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إن الحادي عشر من ديسمبر، عام 1960، هو يوم ليس كباقي األيام، فقد امتزجت فيه األنغام باأللغام، وانطلقت فيه األقدام نحو اإلقدام، 
وتحرر فيه المواطن الخاص والعام، من األوهام. إن مظاهرات ديسمبر، هي التجسيد العملي، لشعارات أول نوفمبر، حيث تم التعبير بصدق 
عن المشاعر، ووعي الضمائر، وتجلي البصائر، فتزين الجزائريون والجزائريات –َعلنا- بَعلم الجزائر. ظهر –إذن- ما كان خفيا، يوَمها- من 

األشواق، فُحملت الجزائر، على األعناق، وُحبست الدمعة في األحداق، وآذن فجر الجزائر المستقلة باإلشراق.
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الطريــــق األمثــــل لالستفـــــادة 
من مواقع التواصل االجتماعي

رابعا: الثبيت والتبين:
ش���������بكات التواص���������ل فضاء مفتوح، وعال���������م ترتاده كل 
المخلوق���������ات، تنش���������ر فيها األخبار الس���������ارة والضارة، 
وتترك على نفس���������ية الس���������امع حزنا أوسرورًا، ومن هنا 
حث الشرع على التثبت في نقل األخبار، والتحقق مما 
يتم تداوله على مواقع التواصل االجتماعي، بحيث ال 
تكون أماكن لنشر الش���������ائعات والمعلومات المغلوطة 

والمضللة. 
وكما قيل فالش���������يخ »قوقل« حاطب ليل وجارف سيل، 
وفيه الغث والس���������مين، وعلى المس���������لم أن يكون فطنا 
ال يقع فريس���������ة س���������هلة لمثل هذه األمور يقول تعالى: 
»َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِس���������ٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأْن 
ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن«.

]الحجرات.[
والمسلم مطالب بالتثبت من المعلومات، والرجوع إلى 
مصادرها، والتحقق منها قبل أن ينشرها ويشارك غيره 
في تداولها )partager(، وما تنشره هو تماما كالقول 
الذي تبوح به، فوطن نفس���������ك أن تتعلم قبل أن تتكلم، 
وأن تحفظ منش���������وراتك كما تحفظ لسانك.... ومطالبة 
بالعودة والرجوع إلى أولي األمر في المس���������ألة، وتربية 

األبناء على التثبت. 
خامسا: مراعاة بعض األحكام الشرعية:

أ-حكم التخفي باسم مستعار:
االس���������م عنوان المس���������مى، ودليل عليه,والنسُب شرٌف 
ورفعة، واألصل أن يس���������جل مرتاد وس���������ائل التواصل 
باسمه الحقيقي، وذلك يشعر صاحبه بالمسئولية، ويقلل 
م���������ن حدوث التجاوزات، وفيه مراقبة ذاتية، فال يعتدي 
على الغير، وال على األديان والحرمات، ويستحي من 

نشر التفاهات واألوهام والكذب واألباطيل. 
ذا كان التس���������جيل في هذه المواقع يتطلب توثيقا أو  واإ
يقتضي مس���������ؤولية أو يعبر عن شخصية اعتبارية فال 
بد من اس���������م صريح، ويجوز التس���������جيل باسم ُمْسَتَعار 
لغرض صحيح، كحماية حريته وآرائه، أو الهرب من 
أذى الغير، أو كف الغير عن إزعاجه ومعاكس���������ته... 
وله أن ُيَكنِّي نفس���������ه: بَأِب���������ي َبْكٍر... وأبي حفص، وَُأمِّ 

ُكْلُثوٍم، وأمة اهلل.. وأخت العرب،... 
وقد َكاَن َهْدُيُه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم - َتْكِنَيُة َمْن 
َلُه َولَ���������ٌد، َوَمْن اَل َوَلَد لَ���������ُه. زاد المعاد في هدي خير 

العباد. 
وال يجوز اس���������تعمال االسم المس���������تعار إللحاق األذى 
رس���������ال إزعاجات  الم���������ادي أو المعن���������وي بالغي���������ر، واإ
ومعاكسات، والتلصص ونشر الفساد والسموم، ونشر 
معلومات تشوه األشخاص، أو النشر بدون قيود شرعية 

وال قانونية وال عرفية، والتالعب بالعقول والقلوب. 
وصاحب االسم المس���������تعار يفتقد إلى المسؤولية أمام 
الناس في الكتابة والنش���������ر والتعليق، ومن تسمى باسم 
مس���������تعار وسئل عن اس���������مه الحقيقي، وجب أن يذكر 
اس���������مه الحقيقي حتى ال يكون كاذبا، كما يستحب له 
أن ال يختار من األس���������ماء المس���������تعارة ما يختص به 
النصارى وأهل الديانات األخرى، من أس���������ماء كمثل 

اسم: »توني«، و»كريس«، و»بطرس«. ....
-وال يجوز للذكر أن يتسمى باسم األنثى- وال األنثى 
تتس���������مى باس���������م الرجل- ليوهم الناس بغية التس���������لية 
الرخيصة، ويتالع���������ب بالعواط���������ف، واألفضل للمرأة 
إذا خاف���������ت من اإلزعاج أن تكني نفس���������ها، إذا لم تكن 
شخصية عامة معروفة، وذلك لتقي نفسها وأسرتها. 

-وال يجوز فتح حس���������اب باسم شخص آخر وهو من 
الغش المحرم، وانتحال الشخصية محرم بالشرع مجرم 

بالقانون. 
...وللحديث بقية إن شاء اهلل تعالى.

أ. خلضر لقدي 
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حدثنا تالميذ ابن باديس
سلسلة يف مخس وعشرين حلقة 

أو تزيد، تتناول مواقف مفيدة، 
وجيزة وطريفة، يرويها تالميذ 

اإلمام "ابن باديس" عن شيخهم، 
مع ترمجة مقتضبة تعّرف بالتلميذ 

الراوي)سريته(. 
إعــــــداد :

أ. عيسى عمراني

آخر حمنة أمّلت بابن باديس
)1902م-  س������لطاني  اللطي������ف  عب������د 
1984م(: ولد بالقنطرة من والية بس������كرة، 
حف������ظ القرآن الكريم وتلق������ى مبادئ العلوم 
بس������يدي عقبة وطولقة، ثم واصل دراسته 
بجامع الزيتونة بتونس وعاد لخدمة وطنه 
العام 1929م، فانضم إلى جمعية العلماء 
المسلمين منذ تأسيس������ها، ثم عّين أستاًذا 

فناظرًا بمعهد ابن باديس. 
ش������ارك في الثورة التحريرية، وحّرر مقّرر 
مؤتمر الصومام بمنزله، وبعد االس������تقالل 
ش������غل منصب إمام مس������جد »كتش������اوة« 
بالعاصم������ة، ث������م انخرط في س������لك التعليم 

الثانوي. 
م������ن آث������اره القلمية: المزدكي������ة هي أصل 
االش������تراكية، س������هام اإلس������الم، في سبيل 

العقيدة اإلسالمية، مذكراته. 

كثيرة ألّمت باإلمام »ابن باديس« حمن 
الخاص���������ة والعامة،  في حيات���������ه 
ذكره���������ا تالميذه ومقرب���������وه، فتجاوزها جميعا 

بإيمان وتجلد، محتسبا أمره إلى اهلل. 
فبعد إتمام دراس���������ته بتون���������س العام 1913، 
توفيت والدته، ومن���������ع من التدريس بالجامع 
الكبير بقسنطينة، وتوفي ابنه الوحيد »عبده 
إس���������ماعيل« في حادثة أليمة سنة 1919م، 
وقام بتسريح زوجه بإحسان بعدها، وتعّرض 
لحاول���������ة اغتي���������ال الع���������ام 1926م، ودّبرت 
مكيدة لالس���������تيالء على قيادة الجمعية العام 
1932م ،واتهم���������ت )الجمعي���������ة( باغتي���������ال 
المفتي »كح���������ول« العام 1936م، وش���������هد 
الذكرى المئوية المشؤومة الحتالل قسنطينة 
العام 1937م متصديا لالحتفال بها، ومحن 

أخرى. 
أّما آخر محنة أصابت الشيخ، فكانت غداة 
الح���������رب العالمية الثانية، عندما فرض عليه 
حضر التجوال، من قبل اإلدارة االستعمارية، 
خاصة بعدما رفض تأييده لحربها ضد ألمانيا، 
فمن���������ع من التنقل ومبارحة مدينة قس���������نطينة 
،ونف���������ي رفيق���������ه »اإلبراهيمي«إل���������ى »آفلو« 
للسبب نفسه، فاضطر إلى التنقل خفية دون 
أن يستس���������لم، وبقي على تلك الحال، إلى أن 
اختاره اهلل إلى جواره،فغادر الدنيا ولم يحقق 
ما كان يصبو إلي���������ه، حتى ذهب فريق إلى 
أن���������ه مات كمًدا نتيجة أوض���������اع البالد، وما 
نجم عنه من انعكاسات على المجتمع وعلى 

العمل الدعوي ونشاط الجمعية وأبنائها. 
ويش���������اء اهلل بعد س���������نين أن تفرض اإلقامة 
الجبرية على تلميذه »س���������لطاني«الذي تألم 
لمحنته، فلم يغادر بيته في الجزائر المستقلة، 

إلى أن غادره إلى مثواه األخير. 

احللقة الثالثة:احللقة اخلامسة  والعشرون
تعزيز االستقرار األسري يف ظل الوسائط التكنولوجية احلديثة:

يف البداية وجب ضبط المصطلحات وتجلية 
المفاهيم وحماية القيم والمبادئ قبل تفسير 
الظواه������ر واألحداث فتلك القي������م والمبادئ 
التي غرس������ها اهلل في فطرتنا البشرية هي 
التي تس������اعدنا على  المفاهيمية  الخريطة 
س������لوك الصواب في معرك������ة الحياة ورحلة 
الدنيا وتمنعنا من الضالل والضياع، فالقيم 
والمبادئ اإلنس������انية المغروسة في الفطرة 
والتي أعاد القرٱن الكريم وس������نة المصطفى 
صلى اهلل عليه وسلم لها فاعليتها وحيويتها 
هي خطوط حمراء ثابتة ال تقبل التجزئة أو 

التفتيت أو التجاوز تحت أي ظرف كان!
ليست  فلس���������طين  أرض   -1
رقعة جغرافي���������ة حدد حدودها 
بعد  البريطان���������ي  اإلنت���������داب 
س���������ايس بيكو كم���������ا أنها أبدا 
ليس���������ت ما تبقى من أرخبيل 
وج���������زر في الضف���������ة الغربية 
وقطاع غزة مما لم تصل أداة 
االحتالل الصهيوني إليه ولن 
تكون كذل���������ك وتبقى األرض 
فلس���������طينية  أرضا  المحتل���������ة 

وليست الكيان الصهيوني.
ه���������ي  فلس���������طين  أرض   -2
بذاتها ومتمايزة  متميزة  أرض 
عن غيرها فهي أرض مقدسة 

مباركة تلتقي فيها أبعاد عالم الغيب )السماء( 
وعالم الشهادة )األرض( وهي أرض مقدسة 
كتب فصول قداس���������تها استئمان اهلل لألنبياء 
والعلماء والعظماء س���������يادتها وأمانة الحفاظ 
عليه���������ا، ال تنتق���������ل واليته���������ا ووصايتها عبر 
الملكي���������ة اإلثني���������ة والتاريخية ب���������ل باألحقية 

اإليمانية واإلستحقاق العملي االستخالفي.
3- لطالما انتزعت سيادة األرض أقوام بائدة 
زائلة لم يمنعها إدعاء ملكية األرض الخلود 
فيها، فكم���������ا زال الحثيون والفراعنة والعمالقة 
واالش���������وريون والبابليون والف���������رس والهيليون 
والبريطانيون،  والصليبي���������ون  والبيزنطي���������ون 
سيزول الصهاينة والخونة المعتمدون عليهم 
للبق���������اء، فمهما تغي���������رت الجغرافيا لن تتغير 
معالم المكان ولن تتغير ملكية األرض ولن 
تنتقل للمغتصب وتنت���������زع من أهلها بفرض 

الواقع.
4- زي���������ارة األراض���������ي المحتل���������ة المنهوب���������ة 
المس���������لوبة تحت أي سبب وظرف مهما كان 
يعتبر بوضوح شرعنة لالحتالل الصهيوني 
الذي يحتل األرض ويدنس المقدسات ويؤذي 
ال اإلنسان الفلسطيني ويسلب حقوقه وينتهك 
حريتهه بالقت���������ل والمحو والتش���������ريد والتهديد 
بل يستهدف فطرة كل ش���������ريف بتغيير القيم 
فس���������اد الذاكرة والتشكيك فيها حتى  وقلبها، واإ
يس���������هل قبول الظلم والفس���������اد واالنتهاكات، 
فيصبح المحتل صاح���������ب األرض والمدنس 
له���������ا حاميا لها، بل تصب���������ح زيارة االحتالل 
بسبب رياضي أو غيره )ولو أن في ذلك أمرا 

واقعا( أمرا عاديا.
5- زيارة األرض الفلسطينية المحتلة تحت 
أي س���������بب هو وقوف إل���������ى جانب االحتالل 
دع���������اء أن التطبييع  ومش���������اركة لجرائم���������ه واإ
الرياضي بعيد عن التطبيع السياسي هو إما 
س���������ذاجة عاطفية تريد التبرير للخيانة وهي 
بذلك أولى خطوات قلب القيم الى أضدادها، 
أو جهل باألدوات الصهيونية الساعية لرفع 
المفروضة  والديبلوماسية  السياس���������ية  العزلة 
عليها من أحرار العالم بس���������بب جرائم الكيان 
الغاصب وجهل بخطر التطبيع بكل أشكاله 
على وعي األمة والفطرة اإلنس���������انية وخطر 
الكيان على أوطاننا العربية اإلس���������المية ال 
على الفلسطينين وحدهم. أو مسلوب الفطرة 
حلت النظرة الصهيونية بأساطيرها ونظرياتها 

محل القيم القرانية والنبوية واالنس���������انية التي 
ك���������رم اهلل بها اإلنس���������ان فرض���������ي بالخضوع 
والخنوع والقب���������ول باالحتالل أو خائن مطبع 
يري���������د أن تعم الخيانة حت���������ى يفك عزلته عن 
المجتمع ويعدي أمته بفيروس ينخر الجس���������د 
كله فتنقص مشاعر الذل والخيانة المسيطرة 

على عقله وقلبه.
6- ب���������وداوي س���������يكون أول رياضي جزائري 
يخون ال الشعب الفلسطيني فقط كما يتصور 
البعض بل س���������يخون التاريخ المشرف للثورة 
الجزائرية وللشعب الجزائري وللدولة الجزائرية 
)الموق���������ف الرس���������مي( الذين رفض���������وا العدو 
الصهيوني وش���������رعنة وج���������وده رغم الضغوط 
واالبت���������زازات التي ال يمك���������ن أن تظهر أمام 

الحجم الهزيل للضغط على رياضي.
7- بوداوي س���������يكون االختراق الفاشل األول 
للكيان الصهيوني للساحة الرياضية الجزائرية 
العصية على االختراق. ساحة أرقت الكيان 
الصهيوني فعزلته وأساءت وجهه منذ البطل 
مزي���������ان دحمان���������ي واالبطال الذي���������ن أصلوا 
للمقاومة الرياضية، أبطال ملكوا القلوب رغم 
أنهم تخلوا عن األلقاب الرياضية 
التي تعبوا ألجلها، فش���������تان بين 
كتابة تاريخ المجد والشرف وكتابة 
الخض���������وع والخنوع لالبتزاز حتى 
ال نق���������ول الخيان���������ة الحقيقية لقيم 
نوفمبر وأصالة الشعب الجزائري 

وشرف الرياضيين الجزائريين
8- ل���������م أكن أنتظ���������ر من العب 
محلي نما ف���������ي الجزائر وترعرع 
والنخوة  الش���������رف  في صح���������راء 
والع���������زة والق���������ران أن يس���������لك هذا 
ال���������درب ال���������ذي لن يس���������يئ فيه 
للجزائر العظيمة وألهل الصحراء 
األمجاد بل سيخسر فيها شرفه وقيمه ومحبة 
الجزائريين له، سيسقط في عيون الجزائريين 
ويهوي رصيد شعبيته الفتية فتصبح ضحلة 
تكاد تؤول إلى العدم، س���������يمثل بوداوي نفسه 
لكنه سيوسخ جواز الجزائر الذي سقي بدماء 
الشهداء بختم ومداد الخونة الصهاينة الذين 
كان بعض من صهاينتهم في  الجزائر سببا 

في احتالل فرنسا للجزائر.
9- لقد شرف العبون جزائريون تربوا خارج 
الوطن القيم الوطنية ول���������م يخونوها فرفضوا 
الذهاب للكيان الصهيوني فش���������رفوا انتمائهم 
للوط���������ن رغم أنه���������م تربوا بعي���������دا عنه ومالوا 
لل���������روح الجزائرية التحرري���������ة الرافضة للظلم 
بدل الخض���������وع للمطامع والمخاوف فالتاريخ 
ال يمكن ان تكتبه القلوب الخانعة الخاضعة 
المترردة المرتعشة بل قلوب االسود ولو تربوا 

بعيدا عن الوطن.
* لم���������ن يظنون أن الزيارة بريئة وأنه لم تكن 
ضغوطات على الالعب من االدارة الرياضية 
الفرنسية  فلينظروا الى خبث االلة االعالمية 
للنادي، كيف ركز حس���������اب الفريق الفرنسي 
على بوداوي وكأنه مستهدف بتسليط الضوء 
على سفره من ناحيتين اثنين، من ناحية كون 
صورت���������ه أول صورة في الس���������توري والتركيز 
على كتابة وجهة السفر فيها دون غيرها من 
الالعبين والتأكيد بعدها صوتا وصورة على 
نزول بوداوي دون غي���������ره من الالعبين من 
الحافلة عند الوصول للمطار قبل المغادرة. 
وكان ذلك أداة إخبار بأن الالعب لن يتخلف 
عن الزيارة التي راه���������ن الكثير أنه لن يكون 

فيها!
في األخير سعيد كل السعادة بحجم الرفض 
المطلق للزيارة رغم ما لالعب من مكانة في 
نفوس الجزائريين إال أن خيانة القيم الوطنية 
والمبادئ االسالمية تحت أي دعوى ال يمكن 
أن يقبل وفي الوقت نفسه أؤكد على وجوب 
اليقظة لتبصير الس���������ذج وتوعي���������ة الجاهلين 
بأخطار التطبيع بأش���������كاله المتعددة والتدافع 
م���������ع الخون���������ة المطالبي���������ن بالتطبيع فخطر 
االختراق الصهيوني الهادف لتمهيد التطبيع 
السياسي يمر عبر اضعاف المناعة االيمانية 
والعقدية الصلبة للجزائرين الرافضين للتطبيع 
عب���������ر هذه االختراقات الفردية التي س���������تؤكد 
على وحدة الجزائريي���������ن وتكاتفهم في رفض 

التطبيع.

حماولة التطبيع الرياضي... بوداوي منوذجا!

د. مراد كادير 
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إن الذين عاش���������وا مظاهرات ديس���������مبر 
فس���������اهموا في تنظيمها، واكتووا بنيرانها 
ليدركون، أن ه���������ذه المظاهرات لم تكن 
نما كانت  عفوي���������ة، وال حدثا عاب���������را، واإ
النتيجة العكسية، لمقدمات خاطئة، ظل 

العدو الفرنسي يروّج لها.
فالمظاهرات االستفزازية العدوانية، التي 
قام بها المستوطنون الفرنسيون يوم 13 
ماي 1958، قد كانت الحافز، إلخراج 
الوعي الوطني الذي ظل محتبس���������ا في 

الشرايين.
لذلك عندما خرجت إلى العلن مظاهرات 
ديسمبر 1960، جاءت قوية، وشعبية، 
وشمولية، فقّدمت مجموعة من الرسائل، 
إلى المستعمرين الفرنسيين، والمستوطنين 
لى الرأي العام  العنصريين في الداخل واإ
الدول���������ي، بجميع تنظيمات���������ه في الخارج 

ومن هذه الرسائل:
-1 التنظيم المحكم، الذي اتسم بالشجاعة 
واالنضباط، وتأصيل الش���������عارات الجلية 

الواضحة على جميع المستويات.
-2 مثلت مظاهرات ديسمبر، ما يعرف 
بلغة اإلعالم المعاصر، بالربيع العربي 
الحقيق���������ي، وبالحراك الش���������عبي األصيل 

والنبيل.
-3 مثل���������ت مظاهرات ديس���������مبر أيضا 
استفتاء حقيقيا لالستقالل الوطني، َحكم 
بالبطالن عل���������ى األطروحة الكولونيالية، 
عالمه���������ا المضلل، ال���������ذي كان يروّج،  واإ

ألسطورة الجزائر فرنسية.
-4 قّدمت المظاهرات الشعبية، خطابا 
المتحدة،  العامة لألمم  واضحا للجمعية 
الت���������ي كان���������ت تبحث آن���������ذاك )يوم 14 
ديسمبر 1960( مش���������روع إعالن حق 
الش���������عوب المستعمرة في الحصول على 

استقاللها الوطني.
-5 َحَمت المظاهرات الش���������عبية، ظهر 
المجاهدين في الجبال، من جنود جيش 
التحري���������ر الوطني، فعّززت فيهم اإلرادة، 
وقّدم���������ت لهم الدعم المعن���������وي، لتكليفهم 
بالريادة والقيادة، والتأكيد على أّن، الزمن 
المتبقي، أصب���������ح قليال، للحصول على 

االستقالل والسيادة.
وها هي الحقائق التاريخية، بدأت تتجلى 

من داخل صفوف العدو الفرنسي نفسه، 
وه���������ذه صحيفة  بذنوبهم«،  »فاعترف���������وا 
»العالم الدبلوماس���������ي الفرنسية« تضطر 
إل���������ى االعت���������راف بالحقيق���������ة التي ظل 
العدو يتكتم عليها، س���������واء بالنسبة لعدد 
ضحايا المظاهرات، أو بالنسبة لحجمها 

وأهميتها.
وها هو المؤرخ وعال���������م االجتماع ماتيو 
-Mathieu Rigou  ريغوس���������ت

te، يكش���������ف للعالم في دراس���������ة تاريخية 
اجتماعي���������ة، أن المظاه���������رات التي تمت 
منذ س���������تين س���������نة خلت، قد كانت مليئة 
بالدروس والمعاني، وكلها، كشفت عن 
زيف األطروحة التي حاولت فرنس���������ا أن 

تقدمها للشعب الفرنسي وللعالم.
وم���������ن هذه ال���������دروس، أن المعركة التي 
كان يخوضه���������ا المكافحون الجزائريون، 
في الجب���������ال لم تكن معركة معزولة عن 
ن زيف »الجزائر  الجماهير الش���������عبية، واإ
الفرنس���������ية«، أو » الجزائ���������ر الجزائرية« 
قد كانت نوعا م���������ن »األفيون« لتخدير 

وتضليل الرأي العام الفرنسي والدولي.
ذن ف���������إن الش���������عب الجزائري صاحب  واإ
ملحمة نوفمبر، ومعجزة ديسمبر، وبطل 
الحراك الشعبي المتجذر، إن هذا الشعب 
يملك كل مقومات الحياة الس���������عيدة، لو 
وجد القيادة الحكيمة، والريادة الس���������ليمة، 
الت���������ي تقوده إل���������ى الخي���������ر، وتدله عليه 

بخطوات عظيمة.
واليوم، ونحن نحيي ذكرى 11 ديسمبر، 
فماذا يمكن أن نستلهم من معانيها؟ هل 
نكتفي بالش���������عارات، وعبارات البطوالت 
دون أن نغوَص في الثوابت، والمقومات؟ 
ماذا نحن فاعل���������ون، إزاء المبادئ التي 
استشهدت من أجلها حاملة العلم الوطني 
في المظاهرات، وحامل الالفتة المخضبة 

بالدماء والمتضمنة للشعارات؟
إن األعياد الديني���������ة والذكريات الوطنية 
يجب أن تظل ملهمتنا، لبناء الغد األجمل 

والمجتمع األفضل، والوطن األمثل.
ولتحقي���������ق ذل���������ك، يج���������ب أن ال نحّمل 
المسؤولية الوطنية، إال لمن أثبت هو أو 
أسرته جدارة القدرة واالستحقاق، كما أن 
المبدأ الذي به، نستطيع أن نحظى بثقة 

الجماهير إنما ه���������و العدل، فالعدل هو 
األوكس���������جين الذي به نقضي على ثاني 
أكسيد الكربون الذي عشش لدى بعض 

المسؤولين، وحتى بعض المواطنين.
فه���������ذا العن���������ف األعمى الذي، تفش���������ى 
ف���������ي أوس���������اط مجتمعنا، وه���������ذه اآلفات 
االجتماعي���������ة، كالمخ���������ّدرات، والكحول، 
وخيان���������ة األمانة، واختط���������اف األطفال 
والنس���������اء، إن هذه الظواهر المشؤومة، 

إنما تفشت بسبب غياب العدل.
إن الجزائ���������ر –يا بني وطني- تئن اليوم 
تحت وطأة مجموعة م���������ن اإلصابات، 
بإصابات داء »الكورونا« ووصوال  بدء 

إلى إصابات أنواع الخيانات الملعونة.
ولس���������نا يائس���������ين، إننا بالرغم من عمق 
الجراحات، وجس���������امة االبتالءات، نظل 
نتطلع إلى من قد يسوقه اهلل، إلى إحداث 
المعجزات، وتجاوز الصعوبات، وتمكين 
الوط���������ن والمواطن م���������ن تخطي الفخاخ 

والمطّبات.
ذل���������ك أن الجزائر، التي بناه���������ا العلماء 
الصادق���������ون،  والش���������هداء  العامل���������ون، 
والمواطنون  المخلص���������ون،  والمجاهدون 
الصامدون، إن هذه الجزائر، ال يمكن أن 
تسقط، مهما عمل على إسقاطها الفّجار، 
ويحاول تمزيق وحدتها الخونة األشرار، 

وتواطأ ضدها عمالء االستعمار.
فصبرا ! صبرا! يا أبناء الجزائر! فمهما 
ادله���������ّم الليل، ومهما طفح الكيل، ومهما 
اش���������تد الويل، فإن القحط سيتلوه السيل، 
ويومئ���������ذ يفرح الجزائري���������ون، بنصر اهلل 

ينصر من يشاء.
إن���������ه نداء صادق من األعماق، إلى كل 
لى كل مواطن صبور،  وطني غيور، واإ
لى كل غني شكور، أن يلتقي الجميع،  واإ
على قاعدة الفرح والسرور قاعدة التوحيد، 
إلص���������الح األم���������ور، وحماي���������ة الثغور، 

وتصفية النفوس التي في الصدور.
وتأسوا بقول اإلمام الشافعي:
َوَلُربَّ نازَِلٍة َيضيُق َلها الَفتى

َذرعًا َوِعنَد الَلِه ِمنها الَمخرَُج  
ضاَقت َفَلّما ِاسَتحَكَمت َحَلقاُتها

ُفِرَجت َوُكنُت َأُظنُّها ال ُتفرَُج  

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

إن احلادي عشر من ديسمرب، عام 
األيام،  كباقي  ليس  يوم  هو   ،1960

فقد امتزجت فيه األنغام باأللغام، 
وانطلقت فيه األقدام حنو اإلقدام، 
وحترر فيه املواطن اخلاص والعام، 
من األوهام. إن مظاهرات ديسمرب، 
هي التجسيد العملي، لشعارات أول 

نوفمرب، حيث مت التعبري بصدق 
عن املشاعر، ووعي الضمائر، 

وجتلي البصائر، فتزين اجلزائريون 
واجلزائريات –َعلنا- بَعلم اجلزائر.

ظهر –إذن- ما كان خفيا، يوَمها- من 
األشواق، فُحملت اجلزائر، على 

األعناق، وُحبست الدمعة يف األحداق، 
وآذن فجر اجلزائر املستقلة باإلشراق.

بقل��وب مؤمن��ة، وراضية بقضاء اهلل وقدره ش��يعت 
جموع املصلني في مسجد مالك بن نبي بنب عكنون، 
ش��يعت في خشوع وبالدموع إمام مسجدها الشيخ 
املصلح الصاحل بن علي، عن عمر ناهز املئة س��نة وسنة، 
وذل��ك يوم اجلمعة 18 ربي��ع الثاني 1442ه� املوافق ل� 

04 ديسمبر 2020م.
والش��يخ صالح بن علي يعتبر من أساطني مسجد 
مالك بن نبي، نذر نفسه لإلمامة والوعظ فيه فكان 
عامل توافق بني كل الفآت االجتماعية، ُعرف باعتدال 

وتسامح اخلطاب، وهو ما أكسبه محبة اجلميع.

إنه الِعصامّي احلاف��ظ لكتاب اهلل، واملتفقه في دين 
اهلل، تلقاه باس��م الثغر، طلق احمليا، يداعب الصغير 

ويالطف الكبير.
وال منلك أمام قضاء اهلل إال أن نعزي أنفسنا فيه، كما 
نعزي كل س��كان حي ماكلي، وحي البريد، وكل من 
عرفوه، داعني اهلل له بالفردوس األعلى، مع الصديقني 

والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقا.
إن العني لتدمع، وإن القلب ليخش��ع، وإنا لفراقك يا 

شيخ صالح حملزونون.
عبد الرزاق قسوم

تعـــزيـــة فــي  وفـــاة  الشــيــخ  الـمصلــــح  الصـــالــــــح
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ننشد اإلصالح والتغيير نحو األحسن، فننتقد ونستاء من األقوال 
والتصرفات ونكثر من األماني، ونطالب الهيئات واألش���������خاص 
بالمبادرة ونتضايق من تثاقل هؤالء وأولئك، لكن كثيرا ما نتفادى 
نقطة البداية وهي توجيه أصبع االتهام إلى النفس والبدء بالذات 
قبل محاس���������بة الغير، فيجدر بنا إًذا ان نوجه ألنفس���������نا أس���������ئلة 
محرج���������ة ضمن خطة علمية وعملي���������ة النطالقنا في اإلصالح 

والتغيير، لكن من غير أن نقع في جلد الذات. 
أس���������ئلة محرجة: هل تحافظ على الصلوات الخمس في وقتها؟ 
هل عندك ورد قرآني يومي؟ هل تلتزم بذكر اهلل دائما؟ هل أنت 
مالزم للدعاء والتضرع في خلواتك، تدعو لنفسك وأهلك وبلدك 
والمسلمين؟ هل يصلي أبناؤك؟ هل تراقبهم؟ كيف هي تسريحة 
ش���������عرهم؟ هل تعرف أصدقاءهم؟ هل أنت متأكد أنهم ليسوا مع 
المخدرات والمهلوسات أم تزكيهم من غير أن تعرف عنهم شيئا؟ 
هل زوجتك محجبة؟ هل تربي بناتها على اللباس الشرعي والعفة؟ 
هل أنت متس���������اهل مع الحجاب المتبرج والتبرج المحجب وتعّده 

مس���������ألة هّينة؟ هل تتقن عملك الذي تأخذ عليه مرتبا أو مقابال؟ 
هل تحرص على الحالل وال تتس���������اهل مع الحرام؟ هل تطالع؟ 
هل تقرأ أم أن وقتك موزع بين الجرائد والتلفزيون وفيسبوك؟ هل 
أنت على اتصال بأقاربك: اإلخوة واألعمام واألخوال وأبنائهم؟ 
هل تزورهم وتحس���������ن إليهم؟ من هم أصدقاؤك: أصحاب الدين 
واألخالق أم تصاح���������ب حتى المنحرفين عقديا وس���������لوكيا ألن 
»قلوبهم بيضاء«؟ ال تنس أن المرء مع من أحّب... بالمناسبة 
م���������ا حال قلبك أنت؟ أفي���������ه إخالص رحمة و ولين أم أنه مخلط 
قاس غليظ؟ هل تتذكر اآلخرة والقبر والحساب والجنة والنار أم 
أنك مس���������لم »دنيوي« فقط؟ هل حدث أن سقطت دموعك خوفا 
م���������ن اهلل وندما على تقصيرك في حقه؟ ه���������ل تتألم لحال أّمتك 
وما تعانيه من االس���������تكبار العالمي والعلمانية المحلية واألنظمة 
المتس���������لطة؟ هل أنت من محبي اإلص���������الح والتغيير؟ إن كنت 
كذلك فاعلم أن هذه األسئلة هي مفتاح كل إصالح وتغيير....

فإياك أخي العزيز أن ترفع الش���������عار وتعمل بعكسه كمن أكثروا 
التباكي على إغالق المساجد فلما ُفتحت لم يعمروها.

بين النقد الذاتي وجلد الذات: النقد الذاتي هو محاس���������بة النفس 
سواء بالنس���������بة للفرد أو األمة، وهو ش���������يء مطلوب الكتشاف 
األخطاء ونق���������اط الضعف وعالجها وتصحيح المس���������يرة، لكن 
المالحظ عند بعض اإلسالميين أنهم حين يكتبون أو يتكلمون 
نما يبالغون في جلد الذات إلى حد  ال يمارس���������ون النقد الذاتي واإ
المازوش���������ية )ذلك المرض النفسي الخطير الذي يجعل صاحبه 
يالمه���������ا واالنتقاص منها(، فهم ال يرون  يتلذذ بتعذيب نفس���������ه واإ

في أمة االس���������الم أي إيجابية وال يبصرون في العلماء والدعاة 
والمصلحين أي محاس���������ن، نظرتهم سوداء دائما، يدعمون ذلك 
غفال األعذار... عندهم الغربيون  بتضخيم األخطاء البسيطة واإ
واليهود وش���������ذاذ اآلفاق أفضل منا في كل شئ، نحن أفسد أمة، 
كل ش���������يء فينا قبيح منحرف، ال أمل فينا إطالقا... كال وألف 
ال،هذا س���������لوك ينّم عن مرض نفس���������ي، في حين أننا ندعو إلى 
ممارس���������ة النقد الذاتي بكل جرأة دون أن نغفل أن لدينا محاسن 
ديني���������ة وأخالقية وحضارية واضح���������ة تحتاج إلى التفعيل ال إلى 
اإلنكار... فينا رجال خّيرون ونساء خّيرات، علماء فحول، دعاة 
مقتدرون، مصلحون ال يخلو منهم زمان، وال تكمن الرجولة في 
إن���������كار هذا –أي االصطفاف مع العلمانيين الالدينيين والمزايدة 
عليه���������م – ولكن في اإلحاطة بالص���������ورة كلها ال بنصف الكأس 

الفارغ وحده.
فينا كثير من العيوب؟ نعم، نذكرها لمعالجتها ال للتلذذ بتضخيمها 
وتسويقها كأنها صفتنا الوحيدة أو كانها شيء مالزم لشخصيتنا، 
وكأننا متمسكون بها إلى النهاية.. ليس فينا إيجابيات أبدا؟ على 
األقل نحن مؤمنون، طاهرون، الكفر أبغض ش���������يء إلينا، أمتنا 
ضعيفة لكنها موجودة تقاوم لتعود لوحدتها وقوتها، األمم األخرى 
تتقلب في النعيم المادي ونحن متخلفون؟ نعم لكن أعلى نس���������ب 
اإلجرام واالنتحار وأنواع المفاسد موجودة هناك أكثر بكثير مما 
نعاني���������ه نحن، وذلك بفضل مكانة الدين واألخالق مهما ابتعدنا 

وتساهلنا ورّقت عالتنا بالدين واألخالق.
إًذا نعم للنقد الذاتي، ال للمازوشية.

فـــي اإلصــــالح والـمحــــاســبـــة والـمـــازوشــيــــة

األوه������ام التي عمرت طوي������ا مقولة من 
»فرنس������ا بلد حقوق اإلنسان« ،ولعل 
آخر ضربة وجه������ت لصحة هذه المقولة هي 
ما  قام به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
عند اس������تقباله للرئيس المصري عبد الفتاح 
السيس������ي الذي خص������ه بأرفع مس������توى من 
التش������ريفات  خال زيارته الرس������مية لفرنسا 
التي اس������تغرقت ثاثة أيام )6 إلى 8 ديسمبر 
2020( في حين تش������هد مص������ر تحت حكم 
الرئيس عبد الفتاح السيس������ي � حسب  تقارير 
منظمات حقوق االنس������ان في العالم �  أخطر 
المراحل في انتهاك حقوق اإلنس������ان، وهذا ما 
جعل أحد مسؤولي الفيدرالية الدولية لحقوق 
اإلنس������ان يقول عن فخامة البروتوكول الذي 
خصت به ه������ذه الزيارة: »مندهش������ون لقيام 
فرنسا بمد السجاد األحمر لديكتاتور، في وقت 
يوجد أكثر م������ن 60 ألف معتقل في مصر«. 
أم������ا الرئي������س الفرنس������ي فقد طم������أن ضيفه 
المصري على أن وضعية حقوق اإلنسان في 
مص������ر هي آخر اهتماماته، أو أنها لن تكون 
أهم من التجارة وتحصيل الدوالرات الكثيرة من 
صفقات األسلحة، إذ أكد ماكرون خال لقائه  
بالسيس������ي: »أن مبيعات األسلحة الفرنسية 
لمص������ر في المس������تقبل لن تكون مش������روطة 

بتحسين حقوق اإلنسان هناك«. 
لقد أصبحت مصر من أهم زبائن فرنس���������ا في 
مجال شراء األس���������لحة، بعد اقتنائها  لمجموعة 
م���������ن طائرات »راف���������ال« المقاتل���������ة ذات الكلفة 
المرتفع���������ة ،كما باعت فرنس���������ا  لمصر بارجتي 
»المسترال« ،وهما سفينتان حربيتان متطورتان  
اش���������ترتهما مصر ف���������ي عهد الرئيس الس���������ابق 
فرانسوا هوالند بتمويل سعودي،  وتقدر صفقات 
األسلحة بين فرنسا ومصر بمليارات الدوالرات، 
حيث تقدمت فرنسا في مجال مبيعات األسلحة 

ومختل���������ف المع���������دات العس���������كرية لمصر على 
الواليات المتحدة. غي���������ر أن الرئيس المصري 
عبد الفت���������اح السيس���������ي لم يكتف ف���������ي زيارته 
لفرنس���������ا بأن حمل في جعبته ني���������ة ابرام المزيد 
من الصفقات والعقود التجارية واالس���������تثمارية، 
ولكنه حمل أيضا ورقة مكافحة اإلرهاب، وهي 
الورق���������ة التي توفر للطغ���������اة والديكتاتوريين من 
البل���������دان العربية واالس���������المية  رخصة الدخول 
في قائم���������ة االصدقاء والحلفاء لألنظمة الغربية 
،وخاصة في فرنس���������ا الت���������ي أصبحت تمثل في 
عهد الرئيس ماكرون عاصمة لإلس���������الموفوبيا 
،حتى أصبحت الس���������لطات الفرنسية تكاد تلغي 
الحدود بين مكافحة اإلرهاب ومعاداة اإلسالم.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكر نظيره 
المص���������ري عبد الفتاح السيس���������ي عل���������ى زيارته 
لباريس بعد ما أس���������ماه  »حملة الكراهية« ضد 
فرنس���������ا في العالم اإلس���������المي. في هذا السياق 
يبدو أن السلطات الفرنسية والسلطات المصرية 
تتوافق على اعتبار حملة الغضب التي عمت 
العالم االس���������المي بعد تأييد الرئيس الفرنس���������ي 
ماكرون الرسوم المس���������يئة لمقام الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم التي أعادت نشرها مجلة شارلي 
هيب���������دو، وما نت���������ج عنها من حمل���������ة مقاطعة 
البضائ���������ع الفرنس���������ية بأنها »حمل���������ة كراهية« 
حركتها التي���������ارات اإلس���������المية المتطرفة ضد 
فرنس���������ا. الرئيس المصري عبد الفتاح  السيسي 
لم يتردد في تأييد »مش���������روع قان���������ون مكافحة 
النزع���������ة االنفصالية«، الذي رفضته العديد من 
الفرنسية  والش���������خصيات  اإلسالمية  الجمعيات 
العلمانية بس���������بب استهدافه التضييق على حياة 
المس���������لمين، إذ أنه بمجرد اإلع���������الن عنه في 
فرنس���������ا أثار جدال كبيرا مما جعل الس���������لطات 
الفرنسية تغير اسمه وتس���������قط لفظ االنفصالية 
منه  لتس���������وقه تحت تس���������مية »القانون الداعم 
للعلمانية وأسس الجمهورية«، ولكن تغيير اسم 
أو عنوان مش���������روع القانون لم يؤثر على تغيير 
محتواه ومراميه األصلية، ورغم تمسك السلطات 
الفرنس���������ية بحالة اإلنكار فإن مش���������روع قانون 
مكافحة االنفصالية يستهدف المسلمين والديانة 
اإلس���������المية إذ أدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون مفهوم »االنفصالية اإلس���������الموية« في 

ش���������هر أكتوبر 2019، إلى القاموس السياسي 
الفرنسي، وعرفه بأنه: »رفض العيش المشترك 
والخروج من الجمهورية وذلك باس���������م ديانة هي 

)اإلسالم( التي يتم تحريفها«.
الرئيس السيسي اعتبر بأن مشروع هذا القانون، 
»يضمن احترام المبادئ الجمهورية »خالفا لما 
تراه العديد من الش���������خصيات الفكرية والسياسية 
والحقوقية الفرنس���������ية التي ح���������ذرت من عواقب 
القانون على ماليين المسلمين في فرنسا، وفي 
ظل ما تقدم لم يكن من الغريب أن يجد الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيس���������ي حفاوة وتشريف 
كبيرين خالل زيارته االخيرة لفرنسا من طرف 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون .قد يكون من 
المقرف أن تصل لوثة اإلس���������الموفوبيا بالرئيس 
الفرنسي إلى كل هذا التنكر واإلساءة  لقيم فرنسا 
الديمقراطية، وحت���������ى للقيم واألفكار التي كانت 
تصدر عن الرئيس ماكرون قبل عام فقط، ففي 
مطلع العام الماضي )2019( دخل إيمانويل 
ماكرون خالل زيارته للقاهرة في سجال حقيقي 
مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول 
وضعية حقوق اإلنسان في مصر، حيث صرح 
الرئيس الفرنسي أن طريقة حكم الرئيس السيسي 
تعتبر أكثر قس���������اوة من نظام الرئيس المصري 
األس���������بق مبارك ،وقد رد الرئيس المصري بأن 
مصر ليس���������ت أوروبا وال أمريكا، وقال: »نحن 

دول���������ة ومنطقة لها طبيعته���������ا«.. ولكن الرئيس 
ماكرون أكد له أن »االستقرار« مرتبط باحترام 
الحريات الفردية ودولة القانون، وهو عكس ما 
يدعيه اليوم )ديس���������مبر 2020( خالل استقباله 
للرئيس السيس���������ي في باريس عندما  زعم بأن 
»اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن احترام حقوق 

اإلنسان سيكون له نتائج عكسية«.
السيس���������ي وجد الجو مناس���������با عند مس���������تقبليه 
الفرنس���������يين لش���������يطنة خصومه السياسيين من 
اإلخوان المس���������لمين الذين ق���������اد ضدهم حركة 
انقالب عسكري وس���������خر كل إمكانيات الدولة 
المصري���������ة  للتنكيل بهم في الداخل ومطاردتهم 
في الخارج، وانتهز فرصة فتح صدور الجرائد 
الفرنس���������ية الكبرى له ليصرح بما يشبه العتاب 
لمن كانوا ينتقدون قمعه الوحشي لحركة اإلخوان 
المسلمين: »يبدو لي أن فرنسا أصبحت تقيس 
بصورة أوضح اآلن م���������دى الخطر الذي يمثله 
اإلخوان المس���������لمون على المجتمع والمواطنين 

األوروبيين«.
وفي مقابلة مع صحيفة »لوفيغارو« الفرنس���������ية  
ق���������ال عبد الفتاح السيس���������ي: »لي���������س من فراغ 
وضع اإلخوان المسلمين على قائمة المنظمات 
اإلرهابي���������ة في مصر أو ف���������ي العديد من بلدان 
المنطقة األخرى، فتغلغل عملهم في المنظمات 
الخيري���������ة والمنظمات اإلرهابية المس���������لحة التي 
يسيطرون عليها وتدخلهم في الدوائر السياسية 
المؤسس���������اتية، يمثل تهديدا وجوديا للدول، وهم 
يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم«. 

