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اعتذر إليك، يا صديقي المفترض، إن كان خطابي هذا، قد خال من عبارات الود والتقدير، وأتجه مباشرة إلى ما مأل العقل من تفكير.  
وتسألني: ماذا جرى؟ وأقول لك: أن ما جرى، قد أطار من العين الكرى، وأعادنا القهقرى، وأزعج حتى الميتين تحت الثرى. أيعقل، 
-يا صديقي المثقف- أن ُيقِدم مغرب العلماء األحرار والطالب الجامعيين الثوار، واألباة من الرجال والنساء المغاربة األطهار، هل 

يعقل أن َيصُدَر من المغرب هذا المنكر الَبوار، بالتطبيع مع الصهاينة المعتدين األشرار؟
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ب- ال يجوز مشاهدة أو إرسال أو استقبال الصور 
واألفـــــــــالم المحرمـــــــــة ومقاطع الفضائـــــــــح والعورات، 
والمقاطـــــــــع التي فيها ابتـــــــــذال أو خالعة ومجون أو 
تتضمن هْتًكا لألســـــــــتار، واللها ال يجوز نشـــــــــرها وال 
مشـــــــــاركتها. واهللا تعالى يقول: {ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن 
َتِشـــــــــيَع اْلَفاِحَشـــــــــُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِفي 
الدُّْنَيـــــــــا وَاْآلِخرَِة وَاللَُّه َيْعَلُم وََأْنُتـــــــــْم َال َتْعَلُموَن}. النور 

.19
ج- مـــــــــن الظواهر الســـــــــلبية في شـــــــــبكات التواصل 
االجتماعي نشوُء عرف الثناء المتبادل والمبالغة في 
اإلعجاب وٕاطالق األلقاب، والعالقات الطيبة طيبة 
إال إذا كانت على حســـــــــاب الحق أوالحقيقة أو على 
ســـــــــبيل المجاملة، فحينئذ يصبح حظ المرء من عمله 
مع مرور األيام؛ الوقوف مع مراضي الخلق وتعليق 

الرجاء بهم في كل ما يكتب ويقول ويفعل.
د- األيقونـــــــــات التي توضع فـــــــــي التعليقات كصورة 
قلب أو غيرها: بعضهـــــــــا غير مؤدب ينبغي تجنبه، 

وبعضها ال حرج فيه.
ه- فـــــــــي الحوارات الخاصة بيـــــــــن الرجل والمرأة إذا 
كان التحـــــــــادث بالكتابة فال حرج فيه إذا كان الكالم 
مؤدبا مهذبا ال يخدش حياء وال يخالف شـــــــــرعا، أما 
إذا كان إلقامة عالقة غير شـــــــــرعية مشبوهة، أوكان 
كالمـــــــــا تدخله الريبـــــــــة، أو كان خضوع المرأة بالقول 

فهو ممنوع، والعبرة بالمضمون.
أما إذا كان الحديث صوتا وصورة: فال بد أن تكون 
الصورة بالســـــــــتر الشـــــــــرعي، وأن ال يظهر فيها من 

الزينة إال ما أحل الشرع إظهاره.
و-إظهـــــــــار إعجاب الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في 
التعليقات: ال حرج فيه إذا كان بُمنَتج اإلنسان بفكره 
أو عقله أو بشـــــــــعره أو بأدبه، وما كان خادشا لألدب 

فهو الممنوع.
ي- أنصـــــــــح المرأة أن ال تضـــــــــع صورتها على هذه 
المواقـــــــــع إلمكان اســـــــــتعمال صورتها بعـــــــــد تغييرها 
بالبرامـــــــــج المتعددة عاريـــــــــة أو مبتذلة، مما يعرضها 
لالبتـــــــــزاز,وال أقول أن وضع الصورة حرام، وٕانما هي 
النصيحة،  كما أنصحها باالكتفاء بالتكني كأم محمد 

أو أمة اهللا، ولولم يكن لها أوالد.
ويفّضل للمرأة عدم إضافة أشخاص مجهولين على 
الحساب الشـــــــــخصّي، وتجّنب وضع أرقام الهواتف 

على الصفحة الشخصية.
والتجّنب التام الســـــــــتخدام الكاميرا إال مع األشخاص 

المقرّبين وذوي الثقة فقط.
س- ال يجوز إزعاج الغير لغير حاجة حقيقية سواء 

بكثرة السالم أو المحادثة، أو إرسال المرفقات ..
ص-استعمل اللغة العربيه فهي شعار اإلسالم ولغة 
القرآن ولغة القوم، واللغات من أعظم شـــــــــعائر األمم 
التي بها يتميزون، ولتكن لغتك العربية سليمة جميلة 

,واحرص على احترام قواعدها.
 لغـٌة إذا وقعـْت عـلى أسماِعنا

كانْت لنا بردًا على األكباِد  
سـتظلُّ رابطـًة تؤّلُف بيننا

فهَي الرجــاُء لناطـٍق بالّضاِد  
واحذر اللغـــــــــة الســـــــــوقية وتجنب ألفاظهـــــــــا المبتذلة 
وعباراتها القبيحة، وال تنحدر إلى مقوالت التناســـــــــب 
الخلق والتناسب الدين وال تناسب العادات والتقاليد، 

فاالنغماس في االنحطاط ليس نجاحًا.
وال تســـــــــتعمل الحـــــــــرف الالتيني وتكتـــــــــب به الكالم 
العربي، وتجنب اللغة الجديدة الهجينة المســـــــــتعملة 
بين المستخدمين، حيث تحولت الحروف إلى رموز 
وأرقام مثل الحاء إلى رقم 7 والعين رقم 3...والقاف 
رقم9.... مما يهدد اللغـــــــــة العربية، ويفقدها جمالها 
وبهاءهـــــــــا ورونقهـــــــــا، وٕاذا كنت ممـــــــــن يجيد اللغات 

واستعملتها للتواصل مع الغير فاحترم قواعدها.
.. وللحديث بقية إن شاء اهللا تعالى.
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1958م):  (1899م_  بوشـــــــــمال  أحمـــــــــد 
ولد بقســـــــــنطينة، حفظ القـــــــــرآن الكريم بجامع 
«سيدي ياسمين»، ثم تتلمذ على الشيخ «ابن 
باديـــــــــس» بالجامع األخضـــــــــر وأصبح أمين 
ســـــــــره، كما يعّد من أقطاب اإلصالح. تولى 
إدارة مجلة «الشهاب» منذ تأسيسها إلى أن 
توقفت. وبعد وفاة «ابن باديس» تولى رئاسة 
جمعية التربية والتعليم، كما شارك في الثورة 
التحريرية، واعتقل في 13سبتمبر 1958، 
على يد الســـــــــلطات االســـــــــتعمارية، ليختفي 

بعدها إلى األبد.  
لم يتوقف اإلمام «ابن باديس» عن نشاطه 
الفياض الـــــــــدؤوب، إال ثالثة أيام قبل وفاته، 
لّما تدهورت حالته الصحية على حين ِغرّة، 

وهذه أعماله األخيرة في أسبوعه األخير:
- ليلـــــــــة الخميس 11 أفريـــــــــل 1940م: قّدم 
فيها آخر درٍس للنسوة، وكان يخّصص لهن  
موعظة أســـــــــبوعية بالجامـــــــــع االخضر، في 
زمن كان تعليم المرأة الجزائرية يعّد «منطقة 

محّرمة».
- صبيحـــــــــة الخميس: وفيهـــــــــا وّدع طلبته، 
لقضاء عطلة المولد النبوي الشريف، وعلى 
غيرعادة، منحهم أســـــــــبوعين كاملين معتذرًا 
لهم بقولـــــــــه:» إّني متهالـــــــــك.. إّنني مريض 

للغاية، فاعذروني».
- الســـــــــبت 13 أفريـــــــــل: قام في هـــــــــذا اليوم 
بتحرير رسالة إلى الشيخ «اإلبراهيمي» يشيد 
فيها بموقفه البطولـــــــــي، المتمثل في رفضه 
طلب فرنسا إصدار بيان مساندة وتأييد لها، 
الثانية، صّدرها  العالمية  الحرب  بخصوص 
بقوله (صلـــــــــى اهللا عليه وســـــــــلم): «اآلن يا 
عمر»، وكانت آخر نشاط كتابي له، وُنفي 

رفيقه إلى «آفلو» قبل أن يتسلم الرسالة.
- ليلة السبت إلى األحد: اجتمع فيها مجلس 
صندوق الطلبة تحت إشرافه، وحضر الجلسة 
كل أعضـــــــــاء مجلـــــــــس إدارة جمعية العلماء 
المقيمين بعمالة قســـــــــنطينة (واليتها)، ومّكن 
للصنـــــــــدوق أربعة آالف فرنـــــــــك وَصلته من 
العاصمة، وقّص عليهم موقف «اإلبراهيمي» 

بسرور وانشراح، سائال له الثبات. 
تفاقم وضع الشـــــــــيخ بعدها، فاستسلم للفراش 
بغرفة إقامته الكائنة بمدرسة التربية والتعليم، 
وبها أدركته عالمات الموت، فنقل إلى البيت 
العائلي من قبـــــــــل أهله لتولي عالجه، ولكّن 
أجل اهللا حان، فالتحـــــــــق بمواله يوم الثالثاء 
16 أفريل بعد الزوال، وشـــــــــيعت جنازته بعد 
زوال يوم األربعاء، وسط جموع غفيرة. تغمده 

اهللا برحمته الواسعة.
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األربعـــــــــاء  يـــــــــوم  توفـــــــــي 
بمدينـــــــــة   2020/12/16
بوسعادة األســـــــــتاذ والكاتب 
متأثـــــــــرا   ،=��ÌÜy @!a @Ü��j«
بإصابته بمـــــــــرض كورونا، 
والمرحوم أحد كتاب جريدة 
البصائر ولـــــــــه عمود ثابت 
فيهـــــــــا، يتابعـــــــــه الكثير من 
قـــــــــراء البصائر، عرف عن 
المرحوم االلتـــــــــزام والتعاون 
فـــــــــي عالقته بالجريدة حيث 
مقاله  إرسال  على  يحرص 
فـــــــــي الوقت المحـــــــــدد، مع 

الحرص على تنويع الموضوعات التي يتناولها، بلغة عربية رصينة 
ومتزنـــــــــة، وفكر عميق يدل على تمكنـــــــــه فيما يتناول من مواضيع، 
رحم اهللا األستاذ عبد اهللا وغفر له، وأسكنه فسيح جناته وحشره مع 
النبيين والصديقين والشـــــــــهداء والصالحين، وبهذا المصاب الجلل 
يتقدم الدكتور عبد الرزاق قســـــــــوم رئيس جمعية العلماء المســـــــــلمين 
الجزائريين، وأعضاء المكتب الوطني، وهيئة تحرير جريدة البصائر 
بأحر التعازي لعائلة الفقيد، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته وأن يرزق أهلة الصبر والسلوان.

ببالـــــــــغ الحزن واألســـــــــى تلقينا يوم الســـــــــبت نبأ وفاة Ú‘Ó‘��ë العالمة 
الشهيد الشيخ Ôéjn€a@Ô��iä»€a أحد رجاالت جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين السيدة pbyäœ@Ú€aåÀ، وبهذه المناسبة األليمة نرفع أخلص 
التعازي إلى عائلة الفقيدة في تبسة.. سائلين المولى سبحانه وتعالى 
أن يتغمدها بواســـــــــع رحمته وأن يرزق أهلها الصبر والســـــــــلوان، وأن 

يتقبلها في عباده الصالحين. 
NNNÊÏ�����»uaâ@È���Ó€g@b����„gÎ@!@b�����„g

Ôéjn€a@Ôiä»€a@ÉÓí€a@Ú‘Ó‘ë@ÒbœÎ
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كنا نظن، وبعض الظن إثم، أن إمارة 
المؤمنين في المغرب الشـــــــــقيق، وهي 
المؤتمنة على أوقاف المغاربيين، في 
األقصى، هي التي ستؤمنا كفاِتحين، 
للصالة في المســـــــــجد األقصى، فإذا 
بها، بهـــــــــذا التطبيع األقســـــــــى، تفتح 
بيت المقـــــــــدس، ألعداء األقصى، فيا 

للطيمة، ويا لألسى!
لقد كان األمل، يحدونا، بأن شـــــــــمس 
الحضارة اإلسالمية، سيعاد بعثها من 
بفضل  اإلســـــــــالمي،  العربي  المغرب 
أفـــــــــكاره الواعدة، وأنـــــــــواره الصاعدة، 

وخطاباته اإلسالمية الرائدة.
فقد فتحنا أعيننا على األفكار الثورية 
التي نادى بها عبد الكريم الخطابي، 
الفاســـــــــي،  الفاســـــــــي، ومحمد  وعالل 
بنشـــــــــيد عالل  فتغنينا ونحن أطفال، 

الفاسي:
إلى كم نعيش بدون حياة؟

وكم ذا ننام عن الصالحات؟  
فوا حسرتاه على حالنا

وماذا استفدنا من الحسرات؟  
كما فتحنـــــــــا أعيننا على الفكر الثوري 
التحرري الذي صرح به مفكرون من 
أمثـــــــــال محمد عابـــــــــد الجابري، وطه 
عبد الرحمن، وعبد الســـــــــالم ياسين، 
ونظرائهم في الجزائر كمحمد البشير 
اإلبراهيمي، ومالك بن نبي  وأبو القاسم 
سعد اهللا، ومن يحمل نفس فكرهم في 
تونس، كأبي القاسم الشابي، ومحمد 
الفاضـــــــــل بن عاشـــــــــور، وعبد المجيد 

النجار، وغيرهم.
فأيـــــــــن أنتم، يـــــــــا أصدقائـــــــــي المثقفين 

المغاربـــــــــة من  المفترضيـــــــــن 
المغاربي  الرعيـــــــــل  هذا  فكر 

األصيل؟
–بالقـــــــــوة- مؤهلين  كنتم  فقد 
لقيادة األمة، إلضاءة البيت، 
وقيادتها لفتـــــــــح غزة والقدس، 
لألســـــــــف  ولكنكم  وبئرزيت، 
الشديد، صرتم توّطدون للعدو 
أكناف البيـــــــــت، وتقدمون له 
فـــــــــي دياركم  التمر والحليب، 
والزيـــــــــت.. فيـــــــــا للرزية! ويا 

َلضياع الصيت!
يـــــــــا صديقي  العيب،  ليـــــــــس 

المثقف المفترض أن يتعثر المغرب، 
هذه العثـــــــــرة الهوجـــــــــاء باإلقدام على 
الصهاينة األلداء، ولكن  التطبيع مع 
العيـــــــــب، كل العيـــــــــب، أن تلقى هذه 
العثرة من المثقفين المغاربة الشرفاء، 
التبرير واإلطراء، أو الالمباالة، واتباع 

السياسة الخرساء.
إننا بالرغم، مما حدث من هذا المنكر 
البواْح، ال زلنا نأمل، بأن في المغرب 
ناصحة،  وخطابـــــــــات  راجحة،  عقوال 

ووطنيات ســـــــــانحة، وهي الكفيلة بأن 
تضع حدا لهذه الخيانة الفاضحة.

عار عليكم، يـــــــــا أصدقاءنا المثقفين، 
ويا أشـــــــــقاءنا المغاربة الميامين، عار 
عليكم أن يسجل التاريخ عليكم، هذا 
المنحنـــــــــى الخطير، في هـــــــــذا الزمن 

العسير.
فـــــــــال يغرنكـــــــــم ناعق من الشـــــــــرق أو 
الغرب، يســـــــــّول لكم ما أنتم فاعلون، 

ويزّين لكم ما أنتم عليه مقدمون.
واألنكـــــــــى من كل هـــــــــذا، أن يكون ما 
أقدمتـــــــــم عليـــــــــه من عار، في شـــــــــكل 
مقايضة، فلماذا يا أشقاءنا، تخلطون 
بالتراب؟ وتعالـــــــــوا، نصارحكم،  التبر 

فقارضونا صراحة بصراحة.
لمـــــــــاذا، تنتحلون ألنفســـــــــكم األعذار، 
فتتخـــــــــذون مـــــــــن قضيـــــــــة الصحـــــــــراء 
الغربية، تبريرا، لهذا العار، وتلحقون 
بهذا التبرير سبب إلصاق هذا العار، 
بشقيقتكم الجزائر، وهي دولة الجوار.

ويشـــــــــهد العالم أجمع، أن الجزائر ما 
فتئـــــــــت تعلن بأنه ال مطمـــــــــع لها في 
الصحـــــــــراء، وأن القضية موكولة إلى 
بلدين همـــــــــا الصحراء 

والمغرب.
وأعتقـــــــــد جازمـــــــــا، لو 
الصحراء  أن قضيـــــــــة 
واعيا،  عقـــــــــال  وجدت 
المثقفين  من  وخاصة 
المغاربة لُتوِّجت بالحل 
الطرفين  الذي يرضي 
واســـــــــعا  األفق  ويفتح 
أمـــــــــام بنـــــــــاء المغرب 

العربي المصادر.
ُيحيِّرنا في  ممـــــــــا  وٕان 
الصحـــــــــراء  قضيـــــــــة 
الموقف  أن  الغربيـــــــــة 

المغربي متغير وغير ثابت.
فقســـــــــمته للصحراء مع موريتانيا في 
البدء كانت المقدمة الخاطئة، ثم تالها 
موقف المرحوم الملك الحســـــــــن الثاني 
بقبول مبدأ تقرير المصير، ثم تحول 

عنه إلى مبدأ االستقالل الذاتي، فأي 
المواقف نصّدق؟

وقبل هذا ســـــــــبق للمغرب أن أعلن أن 
موريتانيا، حتى بعد اســـــــــتقاللها، هي 

جزء من المغـــــــــرب، ولم يعترف بها، 
إال في عام 1968، ثم إعالن حرب 
الرمال على الجزائر، غداة استقاللها، 
وهـــــــــي ال تزال لم تضمد جراحها، من 

الحرب.
فما هو موقفك، يـــــــــا صديقي المثقف 
المفتـــــــــرض مـــــــــن كل هـــــــــذه المواقف 
المتغيرة؟ وما موقف المثقفين المغاربة 
الحكمـــــــــاء من كل هـــــــــذه النماذج من 

السلوك؟
فهل سنشهد مستقبال أن تمنح المغرب 
في يوم ما، االستقالل الذاتي لطنجة، 
أو مراكش، أو وجدة، وهي أجزاء من 

المغرب؟
حيرنا واهللا، األمر السياسي المغربي، 
ويعلم اهللا أننا لم نجد له منطقا تاريخيا 
أو سياســـــــــيا، يجعلنـــــــــا نتبنـــــــــاه وندافع 

عنه.
إن ما نريده مـــــــــن أصدقائنا المثقفين 
المغاربـــــــــة، أن يكونوا أتباع مبادئ ال 
أتباع مصالح، فيرتفعوا إلى مســـــــــتوى 
بناء المغرب العربي المنشـــــــــود، الذي 
تـــــــــذوب فيه الذاتيات، وتثبت فيه القيم 

والمقومات.
وعهـــــــــدا من المثقفيـــــــــن الجزائريين، 
أنهم سيدفعون بعجلة بناء المغرب 
العربـــــــــي إلى األمـــــــــام، غير مبالين 
بالظرفيـــــــــات، والعراقيـــــــــل والعقبات 
بشرط واحد، هو أن ال يمد أي أحد 
منا يده إلـــــــــى العدو الصهيوني، ال 
ليطبع معه فالتطبيع أصال خاطئ، 
بل حتـــــــــى لمصافحته ما دام يؤمن 
التوســـــــــيعية  الصهيونية  بالفلســـــــــفة 
العدوانية، التي تقيم كيانا مغتصبا 

على حساب حق أصيل.
وٕاننـــــــــا قوم نؤمن بأن البقاء ســـــــــيكون 
لألصلح، واألحق، ﴿َأنَّ اْألَْرَض َيرُِثَها 
األنبياء،  [سورة  اِلُحوَن﴾  الصَّ ِعَباِدَي 
اآلية 105]، حسبنا اهللا ونعم الوكيل

َأيَّ  َظَلُمـــــــــوا  الَِّذيـــــــــَن  ﴿َوَســـــــــَيْعَلُم 
الشـــــــــعراء، [ســـــــــورة  َينَقِلُبوَن﴾  ُمنَقَلٍب 

اآلية 227].
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اهللا غايتنـــــــــا، وهو ولّينـــــــــا وناصرنا وٕاليه ملجؤنا، نحّبه ســـــــــبحانه 
وتعالى، نسبح بحمده ونلهج بذكره ونتفانى في حّبه، نقدم محابه 
على محابنا، ومباغضه هـــــــــي مباغضنا، وفي حاالت الضعف 

والخوف والتحدي العسير هو من يدافع عنا. 
اهللا يدافع عنا: يا مســـــــــلم اهللا يدافع عنك، هو محاميك وحاميك، 
هو ولّيك،ال يتخلـــــــــى عنك، وٕاذا كان اهللا معك فمن يضرك؟ كْن 

معه، أقبل عليه، جدد صلتك به ووثقها. 
ال تباِل بالحاســـــــــد والمتآمر والكاره لك، اهللا يحميك منهم إذا كنت 
مطيعا له، خائفا من عقابه، راجيا لعفوه ورحمته، بدل أن تقضي 
حياتك تقيم حسابات لهذا وذاك اهتّم بعالقتك باهللا تعالى، تصالْح 
مع كتابه وسنة نبّيه صلى اهللا عليه وسلم، اربط قلبك به ال بغيره، 
فإنه «كما ال يحب العمل المشـــــــــترك ال يحب القلب المشـــــــــترك، 
العمل المشـــــــــترك ال يقبله والقلب المشـــــــــترك ال يقبل عليه» كما 

يقول ابن عطاء. 
ال تْعِطـــــــــه فضـــــــــل وقتك بل وقتك كله، كن معـــــــــه في محرابك و 
بيتك ومكان عملك وطريقك وحال فرحك وحزنك وجميع شـــــــــأنك، 
وقبـــــــــل كل هذا احرص على ســـــــــالمة قلبك وُطهـــــــــره، فهو محّل 
نظـــــــــر ربـــــــــك ومقياس الصالح وشـــــــــرط التوفيـــــــــق: «فعلم ما في 
قلوبهم فأنزل الســـــــــكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا»... علم ما في 

قلوبهم من إخالص وصدق فتولى أمرهم نفســـــــــيا وماديا، جاءتهم 
السكينة والنصر... كن مثل هؤالء الصحابة فُهم منارات الهدى 
ومصابيـــــــــح الدجى، وٕاياك من ُقطـــــــــاع طريق اهللا، يغرونك للصد 
عنه، بعضهم باســـــــــم الحداثة وبعضهم باسم السلف... ال ُتصغ 
إليهـــــــــم واتبع المنهج النبوي القويم فليس بين اهللا وبينك شـــــــــيخ وال 
حاجب وال وسيط...اشتغل بالدنيا واجعلها في يدك ال في قلبك، 
اشتغل بالسياسة والتجارة واألدب والفن والعمل النقابي والسياحة 
واالستكشـــــــــاف واجعل كل ذلك لمرضاة اهللا وخدمة دينه قبل أي 
غرض آخر، واجعل مكانة خاصة للمســـــــــلمين في قلبك، أحّبهم 
وادُع لهـــــــــم ولو اختلفت معهـــــــــم... هناك يدافع عنك فتنتصر في 

جميع قضاياك ثم تدخل الجنة. 
كيـــــــــف نتعامل مع اهللا؟ بمـــــــــا أن اهللا تعالى هـــــــــو ولّينا وناصرنا 
والمدافع عنا فينبغي أن نحســـــــــن التعامل معه كأحسن وأرقى ما 
يكـــــــــون تعامل العبد مع ربه الكريم، ذلك ّأن للمؤمنين تعامال حّيا 
واعيا مع رّبهم وهم بمقتضى إيمانهم بوَاليته، ُيهرعون إليه كأفراد 
وكأّمة، يســـــــــتقوون به من الضعف ويستنصرونه عند غلبة الظلم 
ويبّثون بين يديه أحزانهم وأشجانهم، مستحضرين صفات الربوبية 

واأللوهية والوَالية، فهو سبحانه وتعالى:
-رّب قريـــــــــب: ال يحتاج إلـــــــــى المناداة، وٕانمـــــــــا يناجيه المريض 
والمغلوب والعاجز عن الدفع عن نفسه فيسمع ويجيب:﴿َما َيُكوُن 
ِمْن َنْجَوٰى َثَالَثٍة ِإالَّ ُهَو رَاِبُعُهْم وََال َخْمَســـــــــٍة ِإالَّ ُهَو َساِدُســـــــــُهْم وََال 
ِلَك وََال َأْكَثَر ِإالَّ ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنو﴾(سورة المجادلة  َأْدَنٰى ِمْن ذَٰ

اآلية 7). 
-بابـــــــــه مفتـــــــــوح: ال يغلق في ليل وال نهـــــــــار، ال حاجب عليه وال 
واســـــــــطة، ال يخضع من يطرقه إلى أّي تشريفات أو بروتوكول، 
ال حاجة إلى رجل دين أو شفيع في الدنيا، إال ما كان من عمل 
صالح وٕانابة صادقة:﴿َفَدَعا رَبَّـــــــــُه َأنِّي َمْغُلوٌب َفاْنَتِصْر* َفَفَتْحَنا 

ْرَنا اْألَْرَض ُعُيوًنا َفاْلَتَقى اْلَماُء  ـــــــــَماِء ِبَماٍء ُمْنَهِمٍر* َوَفجَّ َأْبوَاَب السَّ
َعلَـــــــــى َأْمٍر َقْد ُقِدَر* َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت َأْلوَاٍح َوُدُســـــــــٍر﴾ (ســـــــــورة 
القمر اآليات من 10 إلى 13)، وحرف الفاء هنا يفيد االستجابة 
الفورية، فما إن أقبل نوح عليه السالم على ربه بالشكوى المتذّللة 
حتى ُفتح البـــــــــاب وأجيبت الدعوة، وهذا جدير ان يحدث مع أّي 

مؤمن في أّي زمان .
-رّب قادر: يّتخـــــــــذ المؤمنون اهللا تعالى ولّيا ألنه صاحب القدرة 
التي ال حّد لها وال نهاية، فهو القادر والقدير، ال يعجزه شيء وال 
أحد عن إمضاء إرادته وٕانفاذ مشيئته، القوّة كّلها له، فإذا احتمى 
به المؤمن واســـــــــتقوى به أمّده بشيء منها وكان يده التي يبطش 
بها، وحينئذ ينتصر على القوّة األرضية ألنها خفيفة الوزن ضئيلة 
أمام القوّة الربانية التي يغرف منها أولياء اهللا:﴿َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق 
ِعَباِدِه َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيُر﴾ (ســـــــــورة األنعام اآلية 18)،﴿ِإنَّ اللََّه 

ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتيُن﴾ (سورة الذاريات اآلية 58). 
-ليـــــــــس بغائب وال بغافل: قد يعتمد االنســـــــــان على صاحب قوّة 
وسطوة وثروة ومَنعة لقضاء حاجاته المشروعة وغير المشروعة، 
ولإلفالت من المحاســـــــــبة والعقاب، لكّن هـــــــــذا الذي يعتمد عليه 
قد يغيب وقد تضيع أســـــــــباب قّوته،وقد يموت فتتالشى امتيازات 
صاحبه وحصانُته وينقلب ذليال مهزوما، أما المؤمنون فاعتمادهم 
على رّب تفّرد بصفـــــــــات الجمال والجالل والكمال، ال يغّيبه نوم 
عميق وال خفيف، وال تأخذه غفلة تشغله عن شأن جليل أو حقير 
من شـــــــــؤون خلقه، هو مع الداعي المتضرّع باإلجابة ومع الظالم 

باألخذ على يده واالنتقام منه ولو بعد حين:
وَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء  -﴿َأمَّن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ

َع اللَِّه﴾ (سورة النمل اآلية 62).  ٌه مَّ اْألَْرِض َأِإلَٰ
اِلُموَن﴾ (سورة ابراهيم  ا َيْعَمُل الظَّ -﴿وََال َتْحَســـــــــَبنَّ اللََّه َغاِفًال َعمَّ

اآلية 42). 
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عهدته  المنتهية  األمريكي  الرئيس 
ــــــد ترامب، وهو أول رئيس أمريكي أعلن  دونال
ــــــات المتحدة  ــــــراف الوالي بصفة رســــــمية اعت
االمريكية بســــــيادة إسرائيل على كامل القدس 
ــــــة االحتالل  كعاصمــــــة موحــــــدة وأبدية لدول
اإلسرائيلي، صفقة مع العاهل المغربي محمد 
السادس رئيس لجنة تحرير القدس التي تهدف 
ــــــدس من المخططات  ــــــا إلى «حماية الق نظري
ــــــة و خطط تهويدها»   و المؤامرات الصهيوني
وتضمنت الصفقة تطبيع العالقات اإلسرائيلية 
المغربية بمســــــاعدة الواليات المتحدة، مقابل 
موافقة أمريكية على االعتراف بسيادة المغرب 
ــــــة،  وهكذا حاول كبير  ــــــى الصحراء الغربي عل
حمقى البيت األبيض دونالد ترامب أن ينسف 
ــــــع تويتر عقودا من  بمجــــــرد تغريدة على موق
االلتزام األمريكي بالشرعية الدولية بخصوص 
ــــــة القائمة على حق  قضية الصحــــــراء الغربي
الشــــــعب الصحراوي في تقرير مصيره ،ذلك ما 
أكده مستشار األمن القومي األمريكي السابق 
ــــــس القادم  ــــــذي طالب الرئي جــــــون بولتون ال
جوزيف بايدن في مقال نشرته مجلة (فورين 
بوليســــــي) بإلغاء قرار دونالد ترامب االعتراف 
بمغربية الصحراء الغربية  ألن اعتراف ترامب 
بســــــيادة المغرب على الصحــــــراء الغربية هو 
تجاهل لثالثة عقود من دعم الواليات المتحدة 

لحق تقرير المصير من خالل استفتاء.
يبدو أن الملك المغربي محمد السادس قد نجح 
في افتكاك صفقة مقايضة االعتراف األمريكي 
بمغربية الصحـــــــــراء الغربية  مقابـــــــــل  التطبيع 

المغربي بإســـــــــرائيل بسبب اســـــــــتغالله للجانب 
االســـــــــتعراضي واالنتهازي فـــــــــي المقامر دونالد 
ترامب الباحث عن الشهرة وٕارضاء إسرائيل، إذ 
لم يكن من الغريب أن تنضم المملكة المغربية 
إلى قائمة المطبعين العرب مع إســـــــــرائيل، بل 
كان مـــــــــن المنتظر أن تكون هي من يقود قافلة 
المطبعين بالنظر إلى تاريخ العالقة بين العرش 
المغربي والكيان الصهيوني، وهو ما أشار إليه  
جون بولتون بأن تطبيع المغرب مع إســـــــــرائيل 
كان ســـــــــيتم دون  تـــــــــورط اإلدارة األمريكية في 
االعتـــــــــراف بســـــــــيادة المغرب علـــــــــى الصحراء 
الغربيـــــــــة، مذكرا بأن العالقـــــــــات ”الدافئة ولكن 
غير الرسمية“ بين الكيان اإلسرائيلي والمغرب 
ليست باألمر الجديد، فلطالما فكر المغرب في 
االعتراف بإسرائيل، منذ فترة حكم الملك الحسن 

الثاني. 
كان من الالفت لالنتباه أن يؤكد  وزير الخارجية 
المغربـــــــــي، ناصر بوريطة، خـــــــــالل مقابلة مع 
اإلســـــــــرائيلية:  أحرونوت)  (يديعـــــــــوت  صحيفة 
«أن العالقات بين إســـــــــرائيل والمغرب ال يمكن 
مقارنتها بالعالقة التي تجمع إســـــــــرائيل بأي بلد 
عربي آخر».  فقد شكلت سانحة اعتراف دونالد 
ترامب بســـــــــيادة المغرب على الصحراء الغربية 
في صفقة جسدت مقولة «إعطاء من ال يملك 
لمن ال يستحق»، فرصة للعرش المغربي ليقدم 
الصفقة على أنهـــــــــا نصر  «تاريخي» للمغرب 
ويبرر به قرار الخروج من سياســـــــــة الخداع و 
التخفي التي كان يمارســـــــــها بخصوص القضية 
الفلسطينية،  إلى المجاهرة بعالقاته «الدافئة» 
مع إسرائيل التي كان يتستر عليها خوفا من رد 

فعل شعبي غاضب.
مع االعالن االمريكي عن تطبيع العالقات بين 
المغرب وٕاســـــــــرائيل بدأت اعترافات المسؤولين 
الصهاينة حول تاريخ حكاية الحب اإلسرائيلي 
بحكام المغرب،  تتسرب إلى العلن،  فقد اعترف 
مؤخرا رئيس الوزراء اإلســـــــــرائيلي األسبق إيهود 
بـــــــــراك أنه التقى مع ملك المغرب الحالي محمد 

الســـــــــادس قبل 42 عامًا في قصر أبيه  الحسن 
الثاني، ونشـــــــــر إيهود باراك صـــــــــورة له تجمعه 
بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، عندما 
كان يبلـــــــــغ من العمر 16 ســـــــــنة، وأعلن باراك 
أنه قـــــــــدم له حينها هدية هي عبـــــــــارة عن لعبة 
حاسوب إســـــــــرائيلية، ويبدو أن ملك المغرب لم  
ينس مشاعر الود لليهود، فبعد أن اعتلى محمد 
الســـــــــادس عرش المغرب، أمر بتنقيح المناهج 
التربويـــــــــة والتعليمية المغربية إلزالة أي محتوى 
غير مالئم لسياســـــــــات المغرب تجـــــــــاه الثقافة 
اليهودية. لقد ورث محمد الســـــــــادس حبه ووالءه 
لليهود من أبيه الحســـــــــن الثاني، كما ورث عن 
أبيه أمير المؤمنين وحامي الملة والدين ثقته في 
مستشاره السياسي اليهودي أندريه أزوالي، رغم 
اآليـــــــــة القرآنية الصريحة {يا أيها الذين آمنوا ال 
تتخـــــــــذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكـــــــــم فإنه منهم إن اهللا ال 

يهدي القوم الظالمين} (المائدة 51).
 للتذكير فإن  إعجاب وتعاطف الملك المغربي 
الراحل الحســـــــــن الثاني مـــــــــع الكيان الصهيوني 
المحتل، قديمة وراسخة تعود إلى سنة 1956، 
حسب اعترافه للصحافي الفرنسي إريك لوران، 
فقـــــــــد قال له: «لقـــــــــد بدأت أعي هذا المشـــــــــكل 
(الصـــــــــراع العربي اإلســـــــــرائيلي)  في 1956. 
وكانت نقطة الضوء بالنســـــــــبة إلي، هي الحملة 
الفرنسية البريطانية على قناة السويس. والواقع 
أن االتحاد السوفياتي كان يساند دخول إسرائيل 
إلى حظيـــــــــرة األمم المتحدة، رغـــــــــم المعارضة 
القوية للعديد من البلدان، على رأسها بريطانيا. 
وحينمـــــــــا الحظت بضع ســـــــــنين بعد ذلك، تغيرا 
في موقف البريطانيين بمســـــــــاندتهم إلســـــــــرائيل 
خالل حرب السويس، استخلصت أن الكل كان 
متفقا على أن تظل إسرائيل موجودة وأن ال يتم 
تدميرها أبدا. إلى جانب ذلك، ظل التعايش بين 
اليهود والعرب في المغـــــــــرب، منذ قرون، أحد 
مقومـــــــــات هذا البلد. لقد قمت بزيارة إلى لبنان. 
وخالل مأدبة عشاء، حضرها مثقفون لبنانيون، 

قلت لهم بحســـــــــرة إن الخالصـــــــــة أن العرب لن 
يتمكنوا أبدا من إيجاد حل أو تســـــــــوية للمشكل، 
ألن إســـــــــرائيل دولة ال يمكن أن تختفي. وبأنني 
لو كنت مكانهم العترفت بإســـــــــرائيل وأدمجتها 
في حظيـــــــــرة الجامعة العربيـــــــــة، وهو التصريح 
الـــــــــذي أثار جدال كبيرا وتعالت الصيحات على 

إثره».
ولـــــــــم تقتصر عالقة الحســـــــــن الثانـــــــــي بالكيان 
الصهيوني على المشـــــــــاعر الودية، ولكنه قدم 
خدمة حاســـــــــمة اعتبـــــــــرت بمثابـــــــــة «أكبر كنز 
استراتيجي» بالنسبة إلســـــــــرائيل، ففي المؤتمر 
الثالث للقمـــــــــة العربية الذي انعقـــــــــد في الرباط 
بالمغرب في 13ســـــــــبتمبر 1965، تحت رعاية 
العاهل المغربّي، حسن الثاني سمح هذا األخير 
للموســـــــــاد اإلســـــــــرائيلي بالحصول على جميع 
والخطابات  والمســـــــــتندات  والوثائق  المعلومات 
التي ُألقيت في المؤتمر التي كشفت للمخابرات 
اإلســـــــــرائيلية أّن الجيوش العربّية ما زالت بعيدة 
عن أْن تكون جاهزًة وُمســـــــــتعّدًة لخوض الحرب 
ضّد إســـــــــرائيل. هذه المعلومات ســـــــــاهمت في 
تحقيق النصر االسرائيلي على الجيوش العربية 

في حرب 5 جوان 1967.
وبعـــــــــد حـــــــــرب أكتوبر 1973 أصبح الحســـــــــن 
الثانـــــــــي عـــــــــراب تطبيع العالقـــــــــات بين العرب 
وٕاســـــــــرائيل حيث لعب دورا مهمـــــــــا في التقريب 
بين مصر وٕاسرائيل عن طريق تسهيل وتشجيع 
االتصاالت الســـــــــرية بين الطرفين، فحينما بدأ 
الرئيس المصري أنور الســـــــــادات اســـــــــتعداداته 
لمشوار التطبيع، لم يجد أفضل من صديقه ملك 
المغرب الحســـــــــن الثاني ليساعده في نقل أفكاره 
إلســـــــــرائيل، وقام بترتيب أهم لقاء ســـــــــري جرى 
قبيل زيارة الســـــــــادات للقدس سنة 1977، بين 
وزير األمن اإلسرائيلي موشيه ديان، ومستشار 
الّسادات المقّرب حسن التهامي، حيث اجتمعا 
في المغرب وبرعايته، وبعدها تشـــــــــجعت مصر 
على ركوب قطار التطبيع مع إســـــــــرائيل بصفة 

رسمية في سنة 1979.
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 ø سياق التفكير بصوت مسموع ومرتفع
أعرض هذا التقرير عن جهود ُبذلت 
وما تزال، لتطوير وتحســــــين أداء الجمعية 
ــــــي المجال اإلعالمي، لعّل أصداء من هنا  ف

وهناك تعيد بعث هذا األمر من جديد. 
***

في إطـــــــــار العمل على بنـــــــــاء تصور للعمل 
اإلعالمي (في الســـــــــمعي البصري) وبتكليف 
مـــــــــن رئيس الجمعية أثناء زيارته لقســـــــــنطينة 
(في طريقه إلى تونس)، وبناء على االتفاق 
األولي المشترك بين الجمعية وقناة األنيس، 
باشر اإلخوة في شعبة قسنطينة االتصال، وتم 
االتفاق  على جدول عمل لدراســـــــــة المشروع 
من أكثر من جانب، وقد تشكل الفريق مبدئيا 
من اإلخوة: حســـــــــن خليفة، عبد اهللا سيليني، 
الزبير حمود، مـــــــــراد حمدوش، وتم التواصل 
مع اإلخوة: د.عبد الوهاب العمري (أكاديمي 
وٕامامـ  عين مليلة)، ود. برهان زواقة(أكاديمي 
بوجعدار(مسؤول  اسماعيل  ود.  وٕاعالمي)، 
االعالم في شعبة قســـــــــنطينة سابقا)، وٕاخوة 
وأخوات غيرهم ، على سبيل االستفادة من 

تجاربهم وأفكارهم وتصوراتهم. 
وبعـــــــــد مجموعة اجتماعـــــــــات، وتواصل 
نشـــــــــط عن طريق (الواتســـــــــاب ـ البريد 
االلكتروني ـ الميســـــــــنجرـ والهاتف في 
بعـــــــــض األحيـــــــــان) تـــــــــم التوصل إلى 
القضايـــــــــا التالية، نعرضهـــــــــا في هذا 

التقرير، آملين إثراءها وتطويرها.
-1 يســـــــــجل الفريق ضـــــــــرورة وأهمية 
أن يكون للجمعيـــــــــة فضاء وموقع قدم، 

في مجال الســـــــــمعي البصـــــــــري، للفوائد 
الكثيـــــــــرة المرجوة من ذلـــــــــك، ولكثرة طلب 

الجمهورالواسع بـ (فضائية) ُتعّرف بالجمعية 
وتنشر أخبارها وأنشـــــــــطتها وتقدم علماءها؛ 
إذ الكثير من القضايا والمســـــــــائل التي تعمل 
عليهـــــــــا الجمعيـــــــــة ال يمكـــــــــن إيصالهـــــــــا إلى 
الجمهور العريض إال عـــــــــن طريق اإلعالم 

التلفزيوني خاصة. 
-2 وفـــــــــي هذا الخصوص يؤكد الفريق على 
ضرورة إنشـــــــــاء فريق خـــــــــاص له صالحية 
العمل في مجال اإلنتاج الســـــــــمعيـ  البصري 
.على أن تمنح له فرصة «التكوين» الالزم، 
وأن تحّدَد صالحياته بدقة من خالل خريطة 
عمل تســـــــــمح له بتحقيق أهداف الجمعية في 
المجال الســـــــــمعي البصري في حدود زمنية 
معقولة (ال تتجاوز عاما واحداـ قابال للتقييم).

