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ودخل الرئيس األمريكي الوافد الجديد، البيت األبيض خائفا يترقب، يحيط به الحرس الجمهوري من كل مكان، وتحرسه األسلحة، من 
مختلف األلوان من المشــــــاة إلى ســــــالح الطيران. غابت عن المشهد المألوف، الجماهير باأللوف والتي كانت تستقبل حفل التنصيب 
للرئاسة متراصة الصفوف. كما غاب الرئيس المنتهية واليته عن مراسيم تسليم السلطة، إمعانا منه في عدم إظهار الغبطة، وٕاسهاما 

03في إفساد «الزيطة والعيطة والغيطة»...

@âÎÜ�������ï
@Bıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@Òäÿ–flB
‚2021O�Á1442@‚b»€
للطلب واالستعالم يرجى 

االتصال مبقر اجلمعية أو 
على األرقام التالية:

021495267
021233373

_@Â���Ìc@@Û���€g@ZÒä�����◊aà��€a@Ú�����◊ä��»�fl
سّلم المؤرخ الفرنسي بن 

يامين ستورا، األربعاء 
20 جانفي 2021، 

للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، تقريره حول 

الذاكرة يحوي 22 مقترحا 
لترميم العالقة بين فرنسا 

والجزائر حول قضايا 
عالقة.

وأوصى ستورا في تقريره، 
بتشكيل لجنة ”الذاكرة 

والحقيقة“ تضطلع بتعزيز 
مبادرات الذاكرة المشتركة 

بين فرنسا والجزائر.
كما اقترح المؤرخ أن 

تتكون هذه اللجنة من 
”شخصيات مختلفة 
منخرطة في الحوار 
الفرنسي الجزائري“، 

مثل فضيلة الخطابي، 
رئيسة مجموعة الصداقة 

الفرنسية الجزائرية 
في الجمعية الوطنية 

(البرلمان)، كريم أمالل، 
السفير، مندوب الوزارات 

لمنطقة المتوسط وكذا 
مثقفون وأطباء وباحثون 

وقادة أعمال وقادة 
جمعيات.



Ú�����ÌÏ:a@ø@sÌÜ�����y

“ÖbÁ@L˘ÖbÁ@LÖbÁ
كلما جاء شهر يناير تجددت في بالدنا أســـــــــئلة الهوية 
وزادت حدَّتها وتشعبت معضالتها، وفي وسط هذا الجو 
المتأزم تطل أســـــــــئلة الهوية برأســـــــــها، وتجد من  يحتكر 
الهوية ويصبغها بألوانه ويضبطها بقوانينه، وقد يستورد 
لها شيشناقا من بيئـــــــــة أخرى، ويمارس النفي واإلقصاء 

لعناصر الهوية الجامعة الموحدة.
والهوية ســـــــــيرورة متحركة منذ أن بـــــــــدأت رياح العولمة 
تعصـــــــــف بالمجتمعات وتبشر بالثقافـــــــــة الواحدة والعالم 
الواحد وبنمـــــــــط العيش الواحد، مهّددة بذلك ما يســـــــــمى 

الخصوصيات الثقافية.
وال شـــــــــك من وجود عناصر مشتركة مـــــــــن الدين واللغة 
والعـــــــــادات والتقاليد والتاريخ المشتـــــــــرك، توافق واجتمع 

الناس عليها في بالدنا منذ قرون طويلة.
وهوية الجزائر المعيشة يوميا مسلمة أمازيغية عربية، أو 
مسلمة عربية أمازيغية، فقد تعايشت هذه األبعاد الثالث 
في كل جزائري طيلة قرون منذ اعتناق أجدادنا األمازيغ 
اإلســـــــــالم، وتبنيهم للعربية بصفتها لغة اإلسالم، فكانوا 
يعتزون بالعربية مثلمـــــــــا يعتزون أيضا باألمازيغية التي 
كان يســـــــــتعملها الكثير منهم في حياتهم اليومية، مثلهما 

في ذلك مثل اإلسالم الذي يعد إسمنت هذه الهوية.
إن النقاشات الســـــــــاخنة المطروحـــــــــة خرجت من إطارها 
الثقافي األلسني إلى ســـــــــياقات سيئة تحركها عصبيات 
عنصرية، واستفرد بها غالة يمارسون اإلقصاء تارة، كما 

يمارسون التنكر لالنتماء الحضاري طورا.
واألمازيغية التي نريدها للحفاظ على مجتمعنا متماسكا 

هي أمازيغية تجمع وال تفرق، وتوحد وال تشتت.
وأنـــــــــا ال أعادي األمازيغية مـــــــــن حيث المبدأ، فال يغيب 
عليَّ أن اإلســـــــــالم لـــــــــم ُيَغيِّر لغات تســـــــــعين بالمائة من 
المســـــــــلمين، وأنا مؤمن أن اختالف األلسنة واأللوان من 
دالئل عظمة اهللا المتجليـــــــــة في خلقه:{ َوِمْن آَياِتِه َخْلُق 
َماوَاِت وَاْألَْرِض وَاْخِتَالُف َأْلِســـــــــَنِتُكْم وََأْلوَاِنُكْم ِإنَّ ِفي  السَّ

َذِلَك َآلَياٍت ِلْلَعاِلِميَن}[الروم: 22]. 
وليس اختـــــــــالف اللغات واأللوان من فعـــــــــل النطفة وال 
من فعـــــــــل األبوين، بل هي من تدبير الباري ســـــــــبحانه 
وتعالى، ولذلك عقبت اآلية بقولـــــــــه تعالى:{ِإّن ِفي َذِلَك 
َالَياٍت ّلْلَعاَلِميَن} والَعاَلِميَن تشمل البر والفاجر والمؤمن 

والكافر.
ولكنني أرفض تماما أن يفـــــــــرض على غير األمازيغي 
تعلم األمازيغية، كما أرفض أن ُيفرض على الشاوي أو 
الميزابي أو الشلحي أو التارقي ... لسانا غير لسانه وٕان 
كان قريبا منه، أما إذا كان ذلك باختياره فله ما شاء. 

ولكـــــــــن هناك فرق شاســـــــــع بين أمازيغ أحرار مســـــــــلمين 
وطنيين يحبون العربية ويحافظـــــــــون على تراثهم، وبين 
جاحدين لإلســـــــــالم، ناكرين للعربيـــــــــة، متنكرين الختيار 
أجدادهم، ُمْسَتْعَمِليَن ضد مصلحتهم ومصلحة وطنهم، 

هذا هو الفرق. 
إن الفرز يكون يوم ُيختار لألمازيغية الحرف الذي ُتكتب 
به، هل يكون الحرف العربي الذي اختارته شعوب غير 
عربية، كتبت به لغاتها: األوردية (لغة باكستان وبعض 
واليات الهند)، أو الفارســـــــــية، أو التركية أو الســـــــــواحلية 
(لغة كينيا وتانزانيا)، فتتناســـــــــق مع نفســـــــــها،وتتناغم مع 
غيرها من المســـــــــلمين، وتختار ما يخـــــــــدم دينها ويعزز 

وحدتها.
إن المالحـــــــــظ المتبصـــــــــر ليرى جليـــــــــا أن الشعوب التي 
حافظـــــــــت على كتابة لغاتها بالحـــــــــرف العربي، ما زالت 
شعوبا متمســـــــــكة بدينها (األوردية، والفارســـــــــية)، بينما 
التي اختـــــــــارت كتابة لغتها بالحـــــــــرف الالتيني (التركية 

والسواحلية) هي أقل تمسكا أو تكاد. 
وســـــــــيشتد الفرز حينما نعرف الفكر الذي يوجه هل هو 
فكر وحدوي ال يعادي اإلســـــــــالم ويخدم العربية، ويحافظ 
على الوطن، أم فكر يصنع لنفسه علما وحكومة ومعجب 

بكاتالونيا، ويومها يكون الفرقان.
وحاشـــــــــا أن أُســـــــــب أحـــــــــدا، أو أجعل الجميع في ســـــــــلة 

واحدة.
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 ‚b” 2021 يوم األربعاء 20 جانفي
وفد من المكتب الوطني لجمعية 
العلمـــــــــاء المســـــــــلمين الجزائرييـــــــــن يتقدمهم 
الدكتـــــــــور عبد الرزاق قســـــــــوم بزيارة تفقدية 
للمكتـــــــــب الوالئـــــــــي ببـــــــــرج بوعريريج عامة 
وللمدرســـــــــة الخاصة عبـــــــــد الرحمان شيبان 
خاصة، وضـــــــــم الوفد أميـــــــــن المال الشيخ 
نـــــــــور الدين رزيق والمكلف بالتربية والتعليم 

الدكتور فاروق الصايم.
كانت المحطة األولى من البرنامج االطالع 
على العقار الذي تحصلـــــــــت عليه الشعبة 
الوالئية للجمعية من طرف أحد المحسنين 
والذي هو عبارة عن بناية بمساحة اجمالية 
تقدر ب400 متـــــــــر مربع من أربع طوابق 
تقـــــــــع بالمخرج الشرقي للوالية بجوار محطة 

مالك.
أما المحطـــــــــة الثانية فكانت اللقاء بالمجمع 
التربـــــــــوي للجمعيـــــــــة وباألخص المدرســـــــــة 
الخاصة عبد الرحمـــــــــان شيبان حيث كان 
الحديـــــــــث حول ســـــــــير المدرســـــــــة من كل 
(البيداغوجية..التنظيميـــــــــة..  الجوانـــــــــب 
الماليـــــــــة..)  وقدمت شروحـــــــــات وافية من 
طرف مديـــــــــر التربية والتوجيه بالمدرســـــــــة 

ومفتش التعليـــــــــم والتكوين بالمدرســـــــــة كما 
قدمت شروحات حول سير العملية االدارية 

والمالية بالمؤسسة.
المحطة الثالثة والمهمة من هذا اللقاء اطلع 
فيها الوفـــــــــد على مخطط مشروع االنطالق 
في اتمـــــــــام وٕاكمال األجنحـــــــــة المتبقية من 
مشـــــــــروع المجمـــــــــع التربـــــــــوي الثقافي عبد 
الرحمان شيبان من طرف مكتب الدراسات 
المكلف بمتابعة المشروع و المقاول المكلف 

باألشغال والمتضمن إضافة جزء للمدرسة 
والـــــــــذي يكـــــــــون خصيصا لمرحلـــــــــة التعليم 
المتوسط والذي يفتح اقسامه خالل الموسم 
الدراسي القادم، حيث أعطى السيد الرئيس 
الدكتور عبد الرزاق قســـــــــوم اشارة انطالق 

المشروع.
واختتـــــــــم الوفد زيارة واليـــــــــة بوعريريج بتفقد 
مســـــــــجد حي أخروف والذي تـــــــــم بناؤه من 

طرف أحد المحسنين.

wÌäÌä«Ïi@xäi@Új»í€@›‡«@ÒâbÌã@ø@‚Ïé”@÷aãä€a@Üj«@ÉÓí€a

ســـــــــّلم المؤرخ الفرنســـــــــي بن يامين ســـــــــتورا، 
األربعـــــــــاء 20 جانفـــــــــي 2021، للرئيـــــــــس 
الفرنســـــــــي إيمانويل ماكـــــــــرون، تقريره حول 
الذاكرة يحوي 22 مقترحا لترميم العالقة بين 

فرنسا والجزائر حول قضايا عالقة.
وأوصى ســـــــــتورا في تقريـــــــــره، بتشكيل لجنة 
”الذاكرة والحقيقة“ تضطلع بتعزيز مبادرات 

الذاكرة المشتركة بين فرنسا والجزائر.
كما اقترح المؤرخ أن تتكون هذه اللجنة من 
”شخصيـــــــــات مختلفة منخرطـــــــــة في الحوار 
الفرنسي الجزائري“، مثل فضيلة الخطابي، 
رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية الجزائرية 
(البرلمـــــــــان)، كريم  الوطنية  الجمعيـــــــــة  في 
أمالل، الســـــــــفير، مندوب الوزارات لمنطقة 
المتوســـــــــط وكذا مثقفون وأطبـــــــــاء وباحثون 

وقادة أعمال وقادة جمعيات.
وحســـــــــب تقرير بن يامين ستورا يمكن للجنة 

”الذاكرة والحقيقة“ تقديم 22 مقترحا هي:
ــــــاالت: تواصـــــــــل االحتفـــــــــاالت  1 – االحتف
التذكارية، مثل يوم 19 مارس 1962، الذي 
طلبته عدة جمعيات للمحاربين القدامى حول 
اتفاقات إيفيان، وهـــــــــي الخطوة األولى نحو 
نهاية الحرب، حيـــــــــث يمكن تنظيم مبادرات 
تذكارية مهمة أخرى حول مشاركة األوروبيين 

