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وفـــــد عن شبكة 
 سفراء العالـــم
  فـــي زيــــــارة 

جلمعية العلماء 

»اجملمع الدولي 
للدراسات املتقدمة« 

مشروع حيقق الريادة 
العلمية يف اجلزائر

ألول مــرة فــي  الوطـــن  العربـــي  مشــروع  
جــزائـــري  للفيـــزيــائــي  حممــد  أكـــرم  فــــالح:

13-12

كتب اهلل يف سجل أقدار البالد 
والعباد أن أحرار فلسطني، 

الذين ستضيق بهم بالدهم، 
اليت حّوهلا العدو الصهيوني 
إىل أرض اضطهاد واستبداد، 

وإىل أرض ميعاد، إن هؤالء 
األحرار ستحتضنهم اجلزائر، 

أرض اجلهاد واالستشهاد.
تفتح اجلزائر ِشَغاَف القلوب، 

وأقفال اخلزائن واجليوب، 
لتعّبد أمام الفلسطينيني 

الوعر من الدروب، وتنري هلم 
منهجية التحرير، وأفضل ما 

يف اجلهاد من أسلوب.

أ.د. عبد الـــرزاق قســــوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائرييـن
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مة عبد الحميد بن باديس  بداي���������ة أقول: هل كان العلاّ
رحمه اهلل على صواب عندما قال: » ِإنِّي َلرَضى َأن 
َتدخ���������ل َرَصاَصةاً ِفي َصْدرِي َبدلاً ِمن َأن َتدُخل اللَُّغة 

الَفرنسيَّة ِإلى الَمَداِرِس الَعرَبيَِّة«.
فمن���������ذ أكث���������ر من ثلثين س���������نة صدر قان���������ون تعميم 
اس���������تعمال اللغة العربية، رق���������م 05-91 وهو قانون 
يحدد قواعد اس���������تعمال اللغة العربية في جميع نواحي 
الحياة وطريقة حمايتها وترقيتها، كما ينص أن العمل 

بالعربية يعتبر مظهرا من مظاهر السيادة.
وواقعن���������ا ل يعكس ما تملي���������ه قوانيننا فأنت ترى لغتنا 
العربي���������ة الجميلة ضحية الساس���������ة الذين تخرجوا من 
لى اليوم  م���������دارس وجامعات ت���������درس بالفرنس���������ية، واإ
يس���������تمر تجميد هذا القانون، وت���������رى الخيبات تتوالى 
في القتصاد والمال واإلدارة وكلها تس���������ير بالفرنسية، 
وتش���������هد التبعية الكاملة التامة للتخلف الفرنس���������ي في 
التكنولوجي���������ا، وأخيرا وخطيرا ه���������ا هي هوية المجتمع 

مهددة ووحدتها تتعرض للخطر.
واإلنسان يتميز عن غيره من المخلوقات بفضل اللغة 
التي بها يتواص���������ل ويتفاهم ويمرر أفكاره ويعتنق بها 
دينه ومعتقداته ويعبر بها عن مش���������اعره وأحاسيسه، 
ويحف���������ظ بها تاريخه وميراث���������ه وثقافته وهي في الول 

والخير تعبير عن قيمه وأصالته.
ومهم���������ا اختلف الناس في أش���������كالهم وألوانهم ولغاتهم 
فإنهم غير مخيرين في اختيار الشكال واللوان التي 
يريدون، ولكن بإمكانهم تقوية وترس���������يخ اللسان الذي 

يجمعهم وينفعهم. 
واللغة العربية واس���������عة لم تضق عن حاجة اإلنس���������ان 
تعبيرا عن تجاربه وخواط���������ره وعلومه وفنونه وآدابه، 

وغنية فثروتها اللغوية ل قدرة لحد أن يحصيها. 
والقرآن نزل بلغة العرب لكونها أصلح اللغات: جمع 
يجاز عبارة وسهولة جري على اللسان وجمال  معان واإ
وقع في السماع، فاختار اللاّه أن يكون رسوله- عليه 
���������لم- من أماّة هي أفصح المم لس���������انا  لة والساّ الصاّ
وأسرعهم أفهاما وألمعهم ذكاء وأحسنهم استعدادا لقبول 

الهدى واإلرشاد.]التحرير والتنوير لبن عاشور[.
وظل���������ت اللغة العربية ثابتة قوي���������ة رغم تآمر أعدائها 
عليها: من ش���������عوبيين - قدماء ومعاصرين- يحيون 
اللغات البائدة ويمجدون اللهجات العامية وينش���������رون 
الش���������عر العامي ويفس���������دون الذوق العربي، وعملء 

ممكنون يطبقون كيد العداء.
وأي  محاول���������ة للقضاء على اللغ���������ة العربية أو النيل 
منه���������ا، عل���������ى أي وجه كان وتح���������ت أي مبرر كان، 
س���������تكون نتيجته وخيمة على الجزائر وحدة وتماسكا 
ويك���������ون فيه القضاء المبرم واله���������دم الحقيقي للجزائر 
التي جاهد من أجلها الصالحون واستشهد من أجلها 
الش���������هداء، ول بقاء للجزائ���������ر إل ببقاء لغتها ووحدتها 

الجغرافية.
والدفاع عن العربية دفاع عن كيان أمة برمتها، ودفاع 
ع���������ن ثقافة أمة بأكملها، وجهاد للمحافظة عن حياتها 

الدينية والدبية والعلمية والعملية والخلقية.
وما أصدق كلم���������ات مصطفى صادق الرافعي رحمه 
اهلل: »ل ج���������رم كانت لغة المة ه���������ي الهدف الول 
للمس���������تعمرين؛ فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إل 
من لغته؛ إذ يكون منش���������أ التحول من أفكاره وعواطفه 
وآمال���������ه، وهو إذا انقطع من نس���������ب لغته انقطع من 

نسب ماضيه...
، ول انحطت إل كان  وما ذلَّ���������ت لغة ش���������عب إل ذلاّ
دبار، ومن هن���������ا يفرض الجنبي  أمره ف���������ي ذهاب واإ
المستعمر لغته فرضا على المة المستعمرة، ويركبهم 
بها، ويشعرهم عظمته فيها، ويستلحقهم من ناحيتها، 
ا ثلثة في عمل واحد: أما الول  فيحكم عليهم أحكاماً
فحبس لغتهم في لغته سجناًا مؤبداًا، وأما الثاني فالحكم 
على ماضيهم بالقتل محواًا ونسياناًا، وأما الثالث فتقييد 
مس���������تقبلهم في الغلل التي يصنعه���������ا، فأمرهم من 

بعدها لمره تبع.]وحي القلم[

أ. خلضر لقدي 

قانون تعميم استعمال اللغة العربية: 
عندما تكون القوانني حربا على ورق

كتبُت -فيما مضى- ما يس���������ر 
اهلل ع���������ن )تدياّن الموت���������ى!!! (، 
وأقصد به التصور الميت للدين 
عند بعض الناس الذي يلتزمون 
جه���������ل بدين يجعلهم بعيدين عن 
قيادة الحياة، بل يجعلهم مقودين 
من أه���������ل الدني���������ا، تابعين لهم، 
وهم بذلك راض���������ون ومطمئناّون؛ 
لن الش���������يطان زياّ���������ن لهم الراحة 
بما يفعلون من ش���������عائر وقربات 
ذاتي���������ة ل علقة له���������ا بالمة ول 
بالمجتمع. وصرفهم عن الجوانب 
الخرى التي تتطلب تضحيات، 
والتي كثير منها من جوهر الدين 
أيض���������ا، ول تقوم لألمة قائمة إل 

به.
وأظ���������ن أن كثيرين من الفاضل 
صاروا يمياّزون بين التدين الحياّ 
الذي يخافه العداء ول يريدونه، 
والتدياّن المي���������ت الذي ل أثر له 
على الحياة، )ول يحك ول يصك( 

كما يقال عندنا.
ولكن الكارثة أنني بدأُت أش���������عر 

الكتابة عن  إل���������ى  أننا بحاج���������ة 
)عداء المتديني���������ن!!!( أو )تدين 

العداء!!! ( 
وأقصد به وباء العداء بين أفراد 
المة الواحدة لسباب تافهة، بل 
وتوجيه الجهود إليجاد هذا العداء 
إذا ل���������م يكن موج���������ودا، ولتغذيته 
إذا كان ناش���������ئا، وللتفان���������ي في 
المحافظة عليه واستمراره ودوامه 

إذا كان موجودا معروفا.
 وف���������ي كل تلك الح���������الت يظن 
ه���������ؤلء الذين ضلاّ س���������عيهم في 
الحياة الدنيا أنهم ُيحسنون صنعا، 
وأنهم يخدمون الدين، وأنهم على 

الجادة المستقيمة.
فهذه جبهة أخ���������رى فتحها علينا 
الغبياء، وبادر إلى تش���������جيعها 
العداء، وما على المصلحين إل 
أن ينتبه���������وا إلى ترتيب أولوياتهم 

في مسار مقاومة الشقياء.
ول يخضع���������وا لم���������ا يرتب���������ه لهم 

السفهاء. 
واهلل المستعان وعليه التكلن.

أرس���������لنا اآللف من طلبنا إلى 
الخ���������ارج  ف���������ي الثمانينات دون 
التخطي���������ط  لضمان عودتهم أو 

عودة بعضهم.
قد يقول أحدنا إن هجرة الدمغة 
ظاهرة عالمية وهي إشكالية ل 
حل لها...والحقيقة غير ذلك.. 
رؤس���������اء  من  مجموع���������ة  كن���������ا 
الول  الوزير  نحاور  الجامعات 
مولود حم���������روش في مكتبه في 
ليلة من ليالي رمضان 1991، 

فقلت:
 نحن نرس���������ل طلبتنا ول نكترث 
لع���������دم ع���������ودة معظمه���������م، فقد 
ابتعث���������ت ش���������خصيا مرتين ولم 
يس���������ألن أحد عن طبيعة أبحاثي 
أو تاري���������خ عودت���������ي. ثم ذكرت 
قصة زمي���������ل ياباني مبتعث من 
ش���������ركة ميتسوبيشي كان  يعمل 
معنا في المركز الوطني للبحث 
 . cnrs العلم���������ي في باري���������س
عرض عليه المركز تمديد مدة 
زيارته بش���������هور فق���������ال : إن له 
مهلة 48 س���������اعة ليلتحق بعمله 

في اليابان ! 
وتمثل الصين مثال آخر يجدر 

بنا التمعن فيه.
الحادي  الق���������رن  مطل���������ع  م���������ع 
والعش���������رين، أدركت الصين أن 
عليها »تمكي���������ن البلد بالموهبة 
من خلل تقوية الشباب الصيني 

بالعلوم والتكنولوجيا والتعليم«.
 وف���������ي منتصف ع���������ام 1978 
اقترح دنغ ش���������ياو بينغ إرس���������ال 

الطلب  اآللف من  عش���������رات 
والباحثين إل���������ى الخارج كإحدى 
الوس���������ائل لرفع مس���������توى العلوم 
والتعليم في الصين. ولم يعتبر 
تمثل  الدمغ���������ة«  »هج���������رة  أن 
مش���������كلة، طالما يع���������ود 10 في 
المائ���������ة من المبعوثي���������ن ! لكن 
الصين لم ترس���������ل طلبها إلى 
مبالية  غي���������ر  وأوروبا  أمري���������كا 
بعودتهم أو بقائهم بعد الدراس���������ة 
كما فعلنا نحن في الثمانينات...
فقد خططت لضمان عودة نسبة 
عالي���������ة منهم وذلك بتطوير بنية 
تحتي���������ة للبحث العلم���������ي عالية 
جذابة  الصين  جعل���������ت  الجودة 

للباحثين. 
في عام 2017، عاد 3.1 مليون 
من بي���������ن 5.2 مليون مبتعث؛ 
أي بمعدل يزيد عن %60  مع 
الخذ ف���������ي العتبار أن 1.45 
مليون لم يكملوا دراس���������تهم بعد. 
وفي الحقيقة فقد عاد 83.7%  

ممن أنهوا دراساتهم.
 ومن حيث تدفق المبتعثين في 
2017، فقد س���������افر 608400 
الخ���������ارج وعاد  إل���������ى  صين���������ي 
480900، وهو ما يمثل معدل 
عائد %79 ف���������ي العام )انظر 

المصدر)*(
اهتمام الصين واليابان وغيرهما 
بقدراتهم البشرية سمح لهم بحسن 
يتقدمون...  وجعلهم  استغللها 
همالن���������ا لقدراتن���������ا جعلنا نراوح   واإ

المكان ....!

من تدين 
املوتى إىل 

تدّين األعداء

د. عبد احلليم قابة

حنن  ال حنسن 
استغالل مـــــا  

منلك من قدرات  

 د. نــّوار ثابت 

في حديث طيب مع الدكتور سعيد بويزري ذكر  أننا نعيش في مرحلة 
اإليمان الفردي ولم نصل لمرحلة اليمان الجماعي والمجتمعي .

لهذا غاية اإلنس���������ان المتدين اليوم أن يجدد زيارة بيت اهلل الحرام .. 
»فنهتم بالعمرة ول نهتم بالعمران« ..

لهذا نشهد تراجعا في مجال الشهود الحضاري .. ول يمكن أن نكون 
»ش���������هداء على الناس« كما أمرنا اهلل إذا ل���������م نكن دائمي الحضور 
..فالغائب ل تصح ش���������هادته ..وأمتنا اليوم غائب���������ة ُمَغيَبة ..وأقصد 
بالحض���������ور : هو التواجد في الس���������احة العلمية والتقنية والسياس���������ية 

والقتصادية وأن نكون فاعلين كدول ومؤسسات وأفراد.
فوجدت بعد كلم الش���������يخ س���������عيد قول للمفكر مالك بن نبي في هذا 

المعنى إذ يقول : 
)الفراد ل ينقصهم التدين في كثير من الحيان..ولكنه تدين فردي..

فهو يحاول إنقاذ نفس���������ه ف���������ي اآلخرة..ولكن لم يعد يملك التماس���������ك 
الجتماعي وتسخير ما خلق اهلل له لبناء حضارة(

بعيون دامعة وقلوب خاش���������عة راضية بقضاء اهلل و قدره، 
تلقينا نبأ وفاة إبن  الس���������تاذ مرزوق خنشالي عضو المجلس 

الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 
وبهذه المناسبة الليمة يتقدم رئيس جمعية العلماء المسلمين 
ــوم وأعضاء المكتب  ــرزاق قس ــد ال الجزائريي���������ن  الدكتور عب
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 ووسع مدخله 
واغس���������له بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى 
الثوب البيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهل 

خي�را من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار. 

تعـــزيــــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تعلمت 
من شيوخنا 

أ. حممد علي بيود

كرة القدم تلك اللعبة العالمية التى 
خطفت عقول الش���������باب والشيوخ 
ذا تأملناها بعين العقل  والكهول، واإ
والروية ل تعدو أن تكون منافسة 
نس���������بي  فيها  الخس���������ران  كروية، 
ب���������ل يكاد أن  والنتصار لحظي 
يكون وهميا، صحيح أنها تصرف 
فيها الموال الباهظة وتبذل فيها 
الجه���������ود المضنية بل وتفنى فيها 
العم���������ار الغالية وتعق���������د حولها 
بالش���������هور  البلطوهات والندوات 
والس���������نوات، لكن إذا جردت من 
الزخ���������ارف والبهرج���������ات هي في 
للجهود  المر تضيي���������ع  حقيق���������ة 
والوق���������ات، وليتضح المقال لبد 
من مثال، فهاه���������ي أمريكا قائدة 
العالم لم تحصل حتى على كأس 
القارة المريكية فيما أعلم وجارتها 
الق���������دم !!!  البرازي���������ل أرض كرة 
واللقاب  الدورات  بعشرات  فازت 
فهل طورت ه���������ذه اللعبة برازيليا 
وسحبتها من التخلف والفقر إلى 
الزدهار..؟ كل والش���������واهد كثيرة 

ل تكاد تحصر.
إن النظمة المتخلفة والش���������عوب 
بانتصارات  تتش���������بث  المقه���������ورة 
وهمية لنها ببساطة فاقدة للرؤية 
في  التيهان  تعي���������ش  الحقيقي���������ة، 
ظل ص���������دآن بوصلتها على حد 
تعبي���������ر صديقي الس���������تاذ إلياس 

جوادي...

التقيت منذ  وكم آلمني عندم���������ا 
س���������نوات خلت ذلك الطفل الذي 
لم يتجاوز 13 عش���������ر من عمره 
وهو يتحدث بحماس منقطع عن 
البارصا واللاير فسألته عن معدله 
الفصلي، فتلعثم الضحية واحمر 
وجهه!!!! ...فه���������ل ندرك فعل 
أين نتجه بهذا الجيل أم أصبحنا 
نعام���������ا تدس أعناقه���������ا في رمال 

البؤس والتخلف !!!
إن النتص���������ار الحقيق���������ي ه���������و 
التغلب عن الفقر والتخلف وسوء 
الخلق، النتصار الحقيقي هو 
القض���������اء على الفس���������اد واآلفات 
والمحذرات،  النتصار الحقيقي 
هو الرق���������ي بالمجتمع إلى المثل 
السامية والقيم النبيلة، النتصار 
الحقيقي عندما نصنع س���������لحنا 
بأيدن���������ا، ودواءنا ف���������ي مخابرنا، 
وقوتنا نزرعه في حقولنا، وغير 
ذلك إنما هو وهم وشقاء وتيهان 

واستغلل في غير محله .
  ولعلنا نختم بالدكتور مصطفى 
محم���������ود -رحم���������ه اهلل- ال���������ذي 
وص���������ف حالنا التعي���������س أفضل 
وص���������ف  فيق���������ول " أكبر إنجاز 
حققت���������ه ال���������دول المتخلف���������ة أنهم 
استطاعوا أن يقنعوا شعوبهم بأن 
التأهل لكأس العالم إنجاز كبير، 
وأن انهيار التعليم والصحة شي 

عادي".

سراب نصر 
الكرة...

أ.  عادل بن جغلولي



الـمصاحلـــة  أو  الطــوفـان ...نفحات ديسمربية يف تاريخ الوطن والوطنية
فعندم���������ا يستنش���������ق الفلس���������طينيون 
األحرار عبق المجاهدين الجزائريين 
الثوار، س���������يدركون حجم األضرار 
التي تلحقهم من الفرقة، والش���������تات 

وذل اإلنكسار.
فيا أبناء شعبنا الفلسطيني األبي، 
لق���������د قدمت���������م أروع البط���������والت في 
المقاومة، وصمدتم أمام أس���������اليب 
والمس���������اومة،  والمراوغة  المك���������ر، 
وها أنت���������م تدعون اليوم، في جزائر 
إل���������ى توحيد  الصم���������ود والتحدي، 
الصفوف، ووضع حد لما أصاب 

بعضكم من الضعف والتردي.
أيعقل، يا أحف���������اد عرفات، وأحمد 
ياس���������ين، أن يلقاكم عدوكم، بجيش 
واحد، وص���������ف واحد، وحقد واحد، 
للقض���������اء عليكم، وتلقونه ش���������يعا، 

وأحزابا، وطرائق ِقددا؟
فإن لم يوحدك���������م الوطن وهو رمز 
وحدتكم، والقدس وهو عنوان قبلتكم، 
وسجون االحتالل وهي أقبية خيرة 
القمع  فليوحدكم  أبنائكم وبناتك���������م، 
الصهيوني الذي ال يفرق بين أحد 

منكم.
إن عشرات العقود من السنين التي 
جثم فيها الع���������دو الصهيوني على 
خيرات وطنكم فشتت خياركم، وقتل 
أحراركم، وس���������جن أبكاركم، ودجن 
أنصاركم، إن هذه العش���������رات من 
العقود كفيلة بأن تلهمكم الدروس، 
النفوس،  ف���������ي  الضمائر  وتوق���������ظ 
وتحدد لكم طرق الخالص، وعدم 

النكوص.
فلس���������طيني  ل���������كل  اتض���������ح  لق���������د 
وفلسطينية، أن عدوكم قد بلغ من 
العتّو والصلف، بحيث ال يفهم من 
اللغ���������ات إال لغ���������ة المقاومة، فلقنوه 
المزيد من دروس المقاومة، بعيدا 
عن أالعيب الساس���������ة المطبعين، 
الذين ال يزال���������ون يؤمنون بإمكانية 
المفاوضات العبثية، أو المساومة.
طريق واحد للتحرير، وهو النفير، 
ووحدة المسير، واستقاللية التنظيم، 

وتقرير المصير.
إنكم يا أش���������قاءنا، أحرار فلسطين 
ستجدون في الجزائر، شعبا احتضن 
بنار تضحيتكم،  قضيتكم، واكتوى 

وهو معبؤ لنصرتكم، وشد أزركم، 
فبادلوه إيمانا بإيمان، بإعادة وحدة 
صفوف فصائلكم، بمزيد من العزم، 
والحزم، وعدم اإلذعان، ألي حاكم 
أو س���������لطان، إال الذي ال يناصر 
س���������لطة العدوان، ويرفض التطبيع 

مع العدو تحت أي عنوان.
العربي  الوج���������ود  فأنت���������م طالئ���������ع 
الصحيح تمثلون المقدمة السليمة، 
ل���������كل عمل عرب���������ي ق���������ادم، وأنتم 
الصخرة التي س���������تتحطم عليها كل 
مؤامرات مرضى القلوب، الحاضر 

منهم والقادم.
لقد أثبت���������م للعالم أجمع، أن عدوكم 
نمر من ورق، وما مقاومة وصمود 
غزة الباس���������لة إال عينة متميزة من 
ذلك. كما أن ما يقدمه أبناء وبنات 
فلس���������طين، داخل السجن وخارجه 
من روائع البطوالت، واالس���������تمرار 
في ب���������ذل التضحي���������ات، هو درس 
آخر يقدم للعدو وللصديق، من أن 
القضية الفلس���������طينية حية، وقوية، 
وثابتة بإيمان شعبها، فليرتفع أبناء 
الفصائل الفلسطينية، على اختالف 
تنظيماتهم، إلى هذا المستوى العالي 

من تضحيات المقاومين.
ولكم علينا نح���������ن الجزائريين، أن 
الزاد، والعتاد، واإلمداد،  نوفر لكم 
فاضمن���������وا أنتم لنا وح���������دة صفكم، 

ونبل كلمتكم، وتنسيق مقاومتكم.
 محكوم عليك���������م، يا قادة الفصائل 
الفلسطينية، باسم الذين استشهدوا، 
والذين افتقدوا باس���������م المعذبين في 
الس���������جون، والمرابطين في القدس،  
محكوم عليكم باسم هؤالء الشرفاء 
جميعا، أن توحدوا الصف، وتتجمعوا 
على نبل الهدف، وأن يبتعدوا، عن 
مكائد ومناورات العدو، وما يتبعها 

من الهف واللف.
إن اجتماع الفصائل الفلس���������طينية 
ف���������ي الجزائر، حدث بالغ األهمية، 
ينبغي أن تكون نتائجه في مستوى 
اآلمال المعلقة عليه، وال يجوز بأية 
حال م���������ن األحوال، أن يخيب هذا 

االجتماع الرجاء.
يعتقد أن هذا اللقاء الفلس���������طيني، 
وهو الحلقة المضيئة في ليل العرب 

المظلم، سيرسم الطريق أمام القمة 
العربية القادمة في الجزائر، فبقدر 
نجاح اللقاء الفلسطيني يمكن للقمة 
العربي���������ة، على م���������ا يحيط بها من 
سلبيات، أن يقتدي حكامها بالرمز 
أيضا  ه���������م  فيعيدوا  الفلس���������طيني، 
وحدة الصف فيتصالحوا مع ذاتهم 
الحضارية والوطنية فيحصنوا هذه 
ال���������ذات، بالبعد الوطني المطلوب، 
والتصالح الشعبي المرغوب، وفتح 
أبواب الحريات، أمام كل مواطن، 

واع، ومسؤول، ومحبوب.
على أن الجامع المشترك األعظم 
للع���������رب، ينبغ���������ي أن يتم  الي���������وم 
على أس���������اس الموقف من القضية 
المقدسة  القضية  هذه  الفلسطينية، 
التي طال أمدها، بسبب الخذالن، 
والخالف���������ات تحت طائ���������ل األهواء 

والطغيان.
س���������واء  –إذن-  المصالح���������ة  إن 
على الصعي���������د العربي أو الصعيد 
الفلس���������طيني، ه���������ي اليوم البلس���������م 
الش���������افي مما نعانيه، ولن تتحقق 
هذه المصالحة الشاملة، إال بشحذ 
الهمم، وتوحيد العزائم ونبل الهمم، 
المس���������توى  على  الوجود  ثب���������ات  واإ

الدولي بين األمم.
فإما المصالحة التي ستعيد بعثنا في 
رحلة جديدة نحو الحياة األفضل، 
قدسنا،  ونس���������تعيد  أرضنا،  فنحرر 
ال فالطوف���������ان هو الذي ينتظرنا،  واإ

وذلك هو الخسران المبين.  

كتب اهلل يف سجل أقدار 
البالد والعباد أن أحرار 

فلسطني، الذين ستضيق 
بهم بالدهم، اليت حّوهلا 
العدو الصهيوني إىل أرض 
اضطهاد واستبداد، وإىل 

أرض ميعاد، إن هؤالء 
األحرار ستحتضنهم 

اجلزائر، أرض اجلهاد 
واالستشهاد.

تفتح اجلزائر ِشَغاَف 
القلوب، وأقفال اخلزائن 

واجليوب، لتعّبد أمام 
الفلسطينيني الوعر 

من الدروب، وتنري هلم 
منهجية التحرير، وأفضل 

ما يف اجلهاد من أسلوب.
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لقد أثبتم للعامل أمجع، 
أن عدوكم منر من ورق، وما 

مقاومة وصمود غزة الباسلة إال 
عينة متميزة من ذلك. كما أن 

ما يقدمه أبناء وبنات فلسطني، 
داخل السجن وخارجه من روائع 
البطوالت، واالستمرار يف بذل 
التضحيات، هو درس آخر يقدم 

للعدو وللصديق...

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



إذا افترضن���������ا أن مس���������لما في الزم���������ن األول حاول 
الطيران فسقط ومات فإن أصحاب العقلية السطحية 
كانوا سيتساءلون هل مات شهيدا أم منتحرا؟ وربما 
غرقوا في مباحث فقهية وكالمية ال نهاية لها، بينما 
يتجاوز أصحاب العقلية العلمية األمر ليتس���������اءلوا: 
هل باإلمكان فعال أن نطي���������ر؟ ثم يكملون التجربة 
ليصلوا في النهاية إلى الطيران بواس���������طة مخترعات 
كالطائرة والمروحية والصاروخ، كما حدث بالفعل.

البحث الفقهي مطلوب للمسلمين من غير أن يكون 
حاجبا عن البحث العلمي ف���������ي المجال التطبيقي، 
والخط���������ر كل الخط���������ر أن يصبح الدي���������ن – عبر 
المواقف السلبية لبعض أتباعه – عائقا أمام »السير 
في األرض« كما س���������ماه القرآن الكريم، أي النظر 

العلمي من أجل تسخير الكون لصالح اإلنسانية.
المثال الذي بدأت به يبّين الفرق بين العقلية العلمية 
)وه���������ي عقلية قرآنية إس���������المية أصيلة لو كّنا نفقه( 
وبين العقلية الس���������طحية الت���������ي كان من المفروض 
أن المس���������لمين تجاوزوها بمراحل س���������واء بالتفقه في 
مرجعيته���������م العلي���������ا أو بمتابعة المنج���������زات العلمية 
الخارقة التي أبدعتها البش���������رية بمشاركة المسلمين 
األوائل – وفي بعض األحي���������ان بمبادرة من هؤالء 
كم���������ا أثبت تاريخ العلوم - لكن المش���������كلة ما زالت 
كامن���������ة في العقل المس���������لم المعاص���������ر عند بعض 

المدارس الحرفية الظاهرية التبعيضية التي تحصر 
الهّم الديني في الش���������أن الفقه���������ي والنصوصي إلى 
درجة أن يحجبها عن الحقائ���������ق الثابتة بل يجعلها 
تزدري العقلية العلمية التي أسس���������ها الوحي المنّزل، 
وتنفي مبدئيا وعبر التطبيق العملي إمكانية تعارض 
صحي���������ح المعقول مع صحيح المنقول، فإذا تظاهر 
أن هن���������اك تعارضا بينهما فه���������و يكمن في خلل في 
النظر العقلي أدى إلى سوء فهم النصوص القرآنية 
والحديثية أو س���������وء فهم الواق���������ع، أو األمرْين معا، 
وأحس���������ن دليل على ذلك مسألة س���������طحية األرض 
وعدم دورانها التي يتش���������بث بها أتباع هذه المدرسة 
إلى اليوم على أساس أن القرآن الكريم يقول خالف 
ذلك، وقد بالغوا في التمسك بقولهم إلى درجة تأثيم 
من يقول بس���������طحيتها ودورانها ألنه يخالف صريح 
القرآن الكريم !!! وهذا مجرد ادعاء ترفضه العقلية 
العلمية التي ال تس���������لم للش���������عارات أو االستنتاجات 
الس���������طحية بل تطلب الدليل من أهل���������ه، وأهله هنا 
هم بالدرجة األول���������ى العلماء المختصون في الفيزيا 
الفلكية وفيزيا الكون والجيوفيزيا ونحوها، ألن أدلتهم 
قطعية بينما اآليات القرآنية في هذا الموضوع ظنية 
الدالل���������ة، والقرآن الكريم – ابت���������داء – كتاب هداية 
وليس كتاب علوم كونية، واإلشارات العلمية الواردة 
فيه – وما أكثره���������ا والحمد هلل – يجب أن ُتفهم في 
ضوء الحقائق العلمية المؤكدة، وقد تعلمنا من ديننا 
أن الظن���������ي ُيحاكم إلى القطعي وليس العكس، ومن 
الغرائب أن الذي ينكر سطحية األرض يملك تطبيق 
goole earth فيرى بوضوح ال يخالجه ش���������ك أن 
كوكبنا كروي الشكل... س���������قت هذه المسائل ليس 
كموضوع لمقالي ه���������ذا ولكن كمثال عن الفرق بين 
العقلي���������ة العلمية والس���������طحية، واألخيرة خطيرة جدا 

عندما يس���������تند أصحابها إلى الدي���������ن ويجعلون من 
الفهوم البش���������رية – التي تكون حتما قاصرة وناقصة 
في هذا الموض���������ع أو ذاك – قطعيات دينية، وفي 
المقابل ال يسلمون للقطعيات العلمية ويلتمسون لها 
أقواال مش���������ككة من هنا وهناك، من غير أن ينتبهوا 
إلى الفرق الشاس���������ع بين الحقيق���������ة العلمية والنظرية 
العلمية، ولوال العقلية العلمية – التي أكرر أنها فكرة 
إسالمية بامتياز – ما أبدع المسلمون في عصورهم 
الذهبي���������ة في العل���������وم، وما كان���������وا روادا لكثير منها 
مثل الرياضيات الفلك والط���������ب والصيدلة وغيرها، 
حدث ذلك لّما تجاوزوا لحظة الدهشة من المجهول 
وأقدم���������وا على البحث والتنقيب ... أصحاب العقلية 
السطحية يتدحرجون شيئا فشيئا إلى العقلية الخرافية 
باس���������م الدين، فيرفضون تصديق صعود اإلنس���������ان 
إلى القمر وال النزول على س���������طحه ألن القمر نور 
بصريح القرآن، وكيف تطأ أقدام البشر النور؟ !!!  
بنفس العقلية أنكروا وج���������ود فيروس كورونا وعزوه 
إلى مؤامرة كونية ضد المسلمين أو ضد البشرية !!! 
هؤالء اس���������تراحوا من التفكير، كيف ال وقد أوصلهم 
فهمهم للدين أن اهلل خلق المس���������لمين للعبادة، وخلق 
الكفار للبحث واالستكش���������اف واالبداع، ليكووا خدما 

للمسلمين !!!
نه ليحّز في النفس أن يس���������تريح بعض المسلمين  واإ
لوضع التخلف ويعّوضوا ع���������ن ذلك بالهروب إلى 
مضحكات مبكيات، فبينما يذهل الغربيون – ومعهم 
اليابان والصين وكوريا – العقول باختراعاتهم  يجد 
بعض المسلمين يفرحون فرحا شديدا ويبتهجون بأن 
أحده���������م وجد حبة بطاطا أو بطيخ أو بيض يتراءى 
للناظر أن اس���������م الجاللة مكتوب عليها!!! يبتهجون 
بذلك وينش���������رونه على أوس���������ع نط���������اق... ويبقون 

يعيشون على مخترعات الغرب واكتشافاته...يعني 
هم يصنعون العجائب ونحن نتعجب.

في نفس الس���������ياق نالح���������ظ أن الغربيين بلغوا أعلى 
درج���������ات العلم واالختراع بينما يردد بعض الغيورين 
على اإلسالم كل مرة أن القرآن الكريم ذكر هذا منذ 
15 قرن���������ا !!!  وال ينتبه���������ون إلى أن قولهم إدانة لنا 
وليس إش���������ادة ألننا لم ننتف���������ع بكتاب ربنا ولم نحّول 
إش���������اراته العلمية إلى حقائق واقعي���������ة، بل بقينا منذ 
قرون عالة على غير المس���������لمين في شؤون الدنيا 

كلها.!!!
لهذا أتحس���������ر على المس���������لمين الذين يتمنون زوال 
حضارة الغ���������رب ويفرحون بانهيارها، وهم لم يوجدوا 
لها بديال، يعني يعمدون إلى الهدم ويؤجلون التفكير 
في البناء، إن فكروا في ذلك، أال يدرون أننا حينئذ 
نزول قبلها ونندثر؟ أليس���������ت ه���������ي مصدر غذائنا 
ودوائنا وسالحنا؟ ليس المطلوب أن نمّجد الحضارة 
الغربية أو أن ننظر إليها نظرة العبد الذليل المنبهر 
بسّيده، وفي نفس الوقت ال نلعنها بل يجب أن نتعلم 
منها اإليجابية والعلم الغزير والعمل الجاد والتنظيم 
الدقي���������ق، ونتجنب س���������لبياتها لنقيم نح���������ن الحضارة 

النافعة التي تجمع بين الربانية واإلنسانية..
وم���������ن أّول ما تقتضيه العقلية العلمية ونحن ننش���������د 
النهوض ألداء مهمة الش���������هود الحضاري أن نحسن 
ترتي���������ب أولوياتنا على مس���������توى التص���������ّور والرؤية 
االس���������تراتيجية حتى ال نسير في الطريق الخطأ أو 
نس���������تعمل الوسائل غير المناس���������بة ثم نتباكى على 
التراج���������ع، ومن أوث���������ق وأجمع ه���������ذه األولويات أن 
الجوهر قبل الشكل، والقلب قبل الجوارح، والفرض 
قب���������ل النافلة والكيف قبل الك���������ّم، والعلم قبل العمل، 

والعمل الجاد القوي المنتج قبل كرة القدم.

هنـــا يكمـــن الفـــرق
عبد العزيز كحيل
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العالمة المجاهد المصلح أحمد توفيق المدني 
قامة سامقة من قامات الثقافة العربية 

اإلسالمية، وقائد من قادة العمل اإلصالحي 
الجزائري، ورمز من رموز النضال المغاربي، فهو 

جزائري األصل تونسي المولد، مغربي النصرة، 
سخرروحه وقلمه ووقته للدفاع عن قضايا أمته. 

لقد تعددت مواهبه وتنوعت مساهماته فهو 
وزير ودبلوماسي ومؤرخ وكاتب صحفي ومؤلف 

مسرحي وناشط سياسي.
ولد أحمد توفيق المدني س���������نة 1899 بتونس التي 
انتقلت إليها عائلته  الجزائرية بس���������بب مشاركة والده 
وجده ف���������ي انتفاضة المقراني والش���������يخ الحداد عام 
1871، فلجأووا إلى تونس بعد القمع الرهيب الذي 
سلطته سلطات االحتالل الفرنسي على المشاركين 

في االنتفاضة. 
ب���������دأ أحمد توفيق المدني تعليم���������ه في تونس فدخل 
الكتاتيب وهو في الخامس���������ة م���������ن عمره، وفي عام 
1909 انتقل إلى المدارس األهلية القرآنية وفي عام 
1913 التحق بجامع���������ة الزيتونة بالجامع األعظم، 
وعن دراسته بجامع الزيتونة يقول في مذكراته )حياة 
كفاح(: »..أما بجامع الزيتونة فقد اخترت لنفس���������ي 
منهاجا دراس���������يا خاصا بي، كنت أطلب العلم ألجل 
العلم ال ألجل المنصب، درس���������ت على أساتذة جلة 
»الش���������يخ النخلي« في التفس���������ير، والشيخ » محمد 
يوس���������ف« في البالغة، والش���������يخ »الصادق النيفر« 
في الفقه، والش���������يخ »محمد بن القاضي« في النحو 
والصرف. كنت أالزم الدروس عش���������ر ساعات كل 
ي���������وم دون انقطاع تبتدئ بعد صالة الصبح وتنتهي 

بعد صالة العشاء .«
بدأ مبكرا نضاله السياسيً بتونس، وتم القبض عليه 
من طرف االحتالل الفرنس���������ي ف���������ي عام 1915 ، 
ولم يكن قد تجاوز السادسة عشرة من عمره، وبقي 
في الس���������جن إلى غاية ع���������ام 1918، تعّرف أثناء 
نضاله السياس���������ي على الزعيم عبد العزيز الثعالبي 
زعي���������م الحركة الوطنية ف���������ي تونس، وهو من أصل 

جزائري، فش���������ارك أحم���������د توفيق المدني مؤّسس���������ي 
الحزب الّدستوري الّتونسي.

استمر النضال السياسي واإلعالمي للعالمة أحمد 
توفيق المدن���������ي في تونس إلى س���������نة1925 تاريخ 
إبعاده من طرف س���������لطات االحتالل الفرنسي إلى 
الجزائر،ح���������دث ذلك بع���������د مقال كتبه ف���������ي جريدة 
»إفريقيا« ف���������ي 25 ماي1925 عن ث���������ورة الريف 
المغربي بقيادة المجاه���������د الكبير االمير عبد الكريم 
الخطابي تحت عنوان »الحقيقة عن حوادث الريف 
ليحي���������ا الريف حرا مس���������تقال«، بعد ص���������دور المقال 
اس���������تدعي الكاتب أحمد توفيق المدني إلى محافظة 
الش���������رطة بتونس، وأبلغ  يوم 6 جوان 1925بقرار 
إبع���������اده إلى الجزائر فنقل إل���������ى مدينة عنابة ومنها 
التح���������ق بمدينة قس���������نطينة مهد نش���������اط اإلمام عبد 
الحمي���������د بن باديس. عن لقائ���������ه  باإلمام بن باديس 
وصحبه يقول: »... واجتمعت بالرجل العظيم عبد 
الحمي���������د بن باديس. كان لقاؤن���������ا نورانيًا، ما ذكرته 
إال واقش���������عر جلدي وتوقف نفسي لروعة ذلك اللقاء 
ولجس���������امة ما تم بعد ذلك اللقاء، كنت خالل أسبوع 
بتلك الديار القس���������نطينية أس���������بح في بحر من نور 
وأسري في س���������ماء من أمل ورجاء وكفاح، واجتمع 
برجال أبرار كانوا حول ابن باديس كالحواريين حول 
عيس���������ى ابن مريم... تعهدت الب���������ن باديس يومئذ 
وأصحابه، أن أحرر لهم مقااًل لكل عدد من الشهاب 
األسبوعي يتناول السياسة الخارجية بصفة توجيهية 
من باب “إياك أعني فاس���������معي يا جارة” كما اتفقنا 
على أن يكون مقالي خلوًا من كل إمضاء، حتى ال 
تتخذ اإلدارة من ذلك ذريعة إللحاق األذى بالشهاب 
بدعوى أنن���������ي من رجال اللجن���������ة التنفيذية بالحزب 
الدس���������توري التونسي وأنني أتعمد بمقاالتي تلك، بث 

الروح الحرة الدستورية بالبالد الجزائرية«.
كان هذا اللقاء قبل أن تتحول جريدة » الش���������هاب«  
في س���������نة 1928 من جريدة أس���������بوعية إلى مجلة 
لى عش���������ية اندالع  ش���������هرية اس���������تمرت في الصدوراإ

الحرب العالمية الثانية 1939 سنة.
في عام 1926 تأّس���������س ن���������ادي الترّق���������ي على يد 
مجموع���������ة من المثقفين ومنه���������م أحمد توفيق، وكان 
لقاء المحاضرات  من فعالّيات الّنادي الحف���������الت واإ
والمسامرات والتقاء المثقفين من جميع أنحاء الوطن 

العربي.
وفي مقر نادي الترقي تكون���������ت اللجنة التحضيرية 
لتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كان 
كاتب هذه الجنة هو أحمد توفيق المدني ورئيس���������ها 
عمر إسماعيل. فتأسست جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريي���������ن في 5 ماي س���������نة 1931 وكان ألحمد 
توفيق المدني دور هام في تشكيلها وتنظيمها، فتقلد 
منصب أمينها العام. كت���������ب عدة مقاالت بمختلف 
الجرائد، كان أول مقال نش���������ر له في شهر نوفمبر 
سنة 1914 بجريدة الفاروق،  ثم أصبح  من الكتاب 
البارزي���������ن في جريدة  البصائر لس���������ان حال جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين التي تولى فيها تحرير 
ركن »منبر السياس���������ة العالمي���������ة« الذي كان يحمل 
توقيع ) ابو محمد(. كما تولى رئاس���������ة تحريرها إلى 
غاية سنة 1956. عن طبيعة هذا الركن الهام في 
جريدة البصائر يق���������ول العالمة أحمد توفيق المدني  
في مذكراته ) حياة كفاح(: »إذا أمس���������ك � أبو محمد 
بقلمه وأخذ يس���������طر فوق القرط���������اس كلماته فإنه ال 
يضع أمامه إال الحقائق الناصعة يس���������تجلي أسرارها 
ويس���������بر أغوارها... ال يحكم فيها إال فكره وضميره 
غير خاضع ألي تأثي���������ر أجنبي حزبيا كان أودوليا 
أو عاطفيا... كما ال يخاف محرر هذا القسم طائلة 
أي مستعمرظالم أومتسلط غاشم أو مستبد للشعوب 
قاهر لألمم، فقلمه وقف على مقاومة كل استعمار 
ومحاربة كل تس���������لط ونصرة كل مظلوم وخدمة كل 

شعب يجاهد في سبيل حريته واستقالله.«
في س���������نة 1956، عين أحمد توفي���������ق المدني في 
مؤتمر الصومام عضوا أساسيا في المجلس الوطني 
للثورة الجزائرية وعضوًا في الوفد الخارجي ل� جبهة 
التحرير الوطني، س���������افر مع رفيقه الشيخ عباس بن 
الش���������يخ الحس���������ين إلى القاهرة حيث كان يقيم رئيس 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين العالمة الشيخ 
محمد البشير، ثم صار عضوًا في الحكومة المؤقتة، 
حيث أس���������ندت إليه حينئذ وزارة الشؤون الثقافية في 

تشكيلتها األولى.
بعد استرجاع  استقالل الجزائر سنة 1962م عّين 
وزيرا لألوقاف والش���������ؤون الدينية ثم ش���������غل منصب 
س���������فير ووزير مفوض في أكثر من بلد إس���������المي. 
وعلى مدى س���������تين س���������نة رفع في كتاباته الصحفية 
لواء الدفاع عن العربية واإلس���������الم وقضايا التحرر، 
كان شعاره: »حرا خلقت، وحرا أحيا، وحرا أموت«

من أهم مؤلفاته:
- كتاب »جغرافي���������ة الجزائر« صدر ألول مرة عن 
المطبعة العربية، 1931  يؤكد المؤرخ عبد المجيد 
ش���������يخي مدير المركز الوطني لألرشيف أن كتاب 
المؤرخ أحمد توفي���������ق المدني الذي ألفه في الذكرى 
المئوي���������ة الحتالل الجزائر كان بمثابة جواب صارخ 
في تلك المرحلة الحاس���������مة بالتعريف بكل الجوانب 

واالقتصادية  والثقافي���������ة  واالجتماعي���������ة  التاريخي���������ة 
للجزائ���������ر، وتطرق فيه بالتفصي���������ل الدقيق »لإلدارة 

الفرنسية القمعية في تلك الفترة. 
- كت���������اب »ح���������رب الثالثمائة س���������نة بي���������ن الجزائر 
س���������بانية« صدر في طبعته االولى س���������نة 1965  واإ
ثم صدر في عدة طبعات عن المؤسس���������ة الوطنية 
للطباعة، الجزائر، يحتوي على مقدمة وتسعة عشر 
فص���������ال تغطي ح���������رب الدولة الجزائري���������ة في العهد 
العثماني منذ بداية العدوان الصليبي اإلسباني على 
الجزائر إلى مرحلة اس���������تعادة المرسي الكبير ومدينة 

وهران وطرد االسبان بغير عودة.
- كت���������اب »حي���������اة كفاح« هو عب���������ارة عن مذكرات 
العالم���������ة أحمد توفيق المدني ص���������در الجزء األول 
من الكتاب س���������نة 1976 عن المؤسس���������ة الوطنية 
للكتاب،  يغط���������ي الفترة من 1905إلى 1925 من 
بداية النشاط السياسي إلى دخول الجزائر، ثم صدر 
الجزء الثاني الذي يغط���������ي مرحلة النضال الوطني 
والنش���������اط اإلصالحي والصحفي في جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين وجرائدها المشهورة، وصدر 
الجزء الثالث في س���������نة 1982 ويغط���������ي المرحلة 
الممتدة من) 1954إل���������ى 1962( من اندالع ثورة 
التحرير المجيدة إلى اس���������تعادة االستقالل الوطني. 
لم يصدر الجزء الرابع م���������ن المذكرات ألن الكاتب 
العالمة أحمد توفيق المدني انتقل إلى رحمة اهلل يوم  

18 أكتوبر1983عن عمر  ناهز 84 سنة.
وللكاتب مؤلفات أخرى منها:

- »مذكرات الحاج أحمد شريف الزهار« )تحقيق(. 
المؤسس���������ة الوطني���������ة للنش���������ر والتوزي���������ع، الجزائر، 

1985م.
- »محم���������د عثمان باش���������ا داي الجزائر 1766 – 
1791« : س���������يرته، حروب���������ه، اعماله، نظام الدولة 
والحياة العامة في عهده.المكتبة المصرية، القاهرة، 

1937 م.
- » تقويم المنصور«، وقد قام االحتالل الفرنس���������ي 
بمصادرته يوم 24 رجب 1344 / 8 فبراير 1926 
م ومنع تداوله في جميع بلدان المغرب اإلسالمي.

