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»البصائر« يف حوار مع األستاذ الدكتور عبد الكريم حامدي 

اجملتمع اجلزائري ما يزال  
متمسكا بدينه لكنه يف 

حاجة إىل تعزيز ثقافته 
اإلسالمية

اجلزائـــر  فـي  مـواجـهـة  الغــالء  
والوبــاء  وكـيـد  األعــــداء

ما فتئت بالدنا العزيزة، اجلزائر، منذ استعادة استقالهلا، ومساعي 
املخلصني من أبنائها لتثبيت سيادتها، ما فتئت تعمل، رغم الداء 
واألعداء، على إثبات وجودها وطنيا ودوليا. غري أن التحديات ما 

انفكت تتكاثر يف حماولة لوضع العراقيل أمام طموح اجلزائريني، يف 
بناء دولتهم املستقلة والقوية، واملوحدة..

أ.د. عبد الـــرزاق قســــوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائرييـن
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الشيخ حسن 
رمضان 
 فحلة.. 

مسرية حافلة 
بالعطاء
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األحــد:  06 - 12 مجادى الثانية 1443 هـ، الـموافق لـ:   09 - 15 جانفي 2022م

س������اد الصمت والتصميت وغاب استنهاض األمة لتتخلص 
من الظلم واالستبداد والتخلف والجهل، وقعد أهل الحق عن 
أداء واجبهم في البالغ، ومما ينس������ب ألمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب: »حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل 

الباطل أنهم على حق«.
نحن في زمن التلبيس الذي هو من عمل إبليس فقد س������كت 
العالم ومن له الوالية: كاألب، أو المعلم، أو المس������ؤول أو 
عدول المؤمنين، فتراهم ينطقون أو يس������كتون حسب رغبة 

الحاكم أو هوى المحكوم .
ونحن نمنع من ارتياد المناطق الموبوءة باألمراض المعدية 
وذل������ك حق، ولكننا ال نمنع- أو على األقل ال ننصح -بعدم 
الذهاب إلى المناط������ق الموبوءة أخالقيا، ونمارس التطفيف 
فنتش������دد في أماك������ن العبادة ونتس������اهل في ارتي������اد أماكن 

الترفيه.
ونحن نرى من ينتس������ب ألهل العلم من يهلل للتطبيع ويعدد 
محاس������نه وينسى مقدس������اته ويتناس������ى الظلم الذي توقعه 
عصابات اإلجرام على أصحاب األرض من الفلس������طينيين، 

فال المقدسات استنهضته وال المهضومون آسفوه.
ونح������ن نرى -في بعض بالد اإلس������الم - كتبا لعلماء أثبات 
ثقات يمنع اس������تيرادها وترويجها، بينما تروج كتب فلسفات 
اإللحاد وأش������رطة االنحالل ومسلس������الت الدعارة وأفالم قتل 
الفضيل������ة، ومهرجانات العري والخزي والعار، ونرى جمعيات 
وتجمعات خيرية نظيفة اليد واللسان والفكر تمنع وتشيطن، 
وهلل در أحمد ش������وقي حين يق������ول: مخطئ من ظن يوما أن 

للثعلب دينا.
إن النصر قد يبطئ ألن الزيف لم ينكشف تماما وألن للباطل 
أنص������ارا مخدوعين فيه، وهن������ا يأتي دور العال������م والمؤلف 
والصحفي والمثقف والش������اعر والممثل والمخرج في كش������ف 

الزيف وبيان الحق والصواب.
ودور المثق������ف والعال������م والمبدع يعتبر جس������را واصال بين 
السلطة والش������عب، يحافظ على هوية المجتمع ويدافع عن 
مبادئه، ويس������عى ألن تنال الش������عوب حريته������ا وتتمكن من 
س������يادتها وتس������يطر عل������ى ثرواتها، إذ ال يمك������ن أن تتقدم 
الش������عوب المس������لوبة الحرية الفاقدة لهويتها والتي يسيطر 
اللصوص على ثرواتها فيقدمونه������ا عربونا ألعدائها مقابل 

تثبيتهم في مناصبهم. 
والكلمة تكشف عن مكنون صاحبها من رجاحة عقل وصفاء 
قلب، وتعكس تربيته وتجل������ي ثقافته، وهي دليل على نياته 

وترجمان لمشاعره.
في������ا أهل الكالم ويا حملة األقالم وي������ا رجال اإلعالم: انتقوا 
كلماتكم واختاروا عباراتكم، واستعملوا من المفردات أجملها، 

ومن المعاني أجزلها، فإن من َحُسن منطقه، حال معشره.
قولوا للناس حس������نا، واجعلوا قولكم نافعا، وحواركم جامعا، 
وس������اهموا في بث الفرح  وزرع األم������ل، وقربوا بين القلوب 

المتنافرة واألفكار المتناحرة.
ف�: »اللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفها، 

ويضع كل خصلة في موضعها:
ه������و أداٌة يظهر بها البيان، وش������اهٌد ُيخب������ر عن الضمير، 
وناطٌق يرد به الجواب، وحاكٌم يفصل به الخطاب، وش������افٌع 
تدرك ب������ه الحاجات، وواصف تعرف به األش������ياء، وحاصٌد 
ُيذهب الضغينة، ونازع يجذب المودة، ومسل ُيذكي القلوب، 

ومعز ُترد به األحزان« أبو حاتم البستي.
والكلمة ميثاق ش������رف وتعبير عن مذهبك في الحياة، إذ ال 
معن������ى للوجود وال للعلم وال للثقاف������ة إذا كان لك رأي تعتقده 
صوابا ثم ال تتمس������ك به وال تكافح في سبيل إيضاحه وبيانه 

للناس.
وقد كتب أحمد شوقي بيتا من الشعر مضى حكمة كتبه ليال 

ومات صباحا: 
قف دوَن رأيَك في الحياة مجاهدًا

إّن الحياَة عقيدٌة وجهاُد  

أ. خلضر لقدي 

الكلمة مذهب ومطلب...وإذا 
سكت أهل احلق فمن يتكلم؟

 نظ���������م المكتب الوالئ���������ي لجمعية العلماء 
ش���������عبة والية  الجزائريي���������ن،  المس���������لمين 
غرداية، حفال وسط مدينة غرداية، بقاعة 
الحفالت التابعة لثانوية وريدة مداد، يوم 
14 جمادى األولى 1443ه�، يوافقه 18 

ديسمبر 2021.
ويه���������دف الحف���������ل إل���������ى اإلع���������الن عن 
تأسيس المكتب الوالئي لجمعية، وتكريم 
المجتمع  م���������ن  كريمتي���������ن  ش���������خصيتين 
المدني، كان���������ا لهما دور بارز في إحياء 
روح المحبة بين المتساكنين، وغرس قيم 
التس���������امح لدى الناس، وهما؛ األس���������تاذ: 
مصطفى رمضان، والشيخ عيسى بلعور 

رحمهما اهلل تعالى.
تولى تنش���������يط الحفل الدكت���������ور: رباحي 
مصطف���������ى، فكانت البداي���������ة بتالوة آيات 
بينات من الذكر الحكيم، وأداء النش���������يد 
الوطن���������ي جماعي���������ا من الحض���������ور في 
القاعة، ث���������م رحب المنش���������ط بالضيوف 
الكرام؛ الش���������يخ دودو صالح، مؤس���������س 
فرع الجمعية بالوالية، ومختلف المشايخ 
واألس���������اتذة والش���������خصيات الفاعل���������ة في 
المجتم���������ع، وأعضاء عائالت المكرََّمين، 
ثم أسندت الكلمة لرئيس المكتب الوالئي 
الجديد، الدكتور: بح���������از إبراهيم، الذي 
نوَّه بالبطوالت التاريخية لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين، منذ تأسيسها على 
يد الشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ 
اإلبراهيمي، ثم باعث نشاطها من جديد 
الش���������يخ عب���������د الرحمان ش���������يبان رحمهم 
اهلل تعال���������ى، وهي حاليا برئاس���������ة العالم 
والدكتور: عبد الرزاق قسوم، وأظهر أن 
نضال الجمي���������ع كان ينصب في إثبات 

الهوية الجزائرية؛ بمقوماتها اإلس���������المية، 
واللغوية، ووحدة الصف والكلمة، فتبوأت 
الجمعي���������ة بذل���������ك -والحم���������د هلل- مكانة 
مرموقة ف���������ي قلوب الجزائريين، وصارت 
بحق خير جمعية أخرجت للناس، تزرع 
حب اهلل ورسوله y في القلوب، وتجدد 

للجزائر شبابها ورونقها.
أخ���������ذ الكلمة بعد ذلك المنش���������ط، وعرف 
بأعض���������اء المكت���������ب الوالئ���������ي للجمعية 

الحاضر في القاعة، وهم:
بحاز إبراهيم: رئيس���������ا، رباحي مصطفى 
نائ���������ب الرئيس، وغريق���������ة علي، وحمودة 
عمر، وابن ادريسو مصطفى، وبوحميدة 
عبد الكريم، ومهيري دليلة، أعضاء في 
الغائبين  بقية األعضاء  الجمعية، وذكر 
بعذر، وهم: العلواني محمد، وأوالد هدار 
نور الدين، وآل س���������يدي الش���������يخ سعاد، 

وموالي محمد العربي إبراهيم.
وفي الش���������ق الثاني م���������ن الحفل تم تكريم 
عائلة العال�َمي���������ن الجزائرَيين الغرداوَيين، 
فتقدم الس���������يد رضا، ابن األستاذ المكرَّم: 
رمضان مصطفى رحمه اهلل تعالى، فأشاد 
بنش���������اط والده اإلصالحي في المجتمع، 
وبنشر المعرفة والكتاب الهادف من خالل 
مكتبته الزاهرة »نزهة األلباب«، فسلمت 
ل���������ه نيابة عن عائلته ش���������هادة تكريم. ثم 
صعد إلى المنصة أيضا األستاذ: أحمد، 
ابن الش���������يخ المكرَّم: بلعور عيسى رحمه 
اهلل تعالى، فنوه بجه���������ود والده الدعوية، 
ونش���������اطه في المجال الخيري، وأكملت 
ابن���������ة المرحوم الس���������يدة: بلع���������ور فاطمة 
خصال والدها الحنون، وتربيته الحس���������نة 
للنشء ف���������ي كلمة معبرة مؤث���������رة، وأخيرا 

ُقدمت تعزية استدراكية للشيخ بلعور من 
مستش���������ار وزير الش���������ؤون الدينية، السيد 

المحترم: بافولولو عمر. 
ونظرا لتزامن الحفل مع اليوم الوطني للغة 
العربية فقد حركت المناس���������بَتين الشعراء 
بنظم قصائد مجلجلة، فكانت األولى من 
إلقاء الش���������اعر: أبي إسماعيل احجوجة 
أحمد أش���������اد فيها بجه���������ود الجمعية في 
إن���������ارة درب األمة وحمل همومها بصدق 
خالص، وتفانيها في جمع الشمل من  واإ
األمازيغ والعرب، وفي محاربة العصبية 
والحمية بي���������ن الجزائريين. والثانية تالها 
عض���������و المكتب ابن ادريس���������و نيابة عن 
الشاعر: دواق سليمان الذي نوَّه بالنخبة 
التي جابهت االستعمار البغيض جهرة، 
وحمَّل المسؤولية لدعاة المنابر في رص 
الصفوف وتضامن العاملين، واستشرف 
منظومة فكرية تس���������ع الجميع وال تحابي 

مذهبا.
وقب���������ل الخت���������ام، رغب رئي���������س المكتب 
الوالئ���������ي للجمعي���������ة أن يش���������يد ببع���������ض 
القام���������ات الحاضرة في الحف���������ل، فأثنى 
على حضورها، وبقائها صابرة إلى نهاية 
مجريات الحفل، بخاصة مع بقاء دقائق 
مع���������دودة عن مجريات الع���������رس الكروي 

الختامي بين األشقاء.. 
فشكرا وألف شكر لرجال الخفاء، ولمنظمي 
الحف���������ل البهيج، وبارك اهلل لكل من تعلق 
قلبه بحب وطنه العزيز؛ متماسكا مكرما، 
ومتألقا متطورا، واهلل نسأل أن يبارك في 
أعمال المكتب الفتي، ويجعل جهوده في 

سبيل إعالء كلمة اهلل في األرض.
المقرر: ابن ادريسو مصطفى

شعبة  غرداية
احلفل التأسيسي لـمكتب مجعية العلماء املسلمني بالوالية 

جلنة اإلغاثة جلمعية العلماء يف نشاط متواصل
اإلغاثة  لجن���������ة  تواصل 
لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين عملها الخيري 
التضامن���������ي االنس���������اني 
بتزويد عديد مستشفيات 
باألدوي���������ة  الوط���������ن 
الضرورية لمجابهة وباء 

كورونا .
وما ت���������م توزيع���������ه على 

مستش���������فى وادي سوف يوم األربعاء 05 جانفي 2022 وقبله بأيام واليات 
تندوف وتمنراست ومستشفيات والية تيبازة لخير دليل على الجهود المنتظمة 
والتخطيط اإليجابي والتفاعل المستمر داخل أعضاء لجنة االغاثة بالتنسيق 

مع رئاسة الجمعية والشعب الوالئية المنتشرة عبر ربوع الوطن.

تعزية
قال اهلل تعالى: )َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّه 
اًل َوَمْن ُيِرْد َثوَاَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن ُيِرْد  ِكَتاًبا ُمَؤجَّ

اِكِريَن(. َثوَاَب اْلِخرَِة ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِي الشَّ
بعيون دامعة وقلوب خاش���������عة راضي���������ة بقضاء اهلل 
وقدره، تلقينا نبأ وفاة الدكتور حسن رمضان فحلة رحمه 

اهلل. 
وبهذه المناس���������بة األليمة يتقدم رئيس جمعية العلماء 
ــوم  ــد الرزاق قس ــور عب المس���������لمين الجزائريي���������ن  الدكت
وأعضاء المكتب الوطني بأخلص وأصدق التعازي 
والمواس���������اة  لعائلة الفقيد، راجي���������ن من العلي القدير 
أن يغف���������ر له وأن يرزق أهل���������ه وذويه جميل الصبر 

والسلوان.
اللهم اغف�ر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع 
مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا 
كم���������ا ينقى الثوب األبيض من الدن���������س، وأبدله دارا 
خي���������را من داره وأهال خي�را م���������ن أهله وقه فتنة القبر 

وعذاب النار. 



اجلزائر يف مواجهة الغالء  والوباء  وكيد األعداءنفحات ديسمربية يف تاريخ الوطن والوطنية
لم يستسلم المستعمرون لما أصابهم 
من هزائم فراح���������وا يزرعون الفتن، 
ويعمقون المح���������ن، ويعملون على 

تخريب الوطن.
 فإلى جانب سلب الجزائري هويته، 
العقل الجزائري من  راحوا يفرغون 
انيته، ويزعزعون وعيه بإبعاده عن 

سحنته وشحنته، وخصوصيته.
وهكذا، وبعد العشرات من السنين 
بحصول الجزائر على اس���������تقاللها 
تطور  لمؤش���������رات  الراصدون  يجد 
نموها، أنه���������ا، وهي البل���������د الغني 
بالث���������روات، والزاخر بالكفاءات، ال 
تزال في الصفحة األولى من سجل 

التطورات.
فهي تواجه اليوم، إلى جانب الغالء، 
والوباء، شتى مكائد األعداء، وما 
ذلك إال لتفشي المفسدين الدخالء، 

وزرع المزيفين العمالء.
أليس من الغباء أن تصير الجزائر 
ذات الكن���������وز، والرم���������وز إلى هذا 
المستوى من الهشاشة فتمد عينيها 
إلى صندوق النقد الدولي ليستخف 
لى البنوك األجنبية، لتستعيد  بها، واإ
العصابة  م���������ن  المه���������رب  ماله���������ا 

باسمها.
أال يمك���������ن القول أنن���������ا نكبنا بذلك 
بم���������ا كس���������بت أيدين���������ا، بالبعد عن 
والتنكر  الدينية واإلنس���������انية،  القيم 
للثوابت الوطنية، فس���������لط اهلل علينا 
الوباء والغالء فتفشت في مجتمعنا 
البطالة، والس���������رقة، ولدى ش���������بابنا 
المخدرات و »الحرقة« ولدى تجارنا 
الجشع وانعدام الشفقة؟ عار على 
وط���������ن يزخر بالخي���������رات، ويفيض 
بالنعم المختلفات، أن يش���������يع فيه 

الغالء.
فالغ���������الء يأتي بس���������بب عدم وعي 
المنتجين، وضعف تطبيق القوانين، 

وغفلة أو غباء المستهلكين.
أم���������ا آن لنا أن نعي���������د األمور إلى 
المفقود،  التوازن  فنحدث  نصابها، 
ونرش���������د  الموجود،  اإلنتاج  وننظم 

وعي التاجر الجشع الحقود؟
إنن���������ا والحم���������د هلل ال نعان���������ي من 
ندرة في المواد، وال نش���������كو مبالغة 

الضرائب في الس���������داد، وال نستورد 
الجمارك  بواسطة  العالجية  المواد 

والمزاد.
كل م���������ا هنال���������ك وج���������ود جش���������ع 
وطمع، ولهفة ووج���������ع، مما أنهك 
جيب المواطني���������ن وظلم الفالحين 
المنتجين، وقدم صورة بش���������عة عن 

سلوك الجزائريين.
وما يقال عن الغالء، ينطبق على 
الوب���������اء، فال يزال انع���������دام الوعي، 
والال مباالة هو م���������ا يطبع تعامل 

المجتمع مع الجائحة المبيدة.
يق���������ال إن الوقاية خير من العالج، 
فكيف إذا أحج���������م المواطن عنهما 
مع���������ا، فال هو يحت���������رم اإلجراءات 
الصحي���������ة، م���������ن وض���������ع النقاب، 
وتفادي  األب���������دان،  بين  والتباع���������د 

التجمعات بين بني اإلنسان.
كما أنه، أي المواطن، يعزف عن 
التلقيح، وال يريح، وال يستريح؛ وكم 
كلفتنا هذه النماذج من الس���������لوك، 
من الضحايا، وها نحن نحترق من 

هذه الشظايا.
ليت شعري! أيس���������تيقظ بنو وطني 
من هذه الغفلة فيعيدوا لحمة البناء، 
ويعلوا عمارة اإلخ���������اء ويقفوا صفا 
واح���������د لمقاومة الغ���������الء، والوباء، 

والغباء؟ 
وما ينبغ���������ي التنبيه إليه، في ضوء 
كل ه���������ذا، هو أن م���������ا أصابنا هو 
جرح نازف، ضاعف من هوله كيد 
األعداء، فهن���������اك فخاخ منصوبة، 
تعم���������ل على هد هدة النائمين حتى 
ال يستيقظوا، ووضع العراقيل أمام 
وبذلك  يستيئس���������وا،  حتى  القائمين 
يخل���������و له���������م وجه الوط���������ن، حتى 

يتسللوا، ويستقروا.
 ويكفي أن نس���������وق على س���������بيل 
المثال، فتنة التطبيع مع األعداء، 
األش���������قاء،  بهم على  واالس���������تقواء 
وتلغيم الحدود باألس���������لحة المعادية 

لالستجداء.
ثم هذه التوترات الس���������ائدة في كل 
قطر عربي، وما نتج عنها من دمار 
وبوار، أليست حلقة في سلسلة كيد 

األعداء الذين يتربصون بنا؟

إن ما يعانيه الوطن، مصدره عوامل 
مشتركة عديدة، منها ما يعود إلى 
ضعف السعي وقلة الوعي، ومنها 
البغي، والخيانة  ما يتعلق بجريمة 

والّنعي.
إنه ليحز في قلوبنا –واهلل- أن نرى 
األوط���������ان تته���������اوى، وتتردى على 
أبنائها، وهم قادرون بلحظة  أيدي 
وعي على اس���������تدراك األمر، ورأب 

الصدع.
ن تعج���������ب، فاعجب ألمة تملك  واإ
الدستور الواقي، والجدول الساقي، 
والقان���������ون الباقي، ومع ذلك تعاني 
الكيد واله���������وان، والغالء، والوباء، 

وعدم االطمئنان.
إننا نملك العالج الش���������افي لكل ما 
نعانيه، بشرط واحد، وهو أن نعي 
ما نحن فيه، وأن نسمو عما تردينا 

فيه.
حذار يا إخوتي ! فإن الوطن أمانة 
نتحمل مس���������ؤولية حمايتها جميعا 
من كل أن���������واع اآلفات. فإذا وعينا 
واتحدنا، وتس���������امحنا نس���������تطيع أن 
نهزم الروح االنهزامي���������ة فينا، وأن 
نقض���������ي عل���������ى كل مكائد األعداء 
التي تس���������تهوينا، ولن يكون البقاء 
ف���������ي الخت���������ام إال للوطني الصادق 

الهمام.
الله���������م أبعد عنا الغ���������الء والوباء، 

واكفنا كيد األعداء.

ما فتئت بالدنا العزيزة، 
اجلزائر، منذ استعادة 

استقالهلا، ومساعي املخلصني 
من أبنائها لتثبيت سيادتها، 

ما فتئت تعمل، رغم الداء 
واألعداء، على إثبات وجودها 

وطنيا ودوليا.
غري أن التحديات ما انفكت 
تتكاثر يف حماولة لوضع 

العراقيل أمام طموح 
اجلزائريني، يف بناء دولتهم 
املستقلة والقوية، واملوحدة..
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إنه ليحز يف قلوبنا 
نرى  أن  –واهلل- 
األوطان تتهاوى، 
وترتدى على أيدي 

أبنائها، وهم قادرون 
بلحظة وعي على 

استدراك األمر، ورأب 
الصدع

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



األم���������راض الروحية والنفس���������ية ف���������ي تزايد كبير في 
مجتمعن���������ا، و لها أثرُها عل���������ى األبدان، وهي خلف 
كثير م���������ن األمراض العضوية: االنهيار العصبي، 
قرحة المعدة، القولون، األمراض الجلدية، تس���������اقط 
الش���������عر، اضطراب النوم... يع���������رض المصابون 
أنفسهم على األطباء لكن بعض هؤالء – وال أقول 
كلهم - أصبحوا يتاجرون بالمرضى كمصدر ثراء، 
والمريض عندهم ليس صاحب ألم أو هّم أو غّم في 
حاجة إلى تكفل نفس���������ي وبدني بل هو مجرد مبلغ 
م���������ن المال يتّم الحصول عليه ف���������ي دقائق معدودة 
وُترجى عودت���������ه إلى العيادة مرات ومرات من غير 
طائل، أم���������ا األدوية التي يأمرون بها فهي أوال من 
نوع  جنيريك، ال تنفع بل تس���������بب أمراضا إضافية، 
وعلى كل حال المس���������تحضرات الكيماوية  ال تعالج 
مثل هذه الحاالت فاضطر الناس إلى البحث عن 
الط���������ب البديل فكانوا كمن يس���������تجير من الرمضاء 
بالنار، ألن ما يسمى الطب البديل هو في كثير من 
األحيان نصٌب واحتيال على يد بائعين لألعش���������اب 
أصبحوا أطباء يعالجون األمراض المس���������تعصية، 
ومش���������عوذين وأمّيين صاروا »رقاة« يطاردون الجن 
والعفاريت والس���������حر األسود، ومش���������تغلين بالتنمية 
البشرية، وهي شيء أشبه بالضحك على األذقان، 
وممارس���������ين للحجامة – وهي نوع م���������ن العمليات 

الجراجي���������ة – يداوون بها الص���������داع  والصرع وألم 
المفاصل والكيست والمثانة والخلعة !!!...وكل هذا 

زاد المرضى رهقا.
وال ب���������د من وقفة هنا مع ما يطلق���������ون عليه الطب 
النبوي ألن لدينا تحفظا كبيرا على المصطلح وعلى 
المضمون، فالرس���������ول صلى اهلل عليه وس���������لم ُبعث 
هاديا ولم ُيبع���������ث طبيبا لألبدان، وما ورد عنه من 
آثار في هذا الباب هو من قبيل المعارف االنسانية 
وليس وحيا من اهلل، ألن هذا لم يقم عليه أي دليل، 
بل يدل س���������ياق جميع األحاديث في الموضوع أنه 
صلى اهلل عليه وس���������لم أشار على المرضى بأنواع 
من العالج معروفة في تلك البيئة، وليست من علم 
الطب في شيء، فهي من مجال المباح وليست من 
مجال الس���������نة، وهذا رأي العالمة ابن خلدون، وهو 

موافق لصريح العقل وال يخالف صحيح النقل.
ولعل أخطر ما في األمر أن كثيرا من الذين يعانون 
أمراضا نفسية غاصوا في الخرافات وكانوا ضحايا 
النفسية  للدجالين والمشعوذين، يلخصون الحاالت 
في العين والمس والس���������حر، فص���������ار معظم الناس 
مهلوس���������ين يرون الجن  وعين الحس���������اد خلف كل 
صغي���������رة وكبيرة!!! وهذا في حد ذاته مرض خطير 
... إن ه���������ذه الحاالت المتزاي���������دة نتيجة في أغلب 
األحيان للواقع المادي العلماني المنقطع عن هدي 
الس���������ماء، وكيف ينعم الناس بالطمأنينة والس���������كينة  
وحي���������اة أكثرهم أزمات، قلق، اضطرابات نفس���������ية، 
هيجان عاطف���������ي، عدوانية بس���������بب ضغط الواقع، 
أبناؤهم متسربون من المدارس، أسر ال مساكن لها، 
البطالة تسحق الش���������باب وأرباب العائالت،  فتيان 

وفتيات عاج���������زون عن ال���������زواج، أصحاب حقوق 
مظلومون من ط���������رف اإلدارة ومؤسس���������ات الدولة 
ومن طرف األقوياء، متفوقون في الدراس���������ة ونوابغ 
مهمش���������ون محتقرون، مرضى غي���������ر متمكنين من 
العالج في الداخل أو الخارج... هذا ما يقف خلف 
األمراض الروحية والنفس���������ية، وهي ألغام مزروعة 
في صدور الناس وفي عمق المجتمع تقود إلى قلة 
الدي���������ن بل إلى الكفر والعدوان، وبالتالي إلى ذهاب 
الطمأنية وانعدام الس���������كينة وقل���������ة الراحة الداخلية 
الت���������ي تصنع الس���������عادة، وزاد الطين بل���������ة انقطاع 
كثير من المس���������لمين عن الدي���������ن... فمن أين لهم 
الهناء والطمأنينة والس���������كينة وتذوق القرآن في زمن 
طغيان المادة وهم يرون المسؤولين في بحبوحة من 
العيش، في قصور وأرصدة  في الخارج، والالعبين 
والمطربين يتقلبون في أعطاف النعيم تغمرهم أموال 

طائلة؟ من أين لهم االستقرار النفسي؟
والحل؟ لجأ الكثيرون إلى الش���������عوذة )بعضها باسم 
الرقية( والحجام���������ة )وال دخل لها في هذه الحاالت 
إطالقا، بل هي ممارس���������ة للعمليات الجراحية بدن 
مؤهل علمي وال قانوني(، والتنمية البش���������رية )وهي 
في رأيي مجرد وهم كبي���������ر( بينما معظم أمراضهم 
نتيج���������ة طبيعية البتعادهم عن طريق الهدى الحق،  
فتدينهم – إن كانوا متدينين أصال – سطحي جد، 
ال يذك���������رون اهلل إال قلي���������ال و بقلوب س���������اهية،  ال 

يحافظون على الصالة في أوقاتها وبآدابها ...
إننا في حاجة إلى عالج روحي نفسي يستقي أدويته 
من القرآن الكري���������م واألدعية النبوية، بدءا بالطهارة 
الظاهرة والباطنة ومالزمة الصالة والتالوة الواعية 

واألذكار المأثورة والعمل على التحرر من العبودية 
للمادة حتى نكون عبادا هلل ال للدنيا، نمش���������ي على 
األرض وقلوبنا معلقة بالسماء، نعمل للدنيا ومبتغانا 
ه���������و رضا اهلل والجنة...تظنون هذا مس���������تحيال في 
زماننا؟ أبدا، بل هو ممكن كما جّرب كل من دخل 
العيادة اإللهي���������ة وتناول األدوية الربانية...لكن هذا 
يحتاج قبل كل شيء إلى الفهم الصحيح البعيد عن 
الخراف���������ة وحكايات الجن والس���������حر والعين ) أنا ال 
أنكر هذه األش���������ياء، فهي ثابتة بنص القرآن والسنة 
وبالواقع، لكن أنكر اتخاذها تفس���������يرا لحاالت نفسية 
واضحة والمبالغة في ذلك(، ولإلسالم عناية كبرى 
بالصحة النفس���������ية للفرد واألس���������رة والمجتمع، وهذا 
االسالم ليس مواعظ فقط وال أحكاما فحسب بل هو 
منهج للحياة يوفر األمن النفس���������ي عبر تالوة القرآن 
وخاصة عبر تطبيق تعاليمه، والخطوة األولى في 
العالج هي أن يرجع المسلم إلى فطرته التى خلقه 
اهلل عليه���������ا وليس غير ذلك، حينذاك يكون متصال 
باهلل بشكل قوي فيملك الطاقات اإللهية التي تجعله 
يش���������فى من أس���������قامه ...صحيح هذه ليست وصفة 
سحرية ألن المجتمع غير مهيأ للتفاعل مع حقائق 
النف���������س والتأثر بمعاني الق���������رآن، لكنها أفضل من 

اللجوء إلى ما يسمى الطب البديل بأنواعه.
وقبل هذا نحتاج إلى توفيق اهلل تعالى وتنزل رحمته 
علينا نحن العباد الضعاف المغلوبين...فْلنغّير نمط 
حياتنا من التبعي���������ة للدنيا إلى اإلقبال على اهلل في 
تدّين واٍع بصير صادق، ولنتسلح باإلرادة الصادقة 
ولنعد ترتيب حياتنا بناء على قول اهلل تعالى »ففروا 

إلى اهلل«.

عن األمراض الروحية والنفسية وعالجها

عبد العزيز كحيل

العدد:اجتاهات
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األديبة الكبيرة السيدة زهور ونيسي من المجاهدات 
المثقف������ات الجزائريات، ومن رواد الكتابة الروائية 
باللغة العربية تنتمي إلى الجيل الذي ربته مدرسة 
اب������ن بادي������س االصالحية، فظلت ط������وال حياتها 
تعترف بجميل اإلمام الراحل عبد الحميد بن باديس 
رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودوره 
األساس������ي في بعث النهضة الجزائرية المعاصرة 
.ولذلك خصت شخصية اإلمام ابن باديس بأضخم 
وأهم كتبها تحت عنوان: »اإلمام عبد الحميد بن 
باديس ونهض������ة األمة..قصة حياة«. الصادرعن 
منش������ورات »الف������ا« ال������ذي تحول إلى مسلس������ل 
تلفزيوني من سيناريو األديب رابح ظريف، عرض 
في قنوات التلفزة الجزائرية. تقول السيدة ونيسي 
»إن ىالكتابة عن ابن باديس أرغمتها على قراءة 
أزيد م������ن 600 كتاب ومخط������وط ومؤلف تناول 
حياة الرجل، واعتمادا عل������ى عدد من المقابالت 
الحية أجرتها م������ع أقرباء اإلمام منهم عبد الحق 
بن باديس أخو اإلم������ام، وفوزية بن باديس ابنة 
أخي اإلمام، والش������يخ الراحل عبد الرحمن شيبان 
رئيس جمعية العلماء المس������لمين السابق، وأكثر 
من ذل������ك مطالعة آالف الصفحات على ش������بكة 
االنترن������ت فضال ع������ن تنقلها مرتين الى فرنس������ا 

خصيصا لذلك.
تعرفت على األديبة والمجاهدة والسياس���������ية السيدة 
زهور ونيس���������ي في س���������بعينيات القرن الماضي في 
اتح���������اد الكت���������اب الجزائريين ال���������ذي كانت من بين 
مؤسس���������يه ومن أعضاء قيادت���������ه التنفيذية. كانت 
تبدي تشجيعها واهتمامها بالكتاب الشباب، فكانت 
تحظى بتقدير الكتاب الشباب بسبب ثراء موهبتها 

األدبية ونبل معامالتها اإلنسانية.
في س���������نة 2007 طلب من���������ي الصديق الصحفي 
والباح���������ث والكات���������ب الجزائ���������ري يحي أب���������و زكريا  
المقيم في لبنان ومق���������دم برنامج »أ ل م« في قناة 
»الميادين« اللبنانية مس���������اعدة األديب واإلعالمي 
والسياس���������ي والباحث الفلس���������طيني المتميز نافذ أبو 
حس���������نة  المدير التنفيذي لقناة  »فلس���������طين اليوم« 
الذي قدم إلى الجزائر رفقة المخرج اللبناني الكبير 
رضا قش���������مر إلنجاز ش���������ريط وثائقي ع���������ن الثورة 
الجزائرية لقناة »المنار« التي كان األستاذ نافد أبو 
حسنة يعمل فيها قبل أن ينتقل إلى قناتي »العالم« 

و»الق���������دس« وكان دوري هو رب���������ط االتصال بين 
معدي الشريط الوثائقي، وبين عدد من الشخصيات 
التاريخي���������ة الهامة ونخبة م���������ن المؤرخين والمثقفين 
الجزائريين،ومن بين الشخصيات التي تم االتصال 
بها األديبة المجاهدة السيدة زهور ونيسي التي لبت 
الدعوة واستقبلتنا في بيتها بالقبة بكل حفاوة وكرم. 
اس���������تغرق التس���������جيل معها قرابة نصف يوم وأثرت 
الشريط بمساهمة قيمة كانت محل إعجاب األستاذ 
نافذ أبو حسنة. بعد حوالي يومين من ذلك اتصل 
بي األستاذ معد البرنامج بصوت وقال لي مفجوع 
مضطرب إن الش���������ريط المس���������جل مع السيدة زهور 
ونيس���������ي قد احترق، وطلب مني أن أطلب منها إن 
كانت موافقة على إعادة تسجيل الحصة، نزل علي 
الخبر كالصاعق���������ة وبقيت لفترهة صامتا مصدوما 
ث���������م أجبته بعد تردد أنه من الصعب طلب ذلك من 
السيدة ونيسي، ومن المؤكد أنها لن تستسيغ الطلب 
لما فيه من إحراج ومش���������قة تحضير حصة تصوير 
تلفزيون���������ي جديد، ومع حرارة االعت���������ذار واإللحاح 
الش���������ديد لألستاذين نافذ أبو حس���������نة ورضا قشمر 
للحصول على مس���������اهمة الس���������يدة  زهور ونيسي، 
ج���������ددت االتصال بها طالبا منها إن كان باإلمكان 
إعادة تسجيل مساهمتها في الشريط الوثائثقي  وال 
أنس���������ى طيبة موقفها ولطف تواضعها عندما أكدت 
لي أن نشر حقائق وأمجاد الثورة الجزائرية العظيمة 
ه���������و دين في عنق المجاهدين.وتم إعادة تس���������جيل 
مس���������اهمتها القيمة في الش���������ريط الذي عرضته قناة 
النهار في س���������بعة أجزاء ونال إعجاب المشاهدين 

العرب.
ولدت في ديسمبر عام 1937 في مدينة قسنطينة. 
تعلم���������ت القراءة والكتابة وحفظت القرآن الكريم في 
جمعي���������ة التربي���������ة والتعليم، إحدى الم���������دارس التي 
أسسها اإلمام عبد الحميد بن باديس بدأت رحلتها 
التعليمية، في فترة لم يكن من الس���������هل على اآلباء 
الجزائريين الس���������ماح لبناتهم بالدراسة، وكان ذلك 
ثم���������رة توجه جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
وعلى رأس���������ها عبد الحميد بن باديس، الذي س���������ن 
في مدارِس الجمعية مجانيَة التعليم لإلناث، تقول 
األديبة زهور ونيس���������ي عن رائد النهضة الجزائرية: 
»ابن باديس ش���������خصية � ربما أق���������ول � إنها تفوق 
الكثير من ش���������خصيات النهضة اإلس���������المية في 
العال���������م، وهو ال يقارن فقط بمحمد عبده الذي كان 
يعتمد في حركته على النخبة، بل كان بن باديس 
يعتمد في حركته على الش���������عب، وعندما بدأ يقول 
القصائد أول ما نادى به “ش���������عب الجزائر مسلم”، 

فه���������ذا الرجل الذي تنبأ بأنه يؤس���������س لجيل  كبير 
س���������يخوض في يوم ما ثورة التحرير، ألننا نجد أن 
جبه���������ة التحرير التحق بها معظم أس���������اتذة وطلبة 
وتالميذ المدارس الحرة، وهو ما ال ينكره التاريخ، 
ولذلك تنبأ بهذا الجيل القادم وعمل على تش���������كيله 
وتش���������بيعه بأفكار وطنية معينة، فعندما كان يدخل 
إلى المدرس���������ة صباحا كانت تلميذات���������ه � ولم أكن 
أن���������ا منه���������م � ألنني لم أحضر حيات���������ه إال وعمري 
6 س���������نوات، كانت أختي الكب���������رى وزميالتها يقفن 
عند ساحة المدرسة ويحيين اإلمام الذي كان يطل 
عليهم من الش���������رفة بشعار الجزائر وطننا، العربية 

لغتنا واإلسالم ديننا«.
• تعت���������ز األديب���������ة زه���������ور ونيس���������ي بقي���������م عائلتها 
اإلصالحي���������ة المحافظة، فوالدها من تالميذ جمعية 
العلم���������اء المس���������لمين، وأحد أجدادها هو الش���������يخ 
المصلح حمدان الونيس���������ي الذي درس اإلمام ابن 
باديس. انقطعت عن الدراس���������ة  في العام 1956 
بس���������بب إضراب الطلبة التحقت بسلك التعليم، كما 
انخرطت في العمل الثوري، ومن المدرس���������ة نفذت 
مهماتها النضالية األولى في جبهة التحرير، بتوزيع 
بيان���������ات دعم الثورة، ومن بي���������ن الذكريات المتعلقة 
بعمله���������ا كمعلمة بح���������ي المدنية بالمدرس���������ة الحرة 
الصادقي���������ة التي كان يديرها زوج أختها، الذي كان 
حينها بسجن سركاجي، كانت المدرسة أيضا مركزا 
للفدائيي���������ن، حيث كانت تعلم اللغة العربية لبنات لم 
يك���������ن يصغرنها كثيرا، وفيها زارها العالم والش���������هيد 
العرب���������ي التبس���������ي الذي كان أيضا إماما بمس���������جد 
الهدى بح���������ي بلكور وثّمن جهدها. بعد اس���������تعادة 
االس���������تقالل واصلت السيدة ونيس���������ي دراستها في 
كلية اآلداب والعلوم اإلنس���������انية بالجامعة الجزائرية 
ضمن فئة المجاهدين الذين انقطعوا عن الدراس���������ة 
بس���������بب ظروف الثورة.تحصلت على ليسانس في 
اللغة واألدب العربي.كما درس���������ت الفلس���������فة وعلم 
االجتماع. مكنتها قوة ش���������خصيتها وصالبة إرادتها 
وس���������عة طموحها من الوصول إلى مناصب قيادية 
ف���������ي البالد، فكان���������ت أول جزائري���������ة تتولى منصبا 
حكوميا في الجزائر المستقلة فكانت وزيرة للشؤون 
االجتماعية ف���������ي جانفي 1982، ثم وزيرة للحماية 
االجتماعية في سنة 1984، فوزيرة للتربية الوطنية 
من 18 فيفري 1986 إلى سبتمبر 1987. شغلت 
أيضا منصب عضو بالمجلس الش���������عبي الوطني 
ف���������ي الفترة م���������ن 1977 إل���������ى 1982م، وعضو 
مجلس األمة في ديس���������مبر 1997. إلى 2003. 
كما شاركت في تأس���������يس االتحاد الوطني للنساء 

الجزائريات س���������نة 1966 وكانت عضوا بأول هيئة 
تنفيذية التحاد الكتاب الجزائريين بعد إعادة تأسيسه 
سنة 1973 وأدارت مجلة »الجزائرية«. لسان حال 
االتحاد الوطنس للنساء الجزائريات من سنة 1970 
إلى 1982...   تحمل وسام االستحقاق الوطني. 
ظلت ش���������ديدة التوقير والبر بأساتذتها الذين تعلمت 
عليهم ومنهم الش���������يوخ الراحلين عبد الرحمن شيبان 
وأحم���������د حماني والصادق حمان���������ي ونعيم النعيمي 

وغيرهم...
أصدرت الس���������يدة زهور ونيسي عددا من األعمال 
األدبية والثقافية تراوحت مابين مجموعات قصصية، 
روايات، ودراسات وأعمال مسرحية. تزاوج السيدة 
ونيس���������ي في انتاجها بين الفن القصصي والتوثيق 
التاريخي ولمحات السيرة الذاتية. وقد حرصت في 
أعمالها األدبية على إبراز معاناة الشعب الجزائري، 
وعلى األخص دور المرأة الجزائرية ومس���������اهمتها 
الفعالة في الثورة الجزائري���������ة وحبها للوطن، وذلك 
ما يتجلى في مجموعتها القصصية األولى بعنوان 
»الرصيف النائم« التي صدرت في سنة )1967(، 
وفي مجموعتها القصصية الثانية التي صدرت في 
سنة 1974 تحت عنوان: »على الشاطئ اآلخر« 
ث���������م في مجموعتها القصصية الثالثة  التي صدرت 

في سنة 1982بعنوان: »الظالل الممتدة«.
أما عملها الروائي األول فقد صدر س���������نة 1978 
تح���������ت عنوان: »من يوميات مدرس���������ة حرة« و قد 
اعتبرها النقاد سيرة ذاتية قدمت من خاللها الكاتبة 
مرحلة من مراحل حياتها كمدرسة في قالب روائي 
يهدف باألساس الى توثيق مرحلة مهمة في الحياة،  
وفي س���������نة 1994 صدرت الرواية  الثانية لألديبة 
زهور ونيس���������ي تح���������ت عنوان: »لونج���������ة والغول« 
الت���������ي صنفت ضمن أفض���������ل 100 رواية عربية. 
أما روايتها  الثالثة فقد صدرت  في س���������نة 2007  
بمناسبة تظاهرة )الجزائر عاصمة الثقافة العربية( 
تحت عنوان: »جس���������ر للبوح وآخر للحنين« وهي 
أنشودة لمدينة قس���������نطينة التي تعتبرها الكاتبة رمزا 
لكل الم���������دن الجزائرية من خالل محتواها الثقافي، 
وكتبت األديبة زهور ونيسي مذكراتها تحت عنوان 
»عبر الزهور واألش���������واك، مسار امرأة« في 500 
صفحة وصدرت عن دار القصبة س���������نة 2012. 
أما كتاب »همس���������ات المساء« فقد صدر في سنة  
2015 وقالت عنه األديبة ونيس���������ي: »أنها تجربة 
كاتب���������ة مبدعة في مرحلة الش���������يخوخة، وقفة تأمل 
حول المجتمع الثابت فيه والمتغير، نظرة مش���������ّبعة 

بتجربة عمر...«.

