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أال ما أتعسكم على أنفسكم، وعلى غيركم من بني اإلنسان، يا نواب أوروبا في البرلمان! فقد تقدم العقل اإلنساني، في كل األوطان، 
وأنتم ال تزالون تراوحون مكانكم، في التنظير للطغيان، والتضليل باسم حقوق اإلنسان. إنكم تلوكون مصطلحات ومفاهيم مظلومة، 
أنتم في مقدمة من يدوس مضامينها، وترفعون ش������عارات جوفاء أنتم أول من يخون عناوينها. فعن أية حقوق لإلنسان تتحدثون، 

وأنتم ضد هذه الحقوق في بلدانكم تسلكون؟

االندمـــــاج فــــي 
االقتصـــاد العالـمي 

يتحقــــق بالــرقمنـــة.
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لكي نحدد الطريق األمثل لالســـــــــتفادة من مواقع 
التواصل االجتماعـــــــــي بما يحقق مصلحة الفرد 
والجماعة بشـــــــــكل ســـــــــليم، بعيدًا عن االنحراف 

والضياع، البد من بيان التالي:
أوال: وجوب تنشئة الفرد تنشئة سوّية على حمل 
القيم السليمة، والرقابة الذاتية الصحيحة تمكنه 

من الخوض في هذا البحر الهائج .
ثانيا: معرفة األحكام الشـــــــــرعية المتصلة بهذه 

الوسائل.
أوال: حفظ األســـــــــرار الشخصية، وحفظ األسرار 
خلق األبرار، وٕافشاؤها خلق األشرار، وخاصة 
أسرار البيوت، واألسرار الشخصية، وحين يلجأ 
النســـــــــاء والرجال للحديث عـــــــــن الحياة الخاصة 
تتحول األسرار إلى نشرة أخبار، وحينئذ تنتهك 

الخصوصيات. 
واألســـــــــرار الشـــــــــخصية كالعنوان الشخصي أو 
الحســـــــــابات المالية أو الشـــــــــهادات العلمية غير 
قابلة للسرد بين الناس، وٕاال تعرضت للسرقة أو 
االبتزاز أو المســـــــــاءلة القانونية... وقد تستعمل 

ضد مستخدم هذه الشبكات.
وليكن في العلم أن مواقع التواصل االجتماعي 
لهـــــــــا بعـــــــــد معلوماتي واســـــــــتخباراتي، وجل هذه 

المواقع مقرها أمريكا.
ثانيا: البد أن يكون اإلنسان ضابطا لوقته في 
استخدام هذه الشـــــــــبكات فهي تلتهم الكثير من 
أوقاتنا الثمنية، وتشـــــــــغل عن طاعة اهللا، ولذلك 
عليك أن ترتب األولويات وتجعلها في المقدمة، 
وتعمـــــــــل األهم، وتؤخر المهـــــــــم، وتحديد أوقات 
معّينة الستخدام األنترنت ال يمكن تجاوزها بأّي 

صورة له أو لمن هو تحت مسئوليته.
ــــــا: الحذر من اإلدمان علـــــــــى النت ومواقع  ثالث

التواصل.
مواقع التواصـــــــــل االجتماعي نيكوتين العصر، 
واإلفـــــــــراط في اســـــــــتعمالها يوصـــــــــل إلى مرحلة 
اإلدمان، والكثير من مستعمليها يسجل دخوله 
فيها بعد االســـــــــتيقاظ وقبل صالته وذهابه إلى 
العمل أو الدراســـــــــة، وتجد الكثير من المبالغين 
في استعمال االنترنت إذا انقطعت الكهرباء أو 
قطعت األنترنت في حالة عصبية شديدة وفراغ 
قاتل، متذمرين ليس لهـــــــــم حديث إال على هذا 

االنقطاع. 
وقـــــــــد حذرت دراســـــــــة حديثة مـــــــــن اإلدمان في 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي.
وهذا النوع من اإلدمان الجديد أقوى من اإلدمان 
على الخمر أو المخدرات أو التدخين، وهو أحد 
أسباب ظهور حاالت التوتر واالكتئاب التي قد 

تؤدي إلى االنتحار.
وتشير الدراسات إلى أن الدماغ يرغب في تفقد 
مواقع التواصل االجتماعي مرة كل 31 ثانية.

ويوصي الخبراء كل شخص بالتغيب عن مواقع 
التواصـــــــــل االجتماعي مدة أســـــــــبوع إن كان قد 
مضى على اســـــــــتخدامه لهـــــــــا عاما كامال دون 
توقف، بما يفيده من ناحية السيطرة على إرادته 

في التعامل مع تلك المواقع.
... وللحديث بقية إن شاء اهللا تعالى.
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محمد الطيب العلوي (1928م - 2005 م): 
مجاهد ومرب، ولد بدائرة «زيغود يوســـــــــف» 
من والية قســـــــــنطينة، درس بمدرسة التربية 
والتعليـــــــــم ودّرس بها، بعد أن أكمل تحصيله 
بجامع الزيتونة بتونس. اشتغل معلما ومديرا 
للمدرسة، فمفتشا عاما بوزارة التربية الوطنية، 
كما شارك في الثورة التحريرية. أقام فترة مع 
والده بغرفة بالجامع األخضر، ســـــــــمحت له 
بالتقاط أحداث ومواقف لإلمام عن كثب . 

من آثاره: التربية واإلدارة، مظاهر المقاومة 
الجزائرية، وٕادارة مجلة «التربية»...

كان اإلمام «ابن باديس» ســـــــــاهرا رفقة ثلة 
من أساتذة مدرسة التربية والتعليم القسنطينية 
التي اتخذ منها مكتبا لتحرير مقاالته ومختلف 
كتاباته، وغرفـــــــــة لمبيته، وٕاقامة الســـــــــتقبال 
ضيوفه، من داخـــــــــل الوطن وخارجه، فكان 
الجمع يستمعون إلى نشرة األخبار باإلذاعة، 
وشـــــــــّدهم  نبأ احتفاٍل عظيـــــــــم أقامته ألمانيا 
على شـــــــــرف زعيمها «هتلر» بمناسبة بلوغه 
السن الخمســـــــــين، فأخبرهم اإلمام بأنه وهذه 
الشخصية من مواليد السنة نفسها (1889م، 
وتدعى ســـــــــنة ميالد العباقـــــــــرة) فتبادرت إلى 
األذهان فكرة إقامة حفل مدرسي مرتجل له 
في  ســـــــــرّية، تخّوفا من اإلدارة االستعمارية، 

بسبب قيام الحرب العالمية الثانية وقتها. 
وفي اليوم الموالي هيأ المعلمون تالميذهم، 
وطلبوا من زعيم الجزائر أن يخرج إليهم من 
مكتبه، إللقاء كلمة على مســـــــــامعهم، ولّما 
استفسر عن المناســـــــــبة وأخبر عنها  امتثل 
لطلبهم، وما كان ليســـــــــمح بذلك لو علم به 

مسبقا، فقد عاش مْؤثرًا غير مستأِثر. 
صدحت حناجر التالميذ باألناشيد الوطنية 
احتفاء ببلوغ اإلمام الخمســـــــــين، فتأثر أيما 
تأثـــــــــر، وألقى كلمة معّبـــــــــرة، مّما جاء فيها: 
«اآلن أطمئن على الجزائر مادمتم تحبونها 
وتجّدون في دروسكم ...أنتم األمل والرجاء 
... وأنـــــــــا فخور بكم لمـــــــــا حّققتموه من تقدم 
...بارك اهللا في اجتهادكم وحياتكم، وجعلكم 

ذخرا لإلسالم والوطن».
 والتحق بجوار رّبه بعد أشـــــــــهر معدودات، 
مطمئن�ا على الجزائر، فكان عمرًا قصيرًا غير 

مديد، ولكنه – بفضل من اهللا- عريض.

ÊÎäí»€aÎ@@Úr€br€a@Ú‘‹ßa

الفرنســـــــــية عن وضع  قررت الحكومة 
76 مســـــــــجدا في البالد تحت المراقبة، 
وسيتم إغالق المســـــــــاجد التي سيتعين 
إغالقهـــــــــا. وفي خطـــــــــوة وصفها وزير 
الداخلية الفرنســـــــــي جيرالد دارمانان، بـ 
"غير المســـــــــبوقة"، "غرد" على صفحته 
الخاصـــــــــة علـــــــــى منصـــــــــة التواصـــــــــل 

االجتماعي.
لتعليماتي، ستطلق أجهزة  وقال: "وفقا 
الدولة إجراءات ضخمة وغير مسبوقة 
ضد النزعة االنفصالية. ســـــــــيتم فحص 
76 مسجدا يشتبه في كونها انفصالية 
في األيام المقبلة وسيتم إغالق المساجد 

التي سيتعين إغالقها".
كما نشر الوزير في تغريدة قرار مجلس 
الـــــــــوزراء الفرنســـــــــي، بإغـــــــــالق جمعية 
"التجمع ضد اإلســـــــــالموفوبيا بفرنســـــــــا" 
للعنصريـــــــــة  المناهضـــــــــة   ،(CCIF)
والتمييـــــــــز ضد المســـــــــلمين في البالد. 
إيمانويـــــــــل  الفرنســـــــــي  الرئيـــــــــس  وكان 
ماكرون، في وقت ســـــــــابق من الشهر 

الماضي، قد طالب أئمة المسلمين في 
فرنسا بضرورة التأكيد أن اإلسالم دين 

وليس حركة سياسية.
وطالب ماكرون في لقاء مع مسؤولي 
الديانة اإلســـــــــالمية في فرنســـــــــا بوضع 
الخطـــــــــوط العريضة لتشـــــــــكيل مجلس 
وطني لألئمة، يكون مسؤوال عن إصدار 
االعتمادات لرجال الدين المسلمين في 

البالد أو سحبها منهم.
وشهدت فرنسا خالل األيام الماضية، 
نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة 
إلى النبي محمد عليه الصالة والسالم، 
عبر وســـــــــائل إعـــــــــالم، وعرضها على 
واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة 

غضب في أنحاء العالم اإلسالمي.
وفـــــــــي 21 أكتوبـــــــــر المنصـــــــــرم، قال 
ماكـــــــــرون: إن "بالده لـــــــــن تتخلى عن 
الرســـــــــوم الكاريكاتوريـــــــــة"، ما ضاعف 
موجة الغضب في العالم اإلســـــــــالمي، 
وُأطلقت فـــــــــي بعض الـــــــــدول حمالت 
مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

انطلقت األســـــــــبوع الماضي، أوســـــــــع 
حملة دولية لنصرة القضية الفلسطينية 
حـــــــــول العالـــــــــم بعنوان "فلســـــــــطين_
عشـــــــــرات  فيها  شـــــــــاركت  قضيتي"، 
ومؤسسات  اإلعالمية  المؤسســـــــــات 
المجتمع الدولي بعشر لغات عالمية 
ما بين أمريكا الالتينية وأوروبا وحتى 

دول شرق آسيا.
وهـــــــــذه المبادرة هـــــــــي حملة إعالمية 

دولية وليست موجهة فقط للفلسطينيين، 
إنما لماليين العرب والمســـــــــلمين وأحرار 
العالم للتعبير عن تضامنهم مع الشعب 
الفلسطيني، خاصة مع ارتفاع أصوات 
في النظام الرسمي العربي تدعو للتطبيع 
والتواطؤ  اإلســـــــــرائيلي،  االحتـــــــــالل  مع 
مـــــــــع مخطـــــــــط ترمب لتصفيـــــــــة القضية 

الفلسطينية والمعروفة بـ"صفقة القرن".
وتهـــــــــدف الحملة حســـــــــب محمد فياض 
منســـــــــق المشـــــــــاريع في منتدى فلسطين 
الدولي لإلعالم واالتصال، إلى تســـــــــليط 
الضوء علـــــــــى التفاف الشـــــــــعوب حول 
القضيـــــــــة الفلســـــــــطينية كونها قضية كل 
منهم، والتأكيد على أن قضية فلسطين 
وحدهم،  الفلســـــــــطينيين  قضية  ليســـــــــت 
ورفـــــــــض عزلها عـــــــــن بعدهـــــــــا العربي 
واإلسالمي، مؤكدا أن الحملة تؤكد على 
رفض التطبيـــــــــع، والتحذير من مخاطره 
على كل المســـــــــتويات، وتأكيد الشـــــــــعب 
الفلسطيني على حقوقه المشروعة التي 
أقرتهـــــــــا الجمعية العامـــــــــة لألمم المتحدة 

التي اعتمدت هذا اليوم للتضامن معه.
ودعا منسق المشاريع في منتدى تواصل، 
جميـــــــــع الفئات إلى المشـــــــــاركة ســـــــــواء 
مؤسسات إعالمية تقليدية من فضائيات 
وٕاذاعات وصحف من خالل تخصيص 
برامـــــــــج في هذا اليوم بعنوان فلســـــــــطين 
قضيتـــــــــي، وتناول قضية فلســـــــــطين، أو 
في اإلعالم الرقمي من خالل المنصات 
والصفحـــــــــات وشـــــــــخصيات مؤثـــــــــرة في 
التضامن  الرقمي والتعبيـــــــــر عن  العالم 
مـــــــــع فلســـــــــطين والتغريد عبر هاشـــــــــتاغ 
لماذا  الجميع  لنخبر  "فلسطين_قضيتي" 
تعد قضية فلســـــــــطين قضيتنا، فأهم ما 
يحتاجه الفلســـــــــطينيون اليوم، هو الوحدة 
والتفاف الجميع حول قضيتنا وشـــــــــعبنا، 
وتمثيلها بأفضل شـــــــــكل، وأن المطلوب 
عربيا إعادة دعـــــــــم وتبني الدول العربية 
لفلســـــــــطين على األقل كما كانت سابقا، 
واإليقاف الفوري لسيل التطبيع والعالقات 
مع "إســـــــــرائيل" وتبني ودعـــــــــم المطالب 

والحقوق الفلسطينية دوليا.
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 o‹ïÎ جريدة – البصائر – رسالة
شكر وتقدير من إدارة مكتبة 
ببريان  دبوز  علي  محمد  للشيخ  الصفاء 
من والية غرداية على كرم نشرها بالعدد 
نوفمبر    29 بتاريخ  الصادر   1040
2020 التغطية الشاملة لفعاليات الملتقى 
علي  محمد  (الشيخ  االفتراضي  الدولي 
من  المنظم  ومربيا)  وأديبا  مؤرخا  دبوز 
للبحث  الجزائري  الجنوب  مخبر  طرف 
بجامعة  االسالمية  والحضارة  التاريخ  في 
غرداية وبالتعاون مع جمعية التراث ومكتبة 

الصفاء بقلم األستاذ األخضر رحموني.
دبوز  صالح  األستاذ  توقيع  من  الرسالة 
أمين مكتبة الصفاء ونجل العالمة الشيخ 

محمد علي دبوز - رحمة اهللا عليه -.

وجريدة – البصائر - لسان حال جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين تشكر وتبارك 
مكتبة  إدارة  من  الطيبة  المبادرة  هذه 
الصفاء ببريان، على أمل أن تبقى جسور 
متبادلة.وكما  والعلمي  الثقافي  التواصل 
احتضنت جريدة - البصائر - في عهدها 
األول الزاهر كتابات وأخبار أعالم الحركة 
االصالحية واألدبية  بمنطقة بني ميزاب، 
فإن صفحاتها اليوم ال تزال مفتوحة على 
من  وهي  العام،  الصالح  يخدم  ما  كل 
وترحب  اإلعالمية،  مسؤوليتها  أهداف 
بكل مساهمة ذات منفعة علمية وتاريخية 
ودينية  تصلها من االقالم الجادة من أجل 
الجزائر  في  االصالحية  الحركة  ترشيد 

وتحقيق مشروعها اإلعالمي.
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وكيف تطالبـــــــــون بلداننا، بما أنتم له 
معادون، وضد مبادئه تعملون؟

ألســـــــــتم أنتم من يخيـــــــــط المؤامرات 
ضد المســـــــــتضعفين مـــــــــن الملونين، 
المتغطرسين  المســـــــــتعمرين  لصالح 
والمتوســـــــــعين؟ أو لســـــــــتم أنتم الذين 
تبنون المالجئ للكبار المسنين، كي 
يعيشـــــــــوا بعيدا عن الدفء العائلي، 

ويموتون في المنفى منبوذين؟
وهـــــــــل من حقـــــــــوق اإلنســـــــــان، أنكم 
تشرعون لإلجهاض فتقتلون البراءة، 
التـــــــــي حرم اهللا قتلهـــــــــا، وتقننون من 
أجل التمكين للبغّي، وشرعنة الحق 
لشـــــــــرعة  بذلك،  وتتنكرون،  للدعّي، 

كل نبّي؟
أفال يخجل األوروبيون، وهم يتحدثون 
عن حقوق اإلنسان، عندما يشجعون 
على إشاعة اإلسالموفوبيا، واإلساءة 
لنبي اإلســـــــــالم، وقتل األئمة الركع، 
وهـــــــــدم المســـــــــاجد على الســـــــــاجدين 

الخشع؟
أفبعـــــــــد كل هذا، يحـــــــــق لمن يقترف 
هذه المناكر أن يطالب غيره باحترام 

حقوق اإلنسان؟ 
﴿َكُبَرْت َكِلَمًة َتْخرُُج ِمْن 
َأْفوَاِهِهـــــــــْم ِإن َيُقوُلوَن ِإالَّ 
َكِذبًا﴾ [ســـــــــورة الكهف، 

اآلية: 05].
فعن أية حقوق تتحدثون، 
وأنتم من قتل الماليين من 
الكنوز  وسرق  شعوبنا، 
مـــــــــن اقتصادنا، وخلف 
والمعاقين،  المشـــــــــوهين 
على  أسلحتكم  بتجارب 

إنساننا؟
الحقيقة، أننا لم نباغت، 
الصالفة  هـــــــــذه  بمثـــــــــل 

اللياقة  والوقاحة، وتجاوز كل حدود 
والسماحة، من برلمان يزعم أنه بني 
لنصـــــــــرة المظلوميـــــــــن، والدفاع عن 

المستضعفين.
كما لم نتفاجأ بتوقيعات نواب يرفعون 
-ظلما- شعار الديمقراطية ويزعمون 
الدفاع عن الحقوق اإلنســـــــــانية، إنما 
الذي أدمى قلوبنا، وأثار شـــــــــجوننا، 
أن تجد هـــــــــذه األصـــــــــوات الناعقة، 
من يروج لها بيننا، ويبشـــــــــر بأفكارها 

وقناعاتها بين أوساطنا.
واألنكى مـــــــــن كل هـــــــــذا، أن يكون 

ما قام به مجلـــــــــس النواب البرلماني 
األوروبي، بطلب من بعض العمالء 
والعاملين  صفوفنا،  في  المندســـــــــين 

على تفويض وحدتنا، وعصمتنا.
أال ســـــــــاء مـــــــــا يخططـــــــــون، ومـــــــــا 

يحكمون!
نحـــــــــن ال ننكـــــــــر، أن في 
وطننا أزمات، تمس أحيانا 
بحقوق اإلنســـــــــان، وتلحق 
األذى بســـــــــيادة األوطان، 
ولكن المنطق يقتضي أن 
نسلم بأن هذه اإلخالالت، 
إنما تّمت بسبب العصابات 
النظم  لدينا،  التي زرعتها 
الذمة،  بإفساد  األوروبية، 
األمة،  تفتيـــــــــت  ومحاولة 

وزيادة أعراض الغمة.
ونحن إذ نسلم بوجود هذه 

األعراض عندنا فإننا، نســـــــــلم أيضا، 
بـــــــــأن حل هـــــــــذه األزمـــــــــات وتجاوز 
الصعوبـــــــــات والعقبـــــــــات، ينبغي أن 
المؤسسات، وبقيادة  ينبع من داخل 
النزهاء من الشخصيات، والمخلصين 

من الكفاءات.
حقا إن في الجزائر، أزمة 
سياســـــــــة، وأزمة اقتصاد، 
وأزمـــــــــة ثقافـــــــــة، وأزمـــــــــة 
مجتمـــــــــع، ولكننا قادرون 
تجاوزها  على  هللا  والحمد 

بالسعي والوعي.
وٕان أصوات النشاز، التي 
تنبعث مـــــــــن هنا وهناك، 
أن  ينبغي  الوطن،  خارج 
تكون حافزا لنا، على المزيد 
من رص الصف، والعمل 
الهدف، ومد  على توحيد 
األيدي لبعضها لتتصافح 

القلوب واألكف.
لقد استضعفوك فوصفوك، وأعداؤنا 
يســـــــــتغلون ما قد يبـــــــــدو من ضعف 
على الساحة فيحشدون األعداء على 
حدودنا، ويزرعون العمالء في صميم 
وجودنا، كي يسهل عليهم مضاعفة 
قيودنا، وهدم سدودنا، وتحطيم إرث 

جدودنا.
فيا بني وطني!

أرى بين الضلوع وميض نار
ويوشك أن يكون لها ضرام

فإن لم يطفها عقالء قوم
يكون وقودها جثث وهام
فإن النار بالعودين تذكى

وٕان الحرب أولها كالم
لطالما أسررنا وأعلنا، بأن الصفحة 
تطو  لم  االســـــــــتعمارية 
بعـــــــــد، وأن العدو الذي 
طردنـــــــــاه مـــــــــن البـــــــــاب 
يوشـــــــــك أن يعـــــــــود إلينا 
من النافذة، أو من أي 
جدار  في  يحدثها  ثقب 
المبنـــــــــى، وما الثقب إال 
مـــــــــن ال يزالون يؤمنون 
بالثقافة الفرنســـــــــية، فهم 
للنتائج  الفاسدة  المقدمة 

السيئة التي نعانيها.
إننـــــــــا لنغمـــــــــس ريشـــــــــة 
أقالمنـــــــــا، فـــــــــي دمـــــــــاء 
قلوبنا، وفي دموع أعيننا، لنكتب بها 

هذا النداء.
نقول ألبناء شـــــــــعبنا، على اختالف 
فئاتهـــــــــم وفيهـــــــــم من عـــــــــاش معاناة 
الجهـــــــــاد، وفيهـــــــــم من اكتـــــــــوى بنار 
االستعمار، ونخص بالذكر الشباب 
الصاعد، ونقول للجميع حذار فإننا 
جميعا مؤتمنون علـــــــــى هذا الوطن 
الذي هو إرث اآلباء واألجداد، فلئن 
فرطنا فيه، أو تســـــــــلل إليه العدو من 
ضعفنا، أو عاث فيه فســـــــــادا، ونحن 

عصبة إننا إذن لخاسرون.
فيـــــــــا إخوتي! ويـــــــــا أخواتي! إن جرأة 
المجلـــــــــس البرلماني علـــــــــى وطننا، 
والتعامل معنا كما لو كنا ســـــــــفهاء، 
وهـــــــــم أوصيـــــــــاء، إن هـــــــــذا ليس إال 
النذيـــــــــر، وما خفي أعظـــــــــم، والبقية 
أخطـــــــــر، وٕانهم يكيدون كيدا، ويجب 

علينا أيضا أن نكيد كيدا.
فرب ضارة نافعة، وعسى أن تكرهوا 
شـــــــــيئا وهو خير لكـــــــــم.. فلتكن هذه 
االســـــــــتفزازات العدوانية من البرلمان 
األوروبي، الحافز لنـــــــــا على المزيد 
من التالحم، لنقلع جذور الخائنين، 
ونهز عقول الجامدين، وُنذق نفوس 

الظالمين، السم يمزج بالرهب.
ال عذر بعد اليوم للمتخاذلين، فنداء 
الوطن يتعالى، وأذان النهوض يصم 
اآلذان. ﴿وََال َتِهُنـــــــــوا وََال َتْحزَُنوا وََأنُتُم 
ْؤِمِنيَن﴾ [ ســـــــــورة  اَألْعَلْوَن ِإن ُكنُتم مُّ

آل عمران، اآلية: 139].   
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• نحـــــــــو مجتمع نســـــــــوي؟ هذه ظاهـــــــــرة ال تخطئها 
العين في مجتمعنا العربي المســـــــــلم: عدد محدود 
من الذكور في بحر مـــــــــن اإلناث في الجامعات، 
المستشفيات، اإلدارات، مســـــــــابقات التعليم، حتى 
فـــــــــي الدكاكين البائعـــــــــات أكثر مـــــــــن البائعين...

وبدأت الظاهرة تســـــــــري إلى سلك الجيش والشرطة 
والجمارك وسياقة الطاكســـــــــي (وقفُت بنفسي على 
امرأة متزوجة تعمل في سيارة فرود)... هكذا تأنث 
المجتمع فيزيولوجيا ومعنويا، مع انه مجتمع توارث 
النخوة واألنفة واألحكام الشـــــــــرعية التي تضع كل 
ما خلقه اهللا تعالى فـــــــــي نصابه لتقوم الحياة على 
التوازن...لكـــــــــن اختّل هذا التوازن بشـــــــــكل ملحوظ 
وبخطى حثيثة، فهل نحن ســـــــــائرون نحو مجتمع 
نسوي؟ أي تغلب فيه األنوثة الذكورة عددا وحضورا 

وسيطرة؟
هل ســـــــــيصبح مجتمعنا نســـــــــويا تماما بعد مدة؟ ما 
آثار ذلك على المجتمع؟ ال شك في حدوث اختالل 
التـــــــــوازن المجتمعي...أين اختفى الرجال إًذا؟ هذا 
هو أهم ســـــــــؤال في هذا السياق.. من أهم أسباب 
الظاهرة أن سوق العمل أصبح مفتوحا للنساء أكثر 
من الرجال، وكثيرا ما يكـــــــــون الزوج واألب واألخ 

عالة فـــــــــي مصروفه على المـــــــــرأة العاملة، وتكون 
النتيجة أنها في الخـــــــــارج وهو في البيت، وهذا ما 
يفســـــــــر ذهاب قوامة الرجل على المرأة إلى درجة 
انتقـــــــــال هذه القوامة من هـــــــــذا الطرف إلى اآلخر، 
وبالتالـــــــــي ال يســـــــــتطيع الرجل التحكـــــــــم في زوجته 
وبناتـــــــــه وأخواته بل هن يتحكمن فيه، مع العلم أن 
القوانين تســـــــــير نحو حماية هذا الوضع، واإلعالم 
الموجه يكثف الكالم عـــــــــن «العنف ضد المرأة»، 
مع أن هذا مبالغة واضحة تالمس الكذب...وهكذا 
تضيع الرجولة واألنوثـــــــــة مًعا...ُخلق الرجل ليس 
ليكون أفضل من المرأة لكن ليؤدي وظائف مناسبة 
لـــــــــه، وُخلقت المرأة ليس أســـــــــوأ مـــــــــن الرجل ولكن 
لتؤدي هي األخرى وظائف مناسبة لها، والمجتمع 
اإلنساني يكون سويا عندما يحدث التوازن واحترام 
الفطرة، فيطير بالجناحين معا ويسير على القدمين 
معـــــــــا، كل في موضعه وزاويتـــــــــه، لكن اآلن حدث 
الخلل، فهل من خطة منهجية مســـــــــتقبلية لمقاربة 
الظاهرة ولتعود الحالة إلى وضعها الطبيعي؟ ألن 
التمـــــــــادي فيها يعني التمرد علـــــــــى الفطرة، وهذا له 
عاقبة وخيمة أبدأ القرآن والســـــــــنة في التحذير منها 
وأعـــــــــادا، ومهما يكن فإن المســـــــــؤولية األولى في 

المشكلة تقع على الرجل.
• شكرا لكم أيها «الرجال»

الشوارع تفوح برائحة المعاصي...نساؤكم و بناتكم 
يخرجن بالفيزوات، حتى مالبسهن الداخلية ظاهرة، 
ينشرن الفاحشـــــــــة ويفتّن الناس، هن سبب انتشار 
الزنا واللقطاء...وأنتم صامتون راضون...االعالم 
يسّوق الدياثة والخالعة وأنتم راضون بعرض هذه 
الســـــــــلع على األرصفة والطرقات بأبخس األثمان؟ 

أين الدين؟ أين الرجولة؟ أين األنفة؟
الذكور ليســـــــــوا أحسن حاال...قصات شعر غريبة، 
سراويل ممزقة، كالم سوقي، مخدرات ومهلوسات، 
انقطاع كامل عن الدين واألخالق، تخنث واضح، 
ال عالقـــــــــة بالعلم والتربية، قدوتهـــــــــم «المطربون» 
الفاسدون بصراخهم المجنون وفّنهم الذي هو أقرب 
إلى نقيق الضفادع وُبغام الدواب، بدل أن تتحملوا 
المسؤولية عن بيوتكم تلقونها على المسجد واإلمام 

واآلخرين؟
مـــــــــع هذا التســـــــــّيب تبكون على إغالق المســـــــــاجد 
وتتزاحمـــــــــون علـــــــــى الحج والعمـــــــــرة وتقومون الليل 
وتطلقون اللحى؟ ماذا يفيد هذا وأنتم ُتخّرجون جيال 

سيهدم الدين كله، ال قّدر اهللا.
كثيـــــــــرون يريدون تغيير العالم، ال...يكفي أن تغّير 
ابنتـــــــــك من «رُجلة» إلى امـــــــــرأة، وابنك من مخنث 
تائه إلى رجل، إذا لم تقدر على هذا يا أيها الرجل 
فاْبِك على نفســـــــــك ودينك وأمتـــــــــك وأعد النظر في 

رجولتك .
كالمي هذا كالم إنســـــــــان قديـــــــــم معقد متخلف كما 
يـــــــــردد «التنويريون»؟ إًذا أحمـــــــــد اهللا على كل هذا 

األوصاف.
• إنها مشكلة الرجل والمرأة معا.

من أجل المادة يتنازل الرجل عن مروءته، وتفرط 
المرأة في أنوثتهـــــــــا، فترضى بالعمل في الميكانيك 
وسياقة الشاحنات الكبرى وفي العمل الليلي، تكاد 
تقطع الصلة ببيتها وزوجها وأوالدها ألن هّمها في 
الخارج، من أجل المادة ال تعير اهتماما للشـــــــــرف 
واألخالق...والرجـــــــــل يرى كل هذا ويبحث له عن 
التبريرات «الشـــــــــرعية» !!! الجميع يعلم أن المرأة 

ترضـــــــــى باألجرة الزهيدة والتحـــــــــرش واالبتزاز ليس 
بالضرورة لتعول أهلها لكن كي ال تبقى في البيت 
ألن ذلك أصبح أبغض شيء إليها...إنها تحررت..
من ماذا؟ من الدين واألخالق والقيم، ولباُسها يخبر 
عـــــــــن حالها... والرجل؟ تعطيه المصروف فيغض 

الطرف عن كل شيء.
نضحك على صنيع اليهود مع العجل ونحن نفعل 
مثلهم، كم من ســـــــــامري مّجدناه واّتبعناه، وكم من 

هارون حاصرناه، وكم من موسى عصيناه.
نلقي المســـــــــؤولية على النظـــــــــام الحاكم والعصابة 
والعولمة واليهود والماســـــــــونية؟ بطبيعة الحال هذا 
فرار إلى األمام...نحّل المشـــــــــكلة يوم نتحمل نحن 
المســـــــــؤولية ونقّر بخطأ منهجنـــــــــا، يوم تعود للذكر 
الرجولـــــــــة وللمرأة األنوثة، يعني حين أســـــــــتفيق أنا 

وأنت وال ننتظر استفاقة اآلخرين.
إنه لم يبق معنى للقوامة وال حتى للحياء والحشمة 
وغض البصر، حتى فـــــــــي البيوت المتدّينة، وذلك 
بذرائع اوهى من بيت العنكبوت...المرأة أصبحت 
متعلمة؟ وهل هـــــــــذا مبرر لتتبرج تبـــــــــرج الجاهلية 
األولى (كما هو شـــــــــأن األغلبية الســـــــــاحقة اآلن)؟ 
وتتمرد علـــــــــى الرجل وعلى الفطـــــــــرة؟ المرأة اكثر 
نشـــــــــاطا من الرجل؟ أوال هذا غير صحيح ثم حتى 
لو ســـــــــلمنا بذلك هل هذا يبرر لها ما سبق؟ ألستم 
تالحظون انتشـــــــــار ظاهرة الخلع؟ هل كنا نســـــــــمع 
بالخلع قبل 20 ســـــــــنة؟ اليوم أصبح موضة حقيقية 
ال تلجـــــــــأ إليه المرأة عنـــــــــد الضرورة لكن تبادر إليه 

ألتفه األسباب.
إنه الغزو الثقافي وحملة التغريب والمسخ الممنهج 

للمجتمع في ظل غفلة واضحة ورضوخ غريب.
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 oy¸ مؤخرا في األفق مؤشــــــرات تدعو
ــــــة ترميم العالقات  للتفاؤل بإمكاني
ــــــن الدول اإلســــــالمية وٕاصالح ما أفســــــدته  بي
السياســــــة اإلجرامية التي اتبعتها إدارة الرئيس 
ــــــد ترامب  ــــــه دونال ــــــة واليت ــــــي المنتهي األمريك
ــــــن خافيا أن  ضــــــد العالم اإلســــــالمي. إذ لم يك
ــــــادة اإلســــــالم وكراهية  اإلســــــالموفوبيا أو مع
المســــــلمين أصبحت سياســــــة رســــــمية لإلدارة 
األمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب ، حيث 
شــــــبه أحد مساعدي ترامب اإلسالم «بالسرطان 
ــــــس األمريكي الذي  الخبيث»، وقد ســــــخر الرئي
يصف نفســــــه «بأفضل حليف إلسرائيل» طوال 
واليته الرئاســــــية اإلمكانيات الضحمة للواليات 
المتحدة األمريكية، أقوى وأغنى دولة في العالم 
لتخريب التضامن اإلسالمي وزرع بذور الفتنة 
والشــــــقاق والتباغض بين الدول اإلســــــالمية، 
ــــــة العربية الســــــعودية  ــــــن المملك خصوصا بي
وجمهورية إيران اإلســــــالمية مــــــن جهة، وبين 
السعودية والجمهورية التركية من جهة أخرى، 
إضافة إلى ممارسة أقصى الضغوط على الكثير 
من الدول العربية للدخول في مســــــار التطبيع 
مع دولة االحتالل اإلســــــرائيلي في ظل مواصلة 
سياسة الضم واالستيطان والعدوان من الجانب 
اإلســــــرائيلي، ودون منح أدنى اعتبار للحقوق 
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني أو احترام 
للقرارات الدولية التي تنص على حق الشــــــعب 
الفلســــــطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها 

القدس الشريف. 
قد يكون من المبكر حاليا حدوث تحســـــــــن سريع 

وكامل ومتزامن في عالقات الدول اإلســـــــــالمية، 
وٕانهـــــــــاء المناكفـــــــــات اإلعالميـــــــــة والتصريحات 
السياسية السلبية في ظل التردي الكبير الطارئ 
علـــــــــى العالقات بين الدول العربية واإلســـــــــالمية 
وارتفاع حجم التوتـــــــــر المخيم عليها حاليا، ولكن 
المرحلـــــــــة المقبلة أو مرحلة ما بعد الرئيس دونالد 
ترامب ســـــــــتكون أحسن وأنســـــــــب بال شك لوقف 
مرحلة االنهيار وبداية حل للمشـــــــــاكل المتراكمة 
طوال أربع سنوات كاملة. لقد ظهرت بوادر هذا 
التوجه اإليجابي المرتقب في العالقات بين الدول 
اإلســـــــــالمية في 20 نوفمبر الماضي (2020) 
عشية انعقاد قمة العشرين االستثنائية االفتراضية 
الســـــــــعودية،  التي اســـــــــتضافتها المملكة العربية 
حيث أجرى العاهل الســـــــــعودي، الملك ســـــــــلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود، اتصاال هاتفيا بالرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، اتفق فيه القائدان 
المســـــــــلمان على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة من 

أجل حل الخالفات العالقة بين البلدين. 
وأعقبت هذه المكالمة الهاتفية بين قائدي البلدين، 
تصريحات ودية صدرت مـــــــــن وزيري الخارجية 
التركي والســـــــــعودي اللذين التقيا في النيجر على 
هامش اجتمـــــــــاع لمنظمة التعاون اإلســـــــــالمي. 
وكتب وزيـــــــــر الخارجية التركـــــــــي مولود جاويش 
أوغلـــــــــو على تويتـــــــــر: «إن الشـــــــــراكة القوية بين 
تركيا والســـــــــعودية ستكون مفيدة ليس فقط لبلداننا 
ولكن للمنطقة بأســـــــــرها».، ومن جهته قال وزير 
الخارجية الســـــــــعودي، فيصل بـــــــــن فرحان لوكالة 
رويترز: «إن بالده تمتعت بعالقات طيبة وودية 

مع تركيا». 
وســـــــــائل اإلعالم أولت أهمية كبيرة لهذا الحدث 
رغم أنه كان سيبدو قبل توتر العالقات بين تركيا 
والســـــــــعودية مجرد إجراء بروتوكولي أو نشـــــــــاط 
دبلوماســـــــــي عادي بين مســـــــــؤولي بلدين مسلمين 
كبيرين وهامين في منطقة الشرق األوسط وداخل 
منظمة التعاون اإلسالمي، ولكن عالقات البلدين 
عرفت تدهـــــــــورا كبيرا بعد أزمة مقاطعة قطر من 
طـــــــــرف أربع دول عربية هي الســـــــــعودية ومصر 

واإلمـــــــــارات والبحرين في جوان2017، مباشـــــــــرة 
بعـــــــــد زيارة الرئيـــــــــس األمريكي المملكـــــــــة العربية 
الســـــــــعودية في 20 مـــــــــاي 2017م وهي الزيارة 
التـــــــــي حصد منها ماليير الـــــــــدوالرات وزرع فيها 
بـــــــــذور الفتنة بين األشـــــــــقاء وطالب خاللها  قادة 
العرب والمســـــــــلمين بدعم الحرب على ما أسماه 
«التطرف اإلســـــــــالمي»، ثّم توجه الرئيس ترامب 
بعدها إلى إســـــــــرائيل التي وعدها بتغيير سياسة 
العرب نحوها وتحقيـــــــــق التطبيع الكامل الذي لم 
ينجح رؤســـــــــاء أمريكا السابقون في إجبار العرب 
على إقامته مع إسرائيل. في هذه األزمة الخليجية 
الموجهة مـــــــــن طـــــــــرف إدارة ترامـــــــــب اإلنجيلية 
الصليبيـــــــــة وحليفتها الليكودية الصهيونية لتمزيق 
الصف العربي وتخريب التضامن اإلســـــــــالمي، 
ســـــــــارعت تركيا للوقوف إلى جانـــــــــب دولة قطر 
ضد الحلـــــــــف الرباعي، بل إن الســـــــــلطة التركية 
ذهبت إلى حد إرسال قوة تركية مسلحة لمواجهة 
أي تهديد عســـــــــكري خليجي، أو غزو ســـــــــعودي 
محتمل للتراب القطري، ثـــــــــم تدهورت العالقات 
السعودية التركية ووصلت إلى حافة القطيعة بعد 
فاجعة مقتل الصحفي الســـــــــعودي البارز جمال 
خاشقجي عام 2018 داخل القنصلية السعودية 
في إسطنبول، وتصاعدت األزمة بين البلدين بعد 
اتهام تركيا مســـــــــؤولين كبار في منظومة الحكم 
الســـــــــعودية بالضلوع في جريمة اغتيال الصحفي 
المغدور، وأصدرت أحكاما بالســـــــــجن ضد عدد 
من الدبلوماســـــــــيين ورجال األمن السعوديين في 
هذه القضية، ولذلـــــــــك كان خبر االتصال الودي 
بيـــــــــن العاهل الســـــــــعودي والرئيـــــــــس التركي يبدو 
كشـــــــــعاع أمل وسط غيوم سوء التفاهم المتراكمة، 
واعتبر إعالميا مؤشـــــــــرا على فتح المجال لبداية 
العودة إلى عالقات طبيعية كانت ســـــــــائدة بينهما 
قبـــــــــل فترة اعتالء دونالد ترامب ســـــــــدة الحكم في 
الواليات المتحدة األمريكية، ولجوئه إلى سياسة 

الفتنة والتحريش بين الدول اإلسالمية. 
وفي ســـــــــياق مالمح هذا التطـــــــــور اإليجابي في 
عالقات الدول المســـــــــلمة، تأتي اخبار مبشـــــــــرة 

عن إمكانية إنهاء مرحلـــــــــة الجفاء والقطيعة بين 
المملكة العربية السعودية ودولة قطر. حيث قال 
المندوب السعودي لدى األمم المتحدة السفيرعبد 
اهللا المعلمي خالل اســـــــــتضافته في قناة «روسيا 
اليـــــــــوم» (RT) يوم االثنين30  نوفمبر 2020: 
إ نه ليـــــــــس هناك بين الســـــــــعودية وقطر خالف 
وجودي أو مصيري؛ بل هما شـــــــــعب واحد وبلد 
واحد وامتداد لبعضهما، وردا على ســـــــــؤال حول 
تخفيض الشـــــــــروط الـ13، التي طالبت بها دول 
الحصار، قال المندوب السعودي: إنه لن يدخل 
في عمليات حســـــــــابية، وهذا الرد هو أكثر مرونة 
من تصريحه في شهر جوان الماضي ( 2020) 
لقناة «بي بي سي» البريطانية الذي قال فيه إنه 
ال يمكن التنازل عنها، مؤكدا أن «كل المطالب 
التي تقدمت بها الدول المقاطعة لقطر مشروعة 

ومتساوية في األهمية». 
كما يمكن اعتبار رد فعل السعودية على اغتيال 
العالم النووي اإليراني محسن فخري زادة، موقفا 
إيجابيا، حيث أكدت الســـــــــعودية إدانتها لالغتيال 
والعمل اإلرهابي الذي تحوم فيه شـــــــــبهات التورط 
حـــــــــول مخابرات الكيـــــــــان الصهيوني بمشـــــــــاركة 
مباشرة أو دعم مؤكد من طرف اإلدارة األمريكية 
تحـــــــــت قيادة دونالـــــــــد ترامب. فقد اكـــــــــد المندوب 
السعودي لدى االمم المتحدة، إن الرياض ال تؤيد 
سياســـــــــة االغتياالت على اإلطالق، مؤكدا: إن 
«خسارة عالم مسلم هي خسارة لألمة اإلسالمية 

بأكملها».
ال شـــــــــك أن عودة الروح إلى منظومة التضامن 
اإلســـــــــالمي وترميم العالقات المتردية بين الدول 
اإلسالمية ســـــــــينعكس إيجابا على أمن وازدهار 
األمة اإلسالمية، وسيغير موازين القوى في منطقة 
الشرق األوسط، فعلى ســـــــــبيل المثال قدر خبراء 
األمن في مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي 
أن «أي تحول على طابـــــــــع العالقة القائمة بين 
الســـــــــعودية وٕايران سيمس حتما بمصالح إسرائيل 
ومكانتها فـــــــــي المنطقة، ويفاقم من حجم األعباء 

األمنية على عاتقها». 
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ســـــــــيظل الحديـــــــــث عـــــــــن األم الـــــــــرؤوم مـــــــــن 
الموضوعات الكبيرة، والفلسفة الوحيدة التي ال 
يجيدها إال كل عقل رصين، وفكر قويم، وقلب 
رحيم، وعاطفة منقطعـــــــــة النظير، فما أعظم 
األم... !؟ التـــــــــي ُجعلت الجنة تحت أقدامها، 
وطاعة ولدها لها مرتبطة بطاعة اهللا ورسوله، 
وقد حثنا القرآن على اإلحســـــــــان إلى الوالدين 
في أكثر مـــــــــن موضع من آيه الكريم، بيد أن 
الحديث عن األم الرؤوم لدى البشر قد تعجز 
عنـــــــــه التعابير والكلمات، وتخبو عنده جواهر 
المعاني المســـــــــكوبات، سيما ساعة الوالدة فما 
أعظمها من ســـــــــاعة إن كانت مرتقبة لحظة 
بلحظة، وبهوس وتوجس يخالطه شـــــــــيء من 
الشـــــــــغف والرجاء، ساعة عسر فيسر، وطلق 
مخاض وزغاريد تبريكات، ودموع تعزف لحن 
األمل، وأفـــــــــراح ترقص على أوتار أمر جلل، 
ال غرو أنها والدة مستمرة تومئ بحياة عظيمة 
إلنسان جاء إلى الوجود طوعا وكرها بدفق من 
األمل ودفء األنس ومالذ الحب والســـــــــعادة، 
حامال معه مشاعر براءة البنوّة، ومشاعل ُحنو 

األبـــــــــوّة، وزينة الحياة الدنيا وبهجتها، وجمالها 
الطاغي وفتنتها. 

