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ــــــدة، ومجون، وصخب،  ــــــا كان يصاحب هذه األيام، من عرب ــــــر ما ألفناه، في مثل هذه األيام من توديع عام، واســــــتقبال عام، وم ــــــى غي عل
ــــــام، يأتي توديع العام المنصرم، واســــــتقبال العالم المرتســــــم،  ــــــي، وعلى غير عادة الع ــــــرب الحداثي النصران ــــــم العلماني، والغ ــــــه العال يقترف
ــــــي صحـــوة الضميــر،  ــــــم، واألوبئـــــــة والبــــالء. فهـــل هــ ــــــي وقد خلت الســــــماء من األضواء، وأخرجــــــت األرض أثقالها من أنواع الجراثي يأت
بعد طــــول عنــــــاء؟ وهل هي استفاقة من التخدير بعد فترة غبــــــاء؟ أم أنه ال ذا وال ذاك، ولكنه البالء الذي ساد الخاصة والدهماء، فألـــــزم 
ــــــه جائحــــة الكورونـــــا من اإلصابــــات  ــــــع بمالزمة البيـــــوت، وحكم على الجميــــــع بوضـــع الكمامات، والتزام الســــــكوت، بعد ما أحدثت الجميــــ

والـمـــــــوت.
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-نصائح عامة:

- ليس من الالئق إحجام الخّيرين وامتنعاهم عن 
استعمال هذا الفضاء في الخير والتعليم واإلرشاد، 
وعبادة العالم هي تعليم الطالبين، وهداية الحيارى 

والمريدين كما يقول ابن الجوزي. 
-من أهم الضوابط الشرعية لالستفادة من مواقع 
التواصل االجتماعي، أن ال يكون على حســـــــــاب 
الواجبات الدينية أو الدنيوية، وأن ال يقع في أّي 
حرام، ويتجنب: الكذب والغيبة والنميمة واإلساءة 
والتجســـــــــس والتحســـــــــس وفحش الكالم، واأللفاظ 
الســـــــــوقية أو النابيـــــــــة، وما يوجب الشـــــــــقاق بين 
المســـــــــلمين، فكل ذلك حرام في وسائل التواصل 

أو خارجها. 
-ال يجوز نشـــــــــر حديث أو حكم شرعي أو فتوى 
حتى يتأكد من صحتها والقاعدة تقول: إن كنت 

ناقًال فالصحة، أو مدعيًا فالدليل.
-تحديد أوقات معّينة الستخدام األنترنت ال يمكن 

تجاوزها بأّي صورة.
-يجـــــــــب أْن يكون اســـــــــتخدام األطفـــــــــال لمواقع 
التواصل تحت إشـــــــــراف الوالدين، تجّنبًا لقيامهم 

بما ال يليق. 
- يمنع األوالد من استخدام األنترنت في الغرف 
المغلقـــــــــة واالهتمام بإمكانية مشـــــــــاهدة ما يدخل 
عليـــــــــه الطفل أو المراهق علـــــــــى األنترنت بصفة 

مستمرّة. 
-الحرص على قضاء وقت عائلي ممتع، وتجنب 

استخدام الهواتف أثناء ذلك.
-اإلكثارمن الحسنات الجارية في مواقع التواصل 
االجتماعي: كإنشـــــــــاء صفحة دعوية، أو اقتراح 
صديق -تحسبه على خيٍر وِعلم- لمجموعة من 

األصدقاء، أو اقتراح موقع مفيد. 
 -تجنب الســـــــــيئات الجارية في مواقع التواصل 
االجتماعي: كإنشاء صفحات غير هادفة تنشر 
أخبار الفاسقين وتنشر ما يتعلَّق بهم من فواحش 
ورذائل، ونشـــــــــر المواد المرئيـــــــــة والصوتية التي 
ُتخاِلف الشـــــــــرع وذلك يجّرُ  على صاحبه حسرًة 
وندامًة يـــــــــوم القيامة، وهو من الجهر بالســـــــــوء، 
وتجارة بالســـــــــيئات،ككتابة التعليقات التي تشجع 
المواد التي ُتخاِلف الشـــــــــرع، فيكون المرء قد قام 
بالداللة على الســـــــــوء والمحرمات,وتعليم اآلخرين 
طريقة فتح المواقع المحجوبة الســـــــــيئة، واإلسهام 
في نشر الشبه واألفكار المنحرفة، وكنشر النكت 
التي ال تخلو من الكذب والفجور وما يحتوى على 
ألفاٍظ كفرية لقول النبي صلى اهللا عليه وســـــــــلم: 
ويٌل للذي ُيحّدث فيكذب ليضحك به القوم، ويٌل 

له ثم ويل له: أبو داود، والترمذي، والنسائي.
وكالفتـــــــــوى بغير علم، ويكفي قول اهللا تعالى: وََال 
َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحَالٌل َوَهَذا 

َحرَاٌم.
وأخيرا هذا ما وفقني اهللا إليه من اســـــــــتحضار ما 
يتعلق بهذا الموضوع...رجوت به وجه اهللا تعالى 
وحده ....وأردت نفع إخواني...وما كان فيها من 
توفيق فهو مـــــــــن اهللا وحده...وما كان غير ذلك 
فهو من نفســـــــــي الضعيفة ومن الشيطان...وأبرأ 
إلـــــــــى اهللا من كل خطإ وخطـــــــــل (ُحْمق) وزلل...

وأسأل إخواني توجيهي وٕارشادي لكل خطأ. 
واهللا وحـــــــــده الموفـــــــــق، وهـــــــــو وحده المســـــــــتعان، 

وال حول وال قوة إال باهللا. 
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èÌÖbi@Âia@‚bfl�a@ÒbœÎ
حدثنا تالميذ ابن باديس ورفقاؤه ومحبوه أن 
موت اإلمام جاء بغتـــــــــة، مما أحدث ضجة 
كبرى وجدال واســـــــــعا داخل الوطن وخارجه، 
وبلبلة على ألســـــــــن الناس، فمنهم من أشار 
بأصبع االتهام إلى الســـــــــلطات االستعمارية 
ومكائدها، فزعموا أنه ُقتل مســـــــــموًما، ومنهم 
من رّده إلـــــــــى مرض باطني كان يعاني منه 
ولم يعالجه، ومنهم مـــــــــن أرجعه إلى إرهاق 
شـــــــــديد نتيجة العمل الدؤوب الذي كان يقوم 
به دون انقطاع، أو بسبب حزٍن ألّم به نتيجة 

استيائه من تردي أوضاع البالد والعباد.
ظل الشـــــــــيخ يزاول عمله اليومي دون توقف 
حتـــــــــى أنهكه الضـــــــــر خالل األيـــــــــام الثالثة 
األخيرة التي ســـــــــبقت وفاته، فاستسلم حينها 
للفراش، وفاضت روحه إلى بارئها بعد ظهر 
يوم الثالثاء 16 أفريل 1940م ولّما يتجاوز 

الخمسين وبضعة أشهر.
أّذن في الناس نعي الشيخ، فاهتزت المدينة 
من أركانها، وهرع الســـــــــكان شـــــــــطر البيت 
يتوافدون عليه فرادى وزرافات، وراح الخبر 
ينتشر عبر ربوع البالد كالنار في الهشيم. 

وعلى غير العادة تأثر لوفاته الصبيان أيضا، 
ألنهم كانوا يحّســـــــــون بعطفه وحبه وٕاشرافه، 
وتساءل بعضهم:هل يمرض ويموت الرجل 
الذي يخافه جميع الناس ويخشونه ويحترمونه 

لعلمه؟. 
قام بتغسيل الفقيد تلميذه «محمد الغسيري» 
بمساعدة آخر، وكّفنه تلميذه «محمد الصالح 
وقـــــــــام تالميذه  بمســـــــــاعدة آخر،  رمضان» 
بتنظيم مراســـــــــيم الجنازة والدفن حفاظا على 
النظـــــــــام، فتكفلـــــــــت جمعية التربيـــــــــة والتعليم 
بالمهمة، وشـــــــــارك في تشييعها يوم األربعاء 
الشـــــــــخصيات والجمعيات  العلماء ومختلف 
والنســـــــــاء  المدارس،  والهيئـــــــــات، وتالميـــــــــذ 
وعامـــــــــة النـــــــــاس، حيث قّدرعدد المشـــــــــيعين 
بين ســـــــــبعين ألف ومئة ألف، قدموا من كل 
حدب وصوب، رغم حضر التنقل، يتقدمهم 
الشيخان «التبسي» و«الميلي»، وابن خاله 
الدكتور «ابن جلول»، وأّبنه الثالثة بكلمات 
مؤثـــــــــرة، قبل أن يوارى الثـــــــــرى بمقبرة  «آل 
باديـــــــــس» بحي «مزيـــــــــان»، فأنزل اهللا عليه 
شآبيب رحمته، وجزاه عن أمة اإلسالم خير 

الجزاء.
نم هادئا فالشعب بعدك راشٌد 

يختط نهجك في الهدى ويسيُر   
ال تخش ضيعة ما تركت لنا سًدى   

فالوارثون لما تركت كثيـــُر  
«محمد العيد» 

Ò7Å˛a@Ú‘‹ßaÒ7Å˛aÎ@Úéflb®a@Ú‘‹ßa
ZÚrÌÜßa@ÚÓuÏ€Ï‰ÿn€a@¡ˆbçÏ€a@›√@ø@äç˛a@âaä‘nç¸a@åÌå»m

بمباراة  الــخــاص  التقني  االجــتــمــاع  خلص 
"غورماهيا"  ضــيــفــه  ضـــد  بــــلــــوزداد  شــبــاب 
الـــدور التمهيدي  الكيني فــي إطـــار ذهـــاب 
الثاني من رابطة أبطال إفريقيا إلى دخول 
الــمــلــعــب باللون  الـــجـــزائـــر أرضـــيـــة  مــمــثــل 
األبـــيـــض وبــقــمــصــان كــتــب عــلــيــهــا أسماء 
العربية في حين سيرتدي  باللغة  الالعبين 

الزوار اللون األخضر.
المبادرة القت استحسان كبير من قبل رواد 
مواقع التواصل االجتماعي خصوصا وأن 
األسبوع الماضي عرف اليوم العالمي للغة 

العربية.
وكان فريق رائد القبة قد ظهر خالل بداية 

تحضيراته تحسبا النطالق الموسم الكروي 
ــفــريــق باللغة  بــقــمــيــص كــتــب عــلــيــه اســــم ال

العربية.

’Ìä–€a@óÓ‡”@Âfl@ÚÓé„ä–€a@ÚÃ‹€a@¡‘éÌ@ÖaÖãÏ‹i@lbjë

للتوفير  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  إدارة  حـــددت 
من  مجموعة  بنك“،  ”كناب  واالحــتــيــاط  
الشروط على المواطنين الراغبين في اقتناء 
قــــروض حالل،منها  مــســاكــن عـــن طــريــق 
راتــبــا شهريا يــســاوي أو يــزيــد مــرة ونصف 
المرة،األجر الوطني األدنى المضمون،أي 
ذكرت  فــوق.كــمــا  فما  سنتيم  ماليين  ثالثة 
الالزمة  الــــشــــروط  بـــنـــك“ب  ”كـــنـــاب  إدارة 
لــلــمــواطــنــيــن الــراغــبــيــن فـــي اقــتــنــاء مسكن 
أعــلــنــت صراحة  بـــقـــروض حـــالل،بـــعـــدمـــا 
اإلسالمية،  بـالصيرفة  الــخــاصــة  خــدمــتــهــا 
من طرف  ومصادقة  بموافقة  كانت  والتي 
الهيئة  للبنك.وكذا  الشرعية  الــرقــابــة  هيئة 
المالية  للصناعة  لإلفتاء  الشرعية  الوطنية 
الزبون  يــكــون عمر  اإلســالمــيــة،أبــرزهــا أن 
بــيــن 21 و 73 ســنــة، وأن يكون  يــتــراوح 
مـــن جــنــســيــة جـــزائـــريـــة، بــغــض الــنــظــر عن 
مكان اإلقامة،سواء كانت داخل الوطن أو 
خارجه.كما أكد البنك على أن السكن محل 
لفترة  إيجاره  تمّلكه عن طريق  يتم  االقتناء 
إلــى 35 سنة، كما  محددة بعامين وتصل 

يمكن االستعانة حسب شروط البنك بشريك 
إلى  الشهرية،وأشارت  المستحقات  دفع  في 
أن التمويل البنكي يصل إلى 80 من المائة 
من إجمالي قيمة السكن،والذي يستحيل أن 
دفع  بعد  تملكه،إال  الــبــنــك،أي  عنه  يتنازل 
للمساكن  التمويل  ان  األقــســاط.كــمــا  كــامــل 
ــنــاؤهــا مـــن عــنــد خواص،في  الــتــي يــتــم اقــت
المساكن  تمويل  في  الشروع الحقا  انتظار 
الدولة،على  طــرف  مــن  المنجزة  العمومية 
غرار المساكن الترقوية المدّعمة والمساكن 
بنك“  ”كناب  وسيدّشن  العمومية.  الترقوية 
اإلسالمية  للصيرفة  مخصصة  وكالة   30
إلــى خمسين مع  الوطن،لتصل  عبر ربــوع 
الخاصة.وتكون  البنوك  مــع  الــوقــت  مـــرور 
للتوفير  الـــوطـــنـــي  الـــصـــنـــدوق  مـــنـــتـــوجـــات 
اإلسالمية،  بـالصيرفة  الخاصة  واالحتياط 
حساب الصك لفائدة الزبون العادي والحساب 
التجارة وكذا إيجارة  لفائدة ممتهني  الجاري 
لمسكن  البنك  شـــراء  عبر  تــكــون  تمليكية، 
لفائدة الزبون يكون من اختياره، ليتنازل عنه 

بعد تسديد الدين المترتب عليه.
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قام لجنة الشـــــــــباب والطلبة في جمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائرييـــــــــن بتنظيم لقاء جهوي 
لواليات الشرق بمدينة بسكرة، حيث لم يفوت الحضور فرصة زيارة أهم المعالم التي تزخر 

بها عاصمة الزيبان ومدينة سيدي عقبة وتاريخها الحافل بفتوحات المسلمين.

حقق الطفل ســـــــــلمان والذي ينحدر 
من والية الشـــــــــلف ويبلغ من العمر 
8 ســـــــــنوات، إنجازا عالميا، حيث 
إســـــــــتطاع قـــــــــراءة 276 كتابا في 
ظرف وجيز، نال من خالله المرتبة 
األولى عربيا، والثانية عالميا، في 

قراءة الكتب.
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لقد كان العام الذي نودعه، من السنين 
الشداد، ودعنا فيه من نحب من خيرة 
العباد، والذي عانينـــــــــا فيه من قحط 
العقول، وجفـــــــــاف الحصاد، وما نتج 

عن ذلك كله من التأزم والكساد.
لذلك، جاء «االحتفال» بعيد المسيح، 
الســـــــــنة، خاليا من الموبقات،  ورأس 
ونشر األوبئة، باالختالط، والقبالت، 

والسكر والعربدة في الطرقات.
وكما تقول الشاعرة الفلسطينية فدوى 

طوقان:
«انتهينا منه، شـــــــــيعناه، لم نأســـــــــف 

عليه».
وٕاذن فإننا نســـــــــتقبل العـــــــــام الميالدي 
الجديد، منهوكي القوى، مضعضعي 
المعنويات بســـــــــبب مـــــــــا عانيناه، في 
الشهور الشداد من وباء « الكوفيد»، 

والتوتر الشديد والخوف المبيد.
فهل يستفيد اإلنسان، على 
اختالف معتقده وقناعاته، 
هل يستفيد من هذا الوباء، 
فيســـــــــلم بأن للكـــــــــون خالقا 
يسيره، وأن لإلنسان ضعفا 
يميـــــــــزه، وأن وباء «الكوفيد 
19» قـــــــــد كشـــــــــف عـــــــــن 
محدودية العلم،  ونســـــــــبية 

الفهم، وقاهرية السقم؟
لقد تعددت االكتشـــــــــافات 
ألجـــــــــل  مـــــــــن  الطبيـــــــــة، 
محاصرة الداء، بالتطعيم، 
يختف  فلـــــــــم  وبالـــــــــدواء، 
الوبـــــــــاء، بل نحـــــــــن أمام 

موجة ثانية مـــــــــن الجائحة، التي قد 
تقضي على كل اللقاحات، وتجعلها 

في حكم الهباء.
إننا بهذا نكون أمـــــــــام عظمة الخالق 
الذي يذكرنا في أكثر من آية: ﴿ َوَما 
َتْسُقُط ِمن َورََقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها وََال َحبٍَّة ِفي 
ُظُلَمـــــــــاِت اَألْرِض وََال َرْطٍب وََال َياِبٍس 
ِبيٍن﴾ [ســـــــــورة األنعام،  ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب مُّ

اآلية 59].
ن َيْســـــــــُلْبُهُم   وفـــــــــي قوله تعالى: ﴿وَا�
الذَُّباُب َشْيئًا الَّ َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف 
اِلُب وَاْلَمْطلُـــــــــوُب، َما َقَدُروا اللََّه  الطَّ
َحقَّ َقْدرِِه﴾[ســـــــــورة الحـــــــــج، اآليتين 

[74 ،73
إننا ال نعني بهذا، أال نأخذ بأســـــــــباب 
الطب وال نتداوى، ولكننا، باإلضافة 
إلى كل هذا يجب أن نحصن أنفسنا 
باإليمان، فبالعلـــــــــم واإليمان، يحدث 

التوازن في اإلنسان.
من هنا، يحق لنا أن ننظر إلى العام 

القـــــــــادم نظـــــــــرة تفاؤل.. 
فبعـــــــــد العســـــــــر ُيْســـــــــٌر، 
وبعد الشدة الفرج، وبعد 
الغالء الرخـــــــــاء، فلعلنا، 
اللقاحات، وألوان  بأنواع 
الوقايات، نجد أنفســـــــــنا، 
السحب  انقشـــــــــاع،  أمام 
الدكنـــــــــاء، التـــــــــي ميزت 
المثقل  المنصـــــــــرم  العام 

بالوباء المدلهم.
وبذلك يصدق علينا قول 
َيْأِتي  ﴿ُثـــــــــمَّ  تعالى:  اهللا 
َذلِـــــــــَك َعاٌم ِفيِه  ِمن َبْعِد 

ُيَغاُث النَّاُس َوِفيِه َيْعِصُروَن﴾ [ سورة 
يوسف، اآلية 49].

إن ما ينطبق على الكورونا، يمكن أن 
ينطبق أيضا على الواقع الوطني.

ففـــــــــي أفقنا الوطنـــــــــي أيضا، نأمل أن 
بعد  الســـــــــحب،  تنقشع 
التي  العجاف،  السنين 
كانـــــــــت ملبـــــــــدة بالغيوم 
والهمـــــــــوم، والزلنا نجر 
أذيـــــــــال تأزمهـــــــــا إلـــــــــى 

اليوم.
أقول، والشيء بالشيء، 
يذكـــــــــر، أننـــــــــا عندمـــــــــا 
كنا فـــــــــي مؤتمر جبهة 
الذي  الوطني  التحرير 
الثمانينات،  في  عقدناه 
من  الخامس  بملعـــــــــب 
الصديق  سألني  يوليو، 
عليـــــــــه،   المأســـــــــوف 
مصطفى عبـــــــــادة رحمـــــــــه اهللا مدير 
قتـــــــــل مظلوما، قال  التلفزيون، الذي 
لي: ما الذي تأمله من هذا المؤتمر؟ 
قلت له أن يقتدي الساسة بالرياضيين، 

ونحن نجتمع في ملعبهم.
فالرياضيون علمونا، أنه بعد المقابلة 
يســـــــــلم الجميع على بعضهم، ويهنئ 
المنهزم المنتصـــــــــر، معترفا بهزيمته، 
وهذه هـــــــــي قمـــــــــة التســـــــــامح العقلي 

والنفسي.
فلمـــــــــاذا ال يقف السياســـــــــي، ويســـــــــلم 
بأخطائه، ويعد بأن يصحح أخطاءه.

كما إننا في الرياضة، نغير الالعب 

الذي يرتكب األخطاء، أو 
يبدو عليه الفتور بالعب، 
بدنية  لياقة  أكثـــــــــر  يكون 
وعقلية، ليت شعري، هل 
يعي ساســـــــــتنا الدرس بعد 
طول التجارب، فنســـــــــتفيد 
مـــــــــن أخطـــــــــاء  الماضي 
األخطـــــــــاء،  ونصحـــــــــح 
في  المتمادين  نغيـــــــــر  أو 

الخطإ.
إننا نخدم الوطن، بالتوبة 
من األخطاء، وعقد العزم 
المزيد من  بـــــــــذل  علـــــــــى 
الجهـــــــــد والعطاء، ولنـــــــــا في األطباء، 

القدوة الحسنة في التضحية والفداء.
فعســـــــــى أن يكون العام القادم، حامال 
لسنابل األمل، في أن يكون هو العام 
الذي فيه يغاث الناس، بضخ الدماء 
الجديدة، والطاقات النافعة الســـــــــديدة، 

والفئة السياسية الرشيدة..
ذلك هو حلمنـــــــــا، ونحن نودع عاما، 
ونســـــــــتقبل عاما، وعلى مـــــــــا في هذا 
أو ذاك من ألـــــــــم، أو أمل، فإننا قوم 
متفائلون بطبعنـــــــــا، ونعتقد أنه مهما 
اشتدت األزمات والكروب، وادلهمت 
اآلفاق واعوجت الدروب، فإننا بطهر 
وٕاخالص  علمائنا،  شهدائنا، وصدق 
حكمائنا، ســـــــــوف نعيد بناء أمجادنا 

وعظمائنا.
وٕاذا كان إحياء أعياد المسيح قد خال 
هذا العام من أنواع الفساد والمنكرات، 
فتلـــــــــك هـــــــــي المقدمة الســـــــــليمة التي 
ســـــــــنحصد نتائجها األسلم في عامنا 

الجديد األكرم.
فتحية إلى عامنـــــــــا الميالدي الجديد، 
الذي نتـــــــــوق إلى أن نقضي فيه على 
كل أنـــــــــواع األوبئة، كوبـــــــــاء كورونا، 
ووبـــــــــاء الجراثيم السياســـــــــية، التي ال 
تزال تنخر جسم شعبنا، فأفرغته من 
شـــــــــحنته، وقضت فيه على سحنته، 
ووباء فقد المناعة الثقافية، التي أفقدنا 

الذات وحولتنا إلى شتات.
فمتى، يا وطني يتحقق حلم الوطنيين 
فيك؟ ومتى أيها الوطني، تجســـــــــد ما 

يعلقه الوطن عليك؟
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 Âÿπ ــــــول أن ســــــنة 2020 التي الق
تلفظ أنفاسها كانت سنة جائحة 
كورونا، حيث ســــــيطرت أخبار وآثار فيروس 
كورونا المســــــتجد (كوفيد 19) على اهتمام 
ــــــوي العزيز  العالم. لقد شــــــاءت قدرة اهللا الق
أن يســــــلط على اإلنســــــان الذي طغى وتجبر 
ــــــر مخلوقاته إذ يعتبر  ــــــي األرض، أحد أصغ ف
فيروس كورونا الفتاك أصغر بخمسة مليون 
مرة من حجم اإلنسان {َوَما َيْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ 
ُهَو  َوَما ِهَي ِإالَّ ِذْكرَى ِلْلَبَشِر} (المدثر31). 

فـــــــــي 31 ديســـــــــمبر 2019)، أبلغـــــــــت الصين 
منظمة الصحـــــــــة العالمية عن اكتشـــــــــاف داء 
«التهاب رئوي غير معروف الســـــــــبب» أصبح 
يعـــــــــرف عالميا بفيروس كورونا المســـــــــتجد، أو 
(كوفيـــــــــد 19) بمدينـــــــــة ووهـــــــــان، وبعد أن مأل 
موضوع «كورونا» الدنيا وشغل الناس، صنفته 
منظمة الصحة العالمية  في 11 مارس 2020 
«وباء عالميا»، ما أجبـــــــــر معظم الناس على 
الحد من حرياتهم، وتقليص تحركاتهم، وتغيير 
عاداتهم. فقد تســـــــــببت ظاهرة العولمة والترابط 
العالمي الوثيق بين البشـــــــــر في سرعة انتشار 
الوبـــــــــاء ، ووصلت درجة خطورتـــــــــه  إلى حد 
تعليق ممارسة الشعائر الدينية كالحج  والعمرة 
والصلوات في المســـــــــاجد والكنائـــــــــس والمعابد 
وتغيير العادات االجتماعية كتوقيف األعراس 
والحفالت والزيارات، وغلق األنشـــــــــطة التجارية 
والثقافية والرياضية وتقليص حركة وسائل النقل 
البري والجوي والبحري داخل الدول وفيما بين 
الدول مما تســـــــــبب في خسائر فادحة لقطاعات 

النقل والسياحة و التجارة والصناعة. 
هذا  الرعب الصحي واإلغالق االقتصادي أدى 
إلى انهيار أســـــــــعار النفط  فقد تراجعت أسعاره  
ابتـــــــــداء من يـــــــــوم االثنين 9 مـــــــــارس 2020،  
المعروف بـ ”االثنين األســـــــــود“  لتصل في 20 
أفريـــــــــل 2020 إلى أقل مـــــــــن 17 دوالرا لخام 
برنت، بينما وصل ســـــــــعر الخام األمريكي إلى 
أقـــــــــل من صفر دوالر، بل وصل األمر ببعض 
بائعي النفط األمريكيين إلى الدفع للناس للعثور 

على مشترين للتخلص من فائض المخزون ما 
تسبب ببلوغ ســـــــــعر برميل خام غرب تكساس 
38 دوالرا تحت الصفر، غير أنه في أواخرعام 
2020 الح في األفق أمام البشرية أمل التخلص 
من أضـــــــــرار هذا الوباء القاتـــــــــل بإنتاج تطعيم 
فعال ضد فيروس كورونا. حيث أعلنت شركتا 
«فايـــــــــزر» األمريكية و«بيونتيك» األلمانية في 
شهر نوفمبر2020 عن التوصل للقاح مضاد 
لفيـــــــــروس كورونا تتعدى نســـــــــبة فعاليته 90% 
وبعدها أعلنت شركة «موديرنا» األمريكية عن 
نجاح لقاح مضاد لفيروس كورونا بنسبة 95%، 
وقبل ذلك كانت روســـــــــيا قد أعلنت  في شهر 
أوت 2020 عن نجاح التجارب السريرية على 
اللقاح «الروسي ســـــــــبوتنيك v»، وبعد حصول 
هذه اللقاحات على ترخيص التســـــــــويق وبداية 
اســـــــــتعمال التلقيح، راجت أنباء عن اكتشـــــــــاف 
فصائل جديدة من فيروس كورونا المستجد في 
بريطانيا التي توصلت في أواخر سنة 2020 
إلـــــــــى اتفاق الخروج من االتحاد األوروبي، مما 
يطرح احتمال استمرار تأثير هذا الفيروس لما 

بعد سنة 2020.
فـــــــــي الجزائـــــــــر ومنذ اإلعالن يـــــــــوم 25 فيفري 
2020 عن تســـــــــجيل أول حالة إصابة مؤكدة 
بفيروس كورونا المســـــــــتجد وهي لرجل إيطالي 
وصل إلى البالد يوم 17 فبراير، ظلت األرقام 
تتزايد ولكنها لم تبلغ المســـــــــتويات المخيفة التي 
وصلـــــــــت إليها في الكثير من الـــــــــدول والقارات 
بل إن الجزائر كانـــــــــت مع موريتانيا أقل الدول 
إصابة بفيـــــــــروس كورونا المســـــــــتجد في بلدان 
المغرب العربـــــــــي. إن عدم خـــــــــروج الوضعية 
الوبائية لفيروس كورونا المستجد عن السيطرة 
فـــــــــي الجزائر تحقـــــــــق بفضل نجاعـــــــــة التدابير 
االحترازيـــــــــة والوقائية التي اتخذتها الســـــــــلطات 
الجزائريـــــــــة منذ بداية ظهور اإلصابة بالفيروس 
في الجزائر، كاســـــــــتعادة الرعايا الجزائريين من 
الخارج في الوقت المناسب وعزلهم في إقامات 
الئقـــــــــة لفترات محددة، واســـــــــتيراد العتاد الطبي 
الالزم ،وغلق الحدود وحركة السفر مع الخارج، 
واتخـــــــــاذ تدابير الحجر الصحـــــــــي في الداخل، 
وتوقيف الدراســـــــــة في جميع المراحل التعليمية، 
وتجند الطاقم الطبي و تفعيل النشـــــــــاط الخيري 
والتضامنـــــــــي. لكن كل هذه اإلجراءات الوقائية 
لم ترد قضـــــــــاء اهللا حيث قارب عدد المصابين  

بفيروس كورونا المستجد في الجزائر في أواخر 
سنة 2020 المائة ألف مصاب، وثالثة آالف 
وفاة، وخمسة وستين ألف حالة شفاء منهم رئيس 
الجمهورية الســـــــــيد عبد المجيد تبون الذي تلقى 
الشعب الجزائري وعددا من زعماء العالم خبر 
تعافيه من إصابته بفيروس بكثير من االرتياح 
وتقديم التهانـــــــــي. علما أن فيروس كورونا كان 
قد أصـــــــــاب عدد من حـــــــــكام العالم على غرار 
رئيس الـــــــــوزراء البريطاني بوريس جونســـــــــون، 
وولي العهد البريطاني األمير تشارلز، والرئيس 
األمريكـــــــــي دونالد ترامب ،والرئيس الفرنســـــــــي 

إيمانويل ماكرون. 
 لقد أصاب فيروس كورونا اإلنسان والحيوان، 
وعبر كل القارات ووصل حتى إلى القارة القطبية 
الجنوبية، وتجاوز عـــــــــدد اإلصابات في العالم 
الثمانين مليـــــــــون وقارب عدد الوفيات المليوني 
وفاة، وتصدرت الواليات المتحدة األمريكية دول 
العالم في عدد اإلصابات والوفيات، وكان من 
أقوى العوامل التي أطاحت بالطاغية األمريكي 
دونالد ترامب في االنتخابات الرئاســـــــــية بسبب 
سوء إدارته لهذا الوباء الذي استخف بخطورته 
في البداية، وظل يسميه «الفيروس الصيني».

ومن جانب آخر، عرفت ســـــــــنة 2020 جائحة 
أخرى هي جائحة سياسية اجتاحت الكثير من 
الدول العربية، غير أن هذه الموجة الثانية من 
تطبيع العالقات مع المحتل الصهيوني تعتبر 
أســـــــــوأ وألعن وأجبن من موجة التطبيع األولى 
التي دشنتها مصر ثم لحقت بها األردن وكانت 
تقـــــــــوم على مبـــــــــدأ مقايضة األرض بالســـــــــالم، 
ومقابل اعتـــــــــراف النظامين المصري واألردني 
بوجود إســـــــــرائيل كان الكيان الصهيوني يتخلى 
عن أراضي تلك التي انتزعها منهم في حروب 

1967و 1973.
أمـــــــــا تطبيع اإلمارات والبحرين فكان عبارة عن  
مجـــــــــرد تقديم هدايا دبلوماســـــــــية للرئيس دونالد 
ترامب لتقوية حظوظه في الفوز على منافســـــــــه 
الديمقراطي جو بايدن في االنتخابات الرئاسية 
األمريكيـــــــــة التي جرت فـــــــــي 3 نوفمبر 2020 
وتمت تحت غطاء الســـــــــالم مقابل السالم علما 
أن هاتين الدويلتين لم تخوضا أبدا حربا مباشرة 
ومســـــــــلحة ضد إســـــــــرائيل. ففي يـــــــــوم 13 أوت  
2020 أعلـــــــــن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
عن توصل اإلمارات العربية المتحدة وٕاسرائيل 

إلى اتفاق سالم تاريخي يسمح للبلدين بتطبيع 
العالقـــــــــات بينهما، كما أعلن في 9 ســـــــــبتمبر 
2020 عـــــــــن انضمام البحريـــــــــن إلى اإلمارات 
في إبرام اتفاق لتطبيع العالقات مع إســـــــــرائيل، 
وفـــــــــي 23 أكتوبـــــــــر2020 أعلن أن إســـــــــرائيل 
والســـــــــودان وافقا على تطبيع العالقات بينهما، 
فـــــــــي ثالث خطوة مماثلة يقوم بها بلد عربي في 
غضون شهرين. وٕاذا كان قائد حقة الخيانة هو 
الـــــــــذي يعلن عن حصول اتفاقيات التطبيع بين 
العرب المهرولين وٕاسرائيل، فإن المسؤولين في 
الدول العربية لم يمنعهـــــــــم الحياء من االدعاء 
بأن ســـــــــلوكهم االنبطاحي كان من أجل خدمة 

القضية الفلسطينية.
وفي يـــــــــوم الخميس 10 ديســـــــــمبر2020 عقد 
الرئيس األمريكـــــــــي المنتهية عهدته، صفقة مع 
العاهل المغربي محمد السادس تضمنت تطبيع 
العالقات اإلســـــــــرائيلية مقابل اعتراف أمريكي 
بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. والالفت 
لالنتباه أن الرئيس األمريكي أختار تاريخ 10 
ديسمبر الموافق لليوم العالمي لحقوق االنسان 
ليعلـــــــــن اعتراف إدارته بســـــــــيادة العرش الملكي 
المغربي على إقليم الصحـــــــــراء الغربية مورطا 
بذلك الواليات المتحدة األمريكية في التنكر لحق 
أساسي من حقوق الشعب الصحراوي المكافح 
وهو حق تقرير المصيـــــــــر، هذا المبدأ األممي 
السامي الذي وضعه الرئيس األمريكي الراحل 
توماس وودرو ويلســـــــــون، ومتمردا على ثالثة 
عقود من االلتزام األمريكي بالشـــــــــرعية الدولية 
بخصوص قضية الصحراء الغربية، مما يبقي 
احتمال تراجع الرئيس المنتخب جو بايدن واردا 
بقوة عن هذا التصرف الشـــــــــاذ الذي أقدم عليه 
دونالد ترامب خدمة ألغراضه النتخابية وميوله 
الصهيونية، ومن نكد الدنيا أن الملك المغربي 
محمد الســـــــــادس وبعد  اإلعـــــــــالن عن تطبيع 
العالقات المغربية اإلســـــــــرائيلية اتصل برئيس 
الســـــــــلطة الفلســـــــــطينية محمود عباس  ليخبره 
بأنه ســـــــــيوجه قريبا  بصفته رئيس لجنة  القدس 
دعوة  إلى اللجنة  لالجتماع في دورتها الواحدة 
والعشرين، بالمملكة المغربية، ربما ينوي الملك 
المغربـــــــــي في هذا االجتمـــــــــاع المقبل ان يقترح 
على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
أن يشاركه في حمل عبء رئاسة لجنة تحرير 

القدس.  

