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في مثل هذه األيام، منذ ما يزيد على الثمانية عقود، بزغ نجم البصائر في ســــــماء ملبدة بالغيوم، وعلى أرض مثقلة بالهموم، ووســــــط محيط 
إعالمي عدائي ملوث بالسموم. ففي الفاتح من شوال عام 1354هـ الموافق لـ27 ديسمبر عام 1935م، ولدت جريدة البصائر الغراء، لتكون 

«حادي العيس» باسم جمعية العلماء، ولتبلغ رسالة السماء إلى األمة جمعاء.
مثلت البصائر، منبرا لكل قلم بليغ، ولكل ذي علم ضليع، ولكل حامل للفكر الوطني المنيع، فتحمل إلى الشــــــعب الجزائري شــــــعارات، أن «حي 

على الفالح»، «واستعدوا لمعركة الكفاح»، و «هلموا إلى الصالح واإلصالح».

@µg@·u6�Ì@bfl
@ÚÓiä»€a@ÚÃ‹€a
Aä◊àÌ@ÖbÿÌ@¸
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îä���€@ä�flbq@ÉÓí‹€@ıb��–í€bi@ÒÏ���«Ö
أصيب الشيخ ثامر لطرش بوعكة 
صحية أدخل على اثرها مستشفى 
بوسعادة حيث قضى أياما خضع 
خاللها للمراقبة الطبية، وهو اآلن 
يتماثل للشـــــــــفاء، نســـــــــأل اهللا العلّي 
القدير، أن يتّم عليه الشفاء العاجل، 
وأن يحفظه مـــــــــن كّل مكروه، إّنه 

ولّي ذلك والقادر عليه. 
يذكر أن الشـــــــــيخ ثامر من كتاب 
البصائر وقرائهـــــــــا األوفياء، حيث 
يقوم كّل ســـــــــنة بجمع أعدادها في 
مجلـــــــــد وٕاهدائه للمكتبـــــــــة الوطنية 
العلم  لطـــــــــالب  خدمة  بالحامـــــــــة، 

وقـــــــــد كّرمته  الجزائرية،  وللثقافـــــــــة 
المكتبـــــــــة الوطنيـــــــــة علـــــــــى جهوده 
المبذولـــــــــة فـــــــــي خدمـــــــــة الصحافة 
الجزائرية، وال يقتصر األمر على 
جريـــــــــدة البصائر فقـــــــــط، بل يقوم 
-األســـــــــتاذ ثامر - ومنذ ســـــــــنوات 
اليومي  الشـــــــــروق  جريـــــــــدة  بجمع 

أيضا.
 «اللهم اشفه شفاًء ليس بعده سقم 
أبًدا، اللهم خذ بيده، اللهّم احرســـــــــه 
بعينـــــــــك التي ال تنام، واكفه بركنك 
الذي ال يرام، واحفظه بعزك الذي 
ال يضام، واكأله في الليل والنهار، 

وارحمـــــــــه بقدرتك عليـــــــــه، وارحمه 
بقدرتك عليه، أنـــــــــت ثقته ورجاؤه، 
يا كاشـــــــــف الهم، يا مفرج الكرب، 
يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم 
ألبسه الصحة والعافية عاجًال غير 
آجل، يـــــــــا أرحم الراحميـــــــــن، اللهم 

اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه». 
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�k�‹ ���flÎ@ �k�Á �à�fl@Ú‡‹ÿ€a
يـــــــــا أهـــــــــل الـــــــــكالم، ويا 
رجال  ويا  األقالم،  حملة 
كلماتكم،  انتقوا  اإلعالم، 
عباراتكـــــــــم،  واختـــــــــاروا 
واســـــــــتعملوا من المفردات 
المعاني  ومـــــــــن  أجملها، 
أجزلها، فإن من َحُســـــــــَن 

منطقه، َحَال معشره. 
والكلمة تكشف عن مكنون 
صاحبها من رجاحة العقل 
وصفـــــــــاء القلب، وتعكس 
ثقافته،  وتجلـــــــــي  تربيته، 
نياته،  علـــــــــى  دليل  وهي 

وترجمان لمشاعره .
ِلَســـــــــاُن الَفَتـــــــــى ِنْصـــــــــٌف 

َوِنْصٌف ُفـؤَاُدُه 
اللَّْحِم  َيْبـَق َإال ُصورَُة  َفَلْم 

وَالـدَِّم
ُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسًنا، واجعلوا 
قولكـــــــــم نافعـــــــــا، وحواركم 
جامعا، وساهموا في بث 
الفرح، وزرع األمل، وقربوا 
بيـــــــــن القلـــــــــوب المتنافرة، 

واألفكار المتناحرة. 
قـــــــــال أبو حاتم البســـــــــتي 
اللســـــــــان  (ت354هــــــــــ): 
فيه عشـــــــــر خصال يجب 
علـــــــــى العاقل أن يعرفها، 
في  ويضـــــــــع كل خصلة 
موضعها: هو أداٌة يظهر 
ُيخبر  البيان، وشاهٌد  بها 
عن الضمير، وناطٌق يرد 
به الجواب، وحاكٌم يفصل 
به الخطاب، وشافٌع تدرك 
الحاجـــــــــات، وواصف  به 
تعـــــــــرف بـــــــــه األشـــــــــياء، 
وحاصٌد ُيذهب الضغينة، 
ونـــــــــازع يجـــــــــذب المودة، 
ومســـــــــل ُيذكـــــــــي القلوب، 
ومعز ُترُد بـــــــــه األحزان. 
روضـــــــــة العقـــــــــالء ونزهة 

الفضالء (ص43). 
والكلمـــــــــة ميثاق شـــــــــرف، 
وتعبيـــــــــر عـــــــــن مذهبـــــــــك 
في الحيـــــــــاة، إذ ال معنى 
للوجود وال للعلم وال للثقافة 
إذا كنت ال تتمسك بالرأي 
الذي تراه صوابا وال تكافح 
في سبيل إيضاحه وبيانه 

للناس. 
قف دوَن رأيَك في الحياة 

مجاهدًا 
إّن الحياَة عقيدٌة وجهاُد.

@Ü‘€@äö®@Nc
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3bï@ÖÏª@âÏéÓœÎ5€a@
الطب،  بكلية  التشريح  مادة  في  أستاذ 
الفك  جراحة  في  مختص  طبيب 
والوجه، عمل بالمستشفيات الجامعية، 
ودّرس الكثير من الطلبة في فرع الطب 

وجراحة األسنان.

Êb◊äi@Ü»ç@âÏéÓœÎ5€a
الجهاز  أمراض  مصلحة  رئيس 
باشا،  مصطفى  بمستشفى  الهضمي 
توفي يوم 03 ديسمبر 2020م، بعد 

إصابته بفيروس كورونا.

kËí€@“Î˙â@âÏn◊Ü€a
بمستشفى   ،19 كوفيد  بقسم  طبيب 
زرالدة، وقد عمل الراحل متطوعا، فكان 
في الصف األول مع الجيش األبيض 

لمدة تسعة أشهر قبل وفاته.

@7flã@¥çbÌ@@âÏn◊Ü€a
الجامعي  االستشفائي  بالمركز  طبيب 
في  مختص  بالعاصمة،  الواد  باب 
اشتغل  وقد  الهضمي،  الجهاز  أمراض 
أستاذا محاضرا في مستشفى باب الواد 

بالعاصمة.

ÜËfl@Üªc@âÏéÓœÎ5€a
هو طبيب جراح ورئيس قسم الجراحة 
والية  في  فانون»،  «فرانز  بمستشفى 
 30 االثنين  يوم  توفي  وقد  البليدة، 
مارس 2020م، وحسب شهادة زمالئه 

الوباء،  تفشي  مع  المستشفى  إلى  العودة  قرر  أنه 
وذلك بعد خروجه إلى التقاعد منذ أشهر.

@ÚéÌä◊Ïi@ÊaÎäfl@âÏéÓœÎ5€a
الطبية  االستعجاالت  مصلحة  رئيس   
الجراحية بالمركز االستشفائي الجامعي 
أوت   17 يوم  توفي  وهران،  بوالية 

2020م.

ÖaäΩÎc@xbvy@âÏéÓœÎ5€a
الصدرية  األمراض  مصلحة  رئيس 
لوالية  الجامعي  االستشفائي  بالمركز 
كوفيد  متابعة  لجنة  ورئيس  تلمسان، 
ديسمبر   07 االثنين  يوم  توفي   ،19

2020م.

ZÚéÌÖÏi@ıbœÎ@ÒâÏn◊Ü€a
وهي  الطبيبة  بوديسة  الطبيبة  توفيت 
الجمعة  يوم  الثامن،  حامل في شهرها 
عين  بمستشفى  2020م  ماي   15
الكبيرة بوالية سطيف في سن لم يتجاوز 
28 سنة، وذلك بعد إصابتها بفيروس 

كورونا أثناء قيامها بواجبها المهني.

7‡«c@Êbªä€a@Üj«@âÏéÓœÎ5€a
 رئيـس مصلحة أمـراض النِّـساء والتَّوليد 
أوت  شهر  في  توفي  زرالدة  بمستشفى 
2020م بعد اصابته بفيروس كورونا.

Üªc@bibi@âÏéÓœÎ5€a
الطب  بكلية  التشريح  قسم  رئيس   
بوالية وهران، توفي الفقيد شهر نوفمبر 

2020م.

@|iaâ@·Ó∑@âÏn◊Ü€a
االستعجاالت  مصلحة  ورئيس  جراح 
في  مفتاح  بمستشفى  الطبية  الجراحية 

والية البليدة.

îÏÿÓë@Ô‹«@7íj€a@ûä‡Ωa
للصحة  العمومية  بالمؤسسة  عامل   

الجوارية بوالية المسيلة.

Ô€˝Óu@äÌäéi@âÏn◊Ü€a
 يبلغ من العمر 51 سنة، مختص في 
الطب الداخلي ويزاول مهامه بمستشفى 
ديسمبر  شهر  رحل  غليزان  والية 

2020م.

äœb»€a@Êb‡Ó‹ç@âÏn◊Ü€a
بوضياف  محمد  بمستشفى  طبيب   
نوفمبر  شهر  توفي  البواقي  أم  بوالية 
وهو  كورونا،  بفيروس  بإصابته  متأثرا 
وقد  للطب،  نورينا  عيادة  صاحب 
الضمان  مدير  منصب  سابقا  شغل 

اإلجتماعي بوالية أم البواقي.

·Ó‹ç@îä�€@âÏn◊Ü€a@
بجاية  والية  بمستشفى خراطة   طبيب 

توفي رحمه اهللا شهر أفريل الماضي.

Ô€aÖÏi@Üªc@âÏn◊Ü€a
البخاري بوالية  من خيرة أطباء قصر 
الماضي  نوفمبر  شهر  توفي  المدية 
بعدما أصيب بعدوى فيروس كورونا.

Ü‡™@ÔçÏj‹fl@âÏn◊Ü€a
القلب  أمراض  في  مختص  طبيب   
بمستشفى تيزي وزو توفي شهر نوفمبر 

2020م.

—Ó�‹€a@Üj«@›Óöœ@âÏéÓœÎ5€a
فرانز   بمستشفى  سابق  جراح  طبيب 

متأثرا  توفي  البليدة  بوالية  فانون 
بإصابته بوباء كورونا وحسب زمالئه 
وهب حياته للصحة العمومية وخدمة 
التطوعي  العمل  في  يشارك  غالبا  فكان  للمريض 
في الصحراء وفي مختلف المناطق الداخلية، توفي 

رحمه اهللا شهر ديسمبر 2020م. 

@âÜi@Üªc@âÏn◊Ü€a
طبيب بمستشفى والية المدية توفي بعد 

إصابته بفيروس كورونا.

ÊÎÜ»ç@Âi@Êbªä€a@Üj«@âÏn◊Ü€a
طبيب بمستشفى إبراهيم تيريشين بوالية  

البليدة، توفي شهر ديسمبر 2020م، 
بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.

Äaäfl@7íi@âÏn◊Ü€a
توفي  األغواط  والية  بمستشفى  طبيب 

بعد تأثره بفيروس كورونا.

Ú»ÌäëÏi@Ü‡™@âÏn◊Ü€a
أعمدة  من  واحد  ويعد  عام  طبيب   
الطب في والية غليزان أين كان يعمل 
منذ أكثر من 25 سنة، رحل في شهر 

ديسمبر 2020م.

ìÓ”Ö@Âi@¥çbÌ@âÏn◊Ü€a
بمستشفى  الصدرية  األمراض  طبيب 
والية البليدة توفي شهر جويلية 2020م 

بعد إصابته بالفيروس.

⁄Ï‹fl@äçbÌ@âÏn◊Ü€a
والتوليد  النساء  طب  في  أخصائي 
شهر  توفي  بختة،  حمدان  بمستشفى 

ديسمبر 2020م.

“bÓôÏi@ÜÓ»é€a@âÏn◊Ü€a
بوعريريج  برج  والية  من  طبيب 
جويلية  شهر  في  توفي  اليشير  ببلدية 

2020م.

ÚjÓ”âÏi@Ü‡™@âÏn◊Ü€a
والية  حواء  ببني  بوراس  أحمد  بمستشفى  طبيب 
الشلف، يرحل شهر نوفمبر 2020م بسبب فيروس 

كورونا.

Öbj«@ÜÓª@âÏn◊Ü€a
 طبيب األطفال، واحد من خيرة األطباء 

بوالية البليدة ومن أعمدتهم.

¥mb‡‹Óm@âÏ‰€a@Üj«@âÏn◊Ü€a
 توفي بعد إصابته بفيروس كورونا عمل 
في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 
سيدي محمد في بلدية بلوزداد بالجزائر 

العاصمة.

Ô‹Ìbj”@÷Îâbœ@âÏn◊Ü€a
يعيش   أوالد  بلدية  من  عام  طبيب 

بوالية البليدة.

‚˝«Ïi@Ô«b‰”@âÏn◊Ü€a
والية  الشبلي  بمنطقة  عام  طبيب   

البليدة.

âbÅÏi@Òåª@âÏn◊Ü€a
والتنفسية،  الصدرية  األمراض  طبيب 
عليه  تغلب  بعدما  أفريل  شهر  توفي 

الفيروس.

fiÏ‹u@aâÏi
بالمركز االستشفائي  العام  المراقب  هو 
خليل عمران بوالية بجاية، توفي شهر 
كورونا  بفيروس  إصابته  بعد  جويلية 

خالل تأديته لمهامه.

@bËj�ÓÀ@ÚÓjü@paıb–◊Î@âÖaÏ◊@LÚÓzñ€a@Úflã˛a@ÚÌaÜi@à‰fl@Ôzñ€a@ b�‘€a@ø@¥‹flb»€aÎ@ÛôäΩaÎ@ıbjü˛a@“Ï–ñi@ÒÜÌÜ«@pbibïgÎ@pbÓœÎ@äˆaå¶a@o‹vç
@¥j‹fl@ÂÌäôby@aÏ„bÿœ@LÜyaÎ@ÎÜ«@Üô@%b»€a@bËôäœ@Ú◊ä»fl@ø@aÏiâbzÓ€@Läˆaå¶a@ø@ıbiÏ€a@âbín„a@à‰fl@µÎ˛a@“Ï–ñ€a@ø@aÎÜ‰£@bflÜ»i@b„ÎâÏ◊@êÎ7œ

@Âfl@·Ë‰‡œ@L¥‰üaÏΩa@ÄaÎâc@›Ójç@ø@·ËyaÎâdiÎ@ÚÌäˆaå¶a@Úzñ€a@›Ójç@ø@·Ënzñi@aÏzô@NÔ„bé„�a@ıb�»€aÎ@ÖÏË¶a@Ùâbñ”@aÏ€àjœ@?ËΩa@kuaÏ€a@ıaÜ‰€
@Ú‹«b–€a@·ËmbÓzöm@ä◊àné‰€@b„ÎâÏ◊@äñ«@taÜyc@·ÁÜ‹Çnç@Âÿ€Î@aÏ‹yâ@N·Áâbqe@›yäm@Êc@ÊÎÖ@Âÿ€@aÏ‹yâ@NÈjjéi@›yâ@Âfl@·Ë‰flÎ@êÎ7–€a@ÙÎÜ»i@kÓïc

N·Ë‘y@·ËÓœÏm@pâbj»€a@¸Î@·Ë–ñ‰m@pb‡‹ÿ€a@˝œ@NÚñ‹ÇΩaÎ

Ô���Ábü@Ú��‡übœ@Z@ÖaÜ��«g

b„ÎâÏ���◊@lä���y@Ô��œ@·Áb���„Ü‘œ@�ÖÏ����‰u

ÂÌäí»€aÎ@ÜyaÏ€a@Êä‘€a@ÎÜÁb©Î@?ËΩa@kuaÏ€a@ıaÜËë@NNâaäy˛a@ıbjü˛a



äˆbñj€a@Ú‡z‹fl@Ùä��◊á@Ô��œ@ä��üaÏÅÎ@p˝���fldm
ÚÓyb��n�n�œ¸a‚2021@@Ô–„bu@@09@M@03@@@@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@µÎ˛a@ÙÖb∫@25@M@19@@ZÜ��y˛a

العدد:
1045

أذنت البصائر –إذن- في شـــــــــعبنا 
الـــــــــذي كان يعاني الجذب، والقحط، 
وسوء النماء، فكان ألذانها في عقل 
وقلب، األحـــــــــرار والحرائر من أبناء 

الجزائر مئذنة.
واليوم، وقد انقضت خمس وثمانون 
ســـــــــنة على ميالد البصائـــــــــر، ماذا 
عسانا نقول فيها، سوى، أنها كبرت 
وما هرمت، وعظمت وما ضعفت، 

واشتدت وما هزلت.
وماذا عســـــــــاني أقول فيها، وأنا الذي 
فتحت عينّي على حروف صفحاتها، 
وأذنّي على نغمات مقاالتها، وعقلي 

على فكر رجاالتها؟
إن البصائـــــــــر، بالنســـــــــبة إلي، هي 
رفيقة دربي، وحلقة الحب بيني وبين 
شـــــــــعبي، ورابطة الصلة بيني وبين 

ربي، وملهمتي إلى سلوك دربي.
فبهـــــــــذا المعَلم اإلعالمـــــــــي الوطيد، 
اكتشفنا علماء أجالء، نذروا أنفسهم 
هللا وللوطـــــــــن، وتجنـــــــــدوا لمقاومـــــــــة 
الخنوع، والخضـــــــــوع، وعبادة الوثن، 
﴿َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصاَبُهْم ِفي َســـــــــِبيِل 
اللَِّه َوَما َضُعُفوا َوَما اْســـــــــَتَكاُنوا وَاللَُّه 
اِبرِيَن﴾[سورة آل عمران،  الصَّ ُيِحبُّ 

اآلية 146].
بالبصائر عرفنـــــــــا أئمة أجالء، ابن 
والعقبي،  واإلبراهيمـــــــــي،  باديـــــــــس، 
والميلـــــــــي، والعمـــــــــودي، والتبســـــــــي، 
اليقظـــــــــان، وتوفيق  وبيـــــــــوض، وأبا 
المدني، وخير الدين، وغيرهم كثير، 
لقد كانت هذه الصفوة من العلماء، 
هي خير من حمل على عنقه، حمل 
فذاد عن حياضها، ونافح  الجزائر، 

إلنهاضها، وأذن إليقاظها.
كانت البصائر –إذن- هي رســـــــــالة 
الجزائر إلى األمة، وٕالى العالم، تبث 
آالمها، وتبلغ آمالها، وتنشـــــــــر على 

الجميع أعمالها.
خدمت البصائـــــــــر، العلم الديني في 
أجلـــــــــى معانيه، فخلصتـــــــــه مما كان 
يعانيه، وبرأته مما ألصقه به بعض 
مدعيه، وقدمته صافيا نقيا، تضيء 

آلليه.
وأبلت البصائر في سبيل الدفاع عن 
لغة الضاد، البالء الحسن، فأبرزت 
رموزها، ونحتـــــــــت كنوزها، وصقلت 
نثرها وأرجوزها، فأبانت بذلك للعالم 
عن عراقة الجزائر، مجلية للظواهر 
والسرائر، ومبشرة بالمستقبل الزاهر.
وأحيت البصائر بفضل أقالمها مجد 
الجزائـــــــــر، وتاريخهـــــــــا التليد الغابر، 
السائر،  للطريق  المحكم  والتخطيط 
فكونت الجيل الثائر، الذي ال يؤمن 

إال باستقالل الجزائر.
فلو أن جمعية العلماء 
الجزائريين  المسلمين 
لم تقدم مـــــــــن أعمالها 
البصائر،  عمـــــــــل  إال 
في  فخــــــــــرا،  لكفاهـــــــــا 
تعزيز البناء الوطني، 
البصائر،  بهذه  ألنها 
الفكر  خدمـــــــــت  قـــــــــد 
الصحيح،  اإلسالمي 
وقومت اللسان العربي 
وأبانـــــــــت  الفصيـــــــــح، 
عـــــــــن عراقـــــــــة الوطن 

الجزائري، في مطالبته بكل شجاعة، 
الكامل  االســـــــــتقالل  عـــــــــن  وبراعة، 

الصريح.
فكيـــــــــف إذا أضافت جمعية العلماء، 
إلى هذا اإلنجاز اإلعالمي الوطيد، 
التشـــــــــييد التربـــــــــوي للجيـــــــــل العتيد، 
للشـــــــــعب  االجتماعي  واإلصـــــــــالح 
المجيد، والوقوف بكل عزة وصالبة 
البغيض  االســـــــــتعمار  وجـــــــــه  فـــــــــي 

العتيد؟
وكل ذلـــــــــك، إنما تم بفضل الخطاب 
اإلعالمي اإلسالمي األصيل، الذي 
حملت رسالته ثلة العلماء الماهدين، 
فكانـــــــــوا نورا لشـــــــــعبهم، ونـــــــــارا على 

عدوهم.
وهكذا توالت رسالة البصائر الرائدة، 
الوطنية  بمهمتهـــــــــا  االضطالع  في 
الحضارية الشـــــــــاهدة. فهل ضعفت 
البصائـــــــــر اليوم؟ وهل اســـــــــتكانت؟ 
وهل تخلت عن تبليغ رسالتها، بأداء 

مشهود، وعمل محمود؟
معـــــــــاذ اهللا! فالبصائـــــــــر التي توارثها 
أبـــــــــا عن  المثقفـــــــــون الجزائريـــــــــون، 
جـــــــــد، تواصـــــــــل اليـــــــــوم أداءها بكل 
بالحكمة  تتصدى  جرأة وشـــــــــجاعة، 
للمفســـــــــدين،  الحســـــــــنة،  والموعظة 

وللظالمين، وللمستبدين.
وللذين يجهلون خبايا إعداد البصائر 
اليوم وٕاصدارها، نقول، بأن كل عدد 

يصدر هو معجزة من المعجزات.
وكان شيخنا المرحوم عبد الرحمان 
شـــــــــيبان يعبر عن هذا بـــــــــكل لوعة 
وحســـــــــرة، فيقول عن نفســـــــــه، عندما  
كان مســـــــــؤوال عـــــــــن البصائـــــــــر، إذا 

كان الحامـــــــــل تعاني آالم 
أشهر،  تسعة  كل  الوضع 
فأنا أعانـــــــــي آالم الوضع 

البصائري كل أسبوع.
المرحوم  شـــــــــيخنا  وصدق 
فـــــــــي تصوير هذا الوضع، 
فلكـــــــــم أن تتصوروا جريدة 
اإلعالميـــــــــة  بالمقومـــــــــات 
المطلوبـــــــــة، مـــــــــع ضعف 
الماديـــــــــة  اإلمكانـــــــــات 
والبشرية، ومع ذلك تخرج 
في حلتها البهية التي تطل 
بها كل أسبوع على الناس، 

إن في ذلك –حقا- لعبرة.
ال يعرف الشــــــوق إال مــــــن يكابده      
وال الصبابة إال من يعانيها  
وٕاذن، فاليوم ونحـــــــــن نحيي الذكرى 
السادسة والثمانين لجريدة البصائر، 
وســـــــــط محيـــــــــط يعاني هـــــــــو اآلخر، 
القحـــــــــط والجـــــــــذب، ﴿..َكَمـــــــــا َبَدَأُكْم 
َتُعوُدوَن﴾[سورة األعراف، اآلية 29]، 
فإننـــــــــا نضع قبلة إعجـــــــــاب وامتنان، 
على جبين كل من يقدم جهدا، لهذه 
الصحيفة العتيدة الرائدة، بدءا بالُكتاب 
الميامين، المواظبين، الذين ما بدلوا 
تبديال، وكل ذلك تطوعا، وفي سبيل 
اهللا والوطـــــــــن، وانتهاء بالمصممين، 
والموزعيـــــــــن، والقارئين، الذين لوالهم 
جميعـــــــــا، ما صمـــــــــدت الجزائر، وال 
ثبتت، وٕانني بهذه المناســـــــــبة، أناشد 
المخلصيـــــــــن في وطننا،  الوطنيين، 
وخاصة األغنياء المحسنين، أن يمدوا 
البصائر بمـــــــــا آتاهم اهللا من فضله، 
حتى تقدم بعض مـــــــــا يجب لكتابها 
والعاملين عليها، حتى تبقى البصائر 

ثابتة، وتزداد إشعاعا وازدهارا.
إن البصائر –إذن- أمانة في أعناق 
كل الجزائريين، وهي اإلرث الغالي، 
الذي ســـــــــلمه لنا أجدادنا، وخير وفاء 
للماهديـــــــــن الماجدين، هو أن نحافظ 
علـــــــــى هـــــــــذا التـــــــــراث، وأن نصونه، 
ونعمل على أداء رسالته كاملة غير 

منقوصة.
فإن لم نفعل –ال قدر اهللا- وســـــــــقط 
المشروع بين أيدينا، ونحن عصبة، 
إنـــــــــا إذن لخاســـــــــرون، ومعاذ اهللا أن 

يحدث ذلك.
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 Âfl ــــــود ملف الحركى إلى المتوقع أن يع
والجدل  اإلعالمــــــي  التداول  ســــــاحة 
السياســــــي مع مطلع عام 2021 ، فقد تلقى  
رئيس الجمهورية الســــــيد عبد المجيد تبون 
ــــــوم 18 ديســــــمبر 2020  مكالمة هاتفية  ي
من الرئيس الفرنســــــي ايمانويل ماكرون أكد 
له فيها: «أن تقرير ملف الذاكرة الذي يشرف 
عليه بنجامين ســــــتورا ســــــيكون جاهزا شهر 

جانفي القادم».
إال أنـــــــــه قد يكـــــــــون من دواعي التســـــــــاؤل عن  
جدية هذه الخطوة الفرنســـــــــية في معالجة ملف 
الذاكرة أن مستشار رئيس الجمهورية المكلف  
بملف الذاكرة من الجانب الجزائري عبد المجيد 
شـــــــــيخي صرح أنه منذ فتـــــــــح ملف الذاكرة بين 
الجزائر وفرنســـــــــا قبل ستة أشـــــــــهر لم يلتق مع 
بنجامين ستورا، وأنهما اتصال ببعضهما مرتين  
فقط، مما يعني أن طريق الوصول إلى اتفاق 
أو رؤيـــــــــة توافقية بين الجزائر وفرنســـــــــا حول 
النقاط الشـــــــــائكة والخالفية في ملف الذاكرة ما 
زال بعيدا وشـــــــــاقا. وبهذا الخصوص أكد عبد 
المجيد  شـــــــــيخي أن مضمـــــــــون التقرير الذي 
ســـــــــيرفعه المؤرخ بنجامين ستورا إلى ماكرون 
هو ما سيكشـــــــــف بشـــــــــكل واضح نوايا الجانب 

الفرنسي تجاه الملف.
وللتذكير فقد اتفق الرئيســـــــــان عبد المجيد تبون 
وٕايمانويـــــــــل ماكرون في شـــــــــهر جوان 2020 
على تكليف شخصيتين عن الجانب الجزائري 
والجانب الفرنسي بإعداد ملف الذاكرة ، ويتعلق 
األمر بكل من عبد المجيد شـــــــــيخي مستشار 
رئيـــــــــس الجمهورية مدير األرشـــــــــيف، والمؤرخ 
الفرنسي بنجامين ستورا، وتتهم  أوساط اليمين 
المتطرف في فرنسا ومنظمات األقدام السوداء  
ومنظمـــــــــات الحركى، المؤرخ بنجامين ســـــــــتورا 
بالتحيز للجزائر في نظرته للتاريخ االستعماري 

الفرنسي، ولذلك دعت منظمة الحركى بفرنسا 
المســـــــــماة «اللجنة الوطنية لتواصل الحركى»، 
في بيـــــــــان لها بنجامين ســـــــــتورا، إلـــــــــى القيام 
بعمله كمـــــــــؤرخ يبحث في الماضي دون تحيز 

إيديولوجي أو تزوير. 
غير أن الســـــــــلطات الجزائريـــــــــة  ترفض إدراج 
قضية الحركى في ملف الذاكرة وتعتبرها قضية 
«فرانكوـ  فرنســـــــــية» أي قضية فرنسية داخلية، 
حيث  أكد عبد المجيد شيخي، المكلف بملف 
الذاكرة  مـــــــــن الجانب الجزائري، في حوار مع 
مجلـــــــــة الجيش: «أن هنـــــــــاك ملفات غير قابلة 
للنقـــــــــاش كموضـــــــــوع الحركـــــــــى، ألن ذهابهم 
إلى فرنســـــــــا كان بمحـــــــــض إرادتهم، إذن على 
الفرنســـــــــيين إصالح ذات بينهم والتصالح مع 
تاريخهم»، وســـــــــبق لوزير المجاهدين، الطيب 
زيتوني، أن أّكد  على أن «ملف عودة الحركى 
غير قابل ألي نقاش أو تفاوض مع السلطات 
الفرنســـــــــية ألن ملف الحركى فصل فيه التاريخ 
وٕاثارة ملف عودتهم يبقى خطا أحمر ألن هؤالء 

اختاروا المعسكر الذي يريدون...».
وٕاذا كانت الســـــــــلطات الجزائريـــــــــة تبدي الكثير 
من الصرامـــــــــة في موقفها الرافض للدخول في 
أية مناقشـــــــــة مع الطرف الفرنسي حول قضية 
الحركى، فإن الســـــــــلطات الفرنسية في المقابل 
تبقى مصـــــــــرة على اســـــــــتعمال  ملف الحركى  
كورقة ضغط ومســـــــــاومة في ملف الذاكرة مع 
الجانب الجزائري، ومثلما اســـــــــتعملت فرنســـــــــا 

الحركى باألمـــــــــس كأدوات لتنفيذ مهام التقتيل 
والتنكيل والتعذيب والتخذيل والوشاية ضد بني 
جلدتهم من الجزائرييـــــــــن، فإنها ما زالت اليوم 
ومســـــــــاومات  انتخابية  تســـــــــتخدمهم ألغراض 

تاريخية.
أعطى وصـــــــــول إيمانويل ماكرون إلى ســـــــــدة 
الرئاسة في فرنسا دفعا جديدا لملف الحركى، 
ففي17 أكتوبر 2017 درس البرلمان الفرنسي 
مشـــــــــروع قانون  يتهم الجزائر بارتكاب مجازر 
وعمليـــــــــات تقتيل وانتقام بحـــــــــّق الحركى غداة 
االستقالل، وفي سبتمبر 2018 أصدر الرئيس 
الفرنســـــــــي إيمانويل ماكرون، مرسوما رئاسيا، 
منـــــــــح بموجبه امتيـــــــــازات اســـــــــتثنائية للحركى 
المقيمين في فرنسا، منذ استقالل الجزائر عام 
1962، ومنح أعلى رتبة تكريم في فرنسا لـ 6 
للحركى ومؤسســـــــــة وجمعية تابعة لهم، كما تم 
بتوصية منه إعداد تقرير حول الحركى بعنوان 
«فرنسا تكن االحترام والتقدير للحركى»، حمل 
56  إجراء سياســـــــــيا واجتماعيا وماديا،. منها 
«تدريـــــــــس الحـــــــــرب الجزائرية» فـــــــــي المدارس 
اإلعدادية والثانويات، مع التركيز على تاريخ 

الحركى وٕابراز دورهم خالل هذه الحرب. 
كما أن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ســـــــــبق 
له أن صرح: «إن االستعمار جزء من التاريخ 
الفرنســـــــــي. إنه جريمة، جريمة ضد اإلنسانية، 
إنه وحشية حقيقية وهو جزء من هذا الماضي 
الذي يجب أن نواجهـــــــــه بتقديم االعتذار لمن 

ارتكبنا بحقهم هذه الممارســـــــــات“، عاد ليقول 
مؤخـــــــــرا: «أن المهم هو القيـــــــــام بعمل تاريخي 
والمصالحة بين الذاكرتين بدًال من االعتذار»

ومن جهته صرح وزير  الخارجية  الفرنســـــــــي 
جـــــــــان إيف لودريان أن فرنســـــــــا لم تهمل ملف 
الحركـــــــــى ألن الملـــــــــف « مـــــــــازال فـــــــــي قلب 
المحادثات مع الجانب الجزائري وأن فرنســـــــــا 
ستبذل ما في وســـــــــعها للحفاظ على حقهم في 
العـــــــــودة إلى بلدهم»، وكذلـــــــــك اعتبرت  كاتبة 
الدولـــــــــة لدى وزارة الدفاع الفرنســـــــــية جونفييف 
داريوســـــــــاك، أن «عودة الحركى إلى الجزائر 
تحتاج إلى وقت وٕاقناع». فالسلطات الفرنسية 
مازالت تتمسك بطرح مسألة ممتلكات الحركى 
في الجزائـــــــــر، وحقوق المواطنـــــــــة وفتح ملف 
تنقلهم إلى الجزائر، بصفتهم مواطنين جزائريين 
لكن بجنسية فرنسية، رغم أنه سبق لمسؤولين 
جزائريين أن أكدوا أن الحركى عاشـــــــــوا بسالم 
في الجزائر بعد استرجاع االستقالل، وهذا ما 
أكده  أيضـــــــــا الكاتب الفرنســـــــــي بيار دوم في 
كتابه «الطابو األخيـــــــــر» الذي ذكر فيه «أن 
93 بالمائـــــــــة من الحركى بقوا في الجزائر بعد 
االســـــــــتقالل»، بل أن هناك من أبناء الحركى 
ممن تولوا مناصب رفيعة في الدولة الجزائرية  
المســـــــــتقلة، منهم على سبيل المثال عبدالسالم 
بوشـــــــــوارب وزير الصناعة والمناجم األســـــــــبق  
الهارب من العدالة الجزائرية الذي تولى مهمة 
تخريب الصناعة الجزائرية  والتضحية بقدراتها 
لصالح االمتيازات الفرنســـــــــية. ليس خافيا ان 
وســـــــــائل اإلعالم الجزائرية ولدولية قد تطرقت 
إلى الحديث عن تمكن بعض الحركى وأبنائهم 
من التســـــــــلل لمنظومة الحكم بعد اســـــــــترجاع 
االستقالل الوطني واستغالل مناصب حساسة 

في الجزائر.
والمرجح أنه إذا أقدم الجانب الفرنســـــــــي على 
التمســـــــــك بأطروحاتـــــــــه االبتزازيـــــــــة حول ملف 
الحركى ألســـــــــباب اجتماعية أو اقتصادية أو 
انتخابيـــــــــة، فإن موعد  الكشـــــــــف عـــــــــن الرؤية 
الفرنسية لملف الذاكرة  في شهر جانفي  الذي 
أعلن عنه الرئيس الفرنســـــــــي إيمانويل ماكرون 
ســـــــــيكون مجرد فرصة أخـــــــــرى ضائعة لتجاوز 
جـــــــــراح وآالم الماضـــــــــي بين الجزائر وفرنســـــــــا 
وعامل كبح وتنغيص لمسار التفاهم والتقارب 

بين البلدين.
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 ä◊á ــــــى المغرب في أحــــــد اإلخوة أنه صل
البوســــــنة وهّم  ــــــة  مســــــجد بجمهوي
ــــــال الذين كانوا يصلون  بالخروج، فإذا باألطف
ينشــــــطون عقب الصــــــالة واألذكار ويحّولون 
القاعة األمامية للمســــــجد إلى ســــــاحة لعب، 
ــــــدات للعب تنس الطاولة،  حيث أحضروا المع
الصالة  المضارب، وتحولت  جهزوها وأمسكوا 
إلى كرنفال بهجة وسرور، وٕامام المسجد يلعب 

معهم.
وقف األخ متعجبـــــــــا فالحظ اإلمام ذلك فاقترب 
منه وقال له: «أعتقد أن بالدكم العربية لو رأى 
المسئولون في مساجدها ما نفعل في مساجدنا 
لبدعونا وفسقونا»، ففهم صاحبنا المقصود وقال 
لإلمام ما الشـــــــــيء الذي تهدفون إلى الوصول 
إليه من أســـــــــاليب هذه التربية؟ فقال: نريد قتل 
النفاق، فالطفـــــــــل عندكم يلتحق بكتاتيب تحفيظ 
القرآن الكريم فيعيش في بيئة إيمانية، ثم يخرج 
إلى الشـــــــــارع يريد أن يشبع رغباته كطفل، يحب 
اللعب، اللهو، األصدقاء، فيشبعها في بيئة غير 
منضبطة حيث الشتائم واأللفاظ والمعارك، والبد 

أن يتأقلـــــــــم معهم في هذه البيئة حتى يســـــــــتطيع 
أن يشـــــــــبع رغباته من خاللهم، فـــــــــإن عاد إلى 
الُكتـــــــــاب التزم ســـــــــلوك التدين وســـــــــلوك الطفل 
المتـــــــــأدب بآداب القرآن كمـــــــــا هو مطلوب منه، 
فيعيـــــــــش حالة من التقلب تـــــــــؤدي به إلى طريق 
النفاق، هـــــــــل عرفت اآلن لماذا نربي أوالدنا في 
المســـــــــجد، نحّفظ ونلعب ندرس ونلهو؟ ثم قال: 
نزل اإلســـــــــالم ببالدكم، بالد العرب وكان النبي 
صلى اهللا عليه وســـــــــلم يجعل من المسجد حياة 
كاملة، بل حياته كانت كلها نسقا متكامال حتى 
أنه كان يســـــــــابق عائشة رضي اهللا عنها، وأنتم 

أخذتم من اإلسالم جسده وتركتم روحه.
 هذا المشـــــــــهد ذّكر أخانا العربـــــــــي قصة المرأة 
التى بعثت بابنها صاحب األربعة عشـــــــــرة عاما 
إلى أحد المراكز اإلسالمية بأوروبا لكي ُيسلم، 
وسأله اإلمام عّمن أتى به إلى هنا فأجاب أنها 
والدته وهـــــــــي تقف خارج المركز، لم تدخل معه 
ألنها غير مســـــــــلمة، تعجب اإلمام وطلب منه 
أن يســـــــــتأذن أمه لتدخل، دخلت فســـــــــألها اإلمام 
أنت لست مسلمة كما أخبرني ابنك، إذن لماذا 
تطلبين منه أن يسلم؟ امتألت عيون األم بالدموع 
وقالت: لي جارة مســـــــــلمة، ولها طفل في عمر 
ابني، ما دخل البيت وال خرج إال قّبل يدها وسلم 

عليها فتمنيت أن يكون ابني مثله.

