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إنها تساؤالت، نسجت من عالمات االستفهام والتعجب، التي يفرزها الواقع الجزائري اليوم، هذا الواقع الذي هو أشبه ما يكون بغابة األدغال، 
أو بماء الســــــراب. لذلك، دب اليأس إلى قلوب الشــــــباب، وٕالى عقول الشــــــيوخ داخل المحراب.. فســــــّدت في وجوه الجميع النوافذ واألبواب. 
ويتساءل المواطن الجزائري، في ظل هذه الطالسم، السائدة، متى تنكشف الغمة، وتنقشع الظلمة، وينجلي صبح األمة؟ لقد جثم على صدر 
ــرة الواحدة، وباعد بني أفراد جماعة املصلني الرائدة، وقزّم اجتماع األفراح واملآمت، فعم  ــمل األس ــتت ش اجلميع، وباء اجلائحة، اخلطير، فش

احلزن اجلميع، من ذوي التمائم، إلى أصحاب العمائم.

@äïb»ΩaÎ@sÌÜßa@ÉÌâbn€a@ábnçc@LâÎÜ”@Ü‡™@âÏn◊Ü€a
Zä�ˆb��ñj‹€@âaÏ��y@Ô���œ

@12

‚Ïé”@÷aãä€a@Üj«@ÉÓí€a@›j‘néÌ@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a@äÌãÎ

24@

@—��í◊@ä���Ëv‡�€a@É��Ìâbn€a
ÚÓé‰fl@pbÓñÇëÎ@taÜyc@Â«

@ÎãÎ@åÓni@CÚjÇ‰€a@Öb„D@ÚçâÜfl@¥ëÜm
ــزي وزو، حيث افتتحت   ــارة إلى والية تي ــلمني اجلزائريني بزي ــام وفد من جمعية العلماء املس ق
مدرسة « نادي النخبة» التابعة جلمعية العلماء، وذلك يوم اجلمعة 24 جمادى األولى 1442هـ 
املوافق لـ 08 جانفي 2021م، وقد أُسست املدرسة بالوالية لتكون واحدة من سلسلة مدارس 
اجلمعية، وفي هذا الصدد أعرب احلضور عن سعادتهم بتدشني مدرسة « نادي النخبة» لتكون 
رائدة من خالل توصيل منهج ورسالة جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني في أنحاء والية تيزي 
ــدارس جمعية العلماء  ــيس الذي يعكس حرص م ــاء والتأس وزو، مثمنني ومباركني هذا االنش
ــير على النهج في إطار التعليم القرآني، وذلك من أجل بناء فرد  ــلمني اجلزائريني في الس املس
متشبع بقيمه الدينية والوطنية وإلعداد جيل متمسك بهويته ودينه ليتحصن بها في بيئة 

@18سادتها الضغوطات والتحديات املعاصرة...
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˝�������Ó∫@aä�����qc@Â������◊
آثـــــــــار الخير دالة على صاحبها ونافعة لـــــــــه، فأثرنا الجميل في الدنيا 

مكتوب،والزمن لن يتوقف معي وال معك. 
وفي دنيا الّناس كثيرا ما تكون الغلبة للصوت المرتفع، والذراع الطولى، 

وغلظة القول والرأي األوحد. 
وهـــــــــذا العالم ينصاع إلى منطق القوة ال إلـــــــــى منطق الحق، وال إلى 

توجيهات الوحي,وسداد الرأي. 
والّناس في حياتهم وبعد مماتهم قسمان: منهم العاديون الذين يولدون 
في ظروف عاديـــــــــة ويتلقون تربية عادية بأفـــــــــكار عادية وطموحات 

عادية وتكون موتتهم عادية بال بصمة ودون أي أثر وال تأثير. 
ومنهم من يعيش بهدف يســـــــــعى إليه، يجعـــــــــل لحياته معنى ولوجوده 
أثرا، وكلما كانت الغاية أعلى كانت الهمة عالية، «واْلمطلب اْألَْعَلى 
َمْوُقـــــــــوف ُحُصوله على همة عالية َوِنيَّـــــــــة َصِحيَحة َفمن فقدهما تعّذر 

َعَلْيِه اْلُوُصول ِإَلْيِه». الفوائد البن القيم. 
وبإمـــــــــكان كّل واحد منا أن تكـــــــــون له أهمية وتأثير في المجمتع، وأن 

يتحول من شخص سلبي إلى صاحب تأثير ونفع لمن حوله. 
عاش اإلمام النووي 44 ســـــــــنة، وترك 22 مصنفا في مختلف العلوم 
من فقـــــــــه وحديث وأذكار، وجعل اهللا البركة في كتبه، فاســـــــــتفاد منها 

العلماء من كّل المذاهب.
من زاد المسير

ترحل أجسادنا يوما، وتبقى آثار الخير الذي فعلناه.. فالدنيا لن تقف 
عنـــــــــدي وال عندك، والزمن لن يتوقف معـــــــــي وال معك، وأثرنا الجميل 
فـــــــــي الدنيا مكتوب.. قال تعالى: «َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا وَآَثارَُهْم»... وآثار 
الخير تدل علينا وتنفعنا ففي الحديث: «إذا مات ابن أدم انقطع عمله 
إال مـــــــــن ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع بـــــــــه أو ولد صالح يدعو 

له». 
يقول: ابن الوردي 

اطـرِح الدنيا فمْن عاداتها
                   تخِفُض العالْي وُتعلي َمْن َسَفْل

وعاش ابن باديس 51 سنة كلها تعلم وتعليم ,طلب العلم في قسنطينة 
والزيتونـــــــــة ورحل إلى المدينة المنورة، وهـــــــــو من رجال اإلصالح في 
الوطن العربي ورائد النهضة اإلسالمية في الجزائر، ومؤسس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين ترك آثارا ال يزال المسلمون ينتفعون بها 
حتى اليوم، وطريق ابن باديس لم يكن مفروشـــــــــًا بالورود، وٕانما كان 
محفوفا بالمخاطر واألهوال، كان إصراره وقوله: نحن ال نهاجر، نحن 

حراس اإلسالم والعربية والقومية في هذا الوطن. 
ومن درس ســـــــــيرة رجال الدعوة واإلصالح يرى كيف جدد اإلســـــــــالم، 

وأعيدت له حيويته، وكيف صححت المفاهيم المغلوطة، الفكر.
فـــــــــال تكن أنانيا تقول بعـــــــــدي الطوفان، وال تقل: أنا، أو، ال أحد، أوأنا 
أوالً  وأخيـــــــــرًا، تذكر أن كلمـــــــــة: «أنا خير منه ... أخرجت إبليس من 

الجنة. 
وعود نفسك ان تنسى همومك، وتذكر دوما أنك لن تموت قبل يومك 
ولن تأخذ غير رزقك، واعلـــــــــم أن الرضا وخدمة الناس وخدمة الدين 

هي جنتك في الدنيا ومستراحك إلى حين. 
ال تقل هلك الناس، وال تكن صانع أزمة، وال تكن متناقضا تريد العدل 

وأنت ظالم، وتريد الخير والشر يصدر منك. 
فهذه الحياة مرآة أعمالك وصدى أفكارك، وجميل أن تترك أثرا بطريقه 

كالمك، ونصيحتك الصادقة، وعملك الدؤوب. 
دع أثرا جيدا في مجلس حضرته، أوخيرا فعلته، وال تنس أهلك وقومك 

ودينك ووطنك. 
وتذكر قول ابن الوردي: 
ال تـقْل قـد ذهبْت أرباُبُه 

                     كلُّ من ساَر على الدَّرِب وصْل.
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بقلوب راضية بقضاء اهللا وقدره، تلقينا نبأ وفاة المجاهد 
الحاج جياللي يوسف رحمه اهللا تعالى، وبهذا المصاب 
المكتب  رئيس  بوزيان  معيزية  الشيخ  يتقدم  الجلل، 
الوالئي للجمعية، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع 
إخوانه بخالص التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد 
ومحبيه سائال العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، 

وأن يكرم مثواه، ويتقبله عنده في الصالحين.
مواليد  من  اهللا  رحمه  الجياللي  الحاج  أن  ُيذكر 
27/05/1942 بالجزائر العاصمة، من تالمذة الشيخ 
دائم في  له حضور  العقبي رحمه اهللا، وكان  الطيب 
دروس الشيخ عبد اللطيف سلطاني بالجزائر العاصمة، 
وقد كان له شرف مقابلة الشيخ البشير اإلبراهيمي رحمه 

اهللا، كما كان له الفضل بعد اهللا تعالى في بناء نادي 
الشيخ الطيب العقبي رحمه اهللا تعالى بشاطيء بلدية 
حجاج الذي احتضن اللقاء الجهوي السنوي الخامس 
بتسميته  الجمعية  على  اقترح  من  وهو  األسبوع،  هذا 
على الشيخ الطيب العقبي رحمه اهللا، وهو من يتولى 
شخصيا النفقة على طلبة النادي المقيمين فيه، وكل 
مصاريف صيانته، كما كان له الفضل أيضا في بناء 
عدد من المساجد كمسجد أبي ذر الغفاري رضي اهللا 
بقرية الصخرة، وعدد من المدارس القرآنية التي يتولى 
مازونة  ببلدية  القرآنية  كالمدرسة  طلبتها  على  النفقة 
وغيرها،جزاه اهللا تعالى خيراوجعل ما قدم صدقة جارية 

يصله ثوابها إلى يوم الدين.

يبادلكم  مكركب  محمد  أخوكم 
واإلحساس  اإليماني  الشعور 
األخوي، ويقول لكم: ألف شكر لكم 
على اتصاالتكم وزياراتكم ورسائلكم 
أدام  معنا،  ووقوفكم  ومساعداتكم، 
اهللا عليكم الصحة والعافية، وبارك 
اهللا  وجعلنا  أهلكم،  وفي  فيكم  اهللا 

وٕاياكم من أهل الجنة، آمين.
إلى كل إخواننا وأخواتنا من الجزائر 
ومن خارج الجزائر، من اإلعالميين 
والعلماء الدعاة، واألساتذة الفضالء، 
والطلبة  والشابات،  والشباب 
وقفة  معنا  وقفوا  الذين  والطالبات، 
أخوة وصداقة، منذ اللحظة األولى 
عند سماعهم بما ابتالنا اهللا تعالى 
به من المرض، أشكركم جميعا على 
الوقفة اإليمانية الطيبة، إن وقفتكم 
ودعاءكم  معنا،  البطولية  اإليمانية 
واتصاالتكم وزياراتكم جعلتنا نطمئن 
المتعاون،  المسلم  مجتمعنا  على 
وما فيه من أهل اإليمان، والخير، 

وروح األخوة الصادقة.
تعالى  اهللا  بإذن  موصول  فالشكر 
وأعان،  واتصل  دعا  من  كل  إلى 
كل  وٕالى  باسمه،  واحد  كل  إلى 
القنوات التليفزيونية واإلذاعية الذين 
اإلعالم،  دور  يخص  بما  شاركوا 
الذين  والمؤسسات  والجمعيات، 
األدبي،  اإليماني  بالواجب  قاموا 
الذين  األئمة  إلخواننا  وشكرا 
الشكر  ثم  فالشكر  واتصلوا،  دعوا 

للجميع.
في اآلونة األخيرة ومنذ يوم الخميس 
24 ديسمبر 2020م ابتلينا بشيء 
من التعب، ونحن حامدون راضون 
الشافي  وهو  وقدره،  اهللا  بقضاء 
مما  التعب،  ذلك  كان  سبحانه، 
تبين  فحوصات  إلجراء  اضطرنا 
لمدة  عالج،  ضرورة  خاللها  من 
هذا  وكان  لالستشفاء،  مطلوبة 
البرامج  عن  نتوقف  جعلنا  مما 
من  أصابنا  ما  بسبب  التلفزيونية، 
الضعف والتعب وضرورة العالج، 
جازاهم  األطباء،  نصائح  حسب 
اهللا خيرا. والشافي هو اهللا سبحانه 
وتعالى. فتوقفنا عن برنامج فيض 
الروح للفتاوى الفقهية، الذي تساءل 
كان  السائلون،  المتصلون  عنه 
بسبب هذا العالج، فنعتذر إلخواننا 
والمتصالت.  المتصلين  وأخواتنا 
عليكم  والسالم  فيكم،  اهللا  بارك 

ورحمة اهللا وبركاته.
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الموافق   1442 االولى  جمادى   17 الجمعة  بتاريخ 
ل01 جانفي 2021 قام المكتب الوالئي لجمعية العلماء 
االطباء  نادي  بتأسيس  بتلمسان  الجزائريين  المسلمين 
التابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين فبعد الكلمة 
الترحيبية تفضل الدكتور نصر الدين الواد ليتحدث عن 
دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في كل السبل 
يجمع  ناد  بإنشاء  ففكرت  للمجتمع،  خدمة  تقدم  التي 
لجنة اإلغاثة، وقد ذكر  إلى جانب  بالوالية،  االطباء 
العمل اإلنساني، ونشر رسالة  بعض األهداف منها: 
الوطن،  والتعاون مع مستشفيات ومصحات  الجمعية 
ثم التكوين المستمر ألطبائنا وطلبتنا لالحتكاك بمعية 
التبادل المعرفي بأوروبا وٕافريقيا التي يرأسها الدكتور 
حسام كريب الذي شرف الشعبة بحضوره صحبة ممثل 
الجمعية الدكتور المنور محمد بالغرب الجزائري، وبعدها 
تفضل الدكتور حسام كريب رئيس الجمعية متحدثا عن 
دور جمعيته مذكرا بالمهام المنوطة بها كتطوير النظام 
المريض  من  الطبيب  وتقريب  الجزائر  في  الصحي 
واجراء العمليات الجراحية في الوطن التي تكلف امواال 
في  الطب  تاريخ  عن  تحدث  ثم  الخارج،  في  باهظة 
الجزائر اذ بين ان االمير عبد القادر هو اول من اسس 
الطب العسكري، وان نابوليون بونابرت كان يستعين 
باألطباء الجزائريين ثم ذكر بانتشار الجمعية في 32 
والية وانها اجرت اكثر من 4500 عملية جراحية زيادة 

على المعدات التي تساعد بها مستشفيات الجزائر، وقد 
اتفق الجميع على تسمية النادي باسم "الدكتور بومدين 
الشافعي عالم النفس الجزائري" الذي يعتبر احد رواد 
الحديث،  العصر  في  العربي  العالم  في  النفس  علم 
بالدكتور  معرفا  االعالن  مسؤول  تقدم  ذالك  بعد  ثم 
بين  المناقشة  فتحت  ثم  الشافعي،  مولسهول  بومدين 
بالشكر  نتوجه  االطباء والدكتور حسام، وفي االخير 
الى الدكتور حسام كريب، وانتهت الجلسة بدعاء من 
اهللا  نسال  العماري  القادر  عبد  الشيخ  االستاذ  طرف 
التوفيق والنجاح ألعضاء هذا النادي الذي سيكون له 

ما بعده ان شاء اهللا تعالى.
أ. محمد الهاشمي.

Êbé‡‹m@ÚÌ¸Ïi@ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@Új»íi@ıbjü˛a@Öb„@Ö˝Ófl

العلماء بسطيف  التابع لجمعية  للبحوث والدراسات  الشهاب  نظم مركز 
أمسية قرآنية مباركة مساء الجمعة 01 جانفي 2020.

وقد كان نشاطا مميزا وفاء لروح األخ الفاضل المهندس زهير مساحلي 
رحمة اهللا عليه رجل العمل الخيري، رئيس فرع جمعية البركة بسطيف 
والمتعاون كثيرا مع شعبة جمعية العلماء بوالية سطيف، وقد شارك في 

األمسية عدد من األساتذة والدعاة والمقرئين جزاهم اهللا كل خير .

@ıb‡‹»€a@ÚÓ»‡¶@…ibn€a@lbËí€a@å◊äfl
ıbœÏ€a@ıb‘€@·ƒ‰Ì@—Ó�éi

@!a@Úflá@ø@—çÏÌ@Ô€˝Óu@xbßa@ÚÌâb¶a@Ú”Üñ€a@kybï



ä��ˆaå¶a@…��”aÎ@ø@ä��ˆby@Â���üaÏ��fl@p¸˙b����ém
ÚÓyb��n�n�œ¸a‚2021@@Ô–„bu@@16@M@10@@@@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@ÚÓ„br€a@ÙÖb∫@02@µÎ˛a@ÙÖb∫@26@@ZÜ��y˛a

العدد:
1046

لقد جثم على صـــــــــدر الجميع، وباء 
الجائحة، الخطير، فشتت شمل األسرة 
الواحـــــــــدة، وباعد بين أفـــــــــراد جماعة 
المصلين الرائدة، وقّزم اجتماع األفراح 
والمآتم، فعم الحزن الجميع، من ذوي 

التمائم، إلى أصحاب العمائم.
فما هذا الواقع األليم، الذي يجمع بين 
األمر والنقيض، والصحيح والمريض، 
والطويل والعريض، والعميل والمريد، 

والذكي والبليد؟
إن الحيرة الكبـــــــــرى تكمن، في أن ال 
أحد يملك اإلجابة عن هذه التساؤالت 
في ظل الغموض الطلسمي، والسجال 

الملحمي.
ويســـــــــتوي في هذه الحيـــــــــرة، اإليماني 
والعلمانـــــــــي، والمتشـــــــــكك والبرهاني، 
والعبقري  واإلنســـــــــاني،  والمتوحـــــــــش 

والمتواني، والقاصي والداني.
إن الخوف كل الخوف، هو أن تصبح 
الجزائر مفتوحة على كل االحتماالت، 
مواجهة لكل التهديدات، ألن المعركة 
الدائـــــــــرة، هي معركة إثبـــــــــات الهوية 
والوجود، وتحصين الوطن ضد أوبئة 

الحدود.
فاألغـــــــــراب بالباب، جـــــــــاءوا حاملين 
كل اآلفات، ومزودين بكل الســـــــــموم 
مالي،  حـــــــــدود  مـــــــــن  واإلشـــــــــاعات، 
والنيجر، مـــــــــرورا بليبيا، ووصوال إلى 

«الكركرات».
ولو أن ذات ســـــــــوار لطمتني! ولكن 
تعالوا وانظروا، فلـــــــــول األعداء بمن 
جاءتنـــــــــي! ومـــــــــا كان ألي طامع أن 
يهددني، أو يرهبني، لوال أنه وجد في 
ذاتيتي ما يشجعه، وفي تركيبتي، ما 

يؤهلني.
اســـــــــتضعفونا فوصفونـــــــــا، وعرفونـــــــــا 
فاستذلونا، فنحن بتخاذلنا، وتشرذمنا، 
ْعَم  وتواطئنـــــــــا، مـــــــــن قـــــــــدم لهـــــــــم الطُّ
ليصطادونـــــــــا، والحلـــــــــم ليتجرأوا علينا 

فيطاردونا.
فقد جاءونـــــــــا بالعدو الحاقد، والتخابر 
الراصد، واإلعالم الفاســـــــــد، والمغامر 
البائد، ولكـــــــــن وجدوا لدينـــــــــا القابلية 
المضعضعـــــــــة  واإلرادة  لإلشـــــــــاعة، 
الملتاعـــــــــة، والمروجيـــــــــن فينا لســـــــــوء 
للحصانـــــــــة  والفاقديـــــــــن  البضاعـــــــــة، 

والمناعة.
ففي جزائر المليون شـــــــــهيد، تســـــــــود 
البلبلة الفاقدة لألســـــــــاس، واإلشـــــــــاعة 
العديمة للوعي واإلحساس، والصمت 
اإلعالمي المحّير لكل الناس، والتأزم 
االقتصادي واالجتماعي الذي وصل 

إلى حد اإلفالس.
إن هـــــــــذه األعراض التي تطبع الواقع 

كل  فـــــــــي  الوطنـــــــــي 
سياســـــــــيا،  تجلياتـــــــــه؛ 
واجتماعيا  واقتصاديا، 
وأخالقيا، هي  وثقافيا، 
التي مكنت للهشاشـــــــــة 
شـــــــــهية  وفتحت  فينا، 
الطامعيـــــــــن للقفز على 

آمالنا وأمانينا.
أزمة  نعانـــــــــي  فنحـــــــــن 
قانـــــــــون وعدل، ومحنة 
شغل،  وسوء  اقتصاد، 
ومحنة  فهم،  وضحالة 
ولألسف  وقتل،  عنف 

ذلك ما يطفو على سطح الظاهر، وال 
يعكس البتة الباطن الداخر.

والحقيقة هي أن أزمتنا ليســـــــــت أزمة 
اقتصاد وال أزمة كساد، وٕانما هي أزمة 
قياد إنها أزمة ســـــــــيادة، وحكمة إرادة، 

وتعدد قيادة، وبلبلة إعالم وٕافادة.
لم نعـــــــــد نفرق في ظل هذا التأزم بين 
الخطـــــــــأ والصواب، وبين المفســـــــــدين 
وأولي األلباب، وبين البانين الحقيقيين، 
والعاملين على زرع الخراب، ضاقت 
بنا السبل، وأعيتنا الحيل، فباءت كل 

جهودنا ومساعينا بالفشل.
ونتساءل، جميعا، في حسرة وبالهة، 
ما الذي أوصلنا إلـــــــــى هذه المتاهة؟ 
وكيـــــــــف أعوزتنا الحكمـــــــــة والنباهة، 

فوصلنا إلى هذه السفاهة؟
 من نصدق، ومن نكذب؟ فالذي كان 
باألمس طاهرا ماهرا، أصبح اليوم في 
عين العدالة واإلعالم خاســـــــــرا فاجرا، 
ومـــــــــن كان يعتبر خائنـــــــــا أو عميال، 
أضحـــــــــى، بقدره قـــــــــادر، قائدا جليال، 

ومرشدا نبيال.
تاهللا لقد حيرتنا هذه الطالسم، وأعادتنا 
إلى عصر السذاجة، وذهنية البهائم، 
أمن قلـــــــــة نعاني هـــــــــذه المضحكات 

المبكيات، والمهلكات المفسدات؟
معاذ اهللا!

فالجزائر كما يشـــــــــهد بذلك المنصفون 
في التاريخ والمتميزون من الشماريخ، 
بلـــــــــد المعجزات بشـــــــــباب غـــــــــدا مثال 
للعبقريـــــــــة والعلـــــــــم فـــــــــي كل القارات، 
وبعلماء ضربوا المثل في بث منهجية 
وبمجاهدين  واإلصالحات،  الصالح 

دوخـــــــــوا، األعداء، بشـــــــــحذ 
العزائم واإلرادات.

فكيـــــــــف تســـــــــللت إلينا هذه 
وكيـــــــــف  المتناقضـــــــــات؟ 
طمعـــــــــت فينـــــــــا المنخنقـــــــــة 
والمترديـــــــــة  والموقـــــــــوذة 
والنطيحـــــــــة؟ وكيـــــــــف كدنا 
نتحول إلى غثاء الســـــــــيل، 
ُنسام الخسف والويل وتكال 

بضاعتنا بسوء الكيل؟
نحن جميعا مسؤولون عما 
أصابنـــــــــا، ومـــــــــا وقعنا فيه 
من تردٍّ، ونحن جميعا، لم 
نجد األنجع مـــــــــن التصدي لمواجهة 

التحدي.
مطلوب منا جميعا أن نعيد النظر في 
منهجية نظامنا وتنظيمنا، وأن نضع 
المعايير، والموازين القســـــــــط، لتحمل 
الرعية،  سياسة  المسؤولية، وحســـــــــن 

واالبتعاد عن التشرذم والغثائية.
إن ما يؤلمنا –حقا- هو أننا سائرون 
في نفق نظلم، ولم نع ما هو مفســـــــــد 
ومؤلم، مطلوب إعادة تنظيم هياكلنا 
المعايير  اختيار  بحســـــــــن  السياسية، 

التي تؤهل لتحمل المسؤولية.
ومطلوب منـــــــــا، أيضا، إعادة تعميق 
منظومتنا التربوية والعلمية، بتطعيمها 

بلقاح المواد الدينية واألخالقية.
مدعوون إلى إعـــــــــادة بناء المنظومة 
أســـــــــس فّن استقاء  اإلعالمية، على 
األخبـــــــــار، وٕاشـــــــــاعة الدعـــــــــوة إلـــــــــى 
الحوار، والتحكم في فلســـــــــفة االمتياز 

واإلشهار..
حذار فإن الوطن قد أثخنته الجراح، 
وهـــــــــو يئن من وطأة مـــــــــا أصابه من 

النبال واألتراح.
إن الجميع يتســـــــــاءلون: متى الخروج 
من المحنة؟ وكيف نعالج هذه المحن، 
وهذه اإلحن بما يمكن تجاوز الفتن، 

ما ظهر منها وما بطن؟
فإن لم ننهـــــــــض من كبوتنا، ونتجاوز 
ســـــــــقطتنا، ونعالج عثرتنا، فإن األفق 
سيبقى مسدودا، وٕان المستقبل، سيظل 
مرصودا، وتلك هي الخيانة للشهداء، 
واللعنة لألوفياء، والهزيمة للمصلحين 

والصلحاء.. ويا لشماتة األعداء! 
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«مأساة وطنية»، «يوم أســــــود في تاريخ الواليات 
المتحدة»، «هجوم غير مسبوق على الديمقراطية»، 
ــــــة انقالبية فاشــــــلة»، «إرهــــــاب داخلي»،  «محاول
ــــــك بعض الصفات التي أطلقهــــــا  بعض الزعماء  تل
ــــــى الهجوم  ــــــاب اإلعالميين عل السياســــــيين والكت
ــــــذي نفذه أنصــــــار الرئيس  ــــــي العنيف  ال الغوغائ
ــــــة والياته دونالد ترامب مســــــاء األربعاء 6  المنتهي
ــــــي 2020على مبنى الكونغرس لمنع أعضاء  جانف
الكونغرس من المصادقة على فوز الرئيس المنتخب 

جو بايدن ..
مع انتهاء عهدته االنتخابية يتضح أن دونالد ترامب 
كان وباء فتاكا علـــــــــى الديمقراطية األمريكية، ولذلك 
كتبت جريدة  فورين بوليســـــــــي األمريكية أن «ترامب 
باع األحالم لألمريكيين وترك لهم  ألشـــــــــواك» ،أما 
جريدة نيويورك تايمز فقد اتهمت دونالد ترامب، بأنه 
كان هو الشـــــــــخص الذي أشـــــــــعل فتيل أعمال العنف 
والتخريـــــــــب التي طالت مبنـــــــــى الكونغرس، ووصفت 
تصرفاته بأنها:  ”كانت تصرفات رجل ليس مستعدا 
للوفاء بواجباته كرئيس أو مواجهة تداعيات سلوكه“. 
لذلـــــــــك أصبح من المرجح  أن يدخـــــــــل دونالد ترامب 
التاريخ كأسوأ رئيس للواليات المتحدة  يغادر منصبه 
ويداه ملطختان بدماء ضحايا االقتحام الهمجي لمبنى 
الكونغرس وسيعرف كشـــــــــخص جلب العار ألمريكا 

وغامر بتعريض وحدتها لالنقسام.
مشـــــــــاهد الفوضى والرعب التـــــــــي صدمت العالم عند 
اقتحام مبنى الكونغرس أحـــــــــد رموز الديمقراطية في 

الواليـــــــــات المتحـــــــــدة، تمخضت عن  مقتل خمســـــــــة 
أشـــــــــخاص واعتقـــــــــال 52 من المقتحميـــــــــن، وٕاصابة 
العشرات من المقتحمين وعناصر قوات األمن، مما 
دفع بعمدة واشـــــــــنطن إلى فرض حالة الطوارئ لمدة 
أســـــــــبوعين وهي المدة الفاصلة بين اقتحام الكونغرس 
ونهاية العهدة الرئاسية الدستورية لدونالد ترامب، إن 
لـــــــــم يتم عزله قبل تاريخ 20 جانفي ،كما طالب بذلك 
العديد من المســـــــــؤولين األمريكيين من الديمقراطيين 
والجمهورييـــــــــن من خـــــــــالل تفعيـــــــــل التعديل 25 من 

الدستور األميركي.
الحـــــــــادث اإلرهابي الذي خطط لـــــــــه الرئيس المنتهية 
واليته دونالد ترامب ونفذه أنصاره من أفراد الميليشيات 
العنصرية أثار ردود فعل عديدة امريكية ودولية منددة 
ومســـــــــتنكرة له، فعلى المستوى األمريكي الداخلي قال 
الرئيس المنتخب جو بايدن: «شهدنا أسوأ األيام في 
تاريـــــــــخ أمريكا وهو اعتداء علـــــــــى تاريخنا وعلى أهم 
المقدســـــــــات وعلى إرادة الشـــــــــعب وٕان ترامب حرض 
الرعـــــــــاع االعتداء على إرادة الشـــــــــعب»، ومن جهته 
قال الرئيس الســـــــــابق الديمقراطي، باراك أوباما، إن: 
«التاريخ ســـــــــيتذكر أعمال العنف التي حصلت اليوم 
في الكابيتـــــــــول، بتحريض من رئيس كذب بال هوادة 
بشأن نتيجة االنتخابات، باعتبارها لحظة خزي وعار 
على بلدنا». بينما قال الرئيس األســـــــــبق الجمهوري، 
جورج دبليو بوش: «لقد هالني السلوك غير المسؤول 
لبعض القادة السياسيين منذ االنتخابات وقلة االحترام 
التـــــــــي ظهرت اليوم تجاه مؤسســـــــــاتنا وتقاليدنا وقواتنا 
األمنية». واعتبر الرئيس الديمقراطي األســـــــــبق، بيل 
كلينتون، أن هذا الهجوم غدته: «أربع ســـــــــنوات من 

السياسات المسمومة، والتضليل المتعمد».
أمـــــــــا أبرز ردود الفعـــــــــل على المســـــــــتوى الدولي فقد 
صـــــــــدرت من العديد مـــــــــن زعماء ومســـــــــؤولي الدول 
والمنظمات الدولية ،من أبرزها تصريح  المستشـــــــــارة 
األلمانيـــــــــة أنغيال ميـــــــــركل التي قالـــــــــت: «أغضبتني 
وأحزنتني الصـــــــــور المزعجة، ويؤســـــــــفني أن ترمب 
لم يعتـــــــــرف بهزيمته ...»، ووصـــــــــف رئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون األحداث التي جرت في 
الكونجـــــــــرس األمريكي بأنها «مخزية»، وقال الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون  إن ما حدث في واشنطن 
ال يعكس صورة أمريكا بالمرة، وكتبت رئيســـــــــة وزراء 
نيوزيلندا جاســـــــــيندا آرديرن على تويتر «الديمقراطية 
- حق الشعب في التصويت وسماع صوته ثم تنفيذ 
ذلك القرار ســـــــــلميا يجب أال تبطله أبدا مجموعة من 
الدهماء»، وقال رئيس وزراء الســـــــــويد ستيفان لوفين 
«الرئيـــــــــس ترامـــــــــب وكثير من أعضـــــــــاء الكونجرس 
يتحملون مســـــــــؤولية كبيرة عما يحـــــــــدث اآلن. عملية 

انتخاب رئيس عملية ديمقراطية ال بد وأن تحترم».
 لقد شكل وصول المقاول المقامر دونالد ترامب إلى 
ســـــــــدة الحكم في الواليات المتحدة األمريكية التي تعد 
أقوى وأغنى دولة في العالم  كارثة سياسية نزلت على 
العالم، وخصوصا على الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني ودول 
العالم العربي واإلســـــــــالمي الذي نال القســـــــــط األوفر 
من سياســـــــــته الرعناء الظالمـــــــــة المتجبرة، فمنذ بداية 
حكمه وضع اإلســـــــــالم على راس قائمة أعدائه، وردد 
بال تحفظ وال حياء مصطلح اإلرهاب اإلســـــــــالماوي، 
كمـــــــــا أصدر عند دخوله البيت األبيض أمرا عنصريا 
يحظر على رعايا العديد من الدول اإلسالمية دخول 
أراضـــــــــي الواليات المتحـــــــــدة األمريكية، ورغم ذلك لم 
تمنع تصرفاته العدائية  قادة بعض الدول العربية من 
االرتماء تحت أقدامه واالنصياع إلى أوامره والهرولة 

إلى التطبيع مع العدو الصهيوني تنفيـــــــــذا لمطالبـــــــــه.
لقد اعتبر دونالد ترامب وصوله إلى السلطة مغنما دائما 
ومكسبا ال رجعة فيه، وظن أن البقاء في الحكم حق 
شخصي، وأن البيت األبيض أصبح ملكية خاصة له 
ولعائلته، وحتى بعد ظهور نتائج االنتخابات الرئاسية 
وتأكيد فوز منافســـــــــه الديمقراطي جو بايدن ظل يردد 
أمام أنصاره: «لن يأخذوا هذا البيت األبيض، سنقاتل 
مثل الجحيم»، أما نجله األكبر المدعو دونالد ترامب 
جونيورفقد  اعتبـــــــــر الحزب الجمهوري ملكية خاصة 
لوالده ،وهدد بإسقاط عضوية الذين لم «يقاتلوا» من 
أجـــــــــل والده من الحزب الجمهوري، وكتب يقول: «لم 

يعد هذا حزبهم الجمهوري بعد اآلن، إنه حزب دونالد 
ترامب الجمهوري».

بعد أن انهزم دونالد ترامب انتخابيا وسياسيا وقضائيا 
وأخالقيـــــــــا وبرلمانيا، ظل يحرض أنصاره العنصريين 
اإلرهابيين على مواصلـــــــــة القتال من أجله للبقاء في 
الســـــــــلطة وبقي حتى آخر لحظة يردد أمام أنصاره: 
«إننا ســـــــــنقاتل ولـــــــــن نعترف بالهزيمة» وســـــــــخر من 
المســـــــــؤولين الجمهوريين الذين اعترفوا بفوز منافسه 
جو بايدن وطالبوا باحترام لدستور،  وواصفهم  بأنهم 
«الجمهورييـــــــــن الضعيفيـــــــــن، الجمهورييـــــــــن المثيرين 
للشفقة».  وللمرء أن يتصور حجم الكارثة التي كانت 
ســـــــــتحل بأمريكا والعالم لو أن األمور سارت حسب  
هوى دونالد ترامب وأنصاره بافتكاك عهدة رئاســـــــــية 
جديدة ،واســـــــــتمرار الجنون السياسي الترامبي  ألربع 

سنوات أخرى! 
لكن وعي الشـــــــــعب األمريكي أثبت أن دونالد ترامب 
كان أضعـــــــــف وأعجز من أن يقف في وجه مســـــــــيرة 
الديمقراطية األمريكية التـــــــــي انتصرت بعد تصويت 
الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وهذا 
ما اكده نائب الرئيس مايك بنس رئيس مجلس الشيوخ 
عندمـــــــــا قال:  «حتى بعد أعمـــــــــال العنف والتخريب 
غير المسبوقين في مبنى الكابيتول هذا، ها هم أوالء 
ممثلو الشـــــــــعب األميركي المنتخبـــــــــون يجتمعون مرة 

أخرى في اليوم نفسه للدفاع عن الدستور».
والســـــــــؤال المطروح بعـــــــــد اعتراف ترامـــــــــب بهزيمته 
وتصريحه بأنه ســـــــــيحرص على انتقال سلس للسلطة 
يوم 20جانفي، هو هل ســـــــــبقى ترامب سيفا مسلطا 
على رقبـــــــــة الديمقراطية االمريكية، أم أنه ســـــــــيالقي 
جزاء أعماله التحريضيـــــــــة والتخريبية التي اقترفهافي 
حق الشعب األمريكي، وهل سيتابع قانونيا بعد نهاية 
عهدته رغم أنه يحاول إصدار عفو رئاسي عن نفسه 
قبـــــــــل مغادرة منصب الرئاســـــــــة بعدما كان قد أصدر 
عفـــــــــوا عن افراد عائلته وأصدقائـــــــــه  على غرار ابنه 
وابنتـــــــــه ووالد صهره وأصدقائـــــــــه وعدد من المجرمين 

القتلة من مرتزقة بالك ووتر؟

_bÿÌäflc@7ñ∂@äflb‘Ì@kflaäm@Ü€b„ÎÖ@Ú�‹é€a@ø@ıb‘j€a@›uc@Âfl

êÎÜj«@ÜÓ‡ßa@Üj«@Nc

 %c «تالحظوا كيف اشتد هجوم «التنويريين
ــــــي المدة األخيرة على الســــــنة النبوية  ف
وتركيزهــــــم على شــــــيطنة البخــــــاري والطعن في 
صحيحــــــه والمطالبة بإلقائه في القمامة؟ إنه جزء 
مــــــن مخططهم الجهنمي في ضرب اإلســــــالم في 
صميمه، يبدؤون بالســــــنة وعيُنهــــــم على القرآن 
الكريم، وأي طعن في السنة هو طعن مباشر في 

القرآن وفي اإلسالم.
* تعريفات: في فهم السنة: يطلق لفظ السنة على 

عدة معان:
-  قد تكون الســـــــــنة في مقابل الفرض، فُيقصد بها 

النافلة.
-  قد تكون في مقابل القرآن، فُيقصد بها الحديث 

النبوي.
-  قد تكون في مقابل البدعة، فُيقصد بها األصل 

أي ما يجب التمسك به في أمور الدين.
-  قد تكون بمعنى الســـــــــيرة النبوية وأقوال الرسول 

صلى اهللا عليه وسلم وأفعاله وتقريراته.
إذا هناك تفصيل كبير في أنواع السنة بّينه العلماء 
المختصون، وال يمكن فهم السنة إال باإلطالع على 

التفاصيل.
هـــــــــذا من جهـــــــــة التعريف، من جهـــــــــة أخرى هناك 
موضوع غاية في األهمية في هذا الســـــــــياق تؤدي 
الغفلـــــــــة عنه إلى عواقب وخيمة في الفهم والتصّور 
وبالتالي في الممارســـــــــة والتطبيق، أال وهو التمييز 
بين السنة التشريعية وغير التشريعية، فاألصل أن 
ما ورد عن الرســـــــــول صلى اهللا عليه وســـــــــلم وحي 
منّزل لكن باســـــــــتقراء النصـــــــــوص واألحوال النبوية 
نجده يتصـــــــــرف كمبلغ عن اهللا لكـــــــــن أيضا كقائد 
ينظم شـــــــــؤون المجتمع في السلم والحرب وكقاض 
يحكم بين الناس (من غير وحي) وكإنسان عادي، 
وتكون الســـــــــنة تشـــــــــريعا للناس عندما تصدر عنه 

كنبـــــــــي، وهذا ما قاله العلماء المختصون من قديم، 
على رأســـــــــهم ابن دقيق العيد والقرافي وابن القيم ثم 
محمد الطاهر بن عاشـــــــــور وغيرهم، وهذا يعني أن 
هناك من السنة ما هو ملزم وهناك ما ليس ملزما، 
يدور بين المستحب والمباح، محكوم بتغير الزمان 

والمكان والحال.
* مرجعيتنا: القرآن والسنة هما مرجعية المسلمين 
الكبرى، وهذا معلـــــــــوم من الدين بالضرورة، وٕانكار 
الســـــــــنة إنكار ضمني للقرآن ألن السنة هي الدليل 
العملي للمســـــــــلمين لحســـــــــن تطبيق اإلسالم، ومن 
افتقد الدليل دخل في الضالل، والمقصود بالســـــــــنة 
إذا ليس ثياب الرســـــــــول صلى اهللا عليه وســـــــــلم وال 
بعض األشكال المعينة بل هي منهجه في التعامل 
مع اهللا ومع الناس في جميع األحوال والمجاالت، 
حين يسّن سنة معينة فهو يدلنا على أحسن طريقة 
إلرضاء اهللا ولحسن التعامل مع الغير في السياسة 
والجوار والتجارة والمصاهرة والحياة األسرية والسلم 
والحـــــــــرب والرضا والغضب وشـــــــــؤون الحياة الدنيا 

باإلضافة إلى العقيدة والعبادة واألخالق.
* أين نجد سنته؟ نجدها في أحاديثه القولية والفعلية 
والتقريريـــــــــة التـــــــــي جمعها العلمـــــــــاء المتخصصون 
بطريقة علمية هي أقرب إلى العلوم الدقيقة، نجدها 
في موطأ مالك وكتب الصحاح مثل الترمذي وأبي 
داود والنســـــــــائي وابن ماجة، لكن خاصة وبالدرجة 
األولى في صحيحي البخاري ومســـــــــلم، وللبخاري 
الصدارة من غير شـــــــــك، فهو أصـــــــــح كتاب ديني 
بعد كتـــــــــاب اهللا تعالى، حتى قـــــــــال بعض العلماء 
إنه يمكن لإلنســـــــــان أن يقســـــــــم باهللا غير حانث أن 
أحاديـــــــــث البخاري ثابتة عن رســـــــــول اهللا صلى اهللا 
عليه وســـــــــلم، فهو محل ثقة كاملة من األمة طوال 
القرون، لذلك امتدت إليه األيدي اآلثمة ألنه يمثل 
السنة وهدُمه يعني هدمها،، وهدم السنة يعني هدم 
القرآن، وذلك ما يســـــــــعون إليه، يكتبون، ويظهرون 
في الفضائيات، ويجادلون بالباطل...ونشهد حاليا 
حملة غير مسبوقة لشيطنة البخاري بزعم أنه أفسد 