Ú����������z��ˆb��¶a@@‚b������������«
êÎÜj«@ÜÓ‡ßa@Üj«@Nc

 ÈuaÎ الحسنان رضي اهللا عنهما وضعا
سياسيا مشابها، أبو عبد اهللا مع 
ــــــد، وأبو محمد – قبل ذلك- مع معاوية،  يزي
لكن كل واحد منهما عالجه بطريقة مختلفة، 
انحراف عن الخالفة الراشدة، سياسات بعيدة 
عن صفاء اإلسالم ومقاصده، دعوات دنيوية 

تستصحب الجور... 
عاش السبطان في خضم تلك األجواء، بويع 
الحســـــــــن بالخالفة بعد وفاة والده، وكانت بيعة 
شرعية ال تشـــــــــوبها شائبة ، ومن مثل الحسن 
لتلـــــــــك المرحلة العصيبة وهـــــــــو الحكيم الحليم 
الذي تربـــــــــى في حجر النبـــــــــوة وبيت الحكمة 
ارتضته  الكريمـــــــــة؟  والخصـــــــــال  والشـــــــــجاعة 
األمـــــــــة والتّفت حوله خاصـــــــــة في العاصمتْين 
الدينيتْين مكة والمدينة ، لكن الساحة ما زالت 
آنذاك تجتـــــــــّر ذيول الفتنة الكبرى، وكان زعيم 
المعارضة السياسية – معاوية بن أبي سفيان 

– مصرّا على مطالبه، وكّون حزبا في الشـــــــــام 
لـــــــــم يكن فيه من الصحابـــــــــة إال قلة قليلة، بل 
ربما غلبت عليـــــــــه الدهماء ومن كانوا حديثي 
عهد باإلسالم، والحت في األفق نذر الحرب 
األهلية، فكان الحســـــــــن أمام اختبار مصيري 
عسير... بعد ذلك بسنوات وجد الحسين نفسه 
أمام موقف أشـــــــــد حرجا، فالخليفة هو يزيد بن 
معاوية، ال تتوفر فيه صفات الحاكم المناسب 
لفتـــــــــرة يتوافر فيها الصحابة بكثرة، وتمّيز برقة 
الدين وظلم الناس، فأثار ذلك الســـــــــبط الثاني 

ورفض السكوت والرضوخ.
هكذا كان الحسنان أمام تحديات كبرى وجب  
أن يتخـــــــــذا منهما موقفا،  أما الحســـــــــين فرأى 
أنها قضية حق وباطـــــــــل وانتهى األمر، فقام 
لنصرة الحق من غيـــــــــر تحليل عميق للوضع 
القائم أو دراسة للتوازنات السياسية ونتائجها، 
بل نهاه عن الخـــــــــروج لمواجهة يزيد أصحاُب 
العقول الراجحـــــــــة والتجربة الطويلة من محبيه 
وأفـــــــــراد أســـــــــرته أمثال ابن عبـــــــــاس رضي اهللا 
عنهمـــــــــا، لكنه أصر علـــــــــى نمط واضح: حق 
يقابلـــــــــه باطل، ومعادلة ليـــــــــس فيها تفاصيل، 
خرج بجيشه القليل فكان ما كان، مات شهيدا 

رضي اهللا عنه وبقي الباطل على حاله.
 أما الحسن فأخذ بالتروي واستشار ونظر في 

األمـــــــــر من كل الجوانـــــــــب وانتهى إلى أن من 
الحكمة تحاشـــــــــي الصدام بعد األزمة الدامية 
العصيبة التي مرت بها األمة ومات فيها أفذاذ 
من أصحاب الرســـــــــول صلى اهللا عليه وسلم 
على رأسهم الخليفة الرابع، فتنازل الحسن عن 
الكرسي ونتج عن ذلك االســـــــــتقرار السياسي 
واجتماع كلمة المســـــــــلمين وعودة الفتوح بقوة، 
وقد صدق فيه قول جده صلى اهللا عليه وسلم: 
"إن ابني هذا سيد َوَلَعلَّ اللََّه َأْن ُيْصِلَح ِبِه َبْيَن 
ِفَئَتْيِن َعِظيَمَتْيِن ِمَن الُمْسِلِميَن"(رواه البخاري)، 
وقد استشهد الحسن ذاته بهذا الحديث عندما 
عـــــــــرض عليه معاوية رضي اهللا عنه الصلح، 
و سمى المســـــــــلمون تلك السنة التي اجتمعت 
فيها كلمتهم بعد فترة من التمزق والنزاع "عاَم 
الجماعة"، نعم أخذت السياسة منعرجا آخر، 
ولم تعد األمة على منهج الخالفة الراشدة لكن 
الذي تنازل له الحســـــــــن صحابي...وال ننسى 
أن هارون عليه الســـــــــالم ســـــــــكت عن الشرك 
حفاظـــــــــا على وحدة األمة وأقره موســـــــــى عليه 
الســـــــــالم على ذلك، كان سكوت هارون ظرفيا 
وليس مبدئيا ألن الســـــــــامري أحدث فتنة كبرى 
في صفوف بني اسرائيل فخشي النبي الكريم 
أن يؤدي تدخله إلى التنازع الداخلي واالقتتال 
فاختـــــــــار المحافظة على الوحـــــــــدة ريثما يرجع 

قائدهم األكبر ليعالج األمر بحزم ال تنتج عنه 
فتنة، وهو ما حدث بالفعل ألن لموســـــــــى عند 
قومه مكانة تمّكنه من اتخاذ القرارات المناسبة 

دون خوف من فتنة محتملة.
ولعّل هذا يشـــــــــبه نظرة نوح عليه السالم وابنه 
لنفـــــــــس الظاهرة – الطوفـــــــــان –، هما نظرتان 
مختلفتـــــــــان نتج عنهما تصـــــــــرف معين، فأما 
االبـــــــــن فحكم بالنظرة الســـــــــطحية أن الطوفان 
ظاهرة طبيعية يواجهها بطريقة معروفة:"سآوي 
إلى جبل يعصمني من الماء" – فلم يعصمه، 
أما والده فنظر نظرة إيمانية عميقة:"ال عاصم 
اليوم من أمر اهللا"، أي األمر أكبر من مجرد 
ظاهرة طبيعيـــــــــة ويحتاج إلـــــــــى أدوات تحليل 

عميقة غير تلك لمعتادة عند عامة الناس.
إن السياســـــــــة فّن رفيع فيـــــــــه صالبة ومرونة 
وحكمة ونظر ثاقب وعمـــــــــل بالمقاصد ونظر 
في المآالت وشجاعة ودهاء، فيه الثبات لكن 
ال مكان فيه للجمود...فهل نتعلم من التاريخ؟ 
لو تعلمـــــــــا منه لجّنبنا ذلك كثيـــــــــرا من الهزات 
ولخرجنا من دائرة الصراع لنتبوأ مكانة الرقي 
واالزدهار والتمكين في األرض، لكن كثيرا من 
المســـــــــلمين لديهم ولع بتكرار أخطاء الماضي 
بســـــــــبب ســـــــــوء قراءة التاريخ وعـــــــــدم االتعاظ 

بالتجارب الداخلية والخارجية.
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 Êb◊ ــــــي الغزال ــــــد  محم الشــــــيخ 
القـلة  مــــــن  اهللا)  (يرحمــــــه 
الميمونة مــــــن العلماء والدعاة الذين 
ــــــة ضد أعداء  خاضــــــوا معارك ضاري
البدايات،  ــــــذ  من اإلســــــالم وخصومه 
خصـوم من كل لون وشــــــكل وصنف 
ورائحة، بمن فيهم «خصوم الداخل» 
أي من داخل صفوف اإلســــــالم ذاته، 
كبعض التيارات اإلسالمية التي رعتها 
ــــــة) ورّبتها على نحو  (األيادي اآلمن
مختار ومحدد، يتسـم خاصة بـالحّدة 
والقســــــوة في «اإلثخان» في اإلسالم 
وتقليب الجراحات، واستدعاء ما أمكن 
من معارك القرون األولى؛ خاصة في 
المســــــائل الجزئية والتفصيلية، طبعا 
مع التزود بما أمكن من القوة والغلظة 

في التجريح والتقبيح. 
وقد لقّي الشـــــــــيخ ـ  كما أشرنا من قبُلـ  
في الجامعة اإلسالمية أذى كثيرا من 
هؤالء اإلخوة الغالظ الشـــــــــداد الذين لم 
يرحموا سّنه، ولم يقّدروا علمه، ولم يكن 
لديهـم مّتسـع من الســـــــــماحة يتيح لهم 
االنخراط في النقاش العلمي الهاديء 
الرصيـــــــــن ، أوحتـــــــــى «المجادلة بالتي 
هي أحســـــــــن «،وٕانما يذهبـون مباشرة 
إلى «الجرح» والتشويه، ونشر كل ما 
يمكـن أن يسيء ويؤذي، وكأنهم نسوا 

أنهم سُيسألون عن ذلك ال محالةـ...
واهللا المســتعان... فصناعة «الخالف» 
قطــــــــــاع  ربحـي عريـــــــــض انتفعت منه 

حكومات ودول وُنخب حاكمة.
بدأت معارك الشيخ الغزالي مبكرا مع 
خالد محمد خالد فـــــــــي كتابه (من هنا 
نبدأ) فرّد عليه الشيخ الغزالي بـ(من هنا 
نعلم)، وامتدت المعارك إلى ســـــــــاحات 
كثيرة: دينية، وفكرية، وثقافية، وحتى 
أدبية.. ومن يقرأ مؤلفاتهـ رحمة اهللا عليه 
ـ يلتقط ذلـــــــــك النََّفــس (الدفاعي) الحاّر 
الصادق عن اإلســـــــــالم، ســـــــــواء تعلق 
األمر بمعركة المصحـــــــــف في العالم 
اإلســـــــــالمي، أو بمحاور القرآن الكريم 
وتفسيره، أو بالســـــــــنة النبوية المّطهرة 
والدفاع عنها ضد الغالين، وصوال إلى 
األدب والشـــــــــعر الحّر والذوق األدبي 

والبعد الجمالي، والمحور العاطفي في 
حياة المسلمين..

فليعـــــــــد مـــــــــن يريد االســـــــــتزادة إلى تلك 
األسفار النفيســـــــــة وليقرأها على مهل 
من هذا المنظور ســـــــــيـجد الغزالي سيفا 
من سيوف الحق مسلطا على األعداء 
والخصوم منافحا عن الدين اإلسالمي، 
الرفيعـــــــــة، وثقافة  ومبادئه اإلنســـــــــانية 
األمة الذاتية ضـــــــــد كل أنواع الظالم، 
ســـــــــواء كان هذا الظالم  «ظالما من 
الغـــــــــرب» أو «ظالما خاصا العلمانية 
والحداثة» الشـــــــــائهة الملتبسة باإللحاد 
التي تسرّبت  الدين وتحقيره  وتشـــــــــويه 
مفاهيمهـــــــــا ومصطلحاتهـــــــــا وخلفياتها 
ســـــــــاحاتنا  الالدينية،إلى  الصهيونيـــــــــة 
بشـــــــــكل  واألدبية  والثقافية  الجامعيـــــــــة 
مريب...بالغ الســـــــــوء، تحمل أكثر ما 
تحمل اإلساءة إلى الدين والجراءة على 
المقّدسات، واإلبحار في عوالم اإللحاد 
المستتر، باســـــــــم التنويرواالستنارة، أو 

بأسماء أخرى.
ومـــــــــن يراجع األطاريـــــــــح الجامعية في 
الماجســـــــــتير والدكتـــــــــوراه، ومذكـــــــــرات 
أمام  إحباطا  يمتليء  الماســـــــــتر(اآلن) 
هـــــــــذه العناوين الغريبة الرهيبة في تلك 
األطاريـــــــــح والمذكـــــــــرات وموضوعاتها 
المتعلقـــــــــة بفالن أو عّالن  «الهزيلة» 
مـــــــــن (أعالم الفكـــــــــر والحداثة واألدب 
 ، الحداثي، سردا أو نقدا.. وهي تصبُّ
فـــــــــي معظمها فـــــــــي نهرمغالبـــــــــة الدين 
وتشويه عظمته وٕاسدال األستار على 
منافعه وفضائله، وقدوصل األمر إلى 
اإلساءة إلى الذات اإللهية واالنتقاص 
من القرآن الكريم ، وأما القّيم واألخالق 

فحّدث وال حرج.
وفـــــــــي هذا الخصوص أردُت اإلشـــــــــارة 
إلى معركتين كبريين خاضهما الشيخ 
هنا في الجزائـــــــــر، أثناء مروره الطيب 
الجميل المبارك ـ على مدى ســـــــــنوات 
وجوده المنتظم المستمركرئيس للمجلس 

العلمي في الجامعة اإلسالمية.
ـ المعركـــــــــة األولى خاضهـــــــــا مع أحد 
النقري،  الفلسفة واســـــــــمه رائق  أساتذة 
وكان أستاذ للفلسفة في معهد الفلسفة 
في جامعة منتوري قســـــــــنطينة، وكان 
صاحـــــــــب «لســـــــــان ولّســـــــــين»، غزير 
المعرفة، اســـــــــتثمر(واألصح اســـــــــتغل) 
تعّطش الطلبة وٕاقبالهم على المعرفة، 
من جهة، واستغل من الجهة األخرى 
امكاناته المعرفية لبّث الســـــــــموم، من 
خـــــــــالل دروس ومحاضرات الفلســـــــــفة 
التـــــــــي كان يقدمها لطالبـــــــــه وطالباته، 

ومـــــــــن خاللها اجتهد فـــــــــي الترويج لما 
كان يســـــــــّميه «النظرية الحيوية» (أو 

المنطق الحيوي ).
وهـــــــــي ـ على اإلجمـــــــــال ـ إلحاد مبطن 
ناعم ذكي، وانتصار لبعض النظريات 

الفلسفية الضاّلة، وما أكثرها..
وهاهنـــــــــا ملحوظـــــــــة ال بـــــــــد منها :كان 
أمثـــــــــال النقري ُكثرا فـــــــــي جامعاتنا في 
ذلـــــــــك الوقت، و حتـــــــــى اآلن في مواّد 
ومقاييس (مســـــــــاقات) متعـــــــــددة ، في 
الفكر، والدين، والثقافة، بل وحتى في 
العلوم الدقيقة وميادينها الفســـــــــيحة...
ففي التفاصيل هناك دائما «شيطان» 
إنســـــــــّي ينشـــــــــر فكرا ضاال مضال، أو 
ينشر إباحية وفجورا أوألوانا من أنماط 
الحيـــــــــاة التي تنكر اآلخرة أو تنســـــــــيها 
في نفوس وقلوب الدارسين، ويقتضي 
ذلك التدليس عادة توابل مّس اإلسالم 
بشكل صريح أو مبّطن، وهذه منطقة 
ظل أكاديميةـ  إذا صّح التعبيرـ  يحُسن 
التوّقف عندها في مالحظات مستقّلة، 
فإن واقع الجامعات مؤلم ومخٍز ومبٍك 
في االنحدار الفكري والسلوك وتجفيف 
منابـــــــــع اإليمان والصـــــــــالح في نفوس 
األبنـــــــــاء والبنـــــــــات ، بما أنتـــــــــج ويـنتج 
أجيـــــــــاال كاملة بـــــــــال... أي زاد تقريبا. 
وتلك مسؤولية الدولة والمجتمع والنُّخب 
اإليجابية التي تستشـــــــــعر المســـــــــؤولية 

على النحو المطلوب.
المهم بالنسبة لقصة النقري أن طالبات 
من معهد الفلســـــــــفة، من المقيمات في 
اإلقامة القريبة من الجامعة االسالمية 
والمعروفة باسم حي ـ أو إقامة نّحاس 
نبيـــــــــل، كنّ  يـــــــــزرن الشـــــــــيخ الغزالي، 
في مكتبه، ويذكرن له ما ينشـــــــــره هذا 
األستاذ من أضاليل في ثوب نظريات 
اســـــــــتجابة  وأفكار وطروحات، فكانت 
الشـــــــــيخ الغزالي لألمر ســـــــــريعة، وُنقل 
عنـــــــــه مقاومته لهذا الفكر المتدّثربدثور 
الفلســـــــــفة والملتبـــــــــس بالدين في بعض 

األحيان. 
ومن جراءة ا لشيخ رحمة اهللا عليه أنه 
يذكرذلك وينُكـــــــــره علنا في محاضراته 
ودروسه، فســـــــــرعان ما سرت األخبار 
في هذا الشـــــــــأن.. حتى وصل األمر 
إلى طلب الشـــــــــيخ مناظرة هذا الّدعّي 
فيمـــــــــا يرّوجه وينشـــــــــره. وهـــــــــذا صنيع 
الشـــــــــيخ ؛ حيث يبادر دائما إلى طلب 
المناظرة والجدال في أي قضية محل 
نظرأو اختالف،وقـــــــــد عهد منه الطلبة 
ذلك فـــــــــي ملتقيات الفكر اإلســـــــــالمي 
التـــــــــي كانـــــــــت وزارة الشـــــــــؤون الدينية 

تنظمها ســـــــــنويا ويحضـــــــــره خلق كثير 
والمفكرين  واألكاديميين  العلمـــــــــاء  من 
من مختلف أنحـــــــــاء العالم، وكثيرا ما 
كان «يشتعل»نقاش قوي صاخب بين 
اثنين أو أكثر، فنســـــــــتفيد كل االستفادة 
مـــــــــن ذلك ونتعّلم الشـــــــــجاعة، وأصول 
النقاش وآدابه، وأهمية الصدع بالحق 
والدفاع عن أفكارنا ومبادئنا.. والحديث 

يطول..
معركته الثانية مـــــــــع الدكتور عزالدين 
المناصـــــــــرة الشـــــــــاعروالكاتب والناقـــــــــد 
الفلســـــــــطيني المعـــــــــروف الـــــــــذي دّرس 
في معهـــــــــد اآلداب لمدة مـــــــــن الزمن، 
وكان صاحـــــــــب نشـــــــــاط، وله عالقات 
مع األدباء والجزائرييـــــــــن. ومتبدأ هذه 
المعركة وخبرها انطلق من دراســـــــــة أو 
فلنقل قـــــــــراءة أعدها ابتداء الطالب أبو 
جرة سلطاني ونّقحها ونشرها صاحب 
هذه الســـــــــطور (ح.خ )  فـــــــــي جريدة 
النصـــــــــر؛ حيـــــــــث كان متعاقـــــــــدا معها 
بالكتابة المنتظمة. وكان رئيس تحرير 
النصر وقتئذ األســـــــــتاذ عبد اهللا قطاف 
الكاتـــــــــب الصحفي المعـــــــــروف والذي 
كانت لديـــــــــه رؤية واســـــــــعة في مجال 
الصحافة فشجع وفسح المجال للكتاب 
كل حسب  للمســـــــــاهمة،  واألكاديميين 

اختصاصه.
ُنشـــــــــرت القراءة ، في حلقات متسلسلة 
بعنوان «أين الحداثـــــــــة أين الفن» في 
ديوان «الخروج من البحر الميت»...

ولقيت القراءة بعـــــــــض االهتمام؛ ألن 
فيها نوعا من الكشـــــــــف عن «مالمح 
اإللحـــــــــاد والتجديـــــــــف واإلســـــــــاءة إلى 
الديـــــــــن وٕالى الذات اإللهية المقدســـــــــة، 
وسرعان ما وصلت إلى مسامع الشيخ 
بعـــــــــض األصداء فقام من فوره وكانت 
االســـــــــتجابة ســـــــــريعة، فأذاع ذلك في 
بعض محاضراته وشـــــــــّدد النكير على 
الشاعر الفلسطيني، ولم يكتف بذلك بل 
اتصل بمسؤولين كباررافضا أن يكون 
في جامعة جزائر الشهداء والمجاهدين 
أمثال هذا المجاهر بمنكراته وٕاساءته هللا 
تبارك وتعالى. كما استنكر كعادته أن 
يكون في الفلسطينيين الذين يكافحون 
العـــــــــدوان الصهيوني ومـــــــــن وراءه من 
قوى الغرب والشـــــــــرق من يحمل مثل 

هذا الفكر.والقصة تطول..
المهم أنه تم إبعاد الشـــــــــاعر المناصرة 
إلى جامعة تلمســـــــــان فيمـــــــــا أذكر بعد 
تدخـــــــــالت كثيـــــــــر من ياســـــــــر عرفات 
وبعض القادة الفلسطينيين ولم تنطفيء 

المعرفة إال بعد حين من الوقت...
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تركت مطالعة الروايات من مدة ألتفرغ 
لمطالعة الكتب الفكرية والروحية.. لكن 
وشدتني  جذبا  جذبتني  روايات  هناك 
ألتهمها  فكنت  فصولها  مع  وعشت 
التهاما خالل يومين.. أو ثالثة.. لما 
أجد فيها من المتعة واالنغماس والفوائد 
والفرائد .. خاصة شيفرة بالل للعمري 
ورواية   .. حمدي  لخولة  أراك  وأرني 
الشرقاوي  قلبي ألدهم  وليطمئن  نبض 
 .. تماما  معها  ذبت  رواية  وآخر   ..
كريسماس للعمري.. ولم أندم أبدا على 
ابتسامة  معها..  قضيته  الذي  الوقت 
ودمعة وحزن وبهجة.. فيها من الرسائل 
التربوية والقيم اإلنسانية والفطرة البشرية 
وفنون العمارة وجماليات الكعبة وضعف 
وجمالها  وداللها  وصالدتها  النفس 
تلخص  فهي  واستقامتها..  والتوائها 
والحديث  القديم  في  بغداد  سقوط  لك 
توجيهات  مع  باسم..  حزين  بشكل 
مع  الحياة  قصة  لك  تلخص  دامعة 
تلك الشخصيات الخيالية الواقعية التي 
العمرة  وجمعتها  العراق  مآسي  فرقتها 
في شهر ديسمبر في زمن كريسماس 
وشجرة الميالد.. إال أنه ميالد مختلف 
بداية  في  وكدت  والمدينة..  مكة  بين 
أطالعها  وال  بعيدا  أرميها  أن  الرواية 
حينما وجدت في البدايات تلك الفصول 
الغامضة المتناثرة المشتتة.. ثم سرعان 
وتناسقت  وتناغمت  اجتمعت  ما 
لتشكل لوحة فنية آسرة.. لتختتم بتلك 
الساحرة..  الرائعة  الدامعة  القصيدة 
فراقكم  ألجل  عندي  مطلعها..  التي 
كان  من  وأالم  فيكم  أعذل  فإالم  آالم 
مثلي للحبيب مفارقا ال تعذلوه فالكالم 
كالم.. وكانت تلك األبيات تعبر عن 
حالتي حين أكملت تلك الرواية وفارقت 

صفحاتها وتمنيتها لو لم تنته.. 
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 Ü” ــــــف، ضمن ــــــكار والمواق تتصــــــارع األف
ــــــن مجتمعات  المجتمــــــع الواحد أو بي
مختلفة، لكن قبل البحث عن ســــــيطرة مشروع 
ــــــا، يجب االنتباه ألولوية اســــــتمرارية  فكري م
ــــــاء الدولة وصيانة األوطان، قبل  المجتمع وبق
التسويق لكل المشاريع والبرامج والتصورات. 

بمعنـــــــــى نحن بحاجة أكيـــــــــدة لإلطالع على فقه 
األولويات، وتجســـــــــيده في حياتنا، ليستفيد الفرد 
والمجتمـــــــــع، ويعرف أبناء الوطـــــــــن الواحد قيمة 
الحفـــــــــاظ على الوحـــــــــدة الوطنيـــــــــة والدفاع على 
التماســـــــــك المجتمعي واالتحاد حول المثل العليا 
الجامعة والضمير الهوياتي المشـــــــــترك الموحد، 
قبل الدخول في جدل وسجال المواعيد االنتخابية 
والسياســـــــــية، وهي قد تتجاوز مساحات النقاش، 
لتكون، ال قدر اهللا، طريقا للصراع والعراك، لذا 

من الواجب تحرك العلماء والشـــــــــرفاء، للتسويق 
لخطاب المحبة الوطنية ورفض خطاب الكراهية 

والتشتيت والخالف العنيف.
إن هذه المســـــــــألة تهم المؤسســـــــــات والشركات، 
وتمـــــــــس أيضا الجماعة الوطنية فـــــــــي الجغرافيا 
الثقافيـــــــــة والحضاريـــــــــة الواحـــــــــدة، ولنقدم بعض 
النماذج من الميدان، حيـــــــــث نجد العاملين في 
شـــــــــركة أو مؤسســـــــــة اقتصاديـــــــــة أو إدارية، قد 
تختلف قناعاتهم ونظرهم للتطوير وتوفير المنتج 
والخدمـــــــــة، فتتباين النظرة واالســـــــــتراتيجية، لكن 
ليكن االختالف في حدود التمدن والتحضر، وال 
يصل للعراك والصراع والتكتالت، فيمتد التحرك 
من البناء للهدم، ومن البحث عن حل المشاكل 

لفتح مشاكل جديدة؟؟
وبالنسبة لألوطان، نجد التنافس السياسي وجدل 
الفكـــــــــر والـــــــــرؤى المختلفة، وقد نشـــــــــاهد العراك 
االنتخابي، والتصارع الحزبي،واذا توقف األمر 
عند حدود حوار البدائل وجدل المشـــــــــاريع،لكان 
هذا األمر بســـــــــيطا، واضحـــــــــا، مألوفا، عبر كل 
دول العالم ومجتمعاتـــــــــه، لكن إن حدث ارتفاع 

الشتائم والقذف والتشـــــــــكيك في الوطنية، ونشر 
االشـــــــــاعات واألخبار الكاذبة، لكان في الحوار 
السياسي انحراف عن المواطنة والمدنية، وكان 
المســـــــــاهمون في الســـــــــجال جاهلين لألولويات، 
ولم يفهمـــــــــوا أن األولوية للوحـــــــــدة الوطنية قبل 
الفكرة الشـــــــــخصية والقناعة الذاتيـــــــــة، واألولوية 
للوطن وليـــــــــس للمذهب أو الحـــــــــزب/ الطائفة، 
واألولوية للتماســـــــــك وبقاء كيـــــــــان الدولة وليس 
لطـــــــــرح التصورات والتمســـــــــك بهـــــــــا نفي اآلخر 
المختلف مع هذه األفكار؟؟ وقد ســـــــــجل التاريخ 
نتائج حزينة/ مؤسفة لبعض الدول التي تصارع 
أبناؤها فحطموا األوطان بحثا عن بعض مالمح 
سياسية وأيديولوجيا (ســـــــــوريا، الصومال، ليبيا، 

اليمن، لبنان....).
فـــــــــي الحقيقة، ال تقتصر أهميـــــــــة فقه األولويات 
فـــــــــي النظر لمصائر الشـــــــــعوب فقط، فعلى كل 
إنسان أن يتدبر هذا الفقه ويتعمقه، ليعرف كيف 
يتحرك فـــــــــي يومياته، نحو التركيز على األمور 
المهمة وال يتوقف عند األمور التافهة السخيفة، 
لينظر للمعالـــــــــي والعظائم، ويفتح مجال تحقيق 

النجاح واســـــــــتغالل الوقت والســـــــــير في طريق 
التقدم والنهوض، بتقدير المواقف ومعرفة ترتيب 

األولويات في الحياة.
أخيــــرا...

قد تضيع المجتمعات الكثير من الوقت والجهد، 
إذا لـــــــــم تعـــــــــرف أولوياتها، وقد يتصـــــــــارع أبناء 
األســـــــــرة «العائلة الواحدة» وتتشـــــــــتت عواطفهم 
ومشـــــــــاعرهم، كما اختلفـــــــــت قناعاتهم ونظراتهم 
للقضايا، ويصدق األمر على يوميات األوطان؛ 
فيصيبها الهوان والذل ويحل بها الخراب، ألنها 
لم تدرك األولويات، ولم تميز بين قيمة التمسك 
بالوحـــــــــدة الوطنيـــــــــة وقوة االتحـــــــــاد، في مواجهة 
عواصف التخلف والتفرقـــــــــة، وهنا نقرأ أصوات 
الحكمة، وهي تصـــــــــرخ وتنادي بأعلى صوتها: 
الحذر الحذر من انتشار الجدل السياسي لدرجة 
التصارع والعنف، ألن األولوية للوطن وصموده 
ولبقاء كيـــــــــان الدول، قبل بقاء نـــــــــزوات األفراد 
وميولهم االيديولوجيـــــــــة والمذهبية الضيقة، فمن 

يعي ويدرك؟؟
اللهم احفظ جزائر الشهداء.
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(هشام  الالعب  خذالن  خبر  انتشر 
الجزائرية  الجنسية  ذي  بوداوي) 
(القضية  المحورية  األمة  لقضية 
الكيان  مع  وتطبيعه  الفلسطينية) 
إلى  سفره  إثر  هذا  كان  الصهيوني، 
في  لمشاركته  المحتلة،  األراضي 
(نيس).  الفرنسي  فريقه  مع  مباراة 
في  كثر  أمثاله  أن  ننوه  أن  -وعلينا 
مجتمعنا ممن ينظر إلى التطبيع نظرة 
براغماتية مادية خالية من أي التزام 

قَيمي أو أخالقي - 
أكيد كلنا استنكر تصرفه ألّننا ببساطة 
حاكمناه بخلفيتنا الفكرية والعقدية التي 
ومحاضننا  أسرِنا  في  عليها  نشأنا 
التربوية إذ ال تناَقش فيها أمور المبادئ 
أو  بها  يستهين  من  كّل  وُيخّون  بتاتا 
يستكين للصهاينة فعندنا (العقيدة أوّال 

وآخرا). 
ولكن المتتبع لردود األفعال في مواقع 
تعالي  يالحظ  االجتماعي  التواصل 
ينادون  الشباب  من  الكثيرين  أصوات 
موقفه  وتفهم  قراره  احترام  بضرورة 
هناك  بل  (بعقد)  يرتبط  أنه  وحجتهم 
الحترافيته...  إشادة  محل  جعله  من 
فال ينبغي أن نعجب من هذا ألن في 
دين الماديات يصير (العقد أولى من 

العقيدة)  
والعقد  العقيدة  بين  األولوية  إذن 
تحكمها الخلفية الفكرية واألسس التي 
تربى عليها الشاب فيرجح إحداها على 
األخرى حسب خلفيته فمن كانت تنشئته 
مادّية محضة تدور رحاها حول األكل 
كانت  مهما  الفرص  واغتنام  والشرب 
والسعي نحو المصلحة الدنيوية (بكل 

الطرق) وليس له أي بعد أخروي في 
سلوكاته أكيد لن يكون مآله إال َكمآل 
هذا الالعب التافه المطّبع ومن كانت 
تنشئته رسالية تغرس فيه قَيم الدين وأن 
اآلخرة خير وأبقى وأن االنتماء لإلسالم 
األمة  قضايا  ونصرة  انتماء  أسمى 
والرجوع  للمنصور  ال  للناصر  شرف 
إلى الشرع في كل تفاصيل حياته يزيد 
فيحكم  الغيبي  األخروي  الرصيد  من 
عليه إما شقي أو سعيد، من المستحيل 
أن يسلك من تربى على مثل هذه القيم 

سلوكا مماثال. 
الكثير  هذا  عصرنا  في  شاهدنا  ولقد 
من الرياضيين الجزائريين أبناء أحياء 
بكل  وانسحبوا  التطبيع  رفضوا  شعبية 
الكيان  هذا  ضد  نزاالت  من  عزة 

الصهيوني الغاشم.
ال عجب.. ألن هذه األحياء معروفة 
المظاهر  وتكريس  دعاتها  بجهود 
اإلسالمية فيها على غرار حي الحراش 
وباب الواد وبلوزداد وال ننسى ما فعله 
عندما  نورين)  (فتحي  وهران  بطل 
انسحب من بطولة الجيدو لما أوقعته 
القرعة مع خصم صهيوني هذا الشاب 
وقرآن  صالح  بيئة  في  ترعرع  الذي 
القارئ  أخو  وهو  وهران  أهل  بشهادة 
سلوكه  كان  نورين)  (يوسف  الشيخ 
وفقا لتنشئته هذا الحدث الذي استيقظ 
الجزائريون على وقعه ينبغي أن يلتقطه 
الدعاة والمربون ويستخرجوا منه ترياقا 
الخونة  سلوك  سم  من  األجيال  يطّعم 

واألنذال. 
هنالك فقط تطفو في ذهن الجيل القادم 
تفعلوا  وٕاّلم  العقد  على  العقيدة  أولوية 
فاعلموا أن بوداوي لن يكون وحده قال 
اهللا تعالى: {ُقْل ِإن َكاَن آَباُؤُكْم وََأْبَنآُؤُكْم 
وََأْموَاٌل  َوَعِشيرَُتُكْم  وََأْزوَاُجُكْم  ْخوَاُنُكْم  وَا�
َكَساَدَها  َتْخَشْوَن  َوِتَجارٌَة  اْقَترَْفُتُموَها 
َن  مِّ ِإَلْيُكم  َأَحبَّ  َتْرَضْوَنَها  َوَمَساِكُن 
الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه َفَترَبَُّصوْا 
َيْهِدي  َال  وَالّلُه  ِبَأْمرِِه  الّلُه  َيْأِتَي  َحتَّى 

اْلَقْوَم اْلَفاِسِقيَن} [التوبة: 24]
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 Ü‘€ مارس سيدنا سليمان من
عاصمة الدولة االسالمية 
الراشدة  وظيفة الشهود الحضاري 
العقدية  النبوية  والقيادة  االيماني 
كنبي مرسل من اهللا عزوجل عبر 
لتحقيق  البشرية  لدعوة  السعي 
العبودية هللا وقد يصور اهللا لنا في 
القران الكريم حمل سيدنا سليمان 
فبعد  سبأ  أهل  دعوة  في  تلك 
المعلومة االستخباراتية االعالمية 
َفَقاَل  ْيَر  الطَّ {َوَتَفقََّد  الهدهد   من 
َما ِلَي َال َأرَى اْلُهْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن 
اْلَغاِئِبيَن  * َألَُعذَِّبنَُّه َعَذاًبا َشِديًدا َأْو 
َألَْذَبَحنَُّه َأْو َلَيْأِتَينِّي ِبُسْلَطاٍن ُمِبيٍن  
* َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد َفَقاَل َأَحْطُت 
ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ 
َتْمِلُكُهْم  ِإنِّي َوَجْدُت اْمرََأًة  َيِقيٍن * 
وَُأوِتَيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش 
َعِظيٌم * َوَجْدُتَها َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن 
َلُهُم  َوزَيََّن  اللَِّه  ُدوِن  ِمْن  ْمِس  ِللشَّ
َعِن  َفَصدَُّهْم  َأْعَماَلُهْم  ْيَطاُن  الشَّ
ِبيِل َفُهْم َال َيْهَتُدوَن}  استخدم  السَّ
من  اخر  نوعا  سليمان   سيدنا 
تتحقق  التي  الدعوة  استراتجيات 
الدولة  أدوات  التمكين وهي  وقت 
ال بهدف التمكن من المجتمعات 
بالطريق  تبصرتها  بهدف  ال 
سلوكه  نحو  وقيادته  المستقيم 
منتهاه  لبلوغ  الزاد  من  وتمكينها 
ومقصده، وكان سبيل ذلك سواء 
الديبلوماسية   منها  الناعمة  القوة 
بداية فأرسل سيدنا سليمان رسالته 
يعبد  الذي  سبأ  لملكة  الشهيرة 
مجتمعها الموجودات من الشمس 
والقمر دون اهللا اذ يقول اهللا تعالى 

ِإَلْيِهْم  َفَأْلِقْه  َهَذا  ِبِكَتاِبي  اْذَهْب   }
ُثمَّ َتَولَّ َعْنُهْم َفاْنُظْر َماَذا َيْرِجُعوَن 
ُأْلِقَي  ِإنِّي  اْلَمَألُ  َأيَُّها  َيا  َقاَلْت   *
ِإَليَّ ِكَتاٌب َكرِيٌم * ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن 
 * الرَِّحيِم  الرَّْحَمِن  اللَِّه  ِبْسِم  نَُّه  وَا�
ُمْسِلِميَن}   وَْأُتوِني  َعَليَّ  َتْعُلوا  َأالَّ 
الجيوش  بتسيير  الصلبة  القوة  أو 
مثلها  اخر  ملكا  يؤتى  لم  التي 
وقتها عندما حاولت بلقيس رشوة 
استمالة  الهدايا  باستخدام  القرار 
ِإَذا  اْلُمُلوَك  ِإنَّ  {َقاَلْت  برتكوال  أو 
َأِعزََّة  َوَجَعُلوا  َأْفَسُدوَها  َقْرَيًة  َدَخُلوا 
َأْهِلَها َأِذلًَّة َوَكَذِلَك َيْفَعُلوَن  (34) 
َفَناِظرٌَة  ِبَهِديٍَّة  ِإَلْيِهْم  ُمْرِسَلٌة  نِّي  وَا�
ا  َفَلمَّ  (35) اْلُمْرَسُلوَن   َيْرِجُع  ِبَم 
ِبَماٍل  َأُتِمدُّوَنِن  َقاَل  ُسَلْيَماَن  َجاَء 
آَتاُكْم  ا  ِممَّ َخْيٌر  اللَُّه  آَتاِنَي  َفَما 
 (36) َتْفَرُحوَن   ِبَهِديَِّتُكْم  َأْنُتْم  َبْل 
اْرِجْع ِإَلْيِهْم َفَلَنْأِتَينَُّهْم ِبُجُنوٍد َال ِقَبَل 
َلُهْم ِبَها َوَلُنْخِرَجنَُّهْم ِمْنَها َأِذلًَّة َوُهْم 

َصاِغُروَن}. 
لم  ملكا  سليمان  سيدنا  نال  لقد 
يؤت أحد قبله أو بعده مثل حكمه 
بعد  لدعوته  اهللا  استجاب  عندما 
المسجد األقصى  بناء  الفراغ من 
له  عزوجل  اهللا  فسخر  المبارك 
وعلم  والجن  بأمره  تجري  الريح 
منطق الطير  اذ يقول اهللا تعالى 
نتج  الذي  المادي  التطور  واصفا 
عن السعة الدنيوية والبركة الربانية 
سليمان من  لسيدنا  اهللا  اتاه  التي 
األرض المباركة {َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح 
ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَروَاُحَها َشْهٌر وََأَسْلَنا 
َمْن  اْلِجنِّ  َوِمَن  اْلِقْطِر  َعْيَن  َلُه 
َيْعَمُل َبْيَن َيَدْيِه ِبِإْذِن رَبِِّه َوَمْن َيزِْغ 
َعَذاِب  ِمْن  ُنِذْقُه  َأْمرَِنا  َعْن  ِمْنُهْم 
ِعيِر * َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن  السَّ
َمَحارِيَب َوَتَماِثيَل َوِجَفاٍن َكاْلَجوَاِب 
َداُووَد  آَل  اْعَمُلوا  رَاِسَياٍت  َوُقُدوٍر 
ُكور}. ُشْكرًا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ

سليمان  سيدنا  دولة  امتازت 
والمادي  العمراني  التطور  بقمة 
نتاج  الحضارة  درجة  ووصلت 

المادية  الحضارية  المنتوجات 
التي أصبحت  والقيمية االخالقية 
الراشدة  االسالم  دولة  تصدرها 
سليمان  سيدنا  فأحسن  العادلة 
العمارة وتسخير الطاقات والقدرات 
اياه  اهللا  رزقه  التي  واإلمكانات 
مؤمنة  بشرية  حضارة  لتكوين 
األرض  على  مستخلفة  صادقة 
بالهدي  مستهدية  ومقدراتها 
الرباني منقادة له محققة للعبودية 
الخالصة هللا عزوجل انطالقا من 

المسجد األقصى المبارك.
سليمان  سيدنا  دولة  كانت  لقد 
وسيادة  لقيادة  رائدا  نموذجا 
من  انطالقا  البشرية  وريادة 
فكان  المبارك،  األقصى  المسجد 
المبارك  األقصى  المسجد  تجديد 
الرباني  لألمر  التام  واالنقياد 
لتحمل  والتربوية  النفسية  والتهيئة 
النبوية  القيادة  وميراث  أمانة 
والسياسية المجتمعية هي االنتقالة 
االسالم  لدين  الكبرى  الحضارية 
الخالد من قلب العالم البشري بيت 
لالنتقال  حقيقية  وبوابة  المقدس 
من االستضعاف والتشريد والقهر 
الحق  أهل  عاشه  الذي  والظلم 
منذ ضياع المسجد األقصى بعد 
سيدنا ابراهيم الى ما حدث لبني 
فترة  وخالل  مصر  في  اسرائيل 
التمكين  إلى  للتحرير   االعداد 
والملك  والحكم  والريادة  والقيادة 
الذي اوتيه سيدينا داوود وسليمان 
األقصى  المسجد  تحرير  بعد 
المبارك واألرض المقدسة وتجديد 
للعبادة  المبارك  المسجد األقصى 
األمم  على  والشهود  ولإلمامة 
والهدى  للحق  وقيادة  االخرى 
والرحمة والبركة فكانت بذلك بيت 
الحضارية  للقوة  مقياسا  المقدس 
من  ومحددا  والتوحيد  لالسالم 
محددات االربتباط بالمنهج القويم 
الالسالم  وسيادة  اإلنسان  لقيادة 

وريادة الحق.....
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 Ü»i نقاشـــــــــات طويلة بين كبار الصهاينة اليهود قادة لوبيات
مختلف أقطار الغرب اإلمبريالي وعمالئهم من الصهاينة 
العرب الذين التحقوا تباعا بالعقيدة الصهيونية، وكان أولهم نظام 
المخزن الملكي في المغرب األقصى الذي كان الداعية والعراب 
لهذه العقيدة الشـــــــــيطانية التي تتعـــــــــارض كل التعارض مع الدين 
اإلســـــــــالمي الحنيف الذي فرض النظام الملكي الســـــــــعودي نفسه 
وصيا عليه بسبب وجود الحرمين الشريفين فوق أرض مملكته. 
أتصـــــــــور أن الملـــــــــك «محمد الســـــــــادس» أكبـــــــــر المرافعين على 
ضرورة الضغـــــــــط على الجزائر لتخطو الخطوة األســـــــــبق له في 
عملية التطبيع، حجته أن رئيس الجمهورية السابق «عبد العزيز 
بوتفليقـــــــــة» تبادل التحية الحارة مع رئيـــــــــس الحكومة الصهيوني 
«ياهود باراك» في جنازة الملك «الحســـــــــن الثاني» وأنه قبل ذلك 
كان يتقابـــــــــل مع كثير من كبـــــــــار الصهاينة في اإلمارات العربية 

المتحدة حين كان مستشـــــــــارًا للشـــــــــيخ «زايد» رحمه اهللا، كما أنه 
عرف عنه أنه صديق للفنان الفرنسي الجزائري اليهودي «أنريكو 

ماسياس» وكثير من الشخصيات اليهودية الفرنسية. 
«نتانياهو» المتحمس جد�ا لقيام الملك السعودي بالخطوة األسبق 
العتبارات كثيرة أهمها تأثير ذلك على باقي األنظمة العربية بما 
فـــــــــي ذلك الجزائر وخاصـــــــــة وأن الجزائر بعد التغيير الذي حدث 
فيها يجعل النظام يعمل المســـــــــتحيل إلرضاء الجماهير الشعبية 

التي تعادي أغلبيتها أي تقارب مع «تل أبيب».
الجزائر مشكلة، شـــــــــعبها يصعب مجرد الحديث معه، كل ذكاء 
«بيرنارد ليفـــــــــي» لم ينفع معه، إنه ابن ثـــــــــورة وأبوها، وصانعها 
دون أي تقليـــــــــد أو اعتماد أي مرجـــــــــع لثورة أخرى في العالم، إنه 
يختلف كل االختالف مع كل الشعوب العربية بجيناته األمازيغية 
المحافظة مثل الجنس األصفر في آسيا رغم اختالطه بكثير من 

الشعوب األخرى منذ العهد الروماني إلى العهد الفرنسي. 
لقد فشـــــــــلت كل محاوالت االحتواء التي تضمنتها االســـــــــتراتيجية 
األمريكية الجديدة التي صاغها الثالثي «كيسنجر» و«بريزنسكي» 
و«روكفلر» خالل السبعينيات من القرن الماضي. والنظام الذي 
تعـــــــــرض لتغيير فعلي فيها لم يلبث أن انقلب رأســـــــــا على عقب 
خالل العشـــــــــريتين الماضيتين، وعاد فعال إلى مواقفه السابقة في 