هذا هو اإلســـــــــالم الجميل الـــــــــذي ال يحتاج إلى 
مساحيق وال روتوشات، بل يدخل القلوب بغير 
اســـــــــتئذان، كم نحن بحاجة إلـــــــــى تنمية الجانب 
اإلنســـــــــاني الـــــــــذي ضمـــــــــر فينا منذ مـــــــــدة حتى 
اقتصرت عالقة كثير من المسلمين بالدين على 
أداء العبادات مع إهمال واضح لروح اإلســـــــــالم 
ومقاصده وجانبه اإلنســـــــــاني المشرق رغم توافر 
دالئله بكثرة في ثنايا آيـــــــــات القرآن واألحاديث 
النبوية، إذا كان شطر الدين عالقة الناس بربهم 
بأداء ما افترض من عبادات فإن الشـــــــــق الثاني 
الذي ال يكتمل التدّين إال به هو عالقتهم بالناس 
من خالل المعاملة الكريمة التي تشـــــــــّع إنسانية 
كالمحبة واللين والتسامح والعفو والبشاشة ومراعاة 
شـــــــــعور الناس وتنمية العواطف وتفّهم حاجاتهم 
إلى الترويح عن النفس واالستمتاع بالطيبات... 
قبل أن نكون مســـــــــلمين نحن بشر، وٕاهمال هذا 
الجانـــــــــب يؤدي إلى نفس العواقب الوخيمة التي 
يؤدي إليها إهمال الجانـــــــــب التعبدي، يتكلمون 
عن روح اإلسالم، وهناك من يقدم هذا على ما 
يسميه جسد اإلسالم، والحقيقة هي أّال غنى لنا 
عن الجانبْين أو الُبعدْين معا ألن حصر التدّين 
في العبادات واألشكال والصور وحدها يصيب 
المعادلة بالخلل تماما كما ُتصاب عند التفريط 
في العبـــــــــادات واالكتفاء بالجانب اإلنســـــــــاني، 

فاإلنســـــــــان جسد وروح واإلســـــــــالم كذلك، ولعّل 
الخلل فكري بالدرجـــــــــة األولى ويتمثل في الفهم 
القاصر والضّيق للتدّيـــــــــن عند اعتباره انقطاعا 
عن الصفات البشرية وسموّا مالئكيا، ونحن لسنا 
مطالبين بهذا شـــــــــرعا ألن نفخة الروح وحدها ال 
تقيم إنسانا إال إذا نزلت على التراب أو النطفة، 
والتغاضي عن هذه الحقيقة باســـــــــم التدّين يؤدي 
حتما إلى حياة النفاق التي أشـــــــــار إليها اإلمام 
البوســـــــــني، الرؤية األصيلة لإلســـــــــالم تقتضي 
تنشـــــــــئة جيل يحب الحياة، يعيش في سبيل اهللا، 
أي وفق أحكام الشرع وضوابطه، ويأخذ نصيبه 
من طيبـــــــــات الحياة المادية والنفســـــــــية، يمارس 
الرياضة وما يناســـــــــبه من هوايات، يســـــــــيح في 
أرض اهللا، يلج عالم الســـــــــينما والمسرح...كفانا 
تدّينا يقتصـــــــــر على إصالح الظاهر فيقود ذلك 
صاحبه إلى حياة أقرب إلى النفاق، كفانا مثالية 
حالمة، فاإلسالم دين واقعي يجمع بين الربانية 
واإلنســـــــــانية وال يعد الناس بجنة اآلخرة فحسب 
بل يأخذ بأيدهم إلى جنة الدنيا كذلك... وكفانا 
عبوسا  وخشونة وغلظة باسم الدين، فهذا إساءة 

للدين.
اإلســـــــــالم جميل بحّد ذاته، إنما يفســـــــــده التكلف 
والتنطع والغلّو، وال يناسبه شيء مثل ما تناسبه 

البساطة والسماحة والعفوية. 
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كنُت هممُت باالسترسال في موضوع 
اهللا  الغزالي»(رحمة  الشــــــيخ  «مــــــع 
الســــــوانح الخاصة  عليه) الستكمال 
ــــــّن  وافدا(واألصل  بالموضــــــوع، ولك
ــــــدة) إلى حياتنا الثقافية  أن أقول واف
والدينية واإليمانية دفعني إلى الحديث 
ــــــا مجلة «آصرة»  عنهــــــا، وأعني هن
الملحق األســــــري اإللكتروني لمجلة 
ــــــي اقتربت من عددها  «الربيئة» الت

العشرين والحمد هللا.

«آصـــــــــرة» في اللغة تعنـــــــــي الرابطة، 
والوشـــــــــيجة والعالقـــــــــة بيـــــــــن أمريـــــــــن 
وٕانســـــــــانين أو أكثر، وجمعها أواصر 
أو  آصرات، ومـــــــــن المعاني الجميلة 
والدالالت القويمة في «آصرة» كونها 
ذات صلة بموضوع األســـــــــرة والمرأة؛ 
فأجمـــــــــل ما في األســـــــــرة «األواصر» 
والعالقـــــــــات الطيبة الكريمـــــــــة المتينة 
الدافئة، وأقوى ما تكون تلك األواصر 
عندما يكـــــــــون القلُب الزكي هو منبتها 

وهو المبتدأ فيها والخبر.
إذن ..»آصـــــــــرة» هي مجلة إلكترونية 
شـــــــــقيقة لمجلة «الربيئـــــــــة» وتصدر ـ 
مبدئيا ـ كملحق لها، وســـــــــتكون متاحة 
على الشابكة (النت) أوائل هذا الشهر 
(جانفـــــــــي)، قامـــــــــت عليهـــــــــا نخبة من 
األســـــــــتاذات الفاضالت، من مختلف 
واليـــــــــات الوطـــــــــن، بتنســـــــــيق واهتمام 
وتدبير من األخ األســـــــــتاذ بلخير بن 
جـــــــــدو المثقف المتميز الذي يحســـــــــُن 
العمـــــــــل دون ضجيـــــــــج وال صخب وال 

كالم كثير.

احتفاؤنا بـ«آصرة» هو احتفاء باإليمان 
واإلســـــــــالم والعمل الثقافي الرائد، وهو 
أيضـــــــــا تنويه بجهـــــــــود جمعية العلماء 
المســـــــــلمين الجزائرييـــــــــن فـــــــــي اقتحام 
(البكر)؛  والحقول  الجديدة،  الساحات 
حيث ال نكاد نجـــــــــد منبــرا متخصصا 
في مجال األسرة والمرأة؛ خاصة من 

منظور إسالمي راشد. 
لذلـــــــــك يمكن القول: إن هـــــــــذه المجلة 
«آصرة» جاءت لتسّد فراغا كبيرا في 
هذا الميدان، وتقّدم النافع والمفيد في 
مجال حيوي كبير وملتهب وهو مجال 

األسرة والمرأة .
لنأخـــــــــذ فكرة عن المجلة (آصرة) دعنا 
نســـــــــتعرض هنا بعضا مـــــــــن مقاالتها 
وأبحاثها التي سُتنشـــــــــر فـــــــــي األعداد 

األولى..
1. األســـــــــرة المســـــــــلمة وتحدي مقصد 

اإلبهاج د/ إيمان سالوي/ المغرب.
2. قضية المســـــــــاواة بين الجنســـــــــين  
مطلب إنساني وتشريع رباني د/مونية 

الطراز/المغرب.
3. نظرة ُلغويَّة إلى الزَّوجين د/ محمد 

جمعة الدِّربّي مصر.
4. قضايا المرأة فـــــــــي القرآن الكريم: 
مكانة حواء من آدم تأصيال وتنزيال  

د/سهام داوي.
5. مفاتيح الســـــــــعادة األسرية د/محمد 

شاكر المودني /المغرب   
6. دور مَناِهـــــــــج التربَيـــــــــة اإلعالميَّة 
في منُظومة التربيـــــــــة والتعليم أ/خولة 

مرتضوي.
7. التنمر اإللكتروني: ماهيته، أسبابه 
وآليات حماية أبنائنا منه. د/ ســـــــــعيدة 

عباس.
8. الوالية في زواج المرأة تكريم لها ال 

إهانة أ/ الزهرة هراوة.
9. دور األســـــــــرة في قيام األمم مقاربة 

مقاصدية د /فضيلة تركي
10.  الرؤية الكونية ودور األسرة في 

بنائها أ/ زهية حويشي.

المعاق...هل هو ابتالء  11. الطفل 
أم عقوبـــــــــة للوالديـــــــــن؟ أ. د/ منوبـــــــــة 

برهاني.
12. قضايا األســـــــــرة في خطب محمد 
الغزالي دراســـــــــة في الحجاج وتقنيات 

اإلقناع  د/الشريف حبيلة.
13. التأهيل األســـــــــري .....والحاجة 
الى تطبيقه على أرض الواقع أ/ عتيقة 

نابتي.
14. مستحضرات الّتجميل لدى المرأة 
الطهـــــــــارة  أ/مختارية  وحكمها عنـــــــــد 

بوعلي.
مرتكـــــــــزات الهوية فـــــــــي خطب محمد 

الغزالي أ. د / ليلى بلخير.    
وغيرهذا من المساهمات الطيبة علمية 
ودينيـــــــــة وثقافية كثير ووفير، ما يعني 
أن اإلقـــــــــدام علـــــــــى هـــــــــذه الخطوة من 
أســـــــــرة «آصرة»  كان مدروســـــــــا بدقة 
وموضوعية. وما التوفيق إال من اهللا.

وُيالحظ اتســـــــــاع دائرة الكاتبات، كما 
كان الشـــــــــأن فـــــــــي «الربيئـــــــــة» حيث 
استقطب القائمون على المجلة أعدادا 
من الكفاءات اإلســـــــــالمية النسوية من 
عدد من األقطارالعربية، بل لقد وصل 
األمر في االحتفـــــــــاء بالوافدة الجديدة 
أن رّوجت  لها ترويجا معرفيا  كاتبة 
وأســـــــــتاذة كبيرة محترمة هي األستاذة 
الدكتـــــــــورة زينب عبد العزيز، في كلمة 
مصّورة أشادت فيها بالمولودة الجديدة 

وقدمـــــــــت التهاني لألســـــــــتاذ بن جدو 
بلخير، وأشارت  أنها رافقته، معرفيا، 
منذ سنوات ... ومثلها فعلت األستاذة 
الدكتـــــــــورة مونية الطـــــــــراز من المغرب 

الشقيق.
وهـــــــــذا االحتفاء إن دّل فإنما يدّل على 
ســـــــــموق هذه المولودة وعلـــــــــّو مكانتها 
وقيمتهـــــــــا، وذلك في الحقيقة ما نبتغيه 
ونريـــــــــده، وما يجب أن  نســـــــــعى إلى 
تجسيده بتوفير كل الوسائل أو أكثرها 
على األقـــــــــل ليكون إضافة نوعية إلى 

حياتنا الثقافية واإلسالمية.
في ظل الوضـــــــــع البائس؛ خاصة في 
المجـــــــــال الثقافـــــــــي واإلعالمي؛ حيث 
تترسُخ الرداءة وتتعمق التفاهة، وتنداح 
ويتضّخم  المســـــــــطحة،  التسلية  دوائر 
التضليل والكذب والبهتان، وتنكســـــــــر 
لتقول  تأتـــــــــي «آصرة»  القّيم  وتتراجع 
لنا بلغة فصيحة بّينة واضحة: يمكن 
أن نغّيـــــــــر الموازين، ويمكن أن نصنع 
األمثل، ونقدم األفضل ... وهذا مثال 

على ذلك .
لفريق «آصرة» وشكرا  شـــــــــكرا جزيال 
لـــــــــكل من اجتهد وجاهـــــــــد وفّكر ودّبر 
وكتب وساهم حتى استوى هذا المولود 
على هذا النحو الجميل، ليكون إضافة 
حقيقية نوعية في رصيدنا اإلســـــــــالمي 
والقيمـــــــــي واإليمانـــــــــي. جزاكم اهللا كل 

خير.
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هناك أعمـــــــــال ومواقف تبدو لك 
صغيرة لكنهـــــــــا عند اهللا عظيمة؛ 
هي ســـــــــبب دخولـــــــــك الجنة بال 
حساب.. ابتسامة صادقة عميقة 
في وجه حزين مجروح تلم شعثه، 

وتداوي جرحه...
أن تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان 

المستغيث...
أن تكـــــــــون وفيا فـــــــــي زمن الغدر 
وصادقا في زمـــــــــن الكذب وثابتا 
فـــــــــي زمن االنتـــــــــكاس والنكوص 
ومستيقظا في زمن الغفلة والرقاد، 
وباذال مضحيا فـــــــــي زمن البخل 

واألنانية..
أن تمد يدك لمذنب حائر منكسر 
نادم تخلى عنـــــــــه أحبابه ورجمه 
النـــــــــاس باللعنـــــــــات وتقـــــــــف معه 
دون أن تشعره بشفقتك عليه بل 
بفضله عليـــــــــك أن اختارك دون 

العالم ليستند عليك. 
أن تمنـــــــــح أفضل مـــــــــا عندك من 
وقت وأشـــــــــياء دون ّمنٍّ وال شرط 

وال أذى. 
أن تصلح بين قلبين تنافرا أشـــــــــد 
التنافـــــــــر وتجمع بينهما في محبة 
وصفـــــــــاء وتطفـــــــــئ نـــــــــار العداوة 

والبغضاء.
فتلك المرأة البغي من بني اسرائيل 
سقت كلًبا فكان سببا في دخولها 
الجنة.. وحاطـــــــــب بن أبي بلتعة 
الـــــــــذي ارتكب الخيانـــــــــة العظمى 
لم يســـــــــامحه الحبيب -صلى اهللا 
عليه وســـــــــلم - فقط بل قال في 
حقه: لعـــــــــّل اهللا اطلع على أهل 
بـــــــــدر فقال اعملوا ما شـــــــــئتم فقد 

غفرت لكم..
وحينما جهز عثمان -رضي اهللا 
عنه - جيش العسرة.. قال عنه 
الحبيب -صلى اهللا عليه و سلم 
-.. ما ضّر عثمان ما فعل بعد 

اليوم...
وســـــــــتلتقي في الجنة بأناس كنت 
تظنهـــــــــم من أهل النار والبوار قد 
النعيم  سبقوك ســـــــــبقا في مدارج 
لمواقف وخبيئة صالحة، وســـــــــر 
بينهـــــــــم وبيـــــــــن اهللا... فال تحتقر 
من البشـــــــــر أحـــــــــدا... وال تحتقر 
من أعمالك شيئا فقد يكون سببا 
في نيلك أعلى الجنان مع رضا 

الرحمن. 

@bfl@Êb‡r«@äô@bfl
NNN‚ÏÓ€a@Ü»i@›»œ

=ÌÜy@Ô„aÜfl

 ›ÿ€ قوم أيام نصر وَفخر وِعز، أيام كانت
لهم فيه صولٌة حققوا بها المراد وتميزوا 
بهـــــــــا على العبـــــــــاد، والعقل الجمعـــــــــي ُجِبَل على 
استدعاء تلك المآثر إذا حلت مناسبتها، ُيَذكُِّروَن 

األبناء بَمَفاِخِر اآلباء.
واهللا تعالى يقول (وذكرهم بأيام اهللا) فأيام اهللا هي 
كل يـــــــــوم ُترفع فيه للحق رايـــــــــة وتتحقق له غاية، 
وَيْنَهِزم الباطل ويكون للناس عبرة وآية. والتذكير 
بهاته األيام يحصل به العبرة واإلدكار. وتتحقق 

اآلثار التربوية التالية:
أوال: إرجاع الفضل إلى اهللا وشـــــــــكره على نعمه 
غف والحاجة إلى فضله  وآالئه واستشـــــــــعار الضَّ

ْنَعاِمِه. وا�
ــــــا:  ربـــــــــط األجيال بأســـــــــالفهم الذين وصلوا  ثاني
إلى تلـــــــــك االنتصارات على جســـــــــر من الدماء 

والتضحيات.
ثالثا: استنهاض الهمم إلخراج جيل يصنع المآثر 

على هدي السلف الصالح.
ــــــا: صناعة الرموز تقتضـــــــــي تذكير األحفاد  رابع

بأمجاد األجداد.
خامسا: ذكُر الفتوحات واالنتصارات وأيام العز 
والســـــــــؤدد تقوي العزائم وتشحذ الهمم لبلوغ القمم، 
َفَتَتَبّدُد بذلك ُســـــــــُحُب الُفُتـــــــــوِر وُغُيوُم اليأس التي 

َتْحِجُب القمم عن ناظريها.

سادســــــا: ِذْكُر التضحيات الجســـــــــام والبطوالت 
العظام ُيشـــــــــِعُر بعظم المسؤولية من أجل الحفاظ 

على المكتسبات التي حققها األجداد.
ســــــابعا: ِصَناعة الحاضر َترتكـــــــــز على تثمين 

انجازات الماضي والبناء عليها وتثمينها.
ثامنا: جمع أبناء الوطن على اختالف مشاربهم 
وتنوع لغاتهم وعاداتهم على قاســـــــــم ُمشـــــــــترك إما 

الدين أو الوطن.
تاسعا: زرع وتثبيت القيم والعادات والتقاليد التي 

كان عليها األجداد.
عاشــــــرا: تذكر قيمة أثر المصلحين األوائل في 
المجتمعات، فمثال حين نحيي ذكرى المولد فهذا 
يعنـــــــــي أن الجيل ال يرضى بغيـــــــــر منهج النبي 
صلى اهللا عليه وســـــــــلم بـــــــــدال وال عوضًا، وحين 
نحي ذكرى الهجرة فهو يوحي بأن الجيل سيسلك 
الطريق التي سلكها النبي صلى اهللا عليه وسلم، 
وٕاحياء ذكرى الفاتح من نوفبر 1954 فيها رمزية 
االســـــــــتعداد لخوض معارك التعمير كما خاض 
ســـــــــلفنا معارك التحرير، وذكرى عبد الحميد ابن 
باديس صارت مقرونة بالعلم والعلماء والتضحية 
والفداء، وهكذا كل ذكرى تحمل في طياتها رمزية 
منقوشـــــــــة في العقل الجمعي والذي جعلها تتجدد 

هو إحياؤها كل عام.
ولتحقيق الثمرة المرجوة من اآلثار التربوية السالفة 
الذكر وجب االستعانة باآلليات والوسائل التالية: 
1/ تفعيـــــــــل دور اإلعالم من أجـــــــــل إحياء مآثر 
األجـــــــــداد وعرضها لألحفاد فـــــــــي قالب إعالمي 
مشـــــــــوق يراعي مســـــــــتويات كافة أفراد المجتمع، 
وخاصة فئة الشـــــــــباب، وهـــــــــذا عن طريق األفالم 
والمسلسالت التاريخية، والمالحظ اليوم يجد أن 
مسلســـــــــالت الدراما التاريخية تجلب إليها شريحة 

عريضة مـــــــــن المشـــــــــاهدين وتركت فيهـــــــــم أثرا، 
كمسلسل عصر األئمة (1998) ومسلسل قمر 
بني هاشـــــــــم (2008)، ومسلسل عمر (2012) 
مثل ومسلســـــــــل قيامة أرطغـــــــــرل، وقيامة عثمان 
(2019)، وأفالم ثورية جزائرية أشهرها «معركة 
الجزائـــــــــر» (1966) لمخرجـــــــــه اإليطالـــــــــي جيو 
بونتيكور، و«وقائع ســـــــــنوات الجمر» (1974) 
للخضر حمينة الحائز على الســـــــــعفة الذهبية في 
مهرجـــــــــان كان ســـــــــنة 1975، وكذلك «األفيون 
والعصـــــــــا» (1969) ألحمد راشـــــــــدي، «زبانة» 
للسعيد ولد خليفة (2012)، وأفالم المخرج أحمد 
راشدي حول شـــــــــهداء الثورة وهم «كريم بلقاسم» 
(2015) و«مصطفـــــــــى بـــــــــن بولعيد» (2008) 
والعقيـــــــــد لطفـــــــــي (2016)، عادت الشـــــــــخصية 
التاريخيـــــــــة والدينية «عبد الحميـــــــــد بن باديس» 
2017 وغيرها من األعمال الهادفة. هذه األفالم 
تســـــــــهم في نفض الغبار عن عـــــــــدد من القضايا 
التاريخية مثل بعض الملفات المســـــــــكوت عنها، 
وكذلك الشخصيات التي لم تنل حقها من االهتمام 
وكذا المعالم واألحداث التاريخية والذاكرة الوطنية 
وهي أفضل طريقة لترسيخ هذه الذاكرة لدى جيل 

اليوم الذي تتجاذبه الُهِوَيات والثقافات.
2/ إعطاء أولوية في وضـــــــــع المناهج التعليمية 

لإلنجازات الحضارية لإلمة.
3/ التنـــــــــوع واإلبداع في عرض التاريخ وســـــــــير 

الشخصيات التاريخية.
هذا ورغـــــــــم ما قدم من أفالم ورســـــــــم من مناهج 
إال أنهـــــــــا تحتاج إلى مزيد الجهد الذي يظهر فيه 
العمق التاريخي واللمســـــــــة اإلبداعية في العرض 
لتحقيق اآلثار التربوية في التذكير بالمناســـــــــبات 

الدينية والوطنية.
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انشطرت  السالم  عليه  سليمان  سيدنا  وفاة  بعد 
مملكته بفعل االنقسام السياسي ودخلت ساكنة بيت 
التاريخية  المصادر  تسميه  جديدا  عهدا  المقدس 
عهد الملوك، وقد تميز هذا العهد بالتقهقر القيمي 
واالنحراف  العلمي  الفكري  والضعف  األخالقي 
الديني العقدي وبما أن بيت المقدس هي أمانة اهللا 
يستأمنها الصالحين من عباده ليحققوا إفراد العبودية 
فإن  الكون،  وعمارة  األرض  في  واالستخالف  هللا 
هذه  تحقيق  عن  والفرد  والمجتمع  الدولة  ابتعاد 
والمجتمع  الدولة  تلك  يعرض  الوجودية  الغايات 
أمانة  ونزع  االستبدال  وبل  واالندثار  للزوال  والفرد 

والية المقدسات ومنها المسجد األقصى المبارك. 
تنتقل  بشرية  ملكية  المقدس  بيت  حاضرة  تكن  لم 
عبر  بل  العرقي  اإلثني  المسار  عبر  الملكية  فيها 
التشريف االستئماني الرباني للفرد والمجتمع المحقق 
للعبودية هللا حتى يتأهل لحملة أمانة االستخالف في 
األرض من خالل عاصمة القيادة والريادة والسيادة 
بيت المقدس ولذلك فإن األعراق ال تدوم في بيت 
الحضارية  للغايات  تحقيقها  بدوام  إال  المقدس  اهللا 
المقدسة  األرضة  هذه  وكذلك  بها  المكلفة  الكبرى 
المقدس ال تقبل إال طاهرا فهي تتطهر  وبيت اهللا 

من الدنس بحد ذاتها.
لم تشذ بني اسرائيل على جبلتها اإلفسادية وطبيعتها 
عبر  ترتقي  هللا  العبودية  تحقيق  أن  فكما  المفسدة 
واألمة  والدولة  والمجتمع  واألسرة  الفرد  مستويات 
من  لالنتقال  كبيرة  تحول  لنقاط  وتحتاج  والبشرية 
لالنتقال  الصالح  للزواج  فتحتاج  الخر  مستوى 
اإلصالحية  والمؤسسات  األسرة  إلى  الفرد  من  
االجتماعية لالنتقال من صالح األسرة إلى صالح 
المجتمع وٕالى القادة والمؤسسات السياسية المتدافعة 
مع الغزاة والغالة والطغاة للعبور نحو تمكين الفكرة 
واليتها  وحسن  المقدسات  استعادة  وٕالى  الدولة  في 
أمة  إلى  القطرية  الدولة  من  لالنتقال  ووصايتها 
بوصلتها  األمة وضياع  فساد  فإن  والشهود  القيادة 
الحضارية سيقود إلى زوال السيادة والقيادة وسقوط 
الدولة مالم تكن هناك إصالحات تمنع السقوط وٕاال 
سيبقى المرض ينخر الدولة حتى ينعكس ذلك على 
المجتمع واألسرة والفرد نزوال فتتدحرج األمة راجعة 

وٕاعادة  الفرد  لبناء  العودة  إلى  البشرية  قيادة  من 
تأهيل اإلنسان من أجل دورة جديدة. 

اجتماعي  وضع  في  زكرياء  سيدنا  اهللا  بعث  لقد 
قبل  األول  القرن  في  مختلف  ودولي  وسياسي 
الرومانية  الدولة  سيطرة  شهدت  مرحلة  الميالد، 
الوثنية على بيت المقدس وعلى العالم كوريثة للدولة 
لحملة  القيادة  انتقلت  الهيلينية  اليونانية  االغريقية 
االصالح  جهود  بعد  األرض  في  الفساد  مشروع 
والتجديد الفكري التي قام بها مفكرو وفالسفة اثينا 
العالم  قيادة  الرومان على عاصمة  فسيطر  وروما 
بيت المقدس ونشروا معتقداتهم الفاسدة الوثنية بعد 
االفسادية  العالمية  الرومانية  السيادة  أتت  ذلك. 
السنن  أن  لتعلمنا  وتعالى  اهللا سبحانه  البعيدة عن 
االجتماعية الدائرية المتجددة ال تحابى أحدا خاصة 
بعد عقاب اهللا –عزوجل - لألمة المستخلفة على 
بيت المقدس بعد وفاة سيدنا سليمان وتمكن الفساد 
في األمة والدولة الوالية لبيت المقدس، زالت الدولة 
بعد الغزو األشوري والبابلي وفرض اهللا السبي على 
من  االنتقال  اثروا  الذين  المفسدين  اسرائيل  بني 
إلى  عليها  المستأمنين  األرض  في  الخلفاء  صف 
حملة مشروع الفساد في األرض «أتجعل فيها من 

يفسد فيها». 
مجددا  وقائدا  مصلحا  نبيا  زكريا  سيدنا  اهللا  بعث 
في  جديدة  إسالمية  حضارة  بناء  قاعدة  لوضع 
الفرد وٕاعطاء  تأهيل  فيها إعادة  دورة جديدة وجب 
الفرصة األخيرة المستخلفة من أبناء سيدنا يعقوب 
من العاصمة التي استأمن اهللا عليها سيدنا ابراهيم 
وذريته عليها إلمامة البشرية إمامة تقترن فيها اإلمامة 
السياسية  واإلمامة  الروحية  الدينية  العقدية  النبوية 
واالجتماعية، بعث اهللا فردا من آل يعقوب ليعطي 
فرصة جديدة لهذا الفرع من الذرية االبراهيمية لقيادة 
العالم قيادة تحرير للبشرية من عبودية العباد الى 
عبودية الواحد األحد خالق العباد ومن الظلم والقهر 
الذي تفرضه األديان واألفكار البشرية الوضعية إلى 
عدل وسماحة ورحمة التشريع الرباني ومن ضيق 

الدنيا الى النهضة والعمران والشهود. 
لقد سعى سيدنا زكريا إلى تحقيق العبودية هللا على 
مستوى ذاته لتأهيلها لحمل الرسالة الربانية فكان خير 
العبد المحقق للعبودية هللا الولي على حماية المسجد 
األقصى المبارك وخدمة بيت اهللا المقدس، (َفَناَدْتُه 
اْلِمْحرَاِب). لقد كان  ُيَصلِّي ِفي  َقاِئٌم  َوُهَو  اْلَمَالِئَكُة 
سيدنا زكريا خادما للمسجد األقصى المبارك محافظا 
لطالما  الذي  محرابه  عبر  المسجدية  طبيعته  على 
لتثبيته على مهمة إصالح  دعى منه اهللا عزوجل 
للشهوات،المحتل  المتبع  الفاسد  المقدسي  المجتمع 
لقيم  الفارضة  الوثنية  الرومانية  السيادة  من طرف 

الفساد وعقيدة عبادة الموجودات. 
لقد كان سيدنا زكريا يرى أن مرحلة الشهود الحضاري 
المقدسي  المجتمع  تحرر  جديدة  دورة  في  لإلسالم 
الفاسدة  والسلطة  الفاسدة  االفكار  من  المؤمن 
وحسن  الفرد  تأهيل  من  تنطلق  الفاسدة  والحضارة 
بناء االنسان وتخليصه من الفساد االخالقي القيمي 
والفساد العقدي الذي كان يسيطر على ساكنة بيت 
المقدس والمترسخ عبر عقود من اإلفساد ومحاوالت 
على  المنزلة  التوراة  تحريف  والحاخامات  الربيين 
للفرد  المسددة  للشريعة  والحاملة  موسى  سيدنا 
المسيرة للمجتمع الحاكمة للحياة المشرعة لها. وقد 
كانت مهمة سيدنا زكريا تنطلق من محراب المسجد 
األقصى المبارك الذي ساهم فساد بني اسرائيل في 
تسليط األعداء لمحوه من الوجود لما له من إشعاع 

ديني وأخالقي وقيمي. 
من  الحالل  الكسب  على  زكريا  سيدنا  سعى  لقد 
األرض  عمارة  وجوب  مبرزا  النجارة  حرفة  خالل 
وحسن التعامل مع الموجودات بالتسخير والتعمير 
الموجودات  تلك  تحقق  بأن  والتوقير  بالعبادة  ال 
غاية عمران اإلنسان لألرض بتسخير تلك الثروات 
الضيق  رفع  في  ويساهم  األمة  ينفع  لما  الطبيعية 

عنها وتحسين الحياة اليومية لها. 
وكما قد ذكرنا في هذه السلسلة أن االخراج الحضاري 
للبشرية الذي هو الوظيفة الحضارية لإلسالم يجب 
إلى  المجتمع  إلى  األسرة  إلى  الفرد  من  يتدرج  أن 
الدولة إلى األمة إلى البشرية فإن سيدنا زكريا سعى 
إلصالح مجتمعه عبر حمله رسالة اإلمامة الروحية 
النبوة كان سيدنا زكريا  مرجعا حقيقيا في  الدينية 
مجتمعه لإلفتاء والنصح واإلصالح لتعليم المجتمع 
دينه وشريعته وأحكام اهللا –عزوجل - فانتقل سيدنا 
إلى  هللا  العبودية  وتحقيقه  الفرد  صالح  من  زكريا 
الفسادية  الذي تتجاذبه الروح  المجتمعي  اإلصالح 
المترسخة عبر األجداد المتخلين عن أمانة االسالم 
التي  الوثنية  الجديدة  الرومانية  واألفكار  والتوحيد 
ِمَن  َقْوِمِه  َعَلى  (َفَخرََج  السياسية.  السيادة  تفرضها 

اْلِمْحرَاِب َفَأْوَحى ِإَلْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكرًَة َوَعِشي�ا).
لم يقفز سيدنا زكريا من مستوى الفرد إلى مستوى 
الولد إلى حد هذا  أنه لم يكن يملك  المجتمع رغم 
السن المتقدم بل سعى لصالح زوجه والحفاظ عليها 
عند  يتوقف  لم  بل  الولد  تعطيه  تكن  لم  أنها  رغم 
المقدس  بيت  لخادمة  المربي  األب  كان  بل  ذلك 
نذرت  لقد  السالم.  عليها  مريم  الجنة  نساء  سيدة 
أخت زوجة سيدنا زكريا وامرأة عمران ما في بطنها 
لخدمة المسجد األقصى المبارك لما له من األهمية 
العقدية الدينية التي لم تكن وليدة اللحظة بل كانت 
موروثا ايمانيا حضاريا انتقلت واليته ووصايته منذ 

سيدنا ادم وسيدنا ابراهيم إلى أن وصل لسيدنا زكريا 
وكان من األصلح أن يكفل الوصي على المسجد 
األقصى المبارك البنت التي ولدتها امرأة عمران بعد 

أن كانت تطمح أن يكون ولدا. 
بيت  خادمة  وتربية  كفالة  زكريا  سيدنا  أحسن  لقد 
المقدس مريم عليها السالم والتي سيبشرها اهللا بنبي 
أمانة  لحملة  اسرائيل  لبني  اهللا عيسى آخر فرصة 
الشهود الحضاري من بيت المقدس وصعود السلم 
الحضاري إلطالق دورة جديدة يتغلب فيها االسالم 
بيت  لخادمة  زكريا  سيدنا  فخص  الفساد،  على 
األقصى  المسجد  في  ومحرابا  مكانا  مريم  المقدس 
تعبد فيه اهللا عزوجل وتؤهل ذاتها لحملة أمانة أن 
تكون الطاهرة الشريفة أم النبي عيسى عليه السالم 
وقد خصها اهللا من فضله فكان يدخل سيدنا زكريا 
من  عليها  اهللا  أفاض  مما  ويرى  المحراب  عليها 
َحَسٍن  ِبَقُبوٍل  رَبَُّها  (َفَتَقبََّلَها  تعالى  يقول  اذ  الرزق 
َعَلْيَها  َدَخَل  ُكلََّما  َزَكرِيَّا  َوَكفََّلَها  َحَسًنا  َنَباًتا  وََأْنَبَتَها 
َزَكرِيَّا اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم َأنَّى َلِك 
َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء 
ِبَغْيِر ِحَساٍب ُهَناِلَك َدَعا َزَكرِيَّا رَبَُّه َقاَل َربِّ َهْب ِلي 

ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاِء). 
لم يستطع سيدنا زكريا االصالح في مجتمع طغت 
عليه األهواء رغم صالح جزء منه وٕاصالحه وقد 
االصالحية  الوظيفة  لكن  زكريا  بسيدنا  السن  تقدم 
الرسالية التي كانت جغرافيتها بيت المقدس ومنطلق 
إشعاعها مؤسسة المسجد األقصى المبارك ومحرابه 
طبع  مجتمع  وسط  الغاية  نحو  تصل  لم  المنير 
الرومانية  السياسية  الفساد وزادت عليه االلة  عليه 
فسادا فوق فساده  فأحزنه عدم وجود الوريث القائد 
تعالى  اهللا  فسأل  التوحيد  لرسالة  المكمل  المصلح 
(قاَل َربِّ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي وَاْشَتَعَل الرَّْأُس َشْيًبا 
نِّي ِخْفُت اْلَموَاِلَي ِمْن  َوَلْم َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقي�ا وَا�
َورَاِئي َوَكاَنِت اْمرََأِتي َعاِقرًا َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِلي�ا 

َيرُِثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب وَاْجَعْلُه َربِّ َرِضي�ا). 
لقد رزق اهللا سيدنا زكريا استجابة لدعواه ولدا سيدا 
الوريث  يحيى وكان خير  نبيا وأسماه اهللا عزوجل 
العالم العابد المصلح لمجتمعه إلى حين استشهاده 
ُرَك ِبُغَالٍم اْسُمُه َيْحَيى َلْم َنْجَعْل َلُه  (َيا َزَكرِيَّا ِإنَّا ُنَبشِّ
قتلهم  عند  اسرائيل  بنو  يتوقف  لم  َسِمي�ا)  َقْبُل  ِمْن 
لسيدنا يحيى قرة عين سيدنا زكريا واألمل الرباني 
للقيادة  التوحيد  لعودة  والتمهيد  الحضاري  لإلخراج 
كبر  على  زكريا  سيدنا  كان  بل  للبشرية  العالمية 
بالقتل، وقد خصه اهللا –عزوجل -  سنه مستهدفا 
المصلح  النبي  فكان  المقدس  بيت  في  بالشهادة 

الشهيد وسيد شهداء بيت المقدس.... 
يتبع
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رحم اهللا الشاعر الصديق «محمد درويش» القائل:
«كم كنت وحدك يا ابن أمي..

يا ابن أكثر من أب..
كم كنت وحدك..»  

ÄÏôÏ€a@k∞@CkflämD
يخطـــــــــئ من يلوم الرئيس األمريكي «دونالد ترمب» على كل مواقفه 
وتصرفاته منذ توليه رئاســـــــــة بالده، فهو رجل أعمال وأموال البد له 
أن يتقن لغة الحســـــــــاب والمحاسبة، فهو يحب الوضوح، لذلك كانت 
كل تصرفاته منـــــــــذ البداية بعيدة عن المجامـــــــــالت والنفاق والتزلف 
إّال ألصحـــــــــاب الفضل عليـــــــــه، الصهاينة في بالده وفي فلســـــــــطين 

المحتلة.
لقد فضح كل زيف في كل شيء، لقد فضح األمم المتحدة ومجلس 
األمن وفضح إدارة بالده، كما فضح كل حلفائها في كل أنحاء العالم 

بمـــــــــا فـــــــــي ذلـــــــــك فـــــــــي المنطقـــــــــة العربيـــــــــة.
فاألمم المتحـــــــــدة ومجلس أمنها تبنوا وصادقوا على مجموعة قرارات 
ولوائح منذ تأسيســـــــــها في منتصف األربعينيات من القرن الماضي، 

وعلى رأس هذه القرارات واللوائح ما يتعلق منها بقضية فلسطين.
وٕادارة بالده أيضا جعلت من نفسها وسيطة بين الفريقين المتصارعين 

الجامعـــــــــة العربية والدولة العبرية ووضعت خارطة طريق لتنفيذ قرار 
يقضي بإنشـــــــــاء دولة فلســـــــــطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها 
القدس الشـــــــــرقية في الوقت الذي يصـــــــــادق فيه الكونغرس على قرار 

جعل القدس الكاملة عاصمة للدولة العبرية.
لقد فضح أيضا حلفاء بالده من األوروبيين وخاصة المشاركين مع 
إدارة بـــــــــالده في الرباعية التي تشـــــــــرف على حل الدولتين، ثم فضح 
أيضـــــــــا الدول العربية التي كانت الدول العربية الحقيقية فيها تمضغ 
ثمـــــــــار الليمون منذ أربعينيات القـــــــــرن الماضي كلما طرحت أمامهم 
القضية الفلســـــــــطينية وكانوا يســـــــــتعملونها أوراق توت لستر عورتهم 
حتى جاء الرئيس «دونالد ترمب» ليزيل تلك األوراق ويعرِّيهم تماما 

أمام كل العالم.
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أحيانـــــــــا يدفع الغرور ببعض الناس إلـــــــــى االعتقاد بأن الثروة تعطي 
الحق لجامعها في االستزادة منها حتى بغير وجه الحق.

هذا حـــــــــال حكام وأثريـــــــــاء العرب في هذا العصر، فبعد أن شـــــــــعر 
حكام اإلمارات بدنو أجل تناقص مداخيل النفط بســـــــــبب اكتشافات 
جديـــــــــدة في الواليات المتحدة تجعلها في غنى عن نفطهم، ســـــــــارعوا 
إلى البحت عـــــــــن بدائل تعوض لهم ذلك التناقـــــــــص فوجدوا أن بيع 
أرض فلســـــــــطين للصهاينة بالتطبيع معهم ســـــــــيمنح لهم سوقا جديدة 
لالستثمارات فيها وفي البلدان المجاورة إلعادة إعمارها بعد تدميرها 

بواسطة اآللة الحربية الصهيونية. 
فالتحالـــــــــف مـــــــــع الكيان الصهيونـــــــــي األقوى في المنطقة عســـــــــكريا 
وتكنولوجيا واقتصاديا يشـــــــــجعه علـــــــــى مواصلة جرائمه في الحروب 

المدمرة في المنطقة، وخاصة إذا قام بالخطوة التي يهدد بها بضرب 
إيران، فالدمار ال شـــــــــك سيطال كل أقطار المنطقة باستثناء بلدانهم 

لكونها محميات هذا الحليف.
حســـــــــاباتهم هم، تلك أمانيهم، لكنهم لم يحســـــــــبوا لرد الفعل اإليراني 
وحلفائه من منظمات المقاومة التي ستفجر كل أبراجهم ومدنهم ولم 

ال عروشهم.
إنه الفرق بين تفكيرهـــــــــم القاصر النابع من الغباء وتفكير الصهاينة 
الطائر النابع من الذكاء، بل الدهاء؛ لقد استدرجوا بأسلوب جهنمي 
حتى ابتلعوا الطعم ثم أصبحوا يزايدون حتى على مســـــــــتدرجيهم من 
الصهاينة بأنهم األذكى بتصورهم أنهـــــــــم بالتطبيع يقنعونهم بالتعقل 
وقبول الدولة الفلسطينية في األراضي المحتلة حتى ولو على أجزاء 
متقطعة/منقطعة منها، المهم دولة فلسطينية تقنع السلطة الفلسطينية 
التي هي األخرى يبدو أنها ابتلعت الطعم الذي لمعوه بالـــــــــدوالرات. 