زهور ونيسي األديبة اجملاهدة
أ. عبد احلميد عبدوس
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غادرنا من الفانية ... إلى الباقية، 
قبل نحو أس������بوع األس������تاذ الشيخ 
حس������ن رمضان فحلة � رحمات اهلل 
عليه وعلى كل أموات المس������لمين 
� بع������د عم������ر مدي������د )أكث������ر من 
82 س������نة( قضاها ف������ي األعمال 
الصالحات، والدعوة إلى اهلل تعالى 
بالمحاضرات، والخطب، والدروس، 
والكتاب������ات النافعة..باإلضافة إلى 
عمله الدائ������ب الدائم في التدريس 
الجامع������ي، وما يتبع������ه من أعباء 
كاإلش������راف والتوجي������ه، والتكوين، 
واإلع������داد ...وذلك من������ذ أكثر من 
ثالثي������ن عام������ا كاملة، ف������ي عدد 
أس������تاذا  الجزائرية،  الجامعات  من 
دائما، ومش������اركا ومتعاونا، فضال 
عن مناقش������ته لعش������رات األطاريح 
في  ودكتوراه  ماجس������تير  العلمية: 
عدد من المؤسسات الجامعية هنا 

وهناك.
تعود معرفتي بالش���������يخ حسن رحمه 
اهلل إل���������ى بداي���������ة الثمانينيات عندما 
ج���������اء إلى الجزائر، وس���������ط ظروف 
ومالبس���������ات خاصة، لها عالقة بما 
حدث في س���������ورية وقتها في حماة، 
وقد فقد الشيخ حسن عددا من أفراد 
أسرته هناك، ومنهم زوجته وبعض 

أبنائه. وسّلم اهلل في الباقي.
جاء إلى الجزائر؛ حيث يّس���������ر اهلل 
تعالى له س���������بل اإلقامة والحصول 
على الجنسي�ة الجزائرية، وتحقيق ما 
كان يصب�و إلي���������ه وهو خدمة الدين 
والعلم والكتاب���������ة والتأليف، لكنه مّر 
قاس���������ية صعب���������ة، وعاني  بظروف 
الكثير قبل أن يس���������تقّر ب���������ه المقام 
كأس���������تاذ في  جامعة باتنة  الحاج 

األخضر، ومقيم بقسنطينة.
كانت بدايات عمل الشي�خ حس�ن في 
تعاقده مع ما كان ُيس���������ّمى »مدرسة 
الفنون الجميلة )قسنطينة(« كأستاذ 

لع���������دد من المواد اللغوي���������ة والفنية 
)تاري���������خ الفن � ف���������ن الخط العربي 
� اللغة العربي���������ة، ومواد أخرى لها 
صلة بتكوين طلبة وطالبات الفنون 
الجميلة  وقتئذ )الثمانينيات(، فضال 
عن بعض أعمال هنا وهناك، ثم 
دّرس في معهد تكوين األئمة في 
س���������يدي عقبة )بس���������كرة(، وتعاون 
مع الشؤون الدينية هناك...كانت 
ظروف���������ه صعبة، مع مس���������ؤولياته 
واألوالد،  العائلة  على  الجس���������يمة 
ومع اهتمامه الكبير بشؤون العمل 

الدعوي والديني والفكري ...
االنف���������راج حين  بداي���������ة  وكان���������ت 

يس����������ّر اهلل تعالى له االنضمام إلى 
جامعة باتنة بمساعدة الشيخ الحاج 
لخضر رحم���������ات اهلل تعالى عليه، 
وأيض���������ا بدعم من األس���������تاذ الكبير  
الطاه���������ر حليس رحم���������ه اهلل؛ حيث 
اس���������تقّر به المقام كأستاذ تدرّج في 
والمسؤوليات؛  والمناصب  الدرجات 
العالي  للتعليم  أس���������تاذا  حتى صار 
)بروفيس���������ور(، كم�ا يّسر اهلل تعالى 
له أيضا إلحاق زوجته الس���������يدة ف. 
فحلة كطالبة علم، ثم أس���������تاذة في 
نفس الجامعة ونف���������س الكلية )كلية 

العلوم اإلسالمية باتنة(.
وقبل تحقيق ه���������ذا الهدف المأمول 
منه رحم���������ه اهلل تعالى في أن يكون 
أس���������تاذا جامعيا، اش���������تغل في دار 
اله���������دى للطباعة والنش���������ر والتوزيع 
بعين مليلة، مش���������رفا على  »مكتب 
الدراس���������ات« ال���������ذي أنش���������أه الحاج 
ق���������الب ذبيح ذي���������اب مديروصاحب 
دار اله���������دى، ووظف فيه عددا من 
)المتقاعدين(  المتفرغين  األس���������اتذة 
كمدققين لغويين، ومؤلفين، ودارسين 
ومقترح���������ي عناوي���������ن وموضوعات 
للكتب المطلوب طبعها ونش���������رها(. 
وق���������د عمل هناك أكث���������ر من خمس 
عشرة س���������نة، وفيها ألف الكثير من 
كتبه ورسائله بدءا برسالة »علم ابنك 
الصالة« ورسائل أخرى في »أركان 
اإليمان واإلس���������الم« و»اآلخرة«، ثم 
توالت كتبه حت���������ى بغلت أكثر من 
أربعي���������ن كتابا ورس���������الة على  مدى 

سنوات قليلة.
ونذكر على سبيل اإلشارة ال الحصر 

من تلك المؤلفات:

التداوي بالقرآن -ش���������رح أسماء اهلل 
الحس���������نى - الص���������الة المش���������روعة 
وأذكاره���������ا - منه���������اج الصائ���������م في 
رمض���������ان  -ش���������رح 21 حديثا في 
اآلداب واألخ���������الق - عل���������م ابن���������ك 
الصالة والس���������لوك اإلس���������المي   - 
تقويم مادة التربية اإلس���������المية  في 
المدرس���������ة األساس���������ية الجزائرية - 
مقوم���������ات الحضارة اإلنس���������انية في 
اإلسالم � األهداف  العامة في سورة 
القدس���������ية  الحج���������رات - األحاديث 
اإليمان واإلسالم - األمانة: أسسها 
ومبادئه���������ا ف���������ي اإلس���������الم - بهجة 
الط���������رف في فن الصرف - الخطر 
الداهم على العرب والمس���������لمين   - 
سلس���������لة قصص األنبياء - حقيقة 
الّذكر والدعاء في القرآن والس���������نة � 

وغيرها كثير.
باإلص���������الح  الكبي���������ر  والهتمام���������ه 
والعم���������ل اإلصالحي كان���������ت أكثر 
بحوث���������ه ودراس���������اته، بم���������ا في ذلك 
تتجه صوب  األكاديمي���������ة،  العلمية 
بالواقع  الموضوع���������ات ذات الصلة 
االجتماع���������ي واقتراح م���������ا يمكن أن 
يصلحه ويطّوره، ويساعد المسلمين 
على تجاوزه إلى واقع أفضل تحكمه 
اإليمان  ضوابط  وتضبطه  الشريعة 
واإلسالم وحدودهما، ومن ذلك هذه 
الدراسات واألبحاث التي نشرها في 
عدد م���������ن الدوري���������ات والمطبوعات 

العربية:
� عالج الشريعة اإلسالمية لالنحراف 
الوظيفي واإلداري )مجلة الفيصل(.
� وس���������ائل الكبح من جماح الطالق 

)مجلة الحرس الوطني(.

� البح���������ث العلمي في الجامعة بين 
النظرية والواقع: دراس���������ة نقدية في 
واقع الجامعات اإلس���������المية)مجلة 

اإلحياء(.
� أمتنا في معرك���������ة دائمة لتحقيق 

الذات)اإلحياء(.
� مفاتيح التق���������دم الحضاري بالعلم 
)علم الجينات نموذجا(، اإلحياء.

� بؤر الفساد في األرض وعالجها 
في اإلسالم )اإلحياء(. 

� أثر السنة النبوية في توجيه العلوم  
التربوية واالجتماعية.

� ظاه���������رة العنوس���������ة وآثاره���������ا في 
المجتمع: أسبابها ومخاطرها.

� ترش���������يد اس���������تثمار الوقف وتأكيد 
فاعليته التنموية)*(

بعد دار الهدى عمل األستاذ الشيخ 
حس���������ن لعدد من السنين أيضا، في 
دار الُيمن التي كان مقرّها في مدينة 
الدراس���������ات  مكتب  ف���������ي  الخروب، 
والتألي���������ف مع عدد من األس���������اتذة 
منهم الشيخ شوقي سليمان أبو حرم 
)خطيب مسجد األمير عبد القادرو 
اإلس���������المية(،  )الجامعة  جامعت���������ه 
وفيصل بوطالبي، وغيرهما. وهكذا 
ل���������م ينقطع عمله عن بيئ���������ة الكتابة 
والكتاب والتأليف واإلشراف والنشر، 
وكل ذلك من تيسير اهلل تعالى له.

لقد كان األس���������تاذ الش���������يخ حس���������ن 
رمض���������ان فحلة رجل دع���������وة وعلم 
يتأخر  ل���������م  ص���������الح وص���������الح،  واإ
عن أداء واجبات���������ه الدينية والفكرية 
والدعوية، وكان يلّبي أي دعوة تأتيه 
من أي مكان :مسجد، حّي جامعي، 
جامعة، مركز ثقافي، جمعية الخ..

وكانت له صداقاته وعالقاته الطيبة 
مع الكثير م���������ن أهل العلم والفضل 
والخير، في عديد المدن الجزائرية.

نس���������أل اهلل تعال���������ى أن يغف���������ر ل���������ه 
ويتجاوز عن مس���������اوئه ويحسن إليه 
ويتغمده بواس���������ع رحمته ويجعله في 
الصالحي���������ن. وأن يتقبل منه أعماله 
وجه���������وده، ونس���������أله أن يصّبر أهله 

وذويه وأحبابه.

)*( اس������تفدنا من نتف من سيرته 
وترجمته ُنشرت في بعض المجالت.

ومن ذلك ما نشره األستاذ الدكتور 
مسعود فلوسي .

األستاذ الشيخ حســن رمضان فحلة )رمحه اهلل(
رجــــل العلم واإلصــــــالح والدعــــــــوة 

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ

بين  المنتظرة  القادم������ة  الح������رب 
والكي������ان  المقاوم������ة  مح������ور 
الصهيون������ي أصبحت تثير الكثير 
من الجدل والنقاشات الحادة بين 
الطرفين، وهذه النقاشات بقدر ما 
هي تؤج������ج األوضاع في منطقة 
بقدر  بكاملها،  األوس������ط  الشرق 
م������ا تبردها ليس بالماء فحس������ب 
بل بالثلج ف������ي كثير من األحيان 

ألس������باب ودواع كثي������رة ومختلفة 
لصالح الطرفين المتواجهين على 

الساحة.
ن كان يقوم به  التأجي���������ج والتبريد واإ
الطرفان، لك���������ن الكيان الصهيوني 
وحلف���������اؤه م���������ن العرب ه���������م الذين 
تستهويهم اللعبة أكثر، فهم يخافون 
من الحرب ولكنهم يريدونها حينما 
يتأكدون أنها س���������تكون لصالحهم، 
يعني حين يتأك���������دون من النصر 
والتخلص من غول المقاومة الذي 
يرونه يزداد قوة وعنفوانا على مر 

األيام.
حس���������ابات هذا الط���������رف تظهر له 
دائما خاطئة وال يعرفون الخلل فهم 
يراكمون مختلف األسلحة وأشدها 
فت���������كا، وينفقون عل���������ى ذلك أمواال 

باهظ���������ة تكفي إلعال���������ة كل فقراء 
العرب والمس���������لمين. في حين أن 
الطرف الخص���������م وهو األضعف، 
بحي���������ث م���������ورس علي���������ه الحصار 
المال���������ي واالقتصادي وعوقبت كل 
الدول التي يظهر أنها تتعاون معه 
بأي شكل من األشكال، ومع ذلك 

يظهر لهم أنه األقوى.
لذل���������ك يؤجلون أم���������ال في ظروف 
أخ���������رى مس���������اعدة عل���������ى تحقيق 
النص���������ر والتخل���������ص النهائي من 
الس���������بب الحقيقي له���������ذا الصراع، 
القضية الفلسطينية، بأي شكل من 

األشكال.
فالمس���������تفيد إذن م���������ن التأجيل هو 
الكي���������ان الصهيون���������ي والمطبعون 
مع���������ه. إنهم ي���������رون في���������ه المنقذ 
والملجأ والمالذ الحامي من الحق. 

لق���������د بايعوه قائًدا له���������م منذ أواخر 
س���������بعينيات القرن الماضي بتوقيع 
اتفاقية »كام���������ب ديفيد« التي دفع 
إليها رئيس مص���������ر »محمد أنور 
الس���������ادات« دفعا من طرف ملك 
المغرب »الحسن الثاني«، فالتطبيع 
لم يبدأ منذ الس���������نة الماضية، فقط 
كانوا يتحاش���������ون شعوبهم المقهورة 
المقموع���������ة ب���������كل وس���������ائل القمع 
الم���������ادي والمعنوي ال���������ذي بلغ حد 
التفقير والتجويع والتخويف بالفتن 

والحروب األهلية واإلرهاب. 
الع���������دو الصهيون���������ي يعرفهم جدًّا 
ويعرف حاجتهم إلي���������ه، لذلك فهم 
ذاللهم بإظهار  يتفنن في ابتزازهم واإ
تزلفهم له أمام العالم وأمام شعوبهم، 
وهو أيض���������ا يع���������رف أن التأجيل 
لصالحه أكث���������ر منهم، فهو يخاف 

من الحرب القادمة التي يعلم جيدًّا 
أنها ستزيلهم نهائيا من المنطقة. 

طرف المقاومة أيضا سيستفيد من 
ه���������ذا التأجيل ألنه يس���������اعده على 
الحصول على أسلحة أقوى وأشد 
فتكا م���������ن خالل تطويره لما يمتلك 
واكتس���������اب المزيد منها والمزيد من 
القتالي���������ة، ولكنه ليس  الجاهزي���������ة 
مثلهم من الناحية المعنوية ألنه ال 
يخاف من الحرب بقدر ما هو في 
شوق إليها، فهو في المحصلة ال 
يضيع بها أكثر مما أضاع بدونها، 
محاربوه دافعهم استرداد الحق في 
حين أن اآلخرين محاربوهم مرتزقة 
يعتاش���������ون برواتبه���������م في الجيوش 
أنه���������م يدافع���������ون عن  ويعلم���������ون 
ألصحاب  فالنصر  لذلك  الباطل، 
الحق والحق يعلو وال يعلى عليه.

احلرب القادمة.. التأجيل

أ. حممد احلسن أكيالل

نية
سطي

الفل
ضية 

الق

عادة نقف مع أنفس���������نا لنعاتبها ونحاسبها 
ونض���������ع خطط االس���������تدراك والتطوير في 

نهاية السنة وبداية كل سنة جديدة..
والمفروض المراجعات كل ليلة قبيل النوم 
أو على األقل نهاية كل أسبوع.. واألصل 
ال ننتظر بداية الس���������نة الجديدة لنقف مع 
أنفسنا وقفة جادة للتقويم والترميم كما قال 

الغزالي المعاصر.
ومع ذلك نس���������تأنس بكل جديد لنقد الذات 

نقدا بناء إيجابيا.. استبشارا وتفاؤال..
بالنس���������بة لس���������نة 2021 .. مهما كانت 
خطاي���������اك وعثراتك فيه���������ا.. فترتفع ألف 
حوبة بتوبة.. تكفيك دمعة إنكس���������ار وندم 
واعتصار.. فال تجلد ذاتك جلدا قاس���������يا 
مرضيا يدفعك دفعا إلى اليأس واإلحباط 
والفش���������ل واستنساخ األخطاء.. بل نصنع 
من حجارة المعاصي صرحا سامقا شامخا 

لإليجابية والبناء..
معصي���������ة أورثت ذال وانكس���������ارا خير من 

طاعة أورثت عجبا واستكبارا..
مراجعات���������ك وخططك تك���������ون حول نقاط 

أساسية ثالث ال رابع لها:
عالقت���������ك برب���������ك.. وعالقتك بنفس���������ك.. 

وعالقتك بغيرك...
كيف ه���������ي عالقتي بربي على مس���������توى 
الصلوات خاصة الفجر وقيام الليل وتالوة 
والمطالعة  والصدق���������ة  والمناج���������اة  القرآن 

والصيام والدعاء ...؟
وكيف هي عالقتي بنفس���������ي ..هل أعمل 
ليل نهار على تنقيتها وتزكيتها وتطويرها 

.. فكرا وروحا وجسدا...؟
وكي���������ف هي عالقت���������ي بغي���������ري.. والدي 
وزوجتي وأوالدي وأقاربي ومدينتي ووطني 
..؟.. وهل أبذل جهدا صادقا ألكون طيبا 
ذواقا بساما رفيقا ناصحا حكيما متصابيا 

متغابيا؟
فكلم���������ا صححنا أخطاءن���������ا وتخلصنا من 
سلبياتنا في الدوائر الثالث.. اهلل والنفس 
والغير.. كلم���������ا تنورنا وتطورنا وبارك اهلل 

مشاريعنا وخطواتنا.

مداني حدييب

فقـــه الـمراجعــــات 
والــدوائــــر الثــــــــالث
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يقول اهلل س���������بحانه وتعالى في كتابه 
الكريم: }اْقرَْأ ِباْس���������ِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق * 
َخَلَق اإِلنَس���������اَن ِمْن َعَلٍق * اْقرَْأ َورَبَُّك 
اأَلْك���������َرُم * الَِّذي َعلَّ���������َم ِباْلَقَلِم*  َعلََّم 

اإِلنَساَن َما َلْم َيْعَلْم{.
ِإنَّ اإلس���������ام منذ َأْن أْش���������رقت َشْمُسه 
أعلن ثورًة عل���������ى الجهل، ودعوة إلى 
فاإلسام  والّتعليم،  والّدراس���������ة  القراءة 
ُيق���������دِّر العلم وأهله ويدعو  إلى احترام 
العلماء، وكان أول أمٍر من الس���������ماء 
إل���������ى األرض نزل به جبريل األمين– 
���������ام- على سيِّدنا  اة والسَّ عليه الصَّ
محّم���������د ب���������ن عب���������د اهلل – صّلى اهلل 
عليه وس���������ّلم – قوله سبحانه وتعالى: 
}اْقرَْأ ِباْس���������ِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق...{، فاهلل 
سبحانه وتعالى هو الذي َخَلق، وهو 
الذي َعلَّم، وفي ذلك إش���������ارة واضحة 
إلى َأنَّ ديننا اإلس���������امي َيُحثُّ أتباعه 
على القراءة والكتابة، يقول اإلمام ابن 
كثي���������ر- رحمه اهلل -: )فأّول ش���������يء 
نزل من القرآن هذه اآليات الكريمات 
الُمب���������اركات، وه���������نَّ  أّول رحمة رحم 
اهلل بها العب���������اد، وأّول نعمة أنعم اهلل 
بها عليه���������م، وفيها الّتنبيه على ابتداء 
خلق اإلنس���������ان من َعَلَق���������ٍة، وَأنَّ ِمْن 
َكَرِمِه تعالى أْن علَّم اإلنس���������ان ما لم 
يعلم، َفَشرَّفه وكّرمه بالعلم، وهو الَقْدُر 
ال���������ذي امتاز به أب���������و البرية آدم على 

المائكة(.
وف���������ي هذه األيام تمرُّ  بنا ذكرى اليوم 
العربي لمحو اأُلمّية، والتي تأتي في  
الّثامن من ش���������هر يناي���������ر  وهو اليوم 
الذي أقرّت���������ه جامعة ال���������دول العربية 
عام 1970م؛ ليكون مناس���������بة سنوّية 
للوق���������وف على م���������ا تمَّ إنج���������ازه على 
الّصعيدين الوطنّي والقومّي في مجال 
محاربة اأُلمّية، والّتعّرف على الُخطط 
واالّتجاهات المس���������تقبلّية لمحو األمّية 
الكبار بوصفهما س���������بيًا إلى  وتعليم 
تحقيق الّتنمية الُمْستدامة،  ونحن في 
كلِّ مناسبة ُنبيِّن وجهة نظر اإلسام 
كي يكون القارئ الكريم على َبيِّنة من 

أمره.
ثُّ على العلم وحيارب اأُلمِّــيَّة ُ اإلسالم حيحَ

ِإنَّ ديننا اإلسامّي الحنيف الذي أكرم 
اهلل س���������بحانه وتعالى البشرّية به، دين 
يدعو إلى العلم، وقد َبيَّن القرآن الكريم 
فض���������ل العلم والعلم���������اء  في عدٍد من 

اآليات القرآنّية، منها: 
- قوله س���������بحانه وتعال���������ى: }ُقْل َهْل 
َيْس���������َتِوي الَِّذي���������َن َيْعَلُم���������وَن وَالَِّذيَن ال 

َيْعَلُموَن{.
- وقوله سبحانه وتعالى أيضًا: }ِإنََّما 

َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{.
وم���������ن المعل���������وم َأنَّ أّول خمس آيات 
نزلت من كت���������اب ربِّ العالمين على 
سيِّدنا محّمد  – صّلى اهلل عليه وسّلم 
���������د على أهمّي���������ة العلم وفضله  – َلتؤكِّ

ووجوب تحصيله وطلبه.
ريفة على  نَّة الّنبوّية الشَّ كما َأكََّدت السُّ
فض���������ل العلم والعلماء ف���������ي عدٍد من 

األحاديث الّنبوّية، منها:
- قوله – صّلى اهلل عليه وسّلم -: )َمْن 
َسَلَك َطرِيًقا َيْطُلُب ِفيِه ِعْلًما َسَلَك اللَُّه 
ع���������زَّ وجلَّ ِبِه َطرِيًقا ِمْن ُطُرِق اْلَجنَِّة، 
َأْجِنَحَتَها ِرًضا  َلَتَض���������ُع  نَّ اْلَماِئَكَة  وَاِإ

نَّ اْلَعاِلَم َلَيْس���������َتْغِفُر َلُه  ِلَطاِلِب اْلِعْلِم، وَاِإ
���������َماوَاِت َوَمْن ِفي اأَلْرِض،  َمْن ِفي السَّ
نَّ َفْضَل  واْلِحيَتاُن ِفي َجْوِف اْلَماِء، وَاإ
اْلَعالِ���������ِم َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر ليلَة 

البدِر َعَلى َساِئِر اْلَكوَاِكِب(.
- وقوله – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم -: 
)َمْن َخرََج ِفي َطَل���������ِب اْلِعْلِم، َكاَن ِفي 

َسِبيِل اللَِّه َحتَّى َيْرِجَع(.
كما َأّن رس���������ولنا  الكريم – صّلى اهلل 
عليه وس���������ّلم – عمل عل���������ى محاربة 

اأُلمّية والقضاء عليها، حيث أطلق
- صّلى اهلل عليه وس���������ّلم - س���������راح 
أس���������رى بدر من المش���������ركين  ُمَقابل 
تعليمهم لع���������دٍد من أبناء المس���������لمين 
القراءة والكتابة، فهذا يدلُّ على مدى 
حرص الّنبّي – صّلى اهلل عليه وسّلم– 
على تعليم أصحابه -رضي اهلل عنهم 
أجمعين-؛ ألنَّ اإلسام دين ال يحمله 
إال أّمة واعية ُمَتعلِّمة، وهذه هي حال 
الذين  الّتاريخ  المسلمين عبر  العلماء 
حرصوا على الّتزّود بالعلم والمعرفة.

ِإنَّ دينن���������ا اإلس���������امّي الحني���������ف ينبُذ 
الجهل وُيحارب اأُلمّية، ويعمل على 
نقاذهم من  توعية أبنائه وتعليمه���������م واإ
يَّ���������ة؛ لذلك نجد  براث���������ن الجه���������ل واأُلمِّ
القائمي���������ن عل���������ى الّتعليم ف���������ي الباد 
العربّية واإلس���������امّية يحرصون على 
افتتاح مراكز مح���������ِو اأُلمّية للّصغير 
والكبير والّذك���������ر واألنثى، فحرٌي بكّل 
َمْن فاته قطار التعليم أْن يلتحق بهذه 
المراكز؛ ليتمّكن من اإللمام بمهارات 
ُتؤّهله  التي  القراءة والكتابة والحساب 
للحص���������ول عل���������ى مفاتي���������ح المعرفة 
األساسّية، فالعلم أساس نهضة األمم 

وبه ترتقي.
هذا هو اإلسام الذي دعا إلى العلم، 
ب في طلبه، وليس  وحضَّ عليه ورغَّ
المقصود بالعلم  العلم الّشرعّي فقط، 
ّنما س���������ائر علوم الّدنيا التي ُتس���������هم  واإ
في عمارة الكون من ِطبٍّ وهندس���������ة 
وفل���������ك... ال���������خ، فطلب ه���������ذه العلوم 
تقانه���������ا واالس���������تفادة منها في عمارة  واإ
األرض فرض كفاية على المسلمين.

الّصحابة رضي اهلل عنهم وطلب العلم
ِإنَّ الصحابة الكرام – رضي اهلل عنهم 
أجمعين – ساروا على هدي الّنبّي – 
صّلى اهلل عليه وسّلم – فاجتهدوا في 
تعّلم القراءة  والكتابة وطلب العلم في 
مختلف المجاالت، فديننا اإلس���������امي 
يدعو إل���������ى الّرحلة في طلب العلم إذا 
ر إاّل في مكان بعيد، كما جاء  لم يتيسَّ
في قوله س���������بحانه وتعالى: }َفَلواَْل َنَفَر 
ْنُهْم َطآِئَفٌة لَِّيَتَفقَُّهوْا ِفي  ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ
الدِّيِن َوِلُينِذُروْا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا ِإَلْيِهْم 
َيْحَذُروَن{، والّصحابة الكرام –  َلَعلَُّهْم 
رضي اهلل عنه���������م أجمعين-، مع ما 
تمّيزوا به ِمْن علٍم وفيٍر ومعارف َجمَّة، 
كانوا يشّدون الّرحال إلى طلب العلم، 

ويحرصون على حضور مجالسه.
 فهذا عمر بن الخطاب – رضي اهلل 
عن���������ه – كان يتناوب م���������ع أٍخ له في 
اإلس���������ام حضوَر مجلس رسول اهلل- 
صلّ���������ى اهلل عليه وس���������ّلم -  لتحصيل 
العل���������م ،كم���������ا يتناوبان الّس���������عي وراء 
الرزق، فإذا كان آخر اليوم اش���������تركا 
له كلٌّ منهم���������ا من علم أو  فيم���������ا َحصَّ
مال، وعلى هذا المنهج درج المسلمون 
في عهد الّسلف الصالح، حتى وصلوا 
إلى ما وصلوا إليه من َمْجٍد َوُس���������ْؤُدد، 
بفضل ما تعّلموه من علوم اإلس���������ام 
الت���������ي كانت ُتبّصرهم بش���������ئون دينهم 

ودنياهم. 
وعلى هذا الّنهج الّنبوّي الكريم س���������ار 
المس���������لمون عب���������ر تاريخه���������م المجيد 

ُيوّجهون الّنشء إلى الّتعّلم، لينش���������أوا 
صالحي���������ن ألنفس���������هم  ولألّم���������ة التي 
يق���������ول مصعب بن  فيها،  يعيش���������ون 
الزّبير البنه: »تعّلم العلم فإْن يكن لك 
ْن لم يكن لك  م���������اٌل كان لك َجَمااًل، واإ
ماٌل كان لك َمااًل«، ويقول عبد الملك 
بن مروان لبنيه: »يا بنّي تعّلموا العلم 
ْن كنتم َوَسطًا  فإْن كنتم س���������ادة ُفْقُتم، واإ

ْن كنتم ُسوَقًة ِعْشتم«. ُسْدُتم، واإ
لذلك فِإنَّ الواج���������ب علينا أْن نحرص 
على تعّلم القراءة والكتابة وأْن نشّجع 
أبناءنا على ذلك، حي���������ث ِإنَّ القراءة 
ُتَمكِّن اإلنس���������ان من التَّعلم واالطاع 
على جميع ما ُيريد معرفته في ش���������ّتى 
المج���������االت، فبها َنْكَتِس���������ُب األخاق 
الحميدة والّس���������لوك المستقيم، وبسببها 
يحصل اإلنس���������ان على األجر العظيم 
والّث���������واب الكبير، ال س���������يَّما إذا كانت 
قراءته في كتاب اهلل سبحانه وتعالى، 
أو ف���������ي الُكُتب الّنافعة التي تدّل على 
الخير، كما أّنها َسَبٌب لرفعة اإلنسان 

في الّدنيا واآلخرة. 
  بالعلــم ترتقـــي اأُلمـــم

   لقد كانت باد العرب والمس���������لمين 
َمَحطَّ أنظار العالم؛ لذلك كان طاب 
العلم من س���������ائر أنحاء العالم َيِفُدون 
إلى دي���������ار المس���������لمين؛ ِليتعّلموا فيها 
َوِلَيَتَتلمذوا على أي���������دي علمائها، كما 
كانوا ُيَتْرِجمون ُكُتب العلماء المسلمين 
نَّ من الواجب على األمَّة  ومؤّلفاتهم، واِإ
َأْن تع���������ود إلى مكان الّص���������دارة الذي 
كانت عليه ف���������ي العصور الماضية، 
تنا أنجب���������ت العديد من  حي���������ث ِإنَّ أمَّ
العلماء البارزين في جميع المجاالت 
العلمّية، ومنه���������م: الفارابّي، والِكندّي، 
وابن الهيثم، وابن سينا، وابن الّنفيس، 
وابن خل���������دون، وغيره���������م ِممَّن مألوا 
ِطَباق األرض ِحْكمة وِعْلمًا، ورحم اهلل 

القائل:
َلَقْد ُكـنَّا َوَكاَن النَّاُس في الزََّمِن 

الَخوَالـي 
ُطالََّب ِعْلٍم ِعْنَدَنا ِإْن في الَجُنوِب أو 

َماِل  الشِّ
َيَتَتْلَمُذوَن َعَلى َحَضاَرِتَنا َكَتْلَمَذِة 

الِعَيـاِل
ه م���������ن أبناء األّمتين العربيَّة  ِإنَّ الّتوجُّ
واإلس���������اميَّة في هذه األيام في إشادة  
والمعاه���������د  العل���������م  ودور  الم���������دارس 
قامة  واإ المختلفة  والجامعات  والكّليات 
الجوائ���������ز والمس���������ابقات العلمّية، َليدلُّ 
داللة واضحة على أنَّهم قد أخذوا في 
لى الُمقّومات  العودة إلى األصالة، واإ
األساس���������ّية الكفيلة بنهضة األّمة من 
جديد؛ لتعود األّمة إلى مكانتها الرّائدة 
ف���������ي قيادة البش���������رّية فه���������ي خير أّمة 

أخرجت للّناس. 
وكلُّن���������ا ثقة وأمل بأبناء ش���������عبنا وأّمتنا 
َأْن  من علم���������اء ومفكري���������ن وباحثين 
ُيش���������مِّروا عن سواعد الِجدِّ واالجتهاد؛ 
حّت���������ى يك���������ون له���������م دوٌر ب���������ارٌز في 
االبت���������كارات واالختراعات العلمّية في 
َشتَّى المجاالت، خاّصة والعاَلم اليوم 
ُيعاني من جائح���������ة الكورونا، فيجب 
عل���������ى علمائن���������ا َأْن يك���������ون لهم دوٌر 
بارٌز ف���������ي معالجة هذه األمور، علمًا 
ِبَأنَّن���������ا نرى والحم���������د هلل َأنَّ الكثير من 
جامعاتنا وأس���������اتذتنا وعلمائنا قد فازوا 
في مس���������ابقات عديدة، ونالوا درجات 

عالية وََألَُّفوا ُكُتبًا قّيمة.
 T وصلّ���������ى اهلل على س���������يِّدنا محّمد

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اإلسالم ... واليوم العربي حملو اأُلمِّـيَّة
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يفرض منطق األشياء أن ينجذب النور إلى النور، ويتشاكل المعقول 
مع المعقول، ويتعامل صاحب النزوع إلى الحق تعامال راقيا مع الحق. 
وقد َعِلم المسلمون جميعا، خاصُتهم وعامُتهم، أن القرآن الكريم نوٌر 
والظلم  الظالم   كفاِحها ضد  في  للبشرية  ليكون ضياء  النور،  أنزله 
سالمهم- أنه ال مجال،  والبؤس. وقد أيقنوا –وذلك مقتضى إيمانهم واإ
لمن رام الحقَّ والخيَر والجماَل، ألن ُيعرَض عن القرآن مصدَر هدايٍة 
إلى الحق والخير والجمال، أو أن يتلقاه بغير ما هو أهُله من التعظيم 
واإلجالل، أو أن يخوَض فيه من غير أن يتخذ ما يجب من االستعداد 
واالحتياط، فضال عن أن يتجرَّأ عليه بما يدل على قلة أدٍب مع ُمنزِِله، 
َبِه  الشُّ بغرباٍل من  أنوارِه  تغطيِة شمِس  رادِة  واإ لمقامه،  تعظيم  وانتفاء 

السقيمة!
ولكن أكثَر رموز »التنوير« العربي يتعاملون مع مصدر النور بغير 
هذا المنطق؛ فهم ُيقبلون على قراءة »أسفار« الفلسفة الغربية بكثير 
من التأدب والتهّيب، وكثير من الخشوع واإلجالل، وكثير من االستعداد 
ولئال  أصحابها،  مقامات  وتقدير  فهمها  في  ُيخطئوا  لئال  واالحتياط؛ 
ن  ُيقال عنهم إن أدواتهم قعدت بهم عن الفهم السليم لمضامينها –واإ
كان ذلك يقع- حتى إذا  دفعتهم إلى دراسة القرآن الدوافع –ويا لها 
من دوافع!- لم يستحضروا ما ينبغي استحضاره من الخشوع والهيبة، 
ومن االحتياط والُعّدة، ومن األدب واللباقة؛ بل بدا لهم أنهم إزاء خطاٍب 
عاديٍّ ال حرَج في اإلقبال على تأويله بغير زاد، والخبط في تفسيره خبط 
عشواء، والتجاوز لما سلَف من خبراِت األولين في استنباط أحكامه 
وفهم مقاصده كأْن ليست من الخبرة والعلم واالجتهاد في شيء، وكأْن 
أوتوا من العلم الحديث ما يؤهلهم لتجاوز علوم األولين واآلخرين ممن 
هم في صميم التخصص، دون أن يبذلوا في تحصيل العلوم العربية 
؛ كأنما الخطأ في تفسير القرآن أمٌر هيِّن،  األساسية سوى جهد الُمِقلٌّ
اجتهاٌد مأجور، وصرف كالم اهلل عن  واهية  بشبهٍة  أحكامه  بطال  واإ

مقاصده لوٌن من اللهو المباح !
كثيرٌة هي األحكام التي أجمع علماء المسلمين عليها، فلم ير هؤالء 
»التنويريون« إال التمرد عليها بألوان من الحيل السخيفة. وكثيرٌة هي 
الدالالت الصريحة أللفاظ قرآنية عربية فصيحة، أبى »التنويريون« إال 
أن يستبدلوا بها دالالت أخرى ليست من منطق العربية وال منطق العقل 
وال منطق الشريعة في شيء. ودعك من الوقاحة التي تحمل بعضهم 
على أن يقولوا في أسلوب القرآن قوال عظيما؛ فقد رصد الناس مما 
تجرّأ به أركون على القرآن زعمه  أن الفكر المعاصر يجد القرآن -بحكم 
تعّود هذا الفكر اتباَع نوع معين من البرهان واإليحاء والوصف والسرد- 
»مدعاًة للنفور بعرضه غير المنظم، واستخدامه غير المعتاد للخطاب، 
وكذلك  والدينية،  والجغرافية،  والتاريخية  األسطورية،  إيحاءاته  ووفرة 
القرآنية  السور  أنه »نادرا ما تشكل  ترابطه«. وزعمه  بتكراره وانعدام 
وحدات نصية منسجمة«. ورميه سورة الكهف بالتفكك والتبعثر نتيجة 

قيامها على تداخالت نصية تعالقت بها مع نصوص التاريخ القديم!
ن شئت أن تأخذ نماذَج من التساهل الغريب في صرف دالالت األلفاظ  واإ
القرآنية عن وجوهها المتفق عليها بحكم منطق اللغة والعقل والشريعة، 
فانظر إلى قراءة محمد شحرور آليات الحجاب من سورة النور، حيث 
فّسر الزينة بأنها الجسم كله ال مواضع تزين المرأة بالحلّي، وبنى على 
ذلك قوله: »إن المرأة المؤمنة يحق لها أن تظهر عارية تمامًا أمام 
»الزوج« و»األب« و»والد الزوج« و»االبن« و»ابن األخت« و»األخ« 
و»ابن األخ« و»ابن األخت« المذكورين في نص اآلية )31(: نعم 
ذا أرادوا أن يمنعوها فالمنع هو من باب  يجوز إن حصل ذلك عرضًا، واإ

العيب والحياء وليس من باب الحرام، ألنه شملهم مع الزوج«. 
الشقوق  بأنها  لسترها  عليها  الُخُمر  ضرُب  المطلوَب  الجيوَب  وفّسر 
الثديين،  الثديين، وما تحت  ذوات الطبقتين، وهي في المرأة ما بين 
وما تحت اإلبطين، واألليتان؛ وفّسر ضرب النساء بأرجلهن لُيعلم ما 
يخفين من زينتهن، بأنه السفر إلى حيث تعمل المرأة عارضة أزياء، 
أو تستمتع بالسباحة في البحر أو المسبح، حيث تظهر جيوبها التي 

حّدها شحرور فيما يغطيه لباس القطعتين!
فأيُّ اجتهاٍد لغوي أوصله إلى هذه المعاني؟ وأيُّ شذوذ عن العربية، 
وجنوٍح عن المذهب السوي في التحليل اللغوي، توّرط فيه؟ وأّي عزوف 
عن االستعانة بالرصيد التفسيري، والتراث العلمي اللغوي لألمة، تجرّأ 
واالرتجال  التسيب  هذا  كل  بعد  تبقى  وعلمية  موضوعية  وأي  عليه؟ 

والضرب في متاهات التأويل بال دليل!

وير
لتن
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لى 
ع

»التنوير« العربي واجلرأة 
على القرآن الكريم

أ.د. عبد امللك بومنجل
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حينم���������ا أتى القرآن الكريم على ذكر )الّلباس(، جعل له وظائف ثالث: 
وظيف���������ة نفعّية، ووظيفة ووظيفة جمالّية، ووظيفة أخالقية: }َيا َبِني آَدَم 
َقْد َأنزَْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباس���������ًا ُيوَارِي َس���������ْوَءاِتُكْم َورِيشًا َوِلَباُس التَّْقَوَى َذِلَك َخْيٌر 

َذِلَك ِمْن آَياِت الّلِه َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن{ )األعراف/26(...
وقفت طوياًل عند هذه اللفظة )َأنزَْلَنا(، هل اللباس نزل من الس���������ماء؟ 
منة في  والخط���������اب موجه لعموم )َبِني آَدَم(، ثم انتبهت إلى احالة متضَّ
الس���������ياق إلى أصل القصة، قصة بداية الخل���������ق حيث آدم وزوجه في 
الجّن���������ة، وتكتنف حياتهما فيها ظروف محددة: »ِإنَّ َلَك َأالَّ َتُجوَع ِفيَها 
واََل تع���������رى وََأنََّك اَل َتْظَمُأ ِفيَه���������ا واََل تضحى« )طه/118(، ال جوع وال 
عط���������ش وال لباس وال تعب، هي ظروف  ُمثَلى...فما الذي حدث بعد 

ذلك؟
خرق آدم، عليه الس���������الم، الحظر الذي يمنعه من األكل من )ش���������جرة( 
معينة، وتلك معصّية افقدت الزوجين العيش في الظروف المثلى، ونزلنا 
إلى العراء والش���������قاء: »َفَأَكاَل ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوآُتُهَما« )طه/121(، 
ة والتي يحاول االنس���������ان سترها  ن أش���������ارت للعورة المغلظَّ والس���������وأة واإ
بالفطرة، ال يحب أن ينظر إليها غيره، فإن فيها معنى أشمل هو تعرية 

هذا الجسم البشري بجلده الرقيق ليواجه عوادي كوكب األرض...
ويردد الناس منذ القديم تلك العبارة السيارة )سقطت ورقة التوت(، وهم 
يقصدون بها انكش���������اف الس���������تر عن أحدهم، واإلنسان السوي بفطرته 
يس���������تر ذلك الجزء من جسمه، فإن لم يجد ما يغطي به، استعمل يديه 
حتى ال يرى، وهو أمر ينس���������حب على األمور المعنوية، فإن البش���������ر 
مهما تعروا في سرد تفاصيل حياتهم، فإنهم محتفظون بأمور ال يحبون 
أن يطل���������ع عليها غيرهم، ورحم اهلل األدي���������ب أحمد أمين حيث قال في 
مقدم���������ة مذكراته )حياتي(: )ولم أذكر في���������ه كل الحق...فمن الحق ما 
ذا كنا ال نستس���������يغ ُعرِّي كلِّ  يرذل قوله، وينبو عن األذن س���������ماعه، واإ

الجسم، فكيف نستسيغ عري كل النفس؟(.
ودار الزمن دورته، فإذا ببني البش���������ر في هذا الزمن يتعرون، يتعرون 
حقيقة في أجس���������امهم، ويتعرون مجازا في عرض سقطاتهم وتفاهاتهم 
عل���������ى الناس، بل أش���������عر أحياًنا أننا بصدد مزاٍد ش���������عاره: من يتعرى 
أكث���������ر، ومن دون التفكير في االس���������تعانة بورقة توت وال بصل تواري 

السوءات!
إن التع���������ري ال يعدو أن يكون )ن���������زواًل( يحاكي الحيوانات، وتحضرني 
عبارة رقيقة لألديب مخائيل ْنِعيمة في مذكراته )س���������بعون(، فهو حين 
تجاوز س���������ن الثالثين عزف عن الزواج، وأدرك ������ حس���������ب قوله ���� أن 
التزاوج والخلفة يحس���������نها كل حيوان، فماذا عساه قائاًل عن حال أولئك 
الذي���������ن يضاهون الحيوان في اس���������تعراض حاجتهم البيولوجّية، س���������واء 

بالصورة أو بالقلم؟
تلك هي آفة هذا الزمن الذي انتقل فيه بعض الناس، من مشاركة غيره 
في بعض خاصته إلى استعراض جانب الحيوان فيهم على المأل، بل 
ثبت من س���������لوك أن بعض الحيوانات تستتر من أعين غيرها، وهناك 
خط رفيع يفصل بين )االعتراف( و)الفضيحة(، فالبش���������ر، كل البشر، 
لهم قصورهم وزالتهم، لكن البش���������ر األسوياء هم الذين يعرضون على 
غيرهم ما ينمي جانب المدافعة واالرتقاء، ال االفتخار بما يحس���������نه كل 

الحيوانات على حد قوله األديب نعيمة.
إن فتن���������ة هذا العصر تكمن في كونه نفذ إلى الكش���������ف عن كثير من 
مجاهيل الكون، لكنه ضرب بحاجز صفيق عن الكش���������ف عن حقيقة 
اإلنس���������ان، وهي القضية التي جعلت الطبيب الدكتور ألكسيس كاريل 
يعلن في كتاب ألفه )اإلنس���������ان ذلك المجه���������ول(، وهو الطبيب الحائز 
على جائزة نوبل ال يتحدث عن الجانب الجس���������دي من اإلنسان، فالعلم 
قد راكم في القرن األخير من المعارف واألدوات ما لم يتحقق لإلنسان 

من لدن آدم عليه السالم!
وهي مأس���������اة أدركها ش���������اعر العراق الكبير محم���������د مهدي الجواهري، 

وصاغها في أبيات عذبة من الش���������عر في قوله:
قـالوا: قِد انتصر الطبيــ ـــُب*** على الُمحاِل ِمن األموِر

َزرََع الَجماجَم والقلو َب*** وشــــــدَّ أقفاَص الّصدوِر
فأجبُتُهم: ومتى َسُتر َفُع*** رايَة النصِر األخيِر؟

َزْرَع الضمائِر في النفوِس*** العارياِت ِمن الّضميِر
لقد كانت التعرية في القديم من أش���������د أنواع االكراه والتعذيب، أن يبدو 
اإلنسان أمام أعين الناس في صورة تفتقد لذيل الكبش أو البقرة، سواء 
في جس���������مه أو بما ينقله عن نفسه من )مغامرات(، وما المغامرة كما 
في )معاجم الّلغة( إال رَمٌي االنسان بنفسه في الشدائد، أو هي طيش 

ال يحسب اإلنسان تبعاته وعواقبه...
فهل يك���������ون النزق وفقدان الحلم مدعاة للتفاخر؟ وهل المغامرة إال من 
)الَغمر( في الماء حيث الضيق وترقب الهالك؟ تلك لعمري ال تستحق 

الذكر إال في سبيل شأن عظيم.