من الجزائر في الحرب العالميـــــــــة الثانيـــــــــة.
ويشمـــــــــل ذلك اقتراح يوم 25 ســـــــــبتمبر يوما 
تكريم الحركى وغيرهم من أعضاء التشكيالت 
المســـــــــاعدة في الحرب، و17 أكتوبر 1961 
بشأن قمـــــــــع العمال الجزائريين في فرنســـــــــا. 
يمكن دعوة ممثلي مجموعات الذاكرة المعنية 

بهذه القصة إلى كل هذه االحتفاالت.
2 – الشــــــهادات: تنظيم عملية جمع أقوال 
الشهود الذين تضرروا بشدة من هذه الحرب 
إلثبات المزيد من الحقائق وتحقيق مصالحة 

الذكريات.
3 – األمير عبد القادر: اقتراح صنع تمثال 
لألمير عبد القـــــــــادر، الذي قاتل ضد غزو 
للجزائر في منتصف القرن التاســـــــــع عشر، 
في أمبواز (إندري-إي-لوار)، حيث عاش 
في المنفى بيـــــــــن عامي 1848 و 1852، 
حيث يمكن وضع النصب التذكاري بمناسبة 
الذكرى الســـــــــتين الستقالل الجزائر في عام 

.2022

4 – علي بومنجل: اعتراف فرنسا باغتيال 
المحامـــــــــي علـــــــــي بومنجل، صديـــــــــق رينيه 
كابيتانت والزعيم السياسي للقومية الجزائرية، 
الـــــــــذي ُقتل خالل معركـــــــــة الجزائر في عام 
1957، وهي مبادرة ستتبع إعالن الرئيس 
إيمانويـــــــــل ماكرون بشأن موريس أودين في 

سبتمبر 2018.
5 – ملف المفقودين: العمل على إصدار 
المفقوديـــــــــن“ (جزائريين وأوروبيين)،  ”دليل 
على أســـــــــاس بحث ”مجموعة العمل“ التي 
تم تشكيلها عقب إعـــــــــالن الصداقة الموقع 
خالل زيارة الرئيس السابق، فرانسوا هوالند 
للجزائـــــــــر عام 2012، حيث يتعين تم على 
المجموعة مواصلة عملها للســـــــــماح بتحديد 
موقع قبور الجزائريين والفرنسيين المختفين 

من حرب االستقالل.
ــــــة: مواصلة العمل  6 – التجــــــارب النووي
المشترك الخاص بمواقـــــــــع التجارب النووية 
الفرنســـــــــية في الجزائر بين عامي 1960 و 
1966 ونتائجها وزرع األلغام على الحدود.

7 – الرفات: مواصلة نشاط اللجنة المشتركة 
للخبـــــــــراء العلميين الجزائريين والفرنســـــــــيين 
المكلفة بدراســـــــــة الرفـــــــــات البشرية لمقاتلين 
جزائريين من القرن التاســـــــــع عشر محفوظة 

في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.
ــــــى: التفاوض مع الجزائر حول  -8  الحرك

تنقل الحركى وعائالتهم بين البلدين.
ــــــاالت: تنصيب لجنة من مؤرخين  -9 اغتي
حـــــــــول عمليـــــــــات اغتيـــــــــال فرنســـــــــيين بعد 

االستقالل.
-10 ترميم على مقابر األوروبيين واليهود 

بالجزائر.

-11 تســــــمية شوارع باسم شخصيات من 
وراء البحار.

-12 جــــــرد المحفوظات واألرشــــــيف الذي 
أخذته فرنسا أو تركته في الجزائر و ستستعيد 

الجزائر بعض المحفوظات (األصلية).
-13 تمنح فرنسا كل عام تأشيرات لعشرة 
باحثين مســـــــــجلين في أطروحة عن تاريخ 

الجزائر والحقبة االستعمارية.
الفرنســــــيون من  الطالب  يســــــتفيد   14-
تأشيرة دخول متعددة ومن سهولة الوصول 

إلى األرشيف الجزائري لنفس الفترة.
-15 إنشاء مجموعة ”فرنسية جزائرية“ 
ضمن دار نشر كبيرة، لوضع أسس مشتركة 

للذاكرة.
-16 إنشــــــاء صندوق لترجمــــــة األعمال 
األدبية والتاريخية من الفرنسية إلى العربية 
ومـــــــــن العربية إلى الفرنســـــــــية، قد يدعم هذا 

الصندوق أيًضا كتابات باللغة األمازيغية.
-17 إعطاء مســــــاحة أكبر لتاريخ فرنسا 

في الجزائر في المناهج الدراسية.
-18 إنشاء مكتب شباب فرنسي جزائري، 

للترويج ألعمال المبدعين الشباب.
-19 إعادة تنشيط مشروع متحف تاريخ 

فرنسا والجزائر.
-20 تنظيم مؤتمر دولي هذا العام مخصص 
لفرانســـــــــوا مورياك وريموند آرون وجان بول 

سارتر وأندريه ماندوز وبول ريكور.
-21 تنظيم معرض بالمتحف الوطني لتاريخ 
الهجرة حول االستقالل االفريقي هذا العام.

ــــــة مؤرخين فرنســــــية  -22 إنشــــــاء لجن
جزائرية مســـــــــؤولة عن تحديد مصير مدفع 

”بابا مرزوق“.
وكاالت
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والحت من خالل شاشات البيت األبيض 
صورة القادم السديد فبدأت تظهر للناس 
مالمح الوجه الجديد للسياسة األمريكية 

إزاء قضايا اإلنسانية.
وال تعنينا هنا، تقاسيم الوجه البيولوجي 
للرئيـــــــــس، فذلـــــــــك يخـــــــــص العروســـــــــة 
والعريس، وٕانما الذي يعنينا هنا مالمح 
وجهه السياســـــــــي الذي هو وجه أمريكا، 
خصوصـــــــــا، بعد أن جللـــــــــت هذا الوجه 
قتامة، فانعكســـــــــت على اإلنســـــــــانية في 
شكل حســـــــــرة وندامة ورســـــــــم أكثر من 

عالمة.
انتظر العالم –إذن-  من الوجه األمريكي 
الجديد تقاسيم غير التي ألفناها، تقاسيم 
يكون فيها االنشراح ومقدمات األفراح، 

واأليام البيض المالح.
غير أن المقدمات، التي علت تقاســـــــــيم 
الوجـــــــــه األمريكـــــــــي الجديـــــــــد، ال تبشر 
بخير، وال تطمئن الغير. كنا نأمل، أن 

يتحّلى الرئيس جو بايدن، 
والشجاعـــــــــة،  بالبراعـــــــــة 
فيتخلص من آثار ســـــــــوء 
البضاعة، ويبدأ في رسم 
حقل جديد من الزراعة من 
شأنه أن يخلص اإلنسانية 
مـــــــــن التعســـــــــف، والظلم، 

والمجاعة والبشاعة.
لنـــــــــا وحائـــــــــط  فمـــــــــا  وٕاال 
المكســـــــــيك، ورفع الحجز 
أمريكـــــــــا  دخـــــــــول  عـــــــــن 
مـــــــــن طنجة إلـــــــــى محيط 
األطلنتيـــــــــك؟ فمـــــــــا يضر 

بعـــــــــض مواطني العالم إن هم منعوا من 
دخـــــــــول أمريكا، أو كورســـــــــيكا، وعندهم 
سهول متيجة، وجبال األطلس، ورمال 

«أفريكا»؟
كنا نأمـــــــــل أن يفاجئ الرئيس األمريكي 
الجديد العالم بإزالة كل عدوان، والقضاء 
على بؤر التوتـــــــــر والشنآن في مختلف 
الخلجان، والبحـــــــــار والوديان، فنتخلص 
من نزغ الشيطـــــــــان، بين اإلخوان ويعيد 
تأســـــــــيس البنيان، في كل حين وفي كل 

آن.
فهناك معضلة القدس وما يحيط بها.. 
وهنـــــــــاك.. قضية فلســـــــــطين ومشرديها، 
وهنـــــــــاك حقـــــــــوق الشعوب فـــــــــي تقرير 
فما  مســـــــــيريها،  واختيـــــــــار  مصيرهـــــــــا، 
للرئيس بايدن وطاقمه عن هذه القضايا 

غافلون؟
لقـــــــــد قلت في حلقـــــــــة ســـــــــابقة من هذه 
االفتتاحية إن الرئيس الســـــــــابق الذي ال 
يملك أي شيء في كل البلدان، أعطى 
كل شيء لمن ال يملكون في كل مكان، 
فلماذا ال يقوم الرئيس بايدن، بتصحيح 

العنوان، وتطبيق العدل بالميزان؟

ألـــــــــم ُيعب علـــــــــى الرئيـــــــــس ترامب، أنه 
كان انفعاليـــــــــا، وكـــــــــان ارتجاليا، يفكر 
فـــــــــي القضايا، بمصلحـــــــــة آنية ومادية، 

وليس فـــــــــي صالح المصلحة 
األمريكية واإلنسانية؟

هل من مصلحـــــــــة أمريكا، 
أن تعـــــــــادي شعوبـــــــــا عربية 
وٕاسالمية، ثقيلة الوزن ماديا 
ومعنويا في العالم، لصالح 
كيـــــــــان يبحث لنفســـــــــه عن 
إثبات الوجود، ويستولي في 
الغير  مساحات  على  الليل 

من الحدود؟
هـــــــــل من مصلحـــــــــة العالم، 
أن يمكن الكيان اإلسرائيلي 

من الســـــــــالح النووي بجميع 
مكوناته، ويمنع المسلمون من تخصيب 

طاقاته، ومنتوجاته؟
هـــــــــذه إذن هي المعضالت الكبرى التي 
كنا وال نزال ننتظر الفصل 
فيهـــــــــا، بعـــــــــدل وٕانصاف، 
فتعـــــــــود ألمريكـــــــــا، صورة 
العظمة واالئتالف والمزيد 

من الهيبة واالنعطاف.
فإذا لم تفعـــــــــل أمريكا في 
عهدهـــــــــا الجديد هذا، وما 
أخالهـــــــــا فاعلـــــــــة، فمـــــــــاذا 
يجـــــــــب علـــــــــى الشعـــــــــوب 
المســـــــــتضعفة، وال ســـــــــيما 

العربية منها فعله؟
ألوامر  يخضع  كان  فمن 
ترامب فـــــــــي جميع أوامره، 
ومن كان يحتمـــــــــي بترامب، في إخفاء 
موابقـــــــــه، كل من كان يؤمـــــــــن بهذا، أو 
بفعل هذا، فإن ترامب قد زال بحســـــــــناته 
وســـــــــيآته، أما الشعوب وحقوقها الثابتة 
النبيلة، فباقيـــــــــة وخالدة وهي لن تزول، 

والبقاء لها، ألنها األصلح واألفضل..
 فعلى قادة العرب، من الحكام والزعماء، 
أن يحسنوا استخالص الدرس، مما وقع 
لترامب ومـــــــــا وقع ألمريكـــــــــا، إذ أثبتت 
األحـــــــــداث أن أمريكا من خالل تنازعها 
على السلطة، أثبتت أنها نمر من ورق، 
وأن قوتها، ليست إال من ضعف العرب 
والمسلمين، وصدق في هذا المعنى قول 

الرصافي الشاعر العراقي:
عجبت لقوم يخضعون لدولة

يسوسهم في الُموبقات عميدها  

وأعجب من ذا أنهم يرهبونها
وأموالها منهم، ومنهم جنودها  

فما كان ألمريكـــــــــا أن تتنمر اقتصاديا، 
لوال أمـــــــــوال العرب المكتنزة 
في بنوكها، وما كان لها أن 
القابلية  تتقوى سياسيا، لوال 
التي  للخنـــــــــوع والخضـــــــــوع 
يتحلـــــــــى بها قـــــــــادة وأغنياء 

العرب والمسلمين.
ألمتنـــــــــا  األوان  آن  فهـــــــــل 
العربية أن تسل أيديها من 
أيدي الساســـــــــة األمريكان، 
وهـــــــــم الذين يرفعون شعار: 
«ليـــــــــس لنا حليـــــــــف دائم، 
وال عدو دائـــــــــم، ولكن لدينا 