- مس���������رحية » حنبعل« التي طبعت س���������نة 1950  
وهي نص مس���������رحي من أربع���������ة فصول عن البطل 
القرطاجني حنبعل الذي يرمز للتضحية في س���������بيل 
الوط���������ن، قال عنها مؤلفها: »إنها جاءت اس���������تفزازا 
للمش���������اعر الوطنية ودفعا لروح المقاومة بعد سلسلة 
الخيب���������ات المتوالية في ميدان السياس���������ة بالش���������مال 

اإلفريقي ونكبة فلسطين .«

وقفـــة مـع العالمـــة الـمجاهـــد الـمصلح أمحد توفيـق الـمدني

أ. عبد احلميد عبدوس
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عند التمّعن والتأمل  فيما تّم نش���������ره 
وتداوله، على نطاق شبه واسع، في 
األيام القليلة الماضية، في س���������ياق 
هزيمة المنتخ���������ب الوطني مع قبل 
مباراته األخيرة، وباألخص منه ما 
يتعلق بتفس���������ير الهزيم���������ة على أنها 
الس���������حر   نتائج »أعمال  نتيجة من 
الش���������عوذة«، التي ق���������ام بها خصوم 

الفريق الوطني. 
وعن���������د التمّعن والتبّصر �مرة أخرى �  
أن ذلك صدر م���������ن عدد كبير من 
ناثا(  المتابعي���������ن واألنصار)ذكورا واإ
والوصول إلى حد التفكير في إرسال 
»راق«، وذُّكربالفعل اسم أحدهم... 
يتبّين لنا � ويا للهول �  أن مجتمعنا 
منخرط  ف���������ي التفكير األعوج)حتى 
ال أقول ش���������يئا آخر(.. بشكل صار 
يدعو إلى االهتمام والمعالجة بشكل 

جاد.
ُت��رى كيَف ابتلع���������ت هذه الجماهير 
الكثيرة الكثيفة، وبعضها بمستويات 
علمي���������ة وثقافي���������ة  ال ب���������أس بها...
أو  عل���������ى األقل كي���������ف ابتلع  جزء 
كبي���������ر منه�ا  »أضالي���������ل » وأوهام�ا 
وتص���������ّورات غي���������ر صحيح���������ة عن 
العين، والحسد، والسحر، وما يتبع 
هذه األمور، فصاروا يفس���������رون بها 

بسهولة مرعبة ما يحدث؟!.
وهاهن���������ا يجب التأكي���������د على أهمية 
قراءة الواقع ، في ضوء هذا االنخراط 
العاطف���������ي األعمى، ف���������ي »نصرة« 
الفكر  واستخدام  الكروي،  المنتخب 
الخرافي الوهمي األعوج في التفسير 

والتبرير واإلقناع.
ودون الدخول ف���������ي تفاصيل جزئية 
تتصل باالس���������تغالل السياسي غير 
النزي���������ه، من أكثر م���������ن طرف، بما 
في ذلك الس���������لطة نفس��ها، للمنتخب 
الذي كاد يصير »اإلنجاز الوحيد« 
المفرح والس���������ار ف���������ي وطننا، وهذه 
ش���������كال  خيب���������ة كبيرة وضخمة... واإ
متعدد األوجه والمس���������تويات .وليس 

هذا مجال تفصيله وبيانه.
المهم ..

إنّ  انخراط المجتمع في مستويات 
متعددة في هذا التفكير يؤكد أننا ما 
نزال على بعد كبير من الدين القويم 
الصحيح، وما ن���������زال أيضا بعيدين 
عن الفهم الدقيق والعميق لمس���������ائل 
الدين ،ومس���������ائل الغيب، خاصة ما 
يتعلق منه���������ا بالجوهرالغالي، ونعني 
العقي���������دة هنا. وهذا أم���������ر غاية في 

الخطورة .
ولو أردنا أن نتوس���������ع في الموضوع 

لوجدنا ما يعضد هذا الكالم بقوة؛
بمختل���������ف  »الرق���������اة«  فانتش���������ار   •
توجهاتهم  ومختل���������ف  مس���������توياتهم 
ومختلف أس���������اليبهم ف���������ي كل مكان 
عليهم  الرهي���������ب  واإلقبال  تقريب���������ا، 
)وال يعن���������ي هذا أننا ضدهم هنا كما 

سنبين(.
المرقية)السبع  الزيوت  وانتش���������ار   •
زيوت ، والعش���������رزيوت الخ ...(  ، 
واألعش���������اب ذات الصلة بالس���������حر 

والعين وما أشبه ؛
•وانتشار المشعوذين والمشعوذات � 
نس���������أل اهلل العافية � ليس سوى دليل 
على وجود »أنصار« ومتابعين كثر 
من الجنس���������ين )الرجال والنس���������اء(. 

ووجود مهتمين ومهتمات .
 ومن يلق نظرة فاحصة متفحصة، 
ويستمع  المجتمع،  قراءة  ويحس���������ن 
إلى الن���������اس في تجمعاته���������م، ويقرأ 
ما ُيكتب ويذاع وُينشرس���������يجد زحف 
هذا التفكيراألهوج األعوج وانتش���������اره 
الوسيع في مختلف طبقات وشرائح 

المجتمع، والمقصود  هنا:  التفسير 
ال���������ذي يصطحبه الكثي���������رون لعديد 
من القضايا والظواهربأن وراء ذلك 

سحر، وعين، وحس��د :
فالكسول الفاش���������ل يفّسر خيبته بأن 
به عينا، والتاجر غير الماهر وغير 
الصادق ال���������ذي أصيب في تجارته 
يفس���������ر ذلك أيضا بالعين والحس���������د 
وربما الس���������حر، والطلبة والطالبات 
يفس����������رون/ ويفّسرَن   الجامعات  في 
أيضا تقهقرهم العلمي وسوء درجاتهم 
)وتدح���������رج نقاطهم( وع���������دم توفيقهم 
في مس���������ارهم الدراسي والعلمي  بأن 
ذلك ج���������راء ما أصابهم من »عينين 
العرب« !، وهكذا يتوسع الجميع في 
تفسير خيباتهم وفش���������لهم وتراجعهم 
وس���������وء ما أصابهم بأنه ضرب من 

ضروب السحر والعين والحسد...
وذلك يعني إلقاء التبعة ) في الفشل 
والنكوص والتراجع ( على اآلخرين، 
وتبرئ���������ة النفس من كل مس���������ؤولية، 
كما يعن���������ي أيضا اعتماد الس���������هل 
غير الممتنع وهو اس���������تصحاب هذا 
التفسير البس���������يط  الهزيل لتبرير ما 
حدث ويحدث لهم، وأن وراءه »عين 

� سحر � حس�د«... !!
كل ذلك ال يعن���������ي أننا ننكر:العين 
الحس���������د الس���������حر، بل هي موجودة 
أيضا، ولكن ال  ولألسف منتش���������رة 
يمكن تعليق وتفس���������ير كل ش���������يء 
يصيبنا بأنه بس���������بب الحسدو العين 
والسحر، كما ال يمكن أيضا تبرير 
كل خيباتن���������ا وتراجعاتنا وما أكثرها 
في الحياة بأنه���������ا نتيجة من نتيجة 

عمل السحر وما في دائرته.
إن األق���������رب إلى الصواب أن نراجع 
أنفسنا ونعمل على تفسير ما يجري 
بموضوعية ونزاهة وجراءة وصدق، 
وهاهنا قد نجد الكثير من األسباب 
وراء »فشلنا« أو انكسارنا، أوهزائمنا 

أو تراجعنا ..
األقرب إلى الصواب أن نستصحب 
في  المنطق  ونس���������تصحب  اإليمان 

تفسير ما يجري حولنا أو ما يجري 
لن���������ا. فنفك الش���������فرات وننطلق وفق 
المنطق القرآني »والذين جاهدوا فينا 
»ومن  س���������ُبلنا«..ومنطق  لنهديّنهم 
يّتق اهلل يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث ال يحتس���������ب« ومنطق التوكل 
قرآنية  بحيثيات  وت���������وّكل«  »اعقلها 
إيماني���������ة عظيمة الش���������أن وعظيمة 
األثر، حيثيات قادت سادتنا األوائل 
م���������ن الصحابة والتابعي���������ن إلى فتح 
الدنيا كلها مع قلة في العدد ، وقلة 
في ال���������زاد والعتاد، وقلة اإلمكانات، 
لكن مع وف���������رة في اإليمان وقوة في 
اليقين، وصدق في التدين، وصدق 

مع اهلل وُحسن توّكل عليه .
لو راجعنا أنفسنا، بقليل من المتّعن 
والتبّصر، لوجدنا أن ثمة إش���������كاال 
ف���������ي إيمانن���������ا  المنقوص،  ضخما 
وعقيدتنا )الملهلة( وتدّيننا المغشوش 
غي���������ر المتبصر، ولوجدنا أن صلتنا 
ب���������اهلل تعال���������ى وبدينه ف���������ي نقصان 
ل���������ى مزيد م���������ن النقصان...وهذا  واإ
أحد مداخل الش���������يطان في التلبيس 
علينا مرة بالعين والس���������حر، ومرات 
أخرى بقضايا أخرى »يوسوس« بها  
الش���������يطان عليه لعنة اهلل وجنده من 

الجن واإلنس.
أيها المسلمون.. إن الدين للواقع .. 
للحياة ...للحيوية، للعمل، للتشييد، 
للجهد واالجتهاد،  للبذل،  لإلعمار، 
للنظام والتنظيم، للتبّصروالتخطيط، 
والعم���������ل الدائب... وليس للكس���������ل 

و»التفنيين« وفنون التبرير...
ويا أيها الدعاة إلى الحق سبحانه: 
م���������ا أكب���������ر واجباتكم وم���������ا أضخم 
مسؤولياتكم في إعادة قطار المجتمع 
إلى السكة.. سكة الصالح واإليمان 
ن ذلك يب���������دأ بالعقيدة  واإلس���������الم، واإ
وينتهي بالعقي���������دة. ومن يبحث يجد 
النق���������ص الفادح في تعلي���������م العقائد 
وغرس القي���������م اإليمانية الربانية في 
النفوس.. بالقرآن والس���������نة والتاريخ 

المجيد للسلف الصالح العظيم .

يا للـهول ...كل هذا الفكر األعوج واخلرايف يف جمتمعنا 

الجزائر.. على بعدها الجغرافي عن فلسطين، 
يبدو أن التاريخ القديم والدين اإلسالمي الحنيف 
كانا من أهم األسباب التي جعلت من فلسطين 
تسكن قلوب ووجدان كل الشعب الجزائري من 
أقصى ش���������رق بالده إلى أقص���������ى غربها ومن 

أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها. 
التاري���������خ القدي���������م، قد يب���������دأ بزم���������ن الكنعانيين 
فالفينيقيين إلى زمن الموحدين الذين جندوا كثيرًا 
م���������ن المجاهدين وعلى رأس���������هم الولي الصالح 
»سيدي بومدين شعيب« دفين مدينة تلمسان، 
حيث اش���������تركوا في الحرب التي خاضها البطل 
المس���������لم »صالح الدين األيوبي« ضد جيوش 
الصليبيين إلى أن طردهم من فلس���������طين عامة 

ومن القدس خاصة. 
و »س���������يدي بومدين ش���������عيب« الذي انتقل إلى 
فلس���������طين من مدينة بجاية هو صاحب ومالك 
حي المغاربة الذي هدم���������ه الصهاينة من أجل 
توس���������يع س���������احة »حائط البراق« الذي س���������موه 
»حائط المبكى«، و »س���������يدي بومدين شعيب« 

ما زال ذراعه مدفونا في أرض فلسطين. 
اإلخوة الشرقيون يسمون أحياء في دمشق وفي 
فلس���������طين حي المغاربة وللحقيقة، فكال الحيين 
ال يس���������كنه إاّل المغاربة م���������ن الجزائر، فقط كل 
المغرب يطلق على كل أقطار ش���������مال إفريقيا 
وبق���������ي المغرب األقصى بتس���������مية المغرب مع 

حذف كلمة األقصى. 
وللحقيقة أيضا فإن تس���������مية المغرب على كل 
أقطار ش���������مال إفريقيا حيث المغرب األوس���������ط 
– الجزائر – أكبر قطر مس���������احة وأهمها تأثيرًا 
في األح���������داث، فأهم التغييرات التي حدثت في 
الق���������رون الوس���������طى تمت برجال م���������ن المغرب 

األوسط – الجزائر –.  
فالدول���������ة المرابطي���������ة التي وح���������دت كل أقطار 
شمال إفريقيا واألندلس مؤسس���������اها »عبد الل�ه 
بن ياسين« و »يوس���������ف بن تاشفين« كالهما 
من المغرب األوسط وجعال عاصمة الدولة في 

المغرب األقصى. 
نفس الش���������يء بالنس���������بة للدولة الموحدية التي 
خلفت الدول���������ة المرابطية فملكاها »عبد المؤمن 
ب���������ن علي« و »المهدي ب���������ن تومرت« كالهما 
من المغرب األوسط – الجزائر«- وأيضا جعال 

عاصمة البالد في المغرب األقصى.
وفي عهد الموحدين قامت الحرب التي خاضها 
البطل »صالح الدين األيوبي«، وقد قرر الملك 
الموحدي »المهدي بن تومرت« إرس���������ال قوات 
إلى الشام لمس���������اعدة الجيش اإلسالمي، ولكن 
المعركة حس���������مت وانتصر الجيش اإلس���������المي 
على الصليبيين، ووصلت رس���������الة الس���������لطان 

»ص���������الح الدين األيوبي« إل���������ى القائد وهو في 
ع���������رض البحر قرب صقلية فعاد أدراجه، ولكن 
المجاهدين األوائل الذين أرس���������لهم شاركوا في 
المع���������ارك وصنع النصر وكله���������م من المغرب 

األوسط.
في عام 1827 بحك���������م العالقات المتميزة بين 
الدول���������ة الجزائرية والعثمانية، توجه األس���������طول 
البح���������ري الجزائري إلى تركيا لمس���������اعدتها في 
معرك���������ة »ناف���������ران« ضد الجي���������ش اإلنجليزي، 
فانهزم العثمانيون وتحطمت كل سفن األسطول 
البحري الجزائري، فاس���������تغلت فرنس���������ا الفرصة 

لتحتل الجزائر سنة 1830.
بقيت الجزائر وحدها تحارب االستعمار الفرنسي 

طيلة قرن وربع قرن حتى افتكت استقاللها.
في ع���������ام 1965 تأسس���������ت منظم���������ة التحرير 
الفلس���������طينية فوج���������دت في الجزائ���������ر كل الدعم 

المادي والسياسي.
في عام 1967 حيث وقعت نكس���������ة حزيران لم 

يبق لحماية مصر إاّل الجيش الجزائري.
وف���������ي حرب رمض���������ان 1973 يتذك���������ر العدو 
الصهيوني المعركة التي خاضها ضده الجيش 
الجزائري حيث فقد فيها أكثر من 900 جندي 

وأكثر من 90  دبابة باعترافهم.
ف���������ي ع���������ام 1988 عق���������دت منظم���������ة التحرير 
الفلس���������طينية دورتها السادس���������ة عشر للمجلس 

الوطني إلعالن قيام الدولة الفلسطينية.
وهذه المرة س���������يتم لقاء كل الفصائل الفلسطينية 
ف���������ي الجزائر لتوحيد الصف���������وف. هذا هو قدر 

الجزائر. 

اجلزائر.. أوال وأخريا

حينما تضع برنامج���������ا إيمانيا وتقبل على اهلل 
وتشرق أحوالك وتبتهج روحك ويرتفع منحنى 
إيمانك صاعدا، س���������رعان ما تتعثر وأنت في 
طريق المجاهدة بذنب يش���������تت خطتك ويبعثر 
جهودك ويعي���������دك إلى الصف���������ر ويدفعك إلى 
اليأس والفش���������ل والحسرة، ولس���������ان حالك يردد 
قوله تعالى:} َفَأْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّْيِه َعَلى َما َأنَفَق 
ِفيَها َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِش���������َها{ حينها يقهقه 
الش���������يطان ويعلن انتصاره بعد أن أعادك إلى 
ما قبيل البدايات.. بعد أن مزق أوراق خططك 
ودمر صرحك الس���������امق ورسخ في ذهنك أن 
ال تحاول مرة أخ���������رى اللعب معه ألنه يعرف 
نقاط ضعفك ومواطن خللك واألحسن لك أن 
ال تتعب نفس���������ك وتستيقظ باكرا للفجر وتصوم 
النوافل وتقوم اللي���������ل وتحضر الدورات وتكثر 

من المطالعات..
فضغطة واحدة على نقطة من نقاط زللك في 
بنيتك الهشة، التي تدعي الصالبة والمقاومة 
والتح���������دي، كافية لهدم كل ش���������يء في لحظة 

واحدة...
هكذا يتكرر المش���������هد المحبط المؤلم كل مرة 
.. بع���������د كل اجتهاد ومجاه���������دة ويقظة وعزم 

وحزم..
لكن هن���������اك من يفقه حيل النفس وتلبيس���������ات 
إبليس فيصنع من الذنب س���������لما للصعود إلى 
أعل���������ى م���������ن المرتبة الت���������ي كان عليها.. ألن 
الذنب الباس���������م يحدث له انكس���������ارا واعتصارا 
وافتقارا واضطرارا وتواضعا وعبودية ودمعا.. 
فيندم الشيطان ألنه أوقعه في ذنب رفعه إلى 
العوال���������ي الصوافي وصفاه م���������ن مرض الكبر 

والعجب والرياء والدعوى وحظوظ النفس.

مداني حدييب

الذنب الرافع الباسم... ـاع
عـــ

شــ

يكتبه: حسن خليفة 

أ. حممد احلسن أكيالل
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اِبِريَن*الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة الق ِر الصَّ  }َوَبشِّ
نَّا ِإَلْيِه رَاِجُعوَن*ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم  َقاُلوا ِإنَّا ِللَِّه وَاِإ

َصَلوَاٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة وَُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{. 

ببالغ الحزن وكامل الرضا بقضاء اهلل تعالى وقدره، 
تلقت الجالية الجزائرية في أوروبا، نبأ وفاة األس���������تاذ 
ــد حممد بلخري، إثر إصابته بمرض  عضال  ــد اجملي عب
ألزمه من���������ذ مدة، المرحوم خريج المدرس���������ة الوطنية 
العليا لإلحصاء واالقتص���������اد التطبيقي، في جامعة 
قرونوبل الفرنس���������ية وتخصص بع���������د ذلك في معهد 
الدراسات االحصائية في جنيف السويسرية، المرحوم 
من مواليد عام 1978، ومقيم بمدينة انس���������ي شرق 
فرنس���������ا، وقد عرف عن المرحوم خدمته للجالية من 
تعليم للعربية لألطفال والنشاط في مدارسها القرآنية 

ومساجدها 
و قد يرحل جثمانه الطاهر قريبا، ليدفن في الجزائر، 
في بلدة برهوم والية المسيلة، حسب ما أخبرنا بعض 

مقربيه. 
وبهذه المناس���������بة األليمة يتض���������رع المجلس العلمي 
لمؤسسة " الس���������ننية " و"اتحاد المنظمات اإلسالمية 
بأوروبا " و "جمعية الش���������يخ محمود بوزوزو بجنيف 
" إلى اهلل س���������بحانه وتعالى بأن يتغمد الفقيد بواس���������ع 
رحمت���������ه، وأن يفس���������ح له في جنت���������ه، ويلحقه بعباده 
الصالحين، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان 
بع���������ده.  تفتن���������ا  وال  أج���������ره  تحرمن���������ا  ال  الله���������م 
 والحم���������د هلل عل���������ى م���������ا أعط���������ى وعلى م���������ا أخذ، 

و"إنا هلل و إنا إليه راجعون." 

تعــــزيــــة
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 يق���������ول اهلل تعالى ف���������ي كتابه الكريم: 
َعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا  }َوُيْطِعُموَن الطَّ

َوَيِتيًما وََأِسيرًا{.
 جاء في تفسير القرآن العظيم لإلمام 
ابن كثير في تفس���������ير اآلية السابقة: 
]... قال ابن عباس: كان ُأس���������رَاؤهم 
يومئذ مشركين، ويشهد لهذا َأنَّ رسول 
اهلل – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – أمر 
أصحابه يوم بدر أن ُيكرموا األسارى، 
فكان���������وا ُيَقّدمونهم على أنفس���������هم عند  
الغداء، .... وقد َوّصى رسول اهلل – 
صّلى اهلل عليه وسّلم – باإلحسان إلى 
اأَلرِقَّاء في غير ما حديث، وحتى أنه 
كان آخ���������ر ما َأْوَصى أن جعل يقول: 
»الصالة وما ملك���������ت أيمانكم«، قال 
مجاهد: هو المحبوس، أي ُيطعمون 
الطعام لهؤالء وهم يشتهونه َوُيحبونه 
ُنْطِعُمُكْم  قائلين بلس���������ان الحال }ِإنََّما 
ِلَوْجِه اللَِّه{ أي رجاء ثواب اهلل ورضاه 

}ال ُنرِيُد ِمنُكْم َجزَاًء وال ُشُكورًا {[.
الُمرابط  الفلس���������طيني   ُيتابع ش���������عبنا 
باهتمام قضية األس���������رى ، فهي تقع 
على ُس���������ّلم أولوياته، كما أنها قضية 
تمّس كّل أسرة فلس���������طينية، فال تكاد 
أس���������رة واحدة تخلو من أس���������ير، سواء 
كان أخ���������ًا، أو ابنًا، أو أبًا، أو زوجًا، 
أو أخت���������ًا، أو قريب���������ًا، أو صديقًا، أو 
جارًا، وأبناء ش���������عبنا الفلسطيني بكافة 
فصائله وش���������رائحه ُيعلنون دائمًا عن 
تضامنهم مع أش���������قائهم األسرى من 
والفعاليات  األسبوعية  الوقفات  خالل 
مع  ووقوفهم  ومساندتهم  الجماهيرية، 
ُأَس���������رِِهم وذويهم، وكذلك ُمس���������اندتهم 
الطعام،   ع���������ن  الُمضربين  لألس���������رى 
فهذه المواقف الُمشرفة من أبناء شعبنا 
المرابط تجاه أشقائهم األسرى ُتعطيهم 
أكبر قوة ف���������ي الّصم���������ود والمواجهة 

والثبات.
وم���������ن المعل���������وم أّن ع���������دد األس���������رى 
والمعتقلين الفلس���������طينيين في سجون 
االحتالل اإلس���������رائيلي بلغ حتى نهاية 
العام الماضي نحو )4600( أسير، 
منه���������م )34( أس���������يرًة، ونحو )160( 
 ، طفاًل، ونح���������و )500( معتقٍل إداريٍّ
وعدد األسرى المرضى نحو )600( 
أسير، من بينهم )4( أسرى ُمَصابون 
بالّسرطان، و)14( أسيرًا على األقل 
ُمصاب���������ون بأوراٍم بدرج���������ات ُمتفاوتة، 
من بينهم األس���������ير/ فؤاد الش���������وبكي 
)81 عاما(، وهو أكبر األسرى ِسنًّا، 
ووصل عدد ش���������هداء الحركة األسيرة 
إلى )227( شهيًدا؛ لذلك يجب علينا 
جميعًا الوقوف مع األسرى األبطال، 
وتقديم العون والمساندة أُلَسرِِهم وأبنائهم 
ك���������ي يحيوا حياة كريمة طيبة، ويجب 
على جميع شرائح المجتمع المشاركة 
في جميع الفعاليات التضامنية معهم،  
كم���������ا يجب علينا أيض���������ًا أن تتكاتف 
جهودن���������ا جميًعا من أجل العمل على 
إطالق سراح جميع األسرى األبطال 

من سجون االحتالل.
أسرانا البواسل ... وجرائم سلطات 

االحتالل
ِإّن س���������لطات االحتالل َتْحِرُم أس���������رانا 
البواسل من حقوقهم المشروعة، حيث 
تزيُد من َوِتيرة اإلجراءات التََّعّس���������فية 

والإلنس���������انية بحق أس���������رانا البواسل، 
حيث ِإّن أس���������رانا األبطال محرومون 
من أبس���������ط حقوقهم ف���������ي زيارة األهل 
واألقارب، وحّقهم ف���������ي العالج، كما 
يتعرضون لسياس���������ة القت���������ل البطيء 
ا َأدَّى إلى استشهاد  واإلهمال الطبي ِممَّ
العديد منهم داخل سجون االحتالل، 
وما حدث مع األسير البطل/ ناصر 
أبو حميد ُيَعدُّ ِمَثااًل حيًّا وواقعًيا على 
تلك السياسة اإلجرامية بحّق األسرى 
المرضى، حيث ِإنه ُيعاني من مرض 
السرطان، كما ُأصيب بالتهاٍب حاٍد في 
الرئتين نتيجة تلّوث جرثومي، بسبب 
ر س���������لطات االحتالل اإلسرائيلي  َتَأخُّ
إرس���������اله للمستشفى، ورفضها إطالق 
س���������راحه لتلقي العالج، حيث إنه يرقد 
اآلن ف���������ي العناي���������ة الُمكثفة ووضعه 
لين  ُمَحمِّ ج���������ًدا،  الصح���������ي خطي���������ر 
الكاملة  المسؤولية  االحتالل  سلطات 
ع���������ن تدهور وضعه الصحي، داعين 
اهلل العلّي القدير أن َيُمّن عليه وعلى 
بالّش���������فاء  المرضى  األس���������رى  جميع 

العاجل والفرج القريب.
ونحن هنا ُنش���������يد بانتصار األس���������ير 
البطل/ هش���������ام أبو هوّاش في معركة 
األمعاء الخاوي���������ة التي خاضها ِضّد 
مصلحة الس���������جون اإلس���������رائيلية لمدة 
)141( يوًم���������ا انتهت بانتصاره على 
ًدا على أّن  الّسّجان اإلس���������رائيلي، ُمَؤكِّ
إرادة أسرانا البواس���������ل أقوى من إرادة 

الّسّجان اإلسرائيلي.
كما ُنش���������يد بأخواتنا األسيرات الاّلتي 
يتعرَّضن للقم���������ع والتنكيل وحرمانهن 
من حقوقهن اإلنسانية، حيث ُأصيبت 
العديد من األخوات بفيروس كورونا، 
داعين اهلل لهّن بالشفاء العاجل والفرج 
القري���������ب، ومن المعلوم أّن س���������لطات 
ُد من إجراءاتها  االحتالل ُتْمِعُن َوُتَصعِّ
ِض���������ّد األس���������رى ِلَتُفّت ف���������ي َعُضِدهم  

َوُتثبط من معنوياتهم.
كبارًا آلالف األسرى  إننا نقف إجالال واإ
���������وا بأغلى ما يملكون من  الذين َضحَّ
أجل الوطن ، وعملوا جاهدين لتحقيق 
ُحُلِمهم األكبر وه���������و تحرير األرض 
م���������ن عزيمتهم  ُتْثِن  واإلنس���������ان، ولم 
الطويلة من  الس���������نوات  تلك  رادتهم  واإ

ان . جَّ القهر والحرمان َوُظلِم السَّ
احُلــّرية ألســرانا األبطـــال

ِإّن ُمعظم أبناء شعبنا  الفلسطيني قد 
ِللّس���������ْجن وََأَذى الّسّجان في  تعّرضوا 
ُمختلف سجون االحتالل المنتشرة في 
كافة أرجاء الوطن، فقضية األس���������رى 
ه���������ي القضية المركزية التي تش���������غل 

اهتمام  أبناء شعبنا الفلسطيني.
وهل ننسى أسرانا األبطال؟!، وكيف 
لنا أن نغفل لحظة عن سيرتهم العطرة 

ومواقفهم الُمشرفة ؟!
َم���������ن ال���������ذي كت���������َب وثيق���������ة الوفاق 

الوطني؟! 
َم���������ن الذي َيُحّث ش���������عبه على الوحدة 

والتعاضد والتكاتف؟!
َمن الذي ُيمس���������ك بالبوصلة الُمّتجهة 
إلى األقص���������ى و الق���������دس العاصمة 

األبدية للدولة الفلسطينية؟!
إنهم إخوتنا وأحباؤنا األس���������رى، فهم 
القابضون عل���������ى الجمر، الصابرون 
الذين ينتظرون  الَج���������اّلد،  على أذى 
بصبٍر س���������اعة الفرج القريب إن شاء 

اهلل تعالى. 
إننا من بيت المق���������دس وأكناف بيت 
المقدس ُنطالب المؤسس���������ات الدولية 
ذات الّصلة ومؤسسات حقوق اإلنسان 
أس���������رانا  العمل على حماية  بضرورة 
األبطال من آلة القمع اإلس���������رائيلية، 

ف���������ي األمتين  كما ُنطالب األش���������قَّاء 
بضرورة  أيضًا  واإلس���������المية  العربية 
الّضغط على الجه���������ات الدولية ذات 
العالقة من أجل العمل على إطالق 

سراح جميع أسرانا البواسل.
أما آن ألس���������رانا األبطال أن يتنفسوا 

نسائم الحرية ؟! 
أما آن ألس���������رانا األبطال أن يخرجوا 

من زنازين المحتلين ؟!
أما آن ألس���������رانا األبطال أن ُيسهموا 
في بناء وطنهم كما أسهموا في الذَّْوِد 

عنه؟! 
أما آن لألس���������رة الفلسطينية أن تجتمع 
من جدي���������د ،كما كانت دائم���������ًا قوية 

موحدة.
أيها األسرى األبطال: نحن معكم ولن 
نتركك���������م وحدكم ف���������ي الُمواجهة، ولن 
نتخّلى عنكم حتى ُينعم اهلل س���������بحانه 
وتعال���������ى عليكم بالحرية من س���������جون 
االحتالل إن ش���������اء اهلل؛ ِلتشاركوا في 
بناء هذا الوطن الغالي كما ش���������اركتم 
في ال���������ّذوِد عنه، فاللي���������ل مهما طال 
ّن الفجر  فال ُبدَّ من ب���������زوغ الفجر، واِإ
آٍت بإذن اهلل، ويس���������ألونك متى هو؟ 
قل عس���������ى أن يكون قريب���������ًا، فما بعد 
الضيق إال الفرج، وما بعد الُعسر إال  
الُيس���������ر، كما جاء في قوله س���������بحانه 
وتعالى: }َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا*ِإنَّ َمَع 
اْلُعْسِر ُيْسرًا{، وكما جاء في الحديث 
الشريف أّن رس���������ول اهلل – صّلى اهلل 
عليه وس���������ّلم- قال: )َلْن َيْغِلَب ُعْسٌر 

ُيْسرَْيِن(.
نداء إىل الفصائل الفلسطينية

ِإّن شعبنا الفلسطيني يتطّلع إلى تحقيق 
نهاء االنقسام،  الوحدة الفلس���������طينية واإ
وفت���������ح صفح���������ة جديدة م���������ن األخوّة 

والمحّبة، فقد آن لنا أن نتساءل: 
َأَلْم َيْكفنا ما تتعّرض له مقّدساتنا  وفي 
مقّدمتها المسجد األقصى المبارك من 

اعتداءات ُمتكّررة؟!
َأَلْم يكفنا ما تتعّرض له بالدنا المباركة 
َس���������ْلب ونهب ومصادرة وتدمير  من 

وحصار؟!
َأَل���������ْم يكفنا م���������ا يتعّرض له ش���������عبنا 
الفلس���������طيني الُمرابط – رجااًل ونساء 

وشيوخًا وأطفااًل- ِمْن قتٍل وتشريد؟!
أنس���������ينا شهداءنا  األبطال الذين َرَوْوا 

بدمائهم ثرى هذا الوطن الغالي؟!
ماذا نقول ألس���������رانا البواس���������ل الذين 
وا بحريتهم وم���������ا زالوا ينتظرون  َضحَّ

ساعة الفرج؟ 
أل���������م يق���������ل الش���������اعر: ِإنَّ المصائب 
يجمعن الُمَصابين���������ا...؟!؛ لذلك فِإّن 
���������د كلمتنا،  الواج���������ب علين���������ا أن ُنَوحِّ
وَنُرصَّ صفوفنا؛ لنستعيد وحدتنا فهي 
ِسرُّ قوتنا وعزّتنا وكرامتنا، ولِنَتَصّدى 
جميعًا للهجمة اإلجرامّية على أقصانا 
وبالدنا  ومقدساتنا وعاصمتنا  وأسرانا 
المباركة، ولنعمل معًا وس���������ويًا على 
إقامة الدولة الفلس���������طينية الُمس���������تقلة 
وعاصمتها القدس الش���������ريف، وخروج 
جمي���������ع األس���������رى والمعتقلي���������ن م���������ن 
س���������جون االحتالل، وعودة الالجئين 
الفلس���������طينيين إلى وطنهم إن شاء اهلل 

تعالى.
د كلمتنا، وَأّلْف  الّلهم اجمع شملنا، َوَوحِّ
بين قلوبنا، ي���������ا رّب العالمين وصّلى 
اهلل على س���������ّيدنا محمد T وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

حتيـــة إكبـــار...ألسرانا األبطـــال

د. يوسف مجعة سالمة*

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  

   www.yousefsalama.com     

 
ال شك أن القارئ الكريم يعرف معنى الطابور الخامس. ولعله يعرف أيضا 
أن أصل المصطلح إسباني عسكري يعود إلى الحرب األهلية اإلسبانية 
)1939-1936( حين طمأن قائد القوات الوطنية أنصاره بأن لهم مع 
الطوابير األربعة التي تزحف في اتجاه العاصمة طابورا خامسا متخفيا 
داخل العاصمة ذاتها. فهل يمكن القول: إن في األمة العربية طابورا 
خامسا هو منها ولكنه ليس منها. هو فيها مكانا ولكنه عليها والًء. 

محسوب عليها انتماء ولكنه أجنبي الفكر والعاطفة والهوى؟
نعم، يمكن القول بذلك، ولكن دون تعميم. في األمة العربية واإلسالمية 
طابور خامس من الكتاب والباحثين والمفكرين يحملون التنوير والحداثة 
والعلمانية شعارات لهم، وليسوا من التنوير والحداثة وال حتى العلمانية 
الحقيقية في شيء؛ إذ التنوير أن ترشد الناس إلى الحقائق الطبيعية 
والعقلية والعلمية والتاريخية ال أن تتعمد تزوير كل ذلك إرضاًء لهوى 
مريٍض وخدمًة  لألجنبي. والحداثة أن ُتطوَِّع وسائَل عصرك لتحرير وطنك 
وأمتك من كل ألوان التبعية والعبودية، ال أن تطوِّعها لتطويع أمتك للعدو 
لرموزها  الوالء  منابع  وتجفيف  أصولها،  عن  وقطعها  تراثها،  بتشويه 
إلى  تدعو  والعلمانية  اإلسالمية.  بقيمها  االعتزاز  ومشاعر  الحضارية 
فصل الحياة السياسية والعلمية واالجتماعية عن الدين؛ ولكنها ال تدعو 
إلى فصل المواطن عن شعور االنتماء إلى وطنه، واالعتزاز بتاريخه، 

واالفتخار بأعالمه ورموزه، والغيرة على سمعة أجداده وأمجاده.
تقولون: وهل فعل رموز »التنوير« العربي ذلك؟ فأجيب: نعم، لقد فعل 
حسين  بطه  فسأبدأ  نماذَج  لكم  أذكر  أن  شئتم  ذا  واإ منهم.  كثير  ذلك 
المزاج  أصالة  إثبات  على  حسين  طه  يحرص  ألم  موسى.  وسالمة 
األوربي والعقلية األوربية للمصريين، فكان يصرح بأن المهمة الثقافية 
هي »أن نمحو من قلوب المصريين أفرادا وجماعات هذا الوهم اآلثم 
األوربي،  طينة  غير  طينة  من  خلقوا  أنهم  لهم  يصور  الذي  الشنيع 
وفطروا على أمزجة غير األمزجة  األوربية، ومنحوا عقوال غير العقول 
األوربية«، وكان يزعم أن الترك العثمانيين هم الذين فصلوا بين العقلين 
المتماثلين، وأوقفوا سير الحركة العقلية في مصر، وأن إعادة األوضاع 
النهضة  الكفيل بتحقيق  القديمة-على حد افتراضه- هو  إلى أصولها 
للمصريين. فأيُّ والٍء هذا للغربيين، يفرض على طه حسين أن يتعسف 
القول بتآلف المختلف، وتباين المؤتلف، كما لو أن الخير كل الخير في 

أن نكون غيَرنا ال نحن !
ألم يقل سالمة موسى، بفجاجٍة منقطعة النظير: »ولست أجهل أن آسيا 
وثقافتها،  حضارتها  عليها  وبسطت  عام،  ألف  نحو  مصر  حكمت  قد 
بل ودّست دمها في دماء أبنائها. ولكننا نحمد األقدار أننا مازلنا في 
السحنة والنزعة أوربيين، إذ نحن أقرب في هيئة الوجه ونزعة الفكر 
إلى اإلنجليزي أو اإليطالي... وكذلك الحال في سوريا وشمال إفريقيا 
العربي، فإن سكان هذه األقطار أوربيون سحنة ونزعة. فلماذا إذن ال 
تقمصناه  األوربيتين، ونخلع عنا ما  الثقافة والحضارة  نصطنع جميعا 

من ثياب آسيا؟
كافر  فأنا  وجهرا.  سرا  حياتي،  طول  له  أعمل  الذي  مذهبي  هو  هذا 
بالشرق مؤمن بالغرب، وفي كل ما أكتب أحاول أن أغرس في ذهن 
وأن  الحديث،  العصر  في  أوربا  بها  اتسمت  التي  النزعات  تلك  القارئ 

أجعل قرائي يولون وجوههم نحو الغرب، ويتنصلون من الشرق.«!
 هذا على مستوى القول؛ أما على مستوى الفعل، فاألفكار التي ُتروَّج، 
والمواقُف التي ُتتَّخذ، والمشاعر التي ُتغرس، واألحقاد التي ُتَدّس، أمٌر 
ال ِقَبل للفطرة السليمة باستساغته، وللعقول الصحيحة باستيعابه؛ وهل 
يستسيغ أحُدنا أن يجتهَد في شتم أبيه، والطعن في شرف أمه أو أخته، 
بمنزلة  إال  تاريخنا،  وعظماء  حضارتنا،  أعالُم  وهل  بذلك؟!  يفرح  أو 
آبائنا وأمهاتنا؟ وهل القيم العليا في ديننا وأمجاُد تاريخنا، إال رصيدنا 
والحداثة  »التنوير«  رموز  من  كثيٌر  يجتهُد  وهل  وأعراُضنا؟  العز  من 
والعلمانية العرب إال في تشويه هؤالء الرموز، بدءا بأعظمهم جميعا، 
وهو النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم ذاته؛ ثم أصلح البشر وأمجدهم 
بعد األنبياء، وهم الخلفاء الراشدون؛ ثم أعالم العلم والفكر والسياسة 
والجهاد على امتداد تاريخ األمة؛ حتى كأن القوَم مكلَّفون بَمهمة تحطيم 
تخلفها  استعباد عدوِّها، وقيَد  لها، طلبا إلبقائها رهَن  المعنوي  الكيان 

وذّلتها؛ وما أقذرها من مهمة؟!
الطبيعة  الوطنية، ومن اإلسالمية، بل ومن  ليسوا من  أال إن هؤالء   

البشرية في شيء. أال إنهم هم الطابور الخامس في جسد األمة!
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»التنوير« العربي ومعضلة 
الوالء: طابور خامس!

أ.د. عبد امللك بومنجل
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ق���������د يتعجب كثير من القراء من هذا العنوان، كيف يكون الش���������يوعي الذي 
يقول ب�)ال إله والحياة مادة( أن يكون مسلًما؟ واإلسالم هو تسليم بوجود إله 
واحٍد أحد، ونفي لكل المتألهين من دونه، وأن المادة هي تس���������خير من ذلك 
اإلله الواحد للبش���������ر، ومع ذلك حدث أن يكون ش���������يوعي ومسلم في الوقت 

نفسه...
يا صاحبي قف عند قصيدة المرحوم محّمد العيد آل خليفة )رعد البشائر(، 
وتأمل تلك الفخامة في وصف أمير البيان رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الثاني الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي، ففي ذلك القصيد استحضر محمد 
العيد، رحمه اهلل، أس���������ماء من خلوا من العظماء في ش���������تى الفنون، وجعل 

للشيخ الرئيس منها نصيب:
فأهــــاًل وسهاًل بـ)البشير( متوجا 

بتـــــاج تحــــلى بالنهى وترصعـــــــا  
أراه بها يرقى المــــــــــراقي فكرة 

وينزع فيهــــــــــــــــــا )للغزالي( منزعا  
ويكشف عن صوفيــــــة سلفية 

الى وردها الصافي ) القشيري( ألمعا  
ويرجز كـ)العجاج( لي أو كرؤبة 

وذاكرة في حفظ ما شئت أطوعا  
فلو شئت شــــــــــــأو )الشنفرى( لبلغته 

ولم تقتنع حتى تبز )المقنعــــــــــــــــــا(  
ولو شئت إحصاء لما قد حفظته 

لفاخرت )حمادا( به و)ابن أصمعا(  
وفي ذلك اللقاء الذي كان بمناسبة زيارة الشيخ اإلبراهيمي إلى مدينة باتنة، 
لمح الشاعر رجاًل جالس قرب الشيخ، فحّياه وترك لنا تسجياًل للقاء وتكريًما 

لرجل )شيوعي( مسلم:
رفيقك معمار عرفناه ماهرا 

تفنن في دار )الحديث( وأبدعا  
وي���������ا لحذق الش���������اعر، ويا لعبقرية محمد العيد وه���������و يحيي الرجل مخاطًبا 
اإلبراهيمي، لم يقل )صاحبك( أو )صديقك( بل ألمح من طرف خفي إلى 
مذهب���������ه فقال: )رفيك( غير أن ه���������ذا الرفيق هو المهندس الذي صمَّم )دار 
الحديث( وتفنن في هندستها، إنه المهندس المعماري عبد الرحمن بوشامة 

...]1985 ������ 1910[
إنه هو ذلك المناضل في الحزب الشيوعي، وكان صديًقا ل�)هنري عالق(، 
وهو مصمم ذلك البناء الباذخ الذي كان يطالع كل داخل لعاصمة الجزائر 
من جهة الشرق، المعهد اإلسالمي بالخروبة، وهو من خط تصميم المعهد 
اإلسالمي بقسنطينة، ومركز األرشيف باألبيار )مقر مجلس الدولة(، وهو 
صاحب تصميم العديد من المساجد كمسجد ساحة كندي باألبيار ومسجد 

األمة ببلوغين...
إنه ليس الوحيد على ذلك النهج، فهناك شيوعي آخر )مسلم(، هل سمعتم 
ب�)مذكرات مناضل أوراس���������ي(؟ إنها مذك���������رات على أهميتها طبعت بطريقة 
بدائي���������ة وكتب مقدمتها رئيس تحرير صحيفة )الجزائر الجمهورية( المرحوم 
عبد الحميد بن الزي���������ن، وصاحبها رجل مناضل كبير في الحركة الوطنية 
هو ش���������باح المكي ]1894 ������� 1991[، التق���������ى بالحاج مصالي في مطلع 
العش���������رينيات )1920(، ورجع إلى بلدته س���������يدي عقبة مبشرا بالنضال من 

أجل االستقالل...
كان مناضاًل في الحزب الش���������يوعي، ومع ذل���������ك يبدأ مذكراته بهذه العبارة: 
)يقول الش���������باح مكي األوراس���������ي، بعد باس���������م اهلل الرحمن الرحيم، والصالة 
والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حماة الدين أباة الضّيم، باهلل 
أستعين على كتابة هذه المذكرات لألجيال الصاعدة من إخواني المناضلين 
الثوريي���������ن الذين يريدون التحرر من نير العبودي���������ة واالضطهاد، ومن كل 
ظال���������م وطاغ ومن كل خائن ومنافق في كل زمان ومكان، واهلل أس���������أل أن 
يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يختم لنا بالسعادة والغفران، آمين يا رب 

العالمين(.
هذا الرجل هو الذي س���������يق مس���������افة تزيد عن المئة كيلو متر، مقيد اليدين 
يمش���������ي وراء حصان من باتنة إلى بس���������كرة، ألنه احتفل ومن معه بخروج 
الشيخ الطيب العقبي من السجن، فما كان من بن قانة إال جره إلى السجن 

دون محاكمة، وكان طعامه في اليوم عشر تمرات وقارورة ماء...
وخلد اليس���������اريون واقعة س���������يره وراء الحصان في طابع بريد، تداوله الناس 
عب���������ر العالم، يظهر في���������ه رجل مكبل اليدين يمش���������ي وراء حصان، وكتب 
علي���������ه بالعربّية: )هذا الجور والظلم في بالد الصحراء(، وقررت س���������لطات 
االس���������تعمار غرامة 500 فرنك وش���������هر حبس لكل من ضبط بحوزته ذلك 

الطابع البريدي !
قد يتعجب جيل اليوم مما يبدو أنه أضداد مجتمعات، شيوعي يشّيد بناءات 
إس���������المية باذخة، وآخر كان صديقا لشيوخ جمعية العلماء، ومع تالميذها 
يمثل المس���������رحيات ويعرضها في سبيل نشر الوعي الوطني، وحق لهم أن 

يتعجبوا!
فذل���������ك تاريٌخ كان فيه النضال باًبا مفتوًح���������ا على كل المغارم، مفتوٌح على 
الس���������جن والنفي والتنكي���������ل، ومن هنا يصعب الفهم بأث���������ر رجعي في وقت 
)المغان���������م(، حيث غدا النضال صنو لالمتي���������ازات والتمييز الذاتي، وألجل 
ذلك قال أهل المنطق )قياس مع الفارق(، فالحركة اليس���������ارية كانت إحدى 

مفردات رفض اآلخر ال إنكار األنا. 