الدين...هـــــــــذا كالم العـــــــــرب المتصهينين وبعض 
الســـــــــذج من أتباعهم ممن يسمون أنفسهم تنويريين 

من جهة وقرآنيين من الجهة األخرى.
* الهجوم على الســــــنة النبوية: شـــــــــيطنة اإلمام 
البخاري وصحيحه ســـــــــبقته حملة واســـــــــعة لشيطنة 
قدوات األمة من علماء ودعاة ومصلحين، فلم ينُج 
األفغاني ومحمد عبد عبده واألمير عبد القادر وابن 
باديس وحسن البناء والمودودي والغزالي والقرضاوي 
وأمثالهم، ليأتي الدور بعد ذلك على الصحابة، فقد 
ركز غالة العلمانيين ومن يســـــــــمون أنفسهم قرآنيين 
على رمي أبي هريـــــــــرة بالكذب وعمرو بن العاص 
بالنفاق وعائشة بالخداع وباقي الصحابة باختالق 
األحاديث ألغراض سياســـــــــية!!! أي لم يبق هناك 
ال سنة وال قدوة وال إسالم...وقد وصلوا أخيرا وكما 
كان منتظـــــــــرا إلى الطعن في الرســـــــــول صلى اهللا 
عليه وســـــــــلم، وبدأ عمالء التطبيع المتصهينين في 
الخليج باتهامه بظلم اليهود... هكذا يريدون نقض 
عرى اإلسالم عروة عروة، يســـــــــتخدمون المنافقين 
و«العلماء» من أمثال ســـــــــعيد جاب الخير وأحمد 
صبحي منصور وبعض مرتزقة الجامع األزهر بل 
وحتى إعالميين ومسترجالت ال عالقة لهم بالدين، 
ُيفسح لهم مجال الفضائيات والجرائد ويوتيوب ليبثوا 
سمومهم، هذا باإلضافة إلى الموقف السلبي للشيعة 
من الســـــــــنة النبوية الصحيحة وانفرادهم بسنة أخرى 

اختلقوها اختالقا بعيدا عن أي منهج علمي.
لّما أعجزهم اإلسالم عســـــــــكريا وسياسيا انتهوا إلى 
ضربه بهذه الطرق والتي تجد آذانا صاغية في هذا 
الزمن الذي ســـــــــيطرت فيه العلمانية وتراجع التدّين 

وأسفر اإللحاد عن وجهه في ديارنا.
والتخلي عن البخاري خطوة أولى للتخلي عن السنة 
ثم عن اإلســـــــــالم كله، أو يحدث هذا ونحن أحياء؟ 
ليس لإلســـــــــالم دولة تحميه ولكن له أتباع يتخلون 

عن أرواحهم وال يفرطون فيه.
• ضياع السنة؟: ضاعت السنة بين أصحاب سوء 
القصد وأصحاب سوء الفهم، أولئك أنكروها وهؤالء 

قزموها وحصروها في اللباس واألشـــــــــكال بينما هي 
منهج متكامل للحياة، إننا نتمســـــــــك بالسنة، نرفض 
اســـــــــتبعادها وتقزيمها، ننتصـــــــــر للبخاري، ...كيف 
هذا؟ ليس بالتنظير فحســـــــــب ولكن بااللتزام الواعي 
العملي بالهـــــــــدي النبوي الكريـــــــــم، المحطة األولى 
هي الفهم كما فهم الرســـــــــول صلى اهللا عليه وسلم 
عن ربه أمـــــــــور الدنيا واآلخرة، ثم العبادة الخالصة 
الكثيـــــــــرة هللا بالليل والنهـــــــــار، فرائض، نوافل، ذكر، 
ثـــــــــم – وخاصة – اتقان فن معاملة الناس، والبداية 
بالقلب الســـــــــليم النقي من الحقد والبغض والكراهية 
والقســـــــــوة والنفاق، وهذا يقود إلى الســـــــــلوك الرفيع 
مع الغير كما كان صلى اهللا عليه وســـــــــلم: لســـــــــان 
نظيف ليس فيـــــــــه فحش وال غيبة وال لعن وال اتهام 
للمسلمين وال سخرية منهم، لسان ال يخرج منه إال 
الحق والكالم العذب الحلو الممتع، ثم جوار حسن 
مـــــــــع الناس حتى ولو لم يكونوا مســـــــــلمين ما داموا 
مســـــــــالمين، جوار كله أخوة ومودة واحترام وتقدير 
وتعـــــــــاون، ثم معامالت تلتزم الســـــــــماحة مع األهل 
والجيران والزمالء واألقـــــــــارب واألباعد، صدق في 
البيع والشـــــــــراء والزواج وأمور السياسة والمال، ثم 
إيجابية في التعامل مع المجتمع، إيجابية تدفع إلى 
المشاركة في مشروعات الخير من تنظيف المسجد 
والحي إلى مجال التنمية...هذا هو التمسك بالسنة: 
عقل ذكي وقلب نقي وســـــــــلوك إيجابي قويم...أما 
اللباس واللحية والســـــــــواك  فهي أوال مســـــــــائل هينة 
وليست مقياسا للتدّين، ثم هي إما عادات مجتمعية 
عربية (لباس الرســـــــــول هو نفسه لباس أهل الجزيرة 
قاطبة)، أو هي من سنن العادة ال من سنن العبادة، 
وغير قليل من العلماء – على رأســـــــــهم الشـــــــــافعية 
– يـــــــــرون أن اللحية من هذا القبيل، وٕاما الســـــــــواك 
فهو تطهيـــــــــر الفم وتنظيفه، هذا هـــــــــو المقصد أما 
الوســـــــــيلة فمتغيرة، كان عود األراك هو المتاح في 
البيئة العربية وخلفه اآلن معجون األســـــــــنان، فنحن 
نعمل بالمقصد أما الوســـــــــيلة فليست تعبدية، ما هو 

المقصد يا ترى؟ الجهاد أم السيف؟
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 Êb◊ ــــــي الغزال الشــــــيخ 
ــــــه)  (رحمــــــة اهللا علي
ــــــك الطــــــراز الكريم من  من ذل
ــــــاء والدعاة الذين يهّمهم  العلم
ــــــوا مواطــــــيء أقدامهم  أن يعرف
الســــــاحة  يتحّركون في  وهــــــم 
ــــــة والدعوية،ومــــــن هنا  الثقافي
كان اهتمامه برجع الصدى في 
دعوته، وباألخص الثمرات في 
الميدان، وهذا هوالذي شجعني 
على تبليغه ما اســــــتجمُعه من 
آراء وأفكار وأصداء، فأبلغه ذلك 
ولقاءات موصولة  أحاديث  في 
ــــــا آخر،  ــــــة حين ــــــا، متقطع حين
ــــــرة الكتابة  ــــــم اهتديُت إلى فك ث
مجموعة  فســــــطرُت  والتدوين، 
وسياقات  مناسبات  في  رسائل 
مختلفة، فيها القصير،  وفيها 
ــــــع  (أرب ــــــل  والطوي المتوســــــط 
أوخمس صفحات). لألسف لم 
ــــــل منها؛خاصة  يبَق غير القلي
ما تعلق بالجانبين اإلنســــــاني 

والعاطفي.
كانـــــــــت الرســـــــــائل تحـــــــــاول  أن 
تضعه في الصـــــــــورة  وبيان ما 
انتفع بـــــــــه مجتمعنا من جهوده:  
الدروس،  الكتب،المحاضرات، 

الندوات،الخ .
 - العمـــــــــوم  فـــــــــي   - تناولـــــــــْت 
مالحظات  أو محاوالت إجابة 
عـــــــــن بعـــــــــض األســـــــــئلة الكبيرة 
المناسبة لذلك الوقت: ماذا تحقق 
تقريبا؟ ما هو المنهج األسلم في 
تبليغ اإلســـــــــالم وتعزيز اإليمان 
فـــــــــي النفوس والقلـــــــــوب.؟ ماهو 
بالعالقة  يتصُل  فيما  األنســـــــــب 
مع كل األطياف (اإلســـــــــالمية) 
فيمـــــــــا بينها، بعضها مع بعض، 
وبينهـــــــــا وبين غيرهـــــــــا؟ وماهو 
األنســـــــــب أيضا بالنسبة للعالقة 
مع  المتربصين باإلســـــــــالم من 
أصحاب التيارات التغريبية ممن 
يحملون عداء ظاهرا أومســـــــــتترا 
لإلســـــــــالم ومبادئـــــــــه، وكّل ذلك 
ممـــــــــا كان يموج فـــــــــي المجتمع 

الجزائـــــــــري في تلـــــــــك الفترة التي 
تميزت بصعـــــــــود تيار الصحوة 

اإلسالمية.
وحيـــــــــث يصعـــــــــب اســـــــــتعراض 
الرســـــــــائل فلعل هذه الرسالة هنا 
تلقـــــــــي ضوءا علـــــــــى مجموعها، 
وقـــــــــد حملت عنـــــــــوان «خطاب 
متأخـــــــــر»، وينبغـــــــــي أن ُينَظر 
إليها في سياقها وزمنها (أواسط 
الثمانينيات من القرن الماضي) 

..وجاء فيها:
فضيلة الشيخ محمد الغزالي

الســـــــــالم عليكـــــــــم ورحمـــــــــة اهللا 
وبركاته.

بداهة! ما أشُك في أنه ساورتك 
ظنون كثيرة. وتساءلتَ  طويال 
مـــــــــع نفســـــــــك...أيمكن أن أكون 
(إيـــــــــاك أعني) قد قدمُت شـــــــــيئا 
ذا بـــــــــال لديني ودعوتي في هذا 
الوطـــــــــن، طوال هـــــــــذه المدة من 

وجودي فيه؟
وما أشـــــــــك أنـــــــــك حاولـــــــــت أن 
تســـــــــتجلّي إجابة شـــــــــافية وأنت 
تدير في رأســـــــــك المثقل بالهموم 
الكبيرة صـــــــــورا ومواقف وأحداثا 
تشكل شريطا متماسكا، أو غير 
متماسك، زاخرا بصور ومشاهد 
الجهـــــــــاد والدعوة إلـــــــــى اهللا، في 
أنحاء مختلفة مـــــــــن هذا الوطن 

المترامي.
وٕانا أجيـــــــــب إجابة موقن عارف 

خبير مّطلع ..!
وأحســـــــــُب أن ذلك جزء يســـــــــير 
مـــــــــن حقك علينا أعانت ظروف 
دون  كأداء  عقبـــــــــات  واجتمعت 

الوفاء به.
أجيب موقنـــــــــا: إن اهللا قد أجرى 
على لســـــــــانك ويديك خيرا كثيرا 
وفَقك سبحانه على  عميقا..وقد 
أداء جـــــــــزء ضخم من الرســـــــــالة 
التي ندبَت نفســـــــــَك لها في هذا 

الوطن.
وكما ألمعُت في سطور سابقات.

لقد كان مجيئك ـ بالفعل ـ رحمة 
مســـــــــوقة من الرحمـــــــــن الرحيم، 
نافعا ألرض طيبة  وغيثا هاميا 

عطشى.
واآلن وقـــــــــد مضى عامان..أفما 
يمكن أن نبســـــــــط بعض الكالم 
المبّشر، فيما كان وفيما يحُسن 

أن يكون.
قـــــــــد تســـــــــتزيد،وأكثر الدعاة فيما 
أعـــــــــرُف، بل أكثرالقـــــــــادة النُجب 

ويســـــــــتزيدون  التفاصيل  يحبون 
منها غالبا.!

لقد نزعتَ  الفتيل من خيوط فتنة 
كبيرة كانت تنتظرأن تشتعل:

وتنّطـــــــــع،  تطـــــــــرف  خيـــــــــوط   •
يســـــــــتعمل الصدام، ويسعى إلى 

تكرارتجاريب فاشلة.
• خيـــــــــوط ســـــــــلفية  تقُصر عن 
إدراك ســـــــــوح الجهـــــــــاد الحقيقي 
في صميـــــــــم الحيـــــــــاة المعاصرة 
الّزخـــــــــارة الضاجـــــــــة!، وتبصر ـ 
فقط ـ القميص واللحية والنقاب، 
تلـــــــــك  والمصافحة،ومشـــــــــتقات 
الفروع وفروعها وفروع فروعها؛ 
جريا على خط علماء السعودية 

وأشباههم.
• خيوط المتربصين باإلســـــــــالم 
الدوائر، مـــــــــن أصحاب األهواء 
والمندّســـــــــين وأمثالهـــــــــم الذين ال 
يرون في أبناء الصحوة اإليمانية 
المعاصرة إال مزاحمين لهم، وٕاال 
لذلك  ومغانم،  كراســـــــــّي  طّالب 
هم حرٌب  على الصحوة وعلى 
اإلسالم...في  وعلى  الشـــــــــباب 
أيديهم أسياف وخناجر ينتظرون 

ـ فقط ـ أي فرصة، أي هفوة!.
• ثم مـــــــــاذا ....لقد وفرَت على 
اإلســـــــــالم عناء كبيرا وســـــــــحبَت 
البساط من تحت أرجل الكثيرين 
ممـــــــــن ذكرنا ســـــــــابقا، ومّمن لم 
نذكر، وحفظت اإلسالم والفكر 

من «بالوي» كثيرة ..كبيرة.
• نعـــــــــم لقد حفظـــــــــَتـ  بعون اهللا  
وحســـــــــن تأييده ـ اإلســـــــــالم من 
بـــــــــالوي، ووفرت عليـــــــــه وعلى 
المســـــــــلمين «مشكالت» ما أشد 

ّغناهم عنها.
قد تستزيد وال حرَج في ذلك.!

• لقد استقام فكُر كثيرين واعتدل 
واســـــــــتوى. تركوا تلك المتاهات 
فكر  الجحورمن  تلـــــــــك  وغادروا 
التكفير والهجرة، وهم اآلن دعاة 
بالحكمة  يدعون  الطريق،  على 
والموعظة الحســـــــــنة ويجادلون ـ 
إن جادلوا ـ بالتي هي أحســـــــــُن. 
وهم مـــــــــن الكثرة تجعلهم ـ فعال ـ 
دليال على أن جهودك أثمرت.

عـــــــــن ذلك ألنني  أتحدُث  وٕانما 
خبرُته، ورأيُت فائدته الجمة.

فيا ما كنا نخشى من أثر أولئك 
المتنطعيـــــــــن، ويا ما كنا نترّقب، 
متوجسين من فتن وبالءات قبل 
مجيئك، لمـــــــــا تجده أدبياتهم من 

َقبول، ولما تجده حماساتهم من 
االشتعال.  ســـــــــريعة  استجابات 
انحســـــــــر،وتكاد  الفكر  هذا  لكن 

ينابيعه تجُف اليوم والحمد هللا.
مـــــــــن  كثيـــــــــٌر  تراجعـــــــــْت  لقـــــــــد 
مواقع  إلـــــــــى  «الموضوعـــــــــات» 
المجـــــــــال  لتفســـــــــح  ثانويـــــــــة، 
للموضوعـــــــــات الكبـــــــــرى األحّق 
بالصدارة ،واألحـــــــــَق باالهتمام، 
واإليصال.وأنا  بالتبليغ  واألحق 
موقن أن الدعوة تقدمت خطوات 
معدودة، وأن العمل اإلسالمي ـ 
على الرغم من الَغبش الالصق 
ـ تأّصل أكثـــــــــر فأكثر، والطريق 
األسلم  استبان أوضح فأوضح. 
وهـــــــــل نريد غير ذلـــــــــك في مثل 
مرحلـــــــــة كهذه. إن الحمد هللا ،ثم 

الشكر لشيخنا.
علـــــــــى أن األعنـــــــــاق تشـــــــــرئبُّ 
شيئا فشـــــــــيئا إلى استئناف حياة 
إسالمية، وٕاقامة مجتمع إسالمي 
ولم يكن هذا ليدوربَخلد أحد قبل 

بضع سنين خلت.
الميمونة  النوعيـــــــــة  الُنقلة  أفهذه 

ُتنَكر وُتجحد؟!
ال، ولكنهـــــــــا مكُرمة نســـــــــأل اهللا 
تعالـــــــــى أن ُيثقـــــــــَل بهـــــــــا ميزان 
حسناتك «فأما من ثقلت موازينه 

فهو في عيشة راضية».
***

اآلن ...حيـــــــــن نســـــــــتعيد جميعا 
تلـــــــــك الفترة ونســـــــــتعرض ما تّم 
فيها وما بعَدها، ونحاول التقييم 
والنزيه  الصحيـــــــــح  الموضوعي 
والســـــــــليم..قد تختلـــــــــف إجاباتنا 
ولكننا ـ وأنا على يقين من ذلك 
ـ لـــــــــن نختلف فـــــــــي أن للعلماء  
دورا محوريا في حركة النهضة 
واإلقالع والتغيير، وقد كان الشيخ 
الغزالـــــــــي واحدا من هؤالء عالما 
النفس  طيَب  متبّصـــــــــرا  وداعية 
والقلب .. خدم اإلســـــــــالم بنقاء 
وخدم الجزائر بحّب وعلم، وكان 
له دور فـــــــــي تصويب الكثيرمن 
األخطاء وتعديل بعض الموازين 
وتأصيل وتجسيد الرؤية األسلم 
في الدعوة إلى دين اهللا تعالى، 
ويمكن اعتداده في هذا المجال، 
وغيره كثيـــــــــر، واحدا من كوكبة 
العلماء األوفياء البن باديس في 
منهجه وصدقه وجهده الموصول 
الدائـــــــــب. رحمه اهللا وأثابه وثّبت 

أجره.

ıaâcÎ@bÌbö”‚2021@@Ô–„bu@@16@M@10@@@@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@ÚÓ„br€a@ÙÖb∫@02@µÎ˛a@ÙÖb∫@26@@ZÜ��y˛a
العدد:
1046

@Ú–Ó‹Å@Âéy@ZÈjnÿÌ

 b�
���»
��ë

من أصعب األوراد على اإلطالق ورد الحياة شيب النبي صلى 
اهللا عليه وسلم.. شيبتني هود وأخواتها..

واتهم الصحابة أنفســـــــــهم بالنفاق حينما لم يســـــــــتطيعوا أن يثبتوا 
عليـــــــــه.. فقال أحدهم: نافق حنضلة.. ووافقه أبو بكر الصديق 

بقوله: إني ألجد مثل ما تجد..
هذا الورد العظيم ليس قيام الليل، ألن قيام الليل ســـــــــهل ميسر 
يمكنـــــــــك أن تصلي ركعتين من الليل فأنت قد قمته.. وال صالة 
الفجر وال بقية الصلوات المفروضة ونوافلها.. كل هذه ال تستغرق 
ســـــــــاعتين من يومك إذا أطلت تالوتك وركوعك وســـــــــجودك.. 
وليس هـــــــــو صيام االثنين والخميس فأمهاتنا الفاضالت الالتي 
لم يدرســـــــــن في جامعـــــــــة وال ثانوية يتقن هـــــــــذا األمر في غاية 
الســـــــــهولة.. وال ورد التالوة فما أكثر من يختمون القرآن مرات 
وكرات.. وال ورد المطالعة فما أكثر مشـــــــــاريع المطالعة الواعية 

والمثمرة..
وأحسن من عبر عن ورد الحياة ذاك الصحابي حنضلة األسلمي 
الذي قال: نكون عند رســـــــــول اهللا يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي 
عين .. فإذا خرجنا من عنده عافسنا األزواج والضيعات ونسينا 
كثيرا.. فهو يتهم نفســـــــــه بالنفاق والتناقض ألنه لم يتمسك بورد 

الحياة بشكل دائم وجاد..
صحيـــــــــح أنه يقوم ويصلـــــــــي ويصوم ويحضـــــــــر مجالس النبوة 
الدفاقة لكنه سرعان ما ينغمس في الدنيويات وتخبو تلك الشعلة 

الالهبة المقدسة وتكاد تتالشى..
فـــــــــورد الحيـــــــــاة أن تظل تذكـــــــــر اهللا في كل أعمالـــــــــك وأوقاتك 
وأحوالك..أن تكـــــــــون حياتك هللا.. ســـــــــفرك وحركاتك ووظيفتك 
ومعامالتـــــــــك وعالقاتك وتصرفاتك وليس لحظات التعبد فقط.. 
لهذا قال تعالى: {قل إن صالتي ونســـــــــكي ومحياي ومماتي هللا 

رب العالمين}.
هي حالة من الصفاء والقرب والمراقبة والشهود ال يثبت عليها 

إال ثلة من أهل الهمم القمم..
ليس معنى هذا أن تجلس بعيدا في برج عاجي أو عزلة صوفية 
بعيدا عن الناس واألحداث والمتغيرات فهذه ال تحتاج إلى جهد 
كبير.. بل أن تعيش في الصخب الداوي واألحداث المتالحقة 
والعمل المتواصل وحركـــــــــة الحياة وقلبك موصول باهللا.. فأنت 

هللا وباهللا ومع اهللا.
وليس معنى هذا أنك ال تخطئ وال تذنب وال تتعثر.. بل تصنع 
من تلك الحجارة التي تعثـــــــــرت بها صرحا للوصول إلى أعلى 

القمم.
ورد الحياة أن تعيش مع أهلك وأوالدك مبتسما صديقا متصابيا 

محبا مرحا طيبا...
ورد الحياة أن تكون في وظيفتك متقنا بشوشا رساليا..
ورد الحياة أن تكون مع أقاربك قريبا وصوال صبورا...
ورد الحياة أن تكون مع أحبابك وفيا مضحيا صادقا..

ورد الحيـــــــــاة أن تكون للســـــــــانك ماســـــــــكا عن الغيبـــــــــة والنميمة 
والبهتان..

ورد الحياة أن تكون في عالقاتك كلها حكيما متغافال متغابيا.
والخليفة عمر الفقيه فهم ورد الحياة مبكرا حينما قال للذي جاء 
يشـــــــــهد لذلك الرجل بالصالح... قال له:هـــــــــل عاملته بالدرهم 
والدينار؟ قال: ال... قال له: هل ســـــــــافرت معه؟ قال:ال.. قال: 

هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال:ال..
قال له: لعلك رأيته يتمتم ويهمهم ويصلي ويركع بالمســـــــــجد.. 

فاذهب فأنت ال تعرفه..
فالمقياس الحقيقي هو ورد الحياة والمعايشة والمعاملة..

ابتداء من األسرة الصغيرة .. خيركم خيركم ألهله..إلى صناعة 
الحياة وصياغتها وتحريكها..

وصناعة الموت والشهادة ليست هي الغاية الصعبة كما كنت 
تتصور بل كيف تعيش في سبيل اهللا حياتك وسنواتك وأعمالك 

ونياتك وخطواتك..
فالحياة في سبيل اهللا أسمى أمانينا.. وما أصعب هذا المرتقى 
الســـــــــامق الـــــــــذي ال يثبت عليـــــــــه إال أصحاب النفـــــــــس النفيس 

الطويل.
لهذا قـــــــــال الحبيب صلى اهللا عليه وســـــــــلم: «لو تدومون على 
ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم المالئكة في فرشـــــــــكم 

وطرقكم ولكن ساعة وساعة.. قالها ثالثا».
فاالســـــــــتمرار على ورد الحياة معناه مصاحبة المالئكة واألنوار 

واألسرار.
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   لغة الضاد اللسان العربي المبين الذي نزل 
به آي الذكر الحكيم، إنها لسان الفصاحة 
ورسول البيان وسّيدة المقام وملكة الجمال، 
إنها اللغة التي نزل بها خطاب السماء إلى 
األرض، ولغة أفصح العرب ســـــــــّيد البشر 
محمد بن عبد اهللا خاتم األنبياء والرسل – 
عليه أفضل الّصالة وأزكى الّسالم- وقبيلته 
قريش حاضنة لغة العـــــــــرب وملتقى معين 
الفصاحة والبيان، إن العربية الفصحى سجل 
ديوان العرب وأيامها وأمجادها وحضارتها 
ومفاخرها، لغـــــــــة المهلهل وعروة بن الورد، 
ولغة المية العرب وينابيع الشعر القصائد 
الســـــــــبع المعلقة؛ التي ُكتبـــــــــت بماء الذهب 
وُعّلقت على أســـــــــتار الكعبة، ولغة المتنبي 
وأبي فراس والسّياب وشوقي ونزار، واألمير 
عبد القادر بن محيي الدين مؤسسة الدولة 

الجزائرية الحديثة، وعبد الحميد بن باديس 
حافظ الهوية الوطنية من كل تدنيس، ولغة 
البشـــــــــير اإلبراهيمي الـــــــــذي صانها من كل 
تشـــــــــويه وتدليس، ولغة مفدي زكرياء الذي 
صاغ من مفرداتها (الّلهب المقّدس) فكان 
وقعه على االحتالل كعيار الرصاص على 
األجساد، وزلزل بها األرض من تحت أقدام 
الشجر والحجر،  بها  المســـــــــتعمر، وأنطق 
ورّص بها صفـــــــــوف الجزائريين، وأّلف بها 
نشيد الثورة (قسما) فأرهب بها العدو ورفع 

بها راية العلم ..
 إن الدارس للغة الضاد كمن يلقي بنفســـــــــه 
يٍّ تتقاذفه أمواج كلماتها، وسيول  في بحٍر ُلجِّ
معانيها، وسحر بيانها، وجواهر مكنوناتها، 
وآللئ أصدافها، وهنا يعجز الّلسان ويقصر 
البيـــــــــان من هول مـــــــــداد الكلمات، ويتوقف 
العقل عن التفكير من عظمة مقدار المخيال 

والمتصـــــــــور عن قوة هذه اللغة، وفي مقابل 
أن نرتقي إلى عليائها الســـــــــامقة، وعوالمها 
الســـــــــامية، وفضاءاتها الرحيبة، ننزلها إلى 
أسفل الســـــــــافلين ونحّطها بصخر من سيٍل 
عٍل، ونقطعها بسيف جهالة حاد عن أصله؛ 
فنستسلم لمن استلبتهم الحضارة المغرضة 
واألحقاد المفرطـــــــــة، ونخضع لعبث الجهل 
المؤســـــــــس، ونقبل بالدارج الهجين، الساقط 
من كل سفســـــــــاف وغّث سمين، ونستعذبه 
ونحن نعلم علـــــــــم اليقين أنه ال يكاد ُيفصح 
وُيبين، ونجعله في موازاة لغة القرآن الكريم 
وعلوم الكـــــــــون إلى يوم الديـــــــــن، ولغة كل 
العصور التـــــــــي تحيا بها وتؤرخ لها، فلماذا 
هذا التحامل عليها والجحود والنكران؟ ممن 
أساء لها فعّذبها واتهمها ثم أعدمها، وقرر 
نعتها بلغة التخلـــــــــف، واألصل فيه تخلفنا 

وليس بها.

âÏ����ñ»€a@›��◊@Ú�����Ã€@Öb����ö€a@Ú���Ã€
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محطات في املسار:
محمد غالم من مواليد في عام 1946 بالغرب 
الجزائـــــــــري. تخرج من جامعـــــــــة وهران في عام 
1976 حاصال على دبلوم الدراسات المعمقة 
في التاريخ الحديث والمعاصر، وكانت رسالته 
حـــــــــول المقاومة الجزائرية في منطقة معســـــــــكر 
وانتفاضة سكانها ضد سياسة التجنيد االجباري 
العسكري في بدايات الحرب العالمية األولى. 

وواصل دراســـــــــاته العليا في باريس ونال شهادة 
الدكتوراه من جامعة باريس 7 في عام 1983 
بعد مناقشة أطروحته حول المقاومة الجزائرية 
للتجنيـــــــــد االجباري في القطـــــــــاع الوهراني بين 

1911 و1916.
اشـــــــــتغل الدكتور محمد غالم أســـــــــتاذا للتاريخ 
الحديث والمعاصر بجامعـــــــــة وهران، وعضوا 
مؤسســـــــــا لمخبر العلـــــــــوم االجتماعيـــــــــة والعالم 
العربي، ثم باحثا مشـــــــــاركا في المركز الوطني 
للبحث في األنتروبولوجية االجتماعية والثقافية 

بوهران . 
نشر مجموعة من المقاالت والبحوث في مجلة 
"إنســـــــــانيات" التابعة للمركز الوطني للبحث في 
األنتروبولوجية االجتماعيـــــــــة والثقافية، وكذلك 
فـــــــــي المجلة التاريخيـــــــــة المغاربية التي تصدر 
بتونس حول قضايـــــــــا تاريخية وتربوية متعددة، 
باإلضافـــــــــة إلى قراءات نقدية وعروض لبعض 
الكتب الجديدة التي صدرت في الجزائر أو في 
الخارج في مجـــــــــال اهتماماته المعرفية، وأذكر 
منهـــــــــا: رنين الحداثة للباحـــــــــث الجزائري بختي 
بن عودة، العائلة الموريسكية  للمؤرخ التونسي 
الدكتور عبد الجليل التميمي، والتاريخ والذاكرة 

للمؤرخ الفرنسي المعروف جاك لو غوف.
Òäïb»Ωa@ÚÌäˆaå¶a@ÚÓœaäÀÏ�ç˛a

مـــــــــن أهـــــــــم الموضوعـــــــــات التي شـــــــــغلت بال 
الدكتور غالم موضوع األسطوغرافية الجزائرية 
المعاصرة التي خص لمعالجته جزءا كبيرا من 
مقاالته وبحوثه. فقد درس ما أنتجه المؤرخون 
الجزائريون في القرون الثالث األخيرة، وطرح 
قضايا ومقاربات جديدة لدراســـــــــة تاريخ الجزائر 

المعاصر. 
تســـــــــاءل عن مصادر المؤرخيـــــــــن الجزائريين، 
ودرس مدى تأثير الفكر الخلدوني عليهم وعلى 
إنتاجهم العلمـــــــــي. فكان التأثير في نظره عابرا 
إذ لم يســـــــــتفيدوا منه بالقدر الكافي الذي يسمح 
لهم بتجـــــــــاوز مرحلة وصف الحـــــــــدث ليقدموا 
مقاربات تحليلية على أسس حديثة تتالءم مع 
تطّور علم التاريخ، ويمكن لها أن تصلح وضع 
البحث التاريخي عندنا المتأثر دوما -حســـــــــب 
رأيه- بقـــــــــراءات اآلخريـــــــــن لتراثنـــــــــا التاريخي 
وانشـــــــــغال مؤرخينا بترميم ما أفسده المؤرخون 

االستعماريون. 
وفي الســـــــــياق نفسه، درس إسهامات المؤرخين 
في الجزائر خالل القرن الثامن عشـــــــــر، وبّين 
مدى االرتباط الوثيق بين المؤرخ ورجل السلطة 
العثمانية التي تشعر باستمرار بعزلتها وبرودة 
عالقاتهـــــــــا مع الســـــــــكان األصلييـــــــــن للبلد أي 
الجزائريون الذين يجدون أنفسهم دائما بعيدين 
عن المشاركة في الحكم وٕاصدار القرار. لذلك 
يلجأ الحكام العثمانيون إلى اســـــــــتغالل المعرفة 
التاريخية لتثبيت شـــــــــرعيتهم الروحية في الحكم 
خاصـــــــــة لما يكون المؤرخ أيضـــــــــا فقيها فتكون 
تأثيراته مزدوجة. كما تطرق الدكتور غالم إلى 
األســـــــــطوغرافية المتصلة بالمقاومة التي ترمي 
إلـــــــــى التحرر من إرث المؤرخين الفرنســـــــــيين. 

ورغم كل الجهود المقدمة من طرف المؤرخين 
الجزائريين، تبقى الحصيلة لحد اآلن محدودة.

لقد نـــــــــوّه الدكتور غالم بأهمية األرشـــــــــيف في 
كتابـــــــــة التاريـــــــــخ لمـــــــــا يقدمه مـــــــــن المعلومات 
الغزيـــــــــرة ووجهات نظر متعددة أو مختلفة تجاه 
الحـــــــــدث. ويجبر المؤرخ على االســـــــــتفادة منه 
ونقده باســـــــــتمرار نظرا للظـــــــــروف التي جمعت 
فيها المعلومات، والســـــــــياقات التي كتبت فيها 
تلـــــــــك التقارير. وتظهر هذه القيمة االرشـــــــــيفية 
في دراســـــــــته حول ظاهرة الهجرة الجزائرية نحو 
البالد االسالمية والتي لم تكن بعيدة عن عيون 
السلطة االســـــــــتعمارية ومراقبتها المستمرة كما 
تشهد على ذلك الوثائق االستعمارية المحفوظة 

اليوم في مراكز األرشيف الفرنسية. 
وتطرق إلى موضوعـــــــــات جديدة قلما يهتم بها 
البحـــــــــث التاريخـــــــــي في الجزائـــــــــر، وأقصد هنا 
التاريـــــــــخ الطبيعـــــــــي بينما تطّور هـــــــــذا المجال 
المعرفي عند غيرنا من المـــــــــدارس التاريخية، 
ويكفـــــــــي أن أذكر هنا األعمـــــــــال الرائدة للمؤرخ 
الفرنســـــــــي إمانويل لوروي الدوري حول تاريخ 
المناخ عبر العصور. أما الدكتور غالم المتأثر 
بمدرسة الحوليات التي يعد هذا المؤرخ الفرنسي 
من أعمدتها، فإنه تناول ظاهرة الزالزل وكيف 

تناولها المؤرخون.
ودرس تطّور الّذهنيات في الجزائر وانعكاساتها 
على االنسان الجزائري في التاريخ وفي الواقع 
الذي سيتحول بدوره من بعد إلى تجربة تاريخية 
إذا اهتم به المؤرخ ووثقه في ســـــــــجله لألجيال 
الحاضرة والقادمة. وقد استقدم رموزا ثقافية من 
التراث القديم كالمهدي المنتظر لدراسة المقاومة 
الجزائرية خالل القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشـــــــــرين. ويبقى وفيا لهذه المقاربة لما تطرق 
لموضوع تحرير مدينـــــــــة وهران في 27 فبراير 
1792، فلم يهمه الحـــــــــدث وحده رغم أهميته 
القصـــــــــوى، إذ درس أيضا المخيـــــــــال الجمعي 
ووصف مشـــــــــاهد الناس وانفعاالتهم وخوفهم ثم 
عودة األمل واالستبشار بالبطل (محمد الكبير) 
واســـــــــتعادة وهران واالنتصار على العدو. هذه 
الدراسة ذكرتني بأعمال المؤرخين جون دوليمو 
وفيليـــــــــب آرييس التي ال يســـــــــأم االنســـــــــان من 

قراءتها.
كما استحضر األســـــــــتاذ غالم األحداث الراهنة 
كاالنتخابات المتتالية في الجزائر وهي تعكس 
في نظره المستوحى من أعمال الدكتور ناصر 
جابي المختص في علم االجتماع السياســـــــــي، 
صورا معاكســـــــــة للتاريخ السياســـــــــي الجزائري 
المشـــــــــحون دائمـــــــــا باأليديولوجيـــــــــات المتعددة 
والرواســـــــــب التاريخية، وهيمنة الرموز الثقافية 
واألنتروبولوجيـــــــــة على عقل الفـــــــــرد الجزائري 
فـــــــــي ســـــــــلوكياته اليومية وفي طريقـــــــــة تفكيره. 
وهي أفكار تحتاج حقا إلى الدراســـــــــة المعمقة 
من طرف المختصيـــــــــن في العلوم االجتماعية 

والمناقشة الجادة والنقد البناء.
@ÔçâÜΩa@Ô±âbn€a@lb�®a@Ü‘„

لقد أشرف األستاذ محمد غالم على عدة مشاريع 
بحثية، أذكر منها: "كيـــــــــف يدرس التاريخ في 
الجزائر؟" (1992)، و"المعرفي واأليديولوجي 
في الكتاب المدرسي" (2011)، "القيم التربوية 

في الكتاب المدرسي" (2013). 
وكانت كل هذه المشـــــــــاريع تشتغل على الكتب 
المدرسية بخاصة في المرحلة الثانوية، وتدرس 
مدى انســـــــــجام مضامينها مع المعايير العالمية 
ومالءمتها مع المقاصد الجديدة للتربية والتعليم. 
وقد صدرت كل هذه المشاريع في كتب ليستفيد 
منها أهل االختصاص، وكذلك يســـــــــتعين بها 
المشرفون على إصالح التعليم وتجديد المناهج 

الدراسية في الجزائر. 
وشـــــــــارك في كل مـــــــــرة ببحث حـــــــــول الكتاب 
المدرسي في مادة التاريخ في المراحل الثانوية 
المختلفة. وكانت معظـــــــــم النتائج التي توصل 

إليها تصب في نقـــــــــد المضامين العلمية لهذه 
الكتب التي تتســـــــــم في نظره بالوصف والتلقين 
وتكـــــــــرار الموضوعات وتقديـــــــــس المعلومات، 
وتخلـــــــــو من النقد العلمي والـــــــــروح الموضوعية 

والعقالنية التاريخية. 
ويـــــــــرى الدكتور غالم أن مســـــــــؤولية هذا الخلل 
تعود إلى المؤلفين الذيـــــــــن وضعوا هذه الكتب 
على ضوء مناهـــــــــج تقليدية تجاوزها الزمن وال 
تتماشـــــــــى مع متطلبات العصر، وكذلك غّلفوا 
الموضوعات المدروســـــــــة بأيديولوجية واضحة 
المعالـــــــــم والغايات، ويقصد بهـــــــــا األيديولوجية 
العربية اإلســـــــــالمية التي هيمنت دائما حسب 
قوله على وزارة التربية، وساهمت بشكل كبير 

في صناعة أزمة الهوية في الجزائر.

وعملت هـــــــــذه األيديولوجية كما قال على تقزيم 
تاريـــــــــخ المغـــــــــرب وتعظيم تاريخ المشـــــــــرق، ثم 
تحولـــــــــت إلى مجاملة الـــــــــذات الوطنية وتمجيد 
الماضي المحلـــــــــي، بينما يجـــــــــب أن يتضمن 
الكتاب المدرســـــــــي القيم اإلنســـــــــانية المشتركة، 
ويشجع على تفتح الفرد الجزائري على الثقافات 

والحضارات األخرى. 
وال شك بأن في هذا الطرح مبالغة في تضخيم 
المعربين لوحدهم فاألزمة ساهمت  مســـــــــؤولية 
فيها النخبة الفكرية والسياســـــــــية بشقيها المعرب 
والفرانكفوني، فالجزائر في حاجة إلى ترســـــــــيخ 
انتمائهـــــــــا الوطني المحلـــــــــي، وتعزيز ارتباطها 
العربي واإلســـــــــالمي، ودعم تفتحها على العالم 

المعاصر.
لقد حـــــــــاول الدكتور غالم أن يتحرر في بعض 
أعمالـــــــــه من أيديولوجيته اليســـــــــارية والحداثية، 
وينقـــــــــد هذه االزدواجية المتصارعة والتي تضر 
مســـــــــتقبل الجزائر وتعيقه عن التقدم، ثم يدعو 
إلى السير في الطريق الثالث المطعم بالوسطية 
والعقالنية والواقعيـــــــــة والمصلحة العامة، لبناء 
رؤية عقالنية لتاريخنا، وتأســـــــــيس هوية وطنية 
حقيقية والتي تتشـــــــــكل من المكّونات التاريخية 
والثقافية الخمســـــــــة اآلتية: العروبة، اإلســـــــــالم، 

األمازيغية، الحداثة، والمواطنة.
ÉÌâbn€a@…‰ñm@‚˝«˛a

وٕالى جانـــــــــب الموضوعات الســـــــــابقة المتعلقة 
باألفـــــــــكار والتصورات، اهتـــــــــم الدكتور محمد 
غالم باإلنســـــــــان الذي يصنـــــــــع التاريخ بمفرده 
أو ضمن الجماعـــــــــة أو الطبقة أو الُعصبة...