ولذلك يوصينا الشـــــــــاعر القديـــــــــم أبو العالء 
المعـــــــــري بالوالديـــــــــن وبخاصـــــــــة األم ناصحا 

ومذكرا:
العيش ماض فأكـــــرم والديك به

واألم أولى بإكـــــــرام وٕاحـــــــسان  
وحسبها الحمل واإلرضاع تدمنه

أمران بالفضل ناال كل إنسان  
سعادة ُتسقى من عين أم تترقب، وحب جارف 
من دفء حنان مفعم، وخيفة من توجس مغرم 
على مولود مقدم على الحياة ..إنها األم الرؤوم 
التي إذا أنجبـــــــــت أجادت فن الوجود والتعهد، 
وٕاذا أحبت أفنت لتحيا من جديد، وٕاذا أخلصت 
لحبها غادر اإلخالص المتصنع من بعيد، وٕاذا 
أنفقت ال تنتظر مقابال من الوليد، وٕاذا أعدت 
رجل الغد أعدته عصيا على الحياة شـــــــــديدا، 
األم ليست إشعارا وشعارات أو رؤيا وروايات 
أو قصصا وقصاصات في المناســـــــــبات، إنما 
هي في الوصف لحظة ضعف عن التعبير، 
وعجز تام عن التصوير، وشـــــــــهقة دهشة من 
هول التقدير، وصدام مفاجئ من كل عرفان 

أو اعتراف عن الفضل والجميل ..

وال بأس أن نوشح مقالنا بهذه األبيات الحوارية 
الطريفة  للشـــــــــاعر إبراهيم المنذر التي تصف 
حنو األم وصفا في غاية االدهاش واالذهال 

إذ يقول:
أغرى امرؤ يوما غــــــــــالما جاهـــال

بنــــقـــــــوده حـــــــــتى ينــــــــــال به الوطــــر  
قال ائتـــــني بفــــــؤاد أمـــــك يا فـــــــتى

ولك الجـــــواهر والــــدراهـــــم والـــــدرر  
فمضى وأغمد خنجرا في صدرها

والقلب أخرجه وعاد على األثـــر  
لكـــــــنه من فــــــــرط دهـــــــــشته هوى

فتدحرج القلـــــب المـــــــعفر إذ عــــــــــثر  
ناداه قلــــب األم وهـــــــــو مــــــعـــــــــفر

ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر  
فكأن هذا الصوت رغم حـــــــنوه 

غضب السماء به على الولد انهمـر  
فاستــــل خنجره ليطعن نفــــــــــــسه

طـــــــــعنا سيبـــــــقى عبــــــــــرة لمن اعــــــــتبـــــر  
ناداه قلـــــــــب األم كف يدا وال

تطعـــــــن فــــــؤادي مــــــــــــرتين على األثـــــــر  
حـــــــــب األم ما ال يقرأ وال ُيدّون، وما ال يخطر 
على بـــــــــال، وال يتصور إال قبل فوات األوان، 
وال يفنـــــــــى عبر الزمان، إنـــــــــه الحب الجارف 

الخالد والمعجز الشـــــــــاهد، والحب الذي يقاوم 
كل أنـــــــــواع التيـــــــــارات واألعاصير، إنه الحب 
الذي تقف أمامه العاشـــــــــقة عاشقة، والموتورة 
ســـــــــاكنة، والمتمردة مرّوضة، إنه الحب الذي 
ال يتوقف نبضه، وال ينقص بعضه، وال يتبّرم 
عطفه، وال ينقطع حبله، وال يعرف الملل إليه 
سبيال، وال يلهيه من الغدق سليال، وال تدهشه 
المقارنة، وال تخوض فيه المقايضة، وال تمثله 
المقايســـــــــة، وال تغريه اإلغواءات وال تشـــــــــتريه 
أمـــــــــوال العقيمات، إنه الحب المهيمن الذي ال 
يلد إال الحب المستهام به، والحب الذي لست 
عليه بمســـــــــيطر إال باالحتواء فيه واالحتماء 
به، إنـــــــــه الحياة التي تستشـــــــــعر منها معاني 
الحضور، وجنة الطاعة التي ُتّزف لها، ونار 
العقوق التي تتلظى بها، إنها األم الرؤوم التي 

قال فيها الشاعر المعاصر كريم معتوق: 
واألُم مــــدرسـٌة قـالوا وقـلـــُت بـهـــــا

كـل الـمدارِس سـاحـاٌت لـها تـقــُف  
هـا جـئُت بالشعِر أدنيها لقافيتي

كـأنــــما األُم في الالوصـِف تـتصـــُف  
إن قلُت في األِم شعرًا قاَم معتذرًا

ها قـد أتـيُت أمـاَم الجــمِع أعـتــــرُف  

هناك من تســـــــــحره األرقام و تبهره األشكال خاصة في 
ميدان الفكر والدعوة   والعالقات...

فإذا أقبل عليه الناس في محاضرته ودرســـــــــه ونشاطه 
ابتهـــــــــج واجتهـــــــــد وٕاذا قل عددهم حـــــــــزن وانكمش وفتر 

وانقطع..
فتصبح غايته رضا الناس وما يطلبه المســـــــــتمعون وما 
يشـــــــــتهيه المشاهدون وما يســـــــــحر المعجبون..وٕان أتى 

بالعجائب والغرائب وشواذ المسائل والقضايا..
صحيح أن الفطرة البشرية تستأنس وتسعد بالكثرة الكاثرة 
وأحيانا تكون مطلوبة في الجمعيات  والمنظمات التي 
تحتاج إلى أولي األيدي واألبصار وحتى عشر معشار 
همتهم لتحريك العمـــــــــل وملء الفراغ..لكن األصل هو 
النوعية االيجابية المتميزة ذات الحرارة العالية والنشاط 

الدؤوب والنفس الطويل والصبر العجيب.
ويحكي لنا أســـــــــتاذ القراءات العشر وفارسها أيمن سويد 
عن تجربته مع األرقام فيقول أنه ظل سنة وزيادة يبحث 
عن تلميذ ليدرســـــــــه بمســـــــــجده فلم يجد.. وبعد مدة وجد 
تلميذا واحدا درسه أحكام التالوة حتى صار هذا التلميذ 
من أهل االختصاص المؤثرين.. وتالميذه باآلالف..

والشيخ أيمن ســـــــــويد صار يتابع برنامجه في قناة اقرأ 
مائتي مليون إنســـــــــان..فانظر نتيجة الصبر والصدق 
واإلخـــــــــالص.. فلم يكن همه البحث عن األرقام والكثرة 

بل عن التعليم والتبليغ فجمع اهللا له األمرين معا.
سبق درهم مائة ألف درهم..

فاألرقـــــــــام الجميلة الصادقة انتصـــــــــرت على قلتها في 
بدر.. ولقد نصركم اهللا فـــــــــي بدر وأنتم أذلة.. واهتزت 

وترنحت في حنين
.. ويـــــــــوم حنيـــــــــن إذ أعجبتكم كثرتكم فلـــــــــم تغن عنكم 

شيئا.
فصديق صدوق وفي.. أفضل من ألف صديق...

وتلميذ همام متميز ذكي.. أفضل من ألف تلميذ ...
واألفضل أن نجمع بين الكثرة المبهجة والنوعية الفريدة 
الساحرة...وأرســـــــــلناه إلى مائة ألـــــــــف أو يزيدون فآمنوا 

فمتعناهم إلى حين.
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الدعــــــوة إلى اهللا تعالى ليســــــت، فقط مجرد 
كالم، وقوة خطاب، وجميل أداء، وقوة تأثير 
بالغي.. وٕان يكن كل ذلك مفيدا ونافعا وله 
ــــــت النوايا وتحقق اإلخالص  أجره، إن صدق

هللا تبارك وتعالى.
إنما الدعوة أيضا فعل وعمل وجهد ميداني، 
وأعمال صالحة، وٕانجاز، وتكوين، وتدريس، 
وحفر آبار لســـــــــقيا خير للناس، وكفالة أيتام 
وأرامل، و...الخ ..في هذا السياق يقفز إلى 
الذهن اسم رجل يمكن أن نعّده ـ دون مبالغة 
ـ طرازا فريدا من الدعاة، وأنموذجا متفردا من 
الرجال الرّبانيين الذين حملوا مشعل الصالح 
بـ «األفعال» مترّســـــــــخة  واإلصالح والدعوة 
في الواقع ماثلة أمـــــــــام األعين، والمعنيُّ هو 
الداعية الطبيب الدكتور عبد الرحمن السميط 
رحمة اهللا عليه الذي قّدم للمسلمين (عموما) 
وأصحاب الدعوات خصوصا، تجربة دعوية 
تنموية رائدة وفريـــــــــدة، وقد ُلّقب ـ رحمه اهللا ـ 
بـ «خادم الدعوة فـــــــــي إفريقيا»؛ حيث ابتكر 
طريقة في العمل الدعوي اســـــــــتهدفت تنمية 
المجتمعات اإلفريقيـــــــــة الفقيرة، وٕايجاد فرص 
عمل حقيقيـــــــــة، وٕاقامة مشـــــــــروعات صغيرة 
للفقراء والمســـــــــاكين، فتحت ـ و ماتزال تفتح ـ 
لهم أبوابا من الرزق، والعمل الذي يتناســـــــــب 
مع إمكاناتهم، فضال عن تطوير وتحســـــــــين 

البيئة التي يعيشون فيها.
وٕانما مبدأ األمر هو «الفهم» واالســـــــــتيعاب 
لحركة اإلســـــــــالم وتبّين أهدافه السامية، في 
خدمة اإلنسان، وقد التقط السميط هذا األمر 
من خالل فهمه لرؤية اإلســـــــــالم في القضاء 
على الفقر، وهو أحد المعضالت اإلنســـــــــانية 
الكبرى؛ خاصة فـــــــــي عالمنا المتوحش الذي 
يطبعـــــــــه الصراع الضـــــــــاري بيـــــــــن األغنياء 

األقوياء والفقراء الضعفاء.
التقط الســـــــــميط (رحمة اهللا عليه) قول النبّي 

صلى اهللا عليه وسلم في الحديث الذي يرويه 
المقداد بن معد يكرب رضي اهللا عنه:

«مـــــــــا أكَل أحد طعاما قّط  خيرا من أن يأكل 
من عمل يده، وٕاّن نبّي اهللا داود عليه السالم 

كان يأكل من عمل يده» (البخاري).
لقد تشـــــــــّرب السميط  من خالل هذه المعاني 
روح اإلســـــــــالم وخطابـــــــــه الرحيـــــــــم  بدالالته 
التغييريـــــــــة العميقـــــــــة التـــــــــي تتقّصـــــــــد حلول 
المشـــــــــكالت من جذورها، بـــــــــدل البحث عن 
«مسّكنات» وحلول ترقيعية وقتية. لعله كان 
يتمثل منهج عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه 
في العمل الخيري؛ حيث لـــــــــم يوزّع األموال 
على الفقراء والمســـــــــاكين ليأكلوها ثم يعودوا 
لطلب المزيد من الصدقات، بل أمر بإعداد 
قوائـــــــــم بأســـــــــمائهم، ومنحهم قروضا حســـــــــنة 
طويلة األجل(دون فائدة) إلنشاء مشروعات 
تتناسب مع ظروف وٕامكانات كل واحد منهم، 
فحّقق بذلك من الفضـــــــــل خيرَه وأجمله. وٕان 
في تا ريخنـــــــــا الكثير من األمثوالت والنماذج 
في مجال النهضة واإلدارة والتســـــــــيير والعمل 
الصالـــــــــح وأعمال الخير، ولكننا ـ لألســـــــــف ـ 
ال نقرأ وال نســـــــــتوعب وال نستفيد من النماذج 
الجليلة في كثير من شؤون حياتنا، فقط نلوك 
األقـــــــــوال عن خير القـــــــــرون وأفضل األجيال 

...دون أن نتأسى بهم .
نعود إلى السميط رحمه اهللا حيث بدأ العمل 
الخيري قبل أربعين عاما (أوائل الثمانينيات) 
من خـــــــــالل لجنة «مســـــــــلمي إفريقيـــــــــا»، ثم 
العون  التسعينيات «جمعية  أصبحت أواخر 
المباشر» وهي تقدم مساعدات عينية، وتبني 
المساجد، والمدارس، وتحفر اآلبار، وتدّرس، 
وترسل البعثات التدريســـــــــية، وتكفل األيتام، 
وتفعل الكثير من الخيرات، وما فتئت تتوسع 
وتتقـــــــــدم حتى وصلت إلى عـــــــــدد من البلدان 
اإلفريقيـــــــــة، وكانت الخط األمامي لترســـــــــيخ 
الهوية اإلسالمية والمنافحة عنها أمام زحوف 

التنصير والتهويد والمسخ بكل أنواعه.
دعنا نلقي نظرة عجلى على بعض ما قدمه 
الســـــــــميط وهذه األرقام قديمة بعض الشيء 

:2015
ـ بناء أكثر 5800 مســـــــــجد، رعاية أكثر 20 
ألف يتيم، حفر نحو 10 آالف بئر ارتوازية، 
إنشاء نحو 1000 مدرسة، وأربع جامعات، 

و210 مركزا إســـــــــالميا، وبنـــــــــاء نحو 130 
مستشفى ومستوصفا، وفتح نحو أكثر 600 

مدرسة قرآنية.
 فضال عن ذلـــــــــك كان رحمه اهللا من خالل 
جمعيـــــــــة العون المباشـــــــــر يدفع رســـــــــوم 95 
ألف طالب مســـــــــلم للدراسة، وطبع أكثر من 
6 ماليين نســـــــــخة من المصحف الشـــــــــريف 
لتوزيعها على المســـــــــلمين والمسلمات الجدد، 
إعـــــــــداد وتكوين وتدريـــــــــب أكثر من 4 آالف 
داعية ومعلم وٕامام، وتكفي قراءة بعض كتب 
الســـــــــميط رحمه اهللا لمعرفـــــــــة الكثير عن هذه 
الجهود المميزة مثـــــــــل كتاب «لبيك إفريقيا»، 
«دمعة على إفريقيا»، و«رسالة إلى ولدي» 
فضال عن محاضرات ومداخالت عن تجربته 
في العمل الخيري يمكن االستفادة منها على 

نطاق واسع .
ُتـــــــــرى ما الـــــــــذي نرمي إليه مـــــــــن خالل هذه 

السطور؟ 
أمر واحد فقـــــــــط نرمي إليه ونريده أن يتحقق 
فـــــــــي واقعنا البئيـــــــــس: أن نعيـــــــــد النظر في 
أســـــــــاليب العمل الدعـــــــــوي واإلصالحي. وأن 
نجتهد  باســـــــــتفراغ كل الوسع إليجاد عشرات 
من «الســـــــــميط» إيجادهم وٕاعدادهم وتهيئتهم 
بتوجيـــــــــه االهتمام إلى هـــــــــذا الحقل الدعوي 

بصدق وٕاخالص. 
لن نعدم وجود رجال كالســـــــــميط هنا أوهناك، 
وهم مفاتيح الخير والفضل، وٕانما وجَب علينا 
أن نوجه الجهود للوصـــــــــول إليهم ومقاربتهم 
مقاربـــــــــات إيمانية تزرع اليقيـــــــــن في قلوبهم، 
وتيّسر ســـــــــبيل زرع الخير في الحياة منهم، 
وتدفعهم نحـــــــــو هذا الخيـــــــــر «الكبير» وهو 

النهوض بالمجتمع.
كـــــــــم أرجـــــــــو أن يكـــــــــون لدينا جهـــــــــاز دعوي 
متخصـــــــــص في «المشـــــــــاريع الكبيرة» بدعاة 
مفاتيح ورجال أعمال مفاتيح، على قدر عال 
من اإلخـــــــــالص والصدق واحترام التخّصص 

..
حينئذ ســـــــــينفتح قوس كبيـــــــــر لألمل من أجل 
نهضة مجتمعية وضيئة وسيعة رحيبة متينة 
األركان قويمة البنيان تسُع كل ميادين الحياة 

وترفع الناس إلى مقام «التكريم» حقيقة.
(*) أنظر «المجتمع»(عدد2072_ 
«داعية إسالمي من طراز فريد» ص 51)
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فتية  داوود  سيدنا  دولة  اصطبغت 
الرائدة  الحضارية  بالقيم  التأسيس 
تأسست وترسخت  أجلها  التي من 
أكثر حين تمثلها رأس الدولة وقائدها 
سيدنا  مع  فانطلقت  داوود،  سيدنا 
داوود مسيرة دولة الشهود الحضاري 
وبدأت بسيادته شق طريق التمكين 
الدولة  مستوى  من  اهللا،   لمنهج 
على  المحافظة  للحقوق  الحافظة 
لترسيخها  العاملة  الساعية  القيم 
في ذلك المجتمع البعيد عن منهج 
اهللا عند تحرير المسجد األقصى. 
لقد كان تحدي سيدنا داوود ابتداًء 
أمانة  استالم  حين  داخليا   تحديا 
وٕاقليم  المبارك  األقصى  المسجد 
استكمال  فكان  المقدسة  األرض 
بناء المجتمع الحامل للدولة أولوية 
والسمو  وظيفتها  واستكمال  لبقائها 
نحو تمكين منهج اهللا على مستوى 

البشرية.
جغرافية  من  سليمان  سيدنا  ورث 
بيت المقدس الحكم والنبوة عن أبيه 
سيدنا داوود عليهما السالم، فكان 
له مثلما كان ألبويه سيدنا ابراهيم 
الجمع  السالم  عليهما  وداوود 
االخالقية  النبوية  السيادة  بين 
السياسية  والسيادة  لألمة  والعقدية 
والمجتمع   للدولة  اإلجتماعية 
الرسالة  ذلك  كل  مع  وورث 
هللا  العبودية  لتحقيق  الحضارية 
وعمارة  األرض  في  واالستخالف 

مسيرة  استكمال  عبر  الكون 
المراكمة  بل  الحضاري  االنبعاث 
عبر  السابقة  المستويات  على 
الدولة  بناء  تحدي  من  االنتقال 
إلى نماء الدولة وقيادتها وشهودها 
اهللا  يقول  إذ  األخرى  األمم  على 
ومانح  الفضل  صاحب  عزوجل 
على  والمستأمن  والسيادة  القيادة 
األمانة {َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوَقاَل 
ْيِر  الطَّ َمْنِطَق  ُعلِّْمَنا  النَّاُس  َياَأيَُّها 
وَُأوِتيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َهَذا َلُهَو 

اْلَفْضُل اْلُمِبيُن}.
األقصى  المسجد  تجديد  كان  لقد 
اسم  فيه  يذكر  كمسجد  المبارك 
أولى  من  بالعبادة  فيه  ويفرد  اهللا 
مهمات سيدنا سليمان عند استالم 
المباركة  األرض  أن  إذ  الحكم، 
البركة  بفيضان  البركة  نالت 
حوله،  ما  األقصى  المسجد  من 
فتشرفت األرض المقدسة بتفضيل 
الجغرافية  سائر  على  لها  اهللا 
بناء ثاني مسجد وضع  باحتضان 
على األرض، وقد كان من صور 
الميراث الحقيقي استالم أمانة والية 
المسجد األقصى المبارك من أبيه 
األمانة  استرد  الذي  داوود  سيدنا 
الموروثة بالتحرير، أمانة ترك اهللا 
البشرية  ابي  منذ  لألنبياء  حفظها 
إلى  والتشييد  بالتأسيس  ادم  سيدنا 
سيدنا ابراهيم بالرعاية واإلمامة إلى 
واإلعداد  بالتخطيط  موسى  سيدنا 
للتحرير بلوغا للتجديد وقت سيدنا 

سليمان عليه السالم.
لقد نال سيدنا سليمان فوق ميراث 
الحكم والنبوة والعلم عن ابيه سيدنا 
بشر  يؤت  لم  ومكانة  فضال  آدم 
نيل  مستلزمات  من  وكان  مثلها، 
ذلك الفضل تجديد المسجد األقصى 
المبارك بناء ماديا خارجيا للتخليد 

المسجد  شرط  ليحقق  والتحديد 
وتجديدا إيمانيا لخصه كمكان عبادة 
هللا  ومركز إشعاع إيماني وروحي 
لقد  عزوجل،  هللا  العبودية  لتحقيق 
للمسجد  السليماني  التجديد  كان 
المبارك  من الفضل أن  األقصى 
ذلك  لنيل  واستحقاقا  فاتحة  كان 
الفضل الذي لم يؤتيه بشر، يذكر 
لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا  عبد  رواه  الذي  الحديث  في 
والذي رواه  الخطاب  بن  بن عمر 
البخاري وصححه االمام أحمد في 
مسنده  (لما فرغ سليمان بن داوود 
اهللا  سأل  المقدس  بيت  بناء  من 
ثالثًا حكمًا يصادف حكمه وملكًا ال 
ينبغي ألحد من بعده وأال يأتي هذا 
المسجد أحد ال يريد إال الصالة فيه 
إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
وسلم  عليه  اهللا  صلى  النبي  فقال 
أما إثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن 

يكون قد أعطي الثالثة).
لم يطلب سيدنا سليمان ذلك الطلب 
التأييد  طلب  بل  لنفسه  العظيم 
والرسالة  الوظيفة  لتحقيق  االلهي 
تجديد  وكان  بها،  المكلف  الثقيلة 
فرصة  المبارك  األقصى  المسجد 
وطلب  المكانة  تلك  لنيل  عظيمة 
ذلك التأييد الرباني، لقد جدد سيدنا 
المقدسة  الموروثة  األمانة  سليمان 
الذي  النوراني  اإلشعاع  لتكون 
يخرج البشرية من عبادة العباد إلى 
الحكيم  والحكم  العباد  رب  عبادة 
الراشد المصادف لحكم اهللا لتحقيق 
إلمتالك  المشروط  والرحمة  العدل 
األرض  في  االستخالف  شرف 
المبارك  األقصى  المسجد  فكان 
مقر القيادة والحكم والملك الذي لم 

يؤته بشر من قبل ومن بعد.
بيت  من  سليمان  سيدنا  نال 

حكم   يصادف  حكما  المقدس 
والرحمة  والعدل  القضاء  في  اهللا 
في  اهللا  خليفة  مقام  له  يحقق  بما 
بالفهم  األرض كحاكم راشد عادل 
الذي خصه به اهللا عز وجل منذ 
صغره حتى في حضرة حكم والده 
سيدنا  الزاهد  العابد  العالم  الحكيم 
َيْحُكَماِن  ِإْذ  َوُسَلْيَماَن  {وَداود  داود 
ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم 
ْمَناَها  َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِديَن  * َفَفهَّ
َوِعْلًما  ُحْكًما  آَتْيَنا  َوُكال�  ُسَلْيَماَن 
ُيَسبِّْحَن  اْلِجَباَل  َداُووَد  َمَع  ْرَنا  َوَسخَّ

ْيَر َوُكنَّا َفاِعِليَن}   وَالطَّ
لم يكن ذلك الحكم مقصدا في حد 
أداة  كان  بل  سليمان  لسيدنا  ذاته 
واستئمان  رباني  تمكين  ووسيلة 
االنبعاث  طريق  الستكمال  رباني 
عزوجل  اهللا  لمنهج  الحضاري 
وتمكينه في البشرية التي اعتنقت 
اثرت  أو  بالوثنية  البهيمية وآمنت 
لم  الفرعوني.   للتأله  العبودية 
يستلم سيدنا سليمان الحكم والدولة 
إال الستكمال بناءها لتلعب دورها 
اهللا  بمنهج  البشرية  لألمم  كقائدة 
الهدى  ونيل  هللا  العبودية  لتحقيق 
عنها  والظلم  الجور  ورفع  الرباني 
وتحقيق العدل والرحمة في أرجائها، 
العبودية  تحقيق  منهج  كان  فكما 
هللا مسارا متراكما من االهتداء الى 
البشرية  إلى  الفرد  ومن  التمكين 
والمجتمع  باألسرة  مرورا  أجمع 
والدولة واألمة، فإن وظيفة سيدنا 
سليمان هي استكمال المسير نحو 
على  للتوحيد  الحضاري  الشهود 
األديان البشرية الوضعية الشركية 
األخرى والتمكين لمنهج اهللا على 
الدولة  أداة  عبر  البشرية  مستوى 

ومستوى الملك واإلمامة.
يتبع
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يتقبل التحالف العربي الصهيوني هزيمة % 
حليفهم وراعيهم وســـــــــيد نعمتهم «دونالد 
ترمـــــــــب» في االنتخابـــــــــات الرئاســـــــــية األمريكية 
لذلك قرروا بأقصى ســـــــــرعة تدبير مؤامرة جهنمية 
تتمثل في توجيه ضربة قاسية إليران قبل مغادرة 
«ترمب» للبيت األبيض، فكانت الضربة اغتيال 

أكبر عالم إيراني في التكنولوجيا النووية.
الفكرة ليســـــــــت جديدة، بل تعود إلى عام 2018 
لدى «نتانياهو» حيث عرض الهدف على مجلسه 
الوزاري المصغر «الكبينت» وأشار بوضوح إلى 
الدماغ «محسن فخري زاده» لكنه انتظر الفرصة 
التي يجب أن تمنحها له اإلدارة األمريكية، وألن 
«ترمب» هو الرجل الوحيد الذي ال يرفض طلبا لــ 
«نتانياهو»، والرئيس المنتخب الجديد وهو نائب 
الرئيس «أوباما» شارك في االتفاق النووي، وقد 

وعد في حملته االنتخابية بالعودة إليه.
«نتانياهو» يعاني من معارضة قوية في مجتمعه، 
والمظاهرات تكاد ال تتوقف في شوارع «تل أبيب» 
للمطالبة بتنحيته ومحاكمته على جرائم الفســـــــــاد 
وشريكه في رئاسة الحكومة رئيس حزب «أزرق 
أبيـــــــــض» أيضا مـــــــــا انفك يناوئـــــــــه بعد أن عرف 

نواياه ومناوراته للبقاء على رأس الحكومة وتنظيم 
انتخابات جديدة يستعمل كل الوسائل للفوز فيها 
وخاصة ورقة اغتيال «محســـــــــن فخري زاده» بعد 
اغتيال «قاســـــــــم الســـــــــليماني» ونجاحه في جذب 
دول الخليج للتطبيع وآخرها السعودية التي زارها 
في األيام األخيرة واللقاء مع ولي عهدها «محمد 

بن سلمان» لالتفاق على تدبير المؤامرة.
هذا الهدف بحد ذاته، وهو الهدف المباشر يؤسس 
ألهداف أخرى استراتيجية يسعى كل المتحالفين 
من الصهاينـــــــــة األمريكيين والعرب لتحقيقها قبل 
اســـــــــتالم الرئيس الجديد «جو بايدن» الرئاســـــــــة؛ 
إنهـــــــــا أهداف تتظافر لخلـــــــــق واقع جديد يصعب 
مهمة الرئيس الجديد إن لم يجعلها مستحيلة، ألن 
العرف الســـــــــائد في اإلدارة األمريكية أن الرئيس 
الجديد يفرض عليه الســـــــــير انطالقـــــــــا مما تركه 
ســـــــــلفه، خاصة فيما يتعلق بالسياســـــــــة الخارجية 

واألمنية والدفاعية.
األهداف المتوخاة

• االبتزاز السياسي للحلفاء األوروبيين في حالة 
قيـــــــــام إيـــــــــران بعملية انتقامية قد تكون ســـــــــببا في 

اشتعال المنطقة وربما كل العالم.
• االبتزاز المالي للـــــــــدول العربية الخليجية التي 
كانت وما تزال المنفقة بسخاء على الحروب التي 

تشعلها أمريكا في المنطقة وٕاسرائيل حاليا.

• زيـــــــــادة الضغـــــــــط على الجمهورية اإلســـــــــالمية 
اإليرانيـــــــــة ومحـــــــــور المقاومة المتحـــــــــان ذكائهم 
السياســـــــــي واالســـــــــتراتيجي في الخيار المفروض 
عليهم بين الـــــــــرد أو التأجيل واختبار نوعية الرد 

والوقت المناسب له.
• تعطيل المشـــــــــروع الصيني «الحـــــــــزام وطريق 
الحرير الجديد» إلى حين استعادة أمريكا لجزء من 
عافيتها االقتصادية وترميمها للنظام الرأســـــــــمالي 
والتحالف الغربي اإلمبريالي الصهيوني ومواصلة 

استراتيجية السيطرة الكاملة على العالم.
هذه األهداف كلها ســـــــــتجعل اإلدارة الجديدة في 
البيت األبيض ومن ورائها الدولة العميقة متفهمة 
ومتفقة معها مـــــــــا دامت تخـــــــــدم المصالح العليا 

ألمريكا والغرب اإلمبريالي. 
األكيد أن الحســـــــــابات دقيقة جد�ا، لكن الحساب 
يعتمد المنطق والمنطق يدرج االحتماالت، الذين 
أجروا الحســـــــــابات يبدو أنهم في عجلة من أمرهم 

ألسباب وعوامل ودوافع عديدة أهمها:
- قرب ساعة مغادرة «ترمب» للبيت األبيض.

فالحســـــــــابات اعتمدت االحتمـــــــــال األول القاضي 
بنجاح العملية أما االحتمـــــــــال الثاني الذي يدقق 
في كل الترتيبات والتدابير والتي ال شك ستفاجئ 
هـــــــــؤالء باألخطاء الفادحة التـــــــــي ارتكبوها والتي 
ســـــــــتكون كارثية على أول المصالـــــــــح األمريكية 
المتعلقـــــــــة بأمن الدولة العبريـــــــــة والجبهة الداخلية 

التي عرفت في األيام األخيرة انقساما حاًدا ينذر 
بحرب أهلية على األبواب. 
التوقعات

جريمـــــــــة اغتيال العالم اإليراني «محســـــــــن فخري 
زاده» لـــــــــن تمر دون عقاب من طرف الجمهورية 
اإلســـــــــالمية اإليرانية التي طال صبرها من تلقي 
الكثير من الضربـــــــــات التي تعاملت معها بكثير 
من التعقل ال خوفا مـــــــــن الدولة العبرية وحليفتها 
أمريـــــــــكا، بل خوفا على الســـــــــلم واألمن في العالم 
وكل منطقة الشرق األوسط وشرق أوروبا وغرب 

آسيا.
نظام الحكم في إيران نظام إســـــــــالمي يتقيد كثيرا 
بمبادئ الشريعة فيما يتعلق بالجوار والرحمة فهو 
يعي جيدا أنه جار لشعوب مسلمة مثله حتى ولو 
ظل حكامها سواء السبيل واختاروا العدو المحتل 

ألرض إخوانهم حليفا وصديقا ضده.
إنه يحاول منذ مّدة بســـــــــط يد السالم لهم، لكنهم 
رفضوا وتعنتوا في الرفض، لقد اختاروا أن يبايعوا 
الدولـــــــــة العبرية قائدة لهم، بل وحاكمة بأمرها في 
كل المنطقـــــــــة نكاية ألنها ســـــــــبقتهم إلى امتالك 
مشـــــــــروع نهضوي متكامل يجعلهـــــــــم يتبوأون به 
ريادة كل المنطقة رغم أنوفهم في حين أنفقوا هم 
أموالهم لتمكين العدو منهم ومن احتالل أراضي 

أشقائهم. 
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المشاعر  اقدم  من  والحسد  الحب  يكون  قد 
االطالق،  على  االقدم  يكونا  وقد  االنسانية، 
وجد  فأينما  تالزمية  عالقة   بينهما  والعالقة 
فينشئ  الحسد في مكان قريب،  تلمست  الحب 
الكثير   الثاني  وينشر  واالبتهاج  السعادة  االول 

من القتامة واأللم .
الخلق يستشعر  والمستقرئ لألحداث منذ بداية 
يوسف  إلخوة  كان  فما  والحسد،  الحب  تالزم 
لوال حب  االذى  له  ويتمنون  يحقدوا عليه   ان 

ابيه له  : 
اِئِليَن (7)    ْخَوِتِه آَياٌت ِللسَّ َلَقْد َكاَن ِفي ُيوُسَف وَا�
ِإْذ َقاُلوا َلُيوُسُف وََأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى َأِبيَنا ِمنَّا َوَنْحُن 
(8). سورة  ُمِبين  َضَالٍل  َلِفي  َأَباَنا  ِإنَّ  ُعْصَبٌة 

يوسف 
بالضرورة  ينشئ  معين  محيط  في  الحب  ان 
قدرا من الحسد واالستثناء في هذه الحالة يكون 
نادرا،  وترى ذلك  بقوة في االسرة الواحدة، حيث 
ان ميل الوالدين الحد االبناء يكون مدمرا لكيان 
االسرة مع ان بدايته ال تعدو  ان تكون حبا قد 

ال يملك فيه الوالد او الوالدة االرادة لمنعه.
ان  حيث  العمل  اماكن  في  ايضا  ذلك  وترى 
كان  ولو  موظفيه  ألحد  المسؤول  تفضيل 
الموظف،  عمل  بنوعية   مرتبطا  موضوعيا، 
ويؤثر  الحسد  من  الكثير  عنه  ينتج  والتزامه، 
احساس  فالحب  العمل  محيط  على  بقوة  ذلك 
ندر  ما  إال  ما  محيط  في  عنه،  ينتج  جميل، 
احساس معاكس من االلم والحقد فالمبالغة في 
الحب تؤدي الى مبالغة في الحسد وقد كان ذلك 
في   الساعة،وهو  تقوم  ان  الى  ويبقى  آدم  منذ 
اعتقادي االصعب في كل العالقات االنسانية، 
فانت قد تعرف نتائجه لكنك ال تستطيع ان تمنع 
فابحث وستجد  الحسد  فأينما وجد  منه   نفسك 
ان  العكس صحيح،  يكون  ال  وقد  أثرا،  للحب 
الحب  للتقليل من  الموضوع  ليس دعوة   هذا 
انما إضاءة لتبعات ذلك على حياتنا وعالقاتنا 
االنسانية بكل تعقيداتها، فانت ال تملك ان ال  
تحب وال تستطيع في الوقت ذاته ان تمنع ما 

ينتج عنه.
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 Ï€ تردد دون  ألجابك  إليك  األعمال  أبغض  عن  الدنيا  في  األطباء  كل  سألت 
المداومة الليلية في المستشفى!

والقرآن  له حسابه،  لم يحسب  أمام طارئ  نفسه  الطبيب  يجد  قد  الليل  فخالل هدأة 
الكريم علمنا ان نستعيذ «ِمْن َشِر َغاِسٍق ِإَذا َوقَب»، وفي الليل ينطلق شذاذ اآلفاق من 
معاقلهم، وقد ينزلون ضيوفا ثقاًال على مصالح المناوبة بالمستشفيات، وقد يأتي من 
حاصره األرق أو من يبحث عن ملجأ ولو مؤقتا يقضي فيه بعض الوقت، غير أنه 
يتمارض ومع على الطبيب إال التحلي بصبر أيوب وحكمة سليمان إن أراد الخالص 

من مداومته في سالم...
ولو اطلقت العنان لقلمي وعرضت عليكم قصصا غريبة مما مر معي في المداومة، 
تعقيداتها  لها  المعظم  رمضان  شهر  في  المداومة  ولعل  ينقطع،  ال  بسيل  لجئتكم 
الخاصة، ففي رمضان يتحّين كثير من مراجعي المستشفى ساعة اإلفطار، ألن عدد 
المرضى يقل، ويحرم الطبيب ومن معه من اإلفطار، فإذا أكمل ذلك الفوج األول، 
الناس يتوافدون جماعات وأفرادا، وفي الغالب ال يتوقف ذلك السيل إال قبيل  رأيت 

السحور...
وذات ليلة وبعد شق الفطر مباشرة، دخل علينا رجل طويل القامة، وقد لف عصابة 
وتكاد  الشرر،  منهما  يتطاير  بعينين  الكثين  تحت حاجبيه  ويرمقك من  رأسه،  على 
تلفحك حرارة زفير الهواء المنبعث من منخرين كبيرين تحتهما شارب امتد شعره عرضا 
وطوال، وكان الرجل يرتدي لباس يذكرك باللباس التركي التقليدي الذي يرتديه رجال 

المسلسل التلفزي (باب الحارة)...
كانت تسير خلفه تماًما امرأة، كأنها تستظل بظل عمود في يوم مشمس، وفهمنا أنها 
المريضة، لكن صاحبنا شرع يشرح ما تشكو منه من ألم، ويجيب على أسئلتي، فلما 
جاءت ساعة الفحص وقف ملتصقا بي، وكانت المريضة نفساء من أسبوع، فأرسلت 

صيحة من ألم فحص بطنها، وصاح صاحبنا في وجهي: بالعقل على المرأة!
كل ذلك ألنه ربما استكثر على زوجه المتألمة ان يحملها للمستشفى طلبا للعالج...

