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ودعت اإلنســــــانية، منذ أيام، العام الميالدي الجديد، ودعته 
بالحسرات والزفرات، وبالدموع واللوعة في الضلوع. كان عام 
النكبات، والجائحات ففيها فقدنا اآلالف من الطيبين، وابتلينا 
بإصابات العديد من الماليين، لذلك شيعناه ولم نأسف عليه، 
ــــــم نذرف دمعة بين يديه، كان حقا نذير شــــــؤم، أذاقنا كل  ول
ــــــام المنصرم، عنوان  أنواع المرض والســــــقم. وكما كان الع

البالء والعناء، فلم يستحق منا إال تنفس الصعداء...
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ــة مفكرة  ــام قليل ــدرت منذ أي ص
ــلمني  املس ــاء  العلم ــة  جمعي
1442ه/2021م،  ــام  لع ــني  اجلزائري
ــيبة حوت معلومات  في حلّة قش
ــة هامة عن تاريخ جمعية  تاريخي
ــأتها وإلى يومنا  العلماء منذ نش

هذا. 
ــى  يرج ــتعالم  واالس ــب  للطل
االتصال مبقر اجلمعية أو االتصال 

على األرقام التالية:
021495267/021233373
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نحن بشر نخطئ وُنِصيُب، ولكل منا من 
الخير ومن الشر َنِصيٌب، وكلنا أصحاب 
ذنوب وخطايا، وليـــــــــس منا معصوم من 
الزلل، ولكن الرَّاِئَد ال َيْكِذُب َأْهَلُه، والواعظ 
يتعـــــــــظ قبـــــــــل أن يعظ، والذيـــــــــن يتبوؤون 
المواقع الريادّية العاّمة ال يليق بهم الكذب 
والنفاق، فهـــــــــذه المناصب ومثلها  تجعل 
الخامل مشهورًا، والخفّي معلًنا، والمستور 

مكشوًفا ُمشاًعا.
وحينئذ تفقد الثقة، ويكون التأثير ســـــــــلبيا 

تربويا واجتماعيا.
 ومن الحكـــــــــام، كما مـــــــــن الرعية، وكما 
من العلماء من يجعل الدين ســـــــــتارًا لبلوغ 
أغراضـــــــــه، ونيل أطماعه، غير مبال بما 
يتركه من أثر ســـــــــيئ، وهذه الفئة ضررها 

شديد على الدين والمجتمع.
أمـــــــــا يعلم هـــــــــؤالء أن منزلـــــــــة الحاكم من 
الرعية كمنزلة األب من أوالده، وأن منزلة 
الواعظ من الموعوظ كمنزلة المداوى من 
الطبيـــــــــب، وهل تعلم الرعيـــــــــة بتفلتها من 
الشرع، وبعدها عن النظام مقدار الضرر 
الذي توقع في نفوس المخالفين من األمم 
األخرى؟ أليس مـــــــــن حقهم أن يقولوا: َلْو 

َكاَن ِديُنُهْم َخْيرًا َما َسَبُقوَنا ِإَلْيِه.
ماذا لـــــــــو اكتشف األبناء كـــــــــذب اآلباء، 
وكشـــــــــف المرضى كـــــــــذب األطباء، هل 

تظنون ثقة تبقى؟
ومـــــــــن «حق الواعـــــــــظ أن يتعظ ثم يعظ، 
ـــــــــر، ويهتدي ثم يهدي،  وُيبصـــــــــر ثم ُيَبصِّ
وال يكون كدفتر يفيد وال يستفيد، وكمَسّن 
(الَحَجُر الِذي ُيَســـــــــنُّ َعَلْيِه الًحِديُد) يشحذ 
وال يقطـــــــــع... ويجـــــــــب أن ال يجرح مقاله 
بفعاله، وال يكذب لسانه بحاله» [الذريعة 
إلى مكارم الشريعة للراغب األصفهاني].

في القصة عبرة:
روي أن حمزة بن بيض الحنفي (من شعراء 
الدولة األموية كوفـــــــــي وهو شاعر مجيد 
ســـــــــائر القول، كثير المجون والخالعة) 
أراد أن يســـــــــافر إلى الشام فأودع نصف 
مالـــــــــه عند إمام القريـــــــــة، وأودع النصف 
اآلخر عند بائع نبيذ، وخرج إلى وجهته، 
ثم عاد بعد ذلك وذهب إلى اإلمام وطلب 
أمانته، فجحد هذا المرائي أن يكون أودع 
عنده ماال، وطرده، وكان قد بنى بالمال 
بيتـــــــــا، وتزوج، فذهب ابن بيض إلى بائع 
النبيـــــــــذ، فأعطاه ماله لـــــــــم ينقص درهما 

واحدا، فقال:
أال يغرنَك ذو سجدٍة      

يظلُّ بها دائمًا َيخدُع   
كأنَّ بجبهتِه ُجلَبًة             

ُيسبُِّح طورًا ويسترجُع  
....

ُجوُد    ثالثوَن ألفًا حواها السُّ
فليَست إلى أهلها َترجُع  

َبَنى الداَر من غيَر ما ماِلِه     
فأصبَح في دارِه َيرَتُع  

مهاِئُر من ماِلِهم قد ُحِرمَن   
ُظلما فهم ُسٌغ ُجوَُّع  

وأدى أبو الكاِس ما عنَدُه     
وما ُكنُت في َرّدَها أطَمُع.  
القصة رواها صاحـــــــــب كتاب األغاني، 
ورواهـــــــــا ياقـــــــــوت الحمـــــــــوي فـــــــــي معجم 

األدباء.

@Ü‘€@äö®@Nc

äˆbñj€a@Â�Ó« ‚2021@@Ô–„bu@@23@M@17@@@@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@ÚÓ„br€a@ÙÖb∫@09@M@03@@ZÜ��y˛a
العدد:
1047

جّف المداُد فصاغ األحرَف  الّلهُب     
ما للقراطيسِ من جدوى وال الكُتُب  
فالنثُر في أعين األعداء قد ُنِثرا           
عُر أضحى وفي أوزانه العطُب والشِّ  
هذا نفمبر في األّيام نذكرُه                      
لّله في خلقه أّياُم ُتحتسُب  
قد قام يخطُب واألوراُس منبرُه                
وللِعدا في صداُه الموُت والرّهُب  
والونشريس له َساٌح وجرجرٌة              
َعُب ُذرَى الجباِل كذا الصحراُء والشِّ  
بالُجرِف قامت على تقوى لنا   ُصرٌُح        
وانهار من ُجرف هارٍ  به الكذُب 1   
والح للّنصر نوٌر طالما احتجَبا                 
إّن الشموس بظل الغيم تحتجُب  
فالحق حقٌّ وٕان مال الزمان به            
ال بّد يوما برغم الظلم ينتصُب  
والمزن حّتى وٕان شّح الغمام بِه             
ال بّد يوًما بماء النصر ينسكب  
هي الجزائُر ال أرَضى بها بدال         

إذ ليس يعدلها ِتبٌر وال ذهُب   

يا ُدرًّة في جبيِن الّدهر ماثلًة          
وكوكًبا في َسَماِء المجِد ُيرتقُب  
يا ثورًة ِلُجيوِش الُظلم قاهرًة                   
فالّدين منتصٌر والكفر ينتِحُب  
َفُدمِت ما دامِت الدنيا معّززًة                 
ودام شعبِك لإلسالم ينتسُب  
شعٌب الجزائر واإلسالُم وّحدُه               
ما عاد يعنيِه من مازيُغ والعرُب ؟  
في كّل شبٍر له نصٌر وملحمٌة               
في كّل ركٍن له للمجِد ُمكَتتُب  
َأْعَالُه بالّنصر ربٌّ كان ناصرُه2           
بالّدين أكرُم من يُعطي  ومن َيهُب  
عر أو في النَّثر يا وطِني        ما عاد في الشِّ
من بعِد مدحَك ما أرجوُه أو أَرُب  
ففي رُباَك يطيُر الحرُف من فرٍح              
عر واألدُب وفي هواَك يطيُب الشَّ  

ــــــــــــــــــــــ
1 الجرف: إشارة إلـــــــــى معركة الجرف 
الشهيـــــــــرة، وعبارة"جرف هـــــــــار" اقتباس 
ــــــَس ُبْنَياَنُه  من قوله تعالى: {َأَفَمْن َأسَّ
ــــــَن الّلِه َوِرْضوَاٍن َخْيٌر َأم  َعَلى َتْقَوى ِم
ــــــَس ُبْنَياَنُه َعَلَى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر  ْن َأسَّ مَّ
َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنََّم وَالّلُه َال َيْهِدي 

اِلِميَن } [التوبة: 109] اْلَقْوَم الظَّ
2 إشارة إلى قوله تعالى: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
ــــــوا ِإن َتنُصُروا اللََّه َينُصْرُكْم َوُيَثبِّْت  آَمُن

َأْقَداَمُكْم }محمد7}.

Zè���iby@Û����–�ñfl@Ü��‡™
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فجعت جاليتنا المســـــــــلمة في أوروبا 
كغيرها في دول مغربنا اإلســـــــــالمي 
بخبر وفاة زميلنا األخ العزيز المفكر 
التونســـــــــي الدكتور محمد المستيري 
بعد اصابته أخيـــــــــرا بمرض كورونا 
اللعين، و الدكتور المستيري تعرفنا 
عليه منـــــــــذ عقود لما كان مقيما في 
فرنسا أين اكتشفنا علمه و نبل خلقه 
خاصة في الندوات و المؤتمرات، و 
آخر لقاءنا به منذ بضعة سنوات لما 
أشرف على جناح "المعهد العالمي 
للفكر اإلسالمي"، بالمعرض الدولي 
لكتاب بجنيف، بسويسرا، حيث دارت 
بيننا نقاشات حول وضع المسلمين 
في الغرب و رســـــــــالة المسلم عموما 
و همـــــــــوم الداعية خصوصل، ويعد 
الدكتور محمد المستيري من مفكرينا 
المعاصرين الوســـــــــطيين المشتغلين 
بقضايا التجديد والمستقبل اإلسالمي 
وكان -رحمه اهللا- بعد تخرجه من 
جامعة الزيتونة، قد واصل دراساته 
العليا في جامعة السوربون بباريس 
حيث نال دبلوم الماجستير ثم شهادة 
الدكتوراه في الفلسفة اإلسالمية في 
سنة 1994، وعمل بعد ذلك مديرا 
لمركز الدراسات الحضارية بباريس، 
ورئيـــــــــس تحرير مجلتها "رؤى"، كما 
شغل مديـــــــــر مكتب المعهد العالمي 

للفكر اإلسالمي بباريس، أين صقل 
مواهبه الفكرية، في هذه المؤسســـــــــة 
الرائدة  المتميزة في البحث التربوي 
والتي ينصب اهتمامها الرئيسي على 
إجراء البحوث القائمة على االرتقاء 
بالتعليـــــــــم في المجتمعات المســـــــــلم، 

ثـــــــــم تعميم نتائج هـــــــــذه البحوث 
والترجمة  النشـــــــــر  خـــــــــالل  من 
والتدريس والتوصيات السياسية 
العامة والمشاركة االستراتيجية، 
بحيث كـــــــــان والزال هذا المعهد 
العالمي الذي مقره الرئيسي في 
واشنطن بأمريكا، مســـــــــتقال عن 
والتوجهات  المحلية  السياســـــــــة 
األيديولوجي.  والتحيز  الحزبية 
وللمعهـــــــــد روابـــــــــط تعـــــــــاون مع 
بعض المؤسســـــــــات والمنظمات 
فـــــــــي عـــــــــدد مـــــــــن العواصم في 
جميع أنحـــــــــاء العالم، من أجل 
منها  أنشطتـــــــــه وبرامجه،  تنفيذ 

الفرنســـــــــية باريس، حيث  العاصمة 
تولى المرحوم رئاسة مكتب المعهد 

العالمي للفكر هناك. 
اإلســـــــــالمية  المكتبة  المرحوم  أثرى 
نوعيـــــــــة عديدة  بمؤلفـــــــــات وبحوث 
العربيـــــــــة  الثـــــــــالث:  باللغـــــــــات 
منهـــــــــا  واالنجليزيـــــــــة،  والفرنســـــــــية 
التأصيل  الخصوص:"جـــــــــدل  على 
اإلســـــــــالمي"  الفكر  في  والمعاصرة 
و"تجديد علم الكالم.. في تأســـــــــيس 
عقالنيـــــــــة دينية معاصـــــــــرة" و"البعد 

الحضاري لهجـــــــــرة الكفاءات"، كما 
أشـــــــــرف على عدة كتـــــــــب جماعية 
واالعتراف".  "التنـــــــــوع  كتاب  منها: 
بحيث تركز بحوثه فـــــــــي أهم كتبه 
علـــــــــى: جوهـــــــــر الخلل فـــــــــي الفكر 
اإلســـــــــالمي المعاصر هو االفتقار 

للرؤيـــــــــة الكلية التـــــــــي تمنحه القدرة 
على إدراك المشكـــــــــالت المعاصرة 
- كمـــــــــا يرى أيضا بأن إنكار الفكر 
الكلية  المعرفية  اإلسالمي ألصوله 
يؤدي إلى اغتراب البعد اإلنســـــــــاني 

الذي يتميز به. 
- وٕان التحـــــــــدي المطـــــــــروح علـــــــــى 
المهمومين بقضايا الفكر اإلسالمي 
يســـــــــتهدف تحويل أصول الدين إلى 
أصول للحياة، وغيرها من األفكار 

الحضارية المتميزة. 

ورغم العيـــــــــش الرغيد في أوروبا إّال 
أّنـــــــــه فضل العودة لبـــــــــالده مع أول 
فرصـــــــــة انفتاح سياســـــــــي في تونس 
وسقوط الرئيس بن علي وحاشيته، 
حيث عاد المرحوم الى مسقط رأسه 
في تونس الشقيقة، ليشتغ كأســـــــــتاذ 
بقسم أصول الدين بجامعة الزيتونة، 
ولم تستهويه فرنسا والغرب بمادياته 
وحرياته، ففضل العودة لخدمة دينه 
ووطنه كمـــــــــا أبقى شعرة معاوية مع 
الخارجمدّرسا أيضا كأستاذ زائر في 
العديد مـــــــــن الجامعات في المغرب 

الشقيق وماليزيا وبلجيكا..
وبهـــــــــذه المناســـــــــبة األليمـــــــــة تضرع 
إخوانه في كل من اتحاد الجمعيات 
اإلســـــــــالمية في أوروبـــــــــا والمجلس 
العلمـــــــــي لمؤسســـــــــة " الســـــــــننية " و 
"جمعيـــــــــة الشيخ بوزوز في جنيف"، 
إلى اهللا ســـــــــبحانه وتعالى بأن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل كل 
مـــــــــا قدمه وحققه لألمة اإلســـــــــالمية 
واإلنســـــــــانية قاطبـــــــــة مـــــــــن منجزات 
في موازين أعمالـــــــــه الصالحة وأن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته 
ورضوانه ويعلـــــــــي مراتبه في جنات 
النعيم، ويلحقـــــــــه بعباده الصالحين، 
وأن يـــــــــرزق أهله وذويـــــــــه و طلبته 

الصبر والسلوان. 
اللهم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده. 
والحمد هللا على ما أعطى وعلى ما 
أخذ، و"إنا هللا و إنا إليه راجعون". 
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أطلـــــــــق مصـــــــــرف الســـــــــالم-
الجزائر، خدمة جديدة للراغبين 
 LPA في شراء مسكن بصيغة
، تحت مسمى ”شركة ملك“، 
علـــــــــى أن تصل مدة تســـــــــديد 

القرض إلى 25 سنة.   
ويقترح مصرف الســـــــــالم على 
الراغبيـــــــــن في شراء مســـــــــكن 
بصيغـــــــــة  LPA، تمويال عن 
طريق الصيغة الموافقة لمبادئ 

الشريعة اإلسالمية.
وتكون الملكيـــــــــة مشتركة بين 
الزبون وبين مصرف السالم-
الجزائر (البنك)، على أن يؤجر 
المصرف حصته الشائعة في 
بالتمليك، على  تنتهي  الشركة 
تصل مدة اإليجـــــــــار إلى 25 

عاما عند آخر قسط.
في  الراغب  الزبون  ويســـــــــتفيد 
الحصـــــــــول علـــــــــى خدمة ”دار 
فتح حســـــــــاب  الســـــــــالم“ من، 
مجاني، بطاقـــــــــة الدفع ”آمنة“ 
غيـــــــــر محدودة، خدمـــــــــة الدفع 
عبر االنترنـــــــــت بطاقة ودفتر 
التوفيـــــــــر ”أمنيتـــــــــي“ لالدخار 

األموال.

ووضع بنك الســـــــــالم شروطا 
لالستفادة من هذه الخدمة، من 
بينها أن يكون سن المستفيد ما 
بين 18 و 70 سنة تاريخ آخر 
قسط مدفوع، أن يكون موظفا، 
صاحـــــــــب مهنة حرة، تاجر أو 
صاحب دخل ثابت، أن يكون 
دخله الشهـــــــــري ثابتا ومنتظما 
في حـــــــــدود 40 ألف دينار أو 
أكثر، فيما ال تقل مســـــــــاهمة 
الزبون في الشراكة عن 30% 

من قيمة المسكن.
وأوضـــــــــح البنـــــــــك إن صيغـــــــــة 
المصرف  لـــــــــدى  المشاركـــــــــة 
على أســـــــــاس شركـــــــــة الملك، 
هي صيغة يقـــــــــوم من خاللها 
المصـــــــــرف بنـــــــــاءا على طلب 
المتعامل بمشاركته في شراء أو 
تملك عقار فيكون لكل منهما 
حصة شائعة في ملكيته وعلى 
أساسه يقوم المصرف بإيجار 
هـــــــــذه الحصة إلـــــــــى المتعامل 
إجارة منتهية بالتمليك أو البيع 
التدريجي لها من خالل عقود 

بيع متتالية.
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وكمـــــــــا كان العام المنصـــــــــرم، عنوان 
البالء والعناء، فلم يســـــــــتحق منا إال 
تنفـــــــــس الصعـــــــــداء، ها هـــــــــو العالم 
السياســـــــــي، يودع هو اآلخر، ظاهرة 
سياسية، طالما جثمت على القلوب، 
وعبثت بمصائـــــــــر الشعوب، وهددت 

بشن الحروب.
إنه الرئيس األمريكي غير المرغوب 
الذي عاث فســـــــــادا في كل الدروب، 
وعالج كل قضايا المضطهد المغلوب 
بمنطقـــــــــه المقلوب، فمـــــــــا بكت عليه 
الســـــــــماء أو األرض، وٕانمـــــــــا شيعـــــــــه 
الجميع بنظرات االحتقار، وبمختلف 

عبارات العار والشنار.
وٕاذ تستقبل اإلنسانية العام الميالدي 
الجديـــــــــد، وكلها أمل، فـــــــــي أن تشهد 
أيامه نهاية الجائحة، وبؤس البشرية 
النائحـــــــــة فانه يأمل بالمثل، أن يكون 
البيت األبيض،  إلـــــــــى  الجديد  القادم 
عامل أمل، وحســـــــــن عمـــــــــل، فعالمنا 
اليـــــــــوم وخاصة المســـــــــلم منه، يحمل 
أثارا سياسية بالغة، أثخنته بالجراح، 

وكيلته باألتراح.
 فهل يملـــــــــك الوافد الجديد إلى البيت 
األبيـــــــــض األمريكي مـــــــــن الشجاعة 
الوطنية األمريكية،  السياســـــــــية ومن 
ومـــــــــن الواقعية اإلنســـــــــانية ما يؤهله 
إلزالـــــــــة أثار العدوان؟ هل يســـــــــتطيع 
الرئيس جو بايدن أن يمحو بجرة قلم، 
عدوانيه ترامب بنقل عاصمة الكيان 
الصهيونـــــــــي إلى القـــــــــدس المصان، 
ويلغي القرار التعســـــــــفي الجائر بضم 
الجوالن، ويعيد التوازن في سياســـــــــة 
أمريكا في جميع البلدان، فيكف عن 
مساندة الظلم والطغيان واالصطفاف 
الدولي وحقوق  القانـــــــــون  إلى جانب 

اإلنسان في كل مكان.
 انـــــــــه إن فعـــــــــل الرئيـــــــــس األمريكي 
المنتخب ذلك، سيجعل العالم يتنفس 
الصعـــــــــداء، ويمحو عن بـــــــــالده، ما 
شوهها به ســـــــــلفه من صلف وعنف، 

وبلطجة واعتداء.
 فقد كانت أمريكا، بالرغم من بعض 
مظاهر العـــــــــداء، التي أقدمت عليها 

في فلسطين، والشام، والعراق، وٕايران، 
كانت تحاول العمل بمبدإ شعرة معاوية 
مع الشعوب العربية اإلسالمية، فتلوح 
بمصطلحات التسوية، وحل الدولتين 
للقضية الفلسطينية، وصيانة الحقوق 

والقوانين الدولية.
 فأين نحن اليوم، مع سياسة الرئيس 
المخلوع، من هـــــــــذه الشعارات كلها؟ 
لـــــــــم يكتـــــــــف الرئيس ترامـــــــــب، بنهب 
العربية، والتستر على  البلدان  أموال 
التعسف، والدوس على أبسط الحقوق 
اإلنسانية، بل تعدى ذلك إلى الدوس 
على حقـــــــــوق شعوبنا، فأعطى، وهو 
الذي ال يملك في أي مكان، أعطى 

لمن ال يستحق في كل مكان.
 وحدث كل هذا في غفلة من بعض 
الساســـــــــة األمريكييـــــــــن، وبتواطئ من 

بعض الساسة اآلخرين.
 أطفـــــــــأت أضواء أمريكا يد اهللا العلية 
بعـــــــــد أن كانت حمى النـــــــــور ورمز 
البشريـــــــــة، ومع االعتـــــــــذار للمرحوم 
قـــــــــال هذا  الشاعـــــــــر المصري الذي 
الشعـــــــــر في حق فرنســـــــــا، يوم كانت 
تعيث –بقمعها- فسادا في الجزائر، 
فـــــــــان هذا الشعر ينطبـــــــــق اليوم على 
أمريكـــــــــا التي تدعى أنها رمز «العالم 
الديمقراطية  وعنـــــــــوان  المتحضـــــــــر» 

السياسية.
 وها نحـــــــــن «قد عشنـــــــــا وشفنا» ما 
أقدمت عليه، عصابات البلطجة من 
هجوم على الكونغرس األمريكي، وما 
أحدثـــــــــوا من ضحايـــــــــا، وكل ذلك في 
الرئيس  النهار، وبمباركة من  وضح 
المخلوع؛ أال يدل هذا على الســـــــــلب 
بعد العطاء؟ أال يمثل اســـــــــتجابة من 

اهللا لدعاء المستضعفين الضعفاء؟
 إن ما عشناه في الملحمة األمريكية، 
منـــــــــذ إعالن نتائـــــــــج االنتخابات إلى 
الهجوم على أعلى المؤسسات، لنذير 
الشـــــــــؤم، بأن عهد الجزر قد حل بعد 

عهد المد.
 كما أن ما حدث ألمريكا، ولرئيسها 
المنتهيـــــــــة عهدته ، لـــــــــدروس لعالمنا 
العربي يجب أن يستخلصها األمراء، 

والعلماء، والضعفاء في كل مكان.
 ومن ذلك إن االســـــــــتقواء بالفرد على 
الشعب،  أيا كان هذا الفرد، لهو أمر 
محكوم بفشله مهما طال زمنه، وقُدم 

أمده.
 كمـــــــــا أن الحاكم الذي  يريد لنفســـــــــه 
البقاء عليه أن يتحصن بالعدل، وأن 
يتخلى عن كل أنواع الظلم، إذا أراد 

أن يستتب له األمن، وكما قيل:
 فالعدل أقوى جيش 

واألمن أهنأ عيش  
 وان من انعكاسات ما حدث ويحدث 
في أمريكـــــــــا، محاولة الحكام  العرب 
استعادة أمور سيادتهم، وسل أيديهم 

من أيدي األعداء.
 فمحاولة المصالحة الخليجية وٕاعادة 
العالقـــــــــات وفتح الحـــــــــدود، والقضاء 
على كل أنواع الجفاء والصدود، لهي 

خطوة في الطريق الصحيح.
 لكن ما بقي تحقيقه، لتأكيد المصالحة 
بين الحكـــــــــام والشعوب، هـــــــــو إلغاء 
عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، 
فتلك لعنة لن يغفرها اهللا، وال التاريخ، 
كما أن فتح مناخ الحرية، والعدل بين 
الرعية، وٕاطالق سراح المظلومين من 
العلماء وذوي الفكر والرأي وحســـــــــني 
الطريق  هـــــــــو مما ســـــــــيعبد  الطوية، 
أمام الحكـــــــــام، ويعيد الحب، والوئام، 

والسالم، إلى كل األنام.
إن الشعوب العربية واإلسالمية تتطلع 
كلها، في بداية هذا العام الجديد، وهذا 
الوافد، في ظل االنتخاب المفيد، إنها 
تتطلع إلى أن يبزغ من ظالم وظالمية 
العـــــــــام الغابر، والرئيس العابر، فجر 
جديد لإلنســـــــــانية تمسح فيه جراحها، 

وتتجاوز أتراحها، وتنسى نواحها.
 إننـــــــــا بالرغم، من كل ما عانيناه من 
الســـــــــالفين وبالرغم من كل ما يحيط 
بنا مـــــــــن يأس وٕاحباط، نظل متفائلين 
بأن نتنفس الصعداء، فنتسلح باألمل 
والرجاء، ونودع سنوات اليأس والبالء، 
فيعم اإلخاء و الرخاء، ويسود الحب 

والنماء، وما ذلك على اهللا بعزيز.
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ــرة إلعالمية، غيّب  غيب املوت، على حني غفلة، وجهل من األس
 ،«Êb‰Ó«» املعروف بـ@âb‡«@ÒÎ˝« ،اإلعالمي املتميز ابن مدينة باتنة
ــان فقد كان صاحب العمود الالذع في جريدة  وملن ال يعرف عين
ــع الوطن آنذاك في مختلف  ــعب، وكان عموده صورة لواق الش

مجاالته.
ــوب، بذكائه الوقاد، وقدرته الفائقة  ويتميز هذا اإلعالمي املوه
على رصد األحداث، وشجاعته النادرة في نقد الصور السلبية 

مهما يكن صاحبها.
ــؤولني  وقد جلب له هذا التميز النقدي غضب الكثير من املس

آنذاك، مما جر عليه املنع من الكتابة، واحلكم عليه باالنزواء.

ــة عرف عالوة عمار،  ــب هذه املوهبة اإلعالمية اخلصب وإلى جان
ــه، يالحقني بضرورة النهي  ــه، وتدينه املعتدل، مما جعل بوطنيت
ــا، معلقا األمل على جمعية  ــن املنكر، متى بدا له ذلك ممكن ع

العلماء، بوصفه لها احلامية لثوابت الوطن واألمة.
وإذ يغيب «عينان» عن عاملنا اليوم، حتت وطأة هذا الوباء الفتاك، 

وباء كورونا، فإنه يترك في القلب لوعة، وفي العني دمعة.
ــكنه  رحم اهللا «عينان» وألهم ذويه وأحباءه الصبر عليه، وأس

فسيح جناته، وإنا لفراقك يا عالوة حملزونون.

‚Ïé”@÷aãä€a@Üj«@NÖNc
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 |jïc الخامــــــس ــــــي  األمريك ــــــس  الرئي
ــــــه  ــــــة واليت ــــــون  المنتهي واألربع
ــــــس يخضع لمحاكمتين  دونالد ترامب أول رئي
في  الكونغرس خالل عهدته الرئاســــــية، ومن 
ــــــك أول رئيس أمريكي  المرجح  أن يكون كذل
يمنع بحكم القانون من الترشــــــح أو تولي أي 
منصب سياسي في الواليات المتحدة األمريكية 

لبقية حياته.
المرحلة األولى من محاكمة ترامب تمت بنجاح 
حيـــــــــث صوتت أغلبية مجلـــــــــس النواب يوم 13 
جانفـــــــــي األربعـــــــــاء 2021 على مطلـــــــــب إدانة 
الرئيس األمريكي بالتحريض على اقتحام مبنى 
الكونغرس فـــــــــي انتظار تصويت مجلس الشيوخ 
على إدانة دونالد ترامب، مما سيؤدي إلى عزله 
من منصبه الرئاســـــــــي، وجـــــــــاء تصويت مجلس 
النواب بعد مرور أســـــــــبوع واحد على «األربعاء 
األســـــــــود» (6 جانفي) الذي شهد  اقتحام مبنى 
الكونغـــــــــرس لمنع التصديق علـــــــــى فوز الرئيس 
المنتخـــــــــب جـــــــــو بايـــــــــدن، من طـــــــــرف أنصار 
ترامب الذين أطلق عليهـــــــــم النائب الديمقراطي 
عـــــــــن والية كاليفورنيا، إريك ســـــــــوالويل تســـــــــمية 
«عصابـــــــــة كلوكس كالن».  وهي منظمة تؤمن 
بتفوق العرق االبيض، كانت تمارس طقوســـــــــها 
للسود واالستمتاع  المشانق  بتنصيب  اإلجرامية 
بحرقهم أحياء، ظهرت هذه العصابة العنصرية 
المجرمة  ألول مرة في جنوب الواليات المتحدة  
في والية (تينيســـــــــي) في دسمبر1865 على يد 
ســـــــــتة ضباط ســـــــــابقين في الجيش الكونفدرالي 
وجعلت هدفهـــــــــا معارضة تحريـــــــــر العبيد التي 
حدثـــــــــت عقب الحـــــــــرب األهليـــــــــة األمريكية، ثم 
عادت للظهور مرة ثانية ســـــــــنة 1915، وبلغت 
ذروة قوتها وانتشارها فـــــــــي عقد العشرينات من 
القرن الماضي حيث ضمت حوالي %15 من 

التعداد الرسمي للســـــــــكان في الواليات المتحدة. 
(6 ماليين شخص) وانخفض تعدادها في سنة 
1974 إلى أقل من ألفي شخص، ولكنها عادت 
إلى النمـــــــــو بعد انتخاب دونالد ترامب لرئاســـــــــة 

الواليات المتحدة األمريكية.
بعد مصادقـــــــــة مجلس النواب علـــــــــى إجراءات 
عـــــــــزل دونالد ترامب، وموافقـــــــــة عدد من النواب 
الجمهوريين على مقترح العزل، اصبح ســـــــــيف 
القانـــــــــون يقترب من رأس دونالد ترامب الذي بدأ 
يتصـــــــــرف كغريق يبحث عن أيـــــــــة قشة يتشبث 
بها ويحـــــــــاول الظهـــــــــور بمظهـــــــــر الداعي إلى 
احترام القانـــــــــون والباحث عن التهدئة والتصالح  
والرافـــــــــض ألعمال الشغـــــــــب والتخريب، والنادم 
على ما حدث مـــــــــن تخريب قائال: إن «ماليين 
األمريكيين شاهـــــــــدوا األروقة الحكومية تتعرض 
للتخريـــــــــب» وأصبـــــــــح يصف مقتحمـــــــــي مبنى 

الكونغرس «بالرعاع والغوغاء».
أولئك الرعاع والغوغاء كان دونالد ترامب يصفهم 
عشية الهجوم على مبنى الكابتول «باألمريكيين 
الوطنيين الذين ســـــــــيكون صوتهـــــــــم عظيما جدا 
في المســـــــــتقبل ولن يتم التقليل من احترامهم أو 
معاملتهم بطريقة غير عادلة بأي شكل». وفي 
المقابل كان يصب جام غضبه على نائبه مايك 
بنس الذي رفض االنصياع ألوامره بقلب نتائج 
االنتخابات لصالحه، ويصفه بالجبان قائال: «لم 
تكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب 
القيام به لحماية بلدنا ودستورنا». هذا التحريض 
جعل أنصار ترامب يتوعدون مايك بنس بالشنق، 
وربما كانوا سينفذون وعيدهم لو لم تسارع أجهزة 
األمن إلى تهريبـــــــــه قبل اقتحام مبنى الكونغرس 
وكشفت التحقيقات أن أحد مقتحمي الكونغرس 
ترك ملحوظة مكتوبة لبنس يحذر فيها من «أنها 
مجرد مسألة وقت. العدالة قادمة». وكان دونالد 
ترامب يرفض االســـــــــتماع إلى نصائح مساعديه 
مـــــــــن القادة الجمهوريين الذين طالبوه باالعتراف 
بنتائج االنتخابـــــــــات  ويعتبرهم بأنهم «ضعفاء»  
و«مثيرون للشفقة». كان واثقا بأن أنصاره الذين 
حرضهم على اقتحـــــــــام الكونغرس قادرون على 
إيقاف ما أسماه «سرقة االنتخابات» وظل يردد: 

«لن نستسلم أبدا ولن نعترف بالهزيمة».
حتى قبل إجـــــــــراء االنتخابات كان دونالد ترامب 

يهدد الجميع بقـــــــــوة أنصاره وقدرتهم على تنظيم 
مظاهـــــــــرات كبيرة للضغط علـــــــــى خصومه، فقد 
غّرد على تويتر يوم 19 ديسمبر2020 قائال: 
«مظاهرات كبيرة فـــــــــي واشنطن يوم 6 يناير.. 

كونوا هناك، المظاهرات ستكون جامحة».
بعد اقتحام الكونغرس في 6جانفي 2021 كشفت 
التحقيقات األمنيـــــــــة أن أنصار ترامب لم يكونوا 
مجرد متظاهرين غاضبين من نتائج االنتخابات 
ولكـــــــــن البعض منهم كان يمتلك مخططا ارهابيا 
وجاء في مذكرة ادعاء وزارة العدل  «هناك دالئل 
قويـــــــــة تدعم فكرة أن نية محدثـــــــــي الشغب (في 
مبنى الكونغرس)  كانت أسر واغتيال مسؤولين 
منتخبيـــــــــن في حكومة الواليـــــــــات المتحدة». وقد 
تم االعتداء على حـــــــــراس مبنى الكونغرس من 
رجـــــــــال الشرطة الذين تعرضـــــــــوا للضرب وحتى 
للقتل من طـــــــــرف أنصار ترامـــــــــب، ورغم ذلك 
فقد تم تفادي األســـــــــوأ عندما تم اكتشاف عبوات 
ناســـــــــفة في محيط مبنى الكونغرس وفي مقري 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري في واشنطن تم 
تفكيكها قبل االنفجـــــــــار، وهكذا يمكن القول إن 
إدارة واشنطـــــــــن التي قامت بتصنيف العديد من 
الدول والمنظمات والحركات خاصة من الدول 
اإلســـــــــالمية كانت خاضعة لســـــــــلطة رئيس يقود 
جماعـــــــــة إرهابية ال تتردد في اســـــــــتخدام العنف 

لقلب النظام الديمقراطـــــــــي في الواليات المتحدة 
األمريكية.

الكثير من المشرعيـــــــــن الجمهوريين في مجلس 
الشيـــــــــوخ مازالوا  يعارضون باســـــــــتماته محاكمة 
ترامب فـــــــــي مجلس الشيوخ بحجـــــــــة عدم كفاية 
األدلـــــــــة أو نقص الوقت وهم يعلمون أن الخطر 
مـــــــــا زال قائما وأن عملية التمرد على الدســـــــــتور 
مـــــــــن طرف أنصار دونالـــــــــد ترامب لم تنته بعد، 
وأن موعـــــــــد تنصيب الرئيـــــــــس الجديد المنتخب 
جـــــــــو بايدن في 20 جانفي المقبل ما زال مهددا 
بإمكانيـــــــــة حدوث تمرد مســـــــــلح ويتطلب تأمينه 
حضور اآلالف من عناصـــــــــر الحرس الوطني 
لدعم بقية القوات األمنية في واشنطن والواليات 
األخـــــــــرى. فما كـــــــــان في الســـــــــابق يعتبر مجرد 
إجراء بروتوكولي احتفالي لتنصيب رئيس جديد 
أصبح بســـــــــبب تعنت ترامب وتصرفاته األنانية 
التحريضيـــــــــة عمليـــــــــة خطيرة تتطلب اســـــــــتنفارا 
أمنيـــــــــا أضفى على العاصمـــــــــة األمريكية مشهد 
الســـــــــاحات الحربيـــــــــة. لهذه األســـــــــباب يحرص 
الديمقراطيون وأنصار االنتقال السلمي للسلطة 
واحترام الدستور على محاكمة الرئيس المنتهية 
واليته دونالد ترامب حتى ال يتمكن من الترشح 
مستقبال ألي منصب سياسي يمكنه من خالله 

أن يهدد سالمة المجتمع والدولة األمريكية.
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شيء يجعل المتابع لألحداث السياسية  ¸ 
ــــــق كوقوعه تحت  يتيه ويضل الطري
تأثير العواطف في مواطن ينبغي فيها تحكيم 
العقل، والمســــــلم أكثر من غيره حرصا على 
تناول القضايا العويصة ببرودة أعصاب وفق 
حقائق الواقع واألرقام واإلحصائيات والبيانات 
الجادة، فإذا احتكم إلى ما يتمنى بدل االحتكام 
إلى ما يرى ويلمس وقع في األخطاء الفادحة 
وازداد ارتكاسا في وضعه المتخلف، مصداق 
هــــــذه المقدمة في أحداث واشــــــنطن األخيرة 
التي جعلت بعض السياســــــيين واإلعالميين 
ــــــن يختصرون المســــــألة في نهاية  والمتابعي
أمريكا  الوشيكة، فرحوا بذلك وانتشوا بشكل 
عجيب رغم أن جميع الدالئل تؤكد عكس ما 
ذهبوا إليه، لماذا؟ ألنهم وقعوا تحت تأثير ما 

يتمنون فأغفلوا ما يرون.
إن مـــــــــا حـــــــــدث فـــــــــي واشنطن ال يـــــــــدل على 
نهايـــــــــة أمريكا بـــــــــل يؤكد متانـــــــــة نظامها، لن 
تنهـــــــــار الواليات المتحـــــــــدة األمريكية اآلن وال 
غدا ألنها دولة مؤسســـــــــات يحكمها القانون، 
يحدث مـــــــــن الشغب ما يحـــــــــدث، قد ينحرف 
الرئيـــــــــس، لكن مصيرها ال يرتبط برئيس ملهم 

وال زعيم عبقـــــــــري وال حاكم يعبده الناس، إنها 
دولة تســـــــــّيرها مؤسســـــــــات قوية ساهم الشعب 
في تشييدها بحرية ومســـــــــؤولية، ويحرسها هذا 
الشعب ألنها في خدمته وليس هو في خدمتها 
كما هو الحال في البالد المتخلفة وعلى رأسها 
الدول العربية...نعـــــــــم، أمريكا متجبرة طاغية 
لكـــــــــن على الضعفاء، فهل نلـــــــــوم القوي على 
قوتـــــــــه أم الضعيف على ضعفـــــــــه؟ هي دولة 
متجبـــــــــرة على الدويالت الهزيلة نعم، لكن هذا 
ال يكفي لتنهار، ولماذا تنهار اآلن؟ بســـــــــبب 
كمشة مـــــــــن المتطرفين اقتحموا مقر البرلمان؟ 
هذا يجعـــــــــل أمريكا تنهار؟ رغم أنها ســـــــــابقة 
فريـــــــــدة لكنها مجرد حدث عابر هو أقرب إلى 
الالحدث، ودليل ذلك أن البرلمان استمر في 
أشغاله وأثبت انتخاب بايدن، وبدأت التحريات 
المعتـــــــــادة لمتابعة المقتحمين، فلماذ يتســـــــــبب 
هذا الحدث فـــــــــي انهيار أمريكا؟ حدث ما هو 
أخطر من هذا ألف مرة في فرنسا سنة 1968 
ولم يصب فرنســـــــــا باالنهيار، كان ذلك أزمة 
حضارة كما ســـــــــماه أندري مالرو، نعم لكن تّم 
احتواؤه بفضل المؤسسات الراسخة في الدولة 
والقوانين التي ال تتعطل بســـــــــبب هذا الطرف 
أو إلرضـــــــــاء الطرف اآلخـــــــــر، بينما تتوقف 
المؤسسات ويجمد القانون في الدول المتخلفة 
بســـــــــبب مرور الموقف الملكي أو الرئاسي أو 

إلرضاء زوجة الحاكم المفدى !!

إن امريكـــــــــا – ومعهـــــــــا الـــــــــدول الغربية القوية 
-  تنتمـــــــــي إلى حضارة لـــــــــن تزول حتى يجد 
لهـــــــــا خصومها البديل، نحـــــــــن خصومها فهل 
نملـــــــــك بديال لها؟ ال أتكلـــــــــم عن بطون الكتب 
بل عـــــــــن واقعنا... فكيف لعاقل أن يستســـــــــلم 
لألوهام تسّيره وألحالم اليقظة تعصف به؟ من 
األفضل أن يتألم وهو مستيقظ على أن يسّوقوا 

له األماني وهو في سبات عميق.
المشكلـــــــــة فينا نحن ال فـــــــــي أمريكا أو غيرها، 
عندما تمســـــــــكنا بديننا كنا نتحكـــــــــم في الدنيا 
بعدل اإلســـــــــالم فلّما غّيرنـــــــــا تغّيرنا، وبدل أن 
نقوم صرنا نتلـــــــــذذ بمشكالت أمريكا و ننتظر 
ســـــــــقوطها هي والغرب لنحّل محّلها بينما نحن 
نعيش على منتجاتهـــــــــا المادية والخدمية، وال 
نملك إلـــــــــى اآلن مقومـــــــــات التمكين...القرآن 
والســـــــــنة؟ نعـــــــــم، لكنهما ال يعمـــــــــالن بطريقة 
سحرية، النصوص كأنها مادة خام تحتاج إلى 
العمل الجاد المتقن لتحويلها إلى أدوات لتغيير 
وٕالى تحف فنية تبهر العقول، نصوص الوحي 
موجـــــــــودة لكن المشكلة تكمن في تحويلها إلى 
برامج عمليـــــــــة تحدث النقلة البعيدة كما حدث 
للعرب وغيرهم من الشعوب في عهد اإلسالم 
الزاهر، تلك النقلة البعيدة التي جعلت – مثال 
– من البحر األبيض المتوســـــــــط بحرا إسالميا 
تحت ســـــــــيطرة البحرية الجزائريـــــــــة، تدفع لها 
السفن األمريكية االتاوات لتمّر وترسو، اآلن 

فينا مـــــــــن يتنكر لهذا الماضـــــــــي ويريد قطعنا 
عنـــــــــه وٕابعادنا عن اإلســـــــــالم والعربية لنكون 
نسخا ممســـــــــوخة تابعة للفكر الغربي والتجربة 
الالدينيـــــــــة إذًا – مرة أخـــــــــرى – المشكلة فينا 
وليست في أمريكا، أمريكا ستتعافى مهما كان 
طيش بعض الطائشين وســـــــــنبقى نحن نتفرج 
ونترقب سقوطها كأن لنا فائدة في ذلك...كل 
هذا يذكرني بحديث المســـــــــتورد القرشي الذي 
رواه مسلم «تقوم الساعة والروم أكثر الناس، 
فقال له عمرو بن العاص: أبصير ما تقول؟ 
قال: أقول ما ســـــــــمعت عن رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وســـــــــلم، قال: لئن قلت ذلك إن فيهم 
لخصاال أربعـــــــــا: إنهم ألحلم الناس عند فتنة، 
وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد 
فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة 
حســـــــــنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك»...

