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مشلــت شعـــب الغـــرب  واجلنـــوب الغربــــي

ندوة جهوية خاصة 
بالتسيري اإلداري 

واملالي بتلمسان

الشباب  وحمنة االغـرتاب

03

02

ــل يف كل أمة أزهى وأفضل  ــباب، ميث ــد على بداهة حقيقة معرفية هامة، وهي أن الش ــل القول التأكي ــن ناف إن م
ــاة الفرد، متثل اكتمال القوة البدنية، واعتدال النضج  ــباب، يف حي مراحل منو حياتها. فإذا كانت مرحلة الش
ــوان احلصانة لتثبيت  ــن حدودها، وعن ــاة األمة رمز الدفاع ع ــباب ميثل يف حي ــة، فإنه أي الش ــة العقلي يف امللك

وجودها.

أثار ضجة إعالمية يف الساحة الفرنكوفونية:

11

أ.د. عبد الـــرزاق قســــوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائرييـن
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نخ������وض معارك متعددة الجوانب كثيرة الجبهات متش������ابكة 
المصالح، منها معارك مع الذات، وأخرى مع أعداء الخارج، 
وثالثة مع أعداء الداخل، ورابعة ضد الفس������اد واالس������تبداد 

والظلم واالستعباد...وخامسة وسادسة..
 والجيل الذي نش������أ في العقود األخيرة لم يشهد حروبا باردة 
نما  وال معارك س������اخنة، ولم يعرف صراعا فكريا وال أدبيا، واإ
نش������أ في بيئة راكدة تنشد الراحة والدعة وتطلب رغد العيش 
وتك������ره البذل والتع������ب والنصب، فآثر الحي������اة في المنطقة 
الرمادية المريحة الت������ي ال يعرف له فيها رأي وال يظهر له 
فيها جهد، وأصبح يخش������ى القيام ب������أي تغيير قد يخل بما 

درج عليه.
واألمة تخوض حروبا ومعارك مختلفة على جميع المستويات 
ثقافية واجتماعية واقتصادية وتنموية، وتخوض مشادات قد 
تتحول إلى حروب مع دول ال تملك فيها الشعوب أي خيار 
نما تس������اق لها س������وقا كما تس������اق القطعان،  أو أي قرار واإ
وتخوض مشادات أخرى أصغر أو أكبر على مستوى مكونات 
المجتمع تثبط العزائم وتنهك الجس������د وتحطم اإلمكانيات بال 

مبرر.
 إن بعض المعارك التافهة تش������غل ع������ن المعركة الحقيقية 
وتش������تت العقل وتوهن الجسد وتفس������د العقل وتعّطل الحياة 

وُتعيق مشاريع األمة، مع أنها ال تستحق كل ذلك الجهد.
إنن������ا نجد من بيننا من لم يتعّل������م أن تبّدل األزمنة يقتضي 
تبّدل الحلول، وأن السقوط يتبعه نهوض، وأن خسارة معركة 
ال يعن������ي نهاية حرب فكيف يكون نصر بال معركة أو تكون 

معركة بال عدو.
وليس������ت الحياة إال سلس������لة معارك معركتها الحاسمة مع 
النف������س، والنصر فيها لمن يتغل������ب على ضعفه تماما كمن 
ينام على تعب ليصحو أكثر قوة ونش������اطا، ويس������تفيد من 

مهاراته الحياتية وذكائه االجتماعي ونضجه النفسي. 
وليس الحل ف������ي التهرب من الحقائق خوفا منها، أو عجزا 
ع������ن مواجهتها، وال في التغاضي عن الحقائق واألس������ماء 
والمس������ميات، فم������ن جِهل ش������يئا عاداه ومن أحّب ش������يئا 

استعبده.
 والمشاكل واألزمات ال تحل بالتغاضي والتغافل وكتم األفواه 
وتغميض األعين وصم اآلذان، فهذا الفعل ال يحل مشاكلنا 

أبدا بل يزيدها تعقيدا.
ونحن مجبرون على خوض ثالث معارك متزامنة: 

- معركة يفرضها ديننا وتمليها مصالحنا، وهي معركة ضد 
التطرف بأنواعه المتعددة )ديني وسياس������ي وفكري وعرقي 
وثقافي...( وهو موجود بأنواعه بيننا ش������ئنا أم أبينا، وهذه 
المعركة تس������تدعي نش������ر االعتدال وقبول اآلخر واالنفتاح 

على الغير. 
- والمعرك������ة الثانية هي معرك������ة مفروضة علينا تتمثل في 
التطرف المقابل الذي يواجه دينن������ا وتديننا، وهذه المعركة 
مس������تمرة عبر عنها القرآن ب�: }َواَل َيزَاُل������وَن ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى 
َيُردُّوُك������ْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْس������َتَطاُعوا ...{ وهذه معركة ينكرها 
اآلخر، ويتغاف������ل عنها العميان ويتناس������اها العمالء خبثا، 
تؤكده������ا النصوص ويعضده������ا الواقع، وتس������ن من أجلها 

القوانين.
- والمعرك������ة الثالثة هي مع الطابور الخامس وأغلب أفراده 
من ذوي الجنسية المزدوجة أو أبناء الخونة، أو المستلبين 
فكريا، وهو طابور متج������ذر ويتخذ عدة صور ويظهر بعدة 
ألوان وجذوره قديمة ويده خفية، ُمكِّن له في اإلدارة واالقتصاد 

والمدرسة، وهو تيار يريد جر العربة لتتبع فرنسا.
وم������ن فتح عينيه على الواقع رأى أمارات هذا الصراع بادية 
وهي استمرار لمعركة قديمة، عبر عنها مالك بن نبي رحمه 
اهلل أحسن تعبيرفقال: »أما اليوم فالمعركة من الداخل وبين 
ج������دران القلعة، بين أولئك الذين يريدون الدفاع عن القلعة 
والذي������ن يريدون تس������ليمها إلى األفكار األجنبية«]مش������كلة 

األفكار في العالم اإلسالمي[.

أ. خلضر لقدي 

املعركة قائمة وقادمة...
وال يسعنا إال االستعداد هلا

تقرير: أ. حممد اهلامشي

إن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كما كتب أحد الصحافيين: 
"إن الجزائر حاجتها إلى جمعي���������ة العلماء كحاجة التراب للماء 
والهواء" وهذا هو ديدن جمعية  أسس���������ها األخيار وبعثها األبرار 
ويعلي اليوم صرحها األخيار، وبمث���������ل هذه اللقاءات التكوينية 
يكون البناء الحقيقي لنهضة وطنية، إن ش���������اء اهلل تعالى، ودورة 
اليوم هي دورة تكوينية جهوية خاصة بالتسيير اإلداري والمالي 
لش���������عب ونوادي الجمعية، وقد استهل اللقاء بتالوة آيات قرآنية 
تالها أحد براعم التاش���������فينية "مهدي محمد اسالم فار الذهب"، 

ثم تبعت بالنشيد الوطني 
ونش���������يد الجمعية وبعدها 
كانت الكلم���������ة الترحيبية 
للش���������يخ عب���������د اهلل غالم 
الوالئي  المكت���������ب  رئيس 
بتلمس���������ان،  للجمعي���������ة 
بالتاش���������فينية  إذ ع���������رف 
التي كان���������ت تعد ضمن 
في  الكبي���������رة  الم���������دارس 
القيروان  إفريقيا  ش���������مال 
والتاش���������فينية  والقرويين 
هذه  وظلت  بتلمس���������ان، 
العطاء  من  التاش���������فينية 
حوال���������ي خمس���������ة قرون، 

ولكن االستدمار الفرنسي غاضه وجود أمر هذا المعلم الحضاري 
فق���������رر تدميره وحوله إلى قاعة للحف���������الت ودار للبلدية،  بحجة 
توس���������يع الطرقات في المدينة، ثم كانت الكلمة االفتتاحية للشيخ 
الفاضل "بن يونس آيت س���������الم" نائب رئيس الجمعية – عضو 
المكت���������ب الوطني – فقال:" نلتقي اليوم لنتحدث عن المال وعن 
التربي���������ة، والحديث في هذي���������ن الموضوعين ذو أهمية بالغة في 
بناء األوطان والصروح، والناظر في القرآن الكريم يجده يتحدث 
كثيرا عن المال في مواطن شتى وبأساليب متنوعة، فالمال هو 
أحد الكليات الخمس���������ة، وهو عصب الحي���������اة وبدونه ال تتحقق 
التنمي���������ة وال يرف���������ع البنيان، أما التربية -مستش���������هدا باآلية }ُهَو 
يِهْم  ْنُه���������ْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ يِّيَن َرُس���������واًل مِّ الَِّذي َبَعَث ِفي اأْلُمِّ
َوُيَعلُِّمُه���������ُم اْلِكَت���������اَب وَاْلِحْكَمَة{، فالعل���������م الصحيح والخلق المتين 
هما األصالن اللذان يبنى عليهما الكمال البش���������ري، مستشهدا 
بقول الش���������يخ البش���������ير اإلبراهيمي:" إذا جاز أن نرضى بس���������وء 
ذا كان  التغذي���������ة ألبنائنا فإننا ال نرضى لهم بس���������وء التربية"، واإ
الجه���������ل ال يغلب العلم فإن الفوض���������ى ال تغلب النظام، متحدثا 
عن أس���������باب نجاح الجمعية أنها كانت مبنية على أس���������اس من 
التخطيط رافضة لالرتجال، ثم جاءت كلمة الدكتور عبد الحفيظ 
بورديم ليوجه نداء إلى األمة للعودة لألصل، ثم تبعت بمداخلة 
المكلف بالمالية في المكتب الوطني للجمعية الش���������يخ الفاضل 
"نور الدي���������ن رزقي" والتي تحدث فيها ع���������ن التعامالت المالية 
داعيا إلى حس���������ن تس���������يير المال ألن كثيرا م���������ن الجمعيات ما 
أوتيت ولدغ���������ت إال من هذا الجانب لجهلها بالتس���������يير، وذكر 
عداد تقارير  بإع���������داد ميزانية تقديرية وطنية لما لها من أهمية  واإ
مالية كل ثالثة أشهر واستعمال الوصوالت التي أنتجها المكتب 
الوطني ومتابعة االشتراكات الش���������هرية والتبرعات واستالم هذه 
التبرعات العينية وجردها، ثم تبعت بمناقش���������ة عامة دارت كلها 
حول المعامالت المالية وعن الوصوالت استقباال وصرفا وعن 
التوثيق وعن الضمان االجتماعي، ثم كانت االستراحة لتستأنف 
الجلس���������ة الثانية بتدخل المكلف بالتربية ف���������ي المكتب الوطني 
للجمعية الدكتور "فاروق الصايم" الذي تحدث أوال عن األرضية 
الرقمية، ثم عن الخطة الخماس���������ية البعيدة المدى ثم تحدث عن 
ضبط الم���������دارس، عددها وعدد المتمدرس���������ين، والطاقم التربوي 
وترقية مستوياتهم، أما المرحلة األخيرة االهتمام بالمنهج التربوي 
لمواصلة المهمة طالبا م���������ن الحاضرين التجاوب والنقد البناء، 
كما ذكر بأن األرضية س���������تفتح بها بوابة للمالية وبوابة للتنظيم، 
ثم تحدث عن االعتمادات قد اتسم كالم الدكتور بوضوح، تبعت 
بمناقشة مس���������تفيضة، وختمت الجلسات بتالوة آيات بينات من 
القرآن الكريم تالها األستاذ اإلمام راشدي من شعبة سعيدة، وفي 
األخير إن جمعية العلماء انتصرت في معركة التنوير والتحرير 
وهي تس���������عى جاهدة بكل ما أوتيت من قوة في معركة التعمير 
المبنية أساس���������ا على العلم في مواجهة التخلف والتسيب ونوادي 
الجمعية هي اللبنة األولى لبناء جيل جديد رسالي، لبناء نهضة 
األمة ومس���������تقبلها الزاهر، وهدفنا أن نربي ونعلم األمة لتصير 
جديرة بالحرية وقادرة على حمايتها والدفاع عن هويتها، وجمعية 
العلماء فيه���������ا الثابت والمتغير، فالثابت نع���������ض عليه بالنواجذ 

ألن جمعية العلماء تتجدد وال تتبدد، فقد 
كانت قديما حربا على االستعمار وحربا 
على الجمود والتخلف والش���������عوذة، وهي 
جديرة أن تقوم اليوم في وجه االستعمار 
الجديد، االس���������تعمار الثقاف���������ي والجمعية 

حارسة وحريصة.
رأي الشيخ بن يونس في اللقاء: كان لقاء 
ناجحا من حي���������ث الحضور إذ حضرت 
12 والي���������ة م���������ن بين 14 والي���������ة، وكان 

ناجحا إلى ح���������د كبير من حيث المعلوم���������ات المقدمة والنقاش 
الثري وأتوجه بالش���������كر إلى المكتب الوالئي بتلمس���������ان وبخاصة 

المكتب البلدي ونادي التاشفينية والقائمين عليه .
الش���������يخ نور الدين رزيق يقول:" إن هذا الملتقى الجهوي لشعب 
الغ���������رب الخاص بالتس���������يير المالي ون���������وادي الجمعية، كان في 
مس���������توى الحدث إذ تجاوب أعضاء الش���������عب وعالج كثيرا من 
اإلش���������كاليات التي كانت عالقة، وفتح بابا للجمعية وهو الدعوة 
إلى االس���������تثمار في ميدان التربية والتكوين وهذا ديدن الجمعية 

وميدانها . 
رأي الدكتور فاروق الصايم:" س���������عدت باللق���������اء الجهوي الرابع 
لشعب الجمعية بالغرب الذي يعد قاعدة أساسية تمهيدية للعمل 
الجمعوي الذي تعتمد عليه الجمعية من أجل التواصل المباشر 
والعمل المشترك بين كل أعضاء جمعية العلماء للنهوض بكل 
شرائحها الذي هو في أمس الحاجة إلى التوعية التي تؤدي إلى 
معالجة العديد من المعضالت: األخالقية الثقافية والتي يعاني 

منها المجتمع الجزائري .
رأي الشيخ عبد اهلل غالم – رئيس المكتب الوالئي -:" بتوفيق من 
اهلل ع���������ز وجل تم عقد اللقاء الجهوي ألمناء التربية والمالية وقد 
كان ناجحا إلى أبعد الحدود من خالل العروض التقنية الواقعية 
ومن خالل النقد البناء، بحيث اتسمت معالم المسار المستقبلي 
فيما يتعلق بالجانبين المذكورين س���������الفا المالي والتربوي، وبهذه 
المناسبة نتوجه بالشكر إلى المكتب البلدي والقائمين على نادي 
التاش���������فينية لجودة التحضير والتنظيم واإلك���������رام، بارك اهلل في 

الجميع".
الش���������يخ المختار بن عامر:" تزين اليوم نادي التاشفينية للقرآن 
الكريم وعلومه بتلمسان باحتضان فعاليات اليوم التكويني للجان 
المالية والتربية لش���������عب لواليات الغرب والجنوب الغربي، وكان 
اللقاء مميزا، أثيرت فيه الكثير من القضايا المطروحة في الساحة 
في الجانب المالي والتربوي، واتس���������مت المناقشة بالموضوعية 
والش���������فافية التامة، بارك اهلل في الضيوف والمضيفين، ونخص 
بالذك���������ر ش���������باب النادي، والمش���������رفين عليه، ورج���������ال الجمعية 

عموما".
وفي األخير نتوجه بالش���������كر لكل من تجشم مشقة السفر ولكل 

من حضر وحاضر وحضر واهلل ولي التوفيق.

 مشلت شعب الغرب واجلنوب الغربي
ندوة جهوية خاصة بالتسيري اإلداري واملالي بتلمسان 



الشبــــاب  وحمنـة االغـتـــرابنفحات ديسمربية يف تاريخ الوطن والوطنية
إن الش���������باب -إذن- ه���������و معيار 
التق���������دم أو التخلف ف���������ي كل أمة، 
فمن خ���������ال العناي���������ة  بالمنظومة 
التربوي���������ة الحاضنة للجيل الصاعد 
وحشد الطاقات المادية والمعنوية، 
للتكفل  والعلمي���������ة،  واالقتصادي���������ة 
بالجيل الواعد، ترسم، األمم معالم 
مستقبلها، وتستثمر في آفاق تقدمها 

ونهوضها.
ن الناظر لواقع الش���������باب في  هذا واإ
وطننا الجزائري، يكتش���������ف أن اهلل 
قد وهبنا، أعظم نعمة وهي شبابية 
الوطن، التي تمثل أعلى نسبة من 
س���������كانه، وهو ما يعتبر ساحا ذا 

حدين.
فق���������د كان الش���������باب الجزائري في 
التحدي االستعماري، رأس  عصر 
الحربة التي قاومن���������ا بها المحتل، 
فدحرناه، بالسعي والوعي، وباألمل 
والعمل، فافتككنا الوطن الغالي من 
براثن االستعمار، بعد تقديم الثمن 

العالي.
وسّلم جيل نوفمبر، الوطن الجزائري 
مستقا لمن جاء بعده، يحدوه أمل 
واح���������د، وهو أن يكون الخلف خير 
امتداد للس���������لف، فيصون األمانة، 
ويحسن الصيانة، ويلوذ، في ذلك- 
بخير  بالتحصن  اإلبانة،  بحس���������ن 

معتقد وأفضل ديانة.
غير أن الرياح قد غدت –أحيانا- 
تجري بما ال تش���������تهي السفن. فقد 
راعن���������ا –واهلل- أن ي���������دب الي���������أس 
والقنوط، إلى بعض ش���������بابنا فيعبر 
عن ذلك الي���������أس والقنوط، بالعنف 

األعمى، وباالنتحار األنكى.
إنه ليحز في قلوبنا أن نرى المشاهد 
المؤلمة، من إلقاء الش���������باب بنفسه 
في قوارب الموت،  طلبا لاغتراب، 
من  والمغامرة  لانتس���������اب،  وتنكرا 
أنوار الشمس إلى آفاق الضباب، 

فيا للخراب! 
ش���������بابنا، كل  يفق���������د  أن  أيعق���������ل، 
مقومات الحياة في وطنه الجميل، 
وريع���������ه األصيل فيغامر إلى حيث 
العيش الذليل، هذا إذا نجا من موج 
البح���������ر، الذي قد يحوله إلى مفقود 

أو قتيل؟
إن االغتراب الجغرافي الذي ينشده 
بعض شبابنا اليوم، باإللقاء بنفسه، 
بي���������ن أمواج البحار، قد جاء نتيجة 
اإلنس���������اب العقلي الذي، اس���������تبد 
بش���������بابنا فعك���������ر في نفس���������ه صفو 

األفكار.
لذلك ب���������ات من الض���������روري على 
كل مواط���������ن جزائري حر،  في أي 
موضع من المسؤولية،  أن يسأل 
نفسه، أال أتحمل جانبا من مسؤولية 
مغامرات هذا الشباب في ما يعانيه 
من اغتراب ف���������ي األفكار أو على 

صعيد البحار؟
ذلك أن مسؤوليتنا جميعا ثابتة في 

صنع هذا المشهد الحزين.
فلو وفرنا لهذا الش���������باب، الحضن 
األسري الدافئ، والمحيط المدرسي 
الكافي، والمناخ المجتمعي الشافي 
لما ابتلينا بهذا الخطير، من التأزم 

الثقافي.
إن كل جثة يلفظها البحر في كل 
زم���������ان وفي كل م���������كان، هي لعنة 

الشبان، تاحق منا كل انسان.
آن األوان، إذن، أن نعيد النظر في 
منظومتنا التكوينية للشباب، فتنزع 
منها كل العناصر السلبية، وتغرس 
فيها كل المقومات االيجابية، لنوقظ 
فل���������ذات أكبادنا، بوادر  في نفوس 
عادة  األم���������ل، وحوافز العم���������ل، واإ
ربطهم، بأحسن ما في الوطن من 

مزايا وُمُثل.
فلي���������س الوطن كرة ق���������دم تثير فينا 
حسن المش���������اعر، والتغني بشباب 
الجزائر، بل إن الوطن هو أعمق 
من ه���������ذا، حيث يحارب فينا الفكر 
الحائر، ويقضي على كل س���������لوك 
ظالم أو جائر، ويفتح أمامنا مجال 
الع���������دل الدائر، واالكتف���������اء الذاتي 
الباهر، واالعتزاز باالنتماء العميق 
للوطن الزاه���������ر، والقاهر الذي هو 

الجزائر.
لقد باتت رحل���������ة الموت التي تلقي 
مضاجعنا  تقض  الكئيبة،  بظالها 
في كل يوم، فكم من خيرة ش���������بابنا 
صاروا في عداد المفقودين، أو لفظ 

المقتولين،  البحر جثثهم في عداد 
وحت���������ى الناجون منه���������م، يواجهون 
على الضفة األخرى، ألوان الذل، 
من  المعاملة  وأبش���������ع  والمهان���������ة، 

المستقبلين.
بلغ الس���������يل الزَُّب���������ى إذن، من هذه 
المشاهد المأس���������اوية التي تصنعها 
محن���������ة االغت���������راب واإلنس���������اب، 
ف���������ي ذعر وخوف،  أمامها  ونحن 

واضطراب.
أصبح األمر من الخطورة، بحيث 
ال بد من دق ناقوس الخطر على 
جميع المستويات، لنضع حدا لهذه 

المأساة.
إن وطنن���������ا والحم���������د هلل يزخر بكل 
الوسائل واإلمكانيات، ونستطيع لو 
وضعنا الخطط الناجعة، والفّعالة، 
واألمينة، أن نحسن التكفل بجميع 
فآت مواطنين من خيرة الش���������باب، 
فنعيد بن���������اء وعيهم المفقود، ونفتح 
أمامه���������م آف���������اق عال���������م التش���������غيل 
المح���������دود، ونبعثهم في رحلة نحو 

العالم السعيد المنشود.
ع���������ار –واهلل- عل���������ى الجزائر، بلد 
المليون ش���������هيد، أن تدفع بأعز ما 
تملك من أبنائه���������ا نحو المجهول، 
فتقدم للعالم صورة سيئة عن الوطن 
المأم���������ول، ونفجع األمهات في ما 
تحمله األخبار من نعي مقتول، أو 
لفظ شبح مجهول، فمتى يمكن أن 

نضع حدا لهذا الشبح المعزول؟

إن من نافل القول التأكيد على 
بداهة حقيقة معرفية هامة، 
وهي أن الشباب، ميثل يف كل 
أمة أزهى وأفضل مراحل منو 

حياتها. فإذا كانت مرحلة 
الشباب، يف حياة الفرد، 

متثل اكتمال القوة البدنية، 
واعتدال النضج يف امللكة 
العقلية، فإنه أي الشباب 
ميثل يف حياة األمة رمز 

الدفاع عن حدودها، وعنوان 
احلصانة لتثبيت وجودها.

لذلك جاءت العناية بالشباب 
يف كل األمم، واحلث على 

تنمية بنيته البدنية 
بالرياضة، وتثقيف عقله 

بالقراءة والكتابة، والتكفل 
مبيوله وتطلعاته بالرتبية 

واحلرابة.
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أيعقل، أن يفقد شبابنا، 
كل مقومات احلياة يف 
وطنه اجلميل، وريعه 

األصيل فيغامر إىل حيث 
العيش الذليل، هذا إذا 

جنا من موج البحر، 
الذي قد حيوله إىل 

مفقود أو قتيل؟

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



ال يخف���������ى على أحد  كي���������ف تقلص ظل األمر 
بالمع���������روف والنهي عن المنكر حتى كاد ينعدم 
في المجتمع رغم أنه فريضة من أوثق فرائض 
اإلس���������ام، إلى درجة أننا لم نع���������د أمام  مجرد 
سكوت عن منكرات تنتشر بل أصبحت كبائر 
المنكرات ش���������يئا عاديا طبيعيا في حياتنا، يشب 
عليها الصغير ويموت عليها الكبير، تشجعها 
أطراف عديدة ولو ضمنا، على رأسها األولياء 
الذين ال يبالون بس���������قوط أبنائهم في االنحراف 
واإللح���������اد وأنواع اآلفات...أولي���������اء يظنون أن 
المابس الممزقة وتبرج النس���������اء وتس���������ريحات 
الشعر الغريبة أمور بسيطة ال تستحق اإلهتمام، 
وال ينتبهون إلى أنها مس���������تصغر الشرر، وهي 
غالب���������ا الخطوة األولى في طري���������ق التحلل من 
الدي���������ن واألخاق...األط���������راف العلمانية تزّين 
كل ه���������ذا عبر التوجيه واإلع���������ام وتعمل على 
نشره بدهاء، وتعّده رقيا، في مواجهة ما تسميه 
التقالي���������د البالية، لذل���������ك تروّج بكثاف���������ة للمثلية 
والفواح���������ش والتحل���������ل من الدين باس���������م الحرية 

الشخصية »التي يكفلها الدستور«، وقد انتهى 
األمر إلى التعاي���������ش والتأقلم مع المنكرات في 
مجتمعنا المسلم، فقَلبت حياتنا رأسا على عقب، 
وس���������لبت من المسلمين أخاق الحياء والحشمة 
نما  وجل صفات ومعاني التدّي���������ن الصحيح، واإ
حدث هذا ألن طوفان الفساد لم يجد سدا منيعا 
م���������ن اآلمرين بالمعروف الناهي���������ن عن المنكر 
كما كان األمر في الماضي، فتمددت  الرذيلة 
وسط الس���������كوت – والرضا - والتواطؤ، سكت 
المرب���������ون واألولياء حتى أصبحنا نرى المدارس 
تحّولت إلى دور لعرض األزياء الخادشة للحياء 
وأماكن للمجنون –والمواعيد - الغرامية...هذه 
هي الحقيقة على مرارتها، فهل نستسلم للتفسخ 

واالنحطاط األخاقي؟
لق���������د بدأ األمر بإخراج الم���������رأة من البيت وعدم 
الس���������ماح لها بالع���������ودة إليه، وانته���������ى  بتغريب 
المنظوم���������ة التربوي���������ة ومحاول���������ة تجفيف منابع 
التدّين وااللتزام، إلى درجة أن الموضة هزمت 
المبادئ والقيم عند كثير من المس���������لمين، فترى 
حتى التجار استسلموا لها، يعرضون المابس 

النسائية بطرق استفزازية تغري بكل الشرور.
بل وصل األمر حد ازدراء النس���������اء المحجبات 
– وهن قلة قليلة في المجتمع - وحتى التلميذة 
المتحجب���������ة محاصرة من ط���������رف زمياتها في 
المؤسس���������ة التربوية تاحقها لسعات الموضة، 
ومن ثم صارت العولمة الادينية تصنع حياتنا  
وتؤث���������ر ف���������ي تديننا، وقد استس���������لمت كثير من 
األس���������ر – األزواج واألولياء – للواقع الفاس���������د، 

لكن أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم تمرض وال 
تموت، والحّل هو تنادي الخّيرين بإحياء شعيرة 
األمر والنهي على أوسع نطاق وبأرقى الوسائل 
والطرق، وفرض ذلك عل���������ى الواقع المنحرف، 
ولهذه الشعيرة تبعات البّد من تحّملها وضريبة 
البد من دفعها ألننا نخشى أن نكون مقبلين على 
مرحلة جديدة من الضغط العلماني ياحق حتى 
الحد األدنى من احترام مظاهر التدين وعناصر 
الهوية، مثل قوانين األحوال الشخصية، ورعاية 
المساجد، واالحتفال باألعياد... وها نحن نرى 
م���������ن بعيد كيف أصبح التطبي���������ع مع الصهاينة 
ش���������رطا للتعايش، والديانة اإلبراهيمية يحاولون 

ترسيمها دينا »جامعا«.
 إن إن���������كار المنكر مس���������ؤولية الجميع، وبداية 
اإلصاح أن يتكلم األئمة والش���������يوخ، أن يتركوا 
قليا الحديث ع���������ن النظافة من اإليمان وفوائد 
التش���������جير وعذاب القبر، ويرك���������زوا على تلك 
المواضي���������ع الت���������ي كادت تغيب م���������ن الخطاب 
الديني، مثل حكم تارك الصاة والترهيب الغليظ 
من���������ه، حكم الحجاب وأنه ف���������رض ديني )بعيدا 
عن ال���������كام الناعم عن »اللباس المحتش���������م«، 
ه���������ذه العبارة التي ال تعني ش���������يئا بمقياس العلم 
الش���������رعي(، حكم التبرج وأنه معصية هلل، وأن 
أكبر الكبائر هي تنحية شرع اهلل باإلضافة إلى 
معاني االنسجام مع الفطرة وخطورة تغيير خلق 
اهلل... هذا الخطاب يج���������ب أن يكون موضوع 
ال���������دروس المس���������جدية واألحادي���������ث اإلذاعي���������ة 
والتلفزيونية ليكتسب مصداقية ألن العلماء هم 

القدوة، إذا رفعوا أصواتهم اس���������تجاب المجتمع 
ش���������يئا فش���������يئا...ال أكلف الش���������يوخ أن يكونوا 
أبطاال في مجتمع س���������لبي لك���������ن أريد أن يؤدوا 
واجبهم الديني...والكام عن المروءة والعرض 
والش���������هامة صنو الكام ع���������ن الصاة والصيام 
والحج، وهل يكون المسلم مسلما إال بعزة النفس 

ومعالي األمور؟
م���������ن هنا يب���������دأ األمر بالمع���������روف والنهي عن 
المنك���������ر )أي التغيي���������ر باليد وباللس���������ان أوال( 
بشروطه وضوابطه وأخاقه، فالمسؤول مطالب 
بالتغيير الفعلي – باليد – في حدود مسؤوليته، 
أما  اللسان فيش���������مل التعريف والنصح والتنبيه 
والترغي���������ب والترهيب، ويت���������واله العلماء والدعاة 
واإلعام الملتزم والمنظومة التربوية، أما على 
مس���������توى القل���������ب فجميع المس���������لمين مأمورون 
بالموقف العاطفي ف���������ي حب الصاح وبغض 
الفس���������اد، وهذا ليس موقفا سلبيا بل هو أضعف 
اإليمان أي خزّان للعواطف الدينية الجياش���������ة، 
تخرج إلى أرض الواقع في الوقت المناس���������ب، 
فإذا لم يكن هناك حب للخير وبغض للشر في 

القلب فمعنى ذلك أنه ال إيمان فيه إطاقا.
حياء ش���������عيرة األم���������ر والنهي باليد واللس���������ان  واإ
في الزمن الحاض���������ر ال ينحصر في المجهود 
الفردي ب���������ل يحتاج إلى مش���������روع فكري مقاوم 
للتيارات التغريبية للمحافظة على الهوية والدين 
واألخاق وتحصين الجيل، مشروع يعتمد على 
رؤية واضحة واعية متكاملة لإلصاح، ويملك 

عزيمة كبيرة تمكنه من المقاومة والمغالبة.

األمـــر بالـمعــروف  والنهــي عـن الـمنكــر... الفـريـضــة الغائبــــة

عبد العزيز كحيل
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عمر ناهز 83 س������نة، رح������ل إلى دار عن 
البق������اء المجاهد واألكاديم������ي واألديب 
الدبلوماسي الدكتور عبد اهلل الركيبي، بعد صراع 
مع المرض، ودفن  بعد صالة ظهر يوم االربعاء 
20 أفريل2011 بمقبرة س������يدي يحيى بحيدرة 
بالجزائ������ر العاصمة تاركا وراءه تراثا ثقافيا وأدبيا 
ثري������ا ومتنوع������ا، وثالث أبناء هم هش������ام وزياد 

وخليفة.
تعرف���������ت عل���������ى أس���������تاذي الدكت���������ور الركيبي في 
س���������بعينيات القرن الماضي ف���������ي جامعة الجزائر 
بمعه���������د اللغة واألدب العربي حي���������ث كنت أزاول 
دراس���������تي الجامعية، ثم توثق���������ت عاقتنا في اتحاد 
الكتاب الجزائريين الذي كان من مؤسس���������يه ومن 
هيئته القيادية حيث ش���������غل منصب األمين العام 
المس���������اعد لاتحاد في عهد األديب الكبير الراحل 

مالك حداد ثم أمينا عاما لاتحاد.
كنت في مطلع ثمانينيات القرن الماضي من بين 
األدباء الشباب الذين استضافهم الدكتور الركيبي 
في برنامجه الش���������هير »أقام على الطريق« الذي 
ق���������ال عنه لألديب���������ة واإلعامي���������ة الجزائرية فتيحة 
بوروين���������ة الت���������ي حاورت���������ه  لصحيف���������ة )الرياض( 
الس���������عودية: »قدمت حوالي ثاثين أديبا في التلفزة 
الوطنية وكانوا وقتها شبانا صغار السن وهم اليوم 
كتاب كبار وأس���������اتذة المع���������ون وكم تمنيت لو أن 
تجربة »أقام على الطريق« تواصلت لنكتش���������ف 
المواهب التي تحتاج إلى من يتعهدها اليوم ويأخذ 

بيدها نحو اإلبداع والتطور الفني واألدبي«.
ول���������د الدكت���������ور عب���������د اهلل خليفة ركيب���������ي في بلدة 
)جمورة(، بوالية بس���������كرة عام 1928م، وس���������جل 
ف���������ي الحالة المدنية عام 1930م. تلقى دراس���������ته 
االبتدائية باللغة العربية والفرنس���������ية في مس���������قط 
رأس���������ه، وواصل الدراس���������ة بمعهد عبد الحميد بن 
باديس بقس���������نطينة. ثم سافر إلى تونس، وانتسب 

إل���������ى جامع الزيتونة، وتخرج من���������ه في 6 نوفمبر 
1954م. وخال دراس���������ته  في الزيتونة شارك في 
مس���������ابقة أدبية بقصة قصيرة بعن���������وان: )الطاغية 
األعرج( والتي أرس���������لت إلى جريدة البصائر لسان 
ح���������ال جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين التي 
نشرتها مع صورته باعتبارها باكورة انتاج الدكتور 

عبد اهلل الركيبي.
يعتبر الدكتور عبد اهلل الركيبي من مؤسسي األدب 
الجزائ���������ري الحدي���������ث و من األوائل الذين درس���������وا 
القصة القصيرة والرواي���������ة المكتوبة باللغة العربية 
في الجزائر، وهو كذلك من مؤسسي قطاع التربية 
والتعليم بعد االستقال فقد اشتغل مدرسًا بالمعهد 
الوطني التربوي في 1964م، ثم أس���������تاذا بثانوية 
حسين داي  في السنة الدراسية 1966-1965، 
وقبل ذلك كان قد دخل ميدان التعليم في مدارس 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  بعد  رجوعه 
من تونس في س���������نة 1954 بش���������هادة التحصيل 
م���������ن جامع الزيتونة، ولم يلب���������ث أن التحق بالثورة 
التحريرية في 17 ديسمبر 1954م، وبقي يؤدي 
مهامه الثورية و يزاول مهنته التعليمية في مدرسة 
ندرومة قرب تلمسان إلى أن ألقت  قوات االحتال 
الفرنسي القبض عليه  في سنة 1956 وأخذ إلى 
معتقل آفلو بالصحراء ولكنه اس���������تطاع الفرار من 
المعتقل ملتحق���������ا ببلدته جمورة بوالية بس���������كرة ثم 
هربه بع���������ض المجاهدين إلى تونس عام 1958، 
وتحصل على وظيفة مراقب بثانوية الصادقية التي 
تخرج منها كبار القادة والمثقفين التونسيين، ومن 
تونس طلب من وزارة الثقاف���������ة بالحكومة المؤقتة  
للثورة الجزائرية في عام 1960 منحة دراسية إلى 
القاهرة  التي تخرج من جامعتها بش���������هادة ليسانس 
في االدب العربي في س���������نة 1964. وفي س���������نة  
1966 تحصل على شهادة الماجستيرمن جامعة 
القاهرة وبعدها نال  ش���������هادة الدكتوراه في س���������نة 
1972 من نفس الجامعة بإشراف الدكتورة سهير 
القلماوي المشهورة بأنها التلميذة المفضلة للمفكر 

المصري الراحل طه حسين.
ترأس في بداية س���������بعينيات القرن الماضي، لجنة 
الفكر العربي، التي كانت تضم نخبة من المثقفين 
الوطنيين، منهم السفير الراحل عبد القادر حجار، 
والدكتور عبد الرزاق قسوم الرئيس الحالي لجمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين، واألستاذ المحامي 

عبد اهلل عثامنية. في س���������نة 1975 كان رئيس���������ا 
التحاد الكتاب الجزائريين وتولى تحضير ورئاسة 
مؤتم���������ر الكتاب واألدباء الع���������رب الذي احتضنته 

الجزائر.
خ���������اض الدكتور عبد اهلل الركيب���������ي معارك ثقافية 
عديدة دفاعا عن األصالة والثوابت الوطنية والثقافة 
واللغة العربية، يقول عن نفسه: »أنا ممن يؤمنون 
بالص���������راع الفكري ال من أج���������ل منصب أو منفعة 
ش���������خصّية، ومهّمة اإلتحاد ه���������ي تجميع الملكات 
وتش���������جيع المواه���������ب والدفاع عن هوية الش���������عب 
وثوابته واإلسهام في اإلبداع وفي حركية المجتمع 
وتطّلعه إلى مس���������تقبل زاهر«. أما صديقه ش���������يخ 
المؤرخين الجزائريين الدكتور الراحل أبو القاس���������م 
س���������عد اهلل فيقول عنه كان ثائ���������را قبل الثورة، مياال 
بنضاله السياس���������ي إلى حزب الش���������عب، وبانتمائه 
الثقاف���������ي إلى جمعية العلم���������اء. عّين الدكتور عبد 
اهلل الركيبي سفيرا للجزائر لدى سوريا بين 1994 
و1996، كما عين ضمن قائمة الثلث الرئاس���������ي 

عضوا لمجلس األمة بين 1998 و2000.
ص���������در أول كتبه في تونس س���������نة 1959 تحت 
عنوان )مص���������رع الطغاة( وهو عب���������ارة عن نص 
مس���������رحي. وصدرت مجموعته القصصية األولى 
ف���������ي القاهرة س���������نة 1962 تحت عن���������وان نفوس 
ثائرة. وله عدة كتب في النقد والدراس���������ات األدبية. 
ومما يدل على اتقانه للغات األجنبية )الفرنس���������ية 
واالنجليزي���������ة( هوتأليفه لكتاب »الجزائر في عيون 
الرحال���������ة اإلنجليز« الصادر س���������نة 2007 والذي 
يعتب���������ر ثمرة تفرغه للبحث بعد منحة دراس���������ية في 
لندن اس���������تفاد منها  من سنة 1979 إلى 1981 
ويعد بمثابة الدراس���������ة األولى من نوعها لما كتبه 
اإلنجلي���������ز عن  الجزائر ط���������وال قرنين من الزمن. 
وفي س���������نة 2011 )س���������نة وفاته( صدر عن دار 
الكتاب العربي  )االعمال الكاملة لعبد اهلل ركيبي( 
في س���������تة مجلدات.وم���������ن أش���������هر مؤلفاته كتاب 
)الفرانكفونية مشرقا ومغربا( الصادر سنة 1992 
وكت���������اب )الهوية بين الثقاف���������ة والديمقراطية( الذي 

صدر عام 2000.
تخرجت على يديه أجيال من األساتذة  والباحثين 

والمبدعين واألدباء.
قال عنه تلميذه الدكتور األديب مصطفى فاسي: 
»عب���������د اهلل الركيب���������ي من طينة ن���������ادرة، فقد عاش 

كريما، محبا لطلبته، عاش���������قا للحياة األسرية بين 
أفراد عائلته، وال شيء كان يستهويه سوى المكوث 
في بيته المتواضع بين كتبه. وكان الركيبي، زاهدا، 
تبرع بكتبه لكلي���������ة اآلداب، وكان صاحب مواقف 
ال تنس���������ى لما اختير عضوا في مجلس األمة، فقد 
رفض أخذ المبلغ المالي المخصص لكراء ش���������قة 
كم���������ا هو معمول به في مجل���������س األمة. وقال إنه 
يس���������كن في العاصمة، وليس له حاجة لكراء منزل 
آخ���������ر، فبيته المتواضع الكائن بحي ش���������عبي، هو 

الذي كان يليق به. 
أش���������هد أنا كاتب هذه السطور أن الدكتور الركيبي 
كان شديد التواضع  وشديد الثقة في النفس، ومن 
األمثل���������ة على ذلك ما جرى بقاع���������ة المحاضرات 
ف���������ي اتحاد الكت���������اب الجزائريين في الس���������بعينيات 
حي���������ث نظمت أمس���������ية فكري���������ة أدارها أس���������اتذي 
الراحل الدكتور عبد اهلل الركيبي الذي اس���������تضاف 
الفيلسوف المصري الماركسي محمود أمين العالم  
الذي كان يعتبر إيقونة اليس���������ار العربي في زمن 
المد االشتراكي، كان النقاش الذي أعقب مداخلة 
الضيف س���������اخنا وراقيا وكان م���������ن بين المتدخلين 
في النق���������اش األكاديمي والناق���������د العراقي الدكتور 
جميل نصيف التكريتي الذي طرح س���������ؤاال محرجا 
على الدكتور محمود أمين العالم الذي اس���������تفاض 
في اإلجابة وقب���������ل أن يتم المتحدث كامه تدخل 
الدكتور الركيبي قائا: اس���������تثمارا للوقت س���������نأخذ 
س���������ؤاال آخر،فاحتج الدكتور محم���������ود أمين العالم 
بصوت غاض���������ب متهما الدكت���������ور الركيبي بأنه 
صادر حقه في الرد ومنعه من إكمال إجابته وبدا 
للحظة أن أغلب الحضور في القاعة تعاطفوا مع 
الدكتور محمود أمين العالم وأن األمور س���������تتطور 
إلى انس���������حاب الضيف احتجاج���������ا على تصرف 
منش���������ط الندوة. ولكن الدكت���������ور الركيبي رد عليه 
به���������دوء وثقة قائا: يبدو أن���������ك ال تعرف الدكتور 
الركيب���������ي جيدا ،فلو كنت تعرفن���������ي ألدركت أنني 
على اس���������تعداد لدفع رقبتي ثمنا لحقك في الدفاع 
ع���������ن فكرك والتعبير عن  رأيك. كل ما في األمر 
أنني أردت استغال الوقت وتمكين أكثر عدد من 
الحاضرين من المس���������اهمة في هذا النقاش الجاد. 
فعادت األمور إلى نصابها وانقلب موقف القاعة 
لصال���������ح الدكتور الركيبي الذي واصل إدارة الندوة 

ببراعة واقتدار.