ويكون الهدف األكبر: تسجيل حضور قوّي 
للجمعية في المجال السمعي البصري بإنتاج 

متنوّع هادف. 
-3 يرى الفريق أنه يمكن التعاون مع فضائية 
األنيس، بالشكل والصيغة التي تحقق أهداف 
الطرفيـــــــــن علـــــــــى أن توضع محـــــــــددات ذلك 
التعاون بشـــــــــكل دقيق في االجتماع النهائي 
المخصص لهذا األمر، ومن المهم أن يشير 

الفريق إلى المسائل التالية:
أـ أن يكون عمل الجمعية، في مجال اإلنتاج 
الســـــــــمعيـ  البصري أصيال وليس تابعا، وأن 
ُتهيء كل الشروط والظروف لعمل إعالمي 
محترف، بغايات محددة. وأن تكون الجمعية 
طرفـــــــــا فاعال في العمل وفـــــــــي برامج القناة، 

طبعا بالتعاون مع فريق األنيس. 
ب ـ أن يتكّون فريق إعالمي رئيســـــــــي يمثل 
الجمعيـــــــــة ُيحـــــــــدد أفراده ويعّينـــــــــون من قيادة 
الجمعيـــــــــة، ويكون له دور في كل ما ُيقدم أو 
يبرمج في مجال الســـــــــمعي البصري. ويكون 

بمثابة الفريق المشرف بالنسبة للفرق األخرى 
التي سُتنشأ شرقا وغربا لتدعيم إعالم الجمعية 
في مجـــــــــال الســـــــــمعي البصري.(والمقصود 
الشعب الوالئية في الجهات األربع للوطن). 
جـ  يمكن أن ُيعهد للفريق دور أول في مجال 
إنتاج ذي صبعة علمية ـ تاريخية، في شكل 
برامج ُتســـــــــّوق مع القنوات المختلفة، ويكون 
لذلـــــــــك االنتاج مدخول تســـــــــتعين به الجمعية 
في تطويـــــــــر أدائها في المجـــــــــال اإلعالمي 
التلفزيوني. وال بأس أن ُيبّث في قناة األنيس 
أيضا، ولكن المســـــــــتهدف هـــــــــو إنتاج خاص 
له صلة بالجمعية تكـــــــــون له صفة الربحية.

(نصيحة أحد الخبراء).
د ـ التكوين: من الضـــــــــروري الحرص على 
تكويـــــــــن األفراد في االختصاصات المختلفة، 
وتحديد مجاالته والموارد البشـــــــــرية المناسبة 

لذلك واالحتياجات الحقيقية في مجاله. 
هـ:  العتاد المناسب كأجهزة لالنطالق بها، 
وتحديـــــــــد األطراف التي يمكن التعاون معها: 
المعهد الدولي للتنمية واالبداع (قسنطينةـ  يتوفر 
على الوسائل واالستوديوـ  ويمكن العمل معه 
عن طريق الكراء)، فريق في رحاب النورعين 
مليلة، مركزا لشـــــــــهاب ســـــــــطيف، واستحداث 
استوديو صغير للعمل في العاصمة والشرق 

والغرب. 

ز  نجـــــــــا وإل
يـــــــــة ذلك ال بد مـــــــــن ميزانية  ير تقد

منتظمـــــــــة تعمـــــــــل الجمعيـــــــــة علـــــــــى توفيرها 
لالنطالق. مع التفكير في الرعاية واإلشهار 
بشـــــــــكل محترف، لضمان العمل على مدى 

متوسط (أربع سنوات مثال) دون اختالل. 
ونؤكد على التالي:

إن حاجـــــــــة الجمعية ماســـــــــة إلـــــــــى الحضور 
اإلعالمي (التلفزيوني الفضائي)، لكن ينبغي 
أن ُتحسب الخطوات بشكل دقيق، فليس في 
مقدور الجمعية القيـــــــــام بإطالق قناة خاصة 
بها في الوقت الحاضـــــــــر، ولذلك التدرج في 
تســـــــــجيل هذا الحضور من خالل «برامج» 
متميـــــــــزة، ومادة إعالميـــــــــة هادفة، وتغطيات 
جيدة هو األفضل وهو المقدور عليه .وينبغي 
أن ُتدرس صيغة التعاون مع األنيس بشـــــــــكل 

شامل ومنصف. 
******

عالقة الجمعية مع األنيس:
ما يضبط عالقة الجمعية بفضائية األنيس، 
هو التعاون على االنتاج والتســـــــــويق، ويمكن 
االنطالق من صيغ عادية ســـــــــبق العمل بها 
في التعاون الســـــــــابق بين القنـــــــــاة والجمعية، 

ويمكن اإلشارة إلى بعضها:
1ـ كلمة الجمعية: لرئيـــــــــس الجمعية أو أحد 
نوابه، على أن تكون دورية حســـــــــب مقتضى 

الحال أسبوعية أو مرتين في األسبوع.
2ـ األحاديـــــــــث الروحيـــــــــة ـ اإليمانية: رقائق، 
تهذيـــــــــب ، وعظ الـــــــــخ،  بين 7 و10 دقائق، 

لمشـــــــــايخ الجمعية ومن لديـــــــــه القدرة في هذا 
المجـــــــــال، مع تنويع في تلـــــــــك األحاديث في 
أشـــــــــكال مختلفة: حديث مباشر، فضفضة، 
حديث الروح، رقائق، شروح آلية أو حديث، 

الخ.
3ـ استشـــــــــارات... برنامج يهتم باإلجابة عن 
أســـــــــئلة الناس في كل ما يتعلـــــــــق بحياتهم: 
االجتماعية، النفسية، العاطفية، الدينية، الخ 

..
4ـ البرامـــــــــج الحوارية في شـــــــــكل برنامج أو 
برنامجيـــــــــن على غرار «نـــــــــادي الترقي» أو 

«قضية وآراء».
5ـ الفتاوى المصورة. 

6ـ البورتري التعريفي بشـــــــــخصيات الجمعية 
ماضيا وحاضرا. 

7ـ تحقيقات قصيرة  
8ـ التغطيات والمتابعات. 

9ـ رسائل الملتقى (متابعات تلفزيونية تعالج 
ملتقـــــــــى من المتلقىات التي تنظمها الجمعية، 
من خالل تغطيـــــــــات خاصة لمدة كافية بين 

10 دقائق و15 دقيقة.)
10 ـ في المرجعية العلمائية: عروض لكتب 
ومصـــــــــادر ووثائق تخـــــــــص الجمعية تعميقا 

لمرجعيتها وتعريفا بأدبياتها. 
11 ـ والمجال مفتوح 

ومما نقترح البدء فيه بسرعة 
- اللقاء األسبوعي: حصة أسبوعية 
مـــــــــع رئيـــــــــس الجمعية يلقـــــــــي فيها 
كلمة أســـــــــبوعية وتنشرفي الموقع 
انجاز  الجمعيـــــــــة (تم  وصفحة 

سبع حلقات منها).
استشــــــارات  برنامــــــج   -
وتوجيهات: برنامج اسبوعي 
مـــــــــع شـــــــــيوخ لجنـــــــــة الفتوى 
يجيـــــــــب فيه المشـــــــــايخ عن 
األســـــــــئلة التي تـــــــــرد لموقع 
جمعيـــــــــة العلماء المســـــــــلمين 
(تم انجـــــــــاز مجموعة حلقات 
وكانـــــــــت لها اصداء طيبة/ مع 
الشـــــــــيخ مكركب، أيـــــــــت يونس ـ 

وغيرهما).
- برنامج اللجان: هي سلســـــــــلة من 
البرامج للجان الجمعية المختلفة (المالية 
والتنظيم والتربية) نســـــــــلط فيها الضوء على 
مهام مختلـــــــــف اللجان في جمعيـــــــــة العلماء 

المسلمين، تعريفا وتحفيزا. 
- تغطية الملتقيات المختلفة للجمعية وتركيبها 

ونشرها في شكل فيديوهات في سيديهات. 
- سلسلة مع الشيخ بن يونس ايت سالم في 

االخالق. 
- سلســـــــــلة خطب جامعـــــــــة (ُيختار خطيب 
لمسجد معين من خطباء الجمعية أو الخطباء 
الجادين المؤثرين وتسجل خطبته وتبّث في 

وقت مناسب. 
- مسجد وٕامام (تعريف بالمساجد الكبيرة او 

الحيوية ـ مع االمام (بورتري). 
- شـــــــــموس مغاربية: سلسلة وثائقية مبسطة 
تسلط األضواء على علماء المغرب العربي

- استشارات فقهية يتولى االجابه عن االسئلة 
فيها عدد من االخوة الدعاة واالئمة بشـــــــــكل 
يوصل الرسالة الى الناس في سبيل تصحيح 
عقائدهم وعباداتهم (أئمة ودعاة قسنطينة). 

- برنامج عن المســـــــــجد األقصى مع الشيخ 
يحيى صاري 

- برنامج مذكرات مع بعض اعالم الجمعية 
د عمار طالبي. الهادي الحسني ـ مصطفى 
بوغابة ـ آيت علجت ـ الخ (تسجل قائمة بأهم 
الشخصيات الحية التي تكون محور البرنامج 
علـــــــــى أن يكون مبتكرا فـــــــــي اعداده واخراجه 
ليعطـــــــــي فكرة عـــــــــن حياة واعمال المســـــــــجل 

معهم...). 
- المطلـــــــــوب اقتراحه-علـــــــــى أن يصّب في 

سياسة اعالم الجمعية وخدمة اهدافها). 
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اتصل بي مدير تحرير البصائر يسأل عن مقال 
المرة  هذه  غاب  الذي  اهللا  عبد  حديبي  األستاذ 

وترك فراغا ولهفة وشوقا في نفوس قارئيه ..
بالمستشفى.. وهو  قلبية  أزمة  جاءته  له:  فقلت 

يعاني ويكابد ويصابر...
في  الثالثة  نحن  نجتمع  أن  لنا وعد سابق  كان 
لقاء فكري ثقافي متدفق ماتع ببيت األستاذ رحمه 
اهللا..لكن القدر العظيم شاء غير ذلك..فقد سقط 
وخرس  األبد،  إلى  عبداهللا  األستاذ  يد  من  القلم 
اللسان الذي كان يتدفق بيانا وعمقا وسحرا ودقة 

وجاذبية وتأثيرا...
الحاد  الذكاء  وذاك  الكبير،  العقل  ذاك  وتوقف 
الذي غاص عمقا في الرياضيات الجميلة وشغفته 
ويجسدها..ال  ارسطو  مقولة  يردد  كان   .. حبا 
تجالس إال رياضيا...فقد كان يستثمر االنسحاب 
والمتتاليات  النقطية  والتحويالت  والتحاكي 
ويمزجها  والتقابل  والتشاكل  الدوراني  والمخروط 
وبالبيان  الحياة  ومدرسة  والواقع  بالفكر  مزجا 

العربي المبين..
األستاذ حديبي عبد اهللا مدرسة في الورع والطهارة 
واالنصاف..مع  والعقالنية  والموضوعية  والذكاء 
شخصية ذات بهجة  وهيبة ومرح وتواضع واتقان 

وتفان...
إنسان  أو  مفكر  أي  حياة  في  اختبار  وأصعب 

الجانب المالي..
المالية  الخزينة  في  رئيسيا  مفتشا  كان  واألستاذ 
ابن  قال  متجردا..لهذا  حرا  زكيا  نقيا  ظل  لكنه 
عطاء عن أمثاله ..أنت حر مما أنت عنه يائس 
...عبد لما أنت له طامع..ما بسقت أغصان ذل 
إال على بذر طمع..فرفض كل المغريات وبقي 

محلقا كالنسر فوق الشهوات والشبهات.
مطالعاته  نتيجة  كبيرة  ثقافية  خلفية  ولألستاذ 
بالثانوية  المعلقات وهو  يحفظ  كان  فقد  الواسعة 
الرومي  وابن  والبحتري  المتنبي  ديوان  وكل 
وغيرهم..ومقاالته  درويش  ومحمود  قباني  ونزار 
لقلمه  تشهد  البصائر  بجريدة  البديعة  الرصينة 

باالبداع والتميز والعمق..
وبشرني مدير التحرير الفارس الهمام أنه سيعمل 
على جمعها في كتاب قادم باسم ..كعربون وفاء 

لذاك القلم السامق..
واألستاذ عبد اهللا من أبطال الشطرنج المتميزين 
النادرين وله جوالت وصوالت ودورات وبطوالت..

وقد استفاد الكثير من الطلبة واألطفال من تجربته 
التراكمية في الشطرنج..حيث درس الشطرنج في 

مدرسة المنطلق ببوسعادة ومدرسة المنير..
واالبداع  والعالقات  بالحياة  الشطرنج  ربط  مع 
الخاليا  شباب  على  والمحافظة  والفكري  اللغوي 

العصيية وتنمية الذكاء وقوة المالحظة.
له  السياسي لألحداث  التحليل  وحتى في ميدان 
آراء رصينة ال تنساق وراء العواطف والشعبوية 
ونظرة  تام  استقراء  على  بناء  واالرتجالية..بل 

شمولية موزونة.
ورمز  الشطرنج  وعبقري  الذكاء  أستاذ  اهللا  رحم 
والكرم  العميق  القلم  وفارس  والطهارة  الورع 

الفياض..
ورزقه اهللا رضاه والجنة ..

وحشره اهللا مع أهل االبداع والهمم العالية.
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 èÓ€ من الظلم أن يصارح اإلنســــــان
نفسه ويعاتبها عندما تقدم على 
ــــــرر، ألن ما هو ضروري  تجــــــاوز غير مب
ــــــذر المرء بجهله، فالجهل  من الدين ال يع
باإلســــــالم في دياره ليس بحجة ألنه دين 
اجتماعــــــي يؤمن بالمجتمع ولم ينعزل عن 
ــــــاة والناس بل كان مرشــــــدا وموجها  الحي
لألفراد والجماعات فهــــــو كل ال يتجزأ، لذا 
ــــــي هذه الحالة هي أحســــــن  فالصراحــــــة ف

الحلول.
كثيرة هي التصرفات المشينة التي ال تمت 
للدين والعرف بصلة بدأت تزحف وتلتصق 
بالمجتمـــــــــع في صورة تلويـــــــــث البيئة، حيث 
ضعفت أبصارنا على الرؤية، نمشـــــــــي في 
شـــــــــوارع وأحياء وهي مزروعـــــــــة بكل أنواع 
القمامات ومخلفـــــــــات األطعمة التي مكانها 
األصلي داخل حاويات القمامة ناهيك عن 
البعوض الذي وجد ضالته، إنها الالمباالة 

عندما تصنع موتها .
ترتبط رعاية البيئة بعلم السلوك في دين اهللا 
تبارك وتعالى وعلـــــــــى اعتبار أن هذا الدين 
هو السلوك، فالعلوم االجتماعية برهنت على 
أن الالوعي يحدد القسم األكبر في السلوك 
الفـــــــــردي، والخالف بيـــــــــن الالوعي والوعي 
أن هذا األخير يريـــــــــد تغيير هذا الواقع إلى 

األفضل واألحسن بينما األول يريد تكريسه 
وتثبيته .

إننا نحتـــــــــاج أكثر من أي وقـــــــــت آخر إلى 
التركيز الحقيقي لوضع كل شيء أمامنا من 
خـــــــــالل البصيرة الحية المتمثلة في إنارة كل 
المصابيح التي أطفئت في عقولنا، ألن ما 
نراه عصيان وتمرد علـــــــــى البيئة، وقد ناط 
المولى تبارك وتعالى بالمسلمين إزالة األذى 
عـــــــــن الطريق، فهي مســـــــــؤولية الجميع، فال 
تتخلـــــــــى عن موقفك في المســـــــــاهمة إلى ما 
هو أفضل، فمن الســـــــــفه أن يطلب الفرد منا 
حقه المشـــــــــروع وينســـــــــى أن عليه واجبات، 
فمظاهر التســـــــــيب والالمباالة أصبحت شبه 
عادية نتيجة تدني الـــــــــذكاء واألمية الثقافية 
عند البعض أصلح اهللا أنفسهم فكيف نفسر 
هذه التصرفات المنتشرة بشكل غير معقول 

وغير مقبول.
رمي وتكديس القمامات بشكل عشوائي في 
الطرقـــــــــات واألماكن العامة، رمي المخلفات 
من نوافذ السيارات، يستريح الفرد في فضاء 
عام أو ساحة خضراء لبعض الوقت وعندما 
يغادرها يترك فيها مخلفات أطعمته في نفس 
المكان، بالنســـــــــبة إليه تخلـــــــــص منها، لكنه 
أضر بمن يأتي بعده وهو يدري أنه يتقاسم 
ذلك الفضاء مع اآلخرين، نتجاهل مياه تبذر 
وتراق وقد نشتاقها في حر الصيف، ونفس 
الشيء بالنســـــــــبة لنور في ضوء الشمس وال 
نبـــــــــادر إلطفائه وقد نفقـــــــــده في الظالم، إنه 

شـــــــــيء يلفت نظر كل مواطـــــــــن غيور من 
خالل عالمة اســـــــــتفهام يضعها؟ متى نخرج 
من هذا اإلطار الذي وضعنا أنفســـــــــنا فيه، 
أمـــــــــر يســـــــــتدعي اإلدراك والتســـــــــاؤالت لعله 
في لحظة من اللحظـــــــــات يتحرك الضمير 
ليضع حدا لهـــــــــذه الظاهرة التي تفاقمت وما 
عادت تحتمل نتيجة إدماننا على هذا النوع 
من الســـــــــلوك والتي ال تـــــــــكاد تنجو منها أي 

منطقة.
نريـــــــــد أن نرى صورة مشـــــــــرقة تمثل النظافة 
في أرقى معانيها والشـــــــــوارع بوجهها الحسن 
الوضـــــــــاء فالجزائر هي أصدق صورة يمكن 
تخيلها عن الخيرات، تســـــــــحر بروعة بهائها 
وحسن منظرها، لقد نسينا أو تناسينا عادتنا 
وأســـــــــاليب حياتنا الســـــــــابقة في التعامل مع 
البيئة أن هـــــــــذه األمة أمة الطهارة ودين اهللا 
هو الســـــــــياج فكلنا مطالبون في المســـــــــاهمة 
في تطهير شـــــــــوارعنا وأحيائنا والقضاء على 
هـــــــــذه المناظر المزعجة ليعـــــــــود لها نقاءها 
وصفاءها، فالتربية الحديثة وســـــــــيلة فضلى 
في فرض حضورنا اإلنســـــــــاني، فكلما تقدم 
هذا األخير قلت ســـــــــلبياته صدق رسول اهللا 
صلـــــــــى اهللا عليه وســـــــــلم حين قال في حيت 
أبي هريرة رضي اهللا عنه: ((إن اهللا ال ينظر 
إلى صوركم وأقوالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 

وأعمالكم )) [البخاري ومسلم].
كما ال يفوتنا في هذا المقام أن ننوه ونبارك 
ونشجع كل المسابقات الحضارية المتنوعة 

التي تنظمها بعض لجان الحركات الجمعوية 
هنا وهناك المتمثلة في أنظف قرية، أنظف 
حي، أنظف شـــــــــارع، كل هـــــــــذا يعتبر رقيا 
وارتقـــــــــاء، الغايـــــــــة منه غرس ثقافـــــــــة الحياة  

والسمو نتمنى أن يعم كل المناطق .
وفـــــــــي الحديـــــــــث الصحيح قـــــــــال صلى اهللا 
عليه وســـــــــلم ((ال يشـــــــــكر اهللا من ال يشكر 

الناس)).
• حماية البيئة من أكبر مشكالت العصر، 
فهـــــــــي ملكيـــــــــة عامـــــــــة يتوجب علـــــــــى الكل 
المحافظة عليها فامضي مع المصلح حيث 
يمضـــــــــي فإن طريقه ترويـــــــــض للنفس على 

المكارم .
• دور القدوة له أهمية على كل من ينشـــــــــد 
في المجتمع الصورة المشـــــــــرقة التي تتمثل 
فيها القيم الفاضلة، فالمراهنة على عقالنية 
اإلنسان لتجنب هذه الكارثة، فالبيئة النظيفة 

تقل فيها األمراض .
• نركز علـــــــــى النظافة داخل بيوتنا وأحوارنا 
ونهمل محيطنا الخارجي بتلويثه بغير وجه 
حق، فالبد من خوض معركة مع أنفســـــــــنا 
لتطهيرها ألن هذا التصرف مخالف لطبيعة 

الحرية الشخصية وروح العصر.
• تعلم كيف تكرم وال تسيء وكيف تبني وال 
تهدم وكيف تحافظ على البيئة وال تســـــــــيء 
إليها وكيف تســـــــــمو وال تنحـــــــــدر فابتعد عن 

التصرف البذيء ألنه بالتعود يتعفن.
 واهللا وراء القصد وهو يهدي السبيل .
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العالـــــــــم منذ األزل عاش والزال يعيش حمالت 
الهيمنـــــــــة واالكتســـــــــاح، التي تترجـــــــــم وتعكس 
مدلوالت التســـــــــابق في بســـــــــط النفـــــــــوذ، وهذا 
البســـــــــط األكيد في فلسفته أنه يتسم بالالعدل 
وعــــــــــدم القســـــــــط واألنانية، وتبعـــــــــا لهذا بنيت 
حضـــــــــارات ودفنت أخـــــــــرى ودمرت حضارات 
وتالشت شعوب وقويت أخرى وتعنتت، غير 
أن اإلســـــــــالم ببزوغه كان فجرا ســـــــــاطعا بنور 
فكره البناء الهـــــــــادف إلى الرقي والتقدم متخذا 
من احترام اآلخـــــــــر مبدأ له فذاع وبلغ القلوب 
ببلوغه اآلذان واألبصار، نبي ورســـــــــول كريم، 
علم البشر دروسا وعبرا صلحت وتصلح لكل 
زمان ومـــــــــكان فأوصى بمكارم األخالق وكان 
مثاال وأنموذجا كامال متكامال لها، حث على 
العلـــــــــم ودعا إليه، هو ومن تبعه من بعده من 
أصحابه فكان عصر قوة وحضارة أضعن لها 
أقوى الملوك وأشـــــــــدهم، وبتزامن األزمنة من 
بعد،  بدأت تتغير التفاعالت الحضارية وتنتج 
نتاجات كرســـــــــت التردي والوهن الذي أصاب 
أمتنا اإلســـــــــالمية،  نتيجة لنقص في إدراك ما 
كان يجـــــــــري من حولنا ومن تحوالت حضارية 
كنـــــــــا غير مدركين لهـــــــــا ، فتطورت حضارات 
أخرى وطغت وتجبرت وشيئا فشيئا أصبحت 
أمة اإلسالم في وضع الضعيف غير المقتدر 
على تســـــــــيير ما كان يرمى به من وهن ومن 
أســـــــــقام، فتكرس لدى جـــــــــل أبنائها ومعظمهم 
مبدأ الخنوع واالستســـــــــالم للقدر المحتوم، هو 
قدر موهون وعليل مســـــــــقوم، مورســـــــــت علينا 

كل أفعـــــــــال التطـــــــــور والتقـــــــــدم ورمينا بأهش 
الســـــــــلوكيات، وجهت أفكارنا  الثقافات وأسوء 
نحو فهم المؤامرات وخلق التناقضات وضياع 
الثقـــــــــة واألمانات، فصارت بنيـــــــــان أمتنا بينها 
فراغات وانسدادات ومتاهات، وخلقت أزمات 
وخالفـــــــــات، وكل هذا ما هـــــــــو إال في صالح 
أصحاب تلـــــــــك الحمالت التـــــــــي تبغض بناء 
األمم وتقـــــــــدم الحضارات األخـــــــــرى، وهذا ما 
عكسته كل الحمالت اإلستدمارية التي زحفت 
على األوطان والبلدان فشردت وقتلت ويتمت 
ورملـــــــــت، نهبت الخيرات واســـــــــتغلت الثروات 
واســـــــــتعبدت بنو البشـــــــــر األحرار، وفعلت كل 
مشين ولعين فرضت القيود واألغالل وفرضت 
منطقها اإلســـــــــتدماري على أصحاب األوطان 
وجعلت قوتها في فرقتهـــــــــم وثراءها في فقرهم 
وعزتها في ذلهم وهوانهم، وخوفا من زوال كل 
هذه النعم والنفوذ، عمدت القوى اإلســـــــــتدمارية 
إلى تخطيط كل ما يمس ويزعزع ثوابت الهوية 
لكل أصحـــــــــاب أرض اغتصبتها، فســـــــــممت 
الثوابت واألســـــــــس العرقية للكيان عبر العديد 
مـــــــــن المخططات التي نجحت كليا لوال جهود 
األخيار من أصحـــــــــاب األوطان، ولهذا عانوا 
ما عانوا من ويالت التصدي وحمل مشـــــــــعل 
الكفاح الفكري من أجل الحفاظ على الثوابت 
ومقومـــــــــات الكيان الوطنـــــــــي الخالص، ومن 
أمثلة ذلك ما شـــــــــهدته المعركة الضارية بين 
المســـــــــتدمر الفرنسي وأعالم الجزائر الوطنيين 
الخالصيـــــــــن الذين عملوا علـــــــــى الحفاظ على 
ثوابت ومقومات الهويـــــــــة الجزائرية ولعل هذا 
تأتـــــــــى من خالل رؤيتهم وٕادراكاتهم الصحيحة 
لخطورة ما يحاط ويحاك ضد الهوية والثوابت 
ومـــــــــا تلعبه هذه الورقة من رهان اســـــــــتراتيجي 
متعلق باســـــــــتمرارية الجزائـــــــــري كوجود وعلى 
رأســـــــــهم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
ورغم هذا النزاع الشديد بين اإلستدمار وأعالم 
الوطنية والهوية الذين تمسكوا بمسعاهم النبيل 

إال أن اآليـــــــــادي التدميرية مســـــــــت العديد من 
النقاط الحساســـــــــة في مقومات بناء الشعوب 
وتماســـــــــكها وحـــــــــدث ذلـــــــــك عبـــــــــر العديد من 
المســـــــــتويات واألوجه، فحاول تشـــــــــويه اللغة 
فأدخل كلمات تســـــــــيء إلـــــــــى تاريخنا وثورتنا 
ورموزنا وتزرع الشـــــــــك في مـــــــــا حققناه وحققته 
األمـــــــــم الرافضـــــــــة لإلســـــــــتدمار فصنع وحرف 
األلقاب لبث الفرقة  وزرع االغتراب في الذات 
فصار الفرد غريبا عن لغته ودينه، والدين هو 
اآلخر لم يســـــــــلم من بطش اإلستدمار فعانى 
دين اإلسالم على أرض اإلسالم ما عانى من 
حمالت التشويه والسعي إلى التضليل فصنع 
اإلستدمار الكثير من التوجهات وبث األفكار 
المبتدعة ليمارس ســـــــــيطرته  الدخيلة والطرق 
على أهـــــــــم غـــــــــذاء روحي وفكري للشـــــــــعوب 
النبيلة أال وهو الدين، وبهذا اســـــــــتعبد البشـــــــــر 
ســـــــــابقا وســـــــــاقهم قطعانا ليجهدهم بكل ما هو 
شـــــــــاق في بالده التي بنيـــــــــت بعرق اإلجحاف 
واالســـــــــتغالل البشـــــــــع، وصاغ كل ذلك الحقا 
في شكل جديد من أشـــــــــكال استغالل المورد 
البشـــــــــري لتلك األوطان وتسخيرها في خدمته 
وخدمـــــــــة صالحه، فمد يده ألفـــــــــراد النخبة من 
األمة فعبث بكل ما يساعد على استقرارها في 
بلدانها وتشـــــــــجيع عطائها وخلق لديها القابلية 
للخروج مـــــــــن أوطانها لتهاجـــــــــر نحو أوطانه 
فاتحا لها األبواب ليستنزف طاقات هو يخاف 
أن تكـــــــــون محركا نهضويا لتلك األمم لكن لن 
يفلح ولن ينجح ألن وطنية هؤالء مؤصلة في 
داخـــــــــل وعمق كل واحد منهـــــــــم، وأخذ يمارس 
دور األبويـــــــــة والكفيـــــــــل آخذا هـــــــــذا الدور من 
أدبياته المبنية على االســـــــــتحواذ غير الشرعي 
الغاصب، وبكل الطرق يعبر عن تلك النزعة 
البغيضـــــــــة التـــــــــي بالرغم من مـــــــــرور األزمنة 
مازال يصيغها في قوالـــــــــب مختلفة، وبالنظر 
إلى كل هـــــــــذا ولعل ما لحق من تضرر ألهم 
مقومات الشـــــــــعوب يبقى يبـــــــــث آثاره ويمارس 

مفعوله عبر األجيال الالحقة، فيتفشى الوهن 
ويطول وينتقل فيصاب جســـــــــد األمة بمرض 
يمنع كل بناء قوي قويم ويحول دون التجانس 
واالنسجام فتضعف األمة وتعتل عبر األزمنة 
وبهذا تكـــــــــرس القوة للقوي ويحتكرها لنفســـــــــه 
ويكرس الضعف والتردي للضعيف وينســـــــــب 
له، ونظرا لكل هذا وجب على الشعوب التي 
عانت ويالت اإلستدمار األرعن أن تعود في 
زمننـــــــــا هذا خطوة إلى الوراء هي خطوة الزمة 
وضرورية ، فتعالج ما ألحق من أضرار بأهم 
الركائـــــــــز والمقومات فتصحـــــــــح وتعزز، وهذا 
يتعلق بخطوة إجرائية أولى تتمثل في ضرورة 
تشخيص كل الركائز وتحديد األضرار الملحقة 
بها، وٕاعـــــــــداد ما يمكنه مـــــــــن معالجتها ورأب 
الصدع فيها، والسهر على تنفيذ كل ذلك وفقا 
لما يجـــــــــب أن يكون بال تهـــــــــاون وال تردد وال 
تراخ وستنعكس النتائج على المدى المتوسط 
إن لم نقل القريب، فتحصن البرامج التعليمية 
وتنقح وتعزز وستحل مرحلة تالشي االغتراب 
فيضعف الوهن وتحد قدرته ويبدأ في التالشي 
فتقـــــــــوى أجيال األمة وتقـــــــــوى معها الضمائر،  
وتصحا العقول التي عانت وعانت من أوهام 
الوهن المتفشـــــــــي ويتغلب الصالح العام على 
الخاص بروح الضميـــــــــر العام منه والخاص، 
والمنطق يفرض أن نقطة االنكسار إذا رممت 
عاد البنيان للوقوف، وهكذا نأمل أن تقوى تلك 
الشعوب المضطهدة بقوة اإلستدمار بمختلف 
أوجهه وطرقه، فإصالح ما دمر كفيل لجعل 
األمة تقف وتزدهر وتتقدم وللوطن حق علينا 
أن نذود عنه في وجه كل من يهدف إلى النيل 
منه ومن وحدته  فمقومات النهضة من تعزيز 
مقومات الهوية، وســـــــــتكون أقالمنـــــــــا وأفكارنا 
بحول اهللا تعالى في خدمة هذا الوطن العزيز 
المفـــــــــدى ضد أي محاولـــــــــة تدخل تعبث ببناء 
وانســـــــــجام أبناء هذه األمة األبية، حفظهم اهللا 
تعالى وأدامهم ذخرا وسدادا لها ووفقهم.       

@Ô„aÜœ@Ú‰fle@N@c
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سألني صديق قديم: لو لم تكن طبيًبا، ماذا كنت تحب أن تكون؟ فقلت على 
الفور: طبيًبا!