وقد تأتي المنقبة التي ترفض اماطة نقابها، وما على الطبيب إال أن يخمن إن كانت 
تشكو من فقر دم أو عسر في التنفس أو ما يمكن أن يسفر عليه الوجه من أعراض 
المرض، وهذه الظواهر قلت كثيرا في الحواضر والمدن، لكنها موجودة وتجعل عمل 

الطبيب (مهمة مستحيلة)...
جانبا  الفرنسيين  العسكريين  األطباء  أحد  لنا  دّون  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  وفي 
تلك  ديركل)  (شارل  الدكتور  ونشر  الجزائري،  المجتمع  في  ومالحظاته  عمله  من 
 De La Pratique de) عنوان  تحت   1904 سنة  كتاب صدر  في  المشاهدات 
واقع ممارسة  العنوان (من  Notre Médecine Chez Les Arabes) وترجمة 

طبنا الحديث بين العرب)...
ومن القصص الطريفة التي حكاها في كتابه، ان امرأة حبلى بتوأم وجاءها المخاض، 
عديدة،  تالية  عقود  إلى  بل  للوالدة  المستشفيات  يعرفن  ال  الوقت  ذلك  في  والنساء 
وتعّسرت والدتها غير أن الداية تمكنت من اخراج الطفل األول، ولم تتمكن أبدا من 
توليد الطفل الثاني، وأشرفت المرأة على الهالك، ولم يبق أمام العائلة إال االستعانة 

بهذا الطبيب...
وحضر الطبيب وتمكن من اتمام والدة الطفل الثاني، وخرج حًيا، وطلب أن يرى الطفل 
األول، فصاح كل الحضور بصوت واحد: مات! ومع ذلك أصر على رؤيته، وقدموه 
له ملفوًفا في خرقة بالية، ولكنه شعر بوجود تنفس خافت، فطلب ماء دافئا، وجعل 
يحاول انعاش الوليد، الذي ارسل بعد لحظات صرخة الحياة، وتبدل لونه األزرق إلى 

جلدي وردي تسري تحته الشرايين...
قال الطبيب: فجعلت كل الحاضرات يقبلن مالبسي وحذائي ويداي، وهنا متعجبات من 
معجزة بعث الحياة في ميت، ثم سألوا ماذا نسمي هذا المولود، فقالوا: سيدي محمد 

الطبيب، تبركا بهذا الطبيب العجيب...
والطب الحديث يمنع على الطبيب تحرير شهادة الوفاة قبل مضي ساعتين من الزمن 
على األقل، ويشهد على تحريرها بأن حالة الوفاة مستقرة، لكن انتشار القدرية بين 
المسلمين في عصور تخلفهم، جعلت من بينهم من يؤلف كتابا في (من عاش بعد 
الموت) ومؤلفه هو الحافظ أبو بكر، عبد اهللا بن محمد المشهور بـ «ابن أبي الدنيا، 
الفقه، والطب  وتجد من يكتب عن نوم الجنين في بطن أمه سنين عددا في كتب 

يتحدث عن بداية فساد الحمل بعد مدة اثنين وأربعين أسبوعا في الرحم...
هذه القدرية التي تجعل من (كسل الطالب) واخفاقه مكتوبا، ومن حادث سير يقوم 
به مأفون نزق مكتوبا وقدرا، ومن اهمال الطبيب والمهندس واالداري والمعلم واألستاذ 

أقدارا يفلت من يقوم بها من المساءلة والعقاب...
ولعل األخطر من كل ذلك هو تعليق كل تخلفنا على هذا المشجب الناعم، بينما عقيدة 
القدر في اإلسالم جاءت لتمد الحياة بالطاقة التي ال تنضب، وتقاوم روح االنكسار 
واالنهزام في النفوس، فعقيدة القدر تعني أن يستنفذ المرء طاقته كلها في سبيل العمل 

واالنجاز، فإذا جاءت النتائج على غير ما أعددناه من أسباب فهذا هو القدر...
 وهذا القدر هو الذي يعيد تجديد الهمة في البحث عن الخلل في اتخاذ األسباب، 
واالنطالق في محاولة ثانية وثالثة...أما القدر الذي يحمي االنحرافات أو يتخذ منه 
الكسالى مخادع لنومهم بدل الجري والسعي وتجميع أسباب النجاح فال يمت بصله 
للدين الذي نعرفه، وللعقيدة التي ندين بها، تلك العقيدة التي جعلت سلف األمة يبذل 
أقصى ما يملك من تجميع أسباب النجاح في مختلف ضروب النشاط، فإن أخفق 

احتمى بالقدر ليجدد نشاطه...
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اْألَْرُض َتْحَيا ِإَذا َما َعاَش َعاِلُمَها
َمَتى َيُمْت َعاِلٌم ِمْنَها َيُمْت َطَرُف  

ــــــا ــــــلَّ ِبَه ــــــُث َح ــــــا اْلَغْي ــــــا إِذَا َم َكاْألَْرِض َتْحَي
ْن َأَبى َعاَد ِفي َأْكَناِفَها التََّلُف وَا�  

العلماء هـــــــــم أقمار الدنيا وشموســـــــــها، حصن 
حصين وحـــــــــرز مكين، يدلون النَّاس على اهللا، 
يعلمونهم أمور دينهم، هم حراس الثغور وحملة 
العلـــــــــم، قادة األمة وحملة األلويـــــــــة، لواء العلم 
والمعرفة ونشر الدين وحفظ الوطن . يزرعون 
األمل وينشـــــــــرون التفاؤل، هـــــــــم نجوم األرض 

وورثة الوحي.
وتوازن المجتمع واســـــــــتقراره مرهون بوجود هاته 
الصفوة التـــــــــي تحفظ الهويـــــــــة وتصون األمة، 
ألنهـــــــــم كما َقاَل َرُســـــــــوُل اللَِّه َصلَّـــــــــى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَســـــــــلََّم: «َيْحِمُل َهَذا اْلِعْلَم ِمْن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدوُلُه 
َيْنُفوَن َعْنُه َتْحرِيَف اْلَغاِليَن، وَاْنِتَحاَل اْلُمْبِطِليَن، 

وََتأْوِيـــــــــَل اْلَجاِهِليـــــــــَن».
إن فقد العالم ليس فقًدا لشـــــــــخصه وال لصورته، 
؛ ولكنه فقد لجزء من ميراث النبوة، وهو العلم، 
وذلك مؤذٌن بقرب الساعة وفشوِّ الضاللة؛ عن 
عبـــــــــد اللَّه بن عمرو بـــــــــن العاص - رضي اهللا 
عنهما - قال: سمعت رسول اللَّه - صلى اهللا 
عليه وســـــــــلم - يقول: «ِإنَّ اللََّه ال َيْقِبُض اْلِعْلَم 
اْنِتزَاًعا َيْنَتزُِعُه ِمَن اْلِعَبـــــــــاِد، َوَلِكْن َيْقِبُض اْلِعْلَم 
ِبَقْبـــــــــِض اْلُعَلَماِء، َحتَّى ِإَذا َلـــــــــْم ُيْبِق َعاِلًما اتََّخَذ 
اًال، َفُسِئُلوا َفَأْفَتْوا ِبَغْيِر ِعْلٍم،  النَّاُس رؤوًســـــــــا ُجهَّ

َفَضلُّوا وََأَضلُّوا»[رواه البخاري ومسلم].
وفي تفســـــــــير قوله - جل وعال -: ﴿َأَوَلْم َيَرْوا 
َأنَّا َنْأِتي اْألَْرَض َنْنُقُصَها ِمْن َأْطرَاِفَها ﴾[الرعد: 
41]، قال ابن عباس -رضي اهللا عنهما- في 
رواية: «خرابها بموت فقهائها، وعلمائها، وأهل 
الخيـــــــــر منها»، وكذا قـــــــــال مجاهد: «هو موت 

العلماء» (تفسير ابن كثير).
وقال كعب -رحمـــــــــه اهللا-: «عليكم بالعلم قبل 
أن يذهـــــــــب، فإن ذهاب العلم موت أهله، موت 
العالم نجم طمس، موت العالم كسر ال يجبر، 
وثلمة ال تســـــــــد، بأبي وأمي العلماء -أحســـــــــبه 
قـــــــــال- قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، 
ال خيـــــــــر في الناس إال بهـــــــــم» (أخالق العلماء 

لآلجري).
وقد كان الســـــــــلف -رحمهم اهللا- يأســـــــــون أشد 
األسى لفقد عالم من العلماء، قال أيوب -رحمه 
اهللا-: «إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة 
فكأنـــــــــي أفقد بعض أعضائي»، وقال يحيى بن 
جعفر: «لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن 
إســـــــــماعيل -أي: البخاري- من عمري لفعلت، 
فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب 

العلم».
فأكبـــــــــر حرمان لألمة أن تفقـــــــــد علماءها وأهل 
الفكر والـــــــــرأي، والحكمة والفقه، والبصيرة، فهم 
كنوزها اإلســـــــــتراتيجية المذخـــــــــورة؛ فيتركون في 
بنيانها ثلًما ال تســـــــــد وال تعـــــــــوض، فإذا كانت 
الجبـــــــــال أســـــــــباًبا يحفظ اهللا بهـــــــــا األرض، قال 
-تعالـــــــــى-: {وَاْلِجَبـــــــــاَل َأْوَتاًدا}[النبأ:7]، وقال 
-تعالى-: {وََأْلَقى ِفي اْألَْرِض َروَاِسَي َأْن َتِميَد 
ِبُكْم}[النحـــــــــل:15]، فأهل العلم -كذلك- يحفظ 
اهللا بهم األرض، وقد ذكر المفســـــــــرون في قوله 
-تعالى-: {أَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َنْأِتي اْألَْرَض َنْنُقُصَها 
ِمـــــــــْن َأْطرَاِفَها}[الرعد:41]، أن نقصان األرض 

بموت العلماء. 
قال ابن مســـــــــعود -رضي اهللا عنه-: «أتدرون 
كيف ينقص اإلسالم؟ يكون في القبيلة عالمان، 
فيموت أحدهمـــــــــا فيذهب نصف العلم، ويموت 
اآلخر فيذهب علمهم كله»، وقال -رضي اهللا 
عنه-: «موت العالم ثلمة في اإلسالم ال يسدها 

شيء ما اختلف الليل والنهار».
وتصديق ذلك مـــــــــا رواه البخاري ومســـــــــلم في 
صحيحيهما عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
-رضي اهللا عنهما-، عـــــــــن النبي -صلى اهللا 
عليه وســـــــــلم- أنه قال: «ِإنَّ اَهللا َال َيْقِبُض اْلِعْلَم 
اْنِتزَاًعا َيْنَتزُِعُه ِمـــــــــَن النَّاِس، َوَلِكْن َيْقِبُض اْلِعْلَم 
ِبَقْبـــــــــِض اْلُعَلَماِء، َحتَّى ِإَذا َلْم َيْتُرْك َعاِلًما، اتََّخَذ 
اًال، َفُسِئُلوا َفَأْفَتْوا ِبَغْيِر ِعْلٍم،  النَّاُس رُُءوًســـــــــا ُجهَّ

َفَضلُّوا وََأَضلُّوا»(متفق عليه).
ولمـــــــــا كان للحـــــــــوادث المؤلمة آثـــــــــار بليغة في 
النفوس، كان البدَّ من وقفات وتأمالت، منها:

أوال: إن تعلُّق الناس بذوات األشـــــــــخاص ليس 
منهًجـــــــــا رباني�ا، وال ســـــــــنة نبوية، فاألشـــــــــخاص 
يمرضـــــــــون ويموتـــــــــون، ويهرمـــــــــون ويتغيرون، 
وُيْفَتُنوَن َوُيَبدُِّلون، وَيْثُبتون وُيْحِســـــــــُنون، فالغيب 
مجهـــــــــول، والخاتمة ال ُتعلم؛ يقول اهللا - تعالى 
ٌد ِإالَّ َرُســـــــــوٌل َقـــــــــْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه  -: {َوَما ُمَحمَّ
اَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلٰى َأْعَقاِبُكْم  الرُُّســـــــــُل َأَفِإن مَّ
َوَمـــــــــن َينَقِلْب َعَلٰى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ اللََّه َشـــــــــْيًئا 

اِكرِيَن}[آل عمران: 144]. َوَسَيْجزِي اللَُّه الشَّ
ــــــًا: إذا كان أهـــــــــل النفاق قـــــــــد راقهم موت  ثاني
علمائنا، فإنَّ اهللا وعدنا على لسان نبيِّه - صلى 
اهللا عليه وسلم - أنَّه يبعث على رأس كلِّ مائِة 

سنٍة من يجدِّد لهذه األمَّة أمر دينها.
ثالثا: نعقد العزم ونشحذ الهمم من أجل استنبات 
قيادي جديد َيْمَألُ فراغًا أحدثوه ويســـــــــد كل ثغر 

تركوه.
رابعًا: نسأل أنفســـــــــنا هل اتبعناهم وعلى الحق 
ثبتناهـــــــــم وٕان احتاجـــــــــوا أعطيناهـــــــــم وٕاذا حزنوا 

واسيناهم.
ــــــا: نجمع الميراث الذي تركوه فننشـــــــــره  خامًس
ليهتدي بآثارهم الناس ونورثه لألجيال القادمة. 
سادًسا: االستفادة من أهل العلم حال حياتهم، 
مـــــــــع مالزمة الصبـــــــــر والمثابرة واالحتســـــــــاب، 
والسير على منوالهم، والتشبه بحالهم، والعظة 

واالستشعار بالمسئولية بموتهم.
ثامنا: أن نأخذ العبرة والعظة من موت العلماء 

وأن الموت أبلغ واعظ. 
وكانت في حياتك لي عظات

وأنت اليوم أوعظ منك حي�ا  
تاســــــعا: أن نســـــــــعى لترك عمل صالح لتخليد 

ذكرنا بعد الموت. 
ارفع لنفسك بعد الموت ذكرها

فالذكر لإلنسان عمر ثاٍن   
عاشــــــرًا: مع شـــــــــدة حزننا، وتألمنا لموت عالم 
مـــــــــن العلماء؛ إال أنه يلزمنـــــــــا أن نعلم أنه ليس 
معنى موت واحد مـــــــــن العلماء، ضياع األمة، 
وتوقـــــــــف مســـــــــيرة الدعوة، ففيمـــــــــا بقي من أهل 
العلم في الجزائر والعالم اإلسالمي خير كثير، 
واألمة زاخرة بالكفاءات العلمية، مليئة بالرجال 
المخلصين الذين يحملون مشـــــــــعل الهداية؛ فال 
ينبغي أن يخـــــــــور العزم، وأن يضعف العطاء، 
فرايـــــــــة العلم والدعوة محفوظة مـــــــــا دام الكتاب 
والســـــــــنة محفوظين، وال يخلو زمـــــــــان من قائم 
هللا بحجة. ولما مـــــــــات اإلمام ابن باديس خلفه 
الشـــــــــيخ اإلبراهيمي وغيره من علماء الجمعية، 

وكلما مات َعَلٌم خلفته َأْعَالٌم.
َلِئن َعرف التَّاريخ َأوًسا وَخْزَرًجا 

فلله َأوٌس قادمون وَخْزرَُج  
وٕانَّ ُسُجوَف الَغيِب ُتخِفي َطَالِئًعا

ُمَجاِهَدًة رَْغَم الزََّحازِِح َتْخرُُج  

øÖ@fib∫@NÖ
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 Ü‰« قامت التي  الجداالت  إلى  النظر 
الفالسفة  بين  زالت  وال  القدم  منذ 
والمفكرين ممن تكلموا عن مصادر المعرفة، 
فإذا  األمر؛  هذا  في  شتى  مذاهب  نجد  فإننا 
الذات  هو  اإلنسان  أن  على  اتفقوا  كانوا 
المعرفة  يحصل  الذي  وهو  العارفة،  المدركة 
ويسعى إليها، فإنهم اختلفوا في أي المصادر 

هي األولى والمعتمدة مرجعا؟!
مصدر  هو  الحس  أن  إلى  ذهب  من  فهناك 
إال  يكون  ال  األشياء  إدراك  وأن  المعرفة، 
بالحواس، وما عمل العقل إال تابع للحواس في 
ذلك. وهناك من ذهب إلى أن العقل هو مصدر 
المعرفة الوحيد، وهو الذي يقدر على تحصيل 
الحقيقة ال  أن  إلى  ذهب  وهناك من  الحقيقة. 
بالعقل وال بالحواس، وٕانما  يمكن تحصيلها ال 
بطريق الباطن أو اإلشراق والرياضة الروحية. 
كثيرة  اتجاهات  الثالثة  االتجاهات  هذه  وبين 
ذاك،  من  ونصيب  هذا  من  بنصيب  أخذت 
األساس  الثالثة  االتجاهات  هذه  نجد  ولذلك 
منذ بدايات النظر الفلسفي في مسألة الحقيقة 

ومصادر المعرفة وطرق اإلدراك.
فهل في اإلسالم إجابة عن هذا الجدل؟ وهل 
هذا  من  يخرجنا  آخر  وطرح  أخرى  رؤية  فيه 
وماذا  المصادر؟  هذه  بين  والجدال  التشضي 

يقول لنا القرآن في هذا األمر؟!
1. القرآن منبع التصورات والمفاهيم:

لشؤون  توحيدية  رؤية  ليؤسس  جاء  القرآن  إن 
اإلنسان  حياة  وليجعل  اآلخرة،  وشؤون  الحياة 
متكاملة غير متنافرة، قائمة على سنن ناظمة 
في كل مجاالت حياته، تتكامل فيها شخصيته، 
خيريته،  بها  ويحقق  سعادته،  فيها  وتتحقق 

فيعمر األرض ويحقق االستخالف.
في  اإلنسان  مصالح  لتحقيق  جاء  هو  ولهذا 
اإلسالم  يميز  ما  أهم  ومن  واآلجل،  العاجل 
أن  إلى  اإلنسان  وجه  أنه  مصدره)  (والقرآن 
العلم  على  تقوم  أن  ينبغي  فيها  وما  حياته 
للوعي  أسست  التي  «اقرأ»  فكانت  والمعرفة، 
وأساسا  والدنيا،  للدين  أساسا  العلم  بضرورة 

للحياة الدنيا واآلخرة.
يشكل  طبعا)  (والسنة  القرآن  فإن  ولهذا، 
والمفاهيم  التصورات  لتشكيل  مصدرا  لإلنسان 
والقيم كليها وجزئيها، ومنبعا في بناء مفاهيمه 
فإنه  الدين والعلم والحياة، ولهذا  ومناهجه في 
يمثل منبع استمداد ال ينضب لدراسة مختلف 
فمنه  واألحداث.  واألفكار  والقضايا  الظواهر 
نستمد الرؤية، والمنهج، والمقاصد التي يتناولها 
القرآن، ومختلف العلوم التي تستمد من القرآن 
بسنن  منها  يتعلق  ما  أي  مباشر؛  بطريق  إما 
سنن  أي  مباشر؛  غير  بطريق  وٕاما  الهداية، 
تجعل  رؤية  إنها  والتاريخ.  واألنفس  األفاق 

القرآن مركز اهتمام شامل ومتعدد الجوانب. 
«جامع  عاشور  ابن  يقول  كما  القرآن  ألن 
لمصالح الدنيا والدين، وموثق شديد العرى من 
ومعاقد  العلوم  لكليات  والحاوي  المتين،  الحق 
محل  من  البالغة  قوس  واآلخذ  استنباطها، 
نياطها، طمعا في بيان نكت من العلم وكليات 
األخالق،  مكارم  من  وتفاصيل  التشريع،  من 
كان يلوح أنموذج من جميعها في خالل تدبره، 

ره».  أو مطالعة كالم مفسِّ
واآلخرة،  الدنيا  لخيري  الجامع  اهللا  كتاب  وهو 

على  العلوم  ومصدر  والهداية،  الحق  ومنبع 
تنوعها، ومستمد الكليات في التشريع وفي العلم 
واألخالق. وبالنظر في القرآن وتدبره نولد منه 
نماذج معرفية ومنهجية وعملية. وهو ليس كتابا 
كتاب  وٕانما هو  للدين،  الضيق  بالمفهوم  دينيا 
هداية ورحمة وتبيان لكل شيء. ذلك أنه منبع 
للمعاني والمفاهيم والتصورات، والقيم واآلداب، 
واألحكام والقصص، ومقاصده شاملة لمختلف 

جوانب الفكر والعمل، ومبثوثة في كل آياته.
االهتمام  مركز  القرآن  يأخذ  أن  وينبغي 
وتحديد  التصورات،  تشكيل  في  واالشتغال 
المناهج والمفاهيم، وفي مباشرة  الرؤية، وبناء 
واإلصالح  والعلمي،  الفكري  التجديد  عملية 
إلى  «التوصل  بغية  واالجتماعي،  التربوي 
الوعي الحضاري العمراني بالقرآن» كما يقول 
الشيخ محمد الغزالي، ألن القرآن منبع الهداية 
يتكون  منه  األمة؛  لهذه  الصواب  ومصدر 
اإلنسان السوي والمجتمع السوي في كل زمان 

ومكان. 
وعندما يتعامل اإلنسان مع القرآن والسنة تعامًال 
حسنًا، فإنه يصل إلى فهم حسن للقضايا الكبرى 
التي تشغل بال اإلنسان في كل مكان؛ قضية 
الخالق سبحانه، والخلق والكون والحياة والهدف 
منها، ودور اإلنسان في هذه الحياة، ومصيره 
بعدها، ويصل أيضا إلى فهم حسن للمشكالت 
العالم  منها  يعاني  التي  والحضارية  الحياتية 
منها  وتعاني  الحاضر  وقتنا  في  اإلسالمي 
 ،1987 (إسماعيل،  كلها  اإلنسانية  الحضارة 

ص81).
ولعل من أهم القضايا التي ينبغي الرجوع فيها 
إلى القرآن قضية المعرفة ومصادرها، والجدل 
المثار بين مختلف المدراس لنعرف ما يزودنا 

به القرآن في هذا الموضوع.
2. القرآن ينبهنا إلى تكامل مصادر المعرفة:

إن الرؤية التوحيدية التي أشرنا إليها في مقال 
سابق، وقلنا أنها توحد المعرفة، هي التي تؤسس 
لتكامل بين المصادر الممكنة للمعرفة، وتجعلنا 
ننظر إلى الحس والعقل والباطن بأنها متكاملة، 

وهذا بفضل توجيه الوحي (القرآن والسنة). 
فالمعرفة ال تقوم على مصدر واحد، بل تتكامل 
العقلية،  واإلدراكات  الحسية،  اإلدراكات  فيها 
والوحي، ولكل واحد منها مجاله الذي يغطيه، 
وشرطه الذي يجعله مصدرا للحقيقة وللمعرفة.

وٕاذا كان الوحي هو المصدر األعلى للحقيقة، 
تضمن  كما  الغيب،  حقائق  تضمن  فإنه 
تفصيال  أو  الشهادة  عالم  لحقائق  كليا  توجيها 
إدراكها حسا  إلى  اإلنسان  ليتجه  بعضها،  في 

وعقال.
ففي الحس نجد في القرآن عناية كبيرة جدا به، 
وآيات كثيرة تأمر باستعمال الحواس للوصول 
إلى الحقائق، ولعل منها قوله تعالى: {وََال َتْقُف 
ْمَع وَاْلَبَصَر وَاْلُفؤَاَد  َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
 .[36 َمْسُئوًال}[اإلسراء:  َعْنُه  َكاَن  ُأولَـِٰئَك  ُكلُّ 
القرآن  تنبيه  يعقبها  كلها  الحس  آيات  ولكن 
على النظر والتأمل والتعقل؛ أي إلى استعمال 
اإلدراك العقلي في هذا اإلدراك الحسي، فهما 
مترابطان. ولهذا نجد معظم اآليات التي تأمر 
باستعمال الحواس لمعرفة الحقائق، تختتم بأمر 
واإليمان،  والتدبر،  والتأمل،  والتفقه،  بالتعقل، 
اْألَْرِض  ِفي  َيِسيُروا  {َأَفَلْم  تعالى:  قوله  ومنها 
َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن 
ِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب  ِبَها َفِإنََّها َال َتْعَمى اْألَْبَصاُر َولَٰ

ُدوِر}[الحج: 46]. الَِّتي ِفي الصُّ
ويقوم  توحيدية،  رؤية  من  ينطلق  تكامل  إنه 
على تصور توحيدي تتكامل فيه حياة اإلنسان، 
الحقيقة،  معرفة  على  اإلدراكية  قواه  وتتكامل 

بتوجيه القرآن الكريم.
* جامعة الدوحة
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الحميد بن باديس، إمام الجزائر وفخر عبد 
علمائها وأشــــــهر رجالها وقائد حركتها 

اإلصالحية في العصر الحديث.
قرأت له كل ما كتبه، وقرأت معظم ما ُكتب عنه 
من مؤلفات ورســـــــــائل جامعية وبحوث أكاديمية 
ومقاالت وقصائد في المجالت والجرائد، وألفت 
عن حياته وأعماله كتابين، ونشرت كتابا ألحد 

تالميذه، وكتبت عنه عدة بحوث ومقاالت.
كمعظم الجزائريين من أبناء جيل االســـــــــتقالل، 
طرق سمعي اسم اإلمام عبد الحميد بن باديس 
رحمه اهللا، منذ الســـــــــنة األولى االبتدائية، وذلك 
بمناســـــــــبة يوم العلـــــــــم الذي تحتفل بـــــــــه الجزائر 
عامة والمؤسســـــــــات التربوية خصوصا يوم 16 
أبريل من كل ســـــــــنة، وهو اليوم الذي توفي فيه 
اإلمام سنة 1940. وقد َحفَّظنا معلمونا نشيَده 
الشهير "شعب الجزائر مسلم ** وٕالى العروبة 
ينتســــــب"، الذي كان ُيردَّد على أســـــــــماعنا وكنا 

نردده بحناجرنا في المناسبات المختلفة.
لم يكن اإلمام ابن باديس معروفا كمؤلف، وٕانما 
كمصلح وعالم فسر القرآن الكريم خالل خمس 
وعشـــــــــرين سنة في دروس شفوية لم ُيتح لها أن 
تســـــــــجل فلم يبق منها إال ما حرره ونشـــــــــره في 
"الشـــــــــهاب" وهو قليل جدا، وشرح موطأ اإلمام 
مالـــــــــك رحمه اهللا في حوالـــــــــي عقدين من الزمن 
في دروس شـــــــــفوية حصل لها هي األخرى ما 

حصل لدروس التفسير، وخرج أجياال من طلبة 
العلم الذين صاروا بعد استقالل الجزائر إطارات 
قامت عليهم مختلف قطاعات الدولة الجزائرية 
المســـــــــتقلة. ومما أثر عنه رحمه اهللا أنه ســـــــــئل: 
لماذا ال تشتغل بالتأليف؟ فأجاب: إني مشغول 

بتأليف الرجال عن تأليف الكتب.
لكـــــــــن ذلك ال يعني أن الرجـــــــــل لم يكن كاتبا أو 
مؤلفا، بالعكس، لقد كان كاتبا من الطراز الرفيع، 
وقد نشر مئات المقاالت في مختلف الصحف 
التي شـــــــــارك في تحريرها أو أسســـــــــها وأشرف 
عليها، فقد كتب في كل من "النجاح" و"المنتقد" 
و"الصراط" و"الســـــــــنة" و"الشريعة" و"البصائر"، 
وفي مجلته الشهيرة الشـــــــــهاب التي كان يحرر 
فيها بابين شهريين أحدهما في التفسير والثاني 
في شرح الحديث إضافة إلى مقاالت أخرى كان 

يكتبها ضمن أبواب المجلة.
هـــــــــذه المقاالت ظلـــــــــت متفرقـــــــــة ومنفصلة عن 
بعضها، حتى نهض لجمعها وتحقيقها عدد من 
تالميذه وتالميذ تالميذه، وأول من تولى جمعها 
هو تلميذه األستاذ محمد الصالح رمضان رحمه 
اهللا الذي جمع مقاالته القليلة في التفســـــــــير في 
كتاب مســـــــــتقل، كما نشـــــــــر من مؤلفاته "العقائد 
اإلســـــــــالمية من اآليـــــــــات القرآنيـــــــــة واألحاديث 
النبوية" وكتاب "رجال السلف ونساؤه"، ثم تولى 
األســـــــــتاذ الدكتور عمـــــــــار طالبي جمع كل آثاره 
وأصدرها في أربع مجلدات سنة 1968 بعنوان 
"ابـــــــــن باديس حياته وآثاره" جمع كل ما وصلت 
إليـــــــــه يداه من تراث اإلمام، وواصل التتبع حتى 
أصـــــــــدر اآلثار فـــــــــي الطبعة األخيرة في ســـــــــتة 
مجلدات، كما نشـــــــــر له كتابا بعنـــــــــوان "مبادئ 
األصول". ثم كلفت وزارة الشـــــــــؤون الدينية في 
عهد الوزير الشـــــــــيخ عبد الرحمن شيبان رحمه 
اهللا مجموعة من األســـــــــاتذة بتتبـــــــــع تراث اإلمام 

وجمعه وتهيئته للنشـــــــــر، وصدر في ستة أجزاء 
في سنوات عديدة. كما قام تلميذه األستاذ محمد 
الحســـــــــن فضالء رحمه اهللا بنشر كتابين له هما 
"العقائد اإلســـــــــالمية" و"أصول الفقه من اآليات 

القرآنية واألحاديث النبوية".
كان أول ما قرأت من تراث اإلمام "رجال السلف 
ونساؤه"، ثم "مبادئ األصول"، ثم تفسيره "مجالس 
التذكير من كالم الحكيم الخبير" وشرحه للحديث 
"مجالس التذكير من حديث البشير النذير"، ثم 
كتاب "العقائد اإلســـــــــالمية" وكتاب "أصول الفقه 
من اآليات القرآنيـــــــــة واألحاديث النبوية"، وكذا 
مقاالته المنشـــــــــورة ضمن آثـــــــــاره والتي تناولت 
مختلـــــــــف القضايا التي اهتم بها وعالجها وأبدى 

فيها آراءه.
وقد نهلت مما قرأت لإلمام رحمه اهللا ما شاء اهللا 
لي أن أنهل من علم ومعرفة، وأن أستفيد وأنتفع 
من الروح الدافقة التي تســـــــــري في تراثه الفكري 
والتي لم يؤثر فيها طول العهد ومرور عشرات 

السنين على هذا التراث.
لـــــــــم يكن اإلمـــــــــام ابن باديس رحمـــــــــه اهللا يكتب 
لُيشـــــــــبع رغبة في نفسه أو ليشتهر بعلمه، وٕانما 
كان يكتـــــــــب وهو يخـــــــــوض معركة ضارية ضد 
الجهل والتخلف والخنوع للمســـــــــتدمر، ويســـــــــعى 
لينشـــــــــر الوعي واليقظة ويمأل النفوس رغبة في 
التحـــــــــرر من المحتل الغاصب، فجاءت مقاالته 
تحمل صدى هذه المعركـــــــــة وهذه االهتمامات 

والتطلعات.
ولذلك فإن مقاالت اإلمام ابن باديس رحمه اهللا 
وآثاره بصفة عامة تترك أثرها العميق في نفس 
كل من يقرأهـــــــــا، وتدعوه إلى مزيد االهتمام بها 
وٕاعادة قراءتها مرة بعد أخرى. ولعل هذا ســـــــــر 
اشـــــــــتغال العلماء والباحثين وطالب العلم بها – 
من الجزائريين وغيرهم - وحرصهم على دراستها 

وكتابة المؤلفات والبحوث والمقاالت حولها.
لإلمام ابـــــــــن باديس رحمه اهللا أســـــــــلوب خاص 
في الكتابـــــــــة، يتميز بالسالســـــــــة والدقة والعمق 
واإلحاطة؛ سالسة في تتابع األفكار وترابطها، 
ودقـــــــــة في التعبير والتحليـــــــــل، وعمق في الفكرة 
والمضمون، وٕاحاطة بما يتعلق بالموضوع من 
عناصر. وهو متأثر في أســـــــــلوبه وطريقته في 
العرض والتحليل بصـــــــــورة واضحة باإلمام أبي 
بكر ابـــــــــن العربي األندلســـــــــي الفقيه واألصولي 
والمفســـــــــر والمحدث المالكـــــــــي رحمه اهللا، وربما 
جاءه ذلك من تحقيقه ونشـــــــــره لكتابه "العواصم 
مـــــــــن القواصم". وال ُيســـــــــتبعد أن يكون قد اطلع 
على كتابه "أحـــــــــكام القـــــــــرآن" وكتابه "عارضة 
األحوذي شـــــــــرح سنن الترمذي" وغيرها. ويظهر 
هذا التأثر جليا في مقاالته في التفســـــــــير وشرح 
الحديث؛ حيث ينهج نهج ابن العربي في ترتيب 
األفكار وفي ضبط العناوين وفي أسلوب التعبير 

والعرض والتحليل.
ال يعنـــــــــي هذا أن ابن باديـــــــــس كان مقلدا البن 
العربـــــــــي، فابن باديـــــــــس عاش عصـــــــــره واهتم 
بقضايـــــــــا عصره وعالـــــــــج مشـــــــــكالت مجتمعه 
وتنـــــــــاول موضوعات لها صلـــــــــة وثيقة بتوجهه 
اإلصالحي وأهدافه العلمية والعملية. ومن هنا 
جاء تميزه وتفرده في أســـــــــلوبه وفكره واهتماماته 
والموضوعات التي عالجها، فتشابه األسلوب ال 

يعني التقليد في الموضوعات واالهتمامات.
إن قـــــــــراءة آثار اإلمام ابـــــــــن باديس رحمه اهللا، 
تغنـــــــــي القارئ وتفيده بما يكتســـــــــبه منها من لغة 
راقية وأســـــــــلوب شـــــــــيق متميز ومعلومات ثرية 
غزيرة وروحانيـــــــــة دافقة ونظـــــــــر متعمق وغيرة 

إسالمية عالية.
* جامعة باتنة
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صدر مؤخرا عن مؤسســــــة اإلمام الشيخ عبد 
الحميد بن باديس في إطار سلسلة منشوراتها 

األكاديمية أربعة مؤلفات جديدة وهي:

- «مـــــــــن التـــــــــراث التاريخي لرجـــــــــال الحركة 
اإلصالحية: قســـــــــنطينة مدينة الجسور المعلقة 
ويليه ترجمة ابن معطي الزواوي» للشيخ الطيب 
عيـــــــــالن -وهو أصيل دوار عين الخضرةالواقع 
في أقصى شـــــــــرق والية المسيلة- وأحد تالمذة 
األســـــــــتاذ اإلمام عبد الحميد بـــــــــن باديس الذي 
عينـــــــــه للتدريـــــــــس بمدرســـــــــة التربيـــــــــة والتعليم 
اإلســـــــــالمية، مما جعله شاهدا على جزء كبير 
من تاريخ الحركة اإلصالحية بمدينة قسنطينة، 
جمع أقساما منه في مخطوط غير منشور في 
حكم المفقود عنوانه «تاريخ الشيخ عبد الحميد 
بن باديس» وفي مؤلفات مخطوطة تركها بعد 
وفاته. وقد قام األســـــــــتاذ العربي عيالن بنشـــــــــر 
وتقديم أولها في إطار السلســـــــــة الُمشـــــــــار إليها 
أعاله، حيث صـــــــــدر تحت رقم 45، ويقع في 
111 صفحة، تفضل بالتقديم له الدكتور عبد 
العزيز فياللي رئيس مؤسسة اإلمام الشيخ عبد 
الحميد بن باديس. حاول الشيخ الطيب عيالن 
التعريـــــــــف بمعالم مدينة قســـــــــنطينة فـــــــــي الفترة 
االستعمارية وحتى في مرحلة االستقالل مركزا 
بشكل أساســـــــــي على أماكن الذاكرة، وهذا بناء 
على ما جمعه من معلومات من جرائد صادرة 
باللغة العربية خصوصا «جريدة النجاح» ومن 
مشاهداته المباشرة ومعايشته لتدشين عدد منها 
خصوصا النوادي الثقافية والمدارس والبنايات 

الرسمية. 
- «الصالت الثقافية بين قســـــــــنطينة وتلمسان 
من ابن خميس إلى ابن باديس» للدكتور عبد 
العزيز فياللي رئيس مؤسســـــــــة اإلمام الشـــــــــيخ 
عبد الحميد بن باديس والمتخصص في تاريخ 
الغرب اإلســـــــــالمي وتاريخ الحركة اإلصالحية 
الجزائريـــــــــة. تنـــــــــاول المؤلف في هـــــــــذا الكتاب 
-الذي يحمل رقم 46 في سلســـــــــلة المنشورات 

ويقع في 159 صفحة- أصول العالقات بين 
مدينة قســـــــــنطينة ومدينة تلمسان منذ البدايات 
األولى لإلسالم في بالد المغرب، وأبرز بشكل 
خاص دور الدين اإلسالمي والبيوتات العلمية 
في تمتين هذه الصالت الثقافية والعلمية بشكل 
خاص على غرار عائـــــــــالت الفكون وابن قنفذ 
وابن باديس من قسنطينة وعائالت ابن خلوف 
وابن مرزوق والمقري والشـــــــــريف التلمســـــــــاني 
من تلمســـــــــان. وقد تواصلت هذه الصالت في 
الفترتين الحديثـــــــــة والمعاصرة من خالل تواجد 
زاوية ســـــــــيدي علي التلمساني بمدينة قسنطينة 
وانتقال العالم الشـــــــــهير عبد القـــــــــادر المجاوي 
لإلقامة بها بعد منتصف القرن التاســـــــــع عشر 
الميالدي. وركز الكتاب بشـــــــــكل أساسي على 
الزيارات الخمس التي قام بها األســـــــــتاذ اإلمام 
عبد الحميد بن باديس إلى مدينة تلمســـــــــان وما 
صحبها من نشاطات علمية وتربوية خصوصا 

بمناسبة تدشين مدرسة دار الحديث.
- «عالمـــــــــة وقته وفريد عصـــــــــره أبو البركات 
صالح ابن مهنا القســـــــــنطيني األزهري: ترجمته 
وبعض من آثاره بقلم األســـــــــتاذ هارون بن عبد 
الرحمن بولقرينات آل باشـــــــــا، وهو الكتاب رقم 
47 في السلســـــــــلة، ويقع فـــــــــي 318 صفحة، 
تفضل بتصديـــــــــره الدكتور عبد العزيز فياللي. 

تطرق المؤلف في القسم األول إلى حياة الشيخ 
صالح ابن مهنا مركـــــــــزا على أصوله ورحالته 
في طلب العلم ومشائخه، قبل استقراره بمدينة 
قسنطينة، واشتغاله بالتدريس. وقد ذكر المؤلف 
أسماء أهم تالمذة هذا الشيخ وصفاته ومواقفه 
السياســـــــــية واالجتماعية والعقدية، وصوال إلى 
محنتـــــــــه وأهم خصومه وفي األخير قائمة بأهم 
مؤلفاته. وفي القســـــــــم الثاني مـــــــــن الكتاب قام 
األســـــــــتاذ هارون بولقرينات بنشر أربع رسائل 
أولها «كتاب تنبيه المغترين والرد على إخوان 
الشياطين» وثانيها «إظهار الحق في األجوبة 
التي أجبت بها الدولة الفرنسوية». أما الرسالة 
الثالثة فتحمل عنـــــــــوان «الفتح الرباني في الرد 
على المهـــــــــدي المغربي الوزانـــــــــي»، في حين 
تمثلـــــــــت الرســـــــــالة الرابعة واألخيرة فـــــــــي «الدُّرُّ 

األسنى في شرح األسماء الحسنى».
- «وثائق مالك بن نبي في األرشيف الوطني 
الفرنسي» وهو عمل مشترك للدكتورين رياض 
شـــــــــروانة وعالوة عمارة- نشـــــــــر تحت رقم 48 
في سلســـــــــلة منشورات المؤسســـــــــة، حيث قاما 
من خالله بجمع 201 وثيقة أرشـــــــــيفية تتعلق 
بمالك بن نبي، محفوظة في األرشيف الوطني 
الفرنسي وموزعة على رصيدين أرشيفيين. يعود 
الرصيد األول لمصلحة االتصاالت الشـــــــــمال 

إفريقيـــــــــة (SLNA) بفروعهـــــــــا الثالث بالجزائر 
وقســـــــــنطينة ووهـــــــــران الذي يحتفـــــــــظ به مركز 
األرشـــــــــيف الوطني لما وراء البحار بآكس أون 
حين  في   ،(Aix-en-France) بروفونـــــــــس 
يعود الرصيد الثاني إلى مجلس قضاء الســـــــــان 
 Cour de Justice du département)
de la Seine) والمحفوظ بمركز األرشـــــــــيف 
Pierrefitte-) الوطني ببيار فيث سير سان

sur-Seine) بالضاحية الباريســـــــــية. وتغطي 
هـــــــــذه الوثائق حيـــــــــاة مالك بن نبي ودراســـــــــته 
ونشاطاته المهنية والسياسية والفكرية في الفترة 
الواقعـــــــــة ما بيـــــــــن 1914 و1957، خصوصا 
فترة ســـــــــجنه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، 
ونشـــــــــاطاته السياســـــــــية المتعددة في الثالثينات 
والخمسينات إلى غاية التحاقه بالوفد الخارجي 

للثورة التحريرية.
وفي سلســـــــــلة قصص األطفال التي   
تصدرها مؤسســـــــــة اإلمام الشـــــــــيخ عبد الحميد، 
صدرت قصة جديدة لألستاذة نجاة بارش تحت 
عنوان «دروب الشيخ عبد الحميد بن باديس في 
مدينة قســـــــــنطينة العتيقة»، ربطت فيها المؤلفة 
بطريقة بيداغوجية تربوية بين النشاط الدعوي 

لألستاذ اإلمام ابن باديس وذاكرة المكان.
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«أنا أؤمن بأّننا جزء من 
البشرية، جزء من هذا العالم، 
ولسنا أقل شأنا من شعوبه، 

شرقية أو غربية، ولـمـّا نناقش 
القضايا التي تواجه الجميع 
في ذات وقت مناقشتها لدى 
الشعوب المتقدمة أو قبلها، 

نكون في طريق اإلنتصار في 
معركة الوعي، ولـّما ننتصر في 
تلك المعركة يمكننا أن نخوض 

معركة الحضارة بكل ثقة».
إختبرت جائحة كوفيد19- على مدى 
األشهر الماضية النظم اإلقتصادية، 
السياســـــــــية، اإلجتماعيـــــــــة، الصحية 
العالم. وقد  والعلمية لمختلـــــــــف دول 
كانت النتيجة الوحيـــــــــدة الثابتة، هي 
أّنها كلها فشلت في مواجهتها. ومن 
الغريـــــــــب أّن دول العالم التي تعيش 
مرحلة مـــــــــن التقدم العلمي والتقني لم 
ُيشهد لها مثيل في التاريخ اإلنساني، 
لـــــــــم تجد ما تفعله ســـــــــوى مـــــــــا فعلته 
قرنا قبل ذلك، لـّمـــــــــا أصابت جائحة 
األنفلونـــــــــزا اإلســـــــــبانية العالم. لذلك، 
ُتشـــــــــكل هذه الجائحة حدثا أساســـــــــيا، 
ســـــــــتتبعه تغيرات وتحـــــــــوالت عدة ال 

محالة.

يأتـــــــــي كتاب «عالم مـــــــــا بعد جائحة 
االيديولوجيا  مـــــــــآالت  كوفيـــــــــد19-: 
دار  عـــــــــن  الصـــــــــادر  واإلقتصـــــــــاد» 
ميـــــــــم للدكتـــــــــور عثمـــــــــان عثمانيـــــــــة، 
لُيســـــــــلط الضوء على تلـــــــــك التغيرات 

والتحوالت بهدف إستشـــــــــراف مالمح 
العالـــــــــم الناتج عن الجائحة، إن على 
مستوى األيديولوجيا، الجيوسياسة أو 

اإلقتصاد.
النيوليبرالية،  مـــــــــوت  الكاتـــــــــب  أعلن 
التـــــــــي جعلـــــــــت من النظـــــــــم الصحية 
واإلجتماعيـــــــــة عالية الهشاشـــــــــة، فلم 
تكن قادرة على توفير أدنى متطلبات 
الوقاية كالكمامات والسوائل المعقمة. 
بفيروســـــــــات  معرفتنا  كانـــــــــت  وبينما 
كورونا تمتد إلى ستة عقود مضت، 
لـــــــــم يكـــــــــن التفكير فـــــــــي البحث عن 

لقاح أو دواء يقينا منها ســـــــــابقا ليدر 
األربـــــــــاح الكافية، علـــــــــى اعتبار أّن 
عدد المصابين لـــــــــم يكن كافيا! وهذا 
راجع أساســـــــــا إلى هذه األيديولوجيا. 
وفي غياب بديل جاهز يحل محلها، 

يرى الكاتب أّن األقرب للتصور هو 
العودة إلى الليبرالية التي كانت سائدة 
قبل الثمانينيات من القرن العشرين.

وال يتوقـــــــــف األمر عنـــــــــد النيوليبرالية 
فقط، فالعولمة أيضا والخطاب الذي 
صاحبها سيتراجع بعد الجائحة، فما 
بدأ بإغالق الحـــــــــدود واإلنكفاء على 
النفس، سينتهي بإحالل أهم عناصر 
العولمـــــــــة حديثـــــــــا: سالســـــــــل القيمة 
العالمية. فتوقف نشـــــــــاط الكثير من 
المؤسسات عبر العالم بسبب توقف 
إمدادات مدخالت إنتاجها، ســـــــــُيؤدي 

بعد الجائحة إلى اختيار سالسل قيمة 
أقصر وأقرب إقليميا، وسيدفع بالدول 
إلـــــــــى التفكير جديا في بحث ُســـــــــبل 
إكتفائهـــــــــا من إحتياجاتها األساســـــــــية 
مســـــــــتقبال، ما ســـــــــيدفع بالعولمة إلى 

الوراء.
ســـــــــُتؤدي الجائحة أيضـــــــــا إلى وضع 
أســـــــــس نظام عالمي جديد، مختلف 
عـــــــــن ذلك الذي نتج عـــــــــن التوازنات 
التي كانت قائمة بعد الحرب العالمية 
الثانية، والتي بسطت هيمنة الواليات 
المتحـــــــــدة على العالم. هـــــــــذه الهيمنة 
ستتراجع، وســـــــــتصل إلى نهايتها مع 
صعـــــــــود محـــــــــور بكين – موســـــــــكو، 
العالمـــــــــي بعيدا عن  النظـــــــــام  ليتجه 
األحاديـــــــــة القطبية التي تميز بها منذ 
إنهيار اإلتحاد الســـــــــوفييتي. سيتراجع 
وســـــــــيكون  كذلك،  األوروبي  اإلتحاد 
هناك تفكير جـــــــــدي في جدوى بقائه 
واســـــــــتمراره. كما سنشهد بالموازاة مع 
ذلك مراجعة دور المؤسسات الدولية، 
التي أثبتت الجاحة أّنها غير مناسبة 
لعالم اليوم، وبالتالي ســـــــــيكون هناك 
بحث عن حوكمة جديدة لعالم ما بعد 

الجائحة.
وبمـــــــــا أّن اإلغالق وٕاجراءات الحجر 
والعـــــــــزل هي التدابيـــــــــر التي اتخذتها 
كل دول العالـــــــــم في خضم الجائحة، 
مـــــــــن الطبيعـــــــــي أن يتضـــــــــرر  كان 
اإلقتصاد بشـــــــــكل كبيـــــــــر. فمعدالت 

النمـــــــــو اإلقتصادي تراجعت بشـــــــــكل 
مخيف خالل الفصلين األول والثاني 
من ســـــــــنة 2020، معدالت البطالة 
إرتفعـــــــــت، نســـــــــب الفقر فـــــــــي العالم 
تزايدت ألول مرة منذ عقدين، أسعار 
النفط إنخفضت وديون الدول وصلت 

إلى مستويات خطيرة.
إضافـــــــــة إلى ذلك، لن يتراجع اإلتجاه 
المتزايـــــــــد للتفاوت داخل الدول وبينها 
هـــــــــذه المرة كما حـــــــــدث مع األزمات 
اإلقتصاديـــــــــة والحـــــــــروب الســـــــــابقة، 
فالجائحة لن تكـــــــــون «قاضيا» على 
التفاوت كمـــــــــا كان ُيعتقد في البداية، 
بل ستزيد من حدة اإلتجاه المتصاعد 
لهـــــــــذه الظاهـــــــــرة، وســـــــــتخلق وضعا 
ُيفضل أولئـــــــــك القادرين على العمل 
عـــــــــن بعـــــــــد، التعلم عن بعـــــــــد والذين 
يعملون في القطاعات األقل تضررا 

كالتكنولوجيا.
ســـــــــُيضحي التحـــــــــول نحـــــــــو إعتماد 
التكنولوجيـــــــــا أكثـــــــــر فأكثـــــــــر حتمية 
بعـــــــــد الجائحة ال خيارا، فقد شـــــــــهدنا 
الذكاء  وتطبيقات  تطويرات  إستخدام 
اإلصطناعـــــــــي، البيانـــــــــات الضخمة 
والروبوتات في كل مراحل الجائحة، 
ســـــــــواء في التعامل مع المصابين أو 
في الكشف عن الفيروس وصوال إلى 

البحث عن لقاح مناسب.