الشيوعي املسلم !

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

الح���������زب الش���������يوعي الفرنس���������ي ودعوة 
الجزائريين إلى االنخراط في مش���������روع 
االتحاد الفرنس���������ي الحقيقي الذي يسعى 
من خالل ذل���������ك إلى تكوين امبراطورية 
فرنسية من كافة مستعمراتها، وهذا يعني 
أن يتناسى الجزائريون المطالب الوطنية، 
األساسية وفي مقدمتها االستقالل، وقد 
رأينا كيف أن قيادة الحزب الش���������يوعي 
ترف���������ض الحوار مع جبهة التحرير، وقد 
فرانس���������يس  الفرنس���������ي  المناضل  حاول 
جانسون الذي شكل شبكة باسمه لدعم 
اتحادية فرنس���������ا بجبهة التحرير س���������نة 
1957، إقناع قيادة الحزب الش���������يوعي 
للقاء قادة االتحادية، وتقديم دعم مادي 
ومعنوي للث���������ورة الجزائرية، بل بالعكس 
رأين���������ا قي���������ادة الحزب الش���������يوعي تتوعد 
مناضلي الح���������زب بالعق���������اب الصارم، 
إذا أق���������دم واحد منه���������م بدعم االتحادية، 
فإن���������ه س���������وف يتعرض لس���������حب بطاقة 
العضوية منه وطرده، ولمن أراد مزيدا 
من التفاصيل مراجعة دراس���������ة نش���������رت 
في البصائر ف���������ي 28 نوفمبر 2012 

للكاتب سعدي بزيان.
واعترف جاك جورك���������ي وهو أحد قادة 
الحزب الشيوعي الذي استقال من الحزب 
بسبب حرب االتحاد السوفياتي وموقف 
الحزب من ث���������ورة الجزائر وله كتب في 
الموضوع، بأن الجزائريين غدوا يعتبرون 
الحزب الش���������يوعي الفرنسي واالستعمار 
الفرنس���������ي وجهان لعملة واح���������دة، وقد 
حاول الحزب الش���������يوعي واالش���������تراكي 
مع���������ا في عهد بومدي���������ن أن يصلحا ما 
أفسدته سنوات حرب التحرير الجزائرية 
وقد رأينا أن الحزب الش���������يوعي الفرنسي 
في حفلته الس���������نوية كان يستدعي وفد 
جبهة التحرير لحضور هذا الحفل، وأن 
جريدته ظلت لفت���������رة توزع في الجزائر، 
وق���������د تلقى كل من الحزب االش���������تراكي 
والش���������يوعي دعما ماليا من قبل الجزائر 
ف���������ي ظل حك���������م بومدين أم���������ا في زمن 
المحنة، وبالضبط خالل حرب التحرير 
وحاجة الجزائر إل���������ى الدعم المالي أو 
المعن���������وي عل���������ى األقل، فل���������م نجد من 
الشيوعيين وال االشتراكيين أي دعم، بل 
إن مسؤولي أحد قادة الحزب االشتراكي 
نال تزكية في البرلمان من طرف نواب 
شيوعيين واشتراكيين ومنحوا له سلطات 
خاصة للقض���������اء على الثورة الجزائرية، 
وهذا روبير الكوس���������ت المقيم العام في 
الجزائر وهو من االشتراكيين كان يبشر 
الفرنسيين بأن نهاية الثورة الجزائرية في 

ربع الساعة األخيرة.
ويص���������رح الكوس���������ت قائ���������ال/ »ال أحد 
من الفرنس���������يين يرضى أن يرى فرنسا 
تطرد م���������ن أرض تقيم فيها بحكم قانون 
الس���������الح، وهذا غي موللي االشتراكي 
يحاول أن يغرد خارج سرب أعضاء من 
حزبه إذ يعترف بالشخصية الجزائرية، 
ومثله في ذلك المؤرخ الفرنس���������ي الكبير 
شارل أندري جوليان الذي له عدة كتب 

ودراس���������ات حول الجزائر وهو مختص 
في ش���������مال إفريقيا، يعترف بأن الجزائر 
ليست فرنسا، في حين ظل غي مارين 
يهذي ويطلق تصريح���������ات غريبة، يرد 
فيها عل���������ى أولئك الذي���������ن يعتقدون أن 
اس���������تقالل الجزائر يعني الرخاء والتقدم، 
ولكن في الحقيقة هو مجرد إقامة نظام 
شمولي إقطاعي شبهه ببعض األنظمة 

العربية.
التي ولدت س���������نة  الش���������عبية  الجبه���������ة 
1936، باالش���������تراك مع الش���������يوعيين، 
اعتبرت في بداية تأسيس���������ها وحس���������ب 
الجزائريين  للوطنيين  بشيرا  تصريحاتها 
وخاصة حركة نجم شمال إفريقيا، التي 
ولدت في م���������ارس 1926 في باريس، 
وتذكر أح���������د المصادر الموثوق بها أن 
جماع���������ة من المحافظي���������ن على األمن 
التابعين للحزب الشيوعي الفرنسي قاموا 
في 27 جانفي 1937 بطرد مناضلين 
جزائريين تابعين لنجم ش���������مال إفريقيا، 
بأوامر من الجبهة الش���������عبية ألن هؤالء 
كانوا ينشدون أناش���������يد وطنية جزائرية، 
وعقب ذل���������ك حل النج���������م. وقد ظهرت 
الجبهة الش���������عبية على حقيقتها كامتداد 
للسياسة االستعمارية الفرنسية وقال قادة 
النجم »إنهم خانونا« فهم هكذا يقدمون 
وعودا ب���������ال عهود من���������ذ االحتالل إلى 
االستقالل. وجه آخر من الشخصيات 
االشتراكية غردت خارج السرب وتحدت 
سياسة الحزب وهو بيرتراند دوالنوي من 
الحزب االش���������تراكي وكان رئيسا لبلدية 
باريس ومن مواليد بنزرت بتونس، وكل 
الذي���������ن تعاقبوا على بلدية باريس وجلهم 
من الديغوليين لم يتخذوا أي إجراء مفيد 
للعرب ولبناء المغ���������رب العربي ويذكر 
األس���������تاذ العربي كش���������اط عميد مسجد 
الدعوة س���������ابقا، أنه تقدم عدة مرات إلى 
رؤس���������اء بلدية باريس الس���������ابقين أطلب 
منهم رخصة توس���������يع مس���������جد الدعوة 
عادة بنائه وفق الهندس���������ة المعمارية  واإ
االس���������المية فلم يرد علي واحد منهم ما 
عدا بيتراند والنوي الذي استجاب للطلب 
ومنح لي رخصة في الحين وقد تحدى 
الديغوليين عندما أقام لوحة في جس���������ر 
سان ميش���������ال تخلد 17 اكتوبر 1961 
من المناضلين الجزائريين فال شيراك وال 
تيبري ق���������ام بهذا العمل بل هم عارضوا 
بشدة ألن الجريمة وقعت في جمهورية 
دوغول وقد صرح دوالنوي وهو ينصب 
هذه اللوحة التذكارية رمزا لش���������هداء من 
العم���������ال الجزائريين، قائال لقد أردت أن 
يت���������م االعتراف عل���������ى األقل من طرف 
عاصمة فرنسا بهذه الجريمة التي غطت 
عليها السلطات الفرنسية والتي أعتبرها 
خطأ سياس���������يا ومعنويا، وهو يقول هذا 
ال���������كالم عندما وضع إكليال من الزهور 
أمام اللوحة التي وضعتها البلدية س���������نة 
2001، وقال دوالنوي هذا الكالم أمام 
شخصيات سياسية وتاريخية ومسؤولي 
الجمعيات وش���������هود المأس���������اة وأضاف: 
»علينا أن نكف عن إخفاء الحقيقة عن 
هذه الجرائم االستعمارية إن االستعمار 
خطأ وهو يمثل سيطرة شعب على شعب 
آخر وعلى اعتقادي الش���������خصي وعلى 
تصوري لعظمة فرنس���������ا ولهذا لن أقبله، 
وما ذكرته في هذه الدراس���������ة ال يلخص 
مواقف الحزبين الش���������يوعي واالشتراكي 
م���������ن قضاي���������ا الوطنية، ومع األس���������ف 
الشديد ال نكاد نجد دراسة مفصلة كتبها 

أساتذة العلوم السياسية في الجزائر عن 
األحزاب السياسية الفرنسية بما في ذلك 
الجبهة الوطنية التي أسسها جان ماري 
لوب���������ان وخلفته ابنته م���������اري لوبان التي 
أسس���������ت مؤخرا حركة التجمع الوطني 
وهي وأبوها معاديان للعرب والمسلمين 

والمهاجرين.
الجي���������ل الجديد من االش���������تراكيين الذين 
لم يعيشوا فترة اس���������تعمار الجزائر أكثر 
تفتحا على مس���������تعمرات فرنسا السابقة، 
علم���������ا ب���������أن القادة الفرنس���������يين س���������واء 
منهم االش���������تراكيون أو اليمينيون كلهم 
يناص���������رون المغرب على الجزائر، ففي 
المغرب أكبر مصنع لس���������يارات رونو، 
وه���������و أكبر مصن���������ع لس���������يارات رونو، 
استطاع في الس���������نوات األخيرة تصدير 
اآلالف من س���������يارات رون���������و إلى القارة 
اإلفريقية وش���������اركوا في إقامة الس���������كك 
الحديدية للقطارات السريعة وهو األول 

من نوعه كذلك في القارة اإلفريقية.
هوالند الرئيس االش���������تراكي الذي عرف 
الجزائ���������ر قبل أن يصبح رئيس���������ا حيث 
قضى فترة تربص في القنصلية الفرنسية 
في حيدرة س���������نة 1978، عندما تخرج 
من مدرس���������ة اإلدارة ف���������ي باريس وزار 
الجزائر وهو رئيس الحزب االش���������تراكي 
سنة 2010، وهو يعد العدة للرئاسيات 
ماي���������و 2012 وعندما زار الجزائر وهو 
رئيس للجمهورية أكد للصحافيين أنه لم 
يأت لزيارة لطلب الغفران، وال السماح، 
بل يريد كما قال أن يذهب أبعد من ذلك 
ويبدو أن العقدة االس���������تعمارية مازالت 
تتحكم في عقلية قادة فرنسا السياسيين 
وخاص���������ة إزاء الجزائ���������ر فقد الحظ قادة 
الجزائر أن فرنس���������ا تؤي���������د المغرب في 

قضية الصحراء .
والخالصة أن هناك ملفات كثيرة عالقة 
بين الجزائر وفرنس���������ا وتحتاج من فرنسا 
إلى ج���������رأة كبيرة إل���������ى معالجتها ومنها 
االعتراف بجرائم االس���������تعمار الفرنسي 
ف���������ي الجزائر خ���������الل االحتالل وخالل 
ثورة نوفمبر 1954، وهي جرائم وثقها 
مؤرخون فرنس���������يون أنفس���������هم ولعل من 
بينها جرائم التجارب النووية التي تمت 
فوق الت���������راب الوطني الجزائري وال يزال 
المئات من الجزائريين يعانون من آثارها 
دون أدنى تعويض ومنذ أيام قدمت قناة 
فرنسا24 ملفا بعنوان: تذكرة عودة إلى 
رقان، وقالت إن الفرنسيين الذين تعرضوا 
لإلش���������عاع النووي تلقوا تعويضات في 
حين لم يتلق الجزائريون أدنى تعويض 
فكان المف���������روض التعويض عن آالف 
القرى التي دم���������رت وآالف المعطوبين 
من الحرب، ومئات من الذين ماتوا من 
جراء األلغام التي انفجرت في وجوههم 
ولم يق���������دم الفرنس���������يون خرائط عن هذه 
األلغام، ستتولى الجزائر تطهير أرض 
الجزائر من آثار االس���������تعمار الفرنسي، 
وقد اس���������توت في هذا الموضوع مواقف 
االش���������تراكيين واليمينيين فهم كلهم على 
حد س���������واء في هذا الموضوع وخاصة 
وقد س���������اعدهم على ذلك صمت القادة 
السياس���������يين الجزائريين فلم نعد نس���������مع 
الحديث عن تجريم االستعمار الفرنسي 
في الجزائ���������ر وال الحديث عن التجارب 
النووي���������ة وما انج���������ر عنها م���������ن آثار 
أصابت الب���������الد والعب���������اد وآثارها تبقى 

لمئات السنين.

من ملف الذاكرة الوطنية
األحزاب السياسية الفرنسية والحركة الوطنية الجزائرية وثورة 

نوفمبر 1954 »الحزب االشتراكي« والشيوعي نموذجا

باريس/سعدي بزيان
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ذكر العلماء مفه���������وم الحكمة في القرآن الكريم، 
والس���������نة النبوي���������ة، واختلفوا على أق���������وال كثيرة، 
فقيل: الحكم���������ة هي النبوة، وقيل: القرآن، والفقه 
به: ناسخه، ومنس���������وخه، ومحكمه، ومتشابهه، 

ومقدَّمه، ومؤخره، وحالله، وحرامه، وأمثاله.
وقيل: اإلصابة في القول، والفعل. وقيل: معرفة 
الحق، والعمل ب���������ه. وقيل: العلم النافع، والعمل 
الصالح. وقيل: الخشية هلل. وقيل: السنة. وقيل: 
الورع في دين اهلل. وقيل: العلم، والعمل به، وال 
يسمى الرجل حكيمًا إال إذا جمع بينهما. وقيل: 
وضع كل ش���������يء في موضعه. وقيل: س���������رعة 
الجواب مع اإلصابة. وقد ذكر بعضهم تس���������عة 
وعش���������رين قواًل في تعريف الحكمة.ويمكن تقسيم 

الحكمة إلى نوعان:
النوع األول: حكمة علمية نظرية، وهي االطالع 
على بواطن األش���������ياء، ومعرفة ارتباط األسباب 

بمسبباتها خلقًا، وأمرًا، وقدرًا، وشرعًا.
الن���������وع الثان���������ي: حكم���������ة عملي���������ة، وهي وضع 
الش���������يء في موضعه.)ابن القيم،1989، ج2، 

ص478(
فالحكمة النظرية مرجعها إلى العالم، واإلدراك، 
والحكم���������ة العملي���������ة مرجعها إلى فع���������ل العدل، 
والص���������واب، وال يمكن خروج الحكمة عن هذين 
المعنيي���������ن؛ ألن كمال اإلنس���������ان في أمرين: أن 
يعرف الحقَّ لذاته، وأن يعمل به، وهذا هو العلم 

النافع، والعمل الصالح.
وقد أعطى اهلل عز وجل أنبياءه، ورس���������له، ومن 
ش���������اء من عب���������اده الصالحين هذي���������ن النوعين، 
قال تعالى عن إبراهيم عليه الس���������الم في ]سورة 
الش���������عراء: 83[: }َربِّ َهْب لِ���������ي ُحْكًما{، وهو 

اِلِحيَن *{ وهو  الحكمة النظري���������ة }وََأْلِحْقِني ِبالصَّ
الحكمة العملية.

وقال تعالى لموسى عليه السالم في ]سورة طه: 
14[: }ِإنَِّن���������ي َأَنا اللَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ َأَنا {وهو الحكمة 

النظرية }َفاْعُبْدِني{وهو الحكمة  العملية .
وقال عن عيس���������ى عليه السالم في ]سورة مريم: 
30 � 31[: }ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آَتاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني 
اَلِة  َنِبيًّا *{ وهي الحكمة النظرية }وََأْوَصاِني ِبالصَّ
وَالزََّكاِة َما ُدْمُت َحيًّا * َوَبرًّا ِبوَاِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني 

َجبَّارًا َشِقيًّا *{ وهو الحكمة العملية .
وقال في ش���������أن محمد صلى اهلل عليه وسلم في 
]س���������ورة محمد: 19[: }َفاْعَلْم َأنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه 
{وهو الحكمة النظرية وَ}اْس���������َتْغِفْر ِلَذْنِبَك{ وهو 

الحكمة العملية .
وقال في جميع األنبياء في ]س���������ورة النحل: 2[: 
}ُيَنزُِّل اْلَماَلِئَكَة ِبالرُّوِح ِمْن َأْمرِِه َعَلى َمْن َيَش���������اُء 
ِم���������ْن ِعَباِدِه َأْن َأْن���������ِذُروا َأنَّه اَل ِإلَ���������َه ِإالَّ َأَنا{وهو 
الحكمة النظرية ، ثم قال: }َفاتقون{وهو الحكمة 

العملية .)الرازي، 1999، ج7، ص68(
الحكمة العملية لها ثالث درجات:

الدرجة األولى: أن تعطي كل ش���������يء حقَّه، وال 
تعدِّيه حدَّه، وال تعجله عن وقته، وال تؤخره عنه. 
لما كانت األشياء لها مراتب، وحقوق تقتضيها، 
ولها ح���������دود، ونهايات تصل إليها، وال تتعداها، 
وله���������ا أوقات ال تتقدم، وال تتأخر؛ كانت الحكمة 
مراعاة ه���������ذه الجهات الثالث ب���������أن تعطي كل 
مرتبة حقها الذي أحقه اهلل لها بشرعه، وقدره، وال 
تتعدَّى بها حدَّها، فتكون متعديًا مخالفًا للحكمة، 
وال تطلب تعجيلها عن وقتها، فتخالف الحكمة، 
وال تؤخرها عنه، فتفوتها، وهذا حكم عام لجميع 
األسباب مع مسبباتها شرعًا، وقدرًا، فإضاعتها 
تعطي���������ل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر، وس���������قي 
األرض، وتعدي الحق كس���������قيها فوق حاجتها، 
بحيث يغرق البذر والزرع، ويفسد، وتعجيلها قبل 
وقته���������ا كحصاده قبل إدراكه وكماله، وهذا يكون 
فع���������ل ما ينبغي على الوج���������ه األكمل في الوقت 

المناسب.)ابن القيم،1989، ج2، ص479(
الدرجة الثاني���������ة: معرفة ع���������دل اهلل في وعيده، 
حسانه في وعده، وعدله في أحكامه الشرعية،  واإ

والكوني���������ة الجارية على الخالئ���������ق، فإنه ال ظلم 
فيها، وال جور.

ْن َتُك  قال تعالى: }ِإنَّ اللََّه اَل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرٍَّة وَاِإ
َحَس���������َنًة ُيَضاِعْفَها َوُيْؤِت ِم���������ْن َلُدْنُه َأْجرًا َعِظيًما 
*{]النس���������اء: 40[، وكذلك معرفة بره في منعه، 
فإنه س���������بحانه هو الجواد الذي ال ينقص خزائنه 
اإلنفاُق، وال يغيض ما في يمينه س���������عُة عطائه، 
فهو س���������بحانه ال يض���������ع بره، وفضل���������ه إال في 
موضعه، ووقته بقدر م���������ا تقتضيه حكمته، فما 
أعط���������ى إال بحكمته، وال من���������ع إال بحكمته، وال 

هدى، وال أضلَّ إال بحكمته.
الدرج���������ة الثالثة: البصيرة، وهي ق���������وة اإلدراك، 
والفطنة، والعلم، والخب���������رة. والبصيرة هي أعلى 
درج���������ات العل���������م التي تك���������ون نس���������بة العلم فيها 
إلى القلب كنس���������بة المرئي إل���������ى البصر، وهذه 
الخصيص���������ة التي اختص به���������ا الصحابة عن 
سائر األمة ثم المخلصين من أتباع النبي صلى 
اهلل عليه وسلم وهي أعلى درجات العلماء.)ابن 

القيم،1989، ج2، ص482(
 قال تعال���������ى: }ُقْل َهِذِه َس���������ِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه 
َعَلى َبِصيرٍَة َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني َوُس���������ْبَحاَن اللَِّه َوَما 
َأَنا ِمَن اْلُمْش���������ِرِكيَن *{ ]يوسف: 108[ فقد أمر 
اهلل رسوله صلى اهلل عليه وسلم أن يخبر الناس: 
أنَّ هذه طريقته، ومس���������لكه، وسنته، وهي الدعوة 
إلى ش���������هادة أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، 
يدع���������و إلى اهلل على بصيرة م���������ن ذلك، ويقين، 
وبره���������ان، وعلم، وكل من اتبع���������ه يدعو إلى ما 
دعا إليه رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على 
، وش���������رعي.)ابن  بصيرة، ويقين، وبرهان عقليٍّ

كثير،1970،ج2، ص496(
والبصيرة في الدعوة إلى اهلل تنقس���������م إلى ثالثة 

أمور:
األمر األول: أن يدعو الداعية على بصيرة فيما 
يدعو إليه بأن يكون عالمًا بالحكم الشرعي فيما 
يدعو إليه ؛ ألنه قد يدعو إلى شيء يظنُّه واجبًا؛ 
وهو في شرع اهلل غير واجب، فيلزم عباد اهلل بما 
لم يلزمهم اهلل به، وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه 
محرم���������ًا؛ وهو في دين اهلل غي���������ر محرم، فيحرم 

على عباد اهلل ما أحلَّه اهلل لهم.

األم������ر الثان������ي: أن يكون عل���������ى بصيرة بحال 
المدعو، فالبدَّ من معرفة حال المدعو: الدينية، 
واالجتماعية، واالعتقادية، والنفس���������ية، والعلمية، 

واالقتصادية ؛ حتى يقدِّم له ما يناسبه.
األمر الثال������ث: أن يكون على بصيرة في كيفية 
الدعوة، وقد رسم اهلل طرق الدعوة، ومسالكها في 
آيات كثيرة منها: }ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه 
َعَلى َبِصيرٍَة{ ]يوسف: 108[ وهذه قاعدة قوية 
متينة ف���������ي الدعوة إلى اهلل تعالى، ثم تكون هذه 
القاع���������دة متفرعة إلى ثالثة أبواب: وهي: الدعوة 
إلى اهلل بالحكمة، والموعظة الحس���������نة، والجدال 
بالتي هي أحس���������ن. قال تعالى: }اْدُع ِإَلى َسِبيِل 
رَبَِّك ِباْلِحْكَمِة وَاْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي 

ِهَي َأْحَسُن{]النحل: 125[.
أما الباب الرابع: في الدعوة إلى اهلل باس���������تخدام 
الق���������وَّة عند الحاجة إليها، كم���������ا قال تعالى: }واََل 
ُتَجاِدلُ���������وا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَس���������ُن ِإالَّ 
الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم{ ]العنكبوت: 46[ والشك: أن 
أحس���������ن الطرق في دعوة الناس طريقة القرآن، 
ومخاطبته لهم، ومجادلتهم.)ابن تيمية،1995، 

ج19، ص173(

مراجع البحث:
علي محمد الصالبي، الوس���������طية ف���������ي القرآن 
الكري���������م، مكتبة الصحاب���������ة،1422ه2001-م 

صص133-135
اب���������ن القيم، تهذيب مدارج الس���������الكين هذبه عبد 
المنعم صالح العلي العزي، مؤسس���������ة الرسالة، 

الطبعة الثالثة، 1409 ه�/ 1989م.
الرازي، التفس���������ير الكبير فخر الدين أبو عبد اهلل 
محمد بن عم���������ر، دار إحياء الت���������راث العربي، 

بيروت، الطبعة الثانية.1420ه1999-
ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ اإلسالم جمع عبد 
الرحمن بن قاس���������م، الطبعة األولى، السعودية. 

1416ه�/1995م
أبو الفداء إس���������ماعيل بن كثير، تفس���������ير القرآن 
العظيم، تحقيق: عبد العزيز غنيم، وحمد أحمد 
عاشور، ومحمد إبراهيم البناء، مطبعة الشعب 

القاهرة.1390ه1970-

احلكمـــة قيمــــة إسالميــــة رفـيــعــــة:

يف أنـــواع احلكمــــة ودرجاتهــــــــا

د. علي حممد الصالبي 

إن أمة تس���������عى للخروج من التخل���������ف والهامش، 
واالنتقال إلى تحقيق النهضة الحضارية، وتحقيق 
الحضور بين أمم العالم، لجديرة بأن تس���������عى إلى 
التخل���������ص مما يعوقها عن تحقي���������ق ذلك، قبل أن 
تبدأ بوضع لبنات البناء الجديد، وتحقيق الممكنات 

التي تساهم في بناء مشروعها النهضوي.
ولع���������ل من معيقات تحقي���������ق نهضتنا، غياب النقد 
الذاتي. وهذه المش���������كلة ليست جديدة في الحقيقة، 
بل مش���������كلة مس���������تعصية، تنبه لها رواد اإلصالح 
والتجديد بمختلف مدارس���������هم، لكنها لم تجد حلها 
بع���������د، ولم تتحول إلى ثقاف���������ة؛ أي لم يتحول النقد 
الذاتي إلى مبدأ وسلوك يومي في أعمالنا ومواقفنا 
وأفكارنا، أفرادا وجماعات ومؤسسات ومجتمعات. 
ولقد شعر مالك بن نبي رحمه اهلل منذ وقت مبكر 
من نش���������اطه الفكري اإلصالحي بأن المثقفين في 
العالم االسالمي لم يهتموا بالنقد، ولم يدرجوه برنامجا 
ضمن برنامجنا الثقافي لبناء ثقافة النهضة. حيث 
يقول: »فمثقفو المجتمع اإلس���������المي لم ُينشئوا في 
ثقافتهم جه���������ازًا للتحليل والنقد إال ما كان ذا اتجاه 
تمجيدي يهدف إلى إعالء قيمة اإلسالم. أما القادة 
السياسيون فإنهم لم يؤمنوا بضرورة إنشاء مثل هذا 
الجهاز ليراقبوا مس���������يرة العم���������ل في بالدهم. هكذا 

أضحى عمله التاريخي من���������ذ قرن خارج مقاييس 
الفعالية، وأضحى تنفيذه في ظل فوضى األفكار. 
ذا وجد هذا العمل نفس���������ه مصطدمًا بصعوباٍت،  واإ
هداٍر للوقت، وتبديد للوس���������ائل وانحرافاٍت؛ فذلك  واإ
ناتٌج عن عدم التماس���������ك في األف���������كار، وطغياِن 
األش���������ياء أو طغياِن األشخاص«)مشكلة األفكار 

في العالم اإلسالمي، ص78-79(.
إن ع���������دم تماس���������ك األفكار وطغيان األش���������ياء أو 
األشخاص، يتسبب في فوضى األفكار، وبناء عليه 
يؤدي إلى تعطيل أي مشروع للخروج من التخلف 
بمختل���������ف أبعاده. وال عالج لذلك إال بتحويل النقد 
الذاتي ركنا اساسًا في ثقافتنا، بحيث نربي أبناءنا 
وأنفس���������نا على نقد افكارنا ومواقفنا وتصرفاتنا، كما 
ينبغي أن ندرج النقد الذاتي ضمن برامجنا التربوية 
والثقافية، لتتكون لنا حساسية ضد الفوضى، وضد 
تنكب س���������نن اهلل في الكتاب وفي االنفس واالفاق 
والتاريخ، ويتش���������كل عندنا وعي س���������نني، نتحصن 

بموجبه من الفوضى التي نعيشها.
ولعل أحدنا يتس���������اءل عما نعني���������ه بالنقد الذاتي، 
فنق���������ول أن من أهم معان���������ي النقد في اللغة مما له 
صلة بموضوعنا أن النقد تمييز الجيد من الرديء، 
والخبيث من الطّيب، والحس���������ن من القبيح. وحتى 
يكون النقد إيجابيا فإن���������ه يعمد إلى تثبيت الطيب 
واإليجاب���������ي والجيد والحس���������ن، ويط���������رح جانبًا كل 

خبيث ورديء وقبيح.
وكما يقول األستاذ سلمان العودة في كتابه )لماذا 
نخ���������اف النقد( أن النقد في الش���������رع يعني: معرفة 

الخط���������أ والص���������واب، ويعني: الثن���������اء على الخير 
ومدحه، وذم الش���������ر ونقده، سواء أكان هذا الخير 
أو الش���������ر في ش���������خص، أو كتاب، أو عمل، أو 
هيئة، أو دولة، أو جماعة، أو أمة، أو غير ذلك. 
وهذا هو المعروف لدى أهل العلم واإليمان أفراًدا. 
فهناك موازنة بين جهتين في الشيء أو الفعل، ثم 

فيه تثبيت إلحداهما ونفي لألخرى.
ومن هنا نقول: إن عملية النقد في معناها الحقيقي 
ممارسة المالحظة الدقيقة على الفعل البشري في 
أي صورة كان؛ فكرة أو ممارسة، ووزنه بالمعيار 
يجابياته،  عمال الموازنة بين س���������لبياته واإ العلمي، واإ
ثم محاولة الحف���������اظ على اإليجابي منه، وتثمينه، 
والدفع به إلى االستمرار، والبحث عن كوامن الزلل 
واالنحراف والغلو المنتجة للجانب الس���������لبي لذلك 
الفعل وتفكيكها وعزل مفعولها، وتقويم ذلك الزلل 
حتى ال تحدث هزة في الفعل، وحتى يتكامل الفعل 

وينمو خاليًا من كوامن الخلل، ويؤتي ثماره.
والنقد بالمفهوم اإليجابي رصد اإلنسان في دوائره 
المتعددة؛ فردًا وجماعة، وتمحيص ما كس���������ب وما 
اكتسب بالتعبير القرآني )لها ما كسبت وعليها ما 
اكتس���������بت(، حيث يزن اإلنسان الفكرة أو التصرف 
بحسناته وس���������يئاته، ويهب قليله لكثيره، فإذا كانت 
له إيجابي���������ات أكبر مما عليه من س���������لبيات على 
ذا كان  المدى القريب والبعيد عّد الفعل حس���������نًا، واإ

على غير ذلك عّد الفعل سيئًا.
أم���������ا المقصود بالذاتي، فإن���������ا نعني به أن نمارس 
نحن النقد ألنفس���������نا، ف���������ي أقوالن���������ا وافعالنا، وفي 

مستوانا الفردي والجماعي، وفي مستوانا المؤسسي 
والمجتمع���������ي. وال ننتظ���������ر أن ينتقدن���������ا غيرنا، أو 
يسمنا ويصنفنا تصنيفات من عنده؛ سواء أكانت 
ن كان النقد من  صحيح���������ة ام خاطئة. وحت���������ى واإ
خارجنا، فإنه ينبغي علينا تقبله، وذلك إذا استطعنا 
أن نحول النقد إلى جزء أصيل من ثقافتنا وبرامجنا 

ومؤسساتنا.
ولألس���������ف فإننا نحن المس���������لمين اليوم، بمختلف 
توجهاتنا، نعاني في أغلبنا من عقدة رفض النقد، 
األمر الذي يجعلنا نتمادى في أخطائنا من دون أن 
ننتبه لها، وقد يكون سبب هذا الرفض هو التهرب 
م���������ن تحمل مس���������ؤوليات نتائ���������ج االنحرافات التي 
تحدث بين الحين واآلخر في مسيرتنا النهضوية، 
بحيث أنه يتم اللجوء إلى اتهام اآلخر أحيانا واتهام 
الت���������راث في أحايين أخرى لتبرير العجز أو الخطأ 
ف���������ي مقابل الحذر المفرط م���������ن توجيه جهاز النقد 
والفح���������ص للذات. كما أن ثقافتن���������ا المتداولة تفتقد 
إل���������ى بعد مهم في برنامجها، وهو بعد النقد؛ والنقد 

الذاتي بخاصة. 
وآن لن���������ا أن ندرج التعليم والتدريب على نقد الذات 
ضمن برامجنا التربوية، ليتحول نقد الذات وموازنة 
افعاله���������ا وتصرفاتها ضم���������ن ثقافتن���������ا المتداولة، 
لنفتح الطريق إل���������ى الخروج من الفوضى وتحقيق 

الفعالية.

مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية/ 
جامعة قطر

عوائـــق النهضــــة: غـيــاب الـنـقــد الــذاتـــي روا
فك

ليت

د. بدران بن احلسن *
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العدد:
1100 من تراثنا

 تقديم النص 
صدر النص "اإلسالم والتمدن العصري" في 
العدد األول جريــــــــــــــــــــدة "الُســــــــــــــــــّنة" يوم 8 ذي 
الحجة 1351 هـ الموافق لـ 3 أفريل 1933م 
في الصفحتين 4 و5. وقد كتبه الشيخ الطيب 
العقبي واحد من أبـــــــــرز أعالم اإلصالح في 
الجزائر، وأحد األعضاء المؤسســـــــــين لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين. ولد ببلدة سيدي 
عقبة بوالية بسكرة في 1 شوال 1307 ه/ 20 
ماي 1890م. هاجر إلى الحجاز مع عائلته 
وهو طفل صغير. درس في المســـــــــجد النبوي 
الشـــــــــريف بالمدينة المنّورة فحفظ القرآن الكريم 

وتعلم العلوم اإلسالمية واآلداب العربية. 
اشـــــــــتغل بالصحافـــــــــة ممـــــــــا جلب لـــــــــه أنظار 
الســـــــــلطة العثمانية التي عاقبتـــــــــه بالنفي إلى 
أزمير بتركيا حيـــــــــث مكث فيها عامين. ولما 
انتهـــــــــت الحرب العالمية األولى عاد إلى مكة 
وعينه الشـــــــــريف حسين مديرا لجريدة " القبلة" 
و" المطبعة األميرية". وفي 1920 عاد إلى 
الجزائر وتفرغ للدعوة واإلرشاد واإلصالح في 
سيدي عقبة ثم في مدينة الجزائر حيث أصبح 
خطيب نادي الترقي الذي يقصده الناس من 
كل القطر الجزائري لالستماع إلى محاضراته 

ودروسه. 
وأسس أيضا جريدة "اإلصالح" واستقطب لها 
أبرز األقالم العربية في الجزائر. ســـــــــاهم في 
تأسيس جمعية العلماء وترأس تحرير جرائدها 
نة، الشريعة، الصراط،  المتتالية: )السًّ األربع 
البصائـــــــــر(. ولما اختلف مـــــــــع بعض قادتها، 
اســـــــــتقال من جمعية العلماء وتفرغ للنشـــــــــاط 
الصحفي في جريدته "االصالح" واإلشـــــــــراف 
على أعمال الجمعية الخيرية ومدرسة الشبيبة 
االسالمية. وبعد مرض أقعده الفراش سنتين 
توفي في مدينة الجزائر في 21 ماي 1960 
عن عمر ناهز 70 ســـــــــنة من العطاء العلمي 

والنشاط اإلصالحي. 
و"الُســـــــــّنة" هي أول جريـــــــــدة أصدرتها جمعية 
العلماء المســـــــــلمين الجزائريين بعد تأسيســـــــــها 
وصدر منها 13 عددا. وأشـــــــــرف على رئاسة 
تحريرها الشـــــــــيخان الطيـــــــــب العقبي ومحمد 
السعيد الزاهري. كانت تصدر يوم االثنين من 
كل أســـــــــبوع في 8 صفحات، كتب فيها أبرز 
أعالم هـــــــــذه الجمعية اإلصالحية وغيرهم في 
المشاغل الدينية والعلمية واألدبية. ولم تعمر 
الجريـــــــــدة طويال إذ أوقفتها ســـــــــلطة االحتالل 

الفرنسية في 3 جويلية 1933.
إن أصل هذا المقال كما أوضحت ذلك هيئة 
التحرير فـــــــــي تقديمهـــــــــا كان محاضرة قدمها 
الشـــــــــيخ العقبي في نادي الترقي الواقع بساحة 
الشهداء حاليا بطلب من اإلذاعة بمناسبة ليلة 
القـــــــــدر الموافقـــــــــة ل 27 رمضان 1951 ه/ 
20 جانفـــــــــي 1933 غير أن إدارة الراديو لم 
تلتزم بوعدها ولم تبث المحاضرة على أثيرها. 
ويبقى أن أشـــــــــير هنا إلى أننـــــــــي لم أنقل هنا 
تصدير النص ألنه ليس جزًء من المحاضرة 
نة" في ذلك  نما مجرد تنبيه لقراء جريدة "السُّ واإ

العصر. 

ولقد عرض الشـــــــــيخ العقبـــــــــي نظرته للتمدن 
باعتباره جهدا إنســـــــــانيا دائما لتحقيق سعادته 
فـــــــــي األرض لنفســـــــــه ولغيره، وبيان رســـــــــالة 
المســـــــــلم التي تتمثل في تحقيق الخالفة على 
أرض الواقـــــــــع وفق المنهج الرباني القائم على 
المزاوجة بين العمل والكسب لتوفير متطلبات 
الحياة، والتمســـــــــك باألخـــــــــالق والتعبد ألداء 

واجبات اآلخرة.
يبـــــــــدو أن هذه النظرة المتفتحـــــــــة والمعتدلة لم 
تعجب القائمين علـــــــــى إدارة اإلذاعة العربية 
في حكومة االحتالل فلم يتم تسجيلها ولم تبث 
المنتشرون  على أمواجها ليستفيد الجزائريون 
فـــــــــي كل أرجاء القطـــــــــر الجزائري من أفكارها 

وتوجيهاتها الهادية.
الشيخ الطيب العقيب: "اإلسالم والتمدن العصري"

»السالم عليكم أيها الحاضرون! وعموا مساء 
أيها المستمعون!

يقول الجاهلون بحقيقة اإلســـــــــالم إن تعاليمه 
ال تتفق مع روح العصـــــــــر الحاضر. وباطل 
مـــــــــا يقولون. بل الحق الذي ال غبار عليه وال 
مرية لدى المنصف فيه هو أن االســـــــــالم دين 
كل تقـــــــــدم ورقي يأمر بكل فضيلة وينهى عن 
كل رذيلة أساسه المســـــــــاواة بين بني البشر. 
وهيكله الُمشـــــــــاد على ذلك األســـــــــاس إنما هو 
الرحمة والعـــــــــدل. برهان ذلك قوله عز وجل: 
]يـــــــــا أيها الناس إنا خلقناكـــــــــم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شـــــــــعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند اهلل أتقاكم[، وقوله تعالى: ]يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونســـــــــاء 
واتقوا اهلل الذي تســـــــــاءلون به واألرحام إن اهلل 
كان عليكم رقيبا[، وفي آيات كثيرة وأدلة غير 

قليلة.
علم المســـــــــلمون السابقون كما يجب أن ُيعلم، 
وفهموه كما كان يفســـــــــر ويفهم، فاطمأنت إليه 
قلوبهم وارتاحت به ضمائرهم وساروا بتعاليمه 
الســـــــــامية في ميدان الحضـــــــــارة والمدنية ذلك 

الشوط البعيد.
وهـــــــــل كانت تلك العصـــــــــور الذهبية، واآلثار 
التي ال تزال تترجم عن تلك المدنية إال ظاهرة 
إســـــــــالمية ومظهرا من مظاهـــــــــر تلك التعاليم 

الجلية؟
ليس االسالم بتعاليم جافة وعقائد ُتفَرض على 
الناس فرضا وتلـــــــــزم العقول إليها إلزاما. كما 
ترغم النفـــــــــوس على العمل بها إرغاما، ولكنه 
عقيدة هي وليدة اإليمان والعلم، وعمل صالح 
لكل زمان ومكان. هو نتيجة ذلك العلم وذلك 

اإليمان.
ولوال ذلك لما لبث على ظهر الكرة األرضية 
أربعة عشر قرنا بما فيهم من علماء وفالسفة 

وحكماء ُيحَصون بمئات الماليين.
ذا وجـــــــــد فـــــــــي االســـــــــالم صـــــــــور لعبادات  واإ
مخصوصـــــــــة )معقولة الحكمـــــــــة لعارفيه( فإن 
فيه أيضا ذلك التشـــــــــريع وذلك القانون الكفيل 
بمصالح بني البشر والمنبع الفّياض بسعادتهم 
الروحية والجسدية مًعا. وليس هو الدين الذي 
يحمي الروح فقط أو يحافظ على الجسم فقط، 
ولكنه الدين الذي يحفظ جميع ما لإلنســـــــــان 

كروح وجسد.
وليـــــــــس هو الدين الذي يأمـــــــــر أتباعه بالعمل 
والتزود لآلخرة ويهمل أمر العمل لدار الدنيا 
فـــــــــإن كتابه المقدس يقـــــــــول: ]وابتغ فيما آتاك 
اهلل الدار اآلخـــــــــرة وال تنس نصيبك من الدنيا 

وأحسن كما أحسن اهلل إليك[.
ويقول في دعاء الذين لهم نصيب مما كسبوا: 

]ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة[ 
كما يقول في الحّض على العمل الشامل لهما 
معًا ]ليس لإلنســـــــــان إال ما سعى[. وال يهمل 
الجـــــــــزاء حتى على قليل العمـــــــــل لقوله: ]فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرًا يره[، ويجعل جزاء تلك الدار مترتبًا على 
العمل في هذه الدار، ويقرر بأن لكل نفس ما 

كسبت كما أن عليها ما اكتسبت.
بنيت أحكام هذا الدين على قواعد هي أعلى 
مثل الحكمة والهداية للبشر، فمن قواعده أن 
)درأ المفســـــــــدة مقدم على جلـــــــــب المصلحة( 
ومنها "ال ضرر وال ضـــــــــرار". ومن أولويات 
أصولـــــــــه "نفي الحرج عن الدين" ومن قضاياه 
التي ال تتخلق "الضرورات تبيح المحظورات" 
وأن هـــــــــذه الضرورات إنما تقـــــــــدر بقدرها فإذا 
ارتفعت رجع الحكم إلى أصله. وقد ُروعي في 
كثير أحكامه العمل بقاعدة )سد الذرائع( وكل 
أحكامه معقولة الحكمة محققة الفائدة والنفع. 
وقد أعطانا فائدة جليلة في التســـــــــامح وحرية 
األديان بقوله ]ال إكراه في الدين[. كما أطلق 
للعقـــــــــل عقاله ومنحه حريـــــــــة التفكير بل حثه 
على النظـــــــــر واالعتبار واســـــــــتفزه للتفكر في 
ملكوت اهلل األعلى وملكه المتســـــــــع األرجاء 
بمثل قـــــــــول القرآن ]إن في خلق الســـــــــماوات 
واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي 
تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل اهلل 
من الســـــــــماء من ماء فأحـــــــــي به األرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء واألرض آليات 
لقوم يعقلون[ واستحثنا الستثمار ما في الكون 
بقوله عز وجل ]اهلل الذي ســـــــــخر لكم البحر 
لتجـــــــــري الفلك فيه بأمـــــــــره ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات 
وما في األرض جميعا منه إن في ذلك آليات 

لقوم يتفكرون[.
وبهذا كانت نفوس معتنقيه مطمئنة وضمائرها 
مرتاحة. وبه ســـــــــعدوا كل السعادة إذ ليس من 
وراء راحة الضمير وصفاء الخاطر من غاية 

للسعادة وال وسيلة لجلب السرور والراحة.
ومن عرف االســـــــــالم بحقيقته ونظر إلى حال 
أمم الغرب المتقدمة اليوم في أعمالها وحرية 

تفكيرها بما نسميه "تمدنا وحضارة" حكم ألول 
وهلـــــــــة بأن هذه األمم هي إلى دين االســـــــــالم 
العملي أقرب من أهله إليه وفي أخذها بوجوه 
هدايته في جلب المنافـــــــــع ودرء المضار في 
هذا العصر أســـــــــبق من منتحليه ومعتنقيه إذ 
االسالم دين علم وعمل ال دين بطالة وكسل 
يسير مع العقل والعلم جنبًا لجنب في كل آن 
ومكان، ويســـــــــاير المدنية الصحيحة في كل 
أدوارها وأطوارها النافعة لبني اإلنســـــــــان، ولم 
ُيعرف االسالم بغير هذا ال في القديم وال في 
الحديث، ولكن قومًا من المنتســـــــــبين إليه أبوا 
إال تشويه محاســـــــــنه بما هم فاعلون باسمه، 
وناسبون إليه من أعمال وأقوال هو عنها بعيد 

ومنها بريء.
ومّما ُيؤسف له كل األسف أن المسلمين اليوم 
)إال قليـــــــــال منهم( بعدوا عن االســـــــــالم بعدهم 
عـــــــــن العلم الموجب لإليمان الصحيح والعمل 
الصالح الذي هو من مقتضيات ذلك اإليمان 

ولوازمه.
وقد يهتدي المفكر الحكيم إلى أن االسالم هو 
الدين الطبيعي للبشـــــــــر، الصالح للتأليف بين 
أجناســـــــــهم وأممهم كيفما كان لونهم وجنسهم، 
وأنه هو الدين الوحيد الذي يساير أدوار الحياة 
ويســـــــــير مع كل مدنية ترتكز على قوتي العلم 

والحق. 
وال منقذ لهذه البشرية من كروبها التي تعانيها 
وكل آالمهـــــــــا وأتعابهـــــــــا إال احتـــــــــذاء تعاليمه 
ن لكل ما  والســـــــــير على نورها المســـــــــتبين واإ
نشاهده من آثار تمدن العصر النافعة لصلة 
قوية وعالقة متينة يمت بها إلى تعاليم القرآن 
ودين االســـــــــالم وكل ما تشتكي منه اإلنسانية 
المعذبة وتتألم له من هـــــــــذا التمدن العصري 
وقد تتحمله مكرهة وتتجرعه وال تكاد تسيغه، 

لهو مما حّذر االسالم منه، ونهى عنه.
وليـــــــــس التمدن عندنا بتلـــــــــك المظاهر البراقة 
والصور الرائعة الخالبة في حال ترتكب فيها 
األفعـــــــــال المخزية، واألعمـــــــــال المردية، كال! 
ولكنه علم وعمل صالح في ســـــــــعادة، ونظام، 
وأمن، وســـــــــالم، فمرحبًا بـــــــــكل تمدن نرى من 
نتائجه اســـــــــتتباب األمن واســـــــــتبحار العمران 
وتمهيد طرق المواصالت وسرعة السير إلى 
األمام، واســـــــــتثمار ما أودع اهلل في الكون من 
خيرات وكنـــــــــوز، ومرحبا بالتمدن الذي يحفظ 
مصالح بني البشـــــــــر المشتركة مرحبًا، ومتى 
كان قوام هذا التمدن العصري وروحه الحقيقي 
إنما هو العلم النافع فمرحبا به ألف مرة ومرة. 
ن دين اإلسالم  ومرحى ألنصاره ومؤازريه، واإ
ليوجب تطلبه على أتباعه وشـــــــــد الرحلة )ولو 

إلى بالد الصين( للحصول عليه.
وما وقف دين االسالم في يوم من األيام ولن 
يقف أبدا في طريق تمدن مبدأه العلم ومنتهاه 
سعاد بني آدم بما تصبو إليه  العمل الصالح واإ
قلوبهم وتتمناه نفوسهم في كل عصر وحين، 
نعم، نرى في تمدننا اليوم رغم حسناته الكثيرة 
مساوئ ال يحسن الســـــــــكوت عليها وال يسوغ 
للمتشبع بالعقلية االســـــــــالمية قبولها والموافقة 
عليها بحال مـــــــــن األحوال، ذلك لما فيها من 
ضرر محقق وفساد لألخالق تتبرأ منه وتتنزه 

عنه شرائع األخالق...
هذه كلمتي في الموضوع باختصار والشـــــــــرح 
في تفصيل مجملهـــــــــا، ومدلول جملها يطول 
والفرصة المعطاة لنا مـــــــــن إدارة )الراديو( أو 
معجزة هذا التمـــــــــدن العصري- ضيقة، فإلى 
لى اللقاء أيها المســـــــــتمعون!  فرصة أخرى، واإ
والســـــــــالم عليكم أيها المؤمنـــــــــون ورحمة اهلل 

وبركاته«.