إال  العلم  يفهم  ال  فهو  تعجبه،  سر  وأدركت  قولي،  من  وتعجب صاحبي 
على أنه جزٌر معزولة، يفصل بينها حواجز، فال تبغي جزيرة الطب على 
جزيرة األدب والفكر والفنون، ولعله مخدوع ببدعة (التخصص) التي تعني 
االنغالق في مجال معرفي، ويجعل من صاحبه (تقنًيا) أو (حرفًيا) مادام 

يأكل الخبز بشهادته...
ويا أسفاه، فإن هذا الفهم المعوّج هو الطاغي بين عموم الناس، وهي ظاهرة 
شبهها المرحوم مالك بن نبي بـ(األمّية الجديدة)، فإذا كانت األمّية القديمة 
األمّية  فإن  والكتابة،  القراءة  وأبجديات  الهجاء  حروف  األمي  تلقين  تعني 
الجديدة، شاخصٌة في هؤالء (المتعالمين) الذين ال ينظرون للثقافة إال من 
أنها  أو  لقب وشأن في مجتمعه  ذا  المتعلم  أن يكون  التافهة:  الزاوية  تلك 

شهادة لكسب القوت...
والحق أن سؤال صديقي جعلني أقّلب في صفحات ذاكرتي، وعدت أبحث 

عن السبب الذي ساقني في طريق دراسة الطب؟
وتذكرُت ذلك الرجل الطيب الدكتور بلقاسم بلعيد، رحمه اهللا، فلقد كان جارنا 
وكنت تلميذا في المرحلة المتوسطة، وكان عدد األطباء قليال في المدينة، 
وكان هو ما يزال طالبا في السنة الرابعة أو الخامسة في كلّية الطب، وكنا 
نلتقيه في مسجد الحي إذا عاد في فصل الصيف أو عطلة الشتاء، وكنت 
على  ليكشف  بيوتهم  إلى  يأخذونه  الصالة،  عقب  ينتظرونه  الناس  أرى 
المرضى، وبعضهم ينتظره في الليل أو النهار أمام بيتهم، واستمر الرجل 
على هذه الحال حتى بعد تخرجه، وكان يحاول إرضاء جميع الناس، وأحياًنا 
تتدخل عائلته في صرف بعض الناس، لكنه لم يكن يستطيع أن يصرف 

أحدا بنفسه...
وألجل ذلك نشب حُب الطب في نفسي، بل إنني لم أعجب من قول اإلمام 
ابن قّيم الجوزية وهو يشير إلى رفعة قدر علم الطب، وذلك في تفسيره لآلية 
الكريمة «ن وَٱلَقَلِم َوَما َيسُطُروَن» (القلم/1)، يقول ابن قّيم: (...قلم طب 
األبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة، وترُد إليها صحتها المفقودة، وتدفع 
به عنها آفاتها وعوارضها المضادة لصحتها، وهذا القلم أنفع األقالم بعد قلم 

طب األديان وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضرورة)...
ولقد سمعت أحدهم يعّرض بالدكتور بلعيد، رحمه اهللا، بعد أن فتح عيادته 
 ،(cabinet) عيادة  الكلمة  وظاهر  (كابينه)،  فتح  لقد  قائًال:  الخاصة، 

وباطنها االسم الدارج للمرحاض!
عمله،  مقابل  بأجرة  طالب  فإذا  بالمجان،  خدمته  قّدم  ما  محترم  والطبيب 
أصبح شيطاًنا شجًعا، وتجد الناس يسألونه في كل مكان، وأحياًنا يتعّرض 
بـ(الدكتور) أو(الحكيم) حتى يتذكر  لمواقف حرجة، فما ان يناديك أحدهم 
من حولك أمراضهم وأمراض ذويهم، من ذلك أن زميًال لنا صاحب عيادة، 
وكنا في حفل زفاف، ناداه أحدهم: يا حكيم كنت أبحث عنك، فقال الطبيب 
في حياء: مرحبا، فإذا بالرجل يكشف عن بطنه ويسترسل في شرح أعراض 

مرضه...
بالرجل يتمدد على أريكة  العيادة، فإذا  الطبيب: غدا أفحصك في  قال له 
المواقف  وهذه  موجود!  والمكان  هنا  أنت  العيادة،  ولَم  ويقول:  منه،  قريبة 
يتعرض لها األطباء في المتاجر والمحالت ووسائل النقل ومكاتب اإلدارات، 
فإن سلم من كل ذلك فالهاتف يرن بسبب وبغير سبب، وويح من يتنصل 

من مهمته اإلنسانّية الشريفة!
ومع كل ذلك ترى من ينعت األطباء بأبشع األوصاف، ألنهم يتقاضون أجرة 
عن عملهم (البسيط)، فيقولون في عشر دقائق أخذ الشيء الفالني، ومرة 
وجدت خالي مكتئًبا وساخًطا على طبيب وصف له دواء واحدا وأخذ منه 

أجرة الفحص، وقال كيف يأخذ كذا عن سطر في ورقة فيها مرهم واحد؟
ويحدثك األطباء بأغرب القصص مع مرضاهم، فبعضهم يدفع ثمن الفحص 
بورقة نقدية مزورة، وسيدة تدخل مع ابنها، وتوهم الطبيبة أنها ستجلب ابنها 

الثاني للفحص فتذهب بال عودة دون أن تدفع...
وهذا ال يعني أن كل األطباء لم تلحق بهم آفة الجشع، فتجد من يحدثك عن 
طبيب يطلب من المريض فحوصات مخبرية، ويدفع أجرة الفحص فإذا عاد 
بنتائج المخبر طلب منه ان يدفع مرة أخرى، وكذا األمر فيما يتصل بمواعيد 
فحوص المراقبة، حينما يطلب الطبيب من مريضه مراجعته بعد أسبوع أو 

شهر للتأكد من فاعلية العالج...
هذا الوضع عرفته أوربا في عصورها الوسطى، وتجد سخرّيات الذعة في 
حق األطباء عند موليير، وٕاشارات عند بلزاك، لكن الحاصل في مخيالنا 
الشعبي أن األعمال الثقافّية والتي ال تتطلب العضل المفتول وتصبب العرق 
ال تستحق أن يأخذ عنها صاحبها أجرًا، ولعل أول من كتب عن هذه القضية 
هو الشيخ ابن قيم الجوزية في كتابه: (الُطرق الحكمّية)، حيث أشار لوجوب 

فرض أجر مقابل هذه الجهود.
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 Â€ يدوم صفو ذلك االجتماع
إلـــــــــى األبد، فطال الزمن 
أو قصـــــــــر، ســـــــــتتبدل األحوال، 
السياســـــــــية  الكيانات  وستشـــــــــرع 
القائمة فـــــــــي التداعي، على وقع 
تغالب عنيـــــــــف بين العصبيات، 
تدول به أوضاع الناس إلى حال 
غير ذلك الحال؛ فُتنتزع السلطة 
من أيد وتوضع في أخرى، وتولد 
دولة حادثة علـــــــــى أنقاض دولة 
آفلة، في حركـــــــــة دائبة ال تهدأ. 
ولـــــــــو أن ســـــــــلطان عصبية امتد 
قرونـــــــــا من الزمـــــــــن، فمرجعه ال 
محالة إلى ضعف وهوان وتبدل، 
في نامـــــــــوس، طبيعي ال يحابي 
وال يماري، ﴿وتلك األيام نداولها 

بين الناس﴾.
في مشـــــــــهد قيام الـــــــــدول وزوالها 
الناس، حكاما  يســـــــــتغرق أغلب 
ومحكومين، في الزمن ال عبره؛ 
ألنهم ال ينظرون عادة في سنن 
تعاقب األجيـــــــــال قبلهم وبعدهم، 
وال يتدبـــــــــرون غالبـــــــــا كيف زال 
الملك عن غيرهم ووصل إليهم. 
بل ينحصـــــــــر اهتمام جل الرعية 
في أحوال عيشها ما بقيت حية 
علـــــــــى األرض، وال يبعـــــــــد نظر 
راعيهم أكثر من تدبير شـــــــــؤون 
المخاطر  مـــــــــن  ملكه وتحصينه 
المحدقـــــــــة، أمال فـــــــــي البقاء إلى 
أجل غير مســـــــــمى، غافال عن 
الزوال الذي يترصده. ولو فطن 
هؤالء وأوالئك ألدركوا أن النهاية 
قدر محتوم وٕان طال ملكهم، وأن 
الموت مدركهم وٕان تخطاهم إلى 

غيرهم.
هكذا كان بنـــــــــو أمية في دولتهم 
عصبية  واألندلس،  المشرق  في 
دان لهـــــــــا العرب والعجم، ثم زال 
ملكهم إلى بنـــــــــي العباس الذين 
انتصروا عليهم  غالبوهم حتـــــــــى 
واجتثـــــــــوا ســـــــــلطانهم وصوال إلى 
كانت  وهكـــــــــذا  المغـــــــــرب.  بالد 
الصولـــــــــة لكتامـــــــــة القائمة على 
دولة العبيدييـــــــــن، ثم دالت لبني 
الموحدون،  فالمصامـــــــــدة  حماد، 
فبنـــــــــو مرين... كلما  فبنو زيان 
قويـــــــــت عصبية لعنـــــــــت أختها، 
حتى أدركهم جميعا الفناء بغلبة 
العثمانيين، الذين تالشى ملكهم 

أعداؤهم؛  بعدهـــــــــم  مـــــــــن  وورثه 
فاعتبروا يا أولي األبصار.   

أذّكر بهذا مـــــــــن يهمه األمر في 
الجزائر، والجزائر لم يشذ أمرها 
الكونية، حتى  الســـــــــنة  عن تلك 
بعد «استقاللها» عن فرنسا، ولم  
تفلح األسماء في ستر المسميات، 
وقد كانت العصبيات في التاريخ 
تحكـــــــــم بأيد عاريـــــــــة، وهي اليوم 
تتحكم من خـــــــــالل دمى الهية. 
فلـــــــــم يخف شـــــــــعار «الجمهورية 
الجزائرية الديموقراطية الشعبية» 
إلـــــــــى األبد من يتحكم بهذا البلد، 
وال أبقى الزمان لستائر النسيان 
باقية، بعد أن تســـــــــاقطت كأوراق 
الخريـــــــــف واحـــــــــدة تلـــــــــو أخرى؛ 
حكم  الذي  والدســـــــــتور  فالميثاق 
به الحزب الواحد ثالثة عقود ما 
كان ليقنعنا بأن الجزائر دولة ال 
تحكمها مـــــــــن وراء ذلك عصبية 
قاهـــــــــرة. ولـــــــــم تكـــــــــن الصيحات 
الرافضة اليوم للدولة العســـــــــكرية 
إال اقترابا من كشـــــــــف الحقيقة، 
حقيقة أن العصبية الشاوية هي 
المعنيـــــــــة بذلك النـــــــــداء؛ لكونها 
عصبية تســـــــــتحكم في المؤسسة 

العسكرية.
قـــــــــوام الجيش الوطني الشـــــــــعبي 
أبناء الجزائر كلهم، لكن الهيكل 
العظمي لهذه الجيش قوامه أهلنا 
من النمامشة في األوراس األشم، 
الذين يرضعون لبان العســـــــــكرية 
المهـــــــــد ال يزالون،  فـــــــــي  وهـــــــــم 
ويغريهم الســـــــــالح وهم يافعون، 
ويلبســـــــــون لباس الجندية فتيانا، 
المناصب  أرفع  ويتدرجون حتى 
كهوال وشـــــــــيوخا، مـــــــــن دون أن 
للناس عصبية جمعتهم  ُيظهروا 
على حكم الجزائـــــــــر، أو يعاملوا 
غيرهم بمزاج حـــــــــاد موروث إال 
من وراء أســـــــــوار الثكنات؛ لذلكم 
تراهـــــــــم قـــــــــد آثـــــــــروا الحكم خلف 
مدنيين  للواجهة  ودفعوا  الستار، 
مواليـــــــــن من مختلـــــــــف المناطق 
والعصبيات، جعلوا منهم صمام 
أمان في الملمـــــــــات، أو مخفف 
عليهم  تشـــــــــتد  الصدمات عندما 

الضربات.
فيا أهلنا في األوراس األشـــــــــم! يا 
مـــــــــن لبيتم نداء الجهاد يوم نادى 
المنادي، وقدمتم للجزائر ما يعلم 
الجميع أنكم قدمتـــــــــم ولم تبالوا، 
ومضيتـــــــــم علـــــــــى الـــــــــدرب حتى 
انتصرتم؛ فحمـــــــــد الناس لكم ما 
بذلتم، وكتب عنكم التاريخ أنكم 
أديتم ووفيتم. ثم آتاكم اهللا فضال 

من عنـــــــــده بحكم هـــــــــذه البالد، 
فحفظتم أرضها وبحرها وسماءها 
كما تحفظ األســـــــــود األشـــــــــاوس 

عرينها وأشبالها وال تزالون.
أهـــــــــل  وأنتـــــــــم  نصارحكـــــــــم- 
بأنكم تحملتم شـــــــــأنا  للصراحة- 
خيار  عنـــــــــه  يســـــــــتنكف  عظيما 
قبلكم وبعدكـــــــــم، ووضعتم أمانة 
فـــــــــي أعناقكم ســـــــــتثقلكم إن أنتم 
قصرتم. وهل فعال أديتم واجبكم 
تجاه من حكمتم كما في جهادكم 
صنعتم؟ اللهم ال! ألن الجزائر، 
وطنكم، يئّن تحت وجع مستمّر، 
جراء السياســـــــــات التي انتهجتم، 
والحقوق التي ضيعتم، والمظالم 
قارفتم. وهل هنالكم أعظم  التي 
من اإلسالم الذي تخطيتم وبغيره 
ولعصابـــــــــة جثت على  حكمتم؟ 
صدور أهلكم عاقرتم طويال وما 

زلتم.
أيها الضباط في جيشنا الباسل! 
أيرضيكم أن شـــــــــعبكم خرج عن 
بكـــــــــرة أبيه يـــــــــوم خـــــــــرج، والتجأ 
إليكم طالبا الفكاك والفرج؛ ففرح 
بتلبيتكـــــــــم النداء أيما فرح، وتدثر 
بحضنكـــــــــم الدافئ يوم ناصرتموه 
برجولة أمام المأل. ولكنه سرعان 
ما دّب بين جوانحه فقدان األمل، 
وتذوق مـــــــــرارة خذالن منكم، لما 
أحس أنكـــــــــم فيما مضيتم به من 
ســـــــــبيل قد أخطأتم. وهي سبيل 
قد جربها شـــــــــعبكم وكوته بنارها 
وكوتكم. فما أنتـــــــــم قائلون لربكم 
وهو قائـــــــــل لكـــــــــم: ﴿أفرأيت إن 
متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا 
يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا 

يمتعون﴾.
أيها الناس! لقد جرب شعبنا كل 
مجرب في إصـــــــــالح الحكم في 
البالد، بال طائل طاله أو بارقة 
أمل، وعجبـــــــــي منه كيف أنه لم 
يكل ولم يمـــــــــل! وتراني أراه بدأ 
يتلمس ولو من بعيد خيوط الحل، 
بعدما طفق يتحسس في نفسه قوة 
لم يرعها باال فيما سلف، هويته 
العشائرية وعصبيته القبلية، وقد 
رآها خط دفاعه الجعلي، فلم ال 
يأوي إليه ويحييه؟ وأراه إن فعل 
واستمر، سيجد من تنوع القبائل 
في الجزائر أحسن معين له على 
النجاة من الوهدة التي وقع فيها. 
وقد ال يجد من يشكو شعبنا منه 
إلى اهللا ما ضّر، خيرا مما وجد 
الســـــــــابقون من الشاكين منهم أو 

هو أمّر. 
*أستاذ جامعي
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ذكرنا في مقالنا السابق أن العلوم اإلسالمية؛ 
أي العلـــــــــوم التي نشـــــــــأت في ظـــــــــل الحضارة 
اإلسالمية نابعة من الرؤية اإلسالمية للكون 
والحياة، ونشـــــــــات مســـــــــتمدة خلفيتها الفلسفية 
ومنهجيتهـــــــــا من التوحيد باعتباره مبدأ للمعرفة 
والقيـــــــــم واالجتمـــــــــاع كما هو مبـــــــــدأ لالعتقاد. 
ولكن نشـــــــــأة العلوم المعاصرة في جو الصراع 
بين الديـــــــــن والعلوم أدى إلـــــــــى تفكك المعرفة 
وتناقض حقول المعرفة وتباعدها عن بعضها 
البعض، وكذلك بفعل توســـــــــع المعرفة ونشأة 
حقـــــــــول معرفية كثيرة، ممـــــــــا أدى إلى أزمات 
معرفية كثيرة، دفعت فالســـــــــفة العلم والعلماء 
في مختلف التخصصات إلى االنتباه إلى أن 
كثيرا من العلوم بينها صلة وبينها تداخل، وأن 
بعضها يكمل بعضا، مما جعلهم يدعون إلى 
ما يمســـــــــى بالبحث البينـــــــــي أو التناول البيني 
الذي صار   ،(interdisciplinarity) للعلوم 
اتجاهـــــــــا رائجا في المعرفـــــــــة المعاصرة، لعدم 
كفايـــــــــة العلوم منفردة تناول الظواهر والقضايا 

المتعددة األبعاد المتشابكة العوامل.
وكمـــــــــا يقـــــــــول الدكتور محمـــــــــد صالحين فإن 
قٌة،  الدراســـــــــات البينية هي بحوٌث علميٌة ُمعمَّ
ال يقنـــــــــُع أصحاُبهـــــــــا باالكتفـــــــــاء بالتخصص 
ون الكشـــــــــَف عن  الدقيـــــــــق؛ منفـــــــــرًدا، بل يتوخَّ

مناطق التخوم: (التجاور، التالقي، التقاطع، 
التشابك، التقارب) بين العلوم، وهي دراساٌت 
تجمُع بين النظرة التخصصية الدقيقة، والنظرة 
الموسوعية الشاملِة، وتؤمُن بالتكامل المعرفي 
بين كافـــــــــة العلوم، وترى أن هذا التكامل بات 
ضـــــــــرورًة ِمْن ضرورات المنهج العلمي النافع، 

في هذا العصر.
فالدراســـــــــات البينية ال تقتصـــــــــر على ِصْنف 
من العلوم، دون آخر، بل يمكن اكتشـــــــــاُفها، 
وتســـــــــخيرُها، بين كافة العلوم اإلنســـــــــانية من 
جهة، وكافـــــــــة العلوم الكونية من جهة أخرى، 
وكافة العلوم التطبيقية من جهة ثالثة. وتكمن 
ـــــــــُر بمنهاجية جديدة؛  أهميُتهـــــــــا في كونها ُتَبشِّ
تتضافُر فيها كافُة العلوم؛ لخدمة اإلنســـــــــان، 
وتيســـــــــير اســـــــــتخالفه فـــــــــي األرض، وتفعيل 
التســـــــــخير الرباني لما في السماوات وما في 
األرض لمنفعة بني آدم، ومصالحهم العاجلة، 

واآلجلة (صالحين، 2019).
ولهذا، فإن النظر في العلوم اإلســـــــــالمية في 
نشأتها وفلسفتها وتاريخها، يساعدنا كثيرا على 
اكتشـــــــــاف أمر بالغ األهمية منهجيا؛ وهو أن 
العلوم اإلســـــــــالمية تتميز بالتداخل والتكامل. 

فكيف ذلك؟!
إن العلوم اإلســـــــــالمية عرفت منذ نشأتها أنها 
علـــــــــوم تتداخـــــــــل وتتكامل فيما بينهـــــــــا داخليا 
وخارجيا؛ أن هـــــــــذه العلوم مبني بعضها على 
بعض، إضافة على انها منفتحة على العلوم 
التي تم «تقريبها» كما يقول ابن حزم وٕادراجها 
في «المجال التداولي اإلســـــــــالمي» كما يقول 
طه عبد الرحمن، من خالل ممارســـــــــة عملية 
النقد ألسســـــــــها الفلســـــــــفية، ولبناها المنهجية، 
ولموضوعاتها ومســـــــــائلها، وٕاخضاعها للرؤية 

اإلسالمية التوحيدية، وتخليصها من خلفياتها 
الفلسفية غير المنســـــــــجمة مع عالمية الرسالة 

وكلية الحقيقة التي جاء بها اإلسالم.
ولهذا فإن دراستنا لتاريخ العلوم اإلسالمية نجد 
ان التداخل والتكامل الداخلي الذي حصل بين 
«العلوم الملية» إذا استعملنا تعبير ابن خلدون 
في مقدمته، فتداخلـــــــــت وتكاملت علوم الفقه، 
وعلـــــــــوم اللغة، وعلوم الحديـــــــــث وعلوم القرآن 
وعلوم العقيدة، وغيرها، فاستطاعت أن تشكل 
منظومة معرفية متكاملة تقارب قضاياها من 

منظورات متعددة، وتخدم الحقيقة الواحدة.
أمـــــــــا التداخـــــــــل والتكامل الخارجـــــــــي فكان مع 
«العلوم العقليـــــــــة» أو «علوم األوائل» بتعبير 
ابن خلدون، في انفتـــــــــاح على الخبرة العلمية 
اإلنسانية بطريقة نقدية جعلت حقول المعرفة 
اإلسالمية تســـــــــتعمل آليات التقريب المتعددة 
لعلوم األوائـــــــــل لتدرجها ضمن حقول المعرفة 
اإلســـــــــالمية، وبهذا كانت العلوم اإلســـــــــالمية 
تمارس التواصل المبدع مع تراث اإلنســـــــــانية، 
فـــــــــي ظل مركزية الرؤية التوحيدية التي أمدت 
العقـــــــــل المســـــــــلم بمبـــــــــادئ االدراك والعقالنية 
واالنفتـــــــــاح والتســـــــــامح كما يقـــــــــول الفاروقي 
فـــــــــي كتابه «أطلـــــــــس الحضارة اإلســـــــــالمية» 
ص134-137)،   ،1998 (الفاروقـــــــــي، 
مما مكن من االســـــــــتفادة القصوى من الخبرة 

الحضارية اإلنسانية.
ولعل الدكتـــــــــور طه عبد الرحمـــــــــن واحد من 
فالسفة المسلمين المعاصرين ممن بذل وسعه 
في التأســـــــــيس للتداخل والتكامل المعرفي بين 
العلوم تأسيســـــــــا على فلسفة العلوم اإلسالمية 
وتجربتهـــــــــا التاريخية، ونقدا للمعرفة المعاصرة 
في انقساماتها بين مختلف العلوم وفي سعيها 

للبينية بين العلوم.
ففي كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث بسط 
الحديث عن آليات التقريب، وآليات التداخل، 
التي أنتجت حقول المعرفة اإلسالمية، وكيف 
أن التفريـــــــــط في آلية التداخـــــــــل وآلية التقريب 
أدى بالعلـــــــــوم اإلســـــــــالمية ان تفقـــــــــد فعاليتها 
وقدرتها على االبداع في خصورها المتأخرة. 
بـــــــــل وأدى إلى عجز تلـــــــــك العلوم عن اإليفاء 
بمتطلبات الرؤية المعرفية اإلســـــــــالمية نظريا، 
والعجز عن اإليفاء بمتطلبات حركة االجتماع 
اإلنســـــــــاني والعمران البشري الذي شهد حركية 
كبيرة، افضت إلى ان تلقف ريادتها الحضارة 
الغربية لتنشـــــــــئ علوما وتطور معارف خدمت 
اإلنســـــــــانية، ولكنها أيضا أفضت إلى تساؤل 
االنســـــــــان عن إمكانية ان تتكامل العلوم بدل 
ان تتناقـــــــــض أو تتضـــــــــاد او تعيش في جزر 
معزولة عن بعضها، لـــــــــن الظواهر الطبيعية 
واإلنســـــــــانية واالجتماعيـــــــــة ظواهر متشـــــــــابكة 
ومتداخلة ومتعددة االبعاد، فال يســـــــــتطيع علم 

واحد اإليفاء بمقتضياتها.
إن الكالم أعاله، وبربطه بالمقاالت السابقة، 
فإنه يدعو الباحثين إلى بذل الوسع في دراسة 
النظام المعرفي اإلســـــــــالمي والنظام المعرفي 
المعاصر دراســـــــــة نقديـــــــــة واكتشـــــــــاف البنى 
المؤسســـــــــة لهما، وٕاحداث نـــــــــوع من التصفية 
والتفاعـــــــــل المتبادل من اجل مواكبة متطلبات 
فهم الواقع وتطويره وبناء جسر بين النظامين 
المعرفيين اإلســـــــــالمي والغربـــــــــي، ومن اجل 
إحداث تفاعل إيجابي بتوظيف آليات التداخل 
والتكامل التي قامت عليها العلوم اإلســـــــــالمية 
إلحداث تفاعـــــــــل مبدع بيـــــــــن مختلف حقول 
المعرفة لصالح االنسان والحضارة اإلنسانية.
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الكاتب العمالق، المؤلف المجدِّد، األديب 
الكبير، المفكر المتميز، العبقري صاحب 
العبقريات، الشخصية المتعددة المواهب، 
األستاذ عباس محمود العقاد رحمه اهللا.

تراث العقاد الفكـــــــــري ال يقل عن مائة كتاب، 
منها دراسات مبتكرة أنشأها كمؤلفات مستقلة، 
ومنها كتب هي تجميـــــــــع لمقاالته الكثيرة التي 
كان ينشـــــــــرها في المجـــــــــالت والجرائد، ومنها 
دواويـــــــــن شـــــــــعرية. ومؤلفاُته المســـــــــتقلة تتوزع 
بين كتب تتناول قضايا إســـــــــالمية، ودراسات 
لشخصيات إسالمية وعربية وأجنبية، ومؤلفات 
فـــــــــي ســـــــــيرته الذاتية، ومؤلفـــــــــات تعالج بعض 

قضايا العصر.
ال أقـــــــــول هنا: إني قـــــــــرأت كل ما كتبه العقاد، 
ألن بعض ما كتبه لم أجد في نفسي ميال إلى 
قراءته مثل دواوينه الشـــــــــعرية، لكني أؤكد أني 
قرأت أكثر إنتاجه الفكـــــــــري. كما قرأت الكثير 
مما كتب عنه من مؤلفـــــــــات ومقاالت، ومنها 
خاصـــــــــة كتاب «في صالـــــــــون العقاد كانت لنا 
أيام» ألنيـــــــــس منصور، ومؤلفـــــــــات ابن أخيه 
عامر أحمد العقاد: «اللحظات األخيرة في حياة 
العقاد»، «صفحات من حياة العقاد المجهولة»، 
«معارك العقاد األدبية»، والكتاب الرائع الذي 
ألفه مجموعة من أصدقائه وتالميذه بمناســـــــــبة 
إتمامه ســـــــــبعين سنة من عمره بعنوان «العقاد: 

دراسة وتحية بمناسبة بلوغه السبعين».
اكتشفت العقاد أول مرة من خالل كتابه «ُجَحا 
الضاحك المضحك»، كنت تلميذا في المرحلة 
المتوسطة، فلما رأيت هذا الكتاب َمنَّْيُت النفس 
بجلسة ضحك وتســـــــــلية طويلة ألني تصورته 

كتابا يجمع القصص والنكت المروية عن جحا 
الذي كان عامة الناس يتناقلون حكاياته ليتفكهوا 
بهـــــــــا في المجالس، منها ما يروونه عن غيرهم 
ومنها مـــــــــا يختلقونه بأنفســـــــــهم حتى َيضحكوا 
وُيضحكوا غيرهـــــــــم في مجالس الفراغ والبطالة 
التي كانت وما تزال السمة العامة للمجتمعات 
العربيـــــــــة. لكني لم أجد في الكتاب ما أمَّلت أن 
أجده فيه، ولذلك ســـــــــرعان ما تركته وأعرضت 
عنه ألني وجدت المؤلف يكتب كالما ال عهد 
لي به، كالم صعب ومعقد ويعســـــــــر على فهم 

تلميذ مثلي أن يفهمه أو يستوعب مضمونه.
لكن هـــــــــذا ال يعني انقطاع صلتي بالعقاد، فقد 
وقفت بعد ذلك على مؤلفات أخرى له أغرتني 
بقراءتها، ومنها كتابه «ســـــــــاعات بين الكتب» 
الذي قرأتـــــــــه كله رغم صفحاتـــــــــه التي يتجاوز 
عددها الســـــــــتمائة صفحة، ومن خالله عرفت 
أســـــــــماء كثير من األدباء العـــــــــرب واألجانب، 
الذين سلط العقاد مجهره النقدي الصارم على 
مؤلفاتهم في األدب والشعر والرواية والقصة.

انفتحـــــــــت بعد ذلك على سلســـــــــلته الفريدة عن 
العبقريات اإلسالمية حيث أقبلت على قراءتها 
بنهم، لما تميزت به من تشـــــــــويق في األسلوب 
وتجديد في العرض وبراعة في التحليل، حيث 
إن العقاد يجمع كل المعلومات التي يقف عليها 
في كتب التاريخ ثم يوظفها توظيفا عجيبا في 
بنـــــــــاء الموضوع الـــــــــذي يكتب فيه ويســـــــــتخدم 
أسلوب التحليل النفسي واالجتماعي في دراسة 

الشخصية محل البحث.
قـــــــــرأت للعقـــــــــاد كذلك مـــــــــا كتبه فـــــــــي القضايا 
اإلســـــــــالمية، وقد أعجبت أيما إعجاب بكتابه 
«حقائق اإلســـــــــالم وأباطيـــــــــل خصومه» الذي 
فند فيه شـــــــــبهات المبطلين حول اإلســـــــــالم في 

عقائده وتشـــــــــريعاته وتاريخه تفنيدا لم يترك لها 
بعده قائمة. وكذلك مؤلفاته القرآنية الرائدة في 
بابها، ومنها: «الفلســـــــــفة القرآنية»، «اإلنسان 
في القرآن»، «المرأة في القرآن»، والتي يمكن 
اعتبارهـــــــــا من اإلســـــــــهامات المتميزة ضمن ما 
يسمى في الدراسات اإلسالمية حاليا بالتفسير 
الموضوعي. دون أن ننسى دراساته اإلسالمية 
األخرى التي أبدع فيها أيضا، ومنها: «ما يقال 
عن اإلسالم»، «اإلسالم والحضارة اإلنسانية»، 
«الديمقراطيـــــــــة في اإلســـــــــالم»، «الشـــــــــيوعية 
واإلنسانية في شريعة اإلسالم»، «اإلسالم في 
القرن العشـــــــــرين حاضره ومستقبله»، «التفكير 

فريضة إسالمية».
أما دراساته عن الشخصيات، فقد انبهرت بها 
غاية  االنبهار، ســـــــــواء تلـــــــــك التي كتبها عن 
الشخصيات اإلسالمية، مثل: عائشة الصديقة 
بنت الصديق، معاوية بن أبي ســـــــــفيان، عمرو 
بن العاص، بالل بن رباح، الحسين بن علي، 
أو عن الفالســـــــــفة واألدبـــــــــاء مثل: ابن الرومي 
وأبي نواس وابن ســـــــــينا والفارابي والغزالي وابن 
رشـــــــــد، أو عن الشـــــــــخصيات التي عاصرها، 
مثل: ســـــــــعد زغلول، محمد عبده، عبد الرحمن 
الكواكبي، أو عن الشـــــــــخصيات األجنبية مثل 
شكســـــــــبير وســـــــــن ياتصن وهتلر وغاندي. وقد 
تأثرت كثيرا حين قرأت كتابه «ســـــــــيد الشهداء 
الحســـــــــين بن علي»، حيث وصف فيه وصفا 
بارعا شـــــــــخصيته وما تعرض له من خيانة من 
قبل من كانوا يدعونـــــــــه للخروج، وكذا التنكيل 
الرهيب الذي ُصب عليه من قبل أعدائه الذين 
لم يرقبوا فيه إال وال ذمة وال صحبة وال قرابة.

مؤلفات أخرى للعقاد أعجبت بها، هي تلك التي 
كتبها عن نفسه، وهي «أنا»، «في بيتي» «حياة 

قلم»، التي تحدث فيها عن حياته الشـــــــــخصية 
وعن اهتماماته وبرنامجه اليومي وما يحب وما 
يكره وعالقاته ومنهجه في التأليف وعاداته في 
القراءة والكتابة. وكذلك كتابه «عالم الســـــــــدود 
والقيود» الـــــــــذي تحدث فيه عن فترة التســـــــــعة 
أشـــــــــهر التي قضاها في السجن، وقد روى فيه 

عجائب ما رآه في السجن بأسلوب رائع.
ليـــــــــس من غرضي هنا أن أعرض كل مؤلفات 
العقاد وما اســـــــــتفدته من كل كتاب، فهذا ما ال 
تتسع له هذه السلسلة من المقاالت التي أردتها 
أن تكـــــــــون موجزة، كما أنـــــــــه ليس من غرضي 
أن أنتقد بعض ما جاء في هذه المؤلفات ألن 
القضايا الخالفية بين العقاد والعلماء واألدباء 
معروفة ومشهورة، وخاصة فكرته عن وصف 
العبقرية الذي أطلقه على كل من النبي محمد 
صلى اهللا عليه وسلم وعلى النبي عيسى عليه 
السالم. وٕانما الغرض تشـــــــــويق شبابنا وحثهم 
على القراءة حتى يعرفوا أنفسهم وعصرهم وما 

ينبغي لهم في حاضرهم ومستقبلهم.
إن قراءة كتب العقـــــــــاد، وٕان كان فيها بعض 
الصعوبـــــــــة في البداية لمن لـــــــــم يتعود عليها، 
إال أن التمـــــــــرس بقراءتها مـــــــــرة بعد مرة تذلل 
قيادها وتجعل القـــــــــارئ بعد ذلك يتعود عليها 
ويقبل عليها بســـــــــهولة ويسر. وهي إلى جانب 
ما تكســـــــــبه للقارئ من لغة عالية وما تفتح له 
من مغاليق فكرية، تكشـــــــــف له ســـــــــر عبقرية 
هذا الرجل التـــــــــي تكونت بفعل عزيمته القوية 
وهمته العالية وٕاقدامه على مواجهة الصعاب 
ومقارعة الخطـــــــــوب، وهو الذي لم ُيتح له أن 
يتجاوز في تعليمه المرحلة االبتدائية، إال أنه 
استطاع أن يشغل الناس في حياته وبعد وفاته 

رحمه اهللا.
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كنت أشرت في مقال سابق إلى داللة (التطبيع) 
من حيث اللغة فقلت آنذاك: أن هذا اللفظ يتركب 
من لفظين: التط ومعناه الستر والتستر، والبيع 
وهو ما يعرفه كل الناس، أي: أن ما كان تطا  
أصبح بيعا أي: ما كان في الخفاء ظهر للعيان 
وبيعت القضية الفلسطينية بالمقايضة إما ببيع 
أسلحة (وطائرات) كما الحال بالنسبة لإلمارات، 
وباالعتراف بالسيادة على الصحراء الغربية... 
وهذه المسألة لي فيها كالم –سأعود إليه في 

مقال آخر-إن شاء اهللا تعالى-. 
الشرع  حكم  التطبيع  مسألة  في  يهمني  وما 
جائز؟  غير  أم  شرعا  جائز  التطبيع  هل  فيها 
قد يكون  النصوص  البحث عن  إلى  أذهب  ال 
وٕانما  من نصوص  أورده  فيما  تأويل  للمخالف 
أركز على مسألة اإلجماع عند علماء األصول 

قديما وحديثا: 
تعريف اإلجماع: أنه عام فِي أّي عصر كان 
بعد وفاة الرسول ال فرق في ذلك بين عصور 
قول  وهذا  بعدهم  من  وعصور  الصحابة 

الجمهور.
القوم على  يقال: أجمع  قال اآلمدي: اإلجماع 
كذا إذا اتفقوا عليه وعلى هذا فاتفاق كل طائفة 
على أمر من األمور دينيا كان أو دنيويا يسمى 

إجماعا. 
المجتهدين  جميع  اتفاق  هو  اإلجماع  وقالوا: 
بعد  العصور  من  عصر  في  المسلمين  من 

واقعة،  في  شرعي  حكم  على  الرسول  وفاة 
وقالوا: اتفاق علماء العصر على حكم النازلة. 
المصير  يجب  عليها،  مقطوع  حجة  واِإلجماع 
ُة  إليها، وتحرم مخالفته، وال يجوز أن تجتمع األمَّ

على الخطأ.
عند  اإلجماع  تعريفات  ذكر  في  أسترسل  وال 
األصوليين قديما وحديثا فكلها تصب في مفهوم 

واحد وٕان اختلفت ألفاظهم.
أنه ال يجوز  ألم تجمع األمة على  وهنا نسأل 
التعامل مع المحتلين ألرض فلسطين ألن ذلك 
قال  لما نهي عنه قرآنا  للمقدسات وتحد  إهانة 
وهذا  منهم}  فإنه  منكم  يتولهم  {ومن  تعالى: 
تغليظ وتشديد ومبالغة. أي: ومن يتول اليهود 
دون المؤمنين، فإنه منهم. يقول: فإن من توالهم 
دينهم  أهل  من  فهو  المؤمنين،  على  ونصرهم 
به  أحدا إال وهو  يتولى متول  فإنه ال  وملتهم، 
داللة  هذا  وفي  راض،  عليه  هو  وما  وبدينه 

واضحة على صحة ما نقول. 
وعجمها  عربها  اإلسالمية  األمة  أجمعت  فقد 
علماؤها وعامتها (أي: أن إجماع األمة قاطبة) 
أرض  وفي  مقدسات  في  التفريط  يجوز  أنه ال 
فلسطين من أجل أغراض دنيوية أو نصرة من 
أصول  من  أصل  بدليل  وذلك  وغيرها،  أمريكا 
قضية  ألن  وذلك  بالضرورة،  المعلوم  الدين 
فلسطين قضية أمة ومقدساتها، ولذلك ال يحق 

شرعا العبث بها والتفريط فيها.
فلسطين هي من  قضية  إّن  يوما:  أحدهم  قال 
التي  المصيبة  وٕاّن  األولى،  المسلمين  قضايا 
تعيشها فلسطين وقلبها القدس والمسجد األقصى 
أنحاء  في  المسلمين  كل  يعيشها  مصيبة  هي 

األرض. 
وٕاّن الحديث عن المسجد األقصى يثير الشجون 
الصادقين  المسلمين  نفوس  في  والحسرة  واأللم 
تستهدف  خطيرة  يهودية  مكائد  من  يعانيه  لما 

هدمه وٕازالته من القدس وفلسطين، ومن قلوب 
المسلمين المتعلقين باألرض المباركة..