التعري اإلرادي...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري
من خالل مقالي ه���������ذا أردُت أن أذّكر بأّن 
الّتكنولوجيا التي انتشرت في العالم بسرعة 
البرق في جميع الميادين واالختصاصات، 
يرج���������ع فضلها للمس���������لمين عرب���������ا كانوا أو 

عجما. 
وهذا العنوان رجع بي إلى س���������نوات الّشباب 
وأن���������ا بالخدم���������ة الوطنية يوم ألقيُت درس���������ا 
بمسجد الّثكنة العسكرية وسط مدينة سيدي 
بلعّباس غرب الجزائر، تبعد عن تلمس���������ان 
باثنين وتس���������عين كيلومترا شرقا. كما ألقيت 
العس���������كرية بمدينة  بالّثكنة  خطبة جمع���������ة 
تلمس���������ان، حيث وجدت عليه إقباال وردودا 

حسنًة مّمن استمعوا إلي.
أردت م���������ن خالل ه���������ذا العن���������وان أن أبّين 
لبعض الّس���������اخرين أّن علماء العرب ذوي 
االختصاص علوم الش���������ريعة ف���������ي العلوم 
والّشرعية، اخترعوا واكتشفوا ما يفيد العالم 
بأسره مؤمنيه وكافريه، وجعلوا لتلك العلوم 
قواعد وُأُسس���������ا، تخدم زمانه���������م ومن يأتي 

بعدهم. 
ولإلش���������ارة فقط أق���������ّدم الفرق بي���������ن العلوم 
التي ه���������ي مش���������روعة كالّطّب  الّش���������رعية 
والّصيدلة... وعلوم  والرّياضيات  والهندسة 
الّش���������ريعة التي ه���������ي كّل العل���������وم المتعّلقة 
بالّدين اإلسالمي كالميراث والقراءات والفقه 

وأصوله. 
فإذا اس���������تعملُت عبارة »علم العرب« أقصد 
به���������ا عربا كان���������وا أو العجم الذي���������ن عرّبهم 
اإلسالم، وصار لس���������انهم عربيًّا لغة القرآن 
العظيم، التي أخرج���������ت العباد من ظلمات 

الجهل إلى نور العلم والفهم. 
لقد عرَفت اليمن قبل ظهور اإلسالم حضارة 
ال يختل���������ف فيها اثنان، بلغتهم العربية التي 

كانت سائدة ومنتشرة.    
وبنى المس���������لمون حضارة بعي���������دة كّل البعد 
عن الحض���������ارة اليونانّي���������ة أو الّصينّية أو 
الكنعانّية، في مجال العلوم والفنون وتطّور 
المجتمع���������ات، وكذل���������ك الفن���������ون المتعّددة  

كالّرسم  والّنحت  والمسرح.
وقبل أن أتحّدث عن الحضارة اإلس���������المية 
يجب أن نلقي نظرة على حياة الغرب وأوربا 
في صدر اإلسالم. ففي عهد خالفة هارون 
الّرش���������يد  بعث هدّية تتمّثل في ساعة إلى 
ملك فرنس���������ا شارلمان . فّلما استلمها وسمع 
دّقاتها، طرحها أرض���������ا خوفا؛ ظانًّا أّن بها 
عفاريت أو جاًنا وبالمناسبة كان ملوك أوربا 
يتبّولون خلف عروش���������هم أو الّس���������ارية أمام 
وزرائهم وغيرهم، بدون حياء وال حش���������مة. 
كم���������ا كان مواطنوهم ال يعرفون المراحيض 
في بيوته���������م؛ فيتبّولون ويتغّوطون علنا في 
دل���������و ثّم يرمون فضالتهم في الّش���������ارع، وال 
يعرفون الّنظافة بعدها، ألّنهم ال يستجمرون 
وال يس���������تحّمون، وكان���������ت له���������م مراحيض 
عمومية يقضون فيه���������ا حوائجهم جماعة، 
وق���������د تطّبعوا على ذلك. قال اهلل عّز وجّل: 
﴿ َأْم َتْحَسُب َأنَّ َأْكَثرَُهْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن 
ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َس���������ِبياًل﴾  
وكانت تنبعث منهم، وم���������ن بيوتهم روائح 
نتنة حّتى ألفوها إلى أن اكُتِشف مستخلص 
العطور من بعض الفواكه أو الّنباتات لعّلها 
تطغى على الّروائح الكريهة من أس���������نانهم 
المسّوس���������ة أو العرق من أجسامهم والّروائح 
الّنتنة، وال يعرفون حلق الّشعر خاّصة مكان 
اإلبط  والعانة. خالفا للمسلمين الذين كانوا 
يتوّض���������ؤون خمس مرّات ف���������ي اليوم والّليلة 
ويغتس���������لون كّل جمع���������ة أو عند الجنابة... 

تشّم من كبارهم رائحة العرق طّيبة.
ثّم يوم كانت الفوانيس تضيء وتزّين شوارع 
بغداد ليال، كانت ش���������وارع باريس مظلمة. 
وكان ملوك وأمراء الغرب ُيرسلون أبناءهم 
وبناته���������م يتعّلمون الّلغة العربية ليلجوا عالم 
العلوم والمعرفة من علم االجتماع والحساب 
والجبر والفيزي���������اء والكيمياء والفلك والّطّب 
والّصيدلة التي اكتشفها العرب المسلمون، 

كما اكتش���������فوا المستشفيات ووسائل العالج 
وآالت العمليات الجراحية بريادة العالم ابن 
س���������ينا . مّما ُأجبروا على تعّلم الّلغة العربية 

ألّنها لغة العلم. 
وكان أبناؤهم عند عودته���������م يتكّلمون بكّل 
فخر بالّلغ���������ة العربية حّتى ُيش���������عروا أبناَء 
جلدته���������م أّنهم مثّقفون؛ كما هو حال بعض 
م���������ن بني جلدتنا اليوم الذين انس���������لخوا عن 

ُهويتهم ليتحّدثوا بالفرنسية أو اإلنجليزية. 
وفي زم���������ان الفتح اإلس���������المي كان العجم 
يتعّلمون الّلغة العربية حّبا فيها ِلما اكتشفوه 
فيها من خير كتقويم الّلسان، والّنطق الّسليم 
لكّل حرف، وِلما تمتاز به من قواعد نحوية 
مالئية، وأنواع الكلمات يش���������رح  وصرفية واإ
بعضه���������ا بعضا، واألضداد، كما اكتش���������فوا 
فيه���������ا حرفا من حيث الّنط���������ُق غير موجود 
في كّل لغات العالم أال وهو حرف الّضاد، 
وعليه ُتس���������ّمى لغة الّضاد كأّنه تحدٍّ. حّتى 
س���������ّموا أبناءه���������م بالَعْربي نس���������بة إلى الّلغة 
العربية، وفتحي وفتح اهلل وعبد الفّتاح نسبة 

للفتوحات اإلسالمية. 
وكلمة العرب أو العربي هي لكّل من تعّلم 
الّلغة العربية وأتقنها وعشقها حّتى الّنخاع. 
وعلموا أّنها هي لغ���������ة أهل الجّنة؛ أّما لغة 
أهل ن���������ار جهّنم فالّص���������راخ والعويل لغتهم 
والّندم، واهلل أعلى وأعلم. ورحم اهلل الّش���������يخ 
عبد الحميد ابن باديس القائل: »أنا أمازيغي 
عرّبني اإلسالم« أو كما قال الّشيخ محّمد 
الغزالي: »أنا فرعوني عرّبني اإلسالم«.  

إّن من أعظم ما اكتش���������فه العرب وانطلقوا 
في البح���������وث واالختراعات إلى يومنا هذا، 
وبش���������هادة علماء ومثّقفي الغرب المنصفين 
هي األعداد من صفر إلى تسعة بالحروف 

واألرقام حسب عدد الزّاوية في الرّقم.
لق���������د تعّلمنا ف���������ي المؤّسس���������ات الّتعليمية، 
روّاد  ه���������م  الع���������رب  أّن  والمحاض���������رات 
االختراع���������ات واالكتش���������افات، وبالمقاب���������ل 
هناك من حاول ف���������ي زعمه إنصاف غير 
الع���������رب، -وهم الكّفار عربا كانوا أو عجما 
وعمالؤهم- أّنهم كذلك اخترعوا واكتش���������فوا؛ 
ليطمسوا دور المس���������لمين فيما قّدموه للعالم 
ع���������ن طريق احتالل أوطانه���������م ليرّبوا جيال 
جديدا يؤمن بالغرب وأفكاره فقط، ويس���������ّبوا 

العرب ويلعنوهم.
وقال أحدهم وهو العالم الفيزيائي الفرنسي 
بيير ك���������وري  الحاصل عل���������ى جائزة نوبل 
ف���������ي الفيزياء س���������نة 1903: »لو لم ُتحرق 
كتب المس���������لمين، لكّنا نتج���������ّول اليوم بين 
المجرّات«. لعلّ���������ه يقصد كتب العراق زمن 
هوالك���������و، وكتب األندلس زم���������ن الحروب 

الّصليبية وغيرها.. 
ُيحكى أّن ش���������ابا من الّتائهي���������ن والمعجبين 
بالغرب، ناكرا دور العرب تماما في الّنهضة 
العلمية، دخل على شيخ بمسجد كان ُيعّلم 
تالمذته أمور دينهم، فقال له: تفّوق الغرب 
علينا بالعلم، وصَعد إلى القمر، وأنتم مازلتم 
في تعليم الوضوء والّتيّمم.. فرّد عليه الّشيخ 
بحكمة نحن نتعّلم الفقه كما تزعم، والغرب 
َمَثلك���������م األعل���������ى وصل إلى س���������طح القمر 
وغ���������اص البحار، أّما أنت فال تعّلمت الفقه 

وال ترّبعت على سطح القمر.
يقول العال���������م العربي الرّاح���������ل أحمد زويل  
الحائز عل���������ى جائزة نوبل ف���������ي الكيمياء: 
»الغرب ليس���������وا عباقرة ونحن لسنا أغبياء؛ 
هم فقط يدّعمون الفاشل حّتى ينجح، ونحن 

نحارب الّناجح حّتى يفشل«. 
خذ على س���������بيل المثال تعّلمنا أّن مكتشف 
قارّة أمريكا هو »كريس���������توف كولومبوس«  
وقد تغاضوا عّمن سبقهم من المسلمين في 
ذلك بقرون . والعثور على آثار إس���������المية 

كان���������ت موج���������ودة في أمري���������كا قبل وصول 
»كريس���������توف كولومبوس« والمستكش���������فين 

األوروبيين إليها.
ولم يذك���������روا لنا كذل���������ك أّن الذي���������ن رافقوه 
مسلمون، كانت لهم دراية كبيرة بعلم الفلك، 

وتفّوقهم في المالحة وصناعة الّسفن.
ومن مّنا ال يعرف »عّباس بن فرناس«  من 
أصول أمازيغية، هو عالٌم مس���������لٌم ومخترٌع 
وش���������اعٌر وفيلس���������وف، ومن أعظم إنجازاته 
واختراعات���������ه محاولت���������ه الّطيران مس���������تعينا 
بجناحي���������ن ليكون الّس���������ّباق لمحاولة طيران 
اإلنجليزي »إلمر المالمسبوري« في سنتي 
1000 و1010. وهذا ما يجب أن يعرَفه 
أبناؤنا. إّن اإلس���������الم فت���������ح باب العلم على 
مصراعيه للولوج فيه ب���������كّل ثقة وبكّل قوّة. 
ولي���������س كما كان في عهد ظهور الَعلمانية، 

والّصراع الحاقد بين الكنيسة والعلم.
فمن أقنع الغرب ِعلميا أّن األرض ش���������كلها 
ك���������روي، بعدما أعدمت الكنيس���������ة كّل من 
يّدعي كروية األرض. كما عّلم المسلمون 
غيرهم أّن من خالل كروية األرض دورانها 
حول الّش���������مس مّدة أربٍع وعش���������رين ساعة 
لينتج عن ذل���������ك الّليل والّنهار، وفي الوقت 
نفسه تدور األرض حول الّشمس مّدة حوٍل 

كامل لينتج عنه الفصول األربعة. 
وم���������ن حكمة اهلل تعال���������ى أن قّدم حضارات 
غربية وش���������رقية مبنية عل���������ى الماديات ولم 
تقاوم أمام الحضارة اإلسالمية التي قامت 
على الّدين اإلس���������المي وتط���������ّورت ميدانيا 
واس���������تفاد منه���������ا العالم كلّ���������ه؛ كالخوارزمي 
والفرابي والبيرون���������ي وابن الهيثم وجابر بن 
حّيان وابن البيط���������ار والرّازي وابن بّطوطة 

والحّباك.. 
وعليه يج���������ب تعليم أبنائنا أّن المس���������لمين 
اكتش���������فوا واخترعوا ما ينف���������ع الّناس، فمنهم 
م���������ن توّصل لهدفه، ومنه���������م من حال بينه 
الموت فأكمل ذلك علماء الغرب بمساعدة 
المسلمين، بدون ذكرهم في كتبهم، ليجعلوا 
م���������ن أنفس���������هم روّادا في العل���������م، يصّدرون 
اكتش���������افاتهم واختراعاته���������م، وغيرهم جهلة 

يستهلكون كّل منتجاتهم فقط. 
وال ننسى من هؤالء العلماء األجاّلء من تزّعم 
معارك ضارية ضّد المحتّلين كالّشيخ العّز 
بن عبد الّس���������الم الملّقب بسلطان العلماء؛ 
وآخرون ض���������ّد االحت���������الل اإليطالي بليبيا 
بزعامة الّش���������هيد عمر المختار؛ واالحتالل 
الفرنس���������ي بالمغرب الّش���������قيق بزعامة عبد 
الكريم الخّطابي، وبالجزائر بزعامة الّش���������يخ 
بوعمامة والّشيخ بوبغلة واألمير عبد القادر 
والّلة فاطمة نس���������ومر.. يقول الّشيخ محّمد 
الغزال���������ي رحمه اهلل: »نحن قوم ال نس���������اوي 

شيئا بدون إسالم«.
هذا االحتالل الّصليبي المستمر، إّنما هو 
خّطة منكرة وخبيثة لقهر المس���������لمين ودفن 
اإلس���������الم في أراضيهم وف���������ي عقر ديارهم 
مستعملين أسلحة متنّوعة بدءا بالّتجهيل ثّم 
الّتفقير واالستعانة بنشر األمراض واألوبئة 
إلى أن يصلوا إلى األسلحة الممنوعة دوليا، 
قال اهلل تعالى:﴿ َقاِتُلوُهْم ُيَعذِّْبُهُم الّلُه ِبَأْيِديُكْم 
َوَيْش���������ِف ُصُدوَر  َوُيْخزِِهْم َوَينُصْرُكْم َعَلْيِهْم 
ْؤِمِنيَن﴾  وأخطر س���������الح يستعملونه  َقْوٍم مُّ
هو س���������الح العمالء الذين باعوا ضمائرهم 
للعدو الجاهل. وقديما قالوا: يفعل الجاهل 

بنفسه ما ال يفعله العدّو بعدوّه. 
وال ننس���������ى ب���������الد األندلس الت���������ي أبهرت 
العال���������م الغربي كونها ب���������الد العلم والعلماء 
حقد  حّتى  واالكتش���������افات،  واالختراع���������ات 
الغرب وأوروبا عليها وعلى أهلها ودّمروها 
تدمي���������را، واحتّلوه���������ا وأفس���������دوا فيها الحرث 
والّنسل. وبقيت آثار علوم العرب إلى يومنا 
هذا، كس���������احة الّسباع بقصر الحمراء التي 
بها اثنا عش���������ر أس���������دا ُتمّثل الّساعة، وعدد 
الّنوافذ التي تمّثل عدد أّيام الّسنة الّشمسية 
. وقف علماء الغرب حيارى عاجزين عن 
تصلي���������ح ما أفس���������ده الّده���������ر باألندلس، أو 

اإلتيان بمثله. 
تلمس���������ان فاتح ربيع اآلخر 1442 هجرية، 

الموافق ل�: 16 نَونبر 2020.

ِعلم العرب 

حمّمد بن حامد بومشرة الّسنوسي
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قصر الداي حسني .. املوقع والتأسيس
يقع قصر الداي المعروف أيضا بدار السلطان 
الشرقية  الشمالية  الزاوية  في  الجزائر  قلعة  أو 
للقصبة، حيث تم بناؤه في عام 1516م بأمر 
من عروج بربروس، وقد تم تحويل الحكم إليه 
الداي  من  بأمر  الجنينة  قصر  في  كان  الذي 

علي خوجة وذلك في سنة 1817م.
والممر  وأهله،  الداي  جناح  القصر  ويظم  هذا 
االنكشاري،  الجيش  وجناح  للسلطان،  السري 
وكذا  كبير،  ومسجد  حّمامان  به  يوجد  والذي 
كما  البارود،  داخلها  ُيصنع  التي  البارود  دار 
يوجد به قصر البايات، الذي كان يقصده بيلك 
لتسليم  المدية،  والتيطري،  وقسنطينة  وهران 
الضرائب، علما أن خالل الفترة العثمانية كانت 
ُتستعمل  كانت  بطاريات،  بسبع  محاطة  القلعة 

للمراقبة.
عليه   يطلق  والذي  حسين"  "الداي  قصر  يقع 
كذلك تسمية  "قلعة الجزائر" في الحي العثماني 
العتيق في القصبة بعاصمة الجزائر، حيث ُبني 
في النصف الثاني من القرن الـ16، ليكون مقرًا 
إلقامة آخر دايات أو حكام الجزائر الذي يدعى 
الداي حسين الذي سكن فيه إبان الفترة العثمانية 
في البالد، وبني مقابله المسجد المقابل له حاليا 

وهو جامع البراني.
بناء القلعة من قبل القائدين الرتكيني األخوين: 

عروج وخري الدين برباروس

تقول مصادر تاريخية بأّن قلعة القصبة، التي 
على  وتقع  ونصف  هكتار  مساحة  على  تترّبع 
علو 118 مترًا عن سطح البحر، قد تم بناؤها 
من قبل القائدين التركيين األخوين عروج وخير 
الدين برباروس، وقد كانت في البداية عبارة عن 
ثكنة تضم مدفعين، ثم قرر الداي علي خوجة 
في عهده تحويل مقّر ديوانه من "قصر الجنينة" 
االضطرابات  بسبب   ،1816 سنة  وذلك  إليها 
الحكم  أواخر  في  الجزائر  مدينة  عرفتها  التي 
العثماني، والتي تسّبب فيها الجيش االنكشاري، 
اغتيال  وجرى  الفوضى  من  حالة  عمت  حيث 

العديد من الدايات. 

وقد استمر وضع القلعة في فترة الداي حسين 
الذي اتخذها مركزا للحكم السياسي واالقتصادي 

والمالي للجزائر.
القصر مقر إلقامة آخر دايات اجلزائر

الجزائر،  دايات  آخر  إلقامة  مقرا  القصر  يعد 
خالل  بنائه  فبعد  تحوالت  عدة  عرف  حيث 
النصف الثاني للقرن 16، احتفظ خالل القرنين 
مقرا  كان  كما  العسكرية  بوظيفته  و18   17
لمجلس الديوان. وقد كانت مجموعة من جيش 
االنكشارية تحرس القصر، ومع بداية القرن 19 
لحمايته  له  ببناء قصر  الداي علي خوجة  قام 

من ثورة الشعب، هذا حسب بعض المصادر.
ويتميز قصر السلطان بجمال عمرانه مثله مثل 
خلدها  التي  العثمانية  والمساجد  القصور  باقي 
المباني  أهم  من  واحدا  يعتبر  كما  العثمانيون، 
داخل القصبة يتخلله قصران ومسجدان وقاعات 
تحيط  البارود،  لملح  ومخزن  الحكم  لديوان 
بساحته المستطيلة أربعة أجنحة مكونة من ثالثة 
يتجّلى  وحمامات.  ومطابخ  شققا  تضّم  طوابق 
في طرازه المعماري الفريد في الجزائر، امتزاج 
التأثيرات المعمارية األندلسية والتركية والفارسية 
واألوروبية. وتبدو التقنية المستخدمة في الخزف 
التونسي من إبداع الحرفّيين الموريسكيين الذين 
غادروا األندلس إلى تونس في القرن 15 على 

ما يقول متخّصصون.
قلعة اجلزائر .. من أكرب معامل مدينة اجلزائر 

القدمية
تقدر مساحة القلعة  بـ4500 متر مربع، وامتزج 
تشييدها بين الطراز المعماري األندلسي والتركي 
لمبانيها  الناظر  أن  كما  واألوروبي،  والفارسي 
للموريسكيين،  الموظفة  اللمسة  بتلك  سيشعر 
القرن  في  تونس  إلى  األندلس  غادروا  الذين 
التونسي، حسب  الخزف  وذلك من خالل   15

المصادر التاريخية.
مدخلين  عبر  القصر  إلى  الدخول  يمكن 
باب  عبر  الساحة  إلى  يؤدي  واحد  رئيسيين. 
بباب  الطريق  فيربط  الثاني  أما  بقبو،  مغطى 
الخاصة  الحياة  يحفظ  ما  وهو  المدخل  متعرج 
لساكني القصر، هذه التقنية التي كانت شائعة 
في العهود القديمة، تستعمل في العمارة السكنية 
وسطى  قاعة  إلى  المدخل  يؤدي  والعسكرية، 
مزينة بنافورة من الرخام وجناح خشبي صغير 
ُيعرف بجناح "حادثة المروحة"، باإلضافة إلى 
ديوان  وقاعة  "الحريم"،  وجناح  وحمام،  مطابخ 
دائرية  نصف  وبقبة  لألسلحة،  ومخزنا  الحكم، 

زينت جدرانها بالزليج والصباغات.
كما نجد قصر الداي غرب السقيفة التي تعتبر 
همزة وصل بين القصبة والمدينة، يحده من الشرق 
الجناح الصيفي ومسجد الجيش، ومن الجنوب 
مخازن المطابخ ومسجد الداي وحمامات قصر 
الداي، ويعتبر هذا القصر أكبر مباني القصبة، 
دارية ومالية للدولة  لما حواه من مبان سياسية واإ
لقاعة  األرضي  بطابقه  تناقش  كانت  الجزائرية 

الديوان وفي الوجه المقابل للمدخل المؤدي إلى 
هذا الصحن نجد بيت "ضرب العملة".

بناؤه بأجود مواد البناء القادمة من إيطاليا وإسبانيا
تم بناء القصر بأجود مواد البناء حيث تم تزيين 
تشكيالت  من  مستمدة  بمربعات خزفية  جدرانه 
نباتية وزهرية تحاكي جماليات الفن اإليطالي، 
وهولندا  يطاليا  واإ تونس  من  خاصة  جلبت  وقد 
المنقوشة  ونوافذه  أبوابه  صنعت  كما  سبانيا،  واإ

من الحطب العتيق.
دار الداي حسني وحادثة املروحة

الفرنسي  االحتالل  بفترة  القصر  تاريخ  يرتبط 
حسين  الداي  فيه  أقام  الذي  فالقصر  للجزائر، 
12 سنة، شهد في 1827 ما ُسمي بـ "حادثة 
الحتالل  ذريعة  فرنسا  اتخذتها  التي  المروحة" 
الفرنسي  القنصل  الداي  استقبل  حين  الجزائر، 
المترتبة  الديون  بتسديد  وطالبه  دوفال  شارل 
على فرنسا، يقول المؤّرخون إن دوفال تصّرف 
ملوحا  الداي  فطرده  الئقة"،  "غير  بطريقة 
جيوشه  العاشر  شارل  الملك  فأرسل  بمروحته، 
إلى الشواطئ الجزائرية، بحجة "استرجاع شرفه 
المهدور" وخالل الفترة االستعمارية قام الجنرال 
دوبورمون بتحويل القصر إلى مقر إلقامته. هذا 
خالل  من  قسمين  إلى  القصبة  تقسيم  تم  وقد 
وضع طريق، كما تم عزلها عن باقي المباني 

المجاورة.
منظمة "اليونيسكو" تصنف القصر ضمن قائمة 

الرتاث العاملي
1887م  سنة  تاريخي  كمعلم  القلعة  ُصنفت 
التراث  قائمة  ضمن  إنسانيا  تراثا  وأصبحت 
العالمي المحمي سنة 1992 وذلك من طرف 
والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة 

"اليونيسكو".
قلعة عثمانية دافعت عن اإلسالم واملسلمني

حسب المصادر التاريخية، كانت دار السلطان 
يعقوب  بن  "عروج  أنشأها  بطارية  عن  عبارة 
الجزائر  شيوخ  استدعاه  لما  بربروس"  المدعو 
لكي ينقذهم من األسبان بعد أن قاموا ببناء قلعة 
وراء المنارة، إذ يوجد هناك قلعة بها 44 مدفعا 
لالستفزازات  ونظرا  إسباني.  عسكري  و200 
اإلسبانية، طلب شيوخ الجزائر من "سليم تومي" 
يحضروا  أن  آنذاك  الجزائر  محافظ  كان  الذي 
الذي  ويعقوب  الدين  "خير  بربروس  اإلخوة 
يدعى عروج"، واللذين كانا في جيجل وكانا قد 
استعمارها  أرادوا  الذين  المسيحيين  من  أنقذاها 
فطارت شهرتهم في محاربة النصرانية في البحر 
األبيض المتوسط وفي الجزائر، لذا قرر الشيوخ 
بربروس  اإلخوة  يد  على  سيكون  الخالص  أن 
وحضر  وافقا  وفعال  جيجل.  في  إليهما  فذهبوا 
ضربات  ويوجه  يهاجمهم  وبدأ  لوحده  "عروج" 

للقلعة، لكن من دون نتيجة. 
العالي  المكان  إلى  انتبه   1516 سنة  وفي 

"مكان القلعة" وقرر تصميم بطارية بـ06 مدافع 
أنشأ هذه  البالد. ولما  البحر لكي يحمي  قبالة 
الذين  للجنود  تقليدية  بيوت  ببناء  قام  البطارية 
يقومون على البطارية والذين أطلق عليهم تسمية 
عليه  يحرص  مدفع  كل  حيث  "البشطابجية"، 
المرافق  بعض  توفير  أيضا  تم  ثم  جنود.  ست 
فقرر بناء مسجد "ياني شاري". وبعد ما توفي 
"سليم بن تومي" أصبح "علي خوجة" هو الذي 
يجلب كنز مدينة الجزائر الذي كان يحضره من 
رياس البحر كغنيمة، وبسبب االضطرابات التي 
بعض  قبل  من  السفلى  القصبة  تشهدها  كانت 
إلى  الكنز  أخذ  "علي خوجة"،  قرر  العصابات 
القلعة ووضعه على ثالث غرف "غرفة للذهب"، 

"غرفة للفضة"، "غرفة للمجوهرات". 

الداي  القلعة  في  استقر   1817 سنة  وفي 
توفي  ثم  عاما  فيها  مكث  حيث  خوجة"  "علي 
ليكون  "حسين"  الخزناجي  وخلفه  بالطاعون، 
والمؤرخ  الكاتب  وحسب  الجزائر.  دايات  آخر 
"محمد بن مدور" في كتابه الذي حمل عنوان: 
و1830"   1516 بين  ما  البهجة  "اكتشاف 
يعود  برج  هناك  كان  القلعة  إنشاء  "قبل  أنه: 
تقع  المتعالية  الحربية  القلعة  الرومانية.  للفترة 
البحر،  سطح  على  متر   118.80 علو  على 
إقامة رسمية، استقر  إلى  لتتحول سنة 1818 
الذي  حسين"  "الداي  الجزائر  دايات  آخر  فيها 
عمر فيها أمدا طويال امتد إلى 12 سنة. القلعة 
التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 
10500م2، وتضم بين جنباتها قصر البايات 
 la poudrière ،)قسنطينة، التيطري، وهران(
 ، epouvantail الخاصة بحفظ الغنائم، جناح
جناح المروحة، جامع القصبة "البراني" وحدائق 
والنباتات،  األشجار  بأجمل  تتزين  الطرب 
ويسكنها أنواع نادرة من الطيور وبها في طابق 

سفلي إسطبالت لحيوانات متنوعة".

قصر الداي "دار السلطان" يؤرخ حلادثة املروحة
يضم حي القصبة األثري يف مدينة اجلزائر العاصمة العديد من املعامل املعمارية والرتاثية اليت تشهد على عظمة حكم الدايات باجلزائر. "قلعة اجلزائر" اليت أطلق عليها كذلك اسم "قصر الداي" ثم "دار السلطان" وفيما بعد 
مقر السلطة، واحد من املعامل األثرية اليت تزخر بها مدينة اجلزائر القدمية، ومن أكرب قصورها اليت بناها العثمانيون ليكون مقرا هلم ومقرا الستقبال ضيوف الداي وبايات اجلزائر، معمار إسالمي شاهد على دخول املستعمر 

الفرنسي إىل اجلزائر سنة 1830 وقبل ذلك بعد حادثة املروحة سنة 1827م اليت وقعت بداخله بني الداي حسني والقنصل الفرنسي.

روبورتاج: فاطمة طاهي
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دي" التربية  امتهن األس���������تاذ "عبد القادر خ����������اّ
والتعليم بمناطق مختلفة بالمغرب األقصى إلى 
غاية سنة 1972م، ولم يكتف بذلك بل ساهم 
ف���������ي الحركة الفكرية والثقافي���������ة بالمغرب، وقداّم 
رؤيته في التاّنظي���������ر التربوي الذي له فيه جملة 
من الداّراس���������ات وضعها باالش���������تراك مع بعض 
الباحثين، من بينه���������ا، كتاب" المطالعة الثقافية 
للم���������دارس الثانوية التقنية"، و"الق���������راءة الثقافية 
للمدارس الثانوية" و"القراءة التوجيهية ألقس���������ام 

الم�حظة".
اهتم بالبحث في األدب العربي والتاّاريخ، وقداّم 
عدة دراسات في التاريخ واألع�م، منشورة في 
مجلة دعوة الحق، ومجلة إدارة التعليم، والمجلة 
االقتصادية، وزواّد المكتب���������ة الوطنية المغربية 
بمؤلاّفات ودراسات هاماّة، كدراسته حول رسالة 
الكندي، وفصول عن رسالة الغفران، ودراسة عن 
الصداق والجهاز، نش���������رها في المجلة اإلفريقية 
س���������نة 1942م، ومن مؤلاّفات���������ه كتاب )صور 
ومش���������اهد من الحضارة اإلس�مية(، عبارة عن 
منتخبات أدبية في جزأين، نش���������رته دار الكتب 

العربية بالرباط سنة 1961م، 
جمع فيه نصوصا من التراث 
اإلس�مي، مساهمة منه في 
وأدبية  تاريخية  م���������ادة  توفير 
جعله  العربية،  اللاّغة  ألساتذة 
الحياة  أبواب،)ب���������اب  عل���������ى 
األدبية( )والحياة السياس���������ية( 
و)العمارة( و)الحياة الفكرية(، 
لم تكن غايته من هذا التأليف 
إنشاء بحث جديد في التراث، 
نما إبراز صور من الناّشاط  واإ
والفناّي،  والفكري  ياس���������ي  الساّ
لبعض الدول وق���������ادة الفكر، 
فنجده ف���������ي هامش صفحات 
لش���������خصيات  يترجم  الكتاب 
كثيرة، كما شرح معظم األلفاظ 
الغريبة الواردة في النصوص 
التي نقلها، ومراجعه في هذا 
الكت���������اب كثي���������رة، أغلبها من 
الت���������راث القديم، ككتاب العقد 

الفريد، واإلمتاع والمؤانسة، ورحلة ابن بطوطة، 
ونفح الطيب وغيرها.

دي" دراسة نشرتها له  ولألستاذ "عبد القادر خ�اّ
"مجلة األصال���������ة" الجزائرية، في عددها )26( 
سنة 1975م، وهو عدٌد خاص بمدينة تلمسان، 
ش���������مل الداّراس���������ات التاريخية، والحي���������اة الفكرية 
والحضارية، والبحوث األدبية، وقد طلب رئيس 
���������يد "عثمان ش���������يبوب" منه  تحري���������ر المجلة الساّ
اإلس���������هام بموضوع ينش���������ر في هذا العدد الذي 
سيصدر بمناسبة انعقاد المؤتمر التاسع للفكر 
اإلس����������مي بمدينة تلمسان، وقد اختار األستاذ 
خ�دي الكتابة عن حياة )مولى تلمس���������ان( أبي 
مدين الغوث، ونشر موضوعه في المجلة تحت 
عن���������وان )أبو مدين الغوث دفين تلمس���������ان( من 

الصفحة 284 إلى 295.
• َتعريُبه لكتاب )مؤّرخو الشرفاء(: 

فضيلة ه���������ذا الكتاب ترجع لكونه يختص بتتبع 

مصادر تاريخ دولة الشرفاء )الدولة السعدية(، 
فه���������و من المصادر الغربية الهاماّة التي تناولت 
محتوي���������ات المؤلاّفات التاريخي���������ة المغربية في 
فترة الحكم الس���������عدي للمغرب األقصى، ومؤلفه 
���������يد "ليفي بروفصال"،  الفرنسي المستعرب الساّ
باحث في التراث المغارب���������ي، ولد في الجزائر 
س���������نة 1894م وتلقى تعليمه بمدينة قسنطينة، 
اشتغل أستاذا للغة العربية والحضارة اإلس�مية 
في كلي���������ة اآلداب بباريس، وتع���������اون كثيرا في 
بحوثه مع الدكتور محمد بن أبي شنب، وترك 
آثارا كثيرة خدم بها المغرب )األدنى واألوس���������ط 
واألقصى(، والُمراجُع لسرد مؤلاّفاته في )معجم 
المستشرقين(، س���������يقف على ُجهد مضن بذله 
للوصول إل���������ى آالف الوثائ���������ق والمخطوطات 
الناّادرة، والش���������ك أناّ دوائر االحت�ل الفرنس���������ي 
نت���������ه م���������ن ذل���������ك، وُمكاّن أيضا م���������ن خزانة  مكاّ
���������هيرة، وكواّن فترة نشاطه العلمي  األسكولاير الشاّ
فراء والوزراء  شبكة متداخلة من الع�قات مع الساّ
ورجال الداّين والعلم، وله مراس����������ت كثيرة مع  
ش���������خصيات علمية اس���������تفاد من علمها أو مماّا 
تملكه من مخطوطات في مكتباتها، كالش���������يخ 
محمد مصطفى القاس���������مي شيخ زاوية الهامل، 
والوزير المغربي محمد الحجوي، وعبد الحي بن 
عبد الكبي���������ر الكتاّاني، ومحمد بن علي الدكالي 
���������ه في وقت مبك���������ر إلى تحقيق  وغيره���������م، توجاّ
ة  المخطوطات وكتابة بح���������وث حولها، وخاصاّ
التي لها ع�قة بالتاريخ وتراجم األع�م، ومن 
المؤلفات التي أش���������رف عل���������ى تحقيقها ، كتاب 
المغ���������رب في أخبار  "البيان 
األندل���������س والمغ���������رب" ألبى 
عب���������د اهلل محمد، المش���������هور 
باب���������ن ع���������ذارى المراّاكش���������ىاّ 
)توف���������ى حوال���������ى نهاي���������ة ق 
7ه�(، باالش���������تراك مع السيد 
"ج. س. ك���������والن، وتحقي���������ق 
"جمه���������رة أنس���������اب الع���������رب" 
الب���������ن حزم، وه���������و  أواّل من 
ع���������راّف بمخطوط���������ة " أدباء 
مالق���������ة"، وبياّن قيمتها األدبية 
والتاريخي���������ة ف���������ي مقال���������ة له 
بعنوان: "حول ش���������عراء مالقة 
العاش���������ر"، نشرها  القرن  في 
ف���������ي مجلة "أرابي���������كا"، العدد 
األول، سنة 1954،  ووضع 
العربية  للمخطوطات  فهرسة 
بالرباط  العام���������ة  بالخزان���������ة 
س���������نة 1921م، واشترك مع 
الدكتور محمد بن أبي شنب 
في نشر التقويم التاريخي لمطبوعات فاس سنة 
1922م، وله مؤلفات كثيرة، أوردها األس���������تاذ 
"خير الداّين الزركلي" في األع�م أثناء ترجمته 
له، ولم يشر إلى كتابه "مؤراّخو الشرفاء"، الذي 
يكتسي أهمية بالغة في تاريخ المغرب وتطور 
أدبه، تسناّى لمؤلاّفه جمع ماداّته العلمية بعد أن 
فرضت فرنس���������ا الحماية على المغرب األقصى 
س���������نة 1912م، وأصبح هذا البلد وتراثه متاحا 
للداّارس���������ين من المستش���������رقين، وما جمعه في 
كتابه هو دراسة قياّمة لمصادر األدب التاريخي 
للمغ���������رب األقصى، بداية من القرن الس���������ادس 
عشر إلى القرن العشرين، لم يقتصر فيه على 
ناّم���������ا اعتنى بالتعريف  الحولي���������ات التاّاريخية، واإ
بكت���������ب التراجم والتاّاريخ، وأح���������دث ظهوره نقلة 
ثقافية جديدة، العتم���������اد مؤلاّفه على نصوص 
نقلها من مخطوطات نادرة، والتي بقيت بعيدة 
ن كان فاته  عن أي���������دي الباحثين الغربيي���������ن، واإ

الكثير من عناوينها، ظنا منه أناّها مفقودة ،كما 
ذكر األس���������تاذ "محمد حجي" في مقدمة كتابه 
عن الس���������عديين، غير أناّ ما قام به يعتبر لبنة 
للمؤلاّفات المغربية التي ظهرت بعده، واستدركت 
ما فاته، ككت���������اب النبوغ المغربي لمؤلفه محمد 
المنون���������ي، و"الحركة الفكرية بالمغرب في عهد 

السعديين" لمحمد حجي. 
دي" بتعريب كتاب "مؤراّخو  قام األس���������تاذ "خ�اّ
ه ونشره سنة 1977م،  الش���������رفاء" وضبط نصاّ
وحجم���������ه يزيد عل���������ى 300 صفحة، ولم يضع 
له مقدمة تبين محت���������واه،  واكتفى بنقل ترجمة 
لمؤلاّفه ع���������ن مجلة أرابيكا، وق���������ال باناّه: »قداّم 
للمغرب خدمات ثقافية جليلة، وذلك بإس���������هامه 

في إحياء قسط ال يستهان به 
من تراث���������ه األدبي والتاريخي 
والحض���������اري«، ومنهجه في 
الكتاب  ن���������صاّ  التعاطي مع 
يمكن اختص���������اره في الناّقاط 

التالية:
• لم يلت���������زم في تعريبه الناّقل 
ناّما تصراّف في  الحرف���������ي، واإ
ا باالختصار أو  الترجمة، إماّ
بالحذف، وأضاف معلومات 
على  أع�م  وتراجم  تاريخية 
إلضافاته  يرم���������ز  الهامش، 
المعرب(،  ب����������)  وتعليقات���������ه 
وترك تعليقات المؤلاّف على 
في  وردت  كم���������ا  الهام���������ش 
األص���������ل المطبوع، ورمز له 

ب�)المؤلاّف(.
• تعام���������ل مع الناّ���������ص أثناء 

ية، من  التعريب أو التعليق وكأناّه نس���������خة خطاّ
حيث ضبط المصطلحات، وتصحيح األسماء 
التي أخط���������أ فيها المؤلاّ���������ف، وينقل الناّصوص 
ه���������ات الكتب بالعودة  التي اس���������تدل بها من أماّ
إلى أصلها العربي، كتعليقه في الصفحة رقم: 
40، الهامش 09: »تصرفت شيئا في ترجمة 
هذه الس���������طور، فأتيت بنص الجملة الواردة في 
االس���������تصقاء ج1، ص5، التي اكتفى المؤلف 
باإلش���������ارة إلى فحواها«، وبعض األحيان ينباّه 
إلى مصدر نقله إذا أخطأ فيه، كقوله )ص43 
الهام���������ش 27(:»وقد خفي عن المؤلف أناّ هذا 

الك�م منقول عن ابن األثير«.
دي" كلاّ األحكام التاّاريخية التي  • ال يقبل "الخ�اّ
يورده���������ا بروفنصال، بل يعترض وينتقد ما يراه 
خط���������أ، فقد طعن المؤلف ف���������ي األفراني مؤلاّف 
كتاب )نزه���������ة الح���������ادي(، والمؤراّخين المغاربة 
عند حديث���������ه عن مهماّة الم���������ؤراّخ، واداّعى أناّهم 
يتعمدون نس���������يان الحقائق، أو تحويرها إذا ما 
رأوا أناّ الض���������رورة تدعو لذل���������ك، فراّد عليه في 
الهامش بقوله: »يتجلى هنا أناّ في حكم األستاذ 
ة، وعلى  ليف���������ي بروفنصال على األفراني خاصاّ
المؤراّخي���������ن المغاربة عاماّة كثي���������را من الحيف، 
س���������يما وأناّه لم يأخذ من مقاطع الناّصوص إالاّ 

ما يؤياّد رأيه«.
• رجع المترجُم إل���������ى المخطوطات التي تمكاّن 
من االط����������ع عليها، لمقارنته���������ا مع ما أورده 
المؤلاّ���������ف، فعندم���������ا ق���������ارن "بروفنص���������ال" بين 
يتين من مؤلفات الزياني، األولى  نس���������ختين خطاّ
بعنوان: "البستان الظريف في دولة موالي علي 
الش���������ريف"، والثانية "الراّوضة الس���������ليمانية في 
ذكر ملوك الدولة اإلس���������ماعيلية"، )حكم على 
مقدم���������ة الكتاب األخير، بأناّ���������ه تلخيص موجز 
لكتابه "الترجم���������ان"، وقال بأناّه كان بإمكانه أن 
يس���������تغني عنه، والمقدمة تشير إلى أناّ البستان 

ال يختل���������ف في فحواه عن الترجمان(، وبعد أن 
تصفاّح األستاذ "خ�دي" الناّسختين ظهر له أناّ 
اس���������تنتاجات "بروفنصال" »مطابقة على وجه 
العم���������وم للواقع، وأناّ مؤلاّف���������ات الزياني متداخلة 
تدور مواضيعها على محاور متماثلة، ال تكاد 
طريقة عرضها تختلف إالاّ من حيث اإلسهاب 

أو االختصار«.
• يش���������ير األس���������تاذ "خ�دي" في الهامش إلى 
لى  طبع���������ات الكتب التي اعتمده���������ا المؤلاّف، واإ
ح بها الناّص إذا كانت مختلفة  بعة التي صحاّ الطاّ
ا اعتمده "بروفنصال"، كتعقيبه في الصفحة  عماّ
)47 الهامش 34(: »واعتمدت أنا على الطبعة 
التركية فنقلت الناّص من ب���������اب التاء "تاريخ"، 
وقد الحظت خ�فا طفيفا في 

ترتيب األشخاص«.
خصيات  • ترجم لكثير من الشاّ
العلمي���������ة والتاريخي���������ة الت���������ي 
أغفله���������ا المؤلاّف، أو أش���������ار 
إليها ول���������م يهتد إلى معرفتها، 
أمثال: محم���������د بناني، ويحي 
الشفش���������اوني، ومحمد هواري 
وغيره���������م، وع���������راّف ببع���������ض 
المخطوطات التي وردت في 
أضاف  كما  المترجم،  الناّص 
عل���������ى الهامش معلومات عن 
ي���������ة  أوص���������اف الناّس���������خ الخطاّ
ا  وأماك���������ن تواجده���������ا أزيد مماّ
أورده المؤلف، فعندما تطرق 
أبي  لمؤلاّفات  "بروفنص���������ال" 
القاس���������م الزيان���������ي، ذكر منها 
كتاب "جوهرة التيجان وفهرسة 
الياقوت واللؤل���������ؤ والمرجان" دون توضيح، فزاد 
األس���������تاذ "خ�دي" في الهامش معلومات عثر 
عليه���������ا في كتاب "دليل الم���������ؤرخ"، من وصف 
ا ذكر  له���������ذه المخطوطة وم���������كان تواجدها، ولماّ
المؤلاّ���������ف كتاب "تاريخ الدول���������ة العلوية" لمحمد 
بن عبد الس����������م الرباطي، قال: ومن المؤسف 
أناّن���������ا لم نعثر على كتابه رغم اس���������تقصائنا في 
دي بقوله: »منه نسخة  البحث عنه، علاّق الخ�اّ

مخطوطة بالخزانة العامة«.
دي، ال  م���������ا قام به األس���������تاذ عبد الق���������ادر خ�اّ
يعتب���������ر عمً� هيًنا، فالترجم���������ة لها مصاعبها؛ 
ألناّ المف���������ردات والمصطلحات له���������ا مدلوالتها 
ومعانيه���������ا المتعددة، وع���������دم التاّمكن من اللاّغة، 
ق���������د يخلاّ بجوهر الناّص المترجم، وال ش���������ك أناّه 
بذل وس���������عه في تعريب هذا الكتاب، ولألسف 
ل���������م يجعل مقدمة له يوضح فيها منهجه، وترك 
التاّقديم لصديقه األس���������تاذ "محمد حجي"، وهو 
كاتٌب وباحٌث، وصاح���������ُب مؤلاّفات عديدة في 
تاريخ المغرب، وما حزاّ في نفس���������ي أناّ األخير 
أثناء تعريفه بالكت���������اب، تجاهل صاحب الجهد 
الذي استقرى  مظآن "بروفنصال"، وعلاّق عليها 
بمعلوم���������ات قياّمة، ولم ينبس ف���������ي حقاّه بكلمة 
واحدة، سواء من حيث طريقة تعريبه، أو فائدة 
ما قام به من تقريب هذا الناّص التاريخي للقارئ 
المغربي، فتحداّث األستاذ "الحجي" عن نفسه، 
وأهمية ما قام به بروفنصال في تاريخ المغرب، 
وأناّه س���������بق له أن اشتغل على الكتاب، وسجل 
م�حظات كثيرة عن س���������قطات مؤلاّفه، فاجتمع 
لديه كراريس، وذكر في كتابه "الحركة الفكرية 
بالمغرب في عهد الس���������عديين" أناّ "بروفنصال" 
»رغم استقصائه وذكره أسماء الكتب المفقودة، 
أو الت���������ي لم يتمكن من االط�ع عليها، فإناّه لم 
يأت بأكثر من أربعة وث�ثين كتابا فيما يتعلاّق 

بالعصر السعدي«.