على حســـــــــب نظريات فلسفة التاريخ المتعددة. 
ومن هذه األعالم الجزائرية التي درســـــــــها أذكر 
هنا: أبـــــــــا راس الناصري، عـــــــــدة بن غالم اهللا 
البوعبدلي، مبارك الميلي، مصطفى األشـــــــــرف 

وأحمد كرومي. 
عاش أبو راس الناصري الراشدي المسكري بين 
1755 و1823، وترك نحو خمسين كتابا في 
التاريخ وأدب الرحلة والتفسير والنحو والمنطق 
وغيرها من العلوم واآلداب، ومن أشهرها كتابه: 
"عجائب األسفار ولطائف األخبار". ولعل من 
أهم ما فعله الدكتور غالم أنه حقق هذا الكتاب 
الذي يتضمن معلومات جغرافية وتاريخية كثيرة 

عن مرحلة حاسمة من تاريخ الجزائر في العهد 
العثماني، ويكشف صفحات مشرقة من الكفاح 

الجزائري ضد االحتالل االسباني.
واالهتمام بالشيخ عدة بن غالم اهللا البوعبدلي 
جاء في ســـــــــياق متابعة أعمال اليوم الدراســـــــــي 
الـــــــــذي نظمته جمعيـــــــــة الفكر والثقافـــــــــة لمدينة 
تيارت حول فكره وتصوفه. وقد تحدث األستاذ 
غالم بالمختصر المفيـــــــــد عن جهاد هذا العالم 
المتصوف ضد المســـــــــتعمر الفرنسي، وعودته 
بعـــــــــد ذلك إلى زاويته بقرية قرية جيديوية (دائرة 
وادي رهيو) للتعبد واالشتغال بالتعليم ثم التفرغ 
للتأليـــــــــف في مجاالت التصـــــــــوف والفقه وعلم 

الحديث. 
شـــــــــارك الدكتور محمد غالم في أعمال الندوة 
الدولية الحادية عشـــــــــر حـــــــــول "الزيتونة: الدين 
والمجتمـــــــــع والحـــــــــركات الوطنية فـــــــــي المغرب 
العربي" المنعقد بتونس في ماي 2004، وقدم 
بهذه المناسبة محاضرة عن الشيخ مبارك الميلي 
الذي جمع بين العمل اإلصالحي والكتابة في 

مجال العقيدة والتاريخ. 
لقد كان الشـــــــــيخ الميلي معلما وداعية، ومؤلفا 
لكتاب "رســـــــــالة الشـــــــــرك ومظاهره" في العقيدة 
اإلســـــــــالمية وكتاب "تاريـــــــــخ الجزائر في القديم 
والحديث". وٕاذا كان مهيئا للكتابة في القضايا 
الدينية باعتباره عالما زيتونيا فإن خوضه تجربة 
الكتابة التاريخية كانت وليدة أيديولوجية وطنية 
قبل أن تكون نابعة من حاجة علمية ومعرفية، 
فالتاريخ كان قبل كل شـــــــــيء وسيلة للدفاع عن 
الهوية الوطنية التـــــــــي كانت مهددة من طرف 
السياسة االستعمارية الرامية إلى القضاء على 

كل مقّومات المجتمع الجزائري. 
لم يتوقف مصطفى األشرف عن الكتابة حول 
أصول المقاومة الجزائرية وتطّور الفكر الثوري 
عند اإلنســـــــــان الجزائري عبـــــــــر التاريخ، فكان 
األشـــــــــرف وعدد قليل من المفكرين الجزائريين 
أمثال محمد الشريف ســـــــــاحلي ومالك بن نبي 
وفرانـــــــــز فانون... الذين حاولـــــــــوا التنظير لهذه 
الثورة التي كانت أنموذجا في التاريخ المعاصر 
بما قدمته من تضحيات جبارة في سبيل تحرير 
اإلنســـــــــان من االســـــــــتعباد واالســـــــــتعمار، وبما 
تمثله مـــــــــن مصدر اآلمال للشـــــــــعوب المقهورة 
والمســـــــــتضعفة، وبمـــــــــا كانت تنشـــــــــده من القيم 
اإلنســـــــــانية بين الناس. هل مازلنا نحافظ على 
هـــــــــذا الرصيد المعنوي لثورتنـــــــــا التحريرية؟ هل 
مـــــــــا زال العالم ينظر إلى ثورتنا التحريرية بتلك 
الصورة الالمعة؟ كيف نستفيد من قيم هذه الثورة 
الكبرى في حياتنا الراهنة وفي مستقبلنا؟ أسئلة 
كثيـــــــــرة تحتاج إلى عقول جبارة تشـــــــــتغل عليها 
باستمرار لكي ال ننسى، ولكي نسير دائما في 

الطريق الصحيح ولو بخطوات قليلة.
ولم يهتم األستاذ غالم فقط باألعالم المعروفة 
التـــــــــي تطرقنا إليها ســـــــــابقا، فقـــــــــد كتب أيضا 
عن شـــــــــخصية علمية غير معروفة باســـــــــتثناء 
المختصين وُقراء مجلة "إنســـــــــانيات" التي كان 
يساهم فيها بموضوعات حول الحداثة والمواطنة 
والنخب واالبستمولوجية والمعرفة المدرسية.... 
إنه أحمد كرومي األستاذ بجامعة وهران. ولقد 
كتب عنه من باب الوفاء بالصداقة واالعتراف، 
ومن أجل التعريف بإسهاماته العلمية والفكرية، 
والتنويه بنشـــــــــاطه السياســـــــــي وعملـــــــــه النقابي 

ونضاله المدني. 
في مشوار حافل حمل الدكتور محمد غالم على 
كاهله عبء المســـــــــاهمة في وضع منهج سليم 
لتدريس التاريخ في المدرسة الجزائرية، وتأصيل 
ضوابـــــــــط الكتابـــــــــة وٕانتاج المعرفـــــــــة التاريخية، 
وٕارســـــــــاء قواعد متينة لبناء المدرسة التاريخية 
الجزائرية التي ينشدها كل المؤرخين الجزائريين 
بغض النظر عـــــــــن اختالف اتجاهاتهم الفكرية 
التـــــــــي ال تخلو منها أية مدرســـــــــة من المدارس 

التاريخية الحديثة والمعاصرة. 
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صباح الخميس الماضي التقيت بأحد األصدقاء، وقلت له: إن ما حدث 
البارحة في الكونغرس األمريكي هو نهاية تاريخ!

التاريخ)  (نهاية  نظرية  دخل  وما  وقال  المستغرب،  نظرة  إليَّ  نظر 
الكاتب األمريكي  في حوادث األمس، وراح يحدثني حديثا عاًما عن 
غير  في  للمصطلح  استعمالي  لي  يصحح  به  وكأني  (فوكوياما)، 
أشر  لم  أنني  ذكرته  الطويلة،  مرافعته  من  انتهى  ان  وبعد  موضعه، 
إلى نهاية التاريخ عند الكاتب األمريكي من أصول آسيوية (فرنسيس 

فوكوياما)، أنا أحدثك عن (نهاية تاريخ)...
الشرقي  للمعسكر  الرمزي  السقوط  ذلك  بعد  كتابه  فوكوياما  أخرج  لقد 
الشيوعي، فذات يوم من شهر نوفمبر 1989 تهاوت الفؤوس وبعدها 
الجرافات لتزيل جدار برلين، والحقيقة أن الفكر الشيوعي كان تآكل وفقد 
مبررات وجوده عبر سنوات طويلة، وجاء فوكوياما ليبشر بأن النموذج 
الرأسمالي الغربي هو (الرسالة الخاتمة)، ومع على العالم كله إال المشي 
تحت لوائها، وأن ذلك النموذج هو أرقى ما تصبو البشرية لتحقيقه...

وفوكوياما مع رفيقه  هنتنغتون كانوا في ذلك الوقت يمهدون الطريق لما 
أتى من بعد ذلك من أحداث، فالحضارة الغالبة والتي انتصرت بمنطق 
(البقاء لألقوى) من حقها أن تفرض منطقها، وتقضي على كل ما يقلقها 
حاضرا ومستقبًال، ألنها الحضارة المنتصرة، والحضارة األصلح للبشرية 

بما حققته من انجازات في سبيل رفاه اإلنسان.
(إضفاء  تعبير عن  إال  الكبرى  تجلياته  في  (العولمة)  وما مصطلح   
من  يحمله  بما  الغربي  الفكر  وهي  العالم،  حكومة  على  الشرعية) 
أن  عقود  ثالثة  مضي  بعد  حقنا  ومن  وصريحة،  مضمرة  مضامين 
نسأل: ماذا قدمت تلك الحكومة للعالم؟ وماهي القيم الثابتة ومبررات 

وجودها في االستمرار؟
في  الماضي  األربعاء  في  حدث  ما  نرصد  أن  البد  ذلك  أجل  من 
الكونغرس األمريكي ضمن هذا المنظور التاريخي، وذلك ألهمية الزمان 
والمكان والمالبسات التاريخية، فمن حيث الزمان نجد أنفسنا في شهر 
جانفي، وهو مناسبة ظلت لعهد طويل تتكرر كل أربع سنوات، ولقرابة 
الرئاسية،  لعهدته  المنتخب  األمريكي  الرئيس  بتسلم  لالحتفال  قرنين، 
دون  الكبرى  الغربية  اإلمبراطورية  قلب  في  نحن  المكان  حيث  ومن 
منازع، أما المالبسات التاريخية فأهمها تضعضع أحد أركان المنظومة 

الغربّية ممثلة في الديمقراطية...
صحيح أن الغرب لم يعرف األوبئة في صورتها الموسعة قبل كورونا منذ 
قرن من الزمن، فآخر عهد القوم بالوباء الموسع كان سنة 1919 مع 
(األنفلونزا االسبانية)، لكن الغرب عموًما لم يعرف ردة عن الديمقراطية 
أو احترابا على الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها منذ أزيد من قرن 
الديمقراطيات  يعني  ال  فهو  القاعدة  هذه  عن  شذ  ما  وكل  ونصف، 

الكبرى فيه...
ولعل هذا هو الذي ساقني ألصف ما حدث يوم األربعاء 06 جانفي 
2020 بواشنطن بأنه (نهاية تاريخ) وأقصد به تصدع عملي في نظرية 
(نهاية التاريخ)، وهذا االنطباع حملته وكاالت األنباء من كل العواصم 
الغربية الكبرى، وجاء في يومه على لسان الرئيس االمريكي المنتخب 
العالم وهو  إلى  بها  نبعث  التي  الرسالة  قال: ماهي  بيدن، حيث  جو 

يشاهد ما حدث؟
والمراقب الحصيف يعرف نظائر لتلك التصدعات، ظهرت في سلوك 
الرئيس بوش االبن ووزير دفاعه ديك تشيني في العراق وفي أفغانستان، 
لكنها حوادث كانت بعيدة عن قلب االمبراطورية، فيمكن اختزالها في 
أما  التاريخ)،  (نهاية  منطق  المارقين عن  لتأديب  االمبراطورية  سعي 
استباحة مكاتب مجلس النواب ومجلس الشيوخ في واشنطن، واتالف 
بعض ما في البناية، وكل ذلك يحدث من أجل رفض نتائج انتخابات، 

فذلك هو التصدع الخطير!
إن العهدة الرئاسية وسنواتها األربع التي تربع فيها ترامب على رأس 
االدارة األمريكية أربكت العالم كله، فالسياسة هي فن الممكن، والممكن 
في السياسة ال يقتضي االستعانة بمنطق القوة حيث تغني قوة المنطق، 
والفرنسيون في أمثالهم يقولون: (ال يجب كسر األبواب المفتوحة)، غير 

أن منطق عهدة ترامب أزال تلك الثوابت البديهية...
ومتى فقدت السياسة جانبها الخفي، وبعض أدواتها الناعمة، تحولت 
كان  المسلك،  ذلك  في  االمبراطورية  سارت  فإذا  صراع،  حلبة  إلى 
المشهد أقرب إلى (حلبة جلد) للضعفاء، يغري كل شذاذ األفاق بتقليده، 

ويزرع أحقادا مضمرة في النفوس...
إن العالم بعد تلك السنوات الكالحة في حاجة إلى هدنة، تستعيد فيها 
البشرية أنفاسها مع بداية العقد الثالث من األلفية الثالثة، فتداعيات وباء 
كورونا قد تستغرق وقتا طويًال، والبؤر المشتعلة يجب أن تخمد، وليس 
في صالح البشرية أن يحدث انهيار مريع أو افالس سريع لحضارتها 
قوي  برأس  تكون  أن  االمبراطورية  صالح  في  ليس  كما  المعاصرة، 

وأطراف هزيلة...
والبد لالنتباه أكثر لما حدث، وقراءته القراءة السليمة، بوصفه صدعا 
إليه بعض وظائفها  آلت  لما  إنذار مدوي  الحضارة، وجرس  بناء  في 
الحّيوية، وهو دون شك نذير شؤم على البشرية جميًعا إذا لم تتدارك 

أمورها...
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عنه  والتعبير  الرأي  في  الحرية   1-
مكسب افتكه الجزائريون افتكاكا، وزمن 
التخويف قد وّلى إلى غير رجعة. ثم إّن 
األمة  قضايا  معالجة  في  طريقته  لكّل 
الجزائرية التي أرّقت الصبايا والصبيان، 
واستعصى حّلها على الشيب والشبان، 
يعيشها  التي  األزمة  بنار  تلظى  ومن 
شعبه يدرك أي باب ينبغي أن يطرق، 
نمضي  أن  ينبغي  طريق  أي  وفي 

ونسير. 
محمد  بالدكتور  نفسه  الواصف   2-
الجزائر،  في  الدكاترة  أكثر  وما  مراح، 
حرر مقاال بعنوان: («تنبيه على مقال 
«البصائر»  في  نشره  مغامر!!!»، 
بتاريخ: -03 09/01/2021م) خانته 
فيه موضوعية الّرد على مقالي («براءة 
األوراس»،  في  أهلنا  إلى  الّناس  من 
بتاريخ:  «البصائر»،  في  المنشور 
فتحدث  2020م)؛  ديسمبر   26 20-
مخابراتي  تهكمي  بأسلوب  مقاله  في 
مكشوف، واصفا مقالي بـ «المغامر»، 
عجبا  عنى؟  مغامرة  أي  أدري  ولست 
أفي الحديث عن السلطة الفعلية للبالد 
مغامرة؟! وبدل أن يدافع عن النمامشة، 
-طبعا متقمصا ال موكال - وجد نفسه 
يدافع عن مؤسسة الجيش، وأغلب ظني 
أنهم كلفوه؛ وفي ال وعيه تماه مفضوح 
والمحضون  (الشاوية)  الحاضن  بين 
(الجيش)؛ إذ التلويح بـ «خطورة المقال 
منبر  وتحريض  العام»،  األمن  على 
«البصائر» على األقالم الحرة، أسلوب 
من  صاحبه  لدى  بما  ينضح  معروف 
عن  برغبته  ناهيكم  ودية،  غير  نوايا 

المحاورة العلمية. 
-3 األوراس األشم أرضنا وأهله أهلنا، 
وعليهم  لنا  ما  لهم  قومنا،  والشاوية 
في  الجزائر  نحو  واجبهم  علينا؛  ما 
اليوم  وواجبهم  قدموه،  األولى  الثورة 
العمل  عن  هو  وما  يفعلوه؛  أن  ينبغي 
الديمقراطية  الجزائرية  الدولة  لـ«إقامة 
إطار  ضمن  السيادة  ذات  االجتماعية 
جاء  كما  ببعيد،  اإلسالمية»  المبادئ 
من  الفاتح  في  التحرير  ثورة  بيان  في 
نوفمبر 1954م. بعبارة أوضح: يتوجب 
أبنائهم  نصح  األوراس  في  أهلنا  على 
بواجب  الوطني  الجيش  في  الضباط 
تصحيح مسار الدولة في إطار دستوري 
من دون الحيد عن روحية بيان الثورة 

التحريرية. 
-4 العسكرية في اإلسالم رجولة، وقيادة 
مدافعة  فِلم  وبطولة،  شرف  الجيوش 
األكمة  وراء  يكن  لم  لو  ونكرانه  ذلك 
المنافح  بصاحبنا  واألولى  وراءها؟  ما 
لسانهم:  على  يقول  أن  فوضوه  عمن 
(هذه تهمة ننكرها ولكنه أيضا شرف ال 
ندعيه). إنني لم أر صاحبنا في مقاله- 
الرد ناقدا للمؤسسة العسكرية قط، وما 
أكثر نقادها، بله تاركا بينه وبينها مسافة 
تستدعيها الكتابة الموضوعية، بل رأيته 
عليما بتشكيالتها، عارفا بقادتها، مدققا 
لتاريخها، مخاصما عنها أشد ما يكون 
الوظيفة  عن  ذلك  ينم  ربما  الخصام؛ 
بالبدل  المتدثرين  من  لكثير  الحقيقية 
عسكري  من  فكم  واإلفرنجية،  الدينية 

تراه في لباس مدني. 
-5 ما قاله صاحبنا في مجمله يجانب 
والداني،  القاصي  يعرفها  التي  الحقيقة 
اإلصبع  وراء  لالختباء  منه  ومحاولة 
الظهيرة  شمس  وتغطية  الخنصر 
بالغربال. إن التستر على الواقع عّمق 
له  أصبحت  حتى  الفساد  وراكم  األلم 
خدمة  ذلكم  في  إن  وأنياب.  مخالب 
مجانية، أو مدفوعة األجر، لمن ال يريد 
المصارحة في هذا الشأن. والمصارحة 
وقد صارحت  بناء صحيح،  كل  بداية 
من  معلوم  هو  بما  األوراس  في  أهلنا 
العسكرية بالضرورة في الجزائر. وليت 
ادعى  كما  التاريخ،  من  يعلم  صاحبنا 
بما  جهال  عنه  ليرفع  وحدها،  لنفسه 
اهللا  -رحمه  خلدون  ابن  العالمة  قاله 
-، مؤسس علم العمران، عن العصبية 
وأثرها في بناء الدول، والعصبية القبلية 

ال تزال حاضرة في دول العالم العربي 
من محيطه إلى خليجه، تفعل فعلها فيهم 
قياما وسقوطا في العصر الحديث، كما 

فعلته بهم في العصر الوسيط. 
شعبه  بنبض  يحس  من  كل  إن   6-
وكلني  لسانهم، ومن  يتكلم على  وأمته 
بالحديث عن عامة الناس ليس هو من 
بالباطل،  حرضك لتحامي عن الجيش 
األولى  إساءات:  ثالث  بين  فجمعت 
للنمامشة  وأخرى  المتقمصة،  لنفسك 
الذين لم يوكلوك، وآخرة للجيش الوطني 
في  نصحا،  له  تقدم  أن  أبيت  الذي 
وقت يقدم إليه كل الناس نصائح، وهو 
كأن  يسمعها  لم  كأن  «مستكبرا  يولي 
في أذنيه وقرا». أما النمامشة فهم من 
عموم الناس الذين تكلمت عنهم وٕاليهم 
«المامشة» كما  أن  ولتعلم  مقالي.  في 
فضلت مناداتهم هم النمامشة؛ على عادة 
النطق  تخفيف  في  المستعربة  العرب 
باأللفاظ زيادة أو حذفا، وال مشاحة في 
االصطالح ما دام «الحاج موسى هو 
موسى الحاج» كما يقول المثل الشعبي 

الجزائري أيها «الفاهم»!. 
العلماء رموزها وصحائفها  -7 جمعية 
العهد  في  الفعلية  السلطة  بنار  اكتوت 
االستعماري وبعد «االستقالل» كذلك، 
المتهالك  الرسمي  مقرها  من  أدل  وال 
بحسين داي اليوم على الظلم والتهميش 
جهادها  على  جزاء  له  تعرضت  الذي 
في التحرير وفاقا. والجمعية تعي جيدا، 
بل أكثر من غيرها، واجبها في إصالح 
الشأن العام وما يستدعيه ذلك من ثمن 
قد يدفع لقاء الكلمة الصحيحة الحرة. 

-8 «من فمك أدينك» كما يقول المثل 
مقاله-  (في  قال صاحبنا  فقد  العربي، 

األوراس  في  أهلنا  وصفت  أني  الرد) 
«بأخالق مهينة: الجبن والخديعة والمكر 
إلى  الكريم  القارئ  فليرجع  والتربص»، 
هذه  عن  له  وليبحث  المنشور  نصي 
حديثا؟  أحسن  أينا  ليقل  ثم  الجملة، 
أسلوب  ذلك  قيال؟  أصدق  منا  ومن 
عهدي به أسلوب النظام السياسي في 
زمن العصابات، عندما يحاور الحرائر 
واألحرار، وصاحبنا يتقن جيدا أسلوب 

النظام!. 
ما  جملة  هي  نابية،  ألفاظ  وردت   9-
فهمه صاحبنا من مقالي، أضطر إلعادة 
بعضها هاهنا معتذرا من القارئ الكريم: 
افتراء، خياالت باردة  «تهديد وافتئات، 
سخيفة عقيمة مغرضة...»، هي لب ما 
تراجعه  من  مقالي! وعجبت  من  فهمه 
أحاكم  «لن  قال:  بكليمات حين  بعدها 
النوايا» فوقع في تردد وارتباك أضعف 

موقفه الذي تقمصه. ثم ما شأني أنا بما 
فهمه عقله؟ فلله در المتنبي حين قال:

وكم من عائب قوال صحيحا   
وآفتـــــه من الفهم السقيم  
الشاوية،  الضباط  يتحمل  إذن،   10-
المؤسسة  في  ونفوذهم  لكثرتهم 
العسكرية، النصيب األوفى من تدهور 
من  ووحدهم،  البالد،  في  األوضاع 
يستطيع تصحيح المسيرة وٕاعادة الحق 
إلى الشعب المضيوم في اختيار برامجه 
فشعبنا  غدا؛  وليس  اليوم  اليوم  وقادته 
الوحدة  إلى  شيء  كّل  قبل  «يطمح 
والسالم والرفاهية، وأن األسس النظرية 
يجب  أعمالهم،  عليها  يقيمون  التي 
العربية  جذورنا  صميم  من  تنبعث  أن 
اإلسالمية، ال من مذاهب أجنبية»، كما 
قال العالمة اإلبراهيمي في بيانه الشاهد 
أفريل  من   16 في  الثورة  اغتيال  على 

1964م. 
ال  أقدارهم  للناس  يعرف  ال  من   11-
يعرف له الناس قدرا، وقد تهكم صاحبنا 
بوظيفتي، وليته عرفني. وليعرف عني 
ومن  هو  تفيده  قد  أخرى  معلومة  إذن 
حرضه، إنني كنت مراسال من الخارج 
لجريدة «البصائر»، لسان الصدق في 
الجزائر، ومقاالتي تنشر في منابر دولية 
وصدعه  قلمي  لعفة  وذلكم  اآلن؛  إلى 
بكلمة الحق، ولم يكن قلمي البتة قلما 
مأجورا، بيد شخص كان مغمورا، يقول 

للّناس مقاال مبتورا. 
هذا، وقد اقتضى رده ردي بحق النشر 
وواجب التوضيح والبيان، واهللا من وراء 

قصدي، وهو يهدي السبيل. 

 * كاتب وأستاذ جامعي 
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 ø ــــــا أن الرؤية التي مقالنا الســــــابق ذكرن
توجه العلم الحديث هي العلموية، وهي 
أيديولوجيا مادية وضعية تدعي العلمية، ولكن 
ليس بالضرورة أنها علمية، ففيها من الدعاوى 
الفلســــــفية والقيمية الكثير. ولذلك فإن المثقف 
المســــــلم يجد نفســــــه في موقع نقدي لها، في 
الوقت الذي يسعى لالستفادة من العلم وتبيئته 
ــــــات الفلســــــفية والمقوالت  ــــــه يواجه الخلفي فإن
األيديولوجية للعلم الحديث بما يخالف المنطق 

العلمي وحقيقة العلم موضوعا ومنهجا.
وقد تبنى العلم الحديث مقولة العقالنية، وحملها 
شعارا، إلى جانب التجريبية (األمبريقية)، وكأن 
اإلنســـــــــان كما يقول هيجل «استعاد ثقته بنفسه 
وفكره بما هو فكره هو ودركه، كما استعاد الثقة 
في الطبيعة الحســـــــــية الخارجية عنه وفي نفسه، 
ووجد األهمية كلها والمتعة في اكتشاف الفنون 
والطبيعة، بإرادتـــــــــه وقدرته على إنجاز مراداته، 
كما أصبح هـــــــــو يجد غاية المتعـــــــــة في أرضه 
وتربته وانشـــــــــغاالته، وذلك ألنها كانت تشـــــــــهد 
على حضور الحق والفهم فيها» (محمد الشيخ، 
2007، ص71). وفـــــــــي ســـــــــياق هذا التصور، 
صار العالم الحديث بطبيعته عالما غير ديني، 
ألن الفكـــــــــر الديني -المســـــــــيحي طبعا- كان ال 

يتيح لإلنسان ذلك.
ولكن بمنطـــــــــق المركزية الغربيـــــــــة التي ترى أن 
الحضارة الغربية مركز العالم، فإن الموقف من 

التاريخ الديني المسيحي يجب تعميمه على بقية 
األديـــــــــان، دون حاجة إلى فرق في مفهوم الدين 
ذاته، وال الفرق بين التجربة الدينية المســـــــــيحية 
والتجربة الدينية للحضارات األخرى، وال موقف 
الديـــــــــن من العقل والعلم في ســـــــــياقات حضارية 
أخرى، بمنطـــــــــق إمبريالي يعمم الخاص الغربي 
على العالم دون حرج، وهذا ما جعلنا نســـــــــميها 

برؤية علموية ال علمية.
وفي هذا الســـــــــياق أيضا، انبرى بعض فالســـــــــفة 
الغرب على وسم اإلسالم بأنه دين غير عقالني، 
معتمديـــــــــن في ذلك على إرث الحروب الصليبية 
من جهة، وعلى مقوالت االستشراق في القرنين 
الثامن عشـــــــــر والتاسع عشـــــــــر من جهة ثانية، 
وعلى عقدة التفوق الغربية من جهة ثالثة، وعلى 
أيديولوجيا الفتح العلموي التي ظهرت في أوروبا 
وحولت العلم من منهج للبحث عن الحقيقة وبناء 
المعرفة إلى أيديولوجيا اســـــــــتبدادية ألي حضور 
ديني، وٕاقصائية ألي بعد ميتافيزيقي/غيبي من 
جهـــــــــة رابعة، وعلى آليـــــــــات تفكيك الثوابت التي 
اعتمدها التوسع االستعماري األوروبي الحديث 
لكســـــــــر جدر الحماية الروحيـــــــــة والمادية للعالم 

اإلسالمي من جهة خامسة.
 ولهذا نجد أرنســـــــــت رينان مثال، وهو فيلسوف 
ومستشرق فرنسي يقوم بحملة كبيرة على اإلسالم 
متهما إياه بأنه دين غير عقالني. ففي محاضرة 
في جامعة الســـــــــوربون عام 1883 ونشرت في 
 L’Islam et la) كتاب بعنوان اإلســـــــــالم والعلم
science) اتهم رينان اإلســـــــــالم بأنه بطبيعته 
غير عقالني، وغير متسامح، وغير قادر بشكل 

أساسي على إنتاج العلم والفلسفة. وأن اإلسالم 
منع تطور العلم والتفكير الحر المستقل عن كل 
المفاهيم الميتافيزيقية والدينية. ولم يكن الهجوم 
العنصري لرينان دعوة إلجراء حوار حول الدين 
والعلم أو حول اإلســـــــــالم وأوروبا، بل كان حكًما 
استعالئيا غير مبني على حقائق التاريخ وال على 
نصوص اإلســـــــــالم المرجعية (الكتاب والسنة)، 
ممـــــــــا ولد ردود فعل كثير من علماء المســـــــــلمين 
في وقته، ولعل من بينهم جمال الدين األفغاني، 
ونامق كمال التركـــــــــي. مع العلم أن نص رينان 
كان يفيض حقـــــــــدا على العرب بخاصة، وتحيزا 
ضدهـــــــــم، ذلك أنه رأى أن العقـــــــــل العربي غير 
قادر على التفلســـــــــف خالف العقل اإلسرائيلي، 
مع أن رينان نفســـــــــه يعلم أن العقل اإلســـــــــرائيلي 
الذي أشـــــــــار إليه كان عالة على عقل ابن رشد 
والكندي وابـــــــــن خلدون وابن حزم وغيرهم. ولكن 
خطاب العقالنية الغربي برغم شـــــــــعار العقالنية 
الحالم، كان خطابا ال عالقـــــــــة له بالعقالنية ال 
فـــــــــي داللتها العربية اإلســـــــــالمية وال في داللتها 
الحداثية، بقـــــــــدر ما كان خطابا أيديولوجيا يعلن 
االنتصار النهائـــــــــي للمركزية األوروبية ونظرتها 
العلمويـــــــــة الجديدة إلى العالم اإلســـــــــالمي وبقية 

العالم.
إن إشـــــــــارتنا لهيجـــــــــل ورينان أعاله في ســـــــــياق 
الديني،  بالعقالنية، وتجاوز الموروث  تبشيرهما 
يجعلنا نتســـــــــاءل عن مضمـــــــــون العقالنية التي 
يدعو إليها الغرب الحديث، كما يدعونا للتساؤل 
عن األسس التي بنى عليها كالهما موقفهما من 

اإلسالم ومن العلم؟!

ذلك أن هيجل نفســـــــــه حينما جاء إلى اإلســـــــــالم 
في كتابه «فلســـــــــفة التاريخ» رأى في البداية أن 
اإلســـــــــالم يمثل أعلى مســـــــــتويات الروح الكلي، 
ومســـــــــتويات المطلق في رؤيته التوحيدية، ولكن 
هيجل نفسه لم يكن وفيا لمنطقه الجدلي المثالي، 
ولســـــــــعي الروح نحـــــــــو المطلق، ولـــــــــم يكن وفيا 
لتفسيره المثالي للتاريخ في موضعة اإلسالم في 
حركة التاريخ، فرأى أن المسيحية هي التي تمثل 
ذلك. وال يمكن تفســـــــــير مـــــــــا ذهب إليه إال بعقدة 

االستعالء الغربي غير العقالنية وهي تدعيها.
أما أرنســـــــــت رنان، فإن اتهامه اإلســـــــــالم بعدم 
العقالنيـــــــــة، ال يعدو أن يكـــــــــون مقولة نابعة من 
الشـــــــــعور بعقدة الصراع مع اإلسالم؛ تلك العقدة 
التـــــــــي تتملك المثقف الغربي عموما والفرنســـــــــي 
بوجه خاص في تعاطيه مع اإلسالم والحضارة 
اإلسالمية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن 
ذلك الحكم الذي أصدره يمكن أن يكون صحيحا 
لو أنـــــــــه بناه على معطيـــــــــات حقيقية؛ ولو رجع 
فيه إلى شـــــــــهادة التاريخ الحضاري للمسلمين أو 
رجع فيه إلى النص الديني لإلســـــــــالم. وبالطبع، 
فإنه لن يرجع إلى شهادتي التاريخ والنص، ألن 
كليهما يفندان دعوى عدم عقالنية اإلسالم، كما 
يفندان مقوالت العقالنية بنسختها العلموية، ألنها 
أيديولوجية وليســـــــــت عقالنية خاضعة  عقالنية 
لمقوالت العقل؛ سواء أكان عقال مجردا أم عقال 
مسددا أم عقال مؤيدا حسب الصياغات المفهومية 

التي أبدعها الدكتور طه عبد الرحمن. 
*مركز ابن خلدون للعلوم االجتماعية 
واإلنسانية/ جامعة قطر
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ــــــد والنهضة في بالد  رائد اإلصــــــالح والتجدي
الشام أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
المعلم والمربي، واللغوي واألديب،  العشرين، 
والمصلح المجدد، الجزائري أصال والدمشــــــقي 
مولدا ومنشــــــأ ووفاة، العالمة الشــــــيخ طاهر 
ــــــن صالح بن أحمد بن موهوب الســــــمعوني  ب

الوغليسي الجزائري رحمه اهللا.
ســـــــــمعت عنه وأنا تلميذ فـــــــــي المرحلة الثانوية، 
لكني لم أطلـــــــــع على بعض مؤلفاتـــــــــه إال وأنا 
طالب في السنة األخيرة من المرحلة الجامعية، 
ألن مؤلفاته المطبوعة وهي قليلة لم تنتشر في 
المكتبات الجزائرية إال في عقد التسعينيات من 
القـــــــــرن الماضي، وكان أول ما قرأت له، كتابه 
الموجز المبسط «الجواهر الكالمية في إيضاح 
العقيدة اإلســـــــــالمية»، الذي اعتنى به األستاذ 
محمد الصالح الصديق حفظه اهللا، ونشره ديوان 
المطبوعات الجامعية في الجزائر سنة 1990، 
وهو كتاب يعرض مبادئ العقيدة اإلســـــــــالمية 
بإجمال وتبسيط بطريقة السؤال والجواب، فهو 

كتاب تعليمي مدرسي.
بعد ذلك أتيح لي أن أقرأ بعض مؤلفاته األخرى، 
ومنها: «توجيه النظر إلى أصول أهل األثر»، 
الذي حققه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه اهللا 
ونشره مكتب المطبوعات اإلسالمية في حلب 
سنة 1995م، وهو في مجلدين، وقد بحث فيه 
بتفصيل وتحقيق وتدقيق مسائل علوم الحديث 

ومصطلحه بطريقة مبتكرة.

كما اطلعت على كتابه «التبيان لبعض مباحث 
علوم القرآن على طريق اإلتقان»، الذي حققه 
الشيخ أبو غدة أيضا ونشره مكتب المطبوعات 
اإلســـــــــالمية في حلب، وهو في األصل عبارة 
عن مقدمة كتبها لتكـــــــــون تمهيدا لكتابه الكبير 
في «تفســـــــــير القـــــــــرآن الكريم» الـــــــــذي ما يزال 
مخطوطـــــــــا، وقد جاءت هـــــــــذه المقدمة جامعة 
لمباحث علوم القرآن بأســـــــــلوب مبسط ومتقن، 
حيث اســـــــــتفاد فيها مما كتبه السابقون ولخصه 
تلخيصا وافيا وأضاف عليه المزيد من التحقيق 

والتدقيق والتنويع.
وقرأت أيضا كتابه الموجز «الجوهرة في قواعد 
العقائد»، الذي نشـــــــــرته دار القلم في دمشـــــــــق 
ســـــــــنة 2000م بعناية األستاذ حسن السماحي 
سويدان، وهو غير كتاب «الجواهر الكالمية»، 
وقد عرض في مقدمته رحلة العقل إلى رحاب 
اإليمان باهللا تعالى، ووسائل المعرفة وقواعدها، 
وخصص الباب األول للحديث عن النبوة وما 
يتعلق بها، وتناول في الباب الثاني عدة قضايا 
أخرى متعلقة بالعقيدة اإلسالمية، وختم الكتاب 
بخاتمة ضمنها جملة من الفوائد التي ال يستغني 

المسلم عن معرفتها.
وقـــــــــرأت كذلك كتابه «أشـــــــــهر األمثال»، الذي 
جمع فيـــــــــه األمثـــــــــال العربيـــــــــة المتداولة على 
األلسنة، ورتبها ترتيبا بحسب أوائلها، وشرحها 
شـــــــــرحا موجزا، حيث يرد المثـــــــــل إلى مصدره 
ويبين المناســـــــــبة التي قيل فيهـــــــــا أو القائل، ثم 
يذكـــــــــر معناه. وفي نهايـــــــــة الكتاب عقد خاتمة 
ضمنها «فوائد شتى تتعلق باألمثال» وضرب 

لكل فائدة عدة أمثلة.
ومن ذلـــــــــك أيضا كتابه «الكافـــــــــي في اللغة»، 
الذي نشـــــــــرته دار ابن حزم في بيروت، ســـــــــنة 
2007م، بتحقيق األســـــــــتاذ أبو بكر بلقاســـــــــم 
ضيف الجزائـــــــــري، وقد ضمنه مباحث في فقه 
اللغة العربية، مثل أصول اللغة ونشأتها وقواعد 
صرفها من اشتقاق وأبنية وأوزان وما يتصل بها 

من دالالت ومعاٍن، وعقد مقارنات بين مناهج 
علماء اللغة في ترتيب المعاجم المختلفة.

ومما ُنشـــــــــر لـــــــــه في الســـــــــنوات األخيرة، كتاب 
«تذكرة طاهـــــــــر الجزائري»، الذي أصدرته دار 
ابن حزم في بيروت سنة 2012 في مجلدين، 
بتحقيق األســـــــــتاذ محمد خير رمضان يوسف، 
وهـــــــــو عبارة عـــــــــن كناش جامـــــــــع لفوائد علمية 
وأدبية مختلفة جمعها الشـــــــــيخ من كتب مختلفة 
مخطوطة ومطبوعة خالل قراءاته ومطالعاته.

وللشيخ مؤلفات أخرى كثيرة ما تزال مخطوطة 
أو طبعـــــــــت طبعـــــــــات قديمـــــــــة لم تعد نســـــــــخها 

متوفرة.
أما مـــــــــا كتب عنه، فمما قرأتـــــــــه كتاب «تنوير 
البصائر بسيرة الشـــــــــيخ طاهر» لتلميذه محمد 
سعيد الباني، الذي ألفه ونشره مباشرة بعد وفاة 
الشـــــــــيخ ســـــــــنة 1920، وقد تناول فيه بتفصيل 
واف حيـــــــــاة الشـــــــــيخ وأعماله وصفاتـــــــــه ومآثره 
العلميـــــــــة والعمليـــــــــة، حيث أبـــــــــرز جهوده في 
إصـــــــــالح المدارس والكتاتيـــــــــب، وعنايته بجمع 
الكتب، وحرصه على إحياء التاريخ اإلسالمي، 
ودعوته إلى األخالق والتربية، وٕاســـــــــهاماته في 
الصحافة، وأسلوبه في التعليم واإلرشاد، ومواقفه 
من فئات المجتمـــــــــع المختلفة، كما تحدث عن 
هجرتـــــــــه إلى مصر وأعماله فيها، وكذا مؤلفاته 

في مختلف أطوار حياته.
وقرأت أيضـــــــــا ما كتبه تلميذه األســـــــــتاذ محمد 
كرد علي رحمه اهللا في كتابه «المعاصرون»، 
فقد تحدث عنه حديث العارف الخبير بأحواله 
وأعماله ومختلف مراحل حياته وصفاته ومواقفه 
وأخالقه وعاداته في حياته ومؤلفاته. وكذلك ما 
كتبه في كتابه اآلخـــــــــر «كنوز األجداد» الذي 
خصص الخمسين صفحة األولى منه للحديث 
المفصل عن شـــــــــيخه طاهر الجزائري، حديث 
العارف بشؤونه والعليم بأحواله وأطوار حياته.

وقرأت كذلك كتاب «الشـــــــــيخ طاهر الجزائري 
رائد التجديد الديني في بالد الشام في العصر 

الحديث»، الذي نشـــــــــرته دار القلم في دمشـــــــــق 
ســـــــــنة 2001م في سلســـــــــلة «علماء ومفكرون 
معاصرون»، وقد عرض فيه ســـــــــيرة الشـــــــــيخ 
طاهـــــــــر، حيث تحـــــــــدث عن حياتـــــــــه الخاصة 
وتكوينه العلمي، ثم عـــــــــن حياته العامة ودوره 
بمـــــــــا تضمنته  العلمـــــــــي واالجتماعي، وعرَّف 
مؤلفاته ورســـــــــائله، وأبرز رؤيتـــــــــه اإلصالحية 

والدور الذي أداه في مجتمعه.
كما قـــــــــرأت الكثير من البحوث والمقاالت التي 
كتبت عن الشيخ في المجالت العلمية والثقافية، 
وأفضلها ما كتبه علماء الشام المعاصرون، من 
أمثال الدكتور عدنان الخطيب، والدكتور شكري 
فيصل، والدكتور شاكر الفحام، والدكتور مازن 
المبـــــــــارك، والدكتور هاني المبـــــــــارك، والدكتور 

نزار أباظة.
وهنـــــــــاك كتاب مهم لم أتمكن من الوقوف عليه 
وٕانما قرأت عرضا له فقط، وهو كتاب «الشيخ 
طاهر الجزائري: رائد النهضة العلمية في بالد 
الشـــــــــام وأعالم من خريجي مدرسته»، للدكتور 

عدنان الخطيب.
إن التراث الفكري للشيخ طاهر الجزائري رحمه 
اهللا، تراث زاخر وغني ومتنوع، وما زال الكثير 
منه مجهوال لدى الباحثيـــــــــن وطالب العلم في 
العالم اإلسالمي، وفي الجزائر بصفة خاصة، 
ومـــــــــا حظي منه باالهتمام هـــــــــو أقل القليل من 
آثاره ومؤلفاته. كما أن الدراســـــــــات األكاديمية 
والمؤلفـــــــــات العلمية عنه تعتبر قليلة جدا إذا ما 
قورنت إلى تراثه الحافل، وكذلك إذا ما قورنت 
إلى ما كتب عـــــــــن غيره من العلماء والمفكرين 
والمصلحيـــــــــن. ولذلك فإني أدعـــــــــو الطلبة إلى 
اإلقبال على تراث الرجل لالنتفاع مما فيه من 
فوائـــــــــد علمية غزيرة ونافعـــــــــة، وأدعو الباحثين 
إلى التوجه إلى هذا التراث بالدراســـــــــة والبحث 
والكشف عما ينطوي عليه من إبداع وتجديد.

*جامعة باتنة 
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ــــــر التكالب  ــــــة، إذا تم تصوي وبكّل موضوعي
الصهيوني على فلســــــطين بماســــــح ضوئي، 
ــــــات والغايات عقدية صرفة؛  نجد أّن المنطلق
ــــــان مجلس الحاخامات  وهذا ما عّبر عنه بي
األعلى لمنظمة اجودات اسرائيل العالمية، عن 
سياســــــته حول فلسطين ومّما ورد فيه: «إّن 
أرضنا المقّدســــــة قد ُمنحت لنا من ِقـــبل َسّيد 
العالم، عن طريق ميثاق أبدي، لكي تمارس 
في هذه االرض قوانين وتعاليم التوراة، ولكي 
تحيا في روح التوراة، وهكذا يرتبط الشــــــعب 
اليهودي إلى األبد بهذه االرض، بكّل خلجات 

نفسه». 