إّال  األرض  وجه  على  مسلم  من  ما  توضيح: 
هناك  وأن  عليه،  معتدى  شعبا  هناك  أن  يعلم 
مقدسات انتهكت واعتدي عليها من قوم يدعون 
أنهم  أحفاد الشعب المختار، وعلى هذا لم نقل 
شططا إن قلنا: بأن اإلجماع قد تحقق، وثبت في 
الشريعة أنه ال يجوز مواالة اليهود ومناصرتهم، 
وتسليم أرٍض هي أمانة في أعناق المسلمين إلى 
أن تقوم الساعة، وأن اهللا تعالى أخبر أّن مواالة 
اليهود من ديدن الذين في قلوبهم مرض، وقد 
يكون سبب علة الموالين خشية الدوائر، وضعفا 

في اإليمان. 
والغريب في األمر أن التحدي للشرع لو كان من 
األمر، ولكن  لهان  العلمانية  إلى  انتسبت  دول 
هذا التحدي تحقق من دول تدعي أنها حامية 
للشريعة وخادمة للمقدسات، وتدعي لنفسها أنها 

تمثل اإلسالم والمسلمين.
لمثل هذا يذوب القلب من كمد 

إن كان في ذي القلب إسالم وٕايمان.  
أصل  اإلجماع   إن  اإلجماع:  أنكر  من  حكم 
من أصول الشريعة وال اعتبار بخالف من ال 
يعتد باإلجماع  كالنظام في مخالفته، وعلى هذا 
فإن مخالفة ما أجمعت عليه األمة وخاصة لما 
يتعلق بقضية بفلسطين بالنسبة للمسلمين عربا 
تدافع عن مقدساتها،  أمة  وعجما قضية وجود 
أوصى  التي  وكنائسها  األقصى  مسجدها  أي: 

بها عمر الفاروق. 
ويكفي أن تعلم أيها القارئ الكريم أنك لو سألت 
أي واحد من المسلمين هل يجوز التخلي عن 
فلسطين وتحسين العالقة مع مغتصبيها ألجابك 

بملء فيه ال يجوز. هذه خيانة هذه خيانة. 
قد يحتج المعاند أن المعتبر في اإلجماع  قول 
أهل االجتهاد وال يعتبر فيه قول العامة، يجاب 
اليهود  مواالة  بعدم  اإلجماع  أن  ذكرنا  بأننا 
قاطبة عربها  األمة  إجماع  والتطبيع معهم هو 
وجود  مسألة  ألنها  وعوامها،  علمائها  وعجمها 

أمة صاحبة ميراث.  
للمقال صلة وذكر تفصيل ما ورد مجمال. 
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استغّلها  عصيبة،  أوضاعا  واإلسالمّية  العربية  األّمة  تعيش 
العدّو الصهيوني وحلفاؤه، فازداد عتوّا وفسادا. وفي ظّل هذا 
الواقع البئيس، ظهر في األّمة حّكام سقطوا في مستنقع الخيانة، 
حين ربطوا مصيرهم باالستكبار العالمي، واستقووا به لحماية 
عروشهم، وتحالفوا معه ضّد مصالح شعوبهم. وكان هذا شأن 
الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع  مسلسل  في  انخرطوا  اّلذين 
ثّم  يعلنون؛  وال  يسّرون  قبل  من  كانوا  وقد  عالنية.  أو  سر�ا 
أصبح بعضهم اليوم يجاهرون بما كانوا يخفون. وهكذا سقطت 
األقنعة، وُكشف المستور؛ ولم يعد أحد في الوطن العربي، وال 
وال  العربية،  الدول  جامعة  يسّمى  بهيكل  يؤمن  فلسطين،  في 
بمعاهدة الدفاع العربي المشترك، وال بهيئة مقاطعة "إسرائيل". 
ولم يعد أحد يحفل أو يقيم وزنا للشعارات الزائفة، التي يرّددها 
حّكام يضّللون شعوبهم، ويتاجرون بقضايا أّمتهم، ويفّرطون في 

حقوق أوطانهم.
الكيان  مع  عالقات  إقامة  المغربي  النظام  إعالن  ساءنا  لقد 
بين  العالقات  أّن  نعلم  فنحن  يفاجئنا.  لم  ولكّنه  الصهيوني؛ 
النظامين قديمة، وأّن التنسيق والتعاون بين الطرفين قائم، منذ 
عقود. ولعّل في هذا اإلعالن خيرا؛ فقد أسقط ما يسّمى "رئاسة 
أمير المؤمنين للجنة القدس"، اّلتي ظّل هذا النظام يضّلل بها 

الجماهير العربية واإلسالمية، منذ عّدة سنين.
لقد ُصدم المسلمون، في ربوع المعمورة كّلها، بما أقدم عليه ملك 
المغرب، من تفريط في حفظ األمانة، اّلتي تقتضي المنافحة 
عن األقصى والقدس الشريف، والتصّدي لمشاريع االحتالل، 

ومخّططات التهويد.
إّن أّي مسعى للتطبيع مع سلطة االحتالل ال يعدو أن يكون 
االستدمار  إلمالءات  وخضوعا  الصهيوني،  للعدّو  استسالما 
العالمي؛ ويعتبر، بال ريب، تفريطا في القدس واألقصى وفي 
معارك  الذين خاضوا  األّمة،  لشهداء  فلسطين، وخيانة  أرض 
الجهاد في األرض المباركة، منذ عهد صالح الدين، إلى حرب 

رمضان (أكتوبر) سنة ثالث وسبعين.
إّن التطبيع مع سلطة االحتالل، يعني االعتراف بها، وٕاعطاءها 
األقصى  المسجد  ألمانة  والتنّكر  فلسطين،  أرض  في  الحّق 
والقدس الشريف. إّنها تعني القبول بما يسّمى "صفقة القرن"؛ 
ومن ثّم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي طليعتها 
وبلداتهم،  مدنهم  في  ديارهم،  إلى  العودة  في  الالجئين  حّق 
وعاصمتها  سيادتها،  بكامل  المستقّلة،  فلسطين  دولة  وٕاقامة 

القدس الشريف. 
وٕاقامة عالقات  الغاشمة،  السلطة  هذه  مع  الصالت  ربط  إّن 
طبيعية معها يعني التغاضي عن جرائمها النكراء، وتمكينها من 
استكمال مشروعها االستيطانّي، وضّمها ما تبّقى من األراضي 
الفلسطينية؛ ومن ثّم إحكام سيطرتها وبسط هيمنتها العسكرية 

واألمنية واالقتصادية على المنطقة العربية.
وفي ضوء ما تقّدم؛ فإّن الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية، اّلتي 
جعلت من بين أهدافها، العمل للتقريب والتكامل بين شعوب 

المغرب العربي الكبير، وتحقيق وحدته المنشودة:
النظام المغربي من تطبيع مع  • تستنكر بشّدة ما أقدم عليه 
"الكيان الصهيوني"؛ وتعتبر هذا القرار الخطير خيانة لألقصى 
والقدس الشريف، وطعنة في ظهر األّمة اإلسالمية، والشعب 
الوقت  في  وهو،  المشروعة.  حقوقه  في  وتفريطا  الفلسطيني، 
نفسه، يشّكل تهديًدا ألمن المنطقة المغاربية واستقرارها، وتآمرًا 
للصهاينة،  المجال  يفسح  بذلك  فهو  شعوبها.  ضّد  خطيرًا 
ويعطيهم موقع قدم على حدودها؛ ومن ثّم يرهن أمن المنطقة 
كّلها، ويزّج بشعوبها في صراعات ونزاعات واضطرابات، قد ال 
ُتحمد عقباها. ويجيء ذلك كّله في مقابل اعتراف رئيس أمريكا 

المنتهية واليته بمغربية الصحراء.
العقود،  عبر  برهن،  اّلذي  الشقيق  المغربي  الشعب  ُتحّيي   •
"قرار  جماهيره  وترفض   الفلسطينية؛  للقضية  مناصرته  على 
التطبيع"، اّلذي ألحق العار ببلدهم؛ وتدعوهم إلى الثبات على 
مبادئهم، والبقاء على عهدهم، واالستماتة من أجل إسقاط هذا 

المشروع، اّلذي يلحق الّضرر بوطنهم وأّمتهم. 
والدعاة،  والعلماء  الصوفية،  والطرق  الزوايا  رجال  تناشد   •
وفي  الشقيق،  المغرب  في  الحّية  والقوى  اإلعالم،  ورجال 
وحزم،  بقوّة  يقفوا،  أن  العربية،  والمنطقة  المغاربية  البلدان 
لمقاومتها  العمل  إلى  وتدعوهم  الصهيونية؛  المخّططات  ضّد 
على  الضغوط  وممارسة  الممكنة؛  الوسائل  بكّل  ومواجهتها 
مشاريع  حاسمة ضّد  مواقف  اّتخاذ  على  وحملها  الحكومات، 

التطبيع. 
• تهيب بالشعب الجزائري، أفراًدا وهيئات ومؤّسسات وأحزابا، 
صّفا  بالمرصاد  ويقفوا  كلمتهم،  ويوّحدوا  خالفاتهم،  ينبذوا  أن 
االحتماالت؛  لكاّفة  والتصّدي  التحّديات،  مواجهة  في  واحدا، 

وتعبئة طاقاتهم لدرء كّل خطر قد يهّدد أمنهم واستقرارهم. 
• تحّيي الشعب الفلسطينّي الشقيق، المرابط في القدس الشريف، 
وفي غزة الصمود؛ وُتهيب به أن يوّحد صّفه، ويجمع كلمته؛ 
ثابتا  باهللا،  معتصما  يستطيع،  ما  بكّل  مجاهدا  يمضي  وأن 
على طريق الكفاح. وليتذّكر أّن طريقه مملوء بالعقبات الكؤود، 
وأّن المقاومة هي السبيل األقوم ألخذ الحّق، واسترجاع الوطن 
الّسليب. واهللا معه ومن ورائه ناصر ومعين. نسأله تعالى أن 
ُينير بكتابه بصائرنا، ويصلح به حالنا ومآلنا ويهدينا به سبل 
ُيَقاِتُلوُكْم  َلْم  الَِّذيَن  اللَُّه َعِن  َيْنَهاُكُم  الّسالم. قال اهللا تعالى:{َال 
ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم 
ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن ِإنََّما َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي 
الدِّيِن وََأْخَرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأن َتَولَّْوُهْم 

اِلُموَن} الممتحنة/09. َوَمن َيَتَولَُّهْم َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّ
واهللا يقول الحّق وهو يهدي الّسبيل

والحمد هللا رّب العالمين.
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تحدث الدكتـــــــــور محمد ملهاق، (بيولوجي 
ســـــــــابق وباحث فـــــــــي علم الفيروســـــــــات)، 
عن تحفظات المختصيـــــــــن والخبراء على 
اللقاحات لعدم اعتمادها من طرف منظمة 
الصحة العالمية وعدم تدوينها في مجالت 
علمية متخصصة، وباعتبار أنه أول مرة 
ينتج لقاح في ظرف قياسي ال يتعدى سنة، 
وعن التكنولوجيات المســـــــــتعملة في انتاج 
اللقاحات، أضاف الدكتور أنه حاليا هناك 
ستة تكنولوجيات مشـــــــــيرا في هذا الصدد 
إلـــــــــى أن لقاح فيروس كورونا الذي طورته 
جامعة أكســـــــــفورد والذي نشر في المجلة 
العلمية اســـــــــتعمل نفس تكنولوجية النواقل 
التي اســـــــــتخدمت أيضا فـــــــــي انتاج اللقاح 
تكنولوجية  وهـــــــــي  والروســـــــــي،  البريطاني 
تعتمد على فيروس اخر يقوم بنقل جزء من 

جينوم الفيروس إلنتاج أجســـــــــام مضادة. 
كما أشـــــــــار البيولوجي محمـــــــــد ملهاق إلى 
تخوفـــــــــات المواطنيـــــــــن خاصة بســـــــــبب ما 
يتـــــــــداول في مواقع التواصـــــــــل االجتماعي 
ووســـــــــائل اإلعالم المختلفة، بـــــــــأن اللقاح 
هو نظرية مؤامـــــــــرة وحرب بيولوجية، وأنه 
سيؤثر على الخاليا الوراثية لإلنسان فيما 
قـــــــــال العلماء من جهة أخرى أن اللقاح لن 
يصـــــــــل إلى النواة التـــــــــي تؤثر في التركيبة 

الجينية للخلية. 
وعن اآلثار الجانبية التي قد يسببها اللقاح 
قال الدكتور محمد ملهاق: "كل اللقاحات 
لها مضاعفـــــــــات كالحمى والصداع حيث 
أنه حتى اللقاحات السابقة كانت لها اثار 
جانبية،" مضيفا أنه بعد اســـــــــتعمال اللقاح 
قد تظهر أعراض جديدة، من جهة أخرى 
أشـــــــــار أن االختالف مـــــــــع جائحة كورونا 
هـــــــــو تقليص المدة الزمنية لبعض المراحل 

والحيوانية،  المخباريـــــــــة  كالمرحلة  العلمية 
أمـــــــــا فيما يخص المرحلـــــــــة االكلينيكية قد 
أخذ اللقاح وقتـــــــــه في هذه المرحلة كامال، 
وحســـــــــب المتحدث أّن وصول اللقاح إلى 
الســـــــــوق يعني أنه قد مر بـــــــــكّل المراحل 
الحيوانية والســـــــــريرية، فقط مازالت مرحلة 
اليقضة الصيدالنية التي تأتي بعد عملية 

التلقيح.
وذكر الباحث في علم الفيروسات، محمد 
ملهـــــــــاق، أنه البـــــــــد من توفـــــــــر إمكانيات 
لوجيستيكية لنقل وتخزين اللقاح إذا ما تّم 
تسويقه إلى الجزائر، باعتبار أن اللقاحات 
حساســـــــــة لدرجة الحرارة كاللقاح األلماني 
واألمريكـــــــــي "بايونتيك فايزر" الذي يحتاج 
إلى درجة التبريد ما دون 70 درجة، كما 
تحدث عن اللقاحات األخرى والعادية التي 

تخزن ما بين 2 و 6 درجة مئوية. 
وحول ما يثار من قبل البعض بأن الفيروس 
على وشـــــــــك الزوال، قـــــــــال الدكتور محمد 
ملهـــــــــاق، "ال نعلم متى ينتهـــــــــي الفيروس" 
مضيفا أن جائحة كورونا تعددت موجاتها 
فـــــــــي أوروبا التي هي فـــــــــي الموجة الثانية 

والخبراء اليوم يحذرون من موجة ثالثة. 
@xbn„�@Ú��ÓΩb»€a@Ò5®a@ZÑÜÓ��ë@Ü‡™@âÏ��n◊Ü€a

@aÜu@Ú»ôaÏnfl@b„ÎâÏ◊@Äb‘€

أشـــــــــار من جهته الدكتور محمد شـــــــــيدخ، 
طبيب رئيس، وباحث فـــــــــي علم األوبئة، 
إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع 
اللقاح وذلك لعدم معرفة مدة المناعة التي 
يوفرها، مشـــــــــيرا في حديثه إلى لقاح حمى 
الخنازير الذي ســـــــــجل وفيات في التجارب 
السريرية ليتم ســـــــــحبه بعد ذلك، وذكر أن 
التجـــــــــارب والخبرة العالمية في التعامل مع 
اللقاحات فـــــــــي ظل جائحـــــــــة كورونا هي 
متواضعة جدا، واألســـــــــباب تعود إلى تعدد 
فيروسات كورونا إذ يوجد أربع فيروسات 
لكوفيد 19 عند األطفال وهي أنواع بسيطة 

وخفيفة تؤدي إلى نزالت البرد فقط.
وعن المـــــــــدة الزمنية إلنتـــــــــاج اللقاح وفي 
ظرف قياســـــــــي ذكر الدكتور محمد شيدخ 
أن ســـــــــرعة انتاج اللقاح قـــــــــد وفرتها اليوم 
التكنولوجية، وحســـــــــبه رغـــــــــم ذلك إال أن 
الخبرة والتجربـــــــــة ضئيلة تدعو إلى الحذر 
والخوف، في سياق اخر أضاف الدكتور 
أن كميـــــــــة وجود األجســـــــــام المضادة التي 
يفرزها الجسم في حالة اصابته بالفيروس 
مرتبطـــــــــة بشـــــــــدة المـــــــــرض، إذ كلما كان 
المرض شـــــــــديدا كانت االستجابة المناعية 
جيدة، وأن الشخص الذي أصيب بالوباء 
حتى وان كانت االصابة خفيفة واألجسام 
المضادة خفيفة تكون المناعة قوية وذلك 
ألن الخاليا تكسب الذاكرة وتتذكر األجسام 

الغريبة التي تقتحم مجاالتها.
كمـــــــــا أكـــــــــد الكتور محمد شـــــــــيدخ أن البد 
من الوقاية وااللتـــــــــزام باإلجراءات الوقائية 
لتفادي انتشـــــــــار هذا الفيروس الذي ينتشر 
الســـــــــعال والعطـــــــــس، وعن  عن طريـــــــــق 
المرضى الذي تماثلوا للشـــــــــفاء من الوباء 
قال الطبيب: نحن متوقعين أن تكون لهم 

مناعة بعد إصابتهم.
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âÏËƒ‹€
امحمد  الدكتور  قال 
مئة  بـــــــــأن  كـــــــــواش 
يجتهد إلنتاج  مخبر 
اللقاح المناسب، 11 

منهم "خمسة مخابر صينية، ثالثة مخابر 
أمريكيـــــــــة، مخبر ألمانـــــــــي أمريكي ومخبر 
روسي ومخبر اخر بريطاني"، قد توصلوا 
إلى نتائـــــــــج متقدمة من حيـــــــــث التجارب 
الســـــــــريرية، إذ حققـــــــــت النتائـــــــــج أكثر من 
90 بالمائة من الفاعلية عند األشـــــــــخاص 
المتطوعين، كما ذكر الدكتور أن ســـــــــباق 
اللقاحات والمنافســـــــــة الكبيرة بين المخابر 
والدول هي بمثابـــــــــة "معركة بدون دخان" 
لالستحواذ على السوق العالمية، وأكد أنه 
إلى غاية اللحظة المعلومات حول اللقاحات 
ما هي إال تقارير صحفية، وعملية التلقيح 
ما هي إال قرارات حكومية مثلما حدث في 
الصين وفي روسيا  وبريطانيا، ولم تعتمد 

بعد من طرف منظمة الصحة العالمية.
كما أضاف الدكتور أن عملية اقتناء اللقاح 
مرتبطة بالسعر وبظروف النقل والتخزين، 
حيث أن اللقاح الروســـــــــي والصيني يمكن 
تخزينهمـــــــــا في ثالجة البيت، أما اللقاحات 
األخـــــــــرى تحتاج الى درجة التبريد ما دون 
70 درجة، وحســـــــــبه هذا غيـــــــــر متاح في 
دول العالم الثالث، كما شدد الدكتور على 
ضرورة فحص األشـــــــــخاص قبـــــــــل عملية 
التلقيح وأخذ منهم كل المعلومات المتعلقة 
بأمراضهـــــــــم أو األدوية التي يأخذونها وٕاذا 

ما كانوا يعانون من الحساسية. 
في نفس الســـــــــياق، قـــــــــال الطبيب امحمد 
كواش، أنـــــــــه العتماد أي لقـــــــــاح البد أن 
يخضـــــــــع أوال للفعالية وللنجاح والســـــــــالمة 
وضمان عدم ظهور آثار جانبية، مشـــــــــيرا 
أنه إلى غاية اللحظة ال توجد آثار جانبية 
قد ظهرت على مســـــــــتعملي اللقاحات غير 
الصـــــــــداع أو اآلالم فـــــــــي الرأس، كما ذكر 
أن العالـــــــــم متخوف من اآلثـــــــــار الجانبية 
والتي تحتاج إلى مدة زمنية للظهور على 

األشخاص الذين تم تلقيحهم.
وأضـــــــــاف الدكتور في حديثـــــــــه أن العالج 
غير متوفر مشـــــــــددا على الوقاية حتى إذا 
ما توفر اللقاح، مضيفا أنه حســـــــــب تاريخ 
األوبئـــــــــة ال يوجد فيـــــــــروس عاش أقل من 
ســـــــــنتين أو ثالثة، حيـــــــــث أن بريطانيا قد 
اكتشفت مؤخرا ســـــــــاللة جديدة من كوفيد 
19، أمـــــــــا فيمـــــــــا يخص الفئـــــــــات المعنية 
بإجـــــــــراء اللقاحات قـــــــــال المتحدث أن في 
بريطانيا بدؤوا بتلقيح كبار السن والعاملين 
في القطاع الصحي، وفي روســـــــــيا كانت 
بداية التلقيـــــــــح على األطباء والعاملين في 
قطـــــــــاع الصحة وكـــــــــذا المعلمين، أما فيما 
يخص الفئات غير المعنية والتي قد يسبب 
لها اللقاح خطرا هم األشخاص المصابين 
بالقصـــــــــور الكلـــــــــوي، والمصابين بمرض 
السيدا، واألشـــــــــخاص الذين لهم حساسية 
من تناول صفـــــــــار البيض، ودعا الطبيب 
إلـــــــــى االلتزام بتدابيـــــــــر الوقاية من فيروس 
كورونا، قائال أن العالج الوحيد اليوم هو 
الكمامة باعتبار أن الفيروس ينتشر عبر 
الهـــــــــواء، كما تحدث عن أهميـــــــــة االلتزام 
بالنـــــــــوم الكافي وبـــــــــاألكل الصحي خاصة 
الموســـــــــمي، كما أكد على ضرورة التلقيح 

ضد األنفلونزا الموسمية. 
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@Â�Ó�m@Ü‡™@âÏn◊Ü€a
توفي فجر يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 المثقف المعروف 
الدكتور محمد تين األستاذ بالمدرسة العليا للصحافة ورئيس 
الجمعية الثقافية "الجاحظية" التي أسســـــــــها األديب الراحل 

الطاهر وطار في عام 1989.
لقد عرفُت األستاذ تين بعد أن تولى رئاسة جمعية الجاحظية 
في عام 2011 وٕاشـــــــــرافه على نشاطاتها الثقافية المختلفة. 
ولكـــــــــن عرفته أكثر من خالل العمل الفكري المشـــــــــترك لما 
أسســـــــــنا معا في 5 مارس 2013 لجنة مشتركة للنشاطات 
الثقافية التي تجمع 3 جمعيات: جمعية العلماء المســـــــــلمين 
الجزائريين واتحاد الُكتـــــــــاب الجزائريين وجمعية الجاحظية. 
كنـــــــــت ممثال لجمعيـــــــــة العلماء، وكان األســـــــــتاذ تين ممثال 
للجاحظية، وأما األستاذ جمال سعداوي فكان ممثال التحاد 
الُكتاب الجزائريين. وأعلنا عن ذلك يوم الســـــــــبت 13 أفريل 

2013 في ندوة صحفية مشتركة.
ونظمنا معا 3 ندوات فكرية شهرية حول العلم والعلماء في 
المجتمعات العربية واإلســـــــــالمية والتي شارك في فعالياتها 
أســـــــــاتذة محاضرون من جامعة الجزائر 2، المدرسة العليا 
لألســـــــــاتذة، المدرســـــــــة الوطنية للتقنيـــــــــات المتعددة، جامعة 
البليدة، جامعة الشلف وجامعة باتنة، وفق البرنامج اآلتي: 
- "ماذا قدم العلماء المســـــــــلمون للحضارة اإلنسانية"، (30 

أفريل 2013).
- "واقع البحث العلمي في المجتمعات العربية واإلسالمية" 

(28 ماي 2013).
- "مســـــــــتقبل البحث العلمـــــــــي والعلماء فـــــــــي العالم العربي 

واإلسالمي". (29 جوان 2013).
وختمنا هذا النشـــــــــاط الفكري في بداية شـــــــــهر جويلية بندوة 
فكرية عامة حول العلم والعلماء في المجتمعات المعاصرة، 
وتم بهذه المناسبة منح وســـــــــام التمّيز الفكري لباحثْين (2) 

جزائريين. 
رحم اهللا األســـــــــتاذ محمد تين الـــــــــذي كان صادقا في أقواله 

ومخلصا في أفعاله.
@Úiä”@Âi@3bï@âÏn◊Ü€a

توفـــــــــي عالم اآلثـــــــــار الدكتور صالح بـــــــــن قربة في يوم 15 
ديســـــــــمبر 2020. وهو يعـــــــــد واحدا من العلمـــــــــاء الثالثة 

المختصيـــــــــن في تاريخ اآلثار االســـــــــالمية المتخرجين على 
يد عميد علماء اآلثار في الجزائر الدكتور رشـــــــــيد بورويبة، 
وأقصـــــــــد هنا الدكتور علي خالصي الذي توفي في شـــــــــهر 

أكتوبر 2020، والدكتور محمد الطيب عقاب. 
تحصـــــــــل صالح بن قربة على شـــــــــهادة الدكتوراه في اآلثار 
اإلسالمية من جامعة الجزائر في عام 1984 حول موضوع 

"المسكوكات المغربية حتى سقوط دولة بني حماد". 
عمل الدكتور بن قربة أســـــــــتاذا للحضارة واآلثار اإلسالمية 
في معهد اآلثار، وأشـــــــــرف على عدة رســـــــــائل الماجستير 

والدكتوراه في هذا المجال المعرفي.
وأما في مجـــــــــال التأليف، فإنه نشـــــــــر مجموعة من الكتب 
أذكر منها: التنظيمات العســـــــــكرية في عهد الرسول صلى 
اهللا عليه وســـــــــلم (1985)، المئذنة المغربية األندلسية في 
العصور الوسطى (1986)، تاريخ مدينتي المسيلة وقلعة 
بني حماد في العصر اإلسالمي (2009)، عبد المؤمن بن 
علي مؤسس دولة الموحدين (1991)، حسان بن النعمان 
و دوره في نشـــــــــر اإلسالم ببالد المغرب (2012).... كما 
أشـــــــــرف على إعداد كتاب جماعي حول "تاريخ الجزائر في 

العصر الوسيط من خالل المصادر". 
ونشر أيضا مجموعة من الدراسات واألبحاث في المجالت 
الجزائريـــــــــة والعربية أذكر منها: "مقدمة لدراســـــــــة المالبس 
المغربية - األندلســـــــــية - في العصر اإلسالمي من خالل 
المصـــــــــادر التاريخية واألثرية"، و"أنظمة ومنشـــــــــآت توزيع 

المياه في الفترة القديمة القناة الرومانية.....". 
كمـــــــــا قدم العديد من المحاضرات فـــــــــي الجامعات والمراكز 
الثقافيـــــــــة والمتاحف. وقـــــــــد جمع فيما بعد تلك الدراســـــــــات 
والمحاضرات في كتابيه: "أبحاث ودراسات في تاريخ وآثار 
المغرب االســـــــــالمي وحضارتـــــــــه" (2011)، و"من قضايا 
التاريخ واآلثار في الحضارة العربية اإلسالمية" (2012).

رحم اهللا أســـــــــتاذنا القدير وصديقنا العزيز الدكتور صالح، 
وأســـــــــكنه فســـــــــيح جنانه ووّفق طالبه في السير على خطاه 

والتعريف بأعماله وٕاحياء ذكره.
ÖÏ‡ñfl@ÂÌÜ€a@äñ„@âÏn◊Ü€a

فـــــــــي يوم 15 ديســـــــــمبر 2020 فقدت صديقـــــــــا عزيزا طيبا 
أحببته ألخالقه الفاضلة وأعماله النبيلة: إنه الدكتور نصر 

الدين مصمودي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة بسكرة.
عمل أســـــــــتاذا بثانوية مكي مني للتاريـــــــــخ والجغرافيا بمدينة 
بسكرة، ومفتشـــــــــا في التاريخ والجغرافيا بوالية تبسة ثم عاد 
إلى مســـــــــقط رأسه بســـــــــكرة حيث عين مديرا للمركز الثقافي 

اإلسالمي. 
انتسب األســـــــــتاذ نصر الدين إلى جامعة الجزائر لمواصلة 
تحصيلـــــــــه العلمي في الدراســـــــــات العليـــــــــا، فأعد بحثا حول 

"دور ومواقف العقيد محمد شـــــــــعباني في الثورة وفي مطلع 
اإلستقالل 1964-1954" ونال به شهادة الماجستير في 
التاريخ المعاصر في عام 2010، ثم أنجز موضوعا آخر 
حول "الواليـــــــــة الثانية وعالقتها بالواليات التاريخية والهيآت 
القيادية للثورة بين 1954 و1962" فنال به شهادة الدكتوراه 

في التاريخ المعاصر في عام 2017. 
الدكتـــــــــور نصر الدين مصمـــــــــودي كان أيضا عضوا فعاال 
في الجمعية الخلدونية التي تأسســـــــــت في عام 1997 من 
خيرة المثقفين في مدينة بســـــــــكرة، وهي من أنشط الجمعيات 

الثقافية في القطر الجزائري. 
كلما نزلت إلى مدينة بسكرة العامرة للمشاركة في نشاطات 
هـــــــــذه الجمعية إال التقيت به واســـــــــتمعت إلى كالمه الهادئ 
بلغة عربية سليمة جميلة، وتجولنا وصلنا في واحات والية 
بسكرة الساحرة مع األحباب اآلخرين فوزي مصمودي، عبد 
الملك عتيق، محمد قويدري، سليم كرام، عبد اهللا اللي، عبد 
القادر صيد، عبد القادر بومعزة، يعرب جرادي، األخضر 

رحموني، خميسي فريح، وأيمن سدراتي...الخ.
غير أنه في المرة األخيرة (ديسمبر 2018) لم يحضر إلى 
قاعة المحاضرات، ولم يشـــــــــارك في أعمال الملتقى المنعقد 
في دار الثقافة أحمد رضا حوحو حول شخصية المناضل 

الكبير الشاذلي المكي. 
ولما ســـــــــألت عن الدكتور نصر الديـــــــــن أخبرني األحباب 
بتدهور صحته. وقد أبعده مرضه العضال عن نشـــــــــاطاته 
الثقافية والعلميـــــــــة، ويكاد ال يخرج من البيت إال للضرورة، 
فقررنا زيارتـــــــــه لمعايدته واالطمئنان عليه مع مجموعة من 
األساتذة أذكر منهم: خليفة بن قارة، محمد األمين بلغيث، 
عبد اهللا مقالتي، عمر بوضربة، األخضر رحموني، محمد 
قويـــــــــدري، بوبكر زروقـــــــــي، يعرب جـــــــــرادي، ورفيقه الدائم 

خميسي فريح. 
اســـــــــتقبلنا األســـــــــتاذ نصر الدين في بيته العامر ببشاشـــــــــته 
المعهودة، وأحســـــــــن إلينا وأكرمنا وكلمنـــــــــا عن مرضه وما 
تحمله من مشاق� كثيرة في سبيل العالج، وحدثنا أيضا عن 

آماله ومشاريعه المستقبلية. 
ولمـــــــــا خرجنا عائدين إلى الفنـــــــــدق رافقنا عند باب البيت ثم 
نادى ابنه فقال هذا هـــــــــو فالن .... ثم قال: أتابع كتاباتك 
ومنشـــــــــوراتك فأقرأها كل يوم وأعدها من جرعات الشـــــــــفاء 

ومصدر األمل. 
وكان هذا آخر عهد به. 

رحـــــــــم اهللا أخي وصديقـــــــــي الصبور الدكتـــــــــور نصر الدين 
مصمودي برحمته الواســـــــــعة، وجزاه علـــــــــى كل ما قدم من 
جهـــــــــود علمية وتربويـــــــــة خير ما يجزي به عبـــــــــاده العلماء 

الصالحين.