كما حذر فرنسا والغرب مما سماه  »إيديولوجيتهم 
المميتة«، وبهذا الص���������دد قد يكون من المهارة 
السياسية أو من االنتهازية األخالقية أن يحاول 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيس���������ي توسيع 
دائ���������رة العداوة لخصومه السياس���������يين وتس���������ويد 
س���������معتهم، ولكن ال يمكن لعبد الفتاح السيسي 
وال لمس���������تمعيه أن ينسوا بأنه كان وزيرا للدفاع 
لمدة س���������نة كاملة في حكومة تس���������يطر عليها 
حركة اإلخوان المس���������لمين التي تعتنق حس���������ب 
اعتق���������اده »إيديولوجية مميتة«، وأن أحد زعماء 
هذه الحركة وهو الرئيس الراحل الدكتور محمد 
مرسي الذي انقلب عليه هو من رقاه إلى رتبة 

فريق وعينه وزيرا للدفاع في مصر.

ماكــــرون  والدوالر  وحقـــــوق اإلنســــــــــــان

أ. عبد احلميد عبدوس

عبد العزيز كحيل



مسجد  بالبويرة، مسجُد َأقدُم 
الحميد  عب���������د  الش���������يخ 
ابن باديس الذي ُبن���������ي ُقبيل اندالع 
ثورة التحري���������ر المباركة، وقد كان له 
الفضل الكبير ف���������ي دعمها وتمويلها 
بالرجال والم���������ال واألخبار، وكان له 
أيضا الفضُل الكبير في الحفاظ على 
هوية الش���������عب الجزائري وثوابته قبل 
القائمين  بفضل  وبعده،  االس���������تقالل 
علي���������ه وف���������ي مقدمتهم ش���������يخنا إماُم 
اس���������ماعيل  الجليل  العالُم  المس���������جد 

جوام���������ع -رحمه اهلل - ال���������ذي تتلمذ 
على يد عالم���������ة الجزائر اإلماِم ابن 

عبد الحميد ابن باديس رحمه اهلل. 
وقد ظل ذلك المس���������جُد منارة للعبادة 
ص���������الح ذات البين  والقرآن والعلم واإ
وقضاء الحوائ���������ج إلى أن ابُتِلينا بهذا 
الوب���������اء -رفعه اهلل علين���������ا - فأغلُق 

كباقي المساجد!
ولئ���������ن ُظِلمت المس���������اجُد م���������رة على 
األقل! فإّن هذا المس���������جَد العتيَق ُظِلم 

ثالَث مرات؟! 
1 - ُظلم عندما ُفتحت المساجد ألول 
مرة ولم ُيفتح رغم أنه كبيٌر وله أربعُة 
مداخل وفيه س���������احة كبيرة تحيط به 
فضاءات واس���������عة؟! في الوقت الذي 
ُفِتح فيه ما هو أصغر منه كمس���������جد 

حمزة بحّي الثورة؟! 
وأذكر يومها أنني استخدمت عالقاتي 
الخاصة إلعادة فتحه ووعدوني خيرا 

ولكن لم يتحقق ذلك؟!

2 - وُظلم في الم���������رة الثانية عندما 
ُفتحت المس���������اجد لصالة الجمعة ولم 
ُيفتح رغم أنه َأولى المس���������اجد شرعا 
بأن تقام في���������ه الجمعة، ألّن األصل 
في صالة الجمع���������ة أن ال تتعدد إاّل 
إذا ض���������اق المس���������جُد العتيق وتعذر 
توس���������يعه، عندها تقام في غيره ألّن 
المقص���������د منها اجتماع الكلمة ووحدة 

الصّف؟!
3 - وُظلم في المرة الثالثة في القرار 
األخير الذي يقضي بفتح المس���������اجد 
التي تتس���������ع لخمسمائة شخص حيث 
ُفتحت أكثر مساجد البويرة -بما فيها 
المس���������اجد الصغيرة - إال المس���������جد 
العتيق الكبير مس���������جُد الش���������يخ ابن 
بادي���������س؟! وهو ما آلمن���������ا كثيرا، وآلم 
المس���������جَد في حدِّ ذاته فتفجرت ُقبَُّته 
القديمُة ُعيون���������ا عند تهاطل األمطار 
والتي لم َيقطر سقفها قطُّ منذ أن بني 

المسجد؟!

نه واهلل لبكاُء ألم من شدة الظلم الذي  واإ
نه واهلل لبكاُء شكوى إلى  وقع عليه، واإ
نه واهلل لبكاُء  اهلل ِمن ُظل���������م العباد، واإ
لوعة وش���������وق لُعّماره الصالحين من 
الشيوخ والنساء والشباب الذين أحبهم 
وأحب���������وه وتعلقت قلوبه���������م به )ورجٌل 
قلبه معلٌق بالمساجد( كما قال النبّي 

-صلى اهلل عليه وسلم-.
ووجهاءه���������ا  البوي���������رة  أه���������َل  في���������ا 

ومسؤوليها:
1 - اتق���������وا اهلَل في المس���������جد العتيق 
الذي له الفضل الكبير علينا جميعا، 
إذ لواله ما بق���������ي ديٌن والقرآٌن وال ِقيٌم 
في مدينتنا! وسارعوا إلى إعادة فتحه 
لُنصلي فيه الجمعَة هذا األسبوع بإذن 

اهلل وأجركم على اهلل تعالى. 
لم   2 - توبوا إلى اهلل جميعا ِمن الظُّ
الذي وق���������ع عليه وامس���������حوا دموَعه 
بتعظيم���������ه واإصالحه وتعميره بالخير 
قب���������ل أن تصيبكم دعوة ش���������كواه ألن 

دعوة المظلوم ال ُترد؟!
3 - ما قيل في هذا المس���������جد يقال 
في باقي المس���������اجد التي لم تفتح بعد 
والم���������دارس القرآني���������ة والزوايا التي ال 

تزال مغلقة مع كل أسف وحسرة؟!
فلنتق اهلل فيها ولنس���������ارع إلى فتحها، 
فإن���������ه لم َيعد لدينا أّي ُمبرر ش���������رعّي 
وال طبّي لإلبقاء عليها ُمغلقة بعد أن 
الم���������دارس والروضات  ُفِتحت جميع 

والمؤسسات!!!
ولنعلم جميع���������ا أّن اهلل التخفى عليه 
خافي���������ة، وأنن���������ا بين يدي���������ه موقوفون 
فُمحاَس���������ُبون}واتَُّقوا َيوًما ُترَجُعوَن ِفيِه 
ا َكَسَبْت  ِإلى اهلِل ُثّم ُتَوّفى ُكلُّ َنفٍس مَّ

وُهْم ال ُيظَلُموَن{)البقرة 280(
ل اهلُل العقوبَة في الدنيا قبل  وقد ُيعجِّ
اآلخرة لمن كان س���������ببا في استمرار 
غلقها، فلنح���������ذر غضَب اهلل وانتقامه 
لبيوت���������ه وتعليم قرآنه، فإّنه إذا جاء ال 

ُيَردُّ!

ف���������ي أدب العالق���������ات لم���������اذا يخت���������ار البع���������ض الطريق 
األصعب...طري���������ق الكراهية والبغض والحس���������د والصراع 
والكي���������د والمكر..؟!..ب���������دل المحبة والطيبة واالبتس���������امة 

والحوار..
لماذا يخت���������ارون الطريق األعن���������ف األصعب...ويتركون 

الطريق األطيب األسهل...؟!
فالحب يختصر المسافات والكراهية تستنزف الطاقات.

فالعم���������ر ال يتس���������ع للعداوات..فلماذا نضي���������ف أثقاال إلى 
أثقالنا..

ويموت البعض بضغط الدم والجلطة و السكتة القلبية 
والس���������كري بس���������بب هذه الصراع���������ات الصغي���������رة التي ال 

تنتهي..
فيظن البعض أن رد الص���������اع بصاعين واللكمة بلكمتين 
والكلم���������ة بكلمات تش���������في الغليل وت���������داوي الخصم وتكبته 

كبتا..
وهذا خطأ كبير ف���������ي التقدير ..فالنار ال تطفئها النار بل 

تزيدها لهيبا..
فتبدأ المش���������كلة بس���������بب تافه طفل يتعارك مع طفل على 
حبة حلوى أو لعبة فيتدخ���������ل الكبار بطريقة فجة ويحدث 
الخصام وتكبر الفجوة وتتس���������ع دائرة األحقاد إلى عشرات 

السنوات..
وقد تبدأ بس���������بب امرأة تتج���������ادل مع امرأة في قضية هزيلة 
صغي���������رة فيذهب ضحية ذلك األس���������ر واألبن���������اء واألحفاد  
ويتواص���������ون عل���������ى ضرورة قط���������ع الرح���������م والمبالغة في 

الخصومة.
فتجد أسرا ال تتزاور من عشرين سنة..

وتجد مصلين يجمعهم الصف الواحد القدم للقدم  وتفرقهم 
التوافه الهزيلة.

فمعركة داحس والغبراء في الجاهلية مس���������تمرة بأش���������كال 
جديدة..عل���������ى مس���������توى األف���������راد واألس���������ر والجمعي���������ات 

والمجتمعات.
فظاهرة االس���������تعداء وفتح الجبهات وكسب الخصوم تأتي 
على األخضر واليابس...فال أرضا قطع وال ظهرا أبقى.

والحل هو الرفق والمحبة والحوار والتغابي والتغافل 
مع النصيحة الحكيمة والتوجيه الرزين الرصين.

وعدم توريث أحقادنا لالبناء واألحفاد بل نتركهم يتحابون
 ويتواصل���������ون ويت���������زاورون لنكفر ع���������ن كراهيتنا ونوقف 
النزيف ونرمم ما نحتته ألس���������نتنا من غيبة ونميمة وقطيعة 

وبهتان.

داحس والغرباء مستمرة..
مداني حدييب
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يكن مرور الشيـخ الداعية المتميز مل 
محـمد الغزالي رحمة اهلل عليه على 
قسنطينة وجامعتها اإلسالمية مرورا عابرا 
ــــــا، بل كان مــــــرورا بنكهة خاصة،  وال عادي
وبقيم مضافة متعددة األوزان واألشكال...

كان الرجل طرازا خاص���������ا من الرجال، قبل 
أن يكون ط���������رازا خاصا من الدعاة والعلماء 
العاملي���������ن المهمومين بأمته���������م ..كان مثقفا 

يقظا متبّصرا، رائدا.
كان منفتحا واس���������ع االنفتاح على كل اآلفاق 
الثقافية والفكرية واإلنسانية، وكان قارئا نِهما، 
وبّحاثة متمرس���������ا، وهوم���������ا جعله ضليعا في 

علوم الدين والعلوم اإلنسانية واالجتماعية.
كان يق���������رأ كثيرا، ويحفظ الش���������عر، والحَكَم، 
واألمثال...ويس���������تخدم كل ذلك في أحاديثه 
وكتابات���������ه، وه���������ذا ديدن المفكري���������ن والدعاة 
والعلم���������اء، ولنذكر اإلبراهيم���������ي )رحمه اهلل 
علي���������ه( ومخزونه الرفي���������ع الوفير من الحفظ 
وقدرات���������ه الرهيبة على االس���������تذكار، ودعوته 
للطلب���������ة ب���������أن يجعلوا الحف���������ظ الواعي جزءا 

أصيال من تكوينهم العلمي والتعليمي.
كان الش���������يخ الغزال���������ي ي���������دّرس، ويخطب، 
ويحاضر، ويتحدث، في لقاءات ومؤتمرات 
وندوات، كما كان يسجل للتلفزيون واإلذاعة، 
بألوان مختلفة من األداء، وأش���������كال متنوعة 
م���������ن التميز ف���������ي اإللق���������اء واألداء وحضور 
البديهة، وتسلسل األفكار وروعة اللغة التي 
كان���������ت مادته األثيرة في اإلفصاح واإلبالغ، 
وكان كل ذل���������ك يصُدر عن مش���������كاة نورانية 
واح���������دة ..إيمانية المنبت، إس���������المية الروح، 

غزالية النكهة ...خيرية نفعية للناس.
س���������نوات ع���������دة قضاها معنا في قس���������نطينة 
فضيلة اإلمام رئيسا للمجلس العلمي لجامعة 
األمير عبد القادر للعلوم اإلس���������المية، كان 
يصل فيها الليل بالنهار داعية ومذّكرا وناشرا 

للخيرية واإليمان واالستقامة.
تلقى م���������ا تلّقى من »ع���������دوان« على أيدي 
وألس���������نة بعض الطلبة الذين كانوا يدُرسون 
في الجامعة ومن خارجه���������ا أيضا، ينعتونه 
بأقبح النعوت، ويحّقرونه ويصفونه بصفات 

ال تليق وال تجوز. وتلّقى ما تلّقى من إهانات 
وسوء معاملة من هنا وهناك .

نعم تع���������َب وارته�ق، وعبر عن ذلك أحيانا..
ولكن���������ه صَمد وثبت وأدى ما علي�ه أو � على 
األقل � أدى الكثير مما عليه نحو دينه ونحو 
المجتمع الذي جاءه زائرا داعيا إلى اهلل على 
بصيرة، تقبلَ  اهلل منه ذلك قبوال حسنا وجعله 
في ميزان حسن�اته يوم ال ينفع مال وال بنون 

إال من أتى اهلل بقلب سليم .
****

ع���������دُت إلى بعض أوراق���������ي القديمة فوجدت 
مجموعة رس���������ائل كتبُتها للشيخ الغزالي قبل 
أكثر من ثالثين عاما، وكنُت نسيتها تقريبا، 
ثم تذكرت أني نش���������رُت شذرات عنها ومنها 
في جريدة »األس���������بوع العربي«)األسبوعية(، 
قبل س���������نوات، ولألسف ال أحتفظ باألرشيف 

الخاص بالجرائد، وهذا عيب من عيوبي.
وعندم���������ا أعدت ق���������راءة ما وجدُت���������ه من تلك 
الرسائل، وغيرها مما له صلة بالشيخ رحمة 
اهلل عليه تداعت األيام والذكريات في ذهني 
واسترجعُت الكثير من المالبسات والمشاعر 
والظ���������روف التي كّنا فيها يومئذ في أوائل ما 
ُسمّي الصحوة اإلسالمية الرشيدة، ثم كّبرت 
الصورة فوجدت أن مرور الشيخ الغزالي كان 
قدراجميال من أقدار اهلل تعالى، مما يجب أن 
نعرف »نفَعه« بشكل جيد، ونستثمر في ذلك 
النفع لتعزيز الخط األقوم في مجال اإلصالح 

المجتمعي لألفراد والهيئات والجماعات ..
كم كان الش���������يخ الغزالي يح���������ارب على هذه 
الجبه���������ة العريض���������ة الش���������ائكة، كغيرها من 
الجبه���������ات التي يؤتى اإلس���������الم منها وأعني 
هنا جبهة التغيير الهاديء الرصين أو جبهة 
العمل الدعوي الناضج الناصح الجامع، ألن 
المطلوب من الدعاة ليس أن يسوقوا الناس 

نما يسوقونهم إليها  إلى الجنة )بالسالسل( واإ
� بع���������ون اهلل � بالحّب والرف���������ق واألناة، وذلك 
يحتاج إلى الصبر وال�رحمة والتح�مل والقدرة 

على االستيعاب الدفيء العطوف.
ومن الجبهات األخ���������رى ...التي كان يعمل 

عليها الشيخ الغزالي:
-  جبه���������ة محاربة التفري���������ق والتمزيق بين 

المسلمين؛ ألنها تضِعُف وال تقّوي؛
-  جبه���������ة إعداد الدعاة )المثقفين( العارفين 

بفقه الدين وفقه الحياة؛
 -  جبه���������ة اآلداب والفن���������ون وما فيهما من 
قوة تأثير على النفوس والقلوب، بما يستلزم 
عداد البيئات المناس���������بة  وجوب األخد بها، واإ
النبجاس ووالدة المواهب األدبية الش���������عرية 

والمسرحية والفكرية؛
- جبهة االعتدال وهو القائل )اعتدلوا حتى 
في االعتدال (؛..ألن هذا الدين متين فأوغلوا 

فيه برفق ، ال يغالبه أحد إال غَلبه؛
-  جبهة الرفق والمسامحة والحب في مجال 

اإلبالغ والبالغ والدعوة، 
-  جبهة توسيع دوائر التأثير واالنتشارلإلسالم 

وقّيِم��ه، لدى كل فئات المجتمع؛
-  جبه��ة الترشيد والتعّقل، ونبذ الغلّو 

وما أكثره���������ا من جبهات،وما أوس���������عها وما 
أمّر العمل )الذي هو أش���������به بالقتال( فيها، 
خاص���������ة مع الُع���������دة الضعيف���������ة، والصفوف 
وغَلبة  المخذولة(،  غيرالمتساوية)المنكس���������رة 
العواط���������ف الدافع���������ة إلى العواص���������ف، وقلة 
العل���������م، مع وجود مخابر كاّدًة عاملةً ناصبًة 
تحفر في العمق للتفريق والتشتيت وصناعة 
الفوض���������ى، والكيد لإلس���������الم وأهله ...وتلك 
جبهة أخرى وليست األخيرة وسنوالي نشرما 
الشخصية  يكشف بعض خصوصيات هذه 

الكبيرة ..بحول اهلل.

يكتبه: حسن خليفة 
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مع الشيــخ الغزالي ....رمحة اهلل عليه 

مــــــــوع! الـمسجــــــُد العــتـيــــُق بالبويـــرة َيـــذِرف الــدُّ

حممد بوركاب



حلف الرياض بدل حلف بغداد
في ع���������ام 1955 أوع���������زت اإلدارة األمريكية 
لبريطاني���������ا العظم���������ى لتأس���������يس حلف مكمل 
للحلف األطلسي يكون مركزه في بغداد ويضم 
يران وباكستان والعراق ليشكل  كال من تركيا واإ
جبهة أمامية ضد حلف »وارسو«، المعسكر 

الشيوعي.
ل���������م يدم الحلف طويال، إذ س���������رعان ما قامت 
ثورة في العراق أسقطت نظام الحكم الذي كان 
يديره »نوري الس���������عيد« وخلفه المناضل »عبد 

الكريم قاسم« -رحمهما اهلل-.
كأن التاريخ يعيد نفسه و لكنه دون االستفادة 
من دروس الماضي، لقد قال البطل الفيتنامي، 
الجنرال »جياب«: »االستعمار تلميذ غبي ال 
يحفظ الدروس«، فاالستعمار واحد ألن النزعة 
االستعمارية واحدة، فرق واحد بين حلف بغداد 
وحلف الرياض، هو أن األول يتكون من دول 
إسالمية والثاني من دول عربية ودولة عبرية 

واحدة.
فارق آخر اس���������تثنائي وهو األه���������م هو فارق 
مس���������توى ذكاء حكام ال���������دول العربية المكونة 

لحلف الرياض و حكام »تل أبيب«.
o ذكاء الحكام العرب ذكاء عكس���������ي حسب 
مصطلح »فرويد« ألنه���������م اعتقدوا خطأ بأن 
الدولة العبرية ستضمن لهم الحماية من الدولة 
الش���������قيقة إي���������ران إذا ما وقع صدام عس���������كري 

يسعون إلى حدوثه بكل الوسائل. 
o ذكاء ه���������ؤالء جعلهم يجهل���������ون كل الجهل 
بأن الحلف لم يؤسس لخدمة مصالح بلدانهم 
والدفاع عنها، لكنه أس���������س مثل سلفه »حلف 
بغداد« أو كخ���������ط أمامي في مواجهة الصين 

الشعبية وروسيا. 
o ذكاء هؤالء صور لهم أن الرياض باعتبارها 
مركزه هي القطب لإلقليم في حين أن القطب 
هو »ت���������ل أبيب« باعتبارها األقوى عس���������كريا 

وأمنيا وتكنولوجيا واقتصاديا.
o األخطر ما في غباءهم أنهم لم يعرفوا و لم 
يدركوا بأنهم هم حماة الدولة العبرية بتطبيعهم 

معها وليس العكس.
»بايدن« يعيد كل شيء يف اخلليج إىل وضعه السابق

بعد س���������نوات من الجفاء بين الثالثي الخليجي 

الس���������عودية واإلمارات والبحري���������ن وقطر التي 
وصل���������ت العالقة معها إلى ح���������د التفكير في 
غزوها لوال تدخل تركيا وبناء قاعدة عسكرية 
فيها، ها هي العالقات تعود إلى أحس���������ن مما 
كان���������ت عليه بعد خ���������وف الجميع من وصول 

السيد »جو بايدن« إلى الرئاسة في بالده. 
هكذا و بأقصى سرعة تمت المصالحة بوساطة 
كويتية كالس���������ابق رغم أنها لم تثمر قبل اآلن، 
لقد أصبحت الكوي���������ت األقل ثراء وقوة بمثابة 
سقيفة  بني ساعدة في عهد الخلفاء الراشدين 
رضي اهلل عنهم، ح���������ظ الكويت أن تقود ولو 
رمزيا أو ش���������كليا ألن القي���������ادة الفعلية للمملكة 
العتي���������دة التي يفكر ول���������ي عهدها »محمد بن 
س���������لمان« في بناء مدينة جديدة هي »نيوم«، 
بينو – جديدة و م - الحرف األول من اس���������م 

المدينة. 
دمان التملق والتزلف  إنها قمة الولع بالمهانة واإ
للجبروت والغطرس���������ة اإلمبريالية والصهيونية 
العالمية حتى وهي ف���������ي آخر عهدها وبداية 
أفول نجمها حسب كل األعراض والمؤشرات 

على دنو أجلها. 
بمج���������رد تأكد نتائ���������ج االنتخاب���������ات األمريكية 
تداعت كل تلك األنظمة المتاجرة باإلس���������الم 

وطيبة سرائر المس���������لمين، بما في ذلك تركيا 
الت���������ي يدعي حاكمه���������ا الجدي���������د تملصه من 
عالن نفس���������ه خليفة جديدة للدولة  العلمانية واإ
العثماني���������ة الجديدة بالوعود بضعفها حتى ولو 
اس���������تلزم األمر الدخول في حروب ال أول لها 

وال آخر في االتجاهات األربعة. 
إنه زمن الدولة العبرية ومملكة س���������ليمان كما 
حلم بها المؤسسون العتاة لها ولو أن حكامها 
الفعليون حاليا يش���������عرون في قرارات نفوسهم 
أن ذل���������ك بعيد المنال بع���������د أن عادت الحياة 

للمقاومة. 
فدول الخليج ومصر واألردن على اتساع رقعة 
الجغرافيا التي يتوزعون عليها لكنهم تنقصهم 
الروح التي تش���������بثت وما تزال ش���������عوبهم بها، 
وهم يعلمون جيدا رغ���������م تجاهلهم لصرخاتها 
الغاضبة الرافضة لهم وألس���������يادهم في أمريكا 
وأوروبا الحلف األطلس���������ي الذي يسعون إلى 

فريقيا.  توسيعه ليشمل غرب آسيا واإ
في أمريكا بدأ السود والملونون بتحطيم تماثيل 
غالة المستعمرين المس���������تعبدين، وفي فرنسا 
أيضا خالل الس���������نوات المقبلة، ستزول مملكة 
س���������ليمان عن قريب وستحقق أحالم الفينيقيين 
الكنعانيين في كل البحر األبيض المتوسط. 

التحالف العربي الصهيوني يهدد العامل )2(
أ. حممد احلسن أكيالل
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ْهُيوِني والتطبيع اْلَعَرِبّي؟ ما هي َبَواِعث َتَصاُعد االدَِّعاء الصَّ

األح������داث وتتكال������ب الخطط تتسارع 
وقضيته������ا  األم������ة  عل������ى 
المركزي������ة الفلس������طينية، وتكث������ر االدعاءات 
وسياس������ات التيئيس واالنه������زام والترويج بأن 
القضية الفلس������طينية ضع������ف االنتصار لها، 
واألمة هلكت، والمطلوب تبيان وس������بر أغوار 
حقيقة المش������هد والمعركة، ومن هو الفاش������ل 
ومن الفاعل في األرض، خصوصًا بعد تصاعد 
التحرك الصهيوني مع التطبيع وتزايد استبداد 
التطرف  واس������تكبار  الدكتاتوري������ة  األنظم������ة 
الصليبي في أوروبا وفرنسا، ونتساءل هنا : 

-لماذا يتصاعد فعل الصهيونية وأوراقها؟
-لماذا تفش���������ل الصفق���������ات الصهيونية والعربية 

المطبعة؟
-من هو الفاعل الحقيقي في المعركة؟

فشل الصفقات
تعالوا نفقه ما السبب في هذه الردات لهذه القوى 
االستكبارية ومن الفاعل الحقيقي في المرحلة؟

أثناء هذه المناجزة والمواجهة أمام كبرياء فرنسا، 
وتطبيع األنظم���������ة وعلو الكي���������ان الصهيوني، 
ظهرت األمة بش���������كل يقظ وواع بسنن اهلل وسنة 
األس���������باب والتدافع دون وه���������ن وعجز، األمة 
بقواها إذا تحركت وفعلت األس���������باب ونفضت 
غبار الوهن كانت معية اهلل معها، األمة اليوم 
كما س���������أل أحدهم، هل هي في نقلة وتكتس���������ب 

حركة وتغيرا؟
نعم هذه األمة بش���������عوبها العربية واإلس���������المية 
وقواها تعرف صحوة ونهضة، والدليل هو فشل 

صفقتين في ترويض األمة وقواها:
- صفقة س���������ايكس-بيكو 1916 التي قسمت 
األم���������ة جغرافيا، لكن فش���������لت في ضرب عمق 

اإلنسان وهويته.

-وصفقة القرن 2017 التي فش���������لت في تقسيم 
المقسم واإلنسان طائفيا ودينيا وثقافيا. 

يعني أن النجاح األول االس���������تكباري كان لزرع 
الكيان وتقسيم القصعة الجغرافية، لكن استدعاء 
صفقة القرن له داللة على فشل الصفقة األولى 
س���������ايكس بيكو وبلفور لتمزيق اإلنسان الذي ال 
زال في هذه الجغرافية المقس���������مة، طامحا إلى 
جمعها بعد سعيه قريبا إلى التحرر من الكيانات 

الصغيرة الحاكمة..
فاعل البوصلة الفلسطينية..

اليوم ومن أجل إخفاء حقيقة اإلس���������الم وحركة 
األمة وس���������مو نصرة القضية الفلسطينية سعى 
االستكبار العالمي إلى توظيف سياسة التطبيع 
والتزييف التاريخي والسخرية واالدعاء للتشويش 
على المش���������هد والواقع وهناك بواعث دافعة إلى 

هذه الردات: 
- الس���������بب األول والباعث إلى نهج االستكبار 
أس���������لوب االدعاءات والس���������خرية والتزييف، هو 
إخفاء حقيقة الفش���������ل واالنهزام في تنزيل صفقة 
القرن لتصفي���������ة القضية الفلس���������طينية وتصفية 

األمة وقواها.
-الس���������بب الثاني والباعث للسخرية والتشويش 
والتطبيع هو ظهور مربعات أقوى مما ش���������هده 
التاريخ في الدولة العثمانية الضعيفة المتكالب 
عليها، فجهود األمة فترة ضعف الدولة العثمانية 
وتصاعد المشروع الصليبي والصهيوني كانت 
ضعيف���������ة ولم توقف صفقة س���������ايكس بيكو، أما 
اليوم أمام خطة تقس���������يم المقس���������م وعلو اإلفساد 

الصهيوني والصليبي فاألمة تمتاز: 
- أوال بق���������درة حراك الش���������عوب وق���������وة البوصلة 
الفلس���������طينية والمقاومة، وبالنسبة للشعوب فقد 
أظه���������رت وعيا من خالل اليقظة والثورة والربيع 

العربي رغم االنقالبات العسكرية..
- ثانيا تتميز الجهة الثانية وهي فلس���������طين بقوة 

مربع المقاومة..
- ثالثا نرصد وجود قوى ومؤسس���������ات وحركات 
إسالمية، ومنظمات، وفضالء، وأقليات تعرف 
تحركا غير مس���������بوقا لنصرة الش���������عوب العربية 

واإلسالمية والقضية الفلسطينية.
فاعل الشعوب واألمة... الفاعل الحقيقي في 

المشهد..

خالصة الق���������ول هناك رغبة في األمة من أجل 
تنزيل س���������نة التغيير والفعل في األرض لتجاوز 
مرحلة الغثائي���������ة واالنكس���������ار التاريخي الثاني 
وتقسيم القصعة واألمة، سعيا مستقبال لالنتقال 

إلى:
-أمة شاهدة قوية ثائرة...

-أمة بقيادة وسيادة وقوة...
هذه السنة في التغيير ستجيب عن سؤال مهم، 
هل األمة اليوم تعيش أزمة وانهزاما وبعدا لسند 

اهلل؟
لو كانت األمة اليوم تعيش وصفا يش���������به وهن 
وغثائي���������ة أمة تقس���������يم القصع���������ة وأمة 1916 
وسايكس بيكو واالنكسار التاريخي الثاني، لما 
وجدتها تس���������عى اليوم إلى التحرر من األنظمة 
الديكتاتوري���������ة، وتتح���������ول إلى راف���������ض ومقاوم 
للصهيوني���������ة والكيان الصهيون���������ي، وانظر إلى 
التقارير األخيرة لمراكز عربية عن الش���������عوب 
العربية واإلسالمية ورفضها للكيان الصهيوني 

والتطبيع..
لو كانت األمة ضعيفة لما وجدت غزة بهذه القوة 

وهذه النصرة من العالم العربي واإلسالمي..
ل���������و كانت األمة ضعيفة لما ش���������هدت صفقات 
وانقالبات صليبية، وصهيونية، وعربية مطبعة، 

لمنع هذا الزحف التغييري لإلسالم. 
لو كان���������ت األمة ضعيفة لما كانت هناك معية 
اهلل التي تنصر من فعل األس���������باب، وقام بقلب 
الوه���������ن والغثائي���������ة إلى حب الجه���������اد والتغيير 

والتحرر..
ل���������و كانت األم���������ة ضعيفة لما رص���������دت قوتها 
ورفضه���������ا لتجب���������ر األنظمة العربية المس���������تبدة 
وصفقة القرن، ب���������ل هناك رفض ووعي وفطرة 

تتحرك..
ل���������و كانت األم���������ة ضعيفة لوج���������دت بوصلتها 
الفلس���������طينية قد تم تصفيتها مع صفقة القرن، 
لكن في المعركة مقاومة، وأمة مناصرة، وتحوال 

استراتيجي في موازين المواجهة. 
فاعل السماء... والُمِتمُّ هو اهلل..

هي خالصة قد نتفق عليها، حين نشهد تحركا 
في األمة العربية واإلسالمية وفعال لألسباب، 
وتنزيال لس���������نن اهلل، فاعل���������م أن هناك معية مع 
اهلل، تنصر من نصر اإلس���������الم وبيت المقدس 

لتطهير األرض من اإلفس���������اد الصهيوني الذي 
خرب العالم العربي واإلسالمي وشتت األمة.

حين كان »نتنياهو« يتلقى ضربات موجعة من 
أهل الرباط والمقاومة الفلسطينية والغزية، فإنه 
كان يجنج إلى أسلوب س���������تر الفشل واالنهزام 
بسياسة التطبيع والس���������خرية والتواصل الهاتفي 
ولو مع مطبع بهاتف، لعل ذلك يظهر الكيان 
في  حجمه المس���������بوق بعد تقزي���������م، أما اليوم، 
فالتطبيع وصل أشده مع بعض الدول العربية 

لعله يعيد للكيان حجمه الحقيقي..
هي سخرية تطبيع وتش���������ويش وتزييف للرواية 
الفلس���������طينية تدل على فشل كبير في مواجهة 
المقاومة وصمود الش���������عب الفلسطيني ونصرة 
التش���������ويش  أس���������لوب  للقضية، ونفس  األم���������ة 
واالدعاء توظفه الصليبية في فرنس���������ا وغيرها 
وأم���������ام تزايد ب���������ركات تحركات اإلس���������الم في 
أروبا، فإن التطرف اليميني الصليبي سينفجر 
»قسوة وفكرا وفعال«، ليخرج من أفواه »قديسه 
الالئكيي���������ن« ما يمكنه أن يحق���������ق انطفاء نور 
يس���������ري بقوة بقدر اهلل في شعوب أروبا، يقول 
اهلل سبحانه »ُيرِيُدوَن ِلُيْطِفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبَأْفوَاِهِهْم 
وَاللَُّه ُمِتمُّ ُنورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن« )8( )س���������ورة 
الصف(، لكن لألسف، االستكبار الصهيوني 
والصليبي لم يفقه أن اإلس���������الم ليس جسما وال 

مؤسسة أو حركة أو دولة بل هو:
-ن���������ور متحرك بعب���������اد اهلل، موصوف من اهلل 
بالنور ألنه يخالف الظلمة واالنطفاء واالنكفاء 
)ِلُيْطِفُئ���������وا ُنوَر اللَِّه( أي هو مش���������روع ومنهاج 

يسري ويسرج الخيرية في األمة.
ٌم باهلل )ُمِتمُّ ُن���������ورِِه( يكتب له التمام  َتمَّ -ن���������ور مَّ
والكمال واالكتم���������ال، أي هناك رب يتممه وال 
يترك���������ه فقط بمعي���������ة آل التغيير وأم���������ة النور، 
وأعظم ما يحفظ هذا الن���������ور هو قلب المؤمن 
الذاك���������ر الصادق، وأعظم خيط ينقل هذا النور 
إل���������ى باقي القلوب هو الحب في اهلل أي العروة 
الوثقى، ومن يحفظ هذه العروى الوثقى س���������وى 
منهاج ورؤية ش���������مولية نابعة م���������ن فهم النبي 
-صلى اهلل عليه وس���������لم - قال النبي -صلى 
اهلل عليه وس���������لم -: أوثق عرى اإليمان الحب 

في اهلل والبغض في اهلل. 
. باحث وكاتب في الشأن الفلسطيني

د. هشام توفيق *
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اتصل بي هذه األيام الدكتور أحمد عظيمي يسألني عن مقهى البهجة، 
مع  فيها  نجلس  كنا  بالقبة،  الثقافة  قصر  من  قريبا  تقع  مقهى  وهي 
بعض األصدقاء على غير اتفاق، ومع مرور الوقت تنادى األصدقاء، 
رِيُب الذي  وتوسعت دائرة الندامى، وأصل النَِّديُم في الّلغة العربية الشَّ
ُيناِدمه، كانت الكلمة تطلق على الذي ُيراِفُقك وُيشارُِبك الخمر، بل إن 
األصل في كلمة القهوة في العربّية هو الخمر، والمحل الذي تباع فيه 
هو )الحانوت(، لكن ما كنا نجلس في القهوة إال للمرافقة والحديث في 

شؤون ثقافية أو ما اتصل بالحياة العامة ثم نفترق...
وأحياًنا كان مجلسنا يمتد ويشمل ما فوق العشرة، فإذا هممنا باالفتراق 
تنازع األصدقاء في من يدفع حساب المشروبات الساخنة والباردة، كٌل 
يخرج من جيبه وُيّلح في دفع الحساب كاماًل، وتذكرت وصيتي ألحد 
الجامعة،  باريس متربًصا في  إلى  يوم كان متوجًها  األصدقاء حيث 
الفرنسي: )تعال أهديك قهوة( و)ما  الفرق بين قول  إلى  نبهته  حيث 
قولك في شرب قهوة(، فالعبارة األولى تعني أنها دعوة وهو من يدفع، 
أما العبارة الثانية فكل واحد يدفع ما شرب، وتعجب صاحبي وقال لي: 

إذا كان والبد أدفع أنا الحساب والسالم...
والمجتمعات الغربّية نشأت عبر مسيرة طويلة على روح )التعاقد(، وهي 
تحتكم في جميع معامالتها إليه، فمتى بلغ األبناء مثال سن الرشد، 
بأنفسهم، والشيوخ  القيام بشؤونهم، وتدبير أمور حياتهم  وجب عليهم 
الذين ال يستطيعون تأمين دفع رواتب من يخدمهم إذا عجزوا فال خيار 
لهم إال التوجه لدور العجزة، وألجل ذلك يقضي اإلنسان الغربي أغلب 

وقته خارج بيته، وال يدعو أحدا إليه إال في ظروف خاصة...
ولست أدري إن كنت محظوًظا عندما دعاني صديقي فرنسوا إلى بيته 
يوم أحد، وأكثر من ذلك فقد جلب لي الطعام من مطعم تركي )حالل(، 
بي  أسرته، وطاف  أفراد  إلى  المائدة خمرًا، وتعرفت  ولم يضع على 
في بيته، وكانت ابنته )أوجين( في سن السادسة، وتعجبت عندما وقع 
بصري عند مدخل غرفتها على لوحة ذهبية مثبتة على الباب مكتوب 
عليها )الدكتورة أوجين(، ولوحة أخرى على باب غرفة ابنه )باسكال(، 

ولم يتجاوز حينها سن التاسعة كتب عليها )المهندس باسكال(...
ولما الحظ ما خالطني من تعجب، قال فرنسوا لقد تحدثت مع أطفالي 
فيما ينون فعله إذا تحصلوا على شهادة البكالوريا، فكان اختيار بسكال 
لتخطيط المباني والعمارة، واختارت أوجين الطب، وأحببت أن يتذكروا 
دائًما العهد الذي قطعوه على أنفسهم، وأن تنشأ معهم هذه االختيارات، 

ويعملوا على تحقيقها في المستقبل...
إذ  منها،  بقي  ما  أو  مجتمعنا،  في  التي  )التراحم(  روح  إلى  وعدت 
نقضي سنوات طوال ونحن نردد على أسماع أطفالنا أننا سنبني لهم 
بيتا ونشتري لهم سيارة، ونجمع لهم جهاز زواجهم، فينشأ الطفل معتقًدا 
أن أباه على كل شيء قدير، وهو يحتمي بظل أبيه فإذا كبر وحاول 
ابنه  وربما خاصم  الوالد،  عند  التوقع  خيبة  بجناحيه جاءت  الطيران 
الذي يسعى لكسب عيشه بكد يمينه وعرق جبينه، ويستقل بتأسيس 
والقرآن  والده،  أعده  الذي  القالب  وفق   ال  هو  يراه  ما  وفق  حياته 
َتْأُكُلوا  َأن  َأنُفِسُكْم  َعَلٰى  »...واََل  االستقاللّية:  هذه  إلى  يشير  الكريم 
ِإْخوَاِنُكْم...«  ُبُيوِت  َأْو  َهاِتُكْم  ُأمَّ ُبُيوِت  َأْو  آَباِئُكْم  ُبُيوِت  َأْو  ُبُيوِتُكْم  ِمن 

)النور/63(...
فإذا رصدنا هذه األبوية في األنظمة السياسّية، وهي تمني المحكومين 
لـ)األب(  حًقا  اأَلماني  تلك  من  وتجعل  وغيرها،  والمسكن  بالعمل 
الحياة  في  المشاركة  وحق  الحرية،  حق  خالله  من  يصادر  الحاكم 
العامة، واعتبار جمهور المحكومين قصرًا في حاجة لوصاية األب، 
فذلك يجعلنا بصدد مسلك، يصادر قوة اإلبداع وتثمين االجتهاد في 

األّمة...
باب  المثبتة على  المذهبة  الّلوحة  تلك  اآلن  أمام بصري  واستحضر 
يسمعه  فيما  حولي  وأنظر   ،)Docteur EUGENE( أوجين  غرفة 
وفي  البيوت  في  يسمعونها  في صغرهم،  تحقير  كلمات  من  أطفالنا 
المدارس، وتتقاذفها ألسنة اآلباء واألشقاء واألعمام، كما تتردد على 
األلفاظ،  ثري  معجم  أمام  نفسي  وأجد  واإلداريين،  المدرسين  ألسنة 
كلها ألفاظ تحقير وزرع لمركب الدونّية من قبيل )الحمار( و)البغل( 

و)الغبي( و)الحابس(...وكل ما شاء لك خيالك من ألفاظ نابّية.
ما الذي يرجى من طفل ينادى كل يوم باسم )البغل( مرات عديدة؟ 

الحيوان،  سلوك  في  باحًثا  أن  قرأتها،  التي  المؤثرة  القصص  ومن 
شفاف  حاجز  وضع  إلى  وعمد  نحلة،  داخلها  وضع  بزجاجة  جاء 
الغشاء  في  فتضرب  تطير،  أن  تحاول  النحلة  كانت  منتصفها،  في 
الزجاجي، وبعد محاوالت أزال الحاجز الشفاف لكن النحلة كانت تعود 

إلى قاع الزجاجة كلما وصلت مكان ذلك الحاجز !
فكم من حواجز مصّمتة تواجه حياتنا، وترتطم بها إراداتنا في االنطالق، 

وتحكم خط سيرنا على الدوام في التراجع والخلود إلى األسفل.