مصلحة دائمة؟».
آن للعرب والمسلمين، أن يدركوا –إذن- 
ولو بعد خراب البصرة أن القدس أمانة 
وضعها اهللا في أعناقهـــــــــم، وأن القدس 
قبلة أمرنا اهللا أن نولي وجوهنا شطرها، 
فيعملوا هم أيضا علـــــــــى إلغاء التطبيع 
الذي اقترفوه والمال الذي بددوه، والخنوع 
الذي أبدوه، فيتصالحـــــــــوا مع شعوبهم، 
ويعيدوا الكلمة ألهـــــــــل الحل والعقد من 
علمائهم، فإن فعلوا ذلك، فسيكســـــــــبون 
والء شعوبهـــــــــم، واحتـــــــــرام أعدائهم، ألن 
اإلســـــــــتقواء بالعدو ضعف، واالستهزاء 
بالشعوب ســـــــــخف، واإلقصـــــــــاء للعلماء 

حيف.
وأذّكر الجميع بقول شاعرهم:
ِعداَي لهم فضل علي ومّنٌة

فال أبعد الرحمان عني األعاديا  
هم كشفوا عن زلتي، فاجتنبتها

وهم نافسوني، فاكتسبت المعاليا  
أال إن ما حدث في أمريكا، من صراع 
ونـــــــــزاع على الســـــــــلطة، قـــــــــد فتح أعين 
العقـــــــــالء واألغبياء معا، وٕان القراءة في 
مالمح الوجه األمريكي الجديد، بعد كل 
الصراعات والنزاعات قد كشف، بما ال 
يدع مجاال للشك أن المصلحة األمريكية 
المادية الصرفة، هي وحدها التي تعلو 
وال يعلى عليها، ســـــــــواء أحكمها ترامب 
أم بايـــــــــدن، فليتق اهللا حكـــــــــام أمتنا، في 
مصلحة شعوبنا، وليعوا الدرس فيخلدوا 
في صحائـــــــــف التاريخ جميـــــــــل الذكر، 
والعاقبة للمتقين، ﴿َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا 
َأيَّ ُمنَقلَـــــــــٍب َينَقِلُبوَن﴾ [ســـــــــورة الشعراء، 
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 a7Åc ــــــل المقامر العنصــــــري دونالد انتق
ترامب من سدة الحكم في الواليات 
ــــــة التاريخ، ولعل  المتحــــــدة األمريكية إلى مزبل
ــــــة األمريكيين ســــــيذكرونه على أنه كان  غالبي
شخصا كذابا متهورا وخطيرا، وأن سنوات حكمه 
ــــــرة من الجنون السياســــــي في تاريخ  مثلت فت
ــــــكا، حتى أن جيمــــــس كومي، مدير مكتب  أمري
التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» السابق، شبه 
سلوك دونالد ترامب  بسلوك «زعماء العصابات 
الذين كان يحقق في شــــــأنهم في شبابه»، أما 
غالبية العرب والمســــــلمين فسيذكرونه بال شك 
على أنه كان العدو األلد لقضاياهم العادلة الذي 
مــــــارس  ضدهم «البلطجة  السياســــــية» طوال 
سنوات بقائه في البيت األبيض، غير أن نهاية 
حكم دونالد ترامب ال تعني نهاية إرثه المشؤوم 
ــــــول األلغام التي زرعها بقصد  وزوال خطر مفع
ــــــق خلفه الرئيس المنتخب جو  وٕاصرار في طري
بايدن، خصوصا في مجال السياســــــة األمريكية 

الخارجية. 
وفي مقابـــــــــل عداء وكراهيـــــــــة الرئيس المنصرف 
دونالد ترامب للعرب والمسلمين، فقد كان يفاخر 
بصداقتـــــــــه وخدماته للصهاينة قائال: «إســـــــــرائيل 
لم يكن لديهـــــــــا صديق في البيت األبيض أفضل 
مني، على عكس من سبقني». من جهته اعتبر 
بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة اإلســـــــــرائيلي أن 
رئاســـــــــة دونالد ترامب للواليـــــــــات المتحدة «كانت 

فرصة كبيرة لن تعود بالنسبة إلسرائيل».
لهذا شعر الفلســـــــــطينيون بأن حكـــــــــم ترامب كان 
كابوسا مزعجا، ولهذا ابتهجت السلطة الفلسطينية 
بانتخاب جـــــــــو بايدن على رأس الواليات المتحدة 
األمريكية وقال حســـــــــين الشيـــــــــخ، عضو اللجنة 
المركزيـــــــــة لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية، إن 
«صفقـــــــــة القرن وخطط الضم لـــــــــم تعد مطروحة 
على الطاولة» أما المتحدث باسم حركة المقاومة 
اإلسالمية (حماس)، فوزي برهوم  فقد قال: «ال 
أســـــــــف على رحيل ترامب.. المصـــــــــدر والراعي 
األكبـــــــــر للظلم والعنـــــــــف والتطرف فـــــــــي العالم، 
والشريـــــــــك المباشـــــــــر لالحتالل اإلســـــــــرائيلي في 

العدوان على شعبنا وتصفية قضيته».
من الخطط التي استعملها دونالد ترامب لتصفية 
القضية الفلســـــــــطينية وكلف مســـــــــتشاره و صهره 
اليهـــــــــودي جاريد كوشنر بتنفيذهـــــــــا بالتعاون مع 
فريق من الصهاينة األمريكيين  وبدعم عدد من 
أنظمة العـــــــــار العربي المهروليـــــــــن المطبعين ما 
عرف بخطة «صفقة القرن» التي اعتمدها بديال 
لمشروع حل الدولتين. هـــــــــذه الخطة التي تعتبر 
صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية بأنها «ماتت 
ليلة هزيمة ترامب» وبحســـــــــب افتتاحية الصحيفة 
العبريـــــــــة ، فإن ترامب اتخـــــــــذ العديد من القرارات 
خالل فترة رئاسته رحب معظم الصهيونيين بها؛ 
لقد اعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، 
ونقل الســـــــــفارة إلى القدس؛ اعترف بضم هضبة 
الجوالن؛ وشـــــــــدد العقوبات علـــــــــى إيران، وعمل 
علـــــــــى تطبيع اإلمارات والبحرين والســـــــــودان مع 
إســـــــــرائيل، غيـــــــــر أن هزيمة دونالـــــــــد ترامب أمام 
المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن، تمثل شهادة 
وفاة لصفقـــــــــة القرن التي تبنتها إدارة ترامب التي 
تنتمـــــــــي إلى اليمين المتطرف. ويبدو أن أفيغدور 
ليبرمان زعيم حزب ”يســـــــــرائيل بيتنا“ المعارض 
يرى من جهته أن «إســـــــــرائيل فوتت فرصة ثمينة 

لّضم الضفة الغربية في فترة ترامب».
أما عن تصور اإلدارة األمريكية الجديدة بزعامة 
الرئيس الديمقراطي بايدن لحل الصراع اإلسرائيلي 
الفلسطيني فقد عبر عنه وزير الخارجية األميركي 
المقبـــــــــل أنتوني بلينكـــــــــن الذي  قـــــــــال إن «حل 
الدولتيـــــــــن» هو الحل المناســـــــــب لقضية الصراع 
اإلسرائيلي الفلسطيني وصرح أمام مجلس الشيوخ 
عشية تنصيب الرئيس األمريكي الجديد حو بايدن 
قائـــــــــال: «الرئيس وأنا شخصيا نعتقد أن الســـــــــبيل 
الوحيد لضمان مستقبل إســـــــــرائيل كدولة يهودية 
ديموقراطية مع إعطاء الفلســـــــــطينيين دولة يحق 
لهـــــــــم بها، هو عبر حل الدولتيـــــــــن». كما  أشار 
إلى أنه يعارض أي خطواٍت أحادية الجانب من 
أي جانب تقوض حل الدولتين، وكذلك يعارض 
الضم والتوســـــــــع االســـــــــتيطاني. ويشّدد على أنه 
ســـــــــيتخذ خطواٍت فورية، الســـــــــتعادة المساعدات 
االقتصادية واإلنســـــــــانية للشعب الفلسطيني، بما 
في ذلك مســـــــــاعدة الالجئين الفلســـــــــطينيين. وٕانه 
ســـــــــيعمل على معالجة األزمة اإلنسانية المستمرة 
في غزة، وســـــــــيعمل على إعادة فتـــــــــح القنصلية 
األميركية المغلقة في القـــــــــدس الشرقية، ومكتب 

بعثة منظمة التحرير المغلق في واشنطن.
ولكـــــــــن هل يمكن اعتبار موقف اإلدارة األمريكية 
الجديدة بأنه ســـــــــيمثل قطيعة مع سياسة االنحياز 

التقليدي لإلدارات األمريكية إلى جانب إسرائيل. 
صحيفة يديعـــــــــوت أحرنوت أكدت أن معظم هذه 
الخطوات التي أقدمت عليها إدارة ترامب السابقة 
ستبقى  في أغلبها، في إشارة إلى عدم قدرة إدارة 
بايدن على التملص من هذه القرارات التي مثلت 
قفزة في االنحياز األمريكـــــــــي للكيان الصهيوني 
على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية. وكان 
جو بايدن قد تعهد  بعدم إعادة السفارة األمريكية 
إلى تل أبيـــــــــب، وبعدم إلغاء اعتـــــــــراف الواليات 
المتحدة بضم إســـــــــرائيل غيـــــــــر القانوني للمدينة، 

ناهيك عن ضم مرتفعات الجوالن.
وال يبدو أن تحالف رئيس الحكومة اإلســـــــــرائيلي 
الليكودي بنيامين نتنياهو مع خصمه السياســـــــــي 
المهزوم دونالد ترامب وعمله على منحه ورقات 
انتخابيـــــــــة كثيرة كتصويـــــــــر اتفاقيات التطبيع بين 
إســـــــــرائيل وبعض الدول العربيـــــــــة بأنها انجازات 
دبلوماسية مهمة للسياسة الخارجية لدونالد ترامب 
في الشرق األوســـــــــط، وال حتى المكالمة الهاتفية 
التي تأخـــــــــرت في الوصول مـــــــــن نتنياهو لتهنئة 

بايدن بالفوز.
عشية أداء بايدن اليمين الدستورية أعلنت منظمة 
«السالم اإلســـــــــرائيلية» المناهضة لالستيطان أن 
إســـــــــرائيل طرحت، ، مناقصـــــــــات لبناء أكثر من 
2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة 
الغربيـــــــــة والقدس الشرقية المحتلتين، أما صحيفة 
«تايمـــــــــز أوف إســـــــــرائيل»  فقد اوردت أســـــــــماء 
المســـــــــؤولين من األمريكيين اليهـــــــــود المتعاطفين 
مع إســـــــــرائيل التي عينت فـــــــــي إدارة بايدن ومن 

أبرزهم:
- أفريل هينز، وتشغل منصب مديرة المخابرات 
الوطنيـــــــــة، بعد أن كانت نائبـــــــــة مدير المخابرات 
المركزية في عهد الرئيس األســـــــــبق باراك أوباما، 
وهينز يهوديـــــــــة ُعرفت بدعهما وزياراتها المتكررة 

إلسرائيل.
- راشيـــــــــل ليفين لتوّليه، وكانـــــــــت وزيرة الصحة 
في والية بنســـــــــلفانيا، وقد نشأت في منزل يهودي 

محافظ.
- رونالـــــــــد كالين، في منصـــــــــب رئيس األركان، 
وكالين أحد مساعدي بايدن منذ سنوات طويلة، 
وُعرف في أمريكا بتعليم التوراة لألطفال اليهود.