تحدي كل مخططات الغرب اإلمبريالي الصهيوني. 
Ú‡ËΩbi@—‹ÿÌ@läÃΩa

ألن المملكة العربية السعودية منهمكة في الحرب مع اليمن التي 
أنهكتها، وظهرت أدوارها للعيان فيها وفي سوريا والعراق وبدأت 

تفقد فعال تأثيرها في العالم اإلسالمي. لذلك يجب تأخير إعالنها 
للتطبيع إلى ما بعـــــــــد إعالن بلدان المغرب العربي وهذا يقتضي 
إعالن المغرب بمقابل االعتراف له بأن الصحراء الغربية جزء ال 
يتجـــــــــزأ من مملكته، وفي ذلك تمهيد للضغط على دول أخرى في 
المنطقة كموريتانيا وتونس اللتين تعانيان من مشـــــــــاكل اقتصادية 

واجتماعية، ولتضييق الخناق على الجزائر.
وخاصة وأن جهوًدا أخرى ســـــــــتبذل في القارة اإلفريقية إلضعافها 
فيهـــــــــا بعد أن كانت أهم الدول المؤسســـــــــة لالتحاد اإلفريقي الذي 
فرضت الجمهورية العربية الصحراوية كعضو مؤســـــــــس فيه في 
غياب المغرب الذي انســـــــــحب من منظمة الوحدة اإلفريقية بفعل 

تأثير الجزائر القوي فيها.
المغـــــــــرب في الحقيقة كان منذ البداية في وضع هذا الســـــــــيناريو 
حاضرًا ألنه لم يقطع يومـــــــــا عالقاته واتصاالته بالدولة العبرية، 
بل هو صانع اتفاق السالم األول بين مصر والدولة العبرية وأحد 
أهم المشاركين في وضع الخطة لتدمير العراق بدفع نظامه إلى 
إفشـــــــــال جبهة الصمود والتصدي والقيام بحرب ضد إيران أوال ثم 
غزو الكويت ليكون الســـــــــبب المباشر في تدميره وٕاخراجه نهائيا 

من الصراع ضد الدولة العبرية.
إن الســـــــــيناريو الحالي قد وضع منذ منتصف الســـــــــبعينيات من 
القـــــــــرن الماضي، واألنظمة العربية الرجعيـــــــــة العميلة كانت منذ 
ذلك الوقت تخطط وتنتظر الفرصة المناسبة إلعالن تحالفها مع 
العدو ضد األنظمة الرافضة لالستســـــــــالم كسوريا والجزائر وليبيا 

ومنظمة التحرير الفلسطينية.
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روت لي طبيبة قصة جديرة بالتأمل، والطبيبة مختصة في األمراض 
الجلدية، وأنا ال أحبذ ذلك الخطأ الشائع في وصف األطباء المختصين 

بـ(األخصائيين)، فذلك وصف قبيح وٕان وقعت الهمزة فوق األلف! 
الذكر  والصواب أن الطبيب مختص ال أخصائي وهو ما جاء في 
اْلَعِظيِم»  اْلَفْضِل  ُذو  وَاللَُّه  َيَشاُء  َمن  ِبَرْحَمِتِه  َيْخَتصُّ  «اللَُّه  الحكيم 
فإنها استقبلت  الطبيبة،  التي روتها  القصة  أما خبر  (البقرة/105)؛ 
ومعه  التعليم،  من  محترم  قدر  على  يبدو  كهًال  رجًال  عيادتها  في 
طفل صغير يشكو من مرض جلدي، قالت الطبيبة: فحصت الطفل 
ووصفت له الدواء، وأخبرت والده بطبيعة مرضه، فقال الوالد: أعرف 
طبيب  عند  من  اآلن  خرجت  فلقد  ابني،  منه  يشكو  الذي  المرض 
أمراض جلدية؛ قالت الطبيبة: فتعجبت من أمره، وسألته ولَم جئتني 

إذن؟
أخرج الرجل من جيبه وصفة دواء ممزقة، وأردف يقول: حينما دخلت 
على الطبيب طلب مني أن اكشف على جسم ولدي، ولم يقترب من 
تبّين له أن  إذا أراد ان يتقدم منه، إذ  المريض، وكان ينهر الطفل 
الطفل مصاب بمرض معٍد، وشعرت باإلهانة وحالما سلمني وصفة 
الدواء أدخلت يدي في جيبي، ودفعت له ثمن الفحص ومزقت الوصفة 

وجئتك، وكم سرني حين شاهدتك ترتدين قفازك وتفحصين الطفل!
والحقيقة، أن علماء النفس قد أفاضوا في الحديث عن مزايا التماس 
حالة  ورصدوا  االلتزام،  أو  بالمصافحة  سواء  البشر،  بين  البدني 
االرتياح التي يشعر بها أحدنا وهو يصافح أو يعانق غيره حين يلقاه، 
والرضيع في سنواته األولى يهدأ بمالمسة أمه أو من يحيطون به، 
للمس غيره ومالمسة غيره حاجة  اإلنسان  أن حاجة  العلماء  ويرى 
أصيلة، بل هي بضٌع من لغتنا التي تتيح اشباع حاجات عاطفية، 
هرمون  بإفراز  وتسمح  المخاوف  تبعد  إذ  المشاعر،  على  وتصديق 
البدني من  التقارب  هذا  نحرم من  (األوسيتوسين)، وعندما  السعادة 
اآلخرين، فإن ذلك يزيد من مستويات القلق، ويشتد فقدان االرتياح 

البدني... 
ومعنى ذلك أن الطبيب (الميكانيكي)، الذي يعتقد أنه حال تطبيب 
مع  معركته  خسر  قد  آلة  أو  سيارة  في  عطبا  يعالج  أنه  مرضاه، 

المرض، وٕان اغتر بتسكين األلم!
وكل هذه المعاني تداعت في ذهني وأنا أقرأ العقاب الذي سلطه اهللا، 
سبحانه، على (السامري)، فذلك الرجل الذي فتن قوم موسى، عليه 
السالم، بالتكنولوجيا ليصرفهم عن التوحيد، فقد صنع من حلي النساء 
محدد  منفذ  من  يدخل  الهواء  كان  دقيقة  فيزيائية  وبقياسات  عجًال، 
ويخرج من تمثال العجل صوتا يحاكي خوار العجل الحقيقي، وقال 

لهم هذا هو ربكم، وافتتن الناس بدقة الصناعة التكنولوجية!
أو  بالقتل  يكن  لم  عليه  سّلط  الذي  العقاب  أن  القصة  في  والمثير 
التعذيب البدني أو النفي، لقد ُحرم السامري من التقارب البدني، إذ 
اشتدت درجة التحسس في جلده من المالمسة حد األلم، فكان شعاره 
وهو يمضي بين الناس (ال مساس)، جاء في القرآن الكريم: «َقاَل 

َفاْذَهْب َفِإنَّ َلَك ِفي اْلَحَياِة َأن َتُقوَل َال ِمَساَس» (طه/97)...
ومضت هذه السنة الميالدية ألفين وعشرين أو جّلها، وشعار كبار 
وسائل  وتردد  مساس)،  (ال  الخمس  القارات  في  الصحة  مستشاري 
في  بعضها  تفنن  بل  نهار،  ليل  البدني)  (التباعد  شعار  اإلعالم 
صياغة كلماته: (من كان يحب األقارب فال يتقارب!)، ولبس الناس 
الكمامات كبارا وصغارا، حكاما ومحكومين، يحجبون وجوههم وكانت 
الوجوه هي بريد التواصل، ومن قسماتها تقرأ عالمات البشر والرضى 

أو الحزن والكدر...
صحيح أننا نتحدث عن وباء عالمي، لكن وقعه على العالم المتقدم 
وخالل  القرن،  تجاوز  العامة  باألوبئة  القوم  عهد  فآخر  وطأة،  أشّد 
مجال  في  سواء  عمالقة،  قفزات  الطب  قفز  األخيرة  سنة  الخمسين 
بداية  منذ  تحققها  لم  البشرية خبرة  واختزلت  العالج،  أو  التشخيص 
إلى  والتوصل  الملونة،  األبعاد  ثالثية  بالصور  فالتشخيص  الخلق، 
سير  من  تحد  التي  األدوية  من  متالحقة  وأجيال  الجينّية،  الخرائط 
أمراض مستعصية، وصوال إلى جراحة المناظير والتدخل في استثارة 

مناطق داخل المخ...
كل ذلك يتضعضع أما كائن مجهري، وحيد الحمض النووي ويسمى 
(كورونا)، يؤجل اجتماعات وقمما، يعطل آلة االقتصاد،  بل ويفرض 
قيودا على حركة الناس حتى داخل مدنهم وطرقات أحيائهم السكنية، 
وٕاذا تحركوا للضرورة فشعارهم واحد: (ال مساس)، وألول مرة منذ أمد 
بعيد تكبر الفجوة بين العلماء، وأقربهم إلى الصواب من يقول: ليست 

لدينا حقيقة مستقرة...
سنة ألفين وعشرين، سنة يحفظ التاريخ ذكراها ألجيال قادمة، وتتناقل 
التكنولوجيا) ال  (فتنة  أن  البشر  يتعلم  ومنها  التاريخ،  كتب  أخبارها 
يمكن التعويل عليها وحدها في تحقيق األمن للبشر، وأن عليهم دائما 

أن يتذكروا خالق األسباب والمسببات...
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ترجم كتاب الشعر ألرسطو في النصف 
األول مـــــــــن القرن الرابـــــــــع الهجري على 
يـــــــــد متى بن يونـــــــــس القناني، ولكن هذه 
الترجمـــــــــة لم تكـــــــــن عـــــــــن اليونانية إلى 
العربية، إنما كانت نقال عن الســـــــــريانية 
إلـــــــــى العربيـــــــــة، وكانت هذه النســـــــــخة 
السريانية من ترجمة إسحاق بن حنين، 
أمـــــــــا في العصر الحديـــــــــث فقد نقله إلى 
العربيـــــــــة الدكتور عبد الرحمن بدوي، ثم 

الدكتور شكري عياد.
ومع هـــــــــذا النقل المبكر لكتاب الشـــــــــعر 
ألرسطو إلى العربية، هل يمكن أن نقول 
أن البيان العربي قد تأثر بهذا الكتاب؟

وٕاجابـــــــــة على هذا الســـــــــؤال يمكن القول 
بأن الترجمة العربية القديمة لهذا الكتاب 
لم توفر لعلمـــــــــاء البيان العربي بمختلف 
حقولهـــــــــم المعرفية إال مفاهيـــــــــم غريبة، 
أدركها المترجـــــــــم متى بن يونس بصورة 
مشـــــــــوهة وجـــــــــاء تعبيره عنهـــــــــا بعبارات 

مهترئة وركيكة.
فنظرية المأساة هي األساس التي تمحور 
حولها كتاب الشـــــــــعر ألرسطو، وكانت 
هذه النظرية تعالج الشـــــــــعر الدرامي في 
الثقافة الهيلينســـــــــتية، ومـــــــــن المؤكد أن 
علماء البيان العربي الذين عاشـــــــــوا في 
القرن الرابع لـــــــــم يعرفوا مفهوم التراجيديا 
ألنهم في الحقيقة لم يطلعوا على أعمال 
المبدعيـــــــــن اإلغريق، لذلـــــــــك لن يفهموا 
هذه النظرية بشـــــــــكل واضـــــــــح حتى لو 
نقلت بشـــــــــكل واضح وأمين، ولهذا فإن 
هذا الكتاب ال يمكن فهمه بشكل واضح 
وعميـــــــــق إال إذا عرفت األصول النظرية 
والفلسفية له، وهذا الذي لم يتسن لعلماء 

القرن الرابع.
ومن الصور المشوهة مثال في الترجمة 
التراجيديا  القديمة ترجمة مفهوم  العربية 
بالمديـــــــــح، وترجمـــــــــة مفهـــــــــوم الكوميديا 
بالهجاء، وال شك أن ثمة شبها بين تلك 
المفاهيم ومقابلها في الثقافة العربية، لكن 
أوجه التباعد والتفارق واضحة جلية لكل 
ذي بصر، ومـــــــــرد ذلك التفارق والتباعد 

نظرة كل من الثقافتين لهذه المفاهيم.
وتضم المكتبة العربية تلخيصين عربيين 
لكتاب الشعر األرســـــــــطي اعتمادا على 
ترجمـــــــــة متى بن يونـــــــــس، هما تلخيص 
كتاب الشـــــــــعر البن سينا، واآلخر البن 
رشـــــــــد، وهذان التلخيصـــــــــان وٕان كانا قد 
قدما فهما متقدما لكتاب أرسطو وحاوال 
تكييفه مع األدب العربـــــــــي إال أنهما لم 
يســـــــــتطيعا اإللمام بهذا الكتاب بكماله، 
وتقريبه والقضـــــــــاء على غموضه، ومع 
ذلـــــــــك الجهد المبذول في التلخيصين إال 
أنهما لم يخلوا من العيوب التي تسربت 
إليهما من األصل، كالخلط بين المفاهيم 
والمصطلحـــــــــات، ومحاولـــــــــة تعويـــــــــض 
استشهادات أرسطو بسور قرآنية وأشعار 

عربية.
ونخلص مما مضى إلى أنه من الصعوبة 
بمـــــــــكان فهم كتاب الشـــــــــعر وفلســـــــــفته 
المعتمـــــــــدة أصال على الثقافـــــــــة اليونانية 
وفنونهـــــــــا، وهذا ما يجعلنا نجزم بأن هذا 
الكتاب لم يؤثر فـــــــــي البيان العربي في 

مرحلة التأصيل والتأسيس، لعدم وضوح 
مفاهيمـــــــــه ومصطلحاته وفلســـــــــفته، مما 
يدحـــــــــض رأي أولئك الذيـــــــــن ذهبوا إلى 
القول بأن هذا الكتـــــــــاب قد مارس تأثيرا 
واضحا في مرحلـــــــــة والدة وتكون البيان 

العربي.
NÏ�çâ˛@Úib�®a@lbn◊@ObÓ„bq

لقد أثار كتاب الخطابة األرسطي جدال 
كبيرا في أوســـــــــاط البيانيين األوائل حين 
رأوا أن هـــــــــذا الكتاب يمكن أن يدخل في 
ســـــــــائر حقول المعرفـــــــــة البيانية العربية، 
وما يهمنا هنا من هذه الحقول هو حقل 
البالغة والنقد، فقد كانت في طور تكونها 
وتشكلها، من أجل ذلك تصدى العلماء 
المناهضون لذلـــــــــك وارتقوا بتفكيرهم إلى 
مســـــــــتوى يجعلهم قادرين على التصدي 
لهذا الخطر الداهـــــــــم -كتاب الخطابة- 
فتمخض من ذلك ما سمي بالعلم البديع 
الذي تبلور في القرن الثالث الهجري مع 
ظهور الصنعة على يد شعراء هذا القرن 
كالعتابي ومسلم وأبي تمام، وظهر بعد 
ذلك الحديث بشـــــــــكل جاد عن هذا الفن، 
إذ شرع علماء البيان العربي إلى تعريف 
بيـــــــــن أنواعه،  أشـــــــــكال البديع والتمييز 
ومـــــــــن المحاوالت األولى في هذا الصدد 
كتاب قواعد الشعر لثعلب وكتاب البديع 
لعبـــــــــد اهللا بن المعتـــــــــز، حاولت كل تلك 
المؤلفـــــــــات التي تصـــــــــدت للتنظير لعلم 
البديع أن تتصدى لهجمة كتاب الخطابة 
البديعيـــــــــة والبيانية  الوجـــــــــوه  أن  بإثبات 
ليســـــــــت خلقا جديدا بل هي موجودة في 
الذاكرة الشـــــــــعرية العربية، كما أن النص 
القرآني قد تضمن هذه األشـــــــــكال، ولهذا 
فإن البالغة العربية في طور تشـــــــــكلها 
وتكونها لم تقنع ببالغة أرســـــــــطو، وٕانما 
اتجهـــــــــت إلـــــــــى نتاجها الشـــــــــعري القديم 
الســـــــــتجالء أوجه بالغته ومعانيه وبيانه 
وبديعه، وبهذا يكون تأثير بالغة أرسطو 
تأثيرا خارجيا؛ بمعنى أن بالغة أرسطو 
كانت دافعا لعلمـــــــــاء البيان العربي إلى 
العودة إلى قراءة التراث ومساءلته وٕايجاد 
ما يمكن أن يشـــــــــكل بـــــــــذورا أوليه لعلم 
البديع. وســـــــــنعرض في السطور التالية 
لكتابين مهميـــــــــن أصال لعلم البديع اتهم 

صاحباهما بالتأثر بالثقافة الهيلينستية:
fiÎ˛a/ كتاب البديع لعبد اهللا بن المعتز.
خصص ابـــــــــن المعتز كتابـــــــــه هذا لعلم 
البديع وهـــــــــو أول كتاب خاص في علم 
البديع فـــــــــي الثقافة العربية،ألف في عام 
274هـ،ذكـــــــــر صاحبه أن البديع بمعناه 
الفني موجود منذ القدم، لكن المصطلح 
محدث، وحصـــــــــر ابن المعتـــــــــز البديع 
في خمس صور فقط، وســـــــــمى ما عدا 
تلك الصور محاســـــــــن الكالم، وشـــــــــكل 
هـــــــــذا الكتاب المنطلق األســـــــــاس لجميع 
الدراســـــــــات التاليـــــــــة التي تصـــــــــدت لعلم 
البديع وحددت معالمه وعددت أجناسه، 
ومن هنا نستطيع القول أن هذا الكتاب 
قد انطلق في دراســـــــــته للبديع من التراث 
العربـــــــــي وكانت أمثلته مســـــــــتلة من آي 
الذكر الحكيم وأحاديث المصطفى صلى 
اهللا عليه وسلم وشواهد الشعر الجاهلي 
واإلســـــــــالمي، وأشـــــــــعار المحدثين، مما 
يدحض فكرة تأثر ابـــــــــن المعتز بالثقافة 

الهيلينستية.
Ô„br€a/كتـــــــــاب نقـــــــــد الشـــــــــعر لقدامة بن 

جعفر.
يعتبر هذا الكتـــــــــاب أول مؤلف منهجي 
عربي في حقل الدراسات النقدية القديمة، 
تســـــــــلح صاحبه بالجمع بيـــــــــن النزعتين 
المحافظـــــــــة والمجددة، تجلـــــــــى ذلك في 
لغة قدامة إذ يبدو عليها الطابع العربي 
األصيل واضحا وضوحا تاما، وكذا الفهم 
العميق لتقنيات الشعر العربي ومقوماته 
الجمالية حين المعالجة، لكن نقد الشعر 
كما يذهب الدكتور أمجد الطرابلسي في 
كتاب « نقد الشـــــــــعر عنـــــــــد العرب حتى 
القـــــــــرن الخامس للهجـــــــــرة» ال يخلو من 
مســـــــــحة يونانية1، إذ يظهر هذا التأثر 
حين يتحدث صاحب نقد الشـــــــــعر عن 
غرض المديح فيســـــــــتغل ما ذكره أرسطو 
بشـــــــــأن الفضائل والرذائل في حديثه عن 
الخطابة االستداللية،ويضيف الطرابلسي 
أن تأثير أرسطو في كتاب قدامة يظهر 
واضحا في الفصول التي عقدها للحديث 
عن الظواهر البالغية التي تقترب بشكل 
أو بآخر من «باب العبارة» في خطابة 
أرســـــــــطو. لكن يؤكد الطرابلسي بأنه ال 
يجـــــــــب المبالغة والمغاالة في تأثر قدامة 
بأرسطو، إذ من الثابت أنه لم يكن يعرف 
اليونانية وال الســـــــــريانية، وهذا ما يفسر 
لنا عدم تشـــــــــبع قدامة بالفكر اليوناني، 
لعدم وضوح أفكار أرسطو في الترجمات 
العربية القديمة، وربما سبب اتهام قدامة 
بهذا التأثر جاء مبنيا على اتهام ســـــــــابق 
البن المعتز، والحقيقـــــــــة أن قدامة ومن 
جاء بعده قـــــــــد تأثروا بكتاب البديع البن 
المعتز، وهذا ما يفســـــــــر أن تهمة التأثر 
وجهت إلى ابن المعتز بشكل غير دقيق، 
ثم ســـــــــرت هذه التهمة إلى أولئك الذين 
تأثروا بابن المعتز، فكانت األحكام بعد 
ذلك قائمة على أســـــــــاس هش ال يمكن 
الجزم بنـــــــــاء عليها بأن البيان العربي قد 
تأثر في بدايات تشـــــــــكله وتكونه بالفكر 

األرسطي.
bflbnÅÎ يمكن القول أن الترجمات العربية 
القديمـــــــــة لكتابي أرســـــــــطو والتلخيصات 
التي بنيت عليها لم تحمل أفكار أرسطو 
بشـــــــــكل واضـــــــــح وٕانما كانـــــــــت ترجمات 
مشـــــــــوهة غير منضبطة، وبالتالي كان 
فهم القدماء لهذه األفكار فهما مشـــــــــوها 
ال يتطابق وفلســـــــــفة أرسطو، إضافة إلى 
أن كتابات أرســـــــــطو قد كتبت في ثقافة 
أخـــــــــرى وعالجت فنونا لـــــــــم تكن معروفة 
عنـــــــــد العرب، وهذا مـــــــــا يجعل فهم تلك 
أكثـــــــــر اضطرابا،وهذا ما يبرئ  األفكار 
التأصيلية األولى من  البيانية  الدراسات 
تهمة التأثر، ولم يظهـــــــــر التأثر بالفكر 
اليوناني إال في عصور متأخرة بعد أن 

استوت البالغة على عودها واستقرت.
ZâÖbñ‡�€a

-نقـــــــــد الشـــــــــعر عنـــــــــد العـــــــــرب حتـــــــــى 
الهجري،أمجـــــــــد  الخامـــــــــس  القـــــــــرن 
الطرابلســـــــــي،ترجمة: إدريس بلمليح،دار 

توبقال، الدار البيضاء، ط1،1993.
-1نقد اشـــــــــعر عند العـــــــــرب حتى القرن 
الخامس الهجري،أمجد الطرابلسي،ترجمة: 
توبقال،الـــــــــدار  بلمليـــــــــح،دار  إدريـــــــــس 

البيضاء،ط1،1993،ص87.
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النـــــــــدوُة هذه المتمحورُة حول فكر الفيلســـــــــوف 
عبـــــــــد الوهاب المســـــــــيري في قضيـــــــــة األنثى 
والـــــــــذي أودعه كتاَبـــــــــُه «قضية المـــــــــرأة بين 
التحريـــــــــر والتمركز حول األنثى» أجابتنا عن 
هذه األســـــــــئلة كّلها من خالل فصول الكتاب 
الثمانيـــــــــة، والتي  لضيق الوقتلم نســـــــــتطع أن 
نناقش منها إّال أربعَة فصوٍل، في حين أرجأنا 
مناقشـــــــــة األربعة الباقية إلى األســـــــــبوع القادم 

بحول اهللا...
الفصــــــل األول: «بين اإلنســـــــــان واإلنســـــــــان 

الطبيعٌي»:
إّن حركـــــــــة التمركز حول األنثى حركٌة جديدة؛ 
ال باعتبـــــــــار أّن األنثـــــــــى لم تتحـــــــــرك قبُل عبر 
التاريـــــــــخ بأية طريقة كانـــــــــت لتطالب بحقوقها 
ولكن باعتبار المضامين الجديدة التي تحملها 
هذه الحركة الجديـــــــــدة اليوم؛ فهي تندرُج تحت 
حـــــــــركات الحقوق الجديدة، وهـــــــــذه األخيرة من 
منتحات ما بعد الحداثـــــــــة والمادية والعلمانية؛ 
العلمانيُة القائلُة بأن المبدأ المنظم للكون ليس 
منزها عنه وال مفارقا له وٕاّنما من ينّظم الكوَن 
حـــــــــالٌّ فيه، ماديٌّ منه؛ فاإلنســـــــــاُن في النهاية 
محصـــــــــوٌل ماديٌّ محض، ولقـــــــــد مرت العلمنة 

بمتتالية ُخماســـــــــية حددها المفكر عبد الوهاب 
المسيري كمايلي:

الهيومانية:  الواحدّية  المشـــــــــتركة/  اإلنســـــــــانية 
اإلنسانباختالفه الفكري والجغرافي والديني سيد 

للكون ومركٌز له ومتحكم فيه ومتجاوٌز له
 الواحدية اإلمبريالية: ظهرت الثنائية العدائية 
(األنا/ واآلخر) وبـــــــــدأت الحروب والرغبة في 

التسلط على اآلخر واالمتالك...
الثنائيـــــــــة الصلبـــــــــة: بين اإلنســـــــــان والطبيعة؛ 
فتزاحم االثنان وتقافزا الحتالل مركز المركزّية 

الكونية.
الواحدية الصلبة: حين تمكنت الطبيعة/ المادة 
من تحييد اإلنســـــــــان عن المركز واحتوائها له؛ 
فكان جزًءا منها؛ ال يتجاوزها وال يكوُن موجودا 

إّال في نطاقها.
 الواحديـــــــــة الســـــــــائلة: حيـــــــــن تفقـــــــــد الطبيعة 
مركزها ويصبُح النســـــــــبّي هـــــــــو الُمطلق الوحيد 
والتغّير هـــــــــو نقطة الثبات الوحيدة،  فتتصاعد 
معدالت الحلول والتفكيك حتى يفقد كل شيء 

مالمحه...
الفصل02: المساواة والتسوية:

هدفت الفلســـــــــفة الغربية إلـــــــــى تقويض مقولة 
اإلنسان وتطويقه داخل إطاِر مادية محسوسة 
مقيتة؛ فســـــــــّوتُه بكّل شـــــــــيء فيهـــــــــا؛ بالحيوان 
التاريخ ورفضته  والنبات واألشياء...، ونبذت 
حتـــــــــى طالبت باالنفتاح علـــــــــى التجريب غير 
المحدود؛ باعتبار العقل صفحة بيضاء ولوحا 
فارغاكما يقول جون لوك، كما دعت إلى تقديم 
الحقـــــــــوق الفردية على المصلحة الجامعة وٕالى 

فكرة األقليـــــــــات في المجتمع؛ حين يصبح هذا 
األخير أقليـــــــــاٍت ال غالبيَة فيه؛ فيفقُد مرجعيته 
النهائية التي يستند إليها لتحديد مبادئه ونظاَمُه 

الواحد المشترك الذي ينظمه...
الفصل 03: «الســـــــــياق الحضـــــــــاري المعرفي 
لحركتي  تحرير المرأة والتمركز حول األنثى»

كما أســـــــــلفنا الذكر فإن حـــــــــركات تحرير المرأة 
القديمة مختلفٌة عنهـــــــــا حديثا؛ ومثاُل اختالف 
هاتين الحركتين خالل اإلنســـــــــانية المشـــــــــتركة 
وغيرهـــــــــا من المراحـــــــــل كاإلمبرياليـــــــــة الفردية 
والثنائية الصلبـــــــــة والواحدية الصلبة والواحدية 
السائلة واضح؛ فهي داخل منظومة اإلنسانية 
المشتركة إنســـــــــاٌن فاعٌل في المجتمع والتاريخ 
كالرجل؛ فهي فيهـــــــــا تدافع عن حقها الوظيفي 
وتضطلُع بوظيفتها البناءة، وبحقها األســـــــــرّي 
وحّقهـــــــــا كأّم، أما في غيرها مـــــــــن المنظومات 
األخرى فإنهم يحصرون المرأة في جانٍب مادّي 
اقتصادي محض،  ُوُسلّي وســـــــــائليٍّ  جسماني 
وُيعيدون تعريـــــــــف المرأة في إطاٍر جديد؛إطاٍر 
ال يقوُل بوجودها وفاعلّيتها وتحّققها إّال بتحقق 
شرطين أساسسين؛ عملها الخارجّي من جهة 
والعـــــــــودة بالمنفعة المادية مـــــــــن جهة أخرى؛ 
وهما ِشـــــــــّقا المرجعية المادي؛ الكمي والبراني 
الخارجـــــــــي، وفـــــــــي المقابل تراجـــــــــع دور المرأة 

الداخلّي األسرّي والَكيفّي..
الفصل 04: «الواحديـــــــــة اإلمبريالية والثنائية 
الصلبـــــــــة والواحدية الصلبـــــــــة، والتمركز حول 

األنثى»:
لم تكتِف الفلســـــــــفة المادية بخلق ثنائية عدائية 
بين بني اإلنسان (األنا/اآلخر) حتى دعت إلى 

ثنائيات تفكيكية هدامة أخرى ُتفضي بالمجتمع 
إلى التمزق، وألّن األسرة هي أول اللبنات في 
هيكل المجتمع فإن الفلسفة المادية طالت هذه 
اللبة فحاولت تقســـــــــيمها حين دعت إلى ثنائية 
عدائية تفكيكية أخرى (المرأة / الرجل)، إذ سعت 
إلى إثبات اضطهـــــــــاد الرجل والجتمع والتاريخ 
للمرأة بشكٍل شـــــــــامل،فدعت إلى قراءة التاريخ 
مرة أخرى قراءًة ُتثبت مظلومية المرأة، وبدأت 
بمصطلـــــــــح التاريخ في ذاتـــــــــه ففككته وأعادت 
تسميته History؛ المكون من His الذي يعني 
-His الذي يعني قصته، فكان storyهو، و

tory بمعنـــــــــى قصته، وهذابزعمهممن تجليات 
الباطرياركية/ المجتمعات الرجولية،فدعت إلى 
إعادة تســـــــــمية التاريخ بحيث يتوافق مع حقوق 
 Herstory المـــــــــرأة وتحررها، واقترحـــــــــوا لذلك
الذي يعني قصتهـــــــــا، وكذلك فعلوا بخصوص 
كلمة women حين قصدوا إلى إعادة كتابتها 
لتصير womyn؛ ألن األولى تشـــــــــتمل على 
men التي تعني الرجل؛وهذابزعمهمواحدٌة من 
تجليات إمبريالية الرجل حتى لغويا وتســـــــــلطه 
على المرأة، كذلك بالنسبة للخالقسبحانه وتعالى 
عما يصفونقالـــــــــوا بضرورة االبتعاد عن تذكيرِه 
في الخطاب واإلشـــــــــارِة إليه بضمير المذكر، 
وألّن التفكيكية العدائية هذه تهدف إلى الفصل 
الكلّي بين الرجـــــــــل والمرأة فإّنهم حاولوا تطبيع 
حاق واللواط والشذوذ،حتى لقد قالت إحدى  السُّ

:Féminisme «الداعيات إلى ال
-If fiminism is the theory, lesbia»

 nisme is the practice
حاق هو  إذا كانت الفيمينيزم هي النظرية فالسُّ

التطبيق!!!!
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عالم فذ وأديب كبير وشـــــــــاعر ُمجيد وصحافي 
المـــــــــع ورحالة جوال، جزائري األصل تونســـــــــي 
المولد مصري اإلقامة والوفاة، تولى مشـــــــــيخة 
األزهر خـــــــــالل (1954-1952). هذا العالم 
الُهمام الذي مأل الدنيا وشـــــــــغل الناس في حياته 
بخطبه ودروسه ومحاضراته ومواقفه الشجاعة 
ومؤلفاتـــــــــه العلميـــــــــة الرائدة ومقاالتـــــــــه المتميزة 
ومعاركـــــــــه األدبيـــــــــة الذائعة وتنقالتـــــــــه ورحالته 
المختلفـــــــــة، ال يعرفه كثيرون من طلبة العلم في 
وطنه األصل الجزائر وال في موطن مولده تونس 
وال في موطن إقامته مصر، وال في غيرهما من 
البالد العربية واإلسالمية، ولم يطلعوا على آثاره 

العلمية والفكرية.
أول ما قرأُت لـــــــــه، وكنت في المرحلة الثانوية، 
كتـــــــــاب (القياس في اللغة العربية) الذي أعادت 
نشره المؤسسة الوطنية للكتاب في الجزائر سنة 
1986م. وأول ما قـــــــــرأُت عنه، وأنا طالب في 
الجامعة، كتاب (محمد الخضر حسين: حياته 
وآثاره، 1873 م – 1958م) للباحث التونسي 
محمد مواعدة والذي أصدرته الدار التونســـــــــية 

للنشر سنة 1974م.
ثم أتيح لي بعد ذلك أن أطلع على بعض آثاره 
المتفرقة التي كان ينشرها في كتب مفردة على 
مدى سنوات عديدة ابُن أخيه المحامي األستاذ 
علي الرضا الحســـــــــيني المقيم في دمشق، هذه 
الكتب تم جمعها بعد ذلك في موســـــــــوعة أعمال 
كاملة من خمسة عشر مجلدا صدرت طبعتها 
األولى عن دار النوادر في دمشق وبيروت سنة 

1431هـ، 2010م.
هذه الموســـــــــوعة الكاملة ألعمال الشيخ محمد 
الخضر حســـــــــين رحمـــــــــه اهللا، تعتبر مصدرا ثرا 
ومعينـــــــــا غزيرا لمختلف فنـــــــــون المعرفة اللغوية 

والشرعية واألدبية والتاريخية.
ففيها العلوم الشـــــــــرعية من تفســـــــــير وفقه ودعوة 
وتربية، في مؤلفات عديدة تحمل عناوين «أسرار 
التنزيل» في التفسير، «بالغة القرآن»، «دراسات 
في الشريعة اإلسالمية»، «الشريعة اإلسالمية 
صالحـــــــــة لكل زمـــــــــان ومـــــــــكان»، «محاضرات 
إســـــــــالمية»، «الدعوة إلى اإلصالح»، «رسائل 

اإلصالح»، «الهداية اإلسالمية».
وفيها الســـــــــيرة النبوية الشـــــــــريفة وتحليل أحداثها 
واســـــــــتخالص العبر والدروس منها، في كتاب 

«محمد رسول اهللا وخاتم النبيين صلى اهللا عليه 
وسلم».

وفيها الدفاع عن اإلسالم ضد التيارات المعادية 
من إلحاد وبهائية وقاديانية وغيرها.

وفيها العلـــــــــوم اللغوية، في دراســـــــــات من قبيل 
«القياس فـــــــــي اللغة العربية»، «دراســـــــــات في 

اللغة»، «دراسات في العربية وتاريخها».
وفيها الدراســـــــــات األدبية، ومنهـــــــــا «الخيال في 

الشعر العربي».
وفيها الردود العلميـــــــــة، مثل «نقض كتاب في 
الشـــــــــعر الجاهلي لطه حسين»، و»نقض كتاب 

اإلسالم وأصول الحكم لعلي عبد الرازق».
وفيهـــــــــا القصائد الشـــــــــعرية الماتعة، في «ديوان 

خواطر الحياة».
وفيها البحوث التاريخية والمواقف السياســـــــــية، 
كمـــــــــا في «تونس وجامـــــــــع الزيتونة»، و«جبهة 

الدفاع عن إفريقيا الشمالية».
وفيها البحـــــــــوث المتنوعة، والمذكرات والتجارب 
الشـــــــــخصية، وتراجم الرجـــــــــال، كما في «هدى 
ونور»، «مذكرات من أوراق اإلمام»، «أحاديث 

في رحاب األزهر»، «الرحالت». 
تراث علمي وأدبي وتاريخي وفكري زاخر، األدب 

فيه علم والعلم فيه أدب، فالبحوث والدراســـــــــات 
العلمية صيغت في قالب أدبي جذاب وأسلوب 
رفيع يمتع العاطفة وُيروي الوجدان، والدراسات 
األدبية صيغت بأســـــــــلوب علمـــــــــي ُيقنع العقل 

وُيثري المعرفة.
ولذلك، فقد اتخذُت من هذه الموســـــــــوعة مصدرا 
أرجـــــــــع إليه مرة بعد مـــــــــرة ألزداد علما ومعرفة، 
وفي كل مرة أزداد إجالال وٕاكبارا لهذا العالم الفذ 
الذي اســـــــــتطاع أن ينتج كل هذه اآلثار العلمية 
واألدبية الفريدة على الرغم مما عاناه من متاعب 
وما واجهه من صعاب وما خاضه من معارك 
ومـــــــــا تواله منفردا من مســـــــــؤوليات تنوء بحملها 
المؤسســـــــــات الكبيرة. كما أزداد تقديـــــــــرا وٕاكبارا 
للجهد الضخم الذي بذله ابن أخيه األستاذ علي 
الرضا الحسيني في تتبع هذه اآلثار التي كانت 
متفرقة مشتتة وجمعها في موسوعة واحدة سهلة 

ميسورة.
يبقى على شبابنا وباحثينا وطالبي العلم والمعرفة 
عموما أن يتجهوا صوب هذه الموسوعة لينهلوا 
منهـــــــــا ما ُيغني ثقافتهم وُيروي ظمأهم من علوم 
ومعارف شـــــــــرعية ولغوية وأدبية وتاريخية، وهم 

واجدون فيها الكثير من ذلك إن شاء اهللا.
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أشـــــــــار الدكتور محمد ملهاق، البيولوجي 
السابق في مخابر التحليل الطبية، والباحث 
في علم الفيروسات، أن الفيروسات تتميز 
بــــــــــ: «التحور والتطـــــــــور والتغير» وهذا ما 
يســـــــــمى بـ «الطفرات»، مشيرا إلى الطفرة 
التي ظهرت مؤخرا فـــــــــي بريطانيا، مؤكدا 
أنها ســـــــــاللة من نفس عائلـــــــــة كوفيد 19، 
حيث أن هذه الســـــــــاللة الجديدة هي أكثر 
قابلية لالنتقال إذ تنتشر بوتيرة أسرع، غير 
أنه ال يؤثر علـــــــــى العالجات واللقاحات، 
وحســـــــــب الدكتور أن هذا الفيروس ال يزال 
للقاح ويتميز بنفس الخصائص  يستجيب 
المناعية، وفيما يخـــــــــص ما يتداول حول 
تسمية «كوفيد 20» قال الباحث في علم 
الفيروســـــــــات، أن الساللة الجديدة ليست بـ 
«كوفيد 20» بل هـــــــــي تابعة لنفس عائلة 

«كوفيد 19».
وأوضـــــــــح أيضا الدكتور محمد ملهاق دور 
بمتابعة  المكلفـــــــــة  العلمية  اللجنـــــــــة  خبراء 
ورصد تفشي وباء كورونا في عملية انتقاء 
اللقاح األنسب حسب المعطيات الميدانية 
والموافق لإلمكانيات اللوجيستيكية المتوفرة 
في الجزائـــــــــر والمتعلقة بعمليـــــــــة التخزين 

والتوزيـــــــــع والنقـــــــــل باعتبـــــــــار أن اللقاحات 
المتوفرة هي بتكنولوجيات مختلفة، وأضاف 
البيولوجي محمد ملهاق أن للجنة العلمية 
المكلفة بمتابعة ورصد تفشي وباء كورونا 
إمكانيات تمكنها من التقييم العلمي الدقيق 

لهذه اللقاحات.   
وذكر أيضا الدكتور أنـــــــــه بتعدد المخابر 
والتســـــــــابق في إنتاج اللقاح إال أن المخبر 
الوحيد الذي نشر بحثه في المجلة العلمية 
وتبنته كذلك منظمة الصحة العالمية التي 
لها خبراء وطـــــــــرق للتوثيق والترخيص هو 
لقاح «أســـــــــترازينيكا» الذي طورته شـــــــــركة 
األدوية البريطانية «أسترازينيكا» بالشراكة 

مع جامعة أوكسفورد. 
وفيما يخـــــــــص المعايير وآليـــــــــات اختيار 

اللقـــــــــاح والمتعـــــــــارف عليها فـــــــــي كل دول 
العالم، وحســـــــــب المتحـــــــــدث هي «األمان 
والفعاليـــــــــة في الحمايـــــــــة» مضيفا أنه عند 
اختيـــــــــار اللقاح يجب أن يكون أقل خطورة 
على الصحة من خالل األعراض الجانبية 

والمضاعفات الثانوية، في نفس الســـــــــياق 
قال أنه ال يوجد لقاح ال يؤثر على الصحة 
فجلهـــــــــم لهم أعـــــــــراض خفيفـــــــــة «كالحمى 

والصداع الخفيف». 
كما تحـــــــــدث البيولوجي محمد ملهاق عن 
آخر مســـــــــتجدات اللقاح في الجزائر مشيرا 
إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون 
وعد بأن الجزائر ستكون من الدول األولى 
التي ستتحصل على اللقاح، ويتجسد هذا 
بعدما أمر الوزير األول عبد العزيز جراد 
بجلب اللقاح مع بداية الســـــــــنة الجديدة في 
شـــــــــهر جانفي، وهذا حســـــــــب الخبير هو 
تجســـــــــيد إلرادة سياســـــــــية بعدما أكد هؤالء 
المســـــــــؤولون على اقتناء اللقاح مهما كان 

سعره. 