الدكتور عبد اهلل الركييب األكادميي األديب الدبلوماسي

أ. عبد احلميد عبدوس
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ثم���������ة أكثر من س���������ؤال يتبادر 
إلى األذهان ولكننا � كمسلمين 
عموما وكأعضاء في الجمعية 
بصف���������ة خاص���������ة � … قّل أن 
نطرحه بصوت عال مسموع، 
فضال عن أن نناقشه ونتدارسه 
ونجته���������د في بح���������ث تفاصيله 
ودروبه ومس���������اراته، وما يمكن 
أن ُيسلمنا إليه البحث الصريح 
في هذا الموض���������وع وهو “هل 
يمك���������ن للجمعي���������ة أن تك���������ون 
مش���������روعا أخرويا ؟” نعمل له 
فراغ وسع  بكد وجد واجتهاد واإ
في حياتنا لنلق���������ى به رّبنا عز 
وج���������ّل وقد أّدينا م���������ا علينا أو 

أكثر ما يجب علينا . 
ما يتحقق م���������ن خالل اإلجابة 
الصادق���������ة ع���������ن هذاالس���������ؤال 
كبير، وق�د يكون وسيلة النجاة 
الدنيا واآلخرة� إن  والنجاح في 
خلصت النوايا وزكت اإلرادات 
،وانبعث���������ت الهم���������م واش���������رأبت 
األعناق إلى المعالي وصناعة 
المج���������د الثقافي الديني في هذا 

الوطن الغالي الكبير.
المقص���������ود هن���������ا ب� »مش���������روع 
مش���������روعا  يعن���������ي  أخ���������روي« 
حقيقيا، نجمع فيه كل جهودنا 
والتهذيب  والتوجيه  الدعوة  في 
واإلص���������الح والتربية، والثقافة، 
على مستوى األفراد، كما على 
عب(  )الشُّ المجموعات  مستوى 
وعلى مستوى المؤسسة الكبيرة 
المس���������لمين  العلماء  جمعي���������ة 
الجزائريي���������ن من خالل هيئاتها 
العامل���������ة : المكت���������ب الوطني، 
الهيئة االستش���������ارية، الش���������عب 
ومكاتبها  الوالئي���������ة  بمكاتبه���������ا 
في  الناشطين  إلى  الموس���������عة 
المي���������دان، م���������ع االنفتاح على 
العلماء والدعاة من كل مشرب 

وفصيل .
قد ال يكون من السهل اإلجابة 

عن مثل هذا الس���������ؤال الكبير 
ال���������ذي نك���������رره ونعيد بش���������أنه 
الجمعية  ه���������ل   ”.. ونب���������ديء 

مشروع أخروي” ؟
ولكن ال ب���������د من اإلجابة؛ فإن 
اإلجابة هي مفتاح الكثير من 
الحلول لمشكالت تتهدد عملنا 
، وتجعل���������ه عل���������ى النحو الذي 
هو عليه : متراوحا، متباطئا، 
متراخي���������ا، متكاس���������ال، غي���������ر 
منتظم، وغير منس���������ق أو هكذا 
أتصورُه ش���������خصيا على األقل، 
وق���������د أكون مخطئا، وهنا أرجو 

بيان الصواب .
م���������ا يحملني على ط���������رح هذا 
اإلش���������كال ه���������و تص���������ّوري أن 
المس���������لمين  العلماء  جمعي���������ة 
الجزائريي���������ن هي صيغة مثالية 
في  الذهبي  لالس���������تثمار  قابلة 
مج���������ال اإلص���������الح والصالح 
والدع���������وة والتهذي���������ب وس���������مّو 
األخالق، ومن ثم  هي � فعال �  
أنسُب وأفضُل ما تكون وأقرب 
إلى “المشروع األخروي” الذي 
يج���������ب أن يحمل كل واحد مّنا 
نفسه عليه حمال حقيقيا ثقيال، 

ال توانّي فيه وال تراخي.
كيف ..ليس ثمة من هو اليوم 
أقرب إل���������ى تحقيق مرضاة اهلل 
خدمة  ف���������ي  وتعالي،  تب���������ارك 
الب���������الد والعباد،  الدين وخدمة 
كالجمعي���������ة )ومثيالتها كثيرات 
ولكن له���������ا خصوصية وامتياز� 

كما سنرى .
إن الجمعية واس���������عة الحقول، 
متع���������ددة الميادين التي تحتاج 
إل���������ى العم���������ل، ومن ث���������ّم فهي 
تس���������توعب كل م���������ن يريد فعل 
الصالحات والخيرات، من كل 

نوع وبأي شكل كان .
إن كل جانب من جوانب حياتنا 
العمل واإلصالح،  إلى  يحتاج 
وفتح الورشات للتقويم والتهذيب 
والتحسين والرقّي، وذلك يعني 
ببس���������اطة أن الجمعي���������ة قادرة 
على اس���������تيعاب أكثر الطاقات 
والكوادر من الرجال والنس���������اء 
والعام���������الت ذوي/  العاملي���������ن 
وذواِت الوع���������ي والخبرة والفكر 

واالستقامة..
وأي جمعي���������ة كجمعية العلماء 

في اتس���������اع أفق الخدمة وتنوّع 
مج���������االت البذل والعطاء  فيها 
: تربي���������ة وتعليما، ومحو أمية، 
وتوجيها،  صنائ���������ع،  وتعلي���������م 
رش���������ادا  وتهذيب���������ا، وتثقيف���������ا، واإ
فتاء، وصناعة صلح، ومرافقة  واإ
أبن���������اء وبنات من الروضة إلى 
الجامعة )طلبة وشباب(..ومع 
كل ما ُيقدم، وهو كثير متنوع، 
ولكن الحاجة قائمة إلى المزيد 
..المزيد، مما يعني أنها أقرب 
م���������ن غيرها إلى االس���������تقطاب 
الشامل، وتعظيم حجم العاملين 
أوجه  أحد  وه���������ذا  والعامالت، 
التمّيز واالس���������تثناء فيها؛ فهي 
أوس���������ع من غيرها، وهي أقدر 
وأكثر استيعابا للدعاة والعاملين 
من الرجال والنساء من غيرها، 

أو هكذا يجب أن تكون..
أيضا ثمة شيء يميز الجمعية 
وماضيه���������ا  أصالته���������ا  وه���������و 
الوضيء ؛حتى قال القائل من 
المتابعين والدارسين: إن عمل 
األولين الماهدين هو الذي مّهَد 
وما ي���������زال يمهد ويفتح الطريق 
للجمعية وأعضائها في الحاضر 
والمستقبل، وأحد الدالئل على 
ذلك أنه كلما ُذكرت الجمعية، 
في أي محفل رسمي أو شعبي 
إال  انفتحت األبواب، فوهُجها 
الدعوي  ورصيُدها  التاريخ���������ي 
ما ي���������زال يثم���������ر  وينتج، وهو 
وسيلة تسويق معرفي وتاريخي 

ودعوي كبير.
 وما أعظم ذل���������ك؛ في الداللة 
خ���������الص  واإ ص���������دق  عل���������ى 
المؤسسين الماهدين الذين حفظ 
اهلل أنفاسهم وجهودهم وترجمها 
إلى َقبول منتظم  فّعال دائم ، و 
داللته في تسهيل األمور على 
القائمين على حاضر الجمعية 
ال ينبغي أن ُينكر…فهو قيمة 
للقبول  تيسير  ووسيلة  مضافة 
والثق���������ة والتحفيز والتش���������جيع، 
مما ال يمك���������ن التغاضي عنه 
“المش���������روع  فكرة  اعتماد  حين 
أعلى  إليها  المشار  األخروي” 

هذه السطور. 
والمعنى أن من يعمل بصدق 
خ���������الص واس���������تفراغ جه���������د  واإ
األولون  ُنص���������ر  س���������ُينصركما 

الذي���������ن حق���������ق اهلل تعالى لهم 
النجاح فيما ندبوا إليه أنفسهم، 
من خدم���������ة دينه���������م ووطنهم، 
فضال ع���������ن الذكر الحس���������ن، 
والصيت الطيب، والتوفيق إلى 
األعمال الصالحة التي أنقذت 
ش���������عبا ووطنا من براثن أبشع 

استدمار عرفه التاريخ .
ثم���������ة الكثي���������ر مم���������ا يمكن أن 
ُيض���������اف في هذا المقام ولكني 
أكتف���������ي بهذا القدر ف���������ي إثارة 
ه���������ذا الموضوع الذي أرجو أن 
نناقش���������ه في الجمعية ونصّوب 
ونس���������دد ونق���������ارب بش���������أنه بما 
يجعلنا نجم���������ع أمرنا كله على 
االنتقال إل���������ى الفكرة   الطيبة 

الجامعة الواضحة :
 “الجمعية مشروع أخروي”

وهو مشروع مربح ومفيد ونافع 
لكل جه���������د، مع  ومس���������توعب 
النظر إلى ذلك كتيس���������ير من 
اهلل تب���������ارك وتعال���������ى لمن أراد 
أن يخدم آخرَت���������ه، ويهيء لها 
من خالل ه���������ذه النبتة الطيبة 
المبارك���������ة وهذه الهيئة الدعوية 
تداعي  إل���������ى  تحت���������اج  الت���������ي 
الجه���������ود،  وتظاف���������ر  اإلرادات 
وتكات���������ف العق���������ول والنف���������وس 
والمناخات  الظ���������روف  وتهيئة 
إلق���������الع حقيق���������ي نهايت���������ه في 
والطمع  النية  اآلخرة، ووسيلته 
في رضوان اهلل تبارك وتعالى 
واحتسابا لألجر عنده سبحانه، 
وبدايته: عمل متواصل منتظم 
الصعب  واقعنا  ف���������ي  مدروس 
الممزق المتش���������رذم، مستلهمين 
النبّي صل���������ى اهلل عليه  منهج 
وس���������لم ومن س���������ار على دربه 
في الدعوة بالتي هي أحس���������ن، 
التآخ���������ي والتعاون  وصناع���������ة 
والت���������آزر والتعاض���������د …م���������ع 
التركي���������ز على هذا البعد الرائع 

“البعد األخروي”.
فالله���������م اجعل نياتن���������ا صافية 
وأفكارنا مستقيمة وقلوبنا طيبة 
بذكرك وحسن عبادتك وجميل 

التقّرب إليك .
*هذه قضية مهمة يحُسن أن 
يدار الحديث عنها ويعاد حتى 
تس������توي في النفوس والقلوب 

ونربح بها دنيا وأخرى.

مجعيـة العلماء كمشروع أخروي ...هل هذا ممكــن ؟*

أسبـــاب  البــركــــة فــي البيــــوت

د. مربوك زيد اخلري

اب������ن الج������وزي.. و ابن قي������م الجوزية...جمعهما 
النفس النفيس.

تشابهت حروفهما وأرواحهما وقلمهما وأسلوبهما.. 
لكأنهما ش������خص واح������د.. فالكثير م������ن المثقفين 
يخلط������ون بينهما ويعتبرونهما نفس اس������م العلم.. 
رغ������م أن ابن الجوزي توفي في س������نة 597 وابن 
القيم في سنة 751.. أكثر من قرن ونصف القرن 
بينهما..  كالهما كأنه س������بيكة ذهب خالصة مبنى 

ومعنى ومغنى..
إال أن اب������ن القي������م تأثر كثيرا بأس������تاذه ابن تيمية 
لدرج������ة كبيرة.. أما ابن الج������وزي فتلمس في كتبه 

تحررا وانعتاقا.
لكن مش������ربهما الروحي واحد ونفس������هما النفيس 

واحد..
أم������ا اللغة والبي������ان فجمال وتدفق وس������حر لدرجة 
التطابق خاصة في كت������اب الفوائد البن القيم ينقل 
نصوصا كاملة من ابن الجوزي.. نس������خ ولصق.. 
دون أن يش������ير إلى ابن الجوزي وهذا أمر تعجبت 
من������ه كثيرا.. فكيف البن القي������م في أمانته وصدقه 
ال يع������زو الكالم لمؤلف������ه..؟!.. ربما ألن تش������ابه 
حروف اسميهما شجعه على ذلك.. ههه.. أو ألن 
االقتباس جائز في ع������رف أهل الكتابة والتأليف.. 
لك������ن ابن القيم وصل إلى أعل������ى الذرى في إبداع 
المدارج عمقا وتألقا وتدفقا.. وابن الجوزي بسالسة 

وعذوبة ارتقى قمة الجمال في صيد الخاطر..
فالتربية الروحي������ة فعلت فعلها في قلمهما فكأنهما 

شخص واحد..

مداني حدييب

 تشابهـــــت حروفهمــــا 
فـتـناغمت معانيهمــــا

وفاة آخر أعضاء جمموعة 22 
التارخيية اجملاهد عثمان بلوزداد

توف��ي يوم األربعاء 12 جانف��ي 2022، اجملاهد عثمان بلوزداد 
آخ��ر أعض��اء مجموع��ة 22 التاريخية، عن عم��ر ناهز 93 

عاما.
الفقيد من مواليد س��نة 1929 ب�«حي بلكور« في اجلزائر 
العاصم��ة، وكان مناضال في املنظمة اخلاصة وانضم إلى 

اللجنة الثورية للوحدة والعمل.
وحضر الراحل عثمان بلوزداد في 27 أوت 1954 أول اجتماع 
مبنطقة »املدنية«، وكان االجتماع حتت رئاسة مصطفى بن 

بولعيد وبحضور كل من محمد مرزوقي ورابح بيطاط.
وكان الراح��ل عضوا ف��ي اجملموعة ال���22 التاريخية التي 
اجتمعت في جوان 1954 وقررت اإلعالن عن الثورة التحرير 

املباركة.

البركه »كلمه« نسمعها دوما 
ولكن لألسف افتقدناها في 
بيوتنا، فال بركة ف������ي الوق������ت 
وال الرزق.. إليك مفاتيح 
البركة الثمانية، وكلها من 

القرآن والس������نة. مفاتيح البركة 
الثمانية:

تالوة القرآن الكريم: 
قال اهلل تعالى }َوَه����������َذا ِكَتاٌب َأنزَْلَناُه 
ُمَب���������اَرٌك{ فالقرآن الكري���������م جعله اهلل 
تعالى بركة من خالل تدبره والس���������ير 
عل���������ي تعاليمه في ش���������ؤون الحياة، 
ولهذا ق���������ال نبينا الكري���������م صلى اهلل 
عليه وآله وس���������لم ع���������ن البيت الذي 
يتلى في���������ه القرآن)تس���������كنه المالئكة 
تهجره الشياطين ويتسع بأهله ويكثر 

خيره(.

البسملة وذكر اهلل: 
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
)إذا دخ���������ل الرج���������ل بيت���������ه فذكر اهلل 
تعال���������ى عند دخوله وعن���������د طعامه، 
قال الشيطان ألصحابه ال مبيت وال 

عشاء(.
الصدقة: 

م���������ن أس���������باب البركة عل���������ى البيت 
التص���������دق .. خاصة صدقة الس���������ر 

فإنها تطفئ غضب الرب.
صلة الرحم: 

وقد أخبرنا نبينا عليه الصالة والسالم 
أن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن 
الج���������وار تزي���������د في ال���������رزق وتطيل 

العمر.
التبكري يف طلب الرزق: 

ج���������اء في الحديث الش���������ريف )بورك 
ألمتي في بكورها( أي الخروج لطلب 

الرزق باكرا.
إقامة الصالة: 

إقامه الصالة لوقتها، قال اهلل تعالى 
اَلِة وَاْصَطِبْر َعَلْيَها  }وَْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ
اَل َنْسَأُلَك ِرْزقًا نَّْحُن َنْرزُُقَك وَاْلَعاِقَبُة 

ِللتَّْقَوى{.
التوكل على اهلل حق توكله:

 لم���������ا ورد في الحدي���������ث »لو توكلتم 
على اهلل ح���������ق توكل���������ه لرزقكم كما 
يرزق الطي���������ر، تغدو خماصا وتروح 

بطانا«.
مواصلة االستغفار: 

واالستغفار بحد ذاته مصدر للرزق، 
كما قال نبينا صلى اهلل عليه وس���������لم 
»من لزم االستغفار جعل اهلل له من 
كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا 

ورزقه من حيث ال يحتسب«.

ـاع
عـــ

شــ

يكتبه: حسن خليفة 

إنا هلل وإنا إليه راجعون 
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تمرُّ بن���������ا  في هذه األي���������ام ذكرى يوم 
الّطفل العربّي والتي تأتي في الخامس 
عش���������ر من شهر يناي�ر  في كلِّ عام ، 
ونحن في كلِّ مناسبة ُنبيِّن وجهة نظر 
اإلسالم كي يكون الُمس���������لم على َبيِّنٍة 
من أمور دينه، َفِمْن ِنَعِم اهلل س���������بحانه 
وتعالى على اإلنسان أْن ُيكرمه اهلل عزَّ 
وجلَّ بالّذرّي���������ة الّصالحة، فاألبناء ِهَبٌة 
م���������ن اهلل عّز وجّل كم���������ا جاء في قوله 
َماوَاِت  س���������بحانه و تعالى:}ِللَِّه ُمْلُك السَّ
وَاأَلْرِض َيْخلُ���������ُق َما َيَش���������اء َيَهُب ِلَمْن 
َيَش���������اء ِإَناًثا َوَيَهُب ِلَمن َيَشاء الذُُّكوَر* 
َناًثا َوَيْجَعُل َمن  َأْو ُيَزوُِّجُه���������ْم ُذْكرَاًن���������ا وَاِإ

َيَشاء َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم َقِديٌر{.
واألطف���������ال ه���������م ش���������باب الغ���������د وأمل 
المس���������تقبل، وعلى عاتقهم تقع مسئولية 
حماية اأُلمم والّشعوب،  وكّلما ارتقينا 
في مفهوم االهتمام بالّطفولة، كان ذلك 
اهتمامًا بمس���������تقبل اأُلمَّة، وذلك بتوفير 
الرّعاية الّصحّية والّنفسّية واالجتماعّية 
التي تجب  الّث���������روة  لألطفال؛ ألنَّه���������م 
مراعاته���������ا والمحافظة عليها، وال يجوز 
إهمالها أو الّتقصير فيها بأيِّ حال من 
األحوال، فِإنَّهم َبْعُض الحاضر  وكلُّ 

المستقبل.
عناية اإلسالم باألطفال

لق���������د اعتنى اإلس���������الم بالّطفولة أَش���������دَّ 
العناي���������ة، فقد اهتمَّ بالطفول���������ة قبل َأْن 
ُتوجد، حيث أرش���������دنا رس���������ولنا – عليه 
���������الم- إلى وجوب اختيار  الة والسَّ الصَّ
الّزوج���������ة الّصالح���������ة، فقال–صّلى اهلل 
عليه وس���������ّلم-: )َما اْسَتَفاَد اْلُمْؤِمُن َبْعَد 
َتْق���������َوى اللَِّه َخْيرًا َلُه ِمْن َزْوَجٍة َصاِلَحٍة، 
ْن َنَظ���������َر ِإَلْيَها  ِإْن َأَمرََه���������ا َأَطاَعْتُه، وَاِإ
ْن َغاَب  ْن َأْقَسَم َعَلْيَها َأَبرَّْتُه، وَاِإ َسرَّْتُه، وَاِإ
َعْنَها َنَصَحْتُه ِفي َنْفِسَها َوَماِلِه(، واألمُّ 
الّصالحة حقٌّ لالب���������ن على أبيه، كما 
جاء في قول عمر بن الخطاب-رضي 
ا سأله:  اهلل عنه-: ُمجيًبا أحَد األبناء َلمَّ
ما َحقُّ الولد على أبيه؟ فأجابه –رضي 
اهلل عنه- بقول���������ه: »َأْن ينتق���������ي ُأمَّه، 
وُيْحِسَن اْس���������َمه، وُيَعّلمه القرآن«، وقد 
الم-  الة والسَّ حّث رسولنا – عليه الصَّ
على اختيار ال���������ّزوج الّصالح، فقال – 
صّلى اهلل عليه وس���������ّلم-: )ِإَذا َجاَءُكْم 
َمْن َتْرَضْوَن ِديَن���������ُه َوُخُلَقُه َفَزوُِّجوُه، ِإالَّ 
َتْفَعلُ���������وا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اأَلْرِض َوَفَس���������اٌد 
َعرِيٌض(. كما اهتّم ديننا اإلس���������المي 
بع���������د الوالدة، حيث  بالّطفولة  الحنيف 
جاء ذلك في ُخُط���������وات كثيرة، أهّمها: 
األذان: وذل���������ك ِب���������َأْن ُيَؤذَّن ف���������ي ُأُذنه 
الة في ُأُذنه الُيس���������رى  الُيمنى وُتقام الصَّ
حيَن الوالدة مباش���������رة؛ ك���������ي تكون أّول 
كلمات تصل إلى مس���������امعه هي كلمة 
التوحيد، والعقيق���������ة: التي ُتذبح احتفااًل 
بالمولود ذكرًا كان أو أنثى، وتس���������مية 
�ّيبة  المولود: وذلك باختيار  األسماء الطَّ
لألبناء، وهناك أموٌر أخرى َكِفَلها ديننا 
اإلس���������المّي الحنيف للّطفل، مثل: حقِّ 
الّرضاع���������ة، والّنفقة والحضانة، والعدل 
بي���������ن األوالد، وتربيته���������م عل���������ى الِقَيِم 

واألخالق الفاضلة.
هذا هو ديننا اإلسالمّي الحنيف الذي 
يعتني باألطفال تربيًة وتأديبًا وتعليمًا؛ 
حّتى يتحّقق إسهامهم في بناء المجتمع 
والّنهوض به، فهم ِعماد األمَّة وثروتها 

الحقيقّية.

دور األسرة يف تربية األطفال
ِإنَّ لألس���������رة دورًا رئيس���������ًا ف���������ي تربي���������ة 
األطفال، كما جاء ف���������ي الحديث عن 
ابن عمر – رض���������ي اهلل عنهما- قال 
س���������معُت رس���������ول اهلل- صّلى اهلل عليه 
وسّلم- يقول: )ُكلُُّكْم رَاٍع َوُكلُُّكْم َمْسؤول 
َعْن رَِعيَِّتِه،... وَالرَُّج���������ُل رَاٍع ِفي َأْهِلِه 
َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسؤوَلٌة َعْن رَِعيَِّتَها،...(، وَََمْسؤوٌل َعْن رَِعيَِّتِه، وَاْلَمرَْأُة رَاِعَيٌة ِفي 
فهذا الحديث الش���������ريف يش���������تمل على 
تكليف من رسول اهلل – صّلى اهلل عليه 
وس���������ّلم- لِ���������ُكلِّ أٍب وُأمٍّ، فقوله – عليه 
الم-: )ُكلُُّكْم رَاٍع( ُيَحّمُلنا  الة والسَّ الصَّ
مس���������ئولية الّتربية والرّعاية واإلش���������راف 
والُمتابعة؛ ألّن األطفال ثروٌة ينبغي َأْن 
ُنحافظ عليها، ونعمٌة يجب َأْن ُتشكر، 
ومن المعلوم َأّن  تربية األطفال تشمل: 
والبدنّية  واألخالقّية،  الّدينّي���������ة،  الّتربية 

والّصحّية، والعقلّية...الخ.
ِإنََّ ُمِهّم���������َة تربيِة األطفال ُمِهّمٌة جليلة، 
خصوًص���������ا في هذه األوق���������ات، فليس 
دورك���������م أيُّها اآلباء ه���������و توفير األمور 
المادّي���������ة فقط، بل ه���������ذا واجٌب عليكم 
تجاه أطفالكم، ولكن أيُّها اآلباء الكرام  
عليك���������م واجٌب أعظم م���������ن ذلك، وهو 
تحمُّل المس���������ؤولية الُكب���������رى في تربية 
أطفالكم وتعليمهم ومتابعة دراس���������اتهم، 
ومعرفة زمالئه���������م وأصدقائهم، وغرس 
الِقَيِم واآلداب واألخالق اإلسالمّية في 

نفوسهم.
أخ���������ي القارئ الكريم: ابن���������ك أمانٌة في 
ُعُنِق���������َك، جعل���������ه اهلل س���������بحانه وتعالى 
عندك أمان���������ة، وقد خلقه اهلل عزَّ وجلَّ 
لعبادته، وما عليك إاّل َأْن َتِصَلُه ِبَخاِلِقِه 
: }َوَما  سبحانه وتعالى؛ لقوله عزَّ وجلَّ
َخَلْق���������ُت اْلِجنَّ وَاإِلن���������َس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن{، 
وقوله – صّلى اهلل عليه وسّلم-: )ُمُروا 
الِة َوُهْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِنيَن،  َأوالَدُكْم ِبالصَّ
وَاْضرُِبوُه���������ْم َعَلْيَها َوُهْم َأْبَناُء َعْش���������ٍر، 
َوَفرُِّقوا َبْيَنُهْم ِفي اْلَمَضاِجِع(، وقوله – 
صّلى اهلل عليه وس���������ّلم- أيضًا: )َأدُِّبوا 
َأوالَدُك���������ْم عل���������ى َثالِث خص���������اٍل: ُحبِّ 
َنِبيُِّكْم، وُح���������بِّ آِل َبْيِتِه، وِتالوِة الُقراِن، 
فإنَّ َحملَة الُقراِن في ِظلِّ عرِش اهلِل َيْوَم 
ال ِظلَّ إال ِظلُُّه َمَع أنبياِئه وأْصفَياِئِه(، 
فأس���������اس الّتربية في اإلسالم هو القرآن 
الكريم ال���������ذي يحفظه الّصغار، فيهّذب 
أخالقهم وُيَصّفي نفوس���������هم، ويتعّودون 
من خالله على مكارم األخالق، فمن 
ّشبَّ على شيء شاَب عليه، وكما قال 

الشاعر: 
		 َوَيْنَشُأ	َناِشُئ	الِفْتَياِن	ِمنَّا	

َعَلى	َما	َكاَن	َعوََّدُه	َأُبْوُه 	
ُكبرى وأمانٌة  فتربية األبناء مس���������ئوليٌة 
إيَّاها ديننا اإلس���������المّي  لنا  ُعظمى َحمَّ

الحنيف. 
مناذج من الرتبية اإلسالمية لألطفال

لق���������د حثَّ رس���������ولنا –صلّ���������ى اهلل عليه 
وسّلم- المسلمين على وجوب الّتحّلي 
الفاضلة والّصفات الكريمة،  باألخالق 
فقال –صّلى اهلل عليه وس���������ّلم-: )ِإنََّما 
َم َم���������َكاِرَم اأَلْخالِق(، كيف  ُبِعْثُت أُلَتمِّ
مام الُمرّبين،  ال؟ وهو سّيد الُمرسلين واإ
الفاضلة  الّس���������ليمة واألخالق  فبالّتربية 

ُتبنى األمم وُتشّيد الحضارات وتتربَّى
 األجي���������ال الّصاعدة؛ لذل���������ك فقد اهتمَّ 
ديننا اإلسالمي الحنيف بتربية األطفال 
وتنشئتهم الّتنشئة الّصالحة، التي تجعل 
منهم رجااًل وأبط���������ااًل، وتدفع بهم إلى 
الَمَعال���������ي، ونكتفي هنا بذكر نموذجين 
من آثار الّتربية الّس���������ليمة التي حضَّّ 
عليها رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه وسّلم 

:–
* كان سيِّدنا عمر بن الخطاب–رضي 
اهلل عنه- عمالق اإلسالم، يمشي في 

ٍة من ِسَكِك المدينة، وكان في هذه  ِسكَّ
كَّة أطفاٌل كثيرون، فلّما رأوه تفرّقوا  السِّ
هيبًة له، وبق���������ي غالٌم في مكانه، فلّما 
وصل عمر –رض���������ي اهلل عنه- إليه، 
ب م���������ن أدبه َوُجرْأته وَثَباته، فقال:  تعجَّ
يا غالم، ِلَم َل���������ْم تهرب َمَع َمْن هرب؟ 
قال: أّيها األمير! لسَت ظالمًا فأخشى 
ُظلمك، ولس���������ُت ُمذنبًا فأخشى ِعَقابك، 

والّطريق َيَسُعني َوَيَسُعَك!!.
* ودخل وف���������ٌد من الحجاز على عمر 
ب���������ن عبد العزيز –رض���������ي اهلل عنه-، 
فتقدَّمهم غالٌم ال تتجاوز ِس���������نُّه إحدى 
عشرة س���������نة، فتضايق الخليفة من هذا 
الغالم الّصغير الذي يتقدَّم قومه، فقال: 
أيُّها الغالم، اجلْس أنت، َوْلَيُقْم َمْن هو 
أكبر منك ِسنًّا، فما كان من هذا الغالم 
���������م، وقال: أصلح  الّصغير إاّل أن َتَبسَّ
اهلل األمي���������ر، إنَّ المرَء بأصغريه، قلبه 
ولسانه، فإذا وهَب اهلل العبَد ِلَسانًا اَلِفظًا 
وقلبًا حافظًا فقد اْسَتَحقَّ الكالم، ولو أنَّ 
األمَر كما تق���������ول، لكان في األمَّة َمْن 

هو أحقُّ منك بهذا المجلس!!.
ه���������ذان نموذج���������ان ِلَفتيي���������ن تربََّيا على 
اإليمان وموائد القرآن، وهذا يدلُّ على 
ما وصلْت إليه الّتربية اإلس���������المّية من 
مس���������توى رفيع في جمي���������ع المجاالت، 
ف���������ي الّتربي���������ة اإليماني���������ة، والُخُلقي���������ة، 
���������نَّة  واالجتماعّي���������ة، فالقرآن الكريم والسُّ
الّنبوّية الُمَطهَّرة مليئان بالمنهج الّتربوّي 
القويم، الذي لو َطبََّقه اآلباء والُمرَبُّون 
لقطفوا ِثَم���������ارَُه يانعة، وحفظوا المجتمع 
من كّل سوء، كما قال رسولنا –صّلى 
اهلل عليه وس���������ّلم-: )أَلْن ُيَؤدَِّب الرَُّجُل 

َوَلَدُه َخْيٌر ِمْن َأْن َيَتَصدََّق ِبَصاٍع(.
رمحته T باألطفال

أخرج اإلمام الّنس���������ائّي في ُسَنِنه  َعْن 
َعْبِد اللَِّه ْبِن َش���������دَّاٍد ، َعْن َأِبيِه، قال : 
)َخرََج َعَلْيَنا َرُس���������وُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَسلََّم- ِفي ِإْحَدى َصالَتِي اْلِعَشاِء 
َوُهَو َحاِمٌل َحَس���������ًنا َأْو ُحَس���������ْيًنا، َفَتَقدََّم 
َرُس���������وُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- 
���������الِة، َفَصلَّى،  َفَوَضَع���������ُه، ُثمَّ َكبََّر ِللصَّ
َفَس���������َجَد َبْيَن َظْهرَاَنْي َصالِتِه َس���������ْجَدًة 
َذا  َأَطاَلَها، َقاَل َأِبي: َفرََفْعُت رَْأِس���������ي؛ وَاِإ
ِبيُّ َعَلى َظْهِر َرُسوِل اللَِّه -َصلَّى  الصَّ
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم -َوُهَو َساِجٌد، َفَرَجْعُت 
ا َقَضى َرُسوُل اللَِّه  ِإَلى ُس���������ُجوِدي، َفَلمَّ
الَة؛ َقاَل  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- الصَّ
النَّاُس: َيا َرُسوَل اللَِّه، ِإنََّك َسَجْدَت َبْيَن 
َظْهرَاَنْي َصالِتَك َس���������ْجَدًة َأَطْلَتَها! َحتَّى 
َظَننَّ���������ا َأنَُّه َقْد َحَدَث َأْمٌر، َأْو َأنَُّه ُيوَحى 
ِإَلْيَك؟! َقاَل: ُكلُّ َذلِ���������َك َلْم َيُكْن، َوَلِكنَّ 
َلُه،  اْبِن���������ي اْرَتَحَلِني، َفَكرِْه���������ُت َأْن ُأَعجِّ

َحتَّى َيْقِضَي َحاَجَتُه(.
لق���������د ضرب – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم 
– أروع األمثلة ف���������ي رحمته باألطفال 
وش���������فقته عليهم، كيف ال؟! وهم ثمرة 
الفؤاد وُمَهُج القلوب، حيث كان- عليه 
���������الم- أكث���������ر النَّاس حبًّا  الة والسَّ الصَّ

لألطفال ورحمة بهم.
 هذا هو ديننا اإلسالمّي الحنيف الذي 
يهت���������ّم بالّطفل، َوُيوِصي به خيرًا، بينما 
نرى اليوم ما تفعله س���������لطات االحتالل 
اإلس���������رائيلّي بأطفال فلسطين من قتل، 
وتيتيم  وتنكي���������ل،  وتش���������ريد،  واعتقال، 
له���������م، وتدمي���������ر لبيوته���������م،  ونحن هنا 
نتساءل: متى يش���������عر أطفال فلسطين 
باألم���������ن واألمان والحرّية كباقي أطفال 

العالم؟!!
 T وصلّ���������ى اهلل على س���������ّيدنا محمد 

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 اإلســالم....ويوم الطفل العربي
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مارس	الفكر	اإلسالمي	عقالنية	النقل	سواء	في	تعامله	مع	المنقول	عن	
اهلل	من	كتاب	وسنة،	أو	المنقول	عن	البشر	من	عرب	ويونان..	فهل	
مارست	الحداثُة	العقالنيَة،	وقد	ظلت	تنادي	بنبذ	النقل	وترمي	التراث	
اإلسالمي	بالنقلية	واالتباع؟	هل	مارست	الحداثة	العقالنية	واإلبداع	أم	

مارست	النقل	واالتباع؟.
الوقائع	والشهادات	تكشف	أن	الحداثة	العربية	مارست	العقالنية	واإلبداع	
شعارا	وقوال،	وأما	واقعا	وفعال	فلم	تمارس	سوى	النقل	والتقليد	واألخذ	
واالستنساخ	 واالستيراد	 واالستعارة	 والتكرار	 والحفظ	 والتسليم	 والقبول	
واإلتباع	واالنتحال.	وأنها	لم	تكن	عقالنية	ال	في	تعاملها	مع	الوحي،	وال	

في	معالجتها		للتراث	اإلسالمي،	وال	في	تفاعلها	مع	ثقافة	الغرب.	
الحد	األدنى	من	العقالنية	يفترض	اإلحاطة	بموضوع	الدراسة،	واستعمال	
دراك	مدى	منطقيته	وترابطه	 اآللة	الكافية	لفهم	الموضوع	ومعالجته	واإ
الداخلي،	ومبادرة	الموضوع	بالشك	ومتابعته	بالتحليل	والوصف	والنقد	
النظرة	 فأساس	 الفاسد.	 من	 الصحيح	 ويتميز	 الحكم	 يتعين	 أن	 إلى	
العقالنية	هو	العلم	آلة	والشك	موقفا	واالستقصاء	الواسع	في	التحليل	
منهجا،	وكل	دراسة	أخطأت	هذه	المواصفات،	ونتيجة	بنيت	على	غير	

هذا	األساس	ال	يمكن	أن	تعد	عقالنية	بحال.
اإلسالمي	 التراث	 ومع	 الشرعي،	 النص	 مع	 الحداثة	 تعاملت	 ولقد	
والشك	 العلم	 الشروط:	 هذه	 تعاملها	 في	 وفرت	 فهل	 الغربي،	 والفكر	

واالستقصاء؟.
اإلسالم	 دون	 الغربية	 بالثقافة	 إلمامها	 أكثر	 فكان	 والفهم	 العلم	 أما	
وتراثه	الفكري،	وقد	شهد	على	الحداثيين	بذلك	الرافعي	في	كتابه	»تحت	
راية	القرآن«،	وشهد	بذلك	على	نفسه	زكي	نجيب	محمود	في	»تجديد	
الفكر	العربي«،	ويشهد	بذلك	واقع	الحال	حينما	نجد	للحداثيين	أقواال	
في	الدين	تكشف	جهال	كبيرا	بعلومه	وحقائقه،	وتؤكد	أنهم	ال	يعالجون	
دراك	أسراره	ومعرفة	حقيقته،	ولكن	بخلفية	مسبقة	 الدين	بخلفية	فهمه	واإ
-كما	 	 الطبيعي	 ومن	 الغير،	 عن	 ينقلونها	 جاهزة	 أحكام	 إثبات	 هي	
الثقافة	 واقع	 في	 الباحثون	 يجد	هؤالء	 ال	 »أن	 غليون-	 برهان	 يقرر	
العربية	إال	الغياب	الذي	افترضوه	مسبقا،	ولو	افترضوا	غيره،	كما	فعل	
آخرون،	لوجدوه	أيضا.	ذلك	أن	مسعاهم	العلمي	ليس	كما	قلنا	إال	صبغ	
مسبقاتهم		اإليديولوجية	بالصبغة	الحديثة.	فأصل	هذا	البحث	ومطلبه	
أو	 التقدمي	 الموقف	 تأكيد	 أي	 اإليديولوجي،	 الدفاع	 الواقع	 في	 هو	
الرجعي،	وليس	البحث	العلمي،	أي	مطلب	الفهم	واالستيعاب	والتحليل	

العقالني«.
هذا	المنهج	في	البحث	جعل	دعاة	التحديث	يخرجون	من	موضوع	واحد	
بنتائج	مختلفة	بل	متعارضة،	وكلهم	يزعم	ممارسة	المنهج	العلمي؛	فطه	
يتصيدها	وهي	ضرورة	 كان	 بنتيجة	 للتراث	 دراسته	 يخرج	من	 حسين	
كان	 بنتيجة	 يخرج	 محمود	 نجيب	 وزكي	 السياسة،	 من	 الدين	 إخراج	
يقصدها	وهي	أن	الجمع	بين	التراث	والعصر	ممكن	ألن	المعقول	هو	
جوهر	تراثنا	الفكري	كما	هو	جوهر	العصر.	وأدونيس	يخرج	بنتيجة	كان	
سبقها،	وهي	هدم	األصل	باألصل	ذاته،	ووصم	الدين	بأنه	علة	الجمود	
ال	 أنه	 وهي	 يعرفها	 كان	 بنتيجة	 يخرج	 والجابري	 واالتباع.	 والتخلف	
خيار	سوى	استعارة	العقل	الغربي	ألن	العقل	العربي	متجرد	أصال	وفطرة	
من	فعاليته	العقلية،	ونصر	حامد	أبو	زيد	يخرج	بنتيجة	كانت	مقدمة	
وهي	أن	الثقافة	السائدة	مستوحاة	من	فكر	الغزالي	فالبد	من	محاربتها	
األغراض،	 باختالف	 النتائج	 تختلف	 وهكذا	 الغزالي...	 فكر	 بمحاربة	
ويصبح	التراث	سوقا	يؤخذ	من	متاعه	بحسب	العرض	والطلب،	فاإللحاد	
سخافة	عند	زكي	وأرقى	درجات	العقالنية	عند	أدونيس،	والتصوف	ال	
معقول	معرفي	واعتزال	ال	حضارة	عند	زكي	وقمة	المعرفة	والفعالية	عند	
أدونيس.	والغزالي	شجرة	مباركة	وعقالني	عظيم	عند	زكي	ورمز	الجمود	
والسلفية	والنقلية	والتزمت	عند	أدونيس	ونصر	حامد	وجابر	عصفور	

والجابري!.
إن	أكثر	دعاة	الحداثة	يقاربون	التراث	ال	للفهم	ولكن	إلثبات	الوهم،	وال	
بالعلم	ولكن	بالهوى	والغرض،	وال	بمقياس	العقل	ولكن	بمقياس	نقلوه	
عن	الغرب،	فهم	يحاكمون	تراثا	يجهلونه	ويشكون	في	صحته	بتراث	
أجنبي	يحرصون	على	فهمه	ويتخذونه	حكما	ومقياسا	على	ما	سواه،	
المجهولة	لدى	 المجتمع	اإلسالمي	هي	 يقول	سيد	قطب:	»فمقومات	
الكثرة	الضخمة	ممن	يسمحون	ألنفسهم	أن	يجهلوها،	ثم	يدعون	أنهم	
مثقفون،	بل	يسمحون	ألنفسهم–	دون	معرفة–	أن	يحكموا	بين	شيء	

يعرفونه	وشيء	يجهلونه	وهم	يدعون	البحث	العلمي«.	