اإلســــالم والتمدن العصـــري
جيد القارئ يف هذه السلسلة نصوصا قدمية متجددة حررها العلماء واألدباء اجلزائريون حول قضايا عصرهم واهتماماتهم العلمية واألدبية والفكرية والسياسية الوطنية والعاملية. وحوت هذه النصوص 

املرجعية للفكر اجلزائري املعاصر معينا غزيرا سيغرف منه الباحثون املشتغلون على تاريخ اجلزائر يف القرن العشرين والدارسون لذخائر تراثنا. وألتزم هنا قدر االمكان بنشر اآلثار املغمورة أو املتداولة بشكل 
حمدود لننفض الغبار عنها وحنيي جهود أصحابها الذين مل ينصفهم دائما الباحثون ألسباب خمتلفة. وأمهد يف كل مرة برتمجة موجزة لصاحب النص، وبيان سياقه العام وعرض خمتصر ملضمونه، وتعريف 

مقتضب للمصدر الذي اقتبست منه، وهي يف غالب األحيان عبارة عن جرائد وجمالت قدمية تعترب يف حد ذاتها وثائق مغمورة أو نادرة. 

أد. مولود عومير
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العامل اإلسالمي

 يسعى المس���������لمون في كندا لبناء أول 
مس���������جد في وادي "أنابولي���������س" بمدينة 
"ولففي���������ل" به���������دف خدم���������ة المجتم���������ع 

اإلسالمي.
ووفق ش���������بكة "األلوكة"، فإن مس���������لمي 
كندا يواصلون جمع التبرعات لبناء أول 

مسجد في وادي "أنابوليس".
وأوضح���������ت الش���������بكة ب���������أن المنطق���������ة 
المذكورة تفتقر لوجود مسجد أو مصلى 
للمجتمع اإلس���������المي، مش���������يرة إلى أن 
المس���������جد الجديد من المقرر أن يكون 
مركزًا إسالميًّا ومجتمعيًّا لسكان ولففيل 

وكينتفيل وبيرويك.
وقال إمام مس���������جد األمة الكندي الشيخ 
عبد اهلل يسري: نطمح أن يكون مشروع 
المس���������جد الجديد نقطة جذٍب للمسلمين 
وغيره���������م؛ ألن المس���������اجد ُتَع���������دُّ القلب 
الناب���������ض للمجتمع اإلس���������المي في أي 

مكان.
وفي س���������ياق متصل، أعلنت الجمعيُة 

اإلس���������المية ف���������ي مدين���������ة "تورونت���������و" 
بمقاطعة "أونتاري���������و" في كندا عن بدء 
تشييد مركز إسالمي جديد لخدمة أبناء 
المس���������لمين في المدين���������ة، بالتعاون مع 
الجمعية  وتس���������عى  مترولينكس،  وكالة 

اإلسالمية في تورونتو إلى تحويل أحد 
مباني مدينة تورونتو إلى مركز إسالمي 
جديد لخدمة المجتمع اإلسالمي بشكل 
أفضل، وتوفير مس���������احة أكبر للصالة 

واألنشطة المختلفة.

تستعد ألبانيا، اليوم اإلثنين، 
الفتتاح جامع »أدهم بيك« 
ال���������ذي يع���������ود إل���������ى الحقبة 
العثمانية، وذلك بمش���������اركة 
الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان.
التركي  الرئي���������س  وي���������زور 
ألبانيا، الي���������وم، تلبية لدعوة 
م���������ن رئيس ال���������وزراء إيدي 

راما.
وعل���������ى هام���������ش الزي���������ارة، 
سيشارك أردوغان في افتتاح 
الجامع الواقع في العاصمة 

تيرانا.
عن  »األناضول«  ونقل���������ت 

مسؤولين في الوكالة التركية 
»تيكا«،  والتنسيق  للتعاون 
قامت  األخيرة  إن  قوله���������م: 

بترميم المسجد التاريخي.
»تيكا«  مس���������ؤولو  وأضاف 
العثماني  المسجد  أن ترميم 
استكمل في مارس 2018، 
وافتتح للعب���������ادة في أكتوبر 

الماضي.
ومن المقرر أن يتم افتتاحه 
رسميًا خالل زيارة أردوغان 

إلى ألبانيا.
ويعد مس���������جد »أدهم بيك« 
العاصم���������ة  رم���������وز  أح���������د 

األلبانية، تيرانا.

 أنش���������أ مس���������جٌد في منطقة 
»راجن���������درا نج���������ار« الهندية 
مرك���������زًا إلي���������واء المش���������رَّدين 
للمس���������اعدة،  ومن يحتاجون 
في إطار مس���������اعي المسجد 
لمس���������اعدة َمن يعانون البرَد 

القارس.
وُتعد ه���������ذه هي المرة األولى 
ف���������ي المنطق���������ة الت���������ي يفتح 
مس���������جد مرك���������زًا إليواء  بها 
الخدمات  وتقديم  المشردين، 
الطبية، ويقدم المسجد 70% 
م���������ن خدماته لكبار الس���������ن، 
والصغار،  للشباب  و30% 
كم���������ا ُيع���������د المن���������زُل التابع 
الرعاية  مراكز  أحد  للمسجد 

القليلة غي���������ر الحكومية التي 
تقدِّم المأوى والغذاء والرعاية 
الس���������ن  لكبار  مجاًنا  الطبية 

والمشرَّدين.
ويحت���������وي المركز على 40 
سريرًا، ويوجد بالمنزل طبيب 
الممرضات،  من  وعدٌد  عام 
كما يوجد في المركز طبيب 
نفس���������ي لرعاية المش���������رَّدين، 
من  ع���������دٍد  إلى  باإلضاف���������ة 
الخدم���������ات الطبية المختلفة، 
فضاًل عن وج���������ود مختص 
حصول  لضم���������ان  تغذي���������ة 
المقيمي���������ن عل���������ى كمية من 

الطعام المغذي.
وأوضح مجتبى حسن، أحد 

الخيري،  المشروع  مؤطري 
القارس  الب���������رد  أن موج���������ة 
ف���������ي التفكير  كانت س���������بًبا 
في مس���������اعدة غير القادرين 
عل���������ى مواجه���������ة موج���������ات 

الطق���������س الب���������اردة، لذل���������ك 
سعى المسجد بالتعاون مع 
 Helping Hand« مؤسس���������ة
Foundation« إلنشاء مركز 
إليواء المشردين.

مسلمو كندا يسعون لبناء أول مسجد يف وادي "أنابوليس"

ألبانيا تفتتح مسجداً عثمانيًا تارخييًا مبشاركة أردوغان

مسجد باهلند ينشئ مركزاً إليواء املشردين ورعاية املسنني واحملتاجني

رمسيًا.. بدء العمل يف بناء املركز اإلسالمي 
الكبري مبدينة "ميتز" الفرنسية

أقامت مجموعٌة من الشخصيات اإلسالمية بمدينة "ميتز" الفرنسية 
حفاًل بمناسبة بدء العمل رسميًّا في بناء المركز اإلسالمي الكبير 

في مدينة "ميتز" بحضور عدد من المسلمين.
ويقام مركز ميتز الكبير على مس���������احة 5500 متر مربع، ومن 
المقرر أن يتم االنتهاء من عملية البناء، وافتتاح المركز في عام 

2024م، بتكلفة تقدَّر بحوالي 15 مليون يورو.
وسيتَّس���������ع المركز اإلسالمي الجديد ِلما بين 2000 إلى 4000 
، ويش���������ار إلى أنه َتمَّ وضُع حجر األساس األول للمركز  مصلٍّ
قب���������ل عامين، قبل أن تقَف جائحُة في���������روس كورونا حائاًل دون 

البدء في العمل بالمركز.
ص لتاريخ  كما س���������يحتوي المركز اإلسالمي على معرض مخصَّ
الحضارة اإلس���������المية، وقاعة عرض، ومكتبة، وجناح رياضي، 

ومكتب لخدمة الحجاج، وآخر لخدمة الجنازات.

أعلن مسجد الرش���������يد الواقع في 
مدين���������ة "إدمونت���������ون" عاصم���������ة 
الكندية عن  "ألبرت���������ا"  مقاطع���������ة 
اس���������تمرار فت���������ح أبواب���������ه إليواء 
ومس���������اعدة من ال يجدون مسكًنا 
في ظل موج���������ة البرد وانخفاض 
درج���������ات الحرارة، وفق ما ذكرت 

شبكة "األلوكة".
وكان مسجد الرشيد قد أعلن عن 
فتح أبوابه بداية من 16 سبتمبر 
الماض���������ي، قب���������ل أن يعلن عن 
اس���������تمرار فتح أبوابه خالل شهر 
يناير، لمس���������اعدة الفئات األكثر 

ضعًفا.
الرشيد  مس���������جد  مسؤولو  ويدعو 
الجميع للمساهمة والتبرع لصالح 
المشاريع الخيرية التي يقوم بها، 
خصوًصا مس���������اعدة المش���������ردين 
خ���������الل فص���������ل الش���������تاء، مم���������ا 
يتطلب شراء البطانيات والوسائد 
والمعاط���������ف وغيرها م���������ن لوازم 

التدفئة.
ومن الجدير بالذكر أن مس���������جد 

الرشيد يعد ملجأ للمشردين ومن 
يحتاجون للمساعدة منذ أكثر من 
3 س���������نوات؛ حيث نجح المسجد 
ي���������واء أكثر من  في مس���������اعدة واإ

300 شخص تقريًبا.
وفي وق���������ت الحق من الش���������هر 
الجمعي���������ة  نظم���������ت  الماض���������ي 
اإلس���������المية في مدينة "وندسور" 
أقص���������ى جنوب غ���������رب مقاطعة 
السنوية  الحملة  الكندية  أونتاريو 
للتدفئ���������ة ومس���������اعدة المئات من 
غير القادرين على تحمُّل فصل 
 Keep Us" الشتاء تحت شعار
Warm"، بالتع���������اون مع بعض 

الجمعيات الخيرية.
وأوض���������ح زي���������د خان، مؤس���������س 
المشروع، بأن أكثر من 1000 
العام  هذا  سيس���������تفيدون  شخص 
للتدفئة،  الس���������نوية  الحمل���������ة  من 
مش���������يرًا إلى أن الحملة ستتضمن 
أيًضا جم���������ع التبرع���������ات المالية 
لشراء سلع غذائية وتوزيعها على 

المحتاجين.

مسجـــد كنـــدي يـــؤوي الـمشردين 
حلمايتهـــم مــن البــرد القـــــارس

م المكتُب اإلقليمي اإلسالمي بمدينة "تارغوفيشته" التابع  نظِّ
إلدارة اإلفتاء في جمهورية بلغاريا - دورًة شرعية تنشيطية 
لألئمة المسلمين في مدينة تارغوفيشته، في إطار الفعاليات 

والبرامج التعليمية التي ُتقيمها إدارة اإلفتاء في بلغاريا.
ويشارك في الدورة العلمية حوالي 22 أماًما، ويسعى المكتب 
اإلقليم���������ي لمدينة تارغوفيش���������ته إلى رفع المس���������توى العلمي 
ثقال مؤهالتهم الثقافية، ومن المقرر  لألئمة المس���������لمين، واإ
أن تستمر الدورة التدريبية حتى 3 أشهر قادمة، مع تطبيق 

كافة اإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وفي بداي���������ة الدورة ق���������ال "نظيف راس���������يموف" مفتي مدينة 
تارغوفيش���������ته: "آُمل أن نرتقي بمستوى األئمة، ونصل من 
خ���������الل هذه ال���������دورة إلى قلوب جميع المس���������لمين، وخاصة 

الشباب؛ ألنهم مستقبلنا".
وش���������دَّد مفتي مدينة تارغوفيش���������ته على أن األئمة المسلمين 
لتهم العلمية، وكذلك إيجاد أساليب  بحاجة إلى زيادة ُمحصِّ

جديدة؛ ليكونوا أكثر نجاًحا في التواصل مع المسلمين.

يش���������ار إلى أن إدارة اإلفتاء ف���������ي جمهورية بلغاريا كانت قد 
أقامت مس���������ابقة في الثقافة اإلس���������المية ألطفال المسلمين، 
في أكثر من مدينة ومنطقة في عموم بلغاريا، وش���������ارك في 
لتهم  المس���������ابقة مئات األطفال المسلمين الذين أبرزوا ُمحصِّ
من الثقافة اإلس���������المية، ومن مدينة "مونتانا" ش���������مال غرب 
بلغاريا، كان الدكتور مصطفى حاجي مفتي بلغاريا حاضرًا 
فعاليات مسابقة الثقافة اإلسالمية، ووصل عدُد المشاركين 

من األطفال في المسابقة إلى حوالي 100 طفل.

دورة شرعيــــة لألئمــــة الـمسلميــــن فـــي بلغاريـــــا
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الن������اس عموم������ا إن  بي������ن  لاخت������اف 
والمس������لمين خصوصا عوامل ش������تى 
بعضها يعود إلى التباين في المدارك والعقول 
ويعود بعضها إل������ى االختاف في النظر إلى 

النصوص الشرعية أو طب�يعة اللغة.
وقد وضع اإلسالم موازين للتعامل مع المسائل 

الخالفية درءا للفتن والتفرق.
- أوال: وحدة األمة فريضة

أكدت نصوص الش���������رع على وح���������دة القلوب 
والصفوف، وحذرت من التفرقة.

 أ- من القرآن الكريم:
قال تعالى:

﴿وَاْعَتِصُم���������وا ِبَحْب���������ِل اللَِّه َجِميًع���������ا وََل َتَفرَُّقوا 
وَاْذُك���������ُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف 
َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوَاًنا َوُكْنُتْم َعَلى 
َش���������َفا ُحْفرٍَة ِمْن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن 
اللَُّه َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن﴾]سورة آل عمران، 

اآلية 103[.
فأساس الوحدة العتصام بحبل اهلل وهو القرآن 
الكري���������م، وقد أنبأنا التاريخ - الواعظ الصامت 
– ب���������أن التفرق والنفصام عن حبل اهلل المتين 
يؤدي إلى السقوط والدمار ﴿وََل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن 
َتَفرَُّق���������وا وَاْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُه���������ْم اْلَبيَِّناُت 
وَُأْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾]س���������ورة آل عمران، 

اآلية 105[.
﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخ���������وٌَة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم 
وَاتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾]س���������ورة الحجرات، 
اآلية 10[، فاألخوة في الدين فريضة ش���������رعية 
يجب المحافظة عليها ضمانا لوحدة الصف.

 ب- من السنة النبوية:
- ع���������ن اب���������ن عمر أن رس���������ول اهلل صلى اهلل 
عليه وس���������لم قال: )إن اهلل ل يجمع أمتي على 
ضاللة، ويد اهلل مع الجماعة، ومن ش���������ذ شذ 

إلى النار( ]رواه الترمذي[.
- عن ابن عباس قال: قال رس���������ول اهلل صلى 
اهلل عليه وس���������لم: )من فارق الجماعة ش���������برا، 

فمات فميتته جاهلية( ]متفق عليه[.
- عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
ياكم والفرقة،  وس���������لم قال: )عليكم بالجماعة واإ
فإن الش���������يطان مع الواحد، وه���������و من الثنين 
أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة( 

]رواه الترمذي[.
- عن ابن عمر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم قال: )المسلم أخ المسلم( ]رواه البخاري 

ومسلم[.
- عن أبي هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم قال: )والذي نفسي بيده ل تدخلون الجنة 
حتى تؤمنوا، ول تؤمنوا حتى تحابوا، أل أدلكم 
على ش���������يء إن فعلتموه تحاببتم افشوا السالم 

بينكم( ]رواه مسلم[.
- عن أن���������س بن مالك قال: قال رس���������ول اهلل 
صل���������ى اهلل علي���������ه وس���������لم: )ل تباغضوا ول 
تحاس���������دوا ول تدابروا وكونوا عباد اهلل إخوانا، 
ول يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام( 

]رواه البخاري[.
- ع���������ن أبي أيوب األنصاري أن رس���������ول اهلل 
صلى اهلل عليه وس���������لم قال: )ل يحل لرجل أن 
يهج���������ر أخاه فوق ث���������الث - وفي رواية ثالث 
ليال-، فيعرض ه���������ذا ويعرض هذا، وخيرهما 

الذي يبدأ بالسالم( ]البخاري ومسلم[.
- قال صلى اهلل عليه وس���������لم: )مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 
اش���������تكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء 

بالحمى والسهر( ]رواه مسلم[.
- ثانيا: أسباب االختاف

الخالف موجود حتى بي���������ن الصحابة واألئمة 
لكنه اختالف مبني على أسس وأسباب معقولة 

ل على الهوى.
1. األسباب النصية:
أ- من القرآن الكريم:

وجود آيات محكمات وأخرى متشابهات، قال 
تعال���������ى: ﴿ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْي���������َك اْلِكَتاَب ِمْنُه 
آَياٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب وَُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت 
ا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم زَْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَش���������اَبَه  َفَأمَّ
ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة وَاْبِتَغاَء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه 
ِإلَّ اللَُّه وَالرَّاِس���������ُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه 
ُر ِإلَّ ُأْوُلوا اأْلَْلَباِب﴾  ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا َوَما َيذَّكَّ

]سورة آل عمران، اآلية 7[.
فاآليات المحكمات تفيد معناها بشكل قطعي ل 
يدع مجال لالختالف مثل آيات المواريث، أما 
اآليات المتش���������ابهات فظنية تحتمل الختالف 

في تأويلها.
ب- من السنة المطهرة:

- ثبوت الحديث وعدم ثبوته:
لم ينفرد صحابي واحد بعلم النبوة كامال، فكل 
واحد أخذ منه قس���������طا، وقد تف���������رق الصحابة 
في األمصار، وف���������ي صدورهم أحاديث النبي 
صلى اهلل عليه وس���������لم، لذلك اختلف العلماء 
بسبب ثبوت الحديث من عدمه حسب الطرق 
المعتمدة فإذا صح حديث معين اس���������تنبط منه 
الفقيه حكما ش���������رعيا قد ُيعارض من فقيه آخر 

لعدم ثبوت الحديث لديه.
لذلك قال اإلم���������ام مالك ألبي جعفر المنصور 
حي���������ن أراد أن يحمل المس���������لمين على العمل 
بكتابه "الموطأ": ]إن أصحاب رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم تفرقوا في األمصار، وعند كل 
قوم علم، فإذا حملته���������م على رأي واحد تكون 

فتنة[.
- الختالف في فهم النص:

- ع���������ن ابن عمر أن النب���������ي صلى اهلل عليه 
وس���������لم لما رجع من غزوة األحزاب نزل عليه 
جبريل واس���������تعجله بالذهاب إلى بني قريظة، 
فقال ألصحاب���������ه: )ل يصلين أحد العصر إل 
في بني قريظة(، وأدركتهم صالة العصر في 
الطريق فاختلف الصحابة، فمنهم من صالها 
اَلَة َكاَنْت  عمال بالنص القرآن���������ي ﴿...ِإنَّ الصَّ
َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاًبا َمْوُقوًتا﴾ ]س���������ورة النساء، 
اآلية 103[، ومنهم من امتنع عن أدائها عمال 

بظاهر القول.
وأقر الرسول صلى اهلل عليه وسلم كال العملين 
ولم يعن���������ف أحدا، ومن هنا اس���������تنبط العلماء 

قاعدة: ]جواز تعدد الصواب[.
- روى أبو سعيد الخدري قال: )خرج رجالن 
في سفر، فحضرت الصالة وليس معهما ماء، 
فتيمم���������ا صعيدا طيبا فصليا، ث���������م وجدا الماء 
ف���������ي الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصالة، 
ولم يعد اآلخر، ثم أتيا رس���������ول اهلل صلى اهلل 
عليه وس���������لم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: 
أصبت الس���������نة، وأجزأتك صالتك، وقال للذي 
توضأ وأعاد: لك األجر مرتين( ]رواه أبو داود 

والنسائي[.
- تعدد األحاديث في موضوع واحد:

ومثال ذل���������ك ورود عدة أحادي���������ث في صالة 
الكسوف اختلفت رواياتها مما أدى إلى اختالف 
العلماء في كيفية أدائها، فذهب الجمهور إلى 
أدائها ركعتي���������ن بركوعين, أما أبو حنيفة فيرى 

أن تصلى كصالة العيد بركوع واحد.
2. ما يعود إلى اللغة:

أ- وجود ألفاظ مشتركة:
ِبَأنُفِس���������ِهنَّ  َيَترَبَّْصَن  قال تعالى: ﴿وَاْلُمَطلََّقاُت 
َثاَلَثَة ُقُروٍء...﴾ ]س���������ورة البقرة، اآلية 228[، 
فالقرء في اللغ���������ة يعني الحيض والطهر، فأبو 

حنيفة وابن حنبل أخ���������ذا بمعنى الحيض، أما 
الشافعي ومالك فقد أخذا بمعنى الطهر.

ب- الحقيقة والمجاز:  
فلف���������ظ الميزان مثال يعني حقيق���������ة األداة التي 
يوزن بها في مثل قوله تعالى: ﴿وََأِقيُموا اْلَوْزَن 
ِباْلِقْس���������ِط وََل ُتْخِسُروا اْلِميزَاَن﴾ ]سورة الرحمن، 

اآلية 9[.
أم���������ا مجازا يعني العدل في قوله عز وجل: ﴿
َماَء رََفَعَها َوَوَضَع اْلِميزَاَن﴾ ]سورة الرحمن،  وَالسَّ

اآلية 7[.
3. ما يعود إلى طبيعة البشر:

ف���������ي عقوله���������م ومداركهم  فالبش���������ر مختلفون 
وألس���������نتهم...قال تعالى:﴿َوِم���������ْن آَياِت���������ِه َخْلُق 
َماوَاِت وَاأْلَْرِض وَاْخِتاَلُف َأْلِسَنِتُكْم وََأْلوَاِنُكْم  السَّ
ِإنَّ ِف���������ي َذِلَك آَلَياٍت ِلْلَعاِلِميَن﴾ ]س���������ورة الروم، 

اآلية 6[.
- إن اختالف العلماء رحمة واس���������عة واتفاقهم 

حجة قاطعة.
- إذا ظه���������ر الص���������واب بع���������د الخالف يجب 

إتباعه.
- إذا وق���������ع الختالف بين العلم���������اء للعوامل 

السابقة فيجب أن يكون ذلك بفقه وأدب.
- ثالث������ا: بي������ان المنزل������ة الكب������رى لعلماء 

الشريعة
لعلماء الشريعة مكانة كبرى عبر عنها العلماء 
مث���������ل ابن قيم الجوزية الذي عقد فصال خاصا 
ببي���������ان المنزلة العظمى لعلم���������اء الدين: ]كان 
العلماء من أمته )أمة الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم( منحصرين في قسمين: حفاظ الحديث 
وفقهاء اإلس���������الم هم نجوم الس���������ماء وفقهم اهلل 
لضبط قواعد الحالل والحرام[ ]إعالم الموقعين 

عن رب العالمين، ج1، ص 8-9[.
- وقال ابن تيمية: ]...فإنهم خلفاء الرس���������ول 
صلى اهلل عليه وسلم في أمته، والمحيون مما 
مات من س���������نته، بهم قام الكتاب، وبه قاموا، 
وبهم نطق الكتاب، وبه نطقوا... فإنهم متفقون 
اتفاقا يقينيا على وجوب إتباع الرس���������ول صلى 
اهلل علي���������ه وس���������لم وأن كل أحد منهم يؤخذ من 
قوله ويترك إل رس���������ول اهلل صل���������ى اهلل عليه 
وس���������لم[ ]رفع المالم عن األئمة األعالم، ص 

.]3-4
- رابعا: الضوابط الفكرية لاختاف

1. إدراك أسباب االختاف بين العلماء:
ق���������ال عمر ب���������ن عبد العزيز: ]ما يس���������رني أن 
أصحاب رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لم 
يختلفوا، ألنهم لو لم يختلفوا لم تكن لنا رخصة[، 

واختالفهم في الفروع ل في األصول.
ق���������رر مجلس المجمع الفقهي اإلس���������المي في 
دورته العاشرة بمكة المكرمة صفر 1408ه/
أكتوب���������ر 1987م حينما نظ���������ر في موضوع 
الخ���������الف الفقه���������ي بي���������ن المذاهب م���������ا يلي: 
الختالف الفقهي في بعض المس���������ائل حكمة 

بالغة ورحمة باألمة.
2. إتباع منهج الوسط واالعتدال:

- عن ابن مسعود أن الرسول صلى اهلل عليه 
وس���������لم قال: )هلك المتنطعون( ]رواه مسلم[، 
يفيد هذا الحديث معنى اإلخبار، وخبر النبي 
صلى اهلل عليه وس���������لم صدق، مما يؤكد مآل 
التعصب والتنطع وهو الهالك، كما يفيد معنى 
الدعاء ودعاء النبي صلى اهلل عليه وس���������لم ل 

يرد.
 - اتف���������ق العلماء على تفس���������ير قول���������ه تعالى: 
رَاَط اْلُمْس���������َتِقيَم﴾ ]س���������ورة الفاتحة،  ﴿اْهِدَنا الصِّ
اآلية 6[، بأنه الطريق الوسط، قال تعالى: ﴿

ًة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى  َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ
النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا...﴾ ]سورة 

البقرة، اآلية 143[.
3. عدم اإلنكار في المسائل الخافية:

ل يجوز القطع في مس���������ائل الخالف، ومثال 

ذلك:
- مس���������ألة قصر الصالة: يرى أبو حنيفة أنها 
عزيم���������ة ويفضل القصر، أما غيره من الفقهاء 
مثل اإلمام مالك والشافعي وأحمد فيرون أنها 

رخصة.
- مس���������ألة ط���������الق الف���������ار )المريض مرض 
الموت(: يرى أب���������و حنيفة أن الزوجة المطلقة 
ت���������رث مادامت في عدتها، أما أحمد فيرى أنها 
ترث ما لم تتزوج بآخر، أما مالك فيورثها ولو 
تزوجت بآخر، عمال بالقاع���������دة الفقهية: "من 
استعجل األمر قبل أوانه عوقب بحرمانه"، أو 
"من اس���������تعجل األمر قبل أوانه عوقب بعكس 

مقصوده".
4. التع������اون على المتفق عليه والتس������امح 
في المختلف فيه: وه������ي قاعدة المنار التي 

صاغها الشيخ محمد رشيد رضا.
* المسائل المتفق عليها، وهي كثيرة، منها:

- وحدانية اهلل.
- أركان اإلسالم الخمسة.
- قواعد الحالل والحرام.

- األخالق..
* المس���������ائل المختلف فيها التي لها ما يبررها 

شرعا، منها:
- رفع اليدين عند الدعاء.

- القبض والسدل.
- رفع اليدين عند الركوع أو الرفع منه.

- الجهر بالبس���������ملة أو اإلس���������رار بها أو عدم 
قراءتها في الصالة.

- خامسا: الضوابط األخاقية التربوية
1. اإلخالص هلل: في كل قول أو عمل، قال 
تعالى: ﴿ُق���������ْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُس���������ِكي َوَمْحَياي 
َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن* َل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك 
ُأِمْرُت وََأَنا َأوَُّل اْلُمْس���������ِلِميَن﴾ ]س���������ورة األنعام، 

اآليتان 162-163[.
2. التحرر من التعصب: للجماعات وللمذاهب 

ولألحزاب واألشخاص.
حسان الظن بالمخالفين  3. تجنب التجريح، واإ
وحمل الكالم على المحمل الحس���������ن: خاصة 
تجاه العلم���������اء فهم ورثة األنبي���������اء، ولحومهم 

مسمومة.
نِّ ِإنَّ  قال تعالى: ﴿...اْجَتِنُب���������وا َكِثيرًا ِمْن الظَّ
نِّ ِإْثٌم...﴾ ]س���������ورة الحجرات، اآلية  َبْعَض الظَّ

.]12
4. التزام الحوار بالحس���������نى م���������ع المخالفين: 
والعمل بقوله تعالى: ﴿...َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي 

َأْحَسن...﴾ ]سورة النحل، اآلية 125[.
- سادسا: خاصات

1. الختالف المشروع هو المبني على أسباب 
ومسوغات شرعية.

2. الخت���������الف المذموم ه���������و الذي يقوم على 
الهوى والنتصار للنفس.

3. إذا اجتهد العلم���������اء وأصابوا فلهم أجران، 
ولهم أجر الجتهاد مع الخطأ، لقوله صلى اهلل 
عليه وس���������لم: )إذا حكم الحاكم ثم أصاب فله 
ذا حك���������م فاجتهد ثم أخطأ فله أجر(  أجران، واإ

]البخاري[.
4. ل يجوز أن ينتقل الخالف من دائرة العقل 

إلى القلب، والختالف ل يفسد للود قضية.

5. يجب التزام أدب الختالف عند وقوعه.
6. يجب القتداء بالعلماء األعالم في التعامل 

مع المخالفين، ومن أمثلة ذلك:
- خالف الش���������افعي أس���������تاذه مال���������كا في عدة 
مسائل، لكنه قال فيه: ]إذا ُذِكر العلماء فمالك 

النجم[.
- خالف أحمد أس���������تاذه الشافعي وبقي يدعو 
له س���������نين عديدة، فقال له ابن���������ه: ]يا أبت لقد 
سمعتك تكثر الدعاء للشافعي فمن هو؟[ فقال 
له: ]كان الش���������افعي كالشمس للدنيا، وكالعافية 

للناس، فانظر هل لهما من عوض؟[.

فقــــــه االختـــــــــالف

د. سعيد بويزري
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يف البداي��ة دكتور لو تقدم لنا 
نبذة عن شخصكم الكريم؟

mm محم���������د أك���������رم ف���������اح، دكتور 
وباحث جزائري ف���������ي الفيزياء النظرية، 
تخصص نظرية األوتار الفائقة، وهي 
نظرية تجمع بين النس���������بية العامة التي 
تصف القوى الجاذبية على المس���������توى 
الكبير جدا الماكروس���������كوبي كالكواكب 
والمجرات، وتجمع أيضا بين ميكانيك 
الك���������م التي هي النظري���������ة التي تصف 
حركة كل الجس���������يمات على مس���������توى 
بنظرية  أيضا  الميكروسكوبي، وتسمى 
كل ش���������يء، أس���������تاذ محاضر بجامعة 
»واترل���������و« الكندي���������ة، باح���������ث بمعهد 
»بريمتر« للفيزياء النظرية بكندا، مدير 
عام للمركز الفرنس���������ي والدولي للعلماء 
والمخترعين في الشرق األوسط، يشغل 
ع���������دة مناصب لش���������ركة »أندروميدا«، 
للنش���������ر والخدم���������ات األكاديمية بلندن، 
والمدي���������ر األكاديم���������ي للجمعية العربية 

للفيزياء.
أنا م���������ن مواليد 1988 ب���������أم البواقي، 
البكالوريا  ش���������هادة  عل���������ى  تحصل���������ت 
2006، درس���������ت بجامعة عنابة  سنة 
حيث  الفيزي���������اء،  ف���������ي  وتخصص���������ت 
تحصلت على ش���������هادة ليسانس وكنت 
األول ف���������ي الدفع���������ة، ث���������م انتقلت إلى 
جامعة قس���������نطينة وأكملت الماستر في 
الفيزي���������اء النظرية، وف���������ي عام 2012 
واصلت دراس���������تي في ط���������ور الدكتورا، 
ولك���������ن لم أك���������ن راضيا على مس���������توى 
البح���������ث العلمي في مجال تخصصي، 
وفي سنة 2014 علمت أن مدير ثاني 
أكب���������ر معهد فيزياء نظري���������ة في العالم 
بكندا »بري متر« أس���������س معهدا دوليا 
إفريقيا ويقدم  للرياضيات في جن���������وب 
منح ماستر للطلبة، هناك قررت إيقاف 
الدكتوراه والتوج���������ه إلى جنوب إفريقيا، 
وقد تم قبولي ف���������ي المعهد ضمن 44 
طالبا م���������ن مختلف دول العالم، وكنت 
الجزائ���������ري الوحيد وق���������د تخرجت على 
رأس الدفعة وكرمت بميدالية الش���������رف 
من طرف المدي���������ر األكاديمي للمعهد 
وقدمت لي منحة إلكمال الدكتوراه في 
الفيزياء النظري���������ة بكندا، وعملت على 
توحيد ميكانيكا الكم والنسبية في نظرية 

األوتار، التي كانت حلم أينشتاين.
»الفيزي��اء« ليس علما س��هال 

كيف وقع اختيارك عليه؟
mm بدايت���������ي كانت من خال مكتبة 
جدي رحمه اهلل الذي تولى تربيتي، حيث 
كانت له مكتب���������ة دينية وتاريخية وكان 

يجبرني بق���������راءة وتصفح بعض الكتب 
العلمية، فكان أول كتاب قرأته بعنوان: 
التاريخ« وكتاب: »الكامل في  »قصة 
التاريخ« ل� »ابن األثير الجزري«، حيث 
يتحدث هاذين الكتابين حول الحضارة 
منذ عهد الفراعنة، الحظت من خال 
قراءتي للكتاب أن هن���������اك ألغازا كثيرة 
في علم اآلثار وعلم التاريخ، حيث من 
األش���������ياء التي كنت محت���������ارا فيها هي 
رم���������وز الهيروغليفية، فكيف اس���������تطاع 
الكاتب أن يفك هذه الرموز ويحولها إلى 
لغة مترجمة إلى االنجليزية وغيرها من 
اللغ���������ات، فمنذ ذلك الحين صرت أهتم 
بهذا المجال، وفي المتوسط أدركت أن 
هذه األلغاز في علم اآلثار التي أحاول 
حّله���������ا هي ألغاز في الماضي، فبحثت 
ع���������ن األلغاز التي من الممكن أن تنفع 
البشرية في المس���������تقبل، وبالصدفة في 
عي���������د ميادي أرس���������ل ل���������ي خالي من 
الواليات المتحدة األمريكية كتابا علميا 
ف���������ي الميكروبيولوجي ح���������ول موضوع 
الجنات والوراث���������ة الحديثة، هنا تعرفت 
على بعض األم���������راض التي يمكن أن 
نعتبرها ألغازا خاصة من ناحية تكاثرها 
كأمراض السرطان، وبالتالي من خال 
هذا العل���������م يمكننا إفادة البش���������رية في 
محاولة إيجاد عاجات، فتوجهت إلى 
البحث ع���������ن المعلومات والمطالعة في 
هذا الشأن، وفي مرحلة الثانوي قال لنا 
المعلم توجد معادلة فيها خمس���������ة رموز 
تصف كل األجسام، فكيف توصل هذا 
العقل البشري بهذه القوة الرياضية إلى 
وصف حركة ش���������يء غير مرئي، من 
هنا أدركت بأن أعظم األلغاز الموجودة 
والت���������ي م���������ن الممكن المس���������اهمة فيها 
مستقبا هي ألغاز الكون نفسه، كيف 
بدأ هذا الكون ونهايته، وهو ما يسمى 
ب� »علم الفيزياء النظرية« ومن هنا وقع 

اختياري على هذا التخصص.
واق��ع  ع��ن  دكت��ور  حدثن��ا 
تخص��ص »الفيزياء النظرية« 

يف الجامعات العربية؟
mm المش���������كل أن عل���������م الفيزياء أو 
الرياضيات مضطهد في الدول العربية، 
الفيزياء النظري���������ة هي علم عميق جدا 
ويحتاج إل���������ى عبقري���������ة وذكاء كبيرين 
جدا، وبالتالي البد أن يحظى به الطلبة 
المتفوقون والمتحصلون على معدالت 
عالية في الثانوية العامة، لكن لألسف 
أغلبهم  يوجهون  المع���������دالت  أصحاب 
نحو الطب والصيدلة، أما الرياضيات 
وتوجيها  اختي���������ارا  فتبق���������ى  والفيزي���������اء 
ألصحاب المس���������تويات البسيطة، وهذا 
م���������ا أدى إل���������ى نقص ف���������ي الفيزيائيين 
والرياضيين، الفيزياء النظرية ال تخرّج 
فقط علماء يدرسون الكون، إنما تخرّج 
أيضا علماء في الفيزياء النووية وعلماء 
الفضاء، وبالتالي هذا المجال ال يحظى 

باالهتمام الكافي س���������واء في الجزائر أو 
في مختلف الدول العربية.

الجديدة  التط��ورات  ما ه��ي 
ومس��تجدات البح��ث العلمي 

يف »الفيزياء النظرية«؟
mm الي���������وم البحث يهتم بعلم الكون، 
الكوني���������ات الت���������ي لها عاق���������ة بالدين 
وبالفلس���������فة، كن���������ا نعتق���������د س���������ابقا بأن 
الكون بدأ في انفجار كبير ثم توس���������ع 
وس���������يصل إل���������ى نقطة معين���������ة وبفعل 
الجاذبية س���������يحدث رج���������وع للمادة، ثم 
سيقع االنسحاق العظيم وستكون نهاية 
الكون، لكن في عام 2011 ومن خال 
الماحظ���������ات الكونية والتليس���������كوبات، 
الحظنا أن الكون يتس���������ارع وليس كما 
توقعنا، والس���������ؤال المطروح يكمن حول 
القوة الخفية التي تعمل على تسارعه، 

والتي سميناها بالطاقة المظلمة، ألننا 
ال نعرف عنها ش���������يئا، ث���������م توقعنا أن 
هذه الطاقة المظلمة التي تعمل عكس 
الجاذبية والتي تساهم في تسارع الكون 
أنها ستكون ثابتة، يعني الكون ينتشر 
ويتسارع لكن تسارعه يبقى ثابتا، ولكن 
مؤخرا وبالتحديد في سنة 2019 ومع 
انتشار الجائحة، قام فريقان من البحث 
بالواليات المتحدة األمريكية بحس���������اب 
هذا التسارع، وكلتا التجربتين منطقيتين 
وكاهم���������ا وجدا قيمة مختلف���������ة تماما، 
الفري���������ق األول اعتم���������د على حس���������اب 
الك���������ون، والفريق  التس���������ارع منذ بداية 
الثاني اعتمد على حساب التسارع في 
اآلن، حيث باعتبار أن التس���������ارع ثابت 
فقيمته نفسها س���������واء اآلن أو في بداية 
الك���������ون، ولكن وجد أح���������د الفريقين أن 
القيمة الحالية للتسارع هي أكبر بكثير 
من قيمة التس���������ارع من���������ذ بداية الكون، 
وبالتالي وصلنا إلى شيء غريب، وهو 
أن الكون يتس���������ارع لكن بطريقة ُأسية، 

وم���������ن هنا تغيرت س���������يناريوهات نهاية 
الكون، حيث لم تصبح هي االنسحاق 
العظيم بل أصبح���������ت التجمد العظيم، 
لماذا؟ ألنه كل ما يزيد تس���������ارع الكون 
كل م���������ا تتباعد المج���������رات عن بعض 
وتتباع���������د المجموعات الشمس���������ية عن 
بعض، ومن هنا تق���������ل الجاذبية وتقل 
الح���������رارة وتتجمد المجرات في أماكنها، 
وهنا يحصل ما يسمى النهاية الحرارية 
للكون أو ما يس���������مى بالتجمد العظيم، 
ه���������ذه ه���������ي المس���������تجدات الحالية في 

السنوات األخيرة.
ع��دم  س��بب  أن  ت��رى  ه��ل 
االهتم��ام بالتق��دم العلمي يف 
الفيزي��اء النظرية هو أن هذا 
التخص��ص ال يظه��ر بش��كل 
حياتن��ا  وواض��ح يف  مباش��ر 

اليومية؟
mm الفيزياء النظرية كما قلت ليست 
مقتصرة على مجال علم الكونيات فقط، 
هناك الفيزياء النووية وفيزياء جسيمات، 
فيزياء خاصة بالليزر. وبالتالي الفيزياء 

النظري���������ة هو عنوان كبير لفروع كثيرة، 
يمك���������ن للطلبة والباحثي���������ن أن يتوجهوا 
للبحث في الفيزياء النووية مثا يعملون 
على تخصي���������ب اليوناريوم في الجانب 
السلمي المسموح كالجانب الصيدالني، 
كم���������ا يمكن للباحثي���������ن أن يعملوا على 
تطوير تقنيات في الليزر لدواعي طبية، 
وبالتال���������ي الفيزياء النظري���������ة لها فروع 
وتطبيقات أخرى، وأنا فقط أتحدث في 
محاضرتي على علم الكونيات ألن له 

عاقة بديننا الحنيف.
حدثنا عن »الفيزياء النظرية« 

بني العلم والدين؟
mm علم الكونيات ُأسس بعد النسبية 
العامة ألينش���������تاين عندما وجد نظرية 
تصف الجاذبية والكون كمنظومة كلية، 
يعني النسبية العامة لها قواعد تصف 
الكون كله وليس أجزاءه فقط، وبالتالي 
كنتيجة منطقية من هذا العلم خرج علم 
يس���������مى ب�: »علم الكونيات« هذا العلم 
يجيبنا ح���������ول: كيف بدأ الكون؟ وكيف 

ينته���������ي الكون؟ وع���������ن مراحل تطوير 
الك���������ون: المرحلة االش���������عاعية ومرحلة 
المادة وغيرها من المراحل، إن اإلجابات 
على هذه األس���������ئلة موجودة في القرآن 
الكريم وفي الس���������نة النبوية كدالئل تدل 
على األمور الكونية، ونحن كمسلمين 
نسلم بهذه األشياء الموجودة في الكون 
بطريقة إيمانية، أما الغرب يحاولون أن 

يبرهنوا ذلك بطريقة رياضية ومادية.
الق��رآن الكريم هل ت��راه هو 
الكتاب الذي يبحث عنه علماء 
العصر الحديث لينقذهم من 
الرؤية الضيق��ة التي أوصلت 
م��ا  إىل  املعاص��ر  اإلنس��ان 
وص��ل إليه م��ن فوضى فكرية 

ونفسية؟ 
mm الق���������رآن الكريم فيه النوريات في 
كل المجاالت سواء مجاالت المعامات 
أو المج���������االت العلمي���������ة وغيرها، لكن 
يج���������ب أن ينظر إليه اإلنس���������ان بنظرة 
فيه  س���������يكون  ال  عميقة صحيح���������ة، واإ
أخطاء كبيرة، أنا ال أؤمن بشيء يسمى 

اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم، بل أؤمن 
بشيء يسمى المقابات أو االزدواجية: 
علم القرآن وليس اإلعجاز، أوال: كلمة 
إعجاز في ح���������د ذاتها أن تعجز، واهلل 
س���������بحانه وتعالى لم يجعل هذا القرآن 
ليتأمل  ليعجز شخصا معينا، بالعكس 
وليتفكر وليزي���������د إيمانه، ثانيا: نحن ال 
ينبغي أن نستخدم هذا اإلعجاز لنقول: 
إن ه���������ذه الظاهرة الحديث���������ة الموجودة 
عند الغرب تقابل اآلية الكريمة، وأنت 
تعرفين جزما أن ما يس���������مى بالنظريات 
الحديثة هي في تط���������ور، يعني ممكن 
اليوم صحيحة وغدا قد تكون خاطئة، 
إذا قمنا بمقارنتها بالقرآن اليوم باعتبارها 
صحيحة، وغدا ماذا يمكننا أن نقول إذا 
ظهرت النظرية خاطئة، وحينها سنضع 
كتابنا المقدس وآياته في ظرف محرج 
جدا وهذا ال يجوز، فابد أن يخوض في 
هذا المجال باحثون متخصصون بحثوا 

ودرسوا بطريقة عميقة وصحيحة.
mmm

»اجملمع الدولي للدراسات املتقدمة« مشروع حيقق الريادة العلمية يف اجلزائر
كشف الباحث يف الفيزياء النظرية، الدكتور حممد أكرم فالح، أستاذ حماضر جبامعة "واترلو" الكندية عن مشروعه املتمثل يف تأسيس "اجملمع الدولي للدراسات املتقدمة"، ليكون منربا حبثيا 

جزائريا يلتقي فيه علماء اجلزائر الباحثون يف خمتلف اجلامعات العاملية واملراكز البحثية، لدراسة ومعاجلة خمتلف املواضيع العلمية ومستجدات البحث يف جماالت العلوم الفيزيائية والرياضيات 
والبيولوجيا وغريها، وبرعاية رئاسية، ووفق املعايري العاملية يف تأسيس اجملامع العلمية يف الغرب كاجملمع امللكي للعلوم يف اململكة املتحدة وغريها من اجملامع اليت تواىل تأسيسها 

كاجملمع امللكي الكندي للعلوم واجملمع امللكي السويدي للعلوم الذي ُأّسس برعاية ملك السويد غوستاف الثالث يف 1771، هذا وسيحرص هذا اجملمع على تشجيع ونشر 
وتطوير العلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء والكيمياء وغريها من العلوم، كما سيقوم بتوزيع جوائز للعلماء والباحثني متاما كما تعمل هذه اجملامع الغربية اليت أحد 
أهدافها الّسهر على اختيار األمساء الالمعة يف العلوم ملنحها أعظم تشريف سنويا واملتمثل يف جائزة نوبل، كما سيحرص اجملمع الذي اقرتحه الدكتور حممد أكرم فالح 
على املسؤولني يف اجلزائر على تنظيم مؤمترات وملتقيات وكتابة حبوث مشرتكة متقدمة حتقق نهضة وريادة علمية. هذا وحتدث الفيزيائي حممد أكرم فالح يف حوار 

مجعه مع جريدة البصائر اجلزائرية، حول جمال ختصصه علم "الفيزياء النظرية"، وواقع تدريس هذا التخصص يف اجلزائر والدول العربية، مشريا إىل مستجدات 
البحث واالكتشاف يف هذا اجملال، كما تطرق الدكتور حممد أكرم فالح للحديث عن العالقة بني الفيزياء النظرية "العلم احلديث" وبني "القرآن الكريم"، كما حدثنا 

حول الزمن باعتباره أغرب ما يف الفيزياء على االطالق، مشريا إىل أجزائه: "تدفق الزمن، سهم الزمن، مرور الزمن"، وكيف يتحرك هذا الزمن وكيف تتحرك بداخله 
األشياء، وكذا نقاط أخرى تصب مجيعها يف جماالت الفيزياء النظرية والتجريبية وفروعها ونطاق البحث والتطبيق يف هذا اجملال.