@ÒÜ��ÌÜ¶a@Ú€˝��é€aD@ZÚ��ÓΩb»€a@Ú��zñ€a@Ú��‡ƒ‰fl
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CÒä�Óé€a
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الساللة 
الجديدة من فيروس كورونا تنتشـــــــــر بوتيرة 
أسرع، ولكنها «ليســـــــــت خارج السيطرة»، 
داعيـــــــــة إلى تطبيق اإلجـــــــــراءات الصحية 
من خالل االستمرار في االلتزام بإجراءات 
الوقايـــــــــة من كوفيـــــــــد19-، وذلك لمواجهة 
هذه الساللة الجديدة من فيروس كورونا، 
وأكدت المنظمة التابعة لألمم المتحدة أن 
هذه الســـــــــاللة «ليســـــــــت خارج السيطرة»، 
وحسب منظمة الصحة العالمية أن كل 10 
أشـــــــــخاص مصابين بالساللة الجديدة من 
الفيـــــــــروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 15 
آخرين في المتوســـــــــط، في حين أن معدل 
المعروفة سابقا  العدوى بالسالالت  انتقال 

في بريطانيا يصل إلى 11 شخصا.
وفي نفس الســـــــــياق قال مايك رايان، كبير 
خبراء الطوارئ فـــــــــي المنظمة في مؤتمر 

صحافـــــــــي عبر اإلنترنـــــــــت: «يتعين علينا 
أن نقيـــــــــم توازنا ومن المهـــــــــم للغاية إبالغ 
الجمهور بحقيقة األمـــــــــر، لكن من المهم 
أيضـــــــــا أن نقول إن هذا جـــــــــزء عادي من 
تطور الفيروس»، ويضيف قائال: «توافر 
القدرة على تعقب فيروس بهذا القرب بمثل 
هذا االهتمـــــــــام، بمثل هذه الطريقة العلمية 
وفي وقت مناســـــــــب، هو تطـــــــــور إيجابي 
حقيقي للصحة العامـــــــــة العالمية، والدول 
التي تفعل هذا النوع من المراقبة تســـــــــتحق 
الثنـــــــــاء»، وقال مســـــــــؤولو منظمة الصحة 
العالمية إن تحورات فيروس كورونا حتى 

اآلن أبطأ بكثير من اإلنفلونزا». 
وقالـــــــــت ماريا فان كيرخوف، كبيرة الفنيين 
في منظمة الصحـــــــــة العالمية، إن العلماء 
يبحثون مســـــــــألة تصدي األجسام المضادة 
في الجســـــــــم للفيروس، وٕانها تتوقع النتائج 

في األيام واألسابيع المقبلة. 
وفي نفس الســـــــــياق أضـــــــــاف الخبراء أنه 
من المتوقع أن تتعامل اللقاحات المطورة 
لمكافحة كوفيد19- مع السالالت الجديدة 
أيضا، على الرغم من أن الفحوص ُتجرى 
حاليا للتأكد من هذا األمر، وحسب الخبراء 
أنه تم رصد نســـــــــخة مماثلة من الســـــــــاللة 
البريطانية في جنوب إفريقيا، إذ تم العثور 
عليها لدى 90 في المائة من العينات التي 
خضعت لتحليـــــــــل المتواليات الجينية، منذ 
منتصف نوفمبر الماضي، ويشعر العلماء 
بقلـــــــــق إزاء الطفرة، لكنهـــــــــم يقولون إنها لم 
تكن أمرا مفاجئا، بل متوقعا، الســـــــــيما أن 
الباحثيـــــــــن رصدوا اآلالف مـــــــــن التغييرات 
المجهرية في الفيروس وهو يجوب العالم 
بأكمله، وحســـــــــب منظمة الصحة العالمية 
أنها تتوقـــــــــع الحصول قريبا على مزيد من 
التفاصيل والمعلومات الدقيقة عن الساللة 

الجديدة من فيروس كورونا. 
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 ø مستهّل كتابه الذي نتوّلى عرضه، يؤّكد
َخ الُبعد العالمي في  أوغو ديّسي أّن ترسُّ
بعيد، سبقته  تاريخ  إلى  يعود  الثقافة هو سياق 
مراحل تمهيد تعود إلى عهود سالفة، فليس خافيا 
ما لألديان من دوٍر بارٍز في ذلك المسار، سيما 
مع "األديان المنادية بالخالص". ويبدو الطابع 
العالمّي متجّليا في اإلسالم بشكل واضح، فقد 
من  حثيثا  تطّورا  اإلبراهيمّي  الدين  هذا  شهد 
حيز مّكة البدئّي إلى مختلف أصقاع العالم في 
ظرف وجيز، وبما لم تعهده أديان من الحاضنة 
الحضارية نفسها. فما ُيالَحظ من تطّوٍر متسارِع 
مع اإلسالم وامتداٍد على نطاق عالمّي، نرصد 
اليوم شبًها له مع الجماعات الدينية ذات المنزع 
هذا  "البنتكوستاليين"،  غرار  على  المسيحّي، 
اإلفريقية،  المالمح  ذي  البروتستانتي  المذهب 
الراهن  الوقت  في  أتباعه  عدد  يناهز  والذي 
نصف المليار؛ وكذلك "شهود يهوه" الذين يناهز 
تبلغ  الذين  17 مليونا، وأتباع مورمون  عددهم 
أعدادهم قرابة 15 مليونا، يعيش 9 ماليين منهم 
خارج الواليات المتحدة، وهي أمثلة جلية للتدّين 

المعوَلم.
تداعيات  الكتاب  يتناول  األول  المحور  ضمن 
ِالتقاء األديان، حيث يخّلف ذلك االلتقاء، بموجب 
السياق العولمي، ثالث حاالت: في مستوى أّول 
نقف على ظاهرة االستبعاد، حيث ُيصّر الدين 
السائد على احتكار المكان رؤيويا ومؤّسساتيا، 
فيضّيق على الوافد والمناِفس؛ وفي مستوى ثان 
َيقَبل الديُن الغالب االعتراَف بذلك القادم بشروط، 
وذلك ضمن إطار يحّدده ويضبطه، وهو قبول 
الّسائد  مشروط؛ وفي مستوى ثالث، يقّر الدين 
وبتساوي  بالتعددية  التاّم  باالعتراف  والّشائع 
الفرص داخل الفضاء االجتماعي، وهو خيار ال 
زال يشّق طريقه ببطء. فعلى سبيل المثال، ما 
انفك الهوت األديان المسيحّي في جدل داخلي 

من حيث اإلقرار بنّدية اآلخر أو رفضه.
العولمة  ُتفرزه  ما  يخفى  ال  األجواء  تلك  في 
من أثٍر نسبّي في النظر لألديان، حيث ُيخيَّل 
وهي  ومتماثلٌة،  متساويٌة  األديان  أّن  للبعض 
ِوفق  األمور  على  للحكم  تركن  اختزالية  نظرة 
الظاهر، وهو ما يتحّدث عنه جورج فان بالت 
وتدّني  االعتقادات  في  الثقة  تراجع  من  كامبل 
الوضوح للهوية الدينية الذاتية مرفوق بشيء من 
بأّن  األمر  را  مفسِّ المعتقدات،  رؤية  في  الخلط 
المجتمعات كانت إلى عهٍد قريب تعيش نوًعا من 
العزلة الدينية، يقَنع فيها كّل طرف بما لديه، وٕاذا 
بها تجد نفسها أمام تقاُرب مفروض. فعلى سبيل 
المثال كانت عوالم الشرق األقصى، وٕالى غاية 
الرّحالة  قّلة من  ِقبل  قريبة، معروفًة من  عهود 
التواصل  ُفرص  لهم  أتيحت  مّمن  الّدارسين  أو 
العولمة،  ضغوط  تزايد  ومع  العوالم،  تلك  مع 
األوساط  في  بالفعل  حاضرة  العوالم  تلك  باتت 
التواصل، وهو  األوروبية وناشطة عبر وسائل 
نمط جديد من التنافس بات يزاحم المعتقد الذاتي. 
والواقع أّن الحضور المباغت لألديان في بعض 
المجتمعات، وبدون تأهيٍل كاف حْوَله، قد خّلف 
نراه  المؤمنين،  أوساط  في  االرتباك  من  نوًعا 
المعتقدات  تجاه  المتسرّعة  األحكام  في  أحيانا 
المغايرة، وفي انتشار الفوبيا من بعض األطراف 
الدينية. فعلى سبيل المثال خّلفت أحداث الحادي 

عشر من سبتمبر ريبًة وتوّجسا تجاه المسلمين 
في األوساط الغربية، وهو ما ساهم في انتشار 

ظاهرة اإلسالموفوبيا.
أجواء  نحو  أحيانا  تدفع  العولمَة  أّن  شك  فال 
التشّدد، تسير بخالف ما هو منتَظر، في  من 
المهيِمن تجاه  للّدين  حال غياب رؤية واضحة 
األديان األخرى، وال سيما لّما يفتقد دين المكان 
رؤية منفتحة وخّطة جوهرية. َتنُتج ضمن ذلك 
السياق حالة من الرفض لآلخر تفتقر إلى مبّرر 
واقعي، يتصّور بمقتضاها الديُن المهيِمن وعَيه 
المعبِّر عن طبيعة األشياء.  الوعي  بالدين هو 
وما نشهده من استبعاد لآلخر، ومن تشّدد إزاء 
المغاير، ليسا في الواقع بفعل العولمة؛ بل بفعل 
الجديد  للسياق  المهيِمن  الدين  استعداد  عدم 
نطاق  على  التدّين  بمسارات  يتحّكم  بات  الذي 

عالمي.
في المحور الثاني يحاول الكاتب تناول مسألتي 

ِحراك األديان والحركات الفكرية 
بحٍث  على  واعتمادا  الناشئة. 
صادٍر عن "منظمة ِبُيو لألبحاث" 
سنة  اإليمان"  "حركة  بعنوان 
"مدخل  كتاب  يستعيد   ،2012
حراَك  والعولمة"  األديان  إلى 
إذ  الراهن.  التاريخ  في  األديان 
تمّس موجات الهجرة جانبا مهّما 
من المسيحيين، تبلغ نسبته 49 
بالمئة من مجموع الحراك الديني 
المسلمون  يِليهم  العام،  العالمي 
بنسبة 27 بالمئة، في حين يحوز 
الهندوس نسبة 5 بالمئة، وتصل 
بالمئة،  البوذيين 3  نسبة حراك 
الدول  لتبقى  بالمئة.   2 واليهود 
التي يِفد منها معظم المسيحيين: 
المكسيك بـ 12 مليونا، وروسيا 
بـ 8 ماليين، وأكرانيا بما يقارب 

5 ماليين. وفي حال المهاجرين المسلمين تحوز 
بلدان المشرق العربي فلسطين وسوريا والعراق 
الرقم األعلى بزهاء خمسة عشر مليونا تقريبا، 
وكّل من الباكستان وبنغالديش والهند بأكثر من 
أغلب  يبقى  حين  في  بلد؛  لكّل  ماليين  ثالثة 
البوذيين قادمين من فيتنام والصين بعدد يفوق 
المليون لكّل بلد؛ وتتقاسم روسيا وأكرانيا مليونا 
من يهود الخزر. وفيما يخّص ِقْبلة تلك التدّفقات 
تبقى أوروبا المقصد المحبَّذ بنسبة 38 بالمئة، 

تليها أمريكا الشمالية بنسبة 34 بالمائة.
تطّور  يخّص  فيما  بّينا  العولمة  تأثيُر  يجلو 
كانت  أن  بعد  اإليمانية"،  النسوية  "الحركات 
تلك الحركات حكرًا على التوّجهات االجتماعية 
للموروث  االنتقادي  المنزع  ذات  أو  العلمانية 
النشاط  اليوم ظاهرَة تعّزز  الديني. حيث نشهد 
النسوي اإليماني، وذلك بفعل العدوى المستفِحلة 
العقود  في  المرأة  خاضت  فقد  العولمة.  جراء 
األخيرة تنافسا مع الرجل على األدوار الدينية، 
أيضا،  لها  مالذا  تمّثُل  األديان  أّن  لتكتشف 
وأحيانا سبيال للتحّرر حين ُتقصى من اإلمساك 
استطاعت  والسياسية.  االقتصادية  بالسلطتين 
ُتطّور كاريزميتها  أن  التحول  المرأة ضمن هذا 
لم  التي  الدينية،  معارفها  ُتنّمي  وأن  الخاصة 
في  ساهمت  والتي  الالئق،  باالعتراف  تحظ 
إثراء اإلنتاج الرمزي لعديد األديان سابقا والحقا. 
يورد أوغو ديّسي ضمن هذا السياق التشكيالت 
الّدينية النسوية، ويعرِّج على التجارب الصوفية 
المقّدس  التعبير عن  للمرأة فرصة  التي أتاحت 
من منظور نسوي، سواء كان ذلك في اليهودية 
أو المسيحية أو اإلسالم. فهناك ما يشبه العدوى 
التاريخ  في  المتدّينات  النساء  بين  تستشري 
وأدوار  مواقع  إلى  للصعود  تهدف  المعاصر، 

كانت في ما مضى حكرًا على الرجال، خصوصا 
تلك األدوار التي يضطلع فيها الذكور بالسلطة 
الدينية بشكٍل حصري. هذا وقد شهدت النسوية 
البروتستانتية،  األوساط  في  تطّورا  اإليمانية 
كراعية  للمرأة  الدينية  المهاّم  إسناد  بات  حتى 
مهّمة  لتوّلي  إليه  تتطّلع  ما  كذلك  أو  شائًعا، 
األسقف. وفي األوساط الكاثوليكية يسود جدٌل 
حول توّلي النساء مهّمة الكهانة وٕاقامة القّداس. 
الحاخامة  المرأة  إلى  السياق  هذا  نشير ضمن 
داخل بعض الجماعات اليهودية اإلصالحية في 
الواليات المتحدة، ناهيك عن بعض المحاوالت 
وأستراليا  المتحدة  الواليات  في  المحتَشمة، 
للتقّدم  المسلمات  النساء  من  ثّلة  مع  وأوروبا، 

لإلمامة في المساجد.
من جانب آخر يتطّرق الكتاب إلى آثار العولمة 
إلى  بالتحّول  أكان  الديني،  التحّول  ظاهرة  في 
معتَقد جديد أو باالرتداد عن الدين القديم. فقد 
في  األديان  بين  التقارب  ساهم 
تعزيز الترّحل من دين إلى دين، 
المالمح  واضح  يبدو  ما  وهو 
الغربية. كان عالم  في األوساط 
األنثروبولوجيا توماس كسورداس 
رئيسة  أشكال  أربعة  حّدد  قد 
النتقال الرساالت الدينية: العمل 
واإلعالم،  والحراك،  الدَّعوي، 
بين  التواصل  وبفعل  والهجرة. 
المسيحية واإلسالم في المجتمعات 
الغربية، جراء الهجرة، ولَّدت تلك 
منتَظرة  غير  ظواهر  األوضاع 
أعداد  اهتداء  في  أساسا  تجّلت 
مهّمة من أتباع الديانة المسيحية 
إلى اإلسالم، بما يفوق كثيرا عدد 
هذه  تاَبع  المسلمين.  الناكصين 
الظاهرة عالم االجتماع اإليطالي 
بحٍث  َأِليافي من خالل  ستيفانو 
مميَّز بعنوان: "المسلمون الجدد.. المهتدون إلى 
اإلسالم"، تطّرق فيه إلى أثر حضور المهاجرين 
المسلمين في الوسط اإليطالي. فقد ساهم ذلك 
وما  مصاعب  من  تتخّلله  ما  رغم  الحضور، 
االعتراف  عدم  ظّل  في  عراقيل،  من  يجابهه 
في  إيطاليا،  في  الثاني  المعتقد  اإلسالم  بدين 
إمداد الكاثوليكي اإليطالي بنموذج معيش حّي 
عن اإلسالم والمسلمين. األمر ذاته يحدث في 
جانب آخر، حيث يتواصل توّسع "شهود يهوه" 
في إيطاليا من خالل جذب ألوف الكاثوليك نحو 
وذلك  المتحدة،  الواليات  وافدة من  دخيلة  ِنْحلة 
بفعل النشاط الحثيث ألفراد هذا التنظيم، حيث 
بالتردد  المنزلي  التبشير  إتيان  عن  يتوانون  ال 
غياب  في  كان  وٕان  بيًتا،  بيًتا  المساكن  على 
االعتراف بـ"شهود يهوه" على نطاق مؤسساتي.

ضمن القسم األخير من الكتاب يتناول الكاتب 
إذ  للمؤمنين.  التوّحد  التشّتت ومسَتْوجبات  واقع 
أساليب  طّورت  قد  العولمة  تفاعالت  أّن  يبدو 
مبتَكرة أيضا في استيعاب اآلخر ضمن استراتيجية 
الحوار. فقد تبيَّن أّن "حوار األديان" هو منهج 
ناجح في تذليل عوائق التقارب، لكن يبقى وسيلة 
وتنظيميا  مؤّسساتيا  األقوى  الطرف  بيِد  فاعلة 
البدايات  تعود  وتاريخّيا  إليه.  يصبو  ما  لبلوغ 
األولى لتجربة حوار األديان في العصر الحديث 
العالمي  البرلمان  انعقاد  مع   1893 العام  إلى 
مسيحية،  المبادرة  كانت  شيكاغو.  في  لألديان 
حضرها لفيف من ممّثلي األديان العالمية، غير 
أّن شكل الحوار السائد حينها طغى عليه طابع 
المونولوغ الذاتي. مع ذلك دّشن ذلك الّلقاء بداية 
تواصل المسيحية مع أديان العالم. في أعقاب 
تلك التجربة ُعقد "مؤتمر المبّشرين العالمي" في 
إدنبرة بالمملكة المتحدة سنة 1910، تاله مؤتمر 

أن  إلى   ،1928 سنة  القدس  مدينة  في  آخر 
اتضحت معالم ذلك التمّشي في مجمع الفاتيكان 
الثاني، وهو ما عّولت الكنيسة الكاثوليكية عليه 
في التواصل مع أديان العالم بوصفه األسلوب 

األمثل لترويج الرسالة المسيحية.
يبدو أتباع األديان اليوم، سيما في جنوب العالم، 
تحت وطأة التحوّالت العالمية، وما لها من أثر 
فال  واالجتماعية.  االقتصادية  أوضاعهم  على 
يخفى الطابع الليبرالي الطاغي للعولمة، وهي في 
الواقع عولمة لرأس المال وللتوّسع الرأسمالي. يجد 
أتباع األديان من مختلف التقاليد الدينية أنفسهم 
اجتماعي،  مستوى  على  قاهرة  أوضاع  داخل 
األديان  أتباع  من  بالماليين  دفع  الذي  األمر 
المادية  ظروفهم  تحسين  عن  والبحث  للهجرة 
واالجتماعية. ال يحظى األثر السلبي للعولمة، 
سيما من ناحية اقتصادية واجتماعية، باالهتمام 
التنّبه  كان  وٕان  األديان،  قادة  ِقبل  من  الالزم 
لذلك والتحذير من تداعياته قد بدأ يلوح. فهناك 
حديث على انفراد بين األديان عن تلك اآلثار 
السلبية للعولمة، فقد أثيرت المسألة في الكنيسة 
الرسولي  اإلرشاد  في  الشأن  كما  الكاثوليكية 
"فرح اإلنجيل" وفي الرسالة البابوية العامة "كْن 
للبابا فرنسيس، في حين يخفت األمر  مَسبَّحا" 
بين سائر أديان العالم األخرى. فلم نشهد تطّورا 
لنشاط جماعي بين ممّثلي األديان لتداول اآلثار 
السلبية للعولمة على المؤمنين سيما من ناحية 
اجتماعية، األمر الذي دفع ببعض الشخصيات 
الدينية الحازمة لالنخراط في ُأطر نضالية من 
خارج األديان النتقاد المسارات الخاطئة للعولمة. 
بدا ذلك جليا في مشاركة رُجلْي الدين المسيحيين 
ليوناردو بوف و فراي بيتو في أنشطة "المنتدى 
االجتماعي العالمي" المناهض للعولمة. يسّجل 
عدم  بشأن  الدينية  للمؤسسات  انتقادا  الكتاب 
للعولمة،  المباشرة  انخراطها في مواجهة اآلثار 
وتفّشي  المديونية  ومسألة  البيئية  األزمة  مثل 
البطالة، وهي قضايا عويصة تؤرق المؤمن، في 
حين ال تزال المؤسسات المعنية بالشأن الديني 
بعيدة عن إدخال تغيير في أجندتها الستيعاب 
اُألخروي  الهاجس  ليبقى  الجديدة،  القضايا 
األوضاع  وتظّل  تصوراتها  على  الطاغي  هو 
االجتماعية حاضرة بشكل ثانوي. مع أّن السياق 
اإلحساس  نوع من  نحو  يدفع  الجاري  العولمي 
الجمعي بوحدة قضايا المؤمنين، وهو ما يشّجع 
على العمل لتذليل العقبات التي تعترض الجميع 
منظور  وأخالقياتهم ضمن  تصّوراتهم  تهّدد  أو 
منحصرا  الديني  الضمير  يعد  لم  إذ  أشمل، 

بفضاء معّين وبرؤية محّددة بل شامال وعاما.
يمّثل كتاب "مدخل إلى األديان والعْولمة" جْرَد 
حساٍب مهّم لألديان مع ظاهرة عالمية ال زالت 
المؤّلف  يضعنا  وتفاعالتها.  آثارها  تفصح عن 
أمام عديد التحوالت التي تسائل األديان، والتي 
والديني  والفقهي  الالهوتي  الّنظر  فيها  َيُعد  لم 
وسط  في  وُيسَتهلك  ضيق  إطار  في  ُيصَنع 

محدود، بل بات خبرة معروضة أمام العالم.
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وألن الغرب هـــــــــو مالك الســـــــــلطة والقوة، فقد 
تحولت حقوق اإلنسان إلى كونية بديهية تلغي 
ثقافة المختلف، فليست مواثيق حقوق اإلنسان، 
المعمول بها في فضاء عالمي موسوم بالتحكم 
السياسي واالقتصادي، تراكما جينيالوجيا غربيا 
حصريـــــــــا، إذ تمت فيها االنزياحات المفهومية 

تعميما على فضاءات اإلنسانية 
المتباينة، فقد تتالت منذ النهضة 
األوروبيـــــــــة، متشـــــــــكلة بحســـــــــب 
لمفهوم  التطـــــــــور األنطولوجـــــــــي 
األنسنة وفق صيرورتها الغربية.

تنبني فلســـــــــفة حقوق اإلنســـــــــان 
على ركيزة، وهي تعويض اإلله 
باإلنسان، على إثر فك المواثيق 
الصلة  ذات  األخالقيـــــــــة  الدينية 
بالماوراء، طبعـــــــــا كان هذا الفك 
بفعل تأثير تاريخي نقدي، مر به 
عصر النهضة األوروبية وصوال 
إلـــــــــى عصر األنـــــــــوار، وٕاذ ذاك 

سيحتل اإلنســـــــــان مركزية التأسيس والتشريع، 
لتنفتـــــــــح معضلة مصدر الحق وطبيعته، وألي 
غايـــــــــة يؤدى هـــــــــذا الحق، ممثلـــــــــة ألحد أهم 
المفارقات التي تطرحها فلسفة حقوق اإلنسان، 

بوصفها بيانا مركزيا عن الحداثة الغربية.
يجب االعتراف بأن ميثاق حقوق اإلنسان، هو 
البديل الذي أمد به عصر األنوار اإلنســـــــــانية 
الغربية، ليكون تعويضا عن الحقوق حســـــــــب 
منظورهـــــــــا الالهوتي المســـــــــيحي. كما كانت 
العقالنية تعويضا عن اإليمان ليتالشى رويدا 
وينتهي مغـــــــــادرا. هي مجموع تعويضات آلت 
إليها حقائق التاريخ الديني الغربي في العصور 
الوسطى، من الواجب تمثلها واعتبارها في كل 
لحظـــــــــة نفكر فيها في العلمانيـــــــــة ومترادفاتها، 
وفي حقـــــــــوق اإلنســـــــــان وطبيعتهـــــــــا، وعندما 
نتمثل مقارنة بين الفضاء األوروبي والفضاء 
اإلسالمي، لننتهي إلى تعميم األنموذج الغربي 
على اإلنسانية، دون اعتبار القيم التي تحرك 

الفضاءات المخالفة.
وٕاذن فالغرو أن المسيحية قد مثلت أنموذجا 

لالتســـــــــامح والتعصب، ولم تكن 
رسالة جون لوك في التسامح إال 
للتشكل  العام  المظهر  بيانا عن 
النسقي لذهنية المسيحي تجاه كل 
العقائد من جهة، وتجاه الشـــــــــيع 
المســـــــــيحية بعضها مع بعض، 
إنها حـــــــــرب الكل ضـــــــــد الكل، 
فكانت المسيحية عامال للكراهية 
بدال عن المحبة كقيمة أخالقية 
تتحـــــــــرك ألجلها عقيـــــــــدة التثليث 
وتدعو إليهـــــــــا، كما يؤكد فولتير 
على ضرورة انحياد الكنيسة عن 
الشـــــــــأنين الخاص والعام، حتى 
تصـــــــــان الحقوق اإلنســـــــــانية، إذ 

ناقش وضع الكنيسة مع العقل، واعتبرها سببا 
مباشـــــــــرا في االنهيارات الكبرى، التي أصابت 
فرنســـــــــا من مظالم وهيمنة للطبقة اإلقطاعية 
وخرق للحقوق على جميع الصعد، بهذا مثلت 
المسارات التي سارت وفقها المسيحية، حركة 

تفعيل االنفصاالت لدى اإلنسانية األوروبية، 
وتشكال لعقلية الكراهية ضد المخالف.

الحاصل أن نمو فكرة حقوق اإلنسان في إطار 
فلســـــــــفي غربي خالص، يرتبط بطبيعة الدين 
المســـــــــيحي في جدله مع التاريـــــــــخ األوروبي، 
وما قامت به منظومة اإلكليروس من انتهاك 
لحق اإلنســـــــــان والمجتمع. فلما انمحى الدين 
ومزق ميثاق العقيدة، لم يجد اإلنسان مساحة 
إال الطبيعة البشـــــــــرية، لتكون مؤسسة التشريع 
للحقوق والواجبات. وهكذا تم تعويض الميثاق 
الديني مع الكنيســـــــــة كمؤسســـــــــة لها إمكانات 
الخالص من الخطيئة والغفران، بميثاق تتخذه 
الذات مع نفســـــــــها، يعنـــــــــي أن يكون مخزونها 
الذاتي هو معين التشريع، خاصة 
أن بناء تعريف اإلنســـــــــان بوصفه 
ذاتـــــــــا فصلت عن اإلله في عصر 
النهضة قد تشرب بالروح الفلسفية 
اليونانية، فقد أمدت السوفسطائية 
النزعة اإلنسانية النهضوية بمقولة 
"اإلنســـــــــان مقياس األشياء جميعا 
الموجـــــــــود منها وغيـــــــــر الموجود"، 
إنســـــــــانيي  عند  اإلنســـــــــان  ليتمثل 
عصر النهضة للذئبية، فكان ذئبا 
إلخيه اإلنســـــــــان، ولـــــــــم يكن العقد 
االجتماعي بيـــــــــن الذوات المهيكلة 
علـــــــــى الذئبيـــــــــة إال نقلة من وضع 
الغريزة إلـــــــــى المحافظة على حق 
الغريـــــــــزة، وهو ما تثيره قيمـــــــــة الحرية وتطور 
مفهومها ثم تطبيقاتها، عبر المســـــــــارات التي 
اتجه فيها ميثاق حقوق اإلنســـــــــان ثم تجلياتها 

الالحقة.
وهكـــــــــذا كانت نظرية العقـــــــــد االجتماعي أحد 
الركائـــــــــز الفلســـــــــفية لتحول الطبيعة البشـــــــــرية 
إلى إرادة إنســـــــــانية عامة لها ســـــــــلطة التشريع 
من ذاتها، وبالتالي ضبط الحقوق وترســـــــــيمها 
من قبل سلطة الشـــــــــعب، وستتأسس القوانين 
الوضعيـــــــــة بديلة، لكي تســـــــــير المجتمع، أما 
مصدرهـــــــــا فهو مـــــــــا يصطلح عليـــــــــه القوانين 
الطبيعية، بمعنى أنها تنحدر من فسخ الميثاق 
مع اإلله المصلوب على الصليب، بعدما أمد 
المؤسسة الدينية بشـــــــــرعية التحكم، وتعويضه 
بالحق الطبيعي الذي يكون ضمن الدولة حقا 

وضعيا.
البشـــــــــرية بمفهومها ماقبل  الطبيعة  ســـــــــتنزاح 
الميثاقي تطورا إلى عقالنية مكتفية بذاتها عند 
كانط، فألفت الكانطيـــــــــة مرجعية فكرية كونية 
تأسيســـــــــا لميثاق حقوق اإلنسان، 
النقديـــــــــة  الفلســـــــــفة  وســـــــــتخلص 
الكانطيـــــــــة إلى تمييز اإلنســـــــــانية 
انفصالية  الحديثـــــــــة بخصائـــــــــص 
عن كل دين، جاعلة من الحرية، 
العقل والرشد البديل المؤسس لهذه 
الوصاية  تعويضا عن  اإلنسانية، 

اإلكليروسية.
بهذا تكون فلســـــــــفة حقوق اإلنسان 
في حداثتها وثيقة الصلة بالتاريخية 
الغربيـــــــــة، وانبثاقا عـــــــــن مفاهيمها 
التي تم صهرها في عالقة جدلية 
بالمنظومة الدينية المســـــــــيحية، ما 
جعل فالسفة معاصرين مثل مشال 
فوكو ولوك فيري يصفان فيلسوف 
الواجب كانط، بفيلســـــــــوف الحداثة ألنه فصل 
بين األبعاد وجعلهـــــــــا ثنائية، العلم واألخالق، 
األخالق والدين، اإلنساني والمتعالي، ليتلبس 
الشخص اإلنساني بروح علمانية ال يدرك فيها 

إال وجوده الذاتـــــــــي المتمثل في العقالنية، هنا 
تنبثق فلســـــــــفة ميثاق حقوق اإلنسان، منفصلة 
عـــــــــن حالة الميثاقية التي تعـــــــــد في المنظومة 
اإلســـــــــالمية صميمية  والتشـــــــــريعية  العقديـــــــــة 

وجذرية.
وٕاذن تكون فلسفة األنوار مؤشرا مرجعيا فكريا 
انبنى عليه ميثاق هذه حقوق اإلنســـــــــان، الذي 
اعتلى مصاف الديانة الكونية، وهي مرجعية 
تتطلب التفكيك، ســـــــــواء فيمـــــــــا تعلق  بمفهوم 
الحق أو مفهوم اإلنســـــــــان. كما تؤشـــــــــر أيضا 
إلى استشرافات أدت إليها هذه المفاهيم يجب 
السؤال عنها، فهل حققت توازنا في الحقوق؟ 
خاصة أن العالم يشـــــــــهد انتهاكا لهذه الحقوق 
ليصبح الحق شـــــــــكال من االغتصاب للحقوق 
اإلنسانية. وعلى الرغم من االدعاءات الغربية 
بتحقيق حقوق اإلنســـــــــان في أرجاء المعمورة، 
إال أن األنظمة الغربية تسعى في سبيل تثبيت 
الديكتاتورية في هذه األرجاء، أنظر ما تفعله 
أمريكا من انتهاكات لهذه الحقوق عبر العالم 
مدفوعـــــــــة بزعم غريب وهو نشـــــــــر الديمقراطية 
في العالم، لذلك يمكن أن نربط مفهوم فلســـــــــفة 
حقوق اإلنســـــــــان بالنقد الذي يجب أن يواكب 

عملية الدعوة إلى حقوق اإلنسان.
تتركب الصيغة "حقوق اإلنسان" من مفردتين 
هما "الحقوق" جمع مفرده "حق" ثم "اإلنسان" 
الذي يعد مصدرا لهذه الحقوق وٕاليه تعود في 
ميثاق حقوق اإلنسان. كما وتؤشر هذه الصيغة 

إلـــــــــى تعددية في الحق وتكثير له 
وٕامعان في تعدده. فما هو الحق 
في مفهوم حقوق اإلنسان؟ ثم من 
هو اإلنســـــــــان الـــــــــذي يعد مصدرا 
لهذه الحقوق، لتعود ألجله تنظيما 

لذاته ومن أجله ذاته؟
أما اإلنســـــــــان فهو سردية تاريخية 
غربية، تنتهي إلى اعتباره إنسانا 
غيـــــــــر مكلف بحقوق من قبل كل 
ميثاق إال ميثاق طبيعته اإلنسانية، 
أما غايته فهي الكرامة الدنيوية، 
التي تعنـــــــــي التكثير من الحقوق 
والتقليل مـــــــــن الواجبات، ذلك أن 
الفردية بوصفها مؤشـــــــــر الطبيعة 
الحقوق  بتبرير  تمد  اإلنســـــــــانية، 

وتجفيـــــــــف منابع الواجبات، وفي النهاية تبرير 
الكرامة، بتجاوز حدود الميثاق، أما مركز هذا 
التجاوز فهو مفهـــــــــوم الحرية، بوصفها منطقا 
أساســـــــــيا يحرك الطبيعة البشـــــــــرية، في سعيها 
إلى تحقيق الكرامة اإلنسانية، ما يجعل مفهوم 
الكرامة مثيرا للســـــــــؤال، خاصة أن االختراقات 
اإلنســـــــــانية للعرف األخالقي في عصر هيمنة 
ديانة حقوق اإلنســـــــــان، تقود إلى التفكير في 
رهانات الكرامة اإلنســـــــــانة، كما وتعلقت هذه 
الكرامة بمفهوم الحرية المجاوزة، ذلك أن عين 
هذه الحرية ستعمل على فسح مجال االستزادة 
من الحقوق وتشعبها، وما هي إال رصد عميق 
للفرادنية. لذلك لم تتوقف الحرية عند مجاالت 
تحقيق الحقوق األساسية، حفاظا على الكرامة 
اإلنســـــــــانية، إنما تحولت إلى وســـــــــيلة إهدار 
للكرامة اإلنسانية، وما التطبيقات التقنوعلمية 
مثل التلقيـــــــــح الذاتي من بنوك النطاف، واألم 
البديلة غير دليل على هذا الوضع العام الذي 

اتخذته الحرية منهاجا لتكثير الحقوق.
ويبدو أن مفهوم الحرية في حقوق اإلنســـــــــان، 
تلبس بالهوى ومثله، وهو ما يتبين فيما انتهت 
إليه الحقوق في عصر ما بعد الحداثة، حيث 
أصبح الحق هو عين اختراق الفطرة اإلنسانية 

بل وٕامكاناتهـــــــــا، تجلى مثال اليوم في اعتراف 
بالـــــــــزواج المثلي، األم البديلة ومتغيرات أخرى 

أحدثت كسرا لألعراف األخالقية اإلنسانية.
وعمومـــــــــا تعتبر حقوق اإلنســـــــــان في العصر 
الراهن، بعدا كونيا هامـــــــــا في العالم، بل هي 
عصب األحكام اإلنسانية والسياسية العالمية، 
بمـــــــــا تحتويه من مضمون أخالقي يحترم القيم 
اإلنسانية جملة. ويقدم الحقوق األساسية لكل 
إنســـــــــان، بما أنها تقوم على االحترام المتبادل 
للحقوق اإلنسانية، هذا حسب المنظور النظري 
الذي تشير إليه حقوق اإلنسان، إال أن مجال 
التطبيـــــــــق عامـــــــــر بالمفارقـــــــــات، والتناقضات 
فبيـــــــــن ما ينبغي أن يكـــــــــون وما هو كائن بون 
شاســـــــــع تحكمه البراغماتية التي تهيمن عليها 
المركزية الغربية، لذلك تتخذ حقوق اإلنســـــــــان 
وســـــــــيلة لترتيب الدول بين مارقة وطائعة، بين 
محور الخير ومحور الشـــــــــر، وكل دولة تتفق 
مع المصالح العليا للمصالح الغربية تدخل في 
خانة الدول الطائعة أو قل المستســـــــــلمة، أما 
األخرى فهي مارقة وتؤلف محورا للشر، ألنها 

لم تستسلم لالبتزاز والهيمنة.
خالصة القول يكون ميثاق حقوق اإلنســـــــــان 
ميثاقـــــــــا ال ميثاقيـــــــــا، وتعاقدا للذات البشـــــــــرية 
مـــــــــع طبيعتها، بعدما فســـــــــخت ميثاقها مع إله 
ضعيف مصلوب على الصليب، إله ارتكبت 
باســـــــــمه جرائم ضد اإلنســـــــــانية يشـــــــــهد عليها 
التنازع الذي عمر أرجاء العصور الوســـــــــطى 
فـــــــــي أوروبا. واألمـــــــــر هكذا فإن 
ميثاق حقوق اإلنسان هو ميثاق 
ال ميثاقي، وحالة من االنفصال 
جعلت تبرير اختـــــــــراق المعايير 
األخالقية، راجحا وموافقا للحرية 
مع  توافقها  بدعوى  اإلنســـــــــانية، 

حقوق اإلنسان. 
مـــــــــن جهة أخـــــــــرى تنبني حقوق 
اإلنســـــــــان فـــــــــي اإلســـــــــالم على 
الميثاقيـــــــــة، والتواصـــــــــل بين اهللا 
واإلنســـــــــان بما أن اهللا موصوف 
بأسماء حســـــــــنى هي عين القيم 
األخالقيـــــــــة التـــــــــي فطـــــــــر عليها 
اإلنسان معرفة وعمال، لذلك لن 
ينفصل ميثاق حقوق اإلنســـــــــان 
عن الميثاق األشـــــــــمل، الذي يعني أن الحقوق 
هي حقوق محروســـــــــة حراســـــــــة إلهية، مصانة 
فـــــــــي الميثاق األشـــــــــمل الذي تمثله الشـــــــــريعة 