كلهـــــــــم اآلن مقتنعون بأن المنطقة ســـــــــتدمر وٕاعـــــــــادة إعمارها مكلفة 
جد�ا فتحت شـــــــــهية العرب المتصهينين للمشـــــــــاركة فيها، ناسين أن 
المســـــــــتفيدين الحقيقيين هم سادتهم اإلمبرياليون الغربيون والصهاينة 

وعلى رأسهم أمريكا.
الذيـــــــــن ينتظرون من العـــــــــرب للقيام بالخطوة القادمـــــــــة للتطبيع في 
مفاوضـــــــــات ليس حول تاريخ اإلعالن، بـــــــــل حول المقابل، وخاصة 
بعد قـــــــــرار ملك المغرب الذي قايض التطبيـــــــــع بمقابل االعتراف له 
بمغربية الصحراء والبيع له طائرات بدون طيار ليســـــــــاعد بها سادته 
الصهاينة ضد الجارة الجزائر التي يبدو أنها كانت وســـــــــتبقى لوحدها 

مع معارضة التطبيع.
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تلقيُت كما تلقى أغلبكم رسائل تهنئة بحلول السنة الجديدة، ولعل هذه 
السنة  في  األيام  بتعاقب  اإلحساس  رتابة  كسرت  التي  هي  الرسائل 
المنقضية، فأيامها تسطحت كأنها صفحة واحدة، فطيلة أشهر تعطلت 
الصالة في المساجد، وحتى صالة الجمعة التي كانت معلًما نهتدي 
الشعور  عنا  فغاب  طويلة،  ألشهر  تقدم  لم  األسبوع  نهاية  على  به 

بالزمن! 
وما الحياة إال تلك المشاعر التي نحياها، فاإلنسان الذي يترقب أمرًا 
مفرًحا تجده يستبطئ سير األيام بل الساعات والدقائق أمًال في بلوغ 
بغيته التي يأملها، والسجين أو المريض يشعر بثقل الوقت وأن عقارب 
الساعة متوقفة، وقد يشعر من يالقي حبيبا له أن الزمن يركض، وهذا 

المعنى هو الذي رصده ابن زيدون وهو يخاطب والدة:
ِإن َيُطل َبعَدَك َليلي َفَلَكم.... ِبتُّ َأشكو ِقَصَر الَليِل َمَعك

والليل هو الليل والزمن هو الزمن، واليوم فيه أربع وعشرون ساعة، 
والساعة من ستين دقيقة، لكن مشاعر اإلنسان هي التي تتقلب مع 
األحوال، واإلنسان كائن مستقبلي يحب أن يرى األيام أمامه، ليخطط 
اْلِقَياَمِة»  َيْوُم  َأيَّاَن  َيْسَأُل  َأَماَمُه،  ِلَيْفُجَر  اْإلِنَساُن  ُيرِيُد  «َبْل  لفجوره: 
(القيامة/6-5)، وألجل ذلك جاء جواب صاحب الرسالة، صلى عليه 
اَعُة؟ َقاَل رسوُل  وسلم، إذ جاءه َأنَّ َأعرابيٌّ َقاَل يا رسول اللَّه: َمَتى السَّ

اللَّه صلى اهللا عليه وسلم: َما َأْعَدْدَت َلَها؟  (رواه مسلم)...
وليلة الجمعة، وقت عبور عقارب الساعة لمنتصف الليل، حاولت أن 
التي وصلتني،  الرسائل  تلك  وتذكرت  الجديد،  العام  أستشعر دخول 
وأغلبها جاهز ال يتطلب من أصحابها إال الضغط على زر النسخ، ثم 
زر اللصق وهي ذات الرسالة التي تنتقل بين آالف البشر، وال تستدعي 

أي جهد من مرسلها، وربما ال ينتبه حتى لتفاصيل تصميمها...
وتذكرت تلك األيام من طفولتي، والجيل الجديد ال يعرفها، أيام كان 
المغتربون يرسلون رسائل مكتوبة ترسل عبر البريد في كل سنة، وٕان 
كانت صياغتها رتيبة فإن كل أقارب الغائب يجتمعون حولها، ويسري 
خبر وصولها في الحي كله، بأن فالن أرسل رسالة وأنه بخير وعلى 

خير، وربما قد مضى على تحريرها أكثر من شهر!
إننا في زمن نكاد نلتصق فيه بوسائل التواصل المختلفة، ونتخاطب 
فيه مع الناس بالصوت والصورة، لكن الذي غاب هو المعنى، هو ذلك 
الشعور العاطفي العميق الذي يربط القلوب، كذلك ضاع اإلحساس 
بالزمن على الرغم من وفرة أسباب رصده، ففي جهاز الهاتف توجد 
الساعة واليومية غير أن ذرات الثواني والدقائق تمر في الغالب دون 

معنى!
نهارك  إدبار  ميقات  هذا  اللهم  المساء:  المناجاة مع حلول  تلك  أين 
لميالد  الرصد  ذلك  وأين  لي؟  فاغفر  دعاتك  وأصوات  ليلك  وٕاقبال 
األهلة مع مطلع كل شهر قمري، واألعين تلتصق بالسماء: اللهم اهله 

علينا باليمن وااليمان والسالمة واإلسالم ربي وربك اهللا؟
بل أين تلك الرسائل التي كان يدبجها األدباء، وكانت قطًعا فخمة من 
النثر الرفيع، وبعضها نشر حتى كادت أن تكون فًنا أدبًيا قائما بذاته 

يسمى (أدب الرسائل)؟
فالتاجر  أخرى،  وحلول  سنة  رحيل  معنى  غاب  ذاته  السياق  وفي 
ما  سواء  ديونه  دفاتر  يراجع  عام،  نشاطه خالل  يستعرض حصيلة 
بهذه  أجدر  أعمارنا  من  عام  انقضاء  أليس  عليه،  أو  له  منها  كان 
بسلخ  الفرح  فعالَم  وٕاال  أرباحنا وخسائرنا،  فيها  نستعرض  المراجعة، 

قطعة من أعمارنا؟
المستقبل ال  أن  األكيد  بما هو آت؟  نفرح  أم  انقضى  بما  نفرح  هل 
بأن يجعل اهللا غدنا خيرا من  الدعاء  تفاصيله، وال نملك إال  نعرف 
أمسنا، والفرح إذن بما ال نعلم تفاصيله ضرب من الرعونة، وقد يجدر 
الفرح بمن عمل وانجز، فما بال من عجز وقّصر؟ بَم يفرح ويبتهج؟

تلك هي المسكنات التي عملت الحضارات على تعميمها، ففرعون: 
«َقاَل َمْوِعُدُكْم َيْوُم الزِّيَنِة وََأن ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى» (طه/57)، وكذلك 
يحرص الفراعنة عبر العصور على اختالق أيام للزينة، تسكن آالم 
الكادحين والمقهورين، وتجعلهم سكارى لبعض الوقت، يخدرون آالمهم 

وشقواتهم...
بإنجاز  واألفراح  األعياد  ربطت  اإلسالمّية  الرسالة  جاءت  وحين 
جاء  الفطر  فعيد  فيها،  كلها  األمة  تشترك  التي  الجماعية  األعمال 
تتويًجا لصبر طويل ونضال في تدريب النفس على تجاوز رغباتها 
األصيلة في أوقات محددة، وعيد األضحى يأتي بعد اجتماع طوائف 
تذوب  حيث  واحدا،  عمًال  يؤدون  واحد،  على صعيد  المسلمين  من 
يلبي دعوة رب  المظاهر، وتمحى اإلثنيات واأللقاب واأللوان، كلهم 

العالمين وخالق البشر جميًعا...
هذه هي المواقيت التي تعطي لظاهرة الزمن معنى، مواقيت االنجاز 
والعمل، أما ذلك الفرح األبله المفتعل، فال معنى له وٕان ظن الناس 
أنهم انتصروا عند لحظة انحراف عقرب الساعة من منتصف آخر 

ليلة من ديسمبر، وأنهم ابتهجوا باستقبال سنة أخرى من حياتهم.
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نشرت البصائر مقاال عنوانه {براءة من 
لصاحبه  األوراس  في  أهلنا  إلى  الناس 
العدد  في  جلولي  مصطفى  عزالدين 
ديسمبر   26 ـــ   20 بتاريخ   1043
المغالطات  من  جملة  تضمن   {2020
وتاريخيا،  جغرافيا  الفاحشة:  واألخطاء 
واألخطر اتهاما في غاية الخطورة على 
األمن العام. لذا أكتب المالحظات اآلتية 

ردا وتصحيحا وتنبيها: 
ــ العنوان تهديد، وافتئات: أما االفتئات، 
فهو تفويض نفسه بنفسه إطالق تحذير 
العظمي  بالهيكل  وصفهم  لمن  {الناس} 
للجيش، أَي ناس هؤالء الذين فوضوه؟! 
كّل الّناس في ربوع الوطن؟!! ما السند 

القانوني لهذا التفويض؟. 
للكلمة  الشرعية  الداللة  فهي  التهديد  أما 
ما  {براءة}!!!  العنوان  في  المستعملة 

المرمى؟ ما المغزى؟!. 
الجيش  إن  قوله  واالفتراء:  المغالطة  ــ 
وقوامه  العظمى  هيكله  الشعبي  الوطني 
الصحيح  االسم  هو  (هذا  المامشة  من 
في  بعدها  لينخرط  للمستعمل)  خالفا 
خياالت باردة سخيفة عقيمة مغرضة، ال 
يعرفها إال هو!!! وصف ولوعهم بالجندية 
ولبسهم اللباس العسكري، والتدرب عليه 
ُسَلم  في  ويتدرجون  الصغر  منذ  وحمله 
الجندية وهم كهول وشيوخ إذن هي ميزة 
تميز بها أبناء المماشة في الجيش الوطني 
المناطقي  الُمكون  سائر  دون  الشعبي 

ألفراد الجيش الوطني الشعبي!!!
يتحمل  دعوى  المقدمة  هذه  تظل  إذن 
لصلتها  وتعليلها  تفسيرها  مسؤولية 

الخطيرة بموضوع المقال !!!
ــ التهمة الباطلة {القنبلة}: يقول:

هي  الشاوية  العصبية  أن  حقيقة   …}
عصبية  لكونها  النداء،  بذلك  المعنية 
تستحكم في المؤسسة العسكرية… دون 
أن يظهروا للّناس عصبية جمعتهم على 
بمزاج  غيرهم  يعاملوا  أو  الجزائر،  حكم 
حاد موروث، إّال من وراء أسوار الثكنات، 
لذلك تراهم قد آثروا الحكم خلف الستار، 
ودفعوا للواجهة مدنيين موالين من مختلف 
المناطق والعصبيات، جعلوا منهم صمام 
صدمات  مخفف  أو  الملمات،  في  أمن 

باقي  عندما تشتد عليهم الضريات}؟!!! 
المقال ليس هو موضوع هذا الرد. 

ذيله  الذي  الغريب  المقال  صاحب  أوال 
خلطا  خلط  (أستاذ)،  الوظيفية  بصفته 
سكان  الشاوية  خلط  وقبليا:  تضاريسيا 
أهل األوراس األشم، بالمماشة أهل تبسة 
استخدام  وجزء من خنشلة، والسبب في 
وظهور {أوراس المماشة} في مصطلحات 
فرضوا  (النمامشة  أن:  التحرير  ثورة 
األوراس  بدل  النمامشة"  "أوراس  تسمية 
فقط، أو استحداث منطقة مستقلة "باسم 
ولكن  تعصبا،  ليس  وهذا  النمامشة"، 
تكتيكا لجلب عشائر النمامشة إلى الثورة 
الجزائرية، وهي القبائل الممتدة من جبال 
المطلة  "الدكان"  إلى  بخنشلة  الشابور 

على مدينة تبسة):
محمد   -  2014 فبراير   20 (الخبر: 
تاريخ  في  باحث  البومديني  سعدي 

الثورة). 
مستواه  تحسين  األستاذ  على  إذن 
بأبجديات  المعرفي  أقول  المعلوماتي وال 
وأتمنى  التاريخية،  ووالياتها  الثورة  تاريخ 

أال يكون معلم تاريخ وجغرافيا!
االفتراءات والمخاطر:

حسب  الشاوية  أو  المامشة  تصوير  ــ 
نبتة  وهي  (مليشاويا)،  تصويرا  خلطه 
شيطانية تسربت مع خطوات الحراك!!!

ــ وصفهم بأخالق مهينة: الجبن والخديعة 
والمكر والتربص. 

األقوال:  أفسر  لكن  النوايا،  أحاكم  لن  ــ 
أن الجيش الوطني الشعبي جيش تتحكم 
لتمهيد  التنبه  وعلينا  قبلية،  عصبية  فيه 
إلهيا!  سننا  سوقا  األمر  وسوق  المقال، 
المامشة،  أو  الشاوية  هم  العصبة  إذن 
القبلي  الجيش  شبهة  إلى  يفضي  مما 
الوطنية  الظروف  ظل  وفي  المناطقي، 
المستمرة  والدولية  والعربية  واإلقليمية 
ثورة  اإلسقاط  هذا  يستدعى  والجديدة، 
نموذج دولة عربية ونظام عربي يوصف 
الطائفية  وسيطرة  مشتبه{طائفي}  بصفة 
على الجيش، واستخدام أبناء الشعب في 

الجيش، في المخاطر والملمات!!!
ــ أن هذا الزعم تخيل يبدو أنه مستوحى 
من أحاديث الشباب في المقاهي وجلسات 
 B تزجية الوقت: {أن الجيش مكون من
T S  أي باتنة تبسة سوق أهراس}!!! 
والثمانينيات:  السبعينيات  أيام  كان  كما 
أهو  المتخيل؟  خيال  يفسير  بما  إذن 
استخفاف؟  ام  سذاجة؟  هي  أم  جهل؟ 
أم كل أولئك وغيره مما ال نسترسل في 

عدها احتماالت!!!
ــ معلوم أن ما وصفه بــ الهيكل العظمي 

وصفه  أنه  هللا  الحمد  ــ  الجيش}  وقوام 
تكونت  العليا  القيادات  أي  ــ  بالشعبي 
وجهاته  الوطن  مناطق  كل  من  وتتكون 
الفخ،  في  نقع  القبائل، كي ال  أقول  وال 
وال نوقع فيه بفتح أبواب النقاش الجاهل 

والمغرض!
فمثال الذين تولوا قيادة األركان منذ الثورة 

وهم: 
بسدراتة   1929 ولد  زبيري:  الطاهر  ــ 
أم  السوابع،  (دوار  أهراس  سوق  والية 

العظايم)
ــ مصطفى بلوصيف: ولد اللواء مصطفى 
 1939 أفريل   2 بتاريخ  لوصيف  بن 

بمدينة بن مهيدي في والية عنابة
سنة   خالل  ولد  بلهوشات  اهللا  عبد  ــ 
1924 ولد بمشته مادو وش بمداوروش 

ــ سوق أهراس   
ــ اللواء خالد نزّار ولد بقرية سريانة والية 

باتنة  
ــ قنايزية عبد المالك (1936 - 2019، 

بسوق أهراس. 
ــ الفريق محمد العماري (7 يونيو 1939 

في الجزائر العاصمة.
ــ أحمد قايد صالح ولد الفريق أحمد قايد 

صالح في   باتنة.
إذن  بسكرة،  القنطرة  شنقريحة  السعيد  ــ 

ثالثة منهم فحسب من األوراس!!!  
ومعلوم أن قائد األركان ليس هو القيادة 

العليا سواء لألركان أو للجيش. 
أما كبار ضباط الجيش فمن ربوع الجزائر 

قاطبة، وال أحد زعم زعمك الخطير! 
يمثلون  أنهم  فرغم  للمامشة  بالنسبة  أما 
بمعيار  األوراس  لشاوية  المماثل  الشق 
المعارك  أكبر  ووقوع  الثوري،  البالء 
معركة  أكبرها  منطقتهم  في  وأشدها 
الجرف أم المعارك التي شارك فيها قادة 
كبار و أصيب فيها الجنرال بيجار، فال 
أحد منهم تولى منصبا قياديا في أعلى 

هرم قيادة الجيش الوطني الشعبي. 
نسيج  تنوع  هو  هنا  يعنينا  الذي  والمهم 
الجيش الشعبي كجيش التحرير من كل 

ربوع الوطن. 
التوضيح  هذا  نشر  أطلب  فإنى  لذا 
والتنبيه لصاحب المقال، وأرجو أال يفلت 
من إدارة تحرير ما من شأنه التسلل إلى 
النسيج الوطني بدس أو اختبار مغرض 
أوجهالة قد تستثمر في هذا المخطط أو 
ذاك من سيناريوهات ومخططات، باتت 

رؤوس أنيابها تبرز. 
اعتقد  العلماء  بيت  في  جميعا  ونحن 
السمحة  الشريعة  بأحكام  محكومون  اننا 

وأخالقها وضوابطها وقيمها. 
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الجزائرية  المصممـــــــــة  فازت 
رتيبة عيالن بجائزة أحســـــــــن 
تصميـــــــــم لروايـــــــــة األســـــــــير 
برائحة  "ورود  الفلســـــــــطيني  
الـــــــــدم" المنظمـــــــــة من طرف 
االكاديمية التونسية للمعارف 
المقدســـــــــية، حيث شارك في 
هذه المســـــــــتبقة 17 مصمما 

من الوطن العربي.
الدم"  وروايـــــــــة "ورود برائحة 
تســـــــــلط الضوء علـــــــــى دور 
فتيات ونســـــــــاء فلسطين في 
مقاومة االحتـــــــــالل ثم تنتقل 
إلى معاناة األســـــــــيرات داخل 
وأبرز  االحتـــــــــالل  ســـــــــجون 
أشكال المعاناة كذلك ألهالي 

األســـــــــرى، وتعد هذه الرواية 
واحـــــــــدة من أعمال األســـــــــير 
البرغوثي"  "عبـــــــــداهللا  البطل 
والـــــــــذي صدرت لـــــــــه العديد 
من الكتـــــــــب األدبية والفكرية 
سجون  داخل  وهو  المقاومة 

االحتالل.
واألســـــــــير "عبـــــــــد اهللا غالب 
يقضي حكمًا من  البرغوثي" 
أعظم األحـــــــــكام في التاريخ 
بالســـــــــجن المؤبـــــــــد 67 مرة، 
إضافـــــــــة إلى خمســـــــــة آالف 
ومائتي (5200) عام، وهو 
أردني الجنسية، لكن أصوله 
تنحدر من بلدة بيت ريما في 

فلسطين.
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 ä»íÌ كثير من المسلمين بأن الحضارة
المعاصــــــرة بقدر ما أتاحت فرصا 
كبيرة لإلنســــــان لالرتقاء والتحضر في جوانب 
ــــــة وتقنية وغيرها، فإنها  اجتماعية واقتصادي
حاصرت إنســــــانية اإلنســــــان، وأفسدت عليه 
كيانه، فصار يعاني من أزمات روحية وفكرية 
وأخالقية وبيئية وغيرهــــــا. وهذا أمر ال ينكره 
من أعمــــــل أدنى تأمل في الحضارة المعاصرة 
ومنتجاتهــــــا المختلفة وآثارها على اإلنســــــان 

والعمران والطبيعة.
لكـــــــــن بمجرد أن تطرح عليهم أمر مراجعة هذه 
الحضارة ومساءلتها ونقد أسسها، ومسلماتها، 
ورؤيتها الوجودية، ومناهجها المعرفية، فإن سيال 
من االستنكار يواجهك؛ إما بحجة أنه ليس في 
اإلمـــــــــكان أبدع مما كان، وٕاما بحجة أن الكالم 
الذي تقولـــــــــه كالم أيديولوجي ينطلق من دوافع 
أيديولوجية وليســـــــــت دوافع علمية، وٕاما بحجة 
أن نقد الحضـــــــــارة الغربية ال ينبغي أن ينطلق 
من وجهة نظر أيديولوجية أخرى بزعمهم، وٕاما 
بموقف مسبق مضاد لفكرة نقد الحضارة الغربية 

ذاتها، وغيرها من االعتراضات.
ولكن دعنا نتســـــــــاءل عن الحضارة المعاصرة، 

وعن الرؤية الكامنة التي أنتجتها، وعن مشروع 
الحداثة الغربية، ومفاهيمه ومرتكزاته، ومقوالته 
في العقل والعلم والطبيعة واإلنســـــــــان. هل هذه 
الحضارة وما يتعلق بها من قيم ومشروع ناتجة 
عشوائيا، أم أنها تنطلق من رؤية ما؟ وهل هذه 
الرؤية تتفق مع ما نجده راســـــــــخا في اإلســـــــــالم 
من رؤية توحيدية، ومن قيـــــــــم للحقيقة وللخير 

وللمعرفة ولإلنسان وللمجتمع والعمران؟!
ولذلك فـــــــــإن الحديـــــــــث عن الحاجـــــــــة إلى نقد 
إسالمي للعلم الحديث ليس حديثا أيديولوجيا، 
بـــــــــل هو حديث معرفي عميق، ينظر إلى العلم 
فـــــــــي بنائه الكلي وفي خلفياته المؤسســـــــــة وفي 
ثمراته في الواقع. بل إن ما ينبغي التأكيد عليه 
أن هناك فرق بيـــــــــن العلم باعتباره منهجا لبناء 
المعرفة والوصول إلى الحقيقة، وبين العلموية 
(Scienticism) التـــــــــي هي رؤية كلية ينطلق 
منها العلم الحديـــــــــث، ويحولها على أيديولوجيا 
ورؤية فلسفية للحقيقة، تنظر إلى العالم بطريقة 
تخالف ثوابت اإلسالم وأسسه الدينية والفلسفية، 

كما تختزل العلم في حيز ضيق.
إن هناك تعارضـــــــــا جوهريا بين الرؤية الكونية 
اإلســـــــــالمية وبين الرؤية العلموية؛ بمعنى أن 
النظر إلى العالم، والتصور عن العالم والكون 
والحيـــــــــاة واألصـــــــــل والمصير كمـــــــــا -جاء بها 
اإلســـــــــالم - تتعارض مع المفاهيـــــــــم العلمانية 
والماديـــــــــة واالختزاليـــــــــة للعالـــــــــم الطبيعي التي 
صاغتها الرؤية التي تسمى بالرؤية «العلمية» 
للعالـــــــــم. وهي في الحقيقة ليســـــــــت علمية بأي 
معنى مـــــــــن المعاني ولكنها بنـــــــــاء أيديولوجي 
للعلم باعتبارها نظرة بديلة للنظرة الدينية، ولهذا 

أســـــــــماها كثير من نقادها النظرية «العلموية» 
التي بني عليها العلم الحدث. 

وتسعى العلموية (Scientism) إلى استبدال 
النظرة الدينية للكون واختزال الدين إلى األخالق 
وفـــــــــي دائرة ضيقة جـــــــــدا، دون أن يكون للدين 
حضور في الشأن العام وال له دخل في الطبيعة 
وال في الواقع. وهذا يفسر جزئًيا سبب استخدام 
اإللحاد الحديث للعلموية إلثبات ادعاءاته ضد 
اإليمان الديني. ولذلك فإن الجدل حول إمكانية 
التوفيق بين اإلسالم والعلم ال يدور حول العلم 
بقدر مـــــــــا هو حول االدعـــــــــاءات غير المؤيدة 

للعلموية وحججها الفلسفية المريبة.
ولقد كان الســـــــــعي لعلمنة العالم من أهم نتائج 
الثـــــــــورة العلمية. والرؤيـــــــــة العلموية التي نتجت 
عن هذا المســـــــــار اختزلـــــــــت الطبيعة إلى مادة 
ميتة وجردت العالـــــــــم الطبيعي من أي صفات 
جوهريـــــــــة. لقد رفضت الرؤيـــــــــة العلموية «مبدأ 
الخلق» التي تقول بها األديان؛ أن الكون كله 
مخلـــــــــوق هللا تعالى بما فيهـــــــــا الطبيعة المادية، 
واستبعدت أن تكون الطبيعة مخلوقة هللا، ورأت 
أن ذلك أمر ميتافيزيقي أســـــــــطوري أو خرافي، 
ال حاجـــــــــة لنـــــــــا إليه مع الثـــــــــورة العلمية، وبهذا 
فإن النظرة العلموية اســـــــــتبعدت أي غائية وأي 
مقصدية من وراء العلم والمنتجات العلمية، بل 

األمور تنتهي في المادة كما بدأت منها.
فكانت نظرية التطور الداروينية -على ســـــــــبيل 
المثال- رمـــــــــزا للمعركة الملحميـــــــــة بين الدين 
والعلم فـــــــــي الغرب، وهذا جلب كثيرا منا لتوتر 
للفكر اإلســـــــــالمي في العصـــــــــر الحديث، ألن 
هذه النظرة العلموية وفي نســـــــــختها الداروينية 

تعـــــــــارض تماما ثوابت االيمـــــــــان بمبدأ الخلق، 
الذي هو مبدأ أساســـــــــي ثابت في تفسير الحياة 

على األرض.
لذلك ليس من الممكن التوفيق بين االفتراضات 
الفلسفية للعلموية الحديثة مع النظرة الدينية للكون 
التي يضع القرآن والسنة أسسها وتعرفها التقاليد 
العلمية اإلسالمية. فهما رؤيتان ومنظوران ال 
يمثالن مجالين منفصلين فحســـــــــب؛ أي الدين 
والعلموية، بل يمثالن طريقين مختلفين للنظر 
إلى الواقع والكون، مع مقدمات مختلفة جذرًيا، 

بل غالًبا ما تكون متعارضة. 
إن الرؤية الكونية أو التصور عن العالم الذي 
ينتج تنتج مـــــــــن كال الرؤيتين لها نتائج عميقة 
وبعيـــــــــدة األثر على مفهوم العلـــــــــم، والنظريات 
المتعلقة به، والممارســـــــــة العلمية ذاتها في أي 

حضارة من الحضارات.
ولهـــــــــذا فإننا فـــــــــي الوقت الذي نجـــــــــد كثيرا من 
أبناء المســـــــــلمين مـــــــــن التقنيين والمهندســـــــــين 
والتكنولوجييـــــــــن الذين يركزون على التطبيقات 
العمليـــــــــة للعلـــــــــم ويعتبرونها ضروريـــــــــة لتقدم 
المجتمعـــــــــات اإلســـــــــالمية في القـــــــــرن الحادي 
العلـــــــــم والمفكرين  والعشـــــــــرين، فإن فالســـــــــفة 
والنخبة التي اســـــــــتوعبت عمق االختالف بين 
الرؤية الكونية اإلسالمية وبين الرؤية العلموية 
التـــــــــي أثمرت العلم الحديـــــــــث تنبه إلى ضرورة 
الفلسفية واأليديولوجية للعلموية  انتقاد األسس 
ويســـــــــعون إلى فلسفة علوم بديلة لفلسفة العلوم 

الحديثة.
*مركز ابن خلدون للعلوم االجتماعية 
واإلنسانية/ جامعة قطر
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رائد اإلصالح والنهضة في مصر والعالم 
العربي واإلسالمي في العصر الحديث، 

المفسر المجدِّد، والمفتي المجتهد، والمربي 
ه، األســــــتاذ اإلمام  المرشــــــد، والمصلح الموجِّ
الشيخ محمد بن عبده بن حسن خير اهللا 

رحمه اهللا. 
قرأت مـــــــــا تركه من مؤلفات ومـــــــــا ُجمع له من 
مقاالت، كما قرأت الكثيـــــــــر مما كتب عنه من 

مؤلفات وبحوث ودراسات. 
أول ما قرأت له وأنا طالب في المرحلة الثانوية، 
كتاب «تفســـــــــير القرآن الكريم: جزء عم»، الذي 
وجدتـــــــــه في إحدى المكتبات فـــــــــي مدينة باتنة، 
فاشـــــــــتريته وعكفـــــــــت على قراءته، وهو تفســـــــــير 
مدرســـــــــي مبســـــــــط، اعتنى فيه بشـــــــــرح األلفاظ 
ومعانـــــــــي الجمل، مع العناية بالربط بين اآليات 
وذكر أســـــــــباب النزول إن وجدت، والتقديم لكل 

سورة بمقدمة موجزة تحدد موضوعها العام. 
وفـــــــــي المرحلة الجامعية قرأت كتابه «اإلســـــــــالم 
والنصرانيـــــــــة بين العلم والمدنيـــــــــة»، في الطبعة 
التي نشرتها المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر 
ســـــــــنة 1988، وهو رد ُمفِحم على أحد الكتاب 
المســـــــــيحيين الذي قال: «إن المســـــــــيحية كانت 
أكثر تسامحا مع العلم من اإلسالم، وٕان اإلسالم 
أكثر اضطهادا للعلم والفلسفة من النصرانية»، 
حيث أثبت اإلمام أن هـــــــــذا الكالم مجرد افتراء 
ال أســـــــــاس له من التاريخ وال من الواقع، مؤكدا 

أن الحقيقة والواقع علـــــــــى خالف ما ادعاه هذا 
الكاتب المسيحي، فإذا كانت المسيحية المحرفة 
–بنـــــــــاء على أصولها التي قامـــــــــت عليها - قد 
اضطهدت العلماء ومنعتهم من التفكير والتعبير 
وقام رجالها باضطهاد كل من يفكر أو يشـــــــــتغل 
بالعلـــــــــم والفلســـــــــفة، فإن اإلســـــــــالم – بناء على 
أصوله أيضا - هو الدين الذي أعلى من شأن 
العلم ودعا الناس إلى استعمال عقولهم والتفكير 
بها في كل شـــــــــؤونهم، وشجع على ارتياد دروب 
العلم والمعرفة وقامت في ظله حضارة عظيمة 
ازدهرت فيها العلوم والمعارف المختلفة الدينية 

والدنيوية. 
وهناك كتاب آخر لإلمام يحمل عنوانا قريبا من 
عنوان هذا الكتاب، وهو «اإلســـــــــالم دين العلم 
والمدنية»، ألفه في الـــــــــرد على وزير الخارجية 
الفرنسي هانوتو الذي نشر في جريدة «الجرنال» 
الباريســـــــــية مقاال اتهم فيه اإلسالم بمعاداة العلم 
والمدنية وأنه هو الســـــــــبب في تخلف المسلمين 
وجمودهم وعجزهم عن مسايرة التطور والمدنية 
الحديثـــــــــة، حيث انبرى له اإلمام برد علمي قوي 

نقض به دعواه وأبطل به افتراءاته.
قرأت كذلك كتابه «رسالة التوحيد» الذي ضمنه 
العقيدة اإلســـــــــالمية بأسلوب  عرضا لمســـــــــائل 
تعليمي مبسط، مع تمهيد تحدث فيه عن منهج 
القـــــــــرآن الكريم في عرض مســـــــــائل العقيدة، ثم 
تطور البحث في مسائل العقيدة بعد عصر النبوة 
والخالفة الراشـــــــــدة وما شهده التاريخ اإلسالمي 
من ظهور الفرق اإلســـــــــالمية واالختالفات التي 
نشبت بينها في بعض المســـــــــائل العقدية، وما 
ترتـــــــــب على ذلك من خروج بحوث العقيدة عن 
طابعهـــــــــا الهدائي وتحولهـــــــــا إلى بحوث كالمية 

جدلية.
كما قـــــــــرأت الكثير من آرائه في التفســـــــــير التي 
ضمنها تلميذه اإلمام الشـــــــــيخ محمد رشيد رضا 

رحمه اهللا كتابه «تفسير المنار». 
أما مقاالتـــــــــه فقد قرأت بعضها في كتاب العروة 
الوثقـــــــــى الذي ألفه رفقة أســـــــــتاذه الشـــــــــيخ جمال 
الديـــــــــن األفغاني رحمه اهللا وجمعا فيه مقاالتهما 
المشتركة التي نشراها في مجلة «العروة الوثقى» 

لما كانا الجئين في فرنسا. 
ثـــــــــم وقفُت بعد ذلك على أعمالـــــــــه الكاملة التي 
جمعها األســـــــــتاذ الدكتور محمـــــــــد عمارة رحمه 
اهللا في خمســـــــــة مجلدات ضخمـــــــــة، وهنا أذكر 
أنني عندما زرت جمهورية مصر العربية ســـــــــنة 
1999 وشهدت معرض القاهرة للكتاب، وقفت 
في جناح دار الشروق على هذه األعمال، ولما 
رأى العارض اهتمامي بها ألح عليَّ أن أشتري 
هـــــــــذه األعمال الكاملة وخفض لي الســـــــــعر إلى 
أدنى حد، إال أني اعتذرت عن شـــــــــرائها، ليس 
لغالء ثمنها، ولكن ألني كنت قد اشـــــــــتريت قبل 
ذلك كتبا كثيرة ولم يعد بإمكاني أن أزيد عليها، 
لصعوبة حملها أوال ولغـــــــــالء تكلفة الوزن الزائد 
في المطار، فتركتها آســـــــــفا عليها. وقد أتيح لي 
بعد ذلك أن أقف عليها وأن أقرأ الكثير مما جاء 
فيها من مقاالت وأبحاث، وهي متنوعة وكثيرة، 
بين مقاالت سياسية، ورسائل مختلفة، وكلمات 
موجزة في مناسبات متعددة، وكتابات اجتماعية، 
وفتاوى فقهية، ومقدمـــــــــات لكتب، وكتابات في 
اإلصالح الفكري والتربوي، ومقاالت في تفسير 

القرآن الكريم، وغير ذلك من أعمال. 
ليس هذا فقط ما قرأته لإلمام محمد عبده، هناك 
أيضا مذكراته التي جمعها وقدم لها وعلق عليها 
األستاذ طاهر الطناحي رحمه اهللا، والتي تحدث 
فيها عن ســـــــــيرته ومواقفه وعالقاتـــــــــه إلى غاية 
دخوله السجن ثم نفيه إلى بيروت بعد مشاركته 
في الثورة العربية (1882-1879) وفشل هذه 

الثورة. 
ُيضاف إلى ذلك كله «تاريخ األستاذ اإلمام محمد 

عبده» الذي جمعه تلميذه الشـــــــــيخ محمد رشيد 
رضا ونشـــــــــره في مجلدين كبيرين، حيث ضمن 
الجزء األول منه كل ما يتعلق بســـــــــيرة شـــــــــيخه 
وأعمالـــــــــه العلمية واإلصالحيـــــــــة، وأدرج ضمن 

الجزء الثاني الكثير من مقاالته ورسائله. 
ولإلمام محمد عبـــــــــده مؤلفات أخرى هي عبارة 
عن شـــــــــروح على كتب قديمة، منها «شرح نهج 
البالغة لإلمام علـــــــــي بن أبي طالب رضي اهللا 
عنه»، و«حاشـــــــــية على شـــــــــرح الدواني للعقائد 
العضديـــــــــة»، و«شـــــــــرح مقاالت بديـــــــــع الزمان 
الهمذاني»، و«شرح دالئل اإلعجاز لعبد القاهر 

الجرجاني». 
أمـــــــــا ما ُكِتَب عـــــــــن اإلمام محمـــــــــد عبده رحمه 
اهللا، فهو كثير جدا، ومتنوع بين كتب ورســـــــــائل 
جامعية وبحوث علمية ومقاالت فكرية، بعض 
هذه األعمال التي ُكتبت عنه َمَدَح اإلمام وجعله 
في طليعة المصلحين الكبار والمجددين الرواد، 
وبعضها كال له التهم ونســـــــــب إليه كل ســـــــــوء، 
والقليل منها توســـــــــط فأبرز ما لـــــــــه وما عليه.. 
ولعل من أفضل ما كتب عنه: كتاب األســـــــــتاذ 
العقـــــــــاد «عبقـــــــــري اإلصالح  عباس محمـــــــــود 
والتعليم: اإلمام محمد عبده»، وكتاب األســـــــــتاذ 
أحمد الشـــــــــايب «الشـــــــــيخ محمد عبده»، وكتاب 
الدكتـــــــــور عثمان أمين «رائـــــــــد الفكري المصري 
اإلمام محمـــــــــد عبده»، وكتابـــــــــا الدكتور محمد 
عمـــــــــارة «المنهـــــــــج اإلصالحي لإلمـــــــــام محمد 
عبـــــــــده»، و«اإلمـــــــــام محمد عبده مجـــــــــدد الدنيا 

بتجديد الدين»، وغيرها. 
إن قـــــــــراءة آثار اإلمام محمـــــــــد عبده رحمه اهللا، 
من شـــــــــأنها أن تعرف القارئ بمكانة هذا الرجل 
وحقيقة ما ُينسب إليه من آراء، وطبيعة المواقف 
التي وقفها في حياتـــــــــه، واآلثار التي تركها بعد 
وفاته. إضافة إلى ما يســـــــــتفيده منها من رصيد 

لغوي وعلمي وثقافي. 
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تتوارى دون أن نحكم مسبقا 
على األداء ثقافة "المستشار 
من  العديد  في  اإلعالمي" 
نجد  وال  الدولة،  مؤسسات 
للثقافة  وال  حضورا  للكيان 
بعض  اجتهاد  رغم  اتساعا 
نطاق  في  المؤسسات 
على  واألعباء  االشتغال 
لإلعالم  متحدثين  تكوين 
االتصال  بعملية  مكلفين  أو 
وباقي  الصحافة  بأجهزة 
في  والفاعلين  المؤسسات 
المجال وفي واقع األمر أن 
غياب واجهة اتصالية للعديد 
من المؤسسات حتى بما فيها 
الثقيل منها في الميزان بحكم 
وأهمية  القطاع  حساسية 
اعتقادي  في  مرده  النشاط 
عدم االهتمام الرسمي بتوجه 
االستثمار  لمؤسسات  يتيح 
تملك  إعالمية  كفاءات  في 
مهارات نوعية في االتصال 
وأداء  خطاب  لتأسيس 
جانب  وتطوير  للجمهور، 
نشاط  في  استراتيجي  هام 
الجانب  وهو  المؤسسات 
االتصالي واإلعالمي الفعال 
أساسه  على  يمكن  الذي 
المؤسسة  صورة  تسويق 
وعصرنة حضورها وموقعها 

في الفضاء العمومي .
دور اتصالي فعال...