المقصود بالروم الغربيون...ألستم ترون كيف 
جســـــــــدوا هذه الخصال، وهي التي تمنعهم من 
الســـــــــقوط إلى حين؟ أما نحن – وحالنا هذه – 
فكأننا «العائل المســـــــــتكبر» أو الفقير المتكبر 
الـــــــــذي ورد ذكره في الحديـــــــــث النبوي...فقير 

ومتكبر.
إذا أردنـــــــــا خالفـــــــــة األرض وٕاقامـــــــــة الحضارة 
الربانية بدل الحضـــــــــارة الغربية فعلينا بالعمل 
على اســـــــــتحقاق ذلك ال انتظـــــــــار انهيار هذه 

الدولة أو تلك. 
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 …‘Ì هذا الصرح التربوي التعليمي
في مدخل مدينة قســــــنطينة 
ــــــى الجهة الغربية (جهة ســــــطيف  عل
وشــــــلغوم العيد ..) وهــــــو يترّبع على 
مســــــاحة محترمة، ضمن فضاء مدينة 
األعمال التابعة للحاج بوربيع صالح، 
ومن يزر هذا المجّمع التربوي يستطيع 
ــــــف على كثير مما يســــــمعه من  أن يق
ــــــاط والتمّيز  ــــــار النجــــــاح واالنضب أخب
التي يحققها المجمع منذ افتتاحه قبل 

سنوات قليلة وما يزال.
 وقد تحدثُت مـــــــــع كثير من األحبة في 
الجمعية وخارجهـــــــــا على طريق اعتماد 
هـــــــــذه المشاريع النموذجيـــــــــة اإليجابية، 
وغرســـــــــها في أرض الواقع لتكون «قدوة 
مؤسســـــــــية» ميدانية تدفـــــــــع أهل الخير 
والمال والُيســـــــــر، وأهل الطموح والفعل 
الحضـــــــــاري ...تدفعهـــــــــم إلى تأســـــــــيس 
وٕانشاء مثلها في واليات وجهات أخرى، 
وبذلـــــــــك تتحقق فـــــــــي مجتمعنا صناعة 
النموذج وتجسيده وتفعيله، فيقع الخير 
الكثير في بلدنا، ونســـــــــتفيد جميعا وطنا 

وٕانسانا.
مـــــــــن أجل إعطاء فكرة عن هذا المجمع 
لبيـــــــــان حقيقته  الســـــــــطور*  أقترح هذه 
ومســـــــــاره ومـــــــــا حققه، ولعـــــــــّل الظروف 
تسمح بإنجاز تحقيق مطّول مفّصل في 

المستقبل عن هذه المؤسسة .
يرفـــــــــع المجمع عاليا شعـــــــــار « مهمتنا 
نجاح أبنائنا»، وهو على بساطته ولكّنه 
يحقق في الميدان أركـــــــــان النجاح كما 

سنرى في السطور التالية .
فمـــــــــا هو مجمع التربية والتعليم الخاص 

«األندلس»؟
إن مجمـــــــــع التربيـــــــــة والتعليـــــــــم الخاص 

األندلس مؤسســـــــــة تربوية خاصة تابعة 
لمجموعة بوربيع صالح وأبنائه.

• فتح المجمع أبوابه الستقبال التالميذ 
في شهر سبتمبر 2015.

• وُيعّد أحـــــــــد أكبر مجمعـــــــــات التربية 
والتعليم الخاص في والية قسنطينة.

 يحتوي على:
• 50 حجرة للدراسة بمتوسط استيعاب 

18 تلميذا في الحجرة الواحدة.
• 3 مخابر.

• قاعتـــــــــان لإلعالم اآللـــــــــي (مجهزتان 
تجهيزا كامال) 

- مطعم مدرسي بسعة 300 تلميذا تقدم 
فيه الوجبات الساخنة بالتناوب، وبتنظيم 
محكـــــــــم لألطوار التعليميـــــــــة (تحضيري 

وابتدائي- متوسط- ثانوي) . 
كما يحتوي المجمع على:

- قاعـــــــــة رياضـــــــــة.
- مخبر رئيســـــــــي.

- 12 مكاتب إدارية.
- 3 قاعات لألساتذة.

- قاعة  لالجتماعات والتكوين.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن كل القاعات 
سواء أقسام الدراسة أو المكاتب مزودة 
بالتدفئـــــــــة المركزيـــــــــة وكذلـــــــــك التكييف 

المركزي.
فضال عن تجهيز األقســـــــــام بأثاث ذي 
التامة  الراحـــــــــة  لتوفير  نوعية رفيعـــــــــة؛ 

للتالميذ.
 كما ننوه بأن األقسام مجهزة بتلفاز ذي 
شاشه مسطحة (LED) وقارئ أقراص 

لعرض األشرطة الثقافية والعلمية.
• اعتمـــــــــد المجمع فـــــــــي التوظيف على 
أســـــــــاتذة وٕادارييـــــــــن ذوي خبـــــــــرة وكفاءة 
عالية، يتـــــــــم انتقاؤهم بعد إجراء اختبار 

بسيكو- تقني.
•  يعتمد المجمع على المقرر والمنهاج 
الـــــــــوزاري 100%. والحـــــــــرص علـــــــــى 

استعمال اللغة العربية.
•  يدعـــــــــم المجمع تكويـــــــــن التالميذ في 
اللغـــــــــات األجنبيـــــــــه لتالميـــــــــذ الطورين 
التحضيـــــــــري واالبتدائـــــــــي وفـــــــــق برامج 

مخصصة ومناسبة.

• تهدف المؤسسة إلى ترسيخ الشخصية 
الوطنيـــــــــة، وتعزيـــــــــز القّيـــــــــم والمبـــــــــادئ 
الجزائرية، وترســـــــــيخ الوحـــــــــدة الوطنية؛ 
بترقية وحفظ القيم المتصلة باإلســـــــــالم 
والعروبة والتفتح على العالم واالندماج 
في الحركـــــــــة  التطورية العالمية؛ وذلك 
بترقيـــــــــة التعليـــــــــم ذي التوجيـــــــــه العلمي 
األجنبية  اللغات  وتعلـــــــــم  والتكنولوجي، 
قصد التحكـــــــــم في لغتين أجنبيتين على 

األقل، في نهاية التعليم. 
وشعـــــــــار مجمع األندلـــــــــس التربوي في 
ذلـــــــــك: «مهمتنا نجـــــــــاح أبنائنـــــــــا» وقد 
بـــــــــدأت إدارة المجمع فـــــــــي تحقيق هذا 
الشعار، مـــــــــن خالل النتائـــــــــج المحققة 
في االمتحانات الرســـــــــمية؛ حيث بذلت 
المؤسسة، من خالل طواقمها التدريسية 
وطواقمها اإلدارية كل ما في وســـــــــعها 
الحتـــــــــالل المراتب األولى، وقد صنعت 
النجاح والحمد هللا تعالى خالل السنوات 

الماضية.
 وهذه نبذة عن نتائجها في االمتحانات 

الرسمية:
- نسبة النجاح في امتحان نهاية مرحلة 
التعليم االبتدائي 100% لخمس سنوات 

متتالية.
التعليـــــــــم  شهـــــــــادة  امتحـــــــــان  وفـــــــــي   -
المتوســـــــــط تراوحت نســـــــــبة النجاح بين 
الســـــــــنوات  خـــــــــالل  %85و100% 

الخمس.
- أما بالنســـــــــبة المتحان البكالوريا فقد 
تحصـــــــــل المجمع دائما علـــــــــى المراتب 

األولى.
- في الســـــــــنة الدراسية 2015/2016 

قدرت ب%87.77 بالنسبة. 
- في حين تحصل المجمع على المرتبة 
األولى على مســـــــــتوى الوالية والمدارس 
الخاصة بنســـــــــبة قاربت86%   خالل 

السنة الدراسية 2016-2017.
- في سنة 2018-2017 كانت نسبة 

النجاح 81.66%.
- أمـــــــــا في ســـــــــنة 2019-2018 فقد 

تحصل المجمع على85.71%. 
- في حين قفز إلى المرتبة األولى على 

مســـــــــتوى الوالية سواء بالنســـــــــبة للتعليم 
الخـــــــــاص والعام بنســـــــــبة %90 خالل 

السنة الدراسية 2020/2019.
وحتـــــــــى نذكـــــــــر ألهل الفضـــــــــل فضلهم 
فإن هذه النتائـــــــــج ما كانت لتتحقق لوال 
التسيير الحسن واإلدارة الحكيمة للسيد 
المدير العـــــــــام محمد العربـــــــــي بوربيع، 
وهو مســـــــــتثمرمعروف، آثر أن يستثمر 
في هذا القطاع الوطني االســـــــــتراتيجي 
(التربيـــــــــة والتعليم)، وهو متحصل على 
شهادة الليســـــــــانس في العلـــــــــوم القانونية 
(حقوق) زائد شهادة الكفاءة المهنية في 
المحاماة مّما جعله يتمتع بحنكة وتجربة 

مكنته من تحقيق ما نصبو إليه.
وكـــــــــان لقائي بـــــــــه بعض مـــــــــرات قليلة 
فوجدُت منه كل التفّهم والتقدير لجمعية 
العلمـــــــــاء ولرجالهـــــــــا وجهودها ونشاطها 
المتعـــــــــدد المتنـــــــــوع المفيـــــــــد، كما أبدى 
اســـــــــتعداده للتعاون، في كل المجاالت، 
مـــــــــع الجمعية ومـــــــــع أي هيئات علمية 
وتربويـــــــــة وتعليمية، فذلـــــــــك، كما يقول 
«يصّب في نهر واحد» وهو نهر خدمة 

وطننا في أحسن قطاع وأجمله.
وقد أخبرني األستاذ العربي أن فكرة هذا 
المجمـــــــــع التربوي جـــــــــاءت من اهتمامه 
بتعليم أبنائه تعليما جيدا ومتينا، وبحثه 
عن «فضاء» يحّقق ذلك، فكان أن يّسر 

اهللا تعالى أمر تأسيس هذا المجمع.
وهو يرى أن التركيـــــــــز على العاملين: 
الطاقم التدريســـــــــي والطاقم اإلداري هو 
الـــــــــذي يصنع النجاح، فيجـــــــــب اختيار 
العنصـــــــــر البشـــــــــري الجـــــــــاّد والمتمّرس 

والنزيه .
وال يخفـــــــــي األســـــــــتاذ العربـــــــــي اهتمامه 
ببذل مزيد الجهود ليس لتحقيق النجاح 
فحســـــــــب، فذلك واجبه، وٕانما للبقاء في 
الصدارة ليبقى المجمـــــــــع منارة حقيقية، 
وهو لن يبخل كل من يريد االســـــــــتفادة 
من تجربة «مجمع األندلس» من رجال 
بالتربيـــــــــة والتعليم  األعمـــــــــال المهتمين 
والتكوين ..فأبوابه مفتوحة في كل وقت 

كما أخبرني.
جزاه اهللا كل خير.
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أبـــــــــو خيثمة صحابـــــــــي جليل تخلف عن 
غزوة تبوك، وجلس مع زوجتيه في ظل 
ظليـــــــــل وماء نمير وفاكهـــــــــة كثيرة... ثم 
انتبه لحاله فقال: رســـــــــول اهللا في الحر 
الشديد والجهد والتعب والعطش وأنا في 

الدعة والنعيم...؟!
فندم ندما شديدا، وقام من مقامه والتحق 

فورا بالحبيب صلى اهللا عليه وسلم.
ولما ســـــــــأل رســـــــــول اهللا : «..ماذا فعل 
أبـــــــــو خيثمـــــــــة..؟»، فأجابـــــــــه رجل من 

الحاضرين.. ألهاه النظر إلى جانبيه..
فـــــــــرد عليه أحـــــــــد الصحابـــــــــة.. بئس ما 

قلت..
واهللا ما علمنا عنه إال خيرا..!

فرأوا ســـــــــوادا من بعيد فقال رســـــــــول اهللا: 
«كن أبا خيثمة..فكان».

....
عبر ودالالت:

_ هذا صحابي عاش في أطهر مجتمع 
مع صفوة الصفـــــــــوة ومربيه األول القدوة 
رســـــــــول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومع 
كل هـــــــــذا ارتكـــــــــب كبيـــــــــرة مـــــــــن الكبائر 
الغـــــــــزو بقيادة  العظمـــــــــى، وتخلف عن 
رسول اهللا وفضل الظل الظليل، والقعود 
في البيت علـــــــــى الجهاد المتعين.. لكنه 
صحح الخطيئة واســـــــــتيقظ سريعا، وتاب 

من قريب..
فالصحابة ليســـــــــوا مالئكـــــــــة معصومين 
بل بشر يخطئـــــــــون ويصيبون ويتعثرون 

وينهضون...
فعلينـــــــــا أن نصحح تلـــــــــك النظرة المثالية 
الحالمة التي ترى باللون األبيض الناصع 

أو األسود الحالك..
_حتى فـــــــــي مجتمع النبوة يوجد التجريح 
والغيبـــــــــة والنميمة والبهتـــــــــان .. فقد لمزه 
صحابـــــــــي بأنه انغمس فـــــــــي اللهو وترك 

الجد وتولى يوم الزحف.
_  فـــــــــي نفس الوقت يوجـــــــــد أهل الوفاء 
والمعـــــــــدن النفيس، فقد نافـــــــــح عنه ذاك 

الصحابي وشهد له بالخيرية والفضل.
_لم يفقد األمل المربي األعظم صلى اهللا 
عليه وسلم في أبي خيثمة، وظل يترقب 
عودته وتوبتـــــــــه، فلما رأى أول بصيص 
أمل تقين أنه هو .. فتحول الســـــــــواد إلى 

ضياء مشرق.
_ فال نيأس من أي إنسان حينما يخطئ، 

ويترهل ويتخلف وينقطع.
بل نتيقن من عودته وتوبته وأوبته..

- وعلينا أن ندافع عن عرض أي إنسان 
فاضـــــــــل مخطئ، ونلتمس لـــــــــه األعذار 
والمخـــــــــارج ونحمـــــــــل فعله على أحســـــــــن 
المحامـــــــــل، وندافع عنه حينما يغتابه أي 

مغتاب..
_ أبو خيثمـــــــــة يوجد في كل جيل وقبيل 
وزمـــــــــان ومكان..فتورا وتخلفا.. ثم عودة 

وٕانابة ويقظة..ويقينا وأمال.
فقد تكون يا قارئ هذه الكلمات مثله.. قد 
فترت بعـــــــــد شرة، وتركت تالوة مصحفك 
بعد لذة وانغماس.. وتكاسلت عن صالة 
الفجر بعد إقبال واقتباس.. وترهلت بعد 

قوة ونشاط وحيوية وطول أنفاس...؟!
فلن نفقد أملنا فيـــــــــك.. وٕاننا لنراك قادما 

من قريب..
فكن أبا خيثمة...
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 Êg في األهمية  بالغ  دورا  لإلعالم 
والتحكم  العام،  الرأي  صناعة 
تخدم  التي  الوجهة  وتوجيهه  فيه، 
استراتيجيات الدولة، تلك االستراتيجيات 
التي وضعتها وفقا لألهداف والغايات 
إلى  تصبو  وهي  تحقيقها،  تريد  التي 
وأقل  الطرق،  بأيسر  ذلك  يتم  أن 
التكاليف، ولإلعالم دور هام في ذلك 
خالل  من  الناس  بتجنيد  يتكفل  ألنه 
ووسائله،  أدواته  مختلف  تقدمه  ما 
من برامج، وتحليالت، وأخبار وأنشطة 
في  استغاللها  يتم  ومسرحية  فنية 
إقناع المستمع أو المشاهد أو القارئ 
لتحقيق  خطة  من  السلطة  تبنته  بما 
وغايات  أهداف  من  الدولة  يخدم  ما 
الداخل،  في  وقبوال  رضا  تكسبها 

ومصداقية في الخارج.
ما  أول  أن  نرى  أن  اعتدنا  ولذلك 
قيامهم  عند  االنقالبيون  عليه  يحرص 
بانقالباتهم في دولهم هو وضع أيديهم 
على مقار المؤسسات اإلعالمية، حتى 

يسهل عليهم تكييف الرأي العام المحلي 
والدولي، وجعله يتقبل مسعاهم، ويقف 

إلى جانبهم. 
وهذا معناه أن السلطة السياسية في أي 
بلد كانت ليست في حاجة إلى امتالك 
المؤسسات اإلعالمية بل هي في حاجة 
أيضا للسيطرة عليها، وذلك من خالل 
مراقبة عملها والسهر على أن يتم في 
إطار الدستور والقوانين المسطرة، ألنه 
كما يمكن لإلعالم تجنيد الناس لخدمة 
أهداف الدولة وغاياتها، فإنه بإمكانه أن 
يجند الناس ليكونوا ضدها، وذلك ألن 
له  يسمح  وأدواته  اإلعالم  وسائل  تنوع 
لبرمجة  وفنية  ثقافية  وسائط  باستخدام 
العقول، وٕاثارة المشاعر، وقد رأينا ذلك 
في اإلعالم النازي، في الحرب العالمية 
القومي في عهد  الثانية، وفي اإلعالم 
ورأيناه  الناصر،  عبد  جمال  الرئيس 
نشبت  التي  الباردة  الحرب  في  أيضا 

بين أمريكا واالتحاد السوفيتي. 
وٕاذن فمن المهم والضروري أن تسهر 
السلطة السياسية في الدولة على مراقبة 
مؤسساتها اإلعالمية حتى تطمئن إلى 
أنها تنشط في إطار القوانين المنظمة 
لعملها، حتى ال تنقلب عليها، وتعمل 
سياسية،  أجندات  لصالح  ضدها، 
تكتشف  حتى  خارجية،  أو  داخلية 
ذلك في حينه، قبل أن تتفاقم األمور 
وتخرج عن السيطرة، ويكون الفتق قد 

فات،  قد  والوقت  الرقع،  على  اتسع 
واإلصالح  مجديا،  التدخل  يعد  ولم 

ممكنا.
هذا  أثرت  يسأل:لماذا  القارئ  ولعّل 
الموضوع؟ وما الغاية التي ترمي إليها 
منه؟ والجواب عن ذلك، أن الذي شدني 
إليه هو أن وسائط التواصل االجتماعي 
الفضائية،  لقنواتنا  بالنقد  تعرضت  قد 
ضد  وتعمل  عنصرية،  أنها  واتهمتها 
الوحدة الوطنية ، فال تعنى في برامجها 
ذات  أنها  بمعنى  معينة،  بمناطق  إال 
نزعة جهوية، كما أنها ال تستعين في 
التنشيطية،  برامجها  وفي  تحليالتها 
التي  للمنطقة  تنتمي  بشخصيات  إّال 
تروّج لها، فدفعني ذلك إلى مراقبة هذه 
القنوات، فكان واقع حال أغلبها على ما 
وصفت مواقع التواصل االجتماعي،أي 
المسحة  عليها  تبدو  بالفعل  أنها 
واضحة  الجهوية  والنزعة  العنصرية 
نفسي  أسأل  للمالحظ، عندها وجدتني 
أين سلطة ضبط السمعي البصري وهل 

تقوم بمهامها فعال؟
الساحة  عن  غائبة  أنها  هو  والجواب 
كانت  لو  ألنها  يبدو،  ما  حسب  على 
إلى  النتبهت  بعملها،  وتقوم  موجودة 
أن أغلب القنوات تغلب اللهجة العامية 
على الفصحى، في حين يفترض فيها 
أن تلتزم بالدستور الذي نص على أن 
والرسمية  الوطنية  اللغة  هي  العربية 

للجزائر.
للضيوف  السماح  في  تتحرج  ال  أنها 
أيضا  وذلك  الفرنسية،  اللغة  باستخدام 
يقدح في مصداقيتها ألنه يتوجب عليها 
اللغة السيدة  حمل ضيفها على احترام 

في الجزائر. 
وعادات  بأعياد  االحتفاء  على  التركيز 
وتقاليد منطقة بذاتها، وعدم االلتفات إلى 
الجهات األخرى من الوطن، يصم هذه 

القناة أو تلك بالعنصرية والجهوية.
ومعنى ذلك كله أن هذه القنوات الفضائية 
تعمل ــ سواء اعترفت بذلك أم أنكرته ــ 
بمسعاها  وهي  الجزائرية،  الدولة  ضد 
ذلك تخدم أجندة داخلية تستند إلى قوى 
خارجية ترمي إلى تقسيم الجزائر، عن 
طريق ضرب وحدتها الوطنية التي هي 
القوى  مطامع  ضد  الحصين  حصنها 
هيمنتها  لبسط  تسعى  التي  األجنبية 

على الجزائر السيدة المستقلة. 
وٕاذن على السلطة السياسية أن تصحو 
بيدها،  من نومها، وتأخذ زمام األمور 
البصري  السمعي  ضبط  سلطة  وتلزم 
المارقة  على  القنوات  على حمل هذه 
العودة إلى الصف، وٕافهامها أن الجزائر 
في  تحصرها  أن  من  بكثير  أكبر 
تفعل  أن  وعليها  بذاتها،  معينة  منطقة 
وزوال  األوان،  فوات  قبل  عجال،  ذلك 
وضياع  البالد،  وخراب  السلطان، 

العباد. 
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أنواع الظلم الشــــــرُك أشدُّ 
باهللا و االســــــتخفاُف 
بعقول الّناس لصّدهم عن الحق 
ــــــات حياتهــــــم وكرامتهم  وأولوي

اإلنسانية.
الحـــــــــق  فلقـــــــــول  األول:  أمـــــــــا 
َلُظْلـــــــــٌم  الِشـــــــــْرَك  ســـــــــبحانه:{ِإنَّ 
اعتداٌء  ألّنه  عظيٌم}[لقمان:13] 
علـــــــــى الخالق الرازق جّل جالله 
وعظمـــــــــت كبرياؤه الذي ال َيغفر 
أن ُيشـــــــــرك به، لقوله ســـــــــبحانه 
و تعالـــــــــى:{ِإنَّ اللَّـــــــــَه َال َيْغِفـــــــــُر 
َأن ُيْشـــــــــَرَك ِبِه َوَيْغِفـــــــــُر َما ُدوَن 
َذلِـــــــــَك ِلَمن َيَشاُء}[النســـــــــاء:48] 
وقال:{ِإنَُّه َمـــــــــن ُيْشِرْك ِباللَِّه َفَقْد 
َحـــــــــرََّم اُهللا َعَلْيِه اْلَجنَّـــــــــَة َوَمْأوَاُه 

النَّاُر}[المائدة:72].
ولخطورة الوقوع في الشرك َسدَّ 
الُله جميَع أبوابه، ومنها : تخليُد 
بالتماثيل  الصالحيـــــــــن  العظماء 
التذكاريـــــــــة خشيـــــــــة أن ُتعبَد ِمن 
دون اهللا، وهو ما حدث مع قوم 
نوح عليه السالم ، لقوله تعالى 
حكاية عنهـــــــــم: {َوَقاُلوا َال َتَذُرنَّ 
آِلَهَتُكْم وََال َتَذُرنَّ ُود�ا وََال ُسوَاًعا وََال 
َوَنْسرًا}[نوح:23]  َوَيُعوَق  َيُغوَث 
أي: ال تدُعـــــــــّن عبادتهم، وهي 
أسماء لقوم صالحين كانوا بين 
آدم ونوح عليهما الســـــــــالم، وقد 

نشأ قوم بعدهـــــــــم اقتدوا بهم في 
العبـــــــــادة، فقال لهـــــــــم إبليس: لو 
صورتم صورهم كان أنشَط لكم 
وأشوق للعبـــــــــادة، ففعلوا ثم نشأ 
قوم بعدهم، فقال لهم إبليس : إّن 
الذيـــــــــن ِمن قبلكم كانوا يعبدونهم 
فعبدوهم. [انظر: زاد المسير في 

علم التفسير 373/1].
• وٕاذا كان تخليُد ذكرى الصالحين 
فإّن  شرعا،  ممنوعـــــــــا  بالتماثيل 
فرعونية  لشخصيـــــــــاٍت  اتخاذها 

وثنية أشدُّ منعا وتحريما. 
• بـــــــــل الواجـــــــــب علـــــــــى الحاكم 
المسلم وشعبه شرًعا، التبرُء من 
كّل وثنّي ولـــــــــو كان من قومه، 
قال تعالى:{َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْســـــــــوٌَة 
َحَســـــــــَنٌة ِفي ِإْبرَاِهيَم وَالَِّذيَن َمَعُه 
ِإْذ َقالُـــــــــوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّـــــــــا ُبرَآُء ِمنُكْم 
ا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َكَفْرَنا  َوِممَّ
ِبُكـــــــــْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكـــــــــُم اْلَعَداوَُة 
وَاْلَبْغَضاُء َأَبًدا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه 

َوْحَدُه}[الممتحنة:4].
ُم الوثنية بعد ذلك  • فكيـــــــــف ُتعظَّ
في بلدنا وُيروج لها عبر وسائل 
اإلعالم، ثم نزعم أننا مســـــــــلمون 
و في بلد ينّص دستوره على أّن 

اإلسالم دين الدولة؟!
وأمـــــــــا الظلـــــــــم الثانـــــــــي: فهـــــــــو 
االســـــــــتخفاُف بعقـــــــــول الشعوب 
لصّدهم عن الحـــــــــّق وقضاياهم 
المصيريـــــــــة لَيَظلّـــــــــوا دوما عبيدا 

لُكبرائهم. 
وٕاذا كان قتُل األبرياء -السيما 
في األشهـــــــــر الُحرم- جريمة ال 
تغتفـــــــــر- فإّن صـــــــــّد الّناس عن 
الحـــــــــقِّ أكبـــــــــُر وأخطـــــــــُر، لقول 
الحق ســـــــــبحانه جوابا عن سؤال 

ْهِر  المشركين:{َيْسَأُلوَنَك َعِن الشَّ
اْلَحـــــــــرَاِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقـــــــــْل ِقَتاٌل ِفيِه 
َكِبيٌر} ثـــــــــم بّين لهم ما هو أكبر 
من ذلـــــــــك، فقـــــــــال: {َوَصدٌّ َعن 
َســـــــــِبيِل اللَِّه َوُكْفٌر ِبِه وَاْلَمْســـــــــِجِد 
ْخـــــــــرَاُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكَبُر  اْلَحرَاِم وَا�
ِعنَد اللَِّه وَاْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل}

[البقرة:217].
الُمستِخفِّ  الُمستِكبر  • وعواقب 
الهالُك  به،  الُمستَخفِّ  والمتابع 
كما هلك فرعـــــــــون وَمن تابعه، 
لقولـــــــــه تعالى {فاســـــــــَتخفَّ َقوَمُه 
َقوًما  كاُنـــــــــوا  إّنُهـــــــــم  فَأطاُعـــــــــوُه 
والمعنى:  فاِسِقين}(الزخرف54) 
الُعقول فاستهَوى  وَجَدهم ِخفاَف 
ِعلمهم،  وِقلَّة  ُعقولهـــــــــم  َضعف 
إلى  الُمســـــــــارعة  منهم  وَطلـــــــــَب 
إجابته ومتابعتـــــــــه فيما َقَلَبُه لهم 
ِلِفســـــــــقهم  فأطاعوه  حقائق،  ِمن 
وَتحِقيـــــــــق َشَهواتهـــــــــم ومطاِمعهم 
على حســـــــــاب ِعزَّتهم وكرامتهم 

ومصالح بلدهم؟!
ا آَســـــــــُفونا  فكانـــــــــت العاقبة: {فَلمَّ
انَتَقمنا ِمنُهم َفأغرَقناُهم َأجَمِعيَن}

أي: فلّمـــــــــا أغضبونـــــــــا انتقمنـــــــــا 
التابع  فأهلكنا  أجمعيـــــــــن،  ِمنهم 
والمتبـــــــــوع ليكونـــــــــوا ِعبـــــــــرًة لَمن 
وَمَثال  َســـــــــلفا  {َفَجعلناُهم  بعدهم 
ســـــــــلفا  جعلناهم  أي:  لآلِخرِيَن} 
المتأخرون  بهم  ليتِعظ  ُمتقدِّمين 
فالعقُل نعمـــــــــٌة عظيمٌة ، ولذلك 
جعله اُهللا منـــــــــاَط التكليف، وِمن 

هذا المنطلق:
-1 فالوجـــــــــب علينـــــــــا أن نحترم 
عقولنـــــــــا وأن ال نقبـــــــــل أبدا أن 
مســـــــــتكبر  ظالم  بها  َيســـــــــتِخف 
ُيَســـــــــوِّق ويروج لِخداعه  أو ُمن 

وأكاذيبـــــــــه، حتى ال يحيَق بنا ما 
حاق بفرعون وقوِمه 

-2 تقوية عقولنا وتوسيع مداركنا 
والمطالعة  القراءة  بكثرة  العلمية 
حتـــــــــى ال ُنؤتى ِمـــــــــن قبل جهلنا 
فُنصّدق باألســـــــــاطير واألكاذيب 
ونقع في َوَحـــــــــِل ُمفرزاتها ونغفل 
عـــــــــن اولوياتنا وحقـــــــــوق شعبنا 

ومصالح وطننا. 
-3 ثقافـــــــــة الشعوب ومحاســـــــــن 
عاداتهـــــــــم التـــــــــي تزيدهـــــــــم ُألفة 
ُيقُّرها اإلسالم ويدعو  وتماسكا، 
إليها، لقولـــــــــه تعالى لنبّيه صلى 
اهللا عليه وسلم {ُخٍذ الَعفَو وأُمر 
بالُعرِف وَأعِرْض عِن الجاِهِليَن}
(األعرف199) وقد ُبعث النبّي 
-صلى اهللا عليه وســـــــــلم- ليتمم 

مكارم األحالق. 
فالمطلـــــــــوُب منا الحفـــــــــاُظ عليها 
وِحفُظهـــــــــا وتطِهيرها ِمن عادات 
الجاهلية الوافـــــــــدة علينا، ولذلك 
ســـــــــبحانه  بقوله  اآليـــــــــة  ُختمت 
{وأعِرْض عـــــــــن الجاِهلين}ويلزم 

عنه اإلعراُض عن أفعالهم. 
4 - علـــــــــى إخواننـــــــــا الشرفـــــــــاء 
في تيـــــــــزي وزو تطهيُر مدينتهم 
الفراعنة  تمثـــــــــال  ِمـــــــــن  العريقة 
المســـــــــتورد ، بمنِطـــــــــق العقل و 
ة والبرهان كما طهَّر أهُل  الُحجَّ
قسنطينة مدينة العلم ِمن التمثال 
الذي ُجعل لإلمـــــــــام ابن باديس 

ُظلما وبهتانا. 
-5 فلنحـــــــــرص جميعا على كّل 
مايحفظ لنا ديننا ومصالح وطننا 
وُيعزِّز وحدتنا ، ولنبتعد عن كّل 
ما ُيضعف بلدنا وُيمزق صّفنا ، 

فالدِّيُن أمانة والوطن أمانة.
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-1 تفســـــــــير مصطلحـــــــــات لغوية عرفية 
بمعـــــــــاٍن شرعية لم يقصدهـــــــــا أصحابها 
الذين تكلموا بهـــــــــا أو اصطلحوا عليها، 

وتحميلها أكثر من مدلولها. 
-2 التسرّع في إلحاق الشيء بما يشبهه 
في الظاهر، من غير التنبُّه إلى الفروق 
الدقيقة الخفية. وهذا مناٍف لحقيقة الفقه 

الذي هو جموٌع وفروٌق. 
-3 عدم قـــــــــراءة الواقع قراءة متفّحصة، 
وعدم اإللمام بأولوياته وتحدياته الداخلية 
والخارجية، والحكم على الشيء فرٌع عن 

تصوره. 
-4 خطـــــــــأ فصل الفقه عـــــــــن األخالق، 
وعن بقية العلوم اإلنســـــــــانية والتجريبية؛ 

كعلم اإلجتماع والعمران والتاريخ...
-5 النفور من مجالسة أهل االختصاص؛ 
من أطباء واقتصاديين ونفسانيين وٕاداريين 
وقانونيين..في القضايا العامة المتقاطعة 
معهم؛ مما نتج عنه فقًها أعرًجا يصطدم 

ومصالح الناس، وموجب لتوجيه التهمة 
للشريعة بعدم مواكبتها لحاجيات الناس، 

وعدم مراعاتها لظروفهم.
-6 إقامـــــــــة القطيعـــــــــة بيـــــــــن النصوص 
الجزئية من جهـــــــــة، والكليات والمبادىء 
العامة للتشريع من جهة أخرى. وحقيقة 
الفقـــــــــه رد الجزئي للكلي من غير إهماٍل 

كليٍّ للجزئي. 
-7 اجتزاء النصوص الشرعية، وفصلها 
عن أحكامهـــــــــا التشريعية الوضعية (من 

أسباب وشروط وموانع..)
-8 خطأ االنطالق من الخلفية المذهبية 
والفكريـــــــــة واأليديولوجية في الحكم على 
الشيء، بعيًدا عن التجرد والموضوعية، 
مما يجعل الحكـــــــــم جاهزا لدى المخالف 
قبل بحث المسألة، ولن يقتنع برأي غيره 
ولو أقيمت له عشـــــــــرات األدلة المخالفة 

لما ذهب إليه. 
-9 إهمـــــــــال النظـــــــــر المآلـــــــــي، وعـــــــــدم 
اســـــــــتشراف التوقُّعات المستقبلية للفتوى 

المراد إصدارها. 
-10 غيـــــــــاب أدب الخالف، وانحطاط 
مســـــــــتوى الســـــــــلوك عنـــــــــد الكثيـــــــــر من 
المخالفيـــــــــن. وٕامكانية االختالف في فهم 
النص الشرعي وتنزيله في الواقع تخريجا 
وتنقيحـــــــــا وتحقيقا للمنـــــــــاط تقتضي تقّبل 

الـــــــــرأي المخالف بكل ودٍّ واحترام ورحابة 
صدٍر. 

-11 تضييق ما وسعه اهللا على خلقه؛ 
من ضـــــــــرورة وقوع الخـــــــــالف في األمة 
شرًعا وواقًعا؛ لسعة وعاء المفردة اللغوية، 

والختالف المدارك، وتفاوت األنظار. 
-12 مغالطة الرأي العام بتصوير قضايا 
الخالف علـــــــــى أنها مســـــــــائل إجماعية 
اتفاقية، وقضايا مسّلمة ال تقبل النقاش. 
-13 خطأ ســـــــــحب الفقه المتعلق بالفرد 
على األمم والمجتمعات، وٕاسقاط أحكام 
المصلحة الفردية على المصلحة العامة 
من غيـــــــــر مراعاة لخصوصيـــــــــة العموم 

واستثناءاته الشرعية. 
-14 خطأ تحطيم الموجود بحجة عدم 
تحصيل الكمال المنشود. ومن المفترض 
أن العاقل يســـــــــعى إلـــــــــى تعزيز الموجود 
إليجاد المفقود، ويحافظ على المكتسبات 

ألنها تقوده إلى كمال النهايات. 
-15 ابتـــــــــداع امتحـــــــــان عقائـــــــــد الناس 
واستقامتهم في قضايا اجتهادية، وجعلها 

معيارًا للوالء والبراء. 

* أستاذ الفقه وأصوله بجامعة األمير عبد 
القادر بقسنطينة

وعضو اللجنة الوزارية للفتوى

اســـــــــتغرب بعضهم تصريحات الممثل والمخرج الفرنسي 
جيرارد ديبارديو -الذي كان ســـــــــيمثل دور أحمد باي في 
أحد مشاريـــــــــع وزارة الثقافة- عن الجزائـــــــــر قبل احتالل 
الفرنســـــــــيين لها وكيف أنها كانت بلـــــــــدا مزدهرا بطبيعتها 
وجغرافيتهـــــــــا وحضورها العلمي والحضـــــــــاري؛ وهو بذلك 
يتكلم عن فترة العثمانيين ويتكلم عن أســـــــــوء حاالتها في 
نهايـــــــــة التواجد العثماني؛ فكيف ســـــــــيعّبر لو يّطلع على 
االزدهـــــــــار الحقيقي الذي عرفتـــــــــه الجزائر خالل القرنين 

17-16م؟ 
 هـــــــــل تعلم أن الجزائر-دار الســـــــــطان (العاصمة) كانت 
ُتلقب "بإســـــــــطنبول الصغـــــــــرى" وأنه لم تكـــــــــن واحدة من 
الحواضـــــــــر العلمية المشهورة زمنهـــــــــا كالقاهرة والقرويين 
وفاس واسطنبول وغيرها تبزّها أو تفوقها في عدد الكتب 

الموجودة فيها؟ 
 هل تعلم ان عدد الحواضـــــــــر العلمية في شرق الجزائر 
وغربهـــــــــا تجاوز ال٢٠ حاضـــــــــرة ومدينة علمية في الفترة 

العثمانية؟ 
 هل تعلم أن خريجي المدارس العلمية في تلك للحواضر 
قدمـــــــــوا إضافات في الدرس الفقهـــــــــي والعقدي واألصولي 
وفـــــــــي كل العلوم الشرعية وفي العلوم القريبة كالفلســـــــــفة 
والتاريـــــــــخ؛ وأن أغلبهم كانوا روافد وأســـــــــاتذة في حواضر 

المشرق والمغرب؟ 
 هل تعلم أن أغلـــــــــب علماء الجزائر في تلك الفترة كانوا 
موسوعيين ومتعددي المواهب ولديهم من التصانيف ما 
خدم كل المجاالت؛ وابحث إن شئت عن مصنفات أبي 

راس الناصري المعسكري.
 هل تعلم أن الصحراء الجزائرية وحواضرها العلمية وعلى 
رأســـــــــها حاضرة توات لم تعرف حراكا علميا في تاريخها 
مثلمـــــــــا عرفته في ق11هجري/17م وهـــــــــي فترة الجزائر 
العثمانية (توات لم تكن متصلـــــــــة بحكم العثمانيين غير 
أن الشيخ باي بلعالـــــــــم رحمه اهللا في كتابه الرحلة العلية 
يشير إلـــــــــى أهل توات كانوا يدفعون الضرائب للعثمانيين 
(الدولة فـــــــــي ذلك الوقت) ولعلها أبـــــــــرز أوجه االعتراف 

بسلطة العثمانيين.
 هل تعلم أنه في فتـــــــــرة العثمانيين زاحمت البوادي وقمم 
الجبـــــــــال المدن العلمية كما يقول الشيخ البوعبدلي؛ حتى 
أن سعيد قدورة مفتي العاصمة وشيخه المطماطي الذي 
ســـــــــبقه في خطة القضاء هما من خريجي معهد مجاجة 
الذي يقع فـــــــــي حاليا في بلدية األبيـــــــــض مجاجة بوالية 
الشلف (مناطق الظل)؛ ولعله السبب األساسي النخفاض 

نسبة األمية بين الجزائريين بشكل كبير.
 تطرح أحيانا بعض االفتراضات حول كون فترة العثمانيين 
فترة ركود ثقافي شديد ويضربون مثاال لذلك بخفوت نجم 
حواضر مثـــــــــل بجاية في الشرق وتلمســـــــــان في الغرب؛ 
والصحيح أن بجاية انطفأ نجمها عند الغزو االســـــــــباني 
لها ســـــــــنة 1510 وهجـــــــــرة الناس منها تجـــــــــاه العاصمة 
وقسنطينة وبقية المدن؛ ولم يركد سوق العلم في تلمسان 
إال بفعل التحرشات االســـــــــبانية بها؛ وكذلك بعد تأسيس 
حاضرة مازونة ومدرســـــــــتها المشهورة التي أسسها الشيخ 
محمد بن الشارف االندلســـــــــي وبعدها معســـــــــكر بمدارس 
الراشدية وغيرها؛ فانقســـــــــم علماؤها بين مهاجر للمغرب 
األقصى وبين مهاجر للحواضر القريبة التي أسست زمن 

العثمانيين.
هذا في المجال العلمي فقط وال داعي للحديث عن الجانب 
السياســـــــــي والحضاري وٕادارة البحر األبيض المتوســـــــــط 
والجهاد البحري واالســـــــــتعالء في العالقـــــــــات وحمايتهم 
لبيضة اإلســـــــــالم عموما والشمال اإلفريقي خصوصا من 
امتداد محاكم التفتيش اإلســـــــــبانية التي أرادت التمدد نحو 
جنوب ضفة المتوســـــــــط؛ ولو أن الســـــــــلطة السعدية ذلك 
الزمـــــــــن وضعت يدها مع أيـــــــــدي العثمانيين في الجزائر 
لمّكن من استرجاع كثير من الثغور المغربية من اإلسبان 

والبرتغال؛ واهللا المستعان.
بعيـــــــــدا عن كل ما يقال عن الفتـــــــــرة العثمانية؛ لم تعرف 
الجزائـــــــــر وحـــــــــدة سياســـــــــية وجغرافية من قبـــــــــل إال فترة 

العثمانيين.
* طالب دكتوراه - تركيا.
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تونس،  في  حدث  الذي  التغيير  (حركة)  من  سنوات  عشر  مرت 
المشهد  خالل  من  العاشرة  الذكرى  رصد  أن  القول  إلى  ونسارع 

الحالي فيه ظلم واجتزاء للحقيقة !
السياسي  شقه  في  سواء  الحالي،  تونس  أن وضع  المؤكد  من  إذ 
نقول  ال  حتى  األمثل  الوضع  ليس  االجتماعي  أم  االقتصادي  أم 
أنه وضع سيء، فإذا كنا نجد للمشهد السياسي الحالي العديد من 
المبررات، لعل أهمها ما مقتضيات االنتقال من نظام مركزي مغلق 
إلى نظام منفتح على ممارسة ديمقراطية من وقت ومماحكات، فإن 
الوضع االقتصادي وتداعياته االجتماعية ليست على ما يرام، وقد 

زادتها أزمة الركود العالمي الذي أحدثه وباء كورونا سوءا...
المشهد  للتقويم المنصف من خالل  ألجل ذلك، تبدو كل محاولة 
يتساوى من  الحقيقة، وفي هذا  تخدم  تونس، مغامرة ال  القائم في 
يسلك طريق التبرير لجوانب القصور في هذه التجربة أو من يريد 
تعد خافية عن اإلنظار  لم  انتصارًا لحركة  أو  إعدامها عن جهل 

عرفت بـ(الثورة المضادة).
في  تمّثل  (رمزي)،  حادث  أعقاب  في  التغيير  عملّية  انطلقت  لقد 
سيرورة  في  (عابر)   حادث  وهو  نفسه،  إحراق  على  شاب  إقدام 
خط  إلى  وصل  مجتمع  (حركّية)  مع  تتوافق  لم  أنها  لو  طويلة 
استحالة استمرار األوضاع على ما هي عليه، ومن هنا تبدو مرافعة 
القائلين بنظرية المؤامرة سطحّية وبليدة في فهم مشهد أعم وأعمق، 
وهو وصول النظم الحاكمة في األقطار العربّية إلى فقدان رصيدها 

المعنوي واألخالقي في االستمرار...
ومن ثمَّ، انبثقت فكرة تداعي (أحجار الدومنو) واتساع رقعة العدوى 
من تونس إلى أقطار أخرى، والسؤال الجوهري الذي يختلف الناس 
حول  االجابة عليه: هل هي محض مؤامرة مخطط لها من جهات 