 øÎ ِخّضـــــــــم تلك األحـــــــــداث، ومع مطلع
القرن العشرين ظهرت عدة حركات 
وشخصيات عربية مسلمة تدافع عن األراضي 
المباركة،.. ولعّل أّولها على مســـــــــتوى الجزائر 
المحتّلة، هو الّصحفي عمر راسم، قال عبداهللا 
الركيبي: «وأظّن أّن أّول كاتب جزائرّي تفّطن 
إلى خطـــــــــر الصهيونية.. هو عمر راســـــــــم»، 
حيث كتب في جريـــــــــدة «ذو الفقار» يوم 28 
يوليـــــــــو1914م: «أّن التفاهـــــــــم مع الصهيونية 
مستحيل؛ ألّن في ذلك اعترافا بهم وبزعامتهم، 
والبالد المقّدسة اشتراها آباُء العرب بدمائهم»، 
والمتــــتــّبع لما نشـــــــــره الشـــــــــيخ عبد الحميد بن 
باديـــــــــس قبل وبعد تأســـــــــيس جمعيـــــــــة العلماء 
يّتضح له جليـــــــــا أّن الّرجـــــــــل كان يدري جّيدا 
ما تخّطط لـــــــــه أقبية الصهيونية العالمية حيث 
«انتبه الشيخ ابن باديس مبكرا ألبعاد وحقيقة 
المؤامرة الدولية، التي كانت تحاك في مخابر 
الدوائر االستعمارية الغربية، بزعامة بريطانيا 
وبالتحالف مع الحركة الصهيونية ضّد الشعَب 

الفلسطيني».
المســــــلمين  العلمــــــاء  ــــــة  جمعي ــــــف  1.موق
الجزائريين من القضية الفلسطينية قبل 14 

ماي 1948م:
ــــــة العلمــــــاء بالقضية  ــــــام جمعي 1.1. اهتم

الفلسطينية. 
إّن مشروَع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
الذي دعا إليه علماؤها، جاء تجسيدا لاللتزامات 
العقديـــــــــة والتاريخيـــــــــة، التي مـــــــــّرت بها األمة 
الجزائرية خاّصة، واإلســـــــــالمية عاّمة، خالل 
القرن التاسع عشـــــــــر، ومطلع القرن العشرين 
للميـــــــــالد ومن منطلـــــــــق االنتمـــــــــاء الحضاري 
اهتّمت جمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين 
بالقضيـــــــــة الفلســـــــــطينية، بدايـــــــــة مـــــــــن اهتمام 
رئيســـــــــها ابن باديس قبل تأسيس الجمعية سنة 
1931م، عبر جريدة الشهاب، حيث جاء في 
مقال نشـــــــــرته هذه األخيرة في شهر ذي القعدة 
1349ه الموافق لـ أفريل 1930مـ، بمناسبة 

زيارة الوفد العربي إلى فلسطين: «غادر بالد 
فلســـــــــطين الوفُد العربّي الذي سيحّل بلندن بعد 
أّيام، ليتوّلى هنالك النضال عن قضّية فلسطين 
البائســـــــــة، التي أردتها سياســـــــــة الصهيونيين، 
والتي ســـــــــقطت ضحية بيـــــــــن مخالب الذين ال 
يرحمون ضعيفا، وال يجيرون مستغيثا»، حيث 
كانت تهتم الشهاب بنشر كّل األخبار القادمة 
من أرض النبوّات، فبعد منشورها السابق الذي 
صدر في شـــــــــهر ذي القعدة 1349ه، نشرت 
في شـــــــــهر صفر من نفس الســـــــــنة خبرا مفاده 
أّن «المندوب الســـــــــامي بفلسطين أعدم ثالثة 

مسلمين فلسطينيين». 
وفـــــــــي العـــــــــدد الموالي الذي صدر في شـــــــــهر 
ربيع األّول، نشرت الشـــــــــهاب: تاريخ اإلعدام 
وأسماء الذين ُتــّوجوا بوسام الشهادة، في مقال 
بعنوان:(شـــــــــهداء فلسطين الدامية)، الذي جاء 
فيه «فكان يوم 21 محّرم تتويج الجهاد الوطني 
الفلســـــــــطيني، بتاج التضحية واالستشهاد..»، 
ثّم تفّصل الشـــــــــهاُب في مجريات إعدام هؤالء 
الشباب بتهمة المشـــــــــاركة في حركات الّدفاع 
ضّد هجمات بني صهيون، فتذكر أســـــــــماءهم 
على التوالـــــــــي: «فؤاد حجـــــــــازي، عطا الزّير، 
محمـــــــــد جمجوم،. طلـــــــــب جمجـــــــــوم والــــــزّيـــــر 
حّنـــــــــاًء لكي يخّضبا أيديهمـــــــــا كما يفعل الناس 
هنالـــــــــك ليلة الزفاف»، فكانت الشـــــــــهاب بحق 
تهتم بكل شاردة وواردة تخّص وتخدم القضية 

الفلسطينية. 
وهكذا فإّن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
بقدر نضالها اإلصالحـــــــــي والعلمي والتربوي، 
وحتـــــــــى السياســـــــــي بالجزائر المحتلّـــــــــة، ورغم 
جنود المْنع من الفرنســـــــــيين فإّنها أيضا تتابع 
مأســـــــــاة قضيتها العقدية، بأولى القبلتين وثالث 

الحرمين، يقول عبد اهللا الركيبي:
«ولم يتوّقف الكّتاُب الجزائريون عن التعريف 
بقضية فلسطين... بل ازدادت بعد أن تأّسست 
جمعيـــــــــة العلمـــــــــاء المســـــــــلمين الجزائريين عام 
1931مـ، وأصبحت لها جريدة رســـــــــمية تعّبر 
عـــــــــن أفكارها اإلصالحيـــــــــة»، وأّول ما صدر 
عن الجمعية رســـــــــميا بعد تأسيســـــــــها واستوائها 
على ســـــــــوقها، ما كتبته مجّلة الشهاب في غرّة 
رجب 1350ه الموافـــــــــق لـ نوفمبر 1931م، 
في عمود بعنـــــــــوان: «فلســـــــــطين»، جاء فيه: 
«اليـــــــــزال الخالف اإلســـــــــالمي اليهودي على 
حاله والتزال القضية السياســـــــــية مبسوطة على 
ميدان البحث،... وهل من المعقول أن تستقبل 
بالد العرب المشمولة باالنتداب، عهدا جديدا 
وتبقى فلســـــــــطين وحدها، غير مســـــــــتقرّة على 
قـــــــــرار متين»، ولـــــــــم تنس الجريدة الباديســـــــــية 
إعالنها عن مـــــــــكان وزمان انعقـــــــــاد المؤتمر 
اإلســـــــــالمي، الذي ُدعيت إليه الجزائر، ولّبْت 
النـــــــــداء، مع بقية الدول العربية واإلســـــــــالمية، 
فأعلنت الشـــــــــهاب: أّن «المجلس اإلســـــــــالمي 
األعلى جاّد في تهيئة المؤتمر اإلسالمي العام 
األكبر، الذي ســـــــــينعقد ليلة االســـــــــراء بالقدس 
الشريف، وسيشارك فيه نوّاب العالم اإلسالمي 
بأســـــــــره»، وفعال قد كان من ضمن المشاركين 
الجزائريين، الشـــــــــيخ إبراهيم طفّيش، ورغم أّن 
ســـــــــلطات االحتالل الفرنســـــــــي نفته إلى مصر 

ســـــــــنة 1923مـ، فأبى إال أن يمّثل الجزائر في 
المؤتمر اإلسالمي بفلســـــــــطين، وذلك انطالقا 
من قناعته العقدية، ثّم نظرا للقواسم المشتركة 
التي تربطـــــــــه بعلماء بلده آنـــــــــذاك، وبأعضاء 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كإبراهيم 
بّيوض وبن باديس؛ فاالهتمام بأمر المسلمين 
واجٌب مقـــــــــّدس، وخاصة إذا كان األمر يتعّلق 
بمســـــــــرى ســـــــــّيد الخلق صلى اهللا عليه وسلم، 
فسعى الشيخ طفّيش بذّمة إخوانه العلماء الذين 
حبَسهم الطوُق الفرنســـــــــي، وكان مّما قاله في  
بداية كلمته بالمؤتمر: {أنا هنا أمّثل الجزائر}، 
هذا وقد تطّرق األستاذ الفلسطيني: إبراهيم أبو 
شـــــــــقرا إلى ُمـمــّثـــلي مختلـــــــــف الدول في فصل 
من فصول دراســـــــــة علمية حول المفتي «أمين 
الحســـــــــيني»؛ وبعد أن ذكر أبرز الشخصيات 
اإلســـــــــالمية التي حضرت من مختلف الدول 

قال:«وٕابراهيم طفّيش من علماء الجزائر». 

ولعّل ما مّيز اعتناء جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بالقضية الفلسطينية، بعد االهتمام 
بهـــــــــا هو التعريف بالقضية وســـــــــط الجماهير، 
وقرّآء الشـــــــــهاب والبصائر، حيث كانت سببا 
مباشـــــــــرا في تعاطف كثير من الشـــــــــخصيات 
السياســـــــــية، والعلميـــــــــة والتفافهم حول قضيتهم 
المصيريـــــــــة، وما تلك التنديدات واالحتجاجات 
والقرارات الصادرة عن حزب الشعب بداية من 
سنة 1937م، الذي يرأســـــــــه مصالي الحاج، 
إال تأّثـــــــــر بمواقف جمعية العلمـــــــــاء، وما تلك 
القصائد التي طّرزها فطاحلُ الشعراء إال تأثر 
بمواقف الجمعية، كالشـــــــــاعر محمد العيد آل 
خليفة الذي ساند إخوانه الفلسطنيين، بقصيدة 
بمناسبة ثورتهم على الطاعون اإلنجليزي سنة 

1936م، حيث قال 
بني «التايمز» قد جرتم كثيرا

فهل لكم عن الجور ازدجار  
أفي أسواقكم نصب وغصب

تسوم (القبلَة) األولى الّتجار  
اخال (القبلة) انسجرت دماء

كما للبحر بالّلجج انسجار  
ونظـــــــــرا لتلك المواقـــــــــف، «بدأ يهـــــــــود الجزائر 
يكشـــــــــفون عـــــــــن تعاطفهـــــــــم وتجاوبهـــــــــم مـــــــــع 

الصهيونيـــــــــة، وأّدى ذلك إلى أّنه لم تعد هناك 
فروق بين هؤالء اليهود فـــــــــي الجزائر واليهود 
الصهاينة في فلســـــــــطين» ؛ ومـــــــــن نتائج ذلك 
التعاطـــــــــف والتجاوب على ســـــــــبيل المثال ال 
الحصر ما فعله يهود الجزائر بقســـــــــنطينة، في 
شهر أوت 1934مـ، ثّم اعتداؤهم على الشيخ 
عبد الحميد بن باديس، ومدير جريدة الشهاب 
األستاذ أحمد بوشـــــــــمال، انتصارا للصهيونية 
العالمية التي فرنســـــــــا طرٌف في تغذيتها، وقد 
كان لهذه األحداث رّد فعٍل من الدول العربية، 
وأبناء «فلسطين الشهيدة»، فجمعوا التبرّعات 
ألهل قسنطينة المنكوبين في هذه الفتنة، وقام 
بإرسالها األســـــــــتاذ «محّمد أمين الحسيني».. 
وكان شيكا بخمســـــــــين جنيها استرلينيا وخمس 
شلنات، وتّم تحويل المبلغ عن طريق بنك في 
لندن إلى الجزائر.. فاستفادت منه حوالي 53 

عائلة قسنطينية  

هذا وٕان دّل على شيء إّنما يدّل على روح التآزر 
والتكاتف والتعاون المتبادلة بين الفلســـــــــطينيين 
والجزائرييـــــــــن، بســـــــــبب أّن عدّوهـــــــــم واحد من 
جهة، ومن جهة ثانية وفاء للقواســـــــــم المشتركة 
الرابطة بين الشـــــــــعبين مـــــــــن دين ولغة، ولذلك 
نجد أّن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
طلبـــــــــت ترخيصا من أجل فتح اكتتاب لصالح 
مســـــــــلمي فلســـــــــطين، كما ورد في تقرير األمن 
الوالئي لقســـــــــنطينة رقم 2237 المؤرّخ في 30 
مـــــــــاي 1936مـ، وبما أّن ســـــــــلطات االحتالل 
الفرنســـــــــي لم توافق على الترخيص المطلوب، 
عقدت جمعية العلماء اجتماعا يوم 19 جوان 
1936مـ، للنظر في إمكانية إنشاء لجنة لجمع 
التبرعات الموّجهة إلى عرب فلســـــــــطين، كما 
ينّص التقرير رقم 2609 الصادر عن رئيس 

أمن والية قسنطينة آنذاك. 
ولّمـــــــــا نّطلع على جريـــــــــدة البصائر ابتداء من 
أعدادها األولى، نجدها غنّية بمواقف جمعية 
العلمـــــــــاء إزاء القضية الفلســـــــــطينية من خالل 
المقال األسبوعي «أخبار العالم اإلسالمي»، 
أو غيره من المقاالت المنّددة، بما تفعله عصا 
البطـــــــــش الصهيوني بريطانيا، وشـــــــــقيقتها في 

العداء لفلسطين فرنسا .
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 Ü‘€ العلماء جمعية  أّن  جلّيا  أصبح 
مفاهيمها  َبــَنْت  الجزائيين  المسلمين 
ُأُسٍس  على  الفلسطينية  القضية  من  ومواقفها 
تاريخ  من  استنبطتها  دينية  وأبعاٍد  عقدية، 
صراع األنبياء والمرسلين مع بني قومهم من 
الثنائية  تلك  حقيقة  فهم  ألّن  إسرائيل،  بني 
واألساسي  الجوهري  المدخل  هو  المتصارعة 
اإلسالمية،  لألّمة  إرشاديٍة  خريطٍة  لرسم 
مع  التعامل  الخريطة-نحو  تقوُدها-هذه 
من  المعاصر  وقتنا  في  الصهيونية  سرطان 
الموقف  واّتخاذ  أوّال،  العقدي  اإلدراك  ناحية 

ثانيا، ثّم اإلعداد ثالثا.
أ- من ناحية اإلدراك العقدي 

قد  اإلبراهيمي  البشير  محّمد  الشيخ  أن  نجد 
التقسيم- قرار  عن  تكّلم  -عندما  ذلك  سّطر 

بأّولهم، في  في قوله: «ما أشبه الصهيونيين 
اهللا  بوعد  يقنعوا  لم  أولئك  للحياة،  االحتياط 
نَّا َلن  فقالوا: {َيا ُموَسٰى ِإنَّ ِفيَها َقْوًما َجبَّارِيَن وَا�
نَّْدُخَلَها َحتَّٰى َيْخُرُجوا ِمْنَها}  ، وهؤالء لم يثقوا 

أن  بريطانيا  لهم  ضمنت  حتى  بلفور،  بوعد 
يكونوا في ظّل حرابها، وتحت حماية مدافعها»، 
شّبه  حيث  التاريخ،  عبر  اليهود  هم  فاليهود 
على  صهيون  بني  يهود  حرص  اإلبراهيمي 
خالل  من  لحياته،  واحتياطهم  كيانهم  ميالد 
عدم ثقتهم بوعد بلفور، حتى تأّكدوا من ذلك 
بصدور قرار التقسيم، ِبــَبني إسرائيل الذين قالوا 
لموسى-عليه السالم-لن ندخل األرض التي 
وعّدتنا بها حرصا على حياتهم، وفي موضٍع 
آخر وبفهٍم أعمق، يتحّدى اإلبراهيمّي التقسيَم 
المادي -رغم ُبعد المسافة الجغرافية- بروابٍط 
روحية وٕايمانية، ثّم ُيـحّمل األمانَة في ُعنق كّل 
آداء  في  الجزائريُّ  فـــــّرط  فإذا  جزائري،  مسلم 
الفرنسيين،  الطْوق من  فـــبسبب جند  األمانة، 
«يا  فيقول:  األنجليزيين  من  الطريق  وعسكر 
في  مسلم جزائري  لسان  كّل  فلسطين.. على 
حّقك كلمة مترّددة؛ هي: فلسطين قطعة من 
وطني اإلسالمي الكبير، قبل أن تكون قطعة 
كّل  ُعنق  وفي  الصغير،  العربي  وطني  من 
مسلم جزائري لِك يا فلسطين حّق واجب األداء 
وذمام متأّكد الرّعاية، فإن فّرط في جنبك، أو 
أضاع بعض حّقك فما الذنب ذنبه، وٕاّنما هو 
ذنب االستعمار الذي يحول بين المرء وأخيه، 
ُيـــشير  ثّم  وقبلته».  والمسلم  وداره،  والمرء 
اإلسالم،  في  فلسطين  مكانة  إلى  اإلبراهيمي 
قائال: «إّن فلسطين وديعة محّمد عندنا، وأمانة 
عمر في ذّمتنا، وعهد اإلسالم في أعناقنا، فلئن 
أخذها اليهود ونحن عصبة إّنا إذا لخاسرون»، 
فبّين مكانتها بداية من عهد النبوّة، حيث كانت 
قبلًة للمسلمين، وكونها مسرى الّرسول-صّلى 
في  الفضائل  تلك  فحصر  وسّلم-،  عليه  اهللا 
قوله: «وديعة محّمد عندنا»، ثّم حصر جهود 
«أمانة  بقوله:  فتحها  في  الخّطاب  بن  عمر 
في  اإلسالم  عهُد  بحٍق  فهي  عندنا»،  عمٍر 

ذّمتنا، ال نرضى بما يفعله اليهود، وٕاال ُحكم 
علينا بالخسران. 

ب – من ناحية الموقف 
لقد اتخذت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
إدراكها  على  بناء  التقسيم،  قرار  من  موقفها 
فرفُضها  الفلسطينية،  القضية  لجوهر  العقدي 
لهذا القرار كان واضحا ال غبار عليه، حيث 
جويلية  نهاية  في  المدني  توفيق  أحمد  كتب 
1937مـ: «أجمعت كلمة العرب في فلسطين، 
وأجمعت  الخاسر،  المشروع  هذا  رفض  على 
كلمُة العرب في العالم أجمع، على تأييد هذا 
في  يجري  من  يوجد  ال  ألنه  األبّي،  الرفض 
هذه  مثَل  ويرضى  الحاّر،  العروبة  دم  دمائه 
المذّلة،. ففلسطين التي اقتطعت أّول مرة من 
بالد سوريا، ثّم ُنكبت باالستعمار الصهيوني، 
يمّزق  آخر  بتقسيم  أخيرا  ينكبوها  أن  يريدون 
رسمية  دولة  فيها  لليهود  ويجعل  أوصالها، 
الطيب  الشيخ  نّدد  كما  تاّم»،  استقالل  ذات 
العقبي في جريدة البصائر بهذه الِفعلة الشنيعة 

بمقالٍ شديد الّلهجة افتتحه قائال: «لّبيك لّبيك 
فلسطين، فما أنت ألهلك فقط، ولكّنك للعرب 
ما  العقبي  فـــّبين  أجمعين»،  والمسلمين  كلهم 
وعربي،  ديني  ُبعٍد  من  الفلسطينية  للقضية 
ثّم  فلسطين،  أبناء  من  بالمجاهدين  وأشاَد 
بين  بيل  الّلورد  لجنة  قرار  صدى  إلى  أشاَر 
الدول اإلسالمية، والعربية خصوصا، والعالم 
عموما، حيّث كشف صراحة الذي كان خلف 
هذه الجريمة فقال: «إذا قلنا ما يطابق الواقع 
أراد األنجليز العتاة البغاة تقديمها على مذبح 
لقمة سائغة  الخاّصة،  مطامعهم، ومصالحهم 
ونفاية  العالم،  لشّذاذ  باردة  وغنيمة  لآلكلين 
انكلترا  من  هذا  كان  الصهيونيين،  من  األمم 
الظالمة وبموافقة جمعية قالوا عنها أّنها جمعية 

األمم».
يجدها  العلماء،  جمعية  لمواقف  والمتتّبع 
جاءت تترى؛ إّما على لسان أعضائها فرادى، 
باديس  ابن  دعا  حيث  الجمعية،  باسم  أو 
المسلمين قاطبة إلى مساندة فلسطين والدفاع 
وزارة  إلى  توّجه  «ثّم  المباركة،  حياضها  عن 
أوت  في  مؤّرخة  ببرقية  الفرنسية  الخارجية 
اللهجة  شديد  احتجاجا  فيها  رفع  1937مـ، 
مشروع  ضّد  المسلم  الجزائري  الشعب  باسم 
االحتجاج  هذا  جاء  وقد   ، فلسطين»  تقسيم 
الجزائريين،  المسلمين  العلماء  جمعية  باسم 
وُمَوّقعا باسم رئيسها بن باديس، ورغم التضييق 
الخانق الذي تشهده مساجد الجزائر خالل فترة 
االحتالل الفرنسي، إّال أّن أعضاء الجمعية لم 
العاّمة  وتنبيه  توجيه  في  المسجد  دوَر  يهملوا 
من المصلين أثناء الدروس وخطبتي الجمعة، 
حيث أشار الشيخ أبو يعلى الزواوي في خطبة 
الجمعة يوم 16أكتوبر1938مـ، بمسجد سيدي 
رمضان بالعاصمة، إلى أحداث فلسطين، وقد 
إلعانة  المادية  المساهمة  إلى  المصلين  دعا 

الناُس  يطمئن  وحتى  الصهيونية،  ضحايا 
أن  للمصلين  بّين  وتبرّعاتهم  صدقاتهم  على 
اللجنة المكّلفة بجمع المال تحت رئاسة الشيخ 
الطيب العقبي، ثّم ختم الشيخ أبو يعلى خطبته 
اإلسالم  أعداء  زالوا  وال  كانوا  األنجليز  بأن 

والمسلمين وخاصة في فلسطين.
ج- من ناحية اإلعداد:

المسلمين  العلماء  جمعية  موقف  بعد 
العقدي  الفهم  على  ُبــِنَي  الذي  الجزائريين، 
بذل  إلى  الجمعية  َسعْت  الفلسطينية،  للقضية 
ما في وسعها ألجل إنقاذ فلسطين؛ من جمٍع 
في  الجهاد  لفائدة  للشعوب،  وتعبئٍة  لألموال، 
فلسطين الشهيدة هذا ما يعّبر عنه القرآن الكريم 
ا اْسَتَطْعُتم مِّن  في قوله تعالى: {وََأِعدُّوا َلُهم مَّ
اللَِّه  َعُدوَّ  ِبِه  ُترِْهُبوَن  اْلَخْيِل  رَِّباِط  َوِمن  ُقوٍَّة 
اللَُّه  َتْعَلُموَنُهُم  َال  ُدوِنِهْم  ِمن  وَآَخرِيَن  َوَعُدوَُّكْم 
اللَِّه  َسِبيِل  ِفي  َشْيٍء  ِمن  ُتنِفُقوا  َوَما  َيْعَلُمُهْم  

ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم وََأنُتْم َال ُتْظَلُموَن} .
كانت  العلماء  جمعّية  أّن  ُذكر  وأن  سَبق 
الفرنسي،  المستعمر  مضايقات  من  تعاني 
المحتّلة،  الجزائر  مستوى  على  نشاطها  في 
فكيف َسيْسمح لها هذا العدّو الغاشم بُممارسة 
كانت  إذا  وخاّصة  الجزائر،  خارج  نشاطها 
القضية شائكة كاإلعداد للقضية الفلسطينية؟، 
اليهود  «يسافر  اإلبراهيمي:  الّشيخ  يقول 
باالستلحاق  فرنسيون  ألنهم  فلسطين..  إلى 
على مذهب كريميو، وال يستطيع العرب أن 
يجاوزوا الحدود ألّنهم مدّجنون والتدجين من 
لوازمه تشديد المراقبة وتغليظ المعاقبة»، لكّن 
جمعية العلماء لم تفّرط في أدنى الواجب بداية 
من الدعوة إلى استعمال القوّة لنصرة الحّق، 
توفيق  األستاذ  يقول  ُيفلح،  بالحديد  فالحديد 
المدني: «.. تلك الحقيقة الثابتة هي أّن الحّق 
إذا لم يعتمد على القوّة المتينة، فهو الباطل، 
هو  المتينة  القوّة  على  المعتمد  الباطل  وأّن 
قويا،  فكن  الحياة  أردّت  إن  المبين،.  الحّق 
والفناء»،  الموت  فمآلك  ضعيفا  كنت  وٕاْن 
النكبة  لهذه  الجذري  والحّل  األسمى  فالعالج 
هو إعداد القوّة، حيث ُيضيف توفيق المدني 

قائال: «.. إنكلترا ال َترَْهب إال القوّة، وهي في 
مواقفها الحاضرة أشّد رهبًة من القوّة منها في 
يدعو  المعنى  نفس  وٕالى  أّي وقٍت آخر..»، 
اإلبراهيمي شعوَب دول المشرق العربي قائال: 
كالّسيل  تندفع  أن  المشرق  شعوب  «وواجب 
تبذل  وأن  بالويل،  وأنصارَه  وُتصّبح صهيوَن 
وأقواٍت»،  أمواٍل  من  تملك  ما  كّل  لفلسطين 
قبل  التخطيط  من  لها  البد  القوّة  هذه  ولكن 
التنفيذ، ألّن التخطيط من مقتضيات اإلعداد، 
وهو  الفكرة  تلك  اإلبراهيمي  عن  َتِغْب  ولم 
الّتصميم؛  العربية  الدول  «واجب  القائل: 
واالعتزام  الهوادة،  يعرف  ال  الذي  الّتصميم 
الذي ال يلتقي بالهوينا، والحْسم الذي يقضي 

على الّترّدد». 
جمعية  عن  الصادرة  البصائر  جريدة  وتشهد 
لجنَة  تأسيس  تّم  أّنه  حالهم؛  ولسان  العلماء 
الّترقي،  بنادي  عنها  والّدفاع  فلسطين  إغاثة 
بأّياٍم  بيل  لجنة  قرار  بعد  العاصمة،  بالجزائر 
من  والغرض  1937م»،  أوت  شهر  «بداية 
تأسيس اللجنة هو اإلعانة المادية للمجاهدين 
بفلسطين من جهة، والنضال السياسي من جهة 
أخرى، والمتمّثل في إصدار االحتجاجات على 
مشروع لجنة الّلورد بيل، وهو عين اإلعداد في 

مثل تلك الظروف. 
وعشّية اإلعالن عن قيام الكيان الصهيوني، 
عّلة  عن  متسائال  اإلبراهيمي  الشيخ  يتحّسر 
دْحر  ألجل  واإلمداد،  اإلعداد  في  التفريط 
عرب  «أعمال  فيقول:  وحماتها،  الصهيونية 
فأين  وطليعٌة  الكتاب؟.  فأين  مقّدمة  فلسطين 
الواجب  يتّم  ال  ما  فأين  وواجٌب  الكتائب؟. 
سبيٍل،  من  فلسطين  على عرب  ما  به؟،  إّال 
العرب في مشارق االرض  السبيل على  إّنما 
رجاال  وشعوب  وقادة  حكومات  ومغاربها، 
باالصطالم  العرُب  يبادر  لم  فإذا  ونساء،.. 
بادرهم ’‘االستعمار‘‘ بااللتهام. هما خطتان: 
بالحّر  والموت  دٌم،  وٕاّما  ومّنة،  إساٌر  إّما 
أجدر»، ثّم يصدح صائحا «إّن الواجب على 
المال،  جزأين:  من  يتأّلف  لفلسطين  العرب 

والّرجال».
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قال األســـــــــتاذ أحمد توفيق المدني: «لم تصبح 
القضية خالل 1948مـ قضية نظرية، بل دخلت 
دورا عمليا رهيبا فظيعا.. الزال يدعو كّل يوم بل 
كّل ســـــــــاعة إلى تغيير المنكر باليد، ال بالقلب، 
وال بالّلسان، وال يزال يهيب بكّل مسلم على وجه 
االرض إلى ساح الجهاد وميدان االستشهاد»، 
فماذا قّدمت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
للقضية الفلسطينية بالموازاة مع هذه الظروف، 
وفـــــــــي ظّل هذه المرحلة الحرجـــــــــة التي اندلعت 

فيهـــــــــا ثـــــــــورة نوفمبـــــــــر المباركـــــــــة؟. 
@ø @Öb��Ë¶a @µg @ıb��‡‹»€a @Ú��Ó»∫ @ÒÏ��«Ö @N2.1
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في أّول عدٍد من جريدة البصائر، الصادر بعد 
اإلعـــــــــالن عن قيام الكيـــــــــان الصهيوني، دَعـْت 
بعُض أقالِم الجريدة الشـــــــــباَب المسلم إلى تلبية 
نداء الجهاد في فلسطين، حيٌث ُعـْنِوَن ركٌن من 
أركان الجريدة المذكـــــــــورة بــ «صوت الجهاد»، 
وٌنشـــــــــرت فيه قصيدتان؛ األولى للشاعر الرّبيع 
بوشـــــــــامة، بعنـــــــــوان: ’‘فتى الُعـــــــــْرب هّيا فلّب 

النداء‘‘، ومّما ورد فيها:
فلسطين أرض الهدى والميعاد

تنادي الجهاد الجهاد الجهاد  
ــــــداء ــــــّب الن ــــــا فل ــــــرب هّي ــــــى الُع فت

والِق المنايا بساح الفداء   
ونّكل بصهيون شّر العبيد

وأطعمه نارا وسم الحديد  
ووّف بكّل القوى والجهود

لدين الّرسول وعهد الجدود  
فأرواحهم في سماء الخلود

تنادي الجهاد الجهاد الجهاد  
فذّكر الشـــــــــاعر بالجانب العقدي لفلسطين، ثّم 
دعا فــتياَن العروبة لتلبية نداء الجهاد، والتنكيل 
بشـــــــــّذاذ اآلفاق، وشـــــــــّر المخلوقات على وجه 
البســـــــــيطة؛ من بني صهيون، وفاًء لإلســـــــــالم، 
ورســـــــــول اإلسالم، ثّم وفاء لعهد سلفنا الّصالح، 
الذين لم يهنوا فـــــــــي حماية األراضي المباركة، 

والّذوِد عنها بأرواحهم الخالدة. 
وأّما القصيدة الثانية؛ لألديب موسى األحمدي 
نويـــــــــوات، بعنوان: "فلســـــــــطين نادتكم للجهاد"؛ 

ومّما ورد فيها:
فلسطين نادتكم للجهاد

فلّبوا الّنداء يا حماة البالد   
ومّدوا الّنفوس إليها فدى

فتلكم -بني العرب- أرض المعاد  
وتلك التي من ذراها سرى 

إلى سدرة المنتهى خير هاد  
أتطمع صهيون في إرثنا

وجند العروبة شاكي العتاد   
حرام فلسطين -جزما- على

أبالسة هم بذور فساد  
وهنا دعا األحمدي حماة البالد وحرّاس العقيدة؛ 
من الشـــــــــباب إلـــــــــى بذل النفس، ِفـــــــــداًء ألرض 
المعاد، التي ُأســـــــــري بالّرسول-صّلى اهللا وسّلم 
عليه- إليها، ثّم عرج منها إلى سدرة المنتهى، 
فالبد لـُجــند العروبة أن ٌيعّد ويستعّد لطرد أبالسة 
الفساد وال يسمح لبني صهيون أن يرثوا الميراث 

المقّدس.
ونفس الفكرة تبّناها الشـــــــــيخ اإلبراهيمي عندما 
تطـــــــــّرق إلى كيفيـــــــــة نصرة فلســـــــــطين، وطريقة 
اســـــــــترجاع الديار المسلوبة، والحقوق المنهوبة، 
واالرض المغصوبـــــــــة؛ فقال:-رحمه اهللا-: «.. 
وليسْت ُتــــنال بالّشعريات والخطابيات، وٕاّنما تنال 
بالتصميم والحزم واإلتحاد والقوّة، إّن الصهيونية 
وأنصارها مصّممون، فقابلوا التصميم بتصميم 
أقوى منـــــــــه، وقابلوا اإلّتحاد باّتحاد أمتن منه»، 
وهـــــــــو الذي تبرّع بمكتبته -رحمـــــــــه اهللا- لفائدة 
الجهاد في فلســـــــــطين، واســـــــــتثنى منها مصحفا 
فقط للتالوة، والّصحيحين للمدارسة*، و حتى 
المرأة الجزائرية المسلمة سّجلت مساهمتها تلبيًة 
لتوجيهـــــــــات جمعية العلمـــــــــاء؛ ففي يوم الجمعة 
28 ماي 1948مـ، بمدرســـــــــة الفالح وبمناسبة 
انعقـــــــــاد مؤتمر ُشـــــــــَعب جمعية العلمـــــــــاء، وٕاثر 
صالة الجمعة، «تقّدمت امرأة مؤمنة قانتة إلى 
اَألمام، وهي من حاضرات الجمعة وســـــــــامعات 

الخطب، فوهبت ُحلـّيـها وهو «ســـــــــوار ذهبي»، 
ذو قيمـــــــــة باهضة، فرمت بـــــــــه قنبلة في صميم 
أعداء العروبة واإلســـــــــالم بفلســـــــــطين الشهيدة، 
وكانت هذه المجاهدة الكريمة الســـــــــابقة للقصبة 

بهذه البالد».
وبعـــــــــد النكبة بشـــــــــهر (14 جـــــــــوان 1948مـ)، 
صدر مقال لألستاذ عبد الرحمان شيبان بجريدة 
البصائر، في عددها التاســـــــــع والثالثين، تطّرق 
فيه إلى أســـــــــباب إهمال فريضة الجهاد، وكيفية 
النهوض بهذه الشعيرة، والبد من االجتهاد الذي 
يقوم علـــــــــى الحرية، التي ال يجلبها إال الجهاد، 
فاألمة اإلســـــــــالمية أحوج إلـــــــــى الجهاد في هذا 
العصـــــــــر من غيره؛ قال رحمه اهللا: «أفلم يحّث 
اإلسالم على الجهاد بكّل وسائل الترغيب فيه، 
والتنفير مـــــــــن تركه»، وذّكر باآلية الكريمة {ِإنَّ 
اللََّه اْشـــــــــَترَٰى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم وََأْموَاَلُهم ِبَأنَّ 
َلُهُم اْلَجنََّة ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن 
َوْعـــــــــًدا َعَلْيِه َحق�ا ِفي التَّـــــــــْورَاِة وَاْإلِنِجيِل وَاْلُقرْآِن 
َوَمـــــــــْن َأْوَفٰى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه َفاْسَتْبِشـــــــــُروا ِبَبْيِعُكُم 
ِلَك ُهـــــــــَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}، ثّم  الَّـــــــــِذي َباَيْعُتم ِبِه َوذَٰ
بحديث الّرسول عليه الصالة والسالم {«يوشك 
أن تداعـــــــــى عليكم األمم كما تداعى األكلُة إلى 
قصعتها» فقال قائـــــــــل: «ومن قّلة نحن يومئذ؟ 
قـــــــــال: «بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء 
الســـــــــيل، وســـــــــينزعّن اهللا من صـــــــــدور عدّوكم 
المهابة منكم، وليقذفّن في قلوبكم الوهن»، فقال 
قائل: يا رســـــــــول اهللا وما الوهـــــــــن؟ قال: «حّب 
الدنيا وكراهية الموت»}، «فقد أمر-اإلسالم- 

بالجهاد بعد إعداد ُعّدته».
ولعـــــــــّل ما مّيـــــــــز جمعيـــــــــة العلماء المســـــــــلمين 
الجزائريين؛ وهي تحثُّ الشعوَب المسلمة على 
فريضة الجهاد، أّنها كانت تذّكرهم بمكانة أولى 
القبلتين وثالث الحرمين في اإلســـــــــالم، ثّم تربط 
بين تلك المكانة وقدسيتها من خالل االستدالل 
بسيرة االنبياء وأتباعهم، حيث بذل الرّعيُل األّول 
من المسلمين للحفاظ على مسرى الّنبي -صلى 
اهللا عليه وســـــــــّلم- الّنفس والّنفيس، نسّجل ذلك 
في عّدة مقاالت؛ منها منشور بجريدة البصائر 
لمصطفى بن سعد الجيجلي، الذي دعا الشباب 
لترك الكســـــــــل، وطرح النزعات الحزبية، ألجل 
تلبيـــــــــة نداء الجهـــــــــاد، بغية تطهيـــــــــر األراضي 
المســـــــــلمة من دنس الصهيونيـــــــــة، ثّم َطّعم ذلك 
النداء بسرد عالقة النبي عليه الصالة والسالم 
مع يهود بني النضير، ومصير عنادهم لموسى 
عليه السالم، كما وّجه دعوًة ألغنياء المسلمين 
للتبـــــــــرّع والتصـــــــــدق بالمال لفائـــــــــدة الجهاد في 
فلسطين، ُمذّكرا إياهم بعطاء الصحابة كعثمان 
رضي اهللا عنه، في غزوة تبوك، ثّم ختم مقاله 

بفضل درجة الجهاد بالنفس والمال. 
وبالرّغم من أّن فرنســـــــــا كانت جدارا عازال بين 
الجزائريين وقضيتهم المحورية، وبذلت جهدها 
فـــــــــي عزلهم عن العالم العربي اإلســـــــــالمي، إال 
أّنهم استطاعوا أن يتحّملوا أوضاعهم القاسية، 
ويتمكنـــــــــوا مـــــــــن متابعة األوضـــــــــاع العربية في 
فلســـــــــطين عن طريق ما كان يتسّرب إليهم من 
تونس والمغرب وليبيا، فتأّثروا بمأســـــــــاة إخوانهم 
في فلســـــــــطين، وعّبروا عن ذلك بعّدة وسائل.. 
منها التطوّع للجهاد إلى جانب الفلســـــــــطنيين، 
وقـــــــــد اقتـــــــدوا في ذلـــــــــك بموقـــــــــــــــــف الحركــــــــة 
الوطنية خاّصة منها جمعية العلماء المسلمين، 
ويذكر الدكتور يوســـــــــف مناصرية أّن صحيفـــة

 «Alger Republicain  نشرت مقاال بعنوان: 
’نحن وفلسطين، في عددها األول الصادر في 
جويلية 1948م، جاء فيه أّن الشـــــــــيخ الطيب 
العقبي «تحّدث عـــــــــن المتطّوعين الجزائريين، 
وهـــــــــو أّولهـــــــــم لاللتحاق بصفـــــــــوف المجاهدين 
الفلسطنيين وعّلقت التقاريُر الفرنسية على ذلك 
ونســـــــــبت فكرة التطوع إلى طالقة لسان العقبي 
وفصاحته، وتساءلت كيف سيتوّجه المتطّوعون 

الجزائريون إلى فلسطين».   
وما كانت دعوة العقبي وصحِبه لتذهب ُسدًى، 
حيـــــــــث انظّم الكثير من الجزائريين منهم الطلبة 
والّتجار سنة 1948م، إلى دعوات الجهاد ضّد 
الصهيونية في فلســـــــــطين، التي ترأسها الشيخ 
الصادق بســـــــــيس*.. فقاد حملـــــــــة التطوّع عبر 

القطر التونسي، خاصة في منطقة الجريد التي 
كان يترّدد عليها الطلبـــــــــة الجزائريون، وذكرت 
المصادر أّن ألف متطوع مّروا ُخفية من القطر 
التونسي إلى فلسطين، بعد تلّقيهم مساعدات في 

ليبيا ومصر وتدريبهم في «مرسى مطروح».
Z¥�é‹œ @Ú„b«� @bÓ‹»€a @Ú˜Ó:a @èÓçdm @N2.2

يدخل تأســـــــــيس هـــــــــذه الهيئة ضمن مســـــــــاهمة 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وجهودها 
في خدمـــــــــة القضية الفلســـــــــطينية، ســـــــــواء من 
الناحية السياســـــــــية، أو المادية؛ فبعد اإلعالن 
عن قيام دولـــــــــة الكيان الصهيوني بأيام، قامت 
جمعية العلماء بتأســـــــــيس الهيئـــــــــة العليا إلعانة 
فلسطين، حيث أفصح  عن ذلك رئيس مؤتمر 
ُشـــــــــَعب جمعية العلماء العمالي بوهران الشيخ 
محمد خيـــــــــر الدين يوم 28 مـــــــــاي 1948مـ؛ 
وفي هذا الّصدد يقول األســـــــــتاذ فرحات العابد: 
«ثّم أخـــبـــر-محمد خيرالدين- بتأســـــــــيس هيئة 
جزائرية إلعانة فلسطين، فتهلّـلت الوجوه بالِبشر 
وانفرجت الشـــــــــفاه عن ِسـمة الِغــبطة والسرور.. 
»، وبعد ذلك بأّيام صدر نداٌء وتحذيٌر للشعب 
الجزائري العربي المســـــــــلم، أمضـــــــــاُه كّل من: 
’‘البشـــــــــير اإلبراهيمي، إبراهيم بّيوض، عباس 
فرحات، الطيب العقبي‘‘، يحّذرون الشعب من 
مكر وكيد االســـــــــتدمار الفرنسي، وأن ال يكون 
الغضُب لفلســـــــــطين، سببا للفوضى بل البّد أن 
يكون العمل منظّما، «واعملوا من الصالحات 
لكم، ومن الّنافعات لفلسطين..»، وفي يوم 28 
جوان 1948مـ، نشـــــــــرت جريدة البصائرمقاال، 
يعلـــــــــن صاحبُه عن عمٍل رســـــــــميٍّ يجمع جهود 
الجزائريين في خدمة القضية الفلسطينية، وهو 

تأسيس الهيئة العليا إلعانة فلسطين. 
@Z¥�é‹œ@Ú„b«�@bÓ‹»€a@Ú˜Ó:a@èÓçdm@lbjçc@Mc

- أهّم أسباب تأسيس هذه الهيئة ذكرها الشيخ 
البشـــــــــير اإلبراهيمي في قوله: «إعانة فلسطين 
فريضة مؤّكـــــــــدة على كّل عربـــــــــي، وعلى كّل 
مســـــــــلٍم، فمن قام بـــــــــه أّدى مـــــــــا عليه من حق 
لعروبته وإلســـــــــالمه، ومن لم يؤّده فهو َدين في 

ذّمته ال يبرأ منه إال بأدائه». 
- يعتبر تأسيس هذه الهيئة امتدادا لنشاط لجنة 
إغاثة فلســـــــــطين التي أّسســـــــــتها جمعية العلماء 
مبّكـــــــــرا ’‘شـــــــــهر أوت 1937م‘‘، وبعد إحدى 
عشـــــــــر سنة ٌأّسســـــــــت الهيئة المذكورة، في ظّل 
تطّور القضية الفلســـــــــطينية، والمستجّدات التي 
أفرزتها الســـــــــاحة الّدولية، ولعّل تغيير التسمية 
يعود إلى عكس روح اإلتحاد مع بقية الشعوب 
العربية المســـــــــلمة التي تمّثلها الجامعة العربية 
آنذاك، والتي قّررت تشكيل لجنة سنة 1946مـ، 
تحت رئاســـــــــة الحاج أمين الحســـــــــيني أطلقت 
عليها اسم: ‘‘الهيئة العربية العليا لفلسطين‘‘، 
فنالحظ أّن هناك تناغما ومحاكاة في التسمية؛ 
وكأّن ’‘الهيئة العليا إلعانة فلســـــــــطين‘‘ التي 
أّسســـــــــها رجال جمعية العلماء  على مســـــــــتوى 
القطر الجزائري فرٌع عن «الهيئة العربية العليا 

لفلسطين» التابعة للجامعة العربية. 
- توحيد مساهمات الشعب الجزائري في القضية 
الفلســـــــــطينية، تحت هيئة واحدٍة رسمية، ألجل 

امتصاص، ثّم ترشيد ردود الفعل العشوائية.
-توحيد جهـــــــــود مختلف االّتجاهـــــــــات الوطنية 

والّدينية، من اصالحيين.