اإلسالمية.
وعموما تتسم الرؤية الكونية في اإلسالم ببناء 
مشـــــــــروعية للتكليف اإلنســـــــــاني، فالترابط بين 
اإلنسان واهللا، يعني مسؤوليته على نفسه وعلى 
اآلخر وعلى الكون بأسره. وألن اإلنسان مكرم 
بحمل األمانة التي استودعها اهللا في فطرته، 
فيجب عليه أداء أفعاله وفق هذه األمانة، التي 
هي في نهاية المطـــــــــاف فعل الصالح. وٕاذن 
تتعلق الحقوق بالميثاق اإللهي وليس بالطبيعة 

البشرية.
تتشـــــــــكل مجمـــــــــل الرؤية الكونية اإلســـــــــالمية 
على اعتبار ضآلة اإلنســـــــــان ونهايته، ليعود 
مرة أخرى للســـــــــؤال والجزاء في اليوم اآلخر، 
وعليه تكون مســـــــــؤولية المســـــــــلم على نفسه، 
بإدراك ضآلة الدنيا وقصر مداها، لذلك تكون 
أعمالـــــــــه موجهة إلى تلبية نداء الصالح، وهنا 
لن يخل بالقانون األخالقي الكوني المستودع 
في الميثاق، ليحد نفســـــــــه بحدود أقرها الميثاق 

وثبتها.
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أســــــتاذنا الفاضل مرحبا بكم في فضاء 
ــــــة العلماء  البصائر لســــــان حال جمعي
ــــــن، بعد اطالعي  المســــــلمين الجزائريي
على ســــــيرتكم أنا متردد بعض الشيء 
ــــــدأ، هل يكون من  ــــــا أبدأ به بما أب فيم
ــــــا التركيز على العمل الجهادي  أولوياتن
الذي قمتم به ضد االستدمار الفرنسي 
ــــــا تحقق من  ــــــة وم أم البحــــــوث العلمي
ــــــى أرض الواقع  االنجــــــازات الطبية عل
ولكن إن أذنتم وٕاعماال لما هو مشهور 
ليكن سيرنا في هذا الحوار مرتبا ترتيبا 

تاريخيا بحسب الوقائع واألحداث. 
Z—Ìä«@Ü‡™@âÏn◊Ü€a وعليكم الســـــــــالم ورحمة اهللا 
تعالـــــــــى وبركاته أحييكم من هـــــــــذا المنبر وأحيي 
ســـــــــلفنا الصالح من أئمة الجزائر يتقدمهم اإلمام 
عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير االبرهيمي 
رحم اهللا الجميـــــــــع، وأحيي فيكم التضحيات التي 
يقدمها كل القائمين على جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وعلى رأســـــــــهم المجاهد الدكتور عبد 
الرزاق قسوم، نرجو لكم التوفيق فيما أنتم فيه من 

الخير والعمل الصالح. 
بداية من هو الدكتور محمد عريف وما 

هي أهم المحطات في حياته؟. 
 أنـــــــــا من مواليـــــــــد جبالة بمدينـــــــــة ندرومة 
ســـــــــنة 1936م وانتقلت العائلـــــــــة بعدها إلى حي 
ســـــــــيدي يحيى بمدينة ندرومة، التحقت بالكتاب 
وعمري أربع ســـــــــنوات، درســـــــــت على يد الشيخ 
محمد غمـــــــــاري إمام الجامع الكبيـــــــــر بندرومة، 
وعلى يد الشـــــــــيخ يخلف بوعناني بمدرسة جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين بندرومة، والتحقت 
بالمدرسة الفرنسية بندرومة بعد نجاحي في السنة 
السادسة ســـــــــنة 1947م، وبعد وفاة والدي سنة 
1945م اضطرت والدتـــــــــي حينها لمزاولة مهنة 
الفالحة لتعيلنا أنا وأخواتي الثالث، وبعد حادثة 
الوفاة قررت عدم مواصلة الدراسة بصفة نظامية 
وخرجت إلى ميدان العمل ألعمل بأحدى المزارع 
ولكنـــــــــي لم أنقطع عن المطالعة، ولما انتقلنا إلى 
أوالد رياح تعرفت على مناضل سابق في حزب 
الشـــــــــعب كان حديث عهد بالعودة من فرنسا هذا 
الرجل اسمه الطيب العجري وكان صاحب مال 
واستحســـــــــن ما رآه مني من القدرة على استعمال 
اللغة الفرنسية وقراءتي للجرائد الناطقة بالفرنسية 
فنشأت بيني وبينه رابطة وكنت يوميا بعد إتمام 
أعمالي أتـــــــــردد عليه وأجلس معه نتبادل أطراف 
الحديث في السياسة، كان قد اكترى بستان عنب 
محاذيا للمزرعة التـــــــــي أعمل فيها وعند عودتي 
إلى المنزل في الحوش المشترك كان يسكن معنا 
رجل عارف بالسياسة والحركات الوطنية يجمعنا 

مســـــــــاء ليحدثنا عن جديد الحدث الوطني، كان 
الطيب بلعجري على علـــــــــم بالحركات النضالية 
داخل الجزائر وخارجها فحدثني كثيرا عن األمير 
خالد ومصالـــــــــي الحاج وعن العمـــــــــل النضالي 
بالمهجـــــــــر بفرنســـــــــا ثّم إنه بين ســـــــــنتي 1950م 
1951-م حط أحد األخوة المغاربة رحله واهله 
قريبا من المزرعة اسمه مداني وكان عضوا في 
الحركة النضالية المغربية وظّل يبعث فينا الوعي 
والروح النضالية ويحثنا على التعاون واالجتماع 
مـــــــــن اجل تحقيـــــــــق التحرر، وتعرفـــــــــت في هذه 
المرحلـــــــــة على الدكتور محمد طبال وعبد الكريم 
طبال ابن عمه الزبير والدكتور محمد طبال كان 
يشـــــــــغل رئيس المكتب السياسي الجهوي للغرب 
بوهران لحزب الشـــــــــعب، وكنت قد انتقلت للعمل 
مع عائلة طبال في مزارعهم بمنطقة أوالد رياح 
بتلمســـــــــان، وقد كلفني عبد الكريم طبال بايصال 
الرســـــــــائل الى مدينة تلمسان، ولما اندلعت الثورة 
وأقبل الشعب الجزائري عليها بكل ما يملك كان 
ال بد لكل وطني أن يجد مكانه المناســـــــــب تجاه 
قضيته العادلة وبفضل اهللا اســـــــــتطعنا أن ننشئ 
خلية انتســـــــــبت إليها بندرومة مع اإلخوة قويدر 
وبوزيـــــــــان أوالد عبد اهللا الحيـــــــــرش رحمهم اهللا ثّم 
قررت االلتحاق بالحركة النضالية لجبهة التحرير 
بالمهجـــــــــر، وفي 19 نوفمبـــــــــر 1955م التحقت 
بفيدرالية الجبهة بالخارج وتوجهت مباشـــــــــرة إلى 
حي «أرجنتاي argenteuil « بباريس بتوجيه 
من ابن عمي محمد عريف واستطعنا مع جميع 
المناضلين فرض سيطرة الفدرالية على المنطقة 
منهم محمد بلحرفي، محمد غفير المعروف موح 
كليشـــــــــي، وحكة ســـــــــعد وأخوه محمد، عينت في 
أول األمر مســـــــــؤوًال على 21 مناضًال في حي 
ارجنتاي ثم تمت ترقيتي الى مسؤول عن 450 
مناضال فـــــــــي نفس المنطقة بمنصب مســـــــــؤول 
قسمة مجموعة تدخلgroupe de choc  ومن 
الذين أذكر لهم الوفاء والبالء الحسن فحلي عبد 
القادر بـــــــــن ايذير عبد القـــــــــادر، برابح، دراجي، 
عفيف صديق، كان في االتحاد الوطني للعمال 
الجزائرييـــــــــن وتّم اعتقالي يوم 02 /05/1958م 
-ver وبعد أيام التحقيق نقلت الى سجن فارساي

saille بعد أن تعرضت إلى التعذيب الشديد من 
قبل ثالثة ضباط فرنسيين ينتمون الى المخابرات 
الداخلية dst و pالشـــــــــرطة القضائية، ثم نقلت 
من سجن فارســـــــــاي الى سجن شالون/سيرمارن 
chalon /surmarneقضيت ســـــــــنتين في هذه 
 ،vade- nenay المعتقالت معتقل فاد/نينيي
 ،larzac ومعتقل لـــــــــرزاك ،thol معتقـــــــــل طول
ومنه مباشرة الى معتقل سيدي الشحمي بوهران 
الذي مكثنـــــــــا فيه إلى غاية يوم 04/04/1962 
حيث تّم االفراج عنا بدفعات منتظمة، وفي هذه 

المعتقالت جمعتنا السلطات الفرنسية في قاعات 
تسع لثالثين سجينا وممن أتذكرهم األخ المجاهد 
عمر بوشوشة من مدينة جيجل، ومن األحداث 
التي أتذكرها الصراع الذي كان بين المصاليين 
وأعضاء جبهة التحرير الوطني، ومن االحداث 
التي ال تنسى ســـــــــاعة القاء القبض علي وفرار 
الشـــــــــابين الجزائريين الى اعالي العمارة إلخفاء 
قطعة الســـــــــالح التي كانت بحوزتي وهما عفيف 
صديق وعمره حينذاك 18 ســـــــــنة ومحمد العشي 
وعمره 16 ســـــــــنة من منطقة العشاش بتلمسان، 
وقد انتصب للدفاع علي كباقي ســـــــــجناء الوطن 
مجموعة من االســـــــــاتذة المحاميـــــــــن أذكر منهم 
غوثي أودادة، جيزال حليمـــــــــي، جاك فارجاس، 
عمـــــــــار بن تومي، مـــــــــراد أوصديق، عبد الصمد 
بن عبد اهللا، الطيب بلولة، وفي المعتقل التقيت 
بالمســـــــــؤول عنا في حـــــــــي ارجنتـــــــــاي – رئيس 
الجهة واســـــــــمه بومدين بلقاسم ومسؤول الفدائيين 
بندرومة شـــــــــرقي مختار ومحمد دحماني ومنهم 
المالزم األول السي مشـــــــــهور في منقطة القبلة 

والسي محمد الجزيري في ندرومة المشرف على 
المنطقة األولـــــــــى والثانية النقيب عبيد (الســـــــــي 
رضوان) والنقيب المسؤول عن المنطقة األولى 
منطقة الحدود محمد الوهراني، وبعد االستقالل 
انكشفت لنا أمور واقعية لم ترد ببال أحدنا أثناء 
الثورة وجدنا أنفسنا أمام واجبات دينية واجتماعية 
وحالتي أنا مثال كنت فقيرا فجمعت عائلتي أمي 
وأخواتـــــــــي في بيـــــــــت تتكون مـــــــــن غرفة ومطبخ 
اســـــــــتأجرتها وبعد وقف إطالق الّنار مباشرة بدأ 
الترتيب لتســـــــــيير المؤسسات وكنت أول محافظ 
أمن في ندرومة من يوم 06/07 /1962م لمدة 
ستة أشهر بعد خروج الشرطة والدرك الفرنسيين 

والحمد هللا فقد نلنا استقاللنا. 
@ ÜjΩa@kÓj�€a@—Ìä«@Ü‡™

أما عن حياتي العلمية فقد كانت بداية بالمراسلة 
في المدرســـــــــة المتعـــــــــددة التقنيـــــــــات بباريس في 
تخصص االلكترونيك، وفي الجزائر تأهلت في 
تخصص الرياضيات ولكن لم تســـــــــعفن صحتي 
إلتمام الدراسة والحصول على شهادة المهندس 
ألّن التركيـــــــــز أثنـــــــــاء التعذيب كان على راســـــــــي 
وكنت أجد ألما شـــــــــديًدا منه، ولكني كنت متأثرًا 
بالرياضيات واســـــــــتطعت أن أغـــــــــوص فيها إلى 
حـــــــــد بعيد ألّن عقلي كان مصقـــــــــوًال رياضيًا ولم 
تكن الرياضيات غايتي بل كانت وســـــــــيلة أستند 
اليها في بحوثـــــــــي العلمية بما فيها الطبية، وبعد 
االستقالل مباشرة كنا ال نملك شيئا وخرجت أمي 

إلى المدينة الجديدة بوهران لتبيع ما بحوزتها من 
ثياب لتلبي حاجاتنا وقد أثر ذلك في نفسي تأثيرا 
كبيـــــــــرًا انتهى إلى جملة من األمراض ومن جهة 
اخرى كانت ســـــــــببا في اختراعي لجهاز ساعدني 

على التطهر من تلك األمراض والحمد هللا. 
سيدي لو تتكرم بشيء من الشرح فقد 
ذكرتم العالقة بين العين والدماغ وضوء 

الشمس، كيف ذلك؟؟ 
 العالقـــــــــة بين هذه الثالثيـــــــــة قوية، العين 
بقدر اعتبارها الوســـــــــيلة األكثر إقباًال على العالم 
الخارجـــــــــي تعريفا به هي البوابة التي نســـــــــتطيع 
من خاللها الولوج إلى الداخل اإلنســـــــــاني، ألجل 
ذلك نعول عليها في قاعدتنـــــــــا العلمية للتداوي، 
إن بحوثي التي اســـــــــتمرت حوالي 48 سنة كان 
التركيز األكبـــــــــر فيها على العيـــــــــن وأن النتائج 
المبهرة التي تحققت عندي والحمد هللا تعد العين 
العنصر األقوى في مشروع التداوي وٕانني على 
يقين أن هذه الفكرة ســـــــــيكون لها األثر القوي في 
اعادة ضبط كثير من المفاهيم الصحية والطبية 
وكذا طرق العالج، الحقيقة أن كّل إنسان مأمور 
بالتأمل وتتبع األعراض المالزمة له ففي مرحلة 
مـــــــــن مراحل حياتي ظهرت علـــــــــي آثار اإلرهاق 
النفسي واضطررت إلى المعالجة وكان الطبيب 
النفسي المرافق لي الدكتور عبد القادر بلبوخاري 
بوهران وكان سببا في حصولي على منحة بين 
1964 /1971م وأودعت ســـــــــنة 1972م أول 
ملف لنيل شهادة الدكتوراه لكن ظروفي الصحية 
حالت بيني وبين البحث وضيع الملف الذي قدمته 
لنيل شهادة الدكتوراه بجامعة السينيا بوهران، ثم 
الزمت الدكتـــــــــور النقادي الطبيـــــــــب األخصائي 
في األمراض العقلية والنفســـــــــية وهـــــــــذا الدكتور 
أصـــــــــر على مداواتي مجانا (تقبل اهللا منه)، وقد 
نصحني بتغيير الجو الوهراني والخروج إلى دور 
الراحة الخاصة بالجزائريين بفرنسا وكنت ال أنام 
األيام العديدة كاملة موصولة ففكرت في العودة 
إلى فرنسا وتكفلت بي الدولة الجزائرية في رحلة 
التداوي لكنني الحظـــــــــت أنني كلما خرجت من 
وهران لـــــــــم أعد بحاجة إلى الـــــــــدواء فإذا رجعت 
تأكدت الحاجة فشـــــــــّد هذا انتباهي وظللت أتابعه 
حتى انتهى األمر بي إلى ما انتهى إليه وأنا في 
وهران وقد ســـــــــاءت حالتي ارهاق شديد وألم في 
الرأس، حاولت قـــــــــراءة هذه الظاهرة قراءة علمية 
مـــــــــن وهران إلى دور الراحة بباريس ومن باريس 
إلى وهران فظهر لي أن األمر متعلق تعلقا قويا 
بالعين ومن هنا شـــــــــرعت في القيـــــــــام بالتجارب 
وكانت بداياتها بســـــــــيطة انتهـــــــــت بايجاد جهاز 
ســـــــــاعدني كثيرا على تجاوز كل تلك األمراض 
وتجددت معه األنفاس وعاد النشاط، وهذا الجهاز 
انهيته يوم 05/06/1987م ولم أتوقف عند هذا 
الحد بل تتبعت كل شـــــــــيء وسجلته وأجريت من 
بعـــــــــد التحاليل المثبتة للســـــــــالمة بعدما كنت من 
بالســـــــــكري والباركينسون والضعف  قبل مريضا 

الجنسي، 


—�����Ìä��«@@Ü���‡™@@âÏ�����n�◊Ü€a@@Ü����Áb���v‡�€a@@…��fl@@âaÏ������y@Ô�œ@@ä����ˆbñj€a

@ÔmÎc@È�„c@�̧ g@È‰ç@‚Ü‘m@·ÀâÎ@ÈnuÎãÎ@—Ìä«@Ü‡™@äˆaå¶a@sybj€a@ÜÁb1a@·Ó‘Ì@sÓy@ÚÓ◊6€a@ÚÌâÏË‡¶bi@fiÏj‰�çbi@|mb–€a@ÚÌÜ‹i@Âfl@bëbi@âÜ‰ÿça@Ôy@ø
@päöy@Ü‘œ@b√Ïƒ™@o‰◊Î@ÛôäΩa@bËÓœ@2b»Ì@>€a@ÚzñΩa@µg@b„àÅcÎ@Ú»flb¶a@Âfl@Òàmbç˛a@Âfl@Ô»fl@ÂflÎ@?‹j‘nça@L›‹Ωa@“ä»m@¸@Ú”aÏm@bé–„Î@ÚÓ€b«@Ú‡Á

@ZÔ€bn€a@âaÏßa@È»fl@ıaäu�@Úïäœ@o„b◊Î@ÛôäΩa@ÒaÎaÜfl@ø@bË‹‡»néÌ@ÏÁÎ@bË«6Åa@>€a@ÒåËu˛a@ú»i@Û‹«@?»‹ücÎ@Ú¶b»‡‹€@bññy

âbju@’ßa@Üj«@âÏn◊Ü€a@ZâaÏßa@Ùäuc

@ÂüÏ€a@xâbÅ@Î@›ÅaÖ@ a6Åg@Òıaäi@45@Âfl@är◊c@o‹vç



‚2021@@Ô–„bu@02@M@2020@@@5‡éÌÖ@@27Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@µÎ˛a@ÙÖb∫@18@M@12@@ZÜ��y˛a العدد:
1044âaÏ������y

كان الشيخ محمد البشـــــــــير اإلبراهيمي (1965م – 
1889م) ورجال اإلصالح اإلســـــــــالمي في الجزائر 
بصفة عامة من أعضاء جمعية العلماء المســـــــــلمين 
الجزائرييـــــــــن (1931م – 1965م) يصلـــــــــون ليلهم 
بنهارهم في العمل على نشر اللغة العربية بين أبناء 
وبنات الجزائر قبل تأســـــــــيس جمعيـــــــــة العلماء وبعد 
تأسيسها أيًضا،  ودعوة فرنسا إلى جعلها لغة رسمية 

في التعليم، واإلدارة في الجزائر.
وبالمقابل كان االستعمار الفرنسي يبذل أقصى جهوده 
منذ دخوله إلى الجزائر(1830) لطمس معالم اللغة 
العربية ال في التعليم فقط ولكن في اإلدارة وحتى في 

الحديث العادي بين جماهير الشعب الجزائري.
وقـــــــــد أصدر قـــــــــرارًا في عـــــــــام 1938م، يعتبر اللغة 
العربية لغـــــــــة أجنبية في الجزائـــــــــر ال يجوز تعلمها 
وتعليمها إال على هذا األســـــــــاس. كانت فعال حرب 
صليبية شـــــــــنها رجال االحتالل الفرنسي والمبشرون 
النصارى وهم الطليعة األولى لالستعمار األوروبي 
في األقطار العربية اإلســـــــــالمية، على اللغة العربية 
والدين اإلســـــــــالمي، والقرآن الكريم، والثقافة العربية 
اإلســـــــــالمية، طيلة وجود االســـــــــتعمار الفرنسي في 

الجزائر (1830 – 1962).
عمل الشـــــــــيخ محمد البشـــــــــير اإلبراهيمي و رئيســـــــــه 
الشـــــــــيخ عبد الحميد بن باديس عليهما رحمة اهللا و 
بالضبط في الفترة التي كان االستعمار يحاول فيها 
طمس هوية الجزائريين ومـــــــــن أهمها الدين واللغة، 
على إحياء اللغة وبعثها مـــــــــن جديد ومحاولة تقديم 

الجديد في الساحة اللغوية واألدبية عامة.
حيـــــــــث قال فيها العالمة محمد البشـــــــــير االبراهيمي 

عليه رحمة اهللا:
«إن اللغـــــــــة العربية كالدين يحملهـــــــــا من كل خلف 
عدوله، لينفوا عنها تحريف الغالين، وزيغ المبطلين، 
وانتحال المؤولين، وأنتـــــــــم أولئك العدول، فانفوا بجد 
وٕاخالص عن هـــــــــذه اللغة زيـــــــــغ المبطلين من هذا 
الجيل الذيـــــــــن أصبحوا يتنكرون لهذه اللغة ويعفرون 
في وجهها، وقد فاتهم أن يحصلوا منها على طائل، 
فأصبحوا يرمونها بالعقم والجمود، وعدم المســـــــــايرة 
لركب الحضارة، ويرتضخون لكنة، ال هي بالعربية 
وال هـــــــــي بالصالحة ألن تخلـــــــــف العربية ويتمردون 
على البيان العربي، وعلى مناحي الشـــــــــعر العربي، 
وعروضه وقافيته ورويه، ويلوون ألسنتهم بالسوء في 

ذلك كله».
آثـــــــــار اإلمام محمد البشـــــــــير اإلبراهيمي (-5/292 

(295
و يقـــــــــول ايضا «اللغة العربيـــــــــة في القطر الجزائري 
ليســـــــــت غريبة، وال دخيلة، بل هـــــــــي في دارها وبين 
حماتها وأنصارها، وهي ممتدة الجذور مع الماضي 
مشـــــــــتدة األواصر مع الحاضر، طويلة األفنان في 

المستقبل» (البصائر).
نقول اليـــــــــوم؛ متى يرفع التجميد عـــــــــن قانون تعميم 
اســـــــــتعمال اللغة العربية المعلق منذ1999م؟رغم ما 
نســـــــــمعه و يقال في الخطب الرسمية من الدعوة الى 

القطيعة مع مخلفات العهد االستعماري. 

J@’Ìãâ@ÂÌÜ€a@âÏ��„@@ÉÓí€a

Òä�����üb���Å@@Î@@@—����”Ïfl 

وأجمل ما في هذه التجربة أني صاحب 
الفكـــــــــرة والجهـــــــــاز والمريـــــــــض في نفس 
الوقـــــــــت، وهذه التجربة قمت بها شـــــــــهر 
جوان 1987م وتطـــــــــورت الفكرة بحيث 
يمكـــــــــن التأهيل النفســـــــــي والقـــــــــدرة على 
بعث النشاط بنسب عالية وبخاصة في 
األطفـــــــــال وعليه أقترح فتـــــــــح فروع لهذا 
النوع مـــــــــن التداوي في المدارس التربوية 
لتمكين أبنائنا من أخذ حقهم الكامل من 
القوة الكامنة في نفوسهم وعقولهم فاألمة 
الجزائريـــــــــة بحاجة إلى أجيال من النوابغ 

وهذا هـــــــــو الطريق إليه، ومن اختراعاتي 
المســـــــــجلة ألول مـــــــــرة في باريس ســـــــــنة 
1988م ثم ســـــــــنة 1989 براءة اختراع 
ثانية وكانت الثالثة سنة 1991م ثم في 
1993م وكانت األخيرة ســـــــــنة 1994م 
وكل هـــــــــذه االختراعات مســـــــــجلة، كما 
أنني ســـــــــجلت في الجزائر مجموعة من 
االختراعات على الترتيب بدءا من جوان 
1995م ثم 1996، 1997م، 1998م، 
ثـــــــــم وضعت بحثا مطوال في 96 صفحة 
طلبا لبراءة االختراع وكان ذلك في ماي 
2004م بمعهد البحث العالي وفي 16 
جوان من نفس السنة وضعت طلبا آخر 

لبراءة االختراع من 156 صفحة. 
فهمت مما سبق أن الفكرة التي 
ــــــم منها مؤسســــــة على  انطلقت
تداعي األعضاء بعضها لبعض 

عند المرض. 
 نعم وبشـــــــــيء من التوضيح أقول 
أن قضية بتر أي عضو بحجة أنه بعد 
أن تسرطن صار غير فعال هذه الفكرة 
وفق ما أراه من فتـــــــــوح اهللا تعالى ووفق 
المعطيات العلميـــــــــة التي بين يدي هي 
فكرة خاطئة ولم تعد عندي مجرد نظرية 
بل قاعـــــــــدة علميـــــــــة ازدادت قطعية بما 
أجرتيه من العمليات الناجحة فكل عضو 
في الجسم تسرطن قابل للتعافي وٕاعادة 
التأهيل واســـــــــتعادة النشاط وهذه القاعدة 
ثبتت فعاليتها والحمد هللا مع كّل الحاالت 
التي تمت معالجتها في المصحة عندي 
وهي حاالت مختلفـــــــــة منها حالتان من 
الدرجة الثالثة لســـــــــرطان الدماغ وحالتان 
الكليتين  الثدي وحالة لسرطان  لسرطان 
وحالة لســـــــــرطان الكبد وسرطان القولون 
الجلد وسرطان  لســـــــــرطان  والرئة وحالة 
الغدة الكظرية وكلهـــــــــا تعافت تماما وان 
الكشوف العلمية المتعلقة بهذه الحاالت 
التي تمت معالجتها أثبتت صحة القاعدة 
العلميـــــــــة وآخـــــــــر هذه االنجازات شـــــــــهر 
أوت 2020م وهـــــــــو معالجة امرأة تركية 
مريضة بســـــــــرطان الدم والكبد والطحال 
والمعـــــــــدة من الدرجة الرابعـــــــــة كما تثبته 
التحاليل والتقاريـــــــــر الطبية وبعد أخذها 
حقهـــــــــا من المعالجة شـــــــــفيت بفضل اهللا 
تماما وهو ما أثبتتـــــــــه التقارير والتحاليل 
وتصديقا لفكرة تكامل األعضاء جاءني 
مريض به أنواع متعددة من الســـــــــرطان 
الرابعة والقولون  الدرجة  الدماغ  سرطان 
البروستات وانتبهنا  والرئة وكذا سرطان 
من بعد أن عينه اليسرى كانت منزوعة 
فالحظنا خالل مراجعة تقرير IRM أن 
الجهة التي فيها العين الصحيحة تعافت 
تماًما بخـــــــــالف الجهة الثانية التي انتزع 
منها العين كانت ما تزال مريضة وأبشر 
الجزائر وكّل االنســـــــــانية أننا خالل هذه 
األيام في شهر أكتوبر وصلنا إلى نتائج 
لم تكن في الحسبان ذلك أننا نعالج فتاة 

عمرها 15 ســـــــــنة مصابة بالسرطان في 
الدمـــــــــاغ جيء بها إلينـــــــــا بعد أن أجرت 
عملية جراحية وكان من نتائجها الشلل 
وخرج المرض عن السيطرة وفقدت حاسة 
الســـــــــمع والشـــــــــم والذوق، هذه المريضة 
تحسنت ظروفها بشكل مبهر وهي اآلن 
تستعيد صحتها وذراعها األيمن يتحرك 
كليا مع تحسن واضح في حركة الرجل 
اليمنـــــــــى واســـــــــتعادت والحمد هللا الحواس 
المفقودة السمع والشـــــــــم والذوق وزال ما 
كان بها من آثار الســـــــــرطان من الدوخة 
التـــــــــوازن ونحن بصـــــــــدد اكمال  وفقدان 
العالج الذي سيســـــــــتمر عشرة ايام اخرى 
ونجـــــــــري عليها فحص أشـــــــــعة مقطعية 

لتقدير حجم الورم المتبقى. 
بعد كل هذه االنجازات ما موقف 
الجهات الرسمية هنا في تركيا 

وفي الجزائر ؟
 أمـــــــــا تركيا فهي بلـــــــــد متقدم في 
الطب الشـــــــــديد في اجراءات الترخيص 
للعالج فاالنجازات المحققة في مصحتنا 
جعلتنا نجري اتفاقيتين للتعاون احداهما 
مع واحد مع اكبر المستشفيات في تركيا 
والثانية مع احدى الجامعات المتخصصة 
في الطب وأما فـــــــــي الجزائر فهذا ندائي 

وهذه صيحتي. 
قبل أن تخرجــــــوا الى تركيا هل 

عالجتم في الجزائر مرضى؟ 
- الدكتـــــــــور محمد عريف: نعم، والحمد 
بالســـــــــرطان،  هللا عالجت أربعة مرضى 
اثنان بســـــــــرطان الرأس واثنتان بسرطان 
الثدي احداهما كانت مريضة بســـــــــرطان 

الثدي في الجهتين. 
أطلب منك كلمة أخيرة توجهها 

ألرض الشهداء. 
 إن الواجـــــــــب يملي علينا أن نبلغ 
وان الوفاء للشـــــــــهداء يوجـــــــــب علينا أن 
نســـــــــتجمع قوانا وأن نبلغ بالجزائر المبلغ 
الذي يليق بها وبمكانتها ومؤهالتها وان 
الجزائـــــــــر ال يجوز أن يكون حالها وحال 
ابنائهـــــــــا على ما هي عليـــــــــه من التأخر 
والعوز والفقر، أما أنا وبصفتي مجاهدا 
جزائريا فإنني مســـــــــتعد ألن أضع كّل ما 
توصلت إليه وخالصة أعمالي وتجاربي 
وتفاصيلها في األيدي األمينة في بالدي 

الجزائر. 
ــــــي األخير نتوجه بالشــــــكر  وف
ــــــى محاورنا الدكتور  والتقدير ال
محمد عريف متمنين له مزيدا 
النجاحات كما نشكره على  من 
االستقبال  الضيافة وحسن  كرم 
والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى 

وبركاته. 

ــــــد الحق جبار: أســــــتاذ  ــــــور عب *الدكت
ــــــة وهران وعضو المكتب الوالئي  بجامع
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 
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من بين عوامـــــــــل الوقايـــــــــة والتحصين 
في بناء شـــــــــخصية األوالد: أن نؤدبهم 
علـــــــــى القيـــــــــم اإليمانية، ومنهـــــــــا: قيمتا 
االستشارة واالستئذان. واالستشارة طلب 
الرأي الصائب مـــــــــن أهل العلم أو أهل 
الخبرة والتجربة، وبداية باستشارة أولي 
األمر في الكبيرة والصغيرة فيما يخص 
المستجدات، فالصغير يستشير الكبير، 
والعامـــــــــل يستشـــــــــير صاحـــــــــب العمل، 
والجنـــــــــدي يستشـــــــــير القائـــــــــد واألمير، 
والحاكم يستشـــــــــير أهل العلـــــــــم والخبرة 
والتخصص، والعالم يستشـــــــــير من هو 
أعلم منه في المســـــــــالة وهكذا، فالشورى 
من قيم التكامل اإلنساني بين العقالء. 
واالســـــــــتئذان: طلب اإلذن قبل الدخول 
إلـــــــــى غير المكان الخاص باإلنســـــــــان، 
أو لتناول شـــــــــيء من غيـــــــــر ملكه، أو 
االســـــــــتئذان من أجـــــــــل تصرف يقتضي 
العلم لتحمل المســـــــــئولية، واالســـــــــتئذان 
واالستشـــــــــارة قيمتان من أعظـــــــــم القيم 

اإليمانية.
وتربيـــــــــة األوالد على خلق االســـــــــتئذان 
واالستشارة من أجل تحصينهم وحفظهم 
مـــــــــن التهـــــــــور، والمغامـــــــــرة، والغرور، 
واالنتكاس. حيث يجب أن يتدرب الفتى 
والفتـــــــــاة  على الرزانة  والتأني  والتبين، 
وعلى توقير الكبير، وعدم اتخاذ القرار 
دون اســـــــــتئذان أهل الخبرة، ومن باب 
أولى أن يستأذن ويستشير الولد  والديه، 
فهـــــــــم أول من يحبون لـــــــــه الخير، ومن 
يخلصون له النصيحة، وهم من سبقوه 
بالتجربة، وهم من إذا رضوا عنه دعوا 
له بالخيـــــــــر دعاؤهم مســـــــــتجاب. ومن 
الحكم. {ما خاب من اســـــــــتخار وال ندم 

من استشار وال عال من اقتصد}. 
فمـــــــــن مبادئ التربيـــــــــة الصحيحة جعل 
الولد بإذن اهللا تعالى مؤمنا حق اإليمان 
بأن تفوقـــــــــه ونجاحـــــــــه، وكل مصالحه 
ســـــــــتتحقق بحول اهللا وقوتـــــــــه إذا عمل 
بأحـــــــــكام القـــــــــرآن، ومن ذلـــــــــك  العمل 
بالقيـــــــــم والِحَكم التي وردت في الكتاب. 
ومنها: االســـــــــتئذان والشورى. وأن يعلم 
علم اليقين بأن االلتزام بهاتين القيمتين 

هو في صالحه، حيث االستشارة طلب 
علم ضروري لإلقدام على عمل يتوقف 
النجاح فيه على الرأي السديد، والتوجيه 
الرشـــــــــيد، والنصح المفيد، فالمسترشـــــــــد 
الذي يستشـــــــــير الوالدين، أو إخوته من 
رحمه، والمستعين بالعلماء وأهل الخبرة، 
ويطلب الرأي العلمـــــــــي الصالح، ممن 
يخلص له النصح،  فهو كراكب سفينة 
آمنة  بقيادة ربان ماهـــــــــر، وأما اْلُمْقِدُم 
على مبادرة بغير َتَبيٍُّن وال استشارة، فهو 
كمن يرمي بنفســـــــــه فـــــــــي البحر وهو ال 
يفقه الســـــــــباحة في النهر، وهذا ما يقع 
للحراقة والمغامرين الذين يسقطون في 
ومروجي  اللصوصية  العصابات  أيدي 
المخدرات، من الفتيـــــــــان والفتيات، من 
بالتدخين ونقل األخبار،  الذين يبدؤون 
ثم توصيل الممنوعات، ثم يذوقون المال 
الحرام، ثم ُتْعمى البصيرة، ويدخلون في 

ركب الشياطين.    
لقد َبيََّنا في مقال سابق أن الولد ذكرا كان 
أم أنثى  إذا سكتنا عن بداية أخطائه أو 
تساهلنا معه، واعتبرنا سلوكه الخاطئ 
صغيرة ال شـــــــــأن لها فسيتطور فيه ذلك 
السلوك االنحرافي ويتمادى فيه إلى أن 
يصيـــــــــر انحرافا حقيقيا مقصـــــــــودا، وٕاذا 
بلـــــــــغ االنحراف مبلغ العـــــــــادة يكون من 

الصعب تقويمه.
خـــــــــذ هذا المثل من ســـــــــلوك هذه الفتاة، 
التلميذة (س) كانت في االبتدائي ذات 
سيرة عادية، إال أنها لما بلغت السابعة 
من عمرها لم يأمرهـــــــــا أهلها بالصالة، 
و في الســـــــــنة الخامسة بدأت تذهب مع 
بنات الجيران إلى بيوتهم، وعندما تعود 
البنت  من المدرسة متأخرة تكتفي األم 
بقولهـــــــــا: أين كنت؟ والجواب ذهبت مع 
صديقتي فالنـــــــــة، آه بنت جارتنا؟ نعم. 
وغدا، وبعـــــــــد غد، بـــــــــدأت البنت تتخذ 
قرار الذهاب مـــــــــع أي صديقة دون أن 
تستشـــــــــير أمها، وأمها ال تطالبها بذلك، 
وال تحاســـــــــبها، وال تقول لها: إن تغيير 
وجهتـــــــــك من المدرســـــــــة إلـــــــــى البيت، 
وتذهبين إلـــــــــى مكان آخر، خطأ كبير، 
وها هي العواقب الوخيمة، والحســـــــــرات 

األليمة، لو فعلت هذا، وتحصنها بقانون 
تحصين المتلقي. إنما كانت األم تكتفي 
بقولهـــــــــا: ال تتأخري كثيرا!!!. ثم انتقلت 
المتوســـــــــط، ووجدت نفسها مع  التعليم 
بنت عمتهـــــــــا، وصارت من حين آلخر 
تذهب معها للغداء، ثم للعشـــــــــاء، وترك 
الواجبات الدراســـــــــية، ثـــــــــم للمبيت عند 
عمتها، وبـــــــــدأ االنحراف يكبر، وانتقلت 
إلى الثانوي، ولـــــــــم تعد تذهب مع بنت 
عمتهـــــــــا وٕانما مع أية صديقة، واعتادت 
األم أن تعتبر ذلك السلوك أمرا عاديا، 
ثم صارت الفتاة تخترع أسبابا للغياب، 
باسم المطالعة والمراجعة مع صديقاتها، 
ثم مع صديقاتها وأصدقائها، إلى حين 
وصلـــــــــت الفتاة المراهقـــــــــة إلى أن تتخذ 
قـــــــــرارا دون أن يعلم الوالـــــــــدان  للخروج 
في رحلة مدرســـــــــية، ولم يسمع الوالدان 
حتى رجعت  ذات مســـــــــاء في ســـــــــاعة 
متأخـــــــــرة. ولما انتفـــــــــض األب غضبا، 
ولم يكن من قبل يعلم عن ســـــــــلوك ابنته 
في التأخر شـــــــــيئا، وهذا غلط من األب 
أنه يتخلى عن مســـــــــؤوليته معتمدا على 
والدتهم، ولما بدأ يســـــــــأل ابنته ويلومها 
عن عدم استشارته وعدم استئذانها في 
المســـــــــتجدات، منها ســـــــــوء تصرفها في 
الخروج إلى رحلة مدرسية من غير أن 
لبيت  الذهاب  الوالدين، وفي  تســـــــــتأذن 
فالن وعالن للمطالعة كما تزعم، وهنا 
تطورت غفلـــــــــة األم إلى انحراف آخر، 
وهـــــــــو أنها صارت تدافـــــــــع عن أخطاء 
ابنتها، وتتغاضى عنها، وتتســـــــــتر على 
انحرافهـــــــــا، إْذ  أن هذه األم ظلت على 
غفلتهـــــــــا جهال منها  وتظـــــــــن أن ابنتها 
بريئـــــــــة وتصرفها ذلك بريء  وتعتبر أن 
عدم االستشـــــــــارة، وعدم االستئذان هي 
من المســـــــــائل الصغيرة والبســـــــــيطة وال 
داعـــــــــي لتضخيمها، كما تظـــــــــن الوالدة 
الغافلة، وهذا خطأ بين منها. واعتادت 
الفتاة اتخاذ القرار في مســـــــــتجدات دون 
الرجوع لوالديها، وظلـــــــــت والدتها ُتَهوِّن 
ذلـــــــــك، والتعلم خطورة المآالت، إلى أن 
كان ذلك اليوم الذي ســـــــــقطت فيه هذه 
الفتـــــــــاة المتهورة في مصيدة الشـــــــــيطان 

فخرجت في ســـــــــيارة مع شـــــــــابين وفتاة 
أخرى طائشـــــــــة مثلهـــــــــا، بحجة الذهاب 
إلى مكان مراجعـــــــــة الدروس، والنتيجة 
أن الشـــــــــابين المتهورين عبثا بالفتاتين، 
وارتكبا معهما الفاحشة، وعادا بهما في 
حالة الخزي والعـــــــــار، ورموا كل واحدة 
بباب منزلها، لتبتلع وحدها الحســـــــــرات، 
وتختنق بحشرجة الندم، وتصوروا كيف 
تكون حالتهـــــــــا وأمها التي كانت تغطي 
عنهـــــــــا، وما ذا ســـــــــيفعل الوالد الذي لم 
يتخذ القرار الحاســـــــــم يـــــــــوم الخروج إلى 