خارجّية؟ أم أنها حركة أصيلة ال صلة لها بالتدخل الدولي؟
وهنا أيضا، يجب أال نركن لإلجابات النمطّية الجاهزة، وأن نفّرق 
بين مبررات التغيير ودواعي التغيير الداخلية، والرصد الدولي الذي 
ال يمكن أال يستثمر في مسار يمر أمامه، ويعني قطاعات واسعة 
من سكان المعمورة، وتمتلك مؤهالت حضارية (مقلقة) كما وصفها 

هنتغتون في كتابه (صراع الحضارات)...
إن األنظمة العربّية التي تأسست في أعقاب ثورات التحرير الوطني، 
األلفية  استقبل  عالم  في  التجديد  على  القدرة  وفقدت  (شاخت)  قد 
الثالثة من الميالد وقد جرت فيه أحداث عظمى، إذ سقط المعسكر 
الشيوعي، واكتمل بناء االتحاد األوربي بدخول دول كانت (تغّرُد) 
وفي  آسيا  في  دول  واستطاعت  الشرقي،  المعسكر  سرب  ضمن 
إفريقيا أن تدخل اصالحات هيكلية عميقة على نظمها، وظن العرب 

أن شيًئا من المساحيق كاٍف إلعفائهم من دفع فاتورة التغيير.
وظن (رفاق) األمس في بعض البلدان أنه باستطاعتهم أن يكونوا 
في  جامدين  وبيروقراطيين  اإلعالم،  في  وديمقراطيين  (رأسماليين) 
الواقع، ونسوا أن السوس قد أكل العصا التي طالما اتكأوا عليها، 
فالقضية (المركزية) وهي تحرير األرض العربّية تآكلت على أكثر 
القومي،  بـ(األمن)  (الحرية)  مقايضة  ممكنا  يعد  ولم  مسار،  من 
وقطار التنمّية متوقف ألن صياغة اإلنسان المنتج تتطلب (رشاد) 

و(حوكمة) وبمعنى جامع (حرية وديمقراطّية).
وفي  تونس  في  حدث  ما  فهم  يمكن  العام  المنظور  هذا  وضمن 
الزمن،  محور  عبر  مجتمعات  بحركّية  يتعلق  األمر  وأن  غيرها، 
تحكمه  واقع  في  كانت  إنما  الفضاء  في  تتم  لم  الحركة  هذه  وأن 
قوى كبرى، لها رؤيتها في رصد ومتابعة وتوجيه األحداث، وفق 
مصالحها هي ورؤيتها هي وٕارادتها هي إن استطاعت ان تفرضها 

أو تعّطل ما يخالفها.
(الالرجعة)،  خط  جوانبها  بعض  في  بلغت  التونسّية  التجربة  إن 
فاألمر يتعلق بضمائر وأنفس شهدت ميالد قاموس جديد، وتّطلعت 
لمستقبل يخاصم الماضي القريب، وذلك ال يعني بطبيعة الحال أال 
تظهر عقبات بل ربما بعض االنتكاسات في طريق تلك التطلعات، 
لكن القفز خلف المتاريس قد حدث فعًال، ولنا في التجربة التركية 

التي استغرقت أكثر من ثالثين عاًما من المد والجزر عبرة...
ولذلك فأيسر طرق التغيير كان وال يزال، هو التغيير من الداخل 
واالصغاء لمنطق (حركّية) المجتمع، واالنتقال من منطق (التكتيك) 
يحسن  ال  والذي  (االستراتيجية)،  االستشرافية  الرؤية  إلى  المؤقت 
فهو  يقف،  يتّرجل وال  التاريخ ال  فإن  التاريخ،  التعامل مع منطق 

مستمر في حركية ال تفتر.
وذلك  الخضراء،  تونس  أعماق  في  األمور  من  كثير  تغّيرت  لقد 
المستقبل، ألن مرحلة دخول  ينابيعه في  تتفجر  الذي  التغيير هو 
في  للحضور  ذلك  بعد  الشعوب  تؤهل  التي  هي  العصر  منطق 

المشهد العام للعصر الذي تحيا فيه.
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 Ü»i التي المضنية  الجهود  كل 
ترمب»  «دونالد  بذلها 
وفريقه للفوز في االنتخابات الرئاسية 
والتي  القانونية  أوراقه  كل  باستعماله 
أنصاره  إلى  اللجوء  ثم  نفعا،  تجد  لم 
للهجوم  المتطرفين  العنصريين  من 
على مقر الكونغرس (الكابيتول) لمنع 
مجلس الشيوخ من االجتماع للمصادقة 
على النتائج النهائية لالستحقاق بفوز 
بعد  بايدن»  «جو  الديمقراطي  غريمه 
باألمر  االعتراف  من  بدا  يجد  لم  ذلك 
أذاعه  صوتي  تسجيل  في  الواقع 
الجدار  على  مثبت  فيديو  شريط  في 

الخارجي للبيت األبيض.
األغلبية  صاحب  النواب  مجلس 
«ترمب»  مواجهة  قرر  للديمقراطيين 
بعد  وقت  أقرب  في  بعزله  بالمطالبة 

ثبوت قيامه بالتحريض لهؤالء المتطرفين 
الذين يريدون فعال إلغاء النتائج وٕايقاف 
منذ  يدعي  بلد  في  الديمقراطي  المسار 
الديمقراطية  قرون  ثالثة  منذ  تأسيسه 

وحرية التعبير وحقوق اإلنسان.
االنتخابات  هذه  بنتائج  أكثر  المتأثرون 
باألموال،  له  الداعمون  أولئك  هم 
المطبعون العرب وعلى رأسهم اإلمارات 
العربية والبحرين والسعودية إلى جانب 
«نتانياهو» وحكومته ألن في ذلك تأثير 
ألن  ليس  التطبيع،  عملية  على  سلبي 
إعاقة  يريد  أو  ذلك  يرفض  «بايدن» 
العملية ألنها أصبحت أمرا واقعا يساعد 
الشرق  سياسته  في  نفسه  «بايدن» 
أوسطية، لكنه ال شك سيرفض المقابل 
السياسي للعملية فيما يتعلق بالديمقراطية 
وحقوق اإلنسان في هذه البلدان وخاصة 
والكيان  السعودية  العربية  المملكة 

الصهيوني.
wˆbn‰€a@ıbÃ€�@ÜÌÜu@ÏÌâb‰Óç

بعد  «ترمب»  بأن  تفيد  األخبار  آخر 
من  وأصدقائه  فريقه  مع  التشاور 
الصهاينة كــ «نتانياهو» و«محمد زايد» 
و«محمد بن سلمان» يريد أن يقدم على 
خطوة خطيرة جد�ا تتمثل في إعالن حالة 

الطوارئ إلعالن حرب ضد إيران.
الطوارئ  فحالة  سلفا،  أعد  السيناريو 

تنته  لم  الذي  الرئيس  صالحيات  من 
واليته بعد، فهو يمكن له قبل تاريخ الـــ 
الذي ينصب  اليوم  20 جانفي 2021 
أن  بايدن»  «جو  الجديد  الرئيس  فيه 
بسببها  تلغى  التي  الخطوة  بهذه  يقوم 
رئيسا  «ترمب»  ويبقى  االنتخابات  كل 

للعهدة الثانية.
ÏÌâb‰Óé€a

معلومات استخباراتية قد تكون صهيونية 
تفيد بأن إيران تعد لعملية اغتيال «محمد 
«قاسم  للشهيدين  انتقاما  زايد»  بن 

السليماني» و«فخري زاده».
جوي  بهجوم  بالقيام  سيرد  «ترمب» 
لقصف اثني عشر موقعا نوويا في إيران 
على  يفرض  ما  تكتيكية،  نووية  بقنابل 
األمريكية  القواعد  على  بقوة  الرد  إيران 
ودولة  الحربية  وبوارجها  المنطقة  في 

الكيان الصهيوني في فلسطين.
الشرق  منطقة  في  مدمرة  إشعال حرب 
األوسط سبب وجيه في نظر «ترمب» 
وفريقه وأصدقائه إللغاء نتائج االنتخابات 

ومواصلة الحكم لعهدة ثانية.
الجديدة  االستعمارية  القوى  هي  هذه 
كل  في  رؤوسها  تظهر  بدأت  التي 
الغرب اإلمبريالي الرأسمالي الذي أحس 
الماضي  أساليب  إلى  العودة  بضرورة 

االستعماري. 
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واألمازيغية  والعربية  اإلسالم 
والمرأة من القضايا التي كثر 
فيها النقاش، فيما سمي اآلن 

بالجزائر الجديدة فهناك:
-1إتجاه يمثـــــــــل األديولوجية 
الوطنية بكل ما تعنيه الوطنية 
من انتماء للوطن واألمة، من 
وفـــــــــاء لثوابتها التي قام عليها 
الكيـــــــــان الجزائـــــــــري منذ فجر 
التاريـــــــــخ، والـــــــــذي يعمل من 
الثورة  مشروع  استكمال  اجل 
بيان  رســـــــــمه  كما  الجزائرية، 

أول نوفمبر1954.
-2إتجاه يمثـــــــــل األديولوجية 
التغريبة بـــــــــكل ما تعنيه كلمة 
التغريب من االرتباط بالغرب، 
واإلعتـــــــــزاز بقيمه وحضارته، 
األمة،  لمقومـــــــــات  والتنكـــــــــر 
والذي يعمل من أجل مواصلة 

المشروع االستعماري.
في  يمثالن  اإلتجاهان  هذان 
الواقـــــــــع منظومتيـــــــــن فكريتين 
ومتصارعتين  متناقضتيـــــــــن، 
فـــــــــي البالد، لديهـــــــــا قواعدها 
ومرتكزاتها ورموزها السياسية 
التي  ،ونتيجة الصـــــــــراع هي 

تحدد مستقبل الجزائريين.
وال يمكن فهم جـــــــــذور التيار 
إال  الجزائر  فـــــــــي  التغريبـــــــــي 
انطلق  التي  بفهم االرضيـــــــــة 
منها، والتي تقوم أساسا على 
المشروع االســـــــــتعماري الذي 
اســـــــــتهدف في اولـــــــــى مراحل 
المجتمع  اجتثـــــــــاث  تطبيقـــــــــه 

الجزائري ومقوماته. 
سياســـــــــة  فرنســـــــــا  انتهجـــــــــت 
اســـــــــتعمارية قوامهـــــــــا صنـــــــــع 
الجزائـــــــــر الفرنســـــــــية، بكل ما 
يعني ذلـــــــــك من أبعـــــــــاد هذا 
من جهة، ومـــــــــن جهة أخرى 
الجزائري،  المجتمـــــــــع  تغريب 

بكّل ما تحمله كلمة التغريب 
من دالالت. 

القضاء  سياســـــــــة  كانت  وٕاذا 
على األمة الجزائرية بواسطة 
اآللة العسكرية، قد استعصت 
الفرنسي،  االســـــــــتعمار  على 
نظرا لـــــــــرد فعـــــــــل الجزائريين 
الذي لم يكن في الحســـــــــبان، 
فإن سياســـــــــة التغريب وتهديم 
وتجريد  الذاتية،  التحصينات 
الجزائرييـــــــــن من كل مقومات 
في  وٕادماجهـــــــــم  الشخصيـــــــــة 
المجتمـــــــــع الفرنســـــــــي، روحيا 
وثقافيا وفكريـــــــــا، نجحت الى 

حد كبير. 
االستعمارية  السياســـــــــة  أدت 
التي مارســـــــــتها فرنســـــــــا ،إلى 
تمثلت  خطيرة،  انعكاســـــــــات 
توجهـــــــــات مضادة  إفراز  في 
األديواوجيـــــــــة  للمنطلقـــــــــات 
تكوين  عـــــــــن طريق  الوطنية 
نخبـــــــــة ممن دلكوا على محك 
الثقافة الفرنسية، وممن اطلق 
لوري  الفرنسي  المؤرخ  عليهم 
المتأوربين،  الجزائريين  بوليو 
الذين صـــــــــاروا مثل األوربيين 
هذه الفئـــــــــة قدر لها أن تلعب 
المجتمع  بين  الوســـــــــيط  دور 
القائـــــــــد والمجتمع المقود، كما 
راهنـــــــــت عليهـــــــــا اإلديولوجبة 
االستعمارية في تقرير مصير 

الجزائر.
التربوية  المنظومـــــــــة  كانـــــــــت 
الفرنســـــــــية المحضن الذي تم 
فيه تفريخ الجيل الذي اعتبره 
رســـــــــالته  في  بريفييه  غيـــــــــي 

الجامعية فتحا معنويا
وهكـــــــــذا يتضح الـــــــــدور الذي 
الجزائر  في  الفرنسيون  حدده 
حيث  الفرنســـــــــية،  للمدرســـــــــة 
االستعمار،  منظروا  اعتبرها 

اإليديولوجية  لغرس  وســـــــــيلة 
الكولونياليـــــــــة، وخلـــــــــق نخبة 
من الجزائريين تشكل الحلف 
الطبيعـــــــــي لالســـــــــتعمار، وقد 
فيليكس  اميل  أطلق عليهـــــــــم 
قوتييه اســـــــــم الخالسين ثقافيا 
أو المهجنيـــــــــن ثقافيـــــــــا، حيث 
ال يعـــــــــرف لهـــــــــم انتماء وهي 
عليها  راهنت  التـــــــــي  النتيجة 
اإلديولوجيـــــــــة االســـــــــتعمارية، 
مســـــــــتقبال  الجزائر  تقرير  في 
وهو مـــــــــا صرح بـــــــــه الحاكم 
الفرنسي ناجالن عام 1949 
(ان مستقبل الجزائر المسلمة 
المدارس  فـــــــــي  اآلن  يحضر 
الفرنســـــــــية، برغـــــــــم االنبيـــــــــاء 

التعساء).
في تمييز اإليديولوجية الوطنية 
االندماجييـــــــــن  وٕايديولوجيـــــــــة 
غيـــــــــي  يـــــــــرى  الجزائرييـــــــــن، 
بريفييـــــــــه أن الوطنية تكونت 
بالفرنســـــــــية،  المثقفين  خارج 
ولذلـــــــــك وقفـــــــــت موقفا جذريا 
إزاء النظـــــــــام االســـــــــتعماري، 
سياســـــــــة واقتصـــــــــادا وثقافة، 
بينما إيديولوجية االندماجيين 
الجزائرييـــــــــن علـــــــــى العكس، 
أو  اإلندماجـــــــــي  فالتيـــــــــار 
التغريبـــــــــي، لم ينتمي ال ذاتيا 
الوطنيين،  لمعسكر  والشكليا 
كولونيالية  مدرسة  نتاج  فهو 
وتأثير كنيسة، ووسط عائلي 
مرتبط مصلحيا بالمستعمر. 
بـــــــــدأ يبرز التيـــــــــار التغريبي 
في الجزائر كظاهرة سياسية 
القرن  بدايـــــــــة  مـــــــــع  وفكرية 
الماضـــــــــي، وعلى الرغم من 
تشكيلته،  في  التجانس  عدم 
فقد كان يضـــــــــم الى جانب 
المهن  أصحـــــــــاب  المثقفين 
الحـــــــــرة، وٕادارييـــــــــن وأبنـــــــــاء 

البرجوازيـــــــــة....  الطبقـــــــــات 
الـــــــــخ، لذلك فانـــــــــه يفتقد الى 
الوحـــــــــدة الفكرية، مما جعله 
تعبيـــــــــر كثير من  على حد 
مبرقشة،  حركـــــــــة  الكتـــــــــاب 
وجركـــــــــة فسيفســـــــــائية، على 
الرغـــــــــم مـــــــــن كل ذلك يتبنى 
الظاهرة االستعمارية، كتراث 
ثقافـــــــــي وحضـــــــــاري، يتمايز 
بعض  إلى  النظر  باختالف 
والسياسية،  الثقافية  العوامل 
مثل االسالم كدين، والثقافة 

وطبيعة العالقة مع فرنسا.
فهؤالء لم يتبنوا أفكار الغرب 
ووســـــــــائل بحثه وطريقته في 
العمل وتعلمه فقط، بل أيضا 
أرادوا أن يحولـــــــــوا المجتمـــــــــع 
الجزائري الى مجتمع أوروبي، 
وبطبيعة تكوينهم الثقافي فقد 
ظلوا يعتبرون انفســـــــــهم أقلية 
ممتازة منفصلـــــــــة عن أغلبية 
ناقصـــــــــة، كما كانـــــــــوا يأملون 
أن يجدوا أنفســـــــــهم في عداد 
المجتمع الدخيل، لذلك أداروا 
وجوههم نحو الغرب وبالضبط 
فرنسا، لذلك تزوجوا في كثير 
من األحيان بفرنسيات وتكلموا 

اللغة الفرنسية. 
الهامـــــــــة  الحقائـــــــــق  ومـــــــــن 
عـــــــــن التيـــــــــار التغريبـــــــــي أو 
االندماجـــــــــي، إنـــــــــه لم يضع 
محل شك الهيمنة الفرنســـــــــية 
على شمال افريقيا، ولم يكن 
يطالب باســـــــــتقالل الجزائر، 
ولعل هـــــــــذه النقطة هي التي 
تفرقهـــــــــم عـــــــــن غيرهـــــــــم من 
بلدان  التغريبة في  العناصر 
ســـــــــيوضح  ما  أخـــــــــرى وهو 
فـــــــــي ا لحلقات  بالتفصيـــــــــل 

القادمة بإذن اهللا تعالى. 
أ. عيسى جعنيط
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 b„ä◊á الســــــابقة المقاالت  أحد  في 
ــــــرآن لضبط  ــــــا إلى الق حاجتن
ــــــن والعلم؛ أي البحث في  الصلة بين الدي
التكامل أو التداخل أو التناقض أو التضاد 
ــــــن الدين والعلم. وكان المقصود بالدين  بي
هو اإلسالم أساســــــًا، باعتبار أن اإلسالم 
هو الدين الحــــــق، وفي قمة هرم األديان، 
ــــــم تأتي األديان األخــــــرى بعده من حيث  ث
ــــــة إلى أن نصل  تضمنها لعناصر الحقيق
ــــــى ملل ونحل وأيديولوجيات وأســــــاطير  إل
آمــــــن بها كثير من الناس، ليس فيها من 
«أساس للتقديس» كما يقول الفخر الرازي 
ــــــد واالنحراف عــــــن الفطرة وعن  إال التقلي

هداية األنبياء.
ولعل ما يجعل الحديـــــــــث عن صلة الدين 
بالعلم مهمة، هو موقع العقل فيهما، ودوره 
في المعرفة ومصادرها ومناهجها وقضاياها 
ونتائجهـــــــــا. ولعل الناظر فـــــــــي القرآن يجد 
-خالف ما يشاع في األدبيات االستشراقية 
أو التـــــــــي وقعت في القابليـــــــــة لجلد الذات- 
أن القرآن أولى عناية كبيرة للعقل، ووضع 
فيـــــــــه ثقة كبيرة لتمييز الحـــــــــق من الباطل، 

ولتأسيس التدين، والعلم، والعمران.
ولكن الملفـــــــــت للنظر ان القرآن ذكر العقل 
باعتبـــــــــاره ملكـــــــــة؛ أي صفة وميـــــــــزة يتميز 
بها اإلنســـــــــان، أو وظائـــــــــف تقوم بها القوى 
االدراكية في اإلنسان، وليس ذاتا أو ماهية 
أو جوهـــــــــرا، كما يقول الفالســـــــــفة. بمعنى 
أن القرآن ذكـــــــــر وظائف متعددة تعبر عن 

العقل، ولكن نجد القرآن أيضا يمدح الذين 
يعقلون ويذم الذيـــــــــن ال يعقلون، وذلك في 
ســـــــــياق دعوة القرآن لإلنســـــــــان ليســـــــــتعمل 
هـــــــــذه القوى االدراكيـــــــــة متكاملة ليعقل بها، 
ويـــــــــدرك عالم الغيب وعالم الشهادة، ليصل 
االنســـــــــان إلـــــــــى بناء صلـــــــــة صحيحة باهللا 
تعالى وباإلنســـــــــان وبالكون، محققا العبادة 
على وجهها الذي ألجله تم تكليف االنسان 

بتحقيق االستخالف.
فانظر إلى اآليات التالية لترى كيف يؤسس 
القرآن للثقة في العقل، هذه الملكة العظيمة؛ 
ســـــــــواء الفطرية منها أم المكتسبة، التي بها 
يســـــــــتطيع االنسان أن يكون إنسانا، ويحقق 
رسالته في الوجود. بل عن الهداية، وااليمان، 
والضالل، واالستقامة، واالنحراف، والنجاة 
مـــــــــن النار والفوز بالجنـــــــــة، وتحقيق العدل 
والخيـــــــــر، وتحقيق الفهـــــــــم، وحصول العلم، 
والتزام االخالق الكريمة أو االنحدار عنها، 
كلها مرتبطة بهذه الملكة العظيمة التي زود 

بها االنسان، فكرة واكتسابا.
كقوله تعالى في ســـــــــبب جعل القرآن بلسان 
عربي «إّنا جعلناه قرآنًا عربّيًا لعلكم تعقلون» 
(الزخرف، 3)، وفي دعوته للتأمل في آيات 
الكون «وسّخر لكم الليل والّنهار والشمس 
والقمر والّنجوم مسّخرات بأمره إّن في ذلك 
آليات لقوم يعقلـــــــــون» (النحل، 12)، وفي 
مســـــــــؤولية بعض من اعرض عن االيمان 
وحـــــــــرف الوحي «يســـــــــمعون كـــــــــالم اهللا ثّم 
يحرّفونه من بعد ما عقلوه» (البقرة، 75)، 
وفي ضرب االمثال من أجل ان يتم تعقلها 
«وتلك األمثـــــــــال نضربها للناس وما يعقلها 
إال العالمـــــــــون» (العنكبـــــــــوت، 43)، وفي 

مساءلة الذين ينقاضون بين قولهم وفعلهم 
«َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم وََأْنُتْم 
َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفَال َتْعِقُلوَن» (البقرة، 44)، 
وفي اعتراف أهل النار بأنهم لم يســـــــــتعملوا 
قواهم اإلدراكية فـــــــــي التعقل «َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا 
ِعيِر»  َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب السَّ
(الملـــــــــك، 10)، وفي ذم من يعبد غير اهللا 
وغيب عقله «ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن 

اللَِّه َأَفَال َتْعِقُلوَن» (األنبياء، 67).
وكذلـــــــــك فإن القرآن يســـــــــأل المقلدين الذين 
يتبعون الموروث دون تمحيصه ودون تمييز 
الهداية من الضالل فيه ألنهم لم يستعملوا 
َذا ِقيـــــــــَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل اللَُّه  عقولهم «وَا�
َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن 
آَباُؤُهْم َال َيْعِقُلوَن َشْيًئا وََال َيْهَتُدوَن» (البقرة، 
170)، وفي نفي العقـــــــــل عن من لم يهتد 
ولـــــــــم يع ما جاء به الوحي «َوَما َكاَن ِلَنْفٍس 
َأْن ُتْؤِمَن ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّه َوَيْجَعُل الرِّْجَس َعَلى 
الَِّذيَن َال َيْعِقُلوَن» (يونس، 100)، كما أن 
تغييب العل يؤدي إلى التفرق والتشتت «َال 
َنٍة َأْو  ُيَقاِتُلوَنُكْم َجِميًعـــــــــا ِإالَّ ِفي ُقرًى ُمَحصَّ
ِمْن َورَاِء ُجُدٍر َبْأُســـــــــُهْم َبْيَنُهْم َشِديٌد َتْحَسُبُهْم 
َجِميًعـــــــــا َوُقُلوُبُهْم َشتَّى َذلِـــــــــَك ِبَأنَُّهْم َقْوٌم َال 

َيْعِقُلوَن» (الحشر، 14).
ليس هذا فحســـــــــب، بل إن الذي يســـــــــتخدم 
ملكة العقل سيحقق الفوز في الدار اآلخرة، 
ألنه باســـــــــتخدام عقله سيدرك الفرق الكبير 
بين الـــــــــدار االخرة والدار الدنيـــــــــا، «َوَلَداُر 
اْآلِخـــــــــرَِة َخْيٌر ِللَِّذيـــــــــَن اتََّقْوا َأَفـــــــــَال َتْعِقُلوَن» 
(يوسف، 109). بل عن التفكر في الكون 
وفي الموجودات واســـــــــتعمال وظائف هذه 
الملكة العقلية كما قال تعالى «ِإنَّ ِفي َخْلِق 

َماوَاِت وَاْألَْرِض وَاْخِتَالِف اللَّْيِل وَالنََّهاِر  السَّ
وَاْلُفْلِك الَِّتي َتْجرِي ِفي اْلَبْحِر ِبَما َيْنَفُع النَّاَس 
ـــــــــَماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا  َوَمـــــــــا َأْنَزَل اللَُّه ِمَن السَّ
ِبـــــــــِه اْألَْرَض َبْعَد َمْوِتَهـــــــــا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ 
ِر  ـــــــــَحاِب اْلُمَسخَّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرَِّياِح وَالسَّ
ـــــــــَماِء وَاْألَْرِض َآلَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن»  َبْيَن السَّ
(البقـــــــــرة، 164)، فإن ذلك يـــــــــؤدي إدراك 
الحقائق، ومعرفة الظواهر وما تنطوي عليه 

من حقائق باطنة وكامنة فيها.
ولهـــــــــذا دعا القرآن االنســـــــــان إلـــــــــى التعقل 
وٕاعمال العقل، والتخلي عن التقليد، والغفلة، 
والجمود، ومتابعة الســـــــــائد، حتى ال يصير 
مثـــــــــل الدواب، قال تعالى: «ِإنَّ َشرَّ الدَّوَابِّ 
مُّ اْلُبْكُم الَِّذيـــــــــَن َال َيْعِقُلوَن»  ِعْنَد اللَّـــــــــِه الصُّ
(األنفال، 22)، بل إن عدم استخدام القوى 
االدراكية التي زود اهللا االنسان بها ستقوده 
إلى الخسران المبين، «َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع 
ـــــــــِعيِر»  َأْو َنْعِقـــــــــُل َما ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب السَّ

(الملك، 10).
إن هذه اآليات وغيرها كثير في كتاب اهللا، 
تدلنـــــــــا على أهمية ملكـــــــــة العقل، وضرورة 
إعمالها، والثقة فيها، ألنها مناط التكليف، 
وألن إعمال العقل فريضة والتفكير فريضة 
كما يقول األستاذ عباس محمود العقاد. كما 
أن النظر في الثـــــــــورة المعرفية التي أنتجها 
القرآن والســـــــــنة في تاريخ امتنـــــــــا واألولوية 
الكبرى التي أوالها العلماء للعقل في مختلف 
العلوم تجعل من العقل ملك المواهب وملك 
القوى التي احتفى بها اإلسالم وأوالها عناية 

عظيمة وشّنع على من يعطلها.
*مركز ابن خلدون للعلوم االجتماعية 
واإلنسانية/ جامعة قطر
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شيخ الشباب وشاب الشيوخ، الخطيب الشهير 
في جامع سيدي رمضان بالجزائر العاصمة، 
ــــــب الصحفي، أكبر  ــــــي، والكات ــــــه المفت والفقي
مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
سنا، ورئيس لجنة الفتوى ورئيس لجنة العمل 
الدائمة فيها، أبو يعلى الزواوي الســــــعيد بن 
محمد الشريف رحمه اهللا، عاش تسعين عاما 

زاخرة بالتقلبات وعامرة بجالئل األعمال.
كـــــــــان هذا العالم الفذ وما زال مجهوال لدى أهل 
وطنه، ســـــــــواء كانوا من عامـــــــــة الناس أو من 
طـــــــــالب العلم، فال تكاد تجـــــــــد إال القليل ممن 
سمع باســـــــــمه أو عرف شيئا عن سيرته وعلمه 
ومؤلفاته. ولعل السبب في ذلك غياب مؤلفاته 
عن المكتبات العامـــــــــة والخاصة وعدم اهتمام 
المؤسســـــــــات الرســـــــــمية ودور النشر الخاصة 
بنشرهـــــــــا وتوزيعهـــــــــا وتوفيرها لمـــــــــن يرغب في 
االطـــــــــالع عليها واالنتفاع بهـــــــــا، وكذا ضعف 
اهتمام الباحثين بدراســـــــــة آثـــــــــار علماء الجزائر 
عموما، ودراســـــــــة تراث أبي يعلى والكشف عن 
الجوانب المختلفة منـــــــــه خصوصا، وهو تراث 

ثري وغني ومتنوع الجوانب.
وقد بدأ بعض الباحثين في الســـــــــنوات األخيرة 

دراســـــــــة تراثه وكتابة بعض الدراسات عنه، إال 
أن هذا االهتمام ما زال ضعيفا جدا.

قرأت اسم هذا العالم أول مرة في مقال للدكتور 
أبو القاسم ســـــــــعد اهللا رحمه اهللا نشره في مجلة 
الثقافة الجزائرية، العـــــــــدد المزدوج: 73-74، 
ربيـــــــــع األول - جمادى الثانية 1403هـ/ يناير 
- أفريـــــــــل 1983م، الصفحـــــــــات: 15-34، 
بعنوان: (مشروع كتـــــــــاب «تاريخ زواوة» ألبي 
يعلـــــــــى الزواوي)، وقد ضم هذا المقال بعد ذلك 
إلـــــــــى كتابه «أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر»، 

الجزء 2، الصفحات: 145-167.
ولـــــــــم ُيتح لي بعد ذلك أن أقـــــــــرأ شيئا من تراث 
الرجـــــــــل أو مـــــــــا كتـــــــــب عنه إال في الســـــــــنوات 
األخيرة حين اهتمت بعض دور النشر بطباعة 
مؤلفاته، حيث طبعت وزارة الثقافة كتابه «تاريخ 
الزواوة»، بعناية األستاذ سهيل الخالدي رحمه 
اهللا (2005). ثم قامـــــــــت منشورات الحبر في 
الجزائر العاصمـــــــــة بطباعة ثالثة من مؤلفاته، 
وهـــــــــي: جماعة المســـــــــلمين (2006)، خطب 
الزواوي (2007)، اإلسالم الصحيح (2008). 
وقام األســـــــــتاذ أحمد الرفاعي شرفي رحمه اهللا 
بجمع مقاالتـــــــــه المنشورة في مجلـــــــــة الشهاب 
وجرائد الجمعية ورتبها في كتاب أصدرته دار 
الهدى في عين مليلة ســـــــــنة 2011 وهو يمثل 
المجلد الرابع من سلسلة «مقاالت وآراء علماء 
جمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين»، وفيه 
مقدمـــــــــة تحليلية هامة. كمـــــــــا قامت دار زمورة 
في الجزائر سنة 2013، بنشر بعض مؤلفاته 
ورســـــــــائله وعدد كبير من مقاالتـــــــــه في أربعة 
مجلدات تحت عنوان «الشيخ أبو يعلى الزواوي 

- حياته وآثاره»، وقـــــــــد قـــــــــام بجمعها وٕاعدادها 
األســـــــــتاذان عبد الرحمن دويب ومحمد األمين 
فضيـــــــــل، وقدما لها بمقدمـــــــــة ضافية عن حياة 

الشيخ وأعماله.
وقد ُذكرت في ترجمته كتب ورســـــــــائل أخرى لم 
تنشر وما زالت في حكم المفقودة لم تصل إليها 
أيدي الباحثين إلى اليوم، ومنها: تعّدد الّزوجات 
في اإلســـــــــالم، مرآة المرأة المسلمة، ذبائح أهل 
الكتاب، الفرق بين المشارقة والمغاربة في الّلغة 
العامّية وغيرها من الفـــــــــروق، الخالفة قرشية، 
الكالم في علم الكالم، الغنى والفقر، أســـــــــلوب 
الحكيـــــــــم في الّتعليم، الّنصوص اّلتي ردُّها كفٌر 

صراح بإجماع المسلمين.
أما ما كتب عنه من دراسات فهو قليل جدا، إذا 
ما قورن إلى قيمة الرجل ومكانته العلمية، نذكر 
هنا الرســـــــــالة التي أعدها األستاذ محمد أرزقي 
فراد ونـــــــــال بها درجة الماجســـــــــتير من جامعة 
الجزائـــــــــر ســـــــــنة 2007، ونشرتهـــــــــا دار األمل 
فـــــــــي تيزي وزو بعنـــــــــوان «األفكار اإلصالحية 
في كتابات الشيخ أبي يعلى الزاووي»، ســـــــــنة 
2009. والرسالة التي أعدها الباحث أبو بكر 
صديقي تحت إشرافي ونال بها شهادة دكتوراه 
العلـــــــــوم في العلوم اإلســـــــــالمية من كلية العلوم 
اإلسالمية بجامعة باتنة سنة 2017م، بعنوان 
«الشيـــــــــخ أبو يعلى الـــــــــزواوي وجهوده في الفقه 
واألصول»، وهي في أكثر من 500 صفحة.

حتى المقاالت العلمية عنه ال تكاد تذكر، فإذا 
ما بحثنا عما كتب عنـــــــــه في البوابة الجزائرية 
للمجالت العلمية ال نقف ســـــــــوى على مقالين 
اثنين ال غير. وكذلك المقاالت الصحفية هي 

قليلة جدا أيضا.
أما الملتقيات، فقد ُنظم حـــــــــول حياته وأعماله 
ملتقى واحد، في مدينة أزفون بوالية تيزي وزو 
يومي 17 و18 جويلية 2005، أشرفت عليه 
وزارة الشـــــــــؤون الدينيـــــــــة واألوقاف، وقدمت فيه 
عدة مداخالت، نشرتها الوزارة في كتاب صغير 
(96 صفحة) بعنوان «أعمال ملتقى أبي يعلى 
الزواوي المصلح االجتماعي والتربوي»، وهي 

ال تفي بحق الرجل وأعماله وآثاره.
لقد قرأت مؤلفات الرجل وهي صغيرة وموجزة، 
وليســـــــــت بالمؤلفات الكبيرة أو الضخمة، لكنها 
تنطوي على علم راســـــــــخ غزير وثقافة شرعية 
واجتماعيـــــــــة وتاريخيـــــــــة متينـــــــــة، ويغلب عليها 
الطابع اإلصالحي التوجيهي التربوي. كما قرأت 
العديد من مقاالته التي تكشف عن فارس ُهمام 
ومصلح ِمقدام عاش عصره وســـــــــجل حضوره 
وأدى دوره فـــــــــي واقع مجتمعه وحياة أمته، ففي 
هـــــــــذه المقاالت نجد النقـــــــــد والتوجيه، كما نجد 
الجـــــــــدل والحوار والردود العلميـــــــــة والمناظرات 
الفكريـــــــــة، ونقف علـــــــــى التحليـــــــــل االجتماعي 

والعرض التاريخي.
وٕاذا كـــــــــان المثـــــــــل يقول «ليس مـــــــــن رأى كمن 
سمع»، فإن وصفي لمؤلفات الشيخ أبي يعلى 
الزواوي ومقاالتـــــــــه ال يغني القارئ عن التوجه 
إليها واالنكباب على قراءتها ودراسة مضمونها 
واالنتفـــــــــاع بما فيها، من فقه وتفســـــــــير وحديث 
وتاريخ وتحليل للواقع وغيرها من جوانب التراث 
العلمي والفكري الزاخر ألبي يعلى رحمه اهللا.

*جامعة باتنة

·Ë‰fl@pÜ–nçaÎ@·:@pcä”@lbn�◊Î@ÊÏ–€˚fl

H1952M1862I@!a@Èªâ@ÎaÎå€a@Û‹»Ì@Ïic@ÉÓí€a

JÔçÏ‹œ@ÖÏ»éfl@OÖNc

J@Âéßa@Âi@ÊaâÜi@NÖ



‚2021@@Ô–„bu@@23@M@17@@@@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@ÚÓ„br€a@ÙÖb∫@09@M@03@@ZÜ��y˛a العدد:
1047ÚÌÖbñn”g@ÊÎ˚ë

تنشر جريدة البصائر، في ثالث حلقات، دراسة 
للّسيد محّمد المأمون القاسمي، عضو المجلس 
اإلسالمي األعلى، رئيس هيئة الرقابة الشرعية 
"الصيرفة  بعنوان:  الجزائري،  البركة  لبنك 
طبيعة  فيها  يبّين  وآفاق".  واقع  اإلسالمية 
المصارف اإلسالمية، وخصائصها الممّيزة، وأهّم 
يستعرض  كما  فيها.  المطّبقة  التمويلية  الصيغ 
تعترض  اّلتي  والصعوبات  المشكالت  بعض 
سبيلها، وتعوقها عن تحقيق أهدافها التنموية. 
التعاون  إلى  دعوته  القاسمي  الشيخ  ويجّدد 
بين المصارف اإلسالمية والمصارف التقليدية، 
جزءا  أصبحت  اإلسالمية  الصيرفة  بأّن  مؤّكدا 
تؤّثر  والّدولي،  المحّلي  المصرفي،  النظام  من 
بدورها في االقتصادات المحّلية والعالمية؛ ومن 
المصارف  بينها وبين  التعاون مطلوب  فإّن  ثّم 
يبرز  كما  الوطنية.  األهداف  لخدمة  التقليدية، 
أمان  باعتبارها صّمام  الشرعية،  الرقابة  أهّمية 

للمؤّسسات المالية اإلسالمية.
يكون  أن  في  األمل  عن  توصياته  في  ويعّبر 
للعمل المصرفّي اإلسالمّي أثر ملموس في عالج 
المشاريع  خالل  من  والبطالة،  الفقر  مشكالت 
النافعة اّلتي تعود على المجتمع بالخير والفائدة، 
واالجتماعية  االقتصادية  تنميتها  لألّمة  وتكفل 

بالسبل المشروعة. 
المقّدمة

لقد كان لقيام المصارف اإلسالمية صدى ارتياح 
عنهم،  الحرج  ترفع  ألنها  المسلمين،  أوساط  في 
وتيّسر  بالربا؛  التعامل  من  ضمائرهم  وتريح 
في  الوقوع  وتجّنبهم  الحالل؛  التعامل  سبل  لهم 
تنميتها  لألّمة  تكفل  أن  شأنها  ومن  المحّرمات؛ 
المشروعة؛  بالّسبل  واالجتماعية،  االقتصادية 
أساليبه  خالل  من  االجتماعي،  التكافل  وتدعم 

اإلسالمية.
لقد أثبتت المصارف اإلسالمية أهّميتها وقدرتها 
من  ابتداء  تجربتها،  واستقّرت  المنافسة؛  على 
الثمانينيات، كمؤّسسات مالية استثمارية، تشترك 
المنتجات  من  كثير  في  الّتقليدية  البنوك  مع 
وفقا  بالّتعامل،  وتتمّيز  المصرفية؛  والعمليات 
المصرفية،  للرقابة  وتخضع  الشريعة،  ألحكام 

فضال عن الرقابة الشرعية.
تؤّكد  الموضوعية  والّدراسات  المؤّشرات  كّل  إّن 
تجاوز  من  تمّكنت  اإلسالمية  المصارف  أّن 
العقبات، وٕارساء موقعها في الّساحة المصرفية؛ 
وذلك بالرّغم من العوامل التي تحّد من نشاطها، 
وتعوق مسيرتها؛ وفي طليعتها المنظومة القانونية 
لتالئم  اّلتي وضعت أصال  الّسائدة، والّتشريعات 

تطبيقات البنوك التقليدية.
المصارف  موضوع  نتناول  الورقة،  هذه  في 
والمنطلقات  األسس  حيث  من  اإلسالمية، 
اإلسالم  نظام  من  جزءا  باعتبارها  والغايات؛ 
االقتصادي القائم على أساس المشاركة بين رأس 
المال والعمل في استحقاق الرّبح. ونبّين طبيعة 
المصرفية اإلسالمية، وخصائصها الممّيزة، وأهّم 
نستعرض  كما  فيها.  المطّبقة  الّتمويلية  الّصيغ 
تعترض  التي  والصعوبات  المشكالت  بعض 
أهدافها  تحقيق  وبين  بينها  وتحول  سبيلها؛ 

التنموية. 
ونختتم الدراسة بتصّور من شأنه أن يساعد، في 

تقديرنا، على تقوية المصارف اإلسالمية،
األهداف  وتحقيق  التحديات،  رفع  لتستطيع 

والغايات.
تعريف المصارف اإلسالمية

تعّددت تعريفات المصارف اإلسالمية في نظمها 
التأسيسية، وفي النصوص القانونية. ويمكننا أن 
تنّص  اّلتي  المصرفية  المؤّسسات  بأّنها  نعرّفها 
وثائقها األساسّية على عدم التعامل بالفائدة، أخذا 

وعطاء، وااللتزام بعدم مخالفة األحكام الشرعّية، 
بالفعل أو الّترك، في توظيف األموال، سواء في 
مجال قبول الودائع، وتقديم الخدمات المصرفية 
التمويل واالستثمار؛ مع  أو في مجال  األخرى، 

مراعاة الواقع والمصلحة الشرعّية.
والمأمول في الّتشريع اّلذي ينّص على الّتعريف 
جامعا  تعريفه  يكون  أن  اإلسالمّي  بالمصرف 
تعبيرا  معّبرا  يكون  وأن  اإلمكان؛  بقدر  مانعا، 
صريحا وواضحا عن حقيقة المصرفية اإلسالمية، 

وطبيعتها، ومنطلقاتها، ووسائلها، ومقاصدها. 
تقوم الصيرفة اإلسالمية على ركيزتين:

بين  المالّية  الوساطة  فـــنــّـــّية؛ وتتمّثل في  األولى 
األموال،  مستخدمي  أو  والمستثمرين،  المّدخرين 

بصفة عامة. 
والثانية شرعّية؛ وتعني أن تتّم هذه الوساطة، وفقا 

للّضوابط الشرعية. 
المصرف  يقوم  المنطلقات،  هذه  أساس  وعلى 
المصرفي  العمل  أساسّيات  بكّل  اإلسالمّي 
أي  المّدخرين،  بين  مالي  كوسيط  الحديث، 
من  المالّية،  موارده  مستخدمي  وبين  المودعين، 
مستثمرين، ومنتجين، وتّجار؛ وأيضا مستهلكين؛ 
الفنّية،  واألساليب  الطرق  ألحدث  وفقا  وذلك 
االستثمار،  وتنشيط  الّتجاري،  الّتبادل  لتسهيل 
ودفع عجلة الّتنمية االقتصادية واالجتماعية، بما 

ال يتنافى مع األحكام الشرعية.
اإلطار التنظيمي للعمل المصرفي اإلسالمي

تمارس المصارف اإلسالمية جميع أوجه النشاط 
المصرفي المعروفة والمستحدثة، وسائر عمليات 
أساس  غير  على  المنّظمة  واالستثمار  التمويل 
الفائدة المصرفية؛ حيث يحّل نظام المشاركة في 

الربح والخسارة محّل نظام المداينة بفائدة. 
والمصارف  المودعين  بين  العالقة  كانت  وٕاذا 
عالقة  فإّن  بالمدين،  الّدائن  عالقة  التقليدية 
اإلسالمية  بالمصارف  والمستثمرين  المّدخرين 
تختلف باختالف صيغ األوعية االستثمارية، ولكّل 
صيغة منها شروط وضوابط شرعية وفنية. وفيما 
المصارف  لدى  المفتوحة  الحسابات  أنواع  يلي 

اإلسالمية:
-1 حسابات األمانة، أو الحسابات الجارية، أو 

تحت الطلب:
بمثابة  فيها  الودائع  تكون  اّلتي  الحسابات  وهي 
األمانة، لدى المصرف، ويحّق ألصحابها اإليداع 
والّسحب، في أّي وقت يشاؤون. وال تشارك الودائع 

في هذه الحسابات في أرباح االستثمار. 
-2 حسابات االستثمار المشترك المطلقة:

الودائع في هذه الحسابات وحدة واحدة،  وتعتبر 
وتشترك في األرباح المتحّققة من استثماراتها، في 
الّسنة المالية الواحدة؛ كما تحمل هذه الحسابات 

مخاطر االستثمار.
-3 حسابات االستثمار المخّصص المقّيدة:

وهي حسابات للراغبين في استثمار أموالهم في 
يتوّلى  حيث  معّين،  عرض  أو  محّدد،  مشروع 
مضاربا؛  بصفته  االستثمار،  إدارة  المصرف 
ويحصل مقابل ذلك على نسبة يّتفق عليها من 
الخسارة،  حالة  وفي  تحّققها.  حال  في  األرباح 

يتحّملها صاحب المال وحده.
أّما عالقة المصارف اإلسالمية بالمودعين لديها 
في الحسابات االستثمارية، سواء كانت مشتركة 
أو مخّصصة، فإّنها عالقة المضارب برّب المال؛ 
حيث يتحّمل أصحاب هذه الحسابات كّل خسارة 
تنجم عن عمليات استثمار أموالهم، إّال إذا كان 
هناك تعدٍّ أو تقصير من المصرف في إدارة هذه 

األموال.
تحقيق  على  اإلسالمية  المصارف  وتحرص 
والمستثمرين،  المّدخرين  لهؤالء  مناسب  عائد 
مربحة  عمليات  في  أموالهم  استثمار  خالل  من 
وسريعة التدّفق، لمواجهة طلبات الّسحب من هذه 

المّدخرات.
التطبيقات  خالل  من  األموال  توظيف   04-

العملية.
المالية  الموارد  اإلسالمية  المصارف  توّظف 

المتجّمعة لديها، من خالل صيغ شرعية، منها:
يقّدم  الصيغة  هذه  وبموجب  المضاربة:   1-
المصرف التمويل الالزم، كّليا أو جزئيا، لعملية 
ربحا  آخر،  شخص  فيها  بالعمل  يقوم  محّددة، 

الشرعية  والضوابط  المعايير  حسب  خسارة،  أو 
المعتمدة.