الدكتورة أوجني...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري
جاء فـــــــــي األثـــــــــر: )َمن لم 
َيِعْظـــــــــُه الموُت فـــــــــال واِعَظ 
لـــــــــه(، فمن حكمة اهلل -جلَّ 
وعـــــــــال - أن جعل لألموات 
بأن  األحياء  علـــــــــى  فضاًل 
صّيـــــــــر موَتهـــــــــم محّطـــــــــاٍت 
العظة  وأخذ  والّتدبُّر  للّتفكُّر 
)لمـــــــــن كان له قلٌب أو ألقى 
الّسمَع وهو شـــــــــهيٌد(. وهذه 
المحطات التـــــــــي يتزّود بها 
العاقلون كافية ألن توصلهم 
إلـــــــــى المحّطة الموالية، إلى 
أن يضعـــــــــوا أحمالهـــــــــم عند 

باب اآلخرة..
كثيرًا ما يهتزُّ الّناس لموت 
فالن أو ِعاّلن، من األقارب 
درجة  إلـــــــــى  الِخـــــــــاّلن،  أو 
ُتنســـــــــيهم حّتى  التي  الَحْيرَة 
لم  م عليهـــــــــم، وكأّنهم  الّترحُّ
فقيدهم،  يموت  أن  ينتظروا 
رغم عقيدتهم الرّاســـــــــخة بأّن 
وترى خشوعًا   ، الموت حقٌّ
وحزنـــــــــًا وألمًا ظاهرًا وســـــــــط 
ولكنَّه  والمشيِّعين،  المعزِّين 
ُســـــــــرعان ما يذُبل ويتالشى 
بعد أّيام أو شـــــــــهور، وتلك 
ُسنَُّة اهلل في خلقه، وحكمُته 

بين عباده.
ومع تطوُّر تقنيات الّتواصل 
أضحـــــــــت  االجتماعـــــــــّي 
-وهي  الفايسبوك  صفحاُت 
مـــــــــن أكثر البرامـــــــــج رواجًا 
الّناس عندنا - فضاًء  بين 
مكنونات  عـــــــــن  للّتنفيـــــــــس 

النُّفوس  ُيصيب  الذي  األلم 
إلظهار  وساحًة  المكلومة، 
الحزن ولوعـــــــــة الِفراق، من 
نشاء  خالل نشر الّصور، واإ
المنشـــــــــورات بعبارات بليغة 

ولغة حزينة..
وال شـــــــــكَّ أّن ذلـــــــــك فيه نفع 
للميِّت، لما تصله من أدعية 
ولكن  والمغفرة،  بالّرحمة  له 
هـــــــــل يكون ذلـــــــــك كافيا إن 
لم يتبعـــــــــه ندم على ما فات 
مـــــــــن التفريط في الواجبات، 
قالع فـــــــــوري عن الخطايا  واإ
والسّيئات، وعزم على عدم 
الرجوع إلى ذلك الحال مع 
التحلـــــــــل مـــــــــن المظالم قبل 

فوات األوان؟
إّن موت واحد من المسؤولين 
العليا  الرتـــــــــب  أصحاب  أو 
فجأة، وما أكثر موت الفجأة 
في زماننا، لحريٌّ أن ُيحيى 
ميِّتهم، وُيوقظ نائمهم، وُينّبه 
غافلهم، فيراجـــــــــع كل واحد 
منهـــــــــم حســـــــــاباته من جهة 
عالقاته بزمالئه، فكثير من 
هذه العالقات ما يؤثر فيها 
التنافس المكـــــــــروه والمحّرم، 
وتتّبـــــــــع األخطـــــــــاء والكيـــــــــد 
المجـــــــــرَّم، وكثيـــــــــرا ما يظلم 
المسؤول منهم من هو تحت 
مسؤوليته بســـــــــبب الوالءات 
والفكر الُملّثم أوالغيرة والحسد 
الملّغـــــــــم، مســـــــــتعمال بعض 
اإلطارات الذين لهم القابلية 
ليـــــــــؤكل الشـــــــــوك بأفواههم، 
البعـــــــــض منهم في  ويعيش 
هذه الدوّامـــــــــة وهو ال يدري 

أنه إذا أمســـــــــى قد ال يصبح 
ذا أصبح قد ال يمسي! واإ

ثـــــــــّم حرّي بهم أن يراجع كل 
واحد منهـــــــــم حاله من جهة 
مـــــــــا ينبغـــــــــي أن يقّدمه من 
موقع منصبه لمشروع األّمة 
الجزائرّيـــــــــة، الذي يحفظ لها 
أْمَنهـــــــــا وُهوّيتهـــــــــا وثوابتها، 
قواعـــــــــَده  أرســـــــــى  والـــــــــذي 
عبد  الجزائر  عاّلمة  شيُخنا 
الحميد بـــــــــن باديس رحماُت 
اهلل عليـــــــــه. فمن يتحرّج من 
مجّرد الحديث معه عن هذا 
ُيدافع  أن  المشروع -فضاًل 
عنه- ُموِهمًا نفسه أنَّ موقعه 
كمســـــــــؤول يمنعه من ذلك، 
فماذا سيكون جواُبه عند اهلل 
بالموت  اّتعظ  وهل  تعالى؟ 
من أساء إلى هذا المشروع 
بقصد أو بغير قصد حفاظًا 
ن كان  على منصب زائل واإ
بمرسوم رئاسي؟ وكيف ينعم 
ويهنأ من يتقاضى راتبا بسّلم 
خارج التصنيف، وهو يدير 
للمشـــــــــروع، وال يبذل  ظهره 

أدنى جهد للتمكين له؟
المســـــــــؤولون  أدرك  فهـــــــــل 
العليا  الرتـــــــــب  وأصحـــــــــاب 
أّن عليهـــــــــم مـــــــــا ليس على 
ـــــــــة الّناس  غيرهـــــــــم من عامَّ
ن  مـــــــــن الواجبات، فهـــــــــم واإ
يشـــــــــتركون معهم في  كانوا 
الواجبـــــــــات الفردّية إالَّ أنَّهم 
يفترقون عنهـــــــــم في واجب 
الذي  للمشـــــــــروع  التمكيـــــــــن 
استشـــــــــهد من أجله العلماء 

والمصلحون والمجاهدون؟

لقد ُعلِـــــــــَم أنَّ من مات فقد 
أفضـــــــــى إلى ربِّـــــــــه، وقامت 
قيامُتـــــــــه، فصار فـــــــــي قبره 
مـــــــــن المحتجزيـــــــــن، ولعمله 
من  أّما  المجزّييـــــــــن،  مـــــــــن 
ســـــــــمع بموته مـــــــــن األحياء 
أو شـــــــــهد جنازته، فالموقف 
ماذا  موقُفه، والعمل عمله، 
قّدمـــــــــَت؟ ومـــــــــاذا أنت عازٌم 
علـــــــــى تقديمه؟ هـــــــــل يكفي 
أن تكتب منشـــــــــورًا، وتذُكَر 
م  خصـــــــــال الميِّـــــــــت، وتترحَّ
يتغيَُّر شـــــــــيء  ثّم ال  عليه، 
من حالك وعالقاتك مع اهلل 
ومع اآلخريـــــــــن؟ وال تتحّرُك 
عزيمُتك في تدارك تقصيرك 

وتفريطك؟
ن كانت  إنَّ موعظة الموت واإ
صامتة إالَّ أّنها بليغة، ترفُع 
الهمم، وُتعلـــــــــي العزائم إلى 
الِقمـــــــــم، وُتزيُل ران القلوب، 
ـــــــــُر النُّفوس من أدران  وُتطهِّ
الّذنوب، وتذكِّر العباد بيوٍم 
يبعثون فيه فرادى كما ُخلقوا 
أوََّل مرّة، وتشـــــــــَحُذ ِهَمَم كلِّ 
ووطنه  دينه  ليخُدم  مسؤول 
مشـــــــــروع  مع  يتوافق  بمـــــــــا 
أّمتنـــــــــا الجزائرّيـــــــــة. وعندما 
يكون للموت هذا األثر في 
نفوســـــــــنا، كما له األثر في 
وسائل الّتواصل االجتماعّي 
ســـــــــنعيش، وال نموت حّتى 
نموت، كما أوصى الشـــــــــيُخ 
الصالـــــــــح صديق األســـــــــتاَذ 
-حفظهما  الحسني  الهادي 
اهلل تعالى- بقوله: )ال تمت 

حتى تموت(. 

اِمُت الَواِعُظ الصَّ

الرغبُة في تكويِن الش������باِب 
 .. َمقصٌد َحَس������ٌن وَضروريٌّ
لكن ال بد أن يكون بحكمٍة 

وَحَذٍر..
َبَدْأُت  الثانويـــــــــة  في مرحلة 
التزامـــــــــي بديننـــــــــا الحنيف، 
الشـــــــــباب  وبعض  فُكْنـــــــــُت 
َمَحـــــــــطَّ عنايِة بعض اإلخوة 
األكبر ِســـــــــنًّا في مســـــــــجدنا 
سيدي  بحي  "الفتح"  مسجد 
مبـــــــــروك.. جزاهـــــــــم اهلل كل 
يزودوننـــــــــا  خيٍر..فكانـــــــــوا 
بالكتِب المفيـــــــــدِة والمؤلفاِت 
المنتشـــــــــرِة التي َيكتُبها ُدعاُة 
الَوعَي،  ُيَنمِّي  العلماِء..مما 
وَيغرُس الفضائَل، وُيَنبُِّه إلى 
مخططاِت األعداِء، وَيْنُقُض 

ُطعوِن المغرضيِن..
من هذه الكتب التي اقترحها 
عليَّ بعُض األفاضل للقراءة 
كتاب "ُهُموُم َداعيٍة" لسيدي 
الغزالي رحمه  الشيخ محمد 

اهلل تعالى .

الكتاَب بكل شـــــــــوٍق  أخذُت 
واهتماٍم..كيـــــــــف ال وهو من 
تأليف حبيب القلب الشـــــــــيخ 
بترشيحي  وشرفني  الغزالي، 
اإلخـــــــــوة  أحـــــــــد  لقراءتـــــــــه 

األفاضل. 
ال ُأخفيكم أن كآبًة الَزَمْتِني 
ُقرابة األســـــــــبوع عندما قرأُت 
هذا الكتـــــــــاب المليء بكميٍة 
وعالِج  عـــــــــرِض  من  كبيرٍة 
سلبياِت واقِع أمتنا، والهموِم 
الثقيلِة التـــــــــي َأرَْهَقْت كاهَل 
فضيلـــــــــِة الشـــــــــيخ الغزالي.. 

رحمه اهلل تعالى ..
َفَقْدُت َطْعـــــــــَم الحياِة.. وَكُثَر 
وصار  وَتَيَهاِني..  ُشُروِدي 
وَاُد ُيَغلُِّف مشاعري نحو  السَّ
ابُتِلَيْت  الذي  الرَِّديِء  الواقع 
به أمُتنا مـــــــــن الخارِج وفي 
الداخِل.. ومـــــــــا انزلقْت إليه 

البشرية. 
وشـــــــــاء اهلل تعالـــــــــى بزيـــــــــارٍة 
مكتبه  في  الغزالي  للشـــــــــيخ 
القادر  عبد  األمير  بجامعة 
للعلوم اإلســـــــــالمية رُْفَقَة ُثلٍَّة 
من شباب مسجدنا بمسعى 
مبارك من أحد ُروَّاِد المسجد 

اِل في الجامعة.  الُعمَّ
وكان مما جـــــــــرَى الحديُث 
عنه في تلك الزيارِة الطيبِة 
أنـــــــــي صارحـــــــــُت الشـــــــــيَخ 
 - تعالـــــــــى  اهلل  -رحمـــــــــه 
بالمشاعِر التي َطَغْت عليَّ 
لكتابه  مطالعتي  َجرَّاِء  من 

"هموم داعية"..
ُمبتســـــــــما  الشـــــــــيخ  فأجابني 
باللهجة المصريـــــــــة: ".. يا 
اْبِنـــــــــي.. أنا َكَتْبـــــــــت الكتاَب 
َداْه والهموُم َقْتاَلِني..".. أي 
والهموم  الكتاب  ذلك  كتبت 

َتْقُتُلِني َقْتال. 
اهلل  -رحمة  الشـــــــــيخ  نعم.. 
تعالـــــــــى عليـــــــــه - كان من 
الرجـــــــــال اْلُمشـــــــــتغلين بواقع 
أمته.. َيْحـــــــــَزُن لمصائبها.. 
الحاقدين  مناوشاُت  وَتستفزُُّه 
لدينـــــــــه.. ويتضايـــــــــق مـــــــــن 
ِطْيـــــــــِش أفرادهـــــــــا.. ويأخذه 
الهمُّ ُكلَّ مأخٍذ من ُقصورِها 
جهدا  فيبذل  وتقصيرِهـــــــــا.. 
عظيما في تقويمها وتنبيهها 
من  له..  المتاحة  بالوسائل 
كلمة مسموعة أو مقروءٍة. 

"هموم  فـــــــــي آالم  والشـــــــــيُخ 
داعية" َمْعُذوٌر.. إن شاء اهلل 
يكتب  فهو  َمْأُجوٌر..  تعالى 
ناصحا..  كتبـــــــــه محتســـــــــبا 
ويوجهها  ُمعيََّنـــــــــٍة،  لطبقـــــــــة 
لعقوٍل ونفوٍس ُمهتمة بنفس 
مشـــــــــاغله، ُتـــــــــدرك مراميه، 

وتنتبه لقوارعه..
ّنما الَعْتُب لمن يقدُِّمُه لمن  واإ
ليس في ذلك المضمار وال 

يقوي عليه..
إنه لخطٌأ اقتـــــــــراُح مثِل هذا 
ْنِف من الكتب لشـــــــــابٍّ  الصِّ
في 15 من عمره، في بداية 
طريق التزامه، واألمُل َيْمأَل 

ُموُح يدفعه  أرجاء فؤاده، والطُّ
ُقُدًما للرُِّقيِّ واالســـــــــتزادِة..

فانتقاُء الكتِب التي ُيَزوَُّد بها 
ُترَاَعى  أن  ينبغي  الشـــــــــباُب 
فيها المرحلة العمرية.. التي 
والتحصيِن،  البناِء  في  تنفع 
وتعميق  اإليمـــــــــاِن،  وتقويِة 
العقيدة فـــــــــي اهلِل جل جالله 
واآلخرِة.. وما يزرُع التفاؤَل 
َة.. وُيَحذُِّر من  وَيرفـــــــــُع الهمَّ
والســـــــــلبيات..  المخططات 
لكـــــــــن بجرعـــــــــات ُمناســـــــــبٍة 

مدروسٍة.. 
الصراعـــــــــات  كتـــــــــب  أمـــــــــا 
والدسائس والخالف المقيت 
فلها رجالها من ذوي النُّْضِج 
وَسعِة اأُلُفِق وابتكار الحلول 

وتحاشي المثالب..
فـــــــــإذا كان عالٌم داعيٌة بوزن 
الشـــــــــيخ الغزالي -رحمة اهلل 
قتلتـــــــــه هموم  عليـــــــــه - قد 
اْلَمـــــــــُزوُح  وهـــــــــو  األمـــــــــة.. 
فكيف  النَّوَاِجـــــــــِذ..  ضاحُك 
ُمبتدٍئ  بشابٍّ صغيٍر َطرِيٍّ 
حديِث َعْهـــــــــٍد باللَّهِو واللَِّعِب 

َغِب.  والشَّ
فليس ما َيْصلُح لقوٍم َيصلُح 
ُجرْعة  ُكلُّ  آلخرين.. وليس 
دواٍء َيْقـــــــــَوى عليه كلُّ أحٍد.. 
زيادًة على اآلثار الســـــــــلبيِة 
والمَدمِّرَِة أحيانا لبعض الناس 

ُلوا فوق طاقتهم.  إذا ُحمِّ
"ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي 

خيرا كثيرا". 

أ. مجال غول

ُهُموٌم..

عبد العزيز بن سايب
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تناول مشكالتنا وقضايانا اليوم بمعزل إن 
ع������ن المعطيات العالمي������ة لهو ضرب 
من الوهم، وبخاصة أن المس������لمين اليوم ال 
يصنعون مصيره������م منفردين، بل في صلتهم 
بالعالم وفي صلتهم بالمرحلة الحضارية التي 
تعيش������ها اإلنسانية اليوم، والتي جعلت العالم 
يعي������ش كأنه قرية واح������دة، وكذلك ألن قيادة 
العالم اليوم ليست بأيديهم بل بأيدي غيرهم، 
وبخاص������ة الحضارة الغربية التي هيمنت على 
العالم وأشعت عليه بمنجزاتها وبمشاكلها منذ 
بدايات القرن التاسع عش������ر الميالدي على 

األقل. 
ولعل هذا ما جع���������ل مالك بن نبي يقول، وهو 
يتحدث عن صلة الغرب بالمش���������كلة الحضارية 
ف���������ي العال���������م اإلس���������امي: »وال ش���������ك أن هذا 
اإلشعاع العالمي الشامل الذي تتمتع به ثقافة 
الغ���������رب، هو الذي يجعل م���������ن فوضاه الحالية 
مش���������كلة عالمية، ينبغي أن نحللها وأن نتفهمها 
في صاتها بالمشكلة اإلنسانية عامة، وبالتالي 
بالمشكلة اإلس���������امية« )بن نبي، وجهة العالم 

اإلسامي، ص113(.
وهو ما أشار له الدكتور طه جابر العلواني في 
تقديمه لكتاب »إش���������كالية التحيز رؤية معرفية 
ودعوة لاجتهاد« الذي قام بتحريره الدكتور عبد 
الوهاب المسيري، ضمن سلسلة كتب المنهجية 
اإلس���������امية، حيث يؤكد ما ذكره بن نبي قبله 

بنص���������ف قرن، بأنه في المي���������دان الفكري، فإن 
الحضارة الغربية قد فرضت نفس���������ها منذ القرن 
التاسع عشر وحتى اليوم على العالم كله، وقد 
تبنت معظم الش���������عوب نموذج أوروبا إما كلًيا 
أو معدَّاًل، فس���������ادت مفاهيم الغ���������رب ونظرياته 
المختلفة، في العلم والمعرفة والمناهج العلمية 
والتفس���������يرات العلمية، وفي السياسة واالقتصاد 
وغيرها، وهيمنت على س���������ائر الرؤى األخرى 
بحيث ص���������ارت وكأنها قانون العصر الذي ال 
محيد عنه )العلواني، من مقدمة كتاب التحيز، 

.)1996
فثقافة الغرب التي حصلت على هذا االشعاع، 
وبما تتضمن���������ه من عناص���������ر إيجابية وأخرى 
س���������لبية، فإن التمدد الغربي ف���������ي العالم، جعل 
مشكاته الحضارية بمختلف ابعادها مشكات 
عالمي���������ة. وعلينا أن نق���������وم بتقييمه���������ا ونقدها 
وصياغ���������ة حلول تمكن المس���������لم من ان يحقق 
ذاته ويتجاوز الفوضى الغربية، ويس���������تفيد من 

منجزاتها. 
ولعلنا في س���������ياق مقاالت موضوعنا المتعلق 
بصل���������ة الدي���������ن بالعل���������م، نركز عل���������ى الجهود 
اإلس���������امية في تناول هذه الصلة في ظل هذه 
الفوضى المعرفي���������ة إن صح التعبير. ذلك أنه 
منذ تراجع االبداع العلمي لدى المس���������لمين في 
عصورهم المتأخرة، وبخاصة مع بدايات القرن 
التاسع عشر الميادي، وظهور العلوم الغربية 
موضوعا ومنهجا، وانتشارها في العالم بتوسع 
الحضارة الغربية، كما أس���������لفنا القول، وسيطرة 
الرؤية الغربية للعل���������م على العالم وعلى العلوم 
بدرجات متفاوتة في حجم االنتش���������ار والتأثير، 
س���������عى كثير من المفكرين والعلماء المسلمين 
لتناول موضوع صلة اإلسام بالعلوم الحديثة.

ويرى س���������يد حس���������ين نصر في تقديمه لكتاب 

»التوحي���������د والعل���������م« للمفك���������ر الماليزي عثمان 
بك���������ر أن الكثير منهم اعتبر -بكل بس���������اطة- 
أن العلوم الحديثة اس���������تمرار للعلوم اإلسامية، 
وأنها بضاعتنا ردت إلينا. ولذا ترى ان بعضهم 
ان���������درج في س���������ياق توظيف مخرج���������ات العلوم 
الحديثة في التفسير وفي الحديث عن االعجاز 
العلمي وغيره، إلثبات وبيان كيف سبق القرآن 
المكتش���������فات العلمية الحديث���������ة أو أنه تنبأ بها، 
ولهذا فالعلوم الحديثة ه���������ي في الحقيقة علوم 

»إسامية« بمعناها العميق. 
ولكن مثله هذه النقاش���������ات- كما يقول س���������يد 
حسين نصر- تصدر لها شخصيات محدودة 
االط���������اع والعلم بم���������ا تتضمنه ه���������ذه العلوم 
الغربية الحديثة من أس���������س وخلفيات فلسفية، 
ومحدودية اطاع على تاريخ العلوم اإلسامية 
وعلى الفلس���������فة اإلس���������امية للعلم، ولم ُيظهروا 
-بشكل عام- الصرامة الفكرية الازمة للمهمة 

المطروحة أمامهم. 
ن جهوده���������م هذه، مهما كانت درجة نضجها  واإ
ونوعيته���������ا، فإنها أدت إلى هيمن���������ة الوضعية 
 »Positivistic Scienticism« العلموي���������ة 
التي نرى حضورها اليوم في دوائر كثيرة للفكر 
والثقافة والعلم والفلس���������فة في العالم اإلسامي، 
والتي أدت إلى قيام بعض المس���������لمين أنفسهم 
بإن���������كار وجود عل���������م إس���������امي أو نظرية علم 
إس���������امية لها مناهجها الخاص���������ة ولها رؤيتها 
الكوني���������ة. وأمثال هؤالء الذين ينفون وجود علم 
إس���������امي يرون أن »العلم ه���������و العلم«، وفي 
السياق نفسه ليس هناك علم مسيحي، وبالتالي 

ليسه هناك علم إسامي أيضا.
وكما يؤكد س���������يد حسين نصر ايضًا، فإنه قبل 
خمس���������ين سنة، حينما بدأت جهود إثبات حقيقة 
وجود نظرية علم إسامية ووجود علم إسامي، 

وأهمية ذلك لعالمنا اإلسامي المعاصر، كانت 
المعارضة األش���������د تأتي من العالم اإلس���������امي 
ذاته وليس العالم الغربي فقط، ولكن مع تطور 
الدراسات النقدية، وتوسع البحث في تاريخ العلم 
ف���������ي الحضارة اإلس���������امية، وتطور البحث في 
فلسفة العلوم، والرؤى الكونية الثاوية خلفها، من 
قبل علماء مس���������لمين وغير مسلمين، ممن لهم 
اطاع واس���������ع بالعلوم الغربية الحديثة وفلسفتها 
واطاع واس���������ع أيضا على العلوم اإلس���������امية 
وتاريخها وفلس���������فتها، بدأ تراجع المواقف الناكرة 
لوجود علوم إسامية وأهميتها في التاقي المهم 

بين اإلسام والعلوم الحديثة.
ب���������ل وتعمق البحث اكثر وبدأت برامج جامعية 
للدرجة األولى وللدراس���������ات العليا في فلس���������فة 
العلوم اإلس���������امية وتاريخها تنشأت وتفتح في 
يران  كثير من البلدان اإلسامية مثل ماليزيا واإ
وباكستان، لتنتشر بعدها هذه البرامج، وتتعمق 
الدراس���������ة في فلسفة العلم في اإلسام، والبحث 
في تاريخ نشأة العلوم في الحضارة اإلسامية، 
وفي األس���������س المؤسس���������ة للعلوم في الحضارة 
اإلسامية، وفي تاريخ هذه العلوم، مما يعطي 
مبررات للحديث عن نظرية العلم اإلس���������امية، 
أو العلم اإلسامي؛ والذي نقصد به أن المسلم 
منطلقا من اإلس���������ام ومصادره )القرآن والسنة( 
ومن الرؤية اإلس���������امية للكون والحياة أس���������س 
علوما جوهرها التوحيد، اس���������تطاعت أن تحدث 
نقل���������ة حضارية فري���������دة في التاري���������خ، وبإمكان 
المس���������لم اس���������تعادة فعالية هذه الرؤية الكونية 
واس���������تئناف القول العلمي على أساس اإلسام 
مرة أخرى بما يتجاوز فوضى الحضارة الغربية 

المعاصرة. 
* مرك������ز ابن خل������دون للعل������وم االجتماعية 

واإلنسانية/ جامعة قطر

فـــي حــقــيــقـــــة الــعــلـــــوم اإلســــالمــيــــة وأهـمـيتــهـــــــا

د. بدران بن احلسن *

روا
فك

ليت

المقالة إمام  العربي������ة ورائ������د  البالغ������ة 
الفكرية واألدبية في الجزائر والعالم 
العربي ف������ي العصر الحديث، العالمة الش������يخ 
محمد البشير اإلبراهيمي رحمه اهلل، رفيق درب 
اإلمام عبد الحميد بن باديس رحمه اهلل وقرينه 
في بناء النهضة اإلصالحية الجزائرية الحديثة 
وخليفته في رئاس������ة جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين.
قرأت كل مقاالته وخطبه المجموعة في آثاره، كما 
قرأت الكثير مما كتب عنه من مؤلفات ورس���������ائل 
جامعية وبحوث أكاديمية ومقاالت في المجات 

والجرائد، وكتبُت عنه عدة بحوث ومقاالت.
أول ما التقيت به قارئ���������ا لتراثه الفكري، كان مع 
كتابه »عيون البصائ���������ر«، الذي قرأته وأنا تلميذ 
في المرحلة المتوس���������طة، لم أفهم منه إال القليل 
حينئ���������ذ، لكني انبهرت بأس���������لوب كاتب���������ه ولغته 
العالية وتفننه في اس���������تعمال األلفاظ في التعبير 
عن المعاني. وهو ما جعلني أهتم بمعرفة س���������يرة 
الرجل وأطوار حيات���������ه وأعماله، فكان أن وقفت 
بعد ذلك على مقال نشر في عدد شوال 1404ه� 
من مجلة »األم���������ة« القطرية لكاتب مغربي غير 
معروف اسمه »ابن الريف ]البخاخي امحند[«، 
بعنوان »العامة المجاهد الش���������يخ محمد البشير 
اإلبراهيمي«، عرف فيه بالش���������يخ وجهاده العلمي 

واإلصاحي وتراثه الفكري من شعر ونثر وذكر 
عددا من مؤلفاته.

اطلع���������ت بعد ذل���������ك على الع���������دد 87 من مجلة 
»الثقاف���������ة« الجزائري���������ة، الصادر في ش���������عبان - 
رمضان 1405ه�/ مايو - يونيو 1985م، والذي 
خصص كل���������ه لإلمام اإلبراهيم���������ي، حيث قرأت 
في���������ه مقاالت ألعام الفك���������ر والثقافة في الجزائر 
والعالم العربي، من أمثال محمد حافظ الجمالي، 
إبراهيم السامرائي، جميل صليبا، محمد الغزالي، 
عبد الرحمن الجيالي، عبد المجيد مزيان، عبد 
الرحمن ش���������يبان، وغيرهم، والذين كتب كل منهم 
مقاال تح���������دث فيه عما عرفه ع���������ن اإلمام وعن 
نبوغه العلمي واألدبي وتأثيره العميق فيمن عرفوه 

واتصلوا به وعن جهاد العلمي والعملي.
ومن بين مقاالت هذا العدد ذلك المقال المطول 
الذي سبق للش���������يخ أن كتبه بقلمه وقدمه لمجمع 
اللغ���������ة العربية بالقاهرة عن���������د انتخابه عضوا فيه 
س���������نة 1961م، وأعادت مجلة الثقافة نش���������ره في 
هذا العدد، وكان بعنوان »خاصة تاريخ حياتي 
العلمية والعملية«، في هذا المقال عرف الش���������يخ 
بنفس���������ه تعريفا ضافيا وتحدث عن نشأته وتكوينه 
وأثر عمه محمد المك���������ي اإلبراهيمي في نبوغه، 
والكت���������ب التي قرأها وحفظها، وكذا ما مر به من 
أطوار ف���������ي حياته وعن أعماله في خدمة الثقافة 
الجزائري���������ة وفي إعداد الجيل الذي ُيرجى منه أن 
يحرر الباد وينفع العباد. وتحدث في هذا المقال 
عن أربعة عش���������ر كتابا أنجزها كاملة لكن زبانية 
االستدمار س���������طوا عليها عندما فتشوا بيته، لما 
كان خارج الوطن، وذهب���������وا بها إلى غير رجعة 

قبل أن يتمكن من تقديمها للطباعة.
لم يبق من تراث الرجل س���������وى مقاالته التي كان 
ينش���������رها في بع���������ض الجرائد الجزائري���������ة أو التي 

نش���������رها في بعض المجات العربية بعد خروجه 
من الجزائ���������ر، وهذه المقاالت جمع هو بنفس���������ه 
جزءا منها ونش���������ره في القاه���������رة بعنوان »عيون 
البصائر«، ثم أعيد نش���������ره في المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر، كما نش���������رت المؤسس���������ة جزءا 
آخ���������ر من مقاالت���������ه. وكانت تلك اآلث���������ار القليلة 
نواة البحوث والدراس���������ات التي كتبت عن الرجل 
خال الثمانينيات وبداية التس���������عينيات من القرن 

الماضي.
لكن العمل األكبر الذي ُخدمت به آثار الش���������يخ 
رحم���������ه اهلل هو ذل���������ك الذي قام ب���������ه نجله الوزير 
األسبق الدكتور أحمد طالب اإلبراهيمي بمساعدة 
األس���������تاذ محمد الهادي الحسني في جمع ونشر 
اآلثار كاملة في خمسة أجزاء صدرت في طبعتها 
األولى س���������نة 1997 عن دار الغرب اإلسامي 
في بيروت في حلة قش���������يبة بعنوان »آثار اإلمام 
محمد البشير اإلبراهيمي«. وبذلك توفرت اآلثار 
كاملة في عمل واحد، وانتش���������رت في المعارض 
والمكتبات وصار بإمكان من ش���������اء أن يحصل 

عليها.
اش���������تريت هذه اآلثار الكاملة فور صدورها سنة 
1997، وانكبب���������ت عليها ق���������راءة وتفهما وتعلما، 
واس���������تطعت من خال ذلك أن أكون نظرة شاملة 
على اهتمامات اإلم���������ام اإلبراهيمي وطريقته في 
معالجة القضايا وأس���������لوبه ف���������ي تحليلها. وهو ما 
مكنني م���������ن كتابة عدة بحوث ومقاالت عنه في 

مناسبات مختلفة.
وقد وجدت فيه���������ا التنوع والثراء الذي يمتع العقل 
ويش���������بع الوج���������دان ويثري المعرف���������ة، فهي مزيج 
عجيب من اللغة، والتاري���������خ، والحكمة، والرأي، 

والتوجيه، والنقد، والتقييم.
إن آثار اإلم���������ام اإلبراهيمي رحمه اهلل تمثل بحد 

ذاتها مدرس���������ة رائ���������دة في اللغ���������ة واألدب والفكر 
ذا كان  والثقاف���������ة يندر أن تجود األي���������ام بمثلها، واإ
ل���������ي أن أص���������ف معالم هذه المدرس���������ة، فلن أجد 
أفضل من وصف أس���������تاذنا الدكتور عبد الرزاق 
قسوم في تقديمه للجزء الثالث من اآلثار »عيون 
البصائ���������ر« ]ص: 5[، حيث ق���������ال في وصف 
هذه المدرس���������ة: »إنها مدرس���������ة، ذات )أسلوبية( 
قلَّ مثيلها في منهجية خطابنا العربي المرس���������ل؛ 
فهي تضرب بجذورها في أعماق التراث العربي 
القديم، في الوقت الذي تبس���������ط في���������ه أغصانها 
المتعددة على فروع المعرفة الحديثة. وهي نسج 
فريد من األدب يجمع بين حكمة ُقسِّ اْبِن َساِعَدَة 
األَيادي، وفصاحة َسْحَباَن، َوَعْقانيَّة أبي ُعثمان 
ش���������ارات أبي َحيَّ���������ان التوحيدي، إلى  الجاحظ، واإ
جانب رشاقة أسلوب عبد الحميد الكاتب، وأناقة 
عبارة أحمد َحَس���������ن الزي���������ات، ورمزية مصطفى 
صادق الرَّافعي. غي���������ر أنها تزيد على ذلك كله، 
بخصوصيات أخرى هي أنها جزائرية العزيمة في 
التصدي لاستعمار، ومغاربية االلتزام في الدفاع 
عن الحري���������ة، وعروبية االنتماء ف���������ي التأصيل 
سامية المنهج في علم التصحيح  الحضاري، واإ

العقدي«.
ل���������م أتوق���������ف ولن أتوقف - إن ش���������اء اهلل - عن 
قراءة آثار اإلمام اإلبراهيمي، ألنني أجد نفس���������ي 
أس���������تفيد منها الجديد في كل مرة، فهي معين ال 
ينضب من اللغة واألدب والفكر والحكمة الراقية، 
نه لجدير بش���������بابنا أن يقبلوا عليها قراءة وتفهما  واإ
وحفظا لنصوص منها، فه���������ي جديرة أن تقويهم 
من ضعف وتبث في عقولهم الوعي وفي نفوسهم 
الهم���������ة والعزيمة التي يحتاجونها للنجاح في هذه 

الحياة.
جامعة باتنة 

أ.د/ مسعود فلوسي*

مــؤلــفـــــون وُكــتـــــاب قــــرأت لــهــم واستــفــــدت مـنــهـــم
اإلمـــام حممـــد البشيــر اإلبراهيمـــي رمحــه اهلل )1889 -  1965(



األحــد:  27 ربيع الثاني 04 مجادى األوىل 1442، الـموافق لـ:  13 -19 ديسمرب   2020 العدد:
حــوار1042

ما هو تقييكم ملشوار قناة األنيس؟
mm بس���������م اهلل الرحمن الرحيم بداية نشكركم 
على إتاحة الفرصة إلج���������راء هذا الحوار على 
جري���������دة البصائر العريق���������ة والتي نعتبر األنيس 
امتدادا لمسيرتها المنبثقة من فكر شيخ التنوير 

ابن باديس رحمة اهلل عليه.
 أما عن مشوار قناة األنيس.

فنحن منذ االنطالقة في هذا المش���������روع س���������نة 
2014 وبعد أكثر من 6 س���������نوات من إطالقه 
يمكن القول أننا لم نصل إلى كل األهداف مقارنة 
بالتوقعات المسطرة عبر خطتنا االستراتيجية، 
لكن بالنظر لكمية العراقيل التي واجهتنا والتي 
تخص بيئة العمل عموما فيمكن القول أن بقاء 

القناة ط���������وال هذه المدة على 
قيد الحي���������اة يعتبر إنجازا في 

حد ذاته.
ــع  واق ــدمت  وج ــف  كي
ــمعي البصري  اإلعالم الس

يف اجلزائر؟
الس���������معي  اإلع���������الم   mm
البصري في األصل هو مرآة 
عاكسة لما هو موجود داخل 
البيئة التي ينشط فيها وبالتالي 
هو يعكس المضامين، وربما 
قد يسلط الضوء على بعض 
المناحي على حس���������اب مناح 

أخرى وقد يضخم بعض الظواهر على حساب 
أخرى لكن في األخير هو مرآة لما هو موجود 

في واقعه وحول محيطه.
وف���������ي خضم الحدي���������ث عن خارط���������ة اإلعالم 
الس���������معي البصري، فأقل ما يمك���������ن قوله أنها 
كانت مختلة ولم تكن متنوعة بما يكفي لتغطية 
شرائح واسعة بحجم بلد مثل الجزائر من حيث 

التنوع والموضوعاتية. 
ــبيل  ــا هي أهم العراقيل اليت تواجهكم يف س م

حتقيق رؤية القناة وأهدافها؟
mm العراقي���������ل التي تواجهنا كثيرة لألس���������ف 
والتي حال���������ت دون تحقيق رؤية القناة وأهدافها 
القصيرة والمتوس���������طة المدى، وعلى رأس هذه 

العراقيل موض���������وع االعتماد الذي اليزال مطلبا 
نسعى خلفه منذ تأسيس القناة من خالل تجديد 

الطلب من السلطات المعنية دون جدوى.
 طبعا ف���������ي الميدان نحن نقوم بعملنا بش���������كل 
طبيعي وبش���������كل عادي عموم���������ا، ومع تعاون 
الكثير من الس���������لطات واإلدارات وهذا ش���������يء 
نثمنه رغ���������م وجود ع���������دم تكاف���������ؤ للفرص من 

 ناحي���������ة التغطي���������ات مقارنة ببع���������ض القنوات. 