* جامعة تبسة
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االستعمارية وحتى في مرحلة االستقالل مركزا 
بشكل أساســـــــــي على أماكن الذاكرة، وهذا بناء 
االستعمارية وحتى في مرحلة االستقالل مركزا 
بشكل أساســـــــــي على أماكن الذاكرة، وهذا بناء 
االستعمارية وحتى في مرحلة االستقالل مركزا 

على ما جمعه من معلومات من جرائد صادرة 
باللغة العربية خصوصا «جريدة النجاح» ومن 
مشاهداته المباشرة ومعايشته لتدشين عدد منها 
خصوصا النوادي الثقافية والمدارس والبنايات 

- «الصالت الثقافية بين قســـــــــنطينة وتلمسان 
من ابن خميس إلى ابن باديس» للدكتور عبد 
العزيز فياللي رئيس مؤسســـــــــة اإلمام الشـــــــــيخ 
عبد الحميد بن باديس والمتخصص في تاريخ 
الغرب اإلســـــــــالمي وتاريخ الحركة اإلصالحية 
الجزائريـــــــــة. تنـــــــــاول المؤلف في هـــــــــذا الكتاب 
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انبعاث التاريخ من خالل المخطوطات 
سمة مميزة لألبحاث التاريخية التي 
البولونيون  المستشرقون  وضعها 
باعتبارها  المغرب،  تاريخ  حول 
نفهم من  التي  األساسية  الّنصوص 
التي  التاريخية  الحيثيات  خاللها 
بنيت عليها الحركة الثقافية واألدبية 
الّسياسية،  والتقلبات  واالجتماعية 
فالتعامل مع الّنصوص بالنسبة إليهم 
كتابة عندهم ال  المعيار، «وكّل  هو 
تعتمد الّنصوص التاريخية المغربية، 
أو ما كتبه المغاربة أنفسهم تعد لغوا 

وهراء». 
إّن أسئلة كثيرة تجول في ُمخّيلة الباحث 
في الموضوع، ال يجد جوابها إّال بعد 
اّطالعه على التراث الثري الذي خّلفه 
وتراجم  تاريخية،  كتابات  من  هؤالء 
للشخصيات، وتعريف بالمخطوطات، 
ما  التساؤالت...  هاته  بين  من 
المغربي؟  بالتراث  البولونيين  عالقة 
في  البحثية  دراساتهم  مصداقية  وما 
من  تمكنوا  وكيف  اإلباضي؟  التراث 
جمع الكثير من المخطوطات القّيمة 
والمغرب  والجزائر  وتونس  ليبيا  من 
وٕارسالها إلى مكتبات بولونيا، وخاصة 
على  كان حكرا  المغاربي  التراث  أّن 

المستشرقين الفرنسيين.
البولونية  المدرسة  اهتمام  بدأ 
االستشراقية بالتراث المغربي في العقد 
الثامن من القرن التاسع عشر، ويعتبر 
المستشرق "موتيالنسكي" رائد البحث 
ترجمانا  عمل  اإلباضي،  التراث  في 
ذلك  له  فأتاح  الفرنسي،  الجيش  في 
المؤلفات  من  الكثير  على  الوقوف 
الخاّصة  الخزائن  الّنادرة في  والوثائق 
والعاّمة، واستغل مواهبه في التعريف 
منذ  ونتاجها  العلمية  بالشخصيات 
ظهور المذهب في الشمال اإلفريقي، 
إلى  1880م  سنة  من  واستطاع 
1900م أن يكوِّن مجموعته الخاصة، 
ُعرفت باسمه "مجموعة موتيالنسكي"، 
والتي أودعها في مكتبة مدينة "لفوف" 

البولونية.
تخرّج  ليفيتسكي:  تادايوش   •
ليفيتسكي"  "تادايوش  المستشرق 
بجامعة  الشرقية  الّلغات  معهد  من 
المعرفي  تحصيله  وأكمل  جاجيلونا، 
بجامعة باريس، ترأس قسم الّدراسات 
واشتغل  كراكوفيا،  بجامعة  الّشرقية 
في وظائف أخرى لها عالقة بالبحث 
رئاسة  على  أشرف  كما  العلمي، 
تأسست  التي  الشرقية  المجلة  تحرير 
في  كثيرة  بحوثا  قّدم  1958م،  سنة 
في  وتعّمق  الشرقية،  أوروبا  تاريخ 
حتى  اإلباضي  التراث  وتتبع  دراسة 
أحاط به، فدرس الّنصوص المغربية 
وقام  بولونيا،  مكتبات  في  المحفوظة 
بجوالت في المغرب وٕافريقيا الغربية، 
الّسابقين  المستشرقين  أعمال  واستقرَأ 
ألعمالهم،   تكميلي  بدور  فقام  له، 
و"مباسيه"،  "سموغوزفسك"،  أمثال 
و"ماسكريه"  و"موتيالنسكي"، 
جمعه  الذي  التراث  إّن  بل  وغيرهم، 
المخطوطات  من  "موتيالنسكي" 
وأضاف  عليه،  يده  وضع  والوثائق 
تاريخ  عن  قّيمة  دراسات  بحوثه  إلى 

تتميز  اإلباضي  المذهب  ورجال 
بالجدية والمنهجية والبحث والمقارنة.

• زيارته منطقة ميزاب: شملت زيارة 
بما  المغرب  دول  جميع  ليفيتسكي 
بها في شهر  التي حّل  الجزائر  فيها 
مبتغاه من  كان  1936م،  أوت سنة 
تاريخية  بتحريات  القيام  الجولة  هذه 
إفريقية،  إباضية شمال  حول ماضي 
ومرضية  كثيرة  معلومات  سجل  وقد 
به  ظفر  ما  وأحسن  تعبيره،  حسب 
هو بعض المخطوطات والمطبوعات 
النادرة، من بينها "الرسالة الصفية" في 
بعض التواريخ، للشيخ محمد اطفيش، 
إلى  والمبتدئين  العاّمة  "سلم  ورسالة 
معرفة أئمة الّدين"، للّشيخ عبد اهللا بن 
يحي الباروني الّنفوسي، وكتاب "األمة 
"، للشيخ عبد اهللا بن حميد السالمي 

يشر  لم  العماني، 
إلى جميع ما وقعت 
والظاهر  عليه،  يده 
به  البأس  عددا  أّن 
المخطوطات  من 
ُاسُتنِسخت  والوثائق 
في  إقامته  مدة  له 
وهو  ميزاب،  وادي 
في  الفضل  يرجع 
إلى  رحلته  نجاح 
المستشرقين  بعض 
له  مهدوا  الذين 
أمثال  الطريق 
 ، ( ميشلكسي . م )
حصول  أّن  والريب 
المستشرقين  هؤالء 
الذخائر  هذه  على 

االحتالل  إلدارة  يرجع  إّنما  بيسٍر 
الفرنسي التي سعت إلفراغ المكتبات 
والوثائق،  المخطوطات  من  والخزائن 
المؤلفات  هذه  من  ّجزًءا  أن  كما 
شيوخ  قبل  من  لهم  ُسلمت  الخّطية 
المنطقة، يذكُر "ليفيتسكي" أّن  نسخة 
من "سير مشايخ المغرب" ألبي الربيع 
الوسياني، سلَّمها "داود بن بكير" قاضي 
المستشرق  إلى  بغرداية  اإلباضية 
سنة  غورزوفسكي"  "سمو  البولوني 
1913م، والذي طلب منه أيضا أن 
تخص  أخرى  مؤلفات  مع  له  ُتنسخ 

تراجم إباضية.
• قراءة موجزة في أعماله: انصبت 
الّدراسات  حول  "ليفيتسكي"  أعمال 
أوروبا  تاريخ  وخاّصة  الشرقية، 
الشرقية، وقّدم أبحاثا قيمة عن البربر 
والتراث اإلباضي بلغت أزيد من ثمانية 

عشر بحثا، تندرج في ناحيتين: 
ميدانية  اثنوغرافية:  دراسات   :1
وتحليلية لعادات وقيم البربر والمجتمع 
اإلباضي نشرها في مجالت مختلفة، 
نصوص  حول  دراسة  بينها:  من 
عن  نقال  منشورة  غير  قديمة  بربرية 
اإلسالمية  (الدراسات  إباضي  تاريخ 
الجغرافي  والتوزيع  1934م)،  سنة 
إفريقيا  في  اإلباضية  للتجمعات 
الشمالية في القرون الوسطى (النشرة 
ومنوعات  1936م)،  سنة  اإلفريقية 
بربرية إباضية سنة 1936م، وتقسيم 
سنة  اإلسالمية  (الدراسات  اإلباضية 
البربر  1958م)، وأنباء وسحرة لدى 
في العصر الوسيط (األوراق الشرقية 
وعقيدة   .(1967/1965 سنة 
اإلباضية في شمال إفريقيا عن نهاية 
المؤتمر  في  قدمها  (محاضرة  العالم 
وعلماء  لمستعربي  الخامس  الدولي 
1970م)، وأصول  اإلسالميات سنة 
الشمالية  بإفريقيا  اإلباضي  المذهب 
اإلسالم  وأصول  الثانوية،  وفروعه 

المغربية  الصحراء  بربر  قبائل  في 
في  البربر  وعالم  1971م،  سنة 
نظر الكّتاب العرب، بحث قدمه في 
مؤتمر البحر المتوسط سنة 1973م. 
وشاعرية بربر العصر الوسيط (األدب 

الشرقي سنة 1974م).
أهم  من  بيبليوغرافية:  دراسات   :2
التي  البيبليوغرافية  دراسته  أبحاثه 
نشرها عن المؤرخين الذين كتبوا في 
تاريخ اإلباضية، تميزت باالستفاضة 
جداول  واحتوت  التحليلي،  والوصف 
السير،  وكّتاب  المؤّرخين،  بأسماء 
والّرواة اإلباضيين في إفريقيا الشمالية 
من القرن الثامن إلى القرن السادس 
في  الّسبق  ويرجع  ميالدي،  عشر 
إلى  اإلباضية  بالمؤّلفات  التعريف 
الشيخ أبي القاسم بن إبراهيم البرادي 
(من علماء القرن التاسع 
أّول  فهو  الهجري)، 
بيبليوغرافيا  وضع  من 
تعريفية بأهم المصنفات 
المشرق  في  اإلباضية 
استقصى  والمغرب، 
منها،  علمه  ما  فيها 
أو  مسامعه،  بلغ  أو 
وقف عليه، نشر نّصها 
طالبي  عمار  الدكتور 
"رسالة  عنوان  تحت 
أصحابنا  كتب  فيها 
ورسالته  اإلباضية"، 
عمل  عن  تختلف 
أّنه  ليتفيسكي من حيث 
وٕاّنما  للعلماء،  يترجم  لم 
اكتفى بذكر مصنفاتهم، 
ليفيتسكي  بيبليوغرافيا  إلى  وبالعودة 
(المؤرخون اإلباضيون)، فإّننا نجدها 
تتسم بالمنهجية العلمية، والجدية في 
ألعيان  تراجم  اشتملت  االستقصاء، 
تتبع  إلى  إضافة  اإلباضي  المذهب 
على  فيها  اعتمد  العلمية،  آثارهم 
«نادرة  إّنها  قال:  مصادر مخطوطة 
جدا إجماال، وتعود مخطوطات هذه 
استعملتها  التي  وطبعاتها  المصادر 
إلى المجموعة اإلباضية التي جمعها 
"سموغورزفسكي"، وهو دارس بولوني 
1927م،  سنة  قبل  لإلسالميات 
وكانت هذه المجموعة المهمة موجودة 
تبعثرت،  أّنها  غير   ،lwow في 
األخيرة»،  الحرب  خالل  أتلفت  أو 
والقائمة االسمية التي أوردها للشيوخ 
اإلباضيين جاءت متنوعة، ركز فيها 
على المؤلفين الذين كتبوا في التاريخ 
، وَأوَلى اهتماما كبيرا ببعض المؤلفات 
وأهم  محتوياتها،  وصف  حيث  من 
تواجدها،  وأماكن  الخّطية،  النسخ 
حولها،  نسجت  التي  الدراسات  وأهم 
كّل  اعتمدها  التي  الّنقل  ومصادر 
مؤلف. ال يمكنني أن أعرض جميع 
اكتفي  وٕاّنما  بتراثهم،  عّرف  من 
بالبعض، من بينهم: أبو عمار عبد 
التناوتي الورجالني، عالم له  الكافي 
والجدل،  الكالم  علمي  في  بصماته 
وٕاليه  اإلباضي،  المجتمع  تنظم  وفي 
يرجع الفضل في إعداد نظام خاص 
البرادي عن مؤلفاته  بالحلقة. تّحدث 
في رسالته التي أشرت إليها، وأضاف 
للقرآن  تفسيره  تفاصيل عن جزء من 
وجده في بلدة أريغ سنة 266 هجرية، 
يشتمل سورة الفاتحة وسورة البقرة وآل 
أضخم  ير  لم  بأّنه  وذكر  عمران، 
منه، وال أبلغ منه في إعراب، وال في 
فقه،  في  وال  في تصريف،  وال  لغة، 
وال في اختالف في قواعد الدين، ثم 
عّقب قائال: «ومن ضعف بخت أهل 

اندرس  حتى  عنه،  التغافل  المذهب 
نسخة  عندهم  توجد  ولم  وذهب، 
عن  حديثه  معرض  وفي  واحدة». 
أبي العباس الدرجيني صاحب كتاب 
يكون  أن  رّجح  المشايخ"،  "طبقات 
وقال  650هـ،  حوالي  تأليفه  تاريخ 
بأّن كتابه يحظى بمكانة محترمة في 
بأبي  تعريفه  وفي  اإلباضي،  األدب 
الّسدراتي  إبراهيم  بن  يوسف  يعقوب 
الورجالني، نوّه بكتابه الكبير "ورجالن 
من  وهو  ريغ"،  ووادي  وسدراتة 
المؤلفات الّضائعة، وأثناء سرده لحياة 
يحي بن أبي بكر الورجالني، مؤلف 
كتاب "السيرة وأخبار األئمة"، قال بأّن 
حولياته تضيف معطيات هامة عن 
كما  بالمغرب.  المذهب  تطور  بداية 
الذي  المؤرخ  الصغير،  البن  ترجم 
لها،  وأرّخ  الرستمية  الدولة  عاصر 
المذهب،  إباضي  يكن  لم  وٕان  وهو 
تأليفه  أّن  باعتبار  أورده  أّنه  غير 
الرستميين"،  األئمة  المسمى"أخبار 
الدولة  تاريخ  في  كتبت  وثيقة  أقدُم 
وأئمتها، فهو من حيث القيمة يعتبر 
تاريخا قصصيا أكثر منه سياسيا، أو 
اإلباضية  تاهرت  أحادية عن  دراسة 
في حياته المؤلف، اعتمد في تصنيفه 
والمشاهدة  الشفوية،  الّرواية  على 
خالصته  نشر  أن  وسبق  العينية، 

في  "موتيالنسكي" 
سنة  األفريقية  المجلة 

1885م.
كتابه  ليتفيسكي  ختم 
إحصائي  بملحق 
إباضية  لمصنفات 
تاريخي  محتوى  ذات 
لمؤلفين  سيري  أو 
على  أتى  مجهولين، 
ذكر عشرة منها، ومن 
أشار  التي  األعمال 
بعنوان  رسالة  إليها 
شيوخ  بعض  "أسماء 
الوهبية"، رّجح أن يكون 
تحريرها يرجع إلى بداية 
الهجري،  السابع  القرن 
تتضمن أسماء األعالم 
البارزين، طبعت على 

لكتاب  ،كملحق  بالقاهرة  الحجر 
السير.

للشماخي:  الّسير  بكتاب  اهتمامه   •
اهتم"تادايوش ليفيتسكي" بدراسة محتوى 
كتاب الّسير للشماخي، اعتمادا على 
نسخته المطبوعة على الحجر بالقاهرة 
سنة 1883م، فترجم له وتتبع آثاره، 
وتحدث مطوال عن كتابه، «الذي ال 
للبدايات  تاريخية  قيمة  على  يحتوي 
اإلباضي  والمذهب  لإلسالم  األولى 
تاريخ  معرف  كذلك  وٕانما  فحسب، 
العنصر األمازيغي»،  إفريقيا ودراسة 
واستعان برأي الشيخ محّمد بن يوسف 
(المتوفى  بالقطب  الشهير  أطفيش، 
سنة 1914م)، في تحديد أصل آل 

شماخ نقال من رسالته، ولعله يقصد 
ميزاب  تاريخ  في  (الشافية  رسالته 
«هو  فقال:  قبائله)،  بعض  وأنساب 
اسم  من  مستمدة  النسبة  أّن  يفترض 
"شماخ"،  وهو جبل يدخل في عداد 
جبل نفوسة، وذكر بأّن هذه الفرضية 
بن عبد  إليها معاصره سليمان  يميل 
اهللا الباروني»، وأشار إلى أّن الشيخ 
من  فرع  نسب  شجرة  أورد  اطفيش 
الواحد  عبد  وهو  شماخ،  آل  عائلة 
الشماخي، وأوصل نسبه إلى صفوان 
بن حمير بن سبأ، ثم سّجل مالحظة 
اطفيش،  الشيخ  أورده  لما  همز  فيها 
حيث أضافه إلى الّنسابة المجهولين، 
أّن  جلي  بشكل  «والمالحظ  فقال: 
قصارى  يبذلون  المجهولين  الّنسابة 
إلى  الشجرة  هذه  إليصال  جهدهم 
ورود  من  الرغم  على  يمنية،  أصول 

بعض األسماء األمازيغية».
 تحدث ليفيتسكي عن عائلة الشماخي، 
وخُلص إلى أّنها أسرة أنجبت الكثير 
عن  يعرف  ال  وأّنه  المشاهير،  من 
حياته الكثير، واقتصر على ذكر تعّلمه 
وشيوخه وأعماله، ورغم اعترافه بشح 
المعلومات، غير أّنه توسع في الكالم 
عن أهم مؤلفاته، "كتاب السير"، من 
للتصنيف  بالنسبة  الهامة  المصنفات 
ومن  والّديني،  واالجتماعي  السياسي 
في  المصادر  أشمل 
إباضية  وتراجم  تاريخ 

إفريقيا الشمالية.
تأليفه  الشماخي  كتب 
تقتصر  ال  بمنهجية 
األخبار  عرض  على 
المأخوذة  واألحداث 
كتب  أمهات  من 
وٕاّنما  اإلباضية، 
مضمونها  أخضع 
 ، والمقابلة  للمقارنة 
أّن  ليفيتسكي  والحظ 
أوال  يتضمن  الكتاب 
التاريخ القديم إلباضية 
وهو  وثانيا  الشرق، 
فترات  أهمية،  األكثر 
إلباضية  تاريخية 
الحظ  كما  المغرب، 
أّن أسلوب المؤلف  يتميز بقدر من 
به على  يتفوق  أن  استطاع  اإلتقان، 
المنتمية  اإلباضية  الحوليات  باقي 
طبقات  باستثناء  إفريقيا،  شمال  إلى 
أبي زكرياء الدرجيني، ألّنه اعتبر ما 
فعله الشماخي ال يعدو كونه تلخيصا 
بمصادر  فيه  استعان  لحولياته، 
العتيقة  المصنفات  نوادر  قديمة، من 
إلى  إضافة  اإلباضية،  الثقافة  في 
المذهب،  خارج  من  لعلماء  مصادر 
وتاريخ  الصغير،  ابن  حولية  مثل: 
المسعودي، وكتاب إسحاق إبراهيم بن 
القاسم الرقيق، المسمى"تاريخ وأنساب 

البربر". 
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__÷˝Ã„¸a@‚c@Äbn–„¸a@NNNÚÌÏ:a@
في البدء علينـــــــــا تحديد مفهوم للهوية، 
فهي-عموما- الخصائص والســـــــــمات 
النوعية التي تشكل وتصنع ثقافة ما، 
وتجعلها تتمايز وتختلف مقارنة بثقافات 
أخـــــــــرى. ويرى جـــــــــاب الكاتب المفكر 
العربي جابر عصفور في كتابه "الهوية 
الثقافية والنقد األدبي" بأن الموقف من 
الهوية ينقسم لقسمين:-موقف يطالب 
بحمايتها مـــــــــن المخاطر التي تتهددها 
والعولمة-موقف  االســـــــــتعمار  باســـــــــم 
الدفاع عنها دون الخوف عليها ودون 
الدعوة إلى االنغالق وعدم االنفتاح. 

ويميل الباحث للرأي الثاني ألن الهوية 
ليســـــــــت كيانا منغلقا على نفسه، وٕانما 
هـــــــــي كيان فعـــــــــال، أي فاعل ومنفعل 

معا.
لـــــــــكل هويـــــــــة عناصر تشـــــــــكلها،  إن 
فالهوية الجزائرية تتشـــــــــكل من اإلسالم 
واألمازيغية والعربية، والهوية المصرية 
تتشـــــــــكل مـــــــــن العنصـــــــــر الفرعونـــــــــي 
العربي  والعنصر  المسيحي  والعنصر 
االسالمي. وهذه عناصر ثابتة للهوية، 
أما المتغيرة فهي العناصر والمؤثرات 
الثقافية الوافـــــــــدة من الغرب ومن غيره 

من الثقافات
وتدخـــــــــل عناصر الهويـــــــــة في صلب 
التنظيـــــــــم االجتماعي، وهـــــــــذا التنظيم 
يتكون من العالقات التي تربط األفراد 
ببعضهم، وكذلـــــــــك من العالقات التي 
تربـــــــــط الجماعات البشـــــــــرية ببعضها، 
وقد تقوم العالقـــــــــات على الصراع أو 

التنافس أو التعاون.
تؤكد األبحاث االجتماعية على وجود 
مجوعة معايير ومحددات ثقافية تتحكم 
في عالقات األســـــــــرة مع غيرها، وهنا 
تتداخل الثقافة مع التنظيم االجتماعي 
ويكمـــــــــالن بعضهمـــــــــا، بخاصـــــــــة في 
الثقافية  األنمـــــــــاط  ذات  المجتمعـــــــــات 
العربي  المجتمـــــــــع  مثل  المتجانســـــــــة، 

المسلم. 
كما يكون تأثير الثقافة في شـــــــــخصية 
اإلنســـــــــان من خالل التربية، التعليم، 
والتغير الثقافي، خاصة في المجتمعات 
والدول المتقدمـــــــــة، ويتحدث الباحثون 
في هذا الســـــــــياق عـــــــــن دور "الصدمة 
الثقافية" في التأثير على الشـــــــــخصية، 
زمن التعـــــــــرض المجتمعي للكوارث أو 
الحروب المدمرة، فيقع التغير والتحول 
والتبـــــــــدل لتغّيـــــــــر البنيات األساســـــــــية 
للمجتمع. ويتفاجأ األفراد بوجودهم أمام 
نســـــــــق ثقافي مضطرب، وقد تقع حالة 
الفقـــــــــدان الثقافي عند االنتقال من بيئة 

ألخرى(الجالية الجزائرية في فرنسا).
إن المجتمـــــــــع يتميـــــــــز بثقافته وهويته، 
يقول زكـــــــــي الميالد:"ما كان باإلمكان 
المجتمع كمعنى  فكـــــــــرة  التعرف على 
ومفهوم كلي ومركب بدون فكرة الثقافة، 

فالثقافة بدون المجتمع هي معنى بدون 
إطار، والمجتمع بدون ثقافة هو إطار 
بدون معنى، واإلطار بدون معنى هو 
إطار بدون محتوى، وليســـــــــت له هوية 
ثابتة ومتماســـــــــكة"(كتاب  وشـــــــــخصية 

المسألة الثقافية)
وفي الغالب نجد -عبر المجتمعات- 
نوعين من الهويات كما تحدث الدكتور 

جابر عصفور، فقد تكون:
أ-الهوية المغلقة: 

وهي نافية لالختالف وطاردة للحوار، 
ومعادية للمساءلة، ورافضة للمجادلة، 
تميل إلى العنف القمعي مع المختلفين 
أو المخالفيـــــــــن، وقد تصل هذه الهوية 

لدرجة تصبح فيها هوية قاتلة. 
ب- الهوية المنفتحة:

وهي التي تحقق أكبر قدر ممكن من 
التوازن والتفاعل والتناغم بين مكوناتها 
األساســـــــــية،   فالهويـــــــــة المصريـــــــــة- 
مثال- يتفاعل فيها العنصر الفرعوني 
مع المسيحي مع اإلسالمي العربي، 
وفي لبنان يجب أن يتفاعل الســـــــــني 
مع الشيعي والمسلم مع المسيحي... 
وهكذا في حاالت عربية أخرى حيث 
التنـــــــــوع العرقـــــــــي، الثقافـــــــــي، الديني، 
اللغـــــــــوي... ويمكـــــــــن لهـــــــــذه الهويـــــــــة 
المنفتحة أن تتحـــــــــول لمنغلقة، عندما 
يسعى عنصر ما للهيمنة وٕالغاء غيره، 
فيحدث صراع المكونات الثقافية في 

المجتمع.
وقـــــــــد اهتم الدارســـــــــون بالهويات التي 
تتشـــــــــكل من عناصـــــــــر ثقافية عديدة، 
وعندنـــــــــا فـــــــــي الجزائر نجـــــــــد الباحث 
الثقافـــــــــي التاريخي أرزقـــــــــي فراد اهتم 
بالتاريـــــــــخ الجزائـــــــــري، وحرص على 
التعريـــــــــف بالثقافـــــــــة األمازيغية ودور 
فـــــــــي الدفاع عن اإلســـــــــالم  األمازيغ 

وكتب  العربية،  ونشر 
كتبـــــــــا ومقاالت عديدة 
المجال.  هـــــــــذا  فـــــــــي 
يقـــــــــول:" وبالنظر إلى 
اتساع مساحة الجزائر 
التاريخي  عمقها  وٕالى 
الضـــــــــارب في أعماق 
الماضي السحيق فمن 
الطبيعـــــــــي أن تتنـــــــــوع 
تتنـــــــــوع  وأن  الثقافـــــــــة 
الشـــــــــخصية  مكونات 
واألطياف  الوطنيـــــــــة 
السياســـــــــية، لذلك فإن 
الحل ليس في إقصاء 
ذاك،  أو  المكون  هذا 

وٕانما الحل في بناء الوحدة في إطار 
التنـــــــــوع الثقافـــــــــي والسياســـــــــي"(جريدة 
الشروق اليومي،31 اكتوبر 2019، 

عدد6321، ص20).
أرزقي  األســـــــــتاذ  الباحث  ويضيـــــــــف 
مدافعا عن أهميـــــــــة تطوير المرجعية 
الثقافيـــــــــة وعدم تركهـــــــــا جامدة:"يجب 
أخذ الحيطـــــــــة والحذر حتى ال يتحول 
ماضينا إلى ســـــــــياج دوغمائي يسجن 
عقولنا في الماضي ويجعلها مستقيلة 
عن التفكير، فتنشغل بتكفير كل من 

يشرئب بعنقه إلى المعاصرة".
بالنســـــــــبة لنا... نحن نقف لجانب كل 
رأي يدعو للحوار بالتي هي أحســـــــــن، 
ويدعو للوحـــــــــدة الوطنيـــــــــة في إطار 

التعدد الثقافي، عبر التعايش والتسامح 
وليس عبر النبذ والتخوين والســـــــــخرية 
من المختلـــــــــف لغويا وثقافيا، في ظل 
شعار هوياتي كبير هو: اإلسالم ديننا 

والعربية لغتنا واألمازيغية تراثنا.
 لذا علينا التعمق في دراســـــــــة المسألة 
الثقافـــــــــة وعالقاتها مـــــــــع غيرها، ومن 
المباحث المهمة في دراســـــــــة العالقة 
بين اإلنســـــــــان والثقافة نذكر: الثقافة 
والحضـــــــــارة، الثقافة واللغـــــــــة، الثقافة 
واأليديولوجيا، الثقافة والتربية، الثقافة 

والسياسة، الثقافة والتنمية...
__ÒâÖbjΩa@ÚÓ‹«bœÎ@·Ó‘€a

ولكي يحقق الفـــــــــرد تغييرا لحاله عليه 
أن يتحرك ويبـــــــــادر ويحول القناعات 
لممارسات، وٕاذا أرادت المجتمعات أن 
تمارس انتقالها وتحافظ على موروثها 
في نفس الوقـــــــــت عليها أن تنتقل من 
لحظـــــــــة الطموح والحلـــــــــم إلى لحظات 
المواطنـــــــــة والمبـــــــــادرة، وأن ال تكتفي 
بكلمات األمل دون التحرك للتجســـــــــيد 
الفعلـــــــــي وٕاال هجمـــــــــت عليها هويات 

أخرى مغايرة دينيا وثقافيا لها..
وما كانت الكثير من محطات التاريخ 
اإلســـــــــالمي المنتصر على الوثنية أو 
أعـــــــــداء الدين، في كل فترة زمنية، أن 
تحدث لوال تحقيق ما يسميه مالك بن 
نبي بفاعلية األفكار، وكذلك األمر مع 
التاريخ الجزائري الثوري في مواجهته 
لإلجرام االستعماري، حيث انتقل أبناء 
الوطن من المطالبة اللفظية والمقاومة 
الوطنية  الحركـــــــــة  زمـــــــــن  السياســـــــــية 
للمقاومة والجهـــــــــاد والفداء مع صوت 

النضال النوفمبري.
 ال نريـــــــــد التوغل الكبير في مســـــــــائل 
التفكير والفلســـــــــفة والسوسيولوجا، فقط 
نريد اإلشـــــــــارة لمســـــــــألة هامـــــــــة، تؤثر 
وتمس  المجتمـــــــــع  في 
تحوالته وتغييراته، هي 
وتقديم  المبادرة  مسألة 
للمشـــــــــكالت،  الحلول 
سواء مادية أو أخالقية 
بدل  بمعنى  وقيميـــــــــة، 
المشكلة  على  التركيز 
يجـــــــــب التركيـــــــــز على 
وتجاوزها،  حلها  طرق 
عبر تفاعـــــــــل الطاقات 
المجهـــــــــود  واجتمـــــــــاع 
الجماعـــــــــي، وتحويـــــــــل 
عملية  لممارسة  الفكرة 
فائدتها  وتكون  يومية، 
أصابـــــــــت  إن  جليلـــــــــة 
األبعاد التربويـــــــــة واألخالقية، وتعلقت 

بقضايا الطفولة والشباب والمرأة ...
 وهنـــــــــا يمتزج اإليمـــــــــان بالعمل، وبعد 
التوكل على اهللا، يقع التحرك الميداني 
والســـــــــعي في أرض اهللا، فتكون الروح 
صافيـــــــــة والفكرة واضحـــــــــة، ولن يقع 
التبدل في الحال والتحول في مصير 
المجتمـــــــــع والدولة، إال عبر تجســـــــــيد 
األفكار الوطنية النبيلة، المتحررة من 
جماد الثبات والهشاشـــــــــة، ألن قطار 
الحضارة لـــــــــن يتوقف ولن يحمل معه 

الجامدين/ التافهين/ السلبيين....
يعـــــــــارض ويعلن  أن  للجميـــــــــع  يمكن 
رفـــــــــض كل األفكار واألفعـــــــــال، لكن 

الصعب هو تقديم البدائل، والوصول 
لزمن المبادرة والفاعلية، ســـــــــواء لدى 
الحاكـــــــــم أو المحكوم، فلألول ســـــــــبل 
تحقيق الحكامة وللثاني ســـــــــبل تجسيد 

المواطنة.
 فتحتـــــــــاج مثال الطفولـــــــــة للكثير من 
االسهامات المجتمعية /المدنية، قصد 
حمايتها من كل أنواع المخاطر، إنهم 
ينتظـــــــــرون من األوليـــــــــاء والجمعيات 
والهيئات الرســـــــــمية تنظيم نشـــــــــاطات 

ورياضية،  ثقافيـــــــــة 
مبادرات  وينتظرون 
والتهذيب،  للتربيـــــــــة 
كما يحتاج شبابنا من 
اقتراح  به  المهتمين 
/ المتحررة  األفكار 
للروتين  المقاومـــــــــة 
طيـــــــــة  قرا و لبير ا و
لألخطار  والتصدي 
المجتمعية المختلفة، 
المخدرات،  ومنهـــــــــا 
االنتحـــــــــار، اإلدمان 
البطالة  االلكتروتي، 
الشـــــــــغل  وغيـــــــــاب 
... وهنـــــــــا ال يجب 

أن تكتفـــــــــي أجهزة الدولـــــــــة بالصمت 
بل عليهـــــــــا دعم الجمعيات النشـــــــــطة 
ومحاســـــــــبة الجمعيات النائمة الناهبة 

للمال العام.
يبدو أن جزائرنا اليـــــــــوم تحتاج لعودة 
سريعة لقراءة كتب فيلسوف الحضارة 
مالـــــــــك بني، قصد االنتقال من الفكرة، 
لفاعليـــــــــة الفكـــــــــرة، والتحـــــــــرك الوطني 
الميدانـــــــــي، بخطاب األمـــــــــل والتفاؤل 
واالنتصار، ورفض خطاب التشـــــــــاؤم 
واليـــــــــأس والجمـــــــــود والســـــــــلبية، ولعل 
التحـــــــــوالت التي حلـــــــــت بالوطن، تدل 
على أهمية حضور المبادرات، ويكون 
الحراك الشـــــــــعبي المبارك األصيل هو 
البداية التي تســـــــــير نحو المســـــــــتقبل، 
لتجـــــــــاوز أزمنـــــــــة الخـــــــــراب والنهـــــــــب 
والتخلـــــــــف، في ظـــــــــل عولمة متحركة 
اســـــــــتفادت  التي  الدول  متبدلة، وفيها 
من أفكار مالك بـــــــــن نبي في تحقيق 

نهضتها (إندونسبيا، ماليزيا....)
 نريـــــــــد ... تحويل أنظـــــــــار المجتمع 
الجزائري لمســـــــــألة تجســـــــــيد المبادرات 
بخطاب  االكتفاء  وعدم  والمشـــــــــاريع، 
المعارضة لآلخر وتسفيه مواقفه، دون 
اقتراح البدائـــــــــل، فأزمتنا يا ناس، هي 
في عـــــــــدم قدرتنا على اقتـــــــــراح آليات 
وأزمتنا  اليومية،  المشـــــــــكالت  لتجاوز 
في غياب الخطاب االستشرافي الذي 
ينبـــــــــه للخطر وينظـــــــــر بوعي صادق 
منفتح، ويحفـــــــــظ الذات الثقافية/الهوية 
ويســـــــــتفيد من المغاير الثقافي/الغرب 
ومصيره  للحاضر  استراتيجي  وبتأمل 

المستقبلي.
·Ó‹»n€a@›j”NNN@ÚÓ‰üÏ€a@ÚÓ»uäΩa@

  علينا أن نفتـــــــــح أوراق الحديث عن 
نتائج تكوين شـــــــــخصية إنسان متعلم، 
يحيـــــــــط بعمق بتخصص مـــــــــا إحاطة 
علمية جيـــــــــدة، لكـــــــــن دون أن تمنحه 
مؤسســـــــــة التكويـــــــــن التـــــــــي درس بها 
معانـــــــــي الهوية والوطنية وأبعاد التربية 
على  الحـــــــــرص  وجالل  األخالقيـــــــــة، 

مصالح المجتمع المنتمي له.
    ال نحتـــــــــاج القوافل من المتخرجين 
من الجامعـــــــــات دون قيم وطنية ودون 
روح الهوية العربية المســـــــــلمة، ودون 
قيم تربوية من جـــــــــالل العقيدة، ألنهم 
ببســـــــــاطة ســـــــــيبيعون الوطن ويزلزلون 
تماسكه ومرجعياته الروحية عند أقرب 
موعد للبيع في سوق الفساد المالي أو 

الخيانة وبيع الضمير لألجنبي.
ومن هنـــــــــا جـــــــــاء حـــــــــرص المفكرين 
التكوين  علـــــــــى  والعلماء 
الوطني لشخصية الباحث 
حرصوا  كمـــــــــا  والطالب، 
الروحي  البنـــــــــاء  علـــــــــى 
الثقافـــــــــي لإلنســـــــــان، قبل 
والمعارف،  العلوم  منحه 
ولنا فـــــــــي األلمان القدوة، 
فهم ال يمنحون البكالوريا 
إال بالحصول على عالمة 
عشرة في اللغة األلمانية، 
التخصصات،  كل  فـــــــــي 
فمـــــــــاذا عنـــــــــا فـــــــــي بالد 

الشهداء؟؟
ونســـــــــمع هنـــــــــا مصطلح 
الرســـــــــالي،  الجيـــــــــل 
يقـــــــــول المفكـــــــــر الدكتـــــــــور الطيـــــــــب 
برغوث:"األجيـــــــــال الرســـــــــالية الذهبية 
هـــــــــي األجيال المتوازنة الشـــــــــخصية، 
التي ينســـــــــجم فكرها وثقافتها وسلوكها 
وٕادارتهـــــــــا وٕانجازهـــــــــا االجتماعي، مع 
النفســـــــــية والروحية  المعادلة  ثوابـــــــــت 
لمجتمعهـــــــــا  والحضاريـــــــــة  والثقافيـــــــــة 
وأمتها". فماذا نفعل بأبنائنا المتعلمين 
الذين يســـــــــبون الرســـــــــول أو يخربون 
المالعب أو يسرقون التجار أو...؟؟

ِابحـــــــــث أخـــــــــي القـــــــــاريء... ســـــــــتجد 
الفســـــــــاد والطغيان ونهب المال العام 
واالستبداد... من نتائج حضور العلم 
وغياب الضمير الوطني واألخالقي.