-2 المشاركة: وهي إّما أن تكون مشاركة دائمة، 
يقسم البنك نتائجها مع الشريك، حسب حّصة كّل 
منهما فيها؛ أو مشاركة متناقصة، وفق الضوابط 

الشرعية المعتمدة.
تستخدم  بالشراء:  لآلمر  المرابحة  بيع   3-
لآلمر  المرابحة  بيع  اإلسالمية  المصارف 
بالشراء؛ أي إّنها تشتري الّسلعة لمن يطلبها، وفقا 
لمواصفات محّددة، ثّم تبيعها له مرابحة باألجل؛ 
حيث يحصل اآلمر بالشراء على الّسلعة، ويدفع 
أي  به،  البائع  اشتراها  اّلذي  األّول،  ثمنها  مثل 
المصرف، مع زيادة ربح معلوم مّتفق عليه؛ وهو 
أقساط  أو  دفعات،  على  ثمنه  يدفع  آجل،  بيع 

محّددة، في فترات زمنية مّتفق عليها.
حيث  بعاجل،  آجل  بيع  وهو  َلم:  السَّ بيع   4-
المصرف،  أي  المشتري،  من  نقدا  الّثمن  يدفع 
مضبوطة،  سلعة  بتسليم  يلتزم  اّلذي  البائع  إلى 
معلوم.  أجل  في  وكيفا،  كّما  محّددة،  بصفات 
فاآلجل هو الّسلعة، والعاجل هو الّثمن. وعندما 
يتّسلم المصرف الّسلعة، يمكن أن يبيعها مباشرة، 
أو  حاال  بيعا  مرابحة،  أو  مساومة  بمعرفته، 
للبائع  السلعة  بيع  يوكل  أن  يمكنه  كما  مؤّجال؛ 
المسَلم إليه، أو لغيره، مقابل عمولة، وفقا لصيغة 

البيع بالعمولة.
في  مبيع  االستصناع: وهو عقد على  بيع   5-
الّذمة، يشترط فيه العمل، على وجه مخصوص؛ 
حيث يدفع المشتري (المستصنع) الّثمن معّجال، 
اّلذي  (الصانع)،  للبائع  مقّسطا،  أو  مؤّجال،  أو 
محّددة،  بمواصفات  معّينة،  سلعة  بتصنيع  يلتزم 

وتسليمها في أجل محّدد مّتفق عليه.
-6 اإلجارة التمليكية: تأخذ المصارف اإلسالمّية 
باإلجارة، كصيغة لتوظيف بعض مواردها؛ حيث 
تقوم بتأجير ما تمتلك من أصول، مقابل عوض 
معلوم؛ وذلك من خالل اإلجارة التمليكية، وتسّمى 
اإليجار المنتهي بالتمليك، أو البيع الّتأجيري، أو 
الّتأجير التمويلي؛ وهذه مسّميات تبرز صفة هذا 
النوع من الّتمويل؛ وهي تمّلك المستأجر لألصل، 

في نهاية مّدة اإلجارة؛ فهي إجارة بشرط البيع.
مؤّكد  طلب  لتلبية  األصل،  يشتري  فالمصرف 
اإلجارة  طريق  عن  األصل،  لتمّلك  العميل  من 
نسبّيا؛  األجل،  طويلة  وهي  بالّتمليك،  المنتهية 
فيدفع المصرف باألصل للعميل، مقابل مدفوعات 
مّتفق  محّددة  آجال  في  إيجارية،  أقساط  أو 
تغّطي  بحيث  الّتعاقد؛  فترة  مدى  على  عليها، 
لألصل،  المصرف  شراء  قيمة  المدفوعات  هذه 
باإلضافة إلى ربحه. وعند انتهاء مّدة اإلجارة، ال 
يبقى في ملكية المصرف، وٕاّنما ينتقل إلى ملكّية 
المستأجر، على سبيل الهبة، أو البيع، مقابل مبلغ 
رمزي، أو حقيقي، حسب الوعد في عقد اإلجارة. 
ومن ثّم؛ فهذه اإلجارة تتكون من عقدين مستقّلين، 
أحدهما يتّم على الفور، وهو التأجير، واآلخر يتّم 
الحقا، عند انتهاء مّدة اإلجارة، ويكون عقد هبة، 

أو عقد بيع، حسب الوعد المقترن باإلجارة.
المستخدمة  الرئيسّية،  الّتمويل  صيغ  هي  تلكم 
في المصرفية اإلسالمية؛ وتشير، بوضوح، إلى 
الّتوظيف،  أدوات  لتطوير  اإلسالمي؛  الفقه  ثراء 
وتحديث المنتجات المصرفية اإلسالمية، لتتمّشى 
دائما مع مستجّدات العصر، وتغّيرات الظروف 
بأّن  الّتذكير  يجب  وهنا،  والزمان.  المكان  في 
فقهاءنا لم يقولوا بهذه العقود، على سبيل الحصر؛ 
بل قالوا بفكرة العقود غير المسّماة، بمعنى أّنه، 
يتضّمنها  لم  عقد  صيغة  على  طرفان  اّتفق  إذا 
قطعّي،  نّص  مع  تتعارض  وال  الفقهي،  الّتراث 
فهي  والحرمة،  الحّل  أو رأي واضح، من حيث 
أّن األصل  صيغة صحيحة شرعا؛ على أساس 
في األشياء اإلباحة، وأّن الحكمة ضاّلة المؤمن، 
هو أولى بها، ما دامت ال تحّل حراما أو تحّرم 
حالال. ولعّل هذا التيسير المقصود من الّسمات 
المرونة  الّسمحة  شريعتنا  أعطت  التي  المهّمة 

والقدرة المناسبة للظروف المتغّيرة والمتطّورة. 
اإلسالمّي  المصرف  يقوم  ذلك،  على  وبناء 
باالستثمارات قصيرة األجل، وفق صيغ المشاركة 
األجل،  وبيوع  والمساقاة،  والمزارعة  والمضاربة، 
فضال عن صيغ المرابحة والّسلم، واالستصناع، 

بجانب  يقوم،  كما  الذكر.  السالفة  والّتأجير، 
االستثمار المباشر، بتأسيس الّشركات، والمساهمة 
األجل،  طويلة  باالستثمارات  تأسيسها،  في 
واالستصناع  والمضاربة،  المشاركة  صيغ  وفق 

والتأجير.
هذا، باإلضافة إلى أّن المصرف اإلسالمي يقوم 
بكاّفة المعامالت المصرفّية، الجائزة شرعا. ومن 

أهّم الخدمات المصرفّية التي يقوم بها: 
• فتح الحسابات الجارية، وما يتبعها من خدمات 

متطّورة.
• حفظ عوائد األوراق المالية غير المحّددة العائد، 

وتحصيلها.
• فتح االعتمادات المستندية، وٕاصدار خطابات 

الضمان.
• إصدار الشيكات الّسياحية والمصرفية بالعمالت 

المختلفة.
التجارية،  واألوراق  الدفع  سندات  قبول   •

وتحصيلها.
االستثمار  وشهادات  اإليداع  صكوك  إصدار   •

والخدمات االستشارية.
الدراسات  وٕاعداد  االقتصادية،  الجدوى  دراسة   •
وتقديم  المصرف،  مع  المتعاملين  لحساب 

المعلومات واالستشارات المختلفة.
الممتلكات  وٕادارة  الحديدّية،  الخزائن  تأجير   •

القابلة لإلدارة.
أهداف المصرفية اإلسالمية

اإلسالمّي  المنهج  من  جزء  اإلسالمية  الّصيرفة 
الّشاملة،  واالجتماعّية  االقتصادّية  الّتنمية  في 

وهي تهدف إلى:
المعامالت  لكافة  اإلسالمي  البديل  تقديم 
وذلك  المسلمين؛  عن  الحرج  لرفع  المصرفية، 
والخدمات  واالستثمار،  الّتمويل،  مجاالت:  في 
االستثمار،  تشجيع  إلى  تهدف  كما  المصرفية. 
وصيغ  فرص  إيجاد  خالل  من  االكتناز،  وعدم 
مختلفة لالستثمار، تتناسب مع األفراد والشركات. 
وكذلك تحقيق تضامن فعلي بين أصحاب الفوائض 
المالية، وأصحاب المشروعات المستخدمين لتلك 
بتوزيع عائد  البنك؛ وذلك  الفوائض، عن طريق 
للمودعين من نتائج توظيف األموال لدى هؤالء 
المستخدمين للفوائض، ربحا وخسارة. وهي تعمل 
كذلك لتحقيق توازن بين المنافع التي تعود على 
العالقة معها، من مساهمين، ومستثمرين،  ذوي 
وممّولين، ومستفيدين، مّما تقوم به من نشاط، وما 
تقّدمه من خدمات. وتعمل لتوفير األموال الّالزمة 
ألصحاب األعمال، بالّطرق المشروعة، بغرض 
وتساعد  النافعة.  االقتصادية  المشروعات  دعم 
على  الزكاة  فريضة  أداء  في  معها  المتعاملين 
األموال، وتقديم الخدمات المتنّوعة في المجاالت 
الَعَقدية  القيم  تنمية  أهدافها:  ومن  االجتماعية. 
والُخُلقية، وتثبيتها لدى العاملين والمتعاملين معها؛ 
وتحقيق العدل، ومنع الظلم والبغي؛ وذلك بتحّمل 
والمضاربة  المشاركة  مخاطر  البنك  استثمارات 

بأمواله مع المتعاملين معه.
 طبيعة المصرفية اإلسالمية وخصائصها 

الممّيزة.
تتحّدد طبيعة العمل المصرفي اإلسالمي، باألطر 
للمفاهيم  وفقا  تفصيالته،  وتّتضح  الشرعية؛ 

والمبادئ
والقواعد الرئيسّية اآلتية: 

بأحكام  بالّتقيد  اإلسالمي  المصرف  التزام   •
الشريعة اإلسالمية، في جميع عملياته، ومختلف 
مجاالت نشاطه؛ وهو مطالب بتوثيق هذا االلتزام 
في نظامه األساسي، وفي عقد إنشائه؛ ومطالب، 
في الوقت ذاته، بتوفير األجهزة واألدوات الكفيلة 

بتحقيق ذلك االلتزام. 
والخسارة،  الرّبح  في  المشاركة  بمبدإ  األخذ   •
بالّضمان". ومفهوم  "الَخراج  إلى قاعدة  المستندة 
"الُغنم بالُغرم"، أي إّن العائد ال يحّق وال يحّل إال 

نتيجة المخاطرة، واحتمال الخسارة. 
الّنقود؛  في  الّتعامل  بدال من  بالنقود،  الّتعامل   •
وأّنها  للوفاء،  وأداة  للّتبادل،  وسيلة  واعتبارها 
ليست سلعة، وليس لها قيمة زمنية، إّال من خالل 

ارتباطها بالّسلع، بشروطها الشرعية. 
يتبع...
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 o‹ÅÖ مدينة قسنطينة منحى جديدا من
النشاط الثقافي منتصف العشرية  
اهتمام  بسبب  العشرين،  القرن  من  الثانية 
على  باديس  بن  الحميد  عبد  اإلمام  وتركيز 
التربية والتعليمة، باعتبارهما أساس الّنهضة 
المجتمع  واقع  تغيير  بمقدورها  التي  الفكرية 
أو  المستعمر،  أماته  ما  وٕاحياء  الجزائري، 
حاول القضاء  عليه من مقومات الشخصية 
الوطنية، وسبق البن باديس قبل شروعه في 

منهاج  عن  عاّمة  فكرة  أخذ  الحضاري  بنائه 
مبنّية  المشرق -  إلى  بعد رحلته  التعليم - 
البلدان   في  لواقعه  ودراسة  استقراء  على 

اإلسالمية عموما. 

لنشاطه  مكانا  قسنطينة  باديس  ابن  اختار   
لمشروعه  وميدانا  واالجتماعي،  الثقافي 

اإلصالحي ألسباب كثيرة، أبرزها:
ناسها  يعرف  فهو  الرأس،  مسقط  كونها   •

باختالف أفكارهم واتجاهاتهم. 
أسرته،  يعّظمون  قسنطينة  أهالي  أّن عموم   •
والسياسية  العلمية  البيوت  من  ويعتبرونها 
سالف  من  الّصدارة  لها  التي  المحترمة، 

العهود. 
• أّن المّد الثقافي لم ينقطع فيها رغم التقلبات 
عبر  شهدتها  التي  واالجتماعية  الّسياسية 

تاريخها الطويل. 
إصالحية  نهضة  شهدت  التي  المدينة  •أنها 
حديثة  مطلع القرن العشرين، قادها عدد من 

شيوخها، أمثال: حمدان الونيسي وعبد القادر 
المجاوي والمولود بن الموهوب. 

من  الوافد  منها  القريب  التأثير  إلى  إضافة   •
جامع الزيتونة.

العشرين  القرن  مطلع  قسنطينة  مدينة  شهدت 
تأسيس الكثير من الجمعيات الخيرية والّدينية 
في  الفضل  لها  كان  التي  الثقافية  والّنوادي 
الحفاظ على النشاط العلمي المعهود فيها، ومن 

بين المؤّسسات التي يمكن اإلشارة إليها:
فيه  ُيدرس  كان  الكتاني:  سّيدي  جامع   :1
سعيد  بن  أحمد  الّشيخ  العشرين  القرن  مطلع 
العلمية  الوجوه  من  مرزوق)األحبيباتني،  (ابن 
التي تركت أثرا طّيبا في المجال المعرفي في 
مدينة قسنطينة. تعّلم الّشيخ األحبيباتني القرآن 
وبعض مبادئ العلوم بدار حافظ، ثم توجه إلى 
قسنطينة فأخذ عن المجاوي وحمدان الونيسي، 
سّيدي  بمسجد  للتدريس  تخّرجه  بعد  وانتصب 

الكتاني، وألقي دروسا أيضا في (زاوية عيساوة)، 
كانت خاضعة  للرقابة من اإلدارة الفرنسية، ففي 
تقرير لمفتش المدرسين الفرنسي " سان هاتي"، 
سّجله خالل السنة الدراسية (1912/1913)، 
تلميذا،   20 يبلغ  المتعلمين  أّن عدد  فيه  ذكر 

يمّثلون مختلف جهات العمالة. 
اشتهر الّشيخ األحبيباتني بالّصالح والتواضع 
التدريس  كرسي  في  ودام  األخالق،  ودماثة 
بجامع سّيدي الكتاني 42 سنة، إلى أن توّفاه 
اهللا سنة 1937م، فتأثر أهل قسنطينة بفقده، 
واالجتماعية،  العلمية  الشخصيات  واّبنته 
 ،(1973) عددها  في  النجاح  جريدة  وكتبت 
في صفحتها الثانية: (الفاجعة العلمية الكبرى، 
الّشيخ  األخالق  ومكارم  والورع  العلم  حزن 
بمسجد  األستاذ  األحبيباتني،  أحمد  سّيدي 
سّيدي الكتاني يرتحل إلى الدار اآلخرة)، وقالت 
في وصفه: «..كان يتألم كثيرا على ما أصاب 
ويرشد  الكلمة،  وتفرق  الخالف  من  المسلمين 
لبعضهم،  إخالصهم  إلى  دروسه  في  الّناس 
فأعماله القولية  لفائدة الّدين والوطنية، والّدعاية 
ودروسه  أبدا،  تنقطع  ال  كانت  العرفان  لبث 
الفصول،  جميع  في  أيضا  تنقطع  ال  النفيسة 
فيدرس الفقه والتوحيد والبالغة والمنطق والعلوم 

الرياضية إلى غيرها من العلوم النقلية». 
2: مسجد األربعين شريفا: يوجد  هذا الجامع 
الذي ُعرف بمسجد األربعين بنهج الّشيخ عبد 
الحميد ابن باديس، وقد أدخل عليه  الفرنسيون 
المحكمة  مكاتب  إليه  وأضافوا  تعديالت، 
الّشرعية اإلسالمية، دّرس فيه  الّشيخ الطاهر 
بن زقوطة، وهو حفيد عمار بن زقوطة الذي 
سنة  وعنابة  قسنطينة  عن  الدفاع  حملة  قاد 
1837م، وكانت حلقته تضم 20 طالبا، ويذكر 
في  عليه  درس  أّنه  الّدين  خير  محّمد  الّشيخ 
ابتداء من سنة 1916م،  مسجده مّدة عامين 
أخذ عنه شرح األجرومية، ومنظومة الّرحبية، 

ورسالة أبي زيد القيراوني في الفقه. 
المسجد  تأسيس  تّم   األخضر:  الجامع   :3
عهد  في  (1156هـ/1743م)  سنة  األخضر 
مدرسة  بجواره  وبنيت  حنك،  أبو  حسن  الباي 
لتعليم العلوم اإلسالمية، شرع ابن باديس في 

نشاطه الثقافي والتربوي بالجامع الكبير  بداية من 
سنة 1913م، ثّم انتقل إلى الجامع األخضر، 
واستأنف دروسه فيه بداية شهر جمادي األولى 
واستمر  1914م،  أبريل  الموافق  1332هـ 
على ذلك  أكثر من ربع قرن، يفسر القرآن، 
ويشرح الحديث النبوي، ويربي األجيال، ويكون 
فيه  وختم  ومنظم،  دؤوب  عمل  في  الّرجال، 
تفسير القرآن الكريم، وشرح موطأ اإلمام مالك 

بن أنس. 
معظم  ((تستغرق  باديس  ابن  دروس  كانت 
بعد  ما  إلى  الفجر  صالة  بعد  فمن  النهار، 
صالة العشاء، ال ينقطع عن التدريس إّال لراحة 
قصيرة، أو عمل في مكتبه بجريدة، أو مجلة 
مكانا  يجدوا  لم  الذين  الصغار  يعّلم  الشهاب، 
طلبة  ويعلم  صباحا،  الفرنسية  المدارس  في 
من  خروجهم  بعد  عصرا  الفرنسية  المدارس 
المدرسة، ليربطهم بعقيدتهم وتراثهم الحضاري، 
ولم يكن ابن باديس يهدف إلى تكوين معلمين 
محترفين ليمارسوا مهنة التعليم بل لتكوين دعاة 

على أساس العلم والعمل)). 
األساتذة،  من  مجموعة  التدريس  في  ساعده 
العلي  وعبد  الصائغي،  الشريف  أمثال: 
الّسعيد  ومحمد  الميلي،  ومبارك  األخضري، 
الزموشي، وعبدالمجيد حيرش، وحمزة بوكوشة. 
الفضيل  أمثال:  طلبته  أنجب  ساعده  كما 
الورتالني، وبلقاسم الزغداني، والجاللي الفاسي، 

وعيسى الدرّاجي، ومحّمد الملياني.

أحدثت دروس ابن باديس التي دامت سنوات 
الجزائري  القطر  في  علمية  ثورة  انقطاع  دون 
كّله، فإلى جانب العدد الكبير من المنخرطين 
الوعي  انتشر  العلمي،  مجلسه  في   بانتظام 
الثقافي والسياسي بين عموم الناس، قال الّشيخ 
البشير اإلبراهيمي: ((..بدروسه الحّية والتربية 
الّصحيحة التي كان يأخذ بها تالميذه، والتعاليم 
الّطاهرة  نفوسهم  في  يبثها  كان  التي  الحّقة 
النقية، اإلعداد البعيد المدى الذي كان يغذي به 
أرواحهم الوثابة الفتية، فما كادت تنقضي مّدة 
حتى كان الفوج األول من تالميذ ابن باديس 
وعقول  ِفَكر صحيحة،  من  األدوات  مستكمل 
وألسن  ونفوس طامحة، وعزائم صادقة،  نيرة، 
صقيلة، وأقالم كاتبة، وتلك الكتائب األولى من 
الجديد  العهد  طالئع  هي  باديس  ابن  تالميذ 
الزاهر، وقد سمع الّناس ألّول مرّة في الجزائر 

من بعض تلك البالبل شعرا يؤدي معنى الشعر 
كامال، وقرأوا كتابة تؤدي معنى الكتابة )). 

4: الجمعية الخيرية اإلسالمية:  تأسست هذه 
الجمعية سنة 1917م، واّتخذت من نهج علي 
موسى بالرماح مقرًا لها (اإلخوة شراك)، جاء 
382/1926م)،  (العدد:  النجاح  جريدة  في 
إلدارة  القسنطينية  الخيرية  الجمعية  جواب 
عباده،  من  والمنصفون  اهللا  «...علم  النجاح 
منذ  أي  هاته؛  لجمعيتنا  تأسيسنا  منذ  أّننا 
عشر سنوات فارطة ما فتئنا نطلب لها التقّدم 
في  نوّسع  أن  وبوّدنا  واألدبي،  المادي  والرّقي 
دائرة أعمالها الخيرية جهدنا، وفوق جهدنا ما 
وجدنا لذلك سبيال، وال نعني بالسبيل إّال سبيل 
المال، وهو أساس األعمال...وأّنه لم يبق عذر 
التبرعات  إرسال  معرفة  عدم  في  فرد  لمطلق 
مثال، ولمن ُترسل، وِبيد من، إلى غير ذلك من 
األعذار، ونحن كثيرا ما ننشر بلسان الجريدة، 
ونكرر بأّن كّل من تبرع بمطلق عدد، فليرسله 
باسم الّسيد: األمين عالوة بوشريط، أمين كيس 

الجمعية الخيرية طريق سيرني». 
سنة  كّل  تقيم  الخيرية  الجمعية  إدارة  كانت 
وتوّجه  إدارتها،  أعضاء  يحضره  عاما  مجلسا 
فيه الدعوات إلى شخصيات علمية واجتماعية، 
السنوية:  واحتفاالتها  مجالسها  يحضر  فكان 
قسنطينة،  مفتي  الموهوب  بن  المولود  الشيخ 
بالمدرسة  المدرس  العابد  بن  الصالح  والّسيد 
عدل  الباش  الجيلي  محمد  والّسيد  العلمية، 

بالقسم األول، والطبيب محمد زرقين وغيرهم.
5: المكتب االبتدائي العربي: من الجهود التي 
الثقافي،  واقعهم  لتغيير  قسنطينة  أهالي  بذلها 
والخروج من  هيمنة المدارس الفرنسية محاولة 
إنشاء بعض المدارس الحديثة، فكان من ثمرة 
نشاطهم تأسيس المكتب االبتدائي سنة  1922م 
مرافقها،  في  متواضعة  مدرسة  وهو  تقريبا، 
تتمّثل في محل كبير يسع نحو الستين طالبا، 
ُيدرس به بعض أتباع الّشيخ ابن باديس، منهم 
الّشيخ محّمد المبارك الميلي، الذي كتب  عنه 
تقريرا بعد أربع سنوات من تكوينه ونشره  في 
الشهاب، جاء فيه: هذا المكتب هو محل يسع 
نحو الستين تلميذا، وليس به أقسام، وٕاّنما به 

طبقات تأتيه كّل طبقة في وقت خاص بها.
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بسم اهللا الرحمان الرحيم (َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة * 
اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة * َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي * 

وَاْدُخِلي َجنَِّتي) صدق اهللا العظيم. 
بقلـــــــــوب مؤمنة مطمئنة راضية بقضـــــــــاء اهللا وقدره تلقينا نبأ 
وفاة ÒÜ€aÎ رئيس جمعية البركة للعمل الخيري واإلنســـــــــاني 

NÔ‡ÓÁaäi�a@Üªc
 وبهـــــــــذه المناســـــــــبة األليمة يتقـــــــــدم رئيس جمعيـــــــــة العلماء 
المســـــــــلمين الجزائريين الدكتور »Ï��é”@÷aãä€a@Ü��j‚ وأعضاء 
المكتب الوطني بأخلص التعازي والمواســـــــــاة لعائلة الفقيدة، 
ســـــــــائلين المولى عزوجل  أن يتغمدها بواســـــــــع رحمته، وأن 
يجعل الجنة متقلبها ومثواها وأن يرزق ذويها وأهلها جميل 

الصبر والسلوان.

Ú��Ìå»���m

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء اهللا وقدره، 
تلقينا نبأ وفاة ÒÜ€aÎ اإلمام »Öaäœ@ÛéÓ رحمها اهللا. 

وبهذه المناسبة األليمة تتقدم جمعية العلماء المسلمين 
الجزائرييـــــــــن ببالغ التعازي والمواســـــــــاة  لعائلة الفقيدة، 
راجين من العلي القدير أن يغفر للمرحومة وأن يرزق 

أهلها وذويها  جميل الصبر والسلوان.
اللهـــــــــم اغفـر لهـــــــــا وارحمها واعف عنهـــــــــا وأكرم نزلها 
ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من 
الخطايـــــــــا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس وأبدلها 
دارا خيـــــــــرا من دارها وأهال خيــــــــــرا من أهلها وقها فتنة 

القبر وعذاب النار. 

Ú��Ìå»���m
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بسم اهللا الرحمان الرحيم (َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة 
* اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة * َفاْدُخِلي ِفي 

ِعَباِدي * وَاْدُخِلي َجنَِّتي) صدق اهللا العظيم. 
بقلـــــــــوب مؤمنة مطمئنة راضية بقضاء اهللا وقدره تلقينا 
@·Óÿßa@Ü��j« واألســـــــــتاذ ÜËΩa األســـــــــتاذ ÒÜ€aÎ نبأ وفاة

âbËÓ»€a بعد وفاة الوالد بأيام قليلة رحمهما اهللا.
 وبهذه المناسبة األليمة تتقدم جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بأخلص التعازي والمواســـــــــاة لعائلة الفقيدة، 
ســـــــــائلين المولى عزوجل  أن يتغمدها بواسع رحمته، 
وأن يجعـــــــــل الجنة متقلبها ومثواهـــــــــا وأن يرزق ذويها 

وأهلها جميل الصبر والسلوان.

Ú��Ìå»���m
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1925م،  نشاطه سنة  بدأ  الّسعادة:  نادي   :6
بالقرب من  الشهيد الحمالوي  وكان مقره بنهج 
في  النشطة  األندية  من  يعتبر  الجمال،  رحبة 
قسنطينة، وضم في صفوفه النخبة من الطبقة 
المثقفة، كتبت عنه جريدة النجاح بعد اإلعالن 
عن  تأسيسه مقاال في صفحتها  األولى تحت 
اإلدارية"  الهيئة  انتخاب  الّسعادة  "نادي  عنوان 
قالت فيه: «وقع اجتماع بعض الفضالء بقهوة 
السعادة، وبعد افتتاح الجلسة، حدث نقاش بين 
الحضور حول محاور القانون األساسي للنادي، 
األركان  محكم  نمط  على  قانونه  جاء  وقد 

والجوانب ليس فيه ما يستوجب الخدش».
7: الرابطة األدبية: عقد اجتماع اللجنة المكونة 
لها، يوم األحد 27 ماي 1928م، وحضرته عّدة 
البلدة،  أعيان  إلى  إضافة  وأدبية،  علمية  وجوه 
الكريم بن علي خوجة، والكاتب  كاألديب عبد 
الحفيظ الجنان، واألديب محّمد زغياش، والّسيد 
انتخاب  وتّم  الطاهر..وغيرهم،  أحمد  الونيسي 
محّمد  السيد  ترأسها  التي  الرابطة  إدارة  هيئة 

النجار الحركاتي. 
ألقى بعض األدباء والمفكرين كلمات بالمناسبة، 
من بينهم: الّسيد النجار، األديب خبشاش محّمد 
باديس،  ابن  والّشيخ  الجيجلي،  وأحمد  صالح، 
يبقوا  لم  الجزائريين  «إّن  كلمته:  في  قال  الذي 
الجهل  األولى سائرين في طريق  على حالتهم 
المميت، بل تقّدموا إلى صف الرجال العظام، 
مثل أجدادهم الذين ملؤوا باسمهم العالم أعصرا 
ودهورا، ثّم أخذتهم القهقري وتشّتتوا وذهبوا هباء 

منثورا». 
اإلسالمية  الكبيرة  العائالت  جمعية   :8
في  تنشط  كانت  الجمعية  هذه  القسنطينية: 
مدينة قسنطينة بهذا االسم، وتهتم بالتعليم بصفة 
فتح  أعضائها  نشاط  بفضل  استطاعت  عامة، 
القراءة، وقد شّهرت  األبناء  لتعليم  عدة مكاتب 
مجلة الشهاب ألحد اجتماعاتها سنة 1931م، 
حيث انتخب فيه أعضاء إدارتها، وأسفرت نتيجة 
االقتراع على أسماء األعضاء برئاسة األستاذ 

الّشيخ الصالح بن العابد. 
هذه  لنشاط  التقييمة  كلمتها  في  الشهاب  قالت 
كانت  «وقد  تكوينها:  من  سنة  بعد  الجمعية، 
الجمعية ناجحة في أعمالها في سنتها الماضية 
من الوجهتين، المادية واألدبية، فإّن أعضاءها 
سنة  في  أّما  1931م،  سنة  في   365 كانوا 
ال  زائدة  وهي  عضوا،   496 فبلغوا  1932م 
محالة، ولكنها قليلة بالّنسبة إلى كثرتنا، فنحث 
أبناء العائالت على االنخراط في الجمعية، فبهم 

تتقوى وتحصل على المنح الدولية موفورة». 
تّم  اإلسالمية:  والتعليم  التربية  جمعية   :9
الصادر  القرار  بموجب   الجمعية  هذه  تأسيس 
في الجريدة الرسمية، في شهر فبراير من سنة 
1931م، وهي تتكون من عشرة أعضاء على 
رأسهم عبد  الحميد بن باديس، وحسب المادة 
مقصود  أّن  األساسي:«  قانونها  من  الثانية 
الجمعية، هو نشر األخالق الفاضلة، والمعارف 
أبناء  بين  اليدوية  والصنائع  الفرنسوية  العربية 

وبنات المسلمين». 
وتعليمي،  ثقافي  مركز  االتحاد:  نادي   :10

أّسس لغاية تربوية واجتماعية، تجتمع فيه النخبة 
والمحاضرات  المسامرات  فيه  وتقام  المتعلمة، 
وأساتذة  شيوخ  عليها  يشرف  التي  األسبوعية 
قسنطينة، أمثال الّشيخ عبد الحميد ابن باديس، 

واألديب الّشيخ محّمد النجار. 
أخذ النادي مركزا جميال بالمدينة يطل بشرفاته 
يوم  افتتاحه  وتّم  الوادي،  باب  بطحاء  على 
13 من شهر ربيع األول، من سنة 1932م، 
وألقى بالمناسبة أساتذة وشيوخ خطابات موجزة، 
منهم: الدكتور محمد الصالح بن جلول رئيس 
باديس،  ابن  الحميد  والّشيخ عبد  النادي،  هيئة 
واألستاذ محمد المبارك الميلي، واألستاذ العربي 

بن بلقاسم التبسي. 
الجمعية  هذه  تكوين  تّم  الّسالم:  جمعية   :11
سنة 1934م، وحضر االجتماع التأسيسي لها 
أعيان البلدة وعلماؤها، وترأسه الدكتور ابن جلول 
النائب العمالي لدائرة قسنطينة، وحضره الّشيخ 
المولود بن الموهوب مفتي البلدة، والّسيد حسن 

بن خالف النائب العمالي لدائرة جيجل، والّسيد 
عبد الكريم بوصوف النائب العمالي لدائرة ميلة، 
والحكيم األخضري النائب العمالي لدائرة قالمة، 
باتنة،  لدائرة  العمالي  النائب  سعدان  والحكيم 
والسيد عمار بن جيكو العضو بالغرفة التجارية، 
ومن العلماء: إسماعيل زغيش، واألستاذ بيوض 
إبراهيم، واألستاذ شريف الصائغي، وجمع غفير 

من وجهاء قسنطينة. 
هذه  نشاط  مجال  الفّن:  محبي  جمعية   :12
الجمعية يقتصر على النشاط الثقافي ،تهتم بنشر 
جريدة  تحدثت  المسرحيات،  وتعرض  الروايات 
االجتماعي،  الوسط  في  دورها   عن  النجاح 
فقالت: مازالت هاته الجمعية موالية سعيها في 
النقط،  بطريقة  وتمثيال،  موسيقى  الفّن،  خدمة 
الدروس،  هاته  بتعليم  معلما خاصا  وقد هيأت 
تشجع  كانت  بالفّن،  اهتمامها  إلى  وٕاضافة 
األدباء والمفكرين على االبتكار، وتنشر إشهار 
من  أكثر  صفحات  على  األدبية  المسابقات 

جريدة، وتعّد لذلك جوائز معتبرة. 
13: جمعية الشباب الفني: مهتمة بإحياء الفن 
من  نخبة  والموسيقي، وغرضها جمع  التمثيلي 
من  تقدمه  بما  المجتمع  لصالح  تعمل  الشباب 
روايات مفيدة. كان يترأسها األستاذ محمد الشريف 

بن الحاج السعيد، ونوابه: قرداشي محمد، وابن 
جيكو محمد الصالح، والصحفي أحمد بوشمال، 
ومدير الفرع التمثيلي جاقر محمد، ومدير الفرع 

الموسيقي عموشي إبراهيم. 
وقد قدمت جمعية الشباب على المسرح البلدي 
بقسنطينة عّدة أعمال نشرت في بعض المجالت 
والجرائد، من بين ذلك رواية "شبان اليوم"، التي 
نشرتها الشهاب، وقالت عنها: بأنها رواية ذات 
األمة،  حياة  من صميم  حوادثها  فصول  ثالثة 
مجتمعات  من  مناظر  تصوير  مؤّلفها  حاول 
الشباب والتنفير منها، وقامت بتلخيص فصولها 
الثالثة، األول: في الحانة حول مواد الخمور، 

والثاني: حفلة الزفاف، والثالث: المحاكمة.
اإلسالمية:  الّدينية  الطرقية  الجمعية   :14
والّطرق  الّزوايا  جميع  صفوفها  في  ضّمت 
ووضع  الجزائري،  القطر  في  المعروفة  الّدينية 
المؤّسسون لها قانونا خاصا يشتمل على عشرة 
فصول، وأعضاؤها يتكّونون من رؤساء الزوايا 
داخل القطر، ويديرها مجلس إدارة منتخب من 
وآمين  ونائبان،  رئيس  يسيرها  عضوا،  أربعين 
العربي  بالّلسان  عام  وكاتب  ومساعده،  مال 
وبقية  مراقبين،  وثالثة  الفرنسية  باللغة  وآخر 

األعضاء يمثلون الهيئة االستشارية. 
بالزّاوية  1937م،  سنة  تأسيسها  اجتماع  عقد 
التيجانية بالّشط بقسنطينة، وحضرته شخصيات 
المدرس  الموهوب  ابن  الّشيخ  أمثال:  معروفة 
بيانا  العام  كاتبها  وألقى  األعظم،  بالجامع 
مجلس  وأسماء  الّداخلي  ونظامها  قوانينها  عن 
من  به  القيام  تنوي  وما  ومشاريعها  اإلدارة، 
أعمال. ولخصت جريدة النجاح على صفحاتها 
بقولها:  ،وختمته  وأهدافه  الملتقى  هذا  محتوى 
«ونحن باسم المعّية الّطرقية الّدينية اإلسالمية 
لعمالة قسنطينة، نشكر من صميم الفؤاد الذين 
أو غائبين،  تبرعوا، حاضرين  حضروا، والذين 
والعطف  الحاتمي  الكرم  من  أبدوا  ما  على 

اإلنساني».
15: شباب الجامعة اإلسالمية: هذه الجمعية 
سنة  من  مارس   20 بتاريخ  نشاطها  بدأت 
1939م، وهدفها كما جاء في إعالن التأسيس، 
اإلسالمي  للّدين  الدعاية  نطاق  توسيع  هو 
وتعاليمه، بالوعظ واإلرشاد، وٕالقاء المحاضرات 
داخل  الدينية  االجتماعية  والمقاالت  والخطب 
تعتبر فرعا من فروع  الجمعية  قسنطينة، وهذه 

الجمعية الّدينية الّطرقية اإلسالمية. 
هذه  عن  اإلعالن  تّم  الحياة:  جمعية   :16
الجمعية الثقافية يوم الثالثاء 20 ديسمبر سنة 
بالمناسبة حضره جمهور  1939م، وأقيم حفل 
غفير من أهالي قسنطينة، إضافة إلى الهيئات 
الصحافة  ورجال  والعلمية،  والشرعية  الدينية 
اختالف  على  والجمعيات  والفرنسية،  العربية 
العلماء  جمعية  من  أعضاء  منهم  أنواعها، 
المسلمين، وكان من بين الحضور الشيخ محمد 
الغزالن،  سور  مفتي  الهاملي  بوشارب  العيد 
اسطنبولي،  ومحمد  القالمي،  المهدي  ومحمد 
المعارف  وزير  وحضرها  العاصمي،  ومحمد 
في  كان  الذي  حجي  محمد  الشيخ  المغربي 
زيارة لمدينة قسنطينة وألقى بالمناسبة محاضرة 

ماتعة. 
أّما رئيس الجمعية فهو األديب الشاعر األستاذ 
أحمد األكحل، الذي رحب في كلمته بالضيوف، 
وبّين أهداف ومرامي جمعية الحياة، والتي من 
(الموسيقى،  الثالث  بالفنون  التعريف  بينها 

واألدب، والرياضة). 
جريدة  تحدثت  التمثيلي:  الهالل  جمعية   :17
أهدافها  من  التي  الجمعية،  هذه  عن  النجاح 
ونشرت  وترقيته،  العربي  التمثيلي  الفّن  خدمة 
الدورية،  اجتماعاتها  إحدى  صفحاتها  على 
بتاريخ  إدارتها،  أعضاء  تجديد  فيها  تّم  التي 
15 جمادى األولى من سنة 1365هـ، بإحدى 

قاعات دار البلدية. 
18: الكلية الكّتانية: تّم افتتاح الكلية الكتانية 
الجديدة بالشط سنة 1907م، وأغلقت  مدرسة 
سّيدي الكتاني التي بناها صالح باي، واستقرت 
1945م،  سنة  المحلية  اإلذاعة  إدارة  بدلها 
وبداية من سنة 1946م أشرف الشيخ عمر بن 
الحمالوي رئيس الزاوية الحمالوية على تسيير 
المدرسة الكتانية، التي أصبحت تعرف بالمدرسة 
إداريا  بها  الخاص  لها كيانها  القرآنية،  الكتانية 
وتربويا،  وتتكون من قسمين: المدرسة الكتانية 
وكان  الشريفة،  الكتانية  والكلية  الحرّة،  القرآنية 
والزواوي  زقوطة،  بن  الطاهر  أساتذتها:  من 
الصادق،  الحاج  بن  الحفيظ  وعبد  الفقون،  بن 
وعبد الحفيظ الهاشمي، وعبد العلي األخضري 

وغيرهم. 

للموضوع مصادره
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• نوّد أوال أن نقدم الشــــــيخ عبد الحليـم في هذه البطاقة  
ــــــةـ  ..فمن هو  الموجــــــزةـ  عن ســــــيرته العلمية والمعرفي

الشيخ عبد الحليم قابة؟.
 االســـــــــم والّلقب: عبد الحليم بـــــــــن محمد الهادي بن علي 

قابة.
تاريـــــــــخ ومكان الميالد: 01 ســـــــــبتمبر 1962 م (2 ربيع الثاني 

1382ه) بالّشريعة والية تبّسة -الجزائر.
المستوى العلمّي: 

دكتوراه لغة ودراسات قرآنية ثم شهادة الّتأهيل الجامعّي. 
الرّتبة الوظيفّية: 

(أســـــــــتاذ مشارك في جامعة أم القرى) يقابلها (محاضر [أ] في 
جامعة الجزائر).

شهادات إضافّية:
- دبلـــــــــوم إنهاء الّدراســـــــــة الّشرعّية والعربّية فـــــــــي معهد الفرقان 

بدمشق.
- مجموعة من شهادات الدورات المتخصصة (مهارات العرض 
وااللقاء، صناعة المفسر، إدارة األزمات، فن التخريج، المكتبة 
الشاملـــــــــة، تدريب مدربين في مهارات التفكيـــــــــر، إدارة التغيير، 

القائد الفعال، القيادة االستراتيجية، تحليل الشخصية،...).
-إجازات في قراءة وٕاقراء القرءان الكريم (ضبط كتاب ال ضبط 

صدر).
- مجموعـــــــــة إجازات في العلوم الشرعيـــــــــة وتزكيات من علماء 

دمشق الذين تتلمذ عليهم 
الوظائف الّسابقة:

1. إمام خطيب في مســـــــــجد الفرقان بالجزائر العاصمة (سنوات 
عديدة). 

2. أســـــــــتاذ بكلية العلوم االجتماعية واإلسالمية بمحافظة باتنة 
بشرق الجزائر(سنتان دراسيتان). 

3. أستاذ في معهد القراءات لتكوين األئّمة الّتابع لوزارة الّشؤون 
الّدينّية بالجزائر العاصمة (سنوات عديدة).

-4 أســـــــــتاذ بكلية العلوم اإلســـــــــالمية بالجزائر العاصمة (إحدى 
عشرة سنة).