وير
لتن

ش ا
هام

لى 
ع

»التنوير العربي« 
واغتيال العقل

أ.د. عبد امللك بومنجل
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هن���������اك قضايا ثقافّي���������ة كبرى ذات صلة بالمجتم���������ع، تتردد في الفضاء 
الثقاف���������ي واإلعالمي في المجتمعات الغربّية، وألنَّ تلك المجتمعات هي 
المجتمعات )الغالبة( حضارًيا، فإنَّ مجتمعاتنا المغلوبة أو النخب فيها، 
تعمل عمل )الفضاء الخالي(، ونس���������مع رج���������ع صدى تلك القضايا في 

مجتمعنا، نسمعها ضجيًجا يفتقد إلى صفاء المصدر ورونقه...
نك لتسمع مثال حديًثا عن )الرأي العام( وعن )الذوق العام(، تسمعها  واإ
في وسائل اإلعالم، وتقرأها في نصوص الكتَّاب، وربما بحثت عن هذه 
المصطلحات في بيئتها األصلية، وترجع من بحثك مهزوًما مكس���������ور 

الخاطر!
ذلك أن هذه المصطلحات ليس���������ت كلمات تلوكها األلسن، فالرأي العام 
قضية حقيقية لها مراصدها وأدوات قياس���������ها، وهي قبل ذلك نتاج تربّية 
تقوم عليها المدرسة واإلعالم وخطابات الساسة في المجتمع، والهدف 
منها أن ينخرط المجتمع كله في مسيرة صوب تحقيق األحسن واألجمل 
واألرقى، وتجعل الذوق العام يمج ويرفض كل قبيح، يستقبح االستبداد 

السياسي، والتبذير االقتصادي، واعوجاج السلوك...
إنها مسيرة طويلة ومس���������تمرة، ترفض السكوت عن قاذورات الطرقات، 
وقاذورات المرافق، وقبلها قاذورات األنفس المنحرفة، وترفع من ش���������أن 
ق���������ادة المجتمع في الفكر والثقافة وتجعل تق���������دم الصفوف في المجتمع 
وف���������ق قاعدة: من يضح���������ي أكثر ال من يأخذ أكث���������ر، ومنه يغدو أفراد 
المجتمع )يس���������ارعون في الخيرات(، الجميع يركض ويس���������ارع من أجل 

رفاهّية الجميع!
وألنَّ األفراد ليسوا سواء في قدراتهم الفردية، وليسوا سواء في استعداداتهم 
ومواهبهم، فيخرج من بي���������ن الصفوف )أبطال( أو )نجوم( أو )أعيان( 
أولئك هم القادة، الس���������اعون المس���������ارعون في تقديم األجود واألحس���������ن 
لمجتمعه���������م، يضحون بكل عزيز عليهم م���������ن أجل غيرهم، وقديًما قال 

المتنبي:
الُج������وُد ُيْفِقُر وَاإلق������داُم َقّتاُل َلْوال الَمَشّقُة َساَد الّناُس ُكلُُّهمُ  ***  
َما ُكّل ماِشَيٍة بالّرْحِل ِشْمالُل ّنَما َيْبُلُغ اإلْنساُن َطاَقَتهُ  ***   وَاإ

و)الَشمالُل( هي الناقة الخفيفة التي تسرع في المشي، فليس كل األفراد 
قدام في  قادٌر على )المَش���������قَّة( وتكاليف التضحيَّة، م���������ن إنفاق للمال واإ
بذل ما يصلح من ش���������أن اآلخرين، إذ أغل���������ب النفوس تنظر إلى الدنيا 
من خالل أنانيتها الضيقة، ماذا أكسب؟ ما الفائدة التي تعود عليَّ أنا؟ 

ويكفر بما وراء جيبه ومتعته الشخصية...
والغريب أن محور الزمن ال يس���������جل إال أس���������ماء أولئك األبطال، فتخلد 
وتعيش خارج نطاقها الجغرافي والزمني، فمن هو )بالل الحبشي( مثاًل، 
إنه عبٌد مملوك تتبادل عليه أيدي مالكيه في منطقة صحراوية معزولة 
من العالم، اسمها في ذلك التاريخ )مكة(، يحج إليها بعض الناس ممن 
بقت لديهم ش���������يء من دين اإلبراهيمية، وأزعم أن كثيرا من سكان مكة 
ال يعرفون ذلك )العبد(، فما الذي جعل اس���������مه يتردد بعد مضي خمسة 

عشر قرنا في القارات الخمس؟
وقد كان ُيقدر لش���������اب مثل الشهيد العربي بن مهيدي، أن يكون عاماًل 
ف���������ي إحدى الورش أو المزارع في بلدته، فما الذي جعل الجنرال بيجار 
يتمن���������ى أن ثلة من أمثاله في جيش فرنس���������ا؟ وعل���������ى ذلك تقاس حياة 
المقراني واألمير عبد القادر وابن باديس...أولئك المسارعون في طريق 
اس���������عاد غيرهم، وطريق بذل الجهد والم���������ال والوقت من أجل النهوض 

بحياة اآلخرين ورقيها...
واألبطال والنجوم في التاريخ كثير، وتتحقق لهم البطولة النجومّية بشرط 
أن يخرج���������وا من حاجاتهم ومطامعهم، ويتج���������اوزون )األنا( ويجعلونها 
تذوب في وعاء مجتمعاتهم، منهم العلماء في مختلف ضروب المعرفة، 

ومنهم قادة جيوش وجنود، ومنهم مصلحون وأدباء...
تلك خواط���������ر انثالت عليَّ وأن���������ا اتصفح ذلك الس���������فر العظيم )َوفَيات 
األْعيان(، وهو موس���������وعة حقيقية ألفها أب���������و العباس بن خّلكان، وغن 
تعجب من غزارة مادة الكتاب وطول نفس صاحبه وصبره على التأليف، 
فإن اعجابك وعجبك ليترسخ وأنت ترى ذلك الشعاع الذي انطلق منه، 
إنه شعاع )البطولة( فأبطال المجتمع قد يكونوا علماء شريعة أو أطباء 

أو حكام أو أدباء...
تق���������رأ، مثاًل، في الجزء الرابع ترجمة للطبيب األديب أبي بكر بن زهر، 
فيحدثك عن أسرة احترفت الطب في األندلس، ويحدثك عن رجل جمع 
إلى حذق المداواة ووصف العلل واألدوية، جمع إلى ذلك حسن العبارة 

ورقي المعاني ورقيق المشاعر...
ومن أرق ما جاء في تلك الترجمة، وصيُة ابن زهر بأن ينقش على قبره 
ن كان يداوي عللهم من قبل، فال  أبياٌت من الشعر، تذكر الناس بأنه واإ
ِقبل له بأن يدفع الموت وس���������لطانه عن نفسه، وفي ذلك تخليٌد وبطولة 

من رجل خبر فلسفة الحياة، واألبيات هي:
***  والح���������������ظ مكاًنا ُدفْعن�ا إليه تأمل بحق�����������َك يا واقًف�������ا  
***  َكَأني لم ام������ش يوًما عليه تراُب الضريح على َوجنتي  
وها أنا قد صرُت رهًنا لديه !   *** ُأداوي األنام حذاَر المنوِن  

وفيات األعيان...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

تصرحياتهم تدينهم
 وتكشف عن آرائهم ومواقفهم..

االس���������تعمار رس���������الة تم���������دن وتحضر 
للشعوب المتخلفة.. وكلمة »االستقالل« 
ال وجود لها في أطروحات االشتراكيين 
من جان جوراس إلى فرانس���������وا ميتران 
بالنسبة  األمر  وكذلك   1916-1996
للشيوعيين فهذا مارسال أدموند نيجالن 
الذي شغل منصب الحاكم للجزائر وهو 
من الحزب االشتراكي فرآه عندما عيِّن 
مقيما عاما على الجزائر يصرح قائال: 
»إنه يستغرب بقوة وبيد من حديد على 
يد الذين يحاولون االنفصال عن فرنسا 
ويثيرون الشغب في المجتمع، وقد نزل 
هذا التصريح بردا وس���������الما على قلوب 
أوروبي الجزائر، وقد التجأ نيحالن إلى 
اتخاذ اجراءات صارمة ضد المواطنين 
انتصار  الجزائريي���������ن وخاصة حرك���������ة 
الحري���������ات الديمقراطي���������ة حزب مصالي 
الح���������اج وقد دخل نيجالن االش���������تراكي 
التاريخ من بابه الواس���������ع كأكبر مزور 
لالنتخابات ف���������ي الجزائر قصد إقصاء 
الوطنيين وفتح الباب أمام بني وي وي 
أي العمالء وأنصار االستعمار الفرنسي 
فرانس���������وا هوالند »االشتراكي« عن باقي 
قادة فرنسا من االشتراكيين فيما يتعلق 
بجريمة 17 أكتوبر 1961 في باريس 
والتي ذه���������ب ضحيته���������ا حوالي 300 
ش���������هيد ومثل هذا العدد من المفقودين 
وتم ذلك ف���������ي عه���������د الديغوليين فكان 
فرانس���������وا هوالند أول رئيس اشتراكي أو 
يميني يعترف بأن ما ارتكبته ش���������رطة 
موريس بابون محافظ الش���������رطة لباريس 
وحوض الس���������ين جريمة في حين أمسك 
كل من شيراك وجيسكار، وساركوزي، 
عن أي تعليق ودون حتى استنكار بل 
إن الديغوليين عارضوا بشدة ما قام به 
بيرتران���������د دوالنوي رئي���������س بلدية باريس 
من إقام���������ة لوحة تذكارية على جس���������ر 
سان ميش���������ال تدين جريمة 17 أكتوبر 
1961، ض���������د المهاجري���������ن الجزائريين 
حيث كانت شرطة موريس بابون ترمي 
الجزائريين في نهر الس���������ين وللعلم فإن 
بيرتراند دوالنوي من الحزب االشتراكي 
ومن مواليد بنزرت شغل منصب رئيس 
بلدية باريس وقام بأعمال لم يس���������تطع 
مس���������ؤول فرنس���������ي القيام بها حيث أقام 
س���������احة موريس أودان وس���������احة األمير 
عبد القادر وساحة محمود درويش وهو 
عمل ل���������م يقم به أحد قبل���������ه، وال أعتقد 
أن أحدا من قادة فرنس���������ا في المستقبل 
يس���������تطيع القيام بعمل مشابه لما قام به 
دوالنوي الذي ش���������ذ عن كثير من قادة 
الحزب االشتراكي ومن منا ينسى ما قام 
به االش���������تراكي غي مولي سنة 1956 
عندما منحه الش���������يوعيون واالشتراكيون 
في البرلمان س���������لطات خاصة للقضاء 
على ث���������ورة الجزائر، وفي عهده تحالف 
م���������ع البريطانيين والصهاين���������ة للعدوان 
على مص���������ر وكان القادة الفرنس���������يون 
يرون في مصر المناصر القوي للثورة 

الجزائرية وقضاي���������ا المغرب العربي فال 
بد من تحطيمه���������ا انتقاما منها لمواقفها 
إزاء قضايا تح���������رر المغرب العربي وال 
نزال نحن الذين عش���������نا ث���������ورة نوفمبر 
نذكر موقف فرانسوا ميتران عندما كان 
وزيرا للعدل صادق على عشرات أحكام 
باإلع���������دام ضد المواطني���������ن الجزائريين 
والغريب أنه عندما وصل إلى الحكم في 
10 ماي���������و 1981 عين روبير بادنتار 
وهو محام كبير وزي���������را للعدل ويهودي 
األص���������ل وفي عهده أصدر ميتران قرارا 
بإلغاء عقوبة اإلعدام في فرنس���������ا، ومن 
أغرب التصريحات التي أدلى بها رئيس 
وزراء فرنس���������ا االشتراكي إيمانوال فالس 
قائال إن فرنس���������ا بال يهود ليست فرنسا، 
وفالس من أصول إسبانية وهو ذو اتجاه 
صهيوني من الطراز األعلى وقال في 
عه���������د ميتران أن فالس واقع تحت تأثير 
زوجته اليهودية وهو لس���������ان إس���������رائيل 
في فرنس���������ا، ويرفض المساس بالسياسة 
االس���������رائيلية وقليال ما نجد بعض القادة 
االشتراكيين يناصرون قضايا التحرر في 
المغرب العربي أو على األقل يتخذون 
موقفا منصف���������ا كما رأينا عن���������د الوزير 
آالن سافاري الذي شغل منصب كاتب 
الدولة للشؤون المغاربية عند اختطاف 
طائرة قادة جبهة التحرير الخمس���������ة فقد 
اس���������تقال احتجاجا على عملية القرصنة 
ه���������ذه، وهي أول عملية قرصنة من هذا 
الن���������وع حدثت في التاري���������خ المعاصر، 
االشتراكي ادموند فيجالن يحذر فرنسا 
من مغبة ضياع شمال إفريقيا، وقال أن 
ضياع ش���������مال إفريقيا هو ضياع كامل 

أفريقيا الشمالية واالتحاد اإلفريقي.
وعلى منواله يصرح فرنسوا ميتران قائال: 
إن الجزائر هي فرنسا ومن فالندر إلى 
الكونغو يوجد قانون واحد، ووطن واحد 
وبرلمان واحد هكذا دستورنا، وهنا نجد 
اليمين واليسار يشكالن وجهان لمواقف 
واحدة، فل���������م يعد هناك فرق بين ميتران 
االشتراكي وال موقف دوغول الذي ظل 
يردد مقولته المعروفة من دانكيرك إلى 
تمنراست وطن واحد هي فرنسا، وأنه ما 
دام دوغ���������ول حيا فلن يرفرف علم جبهة 
التحرير ف���������وق الجزائر، وحدث العكس 
تماما حيث رفرف علم جبهة التحرير ال 
على الجزائر فقط بل فوق سفارة الجزائر 
في باري���������س وفوق أكثر من عش���������رين 
قنصلي���������ة موزعة فوق الت���������راب الوطني 
الفرنسي وصدق المؤرخ الفرنسي شارل 
روبي���������ر آجرون في كتابه: »السياس���������ة 
االس���������تعمارية في المغ���������رب العربي، ال 
يوجد فرق بين القادة واألحزاب السياسة 
ويس���������ارها شيوعيون  يمينها  الفرنس���������ية 
الجزائر  إلى  واشتراكيون كلهم ينظرون 
كمستعمرة  فرنسية يجب الحفاظ عليها 
وزرع ثقافة اللغة الفرنسية ونمط العيش 

الفرنسي فيها.
الحزب االشتراكي الموحد بقيادة ميشال 
روكار يختل���������ف تمام���������ا ع���������ن الحزب 
االشتراكي برئاس���������ة ميتران ذي التوجه 
االس���������تعماري ول���������ه مواق���������ف إزاء ثورة 
نوفمب���������ر مخزية ظلت تطارده حتى بعد 
أن أصبح رئيس���������ا للجمهورية الفرنسية، 
فميش���������ال روكار كان مؤيدا الستقالل 
الجزائر، ففي س���������نة 1957 نشر تقريرا 
حول المحتش���������دات التي أقامها الجيش 
الفرنس���������ي خالل حرب التحرير وحشر 
فيها مئ���������ات اآلالف من الجزائريين من 
الالإنسانية  مختلف األعمار والظروف 

عانى منها الش���������عب الجزائ���������ري معاناة 
ش���������ديدة وتس���������بب في وفاة المئات من 
األطفال بس���������بب نقص األغذية وغياب 
العالج، وكان صديقا لألس���������تاذ محمد 
عزوز رحمه اهلل أهم من كتب عن هذه 
المحتشدات الالإنسانية وكان هو واحدا 
من ضحاياها، وقد نقل صورا من المعاناة 
اليومية للمجاهدين في هذه المحتشدات 
وكان ميشال روكار في حياته كثيرا ما 
يردد مقولة »إن ما يخجلني في حياتي 
هو ماضي فرنس���������ا االستعماري، وكان 
الباحث والسياس���������ي غسان سالمة كتب 
دراس���������ة عن ميتران االشتراكي شرح فيه 
طموحه وطموح فرنسا، فقال »إن ميتران 
كان يحلم بإقامة امبراطورية فرنسية تبدأ 
من ش���������مال فرنسا ليال وتنتهي ببرازافيل 
م���������رورا بكامل المغ���������رب العربي وكان 
ي���������رى أن الوطنيين المغاربيين المعادين 
لالستعمار الفرنس���������ي بأنهم ال يعرفون 
ف���������ي أي عصر يعيش���������ون، ولذا يجب 
تأديبه���������م، وأن التف���������اوض الوحي���������د مع 
الحرب، والحزب  الجزائريين هو  الثوار 
االشتراكي الفرنسي منذ إنشائه 1905 
إلى اآلن وهو ال يخلو من ش���������خصيات 
يهودية في قيادة الحزب أو شخصيات 
واقعة تحت النفوذ اليهودي الصهيوني 
من ليون بل���������وم اليهودي إل���������ى ميتران 
المس���������يحي واقع تح���������ت النفوذ اليهودي 
الصهيوني وه���������و ال ينفي ذلك فزوجته 

يهودية ومستشاره يهودي.
وكان ل���������وران فابي���������وس رئي���������س وزراء 
ف���������ي جمهورية ف. ميت���������ران وهو الذي 
عين���������ه عل���������ى رئاس���������ة ال���������وزراء رفض 
اس���������تقبال ياس���������ر عرفات خالل زيارته 
لباري���������س، وفابيوس يه���������ودي األصل، 
ورفض اس���������تقبال ياس���������ر عرفات يعني 
مواالته للسياس���������ة الصهيونية لحكام تل 
أبي���������ب وميتران االش���������تراكي، كان وزيرا 
للمستعمرات وقبوله هذا المنصب يؤكد 
تأييده للسياسة االستعمارية الفرنسية في 

فريقيا . المغرب العربي واإ
االشرتاكيون والشيوعيون 

القاعدة واالستثناء
واالشتراكيين  الش���������يوعيين  ندين  عندما 
من خالل مواقفهم إزاء قضايانا الوطنية 
فإنن���������ا نعني القيادات وينبغي اس���������تثناء 
شخصيات عديدة من الحزب الشيوعي 
وقف���������ت معن���������ا ثورتنا التحريري���������ة موقفا 
مش���������رفا، والمثال عل���������ى ذلك –موريس 
أودان- وحرم���������ه، وهن���������ري عالق وما 
لحقهما من تعذيب وقيل بالنسبة ألودان 
وكليهما شيوعيان وقد الحظنا أن شبكة 
فرنس���������يس جانسون لدهم اتحادية فرنسا 
لجبهة التحرير، تضم عدة أفراد أعضاء 
س���������ابقين في الحزب الشيوعي والبعض 
منهم ظلوا مرتبطين بالحزب وقد تعرضوا 
للتهديد وس���������حب بطاقة االنخراط منهم، 
إذا ثبت وأنهم يدعمون جبهة التحرير. 
الغريب أن غي موللي االشتراكي عندما 
تم تعيينه على رأس الحكومة الفرنس���������ية 
جع���������ل من أولوياته وأولويات سياس���������ته 
إيجاد حل سلمي للقضية الجزائرية، بل 
المغ���������رب العربي وكان  وجميع قضايا 
ذلك س���������نة 1956، وأن سياسته إيجاد 
حل سلمي للقضية الجزائرية بل وجميع 
قضايا المغرب العربي وكان ذلك سنة 
1956 وأن سياسته األساسية تتمحور 
حول الس���������الم في الجزائ���������ر واالعتراف 
بالش���������خصية الوطنية الجزائرية واعتبر 
الحرب في الجزائر مجرد عبث.      

من ملف الذاكرة الوطنية
األحزاب السياسية الفرنسية واحلركة الوطنية اجلزائرية وثورة 

نوفمرب 1954، احلزبان االشرتاكي والشيوعي »منوذجّا«

باريس/سعدي بزيان



الشيخ الرزقي الشرفاوي

العدد:من تراثنا
1099

األحــد:  13 - 19 مجادى الثانية 1443 هـ، الـموافق لـ: 16 - 22 جانفي 2022م

الشيخ الرزقي الشرفاوي مسرية وعطاء
صاحب هذا النص هو الش���������يخ الرزقي الش���������رفاوي، 
المولود في قرية الش���������رفة بهلول ببلدية عزازقة بوالية 
تي���������زي وزو في عام 1877، وف���������ي رواية أخرى في 
عام 1880. كان جده علي أق���������زازو مقدما للطريقة 
الرحماني���������ة وصودرت أراضيه ف���������ي عزازقة عقابا له 
على مشاركته في مقاومة الال فاطمة نسومر. درس 
الش���������رفاوي في مسقط رأس���������ه ثم التحق بزاوية سيدي 
أحمد بن إدريس بقرية يلولة أومالو، وحفظ فيها القرآن 

الكريم وهو دون 14 سنة. 
انتق���������ل إلى زاوية س���������يدي أعمر والح���������اج آث يجر 
الس���������تكمال دراس���������ته في اللغة العربية والفقه والعقيدة 
وغيره���������ا من العلوم اإلس���������امية. وكان من أش���������هر 
أس���������اتذته في هذه الزاوية أذكر هنا: الش���������يخ الطاهر 
أوهندو والش���������يخ محند المختار الينيوي... سافر إلى 
الجزائر العاصمة والتحق بحلقات الدرس الشيخ عبد 
القادر المجاوي ال���������ذي أّثر في تلميذه النجيب، وحّثه 
على مواصلة دراس���������ته في المعاهد العلمية المشهورة 

خارج الجزائر. 
وقد تحقق حلمه في العام 1907 حيث تسلل الشرفاوي 
س���������را إلى سفينة متجهة إلى اإلس���������كندرية فسافر إلى 
مصر وانتسب إلى الجامع األزهر الشريف بالقاهرة. 
وقد درس في رحابه على أشهر أساتذته وعلمائه من 
أمثال الش���������يخ محمد بخيت المطيعي، والشيخ يوسف 
الدجوي والش���������يخ محمد الس���������مالوطي والشيخ أحمد 
الحماوي. وبعد 8 س���������نوات تحصل على الش���������هادة 
األهلية في السنة 1915، وشهادة العالمية في العام 
1921. واشتغل بعد ذلك بالتعليم في رواق المغاربة 

باألزهر لمدة استغرقت 11 سنة. 
ولم يقتص���������ر على التدري���������س فقد س���������اهم بقلمه في 
بعض الصح���������ف المصرية كجريدة األهرام وصحيفة 
األخبار، وش���������ارك في تأسيس جمعية تعاون جاليات 
إفريقيا الشمالية مع نخبة من العلماء المغاربة وأذكر 
بالخص���������وص العالمي���������ن الجزائريين: الش���������يخ محمد 

الخضر حسين والشيخ إبراهيم أطفيش.
وفي عام 1933، عاد إلى الجزائر واستقبله العلماء 
واألعي���������ان في مين���������اء الجزائر واحتف���������وا بعودته إلى 
الوطن، وكان من بين المستقبلين الشيخ عبد الحميد 
ب���������ن باديس الذي دعاه إل���������ى االنضمام إلى صفوف 
جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين والمشاركة في 
أعماله���������ا االصاحي���������ة ونش���������اطاتها الفكرية. إال أن 
الش���������يخ الشرفاوي فّضل االس���������تقرار في باد الزواوة 
التزاما بوع���������ده الذي أعطاه ألعيانها الذين التقى بهم 
في موس���������م الحج في مكة المكرمة في العام 1930. 
وهكذا، اشتغل بالتدريس في زاوية الشيخ عبد الرحمن 
اليلولي إلى أن وافاه أجله في 27 ديسمبر 1944. 
أما آثاره العلمية فتتمث���������ل في مجموعة من المقاالت 
التي نش���������رها في الصحف المصري���������ة ك »األهرام« 
و»األخبار« ومجلة »اإلسام«، والصحف الجزائرية 
مثل »البصائر«، لسان حال جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين، و»األمة« لصاحبها الشيخ أبي اليقظان، 
و»الثبات« للشيخ محمد عبابسة، و»الصديق« للشيخ 
المولود الزريبي و»النجاح« للش���������يخ عبد الحفيظ بن 

الهاشمي.
كم���������ا أّلف ع���������ددا من الكتب لكن لم ينش���������ر منها إال 

بعضها. واذكر من هذه العناوين: »إرشاد الطاب إلى 
ما في اآليات من اإلعراب«، »بغية الطاب في علم 
اآلداب«، »الدروس اإلنشائية لطلبة زوايا الزواوة«، 
»الخاصة المختارة في فض���������اء الزواوة«، »إثبات 

هال رمضان بالطريقتين الشرعية والفلكية«... 
جريدة النجاح يف سطور

هذا المق���������ال الذي اخترته هذه الم���������رة في ركن »من 
تراثنا« يمثل نموذجا من النصوص التراثية في أدبيات 
الحركة االصاحية الجزائرية التي يجب إعادة نشرها 
واالهتم���������ام بأفكارها لما يتضمن���������ه من دعوة صريحة 
لطلب العلم واالحتكام إلي���������ه في حياة الناس خاصة 

في شؤون دنياهم. 
نشره الش���������يخ الرزقي الشرفاوي في جريدة النجاح في 
عددها 127 الصادر في 28 سبتمبر 1923، وهو 
يعد مقاله الثاني ال���������ذي كتبه في الصحافة الجزائرية 
قب���������ل عودته من مصر بعد أن س���������بق له الكتابة في 

جريدة »الصديق« وهو مقيم بالقاهرة. 
وجري���������دة »النجاح« أصدرها الش���������يخ عبد الحفيظ بن 
الهاشمي في مدينة قسنطينة في سنة 1919. وكان 
الش���������يخ ابن باديس ممن شارك في تأسيسها والكتابة 
فيها قبل أن يبتعد عنها ويؤسس جريدته »المنتقد« 
ثم »الشهاب«. ولقد عرفت هذه الجريدة التي عّمرت 
37 سنة )1919-1956( أوجها ورواجها عندما 
أشرف عليها الشيخ مامي إسماعيل، وتحّولت إلى 

جريدة يومية بعد أن كانت أسبوعية. 
وقد ساهم في تحريرها أبرز األقام األدبية والعلمية 
في الجزائر ورافقت الحياة الثقافية في الباد خال 
كل هذه الفت���������رة الطويلة لذلك فهي تعتبر منجما من 
المعلوم���������ات ال يس���������تغني عنها الباحث���������ون في تاريخ 
الجزائر المعاصر خاصة في مجاالته األدبية والفكرية 

واالجتماعية. 
العلم أساس النهوض وحياة الشعوب

»إذا تأملنا تواريخ الش���������عوب ماضيها وحاضرها فا 
نجد ش���������عبا ناهضا إال وجدنا أساس نهضته العلوم. 
كما ال نجد ش���������عبا متدهورا إال وجدنا س���������بب تدهوره 
الجهل وما يس���������تتبعه من األم���������راض لذلك ال يرتاب 
عاق���������ل في أن العلوم أس���������اس النه���������وض وبها حياة 
الشعوب وسعادتها ورقيها. وال تريد بالحياة أن يجري 
الدم في عروقها وتقوى أجس���������امها بواس���������طة غذائها 
المادي بل المراد بالحياة قوتها الروحية التي تستمدها 
م���������ن العلوم الصحيحة فيتجلى أثرها من العزة واإلباء 
ونفوذ البصيرة وق���������وة اإلرادة. فمن المحال أن تموت 
الش���������عوب المتعلمة ومن المحال أن يستهان بها وأن 

تسلب حقوقها ويداس على كرامتها. 
فهل يمكن للش���������عوب أن تنش���������ط للعمل على حياتها 
وسعادتها ونجدها وهي جاهلة أقعدها الجهل عن كل 
وس���������يلة وأفقدها قوة اإلرادة ونفوذ البصيرة؟ كا كيف 
يمكنها ذل���������ك واألعمال ال تكون منتظمة تامة إال إذا 
انبعث ع���������ن إرادة صحيحة وبصي���������رة نافذة وذلك ال 
يتأتى إال بالعلوم فإذا العلوم أس���������اس النهوض وحياة 

الشعوب.
ولست أدري ماذا أقول لمواطني الذين أحب لهم الحياة 
الطيبة، الحياة التي يس���������ري روحها فيهم بكل معانيها 
وأبغض لهم الحياة الدنيئة. الحياة التي ظاهرها األبهة 
والتأنق بالمظاهر الزائلة، وباطنها يذيب القلوب أسفا 
وحس���������رة تركوا لغتهم فانسلخوا عن جنسيهم وقوميتهم 
فأضاعوا علومهم ومعارفهم التي هي عنوان مدنيتهم 
وحضارتهم ودليل مجدهم وعزتهم فاندرس���������ت معالم 
دينهم وذهبت عقائدهم وش���������عائرهم فأودت بمشاعرهم 

لى متى هذه الحالة؟  إلى متى هذه الحياة يا قوم واإ
	قد	طال	المقام	على	القذى	 خليليَّ

وحال	على	ذا	الحال	يا	قوم	أحوال 	

وهل من الخ���������زي والعار أعظم من تركهم اللغة التي 
هي صناعة نبيهم وفيها س���������ر كتابهم وفخار أئمتهم 
الذين دّونوا فنونهم وعليه���������ا وحدها حياة دينهم الذي 
غ���������ص بأبنائه في هذا الزمان فأصبح في نظر عدوه 
من أشر األديان لهذا أنادي مواطني األعزاء بصوت 
يمآل الخافقين ويس���������مع الثقلين: أن استمسكوا بدينكم 
وقوميتك���������م وأحيوا لغتكم وأرجع���������وا علومكم ومعارفكم 
فإن فيها أعظم المدنيات وأحس���������ن المعامات وأنجع 
العاجات لتطهير النفوس من دنس األخاق ورذائل 
الع���������ادات ومن داء التحاس���������د والتباغ���������ض والتدابر 

والتخاذل. 
وهذه األمراض هي السبب 

الوحيد في سقوطكم 
في تلك الهوة 

لعميقة  ا
لتي  ا

ذقتم 
فيه���������ا 

من العذاب 
وحنظ���������ا  م���������را 

ومن الذل والهوان ألوانا 
وأشكاال وفي ذلك قال الشاعر 
		 إذا	ما	أراد	اهلل	ذل	قبيلة	

رماها	بتشتيت	الهوى	والتخاذل 	
وال ش���������ك أن هذه األم���������راض إذا أصيبت بها النفوس 
واس���������تحكمت وصلت بها حد الموت فحينئذ ال ينفعها 
التعليم وال اإلرش���������اد كما قرر ذلك علماء النفس فقالوا 
إن النفوس اإلنس���������انية تمرض كم���������ا تمرض األبدان 
بل مرض النفوس أش���������د من مرض األبدان لس���������رعة 
تأثرها بكل ما وصل إليها من طريق الحواس الظاهرة 
والباطنة حتى أنه قد يصل بها المرض إلى حد الموت 
المعنوي الروحاني بإبطال خاصة اإلنسانية من العلوم 

والمعارف فنقبر األجسام كما قال الشاعر:
	 وفي	الجهل	قبل	الموت	موت	ألهله			

وأجسامهم	قبل	القبور	قبور 	
	 وأرواحهم	في	وحش	من	جسومهم	

وليس	لهم	حتى	الشهود	نشور 	
فإذا وصلت النفوس في ش���������عب من الش���������عوب لهذا 
الحد فهل يرجى له عزٌّ أو رُِقيٌّ أو س���������عادة أو حياة؟ 
كا ثم كا س���������يما مع العلم أن المدار في كل أعمال 
الحياة على النفوس بل اإلنس���������ان ليس إال نفسا كما 

قال المتنبي في قصيدته المشهورة: 
	 يا	خادم	الجسم	كم	تسعى	لخدمته	

أتطلب	الربح	مما	فيه	خسران 	
	 فاقبل	على	النفس	واستكمل	فضائلها	

فأنت	بالنفس	ال	بالجسم	إنسان«. 	

العلم أساس النهوض وحياة الشعــــوب

أد. مولود عومير

الشيخ الرزقي الشرفاوي
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تحدثن������ا ف������ي مقاالت س������ابقة ع������ن عوائق 
النهضة، وركزنا على العوائق الداخلية النابعة 
من التطور التاريخي لمجتمعاتنا المس������لمة، 
واعتبرنا أن العوائ������ق الداخلية تمثل المعامل 
األس������اس في تخلف نجاح مش������روع النهضة 
الحضاري������ة، بالرغم من الجه������ود المتضافرة 
الكثيرة المتتابعة ألجي������ال أمتنا في عصورها 

األخيرة.
ولكن ما ال ينبغ���������ي أن نتجاهله، هو أن هناك 
عوائق تحول دون نجاح جهود النهضة، ولكنها 
عوائ���������ق آتية من خارج أمتنا أساس���������ًا، وهذا ما 
س���������ماه مالك بن نبي "معامل االس���������تعمار"؛ أو 

االحتالل واالستخراب بصيغة أصح. 
وصحيح كذلك أنه لوال "القابلية لالستعمار" التي 
تملكت نفوسنا ألجيال، وجعلتنا مستعدين ألن 
نكون تابعين ال متبوعين، وخاضعين ال سادة، 
وهامشيين ال روادا، فإن المعامل االستعماري، 
أو االحتالل الغربي للعالم اإلس���������المي بصورة 
دقيقة، عمل وال يزال يعمل بطرق تقليدية وأخرى 
مبتكرة على تعميق تخلفنا، واالس���������تثمار  فيه، 
وتفكيك نس���������يجنا االجتماعي والثقافي، وتفكيك 
وحدتنا السياس���������ية، وسلب خيراتنا االقتصادية، 

وتحريف مقوماتنا الدينية والحضارية.
ولع���������ل مالك بن نب���������ي كان محقاًّ لما الحظ أن 
هن���������اك جانبا "خارجيًا هو جانب االس���������تعمار، 

وه���������و ال يظهر هنا في صورة أس���������طورة تكف 
العالم اإلسالمي عن التطور، وذهان يشله عن 
التغل���������ب على مصاعبه النفس���������ية واالجتماعية 
���������ة،  فحس���������ب، بل يظهر أيضًا في صورة ُمَحسَّ
وأعمال س���������البة تهدف إلى طم���������س قيم الفرد، 
مكانيات تطوره" ]وجهة العالم اإلسالمي، ص  واإ

109 وما بعدها[.
ن تركيزن���������ا عل���������ى العوائق الذاتي���������ة والعوامل  واإ
الداخلي���������ة، ال ينبغي أن يصرفنا عن النظر إلى 
هذا العامل الخارجي، الذي له مشروع استراتيجي 
في إبقائنا متخلفين، تابعين، مش���������تتين، نتناحر  
داخلي���������ا، ونعجز عن تحقيق وجودنا الحضاري 

بأي وجه من الوجوه.
فالق���������وى الغربية مجتمعة ومفرقة، وبفعل تفوقها 
الحضاري، واحتاللها لبلداننا لعقود من الزمن، 
ولوج���������ود أتباعها في ش���������كل أف���������راد وجماعات 
وأنظمة ومؤسس���������ات، ولس���������عيها للهيمنة، فإنها 
تعمل فينا بطريقة منظمة لتعيق أي تحرر، أو 
نهضة حضارية أو وح���������دة. ولعل عمل القوى 
الغربية يك���������ون عن طريقي���������ن متعاونين؛ زرع 

الشقاق واختراق المبادرات.
فعن طري���������ق زرع الش���������قاق، فإن ه���������ذه القوى 
تعم���������ل على تفكيك كل القي���������م والمفاهيم والبنى 
والمؤسس���������ات التي تش���������كلت عبر التاريخ في 
أمتنا، وتمثل ركائز وجودها.  فقيم اإلسالم يتم 
استبعادها وتش���������ويهها لتحل محلها الشعوبيات 
واالنتماءات والتقاليد التي كانت ما قبل اإلسالم، 
والمفاهيم اإلسالمية يتم الترهيب منها والتخلص 
منها واستبدالها بمفاهيم قومية وعرقية وعنصرية 
لحادية وعلمانية، والبنى والمؤسسات التقليدية  واإ

الموروثة من األسرة والجماعة واألمة والجامع 
والش���������ورى والخالف���������ة وغيرها يت���������م محاصرتها 
وتفكيكه���������ا، حتى تفقد أمتن���������ا انتماءها الجامع 
الذي يجمع شعوبها، ويوحد مشاعرها، ويصوغ 
تصوراتها ومفاهيمها، ويفعل بناها ومؤسساتها 

الشرعية.
وعلى س���������بيل المثال، نجد المستشرق الفرنسي 
كاراديفو الذي كان ضليعا في الفلسفة اإلسالمية 
وعضوا في المعهد الكاثوليكي الفرنسي، يقول: 
"إننا يجب أن نقس���������م العالم اإلسالمي، ونحطم 
وحدته المعنوية مستخدمين في هذا االنقسامات 
العرقية والسياسية.. ولذلك فعلينا أن نؤكد هذه 
الخالفات من أجل أن نزيد من جهة الش���������عور 
القوم���������ي، ومن جهة أخ���������رى نضعف الجماعة 
الدينية ل���������دى األجناس اإلس���������المية المتعددة، 

وبعبارة مختصرة: دعنا نقطع اإلسالم".
ه���������ذا مثال واحد من طرق التفكير والعمل التي 
س���������عت إليها القوى االستعمارية لتفكيك وحدتنا 
حياء الشعوبيات القديمة،  وزرع الشقاق بيننا، واإ
والتمكين لمشروع االسترداد المستمر منذ سقوط 

األندلس.
أما ع���������ن طريق اختراق المب���������ادرات، فإن هذه 
القوى ف���������ي خططها ومؤامراتها لتحطيم األفكار 
ح���������داث أفكار  الفعال���������ة والعملي���������ة وتفكيكها. واإ
مناسبة لها ولمصالحها، وتسعى لنشرها لتصبح 
جزءا من يوميات أبناء الشعوب اإلسالمية، بل 
إّن حماسة الش���������عوب وانفعاليتها تجعلها تنظر 
إلى هذه األفكار بأّنها من الضروريات التي ال 
يمكن االستغناء عنها )وجهة العالم اإلسالمي، 

فصل:  فوضى العالم االسالمي الحديث(. 