الرحلة.
ثم هل تصورتم العبرة من هذا الفتى الذي  
كان منذ السن الثامنة من عمره يصلي 
ويترك، والوالدة تشكوه ألبيه وأبوه يقول: 
مازال صغيرا، مازال صغيرا، وبلغ الولد 
السن العاشـــــــــرة والحادية عشرة ومازال 
يتهاون ويترك بعض األوقات، ومازال 
أبوه يقـــــــــول عن ولده: مـــــــــازال صغيرا، 
والمثل الســـــــــائر في الجزائر{من أهمل 
حرفا من الشـــــــــرع اشـــــــــتاقه، ومن أهمل 
صغيره ضيَّعه} ثـــــــــم تعود الغالم  لعب 
الكرة مع بعض المتخلفين دراســـــــــيا، ثم 
ترك الذهاب إلى المدرسة القرآنية، ولم 
يعـــــــــد يحفظ ما قرأ  من القرآن، ولما بلغ 
الخامسة عشرة من عمره ترك الصالة، 
وترك الدراســـــــــة، ولمـــــــــا عزم األب على 
العودة إلى ابنه والعناية به، حين أحس 
بالخطر، كان قد فـــــــــات الحال، ودخل 
الفتـــــــــى في حال المحـــــــــال، وراح األب 
يقلب كفيه على ماكان يأمل من ولده، 
ولكن هيهات هيهات، فمن أهمل ولده 

في الصغر ضيعه في الكبر.
منذ السن الثالثة من العمر  يبدأ تدريب 
الولد على االستئذان واالستشارة، وعند 
بلوغ السن السابعة، ال يقبل منه اتخاذ 
قرار لعمل غير عاد إال بعد االستئذان، 
واالستشـــــــــارة، وال يتســـــــــامح الوالدان في 
أية مبـــــــــادرة من األوالد، بـــــــــل البد من 
بالحكمة،  والتوجيه  والتحقيق  المحاسبة 
بطريقة يشعر بها الولد أننا نريد حمايته، 
ووقايته مما قد يصيبه إذا تصرف دون 

استئذان أو دون استشارة.
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قالت الســــــائلة (م. ز) من والية بومرداس. أخوها 
معاق حركيا ال يســــــتطيع االغتسال، فهي تغسله، 
فهل يجب عليها الغســــــل كلما غسلته؟ وهل غسل 

األوالد يوجب الوضوء؟

JJJlaÏ¶aJJJ
بســـــــــم اهللا الرحمن الرحيم،  الحمد هللا رب العالمين،  
والصالة والســـــــــالم على رســـــــــول اهللا. أوال: إذا علمنا 
موجبات الغســـــــــل علمنا أن فـــــــــي غيرها غير واجب، 
ألن األصل عـــــــــدم اإللزام والفرض إال ما فرضه اهللا 
تعالـــــــــى، وموجبات الغســـــــــل: 1ـ  خـــــــــروج المني من 
احتـــــــــالم أو جماع، 2 ـ التقـــــــــاء الختانين، ولو بغير 
إنزال، 3 ـ والغســـــــــل من دم الحيـــــــــض، 4 ـ ومن دم 
النفاس، 5ـ  ومن الكفر فمن كان كافرا وأســـــــــلم وجب 
عليه الغســـــــــل.6 ـ  وجب تعبدًا غسل الميت المسلم 
غير الشهيد. عمال بالحديث. عن ابن عباس رضي 
اهللا عنهـــــــــم، قال: كان رجل واقفا مع النبي صلى اهللا 
عليه وســـــــــلم بعرفة، فوقع عن راحلته - قال أيوب: 
فوقصتـــــــــه، وقال عمرو: فأقصعتـــــــــه - فمات فقال: 
[اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، وال تحنطوه، 
وال تخمروا رأســـــــــه، فإنـــــــــه يبعث يـــــــــوم القيامة، قال 
أيوب: يلبي، وقال عمرو: ملبيا] (البخاري:1268) 
ومن األغســـــــــال المستحبة سنة:1 ـ غسل الجمعة.2 
ـ الغســـــــــل لصالة العيديـــــــــن.ً 3 - لإلحرام بالحج أو 

بالعمـــــــــرة، ولوقوف عرفة بعد الـــــــــزوال ولدخول مكة 
ومبيـــــــــت مزدلفة وطواف زيـــــــــارة وطواف وداع.ً 5 - 
َل َميًِّتا  االغتســـــــــال بعد غســـــــــل الميت، أي: فَمْن َغسَّ
يستحب له الغســـــــــل، وليس واجبا عليه. واهللا تعالى 

أعلم، وهو العليم الحكيم.
وعليه فال يكون الغســـــــــل إال في الحاالت التي بينها 
اهللا في القرآن أو الرسول عليه الصالة والسالم، في 
الســـــــــنة. وكذا الوضوء ال ينتقض إال بما أجمع عليه 
المســـــــــلمون مما ورد في القرآن الكريم والحديث. قال 
الِة  اهللا تعالى: ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
َفاْغِســـــــــُلوا ُوُجوَهُكـــــــــْم وََأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمراِفِق وَاْمَســـــــــُحوا 
هَُّروا  ْن ُكْنُتْم ُجُنبًا َفاطَّ ِبُرُؤِسُكْم وََأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِن وَا�
ْن ُكْنُتـــــــــْم َمْرضى َأْو َعلى َســـــــــَفٍر َأْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم  وَا�
ُموا  ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْســـــــــُتُم النِّساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَّ
َصِعيدًا َطيِّبًا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم وََأْيِديُكْم ِمْنُه َما ُيرِيُد 
َرُكْم َوِلُيِتمَّ  اللَُّه ِلَيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َولِكْن ُيرِيُد ِلُيَطهِّ

ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾ (المائدة:6)
 وُيتوضـــــــــُأ من مس الذكر فمن مـــــــــس ذكره أو ذكر 
غيره. عمال بالحديث. َعْن ُبْســـــــــرََة ِبْنِت َصْفوَاَن، أن 
النبي صلى اهللا عليه وســـــــــلم، قـــــــــال:[ َمْن َمسَّ َذَكرَُه 
َأ.] (الترمذي:82) فمن كان  َفـــــــــَال ُيَصّلِي َحتَّى َيَتَوضَّ
يغتســـــــــل، أو في غير حالة الغســـــــــل ومس فرجه أو 
فـــــــــرج غيره بدون حائل فقـــــــــد انتقض وضوءه، وعليه 
أن يتوضأ إن أراد الصالة أو مس الصحف، أو أي 
عمل يقتضي الوضوء. وعلى هذا فاألخت الســـــــــائلة 

إذا كانت تغسل ألخيها المعاق، وكذا كل الممرضين 
واألطباء والمسعفين والغسالين والمعالجين للمرضى، 
ل أو المعالج أو اْلُمْسَعِف، َفَعَمًال  إذا مسوا فرج اْلُمَغسَّ
بظاهـــــــــر الحديث أن عليهم الوضوء، وكذا إذا كثرت 
عليهم النجاسات، ولذلك استحب لمن يغسل الميت 
أن يغتســـــــــل. وللفائـــــــــدة ففـــــــــي المدونة:{فهل ينتقض 
وضوء  من إذا َغَســـــــــَل دبـــــــــره ، (أو عالج إزاره من 
الداخل، أو عالج أعلى فخذه)، فمس الشـــــــــرج؟ قال 
مالك: ال ينتقض وضوءه، إال من مس الذكر وحده 
بباطن الكف.}. وقـــــــــال مالك من أغمي عليه فعليه 
الوضوء، وسئل مالك: أيجب الغسل على المجنون 
إذا أفاق؟ قال: ال، ولكن عليه الوضوء. قال: وكان 
مالك يأمر من أســـــــــلم من المشـــــــــركين بالغسل. واهللا 

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيـــــــــا: قالت الســـــــــائلة: وهل غســـــــــل األوالد يوجب 
الوضوء؟ الغسل لألطفال اليوجب الغسل وال الوضوء 
إال مـــــــــن مس الفرج، أو كثرة النجاســـــــــة. ولذلك كان 
الفقهاء الذين قالوا بوجوب الغسل من تغسيل الميت 
أنه بسبب مس الفرج، أو كثرة النجاسة، وفي المغني 
البن قدامة:{قال: وعن أبي هريرة، قال: أقل ما فيه 
الوضوء، (أي في غســـــــــل الميـــــــــت). وقال المؤلف: 
وألن الغالب فيه أنه ال يســـــــــلم أن تقع يده على فرج 
الميت، فكان مظنة ذلك قائما مقام حقيقته، كما أقيم 
النوم مقام الحدث} (/141). واهللا تعالى أعلم، وهو 

العليم الحكيم.
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يقول اهللا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {َوُهَو 
الَِّذي ُيَنـــــــــزُِّل اْلَغْيَث ِمن َبْعِد َما َقَنُطوا َوَينُشـــــــــُر 

َرْحَمَتُه َوُهَو اْلَوِليُّ اْلَحِميُد}.
لقد أنعم اهللا سبحانه وتعالى علينا وعلى البشرية 
جمعاء ِبِنَعٍم ال ُتَعدُّ وال ُتْحَصى، ومن هذه الّنعم 
نعمـــــــــة نزول الغيث، حيث أكرمنا اهللا ســـــــــبحانه 
وتعالى في هذه األيام بنزول الغيث والحمد هللا، 
فـــــــــكان غيثًا ُمغيثًا، َغَدًقـــــــــا َطَبقًا بفضل اهللا عزَّ 
، والجميع يحمدون اهللا عز َّوجلَّ على ِنَعِمِه  وجلَّ

التي ال ُتَعّد وال ُتحصى. 
إّن الغيـــــــــث المبـــــــــارك الذي ُينزله اهللا ســـــــــبحانه 
وتعالى من الســـــــــماء رزقًا للعباد وحياًة لألرض 
وما عليها، َما ُهَو ِإّال آية من آيات اهللا تعالى، 
ومظهر من مظاهر رحمتـــــــــه بعباده، فقد أنزل 
اهللا ســـــــــبحانه وتعالى  الماء الذي جعله ســـــــــبب 
حياتنا، ومما يدل على عظم نعمة الماء وصُف 
اهللا سبحانه وتعالى له بالبركة، وأحيانا بالّطهر، 
وأحيانا بأنه سبب للحياة، كما في قوله سبحانه 
َباَرًكا َفَأنَبْتَنا  ـــــــــَماء َماًء مُّ وتعالى: {َوَنزَّْلَنا ِمَن السَّ
ِبـــــــــِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيِد}، وقوله تعالى: {َوُهَو 
الَِّذي َأْرَسَل الرَِّياَح ُبْشرًا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه وََأنزَْلَنا 
ـــــــــَماء َماًء َطُهورًا}، وقوله تعالى أيضا:  ِمَن السَّ
َماء َماًء َفَأْحَيا ِبِه اَألْرَض َبْعَد  {وَالّلُه َأنَزَل ِمَن اْلسَّ

َمْوِتَها ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَيًة لَِّقْوٍم َيْسَمُعوَن}.
وجعلنا ِمن الماِء ُكلَّ شـــــــــيٍء َحيٍّ عندما نتدّبر 
آيـــــــــات القرآن الكريم فإننا نجـــــــــد َأنَّ هذه اآليات 
قد تحدثت عن نعمة الماء في مواطن متعددة، 
فتارة ُتبين للناس أنه بسبب الماء تتحول األرض 
اليابســـــــــة الجدباء إلى أرض نامية خضراء، كما 
في قوله تعالى: {َوَترَى اَألْرَض َهاِمَدًة َفِإَذا َأنزَْلَنا 
َعَلْيَهـــــــــا اْلَماَء اْهَتزَّْت َورََبْت وََأنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزوٍْج 
َبِهيٍج}، وتارة يرشدنا القرآن الكريم إلى أنه بسبب 
الماء ُتوجد األشجار الباسقة، والفواكه اليانعة، 
والنباتات النافعـــــــــة، كما في قوله تعالى:  {َوُهَو 
َماء َمآًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َنَباَت ُكلِّ  الَِّذَي َأنَزَل ِمَن السَّ
َترَاِكًبا  َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا نُّْخرُِج ِمْنُه َحب�ا مُّ
ْن  َوِمـــــــــَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَها ِقْنوَاٌن َداِنَيٌة َوَجنَّاٍت مِّ
اَن ُمْشـــــــــَتِبًها َوَغْيَر ُمَتَشاِبٍه  َأْعَناٍب وَالزَّْيُتوَن وَالرُّمَّ
انُظـــــــــُروْا ِإِلى ثَمرِِه ِإَذا َأثَمـــــــــَر َوَيْنِعِه ِإنَّ ِفي َذِلُكْم 
آلَياٍت لَِّقْوٍم ُيْؤِمُنوَن}، وتارة أخرى يخبرنا القرآن 
الكريم بَأنَّ اهللا سبحانه وتعالى قد أوجد من الماء 
كّل شـــــــــيء حي، كما في قوله تعالى: {َأَوَلْم َيَر 
ـــــــــَماوَاِت وَاَألْرَض َكاَنَتا رَْتًقا  الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ
َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشـــــــــْيٍء َحيٍّ َأَفال 

ُيْؤِمُنوَن}.
sÓÃ€a@fiÎå„@Ú‡»„Î@·‹çÎ@ÈÓ‹«@!a@Û‹ï@fiÏçä€a

ِإنَّ من فضائل فصل الشـــــــــتاء َأنَّ اهللا ســـــــــبحانه 
وتعالى قـــــــــد امتّن فيه على عباده ِبِنَعٍم عظيمة، 
وفي مقدمتهـــــــــا نعمة نزول الغيـــــــــث، حيث ِإّن 
المســـــــــلمين يســـــــــعدون كثيرًا حيـــــــــن ُيكرمهم اهللا 

سبحانه وتعالى بنزول الغيث، فقد عّلمنا رسول 
اهللا – صّلى اهللا عليه وســـــــــَلم – مـــــــــا ُيقال عند 
نزول الغيث: كما  جاء في الحديث الذي روته 
عائشـــــــــة - رضي اهللا عنها-: (َأنَّ َرُســـــــــوَل اللَِّه 
-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم- َكاَن ِإَذا رََأى الَمَطَر 

َقاَل: «اللهمَّ َصيِّبًا نافعًا»).
* أما إذا  اْشـــــــــَتّد المطر، فقد جاء في الحديث 
عـــــــــن أنس– رضي اهللا عنه-  َأنَّ َرُســـــــــوَل اللَِّه 
-َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم-  َقاَل: (اللَُّهمَّ َحوَاَلْيَنا 
رَاِب  وَال َعَلْيَنا، اللَُّهمَّ َعَلى اآلَكاِم (الروابي) وَالظِّ
(الجبال الصغيـــــــــرة) َوُبُطوِن اَألْوِدَيـــــــــِة َوَمَناِبِت 

َجِر).   الشَّ
* ومن هديه - صّلى اهللا عليه وسّلم– أنه كان 
يتعـــــــــّرض للمطر ببدنه، كمـــــــــا جاء في الحديث 
الشـــــــــريف عن أنس – رضي اهللا عنه -  قال: 
(َأَصاَبَنا َوَنْحُن َمَع َرُسوِل اللَِّه - َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 

َوَسلََّم- َمَطٌر، َقاَل: َفَحَسَر َرُسوُل اللَِّه 
– َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم- ثْوَبُه َحتَّى َأَصاَبُه ِمَن 
اْلَمَطِر. َفُقْلَنا: َيا َرُســـــــــوَل اللَّـــــــــِه ِلَم َصَنْعَت َهَذا؟ 

َقاَل: «َألنَُّه َحِديُث َعْهٍد برَبِِّه عزَّ وجل»).
* كما وَبّين – صّلى اهللا عليه وسّلم – أن َّوقت 
نزول المطر من مواطن إجابة الدعاء، لقوله- 
صّلى اهللا عليه وسّلم-: (ِإْثَنَتاِن ال ُتَردَّاِن أو قال 
قلَّّ ما تردان: الدَُّعاُء ِعْنَد النَِّداِء، أو عند البأس 
حين ُيلِحم بعضهم بعضًا)، وفي رواية عن سهل 
بن سعد –رضي اهللا عنه– عن  النبي– صّلى 

اهللا عليه وسّلم- قال: (َوَتْحَت اْلَمَطِر).
sÓÃ€a@fiÎå„Î@NNN@âb–Ãnç¸a

ِإنَّ من أعظم أسباِب نزول الغيث كثرة االستغفار، 
فقد أمَر اهللا ســـــــــبحانه وتعالى عباده باالستغفار  
عند انحباس المطر عنهم، [قال الشعبّي: خرج 
عمر يستســـــــــقي فلم يزْد على االســـــــــتغفار حتى 
رجع، فُأمطـــــــــروا فقالوا: ما رأيناك استســـــــــقيَت؟ 
فقال: لقد طلبُت المطر بمجاديح الســـــــــماء التي 
ُيستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: {اْسَتْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه 

ْدرَارًا}. َماَء َعَلْيُكم مِّ َكاَن َغفَّارًا*ُيْرِسِل السَّ
وقال األوزاعّي: خرج الناس يستسقون؛ فقام فيهم 
بالل بن ســـــــــعد فحمد اهللا وأثنى عليه، ثم قال: 
اللهمَّ إّنا سمعناك تقول: {َما َعَلى اْلُمْحِسِنيَن ِمن 
َسِبيٍل} وقد أقررنا باإلساءة، فهل تكون مغفرتك 
إال لمثلنا؟! اللهمَّ اغفر لنا وارحمنا واسقنا! فرفع 

يديه ورفعوا أيديهم فُسُقوا.
وقـــــــــال ابـــــــــن صبيح: شـــــــــكا رجل إلى الحســـــــــن 
الجدوبة، فقال له: استغفر اهللا، وشكا آخر إليه 
الفقـــــــــر، فقال له: اســـــــــتغفر اهللا، وقال له آخر: 
ادع اهللا أن يرزقني ولًدا، فقال له: استغفر اهللا، 
وشكا إليه آخر جفاف بستانه، فقال له: استغفر 
اهللا، فقلنا له في ذلك؟ فقال: ما قلُت من عندي 
شـــــــــيئا، ِإّن اهللا تعالى يقول في ســـــــــورة «نوح»: 
َماَء  {اْســـــــــَتْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا*ُيْرِسِل السَّ
ْدرَارًا*َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْموَاٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعْل لَُّكْم  َعَلْيُكم مِّ

َجنَّاٍت َوَيْجَعْل لَُّكْم َأْنَهارًا}.
pbª�ä€a@fiå‰mÎ@NNN@pb”Üñ€a

ِإّن إخراج الزكاة والصدقات سبٌب لنزول رحمات 
اهللا ســـــــــبحانه وتعالى، فالصدقات ليســـــــــت سببًا 
في ِقّلة المـــــــــال، كما جاء في الحديث(َما َنقَص 
َماٌل ِمْن َصَدَقة)، وقد بيَّن رســـــــــولنا – صّلى اهللا 
عليه وسّلم-  فضل شكر اهللا على نعمه، وأثر  

اإلنفاق  في البركة وفـــــــــي تنّزل الّرحمات، كما 
جاء في قوله – صّلى اهللا عليه وسّلم-: (َبْيَنَما 
َرُجٌل بَفالٍة ِمَن اَألْرِض َفَسِمَع َصْوًتا ِفي َسَحاَبٍة: 
َحاُب، َفَأْفرََغ  ى َذِلَك السَّ اْسِق َحِديَقَة ُفالٍن، َفَتَنحَّ
َماَءُه ِفي َحـــــــــرٍَّة، َفاْنَتَهى ِإَلى اْلَحرَِّة، َفِإَذا ُهَو ِفي 
رَاِج َقِد  َذا َشـــــــــرَاَجٌة ِمْن ِتْلَك الشِّ َأْذَناِب ِشـــــــــرَاٍج، وَا�
اْســـــــــَتْوَعَبْت َذِلَك اْلَماَء ُكلَُّه، َفَتبَع اْلَماَء َفِإَذا َرُجٌل 
َقاِئٌم ِفي َحِديَقِتِه ُيَحوُِّل اْلَماَء بِمْسَحاِتِه، َفَقاَل َلُه: 
َيا َعْبَد اللَِّه، َما اْســـــــــُمَك ؟ َقاَل: ُفالٌن. باالْســـــــــِم 
َحاَبِة، َفَقاَل َلُه: َيا َعْبَد اللَِّه،  الَِّذي َســـــــــِمَع ِفي السَّ
ِلَم َسَأْلَتِني َعِن اْسِمي؟ َقاَل: ِإنِّي َسِمْعُت َصْوًتا 
َحاِب الَِّذي َهَذا َماؤُُه ، َيُقوُل: اْسِق َحِديَقَة  ِفي السَّ
ُفالٍن باْسِمَك، َفَما َتْصَنُع ِفيَها؟ َقاَل: َأَما ِإَذا ُقْلَت 
َهَذا؛ َفِإنِّي َأْنُظُر ِإَلى َمـــــــــا َخرََج ِمْنَها، َفَأَتَصدَُّق 

بُثُلِثِه، وَآُكُل َأَنا َوِعَياِلي ُثُلَثُه، وََأُردُّ ُثُلَثُه).
ومن أشـــــــــكال الصدقـــــــــات والبرِّ فـــــــــي مثل هذه 
األيام، مســـــــــاعدة الفقراء والمعوزيـــــــــن واليتامى 
واألرامل، بشـــــــــراء المالبس الشتوية لهم، ودفع 
الرســـــــــوم الجامعية لطلبة العلـــــــــم منهم، وتوفير 
الدواء لمرضاهم،  وٕادخال السرور على قلوبهم، 
ورســـــــــم البسمة على وجوههم، بما أفاء اهللا علينا 
من النِّعـــــــــم، لقوله – صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم-: 
(اتَُّقوا النَّاَر َولْو ِبِشـــــــــقِّ َتْمرٍة)،  ومن المعلوم أنَّ 
منع الّزكاة ســـــــــبب مباشر لغضب اهللا، فقد جاء 
في الحديـــــــــث: (... َوَلْم َيْمَنُعـــــــــوا َزَكاَة َأْموَاِلِهْم، 
ـــــــــَماِء، َوَلوْال اْلَبَهاِئُم َلْم  ِإال ُمِنُعـــــــــوا اْلَقْطَر ِمَن السَّ

ُيْمَطُروا).
sÓÃ€a@Ú‡»„@Û‹«@µb»mÎ@È„bzjç@!a@äÿë

انطالقًا من قوله سبحانه وتعالى: {َأَفرََأْيُتُم اْلَماَء 
الَِّذي َتْشـــــــــرَُبوَن* َأَأنُتْم َأنزَْلُتُموُه ِمـــــــــَن اْلُمْزِن َأْم 
َنْحُن اْلُمنزُِلوَن* َلْو َنَشـــــــــاء َجَعْلَنـــــــــاُه ُأَجاجًا َفَلوْال 

َتْشُكُروَن}.
فِإنَّ الواجب علينا جميعًا أْن ننظر إلى ِنَعِم اهللا 
علينا فنتأملها، ونشكر اهللا عليها، وأن نعرف أّن 
وراء هـــــــــذه النِّعم ُمْنعم وخالق ورزَّاق هو اهللا عّز 
وجّل كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: {َفْلَينُظِر 
اِإلنَساُن ِإَلى َطَعاِمِه* َأنَّا َصَبْبَنا اْلَماء َصب�ا* ُثمَّ 
َشَقْقَنا اَألْرَض َشـــــــــق�ا* َفَأنَبْتَنا ِفيَها َحب�ا * َوِعَنًبا 
َوَقْضًبا* َوزَْيُتوًنا َوَنْخال* َوَحَداِئَق ُغْلًبا*َوَفاِكَهًة 

َتاًعا لَُّكْم وََألْنَعاِمُكْم}. وََأب�ا * مَّ
لقد تحّدث القرآن الكريم عن فضيلة الشكر في 

آيات عديدة، كما ذكرت األحاديث الشريفة 
أنَّ رسولنا – صّلى اهللا عليه وسّلم – كان األسوة 
الحسنة، والقدوة الصالحة في الشكر لخالقه عزَّ 
وجل، فبالشـــــــــكر تزداد الّنعـــــــــم، وبالجحود تزول 

الّنعم وتنتهي، كما قال الشاعر: 
إذا كنَت في نعمٍة فارَْعَها  

فإنَّ المعاصي ُتزِيُل الّنعم  
وداوْم عليها بشـــكــِر اإللهِ 

فـإنَّ اإللَه سريــــُع الّنقـــم  
نســـــــــأل اهللا العلي القدير أن يجعل هذا الموسم 
موســـــــــم خير وبركة على المسلمين في مشارق 
األرض ومغاربهـــــــــا، وأن ُيَؤلِّف بين قلوبهم، وأن 
ينشـــــــــر المحبة والتراحم والتكافل فيما بينهم، إنه 

سميع قريب. 
وصلَّّى اهللا على ســـــــــيِّدنا محمد صلى اهللا عليه 

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

JÚfl˝ç@Ú»∫@—çÏÌ@NÖ
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اهللا – صّلى اهللا عليه وســـــــــَلم – مـــــــــا ُيقال عند 
اإلنفاق  في البركة وفـــــــــي تنّزل الّرحمات، كما 
جاء في قوله – صّلى اهللا عليه وسّلم-: (َبْيَنَما 
اإلنفاق  في البركة وفـــــــــي تنّزل الّرحمات، كما 
جاء في قوله – صّلى اهللا عليه وسّلم-: (َبْيَنَما 
اإلنفاق  في البركة وفـــــــــي تنّزل الّرحمات، كما 

َرُجٌل بَفالٍة ِمَن اَألْرِض َفَسِمَع َصْوًتا ِفي َسَحاَبٍة: 
جاء في قوله – صّلى اهللا عليه وسّلم-: (َبْيَنَما 
َرُجٌل بَفالٍة ِمَن اَألْرِض َفَسِمَع َصْوًتا ِفي َسَحاَبٍة: 
جاء في قوله – صّلى اهللا عليه وسّلم-: (َبْيَنَما 

سبحانه وتعالى بنزول الغيث، فقد عّلمنا رسول 
اهللا – صّلى اهللا عليه وســـــــــَلم – مـــــــــا ُيقال عند 
سبحانه وتعالى بنزول الغيث، فقد عّلمنا رسول 
اهللا – صّلى اهللا عليه وســـــــــَلم – مـــــــــا ُيقال عند 
اإلنفاق  في البركة وفـــــــــي تنّزل الّرحمات، كما سبحانه وتعالى بنزول الغيث، فقد عّلمنا رسول 

جاء في قوله – صّلى اهللا عليه وسّلم-: (َبْيَنَما 
اإلنفاق  في البركة وفـــــــــي تنّزل الّرحمات، كما 
جاء في قوله – صّلى اهللا عليه وسّلم-: (َبْيَنَما 
اإلنفاق  في البركة وفـــــــــي تنّزل الّرحمات، كما  Ú�Ó�fl˝çg@pb¶b»�fl
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-7-8﴿َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعَلى َرُجٍل ُيَنبُِّئُكْم 
ٍق ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َأْفَترَى َعَلى  ِإَذا ُمزِّْقُتْم ُكلَّ ُمَمزَّ
اللَّـِه َكِذًبا َأم ِبِه ِجنٌَّة َبِل الَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِباْآلِخرَِة ِفي 

َالِل اْلَبِعيِد﴾: اْلَعَذاِب وَالضَّ
المشركين، وفيها تعجيب  أقوال  هذه قولة أخرى من 
في  مستفهمين  مقولتهم،  بنقيض  يقول  الذي  من 
عرضهم لها مستغربين، أي هل ندلكم على أعجوبة 
من رجل يخبركم بهذا المحال؟ والمعنى تسمعون منه 
العداء،  مناصبته  في  عذرنا  فتعرفوا  منه  سمعناه  ما 
وكان المشركون قد هيأوا جوابا للذين يأتون إلى مكة 
من العرب في المواسم، يتساءلون عن هذا الذي ظهر 

فيهم يّدعي أنه رسول من اهللا إلى الناس.
وقد هيأ الوليد بن المغيرة قولة بعد سؤاله لقريش كيف 
أن  قولهم  فنفى  إليهم،  الواردة  العرب  قبائل  يجيبون 
يكون كاهنا، أو مجنونا أو شاعرا، واستقر على أنه 
ساحر، ألنه في رأيه بقوله الساحر يفرق بين المرء 
وبين  المرء وزوجه،  وبين  وأخيه،  المرء  وبين  وأبيه، 
يصرف  هذا  قولهم  أن  منهم  طمعا  وعشيرته،  المرء 
هذا  باستحالة  تشبثا  الدعوة  في  النظر  عن  الناس 

الخلق الجديد.
هل  ونرشدكم،  نعرّفكم  هل  َنُدلُُّكْم»  «َهْل  ومعنى: 
تريدون أن ندلكم على من هذه صفته، فهو إما كاذب، 
وٕاما فاقد لعقله، يقول: إنكم لفي خلق جديد بعد تمزق 
األجساد كل تمزق وتفرقها الشديد، واضمحاللها هباء 
منثورا، فقوله دائر بين االفتراء، والرد عليهم أنهم في 
ضالل بعيد، وواهمون، وأتى حرف اإلضراب (بل) 
اهللا  يسلط  اهللا  على  يكذب  فالذي  عذاب،  في  إنهم 
عليه العذاب األليم، فهؤالء الذين يكذبون باآلخرة أنهم 
مغرقون في الضالل الشديد، فازداد بعدهم عن الحق، 

فعسر خالصهم منه.
َن  مِّ َخْلَفُهم  َوَما  َأْيِديِهْم  َبْيَن  َما  ِإَلى  َيَرْوا  -9﴿َأَفَلْم 
َأْو  اْألَْرَض  ِبِهُم  َنْخِسْف  نََّشْأ  ِإن  وَاْألَْرِض  َماِء  السَّ
َماِء ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَيًة لُِّكلِّ  َن السَّ ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسًفا مِّ

ِنيٍب﴾: َعْبٍد مُّ
إن هؤالء الذين ال يؤمنون باآلخرة، لو أنهم تأملوا في 
المخلوقات العظيمة في السماء واألرض، ورأوها رؤية 

عقلية وبصرية، لكانت من شأنها أن تهديهم.
بين  فيما  تأملهم  لعدم  اإلنكاري  للتعجيب  واالستفهام 
في  أي  واألرض  السماء  من  خلفهم  وما  أيديهم، 
على  قدر  الذي  أن  على  الدالة  العظيمة  المخلوقات 
الذي  أن  على  الدالة  العظيمة  المخلوقات  تلك  خلق 
قادر  المخلوقات من عدم، هو  تلك  قدر على خلق 

على تجديد خلق اإلنسان بعد العدم.
والرؤية هنا بصرية، انتفت آثار الرؤية النتفاء آثارها 
والتدبر،  بالتأمل  الكائنات  بأحوال  االستدالل  من 
َبْيَن  «َما  بـ:  والمراد  أهملوه،  بما  علمهم  ليتداركوا 
الكائنات  من  منهم  واحد  كل  يستقبله  ما  َأْيِديِهْم» 
السماوية واألرضية، و «َوَما َخْلَفُهم» هو ما وراء كل 
واحد منهم فإنهم لو شاؤوا لنظروا إليه، بأن يلتفتوا إلى 
ما وراءهم: وذلك مثل أن ينظروا إلى النصف الشمالي 
من الكرة السماوية في الليل، ثم ينظروا في النصف 
بعضها طالع  كواكب ساطعة،  فيروا  منها،  الجنوبي 
من مشرقه، وبعضها هاٍو إلى مغربه، وقمرا مختلف 
ينظروا  بأن  النهار  وفي  األيام،  باختالف  األشكال 
إلى الشمس بازغة آفلة، وما يقارن ذلك من إسفار، 
األرض  جبال  إلى  النظر  وكذلك  وشفق،  وأصيل، 

وبحارها وأوديتها، وما عليها من أنواع الحيوان.
وقوله:  محتوياتهما،  على  واألرض  السماء  وأطلقت 
«ِإن نََّشْأ َنْخِسْف ِبِهُم اْألَْرَض» هذا تذكير بقدرة صانع 
أشركوا،  الذين  العظيمة على عقاب  المخلوقات  تلك 
رسوله-صلى  وكذبوا  قدرته،  واسع  ضّيقوا  والذين 
اهللا عليه وسلم-، وما ال يخطر بعقولهم ذكر األمم 
األرضية  الكائنات  من  بشيء  عقاب  أصابها  التي 
كالخسف، أو السماوية كاسقاط كسف أي قطع من 
األجرام السماوية مثل ما أصاب قارون من الخسف، 

وما أصاب أهل األيكة من سقوط الكسف.
التأمل  ِنيٍب» في هذا  َعْبٍد مُّ لُِّكلِّ  َآلَيًة  َذِلَك  «ِإنَّ ِفي 
في تلك المخلوقات، والتدبر، دليل لكل إنسان منيب 
أي راجع بفكره إلى البحث عما فيه كماله النفساني، 
وحسن مصيره إلى اآلخرة، فيعاود النظر حتى يهتدي، 

وال يرتدي رداء المتكبرين.
ِجَباُل  َيا  َفْضًال  ِمنَّا  َداُووَد  آَتْيَنا  -10-11﴿َوَلَقْد 
ْيَر وََأَلنَّا َلُه اْلَحِديَد َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت  َأوِِّبي َمَعُه وَالطَّ
َتْعَمُلوَن  ِبَما  ِإنِّي  َصاِلًحا  وَاْعَمُلوا  ْرِد  السَّ ِفي  َوَقدِّْر 

َبِصيٌر﴾:
هذا ذكر لداود فهو أشهر المثل في المنيبين بما عرف 
به من انقالب حاله، بعد أن كان راعيا غليظا إلى 
وملكا صالحا مصلحا ألمة،  نبيئا،  اهللا  أن اصطفاه 
واآلخرة،  الدنيا  بنعم  عليه  اهللا  أنعم  وتأويبه  فإلنابته 
بحسن  للناس  عبرة  هذا  وفي  نسله،  وبارك  وباركه 
عناية اهللا بالمنيبين، وفي هذا إيماء إلى بشارة النبي-
صلى اهللا عليه وسلم- بأنه بعد تكذيب قومه، وضيق 
حاله معهم، سيؤول شأنه إلى عزة عظيمة، وتأسيس 
أمة عظيمة، كما آلت حال داود، والفضل هو فضل 
النبؤة، وفضل الملك، وفضل العناية، بإصالح األمة، 
وفضل القضاء بالعدل، وفضل الشجاعة في الحرب، 
وسعة النعمة عليه، وٕاغناؤه عن الناس، وٕايتائه حسن 

الصوت، وطول العمر في الصالح.
وفي هذا األسلوب ونظم اآلية من الفخامة، وجاللة 
المعاني، وٕايجاز  الخالق، وعظم شأن داود مع وفرة 

األلفاظ، وٕافادة معنى المعية بالواو من بدائع النظم.
أو  الصوت،  ترجيع  وهو  بالتأويب  الجبال  اهللا  وأمر 
التسبيح في لغة حبشية فهو من المعّرب، والتقدير: 
تؤوب  الطير  أن  فالمراد  الطير،  ومع  معه،  أّوبي 
معه أيضا، وٕاالتة الحديد: تسخيره عندما يلوي ِحلق 
الدروع، ويغمز المسامير، والسابغات وصف للدروع، 
والتقدير في السرد وجعله على تقدير معّين، والسرد: 
الدروع،  صنع  في  والمسامير  الحديد،  حلق  تركيب 
بحيث تشد الدروع بعضها ببعض، كالخياطة للثوب، 
بالشكر  الدروع سرّاد، وزراد، وأمره اهللا  لناسج  ويقال 
والعمل الصالح، والبصير: المطلع العليم، وهو كناية 

عن الجزاء عن العمل الصالح.
-12﴿َوِلُسَلْيَماَن الرِّيَح ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَروَاُحَها َشْهٌر 
وََأَسْلَنا َلُه َعْيَن اْلِقْطِر َوِمَن اْلِجنِّ َمن َيْعَمُل َبْيَن َيَدْيِه 
ِبِإْذِن َربِِّه َوَمن َيزِْغ ِمْنُهْم َعْن َأْمِرَنا ُنِذْقُه ِمْن َعَذاِب 

ِعيِر﴾: السَّ
هذا ابن داود وفضله، وهو سلمان، أتاه اهللا من فضله 
كرامة ألبيه على إنابته، وكرامة لسليمان على نشأته 
كأبيه،  أيضا  منيبا  كان  وقد  والده،  عند  الصالحة 
الريح،  تسخير  ومعنى  الريح،  لسليمان  اهللا  وسخر 
أو  للتجارة،  سفنه  سير  تالئم  ريحا  له  خلق  اهللا  أن 
الغزو، فجعل اهللا لمراسيه في شطوط فلسطين رياحا 
الموسم  ذلك  لتسير في  تهب شهرا مشرّقة  موسمية، 
بسفنه، وتهب شهرا مغرّبة لترجع سفنه إلى شواطئ 
عاِصَفًة  الرّيَح  ﴿َوِلُسَليماَن  تعالى:  قال  كما  فلسطين 
ِبُكلِّ  َوُكّنا  فيها  باَركنا  الَّتي  اَألرِض  ِإَلى  ِبَأمرِِه  َتجري 

َشيٍء عاِلميَن﴾[األنبياء/81].
فالغدّو هو انصرافها صباحا، والرواح: الرجوع، مشتق 

من راح إذا رجع إلى مقره.
الشيء  جعل  واإلسالة:  المذاب،  النحاس  والِقطر: 
سائال مائعا، والعين: مصب ما يصهر في مصانعه 
من النحاس حتى يكون النحاس المذاب سائال، كما 
يخرج الماء من العين لشدة إصهار النحاس وتوالي 
إصهاره، ليصنع أواني وأسلحة، وما إلى ذلك، ويجوز 
أن يكون السيالن يعني به كثرة القطر مثل كثرة ماء 
العيون واألنهار. والعين: مذاب القطر، وسخر اهللا له 

الجن، يعمل بين يديه أي يخدمه ويطيعه.
(َوَمن َيزِْغ): أي من يعص أمره، ويتجاوز الحد، فإنه 
فعذاب  السعير،  كعذاب  أي  السعير،  عذاب  يذوق 

السعير الحقيقي يكون بعد يوم الحساب.
َوَتَماِثيَل  َحاِريَب  مَّ ِمن  َيَشاُء  َما  َلُه  -13﴿َيْعَمُلوَن 
َداُووَد  آَل  اْعَمُلوا  رَّاِسَياٍت  َوُقُدوٍر  َكاْلَجوَاِب  َوِجَفاٍن 

ُكوُر﴾: ْن ِعَباِدَي الشَّ ُشْكرًا َوَقِليٌل مِّ
فهؤالء الجن يصنعون له ما يريد، ويخدمونه طائعين، 
المحاريب جمع محراب،  له:  ومن جملة ما يعملون 
المهاجم  العدو  منه  يحارب  الذي  الحصن  وهو 
للمدينة، أو يرمي من شرفاته بالحراب، ثم أطلق على 
القصر المحصن، وسميت قصور غمدان في اليمن: 
هذه  في  المراد  هو  المعنى  وهذا  غمدان،  محاريب 
بمنزلة  للعبادة  فيه  يختلى  ما  على  أطلق  ثم  اآلية، 
فيه  يجلس  محراب  لداود  وكان  الخاص،  المسجد 
على  وأطلق  حديثة  تسمية  المحراب  وسمي  للعبادة. 
الموضع من المسجد الذي يقف فيه اإلمام في إمامته 
للمصلين، وهو كوة غير نافذة في حائط القبلة، يقف 
فيه  ابتدئ  الذي  الزمن  تعيين  يدرى  وال  اإلمام،  فيه 

إطالق المحراب على هذا الموضع.
وحدث اتخاذ المحاريب في المساجد في المائة الثانية، 
ويظن أنه حدث في أول هذه المائة للهجرة في حياة 

مالك بن أنس، وروي عنه أنه ال يحب الجلوس في 
المحاريب، وكانوا يسمونه الطاق أو الطاقة، ولم يسّم 

يومئذ محرابا.
في  القربان  ذبح  موضع  بالمحراب  يسمى  وكان 

الكنيسة، قال عمر بن أبي ربيعة:
دمية عند راهب قسيس   

صوروها في مذابح المحراب  
 وقد اقتبس النصارى المذبح والمحراب من اليهود.