الوظائف الحالية:
-1 أستاذ مشارك بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى 

بمكة المكرمة (سبع سنوات إلى سنة 1441هـ).
-2 أستاذ متعاون في كلية الحرم المكي الشريف (أربع سنوات 

إلى سنة 1442هـ).
خبرة التدريس في الجامعة:

إحدى وعشرون ســـــــــنة (من تاريخ 1999/12/15م إلى وقتنا 
الحالي ديسمبر 2020م).

المواّد التي دّرَسها:
التجويـــــــــد، والقراءات، واإلعجـــــــــاز، والتفســـــــــير، ومنهج البحث 
العلمـــــــــي، والثقافة اإلســـــــــالمية، وعوم القـــــــــرآن، وحاضر العالم 
اإلســـــــــالمي، توجيه القراءات، علم رســـــــــم القرآن، فقه الدعوة ، 

خطابة، وغيرها
الهيئات والمخابر:

- عضو في وحدة البحـــــــــث العلمّي الّتابعة لمخبر الّشريعة في 
كلّية العلوم اإلسالمّية. 

- عضو لجنة مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة بقسم الثقافة 
(جامعة أم القرى).

- عضو لجنة تطوير المناهج وتنقيحها في قسم الثقافة والدعوة 
اإلسالمية بكلية الدعوة بجامعة أم القرى.

الّنشاطات العلمية والدعوية:
له نشاطات متنوعة في المساجد والقنوات في الجزائر وخارجها، 
ويمارس اإلقراء بشكل فردي، ويســـــــــهم فـــــــــي التوعية من خالل 
موقعه في الفيسبوك والتويتر، وله بعض المؤلفات والمنشورات، 
وبعض المشاركـــــــــات في الندوات والملتقيات، وهو يســـــــــأل اهللا 

القبول ومزيدا من التوفيق.
المؤّلفات: 

له بعض المؤلفات عامة وفي تخصصه منها.

- القراءات القرآنية (تاريخها، ثبوتها، حّجّيتها وأحكامها). 
- مســـــــــند الموّطأ (وهو ترتيب جديد على طريقة المســـــــــانيد) - 

(إنجاز مشترك مع األستاذ حسين الجيجلي).
- المختصر الجامع ألصول رواية ورش عن نافع.
- المختصر الجامع ألصول رواية قالون عن نافع.

- منجد المقرئين (البن الجزرّي-تحقيق- 
- األساس المعرفّي للّتعليم القرآنّي. 

- عّلمتني الّتجارب – خواطروأفكار ورؤى 
- منهج كتابة البحوث العلمية (رسالة صغيرة).

- جمعّية العلماء كما تمّثلها لي الخواطر. (رسالة صغيرة)
- رؤى (مقاالت لتصحيح المفاهيم وتقويم الموازين). 

- وقفات (محطات من التأمل واالعتبار). 
- مجموعة قصص قصيرة:

أ-  بين الجالل والدالل.     
ب-  الطفل الشريد.          
ج- اآلن عرفت الّسّر.       

-كما أن له حوالي ثمانية بحوث منشورة في المجالت المحكمة، 
والحمد هللا في البدء والختام.

• اشتغلتم في حقل الدعوة واإلصالح ..كيف تقّيمون ما 
يتعلق بهذا الحقـل من خالل اشتغالكم ومتابعتكم الدائبة 

الدائمة (نقاط القوة ونقاط الضعف)؟
 الدعـــــــــوة إلى اهللا وٕاصالح أحـــــــــوال األمة واجب مقدس، 
على كل مسلم أن ُيسهم فيه بما يستطيع، وهو ميدان كغيره من 
الميادين، انتاَبه اإلقباُل واإلدبار، والقوة والضعف، لكنه – بحمد 

اهللا - لم ينقطع، ولن ينقطع بإذن اهللا.
والمراقـــــــــب عن قـــــــــرب، وبأدنى مقارنة، وبأقـــــــــل تأمل، يدرك أن 
جهـــــــــود الدعاة واألئمة والموجهين لم تذهب ُســـــــــدًى، فقد حققت 
كثيـــــــــرا من األهداف، أهمها الحفاظ على إشعاع هذا الدين على 
واقع النـــــــــاس، وتصحيح كثير من المفاهيـــــــــم، وتقرير كثير من 
الحقائق التي كانت غريبة عن واقع الناس فيما مضى، وصرف 
همـــــــــم كثير من أبناء هذا الجيل إلـــــــــى المعالي، ونقل األمة من 
االنهزاميـــــــــة الفكرية إلى االعتزاز بدينها وقيمها، دون خوف وال 
وجل. ومن أهمها أيضا تفويت الفرصة على العدو ومخططاته 
فـــــــــي كثير من الجوانب،فلم ُيحقق كل غاياته، وال جل مقاصده. 
إال أننا ال ننكر أن هناك ضعفا طال بعض الجوانب، لعل أهّمها 
جانب وحدة الكلمة وانصهـــــــــار الجميع في تيار جارف تجمعه 
كلمة واحدة، وغايات واحدة، ومسارات متقاربة ليست متضاربة، 
فقد أصاب هذا الجانب – لألسف الشديد - خلل كبير، وضرر 
خطير، عّطل كثيرا من الجهود عن تحقيق أهدافها، بل صرف 

كثيرا منها عن مسارها السليم، إلى طريق غير قويم.
المهم أن هناك جوانب إيجابية في هذا الميدان كانت أقوى مما 
هي عليه اآلن، والواجب هو إعادتهاإلى ما كانت عليه وأحسن، 
بعون اهللا.وأّن هناك جوانب ســـــــــلبية تحسنت األحوال بضمورها 
وتغيُّـــــــــِر ظروف تأثيرها، فصرنا اآلن ننعم بما آَل إليه أمرُها من 
ضعف في التأثير، وكره في نفوس الناس كبير، بســـــــــبب جهود 
ين. ولعل مـــــــــن أمثلة ذلك، ما  المخلصيـــــــــن وتضحيات المضحِّ
كـــــــــان يفرضه القائمون على األنظمـــــــــة االشتراكيةوما تالها من 
تكميـــــــــم لألفواه وقمع للحريات، ومن منـــــــــع لمظاهر الطاعات، 
ومن إفســـــــــاد في أغلب المجاالت. فقد تغير كثير من ذلك إلى 
ما لم يكونوا يحتســـــــــبونه، وٕالى مـــــــــا ال يريدونه. والحمد هللا الذي 

أبطل ما يمكرونه.
ــــــة التدريس(الجامعي) التي  • حّدثنا عن رســــــالة وأمان

أديتها في الجزائر وفي غيرها ..كيف كانت تجربتك؟
 التدريس في بلدي الحبيب (في جامعة الجزائر وجامعة 
باتنة)، ال يخفى عليكم ، وأنا كغيري من األساتذة الذين يثّمنون 
اإليجابيات ويحاولون إصالح السلبيات، والحمد هللا ، ولست - 
إن شاء اهللا - ممن يكّرسون السلبيات، ويحاربون اإليجابيات، 

كبعض المرضى شفاهم اهللا.
أمـــــــــا تجربتي في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، فهي تجربة 
ناجحة، من ناحية اإلفادة واالســـــــــتفادة، والحمد هللا؛ فقد استفدنا 

تجارب جديـــــــــدة ومتقدمة في التعليـــــــــم اإللكتروني، وفي اإلدارة 
والتسيير، وحضرنا دورات كثيرة تنظمها الجامعة ألعضاء هيئة 
التدريـــــــــس في مختلف ميادين المعرفـــــــــة، واّطلعنا على مقررات 
وبرامج أســـــــــهمت في ازدياد خبرتنا بهـــــــــذا الميدان، وشاركنا في 
لجان كثيرة أهّمها لجان الجودة مما نمَّى تجربتنا في هذا المجال 

بشكل كبير والحمد هللا.
أمـــــــــا اإلفادة فقد أســـــــــهمنا - ومـــــــــا زلنا - في اللجـــــــــان والبرامج 
والمقـــــــــررات واإلشراف والمناقشات وغير ذلك من األعمال التي 
تركنـــــــــا فيها – أنا وٕاخواني الجزائرييـــــــــن – بصمات طّيبة، وأثرا 

جّيدا إن شاء اهللا.
ــــــف التأثير الخاص  ــــــن أن نعيد أســــــباب ضع • إالَم يمك
بالخطاب اإلسالمي (الديني الوعظي، الفكري، الدعوي، 

الخيري واإلنساني الخ )...ما هي األسباب .
ــــــّل لديك رأيا مخالفا فنرجو أن تفيدنا في هذا الشــــــأن  لع

..؟
 بالنظر إلى الواقع ومتابعـــــــــة هذا الميدان، وبالنظر إلى 
تحقـــــــــق كثير من مقاصده، وبالنظر إلـــــــــى تزايد عدد الملتزمين 
والمهتدين/ والمهتديات مقارنًة مع ما مضى، ال يمكن أن ننفي 
التأّثر بالخطاب الدينـــــــــي المتنوع في عصرنا، كما ال يمكن أن 
ننفي بالكلية الجوانب اإليجابية الكثيرة في الخطاب المعاصر، 
والتنوع في الوســـــــــائل واألســـــــــاليب المعاصرة عند الدعاة والحمد 

هللا.
ومع ذلك ال ننكر أننـــــــــا نلحظ شيئا من الضعف أصاب جانب 
التأثر والتأثير ومدى االســـــــــتجابة ونوعّيتها، خاصة إذا ما قارنا 
الجيل الحالي مع األجيال السابقة التي كان عندها شغف كبير 
وتعلق كبيـــــــــر بالعلماء ورموز الصحـــــــــوة، وٕاقبال كبير على ما 

يصدر عنهم، وكانت االستجابة أقوى بكثير مما نراه اآلن.
ولعل من أسباب هذا الضعف:

أوال: كثـــــــــرة هذا الخطـــــــــاب فـــــــــي وقتنا،وانتشاره إلـــــــــى الشرائح 
جميعابشكل أكثر من الحاجة ، مما أدى إلى زهد بعض الناس 
فيه وضعف التأثر بما يحويه؛ ألن العرض إذا كثر قّل بســـــــــببه 

الطلب، كما هو معروف.
ــــــا: تجرُّؤ كثير من غير الصادقين، وغير المخلصين على  ثاني

هذا المجال مما أثَّر على قوة الخطاب ومدى تأثيره.
لين على  ــــــا: تجّرؤ كثير من الجهلة والمتطفلين وغير المؤهَّ ثالث
هذا المجال بقـــــــــوة واندفاع وحماس، مما أثمـــــــــر انتشارا للجهل 
والخرافة وغيرها مما من شأنه إحداث ردة فعل عكسية لمقاصد 

الخطاب األصلية.
ــــــا: دخول بعض األعداء والعمالء والخائنين ألمتهم ودينهم  رابع

هذا المجال إلفساده وصرف الناس عن قداسته ورسالته.
خامسا: مخالفة بعض الطّيبين والمخلصين لمنهج الحكمة في 

الخطاب الدعوي، مما أثمر نتائج خالف المقصود.
إلى غير ذلك من األســـــــــباب التـــــــــي يمكن أن ُتذكر بالتفصيل ، 

لكننا آثرنا اإلجمال اختصارا للمقال، ومراعاة للحال. 
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(هـــــــــذا العنوان مأخوذ من صـــــــــورة فوتوغرافية لمدخل بلدة تقع بجبل 
لبنان وتبعد ثمانية وثالثين كلم عن بيروت).

بمناســـــــــبة ينايـــــــــر يحتفل الناس في بعض مناطـــــــــق بالدنا على أنها 
بداية الســـــــــنة الفالحية تحدد فيها معالم الفصول وأيام الحرث والزرع 
والبذر، لكن حولها بعض من في نفوسهم شيء من بغض لحضارة 
هذه األمة إلى مناسبة ذات بعد تراثي ديني ودليل ذلك المهرجانات 
التـــــــــي تقام هنا وهناك واجتماع الناس حول تماثيل صنعوها بأيديهم 
كتمثـــــــــال شيشناق المنحوت أخيرا، وفق مراســـــــــيم ذات تقاليد وثنية، 
تماثيل تمجد وتعظم. وقد تقرر في اللغة أنَّ الصنم صورة منحوتة، 
يعني: ما ُنِحت علـــــــــى شكل صورة، وٕاذا كان كذلك فإن الصنم إما 
أن يكون حَجرًا، وٕاما أن يكون خشبًا، وٕاما أن يكون عجينًا، وٕاما أن 
يكون تمرًا إلى آخر ذلك، ُيحرم تعظيمه لقول النبي صلى اهللا عليه 
وســـــــــلم في الحديث الصحيح: «كل مصّور في النار». وقوله صلى 
اهللا عليه وســـــــــلم: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون، الذين 
يضاهئون بخلق اهللا». ولقوله صلى اهللا عليه وســـــــــلم: «إن أصحاب 

هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم».
قال عليش المالكي – رحمه اهللا -:

ويحرم تصوير ما استوفى الشروط المتقدمة إن كان يدوم، كخشب 
وطين وســـــــــكر وعجين إجماعًا، وكذا إن كان ال يدوم كقشر بطيخ، 

خالفًا ألصبغ.
[ِمَنح الجليل شرح مختصر خليل3/ 529].

مثـــــــــل هذه الصنائع وبهذه االحتفاالت التي أخذت صفة عيد ُخروج 
على المحجة البيضاء التي ترك عليها النبي صلى اهللا عليه وســـــــــلم 
أصحابه وأخبرنا عن هـــــــــذا الحال فيما رواه البخاري عن حذيفة بن 
اليمان رضي اهللا عنه «كاَن النَّاُس َيْســـــــــَأُلوَن َرســـــــــوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا 
رِّ َمَخاَفَة َأْن ُيْدِرَكِني،  عليه وســـــــــلََّم َعِن الَخْير، وُكْنُت َأْسَأُلُه َعِن الشَّ
، َفَجاَءَنا اللَُّه بهذا الَخْيِر،  َفُقلُت يا َرسوَل اللَِّه إنَّا ُكنَّا في َجاِهِليٍَّة وَشرٍّ
رِّ  ؟ قاَل: َنَعْم، ُقلُت: وهْل َبْعَد ذلَك الشَّ َفهـــــــــْل َبْعَد هذا الَخْيِر ِمن َشرٍّ
ِمن َخْيٍر؟ قاَل: َنَعْم، وفيِه َدَخٌن، ُقلُت: وما َدَخُنُه؟ قاَل: َقْوٌم َيْهُدوَن 
؟  بغيِر َهْدِيي، َتْعِرُف منهْم وُتْنِكُر، ُقلُت: َفهْل َبْعَد ذلَك الَخْيِر ِمن َشرٍّ
قاَل: َنَعْم، ُدَعاٌة إلى َأْبوَاِب َجَهنََّم، َمن َأَجاَبُهْم إَلْيَها َقَذُفوُه ِفيَها، ُقلُت: 
يا َرسوَل اللَِّه، ِصْفُهْم َلَنا؟ َفقاَل: ُهْم ِمن ِجْلَدِتَنا، وَيَتَكلَُّموَن بَأْلِسَنِتَنا، 
ُقلُت: َفمـــــــــا َتْأُمرُِني إْن َأْدَرَكِني ذلَك؟ قاَل: َتْلَزُم َجَماَعَة الُمْســـــــــِلِميَن 
وٕاَماَمُهـــــــــْم، ُقلُت: فإْن َلْم َيُكْن لهْم َجَماَعٌة وَال إَماٌم؟ قاَل: َفاْعَتِزْل ِتلَك 
الِفَرَق ُكلََّها، ولو َأْن َتَعضَّ بَأْصِل َشَجرٍَة، حتَّى ُيْدِرَكَك الَمْوُت وَأْنَت 

عَلى ذلَك».
لقد أخبر النبي صلى اهللا عليه وســـــــــلم عـــــــــن عودة الجاهلية األولى 
في آخر الزمان، بعد االنتشار العظيم لإلســـــــــالم الذي يعم المشارق 
ر، وُيرفع  والمغارب، لكن سيضعف اإلسالم مرة أخرى، ويترعرع الشَّ
هـــــــــذا الدين العظيم، ويرفع القرآن، ويذهـــــــــب العلم، ويقبض اهللا من 
كان في نفســـــــــه بقية من إيمان، فال يبقى بعد ذلك إال شرار الخلق، 

وعليهم تقوم الساعة.
عن حذيفة بن اليمان قال: قال رســـــــــول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:« 
يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب، حتى ال يدرى ما صيام، وال 
صالة، وال نســـــــــك، وال صدقة، وليسرى على كتاب اهللا في ليلة، فال 
يبقـــــــــى في األرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير 
والعجـــــــــوز، يقولون: أدركنا آباءنا علـــــــــى هذه الكلمة (ال إله إال اهللا) 
فنحن نقولها»[صححه األلباني]، وقال رســـــــــول اهللا صلى اهللا عليه 
وســـــــــلم في حديث طويل محدثا عن آخر الزمان حيث قال:«فيبقى 
شرار الناس في خفة الطير، وأحالم السباع، ال يعرفون معروفًا، وال 
ينكرون منكرًا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: أال تستجيبون؟ فيقولون: 
ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة األوثان، وهم في ذلك دارٌة أرزاقهم، َحَسٌن 

عيشهم، ثم ينفخ في الصور..» الحديث.
ردة وال أبـــــــــا بكر لها، وٕاني ألتعجب من بعض من ترعرع في حلق 
المســـــــــجد ينشر ويشجع على ذلك بدعوى مصلحة الدعوة، أقول ما 
كان يردده أمير المؤمنيـــــــــن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه خوفا 
من عقاب اهللا، مـــــــــا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، عْن َعْبِد اِهللا 
ـــــــــاِب َأَخَذ ِتْبَنة ِمَن  ْبـــــــــِن َعاِمِر ْبـــــــــِن رَِبيَعَة َقاَل: رََأْيُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ
اْألَْرِض، َفَقاَل: «َيـــــــــا َلْيَتِني َلْم َأُكْن َشْيًئا، َلْيَت ُأمِّي َلْم َتِلْدِني، َلْيَتِني 

ُكْنُت ِنْسًيا َمْنِسي�ا».
وروى اإلمـــــــــام أحمد في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف أيًضا، 
وغيرهما، َعن َأِبي َمْيَسرََة ُعَمر بن ُشَرْحِبْيَلـ ـ من أئمة التابعين العبادـ 
أنه َكاَن َيْضَطِجُع َعَلى ِفرَاِشِه، َفَيُقوُل: «َلْيَت ُأمِّي َلْم َتِلْدِني»، َفَقاَلْت 
َلـــــــــُه اْمرََأُتُه: َأَلْم َيْهِدَك اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلْإلِْســـــــــَالِم؟ َفَقاَل: َبَلى، َوَلِكْن َقْد 

َأْخَبرََنا َأنَّا وَاِرُدوَن النَّاَر، َوَلْم ُيْخِبْرَنا َأنَّا َصاِدُروَن َعْنَها».
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ــــــة العلماء  • أنتم أحــــــد أبناء جمعي
قياداتها  وأحد  الجزائريين  المسلمين 
الفكرية والروحية.. رافقتم نشــــــاطها 
وجهودها منذ زمن غير قصير..هل 
ــــــن أن نعرف منك ـ بصراحة ـ ما  يمك
ــــــن أن يمثل «تقييما» موضوعيا  يمك
ــــــى مــــــدار الســــــنوات  ــــــة عل للجمعي

السابقة؟
 نعـــــــــم، أكرمنـــــــــي اهللا بالتعاون مع 
إخوانـــــــــي في جمعية العلمـــــــــاء منذ أوائل 
األلفيـــــــــة التي نحن اآلن في بداية عقدها 
الثالث، وعشت فترة من زمن رئاسة الشيخ 
شيبان (رحمه اهللا) لها، وهي الفترة التي 
كان فيها اإلقبال علـــــــــى الجمعية وعلى 
فتح ُشعب لهـــــــــا كبيرا، وكنت في مكتبها 
الوطنـــــــــي وفي لجنة الفتوى فيها. ثم جاء 
الشيخ قسوم حفظه اهللا، وواصل المسيرة، 
واستمر عطاء الجمعية، وفتحها للشعب 
والمـــــــــدارس والمواقـــــــــع، وتواصل إنشاؤها 
البصائر  واســـــــــتمرت جريـــــــــد  للمجالت، 
المباركـــــــــة دون توقـــــــــف، ونشطت هيئة 
اإلغاثة نشاطا منقطـــــــــع النظير، والحمد 

هللا.
غير أن كل ذلك - مما نسأل اهللا بركته 
وثوابه للجميع – ال يعني االستغناء عن 
الكفاءات الموجـــــــــودة في بلدنا من الذين 
زهدوا في االنضمام إلى الجمعية، أو لم 
ُينتبه لهم، أو ُحرمت منهم الجمعية بسبب 
أو بآخر، مما أّثر على عطائها المنتظر 

منها، وعلى اإلقبال عليها بشكل أكبر.
ومع فضل الموجودين، وجهدهم المبذول، 
التحاق كفاءات  المأمول، فإن  وعطائهم 
الوطن بجمعّيتهم األّم مطلٌب مهم، ورغبة 
شريحة كبيرة مـــــــــن المخلصين والمحبين 
واألخيار، وأمر الزم لالســـــــــتقرار والرشد 

واالستمرار.
والمقصـــــــــود أن الجمعيـــــــــة تعاني – منذ 
فترة - من التقصير في استقطاب هؤالء 
األفاضل إلى ميدان جهادها وتضحياتها 
وبذلها وعطائها، وٕان لم تتدارك هذا في 
القريب العاجل، بكســـــــــر الحواجز بينهم 
وبينها؛ فســـــــــتبتلى - في المســـــــــتقبل –ال 
قدر اهللا، بإسناد األمور إلى غير أهلها، 
وســـــــــتتضّرر بذلك أّيما تضـــــــــرر، والعياذ 

باهللا.
كما أننا ال ننكـــــــــر أنها تعاني من بعض 
اإلشكاالت التي ال يســـــــــلم منها أيُّ عمل 

جماعي هادف.
ومـــــــــع ذلـــــــــك فاإلنصاف يجعلنـــــــــا نقول: 
بأن صـــــــــواب الجمعية أكثر من خطئها، 
ووجودهـــــــــا وبعثهـــــــــا كان وال يـــــــــزال بركة 
علـــــــــى الجزائر والجزائريين، ومدارســـــــــها 
ومجالتهـــــــــا وجريدتهـــــــــا ونشاطاتها وهيئة 
إغاثتهـــــــــا، وخدمتهـــــــــا لإلســـــــــالم والوطن 
واألمـــــــــة، ال تخفى علـــــــــى ذي عينين وال 
ينكرها إال جاحد حاقد، ونرجو أن تكتب 
هذه النشاطات في موازين حســـــــــنات كل 

المساهمين ، وأن يقبلهم اهللا أجمعين.
*  االختالف الموجود في الســــــاحة 
(اإلسالمية ـ الدعوي والسياسي) هل 
هو قدرمقدور أم هو شــــــيء صنعناه 
بأنفســــــنا، وغلبة األهــــــواء علينا..

كيف تنظــــــر إليه ، وكيف نخرج من 
هــــــذا الضعف الذي يتعّمـق بســــــبب 

االنقسـام والتشرذم ..؟
  الخالف ســـــــــنة من سنن اهللا وهو 
حاصل المحالة، على كل المســـــــــتويات 

وفي جميع المجاالت.
والواجب ليس هو القضاء على كل أنواع 
الخالف، بل الواجب هو شيء من الفقه 
في مسألة الخالف، يتبعه فقٌه في مسألة 

التعامل مع الخالف.
أما فقه الخالف، فالبد – كحدٍّ أدنى - أن 
نعرف أن هنـــــــــاك دوائَر ال تقبل الخالف 
بحال، في موازين الحق والعدل، ودوائر 
ال يمكـــــــــن أن ال يكون فيهـــــــــا الخالف؛ 
- فاألولى: هي دائـــــــــرة أصول االعتقاد 

والقطعيات والمعلوم من الدين بالضرورة، 
إضافة إلى قضايا العقول التي ال يختلف 

عليها عاقالن.
- أما الثانية: فهي دائرة مسائل االجتهاد 
في الفقه والدعوة والسياسة والحياة بصفة 
عامـــــــــة، فهذه ال يمكـــــــــن أن تكون محل 
وفاق بين الجميـــــــــع أبدا ؛ ألن اهللا جعل 
ذلك ســـــــــنة من سنن الكون واالجتماع ال 

يمكن أن تتبدل أو تزول.
أما فقه التعامل مع الخالف ، فال بد من 

التفريق فيه بين الدائرتين:
- فالدائـــــــــرة األولـــــــــى؛ واجبنا هـــــــــو إزالة 
المخالف،وعدم  على  واإلنكار  الخالف، 
الرضـــــــــى بالخالف؛ ألنـــــــــه حينئذ رضى 
بالباطل ومخالفة للصواب، وخروٌج عن 

دائرة اإلسالم أو دائرة العقالء.
- أمـــــــــا الدائرة الثانية، فالواجب هو أدب 
الخالف، واحتـــــــــرام المخالف، ومحاورته 
بنية الوصول إلى الحق دون تعصب وال 

مراوغات.
وبعد هذا البيـــــــــان أقول: نحن نعاني من 

مشكلتين في هذا الجانب: 
- المشكلـــــــــة األولى: عـــــــــدم التفريق بين 
الدائرتيـــــــــن مما يورث عندنـــــــــا خلطا في 
اإلقرار واإلنكار، وفي ترتيب األولويات، 

وحسن أداء الواجبات.
- والمشكلة الثانية: غياب أدب الخالف 
في مسائل الحالف، مما فتح باب الصراع 
والعداوات على مصراعيه، وتســـــــــبب في 
تخلـــــــــف مشاريع النهضة، وضياع جهود 

المصلحين. 
• من مالمح هذا التفّرق والتشــــــّتت 
ما يتلعق بالُفتيا؛ حيث نعيش خلطا 
وفوضى عارمة في هذا المجال. كيف 
يبدو لك السبيل إلى تجميع الجهود 
وتحقيق نوع من الوحدة أوعلى األقل 
التقارب  في مجال اإلفتاء واإلرشاد، 
ــــــق عرى المجتمــــــع ويقوي  بما يوّث
ــــــوب وعقول  ــــــه ويقّرب بين قل وحدت

أبنائه وبناته؟
 أما فوضى اإلفتاء فهي من نوازل 
العصر، ومن أخطـــــــــر ما أّثر على دين 
الناس واستقرار أوضاعهم، حيث فتحت 
القنـــــــــوات أبوابهـــــــــا لكل من هـــــــــب ودّب، 
وكذلك وســـــــــائل التواصل مّكنت صغار 
طالب العلـــــــــم والجهلة مـــــــــن اقتحام هذا 
المجـــــــــال الخطير ؛ فحصـــــــــل اضطراب 
كبيـــــــــر عند الناس، وضعفـــــــــت ثقتهم في 
فقهائهم، وتجرّأ الناس على الحرام باســـــــــم 
التدين والفتوى، فانُتِهكت حدود اهللا باسم 
اهللا، واعُتِدي على أحكام اإلســـــــــالم باسم 

اإلسالم.
ولســـــــــُت هنا أنفي وجـــــــــود فقهاء عمالقة، 
وطالب علم جادين ُيســـــــــهمون بإيجابية 
في هذا المجال، لكن كارثة الفوضى هي 
التي غلبت، والحكـــــــــم للغالب كما يقول 

األصوليون.
والحل -حسب رأيي- أن تركز الدول على 
صرف بعض نوابغها إلى التخصص في 
هذا المجال الخطير والمؤثر على نهضة 

األمة واستقرارها.
-وأن تُنِشئ المعاهد الجادة والمتخصصة 
يعيشون  متضلعيـــــــــن  فقهـــــــــاء  إلخـــــــــراج 
عصرهـــــــــم ويحلُّون أزمـــــــــات مجتمعاتهم 

بحسن فقههم.
- وأن يكـــــــــون للســـــــــلطان - السياســـــــــي 
واالجتماعي - دورُه في ضبط هذه الدائرة 
لين  وعدم السماح لغير المختصين المؤهَّ

بالخوض فيها .
- إضافة إلى مشاريـــــــــع ضخمة تنتظر 
المدنية  مبادرات الحكومات والمؤسسات 
والجامعات ونحوها، وحتى األفراد، لخدمة 
هـــــــــذا المنحى وٕازالـــــــــة اضطرابه، ويمكن 
أن تســـــــــبقها وتصاحبها وفرة من الكتب 
والمحاضـــــــــرات والحصـــــــــص التي تركز 
على أهمية ضبط المرجعيات وتعلم أدب 
الخالف، وبيان شـــــــــروط المفتي، ونشر 
ضوابط تعين العوام على حسن االهتداء 

بحسن االقتداء.

• اشتغلتم في مجال النشر واالتصال 
واإلعــــــالم ما هو تصــــــّورك لإلعالم 
ــــــن والوطن وينفع  الذي يخــــــدم الدي
البـالد والعباد ..سواء على مستوى 
وهيئات  مؤسسات  (إنشاء  مؤسسي 
ومراكز بحث وٕاعالم واتصال، أوعلى 
المســــــتوى الفردي من خالل جهود 

الدعاة والعلماء)؟
 اإلعالم سالح العصر واالهتمام 
به أولوية كبرى، وٕاهماله والزهد في حسن 
اســـــــــتغالله، جهل وغباء وانحراف. وهذا 
ممـــــــــا ال يختلف عليه عاقالن، فليس من 
مسائل الخالف حتى نعذر فيه المخالف، 

بل يجب تعليمه، أو تعنيفه.
وال يخفـــــــــى أن أغلـــــــــب قنواتنـــــــــا في واد، 
والمبـــــــــادئ والقيم في واٍد آخر، لألســـــــــف 

الشديد.
وتصوري أن اإلعـــــــــالم الذي ننتظر منه 
خدمـــــــــة األمـــــــــة والحفاظ علـــــــــى مبادئها 
واإلســـــــــهام الجاد في نهضتها، ليس هو 
ما ُيسمى اإلعالم الديني؛ ألن ذلك أقرب 
إلى الرســـــــــالة التعليمة منه إلى الرســـــــــالة 
الدعويـــــــــة في واقعنا المضطـــــــــرب، وٕانما 
هو اإلعالم اإلســـــــــالمي، والمقصود بهذا 
المصطلح -حسب فهمي- هو اإلعالم 
الناجـــــــــح والمؤثر، والجـــــــــّذاب، والمبدع، 
والمتنوع، الذي ٌيســـــــــّيج بحـــــــــدود اهللا فال 
يتعداهـــــــــا، وبمقاصد الديـــــــــن فال ُيهملها، 
وبآداب الشرع فال يتجاوزها. فتجد فيه كل 
ما يرغب فيه الناس لكن دون حرام ودون 

خضوع لوساوس الوسواس الخناس.
فليس هو اإلعالم الذي فيه درس، بعده 
محاضرة، بعدها خطبـــــــــة جمعة، بعدها 
حوار دينـــــــــي، بعده تذكرة، بعده موعظة، 
على أهمية هذه المحطات، لكّن جمعها 
وتتاليها في مســـــــــار واحد، من األخطاء 
الكبـــــــــرى فيما نريد من إعـــــــــالم يؤّثر في 
الجيل الجديد ويشّده إلى متابعته، ويحقق 

له ما يريد من المتعة دون معصية.
فالحـــــــــل – في نظري - هو توعية الناس 
بهذا، فإذا صار قناعة؛ فســـــــــوف يقّيض 
اهللا له مـــــــــن األفراد أو المؤسســـــــــات من 

يحّوله إلى واقع ملموس إن شاء اهللا.
* بالنظر إلى أهمية اإلعالم ومركزيته 
..كيف تقّيم إعــــــالم جمعية العلماء 
ــــــة عامة ومــــــاذا تقترح كداعية  بصف
ــــــم، ما هــــــو المطلوب  ــــــع مهت ومتاب

بالضبط من وجهة نظرك؟
 إذا أردنـــــــــا أن نقيم إعالم الجمعية 
في ضوء ما ذكرنا ســـــــــابقا، فإن اإلعالم 
اإلســـــــــالمي أمل ما زال بعيدا على واقع 
الجمعية وقدراتها، وأخشى أن أقول حتى 
على قناعات بعـــــــــض أفرادها، لكنه أمل 
غير مســـــــــتحيل، وهو من أهم اهتماماتي 
بعـــــــــض األفاضل فيها وفي  واهتمامات 
غيرها، وهو مـــــــــن األمور التي أنا مقتنع 
بها، وأركز عليها، وأدعو إليها، وأجتهد 

في النجاح فيها إن شاء اهللا يوما ما.
ومع ذلك أقول بـــــــــأن تجربة الجمعية في 
ما أتيـــــــــح لها ُتعّد ناجحـــــــــة بشكل كبير، 
فقد اســـــــــتمرت جريدتهـــــــــا المباركة تؤدي 
رســـــــــالتها دون توقف، وأصـــــــــدرت عددا 
من المجالت باللغتيـــــــــن، وفتحت مواقع 
عديدة في مواقع التواصل، ناجحة نجاحا 
باهرا في سد ثغرة كبيرة في هذا المجال، 
فالحمد هللا على كل حال، وننتظر المزيد 

من العطاء والنجاح.
* كلمة أخيرة 

 أرجو أن نوفق جميعا لنيل شرف 
خدمة الديـــــــــن والوطن واألمة، بإخالص 
وصـــــــــواب، وأن ُيكرمنـــــــــا اهللا بجمع شمل 
أبناء وطننا على كلمة سواء، وأن يجعل 
جمعية العلماء محـــــــــل ثقة الشرفاء، وأن 
ُيهّيـــــــــئ لها من أمرها رشـــــــــدا، وأن يجعل 
ما تســـــــــتقبل الجزائر خيرا مما استدبرته، 
وكذلك أمة اإلسالم، بل البشرية جمعاء. 
إنه وليُّ ذلك والقادر عليه، سبحانه. واهللا 

ولي التوفيق.

@·���������ÿi@k�����yäm@Ú����Ó‹Áb¶a
{welcom to El djahilia}
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 Âfl أعماق في  القديمة  العصور 
الوسطى  العصور  وٕالى  التاريخ 
مرورا إلى العصر الحديث، وٕالى يومنا 
لصفات  الجامع  المخلص  فالذكي  هذا 
زمان  كل  في  هو  هو،  العبقري  القائد 
ومكان، يكون ناجحا، مبدعا، قائدا فاتحا 
عالما،  أو  متعلما  كان  سواء  منتصرا، 
رئيس  أو  وزيرا،  أو  أعمال،  رجل  أو 
زمان  كل  في  هو،  هو،  والفاشل  دولة، 
كانوا  األندلس،  فتحوا  فالذين  ومكان، 
بوسائل أقل من الذين ضيعوها، والذين 
فتحوا فلسطين والشام كانوا في ظروف 
عصيبة وفقر وقلة مال، بكثير من الذين 
باعوها وباعوا كرامتهم بالوالء للكافرين، 

والخضوع طواعية ألعداء الدين.
منذ أن خلق اهللا سبحانه وتعالى آدَم أَبا 
البشِر وأسكنه األرض، وقال له ولزوجه، 
ومن بعده لكل أوالده: ﴿َوَلُكْم ِفي اْألَْرِض 
ِفيها  قاَل  ِحيٍن.  ِإلى  َوَمتاٌع  ُمْسَتَقرٌّ 
ُتْخَرُجوَن. َوِمْنها  َتُموُتوَن  َوِفيها  َتْحَيْوَن 

﴾ (األعراف:24،25) منذ ذلك الزمن، 
تتكون  البشرية  المجتمعات  بدأت  ومنذ 
سبحانه،  الرازق  الخالق  بمشيئة  وتنمو 
الماء  هو  والماء  األرض  هي  واألرض 
والفضاء هو الفضاء، إلى أن يشاء اهللا 
الفعال لما يشاء، واإلنسان هو اإلنسان، 
والحياة والموت هي الحياة والموت، وكل 
حركة وكل سكون  اليكون إال بإذن من 
فيكون.  كن  له  يقول  أن  شيئا  أراد  إذا 
هو  والمميت  والمحي  والرازق  والخالق 
كثير  تفشل  لماذا  اليموت.  الذي  الحي 
التطور  مع  التعامل  في  الحكومات  من 
وبداية  واالجتماعي؟  والتقني  السياسي 
أقول متفائال: هل فات األوان؟ يعني هل 
المتخلفون سيبقون متخلفين؟ وهل ستبقى 
فلسطين محتلة بقية الزمان؟ وهل سيظل 
بأهواء  محكوما  العالم  شعوب  مصير 
خمس دول؟ وربما بقرار دولة منها يلغى 
مصير شعب كامل؟ الكالم موجه لحكام 
وبكل  خاصة؟  والعرب  عامة  المسلمين 
تفاؤل مرة أخرى فإن الشعوب الضعيفة 

النية والتوكل على  إذا ارادت وأخلصت 
اهللا سبحانه فإنها ستغير مجريات حياتها 
العزيز  اهللا  بحول  والتفوق،  العزة  نحو 
الدولية  العالم  خريطة  وستغير  الحكيم، 
لصالح اإلسالم والمسلمين، اللهم آمين.

نفعتهم  وما  وجالوا  الرومان  صال  فكم 
وغالوا،  الفرُس  َعْرَبَد  وكم  صلبانهم، 
وما نفعتهم نيرانهم، وكم عبث اإلنجليز 
وما  إفريقيا  في  واإلسبان  والفرنسيون 
يستطيعوا  فلم  المستعمرات،  لهم  دامت 
ُيِذلُّوا رقبة واحدة من رقاب األبطال  أن 
المجاهدين يوم المقاومة والجهاد الحق، 
راياتهم  تحت  وهم  حكاما  أذلوا  فكيف 
المستقلة ()، وبين شعوبهم الحرة، ولكنها 

مغلوبة على أمرها؟؟!!.
فما الذي يتغير بالنسبة للمخلوقات؟ تتغير 
والوسائل  والزمانية،  المكانية  الظروف 
الفرعية، والظروف التؤثر في األصول، 
والقضايا السياسية عند الحكماء األذكياء 
مع  التعامل  بحسن  تعالج  المصلحين 
أما  الثابتة،  وخصائصها  األصول 
على  سياستهم  يبنون  الذين  العاجزون 
التمني والتهريج فهم يتعاملون مع الفروع 
في دائر الظروف، يتغيرون متى تغيرت 
الظروف ويذهبون متى ذهبت الظروف 
أو يموتون وينسون كما ُتْنَسى الظروف، 
نسوا  بزهرتها،  الدنيا  عليهم  أقبلت  إذا 
المقاصد، وتمسكوا بالعوائد، وٕان ابتالهم 
المتاهات  في  غرقوا  باألزمات  اهللا 
والصراعات، ثم إن العاجزين سياسيا ال 
يميزون بين المصالح العامة المستقبلية 
التي هي األصل في علم المقاصد، وبين 
من  هي  التي  اآلنية  الخاصة  المصالح 
ثمرات المصالح العامة، وما تنبهوا لهذه 

الحقائق.
القضايا  قولنا:{أصول  معنى  فما 
تغيرت  وٕان  هي،  هي،  السياسية. 
الظروف المكانية والزمانية؟} وأبدأ بمثال 
من  لحاكم  قيل  فلو  المقال،  ليتضح 
الحكام  الزمان خصوصا من  حكام هذا 
كيف  انظر  الفاشلين،  االستبداديين 

استطاع بإذن اهللا تعالى أو عمر بن عبد 
العزيز رحمه اهللا، القيام ببناء دولة قوية، 
وكيف حقق االكتفاء الذاتي االقتصادي 
والدفاعي، وأقام العدل، فكان المسلمون 
والعزة.  والسيادة  الكلمة  لهم  عهدهم  في 
لربما قال أحدهم: ذلك زمان وهذا زمان، 
وذلك مكان وهذا مكان، وغير ذلك من 
بها  التقوم  التي  والمعاذير  المبررات 
األرض  المقدمة،  في  قلت  لذلك  حجة. 
هي األرض لم تتبدل، وخصائصها هي 
نفس الخصائص، واإلنسان هو اإلنسان 
بنفس الخصائص، والقضايا هي نفسها. 
الفروع  مع  المتعامل  الحاكم  قال  وٕاذا 
والبعيد عن األصول: كان في وقت عمر 
َفُيَقاَبُل  والخيل،  السيف  العزيز  عبد  بن 
والخيل،  بالسيف  والخيل،  السيف  أهُل 
ولكن اليوم األسلحة الذرية، بين البوارج 
والغواصات، والصواريخ العابرة للقارات، 
اآللية  القيادة  ذات  المخفية  والطائرات 
والقيادة البشرية، وغير ذلك من األسلحة 
الفتاكة، فيكون الجواب لهذا الحاكم:{هنا 
جوابك!!!  هو  وسؤالك  الفرس،  مربط 
ا كان العدو في عهدهم يملك السيف  َلمَّ
عن  ودافعوا  وانتصروا  السيف،  صنعوا 
صنع  ولما  وكرامتهم،  ووطنهم  دينهم 
شيئا  تصنعوا  لم  ما صنع،  اليوم  العدو 
لتقابلوا به ما صنوا؟؟؟؟!!!. أي هذا هو 
لم  لما  اللوم،  وجوهر  النصيحة  هدف 
صنعوا؟؟؟}  مما  وأحسن  أقوى  تصنعوا 
الفشل   إما  اثنين:  من  واحد  والجواب 
التلد  الشعوب  هذه  أن  وٕاما  السياسي، 
وهذا  القدير.  العلي  بإذن  قادرين  رجاال 
التي  األمة  ألن  صحيح،  غير  الثاني 
والعلماء  المسيرين،  الصالحين  أنجبت 
األمة  هي  الفاتحين،  والقادة  المنظرين، 
الرجال  ماليين  فيها  نفسها،  المسلمة 
اهللا  بإذن  يستطيعون  الذين  الشباب، 
تعالى أن يصنعوا  ما لم تبلغه األعداء. 
وٕاذن فالجواب الصحيح هو األول، هو 

الفشل السياسي.
المعيشية االقتصادية  الحياة  من أصول 

والنار،  والهواء،  والماء،  التراب،  وجود: 
األرضية  والمساحات  والمال،  والرجال، 
الكافية، والوقت، والحرية النسبية الكافية. 
الذاتي  العجز عن تحقيق االكتفاء  فهل 
والمسكن،  والثياب  والشرب  األكل  في 
هل العجز في هذه المجاالت له أسباب 
حقيقية؟ أم هو العجز السياسي التسييري، 
السياسية، في  الخطأ في اإلرادة  أم هو 
مرتبطة  االقتصادية  المعيشة  أن  حين 
التحاربنا  التي  األرض  مع  بالتعامل 
بالقنابل الذرية، وال بقرارات األمم المتحدة 
بين  العربية  الجامعة  وال  قوسين،  بين 

معكوفين، أو بين فراغين. 
إن أصول القضايا السياسية هي، هي، 
والحكمة،  العلم،  يملك  الذي   فالحاكم 
الحق،  وقول  واألخالق،  والشورى، 
اهللا  بإذن  يستطيع  السياسية،  والشجاعة 
شعَبه،  وُيْسِعَد  بالده،  يطور  أن  تعالى 
الدولة  ويقيم  الفاضل،  المجتمع  ويبني 
سواء  الذاتي،  االكتفاء  ويحقق  القوية، 
في صحراء، وسواء  أو  في جزيرة  كان 
كان عدد السكان 10 ماليين أو مليارا 
ونصف مليار من السكان، فالحاكم العالم 
المخلص حاكم ناجح، والجاهل المرائي 
الظالم خايب جايح. قال محاوري: معنى 
السبب  هي  الفاشلة  الحكومات  أن  هذا 
والقوة  الحول  قلت:  الفشل؟  في  نفسه 
أنت،  هذا  تفهم،؟؟  لم  أمازلت  باهللا،  إال 
فمتى يفهم اآلخرون؟ أتشك في وعد اهللا 
تعالى؟ أم أن إيمانك ينقصه اليقين في 
التوكل على رب العالمين؟ وٕاذا  لم تثق 
عبد  يا  اهللا،  كالم  في  ثق  كالمي  في 
﴿َوَعَد  الرحيم.  الرحمن  اهللا  بسم  اهللا. 
اِلحاِت  اُهللا الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
اْسَتْخَلَف  َكَما  اْألَْرِض  ِفي  َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم 
َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي  الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ
اْرَتضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمنًا 
َيْعُبُدوَنِني َال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئًا َوَمْن َكَفَر 
(سورة  اْلفاِسُقوَن﴾  ُهُم  َفُأولِئَك  ذِلَك  َبْعَد 

النور:55).
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قالت السائلة، في مكالمة هاتفية (و.ن.د) من غرداية، 
الجنوب الجزائري: إنها مربية الماشية، وتجمعها في 
الغنم  وتأكل  الضالة،  الكالب  بعض  فتأتي  زريبة، 
وتفسد في الزريبة، قالت هل يجوز لها قتل الكالب 
التي تهاجم الغنم في الزريبة؟ وقالت: اتصلت بمصالح 
أو  مسؤوليتهم  من  ليس  ذلك  إن  لها:  وقالوا  البلدية 
اليستطيعون فعل شيء. (حسب سؤالها) فماذا تفعل؟ 
قالت: وبالمناسبة هل يجوز وضع الدواء القاتل للنمل 

إذا دخل البيت؟
***الجواب***

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

والتدبر  التفكر  على  شكرا  للسائلة:  نقول  أوال: 
واالتصال بمصالح البلدية، وأنك لم تتسرعي في فعل 
المشتبهات، وها قد سألت، وهذا هو الصواب فالمسلم 
إذا اعترضته مشاكل فقهية أو قانونية يجهلها اليتسرع 
ثم  بالشرع،  يلتزم  ثم  يسأل  وٕانما  القرار،  اتخاذا  في 
القانون الوضعي في باب االجتهاد. ونقول إلخواننا 
بتحقيق  القيام  أن  البلدية  مصالح  على  المشرفين 
هو  البلدية  مستوى  على  للمواطنين  والسكينة  األمن 
من مسؤولية رئيس البلدية وأعوانه. مسؤولية مباشرة، 
والبد من معالجة هذا المشكل بشأن الحيوانات الضالة، 
التي تهاجم القرية والمواشي والمزارع. وعلى البلدية أن 
تمد يد المساعدة لهذه المواطنة، واليقال للمواطن: عن 
حفظ األمن بأنه ليس من مسؤوليتهم... واهللا تعالى 

أعلم، وهو العليم الحكيم.