ــدأ هو اآلخر  ــي يف اجلزائر ب ــالم اإللكرتون اإلع
ــي  ــة، ماه ــاحة اإلعالمي ــه يف الس ــرض نفس يف

خطتكم لولوج هذا اجملال؟
mm بالتأكيد اإلع���������الم اإللكتروني مهم جدا 
بالنس���������بة لنا ونس���������عى للتوس���������ع فيه أكثر ألنه 
وبخالف اإلعالم الفضائي صار األول يمتلك 
أدوات قي���������اس دقيق���������ة جدا تمكنن���������ا من معرفة 
م���������دى التأثير وم���������دى الولوج إل���������ى المتابعين 
والمس���������تهلكين عموما، هذا ما جعلنا نتبنى منذ 
قرابة الس���������نتين اس���������تراتيجية جديدة حول مواقع 
التواصل االجتماعي والتي كانت داعمة للقناة 
الفضائي���������ة منذ انطالقه���������ا بحيث 
تس���������اهم في إعالم مواعيد البرامج 
وحتى التفاع���������ل مع المتابعين فيما 
يخص اختي���������ار الضيوف واختيار 
المواضيع، واآلن نحاول أن ننسجم 
أكثر ونتأقلم مع التطورات التقنية، 
بعدما أصب���������ح هناك إعالم خاص 
بالموبايل فحتى ش���������كل المنشورات 
والفديوه���������ات والصور أصبح أكثر 
مالئم���������ة للموباي���������ل ولمس���������تعملي 
الموبايل الذين توجه غالبيتهم إلى 
التخلي عن مشاهدة التلفاز عموما 
التوسع  وهي شريحة تس���������تمر في 
واالزدياد لذل���������ك نحن نح���������اول مواكبة الطلب 
واس���������تعمال كل منصة بما يليق بها من محتوى 
س���������وآء كان اإلعالم الفضائي أو اليوتيوب أو 

الفيس بوك أو التويتر أو اإلنستاغرام.
ــد  ــاة ذات بع ــا قن ــد أنه ــاة جن ــة القن ــن رؤي ضم

عربي، هل وصلتم إىل ذلك؟
mm بطبيع���������ة الحال القن���������اة وألنها تبث عبر 
النايلس���������ات فمج���������ال التغطية يش���������مل كل دول 
المغرب العربي والش���������رق األوسط كما أننا وفي 
أغل���������ب فترات وجودنا كنا نبث عبر عدة أقمار 
صناعي���������ة تغطي هذا النط���������اق باإلضافة إلى 
وجودنا على وس���������ائل التواصل االجتماعي هذا 
مكننا أيضا من التواص���������ل والتفاعل والوصول 

إلى شرائح أخرى أكثر تنوعا في العالم العربي 
س���������المية  ولدينا متابعون من عدة دول عربية واإ
على غ���������رار مصر وال���������دول الخليجي���������ة وهذا 
بس���������بب اهتمامنا بقضايا األمة عموما وبالشأن 
المغاربي بدرج���������ة أخص ما يجعل متابعينا في 
المغرب العربي أكثر اقباال، ومنذ قرابة الشهرين 
أصبح من الممكن متابعة برامجنا عبر العديد 

من الباقات التلفزيونية في دول أوروبا وأمريكا 
وكندا عن طريق ما يس���������مى الكابل وتطبيقات 

الهاتف الخاصة.
عرف برنامج "الرتند االقتصادي" رواجا واسعا 
ــك؟ وهل  ــك برأي ــر ذل ــا س ــه األول، م يف مومس

ستسعون إىل االستثمار يف برامج مماثلة؟
mm بالنسبة لبرنامج التراند االقتصادي فهو 
برنامج نوعي حقق نسب مشاهدات عالية نظرا 
لعدة نقاط: أهمها  ش���������كله المتميز بحيث جاء 
في قالب يجمع بين الدقة في المعلومات والخفة 
في الطرح باإلضافة إلى األداء المتميز لمقدمه 

عبد الرحيم عبد الالوي.
ــم  اهتمامك ــرة  األخ ــرتة  الف يف  ــا  الحظن
ــطة اجلوارية ونقل مشاكل املواطنني يف  باألنش
ــس الفرتة األوىل، هل هي  خمتلف الواليات عك

اسرتاتيجية جديدة يف الوصول إىل املشاهد؟
mm هو واجب إعالمي  قبل أن يتحول إلى 
اس���������تراتيجية البد منها، ألن جمهور هذه القناة 
صار جزءا من أس���������رة األنيس وعالقتنا باألسرة 
الجزائرية تطورت إلى حد رأينا فيه وجوب رفع 
انش���������غاالت الناس وعيش مش���������اكلهم، دون أن 
نحي���������د عن خطنا االفتتاحي الذي يهدف بدرجة 
أسمى إلى الجانب التربوي من خالل المحتوى 

الهادف.  
ــتعتمدون على  ــابق بأنكم س ــرمت يف لقاء س ذك
أو  ــني  الصحفي ــواء  س ــة،  اجلزائري ــاءات  الكف
ــري  ــرون آداء الطاقم البش ــف ت ــني، كي التقني

للقناة؟ 
mm مما يؤس���������ف له بحق ه���������و أن التكوين 

الجامع���������ي في مج���������ال اإلعالم 
وف���������ي كثي���������ر م���������ن المجاالت 
متماش  وغير  األخرى ضعيف 
مع متطلبات سوق العمل لذلك 
فعلى س���������بيل المثال اضطررنا 
لتوظيف  الس���������نوات  هذه  طوال 
العديد من الش���������باب العصامي 
أو الذي درس في تخصصات 
الجامع���������ة ال تكون  أخرى ألن 
مواهب تقني���������ة مثل االنفوغراف 
أو المونتي���������ر أو الديكوريس���������ت 

،،،الخ
ــالم يف اجلزائر فوضى  ــاذا يعيش اإلع ــك مل برأي
اإلشهار، وملاذا حتولت بعض القنوات إىل قنوات 

إشهارية أكثر منها إخبارية أو عامة؟
mm الفوضى التي يعيشها اإلعالم على غرار 
قطاع���������ات أخرى ما ه���������ي إال تحصيل حاصل 
ونتيجة حتمية للفوضى السياس���������ية التي كانت 
تعيشها البالد في زمن العصابة، والتي يصعب 
ترتيبها رغم الجهود المبذولة لحد الس���������اعة، أما 
عن تحول بعض القنوات إلى اإلش���������هار على 
حس���������اب المنتوج اإلعالمي المطالبة به، فراجع 
إلى عدة أس���������باب م���������ن بينها الوض���������ع المالي 
الصعب للمؤسس���������ات اإلعالمية باإلضافة إلى 
فقدان الضمير المهني واالحترافية المهنية وهذا 
راجع إلى الفوضى التي تحدثتم عنها سابقا.  

باحلديث عن اإلشهار، ما هو موقع قناة األنيس 
من هذا اجملال؟

mm على غرار نقط���������ة االعتماد هناك نقاط 
أخرى أهمها  نقطة اإلش���������هار الذي يعتبر أحد 
أكب���������ر العوائ���������ق والتحديات الناتج���������ة عن عدم 
اعتمادنا بصفة رس���������مية وهذا ما نتلقاه كل مرة 
كتحف���������ظ في التعاون التجاري من طرف العديد 
من المؤسسات العمومية والخاصة, وهذا العائق 
الزال يس���������بب لنا بطبيعة الحال عجزا مستديما 
يحول دون تحقيق رؤية القناة، مع العلم أن قناة 
األني���������س لم تتعامل قط مع المؤسس���������ة الوطنية 
لإلش���������هار ولم تحصل عل���������ى أي دعم من أي 

جهة رسمية. 
ــى املرجعية الدينية  ماهي خطتكم للحفاظ عل
ــج  برام ــداد  إع يف  ــرون  تفك ــل  وه ــر؟  للجزائ
تفاعلية مع املشاهد خبصوص الفتاوى الدينية 

والقضايا املعاصرة؟
mm تحرص القناة منذ تأسيس���������ها على إبراز 
الكفاءات الوطنية المحلية في الجانب التربوي 
ب���������كل تخصصاته، ومن  والدعوي واألكاديمي 
خالل ه���������ذه الطاقات بقيت القناة حريصة على 
إب���������راز مكونات ومقوم���������ات الهوية خاصة مع 
الموجة اإلعالمية العالمي���������ة التي عبثت كثيرا 

بأفكار الجيل الناشئ.
أما عن برام���������ج الفتاوى والبرامج 
الديني���������ة فلطالم���������ا كان���������ت تنال 
حص���������ة األس���������د والزال���������ت تنتج 
بعناي���������ة خاصة مهتم���������ة بمتابعة 
االجتماعية  والتحوالت  األحداث 
الطارئة بالمجتمع الجزائري عبر 
طرق تفاعلية م���������ن خالل البث 
المباش���������ر على الصفحة وأهمها 
برنامج الجواب الشافي الذي مر 
من خالله كوكب���������ة من العلماء، 
وقد انتقلنا إل���������ى مواقع التواصل 
االجتماع���������ي عبر برام���������ج تزاوج بين الش���������أن 
االجتماعي والديني مثل برنامج من الواقع مع 

الداعية الشاب تاج اإلسالم بن يربح.
ــري والعربي يف  ــاهد اجلزائ ــدون املش ــاذا تع مب

قادم األيام؟
mm مردودنا اإلعالمي في قادم األيام مرهون 
بما تخفيه تقلبات الساحة السياسية واإلعالمية 
في المستقبل والتي نتوقع أنها ستتيح لنا مساحة 
أكبر عما كان وستقدم الدعم األكثر لنصل إلى 
ما نصبو إليه م���������ن رؤية ترقى لتحقيق رغبات 
المش���������اهدين عامة واألس���������رة الجزائرية بدرجة 

أخص.
 كلمة أخرة لقراء البصائر؟

mm نح���������ن واثقون أن جمه���������ور البصائر ال 
يختل���������ف إطالقا ع���������ن جمه���������ور األنيس الذي 
نحس���������به جمه���������ورا من النخب الراقية واألس���������ر 
المحافظ���������ة، لهذا  النفرق بي���������ن قراء البصائر 
ومش���������اهدي األني���������س الذين نعتبره���������م جزءا ال 
يتج���������زأ من ه���������ذه الروافد اإلعالمي���������ة المنتمية 
إلى الحاضنة الش���������عبية األصيلة، والتي نعتز 
به���������ا ونفخر بمتابعتها، ولي���������س أمامنا في هذه 
الس���������انحة سوى أن نطلب منهم مواصلة الدعم 
عبر المتابعة والنصح والصبر على تقصيرنا، 
وليك���������ن قراء البصائر عل���������ى يقين أن اإلعالم 
الهادف اليزال صامدا م���������ع أمثالهم وبأمثالهم 

وألجل أمثالهم.

منضــــي ُقــــدًمـــا حنـــــو حتــقــيـــــق أهــــداف القــنـــــاة.
واقـــع اإلعــــالم الـمــرئــي يـعــيــش فــوضـــى كــبـيـــرة حتـتـاج إلــى تنــظــيـمـــه.

حاوره:  ياسني مربوكي

مديـــــر قنـــــاة  األنـــيــــس فــيــصــل بلجيــــاللي يف حـــوار  للـبصـائـر

حترص القناة منذ 
تأسيسها على إبراز 

الكفاءات الوطنية احمللية 
يف اجلانب الرتبوي 

والدعوي واألكادميي بكل 
ختصصاته

 مردودنا اإلعالمي 
يف قادم األيام مرهون 

مبا ختفيه تقلبات 
الساحة السياسية 

واإلعالمية يف املستقبل
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ــمرب..  ديس  11 ــرات  مظاه ــن:  قري ــود  مول ــور  الدكت
االستفتاء اجلماهريي املبكر والطريق إىل النصر

ذكر الدكتور مولود قرين، أستاذ التاريخ الحديث 
والمعاص���������ر بجامعة المدية، أن اإلس���������تراتيجية 
التي تبنتها جهة التحرير  الوطني منذ 1954م 
س���������واء على المستوى الداخلي أو على المستوى 
الخارجي قد جعلتها بحق أنموذجًا تحتذي به كل 
الث���������ورات ضد األنظمة اإلمبريالية، وأن من بين 
ما راهن���������ت عليه الجبهة منذ البداية هي التعبئة 
الش���������عبية عماًل بمقولة العربي بن مهيدي "أرموا 
بالثورة إلى الش���������ارع يحتضنها الشعب"، مضيفا 
أن المراهنة على القواعد الشعبية تعّبر عن قمة 
النضج السياس���������ي والعس���������كري لمهندسي الثورة 
ومنفذيه���������ا، كما اعتبر الدكتور أن  نظرة الكثير 
من فالسفة حركات التحرر للثورة والشعب كانت 
بمثابة "الس���������مكة والماء"، مشيرا في هذا الصدد 
إلى "ماوتس���������ي تونغ" ال���������ذي اعتبر أنه مثلما ال 
تستطيع السمكة أن تعيش خارج الماء، ال يمكن 
كذلك للثورة أن تنجح وتحقق أهدافها بمعزل عن 
الشعب، ويضيف الدكتور مولود قرين أن الشعب 
الجزائري بكل ش���������رائحه ومكوناته كان دومًا في 
الموعد منذ الفاتح من نوفمبر 1954م إلى غاية 
5جويلية 1962م، وأن أبرز ما يعبر عن حقيقة 
التضامن بين الش���������عب وجبهة التحرير الوطني 
ه���������ي "مظاهرات 11 ديس���������مبر 1960م، التي 
كانت حسب شهادات صانعيها المنعرج الحاسم 
في تاريخ الث���������ورة الجزائرية نحو تحقيق النصر 
أو "ديان بيان ف���������و" الجزائرية، ويقول الدكتور: 
لذلك ال يمك���������ن أن ننظر إلى هذه المحطة من 
تاريخ الثورة نظرة سطحية ونعتبرها كما وصفها 
وزي���������ر الداخلية ف���������ي تلك الفت���������رة "بأنها حوادث 
عفوية" معزولة، ولكن في حقيقة األمر أن هذه 
المظاهرات كانت نتيج���������ة حتمية لمجموعة من 
الظ���������روف الداخلية والخارجية، جعلت "المجلس 
الوطني للثورة" يفكر  بجدية في ضرورة تحريك 
القواعد الش���������عبية وخل���������ق جبهة ثالث���������ة )جبهة 
الش���������عب( لتكون قادرة عل���������ى إحباط مخططات 
ديغول ومناوراته السياسية والعسكرية، مشيرا أنه 
لذلك عين المجلس الوطني للثورة لجنة تكونت 
من "عبد الحفيظ بوصوف ولخضر بن طوبال، 
عبد الحميد مهري وكريم بلقاس���������م"، وقد أسندت 
لهم مهمة التحضير للمظاهرة في شهر نوفمبر 
1960م ولكنه���������ا أجلت نتيجة بعض التطورات 
السياس���������ية، والتي تمثلت في التصريحات التي 
أدلى بها ديغول خالل نفس الشهر أمام مجلس 
الوزراء، والذي أكد من خالله تنظيم السلطات في 

الجزائر وانتظار تطبيق حق تقرير المصير.
أم���������ا عن ظروف المظاه���������رات يضيف الدكتور 
مولود قري���������ن فأنه يمكن حصره���������ا فيما أفرزته 
اس���������تراتيجية ديغول الذي ح���������اول بكل ما أوتي 
من قوة للقضاء على الثورة الجزائرية، فاستنجد 
بالجنرال "ش���������ال" الذي أعط���������ى له صالحيات 
مطلقة، فقس���������م هذا األخير التراب الجزائري إلى 

خضاع كل منطقة لعمليات  مقاطعات عسكرية واإ
عس���������كرية تمشيطية واس���������عة النطاق، ويضيف 
المتحدث أن ش���������ال كان يقول: ال يمكن القضاء 
على الثورة إال بالقضاء على الشعب، فكان في 
حربه يأتي على األخض���������ر واليابس. أما على 
المس���������توى السياسي، فالجبهة عقدت مفاوضات 
مع ديغول وه���������ي مفاوضات "موالن" -25 29 
ج���������وان 1960م، غير أنها فش���������لت، مما جعل 
الرأي العام العالمي، خاصة العربي منه يضغط 
ديبلوماس���������ا ويطالب بحق الشعب الجزائري في 
تقرير مصي���������ره، وكذلك ال���������دول اإلفريقية التي 
اجتمعت ف���������ي "مونروفيا" ف���������ي أوت 1960م، 

وأكدت على ضرورة دعم القضية الجزائرية.
ف���������ي نفس الس���������ياق، أش���������ار الدكت���������ور إلى أن 
المظاه���������رات انطلق���������ت ش���������رارتها األولى "بعين 
تموش���������نت" يوم 9 ديس���������مبر 1960م على إثر 
زيارة ديغول الذي جاء مبشرا بمشروعه "الجزائر 
جزائرية" أي تكوين دولة جزائرية تجمع السكان 
المس���������لمين واألوروبيين على حد س���������واء، غير 
أن جم���������وع الجزائريين قابل���������وه برفض قاطع في 
مظاهرات حاشدة رفعوا فيها أعالم الجزائر ورّددوا 
"تحي���������ا الجزائر عربية مس���������لمة، اهلل أكبر، تحيا 
جبهة التحرير الوطني، تس���������قط الجزائر جزائرية 
وتسقط الجزائر فرنسية"، كما قام األطفال حسب 
المتحدث بحرق األعالم الفرنس���������ية واس���������تبدالها 
بأعالم الجزائر، كما اس���������تمرت المواجهات بين 
الجزائريين والش���������رطة الفرنس���������ية يومًا كامال، ثم 

انتقلت المظاهرات إلى تلمسان ووهران واألصنام 
ث���������م باقي مناط���������ق الجزائر، ويضي���������ف الباحث 
مولود قرين أن الزخ���������م الكبير للمظاهرات كان 
في مدينة الجزائر يوم 11 ديس���������مبر 1960م، 
حيث كانت االنطالقة من حي بلكور لتمتد إلى 
باقي أحياء المدينة بش���������عارات الجزائريين: "اهلل 
أكبر" تحيا"FLN" وتحت زغاريد النس���������وة، كما 
علت األعالم الجزائرية كل األحياء، كما تحدث 
الدكتور ع���������ن إجرامية المحت���������ل، حيث صدر 
الجنرال "غونمب���������و" Gambault أمرا للمظليين 
إلطالق النار عل���������ى المتظاهرين مما أدى إلى 
مجزرة حقيقية، تبعت بحملة اعتقاالت واس���������عة، 
كما قامت الشرطة الفرنسية بإخراج الجرحى من 
المستش���������فيات، وأطلقوا عليهم النار، إذ كانوا ال 
يستثنون أحدا، مشيرا إلى استشهاد الطفل "فريد 

مغراوي" الذي ال يتجاوز سنه 10 سنوات.
كما أض���������اف المتحدث، أنه رغم بش���������اعة الّرد 
الفرنس���������ي، إال أن المظاهرات أعطت دفعًا قويًا 
للديبلوماسية الجزائرية، وهذا ما عّبر عنه النداء 
الذي وجهه رئي���������س الحكومة الجزائرية "فرحات 

عّباس" يوم 16 ديس���������مبر 1960م، حينما قال: 
"إننا نم���������ّر اليوم بمرحلة حاس���������مة من تاريخنا، 
ونجتاز امتحانات عظم���������ى، وأن المعركة التي 
خضتموه���������ا قد كان لها أبل���������غ الصدى وأعمقه، 
وقد سّجلها العالم كله باعتبارها انتصارا ساطعًا 
لكفاحنا التح���������رري والوطني، ويش���������ير الدكتور 
مولود قرين إلى أن هذه المظاهرات عّبرت عن 
عمق الوعي الجماهي���������ري والتفافه بثورته، وأن 
هذا م���������ا أدركه ديغول وعّبر علي���������ه بقوله: "إن 
ما رأيته بأم عيني خالل خمس���������ة أيام، وسمعته 
بأذن���������ي، وما تغلغ���������ل في أعم���������اق فكري، ترك 
ل���������دي انطباعًا واضحًا ع���������ن حقيقة الوضع في 
الجزائر عندها س���������يمزق التصويت على تقرير 
المصير آخر س���������تار قاتم، إن الحرب أصبحت 
شبه منتهية"، وقال الدكتور محمد قرين أنه لعل 
أهم انتصار حققته الجبه���������ة هو إدراج القضية 
الجزائرية ضمن أش���������غال الدورة 15 لهيئة األمم 
المتح���������دة، فصدى المظاه���������رات جعلها تصدر 
الئح���������ة تنص على حق الش���������عب الجزائري في 
تقري���������ر مصيره، وقد تحصلت هذه الالئحة على 
أغلبية األعض���������اء 68 صوتًا ضد 27 وامتناع 
8 أصوات، مضيف���������ا أيضا أن هذه المظاهرات 
ساهمت في حشد الرأي العام العربي واإلفريقي 
والعالمي لصالح القضية الجزائرية ويظهر ذلك 
من خالل رس���������الة جمال عبد الناصر التي جاء 
فيها: "إن الجمهورية العربية المتحدة تساند بكل 
الوسائل كفاح الشعب الجزائري في سبيل الحرية 

واالس���������تقالل"، إضافة إلى رسالة الملك المغربي 
"محمد الخام���������س" لفرحات عب���������اس التي عّبر 
فيها أن اس���������تقالل المغرب لن يتم ما لم تحصل 

الجزائر على استقاللها".
ويضيف الدكتور أن في 19 فيفري توجه السيد 
"موديبو كين���������ا" رئيس جمهورية مالي برس���������الة 
إل���������ى فرحات عباس يعلن فيها رس���������ميا اعتراف 
دولته بالحكومة الجزائري���������ة المؤقتة. أما نجيريا 
فقامت بقطع عالقاتها مع فرنس���������ا وطرد السفير 
الفرنس���������ي وأعوانه، كما يواصل الدكتور حديثه 
ع���������ن الصدى العالم���������ي له���������ذه المظاهرات، اذ 
قامت مظاهرات مس���������اندة للشعب الجزائري في 
كل من الهند وتركيا، وأصدرت الصين الشعبية 
بالغًا ش���������ديد اللهجة يدين الجرائم الفرنسية، كما 
أعرب "خرتشوف" رئيس االتحاد السوفييتي عن 
تأييده للقضية الجزائرية، كما قام رئيس النقابات 
األمريكية بإرسال رسالة إلى حكومة بالده يحذر 

فيها من اسمراريه مساعدة فرنسا عسكريا.
وفي نفس السياق، قال الباحث في تاريخ الجزائر 
الحدي���������ث والمعاصر: بأنه  ال غرو إن قلنا بأن 

مظاهرات 11 ديس���������مبر كانت استفتاء جماهريا 
مبك���������را عبرت ع���������ن تالحم الش���������عب الجزائري 
بكل أطياف���������ه بثورته، وجعلت مش���������اريع ديغول 
ومناورات���������ه في مهب الريح، كم���������ا أعطت دفعًا 
قويًا للديبلوماس���������ية الجزائرية، لذلك ما كان على 
ديغول إل���������ى الرضوخ لمطالب الجبهة والجلوس 

على طاولة المفاوضات بشكل جدي.
ــمرب  ــرات ديس ــافو: مظاه ــوان ش ــور رض ــتاذ الدكت األس
واالستقالل النصر  يف  ورغبة  التحرر  يف  إرادة   1960

أضاف الدكتور رضوان ش���������افو، أستاذ بجامعة 
الوادي، أن أس���������لوب المظاهرات الش���������عبية في 
ح���������دِّ ذاته يعتبر نقلة نوعية في وس���������ائل الكفاح 
الثوري ضد االستعمار الفرنسي، لكونه الطريقة 
الوحيدة الناجعة للصمود في وجه االس���������تفزازات 

االستعمارية العس���������كرية والمدنية، وذلك بالتكتل 
والتضام���������ن والتظاف���������ر بين الش���������عب الجزائري 
وثورته، التي لطالما حاولت الس���������لطة الفرنسية 
تمزيق وحدة الصف بينهما، ومن هذا المنطلق 
أش���������ار الدكتور رضوان شافو أن مظاهرات 11 
ديسمبر 1960 هي اس���������تمرار لتك المظاهرات 
الس���������ابقة الداعمة للثورة الجزائري���������ة، إذ اعتبرها 
الكثير م���������ن المجاهدين مظاه���������رات خالدة في 
تاريخ الثورة الجزائرية وخالدة بما أظهره الشعب 
من طاقة ثوري���������ة جبارة، وبما أبداه من ضروب 
المالح���������م والبطوالت، وخال���������دة بما حطمته من 
خرافات فرنس���������ية، وبما قوضته من مخططات 
استعمارية، وحسب الدكتور أنه على الرغم من 
أن الش���������عب الجزائري كان ي���������درك مدى خطورة 
الرد الفرنسي لقمع المظاهرات الشعبية بمختلف 
أس���������الكه األمنية والعسكرية، إال أن اإلرادة  في 
التحرر والتخلص من االس���������تعمار، والرغبة في 
تحقيق النصر واالس���������تقالل الوطني جعلته يقف 
صامدا أمام القمع البوليسي الهمجي بكل فخر 
نسانية  واعتزاز، صانعا منها صورة حضارية واإ
أمام الرأي العام العالمي، وقاهرا ألسطورة الرجل 
األوروبي الذي ال يقهر، ومؤكدا في ذات الوقت 
عل���������ى أن الجزائر جزائري���������ة وال يمكن أن تكون 
فرنسية كما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس.

كم���������ا أضاف الدكتور أنه ف���������ي اليوم الثاني من 
المظاهرات الش���������عبية عق���������د فرحات عباس ندوة 
صحفيه أمام مختلف وس���������ائل اإلعالم األجنبية 
بهدف  كشف المغالطات واإليداعات الفرنسية 
المضللة حول ما يح���������دث في الجزائر من قمع 
ض���������د المتظاهرين، ويبدوا أن���������ه من بين اآلفاق 
الدبلوماس���������ية الجزائرية بعد هذه المظاهرات هو 
تح���������رك القضية الجزائرية ف���������ي المحافل الدولية 
وعلى الخص���������وص في األم���������م المتحدة، وذلك 
لكون أن مظاهرات11 ديسمبر 1960 تزامنت 
مع مناقشة األمم المتحدة للقضية الجزائرية في 
20 ديس���������مبر 1960، هذا باإلضافة الى زيادة 

الدعم والتأييد الدولي للثورة الجزائرية.
mmm

الصــــدى العـــربــي اإلفـــريـقــي والعـــالـمــي لـمظـــاهـرات  11 ديسمــبــر 1960 حيــقـــق:

انتصــــارا  دبلوماسيــــا  للجزائــر وللكفـــاح التحــرري عبـر العالـــم
حتيي اجلزائر الذكرى الستني ملنعرج حاسم وهام من منعرجات حرب التحرير، إنها مظاهرات ديسمرب 1960م، كانت مظاهرات مصريية خرجت فيها أيضا النساء واألطفال بكل جرأة حاملني العلم الوطين، 
رافعني شعارات ظهرت ألول مرة أثبت من خالهلا أن اجلزائر جزائرية مسلمة. تفاصيل تارخيية مهمة أعادنا إليها عدد من األساتذة والباحثني حول تاريخ اجلزائر، يف ملف أعددناه حول هذه امللحمة جلريدة 
البصائر اجلزائرية، وقد حدثونا عن خلفية هذه املظاهرات وكيف كان الرد العسكري الفرنسي ضد هذا الشعب األعزل الذي خرج يف مسريات سلمية يطالب حبقه املشروع يف تقرير املصري، كما تطرق الباحثون 
للحديث عن اآلفاق اجلديدة للدبلوماسية اجلزائرية بعد الصدى الذي حققته عربيا إفريقيا وعامليا، وعن الدور لإلعالم الدولي الذي قام بإيصال أنباء ديسمرب 1960م إىل العامل حيث كشف للرأي العام أن 

الشعب اجلزائري يرفض رفضا باتا مشروع ديغول وسياسة فرنسا. 
إعــداد : فاطمــة طاهـــي
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وحول الدور االعالمي، أش���������ار نفس المتحدث، 
إل���������ى أنه من النتائج اإليجابي���������ة لهذه المظاهرات 
هو الحض���������ور اإلعالمي األجنبي المكثف، الذي 
أعطى الصفة الدولية للمظاهرات، وكش���������ف عن 
مدى بشاعة السياسة االس���������تعمارية في الجزائر، 
وأضعفها دبلوماس���������يا وكشف عن وجهها الحقيقي 
المتعطش للس���������فك الدماء، نتيجة للجرائم المرتكبة 
ف���������ي حق الجزائريين، ودافع ب���������كل قوة وجرأة عن 
عدالة القضي���������ة الجزائرية، مضيف���������ا أن مختلف 
المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية اتخذت مما 
نشرته مختلف وسائل اإلعالم األجنبية حول هذه 
المظاهرات سندا قويًا في تأييدها للقضية الجزائرية، 
وذلك من أجل تقرير مصير الش���������عب الجزائري، 
بل وص���������ل األمر إلى ظهور جمعيات ومنظمات 
فرنسية مناهضة لإلستعمار الفرنسي في الجزائر، 
ومطالبة في ذات الوقت بإنهاء الحرب واستقالل 
الجزائ���������ر، ألن الحرب االس���������تعمارية في الجزائر 

أنهكت المجتمع الفرنسي اقتصاديا واجتماعيا.
كم���������ا ذكر الدكتور بأن قمع الس���������لطة الفرنس���������ية 
للمظاه���������رات أت���������ى بنتائج عكس���������ية دولية، حيث 
تعاطفت العديد من الدول العربية واألوروبية مع 
الشعب الجزائري وقدمت الدعم الالمشروط لهم، 
من خالل قيام عديد األحزاب السياسية والتكتالت 
النقابية والطالبية بمسيرات شعبية منددة لإلجرام 
الفرنس���������ي في الجزائر، ب���������ل وصل األمر الى أن 
احدى الصحف االمريكية وصفت هذه المظاهرات 
"بثورة القرن العش���������رين"، كم���������ا خصصت العديد 
من الصحف االس���������بانية والبريطانية والسويسرية 
المحاي���������دة ملفا خاص���������ا حول الجرائم الفرنس���������ية 

المرتكبة ضد الجزائريين في هذه المظاهرات.
***

ــربي:  ج ــر  عم ــور  الدكت
ــمرب  ديس ــرات  مظاه
ــل  فش ــن  ب 1960م 
وانتصار  ديغول  ــة  سياس
ــري  ــعب اجلزائ ارادة الش

يف تقرير مصريه
تحدث  جهت���������ه  ومن 
الدكتور عمر جبري، 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة سطيف 
2، بأن مظاهرات ديسمبر 1960م هي من بين 
أبرز وسائل الكفاح الثورية التي لجأ اليها الشعب 
الجزائري وجبهته كحل سياس���������ي وسلمي مخطط 
ل���������ه من طرف قيادة جبهة تحري���������ر الوطني، كما 
اعتبر الدكتور أن هذه المظاهرات لم تكن عفوية 
أو ارتجالي���������ة وال مصطنعة بل كانت تعبيرا حقيقيا 
عن رفض سياسة ديغول وفرنسا االستعمارية في 

الجزائر.
كما ذك���������ر الدكتور عمر جب���������ري، أن مظاهرات 
ديس���������مبر 1960م دامت أسبوعا كامال، إذ خرج 
الجزائريون في مظاه���������رات مصيرية منذ يوم 09 
إلى غاية 16 ديس���������مبر 1960م، وذلك للتعبير 
عن إرادتهم في اإلستقالل الكامل والشامل، مشيرا 
في هذا الصدد أن بداية المظاهرات كانت في يوم 
وصول الجنرال ديغول إلى مدينة عين تموشنت، 
فلبى المتظاهرون والجماهير الشعبية نداء رئيس 
الحكوم���������ة الجزائرية المؤقتة فرحات عباس، الذي 
أمر بإيقاف المظاهرات نظرا للتجاوزات الخطيرة 
للقمع الكولونيالي االستعماري ضد األبرياء العزل 
م���������ن أطفال ومراهقين وش���������باب ونس���������اء، خرجوا 
متحمس���������ين في هذه المظاه���������رات التي أصبحت 
راس���������خة في الذاكرة الجماعية للش���������عب الجزائري 

بتاريخ 11 ديسمبر 1960م.
ويضيف الدكتور عمر جبري، أن الجنرال ديغول 
ُعرف عند الفرنس���������يين بمنقذ فرنس���������ا في الحرب 
العالمية األولى، مما جعله حس���������بهم يفهم معنى 

إرادة الش���������عب في الحرية واالستقالل، ولكن بعد 
مجيئه للحك���������م في الجزائر عام 1958م وانتخابه 
رئيس���������ا للجمهورية الخامسة غير موقفه تماما من 
الثورة التحريرية وجبهة التحرير الوطني، ما جعله 
يتبع حسب تصريحاته سياسة المراحل في مواجهة 
الث���������ورة، وذلك من خالل بدايت���������ه بمرحلة الجزائر 
الفرنس���������ية ثم انتقاله إلى تطبيق مرحلة التردد ثم 
إلى مرحلة تقرير المصير الجزائر في 16 سبتمبر 
1959م، ليتجه بعدها إلى مرحلة الجزائر جزائرية 
دون االعتراف بجبهة التحرير الوطني والحكومة 
المؤقتة كممثل وحيد وش���������رعي للشعب الجزائري 
مع اشتراطه لوقف القتال قبل التفاوض، أين تلفظ 
ديغول ألول م���������رة بكلمة الجمهورية الجزائرية في 
ي���������وم 04 نوفمبر 1960م، مم���������ا دفع العديد من 
الضباط في الجيش الفرنس���������ي لمحاولة االنقالب 
ض���������ده واغتياله فيما بعد، ليصل أخيرا إلى مرحلة 

المفاوضات الجدية مع الجبهة.
في نفس السياق أشار الباحث في تاريخ الجزائر، 
إل���������ى أن الجنرال ديغول قرر القيام بحملة دعائية 
في الجزائر لشرح مشروعه للمستوطنين األوروبيين 
في الجزائر أساس���������ا،  وذلك ف���������ي إطار تحضيره 
لمش���������روع االستفتاء الشعبي الذي قرر إجراءه في 
يوم 08 جانفي 1961م، الذي رفضته الجزائريون 
أص���������ال، وحس���������ب الدكتور، هذا م���������ا دفع بالغالة 
المستوطنين من األقدام السوداء إلى الخروج في 
مظاهرات ليعبروا لديغول عن رفضهم لسياس���������ته 
ومن أج���������ل إرغامه عل���������ى التراج���������ع،  كما ذكر 
الدكت���������ور عمر جبري أنه ت���������م أيضا توزيع العديد 
من المنش���������ورات التي تحمل توقيع جبهة الجزائر 
فرنس���������ية F.A.F((، والت���������ي تنص في مضمونها 
عل���������ى غل���������ق المح���������الت التجارية ومن���������ع مرور 
الس���������يارات، حيث خرج حوالي 05 أالف أوروبي 
في مدينة عين تموش���������نت رافعين شعارات تحمل 
عنوان الجزائر فرنس���������ية، أما األجهزة االستعمارية 
 ))S.A.S الممثلة في الفرق اإلداري���������ة الخاصة
فقد قامت بدعاية مضادة بشعار الجزائر جزائرية 
ويحي���������ا ديغول، وكل هذا حس���������ب المتحدث، من 
أجل تضليل اإلع���������الم الدولي، ويضيف أن هذه 
المرحل���������ة هي آخر مراحل الجن���������رال ديغول الذي 
أصب���������ح ينادي باتحاد كامل لس���������كان الجزائر من 
أجل بناء جزائر جديدة مع فرنسا، مع الوفاق بين 

كامل المجموعات السكانية.
كما اعتبر األس���������تاذ عمر جبري أن كل هذا دفع 
باآلالف من الجزائريين المتحمسين والمتعطشين 
لالستقالل إلى تنظيم مظاهرات معاكسة تماما في 
كل المدن الجزائرية الت���������ي زارها الجنرال ديغول، 
بداية من عين تموش���������نت غربا إلى عنابة ش���������رقا 
ومن البليدة إلى قسنطينة مرروا بالعديد من واليات 
الوطن كالجزائر وس���������طيف واألصن���������ام، لتنطلق 
المظاه���������رات في مدينة عين تموش���������نت يوم 09 
ديسمبر 1960م بزيارة ديغول إليها بسبب التمركز 
الكولونيالي الكبي���������ر في واليات الغرب الجزائري، 
مم���������ا أدى بالجماهير الش���������عبية تتجاوب مع نداء 
الجبهة والحكومة المؤقتة ليلتف الشعب الجزائري 
حول قضيته الوطنية، أين رفع المتظاهرون العلم 
الوطني. من جهة أخرى، قوبلت هذه المظاهرات 

السلمية  بإجراءات عسكرية قمعية.
كم���������ا تحدث الدكتور عمر جب���������ري، عن التغطية 
االعالمية لهذه المظاهرات والجرائم المرتكبة في 
الجرائد الفرنس���������ية في الجزائر وهي نفسها الجرائد 
التي غط���������ت الزيارات والمظاه���������رات واألحداث. 