- ويندي شيرمان، المرشحة لمنصب نائبة وزير 
الخارجية، وقد توّلت شيرمان مهمة تعزيز التوافق 
مع المجتمع اليهودي في أمريكا ودعم إســـــــــرائيل 
من خالله، كما لعبت دورا رئيســـــــــيا في «ضمان 
تبنِّـــــــــي الحزب الديمقراطي سياســـــــــات إســـــــــرائيل 

العامة».
- آن نويبرغر، اختارها بايدن للمنصب الحساس 
في إدارة األمن السيبراني بوكالة األمن القومي، 
وهي يهودية أرثوذكســـــــــية عملت في وكالة األمن 

القومي ألكثر من عقد.
أليخاندور مايوركاس، لتولِّي منصب وزير األمن 
الداخلي، وقد عرف مايوركاس بنشاطاته المتعددة 
داخل الجماعات اليهوديـــــــــة، ورفع لواء مواجهة 

التهديدات التي يتعرض لها يهود أمريكا.
ويوجـــــــــد عدد آخر من المناصـــــــــب الهامة أوكلها 
بايدن ليهـــــــــود أمريكيين، من بينها أنتوني بلينكن 
في منصب وزيـــــــــر الخارجية، وديفيد كوهين في 
منصب نائـــــــــب مدير وكالة المخابرات المركزية، 

وميريك جارالند في منصب المدعي العام.
إن ذهـــــــــاب إدارة الطاغية دونالد ترامب ووصول 
إدارة أمريكية جديدة بقيادة الديمقراطيين قد يخفف 
بعض الضغط السياســـــــــي والحصار االقتصادي 
على الفلسطينيين، ولكن هذا ال يعفي الفلسطينيين 
من مواصلة النضال والعمل على توحيد صفوفهم 
للدفاع عن قضيتهم واسترجاع حقهم الذي ضحت 

من أجله قوافل من الشهداء.
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ــــــات الكتاب ◊‹  ــــــه في آي مــــــن يعمل عقل
واألحاديث الّنبوية وتاريخ صدر اإلسالم 
يجد نفســــــه أمام دين يحــــــّرر العقول والقلوب 
وينشــــــط الجوارح، دين كّله أفكار حّية منعشة 
ومشاعر إنسانية راقية وسلوك إيجابي فّعال ال 
يقبل الواقع المنحرف بل يستعلي عليه ويعمل 
على تغييره، هذا ما تشبعه المسلمون من أول 
يوم وتوارثوه، ويشــــــهد التاريخ الواضح الجلّي 
ــــــا كانوا معتدين وال  أّن الفاتحين المســــــلمين م
مســــــتعمرين بل كانوا يدخلون البلد فيحررون 
أهله من الُحكام الظلمة المستبدين ثّم يتركونه 
ألهله مؤمنهم وكافرهم، دليل ذلك -على سبيل 
المثال - أّن بلدًا عظيمًا كبيرًا مترامي األطراف 
له كثافة سكانية معروفة كمصر فتحه 4000 
جندي فقط، وانتشــــــر فيه اإلسالم وازدهر بعد 

أن تحررت ربوعه من نير الرومان.
ثّم دارت األيام دورتها وسرى الضعف في الفكر 

والعاطفة والسلوك فُوجدت طوائف من السلبيين 
جعلت من الدين مخدرا يستســـــــــيغ االســـــــــتعمار 
ويؤصل لالستبداد، يصطف مع الظالم وينتهر 
المظلـــــــــوم، يصفق للمســـــــــتبدين الطغـــــــــاة ويلعن 
الحريـــــــــة واألحرار باســـــــــم اإلســـــــــالم، وقد انبرى 
شيوخ هنـــــــــا وهناك لتبرير كل ما يناقض حقائق 
القرآن والسنة بمزاعم درء الفتنة حينا وبناء على 
قراءة صوفية -ســـــــــلفية للوحي حينا آخر، عرف 
الجزائريون ذلك أيام االحتالل الفرنسي البغيض، 
وكان جـــــــــزء من عمل جمعيـــــــــة العلماء منصبًا 
على تحرير العقول من ســـــــــلبيات بعض الطرق 
المنتســـــــــبة للتصوف التي خدمت المحتل بنشر 
ثقافة التواكل واالنسحاب والخنوع، وتغطية ذلك 
بنوافل الذكر الشرعية والبدعية، أي اســـــــــتبعدت 
الفرض ليطغـــــــــى النفل، ولم يكـــــــــن الجزائريون 

ليحرروا أرضهم لو عّمت تلك الثقافة. 
وباسم السلفية والسنة النبوية تفعل اآلن طوائف 
أخرى نفس الشيء، وتسلك نفس المنهج لتحدث 
نفس النتيجة، فباسم االسالم يؤصلون لالستبداد 
السياســـــــــي في أبشع صوره، ويؤيـــــــــدون الُحكام 
مهما طغوا وفجروا ولعبوا بمقدرات األمة، وفي 

نفس الوقت يطالبون الشعوب بالخضوع للواقع 
المنحرف والدعاء للمتغلبين بطول العمر وعدم 
منازعتهم وال حتى انتقادهم بل وال حتى نصحهم 
بشكل من األشكـــــــــال، وأخطر ما في األمر أن 
هؤالء الشيوخ استطاعوا تكوين جيل من «طلبة 
العلم» يكرهون الحرية واألحرار ويسبحون بحمد 
الطغاة الظالمين، وينشرون هذا الفكر بين ذوي 
الســـــــــطحي والمستوى  المحدودة والنظر  الثقافة 
المتدنـــــــــي، حتى صار هناك مـــــــــن يشمئز أشد 
االشمئـــــــــزاز من مفردات الحريـــــــــة، الديمقراطية، 
حقـــــــــوق اإلنســـــــــان وال يحرك ســـــــــاكنا أما تزوير 
االنتخابات واالنقالب علـــــــــى الرئيس الشرعي، 
وال تحركه ظواهر البطالة والعزوبة والعنوســـــــــة 
وتبديد المال العام والفســـــــــاد المالي والسياسي، 
ويهّون مـــــــــن ذلك ويعّده من قـــــــــَدر اهللا الذي ال 
راّد له، يســـــــــرد آيات الصبـــــــــر وأحاديثه ويخفي 
آيـــــــــات العزة وأحاديثها، وبهذا يصّور اإلســـــــــالم 
كمخّدر لإلنسان وللشعوب والبشرية، إلى درجة 
أّن شيـــــــــوخ التخدير ألغوا مـــــــــن قواميس خطبهم 
ودروســـــــــهم ومؤلفاتهم مفردات األمر بالمعروف 
والنهـــــــــي عن المنكر، وكلمة حق أمام ســـــــــلطان 

جائر، والجهاد، واالســـــــــتشهاد، وتضحيات قادة 
المســـــــــلمين من عبد اهللا بن الزبير والحسين بن 
علي إلى سيد قطب، بل يحرفون تاريخ شيوخهم 
فال يذكرون أن شيخ االسالم ابن تيمية مات في 

سجون الُحكام بسبب معارضته لهم.
ال... اإلســـــــــالم ليـــــــــس مخـــــــــدرا، ال نقـــــــــول هذا 
قَدر مقدور بـــــــــل هذه منكرات يجـــــــــب تغييرها، 
ينبغي التركيز على األمـــــــــر والنهي، واالهتمام 
بالقضايا االجتماعية إلى جانب التربية الروحية 
والخلقية... نحـــــــــب الصوفية التي تربي أتباعها 
وتقاوم االســـــــــتعمار والظلـــــــــم وال نحب التصوف 
البدعي الذي يحصر االسالم في الذكر وينفي 
عنه السياســـــــــة والجهاد، نحب السلفية األصيلة 
التي تتبنى الخطاب المنّزل ال الخطاب المبّدل، 
وال نؤيـــــــــد مدرســـــــــة التشدد الدينـــــــــي التي تتولى 
استحمار وتخدير أتباعها ونشر الجهل والتغافل 
والسلبية باسم القرآن والســـــــــنة،وهنا تبرز مهمة 
مدرسة االعتدال في نشر الوعي والنباهة بعيدا 
عن التهييج والغوغـــــــــاء واالنبطاح لتعطي عن 
اإلســـــــــالم صورته الحقيقية الناصعة كدين حياة 

وحرية وكرامة وعزة. 
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المسلــمين  العلماء  جمعية  تجتــهد 
الجزائريين في مجال الدين والتربية 
والدعوة والتوعية والتوجيه واإلعالم 
بالقدر الذي تســـــــــمح به الظروف 
من  واإلمكانات،وهـــــــــي  واألدوات 

خالل:
1 ـ مطبوعاتها المتعددة والمتنوعة 
الشـــــــــاب  التبيـــــــــان،  (البصائـــــــــر، 
المسلم (بالفرنســـــــــية واالنجليزية)، 
المحّكمة)،  (العلميـــــــــة  المقدمـــــــــة 
الربيئة(الورقية)....والجديـــــــــد قادم 

بحول اهللا.
اإلعالمية  المعرفيـــــــــة  مواقعها  2ـ 
الثقافيـــــــــة: موقـــــــــع الجمعية، موقع 
جريـــــــــدة البصائر، موقـــــــــع الشيخ 
العالمـــــــــة عبد الحميد ابن باديس، 
موقع «الربيئة» وشقيقتها الجديدة 
الوافدة «آصرة»(ملحق متخصص 

أسري نسوي)...
3ـ صفحاتهـــــــــا: صفحـــــــــة الجمعية 
الرسمية، صفحة جمعية العلماء ـ 
نشاطات ـصفحة الشباب والطلبة ـ 
صفحة جريدة البصائرـ ..وعشرات 
للشعـــــــــب  التابعـــــــــة  الصفحـــــــــات 
الوالئيـــــــــة، وصفحـــــــــات أعضـــــــــاء 
المستويات،  الجمعية في مختلف 
وهي صفحـــــــــات نشطة في مجال 
التواصل االجتماعي والتي يصل 

متابعوها مئات اآلالف ..
تحاول الجمعيـــــــــة من خالل ذلك 
إبالغ وٕايصال صوت اإلســـــــــالم، 
الدينية  القّيم  منطومـــــــــة  ومباديء 
والوطن  للدين  خدمـــــــــة  والوطنية؛ 
وخدمة للمجتمع الجزائري الكريم.

بجهودها  للجمعيـــــــــة  إن  وحيـــــــــث 
الطيبة المتواصلة هذا األثر الحميد 
الطيب فإنهـــــــــا تدعو إلى إنصافها 
في مجـــــــــال اإلشهـــــــــار واإلعالن 
ســـــــــواء لمطبوعاتها أو مواقعها أو 
صفحاتهـــــــــا وفضاءاتها اإلعالمية 

البانية الراشدة.
وقد دّلت التجربة على تميز أداء 
الجمعية في المنعطفات، والظروف 

الخاصـــــــــة، كجائحة كوفيد 19 أو 
غيرهـــــــــا من المناســـــــــبات الخاصة 
(زالزلـ  فيضانـــــــــاتـ  مســـــــــاعدات 

لمناطق الظل ...الخ) 
وكل ذلك ابتغـــــــــاء وجه اهللا تبارك 
وتعالـــــــــى ثـــــــــم أداء للواجب الديني 

واألخالقي والوطني ...
ولكن بالنظر إلى كثرة االحتياجات 
وكبر المســـــــــؤولية فإننا ندعو إلى 
دعم الجمعية وأعطائها ما هو حق 
من حقوقهـــــــــا بدءا من المقّر الذي 
أصبح ال يتسـع ألنشطتها الكثيرة 
المادي  الدعم  ...إلـــــــــى  المتنوعة 
لمشاريعهـــــــــا بمختلف الصّيغ التي 
تعيـــــــــن علـــــــــى أداء أفضل وخدمة 

أمثل ...
****

على مـــــــــدار عقـــــــــود مـــــــــن عودة 
الجمعيـــــــــة إلـــــــــى النشـــــــــاط والعمل 
قدمت الجمعية، بشهادة البعيد قبل 
القريب، ما يمكن ـ بل أكثر قليال 
إلى ظروفها  بالنظـــــــــر  مما يمكن 
وٕامكاناتهاـ  ..وما تزال في الميدان 
تعمل وتســـــــــعى وتقـــــــــّدم ..وقد آن 
اآلوان إلنصافهـــــــــا وتعزيز دورها 
وترســـــــــيخ جهودها، وذلك مطلوب 

من الجميع: 
من الســـــــــلطة، ومن أهـــــــــل الخير 
والفضل، أو من الهيئات المختلفة 
في المجتمع والدولة، ليعظم دورها 
المطلوب  ويتحقق  المجتمـــــــــع  في 
من وجودها عمال وسعيا، وهوما 
سيجســـــــــُد التكامليـــــــــة بين مختلف 
المكّونـــــــــات لمجتمعنـــــــــا المتعطش 
للخيـــــــــر فعـــــــــال وتنزيال وســـــــــعيا، 
والضاميء التائق الستعادة األمان 
الفكري والثقافي واللغوي  والتربوي 

...
فهل من مجيب لهذا النداء الكريم 

... من كل األطراف؟
ـ إن احتياجـــــــــات الجمعيـــــــــة على 
كثرتها، ممكنة التحقيق والتحقق:

-1 مقر مناسب لمكتبها الوطني  
المطلوبة  للمقاييـــــــــس  يســـــــــتجيب 
لجمعيـــــــــة هي كبـــــــــرى الجمعيات 
وأعرقهـــــــــا، وقد الحـــــــــظ ذلك كل 
مـــــــــن زار الجمعية مـــــــــن األشقاء 
واألصدقاء  في مناســـــــــبات كثيرة، 
ومحرجا  كبيـــــــــرا  التســـــــــاؤل  وكان 
منهم ومـــــــــؤّداه: لـــــــــَم الجمعية في 
هذا المقّر الضّيق غير المناسب، 

حتى ال أقـــــــــول المزري، فيما تنعم 
جمعيات وهيئات أقل شأنا بمقرات 
«كبرى».؟! ال حركة فيها وال حياة 