عبادا  القاريء...ســـــــــتجد  أخي  انظر 
بشهادات جامعية في القانون واإلدارة 
قد حولوا القوانين ألوراق خداع وزيف 
وتزوير... لنهب العقارات واألراضي 
وتشتيت األسر وســـــــــجن المظلومين، 
وتكديس أموال الحرام على حســـــــــاب 
مجتمع كامل.. عـــــــــاش الفقر والعوز 
... واتجه أبنـــــــــاؤه للهرب عبر قوارب 

الموت...
القاريء.. ســـــــــتجد علماء  انظر أخي 
أّجروا ضمائرهم كما تؤجر الشـــــــــقق .. 
وباعوا أقالمهم كمـــــــــا تباع البطاطا.. 
ألجـــــــــل دراهـــــــــم معـــــــــدودة... فأغرقوا 
البشـــــــــرية فـــــــــي األمـــــــــراض واألوبئة.. 
التخريـــــــــب  تكنولوجيـــــــــا  والدعـــــــــوات 
األخالقـــــــــي... وفتحـــــــــوا بعلمهم أبواب 
وقنابل  التخريب  بصواريـــــــــخ  الحروب 
القتل ورصاصـــــــــات الموت.. فما كان 

علمهم إال شرا على البشرية.
وكثيـــــــــر من أبناء جلدتنا لألســـــــــف هم 
كيانات ورقية تحمل الشهادات من غير 
روح وقيم.. من غير دين أو وطنية... 
يدوسون على شـــــــــعبهم وبالدهم..عند 
أبواب الذل والعار والخيانة.. فما كان 

علمهم إال أدوات لتخريب أوطانهم.
اللهم احفـــــــــظ الوطن ووفق أهله للوفاء 

بعهود الشهداء.
* –جامعة سكيكدة
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@Â«Î@ÚÓfl˝��ç�a@Úœ7ñ€a@Â«@b‰qÜy@âÏn◊Ö@Ú��ÌaÜi
_‚b«@›ÿíi@Ôfl˝ç�a@Öbñn”¸a@ÚflÏƒ‰fl

 اإلســـــــــالم دين حياة، ودين متكامل بعث 
اهللا به الرســـــــــول صلى اهللا عليه وسلم لكي يهدي 
البشـــــــــرية، إذ ال يوجد جانـــــــــب من جوانب الحياة 
إال وتطرق إليها اإلســـــــــالم، فالقرآن الكريم مليء 
باآليات التي تدعونا إلى العمل، والتي تربط بين 
العبادة والعمل من ذلك قول اهللا سبحانه وتعالى: 
َالُة َفانَتِشُروا ِفي اْألَْرِض وَاْبَتُغوا  {فإَذا ُقِضَيِت الصَّ
ِمن َفْضِل اللَِّه وَاْذُكُروا اللََّه َكِثيرًا لََّعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}، 
حتـــــــــى في الحج وباعتباره عبـــــــــادة من العبادات 
يقول اهللا سبحانه وتعالى: {َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن 
َتْبَتُغوا َفْضًال مِّن رَّبُِّكـــــــــْم َفِإَذا َأَفْضُتم مِّْن َعرََفاٍت 
َفاْذُكُروا اللََّه ِعنَد اْلَمْشـــــــــَعِر اْلَحـــــــــرَاِم وَاْذُكُروُه َكَما 

الِّين}. ن ُكنُتم مِّن َقْبِلِه َلِمَن الضَّ َهَداُكْم وَا�
إذن اإلســـــــــالم لم يفرق بين العبادة والممارســـــــــة 
االقتصادية، أيضا الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
لما هاجر من مكة إلى المدينة أول عمل قام به 
هو بناء مسجد، والعمل الثاني هو إقامة السوق 
ليحرر المسلمين من هيمنة اليهود بعدما سيطروا 
على السوق، الجانب اآلخر أن الفقه اإلسالمي 
نجده مليئا باألحكام المرتبطة بالمعامالت المالية 
وأشكال الشراكة، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم 

يأمرنا بأن نتاجر فـــــــــي مال اليتيم حتى ال تأكله 
الصدقة، بـــــــــل أن جزءا من العبادات ذات طابع 
اقتصادي فمثال الزكاة هي إخراج للمال من غني 
لفقير ولكن في النهاية لها آثار اقتصادية، وفي 
الحقيقة أن اإلسالم لم يهمل االقتصاد بل أقامه 
على مجموعة من القواعد، هذه القواعد أساسها 
هو تحريم الربا باعتبار أن الربا هو استغالل، أي 
حّرم الكثير من المظاهر التي فيها االســـــــــتغالل، 
حرم بيع النجس، الغرر، اإلكراه في العقود...، 
واألســـــــــاس الثاني هو العمل والســـــــــعي، كل هذه 
األشـــــــــياء من أجل أن ال يكون هناك ظلم، ألن 
اإلسالم مبني على العدل، فاهللا سبحانه وتعالى 
ن ُتْبُتْم َفَلُكْم رُُءوُس َأْموَاِلُكْم  لما حرم الربا قال: {وَا�

َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن}.
إذا إن المســـــــــألة األساسية التي يحاربها اإلسالم 
فـــــــــي االقتصاد إنما هي الظلـــــــــم، حتى المعضلة 
االقتصادية لما ننظر إليها في اإلسالم ننظرٕاليها 
من زاويتين، األولى تتمثل في تقصير اإلنســـــــــان 
في الســـــــــعي الذي أمر به اهللا ســـــــــبحانه وتعالى، 

وبالتالي اإلنسان الذي ال يسعى 
هو مصدر من مصادر المشكلة 
الجانب  أيضـــــــــا  االقتصاديـــــــــة، 
الثاني للمعضلة االقتصادية هو 
الظلم، ظلم اإلنسان ألخيه 
المجتمع  أو ظلم  اإلنسان، 
للمجتمـــــــــع اآلخـــــــــر، واليوم 
نرى هذا جليا في العالقات 
ظلم  الدولية  االقتصاديـــــــــة 
تجاه  الكبرى  والقوى  الدول 

الدول الصغرى.
@Â��« @tÜ��zn„ @b��flÜ‰« @âÏ��n◊Ö

@b«Îä��ífl@b��öÌc@b��Áâbjn«bi@ÚÓfl˝��ç�a@Ú��œ7ñ€a
@Ü£@%@aáb��Ω@LÚ‹flb��í€a@ÚÓ‡‰n‹€@b��‡«aÖÎ@b��vn‰fl
@ÊaÜ‹j€a@ø@Ûny@Îc@äˆaå¶a@ø@b��Óœb◊@bflb‡nÁa@Ü»i

_ÚÓfl˝ç�aÎ@ÚÓiä»€a
 عندمـــــــــا نتكلـــــــــم عـــــــــن االقتصـــــــــاد 
اإلســـــــــالمي فإن البعد المالي هو مجرد بعد 
من األبعـــــــــاد، حيث هناك البعـــــــــد اإلنتاجي 
المرتبط باســـــــــتغالل الموارد التي أتاحها اهللا 
ســـــــــبحانه وتعالـــــــــى، حيـــــــــث أن اهللا عزوجل 
لمـــــــــا خلقنا في األرض طلـــــــــب منا عمارتها 
والســـــــــعي فيها، أيضا جانب اإلنتاج وجانب 
التوزيع وجانب التبادل المرتبط باألســـــــــواق، 
والجانب المالي ال يقوم فقط على المصارف 
أو الصيرفة اإلســـــــــالمية بل يقوم أيضا على 
ما يســـــــــمى باألســـــــــواق الماليـــــــــة  وهناك ما 
يســـــــــمى بالتمويل التطوعي الذي يقوم على 
األوقـــــــــاف..، إن المصارف اإلســـــــــالمية أو 
المالية اإلسالمية في عمومها كانت ضحية 
سنوات االســـــــــتعمار الذي حاول أن يفصل 
المجتمعات اإلســـــــــالمية عن كل ما له صله 
بثقافتها، ولكن ســـــــــرعان ما عاد إليها الوعي 
في أواخر الستينات، وبعض المحاوالت في 
الخمســـــــــينيات، ونجد في الجزائر وفي سنة 
1928 أن الشيخ أبا اليقظان دعا إلى إقامة 
مصرف إســـــــــالمي وحاول مع مجموعة من 
التجار من  قســـــــــنطينة والجزائر أن يجسدوا 
هـــــــــذه الفكرة على أرض الواقع، فتصدى لهم 
االســـــــــتعمار الفرنســـــــــي باعتبار أنه رأى في 
الفكـــــــــرة خطرا عليه، يعني أن الجزائر كانت 
من الدول الرائـــــــــدة في طرح فكرة المصرفية 

اإلسالمية، ولكن عمليا في العالم اإلسالمي وفي 
أواخر الســـــــــتينات وبداية السبعينات بدأت تظهر 
فكرة المصارف اإلســـــــــالمية وانتشرت في البالد 
اإلســـــــــالمية، صحيح اليوم أن الجزائر يمكن أن 
تكون متأخرة ولكن أيضا الجزائر قد شهدت في 
بداية التســـــــــعينات نشأة بنك البركة وهو مصرف 
إسالمي في النهاية، لذلك اليوم نقول أن الصيرفة 
اإلســـــــــالمية في الجزائر كانـــــــــت ُتمارس دون أن 
يكون لها إطار قانوني، وفي بداية األلفية ظهر 
بنك السالم وهو مصرف إســـــــــالمي، لكن اليوم 
الشيء الجديد هو أن الصيرفة اإلسالمية أصبح 
لها إطار قانوني حتى وان كان غير كاف لكنه 
على األقـــــــــل يعترف بخصوصيتهـــــــــا، كما كان 
هناك ســـــــــابقا نوع من النفور من كلمة إسالمي؛ 
لكـــــــــن اليوم كرس النظام المهيكل لهذا النشـــــــــاط 
هذا المصطلح وهذا المبدأ ليصبح هذا النوع من 
الممارســـــــــة ممارسة مقننة، أيضا جانب آخر أن 
هذا التهميش للصيرفة اإلسالمية لم يكن من قبل 
أبناء المجتمع المســـــــــلم في الجزائر أو في بلدان 
أخرى، وٕانما لذهنية القائمين على 
إدارات االقتصاد الذين لم يتصوروا 
أبـــــــــدا أن في اإلســـــــــالم اقتصادا، 
واعتقـــــــــدوا أن اإلســـــــــالم غير قادر 
علـــــــــى إدارة الحيـــــــــاة، وبالتالي رأوا 
بأن ما ورثوه مـــــــــن هياكل وأدوات 
ووسائل عن المستعمر القديم وعن 
الغرب هو الذي بإمكانه أن يسير 
الحياة، بالرغـــــــــم أن ما ورثناه عن 
االســـــــــتعمار قد أقـــــــــام التخلف ولم 
يستطع النهوض بنا، بل أبقانا في 

تبعية دائمة ومقيتة للغرب.
@Ú��œ7ñ€a@Êc@fib��‘Ì@s��ÌÜy@⁄b��‰Á@âÏ��n◊Ö@Ÿ��€à◊
@ÚÓÿ‰j€a@p˝��flb»‡‹€@ÙäÅc@ÚÇ��é„@ÔÁ@ÚÓfl˝��ç�a
@b‡Çô@ÈÓœ@Êc@b��öÌc@fiÏ‘Ì@Âfl@⁄b‰ÁÎ@LÚ��ÌÜÓ‹‘n€a
@Ùä��Å˛a@p˝��flb»Ωa@Â��«@—��‹n±@¸Î@âb»��ç˛a@ø

_ÚÓÿÓç˝ÿ€a
 أود أن أشـــــــــير هنا إلى ثالث نقاط ذات 
أهمية، النقطة األولـــــــــى: هو أن هذا الخلط بين 
الربا وبين غير الربا ليس شيئا حديثا، حتى القران 
الكريم أشار إلى الخلط عند العرب القدامى. قال 

اهللا سبحانه وتعالى:
ــــــا َال َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم  ــــــَن َيْأُكُلوَن الرَِّب {الَِّذي
ِلَك ِبَأنَُّهْم  ْيَطاُن  ِمَن  اْلَمسِّ ذَٰ الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ
ــــــلَّ اللَّهُ  اْلَبْيَع   ــــــوا ِإنََّما اْلَبْيع  ِمْثُل الرَِّبا وََأَح َقاُل
ــــــرََّم الرَِّبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه َفاْنَتَهٰى  َوَح
ِئَك  ــــــَلَف وََأْمرُُه  ِإَلى اللَِّه َوَمْن َعاَد َفُأولَٰ َفَلُه َما َس

َأْصَحاُب النَّارُِهْم ِفيَها َخاِلُدوَن}.
يعني حتى العرب األولـــــــــى لم يفهموا بأن هناك 
فرقا بين الربا وبين البيع، وبالتالي البيع إنما هو 
مبادلة سلعة بنقد، في حين أن الربا هو التعامل 
فـــــــــي النقود معاملـــــــــة نقد بنقـــــــــد، والفرق جوهري 
باعتبار أن الوظيفة األساســـــــــية للنقود إنما هي 
وســـــــــيلة للتبادل، وفي الحقيقة الذين يقولون هذا 
الكالم يجهلون طبيعة الربا، ألن عملية البيع فيها 
المخاطـــــــــرة في حين أن عملية الربا أو اإلقراض 
بفائدة ليس فيها أي مخاطرة هذا الجانب األول، 
أمـــــــــا الجانب الثاني أن الذين ُيقبلون مع التعامل 
الحـــــــــالل ال يقدمون عليه باعتبـــــــــار أنه أرخص 
أو أغلى، إنما يقبلون عليه إرضاء هللا ســـــــــبحانه 
وتعالى وانســـــــــجاما مع قناعاتهم، أنا ال أشـــــــــتري 
ســـــــــلعة ألنها منخفضة السعر بل ألنني ببساطة 

أدرك أنها تشبع حاجاتي، إذن الذين يقبلون على 
المعامالت المالية اإلســـــــــالمية ليست ألنها أقل 
تكلفـــــــــة أو أكثر تكلفة حتـــــــــى وان كنا نتمنى أن 
تكون المعامالت المالية في حدود قدرة البسطاء، 
ولكن األســـــــــاس هو إرضاء اهللا سبحانه وتعالى، 
والجانب اآلخر والمهم أن الكثير من الناس يعتقد 
بأن البنوك اإلسالمية أو المؤسسات اإلسالمية 
اليـــــــــوم فـــــــــي عمومها هي مؤسســـــــــات خيرية، ال 
بل هي مؤسســـــــــات اقتصادية تعمل من منطلق 
الحصول على الربح، والربح شـــــــــيء أساسي في 
اإلسالم، وبالتالي هي كأي مؤسسة مالية ولكنها 
تقدم التمويالت وفق السياق الشرعي مما يضمن 
السالمة الشرعية وبما يضمن العائد الذي ُيمّكن 
لهذه المؤسســـــــــة االســـــــــتمرار في عملها ويمُكنها 
كذلك من تغطية تكاليف خدماتها، وبالتالي فإن 

الربح ضروري.
@“âbñΩa@ø@ÚÓ‡‹»€a@pb˜Ó:a@âÎÖ@@Â«@@âÏn◊Ö@@aáb��flÎ
@âb‡rn��ç¸a@Új◊aÏfl@Û‹«@ÒâÖb”@ÔÁ@›ÁÎ@ÚÓfl˝��ç�a

_ÔΩb»€a@Ô€bΩa
 إن البنوك التقليدية لما ظهرت، تطورت 
بحكم المشكالت التي واجهتها في الواقع، واليوم 
نجد حتى التقنيـــــــــات الماليـــــــــة التقليدية تطورت 
بفعل اإلشـــــــــكاالت والتعقيـــــــــدات الحياتية، نفس 
الشـــــــــيء اليوم بالنســـــــــبة للصيرفة المالية تتطور 
بفعـــــــــل نتاج مواجهتها للواقـــــــــع الحياتي، كما أن 
دور المفكريـــــــــن هو تركيـــــــــب منتجات مالية وفق 
القواعد الشـــــــــرعية اإلســـــــــالمية واستبعاد عنصر 
الربا منها، كما أن مهمة العلماء الشـــــــــرعيين هي 
فحص هذه المعامالت وهذه المنتجات الجديدة، 
من أجل إبراز الحكم الشـــــــــرعي فيها، الحقيقة أنه 
حتى بعض المعامالت التي تتم على مســـــــــتوى 
الهيئات الماليـــــــــة التقليدية يمكن أن نعيد تكييفها 
بما ال يتعارض مع منطق الشـــــــــريعة اإلسالمية، 
بل أن البعض من هذه المعامالت الموجودة في 
البنوك التقليدية منها ما ال يتعارض مع الشريعة 
اإلســـــــــالمية، وبالتالي يجب أن ال نعتقد بأن كل 
ما أنتجه الغير هو مرفوض ال، «فالحكمة ضالة 
المؤمن فحيث وجدها هو أحق بها» مثلما هناك 
عقـــــــــول تفكر في الغرب هنـــــــــاك عقول تفكر في 
العالـــــــــم اإلســـــــــالمي، بل ربما جـــــــــزء من التطور 
الغربي بني على أســـــــــاس األفـــــــــكار التي طرحها 
المسلمون، وأبناء المسلمين اليوم الذين يعملون 

في المؤسسة المالية.


NÚÌÖbñn”a@pbéç˚fl@ÔÁ@ÚÓfl˝ç�a@“âbñΩaÎ@‚˝ç�a@ø@Ôçbçc@|iä€a
N@‚˝ç�a@ø@fiÏj‘fl@7À@aàÁÎ@Ò7j◊@ÚÓfl˝ç�a@pb»‡n1a@ø@ä‘–€a@Újé„

@ÚÓfl˝ç�a@Úœ7ñ€a@µg@a7ífl@‚˝ç�a@ø@Öbñn”¸a@Ú„bÿfl@ZÂ«@ÚÌäˆaå¶a@äˆbñj€a@ÒÜÌäu@…fl@È€@âaÏy@ø@LÚÌÖbñn”¸a@pbçbÓé€aÎ@ÚΩÏ»€a@5´@äÌÜfl@LÜ”@ÜÓ1a@Üj«@LÖbñn”¸a@7j®aÎ@âÏéÓœÎ5€a@tÜ§
@b‰‰ÌÖ@ø@›ÌÏ‡n€a@ÚflÏƒ‰fl@ıaäq@·Àâ@ÚÓfl˝ç�aÎ@ÚÓiä»€a@pb»‡n1a@ÈÓ„b»m@à€a@ä‘–€a@lbjçc@µg@âbëc@b‡◊@LÚÓçbÓé€a@ÒÖaâ�a@·Àâ@ÚïbÅ@äˆaå¶a@øÎ@ÚÓiä»€a@fiÎÜ€a@ø@bËi@øbÿ€a@‚b‡nÁ¸a@‚Ü«@lbjçcÎ
@Â«@sÌÜz‹€@Öbñn”¸a@7j®a@÷ä�m@b‡◊@LÔΩb»€a@Ô€bΩa@âb‡rnç¸a@Új◊aÏfl@Û‹«@bËmâÜ”@ÙÜflÎ@ÚÓfl˝ç�a@“âbñΩa@ø@ÚÓ‡‹»€a@pb˜Ó:a@Â«Î@LÔ«b‡nu¸a@›œbÿn€a@fibÿëc@Âfl@bÁ7ÀÎ@—”Ï€aÎ@Òb◊å€b◊@—Ó‰ßa
@Âfl@›Ó‹‘n€a@ø@·Ábém@pbÓ€e@ÖÜñ€a@aàÁ@ø@‚Ü‘Ó€@b„ÎâÏ◊@Úzˆbu@›√@ø@Öbñn”¸a@÷bœe@Â«@âÏn◊Ü€a@tÜ§@b‡◊@LÔΩb»€a@Öbñn”¸a@ø@fiÏÅÜ‹€@fibñm¸aÎ@pbflÏ‹»Ωa@pbÓuÏ€Ï‰ÿmÎ@Úœä»Ωa@âÎÖÎ@Ô‡”ä€a@Öbñn”¸a

NÚÓ‹0a@ÚÓ‡‰n€a@ø@Èn‡Ábéfl@ÙÜflÎ@Ô„ÜΩa@…‡n1a@µg@böÌc@âbëcÎ@@L?üÏ€a@Öbñn”˝€@ÚÓj‹é€a@pbÓ«aÜn€a

ÔÁbü@Ú‡übœ@ZÈmâÎby

Zä�����ˆb����ñj�‹€@@Ü����”@Ü������Óv‡�€a@@Ü���j«@@âÏ������éÓœÎ5€a

ZÜ”@ÜÓ1a@Üj«@âÏéÓœÎ5€a
 هـــــــــو عبـــــــــد المجيد بن بركة قـــــــــدي من مواليد 
عام 1963 بمدينة أولف المحروسة في والية 
أدرار حيث نشـــــــــأ ودرس فيها بالمدرسة القرآنية 
وكـــــــــذا مرحلته االبتدائية، انتقـــــــــل بعد ذلك إلى 
االكمالية بعين صالح ثـــــــــم انتقل إلى غرداية، 
وبعـــــــــد ذلك عاد إلـــــــــى أدرار ليواصـــــــــل مرحلة 
الثانوية حيث تحصل على شـــــــــهادة البكالوريا 
سنة 1982، فالتحق بجامعة الجزائر وواصل 
دراساته العليا ليتحصل على شهادة الليسانس 
والماجســـــــــتير وكذلـــــــــك الدكتوراه، وهـــــــــو اليوم 
أســـــــــتاذ التعليم العالي بجامعة الجزائر 3، تقلد 
العديد مـــــــــن المناصب ومـــــــــارس مجموعة من 
المسؤوليات العلمية والدينية واإلدارية، كرئيس 
قسم ورئيس لجنة علمية، ورئيس تحرير مجلة 
علمية، وحاليا مدير مخبر العولمة والسياسيات 
االقتصادية، كما ال يزال يشـــــــــرف على العديد 
من أطروحات الماجيســـــــــتير والدكتوراه، شارك 
في العديد مـــــــــن الملتقيات الوطنيـــــــــة والدولية، 
وله العديد من المقاالت المنشـــــــــورة في مختلف 
المجالت الوطنيـــــــــة والدولية، وعدد من الكتب 
منهـــــــــا ما لـــــــــه صلة باالقتصاد تحـــــــــت عنوان: 
«المدخل إلى السياســـــــــات االقتصادية الكلية» 
و«دراســـــــــات فـــــــــي علم الضرائـــــــــب» و«قضايا 
وتأمالت في االقتصاد اإلسالمي»، «االقتصاد 
للنفط»،  بين اإلصالحات واالرتهان  الجزائري 
«ورقات في االقتصاد اإلســـــــــالمي»، «مواقف 
وآراء اقتصادية»، «أســـــــــس البحث في العلوم 
وأيضا  واألطروحات»  الرســـــــــائل  االقتصادية: 
كتاب بعنوان: «المرشـــــــــد المفيد في المنهجية 
وتقنيـــــــــة البحث العلمي»، «صفحات من تاريخ 
منطقة أولف»، ومؤخرا أصـــــــــدر كتابين وهما 
من حصاد الحجـــــــــر المنزلي في زمن الكورونا 
بعنوان: «من األمثال الشـــــــــعبية الســـــــــائرة في 
منطقـــــــــة تيديكلت» و«معجم مفـــــــــردات العامية 

المحلية لمنطقة تيديكلت».
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ِفِظيَن} ــــــا ِلْلَغْيِب حَٰ ــــــِهْدَنٓا ِإالَّ ِبَما َعِلْمَنا َوَما ُكنَّ {َوَما َش
(يوسف/81).

الشـــــــــيخ عمر العرباوي رحمـــــــــه اهللا أول من علمنا الفقه 
المقارن وكان في حلقاته يرجح المسألة الفقهية باألدلة 
الشـــــــــرعية قال اهللا تعالى وقال رســـــــــوله صلى اهللا عليه 
وسلم وفي نهاية الحلقة يكلف أحد الطلبة بكتابة الدرس 
على الصبورة ويبقى أسبوعا ال يمحى حتى يقيد الطلبة 
ما ُكتب وتعم الفائـــــــــدة (في زمن ال تجد فيه كتابا دينيا 
يباع) كل هذا في مصلى (الَجْردي) الذي ال تستوعب 
مســـــــــاحته 50 فردا ولكنه جامعة تعلمنا فيه شتى علوم 
الشـــــــــريعة والعقيدة النقية الصحيحة على منهج علماء 
االصالح ابن باديـــــــــس واالبراهيمـــــــــي والعقبي والميلي 
عليهم رحمـــــــــة اهللا جميعا ثم فتـــــــــح اهللا تعالى بمواصلة 
المسيرة بمســـــــــجد الشـــــــــافعي بالحراش بخطبه ودروسه 
المميـــــــــزة، وكان يعود طلبته علـــــــــى ارتقاء المنبر تكوينا 
لهم لتحمل مســـــــــؤولية الدعوة، جعل الشـــــــــيخ مســـــــــجد 
الشـــــــــافعي منارة وملتقى الدعاة اســـــــــبوعا كامال؛ دروس 
للشـــــــــيخ والشـــــــــيخ عبد اللطيف ســـــــــلطاني والشيخ احمد 
سحنون والشيخ ســـــــــماتي..وغيرهم، ما أسعد تلك األيام 
في عهد طغت فيه االيديولوجية االشـــــــــتراكية وحمالت 
التطوع الشبانية المختلطة (volantariat) ذات التوجه 

االلحادي والتشكيك في عقيدة االمة. 
وكأن الزمان اليوم استدار بعودة موجة االلحاد ومحاربة 
ثوابت الدين ومنها ّسنة نبينا الكريم عليه افضل الصالة 

والسالم. 
فهل من شـــــــــيخ فقيه مرب كالشيخ عمر العرباوي رحمه 

اهللا يحي الدعوة ويجمع شمل األمة؟!.
لمحة تاريخية:

ولد الشـــــــــيخ عمر العرباوي سنة 1907م بمنطقة أوالد 
ســـــــــيدي عامر ببلدية ســـــــــيدي عيســـــــــى بوالية المسيلة 

الجزائرية.
بدأ الشـــــــــيخ تعليمه على يد والـــــــــده صالح بن عبدالكريم 
وبعض المشـــــــــايخ، فحفظ القرآن وعمره 15 سنة، درس 
في زاوية ســـــــــيدي المهدي (والية البليـــــــــدة) علوم القرآن 
وأحكامه وأصول الفقه، ولّما أتّم تعليمه شرع في إعطاء 
الدروس لطلبة مدينة البليدة، إنتقل بعدها إلى بئر خادم 
حيث أّســـــــــس هناك مدرسة لتعليم مبادئ اإلسالم واللغة 

العربية.
كان تواصل مع الشـــــــــيخ الطيب العقبي رحمه اهللا وتأّثر 
بحركته اإلصالحية، ثم أصبح عضوا نشطا في جمعية 
العلماء المســـــــــلمين، عّلم في مدارس العاصمة وأعطى 
دروسا في الوعظ واإلرشاد في مساجد باب الواد وبلكور 

إلى سنة 1955.
اعتقلته السلطات االســـــــــتعمارية وسجن بالبرواقية ففتح 
مدرسة يعّلم المسجونين اللغة العربية والعلوم الشرعية، 
وبقي هناك مّدة 3 ســـــــــنوات حيث نقل بعدها إلى معتقل 
«بوســـــــــّوي» أين التقى بالشيخ أحمد ســـــــــحنون والشيخ 
مصبـــــــــاح، اقتيد بعدها إلى معتقل «أركول» فبقي هناك 
حّتى أواخر ســـــــــنة 1961 حيث أفرج عنه، وبقي تحت 

اإلقامة الجبرية حّتى عهد االستقالل.
انخرط في صفـــــــــوف المعلمين وواصـــــــــل مهمة الوعظ 
واإلرشـــــــــاد بمســـــــــاجد العاصمة وضواحيهـــــــــا إلى غاية 
1967، انتقـــــــــل بعدها إلى الحراش فاســـــــــتقّر بها ورّكز 
إصالحـــــــــه في هذه الفترة على تكوين الشـــــــــباب وغرس 
العقيدة اإلسالمية الســـــــــليمة، وتوجيههم توجيها صالحا 

إلى سنة 1975.
بعد تقاعده تفرغ للكتابة فألف: كتاب التوحيد المســـــــــمى 
التخلي عن التقليد والتحلي باألصل المفيد واإلعتصام 
باإلســـــــــالم، وواصل الوعظ واإلرشاد في المساجد وكان 
له موقف مشـــــــــهود سنة 1977 إذ منع عرض مسرحية 
«محمد خذ حقيبتك» لكاتب ياســـــــــين الطاعنة في الدين 
االســـــــــالم، وكّرر هذا الموقف ســـــــــنة 1980 بالجزائر 

«المسرح الوطني الجزائري».
أّدى الشـــــــــيخ العرباوي رحمه اهللا فريضة الحج واعتمر 
مرات عديدة، وكانت له جلســـــــــات ولقاءات مع شـــــــــيوخ 

ودعاة من مختلف أنحاء العالم االسالمي.
توفي الشـــــــــيخ عمـــــــــر العربـــــــــاوي صبيحة يـــــــــوم األحد 
02/12/1984 وقد شـــــــــيع يوم اإلثنين بمقبرة ســـــــــيدي 
رزين بطريق براقي في جنازة مشهودة حضرها عشرات 

اآلالف.
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 الحقيقـــــــــة اليوم أن األحـــــــــكام الفقهية 

إعادة صياغتها في  إلى  تحتاج 
شكل نصوص قانونية، ألنه بذلك 
تأخذ الطابـــــــــع اإللزامي وتعطى 
الجوانـــــــــب اإلجرائية ويمكن  لها 
مقارنتها بما هو ســـــــــائد في دول 
للغير  تقديمه  ويسهل  المعمورة، 
فـــــــــي قالب مألـــــــــوف لديهم، كما 
يعطي لألحـــــــــكام الفقهية صيغة 
عصرية في التعبير عن الواقع، 
ألن القانـــــــــون اآلن هـــــــــو الـــــــــذي 
والحقيقة  اإلنســـــــــان،  حياة  ينظم 
أن القانـــــــــون في كل المجتمعات 
البد أن يكون له مصدر وأسس، 

وبالتالي هذه األحـــــــــكام الفقهية البد أن تترجم 
في شكل نصوص قانونية، فالقانون إنما ينظم 
حياة الناس االجتماعية والسياســـــــــية والثقافية 
ومن بيـــــــــن جوانب الحياة، الحياة االقتصادية، 
ومـــــــــن ثم هناك تـــــــــالزم بين االقتصـــــــــاد وبين 
القانون، فهناك قواعد لتأســـــــــيس الشـــــــــركات. 
ولما نتكلم عن االستثمار هناك شروط، وهذه 
الشروط يحددها القانون، وبالتالي القانون هو 
الذي يضبط المعامـــــــــالت ويؤطرها ويضعها 
في قالب، كما يســـــــــمح القانون بالموازنة بين 
أطراف المعادلة االقتصادية ويضع الضوابط 
التي تمكن المعامـــــــــالت االقتصادية من عدم 

الخروج عن دائرة الصواب.
@xâbÅ@ÚÓfl˝��çg@“âbñΩ@lâb£@⁄b‰Á@›Á@âÏn◊Ö

_’Ój�n€a@ø@pd�Åc@äˆaå¶a
 في الواقع أي ممارســـــــــة بشـــــــــرية هي 
قابلة للصواب وللخطـــــــــأ، ولكن الخطأ يصلح 
ويعدل، وبالتالي إذا كانت هناك اليوم مؤسسة 
من المؤسســـــــــات وفرد من األفـــــــــراد أخطأ في 
التطبيق الخطأ يعـــــــــود عليه ألنه هو الذي لم 
يحســـــــــن التعامل، كما أن هـــــــــذه األخطاء هي 
أخطـــــــــاء تقديرية مرتبطة باالجتهاد البشـــــــــري، 
فاليوم ما بين التســـــــــهيل  في الفقه اإلسالمي 
وما بين التشدد هناك مجال واسع، في الواقع 
هناك الكثير من القضايا المطروحة ليســـــــــت 
بجديدة بين الفقهاء هناك المتشدد والمتساهل 
وهنـــــــــاك من يرخص باســـــــــتخدام الحيل وهناك 
من ال يقول بذلك، إذن هي قضايا تدخل في 
إطار االجتهاد الـــــــــذي يجب أن نعذر بعضنا 
فيـــــــــه، كما أشـــــــــير إلـــــــــى أن المجتهدين اليوم 
مضطرون إلى التعامل مع الكثير من اآلراء 
الفقهية القديمة والحديثة بل أحيانا هذا التباين 
وهـــــــــذا االختالف في االجتهاد هو الذي يؤدي 
بالبنوك اإلســـــــــالميةإلى القـــــــــدرة على مواجهة 
الحيـــــــــاة، الكثير من األحـــــــــكام الفقهية التي لم 
تجد تطبيقا لها في الماضي لكن أمام تعقيدات 
الحيـــــــــاة تم اللجوء إليها مـــــــــن أجل حل بعض 
اإلشكاالت الحياتية المعاصرة وعرفت تطبيقا، 
وبالتالي هذه األخطاء يجب أن ال تمس ببنيان 
أو بمسار النظام المالي اإلسالمي، وٕانما هي 
عثـــــــــرات في الطريق ال تعمـــــــــم، الصحابة في 
عهد الرســـــــــول صلى اهللا عليه وســـــــــلم تباينت 
آراؤهم واختلفوا في االجتهاد، والرسول صلى 

اهللا عليه وسلم لم ينكر ذلك عليهم.
@ÚflÏƒ‰fl@ıaä��q@Â��fl@·��Àä€a@Û��‹«@âÏ��n◊Ö@Ÿ��€à◊
@“b”Î˛aÎ@Òb◊å��€b◊@—Ó‰ßa@b‰‰ÌÖ@@ø@›��ÌÏ‡n€a
@¸g@Ô��«b‡nu¸a@›��œbÿn€a@fibÿ��ëc@Â��fl@b��Á7ÀÎ
@b��fl@Nä��‘–€a@Ô��„b»m@ÚÓfl˝��ç�a@b��‰mb»‡n©@Êc

_kjé€a
 اليـــــــــوم هذه اآلليات لم تفعل بشـــــــــكل 
مؤسساتي فعندما نتحدث مثال عن الزكاة في 
الجزائـــــــــر فهي ال تزال عبارة عن إخراج فردي 
وال تعطى لمؤسسة من المؤسسات التي تقوم 
المؤسساتي  بالتوزيع، وبالتالي غياب اإلطار 
للمعامـــــــــالت الماليـــــــــة اإلســـــــــالمية، وحتى إن 
وجد هذا اإلطـــــــــار من المؤسســـــــــات فإنها لم 
تنضج بالشـــــــــكل الكافي، ومسألة مهمة يجب 

أن ندركهـــــــــا هو أن الفقر ظاهـــــــــرة مجتمعية، 
الشـــــــــيء الذي يمكن أن نقـــــــــوم به هو أن نقلل 
من مســـــــــتوى الفقر، فالفقر هو شـــــــــيء نسبي 
فالفقيـــــــــر في الواليات المتحـــــــــدة هو الغني في 
الجزائر، وبالتالي فإن الفقر يعبر عن التفاوت 
المعيشـــــــــي بين األفراد ولهذا السبب وجدنا في 
القـــــــــرآن الكريـــــــــم أن الكفارات 
ُتعطـــــــــى  وغيرهـــــــــا  والـــــــــزكاة 
للمحتاجيـــــــــن والفقـــــــــراء ليؤكد 
أن الفقر هو شيء ثابت في 
حيـــــــــاة المجتمعات، حتى وان 
كان الفقر نســـــــــبيا يتغير من 
مجتمع إلى مجتمع ومن فترة 
زمنية إلى أخرى، وبالتالي ال 
نتصور أن نقضي على الفقر 
بوجود هذه المؤسســـــــــات، فلو 
تصورنا ذلك لن يكون هناك 
شـــــــــخص ندفع له كفارات أو 
زكوات، إال أن المشـــــــــكل الكبير هو أن نسبة 
الفقر في المجتمعات اإلسالمية مرتفعة كثيرا 
وهذا غير مقبول في اإلســـــــــالم، وبالتالي هذه 
اآلليات لم تجســـــــــد في شكل مؤسسات فاعلة، 
نحن نحتاج إلى مؤسســـــــــات فاعلة تقوم على 
الزكاة واألوقاف وعلى مختلف أشكال التكافل 
االجتماعي في اإلســـــــــالم. ويحدثنا التاريخ انه 
لما كانت لها مؤسســـــــــات فاعلة كان الساعي 
يتعب فـــــــــي البحث عمن يقدم لـــــــــه الزكاة وال 

يجده.
@Ú‹yäfl@øÎ@b„ÎâÏ◊@Ú��zˆbu@›√@ø@‚ÏÓ€a@âÏ��n◊Ö
@är◊c@ÊÏÿÓ��ç@%b»€a@Êc@Ùäm@›��Á@b„ÎâÏ◊@Ü»i@b��fl

_Ôfl˝ç�a@Öbñn”¸a@ÚÓ‡Á˛@b◊aâÖg
 ليس فقط مـــــــــن خالل أزمة كورونا، 
فمنذ األزمـــــــــة الماليـــــــــة 2008، هناك إدراك 
عالمي بـــــــــأن القواعد التي وضعها اإلســـــــــالم 
فيها الكثير من العدالة واإلنســـــــــانية  والتوازن 
بين القطاع الحقيقـــــــــي والقطاع المالي؛ وهي 
جوانـــــــــب ال تراعيها النظم الحديثة، اليوم حتى 
المنظمات الدولية  تســـــــــتلهم من اآلليات التي 
وضعها اإلســـــــــالم في إطار التمويل والتكافل، 
أكيد اليوم ما بعد جائحة كورونا لن يكون كما 
قبله، فهنـــــــــاك الحاجةلتضامن أكبر ومراجعة 
ألشـــــــــكال التمويالت ألن مـــــــــا أفرزته كورونا 

من شـــــــــح في  الموارد، إضافة 
إلى األفراد الذيـــــــــن لحقتهم آثار 
الجائحة، يجعـــــــــل الحاجة قائمة 
إلى المزيد من صور التضامن 
والتمويـــــــــالت  االجتماعـــــــــي 
المالئمـــــــــة، والشـــــــــيء الجيد في 
اإلســـــــــالم هـــــــــو أن التضامن أو 
التكافـــــــــل االجتماعي لم يتوقف 
آليـــــــــة واحـــــــــدة كالصدقات  عند 
والكفـــــــــارات، األوقـــــــــاف والزكاة، 
ومـــــــــن هنا نجد أن روافد التكافل 
االجتماعـــــــــي غنية ومتعددة، إن 
وقع قصور فـــــــــي أداء آلية من 
اآلليات فإن اآللية األخرى تبقى 

قائمة وبإمكانها أن تسد الخلل الذي حدث في 
اآللية األولى.

@›��ÁÎ@LâÏ��n◊Ö@Ô��‡”ä€a @Öb��ñn”¸a@Â��«@aáb��flÎ
@Ú‰‡”ä€a@ÜÓ��évn€@Ú��ïäœ@ÔÁ@b��„ÎâÏ◊@Ú��zˆbu
@bfl@ÚÓiä»€a@fiÎÜ€a@—‹n´Î@ä��ˆaå¶a@ÊcÎ@ÚïbÅ

_k„b¶a@aàÁ@ø@ÒäÅdnfl@fiaåm
 إن العالم الذي نعيشه كله قائم على 
الرقمنة، وبالتالي إذا أردنـــــــــا البقاء واالنخراط 
في االقتصـــــــــاد العالمي البـــــــــد أن نتحكم في 
الرقمنة، والبد أن ُندخل الرقمنة في النشـــــــــاط 
االقتصـــــــــادي، اليوم االقتصـــــــــاد المعرفي يقوم 
علـــــــــى الرقمنـــــــــة وبتكنولوجيـــــــــات المعلومات 
واالتصـــــــــال، فالحديث عن الرقمنة هو حديث 
عـــــــــن االندماج في االقتصاد العالمي، كما أن 
الرقمنـــــــــة تقدم لنا معطيات أخرى كالشـــــــــفافية 
والقضـــــــــاء علـــــــــى البيروقراطيـــــــــة، التكيف مع 
التحول في المعامـــــــــالت الدولية، إضافة إلى 
الســـــــــرعة في اإلنتاج والتعامل مع األحداث، 
ومن ثمة أن الرقمنـــــــــة مرتبطة بالتحول القائم 

باالقتصاد العالمي المبني على المعرفة وعلى 
تكنولوجيات المعلومات واالتصال.

@Â��fl@>��€a@pb��Ó€�a@Ô��Á@b��fl@·��ÿmaâÏñm@k��éy
@ÚÓj‹��é€a@pbÓ«aÜn€a@Âfl@›Ó‹‘n€a@Â��ÿπ@b:˝Å

_?üÏ€a@Öbñn”˝€
 فـــــــــي الحقيقة أول خلـــــــــل موجود في 
االقتصـــــــــاد الوطنـــــــــي أننا لم نـــــــــدرك بعد قيمة 
العمل، أول شيء هو البد من إعادة االعتبار 
لقيمة العمل، والعامل الذي من المفروض أن 
يلتحق بعمله على الساعة الثامنة يلتحق على 
الساعة العاشرة، والعامل الذي من المفروض 
أن يغـــــــــادر على الســـــــــاعة الرابعة يغادر على 
الســـــــــاعة الثانية، اإلشـــــــــكال الثاني يتمثل في 
البيروقراطية وهي أحد المشاكل األساسية في 
الجزائر والتي البد من القضاء عليها، الجانب 
الثالث أنه البد من االنســـــــــجام مع الممارسات 
الســـــــــليمة على مستوى العالم، فهناك مجموعة 
من الممارســـــــــات التي انتهجتهـــــــــا الدول التي 
تقدمت اقتصاديا ككوريا وســـــــــنغافورة والصين 
مما جعلها تتقدم، وبالتالي البد علينا أن ننتهج 
هذه الممارســـــــــات، الجانب الرابع وهو أنه البد 
من إعادة االعتبار لوظيفة البحث والتطوير، 
إذ اليمكـــــــــن للمجتمع أن يتقدم ما لم ُيمّكن من 
البحث، المجتمعات اليـــــــــوم التي تقدمت هي 
التـــــــــي تمكنت من البحـــــــــث، وبالتالي البد أن 
يكون اإلنفاق علـــــــــى البحث، وال يقتصر هذا 
اإلنفاق فقط على الحكومة حتى المؤسســـــــــات 
الخاصة البـــــــــد أن تنفق على البحث بل حتى 
المجتمـــــــــع المدني عليه أن ينفق على البحث، 
ففعل الخير ال يتوقف فقط على إعطاء المال 
للفقير بل يكمن الخير أيضا في  تمويل مسار 
طالـــــــــب فقير مـــــــــن أجل أن يتقدم في مســـــــــاره 
الدراســـــــــي وفي بناء مخابـــــــــر ومراكز للبحث، 
أعتقـــــــــد أن هذه الجوانب هي ركائز أساســـــــــية 
للتغيير المجتمعي حتى ننطلق على أســـــــــس 
سليمة تمكننا من الوصول إلى ما وصل إليه 

اآلخرون.
@ÙÜflÎ@Ô„ÜΩa@…‡n1a@âÎÖ@Â«@b‰qÜy@âÏn◊Ö@böÌc
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من قبل كنا نتحدث عن القطاع االقتصادي 
والحكومـــــــــة، واليـــــــــوم أصبحنـــــــــا نتحدث عن 
القطاع االقتصادي الخاص وعن الحكومة، 
وفي ذات الوقت نتحدث عن 
المجتمع المدني الذي أصبح 
أن  بإمكانه  اقتصاديا  فاعال 
يقوم بعـــــــــدة أدوار، فالقطاع 
االقتصادي هو قطاع ربحي 
والدولة من مهامها أن تتوسع 
مختلف  لتلمس  كبير  بشكل 
الحاجيـــــــــات، ولكن المجتمع 
المدني إنما يقوم على تقديم 
خدمـــــــــات مجانية أو شـــــــــبه 
مجانية، كما يقوم على عمل 
أفراد  يتفاعل مع  إذ  جوهري 
يمكنها  فالدولة ال  المجتمع، 
أن تصـــــــــل إلى كل أفـــــــــراد المجتمع، كما أن 
عمل المجتمـــــــــع المدني ينطلق من حاجات 
المجتمع، ولهـــــــــذا اليوم حتى الحكومات في 
العالم ال تتدخل بشـــــــــكل مباشر إنما تتدخل 
لســـــــــد حاجات مجتمعية عن طريق المجتمع 
المدني هذا المعطى األول، المعطى الثاني 
لما نتكلم عن الحوكمة نتحدث عن المشاركة، 
وبالتالـــــــــي ال يمكن أن نتكلـــــــــم عن الحوكمة 
من دون مشـــــــــاركة أحد الشـــــــــركاء بالنســـــــــبة 
للحكومـــــــــات، كما أن الشـــــــــفافية والمصداقية 
تتحقق من خالل المجتمع المدني فمثال في 
توزيع الصدقات والزكاة المجتمع المدني هو 
الذي يدرك واقع الحياة في مختلف األحياء، 
في نفس الوقت هو المراقب لألداء الحكومي 
ووســـــــــيلة إلضفاء الشـــــــــفافية على تصرفات 
الحكومة وأيضا وســـــــــيلة من الوســـــــــائل التي 
تراقـــــــــب العمـــــــــل الحكومي حتـــــــــى يقلل من 
حجم االنحراف، فهو بمثابة أداة إنذار ألي 
انحراف مقصود أو غير مقصود في األداء 

الحكومي. 
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يعيش العالم اإلســـــــــالمي عامة في 
انتكاسات متتالية، وذاق منها العالم 
العربي خاصة، ُجلَّ مرارتها وأكبَر 
ِفَتِنها، وذلك منذ أكثر من خمســـــــــة 
قـــــــــرون، أي: منذ ســـــــــقوط األندلس 
أندلس العلم والحضارة، أندلس الفخر 
دة،  والعزة يوم أن كانت ُمِوَحدة وُمَوحَّ
منذ سقوطها بســـــــــبب تفرق شعبها، 
وجاهليـــــــــة طوائفها، وٕالى اليوم. إلى 
حد كتابة هذه الكلمات، في شـــــــــهر 
ربيع األول (1442للهجرة.) والعالم 
العربـــــــــي كله من الحجاز، والخليج، 
وتلك  اإلفريقي.  والشـــــــــمال  والشام، 
والدسائس  الداخلية  والفتن  األزمات 
واالعتـــــــــداءات الخارجية تحاصرهم 
من كل جهة، حتى جعلت الكثير من 
الكافرين والجاهلين يتطاولون على 
والحكومات  والمســـــــــلمين،  اإلسالم 
اإلســـــــــالمية لضعفها التستطيع أن 
االعتداءات:  ومن  ســـــــــاكنا،  تحرك 
االســـــــــتهزاء بالنبي صلى اهللا عليه 
وآله وسلم، أو بالصحابة رضي اهللا 
عنهم، أو يطعنـــــــــون في الكتاب أو 
الســـــــــنة،  واألمة المسلمة من خالل 
شـــــــــبابها تتســـــــــاءل إلى متى والحال 
إيمـــــــــان الجميع بالقضاء  هذه؟ مع 
والعمل،  اْلِجـــــــــدِّ  ووجـــــــــوب  والقدر، 
والتســـــــــلح بالصبر والتفاؤل واألمل. 
وقـــــــــول شـــــــــبابنا: متـــــــــى نصر اهللا؟ 
اليعبر عن يـــــــــأس منهم وال قنوط، 
إنما من حزن التألم واألســـــــــف على 
أخطاء كثير مـــــــــن العلماء والحكام 
والمأل الذين أرادوا العاجلة ونســـــــــوا 
اآلخرة. قال اهللا تعالى: ﴿َأْم َحِسْبُتْم 
ـــــــــا َيْأِتُكْم َمَثُل  َأْن َتْدُخلُـــــــــوا اْلَجنََّة َوَلمَّ
ْتُهُم اْلَبْأساُء  الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّ
رَّاُء َوزُْلزُِلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسوُل  وَالضَّ
وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعـــــــــُه َمتى َنْصُر اللَِّه 

َأال ِإنَّ َنْصـــــــــَر اللَِّه َقرِيٌب﴾ (ســـــــــورة 
البقرة:214)

مـــــــــع أن كل عاقل يعلـــــــــم أن عزتنا 
واالتحـــــــــاد،  والوحـــــــــدة  باإليمـــــــــان 
وكرامتنا باإليمان والوحدة واالتحاد، 
وقوتنا ونهضتنـــــــــا وتقدمنا، كل ذلك 
اليتـــــــــم إال باإليمـــــــــان وأخوة اإليمان 
واألمانة  بالصدق  اإليمان،  وتعاون 
واإلخـــــــــالص. َردَّ اهللا تعالـــــــــى على 
المنافقين الذين تعاونوا مع الكافرين، 
وخرجـــــــــوا على إخوانهـــــــــم، قال اهللا 
اْلكاِفرِيَن  َيتَِّخـــــــــُذوَن  تعالى: ﴿الَِّذيَن 
َأْوِلياَء ِمـــــــــْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َأَيْبَتُغوَن 
ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة َفِإنَّ اْلِعزََّة ِللَِّه َجِميعًا﴾ 