ألول مــرة فــي  الوطـــن  العربـــي  مشــروع  جــزائـــري  للفيـــزيــائــي  حممــد  أكـــرم  فــــالح:

تبين معايري اجملامع 
الغربية يف »اجملمع 

الدولي للدراسات 
املتقدمة« كاجملمع 
امللكي الربيطاني 

واجملمع امللكي 
السويدي للعلوم.
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 mmm
الفارطة  الن��دوة  تحدثتم يف 
ع��ن الزمن ال��ذي يع��د أكثر 
املفاهي��م البديهي��ة وأكثرها 
غموضا يف نفس الوقت، فما 

هو مفهومك للزمن؟
mm حاولنا في المحاضرة أن نغير 
مفه���������وم الزمن في ذهنية الش���������خص 
الجزائري، التفكير حول الزمن في الوطن 
العربي ال يزال مقتصرا حول الس���������اعة 
يعن���������ي قياس الوق���������ت، النظرة الحديثة 
تكمن في أن الزمن هو ليس لش���������يء 
واحد بل رأس لثالث���������ة أجزاء متكاملة 
مع بعض، مثال يمكن أن ُنعّرف الماء 
بمكوناته "ذرتين من الهيدروجين وذرة 
من األوكس���������جين"، كم���������ا يمكن أيضا 
تعريف الماء بمفاهيم أخرى، وبالتالي 
تعري���������ف الزمن هو تعري���������ف بمكوناته 
فقط، والحظنا من خالل العلم الحديث 
في الفيزياء النظرية أن جميع األسئلة 
الموجه���������ة حول الزمن يجب أن تندرج 
في ثالثة أجزاء: تدفق الزمن، س���������هم 
الزمن ومرور الزم���������ن، "تدفق الزمن" 
حسب نظرة أرس���������طو هو نهر يتدفق 
من الماض���������ي نحو المس���������تقبل، وأن 
"الحقيقة" هي لحظ���������ة الحاضر فقط، 
وأن الماضي قد فات والمستقبل آت وال 
يمكن أن نتنبأ بهما، وهما ليسا حقيقة، 
بل الحقيقة هي لحظة الحاضر، ولكن 
بعد تأس���������يس علم الفيزياء عن طريق 
بأنهما يؤمنان  نيوتن وأينشتاين علمنا 
أن الحاض���������ر والماضي والمس���������تقبل 
موجودون في نفس الوقت. أما "س���������هم 
الزم���������ن" حيث أن القواني���������ن الفيزيائية 
ال تفرق بين أن تذهب من المس���������تقبل 
إل���������ى الماضي أو م���������ن الماضي إلى 
المس���������تقبل، حيث أنه ال فرق بين أن 
تذهب مث���������ال نحو األمام ف���������ي اتجاه 
الزم���������ن أو ترجع إلى ال���������وراء، ونحن 
كبش���������ر الحظنا أن سهم الزمن يمشي 
في اتجاه واحد فقط من الماضي نحو 
المستقبل، فمثال إذا توفي فرد إلحدى 
العائ���������الت من المس���������تحيل أن ترجع 
العائلة إلى الماضي لتعيده إلى الحياة، 
اإلشكالية هي لماذا ال يوجد سهم في 
الكون لكنه موجود بالنس���������بة للبش���������ر، 
س���������ؤال عميق جدا وهو خاص بسهم 
الزمن، اهلل سبحانه وتعالى خلق الكون 
من نقطة أكث���������ر نظاما ثم بدأت زيادة 
الفوضى، والفوضى تزيد من الماضي 
إلى المستقبل. أما "قياس الزمن" وهي 
الجزئية الثالثة التي يعرفها كل الناس 
وهي الس���������اعة "تكميم الوقت" حساب 
كميات الوقت، هل مرت دقيقة أو ثانية 
أو ساعة، وهذا يعتمد على الحركات 
التكرارية ونحن كبش���������ر اخترنا الحركة 
التكرارية المتعلقة بدوران األرض على 
نفس���������ها، فالزمن ليس ش���������يًئا واحدا بل 

ثالثة أشياء متراكبة في رأس واحد.
ــهادة  ــك لش ــوان أطروحت ــا كان عن م
ــوى  فح ــح  توّض ــف  وكي ــوراه،  الدكت
ــذه  ه يف  ــا  بلغته ــي  ال ــج  النتائ
ــن  املبتدئ ــن  للفيزيائي ــة  األطروح

وللعامة أيضا؟
mm تخصص���������ت في مجال "نظرية 
كل ش���������يء" التي هي "نظرية األوتار 
الفائق���������ة" الجمع بين النس���������بية العامة 
وميكانيك الكم، فحواها أن الكون كله 
يتك���������ون من أوتار صغي���������رة جدا، كنا 
نعتقد قبل هذه النظرية بأن اإلنس���������ان 
يتك���������ون م���������ن ذرات، والك���������ون عموما 
يتك���������ون من ذرات، والذرات تتكون من 
نوات تدور حولها الكترونات، ثم عرفنا 

أن هذه الن���������واة تتكون من البروتونات 
والنيوترونات، ثم آخر األبحاث تقول 
بأن البروتون���������ات والنيوترونات تتكون 
من الجس���������يمات األصغ���������ر في الكون 
والتي تسمى الكواركات، وبهذه النظرية 
عرفن���������ا أن حتى الكواركات تتكون من 
أش���������ياء أصغر وهي األوت���������ار، ومثال 
أوتار الكمان بالعزف عليها ستسمعين 
لحن���������ا، فهم يقولون ب���������أن هذه األوتار 
الموجودة ف���������ي الكون له���������ا اهتزازات 
وأثناء اهتزازها تعطي جس���������يما معينا، 
وبالتالي اللبنة األساسية لتكوين الكون 
التي  هي األوتار، واالهت���������زازات هي 
تحدد الجسيمات الموجودة في الكون، 
بأن  يقولون  الملح���������دون  ولهذا أصبح 
الكون عبارة عن س���������مفونية كبيرة من 
هذه األوتار. ظهرت نظرية األوتار في 
سنة 1968م وُيعتمد عليها إلى يومنا 
ه���������ذا، وهي عبارة عن حلم أينش���������تاين 
في توحيد القوى الكونية، اهلل س���������بحانه 
وتعالى لم���������ا خلق ه���������ذا الكون خلق 
أربعة ق���������وى تتحكم في هذا الكون من 
االنهيار: هي القوة الجاذبية الموجودة 
الكبير  الماكروس���������كوبي  على مستوى 
جدا، والقوى الثالثة األخرى الموجودة 
الصغير  الماكروسكوبي  على مستوى 
الكهرومغناطيس���������ية  القوى  جدا، وهي 
والقوى النووية الضعيفة والقوى النووية 
القوي���������ة. القوة األولى وه���������ي الجاذبية 
التي تعمل على المستوى الكبير جدا 
وصفتها النسبية العامة بدقة شديدة، أما 
القوى األخرى الموجودة على مستوى 
الصغير جدا وصفته���������ا ميكانيك الكم 
بطريقة رائعة جدا، إذن استنتج العلماء 
أن للكون عقلين: عقل على المستوى 
الكبير الذي هو النسبية العامة، وعقل 
المس���������توى الصغي���������ر الذي هو  على 
ميكانيك الكم، ثم قام أينشتاين بتوحيد 
هاتين النظريتين ميكانيك الكم والنسبية 
العامة في نظرية واحدة سميت بنظرية 
كل ش���������يء. تعن���������ي أن تصف الكون 
في معادلة واح���������دة رائعة وفي نظرية 
واحدة س���������ماها نظرية كل شيء. لكن 
أينشتاين فش���������ل في الجمع بين هاتين 
النظرتي���������ن، والدليل ق���������راءة ما ُيكتب 
عنه: حلم أينش���������تاين غي���������ر المكتمل، 
سنفونية أينشتاين غير المكتملة. وفي 
س���������نة 1968 ج���������اءت نظرية األوتار 
لتغيير فكر اإلنس���������ان ح���������ول أصغر 
شيء والمتمثل في األوتار التي توّحد 
كل المفاهي���������م والقواني���������ن الكونية، هذا 
المجال ال���������ذي عملنا عليه في مرحلة 
الماستر والدكتوراه. وموضوع مذكرتي 
بالنسبة للباحثين والمهتمين هو: قياس 
الفوض���������ى الخاصة بالتش���������ابك الكمي 

الهولوغرافي.
حدثن��ا دكت��ور كذل��ك ع��ن 
العلمية  وكتاباتكم  مؤلفاتكم 

حول يف هذا املجال؟
mm لدّي حوال���������ي 30 مقاال علميا 
ُنش���������ر في جرائ���������د ومج���������الت علمية 
محكمة، ولدّي كتاب���������ان األول يحمل 
عنوان: "طبيع���������ة لغز الزمن" والثاني: 
"على أكت���������اف العمالق���������ة"، وجاء هذا 
العنوان في سياق ما قاله اسحق نيوتن: 
"ل���������م أصل إلى ما وصلت إليه إال بعد 
أن صع���������دت على أكتاف العمالقة من 
قبلي"، الكتاب عبارة عن سلسلة حوارية 
نظمتها لما قدمت إلى الجزائر، وعندما 
تعذر سفري بسبب الجائحة فكرت في 
إجراء ح���������وارات علمية حول نظريات 
معينة أو مواضيع مختلفة مستجدة مع 
باحثي���������ن متحصلين على جائزة "نوبل" 

وذلك عبر تقنية الزوم، وكنا نطلب من 
المتابعين م���������ن مختلف الدول العربية 
من هواة ومتخصصين وباحثين وطلبة 
المشاركة من خالل طرح األسئلة على 
العالم واالستفادة من أبحاثه، استضفت 
نحو 21 شخصية متحصلة على جائزة 
"نوبل". لكن لألسف االهتمام من قبل 
الباحثي���������ن الجزائريين كان ضعيفا جدا 
مقارنة بالدول العربية األخرى كاألردن 
ومصر، كما قمت بنشر هذه الحوارات 
مع هذه الشخصيات العلمية في كتاب 
بعنوان: "على أكتاف العمالقة" طبعته 
ش���������ركة دولية وله طبع���������ة ثانية على 

مستوى بريطانيا التي مقرها بلندن.
حدثنا عن إمكانية عمل طالب 
الفيزياء النظرية يف شركات 
البرتول، فم��ا عالقة الفيزياء 

النظرية بهذا القطاع؟
هن���������اك طالب جزائري  mm طبعا، 
درس سابقا في الجزائر بجامعة هواري 
بومدي���������ن، كان من األوائل في دفعته، 
فأرسله الرئيس الراحل هواري بومدين 
إل���������ى الوالي���������ات المتح���������دة األمريكية 
لمواصلة دراس���������ته بجامعة ميتشيغان، 
وتخرج في الفيزي���������اء النظرية ثم اتجه 
نحو الس���������عودية إلى جامعة الملك فهد 
للبت���������رول والمع���������ادن، حيث تخصص 
التطبيقية، وهو  النووي���������ة  الفيزياء  في 
أول باحث استخدم الطاقة النووية في 
تطهير نفايات البت���������رول، باعتبار أن 
هذه النفايات خطي���������رة جدا تؤدي إلى 
حدوث كوارث ومش���������كالت اقتصادية 
وبيئية عظيمة بالنسبة للدول المصدرة 
للبت���������رول، وبالتال���������ي تنقي���������ة البترول 
تتطلب أم���������واال طائل���������ة، وفي بعض 
االس���������تعانة  األمر  يتطل���������ب  األحيان 
في  المتخصصة  الخارجية  بالكفاءات 
تطهير البترول. استخدم هذا الباحث 
الجزائري تقنيات حديث���������ة في الفيزياء 
النووي���������ة لتطهير البت���������رول، وهذا في 
سياق سؤالك. نقول ونكرر يمكن جدا 
لطلبة الفيزي���������اء النظرية أن يعملوا في 
مجال البترول وهذا مجرد مجال واحد 

من التطبيقات الكثيرة جدا. 
هل تعمل يف الوقت الحاضر 
على مش��اريع خ��ارج نطاق 

التدريس الجامعي؟
mm أنا أفكر في تنظيم محاضرات 
وملتقيات ومؤتمرات وبحوث أكاديمية 
تجمع بين علماء الجزائر داخل وخارج 
الوطن، كما أس���������عى لتش���������كيل مجمع 
بحثي للدراسات المتقدمة وهو "المجمع 
الدولي للدراس���������ات المتقدم���������ة" برعاية 
رئاس���������ية، ووفق المعايير العالمية في 
تأس���������يس المجامع العلمية في الغرب 
كالمجمع الملك���������ي للعلوم في المملكة 
المتح���������دة برعاي���������ة المل���������ك البريطاني 
تش���������ارلز الثاني الذي تم تأسيس���������ه في 
كان  وال���������ذي   ،1661 نوفمب���������ر   26
أنذاك  الفيزي���������اء  أكبر علماء  يرأس���������ه 
العالم إس���������حاق نيوت���������ن، وغيرها من 
المجامع التي توالى تأسيسها كالمجمع 
للعل���������وم والمجمع  الكن���������دي  الملك���������ي 
الملكي الس���������ويدي للعلوم الذي ُأّسس 
برعاية ملك الس���������ويد غوستاف الثالث 
ف���������ي 1771، ه���������ذا وس���������يحرص هذا 
المجمع على تش���������جيع ونشر وتطوير 
العلوم الطبيعي���������ة والرياضيات وغيرها 
من العلوم، كما س���������يقوم بتوزيع جوائز 
للعلم���������اء في الفيزي���������اء والكيمياء وفي 
مختل���������ف المجاالت تمام���������ا كما تعمل 
هذه المجامع الغربية التي أحد أهدافها 
الّس���������هر على اختيار األسماء الالمعة 
في العلوم لمنحها أعظم تشريف سنويا 
والمتمثل في جائزة نوبل التي ُتمنح من 
طرف الملك شخصيا في الذكرى التي 
توافق وفاة المؤسس للجائزة الفيزيائي 
ألفرد نوبل، كما سيسعى المجمع على 
تش���������كيل ش���������بكة تواصل بين العلماء 
والباحثي���������ن الجزائريي���������ن داخل الوطن 
وخارجه، وسنس���������اهم أيضا من خالله 
في نش���������ر مقاالت وأبحاث مش���������تركة 
وكذا تنظيم لق���������اءات علمية. طرحت 
هذه الفكرة على المسؤولين الجزائريين، 

ننتظر القبول لتجسيدها مستقبال.
أخربنا أكثر بش��أن تركيزك 

البحثي يف الوقت الراهن؟
mm على الباحث ف���������ي أي مجال 
البد أوال أن يأتي باألشياء حول العلم 
الذي يبحث في���������ه إلى أين وصل في 
وقته الراهن، ثم ينتق���������ل إلى المرحلة 
األخ���������رى حي���������ث يحاول أن يس���������اهم 
ف���������ي مجموعة بحثية عل���������ى حل أحد 
المعضالت، المج���������ال الذي أهتم به 
حاليا هو تفس���������ير المعضلة الخاصة 
بتس���������ارع الكون، حيث هناك اختالف 
كبير بين قيمة التس���������ارع ف���������ي بداية 
الكون وبي���������ن الوقت الراهن، هذه أحد 
المواضيع التي أش���������تغل عليها حاليا، 
والموض���������وع الثان���������ي يتعل���������ق بطبيعة 
الطاق���������ة المظلمة ما ه���������ذه القوة التي 
تعمل على تس���������ارع الكون والمضادة 
للجاذبية، حيث تشكل 97 بالمائة من 
تركيب الك���������ون. ونحن نعرف فقط 3 
بالمائة من نسبة المادة في الكون، كل 
نظريات أينشتاين ونيوتن ومنذ تأسيس 
الفيزياء في عهد أرخميدس إلى اآلن 
نعرف القوانين والتعقيدات والنظريات 
كلها تصف فقط 3 بالمائة في الكون، 
و97 بالمائ���������ة هي الطاق���������ة المظلمة 
م���������ن الكون التي ال نع���������رف ماهيتها، 
هذه هي اإلش���������كاليات التي نحاول أن 

نعالجها حاليا.
كلمة توجهها لطالب الفيزياء 
العمل  العاطلني عن  النظرية 

واملقبلني على التخرج؟
mm الب���������د أوال: تحديد الهدف، أن 
ترس���������م هدفك، هل ستتوجه إلى العالم 
البحثي أو إلى العالم المهني، النقطة 
الثاني���������ة: ال ب���������د أن تح���������دد مبتغاك، 
إذا اخت���������رت أن تك���������ون باحثا فما هو 
التخصص الذي تخت���������اره في الفيزياء 
النظري���������ة؟ هل هو عل���������م الكونيات أو 
علم الفيزياء أو علم الجسيمات أو علم 
النووي���������ة، وهذا حت���������ى تحظى باحترام 
ودع���������م اآلخرين لك. كم���������ا توجد منح 
كثي���������رة للراغبين خاصة ف���������ي الفيزياء 
الدراس���������ة في جنوب  النظرية إلكمال 
إفريقيا أو ف���������ي كندا أو في ايطاليا أو 
في الوالي���������ات المتحدة األمريكية، كما 
يمكنني مساعدة الطلبة من خالل منح 

تزكيات.
ختاما قل ما شئت وملن شئت؟

mm نش���������كر مبادرة الرئيس الس���������يد 
عبد المجيد تبون والمتعلقة بتأس���������يس 
المدرستين الوطنيتين العاليتين: معهد 
البح���������ث ف���������ي الرياضيات والمدرس���������ة 
العليا لل���������ذكاء االصطناعي، وهذا له 
داللة عل���������ى الس���������عي لتحقيق نهضة 
علمية مس���������تقبلية ف���������ي الجزائر، فمن 
أجل تأس���������يس نهضة علمية البد أوال 
من تقوية الفك���������ر المنطقي والرياضي 
ذا تمكن الطالب والش���������عب  للطالب، واإ
ف���������ي الرياضي���������ات سيكس���������به ذلك قوة 
المنطق، وبالتال���������ي أي نوع من أنواع 
العلوم األخرى س���������يتمكن منها بسهولة 
ألن األصع���������ب ق���������د تمك���������ن منه وهو 
علم الرياضي���������ات والمنطق الرياضي، 
أما بالنس���������بة للذكاء االصطناعي فهو 
متواج���������د في كل مكان ف���������ي الهواتف 
ف���������ي الحواس���������يب واللوحات  الذكي���������ة 
الصناعية  األقم���������ار  االلكترونية وفي 
وفي الصواريخ وفي التس���������ليح. أعتبر 
هذا انطالقة كبيرة وبداية لنهضة علمية 
في الجزائر، نأمل من الحكومة والدولة 
الجزائرية أن تس���������تمر في دعم تكوين 
نهض���������ة علمية فريدة م���������ن نوعها في 
المجال العلمي، أما نصيحتي األخيرة 
الموجهة للطلبة فأقول لهم: ال تيأس���������وا 
وحاول���������وا أن تصنعوا الفارق في مجال 
تخصصكم، عليكم تحديد الهدف ورسم 
مخطط لهذا الهدف والس���������عي لتحقيقه 
في الجزائر أو في مختلف الدول من 
خالل المنح المتوفرة، والبد منكم أيضا 
أن تس���������اهموا في نهض���������ة وطنكم األم 
وذلك دائما حسب مجال تخصصكم، 
شكرا جزيال لجريدة البصائر ولجمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين.

الشيخ  نــور الدين رزيق *

موقــــف   و  خـــاطـــــرة

البش���������ير اإلبراهيمي  الش���������يخ محم���������د  كان 
)1889م – 1965م( ورج���������ال اإلص���������الح 
اإلس���������المي في الجزائر بصف���������ة عامة من 
أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
)1931م – 1965م( يصلون ليلهم بنهارهم 
في العمل على نشر اللغة العربية بين أبناء 
وبنات الجزائر قبل تأس���������يس جمعية العلماء 
وبعد تأسيس���������ها أيًضا،  ودعوة فرنس���������ا إلى 
جعلها لغة رس���������مية في التعليم، واإلدارة في 

الجزائر.
الفرنس���������ي  االس���������تعمار  كان  وبالمقاب���������ل 
يب���������ذل أقص���������ى جه���������وده منذ دخول���������ه إلى 
الجزائر)1830( على طم���������س معالم اللغة 
العربي���������ة ال في التعليم فقط ولكن في اإلدارة 
وحتى ف���������ي الحديث الع���������ادي بين جماهير 

الشعب الجزائري.
وقد أصدر قرارًا في ع���������ام 1938م، يعتبر 
اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر ال يجوز 
تعلمها وتعليمها إال على هذا األساس. كانت 
فعال حرب صليبية ش���������نها رجال االحتالل 
الفرنس���������ي والمبشرون النصارى وهم الطليعة 
األولى لالس���������تعمار األوروبي في األقطار 
العربية اإلسالمية، على اللغة العربية والدين 
اإلس���������المي، والقرآن الكريم، والثقافة العربية 
اإلسالمية، طيلة وجود االستعمار الفرنسي 

في الجزائر )1830 – 1962(.
عمل الش���������يخ محم���������د البش���������ير اإلبراهيمي 
و رئيس���������ه الش���������يخ عبد الحمي���������د بن باديس 
عليهما رحمة اهلل و بالضبط في الفترة التي 
كان االس���������تعمار يح���������اول فيها طمس هوية 
الجزائريين ومن أهمه���������ا الدين واللغة، على 
إحياء اللغة وبعثها من جديد ومحاولة تقديم 

الجديد في الساحة اللغوية واألدبية عامة.
حيث ق���������ال فيه���������ا العالمة محمد البش���������ير 

االبراهيمي عليه رحمة اهلل:
»إن اللغة العربي���������ة كالدين يحملها من كل 
خلف عدوله، لينف���������وا عنها تحريف الغالين، 
وزي���������غ المبطلين، وانتح���������ال المؤولين، وأنتم 
خالص عن هذه  أولئك العدول، فانفوا بجد واإ
اللغ���������ة زيغ المبطلين من ه���������ذا الجيل الذين 
أصبحوا يتنكرون له���������ذه اللغة ويعفرون في 
وجهه���������ا، وقد فاته���������م أن يحصلوا منها على 
طائل، فأصبحوا يرمونه���������ا بالعقم والجمود، 
وعدم المسايرة لركب الحضارة، ويرتضخون 
لكنة، ال هي بالعربية وال هي بالصالحة ألن 
تخلف العربية ويتمردون على البيان العربي، 
وعلى مناحي الش���������عر العرب���������ي، وعروضه 
وقافيته ورويه، ويلوون ألس���������نتهم بالسوء في 

ذلك كله«.
آثار اإلم���������ام محم���������د البش���������ير اإلبراهيمي 

)295 5/292-(
و يقول ايض���������ا »اللغة العربي���������ة في القطر 
الجزائري ليس���������ت غريبة، وال دخيلة، بل هي 
في داره���������ا وبين حماته���������ا وأنصارها، وهي 
ممتدة الجذور مع الماضي مشتدة األواصر 
مع الحاضر، طويلة األفنان في المستقبل« 

)البصائر(.
نقول اليوم؛ متى يرف���������ع التجميد عن قانون 
تعمي���������م اس���������تعمال اللغ���������ة العربي���������ة المعلق 
منذ1999م؟رغ���������م ما نس���������معه و يقال في 
الخطب الرسمية من الدعوة الى القطيعة مع 

مخلفات العهد االستعماري.

حامل لواء اللغة 
العربية يف اجلزائر
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يف رحاب الشريعة

ـ الفتوى رقم:551

قال السائل: 
رأي���������ت بع���������ض المفكري���������ن عندما يرون )حس���������ب 
علمهم( بعض األخطاء السياس���������ية، يتخذون موقف 
المعارضة، حتى تصل إلى القدح والس���������ب والشتم، 
فيم���������ن يعارضهم، ويصل إل���������ى التعريض بهم. فما 
ه���������و الفرق بي���������ن النصح والمعارض���������ة، في األمور 
السياس���������ة واالجتماع؟  المجتمعية وفي موضوعات 
وخاصة أن بعض المعارضين يس���������يئون إلى الوطن 
بالتعيير والطعن، وتتبع العيوب والتش���������هير بالوطن، 

فهل ذلك يخدم المصلحة العامة لألمة؟. 

اجلواب
 بس���������م اهلل الرحمن الرحيم. الحمد هلل رب العالمين. 

والصالة والسالم على رسول اهلل.
أوال: قال الس���������ائل: )فم���������ا هو الف���������رق بين النصح 

والمعارضة(؟.
قال ابن األثير: }النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة 
ه���������ي إرادة الخير للمنصوح له{ ومنه فالنصيحة هي 
خالص، لتبيان اتباع  ال���������رأي في قضية عن عل���������م واإ
ح���������ق أو اجتناب باطل، أو قل إن النصيحة موعظة 
في قول سديد، وتوجيه رشيد، وبكالم مفيد، مؤصل 
بش���������رع اهلل العزيز الحمي���������د. والنصح نقيض الغش.
ونصيح���������ة األئم���������ة )الحكام(: طاعته���������م في الحق، 
وعدم الخروج عليهم، مادام���������وا لم يأمروا بمعصية، 
فإن َأَم���������ُروا بمعصية فال ُيَطاُعوا في تلك المعصية. 
كما يكون الواجب على األئمة االس���������تماع كما سبق 
البيان في فتاوى س���������ابقة، من هذا المنبر )البصائر. 

الفتوى:547( وأما المعارضة كما س���������أل الس���������ائل، 
فهي: مقابلة الش���������يء بالش���������يء. والتص���������دي للغير 
باعتراض طريقه، ومنافس���������ته فيم���������ا هو فيه، بقصد 

التفوق أو االستيالء.
فالمعارضة: لغًة: هي المقابلة على سبيل الممانعة 
والمعاكسة والمضادة، واصطالًحا، هي إقامة الدليل 
على خالف ما أقام الدليل عليه الخصم. والمعارضة 
السياس���������ية لها بعدان: األول: رفض االنقياد بسبب 
ع���������دم تلبية رغبة المعارض، بحجج يراها دليال على 
صحة معارضته. والبعد الثاني: اعتراض سبيل من 
يعارضه بكل الطرق والوس���������ائل المتاحة للمعارض، 
ليتولى مكانه.  وه���������ذا ما يحدث في كل االنقالبات 

بكل أنواعها، وفي كل الفتن ونيرانها.
أما الناصح فإنه يبين الح���������ق ويدعو إليه، واليدعو 
إل���������ى الع���������داوة، ويح���������ب الخير للن���������اس جميعا، وال 
يقول: أن���������ا، ونحن، وأنتم، وهم. المعارض الناصح، 
والناقد المصلح، اليدعو لنفسه، واليستعمل العنف، 
وال يدعو إلى اس���������تعمل قوة اإلكراه، إنما يس���������تعمل 
لغة الحوار بالكلمات الطيب���������ة. فالناصح يدعو إلى 
الحق بالوس���������ائل السلمية، بالعلم والحكمة والموعظة 
الحسنة، ويحذر من طرق الشر، وال يريد من الناس 
اتباعا له، وال يريد جزاء، وال شكورا، وال ينقلب على 
المنص���������وح له. ﴿ُقْل ِإنََّما َأِعُظُك���������ْم ِبوَاِحَدٍة َأْن َتُقوُموا 
ِللَِّه َمْثَنى َوُف���������رَاَدى ُثمَّ َتَتَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة 
ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َش���������ِديٍد. ُقْل َما 
َس���������َأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم ِإْن َأْج���������رَِي ِإالَّ َعَلى اللَِّه 
َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َش���������ِهيٌد.﴾ )سبأ:46،47(هكذا 
الناصح على منهج الرس���������ل عليهم الصالة والسالم، 
يبل���������غ كلمة الحق، وال يس���������ألهم أجرا.  وفي الحديث 

الشريف. ]َكاَنْت َبُنو ِإْسرَاِئيَل َتُسوُسُهُم اأَلْنِبَياُء، ُكلََّما 
نَُّه اَل َنِبيَّ َبْعِدي، َوَس���������َيُكوُن  ، وَاِإ َهَلَك َنِبيٌّ َخَلَفُه َنِبيٌّ
ُخَلَف���������اُء َفَيْكُثُروَن« َقاُلوا: َفَما َتْأُمرَُنا؟ َقاَل: »ُفوا ِبَبْيَعِة 
ا  اأَلوَِّل َفاأَلوَِّل، َأْعُطوُهْم َحقَُّهْم، َفِإنَّ اللََّه َساِئُلُهْم َعمَّ

اْسَترَْعاُهْم[ )البخاري: 3455(
فالينبغي للمس���������لم الناصح بحق،  أن يظهر  العداء 
للمنصوح له، بل يحب له الهداية، ويحب له الخروج 
من الغل���������ط والخطأ إلى الصحي���������ح والصواب. واهلل 

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: قال الس���������ائل: )إن بعض المعارضين يسيئون 
إلى الوطن بالتعيي���������ر والطعن في الناس. فهل ذلك 
يخ���������دم المصلحة العامة لألمة؟( إن الذي ينصح هلل 
خالصا هلل عز  تعالى، وينصح حبا في اهلل سبحانه، واإ
وجل. اليكون ضد وطنه، وال يسيء بالشتم والتعيير 
ضد وطنه، وال ُيَعيِّر مواطنيه أبدا مهما أصابه. بل 
المسلم الناصح يكون حليما عفوا، يضحي بمصلحته 
الخاصة في س���������بيل المصلحة العامة. كما عبر عن 

ذلك الشاعر الحكيم.
ن  الذى  بيني  وبين   بني  أبى      واإ

وبين  بني  عمي  لمختلف  جدا   
 فإن أكلوا لحمي  وفرت  لحومهم    

ن هدموا  مجدي بنيت  لهم مجدا  واإ  
ن ضيعوا غيبي  حفظت غيوبهم     واإ

ن هم هووا غيى هويت لهم رشدا  واإ  
ن   زجروا طيرا  بنحس  تمر بي     واإ

زجرت  لهم  طيرا  تمر  بهم  سعدا   
ثالثا: النصيحة بأدب: إذا الحظ عالم أو مفكر أو أي 
فرد من الرعية، إذا رأى رأيا في مس���������ألة، فإنه يكتفي 

بالنصح، وتبيان الصح من الخطأ؟، إذا الحظ العالم  
أم���������را فيه خلل على حد معرفت���������ه، وجب أن َيْعِرَضُه 
على العلماء، المكلفين في مجلس الشورى، وغيرهم 
من المجتهدين، بحيث يس���������مع المخطئ، ويس���������مع 
المجتمع، ب���������أن هذا العالم ق���������د أدى ما عليه. وفي 
وقتنا هذا يسهل األمر كثيرا فإنه يذيعه عبر وسائل 
اإلع���������الم التي ملئ���������ت في زماننا بالغث والس���������مين، 
وملئت بالفت���������ن، فعليه أن يبين بالعل���������م، ال بالهمز 
واللم���������ز، يصرح في بيان مت���������وج باألدب، والحكمة، 
ومؤصال بالمصطلحات الشرعية، والكلمات الطيبة. 
وحينه���������ا قد أدى ما عليه من الوجب. ومعلوم أن ما 
ي���������راه زيد خطأ، قد يراه عمرو صوابا، وما يراه الناقد 
خلال وفس���������ادا، قد يراه الحاكم مش���������روعا وصالحا، 
وعلى كل منهما أن يق���������ول بالعلم والحلم. ومن هنا 
قلنا ُيْعَرُض النَّْقد، أو ُتْعَرُض القضيُة على العلماء، 

بال قدح وال جرح. واهلل تعالى أعلم.
رابع������ا: وال يج���������وز لكل م���������ن يرى  رأي���������ا مخالفا أن 
يعارض معارضة عدوانية؟ ألم يتعلم المسلمون من 
أس���������باب الفتنة الكبرى؟ وعش���������رات الحروب األهلية 
بين المس���������لمين، التي كانت نقطا سوداء في تاريخ 
المسلمين، في المشرق والمغرب.؟؟ ألم يتعلموا من 
أس���������باب الحروب في العالم، وما هو واقع اليوم بين 
المسلمين أنفس���������هم، والفتن بين اآلراء مألت الدنيا. 
تج���������د عالما في بلد يرى أن الدعوة إلى نكران قضية 
ما، أو تبني قضية ما، يراها أنها واجب ديني شرعي 
أو اجتماع���������ي، وآخر في بلد آخر، أو في نفس البلد 
يراها نقيض الرأي األول تماما. وحتى في مس���������ائل 
صحية فرعية مثال، في البلد الواحد. أال فاعتبروا يا 

أولي األلباب. واهلل تعالى أعلم.

الشيخ حممد مكركب أبران
Oulamas.fetwa@gmail.com

فــتـــــاوى فــتـــــاوى 

بني النصيحة والرفض واالعرتاض.

والمقص���������ود م���������ن عن���������وان المق���������ال أن 
المؤمنين حقا ه���������م الذين أثمر اإليمان 
في نفوس���������هم ثمراته الطيب���������ة من القيم 
واألخ���������الق واآلداب، وزرع في كيانهم 
اإلنس���������اني  الش���������عور  ووجدانه���������م ذلك 
الخال���������ص، الذي يجمع أفكاره���������م ِعَبرًا 
وِحَكًما وُرًؤى مس���������تقبلية، وُتمأل قلوبهم 
مودة ورفقا ونورا، بأن يصبح س���������لوكهم 
مطبوعا على الح���������ق والخير والجمال. 
نعم تلك هي ثمرات اإليمان التي ترتقي 
باإلنسان المستمسك بالقرآن. إن السلوك 
اإليماني قوامه: الحق والخير والجمال. 
وم���������ن ثم يتحرك المؤمنون في س���������يرهم 
نحو القي���������ام بالعبادة والعمران، متوكلين 

على اهلل العلي الحكيم. 
خذ هذه الثالثية م���������ن ثمرات اإليمان: 
بطال  ش���������جاعة في إحق���������اق الح���������ق واإ
خالص في خدمة األمة للقيام  الباطل. واإ
بنهضة حضارية. وتكامل بإحسان بين 

كل واجبات المؤمنين.
فالوط���������ن واألمة والمس���������تقبل في حاجة 
إلى خلق الش���������جاعة واإلقدام بالتضحية 
واإليثار على نه���������ج الصحابة األبرار، 
األمة السائرة نحو المستقبل، في حاجة 
إلى الطبيب الش���������جاع ال���������ذي يضحي 
إيمانا واحتسابا إلسعاد المواطنين،. وفي 
حاجة إلى الجندي والش���������رطي والدركي 
وكل رج���������ال األمن والدفاع العس���������كري 
والمدني وكل المخلصين الذين يسعون 
جاهدين لرفع ش���������أن الوطن والمجتمع. 
واألم���������ة أيها المؤمنون ف���������ي حاجة إلى 
تكامل وتعاون وتضامن كل المواطنين، 
كل واحد في المنصب والمهنة والحرفة 

التي يحترفها، كل المواطنين مسؤولون 
عن الوطن واألمة والمس���������تقبل. ُكلٌّ من 
التاج���������ر والصانع والحرف���������ي، والحارس 
والمدير، والعامل والوزير،  واألس���������تاذ 
والقاضي واإلمام كل في مكانه ومكانته، 
في إعداد اإلمكان���������ات للقيام بالعمران، 
كل ف���������رد محب للخير، مخلص صادق 
أمي���������ن، أي كل مواطن صالح مصلح، 
عل���������ى اإلط���������الق، له قيمت���������ه  وكرامته 
ومكانته في قل���������وب الجميع، من رجال 
السائقين،  إلى  الفالحين،  إلى  النظافة، 
إلى العمال وكل الموظفين، كل مواطن 
له حقه في سيادة دولته، وعليه الواجب 

في حفظ أركانها والدفاع عنها.
وما هو المقصود م���������ن إعداد اإلمكان 
بما يحفظ العم���������ران؟ واإلمكان فعل ما 
يس���������تطاع إلعداد الوس���������ائل الضرورية 
للعمل المطلوب في كل مجال مقصود. 
واْلُعْمرَاُن نقي���������ض الخراب، ويجمع كل 
مبادئ االقتصاد العامة. ويقال:}الِعمارة{

والمقصود في مجال االقتصاد بما فيه 
التخطي���������ط والتس���������يير، أن العمارة هي: 
العم���������ران. فقولنا: إع���������داد اإلمكان بما 
يحف���������ظ العمران. هو الدعوة إلى تطبيق 
ماجاء في قول اهلل تعالى على لس���������ان 
يوسف عليه السالم:﴿َقاَل اْجَعْلِني َعَلى 
َخزَاِئ���������ِن اأَلْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌم﴾ فمن 
معاني}الحفيظ{ أن الحفيظ: اس���������م من 
أسماء اهلل الحس���������نى، ومعناه: الذي ال 
���������موات وال  يعُزب عنه مثقاُل ذرَّة في السَّ
في األرض. والحفيظ بالنسبة لإلنسان: 
بمعن���������ى ضابط لألم���������ور، مهيمن على 
زمامها بقدر القوة البشرية،وَحِفظ الشيء 
حفًظا: بمعنى رعاه، ولم يغفل عنه، كمن 
يحفظ األمان���������ة أو الوديعة، فال يضيع 
منها شيء. والمسؤول الحفيظ المحافظ 
الذي يحفظ العمران على مستوى دائرة 
اختصاص���������ه، ه���������و كمن يك���������ون على 

مس���������توى البلدية كاألمي���������ر البلدي،  أو 
على مستوى الوالية كالوالي، أو الوزارة 
أو الخالفة أو اإلمامة، على مستوى كل 

شؤون الدولة.
فواجب المسؤولية في موضوع: }إعداد 
اإلمكان بما يحفظ العمران{ مسؤوليتان 
أو مهمت���������ان، المهم���������ة األول���������ى: حفظ 
المكتس���������بات، كل ماتركه السابقون من 
العم���������ارة والث���������روات، وحفظ صالح كل 
المنشآت والمؤسس���������ات، الينقص منها 
دينار في غير بابه المشروع، واليصرف 
دينار إال باإلثبات���������ات واألدلة المنطقية 
المقبول���������ة ش���������رعا. وهذا هو المس���������ؤول 
الص���������ادق األمين الحفي���������ظ المخلص. 
يحاف���������ظ عل���������ى مكتس���������بات األمة، فال 
يس���������تهلك من المال، وال من المصالح، 

ذرة عن عمد.
الحافظ  للمس���������ؤول  الثاني���������ة  والمهم���������ة 
للعمران: هي مواصلة اإلصالح والبناء 
واالس���������تثمار لتحقي���������ق االكتف���������اء التام 
لكل فرد من أفراد األمة على مس���������توى 
االختص���������اص، االكتفاء ف���������ي التعليم، 
والمعاش، والم���������أوى، والدواء، واألمن. 
ولكن الكالم في هذا المقال على المهمة 
األولى. }حفظ العم���������ران{ بحفظ حقوق 
األف���������راد حقا، حقا. وحف���������ظ الممتلكات 
كالطرق،  المنش���������آت،  بحف���������ظ  العامة، 
والمؤسسات،  المرافق  وكل  والس���������دود، 
حف���������ظ المع���������ادن والمناج���������م والمصانع 
والث���������روات، حف���������ظ الحقول والبس���������اتين 

والحدائق والغابات.
ن حفظ العمران يتطلب اإلعداد  ه���������ذا واإ
المستمر، والمؤمن الكيس الفطن والذكي 
ال���������ذي اليلدغ من جح���������ر واحد مرتين، 
يبدأ في إع���������داد الوس���������ائل واإلمكانات  
الك���������وارث واألزمات قبل  م���������ن  للوقاية 
وقوعها، )فالعلف عن���������د الغارة اليفيد(. 
وفي األمثال الجزائري���������ة: )الذي ُيَونِّي، 

يوني على البكري( فاإلعداد لما ُيتوقع 
ف���������ي فصل الش���������تاء، يب���������دأ اإلعداد له 
في الربيع قبل���������ه، أي: بعد نهاية فصل 
الشتاء مباشرة، يبدأ يعد للشتاء المقبل، 
وال���������ذي ُيعد لما ُيتوقع في الصيف، يبدأ 
اإلعداد ف���������ي الخريف، يعني بعد نهاية 
الصيف مباش���������رة، يبدأ اإلعداد للصيف 
القادم، وهكذا. ف���������ال تنظف البالوعات، 
والقنوات، والس���������دود، عندما يبدأ نزول 
المطر؟! وال ُتصلح الطرق لش���������احنات 
اإلطفاء ف���������ي الغابات عندما تش���������تعل 
الني���������ران.! والتبنى الق���������الع عند هجوم 
الع���������دو!.. وال تجرى التدريبات لألطباء 
عندما يحل  الوباء، واليش���������رع في بناء 
الس���������كن عندما يتزوج الشاب ويبدأ في 
البحث عن مس���������كن يأوي���������ه مع زوجه 
وبنيه.!! إن اإلع���������داد المطلوب قوامه 
خريط���������ة محكمة دقيقة مفصلة تش���������مل 
المخطط���������اِت ُكلَّها ببرامجها ومنهجيات 
تطبيقها، بالعدد، والتوقيت، في الزمان، 
والم���������كان. وكل هذا لي���������س صعبا على 
شباب المس���������لمين اليوم، إنما الصعوبة 
ف���������ي ُعَقٍد ذهنية ترس���������خت ف���������ي الفكر 
السياس���������ي، تمثلت في التقليد األعمى، 
واالتب���������اع القهري االس���������تعبادي. يعض 
الشعوب المتخلفة استهلكوا أوقاتهم في 
اللهو واللعب، بين المالعب والمالهي، 
فالمغن���������ي عندهم والالعب تخصص له 
األوقات في الصحف والقنوات، ويفضل 
بالهدايا والتكريمات، قبل العالم والعامل 
والفالح، واستهلكوا قدراتهم في الملذات 
والش���������هوات على حساب العلم والمعرفة 
والثقاف���������ات. وكلكم قرأت���������م قصة النملة 
والصرصور، وقص���������ة النحلة والزنبور، 
كي���������ف أن النملة تقض���������ي مدة الصيف 
في جم���������ع القوت وتحصي���������ن البيوت، 
ويقضي الصرص���������ور مدة الصيف في 
الطرب واللعب والغناء، وش���������تاء يموت 

جوعا ويغرق في الماء. وكان المعلمون 
يعلمونن���������ا هذه القص���������ص لندرك حقيقة 
دالالت قول اهلل تعالى:﴿وََأِعدُّوا َلُهْم َما 
اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة﴾ وأساس اإلعداد علم 
التعامل مع الس���������نن الكونية، واألحكام 
الش���������رعية، وما يجمع بين اْلِعلمين علم 
الفكر المقاصدي. أوال: تنش���������ئة المتعلم 
عل���������ى العلم العمل���������ي التطبيقي، وليس 
المجرد.  الخب���������ري  بالنظري  االكتف���������اء 
ينبغي لنا أن نتعلم ما نطبقه في حياتنا، 
من العلم الكوني والعلم الشرعي. وهذه 
الطريق���������ة هي التي تمكنن���������ا بفضل اهلل 
تعالى من اإلص���������الح الحقيقي، والبناء 
المدن���������ي الحضاري النافع. إذن من هنا 
يبدأ }إعداد اإلمكان بما يحفظ العمران{ 
أي: اإلعداد بما يحف���������ظ الدولة واألمة 
كلها. واإلعداد نوعان: اإلعداد الظرفي 
عداد  واإ النقائ���������ص،  لمقاومة  الخ���������اص 
الوس���������ائل، كاإلعداد لمجابهة نازلة من 
النوازل. والنوع الثاني: اإلعداد المستمر 
الكلي. وهو الذي قلنا عنه إن أساس���������ه 
النظ���������ري ه���������و الخريطة الش���������املة. أما 
درس���������تم عناصر الفكر اإلس���������المي في 
ذلك الخطاب الذي أنزله اهلل تعالى أمرا 
الزما للنبي صل���������ى اهلل عليه.  وأعني 
ق���������ول اهلل تعالى:﴿َيا َأيَُّها النَِّبيُّ اتَِّق اللََّه 
واََل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن وَاْلُمَناِفِقيَن ِإنَّ اللََّه َكاَن 
َعِليًما َحِكيًما. وَاتَِّبْع َما ُيوَحى ِإَلْيَك ِمْن 
رَبِّ���������َك ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَم���������ا َتْعَمُلوَن َخِبيرًا. 
ْل َعَلى اللَّ���������ِه َوَكَفى ِباللَِّه َوِكياًل.﴾  َوَتَوكَّ
والمقصود بعناصر الفكر أسس التنظير 
التقويمي، وهي أوال: تقوى اهلل س���������بحانه 
والمشركين  الكافرين  عن  واالس���������تقالل 
في السيادة والسياسة واالقتصاد. ثانيا: 
اس���������تثمار أحكام وحك���������م الوحي المنزل 
على النبي محمد عليه الصالة والسالم. 
ثالثا: التوكل على اهلل تعالى وحده عز 

وجل.