مشيرا إلى بعض الجرائد منها: 
وقال الباحث أنه أمام بشاعة قمع هذه المظاهرات 
الدموية من طرف اآللة االس���������تعمارية الفرنس���������ية 
لألطف���������ال والنس���������اء المتظاهري���������ن، أم���������ر رئيس 
الحكومة المؤقت���������ة فرحات عباس بضرورة إيقاف 

هذه المظاهرات يوم 16 ديسمبر 1960م. 
واعتب���������ر نفس المتح���������دث أن ه���������ذه المظاهرات 

الش���������عبية أدت إلى نتائج داخلية وخارجية سياسية 
ودبلوماسية كنقل صدى الثورة التحريرية والقضية 
الجزائري���������ة للعالم، وذك���������ر أن العديد من البرقيات 
ورس���������ائل التضام���������ن والتأييد أرس���������لت إلى رئيس 
الحكومة المؤقتة فرحات عباس، وهذا من رؤساء 
دول افريقية وآسيوية وأوروبية وعربية، كما تزامنت 
هذه المظاهرات مع اإلحتفال باليوم العالمي لحقوق 
اإلنس���������ان في الذكرى الثانية عشر له بالعاصمة 
الفرنسية باريس، وأيضا مع انعقاد دورة هيئة األمم 
المتحدة في شهر ديسمبر 1960م والتي اعترفت 
م���������ن خالل الالئح���������ة اإلفريقية واألس���������يوية بحق 
الش���������عب الجزائري في تقرير مصيره واالستقالل 
التام، ويش���������ير الدكتور في حديثه أن هذا ما دفع 
بالجنرال ديغول بعد ش���������هر م���������ن هذه المظاهرات 
يأمر صديقه جورج بومبي���������دو ببداية االتصاالت 
الس���������رية مع الوفد الجزائري وممثليه، لتكون بداية 
النطالق المفاوضات بين الطرفين، التي عجلت 
بتوقي���������ع اتفاقية أيفيان ف���������ي 18 مارس 1962م 
ووقف إطالق النار وانتصار الش���������عب الجزائري 

على أكبر دولة استعمارية في إفريقيا وآسيا. 
***

ــد  احلمي ــد  عب ــور  الدكت
ــرات  مظاه ــوح:  دلي
ـــ  ل ــار  انتص ــمرب  ديس
ــلمة"  مس ــر  "اجلزائ
ــروع ديغول  ــزام ملش وانه

"اجلزائر جزائرية" 
عبد  الدكت���������ور  ذكر 
أستاذ  دليوح،  الحميد 

محاضر للتاري���������خ الحدي���������ث والمعاصر بجامعة 
الجزائر 2، أن الضغط الدبلوماس���������ي الكبير الذي 
كان يواجه���������ه ديغ���������ول من قب���������ل كل دول العالم 
من أجل القضية الجزائرية، بعد فش���������ل مشروعه 
العس���������كري الذي كلف به صديقه الجنرال ش���������ال 
وفش���������ل مش���������اريعه االجتماعية كمشروع قسنطينة 
ومشروع سلم الشجعان، إضافة إلى ضغط الشارع 
الفرنسي الذي خرج رافعا شعارات رافضة بإرسال 
أبنائهم ليكونوا ضحايا للحرب في الجزائر، ناهيك 
عن الخسائر الكبيرة لألرواح ولالقتصاد، وأيضا 
بيان المثقفين الفرنس���������يين الذين دعوا إلى ضرورة 
حل األزمة في الجزائر حماية لفرنسا وتضامنا مع 
الشعب الجزائري، وبعد  تسجيل القضية الجزائرية 
في الكتلة األفرواس���������يوية، كلها أدت بديغول إلى 
أن يس���������ارع بزيارة الجزائر وذلك بمرافقة صحفيين 
لتضليل ال���������رأي الدولي بمش���������هد دعائي، ليطرح 
مش���������روعه الجديد "الجزائر جزائري���������ة" إذ أراد من 
خالله أن يس���������تهدف بإيعاز كل القوى السياس���������ية 
الفرنس���������ية آنذاك بحملة دعائية تنتهي باس���������تفتاء 
حول تقرير المصير، وكل هذا حس���������ب الدكتور 
من أجل إقناع المجتمع الدولي بأن ديغول يسير 
إلى حلحلة األمور في الجزائر، لينقلب عليه حتى 
المعمرون الذين رفضوا سياس���������ته ورفعوا شعارات 
"الجزائر فرنسية" فتدخلت جبهة التحرير الوطني 

بشعارات "الجزائر مسلمة". 
كما أش���������ار الدكتور عبد الحميد دليوح، إلى دور 
النس���������اء البارز في مظاهرات ديس���������مبر 1960، 
إذ تص���������درن الصفوف األول���������ى للمظاهرات، كما 
قضي���������ن ليالي بيضاء من أج���������ل خياطة األعالم 
الوطني���������ة، كما تحدث أيضا ع���������ن دور األطفال 
مشيرا إلى الطفل الشهيد فريد مغراوي الذي حمل 
العلم الوطني، وحس���������ب الدكتور أراد أحد الجنود 
الفرنس���������يين انتزاع العلم منه، وبكل جرأة عاد إليه 
الطفل ليأخذ العلم بقوة منه ثم يفر، فسقط الطفل 

شهيدا بعدما أطلق الجندي الرصاص عليه. 
وع���������ن دور اإلعالم ذكر الدكت���������ور أن مظاهرات 
ديسمبر 1960 كانت أكثر األحداث التي حظيت 
بتغطيات إعالمية وطنية ودولية وعالمية، مشيرا 
إل���������ى الصحفي األمريكي الذي ق���������ال عنها:" كل 

الش���������باب الجزائريي���������ن كانوا ناطقين باس���������م الثورة 
الجزائري���������ة"، إضافة إل���������ى تفاجئ العال���������م بالعلم 
الوطني الذي ظهر في كل الشوارع وعلى النوافذ 
بع���������د أن كان يظه���������ر فقط في الجبال وحس���������ب 
الدكتور "كان العلم الوطني سيد المعركة"، فكانت 
مظاهرات ديس���������مبر 1960 حس���������ب الباحث في 
تاريخ الحديث والمعاصر انتصارا مستحقا لجبهة 
التحرير الوطني إذ أن أغلب المشاركين في دول 
األفرواس���������يوية أجمعوا على حق الشعب الجزائري 

في تقرير المصير. 
***

ــادر  الق ــد  عب ــور  الدكت
مظاهرات  ــوادي  ع عزام 
ــت  ــمرب 1960 أثبت ديس
ــة  جبه أن  ــامل  للع
ــي  ه ــي  الوط ــر  التحري
ــعب  ــد للش ــل الوحي املمث

اجلزائري
عبد  الدكت���������ور  ذكر 

القادر عزام عوادي، أس���������تاذ بجامعة الوادي،أن 
مظاهرات ديس���������مبر 1960 ج���������اءت مع عودة 
الجن���������رال ديغول إلى الحكم س���������نة 1958، هذا 
األخير الذي قام بسياس���������ات كانت هدفها تفريق 
الش���������عب الجزائري واستبعاده عن جبهة التحرير 
الوطني وعن جيش التحرير الوطني، مضيفا أن 
مظاهرات ديسمبر 1960 كانت تعبيرا واضحا 
للس���������لطات االستعمارية أن الش���������عب الجزائري 
يناض���������ل من أج���������ل الحرية واالس���������تقالل تحت 
لواء جبه���������ة التحرير الوطن���������ي وجيش التحرير 

الوطني. 
وأشار الدكتور إلى أن الشرارة األولى لمظاهرات 
ديسمبر 1960 قد انطلقت يوم 09 ديسمبر منذ 
زيارة ديغول إلى بعض مناط���������ق الغرب الجزائر 
بدءا بعين تموش���������نت، حيث عارض الجزائريون 
وحتى المعمرون والمس���������توطنون سياسته "الجزائر 
الجزائرية" التي كان يقصد بها حس���������ب المتحدث: 
الجزائر للمعمرين والمستوطنين وللحركى والخونة، 
ليخرج المعمرون بشعارات "الجزائر فرنسية" مما 
أدى إلى اشتباكات بين الجزائريين والمستوطنين 
والفرنس���������يين، ليكون الرد العسكري الفرنسي عنيفا 
ضد الجزائريين ليس���������قطوا شهداء في وهران وفي 

العاصمة وغيرها من المدن. 
وفي نفس الس���������ياق يضيف الدكت���������ور عبد القادر 
عزام عوادي، أن يوم 11 ديسمبر هي المظاهرات 
الت���������ي خرجت بأمر من جبه���������ة التحرير الوطني، 
منظمة في مختل���������ف الواليات ومؤطرة من طرف 
قاداتها، ويضيف الباحث في تاريخ الجزائر أن بعد 
أحداث ديسمبر 1960 أدرك المستعمر الفرنسي 
بأن جبهة التحرير الوطني هي المس���������ير الوحيد 
للش���������عب الجزائري، مما أدى ببعض الشخصيات 
السويس���������رية أن تتدخل كوسيط، وحسب المتحدث 
اتصل���������وا بالمناضل الطيب بولحروف موفد جبهة 
التحرير الوطني في روما، ليتصل هو بدوره بقيادة 
جبهة التحرير الوطن���������ي، فتعاد القضية الجزائرية 
إلى طاولة المفاوضات بين جبهة التحرير الوطني 

وبين فرنسا. 
كم���������ا تحدث الدكتور عبد القادر عزام عوادي عن 
الن���������دورة الصحفية التي قام به���������ا رئيس الحكومة 
المؤقتة فرحات عباس يوم 16 ديسمبر 1960، 
حيث تح���������دث عن المظاهرات ومس���������اراتها، كما 
أمر الش���������عب الجزائ���������ري من خالل ه���������ذه الندوة 
نهاء المظاهرات، ليتيقن بعد  الصحفي���������ة بإيقاف واإ
ذلك المستعمر الفرنسي واإلعالم الغربي العالمي 
ال���������ذي لعب دورا هاما في نقل أحداث المظاهرات 
يص���������ال للعالم أن جبه���������ة التحرير الوطني هي  واإ
المسير للش���������ارع الجزائري الممثل الوحيد للشعب 

الجزائري. 
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 Ü‘€ اهللا سعد  الدكتور  اكتشف 
العلماء  جمعية  دعوة  مبكرا 
قمار  بلدته  في  تأثيراتها  لمس  التي 
بوادي سوف خاصة بعد زيارتها من 
طرف اإلمام عبد الحميد بن باديس 
في ديسمبر 1937، وقد تركت هذه 
الزيارة أثرا كبيرا و«أججت روح الثورة 
والمقاومة» في هذه البلدة كما وصفها 
مؤرخ جزائري مختص في تاريخ هذه 

المنطقة. 
آثارها  اهللا  سعد  الطفل  واكتشف 
دائما  كانت  التي  عائلته  محيط  في 
متعاطفة مع جمعية حركة اإلصالح 
التليلي،  الطاهر  محمد  الشيخ  مثل 
أقطاب  وأحد  خالته،  زوج  هو  الذي 
الحركة اإلصالحية في مدينة قمار، 
الذي  هالي  الحفناوي  الشيخ  وخاله 
كان عضوا بارزا في جمعية العلماء 
الدكتور  قال  الجزائريين.  المسلمين 
«كانت  األخير:  هذا  عن  اهللا  سعد 
ابنها  يصبح  أن  إلى  تتطلع  والدتي 
مثل أخيها الحفناوي، وكان قرة العين 
أخوالي  عائلة  في  المثل  ومضرب 
ألنه كان الوحيد الذي اكتسب العلوم 
الدينية ودرس بجامع الزيتونة وحصل 

منه على شهادة التطويع». 
نحو  موجها  صغره  منذ  كان  لقد 
التحصيل العلمي واالقتداء بالشيخين 
للمدرسة  المنتميين  العالمين 
والشيخ  التليلي  الشيخ  االصالحية: 

الحفناوي. 
ولتحقيق هذا «المجد المنشود» كان 
البلد  خارج  إلى  يسافر  أن  له  البد 
حيث توجد الجامعات والمدارس العليا 
التي يتخرج منها العلماء، لذلك قرر 
السفر إلى تونس للدراسة في الزيتونة 
ثم السفر إلى مصر لمواصلة دراسته 
في جامعة القاهرة كما سنرى الحقا.
è„Ïni@ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@Új‹ü@Úr»i@…fl

لمواصلة  تونس  إلى  اهللا  سعد  انتقل 
الزيتونة  جامع  في  العلمي  تحصيله 
على حساب العائلة التي كانت ترسل 
له قسطا من المال. وقدم لنا الدكتور 
صدرت  التي  مذكراته  في  اهللا  سعد 
بعد وفاته معلومات كثيرة عن سنوات 
دراسته في الزيتونة، واحتكاكه بالحياة 
األدبية والفكرية والفنية في العاصمة 
التونسية، ومحاوالته األولى في قرض 

الشعر والكتابة النثرية. 
البعثة  احتك سعد اهللا بطلبة جمعية 
الجزائرية الزيتونية ونسج روابط متينة 
وتطّورت  الناشطين.  أعضائها  مع 
الجزائر  في  العلماء  بجمعية  عالقته 
الشيخ  رئيسها  نائب  عّينه  حينما 
العربي التبسي الذي زار تونس مسؤوال 
عن هذه الجمعية، وقد شعر الطالب 
سعد اهللا حينئذ بهذه المسؤولية، وقّدر 
واللغة  الوطن  نحو  الرسالة  «أهمية 

العربية واإلسالم». 
نشاطات  باستمرار  يتابع  وكان 
جمعية العلماء في الجزائر من خالل 
كانت  التي  «البصائر»  جريدتها 
بفضل  بانتظام  تونس  إلى  تصله 
والده  دفعه  الذي  السنوي  االشتراك 
مقاالتها  يقرأ  وكان  الجريدة.  لهذه 
التي  «افتتاحياتها  خاصة  بنهم 
ومقاالتها  اإلبراهيمي  الشيخ  يحررها 
لمحمد  شعر  من  فيها  وما  األدبية، 

العيد وغيره...». 
على  المقالة  تحرير  تعلم  ولما 
واكتسب  الخبثاني،  الشيخ  أستاذه 
المعارف من مطالعاته الكثيرة للكتب 
القديمة والجديدة والمجالت التونسية 
ميدان  في  حظه  جرب  والمصرية، 
الصحافة والكتابة األدبية نثرا وشعرا. 
وهكذا أرسل عددا من المقاالت إلى 
مقالة  أول  وكانت  البصائر،  جريدة 
نشرها تحمل عنوان: «أمة المجد في 
الميدان» والتي كان يأمل من خاللها 
تجسيد وحدة الشعب المغاربي وتحقيق 

الحرية والتقدم في شمال إفريقية. 
@êâaÜfl@ø@b‡‹»fl@!a@Ü»ç

ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫
نيله  بعد  الجزائر  إلى  اهللا  سعد  عاد 
 ،1954 عام  في  التحصيل  شهادة 
جمعية  مدارس  في  عاما  ليدّرس 
في  األول  تعيينه  كان  العلماء. 
كان  التي  بالحراش  الثبات  مدرسة 
ثم  بوشامة،  الربيع  الشاعر  يديرها 
باألبيار  التهذيب  مدرسة  إلى  انتقل 
األستاذ  عليها  يشرف  كان  والتي 
هذه  وكانت  فضالء.  الحسن  محمد 
المعلم  وصفها  كما  الثانية  المدرسة 
التنظيم  بلقاسم سعد اهللا «مثالية في 
والنشاط واإلنضباط» مقارنة بالمدرسة 

األولى. 
ولم يقتصر سعد اهللا على التدريس، 
فقد شارك أيضا في نشاطاتها الثقافية 
والكتابة في مجلتها المدرسية حتى أنه 
اعتبر مروره بهذه المدرسة العصرية 
تجربة  خاللها  اكتسب  ثمينة  فرصة 
والنشاط  العصري  التعليم  في  غنية 

األدبي والفني. 
إلى  مسافرا  بعد  فيما  غادرها  ولما 
بمديرها  صلة  على  بقي  مصر 
وبمعلميها، يرسل لهم بعض األناشيد 
ويتلقى  واألخبار،  األدبية  والخواطر 

منهم رسائل من الجزائر. 
ÒäÁb‘€bi@ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@Új‹ü@Úr»i@…fl

بعدما جمع سعد اهللا قسطا من المال 
سافر  المستمر،  اإلدخار  بفضل 
إلى مصر عن طريق تونس وليبيا. 
التبسي  العربي  الشيخ  منحه  وقد 
تسديد  على  به  يستعين  فرنك  ألف 

مصاريف السفر. 
وصل سعد اهللا إلى القاهرة في نهاية 
مباشرة  واتصل  1955م،  سبتمبر 
اإلبراهيمي  البشير  محمد  بالشيخ 
عام  منذ  بالقاهرة  استقر  الذي 
1952م، حامال له رسالة من نائبه 
من  وأخرى  التبسي،  العربي  الشيخ 
أحمد  األستاذ  للجمعية  العام  األمين 
الدكتور  نشر  وقد  المدني.  توفيق 
سعد اهللا هاتين الوثيقتين سنوات قليلة 

قبل وفاته في مجلة تاريخية ثم أعاد 
نشرها في كتابه: «حاطب أوراق».

وبقّي الطالب سعد اهللا خالل إقامته 
في مصر بين عامي 1955 و1960 
الجمعية  بمكتب  قوية  صلة  على 
بالقاهرة، وساهم في نشاطاتها الثقافية 
من  «البصائر»  جريدة  في  والكتابة 

خالل ركنه: «رسالة القاهرة.» 
من  العديد  مع  باستمرار  وتواصل 
استقروا  الذين  سواء  الجمعية  رجال 
البشير  محمد  كالشيخ  القاهرة  في 
توفيق  أحمد  واألستاذ  اإلبراهيمي، 
المدني والشيخ عمر دردور، أو الذين 
العربي  كالشيخ  الجزائر  في  كانوا 
مزهودي  إبراهيم  والشيخ  التبسي، 
وبخاصة  النعيمي  نعيم  والشيخ 
الذي  الحسن فضالء  محمد  األستاذ 
تأثر به كثيرا، فقد كان نموذجا للعالم 
المستنير، متضلعا في التراث العربي 
ثقافة  على  ومتفتحا  اإلسالمي، 

العصر.
ÚÓ»‡¶a@taäm@ø@brybi@!a@Ü»ç

انتسب سعد اهللا إلى كلية دار العلوم 
فتحصل  العلمي،  تحصيله  لمواصلة 
ثم  األدب،  الليسانس  شهادة  على 
سجل إلعداد رسالة الماجستير حول 
شاعر الجمعية الشيخ محمد العيد آل 
خليفة. ولما اضطر سعد اهللا للسفر 
بعد  األمريكية  المتحدة  الواليات  إلى 
أن استفاد من منحة لمواصلة دراساته 
العليا في الجامعات األمريكية توقف 
أطروحته  مناقشة  اجراءات  عن 
محمد  الشيخ  وأوصى  الجاهزة، 
من  خروجه  قبل  اإلبراهيمي  البشير 
نسخة  سّلمه  أن  بعد  بطبعها  مصر 

من المخطوط.
وفعال أدى الشيخ اإلبراهيمي األمانة 
الشهيرة،  المعارف  دار  في  ونشرها 
إليها تصديرا نوّه فيه بجهد  وأضاف 
«وهذه  فقال:  اهللا،  سعد  الطالب 
محاولة  العيد  محمد  لشعر  الدراسة 
أولى نلمح فيها آثار الجهد الذي بذله 
الكاتب في استخراج طبيعة الشاعر 
والحكم  شعره،  من  النفسية  ونوازعه 
على الشاعر من شعره وعلى العالم 
الطرق  أقرب  هو  العلمية  آثاره  من 
رزق  فإذا  والمعدلة،  الصدق  إلى 
المالحظة  دقة  من  حظا  الدارس 
وسداد االستنباط بلغت دراسته الغاية 
التي يتوخاها الدارسون ويرضى عنها 

المنصفون». 
كتاباته  في  اهللا  سعد  الدكتور  اهتم 
جمعية  بتراث  األدبية  أو  التاريخية 
بالتاريخ  اهتمامه  ضمن  العلماء 
أن  حتى  للجزائر  والسياسي  الثقافي 
بعض المؤرخين الفرنسيين والجزائريين 
العلماء،  لجمعية  وفيا  ابنا  اعتبروه 
ومؤرخا منحازا لها في تأريخه لتاريخ 

الحركة الوطنية الجزائرية. 
كتابا  لها  يخصص  لم  أنه  صحيح 
كتابه  في  عنها  كتب  ولكنه  مستقال 
أخرى  كتب  وفي  الوطنية  الحركة 
المشتت في  آثارها  كما جمع بعض 
الجزائر وفي الخارج. وقد ساقه القدر 
إلى مكتب الجمعية بالقاهرة واالطالع 
الباقية  القليلة  الوثائق  بعض  على 

ونشرها في المجالت التاريخية. وتمنى 
دائما أن يسترجع تراث الجمعية عند 
العوام والخواص ويوضع في متناول 

الباحثين الجزائريين.
@Ô±âbn€a@ÜÓïä‹€@!a@Ü»ç@Òäƒ„

ıb‡‹»€a@ÚÓ»‡¶
الجمعية  هذه  إلى  ينظر  كان  كيف 
التي ارتبط بها فكريا وٕان لم ينخرط 
يوما في صفوفها وينضم إلى هيئاتها 

اإلدارية؟ 
كان سعد اهللا في مرحلة الدراسة في 
ومدافعا  لها  متحمسا  ومصر  تونس 
عنها. ويكفي أن أحيل هنا إلى مقال 
(أبو  بلقاسم  الزيتوني  الطالب  كتبه 
القاسم) سعد اهللا في جريدة «البصائر» 
في العدد 212، المؤرخ في 9 جانفي 
1953م لتأكيد هذه المعاني: «وٕاني 
ألنصح الذين ينتقدون سلوك جمعية 
العلماء ويحكمون على برامج سيرها 
اإلصالح  في  وخططها  الحياة  في 
في  يتسرعوا  ال  بأن  االجتماعي 
وعليهم  باالنتقاد  يتعجلوا  وال  الحكم. 
بالرأي  الغي  من  الرشد  يتبّينوا  أن 
يتمعنوا  العميق. وأن  والتأمل  السديد 
على  الحكم  قبل  األعمال  نتائج  في 
أعقب  تأن  فرب  البداية  في  أهلها 
سالمة. ورب تعجل جلب ندامة. ولن 

تتبدل ُسّنة اهللا».
بهذه  اهللا  سعد  الدكتور  احتفظ  هل 
النظرة المشرقة حول جمعية العلماء 
الزمن  مرور  مع  نظرته  تغيرت  أم 

وتطّور تكوينه العلمي؟
مستقال  يكون  أن  يجب  المؤرخ  إن 
وغير منتسب ألي حزب حتى يبقى 
رغم  لذلك  كتاباته،  في  موضوعيا 
عالقته المتينة بجمعة العلماء –كما 
وقد  بعد،  فيما  يتردد  لم  فإنه  رأينا- 
اكتمل نضجه الفكري، في الكتابة عن 
السائدة داخلها، ويكشف  الصراعات 
عن تفاصيلها التي بقيت لمدة طويلة 

في حيز الكتمان. 
أصاب  «لقد  الشأن:  هذا  في  قال 
ما  الفترة  هذه  في  العلماء  جمعية 
من  الجزائري  الشعب  حزب  أصاب 
ومزاحمة  الزعامة  على  خصومة 
وركود  القديم  للجيل  الجديد  الجيل 
في الهياكل والتوجيه العام. غير أن 
معلنا  أصبح  الشعب  حزب  انقسام 
بينما ظل ما أصاب  عنه ومعروفا، 
لم  ألنه  الخفاء  في  العلماء  جمعية 
العلني.  االنقسام  درجة  إلى  يصل 
ظروفها  تسمح  لم  التي  الثورة  ولوال 
بعودة اإلبراهيمي من مصر، وال بعقد 
االجتماع العام ... لكان من الممكن 
لحزب  ما حدث  للجمعية  يحدث  أن 

الشعب».
األستاذ  تجارب  من  ومضات  هذه 
جمعية  مع  اهللا  سعد  القاسم  أبي 
طالبا  الجزائريين،  المسلمين  العلماء 
في مدرستها الفكرية، وكاتبا ومراسال 
في  ومعلما  «البصائر»،  لصحيفتها 
مشروعها  عن  ومدافعا  مدارسها، 
العلمي  لتراثها  ومؤرخا  اإلصالحي، 
الوطني  ونضالها  التربوية  وأعمالها 

وتضامنها العربي اإلسالمي. 
جمعية  من  االقتراب  هذا  أدى  ولقد 
أو  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
بعض  جعل  إلى  بتاريخها  االهتمام 
والفرنسيين  الجزائريين  المؤرخين 
يعتبرونه واحدا من رجالها، ويصنفونه 
رافعا  ويحسبونه  لها،  رسميا  مؤرخا 
أكثر من غيرها من األحزاب  شأنها 
والدينية  السياسية  والحركات 

الجزائرية. 
كان  اهللا  سعد  الدكتور  أن  والحقيقة 
هذه  لتاريخ  دراسته  في  موضوعيا 
الجمعية بل ناقدا له في أحيان عديدة 
لكنه ينظر إليه دائما أنه كان متحّيزا 
إن  القائل  المثل  صدق  حقا،  لها. 

«رضا الناس غاية ال ُتدرك».

@!a@Ü»ç@·çb‘€a@Ïic
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عندم���������ا انتهيت من الخطبة وصالة الجمعة جاءني ش���������اب فقال لي: 
لم���������اذا ال نكتفي بالق���������رآن الكريم ونترك األحادي���������ث النبوية التي فيها 
االخت���������الف بين الصح���������ة والضعف؟ )وهذا دليل على انتش���������ار هذه 

األفكار الهدامة في المجتمع(. 
قلت له: أجابك الّنبي -صلى اهلل عليه وسلم - عندما قال فيما رواه 
المقدام بن معد يكرب -رضي اهلل عنه - أن رس���������ول اهلل -صلى اهلل 
عليه وس���������لم - ق���������ال: »أال إني أوتيت الكتاب ومثله معه ال يوش���������ك 
رجٌل ش���������بعاٌن على أريكت���������ه يقول عليكم بهذا الق���������رآن فما وجدتم فيه 
م���������ن حالٍل فأحلوه وما وجدتم فيه من ح���������راٍم فحرِّموه،أال ال يحل لكم 
الحم���������ار األهلي وال كل ذي ناب من الس���������بع…« صحيح أبي داود 
الرقم:)4604( والحاكم وقال: صحيح على ش���������رط الش���������يخين ووافقه 
الذهبي، وابن ماجة المقدمة )12( والذبائح )3193(، مس���������ند احمد- 

مسند الشاميين)4/131(، سنن الدارمي- المقدمة )586(. 
حدي���������ث المقدام ب���������ن معد يكرب الكندي رغم ثبوته س���������ندا أنكره كثير 
وقد جمع األس���������تاذ عبدالعزيز محمد حوالي ستين طريقا! مخرجة في 
الكتب التالية: س���������نن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، مسند 
اإلمام أحمد بن حنبل، س���������نن الدارمي، س���������نن الدارقطني، مسند ابن 
أبي شيبة، جزء أشيب وهو الحسن بن موسى األشيب البغدادي شيخ 
اإلمام أحمد ب���������ن حنبل. أيضا الحديث مروي في الس���������نة للمروزي، 
األموال إلبن زنجويه، ش���������رح معاني اآلثار للطحاوي، مشكل اآلثار 
للطحاوي، المعجم الكبير للطبراني، مسند الشاميين للطبراني، السنن 
الكب���������رى للبيهقي، دالئل النبوة للبيهقي، جام���������ع بيان العلم البن عبد 
البر، الفقيه، المتفقه للخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية أيضا 

للخطيب البغدادي. 
قال اإلمام الخطابي في ش���������رح الحديث: ]يحذر بذلك مخالفة السنن 
التي سنها رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم - مما ليس له ذكر في 
القرآن على ما ذهب إليه الخوارج والروافض من الفرق الضالة فإنهم 
تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي ضمنت بيان الكتاب فتحيروا 
وضل���������وا، وفي الحديث دليٌل عل���������ى أن ال حاجة بالحديث أن يعرض 
على الكتاب وأنه مهما ثبت عن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم - 

شيٌء كان حجة بنفسه[ معالم السنن) 4/276(.
وقال الخطابى ايضا – فى الحديث دليل على أن ال حاجة بالحديث 
أن يعرض على الكتاب )القرآن(. وأنه مهما ثبت عن رسول اهلل كان 

حجة بنفسه. 
ش���������بهة مثارة قديما وحديثا وهي ع���������دم إيراد البخاري لهذا الحديث في 
صحيحه فيه رد عل���������ى الحمقى الذين يتهمون البخاري بالمؤامرة وأنه 

أراد أن يصرف المسلمين عن القرآن الكريم ويصدهم عنه؟
ق���������ال البيهقي: ه���������ذا الحديث يحتمل وجهين أحدهم���������ا: أنه أوتي من 
الوح���������ي الباطن غير المتلو مثل ما أوتي من الظاهر المتلو، والثاني 
أن معناه أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى، وأوتي مثله من البيان أي أذن 
له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس 
ف���������ي الكتاب له ذكر فيكون ذلك في وج���������وب الحكم ولزوم العمل به 

كالظاهر المتلو من القرآن. 
وقال بعض أهل العلم: أحاديثه -صلى اهلل عليه وس���������لم - وحي ثان 
غير وحي الق���������رآن، ومعناها وحي وألفاظها من النبي -عليه الصالة 
والسالم -، وقد يكون بعضها أحاديث قدسية من كالم الرب سبحانه 
وتعالى أوحاها اهلل إلى نبيه عليه الصالة والس���������الم فتس���������مى أحاديث 
قدس���������ية، وهي من كالم اهلل -عز وجل - وهي وحي ثان غير وحي 

القرآن. 
والحديث فيه داللة على صدق نبوته -صلى اهلل عليه وسلم - لذلك 
وضعه���������ا الحافظ البيهقي في كتابه دالئل النُّب���������وة؛ إْذ نبَّه فيه وأخبر 
-صلى اهلل عليه وسلم - عن أناس سيأتون من بعده يردون فيه السنَّة 
النَّبوية، مقتصرين على القرآن في زعمهم الكاسد، وفهمهم العاطل. 

وفيها دليل صريٌح على حجية الس���������نة، وقد ُنقل اإلجماع على حجية 
السنة كثير من العلماء، منهم اإلمام الشافعي )204ه�( رحمه اهلل إْذ 
حابة وال التَّابعين أحدا أخبر َعن رس���������ول اهلل  قال: )وال أعلم من الصَّ
-صلى اهلل عليه وس���������لم - ِإالَّ قبل َخبره وانتهى ِإليه، وأثبت ذلك سنة 

)مفتاح الجنة في االحتجاج بالسنة؛ للسيوطي: 34.(.
وفيها دليل على أنَّ السنة وحٌي من اهلل جلَّ وعال، وأنَّه ال سبيل إلى 
َفهم القرآن إاّل بها، فهي المفسرة والشارحة والمقيدة له، وهي تزيد عليه 
في األحكام، إًذا لن يصل أحٌد إلى اهلل إال عن طريق سنة رسول اهلل 

-صلى اهلل عليه وسلم -.
المتن���������ّورون اليوم في البالد العربية واالس���������المية ه���������م الذين يحملون 
هذا العداء لّس���������نة النبوية، وذلك بَتَهكمهم وبُهجومهم الش���������رس طعنا 
وتشكيكا في الس���������نة النبوية سواء رغبة الشهرة أو سعيا إلى األضواء 
على طريقة ذلك اإلعرابى الذى تبول فى بئر زمزم حتى يذكره الّناس 
ولو بالّس���������ب لكن ال يمكن إنكار أن بعض هؤالء الذين نس���������بت إليهم 
اتهامات بالطعن فى ثوابت اإلس���������الم وكتب التراث ومنها على وجه 
التحدي���������د كتاب صحيح البخارى، هؤالء ال خالق لهم في الدين والعلم 

إال التشكيك في الّسنة وفي صاحبها. 

الشيخ  نــور الدين رزيق *

موقــــف   و  خـــاطـــــرة

ُأراني لست ممن يعرضون الكلم قبل فحواه، 
ولست مًمن يستجدون قلمهم في الرًثاء قبل 
دمعاه، ولس���������ت مًمن يس���������طرون سطرا دون 
أن يؤت���������ي معناه، ألًنني وبكل بس���������اطة أنثر 
حرفا حارقا من مدمعي، أقًدمه بلس���������ما شافيا 
م���������ن نار الًصبابة واألس���������ى ومن بهما فؤاده 
ق���������د اكتوى لفقد األحبة م���������ن العلماء، الذين 
ًنما أوتوا العلم  لم يًورثوا دينارا وال درهم���������ا واإ
والسؤدد، أقدم دمعا مصًفى فيه دفء وشفاء 
لأليت���������ام من التاريخ مًم���������ن فقدوا فصال منه 
أو ج���������زءا، وعلما من أعالم الجزائر واألًمة، 
وهرما من أهرامات العصر، ومدرس���������ة من 
مدارس الًتاريخ والفكر، إًنه س���������اعد الًتأريخ 
وسعادة العلم »أبو القاسم سعداهلل« أو »سعد 
الس���������عود« وهو اللقب الذي كان يفضل أن 
يدعوه به رائد اإلص���������الح الجزائري العالمة 

الشيخ » محمد البشير اإلبراهيمي«. 
لقد قّرر سعد السعود الرحيل من باب الّتاريخ 
الواس���������ع إلى عالم أرحب وحقيقة ألزم وتاريخ 
أرح���������م   بعد أن نفخ ال���������ّروح من فيض قلمه 
السّيال على صفحات تاريخ الجزائر المجيد، 
فكان س���������راجا للّسالكين من الباحثين ونبراسا 

متقدا للّدارسين الشغوفين. 
لقد عق���������د العزم أن تحيا الجزائر فأش���������هدها 
بعش���������رات من الكت���������ب والمؤلف���������ات، وزانها 
بوش���������اح من األبيات، فكانت باكورة أعماله 
»النصر للجزائر« مطلع ثورة الخمسينيات، 
فكان خليفة آل خليفة متلقيا ومقدما لش���������هادة 
الماجس���������تير التي نالها ف���������ي أرض الكنانة 

والمعجزات. 
لقد تّش���������رب من معين مادة الّتاريخ صنوف 
الحوادث واألفكار، مبتعدا عن زيف الحقيقة 
والتعّصب واألهواء وملّذات اإلغواء، فتشّبع 
بالمنهجية األنجلوساكسونية الّصارمة، فألزم 
نفسه بيقين المعرفة والتدقيق العلمي والضبط 
المنهجي، وفت���������ح ورش���������ته الّتاريخية لينجز 
طيلة حوالي نصف قرن الكثير من األعمال 

والدراسات واألبحاث. 
غادرنا قدوة المؤّرخين الجزائريين أبو القاسم 
س���������عد اهلل المتعدد في العطاء والرائد في كل 

فضاء والمطاول لكل فكر وسماء. 
غادر ابن قرية »قمار« بعد أن خاض غمار 
الحرف والكلمة فأعط���������ى للعلم كله ليعطيه 
بعضه وأعطى لش���������عب الجزائر جله ليمنحه 

حبه.
تركنا »ابن وادي س���������وف« بع���������د أن صاغ 
من مالحم الجزائر وبطوالت ش���������عبها شعرا 
ونثرا، فمنحته خلودا في القلوب وذكرا ترويه 

لألجيال شهائد األحّبة وقصائد تترى. 
وّدعن���������ا مؤرّخ األجيال بع���������د أن أّمد الجزائر 
من يّم علمه موس���������وعته الّش���������املة، وأيقونته 
المكنونة الجامعة المانع���������ة »تاريخ الجزائر 
الّثقاف���������ي«، ليم���������ّد يد العون إل���������ى كل موئل 
ظامئ للّتاريخ الجزائري لربط أواصر األخوّة 
بين أبن���������اء الباحثين العرب،  ومّد جس���������ور 
المعرفة والمصير المش���������ترك، فالظلم آت وال 
أجدى نفعا من سالح الهوية يوم المعترك. 

غاب عّنا حارس الّذاك���������رة الجزائرية واألّمة 
بعد أن خاط عباءة المثقف الجزائري في كل 
محفل دولي، فصار صوته مدويا بعدما كان 

يتهادى من طرف خفي. 
وّدعنا داعية التأميم الّثقافي ومجزئر الّتفكير 
وال���������ّذوق من التوجه الع���������ام، بعيدا كل البعد 
عن تموقع الّذات مثلم���������ا توهم البعض، إّنه 
المّوح���������د المعتدل الذي ال يفرق بين القضايا 
الجزائرية وقضايا األّمة العربية واإلسالمية، 
أوليس القائل: »إن الجزائر قبل كل ش���������يء 
ه���������ي جزء ال يتجزأ من الوطن العربي، وهذا 
الوط���������ن يؤمن بحض���������ارة مجيدة س���������اهمت 
الجزائر نفس���������ها في الدفاع عنها وتدعيمها، 
ن محاولة الفصل بين الجزائريين وأشقائهم  واإ
التي قام بها االس���������تعمار ال يمكن أن تصبح 
نهائي���������ة، وهكذا فإن الج���������زأرة في الحقيقة ما 
هي إال عملية اس���������تعادة المياه إلى مجاريها 

أي رب���������ط الثقافة في الجزائر بمصير الثقافة 
العربية الشاملة«. 

ح���������ّل وارتحل الّش���������يخ بعد أن ش���������ّكل رؤية 
أصيلة في النظر إل���������ى الّتاريخ، وجعله في 
صلب اهتمامه باعتباره أستاذا جامعيا وناقدا 
حصيف���������ا وموجها حكيما ومرش���������دا، وال أّدل 
على ذلك من نظرته الّثاقبة المثقلة بجاذبيه 
الهوّي���������ة واألصال���������ة وذلك في مث���������ل قوله: 
»التاريخ الحقيقي هو الذي يكتبه أبناء البلد 
عن أنفسهم ألنه جزء منهم ولهم، أما وجهة 
النظر األجنبية فتظل عمال مساعدا فقط«. 
عال وس���������ما سعد السعود بقدر ما كان يتأّلق 
في مدارج الفضل واالمتياز لتش���������كيل صورة 
الجزائري  المثّق���������ف  حقيقية ومتكامل���������ة عن 
األصيل، فهو نموذج للكاتب الجزائري القادر 
على التأثير في وسطه االجتماعي في ظل 
التفاع���������ل مع اآلخرين، وذلك على حد قوله: 
»نعني بالمثقف اإلنسان الذي بلغ درجة من 
لى  المعرف���������ة جعلته ينظر إل���������ى مجتمعه، واإ
العالم كله بمنظار واع ش���������امل ونافذ، وبهذا 
المعنى ال يمثل طبقة بعينها، ولكنه شخص 
بلغت به خبرت���������ه وذكاؤه إلى أن يرتفع فوق 

مستوى اإلقليميات والطبقات والطوائف«.
إّنه نموذج المثّقف الرفيع والش���������ريف النزيه 
الذي لم يغره بري���������ق المناصب الالمعة، وال 
لذائ���������ذ المواقع المفرغة، ألنه وبكل جس���������ارة 
رجل المواق���������ف الخالدة والمبادئ الّس���������امقة 

والشهادات الحية.
إّن���������ه النموذج ل���������كل باحث ينش���������د الحقيقة، 
والمؤنس لكل متردد حاد عن المس���������يرة، إنه 
مثال المجتهد والمكافح الصابر والمصابر، 

والمجاهد العالم الثائر والمثابر.
إّنه العالم بهدوئه الجليل، والملتزم بس���������لوكه 
القويم، وحيائه الجميل، وس���������مته الوسيم، إّنه 
مث���������ال التواضع من غي���������ر ذل، والرفعة من 

غير كبر.
رحل عّنا ش���������يخ المؤّرخين بعد أن استقصى 
حقائق  وتفاصيل الّتاريخ اس���������تقصاء العالم 
الّنحرير، وجال بالد الع���������رب والعجم باحثا 
ودارس���������ا ومدرس���������ا جوالن الرّحال���������ة العاّلمة 
الكبير، من مسقط رأسه قريته »قمار« إحدى 
ضواحي وادي سوف، إلى الجزائر العاصمة 
إل���������ى تونس إل���������ى مصر إل���������ى األردن إلى 
أمريكا إلى فرنسا... ثم العودة إلى الجزائر، 
ورحالته الداخلية إلى أدرار وتندوف وغرداية 
واألغواط وبوس���������عادة... هذه األخيرة المدينة 
العتيق���������ة التي كانت قبلة األم���������راء والفّنانين 
والعلماء ك� »األمير الهاشمي بن األمير عبد 
القادر الجزائري«، والرّسام العالمي الفرنسي 
المسلم »الفونسو إتيان ديني أو الحاج نصر 
الدين دينيه« بعد إس���������المه، والعالم الجليل 
وأحد أبرز علماء الزاوية القاس���������مية »محمد 
بن عبد الرحمن الديسي«، وهي المدينة التي 
اتخذها –أيضا - قدوة المؤّرخين الجزائريين 
محّطته األخيرة، بعد أن اشترى منزال بواحة 
بوس���������عادة وسط أحد بس���������اتينها، هروبا من 
األضواء الكاشفة وطلبا للرّاحة والهدوء متى 

تّسنى له ذلك.
إن اختي���������ار الّش���������يخ لمدينة بوس���������عادة ليس 
نتيج���������ة ما قد يتوهم البع���������ض إلحاح زوجته 
الّت���������ي تنحدر أصولها من هذه المدينة الّثرية 
ّنما من أجل قض���������اء ما تبقى من  فق���������ط، واإ
عمره في ه���������ذه المدينة لما أس���������ره فيها من 
جمال واحة بوسعادة الملهم للكتابة والملهب 
لوقود اإلبداع، الس���������يما ذل���������ك الجزء المميز 
م���������ن الواحة الهادئة الذي يبعث على التأمل 

والسكينة ومسك القلم. 
لقد كان يس���������حره منظر أس���������وار البس���������اتين 
المرصوفة لبناتها بدقة متناهية، والتي تحمل 
معها عبق الّتاريخ البوسعادي، أو ربما تعكس 
إحساس���������ه بدنو أجله وعودة اإلنسان وحنينه 
ألول حمأ مسنون من صلصال كالفخار خلق 
منه أبو البش���������رية جمعاء سيدنا آدم –عليه 
الس���������الم - أو ربما قد تعكس صورة عالقة 
الف���������اّلح بأرضه القائمة على الوفاء والعطاء 
في وجدان شاعرنا المرهف اإلحساس، فهو 
فاّلح م���������ن الطراز األول فق���������د قال: »كنت 
بمجرد ما أنزل من الّطائرة أتوّجه مباشرة إلى 
وادي سوف لسقي الّنخيل« الشاهد من ذلك 
أن اختياره لواحة بوسعادة كان توقا لألرض 
وشوقا لعمتنا الّنخلة، وما تحمله من دالالت 

دينية ونفسية واجتماعية وتاريخية كثيرة، قد 
ال يسمح المقام هنا للحديث عنها، كما كان 
يعجب ويطرب لنغمات خرير مياه س���������واقي 
البس���������اتين المحاذية لجنبات بيته المتواضع، 
والذي اختاره أبو القاس���������م بعناية ودقة وبالغ 
اهتم���������ام، طبقا لما كان يع���������رف عن الرجل 
من هذه الّس���������مات، التي ربما استمدها من 
كثرة الّتقصي والبحث والتمثل لشروط الروح 
العلمية الت���������ي كانت واضحة وجلية في جل 

كتاباته التاريخية. 
هذا البيت الهادئ هدوء الرجل وسط بساتين 
واحة بوس���������عادة الّس���������احرة، كان أبو القاسم 
يؤثثه ليّتخذ من طابقه األسفل فضاء للسكن 
والس���������كينة وعيشة راضية مرضية مع عائلته 
الكريمة، أما الطابق العل���������وي فقد اّتخذ من 
جناحه ش���������رفة راح ينأى بها عن ضوضاء 
المدينة وصخب الحي���������اة، باحثا عن الهدوء 
الموحي لقلم���������ه كي يضيف إل���������ى المعرفة 
لى مباحث الّتاريخ صفحة  معرف���������ة جديدة، واإ
لى  ل���������ى الّثقافة قيم���������ة مضافة واإ س���������ديدة، واإ

الجزائر عربون محّبة ووفاء وأصالة. 

إن هذا المنزل األخير الذي نزله أبو القاسم 
سعد اهلل لم يشتره ليجني منه ماال وفيرا بعد 
ّنما من أجل قطف وجني ثمار العلم  بيعه، واإ
في »جنان لبطم«، وهي المنطقة التي تسّمى 
بها هذه الرئة من بساتين واحة بوسعادة، إّنه 
الفضاء المفتوح الذي كان يحلم أبو القاس���������م 
س���������عد اهلل أن يقضي فيه زهرة خريف عمره، 
فل���������م يكن اختي���������اره له عبث���������ا أو انعزاال عن 
المجتم���������ع والحياة بل كان ي���������رى  فيه بداية 

الحياة. 
لق���������د غاب ع���������ن الديار بع���������د أن وقف فيها 
مليا وشامخا كما وقف أصحاب المعلقات، 
ليحييه بروحه الخالدة على صفحات الّتاريخ 
المش���������رقة، مخاطبا الربع والطلل مثلما كان 

يفعل كبار الّشعراء العرب الجاهليين. 
ه���������ذا المنزل الطلل بعد مغ���������ادرة صاحبه له 
كان يّش���������كل هاجس���������ا عميقا في وجدان أبو 
القاس���������م سعد اهلل تعكس���������ها قصدية الشعور 
وصدقية الحي���������رة والقلق من الحياة والموت، 
وعدم الي���������أس من إصالح أح���������وال الّناس، 
ووجداني���������ة العاطفة المش���������بوبة بحب األهل 
والجي���������ران والحنين إلى الدي���������ار، أوقد يكون 
اختياره لهذا المكان نابعا عن صناعة األمل 
وبعث���������ا لروح التفاؤل والعم���������ل، وتصورا لغد 
حالم وعالم أفض���������ل، دعامته الصلبة جذور 
الّتاري���������خ الممتدة كجذور الّنخلة الضاربة في 
عمق الّتاريخ واإلنسان والباسقة بفروعها في 

كل سماء. 
غ���������اب عّنا ف���������ارس الّتاريخ وت���������رك لنا بقية 
الصفح���������ات لنكمل مس���������يرة القرطاس والقلم 
كيف ال وهو القائل عن منزلة القلم والكتابة: 
»قلمي ال يهدأ له بال، وال يستقر له بلبال... 
فالكتابة عن���������دي هي دوائي وهي دائي، هي 
غذائي وهي هوائي، فإذا كتبُت رضيُت عن 
ذا لم أكتب سخطُت عنها ومرَّ اليوم  نفسي واإ

كأنَّه ُسرق من عمري«. 
رح���������ل رج���������ل المناب���������ر الصحفّي���������ة وعميد 
المجالت الوطنّية، ومهندس القضايا الّثقافّية 
والنقاش���������ات الجدلّية مخلفا إرثا تنوء به األّمة 

واإلنسانّية. 
ن غادر فحًبه واهلل باق  ورغم ذلك كله فإًنه واإ
كالدفء كالًنور كالًدر يس���������تبطن األعماق، 
ودام صوتكم ذكرى يا معشر العًشاق، وداعا 

يا ش���������يخ المؤرخين إلى يوم التالقي. 