وال نشاط.
-2 مقرات مناســـــــــبـة في الواليات 
والمـــــــــدن الكبـــــــــرى، وهناك شعب 
إمكاناتها من  بأقصـــــــــى  تشتغـــــــــل 
الناحيـــــــــة البشرية لكـــــــــنّ  صعوبة 
الحصول على مقرات مالئمة يفّت 

في عُضد العاملين القائمين.
إنه لمن الممكـــــــــن  تحصيل مقّر 
(بـــــــــأي صيغـــــــــة كانـــــــــت) في كل 
والية ،يكـــــــــون محور العمل وقريبا 
من المجتمـــــــــع ،وليس هذا باألمر 

المعجز أو العسير.
-3 إيجـــــــــاد صيغة معقولة مكافئة 
لجهود ونشاط الجمعية في مجال 
اإلشهـــــــــار واإلعالن، باحتســـــــــاب 
التأثيـــــــــر المتحقـــــــــق مـــــــــن أعمال 
الجمعية ونشاطاتها، بحســـــــــب ما 
تقدمه وســـــــــائط اإلعـــــــــالم وأيضا 
بالنظـــــــــر إلـــــــــى التأثيـــــــــر الحقيقي 
المتجسد في الواقع، وصوال  إلى 

أكبر األعداد من الناس.
وبالنظر إلى أنه ليس للجمعية أي 
موارد على اإلطالق، وهذا يوجب 
لهذا األمر  الحســـــــــبـان  األخذ في 
الضروري  اإلشهار  من  وتمكينها 
الذي يكافيء انتشارها وخدماتها؛ 
لتســـــــــتعين بـــــــــه في ســـــــــد الثغرات 
واســـــــــتكمال النقائـــــــــص الكثيرة في 
األمر  يقتضـــــــــي  ميزانيتهـــــــــا. وقد 
الجمعية فضـــــــــاء حيويا  اعتـــــــــداد 
للمنفعـــــــــة العاّمة وهـــــــــي متححققة 
مجسدة فيجبـ  وقتئذـ  معاملتها بما 

يوجبه هذا الحكم وهذا التقدير.
-4 دعـــــــــم أنشطـــــــــة الجمعية في 
والملتقيات  الكبيـــــــــرة  المؤتمـــــــــرات 
العلمية والدينية والفكرية والثقافية، 
وتمكين  عملهـــــــــا  بتيســـــــــير  وذلك 
أعضائها من تنظيم تلك الفعاليات 
بيروقراطيـــــــــة  وال  عرقلـــــــــة،  دون 
سياسيوية،  حسابات  وال  روتينية، 
وال تضييـــــــــق مباشر أو مســـــــــتتر، 
فالجمعية تعمـــــــــل في وضوح تام، 
والمقاصد  األهداف  معلومة  وهي 
ولـــــــــم يأِت .. ولـــــــــن يأتي منها إال 
الخير للدين والوطن، فلماذا ـ إذن 
ـ تتم المضايقـــــــــة والمحاصرة بأي 
شكل كان، ونحـــــــــن  نتحدث هنا 

عن أمور سابقة.

وقد ُحرمت الجمعية من أنشطتها 
الجائحة  بســـــــــبب  الكبرى  الثقافية 
فنأمل أن ُتدعم وُتعّزز جهودها في 
ـ ملتقيات  الدولي  ملتقى الشيخين 
بالجهات  الخاصـــــــــة  اإلصـــــــــالح 
المختلفـــــــــة للوطن (ملتقيات أعالم 
اإلصـــــــــالح والثقافة ـ حســـــــــب كل 
والية أو مجموعة واليات).ـ وباقي 
األنشطة العلمية والثقافية والفكرية 

والتربوية.
-5 مـــــــــن المطالب الكبيرة المهمة 
التـــــــــي تشرئـــــــــب أعنـــــــــاق أعضاء 
الجمعية إليها فـــــــــي إصرار: دعم 
بالجانب  يتعلّـــــــــق  فيما  الجمعيـــــــــة 
التربـــــــــوي الـــــــــذي هـــــــــو عصـــــــــب 
التضييق  فليـــــــــت  الجمعية.  عمل 
وســـــــــوء التفاهم، والمتابعات غير 
الضرورية تنقطع في هذا المجال، 
فإن جهود أعضـــــــــاء الجمعية من 
الرجال والنســـــــــاء كبيـــــــــرة وعظيمة 
وشاقة في إيجاد فضاءات تربوية 
مكّملة لجهـــــــــود الدولة أداء ونوعا 
وتمّيزا ـ قدر المستطاع ـ ولكن هذا 
األمر ال يلقـــــــــى التقدير المطلوب 
فُتعامل   األحيـــــــــان  بعـــــــــض  فـــــــــي 
الجمعية كما لو كانت «مؤسســـــــــة 
تجارية» وُيطلـــــــــب منها ما ُيطلب 
من الشركات والمؤسسات الربحية، 
في حين يعلـــــــــم الجميع أن جهود 
الجمعيـــــــــة تكميليـــــــــة ـ داعمة ـ في 
كل األطوار، وأنهـــــــــا بالكاد تعمل 
على تحقيق التوازن في مصاريفها 
الحقوق  البسيطة، وٕاعطاء بعض 
للعاملين والعامالت ..واألجدر أن 
تكون الدولة ها هنا  معينة وسنــدا 
بالشـــــــــكل الـــــــــذي تـــــــــراه مصالحها 
المختصة مناسبا (التربيةـ  الثقافةـ  
الشباب والرياضة ـ الشؤون الدينية 
ـ التضامن والمرأة واألسرة الخ). 

واألوفق هنـــــــــا هو أن يتـــــــــّم تقييم 
األمور مـــــــــع قيادة الجمعية وٕايجاد 
صيغ عملية تنفيذية  لذلك..وكثير 
من ذلك يتـــــــــم حين تقّدر الجمعية 
وينظـــــــــر إليها كهيئـــــــــة ذات منفعة 
حقيقية عامـــــــــة، وهي كذلك بحمد 
اهللا منذ سنوات طويلة. وهللا األمر 

من قبلُ ومن بعدُ ....
أخيرا: هـل يجد هـــــــــذا النداء آذانا 
واعية...لدعم  وقلوبـــــــــا  صاغيـــــــــة 
مســـــــــار العمـــــــــل الوطنـــــــــي الديني 

والدعوي والتربوي؟
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أعرف الكثيـــــــــر من المبدعيـــــــــن والرواد 
والمتميزيـــــــــن واألذكيـــــــــاء فـــــــــي الثانويات 
العلم والدعوة  وفـــــــــي دروب  والجامعات 
والفكر واالختراع والتأليف..انطفأ بريقهم 
وتبعثـــــــــرت مشاريعهم  وتعثرت خطاهم، 
بســـــــــبب تشتتهم وحيرتهـــــــــم واحتياجهم.. 
يحســـــــــبهم الجاهل أغنياء من التعفف.. 
فيضطرون إلى أي عمل يذهب بلمعان 

ذكائهم وبأنوار تميزهم..
فهذا حفظ القرآن ودرس إحياء علوم الدين 
في المرحلة االبتدائية وحفظ الكثير من 
نصوصه وكان األول معدال وتميزا.. ثم 
فانغمس  بعيدا  الحياة وضغوطها  أخذته 
فيها مكرها ثم انقطع في المرحلة الثانوية 

ونسي كل شيء ..
وهذا الطالب ع .. العبقري ذكاء األلمعي 
تفردا كان ينافـــــــــس درويش في قصائده 
والشابي في لواعجه وجبران في مواكبه 
ثم بعد ســـــــــنوات لم نعثر له على عنوان 
فقد لفظته الحيـــــــــاة كالنواة بعد أن أكلت 

كل رحيق إيجابيته ..
وثالث كان رائـــــــــد الرياضيات بال منازع 
يحل المسائل بثالث طرق ويبهر أساتذته 
ثم أخذته الظروف وقهرته قهرا فنســـــــــي 

األبجديات وألف باء الرياضيات..
ورابـــــــــع كان متفوقا فـــــــــي العلوم الشرعية 
يســـــــــتعين به األئمة في تحضير خطبهم 
ودروسهم لكن الفقر الذي كاد أن يكون 
كفرا فعل فعله فيه.. فأخذه تياره الغضوب 

فكبته كبتا.
وأمثله كثيرة والقائمة طويلة مفتوحة..

لهذا قال أحد األئمة األعالم: لو احتجت 
بصلة، ما تعلمت مســـــــــألة.. وهو الجهبذ 
الذكي األلمعي.. لو احتاج أبسط المسائل 
فـــــــــال يمكنه أن يتعلم بابا من أبواب العلم 
.. فكيـــــــــف بالذي يحتـــــــــاج الضروريات 

وترهقه الديون وتعصره الحاجات..؟!
لهذا كان عمر بن العزيز الخليفة الزاهد 
ينفق بال حســـــــــاب على مســـــــــتشاره الذي 
يبدع فـــــــــي نصحه ويتدفـــــــــق الخير من 
استشارته.. وهو الخليفة الذي كان يطفئ 
الشمعة في غير حاجة ملحة.. فنحن ال 
نعرف عنه إال قضيـــــــــة الشمعة ونجهل 
الشمس التي تشرق مـــــــــن نفقته وعطائه 
على المبدعين وأهـــــــــل الرأي والحكمة.. 
ولألســـــــــف الشديد األغنياء ال يتفطنون 
لمثل هـــــــــذه األمور فيظنـــــــــون أن األبكم 
األصم األشـــــــــل هو أولى الناس بدعمهم 
وســـــــــخائهم ولو تفطنوا لعلموا أن الذكي 
البصير اإليجابي هـــــــــو األولى بالرعاية 

واالحتواء واالهتمام والدعم.
وضرب اهللا مثال رجلين أحدهما أبكم ال 
يقـــــــــدر على شيء وهـــــــــو كل على مواله 
أينما يوجهه ال يأت بخير.. هل يستوي 
هـــــــــو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط 

مستقيم..؟!
فطالب العلـــــــــم الذكي المبـــــــــدع والمنشد 
الرســـــــــالي العذب والرائد المتميز هو من 
يحتاج إلى تفرغ تام لرسالته لينفع األمة 
ويجعـــــــــل الخير يتدفق مـــــــــدرارا.. وحتى 
يتفرغ البد له من مشاريع خير تســـــــــنده 

وتغمره غمرا عطاء ومحبة ووفاء.
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ال نكـــــــــاد نجد كبير ذكـــــــــٍر لهذا 
الفقيه في المصادر إال ما ذكره 
ابن خلدون في الِعبر واصفا إياه 
بالفقيـــــــــه، وذكر أنـــــــــه من علماء 

مقرة، ذاكـــــــــرا أنه أخذ العلم على 
يـــــــــد مفتي بجاية وكبير مشيختها 
أبي محمد الزواوي. أما ابن مريم 
صاحب البســـــــــتان فقد ذكر أنه 
من تالميذ نصـــــــــر الزواوي عند 

ترجمته لهذا األخير.
وذكر ابن خلدون أّن الســـــــــلطان 
أبـــــــــو تاشفين كان يبعـــــــــث للفقيه 
ابـــــــــن األزرق بجائزة معلومة كل 
سنة،وكان على رأس السنية من 

رياح.

وريـــــــــاح هي قبيلة من أعز قبائل 
بني هالل وأكثرهـــــــــم جمعا عند 
دخولهـــــــــم افريقيـــــــــة، وكان على 
رئاســـــــــتها «الدواودة» أبناء داود 
بـــــــــن مـــــــــرداس بن ريـــــــــاح وكان 
رئيســـــــــهم لعهد الموحدين مسعود 
بن سلطان بن زمام بن ورديقي 
بن داود،والســـــــــنية منهـــــــــم أتباع 
الشيخ سعادة من أهل رياح الذي 
بنى زاويته بطولقة متبعا الســـــــــنة 
فـــــــــي األمر بالمعـــــــــروف والنهي 

عن المنكر،وقتل في حروبه مع 
ابن مزني،عامل ابن أبي حفص 
صاحب بجاية على الزاب،ليقتل 
ابن مزني فيما بعد ويستفحل أمر 
السنية،فقدموا الفقيه ابن األزرق 

المذكور.
 أقاموه بينهم في الفتيا واألحكام 
والعبـــــــــادات، ولما انقرض أمرهم 
نزل ابن األزرق بسكرة فاستدعاه 
يوسف ابن مزني لقضائها فأجابه 

وواله القضاء بها إلى أن هلك.