@ZÊÏé �ç˚‡�€a@Ml
العقل المدّبر لتأســـــــــيس هـــــــــذه الهيئة وأصحاب 
الفكرة هم رجال جمعية العلماء وعلى رأســـــــــهم 
الشيخ محّمد البشير اإلبراهيمي، الشيخ الطيب 
العقبي، األســـــــــتاذ توفيق المدنـــــــــي الذي يقول: 
«جمعُت رجال الجزائـــــــــر المعدودين في نادي 
الترقي ســـــــــنة1948مـ، وقلت لهم متمّثال ببيت 
فؤاد الخطيب: فيم الجمود وجرعاء الديار دم؟، 
وما هي إال مباحثات قليلة في كلماتها، قوية في 
معانيها، ومدلولها، حتى أنجزنا تأسيس جمعية 
إعانة فلســـــــــطين»، وكان ذلك بحضور فرحات 
عباس زعيم البيانييـــــــــن، والحاج مصالي زعيم 
االنتصاريين، ومصطفى القاســـــــــمي ممثال عن 
الزوايا، فبقي األّول مســـــــــاندا لعلماء الجمعية، 
وانســـــــــحب الثاني والثالث، واآلتـــــــــي ذكرهم هم 
المكتب النهائي للهيئة العليا  إلعانة فلسطين:
محمد البشير اإلبراهيمي :    رئيسا
فرحات عباس :           كاتب عام

الطيب العقبي :            أمين المال 
إبراهيم بّيوض :            نائبه

Zb:b‡«c@ �·Ác@Mx
رغم القيود التي فرضتها فرنســـــــــا االستدمارية، 
إال أّن هذه الهيئة بذلت كّل ما في وسعها، ولم 
تدّخر جهدا ألجل فلسطين، «وٕاذا تأخرت األّمة 
الجزائرية عن إعانة فلسطين، بالممكن الميسور 
فعذرهـــــــــا أّنها كانت منهمكة في المطالبة بحّقها 
في الحياة، وكانت من أجل ذلك في صراع مع 
االستعمار»، ولذلك تراجع عملها مع بداية ثورة 
نوفمبر المجيدة، لكن جريـــــــــدة البصائر الغرّاء 
لسان حال جمعية العلماء، واصلت دفاعها عن 
فلســـــــــطين من خالل المقال األسبوعي «منبر 
السياسة العالمية»، «ألبي محّمد»*، إلى أّن تم 
توقيف إصدارها من طرف السلطات الفرنسية 
ســـــــــنة 1956، ومن األعمـــــــــال التي قامت بها 

الهيئة العليا ما يلي: 
-تأليـــــــــف لجنة تنفيذيـــــــــة بالعاصمة، من رجال 
العلـــــــــم والثقافة، ورجال األعمـــــــــال واالقتصاد، 

وشباب العمل .
- إرســـــــــال برقية تأييد لســـــــــعادة عبد الرحمان 
عزام باشا األمين العام لجامعة الدول العربية، 
وبرقيات احتجاج واستنكار للحكومات المسؤولة، 
وللّســـــــــيدين رئيس الحكومة ووزيـــــــــر الخارجية 

الفرنسيين، ثّم إلى هيئة األمم المتحدة.  
-طبع الوصوالت وٕامضاؤها باسم أمين الهيئة 
الشـــــــــيخ الطيب العقبي، ثـــــــــّم توزيعها على بقية 
اللجان الفرعيـــــــــة على مســـــــــتوى الوطن لجمع 
المال، يقول الشيخ اإلبراهيمي: «فاجتمع لدينا 
من ِهبات المحسنين عّدة ماليين من الفرنكات 
أبلغناها إلى مأمنها في فلســـــــــطين، واســـــــــتلمنا 
الشـــــــــهادة القاطعة على وصولها، ورفعنا رأس 
الجزائر، ومحونا عنها بعض التقصير، ومازلنا 

جاّدين في عملنا».
- أرسلت الهيئة برقيات إلى الجرائد المغربية، 
والتونسية، والتي منها «جريدة الزهرة» يوم 20 
جوان 1948مـ، لتعلن عـــــــــن تضامن الجزائر 
العربية المســـــــــلمة، مع رئيس جمعية العمل من 
أجل إنقاذ فلسطين، المجاهد اإلسالمي الكبير 
«الشـــــــــيخ الصادق بســـــــــيس» مـــــــــن جهة، ومع 

القضية الفلسطينية من جهة ثانية.
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_ÚÌäˆaå¶a@Ú»flb¶a@ø@Ô±âbn€a
 كمـــــــــا ُيقال العمـــــــــل بنتائجـــــــــه، فعندما 
نتحـــــــــدث عن تقييم نتائـــــــــج البحث العلمي البد 
أن نســـــــــتحضر اإلنتـــــــــاج العلمـــــــــي في مختلف 
التخصصـــــــــات، فنظريـــــــــا هناك كـــــــــم هائل من 
المؤلفات تنشر سنويا سواء في شكل مقاالت أو 
كتب أو حتى ندوات علمية دولية ووطنية دون 
أن ننســـــــــى المجالت العلمية التي تهتم بالبحث 
العلمي والتي بدأت تشـــــــــق طريقها إلى العالمية 
بفضل الطريقـــــــــة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة 
ممثلـــــــــة في البوابة العلميـــــــــة ASJP والتي من 
خاللها تصبح األعمال العلمية مرئية وعالمية 
بفضل اعتمـــــــــاد التصنيف الدولـــــــــي للمجالت 
واعتماد اللغة اإلنجليزية في معظمها وضمان 
هيئـــــــــة علمية دولية لتحكيم المقاالت، هذا دون 
نســـــــــيان اهتمام الدولة ممثلة فـــــــــي وزارة التعليم 
العالي بهذا الجانب بتوفير اإلمكانيات ســـــــــواء 
ما يخص تجهيـــــــــزات مخابر البحث أو تمويل 
التربصات بالعملة الصعبة إضافة إلى القوانين 

المنظمة للبحث العلمي، وضمان تأطير كمي 
ونوعـــــــــي، لكن الذي يؤســـــــــفنا هـــــــــو أننا ال نجد  
أثرا لهـــــــــذه األبحاث على  المســـــــــتوى العالمي 
حيث غابت الجزائر عـــــــــن التصنيف بين أهم 
الجامعـــــــــات العالمية، رغم أن أبنـــــــــاء الجزائر 
يصولـــــــــون ويجولون في أعتى جامعات العالم. 
وهنا مكمن الخلل فالبد من اتباع اســـــــــتراتيجية 
محكمة تتبناها الدولـــــــــة لضمان الرقي بالبحث 
خاصة في التحفيـــــــــز والحرية، فكما يقول أحد 
الفالســـــــــفة "لن تجد عمال متقنـــــــــا إال إذا عمله 
صاحبـــــــــه بحرية" فـــــــــال يعقـــــــــل أن نطلب من 
الباحث اإلنتاج وفوقه مجموعة قوانين تحد من 

حريته.
@É��Ìâbn€a @Ú��ibn◊ @ÚÓ€bÿ��ëg @Â��« @âÏ��n◊Ö @b��‰qÜy

_äïb»ΩaÎ@sÌÜßa@äˆaå¶a
 كتابة التاريخ تستند إلى الوثيقة ومادامت 
الوثائق مكتنزة في شكل أرشيف سواء أرشيفنا 
الوطني أو األرشـــــــــيف الفرنســـــــــي فال يمكن أن 
نكتب التاريخ بموضوعيـــــــــة، في الفترة األخيرة 
بـــــــــدأت بعض الوثائق تخرج متواترة ســـــــــواء في 
شكل أرشيف أو شهادات حية لصناع الحدث  
جعلتنا نعيد دراسة بعض األحداث كنا تعتبرها 
من المسلمات، واألكيد أن الكثير منها سيظهر 
تباعا لذلك ســـــــــوف نشـــــــــهد ثورة فـــــــــي الكاتبة 
التاريخيـــــــــة، ولن يتأّتى هذا إال إذا قمنا بتكوين 
جيل من الباحثين همهـــــــــم البحث عن الحقيقة 
ملتزمين بالموضوعية ونبذ الجهوية والعصبية 

والذاتيـــــــــة وســـــــــوف يكون على 
عاتق الجامعة ومخابر ومراكز 
البحث إنجاز هذا الدور الهام.
@paä��◊àfl @…��”aÎ @Â��« @b��‰qÜy
@Ú‹ñznΩa@ÍaâÏn◊Ü€aÎ@7néubΩa
@ÒäÌÜ¶aÎ@aÜu@ÜÓu@äÌÜ‘m@Û‹«
@Ú��jnÿΩa@ä��rm@…��uaäfl@ÊÏ��ÿn€

_ÚÌäˆaå¶a@ÚÓ±âbn€a
 التقييم الخاص بمذكرات 
الماجســـــــــتير والدكتوراه تختص 
بـــــــــه لجـــــــــان مناقشـــــــــة تخضع 
اللجان  تشكلها  لمعايير  بدورها 

والمجالـــــــــس العلميـــــــــة التي تحـــــــــرص على أن 
يكون أعضاء هذه اللجان مؤهلين ومختصين 
وبالتالي فتقييمهم سيد، إّال أن هذا ال يمنع أننا 
الحظنا ان هناك بعض التفاضل في تشـــــــــكيل 
في هـــــــــذه اللجـــــــــان مثل احتكارهـــــــــا من طرف 
أشخاص بعينهم بعيدا عن التخصص الضيق 
وهذا ما يفقد تقييم الرســـــــــالة أهميته وجديته، إال 
أنني اعتبر أن هذا األمر محصور جدا، ومن 
المفروض أن تتم كتابة أســـــــــماء لجنة المناقشة 
على الشهادة النهائية حتى يتحمل كل شخص 
مســـــــــؤوليته أمام اهللا وأمـــــــــام الجميع. ويبقى أن 
هذه الرســـــــــائل تبقى مرجعا مهما للباحثين فيما 
بعد تثري المكتبات ومنها من تحولت إلى كتب 

وأصبحت مرجعا للباحثين في العالم.
@ø@¥rybj‹€@ÒÜÌÜ¶a@pb��flb‡nÁ¸a@ÔÁ@bfl@âÏ��n◊Ö@

_äˆaå¶a@ÉÌâbm
 اعتقد أن البحـــــــــث في تاريخ الحركة 
الوطنية والثورة التحريريـــــــــة هو أهم المجاالت 
التي تستقطب الباحثين في التاريخ طبعا دون 
نســـــــــيان التخصصات األخرى، ومجال اهتمام 

الباحثين اليـــــــــوم انتقل من التاريـــــــــخ العام إلى 
التاريخ المجهري الذي يســـــــــعى لكشف أغوار 
وأسرار وأحداث قريبة ومحيطة بنا مثل البحث 
في جزئيات تاريخنا مثل تاريخ الشـــــــــخصيات 
والتاريخ المحلي، المعارك الصغيرة الخ، وهذا 
أمـــــــــر إيجابـــــــــي ألنه يزيل الغبـــــــــار عن أحداث 
وشخصيات ظلت لفترة طويلة ُمهملة، كما أنه 
ُيخرج الباحث من دائرة الروتين التي استحوذت 
عليه مدة طويلـــــــــة، هذا إضافة إلى البحث في 
المواضيع التي كانـــــــــت ُتعتبر إلى وقت قريب 
من الُمحّرمات أو الطابوهات لما ُتثيره من جدل 

ورغبة في معرفة أسرارها.  
@ÙÜ��flÎ @¥��rybj€a @Â��ÌÏÿm @ÙÏn��éfl @Â��« @aáb��flÎ
@Û��‹«@Ô��±âbn€a@s��zj€a@ä��ÌÏ�m@ø@·Ën‡Áb��éfl

_ÔΩb»€a@ÙÏnéΩa
 «الباحـــــــــث فـــــــــي التاريخ اليـــــــــوم يتمتع 
بامتيازات لم تتح لســـــــــابقيه»، أولها وجود عدد 
ُمعتبر مـــــــــن المؤطريـــــــــن المتخصصين عكس 
الســـــــــابق حيث كان يؤطر طالب الماجســـــــــتير 
أســـــــــتاذ برتبة ماجســـــــــتير، فاليوم عندنا دكاترة 
وبروفيسورات في مختلف التخصصات يشرفون 
على طلبة الدراسات العليا، كذلك توفر المادة 
العلمية من كتب وأرشـــــــــيف ســـــــــاهم فيه تطور 
الوسائل التكنولوجية حيث أصبح الباحث من 
مكتبه يطالـــــــــع أمهات الكتب والوثائق وُيحّملها 
بكبسة زر، وقبل كل هذا وذاك الظروف التي 
توفرها وزارة التعليم العالي مثل تجهيز مخابر 
البحث لمساعدة الباحثين وتوفير 
منح االقامـــــــــة في الخارج، وٕابرام 
االتفاقيات العلمية التي ساعدت 
فـــــــــي تكويـــــــــن عـــــــــدد معتبر من 
الباحثين، هـــــــــذا األمر يمكنه ان 
يرفع من مستوى ونوعية البحث 
العلمـــــــــي للوصـــــــــول لمصـــــــــاف 
الجامعـــــــــات الكبـــــــــرى تبقى فقط 

اإلرادة من طرف الباحث.
@pb��”Ï»fl@Â��«@âÏ��n◊Ö@Ÿ��€à◊@b��‰qÜy
_äˆaå¶a@ÉÌâbm@fiÏy@Ô‡‹»€a@szj€a

 ال يخلـــــــــو البحث العلمي 
من معوقات ســـــــــاهمت بشـــــــــكل مباشر أو غير 
مباشر في الوضعية التي هو عليها اليوم ومن 
أهمها بقـــــــــاء األبحاث محصورة داخل الجامعة 
أو بين طيات وثائق الملتقيات فليســـــــــت هناك 
سياسة لتجسيدها على أرض الواقع ودليلنا في 
ذلك أن كل التوصيات التي تخرج بها الملتقيات 
المهتمة تبقى حبرا على ورق، من جانب آخر 
يبقى للجانب المادي دور هام في تحفيز الباحث 
فأجورهم زهيدة ومكافئاتهم شبه منعدمة وهذا ما 
يجب أن يتجســـــــــد في مضاعفة ميزانية البحث 
العلمي مـــــــــن أجل تحفيزهم، مـــــــــن جانب آخر 
التسيير العشوائي وبعض الصراعات الشخصية  
في مراكز ومخابر البحث وافتقادها إلى قيادات 
مؤثرة في تســـــــــييرها وعدم التنسيق بين المخابر 
المتخصصة أدى إلى غياب استراتيجية بحثية 
واضحة أفقد البحث العلمي بريقه، مع كل هذا 
ثقل التعليمات والتعقيدات اإلدارية، ويمكن أن 
نضيف إلى هذا عـــــــــدم االنفتاح على المحيط 
االقتصادي جعل األبحاث العلمية تبقى مجرد 

توصيات نظرية. 

@LÒä◊aà€a@Òb��‰‘€@äˆaå¶a@ÊÏÌå–‹n€a@÷˝��üg@Ü»i
@Òä◊aà€a@’��ÓqÏm@ø@Òb��‰‘€a@Íà��Á@·Áb��énç@—��Ó◊
@ÚÌäñi@Ú��Ó»8@ÚÓy@Ú‘ÓqÎ@›ÿ��ë@Û‹«@Ú��Ó‰üÏ€a
@ÚflÖb‘€a@fib��Óuˇ€@b��‡Ë‹fl@b��»uäfl@Ÿ��€à◊@ÊÏ��ÿn€

_ÉÌâbn€a@›Óïb–m@›◊@b‰€@ÜÓ»m@Ú«ÏçÏflÎ
 مشـــــــــروع قناة تهتم بالذاكرة مشـــــــــروع 
هادف يبقى فقط أن يســـــــــند إلى مختصين وأن 
ينفتح على كل المواضيع مهما كانت طبيعتها 
وٕاشـــــــــكاليتها، وال يعيد الممارســـــــــات الســـــــــابقة، 
فبإمكان هذه القناة ان تســـــــــاهم في الوقوف في 
التوجيه الممنهج الذي تمارسه القنوات األجنبية 
وخاصة الفرنســـــــــية المهتمة بالتاريخ المشترك 
والتي حولت كل الكتب التاريخية وعلى رأسها 
كتابات كوريار وســـــــــطورا وغيرهم إلى أشرطة 
وثائقيـــــــــة أصبحت المرجعيـــــــــة لعديد المؤرخين 
والباحثين عندنا، لذلك فال بد من اســـــــــتراتيجية 
إعالمية لتأمين تاريخنا فهي ال تقل أهمية عن 
االســـــــــتراتيجية السياسية أو حتى العسكرية في 

أداء الدور المنوط بها.
@ø@sybj‹€@Ú��Ó‡‹»€a@Ú��ÓvË‰Ωa@Â«@âÏ��n◊Ö@b��‰qÜy

_@ÜÌÜ¶a@sybj€a@Îc@ÚΩÏ»€a@äñ«
 العولمـــــــــة جعلـــــــــت العالم قرية صغيرة 
وانعكس ذلـــــــــك بطريقة إيجابيـــــــــة على البحث 
العلمي حيث أصبح الباحث يسبح في بحر من 
المكتبات والجامعات ويتواصل مع األســـــــــاتذة 
والمختصين ويشـــــــــارك في الملتقيات والندوات 
بطريقة ســـــــــهلة سلســـــــــة، هذا األمر جعله يربح 
الوقت من جهة ويثري رصيده المعرفي وينمي 
كفاءاته ويقف على منهجيـــــــــة وطريقة وآليات 

البحث من جهة ثانية.
@¥rybj€aÎ@Új‹�‹€@·��ÿnzÓñ„@LâÏn◊Ö@·ÿ€@aäÿ��ë
@Â��ΩÎ @ÊÎ˙ä��‘Ì @—��Ó◊Î @ÊÏ��rzjÌ @—��Ó◊ @LÖÜ��¶a

_ÊÎ˙ä‘Ì
كنصيحـــــــــة للمقبليـــــــــن على البحـــــــــث من طلبة 
الماســـــــــتر أو الدراســـــــــات العليا نقول لهم أول 
طريـــــــــق البحث هي المطالعة ثم المطالعة، مع 
الحـــــــــرص على التواصل مع أهل االختصاص 
وحضور مجالس العلم من ندوات ومحاضرات 
وال تســـــــــتصغروا أيا منها، والتواضع في طلب 
العلم سؤال أهل العلم فكما قال اإلمام الشافعي: 
"ال يزال المرء عالما مـــــــــا دام يطلب العلم فإن 

ظن أنه علم فقد جهل". 

@ÉÌâbn€a@Úibn◊@ÚÓ€bÿëa@Â«@LÚÌäˆaå¶a@äˆbñj€a@ÒÜÌäu@Èi@óÅ@âaÏy@ø@LÒãbjÓm@ÚÌ¸Ïi@B!a@Üj«@Ô‹çäflB@Ô»flb¶a@å◊äΩbi@Läïb»ΩaÎ@sÌÜßa@ÉÌâbn€a@ábnçc@LâÎÜ”@Ü‡™@âÏn◊Ü€a@b‰qÜy
@ÙÏnéΩa@Û‹«@Ô±âbn€a@szj€a@äÌÏ�m@ø@¥rybj€a@ı¸˚Á@Ú‡Ábéfl@ÙÜflÎ@LÚÌäˆaå¶a@Ú»flb¶a@ø@Ô±âbn€a@szj€a@ıaÖc@ÙÏnéflÎ@¥rybj€a@ÂÌÏÿm@ÙÏnéfl@Â«Î@Läïb»ΩaÎ@sÌÜßa@äˆaå¶a

@âaÏßa@ø@äˆaå¶a@ÉÌâbm@ø@sybj€a@âbëc@b‡◊@LÉÌâbn€a@ø@‚ÏÓ€a@¥rybj€a@‚b‡nÁa@…ÓôaÏfl@ÚÓ«Ï„Î@LÚÌäˆaå¶a@Ú»flb¶a@ø@ÒÜÌÜ¶a@szj€a@p¸b©@µg@âÎÜ”@Ü‡™@âÏn◊Ü€a@÷ä�m@b‡◊@LÔΩb»€a
Nfib1a@aàÁ@ø@sybj€aÎ@szj€a@aàÁ@’Ó»Ì@bfl@·ÁcÎ@äˆaå¶a@ÉÌâbm@ø@szj€a@pbÌÜ§@µg

Ú‡übœ@ÔÁbü@ZÈmâÎby

Ú�����������‘�Ó�‘��ßa@Â��«@s����z�j�€aÎ@Ú��Ó�«Ï�ôÏ‡�€bi@‚aå��n€¸a@É��Ìâb��n€a@Ô��œ@s���ybj€a@Û‹«
Ú��Óé‰fl@pb���ÓñÇëÎ@taÜ��yc@Â«@—��í◊@ä���Ëv‡�€a@É��Ìâbn€a

Zäˆbñj‹€@âaÏ����y@Ô�œ@ä���ïb���»‡�€aÎ@s���ÌÜßa@É��Ìâb��n€a@ábnçc@LâÎÜ���”@Ü��‡™@âÏ����n◊Ü€a

Òà����j„
âÎÜ”@Ü‡™@âÏ����n◊Ü€a@Â«@

هـــــــــو  قـــــــــدور  محمـــــــــد 
الحديث  التاريخ  أســـــــــتاذ 
جامعة  فـــــــــي  والمعاصر 
الجزائـــــــــر2 منـــــــــذ ســـــــــنة 
أســـــــــتاذ  وحاليا   ،2004
الجامعـــــــــي  بالمركـــــــــز 
بتيبازة،  اهللا  عبد  مرسلي 
رئيس مشـــــــــروع دكتوراه نصوص ووثائق في 
تاريخ الجزائر المعاصر، ورئيس فرقة بحث 
األرشـــــــــيف وكتابة التاريـــــــــخ الوطني التابعة 
لمخبـــــــــر الوحـــــــــدة المغاربية عبـــــــــر التاريخ، 
ومشـــــــــارك عضو لجان علمية، منظم لعدة 
ملتقيات وطنية ودولية منها: ملتقى العالقات 
المغاربية االفريقية عبر العصور في تونس، 
بلـــــــــدان المغرب العربي وحركات التحرر في 
إفريقيـــــــــا مقاومة األمير عبد القادر في ربوع 
أوال نايل، كما له عدة مقاالت علمية منها: 
القضايا الخالفية بين قيادة الثورة في الداخل 
والخارج (مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية 
واالجتماعيـــــــــة)، نشـــــــــاط جبهـــــــــة التحريـــــــــر 
فـــــــــي سويســـــــــرا (مجلة أفكار وآفـــــــــاق)، دور 
السويسريين في احتالل الجزائر كمعمرين أو 
جنود في اللفيف األجنبي (مجلة الدراســـــــــات 
الوطنية دراسة  الحركة  نشـــــــــاط  التاريخية)، 
مقارنة من خالل األرشيف السويسري وجريدة 
القازيت دولوزان السويســـــــــرية (مجلة تاريخ 
المغرب العربي)، كما للدكتور محمد قدور 
عدة مســـــــــاهمات بمقاالت تاريخية في جرائد 
وطنية كجريدة الخبر وجريدة أخبار الوطن، 
جريدة الشـــــــــعب وجريدة الوسط، هذا إضافة 

إلى تأطيره طلبة الدكتوراه والماستر.
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يقول جلَّ في ُعاله {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا 
ِللَِّه َوِللرَُّســـــــــوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم وَاْعَلُموا َأنَّ 
اللََّه َيُحوُل َبْيَن اْلَمرِْء َوَقْلِبِه وََأنَُّه ِإَلْيِه ُتْحَشـــــــــُروَن}

(24/ األنفال).
قال البخاري: (اســـــــــتجيبوا) أجيبوا، (لما يحييكم) 

لما يصلحكم. 
وقـــــــــال مجاهد في قولـــــــــه: (لما يحييكـــــــــم ) قال: 

الحق.
وقال قتادة (لما يحييكم) قال: هو هذا القرآن، فيه 

النجاة والتقاة والحياة.
وقال السدي: ( لما يحييكم) ففي اإلسالم إحياؤهم 

بعد موتهم بالكفر.
إن الحيـــــــــاة الرغيدة التي عاشـــــــــتها زوجة جليبيب 
رضـــــــــي اهللا عنه بعد استشـــــــــهاد زوجها، ودعائه 
صلى اهللا عليه وســـــــــلم لها: «اللُهـــــــــمَّ ُصبَّ َعَلْيَها 
اْلَخْيـــــــــَر َصب�ا، وََال َتْجَعْل َعْيَشـــــــــَها َكد�ا َكد�ا «مرده 
االســـــــــتجابة لطلبه صلى اهللا عليه وســـــــــلم (راجع 

قصة جليبيب رضي اهللا عنه)،
يقول اإلمام ابن القيم رحمه اهللا: «الحياة النافعة 
إنما تحصل باالســـــــــتجابة هللا ورســـــــــوله، ومن لم 
تحصل له هذه االســـــــــتجابة، فال حيـــــــــاة له، وٕان 
كانت له حياٌة بهيميٌة مشـــــــــتركٌة بينه وبين أرذل 
الحيوانات، فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من 
استجاب هللا والرســـــــــول ظاهرًا وباطنًا، فهؤالء هم 
األحياء وٕان ماتوا، وغيرهم أموات وٕان كانوا أحياء 
األبـــــــــدان، ولهذا كان أكمل النـــــــــاس حياة أكملهم 

استجابًة لدعوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم.

J@’Ìãâ@ÂÌÜ€a@âÏ��„@@ÉÓí€a
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 bfl  زالت جوانب من عالقات الشــــــيخ
عبد الحميد بن باديس مع وسطه 
العلمي في حاجة إلى الكشف والّدراسة، 
وخاّصة قبل تأســــــيس جمعية العلماء، 
فالوثائق التي يعثر عليها الباحثون بين 
الفينة واألخــــــرى، توضح متانة تواصله 
مع رجــــــال العلم باختالف مشــــــاربهم،  
فتمســــــكه بمرجعتيه المذهبية التي نشأ 
عليها، باعتباره أثيل أسرة توارثت العلم، 
واحترام أهله، جعلته يتواصل مع محيطه 
ــــــد زار مراكز التعليم والزوايا   الثقافي، فق
ــــــوذا، المهتمة بتدريس القرآن  األكثر نف
ونشــــــر العلوم، وخاصة التابعة للطريقة 
ــــــض الروايات  ــــــة، وتذهــــــب بع الرحماني
الشفهية إلى أّنه زار زاوية الهامل، كما 
رّتب زيارة إلى الزاوية العثمانية بطولقة 
في حدود ســــــنة 1925م، وله قصيدة 
في مدح شيوخها نشرتها جريدة النجاح 

سنة 1926م. 

تؤكد الوثائـــــــــق أّن عبد الحميد بن باديس 
كان على اتصال بالشـــــــــيخ محمد بن عبد 
الرحمن الديســـــــــي، أحد أبرز رجال العلم 
مطلع القرن العشـــــــــرين، وعميد التدريس 
مراســـــــــالت  فبينهما  القاســـــــــمية،  بالزاوية 
متبادلة قليلة، على األرجح كانت مطلع 
ســـــــــنة 1920م، ولم يعش بعدها الّديسي 
إّال فترة زمنيـــــــــة لتوافيه المنية بتاريخ 27 

أوت 1921م.
 ال يحتاج اإلقرار بفضل الغير إلى لقاءات 
متكررة أو رسائل كثيرة، فما جمعهما هو 
االحترام المتبادل، وبذل الجهد في نشـــــــــر 
العلوم وٕاحياء األمة، واشـــــــــتركا في التَّعُلم 
القسنطيني،  الونيسي  عن الشيخ حمدان 
وكان الديسي الّســـــــــابق لمجالسته واألخذ 
عنه، فقد أشـــــــــار تلميذه الحاج محمد بن 
السنوســـــــــي أثناء ترجمته له إلـــــــــى َتَتلُمذه 
على يديه بقســـــــــنطينة، وقـــــــــد يكون ذلك 
حوالي ســـــــــنة 1874م لّمـــــــــا أكمل تعليمه 
بزاوية أبي داود، وتحّدث عن ذلك تلميذه 
عبـــــــــد الرحمن بيوض في رســـــــــالٍة َترجمُه 
فيها، وٕان كانت مؤلفات الديسي ال يوجد 
فيها ما يثبت أخذه عنه، وقد يكون مجرد 
لقاء جمعهما، فالشيخ حمدان من أترابه، 
فسنه آنذاك 17 سنة، وبعض الّدراسات 
تذهب إلى أّنه بدأ التدريس سنة 1881م، 
فاحتمـــــــــال األخذ عنه يبقى بعيدا، كما ال 
نـــــــــدري ما العلوم التي حّصلها منه، بينما 

تلقى ابـــــــــن باديس علومـــــــــه األولى على 
الشـــــــــيخ الونيســـــــــي قبل أن يلتحق بجامع 
الزيتونة سنة 1910م، وقد أجازه مشافهة 
قبل هجرته إلى المدينة المنورة، ثّم ِكتاَبًة 

بعد اجتماعه به سنة 1912م.
تندرج الرســـــــــائل الثالث المتبادلة بينهما 
العلمية،  اإلخوانيـــــــــة  الرســـــــــائل  ضمـــــــــن 
وكّلها بعد الّلقاء الـــــــــذي جمعهما بمدينة 
سطيف سنة 1920م، وبالتالي فصلتهما 
ببعضهما لم تدم إّال ســـــــــنة واحدة ، فابن 
باديس كان في أوج عطائه العلمي، ولم 
يستقر للتدريس في قسنطينة بصفة رسمية 
إّال سنة 1912م، وفي خالل سنوات قليلة 
شـــــــــاع ذكره داخل القطر، وبلغت مسامع 
الشـــــــــيخ الديسي ثورته العلمية في الجامع 
األخضر بقســـــــــنطينة، حيث اســـــــــتقطبت 
مجالســـــــــه الطلبة مـــــــــن مختلف الجهات، 
فبلغ عددهم ســـــــــنة 1916م حوالي مائتي 
طالب،أّما الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
فبلغت شهرته ذروتها وشاع علمه وفضله 
في عموم المغـــــــــرب العربي، وفي عهده 
األخيـــــــــر كان يميل بذوقـــــــــه وفكره العالي 
إلى النهضة الحديثة األدبية الجديدة التي 
شهدتها الجزائر على يد بعض علمائها، 
أمثال عبد  القـــــــــادر المجاوي وابن مهنا، 
وعبـــــــــد الحليم ســـــــــماية وابـــــــــن الموهوب 
وغيرهـــــــــم، ومع أّنه منافٌح عـــــــــن الّطريقة 

الرحمانيـــــــــة، وأكثر من ألّـــــــــف فيها مطلع 
القرن العشـــــــــرين، غير أّن ذلك لم يمنعه 
من مجاراة هذه الهّبة الحديثة، وٕابداء حّبه 
لها فيما ال مخالفة فيه للمشرب الصوفي 
الذي نشأ عليه، ومثله ال يخفى أمره عن 
ابن باديس، فقد وصفه في آخر رســـــــــالة 
بينهما بـ «عالمة القطر الجزائري، الوحيد 

علما وعمال وٕاخالصا». 
@Ô‡‹«@ıb‘€

سافر الشـــــــــيخ الديسي إلى مدينة سطيف 
ســـــــــنة 1920م برفقـــــــــة تلميذيـــــــــه، محمد 
الرحمن بيوض،  األخضر حساني وعبد 
فالتقى هناك بالشـــــــــيخ عبـــــــــد الحميد بن 
باديس، وهو الّلقاء الوحيد الذي جمعهما، 
ويبدو أّنه لم يكن مخططا له، وٕاّنما كان 
محض صدفة، فالرسالة األولى المرسلة 
إلى الشيخ ابن باديس يتحدث فيها الديسي 
عن عودته من ســـــــــفره خالي الوفاض، (( 
فقد عدنا من سفرنا الذي ليته ما كان ))،  
فُيفهم من ذلك أّن سفره كان لغرض آخر، 
وقد سجله الدكتور عمر بن قينة في كتابه 
«الديسي حياته وآثاره وأدبه» سماًعا من 
الشيخ محمد بن األخضر حساني، وذكر 
بأّن اللقـــــــــاء تّم بحضور محمد البشـــــــــير 
اإلبراهيمـــــــــي، حيث دار بين الشـــــــــيخين 
نقـــــــــاش علمي ماتع، اكتفى ُجّالســـــــــُه فيه 
باالستماع، وينقل عبد الرحمن بيوض في 
ترجمته للشـــــــــيخ الديسي(ص7/8) بعض 

من أجازهم شـــــــــيخه، فذكر إجازته للشيخ 
ابن باديس، ولعّلها إجازة شفوية تمت في 
هذا المجلس، ألّننا ال نجد نصها ضمن 
اإلجازات المنشـــــــــورة له. عاد الديسي إلى 
بلدته فكتب مقطوعة شـــــــــعرية مكونة من 
عشرة أبيات، أفشـــــــــى فيها عواطفه ُتجاه 
ابن باديس، وهي منشـــــــــورة فـــــــــي ديوانه 
«مّنة الحنان»، مدحه فيها تقديرا وٕاعجابا 
بنشاطه في نشر العلم والثقافة، جاء في 
مطلعها:  (إلى عبد الحميد مزيد شوقي...