املتنّورون و إنكارهم لألحاديث النبوية

دمعــــة قــلــم فـــي رثـــــــاء َعلـــــــم

د/ عاشور توامة 
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إن الذي���������ن ُيروجون عقاقير المخدرات 
والحش���������يش الخبيث وأنواع الكوكايين 
والمهلوس���������ات، هم ومن يساعدونهم، 
والذين يتواطؤون معهم ألشد خطرا على 
الفتيان والفتيات  واألس���������ر والعائالت، 
بل وه���������م أخطر عل���������ى المجتمع كله 
وأكبر من جرائ���������م وأد البنين والبنات 

على الطريقة الجاهلية.
حيث إن الذي يصنع هذه الس���������موم، 
أو يس���������توردها، وال���������ذي يش���������تريها أو 
يبيعها، كقاتل النفس البش���������رية بل هو 
أخطر، وكخائن األمة بل هو أحقر، 
ومن يش���������اركه ويتواطأ معه فهو أذنب 
منه جرم���������ا، وأقبح من���������ه ظلما. فهم  
جميعا كحامل السالح على الشباب، 
وكالغشاش���������ين المخادعين الذين َحذَّر 
النب���������ي علي���������ه الصالة والس���������الم من 
فعلهم وجرائمهم، حيث قال:]من حمل 
علينا الس���������الح فليس منا، ومن غشنا 
فليس منا[ )مس���������لم:101( وهل هناك 
س���������الح أخطر من سالح يدمر عقول 
الشباب، وينش���������ر في المجتمع الفساد 
والخراب، فانتش���������ار المخدرات يش���������ل 
قدرات ومواهب الشباب ويخرجهم من 
عالم اإلنسانية إلى عالم الجاهلية وهم 
)أي الش���������باب المصاب���������ون( مغلوبون 
على أمره���������م، مظلومون في حقوقهم، 
ن كان���������وا اليعفون من المس���������ؤولية  واإ
نهائيا، نعم من غشنا فليس منا، وهل 
هناك غ���������ش أخطر من خداع الفتيان 
والفتيات واإللقاء بهم وبهن في جحيم 
المخ���������درات؟؟ يا م���������ن التخافون رب 
األرض والس���������موات، م���������ا ذا تقولون 
لربكم س���������بحانه وتعالى ي���������وم القيامة، 
يوم التنف���������ع العصابات البارونية، وال 
ْحِتية، وال التدخالت  أكياس النقود السُّ
الس���������لطوية العالمي���������ة المافيوي���������ة، وال 
لألفاعي  التابعة  الداخلي���������ة  الخيانات 

القارية.  
نع���������م إن جريم���������ة المخ���������درات، أكبر 
م���������ن وأد البنين البن���������ات، فباإلضافة 
إل���������ى قبح ونذالة أباطرة هذا الس���������الح 
الفتاك، والسم اْلَهتَّاك، الموجه للبيئات 
الفقيرة والمتخلف���������ة والغارقة في األمية 

المعلوماتي���������ة، والتش���������رد والضي���������اع، 
الش���������باب المهمش في وس���������ط  حيث 
الغابي���������ة، وباإلضافة  الفوض���������ى  من 
إلى الجريمة السياس���������ية التي يرتكبها 
المس���������ئول عن المدين���������ة أو القرية أو 
المخدرات،  فيه���������ا  التي تصنع  الغابة 
أو يزرع فيها حش���������يش العار، وسموم 
الدم���������ار. باإلضافة إلى هؤالء هناك، 
أو هن���������اك، ف���������إن هن���������اك مس���������ؤولية 
رين  اْلُمَسخَّ ألولئك،  المساعدة  األيدي 
بالمج���������ان، من الحاملي���������ن والناقلين، 
لين مقاب���������ل فتات  واألذن���������اب اْلُمَس���������هِّ
الس���������حت، وقديد من جيفة الخنازير، 
والمعلوم أن الذي يتاجر بالمخدرات، 
والذي يأكل من رشوة وثمن المخدرات 
كالعاهر التي تبيع ش���������رفها وكرامتها. 
إذ أن الزنا والخم���������ر والمخدرات كلها 
من الخبائث، والواقعون والواقعات في 
شيء  من هذه الموبقات، هم وهن من 
الخبيثين والخبيثات.قال اهلل تعالى: ﴿

اْلَخِبيثاُت ِلْلَخِبيِثيَن وَاْلَخِبيُثوَن ِلْلَخِبيثاِت 
يِّباِت  يُِّبوَن ِللطَّ يِِّبيَن وَالطَّ يِّباُت ِللطَّ وَالطَّ
���������ا َيُقوُلوَن َلُهْم َمْغِفرٌَة  ُأولِئَك ُمَبرَُّؤَن ِممَّ
َوِرْزٌق َكرِي���������ٌم﴾ والمتعمد في فعل هذه 
الموبقات المحرمات لن يكون إنس���������انا 
عاديا محترما حتى يتوب ويشارك في 
إصالح المجتمع الذي كان مش���������اركا 
في إفساده، قال اهلل تعالى:﴿ِإالَّ الَِّذيَن 
تاُب���������وا وََأْصَلُحوا َوَبيَُّن���������وا َفُأولِئَك َأُتوُب 
َعَلْيِه���������ْم وََأَنا التَّ���������وَّاُب الرَِّحيُم﴾ التزال 
ظاهرة انتش���������ار المخدرات في بعض 
األوس���������اط في مجتمعنا، تش���������تد على 
كثير من الشباب، تقتل فيهم الرجولة 
والذكاء واألخالق، وتميت فيهم األمل، 
وتح���������ول وجدانهم وطموحهم من حب 
وطنهم إل���������ى كراهيته، وتتركهم فرائس 
لألوهام والوس���������اوس والي���������أس والتمرد 
على مجتمعه���������م، ووصل الخطر إلى 
س���������قوط فتي���������ات بي���������ن أذرع أخطبوط 
المخ���������درات، ظهور فتي���������ات يتعاطين 
الكوكايين والمهلوسات، فتمزقت أسر، 
وخربت بيوت، ووجد هؤالء المتعاطون 
لهذه الس���������موم والغموم، وجدوا أنفسهم 
وأهليه���������م ف���������ي جحيم فتن���������ة ال مخرج 

منها، إال التوبة وتطهير المجتمع من 
مروجي هذه الخبائث المدمرة. 

ولم يتوقف خطُر المخدرات عند غزو 
عقول الش���������باب وتحطيم شخصيتهم، 
وكفى بهذا اإلثم، أنه جريمة الجرائم، 
وكبيرة الكبائ���������ر، ولكن تعدى الخطر 
كل الخط���������وط الحم���������راء إلى صناعة 
عصابات تهريب األموال، والجوسسة، 
وتدمير  واالغتص���������اب،  واالختطاف، 

الثروات، والمنشآت،.
انتشار  أس���������باب  أكبر  المخدرات من 
الممنوعات،  العنف والخوف وتهريب 
والتزوير، وسرقات السيارات والبيوت، 
بل قد يص���������ل المدمن على المخدرات 
إلى س���������رقة طفل ب���������ريء، أو تدمير 
مس���������تقبل فتاة، أو يصل هو بنفس���������ه 
إلى االنتحار، إن من يعلم ويس���������كت 
متعمدا، ومن يتواطأ فهو من المعتدين 
اآلثمين بل من المجرمين الذين يكون 

حسابهم كبير يوم الحساب.
عندما تص���������اب بع���������ض المجتمعات 
باألزم���������ات االقتصادية، واالس���������تبداد 
الجاهل���������ي، وطغي���������ان الكف���������ار على 
المؤمنين، يقع الناس في حيرة قائلين 
مع أنس���������هم بلسان حالهم: لما نصاب 
بهذا؟ من أين نزل هذا البالء؟ وما هو 
السبب الذي أوصلهم إلى السقوط في 
هذا الفساد؟  وألف سؤال وسؤال، وهم 
اليدرون أو أنهم يتجاهلون،  والسبب. 
ه���������و كما قال اهلل تعالى للذين انهزموا 
يوم أحد وأصابهم م���������ا أصابهم. قال 
���������ا َأصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة  اهلل تعالى: ﴿َأَوَلمَّ
َق���������ْد َأَصْبُتْم ِمْثَلْيها ُقْلُت���������ْم َأنَّى َهَذا ُقْل 
ُهَو ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسُكْم ِإنَّ اللََّه َعلى ُكلِّ 
َشْيٍء َقِديٌر﴾ وقال اهلل تبارك وتعالى: 
﴿َظَهَر اْلَفس���������اُد ِفي اْلَب���������رِّ وَاْلَبْحِر ِبما 
َكَس���������َبْت َأْيِدي النَّ���������اِس ِلُيِذيَقُهْم َبْعَض 

الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن﴾ 
وتدبروا هذا الحديث يا من تتساءلون 
عما أصاب هذه الش���������عوب المتخلفة 
الغارقة في الفس���������اد األخالقي والفساد 
االقتص���������ادي  والفس���������اد  السياس���������ي 
أكثر  التربوي  واالجتماعي، والفس���������اد 
وأدهى وأمر. فعن حذيفة بن اليمان، 

عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 
بالمعروف  لتأمرن  بيده  ]والذي نفسي 
ولتنهون عن المنكر أو ليوش���������كن اهلل 
أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه 
فال يس���������تجاب لكم.[ )الترمذي. أبواب 

الفتن.2169(
الحماقة  م���������ن  أليس  قال مح���������اوري: 
أن يعلم المس���������لمون هذه التحذيريات 
الواضحة، وحجم الخطر الذي يهددهم، 
ب���������ل ويداهمهم من كل جهة  بس���������بب 
س���������كوتهم عن األمر بالعروف والنهي 
عن المنكر،؟ أو بس���������بب مش���������اركتهم 
عن جهل وغير قصد، كيف ُيِصرُّون 
على بي���������ع الخمر، والتعام���������ل بالربا، 
والسماح بترويج المخدرات، أما التبرج 
بل والعري، واإلهمال المتعمد، صار 
م���������ن العرف والعادات.؟ قلت: من هم 
المس���������لمون الذين تتكلم عنهم؟  قال: 
قلت:  وحكامه���������م.  علماءهم  أقص���������د 
لوصلح هؤالء لصل���������ح المجتمع كله. 
ولكن تعال لنبدأ بأنفسنا  بما نستطيع؟ 
فاهلل تعالى قال: ﴿َعَلْيُكْم َأْنُفَس���������ُكْم اَل 
َيُضرُُّكْم َمْن َض���������لَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم﴾ قال: 
ماذا يعني؟ قلت: نبدأ بأنفسنا،  باألمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، بتبليغ 
ه���������ذا التحذير والنص���������ح والتبيان لكل 
الناس، ف���������إن الصحابة كانوا يبايعون 
النبي صلى اهلل عليه وسلم على إقام 
يتاء ال���������زكاة والنصح. فعن  الصالة واإ
جري���������ر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما، 
ق���������ال: ]بايعت رس���������ول اهلل صلى اهلل 
يتاء  عليه وس���������لم على إقام الصالة واإ
الزكاة، والنصح لكل مس���������لم[ )مسلم. 
كت���������اب اإليمان.56( ق���������ال محاوري: 
وهل يغيب علم  هذا عن الناس؟ أوال 
يعلمون خطورة المخ���������درات، وجريمة 
ترويجه���������ا، والذنب الكبي���������ر، والعاقبة 
الوخيمة للمسؤول الذي بيده الحلول. 
قلت: الشك أنهم يعرفون أو يعلمون، 
ولكنه���������م اليفقهون، فبلغ ه���������ذا تبليغ 
الهالل في الس���������ماء للشارب في بركة 
الماء، لعله���������م يتقون، ولئال تكون لهم 
حجة ألنفس���������هم وهو تس���������ول لهم فعل 

المنكرات.

جرميــــــة الـمخـــــــدرات
أكبـــــر مــن وأد البنيــــن البنــــــات

أ. حممد مكركب 

الشيخ حممد مكركب أبران
Oulamas.fetwa@gmail.com فــتـــــاوى فــتـــــاوى 

**الســــــــــــــــــــؤال**
قالت الس���������ائلة )ف.ي( من والية قسنطينة: يريد زوجي 
أن يه���������ب لي بيتا يكتبه باس���������مي، وله أوالد من زوجة 
أخري مطلقة، يعني لي ربائب. وأخش���������ى إن وصى لي 
بالبيت أكون قد ظلمت ربائبي؟ ولكنه في عالقة طيبة 
جدا مع أوالده وينفق عليهم، وهو ُيِلحُّ على أن يكرمني 
بهبة بيت لي، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز التفضيل 

في الهبة حسب الحاجة؟
**اجلــــــــــــــــــــواب**

بس���������م اهلل الرحم���������ن الرحيم،  الحم���������د هلل رب العالمين،  
والصالة والسالم على رسول اهلل.

أوال: ماهي الهبة؟ تطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل 
على الغير سواء أكان بمال أم بغيره. فالهبة إذن: هي 
تمليك المال في الحياة بغير عوض، وتصح باإليجاب 
والقبول والعطية. فاإليجاب أن يقول الواهب للموهوب 
له: وهبتك هذا الش���������يء، أو ملكت���������ك أو أعطيتك، أو 
أي لف���������ظ يؤدي هذا المعنى لغ���������ة أو عرفا، والقبول أن 
يقول الموهوب له: قبلت أو رضيت، أو يحوز الش���������يء 
الموهوب. قالت السائلة: )وأخشى إن وصى لي بالبيت 
أكون قد ظلمت ربائبي؟(  يجب أن ال نخلط بين الهبة 
والوصية، فلما كان س���������ؤال السائلة عن الهبة كان عليه 
أن تقول: أخش���������ى إن وهب لي البيت قد اليكون عادال 
مع أوالده مثال ف���������ي العدل في الهبة. أما إن كان يريد 
أن يوص���������ي فال يجوز لها، أم���������ا أن يهب لها فيجوز. 
والوصية غير الهبة. فهي أي الوصية:األمر بالتصرف 
بعد الموت، والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت، 

أو ه���������ي اي الوصية تمليك لم���������ا بعد الموت، والوصية 
مح���������دودة بما دون الثلث، ولغير الورثة، أما الهبة فهي 
غير مح���������دودة وتصح للورثة ولغيره���������م. إذ الهبة هي 
تمليك المال في الحياة بغير عوض. واهلل تعالى أعلم، 

وهو العليم الحكيم.
ثانيا: ويش���������ترط ف���������ي الهبة لألوالد الع���������دل بينهم. ففي 
الحديث عن عامر، قال: س���������معت النعمان بن بش���������ير 
رض���������ي اهلل عنهما، وهو على المنب���������ر يقول: أعطاني 
أب���������ي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: ال أرضى حتى 
تشهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فأتى رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وس���������لم، فقال: إن���������ي أعطيت ابني من 
عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول 
اهلل، قال:]أعطيت س���������ائر ول���������دك مثل هذا؟[، قال: ال، 
قال: ]فاتق���������وا اهلل واعدلوا بين أوالدكم[، قال: فرجع فرد 

عطيته. )البخاري:2587(
لهذا نقول للس���������ائلة: إن كان زوجك عادال ال يريد ظلم 
أوالده، وت���������رك لهم مما رزق���������ه اهلل ما يكفيهم، وله رزق 
بأن يهب لك ولهم، ويبقى ألوالده فيجوز لك وله. واهلل 

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثالثا: يجوز للمس���������لم أن يهب من ماله ما يشاء، أو أن 
يوصي، أو أن يوقف، ولكنه يستحب القصد في ذلك، 
عمال بالخبر. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن 
أبي���������ه رضي اهلل عنه، قال: جاء رس���������ول اهلل صلى اهلل 
عليه وس���������لم يعودني عام حجة الوداع، من وجع اشتد 
ب���������ي، فقلت: إني قد بلغ بي م���������ن الوجع وأنا ذو مال، 
وال يرثن���������ي إال ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: »ال« 
فقلت: بالش���������طر؟ فقال: »ال« ثم قال: »الثلث والثلث 

كثير، إن���������ك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم 
نك ل���������ن تنفق نفقة تبتغي بها  عال���������ة يتكففون الناس، واإ
وجه اهلل إال أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك[ 

)البخاري، كتاب الجنائز: 1295( 
 رابعا: نتقدم بالش���������كر لهذه الس���������ائلة وأمثالها على ما 
يظهر من س���������ؤالها من أنها تخ���������اف اهلل تعالى، وهي 
حريصة عل���������ى حق���������وق أوالد زوجها، وتش���������كر على 
عاطفته���������ا ورحمتها  بربائبها، فش���������كرا له���������ا، وألمثالها 
من النس���������اء المؤمنات اللوات���������ي يحرصن على معاملة 
أوالد الزوج كأوالدهن. فشكرا ثم شكرا. وخاصة )وهذه 
نصيحة لغيرها( إذا كان األوالد صغارا دون سن البلوغ، 
أو كانوا يتامى. وكما تدي���������ن تدان.﴿َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو 
َتَرُك���������وا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضعافًا خاُفوا َعَلْيِهْم َفْلَيتَُّقوا اللََّه 
َوْلَيُقوُلوا َقواًْل َس���������ِديدًا. ِإنَّ الَِّذي���������َن َيْأُكُلوَن َأْمواَل اْلَيتامى 
ُظْلمًا ِإنَّما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َنارًا َوَس���������َيْصَلْوَن َسِعيرًا﴾ 

)النساء:9،10(
قالت السائلة: )وهل يجوز التفضيل في الهبة؟( األصل 
العدل في الهبة إن كان بين األوالد، كما اليجوز إنفاق 
المال لغيرهم وتركهم فقراء. ويجوز التفضيل في حاالت 
خاصة وذلك للضرورة وليس لمجرد التفضيل للمحاباة. 
أي: يج���������وز التخصي���������ص  أو المنع بي���������ن األوالد في 
حاالت: إن خص بعضهم لسبب يقتضي تخصيصه، 
مث���������ل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة 
عائلة، أو اش���������تغاله بالعلم أو نح���������وه من الفضائل، أو 
حرمان بعض ولده لفسقه وفجوره، أو بدعته، أو لكونه 
يس���������تعين بما يأخ���������ذه على معصي���������ة اهلل، أو ينفقه في 

الفساد. واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.

املوضوع: جيوز للزوج أن يهب لزوجته ما يقدر عليه، كما جيوز له أن يهب لغريها.
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بن������ا في ه������ذه األيام ذك������رى اليوم  متّر 

العالم������ي لحقوق اإلنس������ان،  ومن 
الجدير بالذكر أّن الش������ريعة اإلس������امية الغرَّاء 
قد سبقت بقرون إصدار الجمعية العامة لألمم 
المتحدة الميثاق العالمي لحقوق اإلنس������ان في 
العاش������ر من شهر ديسمبر لسنة ثماٍن وأربعين 

وتسعمائة وألف للمياد.
ِإّن اإلنسان سّيد هذا الكون، خلقه اهلل بيده، ونفخ 
فيه من روحه، وأس���������جَد له مالئكته، فكّل ما في 
ر لخدمة اإلنس���������ان، فهو الذي  هذا الكون ُمَس���������خَّ
جعله اهلل س���������بحانه وتعالى خليفة على األرض ، 
وقد أوجده سبحانه وتعالى لعبادته وطاعته، كما 
جاء في قوله سبحانه وتعالى: }َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ 
وَاإِلنَس ِإال ِلَيْعُبُدوِن{)1(، وكّرمه ببعثة الّرس���������ل 
نزال الُكتب  الكرام – عليهم الصالة والس���������الم- واإ
وتش���������ريع الشرائع، كما حماه اهلل سبحانه  وتعالى 
ِبسياِج َشرِْعه، فحّرم دمه وماله وعرضه، وجعل 
الّتعدي على نفس���������ه َتَعدِّيًا على النوع اإلنس���������اني 
كلّ���������ه، وفوق كّل ذلك فقد أع���������ّد اهلل عزَّ وجلَّ له 
جنات فيها ما ال عيٌن رأت، وال ُأُذٌن سمعت، وال 
خطر على قلب بش���������ر، ِإْن هو آمن باهلل سبحانه 
وتعالى وعبده حقَّ العبادة، فاهلل سبحانه وتعالى 
قد كرَّم اإلنسان تكريمًا عظيمًا، كما جاء في قوله 
س���������بحانه وتعالى: }َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم 
ْلَناُهْم  يَِّباِت َوَفضَّ َن الطَّ ِفي اْلَبرِّ وَاْلَبْحِر َوَرزَْقَناُهم مِّ

ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل{)2(. َعَلى َكِثيٍر مِّمَّ
اإلسالم ... ومحاية حقوق اإلنسان

 لقد كان اإلس���������الم َس���������بَّاقًا إلى اإلق���������رار بحقوق 
اإلنس���������ان، والحثِّ على َصْوِنها وحفظها، حيث 
ِإّنه أول من قّرر مبادئ حقوق اإلنسان في أكمل 
صورة وفي أوسع نطاق، فقد أرسى دعائمها منذ 
أكثر من أربعة عش���������ر قرنًا ، فهي جزء ال يتجزأ 

من اإلسالم عقيدة وشريعة.
ِإّن حقوق اإلنسان في اإلسالم ِمَنٌح إلهية منحها 
اهلل لخلقه، فهي ليست ِمْنحًة من مخلوق لمخلوق 
مثله، َيُمنُّ بها عليه ويس���������لبها منه متى شاء، بل 
هي حقوق قرَّرها اهلل س���������بحانه وتعالى لإلنسان 
، وحقوق اإلنس���������ان في اإلسالم لها صفة اإللزام 
بالنس���������بة للمس���������لمين؛ ألنها من مقرَّرات الدين ، 
وألنها تتضمن ج���������زاءات دينية ودنيوية على من 

يخالفها.
 ومن خصائص ومميزات الحقوق في اإلس���������الم 
أنها حقوق ش���������املة لكل أنواع الحقوق ، س���������واء 
كانت الحقوق: سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية 
أو ثقافية، فحقوق اإلنس���������ان في اإلسالم حقوق 
شمولية للجنس اإلنس���������اني كّله وال ترتبط بجنس 
الفرد أو عنصره،  و يوم ُطبِّق اإلس���������الم عمَّ نوره 
الكون وانتش���������ر  العدل على وجه األرض، ورأينا 
أنَّ عامل الزكاة ف���������ي عهد عمر بن عبد العزيز 
– رضي اهلل عن���������ه- كان  يجمع الزكاة فال يجُد 
فقراء يستحقونها، وكان - رضي اهلل عنه - يأمر 
عامله أن ُيَنادي أين الغارمون؟ أين الذين يريدون 

الزواج؟،  وهذا يدّل على َأنَّ أوضاع المس���������لمين 
وقتئذ كانت طيبة  والحمد هلل.

م بأّن األوضاع الطيبة والمعاملة  م ُمَتَوهَّ وقد يتوهَّ
الحس���������نة من المس���������لمين كانت مقصورة عليهم، 
فنقول: إنها ليس���������ت مقصورة على المسلمين، بل 
شملت غيرهم من أهل الكتاب والبالد المفتوحة.

املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان يف اإلسالم
من المعلوم أّن  حقوق اإلنس���������ان في اإلس���������الم 
ترتكز على أربع���������ة مبادئ عامة ، وهي : تكريم 
اهلل سبحانه وتعالى لإلنس���������ان، وحرية اإلنسان، 
قام���������ة العدل ومنع  والمس���������اواة بين الن���������اس ، واإ

الظلم. 
* مبدأ تكريم اإلنسان: من المعلوم أّن اإلسالم  
ُيَكّرم اإلنس���������ان تكريمًا عظيمًا، ومن مظاهر هذا 
التكري���������م أنه َصاَن ذاته م���������ن َأّي عدوان عليها ، 
وح���������ّرم كّل ُظل���������م يقع علي���������ه أو على عرضه أو 
مال���������ه أو حريته أو كرامته، حيث حذَّر رس���������ولنا 
الكريم -عليه الصالة والسالم-من االعتداء على 
اإلنس���������ان، كما جاء في قوله – صّلى اهلل عليه 
وس���������ّلم-: )...فِإنَّ ِدَماَءُكْم وََأْموَاَلُك���������ْم وََأْعرَاَضُكْم 
َعَلْيُكْم َحرَاٌم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا،  ِفي َبَلِدُكْم َهَذا، 

ِفي َشْهِرُكْم َهَذا ()3(.
* مبدأ الُحرِّيَّة: ِإّن مبدأ الحرية حق من الحقوق 
التي كفلها اإلس���������الم لإلنسان، حيث إنه ال يملك 
، وال  ���������ها أو ُيصادرها دون وجه حقٍّ أحٌد َأْن َيَمسَّ
يجوز ألحٍد مهما كان أن يستعبد الناس َوُيسّخرهم 
ألغراضه، ويس���������لبهم حريتهم الت���������ي َكِفَلها ديننا 
اإلس���������المي الحنيف، ومن المعلوم أّن اإلس���������الم 
الل  جاء إلنقاذ البش���������رية م���������ن العبوديَّ���������ة والضَّ
ياع والتََّخبُّ���������ط الذي كانت تعيش فيه،  فقد  والضَّ
سّجل التاريخ اإلسالمّي للخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب -رضي اهلل عنه- مواجهته الحاس���������مة 
النتهاك حقوق اإلنس���������ان، وقوله في ذلك: »متى 
اس���������تعبدتم الناس وقد ولدته���������م أمهاتهم أحرارًا«، 
كما ذكرت كتب السيرة والتاريخ  قول الصحابي 
الجليل ربعّي بن عامر – رضي اهلل عنه-:) ِإنَّ 
اهلل قد ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عب���������ادة رّب العباد ، ومن جور األديان إلى عدل 
وسماحة اإلس���������الم ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة 

الدنيا واآلخرة(.
* مبدأ المساواة: من المعلوم أّن ديننا اإلسالمي 
الحنيف يعتبر الناس كلَّهم أمة واحدة ويس���������اوي 
بينهم ، ألّن رس���������الته موجه���������ة إليهم جميعًا، كما 
جاء في قوله س���������بحانه وتعالى:}َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا 
َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر وَُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُش���������ُعوًبا َوَقَباِئَل 
ِلَتَعارَُف���������وا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم 
َخِبيٌر{ )4(،  فقد قرَّر اإلسالم مبدأ المساواة بين 
الناس في أكمل ُصَورِِه، َوَطبََّقُه في جميع مناحي 
الحياة ، فالمساواة في اإلسالم تعنى المماثلة في 

الحقوق والواجبات بين الناس جميعًا.
* مب������دأ العدل: ِإّن فضيل���������ة العدل من الصفات 
الكريمة التي دعا إليها اإلسالم ، فديننا اإلسالمي 
يدعو إلى التزام العدل في َشتَّى األقوال واألفعال 
والسلوك، فالعدل هو وظيفة الرُّسل الكرام –عليهم 
الص���������الة والس���������الم-، كما أنه غاية الرس���������االت 
السماوية كّلها، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى:   
}َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُس���������َلَنا ِباْلَبيَِّناِت وََأنزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب 
وَاْلِميزَاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْس���������ِط وََأنزَْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه 
َبْأٌس َش���������ِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلَيْعَلَم اللَُّه َمن َينُصرُُه 
ذا شاع  َوُرُسَلُه ِباْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيٌز{)5(، واإ
العدل في أمة وأصبح كّل فرٍد فيها من ُحرّاس���������ه، 
سعدت في حياتها وتقدمت غيرها،  ومن الجدير 

بالذكر أّن البشرية كانت قبل بزوغ فجر اإلسالم  
ف���������ي ُظلمات بعضها فوق بع���������ض،  يفتك القوى 

بالضعيف، ويأكل القادر حقوق العاجز .
إّن أكرمكم عند اهلل أتقاكم 

لقد سبق اإلسالم دعاة حقوق اإلنسان في العالم 
بقرون عديدة بإلغ���������اء التفرقة العنصرية، والنظر 
إلى الناس نظرة المس���������اواة الّتامة التي ال تعرف 
التميي���������ز والتفريق الذي عانت منه البش���������رية في 
مختلف عصورها، فاإلس���������الم ال ُيَميِّز بين إنسان 
وآخر، ال في العرق وال في الجنس وال في الّنسب 
وال ف���������ي المال، كما جاء في خطبة حجة الوداع 
َأّن رس���������ول اهلل – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – قال: 
نَّ َأَباُكْم وَاِحٌد،  ) َأيَُّها النَّاُس: ِإنَّ رَبَُّك���������ْم وَاِحٌد، وَاِإ
ُكلُُّكْم آلَدَم وَآَدُم ِمْن ُترَاٍب ( )6( ، وعند دراس���������تنا 
لهذا التوجيه النبوي نالحظ المساواة الكاملة بين 
الناس، فالناس كلهم أوالد آدم فال فضل إلنسان 
على إنسان، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى:   
} ِإنَّ َأْكَرَمُك���������ْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم{)7(، وهذه القاعدة 
يتس���������اوى في ِظّلها الناس على اختالف منابتهم 
وأصوله���������م، فكّلما كان المرء أتقى هلل، كلما ارتفع 

قدره  َوَسَما نجمه في المجتمع اإلسالمي. 
 فلسطني... واليوم العاملي حلقوق اإلنسان

ِإّن ذكرى اليوم العالمي لحقوق اإلنس���������ان تتزامن 
مع اشتداد الهجمة الشرسة التي تقوم بها سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي ِضّد أبناء شعبنا الفلسطيني 
وبالدنا المباركة، والتي طالت اإلنسان واألرض 
والمقدس���������ات، وما نتج عن ذلك من قتل وتشريد 
وتنكي���������ل،  وما اس���������تهداف س���������لطات االحتالل 
اإلس���������رائيلي لألطفال الفلسطينيين، وما يتعرض 
له أس���������رانا البواس���������ل من ُظلم وتنكيل عّنا ببعيد، 
وكذلك هدم البيوت، وتجريف األراضي الزراعية، 
واالس���������تيالء على بيوت الفلسطينيين، ومصادرة  
أراضيهم لبناء آالف الوحدات االستيطانية عليها، 
كما أّن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تعمل على 
طمس الطابع العربي واإلس���������المي لفلس���������طين، 

ومحو معالمها التاريخية والحضارية.
كما أنَّ س���������لطات االحتالل اإلس���������رائيلي ماضية 
في مخططاتها اإلجرامية لتهويد القدس والمسجد 
األقصى المبارك والمس���������جد اإلبراهيمي وس���������ائر 
المقدس���������ات، ونحن هنا نؤكد على أّن  المس���������جد 
األقصى المبارك مس���������جد إس���������المي وليس لغير 

المسلمين َحقٌّ فيه.
فأين حقوق اإلنسان يا دعاة الحضارة والتقدم ؟!، 
وأين حقوق اإلنس���������ان أيتها المنظمات اإلنسانية 
الدولية؟!، نتمنى أن يس���������تيقظ العالم من ُس���������َباِته 
ليقف مع الشعب الفلس���������طيني المظلوم وقضيته 

العادلة!!.
وصّلى اهلل على س���������ّيدنا محمد – صّلى اهلل عليه 

وسّلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اهلوامش :
 -1سورة الذاريات اآلية )56(

-2 سورة اإلسراء اآلية  )70(  
-3 أخرجه البخاري 

-4  سورة الحجرات اآلية )13(
-5 سورة الحديد اآلية )25(  

-6 أخرجه الترمذي 
-7 سورة الحجرات اآلية)13( 
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مـعاجلات إسالمـيـة

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
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   www.yousefsalama.com     

اليوم العالـمي حلقــــوق اإلنســـان



َوَلن  َقْبُل  َخَلْوا ِمن  الَِّذيَن  اللَّـِه ِفي  -62 ﴿ُسنََّة 
:﴾ َتِجَد ِلُسنَِّة اللَّـِه َتْبِديلاً

أي سّن اهلل إغراءك بهم سّنته في أعداء األنبياء من 
قبلك في الكفار المشركين، والذين خلوا أي مضوا 
وسبقوا من أعداء النبي-صلى اهلل عليه وسلم-، 
واليهود  المشركين  من  قتل  من  مثل  بقتلهم  فأذن 
من بني قريظة، أو من السابقين من األمم الذين 
غضب اهلل عليهم، لما آذوا رسلهم فاستأصلهم اهلل 
تعالى مثل فرعون وقومه، وأمثالهم، فالعذاب يلحق 
هم  عما  ينتهوا  لم  إن  وأتباعهم،  المنافقين  هؤالء 
فيه، واهلل ال يخالف سننه وال يبدلها فهي مقتضى 

حكمته وعلمه.
من  خلوا  الذين  مع  اهلل  لسنن  تجد  لن  والمعنى: 

قبل، وال مع الحاضرين، وال مع اآلتين تبديال.
اَعِة ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها  -63 ﴿َيْسَأُلَك النَّاُس َعِن السَّ
اَعَة َتُكوُن َقِريباًا﴾: ِعنَد اللَّـِه َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ السَّ

تكرر في القرآن السؤال عن الساعة، من المكذبين 
بها، ومن المتهكمين بها، ولكن يسألون عن أحوالها 
وأهوالها خوفا وشفقة، أو محّبة لمعرفة مغيباتها، 
اليهود الذين  وهؤالء وقع نهيهم عن ذلك، ومنهم 
يسألون اختبارا للنبي-صلى اهلل عليه وسلم-، لعله 
ليجعلوه حجة  علمهم،  في  ما  يخالف  بما  يجيب 
على عدم ثبوته، ليقنعوا دهماءهم حتى ال يؤمنوا 

به.
الروح،  وعن  الكهف،  أصحاب  عن  سألوا  كما 
وهؤالء األصناف كانوا موجودين في المدينة، وهم 

المقصودون بالناس السائلين.
والمعنى: أي شيء يجعلك تدري أن الساعة بعيدة 
في  أي  قريبة،  أو  بعيدة  تكون  فلعلها  قريبة،  أو 

زمن قريب.
َلُهْم  وََأَعدَّ  اْلَكاِفِريَن  َلَعَن  اللَّـَه  ﴿ِإنَّ   65-64-
َوَل  َوِليًّا  َيِجُدوَن  لَّ  َأَبداًا  ِفيَها  َخاِلِديَن   * َسِعيراًا 

َنِصيراًا﴾:
باألخذ  الدنيا،  بلعنة  اقترنت  اآلخرة،  لعنة  هذه 
عن  كناية  الماضي  فعل  واستعمل  بالسعير، 
تحقيق ذلك ووقوعه، فاللعن الذي يقع في اآلخرة 
حياة  فمثل  الدنيا  في  حالهم  وأما  المستقبل،  في 
الدنيا، رزقا  في  اهلل  برحمة  يتمتعون  المخلوقات، 

وحياة.
والسعير: النار الشديدة االشتعال، وال يجدون فيها 

من ينصرهم أو يتولى التخفيف عنهم.
-66 ﴿َيْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر َيُقوُلوَن َيا 

َلْيَتَنا َأَطْعَنا اللَّـَه وََأَطْعَنا الرَُّسوَل﴾:
في  وجوههم  العذاب  مالئكة  تقّلب  يوم  المعنى: 
النار، أو يجعل اهلل وجوههم تتقلب في النار لتنال 
المْشَوى،  على  الشواء  يقلب  كما  وجوههم  جميع 
بقية  الوجوه أشد مما يؤذي  النار يؤذي  فإن حّر 
الجسد، ألن الوجوه تشمل الحواس الرقيقة: العيون، 
واألفواه، واألذان، ويقولون حينئذ نادمين: يا ليتهم 
أطاعوا اهلل والرسول، وكانوا مؤمنين، واأللف في 
الرسوال رعاية للفاصلة التي هي بمثابة القافية في 

الشعر.
-67-68 ﴿َوَقاُلوا َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبرَاَءَنا 
ِبيَل * َربََّنا آِتِهْم ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب  َفَأَضلُّوَنا السَّ

وَاْلَعْنُهْم َلْعناًا َكِبيراًا﴾:
حين  به  اعتذروا  ودعاء،  تنّصل  محاولة  هذه 
مشاهدة العذاب، وحشرهم مع رؤسائهم إلى جهنم، 
هم  والكبراء  والقبائل،  القوم  عظماء  هم  والسادة 
عظماء العشيرة، وهم دون السادة، وهؤالء األتباع 
يعّبرون عن شكواهم وتذمرهم، والمقصود االعتذار 
مغرورون  بأنهم  ضاللهم،  تبعة  من  والتنصل 
فلماذا  عليهم،  مردود  اعتذار  وهو  مخدوعون، 
أن  الدهماء  شأن  هذا  أضلوهم،  حتى  أطاعوهم 
بأضغاث  يعجبون  من  ويختاروا  عليهم  يسّودوا 
أحالمهم ويغّرون بمعسول كالمه، ويسيرون على 
وقع أقدامه، حتى إذا اجتنوا ثمار أكمامه، وذاقوا 
طعم طعمه وحرارة أوامه، عادوا عليه بالالئمة وهم 

األحقاء بمالمه.
طاعتهم  بسبب  إال  إضاللهم  لكبرائهم  تأّتى  وما 
العمياء فيما يدعونهم إليه من فساد، وتركوا دعوة 
أنبيائهم الصادقة، واليوم يتضرّعون ويبتهلون بأن 
يضاعف لهم العذاب، ليكون شديدا قويا، ومعنى: 

اللعن  وكثرة  مرة،  من  أكثر  يتكرر  أن  ضعفين: 
من  غيرهم  إضالل  في  وتسببوا  ضلوا،  ألنهم 

أتباعهم الدهماء.
َكالَِّذيَن  َتُكوُنوا  َل  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ﴿َيا   69-
ا َقاُلوا َوَكاَن ِعنَد اللَّـِه  آَذْوا ُموَسى َفَبرََّأُه اللَّـُه ِممَّ

ا﴾: َوِجيهاً
هذا تحذير للمؤمنين مما يؤذي الرسول-صلى اهلل 
عليه وسلم-، حتى ال يكونوا مثل قوم موسى الذين 
نسبوا إليه ما هو بريء منه،  ولم يخشوا غضب 
في  يقعوا  المؤمنين حتى ال  اهلل  فنّبه  اهلل عليهم، 
مثل ذلك خطأ أو غفلة، وقد آذى موسى قومه عن 
غير قصد، وأهملوا واجب األدب والتعظيم لنبيهم، 
آذوه بالعصيان، »قالوا لموسى ماذا صنعت بنا، 
حتى أخرجتنا من مصر، فإنه خير لنا أن نخدم 
البرّية«)اإلصحاح  المصريين، من أن نموت في 
لموسى  وقالوا  الخروج(،  سفر  من  عشر  الرابع 
لكي  القفر  هذا  إلى  أخرجتمونا  »إنكما  وهارون: 
بالجوع«)اإلصحاح  الجمهور  هذا  كل  تميتا 
من  اهلل  فبرّأه  الخروج(،  سفر  من  السادس عشر 
كل ما رموه به من البرص واألدرة، ومن أقوالهم،  
فقد كان وجيها عند اهلل مرضيا، مقبوال، مستجاب 
الدعوة، مغفورا له، ودلت هذه اآلية على وجوب 
اهلل عليه وسلم- وتجنب كل  النبي-صلى  توقير 

ما يؤذيه.
اللَّـَه  اتَُّقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ﴿َيا   71-70-
َوَيْغِفْر  َأْعَماَلُكْم  َلُكْم  َوُقوُلوا َقْولاً َسِديداًا * ُيْصِلْح 
َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمن ُيِطِع اللَّـَه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزاًا 

ا﴾: َعِظيماً
بالتقوى وسداد  يّتسموا  بأن  للمؤمنين  هذا خطاب 
والعمل،  القول  في  الخير  جماع  والتقوى  القول، 
والسداد:  الفضائل،  أعظم  من  السديد  والقول 
النافعة،  الصالحة  األقوال  في  والحق  الصواب، 
والعلماء،  والحكماء  األنبياء  بأقوال  واالسترشاد 
اهلل  وتمجيد  الشريف،  والحديث  القرآن،  وقراءة 
والثناء عليه، وتسبيحه وتعظيمه، وبالقول السديد 
يصلح اهلل األعمال ويغفر الذنوب، وأنهم يفوزون 

فوزا عظيما إذا امتثلوا أوامر اهلل ونواهيه.
غايتين  إلفادته  الكالم  نظم  من  بديع  نسج  وهذا 

بجملة واحدة.
َماوَاِت  السَّ َعَلى  اْلََماَنَة  َعَرْضَنا  ﴿ِإنَّا   72-
وَاْلَْرِض وَاْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأن َيْحِمْلَنَها وََأْشَفْقَن ِمْنَها 

:﴾ ا َجُهولاً َوَحَمَلَها اْلِنَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوماً
هذا بيان لسنة اهلل العظيمة في تكوين العالم وما 
عونًا  يصلح  وموقعها  اإلنسان،  وبخاصة  فيه، 
عن  الرمز  ستور  زالة  واإ معناها،  دقيق  الكتشاف 
المراد منها، وهذا العرض لألمانة يبدو أنه عرض 
الرّبانية  القدرة  تعلقت  لما  التكوين  مبدإ  في  أزلي 
يداعها ماهياتها وخصائصها  بإيجاد الموجودات، واإ
ذلك  ومن  ألجله،  خلقت  بما  لوفائها  المالئمة 
واألرض  السموات  مع  ذكر  الذي  اإلنسان،  نوع 
آلخر  شيء  إحضار  حقيقته  والعرض  والجبال، 
ليختاره أو يقبله، مثل عرض المجندين لقبول من 

تأهل منهم.
ألنه  شيء،  في  شيء  لوضع  تمثيل  »َعَرْضَنا« 
تعالى  لعلمه  وتمثيل  األشياء،  بقية  دون  له  أهل 
بعدم صالحية السموات واألرض والجبال لتحمل 
األمانة، وصالحية اإلنسان لها، وفي هذا التمثيل 
التي ال يطيق حملها ما هو  األمانة  أمر  تعظيم 
األجزاء  أعظم  كالجبال،  الموجودات،  أعظم 
المبصرة في ظاهر األرض، النتفاء اإلدراك من 
لها  فليس  الجبال،  وهذه  واألرض،  السموات  في 
اإلنسان  في  األمانة  إيداع  ذلك  ومعنى  اختيار، 
وصرفها عن غيره بهذا العرض، وعّبر باإلباء عن 

العجز، واإلشفاق عن الرهبة.
وتحّير  القرآن،  مشكالت  عن  اآلية  هذه  وعدت 
المفسرون في تأويلها، فما معنى العرض، واألمانة، 
األمانة  أما  العرض،  تبين  فقد  واإلباء، واإلشفاق 
فهي ما يؤتمن عليه، ويطالب بحفظه والوفاء، دون 
إضاعة وال إجحاف، وأعطاها المفسرون عشرين 
الفرائض،  جميع  الصالة،  الطاعة،  فهي  تأويال، 
االنقياد إلى الدين، حفظ الفرج، التوحيد، تجليات 
اهلل بأسمائه، ما يؤتمن عليه، الوفاء بالعهد، انتفاء 

الغش في العمل، العقل، الخالفة، خالفة اهلل في 
ترجع  وهذه  اإلنسان،  اهلل  أودعها  التي  األرض 
إلى: الطاعات والشرائع، والعقائد، وضّد الخيانة، 

والعقل، والخالفة في األرض.
تطرح الشرائع ألنها ليست مالزمة لفطرة اإلنسان 
فطالما خلت أمم عن التكليف بالشرائع، ويبقى ما 

هو مركوز في فطرة اإلنسان.
فيجوز أنها أمانة اإليمان بتوحيد اهلل، وهو العهد 
الذي أخذه اهلل على بني آدم، فاهلل أودع في نفوس 
اإلنساني،  للفكر  لمالزمتها  التوحيد  دالئل  البشر 
فهي عهد َعِهد اهلل به، وأودعه في الجبّلة، وهذه لم 
توضع في غيره، ألنها من قبيل المعارف، ولذلك 
اإليمان  من  لخلوهم  والمنافقون  المشركون  ذكر 

بوحدانية اهلل، النحراف فطرتهم.
ويجوز أن تكون األمانة هي العقل، لعظم شأنه، 

واألشياء النفيسة تودع لدى من يحتفظ بها.
فالحكمة اقتضت أن يكون اإلنسان مستودع العقل، 
وهو موجود بين الموجودات العظيمة، ألن خلقته 

مالئمة ألن يكون عاقال.
فكان  عليه،  يؤتمن  ما  األمانة  تكون  أن  ويجوز 
والناس  بفطرته،  األمانة  لصفة  متحمال  اإلنسان 
يرجع  خالفة  بأنها  والقول  ذلك،  في  متفاوتون 
واستعمال  األرض،  عمران  يحفظ  العقل،  إلى 

الموجودات فيما أعّدت له.
والمتبادر من بين هذه المحامل أن المراد باألمانة 
هي الحفاظ على ما عهد به، ورعيه، والحذر من 

اإلخالل به، وأقرب المحامل هو العقل.
ومعنى: »َكاَن َظُلوًما َجُهواًل« أنه قّصر في الوفاء 
بما تحّمله، تقصيرا بعضه عن عمد وهو المعبر 
عنه بالظلوم، وبعضه عن تفريط في األخذ بأسباب 
الوفاء بها، وهو المعبر عنه بكونه جهوال، فظلوم 

مبالغة في الظلم، وجهول مبالغة في الجهل.
الوفاء  وهو حق  اهلل،  على حق  االعتداء  فالظلم 
بها، والجهل: عدم العلم بما يتعّين علمه من مواقع 
الصواب، والتقدير: وحملها اإلنسان فلم يف بها، 
الوفاء  عدم  في  ظلوما  جهوال،  ظلوما  كان  إنه 
إضاعة  قدر  تقديره  عدم  في  وجهوال  باألمانة، 
األمانة من المؤاخذة بالتبعة بها بمختلف مراتبها.