ثانيا: قال اهللا تعالى: ﴿َوما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْألَْرِض وَال 
ِفي  َفرَّْطنا  َما  َأْمثاُلُكْم  ُأَمٌم  ِإالَّ  ِبَجناَحْيِه  َيِطيُر  طاِئٍر 
اْلِكتاِب ِمْن َشْيٍء ُثمَّ ِإلى رَبِِّهْم ُيْحَشُروَن﴾ (األنعام:38) 
َجَماَعاٌت  هم  َأي:  َأْمثاُلُكْم﴾  ُأَمٌم  القرطبي:﴿ِإالَّ  قال 
ِمْثلكْم في أن اهللا عز وجل خلقهم، وتكفل بأرزاقهم، 
فال ينبغي أن تظلموهم، وال تجاوزوا فيهم ما أمرتم به. 
و﴿َدابَّة﴾ تقع على جميع ما دب، وخص بالذكر ما 
في األرض دون السماء ألنه الذي يعرفونه ويعاينونه. 
وقيل: هي أمثال لنا في التسبيح والداللة، والمعنى: 
وما من دابة وال طائر إال وهو يسبح اهللا تعالى، ويدل 
على وحدانيته لو تأمل الكافرون. وقال أبو هريرة: هي 
أمثال لنا على معنى أنه يحشر البهائم غدا ويقتص 
للجماء من القرناء ثم يقول اهللا لها: كوني ترابا. وهذا 
اختيار الزجاج فإنه قال: ﴿إالَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم﴾ في الخلق 
والرزق والموت والبعث واالقتصاص، وقد دخل فيه 
عيينة:  بن  سفيان  وقال  أيضا.  األول  القول  معنى 
أي ما من صنف من الدواب والطير إال في الناس 
شبه منه، فمنهم من يعدو كاألسد، ومنهم من يشره 

كالخنزير، ومنهم من يعوي كالكلب} (6/420)...
اعتدى من  تقتلي من  أن  لك  للسائلة: يجوز  ونقول 
الكالب الضالة، وقت االعتداء، وال تسرفي في القتل. 
المزرعة  تسييج  حاولي  القتل،  في  تفكري  أن  وقبل 
وقد  البلدية،  أخرى  مرة  وراجعي  الزريبة،  وتحصين 
يساعدونك إن شاء اهللا تعالى. قلت لك تقتلين المعتدي 
من الحيوانات ألن الشرع أباح قتل الحيوانات المؤذية. 
ففي الحديث: عن عائشة رضي اهللا عنها، عن النبي 
صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: [خمس فواسق، يقتلن في 
الحل والحرم: الحية، والغراب األبقع، والفأرة، والكلب 

العقور، والحديا.] (مسلم، كتاب الحج. رقم:1198) 
واهللا تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.

بالدواء،  النمل  قتل  السائلة: هل يجوز  وقالت  ثالثا: 
النمل الذي يدخل البيوت ويفسد الطعام، وكذا الذباب، 
وسائر الحشرات.؟ قلت لك: يجوز لك أن تقتلي من 
اعتدى من الكالب الضالة، وقت االعتداء، وال تسرفي 
في القتل. وكذلك النمل، يجوز إبعاد أو قتل ما يؤذي 
دون إسراف، ودون تعذيب مقصود، ودون استعمال 
الحرق بالنار. ففي الحديث. عن أبي هريرة، عن نبي 
اْألَْنِبَياِء  ِمَن  َنِبي�ا  قال:[ِإنَّ  وسلم  عليه  اهللا  اهللا صلى 
َفَأْوَحى  َفُأْحرَِقْت،  النَّْمِل،  ِبَقْرَيِة  َفَأَمَر  َنْمَلٌة،  َقَرَصْتُه 
َأْهَلْكَت  َنْمَلٌة،  َقَرَصْتَك  َأْن  َأِفي  ِإَلْيِه:  َوَجلَّ  َعزَّ  اُهللا 
الصيد،  كتاب  ماجة.  (ابن  ُتَسبُِّح]  اْألَُمِم،  ِمَن  ًة  ُأمَّ
المؤذية،  الحشرات  كل  قتل  فيجوز   (3225 رقم: 
كالناموس، والذباب، وغيرهما، واهللا تعالى أعلم، وهو 

العليم الحكيم.
رابعا: نقول لمن يملك كلبا للصيد أو لحراسة الماشية 
بالرقيب،  القرية  شوارع  وسط  يطلقه  أن  له  اليجوز 
البلدية إن عليهم  وأعود ألقول إلخواننا في مصالح 
مسؤولية أمن القرية والمدينة في كل مزارعها ودورها 
ومرافقها.  عن عبد اهللا بن مغفل، قال: قال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم: «لوال أن الكالب أمة من 
البهيم،  األسود  منها،  فاقتلوا  بقتلها،  ألمرت  األمم، 
أو كلب  اتخذوا كلبا، إال كلب ماشية،  وما من قوم 
كل  أجورهم،  من  نقص  إال  حرث،  كلب  أو  صيد، 
الصيد.3205.  ماجة.كتاب  (ابن  قيراطان.]  يوم، 
أعلم،  تعالى  واهللا  ومسلم.1574)  البخاري:3324. 

وهو العليم الحكيم.
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أخـــــــــرج اإلمام البخاري فـــــــــي صحيحه َعن اْبِن 
َعبَّـــــــــاٍس- رضي اهللا عنهما- َأنَّ َرُســـــــــوَل اللَِّه 
-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َكاَن َيُقوُل ِعْنَد اْلَكْرِب: 
َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه اْلَعِظيُم اْلَحِليُم، َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َربُّ 
ـــــــــَموَاِت،  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َربُّ السَّ

َوَربُّ اَألْرِض، َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكرِيِم). 
هذا الحديـــــــــث حديث صحيـــــــــح أخرجه اإلمام 
البخـــــــــاري في صحيحه، فـــــــــي كتاب الدعوات، 

باب الدعاء عند الكرب.
إّننا فـــــــــي هذه األيام أحوج ما نكون إلى التوجه 
إلـــــــــى اهللا ســـــــــبحانه وتعالى بالدعـــــــــاء خاشعين 
ُمَتَذلِّليـــــــــن، أن يكشف عّنا وعـــــــــن أمتنا والعالم 
أجمع الوباء والبالء، فالدُّعاء َمَالُذ كّل مكروب 
وأمُل كّل خائف وراحُة كّل مضطرب، وهو من 
أعظم العبادات التي ينبغي للمسلم أن يعتصم 

بها خاصًة في أيام الِمَحِن والّشدائد.
وحٌق علينا جميًعا أن ندعوَُه سبحانه وتعالى في 
راِء، ونفزُع إليه في  راِء والضَّ الّشدِة والرَّخاِء والسَّ
اِت ونتوّسُل إليه في الُكرباِت، حينها يأتي  الُمِلمَّ
َمَدُدْه ويِصُل عْوُنه، وُيْسرُع فرُجُه ﴿َأمَّن ُيِجيُب 

اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه﴾.
ومـــــــــن المعلوم أن الحيـــــــــاة الدنيـــــــــا داُر ابتالء 
واختبار، فمن سرَّه زمٌن ساءته أزمان، فاإلنسان 
ُمَعـــــــــرٌَّض للشدائد حينًا، والفرح والســـــــــرور حينًا 
آخر، وتلك هي سنة الحياة، كما جاء في قوله 
رِّ وَاْلَخْيِر ِفْتَنًة  ســـــــــبحانه وتعالى: {َوَنْبُلوُكم ِبالشَّ

َلْيَنا ُتْرَجُعوَن}. وَا�
 واإلنســـــــــان الذي َيْعُمُر اإليمان قلبه، يلجأ إلى 
اهللا سبحانه وتعالى دائمًا في السراء والضراء، 
يشكـــــــــره على نعمائه ويســـــــــأله العـــــــــون وتفريج 
الكـــــــــروب؛ ألن ثقته باهللا عظيمـــــــــة، وأما غير 
المؤمن فيضعف أمـــــــــام الشدائد، فقد ينتحر أو 
ييأس أو تنهار قـــــــــواه ويفقد األمل؛ ألنه يفتقر 

إلى النزعة اإليمانية وٕالى اليقين باهللا.
فقد ذكـــــــــر اإلمام ابن حجر – رحمه اهللا – في 
كتابه فتـــــــــح الباري بشرح صحيح البخاري، في 
اٍل:  شرح الحديث الســـــــــابق: (... َوَقاَل اْبُن َبطَّ
، َقاَل: ُكْنُت ِبَأْصَبَهاَن  َحدََّثِني َأُبو َبْكٍر الـــــــــرَّازِيُّ
ِعْنـــــــــَد َأِبي ُنَعْيٍم َأْكُتُب اْلَحِديـــــــــَث ، َوُهَناَك َشْيٌخ 
، َعَلْيِه َمَداُر اْلُفْتَيا،  ُيَقاُل َلُه َأُبو َبْكِر ْبـــــــــُن َعِليٍّ
ْلَطاِن َفُسِجَن،  َفرََأْيُت النَِّبيَّ  َفُســـــــــِعَي ِبِه ِعْنَد السُّ
- َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم - ِفي اْلَمَناِم، َوِجْبرِيُل 
َعْن َيِميِنِه ُيَحرُِّك َشَفَتْيِه ِبالتَّْسِبيِح ال َيْفُتُر، َفَقاَل 
ِلي النَِّبيُّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم-: ُقْل َألِبي 
: َيْدُعـــــــــو ِبُدَعاِء اْلَكْرِب الَِّذي ِفي  َبْكِر ْبِن َعِليٍّ
َصِحيِح  اْلُبَخـــــــــارِيِّ  َحتَّى ُيَفرَِّج اللَُّه َعْنُه، َقاَل: 
َفَأْصَبْحـــــــــُت َفَأْخَبْرُتُه، َفَدَعا ِبِه َفَلْم َيُكْن ِإال َقِليًال 

َحتَّى ُأْخرَِج).
ÜˆaÜí€a@Ü‰«@·‹çÎ@ÈÓ‹«@!a@Û‹ï@fiÏçä€a@ � �Ü�Á@ �Â�fl

 عند دراســـــــــتنا لسيرة رسولنا – صّلى اهللا عليه 

وســـــــــّلم – نجد أنها مليئـــــــــة بالمواقف اإليمانية 
التي ترشدنا إلى وجوب اســـــــــتقبال الهّم والحزن 
بنفـــــــــس مطمئنة وعزيمة قوية، فقد أخرج اإلمام 
أحمد في مسنده، عن القاسم بن عبد الرحمن، 
عن أبيه، عن عبد اهللا، قال:  َقاَل َرُســـــــــوُل اللَِّه 
-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-: (َما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ 
َهـــــــــمٌّ، وَال َحَزٌن،  َفَقاَل: اللَُّهـــــــــمَّ ِإنِّي َعْبُدَك وَاْبُن 
َعْبِدَك وَاْبـــــــــُن َأَمِتَك، َناِصَيِتي ِبَيِدَك، َماٍض ِفيَّ 
ُحْكُمَك، َعْدٌل ِفيَّ َقَضاُؤَك، َأْســـــــــَأُلَك بُكلِّ اْســـــــــٍم 
ْيَت ِبِه َنْفَسَك، َأْو َعلَّْمَتُه َأَحًدا ِمْن  ُهَو َلَك َســـــــــمَّ
َخْلِقَك، َأْو َأْنزَْلَتُه ِفي ِكَتابَك، َأْو اْسَتْأَثْرَت ِبِه ِفي 
ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك، َأْن َتْجَعَل اْلُقرْآَن رَِبيَع َقْلِبي، 
َوُنوَر َصْدرِي، َوِجالَء ُحْزِني َوَذَهاَب َهمِّي، ِإال 
ُه َوُحْزَنـــــــــُه، وََأْبَدَلُه َمَكاَنُه َفَرًجا،  َأْذَهـــــــــَب اللَُّه َهمَّ
َقاَل: َفِقيَل: َيا َرُســـــــــوَل اللَِّه، َأال َنَتَعلَُّمَها؟ َفَقاَل: 

َبَلى َيْنَبِغي ِلَمْن َسِمَعَها َأْن َيَتَعلََّمَها).
läÿ€aÎ@ �·�Ã€aÎ@ �·:a@wÌä–m@paÏ«Ö

مـــــــــن الجديـــــــــر بالذكر أن كتب الســـــــــنة النبوية 
الشريفة قد اشتملت على أحاديث كثيرة ُتســـــــــهم 

في تفريج الهّم والغّم والكرب والحزن، منها: 
* عـــــــــن َأَنـــــــــِس ْبن َماِلٍك  -رضـــــــــي اهللا عنه-  
قال: قال رسول اهللا – صّلى اهللا عليه وسّلم – 
(اللَُّهمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ وَاْلَحَزِن، وَاْلَعْجِز 
وَاْلَكَســـــــــِل، وَاْلُبْخِل وَاْلُجْبِن، َوَضَلِع الدَّْيِن َوَغَلَبِة 

الرَِّجاِل). 
* وعن ســـــــــعد بن أبي وقـــــــــاص – رضي اهللا 
عنه – قال: قال رســـــــــول اهللا – صّلى اهللا عليه 
وسّلم –: (َدْعوَُة ِذى النُّوِن ِإْذ َدَعا َوُهَو ِفى َبْطِن 
اْلُحـــــــــوِت: «َال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُســـــــــْبَحاَنَك ِإنِّى ُكْنُت 
اِلِمين» َفِإنَُّه َلْم َيْدُع ِبَها َرُجٌل ُمْسِلٌم ِفى  ِمَن الظَّ

َشْىٍء َقطُّ ِإالَّ اْسَتَجاَب اللَُّه َلُه).
* وعن َأِبى َبْكرََة -رضي اهللا عنه-أن رســـــــــول 
اهللا -صلّـــــــــى اهللا عليه وســـــــــّلم - قال: (َدَعوَاُت 
اْلَمْكُروِب: اللَُّهمَّ َرْحَمَتَك َأْرُجو؛  َفَال َتِكْلِنى ِإَلى 
َنْفِسى َطْرَفَة َعْيٍن وََأْصِلْح ِلى َشْأِنى ُكلَُّه، َال ِإَلَه 

ِإالَّ َأْنَت ).
* وَعـــــــــِن اْبِن َعبَّاٍس- رضـــــــــي اهللا عنهما-َأنَّ 
َرُســـــــــوَل اللَِّه -صّلى اهللا عليه وسّلم-َكاَن َيُقوُل 
ِعْنـــــــــَد اْلَكْرِب: «َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّـــــــــُه اْلَعِظيُم اْلَحِليُم، 
َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّـــــــــُه َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َال ِإَلَه ِإالَّ 
َموَاِت، َوَربُّ اَألْرِض، َوَربُّ اْلَعْرِش  اللَُّه َربُّ السَّ

اْلَكرِيِم».
لذلك يجب علينا أن تكون ثقتنا باهللا ســـــــــبحانه 

وتعالى عظيمة، فهو على كل شيء قدير.
Ÿ�‡�Á@!a@ �k�Áác

من المعلوم أّن رســـــــــول اهللا – صّلى اهللا عليه 
وســـــــــّلم– كان ُيرشد أصحابه إلى كّل خير، كما 
كان ُيعلمهم ضرورة االســـــــــتعانة باهللا ســـــــــبحانه 
وتعالى وااللتجـــــــــاء إليه ســـــــــبحانه وتعالى في 
جميع األمور، كما جاء في الحديث: (َعْن َأِبي 
َســـــــــِعيٍد اْلخدريِّ -َرِضَي اُهللا َعْنُه- َقاَل: َدَخَل 
َرُســـــــــوُل اِهللا -َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم- َذاَت َيوٍم 
الَمْســـــــــِجَد، َفِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل ِمَن اَألْنَصاِر ُيَقاُل َلُه 
َأُبو ُأَماَمَة َجاِلســـــــــًا ِفيِه، َفَقاَل: َيا َأَبا ُأَماَمَة َمالِي 
َأرَاَك َجاِلسًا في الَمْسِجِد في َغْيِر َوْقِت َصالٍة؟ 
َقاَل: ُهُموٌم َلِزَمْتني َوُدُيوٌن َيا َرُســـــــــوَل اِهللا، َقاَل: 
َأَفال ُأَعلُِّمَك َكالمًا ِإَذا ُقْلَتُه َأْذَهب اُهللا َعزَّ َوَجلَّ 
َهمََّك، َوَقَضى َعْنَك َدْيَنَك، َفَقاَل: َبلى َيا َرُسوَل 
َذا َأْمَســـــــــْيَت: اللَُّهمَّ  اِهللا، َقاَل: ُقْل ِإَذا َأْصَبْحَت وَا�

ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ وَاْلَحَزِن، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن 
اْلَعْجِز وَاْلَكَسِل، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبْخِل وَاْلُجْبِن، 
وََأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة الدَّْيِن َوَقْهِر الرَِّجاِل) َقاَل: 
َفَعْلُت َذِلَك، َفَأْذَهَب اُهللا َعزَّ َوَجلَّ َهمِّي َوَقَضى 

َعنِّي َدْيني.
وعنـــــــــد قراءتنا لهذه الكلمات النبوية التي عّلمها 
رســـــــــولنا –صّلى اهللا عليه وسّلم- ألبي ُأمامة 
–رضي اهللا عنـــــــــه-، نجد أنها درسًٌ عملي لنا 
جميعـــــــــًا بضرورة العمل بهـــــــــا، وأن نكون على 
يقين بأن اهللا عزَّ وجلَّ ال ُيَخّيب من قصده، ما 
دام اإلنسان صادقًا ُمخلصًا طائعًا لربه سبحانه 

وتعالى.  
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عروة بن الزبير بن العـــــــــوام -رحمه اهللا- أحد 
الفقهاء الســـــــــبعة بالمدينة المنـــــــــورة، كان عالمًا 
بالدين صالحًا كريمًا، والده الزبير بن العوام – 
رضي اهللا عنه – حوارّي رســـــــــول اهللا – صّلى 
اهللا عليه وسّلم– وأحد العشرة المبشرين بالجنة، 
وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق- رضي اهللا 
عنهما- الُمَلقََّبة بـــــــــذات النطاقين، وقد  ذكرت 
كتب السيرة أّن ســـــــــاق عروة بن الزبير-رحمه 
اهللا- قد ُبتـــــــــرت، كما توفي َأَحـــــــــُد أوالده، فلما 
ُأدخل علـــــــــى أهله بادرهم قائـــــــــًال:  ال َيُهوَلنَّكم 
مـــــــــا َترْون، فلقد وهبني اُهللا عزَّ وجلَّ أربعة من 
البنين، ثم أخذ منهم واحدًا وأبقى لي ثالثة، فله 
الحمـــــــــد، وأعطاني أربعة من األطراف، ثم أخَذ 
منها واحـــــــــدًا وأبقى لي ثالثة،  فله الحمد، وأيُم 
اهللا لئن أخذ اهللا مني قليًال، فلقد أبقى لي كثيرًا، 

ولئن ابتالني مرًَّة ، َفَلَطاَلَما عافاني مراٍت.
 لقـــــــــد ضرب عروة بن الزبير بن العوام -رحمه 
اهللا- مثاًال للمؤمن الحقيقي الذي لم ُيســـــــــيطْر 
عليه الهمُّ والغّم والحزن، بل صبر واحتســـــــــب 
ورضي بقضاء اهللا وقدره، فاستحق بفضل اهللا 
ســـــــــبحانه وتعالى األجر العظيم يوم القيامة إن 
شاء اهللا تعالى، جـــــــــزاء وفاقًا على صبره على 

البالء وٕايمانه باهللا تعالى.
أخي المؤمن: ما أظنُّ عاقًال يزهد في البشاشة، 
أو مؤمنـــــــــًا يجنح إلى التشـــــــــاؤم واليأس، وربما 
غلبت اإلنساَن أعراٌض قاهرة فسلبته طمأنينته 
ورضـــــــــاه، وهنا يجب عليه أن يعتصم باهللا كي 
ُينقذه مما حلَّ به، فإن االستســـــــــالم للكآبة بداية 
انهيار شامل في اإلرادة، ويطبع األعمال كلها 
لل، وتَأمَّل يا أخي قدرة اهللا سبحانه  بالعجز والشَّ
وتعالى، ناٌر لم تحرْق إبراهيم، وسكيٌن لم تقتْل 
إســـــــــماعيل، وبحٌر لم ُيغرْق موســـــــــى، وحوٌت 
لـــــــــم يأكْل يونس – عليهـــــــــم جميعًا صلوات اهللا 
وتســـــــــليماته-، (ُقل لَّن ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب الّلُه 
ِل اْلُمْؤِمُنوَن)،  َلَنا ُهَو َموَْالَنا َوَعَلى اللّـــــــــِه َفْلَيَتَوكَّ

فكن مع اهللا وال تباِل. 
أخـــــــــي القارئ: َكـــــــــْم نحُن بحاجٍة إلـــــــــى اللجوء 
إلى اهللا عزَّ وجـــــــــلَّ واالعتماد عليه في أوقات 
األزمات والشدائد، وفي كّل ما َيْعِرُض لنا من 
ظلٍم وعـــــــــدواٍن، أو فقٍر وحرماٍن، أو مرٍض في 
األبدان، أو غير ذلك ممَّا ال يملُك كشفُه وٕازالتُه 

إال اهللا الواحد القهار.
وصّلى اهللا على ســـــــــّيدنا محمد صلى اهللا عليه 

وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

JÚfl˝ç@Ú»∫@—çÏÌ@NÖ
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التي ترشدنا إلى وجوب اســـــــــتقبال الهّم والحزن 
ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ وَاْلَحَزِن، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن 
اْلَعْجِز وَاْلَكَسِل، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبْخِل وَاْلُجْبِن، 
ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ وَاْلَحَزِن، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن 
اْلَعْجِز وَاْلَكَسِل، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبْخِل وَاْلُجْبِن، 
ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ وَاْلَحَزِن، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن  Ú�Ó�fl˝çg@pb¶b»�fl ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ وَاْلَحَزِن، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ وَاْلَحَزِن، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن وســـــــــّلم – نجد أنها مليئـــــــــة بالمواقف اإليمانية
اْلَعْجِز وَاْلَكَسِل، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبْخِل وَاْلُجْبِن، 
ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ وَاْلَحَزِن، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن  Ú�Ó�fl˝çg@pb¶b»�fl
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َوَال  اْلُقرْآِن  ِبَهـَذا  نُّْؤِمَن  َلن  َكَفُروا  الَِّذيَن  -31﴿َوَقاَل 
اِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعنَد  ِبالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَلْو َترَى ِإِذ الظَّ
الَِّذيَن  َيُقوُل  اْلَقْوَل  َبْعٍض  ِإَلى  َبْعُضُهْم  َيْرِجُع  َربِِّهْم 

اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا َلْوَال َأنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنيَن﴾:
بأن محمدا  الناطقة،  العديدة  القرآن  قهرتهم حجج  لما 
به  ما جاءت  بمثل  جاء  وأنه  الرسل،  من  بدعا  ليس 
الرسل، ولما لم يجدوا سبيال للمكابرة في مساواة حاله 
الرسل  رسالة  إنكار  إلى  لجأوا  األوائل،  الرسل  لحال 
كلهم، حتى ال تنهض عليهم الحجة، فقالوا: «َلن نُّْؤِمَن 
ِبَهـَذا اْلُقرْآِن وََال ِبالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه» أي كفر أمثالهم من 

قبط مصر بما أوتي موسى.
وفي هذه اآلية انتقال إلى طعن المشركين في القرآن، 
واضح،  بهتان  وهذا  والشرائع  الكتب  بجميع  فكذبوا 
ومعنى: «َبْيَن َيَدْيِه» القريب منه، سواء كان سابقا أم 

آتيا بعده، والمقصود األول.
ثم أتى ذكر جزائهم وتصوير فظاعته، أي لو يرى الرائي 
أمرهم لرأى أمرا عجبا، أي لو ترى في الزمان الذي يؤقف 
لملئت  المشركون  وهم  ربهم،  يدي  بين  الظالمون  فيه 
رعبا، وهم يراجع بعضهم لبعض القول حوارا ومجاوبة، 
إلى  ويتنبهون  المستكبرين،  على  المستضعفون  فيجرأ 
غفلتهم، وٕالى ما كان المستكبرون يغرونهم به، حتى 
أوقعوهم في هذا المأزق، ولوال هم لكانوا مؤمنين، ولكن 
فات األوان فال مراجعة تجدي، وال يلومون إال أنفسهم 

وغفلتهم وأّمعتهم، وٕالغاء عقولهم.
بصيرة  على  عليه،  وتصميمهم  اإلشراك  هو  واإلجرام 

من أنفسهم.
اْسُتْضِعُفوا  ِللَِّذيَن  اْسَتْكَبُروا  الَِّذيَن  -32﴿َقاَل 
ُكنُتم  َبْل  َجاَءُكم  ِإْذ  َبْعَد  اْلُهَدى  َعِن  َصَدْدَناُكْم  َأَنْحُن 

ْجِرِميَن﴾: مُّ
إنكار  وهو  المستضعفين،  لتبرى  إنكاري  استفهام  هذا 
وفرط  عنهم،  المسؤولية  إلبعاد  للواقع  وٕانكار  بهتان، 
أتباعهم عليهم، وزوال  انتفاض  الغضب والحسرة من 
صدكم  ولكن  صددناكم  ما  والمعنى:  بينهم،  حرمتهم 
وشك  على  تكونوا  ولم  إجرامكم،  وهو  آخر،  شيء 
وأعرضتم  صددتم  ولكنكم  عنه،  فصددناكم  اإليمان 
وحاصل  اإليمان،  إلى  الدعوة  تقبلوا  ولم  بإجرامكم، 
المعنى: أن حالنا وحالكم واحد، كل فريق يتحمل تبعة 
أعماله، وهذا مكابرة منهم، فإنهم كانوا يصدون الدهماء 
عن اإليمان، ويختلقون لهم المعاذير، فما صددناكم بل 

كنتم مجرمين.
بصيرة  على  عليه  الذي صمموا  الشرك  هو  واإلجرام 

من أنفسهم.
-33﴿َوَقاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا َبْل َمْكُر 
َلُه  َوَنْجَعَل  ِباللَّـِه  نَّْكُفَر  َأن  َتْأُمُروَنَنا  ِإْذ  وَالنََّهاِر  اللَّْيِل 
ا رََأوُا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اْألَْغَالَل  َأنَداًدا وََأَسرُّوا النََّداَمَة َلمَّ
َكاُنوا  َما  ِإالَّ  ُيْجَزْوَن  َهْل  َكَفُروا  الَِّذيَن  َأْعَناِق  ِفي 

َيْعَمُلوَن﴾:
المقاوالت،  وحكاية  ومراجعات  متواصل  حوار  هذا 
التي ترد بدون عطف، وهو حسن استعمال في حكاية 
األقوال، كما تم استقراؤه من الكتاب المجيد، ولكن جاء 
حرف العطف هنا لنكتة، وهي التنبيه على أن مقالة 
المستضعفين هي تكملة المعنى لمقالتهم، تنبيها على 
بالجواب،  فابتدروها  الذين استكبروا  تلقفها  أن مقالتهم 
بحيث لو انتظروا تمام كالمهم لحصل ما فيه إبطال 
أن  الجزع  فرط  من  كالمهم  قاطعوا  ولكنهم  كالمهم، 

يؤاخذوا بما يقوله المستضعفون.
استكبروا  للذين  الذين استضعفوا  يقول  الكالم:  وأصل 
أن  والنهار  بالليل  تأمروننا  إذ  مؤمنين،  لكنا  أنتم  لوال 
نكفر باهللا، فلما قاطعه المستكبرون بكالمهم أقحم في 
كالم المستضعفين حرف (بل) إبطاال لقول المستكبرين: 
ْجِرِميَن» وبذلك، أفاد تكملة الكالم السابق،  «َبْل ُكنُتم مُّ
والجواب عن تبرئ المستكبرين، ولو لم يعطف بالواو، 
لما أفاد إال أنه جواب عن كالم المستكبرين فقط، وهذا 

من أنواع اإليجاز.
وما  صدنا،  مكركم  بل  أي  اإلبطالي  لإلضراب  وبل 
الماكر  بإظهار  االحتيال  والمكر:  مكركم،  إال  صّدنا 
فعل ما ليس بفاعله ليغّر المحتال عليه، والتمويه عليه، 
والمعنى: مالزمتهم المكر ليال ونهارا، واإللحاح على 

ذلك دون توقف.
واالنداد جمع نّد وهو المماثل أي أن تجعل هللا أمثاال 
في األلوهية، وهذا احتقار وتطاول المستضعفين على 

المتكبرين لما رأوا كذبهم وبهتانهم فاحتقروهم.
هذه  عقب  العذاب،  عن  لهم  كشف  أنهم  والمعنى: 

منهم  فات  ما  على  وندموا  بالخيبة،  فأيقنوا  المحاورة، 
في الحياة الدنيا، وأسّروا الندامة في أنفسهم. والندامة: 

التحسر من عمل فات تداركه.
والتقدير: ولو ترى إذ جعلنا األغالل في أعناق الذين 
كفروا. واألغالل: جمع غّل وهو دائرة من حديد أو جلد 
على سعة الرقبة توضع في رقبة األسير ونحوه، ويشد 
إليها بسلسلة، أو سير جلد، أو حبل، لرأيت عجبا، وهذا 
شعار بأنه يساق إلى ما يحاول الفرار منه، فهل يجزون 

بغير ما كانوا يعملون أي مثل ما كانوا يعملون؟
-34﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة مِّن نَِّذيٍر ِإالَّ َقاَل ُمْتَرُفوَها 

ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبِه َكاِفُروَن﴾:
هذا انتقال إلى تسلية النبي-صلى اهللا عليه وسلم- مما 
أوذي به من المشركين من أهل مكة، وخاصة ما قابله 
الناس  وتأليب  عليه،  التآمر  من  وكبراؤهم  سادتهم  به 
عليه، فذّكره اهللا أن تلك سنة الرسل من قبله، وليس 
الذي  التكذيب  وكذلك  أي  عليه،  غضاضة  ذلك  في 
عاقبة  هي  هؤالء  عاقبة  وأن  القرية،  هذه  أهل  كذبك 
تعريضا  الذين كذبوا رسلهم،  القرى  أهل  أمثالهم، من 

بهم وتذكيرا.
النعيم،  وهو  بالترف،  يتمتعون  الذين  هم  والمترفون: 
وسعة العيش، فاهللا أنعم عليهم بهذا، تعريضا بالتذكير 
بنعمة اهللا عليهم، لعلهم يشكرونها، وينتهون من الشرك 
قرية  كل  مترفو  قال  إذ  النعمة.  أبطرتهم  وأنهم  به، 

لرسلهم: إنا بما أرسلتم به كافرون.
-35-36﴿َوَقاُلوا َنْحُن َأْكَثُر َأْموَاًال وََأْوَالًدا َوَما َنْحُن 
ِبُمَعذَِّبيَن * ُقْل ِإنَّ َربِّي َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاُء َوَيْقِدُر 

َوَلـِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن﴾:
أنهم أهل  زعموا أن كثرة أموالهم وأوالدهم حجة على 
يتمتعون به من وفرة  حظ عند اهللا تعالى، فجعلوا ما 
المال دليال على أنهم محل عناية من اهللا، وأن ما هم 
ذاك  إذ  المؤمنون  بما عليه  تعريضا  الحق،  عليه هو 
من قلة عدد، وشظف عيش، وأن ذلك حجة على أنهم 
من ضاللهم،  الوهم  وهذا  اهللا،  عند  محظوظين  غير 
فإن أحوال الدنيا تخضع ألسباب دنيوية، ومن أخطاء 
المسلمين اليوم اللجوء إلى القضاء والقدر في أعذارهم، 

واللجوء إلى التواكل اعتذارا لتكاسلهم وتقصيرهم.
بهذا،  دينهم  صحة  على  المشركون  هؤالء  استدل 
وقصدهم إبطال اإلسالم، وأنهم ال يعذبون لقربهم من 
المال  وفرة  في  إليه  القربى  حصرهم  على  بناء  اهللا، 

واألوالد.
أي قل لهم إن بسط الرزق وتقتيره شأن آخر من شؤون 
اهللا، وتصرفاته، منوط بما وضعه من نظام العالم، فال 
وسع  فربما  والضالل،  الرشد  وبين  ذلك  بين  مالزمة 
الرزق على العاصي، وضيقه على المطيع، وربما وقع 
العكس، فال يغرنكم هذا، وال ذاك، فإنكم ال تعلمون، 
بينها،  فيخلطون  األمور  عليهم  تلتبس  الناس  فأكثر 
وال يقّدرون أسباب الرزق في أنها قائمة على أسباب 
يدل  ال  هؤالء  فحال  يسعى،  من  لكل  متاحة  دنيوية، 
الرزق  وبسط  عدمه،  على  وال  عنهم،  اهللا  على رضا 

تيسيره وتكثيره.
وقلة محصوله،  عليه،  التحصيل  الرزق: عسر  وقْدر 
عّده  يسهل  القليل  فالشيء  التحديد،  هو  والتقدير 
وحسابه، وال عالقة لوفرة الرزق بكون صاحبه صالحا 

أو طالحا.
ِعنَدَنا  ُتَقرُِّبُكْم  ِبالَِّتي  َأْوَالُدُكم  َوَال  َأْموَاُلُكْم  -37﴿َوَما 
َجزَاُء  َلُهْم  َفُأوَلـِئَك  َصاِلًحا  َوَعِمَل  آَمَن  َمْن  ِإالَّ  زُْلَفى 

ْعِف ِبَما َعِمُلوا َوُهْم ِفي اْلُغُرَفاِت آِمُنوَن﴾: الضِّ
أبطلت هذه اآلية دعواهم أن أموالهم وأوالدهم تقربهم 
والعمل  اإليمان  إليه  يقرب  ولكن  تعالى،  اهللا  عند 

الصالح.
تقريبا،  تقربكم  أي  الرجعى،  مثل  للقرب  اسم  والزلفى 
الضعف،  جزاء  لهم  فأولئك  صالحا  وعمل  آمن  فمن 
هو  الذي  الجزاء  أي  المتكثر،  المضاعف  والضعف 

المضاعفة ألعمالهم ال على وفرة أموالهم وأوالدهم.
على  المعتلى  البيت  وهي  غرفة،  جمع  والغرفات 

األرض، وهو أجمل منظرًا وأشمل مرأى.
-38﴿وَالَِّذيَن َيْسَعْوَن ِفي آَياِتَنا ُمَعاِجِزيَن ُأوَلـِئَك ِفي 

اْلَعَذاِب ُمْحَضُروَن﴾:
بصدهم  المشركون  هم  اآليات  في  يسعون  الذين 
عند  واللغو  بالباطل،  فيه  والطعن  القرآن،  سماع  عن 

سماعه.
في  االجتهاد  به  ويقصد  وقوته،  الجهد  بذل  والسعي 
الضرر، فهم يجتهدون في إبطالها، معاجزين مغالبين 

وطالبين عجزها، فهؤالء يستحقون الجحيم، محضرون 
إلحاطة العذاب بهم ومالزمته.