·�Áb�„Ü�‘�œ@ıb�‡�‹�«
@âÏn◊Ü€a@âbq�a@%b«Î@L¥m@Ü‡™@âÏn◊Ü€a@Úœbzñ‹€@bÓ‹»€a@ÚçâÜΩbi@ábnç˛a@Z·ÁÎ@L¥‹flb»€a@ıb‡‹»€a@Âfl@Úq˝q@ÚÓôbΩa@‚bÌ˛a@fi˝Å@ÚÌäˆaå¶a@Ú»flb¶aÎ@ÚÓœb‘r€a@Úybé€a@pÜ‘œ

@NÖÏ‡ñfl@ÂÌÜ€a@äñ„@âÏn◊Ü€a@Ñâ˚ΩaÎ@LÚiä”@Âi@3bï

ä����πÏ��«@ÖÏ���€Ïfl@NÖc

@Â�Ó�m@Ü‡™@âÏn◊Ü€a@Úiä”@Âi@3bï@âÏn◊Ü€a@Úiä”@Âi@3bï@âÏn◊Ü€a@Úiä”@Âi@3bï@âÏn◊Ü€a@Úiä”@Âi@3bï@âÏn◊Ü€aÖÏ‡ñfl@ÂÌÜ€a@äñ„@âÏn◊Ü€a



âaÏy 2020@@@5‡éÌÖ@26M@20@@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@µÎ˛a@ÙÖb∫@11@M@05@@ZÜ��y˛a:العدد
1043

ومواقف  الحالي،  الوضع  من  فلنبدأ   •
تلخص  أن  يمكن  هل  المتواترة،  الجمعية 
للقراء الموقف العام الشامل للجمعية في 

مجريات األحداث وطنيا؟
المتواترة،  األحداث  لسير  الراصد  يدرك   ❍❍
مدى  الجزائر،  في  الحالي  للوضع  والمكونة 
االرتباك والحيرة، اللذين يستبدان بهذا الراصد، 

أثناء محاولته التعامل مع هذه األحداث.
الذي  التأزم  بأعراض  كلها،  تتسم  أحداث  إّنها 
على  تتوزع  والتي  الجزائرية،  الساحة  يطبع 
مختلف مجاالت الحياة، بدءًا باألزمة الصحية، 
بالتأزم  وانتهاء  مخاطر،  من  به  تنذر  وما 
االقتصادي، واالجتماعي والتربوي وانعكاسات 

ذلك على حياة المواطن العامة.
من  الجزائريين  المسلمين  العلماء  فجمعية  لذا 
موقع مسؤوليتها التاريخية والدينية التي حّملها 
اهللا إياها تجد نفسها في الموقع الطالئعي من 
للتحديات، فتجند طاقاتها، وتزودها  االستجابة 
بمختلف الوسائل ال سيما المعنوية منها، لخوض 

معركة التصدي لمختلف أنواع التحدي. 
وجدت  المسؤولية  بهذه  الوعي  منطلق  ومن 
لالضطالع  مجندة،  نفسها،  الجمعية 
من  للتخفيف،  منها  محاولة  في  بالمسؤوليات 

محنة المعاناة. 
فإضافة إلى إثبات الوجود الهيكلي للجمعية من 
كامل  مستوى  على  واالنتشار  التنظيم،  حيث 
المدارس  بتأسيس  بالناشئة  والعناية  الوطن، 
وتحصينهم  الناشئة  لحفظ  القرآنية  والكتاتيب 
والمعنوية،  المادية  واآلفات  األوبئة  كّل  ضّد 
هنالك أيضا حملة التوعية والتحسيس للمواطنين 
الوطنية،  بأبعادها  الحضارية  بالذات  للتكفل 
واتخاذ االجراءات الوقائية للتحصن ضد الوباء 
خيرة  من  بالعديد  أودى  والذي  الوافد  الخطير 

مواطنينا. 
وفي هذا السبيل أبلت الجمعية بالء حسنا من 
التبرعات  لجمع  بالتجند  ُشعبها،  معظم  خالل 
الهبات  وتلقي  الطبي،  العتاد  وشراء  الغذائية 
من داخل وخارج الوطن، لتوزيع ذلك كّله على 
المعوزين، واألطباء، والمرضى في المستشفيات 

والمراكز الصحية.
فقد انخرط أبناء وبنات ُشعب الجمعية من أول 
يوم ظهرت فيه أعراض جائحة «كوفيد 19» في 
التعبئة لتحسيس المواطنين، وٕاسعاف المرضى 
المعذبين، والوقوف تضامنا إلى جانب األطباء 

المعالجين. 
على أن انخراط الجمعية في خضم هذا العمل 
وجوب  ينسها  لم  الكبير،  التضامني  التوعوي 
أداء رسالتها الدعوية الضرورية، وهي اإلصالح 
بالِعلم، وٕاصالح  العقل  بأبعد مدلوالته إصالح 
باإلعالم،  الذوق  وٕاصالح  بالدين،  القلب 
هي  بالتي  اهللا  إلى  بالدعوة  الفساد  وٕاصالح 

أحسن، والتنديد بالمفسدين. 
وفي هذا الصدد عملت الجمعية على التصدي 
لحمالت التشويه المغرضة، سواء منها ما تعلق 
أو  األمة،  ثوابت  بالهجوم على  الوطن  بداخل 
الوطن،  خارج  من  علينا  هبت  التي  السموم 
الرسول  إلى  األوبئة، كاإلساءة  حاملة مختلف 
عليه السالم، أو الطعن في اإلسالم أو التطاول 
الصف  شق  ومحاولة  الوطنية،  السيادة  على 

الوطني إلخ. 
وسيشهد التاريخ على ما قامت به الجمعية من 
والوطنية،  الوطن  قّيم  لترسيخ  معنوي،  جهاد 
باألقوال واألفعال، وأن الجمعية قد خلدت جميل 

الذكر في صحائف األيام والتاريخ. 
بمواقف  يتصل  فيما  األمر،  يختلف  ال   •
ال  بالحق،..  فيها  تصدع  التي  الجمعية 

يختلف الشأن الداخلي عن الخارجي. هل 
يمكن أن توضح للقراء والمتابعين ذلك،وهل 

يمكن التذكير بأهم مواقف الجمعية؟
❍❍ أبلت الجمعية –بدون َمنٍّ – البالء الحسن 
في نصرة القضايا العادلة، والدفاع عنها، كقضية 
التطبيع مع العدو الصهيوني، وقضية اضطهاد 
العلماء والزج بهم في السجون، وقضية المعذبين 
في بورما، من إخواننا الروهينغيا، وعودة الحملة 
الظالمة الشنيعة المتعلقة باإلساءة للرسول صلى 
التدخل  أوروبا، ومحاوالت  اهللا عليه وسلم في 
في الشأن الجزائري من جانب برلمان اإلتحاد 

األوروبي وغير ذلك. 
لدى  وجدت  قد  بأكملها،  القضايا  هذه  إّن 
الجمعية المحامي الكفء عن أعدل قضية وقد 
لقيت هذه المواقف الجريئة من الجمعية، تكالب 
الذباب االلكتروني عليها، ومحاولة النيل منها، 
وهذا دليل على أّننا كنا في الخندق الصحيح، 
وكما يقول المثل: إذا أردت أن تعرف الحق، 
تتجه.وأما  أين  إلى  الباطل  سهام  إلى  فانظر 
معروفة  الجمعية  فمواقف  الداخلي  الشأن  في 

ملموسة مقّدرة. 
وأما الشانئون والمبطلون فيكفي تذكيرهم بقول 

أبي الطيب المتنّبي:
وٕاذا أتتك مذمتي من ناقص 

فهي الشهادة لي بأني كامل  
«صناعة  كيفية  لمعرفة  الكثير  يتطلع   •
صفوف  في  التعبير  صّح  إن  القرار» 
تخبرنا  أن  يمكن  هل  وهياكلها،  الجمعية 

عن ذلك؟
هذا  عن  إجابة  بإيجاز  القول  يمكن   ❍❍
السؤال الوجيه، أن الجمعية، تقدم أحسن مثال 
في التعامل الشوري / الديموقراطي، في صناعة 

القرار؛ وذلك منذ تأسيسها إلى اليوم. 
األم،  للجمعية  بالنسبة  هنا،  التذكير  ونستطيع 
الحميد  عبد  اإلمام  للجمعية  األول  الرئيس  أن 
غائب،  وهو  لرئاستها  انتخب  قد  باديس،  بن 
كما انتخب الرئيس الثاني للجمعية اإلمام محمد 
البشير اإلبراهيمي بعد وفاة ابن باديس، انتخب 
وهو في المنفى بأفلو. وٕان دّل هذا على شيء، 
فإّنما يدّل على مدى الثقة، والحرية السائدتين 
في صفوف الجمعية والتي ال تزال هي المتحكمة 

في الجمعية إلى اليوم. 
ظّل  في  تتم  اليوم  الرئاسة،  على  واالنتخابات 
الشفافية المطلقة، وبالصندوق الزجاجي وعلى 
أي  يسجل  ولم  الجميع،  من  ومسمع  مرأى 
التصويت  أية جهة على طريقة  من  اعتراض 
أو الفرز، وكل ذلك حرصا من الجمعية، على 
التنظيمات لحسن  لباقي  النموذج األمثل  تقديم 

سير العملية االنتخابية الوطنية بوجه عام. 
هذا إذن على صعيد االنتخاب أما بخصوص 
بانتخاب  يتم،  شيء  كل  فإن  القرار،  اتخاذ 
السلطة  هو  الذي  للجمعية  الوطني  المكتب 
التنفيذية العليا فيها، وسواء تعلق األمر بإصدار 
بيان، أو اتخاذ قرار، بشأن أية قضية مصيرية 

فإن التصويت هو الحكم الفيصل.
إلى  إضافة  الجمعية  إن  بل  فقط،  هذا  وليس 
المكتب الوطني، هناك الهيئة االستشارية العليا، 
التي تضم خيرة الكفاءات داخل الجمعية وهي 
الوطني،  المكتب  مع  القرار  اتخاذ  في  ُتشَرك 
زيادة في الحيطة واألخذ برأي األغلبية.كما أن 
الجمعية تستعين بقياداتهاوٕاطاراتها في الواليات 
وُتشكرهم في اتخاذ القرار المناسب لهذه القضية 

أو تلك. 
لذلك كنا أحيانا نعزف ونعتذر عن المشاركة في 
قرارات  اتخاذ  هدفها  التي  االجتماعات  بعض 

سياسية، مخافة أن ال تنسجم تلك المواقف مع 
مواثيق الجمعية، وقد اكسبنا هذا احترام وتفهم 
الجميع، وكانت مواقفنا تتخذ بعيدا عن العاطفية 
ثم  اهللا،  حكم  دوما،  نراعي  ألننا  واالنفعال؛ 

مصلحة الوطن. 
وٕالى جانب هذا كله لدينا لجنة فتوى منبثقة عن 
المكتب الوطني والهيئة االستشارية توكل اليها 
القضايا ذات الطابع الفقهي فنهتدي فيها، برأي 
ألمر  وامتثاال  للخواطر،  طمأنة  الفتوى،  لجنة 
الّلِه  ِإَلى  َفُردُّوُه  َشْيٍء  ِفي  َتَنازَْعُتْم  ﴿َفِإن  اهللا: 
اآلِخِر  وَاْلَيْوِم  ِبالّلِه  ُتْؤِمُنوَن  ُكنُتْم  ِإن  وَالرَُّسوِل 
َذِلَك َخْيٌر وََأْحَسُن َتْأِويًال﴾ [سورة النساء، اآلية: 
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فيما  كثيرة  مواجهات  الجمعية  خاضت   •
التربية،  في  والثوابت،  بالمقومات  يتصل 
واألسرة والشأن العام. هل يمكن أن تقيمواـ  
كرئيس للجمعية ـ كل ذلك وتوضحوه للقراء 
(النتائج والثمرات) وما ربحته الجمعية وما 

خسرته؟
تأسيسها،  منذ  نفسها،  الجمعية  نذرت   ❍❍
من  أن  ذلك  التحدي،  أنواع  لكل  للتصدي 
المقومات  حماية  العلماء،  جمعية  خصائص 
والثوابت الوطنية، وبالمقابل التصدي بالمواجهة 

لكل ما من شأنه أن يمس بهذه الثوابت. 
الفرنسي  االستعمار  المعركة ضد  كانت  ولئن 
فإما  المعالم،  المظالم، محددة  الغاشم واضحة 
معركة  فإن  وانهزامية،  خيانة  وٕاما  وطنية  عزة 
األغوار،  معقدة  المستقلة  جزائرنا  في  اليوم 

متعددة األشرار مختلفة األطوار. 
لقد انقلبت المفاهيم وتعددت التعاليم، واختلط، 
المقدسات،  إلى  األقالم  فامتدت  بالزنيم  الزعيم 

واأللسن إلى الثوابت والمقومات.
كل  لتشمل  المواجهة  جبهات  –إذن-  تعددت 
أنواع المقاومة، فهناك من يشكك في انتمائنا، 
ومن يطعن في مبادئ علمائنا، ليضيف الزيت 

إلى طاحونة أعدائنا. 
فالعدوان امتد ليشمل عقول البراءة فيفسد عليهم 
قواعد التربية، وأسانيد القراءة وأصبح السم يلقن 
العلماني  وبذهنية  مناهج،  قالب  في  ألطفالنا 

المحاجج. 
ُحذفت البسملة من الكتاب، في انتظار الوصول 
إلى أم الكتاب. وُقّزم ُمعاِمل التربية اإلسالمية 
في انتظار اإلجهاز على باقي المواد، كالتاريخ 
الوطنية  الحضارة  إلى  بصلة  يمتُّ  ما  وكل 
النشيد  إلى  حتى  األيدي  وامتدت  اإلسالمية، 
الوطني الذي كان وال يزال من عوامل وحدتنا، 
فحذفت منه الفقرات، وقزمت العبارات، كما ُمنع  
قيام التالميذ للصالة، فهل هناك أنكى من هذه 

التحديات؟
كان على الجمعية – إذن – أن تتصدى لهذا 
التوجه الخطير، ممثال في زرع االنسالب في 
عقل الطفل الصغير، ولقد أبلت جمعية العلماء 
في هذا التصدي البالء الحسن، بهدم صومعة 
ذلك  يكن  ولم  والتقبيح على ساكنيها،  التَّشوية 
باألمر اليسير، فقد ثارت ثائرة المناوئين للثوابت 
على الجمعية، فوجهوا إليها كل السهام، ونعتوها 
بأشنع وأقذع أصناف االتهام، فما زاد الجمعية 
ثباتا ورسوخا، ألنها مقتنعة، بأن  كل ذلك إال 
هللا،  اإلرضاء  من  هو  واجب  من  به  تقوم  ما 
ومن الوفاء ألحباء اهللا، من العلماء والشرفاء، 
والشهداء، وكللت –والحمد هللا- جهودنا بالنجاح 

والفالح. 
على أن المعركة لم تتوقف عند حدود المساس 
بالبراءة، والقراءة، بل امتدت أيضا إلى األسرة 
والتشريع  للبغّي  التمكين  بمحاولة  الجزائرية، 

في  واالرتماء  الولّي  حق  وٕاسقاط  للدعّي، 
اهللا  لدستور  كبديل  األجنبّي،  القانون  تحكيم 

والنبّي(صلى اهللا عليه وسلم).
وٕان من نتائج جهود جمعية العلماء، الوعُي بهذه 
األزمات وأنواع الخلل، والعمل على إصالحها. 
فالمنظومة التربوية، ال تزال قوية رغم الضربات 
التي وجهت إليها، والخلية األسرية، لم تتزعزع 
الحضاري  واالنتماء  هللا،  والحمد  تتصدع  ولم 
أقوى من أي وقت مضى،  اليوم  لإلسالم هو 
وكل ذلك بفضل ما بذله المخلصون الجزائريون 

وفي طليعتهم علماء جمعية العلماء. 
وما  الجمعية  غرس  ثمار  هي   – –إذن  هذه 
ربحت. أما الخسائر فال وجود لها البتة؛ ألن 
الجمعية تحظى دوما بثقة شعبنا والتفافه حولها، 
التضامنية  القوافل  وتجهيز  المدارس  بناء  وما 

باسم الجمعية، إال خير شاهد على ذلك. 
المتكاثرة»  «السهام  مرارا عن  تحدثتم    •
المصوبة إلى الجمعية، هل يمكن أن يفهم 
هم  الجمعية، ومن  أعداء  كثـرة  هذا،  من 
إن أمكن توصيفهم؟ وماذا تفعل الجمعية 

معهم هل تتجاهل أم تقاوم أم ماذا؟ 
يزعج  أن  عظيم  عمل  كل  شأن  إّن   ❍❍
والقائمين  العقول،  وصغار  النفوس،  ضعاف 

بصغائر األعمال. 
بما  الجزائريين،  المسلمين  العلماء  فجمعية 
حباها اهللا من قيم تتمثل في نشر العلم، والدعوة 
إلى الفهم الصحيح لإلسالم، البعيد عن الجمود 
في  باالستقاللية  والتمسك  والشعوذة،  والدجل 
المواقف، بالنسبة لكل المستويات، والعمل على 
تأصيل تنظيم الجمعية، باالعتماد على علمائها 
جهة  ألية  االتباعية  عن  بها  والنأي  األولين 

كانت في الداخل أو الخارج. 
جمعية  بها  تتمسك  التي  القيم  هذه  مثل  إّن 
التي  أكسبتها قوة ومهابة، هي  العلماء، والتي 
عليها،  القيم  لهذه  الفاقدين  صدور  أغاضت 
من  ومنهم  مالها،  في  الدنيا  يريد  من  ومنهم 
يريد الجاه والمنصب، ومنهم من يريد الزعامة 
الدينية، وكلهم قد تجمعوا على عداء الجمعية، 
كشفت  ألنها  لها،  الفخاخ  نصب  ومحاولة 
سوءاتهم، وأبانت عن هشاشة تنظيمهم، فصوبوا 
إذا  قلت:  أن  سبق  وقد  المتكاثرة،  السهام  لها 
أردت أن تعرف الحق، فانظر سهام الباطل إلى 

أين تتجه، لتتأكد من ذلك. 
أما موقفنا نحن من هؤالء جميعا على اختالف 
نعمل  فإننا  مبادئهم،  وتناقض  توجهاتهم، 
بالمنهج اإلسالمي الثابت، وهو الدعوة إلى اهللا 
بالحوار،  وٕاما  بالجدال  إما  أحسن،  هي  بالتي 

وٕاما بطلب الهداية لهم. 
المواقع  تفتح  أن  ذلك  على  للتدليل  ويكفي 
خالل  من  القوم  سفهاء  لتكتشف  االلكترونية، 
الذباب االلكتروني المنتشر، الذي يثبت سفاهته 
وجهله في الهجوم على العلماء، بأقذع أساليب 

الهجاء، فهذه أقوالهم وتلك أعمالنا.
❍❍❍
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لقد ُفتحت باب سوق الخيانة ومزاد البيع العلني، وبدأت المساومة 
على العروش، من يرضخ عرشه محمّي وملكه باق.

على علماء االمة اإلســـــــــالمية االقتـــــــــداء بأئمة النهضة الذين لم 
َيْفُتُروا يوما في أداء واجب الجهاد بالكلمة في ســـــــــبيل اهللا، وفيما 
يتعلق بقضية المســـــــــلمين (فلسطين والقدس)، البشير االبراهيمي 

عليه رحمة اهللا:
«فلســـــــــطين! إذا كان حـــــــــب األوطان من أثر الهـــــــــواء والتراب، 
والمآرب التي يقضيها الشـــــــــباب، فإّن هوى المســـــــــلم لك أن فيك 
أولى القبلتين، وأّن فيك المســـــــــجد األقصى الذي بارك اهللا حوله، 
وٕانك كنت نهاية المرحلة األرضية، وبداية المرحلة الســـــــــماوية، 
من تلك الرحلة الواصلة بين السماء واألرض صعوًدا، بعد رحلة 
آدم الواصلة بينهما هبوًطا؛ وٕاليـــــــــك إليك ترامت همم الفاتحين، 
وترامت األْيُنق الذلل بالفاتحين، تحمل الهدى والســـــــــالم، وشرائع 
اإلسالم، وتنقل النبوَّة العامة إلى أرض النبوات الخاصة، وثمار 

الوحي الجديد إلى منابت الوحى القديم»
«إن فلسطين وديعة محمد عندنا، وأمانة عمر في ذّمتنا، وعهد 
اإلسالم في أعناقنا، فلئن أخذها اليهود مّنا ونحن عصبة إنا إًذا 

لخاسرون»( البصائر22سنة 1948).
يقول العالمة عبدالحميد بن باديس (الشـــــــــهاب 1938: رحاب 

القدس الشريف مثل رحاب مكة والمدينة)».
إذ ليس حالنا اليوم من البؤس والضيق أشـــــــــد مما كنا عليه قبل 

عقود.
إن كيـــــــــان بنيصهيون نبتة خبيثة غرســـــــــت في ارض طيبة، فال 

تنبت واذا نبتت فال مستقر لها.
اعلم عبد اهللا، أن أرض فلســـــــــطين وما حولهـــــــــا أرض مباركة، 
وصفها اهللا ســـــــــبحانه بذلك في خمسة مواضع من كتابه، وفيها 
المســـــــــجد األقصى: أولى القبلتين، وثالث المســـــــــجدين، ومسرى 
الرســـــــــول صلى اهللا عليه وســـــــــلم، افتتحها عمـــــــــر بن الخطاب 
رضي اهللا عنه ، وحّررها صالح الدين رحمه اهللا، فهي مملوكة 
للمسلمين، وأرضها وقف عليهم، والحق فيها هللا عز وجل، ليست 
حقًا شـــــــــخصيًا ألحد كائنًا من كان حتى يتنازل عن شيء منها، 

ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث.

J@’Ìãâ@ÂÌÜ€a@âÏ��„@@ÉÓí€a
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•هل من الممكن أن نقول أن ممن 
«السلفيون»  كخصوم  ُيحتسبون 
أم أن الجمعية تعتبر نفسها خيمة 
لجميع الجزائريين والجزائريات، وال 
والخصومات  بالحزازات،  لها  شأن 
ذلك  توضيح  نرجو  المذهبية، 

بدقة؟.
في  المرء  على  الدنيا،  نكد  من  إن 
يقدم  من  يصنف  أن  العلماء  جمعية 
نفسه كسلفي ضمن خصوم الجمعية، 
المنهج  خارج  الجمعية  كانت  فمـتى 
عليها  يسلط  حتى  الصحيح،  السلفي 
المزيف؟.إّننـا  السلفي  المذهب  أتباع 

هنا نتمثل بقول الشاعر العربي:
وٕاخوان حسبتهم دروعا

فكانوها ولكن لألعادي  
وخلتهم سهاما صائبات

فكانوها ولكن في فؤادي  
فهذه المفاهيم الملغومة، والمصطلحات 
في  نعانيه  ما  سبب  هي  المظلومة 
جمعية العلماء من عداء، ومن جفاء، 
في  باالختالف  أننا ال نضيق  والحال 
الفقه أبدا، فنحن مع التعايش المذهبي، 
للجمعية  الشرفي  الرئيس  أن  والدليل 
الميدان  في  ضليع  إصالحي  إباضي 
–حفظه  شريفي  بلحاج  األستاذ  وهو 
من  أتباعا  للجمعية  أن  كما  اهللا- 
اإلباضيين في غرداية وفي غيرها من 

الواليات.
تربطها  العلماء  جمعية  أن  وثالثا 
العالمي  االتحاد  مع  وطيدة،  عالقات 
فسيفسائي  وهو  المسلمين،  للعلماء 
المذاهب، كما تربطنا عالقات االحترام 
والتسامح باألخوة الشيعة، كل هذا يدل 
على أن الجمعية، هي الخيمة الكبيرة 
التي يأوى إليها الجميع، وال تضيق إال 

بالشاذ الذي يدين بالوالء للخارج.
•  هل أنت راض عن أداء الجمعية 
الماضية،  األعوام  مدار  على 
وجه  على  بتقديرك  حققت  وماذا 

االجمال؟
نترك،  أن  اإلنصاف  من  إّن   ❍❍
للمؤرخين  الموضوع  هذا  في  الحكم 
المنصفين ليحكموا على أداء الجمعية، 
فتلك آثارنا تدل علينا، لكن حسبنا أن 
ومن  الجميع،  به  يسلِّم  ما  إلى  نشير 
ذلك على سبيل االجمال ال الحصر. 

-1 انتشار الجمعية على مستوى جميع 
الواليات؛ من حيث الهيكلة والتنظيم.

القرآنية  والكتاتيب  المدارس  بناء   2-
في كل الواليات والبلديات.

-3 حضور الجمعية في كل المناسبات 
األنشطة  بإقامة  والوطنية،  الدينية 

المتنوعة النافعة.
-4 مواقف الجمعية من جميع القضايا 
واالجتماعية؛ سواء  والثقافية  السياسية 

داخل الوطن أو خارجه.
الصعيد  على  الجمعية  إشراك   5-
بقضايا  يتصل  ما  كل  في  الوطني 
في  الدولي  الصعيد  وعلى  الوطن، 
اإلسالمي  العالم  يمس مصير  ما  كل 
التطبيع،  وقضية  العادلة،  كالقضايا 

وقضية التضييق على العلماء إلخ.
غزة  إلى  اإلغاثة  قوافل  تسيير   6-
والروهينغيا والصحراء الغربية وليبيا. 

لم  إن  لعشرات  الجمعية  إقامة   7-
الدولية  الملتقيات  من  مئات  نقل 
واأليام  والورشات،  والوطنية،والندوات، 
الدراسية على مستوى القطر، في كل 

عام.
-8 إصدار الجمعية لعديد المطبوعات 
أو  كانت  ورقية  الناجحة،  والمجالت 

إلكترونية.
القريبة  األهداف  هي  ما   •

إطار  في  للجمعية  والمتوسطة 
قيادتكم الحالية لها؟

نطمح  كثيرة  طموحات  هناك   ❍❍
إلى تحقيقها في المدى القريب، ومنها 
التي  النموذجية  المؤسسات  إحداث 
الصالح،  الجيل  لتكوين  مثاال  تكون 
النافع لوطنه وألمته، ولإلنسانية قاطبة، 
بحيث نطمئن على أن من يتخرج من 
نا ضد  ُمَحصَّ سيكون  المؤسسات  هذه 
الصحية  المناعة  فقد  داء  أوبئة  كل 

والعقلية واإليديولوجية. 
أن  فنأمل  المتوسط،  المدى  على  أما 
الدينية  المرجعية  هي  الجمعية  تصبح 
الحقيقية في الجزائر، بحيث تجمع كل 
الفئات الفاعلة في الوطن، مع استقاللية 

كل فئة بتنظيمها وتسييرها.
الجزائريين  استقاللية  نضمن  وبذلك 
وتوجيهاتهم  فتاواهم  في  والجزائريات 

الدينية عن أية اتباعية.
•  ما هي الضوابط التي تحكم عالقة 
والمؤسسات  بالهيآت  الجمعية 
واإلدارة والجمعيات األخرى الفاعلة 
والدعوي  اإلصالحي  الميدان  في 

والثقافي والوطني؟
❍❍ من الضوابط التي تحكم عالقاتنا 
بباقي الجمعيات والهيآت، والمنظمات. 
المتبادلة،  والثقة  المتبادل،  االحترام 
فيما  بعضنا  وعذر  االختالف،  وأدب 

نختلف فيه. 
إّن احترام مثل هذه الضوابط هو الذي 
القضايا  لمواجهة  التعاون  من  يمكننا 
بعضنا  خصوصية  واحترام  المشتركة 
في ما ندعو إليه وما نعمل من أجله.

• سجلت الجمعية مواقف ميدانية 
عديدة،  مرات  في  الحدث  صنعت 
كورونا»  «جائحة  محاربة  مثال 
من خالل مساهماتها الجليلة. هل 
يمكن أن نعرف إمكانيات الجمعية 
في هذا المجال؟ وهل تفكرون في 
تحويل لجنة اإلغاثة إلى مؤسسة 
إغاثية خيرية تضاهي المؤسسات 
مجال  في  وعالميا  عربيا  الكبرى 

العون والغوث اإلنسانيين؟
اهللا»  فمن  نعمة  من  بكم  «وما   ❍❍
القلوب  ذوي  للجمعية  اهللا  سخر  لقد 
ثقة  فقدموا  القويمة،  واأليدي  الرحيمة، 
أنواع  كل  العلماء،  جمعية  في  منهم 
السيول  المنكوبين في  لمساعدة  الدعم 
باألمراض  والمصابين  والفيضانات، 
«كمحنة  باألزمات،  والمصابين 
كورونا»، ولم يقتصر هذا السخاء على 
المحسنين داخل الوطن، بل تعداه إلى 
الجزائريون  يقوم  حيث  الوطن،  خارج 
وأمريكا،  وكندا  فرنسا  في  المثقفون 
إخوانهم  مع  للوقوف  الدعم  بحشد 
كحقائب  المعدات  بتقديم  المرضى 
العتاد  ومختلف  واألكسجين  التنفس، 
الطبي، واأللبسة الواقية لألطباء، كما 
-algeriens so  هو الشأن لجمعية

lidaires والتي يرأسها الدكتور جمال 
 solidaires desوجمعية زكرى، 
يرأسها  التي   algeriens action
في  ونحن  بوعبون،  يوسف  األستاذ 
المساعدات  من  الثانية  الدفعة  انتظار 
الثانية،  أو  األولى  الجمعية  من  سواء 
أخرى  مساعدات  وصول  ننتظر  كما 

من أمريكا وكندا. 
وما كان لهذه الهبة الجزائرية في الخارج 
أن تتم لوال ما أثبتته جمعية العلماء من 
أمانة بفضل أبنائها العاملين المخلصين 
أبلوا  الذين  في مختلف واليات الوطن 
بالء حسنا في التنقل إلى المستشقيات، 
مضّحين بأنفسهم وأموالهم، فجزى اهللا 
مفدي  بقول  وأذكرهم  هؤالء،  كل  خيرا 

زكرياء:

من يشتري الخلد إن اهللا بائعه
فاستبشروا، وأسرعوا فالبيع محدود  

كما نسجل بفخر واعتزاز الحمالت التي 
قام بها أبناء وبنات جمعية العلماء، في 
كالفاحش  االجتماعية،  اآلفات  مقاومة 
المالعب،  في  والعنف  القول،  من 
وتأصيل شعارات الحراك، وغير ذلك.

ان النجاح في هذا النوع من التضامن 
نتوق  يجعلنا  اإلغاثة  لجنة  من خالل 
بها لتصبح مؤسسة إغاثة  السمو  إلى 
العلماء  جمعية  شعار  تحت  انسانية 
ما  ؛حيث  للمستضعفين  المزيد  لتقديم 
وجدوا، كما فعلنا مع غزة، والروهينغيا، 
ذلك،  وغير  وليبيا  الغربية،  والصحراء 
الطريق  القادمة  لألجيال  نترك  وبذلك 

األساسية معبدة لمواصلة السير.
وجه  على  نفهم  أن  يمكن  هل   •
بوزارة  عالقتكم  والدقة  التحديد 
والمجلس  الدينية  الشؤون 
ولجنة  األعلى  اإلسالمي 
التابعة  والفتوى  االستشارات 
الجمعية  رأي  أن  علما  للوزارة، 
اآلراء  يخالف  أحيانا  كان  الفقهي 
وهل  العالقة،  ترى  كيف  األخرى؟ 
يمكن أن يتم التقارب بشكل أكبر 

وأفضل في المستقبل؟
العلماء  جمعية  العالقة  تميزت   ❍❍
المسلمين الجزائريين بغيرها بأنها دوما 
كانت ترمز إلى وحدة الهدف، وتنسيق 
الصف، فنحن جميعا في خندق واحد 
اهللا  إلى  والدعوة  اإلسالم  خدمة  هو 

بالتي هي أحسن. 
وٕاذا أردنا التحديد والدقة، نقول إن كل 
الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الشؤون 
الدينية كانوا يمتون إلى جمعية العلماء 
توفيق  أحمد  باألستاذ  بدءا  بصلة، 
بالدكتور  وانتهاء  اهللا  رحمه  المدني 

يوسف بلمهدي حفظه اهللا. 
بصمته  له  كانت  وزير،  كل  أن  غير 
فالدكتور  العالقة،  هذه  في  الخاصة 
أبو عبد اهللا غالم اهللا مثال تميز بفتح 
المساجد أمام دعاة جمعية العلماء، كما 
نذكر له أنه أعاد إلى الجمعية مدرستها 
بطولقة، بإعطاء تعليمات إلى مديرية 
الشؤون الدينية بإعادتها إلى الجمعية. 
الذي  عيسى،  محمد  الدكتور  وتميز 
لجمعية  الوطني  المجلس  عضو  هو 
العلماء بغموض الموقف إزاء الجمعية، 
الدكتور  إياها  منحها  التي  فالمدرسة 
غالم اهللا، أوقف الدكتور محمد عيسى 
المساعي  إجراءات استفادتها ولم تجِد 
يده  أنه وضع  بذلناها معه. كما  التي 
على قطعة األرض التي منحتنا إياها 
أمالك الدولة بحجة أنه هو من سيبني 
ال  ولكن  الجمعية،  مقر  عليها  لنا 

األرض بقيت وال المؤسسة بنيت. 
بلمهدي،  بالدكتور يوسف  أما عالقتنا 
فهي عالقة على العموم طيبة، وتتوق 
إلى مزيد من التنسيق معه، خصوصا 
األعظم،  الجامع  بتسيير  يتعلق  فيما 
لوحدة  ضمانا  وذلك  الفتوى،  ولجنة 
الوعظ،  في  سواء  اإلسالمي  الخطاب 
أو الفتوى، أو كل ما يتعلق بالخطاب 
المسجدي، وكلنا أمل في أن ما وجدناه 
يجعلنا  وتفهم  استقبال  من حسن  لديه 
نطمئن إلى أن المستقبل في العالقات 
في  جهتنا  ومن  أفضل.  سيكون 
بمزيد  للقيام  جاهزون  فإننا  الجمعية، 
من التعاون بما يعود بالفائدة على لغتنا 

ووطننا وأمتنا.
الجمعية  انجازات  عن  حدثنا    •
والفكرية  والدعوية  الثقافية 
على  القراء  يكون  حتى  والدينية 

معرفة وتبصر بجهود الجمعية؟
❍❍ يدرك كل متابع لنشاط الجمعية 
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غزارة انتاجها وتنوع توزيعها فالنشاط الدؤوب الذي تقوم به ُشعب 
التي  المكانة  تتبوأ  يجعلها  بأن  كفيل  المجاالت  كل  في  الجمعية 
تستحقها، وهي أن تكون خير جمعية أخرجت للناس، كما يصفها 

ابن الجمعية األستاذ محمد الهادي الحسني. 
ويكفي الجمعية فخرا، أنها إضافة إلى جهدها االجتماعي والديني، 

والثقافي، فهي تصدر المزيد من العناوين.
الصادرة  الوطنية  الصحف  أقدم  وهي  «البصائر»  جانب  فإلى 
بالعربية، هناك مجلة «الشاب المسلم»، وهي أيضا أقدم المجالت 
الصادرة بالفرنسية، وقد أضيف إلى العنوانين عنوان ثقافي آخر 

وهو مجلة «التبيان» المتنوعة والحاضنة ألقالم ثقافية متميزة.
عنوان  تحمل  أكاديمية  مجلة  األكادميين  للباحثين  كما خصصنا 
محكمة،  مجلة  وهي  الجامعيين،  للباحثين  «المقدمة» خصصت 

خصوصا للباحثين األكاديميين. 
باسم  الناطقة بحق  االلكترونية األصيلة  المواقع  اغفال  هذا دون 
جمعية العلماء، ألن هناك من ينتحل اسم الجمعية، ليبث سمومه 
لهم،  ممن ال خالق  والتلبيس  الدس  هذا  من  القراء  فيها،فليحذر 
من سفهاء القوم، والذي نسعى إلى اكتشاف أمرهم، هذا وال ننسى 
المجلة االلكترونية «الربيئة» الصادرة باسم الجمعية، والتي يصدرها 

النادي الثقافي نادي الرقيم بعين وسارة، والية الجلفة. 
كلمة أخيرة

❍❍ وٕاذا كانت لنا من كلمة نختم بها هذا الحوار فهو أن نقول 
بأنه من العار على الجزائر بعد عشرات السنين من االستقالل، 
المزري  المقر  في  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  تبقى  أن 
الذي توجد به، والذي ضاق اليوم عن استيعاب أنشطتها، ولم تجد 
المساعي واالتصاالت، والمطالب التي قدمناها لمختلف المسؤولين 

المتعاقبين، وعلى جميع المستويات. 
أن  نأمل  الذين  المحسنين  من  أغنياءنا  هذا  في  نشرك  أن  ونود 
يسهموا هم أيضا في هذا الجهد حتى تكون  الجمعية في المقر 
الالئق بها، فيساعدها ذلك على أداء رسالتها االسالمية الطموحة 

على أحسن وجه، واهللا ال يضيع أجر المحسنين. 
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البحث في هذا الموضوع النفســـــــــي 
ســـــــــلبيات  يخص  والعميق،  الدقيق 
التغاضـــــــــي والتغافـــــــــل عن صغائر 
يبـــــــــدؤون االنحراف  األبناء حيـــــــــن 
العبثي البريء، حيـــــــــث يبدأ تغافل 
الوالدين في إهمـــــــــال تربية األوالد، 
يبدؤون بالسكوت أو اللوم الناقص 
عن ترك الواجبات، والالمباالة في 
مخالفة األوقـــــــــات، والمثل الجزائري 
المشـــــــــهور: {من ال ُيْنهى عن ِإْبرٍَة، 

يصير َمَســـــــــبَّة وِعْبرة} 
كالمنا في هذا المقال هو التخطيط 
والتأصيـــــــــل لوقايـــــــــة الشـــــــــباب من 
االنحرافـــــــــات الخطيـــــــــرة، كيف تبدأ 
تلـــــــــك االنحرافات صغيـــــــــرة ثم تكبر 
الخطر  معهـــــــــا  ويكبر  وتتعاظـــــــــم، 
ويتفاقـــــــــم، حتـــــــــى يســـــــــقط الفتى أو 
الفتاة في العقـــــــــوق، أو اللصوصية 
أو اإلجـــــــــرام،  وكيف يغفل الوالدان 
عن أوالدهـــــــــم  حتى يتركوا الصالة 
والصيام ويســـــــــقطوا في الحرام. إنها 
مسائل وقضايا يجب أن تكون من 

أولويات االهتمام.
العائـــــــــالت  تقـــــــــول  أن  واليعقـــــــــل 
المحافظة: إن هذا الموضوع ليس 
من شـــــــــغلنا وال مـــــــــن اهتمامنا فهو 
خـــــــــاص بالمنحرفين، يقال للجميع، 
التنسوا نصيحة النبي عليه الصالة 
والسالم في حديث السفينة. والبأس 
أن أذكركـــــــــم به، فاآليـــــــــات القرآنية 
التمـــــــــل وال يشـــــــــبع مـــــــــن موعظتها 
وكنوزها، وكذلك األحاديث النبوية، 
فهي الدرر الغالية من جوامع الكلم.
عـــــــــن النعمان بن بشـــــــــير قال: قال 
رســـــــــول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
[مثل القائم على حدود اهللا والمدهن 
فيهـــــــــا كمثل قـــــــــوم اســـــــــتهموا على 
ســـــــــفينة في البحر فأصاب بعضهم 
أعالها، وأصاب بعضهم أســـــــــفلها، 
فكان الذين في أســـــــــفلها يصعدون 
فيستقون الماء فيصبون على الذين 
في أعالها فقال الذين في أعالها: 
ال ندعكم تصعدون فتؤذوننا، فقال 
الذين في أســـــــــفلها: فإنا ننقبها من 
أســـــــــفلها فنســـــــــتقي، فإن أخذوا على 
نجـــــــــوا جميعا وٕان  أيديهم فمنعوهم 
تركوهم غرقوا جميعـــــــــا] (الترمذي. 

كتاب الفتن.2173).
 وقد علمتم أن حريق غابة أو مدينة 

مبدأه شرارة طائشة قد الُيهتم بها في 
البداية. يبدأ االنحراف من تصرف 
يظهر للوالديـــــــــن أنه صغير ال أثر 
له، وأنه ســـــــــلوك عابر بريء الُيهتم 
بـــــــــه، ولكن ذلك الســـــــــلوك الصغير 
عند الغـــــــــالم، الذي ُيهمل وال يالم، 
َكَنْقٍب صغير في جدار ســـــــــد كبير، 
أو كخرق مهمل في قاع الســـــــــفينة. 
فماهـــــــــي المبادئ األوليـــــــــة للرعاية 
اإليمانية؟  كيف نحمي األوالد من 
الجاهلية، كتعودهم تعاطي  التقاليد 
التبغ، والشـــــــــمة، والعـــــــــري، والقزع، 
واتباع الموضات اْلِهبَِّية، كالسراويل 
الممزقة على أجســـــــــاد شرائح غبية، 
والتي تدل على ســـــــــفاهة الشـــــــــاب 
المتلبـــــــــس بها، وحماقـــــــــة الراضين 
بهم، وتدل كذلك على إهمال اآلباء 
وعجزهم عن تربية أوالدهم، سفاهات 
بعضها فـــــــــوق بعض. كيف نحمي 
األوالد من التخلف الدراسي، وكيف 
نعمل بإذن اهللا تعالى على أن ينشأ 
أوالدنا تنشئة ســـــــــوية في شخصية 
رجولية قويـــــــــة، إن األوالد المهملين 
تغاضيـــــــــا وتغافال فـــــــــي صغرهم هم 
الذيـــــــــن يتعبون آباءهـــــــــم والمجتمع 

جميعا في كبرهم.
 فهـــــــــذا الموضوع وقايـــــــــة من ذلك 
الموقـــــــــف المحزن الـــــــــذي يجد فيه 
يتعاطـــــــــى  ولدهمـــــــــا  أن  الوالـــــــــدان 
الحشـــــــــيش، أو انتمى إلى عصابة 
ـــــــــرَّاق، أو بلغ عشرين سنة وهو  السُّ
تارك للصالة والصيـــــــــام، أو هرب 
مع فتاة، أو خـــــــــرج من الوطن إلى 
وجهـــــــــة مجهولة، وغيـــــــــر ذلك من 
المواقف المحزنة والمآزق التي تقع 
فيها األســـــــــرة بكاملهـــــــــا، حتى ُيْظَلم 
فضاء األسرة، وتتحول اآلمال إلى 
يأس وأحزان. فترون أن الموضوع 
حســـــــــاس، ألنه يتعلـــــــــق بأكبر وأهم 
مشروع في حياة اإلنسان وهو تربية 
األوالد، فالنجـــــــــاح في تربية األوالد 
ليكونوا رجال المستقبل هو النجاح 
الحقيقي في مشروع المشاريع.       