المكلفين  اعتبار  يمكن  ال 
في  المتواجدين  باإلعالم 
المؤسسات  من  العديد 
الظرفي  للتكليف  بخطاب 

مصلحة  أساسه  على  تدار 
يلزم  ال  مكتب  حتى  أو 
وجود  التنظيمي  هيكله 
إطار لالتصال واإلعالم ال 
المكلفين بهذه  يمكن اعتبار 
قادرين   " "إعالميين  المهمة 
مؤسسات  أداء  تنشيط  على 
إعالمي  خطاب  وتأسيس 
إن  بل  فعال،  واتصالي 
قطاعا واسعا من الممارسين 
ينشطون  المجال  هذا  في 
يعيق  إداري  محيط  في 
االتصالية  العملية  أحيانا 
التي  بأبعادها  واإلعالمية 
يجب أن تكون خارج سلطة 
وكفاءة  موقع  التزن  إدارية 
االتصال واإلعالم في إدارة 
الشأن  في  هامة  جوانب 
مؤسسات  فإن  لهذا  العام، 
خاصة  الدولة  في  هامة 
تماس  في  هي  التي  تلك 
والرأي  المجتمع  مع  مباشر 
"المتحدث  لـ  تحتاج  العام 
والناطق  اإلعالمي" 
المؤسسة  باسم  اإلعالمي 
قادرا  يكون  أن  يجب  الذي 
على االقناع وصاحب رؤية 
المجال  في  ومتمكن  وأداء، 
واإلعالمي  االتصالي 
يمكن االستثمار في كفاءته 
االتصال  عالقة  لتعزيز 
ومحيطها  المؤسسة  بين 
بين  وحتى  الخارجي 
ضمن  والمواطن  المسؤول 
الوظيفة  إسقاط  مستويات 
في  المؤطر  وفعالية  بثقلها 
ميدان االشتغال، فالمتحدث 
اإلعالمي كلما كان موجودا 

في مؤسسات من المؤسسات 
من  الدولة عزز  في  الهامة 
ثقافة االتصال وجعلها أكثر 
فعالية وحضورا في الفضاء 

العام والمؤسساتي .
مزايا ومؤهالت تطلب...

المهنية  المزايا  أهم  ومن 
لدى  تتوفر  أن  يجب  التي 
"المستشار اإلعالمي" حسب 
خصوصية كل مؤسسة نجد 
وخصائص  مهنية  مزايا 
شاغل  في  تطلب  عديدة 
كما  تتجاوز  التي  الوظيفة 
إذ  التكليف  خطاب  أشرت 
يجب أن يكون هذا المتحدث 
صاحب  االقناع  على  قادرا 
رصيد لغوي ثري مطلع على 
المستجدات وقريبا من مجال 
اشتغاله مهنيا وله ثقافة في 
كما  للقياس،  قابلة  المطلق 
في  متمكنا  يكون  أن  يجب 
متعصب  غير  الخطاب  فن 
للحاالت  مديرا  منفعل  وال 
واألوضاع الصعبة المحرجة 
اللصيق  األداء  تواجه  التي 
كما  واألضواء  بالجمهور 
"المتحدث  يكون  أن  يجب 
رؤية  صاحب  اإلعالمي" 
التحليل  على  فائقة  وقدرات 
مزايا  مؤثرا وهي  والتلخيص 
شاغل  في  تطلب  مهنية 
يتعلق  الوظيفة خاصة حين 
أهم  في  بمستويات  األمر 

مؤسسات الدولة .
من يصنع واجهة 

المؤسسة..
اإلعالمي"  "المستشار   إن 

هو القادر عن كفاءة وخبرة 
على  المجال  في  ودراية 
"المؤسسة"  واجهة  صناعة 
تأسيس  خالل  من  وذلك 
يشرف  اتصال  استراتجية 
ترتكز  األخير  هذه  عليها 
على تعامل فعال مع وسائل 
واإلعالم  االتصال  وأجهزة 
العامة  العالقات  تعزيز  مع 
مع كافة الفاعلين في مجال 
كان  مهما  المؤسسة  نشاط 
إن  كما.  نشاطها  طابع 
يمكنه  "المتحدث اإلعالمي" 
أن يساهم في تحسين سمعة 
أدائها  وعصرنة  المؤسسة 
بحضور إعالمي نوعي في 
وتطرح  العمومي  الفضاء 
اإلعالمي  المتحدث  كفاءة 
لألداء  للمتابعين  هاما  رأيا 
الذي  واإلعالمي  االتصالي 
وألن  األخير،  هذا  يؤطره 
موقع  لدور  إغفاال  هناك 
في  اإلعالمي"  "المتحدث 
الهامة  خاصة  المؤسسات 
في كيان الدولة فإن الموجود 
عمل  تجارب  اآلن  لحد 
لمكلفين بإعالم يشتغلون في 
العديد من المؤسسات بثقافة 
قد  الذي  للمسؤول  تكليف 
يؤديه  أن  يمكن  ما  يزن  ال 
االتصال واإلعالم في تسيير 

الشأن العام .
إعالم مؤسساتي ...

"المستشار  وجود  أهمية  إن 
في  خاصة  اإلعالمي" 
هي  التي  الدولة  مؤسسات 
مباشر  واتصال  تماس  في 
أنه  في  تكمن  المجتمع  مع 

الفاعل األساسي في تكريس 
المؤسساتي  اإلعالم  ثقافة 
الذين يمكن أن يكون مسارا 
الدولة  كيانات  في  فعاال 
اإلعالمي  للمتحدث  فيمكن 
المؤسسة من مؤسسات  في 
ثقافة  من  يعزز  أن  الدولة 
المؤسساتي  االتصال 
نشاطات  في  بحضوره 
الدولة وهو جزء من إطارات 
الدولة المكلفة بمهام وغياب 
الراقية  الوظيفية  الثقافة  هذه 
األبعاد والهامة في مؤسسات 
الدولة يجعل من المؤسسات 
وخطابها  روح  دون  كيانا 
قد  وبيانات  لعرض  عنوانا 
ومنشود  مدلول  دون  تنشر 
الممارسات  كانت  وكلما 
االتصالية  األبعاد  ذات 
المؤسسات  في  واإلعالمية 
محكومة بالظرف وما يطلب 
في المجال من أداء لتحقيق 
أن  يجب  ما  خارج  أغراض 
االتصال  كان  كلما  يكون 
واإلعالم نشاطا غير مفهوم 
منسجم  وغير  مؤطر  وال 
الفعالة  وآلياته  مرتكزاته  مع 
أي  تحرك  أن  يمكن  التي 
العام،  بالشأن  يرتبط  مجال 
اإلعالمي  للمتحدث  ولعل 
في  استراتيجي  هام  دور 
مؤسسات الدولة ال ينتبه له 
الكثير ممن يكلفون المكلف 
وكان  الناس  أمام  للحديث 
مجال  الدولة  باسم  الحديث 

متاح للجميع .

NNN@—Ó‹ÿn€a@ãÎbvnm@Òıb–◊@B@Ôfl˝«�a@tÜznΩaB

H2021I@Òä���◊aà€a@Òb���‰‘€@Ú���Ó©a5€a@Ú���ÿjí€a

ÖÎÎaÖ@7flaåfl@wflb„äi
@Úéflb®a@Èn»jü@ø@

يعود برنامج مزاميـــــــــر داوود هذا الجمعة 
8 جانفي 2021 على قناة الشـــــــــروق في 
حدود الساعة 19.30 مساء، يشارك فيه 
صغار حفظت القرآن الكريم من مختلف 
ربوع الوطن من تأطير أســـــــــاتذة ومشايخ 
مختصين في علوم القرآن الكريم وترتيله، 
ويعد القائمون على البرنامج بالكثير من 
المفاجـــــــــآت في هذه الطبعـــــــــة من خالل 
اكتشـــــــــاف المواهب والطاقات التي تزخر 

بها الجزائر.

@@ÒâaÜñ€a@ø@·Ìäÿ€a@Êeä‘€a@Òb‰”

تمنكنت قنـــــــــاة القرآن الكريم الجزائرية من 
الفوز باســـــــــتفتاء على مواقـــــــــع التواصل 
اإلجتماعي حول أفضـــــــــل قناة دينية في 
الوطـــــــــن العربي، حيث عـــــــــادت المرتبة 
األولى لقنـــــــــاة القرآن الكريم بنســـــــــبة 68 
بالمائـــــــــة متبوعة بقناة المجد بنســـــــــبة 13 
بالمائـــــــــة ثم قناة القرآن الكريم الســـــــــعودية 

بنسبة 9 بالمائة.



‚2020@ø@äˆaå����������¶a@b����ËmÜ‘œ@Ú�����‡Óƒ«@pbÓñÇë
‚2021@@Ô–„bu@@09@M@03@@@@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@µÎ˛a@ÙÖb∫@25@M@19@@ZÜ��y˛a

العدد:
1045 —‹fl

@ÖÏ€Ïfl@Âi@’ÓqÎ@ábnç˛a

عمل وثيق بـــــــــن مولود أســـــــــتاذا بكلية العلوم 
اإلســـــــــالمية بالخروبة في قسم الشريعة، وكان 
الفقيد إماما مدرسا متطوعا، ولد األستاذ بوالية 
المدية فـــــــــي 23 ديســـــــــمبر 1961م، وتوفي 
رحمـــــــــه اهللا يوم 22 نوفمبر 2020م بعد تأثره 

بكوفيد19. 
=ÌÜy@ä‡«@ÉÓí€a

هو أحـــــــــد مراجع الفتوى والمذهب المالكي في 
منطقة بوســـــــــعادة، وواحد من علماء المنطقة، 
كان متخصصا في علم المواريث و التركات، 
و عضـــــــــوا في لجنة اإلفتاء بوالية المســـــــــيلة، 
كّرس حياته لخدمة العلم و شغل منصب إمام 
في العديد من المساجد وتتلمذ على يده العديد 
مـــــــــن الطلبة في الفقه وعلـــــــــم المواريث، توفي 

الشيخ رحمه اهللا في 12 جويلية 2020م.

å‰ÿ€a@Ô‹«@%b»€a@

شغل األستاذ علي الكنز منصب أستاذ مساعد 
في الفلسفة بجامعة الجزائر، ثم بروفيسور في 
علـــــــــم االجتماع بنفس الجامعـــــــــة، ثم منصب 
مديـــــــــر مركز البحث فـــــــــي االقتصاد التطبيقي 
من أجل التنمية بالجزائر العاصمة، كما عمل 
كأستاذ مشارك بجامعة تونس، ثم استقر بعد 
ذلك في جامعة نانت الفرنســـــــــية منذ 1995م 
كأســـــــــتاذ في علم االجتماع، وشـــــــــغل الراحل 
العديد من الوظائف في الجمعية العربية لعلم 
االجتماع وكذا بمجلـــــــــس التنمية والبحث في 
العلوم االجتماعية بإفريقيا إضافة إلى منصب 
مستشار علمي مكلف بمحور "العلم والمجتمع" 

بجامعة أمريكية، وقد رحل علي الكنز شـــــــــهر 
نوفمبر 2020م بمدينة نانت الفرنســـــــــية عن 

عمر ناهز 74 سنة.
Ô‡Ó‹y@âÖb‘€a@Üj«@âÏn◊Ü€a

تحصل الفقيد على شـــــــــهادة الدكتوراه في علم 
الجغرافيـــــــــة بكنـــــــــدا، وكان أســـــــــتاذا في معهد 
الجغرافية وعلوم األرض بجامعة باب الزوار، 
الجزائر  التاريـــــــــخ بجامعـــــــــة  بمعهد  وأســـــــــتاذا 
والمدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة، له العديد 
من المؤلفات والدراســـــــــات في مجال الجغرافية 
الطبيعية، ولد األســـــــــتاذ عبـــــــــد القادر حليمي 
بواليـــــــــة بومرداس في عام 1932، وتوفي يوم 

12 نوفمبر 2020م.

âb‘Ófl@ÛéÓ«@ábnç˛a

كان األستاذ الراحل عيسى ميقاري عضوا في 
اللجنة الوزارية لشـــــــــؤون الفتـــــــــوى في الجزائر، 
وٕاطارا بوزارة الشـــــــــؤون الدينيـــــــــة واألوقاف، له 
العديـــــــــد من البرامـــــــــج الدينية عبـــــــــر التلفزيون 
الجزائـــــــــري واإلذاعة الوطنية، توفي األســـــــــتاذ 
عيســـــــــى ميقاري رحمه اهللا، يـــــــــوم 26 نوفمبر 

2020م. 
Ú»”âÏi@äö®@ÜÁb1a

أحـــــــــد رموز النضـــــــــال الجزائري، قائد ســـــــــابق 
للواليـــــــــة التاريخية الرابعة، وتقلـــــــــد الفقيد قيادة 
المنطقة الثانية ما بين سنة 1950م إلى سنة 
1960م، ثم عضـــــــــو المجلس بالوالية الرابعة 
وذلك برتبة رائد، ولد المجاهد لخضر بورقعة 
ســـــــــنة 1933م بالعمارية والية المدية، وتوفي 

رحمه اهللا يوم 04 نوفمبر 2020م.

ÊbÅ@¥‡‹i@k‘‹Ωa@ÊbÅ@Êbªä€a@Üj«@ÜÁb1a

كان رحمه اهللا كاتبا للدولة بالحكومة الجزائرية 
المؤقتة وطبيبا رئيسيا بالوالية الثانية التاريخية، 
درس الطب بجامعة الجزائر، وهو من أســـــــــس 
بمعية رفاقه االتحاد الوطني للطلبة المسلمين 
الجزائرييـــــــــن عـــــــــام 1955م، وكان الفقيد عبد 
الرحمان خان من مناصـــــــــري إضراب الطلبة 
ســـــــــنة 1956 قبل أن يلتحق بصفوف جيش 
التحرير الوطني حيث تم ترقيته إلى رتبة نقيب 
مكلف بالصحة، كما أنه محرر اإلعالن عن 
اإلضراب الـــــــــذي تم تنظيمه يـــــــــوم  19 ماي 
1956 بطلب من الرئيس الســـــــــابق للحكومة 
الجزائريـــــــــة المؤقتة بن يوســـــــــف بن خدة، ولد 
المجاهـــــــــد عبد الرحمان خان ســـــــــنة 1931م 
بمدينة القل، وتوفي رحمه اهللا يوم االثنين 14 

ديسمبر 2020م عن عمر ناهز 89 سنة.

Ô€aãÏfl@Öaäfl@ÚÓ«aÜ€a@ábnç˛a

أسس األستاذ مراد موزالي رحمه اهللا العديد من 
المواقع االلكترونيـــــــــة العلمية والفكرية، كموقع 
مالـــــــــك بن نبي وموقع الجزائـــــــــر أونالين، وقد 
كانت مواقعه تنال إعجاب ومتابعة الكثيرين، 
وذلـــــــــك لما تتميز به مـــــــــن المصداقية في نقل 
الحقائق والمعلومـــــــــات العلمية والفكرية الثرية 
والدقيقة، رحل الفقيد مـــــــــراد موزالي رحمه اهللا 

يوم 21 ديسمبر 2020م.
ÖÏ‡ñfl@ÂÌÜ€a@äñ„@âÏn◊Ü€a

مؤرخ وأستاذ التاريخ المعاصر بجامعة بسكرة، 
وكان عضـــــــــوا فعـــــــــاال وفاعال فـــــــــي الجمعية 
الخلدونية من خاللـــــــــه محاضراته وتدخالته، 
من دراساته: بحث حول: "دور ومواقف العقيد 

محمد شعباني في الثورة وفي مطلع االستقالل 
1954م/1964م" وبحـــــــــث آخر حول "الوالية 
الثانية وعالقتهـــــــــا بالواليات التاريخية والهيآت 
بيـــــــــن 1954م/1962م"، وقد  للثورة  القيادية 
توفي الدكتور نصـــــــــر الدين مصمودي رحمه 

اهللا يوم 15 ديسمبر 2020م.
Úiä”@Âi@3bï@âÏn◊Ü€a

كان الدكتور صالح بن قرية أســـــــــتاذا للحضارة 
واآلثار اإلسالمية بمعهد اآلثار بجامعة الجزائر، 
وقد تخرج الراحل على يد الدكتور رشيد بورويبة 
عميـــــــــد علماء اآلثار في الجزائر، له العديد من 
المؤلفـــــــــات منها: "المئذنة المغربية األندلســـــــــية 
في العصور الوســـــــــطى 1986م"، "حسان بن 
النعمان ودوره في نشـــــــــر اإلسالم ببالد المغرب 
2012"، وقـــــــــد توفي الدكتـــــــــور صالح بن قربة 

رحمه اهللا يوم 15 ديسمبر 2020م. 
@¥m@Ü‡™@âÏn◊Ü€a

واحـــــــــد من أهم المثقفين في الجزائر، وأســـــــــتاذ 
باحث بالمدرســـــــــة العليا للصحافة، انتخب في 
ســـــــــنة 2011م رئيســـــــــا للجمعية "الجاحظية" 
التي أسسها الكاتب الجزائري الراحل الطاهر 
وطار، فكان مشـــــــــرفا على نشاطاتها العلمية 
والفكرية والثقافية، لينتقل رحمه اهللا إلى الرفيق 

األعلى يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020م. 
BÔ–ÇΩa@Ôüäí€aB�i@7Ëí€a@Ô„Îå»€a@Ü‡™

محمـــــــــد العزوني عميد الشـــــــــرطة، من مواليد 
عام 1937م بسوســـــــــطارة، شـــــــــارك في الثورة 
التحريرية، وبعد االستقالل انخرط في صفوف 
األمن الوطني، وعرف محمد العزوني رحمه 
اهللا لدى عامة الجزائرييـــــــــن ببرامجه اإلذاعية 
والتلفزيونية التوعوية حول السالمة المرورية، 
و أشـــــــــهرها "الشـــــــــرطي المخفي"، لينتقل إلى 
رحمة اهللا يوم الجمعة 21 أوت 2020م عن 

عمر ناهز 83 سنة. 

Ô���Ábü@Ú��‡übœ@Z@ÖaÜ��«g

@˝Ác@aÏ„bÿœ@·Ë‹ˆbçâ@aÏçäÀ@bflÜ»i@LÚÓ„aÜÓΩaÎ@ÚÓπÖb◊˛a@·Ë‰ÌÖbÓfl@ø@·Ëmb‡ñi@aÏ◊äm@·Ë‹u@LÚ–‹n´@pbybç@ø@Ú�ëb„@ÚÓœb‘qÎ@ÚÌäÿœ@ÚÓ‡‹«@pbflb”Î@pbÓñÇë@‚2020@‚b«@ø@äˆaå¶a@pÜ‘œ
@ÒÏÅgÎ@pbËflcÎ@ıbie@ÈÓœ@b„Ü‘œ@bflb«@LÚÓôbΩa@‚aÏ«˛bi@Ú„âb‘fl@pbÓœÏ€a@Âfl@Ò7j◊@Újé„@ÂüÏ€a@›vç@bflÜ»i@bÓˆb‰rnça@bflb«@%b»€a@fiÎÖ@âaäÀ@Û‹«@äˆaå¶a@ø@‚2020@‚b«@ÊÏÿÓœ@LıbœÏ€aÎ@Êbœä»€aÎ@ıb�»‹€
@êÎ7–€a@aàÁ@ä�Å@·vy@aÜÓu@Ô»‰€Î@Läˆaå¶a@bËmÜ‘œ@>€a@paıb–ÿ€a@·vy@Û‹«@“ä»n‰€@·Ëö»i@ıb8c@Ê�ÎÜ‰€@bñÓñÅ@Íb„ÖÜ«c@à€a@—‹Ωa@aàÁ@ø@·Áä◊àn„@LäÅe@kjéi@Îc@êÎ7–€a@kjéi@b„Ï«�ÖÎ@âÖaÏ◊Î

NbyaÎâc@b‰fl@Üñ∞@fiaåÌ@¸@à€a



ä����πÏ��«@ÖÏ���€Ïfl@NÖc

 

@âÏ�ç@ø@âbéfl
ولد المنصف الشنوفي في تونس عام 1934. 
تحصل على شـــــــــهادة التبريز والتحق بجامعة 
تونس في عام 1967 وعمل أســـــــــتاذا بكلية 

اآلداب إلى غاية 1992. 
ولم يتوقف عن الدراســـــــــة والبحث فسجل في 
قسم الدراسات العليا بجامعة باريس وواصل 
تحصيلـــــــــه العلمـــــــــي حتى نال منها شـــــــــهادة 
دكتوراه الدولة فـــــــــي اآلداب في عام 1970 
حـــــــــول موضوع: "جذور مشـــــــــكالت الطباعة 
والصحافة العربية في تونس وعالقتها بحركة 

النهضة (1847-1887)". 
ونظـــــــــرا الهتمامـــــــــه بالصحافة مـــــــــن الجانب 
التاريخي والوظيفي عين مديرا لمعهد الصحافة 
وعلوم األخبار في عام 1973 خلفا لألستاذ 
حســـــــــين علية، وبقّي في هـــــــــذا المنصب إلى 

غاية 1990. 
وباإلضافـــــــــة إلى المســـــــــؤولية اإلدارية، دّرس 
تاريـــــــــخ الصحافة والحركـــــــــة الوطنية حتى ال 
يبتعد عن مهنته األولى والمحبوبة إلى قلبه، 
وهـــــــــي التعليم والتربيـــــــــة، فضال عن مواصلة 
البحث العلمي. كما ساهم في تأسيس المعهد 
العالي لتاريخ الحركة الوطنية وٕانشاء نشريتها 

"وثائق" في عام 1984. 
@oÌÏÿ€a@ø@øÏ‰í€a@âÏn◊Ü€a

انتقل الدكتور الشـــــــــنوفي إلى الكويت في عام 
1992 حيث عمل أســـــــــتاذا زائـــــــــرا بجامعتها 
الفتية التي كانت منذ أيامها األولى تستقطب 
إليهـــــــــا أفضـــــــــل العقول العربيـــــــــة، ففي مجال 
التاريخ اســـــــــتقبلت نخبة من المؤرخين العرب 
المعروفين للتدريس في قسم التاريخ أو األقسام 
األخرى، وأذكر منهم الدكتور حسين مؤنس، 
والدكتور قاســـــــــم عبده قاســـــــــم والدكتور أحمد 
عبد الرحيم مصطفى.. من مصر، والدكتور 
شـــــــــاكر مصطفى ونور الدين حاطوم.. من 
ســـــــــوريا، والدكتور ناصر الدين سعيدوني.. 

من الجزائر فيما بعد. 
أما الدكتـــــــــور الشـــــــــنوفي فقد التحـــــــــق بكلية 
اإلعالم التي سبقه إليها نخبة من المختصين 
المشهورين في هذا المجال. وقد بقي في هذه 
الجامعـــــــــة إلى أن بلغ ســـــــــن التقاعد في عام 

 .2012
ولم يقتصر نشـــــــــاطه على التدريس وتأطير 
طلبـــــــــة الدراســـــــــات العليا والنشـــــــــر في مجلة 
حوليات كلية العلوم االجتماعية، وٕانما تعاون 
أيضا مع المجلس الوطنـــــــــي للثقافة والفنون 
واآلداب ســـــــــواء في مراجعة بعض إصداراته 
أو المشاركة في نشـــــــــاطاته الثقافية والعلمية 
أو نشـــــــــر المقاالت والترجمات في المجالت 
التـــــــــي كان يصدرها أذكر منها مجلة "الثقافة 

العالمية". 
@ÚÓé„Ïn€a@ÚÓy˝ï¸a@Ú◊äßa@fiÏy@pbçaâÖ

كتـــــــــب الدكتـــــــــور المنصف الشـــــــــنوفي العديد 
من األبحاث والدراســـــــــات في مجال حركات 
االصالح والنهضـــــــــة ورجالها في تونس مثل 

الوزير خير الدين التونســـــــــي، وأحمد بن أبي 
الضياف ومحمد الطاهر بن عاشور. 

لقد حقق كتاب "أقوم المسالك في معرفة أحوال 
الممالك" الذي ألفه خير الدين التونسي، الذي 
كان مـــــــــن رواد التجديـــــــــد واإلصالح اإلداري 
واإلجتماعـــــــــي والثقافي فـــــــــي التاريخ العربي 
واإلسالمي الحديث. وقد عبر عن مشروعه 
اإلصالحي فـــــــــي هذا الكتاب الذي اعتنى به 
الدكتور الشنوفي عناية خاصة فحققه تحقيقا 
دقيقـــــــــا ورصينا وأظهر مـــــــــا كان يضمره من 
أفكار تنويرية تساعد المسلمين على الخروج 
من تخلفهـــــــــم الحضاري والولـــــــــوج إلى العالم 
المعاصر بأمان والســـــــــير بخطـــــــــى ثابتة في 

طريق التقدم. 
ونشـــــــــر ترجمة وفية للعالـــــــــم والمؤرخ ابن أبي 
الضياف، وكذلك عّرف برســـــــــالته في المرأة، 
والتي كانت عبـــــــــارة عن أجوبة طرحها عليه 
الخبير في الشـــــــــؤون االستعمارية ليون روش 
الذي كان يســـــــــعى إلى تشويه صورة اإلسالم 
لكـــــــــن ابن أبي ضياف فّند كل ما يســـــــــئ إلى 
سماحة االســـــــــالم وعدالته االجتماعية وقيمه 
اإلنسانية التي رسخت كرامة اإلنسان بغض 

النظر عن جنسه ذكرا أو أنثى.  
ودرس الدكتور الشنوفي كتاب "أليس الصبح 
بقريب" للشيخ ابن عاشـــــــــور الذي نادى إلى 
إصالح التعليم في تونس بشـــــــــكل عام وفي 
جامع الزيتونة بشكل خاص بتجديد المناهج 
وتطويـــــــــر الوســـــــــائل والتفتـــــــــح علـــــــــى التعليم 

العصري. 
وفي مجال التواصل بين الحركة االصالحية 
التونسية مع غيرها من الحركات االصالحية 
في العالم اإلسالمي، درس الدكتور المنصف 
الشـــــــــنوفي آثار زيارتي العالم المصري الشيخ 
محمـــــــــد عبده إلـــــــــى تونس بين 6 ديســـــــــمبر 
1884 و4 جانفـــــــــي 1985، وفي ســـــــــبتمبر 
1903، فرصد مصادرها وتابع أحداثها وبّين 
أصداءها، وحدد األعالم الذين تأثروا بالشيخ 
محمد عبده كالشـــــــــيخ محمد النخلي والشيخ 
محمد الطاهر بن عاشـــــــــور واألســـــــــتاذ بشير 
صفر والشـــــــــيخ عبد العزيز الثعالبي وغيرهم 
من رجال اإلصالح الديني والنضال الوطني 

في تونس.
وفي الســـــــــياق نفســـــــــه درس الدكتور الشنوفي 
العالقات المتبادلة بين العالم السوري المقيم 
بالقاهرة الشـــــــــيخ محمد رشيد رضا مع النخبة 
التونســـــــــية بخاصة من خالل مجلته "المنار" 
التي عرفت رواجا كبيرا في المغرب العربي. 
وقد فّصل أكثر في هـــــــــذا الموضوع الدكتور 
محمد صالح المراكشـــــــــي فـــــــــي كتابه "تفكير 
محمد رشـــــــــيد رضا من خـــــــــالل مجلة المنار 
1935-1898" بالنســـــــــبة لتونس، والدكتور 
أبو القاســـــــــم ســـــــــعد اهللا في كتابه "بحوث في 
التاريخ العربي اإلســـــــــالمي" بالنسبة للجزائر. 
وقد استفاد هذان المؤرخان من البحث الرائد 
الذي أنجزه الدكتور المنصف الشنوفي قبلهما 

بسنوات عديدة.
وقد نشـــــــــرت معظم أبحاثه فـــــــــي هذا المجال 
في مجلة "حوليات الجامعة التونسية" باللغة 
العربية، وفي مجلة "كراســـــــــات تونس" باللغة 
الفرنسية. وأنا شخصيا استفدت كثيرا من كل 
أبحاثـــــــــه لما تتميز به مـــــــــن الجدية والرصانة 
واألصالة والدقة واألمانة، فأذكر على سبيل 
المثال أن بحثه حول زيارتي الشـــــــــيخ محمد 
عبده إلى تونس ما زال المرجع األول بالنسبة 

للباحثين المشتغلين حول هذا الموضوع رغم 
مرور أكثر من نصف قرن على صدوره.

كما ســـــــــاهمت نشـــــــــرية "وثائق" التي أشرف 
عليها الدكتور الشـــــــــنوفي في التعريف بوثائق 
كثيرة ســـــــــواء الورقيـــــــــة منهـــــــــا أو اإللكترونية 
المحفوظة فـــــــــي مراكز التوثيق واألرشـــــــــيف 
الفرنســـــــــية والمتعلقة بتاريخ تونس المعاصر، 
ورصد نســـــــــخها المنقولة إلى المركز الوطني 
لألرشـــــــــيف في تونس. وقد ساعد هذا العمل 

الباحثين المشتغلين في هذا الميدان.
ولقد اطلعت منذ عامين على أعداد منها لما 
زرت المعهـــــــــد العالي لتاريخ الحركة الوطنية 
فـــــــــي مدينة منوبة، واســـــــــتفدت من معلوماتها 
الغزيرة حول الوثائق الخاصة بالشـــــــــيخ عبد 
العزيـــــــــز الثعالبي. وتمنيت دائما أن نجد مثل 
هذه المطبوعات النافعـــــــــة عندنا في الجزائر 

حتى نتقدم أكثر في البحث التاريخي. 
äïb»Ωa@‚˝«�aÎ@Úœbzñ€a@ÉÌâbm@ø@pbçaâÖ

اهتم الدكتور الشـــــــــنوفي بالصحافة وجذورها 
ومشكالت الطباعة في العالم العربي بشكل 
عام وفي تونس بشكل خاص. وقد اختار هذا 
الموضوع كبحث لنيل شـــــــــهادة الدكتوراه من 
جامعة باريس في عام 1970 كما أشـــــــــرت 
إلى ذلك ســـــــــابقا. وكان عملـــــــــه عميقا ودقيقا 
ومحيطا بـــــــــكل حيثيات الموضوع التي قدمها 

في جزأين وموزعة على 921 صفحة. 
وأنجز أيضا دراســـــــــة حول الشيخ عبد العزيز 
الرشـــــــــيد (-1887 1938م) الـــــــــذي يعتبر 
رائد الصحافة فـــــــــي الكويت ألنه أصدر في 
ســـــــــنة 1928 أول مجلة في الخليج العربي، 
واسمها: مجلة الكويت. ولم تعمر هذه المجلة 
االصالحية إال سنتين، وساهم فيها نخبة من 
العلماء واألدباء العرب مثل شـــــــــكيب أرسالن 
وعبد العزيز الثعالبـــــــــي وعبد القادر المغربي 
وغيرهـــــــــم مـــــــــن أعالم الفكـــــــــر واإلصالح في 

العصر الحديث.
الشـــــــــنوفي  الدكتور  أكثـــــــــر بصمات  وتظهر 
في مجال االعـــــــــالم المعاصر لما كان مديرا 
لمعهد الصحافة وعلوم األخبار بين 1973 
و1990 إذ أســـــــــس في عـــــــــام 1982 مجلة 
نصف سنوية محكمة بعنوان "المجلة التونسية 

لعلوم االتصال". 
وما تـــــــــزال هذه المجلة تصدر إلى اليوم، وقد 
صارت من أفضـــــــــل المجالت المختصة في 

اإلعـــــــــالم بفضل مقاالتها المنشـــــــــورة باللغات 
العربيـــــــــة والفرنســـــــــية واالنجليزية، فضال عن 
عروضهـــــــــا للكتب المنشـــــــــورة في تونس وفي 
غيرها من الدول حول االهتمامات المعرفية 

لهذه المجلة. 
ونشـــــــــر أيضا دراســـــــــات وكتبا مشـــــــــتركة مع 
باحثيـــــــــن آخرين حول اإلعـــــــــالم والمعلوماتية 
بخاصة لما كان أستاذا في جامعة الكويت. 
وأشـــــــــرف كذلك على مجموعة من المذكرات 
ودبلوم الدراســـــــــات العليا ورسائل الماجستير 
والدكتوراه التـــــــــي أنجزها الطلبـــــــــة والباحثون 
التونسيون والكويتيون وغيرهم حول الصحافة 

واإلعالم المعاصر.  
@¥ÓiäÃ€a@¥rybj€a@pbibnÿi@—Ìä»n€a

ســـــــــاهم الدكتور الشنوفي في التعريف بالفكر 
الغربي المعاصر مـــــــــن خالل تعريب بعض 
الكتب  النصوص والوثائق وعـــــــــرض بعض 
التي ألفها العلماء الغربيون، وأشـــــــــير هنا إلى 
ترجمتـــــــــه لمقال المفكر األمريكي فرنســـــــــيس 
فوكوياما الذي تراجع عن بعض األفكار التي 
طرحها قبل ســـــــــنوات عديدة، وبشر بها العالم 
الغربـــــــــي بنهاية التاريخ، وانتصـــــــــار الليبرالية 

على الشيوعية انتصارا محسوما.
كما شـــــــــارك الدكتور الشنوفي بوصفه مراجعا 
للترجمة في نشـــــــــر النســـــــــخة العربية لكتاب 
"مدخل إلى مناهج النقـــــــــد األدبي" الذي ألفه 
مجموعـــــــــة من الباحثين الفرنســـــــــيين والموجه 
في المقام األول للمدرسين والباحثين والطلبة 

الجامعيين. 
ونشـــــــــر كذلك قـــــــــراءة لعدة كتـــــــــب للباحثين 
الفرنســـــــــيين حول المجتمع التونســـــــــي وتراثه 
من جوانب مختلفة، أذكر هنا كتاب "األسرة 
لـــــــــألب أندري  التونســـــــــية والعصر الحديث" 
ديمرسان، مدير معهد اآلباء البيض بتونس، 
وكتـــــــــاب "الصناعة التقليديـــــــــة بتونس" لجاك 
ريفو، الباحث في المركز القومي الفرنســـــــــي 
للبحـــــــــث العلمـــــــــي، وكتـــــــــاب "الخالفات في 
اإلسالم" للمستشرق الفرنسي هنري الووست 
الذي زادت شـــــــــهرته بفضل هذا الكتاب الذي 
صـــــــــدر في عام 1965، بعد أن عرفه القراء 
قبل ربـــــــــع قرن من خالل كتابه حول شـــــــــيخ 
االســـــــــالم تقي الدين أحمد بـــــــــن تيمية الذي 

صدر في عام 1939. 
وتتسم هذه العروض للكتب المختارة بالوصف 
الدقيق والتحليـــــــــل المختصر والنقد الخفيف، 
وكان دائمـــــــــا يثني على القيمـــــــــة العلمية لهذه 
المؤلفات التي تتوفر على الرصانة والشمول، 
ويعبر عـــــــــن تقديره لجهـــــــــود أصحابها الذين 
يتميزون بكفاءتهم العالية في مجال الدراسات 
االستشـــــــــراقية عالوة على خبرتهـــــــــم الميدانية 
التي اكتسبوها باحتكاكهم بالمجتمعات العربية 

طيلة سنوات عديدة. 
إن مســـــــــار الدكتور المنصف الشنوفي حافل 
ومتنـــــــــوع، وكان ينتقل بيـــــــــن تاريخ الصحافة 
واإلعـــــــــالم المعاصر مدرســـــــــا وباحثا وكاتبا 
ومشـــــــــاركا في تأســـــــــيس مؤسســـــــــات تعليمية 
وبحثية في االعالم واإلشراف عليها، وهذا ما 
يذكرني دائما بالباحث الجزائري الدكتور زهير 
إحدادن الذي كان له مســـــــــار علمي متشابه، 

ولهما اهتمامات علمية وبحثية مشتركة. 
نســـــــــأل اهللا أن يرحـــــــــم الدكتـــــــــور المنصـــــــــف 
الشـــــــــنوفي، ويرزق أمتنا باحثين أمثاله علما 
وعمال وتفانيا في خدمة العلم ونشر المعرفة، 

وتقدم مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.
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@_ÏÁ @Âfl @_ıaä‘‹€ @È��é–„ @ÊÏ‰uÏi @ÖÏ»��éfl @ábn��ç˛a @‚Ü‘Ì @—Ó◊ •
@Ÿˆb��í€a@Ú��∫6€a@%b��«@ø@È��i@o��‘€c@>��€a@âaÜ��”˛a@Ú��ñ”@b��flÎ
@b„âÏ„@@_b��Ëi@‚Ï‘ÌÎ@‚b��”@>€a@Ú���í„˛aÎ@fib‡«˛a@b��flÎ@_|Ó��é–€a

@@@_bË‰fl@pb‰Ó»i
 أنـــــــــا من مواليـــــــــد 1959 بحي بلوزداد العريـــــــــق بالجزائر 
العاصمة، حينما بلغت 23 سنة بدأت الكتابة وذلك عام 1982، 
كنـــــــــت آنذاك موظًفـــــــــا في وزارة الثقافـــــــــة، وكان أول عمل أنجزته 
هو ســـــــــيرة الرسول (صلى اهللا عليه وســـــــــلم) والذي جاء ردا على 
افتراءات المستشـــــــــرقين بشأن حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
ورسالته، وكان من إصدارات دار البعث في قسنطينة. أما كتابي 
الثاني فهو «اإلســـــــــالم والغرب» فصدر عام 1984 عن الناشر 

نفســـــــــه، وفي عام 1985 نشـــــــــرت 
كتابي الثالث على حسابي الخاص 
وهـــــــــو رســـــــــالة بعنوان «اإلســـــــــالم 
العمل  الحديـــــــــث». وبدأت  والعالم 
في الصحافة مباشرة بعد االنفتاح 
الديمقراطي الذي تال أحداث أكتوبر 
88، بدءًا من أسبوعية «الصحوة»، 
ثم المنار حيث كنت مديرا للنشر، 
ثم البرهان، ثـــــــــم التحقت بالمجلس 
اإلسالمي األعلى وشغلت منصب 
نائب مدير الدراسات واالستشراف 
ونائب رئيس تحرير مجلة المجلس 
باللغة الفرنســـــــــية إلـــــــــى يومنا هذا، 
وبالتالي قبـــــــــل أن أصبح مترجًما، 
كنت كاتًبا وصحفيـــــــــا، وقمت إلى 
غاية اليوم بتأليف 26 كتابا تتناول 
الفكر اإلســـــــــالمي أو السير الذاتية 

لشـــــــــخصيات إسالمية بارزة، أما بالنسبة للترجمة، فقد بدأتها عام 
1992 وتعاملـــــــــت مع عدة ناشـــــــــرين في فرنســـــــــا ولبنان، وأحمد 
اهللا أن وفقنـــــــــي إلى ترجمة ســـــــــبعين كتاًبا في مختلف فنون الفكر 

اإلسالمي.  
ففي التفســـــــــير مثال قمت بترجمة تفسير ابن كثير وكذلك تفسير 
الشـــــــــيخ عبد الرحمن السعدي. وفيما يخص الحديث الشريف فقد 
شـــــــــاركت في ترجمة صحيح البخاري مع األخ المغربي الدكتور 
الدخيســـــــــي ثم ملخص صحيح مســـــــــلم فرياض الصالحين لإلمام 
النـــــــــووي باإلضافة إلـــــــــى مجموع األحاديث القدســـــــــية التي أثبتها 
المحدثون. أما بالنســـــــــبة للعقيدة، فقد ترجمت كتاب عقيدة اإلمام 
أبي حامد الغزالي، وكتاب اإلمام العظيم محمود شلتوت «اإلسالم: 
عقيدة وتشـــــــــريع». وأما في أصول الفقه، فقد قمت بترجمة رسالة 
اإلمام الشافعي، وفيما يتعلق بالفقه فقد ترجمت متن ابن عاشر. 
وترجمت كتب الســـــــــير كذلك، ومنها ســـــــــيرة ابـــــــــن كثير في ألف 
صفحة و«سيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم نور اليقين» للشيخ 
محمد الخضري بك وحياة النبي صلى اهللا عليه وســـــــــلم لألســـــــــتاذ 
مصطفـــــــــى محمود، ثم قصص األنبياء، وســـــــــيرة الصحابة البن 
كثير، والكتاب الشـــــــــهير البن الجوزي عن شـــــــــخصيات اإلسالم 
الالمعة «صفوة الصفوة». أما بالنسبة للفكر السياسي، فقد قمت 
بترجمة كتاب األســـــــــتاذ عبد الحميد أبو سليمان «مشكلة المنهج 
في الفكر اإلســـــــــالمي». وأخيرًا، ترجمت كتبا تتناول اإلحسان أو 
التصوف، ككتابي الشـــــــــيخ عبد القادر الجيالني «جالء القلوب» 

و«تطهير القلوب». 
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  @_ÚÓ”äíΩa@fiÏ‘„@¸@Ôÿ€@ÚÓ„b‰j‹€aÎ@ÚÓiâbÃΩa@Ú∫6€a
 حتى أكـــــــــون صادًقا، أنا ال أعتمد كثيـــــــــرًا على القواميس 
ثنائيـــــــــة اللغة وذلك ألنني أتحكم في الفرنســـــــــية أكثر من العربية، 

وبالتالـــــــــي لن أجـــــــــد صعوبة في البحث عـــــــــن المكافئ الصحيح. 
ولكنني في المقابل ألجأ إلى أمهـــــــــات القواميس العربية القديمة، 
مثل البحر المحيط ولســـــــــان العرب وغيرهما ألتمكن من الغوص 
في أدق المعاني وبمجرد أن أضفر بالمراد وأعرف معنى الكلمة 
في اللغة العربيـــــــــة، يصبح الطريق ممهدا، ورغم ذلك تبقى الهوة 
بين اللغتين العربية والفرنســـــــــية ســـــــــحيقة جدا ويبقى كعب اللغة 
العربية أعلى وهي األغنى مقارنة بالفرنســـــــــية، فال يمكنني أحياًنا 
العثور علـــــــــى المكافئ الصحيح، لذلـــــــــك فأجدني مضطرا للجوء 
لتقنية الزيادات الشارحة بأن أضع معنى الكلمة بين قوسين. أما 
بالنسبة للمقارنة بين الترجمة المغاربية والترجمة المشرقية، خاصة 
اللبنانية، فإن الترجمة المغاربية، وخاصة الجزائرية، أفضل بكثير 
من الترجمـــــــــة اللبنانية، وهذا العتبارات تاريخية، 
فالمغـــــــــرب العربي والجزائر علـــــــــى الخصوص، 
كانـــــــــت ولفترة طويلة تحت تأثير فرنســـــــــا ولغتها، 
على عكس البلدان األخرى الناطقة بالفرنســـــــــية، 

والسيما لبنان. 
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  @_ÚÓ«ÏôÏΩa
 قبل عقـــــــــود من الزمن، كانت ترجمة القـــــــــرآن حكرًا على 
المستشـــــــــرقين ورجال الكنيســـــــــة، ولـــــــــم يكن للمســـــــــلمين الناطقين 
بالفرنسية أي بدائل أخرى، سوى اللجوء إلى ترجمات مستشرقين 
محايدين إلى حد ما مثل ترجمة كاسيميرسكي أو إدوارد مونتي أو 

ريجيس بالشير أو جاك بيرك، أو رجال 
دين مســـــــــيحيين مثل دينيس ماســـــــــون أو 
جان غروجـــــــــان أو حتى ترجمات أنجزها 
مؤلفون مغرضون ومتحيزون مثل أندريه 
شـــــــــوراقي الذي ذكرتموه للتو والذي نجد 
في ترجمته أثر العقيدة اليهودية واضحا. 
وفي مطلع السبعينيات، ظهرت ترجمات 
قام بها مســـــــــلمون فنذكر في هذا السياق 
ترجمة البروفيسور محمد حميد اهللا الذي 
مأل الفراغ بشـــــــــكل أو بآخر على عّالتها 
وضعف في لغتهـــــــــا ألن العالمة الهندي 
حميد اهللا كان ضليعا في اللغة اإلنجليزية 
وأقل تحكمـــــــــا في الفرنســـــــــية، ثم ترجمة 
الشـــــــــيخ ســـــــــي حمزة بوبكر التي اتسمت 
ترجمته بالعديد من الهوامش الشـــــــــارحة، 
ثـــــــــم كان هناك للتونســـــــــيين صالح الدين 
كشـــــــــريد وصادق مزيغ، واآلن الحمد هللا 
لدينا شـــــــــروح المغربي محمد الشـــــــــيادمي 
الذي حظي بالتقديـــــــــر والثناء من العديد 

من المثقفين المسلمين.  
وما يســـــــــتحق اإلعجاب أننا نجد اليوم ترجمات لمسلمين من ذوي 
األصول الفرنسية مثل عبد اهللا بينو، وجان لويس ميشون وموريس 

عبيد اهللا جلوتون، وهي ترجمات أراها قّيمة وذات مصداقية. 