وقد ذكر األس���������تاذ محمد لعاطف في رس���������الته 
القيمة عن )معيقات النهضة وسبل مواجهتها( 
أن هذه القوى االستعمارية توظف مجموعة من 
األدوات واآلليات يجعلها قيودا وحواجز تمنعنا 
من تحقيق أهدافنا اإلنسانية والحضارية، وذكر 
من أهمها العمل على اختراق مختلف المبادرات 
الت���������ي يه���������دف أصحابه���������ا لتغيي���������ر أوضاعهم 
وأحواله���������م، من خ���������الل إدخ���������ال مجموعة من 
المتغيرات تساهم في االنحراف بها عن هدفها 
الرئيسي، للمحافظة على المصالح االستعمارية 
جهاض المبادرات األصيلة من خالل إبعادها  واإ
عن مسارها الصحيح ]محمد لعاطف، معيقات 

النهضة، ص1170-174[.
وانظر حولك تجد كال األمرين مجس���������دين؛ في 
جهود ومؤسس���������ات دولية، وفي اتفاقات ملزمة، 
ودع���������م لألقليات األيديولوجي���������ة، ومحاربة للقيم 
اإلسالمية والش���������عائر والشرائع بدعوى مواجهة 
التطرف واإلرهاب، وبدعوى الحداثة والتنوير، 
والتسامح واإلنسانية. ومن جهة أخرى إجهاض 
تج���������ارب التحرر المختلفة، وتحطيم الدول التي 
به���������ا ممكنات نهض���������ة، كما فعلوا م���������ع العراق 
وسوريا ومصر، وما فعلوا في ليبيا، والمؤامرات 
المس���������تمرة على الجزائر، وغيره���������ا. كما تتمثل 
أيضا تدخالت المعامل االستعماري، في دعم 
ومساندة  الديمقراطيات،  جهاض  واإ االنقالبات، 
األقلي���������ات الهجينة، وتوظيفه���������ا، والتخلص من 
القيادات التي لها رؤية ومشروع تنمية ونهضة 

واستقالل.
مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية 
واالجتماعية/ جامعة قطر

عوائق النهضة: زرع الشقاق واخرتاق املبادرات روا
فك

ليت

د. بدران بن احلسن *

������َير: أنَّ أبا بكٍر  ذكر أه������ل العلم بالتَّواريخ والسِّ
ش������هد مع النبيِّ صل������ى اهلل عليه وس������لم بدرًا، 
والمشاهد كلَّها، ولم يفته منها مشهٌد، وثبت مع 
رس������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم أحٍد حين 
انهزم الن������اُس، ودفع إليه النبيُّ صلى اهلل عليه 
وس������لم رايته العظمى يوم تبوك، وكانت سوداء.

)ابن الجوزي،1985،1،ص242(
َير في أنَّ أبا  وقال ابن كثير: ولم يختلف أهل السِّ
دِّيق رضي اهلل عنه لم يتخلَّف عن رسول  بكٍر الصِّ
اهلل صلى اهلل عليه وس���������لم في مشهٍد من مشاهده 

كلها.)الجزري، 1996،ج3،ص318(
: إنَّه � يعني: أبا بكٍر رضي اهلل  وقال الزَّمخش���������ريُّ
عن���������ه � كان مضافًا لرس���������ول اهلل صلى اهلل عليه 
وس���������لم إلى األبد، فإنَّه صحبه صغيرًا وأنفق ماله 
كبيرًا، وحمله إلى المدينة براحته، وزاده، ولم يزل 
ينفق عليه ماله في حياته، وزوَّجه ابنته، ولم يزل 
مالزمًا له س���������فرًا، وحضرًا، فلّم���������ا توفي دفنه في 
حجرة عائش���������ة أحبِّ النس���������اء إليه صلى اهلل عليه 

وسلم.
وعن س���������لمة بن األكوع: غزوُت مع النبيِّ صلى 
اهلل عليه وسلم سبع غزواٍت، وخرجُت فيما يبعث 
من البعوث تسع غزواٍت مرًَّة علينا أبو بكٍر، ومرًَّة 

علينا أسامة.
دِّيق في غزوة بدٍر، وكانت في العام  ش���������ارك الصِّ
الثاني من الهجرة، وكانت له فيها مواقف مشهورٌة، 

من أهمِّها:
1� مشورة الحرب:

لّما بلغ النبيَّ صلى اهلل عليه وس���������لم نجاة القافلة، 

؛ استش���������ار  ص���������رار زعماء مكَّة على قتال النبيِّ واإ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أصحابه في األمر، 
فقام أبو بكٍر، فقال وأحس���������ن، ثمَّ قام عمر، فقال 

وأحسن.)ابن هشام، 1997،ج2، ص447(
2� دوره في االستطالع مع النبيِّ صلى اهلل عليه 

وسلم:
ق���������ام النبيُّ صلى اهلل عليه وس���������لم ومعه أبو بكٍر 
يستكش���������ف أحوال جيش المش���������ركين، وبينما هما 
يتجوَّالن في تلك المنطقة، لقيا شيخًا من العرب، 
فس���������أله رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وس���������لم عن 
جيش قريٍش، وعن محمٍَّد صلى اهلل عليه وس���������لم، 
وأصحابه، وما بلغه من أخبارهم، فقال الشيخ: ال 
أخبركما حّتى ُتخبراني ممَّن أنتما. فقال له رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »إذا أخبرتنا أخبرناك«. 
���������يخ:  فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: »نعم«. فقال الشَّ
فإنَّه بلغني: أنَّ محمدًا، وأصحابه خرجوا يوم كذا، 
وك���������ذا، فإْن كان صدق ال���������ذي أخبرني فهم اليوم 
بمكان كذا، وكذا � للمكان الذي به جيش المسلمين 
�، وبلغني: أنَّ قريش���������ًا خرجوا يوم كذا، وكذا، فإن 
كان صدق الذي أخبرن���������ي فهم اليوم بمكان كذا، 
وكذا � للمكان الذي فيه جيش المش���������ركين فعاًل �، 
يخ: لقد أخبرتكما عّما أردتما، فأخبراِني  ثمَّ قال الشَّ
ممَّن أنتما؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
»نح���������ن من ماٍء«. ثمَّ انص���������رف النبيُّ صلى اهلل 
يخ  يخ، وبقي هذا الشَّ عليه وسلم وأبو بكر عن الشَّ
يقول: ما من ماء؟ أمن ماء العراق.)ابن هش���������ام، 

1997،ج2،ص228(
دِّيق من النبيِّ  وفي هذا الموقف يتَّضح قرب الصِّ
صلى اهلل عليه وسلم، وقد تعلَّم أبو بكر من رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم دروسًا كثيرًة.
3� في حراس������ة النبيِّ صلى اهلل عليه وسلم في 

عريشه:
فوف للقتال؛  عندما رتَّب صلى اهلل عليه وسلم الصُّ
رج���������ع إلى مقرِّ القي���������ادة، وكان عبارًة عن عريٍش 
على تلٍّ مشرٍف على ساحة القتال، وكان معه فيه 

أبو بكٍر � رضي اهلل عنه � وكانت ُثلٌَّة من ش���������باب 
األنصار بقيادة س���������عد بن معاذ يحرسون عريش 
رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وس���������لم ، وقد تحدَّث 
عل���������يُّ بن أبي طال���������ٍب � رضي اهلل عنه � عن هذا 
الموقف، فقال: يا أيُّها النَّاس! َمْن أشجع النَّاس؟ 
فقالوا: أن���������ت يا أمير المؤمنين! فقال: أما إنِّي ما 
بارزني أحد إال انتصفُت منه، ولكن هو أبو بكٍر: 
إّنا جعلنا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عريشًا، 
فقلن���������ا: من يكون مع رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه 
وس���������لم؛ لئاّل يهوي إليه أحٌد من المشركين؟ فواهلل 

يف على  ما دنا منه أحٌد إال أبو بكٍر ش���������اهرًا بالسَّ
رأس رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ال يهوي 
إليه أحد من المشركين إال أهوى إليه، فهذا أشجع 

الناس.)ابن كثير، 1988،ج3،ص272(
دِّيق يتلقَّى البشارة بالنَّصر، ويقاتل بجانب  4� الصِّ

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
���������روع في األخذ باألسباب اتَّجه رسول اهلل  بعد الشُّ
صلى اهلل عليه وس���������لم إلى ربِّه يدعوه، ويناش���������ده 
النَّصر؛ الذي وعده ويقول في دعائه: »اللهم أنجز 
ل���������ي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل اإلسالم فال تعبد في األرض أبدًا«، وما زال 
صلى اهلل عليه وس���������لم يدعو ويستغيث حّتى سقط 
رداؤه، فأخذه أبو بك���������ٍر، وردَّه على منكبيه؛ وهو 

يقول: يراسل اهلل! كفاك مناشدتك ربَّك فإنَّه منجٌز 
: }...{ وفي  ل���������ك ما وعدك، وأنزل اهلل ع���������زَّ وجلَّ
رواية ابن عباٍس }ِإْذ َتْس���������َتِغيُثوَن رَبَُّكْم َفاْسَتَجاَب 
َلُكْم{: قال النبي صلى اهلل عليه وس���������لم يوم بدر: 
»اللهم إني أنشدك عهدك، ووعدك! اللهم إن شئت 
لم تعبد!« فأخذ أبو بكٍر بيده، فقال: حس���������بك اهلل، 
فخرج صلى اهلل عليه وسلم وهو يقول: وقد خفق 
النبيُّ }َس���������ُيْهَزُم اْلَجْمُع َوُيَولُّوَن الدُُّبَر*{ خفقًة وهو 
في العريش، ثمَّ انتبه، فقال: أبشر يا أبا بكٍر! أتاك 
نصر اهلل، هذا جبريل اخذ بعنان فرس���������ه، يقوده، 
على ثناياه النَّق���������ع؛ يعني: الغبار. 
قال: ثمَّ خرج رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم إلى النَّاس، فحرَّضهم.

)هاني، 1996،ص 125(
دِّيق من هذا الموقف  وقد تعلَّم الصِّ
درس���������ًا رباني���������ًا مهّمًا ف���������ي التَّجرد 
، والخل���������وَص واللجوَء هلِل  النَّفس���������يِّ
وحَده، والس���������جوَد والجثيَّ بين يدي 

اهلل سبحانه، لكي ينزل نصره.
���������ا اش���������تدَّ أوار المعركة وحمي  ولمَّ
وطيس���������ها؛ نزل رس���������ول اهلل صلى 
اهلل عليه وس���������لم، وح���������رَّض على 
القت���������ال، والن���������اس عل���������ى مصافِّهم يذك���������رون اهلل 
تعالى، وقد قاتل صلى اهلل عليه وس���������لم بنفس���������ه 
دِّيق،)ابن كثير،  قتااًل ش���������ديدًا، وكان بجانبه الصِّ
1988،ج3،ص278( وقد ظهرت منه شجاعٌة، 
وبس���������الٌة منقطعُة النَّظير، وكان على اس���������تعداٍد 
لمقاتلة كلِّ كافٍر عنيٍد، ولو كان ابنه، وقد شارك 
ابنه عبد الرحمن في هذه المعركة مع المشركين، 
جعان بين العرب، ومن أنفذ  وكان من أشجع الشُّ
الرُّماة س���������همًا في قريش، فلّما أسلم قال ألبيه: لقد 
أهدف���������ت لي )أي ظه���������رت أمامي كهدف واضح( 
يوم ب���������دٍر، فملت عن���������ك، ولم أقتل���������ك . فقال له 
أب���������و بكر: ولكنَّك لو أهدفت ل���������ي؛ لم َأِمْل عنك.

)السيوطي،1997،ص94(
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هذا وأشار الفيزيائي محمد أكرم فالح 
في محاضرته التي تناولت موضوع: 
"لغ���������ز طبيعة الزمن وس���������يناريوهات 
نهاي���������ة الكون"، إلى إش���������كالية الزمن 
باعتباره آية من آيات اهلل والذي يعد 
من أهم المشكالت التي ال تزال محل 
اهتمام الباحثي���������ن قائال: "كل ما هو 
موجود متزم���������ن في الزمان، يبدأ في 
زم���������ان وينتهي في زمان"، حيث أكد 
الدكتور أن الزمن يبقى لغز الطبيعة 
ال���������ذي حي���������ر العلم���������اء والمختصين 
والفالس���������فة، باعتبار أن المعلومات 
الموج���������ودة حوله قليلة ج���������دا مقارنة 
بالمعلوم���������ات المتوفرة حول المكان، 
وقد عال���������ج المحاضر هذا الموضوع 
من زواياه الثالثة: تدفق الزمن، سهم 

الزمن، قياس مرور الزمن.
ذكر الدكتور محمد أكرم فالح بأن: " 
تدفق الزمن" بدأت مع أرسطو الذي 
عرّفه ب� " قياس تغير األحداث"، وذلك 
باعتب���������ار أن األح���������داث تتغير يعني 
ش���������به أرسطو  الزمن موجود، حيث 
الزمن ب� " نه���������ر يتدفق من الماضي 
إلى المس���������تقبل م���������رورا بالحاضر"، 
وحس���������به أن الحاضر هو "الحقيقة"، 
واستش���������هد الدكتور محمد أكرم فالح 
في هذا السياق بالحقيقة القرآنية في 
قوله تعالى:} ِإنَّ رَبَُّكُم الّلُه الَِّذي َخَلَق 
���������َماوَاِت وَاأَلْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم{،  السَّ
قائال: يعني الست أيام موجودة قبل 
الس���������ماء واألرض، وبالتالي  خل���������ق 
يعتبر الزم���������ن موجودا قبل األحداث 

وقبل الكون وقبل التغير.
أما حسب "نيوتن": فالمكان المطلق 
مركزه الش���������مس، حيث يعود التأثير 
العلم في  األكبر عل���������ى تص���������ورات 
العص���������ر الحديث ع���������ن الزمن إلى 
إس���������حاق نيوتن الذي غدت نظريته 
عن المكان والزمان قاعدة عامة لعلم 

الطبيعة الكالسيكي.
وبموجب هذه النظري���������ة فإن "الزمن 
المطل���������ق، والحقيق���������ي، والرياض���������ي 
ينس���������اب بانتظ���������ام دون ارتباط  بأي 
شيء خارجي". ولكن انسجام نظرية 
التوصيف  ه���������ذه مع  الزمن المطلق 
األح���������دث للعال���������م راح يتناقص تبعا 
لتقدم االكتش���������افات الجديدة في علوم 

الطبيعة.
اعُتب���������ر الّزمن في عصر نيوتن أحد 
بش���������كٍل  والمتدّفقة  المطلقة  الكمّيات 
متس���������اٍو حّتى مج���������يء عصر العالم 
آينش���������تاين الذي قّدم تفس���������يرًا عميقًا 
لمعنى الّزمن في علم الفيزياء حيث 
ربط مفهوم الّزمن بالفضاء، أّما علم 
الميكانيكا الكالسيكّية فقد اعتمد على 

تفسير نيوتن للوقت.
والالنهائّية  الثبات  افترض  آينشتاين 

لس���������رعة الصوت في نظرية النسبّية 
الخاّصة به، حيث أظهر عن طريق 
هذه النظرّية التفسير المنطقّي لمعنى 
أن يك���������ون هناك حدث���������ان متزامنان، 
حي���������ث يتطلّ���������ب هذا األم���������ر لوجود 
مس���������افة مضغوطة باإلضافة لظهور 
فترات زمنّية بشكل طولي لألحداث 
المرتبط���������ة بحركة األجس���������ام نس���������بًة 

لمراقبة ذاتّية.
نظرية  حررت  أينش���������تاين  وحس���������ب 
الفيزياء من  النسبية  أينشتاين  ألبرت 
هيمنة نظرية الزمن المطلق، فالمكان 

انش���������تاين-  والزم���������ان- وفق نظرية 
يش���������كالن وح���������دة ال تنفص���������ل. ومع 
ذل���������ك فوجود الكتل "األجس���������ام" التي 
تسبب الجاذبية فيؤدي إلى اعوجاج 
المكان- الزم���������ان "الزمكان"، أي أن 
الزم���������ن فقد خاصية االمتداد المطلق 
الذي ال يرتبط بأي ش���������يء.. وصار 
ممكنا أن يج���������ري على نحو مختلف 

في أماكن مختلفة من الكون.
وبش���������أن نظري���������ة النس���������بية المتعلقة 
بالزم���������ن، وضع هذا العالم تفس���������يرا 
مبس���������طا للق���������راء يق���������ول إن: "المدة 
الزمني���������ة تختلف من ش���������خص إلى 
آخر، حيث يمكننا القول إن الساعة 
التي يقضيها المترجل على الطريق 
تكون أبطأ من الساعة التي يقضيها 
سائق الس���������يارة على الطريق، وهذه 
الس���������اعة تعد بدورها أبطأ بكثير من 
الس���������اعة التي يقضيها سائق الطائرة 
في الج���������و وهكذا دواليك، وذلك نظرا 

ألن الحركة تختلف بينهم".
كما تح���������دث الفيزيائ���������ي محمد أكرم 
فالح عن خصائص الثقب األس���������ود 
مشيرا إلى أنه يقول العلماء إن الثقب 
األسود عبارة عن بؤرة مظلمة تصل 
فيه���������ا الجاذبية إلى مس���������توى هائل، 
بحيث يس���������تطيع أن يجذب إليه كل 
شيء، حتى إنه يستطيع أن يمتص 
الضوء، وينش���������أ الثقب األسود عندما 
يصل عمر النجم إلى نهايته، وحين 
تتالش���������ى الطاقة الت���������ي تحافظ على 
تماس���������كه خالل حياته، فتبدأ مرحلة 

االنهي���������ار ويحصل انفج���������ار هائل، 
وعقب ذلك، تسقط كافة المواد التي 
خلفه���������ا االنفجار ف���������ي نقطة صغيرة 
وغير متناهية، لكن الجدير بالذكر، 
هو أن هذه المخلفات تزيد عن كتلة 
الش���������مس بع���������دة م���������رات، كما وضع 
العلماء مجموعًة من النظرّيات لتفسير 
تشكل الثقب األسود، ومن أشهر هذه 
النظريات أّن الثقوب السوداء كانت 
نجومًا عمالقة في حياتها الس���������ابقة، 
ولكّنها فقدت طاقته���������ا فتحّولت إلى 
ثقب أس���������ود؛ فالنج���������م مصنع كبير 
للطاقة مصدره���������ا التفاعالت النووية 
الهائلة التي تحدث للمكّون األساسّي 

للنجوم وهو الهيدروجين.
وبالتالي يتشكل الثقب األسود عندما 
تصل النجوم هائلة الحجم إلى نهاية 
حياته���������ا بحيث تنهار على نفس���������ها 
ليتبقى منها حّيز عالي الكثافة وشديد 
الجاذبي���������ة إل���������ى ح���������ّد ال يمكن حتى 
للض���������وء اإلفالت من���������ه، حيث يقوم 
هذا المارد في المج���������رة بابتالع كل 
ما يقترب منه من كواكب وضااّلت 
فضائية ربما حتى سفن الفضاء التي 

ضّلت طريقها في الماضي.
أما الثقب األبيض فهو مفهوٌم رياضيٌّ 
بحت قائ���������م على طرح الكتلة والمادة 
من النج���������م المنه���������ار؛ بحيث يكون 
الجزء المتفّرد عدي���������م الكتلة. يحاول 
الفيزيائيون م���������ن خالل هذا التعريف 
تفس���������ير مصير الكواكب أو أّية مادٍة 

مبتلعة في الثقب األسود.

والثقب األبيض هو المكّون المعاكس 
للثقب األسود، أي أنه في الوقت الذي 
يجذب الثقب األسود كل شيء، حتى 
الثقب األبيض  ف���������إن  الضوء نحوه، 
يدفع كل ش���������يء بعيدا عنه، وبما أن 
قوانين النسبية العامة لم تحدد اتجاًها 
محددا للزمكان وبم���������ا أنه تم إثبات 
وجود الثقب األسود، فبنفس الطريقة 
يمك���������ن أن تكون الثق���������وب البيضاء 

موجودة.
تقول النظرية بأن الثقوب الس���������وداء 
التي كانت ف���������ي الماضي قد جذبت 
كل ش���������يء من محيطه���������ا وابتلعته، 
وتحت ظروف معّينة س���������تتحول إلى 
ثقوٍب بيضاء تعي���������د طرد كل ذلك. 
وم���������ن هنا جاءت الثق���������وب البيضاء 
كجواب محتمل لسؤال النسبية العامة 
عن إمكانية فقدان البيانات الزمكانية 

عبر الثقوب السوداء.
تقت���������رح النظرية أن عملي���������ة التحّول 
هذه تحدث مباش���������رًة بعد تكّون الثقب 
األس���������ود- ولك���������ن بم���������ا أن الجاذبية 
تمدد الزمان، س���������يبدو األمر بالنسبة 
للمراقبين من الخارج "األرض مثال" 
وكأنه اس���������تغرق ماليين السنين، فإذا 
كان أصح���������اب ه���������ذه الفرضية على 
حٍق ف���������إن الثق���������وب الس���������وداء التي 
كانت قد تشكلت منذ ماليين السنين 
س���������تكون اآلن جاه���������زة للتحول إلى 
ثقوب بيضاء، وهو ما سنشاهده من 
األرض كإشعاعات عالية الطاقة في 

الفضاء.
وفيما يخ���������ص الثقب الدودي توضح 
نظرية آينش���������تاين أن ق���������وة الجاذبية 
تنجم ع���������ن الطريقة الت���������ي تعتمدها 
الكتلة في ثني نسيج الزمان والمكان، 
وهو ما يعني أن���������ه كلما ازداد حجم 
الكتلة في منطقة م���������ا من الفضاء، 
ازدادت مس���������احة الزمكان وتباطأت 
حرك���������ة عق���������ارب الس���������اعات القريبة 
منها، وفي ح���������ال تزايد تركيز الكتلة 
في مكان واحد، س���������يصبح الزمكان 
مشوها لدرجة كبيرة حتى أن الضوء 

ال يستطيع الهرب من جاذبيته، وهو 
ما سيقود إلى تشكيل ثقب أسود.

كم���������ا أن الثقب األس���������ود هو مفهوم 
أبرزت���������ه النظرية النس���������بية من خالل 
فكرة تح���������دب وتقوس الزمكان، حيث 
تحدث العالم الشهير ألبرت أينشتاين 
ألول مرة عن الثق���������وب الدودية من 
نظريته النس���������بية العام���������ة، والثقوب 
الدودي���������ة كانت تعرف أصال باس���������م 
جس���������ور، ويعتقد بأنه���������ا فجوات في 

الزمكان.
كما أن الثقب الدودي هو فرضيا عبارة 
عن أنبوبة رقيقة أو ممر ذو فتحتين 
عبر نسيج الزمكان، لذا يفترض في 
الثق���������ب الدودي أن لديه فتحتان على 
األقل تتصالن مع بعضهما بواسطة 
ممر واحد، ويص���������ل هذا الثقب بين 
نقطتين مختلفتين في الفضاء، ويشكل 
الشاسعة،  للمسافات  طريقا مختصرا 
وهو كذلك افتراض فيزيائي معروف 
كح���������ل صحيح لمعادالت أينش���������تاين 
في النسبية العامة، وعلى الرغم من 
الرياضيات برهنت على إمكانية  أن 
وج���������ود الثقوب الدودي���������ة، إال أنه لم 
يس���������بق أن تم مالحظتها أو رصدها 

في أي مكان في الكون.
هذا وصرح الدكتور محمد أكرم فالح 
أنه ال وجود لس���������ؤال للزمن بل حول 
أجزاء للزمن، كم���������ا تحدث عن رأي 
أح���������د الفيزيائيين المتمث���������ل في "تزايد 
الفوضى في الكون إلى نهاية الكون"، 
ومن جهة أخرى قال الدكتور أن اهلل 
س���������بحانه وتعالى لما خلق الكون لم 

يجعل له تكرارا.
هذا وأش���������ار الدكتور إلى ما يس���������مى 
ب� "الس���������فر عبر الزمن" حيث تقضي 
نظرية آينش���������تاين بأن التنقل بسرعة 
الضوء يتمحور حول مبدأ النس���������بية، 
حيث س���������يمر الوقت عاديا بالنس���������بة 
للش���������خص الذي هو بصدد التحرك، 
لكنه سيبدو للناظرين كأنه مجمد في 
الزمن، في حين أن هؤالء س���������يبدون 
ل���������ه وكأنهم يتحركون بس���������رعة كبيرة 
إل���������ى األمام. لكن لن يك���������ون التنقل 
بسرعة تتجاوز سرعة الضوء باألمر 
اليس���������ير، حيث سيتطلب ذلك مقدارا 

غير محدود من الطاقة.
ويضيف بأن الزم���������ن هو عبارة عن 
ثالثة أج���������زاء متكاملة: تدفق الزمن، 
وس���������هم الزمن وقياس مرور الزمن، 
وبأن الس���������فر عبر الزمن هو جزيئة 
من س���������هم الزمن، ويضيف : توجد 
معادالت من الماضي إلى المستقبل 

ومن المستقبل إلى الماضي.

من تنشيط األستاذ حممد أكرم فالح، حماضرة بعنوان:

لغز طبيعة الزمن وسيناريوهات نهاية الكون
يعّرف الفيزيائيون الوقت بأنه تقدم األحداث من املاضي إىل احلاضر إىل املستقبل وميكن اعتبار الزمن 

أنه البعد الرابع للواقع، ويستخدم لوصف األحداث يف الفضاء ثالثي األبعاد، إنه ليس شيئا ميكننا 
رؤيته أو ملسه أو تذوقه، ولكن ميكننا قياس مروره. يف هذا السياق نظمت مجعية العلماء املسلمني 

اجلزائريني ندوة علمية بعنوان: "لغز طبيعة الزمن وسيناريوهات نهاية الكون"، نشطها الدكتور حممد 
أكرم فالح املتخصص يف الفيزياء النظرية، أستاذ جبامعة كندا، وذلك يوم األحد 06 مجادى اآلخرة 

1443هـ املوافق لـ 09 جانفي 2021، مبقر مجعية العلماء، حبضور الدكتور عمار طاليب، نائب رئيس 
مجعية العلماء املسلمني، إىل جانب ثلة من األساتذة والباحثني املهتمني مبوضوع اإلعجاز العلمي يف 

الفيزياء.
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ندوات

طبعا هذه الندوة الدولية التي حضرها جمهور 
معتبر من الداخل والخارج، نظمتها "أكاديمية 
الثقافة الس���������ننية للتجديد الحضاري" الجزائرية، 
عبر تطبيقات الزوم- عن بعد-، بعنوان: قراءة 
علمي���������ة ونقدية لكتاب )اهلل، العل���������م والبراهين( 
ش���������ارك فيها كل من البروفيسور محمد سعيد 
موالي م���������ن جامعة باب ال���������زوار بالعاصمة، 
والبروفيس���������ور عبد الوهاب العمري من جامعة 
أم البواق���������ي، والدكتور عب���������د اهلل لعريبي رئيس 
األكاديمي���������ة، مع حضور عدد م���������ن المعقبين 
أس���������اتذة وباحثين ومهتمين م���������ن داخل وخارج 

الوطن. 
طبعا يصعب علي تلخي���������ص كل ما جاء في 
الن���������دوة بتلك المنهجية العلمي���������ة الصارمة من 
طرف المتدخلين في هذا الحيز الضيق والتي 
دامت س���������اعة و 40 دقيقة ع���������دا التدخالت، 
لكن س���������أنهل من حيل مهنة المتاعب، كما هو 
معلوم لدى بعضهم أن للصحافة أحيانا طبيعة 
اختزالي���������ة، فهي تبّخر ما يق���������ع تحت يدها من 
أخبار، ثم تكّثفه، ث���������م تقتطع منه، ثم تصيغه 
وفق ما يالئم الحال، ثم تبّس���������طه بحيث تكون 
قراءة الموضوع مناس���������بة للس���������واد األعظم من 
القراء، "دون أن نجوع الذئب وال نبكي الراعي"، 

كما يقول المثل الشعبي الجزائري..  
 الن���������دوة انطلقت بعد ت���������الوة مباركة من القرآن 
الكريم من طرف أحد شباب األكاديمية، بعدها 
قدم الدكتور عبد اهلل لعريبي الخطوط العريضة 
العامة لسير الندوة، كما قدم تعريفا مقتضبا عن 
الكتاب ومؤلفيه الفرنسيين ميشيل إيف بونوري 
وأوليفيي بونس���������يس، وصاح���������ب تقديم الكتاب 
األمريكي روبرت ويلسون الحاصل على جائزة 
نوب���������ل في الفيزياء، معرجا على س���������بب إدراج 
ن���������دوة عاجلة مع بداية الس���������نة الجديدة ألهمية 
الموض���������وع، علما أن الكتاب صدر في أكتوبر 

2021 فقط. 
 وق���������د هز الكت���������اب أركان اإللحاد في فرنس���������ا 
وقلب قناع���������ات قديمة حول العل���������وم واإليمان 
رأس���������ا على عقب، واعتبره المؤلفان فجر ثورة، 
محدثا ضج���������ة إعالمية في الصحف والقنوات 
الغربية واألوس���������اط الفكرية والثقافية والعلمية، 
إذ يهدف الكتاب إلى إثبات وجود اهلل اس���������تنادا 
على علوم المادة واألحياء، الفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيا، خالل القرن العشرين، سيما نظرية 
االنفجار العظيم )البيق- بانق( التي أثبتت أن 
للكون بداية، وأسقطت كل النظريات الفلسفية 
والعلمية القائلة بأزلية الكون، كما أش���������رنا لذلك 

في مقالنا السابق. 
مذكرا ببعض األسباب التي جعلتهم يخصصون 
دراس���������ة علمي���������ة ونقدية عاجلة له���������ذا الكتاب، 

منها: 
-1 تحصين الشباب من تيار اإللحاد الخطير، 

المستشري خاصة في ديار الغرب. 
-2ألن بعض البراهين العلمية التي استدل بها 
المؤلفان قائمة على السنن اإللهية المبثوثة في 
اآلفاق، كما يقول الحائز على جائزة نوبل في 
الفيزياء في تقديمه للكتاب:" لم يكن للكون أن 
يستمر كل هذا الوقت ويصل إلى هذه المرحلة، 
ل���������و لم يضبط ضبطا فائقا، فتغيير طفيف جدا 
في كثافة الكون البدائي كان سيؤدي إلى واحد 
من أمرين، إما توسعا س���������ريعا جدا في الكون 
ما  بحيث يس���������تحيل تشكل الشمس واألرض، واإ
توسعا بطيئا يؤدي إلى انهيار جديد قبل والدة 
الشمس منذ 4.7 مليار سنة، مختتما مقدمته، 
بقوله: "فهذه الش���������هادة تعزز منظور الس���������ننية 
الشاملة الذي تقوم عليه األكاديمية، والذي يرى 
أن الكون واإلنسان والحياة تحكمهم سنن إلهية 

دقيقة ومضبوطة ال تتحول وال تتبدل..". 

الكتاب يف حاجة لقراءة نقدية، مع تبيان خلفية 
أصحابه وتوجهاتهم السياسية والروحية :  

 بعده أحيلت الكلمة للبروفيس���������ور محمد سعيد 
موالي م���������ن جامعة باب ال���������زوار، وهو العالم 
المتخصص في الرياضيات والمهتم باإلعجاز 
العلم���������ي في القرآن، ليبدأ بتقديم ممنهج مركز، 
بقراءة شاملة موسعة عن الكتاب، ذكر منها: 
السياق العام الذي ظهر فيه الكتاب، إذ بين أنه 
منذ ما يقرب من أربعة قرون، من كوبرنيكوس 
إلى فرويد م���������رورا بجاليليو وداروين، تراكمت 
االكتشافات العلمية بطريقة مذهلة، مما أعطى 
االنطب���������اع بأنه من الممكن ش���������رح الكون دون 
الحاجة إل���������ى اللجوء إلى إله خالق. وهكذا في 
بداية القرن العشرين، انتصرت المادية فكريا.. 
وبطريقة غير متوقع���������ة ومذهلة، تغير مجرى 
العل���������م في االتجاه اآلخر بق���������وة ال تصدق، إذ 
تعاقبت اكتش���������افات النس���������بية، وميكانيكا الكم، 
وتوس���������ع الكون، وموته الح���������راري، واالنفجار 
العظي���������م، والضبط الدقيق للكون، مما نس���������ف 
القناعات الراس���������خة لدى العقل الجمعي للقرن 
ال� 20 إلى الحد الذي يسمح لنا اليوم أن نقول 
إن المادية، التي لم تكن إال مجرد اعتقاد مثل 
أي اعتق���������اد آخر، ف���������ي طريقها إلى أن تصبح 
اعتقادا غير عقالني، مبينا أن الكتاب ينقس���������م 
إلى قس���������مين، البراهين العلمي���������ة والبراهين من 
خارج العلم، إذ ي���������رى أنه علمي بامتياز، ألنه 
ع���������رض األدلة العلمية الفيزيائي���������ة والبيولوجية 
الحديثة الدالة على وجود اهلل، وفيه الرد العلمي 
للرؤى،  الداحض  الدقيق  الفيزيائي والبيولوجي 
أما قسم البراهين من خارج العلم فهو قائم على 
البراهين الالهوتية، وبراهينه غير منطقية وغير 
معقول���������ة.. تحتاج إلى قراءة نقدية، مبينا خلفية 
أصحابه، معرفا بالمؤلفين وتوجهاتهم السياسية 
والروحية، التي ال يستطيع التحدث فيها إال من 
له ثقافة واسعة وشاملة عن العلم والعلماء في 
فرنسا بالخلفيات المعروفة ألصحاب الكتاب، 
علما أن الدكتور موالي عاش في فرنسا ودرس 
فيها، معرفا أن ميش���������ال إيف بولوري مهندس 
في اإلعالم اآللي وش���������ريك ش���������قيقه في مجمع 
بولوري الصناعي، منها الش���������ركة الكبيرة التي 
بيعت وتحولت إلى ش���������ركة إنتاج اليورانيوم في 

 .)Areva()النيجر ) أريفا
وه���������و أيضا عضو ف���������ي الجمعية المس���������يحية 

 OPUS DEI()أوبي���������س داي – صنع���������ة اهلل(
 .)-l’œuvre de Dieu

أما أوليفيي بوناس���������يس، فهو خريج المدرس���������ة 
المتعددة التقنيات، وخريج المدرسة الكاثوليكية 
بباريس )أوبيس داي - صنعة اهلل(، ومؤسس 
مركز الس���������يدة مريم أم المس���������يح عليه السالم 
 Associationفي مدينة الناصرة، بفلس���������طين

 .Marie de Nazareth
كما بين الدكتور موالي، بقوله: في الجزء الثاني 
"البراهين ال صلة لها بالعلوم" أصال، بل براهين 
فلس���������فية على حد تعبير المحاضر، بعيدة عن 
التخص���������ص، علما أنه حتى مصطلح "الخبير" 
بدعوى التخصص، فككت كثيرا من العلوم، إذ 

كانت - على س���������بيل المثال- الفلسفة كال، ثم 
تفّككت، ش���������ذر مذر: فك إقليدس الرياضيات 
عن الفلسفة، وفك كوبرنيكوس علم النجوم عن 
الفلسفة، وفك نيوتن الميكانيكا أو علم الحركة 
عن الفلس���������فة، وف���������ك داروي���������ن البيولوجيا عن 
الفلس���������فة، وفك فرويد علم النفس عن الفلسفة، 
 Cognitiveواآلن ص���������ارت العلوم االدراكي���������ة
science تنفك تدريجيا عن الفلس���������فة. إذ ال 
ري���������ب أن الفقر الفكري صار ُمدقعا"، على حد 

تعبير، أالن دونو، المفكر الكندي.  
ولباس���������كال كلمة ش���������هيرة في نقد التخصص، 
بحيث يق���������ول، ما ترجمته "بما أنك ال تقدر أن 
تكون ش���������امال وأن تعرف كل ما يمكن معرفته 
م���������ن كل ش���������يء، فأعرف من ال���������كل بضعه، 
فأحس���������ن لك أن تعرف البعض من كل شيء 
من أن تعرف الكل من ش���������يء واحد. إن هذا 
الش���������مول ألجمل، ولو تيّسر لك األمران لكان 
أفضل ل���������ك..."، مختتما بقوله، ب���������أن المادية 
عقيدة مخالفة للمب���������ادئ العقالنية، مركزا على 
قراءة س���������ننية لبعض آيات القرآن الكريم، عن 

خلق اإلنس���������ان من أصل واح���������د، من طين..
أول بي���������ت وضع للناس.. لتنذر أم القرى ومن 
حوله���������ا.. الخ من اآلي���������ات العلمية من القرآن 

الكريم.. 