من أين تبدأ تربية األوالد ولكن ليس 
هـــــــــذا هو موضوعنا اآلن، إنما فقط 
للتذكير المفيد، تبدأ التربية: من قبل 
الزواج باختيار األصل والمنبت، ثم 
بالنسبة  بالعفة والتعفف واالستقامة 
للزوجين الذين هما األبوان فيما بعد، 

وٕاطعام األوالد من الحالل الطيب، 
والحذر من الســـــــــحت والخبائث في 
األكل واللبـــــــــاس والمكســـــــــب، وتبدأ 
الرعاية الحقيقية المحتوية، والعناية 
اإليمانية الواعية، بعد انجاب األوالد 
الراقية،  األدبيـــــــــة  الحســـــــــنة  بالقدوة 
منـــــــــذ أن يدخل الطفل ســـــــــن التقليد 
والمحاكاة، بداية من المراحل األولى 
للطفولة، خصوصا بعد سن التمييز 

من السن السابعة من العمر. 
بعض الصغائر عند الصغير التي 
تصير كبائر عند الكبير، 1ـ  اللعب 
في الطريق بال توجيه وال محاســـــــــبة 
وال رعايـــــــــة: ها هو يلعب قدام باب 
الدار، ثـــــــــم يدخل، ولم يعلم مع من 
كان، وال بم كان يلعب، وال أســـــــــماء 
الذين لعب معهم، وبعد شـــــــــهر أو 
أكثـــــــــر ينتقـــــــــل إلى طرف الشـــــــــارع 
وٕالـــــــــى ثلة جديدة مـــــــــن األصدقاء، 
ويعـــــــــود إلى المنزل وال يســـــــــأل، وال 
يعلم مع من لعب، وبعد أن يشـــــــــب 
قليال ينتقل إلى ســـــــــاحة  للعب في 
طرف المدينة أو القرية، وذهب إلى 
يترك  ثم  الدكان واشترى مأكوالت، 
الواجبـــــــــات الدراســـــــــية  قليال قليال، 
ويســـــــــهر خارج البيت، ولكن على 
حد قوله: كان هنـــــــــا مع أصحابه، 
وال يسأله أبوه وال أمه عن أصحابه، 
وال ما ذا فعل مدة نصف ساعة، أو 
ربما ســـــــــاعة وهو يلعب خارج الدار 
وال يعلـــــــــم الوالدان أين وال ماذا كان 
يفعل، وهو في هذه الخرجات يرى 
من أحدهم  ممارســـــــــة التدخين وقد 
يتعلم منه، ومن آخر يسمع السب 
والكالم القبيـــــــــح وربما يقلده. وهكذا 
َيَتَدرَُّك الطفل ثم الغالم نحو هاوية 
غفوة،  فـــــــــي  واألبوان  االنحـــــــــراف، 
وربما في غفلة، وال يســـــــــتيقظون إال 
والولد رسب في الدراسة وسقط في 
الميوعة والتشرد والعقوق، ثم الينفع 

النـــــــــدم، ويصعـــــــــب العـــــــــالج. 
قال محاوري: هل تقع المســـــــــؤولية 
وكل  األمـــــــــن  مؤسســـــــــات  علـــــــــى 
المدرسة  من  المجتمع  مؤسســـــــــات 
والمسجد والبلدية؟ أم أن المسؤولية 
على الوالدين فقط؟  قلت: المسؤولية 
على الوالدين بالدرجة األولى وهذا 
مما الشـــــــــك فيـــــــــه، والمجمع عليه، 
خاصـــــــــة مع التقصيـــــــــر الكبير في 

دور المؤسســـــــــات األخـــــــــرى. ولكن 
المدرســـــــــة والبلدية ومؤسسة األمن 
المســـــــــؤولية،  تلك  مـــــــــن  ال يعفون 
المســـــــــؤولية  نرتب درجات  وعندما 
تكون كاآلتي: مســـــــــؤولية الوالدين، 
ثم المدرسة، أي وزارة التربية، من 
االبتدائي إلى الجامعي، ثم مؤسسة 
األمن بكل فروعها وتخصصاتها، 
ثم البلدية التي تســـــــــأل عن الجيل، 
أمـــــــــام التاريخ والوطـــــــــن واألمة. 2 
ـ مـــــــــن الصغائـــــــــر التـــــــــي يتغاضى 
عنها بعض اآلبـــــــــاء أو يتغافلون، 
السماح ألوالدهم باستعمال شاشات 
الهواتف العنكبوتية مع الفيديوهات، 
وشـــــــــبكات التواصل، مع كثير من 
المناظر الشـــــــــيطانية التي يروجها 
شياطين اإلنس من الذين انعدمت 
في ضمائرهم المروءة، فيترك الطفل 
فـــــــــي البداية يتلهـــــــــى على األلعاب 
المســـــــــلية الصبيانية، ثم ينتقل إلى 
اللعاب التي تخدر العقول باإلدمان 
عليها، ثـــــــــم يترك أكله ودراســـــــــته، 
إلى أن يسقط في المواقع اإلباحية 
الشـــــــــيطانية. اليليـــــــــق باآلباء ترك 
أوالدهم مع الصور الهاتفية، وال مع 
االنترنيت، وال الســـــــــهر وحدهم مع 
هذه الوســـــــــائل. 3 ـ  من الصغائر 
التي تتحول إلى الكبائر، التغاضي 
عن الولد بعد السن السابعة عندما 
يترك وقتا من الصالة، يجب على 
اآلباء العمل بالحديث.قال رســـــــــول 
اهللا صلى اهللا عليه وســـــــــلم: [مروا 
أوالدكـــــــــم بالصالة وهم أبناء ســـــــــبع 
سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء 
عشـــــــــر وفرقوا بينهم في المضاجع] 
(أبو داود. كتـــــــــاب الصالة.495) 
بعض اآلبـــــــــاء يتغافلون عن العمل 
بهذا الحديث، ويحسبون ترك العمل 
به هينا، وهـــــــــو أمر عظيم. فالنبي 
عليه الصالة والســـــــــالم، يأمرنا بأن 
نأمر أوالدنا ذكـــــــــورا وٕاناثا بالصالة 
وهم أبناء سبع سنين، وفرض علينا 
أن نلزمهم بالصالة في كل أوقاتها 
بعد السن العاشرة. سيتبع هذا المقال 
إن شـــــــــاء اهللا تعالى ببيان خطورة 
التغاضـــــــــي عن التوجيـــــــــه المبكر، 
عند بداية مبادرة الولد اتخاذ القرار 
دون استشارة الوالدين، وعاقبة هذا 

التغاضي انحراف كبير.
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**السؤال**
قالت الســـــــــائل (م. ش) توفيت زوجتي عن أم، 
وبنت، وأخ شـــــــــقيق، وأخـــــــــت ألب، وأخت ألم، 
وابن أخ شقيق. وبعد قسمة التركة شكت األخت 
ألب، من أنها لم تأخذ شـــــــــيئا من التركة، فهل 
لها الحق في الميراث؟ ومن هم الذين يرثون في 

هذه المسألة؟
**الجواب**

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

أوال: قال اهللا تعالى: ﴿ُيوِصيُكُم اُهللا ِفي َأوَْالِدُكْم 
ِللذََّكـــــــــِر ِمْثُل َحظِّ اْألُْنَثَيْيِن َفِإْن ُكنَّ ِنَســـــــــاًء َفْوَق 
ْن َكاَنْت وَاِحَدًة َفَلَها  اْثَنَتْيـــــــــِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك وَا�
النِّْصُف﴾ (النساء:11) فميراث البنت من أبيها 
النصف. ولما لم يكن للمتوفى في هذه المسألة 
(ابن) فألخيها الشـــــــــقيق مابقي بالتعصيب بعد 

أخذ أصحاب الفروض فروضهم.فالذين يرثون 
في هذه المســـــــــألة:1 ـ األم: ولها السدس عمال 
ُدُس  بقوله تعالى: ﴿وَِألََبَوْيِه ِلُكلِّ وَاِحٍد ِمْنُهَما السُّ
ا َتـــــــــَرَك ِإْن َكاَن َلُه َوَلٌد َفِإْن لَـــــــــْم َيُكْن َلُه َوَلٌد  ِممَّ
ـــــــــِه الثُُّلُث َفـــــــــِإْن َكاَن َلُه ِإْخوٌَة  َوَورَِثـــــــــُه َأَبوَاُه َفِألُمِّ
ـــــــــُدُس﴾ (النساء:11) 2 ـوالزوج: وله  ِه السُّ َفِألُمِّ
الربـــــــــع. عمال بقوله تعالـــــــــى: ﴿َوَلُكْم ِنْصُف َما 
َتَرَك َأْزواُجُكْم ِإْن َلْم َيُكْن َلُهنَّ َوَلٌد َفِإْن كاَن َلُهنَّ 
ا َتَرْكَن﴾ (النســـــــــاء: 12) 3 ـ  َوَلٌد َفَلُكُم الرُُّبُع ِممَّ
والبنت: ولها النصـــــــــف. عمال بقوله تعالى: ﴿

ْن َكاَنْت وَاِحَدًة َفَلَها النِّْصُف﴾ (النساء:11)4ـ   وَا�
وما بقي فألخ الشقيق تعصيبا. عمال بالحديث. 
[ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى عصبة 
ذكر] وعمال بما ورد في قصة ابنتي ســـــــــعد بن 
الربيع.عن جابر بن عبد اهللا قال: جاءت امرأة 
ســـــــــعد بن الربيع بابنتيها من ســـــــــعد إلى رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وســـــــــلم، فقالت: يا رســـــــــول 

اهللا، هاتان ابنتا ســـــــــعد بـــــــــن الربيع، قتل أبوهما 
معك يوم أحد شـــــــــهيدا، وٕان عمهما أخذ مالهما، 
فلم يدع لهما مـــــــــاال وال تنكحان إال ولهما مال، 
قال: [يقضي اهللا في ذلك] فنزلت: آية الميراث، 
فبعث رســـــــــول اهللا صلى اهللا عليه وســـــــــلم إلى 
عمهما، فقال: [أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط 
أمهما الثمن، وما بقي فهو لك].(الترمذي. باب 

الفرائض:2092)
وأما األخت ألب، وابن األخ الشقيق، فمحجوبان 
باألخ الشقيق. وأما األخت ألم فمحجوبة بالبنت.  

واهللا تعالى أعلم وهو العليم الحكيم.
ثانيـــــــــا:  الحـــــــــاالت التي ُتْحَجـــــــــُب فيها األخت 
ألب: يحجبهـــــــــا األب، واالبن، وابن االبن، وٕان 
نزل، واألخ الشقيق، واألخت الشقيقة إذا كانت 
عصبـــــــــة مع الغير، وُتحجب األخُت ألب أيضا 
بالشقيقتين، إال إذا كان معها أخوها وهو معصب 

لها. واهللا تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
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تمـــــــــّر بنا في هذه األيام ذكـــــــــرى اليوم العالمي 
للغة العربية، هذه الذكرى التي تأتي في الثامن 
عشـــــــــر من شهر ديســـــــــمبر في كل عام، وهو 
اليوم الـــــــــذي صدر فيه قـــــــــرار الجمعية العامة 
لألمم المتحـــــــــدة ســـــــــنة 1973م باعتماد اللغة 
العربية ضمن اللغات الرســـــــــمية ولغات العمل 
فـــــــــي األمم المتحدة، وقد جاء في هذا القرار أّن 
اللغة العربية لعبت دورًا مهمًا في الحفاظ على 
حضارة اإلنســـــــــان وتراثه الثقافي والعمل على 

نشرهما.
لقد شرَّف اهللا سبحانه وتعالى اللغة العربية بأن 
أنزل بها خاتم كتبه القرآن الكريم، كما جاء في 
قوله ســـــــــبحانه وتعالى: {ِإنَّا َأنزَْلَناُه ُقرْآًنا َعرَِبي�ا 
لََّعلَُّكْم َتْعِقُلوَن}، وقوله ســـــــــبحانه وتعالى أيضًا: 
{َنـــــــــَزَل بِه الرُّوُح اَألِميُن* َعَلى َقْلبَك ِلَتُكوَن ِمَن 
ِبيٍن}، َفَخلََّد ذكرها  اْلُمنِذرِيَن* بِلَســـــــــاٍن َعرَِبيٍّ مُّ
وعّم أثرها، فقد حـــــــــثَّ أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب – رضي اهللا عنه- على َتَعلُِّمَها، فقال: 
(َتَعلَُّموا اللغة العربية فإّنها من دينكم)، وذهب 
اإلمام الشـــــــــافعي – رحمه اهللا -  إلى أّن تعلُّم 
اللغة العربية أو معرفتها فرٌض على كّل مسلم 
كي يستطيع أن يؤدي فرائض دينه وخصوًصا 
الصالة اليومية،  ومن الجدير بالذكر أّن اللغة 
العربية كانت تســـــــــير مع الدين جنًبا إلى جنب 
وهذا ِســـــــــرُّ تعريب بالد كثيرة، كما أنها وسعت 
علـــــــــوم الحضارة اإلســـــــــالمية وفنونها في زمن 

ازدهارها ولم َتِضْق بعلم وال َمْتٍن. 
ÚÓiä»€a@ÚÃ‹€a@ÚÓΩb«

مـــــــــن المعلوم أّن اللغة العربية هي لغة عالمية، 
فهـــــــــي اللغة الوحيدة للوحي اإللهي الباقي على 
ظهر األرض! وقد استمدت عالميتها من عالمية 
الدعوة اإلسالمية، حيث ِإّن اهللا سبحانه وتعالى 
أرســـــــــل رسولنا - صّلى اهللا عليه وسّلم- للناس 
جميعـــــــــًا، كما جاء في قوله ســـــــــبحانه وتعالى: 
{َوَما َأْرَســـــــــْلَناَك ِإال َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشـــــــــيرًا َوَنِذيرًا}، 
َوَتَعلُّم اللغة العربية وتعميمها فرُض َعْيٍن على 
المجامع  العرب والمســـــــــلمين وعلى  المدرسين 
َصت لذلك؛ ألّن  والمعاهد اللغوية التـــــــــي ُخصِّ
القـــــــــرآن ال ُيَســـــــــمَّى قرآنًا إال بهـــــــــا، والصالة ال 
تكون صالة إال بها؛ لذلك ســـــــــارع المســـــــــلمون  
عبـــــــــر تاريخهم إلى َتَعلُِّمَها والتكلُّم بها والتأليف 
فيها والدِّفاع عنها، حتى حّلت َمَحلَّ الفارســـــــــية 
في العراق، والّرومية في الشـــــــــام، والقبطية في 
مصر، وأصبحت فـــــــــي عصر بني العباس – 
وهـــــــــو عصرها الذهبي –  لغـــــــــة الدين واألدب 
والعلم والسياســـــــــة واإلدارة والحضـــــــــارة والفكر 
والثقافة والتجارة والتشـــــــــريع والفلسفة والمنطق 

والتصوف والفن.
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تتميَّز لغتنا العربية بأنها راسخة كالجبال تضرب 
بجذورها في عمق التاريخ العربي واإلنساني ، 
فهي أشرف لغة على وجه األرض وكفاها فخرًا 
أنها لغـــــــــة القرآن الكريـــــــــم ، فاللغة العربية هي 
المدخل لفهم كتاب اهللا وســـــــــّنة رسوله- صّلى 
اهللا عليه وســـــــــّلم- كما جاء في قوله ســـــــــبحانه 
َلْت آَياُتـــــــــُه ُقرْآًنا َعرَِبي�ا لَِّقْوٍم  وتعالى:{ِكَتاٌب ُفصِّ
َيْعَلُمـــــــــوَن}(4 )، كما أنهـــــــــا نقلت – على مدى 
قرون عديدة – الثقافة العربية واإلسالمية إلى 
َشـــــــــّتى بقاع المعمورة؛ ِلُتْســـــــــهم في نشر الدين 
اإلسالمي الذي ُيَبدِّد بنوره ظالم القلوب َوُيزيل 
بعلمـــــــــه جهل العقول، فاللغـــــــــة العربية مرتبطة 

بالدين ارتباط الروح بالجسد.
ومن الجدير بالذكر أّن لّلغة العربية خصوصية 
تتمتع بها دون سائر اللغات األخرى تستمدها 
من كونها لغة القرآن الكريم، فالتاريخ لم يشهد 
لغة ذاع صيتها َوَكُثَر الّناطقون بها، وســـــــــادت 
أمتها، بمثل ما شهدته اللغة العربية لغة القرآن 
الكريم الذي نزل ليكون هداية للعالمين، ورسم 
لإلنسانية سبيل سعادتها وأخذ بيدها إلى مدارج 
الرُِّقّي، وهذا االرتباط بين اللغة والعقيدة والهوية 
ِســـــــــَمة تفرَّدت بها اللغة العربيـــــــــة، مما جعلها 
محّل اســـــــــتهداف من األعداء الذين يرمون إلى 
تقويض مكانتها فـــــــــي النفوس بإعمال َمَعاِولِهم 
في هدمها؛ لكونها ســـــــــياج هوية األمة، فاللغة 
أســـــــــاس وحدة األمة ومستودع حضارتها ومرآة 

فكرها. 
ومن المعلوم أّن اللغة العربية هي التي حملت 
رسالة اإلســـــــــالم وما انبثق عنها من حضارات 
وثقافات، وبها ارتبط العرب قديمًا، وعن طريقها 
اتصلـــــــــت األجيال العربية ببعضها في عصور 
ـــــــــدون اليوم َوُيؤلفون في هذا  طويلة، وبها يتَوحَّ
العالم رقعة من األرض تتحدث بلســـــــــان واحد، 
وتصوغ أفكارها ومضامينها في لغة واحدة رغم 
بعد المســـــــــافات وتعّدد البلدان، واللغة العربية 
هي أداة االتصـــــــــال ونقطة االلتقاء بين العرب 
وشـــــــــعوب كثيرة في هـــــــــذه األرض أخذت عن 
العرب جزءًا كبيرًا من حضارتهم وثقافتهم، فقد 
استطاعت أن تكون لغة حضارة إنسانية واسعة 
اشـــــــــتركت فيها أمٌم َشـــــــــتَّى كان العـــــــــرب نواتها 
األساســـــــــية وقادتها، حيث اعتبروها جميعًا لغًة  

تحمل حضارتهم وثقافتهم.  
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ِإنَّ مـــــــــن واجبنا أن ُنِلمَّ بأصـــــــــول لغتنا العربية 
وقواعدها، إذ إنها العامل الرئيس للوحدة والثقافة 
والحضارة العربية واإلسالمية المشتركة، فضًال 
عـــــــــن أنها الرباط الذي يربط بيـــــــــن أبناء األمة 
العربية واإلسالمية؛ لذا فإّن تعلُّم اللغة العربية 
ا ؛ ذلـــــــــك ألنها لغة  ُيَعـــــــــُد أمرًا ضروريـــــــــًا َوُمِلح�
القرآن، كما يجب علينا أن نتكلم اللغة العربية 
الُفْصحى، وأن نعمل على عدم ُمزَاحمة اللهجة 
العاميـــــــــة للغة الُفْصحـــــــــى، وأن نبذل مزيدًا من 
الجهد في نشـــــــــر اللغة العربية بين المســـــــــلمين 

غير الناطقين بها.
ومن الواجب علينـــــــــا جمعيًا ضرورة المحافظة 
على المكانة الالئقة للغة الّضاد في االضطالع 

بأدوارها الحيوية في المجتمع، وحتى تضطلع 
اللغـــــــــة العربية الفصحى بدورهـــــــــا هذا، الُبدَّ أن 
تكون لغة التعليم األساســـــــــية في جميع مراحله 
ولغة العلـــــــــوم الحديثة، وكذلـــــــــك لغة الخطاب 
السياســـــــــي والرسمي للدولة، كما يجب أن َنْنَأى 
بأنفســـــــــنا عن اســـــــــتخدام بعض المصطلحات 
األجنبيـــــــــة التي تبوََّأت مكان اللغة العربية، كما 

قال الشاعر/ حافظ إبراهيم: 
َوِسعُت ِكتاَب اِهللا َلفظًا وغايًة 

وما ِضْقُت عن آٍي به وِعظاِت  
فكيف أِضيُق اليوَم عن َوصِف آلٍة

وَتْنِسيِق أسماٍء لُمْخترَعاِت  
أَتْوا أهَلُهم بالُمعِجزاِت َتَفنًُّنا

فيا ليَتُكْم تأتوَن بالكِلَماِت  
َأيهُجرِني قوِمي-عفا اهللا عنهُم

إلى لغةٍ  لْم تّتصل ِبرواِة  
كما يجب علينا أيضًا العمل على نشر الوعي 
اللغوية األساســـــــــية  بالعلوم  اللغوي والمعرفـــــــــة 
والتثقيـــــــــف اللغوي بيـــــــــن أبناء األمـــــــــة العربية 
واإلســـــــــالمية؛ ِلُنعيد للغة العربية مجدها وعزَّها 
وقوَّتها – التي كانت سائدة في أبهى عصورها 
-، ولتتصـــــــــدر أولويـــــــــات العلـــــــــم والثقافة لدى 

أبنائها، كما قال الشاعر:
الَنْحـــــُو َأْولــَـــى َأّوًال أْن ُيْعَلَمــــــا 

ِإذ اْلَكـــــالُم ُدوَنـــُه َلْن ُيْفَهَمــــَا  
 فالعربية تقبل كّل جديد من المصطلحات وهذا 
يجعلها لغة للعلم والحضارة، وليست كما يظّن 
البعض أنها تصطدم مع التطور التقني والتقدم 
التكنولوجـــــــــي وتتعارض معـــــــــه، فاللغة العربية 
الفصحى لها دور أساسي في مواجهة العولمة 
بمفهومهـــــــــا ومعناها، والتي تهـــــــــدف إلى إذابة 
الثقافة والحضـــــــــارة التي ُتَميِّز األمة عن غيرها 

من األمم والحضارات.
هـــــــــذه هي لغتنا وهذه هي قيمتها العالمية، وهذا 
هو دورها الحضاري،كانت هي الوعاء الوحيد 
الـــــــــذي حفظ تراث العالم القديـــــــــم كّله، ال وعاء 
غيره، وال مصـــــــــدر لذلك التراث ســـــــــواه، وهذا 
فضـــــــــل يعترف به العالم أجمـــــــــع ال ُينكره أحد، 

وهللا َدّر القائل: 
اِد منزلًة ِهللا درُّ لساِن الضَّ

فيها الُهَدى والنََّدى والعلُم َماَكاَنا  
وفـــــــــي الختـــــــــام أقول: رحـــــــــم اهللا أبـــــــــا منصور 
الثعالبي، عالـــــــــم اللغة في القرن الرابع الهجري 

عندما قال:
- َمْن أحّب اهللا أحّب رســـــــــوله محمدًا - صّلى 

اهللا عليه وسّلم-.
 - ومن أحّب الرسول العربي أحّب العرب.

- ومن أحّب العرب أحّب العربية التي بها نزل 
أفضل الكتب.

- ومـــــــــن أحّب العربية ُعني بها، وثابر عليها، 
ته إليها. وصرف ِهمَّ

فنحن نشهدك يا رّب: أننا ُنحّبك ، ونحّب نبيك، 
ونحّب لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم. 

وصّلى اهللا على ســـــــــّيدنا محمد  صلى اهللا عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين.
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َوَما  َماوَاِت  َما ِفي السَّ َلُه  الَِّذي  ِللَّـِه  -1﴿اْلَحْمُد 
اْلَحِكيُم  َوُهَو  اْآلِخرَِة  ِفي  اْلَحْمُد  َوَلُه  اْألَْرِض  ِفي 

اْلَخِبيُر﴾:
نّبهت هذه اآلية بافتتاحها بالحمد هللا، فإن السورة 
به  اتصف  وما  باأللوهية  تفرده  دالئل  تتضمن 
عليه،  الثناء  يوجب  مما  العظمة،  صفات  من 
تعالى،  له  فالحمد مستحق  بالحمد،  واختصاصه 
والالم الم الملك، ويجوز أن يكون إنشاء الحمد 
ثناء على اهللا على وجه تعليم الناس أن يخّصوه 
بالحمد، وتكون الالم الم الّتبيين، فيكون المعنى: 

أحمد اهللا.
هللا)  بـ(الحمد  افتتحت  خمس  سور  إحدى  وهذه 
وهي كلها مكية، ووضعت في ترتيب القرآن في 
أوله، ووسطه، والربع األخير، فكانت أرباع القرآن 
مفتتحة بالحمد هللا، إن ما في السموات واألرض 
فهو  عليه،  الثناء  عنه  ينشأ  ما  وهذا  هللا،  ملك 
يستحق  جميل،  مبدع  عمل  واإليجاد  موجدها، 
صاحبه الحمد، فهو المنعم وصاحب الفضائل أحق 
بالحمد لعظيم فضله وٕاحسانه، فما في السموات 
منه ما هو مصدر النور ومهابطه، النور الحقيقي 
وٕاليه  الحسي والمعنوي،  الهدي  والمعنوي، ومنها 
معارج النفوس لمراتب الكماالت التي فيها استقامة 
السير، ونزول الغيوث والمطر، وما في األرض 
منه ما هو مسارح أنظار المفكرين، ومنابت أرزاق 

المرتزقين، وميادين نفوس السائرين.
وفي هذا تعريض بالمشركين وبكفرانهم الذين حمدوا 
أشياء ليس لها أدنى تأثير في هذه العوالم، وال لها 
بما تحتوي عليه أدنى شعور، ونسوا حمد مالكها، 

كما نسوا سائر ما في السموات واألرض.
إنه له الحمد في اآلخرة لما ينبئ بأنه مالك األمر 
كله في اآلخرة، فال حمد في اآلخرة إال له، وال 
تتوجه النفوس إلى حمد غيره، فإنها عالم الحق ال 
يلتبس بأي باطل، فالتصرفات كلها إليه، ومرجع 

كل شيء له، ومقصور عليه.
الخبير  النشأتين،  خلقه  في  الحكمة  العظيم  هو 
بدقائق األشياء وأسرارها، فالحكمة إتقان التصرف 
في الوجود، والخبرة تقتضي العلم بأوائل األمور، 

وعواقبها.
ِمْنَها  َيْخرُُج  َوَما  اْألَْرِض  ِفي  َيِلُج  َما  -2﴿َيْعَلُم 
َماِء َوَما َيْعرُُج ِفيَها َوُهَو الرَِّحيُم  َوَما َينِزُل ِمَن السَّ

اْلَغُفوُر﴾:
هذه اآلية بيان لصفتيه: الحكيم، الخبير في اآلية 
السابقة، ألن العلم في هذه اآلية الثانية يقتضي 
عين  وذلك  وعللها،  وخصائصها  بذواتها  العلم 
الحكمة والخبرة، فإن العلم يقتضي العمل وٕاتقان 

العمل، إنما هو بالعلم.
والذي يعلم ما يلج في األرض وما يدخل فيها، 
فوقها،  ويزحف  يجول  وما  عليها  يدّب  ما  يعلم 
والذي يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج إليها، 
يعلم ما في األجواء والفضاء من الكائنات، ويعلم 

سير الكواكب ونظامها.
في  الماء  ولوج  مثل  والسلوك،  الدخول  والولوج: 
فيها،  والبذور  الزريعة  ودخول  األرض،  أعماق 
والمعادن،  النبات،  األرض:  من  يخرج  والذي 
ويشمل  ومغاراتها،  بيوتها  في  المستكّنة  والدواب 

ذلك من يقبرون في األرض وأحوالها.
والذي ينزل من السماء: المطر والثلج، والذي يعرج 
فيها ما يتصاعد في طبقات الجو من الرطوبات 
البحرية، ومن العواصف الترابية، والعناصر التي 
وما  األرض،  فوق  الجوية  الطبقات  في  تتبخر 
عند  األرواح  وعروج  ويطير،  الهواء،  في  يسبح 

مفارقة األجساد.
اللغة  يعبر في  يلج، ويخرج، أوضح ما  وكلمتا: 
عن أحوال جميع الموجودات األرضية بالنسبة إلى 
ويعرج،  ينزل،  كلمتا:  وكذلك  باألرض،  اتصالها 
من أدق ما يعبر به لغة عن الموجودات السماوية 
بالنسبة إلى اتصالها بالسماء، من الكلمات الدالة 

على معاني موضوعاتها، بصراحة اللفظ.
ولما كان من أحوال األرض أعمال الناس وسيرهم 
وعقائدهم، ومن أحوال ما يعرج إلى السماء الكلم 
الطيب والعمل الصالح، جاءت كلمتا: رحيم غفور 
والمغفرة  الرحمة  أسباب  طلب  على  للناس  حّثا 
بالمشركين  تعريض  هذا  وفي  فيهما،  المرغوب 
رحمته  على  ليحصلوا  الشرك  عن  ليتوبوا 

ومغفرته.
اَعُة ُقْل َبَلى  -3﴿َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َال َتْأِتيَنا السَّ
ِمْثَقاُل  َيْعُزُب َعْنُه  اْلَغْيِب َال  َلَتْأِتَينَُّكْم َعاِلِم  َوَربِّي 
َماوَاِت َوَال ِفي اْألَْرِض َوَال َأْصَغُر ِمن  َذرٍَّة ِفي السَّ

ِبيٍن﴾: َذِلَك َوَال َأْكَبُر ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ
إن ذكر ما يلج في األرض وما يخرج منها مشعر 
بحال الموتى عند ولوجهم القبور، وعند خروجهم 
وما  السماء  من  ينزل  ما  ذكر  أن  كما  منها، 
يعرج فيها يومئ إلى عروج األرواح عند مفارقة 
األجساد، ونزول األرواح لترّد إلى أجسادها التي 

تبعث يوم القيامة.
ناسب ذلك كله ذكر إنكار المشركين الحشر، ألن 
إبطال زعمهم من أهم مقاصد هذه السورة، وصارت 
جملة: «الَِّذيَن َكَفُروا» كالعلم على المشركين في 
اصطالح القرآن، والساعة علم بالغلبة في القرآن 

على يوم القيامة، وساعة الحشر.
ولّقن اهللا رسوله-صلى اهللا عليه وسلم- الجواب 
إبطاال  بإبطاله  للساعة  المشركين  إنكار  عن 
مختص  جواب  حرف  (بلى)  وحرف:  مؤكدا، 
كالم  نفاه  لما  إيجاب  فهو حرف  النفي،  بإبطال 
قبله، بخالف حرف (بل) فإنه يجاب به اإلثبات 
المكروه  حلول  معنى  في  يِرد  أتى  فعل  والنفي، 

كثيرا: يقال: أتى على كذا إذا استأصله.
إن وقت حلول الساعة وأحوالها من أمور الغيب، ال 
يعلمها الناس، وعالم الغيب هو الذي يعلم تحقيق 
إتيانها، فعلمه يحيط بكل الكائنات ظاهرها وخفيها، 
جليلها ودقيقها، ويحيط علمه أيضا بما سيكون أنه 
يكون، ومتى يكون، والعزوب هو الخفاء، ويدل 
الذي  الحشر  إمكان  تقريب  على  َذرٍَّة»  «ِمْثَقاُل 
رميما  تصير  األجساد  أن  بدعوى  الكفار،  أحاله 
وترابا، فال يمكن إعادتها، فوقع التنبيه إلى أن علم 
اهللا محيط بأجزائها، ولو أن مواقع تلك األجزاء في 
القدرة  يقتضي  بها  علمه  فإن  واألرض  السموات 
على تجميعها، والتحاق كل منها بما يناسبه حتى 
تلتئم األجساد من الذرات، التي تركبت منها في 
آخر لحظات حياتها التي جاء بعدها الموت، فإن 
الكائنات ال تضمحل ذراتها، فيمكن إعادة أجسام 
وتنفخ  األولى،  األجسام  ذرات  من  تنبثق  جديدة 
أو تكون ذرات منها صالحة ألن  فيها أرواحها، 
عرق  عن  الحّبة  تتفتق  كما  أجسام،  عن  تتفّتق 
تلك  تجذب  خاصة  جاذبية  بخلق  أو  الشجرة، 
الذرات بعضها إلى بعض، فيصور منها جسدها، 
ثم تنمو تلك األجسام سريعا، فتصبح في صور 

أصولها التي كانت في الحياة الدنيا.
ولهذا سمى اهللا ذلك البعث نشأة أخرى، ألن فيه 
إنشاء جديدا وخلقا معادا، وهو تصوير تلك األجزاء 
بالصورة التي كانت ملتئمة بها حين الموت، ثم 
إرجاع روح كل جسد إليه، بعد تصويره بما يسمى 

األرض،  تراب  من  آدم  خلق  يشبه  فذلك  النفخ، 
َأْصَغُر  «وََال  وقوله:  فيه،  الروح  ونفخ  وتسويته، 
ِمن َذِلَك وََال َأْكَبُر» إشارة إلى ما ال يعلمه إال اهللا 
من العناصر الدقيقة، مهما صغرت أو كبرت، وال 
إليه خلقا  الجسم، وٕاعادة روحه  أن يخلق  يعجزه 

جديدا، ونشأة أخرى.
اِلَحاِت  -4-5 ﴿لَِّيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
َسَعْوا  وَالَِّذيَن   * َكِريٌم  َوِرْزٌق  ْغِفرٌَة  مَّ َلُهم  ُأوَلـِئَك 
َعَذاٌب مِّن رِّْجٍز  َلُهْم  ُأوَلـِئَك  ُمَعاِجِزيَن  آَياِتَنا  ِفي 

َأِليٌم﴾:
الذين  لتأتيّن الساعة من أجل أن يجزي اهللا  أي 
آمنوا وعملوا الصالحات، ويجزي الذين سعوا في 

آياتنا معاجزين.
والبعث  الساعة  إتيان  في  الحكمة  إن  والمعنى: 
اعتقادهم،  صحة  على  الصالحين،  جزاء  هي 
وصالح أعمالهم، جزاء صالحا، وجزاء المفسدين 
جزاء سيئا، كل بما يليق به، من المغفرة، والرزق 
الكريم، ومن العذاب األليم، وهم الذين سعوا في 
آيات اهللا، أي كفروا بها واجتهدوا بسعيهم الحثيث 
كأنهم  بالقرآن،  التكذيب  ومحاولة  عنها،  بالصّد 
الناس  ومثبطين  وٕاعجازه،  غيرهم  سبق  يحاولون 
باهللا  آمن  من  معجزين  أو  اهللا،  آيات  اتباع  عن 
أسوأ  والرجز  بالباطل.  والجدال  بالطعن،  وآياته 

العذاب وأشده.
ِإَلْيَك  ُأنِزَل  الَِّذي  اْلِعْلَم  ُأوُتوا  الَِّذيَن  -6﴿َوَيرَى 
اْلَعِزيِز  ِصرَاِط  ِإَلى  َوَيْهِدي  اْلَحقَّ  ُهَو  رَّبَِّك  ِمن 

اْلَحِميِد﴾:
هذا تمهيد إلبطال زعم المشركين أن القرآن مفترى، 
لشهادة أهل العلم بأن ما جاء به الرسول هو الحق 
دون غيره، من باطل أهل الشرك وضاللهم، وهذه 
طريقة في إبطال شبه أهل الضاللة والمالحدة، 
بأن يقّدم قبل ذكر الشبهة ما يقابلها من إبطالها، 
ثم  الشبهة،  تقديم  وهي  أخرى،  طريقة  وهناك 
عضد  طريقة  هي  كما  إبطالها  على  االستدالل 
التفتزاني ما  الدين في كتاب: (المواقف)، وسلك 
الطريقتين  وكال  (المقاصد)،  كتابه:  في  يخالفها 

نجد القرآن يستعملهما.
الَِّذيَن  «َوَيرَى  تعالى:  قوله  في  الرؤية  واستعمال 
يقينية،  رؤية  فإنها  علمية،  رؤية  اْلِعْلَم»  ُأوُتوا 
بمنزلة رؤية المرئيات، مما يعلم بالعلم الضروري، 
أن القرآن حق، والذين أوتوا العلم األظهر أنهم هم 
ألنهم  وسلم-،  عليه  اهللا  بالنبي-صلى  المؤمنون 
قلوبهم،  فرقت  أسلموا  فقد  القرآني،  العلم  أوتوا 
وانشرحت صدورهم  بالحكمة،  وامتألت صدورهم 
النبوة،  أنوار  عليهم  أشرقت  إذ  اإلسالم،  لشريعة 
األمة،  ساسوا  وبذلك  واستقامة،  تقوى  فمألتها 
ومعاهدهم  مسلمهم،  الناس  بين  العدل  وأقاموا 

وذميهم، ومألوا أعين الملوك مهابة.
والمعنى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك 
واستشعروا  الحميد،  العزيز  إلى  هاديا  ربك  من 
أنهم على صراط، يبلغون به إلى العزة، والحمد، 
من  الكماالت  وهي  للحمد  الموجبة  والخصال 

الفضائل والمكارم.
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فيها، وهي  أهل سبإ  لورود قصة  تسمى سبأ، 
النزول،  ترتيب  في  والخمسون  والثامنة  مكية، 
وعدد آياتها أربع وخمسون، في عّد الجمهور، 

وخمس وخمسون في عّد أهل الشام.
ZbËôaäÀc

على  واالستدالل  البعث،  وٕانكار  الشرك،  إبطال 
عن  األلوهية  ونفي  باأللوهية،  تعالى  تفّرده 

أصنامهم وشفاعتها لعّبادها.
وٕاثبات إحاطة علمه تعالى بما في السموات وما 
في األرض، وأن ما يخبر به أمر واقع، ومن ذلك 

إثبات البعث والجزاء.
وٕاثبات صدق النبي-صلى اهللا عليه وسلم- فيما 
وشهد  القرآن،  في  جاء  ما  وصدق  به،  أخبر 
عظة  فيها  وورد  الكتاب،  أهل  علماء  بصدقه 
المشركين بما حّل باألمم المشركة من قبل، وٕاّن 
المثل  لنعمته، وضرب لهم  إشراكهم باهللا كفران 
خير  فأتاهم  واتقاه،  نعمته  على  اهللا  بمن شكر 
الدنيا واآلخرة مثل داود وسليمان، وأما من كفر 
لهم  وأعّد  الدنيا،  في  األرزاء  عليه  سلطت  فقد 
العذاب في اآلخرة مثل أهل سبإ، الذين ذّكروا، 

وأنذروا، كما ُبشر المؤمنون بالنعيم المقيم.