@
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الحقيقة في هذه الصناعة السياسية 
والثـــــــــورات التـــــــــي أخـــــــــذت شكلهـــــــــا 
اإلسالمي في زمننا تدور في دوالبها 
حروب صليبيـــــــــة وتجاورها بجانبها 
الخبيثـــــــــة  اليهوديـــــــــة  المخططـــــــــات 
المعروفـــــــــة بمكرهـــــــــا المنـــــــــدس عبر 
التاريخ، تحت عباية الوقاروالصالح 

ومظاهر الدين اإلسالمية.
وقد رســـــــــمت هـــــــــذا المخطط وأتقنت 
كانت  عقول صهيونيـــــــــة  هندســـــــــته 
ضمـــــــــن القيادة العســـــــــكرية في دول 
وهذا  والبريطاني  الفرنسي  االحتالل 
كان بشكل متزامن قبل وبعد سقوط 
الخالفـــــــــة اإلســـــــــالمية (العثمانيـــــــــة) 
ســـــــــنة 1929، وعبرت التاريخ تلك 
المخطط،  بهذا  الصهيونية  األجيال 
إلى يوم دخولهم إلى القدس المحتلة 

سنة 1948.
واستمرت دول االحتالل في منهجية 
الحروب المبرمحة، عبر فترات زمنية 
على األراضي اإلسالمية ومضيقات 
أهاليها بقوانيـــــــــن قهرية لتفقيرهم وثم 

استعبادهم.
شـــــــــردت الشبـــــــــاب ووظفـــــــــت بعض 
وقتلت  لصالحها  الشـــــــــاردة  األدمغة 
األبرياء من األطفال الرضع والشيوخ 
النساء والرجال العزل، باسم اإلرهاب 

أو مكافحة اإلرهاب.
وبهذه التسميات، والعناوين سيناريو 
اإلرهـــــــــاب يتواصل منـــــــــذ االحتالل 
البريطانـــــــــي والفرنســـــــــي حيث الزال 
ساري المفعول على أراضينا وملفق 
على ظهورنا بأقالم الصحف العبرية 

والعربية والغربية إلى يومنـــــــــا هـــــــــذا.
المحروقة،  إنهـــــــــا سياســـــــــة األرض 
بازدواجيتها التاريخية، واآلن يستمر 
برنامجهـــــــــا، بأقنعة دينية، وبذهنيات 
طائفية تحـــــــــارب العقيدة القرآنية في 
بدورها  وتخفي  التوحيـــــــــدي  جوهرها 
مالمـــــــــح المحتل األوربـــــــــي وشركائه 

األمريكـــــــــان وحالفئه مـــــــــن العمالء 
العرب، الذين تلطخت أيدهم بدماء 
شعوبهم، عبر التاريخ وعبر مسلسل 
الســـــــــباقات والرهانات على مناصب 

الحكم والملك والسلطة. 
باألمـــــــــس كـــــــــان الشعـــــــــب الجزائري 
ضحية اإلرهـــــــــاب واليوم في العراق 
واليمن وسوريا وليبيا والقائمة طويلة، 
تتصارع األمة اإلســـــــــالمية وتتصادم 
مـــــــــع دوامـــــــــة الحـــــــــروب الطائفيـــــــــة 
والسياسية فيما بينها تحت مسميات 
دينية وحزبية ال عالقة لها بمصالح 
األمة العربية واإلسالمية المغتصبة 

أرضها في القدس. 
تنفصل كل هذه التوجهات الطائفية 
والسياسية تماما عن مقصد التوحيد 
ووحدة الشعوب اإلســـــــــالمية وأيضا 
المنهجية  تنفصـــــــــل عنـــــــــه حســـــــــب 

السياسية لألمم المتحدة.
وهذا كله يعارض مقصد اإلســـــــــالم 
ومشروعه الرباني، الذين هم بصدد 
إبعاده بكل الوسائل عن وعي عقول 
النـــــــــاس. وٕابعـــــــــاد النظر فيـــــــــه لكافة 
شعوب العالم بمختلف الطرق والفتن 
وخاصة باإلعالم الغربي الذي أخذ 

شكله المعرب منذ التسعينيات.
ZÔ„br€a@›ñ–€aM
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قال تعالى:{َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َيزُْعُموَن 
َأنَُّهْم آَمُنوا ِبَمـــــــــا ُأنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأنِزَل 
ِمن َقْبِلَك ُيرِيـــــــــُدوَن َأن َيَتَحاَكُموا ِإَلى 
اُغوِت َوَقْد ُأِمـــــــــُروا َأن َيْكُفُروا ِبِه  الطَّ
ْيَطـــــــــاُن َأن ُيِضلَُّهْم َضَالًال  َوُيرِيُد الشَّ
َذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا ِإَلٰى َما  َبِعيـــــــــًدا * وَا�
َلى الرَُّسوِل رََأْيَت اْلُمَناِفِقيَن  َأنَزَل اللَُّه وَا�
َيُصـــــــــدُّوَن َعنَك ُصُدوًدا * َفَكْيَف ِإَذا 
َأَصاَبْتُهـــــــــم مُِّصيَبٌة ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِهْم 
ُثمَّ َجاُءوَك َيْحِلُفوَن ِباللَِّه ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ 
ِئَك الَِّذيَن َيْعَلُم  ِإْحَســـــــــاًنا َوَتْوِفيًقا * ُأولَٰ
اللَُّه َما ِفي ُقُلوِبِهـــــــــْم َفَأْعِرْض َعْنُهْم 
َوِعْظُهْم َوُقل لَُّهْم ِفي َأنُفِسِهْم َقوًْال َبِليًغا 
* َوَما َأْرَســـــــــْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ِلُيَطاَع 
َلُموا َأنُفَسُهْم  ِبِإْذِن اللَِّه َوَلْو َأنَُّهْم ِإذ ظَّ
َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اللََّه وَاْسَتْغَفَر َلُهُم 
الرَُّســـــــــوُل َلَوَجُدوا اللََّه َتوَّاًبا رَِّحيًما * 
ُموَك  َفَال َورَبَِّك َال ُيْؤِمُنوَن َحتَّٰى ُيَحكِّ
ِفيَمـــــــــا َشَجَر َبْيَنُهْم ُثـــــــــمَّ َال َيِجُدوا ِفي 
ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا  َأنُفِســـــــــِهْم َحَرًجا مِّمَّ

َتْسِليًما} [سورة النساء:60/65].
الحاضر،  فـــــــــي عصرنـــــــــا  تظهـــــــــر 
التاريخية  المنافقون  ازدواجية صورة 
في العمالء والجواسيس، التي تحاول 
فســـــــــاد نظام الدولـــــــــة، وتشل كيانه، 
لمصالح دولة العدو وهذا ليتم توسيع 
(الصهيوأمريكي)،  العولمـــــــــة،  نظام 
وثم ترســـــــــيخه في هيـــــــــاكل قانونية، 
بـــــــــدون قيد وال شـــــــــرط، وبهذا تزدهر 
شعوب أمريكا وأوربا و(إســـــــــرائيل)، 

على حساب ثروات المسلمين.
ومـــــــــن ذلـــــــــك تعتبر شفـــــــــرة اإلرهاب 
التاريخيـــــــــة لغـــــــــز اللعبـــــــــة األمنيـــــــــة 
المعاصرة، التي تخصصت فيها دول 
الغرب، مع الموصـــــــــاد الصهيوني، 
منذ زمن الخالفة اإلســـــــــالمية، عبر 
تاريخهم الحربي، المســـــــــتهدفين فيه، 
العالم العربي واإلسالمي، من خالل 
العمـــــــــالء والجواســـــــــيس، بمختلـــــــــف 
وميوالتهـــــــــم  الشخصيـــــــــة  صفاتهـــــــــم 

الفكرية.
أسسوا عبر تاريخهم الدموي صناعة 
الحروب المختلفة على ميادين عديدة 
بأسماء جهادية، رسمت مخططاتها، 

مخابرهم السرية.
فهندســـــــــت تلك المخابر ما يســـــــــمى 
بالحراك الشعبي الطائفي عبر تاريخ 
الثـــــــــورات، حتى ظهر في الســـــــــنين 
األخيرة ما يسمى بـ(الربيع العربي)، 
مثل  المسلحة،  بالمنظمات  المدجج 
القاعدة، وداعش وبعض التنظيمات 
المســـــــــلحة التي ظهـــــــــرت في بعض 

األقطار العربية…
وتم تأسيس هذه المنظمات اإلرهابية 
في الـــــــــدول العربيـــــــــة ودعمها عبر 
عمالئهـــــــــم، تحت رعايـــــــــة أصحاب 
المجهولة  الفاسدة  المبيضة  األموال 

المصدر.
ويتواصـــــــــل تســـــــــليط نشـــــــــاط هـــــــــذه 
المنظمات اإلرهابية على الدول التي 
تنتج البترول مثل العراق والدول التي 

تنتج المخدرات مثل أفغانستان.
وهنا يتضـــــــــح شكل الهيكل اإلرهابي 
في هذه الدول وأيضا تتضح شبكاته 

على الصورة الحزبيـــــــــة والطائفيـــــــــة.
وهذا لتســـــــــهيل عملية تجفيف ثروات 
هذه البلـــــــــدان عبر لوبيات قوة المال 
وحماية  اإلرهابي،  للهيـــــــــكل  التابعة 
تنقله في العالم العربي واإلسالمي، 

وتغطيـــــــــة نشاطات شبكاته اإلرهابية 
المتمثلة في:

1- صفقات بيع األسلحة.
2-  تهريب األموال وتبييضها.

3-   التجارة بالبشر.
4-  التجارة بالمخدرات.

5- الفساد اإلداري.
ومن خالل هذه األنشطة الخمســـــــــة، 
يتـــــــــم توليد كيان إجرامي، يســـــــــيطر 
على العالم العربي، ويتناقض بدوره 
مع الدســـــــــاتير الوضعيـــــــــة (الصهيو 
أمريكيـــــــــة) وينفلـــــــــت بطبعـــــــــه مـــــــــن 

قوانينها.
واإلسالمي  العربي  المجتمع  ليتعلق 
فـــــــــي دوامة هذه الدائـــــــــرة اإلجرامية، 
بعواملها القانونية الســـــــــلبية، ويتخبط 
في زوابعها المتضاربة، ويتناسق مع 

آفاتها اإلجرامية.
ليصنعـــــــــوا في األخيـــــــــر من خالل 
الهيكل اإلرهابي المتغول في العالم، 

وشبكات أنشطته المذكورة أعاله .
مجتمـــــــــع مغلـــــــــق بالجريمـــــــــة تحت 
صيرورة المحاكـــــــــم القانونية، وأيضا 
تصدر بدورها الماليين من أصحاب 
الســـــــــوابق (القضائية) إلـــــــــى ميادين 

الصراعات المختلفة.
وبتالي تـــــــــدور الدائرة حول نفســـــــــها 
اإلرهابية،  الشبكات  تلك  لتحتضنهم 
وتوظفهم في بيئتهم المليئة بالفوضى 

والجريمة المنظمة.
ويفترض من هذا النص أن يرســـــــــخ 
الوعي األمني والسياسي لألمة وأن 
للخدعة  العربـــــــــي  اإلعـــــــــالم  يتفطن 
العالميـــــــــة التي خططت لها المخابر 
(الصهيوأمريكيـــــــــة) وأسســـــــــتها عبر 

سياستها العسكرية.
ومن هنا، يتبرأ كافة المســـــــــلمين من 
الذي  الغريي،  اإلعالمـــــــــي  التأطير 
يصـــــــــور اإلرهـــــــــاب بخلفيـــــــــة الدين 

اإلسالمي.
ـــــــــْن َأْهِل  قـــــــــال تعالـــــــــى:{ َودَّ َكِثيٌر مِّ
اْلِكَتـــــــــاِب َلْو َيُردُّوَنُكم مِّن َبْعِد ِإيَماِنُكْم 
ْن ِعنِد َأنُفِسِهم مِّن َبْعِد  ُكفَّارًا َحَسًدا مِّ
َما َتَبيََّن َلُهُم اْلَحقُّ  َفاْعُفوا وَاْصَفُحوا 
َحتَّٰى َيْأِتَي اللَُّه ِبَأْمرِِه  ِإنَّ اللََّه َعَلٰى ُكلِّ 
َالَة وَآُتوا  َشْيٍء َقِديـــــــــٌر * وََأِقيُموا الصَّ
ْن َخْيٍر  الزََّكاَة َوَما ُتَقدُِّموا ِألَنُفِسُكم مِّ
َتِجـــــــــُدوُه ِعنَد اللَِّه ِإنَّ اللََّه ِبَما َتْعَمُلوَن 

َبِصيٌر} [سورة البقرة:109/110].