فريد العصر نبراس الزمان)، وأقّر بباعه 
فـــــــــي المعـــــــــارف والمعلـــــــــوم،  فهو أصيل 
أســـــــــرة  كريمة الحســـــــــب والنسب توارثت 
العلـــــــــم والمجد، (لهم مـــــــــن الفضل أخبار 
وبالحســـــــــان)،  بالّصحاح  عوال...تعنعن 
أّما في وصفه لعلمه فقال فيه: (لقد ملك 
العلوم فمـــــــــا عصته...أطاعتـــــــــه المباني 

والمعاني).
@âb‰Ωa@‚ÜÁ@lbn◊@Âfl@èÌÖbi@Âia@—”Ïfl

عاد الديسي إلى بلدته محبطا من سفره، 
فقد كان يعيش ظروفا قاســـــــــية بعد تأليفه 
لكتابه هـــــــــدم المنار، واســـــــــتقواء الدهماء 
عليه بسببه، فأرسل رسالة مختصرة إلى 
ابن باديس، تأّسف فيها لفوات العالقات 
بينهما، ومدح األســـــــــرة الباديســـــــــية، التي 
هـــــــــي من البيوتـــــــــات العريقة فـــــــــي المجد 
والعلم، ومقتطفات هذه الرســـــــــالة - غير 
المؤّرخة- تظهر القـــــــــدر واالحترام الذي 
يكّنه للبيت الباديســـــــــي، فهو يصفه بأّنه 
« الّصدر بل البـــــــــدر، الحبر بن الحبر، 
العّالمة الوحيد األســـــــــتاذ الكامل، سّيدي 
عبد الحميـــــــــد ووالدكم المبرور، ذو القدر 
الشامخ، والّسعي المشكور، خالصة آل 
باديس، ذلك البيت الـــــــــذي له في المجد 
والعلم أقدم تأســـــــــيس»، وأبدى فرحه بما 
ســـــــــمعه من النشـــــــــاط العلمي الذي يبذله 
فـــــــــي جامعه األخضر بقســـــــــنطينة، الذي 
أصبـــــــــح قبلة للطلبة، فقـــــــــال: «هذا وٕاّني 
لمســـــــــرور جـــــــــدا ببذلكم الهّمة في نشـــــــــر 
العلـــــــــم وخدمته التي هـــــــــي أفضل خدمة، 
خصوصـــــــــا في هـــــــــذه األزمنـــــــــة المظلمة 
المدلهمة، أبقاكـــــــــم اهللا محفوظين، وبعين 
العناية ملحوظين،»، لكن ما أثلج صدره 
هـــــــــو مناصرة ابن باديـــــــــس آلرائه الواردة 
فـــــــــي كتابه هدم المنار، ال نجد لألســـــــــف 
نـــــــــص ابن باديس الذي أبـــــــــان فيه موقفه 
مـــــــــن الكتاب ، وقد يكون الديســـــــــي بلغته 
نصرته آلرائه، فأشار إلى ذلك في رسالته 
بقوله: «وقد بلغنـــــــــي نصرتك للنقد الذي 
ما قصدنا به إّال نصيحة الّشـــــــــرفاء وعوام 
المسلمين الذين وصلهم كتاب عاشور»، 
وشكره على وقوفه مع الحّق، فقال: «فلّله 
دّرك فـــــــــي نصرة الحق وقـــــــــول الصدق، 
مثلك من ال يخاف فـــــــــي اهللا لومة الئم، 
ويعرف الحق ألهله، وٕان كنتم تحتاجون 
نســـــــــخة من النقد فأخبرنا». وكتابه «هدم 
المنار» ينـــــــــدرج ضمن المؤلفات النقدية، 
رد فيه على الشيخ عاشور الخنقي مؤلف 
كتاب (منار اإلشراف على فضل عصاة 
األشراف ومواليهم من األطراف) المطبوع 
ســـــــــنة 1914م، انتهى الديسي من تأليفه 
أواخر ســـــــــبتمبر سنة 1919م، ولم يطبع 
في حينه، وٕاّنما انتشرت نسخه الخّطية، 
ولعل ابـــــــــن باديس وقف علـــــــــى إحداها، 
كما اّطلع الشيخ عبد الحي الكتاني على 
نسخة منه، أوقفه عليها القاضي شعيب 
التلمساني، كما أشار في رحلته التونسية 
، وســـــــــاق بعض ما عابه الّديســـــــــي على 
عاشـــــــــور، لكنه لم يبد رأيه ال في المنار 
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وال فـــــــــي هدمه، واكتفى بعرض بعض أغالط عاشـــــــــور، 
وختمها باإلشـــــــــارة إلى أّن  «عاشـــــــــور» أساء األدب مع 
«الديســـــــــي» في الترجمة التي نشـــــــــرها لنفسه آخر مؤّلفه 
المذكور، وعقب قائال:« واهللا يسامح الجميع». فلم يبين 
وجه الصواب، وكأّن محمد بن عبد الرحمن ما كتب نقده 
إّال انتقاما لنفســـــــــه، ال لبيان ما احتواه كتاب عاشور من 

مغالطات دينية وتاريخية ال ينبغي السكوت عنها. 
وأما الرسالة الثانية فمبعوثة من ابن باديس بتاريخ 17 
يونيو 1921م، يتجلى فيها مـــــــــدى االحترام الذي يكّنه 
ابن باديس للديســـــــــي، فوصفه بقولـــــــــه: «عالمة القطر 
الجزائـــــــــري، الوحيد علما وعمـــــــــال وٕاخالصا»، وما كان 
البن باديس أن يضعه في هذه المرتبة لو لم ير أحقيته 
التي تؤهله لذلك،  وموضوع رســـــــــالته علمي بحت، فقد 
وّجـــــــــه ابن باديس نص فتوى صـــــــــادرة منه متعلقة بحكم 
تحمل شـــــــــهادة ثبوت شهر رمضان من الهاتف، وطلب 
مـــــــــن الديســـــــــي أن ينظر فيها، راجيـــــــــا أن يقوم بتنقيحها 
وتأييدها، «بما تعلمونه من أدلة الموضوع فيها، تحقيقا 
وبيانا شـــــــــافيا وٕارشـــــــــادا كافيا»، لم نعثر على فتوى ابن 
باديس في هذه الواقعة، غير أّن اإلشـــــــــارة إليها موجودة 
في جواب الديسي الموثق ، فرّد عليه برسالة بتاريخ 23 
يونيـــــــــو 1921م، ومع أّنه كان طريح الفراش، والمرض 
أخـــــــــذ منه مأخذه، غير أّنه لم يقطع صلته بالعلم وأهله، 
فجاوبه في أقل من أســـــــــبوع،  وأّيده فيما ذهب إليه وزاد 
على ذلك بأن أّصل المســـــــــألة وعّضدهـــــــــا بأدلة عقلية، 
وذكـــــــــر بأّنه وجد جوابه « كافيا شـــــــــافيا؛ ألّنكم بارك اهللا 
فيكم قد أعطيتم المســـــــــألة حّقها مـــــــــن النظر والتحقيق، 
وأوفيتموها ما تســـــــــتحقه من البحث والتدقيق، بما يكفي 

المنصف ويردع المتعسف».
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ومفكروهم  المسلمين  علماء  أجمع  لقد 
جميعا على القول الصحيح المروي عن 
اإلمام مالك رحمه اهللا، {ال يصلح آخر 
فقد  أولها}  به  صلح  بما  إال  األمة  هذه 
والطرائق،  والظروف  الوسائل  تختلف 
ولكن أمرين اليتغيران  وال يختلفان عبر 
كل مكان، وكل زمان، وهما: خصائص 
اإلنسان، ومقاصده، فكل الناس إن أرادوا 
المحافظة  يقصدون  إنما  اإلصالح، 
ولتحقيق  اإلنسانية،  خصائصهم  على 

مقاصدهم الحضارية. 
على  للتنبيه  الحقائق  بهذه  وقدمت 
بالمصلحين  المثل  نضرب  عندما  أنه 
الذين  الزمان،  ماضي  في  الحقيقيين 
وصحة  وتفوقهم  نجاحهم  التاريخ  أثبت 
عليهم  كاألنبياء  اإلصالحية،  مناهجهم 
الصالة والسالم، والملوك الموفقين كذي 
القرنين، والخلفاء الصالحين المصلحين، 
على   المطلعين  أحد  يقول  ال  حتى 
أولئك   ومناهج  خطط  أن  المقال،  هذا  
فقط،  لزمانهم  المصلحين كانت صالحة 
أما اآلن فالكالم عنهم ال يفيد، والتذكير 
بهم ال يغني وال يزيد.  فأقول للسياسيين 
الحاكمين والشباب الطامحين المبادرين: 
انتبهوا فالخصائص اإلنسانية هي، هي، 
عبر الزمان وفي كل مكان، والكون الذي 
كان  هو.فقد   هو،  بسننه،  فيه  نعيش 
آدم وبنوه يسعون من أجل حفظ الصحة 
األمن  وتحقيق  الذاتي،  االكتفاء  بتحقيق 
عن  الدفاع  وسائل  وٕاعداد  واالطمئنان، 
النفس والموطن. والمقاصد هي، هي، من 
أجل بناء المستقبلين الدنيوي واألخروي، 
فهم كانوا يطلبون العلم ألنه مفتاح ونور 
الحاضر والمستقبل، وهكذا سيظل الناس 
يسعون  قوم  فكل  والغرب.  الشرق  في 
مستوى  أعلى  على  هذا  كل  في  للتفوق 
حضاري لبناء مدنية  معاصرة ومستقبلية. 
قلت: إن الشيء الذي يختلف ويتغير هو 
والمبادئ  القيم  أما  والوسلية،  الطريقة 
الناجحة  والنظريات  واألسس  والمناهج 
هي، هي. كما هو القرآن الذي نجح به 
من نجح في الماضي منذ عهد عمر بن 
صالح  وٕالى  عنه،  اهللا  رضي  الخطاب 
الدين رحمه اهللا، وٕالى ابن باديس، وٕالى 
الصالح  القرآن  هو  فالقرآن  بولعيد،  ابن 

لكل زمان وكل مكان. وخذ على سبيل 
العالم  الحاكم  اختيار  مبدأ  فإن  المثال: 
لكل  اليتغير  ثابت  هذا  العادل،  الزاهد 
والوحدة  الدينية  واألخوة  واألقوام،  األمم 
اثنان  فيه  اليختلف  ثابت  مبدأ  الوطنية 
الناس  إلزام  ومبدأ  األحالم،   أولي  من 
القرآن،  شريعة  إلى  واالحتكام  باإلسالم 
أراذل  من  السفهاء  إال  اليعارضه  مبدأ 
َيرَْغُب  ﴿َوَمْن  تعالى:  اهللا  قال  األقوام، 
َوَلَقِد  َنْفَسُه  ِإْبراِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه  ِملَِّة  َعْن 
نَُّه ِفي اْآلِخرَِة َلِمَن  اْصَطَفْيناُه ِفي الدُّْنيا وَا�

اِلِحيَن﴾ (البقرة:130) الصَّ
قال أهل العلم والعقل والفكر الذين يقولون 
أنه  الباطل  الحق، وعن  أنه  الحق،  عن 
الباطل. قال كل عاقل سمع بسيرة عمر 
الخليفة  اهللا،{إنه  رحمه  العزيز  عبد  بن 
بأن  عمليا  أثبت  الذي  الخامس،  الراشد 
يحتاج  وٕانما  لسنين،  اليحتاج  التغيير 
أسس   هي  فما  الصادقة}  والنية  للرغبة 
المنهجية اإلصالحية التي انتهجها عمر 
بن عبد العزيز حتى نجح كل ذلك النجاح 
وشهد له غير المسلمين قبل المسلمين.؟ 
بنفسه  والتغيير  اإلصالح  بدأ  أنه  أوال: 
وأهله: وهذا األساس صعب على النفوس 
اإليجابي  بالزهد  بدأ  بالدنيا،  المتشبثة 
اإليماني. ألنه يؤمن بقول اهللا تعالى.﴿
ُيَغيُِّروا  َحتَّى  ِبَقْوٍم  َما  ُيَغيُِّر  َال  اللََّه  ِإنَّ 
َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾ ويؤمن بأن اإليمان بالقرآن 
اليتم أبدا حتي يتم العمل بأحكامه، ففي 
للسيوطي:{عن  الخلفاء  تاريخ  كتاب 
بلحمته  بدأ  عمر  ولي  ولما  قال:  الليث 
وَسّمى  بأيديهم،  ما  فأخذ  بيته،  وأهل 
أموالهم مظالم،...وقال فرات بن السائب: 
قال عمر بن عبد العزيز المرأته فاطمة 
بنت عبد الملك، وكان عندها جوهر أمر 
إما  اختاري  مثله:  ير  لم  أبوها،  به  لها 
أن تردي حليك إلى بيت المال، وٕاما أن 
تأذني لي في فراقك، فإني أكره أن أكون 
أنا وأنت وهو في بيت واحد، قالت: ال بل 
أختارك عليه وعلى أضعافه} (ص:174)  
قال عطاء بن أبي رباح: {حدثت فاطمة 
في  وهو  عليه  دخلت  أنها  عمر  امرأة 
أمير  يا  فقالت:  دموعه،  تسيل  مصاله 
يا فاطمة  قال:  ألشيء حدث؟  المؤمنين 
إني تقلدت من أمر أمة محمد  صلى اهللا 

فتفكرت  وأحمرها؛  أسودها  وسلم،  عليه 
الضائع،  والمريض  الجائع،  الفقير  في 
المقهور،  والمظلوم  المجهود،  والعاري 
وذي  الكبير،  والشيخ  األسير،  والغريب 
العيال الكثير والمال القليل، وأشباههم في 
أقطار األرض وأطراف البالد، فعلمت أن 
القيامة، فخشيت  ربي يسالني عنهم يوم 
(تاريخ  فبكيت.}  حجة؛  لي  تثبت  أال 
الخلفاء:176). فكان رحمه اهللا يكفيه ما 
يكفي أي فرد من رعيته، ولم يكن يتميز 
إنه  بلباس وال بمسكن.  عنهم بدينار وال 
الخطاب  بن  عمر  كجده  العادل،  عمر 
العادل، ألنهم كانوا مسلمين حقا وصدقا، 
طلقوا حب الدنيا والدينار، وأحبوا العزيز 
من  به  واستعاذوا  الجنة  فسألوه  الغفار، 
الهدية  يعتبر  اهللا  رحمه  وكان  النار. 
للحكام ووالتهم رشوة، وكان يقول: ما انا 

إال واحد من المسلمين.
ثانيا: أسس مجلس الشورى من العلماء 
لدى  الشوري  المجلس  وكان  الفقهاء: 
واليا  كان  عندما  العزيز،  عبد  بن  عمر 
على المدينة، قلت: عندما كان واليا من 
سنة (87هجرية). قبل أن يكون خليفة. 
عشرة  من  مؤلفا  الشوري  مجلسه  كان 
فقهاء من التابعين. وهم:{عروة بن الزبير 
بن العوام، عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، 
الحارث،  بن  الرحمن  عبد  بن  بكر  أبو 
خيثمة،  أبي  بن  سليمان  بن  بكر  وأبو 
وأبو أيوب سليمان بن يسار، والقاسم بن 
بن  وسالم  التيمي،  بكر  أبي  بن  محمد 
عبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن عبد اهللا 
بن عمر. وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة، 
وخارجة بن زيد بن ثابت.} بهؤالء بفضل 
اهللا تعالى، حول مجتمع المدينة إلى  ما 
كانت عليه في زمن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم،. ولما ولي الخالفة سنة 99 
للهجرة، ظل معه مجلس من عشرة فقهاء 
عصرة،  في  الصلحاء  المجتهدين  من 
فاستطاع في أقل من سنتين أن  يحقق 
بل   العلماء،  كل  به  له  يشهد  إصالحا 
كل الرعية، ألن مجلس الشورى كان من 
عشرة من العلماء المخلصين المتطوعين، 
ولم يكن له مئات المستشارين الموظفين 
العالية،  بالمرتبات  المقيدين  للتأييد، 
من  والكثير  والهدايا،  والعالوات  والمنح 

فتات التبذير، كما يفعل الغرب، مع شراء 
والفالت  الفارهة،  بالسيارات  الضمائر 

المنيفة، والحصانة، وعدم العمل. 
والزكاة  بالصالة  االهتمام  ثالثا: 
على  كان  اإلصالح:  أساس  واعتبارهما 
وسلم،  عليه  اهللا  صلى  اهللا  رسول  نهج 
رضي  وعمر  بكر  أبي  الخليفتين  ونهج 
علموا  لوالته:  يقول  كان  عنهما،  اهللا 
الناس الصالة، ومروهم بها، فمن ضيعها 
كان لما دونها أضيع، وكان يأمر والته 
يعلم  كان  ألنه  الزكاة،  على  بالحرص 
الدين، وأن  الصالة عماد  أن  اهللا  رحمه 
الزكاة عماد االقتصاد، فأية دولة اهتمت 
عن  استغنت  حقيقيا  اهتماما  بالزكاة 
الضرائب التي تؤلم الرعية، وتنفر الناس 
من القيام بالمشاريع االستثمارية المفيدة. 
وهذا إذا كان ولي أمر المسلمين صالحا 
السرقة واالختالس  يمنع  مصلحا، وكان 
المفسدين  ويبعد  والتبذير،  واإلسراف 

ويولي المصلحين.
إقامة  في  الداخلي  جهاده  كان  رابعا: 
العزيز  عبد  بن  عمر  اشتهر  العدل: 
رحمه اهللا  كجده عمر بن الخطاب رضي 
العدل،  ثم  العدل،  ثم  بالعدل،  اهللا عنه، 
حتى صار ُيضرب المثُل بعدله، وحكمه 
بالقسط، فيقولون: َعَدَل الخليفُة عمر بن 
عبد العزيز، حتى صارت الذئاب ترعى 
مع الغنم، وتاب اللصوص وقطاع الطرق 

إال بعض الخوارج.
خامسا: كان اليولي منصبا في الدولة إال 
المخلصين الذين يؤدون األمانات بحق: 
وكان يفضل أهل القرآن وهم أهل العلم، 
القرابة، ألنه كان يفضل من  على ذوي 
وال  بحق،  وينصحه  بحق،  الرعية  يخدم 
يفضل من يمدحه وُيَدلُِّس على الشعب.

والتبليغ  الدعوة  بعثات  تنظيم  سادسا: 
تخصص  هذا،  وقتنا  وفي  الفقهاء،  من 
العلماء  بتكليف  والتبليغ،  الدعوة  بعثات 
وطلبة العلم الموهوبين في مختلف العلوم 
داخل  وغيره،  والفلك  الطبيعية  والسنن 
البحث  مجاالت  في  ليبحثوا  الوطن  

العلمي . 
حفظ  على  الحرص  شديد  كان  سابعا: 
أموال المسلمين. رحم اهللا عمر بن عبد 

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

أوال: القرآن الكريم كالم اهللا عز وجل. والتعامل مع 
القرآن يقتضي آدابا رفيعة. منها: إعظام المقام بحيث 
يشعر المسلم وهو يقرأ القرآن أن اهللا تعالى ُيَكلِّمه. 
اهللا، وأنه  بأنه كالم  بالقرآن  اليقيني  اإليمان  فوجب 
حق، وأن اهللا تعالى أنزله بالحق، وأنه كتاب هداية، 
وعلم، وأخالق، وكتاب شامل ألحكام الشريعة التي 
المصحف،  لحمل  التطهر  يجب  كما  إليها.  نحتكم 
واحترام المصحف بوضعه في مكان مرتفع نظيف. 
قال اهللا تعالى: ﴿ِإنَُّه َلُقرْآٌن َكرِيٌم. ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍن. 
ُه ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن. َتْنزِيٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِميَن.﴾  َال َيَمسُّ
ـ 80) قال القرطبي:{أي أقسم بمواقع  (الواقعة:77 
وال  بسحر  ليس  كريم،  قرآن  القرآن  هذا  إن  النجوم 
محمود،  كريم  قرآن  هو  بل  بمفترى،  وليس  كهانة، 
جعله اهللا تعالى معجزة لنبيه صلى اهللا عليه وسلم، 

المؤمنين، ألنه كالم ربهم، وشفاء  وهو كريم على 
صدورهم، كريم على أهل السماء، ألنه تنزيل ربهم 
وقيل:  مخلوق.  غير  أي  (كريم)  وقيل:  ووحيه. 
(كريم) لما فيه من كريم األخالق ومعاني األمور. 
وقيل: ألنه يكرم حافظه، ويعظم قارئه. الرابعة- قوله 
تعالى: (في كتاب مكنون) مصون عند اهللا تعالى}.

(17/224) واهللا تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: وفي الموطأ:قال محمد بن الحسن الشيباني:{ 
أخبرنا مالك، أخبرنا عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم، قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن حزم: [ال َيَمسُّ 
نافع،  أخبرنا  أخبرنا مالك،  َطاِهٌر] وقال:  ِإال  اْلُقرْآَن 
عن ابن عمر، أنه، كان يقول: «ال يسجد الرجل، وال 
يقرأ القرآن، إال وهو طاهر» (يعني على وضوء)، قال 
محمد: وبهذا كله نأخذ. وهو قول أبي حنيفة رحمه 
اهللا، إال في خصلة واحدة، (وهي أن المحدث يجوز له 
قراءة القرآن من غير مس المصحف) ال بأس بقراءة 
(موطأ  جنبا}  يكون  أن  إال  طهر  غير  على  القرآن 
اإلمام مالك. محمد بن الحسن الشيباني:298) واهللا 

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثالثا: ما هو المحظور على الجنب؟. 1ـ  قراءة القرآن. 
عن ابن عمر، أنه، كان يقول: «ال يسجد الرجل، وال 
يقرأ القرآن، إال وهو طاهر»  2ـ  مس المصحف، ففي 
الموطأ. [ال َيَمسُّ اْلُقرْآَن ِإال َطاِهٌر] 3 ـ المكوث في 

المسجد. قال اهللا تعالى: ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْقرَُبوا 
َالَة وََأْنُتْم ُسَكارَى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن وََال ُجُنًبا  الصَّ
ِإالَّ َعاِبرِي َسِبيٍل َحتَّى َتْغَتِسُلوا﴾ قال أبو حنيفة: المراد 
بقوله تعالى: (وََال ُجُنًبا ِإالَّ َعاِبرِي َسِبيٍل) المسافر إذا 
لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي، ومن معاني اآلية، 
أن العبور بالمسجد لحاجة دون المكوث يجوز، ولمن 
كان عابر سبيل من المسافرين ولم يجد الماء جاز له 
التيمم والدخول والصالة. واهللا تعالى أعلم وهو العليم 
الصالة  عليه  يحرم  فالجنب  الصالة،  ـ   4 الحكيم. 
الطواف،  ـ   5 المشروع.   التطهر  بنية  يغتسل  حتى 
إنما الطواف مثل الصالة فيشترط في صحة الطواف 
هَُّروا  َفاطَّ ُجُنبًا  ُكْنُتْم  ْن  ﴿وَا� تعالى:  اهللا  قال  الطهارة. 
ْن ُكْنُتْم َمْرضى َأْو َعلى َسَفٍر َأْو جاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن  وَا�
ُموا َصِعيدًا  اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النِّساَء َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَّ
بالغسل  يتطهر  أي  يغتسل  حتى  هذا  كل  َطيِّبًا﴾. 

المعروف. واهللا تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
رابعا: قال السائل: (فهل يجوز لي قراءة شيء من 
القرآن أو تصفح  كتاب التفسير وأنا على جنابة؟) 
إذا كان ذلك على سبيل البحث العلمي الضروري، 
في  بآية  لالستدالل  الدراسة  اقتضته  موضوع  في 
الكامل  التفسير  كتاب  حمل  واليكون   الموضوع، 
للقرآن، بل بالجزء من أجزاء التفسير. ويبقى األصل 
أن الجنب يجب أن يغتسل بمجرد وجود الماء، أو 

يتيمم، واهللا تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
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يقول اهللا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {ال 
ــــــَر ِفي َكِثيٍر مِّن نَّْجوَاُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر بَصَدَقٍة  َخْي
ــــــُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْيَن النَّاِس َوَمن َيْفَعْل  َأْو َمْع
ــــــْوَف ُنْؤِتيِه َأْجرًا  ــــــَك اْبَتَغاَء َمْرَضاِت الّلِه َفَس َذِل

َعِظيًما}.
جاء في كتاب صفوة التفاســـــــــير للصابوني في 
تفسير اآلية الســـــــــابقة: [{ال َخْيَر ِفي َكِثيٍر مِّن 
نَّْجوَاُهْم} أي ال خيَر في كثير مما ُيِســـــــــرّه القوم 
ويتناجون به في الخفاء {ِإالَّ َمْن َأَمَر بَصَدَقٍة َأْو 
َمْعـــــــــُروٍف َأْو ِإْصَالٍح َبْيَن النَّاِس} أي إال نجوى 
َمْن َأَمَر بصدقٍة ليعطيها ســـــــــرًا أو َأَمَر بطاعة 
اهللا، قـــــــــال الطبري: المعروف هـــــــــو كل ما َأَمَر 
اهللا بـــــــــه أو ندب إليه من أعمـــــــــال البر والخير، 
واإلصالح هـــــــــو اإلصالح بيـــــــــن الُمْخَتصمين 
{َوَمن َيْفَعْل َذِلَك اْبَتَغاء َمْرَضاِت الّلِه} أي ومن 
يفعل ما أمر به من البّر والمعروف واإلصالح 
طلبًا لرضى اهللا تعالى ال لشـــــــــيء من أغراض 
الدنيا {َفَســـــــــْوَف ُنْؤِتيِه َأْجرًا َعِظيًما} أي فسوف 

ُنعطيه ثوابًا جزيًال هو الجنة]. 
إّن إصـــــــــالح ذات البين من أفضل الُقربات إلى 
اهللا ســـــــــبحانه وتعالى، فاإلصـــــــــالح عمل جليل 
وُخُلٌق كريم ُيحّبه اهللا ورسوله ، وديننا اإلسالمي 
الحنيـــــــــف يدعـــــــــو دائمـــــــــًا إلى اإلصـــــــــالح بين 
المتخاصمين، ويحرص على جمع شمل األمة 
وٕازالة الخالفات بين أفراد المجتمع، فباإلصالح 
يتماســـــــــك المجتمع وتأتلف القلـــــــــوب، وتجتمع 
الكلمة َوُيْنَبُذ الخالف َوُتـــــــــزرع المحبة والمودة، 
فقـــــــــد أخرج اإلمام البخاري فـــــــــي صحيحه (َعْن 
َسْهِل ْبِن َسْعٍد -َرِضَي اللَُّه َعْنُه- َأنَّ َأْهَل ُقَباٍء 
اْقَتَتُلوا َحتَّى َترَاَمْوا ِباْلِحَجارَِة ، َفُأْخبَر َرُسوُل اللَِّه 
-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- بَذِلَك، َفَقاَل: «اْذَهُبوا 

بَنا ُنْصِلُح َبْيَنُهْم»).
¥j€a@paá@Ä˝ïg@Û‹«@ �s∞@‚˝ç�a

ِإّن إصـــــــــالح ذات البين خصلة كريمة وفضيلة 
عظيمة؛ ِلَما لها من دور كبير في وحدة األمة 
وتماســـــــــكها وتعاضدهـــــــــا، حيث إنهـــــــــا من أهم 
المبادئ التي ُتَقّوي األخوّة بين المســـــــــلمين كما 
جـــــــــاء في الحديث أّن رســـــــــول اهللا – صّلى اهللا 
عليه وســـــــــّلم- قال: (َما ُعِمَل شـــــــــٌي أفضَل من 
الِة، وٕاْصـــــــــالح َذاِت اْلَبْيِن)، ومن المعلوم  الصَّ
أّن أفضل شـــــــــيء في اإلسالم هو الصالة، ثم 
إصالح ذات البين، ولنتأمل كيف قرن رســـــــــولنا 
– صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم– بيـــــــــن الصالة وبين 
إصالح ذات البين، وما ذلك إال ليرفع من قدر 
إصالح ذات البين حتى يتنافس الناس في هذا 
العمل الجليل؛ لذلك فقد حّث القرآن الكريم على 
وجوب اإلصالح بيـــــــــن المتخاصمين في آيات 
كثيرة، منها: قوله ســـــــــبحانه وتعالى: {َفاتَُّقوا اللََّه 

وََأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم وََأِطيُعوا اللََّه َوَرُســـــــــوَلُه ِإْن 
ْن  ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن }، وقوله ســـــــــبحانه وتعالى: {وَا�
َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما﴾، 
وقوله  سبحانه وتعالى : ﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخوٌَة 
َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم وَاتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾، 
وقوله سبحانه وتعالى أيضا:{َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما 

ْلُح َخْيٌر}. َأْن ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصْلًحا وَالصُّ
ّنة النبوية الشريفة على ذلك  في  كما حثَّت السُّ
مواضـــــــــع كثيرة منها،  قوله -َصلَّـــــــــى اللَُّه َعَلْيِه 
َياِم  َوَسلََّم-: «َأال ُأْخبُرُكْم بَأْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصِّ
َدَقِة؟ َقالُـــــــــوا: َبَلى، َقاَل: ِإْصالُح  الِة وَالصَّ وَالصَّ
َذاِت اْلَبْيِن؛ َوَفَساُد َذاِت اْلَبْيِن: اْلَحاِلَقُة»، وقوله 
- َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم - أيضًا: «َلْيَس الَكذَّاُب 
الَّـــــــــِذي ُيْصِلُح َبْيَن النَّاِس، َفَيْنِمي َخْيرًا، َأْو َيُقوُل 

َخْيرًا». 
كما ســـــــــار الصحابة الكرام – رضي اهللا عنهم 
أجمعين – على نفس المنهج اإلســـــــــالمي، فهذه 
وصية أميـــــــــر المؤمنين عمر بـــــــــن الخطاب – 
رضي اهللا عنه- إلى أبي موســـــــــى األشعري – 
رضـــــــــي اهللا عنه – عندمـــــــــا وّاله قضاء الكوفة: 
ْلـــــــــح َجاِئٌز َبْيَن الُمْســـــــــِلِمْيَن ِإالَّ ُصْلحًا  (...والصُّ

َأَحلَّ َحرَامًا، َأْو َحرََّم َحَالًال).
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ورد في كتب الســـــــــيرة والتاريخ أّن رجًال شتم أبا 
ذر الغفـــــــــاري – رضي اهللا عنه – ، فقال له أبو 
ذر –رضي اهللا عنه-: (يا هذا، ال تستغرق في 
شتمنا َوَدْع للصلح موضعًا، فإّنا ال ُنـَكاِفُئ َمْن 
َعَصـــــــــى اهللا فينا بأكثَر ِمـــــــــْن أْن ُنطيع اهللا فيه، 

َفَهدَأ الرجل وَكفَّ عن الشتم). 
هذا الموقف يدل داللة واضحة على ُحْسِن ُخُلِق 
المســـــــــلم في تعامله مع اآلخرين، فهو ال يقابل 
اإلساءة باإلساءة امتثاًال لقوله سبحانه وتعالى: 
يَِّئُة اْدَفْع بالَِّتي ِهَي  {وَال َتْســـــــــَتِوي اْلَحَسَنُة وَال السَّ
َأْحَسُن}، وقوله – صّلى اهللا عليه وسّلم –: (اتَِّق 
ـــــــــيَِّئَة اْلَحَسَنَة َتْمُحَها،  اللََّه َحْيُثَما ُكْنَت، وََأْتِبِع السَّ
َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسٍن)، فالمسلم ملتزم بهدي 

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 
ونتيجـــــــــة لهـــــــــذا الموقف الكريم مـــــــــن الصحابي 
الجليل أبـــــــــي ذٍر- رضي اهللا عنـــــــــه- َهَدَأ هذا 
الرجل الذي كان قبل لحظات يســـــــــّب ويشـــــــــتم، 
َفَكفَّ عن شـــــــــتمه، وتحول األمـــــــــر من  الحقد 
والبغضاء إلى  الَمَحبَّـــــــــة واإلخاء، وهذه حقيقة 
قرآنية كما قال تعالى: {َفـــــــــِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه 

َعَداوٌَة َكَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم}.
لقد تعلَّـــــــــم الصحابة الكـــــــــرام- رضي اهللا عنهم 
أجمعين-  هذا الُخُلق الكريم من رسولنا- صّلى 
اهللا عليه وسّلم– الذي كان ُيقابل السيئة بالحسنة، 
وكان يحلم علـــــــــى من جهل عليه، ويعفو عمَّن 
أساء إليه؛  لذلك علينا أن نسير على هذا النهج 
القويم، ونعامل النـــــــــاس بلطف، بالكلمة الطيبة  
واالبتسامة الصادقة والقدوة الصالحة ، فالمؤمن 

ليس بطّعان وال َلّعان وال فاحش وال بذيء. 
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لقد أمر ديننا اإلســـــــــالمي المســـــــــلمين بضرورة 
المحافظـــــــــة على وحدتهم؛ ألنها ســـــــــبيل عزَّتهم 
وقوتهـــــــــم في الدنيا واآلخـــــــــرة، كما جاء في قوله 
ســـــــــبحانه وتعالى: {وَاْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا 

وََال َتَفرَُّقوْا وَاْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء 
َفَألَّـــــــــَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوَاًنا}، ثم 
نهاهم عن الِخصام والنِّزاع والُفرقة؛ ألنها سبيل 
عـــــــــف والَخَور والَهـــــــــوَان، كما جاء في قوله  الضَّ
ســـــــــبحانه وتعالى: {وََال َتَنازَُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب 
رِيُحُكـــــــــْم}، وجاء في الحديث الشـــــــــريف قوله – 
صّلى اهللا عليه وسّلم -: (ال َتَقاَطُعوا وَال َتَداَبُروا 
وَال َتَحاَســـــــــُدوا، َوُكوُنوا ِعَباَد اللَِّه ِإْخوَاًنا، وَال َيِحلُّ 
ِلُمْسِلٍم َأْن َيْهُجَر َأَخاُه َفْوَق َثالٍث)، وقوله –عليه 
الصالة والسالم-أيضا: (ُتْفَتُح َأْبوَاُب اْلَجنَِّة َيْوَم 
االْثَنْيِن َوَيْوَم اْلَخِميِس َفُيْغَفُر ِلُكلِّ َعْبٍد ال ُيْشِرُك 
ِباللَِّه َشـــــــــْيًئا، ِإالَّ َرُجًال َكاَنْت َبْيَنـــــــــُه َوَبْيَن َأِخيِه 
َشـــــــــْحَناُء، َفُيَقاُل: َأْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطِلَحا، 
َأْنِظـــــــــُروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطِلَحـــــــــا، َأْنِظُروا َهَذْيِن 

َحتَّى َيْصَطِلَحا).
لقد حصل مرة بعد وفاة الرسول -صّلى اهللا عليه 
وسّلم- أن نشأت بين بعض الصحابة -رضي 
اهللا عنهم أجمعين- مشـــــــــادَّة كالمية، ُسِمَع منها 
ارتفاع الصوت، فأخرجت أّم المؤمنين أّم سلمة 
-رضـــــــــي اهللا عنها- يدها الطاهرة من الحجرة، 
وأخـــــــــذت تقول لهم: إّن نبيكم يكـــــــــره التفّرق، ثم 
تلـــــــــت عليهم قوله تعالى: {ِإنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوْا ِديَنُهْم 
َوَكاُنوْا ِشَيًعا لَّْســـــــــَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء ِإنََّما َأْمرُُهْم 
ِإَلى الّلِه ُثمَّ ُيَنبُِّئُهم بَما َكاُنوْا َيْفَعُلوَن}، وتعني أّن 
الخصام أســـــــــاس الفرقة، والفرقة أساس البالء، 

وهللا َدّر القائل:
كونوا جميعًا يا َبِنيَّ إذا اعتـــرى 

َخــــْطٌب وال تتفرقــــــوا أفرادا  
راً  تأبى الِعِصيُّ إذا اجتمعَن َتـَكسُّ

وٕاذا افتـــرقَن تكسرْت آحادا  
هذا هو المجتمع الفاضل الذي ينشده اإلسالم، 
مجتمع حـــــــــّب َوُودٍّ، ومروءة وخيـــــــــر ، مجتمع 
متماســـــــــك البنيان، ُمَتَوّحد الصفوف واألهداف، 
مجتمـــــــــع بعيد عن الفرقة والخصـــــــــام، كما قال 
ٌد رَُّســـــــــوُل اللَِّه وَالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء  تعالى : {ُمَحمَّ
ًدا  ًعا ُســـــــــجَّ َعَلى اْلُكفَّـــــــــاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َترَاُهْم ُركَّ

َن اللَِّه َوِرْضوَاًنا}.  َيْبَتُغوَن َفْضًال مِّ
فالمجتمع اإلسالمي مجتمع مبنٌي على األخوّة 
والمحبة والتعاون، فالمسلم ال يعرف الحقد على 
أخيه المسلم، بل يحمل في قلبه كّل ُودٍّ ومحبة 
وٕاخاء لجميع إخوانه في الدين والعقيدة، فهم كما 
وصفهم اهللا ســـــــــبحانه وتعالى في قوله: {وَالَِّذيَن 
َجاُؤوا ِمن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن رَبََّنا اْغِفْر َلَنا وَِإلْخوَاِنَنا 
الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباِإليَماِن وَال َتْجَعْل ِفي ُقُلوبَنا ِغًال 

لِّلَِّذيَن آَمُنوا رَبََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم}.
هذه هي تعاليم ديننا اإلســـــــــالمي الحنيف تحّثنا 
علـــــــــى إصـــــــــالح ذات البين، فال ُبدَّ أن نســـــــــير  
على هديها؛ حتى نعيش عيشـــــــــة طيبة وننجو 
من مشـــــــــاكل الحياة، َفَحرِيٌّ بنـــــــــا أن نعود إلى 
كتاب ربنا َوُســـــــــّنة نبينا –صّلى اهللا عليه وسّلم 
-، لنحافظ على وحدة مجتمعنا وســـــــــالمته من 

الشرور واألحقاد.
وصّلى اهللا على ســـــــــّيدنا محمد صلى اهللا عليه  

وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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ْن  ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن }، وقوله ســـــــــبحانه وتعالى: {وَا�
َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما﴾، 
ْن  ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن }، وقوله ســـــــــبحانه وتعالى: {وَا�
َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما﴾، 
ْن  ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن }، وقوله ســـــــــبحانه وتعالى: {وَا�

وََال َتَفرَُّقوْا وَاْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء 
َفَألَّـــــــــَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوَاًنا}، ثم 
وََال َتَفرَُّقوْا وَاْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء 
َفَألَّـــــــــَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوَاًنا}، ثم 
وََال َتَفرَُّقوْا وَاْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء 

نهاهم عن الِخصام والنِّزاع والُفرقة؛ ألنها سبيل 
َفَألَّـــــــــَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوَاًنا}، ثم 
نهاهم عن الِخصام والنِّزاع والُفرقة؛ ألنها سبيل 
َفَألَّـــــــــَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوَاًنا}، ثم 

وََأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم وََأِطيُعوا اللََّه َوَرُســـــــــوَلُه ِإْن 
ْن  ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن }، وقوله ســـــــــبحانه وتعالى: {وَا�
وََأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم وََأِطيُعوا اللََّه َوَرُســـــــــوَلُه ِإْن 
ْن  ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن }، وقوله ســـــــــبحانه وتعالى: {وَا�
وََال َتَفرَُّقوْا وَاْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء وََأْصِلُحوا َذاَت َبْيِنُكْم وََأِطيُعوا اللََّه َوَرُســـــــــوَلُه ِإْن 

َفَألَّـــــــــَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوَاًنا}، ثم 
وََال َتَفرَُّقوْا وَاْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء 
َفَألَّـــــــــَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوَاًنا}، ثم 
وََال َتَفرَُّقوْا وَاْذُكُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء  Ú�Ó�fl˝çg@pb¶b»�fl
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َظنَُّه  ِإْبِليُس  َعَلْيِهْم  َصدََّق  ﴿َوَلَقْد   21-20-
َلُه  َكاَن  َوَما   * اْلُمْؤِمِنيَن  َن  مِّ َفِريًقا  ِإالَّ  َفاتََّبُعوُه 
ِباْآلِخرَِة  ُيْؤِمُن  َمن  ِلَنْعَلَم  ِإالَّ  ُسْلَطاٍن  مِّن  َعَلْيِهم 
َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  َوَربَُّك  َشكٍّ  ِفي  ِمْنَها  ُهَو  ْن  ِممَّ

َحِفيٌظ﴾:
تحذير  والمقصود  المشركين،  لمحاجة  رجوع  هذا 
اتباعه،  إبليس، وسوء عاقبة  المؤمنين من مكايد 

ليحذروه، حتى ال يقعوا في وسواسه، وكيده.
اإلشراك  للمشركين  سّول  الشيطان  أن  فالمعنى 
باهللا المنعم عليهم، وحّسن لهم ما ليس نعمة حتى 
نصائح  إليهم  وكرّه  وسوسته،  إليهم  فألقى  تمنوه، 
الصالحين منهم، فصدق توسمه فيهم، أنهم يتبعونه 
فاتبعوه وقبلوا دعوته، فحقق ظنه فيهم، إال فريق 
من المؤمنين الذين آمنوا من أهل مكة، وما كان 
للشيطان من سلطان على الذين اتبعوه، وليس له 
قدرة ذاتية على التصرف، أي لكن جعلنا الشيطان 
وينجو  فريق،  به  فيتأثر  عقولهم  إلى  يتوجه  سببا 
اهللا  وضعها  التي  السنن  حسب  على  آخر،  منه 
القبول،  أو  المنع  على  وقدراتهم  مخلوقاته،  في 
ليتميز الناس بالعلم اإللهي التنجيزي، بين المؤمن 

والمشرك.
في  هو  ما  مقدرته  عن  يخرج  ال  الذي  والحفيظ: 
يتقّوم  وبهما  والقدرة،  العلم  يقتضي  وهو  حفظه، 
الحفظ، ولذلك كثيرا ما يتبع الحفظ بالعلم كقوله: 
عن  يخرج  وال  َعليٌم﴾[يوسف/55]  َحفيٌظ  ﴿ِإّني 
علمه شيء، وليظهر لكل أحد ذلك، لتقوم الحجة 

عليهم.
وعظة  عبرة  ضربت  سبإ  قصة  القصة،  وهذه 
لمشركي قريش، وحالهما متشابه في أمن بالدهم 

وتأمين طرقهم، وتيسير أرزاقهم في أسفارهم.
-22-23﴿ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن زََعْمُتم مِّن ُدوِن اللَّـِه 
َماوَاِت َوَال ِفي اْألَْرِض  َال َيْمِلُكوَن ِمْثَقاَل َذرٍَّة ِفي السَّ
َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمْنُهم مِّن َظِهيٍر 
َفاَعُة ِعنَدُه ِإالَّ ِلَمْن َأِذَن َلُه َحتَّى  * َوَال َتنَفُع الشَّ
ِإَذا ُفزَِّع َعن ُقُلوِبِهْم َقاُلوا َماَذا َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا اْلَحقَّ 

َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبيُر﴾:
هذا عْود إلى إبطال مزاعم المشركين، وتوقيف لهم 
النبي-صلى  بأمر  الكالم  وافتتح  أخطائهم،  على 
اهللا عليه وسلم- بأن يقول لهم هذه األقوال، تجديدا 

لمعنى التبليغ الذي هو مهمته في تبليغ القرآن.
وقوله: «اْدُعوا» قصد به التوبيخ، أي استمروا على 
دعائكم الباطل، للذين زعمتموهم أربابا، وأولياء من 
دون اهللا أي من غيره، إذ شغلوا بعبادتهم، وتركوا 
عبادة خالقهم، متجاوزين حق ألوهيته، فإن آلهتهم 
هو  مما  األرض  وال  السماء،  من  ذرة  يملكون  ال 
أحقر األشياء وأقلها قيمة، والذرة هي بيضة النمل 
صغيرة بيضاء وُحبيبة في غاية الصغر، ومثقال 
الذرة ما يعدل الذرة ومقدارها، أي ال يملكون مقدارها 
لهم  شراكة  فال  األرض،  في  وال  السماء  في  ال 
مع اهللا في شيء من السماء واألرض، وال معين 
هللا في تصرفاته، وال شفيع عنده إال من أذن له، 
وهذا إبطال لشفاعة آلهتهم كما يعتقدون، فال تقبل 
شفاعة إال شفاعة تصدر ممن أذن اهللا له، وبهذا 
بطلت دعوتهم التي وّبخوا عليها، ومن معبودات 
آلهة  زعمهم  في  أنها  ويعتقدون  الكواكب،  العرب 

مقرها السماء، تدبر أهل األرض.
وقوله: «َحتَّى ِإَذا ُفزَِّع َعن ُقُلوِبِهْم» حرف (حتى) 
في  للغاية  وهي  قبلها،  بما  بعدها  ما  ارتباط  يفيد 
أصل وضعها، فهم في فزع وخوف بأن ال يؤذن 
للشفاعة، فإذا أذن اهللا لمن يشفع، زال الفزع عن 
أي  فيهم،  الشفاعة  قبلت  لما  واستبشروا  قلوبهم، 
وأيس المحرومون منها، واقتصر هنا على ما يسر 
المؤمنين، وهذا ما يسّمى باالكتفاء، اكتفاء بذكر 
الشيء عن ذكر ضّده أو نظيره، والتقدير: إال من 
لمن  اإلذن  مرتقبين  الناس  يبقى  ويومئذ  له،  أذن 
تنتهي  يشفع، فزعين من أن ال يؤذن ألحد، مدة 
بوقت زوال الفزع عن قلوبهم، حين يؤذن للشافعين 
إيجاز حذف وطّي جمل، من  يشفعوا، وهذا  بأن 

وراء حرف حّتى.
رَبُُّكْم»  َقاَل  بقولهم: «َماَذا  التفصيل  يتطلبون  وهم 

ليعلموا من أذن له، يتساءلون عن ذلك من شدة 
الخشية، فإذا فزع عن قلوبهم تساءلوا لمزيد التحقق 
بما استبشروا به، فيجابون أنه قال الحق، متوجهين 
يقتضيه  المعنى  وهذا  السؤال،  بهذا  المالئكة  إلى 
نظم اآلية، وذهبت بعض أقوال المفسرين طرائق 
قددا، وتفرقوا فيها بددا، ولم يوفقوا في بيان نظم 