المسجد، في  التي في  الطاقة  المحراب على  وأطلق 
كالم الفرّاء في منتصف القرن الثاني الهجري، ونقل 
ومنه  المجالس،  صدور  المحاريب  قوله:  الجوهري 
يبق  لم  يومئذ  المحراب  المسجد، ألن  محراب  سمي 
في  جعلهم  الغلط  ومن  العبادة،  مكان  على  يطلق 
يكون  أن  يقرب  الذي  الموضع  في  النبوي  المسجد 
النبي-صلى اهللا عليه وسلم- يصلي فيه، في صورة 
اهللا  النبي-صلى  محراب  يسمونه  منفصل،  محراب 
تحري  على  عالمة  مجرد  هو  وٕانما  وسلم-،  عليه 

موقفه.
طاقات  بجعل  ابتدأوا  المسلمين  أن  يظهر  والذي 
إلى  الداخل  لئال يخطئ  القبلة،  صغيرة عالمة على 
المسجد، للصالة ثم وّسعوها شيئا فشيئا حتى صارت 
في صورة نصف دهليز صغير في جدار القبلة، يسع 
موقف اإلمام، ويظن أن أول وضعه كان في دمشق، 
بن  الوليد  الخليفة  أن  ثم  األموي  المسجد  بناء  عند 
عبد الملك أمر بجعله في المسجد النبوي حين أعاد 
بناءه ووسعه، في مدة إمارة عمر بن عبد العزيز على 
المدينة كما ذكر السمهودي في كتاب: خالصة الوفاء 

بأخبار دار المصطفى.
فكان  ُتنحت،  التي  المجسمة  الصورة  هو  والتمثال: 
للحيوان  مختلفة  صورا  لسليمان  يعملون  النحاتون 
بتماثيل  محفوفا  سليمان  كرسي  كان  فقد  كاألسود، 
أربعة عشر من األسود (اإلصحاح العاشر من سفر 
الملوك) وكانت له جابية أو حوض عظيم من نحاس 
مصقول، مرفوعة على اثنتي عشرة صورة من صور 

الثيران، مصنوعة من النحاس.
ولم تكن التماثيل محرمة في الشرائع السابقة، وحرمها 
اإلسالم، لقطع دابر الشرك، لشدة تمكن اإلشراك في 

نفوس العرب وغيرهم، فهي ذريعة لإلشراك.
واتفق الفقهاء على تحريم اتخاذ التماثيل التي لها ظل 
من ذوات الحياة إذا كانت مستكملة األعضاء التي ال 
حياة ألي حي دونها، وعلى كراهة ما عدا ذلك مثل 
التماثيل النصفية، ومثل الصور التي على الجدران، 
أو على األوراق، أو مرقومة على الثوب، وما يجلس 
بها  تلعب  صور  اتخاذ  في  ورخصوا  ويداس،  عليه 

البنات العتيادهن العمل في شأن أمور المنزل.
التي  العظيمة  القصعة  وهي  جفنة،  جمع  والجفان 
والجوابي  لكبرها،  أحواض  كأنها  الماء،  فيها  يجفن 
هي األحواض الواسعة العميقة، التي يجمع فيها الماء 

لسقي األشجار والزرع.
والقدور جمع قدر وهي إناء يوضع فيه الطعام ليطبخ، 
من لحم، وزيت، وتوابل، وهي قدور يطبخ فيها لجنود 

سليمان، وخدمه وأتباعه.
أثافيها،  فوق  األرض  في  الثابتة  الراسيات:  ومعنى 

لتداول الطبخ فيها صباحا ومساء.
وأمر اهللا آل داود أن يشكروه بالعمل الصالح الشكور، 
بقوله:  الصالح  بالعمل  االهتمام  على  حث  وفيه 
ُكوُر» والشكور: الكثير الشكر،  ْن ِعَباِدَي الشَّ «َوَقِليٌل مِّ
والمعنى أن العاملين للصالحات قليل، إذا فّسر الشكر 

بالعمل الصالح.

djç
@ÒâÏ

ç  396  خمتصر تفسري ابن عاشور
=€b�€a@âb‡«@@NÖ@Nc

@’œaÏ‡�€a@L1442@µÎ˛a@ÙÖb∫@18@M@12@@ZÜ��y˛a
‚2021@@Ô–„bu@02@M@2020@@@5‡éÌÖ@@27Z�€

العدد:
1044

16



@ÊÎÖÏ��Ì@ä��ˆbñj€a@ıaä��”@Êc@Ÿ��ë@¸@M
@ÔmÜÓ��ç@ �o��„c@Â��‡œ@ �Ÿ��Ó‹«@“ä��»n€a

_Úπäÿ€a
 وفـــــــــاء بن حمودة شـــــــــاعرة جزائرية 
مواليد 22 أوت ببولوغين الجزائر العاصمة 
وبنت مدينة الورود البليدة تعشـــــــــق الكلمة، 
ترســـــــــمها أحيانا وأحيانا أخرى ُتطرب لها 

كمعزوفٍة ُتجيد اجتياح عواصم حسها.
تربت في أســـــــــرة ثورية تعلمـــــــــت منها  أن 
الوطن ِقبلة الحـــــــــروف األولى وأن الحنين 
لغـــــــــة أخرى يفهمها زمـــــــــن واحد هو الزمن 

الجميل.
لديهـــــــــا ديوانان «محطات الذاكرة» و«حين 
ترحل أزهار الّدار» ومشـــــــــاركة في اعمال 

شعرية كثيرة وهامة.
وفاء بن حمودة باختصار انســـــــــانة تصنع 

من الحرف بقاء لكل أشيائها.
@ø@Ô��„Ï„b”@Ÿ��ññ•@Êc@b��‰‡‹«@M
@µg@ä»��í€a@Ÿiànua@—��Óÿœ@›��ï˛a

_@ÈΩb«
 فـــــــــي الحقيقة القانـــــــــون العقاري لم 
أختره كان واقعا فرض نفســـــــــه، إضافة إلى 
أن الموهبـــــــــة األدبية والشـــــــــعرية بنظري ال 
عالقة لها بالمنهج التعليمي ومجاالته، هذا 
مايعكس واقع الطبيب الشاعر، والمهندس 

األديب وغيرهما.
الكتابـــــــــة موهبة ربانية ُتؤثر وال تأثير عليها 
،تفرض وجودها بشـــــــــكل غريـــــــــب وُتحدد 

مواعيدها بشكل أغرب.
قد تســـــــــتطعين التحكم في كل شـــــــــيء إال 
بإحساســـــــــك هذا األخير مـــــــــن يريد التحرر 

منِك الختيار قيد الورق والكلمات.
@ÜÌÜ��ëÎ@|Ó��éœ@ä»��í€a@%b��«@Êg@M
@È��Óœ @fiÏ��‘€a @p¸b��©@d��œ @ Ï��‰n€a

_bËÓœ@åÓ◊6‹€@ �Ÿn«ÖÎ@ �Ÿniànua
 تجذبنـــــــــي كل أصناف الشـــــــــعر و 
أختـــــــــار منها ما ُيســـــــــحر ذائقتي والقصائد 
ذات اإلحساس العالي والصادق واألسلوب 

المتفرد في وصف الحالة.
أما عن نفســـــــــي فقد كتبُت فـــــــــي القصيدة 
النثرية وشـــــــــعر التفعيلة والقصيدة الومضة 

وشعر الهايكو.
@>€a@lbjç˛bi@b‰Óœä»m@Êc@Ÿ€@›Á@M
@ÖÏ‡»€a@ä»��í€a@Âfl@fiÏzn‹€@ �Ÿ��n«Ö
@fiÎ˛a@Êc@ �Ÿ‡‹«@…fl@Ú‹Ó»–n€a@ä»ë@µg
_Èƒ–y@›Ëé�Ì@È„Ïÿ€@Ü‹ÅcÎ@Û‘ic

 الشـــــــــعر العمودي فعال هو أصالة 
الشعر العربي لكن مع تطور الشعر عرف 
هذا األخيـــــــــر تغيرات هامـــــــــة جعل أقالما 
عديدة تتحول عن مساره كونه يلتزم بوحدة 

الوزن وحدة القافية ونظام الشطرين.
وأنا ال أتفق معك عزيزتي كونه هو األبقى 
واألخلد فقـــــــــد برهنت قصائـــــــــد عديدة من 
الشعر الحر بقاءها وُخلدت وحفظناها عن 
ظهر قلب كقصائد الشاعرين الكبيرين نزار 

القباني ومحمود درويش.
الشعر بالنسبة لي بقاؤه يحدده جمال النص 

ال نوعه.
أما  فأنا أجد نفســـــــــي كثيـــــــــرا في القصيدة 
النثرية والشـــــــــعر الحر كـــــــــون الكتابة بهما 
تعـــــــــرف ثراء في الصـــــــــور واالخيلة وحرية 

كبيرة في إيصال المحتوى للقارئ .

@Êb◊@È��„c@Â��Ìäm@ıaä»��í€a@Â��fl@ �Â���fl@M
@Ÿ��ËuÏm @ø @|��ôaÏ€a @ä��q˛a @È��€
@ø@ŸiÏ‹çaÎ@ÚÌä»��í€a@Ÿmbflb‡nÁaÎ

_@ÜÓñ‘€a@ÚÀbÓï
 عندمـــــــــا كنُت صغيـــــــــرة كنُت أخط 
الكلمات وال أعرف ما تكون وعندما علمت 
أن ماأكتبه ُيشـــــــــبه الشعر كنُت أذهب وأنا 
بنت الحادية عشـــــــــر سنة لمكتبات المدينة 
وأقتني دواوين الشاعر الكبير نزار القباني، 
فسحرني حرفه ليكون بذلك مدرسة تعلمُت 
منها كيف أستمع للكلمة وكيف أرتبها وكيف 

ُتصبح معزوفة أدمنها دائما وأدندنها.
الشـــــــــاعر الكبير نزار القباني احتل مكانة 
مميزة في مخيلتي الطفولية وسيظل عرابي 

األول في الكتابة.
@µg@fiÏzn€a@¥��»flåm@Ÿ��„c@b��‰‡‹«@M
@µg@Ÿ€á@…uäÌ@›Ëœ@Ôññ‘€a@Öäé€a
@⁄b‰Á@‚c@b„Ü‰«@ä»��í€a@÷Ï��ç@Öb��é◊

_@ÙäÅc@bibjçc
 هي ليســـــــــت مســـــــــألة تحول بل هي 
مســـــــــألة إضافة إلـــــــــى مســـــــــيرتي األدبية. 
فالشـــــــــعر باٍق بقائـــــــــي، ولـــــــــن أخذله يوما 
وســـــــــيظل الصديق الوفي الذي الزمني في 

كل لحظات عمري.
حياتي كانت بها أحداث ال ُتنسى فوجدتني 
كتبت بعضها على شـــــــــكل سرد قصصي 
راقت للقارئ الذي شـــــــــجعني في مواصلة 
هذه الخطوة األدبية الجديدة. وربما مستقبال 

سيكون لي إصدار في القصة.
الشـــــــــعر اليوم يعرف بعض الركود مقارنة 
بالرواية والقصة. لكن ســـــــــيبقى دائما الراية 
العتيقـــــــــة لـــــــــألدب العربي وســـــــــيبقى كّتابه 

ومحبوه.
الشعر إحساس وال يمكن أبدا أن نحيا بال 

إحساس.
@ âã @·��Á @fib��–ü˛a @Êc @¥��‡‹»m @M
@Ÿflb‡nÁa@·��ËnÓ€Îc@›��Ëœ@›j‘n��éΩa
@Ÿ��€à€ @·��ÁÜ»Ìbfl @·��: @ �o��vn„cÎ

_fiÏfldΩa@›j‘néΩa
 الشـــــــــاعر لما يكتب عن الوطن فقد 

أورث ألبنائـــــــــه حب الوطن وعظمة الوطن 
ولمـــــــــا يكتب عـــــــــن القضيـــــــــة العادلة وقيم 
الحق فقد أورثهم األخالق والمبادئ. ولما 
يكتب عن الحيـــــــــاة يعد لهم األمل والتفاؤل 

والعزيمة.
ولما يكتب عن الخذالن واالنكسار يهديهم 
الحس العالي في صدق النفس. ولما كتب 
عن الحب علم أبناءه شعور المحبة والود 
بينهم.الشـــــــــعر إرث غـــــــــال ومنهج هادف 

ووجهة صائبة وخلق عظيم. 
قـــــــــد نعد بـــــــــه جيال ومســـــــــتقبال نفخر بفكره 
فلطالما حفظنـــــــــا قصائـــــــــد غيرتنا وغيرت 
أنظمة وشـــــــــعوبا وكانت ثورة مناهضة لكل 

استبداد وظلم .
@⁄b��‰Á @Êc @¥��œä»m @Ÿ��„c @Ÿ��ë¸ @M
@Ú��Óö‘i @ä��ubnm @ÚÓ��çbÓç @¥��◊b◊Ö
@Â��«@b��‰nqÜy@›��Ëœ@b��„Ö˝i@ø@Òcä��Ωa
@ÚÌäˆaå¶a@Òcä��Ωa@ÜÓ��ë6€@⁄ÖÏË©
@ÚÓ��çbÓç@…flb�Ω@ÚÓzô@…‘m@¸@Ûny

_@ÚÁÏjífl
 القارئ لدواويني يجد اهتماما كبيرا 
وشـــــــــغفا اكبر بالمـــــــــرأة الجزائرية الصامدة، 
القوية، الفحلة، المميزة امرأة أعطت الكثير 
للتاريخ الجزائري وبرهنت على حكمتها في 
الريادة في كل مجاالت الحياة االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية.
كتاباتي كانت وقفـــــــــة احترام لكل ما تقدمه 
وترشـــــــــيدا أيضا أن تبقى نفس المرأة التي 
أشـــــــــاد التاريخ بهـــــــــا وأن ال ترضى أبدا أن 
تكون ســـــــــلعة سياسية ُيتاجر بها فهي أكبر 

من ذلك وأذكى أن تكون كذلك.
@Úuäßa@“Îäƒ€bi@·��‹«@Û‹«@ �o„c@M
@øL@Â��üÏ€a @b��Ë–‰◊@ø@b��Ó∞@>��€a
@Û‹«@ÔÃj‰Ì@à��€a@âÎÜ€a@bfl@⁄âÏ��ñm
@Ä˝�ô¸aÎ@Èj»€@ıaä»��í€aÎ@ä»��í€a

_Èi
 الشـــــــــاعر يســـــــــتمد قوته من شعره 
،يعتبـــــــــره ســـــــــندا ليعيد به بنـــــــــاء العالم كما 
يجب أن يكون. وهنا يتجلى دور الشـــــــــاعر 
المهم في نشـــــــــر الوعي الوطني وترســـــــــيخ 
حب الوطن فـــــــــي قلوب قرائه وتعظيم روح 
األخوة والود والتعايش واالتحاد  بين أفراده 
. فالكلمة لها ســـــــــحر خـــــــــاص ووقع مميز 
على النفوس خاصة ان كان ترتيبها شعريا 
يزيد من قوتها وتأثيرها على النفس والفكر 

البشري.
@Ÿ»Ìâb��ífl@Â«@b‰ÓqÜ§@Êc@ �Ÿ€@›Á@M
@paâaÜ��ïg@⁄b‰Á@›��ÁÎ_@ÚÓ‹j‘n��éΩa

_ÔÁbflÎ@’Ìä�€a@ø@ÒÜÌÜu
 إصدارات شخصية في الحاضر ال 
توجد ألني مازلت مهتمـــــــــة بتوزيع ديواني 
األخيـــــــــر «حين ترحل أزهار الّدار» وكنت 
مهتمـــــــــة أيضا باإلشـــــــــراف علـــــــــى الكتاب 
الجماعـــــــــي «ورود البليـــــــــدة بعبِق الحرف» 
الذي كان بمبادرة األستاذ مشعل العبادي. 
لكن قد أفكـــــــــر بإصدار مجموعة قصصية 

في المستقبل بإذن اهللا.
@äˆbñj€a@ÒÜÌäu@ıaä‘€@Ò7Åc@Ú‡‹◊@M
 أشكر جزيل الشكر الصحفية الرائعة 
والراقية آمال السائحي على الحوار الجميل 
وأسبوعية البصائر على كرم االستضافة.

أتمنى لكم كل النجاح والتألق والرقي .
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ÒÖÏ���������ª@Âi@ıbœÎ@@Òä�������������«bí€a@…fl@âaÏ������������y
@Âfl@7rÿ€a@¥i@ÒÏ:a@7é£@Û‹«@âÖb‘€a@@ÍÜyÎ@ÏÁ@È„˛@LÒbÓßa@ÚçâÜfl@@ZÍäÁÏuÎ@Èn‘Ó‘y@ø@ÏÁ@ágL…œâcÎ@Ÿ€á@Âfl@Û8c@ÏÁ@›i@LÒbÓßa@Òeäfl@ bíÌ@b‡◊@èÓ€@ä»í€a@Êg
@Â€@ÚÓçbçc@pbÌÜ§@ÔÁÎ@LfiànjΩaÎ@…Ìäé€aÎ@Ô„�a@ÈuaÏÌÎ@ÚÓ„bé„�a@·Ó‘€a@Üvπ@ä»í€a@Êc@b‡◊NÛ8˛aÎ@ÚÓ”aä€a@Ú„bÿΩa@Êbé„�a@ÚÓ„bé„g@ıb�«gÎ@L%b»€a@pb”âb–fl

N �%Ï»fl@ �%b«@pbö”b‰m@—í◊Î@·Ó”@ÉÓçämÎ@’‡«@ÜÌå∂@¸g@‚ÏÓ€a@ıaä»í€a@bËËuaÏÌ
@b‰€@¡Çn€@bËmÜ€aÎ@Òb„b»flÎ@bÁÜ€aÎ@ÖbËuÎ@è‡í€a@lÎäÀ@o€ãbÀ@Ú‹–ü@ÔÁÎ@“Îäßa@o‘í«@LÚÌâÏq@Òäçc@Âfl@âÜz‰m@LÒÜÓ‹j€a@ÖÎâÏ€a@Ú‰ÌÜfl@Ú‰ia@ÒÖÏª@Âi@ıbœÎ

NNNâaÏßa@aàÁ@È»fl@b‰€@Êb◊@à€a@·ç¸a@aàÁ@äˆaå¶a@pb«Üjfl@Ú‡ˆb”@µg@“böÓ€Î@L›fl˛a@ÂÌÎb‰«

msaihi2007@gmail.com Ô��zˆbé€a@ÒÜ�����Óé€a@ZÖaÜ«g

Ôzˆbé€a@fibfle@ZbËmâÎby

@ÜÓ€b‘n€aÎ@paÖb»€a@Ú”˝«
@ÒÜ����ˆbé€a@ÚÓ«b‡nu¸a
lbjí€a@ÄÏ���������‡�i

 Êg نجاح األمم والحضارات منذ وجود البشرية
يكمن في نجاح شبابها وصالحه وطبيعة 
هذه الفئة، وما ينتج من اعمال تبرز فائدتها في 
بما  المجتمعات  إن  واألمة.  الحضارة  هذه  رقي 
تحمله من معايير وعادات وتقاليد قد تؤثر تأثرا 
الفكري  وتطوره  الشباب  وجودة  انتاج  في  كبيرا 

والثقافي. 
من هذا المنطلق نطرح التساؤل هل تؤثر العادات 
وكيف  الشباب؟  المجتمعية على طموح  والتقاليد 
يمكننا خلق التوازن بين القيم والمعايير المجتمعية 

الثابتة والثقافة المعاصرة لدى الشباب؟ 
السائدة قد تشكل  المعايير االجتماعية والقيم  إن 
االفراد  السلوك  تشكيلة  في  واساسيا  مهما  دورا 
المجتمع سواء على الصعيد االجتماعي أو الفكري 
الفئة الشبابية، ألن هذه االخيرة  الثقافي لدى  أو 
هي منبع االنتاج واالبداع، وهي من تحمل مشعل 
لكن  جمعا،  وأمتها  ودولتها  لمجتمعها  القيادة 
لالسف ما نجده اآلن في هذه العالقة وهذا الدور 
المهم هو عدم التوازن في ديناميكية هذه العالقة 
للمجتمع  والتفاعلي  الوظيفي  السير  في  الواجبة 
بالعادات  تتماشى  العربي  المجتمع  افراد  ألن 
اليومية تحمل  الممارسات  المكتسبة من  والتقاليد 
بها معتقدات خاطئة تحت مسمى القيم التي هي 
تنشئة  تبني  قد   االسالمي، وكذلك  بالدين  ثابتة 
اجتماعية غير صحيحة التي تثّبت في االجيال 
الجديدة معتقدات متجمدة متخلفة تزرع فيهم. اذ 
ما نالحظه في وقعنا اإلجتماعي انه يوجد صراع 
الجديدة،  واالجيال  القديمة  االجيال  بين  جيلي 
باألحرى أن الشاب اصبح لديه طموح عال يسعى 
للتفتح والتطور بخطط ال تناسب تلك االعتقدات 
السائدة والعادات والتقاليد القديمة التي يتحفظ بها 
األهل، أصبحت عائقا لدى الشاب الحالي؛ النه 
يريد التغيير والتجديد لمجتمعه، ليرفع راية التحدي 
مع الغرب للوصول إلى القمم، بحيث  يرى هذه 
عادات وتقاليد مجتمعية هي من تصنع له حاجزا 
وتراجعا في السير، ألن المجتمع ال يقبل التجديد 
وأنه يهاب من اإلنحالل الخلقي وتفكك القيم التي 
يشكلها التثاقف، بحيث أن الشباب اصبح لديهم  
سواء  جيلهم  مع  تتماشى  خاصة  وثقافة  سلوك 
منها  التشبع  ويريد  بها  يتمتع  عالمية  أو  محلية 
ليغير  في بعض العادات والتقاليد الجامدة والتي 
العربي  للمجتمع  انغالقا  تشكل  أصبحت  بالكاد 

خاصة. 
ان من المناسب والمنطقي لدى هذا الطرح  أنه 
وان  التجديد  بين  توازن  أن  الشبابية  الفئة  على 
هو  الذي  االجتماعي  التغير  سيرورة  الى  ترقى 
على  الحفاظ  وبين  للمجتمع،  حتمية  مرحلة 
والتقاليد  العادات  وبعض  الثابتة  والقيم  المعايير 
منبوذا  قديم  هو  ما  كل  ليس  النه  الصحيحة، 
لكن  يجب االتزان والبقاء على القيم السامية التي 
الجديدة  االجيال  فعلى  والشرع  الدين  مع  تترابط 
ومعية  االسالمية  القيم  مع  وتتماشى  تتناسق  أن 
الثقافات  عن  التام  واالبتعاد  المرغوب  التطور 
واالنحالل  للتغلغل  تسعى  التي  الصائبة  الغير 
للمجتمع االسالمي والعربي ككل، فعلينا ان نوافق 
بين هذا وذاك لنبني مستقبال زاهرا للمجتمع وأن 
نرقى للبناء الصائب نتحدى به المجتمات الغربية 
على جميع االصعدة  والثوابت البنائية للمجتمع 

الصحيح.
فعلى الشباب الصاعد أن يرى مستقبل امته بعين 
ثاقبة وجدية وأن يبتعد عن التقليد األعمى، فليس 
بل  تجديد وتطور  فهو  ثقافات  يأتينا من  ما  كل 
علينا أن نستقبله في غربال الشرع لكي نصفي ما 
يخدم أمتنا التي هي أمانة، ونرفض كل ما هو 

مدمر لثقافتنا ومبادئنا وقيمنا السامية. 

ÚÌaÖäÀO@ıb–ï@âbj€a
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إيمانا بقضاء اهللا وقدره بلغنا خبر 
وفاة األخ الفاضل الداعية األستاذ 
Ô‹yb��éfl@7��Áã رئيس فـــــــــرع جمعية 
إثر هذا  البركة بســـــــــطيف، وعلى 
المصـــــــــاب الجلل نتقدم في جمعية 
العلمـــــــــاء المســـــــــلمين الجزائرييـــــــــن 
بتعازينـــــــــا القلبيـــــــــة الصادقة لعائلة 
واصدقـــــــــاء الفقيد راجيـــــــــن من اهللا 

تعالى له الرحمة والمغفرة .

Ú��Ìå»���m

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g

على إثر وفاة شقيقة األخ الدكتور 
Ô‡Ó«ã@Öaäfl عضو المكتب الوطني 
ســـــــــابقا لجمعية العلماء، والرئيس 
الســـــــــابق لشـــــــــعبة جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين لوالية عنابة 
نتقدم إليه بخالص العزاء وعظيم 
المواساة ســـــــــائلين اهللا تعالى أن 
يتغمدها بواسع رحمته وأن يرزق 

ذويها الصبر والسلوان.

Ú��Ìå»���m

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g

الشيخ Ô€aãÏfl@Öaä��fl أحد أقطاب الصحوة 
اإلســـــــــالمية في الجزائر وافـــــــــاه األجل 
المحتوم اليوم متأثرا بوباء كورونا الذي 
أدخلـــــــــه فـــــــــي غيبوبة منذ عشـــــــــرة أيام، 
وعلى إثر هذا المصـــــــــاب الجلل نتقدم 
ألهله وٕاخوانه وذويه وتالمذته ومحبيه 
بخالص العزاء وعظيم المواساة سائلين 
اهللا تعالى أن يتقبله في الشـــــــــهداء وأن 
يجعل الجنة متقلبـــــــــه ومثواه وان يرزق 
كل األهل واألحباب الصبر والسلوان. 

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.
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في جو قرآني روحاني مهيب، 
وفي يوم جمعة مباركة ستبقى 
راســـــــــخة في أذهان الحضور، 
أقامت شـــــــــعبة جمعية العلماء 
ببلدية  الجزائريين  المســـــــــلمين 
اليوم  هـــــــــذا  صبيحة  خضرة، 
الجمعـــــــــة 03 جمادى األولى 
 18 ل  الموافـــــــــق  ه   1442
حفـــــــــال   ،2020 ديســـــــــمبر 
تكريميـــــــــا على شـــــــــرف باكورة 
ثمـــــــــار ناديها القرآني الشـــــــــيخ 
عبد القادر دواودي رحمه اهللا، 
نورين  المتميزين،  الطالبيـــــــــن 
زكرياء وبولنوار محمد السعيد 
بمناسبة ختمهما لحفظ كتاب 

اهللا تعالى. 
افتتـــــــــح الحفل بتـــــــــالوة عطرة 
للشـــــــــيخ علي نابي، ثم بكلمة 
ترحيبية للدكتور حميدي حافظ 
ليناول  البلدية،  الشعبة  رئيس 
الكلمة للشـــــــــيخ معيزية بوزيان 
رئيس المكتب الوالئي للجمعية 
الـــــــــذي أحالها لنائبه الشـــــــــيخ 
أحمد سعداوي - حفظهما اهللا 
تعالى - الذي أثنى كثيرا على 

جهود اإلخوة في شعبة بلدية 
خضرة، وعلـــــــــى معلم النادي 
الشيخ كمال بلحوسين، ثم قدم 
تهاني المكتب الوالئي للجمعية 
كما  االحتفالية،  هذه  لعريسي 
ذّكر الشـــــــــيخ جـــــــــزاه اهللا خيرا 
الحضور بأهمية التعليم القرآني 
والغرض الذي تنشده الجمعية 
وكل العلمـــــــــاء العامليـــــــــن من 
ذلك، وأوله تحقيق العبودية هللا 
تعالى والتحلي بأخالقه وآدابه 
وتحكيمه في أنفسنا وفي أمتنا 
حتى يعود لها عزها ومجدها 

التليد.
وفـــــــــي مداخلته أبرز الشـــــــــيخ 
مفالح،  علي  ســـــــــي  الفاضل 
أثر القـــــــــرآن الكريم في تزكية 
النفوس وفـــــــــي المعية اإللهية 
ألهل القـــــــــرآن الذين هم أهل 
هنـــــــــأ  كمـــــــــا  وخاصتـــــــــه،  اهللا 
الطالبيـــــــــن الخاتميـــــــــن بغنيمة 
القـــــــــرآن ووالديهما بتاج الوقار 
يوم القيامة بـــــــــإذن اهللا وعفوه 

وكرمه. 
ليســـــــــتمع بعدهـــــــــا الحضـــــــــور 

إلى تـــــــــالوة عذبة وجلت منها 
القلـــــــــوب للطالـــــــــب الخلـــــــــوق 
بولنوار محمد الســـــــــعيد، ختم 
بها حفظـــــــــه لكتاب اهللا تعالى 
كامال في ظرف سنة ونصف 
القرآني،  الجمعيـــــــــة  في نادي 
للطالب  مباركـــــــــة  لتـــــــــالوة  ثم 
نورين زكريا من أواخر سورة 
البقرة، ختم بها اآلخر حفظه 
للكتاب المكنـــــــــون في مدة لم 
تتجاوز السنة وثالث شهور، 
بتكريـــــــــم  الحفـــــــــل  ليســـــــــتكمل 
الشـــــــــيخ  ومعلمهما  الحافظين 
كمال بلحوسين، بهدايا ومبالغ 
ماليـــــــــة متواضعـــــــــة مـــــــــن قبل 

المكتب البلدي للشـــــــــعبة وكذا 
المكتب الوالئي للجمعية وأحد 
تالميذ  أولياء  مـــــــــن  الفضالء 
بعدها  ليتم  القرآنـــــــــي،  النادي 
التي جاد  اإلكراميـــــــــات  تقديم 
بها الفضالء من أهل خضرة 
الكـــــــــرام، حتى لـــــــــم تجد مكانا 
يسعها، ثم اختتم هذا المجلس 
القرآني المبارك بدعاء الشيخ 
للحافظين  ســـــــــعداوي  احمـــــــــد 
ولإلخوة  ووالديهما  ومعلمهـــــــــا 
القائمين على الشـــــــــعبة البلدية 
بخضـــــــــرة ولجميـــــــــع الحضور 
ولوطننا الغالي بالعز والتمكين 

والحمد هللا رب العالمين. 

@¥����∑bÅ@‚�ä�����ÿm@·��„bÃnéfl@Ú�����Ì¸Ïi@Òä���öÅ@Ú����ÌÜ‹i@Új»ë
@ÚÓ»‡v‹€@Ô„eä‘€a@Öb‰€a@b‡Ëi@ÊaÖãa

فـــــــــي يوم 07 جمادى األولى 
 23 ل  الموافـــــــــق   1442
ديســـــــــمبر 2020 م كانـــــــــت 
هذه الهبة مـــــــــن «امرأة ذات 
همة عالية ونفس نفيســـــــــة»، 
حيـــــــــث االنســـــــــان ال يقـــــــــاس 
بكمية األمـــــــــوال التي يملكها 
التي  االجتماعية  المكانة  أو 
بمـــــــــدى حمله  يحتلهـــــــــا، بل 
للنهوض  لهموم أمته وسعيه 
بها، والســـــــــيدة الفاضلة زهية 
حجـــــــــاج أول حرم األســـــــــتاذ 
النقـــــــــادي مثال لهـــــــــذا، فهي 
امـــــــــرأة عصامية حققت ذاتها 
بذاتها، كيـــــــــف ال وهي ابنة 
أول  حجاج  الجياللي  الشيخ 
رحمه اهللا المعلم بمدرسة دار 
الحديـــــــــث مع الشـــــــــيخ محمد 

االبراهيمي  البشير 
كما هو موضح في 
جانب  الى  الصورة 
المؤرخ عبد الوهاب 
بن منصور، فالسيدة 
حباهـــــــــا  حجـــــــــاج 
اهللا بحفـــــــــظ كتابـــــــــه 
في  والتبحر  الكريم 

علومـــــــــه واتقان أحكام تالوته 
والتعمق فـــــــــي فهم مقاصده، 
وقد تحصلـــــــــت على إجازات 
شـــــــــهادة  منها:  نذكر  عديدة 
اتمـــــــــام دورة منظومـــــــــة تحفة 
االطفـــــــــال ومنظومة المقدمة 
الجزرية ودورة أصول رواية 
ورش عن نافـــــــــع من طريق 
الشـــــــــاطبية ودورة شرح كتاب 
التبيان في آداب حملة القران 

من طرف إدارة دار 
القرآن الكريم والسنة 
بفلسطين سنة  بغزة 
كمـــــــــا  2018م، 
حصلت على اجازة 
فـــــــــي نظـــــــــم مقدمة 
رواية ورش على يد 
مقرئ القرآن الكريم 
إبراهيـــــــــم بن أحمـــــــــد مجاهد 
بغليـــــــــزان بالجزائر، كما أنها 
قد كلفت بتعليم القرآن للنساء 
بمسجد ابراهيم الخليل ببلدية 
من  م  ســـــــــنة2017  الحناية 
طرف مديرية الشؤون الدينية 
واألوقاف بتلمسان. وقد صدق 
اهللا سبحانه وتعالى في سورة 
الكهـــــــــف «... وكان أبوهما 
صالحا ...» فصالح اآلباء 

يجنيه األبناء وها هي تبرهن 
عن طيب معدنها وصالحها 
وحبها لكتاب اهللا ورغبتها في 
تعليم ونشـــــــــر القـــــــــرآن الكريم 
ألبناء أمتها فقد وهبت نادي 
االتقـــــــــان للجمعية فالشـــــــــجرة 
الطيبة ال تنتج إّال ثمارا طيبة 
وال يغيض عطاؤها فهي ابنة 
الستكمال  العهد  تجدد  أبيها 
رســـــــــالته في رفع راية القران 
الكريـــــــــم في رحـــــــــاب جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين 

بتلمسان.
بـــــــــارك اهللا في اختنا الفاضلة 
الســـــــــيدة حجاج زهية وجعل 
اهللا هبتها في ميزان حسناتها 

ونفع بها وبعلمها.
أ.محمد الهاشمي .

Êeä‘€a@·Ó‹»n€@Êb‘m�a@Öb„@Êbé‡‹m@Új»í€@kËm@xbvy@ÚÓÁã

@Ú‰ÌÜΩa@¡çÎ@ÚjÁ@âb‘«@Û‹«@›ñ§@Êbé‡‹m@ÚÌ¸Î@Új»ë
أشـــــــــرف الخميس 1جمادى االولى 1442 الموافق لـ 17 ديسمبر 
2020 المكتب الوالئي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوالية 
تلمسان على افتتاح نادي الشيخ محمد شعلي للقرآن الكريم وعلومه 
بحي الفخارين. بفضل اهللا اوال وفضل اهل البر واالحسان تحصل 
المكتب الوالئي لجمعية العلماء المســـــــــلمين بتلمســـــــــان على نادي 
لتحفيظ القران الكريم وتعلم احكامه هبة من احد المحســـــــــنين الدي 
رفض ان يذكر اسمه .النادي متكون من قسمين للتدريس ومصلى 
وقاعة محاضرات ومكتب ومطبخ على مســـــــــاحة قدرها 420 متر 
مربع، وقد صدق من قال «قد علمتنا التجربة ان الشـــــــــعب لجزائري 
إذا أكرم أطلـــــــــق يده في العطاء وهذا النادي الذي ســـــــــيكون منارة 
إشعاع كما سيكون مصدر فخر وشرف لمن سعى في إيجاده. وقد 
حمل هدا النادي اسم عالم مصلح الشيخ محمد شعلي أحد رجاالت 
االصـــــــــالح والعلم والدعوة الى اهللا بتلمســـــــــان تلميذ جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين بدار الحديث وامامها بعد االستقالل وقد افتتح 
الحفـــــــــل بتالوة آيات بينات تالها األســـــــــتاذ بوجالل ثم كانت كلمة 
الشيخ الفاضل بن يونس آيت سالم. فبعد حمد هللا الذي علمنا كيف 
يكون االنسان ايجابيا في هذه الحياة.وها نحن اليوم نلتقي في هذا 
المكان المبارك لندشن ناديا وهو في أبهى وأتم الجمال. والذي بذل 
المحســـــــــن فيه قصارى جهده ليجعله تحفة. فالحمد هللا على توفيقه 
مصداقا لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «نعم المال الصالح 
في يد الرجل الصالح» ثم ختم حديثه بالدعاء للمحســـــــــن سائال اهللا 
ان يجعـــــــــل له ثواب هذه الهبة يوم الينفع له مال وال بنون. ثم قال 
تخليدا للشـــــــــيخ محمد شـــــــــعلي لم يأت من فراغ بل القرآن هو الذي 
خلده فقد اقبل على القران فرفعه القرآن ثم ختمت الجلسة باكرامية. 
نسال اهللا ان يتقبل من المحسن هدا الفعل وأن يوفق أبناءنا لحفظ 

وفهم القرآن الكريم ان شاء اهللا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

@läÃ€bi@ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@k» �í€@Ï‰é€a@ÏË¶a@ıb‘‹€a
 Ïjç˛a@aàÁ@Ü‘»‰Ì@äˆaåv‹€@ÔiäÃ€a@lÏ‰¶aÎ@äˆaå¶a

ينعقـــــــــد يـــــــــوم الســـــــــبت 18جمـــــــــادى االولـــــــــى 1442 الموافق 02 
جانفي2021 بداية من الســـــــــاعة 08:30 صباحا، بنادي الشـــــــــيخ 
الطيب العقبي التابع لجمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين ببلدية 
اح بوالية مستغانم، ينعقد هذا اللقاء باقتراح من عضو المكتب  َحجَّ
الوطني المراقب العام الشـــــــــيخ قدور قرناش وقبول شعبة مستغانم 
االستضافة، والحضور الشخصي لرئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين الشـــــــــيخ عبد الرزاق قسوم، ونائبه الشيخ بن يونس آيت 
سالم، يرافقهم وفد من المكتب الوطني للجمعية يضم ستة أعضاء 

آخرين. 
اللقاء فضاء مفتوح لمناقشـــــــــة كل قضايـــــــــا الجمعية، وكل ما تعّلق 
بالسير الحسن للّشعب والنوادي التربوية، وغيرها من القضايا التي 
يتم غالبـــــــــا تداولها في اللقاءات الجهوية الســـــــــنوية ُقبيل االجتماع 
الســـــــــنوي للمجلس الوطني للجمعية، والذي ينعقد في الثالثي األول 

من سنة 2021. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ıaä‘‹€@Òäflb»€a@bËnjnÿfl@|n–m@Ú‹ÓéΩa@ÚÌ¸Î@Új»ë
افتتحت شعبة والية المسيلة مكتبتها العامرة للقراء بتوقيت مضبوط 
للذكـــــــــور واإلناث، حيث تضـــــــــم المكتبة في رفوفهـــــــــا عديد الكتب 
التي ســـــــــيجد طلبة العلم ضالتهم مما يحتاجونه ويبحثون عنه من 
مراجع وفرتها لهم الشـــــــــعبة من خالل تجهيزها لهذه المكتبة، فهنيئا 
لشعبة المسيلة وبشراكم طلبة العلم الذين ستنتفعون ال محالة بهذه 

المكتبة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ú‰mbji@Êb‡Ó‹ç@Ö¸Îc@Új»ë
تّم خالل هذا األســـــــــبوع توزيع طرود مالية قدرها 60 مليون سنتيم 
على فقراء ومحتاجي المنطقة، إذ تم التكفل بها أحد محسني شرق 

البالد، فاللهم بارك له في ماله وولده. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

—Ìäí€a@sÌÜßbi@‚b‡nÁ¸a@›ïaÏm@ÖaÏ€a@ÚÌ¸Î@Új»ë
خمـــــــــس عمرات تم منحهـــــــــا لحفظة كتاب صحيـــــــــح البخاري بدار 
اإلمام مالك للحديث النبوي الشريف التابعة لشعبة جمعية العلماء 
المسلمين بوالية وادي سوف، وهو تحفيز يقّدم للطلبة الذين يهتمون 
بالحديث الشـــــــــريف من خالل إقبالهم على المدرسة التي افتتحتها 
شـــــــــعبة جمعية العلماء قبل سنوات تحت مسمى (دار اإلمام مالك 

للحديث النبوي) في انتظار ختم بقية الطلبة. 