يقـــــــــول اهللا تعالى في كتابـــــــــه العزيز: «إنَّ َهِذِه 
ًة وَاِحَدًة وََأَنا رَبُُّكْم َفاْعُبُدوِن»، ويقول  ُتُكـــــــــْم ُأمَّ ُأمَّ
الرسول صلى اهللا عليه وسلم: «َمثُل المؤمنين 
في توادِّهم وتراُحِمهم و تعاُطِفهم، َمثُل الجسِد. 
إذا اشتَكى منه عضو، تداَعى له سائُر الجسِد 

هِر والُحمَّى». بالسَّ
وانطالقـــــــــًا من هذا المفهوم الرباني لكتاب اهللا، 
واألسلوب التعليمي من سنة نبيه صلوات ربي 
وســـــــــالمه عليه، ال بد أن تتشكل بنية معرفية 
متكاملـــــــــة في أذهـــــــــان األطفال، لكن بشـــــــــرط 
تناسبها مع مدى إدراكهم العقلي لمفهوم متعدد 
الجوانب والمســـــــــتويات، كالوحدة والتقارب بين 
الشعوب المسلمة، وذلك لبناء أرضية معرفية 
قويـــــــــة يمكن أن تضاف إليهـــــــــا مفاهيم تتحول 
لممارســـــــــات ســـــــــلوكية مرتبطة بالمفهوم ذاته 

بسهولة ويسر.
نعم هنا يأتي دور األســـــــــرة، أو باألحرى دور 
األم المربيـــــــــة التي تعـــــــــرف  جيدا كيف تصقل 
هذا القلب الرقيق الصغير، وهذه البراءة، وهذا 
الخيـــــــــال الآلمحدود، هذه الطفولة بكل معانيها 
البســـــــــيطة و الجميلة...عندما يتشّرب المربون 
فكرة الوحدة بمستوياتها المختلفة بين المسلمين، 
فإنه يصبح نقلها إلى األجيال الناشئة والشابة 

أسهل.
لقد أصبحنا في عصر مليء باألحداث، مليء 
بأمـــــــــور صعبة ومؤلمة لعلنا ال نريد أن نذكرها 
ألطفالنا، وهم في ســـــــــن اللعب والمرح والبهجة 
والســـــــــرور، ولكن من زاوية أخرى قد يتعرض 
الطفـــــــــل لمحن خاصـــــــــة منها التشـــــــــرد، اليتم، 
التفكك األســـــــــري، أو المرض، واألكثر منها، 
هي هذه الحروب القاسية على الكبير فما بالك 
بالصغير الذي مـــــــــازال ال يعي لما قامت هذه 

الحرب، وكيف فقد أباه أو أمه، أو اخوته...
فإذا لم تكن هذه اللمسة الحانية الواعية، التي 
تستعملها األم المربية مع أطفالها في توعيتهم، 
مســـــــــتلهمة في ذلك قدوات األمة قديما وحديثا، 
وسرد قصص حقيقية ألبطال شجعان صمدوا، 
واعتزوا بدينهم و تمســـــــــكوا به، إلى غير ذلك 
من المواقـــــــــف، ولماذا نذهـــــــــب بعيدا، ها هي 
حرب غـــــــــزة أمامنا، وســـــــــوريا، والعراق، وليبيا 
واضطهاد إخواننا في بورما وافريقيا الوسطى، 
واإليغـــــــــور فال بد لك أيتها الفاضلة، أن تكوني 
واعية برسالتك كأم، فال تجعلي من طفلك بليد 
اإلحســـــــــاس، وعديم الذوق، مع أخيه أو أخته 
الذين يقاسون أشـــــــــد العذاب النفسي والمادي، 
علميـــــــــه أن يلهج بالدعاء لنصرتهم، وأن تكون 

يده حانية للتبرع لهم بما استطاع... 
نحن ال ننكر أن الطفل له متطلباته من اللعب 
والمرح، وٕادخال البهجة والســـــــــرور على قلبه، 
والتعامل معه برفـــــــــق وحنان كبي، إال أنه من 
زاويـــــــــة أخرى، ال بد أن يتعلم كيف يكون رجل 
الغد، أو امـــــــــرأة الغد، بكل هذه المقاييس التي 
تعيشـــــــــها اليوم األمة اإلســـــــــالمية، ألنهم وبكل 
بساطة هم مخزون الغد، الذي ننشده أو تنشده 

األمة اإلسالمية...
ونقـــــــــول لألم التي تعاني اليـــــــــوم من جراء هذه 
الحـــــــــروب، وجراء هذه اإلبـــــــــادات، أختاه عالم 
طفلك يبدأ منك، أي من مشـــــــــاعرك وأفكارك، 
ولقد رزقك اهللا سبحانه وتعالى قدرة على تحمل 
هـــــــــذه األعباء، وعلى التجلـــــــــد ولملمة الجراح، 
وحماية أطفالك وذويك، هذا كله بفضل شعلة 

اإليمان التي رسخت في قلبك...
ولنـــــــــا ان نختم بكلمة الدكتور عبد الكريم بكار 
في كتابه: «التربية من أجل المستقبل ...ابن 
زمانـــــــــه»: إن الرؤية التي نملكها للصغير، أو 
يمتلكها هو بنفسه أشـــــــــبه بنبتة عزيزة، تحتاج 
حتى تســـــــــتمر فـــــــــي النمو إلى ســـــــــقاية وعناية 
مســـــــــتمرة، حيث يكون بقاؤها حية هو الهدف 

النهائي..
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 فّكـــــــــرت طويال فيمـــــــــا أكتب هذا 
المســـــــــاء، فلم أســـــــــتطع أن أهرب 
من وجع القدس وشـــــــــباُبه يصارع 
تكنولوجيا الموت بالسّكين ويصرخ 
في وجه العالـــــــــم: ال تزال بعٌض 
من نخوة العرب هنا، على أكناف 
بيـــــــــت المقدس، تكتـــــــــب تاريخها 
وتســـــــــّجل حضورهـــــــــا  العميـــــــــق، 
لألجيال بأضعف اإليمان، لتؤّكد 
أّن العـــــــــدوان المنتشـــــــــي بغفلتنـــــــــا 
سَيُزول. ســـــــــَيُزول، ولو ُجنَِّدت له 
كل ِتْرسانات الكون، ألّن القلوب 
الّذل، هـــــــــي وحدها  تأبـــــــــى  التي 
القادرة على تغيير مجرى الحياة، 
ولنا في نوفمبـــــــــر ـ األلق الدائم ـ 

عبرة. 
 فالشعوب العظيمة هي تلك التي 
تقاوم، ألجل البقاء، وتأبى عليها 
والمتاجرة  بيع األوطان،  نخوتها، 
بشـــــــــرفها، كـــــــــي ينتشـــــــــي غيرها، 
وُيصرّح بعدها، بأّن انتَصاره، هو 

بعٌض من إنجازات الخيانة. 

 ولذا كان الشـــــــــباب، وســـــــــيبقى، 
بضاعة الحياة الكريمة، إذا تعّلق 
األمر بالوطن، ف: رائد جردات، 
وآيات  وباســـــــــل،  أرشـــــــــيد،  ودنيا 
األخرس وتغريد،.. وغيرهم كُثر، 
هم فـــــــــي صورة أخـــــــــرى: العربي 
بـــــــــن المهيـــــــــدي ومصطفـــــــــى بن 
بولعيد، وزيغود يوســـــــــف، وجميلة 
بوعزة، وفضيلة ســـــــــعدان، ومريم 
بوعتـــــــــورة... بـــــــــل كل ما ســـــــــّجل 
التاريخ من أسماء مضيئة غابت 

ليضيء الوطن. 
 والحديث عن أمثالهم، هو حديث 
عن النماذج اإليجابية التي فلسفْت 
(وما  اإللهـــــــــي  الّتســـــــــخير  معنى 
خلقت الجن واإلنس إّال ليعبدون) 
بما يفيد معنى الّرســـــــــوخ والتجّذر 
فـــــــــي األرض الحرّة، على اعتبار 
أّن األرض المغتصبـــــــــة ال صالة 
فيها إال بالّتطهير، ومن َثّم قاوموا 
المفتوح  اإلنساني  الّتهجير  معنى 
على: أنا وبعدي الطوفان، وأعطوا 
معنى آخر للحياة، موصوال بقوله 
صلى اهللا عليه وسلم: (من مات 

دون أرضه فهو شهيد )، لتصبح 
الحياة بهـــــــــذا المنطق أرقى، ولذا 
ال نستغرب تضحيتهم، ألن أبعاد 
الوطنية عندهـــــــــم، هي أن يعيش 
من يأتـــــــــي بعدهم في أمان، ومن 
يملك مثـــــــــل هذه الروح، حقيق به 
أن يكون رمزا في أذهان األجيال، 
إذ شـــــــــتان بين من يبخـــــــــل بتمرة 
وبين من يعطي روحه ثمنا لبقاء 
كرامة اإلنســـــــــان، وكرامة اإلنسان 

الحرية. 
تســـــــــابيحهم،  أبكتنـــــــــي  لطالمـــــــــا 
وتصريحاتهـــــــــم، وعـــــــــدم اكتراثهم 
بالموت، ولكن زادني تقديرا لهم، 
إيثارهم لعزة تحت األرض، على 
ذّل فوقها، وكم مرّة سألت نفسي 
من أي طينة هم، وأنا أستحضر 
زغاريـــــــــد األمهـــــــــات الجزائريات، 
ورباطة جـــــــــأش اآلباء الجزائريين 
إّبـــــــــان ثورة التحريـــــــــر، وهو ُيزّف 
إليهم نبأ استشهاد أبنائهم، ورؤية 
األمهـــــــــات الفلســـــــــطينيات واآلباء 
الفلسطينيين يلبسون نفس الصورة 
التي تتكّرر بكل التفاصيل، أثناء 

الســـــــــّكين وغيرها من  انتفاضـــــــــة 
ليتأّكد  والمقاومات،  االنتفاضات 
لـــــــــي أّن األرض البكـــــــــر ترفض 
الرِّْجل الثّيب، فكيف بها إذا كانت 

أرض فلسطين. 
 حين أستحضر هذين الّنموذجين: 
الفلســـــــــطيني والجزائـــــــــري تحضر 
معـــــــــي كل تفاصيـــــــــل المقاومـــــــــة 
لشـــــــــعبين أبّيين، قـــــــــاال: ال، لكل 
أنواع الذّل واالســـــــــتعمار، وُأدرك 
لماذا ُيْحَمُل العلـــــــــم الجزائري مع 
الّسواء،  على  الفلســـــــــطيني  العلم 
النََّفُس  المقدس، حيث  في أرض 
الُموّحـــــــــد، والحب الكوني األوحد، 
لمهبط الّرســـــــــاالت، نقطة التاريخ 

المتحّرك في كل األمصار. 
 وأدرك معهـــــــــا أّنـــــــــه، مهما نبش 
المغرضون فـــــــــي تاريخ أبطالهم، 
فســـــــــيبقى األبطال، حكاية الروح 
المجيدة، اّلتي تتســـــــــامى على كل 
تشـــــــــويه، ألّنها ببساطة تلفظ بقايا 
الطين، وتهنأ هناك بعيشة كريمة 

حيث البهاء والّنور. 
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حتى ال نكون الســــــبب الحقيقي في تنفير أوالدنا 
من الصالة والمذاكرة والعطف على اخواتهم عن 

جهل
كيف تســــــأل إبنك عن الصالة ..طريقة الســــــؤال 
تحدد نوع اإلجابة..يستخدم اآلباء أساليب مختلفة 

للسؤال عن الصالة ..
أوًال الســــــؤال العنيف: فتقول البنك، بلهجٍة غليظٍة 
فيها اتهام وهجوم فتقول صليت ؟؟؟ فعندها سيدافع 

ابنك عن نفسه ولو بالكذب..
ثانيًا الســــــؤال المستهزئ فتقول: هل صليت اليوم 
يا عمي الشيخ؟؟ أم صليت بالحرم؟؟ هل توضأت 
أم كالعادة تصلي بدون وضوء؟؟ هذه الطريقة في 
السؤال تحمل في طياتها االستهزاء ..تستفزه وتجعله 
يخرج عن شعوره، فسيعتبر أنك ال تحترمه..الثالث 
السؤال المســـــــــتهتر: فتســـــــــأل عن الصالِة بطريقٍة 

فاترة وعلى فترات متقطعة وقد تسأل عن المذاكرة 
أكثر من الصالة، وهنا سيشعر طفلك أن الصالة 
ليســـــــــت رقم واحد في حياتك وحياته..الرابع السؤال 

المتوازن: بحبٍّ ورفٍق مع الجدية والحزم ..
تقول إحـــــــــدى الفتيات كان ألبي أســـــــــلوٌب خاص 
للســـــــــؤال عن الصالة، كانت الصالة أول شـــــــــيء 
يســـــــــألني عنه عند عودته من العمل، فيقول: هل 

صليِت يا حبيبتي؟؟ صليِت يا نور عيني؟
 إذا قلـــــــــت ال فيقول بهدوء قومـــــــــي وصلِّ ..و إذا 
قلـــــــــت نعم فإنه يفرح جدًا ويعطيني مكافأة.. وتتنوع 
مكافآت أبـــــــــي.. بدايًة من حضـــــــــن جميل وانتهاًء 
بمبلغ كبير ..وأحيانًا كانت نظرات الفرح في عيني 

أبي تكفيني.. حتى انتظمت في الصالة..
يقول  أحد اآلباء عندما أعود من العمل ال أســـــــــال 

أبنائي هل صليتم؟

ولكن أقول من لم يصّل فليقم إلى الصالة ..فيبادر 
أبنائي إلى الصالة..

إحـــــــــدى األمهات دائمـــــــــًا تقول البنهـــــــــا: النوم بال 
كوابيـــــــــس تحتاج إلى صالٍة جميلـــــــــة قبل النوم .. 
هذه العبارة أعادتها كثيرًا حتى أصبحت قانونًا في 
حياته..مما جعله يحاســـــــــب نفسه قبل النوم على 
صالته ..وجعله يحافظ تحديدًا على صالة العشاء 
..فاسأله هل صالتك اليوم جميلة وتامة...هناك 
أســـــــــئلة عميقة تزيد من حب األبناء للصالة بدًال 
من سؤالهم هل صليت؟ ..تسأل: ماذا قرأت اليوم 

في صالة ؟؟
هل دعـــــــــوت لي اليوم؟ هل دعـــــــــوت ل بابا؟ هل 
دعوت ألخيك المريض؟؟ وهناك طريقة مبدعة .. 
ماذا دعوت في سجودك اليوم؟ «رب اجعلني مقيم 

الصالة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء».
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همسة 
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* إن الرجوله شخصيه قويه وليست جسما 

قويا
* إن الصوت العالي للرجل و البنت ليس 

للبنت فقط.
* إن الرجولـــــــــة تعني مســـــــــؤولية وليســـــــــت 

سيطرة.
* إن الحنان ليس ضعفا.

* إحضني ابنـــــــــك، فالتربية بالحب تجعل 
منه رجال.

* إيـــــــــاك أن تقولي لـــــــــه ال تبك أنت رجل! 
الرجوله ليست جمود مشاعر.

* علمـــــــــي ابنك أنه أن يتســـــــــم بالحنية مع 
اخته وهما صغار وأنه أمانها وسندها.

* علميه ان هو وأخته مثل بعض ال فرق 
بينهم في المعاملة لكل له الحب والحنان

* علمـــــــــي ابنك ليس مـــــــــن الالئق ان يرى 
والدته تنظف البيت وهو جالس، ليساعد ولو 

بالشيئ القليل الذي يدخل في صالحياته
* عيب عليه ان يرى والدته تحمل الشيئ 

الثقيل وال يعينها. 
* علمي ابنك أن يغسل الصحن الذي اكل 

فيه وينظم غرفته.
* عرفي ابنك ان ما يريده من أغراض ال 
يأتي ســـــــــهال، بمعنى كل ما يطلبه مجاب، 
ال بد ان يكون له دور ويتعب حتى يحصل 

على الشيئ الذي يريده. 
* لما تأمرينه بالقيام بعمل ال تكمليه انت 
حتى يتكل على نفسه ويتحمل مسؤولياته. 
* فهميه ماذا يعني صلـــــــــة الرحم والعائلة 

والسؤال على المريض والكبير. 
* علميه أن يقف للكبير ويحترمه.

*كوني قدوه في معاملتك ألهلك حتى يتعلم 
هو واخوته منك. 

* ليكن هناك حـــــــــوار دائم بينكم ال بد أن 
يحـــــــــس ان له رأيا وله كلمـــــــــة وهو صغير 

حتى إذا كبر حاورك وأخذ برأيك ...
* اجعلي من كلمـــــــــات المدح امامه وأمام 
النـــــــــاس انه رجل حقـــــــــا، يســـــــــاعد والدته، 
ويحترمهـــــــــا ويحتـــــــــرم أباه، يحتـــــــــرم الكبير 

والصغير، رجل ناضج، وهكذا...
ايتها المربية ... ليكن طفلك الذي تستثمري 

فيه رجال وليس ذكرا.
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بسم اهللا الرحمان الرحيم (َيا َأيَُّتَها النَّْفُس 
اْلُمْطَمِئنَُّة * اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة 
* َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي * وَاْدُخِلي َجنَِّتي) 

صدق اهللا العظيم. 
بقلوب مؤمنـــــــــة مطمئنة راضيـــــــــة بقضاء اهللا 
@Â��éy األســـــــــتاذ ÒÜ€aÎ وقـــــــــدره تلقينا خبر وفاة
Ú��–Ó‹Å مراقب الشرق وعضو المكتب الوطني 

لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
 وبهذه المناســـــــــبة األليمة يتقدم رئيس جمعية 
@Üj« العلماء المســـــــــلمين الجزائرييـــــــــن الدكتور
Ï��é”@÷aãä��€a‚ وأعضـــــــــاء المكتـــــــــب الوطنـــــــــي  
بأخلص التعازي والمواســـــــــاة لعائلـــــــــة الفقيدة، 
ســـــــــائلين المولى عزوجل  أن يتغمدها بواسع 
رحمته، وأن يجعل الجنة متقلبها ومثواها وأن 

يرزق ذويها وأهلها جميل الصبر والسلوان.

Ú��Ìå»���m

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء اهللا 
@ÜyaÏ€a@Üj« الشـــــــــيخ ÒÜ€aÎ وقدره، تلقينا نبأ وفاة

@N@Êb‰«Ïi
وبهذه المناســـــــــبة األليمة يتقـــــــــدم رئيس جمعية 
@Üj« العلماء المســـــــــلمين الجزائرييـــــــــن الدكتور
Läˆbñj€a@ÒÜÌäu@äÌä§@Ú˜ÓÁÎ@L‚Ï��é”@÷aãä€a ببالغ 
التعازي والمواســـــــــاة  لعائلة الفقيدة، راجين من 
العلـــــــــي القدير أن يغفـــــــــر للمرحومة وأن يرزق 

أهلها وذويها  جميل الصبر والسلوان.
اللهم اغفـر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها 
ووسع مدخلها واغســـــــــلها بالماء والثلج والبرد، 
ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب األبيض من 
الدنس وأبدلهـــــــــا دارا خيرا من دارها وأهال خيـرا 

من أهلها وقها فتنة القبر وعذاب النار. 

Ú��Ìå»���m

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g

@ZäÌäzn€a
021.49.51.19@Zè◊b–€aÎ@—mb:a

@Zè◊b–€aÎ@—mb:a@@ZÒâaÖ�a@
021.23.33.73 @ @O @ @ @021.49.52.67

 اإلجابة الصحيحة 

 ترسل القسيمة عن 
طريق البريد  العادي 

للعنوان التالي:

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

 يتم سحب فائز 
واحد في كل عدد.

ÚÓœb‘r€a@ÚÓ±âbn€a@äˆbñj€a@Ú‘ibéflÚÓœb‘r€a@ÚÓ±âbn€a@äˆbñj€a@Ú‘ibéflÚÓœb‘r€a@ÚÓ±âbn€a@äˆbñj€a@Ú‘ibéfl

@å����œÎ@@⁄âb�����ë
Z@Ü����Óïä��i@xÖ 2000
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@Ú˜‰Ëm
منحت اللجنـــــــــة الوطنية الجامعية لوزارة التعليم العالـــــــــي والبحث العلمي ÚÌábn��ç˛a@ÚuâÖ للدكتور 
@Ü‡™@Ú»flbu عن âÏëb«@ÔüÏ‹« المختص في علم النفس العمل و التنظيم و تسير الموارد البشرية
Ú‹Ó��éΩa@“bÓôÏi ليكون بذلك أصغر بروفيســـــــــور على مستوى جامعات الوطن وهو لم يتجاوز من 

العمر36 سنة.
الدكتور علوطي عاشـــــــــور أستاذ محاضر في قســـــــــم علم النفس بجامعة المسيلة  وعضو  مخبر 
البحث في التطبيقات النفســـــــــية و التربوية فرقة السلوك التنظيمي والتكيف في العمل تمت ترقيته 
الى Ô€b«@·Ó‹»m@ábnçc@Újmâ وبذلك يكون أصغر بروفيسور في الجزائر وهو من مواليد 06 أكتوبر 
1984بزيامة منصورية، حيث قام بنشـــــــــر 12 مقاال دوليا و 24 مقاال وطنيا و17 مشـــــــــاركة في 
ملتقيات عالمية و44 وطنية ولديه  عدة مشاريع بحثية ذات صدى إجتماعي وٕاقتصادي، ويشغل 
منصب نوعي بقسم علم النفس كمسؤول إختصاص علم النفس العمل و التنظيم و تسير الموارد 
البشـــــــــرية. قام باإلشراف ومناقشـــــــــة 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 عاشـــــــــور منتخب في المجلس الشـــــــــعبي 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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 2020 ديسمبر   17 الخميس  افتتح 
العلماء  جمعية  لشعبـة  الوالئي  المكتب 
ناديا  بتلمسان  الجزائريين  المسلمين 
للقرآن الكريم باسم «نادي الشيـخ محمد 
ثّم  أوًال،  اهللا  بفضل  وذلك،  شيعلي». 
تحصل  واإلحسان  البر  أهل  بفضل 
المكتب الوالئي لجمعية العلماء المسلمين 
بتلمسان على نادي لتحفيظ القرآن الكريم 
المحسنين  أحد  من  هبة  أحكامه  وتعلم 
النادي  اسمه.  يذكر  أن  رفض  الذي 
ومصلى  للتدريس  قسمين  من  متكون 
وقد  ومطبخ  ومكتب  محاضرات  وقاعة 
أن  التجربة  قال «قد علمتنا  صدق من 
الشعب لجزائري إذا أكرم أطلق يده في 
العطاء «وهذا النادي الذي سيكون منارة 
إشعاع كما سيكون مصدر فخر وشرف 
هذا  حمل  وقد  ايجاده.  في  سعى  لمن 
النادي اسم عالم مصلح -الشيخ محمد 
شعلي - أحد رجاالت االصالح والعلم 

والدعوة الى اهللا بتلمسان وتلميذ جمعية 
بدار  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
الحديث وٕامامها بعد االستقالل وقد افتتح 
الحفل بتالوة آيات بينات تالها األستاذ 

بوجالل، ثّم كانت كلمة الشيخ الفاضل 
بن يونس ايت سالم. فبعد حمد هللا الذي 
في  إيجابيا  اإلنسان  يكون  كيف  علمنا 
في  نلتقي  اليوم  نحن  وها  الحياة.  هذه 
هذا المكان المبارك لندشن ناد وهو في 
أبهى وأتم الجمال .والذي بذل المحسن 
فيه قصارى جهده ليجعله تحفة. فالحمد 
هللا على توفيقه مصداقا لقول رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم «نعم المال الصالح 
حديثه  ختم  الصالح»ثّم  الرجل  يد  في 
بالدعاء للمحسن سائًال اهللا أن يجعل له 
ثواب هذه الهبة يوم ال ينفع له مال وال 
بنون. ثّم قال تخليدًا للشيخ محمد شعلي 
الذي  هو  القرآن  بل  فراغ  من  يأت  لم 
خلده فقد أقبل على القرآن فرفعه القرآن 
ثم ختمت الجلسة بإكرامية .نسال اهللا أن 
يتقبل من المحسن هذا الفعل وأن يوفق 
أبناءنا لحفظ وفهم القرآن الكريم إنه ولي 

ذلك والقادر عليه. 

@Ô°@ÈflÏ‹«Î@·Ìäÿ€a@Êeä‘‹€@Ô‹»ë@Ü‡™@|Óí€a@Öb„@Äbnnœa
Êbé�����‡‹m@ÚÌ¸Ïi@ÂÌâbÇ–€a

يهدف نادي «إقراني» وشعار: «ألن الكتب عقول حية و ليست 
مجرد أوراق ميتة». 

إلى ما يلي:
من  عال  مستوى  إلى  بالمجتمع  للوصول  القراءة  ثقافة  نشر   1-

الفكر، الثقافة و اإلنتاج.
-2 تعزيز لغة القارئ.

-3 تنمية مراتب الفهم لدى القارئ وهي ست مراتب:
- القراءة حسب الميول...

- القراءة من أجل معلومات خاصة.
- القراءة من أجل تنظيم المعلومات.
- القراءة من أجل تقديم المعلومات.

- القراءة من أجل التفسير.
- القراءة من أجل التذوق.

كما يتخلل برنامجنا «تحديات، مسرحيات، دورات ورحالت».
أبناء وبنات  لنــا.. أبواب الجمعية مفتــوحة لكل  انضمامكم شرف 

المجتمع. 

—Ó�ç@ÚÌ¸Ïi@Ú‡���‹»€a@Új���»ë
CÒıaä‘€a@…Óvín€@Ô„cä”a@Öb„D

رغم ضعف اإلمكانيات وقّلة 
جمعية  شعبة  تسعى  اليد 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
إثبات  إلى  وزو  تيزي  بوالية 
وسط  في  الجمعية  حضور 
أبناء وبنات الوالية من خالل 
جملة من األعمال التي تؤكد 
الشعبة  على  القائمين  رغبة 
مواصلة رسالة السلف الصالح 
للجمعية، الذين أسسوا جمعية 
اهللا  من  تقوى  على  العلماء 

ورضوان. 
شرعت  التي  األعمال  ومن 
بمساعدة  الشعبة  فيها 
فتح  على  إقدامها  المحسنين 
ناد للتعليم القرآني، وهو أول 
ناد تفتحه الشعبة الفتّية عقب 
وتجديد  العامة  جمعيتها  عقد 

مكتبها. 
بالزيارة  تذّكرنا  الخطوة  هذه 
الحميد  عبد  للشيخ  التاريخية 
وزو  تيزي  لوالية  باديس  بن 

مدرسة  افتتاح  على  وٕاشرافه 
إلى  شاهدة  تزال  ما  للجمعية 
وجهود  جهاد  على  اليوم 
مغلقة  هي  والتي  األولين، 
من  قرار  انتظار  في  اليوم 
بإعادة  الرسمية  الجهات 

المدرسة للجمعية. 
بوالية  الرمل  حاسي  شعبة 
األغواط تحتفي باليوم العالمي 

للغة العربية
للغة  العالمي  اليوم  بمناسبة 
العربية الموافق لـ18 ديسمبر 
جمعية  نظمت  عام  كل  من 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
بوالية  الرمل  حاسي  شعبة 
مستوى  على  األغواط 
الرمل:  حاسي  دائرة  ثانويات 
ثانوية حشاني عبيد، وثانوية 
بج أحمد، وثانوية 19 مارس 
اللغة  في  مسابقة   1962

العربية. 
المسابقة حضور  وقد عرفت 

مفتش اللغة العربية لدى وزارة 
أعطى  الذي  والتعليم  التربية 
للمسابقة،  االنطالقة  إشارة 
حيث لقيت المبادرة استحسانا 

للتحسيس  جاءت  ألنها  كبيرا 
العربية  اللغة  ومكانة  بأهمية 
وما يجب أن تكون عليه من 

رفعة وسمو في هذه البالد.

Òä�”@sÓÃ€a@ÚÌaÜiÎ@NNNÔ„eä‘€a@·Ó‹»n‹€@�Öb„@Äbnnœa

أصدر الدكتور محمـــــــــد الهادي عطوي 
كتابيـــــــــن جديدين، عـــــــــن دار المعارف 
للنشـــــــــر، الجزائر، وفيهما يبحث مسائل 

لغوية هامة عن اللسان العربي.
@BÏz‰€a@Ú»ôaÎ@Òäñj€aB@È„aÏ‰«@fiÎ˛a@lbnÿ€a

وفيه يتناول الباحث 
الجامعي-قسم اللغة 
وآدابهـــــــــا  العربيـــــــــة 
عنابة-  بجامعـــــــــة 
من  النحو  ماهيـــــــــة 
المصطلح  حيـــــــــث 
والنشـــــــــأة وعوامـــــــــل 
ســـــــــبق البصرييـــــــــن 
في وضـــــــــع النحو، 
بالقارئ  يرحل  كما 

في أطوار نشـــــــــأة النحو عندهم، فتوقف 
عند ما قبل ســـــــــيبويه، وهي مرحلة تضم 
مجموعة من العلماء منهم: أبو األسود 
الدؤلـــــــــي، نصر بن عاصـــــــــم، ابن أبي 
إســـــــــحاق الحضرمي، عيســـــــــى بن عمر 

الثقافي...
أما الطـــــــــور الثاني فهو الخاص 
بمرحلة نحو ســـــــــيبويه وما بعده 
وفيها علماء كثر مثل ســـــــــيويه، 
اليزيدي، أبو زيد األنصاري.... 
وبحث الدكتور في مرحلة البيان 
والتحصيل ثـــــــــم تعمق في منهج 
الدرس النحوي البصري ومصادره 
وتســـــــــاءل هل البصرة مدرسة أم 
مذهب نحوي؟ هـــــــــل بقي النحو 

رهين منشئه في البصرة؟
@ø@ÚÓ„b��é‹€a@pa7��ÃnΩaB@ÏÁ@Ô��„br€a@lb��nÿ€aÎ
@ä»ë@Âfl@paâbn @́ø@ÚçaâÖMÔé€Ü„˛a@ä»��í€a

@LBMÔé€Ü„˛a@kÓ�®a@Âi@ÂÌÜ€a@Êbé€
األســـــــــتاذ  يـــــــــدرس  وفيه 
عطـــــــــوي  الجامعـــــــــي 
الصوتيـــــــــة  المتغيـــــــــرات 
(الصوت واإليقاع، البنية 
التشـــــــــكيل  المتجانســـــــــة، 
والمتغيرات  الصوتي...) 
(األفعـــــــــال  الصرفيـــــــــة 
والتركيبـــــــــة  واألســـــــــماء) 
المحولـــــــــة،  (الجملـــــــــة 
الجملة  الشعرية،  الجملة 
ليختـــــــــم  المتالزمـــــــــة..) 

بالمتغيرات الداللية، وفيها درس البنيات 
المتشـــــــــابهة والرمزية والمشـــــــــفرة وكذلك 

مسائل التناص.
للتذكير فالدكتور محمد الهادي عطوي 
أســـــــــتاذ بقســـــــــم اللغة العربي 
بجامعة عنابة، مهتم بالبحث 
في اللسانيات وتحليل الخطاب 
والدراســـــــــات اللغوية التراثية، 
نشر دراسات علمية هامة في 
وشـــــــــارك  أكاديمية،  مجالت 
في ملتقيـــــــــات جامعية وطنية 
ودوليـــــــــة، وأطـــــــــر الكثير من 
والماجستير  الماستر  رسائل 
والدكتوراه مشرف ومناقشا. 
وليد بوعديلة

ZÂ�������ÌÜ���ÌÜ���u@@Â���ÌâaÜ���ïg@@Ô����œ
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paâaÜ���ïg
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اللغة العربية في القطر الجزائري ليست غريبًة 
وال دخيلـــــــــة، بل هي في دارهـــــــــا، وبين حماتها 
وأنصارها، وهي ممتـــــــــدة الجذور مع الماضي، 
مشـــــــــتدة األواخي مع الحاضر، طويلة األفنان 
في المستقبل، ممتدة مع الماضي ألنها دخلْت 
هذا الوطن مع اإلســـــــــالم على ألسنة الفاتحين 
ترحَل برحيلهم وتقيم بإقامتهم. فلما أقام اإلسالُم 
بهـــــــــذا الشـــــــــمال األفريقي إقامـــــــــَة األبد وضرَب 
بجرانه فيه أقامْت معه العربية ال تريم وال تبرَح، 
ما دام اإلســـــــــالم مقيًما ال يتزحـــــــــزح، ومن ذلك 
الحين بدأت تتغلغل في النفوس، وتنســـــــــاغ في 
األلسنة واللهوات، وتنساب بين الشفاه واألفواه. 
يريدها طيًبا وعذوبـــــــــة أن القرآن بها ُيتلى، وأن 
الصلـــــــــوات بها تبدأ وُتختم، فمـــــــــا مضى عليها 
جيل أو جيالن حتى اتسعْت دائرتها، وخالطت 
الحواس والشواعر، وجاوزت اإلبانة عن الدين 
إلى اإلبانة عن الدنيا، فأصبحت لغة دين ودنيا 
مًعا، وجاء دور القلم والتدوين فدّونت بها علوم 
اإلســـــــــالم وآدابه وفلســـــــــفته وروحانيته، وعرف 
البربـــــــــر على طريقهـــــــــا ما لم يكونـــــــــوا يعرفون، 
وســـــــــعْت إليها حكمة يونان، تستجديها البيان، 
وتســـــــــتعديها علـــــــــى الزمان، فأجـــــــــدت وأْعدت. 
وطار إلى البربر منها قبس لم تكن لتطيره لغة 
الرومان، وزاحمت البربرية على ألســـــــــنة البربر 
فغلبْت وبزت، وسّلطت ســـــــــحرها على النفوس 
البربرية فأحالتها عربية، كل ذلك باختيار ال أثر 
فيه للجبر، واقتناع ال يد فيه للقهر، وديمقراطية 
ال شبح فيها لالستعمار. وكَذب وفَجر كل من 
يسّمي الفتح اإلسالمي استعمارًا. وٕانما هو راحة 
من الهم الناصب، ورحمة من العذاب الواصب، 
وٕانصاف للبربر من الجْور الروماني البغيض.