اآلية.
المالئكة  جواب  تمام  هذا  اْلَكِبيُر»  اْلَعِليُّ  «َوُهَو 
فالعلي من  بذكر صفتين من صفات اهللا تعالى، 
العلو، علو الشأن، الذي يشمل منتهى كمال العلم، 
والكبير: العظمة المعنوية، ومنتهى القدرة والعدل، 

والحكمة.
وَاْألَْرِض  َماوَاِت  السَّ َن  مِّ َيْرُزُقُكم  َمن  -24﴿ُقْل 
ِفي َضَالٍل  َأْو  ُهًدى  َلَعَلى  ِإيَّاُكْم  َأْو  نَّا  وَا� اللَّـُه  ُقِل 

ِبيٍن﴾: مُّ
بعد إبطال جدوى آلهتهم في الدنيا واآلخرة، جاء 
إلزامهم بطالن عبادتها، ألن الذي يستحق العبادة 
وال  شكر،  فالعبادة  عباده،  يرزق  الذي  هو  إنما 
يستحق الشكر إال المنعم عليهم، وهذا دليل نظري 
تفرده  يستلزم  الرازق  هو  اهللا  بأن  االعتراف  ألن 
باأللوهية، وهم ال ينكرون أنه الرازق، فكان الجواب 
ويقرون  بذلك  يعترفون  أنهم  لتحقق  السؤال  عن 

به.
وحال الفريقين مترددة بين الهدى والضالل، وهذا 
المنصف،  بالكالم  يسمى  الكالم  من  األسلوب 
وهو أن ال يترك المجادل لخصمه موجبا الحتداد 
الجدال، والغيظ، وقرينة إلزامهم الحجة واضحة من 

خالل أسلوب التردد، والتشكيك.
ا  ا َأْجَرْمَنا َوَال ُنْسَأُل َعمَّ -25﴿ُقل الَّ ُتْسَأُلوَن َعمَّ

َتْعَمُلوَن﴾:
أي إذا نحن أجرمنا فأنتم غير مؤاخذين بجرمنا، 
فكل  به،  مؤاخذين  غير  فنحن  عمال  عملتم  وٕاذا 
أن  بالفريقين  فاألجدى  بعمله،  وحده  مؤاخذ  فريق 
ينظر كل واحد في أعماله، وأعمال خصمه، ليعلم 
أي الفريقين أحق بالنجاة عند اهللا تعالى، والسؤال 
الصالح،  العمل  على  الثواب  وهو  أثره،  به  قصد 

والجزاء على اإلجرام بمثله.
وهذا ضرب من الموادعة والمتاركة ليخلوا بأنفسهم 
فينظروا في أمرهم، ومحاسبة أنفسهم، وأن ال ُيشغلوا 
بجدال المؤمنين، وفيه زيادة إنصاف، إذ افترض 
المؤمنون اإلجرام في جانبهم، وأسندوا العمل على 
يبين  ذلك  بعد  النظر  إلى خصمهم، ألن  إطالقه 

عن حقيقة كال العملين.
-26﴿ُقْل َيْجَمُع َبْيَنَنا َربَُّنا ُثمَّ َيْفَتُح َبْيَنَنا ِباْلَحقِّ 

َوُهَو اْلَفتَّاُح اْلَعِليُم﴾:
أي قل إن الذي يسأل الناس عن أعمالهم هو اهللا 
تعالى، فهو الذي يفصل بين الفريقين بالحق، حين 
يكون  فكيف  أنكروه،  الذي  القيامة،  يوم  يجمعهم 

حالهم إذا تحقق ما أنكروه.
ومعنى الفتح: الحكم، والفصل بالحق، وهو مأخوذ 
من فتح الكوّة، إلظهار ما خلفها، وجاء وصف اهللا 
تعالى بكثرة الفتح والحكم وقوته، وٕاحاطة العلم به، 
للداللة على أن حكمه عدل محض، ألنه عليم، ال 
يتسرب إلى حكمه خطأ وال جور، مما ينشأ عن 
الجهل والضعف النفساني، الذي يؤدي إلى الحكم 

بالباطل.
-27﴿ُقْل َأُروِنَي الَِّذيَن َأْلَحْقُتم ِبِه ُشَرَكاَء َكالَّ َبْل 

ُهَو اللَّـُه اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴾:
األمر في قوله: «َأُروِنَي» مستعمل في التعجيز، 
تعجيز المشركين عن اإلتيان بحجة، وهو انتقال 
إلى  األصنام  إلهية  بطالن  على  االحتجاج  من 
إبطال ذلك بالبداهة بعد إبطاله بدليل النظير وهو 
قوله: «ُقْل َمن َيْرزُُقُكم» وهذا طريق الجدل المسمى 
االستفسار المقدم على طرائق المناظرة، وأّخر هنا 
هنا  والرؤية  الخصم،  إبطال دعوى  إلى  إلفضائه 
رؤية بصرية، أي أروني شخوصهم لنرى هل عليها 
ما يالئم صفة األلوهية، فإن كل من يشاهد األصنام 
مرة يتبين له أنها خالية من صفات األلوهية، فإنه 
يرى حجارة ال تسمع وال تبصر وال تفقه، فهو أمر 

بديهي، ال يحتاج إلى أكثر من رؤية حالها، ومع 
ذلك ألحقوها باهللا تعالى مما يخالف صفة األلوهية، 
عمرو  اخترعه  أمر  هو  وٕانما  ذاتية،  صفة  وهي 
بن لحي، ولم يكن لدى العرب قبل ذلك، وضمير 
«ِبِه» يعود إلى اسم الجاللة، وأعقب ذلك بالردع 
عن هذا االعتقاد الفاسد، وٕاثبات األلوهية هللا وحده، 
االنتقال  وتم  واإلبطال،  الردع  حرفي  بين  جمعا 
إلى تعيين اإلله الحق، أي بل الشأن المهم، إنما 
هو اهللا العزيز الحكيم ال آلهتكم، وفيه قصر العزة 
عن  االستغناء  والعزة:  تعالى،  اهللا  على  والحكم 
الغير، والحكيم وصف من الحكمة، وهي منتهى 
وهذا  الصنع،  إتقان  وهو  اإلحكام  من  أو  العلم، 

تعريض بانتفاء العلم والحكمة عن آلهتهم.
-28﴿َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس َبِشيرًا َوَنِذيرًا 

َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن﴾:
هذا انتقال من الداللة على إبطال ضالل المشركين 
شأن  في  إبطال ضاللهم  إلى  الربوبية،  شأن  في 
صدق الرسول-صلى اهللا عليه وسلم-، وهذا إخبار 
بالنعمة، تشريفا له بتوجيه اإلخبار إليه مخاطبة، 
من  منكريها  على  الرسالة  إثبات  اآلية  هذه  وفي 
العرب، وٕاثبات عمومها على منكريها من اليهود، 
إال  أرسل  فما  العموم،  ألفاظ  من  كافة  لفظ  فإن 
للناس كافة، عامة، بشيرا لهم ونذيرا، «َولَـِكنَّ َأْكَثَر 
النَّاِس َال َيْعَلُموَن» هذا إزالة ما يتوهم من اغترار 
المغترين بكثرة عدد المنكرين لرسالته، بأن كثرتهم 
تغرّهم ألنهم ال يعلمون ما بشرت به المؤمنين، وما 
أنذرت به الكافرين، وأن البشارة والنذارة ال صدق 
فيهما، أي ولكن أكثر الناس جاهلون قدر البشارة 

والنذارة، إذا قصد بالعبارة نفي صفة العلم.
ُكنُتْم  ِإن  اْلَوْعُد  َهـَذا  َمَتى  29 -30-﴿َوَيُقوُلوَن 
يَعاُد َيْوٍم الَّ َتْسَتْأِخُروَن َعْنُه  َصاِدِقيَن * ُقل لَُّكم مِّ

َساَعًة َوَال َتْسَتْقِدُموَن﴾:
من أعظم ما أنكره المشركون من الرسالة القيامة 
إنكار  في  قولهم  إبطال  بعد  جاء  ولذلك  والبعث، 
والتقدير:  البعث  إنكار  في  قولهم  إبطال  الرسالة 
ولكن أكثر الناس ال يعلمون حق البشارة والنذارة، 
الجواب  هذا  وجرى  مقالتهم،  عن  جاء  والجواب 
على طريقة األسلوب الحكيم، أي أن األهم للعقالء 
في  الوعد  وقوع  تحقيق  إلى  هممهم  تتوجه  أن 
شيء،  يؤخره  ال  وأنه  له،  اهللا  عّينه  الذي  الوقت 

وال يقدمه.
المؤمنون  أيها  كنتم  أي  َصاِدِقيَن»  ُكنُتْم  «ِإن 
لنا ميقات هذا  صادقين أي كنتم صادقين فعّينوا 
الوعد، وهو كالم صادر عن جهل، فال يلزم من 
المخبر  يكون  أن  بشيء  اإلخبار  في  الصدق 
عالما بوقت حصوله في الماضي، فكيف به في 

االستقبال.
والميعاد مستعمل في الزمان، واليوم بيان له، ألن 
الميعاد هو اليوم ذاته، واالستئخار واالستقدام مبالغة 
مثل:  للمبالغة  والتاء  فالسين  والتقدم،  التأخر  في 
قليلة،  الزمان  من  حصة  والساعة:  االستحباب. 
ذلك:  على  يدل  كما  البعث،  هذا  من  ويتعجبون 

«َوَيُقوُلوَن» مع تكرر ذلك القول منهم وتجدده.
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 Êg ما يمر به جيل اليوم بتأثير التكنولوجيا
الحديثة التي أحدثت زوبعة لدى األسرة 
ــــــاء األمور في  ــــــث جعلت أولي المعاصــــــرة، حي
حيرة من أمرهــــــم، أيتركون أبناءهم وشــــــأنهم 
مع هواتفهم الذكية وحواســــــيبهم يســــــتعملونها 
كيفما شــــــاءوا دون حسيب أو رقيب، أم عليهم 
ــــــا ليحموهم من تأثيراتها  أن يتدخلوا بطريقة م
الســــــلبية التي ترتد على شــــــخصياتهم بأضرار 
وخيمة تؤثر سلبا على نموهم العقلي والنفسي 

والجسمي واالجتماعي.
خاصة وأن الواقع الحي قد أثبت أن أبناءنا أخذوا 
من هذه التكنولوجيا سلبياتها أكثر مما أخذوه من 
إيجابياتها فعـــــــــال، وذلك راجع لعدم إدراك الطفل 
الصغير الـــــــــذي وجد في يده هاتفا ذكيا من غير 
مقدمات، والمراهق الـــــــــذي مازال لم ينضج بعد، 
فهما ليسا مؤهلين التقاء محاذير هذه التكنولوجيا، 
واســـــــــتعمالها بطريقة عقالنية تمكنهما من تالفي 
أضرارهـــــــــا الخطيرة علـــــــــى انتماءاتهم األســـــــــرية 

والمجتمعية والدينية والثقافية والحضارية.
ولهذا الغرض نجد الكثير من العلماء المختصين 
فـــــــــي التربية، قد قاموا بكتابة العديد من المقاالت 
الهادفة في هذا المجال، بل منهم من ألف الكتب 

النافعة في هذا المضمار.
ومن ثمة فإننا ال نستطيع أن نغض الطرف عن 
التكنولوجيا الحديثة، لما ألحقته من أضرار على 
أبنائنا، ولكن من الممكن جدا إيجاد سبل أخرى 
تحد من آثارهـــــــــا على عقول أبنائنا وتحميهم من 

أضرارها.

وهذا الحوار الموجه ألساتذة من مختلف البلدان 
منها الجزائـــــــــر، ســـــــــوريا، األردن، ومصر ومن 
الغرب فرنسا يرمي إلى هذا الهدف، ويترسم هذه 
الغاية، وقد كان ســـــــــؤالنا الموجه لهم هو اآلتي: 
برأيكم كأساتذة ومربين، ودكاترة في علم النفس، 
وكمؤطرين: ما هي األســـــــــباب التي أدت بأبنائنا 
إلى التشـــــــــبث بهذه األلعـــــــــاب االلكترونية عامة، 
وما هي الســـــــــبل الناجعة التي يمكن أن نتخذها 
لنحررهم من ســـــــــيطرتها عليهـــــــــم، لنحصنهم ضد 

تأثيراتها السلبية عليهم.  
يقول الباحث في علم النفس األستاذ س. محمد: 
يعود ذلك إلى أسباب كثيرة وشديدة التنوع نذكر 
مـــــــــن بينها: افتقار المجتمع إلى وســـــــــائل وأدوات 
تجزية الفراغ من مثل النوادي الرياضية والثقافية 
وما إلى ذلك، والفراغ هو مما ال يستطيع الفرد أن 
يقاومه والبد من وسيلة تساعده على َشغله بنشاط 
أو أي شـــــــــيء آخر مفيد، حتـــــــــى ال يثقل عليه، 
وقد أشـــــــــار إلى هذه الحقيقة الفيلسوف الرياضي 
البريطاني (برتراند راســـــــــل) الذي سئل عن أثقل 
عبء يعجز عن حمله اإلنســـــــــان؟ فأجاب بقوله: 
هو أن ال يجد اإلنسان ما يحمله على اإلطالق، 
عدم اقتناع الفرد بواقعه وسخطه عليه يدفعه إلى 
االستعاضة عنه بالواقع االفتراضي الذي تقدمه 
له هذه األلعاب االلكترونية، الشـــــــــعور بالتهميش 
داخل األســـــــــرة والمجتمع يعتبر هو اآلخر ســـــــــببا 
قويـــــــــا لهروب الفرد إلـــــــــى العالم االفتراضي الذي 
تقدمه له األلعـــــــــاب االلكترونية، فهناك كما قلنا 
أســـــــــباب كثيرة تدفع شبابنا في العالم العربي نحو 
األلعاب االلكترونيـــــــــة بغض النظر عما ترتد به 

عليهم من نفع أو ضرر.
أما ما يتعلق بآثارها الســـــــــلبية التي ترتد بها على 
الشـــــــــباب، فيمكن أن نذكر بعضا منها: وهي في 

نظرنا من أخطر آثارها ويأتي في مقدمتها: 
1 – أضــــــرار اجتماعية: فالطفـــــــــل أو المراهق 
الذي تحصـــــــــل على هاتـــــــــف، أو الالبتوب، أو 
اللوحـــــــــة االلكترونيـــــــــة نجده يســـــــــتعيض بها عن 
التواصـــــــــل مع أفراد األســـــــــرة أو حتى عن زمالء 
الدراسة ورفاق العمل بالنسبة للناضج، وفي ذلك 
ضرر كبير على الفرد ألنه يســـــــــهم في إضعاف 
روابطه األسرية ويهدم شبكة عالقته االجتماعية 
في مجتمعه الواقعي ويســـــــــتعيض عنها بأصدقاء 

افتراضيين..
2 – أضرار جسدية: حيث يتعرض الجسم نتيجة 
قلـــــــــة للحركة إلى أضرار تلحق الجهاز الهضمي 

والجهاز العضلي والجهاز البصري والسمعي.
3 – أضرار نفسية: يتعرض الطفل أو المراهق 
إلـــــــــى تأثيرات جـــــــــد خطيرة علـــــــــى تكوينه العقلي 
والنفســـــــــي من حيـــــــــث أنه يقرأ ويشـــــــــاهد ما يهز 
نفسيته ويشككه في دينه ومعتقده مما يترتب عنه 
اصطدامه مع أفراد األسرة والمجتمع، وهذا يجعله 
يشـــــــــعر بالظلم واالضطهاد، وهو شعور قد يولد 
لديه إحباطا شـــــــــديدا وسخطا على حياته األسرية 
خاصة ومجتمعه عامة، وقد ينجر عنه الهروب 
إلـــــــــى المخدرات، أو الهجرة غير الشـــــــــرعية التي 
نراها اليوم عند الكثير من الشـــــــــباب أو االنتحار 

ال قدر اهللا.
ومـــــــــا ينبغي التنبه له هو أن األلعاب االلكترونية 
قد تســـــــــتغل من قبل الدول التـــــــــي تصدرها للعالم 
للسيطرة على مستعمليها واستدراجهم لقبول هيمنة 

اآلخر عليهم، وذلك من خالل إشـــــــــعاره بالدونية 
وٕاقناعـــــــــه بتفوق اآلخرين عليه وهذا مشـــــــــاهد في 
معظـــــــــم األلعاب االلكترونيـــــــــة الموجه إلى البالد 
العربيـــــــــة، التي تحـــــــــرص على إظهـــــــــار العربي 
متقمصا لدور الشـــــــــرير واإلرهابي، والذي دائما 
يخســـــــــر في نهاية المطـــــــــاف بينما الذي يتقمص 
دور الخيـــــــــر والبطل هو األوروبـــــــــي واألمريكي 

خاصة ودائما هو المنتصر في النهاية.
أما األســــــتاذة مروة جنيد من سوريا وهي قائدة 
ــــــة في أصبوحة 180 المشــــــروع األكبر  ومراقب

للقراء: 
فتقول إن جلوس األطفال والمراهقين لســـــــــاعات 
طويلـــــــــة أمام أجهزتهـــــــــم االلكترونية، لممارســـــــــة 
ألعابهـــــــــم المفضلـــــــــة، أصابهم بتشـــــــــوش وأدمان 
الكتروني، والذي في رأيي هو أشـــــــــد من اإلدمان 

على المخدرات إذا ما تم عالجه.
وســـــــــبب هذا، األهل في الدرجة األولى، فإهمال 
األهل ألوالدهم، والســـــــــماح لهم بالجلوس لفترات 
دون متابعة أو توجيـــــــــه، أدى إلى تدهور الجيل 
وضياع مســـــــــتقبله الدراســـــــــي والعلمي، ثم يأتي 
األصدقاء الذين يشـــــــــجعون بعضهم على اللعب 

والمنافسة والتحدي.
وأنـــــــــا كأم، أنصـــــــــح األهل بمتابعـــــــــة أوالدهم في 
الدرجات  دراســـــــــتهم وتشـــــــــجيعهم على تحصيل 
الجيـــــــــدة ومكافأتهم، وجعل المكافـــــــــأة اللعب مع 

أصدقائهم تحت إشرافهم.
عدم السماح لهم بالجلوس لوقت طويل أمام هذه 
األجهزة، تحديد أوقات وســـــــــاعات محددة للعب 
بعد االنتهاء من الدراسة، تحبيب األوالد بالقراءة 

ونصحهم بممارســـــــــتها، وأن يكونوا قدوة لهم في 
ذلك، ومســـــــــاعدتهم في اختيار الكتب المناســـــــــبة 

لعمرهم.
مشـــــــــاركتهم في بعض المشاريع المفيدة كمشروع 
أصبوحة لصناعة القراء، والذي فيه قسم خاص 
لألطفال واليافعيـــــــــن، يختار لهذه األعمار منهج 

مختار بعناية.
ومشروع الجيل الصاعد وهذا من البرامج الرائعة 

على مواقع التواصل اإلجتماعي.
هكذا يستطيع األهل استغالل أوقات أوالدهم بشكل 

مفيد، وبعيدًا عن إدمان األلعاب اإللكترونية.
أما األســــــتاذة حجيبة أحمد شيدخ من الجزائر: 
فتقول إن كل المشاكل التي نعاني منها في واقعنا 
ترجع في رأيي إلى عدم فقهنا للتربية وأســـــــــاليبها 
على كل المستويات ... يســـــــــمي الباحثون هذه 
األلعاب بالمتعة الجاهزة، وأنا أســـــــــميها: بالحلول 
الجاهزة والســـــــــهلة بالنســـــــــبة للجميع، هي سهلة 
بالنســـــــــبة لألبناء ألنها تلهيهم ويتحصلون عليها 
دون عناء، وفي أي مكان، وســـــــــهلة لآلباء ألنها 
تخلصهم مـــــــــن العناية المركزة باألبناء والتخلص 
من مســـــــــؤولية العناية بهم، انشـــــــــغاالتهم أو لعدم 
فقههم بحقيقـــــــــة أدوارهم .. فمن أســـــــــباب إدمان 
األطفـــــــــال لأللعاب الذكية، التســـــــــاهل معهم في 
بداية األمر، فحين نسمح لهم  باستعمال األجهزة 
الذكية لفترة طويلة يتحول ذلك إلى إدمان يصعب 
عالجـــــــــه مع مرور الزمن، فهنـــــــــا يجب الحرص 
من األول على ترشـــــــــيد أطفالنـــــــــا لكيفية التعامل 
مع هذه الوســـــــــائل حتى ال تصبـــــــــح غايات في 
حياتهم، أرى أن غياب السلطة األبوية والتفريط 
في المســـــــــؤولية بتركنا لهم ينفردون بهذه األلعاب 
من أهم أسباب إدمانهم، إلى جانب أن استعمال 
اآلباء لألجهزة االلكترونية بتوســـــــــع أمام األبناء 
يكون مبـــــــــررا لهم  ودافعا إلـــــــــى التمادي، يجب 
أن يكون لنـــــــــا تواصل دائم مع أبنائنا ألن الفراغ 
الروحي وغياب العناية والحوار معهم يجعل ذلك 
مالذا لهم، ومع مـــــــــرور الزمن يصعب التعامل 
معهم ألنهم وجدوا من يعوضهم. ومن األسباب 
أن هـــــــــذا البديل فيه إغـــــــــراءات المتعة والجاذبية 
التي يفتقدونهـــــــــا في الواقع، فضيق فضاء اللعب 
بالنسبة لهم وعدم ترشيدهم إلى االنشغال بأعمال 
أخرى  كالذهاب إلى المســـــــــجد والقراءة والرياضة 
أو الرســـــــــم أو الخروج إلى الطبيعة يفقد  واقعهم 
المتعة التي يجدونها في عالم اللعب اإللكتروني 

فيسرقهم منا.   
ومن هنـــــــــا تكمن الحلول بيـــــــــد األولياء وهي أن 
يجعلوا همهم األســـــــــاس األوالد، فال ينشـــــــــغلون 
عنهم ويكونون القدوة الحسنة لهم فال يتيهون مع 
عالم األنترنت أمام أبنائهم -تخصيص استعمال 
األجهزة بأوقات محددة، وليس بأوقات انشغاالتنا 
وٕارهاقنا، فيكون الســـــــــماح لهم مكافأة على إنجاز 
أشـــــــــغالهم المدرســـــــــية _مثال_  أو حفظهم آليات 
مـــــــــن القـــــــــرآن أو أحاديث نبوية، -يجب ترشـــــــــيد 
اســـــــــتعمال األطفال لهذه األجهزة والحرص الدائم 
على توجيههم إلى االهتمام بتطبيقات فيها فائدة 
كالقراءة وسماع  أناشيد وبرامج تتناسب مع سنهم 
والتفرج معهم عليها لتحبيبهم فيها، فكلما كنا رفقة 

لهم كلما ما نحبهها لهم.

-  تكليفهم باألشغال اليدوية واأللعاب التركيبية 
التي تعتمد على الذكاء والمشـــــــــاركة في األعمال 
المنزلية ولو بشـــــــــكل بسيط،- البد من إعطائهم 
حقهـــــــــم فـــــــــي المالعبـــــــــة وتنويع طرق التســـــــــلية  
والرياضـــــــــة والخروج معهم إلى الطبيعة واقتيادهم 
إلى المكتبة أو لقائهم بأصدقائهم من أجل اللعب 
الجماعي ... والخالصة أنه كلما أ زاد اهتمامنا 
بهم واقترابنـــــــــا منهم ابتعـــــــــدوا وتخلصوا من هذه 

األجهزة وارتبطوا بواقعهم األسري.
ــــــد المنعم (أبو  ــــــا األســــــتاذ محمد حمودة عب أم
حذيفة) مــــــن  دولة مصر وهو يعمل في مجال 
ــــــم تخصص تكنولوجيا الحاســــــب اآللي،  التعلي
عضو إدارة في مشروع أصبوحة 180 المشروع 
األكبر للقراء ومســــــئول فريق التثقيف بالفيديو 

التابع لمشروع أصبوحة.. فقال: 
الشـــــــــك أن مبادئ التربية أصبحت أكثر تعقيدا 
تزامنـــــــــا مع التطور التكنولوجـــــــــي الرهيب، والذي 
فرض نفســـــــــه على جميع الساحات ومن ضمنها 
ساحة التربية، فاآلباء يواجهون إشكالية كبيرة أال 
وهي  اتجاه األبناء نحو هذا العالم سواء األلعاب 
الترفيهيـــــــــة أو المنصـــــــــات التصفحيـــــــــة كمنصة 

اليوتيوب وغيرها... 
هذا الموضوع وهذه اإلشكالية باتت تحتاج لوقفة 
منهجية من قبل اآلباء خاصة مع ظهور العديد 
من األبحـــــــــاث المنددة بخطر هذه األشـــــــــياء في 
محاولـــــــــة وقف هذا التيار الخطير الذي يتســـــــــلل 
لألطفال واألبناء حتى أصبحوا فريسة إلدمان عالم 
وهمي، ال يساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، بل 
يضعف من تطورهم الســـــــــيما في جانب الذكاء 
واإلبداع ألن هـــــــــذه األلعـــــــــاب اإللكترونية وهذه 
اليوتيوب   التصفحية خاصـــــــــة منصة  المنصات 
تسيطر على عقول األطفال واألبناء سيطرة تلق 

فقط فال مجال للتفكير أو اإلبداع.
يتبع
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ÔÁbü@Ú‡übœ@Z@ÚÓ�Ãm

قام وفد من جمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين بزيارة إلى والية 
تيزي وزو، حيث افتتحت  مدرســـــــــة " نادي النخبة" التابعة لجمعية 
العلماء، وذلك يـــــــــوم الجمعة 24 جمادى األولى 1442هـ الموافق 
لـ 08 جانفي 2021م، وقد ُأسســـــــــت المدرسة بالوالية لتكون واحدة 
من سلسلة مدارس الجمعية، وفي هذا الصدد أعرب الحضور عن 
ســـــــــعادتهم بتدشين مدرســـــــــة " نادي النخبة" لتكون رائدة من خالل 
توصيل منهج ورســـــــــالة جمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين في 
أنحاء والية تيزي وزو، مثمنين ومباركين هذا االنشـــــــــاء والتأســـــــــيس 
الذي يعكس حرص مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 
السير على النهج في إطار التعليم القرآني، وذلك من أجل بناء فرد 
متشـــــــــبع بقيمه الدينية والوطنية وإلعداد جيل متمسك بهويته ودينه 

ليتحصن بها في بيئة سادتها الضغوطات والتحديات المعاصرة.
وقد حضر حفل االفتتاح الدكتور عبد الرزاق قســـــــــوم رئيس جمعية 
العلماء المســـــــــلمين وذلك بمرافقة الشـــــــــيخ الهادي الحسني واألستاذ 
كمال بوســـــــــنة األمين العام لجمعية العلماء المســـــــــلمين، إلى جانب 
األستاذ طارق بن شين رئيس لجنة القانون، والدكتور فاروق الصايم 
رئيـــــــــس لجنة التربية، والدكتور مولـــــــــود عويمر رئيس لجنة اإلعالم 
إلى جانب أهل المنطقة: رئيس شعبة والية تيزي وزو محمد صالح 
لحضيري وأعضائه من محبي الجمعية بالوالية كل من األســـــــــاتذة: 
مصطفى خوجى، حكيم حرشـــــــــاوي، سي سعيد محند أكلي، حمداد 
اعمر، والشـــــــــيخ دحمان إمام مســـــــــجد النور "اللة السعيدة"، إضافة 
إلى أعضاء المكتب الوطني األستاذ عبد اللطيف حجيج والدكتورة 

رشيدة زبيري.
ومن جهته أكد رئيس شـــــــــعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
لوالية تيزي وزو، األســـــــــتاذ محند صالح لحضيري في كلمة ألقاها 
بالمناسبة، أن مدرسة " نادي النخبة" ستقوم على المنهج التعليمي 
لجمعية العلماء المســـــــــلمين لتكويـــــــــن األجيال الصاعدة حتى تؤدي 
رسالة الجمعية، ولبناء أفراد فاعلين في مجتمعهم، وذلك من خالل 
المحافظة على الهوية الوطنية وترسيخها في عقول الناشئة بالتعليم 
القرآنـــــــــي واللغة العربية وتنظيم مختلف األنشـــــــــطة الفاعلة والهادفة 

الحتواء شـــــــــباب الوالية وتوجيههم محافظـــــــــة على قيمهم وأصالتهم 
ولترســـــــــيخ الوعي لديهم ولتفعيـــــــــل دورهم في المجتمـــــــــع، ليتجندوا 
وليتســـــــــلحوا بالدين والعلم، مما يضمن لهم تنشئة سليمة تقوم على 

منهج السلف الصالح.
كما كرمت شعبة والية تيزي وزو الشيخ طارق بن شين رئيس لجنة 
القانـــــــــون، ببرنوس جزائري كما منـــــــــح له درع تكريمي نظير جهوده 
المتواصلة في الجمعية، كما تم تكريم مديرية أمن الوالية، وقد سّلم 
التكريم كل من الدكتور عبد الرزاق قســـــــــوم والشيخ الهادي الحسني 

واألستاذ محند صالح لحضيري.
125 شهيدا من طلبة الجمعية

جمعية العلماء المسلمين بقيادة حسان حموتان ورابح بونار
"اللة سعيدة" أقدم مسجد بالوالية 

وتال فعاليات االفتتاح جولة إلى مسجد النور "اللة السعيدة" المتواجد 
بوالية تيزي وزو، حيث يعود بناء هذا المســـــــــجد إلى سنة 1873م، 
نســـــــــبة إلى امرأة تدعى "اللة السعيدة" وحسب إمام المسجد الشيخ 
دحمان ســـــــــالمي، "اللة السعيدة" هي من وهبت قطعة األرض التي 
بني عليها المسجد، كما قامت ببيع حلّيها من أجل تشييده، وفي ذات 
المكان كانت تتواجد مدرســـــــــة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بقيادة حســـــــــان حموتان وبونار اللذين كانا يقـــــــــودان هذه الجمعية، 
وحســـــــــب الصور التي ُوجدت بالمسجد والتي اطلع عليها الحضور 
كان يظهر فيها المدّرس حسان حموتان رفقة الطلبة، ويضيف إمام 

المسجد أنه سقط 125 شهيدا من طلبة هذه الجمعية.

Â�����Ó�Ìä��ˆaå��¶a@Â����Ó��‡‹é‡�€a@ıb���‡�‹»€a@Ú���Ó��»∫
@ÎãÎ@å��Ó��ni@@BÚ����j�Ç�‰�€a@Öb„B@@Ú�����çâÜ���fl@Â�����Ó�ëÜ�m

Ú����������Ìå»m

ÊÏ���������»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g

يوسف  جياللي  الحاج  المجاهد  وفاة  نبأ  تلقينا 
-رحمه اهللا تعالى - وبهذا المصاب الجلل، يتقدم 
العلماء  الشيخ عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية 
المسلمين الجزائريين، أصالة عن نفسه ونيابة عن 

المواساة  التعازي وأصدق  جميع إخوانه بخالص 
لعائلة الفقيد ومحبيه سائال العلي القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته، وأن يكرم مثواه، ويتقبله عنده في 

الصالحين. 
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على مدار اليومين األولين من السنة الميالدية 2021.. الجمعة 
جانفي   02-01  /  1442 األولى  جمادى   18-17 والسبت 
2021، نظمت الدورة السادسة للجنة تقويم الحفظة، بمدرسة عبد 

اهللا بن عباس ..
سليمة  غزارة،  بلقاسم  األساتذة:  من  المكونة  اللجنة  امتحنت  وقد 
ثالثة  غموشي،  صباح  كموش،  سهيمة  زعالني،  مريم  عليوي، 
وأربعين (43) طالبا وطالبة من مختلف مدارس الشعبة الوالئية 
الحفظ  في  بدقة  قيموا   .. حزبا  و45  و30   15 في   .. قالمة 
ونجح  مسبقا،  أعدت  فنية  بطاقة  وفق  واألداء  النظرية  واألحكام 
منهم اثنان وعشرون طالبا وطالبة ستسلم لهم الحقا شهادات حفظ 

في المقدار الذي امتحنوا فيه. 
من  لكل  المقبلة  الدورات  في  موفقا  وحظا  الناجحين  لكل  مبارك 
الموضوعي  التقييم  على  سهرت  التي  للجنة  التحية  وكل  تعثر، 
للطلبة، ولجنديات الخفاء في التنظيم الذي كان جيدا وساعد على 

نجاح الدورة بفضل اهللا والحمد هللا على توفيقه ..
أ. صباح غموشي

 

@Z—‹í€a@ÚÌ¸Î
@bÁå�Ó∑@›ïaÏm@Ô‹ç@ÖaÎ@Ú�����ÌÜ‹i@Ú����j»ë

Ú������Ó«Ï„@Ú��������í„di
أقامت شعبة جمعية العلماء ببلدية وادي سلي بوالية الشلف سلسلة 
أنشطة متنوعة واصلت بها تمّيزها وتأّلقها، وقد تمثلت هذه االنشطة 

في اآلتي: 
األوائل  المتفوقين  شرف  على  تكريم  حفل  الشعبة  نظمت   -
الطلبة  إلى  إضافة  الحفل  حضر  البكالوريا،  شهادة  امتحان  في 
أولياؤهم، وأعضاء شعبة الجمعية، وهي خطوة من الشعبة لتحفيز 
الطلبة وتشجيعهم على مواصلة مسيرة العلم وكذا التعلق بالمدرسة 
القرآنية، إذ احتضن النادي القرآني الشيخ عبد الحميد بن باديس 

التابع للشعبة فعاليات هذا النشاط.
- ومن منجزات الشعبة مواصلة تخريجها لحفظة كتاب اهللا تعالى، 
وحفصة  14سنة،  ذات  عصمان  إسراء  األختان  ختمت  حيث 
عدد  بذلك  ليصل  تعالى  اهللا  كتاب  حفظ  16سنة  ذات  عصمان 
المتخرجات من الحفظة في مدرسة الشعبة تسع حافظات يضاف 
لهن حافظ من الذكور ليبلغ العدد عشرة حفظة من طلبة مدرسة 

الجمعية التابعة للشعبة.
- ومن ضمن األنشطة التي نظمتها شعبة وادي سلي دورة تكوينية 
في أحكام التالوة قراءة نافع رضي اهللا تعالى عنه وقد أشرف على 
هذه الدورة األستاذ المجاز في القراءات مصطفى حراث، وتواصل 

الشعبة فعالياتها المستمرة بأنشطة تثبت بها تألقها وتميزها.
 

@ÚçâÜ∂@·���Ìäÿ€a@Êeä‘‹€@≈œby@x�ä•
@ıaÏy@?ji@èÌÖbi@Âi@ÜÓ‡ßa@Üj«@ÉÓí€a

المدرسة القرآنية «عبد الحميد بن باديس» التابعة لجمعية العلماء 
النور فارسا آخر من حملة  بالشلف ُتخرج إلى  ببلدية بني حواء 
أتم  الذي  رنو»  بن  الودود  «عبد  النجيب  الطالب  الكريم،  القرآن 
األربعاء 22 جمادى األولى 1442 الموافق 06 جانفي 2021 

حفظ كتاب اهللا تعالى كامال.
فهنيئا له وهنيئا لوالديه، وزاده اهللا توفيقا وسدادا.

Òäñn´@âbjÅc

تشرفت شعبة جمعية العلماء المسلمين 
السبت  يوم  مستغانم  بوالية  الجزائريين 
الموافق  1442هـ  األولى  جمادى   18
لـ 02 جانفي 2021م باستضافة اللقاء 
الجهوي السنوي الخامس لشعب الغرب 
للجزائر  الغربي  والجنوب  الجزائري 
اهللا  رحمه  العقبي  الطيب  الشيخ  بنادي 
العلماء  لجمعية  التابع  القرآني  للتعليم 
شعار:  تحت  حّجاج  بلدية  بشاطيء 
«نتجدد وال نتبدد، غايتنا إيصال الخير 
الشيخ  وٕاشراف  باقتراح  كلها»،  لألمة 
الوطني  المكتب  عضو  قرناش  قدور 
والذي  للجهة،  العام  المراقب  للجمعية، 
بسبب  لنهايته  اللقاء  فعاليات  ُيكمل  لم 
ضمن  حضوره  رغم  طارئ،  عارض 
الشيخ  برئاسة  للجمعية  الرسمي  الوفد 
الرئيس الدكتور عبد الرزاق قسوم حفظه 
جانفي  الفاتح  الجمعة  مساء  تعالى  اهللا 

بمستغانم.
ضيوف  فيها  نزل  مباركة  أمسية  وبعد 
السياحي  بالمركب  الكبار  مستغانم 
«إقامة السفير» بشاطيء بلدية بن عبد 
محبي  أحد  نفقة  على  رمضان  المالك 

الجمعية جزاه اهللا خيرا.
أشغال  الموالي  اليوم  صبيحة  انطلقت 
في  الخامس  السنوي  الجهوي  اللقاء 
صباحا،  والنصف   09 الساعة  حدود 
بمشاركة (عشر10) شعب والئية وهي: 
شعبة  غليزان،  شعبة  تلمسان،  شعبة 
شعبة  وهران،  شعبة  بلعباس،  سيدي 
تيارت،  شعبة  سعيدة،  شعبة  الشلف، 
شعبة تيسمسيلت، شعبة النعامة وشعبة 

مستغانم المستضيفة.
وتغيبت كل من الشعب الوالئية التالية: 
البيض، وشعبة  شعبة معسكر، وشعبة 
أما  بشار،  والية  وشعبة  تموشنت  عين 
شعبة األغواط التي لم تغب عن اللقاءات 
الجهوية السابقة، فقد كان غيابها مبررا 
لقافلة  تنظيها  مع  اللقاء  تزامن  بسبب 

طبية لقرى ومداشر الوالية.
الشيخ  من  مباركة  بتالوة  اللقاء  افتتح 
المقريء صاحب القراءات العشر الشيخ 
للنشيد  االستماع  وبعد  علي،  هواري 
الوطني ونشيد الجمعية، استمع الحضور 
مستغانم  والية  لشعبة  ترحيبية  لكلمة 
ألقاها فضيلة الشيخ أحمد سعداوي نائب 
رئيس المكتب الوالئي للجمعية، هّنأ فيها 
المشاركين على انعقاد هذا اللقاء المبارك 
الذي تشرفت باحتضانه والية مستغانم، 
كما عّبر عن فخر وسعادة أبناء وبنات 
رئيس  باستضافة  بمستغانم  الجمعية 
الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية 
الشيخ عبد الرزاق قسوم ألول مرة بهذه 
الوالية، إذ لم يزر رؤساء الجمعية الوالية 
منذ حوالي 90 سنة، حين تشرفت يومها 
بالشيخ   1931 سنة  مستغانم  والية 
الرئيس المؤسس عبد الحميد بن باديس 
الشيخ  بها  نزل  حين  تعالى  اهللا  رحمه 
بن  مصطفى  الشيخ  أخيه  على  ضيفا 
رحب  كما  تعالى،  اهللا  رحمهما  حلوش 
الشيخ سعداوي باإلخوة أعضاء المكتب 
ممثلي  وباإلخوة  للجمعية،  الوطني 
في  الشيخ  دعا  حيث  الوالئية،  الشعب 
كلمته الحضور الكريم إلى ضرورة توثيق 
وقاعدتها،  الجمعية  قيادة  بين  التواصل 
للجمعية،  الداخلي  البيت  تمتين  وٕالى 
والحفاظ على خطها األصيل الذي رسمه 
لها المؤسسون األوائل، وفي كلمته عّبر 
الشيخ الرئيس الدكتور عبد الرزاق قسوم 
مستغانم  شعبة  الحتضان  سعادته  عن 
لهذا اللقاء، متمنيا أن يكون لقاء إخاء 
أحمد  الشيخ  دعوة  مثمنا  ووفاء،  وبناء 
بين  العالقة  تعزيز  لضرورة  سعداوي 
مهمته  الذي  للجمعية  الوطني  المكتب 
القيادة، والشعب الوالئية التي تتولى مهام 

داعيا  الجمعية،  أنشطة  وتأطير  تنظيم 
المشاركين إلى طرح كل ما يشغل بالهم 
هذا  أن  باعتبار  وٕاخالص  صدق  بكل 
اللقاء تنظيمي، حتى تتمكن الجمعية من 
إعادة ترتيب بيتها الداخلي على أسس 
التي  العظيمة  للتحديات  نظرا  صحيحة 
الجمعية، مشددا على ضرورة  تعترض 
أن تكون االستجابة أشد وأقوى، خاصة 
وأننا على موعد قريب مع فعاليات دورة 

المجلس الوطني.
اللقاء  منشط  دعا  الرئيس،  كلمة  وبعد 
نور  الشيخ  هواري  حمشريف  األستاذ 
الوطني  المكتب  عضو  رزيق  الدين 
للجمعية ليمتع الحضور بمداخلته، لكنه 
أبى إال أن يتناول الكلمة الشيخ محمد 
تعالى  اهللا  حمد  الذي  الحسني  الهادي 
الجمعية  لهذه  االنتساب  شرف  على 
من  الكثير  بأن  قال  والتي  المباركة، 
الدول  من  عدد  في  والمشايخ  العلماء 
وقد  عليها،  يغبطوننا  الشقيقة  العربية 
سمع ذلك منهم بنفسه، مذكرا المشاركين 
التي أحيا اهللا بها  الجمعية  بفضل هذه 
المستدمر  عمل  بعدما  الجزائرية  األمة 
مما  إماتتها،  على  الفرنسي  الصليبي 
يدل على أنها قد أسست على تقوى من 
اهللا ورضوان، لذا فالعمل على ديمومتها 
واستمرار رسالتها والحفاظ على منهجها 
التربوي التعليمي الدعوي هو من أوجب 

الواجبات على أبنائها وبناتها.
فاروق  الدكتور  بّين  مداخلته  وفي 
والتكوين  بالتربية  المكلف  الصايم، 
القوانين  أن  للجمعية  الوطني  بالمكتب 
التي تؤطر المؤسسات التربوية للجمعية 
والنظام  األساسي  القانون  يحددها 
الداخلي لها، وأن اللجنة الوطنية للتربية 
لم تحدث أي بدع جديدة في هذا الباب، 
التربوية  العملية  رقمنة  عملية  وأن 
تتماشى  بحتة،  تنظيمية  عملية  هي 
هذه  لمثل  المسيرة  والنظم  القوانين  مع 
المؤسسات، والتي تعتبر القلب النابض 

للجمعية ومنبع إشعاعها.
الوفد  استمع  خفيفة،  استراحة  وبعد 
الشعب  النشغاالت  للجمعية  القيادي 
الوالئية المشاركة في هذا اللقاء الجهوي، 
حيث اتفق معظم المتدخلين على تثمين 
مثل هذه اللقاءات التي تطبعها الصراحة 
المتحدثين  أكثر  دعا  كما  والمكاشفة، 
الجمعية  قيادة  تأخذ  أن  ضرورة  إلى 
بمالحظات الُشعب والتي تمحورت فيما 

يلي:
- ثقل الملف المطلوب العتماد النوادي 

القرآنية.
العملية  رقمنة  في  التدرج  ضرورة   -
التربوية وعدم ضبطها بمواعيد ال يمكن 

االلتزام بها.
القرآنية  النوادي  بين  التمييز  وجوب   -
الشروط  دفتر  في  التحضيري  وأقسام 

العتمادها.
الُشعب،  وخصوصيات  واقع  مراعاة   -
كصعوبة  تعترضها،  التي  والعقبات 
واألحياء  األرياف  في  الهبات  توثيق 

الشعبية.