Òäñn´@âbjÅc

نظمت لجنـــــــــة المرأة واألســـــــــرة والطفل 
عشـــــــــية الخميس24 ديســـــــــمبر 2020 
الموافق ل 09 جمادى األولى 1442 
محاضرة مـــــــــن تقديم الشـــــــــيخ نورالدين 
بودبوز بمدرســـــــــة الفتح فـــــــــرع الصنوبر 

شعبة والية قالمة. 
المحاضـــــــــرة التـــــــــي اختير لهـــــــــا عنوان 
«عجبـــــــــت لمن يصلـــــــــي ب قل هو اهللا 
أحـــــــــد كيف يحتفـــــــــل بعيد مـــــــــن يقولون 
اتخـــــــــذ اهللا ولدا» افتتحـــــــــت بتالوة آيات 
بينات من ســـــــــورة مريـــــــــم من قبل إحدى 
الحاضرات الكريمات، لتستهل االستاذة 
صباح غموشـــــــــي في التعريف بموضوع 
المحاضرة والذي كان هدفه تبيان حرمة 
االحتفال بعيد الكفار لنشـــــــــر الوعي بين 
الحاضرات .. ثّم بين الشيخ نور الدين 
بودبوز أن أمة نبينا وحبيبنا محمد عليه 
أفضل صالة وســـــــــالم هـــــــــي أعظم أمة 
ألنها حظيت بأعظم وأشرف رسول فال 
يجوز للمســـــــــلمين الذين يؤمنون أن اهللا 
واحد أحد أن يحتفلوا بعيد من اتخذوا هللا 
ولدا وضلوا عن ســـــــــبيل اهللا فنحن أكرم 

مـــــــــن أن نحتفل معهـــــــــم ونمجد الضالل 
والبهتـــــــــان الذي كادوا أن يغرســـــــــوه في 
جيلنا. فكان حديث الشيخ شيقا مالمسا 
ألفئدة الحاضرين تناول بعضا من سيرة 
لعلها  الحبيب ونصائحـــــــــا  المصطفـــــــــى 
تكون سبيال تهتدي به الفتيات كما فتح 
المجال لهن لمناقشـــــــــة أفكارهن وطرحها 
على الشـــــــــيخ ليزيل االبهام منها وأشار 
بذلك إلى الـــــــــدور الذي يلعبه اآلباء في 
تربيـــــــــة أبنائهم على ســـــــــيرة نبينا الكريم 

صلى اهللا عليه وسلم وعلى تعاليم ديننا 
االسالمي لينشأ جيل سوي يخاف اهللا ال 
يقع في ضالل االحتفال بمن اتخذوا مع 
اهللا أحدا وفي الختام يبقى كل الفضل هللا 
عز وجل في تنظيم هذه المحاضرة وكل 
الشـــــــــكر لمن ساهم في تنظيمها وللشيخ 
على نصائحه القيمة ولفتاته الطيبة التي 
وأضحكتهن  حينهـــــــــا  الحاضرات  أبكت 

حينا وأفادتهن في كل األحيان.
تغطية الطالبة: سهى سكفالي

@ÜÌÜ¶a@Ö˝ÓΩa@‚b»€bi@fib–ny¸a@ø@ÜÓ‹‘n€a@fiÏy@ÒÎÜ„@·ƒ‰m@ÚΩb”@Új»ë
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aladabiah@yahooNfr@Z@oÓ‹fl@Öa˚œ@âÏn◊Ü€a@ÖaÜ«g

Òä«bë@ÚÃ€@@
فخُر هذه الرواية األول لغُتها. إنها اللغة الشـــــــــاعرة: اللغة التي 
تنقـــــــــل الموجة، وترســـــــــم الخطرة، وتنبض بالزفـــــــــرة، وتقيم للروح 

أعراسا بهيجة، وللفكر أبراجا منيفة!
لن أتحدث عن ســـــــــالمتها التي لم ُتخَدش إال بضع هفوات، وما 

ما أكثر ما ُيخطئ كّتاب الروايات!
بـــــــــل أتحدث عن متانتها وسالســـــــــتها، أصالتهـــــــــا وجزالتها. عن 
رشـــــــــاقتها وأناقتها، إثارتها اإليحائية والموسيقية. عن شاعريتها 
في الســـــــــرد والوصف والحوار والبـــــــــث، واإلفضاء عن خواطر 

النفس ولواعج القلب وأشواق الروح.
لن أتحدث، بل أتركها تتحدث:

- «مـــــــــا أغبـــــــــاك يـــــــــا دانتي  إذ عجـــــــــزت أن تتخيـــــــــل مثل هذا 
الجحيم!

ما أهون موتك يا نيرون وماوتسي وستالين!
ما أقسى موتة األخ حين يقتله أخوه، بينما أمراء الحرب وسادة 

الظالم يشربون في القصور نخب انتصارهم على اإلرهاب!
ويلّمها خطة ســـــــــلطت عليك عدوا من داخلك، من نفسك، عدوا 

هو أخوك، هو أنت!
ويلّمها خطة جعلت شـــــــــعبي إذا قتل ُقتل، وٕاذا انتصر ُهزم، وٕاذا 
غدر ُغدر به، وٕاذا ســـــــــكت مات حتف االســـــــــتغراب والخيانة!» 

(ص16)
- «الشـــــــــعب يزّود اإلرهاب من أبنائه ويزّود الجيش من أبنائه 
ويـــــــــزّود المعركة من قتاله.. لك اهللا أيها الشـــــــــعب الذبيح.. أنت 
القاتل والمقتول والشـــــــــاهد والمشـــــــــهود والمجـــــــــرم والضحية..» 

(ص19)
- «يشـــــــــتاق للقرية.. يشـــــــــتاق ألمه.. يشـــــــــتاق لزوجته، يشتاق 
لولده أّيوب.. يشـــــــــتاق للحي وأبناء الحي ودكان الحي والمسجد 
واألصدقاء.. يشـــــــــتاق لطفولته التي يوّد لو لـــــــــم يغادرها أبدا.. 
يستحي أن يخرج صورة ولده من جيبه.. سيثير ضحك وسخرية 
األصدقاء.. ســـــــــيقولون له إنه اشـــــــــتاق إلى أم الصغير.. تعال 
معنـــــــــا إلى المدينـــــــــة فقد ازدهر البغاء في ظـــــــــل اإلرهاب.. في 
ظل اإلرهاب والحرب على اإلرهاب ازدهر كل شـــــــــيء.. البغاء 
والتهريب والخمر والمخدرات والجريمة.. اإلرهاب بزنس رائج.. 
كل شـــــــــيء عيب في هذه البالد، الشـــــــــوق عيب، والحب عيب، 
والصدق والســـــــــؤال كلها عيوب ونقص في الرجولة، كل شـــــــــيء 

حرام إال الحرام..» (ص53)
- «فـــــــــي إحدى المداهمات ُأخذ الرجـــــــــال بعيدا بذريعة التحقيق 
ودخل الملّثمون على النســـــــــاء بذريعة التفتيش.. عند العودة ال 

أحد من الرجال سأل وال واحدة من النساء باحت.. الصمت قال 
كّل شيء والفاعل سيبقى مجهوال إلى األبد..» (ص132)

هـــــــــذه لغة الحـــــــــرب وفيها كل هـــــــــذا الجمال الحزيـــــــــن، واإلبداع 
الرصين، واإليجاز المبين، فكيف بلغة الحب؟

عندما تبلغ الرواية مبلغ االنتقال الوحيد من الحرب إلى الحب. 
من لغـــــــــة الحقد والتهديـــــــــد والقصف إلى لغة الـــــــــروح واألحالم 
والشـــــــــوق، نجد أمامنا شابين جميلين، ِباْســـــــــمين رقيقين: منير 
وزهـــــــــراء، ونجد قلبين رهيفين، وفكرين رزينين، وحلمين رفيعين، 
ونجد اللغـــــــــة التي تضاهي كل ذلك جماال ورقة ورصانة ورفعة 

وشاعرية ورهافة.   
لكأنمـــــــــا اّدخـــــــــر الروائـــــــــي كل مواهبه ومشـــــــــاعره، وكل مهاراته 

وأشجانه، لهذه اللحظة: لحظة الحب.
هنا تتحول اللغة من النثر إلى ما يقارب الشـــــــــعر، دون إخالل 

بشروط اإلقامة في هذا الفن: فن الرواية:
- «أحـــــــــس زهراء في كل شـــــــــيء.. أحس الربيع في كل وقت.. 
تغّير كل شـــــــــيء.. انقلب كل شـــــــــيء.. كنت أحّدث الناس عن 
الحب وأقول لهم إنه مرحلة طبيعية في حياة اإلنسان لكني كنت 
أعظ بما ال يعرف.. كنت أقول ألخواني إن اإلسالم هو النظام 
الوحيـــــــــد الذي يمكن أن يحدث انقالبا في الحياة البشـــــــــرية حتى 

جاء الحب فغّيرني وقلب كل شيء..
آه لو عرف الجزائريون ما عرفت.. لو ذاقوا ما تذّوقت لما حمل 

السالح أحد.. (...)
أيـــــــــن كنت يا زهـــــــــراء، بل أين كنـــــــــت أنا، بل أيـــــــــن كان األين 

والزمان؟!
كأنهـــــــــا ذاهبة إلى هناك حيث ال هنـــــــــا وال أين وال معنى للبحث 
ألن المفقود مفقود هنا والموجود موجود هناك.. هناك حيث ال 
معنى إالك.. وال زمان إال حين ألقاك.. وال لقيا إال حين ال أرى 
سواك.. هناك حيث تبهرني الظلمات ال األنوار.. ويغشاني فراغ 

بال أفكار.. ويسري إلّي طمأنينة بال بسمات..» (ص179)
- «ســـــــــأكتب لك بل سأكشف ما أكتب فأنا أكتب لك في قلبي 
رســـــــــاالت كل يوم. كل لحظاتي إنما هي كتابة ال تنتهي.. كل 
عمري إنما هو رسالتان: رسالة حب لمن أحب، ورسالة خشوع 

لمن أعبد!
أتدرين لم أحب الرسائل؟ ألني أكتبك فيها كما أحب، وأصّورك 
فيها كما أحـــــــــب، وأحبك فيها كما أحـــــــــب، وأبدعك كما أحب، 
وأريك فيهـــــــــا جمالك الذي لم تكوني تعرفيـــــــــن، وأنوثتك التي لم 

تكوني تعرفين، ورقتك التي لم تكوني تعرفين!» (ص329)
- «رســـــــــائلي ســـــــــتقنعك أني إزاءك في دهشة ال تنتهي وجالل 
مشـــــــــهد يشـــــــــبه وَلَه العّباد في محاريبهم، وفتنة ال تبقي ذرة من 

عقل أو فكر أو نظر.
في رســـــــــائلي أكتب ما ال تراه العيون، وأترجم ما يشعر به القلب 
األبكـــــــــم الذي يضطـــــــــرب في حركاته العجمـــــــــاء التي ال يفهمها 

أحد.
في رســـــــــائلي ُأنبت األزهار والبســـــــــاتين وأفجر البراكين وأجعل 
العواصف تهّب على المحبوب وســـــــــحائب الشوق تمطر عليه، 
وشمس الحنان تشـــــــــرق في عينيه بالليل ونجوم الرقة تطل فيها 

بالنهار.
في رسائلنا ُنِحّب ونَحب ونخّلد حبنا أبد الدهر ولواله لما أحببنا 

أن نعيش.. (...)
رســـــــــائلي مقياس لحبي، وحبي مقياس لما فّي من روح، وروحي 

مقياس لما فّي من حياة.» (ص330)
يتمنى القارئ لو أن زمن الحب في الرواية امتد ولم يترك كبير 
مســـــــــاحة لزمن الحرب؛ ولكن ما الحيلـــــــــة والرواية رواية حرب 
عدميـــــــــة ضاع فيها الحب، وضاع األمن، وضاع الدين وضاع 

الوطن!
هـــــــــي رواية للتاريخ: تاريخ النفـــــــــس المفجوعة بمآٍس ما لها فيها 
عـــــــــزاء، وتاريـــــــــخ العقول المخدوعة بأفكار وأهـــــــــداف ما لها بها 
صلة وال لها فيها َغناء، وتاريخ الوطن الذبيح بشـــــــــفرات عمياء، 
طاشـــــــــت بها أيدي أبنائه علـــــــــى أبنائه، وهم ال يعلمون أن الذي 
ُيحّرك األيدي من وراء ســـــــــتار يضحك ويستمتع منتشيا بمرأى 

الدماء واألشالء !
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الجنان  دار  مؤسسة  عن  صدر 
الهاشمية  األردنية  بالمملكة  العلمية 
الملك  أعمال عبد  في  «تأمالت  كتاب:  
محمد  للدكتور  الناقد»  مرتاض:المفكر 
اللغة  قسم  من  بوفالقة  اإلسالم  سيف 

العربية وآدابها بجامعة عنابة.

بوفالقة  اإلسالم  سيف  الدكتور  ذكر  وقد 
من  مجموعة  يضم  كتابه  أن  مقدمته  في 
األبحاث، والدراسات التي كتبت في فترات 
وُنشرت  متنوعة،  مناسبات  وفي  مختلفة، 
أجل  من  العربي  الوطن  أقطار  أغلب  في 
واألديب  والمفكر  الناقد  بجهود  التعريف 
الموجودة  فالدراسات  مرتاض،  الملك  عبد 
البحرين،  مملكة  في  ُنشرت:  الكتاب  في 
والكويت، واألردن، ولبنان، والمملكة العربية 
العربية  باإلمارات  والشارقة  السعودية، 
المتحدة، والدوحة بقطر، والكويت، وتونس، 

والمغرب األقصى، والعراق.

بالتجربة  اهتمامه  ضمن  ينضوي  وهو 
النقدية للعّالمة الدكتور عبد الملك مرتاض، 
الذين عرفتهم  الكتاب  أبرز  أحد  يعد  الذي 
الجزائر في مرحلة ما بعد االستقالل، فهو 
في  الجزائر  تاريخ  في  األفذاذ  النوابغ  من 
بمفرده  ُيشكل  إنه  حيث  العشرين،  القرن 
بنصيب وافر في  أسهمت  موسوعة علمية 
واألدب،  والعلم،  المعرفة،  ميادين  شتى 
إسهاماته،  تعددت  مضيئة،  شخصية  فهو 
الروائي،  األديب  فهو  اهتماماته،  وتنوعت 
والمؤرخ،  والناقد،  والمفكر،  والقاص، 
معرفيًا  مجاًال  يترك  لم  والمحقق،  واللغوي، 
التي  الراسخة،  فيه بصماته  يترك  أن  دون 
تكشف النقاب عن رؤاه العميقة، وتحليالته 
مؤلفاته  أن  والحق  الثاقب،  وفكره  الدقيقة، 
متميزًا،  ثمانين مؤلفًا علميًا  تزيد عن  التي 
المغرب  أبناء  بها  يعتز  ثروة  أغنى  هي 
العربي، كما يعتز بها المشارقة الذين عرفوا 
العّالمة الجليل عبد الملك مرتاض محاضرًا، 

ومحلًال،  ومنظرًا، 
ولغويًا، وعضوًا في عدد 
اللغوية،  المجامع  من 
العلمية  والمؤسسات 
المشرق،  في  البارزة 

والمغرب. 
إن العّالمة الدكتور عبد 
الملك مرتاض هو رجل 
األدبية،  الحركة  أثرى 
والفكرية  والثقافية، 
بأعماله الجليلة، وٕانتاجه 
والمتنوع،  الغزير، 
النقاب  تكشف  وأعماله 
من  علٍم  شخصية  عن 
أعالم الثقافة الجزائرية، 
والعربية، وواحٍد من أهم 

رواد النقد العربي قديمًا وحديثًا». 
ويؤكد الدكتور محمد سيف اإلسالم بوفالقة 
النجاح  أن  في  شك  يشوبه  ال  مما  أن 

عبد  الدكتور  حققه  الذي 
الملك مرتاض في ميدان 
البحث العلمي، والتأليف، 
اعتباطًا،  هكذا  يأت  لم 
حياته  كل  فالرجل قضى 
محراب  في  متنسكًا 
ولعب  والمعرفة،  العلم، 
تألق  في  حاسمًا  دورًا 
األدب، والفكر الجزائري، 
وازدهار المعرفة األدبية، 
مرتاض  الدكتور  ويتميز 
اإلنتاج،  في  بالموسوعية 
التخصص  عن  والنأي 
دون  مجال  في  الدقيق 
آخر، من مجاالت العلم، 
فهو  ولذلك  والثقافة، 
من  الكبار  الرواد  من  لجيل  امتدادًا  يشكل 
ُبناة النهضة الفكرية، واألدبية، والثقافية في 

الوطن العربي. 

@Zlbn◊@âÜñ�Ì@Ú�”˝œÏi@‚˝ç�a@—Óç@Ü‡™@âÏn◊Ü€a
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عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص -رضي 
اهللا عنهمـــــــــا - قال :  «من أحب أن يزحزح 
عن النار، ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو 
يؤمن باهللا واليوم اآلخر، وليأِت إلى الناس 

الذي يحب أن يؤتى إليه ».
  [ رواه مسلم ]  .  
وعن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال :  
حملت على فرس في ســـــــــبيل اهللا فأضاعه 
الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت 
أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى اهللا 
عليه وســـــــــلم فقال :   «ال تشـــــــــتره وال تعد في 
صدقتك وٕان أعطاكه بدرهم، فإن العائد في 

صدقته كالعائد في قيئه   ».
 [ متفق عليه ]. 
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لقد اســـــــــتكثروا أن يختار اهللا - 
ســـــــــبحانه - رجال منهم، لينزل 
عليـــــــــه الذكر من بينهـــــــــم. وأن 
يكون هذا الرجل هو محمد بن 
عبد اهللا-صلى اهللا عليه وســـــــــلم 
- والذي لم تســـــــــبق له رياســـــــــة 
فيهم وال إمارة! ومن ثم ساءلهم 
اهللا فـــــــــي مطلع الســـــــــورة تعقيبا 
على استكثارهم هذا واستنكارهم 
وقولهم: أنـــــــــزل عليه الذكر من 
بيننا ساءلهم: أم عندهم خزائن 
رحمة ربك العزيـــــــــز الوهاب؟أم 
لهم ملك السماوات واألرض وما 
األســـــــــباب  في  فليرتقوا  بينهما؟ 
ليقـــــــــول لهـــــــــم: إن رحمة اهللا ال 

يمسكها شـــــــــيء إذا أراد اهللا أن يفتحها 
على مـــــــــن يشـــــــــاء. وٕانه ليس للبشـــــــــر 
شـــــــــيء من ملك الســـــــــماوات واألرض، 
وٕانما يفتـــــــــح اهللا من رزقه ورحمته على 
من يشـــــــــاء. وٕانه يختار من عباده من 
يعلم اســـــــــتحقاقهم للخير، وينعم عليهم 

بشـــــــــتى اإلنعامات بال قيد وال حد، وال 
حساب.. وفي هذا السياق جاءت قصة 
داود وقصـــــــــة ســـــــــليمان، وما أغدق اهللا 
عليهما من النبوة والملك، ومن تسخير 
الجبال والطير، وتسخير الجن والريح، 
فوق الملك وخزائن األرض والســـــــــلطان 

والمتاع. 

{b� �:b�– �”�c @ �lÏ�‹�” @Û�‹ �« @ �‚�c @ �Êe �ä�‘�€a @ �ÊÎ�ä�i �Ü�n�Ì @ �̋ �œ�c}
ــــــي الحياة: أن فاقد الشـــــــــيء ال يعطيه، ومن ال  *علمتن

يعرف النفيس من المعادن، ال يهتم بأمره وال يعنيه. 
ــــــي الحياة: أن أعظم الكنوز األرضية، الطاقات  *علمتن
والمواهب البشـــــــــرية، فإذا لم تقدر وينظـــــــــر إليها بعناية، 

أصبحت غنيمة لأليادي األجنبية. 
ــــــي الحياة: أنـــــــــه ال يعرف أقـــــــــدار الرجال إال  * علمتن
الرجال، ومن اســـــــــتهان بأصحاب األقدار، ال آمن عليه 

عواقب األقدار. 

ــــــي الحياة: أن أفضل  *علمتن
االســـــــــتثمار، تفجيـــــــــر مواهب 
أهل الـــــــــدار، أما االنتظار لما 
يســـــــــتورد من األقطار فترسيخ 

للتبعية واالستعمار. 
ــــــي الحياة: أن العراقيل والبيروقراطية، والذهنية  * علمتن
البالية، وبال على المواهب والقدرات العالية، تدفع للهجرة 

من األوطان لخدمة أهل الظلم والعدوان.

Òb����Ó��z��€a@Ú����çâÜ���fl@Â���fl
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قال تعالى: ﴿... وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 
(4) أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب(5) وانطلق المأل منهم أن 
امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد(6) ما سمعنا بهذا في الملة 
اآلخرة إن هذا إال اختالق(7) أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من 

ذكري بل لما يذوقوا عذاب﴾.
[سورة ص]
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 هو من أشهر رجال االقتصاد في 
العالم، ولكن بعـــــــــد أن عرف الدين 
اإلسالمي اعتنقه، وغيَّر اسمه من 
 Christopher كريستوفر شامونت

Hamont إلى أحمد. 
ولكن ما الســـــــــبب الذي جعل رجل 
االقتصـــــــــاد الشـــــــــهير يهتـــــــــدي إلى 
اإلسالم؟ هذا ما سنعرفه من خالل 

قصة إسالمه. 
أما عن قصة إســـــــــالم كريســـــــــتوفر 
شـــــــــامونت فكانت بدايتها عندما بدأ 
يشـــــــــك في قصة (التثليث)، التي لم 
يجد لها تفسيرًا مقنًعا إال في القرآن 
الكريم، فوجد ضالته في اإلســـــــــالم، 
وفهـــــــــم ماهيته وعظمتـــــــــه، ووجد ما 
كان يبحـــــــــث عنـــــــــه بشـــــــــأن عملية 
التثليث حينما قرأ في القرآن الكريم 
أن المســـــــــيح -عليه السالم- رسول 
من عند اهللا، وأنه بشٌر، وأن هناك 
إلًها واحًدا فقط هو المستحق للعبادة 

والطاعة. 
بعد ذلك بدأ كريســـــــــتوفر شـــــــــامونت 
يعـــــــــرف الكثير عن اإلســـــــــالم من 
خالل قراءته للقرآن الكريم المترجم 
باإلنجليزيـــــــــة، وأيًضـــــــــا قراءة بعض 
اإلســـــــــالم،  المترجمة عن  الكتـــــــــب 
حيث كان يعمـــــــــل بالمملكة العربية 
لـــــــــه ذلك فرصة  الســـــــــعودية فأتاح 
االختالط بالمســـــــــلمين من مختلف 

الجنسيات، ويتحدث عن ذلك قائًال: 
«لقد كان الختالطي بالمسلمين من 
مختلف الجنسيات والمناقشات التي 
دارت معهـــــــــم أثٌر كبير في معرفتي 
باإلســـــــــالم، بعد أن وجدُت نفســـــــــي 
مدفوًعا إلى الرغبة في التعرف على 

فلسفة الدين اإلسالمي». 
هكذا عرف كريســـــــــتوفر شـــــــــامونت 
اإلســـــــــالم، هكذا وصل إلى الحقيقة 
التي يبحث عنها، وتمسك بها رغم 
مـــــــــا تمتع به من شـــــــــهرة كواحد من 

أشهر رجال االقتصاد في العالم. 
o„Ïflbë@äœÏnéÌä◊@pbflbËçg

دعا كريســـــــــتوفر شامونت المسلمين 
إلى التمسك بتعاليم دينهم؛ ألنها هي 

سبب نجاحهم؛ ويقول في ذلك:
«إن تعاليـــــــــم اإلســـــــــالم عظيمة، لو 
لبلغوا أقصى  المسلمون  تمسك بها 
درجـــــــــات التقدم والقـــــــــوة والحضارة، 

ولكـــــــــن المســـــــــلمين متقوقعون، وهو 
ما جعـــــــــل غيرهم يتفوق عليهم، مع 
أن المسلمين األوائل كانوا أول من 
سلك طريق الحضارة والتقدم العلمي 

واالجتماعي واالقتصادي».
إذن لقد أوضح كريستوفر شامونت 
أن تعاليم اإلسالم هي السبيل لبلوغ 
التقدم والرقي، وأن عدم التمسك بها 
ر المسلمين، وأن  هو السبب في تأخُّ
عودة المســـــــــلمين للتمسك بعبادتهم 

هو السبيل لتقدمهم ونجاحهم.
أيًضا تحدث أحمد شـــــــــامونت عن 

اإلسالم قائًال:
«إن اإلســـــــــالم هـــــــــو الديـــــــــن الذي 
يخاطب عقل اإلنسان، ويضع يده 
على بداية الطريق ليحقق الســـــــــعادة 
في الدنيا واآلخرة. هذه حقيقة، فلقد 
وجدُت في اإلســـــــــالم ما كنت أبحُث 
عنه، وأي مشكلة يواجهها اإلنسان 

يجد حلها في القرآن الكريم». 

_A@ı¸˚��Á@·�����‹��çc@aáb����������Ω
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عندما فاجأ الرئيس المصري أنور الســـــــــادت 
العـــــــــرب، بزيارة دولـــــــــة الكيـــــــــان الصهيوني، 
والتطبيع المباشـــــــــر معه عـــــــــام 1978، وقف 
العرب جميعا ضد هذا النهج السياسي الجديد 
الذي اتخذه الســـــــــادات في الحياة السياســـــــــية 
العربيـــــــــة، واعتبروا موقفـــــــــه ذاك خروجا عن 
الصف العربي وخيانة لألمة العربية وقضيتها 
المركزية، فقد كان العرب -أنظمة ومنظمات 
وشعوبا- يخوضون صراعا كبيرا ضد الكيان 
الصهيوني منذ تم زرعه في الجغرافيا العربية، 
فالحياة السياسية والثقافية كانت معبئة بمنطق 
الصراع والّنظر إلى الكياني الصهيوني كعدو 
مغتصـــــــــب ألرض عربية (فلســـــــــطين)، يجب 
على األمة بمجموعها مقاومته، فقد هّز موقف 
الّنظـــــــــام المصري يومها كيـــــــــان األمة العربية 

بحيث لم يلتئم ليوم الّناس هذا. 
بعـــــــــده بســـــــــنوات انخرطت منظمـــــــــة التحرير 
الفلســـــــــطينية والمملكة األردنية الهاشمية فيما 
ســـــــــمي بعملية السالم في الشـــــــــرق األوسط، 
أفضت هذه الخطوة إلى حالة من االنقســـــــــام 
العربي، جعلت مـــــــــن فكرة الصراع مع الكيان 
الصهيوني، وجهة نظـــــــــر تتنازعها جملة من 
المفاهيـــــــــم الجديدة في الصـــــــــراع الدولي بين 
األقطاب الكبرى، خصوصًا بعد انهيار ما كان 
يســـــــــمى بالمعسكر الشرقي، الذي كان يتزعمه 
االتحاد السوفياتي، حيث كانت فلسفة الصراع 
العربي الصهيويني تقوم على حماية ودعم هذا 
المعسكر، المعادي لالمبريالية الغربية، الذي 
تهاوى أمام قوة الرأسمالية الغربية االستعمارية 
التـــــــــي زرعت هذا الكيان في المنطقة العربية، 
وتحّول الخطـــــــــاب الفكري العربي من مقوالت 
المقاومة والصراع، إلى مقوالت السالم العادل 
الذي يحفظ الكرامة العربية ويســـــــــترد الحقوق 
المغتصبـــــــــة، مقابـــــــــل االعتراف بهـــــــــذا الكيان 
والتعايش معه فـــــــــي جغرافيا موحدة دينا ولغة 
وثقافة، لكـــــــــن لم يدم هذا الخطاب طويًال بعد 
حربي الخليج األولى والثانية، حيث تســـــــــربت 
الخالفات إلى األقطـــــــــار العربية، الواحدة بعد 
األخـــــــــرى، ولم تعد القضية الفلســـــــــطينة محّل 
اتفاق بين العرب، كما أن الفلسطينيين أنفسهم 
دخلوا فـــــــــي صراعات داخلية تقودها منظمات 
مختلفة فكريًا وأيدلوجيا، أوهنت قدسية القضية 
الفلسطينية في نفوس العرب والمسلمين، وشيئا 
فشيئا انكفأت األنظمة السياسية العربية حول 
نفسها وانشغلت بقضاياها الداخلية، ولم تصبح 

قضية فلسطين قضية األمة األولى...
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 ø كلمتي الســـــــــابقة أشرت
الحـــــــــرب  هـــــــــذه  إلـــــــــى 
اإللكترونيـــــــــة الخطيـــــــــرة، يتكلم 
الشركة  كثيرا عن  اإلعالميون 
علـــــــــى   N.S.O اإلســـــــــرائيلية 
أنهـــــــــا تقتحم هواتـــــــــف الناس، 
وتسرق  وتهتك خصوصياتهم، 
المعلومات الخاصة، ثم تتصرف 
فيها بما يوافق أغراضها، إنها 
جوسســـــــــة في غاية الخطورة، 
وكثر الحديث عن شيء آخر، 
وهـــــــــو الهجوم االلكتروني على 
المتحدة،  الواليات  مؤسســـــــــات 
ومنها الترسانة النووية، واتهموا 
روسيا، وتغافلوا عن الصهاينة 
األجهزة،  هذه  يصنعون  الذين 
ويبيعونها للدول التي تستعملها 
في قهر الشـــــــــعوب والجوسسة 
والعاملين  الصحافييـــــــــن،  على 

اإلنســـــــــانية،  المنظمات  فـــــــــي 
والمعارضة، وعلى الدول، فهذا 
هو مركز المشكلة، األمريكان 
لم يشـــــــــيروا إلى العمل الخبيث 

للصهاينة.
إن هؤالء سبب الّشر في العالم 
اليوم، وقبـــــــــل اليوم، يصنعون 
الفتاكة،  النوويـــــــــة،  األســـــــــلحة 
اللغط،  ويكثـــــــــرون  وغيرهـــــــــا، 
والتهديد إليران، وتركيا، فلماذا 
تسمح لنفســـــــــها بهذا، وتحارب 
غيرها، هل تحـــــــــارب إيران إذا 
أرادت أن توفر لها الطاقة التي 
والدفاع  التنميـــــــــة،  من  تمكنها 
عن نفســـــــــها، ويحاربون إيران 
الصواريخ،  تصنـــــــــع  أن  فـــــــــي 
لغيرها أن تصنع  ويســـــــــمحون 
ذلك، بل إن الصهاينة يقتلون 
يوميا،  الفلســـــــــطيني  الشـــــــــباب 
ومزارعهم  منازلهـــــــــم  ويدمرون 
برّا  قوتهم  فـــــــــي  ويحاصرونهم 

وبحرا وجوّا.
يرهب  األمريكي  الرئيـــــــــس  إن 
الفلســـــــــطينيين ويشـــــــــجع هؤالء 
الصهاينـــــــــة على نهب أراضي 
بقرارات  ويمدهـــــــــم  فلســـــــــطين، 
المتالك الشرعية على األراضي 

وينهبونهـــــــــا  نهبوهـــــــــا،  التـــــــــي 
كأنهـــــــــا ملك له، وســـــــــبب ذلك 
أنه طغى سياســـــــــيا وعسكريا، 
وتفرعن وتأّله، وهو من اليمين 
المتطرف مثل نائبه ومستشاره 
الـــــــــذي يجـــــــــول  المتصهيـــــــــن، 
ويصول إلغـــــــــراء العرب على 
التطبيع مع إســـــــــرائيل، فأصبح 
للظلم،  مناصرين  األمريـــــــــكان 
والتسلط على الشعوب، ونصرة 
الصهاينـــــــــة بال حـــــــــدود ماليا، 
وسياســـــــــيا، وأســـــــــلحة، بدل أن 
يوجهوا االتهام إلى شّر هؤالء 
الصهاينة، ركزوا على روسيا، 
ونحن ال نبرئ روسيا وال غيرها 
ممن يستعمل هذه البرامج التي 
تهتك أسرار الناس، وتتجوسس 
هذه  وتبيع  أعمالهـــــــــم،  علـــــــــى 
والطغاة،  لالستبداديين  البرامج 
وســـــــــكت األمريكان عن كوريا 
يقدرون  الشـــــــــمالية ألنهـــــــــم ال 
عليها المتالكها األسلحة التي 

تهدد بها أمريكا نفسها.
فهل يمكن الســـــــــكوت على ما 
الشرور،  الصهاينة من  يبدعه 
واســـــــــتغالل العلم فـــــــــي تدمير 

شؤون البشر.

إن العلم اليوم أصبح يستعمل 
والبشـــــــــر  البيئة،  يضـــــــــر  فيما 
ضررا كبيرا فهل أصبحت القيم 
األخالقية في عالم النســـــــــيان، 
والرفاهية  اإلنتـــــــــاج  وأصبـــــــــح 
والتسلط هي الهّم األكبر لهذه 
الحروب،  تشـــــــــن  التي  الدول، 
لمصلحتهـــــــــا وحدها، في حين 
أن بعضهـــــــــا يّدعـــــــــي القيـــــــــم، 
وينادي بها منافقة، وهي عملة 
ال تنتق إال في مجتمعاتها، أما 
غيرها فهو إما سود محتقرون 
أو بيـــــــــض مثلهم ولكن ال قيمة 
لهم، وال إنســـــــــانية، فهذا السيد 
قتل  الذي  اإليطالـــــــــي  الباحث 
في مصـــــــــر، قامت القيامة من 
أجلـــــــــه في االتحـــــــــاد األوربي، 
ولكن يقتل المآت في الشعوب 
األخرى، ويذبحون في سوريا، 
وليبيا، وغيرهـــــــــا، فال تجد إال 
صمت القبـــــــــور والنفاق، نفاق 
دول تشـــــــــارك في قتل الليبيين 
أما  مباحة ورخيصة،  فدماؤهم 

دماؤهم فشريفة ال تمس.
إن العلم بال ضمير إن هو إال 
تدمير للنفـــــــــس، كما قال رابلي 

الكاتب الفرنسي. 
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 à‰fl أن أعلن النظام المغربي عن اتفاقية
الصهيوني،  الكيان  مــع  التطبيع 
عمد ملك المغرب محمد السادس بعد كل 
إلى  اإلسرائيلي  الجانب  مع  يجريه  اتصال 
للتأكيد  الفلسطينية  الــقــيــادة  مــع  الــتــواصــل 
الفلسطينية،  للقضية  دعمه  استمرار  على 
ما طرح عدة تساؤالت حول مدى تصديق 

الفلسطينيين لهذه الخطوات المتناقضة.
وأعلن الديوان الملكي المغربي الجمعة، أن 
محمد السادس أجرى ”مباحثات“ هاتفية مع 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.
بيان،  فــي  المغربي  الملكي  الــديــوان  وقـــال 
أن الملك محمد السادس، ذّكر خالل هذه 
المتينة  ”بــاألواصــر  نتنياهو  مع  المباحثات 
من  اليهودية  الجالية  تربط  التي  والخاصة 
نوه  كما  المغربية“،  بالملكية  مغربي  أصــل 
المغرب  بين  التعاون  آليات  تفعيل  ”بإعادة 
وٕاســـرائـــيـــل، واســتــئــنــاف االتـــصـــاالت بشكل 
منتظم، في إطار عالقات دبلوماسية سلمية 

وودية“.
الــســادس ”جدد  البيان، أن محمد  وأضـــاف 
الــتــأكــيــد عــلــى الــمــوقــف الــثــابــت والـــــذي ال 
يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية 
للمملكة من  الــرائــد  الــدور  الفلسطينية وكــذا 
أجل النهوض بالسالم واالستقرار في الشرق 

األوسط“.
وكــــان مــحــمــد الــــســــادس، قـــد أبــلــغ الرئيس 
بعد  األربــعــاء،  عــبــاس،  الفلسطيني محمود 
يوم من توقيع اتفاقية التطبيع مع ”إسرائيل“ 
فــي الـــربـــاط، أنـــه سيتم ”قــريــبــًا دعـــوة لجنة 
القدس لالجتماع في دورتها 21، بالمملكة 

”ثــبــات الموقف  الــمــغــربــيــة“، كما أكــد على 
المغربي الداعم للقضية الفلسطينية“.

واليته  المنتهية  األمــريــكــي  الــرئــيــس  وأعــلــن 
الجاري،  فــي 10 ديسمبر  تــرامــب،  دونــالــد 
عن التوصل إلى ”اتفاق تاريخي“ الستئناف 
العالقات بين المغرب واالحتالل اإلسرائيلي، 
مع ”اعتراف“ واشنطن ”بسيادة“ الرباط على 

الصحراء الغربية المحتلة.
استئناف  المغرب  ملك  إعــالن  ذلــك،  وتبع 
والعالقات  الــثــنــائــيــة  الــرســمــيــة  االتـــصـــاالت 
ــلــومــاســيــة مـــع ”إســـرائـــيـــل“ ”فــــي أقرب  ــدب ال
اآلجــــــال“، وفـــق بــيــان صـــدر عـــن الديوان 
الملكي، أكد فيه أيضًا ”الموقف الثابت من 

القضية الفلسطينية“.
في المقابل، يرى مراقبون، أن تعزيز المغرب 
لعالقاته مع االحتالل اإلسرائيلي مع تأكيده 

الفلسطينية  الــقــضــيــة  بــدعــم  الــتــمــســك  عــلــى 
نــفــســه، أمـــر يصعب تصديقه،  الــوقــت  فــي 
خصوصًا من قبل الفلسطينيين الذين ذاقوا 
ويالت التخاذل من بعض األنظمة العربية 

باإلضافة إلى مكر الصهاينة.
ويرفض الشعب الفلسطيني بشدة أي خطوة 
”إسرائيل“  مــع  التطبيع  طــريــق  فــي  عــربــيــة 
مهما كانت الذرائع، ما دام االحتالل يواصل 
قمعه وسرقته لألراضي الفلسطينية ويمارس 

التعنت إلفشال أي حل سلمي للقضية.
ـــة عــربــيــة توافق  وأصــبــح الــمــغــرب رابـــع دول
على التطبيع مع الكيان الصهيوني، خالل 
2020، بعد اإلمارات والبحرين والسودان.

ومن قبل تلك الدول العربية، يرتبط األردن 
ومصر باتفاقيتي ”سالم“ مع ”إسرائيل“، منذ 

1994 و1979 على الترتيب.
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