 
شكرا لـــ "أســـــــــانج" صاحب موقع "ويكيلكس" الذي 
أزاح الســـــــــتائر وأحرق األقنعة وكشف الخونة أمام 
العالـــــــــم وفضح المؤامـــــــــرة والمتآمرين ليعرف أفراد 
األمة اختيـــــــــار الصف الذي فيه خالصها وعزتها 

وأمنها.
ال يصـــــــــّدق، االتصـــــــــاالت بين البحريـــــــــن والدولة 
العبريـــــــــة بدأت عـــــــــام 1994، يعني بعد عام من 
اتفـــــــــاق أوســـــــــلو، وأول مكتب للموســـــــــاد فتح في 
المنامة عـــــــــام 2005، أول االتصـــــــــاالت كانت 
بين ولـــــــــي العهد، الملك الحالي، والثمن هو توليه 
الحكم كملك بدل األمير مثل والده "الشيخ عيسى 
بن أحمد آل خليفة". لقد بقي "حمد بن عيســـــــــى" 
وليا للعهد مدة عشرين ســـــــــنة ليخلف والده الشيخ 
"عيســـــــــى بن ســـــــــلمان آل خليفة" بتاريخ 6 مارس 
1999 بعد وفاتـــــــــه ولكنه غير صيغة الحكم من 
اإلمـــــــــارة إلى المملكة، وهذا ما لم يكن ليحدث لوال 
مســـــــــاعدته من طرف الموساد واإلدارة األمريكية، 
ولذلك فإن طلب التطبيـــــــــع من جانبه مباشرة بعد 
اإلمـــــــــارات وقبل حتى المملكة العربية الســـــــــعودية 

التي منحته الضوء األخضر.
زرت إمـــــــــارة البحرين في نوفمبر 1985، وعرفت 
أن عدد ســـــــــكانها في ذلك الوقت 45 ألف بحرينيا 
وأكثر من مليون مواطن أجنبي، نسبة الشيعة 75 

بالمائة من السكان والبقية سنة والحكم للسنة.
األسطول الخامس األمريكي دائم الوجود في هذه 
الجزيرة والمارينز يتسكعون في شوارعها كما يحلو 

لهم.
البحرين جزيرة في البحـــــــــر، والمنفذ البري الوحيد 
لها إلى البر هو جسر معلق طوله 25 كلم قامت 
ببنائه المملكة العربية الســـــــــعودية لقيام الســـــــــياح 
الســـــــــعوديين لالنتقال إليها كل نهاية أسبوع للتمتع 
بالملـــــــــذات التي يحرمون منها في المملكة العربية 

السعودية كالخمور وغيرها.
حيـــــــــن قام "برنـــــــــارد هنري ليفـــــــــي" بتنفيذ مخططه 
الجهنمي المتمثل فـــــــــي الحراك الشعبي في بلدان 
عربية كثيرة بداية بتونس والبحرين، لكن البحرين 
قمع فيها الحراك نهائيا وٕالى األبد بواســـــــــطة "ذرع 
الجزيـــــــــرة" القوات المشتركة لـــــــــدول الخليج العربي 
بقيادة المملكة العربية الســـــــــعودية وبتأييد الواليات 
المتحدة األمريكية التي ترفض أي تحرك للحراك 

الشعبي في البحرين إلى حد اآلن.
أول منتـــــــــدى اقتصادي خليجي إســـــــــرائيلي حدث 
في المنامـــــــــة عاصمة البحرين، وهذا إلنقاذها من 

األزمة االقتصادية التي تعصف بها.

wÓ‹®a@pâbnÅa@›Óˆaäçg
العالقـــــــــة العضوية بين الدولـــــــــة العبرية والواليات 
المتحدة األمريكية ليست من باب التفكير السطحي 
والكمال الفكري االستراتيجي بقدر ما هو في عمق 

االستراتيجية األمريكية للسيطرة على العالم.
ليـــــــــس عبثا وال من العاطفية لدى االســـــــــتراتيجيين 
األمريكييـــــــــن مثل "كيســـــــــنجر" و "بريزنســـــــــكي" و 
"روكفلـــــــــر" أن يجعلـــــــــوا من أمن الدولـــــــــة العبرية 
من المصالـــــــــح الحيوية العليـــــــــا للواليات المتحدة 

األمريكية.
إن فلســـــــــطين المحتلة بمثابة قاعدة عســـــــــكرية في 
الجبهة األمامية في وجه المعسكر الشرقي قديما 
فـــــــــي عهد االتحـــــــــاد الســـــــــوفييتي، وحاليا في وجه 

الصين الشعبية وروسيا االتحادية وٕايران.
فالتطبيع من هذه الزاوية قد وضعت مسطرته منذ 
اســـــــــتدراج منظمة التحرير الفلسطينية إلى مستنقع 
"أوســـــــــلو"؛ وما ســـــــــاعد واضعي هذه االستراتيجية 
الجديـــــــــدة في منتصف الســـــــــبعينيات مـــــــــن القرن 
الماضي هي فتوى الملك المغربي "الحسن الثاني" 
القائل بضرورة زواج العبقرية اليهودية برأس المال 

الغربي.
لقـــــــــد تحقق حلم الدولة العبريـــــــــة بإقامة الدولة بين 
الماء والماء، بين البحر األبيض المتوسط وبحر 

العرب.   

¥»j�Ωa@fiãbËfl@ø@Òıaä”
خرجت أفعى اليهود من سراديب الظالم           

لبست ريش الحمام رفعت غصن السالم                                        

صنعت وجها جديدا زينته بالورود                                         

ثم طافت بالنوادي تعزف النغم الجديد                                         

وتنادي المفلسين الغارقين في األماني                             

الحالمين في ليالي العهر بكل الوعود                                          

خرجت  أفعى اليهود من سراديب الظالم   

ركبت موج األماني أشهرت سيف الصليب                                     

ثم طافت بالنوادي لتنادي للسالم                                                   

مرحبا عهد السالم مرحبا عهد اليهود  

سوف نأتيكم جميعا مهطعين في وفود                                        

أغرقونا باألماني كبلونا كالعبيد                                                     

خرفونا عن سالم بين أوزار القيود

حدثونا عن سالم " ترمب" والعهد الجديد  

سوف نصغي كالصغار سوف نهذي كالنيام

سوف نأتيكم جميعا صاغرين في وفود  

فاحشروا هذي الوفود واعزفوا اللحن الجديد

سوف نأتيكم جميعا صاغرين كالعبيد  

فاسحرونا بالكالم هدهدونا  لننام  

ونرى  هذا السراب جنة العهد الجديد  

ونرى األغالل نصرا عظيما في الوجود 

مرحبا عهد السالم مرحبا عهد اليهود  

قد أتيناكم جميعا مثقلين بالقيود

لنرى بحر األماني بين أحضان اليهود  

األعاريب اللئام دمروا كل الجسور       

وبنو جسرا جديدا للنفاق والفجور   

وعلى الدين والعرض داسوا للعبور 

ليالقوا في وفود يهودا بالزهور  

ركبوا موج األماني عبر أنفاق الظالم

كسروا كل السيوف دمروا كل الحصون  

وتنادوا مسرعين خانعين في وفود

ليغنوا للسالم بين أحضان اليهود  

في سراديب اليهود نشأت تلك النفوس

أشربت كل الخطايا ركبت موج الحرام  

واليهود توجوها لتصول وتسوس

في زمان ساد فيه  كل أفاك  خسيس   
fiÏ‹u@Îbœäë
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بعيون دامعـــــــــة وقلوب خاشعـــــــــة راضية بقضاء 
 ÊbÌã@äflbq العميد ÒÜ��€aÎ اهللا وقدره، تلقينا نبأ وفاة

رحمها اهللا. 
وبهذه المناســـــــــبة األليمة يتقدم فوج بدر الكشفي 
ببالغ التعازي والمواســـــــــاة  لعائلة الفقيدة، راجين 
من العلـــــــــي القدير أن يغفر للمرحومة وأن يرزق 

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

أهلها وقها فتنة القبر وعذاب النار. 

Ú��������������Ìå»���m

ÊÏ����»�uaâ@È����Ó€g@b����„gÎ@!@b����„g

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

صدق اهللا العظيم. 
بقلـــــــــوب مؤمنة مطمئنة راضيـــــــــة بقضاء اهللا 
وقـــــــــدره تلقينا نبأ وفاة األم a@‚c@|ôaÏ‹i®7 جدة 

زكرياء زيان.
 وبهذه المناسبة األليمة تتقدم جريدة البصائر 
بأخلص التعـــــــــازي والمواســـــــــاة لعائلة الفقيدة، 
ســـــــــائلين المولى عزوجل  أن يتغمدها بواسع 
رحمته، وأن يجعل الجنة متقلبها ومثواها وأن 

يرزق ذويها وأهلها جميل الصبر والسلوان.

Ú��������������Ìå»���m
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من  األخيرة  السنوات  في  اهللا،  رحمه  فارح،  محمد  األستاذ  عرفُت 
عمره، وكان المرض قد نال منه، لكنه مع ذلك كان يبدي تجلًدا، فقد 
حضور  على  ويحرص  األعلى  اإلسالمي  المجلس  في  عضوا  كان 
الثقافّية،  النشاطات  على حضور  يحرص  وكان  وندواته،  اجتماعاته 
ومن هذا الباب احتلت عليه، فكنت أصرف من يوصله، وأنفرُد به إياًبا 

إلى بيته، وكنت أسعد بسماع طائفة من ذكرياته...
والرجل عرفه الناس على صفحات جريدة الشعب، وهو يقّوم ويدقق 
القراء في باب كان ينشره (قل وال  ألسن  مقاالت الصحافيين، ويقّوم 
تقل)، كما عرفه من كان في قاعات تحرير اإلذاعة معدا لبرنامج شبيه 

بما ينشره في صحيفة (الشعب)، ومدقًقا لما يذاع على الناس...
ومرة سمعت الدكتور صالح بلعيد في ندوة حول لغة اإلعالم يقول: ما 
على الصحافي إن نصب مرفوًعا أو رفع منصوبا، وأنا ال أتذكر ألفاظ 
حديثه اآلن لكنها قريبة من هذا المعنى، ورددت عليه هذا (االستسهال) 

المقامر في أمر خطير خطر لغة اإلعالم.
ويوم أدركت أحد المتحدثين في مؤتمر علمي يزعم بأال فائدة ترجى 
من مذهب محّمد فارح: (قل وال تقل)، وأن هذا المسلك بدعة ابتدعتها 
األكاديمّية الفرنسّية، أفهمته بأن هذا مذهب علماء سلفنا، فلقد كتب ابن 
المبرد في القرن الثالث للهجرة رسالة سماها: (ما تلحن فيه العامة)، 
وخصَّ ابن قتيبة طائفة من األلفاظ التي تلحن فيها العامة في كتابه 
تسمى  الناس  أن  ذلك  من  والتقويم،  بالتحقيق  الَكاِتب)  (َأدُب  الممّيز 
شعر  عليها  ينبت  التي  الحافة  هو  والشفر  باألشفار،  العين  أهداب 

األهداب، والخطأ ما زال على هيئته إلى اليوم...
وأحُب أن أثبت هنا بأن الّلغة مقامات، فلغة األفاضل وعليَّة القوم من 
أهل السياسة واألساتذة ومنابر اإلعالم غير لغة عوام الناس، فإذا نزل 
هؤالء بألفاظهم محاكين العوام ففي األمر خلل، ألنَّ األصل هو تّطلع 
في  الدرس  قاعات  ولكن  المجتمع،  في  األفاضل  محاكاة  إلى  العوام 
الجامعات وغيرها تعُج بلغة أهل األسواق، وبعض السياسيين انحدر 

بخطابه إلى دركات السب والشتم !
لكن أخطر ما في هذا األمر، هو مصيبة اإلعالم، فلو كان لي من 
األمر شيء لطلبت من أئمة المساجد أن يكثروا في خطب الجمعة من 
الدعاء على نحو: (الّلهم ال تجعل مصيبتنا في إعالمنا)، إذ خطاب 
وعوجه  حق  باطله  أن  فتظن  مسترِخ،  وأنت  يأتيك  خطاب  اإلعالم 
استقامة، وهو يخاطب الكبير والصغير، والمتعّلم واألمي، والناس تأنس 
لحديث يدخل عليهم وهم مستلقون على مضاجعهم، دون تقدير منهم 

وال عناء.
وألجل سد ذرائع هذا الخطر في أمر الّلغة على األقل، تحرص المؤسسات 
اإلعالمّية في كل العالم على انتخاب األكفاء من الصحافيين، ويدعمون 
عملهم بمدققين يقّومون ويصّوبون، ألن التلوث الذي يصيب األذان 