من قـــــــــال إن البربر دخلوا في اإلســـــــــالم طوًعا 
فقد لزمه القول بأنهم قبلوا العربية عفوًا، ألنهما 
شيئان متالزمان حقيقة وواقًعا، ال يمكن الفصل 
بينهما، ومحاول الفصل بينهما كمحاول الفصل 
بين الفرقدين. ومن شـــــــــهد أن البربرية ما زالت 
قائمـــــــــة الذات فـــــــــي بعض الجهات، فقد شـــــــــهد 
للعربية بحســـــــــن الجوار، وشهد لإلسالم بالعدل 
واإلحســـــــــان، إذ لـــــــــو كان اإلســـــــــالم دين جبرية 
وتسلط لَمحا البربرية في بعض قرن فإن تسامح 

ففي قرن.
إذا رضي البربري لنفســـــــــه اإلســـــــــالم طوًعا بال 
إكراه، ورضي للسانه العربية عفوًا بال استكراه، 
فأضيُع شـــــــــيء ما تقول العواذل، واللغة البربرية 
إذا تنازلـــــــــت عـــــــــن موضعها من ألســـــــــنة ذويها 
للعربية ألنها لســـــــــان العلم وآلة المصلحة، فإن 

كل ما يزعمه المبطلون بعد ذلك فضول.
إن العربـــــــــي الفاتح لهذا الوطن جاء باإلســـــــــالم 
ومعه العدل، وجاء بالعربية ومعها العلم، فالعدل 
هـــــــــو الذي أخضع البربر للعرب، ولكنه خضوع 
األخوة، ال خضوع القوة، وتســـــــــليم االحترام، ال 
تســـــــــليم االجترام. والعلم هو الذي طوّع البربرية 
للعربية، ولكنه تطويع البهرج للجيدة، ال طاعة 

األَمة للسيدة.
لتلـــــــــك الروحانية في اإلســـــــــالم، ولذلك الجمال 
في اللغـــــــــة العربية، أصبح اإلســـــــــالم في عهد 
قريـــــــــب صبغة الوطن التي ال تنُصل وال تحول. 
وأصبحـــــــــت العربية عقيلًة حـــــــــرّة، ليس لها بهذا 

الوطن ضرّة.

@äˆaå¶a@ø@ÚÓiä»€a@ÚÃ‹€a
@Ò �äô@b:@èÓ€@LÒ�äy@Ú‹Ó‘«

äˆbñj€a@ÊÏÓ«
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األدب لغـــــــــٌة أوّال، وبنيـــــــــة فنية 
ثانيا، ورؤيـــــــــة معرفية بعد ذلك 
أو خالله. والرواية فن من فنون 
األدب؛ فهي لغة أوّال، وبنية فنية 
ثانيا، ورؤية معرفية بعد ذلك.  
وأســـــــــتطيع أن أجـــــــــزم أن رواية 
حليتيم  لعلي  الموتى»  «جسور 
قـــــــــد نجحت في امتحـــــــــان اللغة 
أّيما نجـــــــــاح، وحّلقت في فضاء 
الرؤيـــــــــة بغير جناح؛ وأما البناء 
الفني فمسألة قابلة للنظر، وفي 
تقويمها فسحٌة الختالف اآلراء.
هي رواية تاريخية وواقعية وٕان 
نّبَه صاحبها في عنوانها الفرعي 
على أنهـــــــــا «رواية من خيال». 
هي رواية من خيال بال شـــــــــك، 
كمـــــــــا هو شـــــــــأن الروايات التي 
ال تتكـــــــــئ على مـــــــــادة تاريخية 
وأحداثا؛  شـــــــــخصياٍت  جاهـــــــــزة 
ولكنهـــــــــا مـــــــــع ذلك ُتعـــــــــزى إلى 
التأريـــــــــخ لمرحلة مـــــــــا، والتوثيق 
لواقٍع كان، بشخصيات لها في 
التاريخ القريب شـــــــــبيه، وأحداٍث 
لها في الواقع السياسي والنفسي 
وجود. وقد تكّفل الخيال باختيار 
الشخصيات وتسميتها، وتصّور 
وتلك  وتصويرهـــــــــا،  األحـــــــــداث 

مهمة الفن.
ولعـــــــــل مزية الرواية األولى هي 
هذه التاريخية، ال ألهمية أصيلة 
في التأريخ ذاته، بل ألن القضية 
التي تناولتها «جسور الموتى» 
هي قضية وجودية من الخطورة 
بمـــــــــكان، وألن النصوص التي 
تناولتها من قبل بالتســـــــــجيل أو 
التحليل فنيا وغير فني، لم تكن 
من الموضوعيـــــــــة بمكان؛ فهي 
إلـــــــــى التزوير أقـــــــــرب منها إلى 
دكتاتورية  إلـــــــــى  وهي  التوثيق، 
الـــــــــرأي الواحد أقـــــــــرب منها إلى 
المتعدد.  الصـــــــــوت  ديمقراطية 
وقد سقط عديُد الروايات الفنية 
في هذا المزلق الفني واألخالقي 
في آن؛ إذ الفـــــــــن الذي ال ُيقدَّم 
في صـــــــــورة من تعدد األصوات 
وتحليل األبعاد وسبر األعماق، 
هو إلى الدعاية السياسية الفجة 

أقرب منه إلى الفن.
هـــــــــي رواية مـــــــــن 346 صفحة 
شعٍب  مأســـــــــاَة  بالخيال  تصّور 
ومجتمع ووطن، بل مأساة أمة 
في إنســـــــــانها ودينها ووجودها. 
الجزائري  الشـــــــــعب  ذاق  مأساة 
ويالتها على مدى عشرية سوداء 
أو حمراء: عشـــــــــرية الدم والذبح 
والفتنة  والفقد  والثـــــــــكل  والرعب 
واالنحدار الرهيب في عالم القيم 

والمشاعر واألهداف!
عنوان الرواية (جسور الموتى) 
كلها  بأبعادها  المأساة  يختصر 
أفقـــــــــا وعمقا: األفـــــــــق أكوام من 
القتلـــــــــى تجاوز عددهـــــــــم مئتي 
ألـــــــــف، والعمق أن أولئك القتلى 
مـــــــــن الطرفين لم يكونوا ســـــــــوى 
جسٍر لمن ُيخرجون المسرحية-

المأساة إلى أهدافهم السلطوية، 
حيث الطرفان المتقاتالن ليســـــــــا 
الدور  تمثل  شـــــــــخصيات  سوى 
دون أن تدري، لصالح من يخرج 

المسرحية، يخرج المأساة !
اتخـــــــــذ الروائـــــــــي لنفســـــــــه مكانا 
محايدا على مقربة من األحداث 
والشخصيات، وراح يبسط رؤيته 
الشخصيات  للمأساة من خالل 
التـــــــــي اختارها مـــــــــن الطرفين: 
الســـــــــلطة التـــــــــي انقلبـــــــــت على 
إرادة الشـــــــــعب جانفي 1992، 
والمســـــــــلحون اإلسالميون الذين 
اضطـــــــــروا إلى حمل الســـــــــالح 
ومقاتلة الجيش ألســـــــــباب حاك 

خيوطها مؤلف المسرحية. 
أيسيٌر أن يتخذ صاحب الرواية 
مكانا محايدا، فيكشـــــــــف حقيقة 
الصراع بال تحّيز، ويسبر عمق 
ويشارك  تحامل،  بال  المأســـــــــاة 
مأســـــــــاتهم  المأســـــــــاة  أطـــــــــراف 
بالمقدار نفســـــــــه مـــــــــن التعاطف 
والتفهم أو التشـــــــــنيع واالحتقار، 

كال في محله؟
ذلك ما فعله علـــــــــي حليتيم في 
روايته هذه. ليس عليه أن يكون 
بال رأي وال رؤيـــــــــة، إذ األديب 
الكبير من له رؤية وفلسفة في 
الحيـــــــــاة؛ ولكن عليه أن ينهض 
وواجبات  أوّال،  الفـــــــــن  بواجبات 
اإلنسانية ثانيا، فال ُيقحم رؤيته 
على نحو سافر، بل يدع بعض 
شـــــــــخصيات الروايـــــــــة تقدم هذه 
الرؤية. وال يقمع الصوت اآلخر 
الـــــــــذي ال يوافقه هـــــــــذه الرؤية، 
بـــــــــل يمنحه حقه فـــــــــي المرافعة 
عن نفسه، والكشف عن دوافع 
أفعاله؛ وهـــــــــذا ما فعله صاحب 

الرواية.
األحداث في «جسور الموتى» 
تجري في أعماق النفوس أكثر 
مما تجـــــــــري على األرض. هي 
نفسية  رواية سياســـــــــية بمداخل 
فـــــــــي الغالب وفكرية حين يتعلق 
المركزية في  بالشخصية  األمر 
الرواية: «منير» باسمه الحقيقي 
و»أبو األهوال» باسمه الثوري.  
ويبـــــــــدو أن هـــــــــذا هـــــــــو اختيار 
مهمة  غير  فاألحداث  الروائي. 
في ذاتها، بل المهم فيها دوافعها 
ودالالتهـــــــــا، والمطلـــــــــوب مـــــــــن 
الفن الحفُر ال المســـــــــح. الحفر 
فـــــــــي أعماق الظاهـــــــــرة، أعماق 
المأســـــــــاة، وال أعماق أقدُر على 
تحليل المأســـــــــاة وكشف وجهها 
العدمية من  المروّع وفلســـــــــفتها 
أعمـــــــــاق النفوس. وال شـــــــــك أن 
القدرة على اســـــــــتبطان ما تخفيه 
الصدور، ووصـــــــــف ما يتحرك 
في أعماق النفوس من خواطر 
وهواجـــــــــس، ومن عقد وحواجز، 
هي إحـــــــــدى عوامل النجاح في 

الفن، السيما الروائي.
الزمـــــــــان والمكان في «جســـــــــور 
الموتى» بسيطان غير مركبين. 
الزمان هو التسعينيات من القرن 
الماضـــــــــي، منذ بـــــــــدء التعددية 
السياسية، مرورا باالنقالب على 
الحزب الفائز فـــــــــي االنتخابات 

التشـــــــــريعية، ولوجـــــــــا في عمق 
المأساة بدخول البالد في حرب 
أهلية، وصوال إلى بوادر مصالحة 
سياسية يشكلها الُمخرج: ُمخرج 
يشاء.  كيف  المسرحية-المأساة 
ونادرا ما ينعطـــــــــف الزمان إلى 

ماض قريب أو بعيد.
والمـــــــــكان هو الجبـــــــــل األحمر 
بـ»بوسعادة» حيث تختبئ كتيبة 
اإلسالميين،  المســـــــــلحين  من  
أو «اإلرهابييـــــــــن» باصطـــــــــالح 
الطرف اآلخر، ليشـــــــــن أفرادها 
الهجمـــــــــات المباغتة على أفراد 
الجيش النظامي. أو هو الثكنات 
التـــــــــي ُيخطـــــــــط فيهـــــــــا لإليقاع 
بالمعارضين  أو  بالمســـــــــلحين، 
غيـــــــــر المســـــــــلحين، أو حتـــــــــى 
المعارضين.  غيـــــــــر  بالمتدينين 
وتنطلق منها عمليات المداهمة 
أو القصف أو الخطف أو القتل 
أو الترويـــــــــع ألهـــــــــداف يحددها 
يكاد  وال  المســـــــــرحية.  ُمخـــــــــرج 
المكان يخرج عن هذا الحّيز إال 
إلى جامعة أو مسجد أو مقهى 
حيث المصب فـــــــــي النهاية هو 

صراع الثكنة والجبل.    
الزمـــــــــان والمـــــــــكان مهمان في 
الروايـــــــــة، فهمـــــــــا الجســـــــــد الذي 
تتراءى به للمشاهد. هما الرابط 
والقارئ؛  الرواية  بين  الحســـــــــي 
الموتى» ال  ولكـــــــــن «جســـــــــور 
تتخـــــــــذ الزمان والمكان إال إطارا 
خارجيـــــــــا ألحداث تجـــــــــري في 
أعماق النفوس أكثر مما تجري 

على صفحة األرض.
كأنما لب الرواية شـــــــــخصياتها. 
ولـــــــــب الشـــــــــخصيات أعماقها: 
أفكارهـــــــــا ودوافعهـــــــــا، وأحالمها 
وهواجسها، وليس أفعالها. لذلك 
يحسن أن نركز في هذه القراءة 

على الشخصيات.
شـــــــــخصيات الرواية محدودة ال 
تكاد تتجاوز العشرة. وهي ثالثة 
أصنـــــــــاف: جبلية، وعســـــــــكرية، 

وشعبية.
   أما الجبلية فأهمها «أبو البراء» 
أمير الكتيبة المتصف بالصالبة 
والحقد والتشـــــــــدد واالندفاع وقلة 
العلـــــــــم، و»أبو األهـــــــــوال» (أو 
الواســـــــــع  الفكر  منير) صاحب 
الغريب  والعضو  المتزن،  النّير 
الـــــــــروح والفكـــــــــر واألهداف في 
صف الكتيبة. وأما العســـــــــكرية 
فأهمها «الرائد فريد» و«المالزم 
ســـــــــمير». وأما الشعبية فأهمها 
«الشـــــــــيخ أحمد» اإلمـــــــــام التقي 
العقـــــــــل الصادق الحب  الراجح 
لدينه ووطنـــــــــه، و«زهراء» جارة 
«منير» والطالبة الجامعية التي 
أحبها وأحبته، ثم خطبها وعقد 
عليهـــــــــا، وبنيا معا أحالم الحياة 
الرفيعة في ظل اإلسالم الوارف 
الزكـــــــــي وُمُثله الراقيـــــــــة التي لم 
تلطخهـــــــــا مادية أهـــــــــل الزيغ وال 
فظاظة أهل الجفاء والجهل، ثم 
كانت خاتمة عالقتهما الدنيوية 
رسالة منه إليها قبيل إنفاذ حكم 
اإلعدام فيه مـــــــــن ِقبل الكثيبة ! 
ورســـــــــالتها إليه ردا على رسالته 
إليها، ويا لهما من رسالتين لغًة 

وروحا! وبهما ُختمت الرواية.
كان الفتا لالنتبـــــــــاه أن الروائي 
الست  الشخصيات  لهذه  اختار 
وحدها أن تشكل عناوين فصول 

الرواية !
سبعة وثالثون فصال ال عنوان 
ألي منهـــــــــا غير اســـــــــم من هذه 
األســـــــــماء يتكرر مرات ومرات 
متصال أو منفصال على امتداد 

الرواية !
    لمـــــــــاذا اختـــــــــار الروائي هذه 
التقنية فـــــــــي العنونة، وهل كان 

موّفقا فيها؟
أنـــــــــا لم أرتِض له هذا االختيار، 
عناويـــــــــَن  اختيـــــــــار  أن  وأرى 
مضمونيـــــــــة كان أولى وأجدى؛ 
ولكنه اختيـــــــــاره، ولعل له وجها 

يسّوغه أو يستدعيه.
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عن أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه قال: 
قال رســـــــــول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:«إن 
مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
موته علمـــــــــا علمه ونشـــــــــره، وولدا صالحا 
تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو 
بيتا البن الســـــــــبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته 
يلحقه مـــــــــن بعد موته» والحديث حســـــــــنه 

األلباني في (صحيح ابن ماجه).
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يا مـــــــــن يريد العـــــــــزة، اطلبها ممن هي 
بيـــــــــده، فإن العـــــــــزة بيد اللّـــــــــه، وال تنال 
إال بطاعته، وقـــــــــد ذكرها بقوله: ﴿ِإَلْيِه 
يُِّب﴾ من قراءة وتسبيح  َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّ
وتحميد وتهليل وكل كالم حسن طيب، 
فيرفع إلى الّله ويعـــــــــرض عليه ويثني 
الّله علـــــــــى صاحبه بين المأل األعلى، 
اِلُح مـــــــــن أعمال القلوب  وَاْلَعَمـــــــــُل الصَّ
وأعمال الجوارح، َيْرَفُعُه الّله تعالى إليه 

أيضا، كالكلم الطيب.
الكلم  وقيل: والعمـــــــــل الصالح يرفـــــــــع 
الطيـــــــــب، فيكـــــــــون رفع الكلـــــــــم الطيب 
بحســـــــــب أعمال العبد الصالحة، فهي 
التي ترفع كلمـــــــــه الطيب، فإذا لم يكن 
له عمل صالـــــــــح، لم يرفع له قول إلى 
الّله تعالى، فهـــــــــذه األعمال التي ترفع 
إلى الّله تعالـــــــــى، ويرفع الّله صاحبها 

ويعزه.
وأما الســـــــــيئات فإنهـــــــــا بالعكس، يريد 

صاحبهـــــــــا الرفعة بهـــــــــا، ويمكر ويكيد 
ويعود ذلك عليـــــــــه، وال يزداد إال إهانة 
ونزوال، ولهـــــــــذا قال:﴿والعمل الصالح 
ـــــــــيَِّئاِت َلُهْم  يرفعـــــــــه وَالَِّذيَن َيْمُكُروَن السَّ
َعـــــــــَذاٌب َشـــــــــِديٌد﴾ يهانون فيـــــــــه غاية 
اإلهانة. {َوَمْكُر ُأوَلِئَك ُهَو َيُبوُر} أي: 
يهلك ويضمحل، وال يفيدهم شيئا، ألنه 

مكر بالباطل، ألجل الباطل.

{b� �:b�– �”�c @ �lÏ�‹�” @Û�‹ �« @ �‚�c @ �Êe �ä�‘�€a @ �ÊÎ�ä�i �Ü�n�Ì @ �̋ �œ�c}
ــــــي الحياة: أن أحدد الغايـــــــــات واألهداف، قبل  *علمتن
التضحيـــــــــة والكفاح، فكم من أوقـــــــــات وعطاءات ذهبت 

أدراج الرياح.
*علمتني الحياة: أن أســـــــــدد قبل أن أرمي، وأصمم قبل 
أن أبني، ألن الســـــــــنن والقوانيـــــــــن ال تحابي من لم يكن 

أساسه متينا.
*علمتني الحياة: أن نضج األفكار، كشأن الطعام على 
النار، فالتســـــــــرع يفضي إلى االحتراق، والتراخي يفضي 

إلى التنازع واالفتراق.

ــــــاة: أن اآلراء  *علمتني الحي
والحوار،  بالنقـــــــــاش  تتالقـــــــــح 
األنوار،  تضـــــــــاء  وبالتوافـــــــــق 
تذبل  واالنتظار  وبالتســـــــــويف 

األزهار.
*علمتني الحياة: أن وضوح التصور، دعم لمن يقرر، 
وبالبـــــــــذل والتوكل يتحقق ما كنا نأمـــــــــل، فبالعزم واإلقدام 

وبعون من الرحمن يكتمل البنيان.

Òb����Ó��z��€a@Ú����çâÜ���fl@Â���fl

%bÀ@!a@Üj«@Zc@

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﴾ [سورة فاطر:10].
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ÚÌÏj„@paäÌà§ روى اإلمام أبو داود عن أبي أمية الشعباني
قال: ســـــــــألت أبا ثعلبـــــــــة – رضي اهللا عنه – 
فقلت: يا أبا ثعلبة! كيف تقول في هذه اآلية: 

{َعَلْيُكْم َأْنُفَسُكْم}؟
قال: أما واهللا! لقد ســـــــــألت عنها خبيرًا. سألت 
عنها رســـــــــول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: 
«بل ائتمـــــــــروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 
حتى إذا رأيت شـــــــــحًا مطاعـــــــــًا، وهوى متبعًا، 
ودنيـــــــــا مؤثرة، وٕاعجـــــــــاب كل ذي رأي برأيه، 
فعليك – يعني بنفســـــــــك – ودع عنك العوام، 
فـــــــــإن من ورائكم أيام الصبـــــــــر، الصبر فيهن 
مثل قبض على الجمـــــــــر. للعامل فيهم أجر 

خمسين رجًال يعملون مثل عمله.
وزادني غيره قال: يا رسول اهللا! أجر خمسين 

منهم؟
قال: أجر خمسين منكم» [صححه الطحاوي 

في مشكل اآلثار(212/3)].

يقول أرثر الذي غّير اسمه إلى عبد 
اهللا: من خالل دراستي لعلم النفس 
وعلـــــــــم ما وراء النفـــــــــس ومن خالل 
ترؤســـــــــي لجمعية الدراسات النفسية 
والروحية البريطانية لسنوات طويلة 
أردت أن أتعـــــــــرف علـــــــــى األديان 
فدرســـــــــتها، وتوقفت عند اإلســـــــــالم 
الذي وجدته أكثر العقائد تماشيًا مع 
الفطرة التي ينشـــــــــأ عليها اإلنسان، 
وأكثر العقائد تماشيًا مع العقل الذي 
يرتـــــــــاح ألن يكون هنـــــــــاك إله واحد 
مهيمن ومسيطر على هذا الوجود.

وتمضي األيام ويعد أرثر أليســـــــــون 
الذي أصبح رئيس قســـــــــم الهندسة 
الكهربائيـــــــــة واإللكترونيـــــــــة بجامعة 
لنـــــــــدن عددًا من  الدراســـــــــات حول 
اإلســـــــــالم الذي بدأ يروق له كدين 
فطرة، ويحدث أن يتقدم بإحدى هذه 
الدراسات عام 1985م ليشارك في 
أعمال المؤتمر الطبي اإلســـــــــالمي 
الدولي حـــــــــول اإلعجاز العلمي في 
بالقاهـــــــــرة.. وبعد أن  الكريم  القرآن 
العالج  أســـــــــاليب  ألقي بحث حول 
النفسي والروحاني في ضوء القرآن 
الكريـــــــــم وآخر حـــــــــول النوم والموت 
والعالقة بينهما في ضوء اآلية الـ42 
من ســـــــــورة «الزمر» المباركة: {اللَُّه 
َيَتَوفَّى اْألَْنُفَس ِحيَن َمْوِتَها وَالَِّتي َلْم 
َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيْمِسُك الَِّتي َقَضى 
َعَلْيَها اْلَمْوَت َوُيْرِســـــــــُل اْألُْخرَى ِإَلى 
َأَجٍل ُمَسم�ى ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَياٍت ِلَقْوٍم 
ـــــــــُروَن} أحس بنور يســـــــــري في  َيَتَفكَّ
داخله وأنصـــــــــت الرجل إلى صوت 
الحق في بقية بحوث المؤتمر التي 
قدمها المشـــــــــاركون اآلخرون، حول 
اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم، 

فتملكه االنبهار.
ويقـــــــــول: ازداد يقينـــــــــي بأن هذا هو 
الدين الحق، فكل ما ســـــــــمعته عن 
اإلســـــــــالم يدل على أنـــــــــه دين العلم 
وديـــــــــن العقل، لقد تجلى أمامي هذا 
الحشـــــــــد الهائل من الحقائق القرآنية 
والنبوية مثل ضياء شمس ال تملك 
العين إال أن تســـــــــتجيب له فتتســـــــــع 

لتخرج من الظلمات إلى النور.
ويقول: العلـــــــــم الحديث يؤيد كل ما 
جـــــــــاء في القرآن، وقد أدركت أنه ال 
يمكن أن يكون من عند بشر، وما 
جاء به رسوله محمد صلى اهللا عليه 
وآله وسلم من أربعة عشر قرنًا يقول 
إنه رســـــــــول اهللا َحق�ا.. وأخذ أليسون 
يجلس  ممن  ويســـــــــتوضح  يستفسر 
معهم عن كل مـــــــــا يهمه أن يعرفه 
عن اإلســـــــــالم كعقيدة ومنهج للحياة 
في الدنيـــــــــا، ثم حدثـــــــــت المفاجأة! 
في الليلة الختاميـــــــــة للمؤتمر وأمام 
مراســـــــــلي وكاالت األنباء العالمية، 
وعلـــــــــى شاشـــــــــات التلفزيـــــــــون وقف 
ليقولها  أليســـــــــون  أرثر  البروفيسور 
مدوية: أشـــــــــهد أن ال إلـــــــــه إال اهللا 
وأشهد أن محمدًا رسول اهللا.-صلى 

اهللا عليه وسلم-.
يقـــــــــول: أعلنـــــــــت أمـــــــــام الجميع أن 
اإلســـــــــالم هـــــــــو دين الحـــــــــق، ودين 
الفطرة التي فطـــــــــر الناس عليها.. 
وفي تلك اللحظات سمعت تكبيرات 
المسلمين من حولي ترتفع، ورأيت 
دمـــــــــوع البعض قد انهمـــــــــرت فرحًا 
وٕايمانًا بقـــــــــدرة اهللا.. ثم أعلنت عن 

اسمي الجديد عبد اهللا أليسون.
ويوضـــــــــح عبد اهللا أليســـــــــون جزئية 
من بحث حول حالة النوم والموت 

قائـــــــــًال: إن اآليـــــــــة 42 من ســـــــــورة 
الزمر تذكر أن الوفاة تعني الموت 
وتعنـــــــــي النـــــــــوم، وأن المـــــــــوت وفاة 
غيـــــــــر راجعة، في حيـــــــــن أن النوم 
وفـــــــــاة راجعة، وقد ثبـــــــــت ذلك من 
الباراسيكولوجية  الدراســـــــــات  خالل 
اإلكلينيكية من خالل  والفحـــــــــوص 
رسم المخ ورسم القلب، فضًال عن 
التنفس الذي يجعل الطبيب  توقف 
يعلن عن موت هذا الشـــــــــخص أو 
عـــــــــدم موته في حالـــــــــة غيبوبته أو 
نومه، وقـــــــــد أثبت العلـــــــــم أن النوم 
تخرج  متشابهتان  عمليتان  والموت 
فيهمـــــــــا النَّْفُس وتعود في حالة النوم 

وال تعود في حالة الموت.
وقد تأكدت أن الحقائق العلمية في 
اإلســـــــــالم هي أمثل وأفضل أسلوب 
للدعوة اإلســـــــــالمية، والسيما للذين 
ولذلك  والعقـــــــــل،  بالعلم  يحتجـــــــــون 
ســـــــــأقوم -إن شـــــــــاء اهللا- بإنشـــــــــاء 
اإلسالمية  النفسية  للدراسات  معهد 
في لندن على ضوء القرآن المجيد 
والسنة النبوية، وسأهتم في المعهد 
بدراســـــــــات اإلعجـــــــــاز الطبـــــــــي في 
اإلســـــــــالم  لكي تِصل الحقائق إلى 
العالم الغربي الذي ال يعرف شـــــــــيًئا 
عن اإلســـــــــالم، وبمشيئة اهللا سأقوم 
بإنشـــــــــاء مكتبة إســـــــــالمية ضخمة 
واإلنجليزيـــــــــة  العربيـــــــــة  باللغتيـــــــــن 
للمساعدة في إجراء البحوث العلمية 

على ضوء اإلسالم.
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يقـــــــــول ابن جني: «.. وذلك أنني إذا تأملت حال 
هذه اللغة الشريفة، الكريمة اللطيفة، وجدت فيها 
من الحكمة والّدقة، واإلرهـــــــــاف والرّقة، ما يملك 

عليَّ جانب الفكر…». 
اللغة العربية أشـــــــــرف اللغـــــــــات، وأصلها الثابت 
فـــــــــي نظر الكثير من علمـــــــــاء اللغة، ليس العرب 
والمســـــــــلمون منهم فقط، بـــــــــل والكثير من علماء 
العجم، والمستعربين منهم على وجه الخصوص، 
ألّنهـــــــــم خبروا هـــــــــذه اللغة وغاصوا فـــــــــي معاني 
مفرداتها ودالالتها الواســـــــــعة، فأبهرهم عمق هذه 
اللغة وتوقفوا مليًا أمام بنائها الصلب، فزهدوا في 

لغاتهم األصلية ووهبوا أعمارهم لها. 
ولناقد أن يقف أمام مـــــــــا وصفنا به لغتنا العربية 
بـ «الشـــــــــريفة»، ويقول: أن كّل اللغات عند أهلها 
شـــــــــريفة مصونـــــــــة، وأّن الجرأة علـــــــــى تخصيص 
العربية بهذا الوصف، ليس إّال من قبيل التعصب 
واالنغالق، والجهل بلغات اآلخرين من شـــــــــعوب 
العالـــــــــم، وكّل هـــــــــذا فيه وجه مـــــــــن الحق الذي ال 
ننكـــــــــره، وال نتعصب للغتنا دون لغات العالم وهي 
آيـــــــــات من آيات اهللا في هذا الوجود اإلنســـــــــاني، 
إّال أن هـــــــــذه اللغة تتصـــــــــف بصفات وتتميز عن 
غيرها مـــــــــن اللغات، بما يجعلهـــــــــا لغة العالمين، 
أّنها ســـــــــجلت خطاب اهللا األخير للبشـــــــــر، ونقلته 
وهـــــــــي حاوية لمعانيه ومقاصده، فاســـــــــتمدت هذا 
الشرف من شرف هذا الخطاب اإللهي، المتمثل 
في القرآن الكريـــــــــم، الكتاب الخالد، الذي ال يأتيه 
الباطل من بين يديه وال من خلفه، فإذا كانت هذه 
اللغة حافظة لهـــــــــذا الكتاب/الخطاب، أفال يكون 
وصفها بالشـــــــــريفة من باب وصف الفرع استنادًا 

إلى األصل؟ 
لـــــــــم يكن ابن جنـــــــــي مبالغًا في إضافة الشـــــــــرف 
لهـــــــــذه اللغة، وهـــــــــو يدرك تلـــــــــك الخصوصية لها 
دون غيرهـــــــــا من لغات العالميـــــــــن، وتلك لعمري 
خاصية أحرى أن ترفع شـــــــــأن العربية بين اللغات 
منذ خلق اهللا البشـــــــــر ناطقيـــــــــن بحروفها -اللغات 
عامة - مدركين لمفهوم الدال والمدلول والعالقة 
بينهما، حيث يتضح ويتمايز اإلنســـــــــان عن غيره 

من المخلوقات. 
لقد فطر البشر على حب لغاتهم، والحرص على 
التكلم بها، واالبداع في الفنون واآلدب بمفرداتها، 
وال يخرج عن هذه القاعدة إّال شاذ تلبسه شيطان 
االنحراف عن الفطرة السليمة التي فطر اهللا الّناس 
عليها، فتجده يشـــــــــيد بلغة الغيـــــــــر ويبدع بها، بل 
ويفكـــــــــر من خاللها، ويعادي لغته األم، ويحتقرها 
ويهجرها، وال يرى تخلفه الحضاري إّال في االلتزام 
بهـــــــــا، وهي آفة خطيرة أصابت الواقع الثقافي في 
بالدنا، وأحدثت فيه شرخا كبيرا َحوََّل مسألة اللغة 
إلى إشكالية معرفية، تداخل فيها الصراع الهوياتي، 
مع االنتماء الحضاري المحسوم تاريخيًا، كّل ذلك 
دفـــــــــع إلى ظهور جدل ثقافـــــــــي عقيم، ال يبدو أنه 

سيحسم في االفق القريب. واهللا المستعان.
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الكترونيـــــــــة  حـــــــــرب  إنهـــــــــا 
أســـــــــرار  تخترق  جاسوســـــــــية 
الـــــــــدول، وتهاجمها في عقر 
وفـــــــــي مؤسســـــــــاتها  دارهـــــــــا، 
األساســـــــــية بما في ذلك وزارة 
الدفاع، هـــــــــذا أمر خطير لم 
تنـــــــــج منه الدولة الكبرى وهي 
الواليـــــــــات المتحدة التي تظن 
أنها تحمي نفســـــــــها من هذه 
الحرب االلكترونية، إن هؤالء 
القراصنـــــــــة ليســـــــــوا كقراصنة 
البحر قديما يهاجمون السفن 
فـــــــــي البحار وفـــــــــي الموانئ، 
وٕانما هـــــــــم يهاجمون حصونا 
ويســـــــــرقون  الكترونية  أخرى 
محتوياتها، وهي ليست ذهبا 
وال فضة، وال نقدا، وٕانما هي 
تهدد  سرية خطيرة  معلومات 
بهـــــــــا أمن الـــــــــدول، وتدّمر ما 

يظن أنه يمنع من االختراق، 
والهجوم، وهذه الحرب أخطر 
مـــــــــن حـــــــــروب الصواريـــــــــخ، 
المسيرة  والطائرات  والبوارج، 
دون طيـــــــــار، فهل تســـــــــتطيع 
الدول اليوم أن تمنع نفسها من 
هذه الحروب االلكترونية التي 
ال تكّلف قراصنتها إال اللعب 
الفّنية،  باالنترنت وبالمهـــــــــارة 

في توجيه االلكترونات.
الكبرى  للدول  بالنســـــــــبة  هذا 
المتقدمة في هذا المجال، فما 
فإنها  األخـــــــــرى  بالدول  بالك 
تكون فريسة ســـــــــهلة للصيد، 
واالختـــــــــراق، إذ ليس لها قدرة 
على حماية أسرارها من هذا 

الهجوم الكاسح المخترق.
وٕاذا كانت المركبات الفضائية، 
المحســـــــــوس  المجال  تصور 
للمدن، والمؤسسات الواضحة 
العالية،  وصروحها  بأبنيتها، 
فإن هـــــــــذا الهجوم االلكتروني 
يذهـــــــــب إلى األعمـــــــــاق، إلى 
الحـــــــــروف  إلـــــــــى  المكتـــــــــوم، 
والكلمات وســـــــــماع الهواتف، 
واستراق السمع، وهو ما تفعله 

كانت  التي  والجن  الشياطين 
وتتجوسس  الســـــــــمع،  تسترق 
علـــــــــى أخبار الســـــــــماء، وما 
يخبـــــــــؤه الغيـــــــــب، وٕان كانت 
ُترسل عليها الشهب الحارقة، 
والنيران الملتهبة والنيازك التي 

تصل أحيانا إلى األرض.
إال أن هذا الهجوم االلكتروني 
لم يجد حاليا شهبا الكترونية 
تمنعه من الدخول إلى أهدافه، 
وٕالى أسرار الدول، وما تخفيه 
معلومات  مـــــــــن  مؤسســـــــــاتها 
مخزونـــــــــة بعيدة عـــــــــن أعين 
اإلعالمية،  ووسائلهم  الناس 
تجدي  فهل  بإحكام،  ومشّفرة 
بعد هذا كله الصواريخ البعيدة 
المدى، والطائرات التي تقطع 
واألسلحة  الكيلومترات  آالف 

النووية النائمة؟
إن العالـــــــــم اليوم دخل مرحلة 
جديدة، لم يكن له عهد بها، 
كما أن هذا الفيروس هاجمه 
وأدويته،  حياته  فعطل  فجأة، 
وحّيـــــــــر علمـــــــــاءه وخبـــــــــراءه، 
ودّمـــــــــر اقتصاده، وأفنى آالفا 
جوانب  ومازالت  سكانه،  من 

منه مجهولة، وال ُيدرى كيف 
ويغير  ويتخّيـــــــــل،  يتصرف، 
أسلوبه في النفاذ إلى أجساد 
النـــــــــاس وجهازهم التنفســـــــــي، 

وهتكه والقضاء عليه.
فعلى شـــــــــبابنا اليوم أن يتجه 
للبحـــــــــث العلمي، فهـــــــــو القوة 
التي ُتكســـــــــب كل قوة أخرى 
غيرها، ولهـــــــــذا قالوا باقتصاد 
المعرفة ولكن أين نحن منها؟ 
عليه أن يخترق الجهل، وأن 
يدخل عالم العلم الذي ال حّد 

له وال نهاية.
لهـــــــــذا ندرك لماذا لم يأمر اهللا 
نبيـــــــــه أن يطلـــــــــب الزيادة في 
شيء إال في العلم ﴿َوُقل َربِّ 
ِزدني ِعلًما﴾[طه/114]، ولم 
يقل لـــــــــه أن يطلب الزيادة ال 
في الجاه، وال في السطوة وال 

في الثروة.
العالم اإلسالمي  وما أصيب 
إال مـــــــــن هـــــــــذا الجانب الذي 
إلـــــــــى يومنا هذا،  تخلف فيه 
فمتى يستفيق، ومتى ينهض؟ 
بالخمول  عهـــــــــده  طـــــــــال  لقد 

والجهل.
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توفي في يوم االثنين 14 ديسمبر 
2020 المجاهد €�‡¥@ÊbÅ عضو 
الحكومـــــــــة الجزائرية المؤقتة عن 
عمر ناهز 89 سنة، الفقيد عبد 
الرحمن خـــــــــان المعروف بلمين 
خان من مواليد 6 مارس 1931 
مناضـــــــــل في صفـــــــــوف "حركة 
الديمقراطية"،  الحريات  انتصار 
درس الطب بجامعـــــــــة الجزائر، 
ومن هو مؤسسي االتحاد العام 
للطلبة المسلمين الجزائريين سنة 
إلى صفوف  انضـــــــــم  1955م، 
جيـــــــــش التحريـــــــــر الوطنـــــــــي في 
الوالية الثانية حيث تمت ترقيته 
إلى رتبة نقيب مكلف بالصحة. 
التحـــــــــق بتونس فـــــــــي 1957م، 
وكان عضـــــــــوا فـــــــــي الحكومـــــــــة 
المؤقتة وكاتب دولة للشباب في 
بين عامي 1958  أول حكومة 
تابع  االستقالل،  وبعد  و1960 
الفقيد دراساته في الطب وترأس 
هيئـــــــــة تثمين الثـــــــــروات الباطنية 

الجزائريـــــــــة، ثّم ديـــــــــوان التعاون الصناعي ســـــــــنة 1966 قبل أن يعّين 
وزيرًا لألشغال العمومية، كما شغل منصب أمين عام لمنظمة "أوبيك" 

ومنظمة األمم المتحدة للتنمية. 
وبهذا المصاب الجلل يتقـــــــــدم فضيلة الدكتور »Ï��é”@÷aãä€a@Üj‚ رئيس 
جمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين، وأعضاء المكتب الوطني بأحر 
التعازي لعائلة الفقيد ولألســـــــــرة الثورية، سائلين المولى سبحانه وتعالى 
أن يتغمد الفقيد بواســـــــــع رحمتـــــــــه، وأن يلهم أهلـــــــــه وأصدقاءه الصبر 

والسلوان.
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