من مثــرات اإليـمــان
إعـــداد اإلمكـــان مبــا حيفـــظ العمـــران

أ. حممد مكركب 
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يف رحاب الشريعة

ًة  -33-35﴿َوَلْوَل َأن َيُك������وَن النَّاُس ُأمَّ
وَاِحَدًة َلَجَعْلَنا ِلَمن َيْكُفُر ِبالرَّْحَمِن ِلُبُيوِتِهْم 
ٍة َوَمَعارَِج َعَلْيَها َيْظَهُروَن  ُس������ُقفًا مِّن َفضَّ
* َوِلُبُيوِتِهْم َأْبوَابًا َوُس������ُررًا َعَلْيَها َيتَِّكُؤوَن 
ا َمَتاُع اْلَحَياِة  ن ُكلُّ َذِلَك َلمَّ * َوُزْخُرف������ًا وَاِإ

الدُّْنَيا وَاْلِخرَُة ِعنَد َربَِّك ِلْلُمتَِّقيَن﴾:
أي ل���������م يرد اهلل أن يكون الناس أمة واحدة، لما 
تعلم���������ون أن من أخالقهم تعظي���������م المال وأهل 
الث���������راء، وظنهم أن ذلك أص���������ل الفضائل، ولم 
يهتدوا ب���������زكاء النفوس، فأبطأ اهلل جعلهم المال 
ا  سبب الفضل، بقوله: »َوَرْحَمُت رَبَِّك َخْيٌر مِّمَّ
َيْجَمُعوَن«: أن المال والغنى ال حظ لهما عند 
اهلل تعالى، فإنه أعطى كل شيء خلقه، وجعل 
لألش���������ياء حقائقها ومقاديره���������ا، فكثيرا ما يكون 
الم���������ال للكافرين، ومن ال خي���������ر فيهم، فتعين 
أن المال قس���������مة من اهلل على الناس، جعل له 
أس���������بابا في سلك النظم االجتماعية، وجعل لها 
آثارا مناسبة لها، وش���������تان بينها وبين النفوس 
الطاهرة، والس���������رائر الطيبة، فالمال في الغالب 
مصدر لقضاء الشهوات، والتفاخر والتطاول، 
وأما مواه���������ب النفوس الطيب���������ة فمصادر لنفع 
أصحابها ونفع األمة، ففي أهل الش���������ر أغنياء 
وفقراء، وفي أهل الخير أمثال ذلك، فظهر بذلك 
تباين بين آثار كس���������ب المال، وآثار الفضائل 
النفسانية، والمراد بالناس جميع البشر، والمراد 
باألمة الجماعة المتميزة عن غيرها في نس���������ب 
أو دي���������ن، فمعنى أن يكون الن���������اس أمة واحدة 
أي يصير البشر على دين واحد، وهو الغالب 
عليه���������م يومئذ من الكفر ونب���������ذ اآلخرة، معناه: 
ل���������وال أن يصير الناس كله���������م كفارا لخصصنا 
الكافرين بالمال والرفاهية، وتركنا المسلمين لما 
ادخرنا لهم من خيرات اآلخرة، فيحسب ضعفاء 
العقول أن للكفر أثرا في حصول المال، جعله 
اهلل للكافر ج���������زاء، فيتبعون دين الكفر لتخيلهم 
التالزم بين س���������عادة العيش وبين الكفر، فيؤول 
المعن���������ى إلى: لوال تجنب ما يفضي إلى عموم 
الكف���������ر وانقراض اإليم���������ان لجعلنا المال ألهل 
الكف���������ر خاص���������ة، أي واهلل ال يح���������ب انقراض 
اإليمان من الناس، ولم يقدر اتحاد الناس على 
مل���������ة واحدة، فاهلل لطيف بعب���������اده، بتعطيل ما 

يفضي إلى اضمحالل الهدى من بينهم.
ويحتمل أن يكون المعن���������ى: أن المراد بالناس 
بع���������ض طوائف م���������ن الناس، وه���������م أهل مكة 
وجمهورهم على س���������بيل االس���������تغراق العرفي، 

ويكون معنى أمة واحدة: اتحادهم في الثراء.
والمعن���������ى: لوال أن تصير أم���������ة من األمم أهل 
ث���������روة كلهم، أي وذلك مخالف لما قدره اهلل من 
اش���������تمال كل بلد، وكل قبيل���������ة وكل أمة على 
أغنياء وفقراء، إلقامة نظام العمران، واحتياج 
بعضهم لبعض، هذا لمال���������ه، وهذا لصناعته، 
وآخر لمقدرة بدن���������ه، لجعلنا من يكفر بالرحمن 
وه���������م أهل مكة س���������واء في الث���������راء والرفاهية، 
ويتلخ���������ص المعنى: أن الثراء والرفاهية ال يقيم 
المدب���������ر الحكيم لهما وزنا، فال يمس���������كهما عن 
الناكبي���������ن عن طريق الح���������ق والكمال، لكن ال 
يكون الناس س���������واء في الغن���������ى، ألنا لم نجعل 
ذل���������ك، وألنا قدرنا نظام الكون البش���������ري أن ال 
تكون أمة من األم���������م أغنياء ليس فيهم فقراء، 
ألنه يفضي إلى انخرام نظام االجتماع، وافتقاد 
احتياج بعضهم لبعض، فيهلك مجتمعهم، واهلل 

أراد بقاءهم إلى أجل هم بالغوه.
ومعنى: »لََّجَعْلَن���������ا ِلَمن َيْكُفُر« لقدرنا في نظام 
المجتمع البشري أسباب الغنى متصلة بالكفر 
باهلل، بحيث يك���������ون الكفر س���������ببا للغنى، ولو 

أراد اهلل ذلك لهيأ له أس���������بابه في عقول الناس، 
وأس���������اليب معامالتهم المالية، قّدر هذا ألن اهلل 
منع أسباب تعميم الكفر في األرض، لطفا منه 
ن كان لم يمنع وقوع كفر  باإليمان وأهل���������ه، واإ
جزئي قليل أو كثير من الكفر حفظا منه تعالى 

لناموس ترتيب المسببات على أسبابها.
أي لكان���������ت س���������قفهم ومعارجه���������م وأبوابهم من 
فضة وذهب، فإن ذلك أبهج إذا كانت متنوعة 

ملونة.
ومعن���������ى: »يظهرون« يعلن���������ون ويتكئون على 
س���������رر في دعة من العيش والخلو من التعب، 
وكل م���������ا ذكر من الس���������قف والمعارج واألبواب 
والس���������رر من الفضة والذهب متاع الدنيا، أما 

السعادة األبدية فهي للمتقين.
-36﴿َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر الرَّْحَمِن ُنَقيِّْض 

َلُه َشْيَطانًا َفُهَو َلُه َقِريٌن﴾:
ع���������اد الكالم هنا إلى عواق���������ب صرفهم عقولهم 
عن التدبر في الدعوة القرآنية، فكان انصرافهم 
س���������ببا ألن يسخر اهلل لهم ش���������ياطين تالزمهم، 
فال تزال تصرفه���������م عن النظر في الحق وأدلة 
الرشد، وهذا التسخير اقتضاه نظام تولد الفروع 
من أصوله���������ا، فال ُيتعجب من عمى بصائرهم 
ع���������ن إدراك الحق، وهذا من س���������نة الوجود في 
تولد األش���������ياء من عناصرها، فالضالل ينمى 
ويتولد في النفوس، ويتمكن منها مرة بعد مرة؛ 
حتى يصير طبعا على القلب وختما عليه، وال 
يضعف عمل الش���������يطان إال بتكرار الدعوة إلى 
الحق، وبالزجر واإلنذار، فمن زناد التذكير تتقد 
شرارات نور أضاءت فصادفت قوة نور الحق 
حالة وهن الشيطان فتتغلب القوة الملكية على 
القوة الش���������يطانية، فيفيق صاحبها من ضالله، 
ولوال ذل���������ك لما ارعوى ضال من ضالله، ولما 

نفع إرشاد المرشدين في النفوس.
ومعنى ﴿َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر الرَّْحَمِن﴾ تمثيل 
لحاله���������م في عدم فهم القرآن بحال من يعش���������و 
عن الش���������يء الظاهر للبصر، ولكنه ال يتمكن 
من رؤيته، أي من ينظر نظرا غير متمكن في 
القرآن، وال حظ له س���������وى سماع كلمات القرآن 
دون تدبر وقصد لالنتفاع بمعانيه فشّبه سماع 
الق���������رآن مع عدم االنتفاع به بنظر الناظر دون 
تأمل، وذكر الرحمن ه���������و القرآن المعبر عنه 

بالذكر.
ُنقيض له: أي نتيح ونهيئ، فهم أعرضوا عن 
القرآن لوسوسة الش���������يطان لهم، ألن الشيطان 
أصبح لهم قرينا، وقد أزال »ابن مرزوق الحفيد 
التلمس���������اني عن ابن عرفة التونسي حيرته في 
فهم كالم ابن حيان في قراءة »يعشو« بالرفع، 

و»نقيض« بالجزم. 
������ِبيِل  السَّ َعِن  َلَيُصدُّوَنُهْم  نَُّه������ْم  -37﴿وَاِإ

ْهَتُدوَن﴾: َوَيْحَسُبوَن َأنَُّهم مُّ
مثلث حالة الذين يعش���������ون عن ذكر الرحمن، 
وحال مقارنة الش���������يطان لهم بحال من استهدى 
قوما ليدلوه على طريق موصل لمراده فضللوه 
وصرفوه عن الس���������بيل الموصل، ورموا به في 
فيافي التيه غشا وخديعة، وهو يظن أنه سائر 

إلى حيث يبلغ مراده.
-38﴿َحتَّى ِإَذا َجاءَن������ا َقاَل َيا َلْيَت َبْيِني 

َوَبْيَنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَقْيِن َفِبْئَس اْلَقِريُن﴾:
أي قال الكافر متندما على ما فرط من اتباعه 
للش���������يطان واالنقياد ألمره، ق���������ال يا ليت بيني 
وبين���������ه بعد ما بين المش���������رق والمغرب، واتجه 
إلى ذم قرينه، وكأن���������ه يتخلص من المؤاخذة، 
ويلقي المس���������ؤولية على الشيطان الذي أضله، 
والمقصود تحذير الناس من قرين السوء، وذم 

الشيطان ليعافه الناس وليتخذوه عدوا. 
َلْمُتْم َأنَُّكْم  -39﴿َوَلن َينَفَعُكُم اْلَي������ْوَم ِإذ ظَّ

ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكوَن﴾:
التقدي���������ر، ال تلق���������وا التبعة عل���������ى القرناء فأنتم 
مؤاخذون بطاعتهم، وهم مؤاخذون بإضاللكم، 
فأنتم مش���������تركون في العذاب، ولن ينفعكم أنكم 
في العذاب مش���������تركون ألن ع���������ذاب فريق ال 
يخفف عن فريق، فقد تبين أنكم ظلمتم، وتقرر 

اشتراككم في العذاب، والمؤاخذة به، 
فال ينتفعون بشفاعة شفيع.

-40﴿َأَفَأن������َت ُتْس������ِمُع 
مَّ َأْو َتْهِدي اْلُعْمَي  الصُّ

َوَمن َكاَن ِفي َضَلٍل 
ِبيٍن﴾: مُّ

ه���������ذا يش���������ير إل���������ى 
في  توغلهم  م���������دى 
الضاللة، وعس���������ر 
منها،  انفكاكه���������م 
الكالم  انتقل  لذلك 
على  التهوين  إلى 
النبي-صل���������ى اهلل 
ما  وس���������لم-  عليه 
يعاني���������ه من الحزن 
إصراره���������م  م���������ن 

والكفر  العن���������اد  على 
والغ���������ي، وفيه تعريض 

إل���������ى التيئيس من اهتداء 
أكثرهم.

اإلن���������كاري،  االس���������تفهام  وهذا 
إلنكار أن يكون حرص الرس���������ول-

صلى اهلل عليه وسلم- على هداهم ناجعا، 
إذا كان اهلل قدر ضاللهم فأوجد أس���������بابه، أي 
أنت ال تس���������معهم وال تهديهم، بل اهلل يسمعهم 

ويهديهم إن شاء.
ومن بدي���������ع معنى هذه اآلي���������ة أن اهلل وصف 
إعراضهم عن الذكر بالعشا، وهو النظر الذي 
ال يتبين شبح الشيء المنظور إليه، ثم وصفهم 
هنا بالصم العمي، فإن تمحل الضالل وتأييده 
عراضهم  ينقلب بصاحبه إلى أشد الضالل، واإ
عن سماع القرآن وعن النظر في اآليات يشبه 
حال الص���������م العمي، وكل من كان في ضالل 
مبين، فحاله حال األعمى األصم على عموم 

األحوال.
������ا َنْذَهَبنَّ ِب������َك َفِإنَّا ِمْنُهم  -41-42﴿َفِإمَّ
نَتِقُموَن * َأْو ُنِرَينََّك الَِّذي َوَعْدَناُهْم َفِإنَّا  مُّ

ْقَتِدُروَن﴾: َعَلْيِهم مُّ
أي إن���������ا منتقمون منهم في الدنيا س���������واء كنت 
حيا أو بعد موتك، فاالنتقام من ش���������أننا وليس 
من ش���������أنك، ألنه بس���������بب إعراضهم عن أمرنا 

وديننا.
والذهاب به بمعنى وفاته، إن اهلل على عقابهم 
ش���������ديد االقتدار ال ينفلتون من���������ه، وال ينجون، 
ولعل هذا لدفع استبطاء النبي-صلى اهلل عليه 
وسلم- أو المسلمين من دعوته فأعلمه اهلل أنه 

ال يفلتهم من االنتقام على تقدير موته.
 -43﴿َفاْسَتْمِسْك ِبالَِّذي ُأوِحَي ِإَلْيَك ِإنََّك 

ْسَتِقيٍم﴾: َعَلى ِصرَاٍط مُّ
هذا أمر للنبي-صلى اهلل عليه وسلم- أن يثبت 
على دينه وكتاب���������ه، وأن ال يضعف عزمه في 
الدع���������وة ضجرا من تصلبهم في كفرهم ونفورهم 
من الحق، بعد أن هون عليه ما يالقيه من شدة 

الحرص على إيمانهم ووعده النصر عليهم.
واألم���������ر باالستمس���������اك بما أوح���������ي إليه، وهو 
القرآن، وأن الرس���������ول-صلى اهلل عليه وسلم- 

راس���������خ في االهتداء إلى م���������راد اهلل تعالى، كما 
يتمكن السائر من الس���������ير في طريق مستقيم، 
بال تردد في س���������لوكه، وال خشية الضالل فيه، 
وهذا تثبيت له، وثن���������اء عليه، بأنه ما زاغ قيد 

أنملة عما بعثه اهلل به.  
نَّ������ُه َلِذْكٌر لََّك َوِلَقْوِمَك َوَس������ْوَف  -44﴿وَاِإ

ُتْسَأُلوَن﴾:
هذا ذكر لحظ القرآن م���������ن المدح والنفع، فهو 
ذكر وتش���������ريف للنبي-صلى اهلل 
عليه وسلم- وألتباعه الذين 
ف���������إن هذا  به،  اهت���������دوا 
الدين يكسبه ويكسب 
قومه حسن السمعة 
بي���������ن األمم وذكرا 
والمعنى  وشهرة، 
أن القرآن سبب 
ألنه  الذك���������ر، 
يكس���������ب قومه 
يذكرون  شرفا 
به، فهو شرف 
ولقومك  ل���������ك 
قريش،  م���������ن 
فه���������و نزل بلغة 
فاحتاج  قريش، 
اللغ���������ات  أه���������ل 
لسانهم،  إلى  كلها 
وكل م���������ن يؤمن به، 
على  بذل���������ك  فش���������رفوا 
كما  اللغات،  أهل  س���������ائر 
قال القرطبي، وقومه هم قريش 
ألنهم المقص���������ودون بالكالم، أو جميع 
العرب، فإنهم ش���������رفوا بكون الرسول-صلى اهلل 
عليه وسلم- منهم، ونزول القرآن بلغتهم، ولواله 
ما كان للعرب من يشعر بهم، ويسمع بهم من 
األمم العظيمة الغالبة على األرض. وس���������ؤالهم 
في قوله: »وسوف تعلمون« سؤال تقرير، وهو 
سؤال المؤمنين عن مقدار العمل بما كلفوا به، 

وسؤال المشركين سؤال توبيخ وتهديد.
 -45﴿وَاْس������َأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن 
رُُّس������ِلَنا َأَجَعْلَن������ا ِم������ن ُدوِن الرَّْحَمِن آِلَهًة 

ُيْعَبُدوَن﴾:
لم يكن الرس���������ول-صلى اهلل عليه وس���������لم- في 
شك حتى يسأل، فسؤاله الرسل الذين من قبله 
متعذر في الواقع، ولكن المعنى: استقرأ شرائع 
الرس���������ل وكتبهم وأخبارهم ه���������ل تجد أنهم أمروا 

بعبادة غير الرحمن؟
ومعنى ال���������كالم: إنا ما أمرنا بعبادة آلهة دوننا 

على لسان أحد من رسلنا.
-46-47﴿َوَلَقْد َأْرَس������ْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا ِإَلى 
ِفرَْعْوَن َوَمَلِئِه َفَقاَل ِإنِّي َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِميَن * 
ْنَها َيْضَحُكوَن﴾: ا َجاءُهم ِبآَياِتَنا ِإَذا ُهم مِّ َفَلمَّ

في اآلية تمثيل حال الرس���������ول-صلى اهلل عليه 
وس���������لم- مع طغاة قومه واس���������تهزائهم به بحال 
موس���������ى مع فرعون وملئه، فإن للمثل والنظائر 
ش���������أنا في إبراز الحقائق، وتصوي���������ر الحالين 
تصويرا يفض���������ي إلى ترقب م���������ا كان إلحدى 
الحالتين من عواقب تلحق أهل الحالة األخرى، 
فإن فرعون ومأله تلقوا موسى بالكفر واالستهزاء 
واستضعافه، ألنه لم يكن ذا مال وبذخ، وهيأت 
اآلية » وَاْس���������َأْل َمْن َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك ِمن رُُّسِلَنا 
» فاآلية هيأت المقام لضرب هذا المثل بحال 

رسول جاء بشريعة عظمى قبل اإلسالم.
والضحك: هو عبارة عن االستخفاف باآليات 

والتكذيب بها. 

خمتصر تفسري ابن عاشور  450  
أ. د.  عمار الطاليب
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تقول األس���������تاذة غادة مجركش السورية األصل 
المقيمة بكن���������دا، وهي أس���������تاذة تعمل في مجال 
اإلرشاد األس���������ري، والخدمة المجتمعية، ومعلمة 
دائمة وباحثة في العالقات االجتماعية الرسالية، 
رش���������اد األفراد من تحقيق أهداف ذات  لتمكين واإ
قيمة، لرفع جودة حياتهم على المستوى الشخصي 
بالعالقات االجتماعية،  واألس���������ري وما يختص 
خاصة م���������ع العائالت العربي���������ة، القادمة حديثا 
إلى كندا، لمس���������اعدتهم عل���������ى االندماج والتأقلم 
م���������ع البيئة الجديدة وما يرافقها من تحديات تهدد 
الروابط بين أفرادها، وبدايتها كانت من سوريا ثم 
المحطة الرئيس���������ية من اإلمارات، ثم برنامج من 
بي���������روت، والتكملة في كندا، ومن ثم كان جوابها 
لن���������ا عن العنف في العال���������م ككل والعالم العربي 

كاآلتي : 
حين نتحدث عن العنف فإننا نتحدث عن ظاهرة 
ن اختلفت الجذور واألسباب من مجتمع  عالمية واإ
آلخر. صحيح أنه ممارس ضد الرجال والنساء، 
لك���������ن ال يمكن أن ننكر أن النس���������بة العالية منه 
موجهة للنساء واألطفال كونهما الحلقة األضعف 
والمعتمدة على غيرها اقتصاديا وعاطفيا وكونه 
ن كان هناك حاالت  – الرجل-األقوى جسديا، واإ
من عنف موجه من النساء ضد الرجال فمعظمها 

يأتي كردة فعل لصد هجوم أو حماية نفس.
ما نتفق عليه أوال أن سبب العنف األساسي في 
كل مكان هو وجود ش���������خصيات بنفسيات غير 
سوية تفتقد لقدرات شخصية ومهارات اجتماعية 
فتلج���������أ، كتغطي���������ة ع���������ن عجزه���������ا وتنفيس عن 
غضبها، لممارسة التعنيف واإلهانة، وقد تصل 
لحد اإلج���������رام والقتل بدوافع داخلية؛ كالتس���������لط، 
التحك���������م، إحكام الس���������يطرة،  والتمل���������ك، يتبعها 
غياب المحاسبة القانونية، والعواقب االجتماعية 
الرادعة، ما يلع���������ب دورا كبيرا في تغذية العنف 
بالغرب، ويدعمه التمييز العنصري التابع للجنس 
والجنسية، العرق، الدين... كالتمييز بين المرأة 
والرج���������ل مثال، بين المهاجر الجديد والقديم وبين 
المهاجر الش���������رقي والغربي وبين المس���������لم وغير 

المسلم .
من التحيزات مثال الف���������رص التي تعطى للرجل 
األبيض الشاب الغني ال تعطى لمن هو مختلف 
عن ذلك ويعتبر درجة أقل. قانونيا ال يجرؤ أحد 
عل���������ى التلفظ بذلك لكن متع���������ارف عليه )مقروء 
غير مكتوب(. وعلى هذا األس���������اس يتم تغطية 
ممارساته العنيفة وتمريرها. ال شك أن السلطة، 
والمرتبة الوظيفية والش���������كل والشباب هي ميزات 
تعطى األش���������خاص هالة اجتماعي���������ة من جهة 
ومش���������اعر بالفوقية من جهة أخ���������رى مما يزرع 
في عقولهم فكرة أّن ما هو مس���������موح لهم ممنوع 
على غيرهم، أضيف عل���������ى ذلك عوامل ثانوية 

كالضغط النفسي والمالي، اإلدمان وغيره.
أما ما يغذي التعنيف في الش���������رق األوسط فهو 
بال شك منظومة األسرة التي تشكلت من التقاليد 
االجتماعية المقيدة، ومن تفس���������يرات النصوص 
الدينية المش���������وهة، مما أدى لتش���������كل صور من 
النظام األبوي التس���������لطي، الذي يعطيه صالحية 
التربي���������ة والتأديب، البنته وزوجت���������ه وأخته مهما 
بلغت أعمارهن، وبكل الطرق مهما كانت منحرفة 
وغير الس���������وية، من دون أن يحمله أحد عواقب 
تعديه، بل على العكس هن���������اك فئات كثيرة من 
المجتمع تدعم توجهه بما فيهم بعض النساء.. 

 أين املخرج ومن أين نبدأ؟
الوعي بالخلل ال���������ذي يحدث واالعتراف به بكل 
جرأة وشفافية، ثم نشر هذا الوعي بكل ما نملك 

من أدوات، وهذا أقل دعم نقدمه لوقف الظلم في 
المجتمع، وال ينبغي أن نستهين بدور الكلمة، 

االهتمام بمشروع التربية كونها تلعب دورا رئيسا 
وأساسيا في تشكيل شخصيات مستقرة، والتركيز 
عل���������ى العدل في تربية الش���������باب والبنات، بدون 
تفرقة في المس���������ؤوليات والواجبات، إلرساء روح 
االحترام بين الجنس���������ين، إعادة تعريف وترسيخ 
وتحديد خط���������وط االحترام، الحرية الش���������خصية 

والخصوصية للبالغين،
اتخاذ إجراء حازم تجاه الشخص المتعدي ابتداء 

من القانون ثم المجتمع.
كلمة مهمة أقوهلا للمرأة

أن���������ت أيتها الم���������رأة لك دور أساس���������ي في وقف 
العنف ضدك باقتناع���������ك أوال بأن ما يحدث لك 
غي���������ر مقبول وال ع���������ادي وال تس���������تحقينه، تحت 
أي ظرف أو عذر م���������ن األعذار الجاهزة، التي 
تس���������تخدم ضدك من الرجل والمجتمع، فما هي 
إال تش���������ويش على الجرائم المرتكبة، كذر للرماد 
في العيون. الصبر على الظروف وتقبل الطباع 
الشخصية من ضعف وقلة ثقة ال بأس به، وهو 
خيارك بالنهاية، أما التعدي الجسدي واإلهانات 
اللفظي���������ة، فهو خط أحمر ال تس���������محي بتجاوزه 
م���������ن بداية الطريق، أم���������ا إذا كنت في منتصف 
الطريق فابدئي بتمكين ذاتك والمصادر العلمية 
متاحة أمامك بكبسة زر، واعلمي أيتها المرأة أن 

المتعدي يقتات على ضعفك.
وهذه األستاذة ربيحة جليد تشغل منصب أستاذ 
مكون م������ن الجزائر حدثتنا ع������ن هذه الظاهرة 

فقالت: 
أوال: م���������ن الممكن أن نعرف العنف بأس���������اليب 
متعددة لكن التعريف المؤكد أن ما نقصده بكلمة 
عنف هو اس���������تخدام وس���������ائل القوة والعنف ضد 
األشخاص، واستخدام التهديد البدني أو النفسي 
من أجل التأثير على األشخاص وحياتهم أو من 

أجل الحصول على شيئ رغمًا عنهم..
فالعن������ف بأنواع������ه له آثار س������لبية على الفرد 

والمجتمع ويمكن حصرها فيما يلي:
ما هي اآلثار الس���������لبية النتشار العنف؟ كما قلنا 
م���������ن قبل فإن انتش���������ار العنف ف���������ي المجتمع له 
العديد من اآلثار السيئة، كما أن له تأثيرا سلبييا 
للغاية على أم���������ان المجتمع وعلى إنتاجه وعلى 
ش���������عور كل فرد داخله، ومن الممكن أن نلخص 
معظم اآلثار الس���������لبية النتشار العنف في النقاط 

التالية:
التأثير الس���������لبي على األف���������راد الذين  يتعرضون 
للعن���������ف يتمثل في حدوث العديد من المش���������اكل 
النفسية لهم، مثل االضطرابات العقلية أو الخوف 
المرضي الذي يالزمهم بعد س���������نوات طويلة من 
توقف العنف اتجاههم وق���������د يلجأ البعض منهم 
إلى تعاطي المخدرات أو الكحول كوس���������يلة من 

وسائل تناسي العنف أو الهروب من آثاره.
من الممك���������ن أن يؤدي العنف إل���������ى العديد من 
الخس���������ائر المادي���������ة والجس���������دية لألف���������راد الذين  
يتعرضون له، فهن���������اك بعض األفراد يتعرضون 
إلصاب���������ات كبي���������رة أو عاه���������ات مس���������تديمة أو 

تشوهات..
ما هي األس���������باب التي يرّد إليها  ظهور العنف؟ 
م���������ن الممكن أن نقول أن ظه���������ور العنف يرتبط 
بالعديد م���������ن العوامل الثقافية والبيئية واألخالقية 
التي توفر بيئة خصبة لألش���������خاص بالقيام بمثل 
هذا الفعل الضار لكل األشخاص، وعدم مقاومة 
العنف أو عدم توضيح أنه س���������لوك مس���������تهجن 

وغير مقبول كان هو من أهم األس���������س التي قام 
عليها انتش���������ار العنف في المجتمعات العربية، 
وخاصة العنف ضد المرأة والعنف ضد الطفل، 
وه���������و من األمور التي ال تأخذ حقها في محاولة 
المنع أو الحد من انتشارها، أما أهم العوامل أو 
أسباب انتشار العنف فمن الممكن أن نذكرها في 

النقاط التالية:
ومن األس������باب التي ينجر عنه������ا العنف وهي 

كاآلتي:
عدم توافر فرص العمل: تعتبر البطالة من أهم 
العوام���������ل التي  تجعل األش���������خاص يجدون في 
العنف وسيلة للتعبير عن أنفسهم، ومن الممكن 

أن نق���������ول أن البطال���������ة تعتب���������ر من أهم 
المش���������اكل التي تنتشر بحدة في مجتمعنا 
العرب���������ي، وعدم وجود فرص العمل يؤدي 
إلى سقوط العديد من الشباب من مختلف 
الطبق���������ات في ف���������خ العن���������ف، وذلك ألن 
البعض يجد نفس���������ه في ف���������راغ دائم يوميا 

والفراغ قاتل..
الفق���������ر: الفقر أيض���������ا  يعتبر بيئة خصبة 
النتشار العنف، وحيث يوجد الفقر يوجد 
الجهل وتوجد البطالة، وفي س���������ياق وبيئة 
ال يتم فيها اس���������تهجان العنف أو اإليذاء 
البدني والنفس���������ي لألشخاص، فضال عن 
عدم توافر المتطلبات األساس���������ية للحياة 

الكريمة، يجد الفرد نفسه  متجها إلى سلوك كل 
األساليب العنيفة، للحصول على أبسط الحقوق 

التي يجب أن يمتلكها..
انتش���������ار تج���������ارة وتعاطي المخ���������درات: ميز اهلل 
اإلنس���������ان بالعقل وجعل العقل هو الميزان الذي 
يتحكم الش���������خص من خالله في س���������لوكه اتجاه 
نفسه واتجاه األش���������خاص المحيطين حوله، أما 
عن���������د تعاطي الش���������خص للم���������واد المذهبة للعقل 
والمخ���������درة فهو بذلك يفقد القدرة على الس���������يطرة 
على تصرفاته وس���������لوكياته، وبالتالي من السهل 
أن ينتش���������ر العنف بصورة سريعة في البيئة التي 

ينتشر فيها تعاطي المخدرات والكحول.
كذلك الشعور بالعنف والدونية: من جهة أخرى 
من أهم األس���������باب هو الشعور بالنقص والدونية 
وأن الجميع يتهمونه ويحاولون التقليل من شأنه 
لذا يلجأ بالدفاع عن نفس���������ه عن طريق استخدام 

كل أساليب العنف ضد الغير.
وأما األس���������تاذة ريم عدس التي تعرفنا بنفس���������ها 
فتقول: ريم عدس مهتمة بقضايا المرأة والمجتمع، 
ومؤسسة ملتقى أنا ملهمة الثقافي، مدربة تطوير 
ذات، إحدى القائمات على مبادرة إنصاف، أحمل 
شهادة في العلوم المالية والمصرفية، وشهادة في 
العلوم الش���������رعية، ودبلوم تفس���������ير القرآن، دبلوم 

االتصال والتواصل اإلنساني.
وها هي بعد أن عرّفتنا بنفسها ومستواها العلمي  
تدلي لنا برأيها في قضية العنف في العالم، ككل 

والعالم العربي خاصة، فتقول: 
-1 م���������ن أس���������باب العنف في العال���������م عامة هو 
استضعاف الجنس األنثوي أما في عالمنا العربي 
فإضافة إلى ذلك يعزى ذلك إلى الجهل والتخلف 
وانع���������دام أفق التفكير وتحكي���������م العادات والتقاليد 
والفهم الذك���������وري، والتأوي���������الت الدينية الخاطئة 

واالفتقار إلى فهم روح الشريعة.
ويرجع العنف أيضا إلى غياب س���������لطة القانون، 
وع���������دم تحكيم الش���������ريعة اإلس���������المية، وضعف 
قصاء المرأة  المؤسسات المجتمعية والقانونية، واإ
عن الس���������احة دينيا ومجتمعيًا وفكريًا وعمليًا، وال 

نس���������تثني دور األوضاع االقتصادية والسياسية، 
التي أثرت على الرجل والمرأة على حد س���������واء، 
كل ذلك أّدى إلى تعنيف المرأة معنويا )نفس���������يا 
وعاطفيا( وجس���������ديا، وقد امتد ذلك إلى األس���������رة 
ككل، والذي امتد ف���������ي الكثير من األحيان إلى 
جريمة القتل: كقضايا جريمة القتل التي نسمعها 
ونق���������رأ عنها في إعالمن���������ا يوميا، فالمس���������ؤولية 
اليوم ملقاة على أفراد ومؤسس���������ات رجاال ونساء 
من خالل وجود مؤسس���������ات. وجود مؤسس���������ات 
اجتماعية  وجهات مختصة لتمكين المرأة نفسيا 
ومعنوي���������ا واقتصاديا ولتثقيف الرجل والمرأة على 

حد سواء بحقوقهما وواجباتهما .

2 - دم���������ج دور المرأة ف���������ي المجتمع اقتصاديا 
وسياسيا وفقهيا. 

3 -  تعزيز دور الش���������ريعة اإلسالمية وفهم روح 
هذه الشريعة ونبذ التطرف والذكورية الفقهية. 

4 - تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية 
ونبذ العشائرية والعادات والتقاليد. 

5 - تغيير المفاهيم االجتماعية والمجتمعية بما 
يخص قضايا المرأة.

وعندما وجهنا الس���������ؤال إلى األستاذة غادة قدسي 
الفلسطينية األصل أستاذة علم االجتماع، ومرشدة 
تربوية في الحقل الدعوي للمرأة، والمهتمة بالطفل 

والمرأة من الجانب النفسي التربوي..
فهي تقول من جهتها: أن العنف في العالم ككل 
أصبح ظاهرة البد من دراستها جديا ووضع حد 
لها، ألنها في تفاقم كبير وهذا ناتج عن العدوانية 
والتنمر انطالقا من البيت إلى المدرس���������ة، ومن 
أبس���������ط تجليتها التربية  بالص���������راخ، إلى العالم 

الخارجي الذي ال يرحم..
وُيعد العنف ضد الم���������رأة والفتاة واحدا من أكثر 
انتهاكات حقوق اإلنس���������ان انتش���������ارًا واس���������تمرارًا 
وتدميرًا في عالمنا الي���������وم، ولم يزل مجهوال إلى 
حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر اإلفالت 

من العقاب والصمت والوصم بالعار..
وبش���������كل عام يظهر العنف في أش���������كال جسدية 

وجنسية ونفسية وتشمل:
عنف العش���������ير )الضرب، اإلس���������اءة النفس���������ية، 

االغتصاب الزوجي، قتل النساء(؛
)االغتصاب،  الجنس���������ية  والمضايقات  العن���������ف 
األفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير 
المرغوب فيه، االعتداء الجنسي على األطفال، 
الزواج القسري، التحرش في الشوارع، المالحقة، 

المضايقة اإللكترونية، االتجار بالبشر(.
إننا اليوم بحاجة إلى العودة باإلنسان إلى الفطرة 
الس���������ليمة، حتى ال يكون وباال على نفسه وعلى 
مجتمعه وحضارته، وهذا ما يس���������تدعي تضافر 
جه���������ود الجميع لتحجيم ه���������ذه الظاهرة والحد من 

انتشارها....  

العنـــف فــي العــالــم العربــي: واقــــع وحلـــول
األلفة بني الّناس سنة فطرها اهلل يف قلوب األسوياء منهم، وحينما تغيب احلجة وتنكسر النفس وتصيبها العاهات النفسية وتفقد بوصلة القيم تلجأ إلدارة اخلالف بلغة العنف، فتحيد عن طبيعتها اإلنسانية 
َبا ُقْرَبانًا َفُتُقبَِّل ِمن َأَحِدِهَما َوَلْ ُيَتَقبَّْل ِمَن اآلَخِر َقاَل أَلَْقُتَلنََّك...{، هكذا هي الطبيعة اإلنسانية ملا تصيبها  قِّ ِإْذ َقرَّ وهو ما عرب عنه اهلل يف معرض حديثه عن ابن أدم يف قوله:} َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْ آَدَم ِباحْلَ

علل النفوس تظهر عوارضها يف السلوك العنيف، املخالف لفطرة التسامح واحللم. ولعّل الوقوف على أسباب انتشار العنف يف حل النزاعات االجتماعية واقرتاح احللول لذلك من أهم املسائل اليت البد 
للمصلحني والباحثني االهتمام بها، خاصة حينما تصري ظاهرة اجتماعية تتسم بها اجملتمعات وترهق مثارها خمتلف السلطات، ومن املظاهر اليت كثر احلديث عنها يف خمتلف القنوات ووسائل التواصل 

االجتماعي تلك العصابات اليت مّكنت النتشار العنف يف  الشوارع واألحياء، مما دفع باملشرع اجلزائري إىل سن قوانني لردعها.   وقد ارتأت البصائر أن تساهم يف إلقاء الضوء على هذه الظاهرة لتمكني القارئ 
من فهمها ودفعه إىل املساهمة يف دعم جهود الدولة للحيلولة دون انتشارها ولذلك أجرت هذا الروبورتاج للتعرف على مدى انتشار ظاهرة العنف، وكيف تنامت يف اآلونة األخرية يف العال عامة، ويف البلدان 

العربية واإلسالمية خاصة، واستضفنا لذلك مجهرة من  األستاذات املختصات يف جمال املرأة والطفل  وإليكم ما تفضلن به علينا يف هذا الشأن:
إعداد: السيدة السائحي
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التطوع ملساعدة الفالحني:
بعد  الجزائر  في  الزراعي  اإلصالح  عرف 

االستقالل إصالحين:
الذاتي لألراضي  التسيير   األول تحت عنوان 
والمزارع، التي كانت بحوزة الكولون، وقد تأسس 
بلة  بن  أحمد  الرئيس  عهد  في  اإلصالح  هذا 
رحمه اهلل سنة 1962م، واستمر إلى 1970م، 
ومن أهدافه: جمع الفالحين في إطار تعاونيات 
األرض،  فالحة  في  واستقاللهم  ذاتيا،  مسيَّرة 
آلت  لما  منتجاتها. ونظرا  تسويق  في  والحرية 
إليه الفالحة في إطار التسيير الذاتي في مجال 
التسيير؛  على  الفالحين  قدرة  وعدم  الزراعة، 
على  أو  األرض  فالحة  مستوى  على  سواء 
أعادت  الدولة  فإن  للمنتوج،  التسويق  مستوى 

النظر في بنية هذا اإلصالح.
الهواري  الرئيس  عهد  في  الثاني  اإلصالح 
بومدين رحمه اهلل،  حيث أعاد  هيكلة األرض 
لمن  )األرض  مبدأ  وفق  وتوزيعها  الفالحية 
يخدمها(، وفي إطار ثورة زراعية شاملة برؤية 
عام  الزراعية  الثورة  ميثاق  تضمنها  جديدة 
التوزيع  إعادة  أهدافها:  أهم  ومن  1971م، 
وتجنُّب  الجزائرية،  األرض  على  السكاني 
الهجرة والتجمع في أكواخ حول المدن، وكان 
بومدين  الهواري  الرئيس  بقيادة  الثورة  مجلس 
يرى أن الزحف الريفي يمكن توقيفه من خالل 
بناء القرى االشتراكية التي تتوفر على شروط 
مثل  مثلها  للفالحين،  الضرورية  المعيشة 
والسكن،  والصحة،  والتعليم،  كالعمل،  المدن؛ 
والكهرباء، والماء، والمسجد.. ومختلف المرافق 

الضرورية.
ويؤمنوا  اإلصالح  هذا  الفالحون  يعتنق  ولكي 
َتَبنَّى  لنجاحه،  بهم  المنوط  الدور  ويلعبوا  به 
الطلبة في الجامعة المشروع الثوري لإلصالح 
لنجاح  الحية  القوى  من  باعتبارهم  الزراعي 
الهواري  الرئيس  كان  كما  االشتراكية،  الثورة 
من  وليس  بالطلبة،  لقاءاته  في  يقول  بومدين 
أوساط  في  والعيش  التطوع  إال  لذلك  سبيل 
خالل  االشتراكي  النظام  إطار  في  الفالحين 

عطلهم الجامعية.
 لكن هذا االتجاه نحو التطوع، لم يكن للطلبة 
الجامعيين بعد االستقالل السبق فيه؛ فقد سبقهم 
وشيوخهم  الباديسيون  الطلبة  الثالثينيات  منذ 
)في نوع من التطوع( من خالل انتشارهم في 
الوعي  لنشر  والجبال  والمدن  والمداشر  القرى 
خصوصية  على  والحفاظ  الجزائرية،  بالُهوية 
العربي اإلسالمي  الجزائر وانتمائها األمازيغي 
مستلهمين مقولة الشيخ عبد الحميد ابن باديس: 
)أنا أمازيغي عرََّبني اإلسالم( و)شعب الجزائر 

لى العروبة ينتسب(.  مسلم واإ
 ومما يحمد للحركة الباديسية )وأنا أحد الطلبة 
عن  بعيدة  كانت  أنها  بمدارسها(؛  الناشئين 
التبني للمكون السياسي، وهو ما ميَّز الحركة 
اللحمة  أعادت  الجزائر كونها  في  اإلصالحية 
بين الجزائريين، وهيأت األرضية لثورة 1954 
المباركة، التي لم تكن ثورة مفكرين أو عمال 
بل  إقطاعيين..  أو  سياسيين  أو  فالحين  أو 
الباديسية  الحركة  تتبن  ولم  أمة(،  )ثورة  كانت 
الشرق  في  كمثيالتها  اإلسالموية  األفكار 
في  أتاترك(  كمال  )ثورة  بعد  خاصة  العربي، 
تركيا عام 1924م، األمر الذي سهل لها أن 

لتطابِق  التحرير،  تكون عنصرا هاما في ثورة 
أفكارها التحررية مع أفكار الحركة الوطنية في 
الجزائر في مقاومة االستعمار، فتكفلت بالتربية 
طلبتها:  من  فإن  الذكر  سبيل  وعلى  والتعليم، 
الرئيس الجزائري هواري بومدين، ورابح بيطاط، 

محمد الصالح يحياوي وغيرهم.
 أما نظرة الشيخ عبد الحميد بن باديس وعلماء 
في  اإلصالحية  الحركة  زعماء  إلى  مدرسته 
الدين  جمال  الشيخ  أمثال:  اإلسالمية  البالد 
والشيخ رضا،  والشيخ محمد عبده،  األفغاني، 
المهدي؛  والشيخ  الخطابي  الكريم  والشيخ عبد 
اجتماعيين،  إليهم كونهم مصلحين  فقد نظروا 
التي  األسباب  خالل  من  إليهم  ينظروا  ولم 
أْوَجدتهم في المجتمعات العربية و اإلسالمية، 
كما لم ينظروا إلى دعوات النهضويين العرب 
نظرة عدائية، وبذلك تميزت الحركة اإلصالحية 
في  االنتشار  لها  وكان  غيرها  عن  الباديسية 
الرائد  الدوَر  فلعبت  الجزائري،  الوطن  عموم 
الذي يحسب لها في مجال التربية والتعليم من 
خالل مدارسها المنتشرة في عموم الجزائر قبل 

شبيه  لها  ليس  أنه  كما  التحرير.  ثورة  وخالل 
في كل الحركات النهضوية في العالم العربي 
الجزائرية(  )األمة  ُهِوية  على  الحفاظ  لتبنيها 
ومحاربة الجهل في األوساط الشعبية. )شعب 
لى العروبة ينتسب( أي ينتسب  الجزائر مسلم واإ

ثقافيا.
ولم يكن التطوع الجامعي مقصورا على طلبة 
الطلبة  كان  فقد  فقط،  الجزائرية  الجامعات 
الحدث  هذا  في  يسهمون  بالخارج  الجزائريون 
الذي صادف هوى فكريا وعمليا لديهم، فانتظموا 
في  الفالحين  بمساعدة  تتكفل  وأفواجا  لجانا 
)قرى الثورة الزراعية(، أو في القرى والمداشر 
األخرى، وبدأوا يتجندون في عطلهم الجامعية 
للذهاب أفواجا في رحالت التطوع، وساعد على 
ذلك موافقة حزب جبهة التحرير الوطني، مما 
جعل البلديات تستقبلهم وتنقلهم عبر شاحناتها 
وكان  النائية،  القرى  إلى  وجراراتها  وسياراتها 

الطلبة المتطوعون يقومون بأعمال ثالثة:
الفالحين  يتمثل في مساعدة  األول عضلي:   

في عملهم الفالحي اليومي.
الثاني صحي: حيث إن بعض طالب وطالبات 
الطلبة  أفواج  ضمن  كانوا  الطب  كليات 
الصحية،  التوعية  في  يسهمون  المتطوعين؛ 
في  عالجها  يمكن  التي  األمراض  وكشف 

القطاعات الصحية أو في المستشفيات.
توعية  جلسات  في  الفالحين  لقاء  والثالث:   
الكادحة  الفئة  دور  وعن  الزراعية،  الثورة  عن 
المالية  البرجوازية  ترك  وعدم  انتصاراتها  في 
واالقطاعية تتسرب إليها لتسلب منها أراضيها 

وحقوقها.
وأذكر مرة أنه نشب خالف في حوار بين طالب 
جهات  في  الفالحين  مع  جلسة  في  وطالبة 

بسكرة، في موضوع حقوق الفالح في األرض 
و  يزرعها  لمن  )األرض  ومفهوم:  واإلنتاج، 
دفاعها  في  مقنعة  الطالبة  فكانت  يستثمرها(، 
عن وجهة نظرها عن األرض واالستفادة من 
أحدهم  وقال  الفالحون  بها  فأعجب  خيراتها.. 
مستفزا زميلها: )عيشة خير من عياش والنعجة 
فانتشت  )خير/أفضل(،  لكباش(  من  خير 
الطالبة ورأت أنها فرصة لشرح رغبة تراودها، 
فشرحت أهمية تعليم البنات، وفتح المجال لهن 
لدخول المدارس، وَسَيُكنَّ خيرا على أسرهن و 
بالهزيمة،  أحس  قد  زميلها  أنَّ  وَبَدا  وطنهن.. 
فأراد أن يخفف عن نفسه فاستدار إلى زمالئه 
وقال منتقدا: )َمْهُبوَله وقالوا لها زََغْرِتي(. ومما 
يالحظ أن الطلبة الذين يدرسون باللغة العربية 

قلت مشاركتهم في هذا التطوع.
الطلبة؛  بعض  إليه  انتمى  آخر  تيار  وهناك 
اعتمد مرجعية )القيم(، وبقي بالجامعة والمدن، 
ويرى أن ظاهرة التطوع المشترك خارج الجامعة 
يكن  لم  آخر  وانتهج طريقا  مقبول،  غير  أمر 

متوافقا مع غيره من التيارات األخرى.