مواد  بعض  تعديل  إلى  الدعوة   -
ونظامها  للجمعية  األساسي  القانون 
الداخلي بضرورة الذهاب لجمعية عامة 

استثنائية.
- ضرورة انتهاج أسلوب الحوار البناء 
لتذليل  وقاعدتها  الجمعية  قيادة  بين 

الصعوبات خدمة لرسالتها الربانية.
المعّبر  الدعوي  الخطاب  اعتماد   -
عن رسالة جمعية العلماء في التواصل 
هياكل  كل  وفي  والقاعدة  القيادة  بين 

الجمعية.
والوفد  الرئيس  الشيخ  رد  اتسم  وقد 
القيادي المرافق له على هذه االنشغاالت 
تلخيص  ويمكن  والوضوح،  بالصراحة 

تلك الردود كاآلتي:
الوالئية  الشعب  استجابة  ضرورة   -
للجمعية  الوطني  المكتب  لمراسالت 
وجه  على  للتربية  الوطنية  واللجنة 
الخصوص في هذه الفترة المتزامنة مع 

عودة التالميذ إلى الدراسة.
المدارس  العتماد  الرقمية  األرضية   -
والنوادي القرآنية وأقسام التعليم التحضيري 
هي الخيار األمثل المتاح لضبط األمور 
التنظيمية لتلك المؤسسات التربوية وفقا 
يتم  أن  إلى  الّسارية  الجمعية  لقوانين 

تعديلها.
مع  التعامل  في  المرونة  اعتماد   -
الوثائق  بعض  وٕالغاء  القرآنية  النوادي 
للمشرفين  االعتماد  طلب  ملف  من 
شخص  يتولى  أن  إمكانية  مع  عليها، 

واحد اإلشراف على عدة نواد.
الرسالي  الطابع  على  الحفاظ   -
لمؤسسات الجمعية والنأي بها عن كل 
ما من شأنه أن يحيد بها عن طابعها 

التربوي الهادف.
والمكاشفة  الجاد  الحوار  اعتماد   -
لحل  الجمعية  أبناء  مع  الصريحة 
اإلشكاالت وكل ما من شأنه أن يعكر 
الجمعية  قيادة  بين  الراسخة  العالقة 

وقاعدتها في الشعب الوالئية.
- الظروف المالية الحالية للجمعية يقول 
عامة  لجمعية  الذهاب  تعيق  الرئيس 
استثنائية في الوقت الحالي حيث ال يتم 
تعديل القانون األساسي إال في جمعية 
الذي  الداخلي  النظام  بعكس  عامة، 
للمجلس  عادية  دورة  في  تعديله  يمكن 

الوطني.
والية  شعبة  قامت  اللقاء،  نهاية  وفي 
في  ممثلة  الجمعية  بتكريم  مستغانم 
عبد  الدكتور  الشيخ  رئيسها  شخص 
على  بدوره  أثنى  والذي  قسوم،  الرزاق 
كرم الضيافة، وحفاوة االستقبال وحسن 
الجهوي  اللقاء  هذا  ميز  الذي  التنظيم 
اإلخوة  لجميع  شاكرا  الخامس،  السنوي 
جهودهم، داعيا اهللا العلي القدير لمشايخ 
من  بالمزيد  بمستغانم  الجمعية  وشباب 
لألمة  يحفظ  وأن  واإلشعاع،  التألق 
الوباء  عنها  اهللا  يرفع  وأن  جمعيتها، 
وكرمه  بجوده  عليها  ويمن  والبالء 
جواد  رحيم  رب  فهو  وتعالى،  سبحانه 

كريم، والحمد هللا رب العالمين.
أ. بوشارب محمد
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لَي حكمُة المحكوم باإلعداِم:
ال أشياَء أملُكها لتملكني،

كتبُت وصيَّتي بدمي:
«ِثُقوا بالماء يا ُسّكان ُأغنيتي!»

ومتوَّجـــــــــًا  ُمضّرجـــــــــًا  وِنْمـــــــــُت 
بغدي...

حِلْمُت بأّن قلب األرض أكبُر
من خريطتها،

وأوضُح من مراياها وِمْشَنقتي.
وِهْمُت بغيمٍة بيضاء تأخذني

الى أعلى
كأنني ُهْدُهٌد، والريُح أجنحتي.

وعند الفجر، َأيقظني
نداُء الحارس الليليِّ

من ُحْلمي ومن لغتي:
ستحيا ميتًة أخرى،

فعدِّْل في وصّيتك األخيرة،
ل موعُد اإلعدام ثانيًة قد تأجَّ

سألت: الى متى؟
قال: أنتظر لتموت أكثر

قلُت: ال أشياء أملكها لتملكني
كتبُت وصّيتي بدمي:

«ِثُقوا بالماء
يا ُسّكان أغنيتي!»

وأنا، وٕان كنت األخير
وأنا، وٕان ُكْنُت األخيَر،

وجْدُت ما يكفي من الكلماِت...

كلُّ قصيدٍة رسٌم
خارطَة  اآلن  للســـــــــنونو  سأرسم 

الربيِع
الرصيـــــــــف  علـــــــــى  وللُمشـــــــــاة 

الزيزفون
وللنساء الالزورْد...

وأنا، سيحِمُلني الطريُق
وسوف أحمُلُه على كتفي

الى أن يستعيَد الشيُء صورَتُه،
كما هي،

واسَمه األصلّي في ما بعد/
كلُّ قصيدة ُأمٌّ

تفتش للسحابة عن أخيها
قرب بئر الماء:

«يا ولدي! سأعطيك البديَل
فإنني ُحْبلى...»/
وُكلُّ قصيدة ُحلٌم:

«َحِلْمُت بأّن لي حلمًا»
سيحملني وأحمُلُه

الى أن أكتب السطر األخيَر
على رخام القبِر:

«ِنْمُت... لكي أطير»
... وسوف أحمل للمسيح حذاَءُه 

الشتويَّ
كي يمشي، كُكلِّ الناس،

الى  الجبـــــــــال...  أعلـــــــــى  مـــــــــن 
البحيرة
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 ÏÁ يفّسر كل أن  المشهد يوشك  جزء من 
استمرار  لدوافع  نفسي  تحليل  شيء. 
حرب قذرة تهلك الحرث والنسل، واألمن والقيم، 
وتفسد كل شيء. جزء من المشهد يسبر غور 
هي  فال  والضحية  المجرم  بين  وسط  حالة 
حالة مجرم خالص وال حالة ضحية بريئة، بل 
حالة مجرم ضحيٍة لحرمانه القديم من التقدير 
والجاه، وانتفاشه الجديد بسلطة األمر والنهي 
بإبقاء  األبرياء  على  المّن  والمّن:  والتخويف 

أرواحهم في أجسادهم، كأنه الرّب ! 
درجات  نرتقي  حين  كلها  المأساة  يفسر  هذا 
سّلم  في  دركات  وننزل  المسؤولية،  سّلم  في 
اإلنسانية، فإذا ُمخرج المأساة ُيمدُّ له في نعيمه 
وانتشائه كلما ترامت أشالء القرابين من هنا أو 
من هناك، وتنازل الناس عن كرامتهم ودينهم 
وحتى عن خبزهم وحريتهم، في سبيل قدر من 

االستقرار ولون من العيش !
متفرقة  مواضَع  في  الرواية  تناولته  ذلك  كل 
من فصولها، فكشفت بالحفر النفسي والتحليل 
السياسي والتأمل الفكري جوهَر المأساة ومكمن 

الداء.
«منير»  من  له  اتخذ  المؤلف  أن  وأحسب 
للصراع  وتحليله  للوجود  رؤيته  لعرض  ستارا 
المأساة..  وموقفه من طرَفي األزمة وضحايا 
منير المفكر المثقف، الرزين الحكيم، الطاهر 
إدارة  في  الراغب  األمين،  الصادق  العفيف، 
الصراع السياسي، بل الحضاري، بذكاء وعلم، 
في  باألبرياء  ترمي  ال  شاملة  واقعية  وبرؤية 

المحرقة العمياء.
من خالل «منير» بّلغ المؤلف رساالته كلها: 
رسالة الموقف من مأساة كل أطرافها ضحايا 
مع  التعاطف  ورسالة  المسرحية.  مخرج  إال 
التبرئة  الطرفين. ورسالة  من  المأساة  ضحايا 
للدين الحق والوطنية الحق من الصورة الشائهة 
الجهتين.  من  والظلمة  الجهلة  قّدمها  التي 
ورسالة المنهج الذي ينبغي أن تنهجه الصحوة 
اإلسالمية في عالم يقوده الذكاء ال الحماسة. 
يجد  ال  الذي  السامي  الطاهر  الحب  ورسالة 
صعوبة في الجمع بين العقل والعاطفة، وبين 
بالجمال  االستمتاع  وبين  والقضية،  القلب 
والتحرر من عبودية الشهوة، على النحو الذي 
جسده حب «منير» و»زهراء»، وكشفت عنه 

حواراتهما والرسائل. 
ما  بالفن  لتكشف  الرواية  هذه  جاءت  لقد 
الدخان  «يتصاعد  الكثيف:  الدخان  حجبه 
والحرائق..  الصواريخ  دخان  الجبال..  فوق 
الرؤية  تعد  لم  شيء..  كل  يلخص  الدخان 
مرهونة  الخطة  كل  البلد..  هذا  في  ممكنة 
بحجب الرؤية.. إن كشفت اللعبة فسيسقط كل 
ودخان  األزمة  ودخان  الجبال  دخان  شيء.. 
التضليل اإلعالمي ودخان ماضينا وأمراضنا 
القديمة أنتج دخان المحرقة الذي لن تبدده إال 
الرواية  الوعي..» (ص255) وهذه  أعاصير 

موجة من أمواج هذه األعاصير.
البنية السردية

اللغة جزء من البنية، وقد تحدثنا عنها. والرؤية 
تلوين على البنية، وقد رصدنا ما حملته من 
المعرفة. وبقي السؤال: كيف بدت خصوصية 
هما  اللذين  والرؤية  اللغة  الروائي خارج  الفن 

حظ مشترك بين الفنون األدبية جميعها؟
فلنجتزئ  الجواب،  لتفصيل  يتسع  ال  المقام 

بإجماله:
البناء السردي فحاضرة جميعها:  -أما أركان 
الزمان والمكان والشخصيات واألحداث والسرد 
هذه  تحبك  التي  والحبكة  والحوار،  والوصف 
واألسلوب  مقنع،  نحو  على  جميعها  الخيوط 

الذي ينسج هذه الحبكة على نحو ممتع.
-وأما النحو الذي اجتمعت عليه هذه األركان 
وتعدد  والوظيفية  والمنطقية  التماسك  فهو 
والعصف  النفسي  الوصف  وغلبة  األصوات 

الفكري على األحداث الخارجية.
-وأما ما ينبغي أن تحدثه الرواية الناجحة من 
التشويق واإلثارة فاألمر بيَن بين: حيث تكون 
األحداث، ويجري الحوار، وتكشف الشخصيات 
أو  النفسي  الحديث  تقنية  عبر  أسرارها  عن 
في  وتسبح  اللغة  وتتأنق  الداخلي،  الحوار 
شاعريتها، فإن اإلثارة تحضر بأقدار متفاوتة، 
والتشويق يعمل عمله على نحو شبه مثالي. 
وحين تفتر األحداث، ويتمدد الحديث النفسي 
ممتزجا بالتحليل السياسي أو الفكري، ويتدخل 
ثقافته  بأخرى الستعراض  أو  بطريقة  المؤلف 
الدينية أو الفكرية أو السياسية، أو الستعراض 
امتداد صفحات طويلة  اللغوية، على  مهارته 
ال يتخللها سرد وال حدث وال حوار، فهنا تفتر 
خرجنا  أننا  ونشعر  التشويق،  ويتجمد  اإلثارة 
ضعيفة  أخرى  عوالَم  إلى  الرواية  عالم  من 

الصلة بالسرد الروائي.
من  ضرب  هي  الموتى»  «جسور  رواية  إن 
التأريخ لحقبة تاريخية مريرة من تاريخ الجزائر 
الفن  توظيف  ُيحسن  ضرب  المعاصر. 

في  والمعرفة،  الفكر  وتطويع  اللغة  واستثمار 
سبيل تشييد خطاب فني يرمم ما خلفته المأساة 
من خروق عميقة وجراح غائرة على مستوى 
من  غيرها  تميزت عن  وقد  والوعي.  الشعور 
بتعدد  نفسها  المأساة  تناولت  التي  الروايات 
األصوات وموضوعية الطرح وتعاطفية الروح 
مزايا  وتلك  التناول؛  وعمق  الرؤية  وشمولية 
بالقراءة واالحتفاء، وُتهّون مما  تجعلها جديرة 
شروط  بعض  في  تفريط  من  اعتراها  يكون 

البناء.
عبد الملك بومنجل

أستاذ النقد األدبي بجامعة سطيف2 
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لي حكمة المحكوم 
باإلعــــــــدام

حكـــــــــى نبهاُن بـــــــــن يقظان قـــــــــال: كنُت 
من األيفاع، كســـــــــَقِط المتاع، ال آَســـــــــُف 
على ما فـــــــــاَت، حتى لقيُت هامات، في 
حرٍص ورِباط، وعظيِم نشاط، فال وْهَن 
َؤ عـــــــــن حزم، كالُمهم  فـــــــــي عزم، وال تلكُّ
بديـــــــــع، وأمرُهـــــــــم جميع، كأنمـــــــــا هم في 
رياض، ُقْرَب حياض، ِعْلٌم جليل، وقوٌل 
ِبدليـــــــــل، ُبوِرك لهم فـــــــــي القليل، فأغنى 
عن قال وقيل، يتذاكرون ِسْحَر البيان، 
ويتجاذبون فرائَد اللســـــــــان، حتى إذا ما 
بلغُت أهَل هذا الزمان، من «المتوَّجين» 
و«الفرسان»، انحلَّ ِعْقُد الدُّرِّ والمرجان، 
ـــــــــْعُر  وهَوِت األكاليُل والتِّيجان، فال الشِّ
ِشـــــــــْعر، وال النَّْثُر َنْثر، وليس غير أدٍب، 

ما َعرََفْتُه العرُب.
قال نبهان: فضاَقْت َنْفسي، وتاَقْت إلى 
َأْمِســـــــــي، ثم إني عزْمـــــــــُت على الرحيل، 
فِسْرُت بالنهار والليل، وبعد مسيرة أيَّاٍم، 
رأيُت بعض إَيام، فقلـــــــــُت: أبلُغ المدى، 
َلعلِّـــــــــي أِجُد على النار ُهـــــــــدى، فإذا هو 
حنظلة األحنف، فاستأَذْنُت فما استنَكف، 
قلت: ُربَّ لقاء بـــــــــال ُدعاء، جئُتَك على 
قَدر، أشـــــــــكو مجالس الَغـــــــــَرر، ثم إني 
ـــــــــي، وأنْخُت غمِّي، ووصْفُت  أفرْغُت همِّ

له الحال، وكثرَة األوحال.
فقـــــــــال حنظلـــــــــة: حـــــــــال الجريض دون 

القريض، وكُثرت على الصائد ضباب، 
وكـــــــــفَّ الهديُل ونَعق الغراب، أولئك قوم 
ُشِغُفوا باأللقاب، بغير أسباب، وتناَفُسوا 
المناصب، وأعلى المراتب، ولكل زمان 
أهُله، فواِرُســـــــــه وخْيلُـــــــــه، وذاك من بديع 
الطرائـــــــــف، وطريف البدائـــــــــع، وٕان كان 

ُيوِجع القلب، وُيقلِّب األوجاع.
قال نبهان: وأين بدائُعهم، وما طرائُفهم؟ 
ِشْعٌر ُحر، مذاُقه ُمر، وروايات وقصص، 
كفـــــــــرٍس إذا قَمـــــــــص، قفزة فـــــــــي فضاء، 
كَيْومي ابـــــــــن ماء، وال ِعْلـــــــــم لهم بنحو 
أو صرف، واالســـــــــم عندهـــــــــم كالحرف، 
وِمـــــــــْن دواهي الدهر، وعجائب العصر، 
بكاُؤهم األطالل، ووصُفهم الِجمال، في 
زمن األقمار، وِقَصر األعمار، فالحرب 
دائرة، واألمـــــــــة حائرة، والعدوُّ في غمر، 
ينفخ في َجْمـــــــــر، وكالُمهم في واد، عن 

ثمود وعاد.
قـــــــــال حنظلة: هل لك فـــــــــي جميِل أثر، 
وصحيـــــــــِح خبـــــــــر؟ قلت: قول رشـــــــــيد، 
ورأي ســـــــــديد، وبي شوٌق حثيث، لسماع 
الحديث، قال: ال ينقطع خير، ما رفرف 
طير، وما طلعْت شمس على ذي نفس، 
وكلُّ إناء بما فيه ينضح، هذا َمِلٌق وذاك 
ينصح، والناس كإبٍل ِمائة، ال تجُد فيها 
راحلة، أصحاُبك يمدح بعُضهم بعًضا، 

ا، لكن ال  ويتهارشـــــــــون ِســـــــــر�ا أكًال وَعض�
يصـــــــــحُّ إال الصحيح، وال ينفـــــــــع ذمٌّ وال 

مديح، ثم أنشأ يقول:
ويَح الذي أذوى األمل

َوْيَح الذي أْذَوى األَمْل  
ثمَّ اْنَثنى ُيحِصي الِعَلْل  
َشْرُق الَورَى أو َغْرُبُه  
أْرٌض بها ُنوِلي الَعَمْل  
فاْمُضوا بنا ُجْنَد الِفَدى  

َنْبني كما َشاَد اُألَوْل  
ُنْعِلي ُصُروًحا قد َهَوْت  

ال يأَس كالَّ ال َمَلْل  
 ثمَّ اْنَثنى ُيحِصي الِعَلْل 
َشْرُق الَورَى أو َغْرُبُه 
أْرٌض بها ُنوِلي الَعَمْل 
فاْمُضوا بنا ُجْنَد الِفَدى 

َنْبني كما َشاَد اُألَوْل 
ُنْعِلي ُصُروًحا قد َهَوْت 

ال يأَس كالَّ ال َمَلْل
قال نبهان بن يقظان: ثم سكت، فرأْيُت 
حنظلة قـــــــــد أْبرََقْت أســـــــــاريرُه، ورجحْت 
مقاديُر، فقلُت: ُوِقيـــــــــَت المعرَّة، وُجنِّبَت 
المضرَّة، ثم إني بتُّ عنده ليلة ال كالليالي، 
أسمعني فيها النوادَر واألمالي، فقلُت هللا 
درُّه، كيف ُيجَهل ِمْثُله، والرُّويِبضات في 

المدائن، قد َملؤوا األسماع واألماكن.
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ــم  ــاص واملترج ــي والق ــر 2021 الروائ ــوم 2 يناي ــي ي توف

ــنة.  ــي اجلزائري îb�‘i@÷aãäfl عن عمر ناهز 76 س واإلعالم

ــتغل بقطاش مبكرا بالصحافة وكتب في كل اجملالت  اش

ــتقالل. نشر  واجلرائد العربية الصادرة في اجلزائر بعد االس

مجموعة من القصص والروايات منها: رقصة في الهواء 

الطلق، جراد البحر، دم الغزال...

ــي الدكتور  ــث التونس ــر 2021 الباح ــوم 7 يناي ــي ي وتوف
ــالمي املعاصر بجامعة  ™‡��7n��éΩa@Ü أستاذ الفكر اإلس
ــتغلني بقضايا  الزيتونة. هو يعد من املفكرين العرب املش
ــالمي. له العديد من املؤلفات  ــتقبل اإلس التجديد واملس
ــل واملعاصرة في  ــدل التأصي ــن أهمها: "ج ــوث وم والبح
ــالمي املعاصر"، "التعددية واالعتراف"، البعد  الفكر اإلس

احلضاري لهجرة الكفاءات...
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كان أينشتين ال يستغني أبدا عن نظارته.. وذهب ذات مرة إلى أحد المطاعم، واكتشف هناك أن نظارته ليست 
معه، فلما أتاه (الجرســـــــــون) بقائمة الطعام ليقرأها ويختار منها ما يريد طلب منه أينشتين أن يقرأها له فاعتذر 

الجرسون قائال: إنني آسف يا سيدي، فأنا أمي جاهل مثلك. 
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ÚÌÏj„@paäÌà§ عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال: قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: «ال 
تحاَسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، 
وال تدابروا، وال يِبْع بعضكم على بيع 
بعٍض، وكونوا -عباد اهللا - إخواًنا، 
المسلم أخو المســـــــــلم: ال يظِلمه، وال 
يخُذلـــــــــه، وال يكِذبه، وال يحِقره، التقوى 
ها هنا - ويشـــــــــير إلى صدره ثالث 
مراٍت - بحســـــــــب امرئ من الشر أن 
يحقر أخاه المســـــــــلم، كل المسلم على 

المسلم حراٌم: دُمه وماُله وِعرضه».
 [رواه مسلم].

-رضي اهللا عنـــــــــه- َقاَل:  وعـــــــــن َأبـــــــــي ذرٍّ
َقاَل لي رســـــــــوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
«ال َتحِقَرنَّ ِمَن الَمْعُروف َشـــــــــْيًئا، َوَلو أْن 
َتلَقى أَخاَك بوجٍه طليٍق» وفي لفٍظ: بوجٍه 
َطْلٍق، وفي اللفظ اآلخر: إنَّكم لن تســـــــــعوا 
الناَس بأموالكم، ولكن يســـــــــعهم منكم بسط 
الوجه، وُحسن الخلق، قيل: يا رسول اهللا، 
أي اإلسالم أفضل؟ قال: أن تقرأ السالم، 
وُتطعم الطعـــــــــاَم، على َمن عرفَت وَمن لم 

تعرف [رواه مسلم].
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فأي ملك ال يستمع!! وأحد رعاياه يقول 
له: ﴿َأَحطُت ِبَمـــــــــا َلْم ُتِحْط ِبِه﴾؟! فإذا 
َضِمَن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة 
أخذ في شرح تفاصيل النبأ اليقين الذي 
جاء به من مملكة ســـــــــبأ. والعجيب في 
هذا الموقف يعطينا درسًا، أن اإلنسان 
مهما بلـــــــــغ من العلم فإنه ال يحيط بكل 
شيء ولو كان نبيًا مثل سليمان، وكيف 
أن طائـــــــــرًا أعجم أحاط بعلم ما لم يحط 
به النبي. وهنا أيضًا لفتة تربوية عظيمة 
وهي أن على القائد أالَّ يســـــــــتهين بأقل 
جنده شأنًا، فقد يأتي بخبر أو فكرة لها 

أثر كبير على األمة. 

{b� �:b�– �”�c @ �lÏ�‹�” @Û�‹ �« @ �‚�c @ �Êe �ä�‘�€a @ �ÊÎ�ä�i �Ü�n�Ì @ �̋ �œ�c}
*علمتني الحياة: أن أقرأ العباد مثل الكتاب، وال أتسرع 

في اللوم والعتاب،حتى أقف على األســـــــــباب. 
*علمتني الحياة: أال أقيس العقل باألعوام وال بضخامة 
األجسام، فكم من صغير عقله بارع وكم من كبير عقله 

فارغ. 
ــــــاة: أّال أحتقر الضعفاء، وأّال أبالغ في  *علمتني الحي
تبجيل الكبراء، فقد يرى الهدهد من الســـــــــماء ما ال يراه 

أهل الخبرة والدهاء. 

*علمتني الحياة: أن النقاش 
لقاح للعقول، وأن التشاور مد 
للجســـــــــور، وأن العناد تغييب 

للحضور وتفويت للمأمول. 
أن  ــــــاة:  الحي ــــــي  علمتن  *

العصمة لألنبياء، وأن القداســـــــــة لوحي الســـــــــماء، ومن 
ظن أن رأيه يتنزل من العلياء، فقد طبع له بالنرجســـــــــية 

والغباء. 

Òb����Ó��z��€a@Ú����çâÜ���fl@Â���fl

%bÀ@!a@Üj«@Zc@

قال تعالى:﴿َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد َفَقاَل َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمن َسَبٍأ ِبَنَبٍأ 
َيِقيٍن (٢٢)﴾[سورة النمل]
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يبحـــــــــث عالـــــــــم الفيزيـــــــــاء «ديمتري 
الفيزياء  بولياكـــــــــوف» فى مجـــــــــال 

(vaccum physics ) الفراغية
كان يبحـــــــــث فى تفاســـــــــير دوران 
 .. محورهـــــــــا  حـــــــــول  األرض 
وتوصـــــــــل إلـــــــــى نظرية شـــــــــهيرة 
سميت بالفعل التكاملي االلكترو 

ماغنوديناميكى
ولكن أثناء دراسته الحظ أن القطب 
المغناطيســـــــــي لـــــــــألرض حتى عام 
1970 كان يتحرك بسرعة ال تزيد 
عن 10 كيلومترات في العام ولكن 
في الســـــــــنوات األخيرة زادت سرعته 
حتى بلغت 40 كيلومتر في السنة، 
وبعد العديد من تجاربه على نموذج 
معدنى من الكرة األرضية اســـــــــتنتج 
أن قطبي األرض المغناطيســـــــــيين 
سيتبادالن موقعيهما مما يعنى أن 
حركة األرض ســـــــــتدور في االتجاه 
الشمس  ســـــــــتخرج  المعاكس حينها 
من مغربها، هذه المعلومة لم يقرأها 
ديمترى فى أى كتاب.. بل توصل 

إليها عن طريق أبحاثه. 
ولكن فجأة .. وبينما كان يقلب فى 
الكتب الدينيـــــــــة.. وجد حديثا للنبى 

صلى اهللا عليه وسلم ... يشير فيه 
أن الشـــــــــمس ستشـــــــــرق يوما ما من 

مغربها..!!
(مـــــــــن تاب قبل أن تطلع الشـــــــــمس 
مـــــــــن مغربها تاب اهللا عليه) أخرجه 

مسلم
بحـــــــــث فـــــــــى كل األديـــــــــان فلم يجد 
إّال الّنبـــــــــي محمد -صلى اهللا عليه 
وســـــــــلم- هو الذى أشـــــــــار إلى هذه 

المعلومة..فعلـــــــــم يقينا أنه ال ينطق 
عن الهوى.

وأتى مســـــــــرعا إلى مســـــــــجد المركز 
العاصمة األوكرانية  اإلسالمي في 

...وأعلن إسالمه..
(َســـــــــُنرِيِهْم آَياِتَنا ِفـــــــــي اْآلَفاِق َوِفي 
َأنُفِســـــــــِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ 
َأَوَلْم َيْكِف ِبرَبَِّك َأنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 

َشِهيٌد) (53)

_A@ı¸˚��Á@·�����‹��çc@aáb����������Ω

Z’ibé€a@ÖÜ»€a@kzç
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@ZC‚˝���������ç�a@Òä�������flbÃflD
@ÊÏ����éuÖÏ����Á@fibëâbΩ
@Ú�������Óiä»€a@È��n»jü@ø
وأخيرًا ترجم كتاب المؤرخ األمريكي مارشال هودجسون 
(1922-1968م) «مغامـــــــــرة اإلســـــــــالم – الضمير 
والتاريخ في حضارة عالمية» ونشرته الشبكة العربية 
في بيروت، في ثالثة مجلدات علمية تشرح كيف أثر 
اإلســـــــــالم في الثقافة العالمية، هذا الكتاب الهام الذي 
أنصف مؤلفه اإلسالم وحضارته، وكان نقطة تحّول 
في مسار الدراسات الغربية حول اإلسالم، وكان أول 
ظهـــــــــور لهذا الكتاب عـــــــــام 1974م، بعد وفاة مؤلفه 
بست سنوات، عرفت هذا الكتاب منذ أكثر من أربعة 
وعشرين ســـــــــنة عندما قرأت مقالة في مجلة االجتهاد 
اللبنانية التي كان يصدرهـــــــــا المفكر اللبناني رضوان 
السيد والوزير اللبناني األسبق الفضل شلق، وقد كان 
لهـــــــــذه المجلة دور كبير فـــــــــي التنبيه على الكثير من 
الدراســـــــــات الجادة التي كانت تنشـــــــــر في الجامعات 
الغربية فـــــــــي حقـــــــــل السوســـــــــيولوجيا واالنثروبولوجيا 
والتاريخ حول العالم اإلســـــــــالمي، وأغلبها دراســـــــــات 
بعيدة عن الفضاء المغلق الذي كانت تشـــــــــغله حركة 
االستشراق (قبل أن يصدر كتاب إدوارد سعيد ويؤسس 
للقطيعة مع االستشراق التقليدي)، وكان المقال عبارة 
عن جزء من كتاب المـــــــــؤرخ االنجليزي ذي األصول 
العربية ألبرت حوراني، «اإلسالم والفكر األوروبي»، 
الذي وصف مارشال هودجسون بأّنه: «أعطانا إطار 
عمـــــــــل لفهٍم ربما ال يقّل قيمة عن ســـــــــلفه الجليل ابن 
خلدون»، ثـــــــــّم قامت المجلة بنشـــــــــرت مقاالت أخرى 
مترجمة لهودجســـــــــون، قبل أن يقوم المؤرخ المغربي 
عبد الســـــــــالم الشـــــــــدادي، منذ ســـــــــنوات قليلة بترجمة 
مجموعة من المقاالت من كتاب «مغامرة اإلســـــــــالم» 
ونشـــــــــرها في كتاب له بعنوان: «اإلسالم في التاريخ 
العالمي»، ويصف الشدادي هودجسون وكتابه بقوله: 
«الوحيد الذي يتطرق بكيفية معمقة إلى موضوع دور 
اإلســـــــــالم في التاريخ العالمي، بمعنى أنه يمثل إحدى 
الحاالت النادرة في الكتابات التاريخية حول اإلسالم 
فـــــــــي الغرب، التي تتوخى الموضوعية والنزاهة بصفة 

تكاد تكون كاملة». 
ربمـــــــــا يكون إدوارد ســـــــــعيد قـــــــــد تأثر أيضـــــــــا بأفكار 
هودجســـــــــون، من خـــــــــالل قراءته للكتـــــــــاب المنصف 
للحضارة اإلسالمية، -بحسب بعض الدراسات النقدية 
لسعيد وكتابه االستشراق - إّال أّن سعيد لم يشر ال إلى 
الكتاب وال إلى مؤلفه هودجســـــــــون في كتابه الشهير: 
«االستشراق»، لكن أشهر من تأثر به وأخذ عنه هو 
السوســـــــــيولوجي البريطاني براين تيرنر الذي تصدى 
للـــــــــّرد على أراء ماكس فيبـــــــــر المتناثرة في كتبه حول 
اإلســـــــــالم، فكانت أفكار هودجسون المستند المعرفي 
القوّي في إصدار كتاب نقدي شامل آلراء فيبر صدر 
في نفس الســـــــــنة التي صدر فيها كتاب هودجســـــــــون 
وهو كتاب: «علم االجتماع واإلســـــــــالم -دراسة نقدية 
لفكر ماكس فيبر»، الذي يعتبر المرجع التأسيسي لما 
يعرف بـ»سوسيولوجيا اإلسالم»، والفضل أوًال وأخيرًا 
للمؤرخ مارشال هودجســـــــــون وكتابه مغامرة اإلسالم، 
وربما نرجع لهذا السفر الهام بعرض جملة من األفكار 

والمفاهيم التي حواها في أعداد قادمة. 
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أسست في أول شوال 1354 هـ املوافق 27 ديسمبر 1935م

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

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

مْ  رْ وَارْحَ فِ مْ {رَبِّ اغْ رْ وَارْحَ فِ {رَبِّ اغْ

يْرُ  وَأَنْتَ خَ

 { نيَ مِ } الرَّاحِ نيَ مِ } الرَّاحِ نيَ مِ الرَّاحِ

ÖÜ��»€a@ıb��«Ö
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 bfl الواليات في  نشـــــــــاهده 
الهجوم  مـــــــــن  المتحدة 
علـــــــــى الكونجـــــــــرس، واقتحام 
قاعـــــــــات اجتماعـــــــــه، والتغلب 
على الشـــــــــرطة بوحشية أدت 
إلى قتلـــــــــى وجرحى، إنه حب 
التسلط والبقاء في الحكم بالقوة، 
وتجنيد األنصار من الرعاع، 
الذيـــــــــن يســـــــــتجيبون للرئيس، 
ونداءاته، وتصريحاته بتزييف 
االنتخابات، والغريب أن عددا 
من حزبه كانوا متعاطفين معه، 
وهم على علـــــــــم بتهّوره وتقلب 
للصين  العداوة  وشنه  مزاجه، 
وألوربا، وٕايـــــــــران، وتخليه عن 
منظمات دولية كثيرة، وزعمه 
جدارا  وبنائه  أوال»  «أمريـــــــــكا 

على حدود المكسيك، وعدوانه 
على فلسطين، وعقد صفقات 
المطبعين،  العرب  بعض  مع 
فلســـــــــطين  وصدقتـــــــــه ألرض 
ناتنياهو،  والفاسد  للصهاينة، 
قـــــــــام بعمل تاريخي  ظانا أنه 
وثائق،  يوقع  وكان  يمجـــــــــده، 
ويجمع الناس لالحتفال بذلك 
كله، كأنه هو الحاكم، لمصير 
العالم كله، وقرر نقل سفارته 
إلـــــــــى القـــــــــدس عدوانـــــــــا على 
بال هوادة  المسلمين  مقدسات 
كأنه فرعون هذا العصر، فكان 
الخائبين في  من الخاســـــــــرين 
على  أصّر  ولكنه  االنتخاب، 
الحكم، كأنه عهدة  البقاء في 
الجزائر،  في  خامســـــــــة عندنا 
فأصبحـــــــــت أمريكا من أســـــــــوٕا 
ما يقع فـــــــــي العالم الثالث من 
حّب التسلط، وعدم االعتراف 
بالهزيمـــــــــة، إنه جنـــــــــون، وأي 

جنون، وفساد ومنكر.
ويـــــــــدل هذا أيضـــــــــا على عدم 
وعي الشـــــــــعب األمريكي من 

الذين اتبعـــــــــوه، وآمنوا به دون 
وعي بمزاجـــــــــه المتقلب، كأنه 
حرباء كل يـــــــــوم هو في لون 
وشؤون مضطربة، وسلوك ال 

منطق له وال عقل.
عالمـــــــــات  مـــــــــن  هـــــــــذا  إن 
هـــــــــذه اإلمبراطورية  انقســـــــــام 
كما  وانحدارهـــــــــا  األمريكيـــــــــة 
الرومانية،  لإلمبراطورية  وقع 
والفارســـــــــية، لمـــــــــا أصابهـــــــــم 
من  شـــــــــنوا  وبما  االنقســـــــــام، 
الحروب، وارتكبوا من المظالم 
فدّمروا أنفسهم، وأتاهم اهللا من 
حيث لم يحتسبوا، فذهبوا غبارا 
في التاريخ، وأصبحوا أثرا بعد 
عين فكانوا من الهالكين، وهذا 
مصير الظالمين المفســـــــــدين 
ومصيـــــــــر  التاريـــــــــخ،  فـــــــــي 
أتباعهـــــــــم، وأذنابهم، ولكن ما 
السياســـــــــيين  يزال في عقالء 
الديمقراطيين  مـــــــــن  حكمـــــــــة 
الذيـــــــــن يدافعون عـــــــــن القيم، 
والدســـــــــتور، ويكافحـــــــــون من 
أجل إســـــــــكات تلك األصوات 

الناشـــــــــزة والصعاليـــــــــك الذين 
فقـــــــــدوا عقولهـــــــــم، واتبعوا كل 
خّتال،  فاتـــــــــن  كذاب،  ناعق 
معتـــــــــٍد أثيم، ُعتـــــــــلٍّ بعد ذلك 

زنيم، هّماز مهين.
لقـــــــــد ولـــــــــدت أمريـــــــــكا رجاال 
عظاما، بنوا أسسا للديمقراطية 
جعلتهم  وقيمـــــــــا  صحيحـــــــــة، 
العالم،  هـــــــــذا  في  يتقدمـــــــــون 
وتكون لهم الكلمة، والســـــــــيادة 
على العالم، فجاء هذا الظلوم 
الغشوم فأشاع الفساد، وسعى 
إلى الخـــــــــراب، وعبد الدوالر، 
فال شأن له إال نفسه ورعاية 
الصهاينـــــــــة، والتســـــــــلط على 
الشعب الفلسطيني الضعيف، 
وٕاصـــــــــدار القـــــــــرارات، لينهب 
الصهاينة أرض فلسطين في 
الغربية،  والضفـــــــــة  األغوار، 
شـــــــــيطان  إنـــــــــه  والجـــــــــوالن، 
األبالسة،  وٕابليس  الشياطين، 
ولكنـــــــــه خاب ســـــــــعيه، وخبا 
أمله، فكان من الخاســـــــــرين، 

والحمد هللا رب العالمين.
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ــادى األولى  ــوم اخلميس 23 جم قام ي
ــوان 2021م  ـــ املوافق لـ 07 ج 1442ه
ــوم  ــيخ الدكتور عبد الرزاق قس الش
ــلمني  ــة العلماء املس ــس جمعي رئي
ــاتذة:  ــه وهم األس ــق ل ــد املراف والوف
ــب االول  ــار طالبي النائ ــور عم الدكت
ــال  ــتاذ كم ــة، واألس ــس اجلمعي لرئي
بوسنة االمني العام جلمعية العلماء، 
والدكتور فاروق الصائم عضو املكتب 
ــة، بزيارة  ــة التربي ــي رئيس جلن الوطن
ــوزارة التعليم العالي حيث كان في  ل
استقبالهم مبقر الوزارة وزير التعليم 
ــث العلمي عبد الباقي  العالي والبح
ــذا اللقاء،  ــث خصص ه ــن زيان، حي ب
لتناول سبل تطوير التعاون في مجال 
ــة التظاهرات  ــث العلمي وإقام البح
ــة  الثقافي ــاطات  والنش ــة  العلمي
العلوم  ــي  ف ــن  والتكوي ــالمية،  اإلس

اإلسالمية. 
وقد أبدى السيد وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، 
ــون ومرافقة  ــد الع ــدّ ي ــتعداده مل اس
ــلمني اجلزائريني  جمعية العلماء املس
اخملتلفة،  ــا  وبرامجه ــاطاتها  في نش
وقد أصدرت الوزارة بيانا حول موضوع 
اللقاء، الذي جرى في جوِّ وديّ وأخوي، 
ــاط التي أدرجت  ــرزت فيه أهم النق أب

في هذا اللقاء. 
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