@Â��éycÎ @lä”c @Lè„ä–Ωa @·‹��é‡‹€ @Ä6��‘m @Êc @Ÿ��‰fl @k��‹ü @Ï��€ •
@|ñ‰m@aáb��‡jœ@L‚Ï��Ó€a@ÚÓ��é„ä–€bi@Ú��€ÎaÜnΩa@Êeä��‘€a@pb��∫äm

@@@_ÚÓ«ÏôÏfl@är◊˛a@pb∫6€a@…fl@›flb»nÌ@Ûny@·‹éΩa
 كما أسلفت الذكر، فإن القارئ الناطق بالفرنسية لديه اليوم 
الخيـــــــــار بين عدة ترجمات، خاصة تلك التي أنجزها مســـــــــلمون، 
ســـــــــواء أكانوا عرًبا أو فرنســـــــــيين. ومع ذلك فإننا نوصي بترجمة 
محمد الشـــــــــيادمي وســـــــــي حمزة بوبكر وصالح الدين كشـــــــــريد، 
دون أن نغفـــــــــل الترجمات التي أنجزها الفرنســـــــــيون الذين اعتنقوا 
اإلســـــــــالم. وأبلغكم أنه تـــــــــم االنتهاء قبل أيام مـــــــــن ترجمة جديدة 
للقرآن أعددتها أنا وصديقي كمال شـــــــــكاط، وستكون على رفوف 
المكتبات في شـــــــــهر رمضان المقبل إن شاء اهللا. هذه ترجمة قام 
بها جزائريان وســـــــــيصدرها ناشـــــــــران في الجزائر. وتتميز بسهولة 
أســـــــــلوبها ووضوحه، وأكبر قدر ممكن من األمانة، وبالرجوع إلى 
أمهات التفاســـــــــير والعديد من التعليقات التفسيرية لبعض اآليات 

الملتبسة. 
@lbj��í‹€ @ÊãaÏ��nΩa @ä��ÿ–€a @ıb��‰j€a @÷bÓ��ç @ø •
@Ä6��‘m@Êc@Â��ÿπ@›��Á@Llä��Ã€a@âb��ÌÖ@ø@·‹��éΩa
@ø@Ú‡ËΩa@Ú��Ìäÿ–€a@…��uaäΩaÎ@âÖb��ñΩa@ú��»i@b��‰€

@_fib1a@aàÁ
 هناك العديد من الكتب التي يمكن 
أن تكـــــــــون ذات نفع للمســـــــــلمين الناطقين 
بالفرنســـــــــية في أوروبا إلى جانب ترجمات 
القرآن التي ذكرتها، ولكننا مع ذلك ننصح 
بكتاب «رياض الصالحين» الشهير، وهو 
عبارة عن خالصـــــــــة جميع كتب الحديث 
النبـــــــــوي، التـــــــــي تتناول مختلـــــــــف مناحي 

الحياة.  
وهناك كتب فكرية للمفكر طارق رمضان 
وهي ذات نفع جم للشباب في الغرب. أما 
بالنســـــــــبة للكتب األخالقية وتزكية النفس، 
فهناك كتـــــــــب اإلمام أبي حامـــــــــد الغزالي 
والشـــــــــيخ عبد القادر الجيالني، وهما بحق 
عالمـــــــــان حقيقيان وأســـــــــتاذان فـــــــــي تزكية 
األنفس ولقد قمت بترجمة بعض كتبهما.. وهناك أيًضا كتب ابن 
الجوزي وابن القيم، وقد ترجمُت بعضها كـ «صيد الخاطر» البن 

الجوزي، وكتاب «الداء والدواء» البن القيم. 


CÊÏ��‰��uÏ��i@@ÖÏ���»��é��flD@@äˆaå¶a@Ô��€ÎÜ€a@·u6‡�€aÎ@kmbÿ€a@…fl@Ú���∫6€a@%b«@Â«@›��flbë@@âaÏ���y@ø@äˆbñj€a

@ÖÏ»éfl@ábnç˛a@—�€c@LCäïb»Ωa@%b»€aÎ@‚˝ç�aD@Î@CläÃ€aÎ@‚˝ç�aD@Î@·‹çÎ@ÈÓ‹«@!a@Û‹ï@=‰€a@Ò7ç@äí‰i@cÜi@sÓy@LÈ‡‹”@ÖaÜfl@âaÏífl@b‰–Óô@cÜi@Ú«Ï‰nΩa@ÚÓ‰Ã€a@ÚÌär€a@@Ò7éΩa@ÍàÁ@›r∂
@›ö–i@Ê�a@ÏÁÎ@1992@‚b«@…çaÏ€a@Ú∫6€a@%b«@ÊÏ‰uÏi@âÏéÓœÎ5€a@›ÅÖ@b‡◊@NÒãâbi@ÚÓfl˝çg@pbÓñÇí€@ÚÓmaà€a@7é€a@Îc@Ôfl˝ç�a@äÿ–€bi@’‹»nÌ@bfl@bË‰fl@LäÅe@b�ibn◊@ÂÌäí«Î@Úq˝q@ÊÏ‰uÏi
@Ü‘œ@sÌÜßbi@’‹»nÌ@bfl@bflc@NÜ»é€a@Âªä€a@Üj«@ÉÓí€a@7é–m@Ÿ€à◊Î@7r◊@Âia@7é–m@·uäm@Ü‘œ@LÔ„eä‘€a@7é–n€a@bflcÎ@NÔfl˝ç�a@äÿ–€a@pbññ•@…Ó∫@›‡ím@b �∫6fl@b�ibn◊@ÊÏ»jç@È€@!a
@ Ï‰nfl@Êbnéi@ø@b �é‡Ã‰fl@Ôé–„@pÜuÎ@?„c@µg@7ëc@Êc@ÖÎc@LÈmb–€˚fl@Âfl@7jÿ€a@·ÿ€a@aàÁ@›ÿi@b‰–Óô@…fl@ä‡rflÎ@ÏÓy@âaÏy@ø@fiÏÅÜ€a@›j”@@NpaÜ‹©@ÒÜ«@ø@âbÇj€a@|Ózï@Ú∫äm@ø@⁄âbë

@N›rΩa@fiÏ‘Ì@b‡◊@LCÒäÁã@Êbnéi@›◊@ÂflD@—�‘Ì@Êc@Û‹«@È‡‹‘i@a�âÖb”@˝»œ@Êb◊@Ü”Î@LâÏ�»€aÎ@pbœb‘r€aÎ@ÊÏ‰–€a

@aäéÌÏç@O@—Ó‰u@Z@èiby@Û–�ñfl@Ü‡™

كتابي الثالث على حسابي الخاص 
وهـــــــــو رســـــــــالة بعنوان «اإلســـــــــالم 
العمل  الحديـــــــــث». وبدأت  والعالم 
وهـــــــــو رســـــــــالة بعنوان «اإلســـــــــالم 
العمل  الحديـــــــــث». وبدأت  والعالم 
وهـــــــــو رســـــــــالة بعنوان «اإلســـــــــالم 

في الصحافة مباشرة بعد االنفتاح 
الديمقراطي الذي تال أحداث أكتوبر 
في الصحافة مباشرة بعد االنفتاح 
الديمقراطي الذي تال أحداث أكتوبر 
في الصحافة مباشرة بعد االنفتاح 

، بدءًا من أسبوعية «الصحوة»، 
الديمقراطي الذي تال أحداث أكتوبر 
، بدءًا من أسبوعية «الصحوة»، 
الديمقراطي الذي تال أحداث أكتوبر 

ثم المنار حيث كنت مديرا للنشر، 
ثم البرهان، ثـــــــــم التحقت بالمجلس 
اإلسالمي األعلى وشغلت منصب 
ثم البرهان، ثـــــــــم التحقت بالمجلس 
اإلسالمي األعلى وشغلت منصب 
ثم البرهان، ثـــــــــم التحقت بالمجلس 

نائب مدير الدراسات واالستشراف 
ونائب رئيس تحرير مجلة المجلس 
باللغة الفرنســـــــــية إلـــــــــى يومنا هذا، 
وبالتالي قبـــــــــل أن أصبح مترجًما، 
كنت كاتًبا وصحفيـــــــــا، وقمت إلى 
 كتابا تتناول 
aàÁ@Èibn◊@Ÿ��€á@·Àâ@NNÚÓ‰Ó���é‹–€a@ÚÓö‘€aÎ@?��ÌÜ€a@ÍÖb��‘n«a@الفكر اإلســـــــــالمي أو السير الذاتية 

دين مســـــــــيحيين مثل دينيس ماســـــــــون أو 
جان غروجـــــــــان أو حتى ترجمات أنجزها 
مؤلفون مغرضون ومتحيزون مثل أندريه 
شـــــــــوراقي الذي ذكرتموه للتو والذي نجد 
في ترجمته أثر العقيدة اليهودية واضحا. 
شـــــــــوراقي الذي ذكرتموه للتو والذي نجد 
في ترجمته أثر العقيدة اليهودية واضحا. 
شـــــــــوراقي الذي ذكرتموه للتو والذي نجد 

وفي مطلع السبعينيات، ظهرت ترجمات 
قام بها مســـــــــلمون فنذكر في هذا السياق 
ترجمة البروفيسور محمد حميد اهللا الذي 
مأل الفراغ بشـــــــــكل أو بآخر على عّالتها 
ترجمة البروفيسور محمد حميد اهللا الذي 
مأل الفراغ بشـــــــــكل أو بآخر على عّالتها 
ترجمة البروفيسور محمد حميد اهللا الذي 

وضعف في لغتهـــــــــا ألن العالمة الهندي 
مأل الفراغ بشـــــــــكل أو بآخر على عّالتها 
وضعف في لغتهـــــــــا ألن العالمة الهندي 
مأل الفراغ بشـــــــــكل أو بآخر على عّالتها 

حميد اهللا كان ضليعا في اللغة اإلنجليزية 
وأقل تحكمـــــــــا في الفرنســـــــــية، ثم ترجمة 
حميد اهللا كان ضليعا في اللغة اإلنجليزية 
وأقل تحكمـــــــــا في الفرنســـــــــية، ثم ترجمة 
حميد اهللا كان ضليعا في اللغة اإلنجليزية 

الشـــــــــيخ ســـــــــي حمزة بوبكر التي اتسمت 
ترجمته بالعديد من الهوامش الشـــــــــارحة، 
ثـــــــــم كان هناك للتونســـــــــيين صالح الدين 
كشـــــــــريد وصادق مزيغ، واآلن الحمد هللا 
لدينا شـــــــــروح المغربي محمد الشـــــــــيادمي 
الذي حظي بالتقديـــــــــر والثناء من العديد 

Aä◊àÌ@ÖbÿÌ@¸@ÚÓiä»€a@ÚÃ‹€a@µg@·u6�Ì@bfl
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 Êg األنموذج األمثل واألقرب الذي ينبغي أن يستحضر
اليوم في فهم الوطنية هـــــــــو مجتمع المدينة النبوية 

المنورة، والتي انصب اهتمامها على:
-الفـــــــــرد الذي خلقه اهللا تعالى وهو مجبول على أن يعيش 
في جماعة، مع أن األفراد تختلف مصالحهم وهم مع ذلك 
ملزمـــــــــون على العيش معا، والعمل علـــــــــى تحقيق الوحدة 
الوطنيـــــــــة بالترابط والتالحـــــــــم والتراحم والتســـــــــامح والعدل 

والمساواة ونصرة المظلوم. 
لما جاء اإلسالم أولى لهذه األمور اهتماما بالغا وترجمته 
فـــــــــي ما قام به النبي صلى اهللا عليه وســـــــــلم بعد الهجرة و 
تأســـــــــيس الدولة لتبليغ رسالة اإلسالم ال إله إّال اهللا محمد 

رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم - 
ما هي أسس هذه الدولة:

-1بناء المسجد -2المؤاخاة -3الوثيقة (الدستور).
ما أحوجنا اليوم في ظل هذه الصراعات الفكرية والّنعرات 
الطائفية والعرقية بين أبناء المجتمع الواحد لهذا األنموذج 
قال تعالى ﴿وَاْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوَال َتَفرَُّقوا﴾، وقال 
ــــــُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم وَاْصِبُروا  سبحانه: ﴿َوَال َتَنازَُعوا َفَتْفَش
اِبِريَن﴾ وقد روى اْلُبَخارِيُّ َوُمْســـــــــِلٌم ِفِي  ــــــَه َمَع الصَّ ِإنَّ اللَّ
َصِحيَحْيِهَما َعْن َأِبي ُموَســـــــــى اَألْشَعرِيِّ -َرِضَي اُهللا َعْنُه- 
َعِن النَِّبيِّ -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم- َقاَل: «اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن 
َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعًضا، ُثمَّ َشبََّك َبْيَن َأَصاِبِعِه»، وروى 
البخاري (13)، ومســـــــــلم (45) َعْن َأَنٍس َعِن النَِّبيِّ َصلَّى 
اُهللا َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم َقاَل: «َال ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم، َحتَّى ُيِحبَّ ِألَِخيِه 
ــــــِه»، والترمـــــــــذي والحاكم والبيهقي عن ابن  َما ُيِحبُّ ِلَنْفِس
عباس -رضي اهللا عنهما - قال: قال رســـــــــول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم: «إن اهللا ال يجمع أمتي على ضاللة، ويد 

اهللا مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ إلى النار». 
فبناء المسجد لتقوية الصلة باهللا تعالى وفيه تعالج قضايا 
األمة والعصر.والمؤاخاة بين المهاجرين واألنصار تقوية 
الجبهة الوطنية الداخلية. والدستور وهو أول وثيقة تعرفها 
البشـــــــــرية، تبرم بين المســـــــــلمين وغير المسلمين، حددت 
حقوق كل أمة متســـــــــاوية في المواطنة، وقد جعل الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه حقوق أهل الذمة: 
وجد عمر بن الخطاب شـــــــــيخا غير مســـــــــلم يسأل الّناس؟ 
فقال له ما دعاك لهذا؟ فقال: الجزية والحاجة والسن،فقال 
عمر: أكلنا شبيبته نخذِّله عند الهرم فأعطاه من بيت مال 

المسلمين نقلها ابن القيم في أحكام أهل الذِّمة. 
فكل من دعا إلى طائفية وعصبية فهو يخدم اعداء األمة، 
فعن النُّْعَماَن ْبَن َبِشيٍر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى 
اُهللا َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم َقاَل: «َمَثُل الَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اللَِّه وَالوَاِقِع 
ــــــَتَهُموا َعَلى َسِفيَنٍة، َفَأَصاَب َبْعُضُهْم  ِفيَها، َكَمَثِل َقْوٍم اْس
ــــــَفِلَها ِإَذا  ــــــَفَلَها، َفَكاَن الَِّذيَن ِفي َأْس َأْعَالَها َوَبْعُضُهْم َأْس
ــــــْن َفْوَقُهْم، َفَقاُلوا: َلْو َأنَّا  ــــــَتَقْوا ِمَن الَماِء َمرُّوا َعَلى َم اْس
ــــــا ِفي َنِصيِبَنا َخْرًقا َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا، َفِإْن َيْتُرُكوُهْم  َخَرْقَن
ــــــُذوا َعَلى َأْيِديِهْم َنَجْوا،  ْن َأَخ ــــــا َأرَاُدوا َهَلُكوا َجِميًعا، وَا� َوَم

َوَنَجْوا َجِميًعا» رواه البخاري و الترمذي و احمد.
نُكْم  فالوحدة الوطنية فريضة شرعية قال تعالى: ﴿َوْلَتُكن مِّ
ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن  ُأمَّ

ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ (104/ال عمران).  اْلُمنَكِر  وَُأولَٰ
ــــــرِّ وَالتَّْقَوى َوَال  وقـــــــــال جّل في عـــــــــاله ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِب

ْثِم وَاْلُعْدوَاِن﴾(المائدة/2).  َتَعاَوُنوا َعَلى اْإلِ
عن عرفجة -رضي اهللا عنه - قال: ســـــــــمعت رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وســـــــــلم يقول: «إنه ستكون هّنات وهّنات 
فمــــــن أراد أن يفّرق أمر هذه األمة وهي جميع فاضربوه 
بالّسيف كائنا من كان» رواه مسلم، فهذا الحديث يوصي 
بالحرص على اجتماع الكلمة ووحدة الصف، ونبذ الفرقة، 
وفي ســـــــــبيل تحقيق ذلك يسد الطريق أمام كل ما من شأنه 

أن يمزق كيان هذه األمة، ويفرق شملها. 

J@’Ìãâ@ÂÌÜ€a@âÏ��„@@ÉÓí€a

Òä�����üb���Å@@Î@@@—����”Ïfl
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 @@_bÓ€by
 في الواقع، مـــــــــا ُيترجم إلى اللغة 
العربيـــــــــة ال يـــــــــكاد ُيذكـــــــــر ... وهذا أمر 
معيب في حـــــــــق أمة كانت في الماضي 
للترجمة وكانت  اهتمامـــــــــا كبيـــــــــرا  تولي 
الســـــــــباقة في تأسيس أول مدرسة رسمية 
للترجمة، وهي دار الحكمة الشـــــــــهيرة في 
بغـــــــــداد. وال يعود اللوم في هذا، إال على 
الدول العربيـــــــــة التي ال تعير أي اهتمام 
للثقافة نتيجة تخلفهـــــــــا العام على جميع 

األصعدة، ولتصحيح هذا الوضع، يتعين 
على الجامعات والهيئات الثقافية إنشاء 
أقسام ترجمة متخصصة في شتى الحقول 
المعرفية. وكذلك القول بالنسبة للمجلس 
اإلسالمي األعلى الذي يتوجب عليه أن 
يترجم إلى العربيـــــــــة كل ما يثير اهتمام 
القراء، ومن ذلك ما يعتزم المجلس القيام 
بـــــــــه من ترجمة أحد كتب المرحوم محمد 
مصطفى األعظمي عـــــــــن تاريخ النص 
القرآني، من اإلنجليزية إلى العربية، وهو 
كتاب بالـــــــــغ األهمية للرد على افتراءات 
المستشـــــــــرقين حول تاريخ القرآن الكريم. 

من الوحي الى الجمع. 
@·u6Ì @Lb‡‹��éfl @bjmb◊ @·◊âbjn«bi •
@LÚ��‹ÌÏü@ÒÜ��fl @à��‰fl @lä��»‹€Î @lä��Ã‹€
@pbÌÜzn€a@b��‰€@ó��Ç‹m@Êc@Â��ÿπ@›Á
@b��ËËuaÏÌ @>��€a @pb��iÏ»ñ€a @Îc
@Ôfl˝��ç�a@lb��nÿ€aÎ@·‹��éΩa@—��‘rΩa
@_ÚÓiäÃ€a@pb»‡n1a@ø@LòÏ��ñ®bi
@_pbÌÜzn€a@Íà��Á@ÖÏ»m@ıÔ��ë@c@µgÎ

   @_Ÿ€á@ø@bfl@ÚÓ€Î˚éfl@b‰€@›ÁÎ
 تفـــــــــرض على المثقف المســـــــــلم 
األصيـــــــــل الواعي بالقضايـــــــــا الراهنة في 
الغرب، مجابهة صعوبات وتحديات في 

المعادية لإلسالم والتي  الدوائر  مواجهة 
ال تريد أن يعرض اإلسالم على صورته 
الحقيقيـــــــــة واألصيلة خشـــــــــية أن ينجذب 
الغربيـــــــــون إلى وضوحه وقـــــــــوة إقناعه، 
وكذلـــــــــك فـــــــــي مواجهة بعـــــــــض التيارات 
الســـــــــلفية التي ال تدرك األولويات وليس 
لهـــــــــا من فقه الواقـــــــــع نصيب، بل وتعين 

بجهلها وانسداد أفقها أعداء اإلسالم. 

@⁄6��ífl @âaÜïg @brÌÜy @·ÿ€ @âÜ��ï •
@paÜ‹©@ÒÜ��«@ø@Câb��Çj€a@|��ÓzïD
@LèÓÅÖ@Ü��‡™@ÔiäÃΩa@·��u6Ωa@…��fl
@Ô��iâbÃΩa @ @›��‡»€a @aà��Á @Ú��ñ” @b��‡œ
@ÜÌÜ¶a@bflÎ@_È��maâ5fl@bflÎ@_⁄6��íΩa
@Âfl@b‡◊7À@È��n∫äm@fiÎby@Ü”Î@È��Óœ
@·nÓËn„a@>��€a@Ú��ï˝®a@b��flÎ@_›��j”
@ÚiâbÃfl@¥��∫6‡◊@ ÏôÏΩa@ø@b��ËÓ€g
@wË‰Ωa@bflÎ@_Êb��‰j€@pb∫6i@Ú��„âb‘fl
@@@_ ÏôÏΩa@fiÎb‰m@ø@ÍÏ∑Ü‡n«a@à€a
 اقتـــــــــرح علـــــــــي مديـــــــــر مؤسســـــــــة 
يونيفرســـــــــيل، إنجاز الترجمة المشـــــــــتركة 
البخاري  لصحيـــــــــح 
أخ  مـــــــــع  بالتعـــــــــاون 
مغربي، وهو الدكتور 
محمد الدخيسي، لقد 
جيدة  تجربة  كانـــــــــت 
ومثرّية للغاية سمحت 
لنـــــــــا، إلـــــــــى جانـــــــــب 
الفكـــــــــري  التعـــــــــاون 
الجزائـــــــــري المغربي، 
بإثراء بعضنا البعض 
في  الخبرات  وتبادل 
لقد  الترجمة.  مجال 
كانت هـــــــــذه الترجمة 
نوعيـــــــــة  إضافـــــــــة 
أثرت المكتبة اإلســـــــــالمية. على خالف 
الترجمات اآلتية من لبنان والتي يشوبها 
الكثيـــــــــر مـــــــــن النقص أســـــــــلوبيا ونحويا، 
وذلـــــــــك ألن جل هذه الترجمات، تحكمها 
االعتبارات المادية أكثر من االعتبارات 
االحترافية والفكرية، وهذا ما يفسر تدني 

مستواها. 
@Ü»iÎ @LÔiä»€a @…��Óiä€a @paâÏ��q @Ü»i•
@Ú��‹‡ßaÎ @LÚ��ÓΩb»€a @b��„ÎâÏ◊ @Ú��flãc
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@·��‹fl@7��jÇ◊@o��„cÎ@LÈ��«bôÎc@7��ÓÃm
@LÚ��Óiä»€aÎ @Ú��ÓiäÃ€a @¥��nœb‘r€bi
@Êc@‚ÏÓ€a@·‹��éΩa@lb��í‹€@Âÿπ@—��Ó◊
@ÊÎÖ@LÈ��é–‰i@7��ÓÃn€a@Ú��ïäœ@…��‰ñÌ

@@@_Òäöfl@ÚÓj‹ç@pb–«böfl
 ال يمكـــــــــن أن ننكـــــــــر خيبة األمل 
الكبيرة لدى الشـــــــــباب المســـــــــلمين الذين 
تجـــــــــاه ما  المجتمع  يشـــــــــكلون غالبيـــــــــة 

يقـــــــــدم لهم من بلدانهـــــــــم األصلية أو من 
الغـــــــــرب. هؤالء  فـــــــــي  المهجـــــــــر  أرض 
الشـــــــــباب يريدون أن يعيشوا زمانهم دون 
التنكر لمبادئهـــــــــم وتعاليم دينهم الروحية 
واألخالقيـــــــــة. فعلى الشـــــــــباب أن يرتقوا 
إلى مستوى التحديات التي تنتظرهم في 
التربية، والتعليم، وتمثيل اإلســـــــــالم ونقله 
إلى اآلخرين. وللقيـــــــــام بذلك، يجب أن 
يشارك هؤالء الشباب ويناضلوا في جميع 
مجاالت الحياة السياســـــــــية واالجتماعية 
واالقتصادية والثقافية، وأن يكونوا أيًضا 
حاضرين على منصات وسائل التواصل 
الحديثة والشـــــــــبكات االجتماعية ليكونوا 
قادرين على التأثير فـــــــــي تقدم المجتمع 
وٕاحداث التغيير السلمي على الصعيدين 
الداخلـــــــــي والخارجي. إن الشـــــــــباب هم 
مســـــــــتقبل األمة. وٕاليهم سيؤول المشعل. 
وال يجب أن ننسى أن الصحابة كانوا في 

الغالب من الشباب عندما أسلموا. 
@ÊÎÖÏm @>��€a @Ò7��Å˛a @Ú��‡‹ÿ€a @b��fl •
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@@@_ÚÓiäÃ€a@pb»‡n1a@ø
 على الشباب المسلم، خاصة في 
الخـــــــــارج، أن يتجنبوا الفرقة والصراعات 
الهامشـــــــــية. وأن يضعـــــــــوا نصب أعينهم 
قضايا الســـــــــاعة وأولوياتهـــــــــا وأن يضعوا 
جانبـــــــــًا القضايا الثانويـــــــــة والفرعية التي 

تقسم أكثر مما توحد.  
األمر نفســـــــــه يقال في حـــــــــق الجمعيات 
والمنظمـــــــــات اإلســـــــــالمية التي يجب أن 
تعمل للدفـــــــــاع عن مصالح المســـــــــلمين 
ووحدة كلمتهم بمـــــــــا يتجاوز االختالفات 
الفقهيـــــــــة أو الفكرية، وبما يجمعهم حول 
هدف مشـــــــــترك، وهـــــــــو التمثيـــــــــل الجيد 
لإلسالم والمســـــــــلمين. وما أحكم المفكر 
والمصلح الكبير رشيد رضا عندما قال: 
«لنتعاون فيما نتفق عليه ويعذر بعضنا 
البعض فيما نختلف فيه..» فالمسلمون 
في أرض المهجر هم ســـــــــفراء اإلســـــــــالم 
وعليهـــــــــم أن يعرضوه فـــــــــي أبهى صورة 

..واهللا الموفق أليسر وأحسن سبيل. 

b„Ü‰«@ÚÓ‰üÏ€a@‚ÏË–fl

األصعدة، ولتصحيح هذا الوضع، يتعين 
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النظام الذي شـــــــــرعه اهللا للناس، منذ آدم 
عليه السالم، إلى آخر ولد من ولده، هذا 
النظام الجامع الملزم لكل الناس، يسمى 
الدين، والدين الذي شرعه اهللا واحد، لكل 
ســـــــــكان األرض، وبه أسل اهللا كل الرسل 
عليهـــــــــم الصالة والســـــــــالم، وهو منظومة 
مـــــــــن األصـــــــــول العامة المطلقـــــــــة الثابتة 
كأركان اإليمان، وأركان اإلسالم. وشرع 
اهللا ســـــــــبحانه، لكل أمة منهاجا، يحتوي 
بيان طريقة العمل بتلك األصول الدينية، 
الشريعة،  يســـــــــمى  العملي  المنهاج  وهذا 
وهـــــــــي منظومة من األحـــــــــكام التفصيلية 
المحكمة، كبيان الحالل والحرام، واألمر 
والمنكـــــــــر. وهناك  والنهـــــــــي، والمعروف 
طريقة تنفيذ أحكام الشـــــــــريعة وفق الزمان 
والمـــــــــكان والظروف، وحـــــــــاالت األفراد، 
وهذا ما يسمى بالفقه الذي اجتهد الفقهاء 
في ترتيب مســـــــــائلة، كفقه الصالة، وفقه 
الزكاة والحج، وطريق البيوع والتجارات، 
والـــــــــزواج، والميراث، وغيـــــــــره، في معرفة 

النفس مالها وما عليها. 
أوال: مفهـــــــــوم الديـــــــــن: فالديـــــــــن مجموعة 
التكاليـــــــــف التي يدين بهـــــــــا العباد هللا، أو 
قـــــــــل : إن الدين الحق الذي شـــــــــرعه اهللا 
سبحانه، هو النظام الشامل للحياة البشرية 
فـــــــــي كل مجاالتها من حيـــــــــث األصول 
الكبرى التي منها تتفرع فروع الشـــــــــرائع. 
وهذا الدين ســـــــــماه اهللا {اإلسالم} قال اهللا 
تعالى:﴿ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اِهللا اْإلِْسَالُم﴾ (آل 
عمـــــــــران:19) والذي يؤمـــــــــن باهللا ويدخل 
ديـــــــــن اهللا عزو جل، يســـــــــمى {المســـــــــلم} 
والجمع {المسلمين} ويحرم على من دخل 
الدين أن يفرقه، كأن يسمي نفسه يغير ما 
ُيَناَدى به أهل الدين، فاألنبياء أمروا بأن 
يكونوا من المســـــــــلمين. ومعنى اإلسالم: 
الخضـــــــــوع واالستســـــــــالم للخالق، ويتمثل 
ذلـــــــــك الخضوع، في طاعـــــــــة اهللا في كل 
أمر، فإن ُلبَّ الدين هو الخضوع لخالق 
هذا الكون، واالعتراف بسلطانه المطلق، 

علـــــــــى كل ما فـــــــــي الســـــــــماوات وما في 
األرض. قـــــــــال اهللا تعالى:﴿ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد 
اِهللا اْإلِْسَالُم﴾ وقال تبارك وتعالى: ﴿َوُقْل 
يِّيَن َأَأْسَلْمُتْم َفِإْن  ِللَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب وَاْألُمِّ

َأْسَلُموا َفَقِد اْهَتَدْوا﴾ (آل عمران:20)
أي فإن دخلوا الدين الحق وهو اإلســـــــــالم 
فهم على الصواب مهتـــــــــدون، فإن كانوا 
على غيره فهم ضالون. ويقوم الدين على 
أصول منها: التوحيـــــــــد، واإليمان باليوم 
اآلخر، واإليمان بنبوة محمد عليه الصالة 
والسالم، واإليمان بالقرآن، وٕاقامة الصالة 
وٕايتاء الزكاة،  ومنـــــــــه فإن الواجب على 
المنتمي للدين أن يبرهن بالتوبة  إلى اهللا 
تعالى، يعلن اإلقرار بالشـــــــــهادتين، ويقيم 
الصالة، ويؤتي الزكاة، فإن لم يفعل هذا 
فال دين له، ﴿َفـــــــــِإن َتاُبوْا وََأَقاُموْا الصالة 
ُل  وَآَتوُْا الـــــــــزكاة َفِإْخوَاُنُكْم ِفي الدين َوُنَفصِّ

اآليات ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن﴾ (التوبة:11)
ثانيا: هـــــــــذا الدين الحق هـــــــــو واحد لكل 
األنبيـــــــــاء وكل األمم. ديـــــــــن اهللا واحد في 
كل أمـــــــــة، وعلى لســـــــــان كل نبي، وروُح 
الدين: التوحيد واالستسالم هللا، واإلذعان 
ِلَهْدي األنبياء. فدين آدم، وٕادريس، ونوح، 
وسلميان،  وداوود،  وموســـــــــى،  وٕابراهيم، 
وعيسى، ومحمد عليهم الصالة والسالم. 
كلهم دينهم اإلســـــــــالم. قال اهللا تعالى:﴿

ى ِبِه ُنوحًا  َشـــــــــرََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن َمـــــــــا َوصَّ
ْينا ِبِه ِإْبراِهيَم  وَالَِّذي َأْوَحْينا ِإَلْيَك َوما َوصَّ
َوُموسى َوِعيسى َأْن َأِقيُموا الدِّيَن وَال َتَتَفرَُّقوا 
ِفيِه َكُبَر َعَلى اْلُمْشِرِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه 
اللَُّه َيْجَتِبي ِإَلْيِه َمْن َيشاُء َوَيْهِدي ِإَلْيِه َمْن 

ُيِنيُب﴾ (الشورى:13)
وفي الحديث: عن أبي هريرة، عن النبي 
صلى اهللا عليه وسلم قال: [األنبياء إخوة 
لعالت: دينهم واحد، وأمهاتهم شتى، وأنا 
أولى الناس بعيســـــــــى ابن مريم، ألنه لم 
يكـــــــــن بيني وبينه نبي، وٕانـــــــــه نازل، فإذا 
رأيتمـــــــــوه فاعرفوه، فإنـــــــــه رجل مربوع إلى 
الحمرة والبياض، سبط كأن رأسه يقطر، 

وٕان لم يصبه بلل، بين ممصرتين، فيكسر 
الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، 
ويعطل الملل، حتى تهلك في زمانه الملل 
كلها غير اإلسالم، ويهلك اهللا في زمانه 
المســـــــــيح الدجال الكـــــــــذاب، وتقع األمنة 
في األرض حتى ترتع اإلبل مع األســـــــــد 
جميعا، والنمور مـــــــــع البقر، والذئاب مع 
الغنم، ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات، 
ال يضر بعضهم بعضا، فيمكث ما شاء 
اهللا أن يمكث، ثـــــــــم يتوفى فيصلي عليه 
المسلمون ويدفنونه] (مسند أحمد، مسند 

أبي هريرة. رقم:9633)
وعنـــــــــد البخاري.قـــــــــال رســـــــــول اهللا صلى 
اهللا عليـــــــــه وســـــــــلم: [َأَنـــــــــا َأْوَلـــــــــى النَّاِس 
ِبِعيَســـــــــى اْبِن َمْرَيَم ِفي الدُّْنَيـــــــــا وَاْآلِخرَِة، 
َهاُتُهْم َشـــــــــتَّى  ٍت، ُأمَّ وَاْألَْنِبَيـــــــــاُء ِإْخوٌَة ِلَعالَّ
َوِديُنُهْم وَاِحـــــــــٌد] (البخاري. كتاب أحاديث 
األنبياء.3443) وانظر قصة عيسى عليه 
الســـــــــالم في (البداية والنهاية البن كثير) 
ففي ذلك شـــــــــيء من التفصيـــــــــل. فالذين 
يسمونهم المسيحيين، أو النصرانيين، أو 
اليهوديين، أو البوذيين، فهم ليســـــــــوا على 
الدين، وليسوا على اإليمان، وليسوا على 
طريق الحق. فاسمع قول اهللا تعالى وهو 
القول الحق، وفيـــــــــه بيان الحق. قال اهللا 
تعالى وهو يخاطب محمدا خاتم النبيين 
عليه الصالة والســـــــــالم ومـــــــــن معه من 
المؤمنيـــــــــن، يقول: ﴿َفِإْن آَمُنـــــــــوا ِبِمْثِل َما 
ْن َتَولَّْوا َفِإنَّما ُهْم  آَمْنُتْم ِبِه َفَقِد اْهَتـــــــــَدْوا وَا�
ِميُع  ِفي ِشقاٍق َفَســـــــــَيْكِفيَكُهُم اللَُّه َوُهَو السَّ
اْلَعِليـــــــــُم﴾ (البقـــــــــرة:137)  ومن المعاني 
المســـــــــتفادة من اآلية.فـــــــــإن صدق  أهل 
الكتاب ومنهم اليهود والنصارى وغيرهم، 
فإن صدقوا بالذي صدقتم به يا أمة محمد 
عليه الصالة والسالم، فإن صدقوا بمثل 
ما صدقتم به من اْإلِيَمان بجميع األنبياء 
والكتـــــــــب َفَقِد اْهَتَدْوا مـــــــــن الضاللة.وقال 
تعالى: ﴿َفِإْن َأْســـــــــَلُموا َفَقـــــــــِد اْهَتَدْوا﴾ فإن 
أسلموا كإسالم النبي محمد عليه الصالة 

والسالم، وٕاسالم أبي بكر الصديق، وعمر 
بن الخطـــــــــاب، وعثمان بن عفان، وعلي 
بن أبي طالب، وســـــــــائر الصحابة رضي 
اهللا عنهم جميعا فقـــــــــد اهتدوا إلى طريق 
الحق. قال المفســـــــــر أبو جعفر الطبري، 
في تفســـــــــير اآلية ﴿َفِإْن آَمُنـــــــــوا ِبِمْثِل َما 
آَمْنُتْم ِبِه َفَقِد اْهَتَدْوا﴾:{يعني تعالى ذكره 
بقوله:{فـــــــــإن آمنوا بمثل مـــــــــا آمنتم به}، 
فإن صّدق اليهـــــــــوُد والنصارَى باهللا، وَما 
أنزل إليكـــــــــم (يعني القـــــــــرآن)، وما أنزل 
إلى إبراهيَم وٕاسماعيل وٕاسحاَق ويعقوَب 
واألسباِط، وَما أوتي ُموسى وعيسى، وما 
أوتي النبيون من ربهم، وأقروا بذلك، مثَل 
مـــــــــا صّدقتم أنتم به أّيها المؤمنون (أتباع 
محمـــــــــد عليـــــــــه الصالة والســـــــــالم) ومثل 
ما أقررتم، فقـــــــــد ُوفِّقوا وَرِشـــــــــدوا، ولزموا 
طريق الحق، واهتـــــــــدوا، وهم حينئذ منكم 
وأنتم منهـــــــــم، بدخولهم في ملتكم بإقرارهم 
بذلـــــــــك (وملة محمد هي ملـــــــــة إبراهيم)}. 