العدد:
1098 مساهمات

دي 1977/1907 عبد القادر اخلــــــلاّ
رفاء( منهجه يف ترمجة كتاب املستعرب الفرنسي ليفي بروفنصال )مؤراّخو الشاّ

ت يف بلدة وجدة باملغرب األقصى بعد فرض  دي من مدينة مغنية، غرب اجلزائر، بها ولد بتاريخ 26 ديسمرب 1907م، انتقلت عائلته من بلدة "مغنية" ألسباب جمهولة، واستقراّ تنحدُر جذوم األديب املؤراّخ عبد القادر اخللاّ
خصية اليت ال تزال يف عهدة أهله ستكشُف تفاصيل أكثر عنها، وعن حياته العلمية واالجتماعية، وما نعرفه  االستعمار الفرنسي احلماية عليه سنة 1912م، ال توجد معلومات كافية عن هذه األسرة، ولعلاّ مذكراته الشاّ

راسات العليا بالربط، عاد إىل اجلزائر  عنه أناّه أخذ تعليمه االبتدائي بوجدة، ثماّ انتقل إىل مدينة الرباط وأكمل تعليمه حتى نال شهادة الدروس الثانوية سنة 1926م، ثماّ شهادة اللاّغة العربية سنة 1931م من معهد الداّ
ليستكمل تعليمه بكلية اآلداب مبدينة وهران سنة 1934م.

أ. حممد بسكر

دي"  امتهن األستاذ "عبد القادر خلاّ
الرتبية والتعليم مبناطق خمتلفة 

باملغرب األقصى إىل غاية سنة 
بل  بذلك  يكتف  ومل  1972م، 

ساهم يف احلركة الفكرية والثقافية 
م رؤيته يف التاّنظري  باملغرب، وقداّ

الرتبوي الذي له فيه مجلة من 
راسات وضعها باالشرتاك مع  الداّ

بعض الباحثني، من بينها، كتاب" 
املطالعة الثقافية للمدارس الثانوية 

التقنية"، و"القراءة الثقافية 
للمدارس الثانوية" و"القراءة 
التوجيهية ألقسام امللحظة".

ولألستاذ "عبد القادر 
دي" دراسة نشرتها  خلاّ

له "جملة األصالة" 
اجلزائرية، يف عددها 
)26( سنة 1975م، 
وهو عدٌد خاص مبدينة 

راسات  تلمسان، مشل الداّ
التارخيية، واحلياة 

الفكرية واحلضارية، 
والبحوث األدبية



العدد:
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األحــد:  06 - 12 مجادى الثانية 1443 هـ، الـموافق لـ:   09 - 15 جانفي 2022م

روبورتاج

شعبة والية تيزي وزو ختتم محلة توزيع املساعدات 

بمجرد س���������ماع خبر ان���������دالع الحرائق 
سارعت شعبة والية تيزي وزو إلى عقد 
جلس���������ة طارئة يوم األربعاء 03 محرم 
1443ه الموافق ل� 11 أوت 2021م 
بمق���������ر الجمعية تحت إش���������راف رئيس 
الش���������عبة م. ص. لحضي���������ري بحضور 
بعض أعضاء الش���������عبة هم الس���������ادة: 
مهان���������ة نايت يوس���������ف نائ���������ب الرئيس 
وحم���������داد اعم���������ر رئيس لجن���������ة التراث 
ومحند اكلي س���������ي سعيد رئيس التنظيم 
وحكيم حرش���������اوي رئيس لجنة اإلرشاد 
واإلص���������اح ومصطف���������ى خوجة رئيس 
لجنة اإلعام والش���������باب وس���������ي حاج 
محند الطيب رئيس ش���������رفي، للتشاور 
عداد خطة العم���������ل التي تمكنها من  واإ
مواجهة المحنة بكل الوس���������ائل الممكنة 

ماديا ومعنويا فكان االتفاق كما يلي:
1. تشكيل خلية أزمة لمتابعة األحداث 

عن قرب.
2. توجيه نداء عاجل إلى قيادة الجمعية 
بإرسال قافلة تضامنية في أسرع وقت 
ممكن حتى تكون حاضرة في الحدث.

3. التعامل مع لجان القرى المتضررة 
مباشرة عند توزيع المساعدات لضمان 

وصولها إلى المعنيين.
4. إعداد قائم���������ة الحاجات الضرورية 
التي ينتفع بها الصغير والكبير، الرجل 

والمرأة في هذه الظروف الصعبة.
���������عب الوالئية  5. اس���������تقبال قافات الشُّ
التي تريد التنسيق مع شعبة والية تيزي 

وزو داخل إطار الجمعية.
6. حرص شعبة والية تيزي وزو على 
توزيع معدات القوافل بمعية لجان القرى 
المتضررة مباشرة دون أي وسيط آخر 

حفاظا على األمانة.
7. توثي���������ق عملي���������ة التوزيع بس���������ندات 
التسليم وتوقيع المستلم باالسم والخاتم.
وفور انتهاء اجتم���������اع المكتب الوالئي 
المصغر، وجه رئيس الش���������عبة الس���������يد 
محن���������د صالح لحضيري ن���������داء عاجا 
إلى قي���������ادة جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين يدعوهم فيه إلى المش���������اركة 
في الحمل���������ة التضامنية، والوقوف إلى 
جانب العائات المتضررة من الحرائق 
المدمرة، التي تجتاح كامل الريف بمنطقة 
القبائل، واإلسراع في تقديم المساعدات 
الضرورية والمس���������تعجلة كالماء والدواء 
والكبار  للصغ���������ار  والحليب  والدقي���������ق 
والم���������واد الغذائي���������ة األخرى واألفرش���������ة 
واألغطية، لرفع الغبن عن المنكوبين.

وألح رئيس الش���������عبة على قيادة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين أن تكون 
من الس���������باقين لمواكب���������ة الحدث. وجه 
كذلك نفس النداء إلى ُش���������عب جمعية 
الجزائريين عبر  المس���������لمين  العلم���������اء 
والي���������ات الوطن للمش���������اركة في الحملة 
التضامنية مع إخوانهم بمنطقة القبائل 
الت���������ي حاصرتها النيران من كل جانب 
وتنسيق العمل التضامني داخل إطار 
الجمعي���������ة م���������ن أجل ضم���������ان وصول 

اإلعانات إلى مستحقيها.
وكما هو منتظ���������ر، وصلت أول قافلة 
العلماء  لجمعي���������ة  تابع���������ة  تضامني���������ة 

المسلمين الجزائريين قادتها شعبة بلدية 
دلس والية بومرداس يوم األربعاء 11 
أوت 2021م. وكان ف���������ي اس���������تقبالها 
رئيس ش���������عبة والية تيزي وزو الس���������يد 
محن���������د صالح لحضيري برفقة الس���������يد 
اعم���������ر حم���������داد عضو ف���������ي المكتب 
الوالئي، اللذين رافقا القافلة إلى منطقة 
)بني دوالة( التي تضررت كثيرا، حيث 
سّلمت المساعدات إلى اللجنة المكلفة 
بالتوزيع بالمنطقة في جّو أخوي مليء 

بمشاعر الوّد والعطف..
وبعد 48 س���������اعة تقريبا، استقبل رئيس 
الشعبة الس���������يد محند صالح لحضيري 
برفقة االخوة الس���������يد حكيم حرش���������اوي 
والس���������يد اعمر حمداد والس���������يد فيصل 
حم���������ودي والس���������يد محند أمزيان س���������ي 
يوسف قافلة جّد معتبرة من لجنة اإلغاثة 
التابعة للمكتب الوطني لجمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين محملة بكميات 
هائلة من المساعدات المستعجلة التي 
المعدني  الماء  تتمثل في: )الدقي���������ق– 
"سعيدة"– أغطية من نوع كويت ومواد 
غذائية متنوعة وكمية معتبرة من الدواء 

الخاص بالحروق...(.
وفور استام المساعدات، اتصل رئيس 
الش���������عبة بممثلي لجان ق���������رى المناطق 
المتضررة، للتنسيق معها واإلسراع في 

عملية التوزيع.
وقد تاحقت قوافل أخرى من ش���������عب 
بعض واليات الوطن إلى مقر التوزيع 
ش���������عبة والية تيزي وزو بواد عيس���������ي 
وهي: )قافلة شعبة والية تيسمسيلت – 
وقافلة ش���������عبة والية مستغانم – وقافلة 
شعبة والية وهران – وقافلة شعبة والية 
معس���������كر( كما وصلت قوافل ش���������عب 
أخرى إلى مركز التوزيع الجديد )بقاعة 
الحفات حمودي فيصل( الواقع بمدينة 
بوغني وهي )ش���������عبة والي���������ة البويرة – 
ش���������عبة والية تلمس���������ان في "زيارتين" - 
والفرع النس���������وي األهرام التابع لش���������عبة 
والية قسنطينة في "زيارتين"(. وكان في 
استقبال كل الش���������عب المشاركة رئيس 
شعبة والية تيزي وزو وبعض أعضاء 

المكتب الوالئي.
وكما كان مبرمجا فقد نس���������قت ش���������عبة 
والية تي���������زي وزو العمل التضامني مع 
ممثلي لجان المناطق المتضررة التالية: 
إيراثن، ومنطقة  )منطقة األربعاء ناث 
عين الحمام ، ومنطقة بوزقان، ومنطقة 
أقبيل، ومنطقة واضية، ومنطقة واسيف، 
ومنطق���������ة بن ين���������ي( حيث اس���������تفادت 
حوالي 15000 عائلة من المساعدات 
المتنوعة المتعلقة بالمواد الغذائية ومواد 
التطهير والنظافة واألفرش���������ة واألغطية 
وبعض ل���������وازم الطبخ واألواني وبعض 
ماب���������س األطفال والنس���������اء من جهة، 
وم���������ن جهة أخرى ت���������ّم توزيُع أكثر من 
250 محفظ���������ة مجّهزة ب���������كل األدوات 
على أبناء العائات المنكوبة، تبرّعت 

بها شعبتا تلمسان وقسنطينة.
إن ش���������عبة والي���������ة تيزي وزو س���������جلت 
حضوره���������ا بفضل اهلل ع���������ّز وجّل في 
المي���������دان بتميز، حيث رافقت العائات 

المنكوب���������ة طوال ش���������هور مم���������ا جعل 
العائ���������ات تش���������عر بالطمأنينة واألمان 

...
وحرصا من ش���������عبة والي���������ة تيزي وزو 
ف���������ي تخفيف آالم وأحزان أهالي منطقة 
الريف المنكوبة قام وفد رس���������مي ممثا 
من رئيس شعبة والية تيزي وزو السيد 
محند صالح لحضيري وبعض أعضاء 
المكت���������ب الوالئي الس���������يد مهانة نايت 
يوسف نائب الرئيس والسيد محند أكلي 
سي س���������عيد رئيس لجنة التنظيم والسيد 
فيصل حمودي أمين المال والسيد حكيم 
حرش���������اوي رئيس لجنة الدعوة واإلرشاد 
بالتنقل إل���������ى منطقة اخليجن باألربعاء 
ن���������اث ايراث���������ن المتض���������ررة كثيرا حيث 
تفّقد أحوال س���������كان القرية واطلع على 
الخسائر البشرية والمادية، وقدم رسالة 
التعزية والمواس���������اة إلى أهالي الضحايا 

تغّمدهم اهلل تعالى بواسع رحمته.
كما سجلت الشعبة بفخر واعتزاز ردود 
أفعال مشجعة جّدا من مختلف مناطق 
الريف على لس���������ان ممثلي لجان القرى 
وأعيانه���������ا على المرافقة المتواصلة إلى 

اليوم.
ونذكر كذلك في هذا التقرير بأن وفدي 
شعبتي تلمسان وقسنطينة قاما بمعاينة 
بعض المناطق المتضررة من الحرائق 
بالنسبة لوفد  وهي »منطقة تاخوخت« 
تلمس���������ان، »ومنطقة بن يني« بالنسبة 

لفرع األهرام قسنطينة.
وقد تأّثر الوف���������دان كثيرا بهول الحرائق 
التي تسببت في خسائر فادحة في الزيارة 
األولى. وأما في الزيارة الثانية لكليهما، 
فقد زار الوفدان التلمساني والقسنطيني 
المنارة الدينية والعلمية )زاوية س���������يدي 
علي أويح���������ي أث كوفي( التي تقع في 
أس���������فل جبال جرجرة ببلدي���������ة بوغني، 
فحظيا باس���������تقبال أخوي، واستمعا إلى 
أحد القائمين على الزاوية وهو يتحدث 
عن مختلف النشاطات التي تمارسها، 
منه���������ا الدورة الصيفية التي تس���������تقطب 
كثي���������را من الطلب���������ة الجامعيين خاصة 
اإلناث من مختلف مناطق الوطن. في 
آخر كل دورة ينّظ���������م حفل بهيج توزع 
جازات في تجويد القرآن  فيه شهادات واإ
الكريم بحضور مش���������ايخ أجاء نذكر 
على س���������بيل المثال ال الحصر الشيخ 
الجليل الطاهر آيت علجت حفظه اهلل 
والدكتور سعيد بويزري والدكتور محمد 

بلغيث وغيرهم ...
وقد علق األستاذ الفاضل حسن خليفة 
- منس���������ق واليات الشرق الذي قاد وفد 
ش���������عبة والية قس���������نطينة – عقب هذه 
الزيارة عن إعجابه وانبهاره بهذا الصرح 
العلمي الديني الذي مازال يحافظ على 
المقومات اإلسامية في المنطقة. ووجه 
دعوة كريم���������ة إلى قيادة جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين بزيارة هذا المعلم 
الحض���������اري الديني األصيل الذي يؤكد 

المرجعية الدينية للشعب الجزائري.

mmm

أعلنت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني شعبة والية تيزي وزو ابتداء من يوم األربعاء 28 ديسمرب 2021م اختتام محلة توزيع املساعدات على املناطق املتضررة بعدما اطمأنت على وفرة املواد الغذائية يف 
بيوت العائالت املنكوبة. وهذا تقرير مفصل حول محلة توزيع املساعدات على سكان القرى من 11 أوت إىل 28 ديسمرب 2021م.

تقرير:  أ/م. ص حلضريي
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وتتشرف وتتكرم شعبة والية تيزي وزو 
بتوجيه رس���������الة شكر وتقدير وعرفان 
إلى اللجن���������ة الوطنية لإلغاثة التابعة 
للمكت���������ب الوطني لجمعي���������ة العلماء 
المسلمين الجزائريين، التي كانت من 
السباقين األوائل في تقديم الحاجات 
الضرورية وبكميات هائلة وفي وقت 
مستعجل ساعد كثيرا في رفع الغبن 
على كثير من العائالت المتضررة، 
لى شعبة  فكانت الوقفة مشرفة فعال. واإ
ه أجمل التحيات وأسمى  تلمسان نوجِّ
عبارات التقدير والعرفان إلى رئيسها 
األخ الفاض���������ل عبد اهلل غالم وجميع 
المتميزة  المساعدات  على  أعضائها 
والمشرفة التي فاقت التوقعات سواء 
ف���������ي الجانب الم���������ادي أو المالي، - 
التي تجسدت في زيارتين متتابعتين 
- فتحي���������ات زكيات طيب���������ات ألهلنا 
بوالية تلمس���������ان، وتحي���������ة وّد ووفاء 
لفضيلة الش���������يخ الجلي���������ل بن يونس 
حفظه اهلل ورعاه، ال���������ذي بعث إلينا 
عن طريق البث المباشر، )الاليف(، 
رسالة عّبر من خاللها عن تضامنه 
ووقوفه إلى جانب إخوانه بوالية تيزي 

وزو جراء هذه المحنة.
والش���������كر والتقدير والعرفان موصولة 
كذلك إلى فرع األهرام النسوي التابع 
لش���������عبة قس���������نطينة على رأس الوفد 
األخت المحترمة السيدة إلهام عالم 
وجميع زميالته���������ا الالئي وقفن وقفة 
عّبرن  مش���������رفة  تاريخية  تضامني���������ة 
م���������ن خالله���������ا على حض���������ور المرأة 
القسنطينية من جهة، وتوكيد مشاركة 
المرأة الجزائرية في الميدان مع أخيها 
الرجل، وهم يس���������ارعون ف���������ي تقديم 
المس���������اعدات الضروري���������ة للعائالت 

المنكوبة في عين المكان.
كم���������ا نحيي الجن���������اح الثاني من وفد 
شعبة والية قسنطينة اإلخوة األكارم 
األستاذ الفاضل حسن خليفة )ضيف 

الش���������رف( وعمار بوكلوة وعبد الكريم 
بن صالحية وكل المرافقين لهم الذين 
أبوا إال أن يش���������اركوا في هذه الحملة 
التضامنية بصحبة أخواتهم من فرع 
األهرام، حيث كان في استقبال الوفد 
رئيس ش���������عبة والية تيزي وزو السيد 
م.ص.لحضيري بمعية السيد فيصل 
حمودي أمي���������ن المال بمركز التوزيع 
"قاعة الحفالت حمودي"، فكان اللقاء 
العالية،  األخوية  بالمش���������اعر  مفعما 

تزيد في توطيد عالقات التعاون...
فش���������كرا لوفد قس���������نطينة على تحمله 
عناء الس���������فر في زيارتين متتابعتين، 
مما يبين ق���������وة حرصهم على مؤازرة 

إخوانهم في هذه المحنة.
لألخ  واالحت���������رام  والتقدير  والش���������كر 
الكريم األس���������تاذ الفاضل عبد العزيز 
ش���������لي رئيس ش���������عبة والية قسنطينة 
الذي كان وراء هذا العمل الش���������ريف 
ال���������ذي يعّبر بصدق عل���������ى الروابط 
األخوية بين ُش���������عب جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين في مثل هذه 
بوصية  العصيب���������ة. عمال  الظروف 
النبي عليه الصالة والسالم فيما جاء 
عن النعمان بن بشير عن النبي عليه 
الصالة والسالم قال: ))مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم ونعاطفهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 

له سائر الجسد بالسهر والحمى((.
والش���������كر الجزيل موصول إلى شعب 
التي تضامنت مع ش���������عبة  الواليات 
والية تيزي وزو بالوقوف إلى جانبها 
وتدعيمه���������ا معنويا وماديا في المحنة 
التي أصابت منطق���������ة الريف بوالية 
تي���������زي وزو وه���������ي: " ش���������عبة بلدية 
دلس والية بومرداس –وش���������عبة والية 
تيسمس���������يلت – وشعبة والية مستغانم 
– وشعبة والية وهران –وشعبة والية 

معسكر – وشعبة والية البويرة ".
 كم���������ا نحّيي لجنة اإلع���������الم الممثلة 
م���������ن األخت "فاطم���������ة طاهي واألخ 
عبد الغني بالش"، اللذين تنقال إلى 

المنطقة األكثر تضررا وهي منطقة 
فقاما  ايراثن"  "اخليجن األربعاء ناث 
والمروعة  المؤلمة  المشاهد  بتصوير 
التي تبين فظاعة الخس���������ائر المادية 
والبشرية وتغطية لقاء رئيس الشعبة 
بأعيان قرية اڤلمي���������م حيث جّدد لهم 
ع���������زم جمعية العلماء ف���������ي مواصلة 
الدع���������م إلى انته���������اء األزمة بإذن اهلل 
تعالى. كما وق���������ف الوفد وقفة ترحم 
عل���������ى الضحايا وقراءة فاتحة الكتاب 
على أرواحه���������م الطاهرة والدعاء لهم 

بالرحمة والمغفرة.
ل���������ى كل الذين س���������ارعوا إلى مّد يد  واإ
الع���������ون من بعيد أو م���������ن قريب من 
مختلف جهات الوطن دون استثناء. 
ل���������ى جمي���������ع ممثلي لج���������ان القرى  واإ
والمداش���������ر نخّص األخ���������ت الفاضلة 
سعيدة بلعباس رئيسة "جمعية أسيرم" 
الذي���������ن كانوا بمثابة همزة وصل بيننا 
وبي���������ن كل المناط���������ق التي تضررت 
كثي���������را، حيث أّدوا دورا أساس���������يا في 
إيص���������ال اإلعانات إلى مس���������تحقيها 
بأم���������ان، فش���������جعونا عل���������ى مواصلة 
الدعم ب���������دون ملل وال كل���������ل، فتحية 
تقدير واحترام إلى كل هؤالء الفرسان 

الشجعان.
وتحية خاص���������ة بال���������ود والوفاء إلى 
جميع أعضاء شعبة والية تيزي وزو 
على الروح األخوية العالية والعزيمة 
التي أظهروها في مواجهة  الصادقة 
المحن���������ة بدون توقف ولع���������ل زياراتنا 
الميداني���������ة خير دلي���������ل على حرص 
أعضاء الش���������عبة على سالمة وأمن 
األمرّين.  يعان���������ون  الذين  المواطنين 
فقدان الم���������أوى وفق���������دان األعز من 

األهل والخالن...
كما نثمن الروح التضامني الجماعي 
داخل إطار جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريي���������ن المتمث���������ل ف���������ي اللحمة 
األخوي���������ة بين اللجنة الوطنية الموقرة 
لإلغاثة وشعب بعض واليات الوطن 
التي س���������ارعت في تقديم اإلعانة إلى 
الريف  بمنطقة  المنكوبي���������ن  إخوانهم 

بوالية تيزي زوز.
كما نش���������يد بفخر واعت���������زاز ما تلقته 
الش���������عبة من شكر وتقدير من أهالي 
مناط���������ق الريف اعتراف���������ا بما قدمته 
جمعية العلماء من سند وعون ودعم 

للعائالت المنكوبة طيلة هذه الفترة.
وفي األخير، نسدي وسام التضامن 
للسيد رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين فضيلة الشيخ عبد الرزاق 
قّسوم على الفيض الخيري التضامني 
الذي تكّرمت به ي���������د الجمعية، مّكن 
ش���������عبة والية تيزي وزو م���������ن الوفاء 
ال���������ذي قطعته على نفس���������ها  بالوعد 
بمرافقة س���������كان الق���������رى المنكوبة في 
المي���������دان بتقديم الدع���������م الممكن إلى 
نهاية المحنة. وقد وفقنا اهلل عز وجل 
بفضله ومّنه ف���������ي تحقيق هذه الغاية 
بش���������هادة ممثلي لج���������ان القرى الذين 
تلقينا منهم رسائل وشهادات حية من 
الشكر ش���������فاهية وكتابية. والحمد هلل 

رب العالمين.
قال اهلل تعالى: )من ذا الذي يقرض 
اهلل قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا 
ليه  كثي���������رة واهلل يقب���������ض ويبُص���������ُط واإ

ترجعون(]سورة البقرة 245[.
االثنين 29 جمادى 
األولى1443ه الموافق لـ 
03جانفي 2022م

الشيخ  نــور الدين رزيق *

موقــــف   و  خـــاطـــــرة

ِدين األنبياء ِمن أوَّلهم إلى آِخرِهم، من نوح إلى محمَّد - صلى اهلل وسلم عليهم 
أجمعين - هو اإلسالم مهما اختلفت شرائعهم وتنوعت؛ قال تعالى:} ِإنَّ الدِّيَن 
ِعْنَد اللَِّه اإْلِْس���������اَلُم {]آل عمران: 19[، وقال س���������بحانه:} ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشرَْعًة 
َوِمْنَهاًجا{]المائ���������دة: 48[، وهذا هو المقصوُد من قول النبيِّ - صلَّى اهلل عليه 
وس���������لَّم -:)) إنَّا معاش���������ر األنبياء إخوٌة لعالَّت، ُأمَّهاُتهم شتَّى، وِدينهم واحد((؛ 

متفق عليه.
فأراد اهلل أن يكون الدين اإلسالمي هو الدين الخاتم شريعة، كما كان هو الدين 
الوحيد عقيدة، باإلضافة إلى اش���������تراك الدين اإلس���������المي في أصول العبادات 
واألوامر والنواهي مع جميع الش���������رائع السابقة له؛ فكل الكبائر التي حرمها اهلل 
في األديان الس���������ابقة حرمها في اإلس���������الم كقتل النفس، والزنا، والربا واالحتكار 
والسرقة ... وكذلك أصول الشرائع والعبادات التي أمر بها في األديان السابقة؛ 
نما تفاصيل تلك الصلوات ومقادير  كالص���������الة والزكاة أمر بها في اإلس���������الم؛ واإ
تل���������ك الزكاة هو ال���������ذي يختلف باختالف القوم، وعليه فإن اإلس���������الم هو الدين 
الذي اجتمعت فيه عقيدة اإلس���������الم، وشريعته، وأصول جميع الشرائع السابقة؛ 
ولذلك خاطب اهلل هذه األمة بأنه أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها 
اإلس���������الم دينا، فدل ذلك على أن دين اإلسالم هو دين هذه األمة، كما أنه هو 

دين األنبياء والرسل أجمعين عليهم الصالة والسالم.
فال يوجد على وجه األرض ديٌن حقٌّ س���������وى دين اإلسالم؛ َقاَل - سبحانه -:} 
َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإْلِْس���������اَلِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْلِخرَِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن{ ]آل 
عمران: 85[، َوَقاَل - َتَعالى -:} اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم وََأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي 

َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِْساَلَم ِديًنا{ ]المائدة: 3[.
والق���������رآن الكريم هو آِخُر كتب اهلل نزواًل وعهًدا بربِّ العاَلمين، وهو ناس���������ٌخ لكل 
الكتب السماوية السابقة، وُمهيِمٌن عليها، فلم يبَق كتاٌب منزل ُيتعبَّد اهلل به سوى 
)الق���������رآن الكريم(؛ قال اهلل تعالى:} وََأْنزَْلَنا ِإَلْي���������َك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن 
ا  َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّه واََل َتتَِّبْع َأْهوَاَءُهْم َعمَّ

{ ]المائدة: 48[. َجاَءَك ِمَن اْلَحقِّ
ا التوراة واإلنجيل فَما كان منها صحيًحا فهو منس���������وٌخ باإلس���������الم، وما سوى  وأمَّ
نَّ ِمْنُهْم َلَفرِيًقا َيْلُووَن َأْلِسَنَتُهْم ِباْلِكَتاِب  ذلك فهو محرَّف أو مبدَّل؛ قال تعالى:} وَاِإ
ِلَتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َوَيُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن 
ِعْنِد اللَِّه َوَيُقوُلوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن{]آل عمران: 78[، وقد ثبت عن 
النبي - صلَّى اهلل عليه وسلَّم - أنَّه غضب حين رأى مع عمر بن الخطاب - 
رضي اهلل عنه - صحيفًة فيها شيٌء من التوراة، وقال - عليه الصالة والسالم 
اب؟! أَلْم آِت بها بيضاء نقية؟! لو كان أخي  -:" أِفي ش���������كٍّ أنت يا ابَن الخطَّ

موسى حيًّا ما وسعه إالَّ اتباعي" رواه أحمد والدارمي وغيرهما.
ومما ينبغي أن يعرفه الناس؛ ُكْفر َمن لم يؤمن بِدين اإلس���������الم وِمن ُمس���������لَّمات 
الش���������ريعة، وقواطع الملَّة، وممَّا هو معلوٌم من الدِّين بالضرورة، والتش���������كيك في 
ذلك أو إنكاره - ِردَّة صريحة، ومروٌق من الدِّين بالكلية؛ ألنَّ نصوص الوحَيْين 
فاصلة قاطعة في أنَّ َمن بلغْته رس���������الة محمَّد - صلَّى اهلل عليه وس���������لَّم - ولم 
يؤمن بها فهو كاف���������ٌر في الدنيا، وهو في الخرة ِمن َحَطب جهنم؛ َقاَل َتَعالى:

 

ْن َلْم َيْنَتُهوا  } َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه َثاِلُث َثاَلَثٍة َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإالَّ ِإَلٌه وَاِحٌد وَاِإ
���������نَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب َأِليٌم{]المائدة: 73[، وقال - جل  ا َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ َعمَّ
وع���������ال -:} ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب وَاْلُمْش���������ِرِكيَن ِفي َناِر َجَهنََّم َخاِلِديَن 
ِفيَها ُأوَلِئَك ُهْم َش���������رُّ اْلَبرِيَِّة{]البينة: 6[، َوَقاَل ُسبَحاَنُه:} َلْم َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن 

يَن َحتَّى َتْأِتَيُهُم اْلَبيَِّنُة{]البينة: 1[. َأْهِل اْلِكَتاِب وَاْلُمْشِرِكيَن ُمْنَفكِّ
د بيده، ال يس���������مع بي أحٌد  وقال - صلَّى اهلل عليه وس���������لَّم -:" والذي َنْفُس محمَّ
ِمن هذه األمَّة يهودي وال نصراني، ثم يموت ولم يؤمْن بالذي ُأرِس���������لُت به، إالَّ 
كان ِم���������ن أصحاب النار"، قال اإلمام ابن حزم - رحم���������ه اهلل -: واتَّفقوا على 
تس���������مية اليهود والنصارى كفَّارًا، وق���������ال القاضي ِعياض - رحمه اهلل -: ولهذا 
ح  ، أو صحَّ ُنكفِّر َمن دان بغير ملَّة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم أو شكَّ
ن أظهر مع ذلك اإلسالم واعتقَده، وقال شيخ اإلسالم - رحمه اهلل  مذهبهم، واإ
-: ومعلوم باالضطرار ِمن ِدين المس���������لمين وباتِّفاق جميع المس���������لمين: أنَّ من 
سوَّغ اتِّباع غير دين اإلسالم، أو اتِّباع شريعة غير شريعة محمَّد - صلَّى اهلل 

عليه وسلَّم - فهو كاِفٌر.
ة إلى اإلسالم - واجبٌة على المسلمين  دعوة الكفَّار بعامَّة، وأهِل الكتاب بخاصَّ
نة، ولكن ذلك ال يكون إالَّ بطريق البيان  بالنصوص الصريحة من الكتاب والسُّ
والمجادلة بالتي هي أحسن، وعدم التناُزل عن شيء من شرائع اإلسالم؛ سعًيا 
ة عليهم؛ لَيهِلك  منَّا للوصول إلى قناعتهم باإلسالم ودخولهم فيه، أو إقامة الُحجَّ
َم���������ن هلك عن بيِّنة، ويحيا َمن حيَّ عن بيِّنة؛ قال اهلل - تعالى -:} ُقْل َيا َأْهَل 
اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسوَاٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللََّه واََل ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا واََل 
َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْش���������َهُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن{

]آل عمران: 64[.
���������ا مجادلة أهل الكتاب وغيرِهم، واللِّق���������اء معهم ومحاورتهم ألْجل النزول عنَد  أمَّ
رغباته���������م، وتحقيق أهدافهم ومنه���������ا الدعوة اإلبراهيمية الت���������ي تزعم أنها تجمع 
الديانات الثالث فهو نقض لُعَرى اإلس���������الم ومعاِقد اإليمان - فهذا باطٌل يأباه 
اهلل ورس���������وله والمؤمنون، وفتنة لتبديل الدين اإلسالمي واهلل المستعان على ما 
يصفون؛ قال تعالى:} واََل َتتَِّبْع َأْهوَاَءُهْم وَاْحَذرُْهْم َأْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل 

اللَُّه ِإَلْيَك{]المائدة: 49[.

فتنة تبديل الدين وبدعة اإلبراهيمية
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العلمي  ومساركم  الكريم  ــخصكــم  بش • تعريف 
واملــهين ...؟

mm اس���������مي عبد الكريم بن محمد الطاهر 
حام���������دي، من مواليد 1958، ببلدية تاش���������ودة، 
دائرة العلمة، والية س���������طيف، انتق���������ل بنا الوالد 
-رحمه اهلل- عام 1960 إلى قس���������نطينة، حيث 
اس���������تقّر بنا المقام أوال، في حّي »المنية« قرب 
بلدية »حامة بوزيان«، فقام الوالد بتحفيظ أبناء 
الحّي القرآن الكريم، وحفظته على يديه وعمري 
ال يتجاوز اثنتي عشرة سنة، ثم انتقلنا إلى حي 
»عوينة الفول« قرب وس���������ط المدينة، فاستقّرت 
العائلة هناك، واس���������تمّر الوالد في تعليم القرآن، 
أكملت الدراسة في المراحل الثالثة- االبتدائي، 
والمتوّسط، والثانوي- ثم دخلت جامعة »منتوري« 
إلى أن تخّرجت منها بش���������هادة الليس���������انس في 
العلوم الطبيعية، وعّينت على إثرها أس���������تاذا في 
التعليم الثانوي إلى أن فتحت الجامعة اإلسالمية 
أبوابها، فعدت إلى مدّرجاتها، وحصلت فيها على 
شهادة الليس���������انس، ثم الماجستير والدكتوراه في 
الفقه وأصوله، ودّرست بها سنتين ثم انتقلت إلى 
جامعة الحاج لخضر- رحمه اهلل- أين اس���������تقّر 
بي المقام في الّتدريس إلى الوقت الحاضر، كما 
دّرست في عدد من مساجد قسنطينة، والعلمة، 

وسطيف.  
الفقه  بعلوم  ــك  وعنايت مؤلفاتك  ــن  ع ــا  • حّدثن

واألصول؟  
mm وفقن���������ي اهلل تعالى لتأليف مجموعة من 
الكتب في األصول، والمقاصد، والفقه، وأسباب 
الخالف، وتحقيق البعض منها، ونشرت العديد 
من المقاالت والدراس���������ات ف���������ي مجالت وطنية 

وعربية، ومن الكتب المنشورة:
-1  توضيح الّدين على المرشد المعين، لفضيلة 
اإلمام الش���������هيد محمد الطيب بوسّنة الّسطيفي، 

شرح فيه المتن الشهير البن 
عاشر، فقمت بتحقيقه.

-2 الفي���������ض الربان���������ي في 
القرآن، لفضيلة  بيان معاني 
اإلمام محمد الحواس بوسّنة 
الّس���������طيفي، فّس���������ر فيه ربع 
القرآن من الفاتحة إلى سورة 

األنعام، فقمت بتحقيقه.
-3 المه���������ذَّب في أس���������باب 
اختالف فقهاء المذهب عند 
اإلم���������ام الرجراجي المالكي، 
وه���������و كت���������اب جمع���������ت فيه 
المس���������ائل التي اختلف فيها 
المالكية م���������ع تخريجها على 

أسباب الخالف وقواعده.
-4 إرش���������اد القاري إلى فقه 
األئم���������ة األربعة من صحيح 
البخاري البن بطال المالكي، 

وهو كتاب اختصرته من ش���������رح ابن بّطال على 
صحيح البخاري، واقتصرت فيه على مس���������ائل 
الخ���������الف بين األئم���������ة األربعة ف���������ي العبادات 

والمعامالت، مع بيان أصولها وأدلتها.
-5 المرج���������ع في الفتوى م���������ع الدليل من البيان 
والتحصيل البن رشد الجد، وهو كتاب جمعته من 
موسوعة ابن رشد الفقهية في المذهب المالكي، 
اقتص���������رت فيه عل���������ى بيان المس���������ائل المقرونة 

بالدليل، مع التوجيه والّتعليل والترجيح.
أّما عنايتي بالفقه واألصول، فترجع إلى قناعتي 
بأن األحكام الّش���������رعية ال يمكن فهمها وتنزيلها 
إاّل بمعرفتهم���������ا، فاألصول مفتاح معرفة األدلة، 

دراك قواعد وكيفية االس���������تنباط،  وال���������ّدالالت، واإ
وطرق دف���������ع التعارض والترجيح بين النصوص 
عن���������د تفاوتها في الّثب���������وت والدالل���������ة، ومعرفة 
مقاصد األح���������كام ومعانيه���������ا ومراتبها التي من 
أجلها ش���������رعت، جلبا لمصلحة أو درءا لمفسدة. 
ثم توظيف تل���������ك القواعد األصولية والمقاصدية 
في معرفة أح���������كام الفقه، كإدراك مراتب الحكم، 
باحة،  من وجوب، ون���������دب، وكراهة، وحرمة، واإ
وأسباب، وش���������روط، وموانع، ورخص، وعزائم، 
وعم���������وم وخصوص، وبذلك يت���������ّم فهم الخطاب 
الّش���������رعي، وتنزيله في الواقع العملي مع مراعاة 

مآل الحكم، وأحوال المخاطبين. 
اجلامعة  واقع  إىل  تنظر  كيف  جامعي،  • كأستاذ 
ــلوكا،  ــا وس ــة وأخالق ــا ومعرف ــة ...علم اجلزائري
ــة  النخب ــة  صناع ــى  عل ــادرة  ق ـ  ــال  فع ــي  ه ــل  وه
ــي ..فلماذا؟ وما  ــدة؟ وإذا كان اجلواب بالنف الراش

هي األسباب؟
mm الج���������واب عن هذا الس���������ؤال، يجعلني 
أض���������ع معيارا ألزن به مس���������توى أّي جامعة في 
العالم، وليس في بلدي، وهو معيار المس���������توى 
العلم���������ي للطال���������ب الجامعي، ومعي���������ار اإلنتاج 
العلم���������ي لألس���������تاذ الجامعي أيض���������ا. وانطالقا 
من الواق���������ع الجامعي في بلدنا، فإن المس���������توى 
العلمي والّتحصيلي لطلبتنا في منحنى انحداري 
خطير، يظهر ذلك جلّيا على مس���������توى الدروس 
والبحوث واالمتحان���������ات، ففي رحاب المدّرجات 
يجد األس���������تاذ نفس���������ه مضطرّا ألن يسأل نفسه 
ثم يجيب عن س���������ؤاله، فالطالب حاضر جسدّيا 
وغائ���������ب فكريا، وتمّر المحاضرة دون تفاعل وال 
س���������ؤال، وكأّن األستاذ يحاضر على موتى، بل 
إن الطال���������ب تمّر عليه المحاضرة ويس���������أل عّما 
فيها فال يجيب، ناهيك عن غياب العدد الكثير 
م���������ن الطلبة دون مبّرر حتى أصبحت مدرجاتنا 

تشكو العزلة والوحدة.
مس���������توى  أّم���������ا على   
ف���������إن  االمتحان���������ات 
فيها  يبح���������ث  الطالب 
عن العالمة المنقذة له 
والّسقوط  الّرسوب  من 
فحس���������ب، ف���������ال يراجع 
ليلة  إاّل  العلمية  الماّدة 
االمتحان، وبعد إجرائه 
ينفض يدي���������ه من تلك 
الملّخص���������ات والحروز 
سّلة  إلى  لتجد طريقها 
المهمالت، ولو اختبرته 
في الّسؤال ذاته ألخفق 
عنه.  اإلجاب���������ة  ف���������ي 
العلم  يحّص���������ل  فكيف 
والمعرفة من كان هذا 
غرض���������ه ومقصده من 

الّدراسة؟ .
أّما ما يتعلق بالبح���������وث ومذّكرات التخرّج، فإن 
أكثره���������ا ال يرقى إلى مس���������توى البح���������ث العلمي 
األكاديمي، لوفرة النقائص مثل ركاكة األسلوب، 
أو ضع���������ف التركي���������ب المنهج���������ي، أو اختالط 
األفكار، بل إّن األس���������تاذ أصبح يتحّمل العبء 
األكب���������ر في اختيار موضوع البحث، وهندس���������ة 
خّطت���������ه، وتحميل مصادره وكتبه من الش���������بكة 
رسالها إلى الطالب، وأخيرا تصحيح أخطائه،  واإ
عادة صياغة البحث؛ لينال القبول من الّلجنة  واإ

المشرفة على الّتقييم. 
حامدي؟ أستاذ  نظرك  يف  ذلك  يعود  • إالَم 

mm يعود  هذا الترّدي في مؤّسسات العلوم 
الّشرعية إلى أربعة أسباب على األقّل:

ـ  أوالهما: ما يتعّلق بالتوجيه االبتدائي للجامعة، 
ف���������إن أكثر الطلب���������ة يأتون م���������ن تخّصصات 
علمية ال عالقة لها بالفقه واألصول والتفسير 
والحدي���������ث وغير ذلك مما ي���������درَّس في العلوم 
الشرعية، فيجد كّل من األستاذ والطالب عبئا 

كبيرا في الّتكوين والّتحصيل.
ـ  وثانيهما: القيود المفروضة على األس���������تاذ 
من جهة إلزام���������ه بالمذّك���������رة، التي أصبحت 
عائقا أم���������ام حضور الطال���������ب واجتهاده في 
البحث والّتكوين، وكذا إلزامه بأن يكون سؤال 
االمتحان م���������ن المذّكرة، وال يخرج عنها؛ مما 
جعل الطالب يميل إلى الجمود والّسكون، وال 
يعرف إاّل مذّكرة أس���������تاذه؛ مما أّثر سلبا على 

حراكه العملي والمعرفي.
ـ  وثالثهــــــا: يرجع إلى ضعف المقروئية لدى 
طلبتنا؛ إذ ال يوجد من يداوم على قراءة مجّلة 

أو كتاب في مجال تخّصصه، فضال عّما وراءه، 
فالعالق���������ة بين الكتاب والطالب ضعفت إلى حّد 
القطيع���������ة، إاّل إذا كان البحث مفروضا فإنه ال 
مف���������ّر للطالب م���������ن الّتواصل م���������ع الكتاب. أّما 
القراءة والمطالعة؛ ال كتساب المعرفة والتثقيف، 
فإنها غائبة ف���������ي المكتبات حّتى أصبحت كتبنا 

تشكو من الغبار واألتربة. 
ـ ورابعها: ما يعود إلى اإلحباط الّنفسي، والقلق 
الّذهن���������ي للطالب من المصي���������ر المجهول الذي 
ينتظره عقب الّتخرّج، حيث يبقى االنشغال األهّم 
ل���������ه طيلة تواجده بالجامعة، وهو ما يؤثر س���������لبا 

على الّتحصيل والّتكوين. 
أّما من جهة اإلنتاج العلمي لألستاذ الجامعي، 
فإننا لم نصل بعد إلى مستوى ما في الجامعات 
المتط���������ّورة، فالبحث على المس���������توى الفردي أو 
الجمع���������ي- أي المخابر- م���������ا زال عاجزا عن 
مواكبة التح���������والت العالمية الكبرى، ويرجع ذلك 

في نظري إلى سببين اثنين على األقّل.
أوالهما: يعود إلى األستاذ ذاته من حيث رغبته 
في البحث واجته���������اده في الكتابة والّتأليف، فإّن 
البعض يرى أن الحصول على الّدكتوراه كاف، 
وأن���������ه بلغ النهاية من غير حاجة إلى مزيد، وما 
عليه إاّل أن يجتهد في نشر ما يرّقيه إلى درجة  

األستاذية؛ ليغلق بذاك باب البحث. 
وثانيهما: يعود إلى صعوبات الّنش���������ر لدى من 
يرغب في الكتابة سواء في المجالت حيث يعاني 
الكثير في نش���������ر مقال من أجل الّترقية، أو في 
المطابع التي تطلب مبالغ ال يقدر عليها األستاذ 
لطباعة ما كتب، وهذا ما يثّبط عزيمة الكثيرين 
في الكتابة والتأليف، ويؤثر س���������لبا على اإلنتاج 

المعرفي للجامعة عموما ولألستاذ خصوصا.
من هن���������ا فإن صناع���������ة الّنخبة ف���������ي مثل هذه 
الظروف أمر عس���������ير، وعليه فالحاجة ماّس���������ة 
بإلحاح لمراجعة جذرية للنظام الجامعي؛ ليكون 
ه���������دف الطالب هو الحص���������ول على المعرفة ال 
غير، وذلك برفع القيود التي تشّجع على الّنجاح 
المّجاني، وبإيجاد مخارج مهنية، مريحة ودائمة 
له بعد التخرّج، وكذا إس���������هام الجامعة في نشر 
بحوث األساتذة ومذّكراتهم وكتبهم؛ لتكون رافدا 
معرفيا وفكريا في المجتمع، كما هو الش���������أن في 
العديد من جامعات المش���������رق التي تتوّلى طبع 

الرسائل الجامعية ونشرها.
أو  ــط،  األوس احلّد  يف  ــرعي  الش ــم  العل ــة  • معرف
ــرورة(...  ــن بالض ــن الدي ــوم م ــى األدنى)املعل حت
ــم  ــاري قائ ــين وحض ــي ودي ــدي وإميان ــب عق مطل