(النساء:139)
إن الذين فرقوا أوطانهم، ألي سبب 
وبأي شـــــــــكل، فـــــــــي قلوبهم مرض، 
يخربـــــــــون بيوتهـــــــــم بأيديهـــــــــم وأيدي 
أعدائهـــــــــم، من يفرق وحدته الوطنية 
الكافرين من  يتـــــــــول  مريض، ومن 
اليهود والنصـــــــــارى وغيرهم مريض 
مثلهـــــــــم. قال اهللا تعالـــــــــى. ﴿َيا َأيَُّها 
اْلَيُهوَد  َتتَِّخـــــــــُذوا  َال  آَمُنـــــــــوا  الَِّذيـــــــــَن 
وَالنَّصـــــــــارى َأْوِلياَء َبْعُضُهـــــــــْم َأْوِلياُء 
َبْعـــــــــٍض َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم 
اِلِميَن﴾  ِإنَّ اللََّه َال َيْهـــــــــِدي اْلَقْوَم الظَّ

(سورة المائدة:51) 
اإلســـــــــالم ديـــــــــن إلهي شـــــــــرعه اهللا 
ســـــــــبحانه يمتاز بالكمال، والســـــــــمو 
والعظمـــــــــة، وأن مـــــــــن ينتمـــــــــي إليه 
بحق يكـــــــــون في أعلى المراتب وأتم 
المنهزمين   ولكن  الحضاري،  الرقي 
الفاشلين، الينتمون االنتماء الشامل 
الكامل لإلسالم، إنما يريدون إرضاء 
نفوسهم المريضة، بالتزلف السياسي 
والتبعيـــــــــة االقتصاديـــــــــة، للكافرين، 
توهما منهم أن اتباع غير المسلمين 
يقوي ســـــــــلطانهم، قـــــــــال اهللا تعالى: 

﴿َفَتـــــــــرَى الَِّذيَن ِفـــــــــي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض 
ُيســـــــــارُِعوَن ِفيِهْم َيُقوُلوَن َنْخشى َأْن 
ُتِصيَبنا داِئرٌَة َفَعَســـــــــى اللَُّه َأْن َيْأِتَي 
ِباْلَفْتِح َأْو َأْمـــــــــٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُيْصِبُحوا 
َعلى َما َأَسرُّوا ِفي َأْنُفِسِهْم ناِدِميَن﴾ 

(المائدة:52)  
  فاإلسالم وهو الدين اإللهي الوحيد، 
الذي شرعه اهللا تعالى نظاما كامال 
شامال للعالم كله، قال اهللا تعالى:﴿

ى ِبِه  َشـــــــــرََع َلُكْم ِمَن الدِّيـــــــــِن َما َوصَّ
ْينا  ُنوحًا وَالَِّذي َأْوَحْينا ِإَلْيَك َوما َوصَّ
ِبِه ِإْبراِهيَم َوُموسى َوِعيسى َأْن َأِقيُموا 
الدِّيَن وَال َتَتَفرَُّقوا ِفيِه﴾ (الشورى:13) 
وفي الحديث. عـــــــــن أبي هريرة أن 
رســـــــــول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
قال:[ َأَنا َأْوَلى النَّاِس ِبِعيَســـــــــى اْبِن 
َمْرَيـــــــــَم، ِفي اْألُوَلى وَاْآلِخـــــــــرَِة] َقاُلوا: 
َكْيَف؟ َيا َرُســـــــــوَل اِهللا َقاَل: [اْألَْنِبَياُء 
َهاُتُهْم َشـــــــــتَّى،  ٍت، وَُأمَّ ِإْخوٌَة ِمْن َعالَّ
 [ َنِبيٌّ َبْيَنَنا  َفَلْيـــــــــَس  وَاِحـــــــــٌد،  َوِديُنُهْم 

(مسلم:2365)
معنى هذا أن الدين وهو اإلســـــــــالم 
ثابـــــــــت دائم في كمالـــــــــه، ودائم في 
تعالـــــــــى: ﴿اْلَيْوَم  قـــــــــال اهللا  تمامه، 
َعَلْيُكْم  ِديَنُكـــــــــْم وََأْتَمْمُت  َلُكْم  َأْكَمْلُت 
ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِْسالَم ِدينًا﴾ 

(المائدة:3)
وأنـــــــــه صالح فـــــــــي كل نظامه لكل 
البشر إلى يوم القيامة، فقد شرع اهللا 
اإلســـــــــالم ليشمل كل مصالح الناس 
في كل زمـــــــــان ومـــــــــكان. وال يقول 
جاهٌل غافل: إن  أحكام الشـــــــــريعة 
اإلسالمية، لم تعد صالحة في هذا 
الزمان، فمن يقول هذا كأنه لم يعش 
في هذه الدنيا، وكأنه لم يسمع بخاتم 
النبيين، محمد بن عبد اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم، وكأن من يتهم اإلسالم، 
ويطعن فيه، كأنه لم يسمع بالقرآن، 

ولم يقرأ منه سورة.
فالرسالة األولى  من هذا المقال  إلى 
كل حاكـــــــــم وعالم بالرجاء والنصح: 
أن نعود إلى األسس التي أقام عليها 
خاتم النبيين عليه الصالة والســـــــــالم 
المجتمع اإلنساني، وأن نتبع رضوان 
اهللا بالدعوة والسياسة الشرعية التي 
وأْخالُقها  وأْحكاُمها  قواعُدها  ُتْسَتَمدُّ 
من القـــــــــرآن الكريم والســـــــــنة النبوية 
مسترشـــــــــدين بالســـــــــيرة النبوية على 

الوجه الصحيح.
والرســـــــــالة الثانية إلى كل فرد مسلم 
كبيـــــــــر أو صغير، رجـــــــــل أو امرأة 
ندعو أنفسنا وٕاياكم إلى أن نعتصم 
بحبـــــــــل اهللا جميعـــــــــا، وأن نصحـــــــــح 
ســـــــــلوكنا، ونتقي اهللا ربنـــــــــا في كل 
عباداتنا ومعامالتنا، لنكون مؤمنين 
حقا وصدقا وٕاخالصا ويقينا، شريعة 

وخلقا.
والرســـــــــالة الثالثة إلى كل األحزاب، 
والمذاهـــــــــب، والتكتـــــــــالت الفكريـــــــــة 
المتعصبة لشـــــــــرق أو لغـــــــــرب، ثم 
المتعصبـــــــــة ِلِعْرٍق أو لِـــــــــَوِرٍق. لكل 
من يعلن بلســـــــــانه أنه مؤمن نخبره 
وننصحه، بأنه ال أحد من المسلمين 
يرضى بأن يظل المسلمون في هذا 
الواقع المتمزق الضعيف، وال أحد من 
المسلمين العاقلين يرضى أن تظل 
أمته تعاني التخلف والنزاع، وتطاول 
والمسلمين،  اإلسالم  على  الكافرين 
وال تعود لنا عزتنا وكمال ســـــــــيادتنا 
إال بأخوتنا ووحدتنا الوطنية في ظل 
ديننا. وقد علمنا أن كل فعل يدعو 
إلى اختالف المسلمين وبث الشقاق 
في صفوف الوحدة الوطنية فهو من 
عمل الشـــــــــيطان، ومن يشارك فيه 
أو يتســـــــــبب فيه قاصدا فقد فعل ما 

يرضي الشيطان.  
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الفتوى رقم:480
JJfia˚��������������������é€aJJ

قالت الســـــــــائلة. (و.ع.) من واليـــــــــة تيبازة. الجزائر. 
اضطـــــــــر أحيانا إلى الكذب على حماتي، ألنها تكثر 
التدخل في شـــــــــؤوني، وتسأل عن كل كبيرة وصغيرة 
بيني وبين زوجي، وتنقل ذلك للجيران، وعندنا جارة 
تتجســـــــــس علينا بقصد النميمة، فهـــــــــل علي من إثم 
في ذلـــــــــك؟ كأن أتفق مع زوجي علـــــــــى الخروج في 
رحلة ســـــــــياحية، وأقول لها: عندنا قضاء مصالح في 
اإلدارة؟ ومن كثرة حشـــــــــر نفســـــــــها في شؤوننا حتى 

وصيت بنتي أن التخبرها أين كنا؟
JJlaÏ��������������������¶aJJ

بســـــــــم اهللا الرحمن الرحيم،  الحمد هللا رب العالمين،  
والصالة والسالم على رسول اهللا.

أوال: أقول للســـــــــائلة ولكل مـــــــــن يقرأ هذا الجواب، أن 
الكذب رذيلة، وعمل سيء، واليليق بالمسلم أن يكون 
كذابا، الفي الجد وال في الهزل، للسائلة وغيرها ممن 
يريدون الســـــــــر والكتمان أكثـــــــــر من باب ومخرج من 
غير اللجـــــــــوء إلى الكذب، يعني تســـــــــتطيع أن تكتم 
ســـــــــرها وعملها والتخبر حماتها وال غيرها، ولكن ال 
تكذب، أقول: التكذب، خاصة، كما قالت الســـــــــائلة 
عندمـــــــــا يصل األمر إلى وصيـــــــــة األوالد بالكذب،!! 
وهذا أمر مخالف للشـــــــــرع، واألدب، والتربية، وعلم 
النفـــــــــس، وكل األخالق. بل أذكرك بوصية رســـــــــول 
اهللا صلى اهللا عليه وســـــــــلم. ففي الحديث، عن عبد 

اهللا، قال: قال رســـــــــول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: [إن 
الصدق يهدي إلى البر، وٕان البر يهدي إلى الجنة، 
وٕان الرجـــــــــل ليصدق حتى يكتب صديقا، وٕان الكذب 
يهدي إلى الفجور، وٕان الفجور يهدي إلى النار، وٕان 
الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا] (مســـــــــلم. كتاب البر 
والصلـــــــــة.2607) ومهما كان األمر التقولي لألوالد 

اكذبوا على جدتكم.
فأقول لألخت السائلة: اليجوز لك الكذب، بل َعلِِّمي 
أوال دك الصدق، ثم الصدق، ولكن تســـــــــتطيعين بعد 
سن التمييز أن تعلميهم السر والكتمان كخلق وليس 
كتدليس، فال يجوز تربويا أبدا، أن نحســـــــــس األوالد 
بسوء تفاهم، أو الضدية في أي عالقة بين أعضاء 
األســـــــــرة أبدا،  بل وكل األقارب والجيران والمؤمنين. 
وٕانما يمكن أن نعلمهم وهذا حق بأنه ليس كل شيء 
نخبر عنـــــــــه ونقوله، واهللا تعالى أعلـــــــــم، وهو العليم 

الحكيم.
 ثانيا: يمكن اســـــــــتعمال التورية عنـــــــــد الحاجة إليها 
بكل لطف وحكمة وذكاء. ومن التورية أن يســـــــــتعمل 
المتحدث لفظا له معنيان: معنى قريب وظاهر وغير 
مقصـــــــــود، واآلخر بعيد خفي، ويراد به البعيد، فيقال 
. من: ورَّى  في اللغـــــــــة: َورَّى، ُيَورِّي، وفعل أمر: َورِّ
الشيَء أخفاه وستره، وأظهر غيره. وورَّى عن الشيء 
أراده وأظهر غيره. وحتى التورية التجوز في مغالطة 
المخاطـــــــــب بمايضره، وٕانما فيما الينفعه، واهللا تعالى 

أعلم، وهو العليم الحكيم.
 ثالثا: قالت الســـــــــائلة عن حماتها: (وتسأل عن كل 
كبيـــــــــرة وصغيرة بيني وبين زوجي)  ونقول لحماتها، 
ولمثل حماتها، ممن ُأِصيُبوا وُأِصْبَن  بمرض التجسس 

المباشـــــــــر عن طريق األسئلة، أو غير المباشر عن 
تتبع خطـــــــــوات الناس، الذين لم يهدأ لهم بال إال إذا 
علموا الطالع والهابط، وكأنهم يستمتعون باالطالع 

على أسرار الناس. 
قالت الســـــــــائلة: (وعندنا جارة تتجســـــــــس علينا بقصد 
النميمـــــــــة) نعم ذلك من مرض التجســـــــــس، فبعضهم 
يمارســـــــــون هـــــــــذا بينهم فـــــــــي األســـــــــرة وبعضهم بين 
الجيران، ويســـــــــأل المتتبعون العورات :من هم الذين 
زاروكـــــــــم اليوم؟ مع من تكلم فالن اليوم، ماذا يصنع 
في المكان الفالني؟ وتقول المتجسسة لجارتها: رأيت 
فالنة جاتك اليوم خير إن شاء اهللا؟ قالوا فالن سافر، 
ما ســـــــــمعناش من قبل؟ وفالنة ما ذا وقع لها؟ و.و. 
ولو ُأْجِلَســـــــــت هذه المتجسسة مجلس التأديب، وقيل 
لهـــــــــا: ما هـــــــــي فائدتك من معرفة كل الذين ســـــــــألت 
عنهم؟ أال تســـــــــتحين على أصلك وفصلك؟ إن الذين 
يتجسسون عن الناس مرجفون نمامون وقد يصلون 
إلى دركات الفاسقين. قال اهللا تعالى: ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
نِّ ِإْثٌم وَال  نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيرًا ِمَن الظَّ
ُســـــــــوا وَال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن  َتَجسَّ
َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيتًا َفَكرِْهُتُموُه وَاتَُّقوا اَهللا ِإنَّ اَهللا َتوَّاٌب 

َرِحيٌم.﴾ (الحجرات:12)
مـــــــــن أخس األعمال الشـــــــــيطانية نقـــــــــل األخبار عن 
النـــــــــاس، ومن القـــــــــرآن الذي نزل في شـــــــــأن حادثة 
اإلفك،قـــــــــول اهللا تعالى:﴿َولَـــــــــوْال َفْضُل اللَّـــــــــِه َعَلْيُكْم 
ـــــــــُكْم ِفيما َأَفْضُتْم ِفيِه  َوَرْحَمُتـــــــــُه ِفي الدُّْنيا وَاْآلِخرَِة َلَمسَّ
َعذاٌب َعِظيٌم. ِإْذ َتَلقَّْوَنُه ِبَأْلِســـــــــَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَأْفواِهُكْم 
َمـــــــــا َلْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَســـــــــُبوَنُه َهيِّنًا َوُهَو ِعْنَد اللَِّه 

َعِظيٌم.﴾(النور:14،15)
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أخرج اإلمام مسلم في صحيحه َعْن ُصَهْيِب بن 
ِســـــــــَنان - رضي اهللا عنه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-: (َعَجًبا َألْمِر اْلُمْؤِمِن، 
ِإنَّ َأْمـــــــــرَُه ُكلَُّه َخْيٌر، َوَلْيَس َذاَك َألَحٍد ِإالَّ ِلْلُمْؤِمِن، 
ْن َأَصاَبْتُه  ِإْن َأَصاَبْتُه َسرَّاُء َشَكَر َفَكاَن َخْيرًا َلُه، وَا�

َضرَّاُء َصَبَر َفَكاَن َخْيرًا َلُه).
وافـــــــــق يوم الخميس الماضي اليوم العالمي لذوي 
االحتياجات الخاصة، والذي يأتي في الثالث من 
شهر ديسمبر من كل عام، ونحن هنا ُنبين وجهة 
نظر اإلســـــــــالم كي يكون المســـــــــلم على َبيِّنة من 

أمور دينه.
من المعلوم َأنَّ ديننا اإلسالمي الحنيف قد أرشدنا  
إلى ضرورة العناية بالضعفاء وذوي االحتياجات 
هم  الخاصة الذين ُأصيبوا في أجســـــــــامهم َوَحوَاسِّ
وأصبحوا يعيشـــــــــون أوضاعًا صعبـــــــــة؛ لذلك فقد 
أوصى رسولنا – صّلى اهللا عليه وسّلم – بمساعدة 
الضعفاء وتوفير الحياة الكريمة لهم، وبيَّن -عليه 
الصالة والســـــــــالم- فضل هذه الشريحة الضعيفة 
كما جاء في الحديـــــــــث: (َهْل ُتْنَصُروَن َوُتْرزَُقوَن 
ِإال ِبُضَعَفاِئُكـــــــــْم)، وتظهـــــــــر رحمته – صّلى اهللا 
عليه وسّلم-  بذوي االحتياجات الخاصة عندما 
شرع الدعاء لهم، تثبيًتا وتشجيعًا لهم على َتَحمُّل 
البالء؛ ليصنع اإلرادة في نفوسهم وُيقوِّي العزيمة 
في قلوبهم، َفِإنَّ اإلرادة القوية واإلصرار المتواصل 
ـــــــــن ذوي االحتياجات الخاصة من  عناصر ُتَمكِّ
تجاوز إعاقاتهم، كما جاء في الحديث الشـــــــــريف 
َعـــــــــْن َعَطاِء ْبـــــــــِن َأِبي رََباٍح َقاَل:  َقـــــــــاَل ِلي اْبُن 
َعبَّاٍس: (َأال ُأرِيَك اْمرََأًة ِمـــــــــْن َأْهِل اْلَجنَِّة؟ ُقْلُت:  
ْوَداُء َأَتِت النَِّبيَّ -َصلَّى  َبَلى، َقاَل: َهِذِه اْلَمرَْأُة السَّ
نِّي  اللَّـــــــــُه َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم – َفَقاَلْت: ِإنِّي ُأْصـــــــــرَُع وَا�
ـــــــــُف، َفاْدُع اللََّه ِلي، َقاَل: ِإْن ِشْئِت َصَبْرِت  َأَتَكشَّ
ْن ِشـــــــــْئِت َدَعْوُت اللََّه َأْن ُيَعاِفَيِك،  َوَلِك اْلَجنَُّة، وَا�
ـــــــــُف، َفاْدُع اللََّه  َفَقاَلْت: َأْصِبُر، َفَقاَلْت: ِإنِّي َأَتَكشَّ

َف، َفَدَعا َلَها). ِلي َأْن ال َأَتَكشَّ
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لقد عمل رسولنا – صّلى اهللا عليه وسّلم – على 
َدْمِج  ذوي االحتياجات الخاصة دمجًا كامًال في 
المجتمع اإليماني حيث كلَّفهـــــــــم بأعمال جليلة، 
ومـــــــــن الجدير بالذكر َأنَّ كثيـــــــــرًا من هؤالء قاموا 
بجهد كبير في خدمة الدعوة اإلســـــــــالمية، ونحن 
هنا نذكر بعض األمثلة ألولئك األعالم، ومنهم 

:
* عبد اهللا بن عباس- رضي اهللا عنهما-:

 هـــــــــو عبد اهللا بن عبـــــــــاس بن عبد المطلب، ابن 
عـــــــــم رســـــــــول اهللا – صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم - ، 
وكان – رضي اهللا عنه – َأَحَد  فقهاء الصحابة، 
حيث كان المســـــــــلمون يرجعون إليـــــــــه في كثير 
من األمور الفقهية، كما برع في التفســـــــــير، ومن 
المعلـــــــــوم َأنَّ عبـــــــــد اهللا بن عبـــــــــاس – رضي اهللا 

عنهما-  قد اشـــــــــتهر بروايته للحديث، حيث كان  
أحد الصحابة الكرام الُمْكثرين من رواية الحديث 
النبوي، فقد بلغت مروياته ما يقرب من (1660)

حديثـــــــــًا، وقد َفَقَد  ابن عبـــــــــاس- رضي اهللا عنه 
-  بصره في أواخر عمره، فصبر على ذلك ِلَما 
فيه من األجر العظيم، كما جاء في الحديث عن 
أنس بن مالك – رضي اهللا عنه- قال: (َسِمْعُت 
النَِّبيَّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم- َيُقوُل: «ِإنَّ اللََّه 
َقـــــــــالَ: ِإَذا اْبَتَلْيُت َعْبِدي بَحبيَبَتْيِه َفَصَبَر َعوَّْضُتُه 
ِمْنُهَما اْلَجنََّة»، ُيرِيُد َعْيَنْيِه)، وكان ُينشد – رضي 

اهللا عنه – قائًال:
إْن يأُخِذ اللَُّه من عينيَّ ُنورَُهمـــا  

فِفي ِلساِني وقلبي ِمْنُهما نـــــوُر  
قلبي َذكيٌّ وَعقلي َغْيُر ذي ِعَوجٍ 

يِف مأثوُر وفي فِمي صارٌم كالسَّ  
*عبد اهللا بن ُأمِّ مكتوم- رضي اهللا عنه-:

عبد اهللا بـــــــــن ُأمِّ مكتوم مـــــــــن الصحابة الكرام – 
رضـــــــــي اهللا عنهم أجمعين – وكان أعمى، ذهب 
إلـــــــــى الّنبي- صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم  - ليجلس 
معه، فأعرض عنه – صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم – 
النشغاله بدعوة صناديد قريش وسادتها لعلَّ اهللا 
يشـــــــــرح صدورهم، فجاء عتـــــــــاب اهللا لنبيِّه -عليه 
الصالة والسالم- في آيات ُتْتلى إلى يوم القيامة 
{َعَبـــــــــَس َوَتَولَّى*َأن َجاءُه اَألْعَمى ... }، وكان-

صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم - يســـــــــتقبله قائًال: «أهًال 
ِبَمـــــــــْن عاتبني فيه رَبِّي»، وقـــــــــد وَالَّه – صّلى اهللا 
عليه وســـــــــّلم- على المدينة في بعض الغزوات، 
فهـــــــــو يتولَّـــــــــى الخالفة نيابة عن  رســـــــــول اهللا - 
صّلى اهللا عليه وسّلم -، وذلك دليل واضح على 
ضرورة  تفعيـــــــــل دور ذوي االحتياجات الخاصة  
ومدى  الّثقة بهم، كمـــــــــا جعله- صّلى اهللا عليه 
وســـــــــّلم- ُمؤذِّنًا له، كما جاء فـــــــــي الحديث: (ِإنَّ 
ِبالًال ُيَؤذُِّن ِبَلْيٍل، َفُكُلوا وَاْشـــــــــرَُبوا َحتَّى ُيَؤذَِّن اْبُن 

ُأمِّ َمْكُتوٍم).
*عمرو بن الجموح- رضي اهللا عنه-: 

هـــــــــو عمرو بن الجموح أحـــــــــد الّصحابة الكرام – 
رضـــــــــي اهللا عنهم أجمعين –  كان من أشـــــــــراف 
العرب، َوِممَّن ُيشار إليه بالَبَنان، وكان – رضي 
اهللا عنـــــــــه – ُيعاني من َعرٍَج شـــــــــديد، َشـــــــــِهَد – 
رضي اهللا عنه- بيعة العقبة الثانية، كما َشـــــــــِهَد 
مع الرســـــــــول – صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم – معركة 
بدر، فلما جاءت غـــــــــزوة ُأُحٍد َعَزَم – رضي اهللا 
عنه- على المشـــــــــاركة فيها، لكنَّ أبناءه أجمعوا 
ـــــــــّن،  على منعه ألنه شـــــــــيخ كبير طاعن في السِّ
وهو أعرج شـــــــــديد العـــــــــرج، فغضب – رضي اهللا 
عنه-  أشـــــــــدَّ الغضب، وانطلق إلى رسول اهللا – 
صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم- يشكوهم، فقال يا رسول 
اهللا: إنَّ أبنائي هؤالء ُيريدون أن َيْحِبســـــــــوني عن 
هـــــــــذا الخير، وهم َيَتَذرَّعون بأنِّي أعرج، واهللا إني 
ألرجو أْن َأَطَأ بعرجتي هذه الجّنة، فقال الرسول 
-عليه الصالة والســـــــــالم- ألبنائه: «دعوه، لعل 
اهللا عزَّ وجلَّ يرزقه الشـــــــــهادة»، وتوّجه- رضي 
اهللا عنـــــــــه- نحو القبلة داعيًا ربه: «اللهم ارزقني 
الشهادة في سبيلك وال َتُردَّني إلى أهلي خائبًا»، 
واْسُتْشِهد- رضي اهللا عنه- ومعه ولده خالد في 

معركة أحد. 
هـــــــــذا هو المنهـــــــــج النبوي فـــــــــي التعامل مع ذوي 
االحتياجـــــــــات الخاصة، في وقـــــــــت لم تعرف فيه 
الشعوب السابقة حق�ا لهذه الفئة، فقد قّرر رسولنا 
الكريم الرعاية الكاملة والشاملة لهم، وجعلهم في 

ب في  ُســـــــــلَّم أولويات المجتمع اإلســـــــــالمي، ورغَّ
َر عليهم  الدعاء لهم، وحرَّم الســـــــــخرية منهم، َوَيسَّ

في األحكام، ورفع عنهم الحرج.
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لقد كرَّم اإلسالم جميع أبنائه وفي مقدمتهم ذوي 
االحتياجات الخاصة، فهم جزٌء ُمهم من ُمَكوِّنات 
المجتمع، ولهم دوٌر بـــــــــارز في رفعته والنهوض 
بـــــــــه كغيرهم، فلم ُتِعْقهـــــــــم عاهاتهم قط أن يكونوا 
علماء وفقهاء، حيث نبَغ عدد كبير منهم، فألَّفوا 
الُمَجلَّدات خدمة لدين اهللا،  ومنهم على ســـــــــبيل 

المثال: 
ــــــام محمد بن عيســــــى الترمذي: صاحب  *اإلم
ـــــــــنن وهو من أشـــــــــهر علماء الحديث،  كتاب السُّ

وكان ضريرًا.
ــــــام األعمــــــش: شــــــيخ الُمَحدِّثين، من  * اإلم
الموالي، كان أعمش العينين (ضعيف البصر) 

فقير ذات اليد.
*اإلمام قالون: أحد أشـــــــــهر أئمة القراءات، كان 

رجًال أصّم ال يسمع.
ــــــام عطاء بن أبي رباح: الفقيه المعروف  * اإلم
الذي كان ُيَناَدى عنه في موســـــــــم الحج «َال ُيْفِتي 
النَّـــــــــاَس ِإالَّ َعَطاُء بُن َأِبي رََبـــــــــاٍح»، وكان رجًال 
يصفه الذين ترجموا له: بأنه كان أسوَد، أفطَس، 

. أعرَج، أشلَّ
ــــــر: كان ُمصابًا بمرض في  ــــــام ابن األثي * اإلم
ركبته ولم يســـــــــتطع األطباء معالجته، فقال لهم: 
ا ُأِصْبُت بهذه العاهة َألَّْفُت جامع  دعوني إنني لمَّ
األصول ويتكون من أحد عشـــــــــر مجلدًا، وكذلك 
النهاية في غريب الحديـــــــــث و يتكون من أربعة 
مجلـــــــــدات ، ومن المعلـــــــــوم أّن اإلمام ابن األثير  
- رحمه اهللا - كتب هـــــــــذه المراجع العلمية وهو 

مقعٌد، وغير هؤالء كثير، رحمهم اهللا جميعًا.
ومن الجدير بالذكر أن عددًا من ذوي االحتياجات 
الخاصة فـــــــــي عصرنا الحاضر قـــــــــد نالوا أعلى 
الدرجات العلمية، وتقلَّدوا مواقع ُمهمة في شـــــــــّتى 
المجـــــــــاالت، وقدَّموا خدمات جليلـــــــــة لمجتمعهم 

وأمتهم.
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ِإنَّ أحبابنا من ذوي االحتياجات الخاصة ُيشكلون 
شـــــــــريحة ُمهمة في مجتمعاتنا ، وما َحلَّ بهم من 
بـــــــــالء ال ُيَقلِّل من شـــــــــأنهم وال ُيْنِقُص من قدرهم 
وعطائهم،  فاالبتالء أمٌر حتمي في حياة المسلم 
، فقد أرشدنا نبينا – صّلى اهللا عليه وسّلم –  إلى 
َأنَّ المؤمـــــــــن دائمًا أمره خير، إذا أصابته ســـــــــرَّاء  
شـــــــــكر فكان خيرًا له، وٕان أصابته ضرَّاء صبر 
فكان خيرًا له، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، وكما 

قال الشاعر: 
ْن َعُظمْت   َقْد ُيْنعُم اُهللا ِبالَبْلَوى وَا�

َوَيْبَتِلي اُهللا َبْعَض الَقْوِم ِبالنَِّعِم
وبهذه المناســـــــــبة فإننـــــــــا ُنوجه مناشـــــــــدة لألخوة 
المســـــــــؤولين في مختلف مواقعهم وللمؤسســـــــــات 
العامة والخاصة بضرورة رعاية ذوي االحتياجات 
الخاصـــــــــة؛ ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم وليحيوا 
حياة كريمـــــــــة، كما يجب علينـــــــــا أن نعمل على 
تأهيلهم وٕاقامة المشاريع اإلنتاجية الخاصة بهم، 

وضرورة دمجهم في المؤسسات .
وصلَّى اهللا على ســـــــــيِّدنا محمـــــــــد صلى اهللا عليه  

وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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أحد الصحابة الكرام الُمْكثرين من رواية الحديث 
النبوي، فقد بلغت مروياته ما يقرب من (1660)

ب في  ُســـــــــلَّم أولويات المجتمع اإلســـــــــالمي، ورغَّ
َر عليهم  الدعاء لهم، وحرَّم الســـــــــخرية منهم، َوَيسَّ

في األحكام، ورفع عنهم الحرج.
َر عليهم  الدعاء لهم، وحرَّم الســـــــــخرية منهم، َوَيسَّ

في األحكام، ورفع عنهم الحرج.
َر عليهم  الدعاء لهم، وحرَّم الســـــــــخرية منهم، َوَيسَّ

عنهما-  قد اشـــــــــتهر بروايته للحديث، حيث كان  
أحد الصحابة الكرام الُمْكثرين من رواية الحديث 
عنهما-  قد اشـــــــــتهر بروايته للحديث، حيث كان  
أحد الصحابة الكرام الُمْكثرين من رواية الحديث 
ب في عنهما-  قد اشـــــــــتهر بروايته للحديث، حيث كان   ُســـــــــلَّم أولويات المجتمع اإلســـــــــالمي، ورغَّ

َر عليهم  الدعاء لهم، وحرَّم الســـــــــخرية منهم، َوَيسَّ
Ú�Ó�fl˝çg@pb¶b»�fl
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-53 ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَِّبيِّ ِإالَّ 
ِإَذا  َوَلـِكْن  ِإَناُه  َناِظِريَن  َغْيَر  َطَعاٍم  ِإَلى  َلُكْم  ُيْؤَذَن  َأن 
ُمْسَتْأِنِسيَن  َوَال  َفانَتِشُروا  َطِعْمُتْم  َفِإَذا  َفاْدُخُلوا  ُدِعيُتْم 
ِلَحِديٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ُيْؤِذي النَِّبيَّ َفَيْسَتْحِيي ِمنُكْم وَاللَّـُه 
َذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ  َال َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحقِّ وَا�
ِمن َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن 
َلُكْم َأن ُتْؤُذوا َرُسوَل اللَّـِه َوَال َأن َتنِكُحوا َأْزوَاَجُه ِمن 

َبْعِدِه َأَبًدا ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعنَد اللَّـِه َعِظيًما﴾:
لّما بّين اهللا في اآليات السابقة آداب النبي-صلى اهللا 
بآداب  اآلية  أتبعه في هذه  أزواجه،  عليه وسلم- مع 
أخرجه  مما  اآلية  هذه  نزول  وسبب  معهن،  األمة 
البخاري في صحيحه، قال: لما تزوج رسول اهللا-صلى 
اهللا عليه وسلم- زينب ابنة جحش صنع طعاما بخبز 
ولحم، ودعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فحاول 
أن ينبههم عدة مرات، وهو يتهيأ للقيام، ثم قام فقاموا 
إال ثالثة أشخاص، فأخذ يخرج ثم يرجع، وانطلق إلى 
حجرة عائشة مسلما عليها، وعلى أزواجه إلى أن أخبر 
» إلى  أنهم انطلقوا، فأنزل اهللا: «َال َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَِّبيِّ
قوله: «ِمن َورَاِء ِحَجاٍب»، وبدأ تشريع حكم الحجاب 
بالنهي عن دخول بيوت النبي-صلى اهللا عليه وسلم- 
إال إذا دعاهم لطعام، فهو له مجلس في المسجد، فمن 
كان له أمر مهم عنده يأتيه في مجلسه، وليس األمر 
مقصورا على الدعوة لطعام، ولكنه مثال للدعوة، فيلحق 

بذلك كل دعوة تكون منه.
غير منتظرين حضور الطعام أي سابقين إلى البيوت 
يقعدوا  للتناول فال  لهم  يؤذن  أن  إال حال  تهيئته  قبل 
يبقوا  وال  ذلك،  قبل  يحضروا  وال  نضجه،  ينتظرون 
أكلوا  فإذا  يثقل عليه،  بما  الطعام  تناول  بعد  جالسين 
يقلقه،  مما  بالحديث  مستأنسين  ال  االنتشار،  فعليهم 
فإن ذلك يؤذيه مع استحيائه من ضيوفه، فال ينبغي 
االغترار بسكوته يحسبونه رضا بما يفعلون، فإن اهللا ال 

يستحيي من الحق، حق النبي في بيته وأوقاته.
يستحيي  ال  أن  اهللا  دين  في  األمة  على  الواجب  من 
أحد من الحق اإلسالمي في إقامته ومعرفته وٕابالغه، 

وتعليمه، واألخذ به.
َذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمن َورَاِء ِحَجاٍب»: «وَا�

النبوية،  البيوت  دخول  عن  للنهي  بيان  زيادة  هذه 
وشارعة لحكم حجاب أمهات المؤمنين، فإذا سألوا نساء 
النبي متاعا، مما يحتاج إلى االنتفاع به، مثل عارية 
األواني ونحوها، أو سؤال عن مسألة دينية، فليكن من 
على  الملقاة  الستارة  بالحجاب  والمقصود  ستار،  وراء 
البيت، وكانت الستائر مرخاة على أبواب بيوت  باب 
المسجد  إلى  الشارعة  وسلم-  عليه  اهللا  النبي-صلى 
فليكن  المؤمنين  أمهات  من  شيئا  سألوا  فإذا  النبوي، 
ذلك من وراء هذه الستائر، فذلك أقوى طهارة لقلوبكم 
التقوى  تصل  ال  لكن  هللا  متقون  وهن  وهم  وقلوبهن، 
ما  منها  يزيدهم  أن  اهللا  أراد  أنه  العصمة  درجة  إلى 
يصل بهم إلى الحفظ اإللهي من الخواطر الشيطانية، 
شرع  وبهذا  قلوبهم،  في  للمؤمنين  أمومتهن  وتقرير 
الحجاب ألمهات المؤمنين وما فيه من حكمة، ومعنى 
روحي ينمو في النفوس، وهو حجاب خاص بهن من 
ذواتهن،  من  شيء  ظهور  وعدم  بيوتهن،  مالزمتهن 
وال يجب على غيرهن، وألحقت بهذا ابنته فاطمة فلما 
خرجوا بجنازتها جعلوا عليها قبة، حتى دفنت، وكذلك 
قبة على زينب بنت جحش، في خالفة عمر  جعلت 
بيوت  المكث في  النهي عن  الخطاب، ولما جاء  بن 
النبي-صلى اهللا عليه وسلم- ألنه يؤذيه، جاء النهي 
عن أذاه نهيا عاما، بتحريم إلحاق أي أذى به، وتحريم 
أزواج النبي-صلى اهللا عليه وسلم- على الناس، فهن 
إلحاق  في حكم أمهاتهم في حياته، وبعد وفاته، فإن 
األذى به، وعدم احترام أزواجه أمر عظيم، في اإلثم 
والجريمة، وشنيع، ومن تزوج بإحداهن كأنه تزوج بأمه 

التي ولدته.
ِبُكلِّ  ُتْخُفوُه َفِإنَّ اللَّـَه َكاَن  َأْو  ُتْبُدوا َشْيًئا  -54 ﴿ِإن 

َشْيٍء َعِليًما﴾:
ما سبق حوى أمرا ونهيا، واالمتثال متفاوت في ظاهره 
وباطنه، وخاصة ما يخفى في الضمائر، جاء ما هو 
مناسب للمقام للتنبيه والتذكير بأن اهللا مطلع على كل 
ما يبدو وما يخفى، وعلى كل شيء من الموجودات، 

وأحوال الناس الظاهرة والباطنة مما يبدو، أو يخفى.
َأْبَناِئِهنَّ َوَال  -55 ﴿الَّ ُجَناَح َعَلْيِهنَّ ِفي آَباِئِهنَّ َوَال 
َوَال  َأَخوَاِتِهنَّ  َأْبَناِء  َوَال  ِإْخوَاِنِهنَّ  َأْبَناِء  َوَال  ِإْخوَاِنِهنَّ 
اللَّـَه  ِإنَّ  اللَّـَه  وَاتَِّقيَن  َأْيَماُنُهنَّ  َمَلَكْت  َما  َوَال  ِنَساِئِهنَّ 

َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيًدا﴾:

هذا تخصيص من عموم األمر بالحجاب لنساء النبي-
رؤية  في  عليهن  جناح  فال  وسلم-،  عليه  اهللا  صلى 
البالغات  بالنساء جميع اإلناث  إياهن، والمراد  آبائهن 
يذكر  إلى آخر ما ذكر في اآلية، ولم  المراهقات  أو 
وأبناء  اإلخوة  أبناء  ذكر  ألن  واألخوال،  األعمام 
األخوات يقتضي اتحاد الحكم، وقرابة الرضاعة معلومة 
من السنة، وأمرن بتقوى اهللا لتشريف نساء النبي-صلى 
اهللا عليه وسلم- بتوجيه خطاب اهللا إليهن، والشهيد هو 

الشاهد، صيغة مبالغة.
-56 ﴿ِإنَّ اللَّـَه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيا َأيَُّها 

الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما﴾:
هذا أمر للمؤمنين بتكرير ذكر النبي-صلى اهللا عليه 
وسلم- بالثناء عليه، والدعاء والتعظيم لمقامه، وذكرت 
صالة المالئكة مع صالة اهللا ليكون مثاال من صالة 
أشرف المخلوقات على الرسول، وتقدم معنى الصالة 
من اهللا، ومن المالئكة، عند قوله: ﴿ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي 

َعَلْيُكْم َوَمَالِئَكُتُه﴾ في هذه السورة/43.
وحظ المؤمنين أن يصلوا عليه ويسلموا، وهو إكرامهم 
له، فهذا يدل على وجوب إكرامه في أقوالهم وأفعالهم 
بحضرته، وتجديد ذلك واستمراره، وهي الدعاء والذكر 
بالخير، فصالة اهللا: كالمه الذي يقدر به خير لرسوله، 

وصالة المالئكة والناس: استغفار ودعاء بالرحمة.
فالسالم في التشهد هو: «السالم عليك أيها النبي ورحمة 
الصالة  كيفية  الصحابة عن  ولما سأله  اهللا وبركاته» 
عليه قال: قولوا: اللهم صّل على محمد، وعلى أزواجه 
محمد  على  وبارك  إبراهيم،  على  كما صليت  وذريته 
وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على 
إنك  إبراهيم،  باركت على  محمد وأزواجه وذريته كما 
حميد مجيد، كما روى اإلمام مالك في الموطأ، وفي 
لفظ: «وعلى آل محمد  أبي مسعود األنصاري  رواية 
عوض (على أزواجه وذريته)، وبزيادة «في العالمين» 
قبل «إنك حميد مجيد» ومرجع صيغ الصالة عليه: 
التوجه إلى اهللا بأن يفيض خيراته على رسوله، فالصالة 
أن يصلي على  الدعاء، ويجب على كل مؤمن  هي 
النبي-صلى اهللا عليه وسلم- مرة في العمر، ضرورة 
إيقاعها في المجمل بحمله على مرة واحدة، وهي فرض 
في الصالة، فمن تركها بطلت صالته، عند أبي بكر 

بن العربي، ومحمد بن المواز المالكيين.
المؤلفات،  في  كانت  عليه  الصالة  أن  تاريخيا  وثبت 
الرابع  القرن  منذ  والتفسير  الحديث،  كتب  وخاصة 
الهجري، وقف ابن عاشور على قطعة من تفسير يحي 
فيها  383هـ  سنة  نسختها  مؤرخة  البصري  سالم  بن 
الصالة عليه إثر ذكر اسمه، ويحسب أن الذين سّنوا 
مقدمة شرحه  في  النووي  قال  الحديث،  أهل  هم  ذلك 
لصحيح مسلم: يستحب لكاتب الحديث إذا مّر بذكر 
اهللا أن يكتب: عز وجل أو تعالى، أو سبحانه وتعالى، 
أو جل ذكره، أو تبارك اسمه، أو جّلت عظمته، أو ما 
اهللا  النبي-صلى  ذكر  عند  يكتبها  وكذلك  ذلك،  أشبه 
عليه وسلم- بكمالها ال رامزا إليها، وال مقتصرا على 
بعضها، ويكتب ذلك، وٕان لم يكن مكتوبا في األصل 
الذي ينقل منه، فإن هذا ليس رواية، وٕانما هو دعاء، 
يكن  لم  وٕان  ذكرناه،  ما  كل  يقرأ  أن  للقارئ  وينبغي 
مذكورا في األصل، الذي يقرأ منه، وال يسأم من تكرر 

ذلك، ومن أغفل ذلك حرم خيرا كثيرا».
ومعنى تسليم اهللا عليه: إكرامه وتعظيمه.

-57 ﴿ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اللَّـَه َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم اللَّـُه ِفي 
ِهيًنا﴾: الدُّْنَيا وَاْآلِخرَِة وََأَعدَّ َلُهْم َعَذاًبا مُّ

وسلم-  عليه  اهللا  الرسول-صلى  بمعاملة  األمر  بعد 
بالتوقير والتكريم، جاء الوعيد لقوم دأبهم السعي فيما 
يؤذي الرسول عليه الصالة والسالم، فأعلم اهللا تعالى 
المؤمنين بأن هؤالء ملعونون في الدنيا واآلخرة، وأنهم 
ليسوا من اإليمان في شيء، وأنهم منافقون، واللعنة: 
اإلبعاد من الرحمة، وتحقير الملعون. والعذاب المهين 

هو عذاب جهنم، فهو عذاب مع تحقير وخزي.
وأذاه يحصل باإلنكار عليه فيما يفعله، وبالكيد له، أو 

أذى أهله.
-58 ﴿وَالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن وَاْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما 

ِبيًنا﴾: ْثًما مُّ اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا وَا�
الرسول- بحرمة  والمؤمنات  المؤمنين  حرمة  ألحقت 
صلى اهللا عليه وسلم- تنويها بشأنهم، سواء كان أذى 
بالقول أو بغيره، فذلك إثم مبين، عظيم، قوي، وجرم 
ومعنى:  وكذب،  ظلم  فذلك  اكتسبوا  ما  بغير  شديد 

احتملوا كّلفوا أنفسهم حمال، فالبهتان حمل ثقيل.
َوِنَساِء  َوَبَناِتَك  ألَِّْزوَاِجَك  ُقل  النَِّبيُّ  َأيَُّها  ﴿َيا   59-

اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجَالِبيِبِهنَّ َذِلَك َأْدَنى َأن 
ُيْعَرْفَن َفَال ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اللَّـُه َغُفورًا رَِّحيًما﴾:

التعاون  بقاعدة  األذى  أسباب  باتقاء  للنساء  أمر  هذا 
على إقامة المصالح والقضاء على المفاسد.