(3/113)
ثالثا: الشـــــــــريعة بعد بعثـــــــــة خاتم النبيين 
واحـــــــــدة ملزمة لكل الناس: فمن الســـــــــنة 
الثالثة عشرة قبل الهجرة الموافقة لـ: لسنة 
610 للميالد. تاريخ بداية نزول القرآن، 
من يومهـــــــــا أصبح الناس جميعا ملزمون 
باالحتكام إلى شريعة القرآن الكريم. ألن 
الرسول محمدا أرسل للناس جميعا. قال 
اهللا تعالى:﴿ُقْل َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل 
ماواِت  اللَِّه ِإَلْيُكْم َجِميعًا الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ
وَاْألَْرِض َال ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُيحِيي َوُيِميُت َفآِمُنوا 
ـــــــــيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن  ِباللَِّه َوَرُســـــــــوِلِه النَِّبيِّ اْألُمِّ
ِباللَّـــــــــِه َوَكِلماِتِه وَاتَِّبُعـــــــــوُه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن﴾ 
(األعراف:158) وفي الحديث. عن أبي 
هريـــــــــرة، عن رســـــــــول اهللا صلى اهللا عليه 
ٍد ِبَيِدِه،  وســـــــــلم أنه قال:[الَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ
 ، ِة َيُهوِديٌّ َال َيْسَمُع ِبي َأَحٌد ِمْن َهِذِه اْألُمَّ
، ُثمَّ َيُموُت َوَلْم ُيْؤِمْن ِبالَِّذي  وََال َنْصرَاِنـــــــــيٌّ
ُأْرِســـــــــْلُت ِبِه، ِإالَّ َكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر] 

(مسلم. كتاب اإليمان.153)
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قالت الســـــــــائلة (و. ل) من والية البويرة: إن زوجها (وفق 
رســـــــــالتها) بخيل ُيَقتُِّر علـــــــــى أوالده وال يصرف عليهم بما 
هـــــــــو من الضـــــــــروري. قالت: فهل يجـــــــــوز لها األخذ من 
مالـــــــــه دون علمه لتصرف علـــــــــى األوالد؟ تقول: وعندما 
يعطيها للمصروف ويسألها هل بقي معها شيء؟ تقول: 
ال، تكذب عليه، تقـــــــــول هي تعلم أن الكذب حرام، ولكن 

تكذب عليه ألنه بخيل؟
JJJlaÏ¶aJJJ

بســـــــــم اهللا الرحمـــــــــن الرحيـــــــــم،  الحمـــــــــد هللا رب العالمين،  
والصالة والسالم على رسول اهللا. 

أوال: الزوجة أمينة فـــــــــي البيت، وهي أهم صاحب معين 
للزوج، ومن عمل الزوجة المقدس، بعد عبادة اهللا تعالى، 
أن تنصح للزوج في حفظ ماله، وأوالده، وشـــــــــرف األسرة 
ككل. تنصـــــــــح للـــــــــزوج معناه: تحب له ماتحب لنفســـــــــها 
وأكثـــــــــر. أيتها الزوجة األمينة الطاهـــــــــرة اْلُمِعينة لزوجها، 
التقية لربهـــــــــا، َتَعلَِّمي من أمنا أم المؤمنين خديجة رضي 
اهللا عنها، وتعلمي من أم ســـــــــليم، زوجة أبي طلحة رضي 
اهللا عنهما. وتعلمي من حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم، فعلى الزوج والزوجة وكل موظف عامل خادم عند 
غيره في كل الخدمات والوظائف، سواء في البيت، أو في 
شـــــــــركة، أو مصنع، أو مزرعة، أو مصرف، وغير ذلك. 
[وَالرَُّجُل رَاٍع ِفي َأْهِلِه، َوُهَو َمْســـــــــُئوٌل َعْن رَِعيَِّتِه، وَالَمرَْأُة 
رَاِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَه، َوَمْسُئوَلٌة َعْن رَِعيَِّتَها، وَالَخاِدُم رَاٍع 
ِفي َماِل َسيِِّدِه، َوَمْســـــــــُئوٌل َعْن رَِعيَِّتِه،] (البخاري، كتاب 

الجمعة، رقم:893)
الراعي فـــــــــي اصطالح العامة هو من يرعى الماشـــــــــية، 
يحميها، ويسرح بها، ويحافظ عليها، ويربيها. كمن يرعى 

الغنـــــــــم، أو البقر، أو اإلبـــــــــل، أو المعز. وأما الراعي في 
فقه اللغة وعلم االجتماع والسياسة. فهو كل من ولي أمرا 
بالحفظ والسياســـــــــة، وعلمت أن مفهوم السياســـــــــة هي فن 
وطريقة وقيم تحقيق المصالح المســـــــــتهدفة من الوظيفة. 

واهللا تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: األخت الســـــــــائلة تقول: (فهل يجوز لها األخذ من 
مال الزوج دون علمـــــــــه لتنفق  على األوالد؟)  والجواب: 
أنه ال يجوز ثم ال يجوز، واعلمي هذا. إنك راعية وأمينة 
والتصـــــــــرف بغيـــــــــر إذن الزوج في كل شـــــــــؤون البيت بما 
يخالـــــــــف رأيه في المباح فهو خطأ إن لم أقل خيانة، هذا 
فضال عـــــــــن االعتداء لألخذ من مالـــــــــه الخاص. وقلت: 
وهـــــــــو أيضا اليجوز له األخذ من مال الزوجة بدون إذنها 
وبـــــــــدون رضاها، اليجـــــــــوز. وال ينبغي أن تخطئ األخت 
المســـــــــلمة في فهم القصة الخاصة بهند زوجة أبي سفيان 
عندما استشـــــــــارت النبي عليه الصالة والسالم في األخذ 
من مال زوجها. وكان الخبر هكذا. عن عائشـــــــــة رضي 
اهللا عنها: قالت هند أم معاوية لرسول اهللا صلى اهللا عليه 
وســـــــــلم: إن أبا سفيان رجل شـــــــــحيح، فهل علي جناح أن 
آخذ من ماله ســـــــــرا؟ قال: [ُخِذي َأْنـــــــــِت َوَبُنوِك َما َيْكِفيِك 
ِباْلَمْعُروِف] (البخاري. كتـــــــــاب البيوع. رقم:2211) فإذا 
كانت الزوجة متفقهة وتعلم ما معنى (باْلَمْعُروِف) وتعلم 
أن الرخصـــــــــة في الضرورة عند توفر شـــــــــروط ضابطة، 
حيث النبي صلى اهللا عليه وســـــــــلم، أحالها على العرف، 
الـــــــــذي حتى وٕان علم الـــــــــزوج اليغضب واليحدث فتنة وال 
يعتبر ذلك خيانة إذا ما وافق العرف، فانتبهي لهذا أيتها 
الزوجة الصالحـــــــــة. وفي رواية أخرى قالت لـــــــــه: ِإنَّ َأَبا 
ُسْفَياَن َرُجٌل َشِحيٌح َوَلْيَس ُيْعِطيِني َما َيْكِفيِني َوَوَلِدي، ِإالَّ 
َمـــــــــا َأَخْذُت ِمْنُه َوُهَو َال َيْعَلُم] فقال لها: [ُخِذي َما َيْكِفيِك، 
َوَوَلـــــــــَدِك، ِباْلَمْعُروِف] (البخاري:5364) وصيغة الحديث 
هـــــــــذا ليس إفتاء على اإلطالق بالجواز لكل زوجة، وٕانما 

أمر لها يفيد الترخيص لها. واهللا تعالى أعلم، وهو العليم 
الحكيم.

ثالثا قالت الســـــــــائلة: (وعندما يعطيها المصروف ويسألها 
هل بقي معها شـــــــــيء؟   فتكـــــــــذب عليه، وتقول هي تعلم 
أن الكذب حرام، ولكن تكـــــــــذب عليه ألنه بخيل؟) وعلى 
حد قولها: ألنه بخيل، وهذا اليســـــــــوغ لها الكذب، واليكفي 
لهـــــــــا عذرا في أن تكذب على زوجها فقط ألنه بخيل. بل 
ُيْطَلُب مـــــــــن الزوجة أن تكون صادقـــــــــة مع زوجها. واهللا 

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
رابعا: ونصيحة للزوجات بأن اليكثرن الشكوى من الفقر 
والحاجة، وأن اليشكين ذلك ألهلهن، وال ألحد من الناس، 
وقد قرأتم قصة زوجة إســـــــــماعيل عليه الصالة والســـــــــالم 
عندما اشتكت لحماها إبراهيم عليه الصالة والسالم. ففي 
الســـــــــيرة. {فهذا النبي الرســـــــــول الجليل أخذ يتعهده أبوه، 
فجاءه مرة فســـــــــأل عن بيته فأشير عليه به، فطرق الباب 
وخرجت زوجته.. فقال: هل إســـــــــماعيل هنا؟ قالت: ال.. 
قـــــــــال: أين هو؟ قالت: ذهب ليتصيد ويأتينا برزق اليوم.. 
قال: كيف طعامكم  وشـــــــــرابكم؟  قالت:  في أسوأ حال.. 
قال: إذا جاء إسماعيل فقولي له: يغير عتبة بيته.. فجاء 
إسماعيل وكأنه شعر بأن إنسانًا زائرًا قد جاء، فقال: هل 
جاء أحد وسأل عني؟ فقالت: نعم.. قال: من؟ قالت: لم 
يذكر اســـــــــمه، ولكن صفته كذا وكذا، قال: ما الذي قال 
لـــــــــك؟ قالت: قال لي: غير عتبـــــــــة بيتك.. قال: ذاك أبي 
رســـــــــول اهللا وخليله إبراهيم، وأنت عتبة بيتي، فقد أمرني 
بطالقك فطلقها؛ ألنها لم تكن من الحامدات الشـــــــــاكرات، 
فتزوج غيرهـــــــــا}. (القرطبـــــــــي 9/373. والبخاري، كتاب 
أحاديث األنبياء:3364) ال تكوني شـــــــــاكية باكية قانطة 
أمام الزوج، وال في غيبته، واحمدي اهللا تعالى، بل امدحي 
زوجك في غيبته، وال تصفيه بالبخل، وال تفشـــــــــي ســـــــــر 
زوجك مهما كان. واهللا تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
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يقول اهللا تعالى في كتابـــــــــه الكريم: {َوُهَو الَِّذي 
َر َأْو  َجَعـــــــــَل اللَّْيَل وَالنََّهاَر ِخْلَفًة لَِّمْن َأرَاَد َأن َيذَّكَّ

َأرَاَد ُشـــــــــُكورًا}.   
جـــــــــاء في كتاب صفوة التفاســـــــــير للصابوني - 
رحمه اهللا - في تفســـــــــير اآلية الســـــــــابقة: [{َوُهَو 
الَِّذي َجَعـــــــــَل اللَّْيَل وَالنََّهاَر ِخْلَفًة} أي يخلف كلٌّ 
منهما اآلخـــــــــر ويتعاقبان، فيأتي النهار بضيائه 
َر} أي  ثم يعقبه الليل بظالمه، {لَِّمْن َأرَاَد َأن َيذَّكَّ
لمـــــــــن أراد أن يتذكَّر آالء اهللا، ويتفكر في بدائع 
صنعه، {َأْو َأرَاَد ُشُكورًا} أي أراد شكر اهللا على 
ِإفضالـــــــــه ونعمائه، قال الطبري: جعل اهللا الليل 
والنهـــــــــار يخلف كل واحـــــــــٍد منهما اآلخر،  فمن 
فاته شـــــــــيء من الليل أدركه بالنهار، ومن فاته 

شيء من النهار أدركه بالليل].
اليوم الجمعة ُنوّدع عاًما ميالديًا، ونستقبل عامًا 
ميالديًا جديـــــــــدًا، وهكذا تمّر األيام والشـــــــــهور، 
فعلينا أن نأخذ العبرة من مرور األيام والشهور 

واألعوام.
فما أحوجنا في ُمْســـــــــتهلِّ كل عام، وحين تطوي 
عجلة الزمن عامًا كامًال مـــــــــن حياتنا، تقتطعه 
مـــــــــن أعمارنا، َوُتقرِّب به آجالنا، ما أحوجنا ألن 
نقف قليًال على مفترق الطرق! لنحاسب أنفسنا 
على الماضي، ولنستعرض ما قّدمناه، فنستدرك 
ما فات، ونتوب مـــــــــن العثرات، ونحمد اهللا عّز 
وجّل على ما وفقنا إليه من صالح األعمال، ثم 
نعقد العزم على أن ُنواجه العام الجديد، بقلوب 
مؤمنة، وِنيَّات صادقـــــــــة، ورغبة أكيدة في فعل 

، وطاعة اهللا وتقواه. الخير، واتباع الحقِّ
aÏ�j �çb� �§@Êc@›j”@NNN·ÿé–„c@aÏj �çb �y

إّننا في هذه الوقفة ونحن ُنوّدع عامًا ونســـــــــتقبل 
عامـــــــــًا جديدًا، يجب أن نتدارك مـــــــــا فاتنا، وأن 
ُيَحاِسَب الواحُد فينا نفسه قبل أن ُيَحاَسب، كما 
جاء في قوله ســـــــــبحانه وتعالى: {َوُكلَّ ِإنَســـــــــاٍن 
َأْلَزْمَناُه َطآِئرَُه ِفي ُعُنِقـــــــــِه َوُنْخرُِج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة 
ِكَتاًبا َيْلَقاُه َمنُشورًا* اْقرَْأ َكَتاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم 
َعَلْيَك َحِسيًبا}، وقوله ســـــــــبحانه وتعالى أيضًا: 
{َوَنَضُع اْلَموَازِيَن اْلِقْســـــــــَط ِلَيْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم 
ْن َخْرَدٍل َأَتْيَنا  ن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّ َنْفٌس َشـــــــــْيًئا وَا�
ِبَها َوَكَفى ِبَنا َحاِســـــــــِبيَن}، حيث ِإّننا َسُنْسأل يوم 
القيامة عن كل شـــــــــيء، لقول رســـــــــولنا –صّلى 
اهللا عليـــــــــه وســـــــــّلم -: (ال َتُزوُل َقَدَمـــــــــا َعْبٍد َيْوَم 
اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَأَل َعْن َأْرَبِع ِخَصاٍل: َعْن ُعُمرِِه 
ِفيَم َأْفَناُه؟ وَعْن َشـــــــــَباِبِه ِفيَم َأْبالُه؟ َوَعْن َماِلِه ِمْن 
َأْيَن اكتســـــــــبه؟ َوِفيَم َأْنَفَقُه؟ َوَعْن ِعْلِمِه َماَذا َعِمَل 
ِفيِه؟)، لذا ينبغي علينا اغتنام الفرصة التي بين 
أيدينا، لقول الرسول – صّلى اهللا عليه وسّلم-: 
(اْغَتِنْم َخْمًســـــــــا َقْبَل َخْمٍس: َحَياَتَك َقْبَل َمْوِتَك، 
َتَك َقْبَل َســـــــــَقِمَك، َوَفرَاَغَك َقْبَل ُشـــــــــْغِلَك،   َوِصحَّ

َوَشَباَبَك َقْبَل هرِمَك، َوِغَناَك َقْبَل َفْقِرَك).  

·‹éΩa@ÒbÓy@ø@o”Ï€a@Ú�Ó‡Ác
إنَّ الدنيـــــــــا مزرعة اآلخرة، ونحـــــــــن لم ُنخلق إال 
للعمل الصالـــــــــح والعبادة الَحّقـــــــــة، كما قال اهللا 
ســـــــــبحانه وتعالى: {َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ وَاِإلنَس ِإال 
ِلَيْعُبُدوِن}؛ لذلك رأينا رســـــــــولنا– صّلى اهللا عليه 
وســـــــــّلم-  قـــــــــد اغتنم كّل لحظة مـــــــــن حياته في 
طاعة اهللا، وعلَّم أصحابه ذلك، فما مضى قرٌن 
مـــــــــن الزمان حتى رأينا دوًال عديدة ومســـــــــاحات 
شاســـــــــعة من قارات العالم قْد سطع عليها نور 
اإلسالم، ودخل أهلها في دين اهللا أفواجا بفضل 

اهللا أوًال، ثم بجهدهم وعملهم وٕاخالصهم.
ومن الجدير بالذكر أنَّ عمر اإلنســـــــــان قصير، 
وأنَّ حياتـــــــــه أثمن مـــــــــن أن تضيع فيما ال ينفع، 
وأنَّ الواجبات أكثر من األوقات، فأعمار األمة 
اإلسالمية ما بين الستين والسبعين والقليل من 
يتجـــــــــاوز، كما جاء في الحديث الشـــــــــريف عن 
أبي هريرة – رضي اهللا عنه- قال: قال رســـــــــول 
ِتي  اهللا –صلّـــــــــى اهللا عليه وســـــــــّلم-: (َأْعَماُر ُأمَّ
ـــــــــْبِعيَن وََأَقلُُّهْم َمْن َيُجوُز  تِّيَن ِإَلى السَّ َما َبْيَن السِّ
َذِلَك)، فعلينـــــــــا أن نعمر أوقات حياتنا بالباقيات 
الصالحات من األقوال واألفعال، َفَتَعاُقُب الزمن 
يفرض علينا الحرص علـــــــــى الوقت، وأن يأخذ 
اإلنســـــــــان من دنياه آلخرته، ومـــــــــن حياته قبل 
موته، فظروف المســـــــــتقبل ليســـــــــت ملكًا ألحٍد، 

وأمرها إلى اهللا سبحانه وتعالى.
إنَّ أجدادنـــــــــا عبر التاريخ قد اســـــــــتغلوا أعمارهم 
في الخير، فكانوا العلماء النابغين األفذاذ الذين 
َطْأَطَأ لهم الشـــــــــرق والغرب إجالًال واحترامًا في 
َشـــــــــّتى المجاالت، فكان منهم الفارابي، والرازي، 
وابن سينا، وابن الهيثم، والخوارزمي، والكندي، 

وغيرهم كثير.
إنَّ الفرد مطالب باستغالل الوقت في طاعة اهللا، 
فالصلوات ُموزعة على خمسة أوقات، والصوم 
والحج والزكاة ُمقسمة على أشهر السنة، ونحن 
مســـــــــؤولون عن أعمارنا فلماذا ُنضيعها ُســـــــــدًى 

هكذا؟!.
ÜÌÜu@�ävœ@b„c

اعتـــــــــاد رجٌل تضييع أوقاته بين اللهو والكســـــــــل 
والخمول، وكان كّلمـــــــــا َحدَّثه أهله أن ُيْقِلَع عن 
حاله تلك التي َخِســـــــــَر بســـــــــببها أعمـــــــــاًال كثيرة 
وأرباحًا طائلة، قال لهـــــــــم: العمُر طويٌل واألياُم 
آتيٌة وسوف أعمل، فحضره الحسن البصري- 
رحمه اهللا - فاعترضه بقوله المأثور: «يا هذا، 
ما ِمْن يوم َيْنَشـــــــــّق فجره إال نادى مناٍد: يا ابن 
آدم، أنا َخْلٌق جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنم 

مني؛ فإّني ال أعوُد إلى يوم القيامة». 
وعند قراءتنا لهـــــــــذا الموقف فإننا نجُد فيه داللة 
واضحـــــــــة على أهميـــــــــة العمر والزمـــــــــن وعمارة 
الوقت بخيـــــــــر العمل، حيث ِإّن كثيرًا من الناس 
ُيَضيِّعون أوقاتهم وأعمارهم ُســـــــــدى، وفي ُطرق 
الغواية والضالل، كما أّن عاّمة الناس َيْحِسبون 
أعمارهم باأليام والشهور والسنوات ، بينما أهل 
الصـــــــــالح والحكمة يحســـــــــبون أعمارهم بصالح 
أعمالهم، التي تنفعهم في دنياهم َوُيَثابون عليها 
في ُأخراهم، وكّل شـــــــــيء َيْفقده اإلنســـــــــان يتعّلق 
األمل بعودته إّال العمر، فإّنه ِإْن مضى ال يعود 
أبـــــــــدًا، لذلك علينا أْن ُنكثـــــــــر من فعل الخيرات، 
كما قال سبحانه وتعالى: {َفاْسَتِبُقوْا اْلَخْيرَاِت َأْيَن 
َما َتُكوُنوْا َيْأِت ِبُكُم الّلُه َجِميًعا ِإنَّ الّلَه َعَلى ُكلِّ 

َشْيٍء َقِديٌر}، وكما قال الشاعر: 
ِمْن ُكلِّ شيٍء إذا َضيَّْعَتُه ِعَوٌض  

وَما ِمَن اِهللا ِإْن ضيَّْعَتُه ِعَوُض  
وٕاذا ُكنَّا قْد َنِســـــــــينا مـــــــــا فعلناه في هذا العام من 
حسناٍت وسيئات، فإّن ربي ال يضّل وال ينسى: 
{َوَيُقولُـــــــــوَن َيـــــــــا َوْيَلَتَنا َماِلَهَذا اْلِكَتـــــــــاِب ال ُيَغاِدُر 
َصِغيـــــــــرًَة وَال َكِبيرًَة ِإال َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا 
َحاِضرًا وَال َيْظِلُم رَبُّـــــــــَك َأَحًدا}، فعلى العاقل أن 
ال َيْأَمـــــــــَن َمْكَر اهللا – عّز وجّل- فهو ســـــــــبحانه 
وتعالـــــــــى يحول بين المـــــــــرء وقلبه، كما جاء في 
الحديـــــــــث  عن عبد اهللا بـــــــــن عمرو بن العاص 
– رضي اهللا عنهما- يقول: (أنه َســـــــــِمَع َرُسوَل 
اللَِّه – صّلى اهللا عليه وسّلم - َيُقوُل: «ِإنَّ ُقُلوَب 
َبِني آَدَم ُكلََّها َبْيَن ِإْصَبَعْيِن ِمْن َأَصاِبِع الرَّْحَمِن 
َكَقْلٍب وَاِحٍد ُيَصرُِّفُه َكْيَف َيَشاُء»، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل 
اللَِّه – صّلى اهللا عليه وسّلم- : «اللَُّهمَّ ُمَصرَِّف 
اْلُقلُـــــــــوِب، َصرِّْف ُقُلوَبَنا َعَلـــــــــى َطاَعِتَك»)، كما 
وأخبر – صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم-  في الحديث 
الشـــــــــريف: ( ِإنَّ َأَحَدُكْم َلَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل الَجنَِّة 
َحتَّى َما َيُكوَن َبْيَنُه َوَبْيَنَها ِإال ِذرَاٌع َفَيْسِبُق َعَلْيِه 
نَّ  اْلِكَتاُب  َفَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر  َفَيْدُخُلَها ، وَا�
َأَحَدُكْم َلَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهـــــــــِل النَّاِر َحتَّى َما َيُكوَن 
َبْيَنُه َوَبْيَنَها ِإال ِذرَاٌع َفَيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب َفَيْعَمُل 

ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة َفَيْدُخُلَها). 
لذلك فإّننا  مطالبون أفرادًا وجماعات ومؤسسات 
ٍة  ودوًال أن نّتقـــــــــي اهللا فـــــــــي أعمارنا، {َولِـــــــــُكلِّ ُأمَّ
َأَجٌل َفِإَذا َجآء َأَجُلُهْم َال َيْســـــــــَتْأِخُروَن َساَعًة وََال 
َيْســـــــــَتْقِدُموَن}، كما يجب علينا أن ُنعلن الصلح 
مـــــــــع اهللا، وأن ُنكثر من أفعال الخيـــــــــر، َوَنْنَأى 
 ، ـــــــــرِّ بأنفســـــــــنا وأهلينا ومجتمعنا عن طريق الشَّ
عسى أن ُتْدركنا رحمة اهللا، {ِإنَّ الّلَه َال ُيَغيُِّر َما 

ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما بَأْنُفِسِهْم}.
ÜÌÜu@Ö˝Ófl@‚b«

جديٌر بنا ونحن نســـــــــتقبل عامـــــــــًا جديدًا، ونوّدع 
عامًا قد انقضى بخيره وشرِّه، أن ندعو اهللا عّز 
وجّل أن يجعل هذا العام خيرًا من ســـــــــلفه، وأن 
يجعل خلفه خيرًا منـــــــــه، فما من يوم يبزغ فجره 
ويسطع ضوؤه، إال ويناديك: يا ابن آدم، أنا يوم 
جديد، وعلى عملك شـــــــــهيد، فاغتنم مني بعمل 
الصالحـــــــــات، فإنِّي ال أعود إلى يـــــــــوم القيامة، 
وما من ليل ُيْرِخي ســـــــــدوله وينشر سكونه، إال 
ويناديـــــــــك: يا ابـــــــــن آدم، أنا ليـــــــــٌل جديد، وعلى 
عملك شهيد، فتزّود مّني بطاعة الرحمن وطلب 

الغفران، فإنِّي ال أعود إلى يوم القيامة. 
وفي الختام: ونحن نقف على أبواب عام جديد 
لنتضرع إلى اهللا ســـــــــبحانه وتعالـــــــــى أن ُيَمتِّعنا 
جميعًا بالصحة والعافية، وأن يصرف عّنا الوباء 
والبالء، وأن يجمع شـــــــــمل شـــــــــعبنا الفلسطيني، 
ـــــــــد كلمته،وأن ُيؤلف بين قلوب أبنائه، وأن  َوُيوحِّ
يحفظه من كل ســـــــــوء، كما ونســـــــــأله تعالى أن 
يكـــــــــون العـــــــــام الجديد عام تحرير المقدســـــــــات، 
وعودة الالجئين، وخروج األســـــــــرى والمعتقلين، 
وٕاقامة دولتنا الفلســـــــــطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف بإذنه تعالى. 
وصّلى اهللا على ســـــــــيِّدنا محمد صلى اهللا عليه 

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

JÚfl˝ç@Ú»∫@—çÏÌ@NÖ
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إنَّ الدنيـــــــــا مزرعة اآلخرة، ونحـــــــــن لم ُنخلق إال 
للعمل الصالـــــــــح والعبادة الَحّقـــــــــة، كما قال اهللا 
إنَّ الدنيـــــــــا مزرعة اآلخرة، ونحـــــــــن لم ُنخلق إال 
للعمل الصالـــــــــح والعبادة الَحّقـــــــــة، كما قال اهللا 
إنَّ الدنيـــــــــا مزرعة اآلخرة، ونحـــــــــن لم ُنخلق إال 

َشْيٍء َقِديٌر}، وكما قال الشاعر: 
ِمْن ُكلِّ شيٍء إذا َضيَّْعَتُه ِعَوٌض  
َشْيٍء َقِديٌر}، وكما قال الشاعر: 
ِمْن ُكلِّ شيٍء إذا َضيَّْعَتُه ِعَوٌض  
َشْيٍء َقِديٌر}، وكما قال الشاعر: 
ِمْن ُكلِّ شيٍء إذا َضيَّْعَتُه ِعَوٌض  

وَما ِمَن اِهللا ِإْن ضيَّْعَتُه ِعَوُض  
ِمْن ُكلِّ شيٍء إذا َضيَّْعَتُه ِعَوٌض  

·‹éΩa@ÒbÓy@ø@o”Ï€a@Ú�Ó‡Ác
إنَّ الدنيـــــــــا مزرعة اآلخرة، ونحـــــــــن لم ُنخلق إال 

َشْيٍء َقِديٌر}، وكما قال الشاعر: 
ِمْن ُكلِّ شيٍء إذا َضيَّْعَتُه ِعَوٌض  
َشْيٍء َقِديٌر}، وكما قال الشاعر: 
ِمْن ُكلِّ شيٍء إذا َضيَّْعَتُه ِعَوٌض  
َشْيٍء َقِديٌر}، وكما قال الشاعر:  Ú�Ó�fl˝çg@pb¶b»�fl
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ا َقَضْيَنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعَلى َمْوِتِه ِإالَّ  -14﴿َفَلمَّ
ا َخرَّ َتَبيََّنِت اْلِجنُّ َأن لَّْو  َدابَُّة اْألَْرِض َتْأُكُل ِمنَسَأَتُه َفَلمَّ

َكاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن﴾:
لم  ذلك  أن  والشك  مات،  حتى  له  عملهم  دام  أي 
يطل وقته ألن مثله في عظمة ملكه، البد أن يفتقده 
دابة  إال  موته  وعرفوا  بالطه  أهل  أشعر  فما  أتباعه، 
سوس  وهي  رفة،  السُّ وتسمى  اَألرضة  وهي  األرض 
ينخر الخشب، ومعنى: من األرض، مصدر َأَرضت 
الّسرفة الخشب أي نخرته، وقد سّخر اهللا لسليمان كثيرا 
من هذه األرضة، فعّجلت نخر عصاه، والمنساة هي 
أن  للناس  تبين  سقط،  أي  خّر  فلما  العظيمة  العصا 
الغيب لما  أنهم يعلمون  الغيب، فلو  الجن ال يعلمون 
بقوا في العذاب المؤلم الشاق، ولعلموا موته بسهولة، 
يعلمون  الجن  أن  في  المشركين  العتقاد  إبطال  وهذا 
الغيب،  بأخبار  يأتيه  جّنا  كاهن  لكل  وأن  الغيب، 

ويسمونه رَئّيًا.
َعن  َجنََّتاِن  آَيٌة  َمْسَكِنِهْم  ِفي  ِلَسَبٍإ  َكاَن  -15﴿َلَقْد 
َبْلَدٌة  َلُه  وَاْشُكُروا  َربُِّكْم  رِّْزِق  ِمن  ُكُلوا  َوِشَماٍل  َيِميٍن 

َطيَِّبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر﴾:
بعد ذكر قصة سليمان جاءت قصة سبإ، لما بين ُملك 
سليمان ومملكة سبإ من االتصال بسبب قصة بلقيس، 
وما كان بين حال أهل سبإ وحال داود وسليمان من 
النعمة  مضادة، فكان داود وسليمان مثاال في إسباغ 
النعمة  لسلب  مثاال  سبإ  أهل  وكان  الشاكرين،  على 
عن الكافرين، وفي هذا موعظة للمشركين إذ كانوا في 
نعمة، فلما جاءهم رسول من اهللا المنعم عليهم يذكرهم 
وأعرضوا  كّذبوه،  غيره،  عبادة  في  ويخطئهم  بربهم، 
المنفرد  المنعم  النعمة على  عن النظر في داللة تلك 
باأللوهية، فهذه القصة تمثيل أمة بأمة، وبالد بأخرى، 
وما في ذلك من فائدة في تدوين التاريخ، وتقلبات األمم 

في أحوالها.
والمعنى: لقد كان لسبإ في حال مساكنهم ونظام بالدهم 
وتقلبها،  األحوال  تبدل  على  وداللة  عالمة  أي  آية، 
وآية على تصرف اهللا ونعمته عليهم، ولكنهم لم يهتدوا 
وجوده  على  دليل  عليهم  وٕانعامه  به،  وأشركوا  بذلك 
السياق،  هذا  في  األمة  على  يطلق  وسبإ  ووحدانيته، 
ودل على بالدهم في آية سورة النمل، ففي مساكنهم 
بعضها  متصل  المثمرة،  باألشجار  ومغترس  جنتان، 
يساره،  على  وما  السائر  يمين  على  ما  أي  ببعض، 
وهي  المدينة  وهذه  ثمارها،  ويجتنون  ظاللها  يتفّيأون 
الجنات  بغابة من  يمينا وشماال  مأرب كانت محفوفة 
يستثمرونها ويصطافون فيها، والمعنى أنهم كانوا أهل 
مدينة  ومأرب  مثمرة،  وأعنابا  أشجارا  مغروسة  جنات 
وتدبير  خبرة،  ذوي  وكانوا  وحضرموت،  صنعاء  بين 
في اختزان مياه األمطار، في مواسم المطر، في السّد 
المناسبة  الحسنة،  والطيبة:  في مأرب،  الواقع  العظيم 
لمزاولها ومستثمرها اشتقاقا من الّطيب، وهو ما تعبق 
منه رائحة منعشة في بلدة لكم طيبة، فاهللا غفور متجاوز 

عن خطاياكم وكفركم إن آمنتم.
َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوَبدَّْلَناُهم  -16﴿َفَأْعَرُضوا 
مِّن  َوَشْيٍء  وََأْثٍل  َخْمٍط  ُأُكٍل  َذوَاَتْي  َجنََّتْيِن  ِبَجنََّتْيِهْم 

ِسْدٍر َقِليٍل﴾:
أي أعرضوا عن االستجابة لدعوة التوحيد بالعود إلى 
عبادة الشمس، بعد أن أقلعوا في زمن سليمان وبلقيس، 
فلعل بلقيس كانت حولتهم عن عبادة الشمس، واألمم 
كانت تتبع أديان ملوكهم، ويقال إن بلقيس لم تعّمر بعد 

سليمان إال بضع سنين.
ولما أعرضوا أرسل اهللا عليهم وأطلق سيل العرم الذي 
كان في سد مأرب، فانهدم واندفع ما فيه من المياه، 
الجفاف  جاء  ثم  وأنعامهم،  أشجارهم  وأتلفت  فأغرقوا، 
جزاء إعراضهم عن التوحيد. والعرم إما أن يكون من 
العرامة أي الكثرة والشدة، وٕاما أن يكون اسما خاصا بهذا 
السيل، الذي كان ينصّب في السد، وللسيول في بالد 
العرب أسماء مثل سيل مهزور، وُمذينيب من السيول 
التي كانت تسقي حدائق المدينة، وقيل إن العرم اسم 
لما بني ليمسك الماء في لغة اليمن والحبشة، وهو ما 
يسمى في لغة أهل الحجاز: المسناة اسم لآللة مشتق 
من سنيت أي سقيت، والمعنى: أرسلنا السيل الذي كان 
مخزونا في السّد وهو سد مأرب العظيم، وكانت في 
اليمن سدود كثيرة لخزن الماء، الذي تأتي به السيول 
ليسقوا  والربيع،  الشتاء  في  األمطار،  نزول  وقت  في 
السيول  ممرات  إلى  يعمدون  والجنات،  المزارع  منها 
بين الجبال، ويبنون سورا من الصخور، بناء محكما، 
يستعملون القاّر في الشقوق بين الصخور، حتى تلتئم، 

فينحبس الماء في السد فإذا امتأل الخزان جعلوا بجانبيه 
جوابي عظيمة يصب فيها الماء الذي يفيض من أعلى 

السد.
هذه  ملوك  أول  اسم  وهو  سبأ،  مأرب  سد  بناء  وبدأ 
يتعهدون  وكانوا  حمير،  ابنه:  فأتّمه  يتّمه  ولم  األمة، 
ويجعلون  سنة،  كل  والترميم  باإلصالح  السدود  تلك 
إلى  الماء  فإذا أرادوا إرسال  للسد منافذ أيضا مغلقة، 
هذا  في  يصب  وكان  نوبات،  على  فتحوها  الجنات 
السد سبعون واديا، وجعلوه بين جبلين، يعرف كالهما 
شاهده  وقد  األيسر،  والبلق  األيمن،  البلق  بالَبَلق: 
الحسن الهمداني ووصفه في كتابه: اإلكليل، من أهل 
القرن الرابع الهجري، كما وصفه الرحالة الفرنسي: أرنو 
يعرف  وال  غالزر،  الفرنسي:  والرحالة   ،1883 سنة 
زمن انهدام هذا السد، فربما خربه عدو لهم، أو بسبب 
ملوكهم بالحروب الداخلية التي شغلتهم الحروب عن 
بالخمط،  تبدلت  الجنات  تلك  فبعد  وصيانته،  ترميمه 

واألثل، والسدر.
وسدر،  وأثل،  خمط،  أشجار  أعطيناهم  فالمعنى: 
عوضا عن جنتيهم، فصارت بالدهم قاحلة ليس فيها 
إلى  اضطروا  حتى  الثمار  ففقدوا  البادية،  شجر  إال 

مغادرة تلك الديار.
الخمط: شجر األراك، ويطلق أيضا على الشيء المّر، 
واألثل: شجر عظيم يشبه الطرفاء، والسدر شجر له 

شوك يشبه شجر العّناب.
الماء  مع  بورقه  يغسل  وأنفعها،  ظال  أكثرها  والسدر 
ذواتي  المأكول.  واألكل:  طيبة،  رائحة  وله  للتنظيف، 

أكل مؤنث: ذو أي صاحب.
ِإالَّ  ُنَجازِي  َوَهْل  َكَفُروا  ِبَما  َجَزْيَناُهم  -17﴿َذِلَك 

اْلَكُفوَر﴾:
بجنتيهم  التبديل  من  إليه  المشار  الجزاء  أي جزيناهم 
جنتين أخريين بسبب كفرهم بعبادة الشمس، وما يجازى 
إال  يجازى مثل جزائهم  الكفور، وهل  إال  الجزاء  ذلك 

الكفور، شديد الكفر.
-18﴿َوَجَعْلَنا َبْيَنُهْم َوَبْيَن اْلُقرَى الَِّتي َباَرْكَنا ِفيَها ُقرًى 
وََأيَّاًما  َلَياِلَي  ِفيَها  ِسيُروا  ْيَر  السَّ ِفيَها  َوَقدَّْرَنا  َظاِهرًَة 

آِمِنيَن﴾:
الرخاء والبهجة وطيب اإلقامة، جاء  لنعمة  بعد ذكره 
البالد،  وعمران  األسفار  وتيسير  األمن،  نعمة  ذكر 
فكانت  الشام،  قرى  هي  فيها  اهللا  بارك  التي  والقرى 
القوافل إذا خرجت من مأرب إلى الشام للتجارة سلكوا 
كلما  الشام،  مشارف  إلى  الحجاز،  ثم  تهامة،  طريق 
قطعوا مرحلة وجدوا قرية لالستراحة والتزود، ويحتمل 
أن هذه القرى الظاهرة بناها سكانها على الطريق بين 
مأرب ودمشق، لالنتفاع بنزول القوافل بينهم، واشتراء 