فالناس بين مراع لألمانة، وبين مضّيع لها.
وَاْلُمَناِفَقاِت  اْلُمَناِفِقيَن  اللَّـُه  ﴿لُِّيَعذَِّب   73-
وَاْلُمْشِرِكيَن وَاْلُمْشِرَكاِت َوَيُتوَب اللَّـُه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن 

ا﴾: وَاْلُمْؤِمَناِت َوَكاَن اللَّـُه َغُفوراًا رَِّحيماً
لعدم  والمشركين  المنافقين  اهلل  يعذب  والمعنى: 
الفطرة،  تحّملوها في أصل  التي  باألمانة،  الوفاء 
وبحسب الشريعة، وتاب على المؤمنين والمؤمنات 
التي  باألمانة  وّفوا  ألنهم  ذنوبهم،  من  لهم  فغفر 
تحملوها، وذكر النساء إشارة إلى أن لهن شأنا في 
الطرفين،  من  لرجالهن  إعانة  من  الخندق  غزوة 
وبشر اهلل المؤمنين والمؤمنات بأن اهلل غفر لهم 

وعاملهم برحمته.
ختمت مختصر تفسير سورة الحزاب
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بقلم/أمال السائحي

ف������ي المهج������ر، أو في بالد العيش 
بانتق������ال  يك������ون  الغرب������ة 
الش������خص من بل������ده األم إلى ب������الد أخرى 
حاضن������ة له، وذلك ألس������باب ش������تى منها 
االجتماعية واالقتصادية وحتى السياسية، 
ومن أهمها ضيق العيش، وانس������داد أبواب 
العم������ل في وجهه، فتجد الش������خص يكافح 
ويكابد ويتحمل المش������اق من أجل وصوله 
إل������ى البالد التي حدثوه عنه������ا، بأنها بالد 
الكرم والسخاء واألخالق والعمل والنشاط، 
إلى غير ذلك من الميزات التي جعلته يبذل 
الغال������ي والنفيس من أج������ل الوصول إلى 
مبتغ������اه، ويوجد كذلك م������ن يذهب لتكملة 
دراس������اته العليا، ويوجد من يكون له عقد 
عمل لمدة معين������ة.. وفي هذا البلد الجديد 
يداهمه م������ن أول يوم مزيج م������ن الغربة، 
والتحدي������ات المتنوعة تتمث������ل في اإلقامة 
ومحاول������ة الحصول على عم������ل، يبدأ به 
مش������وار حياته هذا إن كان عازبا، أما إذا 
كان صاح������ب عائلة فله أن يوفر الس������كن 
واألمان لعائلته قبل كل ش������يء ويحاول أن 

يندمج في هذا النسيج الجديد. 
كذلك بالنس���������بة للمرأة المغترب���������ة كانت بنتا 
ول���������دت في المهج���������ر، أو أّما س���������افرت مع 
أسرتها أو بنتا ذهبت لتكميل تعليمها، أصبح 
الي���������وم لديها هاجس كبير مثلها مثل الرجل، 
لما يعيش���������انه  في هذه الدول الغربية وذلك 
نظرا لما يجري على الس���������احة الدولية، وما 
يخطط���������ه الغرب في ه���������ذا المضمار، وهي 
تعتبر مش���������كالت وعقبات تظل ترافقه أينما 

حل وارتحل، ونذكر منها ما يلي:
-الشعور القاسي في الغربة، جسدًا وروحًا، 

لكن ذلك س���������رعان ما تخف حدته مع وجود 
بع���������ض األصدقاء، والتع���������رف على بعض 
العائالت، واالندماج في الوسط اإلسالمي، 
الذي يعطي حبًا آخر، وهو الحب في اهلل. 
- صعوب���������ة اندماج البعض ف���������ي المجتمع 
والتح���������دث بلغت���������ه والتعرف عل���������ى عاداته 
وتقالي���������ده، ومحاولة االخت���������الط بأهله دونما 

ذوبان.
- صعوب���������ة الحفاظ على اللغة األم، خاصة 
اللغة العربية، وتعليمه���������ا األوالد، وتعليمهم 
الق���������رآن الكري���������م وأمور دينه���������م، التي إن لم 
يعلمه���������م إياها فقد يفقدونها إلى األبد إال من 
رح���������م اهلل، وكذلك المحاكم الش���������رعية التي 
تنظر إلى مش���������كلة المس���������لم على أنه مسلم، 

وليس غربي متقيد بنصوصهم ووثائقهم. 
- التناقض في التربية بين ما يتعلمه الطفل 
الصغير في بيته ومع أسرته وبين ما يسمع 
خارجه ويرى، مم���������ا يتطلب جهدًا مضاعفًا 
من الوالدين، للدم���������ج بين هذا وذاك بحنكة 

وروية.
- العنصرية والتميي���������ز العرقي -رغم كونه 
مواطنًا كغي���������ره - أنه عبء على المجتمع، 
أو بالنس���������بة للمرأة التي تلبس الحجاب فهي 
إرهابي���������ة ال محالة وضي���������ف ثقيل يجب أن 
يرحل، وذلك لما أذكته الخطابات العنصرية 
والعمليات اإلجرامي���������ة التي قام بها الغرب، 
واته���������م بها اإلس���������الم الذي هو ب���������ريء منها 
براءة الذئب من دم يوس���������ف عليه الس���������الم، 
وه���������ذا يجعل الجالي���������ة المس���������لمة دائما في 
هزيمة نفس���������ية، ويمألها بالشعور باإلحباط 

والدونية..
إن تحديات المرأة المس���������لمة في بالد الغرب 
كثيرة ومتعددة، وعلى جبهات عدة، مع تغيير 
الخطاب الديني، والتغيرات الجيوسياس���������ية، 

والذهني���������ات المتش���������بعة كراهية لإلس���������الم، 
أصبح���������ت تعيش جوا م���������ن الخوف والرعب 
يوميا على نفسها، وعائلتها، وأبناءها، وهي 
لم تسلم حتى في دور العبادة، حيث طالتها 
بندقيات النفوس المريضة، بحسب ما تزعم 
محاكمهم دائما بأنهم أناس مرضى عقليا أو 

نفسيا وما شابه ذلك...
يقول األس���������تاذ ناجح إبراهي���������م: ))التطرف 
والعنصرية الغربية س���������تولد تطرفا إس���������الميا 
واألخير سيولد موجات متتالية وعنيفة ضد 
اإلسالم والمس���������لمين في أوربا قد تنتهي في 

النهاية بطرد المسلمين من أوروبا.
ماكرون الذي اتهم »اإلس���������الم بأنه في أزمة« 
نس���������ي األزمات الت���������ي أوجدها االس���������تعمار 
الفرنس���������ي في بالدنا، نس���������ي ماليين الشهداء 
الذي���������ن قتلهم الجنود الفرنس���������يون بدم بارد في 
الجزائ���������ر والمغرب وتونس وس���������وريا وغيرها، 
نس���������ي أنه ما زال يريد الوصاية على إفريقية 
حتى اليوم، نس���������ى قهره للسان العربي والثقافة 
العربية وفرضه الفرنسية فرضا ثقافة ولغة((.

الخناق  للمس���������اجد، وتضييق  بالنس���������بة  أما 
عليها ومحاصرته���������ا، واالدعاء بأنها أماكن 
لتفريخ اإلرهاب، ما هو إال مطية الستعداء 
المس���������لمين، ودفعهم للرد بالعنف على هذا 
الحصار الذي س���������لط عل���������ى دور عبادتهم، 
مما يخ���������ول لماكرون وحكومته صرف نظر 
الفرنس���������يين عما تعيشه فرنس���������ا من أزمات 
داخلية متعددة الجوانب،إلى الجالية المسلمة 
واعتباره���������ا الطرف الذي ج���������ر عليهم بالء 
ن مكرهم لتزول منه  الدنيا، وذل���������ك مكرهم واإ
الجب���������ال، ولكنه غاب عنه���������م أنهم يمكرون 
ويمك���������ر اهلل واهلل خير الماكري���������ن، ولينقِلبنَّ 
الس���������حر على الساحر، وليسلطن اهلل عليهم 

عذابه حتى يعلموا أنه اهلل واأليام بيننا...
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املرأة املسلمة يف الغرب.... واإلسالمفوبيا

خطوة، بداية  الطريق 
الحياة  وصناعة 
تبدأ من النطفة، فهو الغرس 
األول للنب������ات فمنه ما ينمو 
يصلح ويزكو ومنه ما يفس������د 
ويندثر، كل هذا مرتبط بذكاء 
وح������رص األم المتزن������ة ف������ي 
شخصيتها، المطلعة على واقع 
مجتمعها، تدرك جوهر الحياة 
وديمومة المسيرة، فانظر مدى 
االرتياح الذي يحسه الزارع إذا 

جاد زرعه وأينع.
الم���������رأة المتعلمة الواعية تعتبر 
لجمي���������ع  األول���������ى  المدرس���������ة 
األجيال قاطب���������ة فأثرها عظيم 
فالمجتمع  جس���������يم،  وعمله���������ا 
المرأة  أساسه  والمثقف  المتعلم 
كبيرة  اليوم  فمهمتها  المتعلمة، 
ورس���������التها الطبيعية جد مهمة 
وحساس���������ة ألنها تعي���������ش واقعا 
ضاعت فيه معالم كثيرة، فمن 
خالل البيت والمجتمع والعمل 
واإلنتاج س���������تحصل على أكبر 
وأعظم وظيفة في الحياة اسمها 

المرأة تشريف وتكليف.
إن المجتمع ال تستقيم أساساته 

وال يش���������تد بنيانه إذا لم تتفاعل 
المرأة الواعية بإيجابية معه لما 
لها من كفاءة وقدرة ومؤهالت، 
المتين يكون من خالل  فبناؤه 
الش���������عور بالمس���������ؤولية الملقاة 
على عاتقها، فسواء كانت أما، 
أختا، بنتا، زوجة، فجميع هذه 
الصفات هي المرأة ال مقياس 
للس���������ن بينهن إذا أنعم المولى 
تبارك وتعالى عليهن بالصحة، 
الذي  مركزها  اختل���������ف  ومهما 
تتقن عملها وتخلص  تش���������غله 
فيه ت���������درك أن له���������ا هدفا في 
الحياة تسعى من أجل تطويره 
وتحس���������ينه، ومن ث���������م تحقيقه، 
فه���������ي كاألرض الذلول تحمل 
الكل ويتبناها الكل قال سقراط 
اطمئن  اليوناني))لم  الفيلسوف 
ق���������ط إال وأنا في حجر أمي((.
إنها وعاء مليء حنانا وثقافة.

لق���������د تبوأت أمه���������ات المؤمنين 
رض���������ي اهلل عنه���������ن مناصب 
استش���������ارية في مدرسة رسول 
اهلل صل���������ى اهلل علي���������ه وس���������لم 
تأثيرهن واضحا ومجديا  وكان 
فقد  المجتم���������ع،  ف���������ي  ومنتجا 
تش���������ريعية  مساهمة  س���������اهمن 
كبرى ف���������ي تبيين وتفصيل كل 
ما هو غامض أو يحتوي جزءا 
من الحياء ف���������ي القرآن الكريم 
أحاديث  بما حفظن من  وذلك 
نبوية ش���������ريفة فق���������د كان لهن 
فضل الشجاعة وفضل العطاء 
وفضل األس���������بقية إلى مدرسة 

الحي���������اة، فكن بيوتن���������ا مريحة 
تلجأ إليها نساء الصحابة عند 

الحاجة.
الشريفة  النبوة  بمدرسة  واقتداء 
سار رائد النهضة اإلصالحية 
ف���������ي الجزائر عب���������د الحميد بن 
بادي���������س رحم���������ة اهلل عليه من 
خالل المكانة التي أوالها للمرأة 
الجزائرية ف���������ي معالم برنامجه 
الترب���������وي اإلصالحي الثقافي، 
لتعليم  خاصة  مدارس  تأسيس 
وتكوين بنات وأمهات الجزائر 
مجانا، كما ب���������ادر هو ورفاقه 
س���������نة 1939  بإرس���������ال فوج 
منه���������ن لدوحة األدب بس���������وريا 
إلتمام دراستهن واالستزادة من 
العلم لوال بوادر الحرب العالمية 

الثانية التي أجلت المشروع. 
األس���������رة ه���������ي ن���������واة للمجتمع 
المسؤوليات  وتحمل  النابض، 
واألعباء فيه، يتطلب مواصفات 
ع���������دة لبناء المجتم���������ع المتعلم 
الواع���������د والمرأة ه���������ي الدعامة 

األولى إلرسائه من خالل:
• دراس���������ة تاريخ المجتمع في 
الماض���������ي والحاض���������ر والبيئة 
االجتماعية والظروف المحيطة 
بها وخلق جو مناس���������ب للعمل 
المناس���������ب  المج���������ال  ضم���������ن 

للمرأة.
• غ���������رس القي���������م والفضائ���������ل 
المس���������تمدة من تراث المجتمع 
النب���������وي الش���������ريف من خالل 
االقت���������داء بأمه���������ات المؤمنين،  

م���������ع االس���������تفادة م���������ن تجارب 
المربين والمصلحين في األمم 

األخرى.
• مواجه���������ة التحدي���������ات ف���������ي 
إدراك  عن  للمستقبل  الحاضر 
ووعي ووضع معالم لذلك من 
خالل برنامج واقعي تشرك فيه 
المرأة لدراسة مشكالت المجتمع 
األولويات،  حسب  واحتياجاته 
فالعم���������ل ال���������ذي ال تحكمه قوة 
الص���������دق ونق���������اء اإلخ���������الص 

محكوم عليه بالفناء.
• الشعور واالطمئنان باالنتماء 
لألس���������رة والمجتمع يشجع على 
المسؤوليات  تحمل  من  المزيد 
من  كثيرة  بأش���������ياء  والتضحية 
أجل مش���������عل التقوي���������م التربوي 
السليم تحافظ من خالله على 
س���������المة مجتمعن���������ا وطمأنينة 

أفرادها.
• إنش���������اء المصان���������ع وبن���������اء 
المنص���������ات الكبرى لم يعد من 
بناء  لكن  إنجازه���������ا،  الصعب 
اإلنسان وتغيير عقليته وسلوكه 
هي المهمة التي ال تظفر بها 
إال الم���������رأة التي ت���������درك معنى 
استمرارية رسالة الحياة، برصيد 
النموذجية  التربي���������ة  في  معين 
السليمة والتمكين  القيم  ورعاية 
اإليجابي في المجتمع، فغياب 
ه���������ذه األخيرة ع���������ن دورها في 
مجاالت الحي���������اة يعطي نتيجة 
واحدة وهي شلل نصف جسم 

المجتمع عن القيام بوظائفه.

الـمــــرأة تــشــريف وتكــلــيـــــف

الكتابة لألطفال وقيمتها الرتبوية
 ثّم���������ة فرق واضح بين الكتابة لألطفال، والكتابة عن عالم 

األطفال أو قضايا األطفال أو اهتمامات األطفال.
النوع األول من الكتابة نمٌط موّجه لألطفال أنفسهم، مطلوب 
منهم أن يتفاعلوا معه، إذا ما قرأوا واستوعبوا مضمون تلك 

الكتابة أو محتواها  وأهدافها.
أما الن���������وع الثاني، فه���������و كتابة تتضّمن تفكي���������رًا في عالم 
األطف���������ال. وفي كّل مكونات هذا العالم الواس���������ع المتنوّع . 
أو تتضمن خالصاٍت م���������ن التجارب في الميدان التربوي/ 

التعليمي، قصد اإلفادة منها بطريقة إيجابية.
وال ريب في أن أهّم قضية وأبرز مفردة في عالم األطفال، 

هي التربية والتأهيل واإلعداد.
والتربي���������ة باختصار هي فن الصياغة والبناء، تفضي ��� إذا 
تكاملت عناصرها وتوافرت جلُّ عواملها ���  بواسطة األسوة 
الحسنة والقدوة الصالحة إلى تحقيق حالة نفسية أو أرضية 
صلبة من الثوابت الراسخة، ُتمّكن اإلنسان من بلوغ غاياته 

الثالث: الدينية واالجتماعية والوطنية.
وألهمّية التربية ومركزيتها وتمّيز مكانتها في تفكير البشرية، 
فقد أجهد المفكرون والكّتاب والفالس���������فة والمرّبون أنفسهم 

وتفكيرهم، وهم يحاولون صياغة تعريف متكامل لها..
وقد ورد في بعض تلك المحاوالت:

�� التربية هي تنمية قوى اإلنسان الفكرية والخلقية والبدنية، 
تنمية مّتسقة متوازنة.

����������� التربية هي إعداد بني اإلنس���������ان بهدف القيام بواجباتهم 
المختلفة.

�� التربية تعني ترقية جميع أوجه ومناحي الكمال التي يمكن 
ترقيتها وتنميتها في كّل فرد من النوع اإلنساني.

إن التربية عملية شاقة تستنفد الكثير من األوقات والجهود 
واألموال، لذلك يخطئ بع���������ض المربين أو بعض األولياء 
عندم���������ا يخططون لك���������ي يتعّلم الطفل بأقص���������ر مدة زمنية 
ممكنة، وبمجهود يس���������ير، متجاهلين ب���������أن الطفل كالزهرة، 
البد من المرور بالمراحل الطبيعية لكي تتفّتح ولكي نستفيد 

بعد ذلك من أريجها وشذاها وبهائها.
 أم���������ا الحرص على تفتيحها قبل أوانها فإنه يفس���������دها، وال 

يجعل منها أبدًا زهرًة ذات أريج أّخاذ أو عطر فواح .
ومن أهم ما ينبغي أن تضطلع به التربية المعاصرة، غرس 
مب���������دأ الثقة بالنفس في كيان الطفل وفي تركيبته النفس���������ية 
والعقلي���������ة والوجدانية، ألن فقدان هذه الثقة يعني ضعف أو 
اضمحالل ش���������خصيته، ألنها بمثابة القوة الثاوية في إهاب 
اإلنس���������ان تدفعه على الدوام نحو تحقيق النجاح واالنتصار 

والتألق والتمّيز .
إن التربية عملية معّقدة مجِهدة ممتّدة وطريقها الحبة، البّد 
أن تتعاون في أدائها والوفاء بمطالبها وحاجياتها، مؤسساٌت 
وجهاٌت كثيرة، أهّمها: األسرة، واألقارب، والمسجد، وُدور 
رياض األطفال أو المحاضن، والمدرسة، ووسائل اإلعالم 

واالتصال ..
إن كّل األم���������م الحية والمجتمعات الناهضة، ُتطيل التفكير 
في المسألة التربوية، وتحتاط ألبنائها ومستقبلهم، بمراجعة 
البرامج وتنقيح المناهج، والتخّلص من النقائص والعوائق، 

كي تجني أفضل وأغنى مردود من العملية التربوية.
وأمتنا العربية/ اإلس���������المية، مدعوّة بكّل مؤسس���������اتها إلى 
اإلب���������داع في هذا الحق���������ل الحيوي الحس���������اس. فإن أعظم 
اس���������تثمار إنما هو االستثمار في اإلنس���������ان ���� عنصر بناء 
الحض���������ارة والتقّدم ����� وال ش���������ّك أن خب���������راء التربية في أمتنا 
بإمكانه���������م أن يقدموا الكثير ألمته���������م وأوطانهم، من خالل 
تقديم عصارة تجاربهم لألجيال الجديدة. مع ربطها بمسألة 
نهضة األمة، وتوظيفها بشكل صحيح في عملية التطوير 
والتجدي���������د والبناء. وصدق أحد الحكم���������اء عندما قال: إن 
كّل م���������ا يفعله المرء هو نتيجة مباش���������رة بما يدور في فكره، 
فكما أن المرء ينهض على قدميه، فينشط وُينتج بدافع من 

أفكاره، فهو كذلك يمرض ويشقى بدافع من أفكاره.
ومعنى هذا أننا إذا أردنا فإننا نس���������تطيع .. إذن ليس أمامنا 
سوى التفاؤل والعمل من أجل تأهيل أبنائنا وأطفالنا وناشئتنا، 
في سبيل دعم نهوض هذه األمة وتقّدمها، وتفعيل عناصر 

وعوامل القوة والرفعة والسؤدد في كيانها .
واهلل تعالى ولّي التوفيق والهادي إلى الرفعة والمجد وسواء 

السبيل. وآخر دعوانا الحمد هلل رّب العالمين.
* كاتب وباحث أكاديمي

أ . آمنة فداني 

 د. إبراهيم نويري *
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بسم اهلل الرحمان الرحيم )َيا َأيَُّتَها النَّْفُس 
اْلُمْطَمِئنَُّة * اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة 
* َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي * وَاْدُخِلي َجنَِّتي( 

صدق اهلل العظيم. 
بقلوب مؤمن���������ة مطمئنة راضي���������ة بقضاء اهلل 
ــن  وق���������دره تلقينا خبر وفاة والدة األس���������تاذ حس
ــة مراقب الشرق وعضو المكتب الوطني  خليف

لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
 وبهذه المناس���������بة األليمة يتقدم رئيس جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريي���������ن الدكتور عبد 
ــوم وأعض���������اء المكت���������ب الوطن���������ي   ــرزاق قس ال
بأخلص التعازي والمواس���������اة لعائل���������ة الفقيدة، 
س���������ائلين المولى عزوجل  أن يتغمدها بواسع 
رحمته، وأن يجعل الجنة متقلبها ومثواها وأن 

يرزق ذويها وأهلها جميل الصبر والسلوان.

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء اهلل 
وقدره، تلقينا نبأ وفاة والدة الش���������يخ عبد الواحد 

بوعنان . 
وبهذه المناس���������بة األليمة يتق���������دم رئيس جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريي���������ن الدكتور عبد 
ــوم، وهيئة حترير جريدة البصائر، ببالغ  الرزاق قس
التعازي والمواس���������اة  لعائلة الفقيدة، راجين من 
العل���������ي القدير أن يغف���������ر للمرحومة وأن يرزق 

أهلها وذويها  جميل الصبر والسلوان.
اللهم اغف�ر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها 
ووسع مدخلها واغس���������لها بالماء والثلج والبرد، 
ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب األبيض من 
الدنس وأبدله���������ا دارا خيرا من دارها وأهال خي�را 

من أهلها وقها فتنة القبر وعذاب النار. 

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

التحرير: 
اهلاتف والفاكس: 021.49.51.19

 اإلدارة:  اهلاتف والفاكس: 
021.23.33.73   /    021.49.52.67

l اإلجابة الصحيحة 

l ترسل القسيمة عن 
طريق البريد  العادي 

للعنوان التالي:

مجعيـــــة العلمــــــاء 
 الـمسلمني اجلزائريني
  17 شارع محمد 
مربوش حسني داي 
اجلزائر العاصمة -

l يتم سحب فائز 
واحد في كل عدد.

مسابقة البصائر التارخيية الثقافية

شـــــارك  وفــــز 
2000 دج بــرصيــــد :

e

مسابقـــة البصائر

مسابقـــة البصائر

ــة 
كـــ

شار
لـم

ط ا
ـرو

شـ

  ســـــــــــــــؤال العـــــدد:   
*** متى استأنفت مجعية العلماء نشاطها بعد االستقالل؟***

  1991 -       1981   -       1971 -  

االسم واللقب :...................................

رقم اهلاتف :...................................

الواليــــــــــة :...................................

)

<<<

&

تهنئة 
ــتاذية للدكتور  منحت اللجن���������ة الوطنية الجامعية لوزارة التعليم العال���������ي والبحث العلمي درجة األس
المختص في علم النفس العمل و التنظيم و تسير الموارد البشرية علوطي عاشور عن جامعة حممد 
ــيلة ليكون بذلك أصغر بروفيس���������ور على مستوى جامعات الوطن وهو لم يتجاوز من  بوضياف املس

العمر36 سنة.
الدكتور علوطي عاش���������ور أستاذ محاضر في قس���������م علم النفس بجامعة المسيلة  وعضو  مخبر 
البحث في التطبيقات النفس���������ية و التربوية فرقة السلوك التنظيمي والتكيف في العمل تمت ترقيته 
الى رتبة أستاذ تعليم عالي وبذلك يكون أصغر بروفيسور في الجزائر وهو من مواليد 06 أكتوبر 
1984بزيامة منصورية، حيث قام بنش���������ر 12 مقاال دوليا و 24 مقاال وطنيا و17 مش���������اركة في 
قتصادي، ويشغل  ملتقيات عالمية و44 وطنية ولديه  عدة مشاريع بحثية ذات صدى إجتماعي واإ
منصب نوعي بقسم علم النفس كمسؤول إختصاص علم النفس العمل و التنظيم و تسير الموارد 
البش���������رية. قام باإلشراف ومناقش���������ة العديد من أطروحات دكتوراه بإعتباره عضو فريق تكوين في 

الدكتوراه منذ سنة 2016، باإلضافة إلى اإلشراف على العشرات من رسائل الماستر...
كما يعتبر الدكتور علوطي عاش���������ور منتخب في المجلس الش���������عبي الوالئي لوالية جيجل كنائب 
لرئيس المجلس الشعبي الوالئي غير منتدب وعضو لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، 

وعضو لجنة المالية و اإلقتصاد بالمجلس.
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مفتش  ميينة  بن  حممد  السيد  والدة  وفاة  إثر  على 
متقاعد في مادة الرياضيات، يتقدم إليه الشيخ قدور 
قرناش وألخيه إمام مسجد منطقة اوالد محمد ولكل 
اهلل  سائال  المواساة  وعظيم  العزاء  بخالص  االسرة 
الجنة  يجعل  وأن  بواسع رحمته  يتغمدها  أن  تعالى 
متقلبها ومثواها وان يرزق ذويها الصبر والسلوان. 

تـــعزيــــــــــــــة

إنــــا هلل وإنــــا إليــــه راجـعــــون

نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

في سلسلة جديدة، باشر الشيخ عبد القادر 
ببلدية  العلماء  جمعية  شعبة  رئيس  نابي 
القصص  تقديم  بمستغانم،  علي  سيدي 
الجليل  الصحابي  نادي  لتالميذ  القرآني 
اهلل عنه  أبي سفيان -رضي  بن  معاوية 
أخرى  دعامة  لتكون  القرآني،  للتعليم   -
جمعية  رحاب  في  أبناؤنا  منها  ينهل 

العلماء، لتعزيز فهمهم لكتاب اهلل تعالى، 
بشرح ميسر ومشوق ألهم قصص القرآن 
منها  العملية  الفوائد  واستنباط  الكريم، 
مصداقا لقوله عز وجل: " قال تعال: "َلَقْد 
اأَلْلَباِب{  أُلوِلي  ِعْبرٌَة  َقَصِصِهْم  ِفي  َكاَن 
اْلَقَصَص  "}َفاْقُصِص  سبحانه:  وقوله 

َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن{.
خير  نابي  القادر  عبد  شيخنا  اهلل  فجزى 
الجزاء على ما يبذله في سبيل الدعوة إلى 
اهلل تعالى وتربية النشء التربية السليمة. 

شعبة بلدية سيدي علي مبستغامن
"القصص القرآني لتالميذ نوادي اجلمعية"

افتتحت شعبة سطيف مدرسة 
جمعية  مدارس  من  جديدة 
الجزأيريين  المسلمين  العلماء 
بمشتة  وذلك  رمادة(،  )شعبة 
أطلق  وقد  جميلة(  )ٔاوالد 
المباركة  المدرسة  هذه  على 
اسَم ٔاحد كبار شيوخ المنطقة 
الشيخ  وعلمائها  ودعاتها 
مة  العالاّ المصلح  الصالح 
اهلل  رحمه  جماّال  )السعدي 
المناسبة تحمد  ونعاّمه( وبهذه 

الشعبة اهلل وتشكره على توفيقه 
وتقدير  شكر  وقفة  تقف  كما 
المحسنين  ألولٔيك  وامتنان، 

الذين ساهموا في ٔاشغال بناء 
الجديد  المقر  وتزيين  وتهئية 
جميلة/  )ٔاوالد  والشكرألهل 
لجماملة( على كرمهم الكبير، 
ووقفتهم  الحميم  والتفافهم 
من  ٔاطعمهم  فاللهم  الجبارة 
من  ؤاسقهم  الجنة  فاكهة 
ٔاطعمونا  كما  الجنة  ٔانهار 
وسقونا في تلك األيام الجليلة 
تعالى  هلل  ونتضرع  المباركة، 
المقر  يفتح على صاحب  ٔان 

الذين  مبينا،  فتحا  ؤابنائه 
آوت  فرًحا شديًدا حين  فرحوا 
الجمعية راغبة في فتح  ٕاليهم 
البنات  ليرتادها  )مدرسة( 
فيها  ذاكرين  متعلمين  والبنين 
اسم اهلل كثيرافتلتمس الشعبةمن 
الجميع الدعاء لألبناء بالخير 
ولوالدهم  والبركات  والصالح 
الكريم بالرحمة والمغفرة وجنات 
والصداّيقين  النبيين  مع  النعيم 

وحسن ٔاولٔيك رفيًقا. 

شعبة رمادة بسطيف تفتتح مدرسة جديدة للتعليم القرآني

فتحت ش���������عبة سكيكدة قسما جديدا لحفظ 
القرآن الكريم وهي تدعو كل من تس���������عى 
لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد 
االلتحاق بالقسم الفوج الجديد لحفظ القرآن 
انطلق يوم الثالثاء 8 ديس���������مبر وتوقيته 
من 13:00 سا إلى 15:00 سا بجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين حي بويعلى 
عمارات قيرزة مقابل قاعة العالج فارس 
وأيض���������ا بجانب مخب���������ر التحاليل بومود 
سيتسنى لالمهات حفظ القرآن واألطفال 

أيض���������ا ابتداًء م���������ن أربع 
س���������نوات في حلقة خاصة 

بالصغار.
الحف���������ظ يك���������ون باألحكام 
مع األستاذة منيرة كرموز 
اإلجازة في  حاصلة على 
قراءتين. واألماكن محدودة 
الظروف  بس���������بب  ج���������دا 
والحلق���������ات  الصحي���������ة، 

لألطفال والنساء. 

شعبة والية سكيكدة
"اهتمام بالتعليــــم القرآنـــي"

الندوات  سلسلة  إطار  في 
التي  التكوينية  والدورات 
الوالئي  المكتب  ينظمها 
المسلمين  العلماء  لجمعية 
بوعريريج  ببرج  الجزائريين 
لفائدة مربيات الرياض ونوادي 

الجمعية. 

 05 السبت  يوم  مت  ُنظاّ

ديسمبر 2020 بنادي أحباب 
التهذيب ندوة تكوينية نشطها 
لعيفاوي  مصطفى  األستاذ 
والتكوين(  التربية  )مفتش 
مربية   20 حضرتها  والتي 
لمناقشة عدة نقاط وطروحات 
للمربيات حيث تطرق األستاذ 
نقطتين  إلى  الندوة  هذه  في 

فقط من بين النقاط وهي:
التلميذ  عند  التركيز   -

)الطفل(. 
- فرط في الحركة عند الطفل 
معالجته  وكيفية  مظاهره   -

.-
النقاط  معالجة  يتم  أن  على 
المتبقية خالل الندوات القادمة 

إن شاء اهلل.

شعبة والية برج بوعريريج
"ندوة تكوينية ملربيات نوادي اجلمعية"

العلماء  جمعية  تسيير  من 
البركة،  جمعية  ومشاركة 
الماضي  األسبوع  وصلت 
إنسانية  تضامنية  قافلة 
الصحراوي،  للشعب  جزائرية 
والية  إستقبلت  حيث 
الالجئين  بمخيمات  آوسرد 
وفدا  بتندوف  الصحراويين 
جمعية  ممثلي  بين  مشتركا 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
شعبة تندوف وممثلي جمعية 
حيث  تندوف،  مكتب  البركة 
حظي باستقبال رسمي وشعبي 

بدائرة زوك والية أوسرد.

العلماء  جمعية  -قافلة 
ضمت  الجزائريين  المسلمين 
صندوق   1500 يقارب  ما 
المدرسية،  باألدوات  محمل 
هي  ليست  المساعدات  هذه 
بحول  األخيرة  ال  و  األولى 

تأتي  التي  و  تعالى  اهلل 
تضامنا مع إخواننا بالصحراء 

الغربية. 
- وعبر ممثلو الجمعية من 
الشيخ  ألقاها  كلمة  خالل 
عضو  خونا  محمود  أحمد 

لجمعية  الوطني  المجلس 
العلماء المسلمين الجزائريين 
الثابت  الجمعية  موقف  عن 
والقديم تجاه القضية ومرافقتها 
الصحراوي  الشعب  لنضال 
مراحل  كافة  في  العادل 
فيه  أكدت  وقت  في  كفاحه 
عضو األمانة الوطنية لجبهة 
البوليساريو والي آوسر مريم 
تقدير  عن  احمادة  السالك 
الصحراوي  الشعب  وعرفان 
الجزائرية  للمواقف  وتقديره 
المشهودة المستمدة من ثورة 

نوفمبر المجيدة. 

قافلـــــة تضامنية تصل إىل خميمات الصحراويــــني 

االهتمام  في  سطيف  بوالية  العلمة  بلدية  شعبة  جهود  ضمن 
بالتعليم القرآني، حيث أن أصل رسالة الجمعية التربية والتعليم، 
بادرت شعبة بلدية العلمة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريبن، 
يوم الخميس الماضي بافتتاح قسم جديد للتعليم القرآني وقد أقامت 
لذلك حفال بسيطا ذكاّر فيه المتكلمون بما يجب تجاه كتاب اهلل 

تعالى حفظا وتالوة وتدباّرا.

شعبة العلمة بسطيف
"افتتاح فوج لتعليم القرآن الكريم "

حنو معهــد علمي جلمعية العلماء يف والية 
تلمــسان

 21 االحد  يوم  تماّ 
1440ه  الثاني  ربيع 
ديسمبر   06 الموافق 
المكتب  لقاء   ،2020
لجمعية  الوالئي 
المسلمين  العلماء 
بتلمسان،  الجزائريين 
المهندس  بحضور 
رئيس  مصطفى  سي 

مكتب للدراسات، حيث تمت مناقشة و دراسة  مخطط مشروع  معهد 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوالية بتلمسان مستقبال. 

نسأل اهلل التوفيق ونرجو من أهل الفضل والخير االجتهاد مع شعبة 
تلم�����سان لتجسيد هذا الحلم الجميل. 

 قسم لعلوم القرآن 
بشعبة الدار البيضاء باجلزائر العاصمة

القرآن  لعلوم  قسم  افتتاح  تم 
البيضاء  الدار  شعبة  بمقر 
وسط  الحميز  بحي  الجديد 
لعلوم  سنخصصه  والذي 

القرآن واإلجازات والدورات 
واالشراف  تسييره  سيتولى 

عليه:
الشيخ عثمان حميدو.

علية  بن  عثمآن  والشيخ 
مبدوعة.

حفظهما اهلل، وبارك في جهودهما الكبيرة في خدمة القرآن الكريم.
وتثماّن الشعبة عاليا جهود كل المحسنين الذين ساهموا في إنجاز 

هذا المشروع التربوي. 