اجلزء الثاني من الكتاب عبارة عن خرافات الهوتية 
من اليهودية والنصرانية :  

بعده أحيلت الكلمة للبروفيس���������ور عبد الوهاب 
العمري من جامع���������ة أم البواقي، ركز على أن 
الج���������زء الثاني من الكت���������اب عبارة عن خرافات 
الهوتية من اليهودية والنصرانية، أو ما اصطلح 
عليه أصحاب الكتاب باإلبراهيمية، معيبا على 
أصحاب الكتاب اس���������تعمال مصطلحات بعيدة 

عن العلم والمنطق، كمصطلح "المسيح المنقذ 
أو المخل���������ص"، وهناك تناقضات عديدة أصال 
في الكتاب المق���������دس خاصة اإلنجيل الحالي، 
ناصح���������ا بالرجوع إلى بع���������ض المراجع ككتاب 
"إظهار الحق" لرحمة اهلل الهندي، الذي أحصى 
في���������ه صاحبه 125 خط���������أ وتناقضا في كتاب 
مق���������دس!! و 110  أغالط ال تصح بأي حال 
و 45 ش���������اهدا من التحريف اللفظي بالنقصان 
و20 تحريف���������ا لفظيا بالزيادة!! متس���������ائال عن 
"األسفار" الجديد والقديم أننا ال نعرف عددها، 
مبينا أن اإلنجيل ينس���������ب إلى الحواريين األربع 
وال ينسب لسيدنا عيسى عليه السالم، ناصحا 
بقراءة كتب منها "رسالة في الالهوت والسياسة 
"، و" الكت���������اب المقدس في الميزان"، و" العقائد 
الوثني���������ة في الديانات النصراني���������ة" و" خرافات 
اإلنجيل" وغيرها، مقترحا أنه مع بعض الزمالء 
ينوون كتابة دراس���������ة تصحيحي���������ة نقدية للجزء 
الثاني للكتاب ونش���������رها بالعربية والفرنسية في 
القريب العاجل، وهو األم���������ر الذي ركز عليه 

بعض المعقبين في نهاية الندوة.. 

أثـــار ضجـــــة  إعالميـــــة  فــي الساحـــــة  الفرنـكـوفـونيـــة:

ندوة دولية حول  كتاب " اهلل والعلم والرباهني"
 كتبت منذ أسابيع قراءة أولية لكتاب " اهلل والعلم والرباهني" بالفرنسية، والكتاب مثرة حبث دام 3 سنوات بالتعاون مع 20 متخصصا يف علوم خمتلفة، وقد أثار هذا الكتاب 
ضجة كبرية يف الساحة الفرنكوفونية خصوصا، بيعت منه 70 ألف نسخة يف ظرف شهرين فقط، وكنت قد وعدت القارئ الكريم بإمتام القراءة العامة والنقدية أحيانا لبعض 

أجزائه خاصة األخرية منها، اليت فيها شطحات منسوبة للدين خاصة املسيحية واليهودية، ومع مرور الوقت اطلع بعض الزمالء الطلبة واألساتذة على جزئه األول وما نشره 
الدكتور نذير طيار -حفظه اهلل- يف صفحته، وغريه.. أخربني أحد األحباب أن ندوة دولية حول هذا الكتاب، ستعقد هذا األسبوع  عرب وسائل التواصل االجتماعي من طرف 

َصت عموما ما كنت  أساتذة من أهل االختصاص، فشكرته وقلت يف نفسي، " اتهنى الفرطاس من حكان الرأس"، إذ استبدلت ما كنت أنوي إمتامه، بتغطية هلذه الندوة اليت َلَّ
أرغب يف كتابته حينها.. 

أ. حممد مصطفى حابس: جنيف / سويسرا
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-1 المذك������رات بي������ن التأريخ وبن������اء الذاكرة 
الجماعية وحفظ هوية األمة.

من أهم ما يميز الكتابات ذات الطابع التاريخي 
– وم���������ن بينها المذك���������رات- لقي���������ادات العمل 
اإلصالحي، أن الهّم الذي يحمله أصحابها لم 
يكن فقط هّم التأريخ من خالل تدوين األحداث 
كي ال يطالها النس���������يان، أو م���������ن أجل تثبيت 
وجهة نطر محددة في مسائل تاريخية مختلف 
حولها، ولكن أيضا من أجل اإلس���������هام في بناء 
المرحلة  باعتبار  للجزائريين،  الجماعية  الذاكرة 
المؤرخ لها إحدى أهم محطات تاريخهم الطويل 
و جزءا من الهوية التاريخية لهم، بل وأحد أهم 

أسس الروح الوطنية التي تجمعهم.
وتتضح هذه الرغبة في تشكيل الوعي الجمعي 
للجزائريين بالخروج كثيرا من س���������ياق التدوين، 
إلى التأكيد على بعض القضايا واإلسهاب في 
توضيح بعض المواقف، واس���������تحضار صورة 
الوعي الذي يجب أن يصل إلى القارئ عموما، 
ومن لم يعايش األحداث بش���������كل أخص )جيل 
ما بعد االس���������تقالل(، إلثبات الصورة العظيمة 
المقدمة عن هذه الجه���������ود والتضحيات، وأنها 
هي المؤس���������س لصورة الجزائر الحرة المستقلة، 
ولغ���������رس االعتزاز بها لدى األجيال، وش���������حن 
نفوس���������هم بالروح الوطنية وفخ���������ر االنتماء إلى 

الجزائر.

ومن أهم الفوائ���������د التي تجنيها األمة من إعادة 
إحي���������اء تراجم األعالم هو العم���������ل على إعادة 
عطائه س���������ياقات أخرى  موضع���������ة فكره���������م، واإ
للتأثي���������ر واإلصالح، قد ال تكون توفرت له في 
المرحلة التي عاش فيه���������ا صاحبه، والمالحظ 
عل���������ى الكثير من األفكار أنها لم تكن ذات أثر 
كبير في حياة أصحابها؛ ألن العقل اإلنس���������اني 
حينها لم يس���������تطع التعرف على القفزة المعرفية 
التي تمثلها، ولكنها تمكنت بس���������بب التحوالت 
الت���������ي تطرأ على المنظومة المعرفية للناس من 

التموقع الجديد واإلبداع والنفاذ إلى عقولهم.
إن الكثير من السياقات التي ظهر فيها بعض 
األع���������الم كانت تعان���������ي مما يمكننا تس���������ميته 
بسيسيولوجيا الفش���������ل، وكانت إنجازاتهم سابقة 
لزمانها، ولذلك لم تتمكن من تحريك النش���������اط 
الثقافي وجلب األنظار إليها، وبسبب عقدة عدم 
االنتباه إلى الكفاءات في محيطها المحلي، تم 
التعامل معها باعتبارها كغيرها من آحاد الناس، 
لكننا استنادا إلى إعادة طرح ما دونوه نستطيع 
أن نحول أفكارهم ومسارهم النضالي إلى رمزية 
قادرة على المساهمة في النشاط الفكري وبناء 

النماذج والقدوة.
إن األمثلة عن عجز بعض الفاعلين في إثراء 
الساحة الفكرية بكتاباتهم الرائدة كثيرة جدا، من 
أهمها مقدمة ابن خلدون التي بقيت في زمانها 

مج���������رد تأليف ضم���������ن تآليف تاريخي���������ة كثيرة، 
ولكنها تحولت منذ القرن التاس���������ع عش���������ر إلى 
نظريات ودراسات وأسهمت في التحول الكبير 
الذي طرأ على الدراسات التاريخية واالجتماعية 
والسياسية والفلس���������فية وغيرها، ونحن نشهد في 
الس���������نوات األخيرة اهتماما الفتا بكتابات مالك 
بن نبي وأف���������كاره بين الجيل المعت���������ز بانتمائه 
الحضاري والمشبع برغبة جامحة لبناء حضارة 
قوي���������ة تنتمي لهويتها الخاصة وتتطلع للحاضر 

بأداواته وللمستقبل بتحدياته.
-2 قراءة أعمال رجاالت اإلصالح في سياقها 

الزمني :
ال يمك���������ن فهم ال���������دور الكبير ال���������ذي قامت به 
الحرك���������ة اإلصالحية في الجزائر إال من خالل 
تلمس الواقع القائم في المرلة التي عملت فيها 
صالح الفهوم التي  على بع���������ث اللغة العربية واإ
انحرفت بها مختلف التي���������ارات المنحرفة حول 
الدين اإلس���������المي، س���������واء من المتأثرين بلوثة 
التغريب، أو أس���������رى الخط���������اب الطرقي الذي 
تمظهر يومها في صور بائس���������ة بسبب قرون 
من فقدان روحه األولى، وعقود من مس���������اهمة 
االس���������تعمار في تغليب النم���������وذج المتوكل منه 
على النموذج المقاوم المجاهد - مع اإلش���������ارة 
إلى عدم نكران الدور التعليمي اإليجابي للزوايا 
في ميادين التعليم وحفظ الهوية ولكن الحديث 
عن الزوايا الت���������ي انحرفت بالدين إلى نوع من 

السحر والش���������عوذة والتواكلية وس���������ادتها البدع 
واإلنحرافات ومظاهر الش���������رك- ذلك أن الفترة 
كان يخيم عليها الجهل والتخلف بسبب ترسانة 
القوانين الفرنسية التي تعمل على فصل األمة 

عنه انتمائها الحضاري.
ل���������م يكن التعليم عندما توجه له المصلحون في 
جمعية العلماء س���������وى نوع من المغالبة الدينية 
والثقافي���������ة والوطني���������ة والهوياتية ف���������ي مواجهة 
االس���������تعمار الفرنس���������ي، وكان الصب���������ر على 
متطلباته أش���������به بالتضحية بكل شيء، كما أن 
اعتباره طريقا نحو تغيير الوضع الجزائري كان 
منطلقا من وعي عميق أن االس���������تعمار لم يكن 
قادرا على االستمرار في السيطرة على الجزائر 
طيلة تلك العق���������ود إال بعد أن نجح في تجهيل 
الش���������عب وقطع صلته بمكون���������ات هويته وفي 

مقدمتها اللغة والدين والتاريخ.
إن من الخطأ الشنيع أن ينظر اليوم إلى المعلم 
في النصف األول من القرن العش���������رين نظرتنا 
إليه اليوم، حيث التعلي���������م اإلجباري والمدارس 
الكثيرة والجامعات الت���������ي ال تخلو منها والية، 
وحي���������ث صار يبدو أن تحصيل القراءة والكتابة 
أش���������به بالضروري���������ات التي يمثل له���������ا باألكل 
والش���������رب، ولك���������ن البد من النظ���������ر إلى جهود 
اإلصالحيين ضمن الفترة التي عاش���������وا فيها، 
آخذي���������ن باالعتب���������ار المعوق���������ات التي وضعت 

أمامهم من قبل االس���������تعمار من أجل التضييق 
على أنشطتهم.

إن النظ���������ر إلى تلك الجهود ينبغي أن يعود بنا 
إلى س���������ياقاتها ، ثم إلى نتائجه�ا، ألنها لم تكن 
مجرد دروس تلق���������ى أو مواعظ تقدم أو حروفا 
تخط على األلواح، بل كانت أمة تنتش���������ل من 
غياهب الجهل ويعاد لها االعتبار، وتقدم لنفسها 
من جديد في الصورة التي تسمح لها أن تكون 
فاعلة ورائدة وقادرة على التموقع من جديد في 
سجل التاريخ، بعد أن جعلها االستعم�ار مجرد 
تابعة له في كل ميادي���������ن الحياة، عامال على 
استنزافها وتسخير إمكانياتها بما يحقق له دوام 

ظلمه المسلط عليها.
-3 كتاب الش������يخ محمد الصالح بن عتيق: 
أحداث ومواقف في مجال الدعوة اإلصالحية 

والحركة الوطنية.
أ- التأريخ: 

تعد المذكرات والذكريات التي حفظها لنا كتاب 
محمد الصالح بن عتيق م���������ادة بالغة األهمية 
في التأري���������خ الثقافي واالجتماعي والسياس���������ي 
واالقتص���������ادي الجزائري، ذل���������ك أنها تضمنت 
معلوم���������ات بالغة األهمية عن ظروف المجتمع 
الجزائري في النصف األول من القرن العشرين؛ 
خاصة ما تعلق بالفقر واألمية وسيطرة األفكار 
الخرافي���������ة وتحول الدين إلى مجرد طقوس دون 
مضامين روحية وعقلية، كما رصد لنا مجموع 
التيارات الفكرية الت���������ي كانت حاضرة في هذه 
الفترة، منبها إلى أن بعض الجزائريين قد تشربوا 
الثقافة الفرنسية وصاروا ينظرون بعين اإلزدراء 
إلى اللغة العربية والعمل اإلصالحي باعتباره�ا 
عالمة على رفض الحضارة والمدنية، كما نقل 
لنا مختلف الجهود الت���������ي بذلها اإلصالحيون 
ف���������ي النهوض باللغ���������ة وتدريس أح���������كام الدين 
االسالمي، ومبينا الظروف الصعبة التي كان 
يتم فيها النش���������اط، ومقدم���������ا لنا نماذج عن تلك 
المدارس االصالحية التي س����������اهم في تأسيسها 
أو إدارتها أو التدريس بها ، مثل مدرسة الميلية 

وتيهرت وسكيكدة وقلعة بني عباس.  
وقد خصص الشيخ بن عتيق صفحات طويلة 
للترجمة لمش���������ايخ اإلصالح ، ولبعض مواقفه 
دارة  معهم خاصة ما تعلق بالنشاط التعليمي واإ
المدارس، واحتل الش���������يخ اب���������ن باديس المكانة 
األعلى من االهتمام، وهو ما يدل على التأثير 
الكبير الذي مارسه األستاذ على تلميذه، حيث 
ترجم له ترجمة مس���������تقلة، كم���������ا أتى على ذكره 
في الكثير من مباحث الكتاب، إلى الحّد الذي 
يمكنن���������ا أن نعّد كتاب محمد الصالح بن عتيق 
بمثابة الترجمة المصدرية للش���������يخ بن باديس، 
حي���������ث خصص له حوالي 15 بالمائة من مادة 
كتاب���������ه بما فيها حادثة محاول���������ة اغتياله، بينما 
خصص 15 بالمائة أخرى لمشايخ اإلصالح؛ 
مثل الشيخ اإلبراهيمي ومبارك الميلي والعربي 
التبسي وأحمد حماني، وأشار أيضا إلى الشيوخ: 
مصباح حوي���������ذق وأحمد س���������حنون والمناضل 
النقابي الجيجلي: العرب���������ي رولة، وغيرهم من 
الش���������خصيات التي التقاها في مختلف السجون 

التي نقله االستعمار إليها.
وقد عمد الش���������يخ ابن عتي���������ق إلى تبيان موقف 
الشعب الجزائري من مسيرة اإلصالح، والكشف 
عن المعاناة الت���������ي وجدها في بعض المناطق 
والترحاب الذي وجده في مناطق أخرى ، لكن 
صبره وجهده س���������مح له بتجاوز العقبات، حيث 
نجح���������ت مختلف المدارس في جلب الجزائريين 
إليها لسماع صوت اإلصالح، كما أبرز الدعم 
الذي كانت تلقاه جمعي���������ة العلماء من مختلف 

شرائح المجتمع.
ولم يغفل الش���������يخ بن عتيق عن التعرض إلى 
الطريقة التي كانت تدي���������ر بها جمعية العلماء 

المدارس اإلصالحية واالهتمامات التي كانت 
تحركها، وطريقة اختيار المدرسين لها، وأشار 
في مرحلة تحصيل���������ه العلمي إلى طرق التعليم 
في مختلف الزوايا التابعة لمختلف الطرق بميلة 
وقس���������نطينة، حيث بّين بعض نماذج القصور 
الموجودة فيها، والت���������ي تعود أحيانا إلى بعض 
األفكار البالية مثل االعتقاد أن خدمة الش���������يخ 
يحقق البركة أحس���������ن من الدراسة؟؟  كما حفظ 
لن���������ا بعض المعلومات الهام���������ة المتعلقة بطرق 
التدريس في جام���������ع الزيتونة، والفروق التي ال 
حظها عن المستوى العلمي للمدرسين، واعتبار 
ه���������ذا الجامع بمثابة المن���������ارة التي كانت تخرج 
رجال اإلصالح في ب���������الد المغرب، ولم يغفل 
محم���������د الصالح بن عتيق اإلش���������ارة إلى طرق 
انتش���������ار الدعوة االصالحية، مثل التواصل مع 
الن���������اس، واالنتق�ال من مكان إلى آخر، والدور 
الب���������ارز للنش���������اط التجاري في إيص���������ال كلمة 
اإلصالح للمناط���������ق التي ل���������م تبلغها مدارس 

جمعية العلماء.
وع���������ن الث���������ورة التحريرية، فقد رص���������د لنا أولى 
انطباع���������ات الجزائريي���������ن والمس���������توطنين حول 
انفجار ثورة أول نوفمبر، ورد الفعل االستعماري 
عليها، والطريقة التي كانت تصل بها أخبارها 
ذا كان العمل  إلى المعتق���������الت والس���������جون، واإ
اإلصالحي ه���������و ما حاز النس���������بة األكبر من 
اهتمامات صاحب الكتاب، فإنه نبه أيضا إلى 
األس���������اليب االس���������تعمارية في قمع الجزائريين، 
وخاصة من خ���������الل تخصيص���������ه حوالي 20 

بالمائ���������ة )41صفحة ( من الكت���������اب، للحديث 
عن مختلف المعتقالت التي أعتقل فيها، مبرزا 
الظروف التي كان يحياها الس���������جناء، وأساليب 
التعام���������ل الوحش���������ية الت���������ي كان يتع���������رض لها 
الجزائري���������ون، كما حفظ لنا معلومات هامة عن 
الش���������خصيات الوطنية التي تعرضت لالعتقال 

منبها إلى بعض أسبابها.
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ب- بناء الذاكرة الجماعية وحفظ 

مقومات الهوية: 
يش���������تغل على  الذي  الم���������ؤرخ  إن 
حض���������ور الرغبة في بن���������اء الذاكرة 
الجماعي���������ة م���������ن خالل تس���������جيل 
الشخصيات الوطنية لمذكراتهم إنما 
يبحث عن الدوافع النفسية للكت�ابة، 
وليس على الخلفيات الش���������خصية 
والسياسية والجهوية واإليديولوجية، 
ودوافع الكتابة التي تتجه إلى تأكيد 
بعض المف�اهيم القيمية في المجتمع 
من أهم األدوار المنوطة بالتاريخ، 
ألن التاري���������خ حريص على وضع 
اإلنس���������ان في حي���������زه االجتماعي، 

لكي ي���������درك العالقات التي تربطه 
بمن حوله، وأثر هذه العالقات في 
تكوين ش���������خصيته، ما يؤكد الدور 
الكبير للمذكرات – بهذا المعنى- 
في حفظ اللحمة وحماية النس���������يج 

الوطني. 
إن التاريخ بهذا المنظور، يستخدم 
في تنش���������ئة مواطني���������ن مخلصين، 
خاصة عندما يكون تاريخ الوطن 
تاريخا يح���������ق للمواطن الفخر به، 
ويؤدي اس���������تغالله إلى بعث روح 
السمّو واالعتزاز، وهو كذلك وسيلة 
للبعث، في الفترات التي تخبو فيها 
الماضي  األمج���������اد، ويصبح  تلك 
أكثر إش���������عاعا من الحاضر، ألن 
عملي���������ة بن���������اء الذاك���������رة الجماعية 
وتش���������كيل الضمير الوطني تكون 
بمثابة استحضار لحزمة من النور 

إلضاءة عتمة الحاضر.
وفي صورة مذكرات الشيخ المجاهد 
محمد الصالح بن عتيق التي كان 
المعتق���������ل هو موطنه���������ا األصلي 
فك���������رة وحبرا، فقد كان الهدف منها 
نق���������ل تجربته إلى أهل���������ه وتالمذته 
وأصدقائ���������ه خارج الس���������جن، لكي 
تكون لبنة في تشكيل شخصيتهم، 
وقد اعتبر مش���������روع المذكرات في 
رس�الته البنته فاطمة بمثابة القصة 
التي تحمل الدروس والعبر، منبها 
في مقدمة كتابه أنه عمل على أن 

ال يغير ما كتبه سابقا، لكي يحافظ 
على نفس تلك الروح التي صدرت 

عنها المذكرات.
يمكننا أن نلحظ ببساطة الكثير من 
القضايا التي يعمل الش���������يخ محمد 
الصالح بن عتيق على تأكيدها من 
خالل الخروج من س���������ياق التأريخ 
إلى س���������ياق التأسيس الفكري، ذلك 
أن هذه المذكرات تعد تذكيرا بجملة 
من الظروف واألحداث يرى كاتبها 
أنها ينبغي أن ال تغيب عن ذاكرة 

األمة، ومن أهمها:
الممارس���������ات  ش���������ناعة  بي���������ان   •
االس���������تعمارية في الجزائر، ونتاج 
سياس���������اته المختلف���������ة، والتي نجح 

من خاللها ف���������ي تحويل المجتمع 
الجزائ���������ري إلى مجتمع جاهل فقير 
أن���������ه عمد إلى  متخل���������ف، وكيف 
دعم أش���������كال منحرف���������ة من التدين 
استغالله  يمكنه  بحيث  المغشوش 
الس���������تمرار س���������يطرته على البالد 

والعباد.
• إيضاح الدور الكبير الذي قامت 
به الجمعية عبر مدارسها في إعادة 
خراجه�ا من  بعث مقومات األمة واإ
مستنقع الجهل إلى أنوار العلم عبر 
تصوي���������ر المعوق���������ات الكبيرة التي 
كانت تكتنف هذا العمل وموضعة 
هذه األعمال ضمن السياق الزمني 

إلدراك أهميتها.
• إبراز م���������ا تحمله رجال الجمعية 
في نضالهم اإلصالحي سواء في 
مواجهة اإلدارة االس���������تعمارية التي 
عملت على وضع مختلف األلغام 
المصلحي���������ن، أو ما  في طري���������ق 
تعلق بالتقاليد البالية التي تس���������للت 
إلى العقل المس���������لم باعتبارها تمثل 
الدين اإلسالمي كما تقدمه بعض 
التي���������ارات الطرقية المس���������تفيدة من 

استمرار الوضع القائم.
• تبيان الخطورة التي كانت تمثلها 
بعض المش���������اريع التي تصدت لها 
جمعية العلم���������اء على هوية األمة 
وفي مقدمتها المشروع اإلدماجي، 
مع إيضاح مختلف األساليب التي 

لج���������أت إليها الجمعي���������ة في توجيه 
الشعب الجزائري إلى رفض قبول 
ه���������ذه المقترح���������ات باعتبارها نوعا 
من التخلي عن االلتزامات الدينية 
باإلضافة إلى االنتساب الوطني.

• الدور البارز للعمل اإلصالحي 
القاعدة الثورية باعتبارها  في بناء 
انطلقت من الوعي المتش���������كل من 
خالل النش���������اط العلم���������ي والتوجيه 
الوطنية  حي���������اء روح  واإ المعرف���������ي 
واالنتس���������اب إلى األمة الجزائرية، 
وأن الثورة ما كانت لتوجد من فراغ، 
ومن ثمة يبرز اتح���������اد الغاية بين 
التيارات السياس���������ية واإلصالحية، 
ويظه���������ر الث���������ورة باعتبارها منتوجا 
جزائريا جماعيا ش���������ارك كل طرف 
فيه بلبنة في البناء والتشييد، وهذا 
ما أقرت به التقارير االس���������تعمارية 
الس���������رية، فقد أشار الدكتور عالوة 
عمارة في دراس���������ته الرصينة حول 
الشهيدين عمار وعالوة بوضرسة 
إلى وثيقة أعدها مركز االتصاالت 
واالس���������تغالل )CLE( التابع لهيئة 
قي���������ادة األركان المش���������تركة لقوات 
االحت���������الل بالش���������رق الجزائ���������ري، 
وتخ���������ص تطور الث���������ورة التحريرية 
في الفترة الممتدة ما بين -1954
1957 تعتبر الثورة مؤطرة سياسيا 
م���������ن قبل مجموع���������ات تنحدر من 
أسسه  الذي  االس���������تقاللي  الحزب 
مصالي الحاج، لكن على المستوى 
النفسي والديني فقد تهيئت بفضل 

المجهودات العلماء. 
• في قضي���������ة الهوية نلحظ التأكيد 
الكبير للش���������يخ على سبب اهتمام 
المدارس  نشاء  واإ بالتعليم  الجمعية 
باعتب���������اره وس���������يلة إنق���������اذ األم���������ة 
وتخليصه���������ا من حالة االس���������تالب 
عادة إحياء اإلسالم  التي تحياها، واإ
الصحيح في نفوس���������ها، وترس���������يخ 
اإلنتم���������اء إل���������ى اللس���������ان العربي، 
وتأكيد التمازج الموجود بين اللغة 
والدي���������ن والوطن ، ألن الوطن هو 
والدين  لالنتماء،  الجغرافي  الوعاء 
واللغ���������ة هي المرتك���������زات التي من 
خاللها نحي���������ا متميزين داخل هذا 
الفضاء الذي انتمينا إليه في سياق 

التاريخ.
ه���������ذه الق���������راءة البس���������يطة في هذه 
المذكرات ألح���������د رموز اإلصالح 
ليست سوى تذكير باألهمية الكبيرة 
المصلحين،  تراث  على  لالشتغال 
عادة بعثه بين  حيائه، ونش���������ره، واإ واإ
الناس خدمة لرسالتهم التي قامت 
وال زال���������ت على ثالثية: اإلس���������الم 

والعروبة والجزائر.
*أستاذ التاريخ جامعة قسنطينة 
2 عبد الحميد مهري

الشيخ حممد الصاحل بن عتيق يف مدرسة التهذيب بتيارت

الشيخ  نــور الدين رزيق *

موقــــف   و  خـــاطـــــرة

أعلنت الجمعية شعارها الخالد، صرخة مدوية في وجه الباطل االستعماري، شعارا 
يتمثل في الثالثية المتكاملة: »اإلس���������الم ديننا- والعربية لغتنا- والجزائر وطننا« 

وبذلك أفسدت على االستعمار مخططه الذي يعتمد على محاور ثالثة:
- محو اإلسالم من الجزائر.

- محو اللغة العربية.
نكار وجود أمة، أو دولة جزائرية، كانت في يوم  - محو األمة الجزائرية برمتها، واإ
من األيام تطعم ش���������عب فرنسا الجائع )الثورات واالنتفاضات من عهد األمير عبد 

القادر والمقراني إلى الحداد كلها ثورات يغذيها اإلسالم(
وهذا وقد اتخذت الجمعية لتجس���������يد هذا الشعار الثالثي الكلمات: المسجد الحر، 
والمدرس���������ة الحرة، والنادي، والصحيفة، والكشافة اإلس���������المية التي تنشئ البراعم 

الجزائرية على حب الوطن، والتمسك بالمبادئ اإلسالمية.
وكما جاء في الالئحة )السياس���������ة العامة لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين(: 
وهو شعار البد من اإلبقاء عليه كما هو لما فيه من الشمولية واالستيعاب الدقيق، 

وترى الجمعية أن كل تغيير يلحق الشعار تنجر عنه مفاسد كثيرة، منها:
* اإليحاء الواضح بمخالفة نهج الجمعية

* إعط���������اء فرصة لمن يري���������د فصل الجمعية الحالية ع���������ن عهدها األول وأصلها 
القديم

* إيحاؤه بأن الجمعية إحدى ضحايا الدعوات االنفصالية والقبلية والعصبية، التي 
حذر من أثرها الس���������لبي الشيخ عبد الحميد ابن باديس بقوله »ما جمعته يد اهلل ال 

تفرقه يد الشيطان«.

لـماذا نعّضوا على هذا الشعار؟!
»اإلسالم ديننا، والعربية لغتنا، واجلزائر وطننا«

تعـــزيــــة
الاً َوَمْن ُيِرْد َثوَاَب الدُّْنَيا  قال اهلل تعالى: )َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّه ِكَتاباًا ُمَؤجَّ

اِكرِيَن(. ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن ُيِرْد َثوَاَب اْلِخرَِة ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِي الشَّ
بعيون دامعة وقلوب خاش���������عة راضية بقضاء اهلل و قدره، تلقينا نبأ وفاة زوجة السيد إمساعيل 
بوزوايد رئيس البلدية الس���������ابق، وبهذه المناسبة األليمة يتقدم رئيس جمعية العلماء المسلمين 
ــوم ورئيس المكتب الوالئي الش���������يخ أببش مصباح ونائبه  ــرزاق قس ــد ال ــور عب الجزائريي���������ن الدكت
األس���������تاذ أحمد زبير ورئيس المكتب البلدي األس���������تاذ ناصر صحراوي وكل أعضاء الجمعية 
بالوالية، بأخلص وأصدق التعازي والمواساة  لعائلة الفقيدة، راجين من العلي القدير أن يغفر 

للمرحومة وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تعـــزيــــة
 بعي���������ون دامع���������ة وقل���������وب خاش���������عة راضي���������ة بقض���������اء اهلل و ق���������دره، تلقين���������ا نب���������أ وف���������اة

والد الدكتور سعيد معول. 
 وبه���������ذه المناس���������بة األليم���������ة يتق���������دم رئي���������س جمعي���������ة العلم���������اء المس���������لمين الجزائريي���������ن  
ــوم وأعضاء المكت���������ب الوطني للجمعية  بأخل���������ص وأصدق التعازي  ــرزاق قس ــد ال ــور عب الدكت
والمواس���������اة  لعائلة الفقيد، راجين من العلي القدي���������ر أن يغفر للمرحوم وأن يرزق أهله وذويه 

جميل الصبر والسلوان.
اللهم اغف�ر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه 
م���������ن الخطايا كم���������ا ينقى الثوب األبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهال خي�را من 

أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تعـــزيــــة
بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء اهلل و قدره، تلقينا نبأ وفاة الشيخ عالوة عثماني شقيق 

الشيخ  عبد القادر عثماني رحمه اهلل.
الجزائريي���������ن  المس���������لمين  العلم���������اء  جمعي���������ة  رئي���������س  يتق���������دم  األليم���������ة  المناس���������بة   وبه���������ذه 
الدكتور عبد الرزاق قسوم وأعضاء المكتب الوطني بأخلص وأصدق التعازي والمواساة  لعائلة الفقيد، 

راجين من العلي القدير أن يغفر للمرحوم وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
اللهم اغف�ر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووس���������ع مدخله واغس���������له بالماء والثلج والبرد، ونقه 
من الخطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهال خي�را من أهله 

وقه فتنة القبر وعذاب النار.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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يف رحاب الشريعة

قال السائل: 
نحن مجموعة تعاونية فالحية، لنا مزرعة 
متنوعة الغالل، نزرع الحبوب كالش���������عير 
والفول والجلبان، ون���������زرع الخضر كالفلفل 
والطماط���������م والبطيخ، وس���������ؤالنا عن زكاة 
الخضروات. كيف نزكي الخضروات هل 
نخرجه���������ا من عين الغلة، أْم نبيعها ونخرج 

من ثمنها؟
اجلواب

بس���������م اهلل الرحمن الرحي���������م. الحمد هلل رب 
العالمين. والصالة والس���������الم على رس���������ول 

اهلل.
أوال: زكاة الخضر والفواكه، تدخل في باب 
الزروع والثمار، وتختلف عن الحبوب وغالل 
الزراعة، والخضروات والفواكه، يجوز إن 
تزك���������ى يوم الحصاد كس���������ائر الغالل، وأن 
كانت التدخر، كالبطيخ والخيار واليقطين، 
وغير ذلك،  تزكى زكاة العروض التجارية، 

تباع ثم تخرج الزكاة من الثمن.  

 فف���������ي المدونة، قال مال���������ك: الفواكه كلها 
الجوز واللوز والتين، وما كان من الفواكه 
كلها مما يبس ويدخر ويكون فاكهة فليس 
فيها زكاة وال في أثمانها، حتى يحول على 
أثمانه���������ا الحول، من ي���������وم تقبض أثمانها، 
قال مالك: والخضر كلها: القضب والبقل 
والقرط والقصيل والبطيخ والقثاء، وما أشبه 
هذا م���������ن الخضر، فليس فيها زكاة وال في 
أثمانها حتى يحول عل���������ى أثمانها الحول. 
وتزكى بنسبة ربع العش���������ر.5ر2 بالمائة.  

واهلل تعالى أعلم.
ثانيا: قال الس���������ائل: )هل نخرجها من عين 

الغلة، بأن نبيعها ونخرج من ثمنها؟(
ف���������ي العروض  ال���������زكاة  مقادي���������ر نصاب 
التجارية كله���������ا، وما يج���������ري مجراها من 
أح���������كام الزكاة، كأثم���������ان الخضروات، وما 
يس���������تخرج من البحار، وأس���������هم ش���������ركات 
المس���������اهمة، فالنصاب هو مقدار عشرين 
دين���������ارا ذهبيا، )85 غرام���������ا( من الذهب. 

يعني كل المنتجات والعروض التي تحول 
إلى نقود، فالنصاب فيها عش���������رون دينارا 

)85غراما(  
 والمق���������دار الذي يخرج���������ه المزكي هو ربع 
العش���������ر.5ر2 بالمائة. ولهذا يقال للسائل 
إنه عندما يبي���������ع المنتوجات من الخضر، 
ويجمع المال، ويحول عليه الحول، يخرج 

على كل المال ربع العشر.
ولكن الخضر يجوز إخراج زكاتها كالزروع 
ويكون النصاب كنصاب الحبوب. خمسة 
أوسق:}651 كلغ( ويخرج نصف العشر.

ولكن الس���������ائل سأل سؤاال آخر. قال: )هل 
نخرجها من عين الغلة،( أي هل يصح في 
أحكام الزكاة أن يخرج الزكاة من الخضروات 
نفسها؟ كالفالح الذي غرس البطاطا، كذا 
من الهكت���������ارات، ومعها الطماطم، والفلفل، 
وجاءه الفقراء يري���������دون أخذ الصدقات من 

الحقل مباشرة.؟ 
عملية إخ���������راج الزكاة فيه���������ا ثالثة أطراف 

معنيين. صاحب الم���������ال، أي هذا الفالح 
ال���������ذي زرع الخض���������ر وحان وق���������ت جنيها 
وجمعها. والطرف الثاني الفقراء والمساكين 
واب���������ن الس���������بيل  والغارمي���������ن وغيرهم من 
المس���������تحقين. الذين تصرف له���������م الزكاة، 
والطرف الثالث هم السعاة، العاملون على 
جمع الزكاة وصرفها في أبوابها المشروعة. 
فيقال للس���������ائل: الحكم الفقه���������ي يجوز له 
أن يخ���������رج الزكاة من عي���������ن الغلة إن كان 
ذلك يرضي المتصدق ل���������ه. وأما الطريقة 
العملية األفضل فهي التشاور مع العاملين 
على الزكاة، ف���������إذا جاؤوا الفالح بأمر ولي 
األمر وطلب���������وا منه الزكاة من الغلة، أخرج 
من الغل���������ة، وهو جائز ب���������ل هو األصل، 
وفي هذه الحالة يخرج مقدار العش���������ر، أو 
نصف العش���������ر، كحالة زكاة الحبوب. أما 
حتى يبيعها فيخرج ربع العش���������ر مما جمع 
من أثمانها. واهلل تعال���������ى أعلم وهو العليم 

الحكيم.