ــك  ــن ذل ــّدا ع ــدون ج ــا بعي ــر أنن ــن الظاه ...ولك
..كيف تفّسر ذلك؟

mm صحيح أن طلب العلم الّشرعي فريضة 
عيني���������ة؛ لتحصيل المعلوم من الّدين بالّضرورة، 
كالواجب���������ات العينية في ب���������اب العبادات، أو في 
باب الح���������الل والحرام في العادات والمعامالت، 
أو في باب القيم، والّسلوك، واألخالق. فال يغني 
شيء عن شيء، بل الكّل مطلوب من المكّلف، 
وهو الحّد األدنى المتعّلق بالذّمة الذي ال يعذر 
أحد بجهل���������ه، بل اليتحّقق المقصد من العبودية 
إال به. وبالّرجوع إلى معاينة الواقع االجتماعي 
فإننا ال نلحظ أث���������را لذلك المطلوب العيني على 
المس���������توى المعرفي حيث الجه���������ل واألّمية، أو 

الّسلوكي حيث االنحراف ومخالفة الّشرع. 
ويرجع ذلك لثالثة أسباب على األقّل في نظري، 
أوالهما: غي���������اب التعليم الّش���������رعي المبّكر في 
مؤّسس���������اتنا التعليمية، حيث ال يأخذ التلميذ في 
حّصة التربية اإلسالمية في االبتدائي والمتوّسط 
إاّل الّنزر اليس���������ير من معلوم���������ات عاّمة ال تفي 
بالحاج���������ة والغرض من بن���������اء معرفي رصين، 
قادر على تخريج أجي���������ال عارفة بأصول دينها 
وقيمه، ومحّصنة من الّش���������ذوذ واالنحراف، وأّما 
ف���������ي الثانوي فإن تخّصص الّش���������ريعة ألغي في 
العديد من الثانويات، كما أفرغ محتوى ما تبّقى 
م���������ن برامج فقهية وأصولية، وحديث وتفس���������ير؛ 
ليصبح ثقافة عاّمة ال تسمح بتحصيل المعارف 
الّش���������رعية، سواء األصلية أو الفرعية. وثانيهما: 
غياب الّدور المعرفي للمسجد الذي انحصر في 
خطب الجمع���������ة، والّدروس الّرمضانية، ولم يعد 
ذلك المسجد الذي كان عامرا بالحلقات العلمية 
عبر التاريخ اإلس���������المي، بل أصبح مهجورا إاّل 
في أوقات الّصالة؛ مما أّدى إلى انتشار األّمية 
الّدينية في أدنى مس���������توياتها العقدية والتعّبدية. 
وثالثه���������ا: غياب ال���������ّدور المعرفي للمؤّسس���������ات 
اإلعالمية والمراك���������ز الثقافية التي انحصر في 
األخبار، واإلشهار، والرّياضة، والحفالت، وغاب 
نش���������ر الوعي الّديني والثقافي بعقيدة اإلس���������الم، 
وش���������ريعته، وتاريخه، ولغته، بل أصبح الحديث 
عن اإلس���������الم غريبا بين البرامج األخرى، حّتى 
في رمضان اس���������تبدلت تلك الّدروس التي كانت 
تأت���������ي في الماضي القريب عق���������ب اإلفطار ب���������� 
»سكاتش���������ات«، و»أضحوكات«، ال تتالءم مع 
ش���������هر القرآن، وأهملت معها المناسبات الّدينية 
التي كانت تزخر بالدروس واألفالم والمش���������اهد 

الهادفة عن تاريخ اإلسالم.
mmm

»البصائر« يف حوار مع األستاذ الدكتور عبد الكريم حامدي 
*طلب العلم الشرعي فريضة عينـــية على كل مسلم ومسلمة

* على الرغم من أن اجملتمع اجلزائري ما يزال  متمسكا بدينه لكنه يف حاجة إىل تعزيز ثقافته اإلسالمية
هذا حوار يف سلسلة احلوارات املخصوصة لقاماتنا العلمية )يف كل االختصاصات( والذي تعمل »البصائر« من خالهلا )احلوارات( على تقدميهم للمجتمع ليتعرف عليهم وعلى أفكارهم وتصّوراتهم ورؤاهم 

يف اإلصالح والتغيري والسعي حنو األفضل دينا ودنيا.
حوارنا اليوم مع األستاذ الدكتور عبد الكريم حامدي األكادميي والباحث والفقيه والداعية الذي قدم الكثري وما يزال كتابة وتدريسا وتعليما وإشرافا ...وإىل احلوار

حاوره :حسن خليفة 
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mmm
الالزم  العلّي  »مقامه«  الشرعي  للعلم  نعيد  • كيف 
ــن إكراهات وعوائق  ــالل ما تراه يف الواقع م ...من خ

وتنفري من الّدين؟
mm   مما س���������بق يتبين أّن إعادة بْعث المجتمع 
بْعثا َمْرضّيا، متصالحا م���������ع دينه وتاريخه ولغته 
يم���������ّر حتما عبر إع���������ادة بعث الّتعليم الّش���������رعي، 
وتعميمه في جميع أط���������وار الّتعليم من االبتدائي 
إلى الجامعي، مع فتح تخّصص الّشريعة في كّل 
عادة الّنظر في البرامج  الثانويات والجامع���������ات، واإ
بم���������ا يتالءم والتدرّج العقل���������ي والفكري للطالب في 
كّل طور، وك���������ذا إدراج ماّدة الثقافة اإلس���������المية 
في الجامعات في الف���������روع غير المتخّصصة في 
الّشريعة. كما يعاد الّنظر في تفعيل دور المسجد 
لتعليم من لم يس���������عفه الحّظ ف���������ي المدارس، فينال 
حاجته من العلوم الشرعية، وأخير لإلعالم الّدور 
الفاعل في ترس���������يخ الثقافة الّدينية، وحمايتها من 
االنف���������الت، واالغتراب، واالس���������تيالب الحضاري 
المقي���������ت من خ���������الل البرامج الهادف���������ة التي تربط 

المواطن بالوطن واللغة والّتاريخ والّدين. 
املسلم  جيهله  أن  جيوز  ال  مما  األدنى  احلّد  • ماهــو 

واملسلمة من دينه وشريعته؟
mm الح���������ّد األدنى الذي يجب على المكّلف أن 
يعلمه، والذي ال يجوز له أن يجهله، هو ما يتعّلق 
بالفرائ���������ض العينية، ويمكن إجمالها في األقس���������ام 

الخمسة اآلتية: 
أوال/ أركان اإليم���������ان الّس���������ّت التي ه���������ي مفتاح 
االعتقاد الّس���������ليم، والّتوحي���������د الّصحيح الخالي من 
الّش���������رك، وتتّم بمعرفة اإللهيات المتعّلقة بالمعبود 
-ج���������ّل جالله- ذاتا وصفاتا وأفعاال، والواجب في 
حّقه والجائز والممكن، ثم الّنبوات المتعلقة بمعرفة 
الّرسل، ذاتا وصفاٍت وأفعاال، وما يجب على من 
ُأرسل إليهم من الّطاعة والّنصرة، ثم الكتب المنزّلة 
عل���������ى المصطفين واألخيار من الّرس���������ل، وآخرها 
القرآن، وواجبات المكّلفين نحوه من الحفظ والّتالوة 
والمدارس���������ة والّتدّبر وحسن العمل، ثم عالم الغيب 
من المالئك���������ة والجّن، وأخيرا عالم اآلخرة وما فيه 

من حساب وجزاء على الّتكاليف واألعمال. 
ثاني������ا/ معرف���������ة أركان اإلس���������الم المتعلقة بصّحة 
العب���������ادة، كأحكام الّطهارة م���������ن المياه، والوضوء، 
والتيّم���������م، والغس���������ل، وأحكام الّصالة من ش���������روط 
وأركان وس���������نن ومبط���������الت ومكروه���������ات، وهي 
الفريضة اليومية التي تصل المس���������لم برّبه خمس 
مرّات، المش���������روعة إلصالح الفرد والمجتمع من 
مظاهر الغفلة والعصي���������ان إْن أقيمت على الوجه 
الّصحي���������ح بعي���������دا عن مظاه���������ر الري���������اء والرّتابة 
واالرتج���������ال، ثم أحكام الّصيام الفريضة الّس���������نوية 
الّروحية، المش���������روعة لتصفية الباطن من مظاهر 
القس���������وة والغلظة واألنانية والشّح، ثم أحكام الزكاة 
الفريض���������ة االجتماعي���������ة ذات المقص���������د الّتكافلي 
واالجتماعي، وأخيرا أحكام الحّج الفريضة العمرية 
ذات المقاص���������د العلّية في رحلة الخلود من الفانية 
إل���������ى الباقية ب���������كّل ما تحمله من القي���������م والمعاني 

الّروحية والّنفسية واالجتماعية.  
ثالث������ا/ معرفة مبادئ الّس���������لوك القويم، واألخالق 
الحمي���������دة، الفردية منها واألس���������رية، واالجتماعية، 
كالحي���������اء، والعّفة، والّصبر، واإليثار، والّس���������خاء، 
والتواض���������ع، والتراحم، واألخ���������وة في اهلل، والبغض 
في اهلل، والّتكافل، والّتناصر، واإلحسان، والعفو، 
والّتسامح، والّنصح والّتناصح، وترك أضدادها من 
األخالق السّيئة المنافية لتعاليم اإلسالم، كالحسد، 
والحقد، والش���������ّح، والكبرياء، والري���������اء، واألنانية، 

والظلم، واإلساءة، وغيرها.
رابعا/ معرفة أصول الحالل والحرام، في المأكل، 
والمشرب، والملبس، واالجتماع، والكْسب بمراعاة 
الحالل الطّي���������ب، وترك الحرام الخبي���������ث، واّتقاء 

المتشابهات حّتى يعلم حكم اهلل فيها.
خامس������ا/ معرفة أح���������كام الزواج، وبناء األس���������رة 
الّصالحة بالقيام بالحقوق الزوجية، وتربية األبناء 

التربية الّصالحة المنشودة.  
ناثا  ه���������ذه أهّم م���������ا يجب عل���������ى الّنشء ذك���������ورا واإ
معرفته على س���������بيل الحتم واإلل���������زام من الفروض 
العيني���������ة، والواجبات الّدينية، التي ال تصلح الحياة 
إاّل بمعرفتها وحس���������ن العمل بها، فليست مقصودة 
لذاتها؛ إنم���������ا لتحقيق غاياتها م���������ن صالح الفرد 

واألسرة والمجتمع.
بالّدين  اجلزائري  ــع  اجملتم صلة  لك  ــدو  تب ــف  • كي
ــه  الفق ــس  وتدري ــاء،  لإلفت ــتك  مالبس ــالل  خ ــن  م

وأصوله؟
mm من خالل معايشتي للمجتمع، ومسايرتي 
للواقع  الّديني منذ س���������بعينات القرن الماضي، فإن 

المالحظ أن المجتمع بقي متمّس���������كا بدينه وهويته 
العقدية رغم مشاهد االنحراف الفردي، ومحاوالت 
الّتغريب الهادفة إلى سلخ المجتمع عن قيمه. وما 
اندفاع الناس نحو بناء المساجد، ومدارس القرآن، 
واإلس���������هام في العمل الخيري اإلسالمي إاّل مؤّشر 
على صحوته الّديني���������ة، ويقظته الّروحية، كما أن 
إقبال الطلبة على تعّلم العلوم الّشرعية دليل على 
رغبته���������م في التدّين الّصحيح، وكذا اعتالء الكثير 
من الّش���������باب منابر الخطابة في المس���������اجد دليل 
على الرغب���������ة في خدمة الّدين ونش���������ره بين فئات 
المجتمع. وق���������د بلغت صلة المجتم���������ع بدينه أوج 
قّوتها أيام الّصحوة المباركة التي أسهمت في زرع 
الوعي الّديني والخلقي بين فئات المجتمع، فصحا 
الّشباب من غفلته، وعاد إلى رشده، وتخّلقت الفتاة 
بأخالق اإلس���������الم وتعاليمه، وه���������ّب المجتمع هّبة 
قوّية في الّتمّس���������ك بالّدي���������ن، ظهر ذلك من خالل 
ترك الغناء والّس���������فور والمج���������ون، وهجر العادات 
واألع���������راف والّتقاليد المنافية لتعاليم اإلس���������الم في 
الوالئم واألع���������راس واألعي���������اد والجنائز، وظهرت 
تباش���������ير صحوة دينية قوّية لوال م���������ا أصابها من 
معّوقات، كان من آثاره���������ا تراجع العمل الّدعوي، 
واالنغماس الكّلي في العمل الّسياس���������ي؛ مما قّلل 
من الخطاب اإلصالحي والّتربوي. ونتج عن ذلك 
الّتراجع المؤس���������ف ما نلحظه من مظاهر الّسفور، 
واالختالط غير البريء، والحجاب المزّيف، وقّلة 
الحياء، وانتش���������ار الجريم���������ة واآلفات االجتماعية. 
وعلي���������ه ف���������إن الع���������ودة إل���������ى الخط���������اب الّدعوي 
واإلصالح���������ي، وتطهير البيئة مم���������ا ينافي الّتدّين 
الّس���������ليم كفيالن بالّتغيير نحو األمثل، والعودة إلى 
األصالة، وصناعة جيل متصالح مع قيمه وتعاليم 

دينه.
حنو  ــع  اجملتم ــة  حرك يف  ــة  مفصلي ــة  قضي ــة  •  مث
ــرّدي املتمثل  ــى ال ــل يف منحن ــي تتمث ــفل، وه األس
ــوة ـ الغش  ــراف )الرش ــيوع االحن ــاد وش يف كثرة الفس
ــالق، واخُللعـ  اخل ..كيف  ــشـ  اإلجرامـ  الط ـ الفواح

تقرأ كباحث وداعية وفقيه كل هذا؟
mmصحي���������ح ما نراه من الت���������رّدي والهبوط نحو 
مستنقع الفساد ظاهر للعيان، ال يخفى على أحد، 
حّتى أصبح حديث الّصحاف���������ة واإلعالم، ويرجع 

ذلك في نظري إلى األسباب اآلتية:
أوال/ انحص���������ار الّدي���������ن ف���������ي الّش���������عائر التعّبدية 
المسجدية، والمناسك الموسمية، من غير أثر لها 
في الحياة المالية واالجتماعية والّسياسية، فلم يعد 
الّدين زاجرا، وال وازعا من فش���������ّو الّرشوة والجريمة 

والطالق والخلع، وغيرها من اآلفات.
ثانيا/ االنفالت مما فرض���������ه الّدين من العقوبات 
على مستوى القضاء والمحاكم، فلم يعد له سلطان 
ف���������ي الّردع والّزجر، واس���������تبدل بالقوانين الوضعية 
الت���������ي لم تتمّكن من عالج اآلف���������ات االجتماعية، 

والظواهر الّسلبية التي تفتك وتنخر بالمجتمع. 
ثالث������ا/ تولية م���������ن ال يس���������تحّق، وتنصيب من ال 
يؤتمن، وتوسيد األمانات إلى غير أهلها من ذوي 
الكف���������اءات واألخالق زاد من انتش���������ار االنحراف، 

وهيمنة الفساد.
من هنا ال بّد من إع���������ادة قراءة للّدين في تعاليمه 
وقيمه، وأغراضه ومقاصده، وتصحيح رؤية الناس 
له، وتطبي���������ق قوانينه وأحكامه بم���������ا يعود بالخير 
والّصالح على الفرد والمجتمع، فاإلس���������الم عقيدة 
وش���������ريعة وأخالق، وال يمكن فص���������ل بعضه عن 
بع���������ض كما فعل أهل الكت���������اب في الماضي حين 
أخذوا ببع���������ض ما في كتبهم من التعاليم واألحكام 
وتركوا البعض اآلخر، فكفروا بذلك كما سّجل ذلك 
القرآن عليهم في س���������ورة المائ���������دة. فالّدين ال يفّرق 
بين العبادات والمعامالت، وال بين ما يخّص الفرد 
واألس���������رة والمجتمع، وال بين الم���������ال، واالقتصاد، 
والحك���������م، والقضاء، والّسياس���������ة. فق���������د جاء لحفظ 
الكّليات الكبرى، كحفظ العقائد من الكفر والّشرك 
واّلزندقة والّش���������عوذة، وحفظ العب���������ادات من البدع 
والخرافات والّضالالت، وحفظ الّنفس من األمراض 
واألوبئة وجرائم القت���������ل العدوان، وحفظ األعراض 
من القذف والّتنابز، وحفظ الّنس���������ل من االنقراض 
والّتعطيل، وحفظ األنساب من الجهالة واالختالط، 
وحف���������ظ العقل من المس���������كرات والمخّدرات، وحفظ 
المال العام والخاص من الّرش���������ا والّتبذير والّنهب 
والغلول، وحفظ الحريات العاّمة والخاّصة، وحفظ 
الحقوق الماّدية والمعنوية، وحفظ األخالق الفردية 
قامة العدل والمساواة بين الناس. إن  والجماعية، واإ
الّنظرة الجزئية والّتبعيضية للّدين وقوانينه، وغياب 
ه���������ذه الّرؤية الجامعة ألحكام���������ه هو الذي أوصل 
المجتمع إلى ه���������ذه االهت���������زازات واالضطرابات، 

والهبوط به إلى مستنقع الفساد.

كل  يف  املتنّوعة  اجلزائري  اجملتمع  ــّوالت  لتح • هل 
ــن؟  ــاة اجلزائري ــرّي حي ــا دور يف تغ ــاالت تقريب اجمل
ــالق  ــن واألخ ــن الّدي ــالت م ــك باالنف ــة ذل ــا عالق وم

والبعد عنهما، أم  أنك ترى العكس؟
mm ال يمك���������ن للّتح���������والت الت���������ي تطرأ على 
المجتمع أن تكون س���������ببا في االنفالت من الّدين 
والقيم واألخالق، وشيوع االنحراف والفساد، بل إن 
ذلك راجع إلى خلل في الّنفس والّضمير والمجتمع، 
ومؤّسس���������ات الّتربية والحكم والقض���������اء، فالّتطّور 
العلم���������ي والمعرفي واإلعالم���������ي، وما صاحبه من 
تحوالت اجتماعية واقتصادية وسياسية ال تقتضي 
بالّضرورة الّتخّلي عن الّدين واالنفالت من تعاليمه 
وأخالق���������ه. وخيُر دليل على ذل���������ك أن الّصحابة- 
رض���������ي اهلل عنهم- الذي عاش���������وا ف���������ي البادية، 
والّصحراء العارية، لم يغّيروا ولم يبّدلوا عندما فتحوا 
فارس والّروم والقس���������طنطينية وشمال إفريقيا وبالد 
األندلس، ول���������م يلههم ما وجدوه من حضارة وتقّدم 
عن تعاليم اإلسالم، وقيمه وأعرافه، بل اندمجوا في 
تلك المجتمعات مع الحفاظ على الّثوابت والّتكّيف 
مع المتغّيرات، بخالف مجتمعاتنا اليوم التي تأّثرت 
بالحضارة الغربية في جوانبها الماّدية الّسلبية، ولم 
تس���������تثمر باقي الجوانب المعرفية والّتكنولوجيه في 
ازدهار شعوبها. واإلس���������الم ال ينكر تغّير الفتوى 
واألحكام بتغّي���������ر األحوال واألع���������راف، وال تغّير 
أحوال المجتمع في المعيش���������ة من مأكل ومشرب 
وملب���������س ومأوى، وال يحمل الن���������اس على الجمود 
والعيش على صور الماضي ونقلها للحاضر، بل 
يسوُس���������هم بما يحّقق المصلحة في الزمان والمكان 
والح���������ال؛ لذا وجدنا اإلمام الّش���������افعي يغّير الكثير 
من الفتاوى التي أفتاها بالعراق عندما حّل بمصر 
نظرا لتغّير البيئة والعرف والتقاليد االجتماعية، أّما 
الثوابت والقيم واألخالق فال  يوجد س���������بب لتركها، 
أو اس���������تبدالها وتغييرها بقيم منافية لتعاليم الّدين، 
كالّصدق، واألمانة، واإلخالص، والعّفة، والحياء، 
والعدل، واإلحسان، والمروءة، وغيرها من المكارم 

والمحامد.   
والتحصن  للّتمكن  خططا  تقرح  أن  ميكن  •   هل 
ــه، وما  ــع كل ــي للمجتم ــي واألخالق ــال الّدي يف اجمل
ــؤولية الّنَخب العاملة، وأيضا ماهي مسؤولية  هي مس

السلطة اليت بيدها األمر ؟
mm ذكرت فيما سبق أن الخالص من األّمية 
عالمي  والجهل يكم���������ن في نظام معرفي وثقافي واإ
هادف يرق���������ى بالمجتمع إلى م���������ا يصبو إليه من 
التقّدم واالزدهار الماّدي والقيمي، والذي يتمثل في 
بناء مدرسة قادرة على تخريج الكفاءات والقدرات 
ف���������ي كّل المجالت الت���������ي يتطّلبه���������ا المجتمع في 
المعرفة والّتنمية والقضاء والّسياس���������ة واالقتصاد. 
أّما تحصين المجتمع من االنحراف واآلفات فإنه 
يب���������دأ من تربية الّطفل في مراحل الطفولة األولى، 
وذلك بنش���������ر الوعي الّديني في األوساط العائلية 
والحواضن الّتربوية، ثم المدرس���������ة والمسجد اللذين 
يكمالن الّدور العائلي في الّتربية والّتعليم، والتوجيه 
واإلرشاد، ثم اإلعالم الهادف القادر على استثمار 
األدوار الّسابقة في بناء جيل متمّسك بدينه وقيمه، 
ومعتّز بوطن���������ه وتاريخه، ثم يأت���������ي دور العلماء 
ورجال الفكر واإلصالح ف���������ي مختلف المجاالت 
من أجل الّتنظير والّتخطيط واستشراف المستقبل، 
قامة  ثم للقضاء دور فّعال في حف���������ظ الحقوق، واإ
العدل، ورفع الغبن والّظلم، وأخيرا الحكم الرّاش���������د 
الذي يحفظ دين المجتمع وأصالته وقيمه، ويسعى 
للّتمكين له بإقامة تعاليمه، وتنفيذ أحكامه، والّذّب 
عنه من الّتغيير والّتبديل، واالنفالت واالنحالل. 

لالستشارات  واجلزائريات  اجلزائرين  طلب  • يكثر 
ــا  ــة وغريه ــة الوطني ــوات الفضائي ــة يف القن الفقهي
ــذا  ــة ه ــبل إىل تلبي ــو الّس ــا ه ــك، وم ــر ذل ..مَب تفّس

االحتياج الفقهي وما تفسريه قبل ذلك ؟
mm  صحيح أّن اإلقبال على القنوات الفضائية 
الوطني���������ة وغيرها الف���������ت للّنظر من���������ذ أن تحّرر 
اإلع���������الم، فظهرت القن���������وات ذات التوّجه الّديني، 
ونش���������طت حركة اإلفتاء واالس���������تفتاء، وهي أمارة 
على صحوة المس���������لمين في الّتعّرف على الجائز 
والممن���������وع، والح���������الل والحرام في أم���������ور العقيدة 
والّشريعة واألخالق، وبذلك أصبحت القنوات رافدا 
من روافد العل���������م والمعرفة بالّدين؛ لكون الوصول 
إليها ميسورا، وسريعا، وغير مكّلف، حيث يمكن 
للمستفتي أن يسأل من يشاء في لحظة من الزمن، 
وللمفتي أن يجيب من شاء من غير عناء وال تعب، 
من غير أن يتطلب ذلك الحضور، أو التنّقل، أو 
االنتظار. لكن ما نشاهده اليوم من الّتجاسر على 
الفتوى، وأخطاء المفتين، والّتضارب فيما يفتون، 

يقلّ���������ل من فائدة هذه القنوات، ويعّطل الغاية منها، 
بل يصيب عملها في المقاتل؛ لذا ال بّد من إعادة 
الّنظر في تنظيم عملي���������ة اإلفتاء، بتكوين المفتين 
ذوي الكفاءة، الحاصلي���������ن على ما يؤّهلهم للفتوى 
من الّش���������روط التي وضعها العلماء، ويكون تحت 

إشراف الهيئة العليا لإلفتاء في البلد.   
ــن  اجلزائري ــاة  حي يف  ــكالت  املش ــم  أه ــي  ه ــا  •  م
ــك وتواصلك مع  ــب رؤيتك وفهم ــرعا( حس )فقها وش

الناس؟
 

mm من خالل ما أسمعه في القنوات الفضائية، 
وما يردني من أس���������ئلة، فإّن الغال���������ب فيها يمكن 

حصره في ثالث مشكالت:              
األول: م���������ا يتعلّ���������ق بالخالف���������ات الزوجية، حيث 
يكثر النزاع بين الزوجين ألس���������باب أهمها: عمل 
المرأة خارج البيت طول النهار، مما يؤثر س���������لبا 
على االس���������تقرار العائلي، وكذا إهمال الزوج وعدم 
المباالة بواجباته نحو أبنائه وزوجته، ومنها انعدام 
الثقة بي���������ن الزوجين، وكذا التدّخل األس���������ري في 
حياة الزوجين. وه���������ذا ما يعّرض العالقة الزوجية 
لالهتزاز الذي يؤّدي في غالب األحيان إلى الخلع 

أو الطالق. 
الثاني: مشكلة الميراث داخل البيت العائلي، وبين 
أفراد األسرة، حيث يكثر النزاع والخصام المؤدي 
إلى الّسباب والّشتم والقطيعة، والظلم المتمثل في 
تفضي���������ل بعض األبناء على بع���������ض، أو حرمان 
البنات؛ أو تعطيل قس���������مة التركة لس���������نوات عّدة 
حّتى يموت الكثير من الورثة، وال يس���������تفيدون من 
حّقهم في الميراث؛ مم���������ا يؤدي إلى تعكير صفو 
العالقات األس���������رية، والوصول إلى المحاكم التي 
تعّطل الفصل في الميراث لسنوات، بسبب انعدام 

الوثائق وغيرها من اإلشكاالت.  
الثالث: القروض البنكية التي يس���������أل عنها الكثير 
من الناس خاّصة الشباب منهم الباحث عن الّشغل، 
أو الّس���������كن، أو الزواج، وغير ذلك من المصالح، 
ويرجع إلى س���������ببين اثنين، أوالهما: غياب الّتكافل 
االجتماعي، والّتضامن بي���������ن أفراد المجتمع، فال 
يجد الفرد من يعينه، وال من يقرضه، وال من يتكّفل 
بحاجاته،  ثانيهما: غياب القرض الحسن الخالي 
م���������ن الرّبا المحّرم، فيقع المحت���������اج في الحيرة مما 
ينتظره م���������ن المصاعب. وحلُّ هذا المعضلة على 
عاتق المجتم���������ع والّدولة معا بإقراض المحتاجين، 
نظار المعس���������رين، والعفو عن العاجزين، وبذلك  واإ
يرتف���������ع الغبن ع���������ن الناس، وتس���������ّد حاجة الناس، 

ويعيش المجتمع في طمأنينة وأمان.
العلماء  ــة  مجعي ــاط  ونش حركة  إىل  تنظر  ــف  • كي
ــل أداؤها ُمرض  ــة ؟ وه ــن بصراح ــلمن اجلزائري املس
ــى  ــب عل ــذا اجلان ــرح يف ه ــاذا تق ــة؟ وم ــة عام بصف

اجلمعية ..التعليم الشرعي وتفقيه اجملتمع ؟
mm جمعي���������ة العلماء المس���������لمين ه���������ي امتداد 
للجمعية األّم التي أّسس���������ها الشيخ عبد الحميد بن 
باديس ما دامت تحمل مبادئها وتسعى لتحقيقها، 
وهذا ما جعل الناس م���������ن مختلف الفئات يلتّفون 
حوله���������ا، ويثقون في برامجها. وق���������د أثبت رجالها 
والعاملون في حقوله���������ا الكثير من الّنجاحات في 
شّتى الميادين العلمية والثقافية والخيرية، من خالل 
الملتقيات، والّتظاهرات، وكذا فتح مدارس تحفيظ 
القرآن وتدريس العلوم الّشرعية في مختلف واليات 
ن نج���������اح الجمعية مرهون بمدى الوفاء  الوطن. واإ
بمبادئها التي قامت عليها، ونهضت للّدفاع عنها، 
وهي تحقيق الّنهضة الشاملة لألمة الجزائرية، لغة، 
ودينا، وثقافة، وتربية، وتنمية، واقتصادا، وهذا ال 
يتم إاّل عبر العمل اإلصالحي الّشامل في مختلف 
المجاالت، مع مراعاة الثوابت والمتغيرات، وحاجة 
الّش���������باب والّشابات، وكذا استثمار الوسائل الّتقنية 
الحديثة في توصيل خطاب الجمعية داخل الوطن 
وخارجه من خالل وسائل اإلعالم المتاحة، وكذا 
االستمرار في تعليم الناس من مختلف المستويات 
بما يرفع الجهل واألّمية، ويضمن س���������المة الوعي 
والّتفكير الّرش���������يد، وحماية الّشباب من االنحراف 
واالنفالت من القيم وتعاليم اإلسالم، ورعاية الفتاة 
المس���������لمة خاّصة من االنح���������الل واالنجراف نحو 
الّرذيلة، ونش���������ر الوعي بالّرس���������الة الخاتمة الملقاة 

على عاتق علماء األّمة في الّتمكين لهذا الّدين.
أخرية: • كلمة 

أشكركم األس���������تاذ حس���������ن على إدارة هذا الحوار 
متمّني���������ا لكم موف���������ور الصّحة والعافية، وأش���������كر 
القائمين على جري���������دة البصائر، متمّنيا لهم مزيدا 
من النجاح والّتوفي���������ق، وآخر دعونا أن الحمد هلل 

رّب العالمين.    
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يف رحاب الشريعة

الفتوى رقم:  540
الســـــؤال

قال السائل: أنا طالب يف كلية الطب، ويف 
مادة اللغة العربية يف النحو، قدم لنا األستاذ 
اآلية الكرمية: }وىَْلتىَُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة يىَْدُعونىَ ِإلىَ 

ْيِ{كمثال يف النحو.وسألت األستاذ عن  اْلىَ
تفسي اآلية، فقال: هدف درسنا، فهم القواعد 

النحوية، وحمافظة على الوقت، نكتفي 
باإلعراب. قال السائل: أسأل فضيلتكم، ملن هذا 

الطاب؟ وما هي األمة املقصودة؟ وملاذا؟
اجلـــــــــواب

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

اهلل.
أوال: الخطاب في هذه اآلية لكل المسلمين، 
أي لألمة اإلسالمية. بأن تكون من بينهم 
المجتهدين،  الفقهاء  العلماء  من  جماعة 
ليدعوا إلى الخير، ويأمروا بالمعروف وينهوا 
هذه  في  باألمة  فالمقصود  المنكر.  عن 
والنهي  بالمعروف  األمر  هيئة  هي  اآلية. 
مؤسستين  في  ذلك  ويتمثل  المنكر.  عن 

والبد منهما معا: المؤسسة األولى: السلطة 
تسمى  والتي  للدولة،  العامة  التنفيذية 
والوزراء.  الحكومة،  رئيس  }الحكومة{ 
والتي  الحسبة.  هيئة  الثانية:  والمؤسسة 
والقضاء.  واإلفتاء  الدعوة  مجلس  تسمى 
والحسبة الهيئة التي موضوع مهامها األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، أي حراسة 
الشريعة اإلسالمية، والدعوة إلى العمل بها. 
والُمحتِسب، هو من يتوّلى منصب الِحْسبة. 
الموازين  ضبط  المحتسبين:  أعمال  ومن 
ومراقبة  الحسبة،  أمور  وسائر  والمكايل 
النظام المالّي، كالنظام الذي وضعه الخليفة 
في  عنه.  اهلل  رضي  الخّطاب  بن  عمر 
اإلشراف على بيت المال العام، وعلى مراقبة 
األسواق، والتجارات، ومشاريع الدولة. واهلل 

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.   
ثانيا: َتُعوُد المسؤولية في هذا كلها إلى إمام 
زمننا  في  الرئيس  أو  الخليفة  وهو  الدولة، 
ذن  هذا. فهو المسؤول األول في األمة، واإ

فهو المعني بالعمل بهذه اآلية.
الدعوة  وكلمة  الخير.  إلى  الدعوة  ـ   1
اإليمان،  إلى  الناس  دعوة  هي  اصطالحا 
بنبوة  التصديق  لى  واإ بالقرآن،  العمل  لى  واإ

ورسالة خاتم النبيين، عليه الصالة والسالم، 
ويقال فالن لم تبلغه الدْعوَة والمقصود دعوة 
اإلسالم، وهي رسالة النبي محمد صلى اهلل 
عليه وسلم. والدعوة إلى هذا هي الدعوة إلى 

الخير، فالخير في اإلسالم.
هو  لغة  والمعرف  بالمعروف.  األمر  ـ   2
العقالء  عند  عليه  المتعارف  وهو  العرف، 
خصال  من  كان  ما  كل  بأنه  الحكماء 
اْلَعْفَو  ﴿ُخِذ  تعالى:  اهلل  قول  ومنه  الخير. 
اْلجاِهِليَن﴾  َعِن  وََأْعِرْض  ِباْلُعْرِف  وَْأُمْر 

)األعراف:199(.
من  المعروف  هو  اصطالحا  والمعروف 
أمر  ما  وهو  المنكر،  نقيض  وهو  الشرع، 
:}َعَرَف:  العين  كتاب  به. وفي  تعالى  اهلل 
َعرَفت الشيَء َمْعرَِفًة وِعْرفانًا. وَأْمٌر عارٌف، 
المعروف.  والُعْرُف:  وَعرِيٌف.  معروٌف، 
وَقضاَءُه  َعْدَلُه  إال  اهلُل  أَبى  الّنابغة:  قال 
الُعْرٌف ضائع{ َمْعروٌف وال  النُّْكُر  ... فال 

.)2/121(
اهلل  نهى  ما  كل  المنكر.  عن  النهي  ـ   3
تعالى عنه، فالمنكر  كل ما خالف الشريعة. 
الُم  وقال َأُبو ُعَبْيٍد: ويروى )النَّاُس ثالثٌة: السَّ
الساكُت، والغانُم الَِّذي يأُمر ِباْلَخْيِر َوَيْنهى 

اِجُب الناطُق بالَخنَا الُمِعيُن  َعِن الُمنكر، والشَّ
ْلِم( . واهلل تعالى أعلم، وهو العليم  َعَلى الظُّ

الحكيم.    
في شأن  بيان عظيم  اآلية  هذه  في  ثالثا: 
فريضة  في  الدولة(  )إمام  الحاكم  مسؤولية 
إصالح المجتمع بالشريعة. وفي األثر عن 
اهلل  عنه.}إن  اهلل  رضي  عفان  بن  عثمان 
فمهما  بالقرآن{  يزع  ال  ما  بالسلطان  ليزع 
اُظ بالقرآن فإذا لم يكن الحكم بما  عمل الُوعَّ
شرع اهلل سبحانه، فاليستقيم أمر المجتمع.

ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر﴾  رابعا:﴿َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّ
ومن للتبعيض ألن األمر بالمعروف والنهي 
ال  وألنه  الكفاية  فروض  من  المنكر  عن 
فال  الدعوة،  فقه  ملك  من  إال  له  يصلح 
يجوز للعامة، وال لمن لم يملك الزاد من كل 
اآليات المحكمات، وكل األحاديث المحكمة 
في الموضوع، ولم يتزود من السيرة النبوية، 
فال يجوز له أن يحشر نفسه فيما ال يعلم. 
تكون  الخير  إلى  الدعوة  أن  المسلم  وليعلم 
بالمعروف،  بالمعروف  واألمر  بالمعروف، 
والنصيحة  بالمعروف،  المنكر  والنهي عن 
واهلل  بالمعروف.  والسياسة  بالمعروف، 

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.

الشيخ حممد مكركب أبران
Oulamas.fetwa@gmail.com

فــتـــــاوى فــتـــــاوى 

ما هي األمة املقصودة يف هذه اآلية الكرمية؟

على  والمسلمات  المسلمون  ليعلم 
اهلل  أن  والمستويات،  األحوال  كل 
تعالى يمتحن عباده ببعضهم ليعلم 
وليظهر  والصادقات،  الصادقين 
والكاذبات،  إيمانهم  في  الكاذبون 
مشاكلهم  وحلول  مصالحهم  وأن 
ال تتم بالنزاع والغالب، وال يتحقق 
األمن والسالمة بالصراع والحروب، 
فيما أرشد  الخير والصواب  بل إن 

اهلل إليه في آيات الكتاب.
والعنف  القوة  استعملوا  الذين  فكل 
األوان،  فوات  بعد  ولكن  ندموا، 
حيث أدت بهم حميتهم إلى الهالك 
أعمال  يزين  فالشيطان  والخسران، 
في  يدخله  حتى  معتد  لكل  العنف 
ويتركه  عنه  يفر  ثم  الحرب،  نار 

غارقا في اآلالم واألحزان.  
ُيلوِّح  التي  التوترات والتهديدات  إن 
والمتخاصمات  المتخاصمون  بها 
من  يتسلل  منزلقات  إلى  تؤدي  قد 
والجن،  اإلنس  شياطين  ثغراتها 
اللوُم  الخصاَم  إذا صاحب  خاصة 
واهلل  والسباب،  والشتم  والعتاب، 
َيُقوُلوا  ِلِعَباِدي  ﴿َوُقْل  يقول:  تعالى 
ْيَطاَن َيْنزَُغ  الَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّ
ِلْلِْنَساِن  َكاَن  ْيَطاَن  الشَّ ِإنَّ  َبْيَنُهْم 
واعلموا  ُمِبيًنا﴾)اإلسراء:53(  َعُدوًّا 
أن اثنين ال يؤتمنان أبدا: الشيطان، 

والكافر بالقرآن. 
الشعوب  بعض  ألن  بهذا  وأذكر 
أو  أخرى،  شعوب  مع  المتنازعة 
غفلتها،  بسبب  تلجأ  بعضها،  مع 
أو نسيان تاريخها، أو بسبب جهل 
زعمائها،  من  سياسية  غلطة  أو 
بالكافرين،  االستعانة  إلى  يلجأون 

التحذير من  أشد  تعالى حذر  واهلل 
آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  الكافرين﴿َيا  تولية 
َأْوِلَياَء  وَالنََّصارَى  اْلَيُهوَد  َتتَِّخُذوا  اَل 
َيَتَولَُّهْم  َوَمْن  َبْعٍض  َأْوِلَياُء  َبْعُضُهْم 
ِمْنُهْم﴾)المائدة:51(  َفِإنَُّه  ِمْنُكْم 
من  كالهارب  بالكفار  والمستجير 

الظمأ إلى النار.
َأيَُّها  جالله:﴿َيا  جل  سبحانه  وقال 
ِمْن  ِبَطاَنًة  َتتَِّخُذوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن 
َما  َودُّوا  َخَبااًل  َيْأُلوَنُكْم  اَل  ُدوِنُكْم 
َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفوَاِهِهْم 
َبيَّنَّا  َقْد  َأْكَبُر  ُصُدورُُهْم  ُتْخِفي  َوَما 
َتْعِقُلوَن﴾)آل  ُكْنُتْم  ِإْن  اآْلَياِت  َلُكُم 
عمران:118( إن النزاع مهما كان 
ولونه، ال  نوعه وكيفما كان شكله 
بالشتم  وال  والتهديد،  بالعنف  يحل 
والحكمة  بالعلم  نما  واإ والوعيد، 

والقول السديد. 
لكل  المقال  هذا  في  البيان  ونداء 
الشعوب  لكل  المسلمين،  إخواننا 
المتخاصمة مع بعضها، والمتوترة 
بسبب  والمتنازعة  عالقاتها،  في 
اهلل  أعداء  زرع  ومكائد  دسائس 
عز وجل، بذورها بينهم، كما فعلوا 
األول  القرن  من  المسلمين  في 
أيتها  المطلوب  هو  فما  الهجري. 

الشعوب؟
العلماء، يعني  إلى  أوال: رد األمر 
أن يوكل األمر في معالجة النزاعات 
النزاع  في  ُيْكتفى  العلماء، وال  إلى 
السياسية  بالقرارات  الشعوب  بين 
الحاكم  قرار  يكون  وقد  البحتة، 
حمية،  عن  أو  مرتجال  السياسي 
أما القرار الشرعي الذي يصدر من 
فيكون  المجتهدة  العلمائية  الهيئة 
في  وخصوصا  وحكمة،  دقة  أكثر 
قال  واالحتماالت،  المآالت  دراسة 

ِمَن  َأْمٌر  َجاَءُهْم  َذا  تعالى:﴿وَاِإ اهلل 
اأْلَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه 
َلى ُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُهْم  ِإَلى الرَُّسوِل وَاِإ
َوَلواَْل  ِمْنُهْم  َيْسَتْنِبُطوَنُه  الَِّذيَن  َلَعِلَمُه 
اَلتََّبْعُتُم  َوَرْحَمُتُه  َعَلْيُكْم  اللَِّه  َفْضُل 
ْيَطاَن ِإالَّ َقِلياًل﴾ )النساء:83(.   الشَّ
العاملين  العلماء  مشاورة  ثانيا: 
وتجارب  وحكمة  علم  لهم  الذين 
المسائل  كل  دراسة  في  ميدانية، 
السياسية. قال اهلل تعالى:﴿َوَشاِورُْهْم 
وال  عمران:159(  اأْلَْمِر﴾)آل  ِفي 
ولو  االستشارية،  بالبطانة  ُيْكَتَفى 
كانوا علماء، فالبد من االنتباه لهذه 

المسألة.
ثالثا: الحذر من إعالن العداوة بين 
وال  لحاكم،  ينبغي  ال  المسلمين، 
يتخذ مسلما  لعالم، أن  لشعب، وال 
عدوا، إنما الذي يعاديه وال يصادقه 
أبدا، هو الشيطان. قال اهلل تعالى:﴿

ْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّا  ِإنَّ الشَّ
ِإنََّما َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب 
الثاني  والعدو  ِعيِر﴾)فاطر:6(  السَّ
يعتدي  الذي  المعتدي،  الكافر  هو 
على حق أي مسلم في العالم، فكل 
يعتدون  الذين  العالم  في  الكافرين 
على المسلمين في العالم فهم أعداء 
حتى يقلعوا عن الظلم. ومن يتعاون 
مثلهم  فهو  الظالمين  الكافرين  مع 

في الظلم والخيانة والجريمة.
رابعا: ال يجوز وال يحل للمسلم أن 
يبدأ باالعتداء، إال إذا اعتدي عليه 
واعتداء  بظلم  )أقول  ظاهر،  بظلم 
ظاهرين واضحين، وليس بمناوشات 
رده  يستطيع  ال  وبما  غلطات(  أو 
تعالى:﴿واََل  اهلل  قال  بالقوة.  إال 
اْلُمْعَتِديَن﴾  ُيِحبُّ  اَل  اهلَل  ِإنَّ  َتْعَتُدوا 
المسلم  يكون  وألن  )البقرة:190( 

يكون  أن  من  له  خير  مظلوما 
ظالما. أيها الحكام أيتها الشعوب، 
يحرم، ثم يحرم، ثم يحرم، القتال بين 
المسلمين مهما كانت األسباب. وال 
ينبغي أن ُيَردَّ على الحمية بالحمية، 
في  ولكم  بالغلط،  الغلط  على  وال 
وعبر،  عبر  األهلية  الحروب  كل 
لمن اتعظ واعتبر، ولكم في الفتنة 
لهم  لمن  ودروس  دروس  الكبرى 

قلوب ورؤوس. 
عالم  كل  على  الواجب  خامسا: 
العالم،  في  مجتهد  مسلم  فقيه 
المسلمين،  المتنازعين  يدعو  أن 
ربهم  أمر  بما  مشاكلهم  حل  إلى 
ِفي  َتَنازَْعُتْم  وتعالى﴿َفِإْن  سبحانه 
وَالرَُّسوِل﴾  اللَِّه  ِإَلى  َفُردُّوُه  َشْيٍء 
المجامع  كل  فعلى  )النساء:59( 
في  الفقهية  العلمية  اإلسالمية 
إلى  المسلمين  يدعوا  أن  العالم 
العالمين،  رب  اهلل  إليه  دعا  ما 
وأن  بالتآخي،  ينصحوا  وأن 
بأن  لهم  ويبينوا  الحكام  ينصحوا 
واالستعانة  المسلمين  عداوة 
ال  وجريمة  خيانة  بالكافرين 
يرضاها رب العالمين ﴿اَل َتتَِّخُذوا 
وفي  َأْوِلَياَء﴾  وَالنََّصارَى  اْلَيُهوَد 
بمشرك[  نستعين  ال  الحديث:]إنا 
ثم إن واجب العلماء العمل بأمر 
ِإْخوٌَة  اْلُمْؤِمُنوَن  ﴿ِإنََّما  تعالى  اهلل 
اللََّه  وَاتَُّقوا  َأَخَوْيُكْم  َبْيَن  َفَأْصِلُحوا 
َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾)الحجرات:10( 

سادسا: ال يجوز لعالم أن يفتي في 
عنه،  بعيد  بلد  في  سياسية  قضية 
يتبين،  حتى  وطنه،  في  حتى  أو 
القضية،  أسباب  ويعلم  ويتثبت، 
في  خاصة  وأبعادها،  وجزئياتها، 
يستطلع  وأن  السياسية،  القضايا 

المخلصين،  الثقات  من  الخبر 
وأن يستشير علماء البلد، فإن َعِلم 
الصالح،  القول  له  وتبين  الحق 
والتبين  العلم  قوامه  فالنقد  به.  قال 
واإلخالص والنزاهة. وتذكر:﴿َوَلواَْل 
َلْم  ُمْؤِمَناٌت  َوِنَساٌء  ُمْؤِمُنوَن  ِرَجاٌل 
َتْعَلُموُهْم َأْن َتَطُئوُهْم َفُتِصيَبُكْم ِمْنُهْم 

َمَعرٌَّة ِبَغْيِر ِعْلٍم﴾)الفتح:25(.  
األحوال،  كل  وفي  سابعا: 
ْلُح  ﴿وَالصُّ تعالى:  اهلل  قال 
أن  واعلموا  َخْيٌر﴾)النساء:128( 
يعفو  الذي  المتسامح،  المتصالح 
مع  ويسمح،  ويغفر  ويصفح، 
وهو  القوي  هو  المسلمين،  إخوانه 
بأن  للناس  ظهر  ولو  المنتصر، 
في  البطولة  فإن  ضعيف،  موقفه 
االنتصار على الشيطان، وليس في 
الدوام على البغضاء والشنآن، فإن 
موقف النبي عليه الصالة والسالم، 
للذين  قال  عندما  مكة،  فتح  يوم 
ظلموه: اذهبوا فأنتم الطلقاء لم يقل 
نما ألن اهلل تعالى  ذلك لضعف، واإ

أرسله رحمة للعالمين.
الشعوب  إلى  والدعوة  ثامنا: 
المسلمة بكل شرائحها، بكل شبابها 
البر  على  يتعاونوا  أن  وعلمائها، 
والتقوى، وأن ال يتعاونوا على اإلثم 
والعدوان، ومن البر والتقوى التصالح 
والتصافح.  والتآخي  والتسامح، 
للجاهل:﴿َلِئْن  العاقل  قال  وقديما 
َأَنا  َما  ِلَتْقُتَلِني  َيَدَك  ِإَليَّ  َبَسْطَت 
ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك أِلَْقُتَلَك ِإنِّي َأَخاُف 
)المائدة:28(  اْلَعاَلِميَن﴾  َربَّ  اللََّه 
الشريف:]َفِإنَّ  الحديث  وفي 
وََأْعرَاَضُكْم،  وََأْموَاَلُكْم،  ِدَماَءُكْم، 
الَغاِئَب[ اِهُد  الشَّ ِلُيَبلِِّغ  َحرَاٌم.  َبْيَنُكْم 

)البخاري:67(

التخلص من النزاع والغالب
ال يتم بالصراع واحلروب وإمنا بشريعة الكتاب

أ. حممد مكركب 

باب فقه أحكام الصالة
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-1﴿حم﴾:
تقدم القول في نظائره ومواقعها. 