وسلم-  عليه  اهللا  النبي-صلى  بأزواج  اآلية  وابتدأت 
بإدناء  يأخذن  بأن  النساء،  أكمل  ألنهن  وبناته، 
جالبيبهن، والجالبيب جمع جلباب وهو ثوب أصغر 
من الرداء، وأكبر من الخمار، تضعه المرأة على رأسها 
فيتدلى جانباه على عذارْيها، وينسدل سائره على كتفها 
وظهرها، تلبسه عند الخروج والسفر، ومعنى اإلدناء: 
التقريب أي اللبس بأن يضعن عليهن جالبيبهن، وكان 
وذلك  اإلماء،  ال  الحرائر،  شعار  من  الجلباب  لبس 
ليعرفن أنهن حرائر فال يتعرض لهن الدّعار يحسبهن 
فيحصل  باألقوال،  بهن  استخفافا  المنافقون  أو  إماء، 
لهن أذى، فيسلمن منه، وغفر اهللا ما سبق من أذى 

الحرائر قبل تنبيه الناس إلى هذا األدب اإلسالمي.
ِفي  وَالَِّذيَن  اْلُمَناِفُقوَن  َينَتِه  لَّْم  ﴿لَِّئن   61-60-
ِبِهْم  َلُنْغِرَينََّك  اْلَمِديَنِة  ِفي  وَاْلُمْرِجُفوَن  َرٌض  مَّ ُقُلوِبِهم 
ْلُعوِنيَن َأْيَنَما ُثِقُفوا  ُثمَّ َال ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ َقِليًال * مَّ

ُأِخُذوا َوُقتُِّلوا َتْقِتيًال﴾:
بعد زجر هؤالء الذين عرفوا بأذى الرسول-صلى اهللا 
اآلية  هذه  في  تهديدهم  جاء  والمؤمنين  وسلم-  عليه 
بعقاب دنيوي، إن هم لم يقلعوا عن ذلك، وهم المنافقون 
ومن لّف لّفهم من المترّددين في اإليمان، والذين يخفون 
نفاقهم، والمرجفون في المدينة هم المنافقون أيضا الذين 
في  ينشرونها  الكاذبة،  األخبار  يشيعون  أي  يرجفون 
المجالس، مشتق من الرجف والرجفان وهو االضطراب، 
اهللا  الرسول-صلى  يؤذي  بما  المجالس  في  يتحدثون 
عليه وسلم- والمؤمنين، إليقاع الشك في نفوس الناس، 
والخوف، وأكثرهم من اليهود، فإن لم ينتهوا، فإن اهللا 
يغري بهم الرسول-صلى اهللا عليه وسلم- ويحثه على 
عليهم،  بالقضاء  أيضا  المسلمين  ويحّرض  عقابهم، 
وٕاذا وقع ذلك منهم أجلوا وأخرجوا من المدينة بأنفسهم 
وأموالهم وأهليهم، فلم يعودوا مجاورين له، وال لهم، وال 
يبقون في المدينة إال مدة قليلة وهم ملعونون مبعدون 
وعدم  عنهم،  باالبتعاد  المسلمون  يعاملهم  مطرودون، 
وأمسكوا  وأخذوا  ثقفوا  عليهم  عثر  فأين  مخالطتهم، 
أحد،  منهم  يفلت  فال  وقّتلوا،  أموالهم،  وأخذت  أسرى 
وبهذا الوعيد كّف المنافقون عن أذى المسلمين، وعن 

اإلرجاف، فلم يقتل منهم أحد، وال خرج.
وهذه تقتضي إصالح الفاسد من األمة، فذلك يكسب 
األمة فردا صالحا أو جماعة صالحة، ولهذا شرعت 
استتابة المرتد قبل قتله ثالثة أيام، تعرض عليه فيها 
التوبة، كما شرعت دعوة الكفار إلى دين اإلسالم قبل 
عليهم  عرض  وٕاال  أسلموا،  فإن  غزوهم،  في  الشروع 
انتفاع  من  ذلك  في  لما  المسلمين،  ذمة  في  الدخول 
عمدا  القاتل  قتل  وأما  وبالجزية،  بمعاونتهم  المسلمين 
فشرع لقطع األحقاد من قلوب أولياء القتيل، لئال يقتل 
ورّغب  القصاص،  ذلك  ودواء  بعضا،  األمة  بعض 

الشرع في العفو.
وكذلك أصحاب الحرابة، فإن اإلمام يعاقبهم على قدر 
جرم كل واحد، وطول وقت فساده، والنفي من األرض 
آخر أنواع الجزاء، ألن في ذلك رجاء توبته وصالح 

حاله.
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يعـــــــــرف العلمـــــــــاء اإليمان فـــــــــي اللغة بأنه: 
يتضمَّن معًنى زائًدا على مجرَّد التصديق، 
وهو اإلقرار واالعتراف بالشـــــــــيٍء، المستلِزم 
لقبول الخبر واإلذعان لحكمه، فهو يتضمَّن 
التصديق واالســـــــــتعداد لالنِقياد قوًال وعمًال 
وحـــــــــاًال، واالنقياد االختيـــــــــاري ألدائه، فهو 
أمٌر ِعلمـــــــــي اعتقادي يترتَّـــــــــب عليه عمُل 
القلب وقوُل اللسان وعمُل الجوارح، فإنَّ َمن 
كـــــــــذَّب الخبَر أنكره قلًبـــــــــا، وردَّه قوًال، وترك 

العمَل بُمقتضـــــــــاه فعًال، وَمن صدَّق 
الخبـــــــــَر اطمأنَّ إليه قلًبا، وشـــــــــهد به 
قوًال، وحقَّق العمل بُمقتضاه فعًال أو 

ترًكا.
أمـــــــــا اإليمان شـــــــــرًعا فهـــــــــو: ما دلَّ 
نَّة وٕاجماع السلف  عليه الكتاب والسُّ
الصالـــــــــح مـــــــــن األمَّة - إنَّـــــــــه: قوٌل 
باللســـــــــان، واعتقاٌد وعمل بالَجنان - 
أي: القلب - وعمٌل بالجوارح، يزيُد 

بالطاعة وينُقص بالِعصيان..
فاإليمان إذا هو: السمو بالروح دائما 
إلى ما يحييها واالبتعاد عما يكدرها 
بالدعاء، وٕالى ما يجعلها مشـــــــــرئبة 
لخالقهـــــــــا وبارئهـــــــــا مثـــــــــل األعمال 
الصالحة وٕان قلت مع اســـــــــتحضار 

النية الخالصة هللا الواحد القهار، وبالطاعات 
والتسليم الكامل هللا في الخير، والصبر على 
ما تأتي به األيام، يمنحنا اإليمان دروســـــــــا 
وعبرا وعقيدة راســـــــــخة، هي رحلة وفصولها 
كتلك المسرحية التي لها أبطال وشخصيات 
وحكاية، ونحن أبطالها...كثيرة هي نوائب 
الدهر فال نكن كالذي يعبد اهللا على حرف 

إذا أصابته ســـــــــراء اطمأن وفـــــــــرح بها، وٕاذا 
أصابتـــــــــه ضراء انقلب علـــــــــى وجهه وفجر 

والعياذ باهللا.
فكيف تكون بوصلة كل واحد منا في إيمانه، 
فاإلنســـــــــان إنســـــــــان، له لحظـــــــــات ضعف، 
ولحظات قوة، وهنا يتجسد اإليمان لكل منا، 
كل حســـــــــب ما في جعبته وٕايمانه بأن الذي 
اعتراه هو رفع درجات، أو محو ســـــــــيئات. 
يقول الدكتور ســـــــــلمان العودة فك اهللا أسره 
في كتابه الذي تحت عنوان: (زنزانة –عادة 
مدى الحياة): «لم يعد اإليمان قضية عقلية 

مجردة، هو شجرة تنبت في القلب، وتسقى، 
مع األيام وتستقر في العقل، وتتسامى عن 

الظنون والشكوك.. واألوهام».
ويقـــــــــول األســـــــــتاذ أحمد محمد أبـــــــــو النجا: 
«فمصباحـــــــــك هو كلمة واحـــــــــدة هي كلمة 
التوحيد، واختر زيت مصباحك من شـــــــــجرة 
زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسســـــــــه 

نار، واحفظ اهللا يحفظك، واذكره في الســـــــــر 
والعلن؛ فتســـــــــلح بالصبر، أال تعلم أنه من 
الليل يولد الفجر، ومن الظالم يولد الضوء؟ 
وٕان كان اليوم موجـــــــــا والغد موجا، فاصبر 
حتى يســـــــــتقر بك البحر وتهدأ أمواجه، ثم 
تبحر دون موج ودون ظالم، قد انتهى عهد 
الظالم وعاد النور واألمان وانتهت األمواج، 
اآلن غـــــــــادر مركبك؛ فليس لك حاجة إليه، 
اتركه وأسبح ما تبقى لك، فلن تصبر على 
الوصول، تريد أن تتجه للناحية األخرى من 
الشـــــــــاطئ، فاســـــــــبح وافرح؛ فإنك قد اقتربت 
واجتهدت، ال تنَس أبًدا الزاد 
وٕاياك  والصبر،  والمصباح 
والغـــــــــرق حتـــــــــى تصل في 
ســـــــــالم، ثم قف وتأمل؛ فما 
ستراه لم تره عين من قبل، 
ولم تسمعه أذن، ولم يخطر 

على قلب بشر».
الذي  السالح  هو  فاإليمان 
نواجه كل مـــــــــا ذكرناه آنفا، 
وهـــــــــوى النفس وشـــــــــهواتها، 
وهو الزاد الذي نعول عليه 
في رحلتنا مـــــــــن دار الفناء 
إلـــــــــى دار البقاء، نتغذى به 
السفر،  لنتقوى على مشاق 
ووعثـــــــــاء الطريـــــــــق، وهو فـــــــــي الوقت ذاته 
خارطـــــــــة الطريق التي تقينا التيه والضالل، 
وتذكرنا بمعالم الطريق المستقيم، فإذا أردت 
أن تسلم فاعتصم بإيمانك، وٕان أردت أنت 
تفوز وتغنم فاعتصم بإيمانك، فهو السالح 
الـــــــــذي تدفع به األعداء، وهـــــــــو الدرع الذي 

تتقي به األرزاء...  
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 àfl بدأنـــــــــا نعـــــــــي فتحنا أعيننا علـــــــــى نتائج
إلى  الثانيـــــــــة واالنتقال  العالمية  الحرب 
الحرب الباردة بيـــــــــن القطبين العمالقين أمريكا 
واالتحاد السوفييتي وانتشار فكرة سيطرة الشمال 
على الجنوب، ونشأنا من صغرنا على ذكريات 
الثورة الجزائرية ألننا جيل االســـــــــتقالل انطبعت 
في أذهاننا صور االســـــــــتحمار واعتداء اإلنسان 
على أخيه اإلنســـــــــان بمبررات كثيرة، وأتتنا فترة 
التســـــــــعينات، فخلفت دمارا كبيـــــــــرا على جميع 
المســـــــــتويات أهمها المســـــــــتوى النفسي لإلنسان 
الجزائـــــــــري، الذي ارتســـــــــمت فـــــــــي ذهنه جريمة 
اعتداء المســـــــــلم على أخيه المسلم الذي يشاركه 
الوطن والتاريخ، كل هذه األحداث نراها اعتداء 
على كرامة اإلنســـــــــان الذي اســـــــــتخلفه اهللا في 
األرض مســـــــــخرا له الكون ال لالستبداد والدمار 

وٕانما لإلعمار والنمو.
الكرامة اإلنسانية من أهم ما تحدث عنه القرآن 
الكريم فهي محور إنسانية اإلنسان، فإذا سلبت 
منه ضاعت قيمته، واختفت وظيفته الوجودية، 
ألنه سيصبح مثله مثل األشياء التي سخرها له 
اهللا _ تبارك وتعالى _ فيصبح مســـــــــخرا لخدمة 
غيره كالتراب. كانت نصوص كثيرة من القرآن 
والســـــــــنة، منطلقا لبحوث العلماء والمفكرين في 
تقرير تكريم اهللا _ســـــــــبحانه وتعالى لإلنســـــــــان 
منها  قولـــــــــه _ تبارك وتعالـــــــــى _ {َوَلَقْد َكرَّْمَنا 
َبِنـــــــــي آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبـــــــــرِّ وَاْلَبْحِر َوَرزَْقَناُهم 
ْن َخَلْقَنا  ْلَناُهْم َعَلٰى َكِثيٍر مِّمَّ يَِّباِت َوَفضَّ ـــــــــَن الطَّ مِّ
َتْفِضيًال} [اإلســـــــــراء/70]. وقوله _عز وجل {َيا 
َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر وَُأنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم 
ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم 
ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر}[الحجرات/13]  فتكريم اهللا 

لإلنسان تكريم مؤكد بـ «قد» التي تفيد التحقيق، 
وهو فضل من اهللا يأخذه اإلنسان أيا كان لونه 
وجنســـــــــه ووطنه، فليس من حـــــــــق أي كان أن 
يحرمه منه، ويبقى التفاضل للبشـــــــــر في الحياة 
الدنيا تحققه التقوى، فكلما كان اإلنســـــــــان أكثر 
تقـــــــــوى هللا كان أكثر كرامـــــــــة، ومظاهر التكريم 
اإللهي لإلنســـــــــان  كثيرة، فعلى مستوى الخلقة 
أوجده اهللا - عز وجل - على صورة هي أرقى 
ما يمكن تصوره {َوَصوََّرُكْم َفَأْحَســـــــــَن ُصَوَرُكم}
[غافر/64] وعلى مســـــــــتوى العقيدة خلقه على 
عقيدة التوحيد التي تعتبـــــــــر قمة الحرية والرقي 
لإلنســـــــــان إذ ال يكون عبدا إال هللا _عز وجل _ 
فال ينحدر ليكون مستعبدا لبشر أو ألي مظهر 

من مظاهر الطبيعة.
وقد اســـــــــتنتج ذلك من نصوص كثيرة من القرآن 
الكريم والســـــــــنة النبوية منها قوله _ســـــــــبحانه _ 
{َلَقـــــــــْد َخَلْقَنا اْإلِْنَســـــــــاَن ِفي َأْحَســـــــــِن َتْقِويٍم * ُثمَّ 
َرَدْدَناُه َأْســـــــــَفَل َساِفِليَن * ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
اِلَحاِت َفَلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنوٍن} فاستفيد من  الصَّ
اآلية أن التقويم الحســـــــــن هو عقيدة التوحيد، إذ 
كل البشـــــــــر يولدون وهم يحملون هذه العقيدة، 
فإذا أتوا إلـــــــــى الحياة الدنيا قد تعترضهم غواش 
من األســـــــــرة أو البيئة أو الكبـــــــــر، فيميلون عن 
العقيدة الصحيحة، وينحدرون أســـــــــفل  سافلين. 
ويؤكـــــــــد ذلك قول الرســـــــــول _صلـــــــــى اهللا عليه 
وســـــــــلم _: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه «... وتنوعت 
مظاهر التكريم اإللهي لإلنســـــــــان فحسن الهيئة 
المعنوية والمادية يكملـــــــــه مظاهر كثيرة، فميز 
اإلنســـــــــان بالحرية بجميع مستوياتها، لكنها في 
اإلســـــــــالم حرية مسؤولة، ال تقضي على احترام 
اإلنسان ألخيه اإلنســـــــــان أو لذاته، كما يحدث 

اليوم من قبل المسيئين لألديان السماوية باسم 
حرية التعبير، أو المســـــــــيئين للقيم االجتماعية 

كالمثليين ...
ولعل من أهم مظاهر التكريم اإللهي لإلنسان، 
تسخير الكون له، وهذا المنحى من التكريم نال 
حيـــــــــزا كبيرا من القـــــــــرآن الكريم، إذ حدثنا اهللا _ 
تبارك وتعالى _ عن إعداد هذا الكون لإلنسان 
قبل إيجـــــــــاده ليحقق وظيفـــــــــة الخالفة فيه على 
أكمـــــــــل وجه. والقرآن الكريـــــــــم حافل بالنصوص 
التي تفيد معنى التســـــــــخير واســـــــــتعالء اإلنسان 
على الكون ... فحين نتتبع القرآن الكريم كثيرا 
ما نجد الخطاب موجها لإلنســـــــــان بالم التعليل 
وكاف الخطاب، وهذا يرســـــــــخ عند اإلنسان أن 
هذا الكون إنما وجد من أجله، ونظرا للتناســـــــــب 
العجيب بين اإلنســـــــــان والكون لتحقيق الوظيفة 
الوجودية له استنتج علماء العقيدة دليل العناية 
أو التســـــــــخير، فكل ما في الكون يحقق المنفعة 
وبقاء الوجود اإلنســـــــــاني يقول _تعالى _:{الَِّذي 
َماَء ِبَناًء وََأنَزَل ِمَن  َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفرَاًشا وَالسَّ
ـــــــــَماِء َماًء َفَأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمرَاِت ِرْزًقا لكم} السَّ
ا  [البقرة/22 ]، ويقول: {ُهـــــــــَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّ
ِفي اْألَْرِض َجِميًعا}[البقرة/29] وهذا التحقق ال 
يمكن أن يكون عبثا فهو من قاصد حكيم، هذا 
التسخير على المستوى الكوني، ويوجد تسخير 
آخر فيه داللة على وجود اهللا هو التسخير على 
المستوى التشـــــــــريعي، إذ كل األحكام الشرعية 
تحقق المقاصد العالية لوجود اإلنســـــــــان فتشريع 
األحكام األســـــــــرية يحفظ النظام الســـــــــليم للفرد 
والمجتمع وتشريع الحدود يحقق األمن النفسي 

واالجتماعي للمجتمع البشري  ...
إن الكرامة اإلنســـــــــانية التي أقرها اإلســـــــــالم منذ 
قـــــــــرون طويلة هي محتوى مـــــــــا يتغنى به دعاة 

حقوق اإلنســـــــــان، هؤالء الذيـــــــــن يتحدثون عن 
الحقوق لكنهم ينتهكون إنســـــــــانية اإلنسان على 
جميع المســـــــــتويات، فالواقع الذي نعيشه يوحي 
لنا بكل تفاصيله أن التكريم اإللهي لإلنسان قد 
انتهك بواسطة هذا اإلنسان الذي أودع فيه اهللا 
-عز وجل - أســـــــــرار القوة، فبدال من توظيفها 
لعمارة األرض وظفها لالنحدار بالكرامة أسفل 
ســـــــــافلين، فإهانة اآلخر فيها إهانة للذات {َمن 
َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اْألَْرِض َفَكَأنََّما 
َقَتـــــــــَل النَّاَس َجِميًعا}[المائـــــــــدة/32]، ألن األيام 
تتداول بيـــــــــن الناس، فإذا أهنـــــــــت كرامة غيري 
أكون أعلنت السماح لغيري بإهانة كرامتي في 
يوم ما ألن الكرامة تثأر لنفسها وبشتى الطرق. 

ولعل من أهم مظاهر انتهاك الكرامة ما يلي:
_  انتهـــــــــاك كرامـــــــــة الحرية باســـــــــم الحرية: فقد 
أعطى اهللا _ تبارك وتعالى _ لإلنســـــــــان الحرية 
ليعيش عزيـــــــــزا مكرما، فانتهكت هـــــــــذه الحرية 
بمصادرتها من قبل حرية اآلخرين المتوحشـــــــــة 
التـــــــــي ال تضبطها ضوابط الشـــــــــرع، وبما يعود 
عليها وعلى اإلنســـــــــانية بالـــــــــذل والهوان فعلى 
المستوى الذاتي، تصرف اإلنسان في ذاته بما 
ينحط بها، كالشذوذ والزواج المثلي والغرق في 
أحضان المخدرات واإلدمان على الخمر وأنواع 
المســـــــــكرات التي تتلف النفس والعقل الذي هو 
أســـــــــاس الكرامة واالختيار، والتصرف المطلق 

بالجسد وتسليع اإلنسان وتوسيله...
_انتهاك كرامة التسخير باسم التسخير: إذ أباح 
اإلنسان لنفسه حين وظف الكون وأحكم السيطرة 
عليـــــــــه أن يهين كرامة اآلخريـــــــــن بكل الطرق، 
فسيطر القوي على مكامن القوة التي سخرها اهللا 
للجميع، واســـــــــتحوذ عليها ليذل الضعفاء بالفقر 

والتجويع وجميع صور االستعباد . ..
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نار، واحفظ اهللا يحفظك، واذكره في الســـــــــر 
والعلن؛ فتســـــــــلح بالصبر، أال تعلم أنه من 
نار، واحفظ اهللا يحفظك، واذكره في الســـــــــر 
والعلن؛ فتســـــــــلح بالصبر، أال تعلم أنه من 
نار، واحفظ اهللا يحفظك، واذكره في الســـــــــر 

الليل يولد الفجر، ومن الظالم يولد الضوء؟ 
وٕان كان اليوم موجـــــــــا والغد موجا، فاصبر 
حتى يســـــــــتقر بك البحر وتهدأ أمواجه، ثم 
وٕان كان اليوم موجـــــــــا والغد موجا، فاصبر 
حتى يســـــــــتقر بك البحر وتهدأ أمواجه، ثم 
وٕان كان اليوم موجـــــــــا والغد موجا، فاصبر 

تبحر دون موج ودون ظالم، قد انتهى عهد 
الظالم وعاد النور واألمان وانتهت األمواج، 
تبحر دون موج ودون ظالم، قد انتهى عهد 
الظالم وعاد النور واألمان وانتهت األمواج، 
تبحر دون موج ودون ظالم، قد انتهى عهد 

اآلن غـــــــــادر مركبك؛ فليس لك حاجة إليه، 
اتركه وأسبح ما تبقى لك، فلن تصبر على 
الوصول، تريد أن تتجه للناحية األخرى من 
اتركه وأسبح ما تبقى لك، فلن تصبر على 
الوصول، تريد أن تتجه للناحية األخرى من 
اتركه وأسبح ما تبقى لك، فلن تصبر على 

الشـــــــــاطئ، فاســـــــــبح وافرح؛ فإنك قد اقتربت 
واجتهدت، ال تنَس أبًدا الزاد 
الشـــــــــاطئ، فاســـــــــبح وافرح؛ فإنك قد اقتربت 
واجتهدت، ال تنَس أبًدا الزاد 
الشـــــــــاطئ، فاســـــــــبح وافرح؛ فإنك قد اقتربت 

وٕاياك  والصبر،  والمصباح 
والغـــــــــرق حتـــــــــى تصل في 
ســـــــــالم، ثم قف وتأمل؛ فما 
والغـــــــــرق حتـــــــــى تصل في 
ســـــــــالم، ثم قف وتأمل؛ فما 
والغـــــــــرق حتـــــــــى تصل في 

نار، واحفظ اهللا يحفظك، واذكره في الســـــــــر 
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الليل يولد الفجر، ومن الظالم يولد الضوء؟ 
وٕان كان اليوم موجـــــــــا والغد موجا، فاصبر 
حتى يســـــــــتقر بك البحر وتهدأ أمواجه، ثم 
وٕان كان اليوم موجـــــــــا والغد موجا، فاصبر 
حتى يســـــــــتقر بك البحر وتهدأ أمواجه، ثم 
وٕان كان اليوم موجـــــــــا والغد موجا، فاصبر 

تبحر دون موج ودون ظالم، قد انتهى عهد 
الظالم وعاد النور واألمان وانتهت األمواج، 
تبحر دون موج ودون ظالم، قد انتهى عهد 
الظالم وعاد النور واألمان وانتهت األمواج، 
تبحر دون موج ودون ظالم، قد انتهى عهد 

اآلن غـــــــــادر مركبك؛ فليس لك حاجة إليه، 
اتركه وأسبح ما تبقى لك، فلن تصبر على 
الوصول، تريد أن تتجه للناحية األخرى من 
اتركه وأسبح ما تبقى لك، فلن تصبر على 
الوصول، تريد أن تتجه للناحية األخرى من 
اتركه وأسبح ما تبقى لك، فلن تصبر على 

الشـــــــــاطئ، فاســـــــــبح وافرح؛ فإنك قد اقتربت 
واجتهدت، ال تنَس أبًدا الزاد 
الشـــــــــاطئ، فاســـــــــبح وافرح؛ فإنك قد اقتربت 
واجتهدت، ال تنَس أبًدا الزاد 
الشـــــــــاطئ، فاســـــــــبح وافرح؛ فإنك قد اقتربت 

وٕاياك  والصبر،  والمصباح 
والغـــــــــرق حتـــــــــى تصل في 
ســـــــــالم، ثم قف وتأمل؛ فما 
والغـــــــــرق حتـــــــــى تصل في 
ســـــــــالم، ثم قف وتأمل؛ فما 
والغـــــــــرق حتـــــــــى تصل في 

ستراه لم تره عين من قبل، 

نار، واحفظ اهللا يحفظك، واذكره في الســـــــــر 
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الشـــــــــاطئ، فاســـــــــبح وافرح؛ فإنك قد اقتربت 
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والغـــــــــرق حتـــــــــى تصل في 

ستراه لم تره عين من قبل، 
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آباؤنا البســـــــــطاء وبإمكانيات قليلة استطاعوا 
أن يصنعـــــــــوا منا رجاال ونســـــــــاء! لقد أعطونا 
مساحة كبيرة لتحقيق ذواتنا، ليس ألنهم كانوا 
أخصائيين في علم النفس أو علم االجتماع؟ 
بل ألنهم كانوا يعيشون في مجتمع تسري في 
عروقه قيم ديننا اإلسالمي العظيم، من صلة 
الرحم، وٕاغاثة اللهفان وســـــــــخاء اليد والنفس، 
مجتمع كان فيه لألرملـــــــــة واليتيم حقوق قبل 
األبناء. لقد تعلمنا منهم أروع دروس العطاء 
... تعلمنا كيـــــــــف نضحي ال كيف نأخذ ... 
إنها بيئـــــــــة تصنع الرجال العظماء والنســـــــــاء 

الفاضالت.
أمـــــــــا اآلن .. أمـــــــــا آن لنا التخلـــــــــي عن هذه 
األنانية والذاتية التي اســـــــــتوردناها مع الحياة 
العصريـــــــــة والعـــــــــودة لتنظيـــــــــم مجتمعنا وفق 
تعاليم ديننا الحنيف والســـــــــعي في طلب العلم 
مســـــــــتفيدين من توجيهات علم النفس في فهم 

أبنائنا أطفاال ومراهقين.

@ŸmbÓy@Âfl@›»ua
ÚÓ‰œ@ÚyÏ€

فمن ينظر إليك يبتســـــــــم لحســـــــــن هندامك، 
ومظهـــــــــرك، وٕان تحدث إليك شـــــــــخص ذا 
بؤس باهت، لـــــــــم يفارقك إال وقد  أضفيت 
ألوان الحياة البديعة على قلبه، وٕان ذكرت 
فـــــــــي مجلس من المجالس عمت الســـــــــعادة 
ذاك المجلس، كن بحر كرم، وفيض جود، 
وغيث حب منهمر، كن سعادة المحزونين، 
كن راحة المكلومين، كن قطعة من الخير 
تجوب الطرقـــــــــات، كن جابـــــــــرا للخواطر، 
مضمدا للجـــــــــراح، كن خفيفا لينا إلخوانك، 

كن نبراسا ونورا لكل تائه ! 
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 اإلجابة الصحيحة 

 ترسل القسيمة عن 
طريق البريد  العادي 

للعنوان التالي:

@ıb������‡‹»€a@Ú�����Ó»∫
¥Ìäˆaå¶a@¥‡‹é‡�€a
  17 شارع محمد 
مربوش حسني داي 
 اجلزائر العاصمة

 يتم سحب فائز 
واحد في كل عدد.
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@Ú˜‰Ëm
حتصلت الزميلة اجملتهدة ÙÜÌb”@Ú€ÏÅ في جمعية 
العلماء املسلمني اجلزائريني على شهادة املاستر 

بتقدير ممتاز من طرف معهد التربية البدنية 
والرياضية بجامعة اجلزائر 3 ، مبذكرة تخرج عنوانها: 

@Ú�������Ói6€a@ábnçc@ÙÜ����€@êâÜ���€a@à����Ó–‰m@Òıb–��◊JJ
@·‹»n������€a@Ú�����Ó‹‡«@Û‹«@bËçbÿ»„aÎ@ÚÓôbÌä€aÎ@Ú�����Ó„Üj€a

NJJ@Úñßa@fi˝Å@àÓfl˝n€a@ÙÜ€@Ô◊äz����€a
@Üj«@âÏn◊Ü€a ــبة العلمية الطيبة يتقدم وبهذه املناس
ــني في مقر  ــة الزمالء في املوظف Ï��é”@÷aãä��€a‚@وكاف
ــني بأحر التهاني  ــلمني اجلزائري جمعية العلماء املس
ــا مزيدا من  ــة، متمنني له ــكات لألخت خول والتبري
النجاحات في مشوراها الدراسي والعلمي، والتوفيق 

في مسارها املهني، مبا ينفع البالد والعباد.   



ســــــيكتب التاريخ على صفحــــــات ناصعة وبقلم 
الفخر أن شــــــعبة والية قالمة واحدة من أنشط 
شــــــعب جمعية العلماء المســــــلمين الجزائريين 
وأكثرهــــــا تميزا .. من خــــــالل رصيد معتبر من 
العطــــــاء عمره 18 عاما .. حيث أســــــس أولى 
لبناتها ثلة مخلصة من مثقفي قالمة برئاســــــة 
األســــــتاذ عبد الحفيظ رغايسية في 04 نوفمبر 
ــــــد الرحمن  2002 تحت إشــــــراف الشــــــيخ عب
شيبان رحمه اهللا .. ارتكز تواجدها في البدايات 
على األنشــــــطة الجماهيرية الخارجية من أجل 
استقطاب المناضلين والمنخرطين والمتعاطفين 
لاللتفاف حول المشروع الرسالي الناشئ، حيث 
نظمت عددا معتبرا مــــــن المحاضرات والندوات 
ــــــام اإلعالمية وحفالت التكريم،  والمعارض واألي
ــــــات التي كانت تجمع  وكذلك الرحالت والمخيم
مناضلي الجمعية وعوائلهم والمتعاطفين معها، 
فبدأ صيت الشــــــعبة يصل أرجاء الوالية. ولعل 
أكبر األنشــــــطة في هــــــذه الفترة هي سلســــــلة 
تظاهرات الربيع الباديســــــي الذي كان ينظم كل 
عام بمناســــــبة يوم العلم ويســــــتضيف شيوخا 

ومحاضرين مميزين .  
الفرع النسوي الذي نصب في 20 جويلية 2003 
كان له الدور الفعال في تنشيط الساحة النسوية 
بأنشطة مميزة، إضافة لمشاركته المثمرة في كل 
أنشطة الشعبة انفرد بإنشاء أولى لبنات المدرسة 
القرآنية في المدينة .. في 04 ديســـــــــمبر 2003 
«الهداية» للنســـــــــاء، ومدرسة «التقوى» لألطفال 
فـــــــــي 27 فيفري 2004 وفرع آخر لمحو األمية، 
كما وضعت األســـــــــاس للتعليم التحضيري بفتح 
قســـــــــم «الرياحين» في بداية الموســـــــــم -2006

2007، والذي كان أول خطوة في إنشاء روضة 
عبد الحميد بن باديس التي أنشأتها الشعبة فيما 
بعد مع بداية الموســـــــــم 2008-2007 . وكان 
لهـــــــــا الباع الطويل والصـــــــــدى الكبير على مدار 
ما يقارب العشـــــــــر ســـــــــنوات فيما بعد باحتضانها 
وتنشـــــــــئتها لقوافل متتالية مـــــــــن األطفال وتربيتهم 
على القيم واألخالق والســـــــــلوك القويم، وكم هائل 
من األنشطة الرائعة التي أعطت صورة ناصعة 
عن عمل الجمعية في المدينة وسمعة طيبة بين 

األولياء. 
المرحلة الثانية استلم فيها زمام القيادة الشيخ فؤاد 
معيزي بعد الجمعية العامة للجمعية في 2008 

وقد تميزت منذ البداية بالتوجه الجاد نحو التعليم 
القرآني والتركيز على تنظيم البيت الداخلي، فكان 
أكبر ملمح لها فتح المدارس القرآنية والعمل على 
تطويرها في كل موســـــــــم، وكذا االهتمام بالجانب 
التنظيمي بتنصيب الشعب البلدية .. ففي الجانب 
التنظيمي تم تنصيب ســـــــــبعة شـــــــــعب بلدية عبر 
تراب الوالية والتزام تنظيم دورات المجلس الوالئي 
في وقتها كل عام . أما في جانب التعليم القرآني 
فقد أسســـــــــت الشعبة مدرسة الفتح تيمنا بالمدرسة 
التاريخية التي أشـــــــــرف على إنشائها الشيخ عبد 
الحميد بن باديس وقت الثورة في مدينة قالمة وفي 
المكان الذي جلـــــــــس فيه محاضرا وذلك في 27 
شوال 1430 هـ/ 16 أكتوبر 2009م ثم أنشئت 
لهـــــــــا تباعا فروع مختلفة غطـــــــــت معظم األحياء 
الكبرى في المدينة وصلت إلى خمســـــــــة فروع : 
عين الدفلة والصنوبـــــــــر والمدينة الجديدة وبورارة 
وعبد اهللا بن عباس، كلها يشـــــــــرف عليها المكتب 
الوالئي، إضافة إلى المدارس التي تشرف عليها 
المكاتب البلدية المنصبة: عبد الرحمن شـــــــــيبان 
بحمام النبائل، البصائر بفرعيها بهليوبوليس، اقرأ 
ببوشقوف، الفالح بوادي الشحم، الفرقان بهواري 
بومدين، النور بعين مخلـــــــــوف، والصفوة بحمام 
دباغ . تجدر اإلشـــــــــارة في هـــــــــذا المجال إلى أن 
مدارس الجمعية في الشـــــــــعبة الوالئية تلقى إقباال 
واسعا وتحظى بسمعة طيبة بين الطلبة وأوليائهم 
وفي المجتمع القالمي عموما بمســـــــــتوى التنظيم 
والتزام القوانين المتبعة والثمار الطيبة المحصلة. 
وفي هذا اإلطار يذكر للشـــــــــعبة تميزها في وضع 
أسس العمل المنظم للمدارس القرآنية من الناحية 
التربوية ومـــــــــن الناحية الماليـــــــــة، حيث كان لها 
اإلســـــــــهام الكبير في توحيد األوراق البيداغوجية 
المعمـــــــــول بها وكذا وثائق التســـــــــيير المالي التي 
كانـــــــــت نقلة نوعيـــــــــة حقيقية فـــــــــي تنظيم وضبط 
األمور الماليـــــــــة واإلدارية في كل المدرس والتي 
عممـــــــــت فيما بعد على كامل مـــــــــدارس الجمعية 
عبـــــــــر الوطن. في هذه الفترة أيضـــــــــا تم التركيز 
على الجانب التكويني للمربيات ولمعلمي القرآن 
بسلســـــــــلة ندوات علمية وتربويـــــــــة مميزة نظمت 
لجميـــــــــع المعلمين والمربين علـــــــــى فترات متتالية 
في مختلف المجاالت التي تفيدهم وتعينهم على 
تطوير أدائهـــــــــم . وكذا دورات تكوينية أخرى في 
جانب التســـــــــيير المالي واإلداري للمدارس. كما 
ركزت الشـــــــــعبة عبـــــــــر لجانهـــــــــا المختصة على 
ترقية التعليم القرآني بإنشـــــــــاء لجنة تقويم الحفظة 

التـــــــــي تقيـــــــــم الطلبة خالل كل موســـــــــم وتعطيهم 
شـــــــــهادات حفظ معتمدة في مختلف أجزاء القرآن 
المحفوظة، كما أنشأت أيضا لجنة انتقاء للمربين 
والمتعاونين الذين توظفهم الشـــــــــعبة في مختلف 
مدارســـــــــها وفق شـــــــــروط محددة. هـــــــــذه المرحلة 
شـــــــــهدت أيضا في بدايتها إنشاء النادي الفكري 
«مالك بن نبي» أشـــــــــرف عليه ثلة من المثقفين 
واعتمد على سلسلة ندوات فكرية مميزة جدا في 
محاور هامة متنوعة المست أهم المواضيع التي 
يعنى بها المثقف والمجتمع على السواء ووسمت 
بندوة المدينة وقد استقطب جمهورا معتبرا نوعيا 
على مدار أكثر من عشرين ندوة قبل أن تتوقف 
لظروف.  مـــــــــا ميز أيضا هـــــــــذه المرحلة تنظيم 
الملتقى الوطني األول للشعبة الوالئية في -17

18 شـــــــــعبان 1439هـ/ 03-02 ماي 2018 
بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الجمعية 05 
مـــــــــاي 1931 ومجازر الثامـــــــــن ماي 45 والذي 
تناول «جهود علماء اإلصالح بمنطقة قالمة في 
نشـــــــــر الوعي الوطني خالل النصف األول من 
القرن العشرين» الشيوخ: الحفناوي بديار، بوراس 
الكاملـــــــــي، مولود بالمهـــــــــري، أبو حفص عبد اهللا 
بالمحجوب نموذجا والذي حضره ثلة من شـــــــــيوخ 
وعلماء الجمعية ومناضليها من مختلف واليات 
الوطـــــــــن وجمهور كبير مـــــــــن المهتمين من أبناء 
الوالية. وكان له صـــــــــدى رائع وثمار طيبة نتاج 
تحضيـــــــــر علمي وٕاعالمي مميز وتجند كبير من 
مختلف لجان الشـــــــــعبة الوالئية. في هذا المرحلة 
أيضا اتجهت الشـــــــــعبة نحو التخصص أكثر في 
عمل اللجان في مكتبها الوالئي خاصة المكاتب 
البلدية، وتميزت بعض لجانها بأنشطتها الدائمة 
والمنظمة والمتميزة، ففـــــــــي الجانب التنظيمي تم 
التركيز على ضبط االنخراطات وتنصيب الشعب 
واعتمادها وتنظيم لقـــــــــاءات المجلس الوالئي في 
وقتهـــــــــا، بينما حرصت اللجنة المالية على ضبط 
دقائق التســـــــــيير المالي بوثائق مضبوطة وتقارير 
دورية ودورات تكوينية في هذا المجال لمســـــــــيري 
الشـــــــــعب والمدارس. في حيـــــــــن كان للتغطيات 
اإلعالمية ألنشـــــــــطة الشعبة وفروعها عبر مواقع 
التواصـــــــــل االجتماعي وعلى جريدة البصائر من 
خالل مراســـــــــلتها المعتمدة مـــــــــن المكتب الوالئي 
دور كبير في إبراز النشـــــــــاطات المختلف للشعبة 
ومدارسها ولجانها .. كما كان في الفترة األخيرة 
للجنـــــــــة اإلعالمية دورها في اإلعالن عن بعض 
األنشطة وكذا متابعة أنشطة شيوخها في بعض 

المناســـــــــبات ومرافقـــــــــة بعض حمـــــــــالت اإلغاثة 
والتحضير اإلعالمي للملتقى الوطني والمسابقة 
الوالئية الســـــــــنوية والحفالت الختامية للموســـــــــم. 
وبحكم التوجه العام بالتركيز على التعليم القرآني 
كان للجنة التربية دور هام في متابعتها بيداغوجيا 
وتطويرها علميا وتربويا من خالل الحرص على 
تطبيق القانون المنظـــــــــم للعملية التربوية وتوحيد 
السندات واألوراق البيداغوجية المعمول بها وكذا 
التكوين العلمي والتربـــــــــوي الموجه للمعملين من 
جهة وللطلبة مـــــــــن جهة أخرى . أما لجنة المرأة 
واألســـــــــرة والطفل فقد تميزت بنشاطها المتواصل 
والمتنـــــــــوع والمميـــــــــز بعديـــــــــد الندوات الشـــــــــهرية 
التـــــــــي تنظمها في مختلـــــــــف المواضيع التي تهم 
األسرة والمجتمع ككل، وبجملة الدورات العلمية 
والورشات التكوينية في شتى المجاالت والتي لم 
تتوقف حتى خالل الحجر الصحي .. وسلســـــــــلة 
الزيارات اإلنسانية للمستشـــــــــفيات ودار المسنين 
والطفولـــــــــة المســـــــــعفة، وكذا الرحـــــــــالت التربوية 
والترفيهية، إضافة إلى خلية اإلصغاء التي تعنى 
باالستشارات األســـــــــرية وتكوين المربيات وغيرها 
.  العمل اإلغاثي في الشـــــــــعبة أخذ قســـــــــطا وافرا 
من اهتمام المكتب الوالئي ســـــــــواء قبل تنصيب 
لجنة اإلغاثة أو بعدها، حيث أســـــــــهمت الشعبة 
بشـــــــــكل كبير في قافلتي اإلغاثة لغزة في 2010 
و 2014، وكان لهـــــــــا عمل مميـــــــــز جدا خالل 
الحجـــــــــر الصحي بتنظيم قوافل إغاثة متوالية في 
أوائل الحجر وفي رمضـــــــــان وفي عيدي الفطر 
واألضحى حيث وزعـــــــــت آالف القفف للمعوزين 
والمتضررين مـــــــــن تداعيات الحجر الصحي في 
المدينة والبلديات ومناطق الظل في الوالية كلها 
.. كمـــــــــا وزعت تباعا على مستشـــــــــفيات المدينة 
أجهزة طبية وألبسة واقية وأقنعة وكمامات وحتى 
مواد تعقيم.  وكان آخر اسهاماتها المشاركة في 
قافلة إغاثة للمتضررين من جائحة كورونا بوالية 
جيجل. فـــــــــي األخير ال يمكن الحديث عن تميز 
شعبة قالمة دون الحديث عن إسهامات أعضائها 
في اللقاءات الجهوية والوطنية ســـــــــواء اللقاءات 
التربويـــــــــة والتنظيميـــــــــة الجهويـــــــــة أو في لقاءات 
المجلس الوطني السنوية والجمعيات العامة كل 
5 سنوات أو الجامعات الصيفية السنوية أيضا، 
حيث يذكر لشـــــــــعبة قالمـــــــــة حضورها المميز في 
كل هذه اللقاءات بطروحاتها القوية ومســـــــــاهمتها 
الفعالة في النقاشـــــــــات والمقترحات واإلنجاز. وال 

زالت األنشطة مستمرة والعطاء متواصال ..  
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تلقت الجالية اإلسالمية في أوروبا، نبأ انتقال الحاجة حسنية كوتشي إلى جوار ربها 
عن عمر ناهز الـ94 سنة،  وقد تم تشييع جثمانها الطاهر لدار الحق، ببالدها في 

سكوبيي عاصمة جمهورية مقدونيا بألبانيا، لتوارى التراب في مسقط رأسها.
وبمناســـــــــبة هذا المصاب الجلل يتقدم اإلخوة باتحاد الجمعيات االســـــــــالمية بسويسرا 
بأخلص وأصدق التعازي إلبنها الصابر المحتســـــــــب أخونا األستاذ عصمت كوتشي، 

الدبلوماسي األسبق، وكذا كافة أفراد األسرة الكريمة في ألبانيا وسويسرا.
مبتهلين إلى اهللا العلي القدير أن يدخل المرحومة جنة عرضها الســـــــــماوات واألرض 
أعـــــــــدت للمتقيـــــــــن، وأن يلهم أهلها وذويها، الثبات والصبـــــــــر الجميل، وأن ال يحرمنا 

سبحانه وتعالى أجرها، وأن ال يفتننا بعدها.
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طبقا ألحكام القانون 12 / 06 املؤرخ في 18 صفر عام 1433 املوافق لـ: 12 / 01/ 2012 املتعلق باجلمعيات 

مت هذا اليوم: 18 / 11 / 2020 تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس اجلمعية احمللية املسماة : 

@N—��Ó�ç@Ú��ÌÜ‹j€@ä�����ÿé€a@Û����ôä‡�€@Ô���–Ìb�é€a@Òb����ÓßaÎ@›��������fl˛a@Îb�������:a@Ô������ôbÌä€a@Öb������‰€a
املسجلة حتت رقم: 271 بتاريخ: 16 / 11 / 2020 

الكائن مقرها بـ: مركز الترفيه العلمي الباز سطيف.
يترأسها السيد (ة): مالك صالح الدين.