-39﴿ُقْل ِإنَّ َربِّي َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه 
َوَيْقِدُر َلُه َوَما َأنَفْقُتم مِّن َشْيٍء َفُهَو ُيْخِلُفُه َوُهَو َخْيُر 

الرَّاِزِقيَن﴾:
بعد إبطال أن تكون األموال واألوالد وسيلة بذاتها للقرب 
أنها تقرب من اهللا إن استعملت  إثبات  من اهللا، جاء 
على  رّد  هو  إنما  تقدم  فالذي  اهللا،  مرضاة  في طلب 
فالعبارات  للمؤمنين،  ترغيب  هنا  والعبارة  المشركين، 
واحدة والمقاصد مختلفة، فالكالم في غرضين ومتوجه 
لغير  الرزق  بسط  عن  حديث  فاألول  طائفتين،  إلى 
عباده،  من  للمؤمنين  الرزق  بسط  والثاني  المؤمنين، 
فقد رزقوا فضل اإليمان، وفضل سعة الرزق، وتسلية 
اإليمان،  فضل  نالوا  بأنهم  رزقهم  عليهم  قدر  للذين 
وفضل الصبر على ضيق الحياة، وهذا تعليم للمسلمين 
بأن نعيم اآلخرة ال ينافي نعيم الدنيا، فأما نعيم الدنيا 
فهو مسبب عن أحوال دنيوية رتبها اهللا على أسبابها، 
ويسرها لمن يسرها، وأما نعيم اآلخرة فهو مسبب عن 
أعمال بينتها الشريعة، واختيار اهللا لنبيه محمد-صلى 
اهللا عليه وسلم- حالة الزهد في الدنيا، لتحصل له غاية 
الكمال من التفرغ لتلقي الوحي، وجميل الخصال، وقد 
بين هذا في رسالة: «طعام رسول اهللا-صلى اهللا عليه 
الترغيب  بعد هذا  ابن عاشور، وجاء  للشيخ  وسلم-» 
والوعد  اهللا،  سبيل  في  االنفاق  في  لألغنياء  بالنسبة 
بإخالف اهللا لما ينفقه المرء، وهو خير الرازقين، وخير 

من يجازي على اإلنفاق في سبيله.
40 -41-﴿َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميًعا ُثمَّ َيُقوُل ِلْلَمَالِئَكِة 
َأنَت  ُسْبَحاَنَك  َقاُلوا   * َيْعُبُدوَن  َكاُنوا  ِإيَّاُكْم  َأَهـُؤَالِء 
ِبِهم  َأْكَثرُُهم  اْلِجنَّ  َيْعُبُدوَن  َكاُنوا  َبْل  ُدوِنِهم  ِمن  َوِليَُّنا 

ْؤِمُنوَن﴾: مُّ
الوعد  يوم  فظاعة حالهم  اآلية جاءت الستكمال  هذه 
الذي أنكروه، لما وصف حال مراجعة المستكبرين منهم 
والمستضعفين، ووصف هنا افتضاحهم بتبرئ المالئكة 
منهم، وشهادتهم عليهم، أنهم كانوا يعبدون الجن، وذلك 
جميعا،  وأوالدهم  بأموالهم  استغنوا  الذين  يحشر  يوم 
والمقصود  الشركية،  واعتقاداتهم  نحلهم  اختالف  مع 
بين  وخلطهم  اهللا،  بنات  المالئكة  أن  زعمهم  إبطال 
الجن والمالئكة، ويجعلون بينهم نسبا، المالئكة عندهم 
ُملْيح حيا  بنو  كان  وقد  الجن،  اهللا من سروات  بنات 
كونهم  المالئكة عن  وتنزه  الجن،  يعبدون  من خزاعة 

معبودين وانكروا ذلك.
َوِلَي،  مصدر  وحليفهم  ناصرهم  أي  وليهم  اهللا  فإن 
على  للداللة  صالح  والولي  طرفين،  تقتضي  والوالية 
معنى الموالي والمواَلى، وقد ورد بالمعنيين في القرآن، 
نوالي  ال  ولينا  أنت  فمعنى  بكثرة،  العرب  كالم  وفي 
العابد  بين  والعبادة والية  وليا،  به  غيرك، وال نرضى 
والمعبود، ولذلك تبرأ المالئكة من الرضا بأن يعبدهم 
المشركون، فهم موالون هللا، والعابد هللا ال يكون معبودا، 
وال يرضى بذلك، وحرف (بل) لإلضراب االنتقالي من 
التبرئ منهم إلى الشهادة عليهم، وعلى الذين سّولوا لهم 
عبادة غير اهللا، والمعنى: بل كان أكثر هؤالء يعبدون 
وحاصل  إياهم.  بعبادتهم  راضين  الجن  وكان  الجن، 
بها،  نأمرهم  ولم  إيانا،  عبادتهم  منكرون  إنا  المعنى: 
الجن  فعبدوا  اهللا،  لهم عبادة غير  الجّن سّولت  ولكن 

وعبدوا المالئكة أيضا.

djç
@ÒâÏ

ç  399  خمتصر تفسري ابن عاشور
=€b�€a@âb‡«@@NÖ@Nc

@L1442@ÚÓ„br€a@ÙÖb∫@09@M@03@@ZÜ��y˛a
‚2021@@Ô–„bu@@23@M@17@@@@Z�€@’œaÏ‡�€a

العدد:
1047

16



@Ôzˆbé€a@fibflc

خطوات عملية نحو هذا التيار
ســـــــــبق وذكرت أن عالم التكنولوجيا يفرض نفسه 
فرضا على المجتمعـــــــــات وأفراده، لذلك التعامل 
معـــــــــه يحتاج إلى منهجيـــــــــة، فدائما مع األطفال 
واألبناء هناك قاعدة مهمة يجب مراعاتها وهي: 
عند المنع يجب إيجاد بدائل لألشياء الممنوعة، 
خاصة هناك فراغات كثيرة لدى األبناء، فالكثير 
من اآلباء عاجـــــــــزون على تعبئتها بما هو مفيد 
ومناســـــــــب لألبناء، ويمكن اتباع بعض الطرق 
العملية على سبيل المثال: توفير ألعاب واقعية 
تساعد على إشباع بعض رغبات األبناء، وفي 
نفس الوقـــــــــت تنمي لديهم المهـــــــــارات، كألعاب 

التركيب والفك وغيرها.
محاولـــــــــة إلحاق األبناء بنـــــــــواد رياضية أللعاب 
بدنيـــــــــة مختلفة تنمي الجوانب الجســـــــــدية وتكون 

بمثابة إفراغ لطاقتهم في أشياء نافعة لهم.
المحاولة المستمرة في ترغيب األبناء في القراءة 
بإعطائهم أشياء قصصية جاذبة، مما يســـــــــاهم 
في تنمية قدراتهم المعرفية، تقنين كبير وتقليص 
تدريجي للتكنولوجيا، فمثال يتم تخصيص وقت 
قليل لهم لممارسة هذه األلعاب اإللكترونية مع 
أهمية وجود مركزية من اآلباء على طبيعة هذه 
األلعاب، كذلك األمر في منصة اليوتيوب، يجب 
تحديد وقت قليل جدا، وأيضا وضع اســـــــــتخدام 
فلترـــــــــــ مصفاةـ ـ  ليأمن مـــــــــن عدم دخول األبناء 
ألشياء غير جيـــــــــدة، وبالطبع مركزية كبيرة من 
اآلباء على األبناء عند تصفح هذه المنصات، 
واهللا أسأل أن يحفظ أبناءنا من كل شر ومكروه، 

وأن ينفع بهم دائما وأبدا. 
أما األستاذة سلوى.ح من باريس: فقد أضافت 

قائلة في تعليقها على هذه المعضلة: بأن أجهزة 
الكمبيوتر والهواتف، الذكية والوســـــــــائط الرقمية 
األخرى هي غزو حقيقي في مختلف الصناعات 
لحياتنا اليوميـــــــــة، وتأثيره واضح في تغيير أداء 
وسلوك األطفال والمراهقين، إذ يحدق المراهقون 
اليـــــــــوم في هواتفهم الذكية لســـــــــاعات طويلة كل 
يـــــــــوم، وقد وصل تأثير هـــــــــذه الظاهرة حتى إلى 
األطفال األصغر واألصغر ســـــــــنًا، ومن المقرر 
أن تزداد أهميتها مع تقدم التطورات التكنولوجية 

بمعدل أسي متساٍو.
تؤثـــــــــر الثورة الرقمية التي تهز العالم على جميع 
األجيـــــــــال وجميع مجاالت النشـــــــــاط االجتماعي 
واالقتصادي، فحياتنا اليومية تغزوها الرســـــــــائل 
القصيـــــــــرة والواتـــــــــس آب والتغريـــــــــدات والدفـــــــــق 
الالمتناهي من الرســـــــــائل اإللكترونية ومكالمات 
الهاتف الخلوي، ناهيك عن الشبكات االجتماعية 
وألعاب الفيديو، في ظل تأثير هذه الثورة الرقمية، 
هناك تغيير ملموس بشكل أساسي على مستوى 
األطفـــــــــال والمراهقين ألنه يحدث في خضم نمو 

وتطور القدرات المعرفية.
والســـــــــبيل الوحيد إليجاد حـــــــــل مالئم مع هؤالء 
األطفال والمراهقيـــــــــن، هو: أن يحاول المربون، 
أباء وأمهـــــــــات، كبح جماح أبنائهم في اندفاعهم 

نحو هذه التكنولوجيا.
ــــــة الكركي من  أما أســــــتاذة اللغة العربية فادي
األردن: تقول إن طبيعـــــــــة أاللعاب إالإلكترونية 
المليئة بالمغامرة والمحفزات لالســـــــــتمرار باللعب 
مثل الجوأيز ٔاو الهدايا ٔاو القطع النقدية وانتقال 
الالعـــــــــب من مرحلة لمرحلة كلها تدفعه للتشبث 
بها واللعب. كذلك طبيعـــــــــة الجهاز إاللكتروني 
تجـــــــــذب الطفل ونوع إالشعاعـــــــــات التي تصدر 
منهـــــــــا تجعله يدمن عليها وهـــــــــذه أاللعاب تعّود 

الطفل على الكســـــــــل واكتســـــــــاب عادة التٔاجيل 
والتســـــــــويف وعدم التركيز لذلك ُوجد ٔان إالدمان 

عليها يضعف الطفل في المدرسة. 
يمكننا ٔان نحل مشكلـــــــــة إالدمان عليها بتحديد 
وقت للعب ســـــــــاعة في اليوم ال يتجاوزها توفير 
ٔاماكن للعب خارج المنزل مثل النوادي والمالعب 

ومرافقته إليها ومشاركته اللعب فيها.
تشجيعـــــــــه للمشاركة في ٔانشطـــــــــة مختلفة ونواد 
رياضية لقضاء ٔاكبـــــــــر وقت في اللعب وٕاشغال 
وقت الفراغ في عمـــــــــل مفيد بعيدا عن األلعاب 
اإللكترونية، ويمكن توعية الطفل بخطرها عليه 
وآثارها على إنجازه المدرسي، ولكن دون تعنيف 
أو عقاب، فالتعنيف يؤدي لنتيجة عكسية، وقد 

يؤدي لزيادة تعلق الطفل بها.

تشجيع الطفل على القـــــــــراءة، ومشاركته القراءة 
ومناقشته بما يقرأ، كله يخفف من إدمان الطفل 

على األلعاب اإللكترونية.
إذن يتبين من هذا الحوار أن أهل االختصاص 
قد اتفقـــــــــوا على أن لهـــــــــذه األلعـــــــــاب ارتدادات 
ســـــــــلبية على شخصية الطفـــــــــل والمراهق، وأنه 
مـــــــــن الضروري أن يتدخل األهـــــــــل لكبح جماح 
اندفاع أطفالهم نحو هـــــــــذه األلعاب، وتحريرهم 
من إدمانهم لها، يتطلب تقديم بدائل لهم لتزجية 
أوقات فراغهـــــــــم بما ينفع ويفيـــــــــد، وأن يتم ذلك 
بصورة تدريجية، وأن يعملوا على إلحاقهم بنواد 
رياضيـــــــــة، أو نواد ثقافيـــــــــة، أو نواد كشفية، وأن 
يبذلوا لهم مـــــــــن وقتهم، ليشاركوهم في قراءاتهم، 

ومناقشتهم فيما يقِرون.-
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يقـــــــــول أحد المدربين في حياتهم اليومية قبل 22 عاما تعلمت درســـــــــا 
مهما في صناعة النجاح : 

وهـــــــــو أن النجاح ال يتعلق بالكمية بقدر ما يتعلق باالســـــــــتمرارية.. ال 
يتعلـــــــــق بالمجهود الضخم والهدف النهائي بقدر ما يتعلق بخلق عادة 
يومية ســـــــــهلة تســـــــــتمر معنا طوال العمر.. قـــــــــررت خلق عادة يومية 

ناجحة دون حمل هم النجاح ذاته 
 - ال تشغل بالك بالحصول على جسد رشيق بل بتخصيص نصف 

ساعة يومية لممارسة الرياضة.
- ال تشغل بالك بإتقان اللغة االنجليزية أو الصينية أو األسبانية بل 

بحفظ خمس كلمات يومية.
- ال تشغـــــــــل بالك بحفظ القرآن كامال بـــــــــل بحفظ نصف صفحة في 

اليوم فقط.
- ال تفكر بعمل ريجيم [ أو خسارة 30 كيلو خالل شهرين] بل بخلق 

عادات غذائية صحية تستمر معك طوال العمر.
• فالعمر ببساطة يمضى بسرعة وحين تستمر[ وتداوم] على أي عادة 
ناجحة ســـــــــتفاجأ بعد عام أو عامين أنك - ليس فقط حققت هدفك - 
بل وتجاوزته بأشواط عديدة [ األمر الذي سيفاجئك أنت شخصيا قبل 

أي إنسان آخر]!! 
- لنفترض أنك قررت تخصيص ســـــــــاعة يوميـــــــــة لفعل ثالثة أشياء 

أساسية:
-1 ربع ساعة لحفظ القرآن.

-2 نصف ساعة لرياضة المشي يوميا.
-3 ربع ساعة لحفظ خمس كلمات انجليزية لتطوير لغتك واستخدامها 

وتطبيقها. 
وبعد سنوات قليلة [ تمر بغمضة عين] :  

ستتفاجأ بحفظ القرآن، وامتالك جسد رياضي، والتحدث بلغة العالم.
وكلها ساعة من نهار ال تقارن بضياع 23 ساعة من يومك ! 

القضية باختصـــــــــار أن اإلنجاز الناجح ال يتطلب التفكير بالحجم أو 
الهـــــــــدف النهائي/ بل إن مجـــــــــرد التفكير بهما وبكيفية حفظ كتاب اهللا 

وتعلم لغة والرياضة. 
اإلنجاز الناجح ببساطة يتطلب:  

[ خلق عادة يومية ناجحة] تنتهي بمراكمة النتائج وتحقيق هدف أكبر 
وأعظم مما توقعت أصال!!

هل ترغب باختصار المقال!؟
[ أحب العمل إلى اهللا أدومه وٕان قل] 

وقليل دائم  خير من كثير منقطع.
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-خاطـــــــــرة ألحت : حشـــــــــرة على مرآة 
جهازي تسعى.

الســـــــــموات  بديـــــــــع  اهللا،  -ســـــــــبحان 
واألرض. 

-بينما أنا أجول ببصري وأناملي على 
مـــــــــرآة جهازي المحمول، ظهرت نقطة 
سوداء متناهية الصغر، دقيقة الحجم، 
لم أستبن لها شكال وال مظهرا، فظننتها 
في البداية فضلة ذبابة، ولكنها أصغر، 
فلما هممت بإزالتها، تحركت فحسبت 
أن نظري من طـــــــــول التركيز قد زاغ، 
ولكن حركة هذه النقطة المتناهية في 
الدقة والصغر استمرت يمينا وشماال، 
وهبوطا وعلـــــــــوا، فتأكد لي بما ال يدع 
مجاال للشك أن هذه النقطة كائن حي 
مثلـــــــــي تماما، حبـــــــــاه اهللا من األجهزة 
التي تضمن الحياة بما حباني، بل قد 
تكون لها من األجهزة ما ليس عندي، 
كأجهزة االستشعار عن بعد، والرؤية 
تحت الحمـــــــــراء، والقوة البدنية الخارقة 
بما يتجاوز قدراتـــــــــي عشرات المرات، 
مقارنة بحجمي وحجمها، وقوة التشبث 

على الســـــــــطح المائل، بما يدل أن لها 
مجســـــــــات تثبتها على السطوح المائلة 
الزلقة، والطاقـــــــــة الهائلة التي يحتويها 
هذا البدن الواهن -في نظر اإلنســـــــــان 
المغرور - والـــــــــذي يصمد أمام أقوى 
الريـــــــــاح، فقد نفثت عليها إلبعادها من 
على ســـــــــطح المحمول، نفثة لو نفثتها 
علـــــــــى مجموعة أوراق لتناثرت في كل 
مكـــــــــان، ولكنها تشبثت بشـــــــــكل أثار 
غيظي وكشف غروري، هذه النفثة في 
قوتها، كانت كالعاصفة إذا أحيلت إلى 
الريح العاصـــــــــف، وما أدراك ما الريح 

إذا عصف! 
- تأملتها وأجهدت عيني المستعينتين 
بعدسات القراءة المكبرة، فما اكتشفت 
منها دبرا من قبل، وال علمت لها رجال 
مـــــــــن يد، وهي تتحرك كمـــــــــا يحلو لها 
على جهـــــــــازي، وال أدري أكانت تعبأ 
بـــــــــي كما أفعل معها، أم أنها في شغل 
شاغل، وشغلني أمرها ففكرت في بقية 
أجهزتهـــــــــا الحيوية -وهل هناك جهاز 
ليس حيويا - أين يكمن قلبها، وجهاز 

تنفســـــــــها وهضمها وبقية -ال أدري - 
من مكوناتها التـــــــــي وهبها لها البارئ 
الـــــــــذي زرع فيها روحهـــــــــا، وبث فيها 
نشاطها، وزادت خواطري تدافعا، أين 
تعيش هـــــــــي ومثيالتها، وماذا تتغذى، 
وكيف تتناســـــــــل، وكيف تحفظ نسلها 
وتضمن اســـــــــتمرارها، وكيف ال تفكر 
في اقتحـــــــــام أجســـــــــامنا ذات الفتحات 
الكثيـــــــــرة واألبصار الكليلـــــــــة؟ فتذكرت 
أن اهللا تعهـــــــــد بحفظنـــــــــا فـــــــــي صحونا 
ومنامنا، وبفضله وتمام نعمته ســـــــــخر 
لنا مالئكـــــــــة هي المعقبات، يكلؤنا بها 
مما تعجز عن دفعه أيدينا وأبصارنا، 
قد يقول قائـــــــــل : إن الجراثيم والخاليا 
أصغـــــــــر مما رأيت، فهـــــــــي ال ترى إال 
بالمجاهر اإللكترونية التي تكبر مئات 
أو آالف المرات، فما الذي أدهشك في 
هذه الحشـــــــــرة الدقيقة؟ وقد صدق من 
يقول ذلك، ولكن أن ترى شيئا وتحس 
بحياتـــــــــه تالمس حياتـــــــــك وقد تتداخل 
معها شيئ، وأن تقـــــــــرأ أو تحدث عن 
حيوات ال تراها شيئ آخر، فهو أشبه 
بالغيـــــــــب الذي نؤمن به واثقين، ونحن 

آلياته بأعناقنا صاغرين. 
وال أجد خاتمـــــــــة لهذه الخاطرة العابرة، 
إال أن أقول ما قاله اهللا مخاطبا عبده 
:(ياأيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم 
الذي خلقك فسواك فعدلك... ) فتبارك 
اهللا أحســـــــــن الخالقين. والحمد هللا رب 
العالمين، الذي خلقنا بشرا سويا مكرما 
زادنا فضال فأعزنا باإلســـــــــالم وأكرمنا 
بالعقـــــــــل واإليمان وســـــــــالمة األبدان، 
ندعوه أن يحفظ لنا كل ذلك حتى نلقاه 

بها، وهو ولي ذلك والقادر عليه.
 أ. محمد األمين جبار

@Òä�������������übÅ
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ينطلـــــــــق منهاجنا هذا من االتجاهات الحديثة 
في العالم، وما توصلت إليه الدراســـــــــات في 
هذا المجال، واعتمد التخطيط لألنشطة على 
أسس التعلم النشط الذي يسمح للطفل اکتساب 
مجموعـــــــــة من المهـــــــــارات، والمعارف، والقيم 
التي تمكنه من االستقاللية في التعلم، والقدرة 
على حل المشكالت الحياتية، والمشاركة في 

اتخاذ القرارات، وتحمل المسؤولية.

األسس المنهجية لهذا الدليل
اعتمـــــــــد منهاجنا هذا علـــــــــى المدخل النهائي 
للمرحلة  النهائيـــــــــة  واالحتياجـــــــــات  للطفـــــــــل، 
العمريـــــــــة، والمدخـــــــــل الحقوقـــــــــي، والنظريات 
الحديثـــــــــة في التعلـــــــــم. وفيما يأتي األســـــــــس 

الفلسفية المعتمدة:
- خصائص األطفال في هذه المرحلة العمرية 
مع مراعـــــــــاة المرونة فـــــــــي اختالف معدالت 
نموهم، والفروق الفردية بينهم، وبما يتفق مع 
اهتماماتهم، وٕامكاناتهـــــــــم، با يلبي حاجاتهم، 

ودوافعهم مع مراعاة بيئاتهم وتنوعها.
- اعتمـــــــــاد مبـــــــــدأ الخبـــــــــرة المتكاملة، حيث 
تتداخـــــــــل المواد التعليمية فـــــــــي منهج متكامل 
يرتكز حولـــــــــه النشاط، ويتوجـــــــــه إلى نواحي 
نمو الطفل كافـــــــــة، مراعيا الفـــــــــروق الفردية 
التي تظهر بشـــــــــكل واضح في هذه المرحلة، 
وينعكس ذلك في تنوع الوسائل، والمرونة في 

اختيار األنشطة.
- احتـــــــــرام حقوق الطفل، واعتبـــــــــار رعايته، 
وتربيته حقا أساســـــــــيا ركـــــــــزت عليها شريعتنا 

السمحاء التي كرســـــــــت مبدأ احترام الطفولة.
- اعتياد مدخـــــــــل المهارات القائم على تنمية 
مهارات الطفل من خالل تطوير اســـــــــتعداده 
للتعلم، وتنطلق مما يســـــــــتطيع القيام به، وما 
الدافعية  بأهمية  يمكنه تحقيقه، واالعتـــــــــراف 
الداخليـــــــــة التي تقـــــــــوده إلى المبـــــــــادرة للقيام 
بالمهـــــــــارات المطلوبـــــــــة المتنوعة، من خالل 
األنشطة التي تتداخـــــــــل بشكل متوازن لتنمي 

مختلف جوانب شخصية الطفل.

‚2021O�Á1442@‚b»€@Bıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@Òäÿ–flB@âÎÜï
ــة  قليل ــام  أي ــذ  من ــدرت  ص
ــاء  ــة العلم ــرة جمعي مفك
لعام  ــني  اجلزائري ــلمني  املس
ــة  حلّ ــي  ف 1442ه/2021م، 
ــات  معلوم ــوت  ــيبة ح قش
ــن تاريخ  ــة ع ــة هام تاريخي
ــذ  من ــاء  العلم ــة  جمعي

نشأتها وإلى يومنا هذا. 
ــتعالم يرجى  ــب واالس للطل
ــة  اجلمعي ــر  مبق ــال  االتص
ــام  األرق ــى  عل ــال  االتص أو 

التالية:
021495267/021233373
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معهـــــــــد عثمان بـــــــــن عفـــــــــان رضي اهللا 
عنـــــــــه لتدريـــــــــس القرآن الكريـــــــــم وعلومه 
هو مؤسســـــــــة تربويـــــــــة تعليميـــــــــة تابعة 
الجزائريين  المســـــــــلمين  العلماء  لجمعية 
– سطيف،يهتم أساســـــــــا بتدريس العلوم 
الشرعية و الدراســـــــــات القرآنية حســـــــــب 

المستويات(ذكورا و إناثا). 
البرنامج التعليمي:

هو برنامـــــــــج علمي أكاديمـــــــــي متكامل 
يتحصل فيه الطالب على قدر كبير من 
المعارف و العلوم الشرعية و المهارات 
الدعوية التي تؤهله ألن يكون طالب علم 

و داعية إلى اهللا على علم وبصيرة. 
يشرف على البرنامج نخبة من المشايخ 
المتخصصين في  واألســـــــــاتذة والدكاترة 

الشريعة اإلسالمية. 
مجال التكوين:

حفـــــــــظ القـــــــــرآن الكريم -أحكـــــــــام التالوة 
والتجويد -العقيدة – التفســـــــــير – الفقه- 
أصـــــــــول الفقـــــــــه - األخالق- الســـــــــيرة 

النبوية- الحديث – النحو والصرف. 
مميزات المعهد:

-1 برنامج الدراسة مالئم لغير المتفرغين 
من العمال والطلبة.

-2 الفئة المســـــــــتهدفة من هذا التكوين 
جميـــــــــع شرائـــــــــح المجتمع مـــــــــع مراعاة 
المســـــــــتويات التعليمية في تقسيم أفواج 

الدراسة.
-3 يتحصـــــــــل المتخـــــــــرج علـــــــــى شهادة 
من المعهد+ تزكية من طرف أســـــــــاتذته 

مع إجازات علميـــــــــة في العلوم الشرعية 
المختلفة. 

-4 االستفادة من دورات علمية وتدريبية 
مصاحبة قبل وبعد التخرج.

-5 إقامة المخيمات الصيفية. 
-6 الرحالت السياحية والتربوية والعلمية 
للمؤسسات ذات الصلة بالتخصص في 

ربوع الوطن. 
-7 تنظيم جلسات الفكر والدعوة

8- االهتمـــــــــام بتعليم اللغـــــــــات األجنبية 
واإلعالم اآللي..
أهداف المعهد: 

- العناية بكتاب اهللا حفظا وفهما وتالوة 
والتخلق بأخالقه وهديه 

-االهتمـــــــــام بالشيـــــــــب والشبان وكل من 
لديـــــــــه رغبة في التفقه فـــــــــي الدين.ونشر 

ثقافة التعليم الشرعية في المجتمع. 
_ تعليم الضـــــــــروري من علـــــــــوم الدين 
وما ال يسع المســـــــــلم جهله حتى تصح 
العبادات والمعامـــــــــالت وفق ما أمر به 

شرع اإلسالم .
- نشـــــــــر العلم الصحيـــــــــح المبني على 

الوسطية واالعتدال. 

- تحقيـــــــــق الخيرية فـــــــــي قوله صلى اهللا 
عليه وسلم (من يرد به اهللا به خيرا يفقهه 

في الدين). 
- المحافظـــــــــة علـــــــــى مقومـــــــــات األمة 

وثوابتها. 
- االهتمام بالنشاطات العلمية والثقافية 
الهادفـــــــــة وكـــــــــذا الرحـــــــــالت والمخيمات 

التربوية. 
إتاحة فرص لألســـــــــاتذة والمهندسين   -
واألطباء والمحامين وغيرهم لتعلم أحكام 

الدين. 
- إتاحة فرصة للمحسنين حتى يساهموا 
في نشـــــــــر العلم وخدمته وهـــــــــذا بالتكفل 

بطالب العلم الشرعي. 
- تقديم إجازات في رواية وأكثر بالسند 
العالي إل رســـــــــول اهللا صلى ا هللا عليه 

وسلم.
- ومن األهداف األساسية للمعهد كذلك 
االعتناء بالمتميزين والمتفوقين لصناعة 
علماء شباب ودعاة ربانيين يجمعون بين 

التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع. 
أوقات الدراسة:

- نظام الدروس المسائية.
-دوام مكثف: يومي الجمعة والسبت.

- دوام شبه مكثف: مرتين في األسبوع 
بمعدل 3 سا في اليوم.

- أفواج الدورات األساسية والمكملة. 
يقع المعهد على العنوان التالي: حي ذراع 
النزاعة مقابل ابتدائية 20 أوت 1955 

بلدية عين الكبيرة والية سطيف. 
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بهدف تنمية مهارات معلمات ما قبل سن 
طيبة  وبمبادرة  أدائهن  وتطوير  التمدرس 
أبو  بوخروبة  األستاذ محمد  المديرين  من 
ساجدة واألستاذة صباح غموشي، نظمت 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة 
قالمة اليوم الثالثاء 28 جمادى األولى/12 
لمعلمات  تدريبية  دورة   ،2021 جانفي 
التابعين  التمدرس  سن  قبل  ما  أقسام 
لمدارس الجمعية بعاصمة الوالية، بعنوان: 
مع  "بالتنسيق  اإليجابية  التربية  "مهارات 
واالستشارات،  للتدريب  بصمة  مركز 
وباستضافة طيبة من جمعية آفاق لتنمية 

األنشطة الشبانية.
المتميزان  المدربان  أطرها  التي  الدورة 
آمال  والدكتورة  عجرود  محمد  الدكتور 
رئيس  انطالقتها  على  أشرف  بوسطحة 
بكلمة  معيزي  فؤاد  الشيخ  الوالئية  الشعبة 
على  القائمين  جهود  فيها  شكر  ترحيبية 
الدورة ومؤطريها ووجه الحاضرات لالستفادة 
منها، كما كان لألستاذين المشرفين على 
الدورة كلمتين مقتضبتين نوها فيها ألهمية 
األمانة  وعظم  منها  والهدف  الدورة  هذه 
التي تحملها المعلمات في المكان الشريف 

الذي استخدمن فيه. 
وقد أبدع الدكتور محمد عجرود في الفترة 

الدورة في تصحيح مفاهيم  الصباحية من 
خاصة بالتربية لدى الحاضرات من حيث 
ام  عبء  هي  وهل  تبدأ  ومتى  ماهيتها 
بيان  إلى  الماتع  بأسلوبه  عرج  ثم  متعة، 
زاوية  وتحديد  التربية  عملية  من  الهدف 
لسلوك  المربي  منها  ينظر  التي  النظر 
الطفل وعالم الرسائل الموجهة للطفل وأثرها 
إيجابية  كونها  حيث  من  والسيء  الطيب 
النقاش  من  في جو  ذلك  كل  سلبية..  أو 
المفتوح المفيد الذي أتاح للحاضرات طرح 
تساؤالتهن وعرض ما استشكل عليهن في 

تعاملهن مع األطفال.
بوسطحة  أمال  الدكتورة  أبدعت  بينما 
الغذاء  استراحة  بعد  المسائية  الفترة  في 
الحميمي  بأسلوبها  وأضفت  والصالة.. 
متعة أخرى وفتحت نقاشا آخر مفيدا من 
جوانب مختلفة أكملت فيه ما توقف عنده 
الدكتور صباحا.. حيث استرسلت في شرح 
الرسائل اإليجابية والسلبية وغاصت  آثار 
قليال في عالم الذات وعالم السلوك مبينة 
تعامل  وأساليب  المختلفة  التربية  مجاالت 
فقرات  عززت  وقد  األطفال..  مع  المربي 

الدورة بتمرينات تدريبية مفيدة. 
شكر  شهادات  بتسليم  الدورة  اختتمت 
د.  الرائعين  المدربين  للمؤطرين  وعرفان 

محمد عجرود، ود. أمال بوسطحة تقديرا 
لمجهودهما المميز في تدريب الحاضرات 
التربية  في  لهن  مفيدة  مهارات  على 
تطوير  في  يحتاجونها  التي  اإليجابية 
جهودهن  ثمار  وتكون  كمعلمات  ادائهن 
مع األطفال يانعة بإذن اهللا.. كما سلمت 
شهادة شكر لألستاذ محمد دحمون رئيس 
جمعية آفاق لتنمية األنشطة الشبانية بقالمة 
عرفانا لكرم الضيافة وتوفير كل الظروف 

لنجاح الدورة. 
المضيفة  وللجمعية  للمدربين  الشكر  كل 
وللحاضرات..  الدورة  على  وللمشرفين 
التنظيم  حسن  على  الخفاء  ولجنود 
على  هللا  والحمد  اللوجستي.  والتحضير 

توفيقه بنجاح الدورة .
أ. صباح غموشي
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فيها  امتزجت  جلسة  في 
والتقدير  المودة  مشاعر 
والمصابرة  المؤازرة  بعواطف 
الخبير  الحكيم  ابتالء  على 
جمعية  وفد  تشرف  سبحانه، 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
عصر  مستغانم،  والية  لشعبة 
جمادى   02 الجمعة  يوم 
الثانية 1442ه الموافق ل15 
جانفي 2021م، بزيارة الشيخ 
الفقيه المربي محمد بوكروشة 
-حفظه اهللا تعالى وأطال في 
عمره - في بيته العامر بمدينة 
سيدي لخضر شرق مستغانم، 

اهللا  بارك  شيخنا  فيها  رحب 
فيه بالحضور بكلمات صادقة 
خطها بيده ونطق بها قلبه بعد 
أن تعّسر أن يتلفظ بها لسانه، 

البالء  على  صابرا  فوجدناه 
لقضاء  محتسبا  به،  ألّم  الذي 
ذريته  حوله  ومن  وقدره،  اهللا 
الذين رباهم على موائد القرآن 

تربية،  من  بها  وأنعم  الكريم 
كتب  الطيبة،  المناسبة  وبهذه 
لنا شيخنا بوكروشة حفظه اهللا 
فيها  أوصى  نورانية  كلمات 
الجمعية  شأن  على  القائمين 
علماء  نهج  باتباع  بمستغانم 
الذين  المؤسسين،  الجمعية 
قبل  الجزائريين  عقول  حرروا 
القدير  العلي  سائال  أبدانهم، 
أن يكون أبناء الجمعية اليوم، 
واهللا  سلف،  لخير  خلف  خير 
إلى  الهادي  وهو  الموفق 

صراطه المستقيم.

Ú�������ëÎä◊Ïi@Ü������‡™@È������Ó‘–€a@É���Óí€a@Ú�����œbÓô@ø@ıb‡‹»€a@Ú�����Ó»∫

@Ùä����◊à€bi@Ô–n§@ÊaåÓ‹À@Ú����ÌÜ‹i@Új»ë
fib���jë˛a@Öb‰€@Ú���Ó„br€a

في جو بهيج احتفل نهاية األسبوع الماضي بمقر غزة الصامدة 
نادي األشبال التابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين -شعبة 
األساتذة  من  ثلة  بحضور  لتأسيسه  الثانية  بالذكرى   - غليزان 
والمتعاطفين مع الجمعية ومحبيها، وقد قدم األشبال خالل الحفل 
عليه  يشرف  الذي  النادي  هذا  الجميع،  رضا  نال  ثريا  برنامجا 

الفاضل: خير الدين نذار. 
وقد كان جديرا بذلك بدليل الفعالية التي طبعت نشاط هذا النادي 

الذي ُيعتبر إضافة نوعية لشعبة الجمعية بغليزان. 
 

Z¬aÏÀ˛a@ÚÌ¸Î
@¥����‡ˆb‘€a@‚�ä�����ÿm@›����flä€a@Ô��çby@Ú�����j»ë

Ô«Ï�n€a@›‡»€a@Û‹«
حاسي  ببلدية  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  شعبة  قامت 
الرمل بوالية األغواط بالتنسيق مع جمعية إرتقاء العلمية الثقافية 
تزيين  حملة  في  شاركوا  الذين  الشباب  بتكريم  الماضي  األسبوع 
وتشجير وتعقيم ثانوية حشاني عبيد، وثانوية 19 مارس 1962 
بّليل، حيث شرعت الشعبة منذ عودة التالميذ إلى المدارس في مثل 
هذه المبادرات التي تبتغي بها المساهمة في خدمة الصالح العام، 
وقد صدق اإلمام ابن باديس إذ يقول: وغايتنا إيصال الخير لكل 
الجزائريين، إضافة إلى تكريم الشعبة للشباب المتطوع فإّنها أيضا 

قامت بتكريم أفراد الحماية المدنية الذين شاركوا في الحملة. 
 

fib–ü˛a@Úyäœ@…‰ñm@wÌäÌä«Ïi@xäi@Új»ë
في  بوعريريج  برج  بوالية  العلماء  لجمعية  الوالئي  المكتب  شرع 
تنظيم حلقات مع المهرج لفائدة تالميذ وأطفال النوادي واالنطالقة 
التهذيب  أحباب  بنادي   2020 جانفي   07 الخميس  يوم  كانت 
لتعم جميع النوادي إذ تحّبب مثل هذه األنشطة الالصفّية الدراسة 
للبراعم وتجعلهم يقبلون بشوق على مقاعد الدراسة، والشعار الذي 

حمتله هذه السلسلة هو: 
هدفنا: اسعاد أبناءنا مع همسات ومواعظ تربوية. 

@ÒaâÖg@ÒâÎÖ@·����ƒ‰m@Úib‰«@Ú�����Ì¸Î@Új»ë 
Ú�������ÌÏ«Ü€a@Ú����éç˚Ωa

الجزائريين  المسلمين  العلماء  لجمعية  عنابة  والية  شعبة  نظمت 
األسبوع الماضي دورة تكوينية حضورية خاصة بمسؤوالت اللجان 
للمرأة واألسرة والطفل، ومسؤوالت لجان أخرى وعضوات  البلدية 
عامالت لجمعية العلماء المسلمين لوالية عنابة نشطتها األستاذة 
المكتب  عتيقة كنهاني مسؤولة لجنة األسرة والمرأة والطفولة في 
الوالئي (لشعبة عنابة)، وقد تم تنظيم هذا اللقاء الطيب بمدرسة 
بعنوان:  الدورة  وكانت  البوني،  بلدية  العلماء  لجمعية  البصائر 

«إدارة المؤسسة الدعوية». 
وهذه مالحظة مهّمة من األستاذة عتيقة:

دائما ما نالحظ على نسائنا االقبال واالهتمام والرغبة في التعلم 
والتكوين، قصد النشاط في الميدان واحداث الفارق ونشر الفضيلة... 

حفظ اهللا نساءنا وبارك فيهن وفتح عليهن فتوح العارفين به. 
 

—Ó�ç@ø@@lb��Ëí€a@å◊ä∂@ÚÓ‡‹«@ÒÎÜ„
الندوة  فعاليات  السبت  والدراسات مساء  للبحوث  الشهاب  احتضن مركز 
العلمية المعرفية التي نظمها المنبر الطبي للجمعية ونشطها البروفيسور 
الجزائري يحي مكي الخبير في منظمة الصحة العالمية وعالم الفيروسات 
المعروف؛ حيث قدم الضيف الكريم وعلى مدار ساعتين من الزمن عرضا 
في شكل كرونولوجيا النتشار وتطور الفيروس في العالم على وجه العموم 
والجزائر على وجه الخصوص منذ العام العامي، معتمدا في مداخلة عبر 
تقنية الزووم وشاهدها ازيد من عشرة آالف متابع خالل الساعتين على 
معلومات علمية دقيقة ومضبوطة، حيث فّصل وشرح بشكل جيد نوعية 
اللقاحات المتوفرة عبر المخابر ووضع بالدنا على وجه الخصوص فيها.

الخبراء  من طرف  االسئلة  وطرح  والحوار  للنقاش  المجال  يفتح  ان  قبل 
واألطباء المتابعين للندوة عبر وسائط التواصل االجتماعي.

وفي األخير شكر ابن الجزائر كثيرا مبادرة مركز الشهاب السّباق في تنظيم 
مثل هذه الندوات والفعاليات.

وعرفانا بجهوده تم تكريمه افتراضيا بـ «وسام الشهاب»، وشهادة تقديرية 
من  األولى  العلمية  التظاهرة  هذه  في  الفعالة  مشاركته  بعد  له  منحت 

نوعها.
مركز الشهاب يعدكم بالكثير إن شاء اهللا في المستقبل.

فارق رايس

Òäñn´@âbjÅc
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َطِرَب الَحماُم َفهاَج لي َطَربا
َوِبما َيكوُن َتَذكُّري َنَصبا  

ِإذ الَمني َعمرٌو َفُقلُت َلُه
ُغِلَب الَعزاُء َوُربَّما َغَلبا  

ِإنَّ الَحبيَب َفال ُأكاِفُئُه
َبَعَث الَخياَل َعَليَّ وَِاحَتَجبا  

َفِاعِذر َأخاَك َوَدع َمالَمَتُه
ِإنَّ الَمالَم َيزيُدُه َتَعبا  

ال َتنَهَبن ِعرضي ِلَتقِسَمُه
ما كاَن ِعرُض َأخيَك ُمنَتَهبا  

وَِانُح الَغداَة َعلى ُمقاِبِلِهم
ِلَخليَلَك الَمشغوِف ِإن َطَلبا  

الُطرُق ُمقِبَلٌة َوُمدِبرٌَة
ن َعَليَك ِألَيِّها َرَكبا َهوِّ  

َلوال الَحماُم َوَطيُف جاِرَيٍة
ما َشفَّني ُحبٌّ َوال َكَربا  

ِإنَّ الَّتي راَحت َمَودَُّتها
رَغمًا َعَليَّ َفِبتُّ ُمكَتِئبا  

َحوراُء َلو َوَهَب اِإلَلُه َلنا
ِمنها الَصفاَء َلَحلَّ ما َوَهبا  

ُخِلَقت ُمباِعَدًة ُمقاِرَبًة
َحربًا َوَتمَّت صورًَة َعَجبا  

في الّساِبرِيِّ َوفي َقالِئِدها
ن َقُربا ُمنقاُدها َعِسٌر وَا�  

َكالَشمِس ِإن َبَرَقت َمجاِسُدها
َتحكي َلنا الياقوَت وَالَذَهبا  

َأطوي الَشكاَة َوال ُتَصدُِّقني
ذا ِاشَتَكيُت َتقوُل لي َكَذبا وَا�  

َعُسَرت َخالِئُقها َعلى َرُجٍل
َلِعَب الَهوى ِبُفؤاِدِه َلِعبا  

َوَلَقد َلَطفُت َلها ِبجاِرَيٍة
َرَوِت الَقريَض َوخاَلَطت َأَدبا  

قاَلت َلها َأصَبحِت الِهَيًة
َعمَّن َيراِك ِلَحتِفِه َسَببا  

َلو ُمتِّ ماَت َوَلو َلُطفِت َلُه
َلرَأى َهواِك ِلَقلِبِه َطَربا  

َتأتيِك ناِزَحًة َمناِسُبُه
ن َغِضبا َوَيحوُط َغيَبُكُم وَا�  

ذا ُرِفعِت ِإلى َمخيَلِتِه وَا�
َمَطَرت َعَليِك َسماُؤُه َذَهبا  

َذَهَب الَهوى ِبُفؤاِدِه َعَبثًا
وََأفاَدُه ِمن َقلِبِه َجَربا  

َنُه َفِارثي َلُه ِمّما َتَضمَّ
ِمن َحرِّ ُحبُِّكُم َفَقد َنِشبا  

قاَلت ُعَبيَدُة َقد َوَفيُت َلُه
ِبالِودِّ َحّتى َملَّ َفِانَقَلبا  

َوَصغا ِإلى ُأخرى ُيراِقُبها
فينا َوُكنُت َأَحقَّ َمن َرَقبا  

قولي َلُه َذر ِمن ِزياَرِتها
ِلِلقاِئنا ِإن ِجئَت ُمرَتِقبا  

وَِاجَهد َيميَنَك ال ُتخاِلفني
فيما َهويُت َوكاَن لي َأَربا  

ذا َبَكيَت َفال َعِدمَت ِشفًا وَا�
وََأَكلَت َلحَمَك ِجنًَّة َكَلبا  

َسَأَلت ِألَعُتَبها وََأطُلَبها
ِمّما َتخاُف َفُقلُت َقد َوَجبا  

َوَلقيُتها َكالَخمِر صاِفَيًة
َحلَّت ِلشاِرِبها َوما َشِربا  

@ÜÓñ
‘€a
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َطِرَب الَحماُم 
َفهاَج لي َطَربا

_Ôiä»€a@Ü‘‰‹€@ÚÌäƒ„@èç˚„@—Ó◊ lbñ”@ÜÓ€Î@NÖ

يهتمَّ نقدنا العربـــــــــيُّ القديم بإنشاء نظرية % 
متكاملـــــــــة في النقد األدبي، أو بتأســـــــــيس 
المذاهب والمدارس على طريقة النقد الحديث في 
هذه األيـــــــــام، بل كان – في مجمله – نقدًا جزئيًا 

قلَّ أن تناول العمل األدبيَّ بأكمله.
كان – في أغلبه – على شكل آراء متناثرة مبعثرة، 
يتَّســـــــــم كثير منها باألصالـــــــــة والُعمق، ويتَّفق مع 
لت إليه المناهج النقديَّة الحديثة،  أحدث ما توصَّ
ولكن الطابع العامَّ لهذه اآلراء النقدية كان اإليجاز 
والجزئيَّـــــــــة، ولم يأخذ شكَل النظرية، أو المذهب، 

أو المنهج، بالمفهوم العلميِّ المعاصر.
في العصر العباســـــــــي َنِضَج النقد العربي نضجًا 
كبيرًا، وبدأ – في القرنين الرابع والخامس الهجريين 
خاصة – يتَّجه إلى الُعمق والتكامل، وراح يعالج 
قضايا نقديَّـــــــــة هامَّة: كاللفـــــــــظ والمعنى، والطبع 
نعة، والقديـــــــــم والحديث وغيرها، ثم تبلورت  والصَّ
فيه شبه نظرية متكاملة للشعر تمثَّلت فيما ُعِرف 
بمصطلح ((عمود الشعر)) الذي تحدَّث عنه – 
على خالف في التصـــــــــوُّر واألهداف – كلٌّ من 

اآلمدي والقاضي الجرجاني والمرزوقي..
كما تشكَّلت علـــــــــى يَدْي عبدالقاهـــــــــر الجرجاني 
نظريٌة نقدية بالغية لغوية هي ((نظرية النَّْظم)) 
التي حاولـــــــــت الخروج من عبـــــــــاءة الجزئية إلى 
ثـــــــــوب النصِّ المتكامـــــــــل، واجتهـــــــــدت – بمهارة 
واقتدار مشهوَدين – أن تتجـــــــــاوَز ثنائية ((اللفظ 
والمعنى)) الحادَّة إلى معالجة النصِّ األدبيِّ في 
إطار من التكامل بين هذين العنصرين من خالل 
النَّظم أو ما أصبح ُيعرف في الدراســـــــــات الحديثة 

باُألسلوب.

ولكنَّ النقـــــــــد العربيَّ القديم لم ُيرَزق – لألســـــــــف 
الشديـــــــــد – بعد اآلمـــــــــدي والجرجانيَّيـــــــــن وحازم 
القرطاَجنِّـــــــــي – نقادًا كبارًا على هذا المســـــــــتوى، 
يكملون مسيرة التنظير الجادِّ له، ويستفيدون من 

اإلنجازات الهامة التي حقَّقها هؤالء.
ولكن ذلـــــــــك كلَّه ال يعني – كما يحاول أن ُيشيَع 
بعـــــــــض الباحثيـــــــــن المعاصريـــــــــن – أن هذا النقد 
، أو عديم الجدوى، أو أنه مما  التراثيَّ ســـــــــطحيٌّ
عفَّـــــــــى عليه الزمن، أو أنه مما ينبغي أن ُيتجاوز 

في أيِّ درس أدبيٍّ حديث..
إن فـــــــــي هذا النقد – كما ذكرنا – نظراٍت عميقًة، 
وآراًء ســـــــــديدة في غاية النفاســـــــــة، وٕان كثيرًا منها 
لت إليه الدراسات األدبية  ليتَّفق مع أحدث ما توصَّ
والنقدية المعاصرة، ولكنَّ هـــــــــذه النظرات متناثرٌة 
هنا وهناك، مبعثرٌة عند هذا الناقد أو ذاك، وهي 
تحتاج إلى جمع ولملمة، حتى ُيضمَّ النظير إلى 
نظيـــــــــره، والشبيه إلى شبيهه، ومن جمع المتفرِّق، 
ولمِّ شتات المبعثر المتناثر، ُتصنع نظرية نقدية 
عربية متكاملة، تقارب عناصَر األدب جميَعها.