ما يحتاجونه من السلع والثمار.
إليها عند كل  يأوون  بناها أهل سبإ  أنها  كما يحتمل 
مرحلة من مراحل أسفارهم، وحفروا فيها اآلبار، وجعلوا 
وضعه  ما  جملة  من  ذلك  ويكون  يحفظها،  من  فيها 
القوافل،  على  واألمن  الحضارة،  أسباب  من  ملوكهم 
ومن كان قربها من المنازل يتعاملون مع القوافل بما 
تعالى  اهللا  إلى  وٕاسنادها  حاجاتهم،  من  فيه  يرغبون 
طيبة  تربة  لهم  وخلق  بناءها،  للناس  الملهم  هو  ألنه 
تتوفر محاصيلها على حاجتهم، فيبيعونها لبالد أخرى، 
ومعنى «ظاهرة» أنها متقاربة يتراءى بعضها لبعض 
على  مبنية  كانت  إذا  بعد،  عن  للسائر  تظهر  أو 
مرتفعات فيشاهدها المسافر فال يضل طريقه بمعالمها، 
المدن فهي في ظواهرها، ومنه  أنها ظاهرة خارج  أو 
قولهم: نزلنا بظاهر المدينة الفالنية أي خارجها، أو في 
ضاحيتها، أو أن ذلك كناية عن كثرة المدن، حتى إن 

القرى كلها ظاهرة منها.
ومعنى تقدير السير في القرى: أن أبعادها على تعادل، 
تقديرا  وأبعادها،  القرى  في  السير  مسافات  قدرنا  أي 
يسيرون  بجعلهم  التكوين،  أمر  اهللا  وأمر  متعادال، 
يسيرون صباحا  فكانوا  بينها،  يسيرون  والمعنى  فيها، 
ويسيرون  ويقيلون،  فيها  فيريحون  قرية  تعترضهم  ثم 

المساء ويبيتون في أخرى.
النهار،  في  منهم  األمن  إلى  أحوج  ليال  والمسافرون 

ولذلك بدئ بالليالي لالهتمام واالمتنان.
َأنُفَسُهْم  َبْيَن َأْسَفاِرَنا َوَظَلُموا  -19﴿َفَقاُلوا َربََّنا َباِعْد 
َذِلَك  ِفي  ِإنَّ  ٍق  ُمَمزَّ ُكلَّ  َوَمزَّْقَناُهْم  َأَحاِديَث  َفَجَعْلَناُهْم 

َآلَياٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر﴾:
وتيسير  القرى،  بتقارب  عليهم  النعمة  اهللا  أتّم  أن  بعد 
سلبها  أسباب  بهم  فحلت  وبطروها  كفروا  األسفار، 
عنهم، ويظهر أنهم قالوا هذا القول جوابا عن عظات 

بتلك  عليهم  أنعم  اهللا  بأن  منهم،  والصالحين  أنبيائهم 
الرفاهية، فهم أجابوا بهذا القول إفحاما لدعاة الخير، 
َذا  هَٰ َكاَن  ِإن  اللَُّهمَّ  َقاُلوا  ْذ  {وَا� قريش:  كفار  قال  كما 
َماِء  َن السَّ ُهَو اْلَحقَّ ِمْن ِعنِدَك َفَأْمِطْر َعَلْيَنا ِحَجارًَة مِّ
المعنى  }[األنفال/32] ويزيد هذا  َأِليٍم  ِبَعَذاٍب  اْئِتَنا  َأِو 
وضوحا «وظلموا أنفسهم»بعد قولهم ذلك، أي فأعقبوا 
أطلق  النفس  ظلم  فإن  واإلشراك،  النعمة  بكفران  ذلك 
بكثرة على اإلشراك باهللا، أو أنهم قالوا ذلك في حال 
الكفران  لسببين:  العقاب  هذا  فكان  ألنفسهم،  ظلمهم 
والثاني  أحاديث،  فجعلهم  استئصالهم  إلى  أدى  الذي 
كفران النعمة في تقارب البالد، فأدى إلى تمزيقهم كل 

ممزق، وتفريقهم في مختلف األقطار.
ولم يكونوا مؤمنين حتى يحمل ذلك على الدعاء، كما 
فعل بعض المفسرين خطأ، فيما يظهر، فإن قلنا إنهم 
مؤمنون باهللا ودعوه بهذا الدعاء، فسألوا اهللا أن تزول 
تلك القرى العامرة، ليسيروا في الفيافي الخالية، والمعنى: 
ربنا أبعد بين أسفارنا، فإنهم تذمروا من ذلك العمران، 
أي  للنعمة  بطر  وهذا  بعدا،  القرى  تزداد  أن  وطلبوا 
اجعل البعد بين أسفارنا، وباعد بين السفر والسفر من 
أسفارنا، ومعناه: اإلبعاد بين مراحل أسفارهم، ومعنى: 
«َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث» لم يبق منهم أحد، فصار وجودهم 
فأبادهم اهللا، حين تفرقوا بعد  في األخبار والقصص، 
سيل العرم، فكان ذلك سببا في فنائهم، وفي التغرب 
الطرقات،  في  عليهم  المصائب  وتسلط  األرض،  في 
وتحدث  فهلكوا  مسموعة،  أخبار  إلى  ذواتهم  وانقلبت 
الناس عنهم، ودخلوا في خبر كان، مما من شأنه أن 
يتحدث به الناس لغرابته. والتمزيق هو التقطيع، ومعناه 

هنا التفريق لجماعتهم شذر مذر.
قبيلة  أصاب  الذي  التفريق  إلى  تاريخية  إشارة  وهذه 
سبأ، ومفارقة وطنهم بسبب خراب سد مأرب، وقحولة 
األرض، ضربت به العرب المثل، فقالوا: تفرقوا أيدي 
والمعنى  الطريق،  معناها:  هنا  واليد  يد،  جمع  سبإ، 
أنهم ذهبوا مذاهب شتى، وطرقا عدة إلى أقطار أخرى 
عشرة  إلى  تنقسم  عظيمة،  سبأ  قبيلة  وكانت  عديدة، 
وأنمار،  واألشعريون،  ومذحج،  وكندة،  األزد،  أفخاذ: 
وبجيلة، وعاملة، وهم: خزاعة، وغسان، ولخم، وجذام، 
فالستة األولى تفرقوا في اليمن، ولحقت األزد بعمان، 
بيثرب،  والخزرج  واألوس  مكة،  في  بتهامة  وخزاعة 
ولحقت غسان ببصرى والغوير من بالد الشام، ولحقت 

لخم بالعراق، فتشتتوا في األرض.
وذكر الصفتين: صبار، وشكور، إلفادة تخلق المؤمن 
على  والشكر  المكاره،  على  الصبر  وهما  بخلقين، 
فبطروها،  النعمة  يشكروا  لم  المتفرقون  والقوم  النعم، 
ولم يصبروا على ما أصابهم من زوالها، فعمهم الجزع، 
على  واضحة  داللة  اآلية  وفي  ديارهم،  من  وخرجوا 
أن تأمين الطرق وتيسير أسباب المواصالت، وتقريب 
نعمة  األرزاق،  وجلب  المنافع  تبادل  لتيسير  البلدان، 
حقا  كان  كله  ذلك  أجل  من  شرعي،  ومقصد  إلهية 
على والة أمور األمة السعي جهدهم في تأمين البالد، 
وحراسة السبل، وتيسير السفر، وٕاقرار األمن، في سائر 
نواحي البالد، بمختلف الوسائل، وكان ذلك من أهم ما 
تنفق فيه األموال، وكان حقا على أهل العلم والدين، أن 
يرشدوا الحكام واألمة إلى طريق عمارة البالد، وتنمية 
الثروة والثقافة، فقد افتقرت األمة إلى األعمال، وسئمت 

األقوال.
وأهملت الطاقات االجتماعية فخملت، وذهبت فعاليتها 
وخمدت، فجاء الضعف والتخلف والتبعية، فعلى شباب 
األمة الجد في العلم، والبحث، والعمل إلنقاذ األمة من 

الهوان.
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اإلنسان بال طموح وال أمل وال عمل وال إنجاز  
ليس إال رقما من األرقام الصماء، مثله مثل 
أي قطعة من األثاث أو قطعة أثرية. والكثير 
من البشـــــــــر عمروا هذه األرض حتى جاوزوا 
المائة من العمر، وحصدوا أرقاما قياسية في 
كونهم أطول الناس عمرا في وقتهم أو بلدهم، 
لكن ليس لهم إنجاز يذكر، وال يعرف الواحد 
منهم إال أنه عّمر طويال، وعمره ليس بيده وال 
من سعيه وكده. ويوجد من تجده في األربعين 
من عمره أو أقل من ذلك، بحيث كان إنجازه 

شاهدا عليه في أرجاء المعمورة...
يقول الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه الذي 
عنوانـــــــــه: (أفق أخضر للنجـــــــــاح واالنجاز): 
«حينما نتحدث عن مسألة االنضباط الذاتي 
فإن قسما من الناس يعتقدون أننا نتحدث عن 
شـــــــــيء يتصل بمعاقبة الـــــــــذات أو تقييدها أو 
تجاهل حقوقها، وبعضهم ينظر إلى االنضباط 
الذاتي على أنه نوع من الحرفية أو الجمود أو 
التكلس أو النقـــــــــص في المرونة... وهذا كله 
غيـــــــــر دقيق، وال يعبر عن جوهر المصطلح، 
إذن ما الذي نريده منه وما أهمية اكتســـــــــاب 
هذا المعنى في حياتنا الشخصية، إن التدين 
الحق يرســـــــــم صورة زاهية وبليغة لالنضباط 
الذاتي، إنه يجعل المســـــــــلم يقوم بالكثير من 
األشـــــــــياء ويكف أيضا عن الكثير من األمور 
في المنشـــــــــط والمكره والرخاء والشـــــــــدة بطيب 
نفس، وٕان تطبيق السنة في حياة المسلم يعني 
يقظـــــــــة الوعي نحو التفاصيـــــــــل، والقدرة على 
السيطرة على األهواء والرغبات، ولكن مشكلة 
الكثير من الملتزمين، أنهم لم يستطيعوا تعميم 
هذا المعنى علـــــــــى حركتهم اليومية، كثيرا ما 
يجدون أنفســـــــــهم بعيدين عن االنجاز العملي 
وعن المثابرة على أداء العمل الشـــــــــاق، وهذا 
ما أدى بالطبع إلى انخفاض إنتاجية اإلنسان 

المسلم على نحو مخيف..».
االنضباط الذاتي مع ما نصبو إليه من أفكار 

وقيم، ســـــــــواء أتعلق ذلك بحياتنا ككل، أو ما 
ننجزه من إبداع وأفكار وتخطيط للمســـــــــتقبل، 
أو إلـــــــــى أبنائنا وما نطمـــــــــح له نحن وهم من 
العيـــــــــش الكريم، في ظل هـــــــــذا العالم المملوء 
بالتناقضات، أو ممن حولنا فهي تكون على 
شـــــــــكل تســـــــــطير أهداف على المدى القصير 
والبعيـــــــــد، ومراعاة مواطـــــــــن الضعف والقوة، 
وتأجيل مـــــــــا يجب أن يؤجل، وتقديم ما يجب 
أن يقدم.. وٕان تربية أبنائنا على كل ما ذكرنا 
آنفـــــــــا، قد يمنح لهم في المســـــــــتقبل العديد من 

األمور تتجلى في هذه النقاط: 
-1 تعليمهـــــــــم أنهم ملزمـــــــــون بالقيام بالواجب 
وتأديـــــــــة األمر:﴿ وََأْحِســـــــــُنوا ِإنَّ اللَّـــــــــَه ُيِحبُّ 

اْلُمْحِسِنيَن﴾[البقرة: 195].
-2 شعورهم برضا النفس، وطمأنينة القلب، 
وانشراح الصدر؛ نتيجة وضوح الرؤية عندهم 

فيما يطمحون إليه مستقبال.
-3 إرساء فكرة تفوقهم هو خدمة لهم ولوطنهم 

ونهضة األمم.
-4 الوعي بحقيقة الحياة، وطبيعة اِإلْعمار، 

ومقومات االستخالف.
-5 اهتمامهـــــــــم وانشـــــــــغالهم بمعالي األمور 
وفضائلهـــــــــا، واالنصراف واالبتعاد عن رديء 

األعمال وَسْفسافها.
موح  -6 تعزيـــــــــز التفكير اإليجابي لديهم والطُّ
التفاؤلي، بالقدرة والتمكُّن من التطوير والتطور 

في مجاالت عدة .
-7 فتح نوافذ وآفـــــــــاق، وتربية عقول ونفوس 
الناشئة على اإلبداع واالختراع واالبتكار في 

كل المجاالت وعلى جميع األصعدة.
هـــــــــذا ما نحتاج إليـــــــــه اليوم مـــــــــع أبنائنا آباء 
وأمهات المســـــــــتقبل، عند إحساســـــــــهم بعظم 
المســـــــــؤولية الملقاة عليهم، وزرع استشـــــــــعار 
المراقبة واستحضار المشـــــــــاهدة من اهللا عز 
وجل في قوله تعالى: ﴿ َوُقِل اْعَمُلوا َفَســـــــــَيرَى 
اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُســـــــــوُلُه وَاْلُمْؤِمُنوَن َوَســـــــــُتَردُّوَن 
ـــــــــَهاَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم  ِإَلـــــــــى َعاِلِم اْلَغْيِب وَالشَّ

َتْعَمُلوَن﴾[التوبة: 105].

بذلك نسهم في تكوين إنسان على درجة عالية 
من االنضباط األخالقي، والوعي بمسئوليته 
قبل دينـــــــــه، وثقافته، ووطنه الصغير، ووطنه 
الكبير، وأمته اإلســـــــــالمية، والعالم اإلنساني 

أجمع.
إن مفتـــــــــاح خالص األمة مما هي فيه اليوم، 
كامن في عقولنا وما تحمله نفوسنا إلدراك ما 
يحمل الغد من معارك والبحث في سبل تربيتنا 
ألبنائنـــــــــا، ومدى وعينا، ويشـــــــــهد لذلك أقوال  
رئيس وزراء ســـــــــنغافورة سابقًا (لي كوان يو - 
Lee Kuan Yuw) : (اصنعوا اإلنسان قبل 
أي شيء، أمنوا المرافق والخدمات ثم اجعلوه 
يستخدمها بطريقة حضارية ونظيفة، وأعيروا 
تفاصيل الحياة اليومية كل االهتمام). (الدول 
تبدأ بالتعليم، وهذا ما بدأت فـيه عندما استلمت 
الحكم فـي دولة فقيرة جدا، اهتممت باالقتصاد 
أكثر من السياســـــــــة، وبالتعليم أكثر من نظام 
الحكم، فبنيت المدارس، والجامعات، وأرسلت 
الشباب إلى الخارج للتعلم، ومن ثم االستفادة 
من دراســـــــــاتهم لتطوير الداخل السنغافوري). 
(لقد جعلت سنغافورة خضراء، ونظيفة، على 
الرغم من ضيق المســـــــــاحة التي ال تتعدى الـ 
600 كلم مربع، فشجعت على نشر محالت 
الزهور بدل المســـــــــاحات الخضراء الشاسعة 
مثل مـــــــــا هي فـي شـــــــــنغهاي). (ال أعتقد أن 
طريق الديمقراطية تؤدي إلى التنمية، بل أرى 
أن البلد يحتـــــــــاج إلى النظام أكثر من حاجته 

إلى الديمقراطية).
فكل أقوال هذا الرجل الذي يعتبر المؤســـــــــس 
الحقيقي لسنغفورة، التي كانت عبارة عن جزيرة 
آسيوية صغيرة، معدومة اإلمكانيات، محدودة  
المساحة، إلى دولة يصل فيها الدخل السنوي 
للمواطـــــــــن إلـــــــــى: ثالثين ألف دوالر، تشـــــــــير 
كلها إلـــــــــى أن البلدان تحتاج لكي تنهض من 
كبوتها إلى االنضباط وتقديم االقتصاد على 
السياســـــــــة، واالهتمام بالتعليم والتركيز عليه، 

أكثر من نظام الحكم ذاته...
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التوازن األسري بين األزواج ضرورة حتمية لنجاح حاضر 
بينهما  فالعالقة  تليها،  التي  واألجيال  األبناء  ومستقبل 
لتصل  تخصصه  دائرة  في  كل  وظيفي  تكامل  عالقة 
للتوازن ثم االستقرار قال تعالى {وما خلق الذكر واالنثى 

* إن سعيكم لشتى}[الليل: 3-4].
إن تكامل األسرة يستند على قواعد وأساسات يقوم عليها 
وذلك من خالل عمل منهجي موجه، فهي شروط حتمية 
فهي  والبعيدة،  القريبة  بأبعادها  سيرها  ضمان  لتحقيق 
المسؤولة عن حماية مسيرتها مسيرة التحدي في كل ما 

يواجهها من عقبات.
األسر بخير ما ثبتوا وحافظوا على تكاملهم، فهذا األخير 
ال يأتي بالصدفة والحظ، بل يخلق له مناخا لتنمو فيه 
األفكار الراجحة للتطبيق العملي له، فالمقومات الضرورية 
العقدي  البناء  طريق  عن  تكون  األخير  لهذا  الموصلة 
في  اإلسالم  برسالة  واالرتباط  بالعزة  اإلحساس  المتين، 
التعاون  القول والفعل،  المنشط والمكره، األمانة وتشمل 
ويكون على الطاعات واجتناب المنهيات، االنسالخ من 
الكبر وتحقيق التواضع، إذا تأملنا في كل تلك الفضائل 
مفيدة  أنها  لعرفنا  وقيمتها  الحياة  معاني  في  المتمثلة 
الخواطر،  وجبر  القلوب  تأليف  في  للتماسك  ومقوية 
العالقة بين الرجل والمرأة عالقة تكامل يتضح من خالله 
االثنين في تواصل األسرة،  لمساهمة   الحقيقي  المعنى 
والنهار،  الليل  المزاوجة،  على  قائمة  الطبيعية  فالحياة 

الذكر واألنثى ..الخ.
العناية  (إن  اهللا:  رحمة  عليه  باديس  ابن  العالمة  قال 
بالرجل تستلزم العناية بالمرأة شقيقته في الخلقة والتكليف 
وآثاره  حياته  باديس  ابن  والحياة).  البيت  في  وشريكته 

الدكتور عمار طالبي أطال اهللا في عمره .
إن رضا المولى تبارك وتعالى هو األصل والمبتغى، وال 
أظن أن هناك أرفع وأرقى من هذه العبارات التي خاطب 
مودة  بينكم  {وجعل  قائال:  التكامل  هذا  العزة  رب  بها 
ورحمة} [الروم: 21]. {...هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 

..}[البقرة: 187].
طابع  ذات  وأسس  ومفاهيم  قيمة  له  رباني  تشريع  إنه 
إيجابي بين الضمير والعقل يرتفع بنا إلى المثالية الكاملة 
يكشف  األرض،  ألهل  السماء  لقوانين  العدالة  فهم  من 
من  عبادة  فلكل  والطهر،  والحماية  االندماج  مقدار 
العبادات التي شرعها المولى تبارك وتعالى لعباده أجمل 
الجانب  ينتصر  خاللها  فمن  السلوك،  تنظيم  في  األثر 
وهكذا  المفلس،  المادي  الجانب  على  األسمى  الروحي 
عندما تترابط األجزاء وتتم الصياغة، فطبيعة سير األسر 
مادام لها مصير مشترك وهدف واحد فإنها تحتاج أكثر 
معانيه  وأنبل  مقاصده  أعلى  في  لألسلوب  غيرها  من 
ترميم  من خالل  ثباتها  لحماية  وٕادراك  وعي  عن  نابعا 

التصدعات وٕاصالح الواجهات.
سديدة  مبادئ  دون  األسر  عاشت  إذا  الحياة  قيمة  فما 
على  تحقيقه  يتوقف  هذا  كل  فمستقبل  رشيدة،  وأحكام 

جهود الجميع، فالعبرة هي بيد اإلنسان وعقل اإلنسان.
اإلسالم  إلى  األسر  مستوى  رفع  أجل  من  التكامل   •
والمساهمة في إزالة العثرات التي تعيقها فالحريصون على 

القدوة داخلها ينشدون دائما مزيدا من إضاءة الطريق.
لحاضر  المعاصرة  التحديات  رفع  أجل  من  التكامل   •
ومستقبل خال من معارك الجزئيات إدراكا لقضايا األمة 
المهمة، من خالل ترتيب األولويات لضرورات المرحلة.

• التكامل من خالل تعاون أفرادها لتعميق االتفاق على 
الثوابت التي ال مجال للريب فيها من خالل تفقد األساسات 
اعتمدت عليها  التي  والمرتكزات  للبنايات  التي وضعت 

حتى تستطيع أن تحدث التفاعل المطلوب.
• التكامل ال يمكن أن يتعثر وٕان اعتراه اضطراب في 
مرحلة أو أخرى إذا ارتفع المستوى السلوكي والفكري بين 
افراده، فهو مجرد غبار على الزجاج سرعان ما ينقشع 

شيئا فشيئا ليعود لطبيعته.
• بيت يسود التكامل أفراده لهو البيت السعيد حقا وهو 
الخلية الصالحة التي تقدم كل ما هو مفيد ونافع لمجتمعها 
إنها قيمنا نسعى لها جميعا وأنت معنا من أجل تصدير 

هذه الركيزة لمن حوالينا حتى تعم الجميع.
قال شاعر الحكمة أبو الفتح البستي رحمه اهللا: 

ازرع جميال ولو في غير موضعه                     
فال يضيع جميل أينما زرعا  
إن الجميل وٕان طال الزمان به                          
فليس يحصده إال الذي زرعا  

@Ô„aÜœ@Ú‰fle@N@c

الّسيد ســـــــــانتا كلوز تحّية وبعد: 
كنُت صغيرًا عندما ســـــــــمعُت بَك 
أّول مرّة، أخبرونـــــــــي أّنَك تدخُل 
البيوَت من مداخنها حامًال كيس 
ألعـــــــــاب، فتمنيُت مـــــــــن كّل قلبي 
أن ألتقيـــــــــَك، وبالفعـــــــــل انتظرتَك 
تلـــــــــك الليلة أن تهبـــــــــط علّي رغم 
أّن بيتنـــــــــا ليس فيه شـــــــــيمينيه وال 
مدخنة! حتى أني لـــــــــم أنتبه أن 
سطح البيت ال يّتسع لتركن عليه 

عربتَك وأيائلَك!
المهـــــــــم أنَك لم تـــــــــأِت، فاعتقدُت 
أّن ما منعَك إال هذه األســـــــــباب 

اللوجستّية التي ال تتوفر لدينا!
فأخبـــــــــرُت المعلمة التـــــــــي حّدثتنا 
عنَك كيف قضيُت ليلتي محّدقًا 

إلى الّسقف 
فقالت لي: سانتا ال يهبُط إال من 

المداخن! 
وألنـــــــــي كنُت طويل لســـــــــان منذ 
نعومة أظافري قلُت لها: البيوت 
التـــــــــي فيهـــــــــا مداخـــــــــن ال يحتاج 

أطفالها مزيدًا من األلعاب!
قالت:  ثم  بدهشـــــــــٍة  إلّي  فنظرْت 
لســـــــــانتا رســـــــــالة وضعها  اكتْب 
في جوربـــــــــك وأخبـــــــــره عن هذه 

المالحظة!
فقـــــــــررُت أن أكتب إليـــــــــَك فعًال، 
ولكني لم أجـــــــــد جوربًا ليس فيه 
ثقـــــــــب لدّي فعدلُت عـــــــــن الكتابة 

إليك!
تلك،  المثقوبة  الجوارب  ليلة  في 
طلبُت من أمي أن تشـــــــــتري لي 
هدّية، هي أيضًا قّديسة، ولكنها 
قّديســـــــــة حقيقية وليســـــــــت مثلك، 
تصلـــــــــي كثيـــــــــرًا، وتقـــــــــرأ القرآن، 

وتدخل البيوت من أبوابها!
فقالت لي: سأشتري لك لعبة بعد 

أسبوع
فسألتها: وِلَم بعد أسبوع؟

فقالت: ألننا ال نتشّبه باآلخرين 
سألتها: من هم اآلخرون، الذين 

في بيوتهم مداخن 
فقالـــــــــت: ال، اآلخرون هم الذين 
يؤمنون أن سانتا موجود، وينزل 

من المداخن 
فســـــــــألتها: ومـــــــــاذا عـــــــــن العربة 

واأليائل؟
جبريل  عن  وحّدثتني  فابتسمْت، 
يأتـــــــــي إلى مكـــــــــة، ويأخذ محمدًا 
صلى اهللا عليه وسلم على البراق 
إلى بيت المقدس، وحّدثتني عن 
الّسالم  آدم عليه  المعراج، وعن 
في الّسماء األولى، وعن إبراهيم 
عليه الّسالم في الّسماء الّسابعة، 
وعن موسى عليه الّسالم ُيساهم 
لتكـــــــــون الصلوات خمســـــــــًا بدل 
خمســـــــــين ألننـــــــــا ال نطيق! ومن 
يومهـــــــــا آمنُت بالبـــــــــراق وكفرُت 

بأيائلك!

كبرنا بما يكفي يا سانتا، وتوقفنا 
عـــــــــن الّنظر إلى الّســـــــــقف، ألّن 
الشـــــــــيء الجميـــــــــل الوحيد الذي 
سينزل من أعلى هو عيسى عليه 
الســـــــــالم ! لن ينزل من المدخنة 
وٕانما من السماء، ولن ينزل في 
بيوتنا وٕانما عند المنارة البيضاء 
في دمشق، وأنه لن يحمل يومها 
كيس ألعاب وٕانما رمحًا ليقتل به 
الّدجـــــــــال، فوقتها لن يكون هناك 

وقت للعب!
كبرنا بما يكفي يا ســـــــــانتا لنعرف 
أّن المسيح عليه السالم لنا وليس 
لكـــــــــم، وٕاال لنزل في الفاتيكان أو 
فـــــــــي ســـــــــانت بطرســـــــــبرغ! كبرنا 
بما يكفي لنعـــــــــرف أن أيائلكم ال 

الذي نراه  الوحيد  الشيء  تطير، 
في سمائنا هو طائرات األف 16 
والســـــــــوخوي التي جعلت أطفال 

حلب يطيرون 
كبرنا بما يكفي لنعرف أّن الروم 
هم الروم ولو صار عندهم اتحاد 
أوروبـــــــــّي، وأّن الُفرس هم الُفرس 
ولو كّفوا عن عبادة النار! كبرنا 
بما يكفـــــــــي لنعرف أنكم كّذابون، 
ألّن طفل بيت لحم ال يرضيه أن 

ُيقتل أطفال غزّة!
ال تـــــــــأِت إلينا يا بابا نويل فمعبر 
رفـــــــــح مغلق، وبيوتنـــــــــا ليس فيها 
مداخن، وداريا لم يبَق فيها بيوٌت 
أصًال، واألطفال في خيم اللجوء 
التركية ال  على الحدود السورية 
يحتاجون ألعابـــــــــًا وٕانما بطانيات 
كـــــــــي ال يقتلهم البـــــــــرد فقد مات 

ُعمر 
وّفر عليك عناء رحلتك، وال ُتتعب 
أيائلك، فلن ننتظرك، ســـــــــُنحّدث 
أوالدنا عن جبريل والبراق، وعن 
عيســـــــــى ابن مريم حامًال رمحه 
ال  الحقيقييـــــــــن  القديســـــــــين  ألن 
ُيوزّعون األلعاب على األطفال، 
وٕانمـــــــــا ُيحاربون الّدجالين ليعيش 

األطفال بسالم
________

أ - ادهم شرقاوي 
من كتاب وٕاذا الصحف ُنشرت

›ÌÏ��������„@bibi@�aâà������� �«
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îb„ä”@âÎÜ”@Nc@Z@ÖaÜ«g@Âfl

نظم المكتب الوالئي لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين 
وشعبة  األغواط  لوالية 
وبالتنسيق  الرمل  حاسي 
لوالية  الصحة  مديرية  مع 
األغواط وبمساهمة الجمعية 
األغواط  لوالية  الطبية 
الطب  أخالقيات  ومجلس 
الخواص  للصيادلة  والنقابة 
الجمعة  يوم  األغواط  فرع 
القافلة_ ديسمبر   25

والتي  الطبية_الخيرية 

باشرت عملها منذ الصباح 
بالعيادة المتعددة الخدمات: 
ببليل،  محمود  صيادي 
ببوزبير  العالج  وقاعة 
الفحوصات  في  والمتمثلة 
وخاص)  عام  الطبية(طب 
واإلرشادات مع حملة التبرع 
على  األدوية  وتوزيع  بالدم 

المحتاجين .
أحيا  فكأنما  أحياها  ومن 

الناس جميعا.

ÚÓj�€a@7®a@Ú‹œb”@·ƒ‰m@¬aÏÀ˛a@ÚÌ¸Î@Új»ë

@äÁb�€a@ÉÓí€a@Újnÿfl@·‹énm@Ú‹ÓéΩa@Új»ë
@!a@Èªâ@ìÌaäç

يوم  المسيلة  بوالية  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  تسلمت 
الجمعة 25 ديسمبر 2020 مكتبة الشيخ الطاهر سرايش -رحمه 
والتي  بالمسيلة  الجمعية  مكتبة شعبة  إلى رفوف  لتضاف  اهللا - 

ستفتح أبوابها قريبا بإذن اهللا تعالى .

¯œaÖ@ıbnë@Ú‹ª@ø@—Ó�éi@Ú‡‹»€a@ÚÌÜ‹i@Új»ë
والفقيرة  المعوزة  األسر  تعيشها  التي  الصعبة  الظروف  ظّل  في 
الكساء  إلى  هؤالء  وحاجة  القارس  البرد  حيث  الشتاء  فصل  في 
والفراش والغذاء بادرت شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزئريين 
فيها  جمعت  مساعدات  قافلة  تنظيم  إلى  بسطيف  العلمة  ببلدية 
من المحسنين أهم الحاجيات التي تخفف عن الفقراء ما يعيشونه 
من ظروف صعبة، وللحفاظ على كرامة هؤالء المحتاجين كانت 
الشعبة توصل المساعدة إلى باب البيت دون تصوير للفقراء بل 
وّثقت الحملة بالتصوير دون إظهار المحتاجين كون ذلك سيؤذيهم 

ويجرح مشاعرهم. 

@¥Ó€ÎÜ€a@fiÖbjn€aÎ@Úœä»Ωa@ÚÓ»�∫@@‚äÿm@@Êbé‡‹m@Új»ë
عمال بقول الرسول -صلى اهللا عليه وسلم -: «ال يشكر اهللا من ال 
يشكر الّناس» تم  تكريم الدكتور حسام كريب رئيس جمعية المعرفة 
والتبادل الدوليين بأوروبا وافريقيا وضيوفه الكرام من طرف المكتب 
العظيم  الدور  على  الجزائريين  المسلمين  العلماء  لجمعية  الوالئي 
مساعدة  في  كورونا  جائحة  أثناء  الجمعية  هذه  به  قامت  الذي 
المستشفيات الجزائرية، كما نحيي رفاقه الدكتور أحمد أبدي من 
تلمسان ممثال  موريتانيا والدكتور منور سيدي محمد من جامعة 

جمعية المعرفة والتبادل الدوليين .

ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@k» �í€@fibñm¸a@ø@ÒâÎÖ
نظمت لجـنة العالقات العامة في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
األستاذ  العلماء  لجمعية  الوطني  المكتب  رئيسها عضو  بإشراف 
الدكتور  البروفيسور) نورالدين عدوان لقاء تكوينيا افتراضيا مثمرا 
لجمعية  الوالئية  الشعب  لفائدة  ولذلك  «االتصال»،  موضوع  في 
العلماء المسلمين الجزائريين (من مختلف واليات الوطن) وقد تم 

اللقاء يومي الجمعة والسبت 25و26 ديسمبر 2020. 
وثرية،تسمح  مفيدة  كانت  التجربة  أن  تؤكد  االنطباعات  وأولى 
بتنظيم لقاءات (تكوينيةـ  وتنظيمية ) مستقبال بين أعضاء الشعب، 
فضاء  في  المتاحة  التواصلية  التقنيات  عبر  المختلفة  اللجان  أو 

النت. 

@paÜ»Ωa@Âfl@bËnñy@‚˝nç¸@ÒÏ«Üfl@ÚÓ»‡¶a@k» �ë
ÚÓj�€a

لإلغاثة  الوطنية  اللجنة  به  تقوم  الذي  اإلغاثي  العمل  إطار  في 
مواجهة  جهود  وضمن  الجزائريين،  المسلمين  العلماء  بجمعية 
ثانية  بحملة  العلماء  بجمعية  اإلغاثة  لجنة  تقوم  كورونا  فيروس 
لتوزيع المعدات الطبية بالتعاون مع جمعية جزائريون متضامنون 
في الخارج مثل تلك التي قامت بها مع بداية انتشار الوباء ووزعت 
كمية  وصلت  وقد  التنفس،  على  مساعد  2500جهاز  خاللها 
المعدات الطبية قبل أيام قادمة من خارج الوطن بعد التسهيالت 
التي قدمتها الجهات المختصة، وتدعو الجمعية كل الشعب الوالئية 
على المستوى الوطني االتصال بلجنة اإلغاثة ألخذ حصتها من 

المعدات الطبية لتوزيعها على المستشفيات. 

ÚÌÏi6€a@paÜ‰é€a@òÏñ¢@Ê˝«g
لكــل شعب جمعية العلماء على المستوى الوطني ولكل من يرغب 

في الحصول على سندات الجمعية التربوية. 
- نرجو من إخواننا في الشعـب الوالئية التي لم تأخذ بعد حصــّتها 
من السندات التربويـة التي تم إعدادها لمدارس ونوادي الجمعيـة 
أن تبادر باالتصال باإلخوة في لجـنة التربية، أو بمصلحة التوزيع 
الشـعبة  إلى  إمكانية توصيلها  السندات، علما أن  للحصول على 

متوفرة. 
كما يمكن للراغبين والراغبات (من خارج الجمعية) الحصـول على 
السندات الخاصة بالمستوى التحضيري(5 و6 سنوات) والمستوى 
التمهيدي (4 و5 سنوات) بالتواصل مع الشعب الوالئية، أو بلجنة 

التربية جزاكم اهللا كل خير .
مالحظة: هناك ثماني سندات جاهزة.. 

Òäñn´@âbjÅc

«خير الّناس أنفعهم للّناس».
التي  اإلغاثية  القافلة  شعار  ذلك  كان 
 28 الخميس  هذا  صبيحة  انطلقت 
بلديتنا  قرى  لتشمل  2020م،  ديسمبر 
الحمام  وتبقارت  الشعبة  قرية  من  بداية 
وقوشبي ولقريقرة وجر الزقارة ثم الحمام 
بقرية  انتهاء  بودريد  وبعدها  وتاغديرت 
ذلك  بعد  ثم  اللّٰه  بفضل  وهذا  لحسانة، 
فضل سواعد الشباب الخّير الذي عّودنا 
اقدامه وتفانيه في الخير وحبه له. حيث 

قاموا بجمع وتوزيع مايلي:
1/ أضرفة مالية بقيمة 60 مليون وهذا 
قبل أسبوع من اليوم.2/ 41 مدفأة بقيمة 

82 مليون.
 15 بقيمة  الغاز  تركيب  مسالك   3/

مليون.
4/م 20بطانية بقيمة 4 ماليين.
5/م 20 زاورة بقيمة 3 ماليين.

6/10 مواقد بقيمة 3 ماليين.
7/ فايونس وسيراميك بقيمة 4 ماليين.

8/ بريك ورمل بقيمة 1مليون.
9/ خزانة بقيمة  3ماليين.

9/7/ أبواب بقيمة 3.5 مليون.
ليكون مجموع الحملة 174.5 مليون

من  ساهم  من  لكل  موصول  فالشكر 

التي  الحملة  هذه  في  -بعيد  أو  قريب 
تهدف إلى إغاثة الّناس وسد حاجاتهم، 
حاجيات  هناك  أن  مدركون  أّننا  غير 

أخرى سنلتفت إليها قريبا إن شاءاهللا. 
التعاون  باب  لفتح  دعوتنا  نجدد  كما 
أخرجت  جمعية  خير  مع  والتكاتف 

للّناس. 

Ú‰mbi@ÚÌ¸Î
@Ò7‘–€a@äç˛a@ÒÜˆb–€@Êb‡Ó‹ç@Ôç@Ö¸Îc@ÚÌÜ‹i@Új»í€@ÚÓqbÀg@Ú‹œb”

تحت شــــــعار : نتجــــــدد وال نتبدد ، 
غايتنا إيصال الخير لألمة كلها

احتضنت والية مستغانم يوم السبت 
02جانفـــــــــي2021 فعاليـــــــــات اللقاء 
الجهـــــــــوي الســـــــــنوي لشـــــــــعب الغرب 
الجزائري والجنـــــــــوب الغربي للجزائر 
بحضور وفد مـــــــــن المكتب الوطني 
الرئيس  الشـــــــــيخ  يتقدمهم  للجمعيـــــــــة 
الدكتور عبد الرزاق قسوم وبإشراف 
عضو المكتب الوطني المراقب العام 
للجهة الشيخ قدور قرناش وبمشاركة 
عشـــــــــر شـــــــــعب والئية، وذلك بنادي 
الشيخ الطيب العقبي ببلدية حجاج، 
حيث تناول اللقاء جملة من القضايا 
ذات الصلة بسير الجمعية وتحسين 
األداء، ولنا عودة بأكثر تفاصيل عن 

اللقاء في العدد القادم.