الشيخ حممد مكركب أبران
Oulamas.fetwa@gmail.com

فــتـــــاوى فــتـــــاوى 

زكاة اخلضروات كالفلفل والطماطم والبطيخ

من بين العلوم الش���������رعية الدينية باب 
واسع كبير، ذو مقاصد بالغة األهمية، 
ف���������ي بناء المجتمع الفاض���������ل، والدولة 
المدنية، هذا الباب من العلوم الشرعية 
الكبرى يسمى }علم السياسة الشرعية{ 
المس���������تمد من القرآن الكريم والس���������نة 
الس���������يرة  العملي في  النبوية، وتطبيقه 
النبوية. ومجال السياسة الشرعية سبعة 
ميادين:}اإلمامة والس���������لطة، والقضاء 
والع���������دل، والدفاع والحماي���������ة، والدعوة 
واإلعالم، والتربية والتعليم، وبيت مال 
المسلمين، واالقتصاد والعمران.{ وفي 
عهد النبي عليه الصالة والسالم كان 
هو الذي يسوس األمة، فقد كان عليه 
الصالة والسالم، إمامهم في الصالة، 
مامهم  مامهم في الجهاد والغزوات، واإ واإ
في تس���������يير ش���������ؤون الدول���������ة. وكانت 
بنو إسرائيل تسوس���������هم األنبياء عليهم 

الصالة والسالم.
ومن بعد النبي صلى اهلل عليه الصالة 
والسالم كان الخلفاء الراشدون رضي 
اهلل عنه���������م. وأولهم أبو بكر الصديق. 
خليفة رس���������ول اهلل -صل���������ى اهلل عليه 
وسلم- واسمه: عبد اهلل بن أبي قحافة 
ب���������ن عثمان بن عامر ب���������ن عمرو بن 
كعب بن س���������عد بن تيم بن مرة. ويلقب 
بعتيق. عن ابن عباس قال: إنما سمي 
عتيًقا لحسن وجهه، وقيل سماه النبي، 
وقيل سمته أمه بدعائها ربها. واشتهر 
ليلة اإلس���������راء  بالصديق منذ صبيحة 
والمعراج. ق���������ال ابن كثير: اتفقوا على 

أن اس���������مه )عبد اهلل بن عثمان(. ولد 
بع���������د مول���������د النبي -صل���������ى اهلل عليه 
وسلم- بسنتين وأشهر؛ فإنه مات وله 
ثالث وس���������تون س���������نة. في آخر السنة 

الثانية عشر، للهجرة.
ولي الخالفة بعد وفاة النبي صلى اهلل 
عليه وس���������لم. أخرج الواقدي من طرق 
عن عائش���������ة، وابن عمر، وسعيد بن 
المسيب، وغيرهم -رضي اهلل عنهم- 
أن أبا بكر بويع يوم قبض رس���������ول اهلل 
-صلى اهلل عليه وس���������لم- يوم االثنين 
الثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع األول 

سنة إحدى عشرة من الهجرة. 
وكان���������ت كثير من األح���������داث تنبئ له 
بالخالفة من بعد النبي صلى اهلل عليه 
وس���������لم، كما ورد في هذا الخبر. عن 
محم���������د بن جبير بن مطعم، عن أبيه، 
ق���������ال: أتت امرأة النبي صلى اهلل عليه 
وس���������لم، فأمرها أن ترجع إليه، قالت: 
أرأي���������ت إن جئت ولم أج���������دك؟ كأنها 
تق���������ول: الموت، ق���������ال صلى اهلل عليه 
وس���������لم: ]َفِإْن َلْم َتِجِديِني َفْأِتي َأَبا َبْكٍر[ 

)أخرجه البخاري »3659/7( 
وقد َأمَّ الناس ف���������ي  الصالة في عهد 
النبي صل���������ى اهلل عليه وس���������لم. ففي 
الخبر، عن سهل بن سعد، قال: كان 
قتال بي���������ن بني عمرو بن عوف، فبلغ 
ذلك النبي صلى اهلل عليه وسلم، فأتاهم 
ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال لبالل: 
]إن حضرت صالة العصر ولم آتك، 
فم���������ر أبا بكر، فليص���������ل بالناس[ فلما 
حضرت العص���������ر أذَّن بالل، ثم أقام، 
ثم أمر أبا بكر، فتقدم، قال في آخره: 
اَلِة َفْلُيَسبِِّح  ]ِإَذا َناَبُكْم َش���������ْيٌء ِفي الصَّ
النَِّس���������اُء[  )ُيَصفِّق(  َوْلُيَصفِِّح  الرَِّجاُل، 

)رواه أبو داود:941/1(.
وهذه خطبته يوم ولي الخالفة. خطب 
الناس فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: 

ا َبْعُد َأيَُّها النَّ���������اُس َقْد َوِليُت َأْمَرُكْم  }َأمَّ
َوَلْسُت ِبَخْيِرُكْم َوَلِكْن َنَزَل اْلُقرْآُن َوَسنَّ 
النَِّب���������يُّ - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم - 
َنَن َفَعلََّمَنا َفَعِلْمَنا. اْعَلُموا َأنَّ َأْكَيَس  السُّ
اْلَكْي���������ِس التَّْق���������َوى وََأنَّ َأْحَم���������َق اْلُحْمَق 
ِعيُف  اْلُفُج���������وَر. وََأنَّ َأْقوَاُكْم ِعْنِدَي الضَّ
َحتَّى آِخَذ َلُه ِبَحقِِّه وََأنَّ َأْضَعَفُكْم ِعْنِدَي 
. َأيَُّها  اْلَق���������ِويُّ َحتَّى آِخ���������َذ ِمْنُه اْلَح���������قَّ
النَّاُس ِإنََّما َأَنا ُمتَِّبٌع َوَلْس���������ُت ِبُمْبَتِدٍع. 
ْن زُْغُت  وَاِإ َفَأِعيُنوِن���������ي  َأْحَس���������ْنُت  َفِإْن 
َفَقوُِّموِني.{. )ابن س���������عد في الطبقات 
الكبرى ط. العلمية. 136/3(. ونص 
���������ا َبْعُد َأيَُّها  الخطب���������ة عند الطبري:}َأمَّ
النَّاُس، َفِإنِّي َقْد ُولِّيُت َعَلْيُكْم َوَلْس���������ُت 
ْن  ِبَخْيِرُكْم، َفِإْن َأْحَس���������ْنُت َفَأِعيُنوِني، وَاِإ
ْدُق َأَماَنٌة، وَاْلَكِذُب  َأَسْأُت َفَقوُِّموِني الصِّ
ِعيُف ِفيُك���������ْم َقِويٌّ ِعْنِدي  ِخَياَن���������ٌة، وَالضَّ
َحتَّ���������ى ُأرِيَح َعَلْيِه َحقَُّه ِإْن َش���������اَء اللَُّه، 
ِعي���������ُف ِعْنِدي َحتَّى  وَاْلَق���������ِويُّ ِمْنُكُم الضَّ
آُخ���������َذ اْلَحقَّ ِمْنُه ِإْن َش���������اَء اللَُّه ال َيَدُع 
َأَحٌد ِمْنُكُم اْلِجَهاَد ِفي َس���������ِبيِل اللَِّه، َفِإنَُّه 
 ، ال َيَدُعُه َق���������ْوٌم ِإال َضرََبُهُم اللَُّه ِبالذُّلِّ
ُهُم  وال َتِشيُع اْلَفاِحَش���������ُة ِفي َقْوٍم ِإال َعمَّ
اللَُّه ِباْلَب���������الِء َأِطيُعوِني َما َأَطْعُت اللََّه 
َوَرُسوَلُه، َفِإَذا َعَصْيُت اللََّه َوَرُسوَلُه َفال 
َطاَعَة ِلي َعَلْيُك���������ْم ُقوُموا ِإَلى َصالِتُكْم 

َرِحَمُكُم اللَُّه!{ )الطبري:3/210(
قال مالك: }ال يك���������ون أحًدا إماًما أبًدا 
إال على هذا الش���������رط{ هل علمت ما 
معنى قول مال���������ك؟ معناه: أن الحاكم 
اليكون حاكما بحق إال إذا كان كأبي 
بكر وعمر في الحك���������م. وأن أي أحد 
اليستحق أن يكون إماما للدولة إال إذا 
كان قادرا علم���������ا وفقها وقدرة على أن 
يحقق لكل ذي حق حقه بالتمام، كما 
تنص شريعة اإلسالم، وأن يقيم الدين 
والعم���������ران، ويحقق األم���������ن واألمان، 
ال فليجل���������س في بيته كأحد من عباد  واإ

الرحمن.
أوال: من السياس���������ة الش���������رعية: سياسة 
الوفاء واألمانة والثقة: الحاكم المس���������لم 
الحق م���������ن كان يؤتمن على بيت مال 
المس���������لمين، من اإلبرة، إلى األراضي 
والثروات، ف���������ال يضيع درهم واحد من 
أفقر  المس���������لمين. ويحفظ وديعة  مال 
الناس وأحقرهم، ف���������ي المجتمع،  هل 
فهمت مدلول هذا الخبر؟ أيها الحاكم؟؟   
عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهم، 
قال: قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
»لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك 
هكذا وهكذا وهك���������ذا«، فلم يجئ مال 
البحرين حت���������ى قبض النبي صلى اهلل 
عليه وس���������لم، فلما ج���������اء مال البحرين 
أم���������ر أبو بكر فنادى: من كان له عند 
النب���������ي صلى اهلل عليه وس���������لم عدة أو 
دين، فليأتنا، فأتيت���������ه فقلت: إن النبي 
صلى اهلل عليه وس���������لم ق���������ال لي: كذا 
وكذا، فحث���������ى لي حثية، فعددتها، فإذا 
هي خمس مائ���������ة، وقال: خذ مثليها.[ 
)البخ���������اري »2296/4( ه���������ل علمتم 
مدلول هذا الخبر؟ متى يثق المواطن 
في دولته؟ عندما يعده المس���������ؤول بأن 
يعطيه ف���������ي التاريخ الفالني كذا وكذا. 
فإذا حان التاري���������خ أعطاه، فإن غاب 
وجاء مسؤول مكانه أعطاه الحق الذي 
ُوِعَدبه بالتم���������ام، ألن المواطن يتعامل 
ويتعاقد مع مؤسس���������ات الدولة، حينها 

تثق الرعية في راعيها،.
ثانيا: ومن السياسة  الشرعية: أن يدوم 
القانون، وتحفظ العقود، والمعاهدات: 
فيأمن الناس على م���������ا تعاقدوا عليه. 
فيظل الدستور هو الدستور طول حياة 
المجتمع، وغير مخالف للدين. ويظل 
قانون البيع والشراء. فيأمن الناس على 
ملكياتهم األرضي���������ة العقارية والمالية، 

والعهود والضمانات.

ثالثا: ومن السياسة الشرعية:  ضمان 
الحقوق األصلية لكل أفراد الرعية: حق 
الملكية في الحالل، في كل ما أحله اهلل 
تعال���������ى، فال ُيغتصب حق ملكية أحد. 
في النقود والعق���������ارات ما دام لم يظلم 
ولم يعتد على أحد. وحق الموطن في 
التنقل حيث شاء ما دام ال يعتدي على 
أحد. وأن ُيضمن حق التعلم لكل فرد. 
وحق العمل واالحتراف لكل فرد بقدر 
استطاعته وفي حدود ما يملك. وحق 
ممارسة التجارة لكل فرد، وأن اليترك 
الخراج أو ما يسمونه الضريبة، أن ال 
يترك لتقدي���������رات متغيرة ومرتجلة وبناء 
على اجتهادات ش���������خصية وتعليمات 
مصلحية، بل السياسة الشرعية تفرض 
أن يك���������ون مقدار الخراج معلوما وثابتا 
للجميع يعلمه العامة والخاصة، بنسب 
على رأس مال الث���������روة اليتغير. وأن 
تعل���������ن حصيلة الدخ���������ل القومي لمال 
المسلمين كل سنة، ويوقع على البيان 
المفتي العام، ومساعدوه من العلماء.

رابعا: ومن السياس���������ة الشرعية: إعداد 
مجلس الش���������ورى من العلم���������اء الفقها 
)قلت من العلماء الفقهاء( المجتهدين: 
وهذا المجلس يرأسه المفتي العام. كان 
أبوبكر يستشير العلماء من الصحابة. 
وقد اعترضهم حدثان كبيران بارزان: 
وهما الردة، وتمرد بعض الناس على 
الدولة، وأعلنوا العصيان بامتناعهم عن 
أداء ال���������زكاة. والحدث الثاني: انطالق 
الفتوحات خارج الجزيرة العربية. ولكن 
الخليف���������ة أبا بكر الصديق بسياس���������ته 
الحكيمة التي اس���������تمدها من السياسة 
النبوي���������ة، والصحاب���������ة الصادقون معه 
الذين امتازوا بالطاعة والتطاوع، تغلبوا 
على هذه الصعوبات الشاقة المرهقة، 
وتغلب���������وا على فتن ال���������ردة، التي كانت 
أول امتحان عصيب واجه الخالفة.  

سياســــة اخللفـــاء الراشـــديـــن
يف تسـيــيــر الدولـــة وإمــامـــــة الـمسلميـــن

أ. حممد مكركب 
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يف رحاب الشريعة

-19 ﴿َوَجَعُل������وا اْلَمَلِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد 
الرَّْحَم������ِن ِإَناثًا َأَش������ِهُدوا َخْلَقُهْم َس������ُتْكَتُب 

َشَهاَدُتُهْم َوُيْسَأُلوَن﴾:
هذا مواصلة إلبطال مقالتهم، أبطلت في اآلية 
الس���������ابقة بمخالفتها للعق���������ل، ولما يجب هلل من 
كم���������ال، فكمل إبطالها في هذه بأنه ال يس���������تند 
إلى دليل الحس، وذلك أنهم لم يروا بداية خلق 
المالئك���������ة حتى يعرفوا أنه���������م إناث: وهل كانوا 
حضورا؟ تس���������جل دعواهم هذه، ويسألون عنها 

أي يعاقبون عليها، وهذا تهديد لهم بالعقاب.
ا   -20﴿َوَقاُلوا َلْو َش���������اء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهم مَّ

َلُهم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َيْخُرُصوَن﴾:
هذا بيان لمعاذير المش���������ركين الزائفة لما وقعت 
عليهم الحجة، يقص���������دون إفحام النبي-صلى 
اهلل عليه وس���������لم- والمسلمين فيقولون: لو شاء 
اهلل ما عبدنا األصن���������ام، ولوال أن اهلل ال يحب 
أن نعبدها لصرفنا ع���������ن عبادتها، وتوهموا أن 
هذا الع���������ذر، قاطع لج���������دال النبي-صلى اهلل 
عليه وس���������لم-، ألنهم س���������معوا من دينه أن اهلل 
هو المتصرف في الحوادث فتأولوه على غير 

المراد منه.
وأغلبه���������م كانوا يعبدون األصن���������ام، ومنهم من 
يعب���������دون الجن، وآخرون يعبدون المالئكة مثل 
بني مليح حي من خزاعة، ولكن لم يعبد منهم 
المالئكة إال طوائف قليلة، وليست هي الديانة 
العام���������ة للعرب، ومثار الغل���������ط تخليط العامة، 
والدهم���������اء من عه���������د الجاهلية بين المش���������يئة 
واإلرادة، وبين الرضى والمحبة، فالعرب كانوا 
ن ش���������اء اهلل، فخلطوا بين  يقولون ش���������اء اهلل، واإ
مش���������يئة اهلل بمعنى تعلق إرادته بوقوع ش���������يء، 
وبين مش���������يئته التي قدرها في نظام العالم بربط 
المسببات بأس���������بابها، واتصال اآلثار بمؤثراتها 
التي رتبها اهلل، بقدر حين كون العالم، ونظمه 
وأقام سننه والنواميس التي ال تخرج عن مدارها 
إال إذا أراد اهلل قل���������ب نظامه���������ا لحكم���������ة أخرى 
فمشيئة اهلل بالمعنى األول يدل عليها ما أقامه 
من نظام أحوال العالم وأهله، ومشيئته بالمعنى 
الثاني تدل عليها شرائعه التي بعث بها رسله.

وهذا الخلط بين المش���������يئتين هو س���������بب خبط 
أهل الضالالت من األمم، ومثار أهل الجهالة 
والقصور من المس���������لمين ف���������ي معنى القضاء 
والقدر، ومعن���������ى التكليف والخطاب، وقد تبين 
ذلك س���������ابقا عند قوله تعالى: }َس���������َيُقوُل الَِّذيَن 
َأْش���������َرُكوْا َلْو َشاء الّلُه َما َأْش���������َرْكَنا واََل آَباُؤَنا واََل 
َحرَّْمَنا ِمن َش���������ْيٍء َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهم 
َحتَّى َذاُقوْا َبْأَس���������َنا{]األنعام/148[ ولذلك جاء 
ا َلُهم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم﴾  الج���������واب بقوله تعالى:﴿مَّ
أي ليس لهم مستند، وال حجة، وكالمهم مبني 
عل���������ى التباس المش���������يئة التكوينية، بالمش���������يئة 
التكليفية أو التش���������ريعية، فكان أمرهم خاليا من 
العلم اليقيني، إنما هي جهالة وسفسطة ولبس، 
إن هم إال يخرصون أي يتوهمون ويظنون بما 

ال حجة فيه.
-21﴿َأْم آَتْيَناُه������ْم ِكَتابًا مِّن َقْبِلِه َفُهم ِبِه 

ُمْسَتْمِسُكوَن﴾:
بعد أن أبطل اعتقادهم بدليل عقلي انتقل األمر 
إلى إبطال استناد عقيدتهم إلى حجة نقلية بعث 
بها العالم بحقائق األش���������ياء، وهي من ش���������ؤون 

اهلل وحده.
واالس���������تفهام إنكاري أي م���������ا آتيناهم كتابا من 
قبل���������ه أي قبل القرآن وه���������و ال يأتي إال بالحق 
الذي يستمسك به، وهؤالء ليس لهم من كتاب 
يستعصم به، ويستمسك أي يثبت عليه ويؤخذ 

مسلما به.

ٍة  -22﴿َبْل َقاُلوا ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا َعَلى ُأمَّ
ْهَتُدوَن﴾: نَّا َعَلى آَثارِِهم مُّ وَاِإ

أي لي���������س لهم علم فيما قالوه وال نقل، وش���������أن 
العاقل أن يميز بين ما جاءهم به النبي-صلى 
اهلل عليه وسلم- وبين ما تلقوه من آبائهم تقليدا 
أعمى، ومعنى أمة مّلة ودين وتقليد، سائرون 
عليه تقليدا آلبائهم فاغتروا بآبائهم دون تأمل، 

ليميزوا بين الباطل والحق.
-23﴿َوَكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِفي َقْرَيٍة 
مِّن نَِّذيٍر ِإلَّ َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَنا 

ْقَتُدوَن﴾: نَّا َعَلى آَثارِِهم مُّ ٍة وَاِإ َعَلى ُأمَّ
هذه جملة معترضة لتس���������لية النبي-صلى اهلل 
عليه وس���������لم- على تمس���������ك المش���������ركين بدين 
آبائه���������م، أي ومثل قولهم لك قال المترفون من 
أهل القرى لرسلهم من قبلك، والمقصود أن هذه 
عادة أهل الضالل من السابقين والالحقين، قد 
استووا في هذا وفي النظر القاصر، والطغيان، 

فإن الرسل من قبله لقوا ما لقي.
والمترف���������ون: جم���������ع مترف هو المنّع���������م بالنعم 
والمت���������ع والغنى، والمعنى: أنهم مثل قريش في 
البطر بالنعمة الت���������ي أنعمها اهلل عليهم، حتى 
نس���������وا احتياجهم إلى اهلل: وتماثلوا في االقتداء 

بآبائهم وتقليدهم بدون تأمل عقلي وال تدبر.
ا َوَجدتُّْم  -24﴿َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكم ِبَأْهَدى ِممَّ
َعَلْي������ِه آَباءُك������ْم َقاُلوا ِإنَّا ِبَما ُأْرِس������ْلُتم ِبِه 

َكاِفُروَن﴾:
أمره اهلل أن يجيبهم، أي جئتكم بأهدى من دين 
آبائكم، هل تبقون عل���������ى دين آبائكم وتتركون 
ما هو أهدى وأقوم؟ والمقصود من االس���������تفهام 
تقريرهم على ذلك، ودعوتهم للنظر فيما اتبعوا 
في���������ه آباءهم، لع���������ل أن يكون م���������ا دعاهم إليه 

أهدى.
فم���������ا كان جوابهم أي ج���������واب المترفين إال أن 
قال���������وا: ال نتبعكم ونترك ما وجدنا عليه آباءنا، 

وأصروا على كفرهم.
-25﴿َفانَتَقْمَن������ا ِمْنُه������ْم َفانُظْر َكْيَف َكاَن 

َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبيَن﴾:
أي انتقمنا منهم إثر تصريحهم بتكذيب الرسل، 
وه���������ذا تهديد باالنتقام من الذين ش���������ابهوهم في 
مقالهم، وهم كفار قري���������ش، واالنتقام من النقم 
وه���������و المكافأة بالس���������وء، يقال إذا كافأ الس���������وء 

والمراد باالنتقام استئصالهم وانقراضهم. 
﴿َفانُظ���������ْر َكْيَف َكاَن َعاِقَب���������ُة اْلُمَكذِِّبيَن﴾: هذا 
أمر بالنظر والتأمل فيما قص اهلل على رسوله 
من أخبارهم، وليس أمرا باإلبصار الحسي، إذ 
أنه لم يش���������اهد االنتقام منهم، ويجوز أن يكون 
الخطاب لغير معي���������ن، بل لكل من يتأتى منه 

التأمل. 
ْذ َقاَل ِإْبرَاِهيُم ِلَِبيِه َوَقْوِمِه   -26-27﴿وَاِإ
ا َتْعُبُدوَن * ِإلَّ الَِّذي َفَطَرِني  مَّ ِإنَِّني َبرَاء مِّ

َفِإنَُّه َسَيْهِديِن﴾:
لما ذكره���������م باألم���������م الماضية وش���������به حالهم 
بحاله���������م، جاء ذكر أمثلة من أحوال هذه األمم 
وابت���������دأ بقصة إبراهيم وقوم���������ه، إيقاظا لعقولهم 
بأن األولى باالتباع هو إبراهيم الذي يفخرون 

باالنتساب إليه.
 والمعن���������ى: واذك���������ر زمان ق���������ول إبراهيم ألبيه 
وقومه صريحا في البراءة من الش���������رك، وعبادة 
األصن���������ام، ووقع االهتمام بذكر أبيه وهو واحد 
من قومه، ألن براءة إبراهيم مما يعبد أبوه أقوى 
داللة على تجنب عب���������ادة األصنام، بحيث ال 
يتس���������امح في ذلك، ولو مع أق���������رب الناس إليه 

باعتباره موحدا وهو أبوه.
وليكون إبراهيم أولى باالقتداء به من اآلباء أي 

فما كان لكم أن تقتدوا بآبائكم المشركين، وهال 
اقتديتم بأفضل آبائهم وهو إبراهيم؟

إن الذي فط���������ر إبراهيم ال ينف���������ك إبراهيم عن 
توحيده وعبادته، والمعن���������ى: إني اهتديت إلى 

بطالن عبادتكم األصنام بهدي من اهلل.
-28﴿َوَجَعَلَها َكِلَمًة َباِقَيًة ِفي َعِقِبِه َلَعلَُّهْم 

َيْرِجُعوَن﴾:
أي أعلن كلمة التوحي���������د لمعاصريه من قومه 

وجعله���������ا كلم���������ة باقية ف���������ي عقبه، 
ينقله���������ا جي���������ل إل���������ى جيل من 

األمم، فأوص���������ى بها بنيه، 
وأن يوص���������وا ه���������م بنيهم 
به���������ا، فبتل���������ك الوصية 
أبقى كلم���������ة التوحيد، 
ف���������ي ذريت���������ه وعقبه 
بي���������ن  ينش���������رونها 

الناس.
الذرية  هم  والعقب 
الذين ال ينفصلون 
من أصلهم بأنثى، 
أي جع���������ل إبراهيم 
كلمة التوحيد باقية 
بالوصية  عقبه  في 
به���������ا راجي���������ا أنه���������م 

يرجعون أي يتذكرون 
ران  إذا  التوحي���������د  بها 

ري���������ن عل���������ى قلوبهم أو 
استحسنوا عبادة األصنام، 

حين  الكلمة  بتل���������ك  فيهتدون 
يضيق الزمن عن بس���������ط الحجة 

فالكلمة التي تجعل شعارا لشيء تصبح 
صابته فاستحضاره يغني  مبدأ قد تبين صدقه واإ
عن إع���������ادة البرهنة عليه، فيكون مرجعا يرجع 
إلي���������ه الناس، إذا فتنوا، فالرجوع هو العودة إلى 

ما تدل عليه تلك الكلمة.
والمعنى: يرج���������ع كل من حاد عنها إليها، وقد 
بسط هذا األمر في رسالة ابن عاشور »طهارة 
النسب النبوي من النقائص« ويمكن القول بأن 
الدعوة إلى وجود اهلل ووحدانيته قد بلغت أكثر 
األمم، بما تناقلوه من الرس���������ل السابقين، ومن 
ه���������ذه األمم العرب الذين أهملوا النظر فيما هو 

شائع بينهم، أو تغافلوا عنه، أو أعرضوا.
-29﴿َب������ْل َمتَّْعُت َه������ُؤَلء َوآَباءُهْم َحتَّى 

ِبيٌن﴾: َجاءُهُم اْلَحقُّ َوَرُسوٌل مُّ
أي لم يحصل ما رجاه إبراهيم من رجوع بعض 
عقبه إل���������ى الكلمة التي أوصاهم بها وبرعايتها 
مث���������ل العرب، وهي من أق���������دم األمم، فإنهم لم 
يرجع���������وا إلى كلمته قبل بعثة الرس���������ول-صلى 
اهلل علي���������ه وس���������لم- فلم يرجعوا إل���������ى التوحيد، 
وال أخ���������ذوا بوصي���������ة إبراهيم، ف���������إن اهلل متعهم 
بالبق���������اء إل���������ى أن يجيء رس���������ول إليهم بالحق 
لحكمة علمها اهلل يرتبط بها وجود العرب زمنا 
طويال بدون رس���������ول، إلى أن حان إبان مجيئه 
والمقصود بهؤالء مش���������ركو مكة، ولم ينبه على 
هذا المصطلح القرآن���������ي أحد قبله، وآباؤهم هم 
الذين سنوا لهم عبادة األصنام، مثل عمرو بن 
ُلحّي، والتمتيع هنا هو التمتيع باإلمهال وعدم 
المؤاخذة واالس���������تئصال، والمراد بالحق القرآن 
فانته���������ى هذا التمتع، بمجيئ���������ه فأخذوا بالعقاب 
تدريجا في بدر، وحنين، وفتح مكة، والرس���������ول 
المبين هو محمد-صلى اهلل عليه وسلم- فهو 
أوض���������ح الهدى، وأبان األدل���������ة، وجاء بأفصح 
كالم مبين���������ا معاني دينه وألف���������اظ كتابه، فأراد 
اهلل تشريف جماعة من عقب إبراهيم بإنقاذهم 

من الش���������رك والضالل، بإرسال أفضل الرسل، 
وأفضل الشرائع.

ا َجاءُهُم اْلَحقُّ َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر  -30﴿َوَلمَّ
نَّا ِبِه َكاِفُروَن﴾: وَاِإ

كان لهم العذر قبل مجيء الحق والرسول حيث 
شاعت سيطرة الغفلة وما صارت إليه الغشاوة 
القديمة إلى جهالة، فكان المتوقع أن يستيقظوا 
لما جاءهم الحق ورسول مبين، فيتذكروا كلمة 
أبيه���������م إبراهيم، ولكنه���������م لما جاء هذا 
الحق: قالوا هذا س���������حر، فازدادوا 
ص���������رارا على  ش���������ركا وغفلة واإ

العناد.
التعجيب  إلى  يشير  وهذا 
م���������ن حاله���������م وكفره���������م 
من  وبمجيئه  بالق���������رآن 

عند اهلل. 
َلْوَل   -31﴿َوَقاُل������وا 
َل َهَذا اْلُقرْآُن َعَلى  ُنزِّ
اْلَقْرَيَتْيِن  ������َن  مِّ َرُجٍل 

َعِظيٍم﴾:
فل���������م يؤمن���������وا بكونه 
رسوال ألنه لم يكن من 
عظماء أهل القريتين: 
مك���������ة والطائف، وهما 
أكبر ق���������رى تهامة، فهم 
ال يخضعون إال لس���������ادة 
قومه،  في  وأشهرهم  القوم، 

وألوسعهم ثروة.
 -32﴿َأُه������ْم َيْقِس������ُموَن َرْحَمَة 
ِعيَشَتُهْم  َبْيَنُهم مَّ َقَس������ْمَنا  َنْحُن  َربَِّك 
ِفي اْلَحَي������اِة الدُّْنَيا َوَرَفْعَن������ا َبْعَضُهْم َفْوَق 
َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُهم َبْعضًا ُسْخِرّيًا 

ا َيْجَمُعوَن﴾: مَّ َوَرْحَمُت َربَِّك َخْيٌر مِّ
هذا اس���������تفهام إنكاري، أنكر عليهم ما يذهبون 
إلي���������ه من أن هذا القرآن ل���������وال أنزل على رجل 
عظي���������م م���������ن مك���������ة أو الطائف، ل���������ه األموال 
والس���������يادة، ونصبوا أنفسهم منصب من يتولى 
تخي���������ر أصناف الناس للرس���������الة عن اهلل، فهذا 
إبط���������ال لزعمهم، وتخطئة له���������م في تحكمهم، 
وجعلوا ألنفس���������هم قس���������مة لرحمة اهلل باختيارهم 
لمن يرسله اهلل من البشر المتأهل إلبالغها إلى 
الناس، وكانوا قد قصدوا االستخفاف بالرسول، 
فرفع اهلل ش���������أنه، وأقبل على خطابه تأنيسا له 

بإظهار أن اهلل ربه، أي متولي أمره وتدبيره.
أي لما قس���������منا بين الناس معيش���������تهم، فساروا 
في حياتهم وأموره���������م على ما هيأ اهلل لهم من 
نظام الحياة ببالغ حكمت���������ه فجعل منهم أقوياء 
وضعفاء وأغنياء وفقراء فسخر بعضهم لبعض 

في أشغالهم.
ومعنى »س���������خريا« الجبر عل���������ى عمل بدون 
اختي���������ار أي ليخدم بعضهم بعضا في ش���������ؤون 
حياتهم، فاإلنس���������ان مدن���������ي بالطبع أي محتاج 

بعضهم لبعض بالضرورة.
أي قسمنا بينهم معيش���������تهم، ليستعين بعضهم 
ببعض فيتعارفوا ويتجمعوا ألجل حاجة بعضهم 
إلى بعض، فتتكون بذلك مجتمعات ومدن، إن 
المال الذي جعلوه عماد االصطفاء للرسالة هو 
أقل من رحمة اهلل، فهي خير مما يجمعون من 
المال الذي جعلوه س���������بيل التفضيل، فإن المال 
ش���������يء جمعه صاحبه لنفس���������ه، فال يكون مثل 
اصطفاء اهلل اإلنس���������ان ليرسله للناس، ورحمة 
اهلل هي اختي���������ار اهلل عبده للرس���������الة عنه إلى 

الناس.      
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يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمة اهلل عليه: 
»رأي���������ت البنت البارحة قد أخذت ش���������يئًا من 
الفاصولياء وش���������يئًا من الرز، وضعتهما في 
طبق كبير من النح���������اس، ووضعت عليهما 
قلياًل من الباذنجان، ورمت في الطبق خيارة 
وحبات من المشمش، وذهبت به، فقلت: لمن 
هذا يا بنت؟ قال���������ت للحارس، أمرتني جّدتي 
أن أدفعه إليه. قلت: ارجعي يا قليلة الّذوق، 
هاتي صينّية، وأربعة صحون صغار، وملعقة 
وس���������ّكينًا وكأس ماء، وضعي كل جنس من 
الّطعام في صحن نظيف، فوضعت ذلك كّله 
في الّصينية مع الملعقة والّس���������كين والكأس. 
وقل���������ت: اآلن اذهبي به إلي���������ه، فذهبت وهي 
س���������اخطة تبربر وتقول كالمًا ال ُيفهم. فقلت: 
ويحك، هل خسرت ش���������يئًا؟ إن هذا الّترتيب 
أفض���������ل من الّطع���������ام، ألّن الّطع���������ام صدقة 
بالمال، وهذه صدق���������ة بالعاطفة، وذلك يمأل 

البطن، وهذا يمأل القلب«.
ياهلل ياهلل ياهلل، واهلل لقد وضع الّشيخ الفاضل 
يده على الجرح، وشّخص لنا مرضا عصيبا 
ابتلين���������ا به، فل���������م تنج منه إاّل فئ���������ة قليلة من 
الّناس، إّنه مرض البخل بالعواطف والّتقتير 
بالمش���������اعر، وهو أشّد فتكا من مرض البخل 
بالمال، مع أن بذل األّول أسهل من الّصدقة 
بالّثاني وأيسر، ولكّنك تجد أحدنا يستنكف أن 
يبذل ش���������يئا من عواطفه ويستثقل أن يتصّدق 
ببعٍض من مشاعره وأحاسيسه، كأّن البذل من 
هذه أو الّصدقة من تلك ضرب من الّتعجيز 

و تكليف بما ال يطاق. 
فباهلل عليكم أّيها الّس���������ادة ما ضّر الواحد مّنا 
أن يبتس���������م في وجه إخوان���������ه أو يلقاهم بوجه 
طلق بش���������وش؟! ما ضرّه أن ينطق لسانه بما 

يجبر الخواطر ويؤّلف القلوب؟!
لم العبوس واالكفهرار؟ لم القس���������وة والجفاء؟ 
لم العجرف���������ة والجمود؟ ألم يقل الّنبي -صلى 
ُمَك ِفي َوْجِه َأِخيَك َلَك  اهلل عليه وسلم-: »َتَبسُّ
َصَدَقٌة«؟ ألم يقل -صلى اهلل عليه وس���������لم-: 
»ال َتحِقَرنَّ ِمَن الَمْعُروف َشْيًئا، َوَلو أْن َتلَقى 
أَخاَك بوجٍه طليٍق«. وما هذا وال ذاك إال بذل 

من العواطف وصدقة بالمشاعر.
أيها األحبة في اهلل، إّن الّصدقة بالّروح أعظم 
عند اهلل من الّصدقة بالماّدة، وبذل العواطف 
والمش���������اعر أنفع من بذل الذه���������ب والفضة، 
والّنبي األكرم -صلى اهلل عليه وسلم- يقول: 
»إنَّكم لن تسعوا الناَس بأموالكم، ولكن يسعهم 
منكم بسط الوجه، وُحسن الخلق«، أعانني اهلل 

ياكم على البذل والعطاء، والسالم عليكم. واإ

أدبّيـــــــات

د. عبد العزيز مرابط الزغويين 

صدقٌة من غري مال

عـامل األسرة
إعداد: السيدة السائحي

msaihi2007@gmail.com 

ــن  ــيدة يامس ــي الس ــن ه ــة م - بداي
زيادة؟ 

mm س���������ورية أقيم في مصر، 
مصري،  رج���������ل  من  متزوج���������ة 
درست في كلية الشريعة جامعة 
دمشق، وأعمل منذ 12 عاما في 
مجال إدارة المؤسسات التعليمية 

في سوريا ومصر.
تدربت على أيدي مدربين كبار 
والتواصل  والقي���������ادة  التربية  في 
وطرائق التعليم )توت( والبرمجة 
المدرب  مع  العصبي���������ة  اللغوية 
المع���������روف ط���������ارق الس���������ويدان 
والدكتور مصطفى أبو الس���������عد، 
ودربت في تل���������ك المجاالت في 
للنشاط  نطاق ضيق، باإلضافة 
في قضايا المرأة وحقوقها تحت 
ظل الشريعة اإلسالمية وقضايا 

األسرة.  
ــادرة إنصاف،  ــن مب ــا اآلن ع - حدثين
ــاذا تقدمينه  ــمية؟ وم ملاذا هذه التس
ــع يف عاملنا  ــرة والطفل واجملتم لألس

العربي؟ 
هي  إنص���������اف  مب���������ادرة   mm
مبادرة الكترونية، إلنصاف المرأة 
ضمن أحكام الشريعة اإلسالمية 
المس���������تمدة من القرآن والس���������نة، 
وأفع���������ال الصحابة والنبي صلى 
اهلل عليه وسلم والتابعين وأقوال 
المجتهدين في العصور القديمة، 
يتوافق  بما  الحدي���������ث،  والعصر 
م���������ع روح الش���������ريعة ومقاصدها 
وقطعيات الداللة بما يعيد للمرأة 
مكانتها بش���������كل وس���������طي دون 
إفراط وال تفريط وبما يتناسب مع 
متطلبات العصر للمرأة، وال نتبع 
أي جهة رسمية أو غير رسمية 
وال نه���������دف لرب���������ح وال نتبع ألي 
تيار ديني إنم���������ا نحن مجموعة 
مثقفين  وكاتبات  كتاب  أصدقاء 
ومثقفات ناش���������طين وناش���������طات 
في قضاي���������ا المرأة اجتمعنا على 
نفس الهدف ونتوجه بذلك لجيل 
الشباب والشابات ليكون عندهم 
لبن���������اء مجتمع  األكبر  الوع���������ي 

إسالمي سليم.
ــة ما رأيكم  ــة ومديرة مدرس - كمربي
يف املنهاج الدراسي يف الوطن العربي 
ككل؟  هل ترينه يستجيب حلاجيات 

ومطامح شعوبه؟
الوطن  ف���������ي  المناه���������ج   mm
تتطور لألفضل بطريقة  العربي 
أس���������اليب  واعتم���������اد  الع���������رض 
التعليم الحدي���������ث والتعلم باللعب 

واالكتشاف والبحث.
ولكن لألسف ينقص اإلمكانيات 

س���������واء المادي���������ة أو التأهيلي���������ة 
للمعلمين لتنفيذ تلك المناهج على 
النحو الصحيح وربطها بالواقع. 
لالهتمام  العربية  الدول  وتحتاج 
الطفل  مهارات وهوايات  بتحديد 
التي ستؤثر في اختيار ما يحب 

من عمل. 
ــتعدادات  ــع اس ــى م ــو يتماش ــل ه - ه
ــه عليهم  ــا تفرض ــل احلالي وم اجلي
التكنولوجيات املتطورة احلديثة من 

خربات للتكيف مع العصرنة؟
mm نع���������م نوع���������ا ما تحاول 
الدول مواكب���������ة التقنيات الحديثة 
م���������ن خالله���������ا، لكن  والتعلي���������م 
ينق���������ص االعتماد عل���������ى الذات 
في صناعة البرامج والتكنولوجيا 
ومازلنا مجرد مستفيد ومستهلك 
لها، ولك���������ن الجميل في بعض 
المح���������اوالت الت���������ي تحصل في 

البالد.
- وما رؤيتكم املستقبلية هلذا اجليل 

واملدارس السعيدة؟
mm أنا من األشخاص الذين 
لديهم التفاؤل بثقافة ووعي الجيل 
الق���������ادم والطموح واالعتماد على 
النفس والتحدي رغم المفس���������دات 
بجهودن���������ا  والمغريات...ولك���������ن 
بتوجيهه���������م نح���������و طموح وهدف 

لبناء دولته والتأثير بمجتمعه 
ــوق  ــطة يف حق ــة وناش ــت كمدرب - أن
ــف  كي ــل،  والطف ــرة  واألس ــرأة  امل

تباشرين نشاطاتك يف هذا اجملال؟
mm أعمل على مس���������ارين 

على حد سواء: 
األول: من خالل عملي كمديرة 
مؤسسة تعليمية كبيرة ومتطوعة 
في مؤسس���������ة مجتمعي���������ة وعدة 
أمكن على  أنش���������طة مجتمعية، 
أرض الواق���������ع من خ���������الل دعم 
استشاري ونصائح، ومن خالل 
توفي���������ر فرص عم���������ل أو توفير 

عالقات..
خالل  م���������ن  الثاني:  والمس���������ار 
وس���������ائل التواص���������ل االجتماعي 
الفيس بوك واالنستجرام بمقاالت 
تواكب  وفيديوه���������ات  مدروس���������ة 
العصر وتشد للتوعية عن حقوق 
المرأة والتعام���������ل معها والتوعية 
للتربية المتوازنة والوعي للتعامل 
مع النفس وعالج أي اضطراب 
واالنتباه له منذ الصغر لكي ال 
ناثا غير أس���������وياء  ينتج ذكورا واإ
يدمروا  وبالتالي  أطفالهم  يدمروا 

المجتمع. 
ــود  وجه ــودك  جه أن  ــن  تري ــل  ه  -
ــال، قد أمثرت  ــك يف هذا اجمل زميالت

وأفضت إىل نتائج معتربة؟
mm نوعا ما وبشكل نسبي 
البع���������ض كان حيينا على الفكر 
للنهضة  اإلس���������المي  المتج���������دد 
مثقفة  فاعل���������ة  بالم���������رأة وجعلها 
مشاركة، وليس االقتصار على 
دور األموم���������ة، على أن الهجوم 
مازال موجودا من عدة أنواع من 

الرجال والنساء:
نوع يخاف م���������ن تغيير العادات 
ومرت���������اح وال يري���������د أن يكاف���������ح 
للتغيي���������ر، ونوع يخ���������اف من أن 
تذهب س���������لطته وس���������يادته على 
يه���������ز كيانه، ونوع  المرأة وذلك 
المفاس���������د ويس���������د  يدرأ  أنه  يرى 
الذرائع ألنه يرى المرأة أس���������اس 
اإلغراء واإلفس���������اد ..نحاول قدر 
المس���������تطاع والجيل الصاعد هو 

المتجاوب.
ــاع املرأة  ــردي أوض ــن ت - إالم ترجع

والطفل يف الوطن العربي؟
mm هي موروثات ذكورية 
بالش���������ريعة  ألصقوها  وع���������ادات 
ألحكام  خاطئ  وفهم  اإلسالمية 
الشريعة، أو األخذ باالجتهادات 
الت���������ي فيه���������ا بعض التعس���������ف 
واعتباره���������ا هي التش���������ريع وعدم 
تقبل أي اجتهادات أخرى تذرعا 
بأن هذا هو األصلح للمجتمعات 
العربي���������ة.. وتجرب���������ة الغرب في 
التفل���������ت والخروج ع���������ن الفطرة 
والش���������ريعة جعل���������ت للبعض ردة 
فع���������ل على أي حركة تحرر ولو 

كانت ضمن الشريعة.
ترجع  الطف���������ل  أوض���������اع  تردي 
أيض���������ا لجه���������ل المجتمعات في 
أص���������ول التربية وع���������دم التهيئ 
للمؤسسة العظيمة وهي مؤسسة 
على  ش���������يء  ..أسهل  األس���������رة 
الع���������رب ال���������زواج واإلنجاب مع 
أنه أصعب مش���������روع  في الحياة 
يجب التدري���������ب عليه عن كيفية 
التعامل مع األطفال وعن كيفية 
التعامل بي���������ن الزوجين والحقوق 
والواجبات، وحتى معرفة الشرع 

والقوانين في ذلك.
المنتش���������ر تحت غطاء  والعنف 
دعاوى المحافظة والدين وتحت 
غط���������اء الوصاية عل���������ى الطفل 
هي التي تؤدي بمجتمعاتنا إلى 

التردي.
- ملاذا يسيء الشباب العربي استخدام 

شبكات التواصل االجتماعي؟  
mm ع���������دم وج���������ود الق���������دوة 
تأسيسهم  والطموح عند  والهدف 
لتنمية الذات والتواصل والقيادة، 

وع���������دم توجيهه���������م للحفاظ على 
صحته���������م النفس���������ية والجس���������دية 
الف���������راااااغ كل ذلك  الف���������راااااغ 

عوامل مساعدة.
ــر  ــن حتظ ــود قوان ــن أن وج - أال تري
ــال  عام ــيكون  س ــة  اإلباحي ــع  املواق
ــع  املواق إىل  ــم  اللتفاته ــاعدا  مس
يف  ــهم  تس ــي  ال ــادة  اجل ــة  املعرفي

تنمية معارفهم وتطوير مهاراتهم؟
mm نعم أن���������ا أؤمن بمقولة 
ال  وحدها  والمواع���������ظ  األخالق 
ومجتمعات  ودوال  شعوبا  تصنع 
تحكم  القوانين  ومتوازنة،  سليمة 
أي مجتم���������ع لكن إذا وجد الدين 
الديني واألخالقي طبعا  والرادع 

هو عامل مساعد كبير..
وتطبيق القوانين دون فساد طبعا 
وبجدي���������ة يورث مجتمعا س���������ليما 
بجانب اإليمان والدين واألخالق 
بالتالي  على حد س���������واء، فذلك 
سينعكس على الحد من اإلباحية 
والظل���������م ف���������ي األس���������ر والتعدي 
الدعاة  والغلط،  والتفلت  والعنف 
والقانونيين لهم دور أساسي في 

ذلك. 
ــاء  بن ــاهمت يف  ــخصيات س الش - أي 
ــخصيتك وكان هلا األثر الواضح يف  ش

توجيه اهتمامك إىل هذه امليادين؟
mm طبع���������ا م���������ن الماضي 
ش���������خصيات ملهم���������ة طبعا بعد 
قدوتنا س���������يدنا محمد صلى اهلل 
عليه وس���������لم وس���������يدنا عمر بن 
الحق  صاحب  العادل  الخطاب 
حتى لو كان على هواه واحترامه 
الداخل  للم���������رأة وعبد الرحم���������ن 
وطموحه غير المتناهي، السيدة 
عائشة الجريئة المتعلمة المعلمة 

المجاهدة.
أما من هذا العص���������ر فالدكتور 
الس���������ويدان والدكت���������ور  ط���������ارق 
وأحمد  الس���������عد  أب���������و  مصطفى 
الشقيري، والشيخ علي الطنطاوي 
الدمش���������قي رحمه اهلل وس���������تيف 
وأوبيرا  المش���������هور  اإلعالم���������ي 
وينف���������ري اإلعالمية العالمية كل 
منه���������م بجانب معي���������ن أثر في 

عقليتي وسلوكي. 
ــر، وهل أنت  ــة جلريدة البصائ - كلم

من قرائها؟ 
mm طبع���������ا ش���������رف لي أن 
أش���������ارك في هذا اللق���������اء العظيم 
م���������ع أمال الس���������ائحي التي فعال 
ش���������رفتني باختيارها لي وعرفتني 
على جريدتكم الفاضلة وس���������رني 
منهجه���������ا وتوجهه���������ا، وبإذن اهلل 
بالنجاح والتوفيق للجميع ويسرني  

أن أتعاون في أي وقت.