لكن ما يالحظ على بعض التنظيمات الطالبية 
إلى  يؤدي  الذي  النقابي،  العمل  إلى  الميل 
وحتى  الطلبة  حقوق  عن  والدفاع  التضامن 

األفكار في ثوب الحقوق دون تمييز. 
أذكر من اإلضرابات التي بدأت تتجلى معالمها 
عن  اإلضراب  1969؛  السنة  من  ابتداء 
الدخول إلى المطعم الجامعي، أو تنظيم وقفات 
الجامعي  المطعم  إلى  الدخول  أو  احتجاجية، 
الوجبات  توزيع  وقت  عنه  العمال  بعاد  واإ
بخدمة زمالئهم  الطلبة  بعض  ويقوم  الغذائية، 

دون دفع ثمن الوجبة. 
مصطلحات جدالية في األوساط الطالبية خالل 

فترة الستينيات وأوائل السبعينيات:
في ذلك الجدال و ذلك الصراع برزت مجموعة 
بها  َيْنعت  صفات  كانت  المصطلحات  من 
أو  رأي  لتوضيح  بعضا،  بعضهم  الطلبة 
موقف، أو تعبيرا عن موقف أشخاص آخرين 
الباديسي،  اإلخواني،  التقدمي،  الرجعي،  كــ: 
)نسبة  الباكسيست  األخ،  الرفيق،  الحنتيت، 
للحزب غير المعترف به آنذاك حزب الطليعة 
إلى  )نسبة  البعثي  التروتسكي،  االشتراكية(، 
إلى  نسبة  َلْعُروِبي  ومنه  العربي  البعث  حزب 
القوميين العرب(، حزب فرنسا، الجبهوي )نسبة 
إلى جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم في 
غير  أخرى  لتيارات  فكرية  اتجاهات  مقابل 
ومقوالت  مصطلحات  جانب  إلى  معلنة(.. 
من  ْمَتْوَرز  ــ   : كـ  الشعبية  الحياة  من  نابعة 
رومي،   ــ  دينه(  عن  متخلٍّ  )ُمَتَجنِّس  معانيه 
إلى  أخبار زمالئه  ينقل  الواشي  بمعنى  بيوع  
اآلخرين، ومثله )مرابط وبوليس(، َقاوري معناه 
بالتركية )كافر( )القاف تنطق جيما مصرية(. 
وأسماء أخرى تطلق جزافا نتيجة االنفعال، أبو 

جهل، منافق، أعرابي، عربان، اْهَمْج..
تلخص  كانت  التي  األقوال  و  األمثال  ومن 
ما  )فالن  الطلبة:  بين  شائعة  وأحوال  مواقف 
)فالن  و  الراعي(،  ْب  اْيَغضَّ ما  الذيب  يجوع 
)H.T.M( أي )اْحِشيَشة طالبة معيشة(؛ داللة 
على الالمباالة بما يجري، و )راقدة و ْتَماْنجي/

مرة  وأذكر  بالزيت(.  َمْطِلي  و)حوت  تأكل(.. 
تعتز  طالبة  سمعت  الكلية  ساحة  في  كنت 
حوار  بعد  زمالئها  أمام  الباديسي  بانتمائها 
َضوَّاية..(  النجوم  َلْقَمر  اْيِغيْب  )كي  فقالت: 
والمثل الشعبي واضح في الموقف المضروب 

له. 
المصطلحات  أو  المسميات  هذه  أن  ويالحظ 
التي شاعت في األوساط الطالبية داخل الحرم 
الجامعي لها خلفيتها الفكرية والتاريخية، وترمز 
طبيعة  وتلك  التطرف،  إلى  أو  الوسطية  إلى 

الشباب في حيويته.
وهذا  الجدل  هذا  رغم  الجامعة  كانت  لقد   
يتسم  الوطنية  المصلحة  قوامه  الذي  الصراع 
طلبتها بالحيوية والنشاط والتنافس في الدراسة، 
والمستويات.  المراحل  مختلف  في  والتحصيل 
تلك  في  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  وكان 
اختالف  على  الطلبة  مع  الحوار  دائم  الفترة 
الجلسات  يعقد  كان  فقد  وأفكارهم،  ميولهم 
العاصمة  وفي  الواليات  في  معهم  العديدة 
تسيير  في  ويستمع آلرائهم  انشغاالتهم،  لطرح 
في  حزبيين  قادة  مع  االشتراكية  المؤسسات 
عقده  لقاء  حضرت  أنني  أذكر  حر..  نقاش 
محافظ حزب جبهة التحرير الوطني بقسنطينة 
السيد )دْقِسي( وكان النقاش حادا حول موضوع 
فقام طالب وقال  للمناضل،  الثورية  المسؤولية 
وتحث  الثورية  المسؤولية  عن  تتكلم  أنت  له: 
عليها وقريبك الطالب في الجامعة يرى خالف 
وطرحها،  أفكاره  في  حر  هو  له  فقال  ذلك، 
اإلرادة  بأن يصطف ضد  له  ُيسمح  لن  ولكن 

الجماهيرية.  
ومن محامد الرئيس الهواري بومدين رحمه اهلل 
أنه كثيرا ما يدخل في حوارت ونقاشات طويلة 
على  سواء  منها؛  بعضا  حضرت  الطلبة  مع 
الدور  أو على مستوى  الثوري،  الفكر  مستوى 
المسؤولية  توليه  أثناء  الطالب  سيلعبه  الذي 
من  ينزعج  يكن  ولم  وطنه،  لبناء  التاريخية 
الفالحين  أو  الطلبة  مع  يجريه  الذي  النقاش 
حيثما حل في لقاء جماهيري، وُرِوي أنه كان 
ومحمد  أحمد  قايد  أمثال  الحزب  لقادة  يقول 
يحياوي  الصالح  ومحمد  مساعدية  الشريف 
آراءهم،  واسمعوا  الطلبة  )حاوروا  وغيرهم: 
فمهما كانت فهي خميرة للفكر الثوري، ومهمة 

للمناضل الحزبي(.
جلسة  في  الطلبة  أحد  أن  أيضا  مرة  وأذكر 
)الجامعة  المسماة  االجتماعات  بقاعة  عامة 
قال  بقسنطينة  المركزي  البريد  خلف  الشعبية( 
بأنه  الحوار  أدار  الذي  الحزبي  المسؤول  عن 
)َتغـيَّـر(، فسأله زميله ما الذي تغير فيه؟ فقال 
لقد اتسعت معارفه!، يبدو أنه يقرأ، فتجرأ وسأل 
المسؤول الحزبي أمام زمالئه الطلبة عن تنوع 
كنا  ما  غير  نراك  إننا  قائال:  ومعارفه  أفكاره 
نعهدك من قبل!!، فقال له المسؤول الحزبي: 
تعلَّم،  بما  يكتفي  وال  ويتكوَّن،  يقرأ  المناضل 
وذكر له اسماء ُكتَّاب وقادة حزبيين استفادت 
منهم البشرية، فصفق الطلبة إعجابا بالمسؤول 
الحزبي؛ ألنه يقرأ تجارب اآلخرين ليكون أهال 

للقيادة.
 هكذا كانت تلك الفترة، تتسم بالنقاش في قضايا 
ومع  الحزب  قادة  مع  االشتراكية  الدولة  بناء 
الرئيس  يراه  كان  مما  الدولة،  في  المسؤولين 
الصحيح  الطريق  اهلل  رحمه  بومدين  الهواري 

لبناء الدولة.
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الـمشــــروع التــربــوي القــرآنــي القــاعــــدي  شعبة تقرت

فــي أحكـــام الّتـجــويــد الـمقتــرحــة جلـــزء "عــــــّم ":

* برنــامــــج  األنـاشـيـد الـمختارة 

علمتن���������ا التجربة في المدارس القرآنية العبر 
التالية:

1( أنه ليس بالض���������رورة أن كل من التحق 
بالمدرسة القرآنية يختم القرآن العظيم كله.

2( أن أغل���������ب المتمدرس���������ين ينقطعون عن 
التم���������درس بمجرد تقدمهم إلى المس���������تويات 

العليا من التعليم المدني.
3( أن التعلي���������م المدني ضيق الخناق على 

التعليم القرآني من حيث التوقيت الزمني.
4( أن أغلب أولي���������اء التالميذ يرغبون عن 
التعليم القرآني ويقدمون التعليم المدني عنه 

..
وعليه: 

انطالقا من "الجهاد الفكري" في صّد "غارة 
الغزو الحض���������اري" وتحقيق���������ا للخصوصية 
الحضاري���������ة والقيمية ألبنائن���������ا والوقوف في 
و"المس���������خ  الحضاري"  "االنس���������الخ  وج���������ه 
القيمي" الذي ينخر شبابنا وشاباتنا وضمانا 
العلماء  ِارتأت جمعية  الديني،  لمس���������تقبلهم 
المسلمين الجزائريين )شعبة تقرت( أن تضع 
بين أيديكم هذا المش���������روع التربوي القاعدي 
الذي يضمن الحد األدنى من التعليم القرآني 
في عق���������ول أبنائنا مما يبقي لهم زادا معرفيا 
وعقائديا وتاريخيا فيما يستقبل من أعمارهم، 
ومرجع���������ا ثابتا يأوون إليه كلم���������ا تقلب بهم 

الزمان وطوحت بهم المفاهيم واألفكار.
ويتمثل هذا المشروع في اآلتي:

* أن نركز على ج���������زء "عّم � الّنبأ � الناس" 
فق���������ط وكتكوين قاعدي مرّكز يس���������تغل كل 
المعلومات: العقائدية والتشريعية والتاريخية 
واللغوي���������ة والتجويدية والفنية، في هذا الجزء 
ويس���������تمر هذا المش���������روع مع األطفال لمدة 
عامين كاملي���������ن، تتخلله اختب���������ارات دورية 
بين الفينة واألخرى في المعلومات الّسابقة، 
ويكلّ���������ُل الناجحون بش���������هادة "التعليم القرآني 

القاعدي".
* من يرغ���������ب من تالميذنا ف���������ي مواصلة 
التم���������درس عندنا، ُيفس���������ح ل���������ه المجال حرّا 
طليق���������ا من أي الّس���������ور أو األحزاب ش���������اء 
ليواص���������ل حفظه، بعد أن ضمّنا أنه تش���������ّبع 
من معلومات المش���������روع القاعدي واستوعب 
أغلب المفاهيم الت���������ي تلقاها، وال علينا بعد 
ذلك إن ِاستمّر أو ِانقطع، ما دام ذلك الزاد 
المعرفي القرآني الذي تلقاه في صغره سيبقى 
معه وفيه إلى ُأخريات ُعُمره، فمهما طّوحت 
به الحياة فسوف يؤوب إلى آخيته ال محالة 
وصدق رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:» 
َمَثُل اْلُمْؤِمِن، َوَمَث���������ُل اْلِيَماِن َكَمَثِل اْلَفَرِس 
نَّ  ِف���������ي آِخيَِّتِه َيُجوُل، ُثمَّ َيْرِجُع ِإَلى آِخيَِّتِه، وَاِإ

اْلُمْؤِمَن َيْسُهو ُثمَّ َيْرِجُع ِإَلى اْلِيَماِن«.

املشروع مفصال:
يحت���������وي برنام���������ج المش���������روع الموضوعات 

التالية:
-1 حفظ الج���������زء القرآني الثالثين )من عّم 

إلى الّناس( ِاستظهارا وتلقيا.
-2 التركي���������ز على الحكم التجويدي البارز � 

فقط � في كل سورة.
-3 حفظ معاني األلفاظ الغريبة لكل سورة 

)للشيخ حسنين مخلوف رحمه اهلل(.
-4 ربط السور القرآنية بالقصص وأسباب 
النزول الصحيحة فيها واقتناصها تصريحا 

أو تلميحا.
-5 تدعيم المعلومات المس���������توعبة بأناشيد 

وترانيم مختارة وهادفة.
-6 التش���������ديد على اس���������تعمال اللغة العربية 
في التخاط���������ب والمحادث���������ة داخل الحصة 

وخارجها.
-7 الدع���������م البيت���������ي ) المنزل���������ي ( بأعمال 
فنية وحلقات حوارية هادفة وترس���������يخ عادة 

المطالعة.
هذه ه���������ي محتوي���������ات المش���������روع القاعدي 
التي ُيش���������ّبع بها التلمي���������ذ والتي نعمل على 
أن يس���������توعبها في هذين الحولين، على أن 
يجري كل ذلك في إطار األهداف والمقاصد 

التالية:
أ ( الح���������رص على التربية قبل التعليم، ألنها 
هي التي تحقق الهدف الرسالي األعلى وهو 

"التزكية".
ب ( التركي���������ز على الربانية واألخالقية ألنها 

هي جوهر الّدين وسرّه.
ت ( ضرورة الربط بين كل ما هو » تكويني 
وتشريعي « � » طبيعي وديني « في السور 

لصناعة العقلية المتوازنة.
ث ( ِاس���������تهداف تكوي���������ن رس���������الي وجهادي 
ودعوي، وترس���������يخ عقي���������دة إرادة اآلخرة من 

وراء كل نشاط دنيوي.
البرنامج بالتفصيل

وذلك كالتالي :
* يف احلفظ والتكرار :

* تلقين الّسور الّصغيرة سورة سورة بأحكام 
الّتجويد.

* التنبي���������ه على الحكم الّتجويدي البارز في 
الّسورة وتطبيقه مع الّتالميذ واحدا واحدا.

* ِاس���������تظهار التالميذ للّس���������ور المحفوظة 
واحدا واحدا.

* تك���������رار نص���������ف ½ ف���������ي كل حصة من 
المحفوظ تصاعديا من الناس إلى الّنبأ.

* ال ُيسمح مطلقا قراءة القرآن الكريم هذرمة 
بال أحكام.

* يف اللغة وغريب األلفاظ :
* حفظ الكلمات الغريبة بعد بيانها.

* تركيب جمل تح���������وي األلفاظ الغريبة من 
اجتهاد التالميذ.

* االستعانة بالحاسوب لبيان معاني األلفاظ 
مصّورة.

* يف القصص وأسباب النزول:
 1. قص���������ة آدم عليه الس���������الم والش���������يطان 

)سورتي الناس والفلق(.
2. قصة المس���������يح عيس���������ى بن مريم عليه 

الّسالم )سورة الخالص(.
3. قصة أبي لهب وزوجه ) سورة المسد : 

تّبت يدا أبي لهب(.
4. قصة فتح مكة ) سورة النصر(.

5. قصة مفاوض���������ة قريش للنبي صلى اهلل 
عليه وس���������لم: ُاعُبد آلهتنا يوما .. ) س���������ورة 

الكافرون(.
6. قصة قول المشركين أّنه صلى اهلل عليه 
وس���������لم " أبتر“ لّما مات ِابنه القاسم ) سورة 

الكوثر(.
7. قصة قريش ) سورة قريش(.

8. قصة حادثة الفيل ) سورة الفيل(.
9. قصة الصحابي الجليل الذي أكرم النبي 

صلى اهلل عليه وسلم ) سورة التكاثر(.  
10. م���������ن هم أه���������ل الكتاب م���������ن اليهود 

والّنصارى؟ )سورة البّينة(.
11. قصة ليلة القدر ) سورة القدر(.

12. قص���������ة غار حراء وبداية نزول الوحي 
)سورة العلق(.

13. قصة أرض الّنبوّات ) سورة الّتين(.
14. قصة فتور الوحي ) سورة الّضحى(.

نفاقه  15. قصة أبي بكر رضي اهلل عنه واإ
على الّدعوة ) سورة اليل(.

16. قصة صالح عليه الّسالم والّناقة )سورة 
الّشمس(.

17. قص���������ة أصح���������اب األخدود ) س���������ورة 
البروج(.

18. قصة قتل الموءودة في الجاهلية )سورة 
الّتكوير(.

19. قصة ابن أم مكتوم ) سورة عبس(.
20. قصة موس���������ى عليه الّس���������الم وفرعون 

)سورة الّنازعات(.
21. قص���������ة الوحي ومعارضة المش���������ركين 

)سورة الّنبأ(.

نس���������أل اهلل تعال���������ى أن  يرزقن���������ا الخالص 
ياكم  في الق���������ول والعمل، وأن يس���������تعملنا واإ
ياكم لما يحب  في مراضي���������ه،  وأن يوفقنا واإ

ويرضى .

إجناز  وإعداد: أ.  عبد السالم محصي
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نظمت شعبة عين ولمان ندوة تربوية 
بالمركز  القرآن���������ي  التعليم  لمعلم���������ي 
الثقافي اإلس���������امي، يوم السبت 12 
جمادى الثانية 1443ه�/ 15 جانفي 

 . 2022
     حيث أن المكتب الوالئي لشعبة 
س���������طيف ينظم هذه الندوات ش���������هريا 
عبر المقاطعات الستة التي يؤطرها 
265 معلما ومعلمة، وما يقارب من 

8892 متمدرسا أو طالب علم.
موض���������وع الندوة: توجيه���������ات تربوية 
لمعلمي الق���������رآن ] يوم تكويني لفائدة 

معلمي المدارس القرآنية[.
َر هذه الندوة: األستاذ عبد الكريم  • َأطَّ

بلقيدوم واألستاذ فرحات بليليطة. 
* حماور هذه الندوة: 

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

2. مقدم���������ة: على كل من يقبل على 
مائ���������دة القرآن س���������واء كان ُمعلِّمًا، أو 
ُمتعلِّمًا، أو تالي���������ًا، أو حافظًا، حتى 

تصفو نفسه، وتسمو أخاقه، ويصبح 
م���������ن أهل الق���������رآن، وخاّصت���������ه؛ قال 
رس���������ول اهلل -صّلى اهلل عليه وسّلم-

:)إنَّ للَِّه َأْهلي���������َن مَن النَّاِس قالوا: يا 
رس���������وَل اللَِّه، من ُهم؟ قاَل: هم َأْهُل 
ُتُه(، وَمن لم  القرآِن، َأْهُل اللَِّه وخاصَّ
يك���������ن له نصيب من الق���������رآن، فحاله 
كح���������ال البيت الخرب؛ لقول رس���������ول 
اهلل -صلّ���������ى اهلل عليه وس���������ّلم-:)إنَّ 
الذي ليس في جوِفه شيٌء من القرآِن 
كالبيِت اْلَخِرِب(، فعليه أن يركز على 

األبعاد التالية:
3. التركي���������ز على األبعاد الثاثة في 

تعلم وتعليم القرآن:
 أ. البعد اإليماني) الروحي(.
 ب. البعد العلمي)الفكري(.

 ج. البعد األخاقي)السلوكي(  . 
4. طرق تحفيظ القرآن. 

5. صفات معلم القرآن.  
6. نصائح وتوجيهات تربوية لمعلمي 

القرآن

7. الخاتمة: 
الحي���������اة مع الق���������رآن الكريم تبعُث في 
النَّْفِس اطمئنانًا، وُتحيي الرُّوح الذابلة 
بينابيع الق���������رآِن الفّياضة بُكّل معاني 
الدفء، واأُلن���������س، والراحة، وال رَيب 
أّن القل���������َب ي���������زداُد إيماُن���������ه، ويتأّلُق 
نبُضه؛ فتاوُته عمٌل تعبُّدي خالٌص 
هلل -تعالى-، وهو يبني جسورًا َمتينًة 

لآلخرة؛ ولذلك كان تعليم القرآن الكريم 
ف���������ي الحلقات للتامي���������ذ في المراحل 
األولى أساسًا، وُمرَتَكزًا ال يقّل أهّميًة 
عن الِحفظ، والَفهم، وغيره؛ ِمّما يعني 
ضرورة التحّلي بآداب القرآن الكريم، 
وتعويد األطفال على ُحّبه، والش���������وق 

إليه .
المراسل: عبد الكريم بلقيدوم  

شعبة عني وملان بوالية سطيف تنظم ندوة لفائدة معلمي القرآن

اجتمع يوم السبت 15 جانفي 
الش���������عبة  أعض���������اء   2022

العلماء  لجمعي���������ة  الوالئي���������ة 
ببسكرة  الجزائريين  المسلمين 

الت���������ي ت���������م تجديده���������ا مؤخرا 
النش���������اطات  برنامج  لعرض 
المقترحة م���������ن طرف رئيس 
كل لجنة، ومناقش���������ة النقاط 
ودراس���������ة  بإثرائها،  المقدمة 
بتجسيده  الكفيلة  الوس���������ائل 
ميدانيا، كما تطرق األعضاء 
الزي���������ارات   برنام���������ج  إل���������ى 
لتجدي���������د الش���������عب البلدي���������ة 
المش���������كلة س���������ابقا، وطريقة 
لتس���������هيل  المثلى  العم���������ل  

تش���������كيل  اس���������تكمال  مهمة 
بقية الش���������عب في البلديات 
توس���������يع  بهدف  األخ���������رى 
العلماء،  جمعي���������ة  قاع���������دة 
م���������ع التحضي���������ر الم���������ادي 
والمعن���������وي لن���������دوة تربوي���������ة 
الجمعية  بمربي���������ات  خاصة 
يش���������رف عليه���������ا إط���������ارات 
في المج���������ال التربوي، كما 
تناول االجتماع  التحضير 
المزمع  للنشاطات  المسبق 

القي���������ام بها بمناس���������بة اليوم 
المصادف  للشهيد  الوطني 
ليوم 18 فيفري القادم متمثا 
في زيارة بعض المؤسسات 
بتاريخ  للتعري���������ف  التربوية 
ومبادئها  العلم���������اء  جمعية 
األساسية وأعامها بمنطقة  
الزيبان، وخاصة الش���������هداء 
منهم من أجل ربط الناشئة 
مع تاريخهم، وتقوية اللحمة 

الوطنية بتواصل األجيال.

شعبـــة بسكـــرة الوالئيـــة تسطـــر برنامــج نشاطاتهــــا

شعبة غليزان تفتح ناديا لتحفيظ 
القرآن الكريم 

على بركة اهلل، أش���������رف المكتب البلدي لشعبة غليزان 
ي���������وم األربع���������اء 09 جمادى اآلخ���������رة 1443الموافق 
12جانفي على افتتاح المدرسة القرآنية الفرقان بحي 
اإلنتصار، المدرسة تضم أربع قاعات للتدريس مجهزة 
بالكراسي والطاوالت والسبورات، المدرسة تفتح أبوابها 

ناثا، فمرحبا بالجميع لجميع الفئات ذكورا واإ

شعبة سكيكدة تؤسس  نادي صانعات األجــيال

األم مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب االعراق
تم يوم الس���������بت 12جمادى الٱخرة 1443ه� الموافق 
ل� 15جانفي 2022 بمدرس���������ة الفضي���������ل الورتياني 
تنصيب ن���������اد متخصص في األس���������رة والمرأة والطفل 

سمي على بركة اهلل صانعات_األجيال"
يضم نس���������اء فضلي���������ات ، هذا النادي يهت���������م بالدرجة 
االولى بشؤون األس���������رة وترقية المرأة وتربية الطفل ، 
هذا وفق برنامج طموح كل التوفيق نسأله لهم في هذه 

المهمة الشريفة

شعبة العلمة تفتتح ملحقة ملدرسة ابن باديس 
للقراءات بإشراف الشيخ حممد بوركاب 

بإشراف ومباركة الشيخ الدكتور محم�د بوركاب مدير 
مدرسة عبد الحمي�د بن بادي�س للقراءات )قسنطينة( تم 
اإلعان عن بدء الحلقات الخاصة بالمس���������توى األول 
في فرع مدرسة القراءات التي تم اعتمادها )كملحقة( 

بمدينة العل��مة )شعبة العلمة � سطيف( وذلك يوم 
13جمادى اآلخر1443/موافق 15 جانفي 2022؟

ج���������زى اهلل الجمي���������ع خير الج���������زاء المعل���������م والمتعلم 
والمتسبب.

وبهذه الخط�وة الكبيرة تكون شعبة العلمة قد استفادت 
من مؤسسة قرآنية كبيرة، بإشراف األستاذ الدكتورمحمد 
بوركاب الذي أّسَس وأّطر مدرسة القراءات) الموجود 
مقرّها في جامع األمير عبد القادر للعلوم اإلسامية( 
، وسطر أهدافها واجتهد في رسم معالم التكوين الجاد 
ّ فيه���������ا. ُيذكر أن األس���������تاذ الدكتوربوركاب من علماء 

الجمعية وأحد أعضاء الهيئة االستشارية العليا .
نس���������أل اهلل تعال���������ى أن يديم نفعه ونف���������ع علماء األمة 

..ويحقق مبتغى المصلحين الصادقين المخلصين.

شعبة البيض تواصل االنتشار استعدادا 
جلمعيتها العامة الوالئية

ف���������ي إطار المهمة الموكلة إليه���������ا بالتحضير لجمعية 
عامة والئية جامعة، قامت لجنة تس���������يير  شعبة والية  
البيض بتنصيب العديد من الش���������عب البلدية لجمعية 
العلماء اس���������تعدادا للجمعية العامة الوالئية في االيام 
القادم���������ة بإذن اهلل تعالى ، حيث من مهام هذه اللجنة 
توس���������يع دائرة االنخ���������راط وتنصيب المكات���������ب البلدية 

وتكثيف نشاط الجمعية على مستوى الوالية.

المدرسة القرآنية  ناجي  ناجي 
حي اول ماي  والية  المغير 
لصاحبها السيد  أحمد  زبير 
استاذ متقاعد و نائب رئيس 
المكتب ألوالئي لوالية المغير 
جمعية  العلماء المس���������لمين 
الجزائريين، االنطاق الفعلي  
االنتهاء  بع���������د  بها   للتدريس 

من األش���������غال ف���������ي القريب 
العاجل ان ش���������اء اهلل حسب  
تصريح السيد زوبير، تعتبر  
ثالث مدرسة  حرة بعد مدرسة  
النج���������اح التي أسس���������ت عام 
المجاهد  ومدرسة  م   1942
عبد اهلل  قسوم التي أسست 
عام 2018 م لبلدية المغير 

تحت ل���������واء  جمعية العلماء 
المس���������لمين  الجزائريين كما 
صرح صاحب المدرس���������ة أن 
هذا الصرح هو امتداد لمدرسة 
الس���������يدة زبير) اله���������زرة بنت 
أحمد( عمت���������ه التي تتلمذت 
على يد الشيخ لخضر  ثابت 
وأبنه الش���������يخ  لزهاري ثابت 
وابن���������ة الس���������يد  صالح ثابت  
لتنش���������ئ أول مدرسة تقودها 
امراه دامت أكثر من 40عام 
تخرج منهاوالكثير من الطلبة 
الحاملين لكتاب  اهلل وأجزاء 

منه.

شعبة والية املغري الفتية تفتتح ثالث مدرسة قرآنية للجمعية   شعبة والية الطارف تنظم ندوة 
تكوينية لرؤساء النوادي

ضمن فعاليات المكتب الوالئي بالطارف لجمعيتنا المباركة 
والبرنامج الدوري لتكوين رؤساء النوادي والمربيات التابعة 
للمكت���������ب التي تغطي ج���������ل بلديات الوالية ؛ اس���������تضاف 
نادي الصف���������وة بمقره الكائن بحي 300 مس���������كن الطليعة 
يوم الس���������بت2022/01/15 م وغطى تلك الدورة المباركة 
التي أطرها رئيس المكتب الوالئي األس���������تاذ الفاضل فوزي 
رمضان���������ي والذي كعادت���������ه تميز وابدع وأف���������اد وأجاد وقدم 
النصح واإلرشاد مع المادة العلمية حرصا منه على االرتقاء 
بجمعيتنا والحفاظ على أمانة السلف لنكون خير خلف لهم 
ب���������إذن اهلل ...فجزاه اهلل خيرا واعانه على حمل هذه األمانة 
ورزق���������ه البطانة العالمة العامل���������ة المخِلصة المخَلصة....

ونس���������أل اهلل س���������بحانه ان يعين كل نوادي مكتبنا وش���������عبه 
البلدية على تنشئة جيل الريادة والقيادة من امثال مشايخنا 
االفاض���������ل: عبد الحمي���������د بن باديس والبش���������ير االبراهيمي 
والعربي التبس���������ي و الطيب العقبي ومبارك الميلي وغيرهم 
الذين اسس���������وا الجمعية تحت شعار)اإلسام ديننا ؛ العربية 
لغتنا؛ الجزائر وطننا( ...في���������ا أيها االولياء ابناؤكم ابناؤنا 
وهم امانة عندنا ونس���������عى جاهدين لبناء جيل متميز يحمل 
ش���������عار جمعيتنا وينير الدروب لبقية األجيال ويكون خير 

خلف لخير سلف
وهذه صور ذلك اليوم المبارك نضعها بين ايدكم..والتنسونا 

من خالص دعواتكم وكذا مشاركة صفحتنا ليعم الخير

 جتديد الشعبة الوالئية لوالية جيجل
أش���������رف الجمع���������ة 14جانف���������ي 
2022األس���������تاذ  موسى باحمد 
الوطن���������ي  االمكت���������ب  عض���������و 
ل����������  جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريي���������ن مكل���������ف بالتنظيم، 
الش���������عبة  مكتب  تجدي���������د  على 
الوالئي���������ة لوالية جيجل بحضور 

أعضاء الجمعية العامة الوالئية المكونة من رؤس���������اء الشعب البلدية وممثلي الجمعيات العامة 
للبلديات، وأسفرت العملية عن انتخاب الشيخ  محمد بوحبل مدير المدرسة القرآنية بالطاهير 

رئيسا وثمانية أعضاء آخرين باإلضافة ألختين ممثلتين للنساء 
بارك اهلل جهود الجميع وبالتوفيق للمكتب الجديد

نظم الن����������ادي خال العطلة الش���������توية مخيمات 
لحفظ القرآن الكريم للذكور واإلناث داخل وخارج 

الوالية. 
ولقد إستقطب حوالي 88 طالبا المزاولين الدراسة 

في النادي. 
وتضمن برنامج المخيم���������ات حفظ القرآن الكريم 
ومراجعت���������ه، وحفظ متن تحفة األطفال وَنَس���������ب 

النبي صلى اهلل عليه وسلم . 

و قد كان شعار الطبعة السادسة : » القرآن في 
قلوبنا واألقصى في عيوننا« 

وقد تم إختتام المخيم���������ات بحفل في والية باتنة 
وتكريم األوائل في كل مخيم وجميع المشاركين 

والمشاركات. 
فشكرا جزيا ألهل مدينة تقرت وباألخص مدرسة 
اإلمام نافع ،و كذلك لجميع من ساهم من قريب 

او من بعيد في إنجاح هذه المخيمات.

فرع حي ملباركية نادي السراج التابع  لشعبة باتنة يكرم األوائل يف املخيم الشتوي للحفظ املكثف
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واليــــــة: مستغــــانــم
دائـــــــرة :عيـن النويصــــي
بلـــديــــة احلسيــــــــــــان

مكتـــــب األمانــــة العــامـــــة
الرقــــم :01 / 2021

وصــــــل إشهـــــاري لتــأسيـــس )حســـب احلالـــة( جـمعـيـــــة
طبقا ألحكام املادة 18 من القانون رقم 12 - 06 

املؤرخ في 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات، مت 
تأسيس )حسب احلالة(

اجلمعية الدينية املسماة:
 اللجنـــة الـدينـيــــــة لبنـــــــاء مســجـــــــد  الـيـقــيــــــن

الكائن مقرها بـ : بني ياحي.
طابعها: دیني

مجال نشاطها: بلدي
برئاسة السيد)ة( : سعــــداوي جيـــاللــي. 

املولود )ة ( بتاريخ : 17 / 03 /1957 بـ :عني النويصي.
الساكن ببني ياحي

رقم الهاتف: 06.62.90.49.79

احلسيان في 20 أكتوبر 2021 
رئيس اجمللس الشعبي البلدي

هام جدا:
هذا الوصل صالح فقط للقيام بإجراءات النشر في 

يومية إعالمية وطنية على نفقة اجلمعية.

تغطية: حسن خليفة

زرُت ه���������ذا المكان الذي تم في���������ه إنجاز هذا النادي 
القرآني الشامخ الباهر)نادي المرقاة( ببوزرّيعة، قبل 
أشهر قليلة، وقد كان المكان عبارة عن بناية فارغة، 
متعددة القاعات، مفتوحة، بال أبواب وال نوافذ، كان 

أقرب إلى أن يكون هيكال لمعمل قديم...
ومّم���������ا الحظته أثناء تل���������ك الزيارة األولى )ش���������هر 
نوفمبر2021( أثناء وجودي في العاصمة لحضور 
بعض أش���������غال المكت���������ب الوطني لجمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين الجزائريين.. مما الحظته أن األش���������غال 
كانت تجري بوتيرة سريعة الفتة؛ حيث يوجد عدد من 
العمال في الطابق األرضي، وعدد آخر من العمال 
ف���������ي الطابق العل���������وي)األول(، منهمكين؛ كل فريق 

منهم يعمل على التقدم في األشغال واإلنجاز.
وسألُت وقتها مرافقي فأخبرني أن األشغال على قدم 
وس���������اق كما ترى، وأن العم���������ل ال يكاد يتوقف؛ ألن 
افتتاح المعهد أو النادي س���������يكون بعد أسابيع قليلة 

أي بمناسبة ذكرى أول نوفمبر المجيدة .
لم تمض إال أسابيع قليلة وكان المشروع قيد اإلنجاز 

مكتمال باهرا، ُأعّد على أحس�ن ما يكون اإلعداد:
 قاعات وأقس���������ام دراس���������ية جميل���������ة التصميم جيدة 

اإلنج���������از، رائعة التصمي���������م، فيها تهوي���������ة واحترام 
للش���������روط الخاصة بالتعليم والتكوي���������ن، إضافة إلى 
مرافق متنوع���������ة )أنظرالصور(...وفضاءات متعددة 
أعدت الس���������تقبال فلذات األكباد، من البنين والبنات 
الذين والالئي سيلتحقون بالمدرسة، إلعدادهم إعدادا 
جيدا وتكوينه���������م في كل ما يهّم حياتهم ومس���������ارهم 
الدراس���������ي، في ظالل القرآن الكريم ومبادئه وعلومه 

وأنواره وفضائله .
إذن تحقق الُحلم ... وبالفعل فتحت المدرسة أبوابها 
الس���������تقبال أفواج التالميذ الذين يقّدر المشرفون أنهم 
س���������يكونون بالمئات إن شاء اهلل، خاصة من سّكان 
منطقة بوزريعة وما جاورها من األحياء في الجزائر 

العاصمة. 
هنا تعريف بنادي المرقاة للقرآن الكريم وعلومه:

* ن���������ادي الِمرقاة؛ هو ناد قرآنّي  من نوادي جمعّية 

العلماء المس���������لمين الجزائرّيين يقع ببلدّية بوزريعة.. 
بالم���������كان المس���������ّمى المق���������ام الجمي���������ل )2(.. حي 

باردي..
• يهتم الّنادي بتحفيظ القرآن الكريم.. 

• كما يهتمُّ  ب�تعلي���������م علومه، لجميع فئات المجتمع 
ناثا.. كبارا وصغارا. ذكورا واإ

أقســــام الّنــــادي:
1/  قس������م التحضيري: يعن���������ى بتعليم براعم ما قبل 
التمدرس )5-4( سنوات. وهذا شأن عاّم في جميع 
ن���������وادي وم���������دارس الجمعية؛ حيث ُيهت���������م باألطفال 
في هذه الس���������ّن )بين أربع وخمس سنوات/ وتسّمى 
بمرحلة التحضيري ولها كتبها وسنداتها المدرسية(، 
يأخذ المتمدرس���������ون والمتمدرسات قسطا من العلوم 
والمعارف، مع حفظ ما تيّس���������ر م���������ن القرآن الكريم 
واألحاديث النبوية. وهناك قس���������م آخر يس���������ّمى قسم 
التمهيدي وهو الذي يضم التالميذ بين س���������ّن الرابعة 

والخامسة.
2 / قس������م التعليم القرآنّي: ي�ُعن���������ى بتعليم القرآن، 
ناثا..  حفظا ومراجعة لجميع فئات المجتمع ذكورا واإ

وفيه عّدة حلقات:

* تالميذ وتلميذات االبتدائي..
* تالميذ وتلميذات المتوّسطات..
* تالميذ وتلميذات الّثانوّيات ..

* طاّلب وطالبات الجامعة..
* العّمال الموّظفون �  والمتفرّغون/المتقاعدون

* العامالت والمتفرّغات ورّبات البيوت..
وه���������ذا يعني أن يم���������ّس العمل التكوين���������ي كل فئات 
المجتمع الجزائري، بمختلف ش���������رائحه االجتماعية 

والعْمرية، ومن الجنسي�ن معا .
3/  قسم محو األمّية: ُيعنى بتعليم القراءة والكتابة 

للكبار - رجاال ونساء- ابتداء من 15 سنة.
4/  قس������م المقرأة اإللكترونّية: وه��ّو قس�����������م ُيعنى 
بتعليم الّطالب والّطالبات عن بعد باستخدام أحدث 

التطبيقات والوسائل التكنولوجّية.. 
5/ قس������م علوم القرآن: ُيعنى بتدريس علوم القرآن 
الكري���������م: علم التجويد، القراءات، تفس���������ير القرآن... 

ونحوها
للتفاصيل أكثر عن الّنادي يرجى منكم زيارة موقعنا 

اإللكترونّي:
https://elmirkat.com

افتتـــاح النادي 
تتويج���������ا لتلك األعمال العظيم���������ة واإلعداد المتقن، 
والتهيئ���������ة المتكاملة، بإقامة ص���������رح قرآني قيمي في 
أقص���������ر األوقات، ووفق أجمل أس���������اليب الهندس���������ة 
برونق جمالي ولمسات إبداعية واضحة المالمح..
أعلن الن���������ادي قبل أيام قليلة، م���������ن خالل صفحته 
)8جانفي الجاري( مستبش���������رين باس���������تقبال األبناء 
والبنات لبدء الدراس���������ة بشكل فعلي في هذا الصرح 
الذي ُيضاف إلى صروح الجمعية التي تنهض هنا 
وهناك، بجهود أبناء المجتمع الجزائري الغيور على 

إيمانه، ودينه وقّيمه وتراثه، وتاريخه نس���������أل اهلل أن 
يتقبل من الصالحين والصالحات.

كتب اإلخوة المشرفون على نادي المرقاة ما يلي :
الحم���������د هلل حم���������دا طيبا مباركا فيه كم���������ا يحب رّبنا 

ويرضى.. 
 بفضل اهلل وكرمه.. اس���������تقبل اليوم)8جانفي( نادي 
الِمرق���������اة خيرَة أبناء الجزائ���������ر.. حفظة القرآن الكريم 
أش���������بال بالدنا وفجرها القريب.. من نراهم بإذن اهلل 
بعد س���������نوات قليلة قد حفظوا كتاب اهلل وتأّدبوا بآدابه 

وأتقنوه تالوة وتجويدا..
استقبلهم الّنادي بالِبشر والّسرور والسعادة والحبور..  
فهؤالء األش���������بال هم نواة الّن���������ادي األولى.. وأوائل 
الّطلبة فيه.. فنس���������أل اهلل أن يكرمهم بحفظ كتابه.. 

ويبارك فيهم وفي والديهم.. 
ونسأل اهلل كذلك أن يبارك في القائمين على الّنادي.. 
وفي أهل البّر والمحسنين.. واألساتذة والمعلمين.. 

ويجزل لهم المثوبة والعطاء في الّدنيا واآلخرة.. 
 نادي المرقاة سيس���������تقبل ب���������إذن اهلل بناتنا الّطالبات 
يوم الّثالثاء القادم 11 جانفي 2022م.. ابتداء من 

الّساعة: 13:00 إلى الّساعة: 15:00..
فمرحبا بكّن جميعا.. وأهال وسهال..  

****
إنها صفحة من صفحات اإليمان والمجد واإلنجاز؛ 
حي���������ث تحول � بفضل اهلل وحس���������ن عون���������ه � وبإرادة 
الرجال األصفياء األنقي���������اء إلى منجزات في أرض 
الواقع، وصروح  تش���������رع أبوابها لتمكين أبناء وبنات 
الوطن من التكوين المتوازن، في بيئة تربوية رائعة، 
وفي إطار قيميّ  حضاري، وفي مس���������توى راق من 
اإلدارة والتسيير، وباس���������تخدام الوسائل التكنولوجية 
المعاصرة في التكوين والمتابعة والمرافقة عن بعد.

نـــادي الـمرقــــاة للقــــرآن الكريــــم وعلومــــه 
صــــرح جـديـــد ضمـــن قائمـة الصـــروح القرآنيـــة جلمعيـــة العلمــــاء 

حضر أعضاء من الش���������عبة الوالئية لجمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين ببس���������كرة صبيحة يوم االثنين 
17 جانفي 2022  جنازة اإلعالمي واإلمام الشيخ 
المجاه���������د ع���������الوة عثماني مراب���������ط  المكنى ب� )أبي 
إسكندر( وهو األخ الشقيق للشيخ عبد القادرعثماني 
ش���������يخ زاوية عل���������ي بن عمر بطولق���������ة، والذي توفي 
بالمهجر )فرنس���������ا( صبيحة يوم 11 جانفي 2022، 
وق���������د تمت مراس���������يم الدفن بمقب���������رة الزاوية بحضور 
الس���������لطات الوالئية يتقدمهم الس���������يد أب���������ي نوار عبد 
اهلل والي والية بسكرة والس���������يد مدير الشؤون الدينية 
واألوقاف، وقدمت التعازي إلى أفراد العائلة العثمانية 
وفي مقدمتهم األس���������تاذ سعد نجل الشيخ عبد القادر 

عثماني .
نس���������أل اهلل  تعال���������ى أن يتغّمد الفقيد بواس���������ع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه.
لإلش���������ارة، فإن الفقيد سليل العائلة العثمانية الشريفة 
من مواليد 1939 بطولقة من والية بس���������كرة، حفظ 
القرآن الكريم وسنه لم يتجاوز اإلحدى عشر عاما، 

ثم تلق���������ى علوم النح���������و والفقه والتوحي���������د وعمره لم 
يتجاوز السادس���������ة عش���������ر .. يعتبر من بين أعمدة 
الصحافة المسموعة والمكتوبة في الجزائر المستقلة 
في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث كان 
ضمن بعثة تكوينية بالقاهرة عام 1963 بإش���������راف 
ثر عودته  اإلعالمي  الش���������هير عيسى مسعودي.. واإ
م���������ن القاهرة أصبح مقدما لنش���������رة األخبار باإلذاعة 
الوطنية؛ قبل أن يغادر عالم الصحافة والتفرغ للعمل 
الدع���������وي في ديار المهجر منذ عام 1974، وكانت 
له مس���������اهمات مشهودة في التعريف باإلسالم بديار 
المهجر، وجهود مبرورة في تحصين أبناء جاليتنا .. 
س���������اهم في فتح ما يقارب الخمسين مسجدا وما يزيد 
عن تأسيس ثالثة عشر مدرسة قرآنية؛ باإلضافة إلى 
مساهماته االجتماعية من خالل التكفل باحتياجات 
الكثير من العائالت واألسر المهاجرة؛ كما أن الفقيد 
أحد مجاه���������دي ثورة التحرير حي���������ث تعرض أيامها 
للتضييق والتعذيب واالعتقال لمواقفه النضالية إلى 

جانب ممثلي جبهة التحرير بفرنسا .