@èflb®a@Ï‰é€a@ÏË¶a@ıb‘‹€a@Ü‘»m@¥Ìäˆaå¶a@¥‡‹éΩa@ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫
N&bÃné∂@ÔiäÃ€a@lÏ‰¶aÎ@äˆaå¶a@läÃ€a@k»í€

ÚÌå»m
ببالغ الحزن واألســـــــــى تلقت عائلة "رخيلة "  نبأ وفاة Ü€aÏ€a الحنون 
والغالـــــــــي "Ü��‡™@Ú‹ÓÅâ" المدعو "بوبكر" ابن عمر، عن عمر يناهز 

60 سنة بالجزائر العاصمة.
وعلى اثر هذا المصاب الجلل تطلب عائلته و كل من يعرف الفقيد 
وعائلته ان يدعـــــــــوا له بالرحمة والمغفرة ، راجيين من المولى العلي 

القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه.
َلى رَبِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي  نَُّة اْرِجِعي ا� يَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمئِ "َيـــــــــا أَ

ِفي ِعَباِدي وَاْدُخِلي َجنَِّتي"
ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g
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اللغة العربية هي لغة الجمال والحســـــــــن والبيان، 
إن لم نقل هي الجمال نفســـــــــه، والحسن وتمامه، 
والبيـــــــــان وآلته، طالما لم يشـــــــــب لفظها تحريف، 
أو يمـــــــــس معناها حيف، ونطقها لحن وزيف في 
إخراج الكلـــــــــم عن مواضعه، والبعد عن مراميه، 
فهـــــــــي بحق لغة إفضاء واقتضـــــــــاء، ولغة جمال 
وصياغة وتعبير وأداء، وهندسة وبناء، وجدلية 
فكـــــــــر وٕاغناء، فهي بحق معين ال ينضب وكنز 
ال يفنـــــــــى، تلك اللغة التي تغـــــــــّزل بها كثير من 
الشعراء، ومن أبرزهم شاعر النيل والبيان حافظ 

إبراهيم في قوله:
أنا البحر في أحشـائه الـدُّر كامٌن 

  فهل سألوا الغوّاص عن صدفاتي
َوِسـَعُت ِكتاَب اهللا َلفـظًا وغايـًة 

وما ضاَقت عن آي به وِعـظـــــاِتي   
و صبري شماس:

لغـة حبـاها اهللا حرفًا خـــالدًا 
فتضوعت عبقًا على األكوان   

وعلي الجارم:
يا ابنة الضاِد أنِت سـرٌّ من الحسن 

  تجلـّى على بني اإلنســان
وعثمان قدري: 

هللا درُّ لسـان الـضـاد منـزلـًة 
  فيها الهدى والندى والعلـم ما كانا

وأمير الشعراء أحمد شوقي:
إّن اّلذي مـأل اللــغات محاسًنا 

  جعَل الجماَل وسرّه في الضـــّاد
فـــــــــال غرو أنها اللغـــــــــة التي تشـــــــــعرك باالنتماء 
الفســـــــــيح؛ وجماله وخلود مجـــــــــده، فاللغة العربية 
بشـــــــــعرها ونثرهـــــــــا وتعابيرها البديعـــــــــة وكنوزها 
النفيسة وٕابداعاتها وتجلياتها؛ يحقق بها العربي 
طموحـــــــــه وأشـــــــــواقه، ويفضي عليهـــــــــا من غدق 
روحه ووجدانه، وروية فكره وأحالمه، وتصوراته 
للطبيعة ومهجتهـــــــــا، ومرائي الكون وزينة الحياة 
وبهجتها، ولهذا وجب التمّســـــــــك بها، باعتبارها 
رمـــــــــزا للوجود العربي، ومفاخرا ألمجاده، وذخيرة 
ألبنائـــــــــه، فهي  الحضارة في أســـــــــمى معانيها، 
والعلوم في شـــــــــتى مبانيها، والوطن حين يغيب 
معنـــــــــى الوطن، والّتاريخ حيـــــــــن يغادر صانعوه، 
والجغرافيا حيـــــــــن يُحاول المســـــــــاس بخرائطها، 
والحقوق حين ُيداس على شرعيتها، إنها الَموئل 
لكل شـــــــــارد من أبنائهـــــــــا، والوطن الذي ليس لنا 
ملجآ ســـــــــواه، والقلب الذي ال نســـــــــتفيق إال على 

نبض هداه.
فهي اللغـــــــــة التي أوصى بتعلمها الخليفة العادل 
عمر بـــــــــن الخطاب - رضي اهللا عنه وأرضاه- 

في مقولة نسبت إليه: 
’‘تعّلمـــــــــوا العربية فإنها ُتنبـــــــــت العقل وتزيد في 

المروءة‘‘.
وهي اللغة التي قال عنها المستشـــــــــرق الفرنسي 

رينان:
«من أغرب الُمْدِهَشات أن َتنبت تلك اللغة القومية 

وتصل إلى درجة الكمال وســـــــــط الصحارى عند 
أمة من الرُّحل، تلك اللغـــــــــة التي فاقت أخواتها 
بكثرة مفرداتهـــــــــا ودقة معانيها، وحســـــــــب نظام 
مبانيهـــــــــا، ولم ُيْعَرف لهـــــــــا في كل أطوار حياتها 
طفولة وال شيخوخة، وال نكاد نعلم من شأنها إال 
فتوحاتهـــــــــا وانتصاراتها التي ال ُتَبارى، وال نعرف 
شـــــــــبيهًا بهذه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملة 
مـــــــــن غير تدرج وبقيت حافظـــــــــة لكيانها من كل 

شائبة«.
وهي اللغة التي قال عنها الثعالبي:

«اللغـــــــــة العربية خير اللغات واأللســـــــــنة، واإلقبال 
علـــــــــى تفهمها من الديانة، ولـــــــــو لم يكن لإلحاطة 
بخصائصها والوقـــــــــوف على مجاريها وتصاريفها 
والتبّحر في جالئلها وصغائرها إال قوة اليقين في 
معرفة اإلعجاز القرآني، وزيادة البصيرة في إثبات 
النبـــــــــوّة، الذي هو عمدة األمر كلـــــــــه، لكفى بهما 

فضًال يحسن أثره ويطيب في الدارين ثمره».
والتي قال عنها الرافعي:

ت إال كان  »ما ذّلت لغُة شعٍب إال ذّل، وال انحطَّ
أمره في ذهاٍب وٕادباٍر، ومن هذا يفرُض األجنبيُّ 
المســـــــــتعمُر لغَته فرضًا على األمِة المستعَمرَة، 
ويركبهم بها وُيشعرهم َعَظَمته فيها، وَيسَتلِحُقُهم 
من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكامًا ثالثًة في عمٍل 
واحٍد: أما األوُل: فحْبُس لغتهم في لغِتِه ِســـــــــجنًا 
مؤبدًا. وأما الثاني: فالحكُم على ماضيهم بالقتل 
محوًا ونسيانًا. وأما الثالث: فتقييُد مستقبلهم في 
األغالِل التي يصنُعها، فأمرهم من بعِدها ألمرِِه 

َتَبٌع ...».

لذلك فـــــــــإن اللغة مظهر من مظاهـــــــــر التاريخ. 
والتاريخ صفة األمـــــــــة، كيفما قلَّب أمر اهللا، من 
حيث اتصالهـــــــــا بتاريخ األمة واتصال األمة بها 
وجدتها الصفة الثابتـــــــــة التي ال تزول إال بزوال 

الجنسية وانسالخ األمة من تاريخها.
وهـــــــــي اللغـــــــــة التي قـــــــــال عنها الفرنســـــــــي وليم 

مرسيه:
«العبـــــــــارة العربية كالعـــــــــود، إذا نقرت على أحد 
أوتاره رنت لديك جميع األوتار وخفقت، ثم ُتَحرَّك 
اللغـــــــــة في أعماق النفس من وراء حدود المعنى 

المباشر َموكبًا من العواطف والصور».
وهي اللغة التي تغزّلت بها يوما فقلت:

 أهدهـــــــــد الليل كي ينام علـــــــــى مرآى محياك... 
حتى يصحو النهار على مغرم رمقته عيناك ... 
وليس لي في االشتهاء سوى تقاسيم حروفك إذ 
افترشـــــــــت بساط صفح فما أحالك ... ؟ هللا درك 
... هللا درك كيـــــــــف أبدعت فـــــــــي قدٍّ ُموجز ليس 
له سابق ســـــــــواك...كم فتنت قبلي من الهائمين 
في شـــــــــآبيب الحّب فما أغراك...؟ فما أغراك؟ 
وكـــــــــم َقطعُت من األعمار واألســـــــــفار وليس لي 
دون العبور تأشيرة لوال رضاك...كم ارتويُت من 
لبِن نهٍد مُحلَّى بنغِم شـــــــــهيٍّ ونبر َشذاك...؟! كم 
عانقـــــــــُت ألفًا وياًء وما اكتفيـــــــــت من بنات فكر؛ 
حباك ... !؟ وكم حلمُت طائرا في ســـــــــماك...؟  
ومـــــــــا ســـــــــهدُت يوما إال ونـــــــــار الجـــــــــوى توريها 
شـــــــــفتاك... وما عشقُت هوى إال وأفناه هواك...  
وما رمُت ألجلك حروفا إال وكان القصيد والقفي 

مرعاك...

Ú���€˝��¶a@Ú��jybï@Òä���öy@ø
@ÚflaÏm@âÏëb«@OÖ

  

رؤية عميقة
وفخُر الرواية الثاني أنها مؤسسة على قاعدة من 
الفلسفة، ورصيد من المعرفة، فهي مكتنزة بالرؤية، 
والتحليل  اإلنساني،  بالموقف  بالثقافة،  مدّبجة،  

النفسي، والتأمل الفكري، والحكمة البشرية.
الحياة  في  فلسفة  صاحب  الروائي  يكون  حين 
يهب  المعرفة،  من  ورصيد  النظر  في  ومذهب 
الحكي،  ولذة  الشكل  لعبة  من  أوسع  أفقا  روايته 
وعمقا أحفل باللذة المعرفية ونشوة الفكر. ويمنحها 
تأشيرة إقناع بالجدوى وٕامتاع بالمعرفة ال تمنحها 
الروائي  أسعفت  وقد  ذلك.  إلى  المفتقرة  الرواية 
األمراض  طب  في  وتخصصه  المتنوعة  ثقافته 
من  ذلك  على  يدل  بما  روايته  فحفلت  العقلية، 
ألوان الثقافة لغويًة وأدبية، تاريخية وشعبية، نفسية 
وفكرية، ومن صفحات التحليل السياسي والنفسي 
والفكري، وٕان على حساب تقنيات السرد الروائي 

في مواضَع كثيرة.
كانت خطة المؤلف هي الفهم والتفهم والتعاطف 
وأطراف  كلها  الشخصيات  مع  المستطاع  قدر 
لمأساة  كلّي  فهم  سبيل  في  جميعها،  الصراع 
وتنوير  المأساة  تحليل  مهمته  كانت  الجزائر. 
العقل بأسرارها، وتحرير الوجدان من ركام األحقاد 
ال  الفن  بطريق  ولكن  بها،  علقت  التي  واألوهام 
الخطابة أو التأريخ أو الفلسفة، إذ الفن أقدُر على 
ومرونة  النفوس،  إلى  مدخله  لطف  بحكم  ذلك 

مخالجته للعقول من باب المشاعر.
ترك الروائي شخصياته تتكلم لتكشف عن جذور 
أفكارها ودوافع أفعالها والمسالك شبه الحتمية التي 
ُتسلك فيها مشاعرُها وأحالمها في طريق يفقد فيها 
اإلنسان إنسانيته، والقلب وجدانيته، فال يبقى سوى 
أشالء  تتفّجر  والقتل  االنتقام  ونوازع  الحقد  نوازغ 

في كل مكان.
أّما «اإلرهابي» قائد كتيبة األهوال «أبو البراء» 
فهو ابن نشأة ريفية بائسة جاهلة، وتدّين مختل لم 

يأخذ حظه من التوازن والذكاء والذوق، ثم صادف 
لم  سلطة  لدى  والقمع  والفساد  الطغيان  منظومة 

يكن يهمها سوى استمرار امتيازاتها. 
لقد كان مهيأ بحكم خيباته زمن الطفولة والشباب 

ألن يأخذ له وظيفته المناسبة في الجبل: 
الذي  الزائد  الباكالوريا وتدّينه  «جّرت عليه خيبة 
وضعه في مواجهة مجتمعه، وذهاب جاهه ومكانته 
في البيت والحي والمسجد، بعد أن تحولت صورته 
العاطل  إلى  المأمول  الطالب  من  الناس  في 
المطرود، ومن اإلكبار إلى االحتقار، ومن القدوة 
إلى الشذوذ، فلم يعد نادرا أن يغضب عليه أبوه 
النابي ما ال يحب وال  الكالم  أو أن يسمعه من 
يشتهي أمام أمه وٕاخوته، بل وأمام الجيران، مما 
عند  تارة  البيت،  خارج  والمبيت  للغضب  يدفعه 
خّالنه  عند  ساهرا  أخرى  وتارات  خاالته،  إحدى 
البيوت  المطرودين من  الحظ  وأترابه من عاثري 
المطبخ بعد أن غدت  الرقاد في  العراء بدل  في 

غرفة النوم الوحيدة ال تسعه وٕاخوته األربعة.
وجد هؤالء األتراب في أبي البراء العزاء والسلوى، 
تردد،  دون  تدّينه  في  فاتبعوه  والمأوى،  والراحة 
تدّين سهل للفهم بسيط في االلتزام، يوائم نفسياتهم 
وما فيها من عدوانية وخصومة، حتى إذا قويت 
شباب  وجد  عودها،  واشتد  اإلسالمية  الصحوة 
حول  والتفوا  الناجحون،  فريقين:  أنفسهم  المدينة 
والراسبون،  وشيخها،  القرية  إمام  أحمد  الشيخ 
واألشرطة  الكتب  معهم  البراء  أبي  حول  والتفوا 
والجزائر  وسطيف  السعودية  من  تأتيهم  التي 

العاصمة.» (ص25-26)
هذه صورة وافية عن شطر من المأساة في جذرها 
فيها  يمتزج  صورة  الكالحة.  وثمرتها  المتهيء 
التفسير النفسي والتوثيق السياسي لتيارين مختلفين 
من تيارات الصحوة اإلسالمية كالهما كان وقودا 
للمأساة التي هيأ لها ُمخرج المسرحية نتيجة مدمرة 

ُمرّة على التيارين كليهما وعلى الوطن برمته.
و«منير»..  أحمد»  «الشيخ  يمثله  اآلخر  التيار 
العقل،  في  والرجاحة  الدراسة،  في  النجاح  تيار 
التدّين،  في  واالعتدال  التصرف،  في  والحكمة 
واإلخالص للدين، والوفاء لإلسالم واألمة، والتوازن 

بين العقل والعاطفة، وٕايثار الحق والمنفعة العامة 
ذهب ضحية  الذي  التيار  والغريزة.  الهوى  على 
صدقه واعتداله وذكائه وتوازنه، إّما على يد القتلة 
من ٌمخرجي المسرحية المأساة كما حصل للشيخ 
الذي  التيار  الجبل:  شركاء  يد  على  وٕاّما  أحمد، 
تقوده العاطفة الهوجاء، والحقد األعمى، والتدّين 

المختل، والجهل المرّكب، والشجاعة الحمقاء!
الموقف ألبي  المرافعة عن  المؤلف فرصة  يمنح 
البراء ممثل هذا التيار. يمنحه الفرصة فيبدو على 
نقتلهم  لم  «إن  الحجة:  قوة  من  قليل  غير  قدر 
والعلمانية  للكفر  دار  إلى  البالد  هذه  سيحّولون 
يدعون  لماذا  لقلبه..  البراء  أبو  يقول  واإللحاد! 
حين  عنها حيصا  يحيصون  ثم  الديمقراطية  إلى 
يفوز اإلسالم في االنتخابات؟ أليس اإلسالم رحمة 
للعالمين؟.. كيف يّدعون اإلسالم ثم يكون قانون 
االنقالب؟..  بعد  يقّرونه  قانون  أول  هو  التبني 
على  هي  الحقيقية  حربهم  أن  يعني  هذا  أليس 

اإلسالم ال على اإلرهاب؟» (ص29)
أعمق  وللمأساة جذرا  آخر،  للصورة شطرا  ولكّن 
وأقدر على االنتشار وأخطر. في الجانب اآلخر 
شباُبه  ُيخرم  الذي  الجندي  ذلك  مأساة  تنتصب 
غايتها سوى  يعرف  ال  عمياء  في حرب  الغض 
الُمخرج. يخاطبه الراوي متعاطفا معه متأسفا على 

مأساته: 
«نم قرير العين!.. ستذهب إلى رب ودود رحيم، 
وتقف بين يدي الملك العدل الذي ال ُيظلم عنده 
يقبل  أن  يحب  وهو  أعذارك  له  ستقّدم  الجنود.. 
في  تافها  بيدقا  كنت  إنك  له  ستقول  األعذار.. 
وٕادبارا،  إقباال  يحّركونك  الكبيرة  الشطرنج  رقعة 
يمينا وشماال لتقتل أو تموت فداء للمخرج المفّدى 
الجبان، وأنك لم تكن تملك إال أن تستجيب لنداء 
الخدمة العسكرية وٕاال واجهك الحبس أو الضياع.. 
بدون الخدمة أنت محكوم عليك بالضياع وبالخدمة 

أنت محكوم عليك بالموت..» (ص14)
هو  أو  المأساة.  صورة  من  ضروري  جزء  هو 
قد  المأساة  من  لوجه  السياسي  التحليل  من  لون 
الطرفين.  من  ضحاياها  قراءته  في  يضطرب 
وهناك جزء آخر نجده عند المالزم سمير. سمير 

الذي ال يريد للحرب أن تنتهي:
«والحق أن سمير ال يريد لكل هذا أن ينتهي، ألم 
تعد بيده القوة والثروة بعد أن كان خالي الوفاض 
ال ُيؤبه له؟.. ألم يعد هو يحيي ويميت؟! ألم يعد 
يأمر وينهى في الجموع؟ ألم يعد يرى في عيون 
رفع  مجرد  من  حتى  يستحي  كان  الذين  الرجال 
في  به  مرورهم  عند  الخوف  وجوههم  في  بصره 
الحواجز، أو عند وقوفهم بين يديه في المداهمات، 
ويقرأ فيها الرجاء الصامت أن يعطف عليهم ويمّن 
عليهم بإطالق أرواحهم مع أنهم لم يرتكبوا جرما 
وال أتوا خطأ، وهو يتعّمد أن يطيل اللحظة حتى 
يتذّوق النشوة؟ ألم يعد يسب ويشتم وال أحد يقول له 
«احشم» كما كانوا يقولون له وهو غالم يفع يلعب 
واألعراض  الرقاب  يملك  يعد  ألم  الطرقات؟  في 
واألموال ويدخل بيوت الناس، بل وغرف نومهم، 
دون استئذان وال معترض عليه، وهو الذي كان 
ُيطرد هو وأترابه من أرصفة الدور حين يجلسون 
بالليل؟..  أو  الظهيرة  يلعبون «الدامة» في وقت 
وال  والمتاع  المال  من  له  حال  ما  يأخذ  يعد  ألم 

مستنكر أو شاك؟..» (ص69).
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ال ينتقصك إال من عرف قدرك!!!
روي أن العزيز بن المعز الفاطمي أرسل رسالة لمحمد بن أبي مروان األموي األندلسي يشتمه فيها ويسبه، 

فلما قرأها هذا األخير كتب على ظهرها: «أما بعد، قد عرفتنا فهجوتنا ولو عرفناك ألجبناك. والسالم» 
وأعادها له. فلما وصلت الرسالة للمعز غضب وندم وقال: يا ليتني لم أشتمه، فقد شتمت نفسي!!!.

ı˝ö–€a@—ˆaäü@Âfl

ÚÌÏj„@paäÌà§ َعـــــــــْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو -رضي اهللا
عنهما - َأنَّ النَِّبيَّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَسلََّم - َقاَل: «َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن 
ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة 
ِمْنُهنَّ َكاَنْت ِفيـــــــــِه َخْصَلٌة ِمْن النَِّفاِق 
َذا  َحتَّى َيَدَعَها؛ ِإَذا اْؤُتِمـــــــــَن َخاَن، وَا�
َذا  َذا َعاَهَد َغَدَر، وَا� َحدََّث َكـــــــــَذَب، وَا�

َخاَصَم َفَجَر».
[رواه البخاري ومسلم]. 

عن أَنَس ْبَن َمالِـــــــــٍك -َرِضَي اللَُّه َعْنُه -، 
َيُقوُل: َقاَل َرُســـــــــوُل اللَِّه َصلَّـــــــــى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَســـــــــلََّم: «َمْن َخَزَن ِلَساَنُه، َسَتَر اللَُّه َتَعاَلى 
َعْورََتُه، َوَمْن َكـــــــــفَّ َغَضَبُه، َكفَّ اللَُّه َعزَّ 
َوَجـــــــــلَّ َعْنُه َعَذاَبُه، َوَمِن اْعَتـــــــــَذَر ِإَلى اللَِّه 

َتَعاَلى، َقِبَل اللَُّه ِمْنُه ُعْذرَُه».
[مجمع الزوائد]
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والعداوة لها طرفان هي «بينك وبينه». 
فاآليـــــــــة موجهة لك ولـــــــــه؛ وعندما تقبل 
النفوُس المتعادية على كلمات الرحمن 
وتتمّثلهـــــــــا فـــــــــأّي الطرفين شـــــــــرع بذلك 
الدفع الحســـــــــن وبأحســـــــــن ما عنده فاز 
بثـــــــــواب المبادرة من اهللا تعالى و«الحظ 
العظيم»، ال ينقصها ذرة أن لم يستجب 
الطـــــــــرف اآلخر؛ بينما تكبر المشـــــــــكلة 
مع قســـــــــوة القلوب، وهجر تدبر كتاب 
اهللا، في زمن طغت فيه أســـــــــباب غياب 
التخالق بخلق حسن! ويسوء األمر في 
العداوات بيـــــــــن األرحام؛ وهذا التصالح 
مع السيئة وأهلها ينطبق على اإلساءات 
الشخصية العامة، وليس على محاربة 
العقيدة وفتنة المؤمنين عنها «فأما في 
هذا فهو الدفع والمقاومة بكل صورة من 
صورها أو الصبر حتى يقضي اهللا أمرا 

كان مفعوال»
وٕان مصدر العداوة، أو ما ســـــــــاءك، قد 
يكون عبوسًا أو كلمة جارحة؛ وأعرف 
من نسي أصل الشـــــــــقاق إذ تسأله بعد 

ســـــــــنوات من قطع الرحم فتجده ال يذكر 
أصل المشـــــــــكلة!! وقد تنبع اإلســـــــــاءة 
من طريقة الكالم من تشـــــــــدق وتفيهق 
أو فجـــــــــور في الخصام؛ ويشـــــــــتد أذاها 
بحضـــــــــور أناس يؤلم وجودهم أو يضر 
بالمتخاصميـــــــــن، أو لتناقل صورة غالبا 
غير دقيقة عما تـــــــــم: (غيبة- نميمة- 
ســـــــــخرية واستهزاء)، وأســـــــــوأها البهتان 
واالفتـــــــــراء!.. وكلها مـــــــــن المنهي عنه 

بالنص القرآني أو النبوي!

{b� �:b�– �”�c @ �lÏ�‹�” @Û�‹ �« @ �‚�c @ �Êe �ä�‘�€a @ �ÊÎ�ä�i �Ü�n�Ì @ �̋ �œ�c}
ــــــي الحياة: أن أترفع عن الســـــــــفاهات، وأن أتعالى  *علمتن
عن التافهات، فمن نذر نفســـــــــه ألعلى المهمات، يتسامى 

على الجراحات. 
ــــــي الحياة: أن من الناس من يعيش لنفســـــــــه ومن  *علمتن
يعيش لهمه، فإذا حاد األخير عن قصده، خرج عن مساره 

ودربه. 
ــــــي الحياة: أن الجبال ال تهزهـــــــــا العواصف، وأن  *علمتن
الجوزاء ال تنالها القواصف، ففي عدم االكتراث أو االنشغال 

راحة للبال. 
* علمتني الحياة: أن السحاب 
الـــــــــكالب، وفي  ال يضيره نبح 
تجاوز اللـــــــــوم والعتاب، مكرمة 

ألولي األلباب. 
ــــــي الحياة: أن أحرص علـــــــــى صفاء القلب، ففي  *علمتن
ذلك مرضاة للرب، وفي االنشـــــــــغال بالخلق مؤشـــــــــر للبعد 

والغلق. 

Òb����Ó��z��€a@Ú����çâÜ���fl@Â���fl

%bÀ@!a@Üj«@Zc@

قال تعالى: ﴿وال تستوي الحسنُة وال الّسيئُة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوٌة كأنه وليٌّ حميم (34) وما ُيَلّقاها إال الذين صبروا وما ُيلّقاها 

إال ذو حظٍّ عظيم(35)﴾ [سورة فصلت] 
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جاء اهتمام مســـــــــتر رءوف باإلسالم 
ودراســـــــــته لإلســـــــــالم متأخرة بالنسبة 
برغم  األخـــــــــرى،  والعقائد  لألديـــــــــان 
إقامتـــــــــه في بعض البـــــــــالد العربية؛ 
وكان أول تعرُّف له عليه عن طريق 
قراءاته لترجمٍة للقرآن الكريم وضعها 
(رودويـــــــــل)، إال أنه لـــــــــم يتأثر بها؛ 
ألنهـــــــــا لم تكن ترجمة أمينة صادقة، 
وكان شأنها في ذلك شأن كثير من 
الترجمـــــــــات المماثلة، التي يشـــــــــوبها 
الجهل أو األغراض العدائية، والتي 

صدرت بعدة لغات أجنبية. 
غير أنه -لحسن حظه - التقى بأحد 
دعاة اإلســـــــــالم المثقفين المخلصين 
الذين يتقدون حماًســـــــــا له، وٕاخالًصا 
فـــــــــي تبليغـــــــــه للناس، فقـــــــــام بتعريفه 
بعـــــــــَض حقائق اإلســـــــــالم، وأرشـــــــــده 
المترجمة لمعاني  النسخ  إلى إحدى 
القرآن الكريـــــــــم، ترجمها أحد العلماء 
المســـــــــلمين، وأضاف إليها تفســـــــــيرًا 
واضًحـــــــــا مقنًعا ُبنـــــــــي على المنطق 
والعقل، فضًال عن توضيح المعاني 
الحقيقية التي تعجز عن إبرازها اللغة 
اإلنجليزية، كما أرشـــــــــده إلى بعض 
الكتب اإلسالمية األخرى التي تتسم 
بالصدق والبرهان الساطع، فأتاح له 
كل ذلـــــــــك أن ُيكوِّن فكرة مبدئية عن 
حقيقة اإلســـــــــالم، أثـــــــــارت رغبته في 
االســـــــــتزادة من المعرفة به وبمبادئه 
وأهدافه عن طريق المصادر العلمية 

غير المغرضة. 
وقد أكدت صالته ببعض الجماعات 

اإلسالمية، ودراســـــــــته ألحوالهم عن 
َكَثٍب مدى تأثير اإلسالم في سلوكهم 
وروابطهم؛ فتأكَّدت بذلك في نفســـــــــه 
فكرته المبدئية عن عظمة اإلسالم، 

فآمن به كل اإليمان.
أما لماذا أســــــلم هذا المستشــــــرق 

اإلنجليزي؟
فيصـــــــــف تجربته العتناق اإلســـــــــالم 

حيث يقول:
«ذات يوم من عام 1945م ُدعيت 
من بعض األصدقاء لمشاهدة صالة 
العيـــــــــد، وتناول الطعام بعد الصالة، 
فكانـــــــــت تلـــــــــك مناســـــــــبة طيبة ألرى 
عـــــــــن قرٍب ذلك الحشـــــــــد الدولّي من 
المسلمين، ال تجد فيهم تعصًبا قومي�ا 
أو عرقي�ا… هناك قابلت أميرًا تركي�ا 
وٕالى جـــــــــواره كثير مـــــــــن المعدمين، 
جلسوا جميًعا لتناول الطعام، ال تلمح 
في وجوه األغنياء تواضًعا مصطنًعا 
أو تكلًفا وتظاهرًا كاذًبا بالمســـــــــاواة، 
كذلك الذي يبدو على الرجل األبيض 
في حديثه إلى جاره األسود، وال ترى 
بينهم من يعتزل الجماعة أو ينتحي 
فيهـــــــــا جانًبا أو ركًنا قصي�ا، وال تلمح 
بينهم ذلك الشعور الطبقي السخيف 
الذي يمكن أن يتخفى وراء أســـــــــتار 

مزيفة من الفضيلة». 
«ويكفيني أن أقول بعد تفكير وتدبُّر: 
إنني وجدت نفسي تلقائي�ا أهتدي إلى 
اإليمان بهـــــــــذا الدين بعد دراســـــــــتي 
جميع األديان األخرى المعروفة في 
العالم دون أن يشـــــــــد انتباهي، ودون 

أن أقتنع بأيِّ ديٍن منها». 
ثم أشاد بأخالق المسلمين وسماحتهم 
وكرمهم، وأشار إلى قدرة اإلسالم على 
عالج مشـــــــــكلة التفاوت االجتماعي 
والصراع الطبقي بقوله: «لقد سافرت 
إلى أقطار كثيرة في أنحاء المعمورة 
شرقها وغربها، وأتيحت لي الفرصة 
ألرى كيف يســـــــــتقبل الغريب في كل 
مكان، وأن أعرف أين يكون إكرامه 
أول مـــــــــا يخطر لي على البال، وأن 
يكـــــــــون الُعرف األول هـــــــــو (التحري 
عنـــــــــه وعـــــــــن المصلحـــــــــة أو الفائدة 
التـــــــــي قد تأتي من مســـــــــاعدته)، فلم 
أجد من غير المسلمين َمن يدانيهم 
في اســـــــــتقبال الغريـــــــــب والحفاوة به 
انتظار  وٕاكرامه والعطف عليه دون 
مقابـــــــــل، أو دون توقـــــــــع مصلحة... 
ومـــــــــن الناحيـــــــــة االقتصادية نجد أن 
وحدها  اإلســـــــــالمية هي  الجماعات 
التـــــــــي أزالت الفوارق بيـــــــــن األغنياء 
والفقـــــــــراء بطريقة ال تدفع الفقراء إلى 
قلب كيان المجتمع، وٕاثارة الفوضى 

واألحقاد». 
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بعـــــــــد أن اختارت األنظمة العربية الوظيفية سياســـــــــة 
االســـــــــتجابة والخضوع للمشروع االستعماري الغربي، 
والتســـــــــليم بفرض منطقه في إدارة العالم، رأينا شعوًبا 
أخرى، تصنع تحالفات وتكتالت سياسية واقتصادية، 
إلزاحة السيطرة الغربية، والتمكن من االستقالل الذاتي 
بعيدًا عن الهيمنة والتســـــــــلط المعهود في السياســـــــــات 
الغربية تجـــــــــاه دول العالم؛ كّل ذلك يتّم بالتصالح مع 
الشعوب، وٕابراز اإلرادات الوطنية الخالصة، انطالقًا 
من فرض سياســـــــــات التحديث ومكتســـــــــبات الّنظرية 
السياســـــــــية فـــــــــي إدارة الدولة الحديثـــــــــة، حيث تتحّول 
السلطة الفعلية في هرم الدولة إلى أداة تسيير للحكم، 
تحكمها تقاليد التـــــــــداول على الحكم، وليس جماعات 
مالكة لزمام الدولة ومقدراتها تتصرف فيها كما تشاء 
وتريد، كما هو الشأن في بلداننا العربية، التي أسميها 
أنظمة ما قبل الدولة الحديثة، حيث المجال السياسي، 
تطبعه الرؤية التسلطية العصاباتية التي تدير شؤون 
الدولـــــــــة بالمـــــــــزاج والمصالح الجماعاتيـــــــــة الضاغطة 
والمتحكمة فـــــــــي مفاصل الدولة كلها، ولو كان األمر 
غير ذلك لما استطاعت األنظمة المطّبعة مع الكيان 
الصهيوني، أن تخرج عن إرادة شعوبها وتفرض اتفاقًا 
تدرك مســـــــــبقًا أنه مرفوض شـــــــــعبيًا، لكنها تفعل ذلك 
استجابة لوظيفتها األساســـــــــية؛ وهي التبعية المطلقة 
للمشـــــــــروع االستعماري الغربي الذي ظّل يحافظ على 
عروشـــــــــها، ويحميها من كّل محـــــــــاوالت التغيير التي 
عرفتها المجتمعات العربية منذ االستقالالت الوطنية، 

رغم ظلمها واستبدادها وفشلها في غدارة الدولة. 
لم يبق من الصراع العربي الصهيوني، إّال روح خافتة 
تســـــــــري في جســـــــــد األمة العربية واإلسالمية، وتذكر 
األجيال بمهمتهـــــــــا الحضارية تجاه القضية المركزية، 
انطالقا من ذلك المخـــــــــزون الديني الذي ظّل يحافظ 
على كيان األمة، بالرغم من النكسات والخيبات التي 
عرفناهـــــــــا في تاريخنا الحديـــــــــث والمعاصر، وٕاذا كان 
الصـــــــــراع مع الكيان الصهيوني في صورته المعهودة 
منذ زرع هذا في فلسطين، لم يعد حاضرًا في الخطاب 
الفكري العربي المعاصر، بســـــــــبب السياسات العرجاء 
التي تسربت إلى مجاالتنا السياسية والثقافية، وانتهجها 
البعض منـــــــــا، خضوعًا لإلرادات الدوليـــــــــة، فإنَّ بنية 
هذا الخطاب لـــــــــم تعد تملك -أيضا- صالبة اإلقناع 
والتأثير التي عهدناها فـــــــــي الخطاب الفكري العربي 
فـــــــــي ســـــــــبعينيات وثمانينيات القـــــــــرن الماضي، حيث 
كانت الحياة الثقافية تعجُّ بمفردات المقاومة والممانعة 
تجاه المشـــــــــروع الليبرالي االمبريالي الغربي، تجد ذلك 
واضًحا في األدب والفكر والفن والمسرح، ولم يخترق 
هـــــــــذا الواقع إّال ما أقدم عليه الســـــــــادات عام 1979 
بإجـــــــــراء اتفاقيات كامب ديفيد، التي لم توصف يومها 
إّال بالخيانـــــــــة والخروج عن الصـــــــــف العربي المنخرط 
فكرًا وســـــــــلوًكا فـــــــــي الصراع مع الكيـــــــــان الصهيوني، 
أنظمة وشـــــــــعوبًا، وٕاذا كّنا اليوم -كّل الشعوب العربية 
- نســـــــــأل ماذا بقي من هـــــــــذا الصراع؟ فألننا لم نفهم 
ســـــــــبب الهرولة نحو التصالح مع هذا الكيان، بالرّغم 
من أنه لـــــــــم يلتزم بالقرارات الدوليـــــــــة وما أكثرها، ولم 
يرّد الحقوق ألصحابها الشرعيين، فكيف يتحّول هذا 
العدو المغتصب إلى صديق حميم؟ في وقت تشـــــــــهد 
العالقات العربية البينية حالة من االنقســـــــــام والعداء، 
ال يفســـــــــرها إّال حديث رســـــــــول اهللا -صلى اهللا عليه 
وســـــــــلم - الذي قال فيه: «سألُت ربِّي ثالثًا فأعطاني 
اثنتيِن وَمنعني عن واحدٍة. ســـــــــألُت ربِّي أن ال يسلَِّط 
علْيهم عدو�ا من غيرِهم فيجتاُحهم فأعطانيها وســـــــــألُتُه 
أّال ُيهِلَكهم بســـــــــَنٍة عامة فأعطانيها وسألَتُه أّال يجعَل 

بأَسهم بيَنهم فمنعنيها». 
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حدث فـــــــــي غزة هـــــــــذه األيام 
ما يبشـــــــــر بخيـــــــــر، إنه اتحاد 
الفصائـــــــــل، في وحدة، ثورية، 
إلى  أدت  وطنيـــــــــة،  تحررية، 
عســـــــــكرية  بمنـــــــــاورة  القيـــــــــام 
واضحة، وكلها رسائل للعدو 
الذين  ولهـــــــــؤالء  الصهيوني، 
يطّبعـــــــــون، ويطبعـــــــــون على 
خيانات،  التاريـــــــــخ  صفحات 
للمقدســـــــــات وللعهدة العمرية، 
األراضـــــــــي  هـــــــــذه  ولوقـــــــــف 
وخيانة  القدم،  منذ  اإلسالمية 
للعرب الذيـــــــــن كانوا في هذه 
الكنعانييـــــــــن  مـــــــــن  األرض 

العمالقة واليبوسيين.
النظم  علـــــــــى  االعتمـــــــــاد  إن 
العربيـــــــــة واإلســـــــــالمية لم يعد 
أمرا ذا فعالية، لفشل منظمة 
التعاون اإلســـــــــالمي، وما هو 
بتعـــــــــاون، بقدر ما هو تخاذل 

وتشـــــــــرذم، وكذلـــــــــك االعتماد 
على الجامعة العربية ما هي 
بجامعة  بقـــــــــدر ما هي تفّرق 

وفشل وشلل.
إن األســـــــــاس فـــــــــي تحريـــــــــر 
الوحـــــــــدة  هـــــــــي  فلســـــــــطين 
والمقاومـــــــــة،  الفلســـــــــطينية 
المســـــــــتميتة، واإلصرار على 
الجهاد، ثم مســـــــــاندة الشعوب 
التي  واإلســـــــــالمية  العربيـــــــــة 
بقدسية  أعماقها  في  تشـــــــــعر 
فلســـــــــطين ومركزيتها،  قضية 
فال يمكن التفريط في شـــــــــأنها 
مهمـــــــــا تتكالب عليهـــــــــا النظم 
الغربية، وفي مقدمتها أمريكا، 
وخاصـــــــــة ترمب الذي تحالف 
مع ناتنياهو الفاسد «اّلباندي» 

بلغة عامة الناس عندنا.
إننا نهنئ الفصائل الفلسطينية 
وعلى  الوحـــــــــدة،  هـــــــــذه  على 
هذه الثقة في أنفســـــــــها، وعلى 
الـــــــــروح المعنويـــــــــة العاليـــــــــة، 
البادرة  القعساء، وهذه  والهّمة 
المفاجئة في المناورة والتدريب 
على مقاومة العدو، فال يمكن 
أن يستهان بهذه الهّبة الجديدة 
بالرغـــــــــم من هـــــــــذه التحديات 

القاســـــــــية، والمؤامـــــــــرات التي 
ونهارا،  ليـــــــــال  وُتبيت  تحاك، 
والحصار الشديد الذي دام كل 
هذه السنين الطوال العجاف، 
ُحـــــــــرم أهل غزة مـــــــــن القوت، 

وحوصروا برا وبحرا وجوا.
إن اإلرادة القويـــــــــة والعزيمـــــــــة 
الصارمـــــــــة التي ال هوادة فيها 
تغلب قوة األســـــــــلحة وضعف 
عزائم أصحابهـــــــــا الذين ُيلقى 
فـــــــــي قلوبهم الرعـــــــــب وتأتيهم 
عزائـــــــــم المجاهدين من حيث 
هؤالء  ُيحسب  يحتســـــــــبوا،  لم 
األعـــــــــداء جميعـــــــــا حســـــــــابهم 
وهـــــــــواء،  شـــــــــتى،  وقلوبهـــــــــم 
أمام صيحة  تنهار  وأجســـــــــام 
المجاهدين، وثبات جأشـــــــــهم، 
الصفوف،  وحدة  في  يقاتلون 
ورباطة جأشـــــــــهم، يقاتلون في 
ورباطة  الصفـــــــــوف،  وحـــــــــدة 

جأش.
إن الســـــــــعي لتعلـــــــــم التقنيات 
باالعتماد  األسلحة  وصناعة 
بها،  والثقـــــــــة  النفـــــــــس،  على 
ذلك  الطويـــــــــل على  والصبر 
لوســـــــــائل فعالـــــــــة فـــــــــي هـــــــــذا 

الجهاد.

أنتم  الفلســـــــــطينيون  أيها  إنكم 
المواجهون في أرضكم للعدو، 
والشـــــــــعوب اإلســـــــــالمية سند 
لكم، إن الحفاظ على وحدتكم 
في القيادة شـــــــــرط في تحقيق 
النصر، وهزيمة األعداء، وهم 
كثر، تكالبـــــــــوا على قضيتكم، 
وتجّمعوا لإلضرار بكم، ولكن 
اهللا معكم، والشعوب واألحرار 
في صّفكم، ونحن نتوقع منكم 
توثيق الوحدة، ودفع المقاومة 
دفعا لهزيمـــــــــة العدو، وتحّدي 
التي  المؤامـــــــــرات عليكم  هذه 
مصيرهـــــــــا الفشـــــــــل الذريع إن 
وثّبتم في  صبرتم، وصابرتم، 
مواقفكم المشرفة، وتضحياتكم 
الكبرى، وٕانها لمواقف عاقبتها 
من  يحبونها  وأخرى  النصر، 
تأييد الشـــــــــعوب واألحرار من 

كل مكان.
إن مســـــــــؤولية هـــــــــذه األرض 
المقدســـــــــة في أعناقكم ونحن 
على ثقة من ثباتكم وانتصاركم 
يفرح  ويومئذ  مؤزرا،  انتصارا 
والفتح  اهللا،  بنصر  المؤمنون 
المبين ﴿َوَلَينُصـــــــــَرنَّ اللَُّه َمن 

َينُصرُُه﴾الحج/40.
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