-3-2﴿وَاْلِكَت������اِب اْلُمِبيِن * ِإنَّا َجَعْلَناُه ُقرْآنًا 
َعَرِبّيًا لََّعلَُّكْم َتْعِقُلوَن﴾:

أقس���������م اهلل بالكتاب المبين، وأنه جعله قرآنا عربيا 
ف���������ي لغته، واضح الداللة، فهو جدير بأن يصدقوا 
به، ل���������و تخلوا ع���������ن الكبر والعن���������اد، ولكن كانوا 
بكبريائهم كمن ال يعقل، وهذا القس���������م تنويه بشأن 
الق���������رآن وتوكيد له، إذ جعل���������ه مبينا، وهذا ضرب 
طالق الكتاب على القرآن ألنه أنزله  عزيز بديع، واإ
ن كان  ليكتب ويوثق، وأن األمة مأمورة بكتابته، واإ
نزوله لفظا غي���������ر مكتوب، وهذا إش���������ارة إلى أنه 
س���������يكتب في المصاحف، وأمر الرسول بكتابة كل 
ما ين���������زل عليه من آيات، وعين ُكّتابا لهذا الوحي 
يمل���������ي آياته عليهم. ويكون محفوظا في الصدور، 
والس���������طور، ومقروءا، ولوال ذلك لما كان في ذكر 
الق���������راءة وجه ألن كل كتاب صالح ألن يقرأ فكونه 
كتاب���������ا، وكونه مقروءا على ألس���������نة األمة وصفان 
في اآلية، ومنس���������وب إلى لغة العرب أي هو مما 
ينطق العرب بمثل ألفاظ���������ه، وأنواع تراكيبه، وأن 
تكوينه عل���������ى ما كونت عليه لغة العرب، وأن اهلل 
بعظيم حكمته جعل هذا الكتاب قرآنا بلغة العرب، 
إذ هي أش���������رف اللغات وأوسعها داللة على عديد 
المعاني، وأهلها أفهم لدقائقها، واصطفى رس���������وله 
من أهلها تنتضافر وسائل الداللة والفهم، ليصبحوا 
ذا كان بهذه  مبلغي���������ن مراد اهلل منه إلى األم���������م، واإ
المثابة فال يكابر في قبوله إال قوم مس���������رفون في 
باطلهم، لبعدهم عن اإلنصاف والرشد، فعليهم أن 
يراجع���������وا عقولهم، ويتدبروا ه���������ذا الكتاب، فإن اهلل 
ال يؤاخذهم بما س���������لف من إس���������رافهم إن هم تابوا 
إلى رشدهم، فهو منسوج على منوال أفصح لغة، 
وأحكم المعاني فإنم���������ا توجه إليهم ليعقلوا ويتدبروا 

كماله البياني، وعظمة معانيه.
والمعنى: إنا يس���������رنا فهمه عليك���������م لعلكم تعقلون 
فأعرضت���������م ولم تعقلوا معانيه، وقد نزل منه مقدار 

عظيم، لو تدبروه أدركوا الحق.
نَُّه ِفي ُأمِّ اْلِكَتاِب َلَدْيَنا َلَعِليٌّ َحِكيٌم﴾: -4﴿وَاِإ

ه���������ذه زيادة في التنويه بش���������أن القرآن رفعة وعلوا، 
ومعن���������ى زيادة في أّم الكت���������اب: أصله في علم اهلل 
المكتوب المحقق الموثق، فهو حق ال يقبل تغييرا 
وال تبديال، إن العرب إذا أرادوا تحقيق عهد ليبقى 
على طول مدة كتبوه في صحيفة، والكتاب عند اهلل 
رفيع المكانة، وشريف نفيس في ألفاظه ومعانيه. 
َوُوِص���������َف بالحكي���������م لما انطوى علي���������ه من حكمة 
عالية، إلصالح أحوال البشر، وتشريعات وقوانين 
مقيمة لنظام األمة، وأن كل ما اش���������تمل عليه من 
المعاني صدر من علمه، ويعبر عن مراده، وهذا 

كله شهادة على علو مكانة القرآن وسموه.
-5﴿َأَفَنْضِرُب َعنُكُم الذِّْك������َر َصْفحًا َأن ُكنُتْم 

ْسِرِفيَن﴾: َقْومًا مُّ
أي أتحس���������بون أن إعراضك���������م عما ن���������زل من هذا 
الكتاب يجعلن���������ا نقطع عنكم تجديد التذكير بنزول 
م���������ا ينزل من القرآن، إن اس���������تمرار إعراضهم، ال 
يكون سببا في التوقف عن الدعوة واإلرشاد، ألن 
اهلل رحيم بهم، يدعوهم لما يصلح حالهم، وال يصده 
سرافهم في اإلنكار عن زيادة دعوتهم،  إعراضهم واإ

والتوجه إليهم بالمواعظ والهداية.
ومعن���������ى الض���������رب: الص���������رف والقط���������ع والطرد. 
والصفح: اإلعراض بجان���������ب الوجه إعراضا عن 

س���������ماع الكالم، وصرف النظر عن المتكلم، وهو 
أشد اإلعراض.

والذكر: التذكير ويقصد به القرآن.
واإلس���������راف: اإلكثار واإلفراط، وهو إس���������رافهم في 

اإلعراض عن القرآن.
أي ال نترك تذكيركم بس���������بب إسرافكم، بل ال نزال 

نعيد تذكيركم رحمة بكم.
 -6-8﴿َوَكْم َأْرَسْلَنا ِمن نَِّبيٍّ ِفي اْلَوَِّليَن * 
َوَما َيْأِتيِهم مِّن نَِّبيٍّ ِإلَّ َكاُنوا ِبِه َيْس������َتْهِزُئون 
* َفَأْهَلْكَنا َأَش������دَّ ِمْنُهم َبْطش������ًا َوَمَضى َمَثُل 

اْلَوَِّليَن﴾:
هذه تسلية للرس���������ول-صلى اهلل عليه وسلم- عما 
يالقيه منهم خالل إعراضهم من األذى واالستهزاء 
وبتذكيره بأن حاله في ذلك حال الرس���������ل من قبله، 
وس���������نة اهلل في األمم المكذب���������ة ال تتخلف، أي: ما 
يأتيهم نبي إال يقابل باالس���������تهزاء، فأهلك اهلل من 
ضرارا، فانقرضوا عن  كان أش���������د منهم بطش���������ا واإ
بك���������رة أبيهم فما بالك بهم ومضّي المثل يدل على 
اس���������تئصالهم، فإذا مضت أحوالهم فقد مضوا هم 

أنفس���������هم، ومضى إس���������رافهم في اإلعراض.
������َماوَاِت  ْن َخَلَق السَّ -9﴿َوَلِئ������ن َس������َأْلَتُهم مَّ

وَاْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعِزيُز اْلَعِليُم﴾:
هذا خطاب موجه للرسول-صلى اهلل عليه وسلم- 
بقصد التعجيب من ح���������ال هؤالء الذين كذبوه في 
دعوته إلى عبادة إله واحد، ونبذ األصنام وعبادتها، 
فهذا العجب من كونهم يقرون هلل تعالى بأنه خالق 
العوالم وما فيها ثم يعبدون الحجارة، وهل يستحق 
العبادة غير خالق هؤالء؟ وهذه األصنام إنما هي 
مخلوقة من حجارة، فلو سألهم الرسول-صلى اهلل 
عليه وسلم- في محاجتهم عن خالق كل شيء لما 
اس���������تطاعوا غير اإلقرار بأنه اهلل تعالى، وهذا من 
اختالل تفكيرهم وتناقض عقائدهم، وغفلتهم، فإن 
الذي انصرفوا عن عبادت���������ه عزيز عليهم يرجونه 
إذا أصابتهم الشدائد لعزته، ويجب عليهم عبادته، 
وأن يخلصوا له بقلوبهم فهو العليم الذي ال يخفى 
عليه ش���������يء، وأصنامهم أذلة، وال علم لها بشيء، 

وعاجزة عن دفع األذى عن نفس���������ها.
-10﴿الَِّذي َجَعَل َلُك������ُم اْلَْرَض َمْهدًا َوَجَعَل 

َلُكْم ِفيَها ُسُباًل لََّعلَُّكْم َتْهَتُدوَن﴾:
هذا انتقال االستدالل على تفرده تعالى باأللوهية، 
والخال���������ق المتفرد بخلق الس���������موات واألرض إلى 
االس���������تدالل بأنه المتفرد باإلنعام بما به قوام حياة 
الناس، فهو الذي جعل األرض لهم مهادا، وسهلة 
منبسطة، لنفع البشر الذين ينتقلون فيها ويقيمون، 
وه���������ذا ال ينافي أن جس���������م األرض كروي، وخص 
االنبس���������اط بالذكر ألن الكروي���������ة ال يظهر نفعها 
للناس، وفيها س���������بل ومسالك من السهول، وسفوح 
الجبال، وش���������عابها وبها طرق سهلة، فلم تكن كلها 
جباال، فيعسر الس���������ير فيها، وهي صالحة التخاذ 

طرق يعبدها البشر.
والمعنى: أنه جعل للناس معرفة السير في األرض 
مكان تعبيد الطرق، وفي تيس���������ير وسائل السير  واإ
في األرض لطف من اهلل عظيم، به يتيسر التجمع 
والتعارف وجل���������ب المنافع، وهذا من أكبر مظاهر 
المدني���������ة اإلنس���������انية، فقد جع���������ل اهلل في األرض 
معايش الناس من الثم���������رات، وما يقتاتون به من 
مختلف م���������واد األغذية والمياه، فهذه كلها س���������بل 
ووسائل متاحة ليهتدي اإلنسان إلى ما يقصده من 
أرجائها، ومعرفة م���������ا يتطلبه من الحقائق، ورجاء 

حصول العلم بوحدانية اهلل، وبما يجب له تعالى. 
������َماِء َماًء ِبَقَدٍر  َل ِمَن السَّ  -11﴿وَالَّ������ِذي َنزَّ

ْيتًا َكَذِلَك ُتْخَرُجوَن﴾: َفَأنَشْرَنا ِبِه َبْلَدًة مَّ
هذا من جملة خلق وس���������ائل العي���������ش، وهو الماء 
الذي به تنبت األشجار والزرع، وما يصلح لقوت 
الناس، ومعنى اإلنشار اإلحياء، بها تحيا األرض 
بع���������د جفافها وموته���������ا، وتحيا كل بل���������دة أصابها 
الجفاف، وبمثل هذا اإلنش���������ار والنش���������ر واإلحياء، 

تخرجون من األرض بعد موتكم وفنائكم.
-12-14﴿وَالَِّذي َخَلَق اْلَْزوَاَج ُكلََّها َوَجَعَل 
ْنَعاِم َما َتْرَكُبوَن * ِلَتْسَتُووا  َن اْلُفْلِك وَاْلَ َلُكم مِّ
َعَلى ُظُهورِِه ُثمَّ َتْذُكُروا ِنْعَمَة َربُِّكْم ِإَذا اْسَتَوْيُتْم 
َر َلَنا َهَذا َوَما  َعَلْيِه َوَتُقوُلوا ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ

نَّا ِإَلى َربَِّنا َلُمنَقِلُبوَن﴾: ُكنَّا َلُه ُمْقِرِنيَن * وَاِإ
هذا انتق���������ال إلى ذكر نعمة أخرى وهي وس���������ائل 
االكتس���������اب باألس���������فار للتجارة وغيرها، والمقصود 
باألزواج هنا الذكر واألنثى من الحيوان، والمتبادر 
إلى الذهن أزواج األنعام وهي الرواحل، من وسائل 

التنقل برا، مع وس���������ائل الس���������فر بحرا. 
والمعنى: جعل اهلل لك���������م الفلك واألنعام لتركبوها، 
وخل���������ق في اإلنس���������ان قوة التفكير لصنع وس���������ائل 
يس���������تعملها كصناعة الس���������فن، وترويض األنعام 

ليركبها.
ومعنى االس���������تواء: االعتالء على ظهور األنعام، 
وفي السفن التي لها ظهورها أيضا باإلضافة إلى 
باطنه���������ا، ليذكر الركاب نعم���������ة اهلل تعالى عليهم 
بالذكر القلبي والذكر اللس���������اني، وهذا تلقين لشكر 
نعمت���������ه بصيغة الدعاء كما لقن اهلل تعالى س���������ورة 

الفاتحة، وفي آخر سورة البقرة كيف ندعوه.
فالذكر اللس���������اني بالتس���������بيح، وتنزيه اهلل عن كل 

ثبات سائر الكماالت هلل ضمنيا. نقص، واإ
والتس���������خير هو التطوي���������ع، وخلق ال���������دواب قابلة 
للتروي���������ض تفهم مراد راكبها، وتس���������خير الفلك هو 
جعل البحر صالحا لسبح السفن على مائه والرياح 
ومهابها، وقدرة اإلنسان على صنع السفن، ومعنى 
﴿َوَم���������ا ُكنَّا َل���������ُه ُمْقرِِنيَن﴾، وما كن���������ا مطيقين لوال 
التسخير الذي سخرها اهلل في حال ضعفنا، فكان 

التسخير قائما مقام القوة.
والمق���������رن هو المطيق، يقال أقرن إذا أطاق. وختم 
هذا الش���������كر والثناء على اهلل باإلقرار بأن مرجعنا 
إلى اهلل بعد الموت بالبعث للحساب والجزاء، كما 

يرجع المسافر إلى أهله.
واالنق���������الب: الرجوع إل���������ى المكان ال���������ذي فارقه. 
والمعنى: وجعل من الفل���������ك واألنعام ما تركبون، 
لتش���������كروا بالقلب واللس���������ان وتقولوا هذه المقالة أو 
الدعاء ش���������كرا هلل على ما س���������خر لك���������م من الفلك 
واألنع���������ام، فالمؤم���������ن من يكون ف���������ي أحواله كلها 
مالحظ���������ا للحقائق العالية، ناظ���������را لتقلبات الحياة 
نظ���������ر الحكماء الذين يس���������تدلون بجزئيات األمور 

على عظيمها وكلياتها.
-15﴿َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجزْءًا ِإنَّ اْلِنَساَن 

ِبيٌن﴾: َلَكُفوٌر مُّ
مع اعترافهم بأنه الخالق جعلوا له جزءا من عباده، 
وهذا تعجيب من أمره���������م وتناقض آرائهم، وقلبهم 
للحقائ���������ق، والتقليد في العقائد الضالة، من جعلهم 
هلل ش���������ركاء، وكيف يس���������تقيم في العقل أن يكون 
المخلوق خالقا؟ أو تكون له بنات؟ فهن ال محالة 
مخلوقات له، ف���������إن لم يكن مخلوقات لزم أن يكن 
موجودات بوجوده، فكي���������ف يكن بنات له، وكلمة 

عباده أش���������ير بها إلى مخلوقاته.
والج���������زء: بعض من كل وقطعة منه، والولد كجزء 
م���������ن الوالد ألنه منفص���������ل منه، فالبن���������وة تقتضي 
المماثل���������ة في الماهية، والم���������راد من اآلية البنات، 
ألنهم يعتقدون أن المالئكة بنات اهلل من س���������روات 
الجن، أي من أمهات سروات الجن، وهن شريفات 
الجن، جمع س���������رية، ولكن اإلنسان كفور واضح 

الكفر في إنكار نعمة اهلل وجحدها.
ا َيْخُلُق َبَناٍت وََأْصَفاُكم  -16-17﴿َأِم اتََّخَذ ِممَّ
َر َأَحُدُهم ِبَما َضَرَب ِللرَّْحَمِن  َذا ُبشِّ ِباْلَبِنيَن * وَاِإ

َمَثاًل َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّدًا َوُهَو َكِظيٌم﴾:
هذا إضراب انتقال من الكالم على إبطال معتقدهم 
بن���������وة المالئكة هلل تعالى إلى إبطال ذلك بما يؤدي 
إلى انتقاص مناف للكمال اإللهي، وهو اس���������تفهام 
إنكاري، فاإلناث مكروهة، عندهم فكيف يجعلون 
هلل أبن���������اء إناثا، وهال جعلوها ذك���������ورا؟ فهذه حجة 

عليهم الشتهارها بينهم.
وكلمة: اتخذ: تشمل الداللة على تكوين االنفصال 
عن ذات اهلل تعالى بالمزاوجة مع س���������روات الجن، 
ويشمل التبني، وفي هذا إنكار أن يكون ما هو هلل 
أدون مما هو له���������م، فهل اختار اهلل لكم وأصفاكم 
بالبني���������ن؟ إذ أنهم ينس���������بون المالئكة التي جعلوها 
إناث���������ا إلى اهلل، وفي النص توبيخ لهم مع اإلنكار، 
والمعنى: أيتخذ اهلل مما خلق من المالئكة، بنات 
ل���������ه، وأصفاهم بالبني���������ن في الحال أنه إذا بش���������ر 
أحدهم بما ضربه للرحمن مثال ظل وجهه مسودا، 
ر هنا للتهكم، ألن البشارة إخبار  واستعمل فعل ُبشِّ
بشيء س���������ار، وقوله: »بما ضرب للرحمن مثال« 
أي جعله مثال وش���������بها هلل ف���������ي األلوهية، والمثل: 
الش���������بيه: والضرب: الجعل والصنع، ومنه ضرب 
الدين���������ار صنعه، وضرب المث���������ل للرحمن هنا هو 
اإلناث، وظل بمعنى صار، واس���������وداد الوجه من 
ش���������دة الغضب والغيظ، يصعد ال���������دم إلى الوجه، 
وينتقل من الحمرة إلى الس���������واد من شدة االنفعال. 
ومعنى كظيم: الممس���������ك عن ال���������كالم من الكرب 

والحزن.
������ُأ ِف������ي اْلِحْلَي������ِة َوُهَو ِفي  -18﴿َأَوَمن ُيَنشَّ

اْلِخَصاِم َغْيُر ُمِبيٍن﴾:
أي أأتخذ من يعود على النش���������أة في حلية ويربى؟ 

والحلية اس���������م لما ُيتحلى به أي يتزين به.
ونشأة الشيء أو نشؤه أن يكون في ابتداء وجوده 
مصاحبا ومالبس���������ا لعادة، ومقارنا لها، فتجعل له 
الحلية من أول أوقات وجوده وتربيته، وال تفارقه، 
فالبنت تتخ���������ذ لها الحلية م���������ن الذهب أو الفضة 
من أول عمرها، وتس���������تصحبها في سائر حياتها، 
مث���������ل القرط في أذنيها، بخ���������الف الصبي فإنه ال 
يحّلى بمثل هذه الزينة، والنش���������أة في الحلية كناية 
ع���������ن الضعف عن مزاولة الصعاب، بس���������بب هذا 
الدالل في النشأة، والمعنى: أنه ال فائدة في اتخاذ 
اهلل البنات، ف���������ال يحصل له زيادة عزة، بناء على 
ما هو متعارف بينه���������م، وكانت المرأة ال قدرة لها 
على بيان حجتها في الج���������دال، وغير قادرة على 
االنتصار بالق���������ول وأحرى في الحرب، فال جدوى 
في اتخاذهن، والخصام يحمل هنا على الدفاع في 

القت���������ال، والخص���������م يطل���������ق عل���������ى المح���������ارب.
والمقص���������ود فضح معتقده���������م الفاس���������د، وأنهم ال 
يحسنون إعمال الفكر في هذه المعتقدات الباطلة، 
ال لكانوا حين جعلوا هلل بنوة أن ال يجعلوا له بنوة  واإ

اإلناث، وهم يعدون البنات مكروهات ضعيفات.

ُسميت بس������ورة الزخرف، لوقوع كلمة الزخرف 
فيه������ا، ولم تقع في غيرها من س������ور القرآن. 
وهي مكي������ة، وترتيبها الثانية والس������تون في 

النزول، وعدد آياتها تسع وثمانون.
أغراضها:

التح������دي بإعج������از القرآن، وأن������ه آية صدق 
الرسول-صلى اهلل عليه وسلم- فيما جاء به، 
والتنويه به عدة م������رات، وهو وحي للتذكير، 

ن أعرضوا، فال ينقطع هذا التذكير. واإ
والتعجيب من حالهم إذ جمعوا بين العتراف 
بأن اهلل خالقهم وجمي������ع المخلوقات والمنعم 
عليهم، وبين اتخاذهم آله������ة َغْيره يعبدونها 
ونسبوا هلل البنات مع اعتقادهم أنها أحط قدرا 
بطال عبادة كل ما س������وى اهلل،  من الذكور، واإ
بطال معاذيره������م، وترّهاتهم والتذكير بأحوال  واإ
نذاره������م بمثل عواقبهم،  المم مع رس������لهم، واإ
والتحذير من الغترار بإمهال اهلل، وذكر رسالة 

إبراهيم وموس������ى وعيسى عليهم السالم، وأن 
إبراهيم جعل كلم������ة التوحيد باقية في عقبه، 
وتوعد المشركين بالعقاب يوم القيامة. ورُتبت 
هذه الغراض في نسيج بديع، وأسلوب رائع، 
ي������راد الحج������ج والمثال، والمث������ل والقوارع،  واإ
والترغيب والترهيب، ودحض ش������به المعاندين 
وفس������اد مّلتهم، واعوجاج س������لوكهم، ودلئل 
التوحي������د من نعم اهلل عل������ى الناس، والنذار 

والتبشير.
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حملة عن حياته
ألبوين حمويين؛ الوالد أحمد فحلة والوالدة بديعة 
البيطار، ولد حسن أحمد رمضان فحلة في حي 
باب الجسر من مدينة حماه بالجمهورية العربية 
الس���������ورية يوم 25 يناي���������ر 1940، وهي المدينة 
المعروفة من قدي���������م بعلمائها الكبار وتضحياتها 

الجسام، فكان له من العلم والتضحية نصيب.
ترع���������رع في هذه المدينة ونش���������أ فيها، وتلقى فيها 
تعليم���������ه االبتدائي واإلع���������دادي والثانوي، حيث 
كان أول التحاقه بالتعليم االبتدائي حين س���������جله 
والده أحمد في مدرسة خاصة تسمى )دار العلم 
والتربية(، وكانت هذه المدرسة ذات نظام تربوي 
صارم وتوظف أساتذة أكفاء متميزين وتتقاضى 
مبالغ مالية م���������ن أولياء وآباء التالميذ الملتحقين 
بها، وعلى الرغم من أن والده )أحمد( كان رجال 
فقيرا عائال إال أنه لم يدخر جهدا في توفير المال 
لتعليم ابنه. وبعد نهاية المرحلة االبتدائية واصل 
َحَس���������ن تعليمه في نفس المدرسة إذ كان بها قسم 
إعدادي، حيث َدَرس بها مدة أربع سنوات ليتخرج 
منها بش���������هادة التعليم اإلع���������دادي مع التفوق في 
نهاية السنة الدراسية )1955-1956(. التحق 
بعدها بثانوية ابن رش���������د الرس���������مية، والتي َدَرَس 
بها في الفرع األدبي مدة ثالث س���������نوات ليحصل 
على الثانوية العامة في اآلداب في نهاية السنة 
الدراس���������ية )1958-1959(. ش���������ارك بعد ذلك 
في مس���������ابقة القبول للدراسة في الصف الخاص 
لسنة واحدة في دار المعلمين بحلب فكان األول 
م���������ن بين الناجحين حيث دَرس بها س���������نة واحدة 
)1959-1960( تلقى خاللها تكوينا في التربية 

وطرق التدريس.
بعد نهاية التكوين، تم تعيينه معلما في مدرس���������ة 
قرية »القرين« االبتدائي���������ة بمحافظة الرقة حيث 
قضى سنتين )1961-1963(، انتقل بعدها إلى 
مدرسة قرية »اللطامنة« االبتدائية في ريف حماه 
وَدرَّس بها مدة أربع سنوات )1963-1968(، 
وفي العام الدراسي )1969-1968( عين مديرا 
لمدرسة »صوران« الريفية االبتدائية، مع إشراف 
إداري عل���������ى إعداديتها. وفي ع���������ام )-1969
1970( ُنقل إلى مدرسة »كفر بهم« االبتدائية، 
وفي العام الموالي )1971-1970( وبناء على 

طلبه نقل إلى مدرسة الظاهرية االبتدائية.
وف���������ي مطلع العام الدراس���������ي )1972-1971( 
صدر مرس���������وم وزاري بنقله إلى س���������لك مدرسي 
التعلي���������م اإلعدادي، فما كان م���������ن مدير التربية 
بحم���������اة إاّل أن عينه مديرا لمتوس���������طة )عقرب(. 
وبعد س���������نة دراس���������ية واحدة، أي في مطلع عام 
)1972-1973(، ت���������م نقله إل���������ى ثانوية »كفر 
زيتا« كمدير ومس���������ير، ثم نقل في العام الموالي 
)1973-1974( ليعم���������ل معاونا لمدير ثانوية 
عثمان الحوراني التي تقع في قس���������م مدينة حماة 

الشمالي في منطقة الحاضر.
وبالت���������وازي مع عمل���������ه معلما انتس���������ب إلى كلية 
الحقوق بجامعة دمشق في العام نفسه الذي بدأ 
فيه التعلي���������م )1961-1962(، لكنه حوَّل منها 
بعد ذلك إلى كلية الش���������ريعة في العام الجامعي 
)1962-1963(، حيث درس بها أربع سنوات 
وتخرج منها بش���������هادة الليسانس في نهاية السنة 
الجامعية )1965-1966(، وكان من أساتذته 
فيه���������ا فطاح���������ل العلم���������اء من أمث���������ال مصطفى 
الس���������باعي، مصطفى الزرقا، محم���������د المبارك، 
محم���������د فوزي فيض اهلل، فتحي الدريني، صبحي 

الصال���������ح، محمد أديب صال���������ح، وهبة الزحيلي، 
وغيره���������م من العلم���������اء األفذاذ الذي���������ن تأثر بهم 

واستفاد منهم ونهج نهجهم.
بعد تخرجه بشهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية 
من كلية الش���������ريعة بجامعة دمشق، التحق خالل 
س���������نة )1966-1967( بكلية التربية في نفس 
الجامعة حيث حصل على دبلوم في علم النفس 
التربوي، كما حصل من نفس الكلية في الس���������نة 
الموالية )1968-1967( على دبلوم في اإلدارة 

والتفتيش.
ف���������ي العام الجامع���������ي )1968-1969(، طلب 
اإلحالة على االس���������تيداع وارتحل إلى جمهورية 
مصر العربية، وهناك التحق بالدراس���������ات العليا 
في تخصص التربية، حيث بعد دراسة سنة واحدة 
كللت بالنجاح في الدروس النظرية تم تس���������جيل 
موضوع رس���������الته للماجس���������تير بعن���������وان )وظيفة 
التربية الدينية في بناء المجتمع السوري الجديد( 
تحت إش���������راف الدكتور محمد أحمد الغنام، وقد 
أعد رسالته وأتم كتابتها، إال أن الظروف حالت 
دون مناقشته لها في حينها، حيث توفي مشرفه، 
ثم توفي والده، فوجد نفسه عائال ألسرتين: أسرته 
ه���������و حيث إنه كان قد تزوج س���������نة 1957 وهو 
تلميذ في الثانوية، وأس���������رة والده، مما جعله غير 

قادر على مواصلة المسيرة فتوقف في 
منتصف الطريق.

واص���������ل عمله ف���������ي التعليم، 
ل���������ه في بداية  أتيحت  وقد 

العام الدراسي )-1975
السفر  فرصة   )1974
إلى الجزائ���������ر والعمل 
اختياره  بع���������د  فيه���������ا 
البعث���������ة  ضم���������ن 
التعليمية الس���������ورية. 
وعن���������د وصوله إلى 
الجزائر عين أستاذا  
فاطمة  ثانوي���������ة  في 
للتعلي���������م  الزه���������راء 
للبن���������ات  األصل���������ي 

بمدينة قسنطينة، والتي 
درس فيه���������ا م���������دة أربع 

س���������نوات دراس���������ية كاملة، 
ابت���������داًء من العام الدراس���������ي 

األول )1974-1975( وانتهاًء 
بالعام الدراسي )1978-1977(. 

عاد الشيخ حسن إلى سورية عام 1978م 
واس���������تأنف عمل���������ه كمدي���������ر إلعدادي���������ة »ناصح 
علواني« في حي الظاهرية في الجهة الش���������مالية 
الغربية م���������ن مدينة حماة بداية العام الدراس���������ي 
)1978-1979(، وبعد سنتين من العمل فيها 
انتقل إلى المملكة العربية الس���������عودية مع مطلع 
العام الدراسي )1980-1981( حيث عين في 
ثانوي���������ة األنصار بالمدينة المنورة، لكن مع نهاية 
العام رفضوا تجديد عق���������ده فاضطر للعودة إلى 
سوريا ومنها ارتحل من جديد إلى الجزائر ليدرس 
في المعهد اإلس���������المي لتكوين اإلطارات الدينية 
بمدينة سيدي عقبة في والية بسكرة تحت اإلدارة 
الحكيمة للش���������يخ عم���������ر دردور رحمه اهلل، وكان 
األستاذ حس���������ن قد ترك زوجته وأوالده في بيتهم 
في مدينة حماه عل���������ى أن يلتحقوا به عند تهيئة 
الظ���������روف لذلك، وفعال جاء إل���������ى الجزائر ولداه 
أمجد وأنس في ديسمبر 1981 لمزاولة دراستهما 
في المدارس الجزائرية على أن يلتحق بقية أفراد 

األسرة بعد ذلك..
لكن الذي ح���������دث كان غير ذلك، حيث قدر اهلل 
أمرا آخر، فقد وقعت األحداث المأس���������اوية التي 
شهدتها مدينة حماه في فبراير من سنة 1982، 
وذهب ضحيتها اآلالف من المدنيين الذين كان 
م���������ن بينهم زوجة األس���������تاذ وأوالده األربعة الذين 
بقوا معها، وكذلك أخوه وأوالده الس���������بعة، وأيضا 

أخت���������ه وزوجها وأوالدهما وحفيدهما، ولم ينج من 
أسرته س���������وى ولديه أمجد وأنس اللذين كانا معه 
ف���������ي الجزائر، وقد كانت محن���������ة كبرى ومصيبة 
فادحة، لكن ما وجده من دعم ومساندة ومواساة 
من الش���������يخ عمر دردور وأهل سيدي عقبة وكل 
من علم بمأس���������اته م���������ن الجزائريين قد خفف من 

أحزانه واأللم الذي أصابه.
لم ُتثن هذه المصيبة األليمة األس���������تاذ حسن عن 
استئناف رحلته في الحياة ومواصلة أداء رسالته 
صرار، ففي  التعليمية والدعوية بكل عزم وجد واإ
مطلع العام الدراسي )1982-1983(، قرر أن 
ينش���������ئ أس���������رة جديدة فتزوج مرة أخرى من سيدة 
س���������ورية اختارتها له أخته واصطحبتها معها إلى 

الجزائر.
عاد األستاذ حسن بعد ذلك إلى نشاطه الدؤوب 
ومشاركاته في الدعوة والنشاط الثقافي اإلسالمي، 
بالمحاضرات والدروس والخطب المسجدية، وفي 
تلك المرحلة بدأ نشر أوائل مؤلفاته الدعوية لدى 
دار البعث بقس���������نطينة تلك ال���������دار التي أتاحت 
الفرصة للكثير من المؤلفين لنشر إنتاجهم العلمي 
والفكري وكانت مطبوعاتها تنتش���������ر في كل ربوع 
الجزائر وتحظى باإلقبال من الشباب المتعطش 

للعلم والمعرفة في تلك المرحلة.
وفي بداية العام الدراسي )-1985

1986( انتقل األستاذ حسن 
إل���������ى مدين���������ة قس���������نطينة 
حيث ش���������رع في العمل 
العليا  المدرس���������ة  في 
بها  الجميلة  للفنون 
والت���������ي ظل يعمل 
نهاية  بها حت���������ى 
1992- س���������نة 

وق���������د   ،1993
ف���������ي  حص���������ل 
 1990 س���������نة 
الجنس���������ية  على 
الجزائري���������ة ه���������و 

وزوجته وأوالده.
في أوائل التسعينات 
من القرن العش���������رين 
التحق األس���������تاذ حسن 
في  العلي���������ا  بالدراس���������ات 
اإلس���������المية  العلوم  معه���������د 
على  ليحصل  الجزائر،  بجامعة 
الماجس���������تير ف���������ي أصول الدين س���������نة 
1994 عن رس���������الة بعنوان »تقويم مادة التربية 
اإلس���������المية في المدرسة األساس���������ية الجزائرية« 
أعدها تحت إش���������راف األستاذ الدكتور مصطفى 
عش���������وي، وفي سنة 1995 س���������جل في دكتوراه 

الدولة بنفس المعهد.
ُعين األستاذ حسن أستاذا مساعدا بمعهد العلوم 
اإلس���������المية في جامعة باتنة بعد حصوله على 
الماجستير سنة 1994، ثم رقي إلى رتبة أستاذ 
مساعد مكلف بالدروس، وفي سنة 2000 حصل 
على شهادة الدكتوراه بعد مناقشته لرسالة بعنوان 
»مرونة الشريعة اإلس���������المية ومشكالت األسرة 
الجزائرية المعاصرة: مش���������كلة انتشار الطالق - 
دراس���������ة ميدانية« أعدها تحت إش���������راف األستاذ 
الدكتور محمد مقبول حس���������ين، وتمت ترقيته إلى 
رتبة أس���������تاذ محاضر، وفي 17 جويلية 2006 
رقي إلى رتبة أس���������تاذ التعليم العالي، وبعد ستة 
وعشرين عاما من التدريس الجامعي أحيل على 
التقاعد بناء على طلبه وذلك بداية من 1 مارس 

.2020
تفرغ األس���������تاذ بع���������د ذلك للدع���������وة والتدريس في 
مساجد قس���������نطينة، وقد ألمت األمراض بجسده 
المرَه���������ق، ومنها أنه أصيب مؤخرا بوباء فيروس 
كورونا الذي عم العالم في الس���������نتين األخيرتين، 
والذي أدخله العناية المركزة بمستشفى قسنطينة، 

أين جاءه أجله ففاضت روحه إلى بارئها، رحمه 
اهلل وأسكنه فسيح جناته.

أش���������ير هنا إلى أن أكثر ه���������ذه المعلومات التي 
تتعلق بمس���������يرة حياة فقيدنا العزيز استقيتها من 
زميلنا األس���������تاذ الدكتور أحمد عيس���������اوي الذي 

سجلها سماعا منه مباشرة.
مؤلفاته وأحباثه

إلى جانب عمله في التعليم ونشاطه في الدعوة، 
اهتم األستاذ حسن رمضان فحلة بالتأليف، حيث 
بدأ يصدر منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي 
جملة م���������ن المؤلفات الدعوية والعلمية في مجال 
العلوم اإلس���������المية، والتي نشرتها له دار البعث 
بقس���������نطينة، ومنها: الصالة المشروعة وأذكارها 
)1983(، الس���������نة النبوية ال البدعة )1984(، 
اإليمان واإلس���������الم )1984(، منهاج الصائم في 
رمضان )1986( وقد أع���������اد طبعه )2017(، 

األمانة: أسسها ومبادئها في اإلسالم.
وف���������ي أواخر الثمانينات وبعد تراجع نش���������اط دار 
البعث إثر وفاة مؤسسها السيد عبد الحميد عياط 
رحمه اهلل، ظهرت بمدينة عين مليلة دار الهدى 
للطباعة والنشر والتوزيع وبدأت في نشر الكتب 
التربوي���������ة والدعوية، فالتحق بها األس���������تاذ فحلة 
متعاونا ومستش���������ارا علمي���������ا، وواصل من خاللها 
إص���������دار مؤلفات أخرى، منه���������ا: حقيقة الذكر و 
الدعاء في القرآن و السنة )1989( وقد أعيد طبعه 
ف���������ي دار الخلدونية بالجزائر )2011(، مقومات 
الحضارة اإلنسانية في اإلسالم )1989(، الحكم 
الجائز في تش���������ييع الجنائ���������ز على مذهب اإلمام 
مالك ونب���������ذ البدع المس���������تحدثة فيها )1989(، 
األهداف العامة في س���������ورة الحجرات )1990(، 
الخطر الداهم على العرب والمسلمين )1991(، 
علم ابنك الصالة والسلوك اإلسالمي )1991(، 
بهجة الطرف في فن الصرف )1993(، التداوي 
بالقرآن )1995(، األحاديث القدسية )1997(، 
فقه الزكاة الشرعية على مذهب السادة المالكية، 
سلس���������لة قصص األنبياء )ثالثون قصة موجهة 
لألطفال تتناول س���������ير األنبياء بطريقة حوارية( 

.)1998(
وفي الس���������نوات األخيرة واصل إصدار مجموعة 
أخرى م���������ن الكتب، منها: إليك أختي: دراس���������ة 
فقهية في أحكام الدماء والنقاء عند النس���������اء مع 
اإلشارة إلى رأي العلم والطب الحديث وتوجيهات 
ونصائح تحفظ بها المرأة كرامتها وتصون عفتها 
)2009(، حقيق���������ة النصرانية )2013(، ش���������رح 
أسماء اهلل الحسنى )2016(، أحاديث نبوية في 

اآلداب واألخالق )2017(.
إلى جانب هذه المؤلفات نشر األستاذ رحمه اهلل 
عددا معتبرا من البح���������وث العلمية المتخصصة 
في مجلة اإلحي���������اء التي تصدره���������ا كلية العلوم 
اإٍلسالمية بباتنة، والتي تولى رئاسة تحريرها فترة 
م���������ن الزمن، من عناوينه���������ا: البحث العلمي في 
الجامع���������ة بين النظرية والواقع دراس���������ة نقدية في 
واقع الجامعات اإلسالمية، أمتنا في معركة دائمة 
لتحقي���������ق الذات، مفاتيح التقدم الحضاري بالعلم، 
اتب���������اع اآلخر وأثره على األم���������ة تجاه التحديات 
المعاصرة، بؤر الفس���������اد ف���������ي األرض وعالجها 
في اإلسالم، أثر السنة النبوية في توجيه العلوم 
العنوس���������ة وآثارها  التربوية واالجتماعية، ظاهرة 
في المجتمع أس���������بابها مخاطرها عالجها، ترشيد 

استثمار الوقف لتأكيد فاعليته التنموية.
ثم إن الش���������يخ حس���������ن قد أش���������رف على إنجاز 
عدد معتبر من رس���������ائل ومذكرات الماجس���������تير 
وأطروح���������ات الدكتوراه الت���������ي أعدها باحثون في 
كل م���������ن كلية العلوم اإلس���������المية بباتنة وجامعة 
األمير عبد القادر بقس���������نطينة، كما ناقش أيضا 
العش���������رات من الرسائل التي ُطلب منه االشتراك 

في تقويمها.
mmm

الشيخ حسن رمضان فحلة.. مسرية حافلة بالعطاء
فقدت الساحة العلمية والدعوية يف اجلزائر يوم اإلثنني 30 مجادى األوىل 1443هـ املوافق 3 يناير 2020م، أستاذا متمكنا وداعية متميزا قضى حياته املديدة )82 سنة( يف تدريس 

العلوم الشرعية والنشاط احلثيث يف الدعوة اإلسالمية وتأليف الكتب العلمية والرتبوية والدعوية، أال وهو األستاذ الدكتور الشيخ حسن رمضان فحلة، احلموي السوري مولدا ومنشأ وتكوينا، 
اجلزائري تعليما وإقامة ووفاة، حيث تويف مبستشفى مدينة قسنطينة متأثرا مبضاعفات إصابته بفريوس كورونا. وكان املرحوم قد تقاعد يف السنة املاضية )2020( من عمله بكلية العلوم 

اإلسالمية يف جامعة باتنة1.
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2ـ ـ مجلس استشاري لتطوير جامعة 
قسنطينة:

وكعادة جامعة قسنطينة في اإلنجاز 
والتفوق في مستوى التكوين، تأسس 
ف���������ي نهاية الس���������نة 1972م  مجلس 
استش���������اري م���������ن أس���������اتذة الكلي���������ات 
أجانب(،  ومتعاون���������ون  )جزائري���������ون 
رأس���������ه الدكتور عبد الح���������ق برارحي 
مدي���������ر الجامعة، يتكون من مجموعة 
من اللجان، مهمتها تطوير الجامعة 
واالنفتاح على المؤسسات االقتصادية 
الرأي  وتقديم  بانش���������غاالتها،  والتكفل 
والخبرة، في إطار الخارطة الجغرافية 
لجامعة قس���������نطينة، عه���������دت أمانته 
اإلدارية للسيد )محمد دريدي( مدير 

المكتبة. 
أذك���������ر من اللجان؛ لجن���������ة العالقات 
الخارجي���������ة الت���������ي انتخب���������ت رئيس���������ا 
بالمؤسس���������ات  العالقة  ولجن���������ة  لها، 
االقتصادية والصناعية التي رأس���������ها 
الزميل يوسف غيوة من دفعتنا، التحق 
بالكلية ليصبح في 1974 أول مدير 
لمعهد األدب والثقافة العربية، ولجنة 
األداء  وتحس���������ين  الجامعة  تطوي���������ر 
العلمي،  البحث  ولجنة  البيداغوجي، 
المكتبة،  ولجن���������ة  التعريب،  ولجن���������ة 

وغيرها من اللجان.
ف���������ي إطار عم���������ل اللج���������ان أذكر ما 
قامت به لجنة العالق���������ات الخارجية 
المنبثقة عن هذا المجلس، فاقترَحْت 
في س���������نة 1973م إرس���������ال وفد إلى 

بعض البلدان العربية للتعاقد المبدئي 
مع بعض األس���������اتذة في تخصصات 
االقتصادية  والعلوم  والحقوق  اآلداب 
القتراحهم على الوزارة من أجل التعاقد 
الرس���������مي معهم، إلى جانب إمكانية 
مس���������اعدة الجامعة بالكتب والدوريات 
التي تص���������در بالجامع���������ات العربية، 
فانتخبتن���������ي للقيام بهذه الس���������فرية مع 
أستاذ سوري الجنس���������ية هو الدكتور 
اس���������ماعيل، من كلية  إسماعيل آغا 
الحقوق والعل���������وم االقتصادية، وكان 
المالية  ومستلزماته  بالمهمة  التكليف 
يتم الحصول علي���������ه عبر ملف تعده 
إدارة الجامعة يقدم للموافقة من الوزارة 

بحكم مركزية التسيير. 
وعن���������د اقت���������راب موعد الس���������فر قدمنا 
للسيد مدير الجامعة برنامج السفرية 
فوافق  اللجن���������ة  اقتراحات  متضمن���������ا 
عليها وق���������ال: )أن���������ا ال أملك إال ان 
أعطيكم���������ا تذكرتي الس���������فر، وأما ما 
يتعلق بمصاري���������ف التكليف بالمهمة 
فإنك���������م تحصلون  بالعمل���������ة الصعبة 
العاصمة(، ولم يكن  بالجزائر  عليها 
بإمكان���������ه فعل أكثر م���������ن ذلك؛ ألن 
توظيف األساتذة األجانب يتم مرة في 
الس���������نة عبر لجان من الوزارة تذهب 
إلى البالد العربية واألوروبية واألنكلو 
سكسونية للتعاقد معهم. وقبل ذهابها 
تعل���������ن عن طريق الس���������فارة الجزائرية 
ف���������ي البلد الذي ت���������زوره في الصحف 
الت���������ي تصدر به ع���������ن حاجاتها من 
المختلفة  والتخصصات  األس���������اتذة، 
الت���������ي ترغب الجامعات الجزائرية في 
س���������د حاجاتها من اإلطار التدريسي، 
ثم تحدد فترة مدتها أسبوعا الستقبال 
الراغبين من األساتذة في التوظيف؛ 
تحاوره���������م وتطل���������ع عل���������ى مؤهالتهم 
العلمي���������ة، ثم تتعاقد معهم.. لكن هذه 
إداريون من  اللجان أغلب أعضائها 
الجزائر العاصم���������ة؛ لذلك كنا نفاجأ 

ببعض ممن تعاقدت معهم ليس لهم 
التخصص الذي نرغبه للتدريس. 