إن النظريـــــــــة النقدية المنشوَدة لن نجَدها متكاملًة 
عند ناقد عربيٍّ واحد، ولكنها ستكون من ُصنعنا، 
نصنعها مـــــــــن آراء النقَّاد القدمـــــــــاء بعد جمعها، 
وتصنيفها، وتفريعها إلى قضايا ومسائل تستقصي 

جميع عناصر العمل األدبيِّ وأركانه.
فـــــــــي نقدنا العربيِّ التراثيِّ كالٌم كثير على الشكل 
والمضمون، والصورة األدبية، والخيال، والعاطفة، 
وعـــــــــن طبيعة اإلبداع، وماهيَّـــــــــة الشعر، ووظيفة 

األدب، وغير ذلك من القضايا والمسائل.
قها  وٕاذا ُأتيح لهذه اآلراء المبعثرة من يجمعها وينسِّ

– علـــــــــى النحو الذي ذكرنا – فإن هذا ســـــــــيكون 
عمًال عظيمًا يســـــــــهم في بناء نظرية النقد العربيِّ 
المنشـــــــــوَدة، ويكون هو اللَِّبَنة األســـــــــاس في هذا 

البناء.
ولكنَّ الـــــــــذي ال ينبغي أن نغُفَل عن ذكره كذلك، 
وأال نتحرَّج من اإلفصاح به، أن ما خلَّفه لنا نقاُدنا 
العرب القدماء ال يكفي وحَده لبناء نظريَّة أو منهج 
لنقد عربيٍّ أو إسالميٍّ معاصر، بل البد من أن 
نســـــــــتعيَن – في أثناء ذلك كلِّه – بما ُيالئمنا من 
آراء النقد الغربيِّ الحديث، مما ال يخرج عن قيمنا 
 ، وذوقنا ولغتنا وطبيعة أدبنا العربيِّ واإلســـــــــالميِّ
ومـــــــــا أكثَر ما يتوافر في هذا النقد من آراء قيِّمة، 
ونظرات صائبة ســـــــــديدة، بل إن أحدًا ال يشك أن 
ما بلغته الدراســـــــــات األدبية والنقدية الحديثة من 
عمق واســـــــــتقصاء، ومن منهجيَّة وضبط ال يكاد 
ُيقـــــــــارن بما تركه األقدمون، وال يمكن تجاوز ذلك 

كلِّه وٕاال كنا نعيش خارج العصر..
إن الدراســـــــــات دائمًا تتطـــــــــوَّر، وٕان أي نظرية أو 
منهـــــــــج جديد هـــــــــو حصيلُة تراكـــــــــم معرفيٍّ غزير 
ساهمت في ُصنعه أجيال من األمم والحضارات 

والشعوب في القديم وفي الحديث.
ولكـــــــــنَّ ما ينبغي أن نفطـــــــــن إليه، وأال يغيَب عن 
تفكيرنـــــــــا لحظة واحدة، أن أي منهج نقديٍّ عربيٍّ 
نتبناه في دراساتنا الحديثة يجب أن يكوَن أساسه 
األكبر المكين قائمًا علـــــــــى تراثنا وثقافتنا وقيمنا 
العربية واإلســـــــــالمية األصيلة، وأن تكوَن األسس 
األخرى الجديدة، أو المقتَبســـــــــة، أو المأخوذة من 
شرق أو غرب، متناغمًة مع هذا األساس األكبر، 

داعمًة له، بل قائمة عليه.

س  استيقظْت فاطمُة ِمن نومها تتحسَّ
جرحهـــــــــا المضمد بالشاش والُقطن، 
ـــــــــس فراغ  وباليـــــــــد األخـــــــــرى تتحسَّ
َتْشَهق في حزن:  السرير ِبجوارها، 
إنَّه فـــــــــارٌغ ِمْثل قلبها إالَّ ِمن الحزن 
ومواكِبـــــــــه التي تحطُّ عنـــــــــَد عتبته، 
في كلِّ مرة تحَمل وتنقضي شهوُر 
الحمـــــــــل بطيئة، تتعلَّق ســـــــــالِحف 
الوقت بأهداِب ُشهورها، تنتظر أن 
َتضَع حملها في سالم، ثالث مرَّات 
تحمل وتلد مولوًدا ال حياَة فيه، في 
الشهر الســـــــــابع بطنها يلفظ حمَلها 
وكأنَّه كائـــــــــٌن غريـــــــــب أو فيروس 
َدخيل، كل خاليا ِجسمها المضادَّة 
تنشط وتتكاَلب عليه إلسقاِطه ِمن 

رحمها!
َتبـــــــــاَرى األطباء فـــــــــي إعطائها كلَّ 
أدويـــــــــة التثبيت، وهي أيًضا لم تأُل 
ـــــــــرير ال  جهـــــــــًدا بالَبقاء مقيَّدًة بالسَّ
قليًال يســـــــــاعدها زْوُجها  تْبرحه إالَّ 
الذي ُيشِفق على جســـــــــِدها الواهن 
ِمـــــــــن مشـــــــــاق الحْمـــــــــل والمخاض 
الَقسري، يْرجوها أن تنَسى موضوَع 
اإلنجـــــــــاب وتعيش حياَتهـــــــــا كامرأة 

محبَّـــــــــة لزوجها، وَيكفيه طلَّتها التي 
َتـــــــــذوي يوًمـــــــــا بعـــــــــدَ يـــــــــوم.

رير الفارغ،  س بقية السَّ ما زالْت تتحسَّ
وفاضـــــــــْت دموُعها تغـــــــــرق وجَهها 
األصفر المتَّشح بالمرض والحزن، 
حتى اصطدمـــــــــْت يُدها بشيٍء ما، 
خمنـــــــــت أن يكون هذا الشيء جزًءا 
ٍمن الغطاء، أغمضْت عينيها وهى 
ســـــــــه جيًدا، إنَّه لفافة وتحَتها  تتحسَّ
مخلوٌق صغير، بيد مرتِعشة وكأنها 
تقـــــــــرأ حروف برايل في رِقَّة متناهية 
صعـــــــــدِت األصابع لمقدِّمـــــــــة اللفة 
حتى عثرْت علـــــــــى مالمح صغيرة 
تظنُّ أنَّها تشبهها كثيرًا، فرَّْت طيور 
الحزن إلى شجـــــــــرٍة أخرى ال ُتشبه 
قلبها، وأمعنْت في إغماض عينيها 
لتتحقَّـــــــــق ِمن أنَّ الُحلم لم يعْد ُحلًما 
وأنَّ وليَدها بجوارها نائٌم في سالم.

ترسم لوحًة مشتهاة ِمن أحالمه هو، 
ألوان الحيـــــــــاة تغُمر المشهد بذهنها 
- هي - سيناِدي عليها وهو يلهو/ 
يلعب/ يبكـــــــــي/ يعربد/ يتطوَّح عند 
قدميها ِمـــــــــن شدة إعيـــــــــاء اللعب، 
ستعاين كلَّ هذا بُروحها ولن تسمَح 

له بالغيـــــــــاب أو االختباء في مكاٍن 
ما بالبيت، ســـــــــيظلُّ أمـــــــــاَم عينيها 
تبتهل لربَّ العالمين وُتصلِّي له أن 
يحفَظه ويرعاه ويجعَله قرَّة عين لها 

وألبيه.
مـــــــــا زالت يدها مطبقـــــــــًة على اللفة 
حتى جاَء زوجها أيقَظها ِمن أحالم 
يقظتها مبتســـــــــًما كعادتـــــــــه، الشفقة 
تـــــــــراود ابتســـــــــامَته، إنَّهـــــــــا ال تحب 
ابتســـــــــامته في ذلك الوقت، ُيخبرها 
عن طريـــــــــق تلك االبتســـــــــامِة أنها 
فقدت للتـــــــــوِّ وليَدها الذي لم يكتمْل 
عمره سوى ِبضع ساعات، تشُجب 
ل إليه بعينين  تلك االبتسامة، تتوسَّ
باكيتين أن يترَك ابتسامته تلك لَدى 
الباب، وأن يســـــــــمَح لها باالحتفاظ 

بوليدها.
يحاول حمَله بعيًدا عنها وهو َيربُت 
على يِدها برفق، لغة العيون كانْت 
بليغـــــــــًة لدرجة جعلْتهـــــــــا غير قادرٍة 
علـــــــــى الصراخ، وهـــــــــو يرجوها أن 
ها اآلن،  تترَك اللفة؛ فهي ال تخصُّ
أْومأ لها بإجابة التســـــــــاؤل الذي ال 
ُتريد إجابَته في تلك اللحظات؛ بهزِّ 

مكتومةٌٌ  الصرخة  باإليجاب،  رأسه 
بصدرِها َتـــــــــروي شجرَة الحزن التي 
نَمـــــــــت بقلِبها ومواكـــــــــب ُأخرى ِمن 
طيوره تسُكن بقلبها، غير أنَّها رغَم 
كل هذا شعرْت بمـــــــــاء بارٍد يندلق 
بجوفها، وشربة مـــــــــاء لم تعرْف له 
ِمن قبل ســـــــــمي�ا يروي ظمَأها عنَدما 

نطقت قائلة:
! يا ربِّ

طيوُر الحزن تبدل لونها األســـــــــود 
بطيـــــــــوٍر بيضاء، وهـــــــــي ُتهدي لها 
ألواًنـــــــــا مبهجة ُتنير ُروَحها ومواكب 
ِمن أطفال وقد ارتدوا مالبَس ملوَّنة 
زاهية يراودون أحالَمها ويؤنســـــــــون 
وحدَتهـــــــــا، وقد أراحتهـــــــــا ابتهاالُتهم 
وتسبيحاُتهم هللا، أخذْت تسبح معهم 
ودموعهـــــــــا تتســـــــــاَقط كمطٍر خفيٍف 
على وجه وليدها، وهي تعطيه عن 
ِطيب خاطر لَزوِجهـــــــــا وقْد غمرها 
الرِّضا بما قَســـــــــمه اهللا لها، تودِّعه 
مالمَحه؛  وتحَفظ  العينين،  مفتوحَة 
كي تســـــــــتعيَده مرًة أخرى بأحالِمها 

مع إخوِته اآلخرين.

Êå���������ßa@k��������◊aÏfl Ò7ñ”@Úñ”

ÂÌÜ€a@å«@Ú‡Óflc

سوائر األمثال

أجمعت المراجـــــــــع التاريخية وألســـــــــنة العرب أن 
صاحبة هذه المقولـــــــــة هي الزباء بنت عمرو بن 
األظرب والتي اعتلت عرش تدمر بعد وفاة والدها 
على يد جذيمة األبرش ملك الحيرة حينئذ، بسبب 

التنافس بين المملكتين.
 وبعد أن تســـــــــلمت الزباء زمام األمر واســـــــــتقرت 
عندها السلطة، أرسلت إلى جذيمة تطلب مجيئه 
إلـــــــــى تدمر للزواج منها، كـــــــــي تتوحد  المملكتان، 
ويســـــــــاعدها في حكـــــــــم مملكتها، فجمـــــــــع جذيمة 
مســـــــــتشاريه  وأطلعهم على األمر، فأشاروا عليه 
بالموافقة، عدا  مستشار واحد هو قصير بن سعد 
الذي شك في وجـــــــــود مؤامرة، وأشار على الملك 
أن يطلـــــــــب من الزباء الحضور إلتمام الزواج في 
الحيرة، لكن جذيمة   لم يسمع له، وأرسل إلى ابن 

أخته عمرو بن عدي ليتولى مهام الحكم في أثناء 
غيابه، وانطلق إلى تدمر.

وعندما وصل ودخـــــــــل على الزباء وجدها بكامل 
مالبســـــــــها الحربية - وكانت فارسة تعرف فنون 
القتال - فعرف بالمكيـــــــــدة التي وقع فيها، ولقي 

حتفه.
ولما بلغ نبأ الغدر به إلى الحيرة، حث قصير بن 
سعد، عمرو بن عدي على الثأر لخاله، وحضر 
حيلة لذلـــــــــك، تقتضي أن يقطعـــــــــوا أنفه ويجلدوه 
حتى تتمزق مالبســـــــــه، ليذهب بعدها إلى الزباء، 
مدعيا الهـــــــــرب من بطش عمرو بن عدي، الذي 
يظن أن قصيرا هو من أشار بزواجها من الملك 
جذيمـــــــــة، وانطلت الحيلة علـــــــــى الزباء، فأكرمت 

قصيـــــــــرًا وأســـــــــكنته في قصرها، فاســـــــــتغل قصير 
الفرصـــــــــة وفحص جوانب  القصر وعرف المخرج 
السري الخاص الذي تستخدمه الزباء للهرب حال 

الهجوم.
ثم ادعى أن له في الحيرة تجارة كبيرة من الحرير، 
وعليـــــــــه الذهاب ليأتي بها إلى  تدمر، ليعود ومعه 
ِجمال محملة بأثقـــــــــال  كبيرة، ولما وصلت القافلة 
ســـــــــاحة قصر الزباء فتح قصير األجولة، فكان 
في كل جوال  رجل من جيش عمرو، فلما علمت 
الزباء ذلك، أســـــــــرعت إلى الهـــــــــرب من المخرج 
الســـــــــري، لكن عمرو كان ينتظرها هناك، وعندما 
أيقنت هالكها قالت قولتها الشهيرة «بيدي ال بيد 
عمرو» ثم تجرعت السم الذي كان في خاتمها.

فاتخـــــــــذ العرب مقولتها مثًال ُيقـــــــــال عندما يختار 
الشخص إفساد ما يملكه بدًال من أن يحدث ذلك 

بيد عدوه. 

Îä‡«@ÜÓi@¸@ÜÓi



AAA@ŸibÓq@µg@ŸËuÎ
جاء رجل إلى اإلمام أبي حنيفة النعمان رحمه اهللا وقال له: إذا نزعُت ثيابي ودخلُت النهر أغتسل فإلى القبلة 

أتوجه أم إلى غيرها؟
فقال له اإلمام: األفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئال ُتسرق !

ı˝ö–€a@—ˆaäü@Âfl

ÚÌÏj„@paäÌà§ - عن عبد اهللا بن مسعود
رضي اهللا عنه - عن رسول 
اهللا - صلى اهللا وعليه وسلم 
– قال: «الطيرة شرك، الطيرة 
شرك». ثالثًا «وما منا إال، 
ولكن اهللا ُيذهبه بالتوكُّل» 
[رواه أبو داود والترمذي 

وصححه].

عن َأِبي محمٍد عبِد اللَِّه بِن عمرو 
بن العاص رضي اللَّه عنهما َقاَل: 
ــــــوُل اللَّه صلى اهللا عليه  َقاَل َرُس
وســــــلم: «َأْربُعوَن َخْصلًة َأعالها 
ــــــْن عامٍل  ــــــِز، َما ِم مِنيحــــــُة اْلَعْن
ــــــٍة ِمْنها رجاَء َثوَاِبَها  يعمَل ِبَخْصَل
وَتْصِديَق مْوُعوِدَها ِإالَّ َأْدخَلُه اللَُّه 

ِبَها اْلجنَّة».
 [رواه البخاري].

fib‡«˛a@›ˆböœ@Âfl
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وٕانه لمما يستحق االنتباه هنا أن النهي 
الذي أعقب األمر باالســـــــــتقامة لم يكن 
نهيا عن القصور والتقصير، إنما كان 
نهيـــــــــا عن الطغيان والمجـــــــــاوزة، وذلك 
أن األمر باالســـــــــتقامة ومـــــــــا يتبعه في 
الضمير من يقظـــــــــة وتحرج قد ينتهي 
إلـــــــــى الغلو والمبالغـــــــــة التي تحول هذا 
الدين من يســـــــــر إلى عسر. واهللا يريد 
دينه كما أنزله، ويريد االســـــــــتقامة على 
ما أمـــــــــر دون إفراط وال غلو  فاإلفراط 
والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته 
كالتفريط والتقصير، وهي التفاتة ذات 
قيمـــــــــة كبيرة إلمســـــــــاك النفـــــــــوس على 
اإلهمال على السواء.الصـــــــــراط، بال انحراف إلـــــــــى الغلو أو 

{b� �:b�– �”�c @ �lÏ�‹�” @Û�‹ �« @ �‚�c @ �Êe �ä�‘�€a @ �ÊÎ�ä�i �Ü�n�Ì @ �̋ �œ�c}
*علمتني الحياة: أن من كثر كالمه قّل عطاؤه، ومن 

بالغ في التنظير ال يسلم من التقصير.
*علمتني الحياة: أال أســـــــــهب في التحفظات، حتى ال 
أحولها إلى عقبات، وال أنســـــــــاق وراء هاجس التخوفات 

حتى تغدو قيودا ومثبطات.
*علمتني الحياة: أال ألتفت إلى القال والقيل، ألنه نوع 

من العراقيل، وليكن همي إرضاء العزيز الجليل.
*علمتني الحياة: أن أســـــــــارع في الخيرات، وأال أتثاقل 

في المسارات، مستعينا بذوي 
الخبرة واالستشارات، على أال 

أفرط في الحسابات.
* علمتني الحياة: أن الغزو 
الفكري يمتد في فراغنا، وأن 

صولة الباطـــــــــل تزحف في تقصيرنـــــــــا، وبعزمنا وجّدنا 
يحقق اهللا آمالنا.

Òb����Ó��z��€a@Ú����çâÜ���fl@Â���fl

%bÀ@!a@Üj«@Zc@

قال تعالى:﴿َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َوَال َتْطَغْوْا ِإنَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن 
َبِصيٌر﴾[سورة هود:112]. 
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 منـــــــــذ طفولتي وأنا أشعر بدافع في 
داخل نفســـــــــي لدراســـــــــة اإلسالم ما 
وجـــــــــدت إلى ذلك ســـــــــبيًال، وعنيت 
بقراءة نســـــــــخة مترجمـــــــــة للقرآن في 
مكتبـــــــــة المدينة التـــــــــي نشأُت فيها، 
وكانـــــــــت هي الطبعـــــــــة التي حصل 
منهـــــــــا «جوته» على معلوماته عن 

اإلسالم.
أخذ مني اإلعجاب كل مأخذ؛ لما 
رأيتـــــــــه في هذا القرآن من أســـــــــلوب 
عقلي رائع في نفـــــــــس الوقت الذي 
يفرض فيه التعاليم اإلسالمية، كما 
أدهشني تلك الروح المثابرة الوثابة 
العظيمـــــــــة التـــــــــي أثارتهـــــــــا وأذكتها 
هذه التعاليم في قلوب المســـــــــلمين 

األوائل.
ثـــــــــم أتيحت لي فـــــــــي برلين فرصة 
واالستمتاع  المســـــــــلمين  مع  العمل 
إلـــــــــى األحاديث الحماســـــــــية المثيرة 
التـــــــــي كـــــــــان يقدمها مؤســـــــــس أول 
جمعية إسالمية في برلين ومنشئ 
مســـــــــجد برلين عن القـــــــــرآن الكريم، 
وبعد ســـــــــنوات من التعاون العملي 
مع هذه الشخصية الفذَّة لمسُت فيها 

مـــــــــا يبذله من ذات نفســـــــــه وروحه، 
آمنـــــــــت باإلســـــــــالم؛ إذ رأيـــــــــت في 
مبادئه الســـــــــامية والتي تعتبر القمة 
في تاريخ الفكر البشري، ما يكمل 

آرائي شخصي�ا.
واإليمان باهللا عقيدة أصيلة في دين 
اإلسالم، ولكنه ال يدعو إلى مبادئ 
أو عقائد تتنافى مع العلم الحديث، 
وعلـــــــــى هذا فليس ثمـــــــــة تناقض ما 
بين العقيـــــــــدة من جانب وبين العلم 
مـــــــــن الجانب اآلخـــــــــر، وهذه -وال 

- ميزة عظيمة فريدة في نظر  شكَّ
رجل أســـــــــهم بكل طاقته في البحث 

العلمي.
وميـــــــــزة أخـــــــــرى يمتاز بهـــــــــا الدين 
أنه ليس مجرد  اإلســـــــــالمي، وهي 
تعاليـــــــــم نظرية صماء تســـــــــير على 
غير بصيـــــــــرة وعلى هامش الحياة، 
إنما هو يدعو إلـــــــــى نظام تطبيقي 
وقوانين  البشـــــــــر،  حيـــــــــاة  يصبـــــــــغ 
اإلســـــــــالم ليســـــــــت بالتعاليم الجبرية 
التي تحتجـــــــــز الحريات الشخصية، 
ولكنها توجيهـــــــــات وٕارشادات تؤدي 

إلى حرية فردية منظمة.
ومـــــــــع توالي الســـــــــنين كنـــــــــت أزداد 
اقتناًعـــــــــا بما يتبين لـــــــــي من األدلة 
على أن اإلسالم يسلك أقوم سبيل 
في المالءمة بيـــــــــن شخصية الفرد 
بينهما  الجماعة، ويربط  وشخصية 

برباط قوي متين.
إنه دين االســـــــــتقامة والتسامح، إنه 
دائـــــــــم الدعوة إلـــــــــى الخير، يحض 
عليـــــــــه ويرفع من شأنـــــــــه في جميع 

األحوال والمناسبات.

_A@ı¸˚��Á@·�����‹��çc@aáb����������Ω

Z’ibé€a@ÖÜ»€a@kzç
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bÓuÏ€ÎÜÌ¸a@ÚËÿ‰i@ÉÌâbn€a
ال أفهم لماذا يخلط البعض في بالدنا، 
بين الهـــــــــزل والجد وبين الحق والباطل، 
وبيـــــــــن الصدق والكـــــــــذب، عندما يتعلق 
األمر بقضايا التاريخ؟ أليس التاريخ هو 
عنوان الشعوب وحقيقة وجودها المادي 
واألدبـــــــــي؟ هل كانـــــــــت بالدنا بال تاريخ 
حتى يتصدر كّل من هّب ودّب ليكتب 
تاريخنـــــــــا؟ أليس من العـــــــــار أن نبحث 
في مســـــــــودات تاريخ الشعوب وننقل ما 
فيها، ثّم ننســـــــــب هذا التاريخ ألنفســـــــــنا، 
دون خجـــــــــل أو وجل؟ وكأننا نعيش في 
جغرافيا خارج منظومة هذا الكون، كّل 
ذلـــــــــك لنمحو تاريخا آخـــــــــر ارتبطنا به، 
وارتبط بنا، وصـــــــــار لنا عنوانا، وصرنا 
له حفظـــــــــة وناقلين، أليـــــــــس في بالدنا 
علماء ومفكرون ومؤرخون نرجع إليهم 
ونأخذ منهم، وهم الثلة المنوط به كتابة 
التاريخ والفصل فيه؟ كيف نترك ثلة من 
المؤدلجيـــــــــن، والمرضى بالعداء للعربية 
واإلسالم، أن تفرض قراءاتها وتأويالتها 
للتاريخ انطالقًا مـــــــــن مرجعيتها الفكرية 
واأليدلوجيـــــــــة المتهافتـــــــــة؟. من أعطى 
الحق لهذه الثلة التحدث باسم األكثرية 
مـــــــــن أبناء الوطن المنســـــــــجمة مع روح 
الحضاري؟  واالنتماء  الوطنيـــــــــة  الثقافة 
أليس لنـــــــــا الحق في رفض تاريخ مزور 
ومشوه يكتب لهذا البلد، من أجل تكريس 
ثقافة أخرى لم يعرفهـــــــــا آباؤنا وأجدادنا 
من قبـــــــــل؟ ثّم متى كان التاريخ يكتشف 
فـــــــــي لحظة عابرة؟، أليس التاريخ حركة 
متجددة تسري في كيان الشعوب وُتوَرُث 

من جيل إلى جيل؟. 
نعم إّن الذين يريدون أن يكتبوا تاريخنا 
مفصوًال عـــــــــن انتمائنا الحضاري، الذي 
اختـــــــــاره أجدادنـــــــــا عن وعـــــــــي، يكتبونه 
ممزوجـــــــــًا بنكهـــــــــة أيديولوجيـــــــــة، تجعله 
تاريخا بال روح، تســـــــــري بين ثناياه لغة 
االنفصام والتشظـــــــــي، ويحركه خطاب 
تلغي  التي  المجهريـــــــــة،  الخصوصيات 
المشتـــــــــرك الحضـــــــــاري الجامع لصالح 
مظاهـــــــــر ثقافية بالية، تنتمي إلى مجال 
ما قبـــــــــل الدولة الحديثـــــــــة، وتحّولها من 
مجـــــــــرد مظاهر ثقافية إلـــــــــى ايديولوجيا 
معادية للمشتـــــــــرك الحضاري الذي ظّل 
يهيمـــــــــن على مســـــــــارنا التاريخي لقرون 
طويلـــــــــة، دون أن نقـــــــــف لحظة لنختار 
بيـــــــــن وعي وآخر، فما الـــــــــذي تغير في 
واقعنا الثقافي حتى تحّول جزء من كيان 
هذا البلد، ليبحث له عن مرجعية ثقافية 
وربما دينية أخرى؟ وكأّن لســـــــــان حاله 
يقول: أنا مختلف عـــــــــن باقي مكونات 
هـــــــــذا المجتمع؟ أنا لـــــــــي تاريخ مفصول 
عن تاريخكم، ولي رصيد ثقافي مختلف 
تمامًا عن ثقافتكم، تجمعنا جغرافيا نحن 
أصحابها الفعليـــــــــون، فمن الطبيعي أن 
يكون تاريخـــــــــي القومي والديني مختلف 

أيضا. 
هل من المعقول أن نتحدث عن التعدد 
التاريخـــــــــي للمجتمع الواحد، كما تحدثنا 
عـــــــــن التعدد اللغـــــــــوي والثقافي والديني؟ 
أليس هذا انتحارا نمارسه بوعّي وٕادراك 
وكأّننا اخترنا المغامرة والمقامرة بوجودنا 

الحضاري؟. لألسف الشديد. 
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Êg لهذه المحاكمة لرئيس أكبر دولة في 
العالم داللة وفيهـــــــــا إشارة إلى عالمات 
انقســـــــــام هذه االمبراطورية من داخلها، 
وتمزق عالقات هذا المجتمع األمريكي، 
وبداية تزعزع تماســـــــــكه، فهـــــــــذه عرقية 
بيضاء، وأخرى ســـــــــوداء، وهذه هجرات 
مـــــــــن مختلـــــــــف األعـــــــــراق، والديانات، 
والثقافات أخذت تتباين، وهذان الحزبان 

الكبيران أخذا في العداوة الظاهرة.
وأكبر داللة وأدل إشارة إلى ذلك تصّرف 
هذا الرئيس الـــــــــذي يملك عقلية غريبة، 
وتـــــــــوق عجيـــــــــب إلى الحكم والتســـــــــلط، 
وتهييـــــــــج أنصاره، ودفعهم إلى الســـــــــطو 
على مقّر الكونجرس رمز الديمقراطية، 
وقوة الدولة، ونظامها، ورمز مؤسساتها 
المتناســـــــــقة، وأصبـــــــــح هذا كلـــــــــه مهددا 
مزعزعـــــــــا، مهـــــــــددا لهـــــــــذه الجماعـــــــــات 

والميليشيات المســـــــــلحة اإلرهابية، التي 
تـــــــــأكل تماســـــــــك المجتمـــــــــع وتمزقه من 
داخله، إنها جراثيـــــــــم كجرثومة الكورينا 
«Carina» التـــــــــي تهـــــــــدد العالم اليوم، 
وتســـــــــتأصل سكانه، وتأخذ في االنتشار 

ال يمنعها مانع، وال يحّدها حد.
وٕاذا كان هذا الوباء قد اســـــــــتطاع العلماء 
أن يجدوا لـــــــــه دواء فهل لداء أمريكا من 

دواء؟
إننا نشاهـــــــــد رجاال ونســـــــــاء في مجلس 
النواب وكذلك في حزب الجمهوريين، لهم 
حكمة وغْيـــــــــرة على حياتهم الديمقراطية، 
ولهـــــــــم شجاعـــــــــة نـــــــــادرة علـــــــــى تشريح 
تصّرفـــــــــات هذا الرئيـــــــــس، والحكم عليها 
بالعجرفة والحمـــــــــق، ودعوة أنصاره إلى 
العنف والهجـــــــــوم على الكونجرس الذي 
يمثل الشعب األمريكـــــــــي باجمعه ورمزه 
الديمقراطي، والسيما تلك السّيدة الفحلة 
الجريئة التي أصّرت على محاكمة هذا 
الرئيس بكل شجاعـــــــــة، فيا ليت للعرب 
والمسلمين مثل هذه المرأة التي ال تخاف 
لومة الئم، وال بطش رئيس أحمق، لعل 
هذه السيدة وأمثالها من الرجال والنساء 
الذيـــــــــن ســـــــــمعناهم يدافعـــــــــون عن نظام 

وقـــــــــوة، وصرامة،  دولتهم، بكل حكمة، 
وبـــــــــكل شجاعـــــــــة، لعل هـــــــــؤالء ينقذون 
هـــــــــذه االمبراطورية مـــــــــن بداية االنهيار 
والسقوط، ويجّددون حيويتها، وعالقاتها 
الســـــــــلمية بالعالم، فتكّف عن الحروب، 
وٕاشعال نارها، وتشجيع الصهاينة على 

المظالم، وقهر الفلسطينيين.
إن ترمب عزل الواليـــــــــات المتحدة عن 
العالم، فكـــــــــاد العالم تكـــــــــون له قطيعة 
معها، فهذه الصين، وروســـــــــيا، وهيئات 
األمم المتحدة، وأوربـــــــــا وغيرها يعاديها 

هذا الرئيس بدعوى «أمريكا أوال».
ويبدو ذلك في فشـــــــــل الواليات المتحدة 
في عدة مـــــــــرات في هيئة األمم المتحدة 

أن تمّرر قراراتها الظالمة.
وأصبحت الواليات المتحدة تحت تصرف 
اإلســـــــــرائيليين يدفعونهـــــــــا لمحاربة إيران 
دفعا، وعقابها بسلســـــــــلة من العقوبات، 
بعد انسحابها من االتفاق النووي بدون 
مبـــــــــرر واضح، وقطـــــــــع المعونات عن 
الالجئين الفلســـــــــطينيين، ونقل سفارتها 
الســـــــــوري  القـــــــــدس، وهبة الجوالن  إلى 
إلى الصهاينـــــــــة، وهيئة أرض األغوار، 
والسماح ببناء المستوطنات التي يتوسع 

في بنائها ذلك األحمق اآلخر الفاســـــــــد، 
ثم كان يعقد نـــــــــدوات وحفالت صاخبة 
راقصـــــــــة لالحتفال بتطبيع بعض العرب 
مع الصهاينـــــــــة، ليصبحـــــــــوا أذنابا أذلة 

تابعين، مستسلمين مجانا.
وكان يظن أن هذا كله يشفع له عند شعبه، 
ويهيئ له نجاحـــــــــا باهرا في االنتخابات، 
ولكنه فشل وخاب ســـــــــعيه، وهاج هيجانا 
ظن أنه يبطل بـــــــــه االنتخابات، ورماها 
بالتزييـــــــــف، بدون حجـــــــــة وال دليل، وقدم 
ما ال يحصى من القضايا لدى المحاكم 
وخاب فيها جميعا، ولكنه بقي مصرّا على 
ادعاءاته، وأكاذيبـــــــــه، وأدى به ذلك إلى 
أن يحاكمـــــــــه الديمقراطيون والجمهوريون 
أيضا في مجلس النواب، وصوتوا لفائدة 
عزله، وحّول ذلك إلـــــــــى مجلس الشيوخ 
ليصدر حكمه النهائي، فيا لها من خيبة، 
ويا لها من محاكمة أول مرة لرئيس من 

رؤساء الواليات المتحدة.
ولعـــــــــل هذا دفاع ذاتي مـــــــــن داخل هذه 
اإلمبراطوريـــــــــة كـــــــــي ال تنحـــــــــو منحى 
االنهيار والتمزق، كما أخذ يبدو في هذه 
الظواهر الجديدة فـــــــــي هيكل حياة هذه 

اإلمبراطورية التي أخذت تتزعزع!
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توفي الكاتب والمترجم الجزائري 
الدكتـــــــــور أبو العيـــــــــد دودو في 
مثل هذا اليوم (16 يناير) من 
عـــــــــام 2004 عـــــــــن عمر ناهز 
70 سنة. ألف قصصا عديدة، 
أذكر منها: بحيرة الزيتون، دار 
الثالثـــــــــة، الطعـــــــــام والعيون... 
كما ترجـــــــــم مجموعة من الكتب 
التاريخية من األلمانية إلى اللغة 

العربية. 
وهـــــــــذا الجانب األخير هو الذي 
يهمنـــــــــا في هذا المقال القصير. 
ونأمـــــــــل أن نعود بالتفصيل إلى 
هذا الموضوع في دراسة أخرى 

بحول اهللا. 
pbÃ‹€a@·‹»mÎ@ÎÖÎÖ@ÜÓ»€a@Ïic

تعلم أبو العيد دودو مبادئ اللغة 
العربية في المدارس القرآنية ثم 
واصل تعليمها واتقانها والتعرف 
علـــــــــى آدابهـــــــــا فـــــــــي معهد عبد 
الحميد بن باديس في قسنطينة، 
التي تحصل  الزيتونـــــــــة  وجامع 
منه على الشهـــــــــادة األهلية في 
عام 1951 ثـــــــــم دار المعلمين 
العاليـــــــــة ببغداد التي تخرج منها 

في عام 1956. 
وانتقـــــــــل أبـــــــــو العيـــــــــد دودو بعد 
ذلك إلى النمســـــــــا ضمن البعثة 
التحريـــــــــر  لجبهـــــــــة  الطالبيـــــــــة 
الوطني، وانتســـــــــب إلى جامعة 
فيينـــــــــا لدراســـــــــة األدب العربي. 
فتعلـــــــــم أوال اللغة األلمانية حتى 
أتقنها مثـــــــــل أهلها. ويروي عنه 
األســـــــــتاذ أبو القاســـــــــم سعد اهللا 
مؤكدا هذا الكالم، فقال: « إن 
دودو أتقـــــــــن هذه اللغة حتى أنه 
كان يترجم منهـــــــــا مباشرة دون 

استعمال الورق والقواميس». 
ثـــــــــم تطلبت منه الدراســـــــــة تعلم 

لغـــــــــات أوروبيـــــــــة أخـــــــــرى إلى 
جانب اللغـــــــــة األلمانية، فدرس 
والفرنسية واإلنجليزية.  الالتينية 
اللغات  وقد ســـــــــاعدته كل هذه 
العالمية  اآلداب  ترجمـــــــــة  على 
إلـــــــــى اللغة العربية، ويفتح بذلك 
نوافذ للقـــــــــارئ الجزائري والعربي 
ليطل من خاللها على الثقافات 

األخرى والتراث اإلنساني. 
@ÚÓ±âbn€a@âbq�a@Ú∫äm

العد دودو  أبـــــــــو  الدكتور  ترجم 
العديـــــــــد من اآلثـــــــــار التاريخية. 
وقد وصلـــــــــت أعماله المترجمة 
من األلمانية إلـــــــــى العربية إلى 
أكثر من 24 عمال بين مطبوع 
ومخطـــــــــوط. وكان مـــــــــن أهمها 
كتـــــــــب الرحاليـــــــــن األوروبييـــــــــن 
يكتبون  الذيـــــــــن  أو  -األلمـــــــــان 
باللغة األلمانيـــــــــة- إلى الجزائر 
الفرنسي  االحتالل  قبل  ســـــــــواء 

للجزائر أو بعده.
جاءت هـــــــــذه الكتب في أشكال 
مختلفة: مشاهدات وانطباعات، 
مذكـــــــــرات، شبه دراســـــــــات على 
األمير عبـــــــــد القادر وأحمد باي 
والطـــــــــب التقليـــــــــدي. أذكر هنا 
على ســـــــــبيل المثـــــــــال أبو العيد 
دودو أبـــــــــو العيد دودو: الجزائر 
في مؤلفـــــــــات الرحالين األلمان 
لمجموعـــــــــة   (1830-1855)
من المؤلفين، ثالث سنوات في 
غربي شمـــــــــال إفريقيا لهاينريش 
فون مالتســـــــــاس، قسنطينة أيام 
بـــــــــاي (1832-1837)  أحمد 
لفنرلتيـــــــــن شلوصر، األمير عبد 
بيرنت،  كـــــــــارل  لبيوهان  القادر 
األميـــــــــر عبد القـــــــــادر العالقات 
الجزائر  في  العربية  الفرنســـــــــية 
لدينيزن، مذكرات جزائرية عشية 
اإلحتالل لسيمون بفايفر، الطب 
الشعبـــــــــي الجزائري فـــــــــي بداية 
الدانماركي  االحتالل للطبيـــــــــب 

يورغن يوهان شونبيرغ. 
المترجمة  الكتب  هذه  وتتضمن 

عن المؤلفين األوروبيين منجما 
مـــــــــن المعلومات عـــــــــن الجزائر 
في نهاية القـــــــــرن الثامن عشر 
والنصـــــــــف األول مـــــــــن القـــــــــرن 
التاسع عشر كالتقاليد والعادات 
والذهنيات واألعيان واألســـــــــرى 
والتضاريـــــــــس  األوروبييـــــــــن، 
والغطاء النباتي والطب الشعبي، 
والمدارس  والعمران واألوقـــــــــاف 

في المدن واألرياف... 
الترجمات  هـــــــــذه  تحتـــــــــوي  كما 
المؤلفين  هـــــــــؤالء  تعريفات عن 
فيها  وقضايا عصرهـــــــــم، ويجد 
والعربـــــــــي  الجزائـــــــــري  القـــــــــارئ 
ومضـــــــــات عن الحيـــــــــاة العلمية 
واألدبية واالجتماعية والسياسية 
العصـــــــــر  فـــــــــي  فـــــــــي أوروبـــــــــا 

الحديث. 
هـــــــــؤالء  مقاصـــــــــد  واختلفـــــــــت 
الفضـــــــــول  بيـــــــــن  األوروبييـــــــــن 
العلمـــــــــي والبحـــــــــث والمغامـــــــــرة 
والتجســـــــــس على حسب بلدانهم 
وٕاذا  ومهنتهم...  واختصاصهم 
كان بعضهم عاش في الجزائر 
على هامـــــــــش مجتمعنا وشاهد 
الواقـــــــــع الجزائري عن بعد، فإن 

آخريـــــــــن منهم احتكـــــــــوا مباشرة 
بالجزائريين ســـــــــواء قادتهم مثل 
األمير عبـــــــــد القادر وأحمد باي 
أو أعوانهـــــــــم فـــــــــي األقاليـــــــــم أو 
العامة من الناس، وهذا ما سمح 
لهم بوصف أشيـــــــــاء كثيرة بدقة 
وشمولية ال نظير لها، وتضيء 
جوانب غامضة أو مجهولة من 

تاريخنا الحديث. 
Ñâ˚ΩaÎ@ÉÌâbn€a@ÚflÜÅ@ø@Ú∫6€a

كـــــــــان الدكتور أبـــــــــو العيد دودو 
أســـــــــتاذا لألدب بجامعة الجزائر 
أنه اهتم  للقصـــــــــص إال  وكاتبا 
بترجمة كتب التاريخ والرحالت. 
وهنا يتبادر إلينا السؤال اآلتي: 
لمـــــــــاذا اهتـــــــــم بهذا النـــــــــوع من 
الترجمة حتى صار معروفا في 

هذا المجال المعرفي؟ 
لقـــــــــد وجدت اإلجابـــــــــة عن هذا 
الســـــــــؤال فـــــــــي مقدمـــــــــة كتابـــــــــه 
مؤلفات  في  «الجزائر  الشهير: 
قال  األلمـــــــــان» حيث  الرحالين 
بـــــــــكل وضوح: « إني أعتقد من 
واجب كل من يتقن لغة أجنبية 
أن يشـــــــــارك في إعـــــــــادة كتابة 
تاريخ بـــــــــالده بغض النظر عن 
ميـــــــــدان اختصاصه. ومشاركته 
هذه تتم فـــــــــي نظري عن طريق 
عرض النصوص المكتوبة بهذه 
اللغة أو تلـــــــــك وتقديمها للمؤرخ 
المتخصـــــــــص لتقويمها وربطها 
بقرائنها التاريخيـــــــــة ثم مقارنتها 
بغيرها مـــــــــن النصوص لمعرفة 
مدى صحتها وموافقتها للوقائع 

التاريخية.» 
يعترف أبو العيد دودو أنه ليس 
مؤرخا وال يقصـــــــــد من ترجماته 
تأريخ الجزائر، وٕانما يرمي إلى 
مساعدة المؤرخين في أعمالهم 
خاصة الذين ال يتقنون اللغات 
اللغة  وبالخصـــــــــوص  األجنبية 
األلمانيـــــــــة غيـــــــــر المتداولة عند 
على عكس  الجزائريين  العلماء 
الفرنســـــــــية أو األنجليزيـــــــــة، فهو 

التي  المـــــــــادة الخامة  يوفر لهم 
يحتاجـــــــــون إليها فـــــــــي أبحاثهم، 
ويقرب إليهم المصادر والوثائق 
منهـــــــــا  األوروبيـــــــــة لالســـــــــتفادة 

بأشكال مختلفة. 
@_pb∫6€a@ÍàÁ@·Ó‘„@—Ó◊

وٕاذا كانـــــــــت هـــــــــذه الكتـــــــــب وما 
الدقيقة  المعلومات  تحتويها من 
الغزيرة محل اهتمام الفرنســـــــــيين 
ومصدرا لهم للتحكم في المجتمع 
الجزائـــــــــري، فإنهـــــــــا بقيـــــــــت فترة 
الجزائريين  عند  طويلة مجهولة 
والعلمية.  التاريخية  قيمتها  رغم 
هل الخلل في ذلـــــــــك يعود إلى 

صعوبتها وغموض أسلوبها؟ 
لم أكـــــــــن أشعر وأنا أقـــــــــرأ هذه 
الكتب بأنهـــــــــا مترجمة من لغة 
أخرى، فقد كان أسلوب الدكتور 
دودو جميال وسلســـــــــا واضحا. 
وهنا أؤكـــــــــد ما كتبه مؤرخ كبير 
مـــــــــارس الترجمة، فهو يقول في 
هذا الســـــــــياق: « إتقـــــــــان دودو 
للغتيـــــــــن العربيـــــــــة واأللمانية قد 
جعـــــــــل القـــــــــارئ ال يحـــــــــس بأن 
األثر الذي يقـــــــــرؤه مترجم عن 
لغة أخرى. فهـــــــــو يكتبه بعربية 
جميلة سلسة وبأسلوب متسق ال 
اضطراب فيه وال تمحل، فعمل 
دودو المترجم يظهر وكأنه نص 

في لغته األصلية». 
لقد أســـــــــس الدكتور أبـــــــــو العيد 
دودو قواعـــــــــد األولى لمدرســـــــــة 
الترجمـــــــــة مـــــــــن األلمانيـــــــــة إلى 
العربيـــــــــة في الجزائـــــــــر غير أن 
الخلف الـــــــــذي جاء من بعده لم 
يواصل المســـــــــيرة إال استثناءات 
محدودة  مجـــــــــاالت  فـــــــــي  قليلة 
في  الترجمات  بينما  كالفلســـــــــفة 
األخـــــــــرى وخاصة  المجـــــــــاالت 
تكون  تكاد  التاريخية  الترجمات 
منعدمة رغم قيمتها العلمية التي 
ال تقل عن الكتابات الفرنســـــــــية 
تاريخنـــــــــا  حـــــــــول  واإلنجليزيـــــــــة 

الوطني الثري.  
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