يامسن حتسن زياده ناشطــــة يف قضايــــا الـمرأة، ومــؤسـِســة 
مبادرة إنصاف االلكرتونية يف حـــوار مع البصائر

حاورتها أمال السائحي 

أوىل اإلسالم املرأة اهتماًما كبرًيا ونظر إليها نظرة تكريٍم واعتزاٍز، فاملرأة يف اإلسالم هي األم واألخت واالبنة والعمة واخلالة واجلدة 
والزوجة شريكة الرجل يف حتمل مسؤوليات احلياة، وقد كلَّفها اهلل مع الرجل يف النهوض مبهمة االستخالف يف األرض، وتربية األبناء 

وتنشأتهم تنشئة سوية، وجعلها على درجة واحدة مع الرجل يف التكريم واإلجالل، وحفظ هلا مكانتها يف اجلد واالجتهاد مع أخيها 
الرجل فاليوم جندها احملامية والطبيبة والناشطة يف جماالت عدة ومعنا اليوم السيدة يامسن زيادة السورية األصل، املصرية املوطن 

معنا يف حوار شيق إليكموه .... 
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لعله من ب���������اب الذكر اإلش���������ارة إلى 
القضايا التي طرحت في زمننا على 
مستوى الجامعة بقسنطينة في أوساط 
بعض األساتذة والطلبة، وكانت صدى 
كاألمازيغية،  الجامعة  خارج  لتيارات 
اإلسالموية، الفرانكوفونية، العروبية، 
الباديس���������ية، وم���������ا ترت���������ب عنها من 
وصل���������ت  ومش���������ادات  صراع���������ات 
ح���������د التص���������ادم الجس���������دي، بازدياد 
العن���������ف األيديولوجي داخ���������ل الحرم 
الجامعي على مستوى الطلبة خالل 
السبعينيات، إذ كان لكل تيار داخل 

الحرم الجامعي مرجعيته وقادته. 
ويمكن إرجاع هذا الصراع إلى خمسة 

عوامل:
أحدها مستمد من اختالف االتجاهات 
الفكرية خالل األربعينيات وما بعدها 
بين التي���������ارات المختلف���������ة في حزب 
الش���������عب، وانقس���������ام مناضلي���������ه إلى 
مصاليين ومركزيين، وحزب انتصار 
الحري���������ات الديمقراطية، والبيان، وما 
تولد ع���������ن ذلك من تحديد أس���������لوب 
مواجه���������ة االس���������تعمار بع���������د أحداث 
م���������اي 1945م. واختالف  الثام���������ن 
الطلبة الجزائريين فيما بينهم بفرنس���������ا 
والجزائر في ضبط المرجعية للتنظيم 

الطالبي. 
ثانيها: التيار اإلسالمي المتمثل في 
جمعية العلماء واتجاهها نحو التربية 
والتعلي���������م، وحضوره���������ا الق���������وي على 
مس���������توى القاعدة الشعبية بمؤسساتها 
وطلبتها، وخريجي مدارسها ومعاهدها 
والدور الذي قاموا به في الحفاظ على 

ُهوية الجزائر. 

 ثالثه���������ا: تط���������ور االتح���������اد الع���������ام 
الجزائريي���������ن  المس���������لمين  للطلب���������ة 
ع���������ن  وتخلي���������ه   ،)U.G.E.M.A(
االس���������م القديم، وتبنيه الس���������م جديد؛ 
)االتحاد الوطن���������ي للطلبة الجزائريين 
)U.N.E.A( بع���������د االس���������تقالل في 
المنعقد عام 1964م،  الرابع  مؤتمره 
وما ذلك إال نتيجة من نتائج الصراع 

الذي أشرت إليه. 
كما أن هذا المؤتمر ترتب عنه فيما 
بعد مؤتمر آخر س���������مي ب���������� )مؤتمر 
الطلبة الملتزمين( عقد في ديس���������مبر 
م���������ن ع���������ام 1969، َأَع���������د له حزب 
جبهة التحرير الوطني وعقد بالجزائر 
العاصم���������ة ف���������ي قصر األم���������م، في 
مواجهة تي���������ارات طالبية أخرى غير 
رسمية، وقد حضرته بصفتي طالبا.

رابعها: الخالف بين النخب الجزائرية 
وامتداداتها في الطلبة بعد االستقالل 
ح���������ول )المرجعي���������ة الفكري���������ة للدولة 
الجزائري���������ة الحديث���������ة(.. وم���������ن هذه 
نش���������أ جدال فكري  الخلفيات وغيرها 
وسياسي بمرجعيات متعددة في )الحرم 
الجامع���������ي(. وكان الحوار والخالف 
يرتكزان على الدور النضالي في بناء 
الجزائر المستقلة، في ضوء مرجعية 
الدور السياس���������ي للطلب���������ة الجزائريين 
في الحرك���������ة الوطنية، وف���������ي الثورة 

التحريرية.
خامس���������ها: أحداث الش���������رق األوسط 
وما نتج عنها من انكسار في نفسية 
التيارات  وظهور  العربي،  اإلنس���������ان 
اإلس���������الموية، ومصطل���������ح )الصحوة 
اإلس���������المية(، إال أنه بحك���������م التلقي 
المعرفي، والتنوع اللغوي والثقافي بين 
الطلبة في الجامعة أواخر الستينيات 
وأوائل الس���������بعينيات، ل���������م يكن لهذه 
التيارات الحضور القوي في الصراع 
بالجامعة بقدر ما كان لها الحضور 

خارج الجامعة. 
وكانت هذه التيارات تدين االتجاهات 

في  الس���������ائدة  والسياس���������ية  الفكري���������ة 
المجتمع���������ات العربي���������ة، وم���������ا نت���������ج 
عنها م���������ن صراع بين التش���������كيالت 
واالنتم���������اءات الطالبي���������ة فيما بعد.. 
وتبن���������ى البعض منها األف���������كار التي 
طرحها المفك���������ر الجزائري )مالك بن 
نبي( التي تؤس���������س لرؤية جديدة في 
مواجهة مركزي���������ة الحضارة األوروبية 
الحديث���������ة، ومقولة )مونتس���������كيو( في 
القرن الثامن عش���������ر: )محكوم على 
ش���������عوب الجنوب أن تظل في خدمة 
شعوب الش���������مال(. وكأني بمالك بن 
نب���������ي  يريد من ذل���������ك توضيح رؤيته 
الحضارية التي مفادها: إنه إذا كان 
الغرب مرجعيته الحض���������ارة اليونانية 
وُتَكوِّنان  يس���������تلهمهما  والروماني���������ة، 
لدي���������ه منطلقا حضاري���������ا تولدت عنه 
له  الجنوب  المركزية األوروبية؛ فإن 
مرجعيته الحضاري���������ة، وال نجدها إال 
)مساحة  اإلس���������المية:  الحضارة  في 
جغرافي���������ة، وتعدادا بش���������ريا، وتدوينا 
للمعرفة، وامتالكا لوس���������ائلها(، ومن 
هنا فإن���������ه يرى بأن المرجعية الوحيدة 
التي  اإلس���������المية(  )الحض���������ارة  هي 
يمكن أن ُتْسَتْلَهم لينهض الجنوب في 
مواجهة )مركزية( الحضارة األوروبية 
لالس���������تغالل  حد  َوَوْضع  الحديث���������ة، 
واالس���������تعمار، وَرَسَم الخط المعروف 
������������ جاكرتا( للفص���������ل بين  )طنج���������ة 
الحضارتين، وتحديد خصائصهما. 

لكن الذي لم يكن فهمه واضحا أثناء 
الحوار بين بعض األس���������اتذة وبعض 
الطلب���������ة آنذاك من فكر مالك بن نبي 
في الحرم الجامعي هو: أن الحضارة 
اإلس���������المية )حضارة تكليف(، بينما 
الحضارة الغربية الحديثة قامت على 
عناصر ثالثة: )العقل، العلم، الزمن( 
مس���������تلهمة الفكر اليوناني والروماني 
في تحوالتها، وأن الحضارات الثالث 
هي  والحديثة(  واإلسالمية  )اليونانية 
َرت  التي ارتقت بالبش���������رية لكونها َنظَّ

للمعرف���������ة، وال يمكن لها إال أن ترتقي 
باإلنس���������ان؛ كل من موقعه في إطار 

من التعايش والتسامح. 
وقد ح���������دث ذات مرة ج���������دال بالحرم 
الجامعي بيني وبي���������ن بعض الطلبة 
كما كانت العادة، حي���������ث َأَبْنُت بأن 
الحضارة اإلسالمية اعتنت باإلنسان 
وأولت���������ه كل عنايته���������ا للعيش الكريم، 
والدلي���������ل على ذل���������ك أن الحضارات 
أغلبها نش���������أ حيث مص���������ادر الطاقة 
التي منها )الم���������اء( فَأَعدَّت هياكلها 
ومنش���������آتها الضخمة، مم���������ا لم يتوفر 
للحضارة اإلسالمية في بدايتها، من 
هنا كان للحضارة اإلس���������المية تميزها 
بما ينجزه اإلنس���������ان مس���������تلهما قيمها 

اإللهية.
ومن الجدير بالذك���������ر أيضا أن هذه 
التي ظه���������رت في الجامعة  التيارات 
تط���������وَّر الصراع بينه���������ا، ليتحول من 
المرجعي���������ة التاريخي���������ة والفكرية، إلى 
صراع آخر تجلى من خالل انقسامات 
أخرى؛ كالمعربين والمفرنسين. وعلى 
مس���������توى التكوي���������ن: الطلبة مزدوجي 
اللغة، والطلبة أحاديي اللغة، والطلبة 
حملة بكالوريا التعليم األصلي والطلبة 
العام، والطلبة  التعليم  بكالوريا  حملة 
باالمتحان  بالجامعة  التحق���������وا  الذين 

الخاص وهكذا. 
لك���������ن المالحظ أن الطلب���������ة في هذه 
المرحلة لم يك���������ن الحوار بينهم حوارا 
واضح المعالم حيث انطوى كل تيار 
يس���������تلهمها، ويراها  على مرجعيت���������ه 
بأنها الطريق األصح للمسار الفكري 
للدولة الجزائري���������ة، يضاف إلى ذلك 
أن أغلب الطلب���������ة ال يقرأون  لآلخر 
المخالف له���������م، ويتبنون آراء قادتهم 
ف���������ي تجمعاتهم،  وفي ذلك تس���������توي 
التيارات المحافظة والتيارات المتبنية 
للفكر الحديث، ولي���������س لديهما الزاد 
الفكري لفهم مرجعية اآلخر، فبعض 
المعربين ومن يلح���������ق بهم يرون أن 

مرجعي���������ة اآلخر أي )غي���������ر العربية 
اإلس���������المية( ليست أنموذجا في بناء 
المجتم���������ع الجزائري وم���������ن ثم الدولة 
الجزائري���������ة. أما الطلب���������ة ذوو الثقافة 
باللغ���������ات األجنبية فقد قادهم تكوينهم 
في مج���������ال الحضارة والحداثة وتطلُّع 
الشعوب التي ناضلت من أجل الحرية 
في افريقيا وآس���������يا وأمريكا الالتينية، 
النظم االش���������تراكية مرجعا  تبني  إلى 
في النظر إلى الواقع، وخاصة مرحلة 
الثورات الث���������الث )الثقافية والزراعية 
والصناعي���������ة( التي كان إنجازها على 

أشده. 
وهكذا كنا نلم���������س تطرفا خفيا تمثل 
ف���������ي رفض مرجعية األخ���������ر الفكرية 
والثقافية، ولكن ذلك كان داخل الحرم 

الجامعي.
لكننا ال نعدم لألس���������اتذة حضورا في 
الص���������راع الفك���������ري واللغ���������وي؛ تجلى 
ف���������ي تكوينهم المعرف���������ي ومرجعيتهم 
الفكرية أيض���������ا، وأصبحنا نلمح من 
خالل الح���������وار والنقاش تيارين داخل 
ن لم يكونا بارزين  الحرم الجامعي واإ

وواضحي المعالم: 
1 �� تيار ذوي الثقافة الفرنسية: يتكون 
من أس���������اتذة جزائريين يَدرِّسون باللغة 
الفرنسية، ومن أس���������اتذة فرنسيين أو 
بالفرنسية  الناطقة  البلدان  من بعض 
في إطار التعاون األجنبي في مراحل 

التعليم. 
2 �����������  تي���������ار ذوي الثقاف���������ة العربية: 
يتكون من أساتذة جزائريين وهم عدد 
محدود، يدرِّس���������ون باللغ���������ة العربية، 
تكونوا في الجزائر على عددهم القليل 
وفي بعض البلدان العربية؛ كالعراق 
وس���������وريا ومصر والسعودية وتونس، 
وأس���������اتذة عرب قدم���������وا  من بعض 
البلدان العربية: سوريا  والعراق ولبنان 

وتونس والسعودية  وفلسطين.. 
الحلقة القادمة: التجليات 

األيديولوجية للطلبة بالجامعة

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

تيارات فكريـــــة باجلامعــــــــة

أ. د. حممد عيالن *
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حينما ندّقق في أس���������اليب القرآن الكريم وطرق 
عالجه للفت���������ن التي تحيط بال�مس���������لم ولألهوال 
الت���������ي قد تزعزع كيان���������ه واألزمات التي قد تبّدل 
عقيدته وتغّير مبادئه، فس���������نجد أّنه يس���������تعمل 
الكثير من األساليب والعبارات التي تنزل بلسما 
ش���������افيا وعالجا كافيا لكل سقم، ومن أمثلة هذه 
األس���������اليب قوله تعالى: }َوِلَيْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم{، 
اس���������ُتعملت هاته الجملة - أو ما يقارب معناها 
– كجرعة دواء شافية لكل هول من األهوال أو 
كرس���������الة اطمئنان نفسي واستقرار عاطفي لكل 
ابتالء يتعّرض له ال�مسلم، وقد ترّكز مضمونها 
على عضو أساسي يجمع بين الجانب الروحي 
)كالعقيدة( والجس���������دي )كالّنبضات( والنفس���������ي 
)كالخ���������وف( أال وهو القلب، فه���������و محّل نظر 
اهلل، وه���������و ال�مقياس الحقيقي ال���������ذي به ُيعرف 
صالح الجسد من فساده، كما جاء في الحديث 
الّنبوي الّش���������ريف الذي رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث الّنعمان بن بشير الذي 
يقول: س����������معت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
ّن في الجس���������د مضغة: إذا  يق���������ول:")...( أال واإ
ذا فس���������دت فسد  صلحت صلح الجس���������د كله، واإ

الجسد كله، أال وهي القلب".

   ولذلك نلح���������ظ دّقًة وعنايًة في انتقاء "القلب" 
للّتعبي���������ر ع���������ن العالج م���������ن الفت���������ن واألزمات 
واالبتالءات التي تضمنتها سياقات هاته اآلية 

في القرآن الكريم.
ولو أردنا أن نتتبع سياقات استعمال هذه اآلية 
كعالج ودواء نفسي وعقائدي، لوجدنا أنها تدّل 
على معنى الصبر والثب���������ات - عموما - كما 
جاء في قوله تعالى:}َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا 
َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا وَاتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن{ )آل 

عمران: 200(.
ه���������ذا عن معنى الصبر والثب���������ات في عمومه، 
وفي سياق آخر تدّل على معنى الصبر والثبات 
في موقف الّش���������ّدة واألهوال كما جاء في سياق 
���������يُكُم النَُّعاَس  معركة ب���������در قوُله تعالى:}ِإْذ ُيَغشِّ
َرُكْم  َماِء َماًء ِلُيَطهِّ َأَمَنًة ِمْنُه َوُيَنزُِّل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ
���������ْيَطاِن َوِلَيْرِبَط َعَلى  ِبِه َوُيْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز الشَّ
ُقُلوِبُكْم َوُيَثبَِّت ِب���������ِه اأْلَْقَداَم{)األنفال: 11(. فقد 
ُخصَّ بالرّبط على القلب في هذه اآلية الكريمة 
للّداللة على الثبات واالستقرار وعدم اضطرابه 
بس���������بب الخوف والفزع، وم���������ا يؤكد هذا المعنى 
ه���������و أن اهلل تعالى أْنَعَم على جيش ال�مس���������لمين 
شيئا من الّنعاس وهو النوم القليل؛ حتى يكون  
أمنا لهم م���������ن الخوف؛ ألنهم ل�ّما ناموا زال أثر 
الخوف من نفوس���������هم في مدة الّنوم فتلك نعمة، 
ولما استيقظوا وجدوا نشاًطا، ونشاُط األعصاِب 

يكسُب صاحَبه ش���������جاعًة وُيزِيل شعوَر الخوف 
الذي ه���������و فتور األعصاب )كما ذكر الش���������يخ 

الطاهر بن عاشور في تفسيره(.
وم�ّما يش���������ير كذلك إلى دور هذه اآلية الكريمة  
- ك���������دواء - في تهدئة الّنف���������س والتخفيف من 
أل�مها نتيجة االبتالء هو أّم سيدنا موسى عليه 
الس���������الم ل�ّما استودعت ابنها في اليّم وهو الزال 
في مهده وذلك في قوله تعالى: }وََأْصَبَح ُفؤَاُد ُأمِّ 
ُموَس���������ى َفارًِغا ِإْن َكاَدْت َلُتْبِدي ِبِه َلواَْل َأْن رََبْطَنا 
َعَلى َقْلِبَه���������ا ِلَتُكوَن ِم���������َن اْلُمْؤِمِنيَن{)القصص: 
10(، أي: ل�ّما أصبح فؤادها فارغا من الصبر 
والثبات؛ إذ خامرها خاطر ش���������يطاني فقالت في 
نفس���������ها: إني خفت عليه من القتل فألقيته بيدي 
في يد العدو الذي أمر بقتله، ل�ّما حدث كّل هذا 
االبتالء ربط اهلل على قلبها حتى تثُبَت وتطمئّن 
على ولدها، وتثق جيدا بوعد اهلل تعالى بأنه في 
عنايته ورعايته، حتى يكبر ويصير نبيا يوحى 

إليه وُيرّد إليها في أحسن أحواله.
هذا من جهة االستقرار النفسي، وأما من جهة 
االس���������تقرار العقائدي فقد جاءت استعمال هذه 
اآلية الكريمة كدرٍع قوّي ودواء شاٍف لكّل مظهر 
من مظاهر الشرك والكفر والطغيان، ومن أمثلة 
ذلك استعمالها في سياق أهل الكهف، وذلك في 
قوله تعالى:}َورََبْطَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم ِإْذ َقاُموا َفَقاُلوا 
َماوَاِت وَاأْلَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدوِنِه  رَبَُّنا َربُّ السَّ

ِإَلًها َلَقْد ُقْلَنا ِإًذا َشَطًطا{)الكهف: 14(.
فاهلل عز وجل شهد ألهل الكهف أّن في قلوبهم 
إيماًنا وهدى ورشدا كما في قبل هذه اآلية قوله 
تعالى:}ِإنَُّهْم ِفْتَيٌة آَمُن���������وا ِبرَبِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى{، 
ولك���������ن هذا اإليمان ي�حتاج إل���������ى ثباٍت ورباطِة 
ج���������أٍش خاّصًة ف���������ي مواقف الش���������دة؛ حتى ال 
يتزعزع، فجيء باستعمال )ربطنا على قلوبهم( 
للّدالل���������ة على أّن هؤالء الفتي���������ة وقفوا صامدين 
ثابتين على عقيدة التوحيد )رّبنا رّب الّسماوات 
واألرض( معلني���������ن بذل���������ك ف���������ي مجامع قومهم 
على فس���������اد عقيدة الشرك والطغيان. فلّما ثبتت 
عقيدتهم ورُبطت قلوبهم بإحكام لم يضطربوا ولم 
يتزعزعوا، بل تشّبثوا - بتوفيق من اهلل – على 

الحق وابتعدوا عن الباطل.
   ومفاد الكالم أّن هذه اآلية الكريمة اسُتعملت 
كرّد فع���������ل على األه���������وال وال�مصائب وال�محن 
واألزم���������ات التي قد تجابه ال�مس���������لم في حياته، 
فس���������اهمت في وج���������ود نوعين من االس���������تقرار 
)نفس���������ي، وعقائدي(، فحريٌّ بن���������ا أن ندعَو بها 
ربنا عز وجل ل�ما نش���������هده ف���������ي واقعنا من فتن 
وابتالءات ومصائ���������ب تحيط بنا من كّل حدب 
وصوب، كالوباء العالمي الذي حصد الماليين 
من البشر، س���������ائلين المولى عز وجّل أن يربط 
على قلوبن���������ا ويثّبت أقدامنا وينصر أّمتنا نصرا 

مؤّزرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ُقُلوِبُكْم{ ... َعَلى  }َوِلَيِْبَط 
د. بوزيد شتوح
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تم صبيحة الخمي���������س 13 جانفي 2022 

تسليم دفتر الملكية للمدرسة "النجاح" بحي 
الدش���������رة بالمغير )معمل ذوي االحتياجات 
الخاصة سابًقا( من طرف المحافظة العقارية 
إل���������ى جمعية العلماء المس���������لمين  بالمغير 
الجزائريين ممثلة في رئيس الجمعية الشيخ 
عبد الرزاق قسوم قصد بناء مدرسة قرآنية 
وبحضور أعضاء ش���������عبة الجمعية البلدي 

والوالئي لشعبة المغير .
كم���������ا كان للوفد زي���������ارة مجاملة إلى مديرية 
الش���������ؤون الدينية واألوق���������اف لوالية المغير 

حيث تبادل رئيس الجمعية والس���������يد المدير 
أطراف الحديث ح���������ول القطاع، باإلضافة 
إلى زيارة المدرسة القرأنية بانسيغة هبة من 
ورثة العلمي إلى جمعية العلماء جعلها اهلل 

في ميزان حساناتهم .
وفي األخي���������ر كان للوفد لق���������اء مع رئيس 
المجلس الش���������عبي الوالئي السيد خاوة مراد 
بمق���������ر المجلس حي���������ث كان الحديث عن 
اآلف���������اق المس���������تقبلة لوالية المغير وس���������بل 

التعاون بين الجمعية والمجلس.

رئيس مجعية العلماء يف والية املغري  

في إطار توس���������عة نشاط جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين عبر 
كامل بلديات الوالية، وبهدف نشر 
الفضيل���������ة ووأد الرذيلة والنهوض 
بالمجتمع نحو األفضل من خالل 
زرع القيم ورفعا للتحديات وتصديا 
لآلفات التي تعصف بالش���������باب، 
ندعو الخيري���������ن وأصحاب الهمم 
من كل بلديات والية عين الدفلى 
والذي���������ن لديهم رغب���������ة في العمل 
الجمع���������وي ف���������ي إط���������ار جمعية 
الجزائريين،  المس���������لمين  العلماء 

التقرب من المكتب الوالئي قصد 
فتح ش���������عب )مكاتب( بلدية ونواد 

على مستوى بلدياتهم.
نعلمك���������م أن العم���������ل ف���������ي إطار 
الجمعية يكون وفق مبدأ الوسطية 
واالعت���������دال ونب���������ذ كل أش���������كال 
التطرف والعنف، وذلك اس���������تنادا 
إلى مبادئها التي أسست عليها، 

ضمن ثالثية:
اإلسالم ديننا...
العربية لغتنا...

الجزائر وطننا...

لالستعالم ولمزيد من التفاصيل، 
التق���������رب م���������ن المكتب  يرج���������ى 
الوالئي لجمعية العلماء المسلمين 

الدردارة  بحي  الواقع  الجزائريين، 
ق���������رب مس���������جد الفت���������ح بخميس 

مليانة.

شعبة والية عني الدفلى تدعو سكان الوالية الحتضان اجلمعية

قام صبيحة 11 جانفي النادي 
ال�دكت���������ور بومدين مول  الطبي 
السهول الشافعي التابع لجمعية 
الجزائريين  المس���������لمين  العلماء 
بتلمسان بالتنس���������يق مع المدير 
الوالئي للصحة ومدير الصحة 

الجوارية بتلمسان .
تحت رئاسة البروفيسور شابني 
والدكت���������ورة فتيح���������ة عبي���������د اهلل 
واألستاذ عبد اهلل غالم بفضل اهلل 
وعونه باإلشراف على انطالق 
التحسيسية على  الطبية  القافلة 

الس���������اعة 09 صباحا من مقر 
الجمعي���������ة بحي الفخارين، على 
متن الحافلة باتجاه قرية عوشبة 
التابعة لبلدي���������ة عين فزة، وهي 
قرية فالحية ذات كثافة سكانية 
عالية، بنيت بطريقة عش���������وائية 
)م���������ن مناطق الظ���������ل( منازلها 
البعض،  ببعضه���������ا  ملتصق���������ة 
وش���������وارعها ضيق���������ة مخصصة 

للراجلين فقط .
القافلة  أعم����������ال  تنوع���������ت  وقد 
على تقديم فحوصات ألمراض 

مختلفة، من ذلك:
� فرقة طب العيون 

� وفرقة طب األطفال
� وفرقة طب النساء

� وفرقة الطب الداخلي
� بما في ذلك السكري والضغط 

الدموي 
� وفحوص���������ات أخرى يش���������رف 

عليها أطباء أخصائيون.
وبع���������د أن حطت القافلة الطبية 
رحالها برفقة الممرضين والطلبة 
بالمنطقة  الصح���������ي  بالمرك���������ز 
ت���������م االتفاق عل���������ى خطة عمل 
فكان ل���������كل طبي���������ب أخصائي 
قاعة فح���������ص ومعه طلبة طب 
يس���������تفيدون من خبرته وطبيبة 
أطفال وطبيبة أس���������نان وطبيبة 
طب عام وقابلة بالمركز وطبيبة 
ط���������ب داخلي وطبيب���������ة عيون 
كانت  كما  الطبية،  بالش���������احنة 
هناك حملة تلقيح ضد فيروس 

السكان  استحسن  وقد  كورونا، 
هذه المساهمة الصحية، وكان 
الفحوص���������ات كثيرة في  ع���������دد 
مختلف المجاالت وعند الساعة 

13:30 كانت العودة . 
وفي األخير ال يس���������عنا إال أن 
نتوجه بالشكر لكل من ساهم في 
إنجاح هذه العملية ذات الفائدة 
مديرية  وبالخصوص  القصوى 
الصح���������ة ورئيس بلدية عين فزة 
وأعوانه وكذلك المركز الصحي 
بالشكر  نتوجه  كما  بعوش���������بة، 
األنامل  ألصح���������اب  الجزي���������ل 
وطبيبات  أطب���������اء  من  الذهبية 
وممرضين وطلبة الذين ضحوا 
بأوقاتهم إلنج���������اح هذه الحملة، 
ندع���������و اهلل أن يجعل ذلك في 
ميزان حس���������ناتهم بارك اهلل في 

الجميع واهلل ولي التوفيق .

أ .محمد الهاشمي

النادي الطيب بشعبة تلمسان  ينظم 
قافلة طبية حتسيسية بالتنسيق مع مديرية الصحة والصحة اجلوارية بالوالية 

جلنة اإلغاثة بشعبة سكيكدة تعمل 
على تطوير صيغ اإلغاثة 

تم عق�د اجتماع للج��نة اإلغاثة التابعة لشعبة سكيكدة لجمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين وه���������و االجتماع ال�30 ضمن 
سلس���������لة االجتماعات التي تعقدها اللجنة على نحو منتظم. 
وقد تم االجتماع في مق���������ّر هيئة اإلغاثة الوالئية )وهو مقّر 
مس���������تقل خاص بالهيئة(.. ويقع بحي وادي الوحش بوس���������ط 

سكيكدة .
الجدي���������ر بالذكر أن لجنة اإلغاثة في س���������كيكدة تغطي عديد 
البلديات في الوالية، وتتش���������كل من نح���������و 20 فردا يعمل��ون 
في قطاع اإلغاثة والعمل الخيري اإلنس���������اني، وقد كانت لهم 
تجرب���������ة مميزة في الحرائق التي مس����������ت بعض الواليات في 
الصائفة الماضية، كما عمل���������وا على تطوير صّيغ اإلغاثة 
والعون والدع���������م للمحتاجين واأليتام واألرامل. وفقهم اهلل لما 

فيه الخير والصالح .
نش�ير أن األس���������تاذ نور الدين غزغوز هو المشرف الدعوي 
وال�مكّون الموج�ه ألعمال الشباب في هذه اللجن��ة المميزة .. 

بارك اهلل في جهوده .

عقدت لجنة الش���������باب بشعبة 
ورقلة نهاية األسبوع اجتماعها 
الموس���������ع برحلة ألحد بساتين 
ورقل���������ة من أج���������ل التحضير 
للدورات التربوية التدريبية في 
إطار برنامجها السنوي، حيث 
افتتح اللق���������اء بمداخلة لرئيس 
الش���������عبة الوالئية العيد اإلمام 
حول بع���������ض معاني العبودية 
مس���������ؤول  ع���������رض  ث���������ّم  هلل، 
اللجن���������ة عب���������د الحفيظ بوخلط 

وكانت  ال���������دورات،  مش���������روع 
كلمة  بريك���������ي  أس���������امة  لألخ 
توجيهية حول مفهوم الدورات 
وشروط نجاحها. ثّم تّم تقسيم 
الحاضرين إلى ورشتين األولى 
لإلعالم  والثاني���������ة  للبرمج���������ة 
واالّتص���������ال، وفي نهاية اللقاء 
تّم عرض تقريري الورش���������تين 
وكان االختتام مع تفاؤٍل بآفاق 

واعدة لبرنامج اللجنة 

جلنة الشباب بشعبة ورقلة تعقد 
اجتماعها املوّسع 

دروس دعم االجنليزية بشعبة 
املشرية يف النعامة 

في إطار برنامج إنعاش اللغات وتقويم اللسان تقوم األستاذة 
الكريمة نجلة العاًلمة موالنا الشيخ محمد العربي تيمنطيط 
رحمه اهلل أحد أعالم منطقة النعامة بدعم طاّلب المدارس 
القرآنية التابعين لشعبة جمعية العلماء في اللغة اإلنجليزية 
التي هي لغة التكنولوجيا في العالم اليوم، فاهتمام الجمعية 
باللغة العربية لغة القرآن الكريم ال يمنعها من االنفتاح على 

لغات العصر. 

لقاء تنظيمي يف شعبة سكيكدة
في إطار اللق���������اءات الدورية التنظيمية للش���������عب البلدية 
لوالية س���������كيكدة لجمعية العلماء المسلمين للجزائريين تم 
انعقاد اللقاء الدوري األول لس���������نة 2022، تم المناقش���������ة 
فيه الجان���������ب التنظيمية واإلداري والمالي للش���������عب كما 
تمت المناقشة حول النوادي التعليمية وأقسام التحضيري 

والتمهيدي ونقاط اخرى متفرقة.

شعبة بلدية غليزان تفتح مسابقة 
للعمل يف نوادي اجلمعية 

أعلن المكتب البلدي لش���������عبة غليزان عن افتتاح التسجيالت 
للمش���������اركة في مس���������ابقة العامل بالم���������دارس القرآنية التابعة 
للمكت���������ب ودعا القائمين على المكتب الراغبين في ذلك مأل 

االستمارة في أجل 20 يوم من تاريخ نشر اإلعالن.

شعبة بلدية العلمة تنظم رحلة 
إىل باتنة 

نظم نهاية األس���������بوع المكتب البلدي لجمعية العلماء ببلدية العلمة 
بس���������طيف رحلة لطالب التعليم القرآني المتمدرسين بالمقر الرئيسي 
للشعبة وكانت الوجهة إلى حديقة التسلية بوالية باتنة، حيث استمتع 

الطالب بالرحلة واستفادوا كثيرا من توجيهات مؤطريهم.
جزى اهلل خيرا كل المساهمين في هذه الرحلة
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شعبة األغواط تباشر مساعي بناء جممع 
 َقرْضاً َحَسناً َفُيَضاِعَفُه َلُه أَْضَعافاً َكِثيَرًة{اجلمعية

َ هّ
ن َذا الَِّذي يُْقِرُض الل }مَّ

ندعوكم للمساهمة في بناء هذا الصرح الذي سيكون إضافة ملدينة األغواط.
يتكون اجملمع من:  روضة لألطفال - قاعات دراسة - قاعة احملاضرات -  مدرسة 

قرآنية -مكتب لإلدارة.
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قضايا نقدية
الشيخ حممد اخلضر حسني

لدعوة اإلسالم براهين ناطقة بأنَّها 
دعوة حق ولس������ان صدق، وأقوى 
ه������ذه البراهي������ن دالل������ًة، وأملؤها 
للقلوب يقيًنا، ذل������ك الكتاب الذي 
نزل به ال������روح األمين على خاتم 
النبيي������ن، ولو لم تقت������رن الدعوة 
اإلس������المية إال به لكان كافًيا في 
أنَّها الرس������الة  ة على  الُحجَّ إقامة 

الشاملة الخالدة.
وللبحث في إعجاز القرآن نواٍح كثيرة 
اتَّجه إليها المفسرون وعلماء البيان 
بتفصيل، فكشفوا الغطاء عن كثير 
أيديهم على  من أسرارها، ووضعوا 
جانب عظيم من حقائقها، والناحية 
التي سنحدثك عنها في هذا المقال 

هي ناحية بالغته وحسن بيانه.
بالغة الق���������ول: أن تك���������ون ألفاظه 
فصيحة، ونظُم���������ه ُمحكًما، وداللته 

على المعنى منتظمة وافية.
���������ا فصاحة ألفاظه فِبَأْن يس���������هل  أمَّ
جرياُنها على اللسان، ويخف وقعها 
على الس���������مع، ويألفها الذوق غير 
ن���������اب عنها، وهي م���������ع ذلك جاريٌة 
على ما َينطق به الَعَرُب أو َيْجرِي 

على قياس لغتهم.
ا إْح���������كاُم َنْظِمه فِب���������َأْن تقع كلُّ  وأمَّ
كلمٍة منه موقعها الالئق ِبها، بحيُث 
تكوُن كلماُته ُمتناسبًة يأخذ بعضها 
برقاب بعض، فال ُيمكنك أن تضع 
يدك على كلم���������ة وتقول: ليت هذه 
الكلمة تقدََّم���������ْت عن تلك الكلمة أو 

رْت عنها. تأخَّ
���������ا انتظام داللت���������ه، فبأن يطرق  وأمَّ
اللفظ َس���������مَعك فيخط���������ر معناُه في 
قلبك، وحص���������ول المعنى في القلب 
بسرعة أو بعد مهلة يرجع إلى حال 
الس���������امع من الذكاء أو ُبْطِء الفهم، 
وحال المعن���������ى من ِجَه���������ِة ُظهورِه 

وُقْرِب مأخِذه، أو دقته وغرابته.
ويتحقَُّق انتظاُم داللة الكالم بإخراج 
المعاِن���������ي في طرٍق ُترِيكها في أقوم 
صورة وأعلقها بالنفس، كالتش���������ابيِه 
واالس���������تعارات  األمثال،  وض���������رب 
بقرائ���������ن  المصحوب���������ة  والكناي���������ات 
تجعل قص���������د المتكلم قريًبا من فهم 

السامعين.
ا ك���������ون الداللة عل���������ى المعنى  وأمَّ
وافية، فب���������أن ي���������ؤدي اللفظ صور 
المعان���������ي التي يقصد المتكلم البليغ 
إفادَته���������ا للمخاَطبي���������ن عل���������ى وجه 
أكمل، بحيث تكون العبارة ِبُمفرادِتها 
وأس���������لوِبها كالمرآة الصافية تعِرُض 
علْيَك م���������ا أودْعَت من المعاني، ال 
يفوت ذهَنَك منها َشْيٌء، ونريد من 

المعاني الَِّتي ُيَؤدِّيه���������ا الكالم َغْيَر 
َمْنُقوصٍة ما يش���������مل المعاني التي 
يراعيها البليغ زائ���������دة على المعنى 
األصلي الذي يقصد ُكلُّ متكلِّم إلى 
إفادته، وهي المعان���������ي الَِّتي ُيْبَحُث 
عْنها ف���������ي علم البيان، وُتس���������مَّى: 
»مس���������تتبعات التراكيب«، وكثيرًا ما 

ُنَنبُِّه َلها فيما نكتب من التفسير.
هذه الوجوه التي يرجع إليها حس���������ن 
البي���������ان، يتنافس فيه���������ا البلغاء من 
فيها  ويتفاضلون  والشعراء،  الُكتاب 
درجات، فت���������رى كالًما ف���������ي أدنى 
درجة، وآخر فيما هي أرفع منها، وال 
تزال ُتَصعِّد نظرك في هذه الدرجات 
المتفاوتة إل���������ى أن تصل إلى كالم 
بفصاح���������ة مفرداته، ومتانة  يبهرك 
وبهجة  داللت���������ه،  وانتظام  تأليف���������ه، 

معانيه المالئة ما بين جوانبه.
فإذا أردنا أن نتح���������دث عن بالغة 
الق���������رآن، أتينا إلى البحث عنها من 
ه���������ذه الوجوه الت���������ي وضعناها بين 
يدي���������ك، فننظر في ألفاظه من جهة 
فصاحتها، وفي نظمه من جهة أخذ 
كل كلمة الموضع الالئق بها، وفي 
داللته م���������ن جهة تصوير المعاني، 
يصاله���������ا إلى األذه���������ان من غير  واإ
تعسف وال التواء، ثم في جمله من 
جهة ما تحمل م���������ن المعاني التي 

يستدعي المقام مراعاتها.
���������ا فصاح���������ة مفرداته، ف���������ال َتمرُّ  أمَّ
بك كلمة من���������ه إال وجدَتها محكمة 
الوضع، خفيفة الوقع على السمع.