وحان موعد السفر ولم نحصل إال على 
تذكرة الطائرة من الجامعة، وسافرنا، 
ولحسن الحظ كانت الجامعات التي 
زرناها ق���������د تكفل���������ت بإقامتنا، وهي: 
جامعة القاهرة، جامعة بغداد، جامعة 
دمش���������ق، جامعة حل���������ب. وأتذكر في 
هذه السفرية السفير الجزائري بالعراق 
الدكتور عثمان سعدي، الذي استقبلنا 
ومهد لن���������ا اللقاء م���������ع مدير جامعة 

بغداد. 
ومن طرائف ه���������ذه الرحلة أنني كنت 
أش���������رح للس���������يد رئيس جامعة بغداد 
الجديد  التعلي���������م  نظام  ومس���������اعديه؛ 
ال���������ذي وضعته الجزائ���������ر، وهو نظام 
السداسيات بالنسبة لمرحلة الليسانس، 
ولست أدري كيف سمع لحظتها بدل 
السداسيات )مسدسات(، فقال بشيء 
من التعجب والح���������دة العراقية: )إش 

لون؟. ُمَسدَّسات بالجامعة !!(. 
ومثل���������ه ما ح���������دث بع���������د انتقالي إلى 
جامع���������ة عناب���������ة )1981/1980م( 
سافرت في وفد إلى المملكة األردنية 
الهاشمية، في موضوع تعريب بعض 
األس���������اتذة، فاس���������تقبلنا الس���������يد رئيس 
الجامعة األردنية، وأثناء الحديث في 
موضوع���������ات جامعية متنوعة تطرقنا 
إلى االس���������تفادة من خب���������رة الجامعة 
األردني���������ة، ومس���������اعدتها ف���������ي حركة 
التعريب ب�� )جامع���������ة عنابة(، وجرى 
الحديث عن إمكاني���������ة التوقيع مبدئيا 
على )محض���������ر للتع���������اون( نعرضه 
عل���������ى الوزارتين، يمهد التفاقية تبادل 
الخبرات في مجال الموارد البش���������رية 
يتحقق  كي���������ف  فس���������ألني:  والوثائق، 
ذل���������ك؟  فقل���������ت له نح���������ن نرغب من 
األس���������تاذ الذي يدرِّس باللغة الفرنسية 
في بعض التخصصات التي ستعرب 
أن يعي���������ش في المحيط الجامعي ذي 

بعض  ويحضر  العرب���������ي،  الطاب���������ع 
المحاضرات مع زمالئه األردنيين في 
اختصاصاته���������م، تمكنه من االنخراط 
في التدريس باللغة العربية، فس���������ألني 
وما الم���������دة الزمنية التي تقترحونها؟، 
فقلت: في المب���������دأ يمكن أن يتربص 
بعض األس���������اتذة ف���������ي جامعتكم مدة 
شهر، وس���������تتكفل جامعتنا من طريق 
الجزائري���������ة  العال���������ي  التعلي���������م  وزارة 
بمصاري���������ف إقام���������ة األس���������اتذة طيلة 
فالحظ���������ت  متربصي���������ن،  وجوده���������م 
مالمحه ق���������د تغيرت وس���������ألني بحدة 
تلقائية: )يتربصون بمن؟( وفي اللغة 
العربية؛ الترب���������ص بالمكان ال يكون 
إال باألعداء. ثم قال يا أستاذ امحمد 
نحن على جبهة ساخنة وأنت تريد أن 

يتربص أساتذتكم عندنا..
دعــــــوة جامعة قســــــنطينة لحضور 

المؤتمر العربي الثاني للتعريب:
ف���������ي ديس���������مبر 1973م كلفني مدير 
الجامع���������ة الدكتور عبد الحق برارحي 
لتمثي���������ل الجامعة في المؤتمر العربي 
الثان���������ي للتعري���������ب برعاي���������ة المنظمة 
العربية للتربي���������ة والثقافة والعلوم، وقد 
انعقد بالجزائر العاصمة بقصر األمم 
تحت ش���������عار: )تعري���������ب المصطلح 
العلمي(، و مما تمخض عن المؤتمر؛ 
إنشاء المكتب الدائم لتنسيق التعريب 
ف���������ي الوط���������ن العربي مق���������ره )مدينة 
الرب���������اط(، وكان م���������ن مهامه  توحيد 
المصطلح���������ات العلمية لدى الباحثين 
العرب، وذلك من خالل معاجم متفق 
على تداول مصطلحاتها،  ُقدِّم منها 
إلى المؤتمر ستة مش���������اريع ألساتذة 
من جامعات عربية، كان للجامعات 
الس���������ورية الحض���������ور المتميز، وهي 
باللغات الثالث )االنكليزية والفرنسية 
ومقابلها بالعربية(: )مش���������روع معجم 
الطبيعة  الحيوان(، )مش���������روع معجم 
والفيزياء(، )مشروع معجم الكيمياء(، 

)مش���������روع معجم النبات(، )مش���������روع 
معجم الرياضيات(، )مش���������روع معجم 

الجيولوجيا(.
 وأم���������ا دع���������وة الجامع���������ات الجزائرية 
لحضور المؤتمر فق���������د كان حضورا 
تمثيليا أكثر منه إنجازا للمشاريع؛ ألن 
ما ُقدم للمؤتمر إنجاز أخذ سنوات من 
التفرغ والبحث ف���������ي المعاجم اللغوية 
باللغ���������ات الثالث، وقادت���������ه المنظمة 
العربي���������ة للتربي���������ة والثقاف���������ة والعلوم 
بالقاه���������رة، من خالل مكتبها بالرباط، 
الذي تح���������ول في مؤتمر الجزائر إلى 
)مكتب تنس���������يق التعريب في الوطن 

العربي(.
ـ دعــــــوة جامعة قســــــنطينة لحضور 
ــــــاء العرب  المؤتمــــــر العاشــــــر لألدب

بالجزائر عام 1973م:
ُكلِّف���������ُت بتمثيل الجامع���������ة في مؤتمر 
األدباء العاش���������ر الذي يش���������رف على 
تنظيم���������ه اتحاد الكت���������اب الجزائريين 
برعاية وزارة الثقافة بالجزائر العاصمة. 
وكان االتحاد وقتها منظمة جماهيرية 
أسس���������ها في 1963 كتاب وش���������عراء 
أذكر  والفرنس���������ية  العربية  باللغتي���������ن 
منهم: مولود معم���������ري، مالك حّداد، 
أحم���������د طالب اإلبراهيم���������ي، عبد اهلل 
شرّيط، مفدي زكريا، محمد العيد آل 
خليفة، كاتب ياسين، محمد الميلي، 

وآخرون.
وكان أب���������رز ش���������خصيات المؤتم���������ر 
الذي  )الجواهري(  العراقي  الش���������اعر 
)أم  بقصيدت���������ه:  الحض���������ور  أبه���������ر 
عوف(، سواء في العاصمة أو عندما 
انتقل المؤتمر لعقد جلستين تعريفيتين 

بمدينتي عنابة وقسنطينة.
الحلق���������ة القادم���������ة: تي���������ارات فكري���������ة 

بالجامعة
�كلية اآلداب جامعة باجي مختارــ 
عنابة.
Ailafolk@hotmail.com

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(

أ. د. حممد عيالن *
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معرفيت باألستاذ وعالقيت به

عرفت األستاذ أوال من خالل مؤلفاته التي قرأتها 
عندما كن���������ت تلميذا في المرحلة الثانوية ما بين 
سنة 1984 وسنة 1987، ثم بعد أن أصبحت 

طالبا في معهد العلوم اإلس���������المية بباتنة ما بين 
سنة 1987 وسنة 1991، حيث كنت أشتريها 
من مكتبة النهضة الجديدة لصاحبها الحاج عبد 
الكريم قرفي، وقد شدني إلى هذه الكتب بساطة 
عبارتها وسهولة فهمها مع ما تتضمنه من فوائد 

جمة ومعلومات غزيرة.
أما اللقاء المباشر باألستاذ فلم يتم إال في شهر 
نوفمبر من س���������نة 1994 حي���������ن التحق بمعهد 
العلوم اإلس���������المية بباتنة أستاذا مساعدا. ومنذ 
ذلك الحين أصبحت ألتقي باألس���������تاذ حسن كل 
أس���������بوع تقريبا عندما يأتي من مدينة قس���������نطينة 
للتدريس في معهدنا، وقد ربطت بيننا وش���������ائج 
المودة والمحبة على الرغم من فارق السن بيننا 
فه���������و في عمر والدي حفظ���������ه اهلل وأنا في عمر 

أحد أبنائه.
وأذكر أنن���������ا حضرنا معا مقابلة التس���������جيل في 
دكتوراه الدولة في معهد العلوم اإلسالمية بجامعة 
الجزائر في نفس اليوم من س���������نة 1995، حيث 
عرض كل منا مش���������روع الدكت���������وراه الذي اختاره 
للبحث فيه أمام هيئة علمية مكونة من مجموعة 
من األساتذة، وقد سجل هو في تخصص أصول 
الدين، بينما س���������جلت أنا وزميلي األستاذ صالح 

بوبشيش في تخصص أصول الفقه.
وخالل ستة وعشرين سنة من الزمالة لم أر من 
األس���������تاذ حسن إال كل خير ولم أسمع منه غير 
الكالم الطيب ولم أجد منه إال كل مودة ومحبة، 
وذلك في كل األعمال التي جمعتنا، وهي كثيرة 
جدا؛ فقد اش���������تركنا معا في الهيئ���������ات العلمية، 

حي���������ث توليت رئاس���������ة المجلس العلم���������ي لكلية 
العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية وتولى هو 
رئاسة اللجنة العلمية لقس���������م العلوم اإلسالمية، 
كما تولى رئاسة تحرير مجلة الكلية وكنت أحد 
أعضاء هيئة التحرير، وناقش���������نا معا العديد من 
رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه، منها ما 
أشرفُت عليها، ومنها ما كان هو مشرفا عليها، 
ومنها ما أش���������رف عليها غيرنا من الزمالء وكنا 

عضوين في لجان مناقشتها.
ف���������ي كل هذه المج���������االت الت���������ي جمعتنا، كان 
األستاذ حس���������ن دائما مثاال للرجل اللماح اللبق 
الذي يحس���������ن التصرف مهما كان الموقف الذي 
يجد نفس���������ه فيه. وأذكر أنن���������ي كنت عضوا في 
لجنة مناقش���������ة أطروحة الدكت���������وراه التي تقدمت 
بها زوجته زميلتنا الس���������يدة )ف.ل(، وقد وجهت 
لها بعض االنتق���������ادات والمالحظات التي ربما 
بدت لبعض الزمالء والمتابعين حادة وقاس���������ية 
حينئ���������ذ، إال أن الرجل لم يحرك س���������اكنا ولم يبد 
أي تصرف يمكن أن أش���������عر منه برفضه لتلك 
المالحظات أو امتعاضه منها، بل إنه ش���������كرني 

وثمن مالحظاتي.
وعندما أصدر كتبه الثالثة األخيرة: شرح أسماء 
اهلل الحس���������نى، منه���������اج الصائم ف���������ي رمضان، 
أحاديث نبوية ف���������ي اآلداب واألخالق، جاءني 
بعدد كبير من النسخ من كل كتاب وطلب مني 
أن أوزعها وأعطيها لمن يرغب في قراءتها، وقد 
لقيت صدى طيبا عند كل من قرأها، لس���������هولة 
عبارته���������ا والموضوع���������ات الت���������ي تناولتها فهي 

موضوعات تهم كل الناس وليس المتخصصين 
فقط.

وفيما يخصني ش���������خصيا، كنت دائما أسمع منه 
التشجيع والنصيحة والدعاء لي بالتوفيق والسداد 
في كل األعمال التي قمت بها، وخاصة عندما 
أس���������ندت إليَّ عمادة الكلية، حيث ظل يزورني 
في كل مرة يأتي فيها إلى الكلية ويشجعني على 
الثبات والتحمل ويحثني على حس���������ن التصرف 
ويق���������دم لي النصائح المرة تلو األخرى، وال يكف 
ع���������ن الدعاء ل���������ي بالتوفيق والنج���������اح في أداء 
كل المهام على أحس���������ن وجه، ب���������ل إنه لم يكن 
نما يكلمن���������ي أحيانا بالهاتف من  يكتفي بذلك واإ
بيته ليس���������معني من كالمه الطيب الجميل ما ال 
يمكنن���������ي الوفاء بحقه. وحت���������ى بعد إحالته على 
التقاع���������د ظل على تواصل مس���������تمر بي، وكان 
يحدثني عن مشاريعه العلمية والدعوية والكتب 
الت���������ي ينوي إصدراها، ومم���������ا أخبرني به مؤخرا 
أنه بصدد وضع اللمس���������ات األخيرة على كتاب 
بعنوان )النظام السياسي في اإلسالم(، وأنه عند 
انتهائه منه سيرس���������له إليَّ ألكت���������ب له تقديما أو 
تقريظا، وأرجو أن يكون األستاذ قد انتهى فعال 
من الكتاب ولعل أبناءه أن يقدموه للنش���������ر قريبا 

إن شاء اهلل.
رحم اهلل أس���������تاذنا وشيخنا وأخانا األكبر األستاذ 
الدكتور حس���������ن رمضان فحل���������ة وجمعنا به في 
الفردوس األعلى من الجنة: )إخوانا على سرر 
متقابلين(، )يوم ال ينف���������ع مال وال بنون إال من 

أتى اهلل بقلب سليم(.



تعن���������ى التربية لغويا بتبليغ الش���������يء الى كماله، وفي النشء تهتم 
التربية بالس���������لوك والتعلم والخبرة والمحي���������ط بأبعاده المتكاملة بل 
وتصحح وتعدل السلوك وتطوره وتعمل على تجويده )من الجودة 
ف���������ي مجال التربي���������ة المقصودة في المدارس( بما يتماش���������ى وقيم 
واتجاه���������ات المجتمع، حي���������ث حضيت التربية باهتم���������ام العلماء 
والمفكرين منذ عصور ما قبل التاريخ، أين بحثت األمم عن وسيلة 
لتحقيق التفاهم والتعايش الضروري للحياة، ولم تجد من س���������بيل 
غير التربية لتحقيق هذا الهدف، وحينها أوكلت المهمة حس���������ب 
أبعاد التربية وتنوع جوانبها الى مؤسس���������ات التنش���������ئة االجتماعية 
الحتضان تطبيقاتها، والعلم���������اء والمفكرين لتقديم األفكار حولها 
بداية م���������ن معناها ومقاصدها، الى عناصره���������ا الى أهدافها بين 
النظري���������ة والتطبي���������ق، فتكونت المذاه���������ب والخلفي���������ات المعرفية 
واالجتماعية والتكنولوجية لتناول موضوع التربية، خاصة ما تعلق 
باألسرة كخلية أولى لتطور س���������لوك الطفل في مجاله البيولوجي 
والس���������لوكي الحركي، وكذا المدرسة كأكبر مؤسسة تربوية أوكلت 
لها مهمة تربية النشء وفق مناهج مطورة ومحس���������نة، تعمل على 
تحقيق ما عجزت عنه األسرة وهنا تبدوا مهمة المدرسة في تعليم 
القراءة والكتابة والحس���������اب ومختلف العلوم الموضوعية، حيث ال 

يمكن أن يتحقق هذا في األسر على وجه العموم.
و يعن���������ي هذا أن األس���������رة مهمته���������ا في التربية غي���������ر المقصودة 
والمدرس���������ة في التربية المقصودة ذات االبعاد المنهجية والطرائق 
واالستراتيجيات القابلة للتحقيق والتنفيذ بشكل مقصود، وهنا نجد 
أن األدوار متكاملة في أصلها بين األس���������رة والمدرس���������ة، رغم أن 
المدرس���������ة طورت اهدافها في احت���������واء التالميذ الى توحيد ودمج 
التصورات والخلفيات المعرفية واالجتماعية المكتسبة في األسر 
كما تصحح وتعدل وتشخص اضطرابات وصعوبات التعلم لدى 
النشء إذ نجد النضج والس���������المة الصحية والنفس���������ية لدى الطفل 
إضافة الى الدافعية والممارسة شرطا لحدوث التعلم النظامي في 
المدرس���������ة،  وال يمكن ان يتحق���������ق التعلم إال بوجود هذه العناصر 
الثالث، ويش���������ار الى أن التداخل والتكامل بين األسرة والمدرسة 
له حدود معينة، فال يحق لألب مثال ان يبالغ في طلب تفس���������ير 
عن المناهج وأهداف التعليم في المدرس���������ة إال في حدود معينة، 
بل ضروري ان يش���������ارك من باب احتياجات المدرسة في التلميذ 
ومكتس���������باته القبلية اآلتية من البيت واألسرة، مشاركة في ضرورة 
تكييف البيئة األس���������رية لالندماج في مشروع المؤسسة التربوية، 
وض���������روري هنا توضيح أن مخرجات المدرس���������ة يقومها المدرس 
والقائمين على المناهج، ال األولياء  وفق نمطية األرقام المحصلة 
في االمتحانات،  حيث يشار في هذه الخطوة الى ضرورة االنتباه 
بأن النقطة المحصل���������ة في االختبارات وقراءته���������ا ثراءة منهجية 
وعلمية تربوية، تتطلب توفر أهل االختصاص واألجدر أن تكون 
نتائ���������ج التحصيل صادقة، هدفها تصحي���������ح الوضعيات التعليمية 
والتعلمي���������ة، بل وتقويم المعلم في إدارت���������ه للصف مع المتعلمين، 
وكذا تحقق الكفاءة لدى المتعلم، وعليه فإن أدوار المربي تختلف 
بين األس���������رة والمدرس���������ة حيث محورية القطب التعلمي المتمثلة 
في التلميذ، أضحت الي���������وم تعنى بالمعلم والمتعلم، و تعتبر هذه 
الثنائية صلب إهتمام المش���������روع التربوي الناجح، مش���������روع يضع 
خلفية في ش���������كل خارطة لتدخالت كل عنصر من القائمين على 
تربية الطفل وتدريب مواهبه وصق���������ل خبراته بالكفاءات الالزمة 

لكل مرحلة عمرية ومستوى تعليمي.
اليوم بات على منظوماتنا التربوية تقنين هذا التداخل بين المربين 
وتوضيح األدوار حتى يتس���������نى للنشء بناء تعلمات متكاملة بين 
األس���������رة والمدرس���������ة، تعلمات ترقى برضا الطف���������ل أو المتعلم في 
المدرسة واألسرة معا، وتحقق تصورات غير متناقضة تصورات 
حي المرجع في بناء تعلمات سواء في األسرة او في المدرسة تتميز 
بالتكامل، وتتبنى مفهوما موحدا يتماش���������ى والتصورات المتجددة 
ح���������ول  المتعلم و المعلم، حيث يعنى هذا المفهوم باالنطالق من 
االحتياجات التعليمي���������ة للمتعلم وفق مقاربة بناء للمعرفة ال تلقي 
لها فحسب ، وهي تصورات راقية قد يتوفق المتعلم من خاللها في 
تحقيق تحصيل وكفاءات ذات مستوى عالي حيث لم يعد الزمن 
الحاضر يعنى بالنمطية وتجزئة المعرفة، عكس ما أضحى يعنى 
بالبناء والتركيز على ش���������خصية المتعلم في بناء المعرفة وتحقيق 
االبداع واالبتكار في ش���������كل مش���������روع متعلم يرقى بتعلمه الذاتي 

كإستراتيجية في ظل العولمة وتحديات غزارة المعرفة...
* جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد اهلل

الرتبية وتطويع سلوك الطفل 
بني األسرة والـمدرســة

د. خالد شنون *

العدد:
1098 رأي

ما انف���������ك المؤرخون والكتاب الفرنس���������يون 
في فرنس���������ا ينش���������رون معلومات وحقائق 
ووقائع عن جريم���������ة 17 أكتوبر 1961 
التي تعتبر أكبر جريمة من نوعها ترتكبها 
س���������لطات باريس ض���������ّد الجزائريين خالل 
تظاهرة س���������لمية نظموه���������ا احتجاجا على 
فرض حظر التجول ضدهم قصد تجميد 
نش���������اطهم، ووقف الدعم المالي من طرف 
عمالنا في المهجر لدعم المجهود الحربي 
للثورة التحريرية، وقد قاد العملية اإلجرامية 
موريس بابون ذو السجل الحافل بالجرائم 
في الجزائر وفي محافظة قسنطينة بالضبط 
عندما كان واليا عليها سنة 1956 والثورة 
الجزائرية في أوجها، وجيء به إلى باريس 
للقض���������اء على خاليا جبه���������ة التحرير في 

قلب العاصمة الفرنسية.
وقد تزامن مق���������ال مجلة التاريخ مع مرور 
60 سنة على جريمة 17 أكتوبر 1961 
ض���������د المهاجرين الجزائريي���������ن والتي كان 
من حصادها الدامي حوالي 300 ش���������هيد 
جله���������م تم رميهم في نهر الس���������ين، وماتوا 
غرقا واآلخرون تمت تصفيتهم في مراكز 
الشرطة والبعض ظلوا في عداد المفقودين 

ولم يعرف لهم أثر حتى اآلن.
وحس���������نا فعلت مجل���������ة التاريخ الفرنس���������ية 
بتذكيرن���������ا وتذكير الرأي العام الفرنس���������ي 
المشغول بالحديث عن اإلسالم من خالل 
خطب إريك زمور اليه���������ودي الصهيوني 
المعادي ألبناء المغرب العربي المسلمين 
ويتنافس في هذه السياسة مع مارين لوبان 
ابن���������ة جان مارين لوبان مؤس���������س الجبهة 
الوطني���������ة وال���������ذي م���������ارس التعذيب ضد 
الوطنيين الجزائريين خالل حرب التحرير 
الجزائري���������ة وكان لوبان يومئذ ضابطا في 
فرقة اللفيف األجنبي وأقام في الجزائر فترة 
قام خاللها بنشر الرعب والفزع في أوساط 

الوطنيين والسكان األبرياء.
وجوه سياسية فرنسية تغرد خارج سرب الدوائر 

االستعمارية
وقعت الجريمة في عهد دوغول شخصيا 
ورئيس وزرائه ميش���������ال دوب���������ري الديغولي 
حتى النخاع بيرتراند دوالنوي االش���������تراكي 
ينفرد عن زمالئه من باقي االش���������تراكيين 
الذين رأيناهم يمنحون صالحيات خاصة 
في البرلمان الفرنس���������ي لغي مولي رئيس 
الوزراء االش���������تراكي للقض���������اء على الثورة 
الجزائرية وذلك س���������نة 1956 وأصبح لنا 
نحن الجزائريين ال فرق بين االش���������تراكيين 
والش���������يوعيين والديغوليي���������ن فيم���������ا يتعلق 
بمواقف هؤالء إزاء القضايا الوطنية وثورتنا 
التحريري���������ة ويبقى االس���������تثناء قائما وكان 
األمر كذلك بالنسبة لبعض األشخاص فقد 
رأينا كيف أن جاك شيراك وتيري وقد رأسا 
معا بلدية باريس ول���������م يخلدا جريمة 17 
اكتوبر 1961 ولك���������ن عندما تم انتخاب 
الحزب االش���������تراكي  بيرتراند دوالنوي من 
ومن مواليد بينزرت بتونس كرئيس لبلدية 
أصدر في سنة 2001 قرارا بوضع لوحة 
تذكاري���������ة تخليدا لش���������هداء الش���������هداء 17 
أكتوبر 1961 من المهاجرين الجزائريين 
على جسر سان ميشال في الحي الالتيني 
الباريس���������ي كما أقام ساحة لموريس أودان 

واألمي���������ر عبد القادر ومحمود درويش وقد 
عبر الديغولي���������ون عن عدم ارتياحهم لهذا 
الموقف وخاصة م���������ا يتعلق بالفتة كتبت 
عليها هنا كانت الش���������رطة الفرنسية ترمي 
الجزائريين في نهر الس���������ين، وظلت جثث 
هؤالء المجاهدين من أبناء الجزائر تطفو 
فوق نهر السين أليام عديدة وفوجئ الرأي 
العام الفرنس���������ي والجزائري بجريمة مروعة 
كان ضحيته���������ا فتاة عائدة من المدرس���������ة 
وتدع���������ى فاطمة بيدار وق���������د تم رميها في 
نهر الس���������ين، وقد انتشلت جثتها من فرع 
 ST-DENIS نهر السين في سان دوني
بضواحي باريس وكان المؤرخ الفرنس���������ي 
جان لوك إينودي في أحد كتبه قدمه إلى 
روح الفقيدة الش���������هيدة فاطمة بيدار حيث 
وضع محمد كليشي صورتها على غالف 
كتاب���������ه على جري���������دة 17 أكتوبر 1961 
وحضر إعادة دفنه���������ا في بجاية بحضور 
أهلها والس���������لطات المحلية، وهكذا الزالت 
أق���������الم المؤرخين في فرنس���������ا ع���������ن تاريخ 
الجزائ���������ر الذي كتب بعض صفحاته أبناء 
الجزائر ف���������ي المهجر بالدم���������اء والدموع، 
فهل بادرنا نحن بالمس���������اهمة بقسطنا في 
ه���������ذا الميدان ونحن أولى م���������ن غيرنا وال 

نت���������رك تاريخن���������ا رهينة في ي���������د المؤرخين 
األجان���������ب وخاصة الفرنس���������يين، ثم بعدئذ 
نتهم بع���������دم الموضوعية واإلنصاف وتارة 
 بالتزوي���������ر والبهت���������ان المبي���������ن، إن مجلة
 L'HISTOIRE تعود بنا إلى الوراء 60 
س���������نة كاملة لتذكر الرأي العام الفرنس���������ي 
والجزائري معا، وتكتب على ظهر الغالف 

وبعنوان بارز:  
 17 OCTOBRE 1961 UN MAS-
SACRE COLONIAL A PARIS
17 أكتوبر 1961 مذبحة استعمارية في 

باريس 
وكان من أبرز من كت���������ب في هذا العدد 
المؤرخ الفرنسي الشاب، إيمانوال بالنشارد 
 EMMANUEL BLANCHARD
أس���������تاذ مادة التاريخ في جامعة فرس���������اي 
ف���������ي ضواحي باري���������س، وقد س���������بق لهذا 
المؤرخ أن أصدر كتاب���������ا قيما : البوليس 
الباريسي والجزائريين (1944-1962 ) 
كم���������ا له كتاب عن تاريخ الهجرة الجزائرية 
 إلى فرنس���������ا الذي صدر عن دار نش���������ر

LA DECOUVERTE 2018 
وقد ذكر هذا المؤرخ الرأي العام الفرنسي 
والجزائري معا أن الدولة الجزائرية تحتفل 
باليوم الوطني للهجرة منذ 1968، وها هم 
أبناء المهاجري���������ن الجزائريين قاموا خالل 
مظاهرتهم فيما س���������مي يومئذ بمس���������يرة :  
من أجل المس���������اواة ضد العنصرية، والتي 
انطلقت من مرسيليا وتوقفت في العاصمة 
باري���������س، وقد اختار ه���������ؤالء التجمع على 

ضفاف قناة سان مارتان بباريس.
في حين ظلت السلطات الفرنسية تتجاهل 
ما وقع في هذا اليوم من جريمة ش���������نعاء 
ارتكبته���������ا الس���������لطات في عه���������د دوغول 

ووزي���������ره األول ميش���������ال دوب���������ري وح���������يَّ 
 الرأي العام الفرنس���������ي فيلم جاك بانيجيل 

 Jacques panigel 
أكتوبر في باريس إشارة إلى الجريمة التي 
ارتكبت في حق المهاجرين الجزائريين في 
17 أكتوب���������ر وهل يمكن لم���������ؤرخ نزيه أن 
يدنس كتاب Michelle vipe  وهو كتاب 
موثق صدر فيه يومي���������ات الجريمة، وقد 
صدر هذا الكتاب س���������نة 1985 وميشال 
ليفين صحافي وكاتب فرنس���������ي معروف 

وجاء كتاب جان لوك إينودي
معركة باري���������س 17 أكتوبر 1961 وهذه 
كتب كلها أرخ���������ت للجريمة ولم تر النور 
ف���������ي مكتباتنا ونحن كل عام نحتفل باليوم 
الوطني للهجرة ف���������ي 17 أكتوبر 1961 
من���������ذ 1968 حت���������ى اآلن وال كت���������اب في 

الموضوع. 
قادة فرنسيون – ومواقفهم من جرائم بالدهم 

ضد الشعب اجلزائري 
عاش رؤس���������اء فرنسا الس���������ابقون لبومبيدو 
وشيراك مرحلة االس���������تعمار الفرنسي في 
الجزائ���������ر ول���������م يصدر منه���������م أي نقد وال 
اعت���������راف بجرائم الجيش الفرنس���������ي ضد 
الش���������عب الجزائري خالل مرحلة االحتالل 

النازي لفرنس���������ا وكان  فرانسوا هوالند من 
الحزب االشتراكي س���������باقا إلى االعتراف 
بجريمة 17 أكتوبر 1961 ضد المهاجرين 
الجزائريين ووص���������ف الجريمة بقوله: "أن 
الذين تظاهروا في  الجزائريين  المهاجرين 
باس���������تقالل  1961 مطالبين  أكتوبر   17

بالدهم قتلوا في ظل قمع دموّي".
وله���������ذا التصريح صداه عن���������د المؤرخين 
الفرنس���������يين، وتس���������اءل المؤرخ الفرنس���������ي 
بيب���������ر فيدال ناكي ال���������ذي كان في طليعة 
المؤرخين المناضلين الذين س���������اندوا الثورة 
الجزائري���������ة بكتبه ومواقفه تس���������اءل قائال: 
"كيف وأن البوليس الفرنسي قتل العشرات 
م���������ن الجزائريين في هذا الي���������وم دون أن 
يحدث هذا السلوك جدال ويعتبر فضيحة 
في تاريخ فرنسا..."، والغريب أن المحاكم 
الفرنس���������ية حاكمت موريس بابون ال على 
جرائمه ضد الجزائريي���������ن وهو وال عليها 
وال ع���������ن جرائمه ف���������ي  أكتوبر 17أكتوبر 
1961 في باريس بل حاكموه على جرائم 
الح���������رب العالمية الثانية ف���������ي حق اليهود 
واعتبروا ذلك جرائم ضد االنس���������انية وذلك 
بسبب نشاطك المعادي -!! "ويا لها من 

عدالة".
وخ���������الل مظاه���������رات 17 أكتوبر 1961 
قام وزير الداخلية الفرنس���������ي روجي فري 
Roger Frex بترحي���������ل العش���������رات من 
الجزائريين من فرنسا اجباريا إلى الجزائر 
بدعوى أن هؤالء غير مرغوب فيهم فوق 
التراب الفرنس���������ي وال ي���������زال المؤرخين هنا 
في فرنس���������ا في حدي���������ث المفقودين الذين 
ابتلعهم نهر السين وأهلهم ال يعرفون عن 
مصيرهم شيئا فهم منس���������يون في تاريخنا 

وغير معروف عددهم وأسماؤهم.

من تاريخ جهاد املهاجرين اجلزائريني يف فرنسا

جملة: L'HISTOIRE الفرنسية تنشر معلومات جديدة 
عن جمزرة 17 أكتوبر 1961 يف باريس

 سعدي بزيان
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نظم المكتب الوالئي لش���������عبة سطيف 
بمرك���������ز الش���������هاب ، ي���������وم الس���������بت 
 / 1443ه����������  األول  28جم���������ادى 
01جانف���������ي 2022 م ، اللقاء الثاني 

مع الشعب البلدية للموسم 2021 / 
2022

• موض���������وع ه���������ذا اللق���������اء: التنظيم 
والتسيير الحسن للشعبة في الجانبين 

اإلداري والمالي

َر هذا اللقاء: األستاذ عبد الكريم  • َأطَّ
بلقيدوم نائ���������ب رئيس المكتب مع مع 
األخ عب���������د الحفيظ يل���������س وأعضاء 

المكتب الوالئي
وتمثل جدول األعمال فيما يلي:

1. ت���������اوة آيات بينات م���������ن القرآن 
الكريم

2. تذكير ببع���������ض النقاط التنظيمية 
اإلداري  التس���������يير  تخ���������ص  ال��ت���������ي 

والمالي:
 أ. التعامل والتجاوب مع مراس���������ات 

المكتب الوالئي بجدية وفي وقتها.
الخاصة  اإلحصائي���������ات  تحيين   ب. 
بالتعليم القرآني والتعليم التحضيري في 
كل شهر، وتقديم جدول اإلحصائيات 

للمكتب الوالئي كل ثاثي.
 ج. تجدي���������د الش���������عب الت���������ي انتهت 

عهدتها.
 د. ضبط قائمة المنخرطين في الشعبة 

كل سنة؛ حسب النموذج المعتمد من 
الجمعية، مع تجديد البطاقات.

 ه. ضبط التحصيل المالي للمدارس 
والنوادي شهريا، تحت مسؤولية رئيس 

الشعيةوالمكلف بالمالية.
 و. تس���������وية وضعية ك���������راء المحات 
وتجنب  محلي���������ا،  المربيات  وأج���������ور 
اللج���������وء إل���������ى المكت���������ب الوالئي إال 
للضرورة وحسب ما تقتضيه مصلحة 

الجمعية .
 ز. التنس���������يق والتش���������اور مع المكتب 

الوالئ���������ي و بقية الش���������عب البلدية في 
جميع النشاطات التي تقتضي ذلك.

3. كيفي���������ة إع���������داد التقريرين األدبي 
والمالي:

 أ. التقريراألدبي:محتوياته.
 ب. التقرير المالي:محتوياته.

 ج. وثيق���������ة نموذجية للتقريرين األدبي 
والمالي.

4. مداخات الشعب البلدية للنقاش 
والحوار.

عبد الكريم بلقيدوم

أج���������رى النادي الثقافي الرياض���������ي عبدالحميد بن باديس التابع 
لش���������عبة جمعية العلماء بوالية باتنة دورة رياضية تحت ش���������عار 
»الرياض���������ة أخ���������اق وتعارف« والغاية من ذل���������ك هو أن يتعلم 
الن���������اس دخول الملعب بأخاق المس���������جد فتزول تلك المظاهر 
الس���������يئة من سب وشتم وتكسير، فبارك اهلل في جميع الاعبين 

وجعلهم من أهل القرآن.

مع طلبة القرآن الكريم ش���������د القائمون على الشعبة الرحال إلى 
مدين���������ة العلم والعلماء مدينة الش���������يخ عبد الحمي���������د بن باديس 
قس���������نطينة مدينة الجسور المعقلة في جو ملؤه المحبة واألخوة، 
مع بركة القرآن، وبراءة الصبيان، على أن تكون في قادم األيام 

خرجات علمية وسياحية بحول اهلل.

شعبــة سطيف :
اللقاء الثاني مع الشعب البلدية ملوسم 2022/2021

دورة رياضية يف شعبة باتنة حتت 
شعار »الرياضة أخالق وتعارف«

شعبة بلدية احلدائق بسكيكدة يف 
جولة سياحية إىل قسنطينة 

في أمس���������ية مباركة بنادي الش���������يخ مب���������ارك الميلي-التابع 
لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين نظمت يوم السبت 
01جانفي بحي 05 جويلية شعبة بلدية مستغانم - مسابقٍة 
تنافس���������ية في حفظ القرآن الكريم، ش���������ارك فيها اثنا عش���������ر 
طالبا متفوقا،بحضور كل من المش���������ايخ الفضاء في لجنة 

التحكيم:
- الش���������يخ أبو معاذ عبد القادر رياح إمام بمس���������جد موسى 

بن نصير.
- الش���������يخ بن يط���������و محمد معلم القرآن بمس���������جد عقبة بن 

نافع
- الش���������يخ زواتين علي الجزائري معلم قرآن بنادي الش���������يخ 
أبي موس���������ى األش���������عري- رضي اهلل عنه - التابع لجمعية 

العلماء.
حيث أس���������فرت النتيجة عن نجاح الطالبين محمد س���������ماتة 
ف���������ي المرتبة األولى و محمد الحبيب في المرتبة الثانية من 
المجموعة األولى ومحمد ب���������ن عيرض في المرتبة األولى 

من المجموعة الثانية.

شعبة مستغامن والتنافس يف حفظ القرآن الكريم

قامت شعبة جمعية العلماء بوالية المسيلة بوضع الخرسانة 
للطابق الثاني لمعهد الش���������يخ عب���������د الحميد بن باديس الذي 
تنجزه شعبة جمعية العلماء بالمسيلة ليكون منارة أخرى من 
منارات الجمعية التي تقوم بجهد كبير في المجتمع، ما جعل 
أهل البر يثقون فيه���������ا ويدعمونها وهي تطلب المزيد ألجل 

إنهاء هذا المشروع في أقرب اآلجال .

شعبة الـمسيلة تسابــق الزمــن 
إلنهـــاء بنـــــاء معهد الشيخ بن باديس 

عبد  القرآني���������ة  المدرس���������ة   /1
الحميد بن باديس ثابت بوزيد

نظمت: المخيم القرآني األول 
محم���������د س���������طة رحم���������ه اهلل: 
وتخللته محاضرات قيمة وختم 
المخي���������م برحل���������ة ترفيهية إلى 
تيكجدة وحف���������ل توزيع الجوائز 
التي  المس���������ابقات  لمختل���������ف 

أجريت بالمدرسة
2/ مدرسة الال فاطمة نسومر 

بشارع أول نوفمبر:
مسابقة في حفظ القرآن وترتيله 

لفئة النساء
الي���������وم  بمناس���������بة  محاض���������رة 

العالمي للغة العربية
نظمته  نش���������اطات  مع���������رض 

طالبات نادي محو األمية
3/ مدرس���������ة العام���������ة مبارك 

الميلي حي هواري بومدين:
دورة تكثيف حفظ القرآن وتكريم 
الفائزين في مختلف المسابقات 
التي أجريت وتنظيم رحلة إلى 

الجزائر العاصمة
4/  مدرس���������ة اقرا وارتق حي 

هواري بومدين:
تنظيم مس���������ابقة قرآنية لتاميذ 

المدرسة
تنظي���������م دورة تكويني���������ة لفائدة 

معلمي ومعلمات المدرسة
تنظي���������م رحلة س���������ياحية لفائدة 

تاميذ المدرسة
5/ مجمع الهدى والشفاء بحي 

السوناطراك:
تنظيم مسابقة قرآنية لفائدة فئة 

اإلناث
العربي  العامة  مدرس���������ة   /6

التبسي:
تنظيم معرض بمناس���������بة اليوم 
العالمي للغة العربية ومسابق�ة 

في كت�اب��ة اثم���ان حزب سبِّ��ح 
لامه���������ات. تزامًن������������ا مع اليوم 

العالم��ي للغ��ة العربية

ُشــعبة العلمــة بسطيف يف انشطة متنوعة :

حمــاضرة للقائمني على املؤسسات 
الرتبوية بسطيف

الدكت���������ور  ق���������دم 
لواف���������ي  س���������ليم 
المنب���������ر  رئي���������س 
لجمعية  الطب���������ي 
العلماء المسلمين 
  ، ئريي���������ن لجزا ا
مركز  وعض���������و 
الشهاب محاضرة 
ومهم���������ة  قيم���������ة 

لفائدة مديري مختلف المؤسس���������ات التربوية بسطيف، بحضور 
مدير التربية ومختل���������ف الفاعلين، حول أهمية الوقاية واإللتزام 

بالتدابير الصحية والتلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 
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شـــــــــهــدت دار الثقافة محمد سراج 
لوالية سكيكدة بالتنسيق مع جمعية 
العلماء المســـــــــلمين شعبة سكيكدة 
تقديم النشـــــــــاط اإلفتتاحـــــــــي لنادي 
حامالت تاج الوقار لوالية سكيكدة 
يوم األربعاء 29 ديســـــــــمبر2021 
بحضور كل مـــــــــن عضو المكتب 
الوالئي لجمعية العلماء المســـــــــلمين 
األستاذة شافية بوسكين و األستاذ 
رئيـــــــــس النوادي خالد منصور و رئيســـــــــة النادي ريان األمل بوزراع و أعضاءه -تخلل النشـــــــــاط 
مجموعة من الفقرات:- التعريف بالنادي عن طريق شـــــــــريط فيديو في فقرة من نحن..- أنشـــــــــودة 
أمهات المؤمنين بآداء أميرات النادي في فقرة انشـــــــــد معي، باإلضافة إلى مسرحية بعنوان حوار 

مع الذات أيضا فقد تضمن النشاط ندوة ثقافية من تأطير األستاذة بوعوينة حبيبة.

على مدى يومي 29 و30 ديسمبر 2021م الموافق لـ 25 و26 جمادى اآلخر 1443هـ، نظمت 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالطاهير مسابقة في حفظ القرآن الكريم وترتيله تحت عنوان 
»مســـــــــابقة الحافظ الصغير« والتي كان من المزمع تنظيمها في الصائفة الفارطة لوال أن منعتنا 
اإلجـــــــــراءات االحترازيـــــــــة التي اتخذتها الدولة ضد فيروس كفيـــــــــد 19 عفانا اهلل منه وعافى البالد 

والعباد إن شاء اهلل 
قبل مباشرة المسابقة تفضل أستاذان بإلقاء كلمتين تأطيريتين بعنوان »نفحات من سورة النور« 

 في اليوم األول ألقى الكلمة األســـــــــتاذ عبد اهلل بوسنيو عضو الجمعية وأستاذ الشريعة اإلسالمية 
مام متطوع. واإ

 أما في اليوم الثاني فقد ألقى الكلمة األســـــــــتاذ حمد بوحبل رئيس المكتب الوالئي للجمعية ومدير 
مام مسجد السنة بتاسوست المدرسة القرآنية بالطاهير التابعة للشؤون الدينية، واإ

نادي حامالت تاج الوقار بشعبـــة سكيكـــدة يبعث نشاطه

شعبة الطاهري بوالية جيجل تنظم مسابقة يف حفظ القرآن الكريم

دعوة 
اللقاء اجلهوي للمكلفني باملالية والتربية في شعب الغرب واجلنوب الغربي للجزائر:

ُنؤكد لإلخوة املكلفني باملالية، واملكلفني بالتربية في الشعب الوالئية جلمعية العلماء 
املس��لمني اجلزائريني بالغرب اجلزائري واجلنوب الغرب��ي للجزائر أن اللقاء اجلهوي املبرمج 

بوالية تلمسان يوم 12 جانفي2022
سينعقد بداية من الساعة 09 صباحا بإذن اهلل تعالى ب�: 

نادي التاش��فينية للق��رآن الكرمي ) املقر البلدي لش��عبة بلدية تلمس��ان( املوجود على 
العنوان التالي: حي اللوز وسط تلمسان بجوار املقر اجلديد لبلدية تلمسان.