شعبة بسكرة الوالئية
تقديم التعازي بوفاة الشيخ عالوة عثماني

هــــام*** هــــام*** هــــام*** هــــام*** هــــام***



من شعر احلرب يف اجلاهلية

العدد:
1100

احلديقة األدبية
إعداد الدكتور فؤاد مليت
aladabiah@yahoo.fr 

األحــد:  20 - 26 مجادى الثانية 1443 هـ، الـموافق لـ: 23 - 29 جانفي 2022م

قضايا نقدية
د. وليد قصاب

يق���������دِّم أدبنا العرب���������ي القديم صفحاٍت 
ُمش���������رِقة من أدب الحرب؛ فقد لعبت 
الكلمة دورًا مش���������رًفا في جميع َوقائع 
القوم، فكان الش���������عر العربي منذ أقدم 
العص���������ور ُيواِكب المع���������ارك واأليام 
والحروب، وكان للش���������عراء دوٌر في 
المعارك ال يقلُّ عن دور الفرس���������ان 

فيها.
كانوا يحرِّضون على القتال، ويذكون 
ُروَح الَحِميَّة والحماس���������ة، ويشجعون 
المقاتلين، وَيسَتِثيرون الهمم والعزائم، 
ذا  ويذكرون األمجاد واألحس���������اب. واإ
م���������ا انَته���������ت المعركة رََث���������وا أبطاَلها 
وفرساَنها، وافتخروا بما حقَّقه الجيش 
من انتصار، وما َأوَقع في جند العدو 
من هزائم، واتَّخذ الش���������عراء من ذلك 
عالن ودعاية،  كله وس���������ائَل فخر واإ
على نحو ما َتفَعله الصحف وأجهزة 

اإلعالم المختلفة في أيامنا هذه.
وش���������عرنا العربي القديم شعر معارك 
وأيام، فقد كانت الغارة َمْعَلًما واضًحا 
من معالم الحي���������اة الجاهلية، وكانت 
الحروُب بين القبائ���������ل ال تكاد تهدأ، 
عر دائًما يواكبها، ال يتخلَّف  وكان الشِّ
عنها في صغي���������رة وال كبيرة، بل هو 
ال���������ذي كان ُيش���������ِعلها، ويوقد جذوَتها 
في كثيٍر م���������ن األحيان، وقد بلغ من 
مش���������اركة هذا الش���������عر في المعركة 
أْن صار وثيق���������ًة تاريخية مهمَّة عند 
المؤرخين والباحثين والدارسين، عند 
َتسِجيل أيام العرب وحروبها، بل هو 

من أهم الوثائق في هذا الميدان.
ومشاركة الكلمة في الحرب مشاركة 
قديمة، ُعرِفت منذ العرب البائدة، فقد 
وقفت عفيرة بن���������ت عباد من جديس 
تنعى على قوِمها استسالَمهم للظلم، 
وهت���������ك الحرمات، وتس���������تعديهم على 

طسم، فتقول:
َوَلْو َأنََّنا ُكنَّا ِرَجااًل َوُكْنُتُم 

ِنَساًء َلُكنَّا اَل َنَقرُّ ِبَذا اْلِفْعِل   
َفُموُتوا ِكرَاًما َأْو َأِميُتوا َعُدوَُّكْم 

َوِدبُّوا ِلَناِر اْلَحْرِب ِباْلَحَطِب اْلَجْزِل   
ْن َأْنُتُم َلْم َتْغَضُبوا َبْعَد َهِذِه  وَاِإ

َفُكوُنوا ِنَساًء اَل ُيَعْبَن ِمَن اْلُكْحِل   
 وقد أش���������علت كلمات عفي���������رة حميَة 
الرجال، وكانت س���������بًبا لحرب طاحنة 
فيها  فيها طس���������م، وَغَس���������َلْت  أبيدت 

جديس عارًا كاَد َيلحُقها َأَبَد الدهر.
الشعر واحلرب

إنَّ الش���������عر عند العرب مقروٌن دائًما 
بالح���������روب والوقائع، ب���������ل إنَّ كلمَتِي 

»الوقائع واألش���������عار« كثيرًا ما َتِردان 
ُمقترنتين في كتب التُّراث؛ يقول ابن 
سالم على سبيل المثال: »وكان قوٌم 
قلَّت وقائعهم وأش���������عارهم، فأرادوا أن 

يلحقوا بمن له الوقائع واأليام...«.
ويذه���������ب بعُضهم إلى تعليل نش���������أة 
الشعر العربي بالحاجة إليه في ذكر 
الوقائع واأليَّ���������ام، والتغنِّي بما يكون 
فيها من أمجاد وُبُطوالت؛ يقول ابن 
الكالم كلُّه منثورًا،  رش���������يق: »وكان 
فاحتاج���������ت العرُب إلى الغناء بمكارم 
أعرافه���������ا، وذكر  أخالقه���������ا، وطيب 
النازحة،  وأوطاِنها  الصالحة،  أيامها 
وُس���������َمَحائها  األمج���������اد،  وفرس���������انها 
األج���������واد؛ لَتُهزَّ أنفس���������ها إلى الكرم، 
وتُدلُّ أبناءها على حس���������ن الش���������يم، 
فتوهم���������وا أعاريَض جعلوه���������ا موازيَن 
عر ال يذكو إالَّ  الكالم...«. وكان الشِّ
في الحرب، وتكون النائرات التي بين 
القوم س���������بًبا في ازدهاره وقوَّته، حتى 
إنَّ القبائَل العربية التي لم يكن بينها 
حروب، ولم تع���������رف بوقائع وأيام لم 

يزدهر فيها شعر.
نَّما كان يكثر  يقول ابن س���������الم: »واإ
الش���������عُر بالحروب التي بين األحياء، 
نحو حرب األوس والخزرج، أو قوم 
يغي���������رون وُيَغار عليه���������م، والذي قلل 
ش���������عر قريش أنَّه لم يكن بينهم نائرة، 
ولم ُيحاربوا، وذلك الذي قلل ش���������عر 

عمان...«.
 ولم يك���������ن تصوير الش���������عر العربي 
للحرب تصويرًا ساذًجا أو سطحيًّا على 
اإلطالق، بل كان في منتهى العمق 
والدقة، صوَّر كل صغيرة وكبيرة من 
شؤونها: حسناِتها وسيئاِتها، دوافعها 
وفواجعها، ضرورِتها والمآسي الناجمة 
عنها، ومثلما حرَّض عليها دعا إلى 

اجتنابها ما لم تكن حاجة إليها.
س���������أل عمر بن الخط���������اب - رِضي 
اهلل عنه - عمَرو ب���������ن معدي َكِرب 
- ش���������اعر العرب وفارس���������ها - عن 
الحرب، فق���������ال: »ُمرَّة الم���������ذاق، إذا 
قلصت عن س���������اق، َم���������ن َصَبَر فيها 
َعَرف، وَمن َضُعَف عنها َتِلف، وهي 

كما قال الشاعر:
ُل َما َتُكوُن ُفَتيًَّة  اْلَحْرُب َأوَّ

َتْسَعى ِبِزيَنِتَها ِلُكلِّ َجُهوِل   
َحتَّى ِإَذا اْسَتَعَرْت َوَشبَّ ِضرَاُمَها 

َعاَدْت َعُجوزًا َغْيَر َذاِت َخِليِل   
َشْمَطاَء َجزَّْت رَْأَسَها َوَتَنكََّرْت 

مِّ وَالتَّْقِبيِل  َمْكُروَهًة ِللشَّ  

 وسأله عن الس���������الح، فقال: الرُّمح 
أخ���������وك، وربَّما خان���������ك، والنبل منايا 
تخطئ وتصيب، والتُّرس هو المجن، 
وعليه تدور الدوائر، والدرع مش���������غلة 
نَّها لحصن  للفارس، متعبة للراجل، واإ

حصين..«.
وهكذا فالمقاتل العربي يعلم َحقَّ العلم 
أن الحرَب ُمرَّة قبيحة، وهي قد تغري 
الفارس في أول األمر وتخدعه، كما 
 ، غيرة الش���������اب الِغرَّ تخدع الفتاُة الصَّ
ولكنَّ���������ه ما يلبث أن ي���������ذوق ويالِتها، 
وتنكش���������ف له عجوزًا شمطاء قبيحة 
مخيفة. ولَكْم ذاق العرُب من َحرِّها ما 
ذاقوا، واصطلوا من نارِها ما اصطلوا! 
وهذا ما عّبر عنه قول زهير بن أبي 

ُسلمى حكيم العرب وشاعرها:
َوَما اْلَحْرُب ِإالَّ َما َعِلْمُتْم َوُذْقُتُم 

ِم  َوَما ُهَو َعْنَها ِباْلَحِديِث اْلُمَرجَّ  

عراء الفرسان الشُّ
العربي���������ة في  القبائ���������ل  أنَّ  والواق���������ع 
الجاهلية كانت تعيش معيشة حربية، 
فهي أش���������َبه ما تك���������ون بكتائب تنزل 
للرع���������ي، ولكنَّه���������ا في الوقت نفس���������ه 
تتجهز باألس���������لحة الكاملة؛ كي تدفع 
الخصوَم عن مراعيها، أو تغير على 
غيرها، فتسبي نساء، وتنهب أموااًل، 
وتغنم غنائم، وقد اشَتَهر بين العرب 
جماعة من الشعراء الفرسان، وطار 
صيتهم بين القبائل؛ ِلَما أظهروا من 
ض���������روب البطولة، وما عرفوا به من 

مهارة الَكرِّ والفر.
وكان لش���������عرهم َدْوٌر في المعارك، ال 
يقل عن َدْورِهم الذي كانوا ُيمارسونه 
بالسيف والس���������نان، ويلقانا في تاريخ 
األدب العربي عدٌد كبير من أس���������ماء 
هؤالء الفرس���������ان، وقصص مثيرة عن 
بطوالِتهم النادرة، كالمهلهل بن ربيعة 
التغلبي فارس حرب البس���������وس، وهو 
الذي أشعل نيرانها ثأرًا ألخيه كليب، 
ويدور شعرُه حول المعارك والحروب، 
فه���������و ال يني يحمس قومه، ويدعوهم 
للثَّأر م���������ن بكر، ويذكر ال���������رُّواة أن 
���������د القصائد،  المهله���������ل أول من َقصَّ

وذكر الوقائع.
ومن الفرس���������ان المشهورين عامر بن 
الطفيل، فارس قيس، وأش���������دها بأًسا، 
وهو دائ���������م الحديث عن فروس���������يَّته، 
وحس���������ن بالئه في حروب قومه مع 
ذبيان في يوم )الرقم( ويوم )ساحوق( 
وغيرهما، ومن ش���������عره يذُكر بطولته 

في يوم في���������ض الريح، ويتحدث عن 
فرس له ُيسمَّى المزنوق:

َلَقْد َعِلَمْت ُعْلَيا َهوَاِزَن َأنَِّني 
َأَنا اْلَفاِرُس اْلَحاِمي َحِقيَقَة َجْعَفِر   

َوَقْد َعِلَم اْلَمْزُنوُق َأنِّي َأُكرُُّه 
ِر  َعَلى َجْمِعِهْم َكرَّ اْلَمِنيِح اْلُمَشهَّ  

اَلِح َزَجْرُتُه  ِإَذا اْزَورَّ ِمْن َوْقِع السِّ
َوُقْلُت َلُه: اْرَبْع ُمْقِباًل َغْيَر ُمْدِبِر   

وََأْنَبْأُتُه َأنَّ اْلِفرَاَر ِخزَاَيٌة 
َعَلى اْلَمرِْء َما َلْم ُيْبِل َجْهًدا َوُيْعَذِر   
المشهورين  الفرس���������ان  عراء  الشُّ ومن 
دريد بن الصم���������ة، وخفاف بن ندبة، 
والزبرقان بن بدر، وعروة بن الورد، 
وقيس بن زهير، والسليك بن السلكة، 
والجحاف بن حكي���������م، وأبو المغلس 
مال���������ك بن نويرة، وغيره���������م كثيرون. 
ولك���������ن أش���������هر ف���������ارس احَتفظت به 
ذاك���������رة األجي���������ال من���������ذ القديم وحتى 
يومن���������ا هذا: عنترة بن ش���������داد، الذي 
طارت ش���������هرُته بالفروسية والشجاعة 
الخارقة من���������ذ الجاهلية، حتى صار 
مثاًل رفيًعا للبسالة والبطولة الحربيَّة، 
فهو ال���������ذي َدوَّخ األبطاَل في حروب 
داحس والغبراء، واس���������تعاد - ببالئه 
في الح���������رب - مكانته وحريته اللتين 
فقدهما؛ بسبب عبوديته وسواد لونه.

وشعر عنترة كلُّه في الحرب، والتغنِّي 
بشجاعته فيها، فهو فارٌس شهم يقاتل 
لمجد قوم���������ه، وذب العار عنهم، وال 
يقاتل للغنائم واألس���������الب، وهو مقدام 
جسور في وقٍت تش���������تد فيه الحرب، 
ويندر َم���������ن يصبر على نارها، يقول 

في معلقته المشهورة:
َهالَّ َسَأْلِت اْلَخْيَل َيا اْبَنَة َماِلٍك 

ِإْن ُكْنِت َجاِهَلًة ِبَما َلْم َتْعَلِمي   
ُيْخِبْرِك َمْن َشِهَد اْلَوِقيَعَة َأنَِّني 

َأْغَشى اْلَوَغى، وََأِعفُّ ِعْنَد اْلَمْغَنِم   
َحى  َوَلَقْد َحِفْظُت َوَصاَة َعمِّي ِبالضُّ

َفَتاِن َعْن َوَضِح اْلَفِم  ِإْذ َتْقِلُص الشَّ  
ِفي َحْوَمِة اْلَمْوِت الَِّتي اَل َتْشَتِكي 

َغَمرَاِتَها اْلَْبَطاُل َغْيَر َتَغْمُغِم   
َيْدُعوَن َعْنَتَر وَالرَِّماُح َكَأنََّها 

َأْشَطاُن ِبْئٍر ِفي َلَباِن اْلَْدَهِم   
 وهكذا كان أدبن���������ا العربي منذ أقدم 
المعركة  لخدم���������ة  مجن���������ًدا  العصور 
التراث  اسَتنَطقنا كتَب  والحرب، ولو 
عن���������د َدْوِر الكلمة الجاهلية في وقائع 
الع���������رب وغزواته���������م لحدَّثتنا بثروة ال 

تنضب، وذخيرة ال تنفد.

َلَقد زاَدني ما َتعَلميَن َصباَبًة
ِإَليِك َفِللَقلِب الَحزيِن َوجيُب  

َوما ُتذَكريَن الَدهَر ِإاّل َتَهلََّلت
ِلَعيَنيَّ ِمن َشوٍق ِإَليِك ُغروُب  

َأبيُت َوَعيني ِبالُدموِع رَهيَنٌة
وَُأصِبُح َصّبًا وَالُفؤاُد َكئيُب  

ِإذا َنَطَق الَقوُم الُجلوُس َفِإنَّني
ُأِكبُّ َكَأّني ِمن َهواِك َغريُب  

َيقولوَن داُء الَقلِب ِجنٌّ َأصاَبُه
َودائي َغزاٌل في الِحجاِل رَبيُب  

ِإذا ِشئُت هاَج الَشوُق وَِاقتاَدُه الَهوى
ِإَليِك ِمَن الريِح الَجنوِب ُهبوُب  

َهوى صاِحبي ريُح الَشماِل ِإذا َجَرت
وََأهوى ِلَقلِبَي َأن َتُهبَّ َجنوُب  

َوما ذاَك ِإاّل َأنَّها حيَن َتنَتهي
َتناهى َوفيها ِمن ُعَبيَدَة طيُب  

ّني ِلُمسَتشفي ُعَبيَدَة ِإنَّها وَاِإ
ن كاَتمُتُه َلَطبيُب ِبدائي وَاِإ  

َكقارورَِة الَعّطاِر َأو زاَد َنعُتها
َتليُن ِإذا عاَتبُتها َوَتطيُب  

َلَقد َشَغَلت َقلبي ُعَبيَدُة في الَهوى
َفَليَس أِلُخرى في الُفؤاِد َنصيُب  

َأال َتتَّقيَن الَلَه في َقتِل عاِشٍق
َلُه حيَن ُيمسي زَفرٌَة َوَنحيُب  

ُع ِمن َأهِل الَقراَبِة ُودَُّه ُيَقطِّ
َفَليَس َلُه ِإاّل َهواِك َنسيُب  

ُتَمّنيَنني ُحسَن الَقضاِء َبعيَدًة
َوَتلويَنني َديني وََأنِت َقريُب  

َفوالَلِه ما َأدري َأَتجَحُد ُحبَّنا
ُعَبيَدُة َأم َتجزي ِبِه َفُتثيُب  

ّني أَلَشقى الناِس ِإن كاَن ُحبُّها وَاِإ
َخصيبًا َوُمرتاُد الِجناِب َجديُب  

َوقاِئَلٍة ِإن ِمنَت في َطَلِب الِصبى
َفال ُبدَّ َأن ُتحصى َعَليَك ُذنوُب  

َفُرم َتوَبًة َقبَل الَمماِت َفِإنَّني
َأخاُف َعَليَك الَلَه حيَن َتؤوُب  

َتَكلَُّف ِإرشادي َوَقد شاَب َمفرِقي
َلني َأهلي َفَليَس َأريُب َوَحمَّ  

َفُقلُت َلها َلم َأجِن في الُحبِّ َبيَننا
َأثامًا َعلى َنفٍس َفِممَّ َأتوُب  

َأرانا َقريبًا في الِجواِء َوَنلَتقي
ِمرارًا وال َنخلو َوذاَك َعجيُب  

َأال َليَت ِشعري َهل َأزوُرِك َمرًَّة
َوَليَس َعَلينا يا ُعَبيُد َرقيُب  

َفَنشفي ُفؤاَدينا ِمَن الَشوِق وَالَهوى
َفِإنَّ الَّذي َيشفي الُمِحبَّ َحبيُب  

َوما َأنَس ِمّما َأحَدَث الَدهُر ِللَفتى
وََأّياُمُه الالتي َعَليِه َتنوُب  

َفَلسُت ِبناٍس ِمن ُرضاِبِك َمشرَبًا
َوَقد حاَن ِمن َشمِس الَنهاِر ُغروُب  

َفِبتُّ َلّما َزوَّدِتني َوَكَأنَّني
ِمَن اأَلهِل وَالماِل التِّالِد َحريُب  

ِإذا ُقلُت ُينسينيِك َتغميُض ساَعٍة
َتَعرَُّض َأهواٌل َلُكم َوُكروُب  

َلَقد زاَدني ما َتعَلمنَي َصباَبًة

القصيد

حكى نبهاُن بن يقظان قال: كنُت من األيفاع، 
كس���������َقِط المتاع، ال آَس���������ُف على ما فاَت، حتى 
لقيُت هامات، في حرٍص ورِباط، وعظيِم نشاط، 
ف���������ال وْهَن في عزم، وال تلكَُّؤ عن حزم، كالُمهم 
بديع، وأمرُهم جميع، كأنما هم في رياض، ُقْرَب 
حي���������اض، ِعْلٌم جليل، وق���������وٌل ِبدليل، ُبوِرك لهم 
ف���������ي القليل، فأغنى عن ق���������ال وقيل، يتذاكرون 
ِسْحَر البيان، ويتجاذبون فرائَد اللسان، حتى إذا 
م���������ا بلغُت أهَل هذا الزمان، م���������ن »المتوَّجين« 
و«الفرسان«، انحلَّ ِعْقُد الدُّرِّ والمرجان، وهَوِت 
���������ْعُر ِشْعر، وال النَّْثُر  األكاليُل والتِّيجان، فال الشِّ

َنْثر، وليس غير أدٍب، ما َعرََفْتُه العرُب.
قال نبهان: فضاَقْت َنْفسي، وتاَقْت إلى َأْمِسي، ثم 
إني عزْمُت على الرحيل، فِسْرُت بالنهار والليل، 
وبعد مسيرة أيَّاٍم، رأيُت بعض إَيام، فقلُت: أبلُغ 
الم���������دى، َلعلِّي أِجُد على الن���������ار ُهدى، فإذا هو 
حنظلة األحنف، فاستأَذْنُت فما استنَكف، قلت: 
ُربَّ لق���������اء بال ُدعاء، جئُتَك على قَدر، أش���������كو 
مجالس الَغَرر، ثم إن���������ي أفرْغُت همِّي، وأنْخُت 

غمِّي، ووصْفُت له الحال، وكثرَة األوحال.

فق���������ال حنظلة: حال الجري���������ض دون القريض، 
وكُث���������رت على الصائد ضباب، وك���������فَّ الهديُل 
ونَعق الغراب، أولئك قوم ُشِغُفوا باأللقاب، بغير 
أسباب، وتناَفُس���������وا المناصب، وأعلى المراتب، 
ولكل زم���������ان أهُله، فواِرُس���������ه وخْيُله، وذاك من 
ن كان ُيوِجع  بديع الطرائف، وطريف البدائع، واإ

القلب، وُيقلِّب األوجاع.
قال نبهان: وأين بدائُعهم، وما طرائُفهم؟ ِش���������ْعٌر 
ُحر، مذاُقه ُمر، وروايات وقصص، كفرٍس إذا 
قَمص، قفزة في فضاء، كَيْومي ابن ماء، وال ِعْلم 
لهم بنحو أو صرف، واالس���������م عندهم كالحرف، 
وِم���������ْن دواهي الدهر، وعجائب العصر، بكاُؤهم 
األطالل، ووصُفهم الِجمال، في زمن األقمار، 
وِقَصر األعمار، فالحرب دائرة، واألمة حائرة، 
والع���������دوُّ في غمر، ينفخ في َجْمر، وكالُمهم في 

واد، عن ثمود وعاد.
قال حنظلة: ه���������ل لك في جميِل أثر، وصحيِح 
خبر؟ قلت: قول رشيد، ورأي سديد، وبي شوٌق 
حثيث، لس���������ماع الحديث، قال: ال ينقطع خير، 
م���������ا رفرف طير، وما طلعْت ش���������مس على ذي 

نفس، وكلُّ إناء بما فيه ينضح، هذا َمِلٌق وذاك 
ينصح، والناس كإبٍل ِمائة، ال تجُد فيها راحلة، 
أصحاُبك يمدح بعُضهم بعًضا، ويتهارشون ِسرًّا 
ا، لكن ال يص���������حُّ إال الصحيح، وال  أكاًل وَعضًّ

ينفع ذمٌّ وال مديح، ثم أنشأ يقول:
َوْيَح الذي أْذَوى الَمْل 

ثمَّ اْنَثنى ُيحِصي الِعَلْل   
َش������ْرُق الَورَى أو َغْرُبُه 

أْرٌض بها ُنوِلي الَعَمْل   
فاْمُضوا بنا ُجْنَد الِفَدى 

َنْبني كما َشاَد اُلَوْل   
ُنْعِلي ُصُروًحا قد َهَوْت 

ال يأَس كالَّ ال َمَلْل   
قال نبهان بن يقظان: ثم سكت، فرأْيُت حنظلة 
قد أْبرََقْت أس���������اريرُه، ورجح���������ْت مقاديُر، فقلُت: 
ُوِقيَت المعرَّة، وُجنِّبَت المضرَّة، ثم إني بتُّ عنده 
ليلة ال كالليالي، أسمعني فيها النوادَر واألمالي، 
فقلُت هلل درُّه، كي���������ف ُيجَهل ِمْثُله، والرُّويِبضات 

في المدائن، قد َملؤوا األسماع واألماكن.

الـمقــامـــة الـغثـــائيــــة مقامات
عبد الرحيم صادقي

حبث عن حتفه بظلفه
اله���������الك. والظلف  التفتي���������ش. والحتف:  البحث: 
بكسر الظاء للشاة والبقرة والظبي بمنزلة القدم لنا. 
واس���������تعاره عمرو بن معدي كرب للخيل في قوله: 

وخيٍل تطأكم بأظالفها.
يضرب ه���������ذا المثل في الحاجة ت���������ؤدي صاحبها 
إلى التلف وجناية اإلنس���������ان على نفس���������ه. وأصله 
أنَّ ماعزة لبعض الع���������رب كانوا أرادوا ذبحها، فلم 
يجدوا ش���������فرة يذبحونها به���������ا فجعلت تنبش برجلها 
في األرض حتى اس���������تخرجت بنبشها شفرة كانت 
ضاع���������ت لهم في األرض، فذبحوه���������ا بها. وقالوا: 
بحثت ع���������ن حتفها بظلفها. فذهب���������ت مثال. وقال 

الفرزدق في ذلك:
وكان يجير الناس من سيف مالٍك 

فأصبح يبغي نفسه من يجيرها  
وكان كعنز السوء قامت بظلفها 

إلى مدية تحت الثرى تستثيرها  

سوائر األمثال

ابن الفارض



حــكـمـة  األسـبوع

اسرتاحة القارئ

مل جيد أحدا يهجوه فهجا نفسه !
ُيروى أن الحطيئة رغب في قول الهجاء فلم يجد من يطلق عليه سهام هجائه 

وشتمه فضاق ذرعا فلم يجد إال نفسه يهجوها ويشتمها فقال:
ِبُس������وٍء َفَما َأْدرِي ِلَمْن َأَن������ا َقاِئُلُه ؟  * * * َأَبْت َشَفَتاَي اْلَيْوَم إال َتَكلًُّما 
َفُقبِّ������َح ِم������ْن َوْج������ٍه َوُقبِّ������َح َحاِمُلُه  * * * َأرَى ِلي َوْجًها َقبََّح اللَُّه َخْلَقهُ 
ويق���������ال أنه ّلما حضرت الحطيئة الوفاة أجتم���������ع أصحابه إليه وطلبوا منه أن 

يوصي قبل وفاته فقال لهم : ويل للشعر من راوية السوء .

من طرائف الفضالء

عن أبي الدرداء عن النبي -صلى اهلل عليه وسلم- قال: من رد عن عرض 
أخي���������ه رد اهلل عن وجه���������ه النار يوم القيامة ]رواه أحم���������د والترمذي وصححه 

األلبان[

من فضائل األعمال

يــة
نبــو

رات  
ـذيــ

ع���������ن جابر بن عب���������د اهلل رضي اهلل حتـ
عنه عن النبي صلى اهلل علسه وسلم 
أن���������ه قال ما من ام���������رئ يخذل امرءا 
مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته 
وينتقص فيه من عرضه إال خذله اهلل 
في موطن يحب فيه نصرته[ رواه أبو 

داود وحسنه األلباني[

أ. علي ياحي

تتجه األنظ���������ار بكثير من االهتمام 
إلى الشأن الداخلي الفلسطيني، منذ 
إعالن الجزائر عن مؤتمر مصالحة 
بين الفصائل الفلسطينية من المقرر 
عقده عل���������ى أراضيها، وبين متفائل 
ومتش���������ائم من نجاح الخطوة، تربط 
جهات القرار بما يجري مع الجارة 
الغربية المغ���������رب التي تتقارب مع 

إسرائيل.
وعل���������ى الرغ���������م م���������ن أن 
الدخول  في  ترى  الجزائر 
المصالحة  خ���������ط  عل���������ى 
مبادرة  الفلس���������طينية عبر 
استضافة حوار فلسطيني 
- فلسطيني شامل لبحث 
وتحقيق  االنقس���������ام  إنهاء 
سياق  في  يندرج  الوحدة، 

»مبادئه���������ا الثابتة إزاء القضية« إال 
أن توقي���������ت اإلعالن ع���������ن الخطوة 
فتح األبواب أمام قراءات عدة، وفي 
حين هناك توقعات بنجاح المبادرة 
بحظوظ كبيرة مع سابقاتها، بخاصة 
بين حركتي »فت���������ح« و«حماس«، 
بعد زيارة رئيس السلطة الفلسطينية 
إلى الجزائر التي وصفت بالناجحة، 
تبقى بعض الشوائب التي من شأنها 
إفش���������ال المؤتمر بسبب اإلحباطات 
المتراكمة في هذا الملف الذي يزداد 
تعقيدًا لعالقته بأطراف خارجية لها 

تأثير.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون، عزم بالده استضافة مؤتمر 
قريبًا  الفلس���������طينية  للفصائل  جامع 
من دون تحديد تاريخ، وأشار عقب 
اس���������تقباله نظيره الفلسطيني محمود 
عباس، إلى أن هذه الخطوة جاءت 
»بعد أخ���������ذ رأي الرئيس عباس«، 
وكشف عن منح بالده 100 مليون 
دوالر لدولة فلس���������طين، إضافة إلى 
تخصي���������ص 300 منحة دراس���������ية 

لطالب  الجزائرية  الجامع���������ات  في 
فلسطينيين.

في السياق، يعتبر الباحث المصري 
المهتم بالشؤون العربية، رئيس مركز 
للدراس���������ات  الجديدة«  »الجمهورية 
حامد  واالس���������تراتيجية،  السياس���������ية 
ف���������ارس، في تصري���������ح ل�«اندبندنت 
عربية«، أن دعوة الجزائر تستهدف 
رأب الصدع في خطوة مهمة تأتي 
في توقي���������ت دقيق وحس���������اس قبيل 
انعق���������اد القم���������ة العربي���������ة، وقال إن 
»الجزائر تضع القضية الفلسطينية 
على رأس أولوي���������ات القمة العربية 

العرب  قضية  باعتباره���������ا  المقبلة، 
المركزية، وه���������ي تعمل على حلها 
عب���������ر مصالحة حقيقي���������ة بين كافة 
الفصائل الفلس���������طينية بشكل يحقق 
توحي���������د الموقف الفلس���������طيني الذي 
تستغله السلطات اإلسرائيلية لتعطيل 
الفلسطيني -  التفاوضي  المس���������ار 
اإلسرائيلي بحجة عدم وجود سلطة 
فلس���������طينية موحدة تعبر عن إرادة 

الشعب الفلسطيني بأكمله«.
ويواصل ف���������ارس أن »الموقف 
الجزائري من القضية الفلسطينية 
هو موق���������ف ثابت ال يتغير وال 
يمكن المزايدة عليه، لكن هناك 
معوق���������ات إلتم���������ام المصالحة 
الفلسطينية، ويأتي على رأسها 
االنقس���������ام السياسي الحاد بين 
والمصالح  واألهواء  الفصائل، 
واالتجاه���������ات  الش���������خصية 
»أرى  وقال،  المتضاربة«،  الفكرية 
أن الوص���������ول لموقف عربي موحد 
تجاه القضية الفلس���������طينية في قمة 
الع���������رب المقبلة ف���������ي الجزائر أمر 
مس���������تحيل بعد قيام كثير من الدول 
بتوقيع اتفاقات س���������الم مع إسرائيل، 
وأيضًا لضعف الموقف الفلسطيني 
المنقسم داخليًا«، بالتالي فإن دعوة 
الجزائ���������ر إلى توحيد الصف العربي 
نهاء االنقس���������ام الفلس���������طيني هي  واإ
»خطوة نبيلة وكريمة ولكنها بعيدة 
عن الواقع، وتأتي في سياق أجواء 

عربية غاية في الصعوبة«.

فلسطني آالم وآمال وأعالم:

اإلع���������راض عن اللغو، وهو الكالم العبث 
الذي ال فائدة فيه، وهذا الخلق من مظاهر 
الحكم���������ة، إذ ال ينبغي للعاقل أن يش���������غل 
سمعه وُلّبه بما ال جدوى له وباألولى يتنزه 
عن أن يص���������در منه ذلك، الكالم الفصل 
وهو قولهم ﴿ لن���������ا أعمالنا ولكم أعمالكم 
س���������الم عليكم﴾ وهذا من أحسن ما يجاب 
به الس���������فهاء وهو أقرب إلصالحهم وأسلم 

من تزايد سفههم.
ولقد أنطقهم اهلل بحكمة جعلها مس���������تأهلة 
ألن ُتنظم في س���������لك اإلعج���������از فألهمهم 
تل���������ك الكلمات ثم ش���������رّفها ب���������أن حيكت 
في نس���������ج الق���������رآن  ﴿لن���������ا أعمالنا ولكم 
أعمالك���������م﴾ أن أعمالن���������ا مس���������تحقة لن���������ا 
 كناية ع���������ن مالزمتهم إياه���������ا وأما قولهم 
 ﴿ولك���������م أعمالكم﴾ فه���������و تتميم على حد 

﴿ لكم دينكم ولي دين﴾ الكافرون: ]6[
والمقصود من الس���������الم أنه سالم المتاركة 

المكن���������ى بها عن الموادع���������ة أن ال نعود 
لمخاطبتكم قال الحس���������ن : كلمة : السالم 
عليكم ، تحية بي���������ن المؤمنين ، وعالمة 
االحتمال من الجاهلين . ولعل القرآن غير 
مقالتهم بالتقديم والتأخير لتكون مش���������تملة 
على الخصوصية المناسبة لإلعجاز ألن 
تأخير الكالم الذي فيه المتاركة إلى آخر 
الخطاب أولى ليكون فيه براعة المقطع.

َا{ َأْقَفالهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
*علمتني الحياة:أال أتتبع الثغرات، وأال أتصيد الس���������قطات، 
وأال أردد الزالت،ألن احتراف هذه الس���������لوكات، ينزل بصاحبه 

إلى ديدن الباعوض والذباب وأقبح الحشرات.
*علمتن������ي الحياة:أن الخ���������وض في األعراض والمس���������اس 
بالش���������خصيات، أس���������وء من الولوغ في النجاس���������ات، ألن أكل 
الميت���������ات،ال تش���������في علته المض���������ادات،وال يزي���������ل نتنه أجود 

المطهرات.
*علمتن������ي الحي������اة:أن االختالفات، ال تس���������تبيح النيل من 
القامات، فشتان بين االعتراض على الرأي والمقال أو صنيع 

األفعال، والقدح في مكانة الرجال.

*علمتني الحي������اة:أال أنقب في 
النيات، وأن أنظ���������ر في األمور 
ما  على أحسن االحتماالت،ألن 
في الخفايا والنوايا، ال يعلم أمرها 

إال رب البرايا.
من  آخذ  الحي������اة:أن  *علمتني 
األزه���������ار رحيقها وم���������ن النخيل 

رطبها، وال أنشغل بذم أشواكها، والجدل في أشكالها ،فغايتي 
من األش���������جار أن أقطف الثمار، وُمنيتي أن يسلم جذعها من 

النار.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

لقـــــاء الفصائل الفلسطينية باجلزائر

من روائع األدعية

قال تعاىل}واَإَِذا ساَمِعُوا اللَّْغواَ َأعْراَُضوا عاَنْهُ واََقاُلوا لَناَا َأعْماَاُلناَا واَلَُكمْ َأعْماَاُلُكمْ ساَلاَمٌ 
عاََليُْكمْ َل نَبَْتغِي الْجاَاهِلِنياَ {]سورة القصص[
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لكّل عصر دور نش���������ر تمثله وتقوم بمهمة 
خراج الكتاب بكّل أنواعه من كتب  النشر واإ
قديمة محققة، وموس���������وعات علمية شاملة، 
وسالس���������ل علمية في شتى الفنون واآلداب، 
وق���������در عرف جيلنا، دور نش���������ر جادة مثل 
دار الفك���������ر الت���������ي أخرجت كت���������ب المفكر 
الكبي���������ر مالك بن نبي، ودار العلم للماليين 
التي نش���������رت كتب طه حس���������ين، والمفكر 
اإلس���������المي الكبير محمد أسد، وكتب عمر 
فروخ، والمكتب اإلسالمي الذي نشر أغلب 
مؤلف���������ات المح���������دث الكبير الش���������يخ ناصر 
الدي���������ن االلبان���������ي، وغيرها م���������ن المؤلفات، 
وف���������ي زماننا هذا ظهرت دور نش���������ر جديدة 
خراج الكتب الجادة،  تحملت أمانة النشر واإ
في تن���������وع موضوعاتها والحق���������ول المعرفية 
الت���������ي تنتمي إليها مع الحرص على ترجمة 
أش���������هر الكتب التي تناولت اإلسالم دراسة 
وبحًثا، مثل الشبكة العربية، ومركز ونماء، 
في السعودية، ومركز نهوض في الكويت، 
والمدار اإلس���������المي في بيروت، ومنشورات 
المركز العربي للبحوث ودراسة السياسيات 
ف���������ي قطر، ومدارات لألبحاث والنش���������ر في 
مصر والتي نشرت كتب المستشرق الكبير 
جورج مقدسي )كتاب: نشأة الكليات، ونشأة 
االنس���������انيات(، لكن تبقى الش���������بكة العربية 
بمنش���������وراتها رائ���������دة في ه���������ذا الباب، حيث 
الموضوع  باختي���������ار  منش���������وراتها،  امتازت 
وحس���������ن الترجمة والطباع���������ة الراقية، فمن 
أهم منش���������وراتها: كتاب »مغامرة اإلسالم« 
لمارش���������ار هودجسون، الذي صدر في لغته 
األصلي���������ة عام 1969م بعد وف���������اة مؤلفه، 
والكتاب كما وصف ثورة على االستش���������راق 
التقلي���������دي، والمركزي���������ة الغربية، كما صدر 
مؤخرا كتاب آخر يحم���������ل عنوان: »تاريخ 
اإلسالم« أشرف عليه المستشرق اإليطالي 
آرماندو س���������الفاتوري، وقد جاء في تعريف 
الكت���������اب »ُيَقدِّم لنا هذا الكت���������اُب المرجعيُّ 
المهمُّ رؤيًة جديدًة لإلس���������الم تمتاز بالعمق 
والشمول واالستيعاب في آٍن مًعا؛ إذ يدرس 
الدينية  المتعددة  اإلس���������الَم في مس���������توياته 
وُيْعَنى  والثقافية،  واالجتماعية  والسياس���������ية 
أش���������دَّ العناية برصد التحوالت التي طرأت 
عل���������ى المجتمعات اإلس���������المية في مختلف 
العصور وش���������تى األقاليم، على نحو أثمر 
في نهاية المطاف سرديًة متماسكًة لتطور 

اإلسالم وحضارته في التاريخ«. 
كما ال ننسى الكثير من العناوين في مختلف 
السياسة واالجتماع  الحقول والميادين، في 
واالنثروبولوجيا والتاريخ والدين، التي تشّكل 
دائرة اهتم���������ام القارئ العرب���������ي، فهي بحق 
مشروع متكامل لنش���������ر المعرفة الجاّدة في 
مجالنا العربي واإلسالمي، يبقى على القارئ 
العربي االهتمام بالكتاب واقتنائه، والحرص 
على جعل���������ه من األولويات في حياته، ففي 
البدء كانت القراءة وكان الكتاب، وال ش���������ك 

أّن المستقبل للقراءة والكتاب. 

 دور النشر الرائدة: 
الشبكة العربية منوذجا

أ. عبد القادر قالتي
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إن أية ثورة كما علمنا التاريخ ال يمكن أن تحقق 
أهدافها إال إذا كان���������ت لها وحدة القيادة، ووحدة 

االستراتيجية.
ذا كانت الظروف التي نشأت فيها هذه الفصائل  واإ
الفلسطينية الحالية، كانت تموج باإليديولوجيات 
المختلفة، المتصارعة من أقصى اليس���������ار إلى 
أقصى اليمين، فإن الظروف اليوم تغيرت فمن 
الضروري أن تفكر الفصائل في وضع أس���������س 
لمس���������تقبل تتوحد فيه، وال تمنعها أية أيديولوجية 
م���������ن أن تتخذ طريقها إلى الوحدة حتى ال تتفرق 
بها الس���������بل والطرائق القددة من األيديولوجيات 
المتناقض���������ة، الت���������ي يعارض بعضه���������ا بعضا، 
فتتوقف الحركة الفعال���������ة الجماعية التي تحقق 

أهدافها في مراحلها المختلفة.
ذا كانت الجزائر التي لها تجربة ثورية تاريخية  واإ
اس���������تطاعت أن تتخلص من أعتى اس���������تعمار 
غرب���������ي، ومن الحلف األطلس���������ي، ومن مختلف 
المؤامرات، وحافظت على وحدتها، وبها حققت 
أهدافها فإنها من أحس���������ن التجارب التي يمكن 
أن تدرس���������ها هذه الفصائل، وتنتهي إلى نموذج 
من الوحدة يحفظ وجوده���������ا، ويتيح لها الحركة 

الجماعية، ونسيج وحدتها.
إنها فرصة دعت إليها الجزائر لعقد هذه الوحدة 

الضرورية في الظروف التي تنكر بعض العرب 
لفلس���������طين، وتحالفوا مع االستعمار االستيطاني 
اإلس���������رائيلي، في اإلمارات والبحرين والسودان 
وغيره���������ا، لدرجة أن اإلمارات تطلب مس���������اعدة 
دولة الصهاينة على مقاومة الطيران المس���������ير 
والصواريخ التي وجهتها حرك���������ة الحوثيين إلى 
مطار أبي ظبي، وبهذا يصبح الصهاينة العبا 
يلع���������ب ألعابه جهرة في تدمي���������ر العرب بعضهم 
لبع���������ض، بأعتى األس���������لحة وبرام���������ج الترصد، 

والمراقبة، والجوسسة.
فأصبح الع���������دو في عق���������ر دار العرب، وداخل 
ذا دخل  حصونه���������م، إن كانت لهم حص���������ون، واإ
العدو القالع فقد خسر أصحابها، وخاب سعيهم 

وأصابهم البوار وأي بوار.
أعان اهلل الجزائر في هذه الظروف على نجاح 
مؤتم���������ر القمة العربية المنتظ���������رة التي لم يتحدد 
موع���������د انعقادها بعد، ولعلها تكون بعد ش���������هر 

رمضان فيما نسمع في وسائل اإلعالم.
إنها مهمة صعبة، بالنظر إلى اختالف العرب، 
وبعد الشقة بينها، واقتراب بعضهم بالعدو، فهل 
من السهل للدبلوماس���������ية الجزائرية التي يقودها 
خبير بها خبرة طويلة في المنظمات الدولية أن 

تحقق هدفها؟

نس���������أل اهلل له العون والتوفيق في رأب الصدع، 
ورتق الفت���������ق الذي بلغ المصاري���������ن ومزق جد 

البطون.
إنها ظروف حالكة، مزقت نس���������يج الوحدة وحدة 
الع���������رب، ووحدة فصائل فلس���������طين، إننا نتوجه 
إلى إخواننا في هذه الفصائل أن ينسوا الخالف 
األيديولوجي، ويحتفظوا بها إلى االستقالل، وأن 
يس���������تعملوا الحكمة الثوري���������ة وأن ينتصروا على 

أنفسهم فذلك هو النصر لهم.
وأمامهم دروس في الفيتنام، وفي الجزائر، وفي 

جنوب إفريقيا، وصمود منديال وأتباعه.
إن عت���������و الصهاينة وتصرفاته���������ا المجنونة في 
االس���������تيطان، وهدم المنازل، وقلع األش���������جار، 
واالستيالء على أراضي فلسطين، وقتل أطفال 
فلسطين وش���������بابها ألمر فظيع، يدعو الفصائل 
إلى الوحدة الثورية المقاومة، وال يمكن التردد في 
الوحدة أمام هذا االكتساح الذي ال يترك فرصة 
حقيقية لدولة فلس���������طين، وهذا المسجد األقصى 
يعاني وينادي المس���������لمين إلنق���������اذه من قطعان 
المس���������توطنين ورئيس حكومته���������م ودولتهم ألنها 
دولة الش���������ر وزرعه في العالم لش���������ن الحروب، 

وتدبير الدسائس والجوسسة على الناس.

دعوة إىل توحيد الفصائل الفلسطينية 
يف اجلزائر هل هلا من سبيل؟ ـق

حـ
ـة 

ـم
كـل

أ د. عمار طاليب

دعــاء العــدد

guellatiabdelkader@gmail.com

اس���������تقبل رئيس جمعي���������ة العلماء المس���������لمين 
الجزائريي���������ن الدكتور عبد الرزاق قس���������وم رفقة 

أعض���������اء المكتب الوطني، ي���������وم اإلثنين 14 
جم���������ادى الثانية 1443 الموافق ل� 17 جانفي 

2022، وفدا عن شبكة سفراء السالم في العالم 
برئاسة الدكتور عبد اهلل طمين ونائبه د. طارق 
زغدود نجل الدكتور علي زغدود وأعضاء من 
مكتب المؤسسة، حيث تحدث الطرفان على 
أس���������س التعاون بين الهيئتين فيما يخدم األمة 
ويبني مستقبلها وفق األسس الصحيحة، كما 
تم منح أوس���������مة شرفية وشهادات تكريمية من 
طرف أعضاء شبكة سفراء السالم في العالم، 
كرمت فيها رؤس���������اء الجمعية حسب ترتيبهم 
بدءا من الش���������يخ العالمة ابن باديس وصوال 

لفضيلة الدكتور عبد الرزاق قسوم.
المبادرة هاته رحبت بها جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين على لسان رئيسها، متمنية النجاح 
والتوفيق لكل أعضاء ش���������بكة س���������فراء السالم 

بالنجاح والتوفيق في مسارهم هذا.
التحرير 

وفد عن شبكة سفراء العامل يف زيارة جلمعية العلماء 

ع���������ن أبي هريرة رضي اهلل عن���������ه قال: قال النبي الكريم صلى اهلل عليه وس���������لم: 
»المؤم���������ن يألُف ويؤلف، وال خير فيمن ال يأل���������ف وال يؤلف، وخير الناس أنفعهم 

للناس«.
قدمت لجنة اإلغاثة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم 18جانفي2022  
إعانات على شكل طرود غذائية وأفرشة وألبسة إلى إخواننا الغزاويين في فلسطين 
المحتلة، مواصلة لسلسلة األنش���������طة التضامنية والخيرية نصرة لقضية المسلمين 

األولى.
س���������اهموا بصدقاتكم وزكاة أموالكم على رقم حس���������اب جمعية العلماء المس���������لمين 

الجزائريين
:BNA البنك الوطني الجزائري وكالة زيغوت يوسف -الجزائر العاصمة

00100620020065006141

برنامج تطوعي ثري للجنة اإلغاثة يف مجعية العلماء حنو فلسطني 
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