ا متانة نظمه، فقد بلغت الغاية  وأمَّ
التي ليس وراءها مطلع، فال يمكنك 
وأن���������ت الع���������ارف بقواني���������ن البيان، 
الناظر في منشآت البلغاء بإمعان، 
أن تش���������ير إل���������ى جملة م���������ن جمله 
وتقول: ليتها جاءت على غير هذا 
الوضع، أو تش���������ير إل���������ى كلمة من 
كلمها وتقول: لو استبدل بها كلمة 
أخرى لكانت الجملة أشد انسجاًما، 

وأصفى ديباجة.
يصل الكلمة بما يالئمها، ويعطف 
الجمل���������ة على ما يناس���������بها، ويضع 
الكلمتين  بي���������ن  معترضة  الجمل���������ة 
الجملتي���������ن  أو  المتالئمتي���������ن، 
المتناس���������بتين، فت���������رى الكلمتين أو 
الجملتي���������ن مع الجمل���������ة المعترضة 
بينهم���������ا كالبناء المحك���������م المتالئم 
األج���������زاء، فال يكاد الفكر يش���������عر 
بأنه انقطع بالجملة المعترضة عن 
الكلمة األول���������ى أو الجملة، ثم عاد 
إلى كلم���������ة أو جمل���������ة مرتبطة بها 

ارتباًطا وثيًقا.

ا انتظ���������ام داللته على ما يقصد  وأمَّ
حضاره في األذهان، فإنك  إفادته واإ
ترى فيه التشابيه الرائعة، واألمثال 
البارع���������ة، واالس���������ِتعارات الطريفة، 
والكنايات  اللَّطيف���������ة،  والَمج���������ازات 
الُمنَقِطعة النَّظير، والتعريض الذي 
يقتضيه المق���������ام، فيكون أقرب إلى 

حسن البيان من القول الصريح.
وقد يخطر على بالك أن في القرآن 
آيات مش���������كلة، أو متشابهة، والحق 
الذي ال مرية فيه أْن ال إشكال في 
القرآن عند َمن يتدبره بروية، ويأتي 
إل���������ى التفقه فيه وقد ت���������زود بقوانين 
لغة العرب، واستضاء بمعرفة فنون 

بيانها.
وليس في القرآن متشابه على معنى 
أن في اآلي���������ات ما ال يظهر تأويله 
للناس، بحيث يتلونه أو يس���������تمعون 
إليه وال يعودون بفائ���������دة علمية أو 

أدبية.
ا استيفاؤه للمعاني التي يستدعي  وأمَّ
الحال اإلفص���������اح عنها أو اإليماء 
إليها، فإنك تنظر في اآلية، وتتدبَّر 
المعنى الذي سيقت من أجله، فتعود 
منها ويُدَك َمملوءة من الفوائد التي 
َتَقُع إلْيها، من حيُث ُتَقرُِّر ش���������ريعة، 
ة، أو تلقي موعظة، أو  أو ُتِقيُم ُحجَّ
ا  ترس���������ل حكمة، إلى نح���������و هذا ِممَّ
َتستبيُن به سبيُل الرشد، وتنتظم به 
ش���������ؤون الحياة، وترتفع به النفوس 
إلى أعلى درجات الفالح في ُدْنياها 

وآِخرَِتها.
بلغ الُق���������رآن الط���������رف األعلى من 
حسن البيان، على الرغم من أشياء 
اجتمعت له، ول���������و عرضت لكالم 
مخل���������وق لنزل���������ت به ع���������ن المكانة 

العالية إلى ما هو أدنى.
ترى البليغ من البشر يحسن البيان، 
ويأخذك لبَّك بالمنشآت الرائقة، حتَّى 
إذا طال به مجال القول وقطع فيه 
أش���������واًطا واسعة، رأيت في جمله أو 
أبياته تفاوًتا في البراعة، وأمكنك أن 
تبصر فيها ضعًفا، وتستخرج بنقدك 
الصحيح من أواخ���������ر كالمه مآخذ 

أكثر مما تستخرج من أوائلها.
ولكن الق���������رآن الكري���������م على طول 
أمده، وكثرة سوره، نزل متناسًبا في 
حسن بيانه كما قال تعالى: ﴿ اللَُّه 
َنزََّل َأْحَس���������َن اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًها 
﴾ ]الزمر: 23[، ث���������م قال: ﴿ َوَلْو 
َكاَن ِم���������ْن ِعْنِد َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه 

اْخِتاَلًفا َكِثيرًا ﴾ ]النساء: 82[.
وترى البليغ من البشر يخوض في 
فنون من ال���������كالم متعددة، فإذا هو 

يرتفع في فن وينحط في آخر.
ولكنَّ القرآن الكريم يتصرَُّف في فنون 
قامة الحجج،  كثيرة؛ مثل الوعظ، واإ
وش���������رع األحكام، والوصف، والوعد 
واإلنذار،  والقص���������ص،  والوعي���������د، 
وغي���������ر ذلك مَن الُوجوه الَِّتي تتَّصل 
���������ة، فال تتفاوت فيها  ِبالهداية العامَّ

ألفاظه الرشيقة، وأساليبه البديعة.
والمعروف أنَّ الق���������رآن َأَتى ِبحقائَق 
س ِبها ش���������ريعًة واسعَة النطاق،  أسَّ
وليس من ش���������أن ه���������ذه المعاني أن 
تظهر فيها براعُة الُبلغاء كما تظهر 
فيما ألفوه م���������ن نحو المديح والرثاء 
المشاهد،  ووصف  والغزل  والتهنئة 
ا يطلقون ألفكارهم  إلى غير ذلك ِممَّ
فيه العنان، فتذهب مع الخيال كل 
مذه���������ب، وترتكب م���������ن المبالغات 
ما اس���������تطاعت أن ترتكب، والقرآن 
الكريم يعبر عن تلك المعاني التي 
َتْس���������َتْدِعي ِص���������ْدَق اللهجة وصوغ 
األقوال على أق���������داِر ِتْلَك الحقائق، 
أطناَبها،  الفصاحَة ضارب���������ًة  َفَترى 

والبالغة مرسلة أشعتها.
في بلغاء البش���������ر م���������ن تحس من 
ش���������عره أو خطبته أو رسالته أنه لم 
يك���������ن يتصنع فيما يقوله؛ ذلك أنك 
تجد في كالمه الجيد، والوس���������ط، 
وال���������رديء، وفيهم َم���������ْن ُتِحسُّ فيما 
يقوُله التََّصنُّع وهذا هو الذي َيْغِلُب 
على كالِمه المنظ���������وم أِو المنثور 
الج���������ودُة ف���������ي َتصوي���������ر المعَنى، 
أو  ب���������كالم موزون،  والتعبير عنه 

غير موزون.
ولكنَّ الُقرآن الكريم بالغ الغاية من 
حس���������ن البيان، فال َيِجُد فيه الرَّاِسُخ 
في َنْقِد الُمْنش���������آِت البليغة ما َيْنِزُل 
ع���������ِن الدََّرَجِة الُعليا؛ َبْل ُيِحسُّ ُروَح 
البالغة التي ال َيحوم عليها َشْيٌء 
مَن التََّصنُّع ساريًة في آياته وسوره، 
سواء في ذلك تصويره للمعاني، أو 

نظم األلفاظ الناطقة بها.
ومن مظاهر بالغة القرآن، أنه يورد 
القصة في أوفى درجة من حس���������ن 
البيان، ثم يعيدها في س���������ورة أخرى 
على حسب ما يقتضيه مقام الوعظ، 
حتى إذا عقدت موازنة بين حكايتها 
هنا وحكايتها هناك، وجدتهما في 
مرتبة واح���������دة من البالغة ال َتنِزُل 
إْحَداُهما ع���������ن األخرى بحال، أمَّا 
البليغ من البش���������ر، فقد يسوق إليك 
القص���������ة في عبارات أنيقة، ثم يريد 
أن يعيدها مرة أخرى فإذا هي في 
درجة م���������ن البراع���������ة منحطة عن 

درجتها األولى.

بين اشتياقي الذي قد ينطوي بلقا       
أنا الرهين الذي ما زال ما انعتقا   
أحيي بغيثه ما ينداح من يبس           
فكيف مني ما يحتاج فيَّ سقى؟  
مهال. ستطلعني اآلُي التي بزغت        

عن بعض ما جمعت فيه وما تفرقا:  
كاقرأ. فديتك من فأل منارت�������������ه         

ضاءت علينا، ولكن نأمن الحرقا  
أو طائف الّصد إن الّصد أحزنني        

فإن ما بي لو بالطور ال نصعقا  
ناديت ال غير أذني الن مسمعها        

وال مجيب سوى قلبي إذا طرقا  
فاعرج محمد يا لبيه حين دع�������ا       

وقد أجاب فيا سعديه حين رقى  
مستنزال لكثيف الّشك رؤيت������������������ه     

مستفتحا من جفون الكون ما انغلقا  
مذ كان في الغار يجني القاتلون له   

من كفه الصفح، حتى آب من أبقا  
ستختفي الّسنحة األخرى التي انصهرت    
تلقاء هجرته: زورا قد انزلقا  

كل النهايات من معناه مبدؤها          
حق البداية في معناه أن تثقا  

وكل وجد فمن عينيه رعشته          
فالعذر للجذع لما طاش أو نزقا  

كالجذع حالي وكم طاولت مرتجيا     
لما ارتقى- ضّمة، لكنه سبقا  

ماذا تراه يزيد الحب فيه سوى         
أن المحب بما أواله زاد تقى  

هو الحقيقة في األرجاء كامنة         
وليس يفهمها إال الذي عشقا  

جعفر حليمي

مرافئ الشوق
القصيد

جلس أربع ضفادع عل���������ى قرمة حطب )جزء 
من جزع شجرة( عائمة على حافة نهر كبير. 
فجاءت موجة هوج���������اء واختطفت القرمة إلى 
وسط النهر، فحملتها المياه وسارت بها ببطء 
مع مج���������رى النهر. فرقص���������ت الضفادع فرحًا 
بهذه الس���������ياحة اللطيفة ف���������وق المياه، ألنه لم 
يسبق لهّن أن أبحرن بعيدًا من ذى قبل. وبعد 
هنيهة صرخت الضفدعة األولى قائلة: ”يا لها 
من قرمة عجيبة غريبة! تأملن أيتها الرفيقات 
كيف تس���������ير مثل سائر األحياء. واهلل إننى لم 

أسمع قط بمثلها”.
فأجابتها الضفدعة الثاني���������ة وقالت: ”إن هذه 
القرمة ال تمش���������ي، وال تتحرك أيتها الصديقة، 

وهى ليست عجيبة غريبة كما توهمت، ولكن 
مي���������اه النه���������ر المنحدرة بطبيعته���������ا إلى البحر 
تحمل هذه القرمة معه���������ا وتحملنا نحن أيضًا 

بانحدارها”.
فقال���������ت الضفدع���������ة الثالث���������ة: ”ال لعمري، فقد 
أخطاتما أيتها الرفيقتان فى خيالكما الغريب. 
فإن القرمة ال تتحرك والنهر أيضًا ال يتحرك، 
نم���������ا بالحقيقة أن فكرنا ه���������و المتحرك فينا،  واإ
وهو الذى يقودنا إلى االعتقاد بحركة األجسام 

الجامدة”.
وتناظرت الضفادع الثالث فى ما هو متحرك 
بالحقيقة. وحمي وطيس الجدال وعال الصراخ 

بينهن، ولم يّتفقن على رأى واحد.

ثم التفتن إل���������ى الضفدعة الرابعة التى كانت– 
إلى تلك الساعة– هادئة صامتة تصغى إليهن 
بانتباه واستيعاب، وسألنها رأيها فى الموضوع. 
فقالت لهّن: ”كلكّن محقات أيتها الرفيقات، وال 
واح���������دة منكّن على ضالل. فإن الحركة كائنة 
فى القرمة، وف���������ى النهر، وفى فكرنا في وقت 

واحد”.
فلم يرقه���������ّن ذلك الكالم، ألن كّل واحدة منهّن 
كانت تعتقد أنها وحدها المصيبة، وأن رفيقاتها 
لفي ضالل مبين. وم���������ا أغرب ما حدث بعد 
ذل���������ك! فإن الضف���������ادع الثالث تس���������المّن بعد 
العداء، وتجّمعّن فرَميّن بالضفدعة الرابعة من 

على القرمة إلى النهر.

الضفادع األربعــــة قصة قصرية
جربان خليل جربان

ِمن أخبار هبنَّقة 
األمحـــــق

قال اب���������ن الجوزي � رحم���������ه اهلل �: »فمنهم 
� أي: الحمق���������ى � هبنَّقُة، واس���������مه: يزيد بن 
ثروان ويقال: ابن م���������روان أحُد بني قيس 
بن ثعلب���������ة. وِمن حمقه أنه جعل في عنقه 
قالدًة ِمن َوْدٍع وعظاٍم وخزٍف وقال: أخشى 
أن ُأِضلَّ نفس���������ي ففعلُت ذلك ألعرفها به، 
فُحوِّلت الق���������الدُة ذات ليلٍة ِمن عنقه لعنق 
ا أصبح قال: »يا أخي أنت أنا،  أخيه، فلمَّ
فَمن أنا؟« وأضلَّ بعيرًا فجعل ينادي: »َمن 
وجده فهو له«، فقيل له: »فلم تنش���������ده؟« 
قال: »فأين حالوة الوجدان؟« وفي روايٍة: 
»َمن وجده فله عشرة«، فقيل له: »ِلَم فعلت 
هذا؟« قال: »للوجدان حالوٌة في القلب«.

واختصم���������ت طفاوُة وبنو راس���������ٍب في رجٍل 
ادَّع���������ى كلُّ فريٍق أنه ف���������ي عرافتهم، فقال 
هبنَّقة: »حكمه أن ُيلقى في الماء فإن طفا 
ن َرَسب فهو ِمن راسٍب«.  فهو ِمن طفاوَة واإ
فقال الرجل: »إن كان الحكُم هذا فقد زهدُت 
في الدي���������وان«. وكان إذا رعى غنًما جعل 
ي المهازيل  يختار المراعَي للس���������مان وينحِّ
ويقول: »ال ُأصلح ما أفس���������ده اهلُل«، نسأل 

اهلَل العافية.
]»أخبار الحمقى والمغفلين« البن 
الجوزي )43([.

طــــرائف



اسرتاحة القارئ

ومن التقعر ماقتل !؟
كان لبعضهم ول���������د نحوي يتقعر في 
كالمه. فاعتل أبوه عّلة شديدة أشرف 
منها عل���������ى الم���������وت، فاجتمع عليه 
أوالده، وقال���������وا له: ندع���������و لك فالنًا 

أخانا.
قال: ال. إن جاءني قتلني.

فقال���������وا: نحن نوصي���������ه أن ال يتكلم، 

فدعوه، فلما دخ���������ل عليه قال له: يا 
أبِت قل ال إله إال اهلل تدخل بها الجنة 
وتفوز م���������ن النار. يا أب���������ِت واهلل ما 
أش���������غلني عنك إال فالن، فإنه دعاني 
باألمس، فأهرس وأعدس واس���������تبذج  
وسكبج وطهبج وأفرج ودجج وأبصل 
وأمض���������ر ولوزج وافلوزج فصاح أبوه: 
غمضوني، فقد سبق هذا االبن ملَك 

الموت إلى قبض روحي!

من طرائف الفضالء

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ِإَذا َجَمَع اللَُّه اْلَخاَلِئَق 
َيْوَم اْلِقَياَم���������ِة، َناَدى ُمَناٍد: َأْيَن َأْهُل اْلَفْضِل؟ َفَيُقوُم َناٌس َوُهْم َيِس���������يٌر، 
َفَيْنَطِلُقوَن ِإَلى الجنة س���������راعًا. فتلقاهم اْلَماَلِئَك���������ُة، َفَيُقوُلوَن: ِإنَّا رََأْيَناُكْم 
ِسرَاًعا ِإَلى اْلَجنَِّة، َفَمْن َأْنُتْم؟ َفَيُقوُلوَن: َنْحُن َأْهُل اْلَفْضِل، َفَيُقوُلوَن: َوَما 
َذا  َذا ُأِس���������يَء ِإَلْيَنا َعَفْوَنا، وَاِإ َفْضُلُكْم؟ َفَيُقوُلوَن: ُكنَّا إذا ُظِلْمَنا َصَبْرَنا، وَاِإ

ُجِهَل َعَلْيَنا َحُلْمَنا، َفُيَقاُل َلُهُم: اْدُخُلوا اْلَجنََّة، َفِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن.  
]رواه البيهقي في شعب االيمان[

مال
األع

ائل 
 فض

من
يــة

نبــو
رات  

ـذيــ
َروى اب���������ُن ِحبَّاَن والترم���������ذيُّ في جاِمِعه أنَّ حتـ

رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:  »ال 
تزوُل َقَدَما عبٍد يوَم القيامِة حتَّى ُيسأَل عن 
أربٍع َعن ُعُمرِه فيما أفناُه وعن جس���������ِدِه فيما 
أب���������الُه وعن ِعلِمِه ماذا َعِمَل فيِه وعن ماِلِه 

ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه وفيما أنفَقُه«

يوم الش���������هيد الفلسطيني هو يوم 
إلحياء ذكرى ش���������هداء فلسطين، 
وال���������ذي يص���������ادف الس���������ابع من 
كانون الثاني من كل عام، أعلن 
عن���������ه عام 1969، بع���������د أربعة 
أع���������وام على ارتقاء أول ش���������هيد 
الفلس���������طينية  بالثورة  فلس���������طيني 
المسلحة )الش���������هيد أحمد موسى 
سالمة، أول ش���������هيد لحركة فتح 
والثورة الذي استش���������هد في األول 
من يناي���������ر ع���������ام 1965، بعد 
أن نّفذ عمليت���������ه البطولية »نفق 
عيلبون«( فصار هذا اليوم يوًما 
الش���������هداء  تخليدًا ألرواح  وطنًيا 
الذين ضحوا بأنفس���������هم من أجل 

فلسطين.
ويأت���������ي أحياء هذا اليوم إرس���������اء 
للروابط بين األجيال الفلسطينية 
المتعاقبة، يس���������تذكر فيها شعبنا 
الش���������هداء الذين ارتقوا إلى العلى 
في كافة مراحل الثورة الفلسطينية 
ومسيرة النضال الوطني الطويل 
من كافة الفصائ���������ل وفي جميع 
الوطن وخارجه  داخ���������ل  المواقع 
الحدود  الس���������جون وعل���������ى  وفي 
وش���������هداء األرقام الذي���������ن ما زال 

االحتالل يحتجز جثامينهم.
هذا  الفلسطيني  الش���������عب  يحيي 
الي���������وم في كافة أماك���������ن وجوده 
بزيارة أضرحة الشهداء، وبوضع 
أكاليل من الزهور على النصب 

التذكاري���������ة، وتنظيم المهرجانات 
تخليًدا  الجماهيرية  والمس���������يرات 
لمن ضحوا بكل أيامهم لكي نحيا 

أيامنا بعزة وكرامة.
وترمز ذكرى يوم الش���������هيد، إلى 
قضية فلس���������طين التي استقطبت 
مش���������اعر األم���������ة العربي���������ة كلها 
وروت أرضه���������ا دماء الش���������هداء 
الفلس���������طينيين والع���������رب وأحرار 
العال���������م الذين استش���������هدوا تحت 
راية الثورة الفلس���������طينية ومنظمة 
وخلف  الفلس���������طينية،  التحري���������ر 

الثوابت الوطنية وقرارات االجماع 
الوطني الفلسطيني من أجل نيل 

الحرية واالستقالل والعودة.
إن شهداء فلسطين يمثلون وسام 
فخر لش���������عبنا، ويشكلون عنوان 
الحرية والفداء، وهم الكواكب التي 
ال تغيب في سمائنا، ويعطرون 
أرضنا بدمهم القاني العطر، وهم 
أك���������رم منا جميًعا، وهم الش���������هود 
على إره���������اب االحتالل وجرائمه 

التي ال تسقط بالتقادم. 

فلسطني آالم وآمال وأعالم:

 إنها أرابعة أوامر، والغاية من هذه األوامر هي 
﴿ َلَعلَُّك���������ْم ُتْفِلُحوَن﴾ إذن فمن عش���������ق 
الفالح فعلي���������ه أن ينفذ ه���������ذه األربعة: 
اصبر، صابر، راب���������ط، اتق اهلل، لعلك 

تفلح.
فقد ض���������رب اهلل المثل ف���������ي المعنويات 
باألمر المُح���������س الذي يباش���������ره الناس 
جميع���������ا، وأي َفاَلح ه���������ذا الذي يقصده 
الحق س���������بحانه وتعالى؟ إنه فالح الدنيا 
وفالح اآلخرة؛ فالح الدنيا بأن تنتصروا 
على خصومكم، وأن تعيش���������وا معيش���������ة 
آمنة مس���������تقرة رغدة، وفالح اآلخرة أن 
تأخ���������ذوا حظكم من الخل���������ود في النعيم 

المقيم، ومادام س���������بحانه يقول: اصبروا 
فالبد أن يكون هذا إيذانا بأن فيه مشقة، 
فاإليم���������ان ي���������ؤدي إلى الجن���������ة، والجنة 
محفوفة بالم���������كاره؛ لذلك البد أن تكون 

فيه مشقات.

َا{ َأْقَفالهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
*علمتني الحي������اة: أن المصائب مح���������ك الرجال، وأن 
العزائ���������م تهد الجبال، ومن تس���������لح بالصبر واإلصرار ال 

يعرف اليأس أو المحال.
* علمتن������ي الحياة: أن طريق األم���������ل يتحقق بالمثابرة 
والعم���������ل، وليس مفروش���������ا بالورود والرياحي���������ن، بل فيه 

عقبات وثعابين.
* علمتن������ي الحي������اة: أن هلل حكمة ف���������ي المحن، ليميز 
الصابرين من أهل الوهن، ففي جني العس���������ل ال نس���������لم 

من وخز االبر.

*علمتن������ي الحي������اة: أن دوام 
الحال من المحال، وأن الدنيا 
س���������جال، ومع النفس الطويل 
يتحقق م���������ا كان أق���������رب إلى  

المستحيل.
*علمتن������ي الحياة: أن اهلل ال 

يضيع أجرمن أحسن عمل، لكنه جعل لكل شيء أجال، 
فحتى لو تأخرت الثمار، فل���������ن نعدم األجر عند العزيز 

الجبار.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

يوم الشهيــــــــــــــــــد

من روائع األدعية

َّذِينَ آمَنُوا اصِْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابُِطوا وَاتَُّقوا اللَّهَ لَعَلَُّكمْ  قال تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
ُتْفلِحُونَ{]آل عمران[
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تعـــزيــــة
بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء اهلل وقدره، 
تلقت المؤسس���������ة الوطنية لنقل المسافرين الوسط نبأ 

وفاة عبد الكريم بن ساسة عون أمن بالمؤسسة.
وبهذه المناس���������بة األليمة يتقدم الرئيس المدير العام 
للمؤسس���������ة الوطنية لنقل المس���������افرين الوسط السيد 
عبد الرزاق قيالن وكافة إطارات وعمال المؤسس���������ة 
بأخلص وأصدق التعازي والمواس���������اة  لعائلة الفقيد، 
راجين من العلي القدير أن يغفر للمرحوم وأن يرزق 

أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون



العدد:إشهـــــار
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ف���������ي كّل لحظة َتحوُّل جدي���������د في العالم 
اإلسالمي، يعود س���������ؤال التجديد للظهور 
محم���������اًل بأعب���������اء الس���������نين، وُبعد لحظة 
بزوغه كإط���������ار واقعي ومنطقي للّنهوض 
الحضاري، وفشلنا -المتكّرر في استثماره 
- كانطالق���������ة موضوعية له���������ا مبرراتها 
وخصائصها المس���������تمدة من الجدل الذي 
فرض���������ه واقع اصط���������دام العق���������ل العربي 
اإلسالمي بالحداثة الغربية، فكان السؤال 
بصيغته المعهودة ف���������ي أدبياتنا الفكرية، 
يتكرر باس���������تمرار، دون النَّظر حتى في 
إمكانية التحقق من صواب هذه الصيغة، 

أو تعديلها مع كّل َتحوُّل جديد. 
لماذا تقدم غيرنا وتأخرنا؟ سؤال يختزل حالة 
الصدمة التي عاش���������ها العالم اإلسالمي، 
وه���������و يجاب���������ه المش���������روع االس���������تعماري 
الغربي، الذي جاء غازيًا لعموم الجغرافيا 
اإلسالمية، لكنه جاء أيضا متحديًا لثقافتنا 
وتراثنا الحضاري، الذي رحل إلى عموم 
أوروب���������ا ذات يوم مع س���������قوط آخر ثغر 
للمسلمين هناك)سقوط غرناطة(، وفعلت 
يومها ال���������دورة الحضارية فعلتها، وانتقلت 
الحض���������ارة م���������ن العالم اإلس���������المي إلى 
الغرب، معلنة بدء مس���������ار جديد للبشرية، 
مسار مختلف تمامًا عن المسار السابق، 
القائم أساس���������ًا على المنطق الديني، في 
حين جاء المس���������ار الجديد ليعلن القطيعة 
التام���������ة مع هذا المنط���������ق، معلًنا الرجوع 
إلى الت���������راث اليوناني، كمس���������تند ومرجع 
موضوعّي لإلطار الحضاري الجديد، لذا 
ل���������م يتمكن العقل الغربي من التملص من 
نظام التقليد القديم، س���������واء عند اليونان، 
أو م���������ا أخذه من المنج���������ز الحضاري في 
االندلس، ولهذا رأينا كيف َس���������وَّق الغرب 
لمفهوم الحداث���������ة باعتبارها منجزا أوروبيا 
خالصا، حتى يكون لها الغلبة على نظام 
التقليد )اليونان كمرجعية فكرية، واألندلس 
ال���������ذي يعتبر  كمنجز علم���������ّي ومعرفّي( 
أساس الحضارة الغربية المعاصرة، وهذا 
بشاهدة الكثير من مفكري الغربي أنفسهم، 
فجدلّية المقابلة بين نظام التقيد والحداثة، 
مازلت حاضرة بقوة في المجال التداولي 
الغربي، أما س���������ؤال ما بعد الحداثة، فهو 
فرصة االحتياط التي يس���������تثمرها الغرب 
عندما يعجز عن اإلجابة عن األس���������ئلة 
الراهن���������ة، فهي حالة م���������ن الهروب نحو 
األمام تعطي نفس���������ًا للتفكير في صياغة 
إجابات مقنعة وحقيقة، ناسيا أن الهروب 
نحو المابعد يس���������توجب ف���������رض الجدلية 
نفس���������ها، لكن بتغيير اآلن���������ي والمعيوش، 
بالقادم والمستشرف، فتتحّول الجدلية من 
صيغة: نظام التقليد والحداثة، إلى نظام 

التقليد وما بعد الحداثة. 

جدل »نظام 
التقليد« واحلداثة 

أ. عبد القادر قالتي
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  Charlotte Courreye قامت الباحثة الفرنسية
في رسالة دكتوراه عن جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وبناء الدولة الجزائرية المس���������تقلة من 

إنشائها 1991-1931. وهذا عنوانها:
L’association des oulamas 
Musulmans Algériens et la 
construction de l’etat algerien 
indépendant Fondation héritage 
réappropriations et antagonismes 
1931-1991.

تقع الرس���������الة في 852 صفحة تاريخ الجمعية 
منذ تأسيس���������ها 1931، وعودتها للنش���������اط في 
التسعينات، ودفاعها عن الهوية الجزائرية العربية 
اإلس���������المية، وترى الباحثة أن الجمعية لها دور 
أساس���������ي في بناء الدول���������ة الجزائرية، رغم تفرق 
أعضائها وغي���������اب بنائها بين 1962 و1991 
فنش���������اطها التربوي والديني وجهودها أثناء الثورة 
أمر يس���������تحق البح���������ث، كما أنها ش���������اركت في 
بناء الدولة أثناء الح���������زب الواحد وأقامت قواعد 
ن كان بعض أعضائها  اإلس���������الم في الدولة، واإ
كانوا في المعارضة السياسية للنظام االشتراكي 
مثل الشيخ عبد اللطيف سلطاني، والشيخ أحمد 
س���������حنون، وهو الموقف الذي اتخذته الحركات 

اإلسالمية التي نشأت في سنوات الثمانينات.
اعتمدت الباحثة على المصادر المكتوبة باللغة 
العربية والفرنسية، واألرشيف الفرنسي في الفترة 
االس���������تعمارية، وعلى مذكرات العلماء وجرائدها 

ومج���������الت وزارة الش���������ؤون الديني���������ة كاألصالة 
وغيره���������ا، وعلى مقابلتها لعدة ش���������خصيات مثل 
األس���������تاذ أحمد طالب وعلى كتب أحمد توفيق 
المدني، وربطت ذلك أيضا بالس���������ياق الذي كان 

يجري في العالم العربي واإلسالمي.
بها ثالثة أقس���������ام، وثمانية فصول، وفي آخرها 
قائم���������ة المص���������ادر والمراج���������ع، وفه���������رس أهم 
المفاتيح وذلك في إطار المعهد الوطني للغات 

والحضارات الشرقية، 
Institut National des langues et Ci-
vilisation oriontales
ونوقش���������ت الرس���������الة في 28 نوفمب���������ر 2016، 
 Cathrine :وأش���������رفت على الرس���������الة الس���������يدة

Myeur Jaouen
 ولها مقرران أحدهما من جامعة اكسفورد والثاني 
مديرة البحث في CNRS بفرنس���������ا وشارك في 
المناقشة سبعة أعضاء الذين تكونت منهم لجنة 

المناقشة.
اهتم���������ت الرس���������الة بالجانب الترب���������وي والثقافي 
وبالمدارس التابعة للجمعية، وس���������رد جهود عدة 
ش���������خصيات من جمعية العلماء، سواء كانوا مع 
الدولة والحزب الواحد، أو كانوا في المعارضة، 
وتعرضت للحركات اإلس���������المية التي نشأت في 
ضراب أكتوبر 1988  الثمانينات بالتفصيل، واإ
وحرك���������ة 1982 في مس���������جد الجامعة، وما قام 
به مس���������ؤول الجامعة من منع الناس من دخول 
الجامعة يوم الجمع���������ة ألداء الصالة وما حدث 

بع���������د ذلك من مظاه���������رات، واحتجاجات، وبيان 
1982 في 14 نقطة وقعه الشيخ أحمد سحنون، 
والشيخ عبد اللطيف سلطاني، وعباسي مدني، 
ونش���������ره ومحاكمتهم ثم اإلقامة الجبرية لبعضهم 
ومهما يكن من أمر فإن البحث كتب من وجهة 
نظر فرنسية سواء في االعتماد على األرشيف 
الوطني الفرنسي في عهد االحتالل أو بعده أو 
بالرجوع إل���������ى مذكرات العلماء وغيرهم فيصعب 
القول بأنه���������ا موضوعية أو أنها رجعت إلى كل 

الوثائق التي ما تزال لم تبحث بعد.
واعتمدت على شهادات بعض الذين قابلتهم في 
الجزائر، ومنها مقابلتها لي وغيري من أعضاء 

الجمعية وغيرهم.
ذا ق���������رأت المصادر والمراجع فإنك تعجب من  واإ
كثرتها س���������واء ما كتب���������ه الجزائريون أو األجانب 
وم���������ن جملتها بحث عن »جمعي���������ة القيم« التي 

بحثت في جامعة إيطالية.
فالغربي���������ون يرصدون كل ما يح���������دث في العالم 
اإلس���������المي، الجزائر وغيره���������ا، ونحن لم نكتب 
تاريخن���������ا بعد بمنهج علمي، وجمع الوثائق التي 
لم تدرس بعد، وما تزال في األرش���������يف الوطني، 
فمتى تبعث حياتها للدرس في الجامعات وغيرها 

من مراكز البحث العلمي؟
وعل���������ى كل حال فه���������ذا العمل ال���������ذي قامت به 
الباحثة الفرنس���������ية ال يس���������تهان به، وقد يصبح 
مرجعا للباحثين إننا يجب أن نعترف بتقصيرنا 

في معرفة أنفسنا. 

كتاب جديد عن تاريخ مجعية 
العلماء املسلمني اجلزائريني ـق

حـ
ـة 

ـم
كـل

أ د. عمار طاليب

دعــاء العــدد

guellatiabdelkader@gmail.com

 تغطية : محزة سعيدي

ش���������هدت القاع���������ة الش���������رفية بمق���������ر وزارة الثقافة  
بالجزائر العاصمة مساء يوم اإلثنين 10 جانفي 
2022، ندوة علمي���������ة مركزة ألقاها عالم الفيزياء 
الفلكية البروفيسور نضال قسوم، بحضور وزيرة 
الثقافة واألستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وجمع من 
الباحثين والمفكرين وطلبة العلم المهتمين والتي 

كان موضوعها الثقافة العلمية وأهميتها.
فف���������ي ه���������دوء وس���������كينة خّيم���������ا على   
القاع���������ة، ون���������ور خافت انتش���������ر ف���������ي أرجائها، 
وعق���������ول وأنفس ألقت بأعّنته���������ا لمن يقودها نحو 
المعرفة وحياضها، والمنطقية العقلية ورياضها، 
والنظرة الفيزيائية اإلش���������عاعية بنورها وضيائها، 
فأرس���������لت ببصائرها وأبصارها نحو شعاع علمي 
سطع في أفقها فانش���������طرت أشعته على العقول 
تنويرا وترش���������يدا نحو مال���������ك الكلمة التي جاءت 
كاللحظة في أسبوع والقطرة من ينبوع وكالقالمة 
م���������ن أصبوع، والذي أبان ف���������ي بداية حديثه عن 
فلس���������فته في الحياة ونظرته المستقبلّية لالستثمار 
الحقيق���������ي من خالله التعبي���������ر عن حّبه لألطفال 
مش���������يرا إلى أّن االستثمار الحقيقي في اإلنسان، 
بل هو حجر الزاوية في البناء الحضاري، وأشاد 
بالجهود المبذولة في الميادين العلمية والثقافية، 
ثم دلف بالحضور إلى قلعة المعرفة  بمحاضرته 
العلمية التي ابت���������دأت بتفكيك المصطلح والحفر 
في جدران اللغة والتركيبة اللفظية للثقافة العلمية، 
باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية ومدى تطابق 
المعن���������ى مع المبنى، إلنت���������اج المفهوم الصحيح 
لمصطلح الثقافة العلمية، وبّين وجه الّدقة للداللة 

للتعبير عنها بش���������كل أوفى. ث���������م أعطى تصّوره 
للثقاف���������ة العلمية من خ���������الل مفهوم متكامل فهي 
عنده؛ كيان ينقس���������م إلى نوعين هم���������ا: المعرفة 
العلمي���������ة األساس���������ية التي يج���������ب أن تتوفر لدى 
الجمهور العام، خاصة المتعلمين منهم ألّن لها 
دورا حيويا في الحياة اليومية، كالغذاء والصحة 
والمواضي���������ع المتعلق���������ة بها، وسياس���������ات العلوم 
والتكنولوجيا الحديث���������ة وكذا األحداث والتطورات 
المتالحقة كقضية اللقاحات والشرائح وغيرها... 
واستخدام الناس الخاطئ للمضادات الحيوية ما 
أف���������رز ظهور طفرات حديثة للبكتيريا، وغير ذلك 
من المواضيع المتعلقة بنشر األبحاث المغلوطة 
على األنترنيت فيم���������ا تعّلق بالتغيير الجيني إثر 
لق���������اح كورونا، أو البيئ���������ة بموضوعاتها المتعددة 
كالتسخين العالمي واضطرار اإلنسان للبحث عن 

بدائل أقّل تكلفة، ومسائل الطاقة ومصادرها.
أما العنصر الثاني فهو ما يس���������ميه البروفيسور 
نض���������ال: ثقافة العلم؛ التي هي المنهجية العلمية 
أو التفكير العلمي وتبّني المبادئ العلمية، والقدرة 
على تقيي���������م المعلومات العلمي���������ة بمنهجية تتيح 
التأكد من صّحة المعلومات، وهي أيضا الوعي 
الع���������ام بتأثير العلوم والتكنولوجيا في الحياة وكذا 
القدرة على تمييز العلم الصحيح من العلم الزائف 
جرّاء التطّور التكنولوجي الهائل والتدّفق بش���������كل 

كبير للمعلومات.
وفي معرض حديثه عن المعرفة العلمية األساسية 
تح���������ّدث عن االختبارات التي تتيح معرفة وقياس 
هذه المعرفة ل���������دى الجمهور في الدول المتقدمة 
كالوالي���������ات المتحدة وغيرها وذلك بطرح عش���������رة 
أس���������ئلة على الناس تمّكن من تحديد المس���������توى 

المعرف���������ي لذلك المجتمع، م���������ن خالل اإلحصاء 
والتحليل.

وعرض أيضا البروفيس���������ور نضال قسوم مقياسا 
خاصا به لمعرفة وتحديد المس���������توى المعرفي من 
خالل س���������بعة أس���������ئلة يطرحها على الناس، ُتبين 
األجوبة عنها عن مستواهم المعرفي. وفيما تعّلق 
به���������ذه الجزئية تحّدث العالم الفيزيائي نضال عن 
حاجة اإلنس���������انية إلى دراسات أكبر دّقة وأدوات 
أكثر عمقا ألجل تحصيل نجاح لمشروع معرفي 
مستقبلي، كاشفا عن بعض القضايا التي تستحّق 
دراس���������ة جاّدة وعميقة كتأثير التكنولوجيا السلبي 
عل���������ى المعرفة العامة وعلى فهم الش���������باب ألنها 
تمزج بين العلم الصحي���������ح والعلم الزائف وتروّج 
لنظرية المؤامرة وبس���������ط مجموع���������ة من األمثلة 
الواقعية الت���������ي تحّد من التقّدم المعرفي اإليجابي 

والصحيح.
وفي ختام الندوة أتيحت الفرصة للحاضرين من 
الباحثين لطرح أس���������ئلتهم فأضفى النقاش العلمي 
على الندوة طابعا تعليميا بش���������كل مبّسط وميّسر 
مّك���������ن الحضور من الطلبة  م���������ن تفكيك بعض 
الكلّيات وتحقيق المعرفة ببعض المفاهيم العلمية 

الدقيقة. 
وفي بس���������اطة العالم األصي���������ل المتعّلق بوطنه، 
ووفائه المتج���������ّذر في نفس���������ه وانتمائه المخلص 
ألّمته، طرح نفس���������ه وخبرته ومسيرته العلمية في 
خدمة بلده "تطّوعا" في أّي وقت وعلى أّية حال 
لوزارة الثقافة ولمؤسسات الدولة بشكل عام، وهو 
درس عمي���������ق الداللة وجل���������ّي اإلبانة عن الطينة 
التي ش���������ّكلت هذه الش���������خصية العلمية الجزائرية 

األصيلة. 

يف قصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة
الربوفيسور نضال قسوم ينشط ندوة علمية عن الثقافة العلمية وأهميتها
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