في جو من االعتزاز باالنتماء ألم الجمعيات جمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين أشرف يوم 
25 ديســـــــــمبر 2021 الموافق لـ 21 جمادى األولى 1443 األســـــــــتاذ موسى با أحمد مسؤول 
التنظيم الوطني والشـــــــــيخ أبو الفضل مراقب الوســـــــــط على أشغال الجمعية العامة الوالئية لوالية 
الجلفة في أجواء طيبة، وبعد المصادقة على التقريرين المالي واألدبي تم تجديد الشعبة الوالئية 
برئاســـــــــة األســـــــــتاذ إبراهيم جاب اهلل وأكد جميع الحضور على بذل المزيد من الجهد خاصة في 

مجال اإلدارة والتنظيم لتقوية الشعبة الوالئية وتثمين أنشطتها المتعددة.

جتديد الشعبة الوالئية باجللفة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

مديرية الـموارد الـمائية لوالية تيزي وزو

إعــالن عن منــح مؤقـــت لصفـقــات
N° NIF 419006000015034

الـمشروع: ترميم وإجناز حشد املنابع مع توصيلها عبر الوالية )»موزعة على 
35 حصة« ، منها 11 حصة مخصصة للمؤسسات املصغرة(. 

 2015  /09/16 ف��ي  امل��ؤرخ   247/15 الرئاس��ي  املرس��وم  م��ن   02 الفق��رة   65 امل��ادة  ألح��كام  طبق��ا 
املتضم��ن تنظي��م الصفق��ات العمومي��ة وكال��ة الطاق��م العموم��ي تعل��م مديري��ة امل��وارد املائية 
لوالي��ة تي��زي وزو جمي��ع املتعاهدي��ن الذي��ن قدم��وا عروضهم طبق��ا للمناقص��ة الوطني��ة مفتوحة 
 2021/08/08 بتاري��خ    »El Bassaer  « الوطني��ة  اجلرائ��د  واملنش��ورة ف��ي  ال�مه��ارات   م��ع اش��تراط 
و » Le Rédacteur »بتاری��خ 2021/08/14 و )BOMOP( بتاري��خ 15 إل��ى 2021/08/21 املتعلقة باملش��روع 

املذكور أعاله.
إنه بعد دراسة امللفات قد مت منع احلمص مؤقتا للمؤسسات اآلتية كما يلي :

وبعد دراسة امللفات قد مت منح احلصص مؤقت للمؤسسات املصغرة األتية كما يلي:

ميك��ن للمتعهدين املعارضني لهذا االختيار تقدمي طعونهم للجنة الصفقات العمومية للوالية في أجل 
أقصاه عش��رة أيام )10( ابتدءا من تاريخ صدور هذا اإلعالن و هذا طبقا للمادة 82 من املرس��وم الرئاس��ي 

247/15 املؤرخ في 2015/09/16 املنظم للصفقات العمومية و وكالة الطاقم العمومي. 
املتعهدين الغير املقبولني املهتمني بنتائج التقييم املفصلة للعروض التقنية و املالية بإمكانهم التقرب 
من مديرية املوارد املائية في ضرف 03 أيام ابتدءا من تاريخ صدور هذا اإلعالن و هذا طبقا للمادة 82 الفقرة 
04 من املرس��وم الرئاس��ي 247/15 املؤرخ في 2015/09/16 املنظم للصفقات العمومية و وكالة الطاقم 

العمومي . 
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قضايا نقدية
د. عماد الدين خليل

طالما تس���������اءل المتابع���������ون لحركة 
األدب اإلس���������امي عب���������ر العق���������ود 
األخيرة هل أن الشوط الذي قطعه 
هذا األدب حّقق هّويته المعاصرة؟ 
وأين يمكن أن نضع هذا األدب على 
خارطة األدبين العربي واإلسامي؟ 
ومن أجل أاّل يك���������ون المرء متفائًا 
بأكثر مما يج���������ب فإنه يمكن القول 
بأن ه���������ذا األدب ق���������د حّقق بعض 
الذي كان يرجوه.. لكن رحلة األلف 
ميل ق���������د بدأت وقطع���������ت خطوات 
طيبة ولن يوقفها شيء بعد اليوم ! 
قبل أكثر من نصف القرن لم يكن 
هناك أدب إس���������امي بالمعنى الذي 
اإلساميون  األدباء  عليه  يصطلح 
الي���������وم )م���������ع التأكيد عل���������ى وجود 
مساحات بالغة األهمية في موروثنا 
األدبي(.. وهي مسألة متفق عليها، 
رغم الجدل الكثير الذي أثير حولها 
بخبث أو سوء فهم. تجتاز المكتبات 
كّلها، وأسواق الكتب، فا تكاد تعثر 
على ديوان أو قّص���������ة أو رواية أو 
مس���������رحية أو جهد نقدي أو دراسة 
أدبية تحمل هموم اإلس���������اميين في 
العال���������م المعاصر، وتبّش���������ر بكلمة 
اهلل في دنيا مكتظ���������ة حتى النخاع 
بالتحّلل والفس���������اد وغي���������اب الرؤية 
الصائبة لموقع اإلنس���������ان في العالم 
ودوره ف���������ي الوج���������ود. كانت هناك 
محاوالت مبعث���������رة لم يكن بمقدورها 
أن تش���������كل تي���������ارًا.. والي���������وم يتدّفق 
التّيار تغّذيه من هنا وهناك حشود 
من األعمال الش���������عرية والمسرحية 

والقصصي���������ة والروائي���������ة والتنظيرية 
والدراسية والنقدية.. يكفي أن يلقي 
المرء نظرة على كتاب “دليل مكتبة 
األدب اإلسامي” الذي أصدره منذ 
أكثر من عقد الدكتور عبد الباسط 
ب���������در، لكي يتأكد له ذلك من خال 
مئات األعم���������ال اإلبداعية والنقدية 
والتنظيرية.. وربما الوفها.. إن هذا 
ال يؤكد الظاهرة األدبية اإلسامية 
فحس���������ب، ولكنه يعد بشيء.. وهو 
يمنح المصداقية لم���������ا يعد به يومًا 
بعد ي���������وم.. لي���������س فق���������ط بصيغة 
بداعات تنش���������ر،  مقاالت وبحوث واإ
نم���������ا أيضًا من  وكتب تؤلّ���������ف.. واإ
خال دوريات ومجات تصدر هنا 
وهناك.. ومن خال مؤسسات تسهر 
عل���������ى الدعم والترش���������يد واإلغناء.. 
وكذل���������ك من خ���������ال الق���������درة على 
قناع  واإ األكاديمية  ج���������دران  اختراق 
حرّاسها القدامى والجدد بضرورة أن 
الصوت  الجديد..  للصوت  ينصتوا 
الذي يق���������ّدم ش���������يئًا مغاي���������رًا تمامًا 
يحمل  شيئًا  ومرئياتهم..  لمألوفاتهم 
وتحمل  واالس���������تقالية،  األصال���������ة 
معهما خلّفيات تصّورية تملك، إذا 
أحسن التعامل معها، أن تعين على 
تشكيل معمار أدبي إسامي، وليس 
مجرد أدب إسامي.. معمار تعلو 
أدواره الخمس���������ة أو الس���������تة بعضها 
بعضًا، لك���������ي تقف بج���������داره قبالة 
آداب الش���������عوب واألم���������م األخرى: 
اإلبداع، النق���������د، المنهج، المذهب، 
الدراس���������ة، ث���������م التنظير ال���������ذي يلّم 

هذا كّله ويؤس���������س له. إن عشرات، 
وربما مئات من رس���������ائل الدراسات 
العليا وبح���������وث التخرّج أنجزت وال 
تزال ف���������ي الدوائ���������ر الجامعية عن 
هذا األدب ال���������ذي ال يزال البعض 
يشكك بجدواه، بل بوجوده ابتداء.. 
معروف.  وجّلها  كثيرة،  وألس���������باب 
ولكن � مرة أخرى � كانت رحلة األلف 
ميل ق���������د بدأت منذ أربعين عامًا أو 
يزي���������د ولن يوقفها ش���������يء. وبالتالي 
فإن موقع هذا األدب على خارطة 
األدبين العربي والعالمي، س���������يتأكد 
يومًا بعد يوم، وس���������تزداد مساحته، 
وس���������يصير حضوره أمرًا مشهودًا.. 
فقط إذا عرف األدباء اإلساميون 
كيف يش���������مّرون عن س���������اعد الجّد 
ويتركون جانبًا م���������ن ميلهم المبالغ 
فيه صوب المضمونية والمباش���������رة 
والطرق المكشوفة في التعبير لكي 
يمنحوا شيئًا من اهتمامهم للتقنيات 
الفنية التي به���������ا يصير األدب أدبًا 
اّل  التقدير واالعتراف. واإ ويكس���������ب 
على  المطروحة  الكلم���������ات  فه���������ي 
قارع���������ة الطريق كما يقول الجاحظ. 
واألدب اإلس���������امي ه���������و بمعن���������ى 
م���������ن المعاني أدب عرب���������ي، ليس 
لكونه يكتب بالعربي���������ة، فإن هناك 
حلق���������ات خصبة من ه���������ذا األدب 
كتب���������ت وتكتب باألردي���������ة والتركية 
والفارسية والكردية.. إلى آخره من 
لغات ش���������عوب األمة اإلسامية ؛ 
ولكن لكونه يحمل الهموم نفس���������ها 
ضّيعته  الذي  بالمصير  ويتش���������ّبث 

التش���������ريق والتغريب.. ودعنا  رياح 
م���������ن كون مس���������احات واس���������عة من 
األدب العرب���������ّي اختارت أن تصير 
مرآة ألدب ” اآلخر “.. مس���������خًا ال 
المستقلة وحضوره  يملك شخصيته 
المتميز، وهذا ما يلقي على عاتق 
األدب اإلسامي مهمة أخرى ال تقل 
أهمية هي أن يرجع باألدب العربي 
المعاصر إلى أصالته، وأن يمنحه 
نس���������خًا يجعله ينبض بهموم العربي 
والمس���������لم، وليس بالت���������رف الفكري 
أواإلبداع���������ي لإلنكليزي والروس���������ي 
لن  عالميًا،  واألمريكي..  والفرنسي 
يك���������ون ألدب أية أم���������ة في األرض 
ثق���������ل أو وجود على الخارطة ما لم 
ينطلق م���������ن خصائص هذه األمة، 
ورؤيتها، وصيغ تعاملها مع الكون 
والحياة واإلنسان.. والعالم ال يحترم 
المعروفة  إليه بضاعت���������ه  من يعيد 
مزجاة.. لم���������ن يرّدها إليه وال جديد 
فيها أو إضافة عليها.. إنما هو يمّد 
يده ويفسح المجال أمام أولئك الذين 
يعدّونه بش���������يء جديد.. هذه مسألة 
معروفة في التقاليد الثقافية وس���������نن 
يبدو  ولكن  والحض���������ارات،  التاريخ 
أنها غابت على الكثيرين في ديارنا 
بس���������بب الكّم الهائل م���������ن المعطى 
األدبي في ديار العروبة واإلس���������ام 
والذي ال يعدو في معظمه أن يكون 
اس���������تمرارًا لألداء الغربي. إن األخذ 
عن اآلخر ممكن، بل هو ضروري، 
ولكن ش���������رط أاّل يكون على حساب 

الثوابت والتأسيسات.

َيلتِقُط الُبلبُل ُقوَت َيوِمِه
لكنَُّه فوَق الذُّرا َيشدو 

يِد َتمتدُّ َوْهَو إذا راحْت ِفخاُخ الصَّ
يُد واستكلَب الصَّ
َمدَّ الجناحين إلى

ُحريٍَّة واسعٍة ليَس َلها َحـدُّ.
وَتثـُقُل الَغيمُة ِمن تخِمتها

لكّنها فوَق الذُّرا تعدو
َوْهَي إذا صارت َعَلْيها الرِّيُح َتشَتدُّ

واستكلَب الَبْرُد
َتحّركْت في قلبها صاِعَقٌة
َوَضـجَّ في شفاِهها الرَّعُد.

والَورُد َيحسو ُقوَتُه تحَت الّثرى
لكنَُّه فوَق الذُّرا َورُد

َوْهَو إذا صاَر عليِه الّنْحُل َيْنَهدُّ
واستكلَب الَحْصُد

َلْم َيْخـَش أن ُيطِلَق صوَت ِعطرِه
ْهُد. ولو جرى ِمن ُدونِه الشَّ

وأنَت يا ابَن موطني
لوال َخياُل َمْعَدٍة
تكاُد ال تبدو!

ال ُيوَجُد النَّْقُد على َكفَِّك
ِإن لم َينَعِدْم في َثغرِك النَّقُد.

َثغُرك يا ابَن موطني
ما ُهَو إاّل َثَغرُة
بالُخبز َتْنَسدُّ!

والُخبُز هذا ُخُبزَك المْسروُق
والواِهُب هذا.. سارُق َوْغـُد

ِمْنُه َعَليَك الذُّل والَجْلُد
كُر والَحْمُد! َوِمنَك فيِه الشُّ

***
الَعْبُد ليَس َمن طوى

َقبَضَتُه الَقيُد
َبل ُهَو يا اْبَن موطني

َمِن َيُدُه ُمطَلَقُة
َوَقلُبُه َعْبُد!

أمثولة الكائنات

القصيد

أمحد مطر

روى ج���������رذ أصيل س���������اكن - 
هو وأس���������رته - بقاعِة مطالعٍة 
في مؤسس���������ة تعليمية بالمغرِب 

العربي الكبير:
نه ليحزنني  -1 ق���������ال الجرذ: واإ
أن أنع���������ى إليك���������م خب���������ر وفاة 
»سوداء مدرسة ابن المعتز«.

• قيل: متأثرة بمرٍض مجهول 
ألم بها.

• وقيل: بسبِب إجهاض عرَض 
لها.

• وقيل: بسبِب عنف تعرضت 
له.

• وقيل: بسبب مرٍض وراثي، 
ورثته عن أساِفها.

-2 قال الج���������رذ: ولقد ُعرفت 
»الس���������وداء« الجميلة بنش���������اٍط 
وحيوية ما رأيناها في قريناتها 

قط.
كان���������ت تم���������رُح م���������ع تام���������ذِة 
المدرس���������ة، ولم تكن تميز بين 
أبناِء الفق���������راء وأبناء األغنياء، 
وكان���������ت تعامله���������م عل���������ى حد 
س���������واء، ولم ُيعرف عنها تملٌق 
وال محاباة م���������ن أجِل عرق أو 
سالة أو طمع؛ فهي صاحبُة 

القلب الكبير.
ولم تكن تغض���������ُب من العنف 
الذي تتع���������رَُّض له من بعض 

مشاكسي درب »الجحيم«.
فغضبها  غضب���������ت  إذا  وحتى 
إذ س���������رعان ما تعود،  جميل؛ 

وكأن شيًئا لم يكن.
يا له من قلٍب طيب تملكه!

-3 قال الجرذ: وكم 
حزنُت لوفاتها! فقد كانت تناُم 
معنا عل���������ى الكتِب والمؤلفات، 
وكانت  المطالع���������ة،  قاعة  في 
���������َر من علوم  تقرأ لن���������ا ما تيسَّ
الع���������رِب أيام عزته���������م وقوتهم، 
وكنَّا نبكي متأثرين من ش���������دِة 
الحزن، وكانت تطمئننا بقولها 

المشهور: إنَّ النصَر لقريب!
وأجدني اآلن، وم���������ا أدراك ما 
ُر ف���������ي أهِلها، كيف  اآلن! أفكِّ

سيكون حاُلهم؟!
ل���������ن يتحملوا هذه  أعرف أنهم 
العظيم، فقد  الفاجعَة وهوله���������ا 
كانت مكانتها بين أهِلها جليلة، 
فأعظم  والوقار،  الدفُء  ملُؤها 

بوفائها!
-4 ق���������ال الج���������رذ: وق���������د كان 
للس���������وداء »أخ« وسيم يؤنُسها 
وتفرحه،  يفرحه���������ا  وتؤنس���������ه، 
يحميها وتحميه، ش���������اركته أياَم 
والحر  والنص���������ب،  المجاع���������ة 

والبرد.
-5 ق���������ال الجرذ: وفي يوٍم من 
اليوم العصيب  األيام في ذلك 
محل  المدرس���������ة،  م���������ن  ُطِردا 
إقامتهما، بع���������د مؤامرٍة ِحيكت 
لهما م���������ن إنس���������ان، فُنبذا في 
حائرين،  تائَهْين  وظاَّ  العراء، 
وتعرَّضا لعنٍف شديد لم يتعرضا 
له طيلة حياتهم���������ا، وكان أثُر 
التعنيف ظاهرًا على جسَدْيهما 
الرش���������يقين؛ فقد ُأصيبا بجروٍح 
وخ���������دوش متفاوت���������ة الخطورة، 

عالجاه���������ا بلح���������س الموض���������ع 
المصاب، ول���������م يفكرا في زيارِة 
طبي���������ب، كان ال يبع���������د عنهما 
إال بخطوات؛ ألنهما كانا على 
عل���������ٍم بوضعية المستش���������فيات 
الوطِن  في  والعام���������ة  الخاصة 

العربي الكبير.
-6 قال الجرذ: وفي ذلك اليوم 
العصي���������ب كادا ال يجدان قلًبا 
رؤوًم���������ا، لوال الرحم���������ة اإللهية 
المنزلة في قلِب سائح أسترالي 
علمي  بحٍث  الس���������تكمال  قادم 
اجتماعي؛ إذ اشترى لهما جبنَة 
األطفال، فأكا منها وش���������بعا، 

وحمدا اهلل على النعمة.
-7 ق���������ال الجرذ: فق���������د آتاهما 
اهلل قناعًة لو ُوزِّعت على أهِل 
لم  وأغنتهم،  لكفته���������م  األرض 
أجد مثلها في البشر المتهافتين 
على الدنيا وحطامها، فكان اهلل 
في عوِن الدني���������ا، فقد أرهقوها 

من شدِة حرصهم عليها.
• فلما أرهقوها سئمتهم.
• لما دمروها كرهتهم.

فالله���������م ارزقنا منك القناعَة بها 
تغنينا، والعفة بها تغطينا.

-8 ق���������ال ال���������راوي: وفهم���������ُت 
م���������ن روايِة الج���������رذ أنه يحكي 
ع���������ن »كلبة«، كان���������ت تعيُش 
بين جدراِن مدرس���������ة، مساعدًة 
للحارس، حاميًة للمدرس���������ِة من 
الجرذ  وكان  الليل،  ش���������ياطين 
يحكي قصتها ألحفاِده عس���������ى 

أن يناموا، لكنهم لم يناموا.

لكـنهم مل ينـاموا قصة قصرية
جـــــــــواد حنايف

سوائر األمثال

َلْو َذاُت ِســــــَواٍر 
َلَطَمْتن

جمهرة  في  العسكري  ها  أبو  قال 
األمثال:

َيُقوُله الكريُم إذا ظَلَمُه الّلئيُم.
َفَنَظ���َر  َرُجًا،  لَطمْت  امرأًة  أّن  وأْصُلُه 
إليها، فإذا هي رّثة الهيَئِة َعاِطُل، فقال: 
»َلْو َذاُت ِسوَاٍر َلَطَمْتِني!« أي لو كانت 
 ، أخفَّ بليتي  لكانت  وهيَئٍة  غنى  ذاَت 

ومنه أخذ القائل قوله:
فَلو اّني ُبليُت بهاِشمــيٍّ 

َخُؤَلُتُه بنــو عـــــــبد المــدان
صَبرُت على مقاَلِته ولكـن 

تعاَلْي فانظرِي بمـــــن ابتالني!
أي  األمثال:  مجمع  في  الميداني  وقال 
لو لطمتني ذاُت ِسواٍر، ألّن »َلْو« َطالبٌة 
ظَلمِني  لو  والمعنى  عليه،  داِخلٌة  للفعِل 
لَطَمْتِني  لو  أراَد  وقيَل:  دوني،  هو  من 
حرٌّة، فجعَل الّسواَر عامًة للحرّية، ألّن 
فهو  الّسواَر،  اإلماَء  ُتْلِبُس  قّلما  العرَب 
يقوُل: لو كانت الّاطمة حرًّة لكاَن أخّف 

علّي ...
في  المستقصى  في  الّزمخشري  قال 
األمثال: أي لو لطمتني حرّة ذاُت ُحلِّيٍّ 
عاطُل.  أَمُة  َلَطمتني  ولكن  الحتملُت 
وكاَن أصُله أّن امرأًة ُمِنَيت بذِلك. وقال 
ُعُطًا  امرأًة  أّن  أصله  أُظّن  َبعُضهم: 
كانت في نساء خوال فلطمت رجًا فقال 

ذلك.
ُيضَرُب لكريٍم يظِلمه دنيء فا يقِدُر على 

احتمال ُظلمه. 

كرم اقتصادي
كان  حسان  أبو  قال  اجلاحظ:  قال 
عندنا رجل مقل وكان له أخ مكثر، 
وكان مفرط البخل شديد االفتخار 
مبا ليس عنده، فقال له يوماً أخوه: 
أنا فقير معيل وأنت غني  ويحك!! 
على  تعينني  ال  الظهر  خفيف 
مالك  ببعض  تؤاسيني  وال  الزمان 
ما  واهلل  شيء؟  عن  لي  تنفرج  وال 
رأيت قط وال سمعت بأبخل منك!!. 
تظن  كما  األمر  ليس  ويحك!  قال: 
في الغنى، وال املال كما حتسب في 
اإلنفاق، وال أنا كما تقول في البخل 
وال في العسر، واهلل لو ملكت ألف 
ألف درهم لوهبت لك خمس مائة 

ألف درهم.
واحدة  رجل يهب بضربة  يا هؤالء، 

خمس مائة ألف يقال له بخيل!!

طــــرائف



اسرتاحة القارئ

قال العتاب���������ي: خرج المهدي وعلي 
بن سليمان إلى الصيد ومعهما أبو 
دالمة - وكان أبو دالمة صاحب 
ظبيًا  المه���������دي  فرم���������ى  ن���������وادر- 
فأصابه، ورمى علي بن س���������ليمان 
ظبيًا فأخطأه وأصاب كلبًا، فضحك 

المهدي، وقال: ي���������ا أبا دالمة، قل 
في هذا، فقال: 

قد رَمى المهديُّ ظبًيا 
ْهِم ُفؤاَدْه  شكَّ بالسَّ  

وعليُّ بُن سليما 
َن رَمى كلًبا فصاَدْه  

فهنيًئا لكما ُكْلـ 
ـُل امرٍئ يأُكُل زاَدْه  

فأمر له بثالثين ألف درهم .
- ]كتاب »وفيات األعيان«- 
البن خلكان[

من طرائف الفضالء

سمَعت عائشة رضي الّله عنها عروة ابن الزّبير يسّب حّسان بن ثابت 
رض���������ي اهلل عنهما، وكان مّمن خاض في حديث اإلفك. فقالت رضي 
الّله عنها: »يا ابن أختي دعه، فإّنه كان ينافح عن رسول الّله صلى 

اهلل عليه وسلم«.
مال رواه البخاري: ]4145[

األع
ائل 

 فض
من

يــة
نبــو

رات  
ـذيــ

ــــــن عمر قال: حتـ عــــــن عبداهلل ب
قال رســــــوُل صلى اهلل عليه 
وسلم: »إذا كان الماء ُقلَّتيِن 
لم يحمل الَخَبث«، وفي لفظ: 

»لم ينُجْس«.
وصححه   ــــــة،  األربع ]أخرجه 

ابن خزيمــــــة، والحاكم، وابن 
حبان[.

األس���������ير أبو هواش معتقٌل منذ 27 
االعتقال  إلى  وحّول  أكتوبر2020 
اإلدارّي لمدة س���������تة ش���������هور، وهو 
مت���������زوج وأب لخمس���������ة أطفال وهم: 
)ه���������ادي، ومحم���������د، وع���������ز الدين، 

ووقاس وسبأ(.
 وبدأت مواجهة أبو هواش لالعتقال 
من���������ذ 2003 بين أح���������كام واعتقال 
إدارّي، وبلغ���������ت فت���������رة اعتقاله )8( 
س���������نوات منه���������ا )52( ش���������هرًا رهن 

االعتقال اإلدارّي.
واالعتق���������ال اإلداري هو قرار حبس 
بأمر عسكري إسرائيلي لمدة تصل 
إلى 6 ش���������هور قابلة للتمديد، بزعم 
وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو 

توجيه الئحة اتهام.
وقرار تجميد الحكم بحق األسير، ال 
يعني إلغ���������اء االعتقال اإلداري لكنه 
يعني إخالء مس���������ؤولية إدارة سجون 
)الش���������اباك(  والمخابرات  االحتالل، 
عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله 
إل���������ى “معتق���������ل” غير رس���������مي في 

المستشفى.
وطبقا لهذا القرار يبقى األسير تحت 
حراس���������ة »أمن« المستشفى بداًل من 
حراس���������ة الّس���������جانين، وتبقى عائلته 
غير قادرة على نقله إلى أّي مكان، 
علًما ب���������أن أفراد العائل���������ة واألقارب 
يستطيعون زيارته كأي مريض وفًقا 
لقوانين المستش���������فى، وعليه يواصل 

أبوهواش إضرابه عن الطعام.

أك���������د المحامي خال���������د محاجنة في 
تصري���������ح صحف���������ي، أن أبو هواش 
انتص���������ر بع���������د 141 يوم���������ا م���������ن 
اإلض���������راب ع���������ن الطع���������ام، رفضا 
العتقاله اإلداري من قبل س���������لطات 

االحتالل اإلسرائيلي.
ونقلت وكالة األناضول عن مستشار 
هيئة األسرى حسن عبد ربه، بقوله 
إن األسير “هشام أبو هواش” ينهي 
141 يوما من اإلضراب، بعد اتفاق 
يقضي بافراج االحتالل عنه في 26 

شباط/ فبراير المقبل.
وأوضح عبد ربه أن “االتفاق ينص 
على اإلفراج ع���������ن أبو هواش، مع 
انتهاء أمر اعتقاله اإلداري الحالي 

يوم 26 فبراير القادم”.
وعمت احتفاالت في س���������احة منزل 
األس���������ير أبو هواش ببلدة دورا غرب 

الغربية،  بالضف���������ة  الخلي���������ل  مدينة 
نارية،  ألعاب  إط���������الق  تزامنت مع 
وهتافات تش���������يد بصموده وانتصاره 

على السجان.
وفي وقت سابق، أفادت هيئة شؤون 
األس���������رى بأن 50 أس���������يرا فلسطينيا 
يعتزمون خوض إضراب مفتوح عن 
الطعام الليل���������ة، تضامنا مع زميلهم 

أبو هواش.
واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
األس���������ير أبو هواش في 27 تشرين 
األول/ أكتوبر 2020، وحّولته إلى 

االعتقال اإلداري.
واحتفى ناشطون عبر مواقع التواصل 
أبو  األس���������ير  بانتصار  االجتماعي 
هواش، وترص���������د “عربي21” أبرز 

التعليقات..

فلسطني آالم وآمال وأعالم:

لقد نهى اهلل الذين آمنوا 
يحملهم  أن  قب���������ل  م���������ن 
الشنآن لمن صدوهم عن 
على  الحرام،  المس���������جد 
هذه  وكانت  االعت���������داء. 
قم���������ة في ضب���������ط النفس 
والس���������ماحة يرفعه���������م اهلل 
التربوي  بمنهج���������ه  إليها 
الربان���������ي القويم. فها هم 
يحملهم  أن  ينهون  أوالء 
الش���������نآن على أن يميلوا 
عن العدل . . وهي قمة 
أعل���������ى ومرتقى أصعب 
فهي  وأشق.  النفس  على 
مرحلة وراء عدم االعتداء 
والوقوف عن���������ده; تتجاوزه 
مع  الع���������دل  إقامة  إل���������ى 
والبغض!  بالكره  الشعور 
إن التكليف األول أيس���������ر 
ألنه إجراء س���������لبي ينتهي 
عند الكف عن االعتداء. 
فأما التكليف الثاني فأشق 
ألنه إجراء إيجابي يحمل 
النفس على مباشرة العدل 

والقس���������ط مع المبغوضين 
والمنه���������ج  المش���������نوئين! 
يقدر  الحكي���������م  الترب���������وي 
ما في ه���������ذا المرتقى من 

صعوبة. 
إن النفس البشرية ال ترتقي 
هذا المرتقى قط، إال حين 
تتعام���������ل في ه���������ذا األمر 
مباشرة مع اهلل. حين تقوم 
هلل ، متج���������ردة عن كل ما 
ع���������داه. وحين تستش���������عر 
تق���������واه ، وتحس أن عينه 

على خفايا الضمير وذات 
الصدور.

وم���������ا م���������ن اعتب���������ار من 
كلها  األرض  اعتب���������ارات 
يمك���������ن أن يرف���������ع النفس 
البش���������رية إلى هذا األفق، 
ويثبتها علي���������ه. وما غير 
القي���������ام هلل، والتعامل معه 
مباش���������رة، والتجرد من كل 
أن  يملك  آخ���������ر،  اعتبار 
على  النفس  بهذه  يستوي 

هذا المرتقى.

َا{ َأْقَفالهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
علمتني الحياة: أن أراعي المش���������اعر واألحاسيس، وأن 
أتف���������ادى التناقض والتدليس، فماال أرتضيه لنفس���������ي، ال 

أبتلي به بني جنسي.
علمتني الحياة: أن ال ألتمس المبررات، فيما ال يليق من 

معامالت، فعند اإلنصاف والقياس،يزول االلتباس.
علمتني الحياة: أن أترك بيني وبين الناس مسافات، فهم 

أشكال و ذهنيات، ال تسلم من التقلبات.
ــــــاة: أن أح���������وال البري���������ة مث���������ل األحوال  ــــــي الحي علمتن

الجوية،تعتريها تغيرات،تفرض 
تحّيين المعطيات،للحفاظ على 

العالقات.
ــــــي الحياة: أن أحرص  علمتن
على حفظ ال���������ود، وأن أتفادى 
التج���������اوز والتعدي، فليس كل 

صامت راض، فالتفادي أحوط من التمادي.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

األسري هشام ابو هواش

من روائع األدعية

اَّذِينَ ءَامَنُواْ ُكوُنواْ َقوَّٰمِنيَ لِلاَّهِ شُهَدَاءَ ِبٱلْقِسْطِ وََل يَجِْرمَنَُّكمْ شَنَـانُ َقوْمٍ عََلٰى َألاَّ  قال تعاىل يََٰأيُّهَا ٱل
َتعْدُِلواْ ٱعْدُِلواْ هُوَ َأْقرَبُ لِلتاَّْقوَىٰ وَٱتاَُّقواْ ٱللاَّهَ إِنَّ ٱللاَّهَ خَِبري بِمَا َتعْمَُلونَ )8({ ]سورة املائدة[
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لسان حال مجعية العلماء
 الـمسلمني اجلزائريني 

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

رئيس مجعية العلماء  الـمسلمني اجلزائريني 

n مديــر التحـريــر :
أ. ياسيـن مربوكــي

n سكرتيـر التحرير :
أ. عبد القـادر قـالتـي 

n الـمديـر التقنـــي :
أ. مصطفـى كـروش

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

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

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

التحرير: 
الاتف والفاكس: 
023.73.85.05

  اإلدارة:
 الاتف والفاكس: 
023.73.86.84
023.73.85.11

سحب العدد السابق:
 6600

حــكـمـة  األسـبوع
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أحس���������ن القائمون -األمانة العام���������ة للجائزة - على جائزة الملك 
فيصل لخدمة اإلس���������ام بمنحها هذه السنة )1443ه�/2022م( 
للعامة الكبير الشيخ حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء 
باألزهر، باالش���������تراك مع الرئيس علي حس���������ن مويني، الرئيس 
األس���������بق لجمهورية تنزانيا االتحادية، وجاء منح الش���������افعي هذه 
الجائ���������زة لمكانته العلمية في األزهر الش���������ريف ومس���������اهمته في 
بناء الجامعة االس���������امية بباكس���������تان، وقد منحت هذه الجائزة 
منذ إنش���������ائها عام 1979م للكثير من مفكري اإلس���������ام الكبار 
مثل: أبي األعلى المودودي، وأبي الحسن الندوي، والبروفيسور 
أحمد خور شيد، والشيخ علي الطنطاوي، وأحمد ديدات، ورجاء 
جاودي، والشيخ محمد الغزالي، وعلي غزت بيجوفيتش، ورجب 
طيب أردوغان، وكان اختيار هذه الشخصيات لمنحها الجائزة، 
تقديرًا س���������ليمًا لمكانتهم في األمة، ودورهم المش���������هود في خدمة 
قضاياها، وكّل واحد من هذه الثلة الس���������امقة، يش���������ّكل نموذجًا 
فريدًا للعالم وللسياس���������ّي وللمفكر، ومن يعرف مس���������ار الحركة 
االسامية المعاصرة، يعرف من هو المودودي، أو الندوي، أو 
عل���������ي عزت بيجوفيتش، أو حتى أردوغ���������ان الذي مازل بموافقه 
وسياساته، محّل عداء ومحاربة من األنظمة السياسية التقليدية، 
وربما هذا ما أعطى نوعًا من المصداقية للجائزة منذ إنش���������ائها، 
ولعّل األحداث التي صاحبت ثورات الربيع العربي السياس���������ية، 
ودفعت نحو تحوالت جديدة، من جدل الثورات الحقيقة والثورات 
المضادة، أعطت تصورات جديدة -س���������لبية غالبًا - لكّل ما له 
عاق���������ة به���������ذا الّنظام أو ذاك، دون الّنظ���������ر أو التقدير لحاالت 

بعينها، ترتبط بسياسات هذه األنظمة. 
خال السنوات الماضية شاهدنا جملة من المواقف السياسية في 
المنطقة العربية، وصلت حّد العداء، وقطع العاقات البينية بين 
هذه األنظمة، وانقسمت الدول بين من يساند هذه الثورات وبين 
من يقف وراء الثورات المضادة، ومن وراء هذه المواقف انقسمت 
أيضًا الشعوب، وفي ظّل هذا الوضع بنيت اآلراء والتصورات، 
واتخذت المواقف من هذا النظام أو ذاك، بمنطق حّدي ونهائي، 
ولغة تجمعت مفرداتها من قام���������وس العداء والمخاصمة، بينما 
نما منطقها دائما يخضع  السياس���������ة ال تعرف منطق النهايات، واإ
للممكن والامستحيل، وهذا ما شاهدناه خال السنتين الماضيتين 
رجاع للعاقات، وكأن األمر لم يكن  من إنهاء للخصوم���������ات واإ
سوى مسرحية، الكّل أدى دوره وانتهى العرض، وذهب الجميع 
لممارس���������ة حياتهم العادية المألوفة والطبيعية، أما من تفاعل مع 
الع���������رض وانخرط في���������ه مصدقًا حيثياته، ومس���������لمًا بكّل ما جاء 
فيه، فإّنه بقي أس���������يرًا لتلك اللحظة، يعيشها بتفاصيلها وينتظر 
الّنهايات التي يريدها هو وليس صناع هذه المسرحية، وهذا هو 

حال السياسة دائمًا. 
ونرجع لشيخنا العامة حس���������ن الشافعي الذي تربي في األزهر 
الشريف طالبا، ثمَّ مدرسًا وعالمًا كبيرًا من علمائه، كما أّنه نشأ 
وتربى في أحضان الحركة االسامية المعاصرة، وعانا ما عاناه 
أبناؤها من ظلم الساس���������ة وأتباعهم، في فترات زمانية أش���������به ما 
تكون باللحظات الحرجة  التي تمر بها الحركة اإلس���������امية في 
مصر اليوم، والش���������يخ -وهو في هذا العمر – حقيق بأن يمنح 
الجوائز واالعتراف والتقدير، فقد أصابه نصيب من الخصومات 
السياسية التي عرفتها مصر بعد االنقاب على الشرعية، آخرها 
إبعاده من رئاس���������ة مجمع اللغة العربية وتنصيب ش���������خص آخر 
بالتعيين، رغم أن االنتخابات التي أجريت جاءت بالش���������يخ على 
رأس المجمع، فمبارك للش���������يخ حسن الشافعي الجائزة، ولألزهر 
الشريف الذي نتمنى رجوعه إلى ما كان عليه من مصداقية في 

الحق، ومكانة علمية يشهد لها العالم االسامي كّله. 

منح جائزة امللك فيصل لعام 1443هـ/2022 

للعــالمــــة الشيــخ 
حسن الشافـــعي

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

اإلســــــالم ديننـــــا والعربيـة لغتنـــا واجلزائـر وطننــــــا

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

}َرِبّ اْجَعْلِن ُمِقيَم 
َلةِ َوِمْن ُذرِّيَِّت َربََّنا  الصَّ

َوتََقبَّْل ُدَعاءَِ{
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به إذا  تقوم  ال���������ذي  التصرف  س���������اء 
النخبة السياسية في بلد ما، فأدى 
ذلك إلى الحاج���������ة للتنمية، فإنها بدل أن 
تحسن إدارة ما لديها من إمكانات وتلجأ 
إلى استثمار الطاقة االجتماعية، وتعمل 
جهدها في تحس���������ين أداة هذه اإلمكانات، 
وتلك الطاقة االجتماعي���������ة  فإنها تتوجه 
إلى صندوق النقدي الدولي، لينقذها مما 
تعاني���������ه من الحاج���������ة والضائقة، أو إلى 

البنك الدولي.
ولهاتين المؤسس���������تين شروط تجعل هذه 
السياس���������ة أو تل���������ك تعيد ثمراته���������ا إليهما 
لتسترجع مما سمحت به من مبالغ مالية 
تستعمل في االس���������تيراد، ويستمر األمر، 
وغالب���������ا ما يؤدي إلى انهيار اقتصاد تلك 
الدولة وال تس���������تطيع أن تنمي اقتصادها 

بتلك السياسة االقتراضية.
وق���������د وقعت تجارب كثيرة في دول لجأت 
إلى القرض من إحدى هاتين المؤسستين 
اللتين تتحك���������م فيهما الوالي���������ات المتحدة 
األمريكي���������ة، التي وحدها له���������ا الحق في 
االعت���������راض )الفيتو( على أي تصرف ال 
يكون في صالحها، وتأتي الدول الغربية 
التي ال تس���������مح بالقرض إال إذا ضمنت 
مصالحها فهي بمثابة رجل اإلطفاء الذي 

يبق���������ي على الدمار وال يعيد ما احترق وال 
يبنيه، ولذلك بقيت قارة إفريقيا لحد اليوم 
مرتهنة وفش���������لت في أية تنمية اعتمدت 
عل���������ى الق���������رض الدولي، وكذل���������ك األمر 
بالنسبة للدول العربية التي أخذت بسياسة 

القرض مثل مصر وغيرها.
ونرى تركي���������ا هذه األيام تحاول أن تعتمد 
على نفسها وعلى سياسة نقدية تحفظ لها 
لى التنمية،  عملتها وتؤدي إلى االستثمار واإ
ولذلك تجد معارض���������ة غربية وخصومة 
تعمل إلفشالها، وعدم الخروج من قبضة 

االقتصاد األوروبي واألمريكي.
أما تون���������س فإنها لجأت ه���������ذه المدة إلى 
مؤسس���������ة الصن���������دوق النق���������د الدولي، وال 
يزيده���������ا ذلك إال انهيارا ف���������ي االقتصاد، 
وفشا في التنمية، لما أصاب النخبة من 

سوء التصرف، والفساد المالي.
إنه ال تقوم قائمة أية دولة في هذا الجانب 
إال إذا قضي على الفساد، فإن التصرف 
دارة المال إذا دخل الفس���������اد إليها، فا  واإ
تنف���������ع ش���������فاعة صندوق النق���������د وال البنك 
الدولي، وبرهنت ع���������دة تجارب معاصرة 

على هذا. 
إن ماليزي���������ا مث���������ا أدركت ه���������ذا األمر، 
واس���������تطاعت هي وبع���������ض دول جنوب 

ش���������رقا آس���������يا أن تحتفظ بم���������ا يكفي من 
العملة األجنبية، ومنعت الفس���������اد المالي، 
والفساد السياسي، فكان ذلك قد حفظ لها 
تنمية وتصنيعا وتخلصت من الفس���������اد، 
واالعتماد عل���������ى غيرها، وأصبحت دولة 

صناعية إنتاجية.
والجزائ���������ر الي���������وم تعاني م���������ن التضخم، 
وتعاني عملتها من االنخفاض، بالنس���������بة 
لل���������دوالر واألورو، والحمد هلل لم تلجأ لحد 
الي���������وم إلى هذا الفخ الذي وقعت فيه عدة 
دول، فلم يجده���������ا ذلك، ولم يؤد إلى نفع 

نقاذ. واإ
ولع���������ل االتج���������اه اليوم ف���������ي الجزائر إلى 
عدم االعتماد عل���������ى المحروقات وحدها 
سبيل من التنمية الصحيحة في الزراعة، 
االنتاج ال  والصناعة، واالعتم���������اد على 
على مجرد االس���������تيراد ال���������ذي كلفها، ما 
كلفه���������ا أثناء الوف���������رة النقدية، األمر الذي 
أنس���������اها عواقب ذلك، وذهبت تلك الثروة 
ه���������درا، وزادها الفس���������اد انح���������دارا ودمارا، 
ولعل القضاء على الفساد يجري مجراه، 
االجتماعي  االس���������تثمار  على  واالعتماد 
واالمكانات الذاتية وما أكثرها وأغناها إذا 
دارتها تؤدي إلى  أحسن التصرف فيها واإ

التنمية المستدامة.  

هل صندوق النقد الدولي أو البنك 
الدولي ينهض باالقتصاد؟ ـق

حـ
ـة 

ـم
كـل

أ د. عمار طاليب

دعــاء العــدد

guellatiabdelkader@gmail.com

 نظم���������ت إذاعة الق���������رآن الكري���������م الجزائرية 
ندوة فكري���������ة وتكريمية " أع���������ام  ومراجع "  
بنادي عيسى مس���������عودي على شرف الشيخ 
محمد الصالح الصدي���������ق، يوم الخميس 03 
جم���������ادى الثاني���������ة 1443ه الموافق ل 07 
جانف���������ي 2022 م،  بمش���������اركة ثلة من أهل 
العل���������م والثقافة والفكر، حي���������ث ألقى ضيوف 
الن���������دوة الذين كلمات وش���������هادات حية حول 
مس���������ار الش���������يخ ونضاله الثوري إبان الحقبة 
االس���������تعمارية ونضاله العلم���������ي الفكري بعد 
االس���������تقال وش���������ارك رئيس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين الشيخ عبد الرزاق قسوم 
في فعاليات الندوة إلى جانب فضيلة الش���������يخ 
أبو عبد الس���������ام و الدكت���������ور كمال بوزيدي 
والكاتب الصحفي محمد بوعزارة والكاتب مراد 
عمرون و األس���������تاذ إسماعيل ميرة و الشاعر 

إسماعيل  سعدي و الشيخ يحي صاري.

نظ���������م مرك���������ز الش���������هاب التابع لش���������عبة جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين بسطيف األمسية 
القرآنية الثامن���������ة يوم الجمعة 04 جمادى الثانية 
1443 ه المواف���������ق ل����������  07 جانفي 2022م ، 
من تنش���������يط نخبة من القراء من واليات مسيلة، 
األغواط، العاصمة وس���������طيف وبمشاركة نجوم 
اإلنش���������اد والمديح الديني، حيث تخلل األمس���������ية 
تكريم حفظة القرآن الكريم والفائزين في مختلف 
المس���������ابقات التي نظمها المركز، حيث شهدت 
األمسية حضورا متميزا لس���������اكنة مدينة سطيف 

وما جاورها احتفاء بالقرآن الكريم وعلومه.
التحرير  

إذاعة القرآن الكريم تكرم الشيخ حممد الصاحل الصديق 

مركز الشهاب بسطيف ينظم األمسية القرآنية الثامنة 
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