تاريخ ومكان االزدياد: 30 / 09 /1977 سطيف.
املقيم (ة) بـ: حي حشمي الشطر األول ح 03 رقم 26. 

مالحظة: يجب القيام بإجراءات اإلشهار وفقا ألحكام املادة 18 الفقرة 02 من القانون رقم 12 – 
06 املؤرخ في 12 جانفي 2012، املتعلق باجلمعيات.
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في كل ما جرى لكم
يا أيها العرْب
سلبُتكم أنهاَركم

والتيَن والزيتوَن والعنْب
أنا الذي اغتصبُت أرَضكم
وِعرَضكم، وكلَّ غاٍل عندكم

أنا الذي طردُتكم
من هْضبة الجوالن والجليِل والنقْب

والقدُس، في ضياعها،
كنُت أنا السبْب

نعم أنا.. أنا السبْب
ا أتيُت: المسجُد األقصى ذهْب أنا الذي لمَّ
أنا الذي أمرُت جيشي، في الحروب كلها

باالنسحاب فانسحْب
أنا الذي هزمُتكم
أنا الذي شردُتكم

وبعتكم في السوق مثل عيدان القصْب
أنا الذي كنُت أقول للذي

يفتح منكم فَمُه
Shut up

نعم أنا .. أنا السبْب .
في كل ما جرى لكم يا أيها العرْب.
وكلُّ من قال لكم، غير الذي أقولُه

فقد َكذْب
فمن ألرضكم سلْب..؟
ومن لمالكم َنهْب.؟

ومن سواَي مثلما اغتصبتكم قد اغَتصْب .؟
أقولها
صريحًة

بكل ما أوتيُت من وقاحٍة وجرأٍة
وقلٍة في الذوق واألدْب

أنا الذي أخذُت منكم كل ما هبَّ ودْب
وال أخاف أحدًا
ألسُت رغم أنفكم

أنا الزعيُم المنتَخْب.!؟
لم ينتخبني أحٌد لكنني

إذا طلبُت منكم
في ذات يوم، طلبًا

هل يستطيٌع واحٌد منكم
أن يرفض لي الطلْب.؟

أشنقُه
أقتلُه

أجعلُه يغوص في دمائه حتى الرُّكْب
فلتقبلوني، هكذا كما أنا

أو فاشربوا
«من بحر العرب»

ما دام لم يعجْبكم العجْب
وال الصياُم في رجْب
فلتغضبوا إذا استطعتم

بعدما قتلُت في نفوسكم روَح التحدي والغضْب
عتكم على الفسوق والمجون والطرْب وبعدما شجَّ

وبعدما أقنعتكم
أن المظاهراِت فوضى ليس إال وَشَغْب
وبعدما علَّمتكم أن السكوَت من ذهْب

وبعدما حوَّلُتكم إلى جليٍد وحديٍد وخشْب
وبعدما أرهقُتكم
وبعدما أتعبُتكم

حتى قضى عليكُم اإلرهاُق والتعْب
يا من غدوتم في يديَّ كالدُّمى وكاللعْب

نعم أنا.. أنا السبْب
في كل ما جرى لكم

فلتشتموني في الفضائياِت
إن أردتم والخطْب

وادعوا عليَّ في صالتكم وردِّدوا
« تبت يداُه مثلما تبت يدا أبي لهْب»

قولوا بأني خائٌن لكم
وكلٌب وابن كلْب

ماذا يضيرني أنا؟!
ما دام كل واحٍد في بيتِه
يريد أن يسقطني بصوتِه

وبالضجيج والَصخب أنا هنا، ما زلُت أحمل األلقاب كلها
وأحمُل الرتْب.

، كالثعبان، من جحري عليكم فإذا ُأِطلُّ
ما غاب رأسي لحظًة، ظلَّ الَذَنْب

�kjé€a@b„c

ÜÓñ‘€a
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 à€a الى ينظر 
مصطلحي 
(األمانة والخالفة) يجد 
فيهما معاني (العبادة)، 
بما تحتويانه من دالالت 
والتكليـــــــــف  (الحمـــــــــل 
والمســـــــــؤولية)  والحرية 
قال تعالى: (إنا عرضنا 
السموات  على  األمانة 
واألرض والجبال فأبين 
أن يحملنهـــــــــا وأشـــــــــفقن 
منها وحملها اإلنســـــــــان 
إنه كان ظلوما جهوال) 
األحـــــــــزاب72، وقولـــــــــه 
شـــــــــاء  (فمن  تعالـــــــــى: 
فليؤمـــــــــن ومـــــــــن شـــــــــاء 
فليكفـــــــــر) الكهف 29، 
ومن هنا يأتي (التسخير) 
اإلنسان  مهمة  لتسهيل 
ومنحه  األرض،  فـــــــــي 
(التفويض)، الذي يطلق 
يده وجهـــــــــده في إعمار 
لـــــــــه  ويســـــــــر  األرض، 
عوامل النجاح في هذه 
المهمـــــــــة، وكان العامل 
األول لهذا النجاح، أن 
اهللا زود اإلنسان بالعقل 
والمواهب  والطاقـــــــــات 
الالزمة، والعامل الثاني 
هو أن اهللا ســـــــــخر لهذا 
اإلنسان ما في السموات 
واألرض ليســـــــــتثمره في 
وحياته،  حضارته  بناء 
وأما العامل الثالث وهو 
األهم، هو أن اهللا بعث 
األنبياء،  رســـــــــاالت  له 
لتبصره بصحة المسار، 
والطريق المستقيم الذي 
يرضـــــــــي اهللا ســـــــــبحانه 
وتعالـــــــــى عنـــــــــه، حيث 
يستمد الهداية من علوم 
األنبياء  وتتابع  الوحي، 
الخاتمة،  الرسالة  حتى 
بالعبـــــــــادة على  ليقـــــــــوم 
أكمل حال، وأما إذا اتبع 
هـــــــــواه ,وخالف أمر اهللا 
فعليه  وتعالى،  سبحانه 

المســـــــــؤولية  يتحمل  ان 
المخالفـــــــــة  ,وتبعـــــــــات 
واالبتعـــــــــاد عن أمر اهللا 

يوم الحساب.
الفني  الخلـــــــــق  وأمـــــــــا( 
مرتبط  فإنـــــــــه  واإلبداع 
(بالتفويض): ونعني به 
إنعام اهللا على االنسان 
بالمواهـــــــــب والطاقـــــــــات 
وتفويضـــــــــه  الفاعلـــــــــة، 
اإلبداع  هـــــــــذا  لتوظيف 
في خدمـــــــــة خالفته بعد 
أن ســـــــــخر لـــــــــه ما في 
واألرض،  الســـــــــماوات 
ويوم زوده بالعقل القادر 
األشياء  تشـــــــــكيل  على 
وسمى فعله خلقا، بدليل 
قوله تعالى عن المسيح 
(إني  الســـــــــالم  عليـــــــــه 
أخلق من الطين كهيئة 
الطير...) وقوله تعالى 
(وٕاذ تخلـــــــــق من الطين 
كهيئة الطير...) فسمى 
خلقًا،  الطين  تشـــــــــكيل 
وهـــــــــو خلـــــــــٌق تفويضي 
وعطاء للعقل البشـــــــــري 
قـــــــــادرًا  حيـــــــــث جعلـــــــــه 
على (التشـــــــــكيل للطين 
ولغيـــــــــره من األشـــــــــياء) 
وظهـــــــــر ذلك جليا حين 
تقدمـــــــــت البشـــــــــرية في 
تمكنت  حيث  عصرنا، 
مـــــــــن تشـــــــــكيل المعادن 
واللدائن وســـــــــائر المواد 
شكلتها وطوعتها  ,التي 
تنفع  التي  الهيئـــــــــة  في 
وتلبي حاجات االنسان 
ومعاشـــــــــه  حياته  فـــــــــي 

وحضارته..
من  التشـــــــــكيل  وموهبة 
بها  والتحكم  (المـــــــــواد) 
تشـــــــــبه موهبة تشـــــــــكيل 
الصـــــــــور الفنية االدبية 
من (اللغة) في (الخلق 
البالغـــــــــي مـــــــــن خالل 
الصور الفنية البالغية) 
الذي يشكله اإلنسان من 
اللغة وكلماتها ألن اهللا 
ســـــــــبحانه وتعالى زوده 
كما زوده  البيان  بنعمة 
بنعمة التشـــــــــكيل، بقوله 
البيان)  (علمـــــــــه  تعالى 
وجعله أيضا قادرًا على 
التشكيل البياني اللغوي 

الذي يعبر به عن نفسه 
وتطلعاتـــــــــه  وحاجاتـــــــــه 
وجعلـــــــــه قـــــــــادرا علـــــــــى 
وتصميم  وتشكيل  خلق 
تخدمه  التـــــــــي  األجهزة 
في بناء حضارته: قال 
تعالى (علم اإلنسان ما 
لم يعلم) حيث يتعلم مما 
أودعه اهللا في مخلوقاته 
الســـــــــنن، فاإلنسان  من 
يخلق من المواد أشكاال 
ومـــــــــن البالغـــــــــة واللغة 
ومن  جميلـــــــــًة  صـــــــــورًا 
األجهـــــــــزِة ما يخدمه في 
فقد  األرضية،  حياتـــــــــه 
تعلـــــــــم (صناعة الطائرة 
المروحية من البعوضة) 
من  (الـــــــــرادار  وتعلـــــــــم 
الخفاش) وتعلم (صناعة 
الحاســـــــــوب مـــــــــن نظام 
البشـــــــــري) وتعلم  العقل 
من  االذاعي  (االرسال 
اكتشافه لطبقات الجو) 
بعد  (التصوير  وتعلـــــــــم 
العين)  ألجزاء  اكتشافه 
و(تعلم مكبرات الصوت 
بعـــــــــد اكتشـــــــــافه ألجزاء 
األذن) واألمثلـــــــــة على 
ذلك كثيرة، ولكنه خلق 
محدود بتفويض من اهللا 
حين ســـــــــخر له ما في 
واألرض،  الســـــــــماوات 
فعليـــــــــه أن يـــــــــدرك هذه 
مكرم  أنه  ويعلم  النعمة 

من اهللا بهذا التسخير.
ومع ذلك فهو ال يخلق 
حياًة وال ذبابًا وال نشورا، 
وجميع ما يصنعه يأخذه 
مـــــــــن (المـــــــــواد األولية) 
اهللا،  مخلوقـــــــــات  مـــــــــن 
فهو يعيـــــــــش عالة على 
مخلوقات اهللا تعالى بما 
ســـــــــخر له، قال تعالى: 
(وســـــــــخر لكـــــــــم ما في 

السماوات واألرض).
   وفـــــــــي قولـــــــــه تعالى 
أحســـــــــن  اهللا  (فتبـــــــــارك 
الخالقيـــــــــن) قـــــــــد عبرت 
اآليـــــــــة الكريمـــــــــة عـــــــــن 
تعـــــــــدد الخالقين ورفض 
المقارنـــــــــة بين خلق اهللا 
لألشياء وخلق العباد لها 
في  اآلية  أعلنت  حيث 
بدايتهـــــــــا رفض المقارنة 

مـــــــــن خـــــــــالل صيغـــــــــة 
التعظيـــــــــم (تبارك) رغم 
التفضيل  صيغة  وجود 
(أحســـــــــن) مضافة إلى 
كلمـــــــــة الخالقين، فخلق 
اهللا ســـــــــبحانه وتعالـــــــــى 
خاضع لكماله وعظمته 
اإلنسان  وقدرته، وخلق 
لألشياء خاضع لضعفه 
ونمـــــــــوه ومرضه وهرمه 
وموته، وهو خلق وٕابداع 
قابل للسلب والبقاء بأمر 
اهللا ألنـــــــــه عطـــــــــاء من 
اهللا إن شـــــــــاء أدام هذه 
النعمة على عبده  وٕان 
شاء ســـــــــلبها منه؛ وهذا 
العطاء محدود بطاقات 
العقل البشري المحدود، 
وعمره في األرض وفي 
ترى  (ما  تعالـــــــــى  قوله 
في خلـــــــــق الرحمن من 
تفاوت) أي ال يوجد فيه 
مستويات  في  اختالف 
اإلتقان واإلبداع والجودة 
ألن  النقص   وانتفـــــــــاء 
اهللا ال يصـــــــــدر عنه إال 
الكمال  فخلق اهللا كامل 
منـــــــــذ أن صدر أمر اهللا 
بخلقه فلـــــــــو نظرت الى 
وكـــــــــررت  الســـــــــماوات 
النظـــــــــر مـــــــــرارا وتكرارا  
ما وجـــــــــدت إال الكمال 
واإلتقان الذي ال نقص 
فيه ألنه ال يصدر عنه 

إال الكمال.
أمـــــــــا (التفـــــــــاوت) الذي 
يعني النقص والضعف 
وعدم االتقان في الخلق 
فهو حال المخلوق الذي 
يعتري عمله وعلمه وما 
يصنعـــــــــه الضعف ألن 
هذا الحـــــــــال هو الصفة 
الدائمة لإلبداع البشري 
لميالد  يخضـــــــــع  الذي 
اإلنسان ونموه ومرضه 
أحواله  وتقلـــــــــب  وقوته 
بين الشباب والشيخوخة 
وفي   , والموت  والحياة 
بديع   ) تعالـــــــــى  قولـــــــــه 
الســـــــــماوات واألرض ) 
تشـــــــــير الصفة المشبهة 
اإلبداع  أن  إلى  (بديع) 
والخلـــــــــق الربانـــــــــي هو 
صفة ثابتة في الخالق، 

أما إبداع البشر فيمكن 
وصفـــــــــه بصيغة اســـــــــم 
ما  (مبـــــــــدع)  الفاعـــــــــل 
يشير إلى تقلب اإلبداع 
في البشـــــــــر, وأنه إبداع 
ناقـــــــــص, يحتـــــــــاج إلى 
و  المســـــــــتمر,  التطوير 
الدائمة  اجعـــــــــه  المـــــــــر 
الفاعلـــــــــة  واإلضافـــــــــة 
ويخضع ألحوال البشر 
والكبر  الصغـــــــــر  فـــــــــي 
والمـــــــــرض  والســـــــــالمة 
وتقلـــــــــب االحـــــــــوال كما 
إلى  فيه  يحتاجون  أنهم 
التوفيق من اهللا سبحانه 

وتعالى.
وفي هـــــــــذا مدخل للناقد 
الموهبة  لفهـــــــــم  األدبي 
وتفسيرها والتعرف على 
من  ومعرفة  أصولهـــــــــا 
انعم بهـــــــــا والتواضع هللا 
بشكره على هذه النعمة، 
نعمة اللغة ونعمة القدرة 
ونعمة  البيـــــــــان  علـــــــــى 
اإلبـــــــــداع ونعمة حماية 
وحفظ العلـــــــــم والخبرات 
البشرية  ونقلها من جيل 
عـــــــــن طريق  الى جيل 
اللغـــــــــة وتدوينهـــــــــا للعلم 
(وعاء  ألنها  والحضارة 
العلم )الذي يحفظه من 

النسيان.
لبحث  مجـــــــــال  وفيـــــــــه 
البيان  بنعمـــــــــة  االلتزام 
تشـــــــــكيل  على  ,والقدرة 
االشـــــــــياء وتوظيفها في 
حـــــــــدود التفويض وذلك 
بالطاعـــــــــة هللا الذي انعم 
بها أمـــــــــا إذا وظفها في 
كتشكيل  ضالله  خدمة 
او  واألصنام  األوثـــــــــان 
صناعة الجمال االدبي 
خدمة  فـــــــــي  لتوظيفـــــــــه 
الباطـــــــــل او الصناعات 
التي قد تؤدي الى هالك 
النعمة  بطر  فقد  البشر 
وكفرا  نقمـــــــــة  وحولهـــــــــا 
وجحـــــــــودا وبذلـــــــــك يفقد 
بسلوكه  التفويض  حق 
هذا ألنـــــــــه خان األمانة  
وأصبح من المفســـــــــدين 
فـــــــــي األرض نعوذ باهللا 
مـــــــــن المفســـــــــدين  دنيا 

وآخرة عمال ومصيرا.
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المـــــــــرآة تعكس صورتك الظاهرة 
، صورتك التي يتمالها الناس، 
بكل مافيها من عالمات، وربما 
أيضا من إشـــــــــارات، ولكنَّ مرآًة 
أخرى تعكس صورتك الداخلية، 
المشـــــــــاعر، الوجـــــــــدان، التوهج 
الباطنـــــــــي لحيويـــــــــة النفـــــــــس... 
تلكم المرآة هي الســـــــــيرة اليومية 
لإلنسان، أقصد أعمالك، أقوالك، 
تصرفاتـــــــــك، آراَءك، إبداعاتك، 
وبقية  مســـــــــاوئك...  محاسنك، 
مفـــــــــردات حياتك التي يمكن أن 

يدونها التوثيق.
هنـــــــــا منحى قد يجـــــــــذب بعض 
النـــــــــاس إلى بيئتـــــــــه ليكونوا من 
روادها، ويعملـــــــــون على إغناء 
تلك البيئة الخاصة بأنواع القيم 
والمآثر، فيكون صاحبها ذا شأن 
في مجتمعـــــــــه، وصاحب مكانة 
في أحد المســـــــــارات المجتمعية، 
مستغال مواهبه إن ملك الموهبة، 
القدرات  ومفعِّال قدراته إن ملك 
التـــــــــي تمنـــــــــح البيئـــــــــة خصوبة 
ونضرة. وفي هذا المنحى األثير 

قد يظهر أناس كأنما اختارتهم 
قـــــــــدرة غيبية ليكونوا شـــــــــامة في 
وجه األلق الـــــــــذي يجمع بهجة 
اإلرث وروعة الطريف المألوف 
في بيئة، ليخرج بالتالي مفصال 
شامخا بقدراته العقلية التي تأبى 
أن تنفر من ُجَذى التوهج الذي 
خبرنا حيويته، وســـــــــمو ســـــــــيرة 
آله المنضويـــــــــن تحت لواِء الَهمِّ 

اإلنساني بأوسع أبوابه. 
وال يســـــــــلم صاحب هذا الشـــــــــأن 
مـــــــــن معاناة قد تكون مؤلمة في 

بعض األحيان، ولكنه على أي 
حال يبقى صـــــــــورة ناصعة في 
الموازين  األســـــــــتاذية ذات  مرآة 
التي  اليغلبها باطل، وال يقهرها 
اعتســـــــــاف، وال يصادرها شانٌئ 
*مهمـــــــــا كانت المحاوالت. فهو  
يأخذ امتـــــــــداده الرحيب، ويكون 
حالـــــــــة دفٍء تشـــــــــتاقها األنفُس 
أناشـــــــــيد  اســـــــــتماع  إلى  التوَّاقُة 
القيم  نقاء  المتماهية مع  اإلرث 
التـــــــــي تتـــــــــألأل في وجـــــــــه زمان 

االنتكاسات هذا.

Òeä��������‡�€a äüaÏÅ
·çb”@Êbπg

ä�fl@Üªc

Òäïb‰Ωa@êbj«@



مما روي عن األصمعي أنه قال :كنُت ماشًيا في طريقي فرأيت أخوين يتخاصمان، فقال األخ األصغر ألخيه: 
واهللا ألهجونك.

فقال له أخوه: كيف تهجوني وأبي أبوك وأمي أمُّك! فإْن هجوتني سيرتد الهجاء على أبينا وأمنا و عليك.
قال له سأقول:

لئيٌم أتاه اللؤم من ذات نفِسه
ولم يأِتـه من إرث ُأٍم وال أٍب

ı˝ö–€a@—ˆaäü@Âfl

عن مالك بن أنس قال رسو 
اهللا  صلى اهللا عليه وسلم: 
ــــــن تحصوا  ول «اســــــتقيموا 
أعمالكم  ــــــر  وخي ــــــوا  واعمل
ــــــظ على  الصــــــالة، وال يحاف

الوضوء إال مؤمن».
 [موطأ االمام مالك1/34]
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 وغيـــــــــر ذلك من اآليات، التي تفيد أنه 
ســـــــــبحانه أقام حياة اإلنسان على سنن 
(قوانين) دقيقـــــــــة، ال تحابي أحدًا، فردًا 

كان أم مجتمعًا.
وعلى الرغم من أن موضوع (السننية) 
في القرآن الكريم -فيما نحسب- من أهم 
القضايا الجديرة بالبحث، إال أنه لم يلق 
من المفسرين المتقدمين العناية الالئقة 
به. أما المفســـــــــرون المعاصرون، فإن 
الشـــــــــيخ محمد رضا -فيما وقفنا عليه- 
هو أول من نبه على هذا الموضوع في 
تفسيره «المنار»، حيث ذكر عند تفسيره 
لقوله تعالـــــــــىَ﴿ إن اهللا ال يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفســـــــــهم﴾ ما حاصله: 
أن إنعام اهللا على األقوام واألمم منوطة 
ابتداء ودوامًا بأخالق وأعمال تقتضيها، 
هـــــــــذه األخـــــــــالق واألعمال  فما دامت 

متمكنـــــــــة منهم، كانت تلـــــــــك النعم ثابتة 
ومستقرة، ولم يكن لينـزعها منهم انتزاعًا 
بغير ظلم أو ذنـــــــــب، فإذا هم غيروا ما 
بأنفســـــــــهم من تلك األخالق واألعمال، 
غيَّر اهللا ما بأنفسهم، وأخذ منهم ما أنعم 

به عليهم.

{b� �:b�– �”�c @ �lÏ�‹�” @Û�‹ �« @ �‚�c @ �Êe �ä�‘�€a @ �ÊÎ�ä�i �Ü�n�Ì @ �̋ �œ�c}
علمتني الحياة: أنه من لم يعش لقضية ويســـــــــعى بأمته 
نحـــــــــو المراتب العلية، فهو جزء من البلية، يتمنى تغيير 

األحوال وينأى بنفسه عن السجال.
علمتني الحياة: أن أحط إنســـــــــان من لم يكن له إسهام 
ال في الزمان وال في المكان، وعلى أريكته شبعان، يغط 
في المنام واألحالم،فهل يعد من الدواب أم من األنام!؟

علمتني الحياة: أن أخطر األدواء الســـــــــعي لنيل رضا 
األعداء، وأسوء العمالء مجاملة الخونة والسفهاء.

علمتني الحياة: أن االستســـــــــالم ألهل العدوان،أســـــــــوء 

مـــــــــن البغـــــــــي والعبـــــــــث مـــــــــع 
الشيطان،فاألخير تجبه التوبة 
فيســـــــــتبيح  والغفران،أما األول 
األوطـــــــــان ويفتـــــــــك بالطاقات 

والمواهب بإمعان.
علمتني الحياة: أن الحقوق لن تنال بالتسول والصدقات، 
فما حك الظهر مثل الظفر، وما غير األحوال مثل العزم 

في األمر.

Òb����Ó��z��€a@Ú����çâÜ���fl@Â���fl

%bÀ@!a@Üj«@Zc@

قال تعالىَ﴿قد خلت من قبلكم سنن ﴾(آل عمران:137)، وقوله سبحانه 
َ﴿سنة اهللا التي قد خلت في عباده﴾(غافر:85)، وقوله عز من قائل َ﴿سنة 

اهللا التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة اهللا تبديال﴾ (الفتح:23).
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عـــــــــن َعْبِد اللَّـــــــــِه ْبِن َعْمـــــــــٍرو، َأنَّ 
َرُســـــــــوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم 
َقاَل: َكْيَف ِبُكْم َوِبَزَماٍن ُيوِشُك َأْن 
َيْأِتَي، ُيَغْرَبُل النَّـــــــــاُس ِفيِه َغْرَبَلًة، 
َوَتْبَقى ُحَثاَلٌة ِمَن النَّاِس َقْد َمِرَجْت 
ُعُهوُدُهـــــــــْم، وََأَماَناُتُهـــــــــْم، َفاْخَتَلُفوا، 
َوَكاُنوا َهَكَذا، َوَشبََّك َبْيَن َأَصاِبِعِه، 
َقاُلوا: َكْيَف ِبَنا َيا َرُســـــــــوَل اللَِّه ِإَذا 
َكاَن َذلِـــــــــَك؟ َقـــــــــاَل: «َتْأُخُذوَن ِبَما 
َتْعرُِفـــــــــوَن، َوَتَدُعوَن َمـــــــــا ُتْنِكُروَن، 
َوَتَذُروَن  ِتُكْم،  َخاصَّ َعَلى  َوُتْقِبُلوَن 
ُكْم». [سلسلة األحاديث  َأْمَر َعوَامِّ

الصحيحة  [1/ 415)]

الفيزياء»  عالم  «يبحث   
«فى  بولياكوف  ديمتري 

مجال الفيزياء الفراغية
(vaccum physics)

كان يبحث فى تفاســـــــــير 
حـــــــــول  األرض  دوران 
وتوصـــــــــل   .. محورهـــــــــا 
شـــــــــهيرة  نظريـــــــــة  إلـــــــــى 
ســـــــــميت بالفعل التكاملي 

االلكتروماغنوديناميكى
ولكن أثناء دراسته الحظ 
المغناطيسي  القطب  أن 
لـــــــــألرض حتـــــــــى عـــــــــام 
يتحـــــــــرك  كان   1970
بســـــــــرعة ال تزيد عن 10 
كيلومترات في العام ولكن 
فـــــــــي الســـــــــنوات األخيرة 
زادت سرعته حتى بلغت 
40 كيلومتر في الســـــــــنة 
وبعـــــــــد العديد من تجاربه 
معدنى من  نموذج  على 

اســـــــــتنتج  األرضية  الكرة 
األرض  قطبـــــــــي  أن 
المغناطيسيين سيتبادالن 
موقعيهمـــــــــا مما يعنى أن 
ســـــــــتدور  األرض  حركة 
فـــــــــي االتجـــــــــاه المعاكس 
الشمس  ســـــــــتخرج  حينها 
من مغربها هذه المعلومة 
لم يقرأها ديمترى فى أى 
كتاب ..بل توصل إليها 

عن طريق أبحاثة..
ولكن فجأة .. وبينما كان 
يقلب فـــــــــى الكتب الدينية 
..وجد حديثا للنبى صلى 
...يشير  وسلم  عليه  اهللا 
ستشرق  الشمس  أن  فيه 

يوما ما من مغربها..!!
(من تـــــــــاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب 

اهللا عليه) أخرجه مسلم

بحـــــــــث فـــــــــى كل األديان 
فلم يجد إال النبى محمد 
هو الذى أشار إلى هذه 
أنه  يقينا  المعلومة..فعلم 
ال ينطق عن الهوى ...

مسجد  إلى  مسرعا  وأتى 
في  اإلســـــــــالمي  المركز 
األوكرانيـــــــــة  العاصمـــــــــة 

...وأعلن إسالمه..

@_A@ı¸˚��Á@·�����‹��çc@aáb����������Ω
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أسست في أول شوال 1354 هـ املوافق 27 ديسمبر 1935م

b������‰‰üÎ@ä�ˆaå¶aÎ@b���‰nÃ€@Ú�Óiä»€aÎ@b�����‰‰ÌÖ@‚˝������ç�a

¥Ìäˆaå¶a@¥‡‹éΩa@ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@fiby@Êbé€

{َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك 
ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع 
{َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك 
ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع 
{َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك 

الدَُّعاِء} {َربِّ َال َتَذْرِني 
ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع 
الدَُّعاِء} {َربِّ َال َتَذْرِني 
ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع 

َفْرًدا وََأْنَت َخْيُر اْلوَاِرِثيَن} َفْرًدا وََأْنَت َخْيُر اْلوَاِرِثيَن} 
الدَُّعاِء} {َربِّ َال َتَذْرِني 
َفْرًدا وََأْنَت َخْيُر اْلوَاِرِثيَن} 
الدَُّعاِء} {َربِّ َال َتَذْرِني 

ÖÜ��»€a@ıb��«Ö

العدد:
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ــــــّرم، العاِلم  مك إنســــــان 
الخّلص  والعلمــــــاء 
الحقيقيون هم الذين يخشون اهللا 
حق خشيته، ألنهم عرفوا عظمته 
من هذا الكون الذي أبدعه وصاغ 

نظامه.
والعلم اليوم وقبل اليوم قيمة عظمى 
من القيـــــــــم، والقائمون بالبحث في 
قوانينه  واكتشـــــــــاف  الكون،  أسرار 
وسيرته، وهم قاطرة التقدم البشري، 
وٕانشاء الحضارات في هذا العالم.

فالعلم يؤدي إلى تيســـــــــير شـــــــــؤون 
الحيـــــــــاة، وعالج مـــــــــا يصيبها من 

أوضار، وأمراض، ومتاعب.
واإلنســـــــــان في حقيقته كائن مكّرم 
ال يجـــــــــوز العدوان علـــــــــى وجوده 
الجسماني والنفساني، بقطع النظر 

دينه، وجنســـــــــه، ومذهبه في  عن 
الحياة.

لكن نرى اليوم المجرمين يتحّينون 
الفـــــــــرص، ويســـــــــتعملون تقنيـــــــــات 
شيطانية الغتيال العلماء، والعلم، 
واالحتيـــــــــال بكل وســـــــــائل الشـــــــــر 

للعدوان عليهم.
فهذا االغتيال لعاِلم نووي، الشهيد 
محســـــــــن فخـــــــــري زاده رحمه اهللا، 
فساد في األرض، وشر فظيع من 
شرور الشياطين، شياطين اإلنس، 

فمن هو هذا الشيطان المريد؟
إنه شيطان هؤالء الصهاينة الذين 
دأبهم الشر والبحث عن ضحاياه 
بالمكر والخداع، وهو ما يســـــــــمى 
الجوسســـــــــة،  بالموســـــــــاد، شـــــــــبكة 
والشر، والمكر، واالغتيال، اغتيال 
علماء  واغتيال  فلســـــــــطين،  رجال 
المســـــــــلمين، فقد اغتالـــــــــوا العالمة 
واغتالوا  اآلمنة،  النووية  المصرية 
قبل محسن فخري علماء إيرانيين 
آخرين، فهـــــــــذا هـــــــــو الخامس أو 
السادس، فأين علماء العراق الذين 
اختفوا بعد تدميره والعدوان عليه؟

إن الصهاينـــــــــة يخافون من العلم، 
والعلماء في العالم اإلسالمي، فهم 
الذيـــــــــن يمكن أن يضعـــــــــوا ألمتهم 
وسائل الدفاع عن أنفسهم، وتهيئة 

ما يرد أي عدوان عليهم.
والشـــــــــك أن العلم قوة تستعمل في 
الخير، خير اإلنسان، ومن الخير 
األهبـــــــــة للحفاظ على الذات وعلى 
األمـــــــــة، حتى ال تكـــــــــون عرضة 
لألعـــــــــداء، وفريســـــــــة لهـــــــــم، فهذا 
ال يعجـــــــــب الصهاينـــــــــة وأمثالهم، 
ويخشون منه أشد الخشية، يريدون 
أن ينفـــــــــردوا بالعلـــــــــم، والقوة، وأن 
يدمـــــــــروا كل من يســـــــــعى المتالك 
القـــــــــوة العلمية، التي هي أســـــــــاس 
كل قوة أخرى، والغرب ســـــــــاعدهم 
على ذلك، فإن فرنســـــــــا أجرت في 
بالدنا التجارب النووية، وأحضرت 
معها الصهاينة، وســـــــــاعدتهم على 
امتالك الطاقة النووية واألســـــــــلحة 
الفتاكة النووية، كأنهم اتفقوا على 
أن يبقى العالم اإلســـــــــالمي ضعيفا 
واهنا وســـــــــوقا لهم، يســـــــــتهلك وال 
ينتج، يشتري وال يبيع، يبقى تابعا 

ال مجال الستقالله بذاته ووجوده.
وهذه الحرب الضروس، التي يقوم 
بها الرئيـــــــــس األمريكي والصهاينة 
على إيران لمنعها من الدفاع عن 
شـــــــــعبها وحضارتهـــــــــا، والتضييق 
على شـــــــــعبها في معيشته وحياته 
االقتصادية، وقهر أهل فلسطين، 
ومنـــــــــح الصهاينـــــــــة كل ما يريدون 
لتدمير الشعب الفلسطيني، ونهب 

أرضه.
الشـــــــــيطانية من  الســـــــــبل  إن هذه 
اغتيال العلم والعلماء ال تزيد إيران 
إال مضيا في ســـــــــبيل اســـــــــتقاللها 
وتنميـــــــــة العلـــــــــم، والتقـــــــــدم التقني، 
وشعب إيران شـــــــــعب أبّي ال يقبل 
العرب  يفعـــــــــل بعض  التبعية كما 
اليوم في تخاذلهـــــــــم، وتحالفهم مع 
عدوهم المحتل لمقدساتهم، تحالف 
ذل وهوان، فقـــــــــدوا كل غيرة على 
لعدوهم  أنفسهم  وباعوا  مقدساتهم، 
مجانـــــــــا، وأتـــــــــوا بالصهاينـــــــــة على 
ضفـــــــــاف الخليج لمواجهـــــــــة إيران 
مباشرة، وإلشعال الحروب الظاهرة 

والخفية في هذه المنطقة بأسرها.

إن قتل هذا العاِلم النابغة العبقري 
خسارة إليران وأي خسارة، ما كان 
إليـــــــــران أن تغفل هذه الغفلة، لفتح 
ثغرة فـــــــــي عمق بالدهـــــــــا، وتترك 
هذا العالم فريســـــــــة ألعدائها، ولم 
تأخذ حذرها، وقد ســـــــــبق أن اغتيل 
علماؤها في أرضهم، وعلى إيران 
أن تمضي في تحدي هذه الكارثة، 
والشـــــــــك أن علماء آخرين يخلفون 
هذا العاِلم الشهيد، ويمضون أكثر 
من ذي قبل فـــــــــي البحث، وصنع 
التقنيـــــــــة التي تحمـــــــــي وطنهم من 
اغتيال العلـــــــــم، والقدرة على التقدم 
الحضاري، وٕايـــــــــران ذات حضارة 
عريقة وليست بنت اليوم القريب، 
إن إيران ستنطلق وتضمد جراحها، 
وتهـــــــــزم أعداءهـــــــــا، كمـــــــــا عودتنا 
بثورتها التي قضت على الطغيان، 

واالستبداد االمبراطوري الغاشم.
منظمة  ســـــــــتقرر  ماذا  والســـــــــؤال: 
التعاون اإلســـــــــالمي هـــــــــذه األيام؟ 
وهل تستيقظ من ســـــــــباتها وتجدد 
نفسها وتتخلص من خذالن بعض 

أعضائها التّبع؟ اهللا أعلم. 
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صدر مؤخرًا كتاب «األرض الموعودة»، وهو 
ــــــرات الرئيس األمريكي  الجــــــزء األول من مذك

األسبق باراك أوباما. 
ومن المتوقـــــــــع أن تصدر هذه المذكرات بأكثر 
من 20 لغة حول العالم بما فيها العربية، وقالت 
صحيفـــــــــة الجارديان البريطانيـــــــــة أن المذكرات 
بمثابة «قصة جديـــــــــدة» تتضمن فصوال هامة 
لرئيس شـــــــــكلت إدارته عالمة فارقة في التاريخ 
األمريكي الحديث، مشـــــــــيرة إلـــــــــى أن مذكراته 
األولى التي حملت اســـــــــم «أحالم من والدي»، 
ســـــــــلطت الضوء على نشـــــــــأته باعتباره ابًنا ألم 
أمريكية مولودة في كنســـــــــاس وأب كيني ودخل 
المسرح السياسي الوطني في المؤتمر الوطني 
للحزب الديمقراطي لعام 2004، بخطاب مثير 

حول الحلم والوعد األمريكي. 
ويغطي الكتـــــــــاب الجديد فترات من مســـــــــيرته 
السياســـــــــية األولى، وحملته االنتخابية في عام 
2008 إلـــــــــى بقيـــــــــة أحداث أخـــــــــرى حتى عام 
2011.. وبحســـــــــب وســـــــــائل اإلعالم الغربية، 
فقد تصدَّر الكتاب بســـــــــرعة قوائم الكتب األكثر 
مبيعًا، بعد أن وصلت مبيعاته األولية في أيام 
قليلة إلى أكثر من 900 ألف نســـــــــخة. وكان 
اختيار العنوان الفتًا جدًا، وحسب مقال الكاتب 
الخليجي حســـــــــين شبكشي، فاألرض الموعودة 
لها ُبعد ديني مســـــــــيحي عميق ومهم، فاللفظ قد 

جاء في ســـــــــفر التثنية في العهـــــــــد القديم، عن 
النبي موسى - عليه السالم – وأتباعه، لكنها 
أيضًا لها بعـــــــــد عاطفي في الوجدان األمريكي 
عامة والمجتمع األسود الذي يتحدر من أصول 
إفريقيـــــــــة منه تحديدًا. فالعبـــــــــارة مرتبطة بواقعة 
تاريخيـــــــــة تحديدًا في الخطاب والعظة الوداعية 
األخيرة التي ألقاها زعيم الحقوق المدنية القس 
مارتـــــــــن لوثر كينغ في كنيســـــــــة بمدينة ممفيس 
بوالية تينيســـــــــي األمريكيـــــــــة، وُعرفت بخطاب 
«وصلت إلى قمة الجبـــــــــل»، واعتبرها أتباعه 
استشـــــــــرافًا  لوداعه، وخصوصًا أنه اغتيل في 

اليوم التالي .. 
فـــــــــي الخطاب يقـــــــــول كينغ: «رأيـــــــــت األرض 
الموعـــــــــودة، وٕان لـــــــــم أكن معكـــــــــم حينها، فإني 
أريدكم أن تعلموا أننا كمجموعة ناس ســـــــــنصل 
إلى األرض الموعودة». وحين تم اإلعالن عن 
فوز باراك أوباما فـــــــــي االنتخابات األمريكية، 
اســـــــــتذكر أنصاره خطاب كينـــــــــغ، واعتبروا ما 

حصل تحقيقًا لما توقعه الرجل. 
ومـــــــــن جهة أخرى، فوصول بـــــــــاراك أوباما إلى 
سدة الرئاسة، كان حالة عاطفية شعبية عارمة 
بامتياز، ليس في أمريكا وحدها فحســـــــــب؛ لكن 
على المستوى العالمي أيضًا. فكان فوزه بمثابة 
انتصار جميل على العنصرية بشـــــــــكل رمزي 

أخاذ. 
يغطـــــــــي الكتاب الضخم الذي يتكون من 768 
صفحة، وقائع سياســـــــــية مختلفة جدًا، قد ينتقده 
عليهـــــــــا أعداء ومعارضون، لكنه ما دام انتخب 
بطريقة نزيهة وعلنية وشفافة، فالرجل ال يخشى 
لومة الئم.. وفي إمكان حتى أنصاره ومعارضيه 
متابعتـــــــــه قضائيا على ممارســـــــــات خاطئة أو 
اجتهادات ما فـــــــــي قضية من القضايا المحلية 
أو ملف كيت وكيت في السياســـــــــة الداخلية أو 
الخارجية ألمريكا، أو حتـــــــــى جره للعدالة أمام 

كاميرات العالم إن كانت هناك ملفات غش أو 
محسوبية ما أو غيرهما .. 

 لكن القصص واألســـــــــرار التي يرغب االطالع 
عليها القارئ العربي خصوصا في هذه المذكرات 
الغربية، ومن زعيم أسبق ألقوى دولة في العالم، 
هي بعض قصص وأســـــــــرار سرايا حكام دولنا 
العربية واإلســـــــــالمية، التي جنت على شعوبها 
طمعا في حكـــــــــم أزلي أبدي، جاء بخراب على 
األخضر واليابس كما تعيشـــــــــه شـــــــــعوبنا، على 
الرغم مما حبـــــــــى اهللا المنطقة بخيرات وثروات 

طبيعية ال حصر لها وال عد... 
وقد أثرت هذه النقطـــــــــة تحديدا، ألن في كتابة 
المذكرات عموما جانبا نفســـــــــيا شخصيا هاما، 
رغـــــــــم ذلك في دولنا العربيـــــــــة، حتى وٕان كتبت 
مذكرات لشـــــــــخصية عربية ما في حياته وذكر 
فيه أمورا عادية ال تســـــــــمن وال تغني من جوع، 
فهـــــــــذه المذكرات لن تطبع إال بعد وفاة صاحبها 
بسنوات، وقد تطبع أحيانا مبتورة بمقص رقيب ال 
نعلمه، وبالتالي ال تعقيب وال حساب ومحاسبة، 
ناهيك عـــــــــن المتابعات القضائيـــــــــة... وجزائرنا 
والعالم العربـــــــــي عموما يزخر بهذه النماذج من 

المذكـــــــــرات، عن رحيل كتـــــــــاب ومفكرين كانوا 
ضحيـــــــــة هؤالء الحكام المســـــــــتبدين، ونكاية في 
العالم أو المفكر قد تذكره وسائل إعالم النظام 
بأنه كان وطنيـــــــــا وكان مناضال و .. على حد 
قول المثل الجزائري «كي عاش، عاش مشتاق 

تمرة، وكي مات علق له عرجون».. 
إذن كخالصـــــــــة لقضية التكريـــــــــم والمكرمات، 
ال يجـــــــــب أن يغيب علينا أنـــــــــه منذ األزل لدى 
العـــــــــام والخاص،  تكريم العـــــــــرب للموتى دون 
األحياء، كانت والزالت عادة متأصلة ومتجذرة 
منـــــــــذ فجر التاريخ، وليس وليدة اليوم، واألصل 
تكريم اإلنسان حيا وميتا على حد سواء، وفتح 
باب نشـــــــــر المذكرات بكل الوســـــــــائل المكتوبة 
والمســـــــــموعة  والمرأية، ألنه من أبسط معاني 
الشـــــــــكر وحقـــــــــوق المواطنة .. ويبقى الســـــــــؤال 
مطروحـــــــــا، متى يكـــــــــرم الكرام فـــــــــي مجتمعاتنا 
وهـــــــــم أحياء، ليكونوا عبرة وقـــــــــدوة لغيرهم عبر 
األجيال، فحق االعتراف بالفضل ألهل الفضل 
من شيم الكبار ونبلها، دوال كانت أم مؤسسات 
وهيئـــــــــات..  و«اهللا غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس ال يعلمون». 

@CÒÖÏ�����«Ï����‡�€a@ûâ˛aD@@lb�����n◊
@_lä�����»€a@‚b���ÿy@âaä��çc@ú��»i@b��flb��iÎc@paä���◊à���fl@—�����íÿnç@›Á@@

@Zèiby@Û–�ñfl@Ü‡™@Nc
aäéÌÏç@O@—Ó‰u
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