شعبة بلدية البوني بوالبة عنابة
»إحياء ذكرى مظاهرات 11ديسمرب 1960«

بمناسبة ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، نظم نادي الشيخ عبد 
الحميد بن باديس لشعبة بلدية البوني بوالية عنابة مسابقة في الشعر 
والرسم والخاطرة بالتنسيق مع متوسطة اإلمام مسلم، حيث أقيم يوم 
الخميس 10ديسمبر حفل رمزي بالمناسبة تم فيه تكريم الفائزين في 

المسابقة كما تم عرض أعمالهم. 
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فقـــــه العربيــــة

َر، والهموُم ِثقاُل  قلٌب تفطَّ
وسماؤنا العلياُء ليَس ُتطاُل   

ُحُلٌم تبعثَر في فضاءاِت المدى 
َرْت ِمْلَء الدروِب نصاُل  وتكسَّ  

بُر طاَل وُأمنياٌت ُغيَِّبْت  والصَّ
وتناثرْت ِمْلَء الرِّياِح رماُل   

وترامت األطراُف في صحرائنا 
وُق ُيطِبُق، والخالُص محاُل  والطَّ  

وتكاثفْت ملَء الثُّقوِب حقائٌق 
والشمُس ليس يصدُّها غرباُل   

دى  ذهبْت أماني العمِر في وادي السُّ
وتراكمْت في الخافقين ظالُل   

ما اطوَل الليَل البهيَم إذا هوى 
نجُم التمنِّي حين غاَب هالُل   

ُق الحسراُت ملَء قلوبنا  تتعمَّ
وُد يهوي، والفناُء مآُل  والطَّ  

والليُل يذوي في ظالِم ِسِنيِِّه 
والنجُم ومٌض خافٌت ينثاُل   

تتراكُم اآلهاُت ملَء صدوِرنا 
والحزُن سرمُد واألسى قتَّاُل   

يا فجُر هل لليِل قْرُب نهايٍة 
تحدو األماني كي يطيَب مناُل   

ويفزُّ في القلِب النشيُد ُمغرًِّدا 
فيِعنُّ في تغريِدِه الموَّاُل   

وتعوُد لألرِض التي ظلَّْت لنا 
نورًا عليِه ُتْعَقُد اآلماُل   

وبِه خطانا تستضيُء بسيرها
لى مرابِعها ُتَشدُّ رحاُل  واإ  

نطوي صحائَف من يخوُن ويعتدي
ونسيُر في الّدرِب التي تختاُل   

بكرامِة الحقِّ المبيِن وينجلي
بالعزِّ وعُد اللَِّه وهو ُيناُل   

ويزوُل حَزٌن من قلوٍب أينعْت 
بنضارِة الّنصِر الذي ينهاُل   

ُمتأللًئافي موِج أفراِح المنى 
متناِثرًا في ارِضنا يختاُل   

نى ملَء الدُّنى  وتشعُّ أنواُر السَّ
ويصوُل في ساحاتنا الخيَّاُل   

كوفيٌَّة تزهو على أكتافِه 
للنَّصِر يشدو والمنى الموَّاُل  

وتزغِرُد اآلماُل ملَء ربوِعِه 
وطُن األماني، والبهاُء جالُل   

ويؤوُب كلُّ الحاقديَن بحقِدهْم 
خابْت مساعيهْم ،وخاَب الفاُل   

فالنصُر للحقِّ المبيِن ُمَقدٌَّر 
مهما قسْت وتبدَّلْت أحواُل   

ويظلُّ وعُد اهلل وعًدا صادقا 
فاستبشروا بالنصِر يا أبطاُل   

فاألرُض ما زالت تحنُّ ألهلها 
ومقدساٌت صانها أجياُل   

ويخيُب مْن نحَو العدوِّ تدحرجْت 
خطواتهْم قد ساقها ختَّاُل  

فيهرولوَن ُمَطبِّعيَن عالقة
بالغاصب المحتل كي ينهالوا   

ويقودهْم نحَو التسابِق في الخنا
اُل  متغطِرٌس متآمٌر دجَّ  

يتهافتوَن على تتبُِّع خطوِه 
ال عاَش، بل ال عاشت األنذال   

سيظلُّ أهلي للكرامِة شعلًة 
تسمو ضياًء كي ُيجاَب سؤاُل   

يا شعبَي الحرَّ األبيَّ تصبُّرًا 
فغًدا َيُكوُن الفتُح واألنفاُل   

             مريم الصيفي
       األربعاء 28 اكتوبر 2020

ويفزُّ يف القلِب النشيد 
القصيد
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مملك���������ٌة لغوية، الروايُة 
الروائي  يؤثُِّثها 
بجمل���������ٍة م���������ن األدوات اللغوي���������ِة 
المثيرة، التي بواس���������طتها يقتنُص 
في  الغائبَة  المطلق���������ة  الحقيق���������َة 
الرُّوحاني،  العالَ���������ِم  ذلك  ملكوت 
ويعيُد بناَء عالق���������اِت العالم بناًء 
جديًدا، ال يعرُف تقديَم اإلجاباِت 
النهائي���������ِة التلقينية، ب���������ل إنه في 
بحٍث دائم غير متوقف عن متلقٍّ 
مكمل بُرؤاه المتنوعة، مش���������ارك 
في فعل الس���������ؤال غير المتوقف، 
ال���������ذي يختزُن في عالماته عوالَم 

جديدًة المتناهية.
ليس���������ت الروايُة مج���������رَد خطاٍب 
اس���������تهالكي دعائي تقريري، بل 
هي »ِبَناء«، وصاحبها »مهندس 

ماهر«.
الرواي���������ة بناٌء جديد له���������ذا الواقع 
ب���������أدوات لغوي���������ٍة مخصوص���������ة، 
ُد الحديَث بكالٍم غيِر عادي  تتعمَّ
ف���������ي تعبيره���������ا ع���������ن رؤى غيِر 
عادي���������ة، إنها تش���������ويٌش مقصود 
ف���������ي قام���������وس اللغ���������ة المتداولة 
م���������ن خ���������الل إفراِغه���������ا للكلمات 
من معانيها المألوفِة، وش���������حنها 
بدالالٍت جديدٍة المتناهية، تعبِّر 
النص  س���������يميوزيس  عن حركية 
الالمتوقف���������ة، الذي يصيِّر النَّص 

ولوًدا خصًبا.
وهذا إن دلَّ على ش���������يء، فإنما 
ي���������دلُّ عل���������ى روح التجريِب التي 
ُتشكِّل جوهَر روِح الروائي، الذي 
نما يكتب  ال يكتُب م���������ن فراغ؛ واإ
ووراءه أو أمامه مدونٌة س���������ردية، 
ه،  كانت وال ت���������زال مصدَر تناصِّ
ومحطَّ نقده الهادِف إلى التحرر 

من رمادها، ومعانقة وَهِجها.
إنَّ الروائ���������يَّ ت���������وَّاٌق إلى تصييِر 
رجاعها إلى  اللغِة الروائية بكرًا، واإ
طفولتها األولى، التي تختزُل كلَّ 
���������ؤال المتمرِد، النابِع  دالالِت السُّ
م���������ن أعماق قل���������ٍب طاهر بريٍء 
مش���������حون قيًما إنس���������انيًة مطلقة، 
تش���������كل مبتغى الروائي الساعي 
دوًما إلى تكس���������ير قش���������رِة فؤاده 
المش���������كلة من ِقبل زيف الواقع؛ 
لتس���������طَع على ربوِعِه أنواُر قيمها 
األزليَّة، التي يعتم���������ُد عليها في 
إعادة تأويل الواقِع، وقراءته قراءًة 
جديدة ال تقُف عند حدود سطح 
نم���������ا تتعدَّاه  العال���������ِم الخارجي؛ واإ
إلى بنيته العميقة المكتنزِة أسرارًا 
إلهيَّ���������ًة، يتكئ عليها في فهم أناه 

فهًما ش���������موليًّا عميًق���������ا ال جزئيًّا، 
إنه - بإيجاز - »قناُص الحقيقِة 
المطلقة األزليَّة، ال المناس���������باتية 
الفانية« بلغٍة شعرية، معه تتمتُع 
بُعذريَِّتها، بع���������د اغتصابها على 
الرُّوائي،  الن���������صِّ  متطفِّل���������ي  يد 
الذين يقولون كل ش���������يء مغيِّب 
لش���������اعرية النصِّ األدب���������ي، إنَُّهم 
يكتب���������ون طالس���������َم وَأَحاج���������َي ال 
معن���������ى لها، ويقعون في ش���������َرك 
»االنعكاس الس���������لبي«، وهذا إن 
دلَّ على ش���������يء، فإنما يدلُّ على 
أنَّ الكتاب���������َة الروائية هي تجريٌب 
واٍع في األساس، ال يعتبُر اللغَة 
ذاتها؛  ح���������دِّ  غاي���������ًة جماليًة في 
الس���������تكناه  أداًة  يصيِّرُها  نم���������ا  واإ
أسرار الوجود المطلقة، التي هي 
عادة  أساُسه في تغيير الواقع، واإ
بنائ���������ه بناًء إنس���������انيًّا جديًدا، هو 
حصيلُة تعاوٍن وحواٍر مثمٍر بينه 
وبين متلقٍّ يختلفان ويتعايش���������ان 
ف���������ي اآلن ذاته، في مملكٍة لغويٍة 
، تختلُف عن  من ن���������وع خ���������اصٍّ
ذلك الواق���������ِع الموبوء، الذي َيِعجُّ 
نفاًقا وتش���������ريعاٍت باليًة تسلُّطية، 
فيغدو - بذلك - الروائي رسوَل 

الجمال، في زمن الالجمال.
إنَّ الروائ���������يَّ الحقي���������ق من يؤمُن 
إيم���������اَن اليقين ب���������أن الروايَة أداُة 
العروج الروحيِّ إلى عوالِم الحب 
والسالم والخير، وال يكون خارَج 
نظ���������اِم اللغ���������ة، باعتب���������اره مجرَد 
عالمٍة لغوية داخل نظام اللغة، 
فإن الروايَة الحقيقة هي من تُشدُّ 
األواصَر بين »اإلنسان والوجود 

واللغة«.
ثالثية اإلنسان والوجود واللغة

الوج���������ود ال معن���������ى ل���������ه بمعِزل 
فيه  يب���������ثُّ  الذي  اإلنس���������اِن  عن 
روَح الدَّاللة، ويق���������دِّم له قراءاٍت 
باعتبار  المتناهي���������ة،  وتأويالت 
أن الوجود كت���������اٌب مفتوح، وأفق 
ال متناٍه من األس���������رار، وهو في 
شكلنته لهذا الوجود، يعتمُد على 
أداة اللغ���������ِة التي لم تع���������ْد مجرَد 
وعاٍء لفكٍر سابق عليها، منفصل 
عنها، أو مجموع تشكيالت لغويٍة 
جامدٍة، إنَّها - على خالف ذلك 
- هي الفكُر الذي ال يتجسُد في 
الوجود إال من خالل اللغِة، التي 
صارت مس���������كًنا أنطولوجيًّا تتوُق 
إليه نفُس اإلنس���������اِن، في محاولٍة 
دائمة لالنفصال عن ذلك الواقِع 
إل���������ى مصافِّ  اآلِس���������ِن، والرقي 

الكائناِت النُّورانية.
إنَّ الروائي ال يكتُب على مقاس 
نما يكتُب بلغٍة  القرَّاء إلرضائهم؛ واإ
مشوشة مقلقٍة للمتلقِّي، من خالل 
دخوِلها في المجهول ال المعلوم، 
ِدها مس���������اءلَة المسكوِت في  وتعمُّ
تاريخنا العربي اإلس���������المي؛ من 
المخبوءة،  استكناه األسراِر  أجل 
المستقبلية؛  الرؤى  واستش���������راف 
إنه���������ا - بلغٍة دقيق���������ة - تمتطي 
صه���������وَة الس���������ؤاِل الج���������ريء في 
س���������عيها الدؤوِب إلى صنع حياٍة 
من  متح���������ررة  جديدة،  إنس���������انية 
س���������ة على  أخطاء األجداد، مؤسَّ
تجاربهم الحيَّة تأسيًسا قائًما على 
اإلضافة والتجدي���������د، ال التكرار؛ 
ذل���������ك أن الروايَة إبداٌع، واإلبداُع 
حساسيٌة جماليٌة مغايرٌة للمألوف، 
ومرادفة للخلق على غير منواٍل 
س���������ابق، ولما كانت كذلك، فهي 
ال تق���������ُف عند ح���������دوِد الماضي 
نم���������ا تعيُد  موق���������َف التقدي���������س؛ واإ
قراءَة الماضي في ضوء أحداِث 
العصر قراءًة جديدة، هي رس���������ٌم 
لطرٍق المتناهية نحو المستقبِل، 
بعد إزاح���������ة كل العقب���������اِت التي 
تحوُل دون ذل���������ك، والتي تتحدُد 
العربية  الشخصيِة  »أمراض  في 

اإلسالمية«.
عادُة  فالروايُة هي تأويٌل للواقع، واإ
قراءِته بلغٍة رمزي���������ة، قادرٍة على 
التعبير ع���������ن رؤى الروائي التي 
التعبير  العاديَّة عن  اللغُة  َتعِجُز 
عنها، ومتمكن���������ة من قول ما ال 
يس���������تطيُع الكالُم المتداوُل قوَله، 
أضف إلى هذا: فإن الرَّمز ُيصيُِّر 
الدَّالالت  إلنتاج  ورش���������ًة  النصَّ 
الالمتناهية، التي تعبِّر عن طاقة 
اإلبداع الخالق الذي يرفُض كلَّ 
إجابة نهائيٍة محنطة له، ويسعى 
إل���������ى بناء ذلك اإلنس���������اِن  دوًما 
المغاير، المتجدد، المبدع، الشاذِّ، 
م،  المحطَّ المنته���������ك،  المتم���������رد، 
ولكنه في األخي���������ر المتآلف مع 
غيره برؤاه وتس���������اؤالته؛ من أجل 
بناِء الوجوِد اإلنس���������اني، ومعنى 
هذا الكالِم أن الروايَة موضوُعها 
الرئيُس هو اإلنساُن في عالقته 
بواقِع���������ه عبر اللغِة، وغايُتها بناُء 
اإلنس���������اِن الجديد، بناًء ال يعني 
تقديَم الحل���������ول الجاهزِة له، بقدر 
ما يعني اس���������تخداَم لغٍة حجاجية 
ُتقنع���������ه، وتدفُع���������ه إل���������ى ط���������رح 
التي  الالمتناهي���������ة،  التس���������اؤالت 

تضم���������ُن له بقاَءه واس���������تمراريته، 
وتنفُث في الن���������ص الروائي روَح 
حيوات جديدٍة المحدودة، متنوعة 
بتنوِع آفاِق المتلقِّين في زمكانات 
متنوعة، نق���������رُأ في ضوء تغيُّرات 
أحداِثه���������ا النصَّ الروائ���������ي قراءًة 
قة، وف���������ي اآلن ذاته  جديدًة خالَّ
نضيئه���������ا ونجاُبه مش���������اكَلها بقوة 
جمالي���������اِت اللغ���������ة الروائية التي 
تختزُن أس���������رارًا مطلق���������ة للوجود 

اإلنساني المثالي المأمول.
وكخالصٍة هلذا املدخِل، نقول

قبل أن نق���������رَأ النصَّ الروائي، ال 
بد علين���������ا أن نعلم عل���������م اليقين 
أن الروايَة ليس���������ت خطاًبا دعائيًّا 
يعكُس  مناس���������باتيًّا،  اس���������تهالكيًّا 
أح���������داَث الواقع كما ه���������ي بلغٍة 
وصفية شفافة سلبية، ُتوِقُعنا في 
ش���������َرك الخلط بين حي���������اة النصِّ 
وحي���������اة الروائي خلًطا يدفُعنا إلى 
قراءة الن���������صِّ في ضوء المناهِج 
الس���������ياقيَّة، التي تهمُِّش جمالياِت 
، وتغرُق ف���������ي هوامَش ال  النصِّ
صل���������َة لها ب���������ه، أو قراءته قراءًة 
ثنائيَتي:  عل���������ى  قائمًة  انطباعية 

»الحبِّ والكره«.
الروايُة ليست عكًسا للواقع عكًسا 
نما هي تفنُّن في تحطيم  سلبيًّا؛ واإ
ُم  مرآِة الواق���������ع، بمعنى أنها تحطِّ
العوالَم الداخلية والخارجية، وتعيُد 
بناَءه���������ا من جديد بواس���������طة لغٍة 
رمزية موحي���������ٍة تقوُل ما ال تقوُله 
اللغُة العادية، وه���������و بناٌء يكوُن 
نتاُجه عالًما إنس���������انيًّا جديًدا، ال 
بل  النهائيُة،  اإلجاباُت  ترس���������ُمه 
يتكوَُّن في رحم مش���������روٍع نصيٍّ 
يحتاُج إلى تأويٍل مش���������ترك بين 
ناصٍّ ومتلقٍّ يختلفان في حوارهما 
اختالًفا مثمرًا، ولكنهما يتعايشان 
»تغييُر  عنوانه:  تآلًف���������ا  ويتآلفان 
الواقِع وتأس���������يُس عالَ���������ٍم جميل، 

تُسوُده كلُّ قيِم اإلنسانية«.
• أن نق���������رَأ الروايَة ليس معناه أن 
نتجسَس على المعاني المقصودِة 
نما علينا أن  من ِقبل الروائي؛ واإ
نؤوَلها تأوي���������اًل جديًدا، ال متوقًفا 
متسائاًل يقول ما لم تقْله الروايُة، 
ويكشُف ما لم تكشْفه في عالقٍة 
ُنَقوِّل  ق���������ة، دون أن  إنتاجية خالَّ
النصَّ ما لم يقل���������ه، فنضيع في 
متاه���������ات التأويل التفكيكي الذي 
نجح في تحقي���������ِق الالمعنى، أو 
نقع في ش���������َرك الوصِف الشكليِّ 

الذي فِشل في تحقيق المعنى.

الروايــــة ورشـــــة بناء اإلنسان قضايا نقدية
زكريا خالد

 تعريفه 
ه���������و إس���������ناد الفعل أو ما ف���������ي معناه إلى 
غير صاحبه لعالقة، مع قرينة مانعة من 
إرادة اإلس���������ناد الحقيقي، وال يكون إال في 

التركيب.
مثاله: َأنَبَت الربيُع الزرَع، فإسناد اإلنبات 
إلى الربي���������ع مجازي؛ ألن الُمنِبَت الحقيقي 
لهذا الزرع هو اهلل تعال���������ى، ومثله: نهار 

الزاهد صائٌم, وليله قائٌم.
عالقاته

-1 السببية: مثل: َبنى التاجر القصَر.
نما بناه  فالتاجر لم يبن القصَر بنفس���������ه واإ
ُعماله، وهو الس���������بب؛ ألنه اآلمر، فإسناد 

الفعل إليه مج���������از عقلي، والقرينة يدركها 
العقل.

-2 الزمانية: مثل: َأنَبَت الربيُع الُعشَب.
نما هو الزمن  فالربيع ال ُينبت ال���������زرع، واإ

الذي يكون فيه اإلنبات.
-3 المكاني������ة: مث���������ل: س���������الت األنهاُر 

واألودية.
فاألنهار واألودية أماكن وهي ال تس���������يل، 

نما تسيل المياه وهي مكان لها. واإ
-4 المصدري������ة: كق���������ول أب���������ي ف���������راس 

الحمداني:
َسَيْذُكرُني قومي إذا َج�َد ِج�دُُّه�ْم 

ْلماِء ُيْفَت�َق�ُد البدُر وف�ي الليلِة الظَّ  

فالفعل هنا ُأسند إلى المصدر وهو الِجد ال 
إلى القوم الذين يكون منهم الجد.

َذا َقرَْأَت اْلُقرْآَن  -5 الفاعلية: مث���������ل: ﴿وَاِإ
َجَعْلَنا َبْيَنَك َوَبْيَن الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِباآْلِخرَِة 

ِحَجاًبا َمْسُتورًا﴾ ]اإلسراء: 45[.
والحجاب في األصل س���������اتر ال مستور، 

فجاء اسم المفعول مكان اسم الفاعل.
-6 المفعولية: مثل: ﴿ َفُهَو ِفي ِعيَش���������ٍة 

رَاِضَيٍة ﴾ ]الحاقة:21[.
نم���������ا ُيرَضى عنها،  والعيش���������ة ال َترَضى واإ
اس���������م  الفاع���������ل موضع  اس���������م  فأصب���������ح 

المفعول.

اجملــــــاز العقلي يف البالغــــــة



ع���������ن أبي هريرة -رضي اهلل تعالى عنه - 
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
»إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته 
بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا 
تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو 
بيتا البن الس���������بيل بناه، أو نهرا أجراه، أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته 
يلحقه م���������ن بعد موته« والحديث حس���������نه 

األلباني في )صحيح ابن ماجه(. 

من فضائل األعمال ية
دع

 األ
ائع

 رو
من
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أ. عبد القـادر قـالتـي 
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أ. مصطفـى كـروش
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يا م���������ن يريد الع���������زة، اطلبها ممن هي 
بي���������ده، فإن الع���������زة بيد اللّ���������ه، وال تنال 
إال بطاعته، وق���������د ذكرها بقوله:﴿ ِإَلْيِه 
يُِّب﴾ من قراءة وتسبيح  َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّ
وتحميد وتهليل وكل كالم حسن طيب، 
فيرفع إلى الّله ويع���������رض عليه ويثني 
الّله عل���������ى صاحبه بين المأل األعلى، 
الِ���������ُح، من أعمال القلوب  وَاْلَعَمُل الصَّ
وأعمال الجوارح، َيْرَفُعُه الّله تعالى إليه 

أيضا، كالكلم الطيب. 
الكلم  وقيل: والعم���������ل الصالح يرف���������ع 
الطي���������ب، فيك���������ون رفع الكل���������م الطيب 
بحس���������ب أعمال العبد الصالحة، فهي 
التي ترفع كلم���������ه الطيب، فإذا لم يكن 
له عمل صال���������ح، لم يرفع له قول إلى 
الّله تعالى، فه���������ذه األعمال التي ترفع 
إلى الّله تعال���������ى، ويرفع الّله صاحبها 

ويعزه. 
وأما الس���������يئات فإنه���������ا بالعكس، يريد 

صاحبه���������ا الرفعة به���������ا، ويمكر ويكيد 
ويعود ذلك علي���������ه، وال يزداد إال إهانة 
ون���������زوال، وله���������ذا قال﴿والعمل الصالح 
���������يَِّئاِت َلُهْم  يرفع���������ه وَالَِّذيَن َيْمُكُروَن السَّ
َع���������َذاٌب َش���������ِديٌد﴾ يهانون في���������ه غاية 
اإلهانة. َوَمْكُر ُأوَلِئ���������َك ُهَو َيُبوُر أي: 
يهلك ويضمحل، وال يفيدهم شيئا، ألنه 

مكر بالباطل، ألجل الباطل. 

َا{ َأْقَفاهلهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
*علمتني الحياة: أن أحدد الغايات واألهداف، 
قب���������ل التضحية والكف���������اح، فكم م���������ن أوقات و 

عطاءات ذهبت أدراج الرياح. 
*علمتن������ي الحياة: أن أس���������دد قب���������ل أن أرمي، 
وأصم���������م قبل أن أبني، ألن الس���������نن والقوانين ال 

تحابي من لم يكن أساسه متينا. 
*علمتني الحي������اة: أن نضج األفكار،كش���������أن 
الطعام على النار، فالتسرع يفضي إلى االحتراق، 

والتراخي يفضي إلى التنازع واالفتراق.

*علمتن������ي الحي������اة: أن 
اآلراء تتالق���������ح بالنق���������اش 
والحوار، وبالتوافق تضاء 
وبالتس���������ويف  األن���������وار، 
واالنتظار تذبل األزهار. 

*علمتن������ي الحياة: أن وض���������وح التصور، دعم 
لمن يقرر، وبالبذل والتوكل يتحقق ما كنا نأمل، 
فبالعزم واإلق���������دام وبعون م���������ن الرحمان يكتمل 

البنيان. 

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

يُِّب  قال تعالى﴿َمْن َكاَن ُيِريُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة َجِميعًا ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّ
يَِّئاِت َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْكُر ُأوَلِئَك  اِلُح َيْرَفُعُه وَالَِّذيَن َيْمُكُروَن السَّ وَاْلَعَمُل الصَّ

ُهَو َيُبوُر )10(﴾ سورة فاطر
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روى اإلمام أبو داود عن أبي أمية الشعباني حتذيرات نبوية
قال: س���������ألت أبا ثعلب���������ة – رضي اهلل عنه – 
فقلت: يا أبا ثعلبة! كيف تقول في هذه اآلية: 

َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم؟
قال: أما واهلل! لقد س���������ألت عنها خبيرًا. سألت 
عنها رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: 
»بل ائتم���������روا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 
حتى إذا رأيت ش���������حًا مطاع���������ًا، وهوى متبعًا، 
عج���������اب كل ذي رأي برأيه،  ودني���������ا مؤثرة، واإ
فعليك –يعني بنفس���������ك – ودع عنك العوام، 
ف���������إن من ورائكم أيام الصب���������ر، الصبر فيهن 
مثل قبض على الجم���������ر. للعامل فيهم أجر 

خمسين رجاًل يعملون مثل عمله. 
وزادني غيره قال: يا رسول اهلل! أجر خمسين 

منهم؟
قال:أجر خمسين منكم« ]صححه الطحاوي 

في مشكل اآلثار)212/3([. 

أ. حممد بن مبارك

 يتس���������اءل المواطن العربي اليوم 
وبالدرجة األولى الفلسطيني، عن 
أس���������باب وتداعيات هذا االنهيار 
العربي أمام إس���������رائيل، والتسابق 
نح���������و التطبيع المجان���������ي، الذي 
كان باألم���������س ضمن المحرمات. 
فقد عوقبت مص���������ر جراء اتفاقية 
»كامب ديفي���������د« 1979 بطردها 
من جامعة ال���������دول العربية ونقل 
مقره���������ا من القاه���������رة إلى تونس، 
كما تش���������كلت »الجبه���������ة العربية 
للصم���������ود والتص���������دي«، ضمت 
الجزائر،  ليبيا،  العراق، س���������وريا، 
التحرير  ومنظمة  الجنوبي  اليمن 
الفلس���������طينية، لمواجه���������ة مخاطر 
على  الخناق  وتضيي���������ق  التطبيع 
مصر وتحصين الصف العربي، 
وهي إج���������راءات أبانت عن رفض 
قاطع ألية ش���������كل من العالقة مع 

إسرائيل. 
غي���������ر أن المش���������هد العربي اليوم 
يبدو مغايرا، ف���������ردة الفعل العربية 
الرس���������مية تج���������اه اتف���������اق التطبيع 
المتحدة/ العربية  اإلم���������ارات  بين 

فاترة،  كانت  س���������رائيل  واإ البحرين 
س���������لطنة  بعضها رحب كمصر، 
عمان وموريتاني���������ا، فيما لم يتردد 
البعض في فتح األجواء للطائرات 
اإلسرائيلية، ودعوة أشهر خطبائهم 
في مقام شريف للحديث في خطبة 
الجمعة عن حسن معاملة اليهود، 
وعالقة النبي -صلوات اهلل عليه 
- بيهود المدينة المنورة في إشارة 
تحفز للتطبيع مع اليهود. أما بقية 

الدول العربي���������ة فواجهت الخطوة 
اإلماراتي���������ة البحريني���������ة بصم���������ت 
حديدي مريع، يوش���������ي بالترحيب 
فلكل  أكثر منه رفضا،  الصامت 
ذرائعه المراعية للمصلحة الوطنية 

بالدرجة األولى. 
تبث بالملموس هذا الموقف حين 
أسقطت الدول العربية، في اجتماع 
لوزراء الخارجية يوم 09 سبتمبر 
الجاري مش���������روع قرار تقدمت به 
فلسطين، يدين اتفاق التطبيع بين 
س���������رائيل.هذا الموقف  اإلمارات واإ
العربي منح إس���������رائيل نصرا دون 
جهد يذكر داخ���������ل البيت العربي 
مما ش���������كل صدمة للفلسطينيين، 
الذين اعتادوا على مواقف من هذا 
القبيل داخل مجلس األمن بالفيتو 
األمريك���������ي أو البريطاني. ما يفيد 
بداي���������ة تخلي ال���������دول العربية عن 
مبدأ: »القضية الفلسطينية قضية 
العرب األولى«، الذي اعتمد في 

أول قمة عربية عام 1946. 
ولطمس حقيقة هذه الزلة سارعت 
عدة حكوم���������ات عربية عقب هذا 
تصريحات  ترديد  إلى  االجتماع، 
تؤكد:  اإلعالم���������ي  لالس���������تهالك 
الش���������عب  إلى جانب  »الوق���������وف 
الفلسطيني وحقه في إقامة دولته 
المس���������تقلة على ح���������دود 1967، 
وعاصمته���������ا الق���������دس، جنبا إلى 
جن���������ب م���������ع إس���������رائيل..«.وهذه 
العب���������ارة األخي���������رة إذا تأملتها تفيد 
أن إسرائيل هي األصل وفلسطين 

باتت الفرع. 
التطبيع الراهن مع إسرائيل لم يأت 
م���������ن فراغ، بل كان���������ت له بدايات 

ث���������الث معاهدات  تجس���������دت في 
س���������الم م���������ع إس���������رائيل: مصر/ 
1979،منظمة  ديفي���������د  كام���������ب 
التحري���������ر الفلس���������طينية/ أوس���������لو 
عرب���������ة  األردن/وادي   ،1993
1994.س���������اهمت هذه االتفاقيات 
بي���������ن  الرس���������مية  واالتص���������االت 
الجانبين في تكسير حاجز تحريم 
واختراق  إس���������رائيل  م���������ع  العالقة 
الصف العربي. وكان »ش���������يمون 
بيري�ز« قد قال لمعاونيه المكلفين 
ب� »ملف الخالفات بين إس���������رائيل 
العربي���������ة« مهلال عقب  وال���������دول 
توقيع اتفاق أوسلو »افتحوا الباب 

أمام العالم العربي«. 
اقتحام  في  اإلس���������رائيليون  اعتمد 
البي���������ت العرب���������ي سياس���������ة النفس 
وتحدثوا  كثي���������را  الطويل، صمتوا 
قليال، اعتم���������دوا الصبر والضغط 
والتأن���������ي كمنهاج القتناص طرف 
عربي بع���������د آخ���������ر، فتغلغلوا في 
الجسم العربي بدبلوماسية التودد. 
ف���������ي المقابل اتج���������ه العرب نحو 
استصدار قرار تلو اآلخر، يحظر 
أي تطبيع منفرد مع إسرائيل إلى 
حين استعادة الحقوق الفلسطينية 
في  ملوحين  المغتصبة،  والعربية 
قمة بيروت 2002، بوالدة مبادرة 
سالم عربية كحل لقبول إسرائيل، 
لكنه���������م انته���������وا ف���������ي اجتماعهم 
األخير،إل���������ى ورطة ع���������دم القدرة 
على مقاومة التطبيع، بمعاكس���������ة 
والخضوع  الفلس���������طيني  الطل���������ب 

للتوجه اإلماراتي اإلسرائيلي... 

يت�������������بع

فلسطني آالم وآمال و أعالم
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االتفاق عل������ى تطبيع العالقات بين المغرب بعد 
والكيان الصهيوني الغاصب

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين هذه الخطوة، 
ويؤك������د كافة مواقفه الثابتة م������ن التطبيع مع الكيان 
الصهيون������ي الذي ال يزال يحتل مس������جدنا األقصى، 
وقدس������نا وأرضنا المباركة، وجوالنن������ا، ويريد ابتالع 

البقية
بعد اإلعالن عن الخط���������وة التطبيعية الجديدة المتفق 
عليها بين المملكة المغربية ودولة االحتالل الصهيوني 
بضغط من الرئيس ترامب الذي يحاول خدمة الصهاينة 

الى آخر لحظة .
فإّن االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعرب عن رفضه 
دانته لهذه الخطوة التي ال تجوز شرعا، وال تتناسب  واإ
مع مكانة المغرب الذي يرأس لجنة القدس الش���������ريف، 
بل وتتنافى مع مواقف الشعب المغربي، المساندة دوما 
للشعب الفلسطيني، والمناهضة لكل أشكال االحتالل 

واالغتصاب والعدوان واإلجرام، التي يمارسها ويتمادى 
فيه���������ا الكيان الصهيوني، الذي ال تزيده هذه المبادرات 

التطبيعية إال تعنتا واستكبارا وعدوانا. 
ن االتحاد ليؤكد بطالن كل اعتراف بدولة االحتالل،  واإ
أو بش���������يء من اغتصابها ألرض فلس���������طين وحقوِق 
شعبها، وعلى رأسها تحرير المسجد األقصى المبارك. 
ويؤكد تمس���������كه بكافة ثوابت القضية الفلسطينية، مهما 

كثر المطبعون والمَفرِّطون. 
ويجدد دعوة كافة الش���������عوب اإلسالمية إلى االستمرار 
في أداء واجب النصرة بكل األشكال الممكنة، للشعب 
الفلس���������طيني، في مقاومته المش���������روعة ضد االحتالل 

واالغتصاب.
}وَاللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن{

الدوح���������ة: 26 ربي���������ع الثاني 1442 ه���������� الموافق 11 
ديسمبر 2020م 

أ.د علي محيي الدين القره داغي - األمين العام
أ.د أحمد بن عبد السالم الريسوني - الرئيس

 االحتـــاد العالـمي لعلماء الـمسلميـن يدين التطبــيـــع
 بيــن الـمغرب الشقيـــق والكيـــان الصهيوني
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أسست في أول شوال 1354 هـ املوافق 27 ديسمبر 1935م

اإلســــــالم ديننـــــا والعربيـة لغتنـــا واجلزائـر وطننــــــا

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

}َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك 
ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع 
الدَُّعاِء{ }َربِّ َل َتَذْرِني 
َفْرًدا وََأْنَت َخْيُر اْلوَاِرِثيَن{ 

دعــاء العــدد
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خسرت السودان الشقيقة، والعالم 
اإلسالمي علما من أعالمها في 
والدفاع عن  والدين،  السياسة، 
اإلسالم، والديمقراطية، ومكافحة 

االستبداد. 
وهو من أحف���������اد صاحب الثورة 
على السلطة البريطانية، والجهاد 
في س���������بيل التحرر، الشيخ عبد 
دوّخ  ال���������ذي  المهدي،  الرحم���������ن 
الجي���������ش البريطان���������ي، كما فعل 
المجاهد عمر المختار الذي ترّبى 
المجاهدة  السنوسية  الطريقة  في 
في دفع التسلط اإليطالي، وكما 
فع���������ل عثمان ف���������ودي في غرب 
إفريقيا، والش���������يخ الحداد في ثورة 
87 في الجزائر، ضد التس���������لط 

الفرنسي. 
تك���������ّون المهدي ف���������ي أم درمان، 
وفي الخرطوم ثم في االسكندرية 
cVi  في مدرسة فكتوريا كولي ج
toria college  وهي مدرس���������ة 
انجليزي���������ة ي���������درس به���������ا أبن���������اء 
العائالت المش���������هورة، وقد درس 
به���������ا الملك حس���������ين، ث���������م يبدو 
أنه نف���������ر من عادات المدرس���������ة 
المخالفة لدينه، وبالمناس���������بة لما 
كنت في جامعة االسكندرية مع 
أس���������رتي انخرط ابني الغزالي في 

قسم الحضانة، وتعلم االنجليزية 
في هذه المدرس���������ة وكانت بجوار 
المنزل الذي أقي���������م به بخطوات 
في ش���������ارع إقبال، وبجوارنا منزل 
عبد الرحم���������ن عزام األمين العام 
لجامع���������ة ال���������دول العربية، وكما 
درس مدة في كلي���������ة الخرطوم، 
فإنه درس في جامعة أكس���������فورد 
القدي���������س يوحّنا فدرس  في كلية 
والفلسفة،  والسياسة،  االقتصاد، 

ونال درجة الماجستير. 
تولّ���������ى عدة وظائ���������ف إدارية، ثّم 
انخرط في العمل السياس���������ي في 
نضاله  وكان  المعارضة،  صّف 
الديمقراطية والتأصيل  في سبيل 

اإلسالمي في السودان. 
ح���������زب األمة  وتول���������ى رئاس���������ة 
1964، وانتخب رئيس���������ا لوزراء 
حكومة السودان عدة مرات، كما 
انتخب إماما لجماعة األنصار، 
وألف عدة كتب منها: يس���������ألونك 
عن المهدية، وجه���������اد من أجل 
االس���������تقالل، والعقوبات الشرعية 
اإلسالمي،  النظام  من  وموقعها 
والديمقراطي���������ة عائ���������دة وراجعة، 
وغيرها، وهو عضو في المؤتمر 
القومي اإلس���������المي في بيروت، 
األوربي  اإلسالمي  المجلس  في 
بلن���������دن، ومجل���������س إدارة الم���������ال 
وفي  جني���������ف،  في  اإلس���������المي 
جماعة الفكر والثقافة اإلسالمية 
أمن���������اء  ومجل���������س  بالخرط���������وم، 

المؤسسة العربية للديمقراطية. 
عارض حكومة عّبود وله صلة 
بنش���������اط الطلبة، ون���������ادى بالحل 

الس���������ودان،  لجنوب  السياس���������ي 
وأصدر كتابا وهو »مسألة جنوب 
السودان« وأنها ال تحل عسكريا 
فلم يس���������تمع له، وضاع الجنوب 
وخسرت السودان ثروتها الكبرى 
في ه���������ذه المنطق���������ة بفعل تدخل 
الكنيسة وأمريكا، ثم قضى على 
الحكم العس���������كري بتوحيد الجهود 

السياسية.
اعتقل وس���������جن ع���������دة مرات، 
وقام بجوالت في العالم، وألقى 
عدة محاضرات في اكس���������فورد 
ومانشس���������تر،  درهام،  وجامعة 
وجامع���������ة كادون���������ا بنيجيري���������ا، 
يدعو للحل اإلسالمي، ومبشرا 
وهو  اإلس���������المية،  بالصح���������وة 
صهر الش���������يخ حسن الترابي إذ 
تزوج الترابي أخت المهدي، له 
ولع بالفروس���������ية ولعب البولو، 

والتنس، والشعر. 
ن���������ال جائزة الس���������الم، في مانيال 
عاصمة الفلبين وهو األمين العام 
األردن،  في  الوس���������طية  لمنتدى 
وق���������د حضرت بعض نش���������اطات 
بلقائه،  المنتدى، وس���������عدت  هذا 
وكان قد زارن���������ا في ملتقى الفكر 
اإلسالمي في الجزائر بدعوة من 
واألوقاف،  الدينية  الشؤون  وزارة 
وق���������د زرته في منزله بالس���������ودان 
س���������نة 1979 بمناسبة حضوري 
ن���������دوة في جامع���������ة الخرطوم مع 
األستاذ راش���������د الغنوشي والشيخ 
الذي كان  الّنيفر  محمد الصالح 
ف���������رارا من نظام  بالجزائر  الجئا 
بورقيبة، وسعدنا بمرافقته، والشيخ 

حس���������ن الترابي في رحلة بسفينة 
في الّني���������ل، وتناولنا الغذاء على 
ظهرها وه���������ي تمخر عباب ذلك 
النهر الخال���������د، ثم حضرنا حفال 
في منزله، وصلينا صالة الغائب 
عل���������ى أبي األعل���������ى المودودي، 
-رحمه اهلل - وقد توفي في تلك 

السنة. 
وقد زرت الس���������ودان عدة مرات، 
ودعي���������ت من جامع���������ة الخرطوم 
ألشارك في تصحيح االمتحان، 
خارج  م���������ن  ممتحنا  باعتب���������اري 
الجامعة وه���������و نظام معمول به، 
كما زرتها ف���������ي العهد الذي كان 
والمجاهد  ح���������داد  األس���������تاذ  فيه 
سفيرا في السودان، زرت جامعة 
الخرط���������وم وجامع���������ة أم درمان، 
ووزارة التربي���������ة للتعاقد مع بعض 
األس���������اتذة بجامع���������ة األمير عبد 

القادر. 

إّن الشعب السوداني شعب لطيف 
المعاملة، طيب القلوب، مضياف 
وللجزائ���������ر مع الس���������ودان تاريخ 
وذلك أن الشيخ سيدي محمد بن 
الطريقة  الرحمن صاح���������ب  عبد 
الرحمانية أرس���������له ش���������يخه سالم 
الحفناوي، وبقي في دارفورس���������ت 
سنوات داعيا، واعظا، لذلك كنت 
أقول إلخواننا الس���������وداني أن لنا 
نحن في الجزائر حقا في دارفور، 
وهو حق مصالحتها مع نفس���������ها 
والدخول في السالم، والحمد هلل 
لقد فرحنا هذه األيام باتفاق هذه 
واألمن  الس���������لم  على  المنظمات 
ولكن حزننا شديد وحسرتنا تحز 
في نفوس���������نا من هذا الميل إلى 
التطبيع وخاصة أنه من الجيش 
الذي مهّمته الدفاع عن مقومات 
األمة وكرامتها، وعن المقدسات 

وحرمتها.

انتقـــال األستـــاذ الصـــادق الـمهــــدي إلــى رمحــة اهلل

ـق
حـ

ـة 
ـم

كـل

أ د. عمار طاليب
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