من صحافي َأْخطل أشد من تلوث البيئة الطبيعية...
نقل وقائع تنصيب  إلى  اتجه اإلعالم  المنصرم،  نهاية األسبوع  وفي 
العربّية،  المحطات  بين  انتقل  وكنت  بايدن،  جون  األمريكي  الرئيس 
وشعرت بالضجر وقد صمت أذناي عبارة: ونربط االتصال بالزميل 
الفالني المتواجد أمام مبنى كذا، وعجبت من هذا الفحش الذي شاع 
كالنار في الهشيم، أليس في المقدمين من ينتبه إلى عيب استعمال 

العبارة؟
وقديما كتب الجرجاني، وهو الشريف ال عبد القادر صاحب (دالئل 
اإلعجاز) في كتابه التعريفات: (التواجد: استدعاء الَوْجِد(وهو الُحزن) 
تكلًفا بضرب اختيار، وليس لصاحبه كمال الوجد؛ ألن باب التفاعل 
أكثره إلظهار صفٍة ليست موجودة، كالتغافل والتجاهل، وقد أنكره قوٌم 

لما فيه من التكلف والتصنع...).
وقلت: ويحهم ماذا لو ُبعث ابن المبرد من مرقده، وسمع العبارة أال 
(متواجدون) وهل  العرب كلهم، وهم  الذي أصاب  الحزن  لهذا  يأسى 
سبب تواجدهم حزن على ترمب الذي ولى ظهره للتاريخ غير مأسوف 

عنه أم بسبب قدوم بايدن؟
أقسام  في  (أبحاث)  تنشر  إذ  أعوج،  والعود  الظل  يالم  ال  والحق 
الّلغة العربّية مألى بـ(التواجد)، والقوم يقصدون الحضور أو الشهود 
يكن  لم  وٕان  األمر صحيًحا  لكان  موجود  فالن  قيل  فلو  الوجود،  أو 
فصيًحا أو بليًغا، فاألصل الذي يرمون إليه هو الشهادة والمشاهدة أو 

الحضور...
األلفاظ  تشوشت  وكلما  التفكير،  وأداة  الفكر،  حامل  هي  الّلغة  إنَّ 
فرّية  وأكبر  الفكر،  وتذبذب  المعنى  تشوش  على  ذلك  دل  والتراكيب 
يسوق لها المرجفون هي حصر جوهر الّلغة في التواصل، وٕانسانّية 
اإلنسان تعلو وتنخفض بمقدار قدرته على ايصال المعاني سوّية إلى 
غيره، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم: «َخلَق اإلْنَساَن َعلَّمُه البيَّان» 

(الرحمن/1-2)...
وقديما قال أبو عثمان الجاحظ: (المَعاني مطروحة في الطريق، َيعرُفها 
أُن في إقامة الَوزن، وتخّيُر  العجمي والعربي والَبدوي والقروي، وٕاّنما الشَّ
اللفظ، وُسهوَلة المْخرَج)، وهو هنا ال يهوِّن من أمر المعنى، لكنه ينبه 

بأن المعنى ال يستقيم مع المبنى المتهالك. 

AÜuaÏnfl@Ôiä»€a@‚˝«�a

ä‡�€a@’���ßa

âb‡”@Ü �‡™@NÖ@ÈjnÿÌ

في  وتعالى  سبحانه  اهللا  قوَل  لنتأمل 
{َلْيُسوْا  الكتاب  أهل  إنصاف  معرض 
ٌة َقٓاِئَمٌة َيْتُلوَن  ِب ُأمَّ ْن َأْهِل ٱْلِكتَٰ َسوَاء مِّ
َيْسُجُدوَن} َوُهْم  ٱلَّْيِل  َءاَنٓاَء  ٱللَِّه  ِت  َءايَٰ

[آل عمران، 113]. 
مكين!  قرآني  أصٌل  َسوَاء}!  {َلْيُسوْا 
اإلنصاف  يعّلمنا  اإلنصاف  ديُن  إنه 
القريب  ومع  والمخالف  الموافق  مع 
َاُن َقْوٍم َعَلىٰٓ  ـٔ والبعيد... {وََال َيْجِرَمنَُّكْم َشَن
َأالَّ َتْعِدُلوْا ٱْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوٰى}... 
وٕاذا صحت ُقْدسيُة «مبدأ اإلنصاف» 
على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، 
فأْولى أن ينطبق ذلك على أبناء وطن 
مثل الجزائر (وغيرها) وهم َيدينون بدين 
واحد ويؤمنون برب واحد -سبحانه- 
الفروع  وبكتاب واحد، ويتمذهبون في 
هون خمس  بمذهب فقهي واحد ويتوجَّ

مرات في اليوم إلى قبلة واحدة!
ــــ   ــــ   ــــ   ــــ  ــــ  ــــ  ــــ   ــــ  ــــ   ــــ   

من األخطاء التي ال ُينتَبُه إليها كثيرا 
في زمننا هذا أن نحكم على مكونات 
المجتمع كلها من خالل نموذج فكري 
خ في وعينا وامتدت  واحد ووحيد، َترسَّ
مواقفنا  في  وتجّسد  نفوسنا  في  جذوره 
وأعمالنا، قد يكون صالحا لزمن دون 
يكون  لعله  أو  بيئة،  دون  وبيئة  زمن 
بإسقاطه  فنقوم  أصله...  في  خاطئا 
قد  أو  مختلفين...  وبيئة  زمن  على 
أشخاص  على  ينطبق  جزئيا  يكون 
خطأ  بتعميمه  فنقوم  عددا،  محدودين 

وظلما على الجميع. 
ذلك هو التعميم الخاطئ الذي يحشر 
مراعاة  دون  واحدة  بوتقة  في  الناس 
الُمميِّزة،  والخصائص  الفردية  الفروق 
فليس  سواء...  ليسوا  الواقع  في  وهم 
سواًء جميُع أتباع المذاهب والحركات 
يكْن  لم  كما  والجماعات!  واألحزاب 
سواًء كلُّ صوفيِة الزوايا سابقا في مواالة 
وليَس  ومعاداته!  الفرنسي  االستدمار 

سواًء كلُّ السلفية الحالية من جهة مواالة 
األنظمة ومعارضتها! وليَس سواًء كلُّ 
والَحراكيين  والَحَركيين  اإلصالحيين 
والحداثيين،  والتراثيين  والثوريين، 
وأهل الصحوة وغيرهم، في اإلخالص 
واألعمال،  المواقف  وفي  والصواب 
والقيم اإلنسانية العليا كالتحلي بمكارم 
بالفضائل واآلداب،  األخالق وااللتزام 
وفي الفهم السياسي والوعي الحضاري 
والرؤية اإلستراتيجية، بل هم أصناٌف 
الصالحون  منهم  متفاوتة  ودرجاٌت 
الوطن  وبناِء  اإلنسان،  لخدمِة 
والمجتمع، ومنهم دون ذلك، وقد يغلب 
أهُل  أو  االعتدال  أهُل  بعضهم  على 
الغلو والشطط... وفيهم القادة والسادة، 
وفيهم األتباع، وال يزالون متفاوتين من 
على  هذا  ويصدق  عديدة.  جهات 
أحزاب  من  المختلفة:  الكيانات  أفراد 

وجمعيات وتجمعات، وهكذا...
عليهم  الحكم  مبررا  يكون  ال  ولذلك 
واحٌد  جسٌد  كأنهم  واحد  بحكم  جميعا 
وجداٌر ُمْصمٌت ال صْدَع فيه وال ُنتوَء، 
أو كأن الجميع صوٌر متطابقة ظاهرا 
عليهم  ُيحكم  أن  وعوَض  وباطنا... 
وحسن  واالستقامة  اإلخالص  بمعيار 
عليهم  ُحكم  واإلنسان  األوطان  خدمة 
المتَمذهب  الضيق  الحزبي  باالنتماء 
يكون مبررا في  (المؤدلج)... كما ال 
ضوء هذا التوجيه القرآني الحكيم ضيُق 
«صراعات  مشهد  في  المتمثل  األفق 
فيما  والسلفيات  والصوفية،  السلفية 
بينها، وصراع  بينها والصوفيات فيما 
أنصار السلفية والصوفية مع الحركات 
يقول  اإلسالمية»-كما  التجديدية 
فضيلة األستاذ الدكتور الطيب برغوث 
- وليس مبررا تضليُل الجميع بجرة قلم 
وسفسطة لسان أو حتى بسحر بيان، 
التيارات  تشن  أن  المبرر  غير  ومن 
عقود-  منذ  ظالمة-  حربا  المَتَمْشرِقة 
صميم  من  محلي  هو  ما  كل  على 
أصالتنا اإلسالمية المغاربية حتى ولو 
العلماء  تراَث جمعية  المسَتهَدُف  كان 
وشيوخ اإلصالح! كما ال يصح التنابز 
باأللقاب المرذولة اتباعا لنماذج فكرية 
مناكفة  ُوِضَعت  حزبية،  قناعات  أو 
الخصوم  معاملة  وعاملتهم  لإلخوة 

والقرآُن  إخوة-أعداء...  إلى  فحّولتهم 
أيضا  ذلك-  بعد  يعلمنا -والواقُع من 
يعلمنا خطأ بعض المرجعيات الفكرية 
الحزبية المذهبية الضيقة المعتمدة في 

الحكم والتوصيف. 
قلناه  الذي  هذا  من  ُيستثنى  لكن 
بتعبير  الوظيفية-  والحركاُت  الفئاُت 
رحمه  المسيري  الوهاب  عبد  المفكر 
اهللا- التي ُتْغَرق بها الساحة في أزمنة 
محددة،  وظيفة  ألداء  معينة  وأمكنة 
وهي حركاُت رائجٌة في أيامنا... وهذا 

الحديث ليس عن هؤالء.
أن  المِلّحة  الواجبات  من  بات  لقد 
الواقع،  الكريم ومن  الكتاب  نتعلم من 
الرؤية  فضيلُة  بفضيلتين:  نتحلى  ثم 
العلمية الصحيحة المتكاملة، وفضيلة 
اإلنصاف والبعد عن التعسف والتسرع 
الجماعات  أفراد  إزاء  واإلجحاف، 
وأعضاء الكيانات واألحزاب في بلداننا 
التحّيز  من  خال  سليم  أساس  على 
الفئوي والحزبي والعنصري والمناطقي، 
والمواقف،  والسلوكات  األعمال  في 
الخاطئة:  واالبتعاد عن االصطفافات 
المناطقية والحزبية المفرّقة وتصنيفات 
الصحيح...  غير  المفِرط  التعميم 
َأالَّ  َعَلىٰٓ  َقْوٍم  َاُن  ـٔ َشَن َيْجِرَمنَُّكْم  {وََال 
ِللتَّْقَوٰى}...  َأْقَرُب  ُهَو  ٱْعِدُلوْا  َتْعِدُلوْا 
بمنطلقات  إال  ذلك  إلى  نصل  ولن 
وترك  للواقع  سليم  وٕادراك  صحيحة 
النماذج الفكرية الخاطئة التي تحولت 
لة،  معطِّ دغمائيات  إلى  بعضهم  عند 
وأوصاف ما أنزل اهللا بها من سلطان، 
وٕالى أفكار ميتة ُمميتة بتعبيِر المفكر 
واإلدراك  اهللا...  رحمه  نبي  بن  مالك 
التي  النماذج  باّطراح تلك  يبدأ  السليم 
الرؤية  ضّيعت بوصلتنا وحجبت عنا 
أو شوشتها وغبشتها، وميعت المعالم 
وخلطت  والخصائص،  والحدود 

المتفقات والمختلفات. 
وما لم نتدارْك ذلك المشهد المائل فال 
أمَل في أن ننتج مشاريع ثقافية تربوية 
األمام،  إلى  مجتمعنا  دفع  على  قادرة 
وقد ال نكون ُمؤتمنين على بناء الوطن 
الميزان  أخسرنا  ألننا  األمانة  وحمل 
قومنا  ُتجاَه  جزئيا  البوصلة  وضيعنا 

ومجتمعاتنا. 
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 Êg ــــــرآن الكريم وهو يحدثنا عن القارئ للق
الوجود، يقف مندهشا أمام سعة الوجود 
وامتداده في عالمي الغيب والشــــــهادة، حتى 
أن اإلنسان ليقف متسائال عن إمكان معرفته 
للوجــــــود، والموجودات، ومراتب الوجود، وعن 
قوى اإلنسان اإلدراكية التي يدرك بها الوجود، 

وما هي الطرق التي نسلكها لتحصيل ذلك.
ويجـــــــــول في خاطره ذلك الجدل بين الفالســـــــــفة 
والمتكلميـــــــــن والعلماء والمفكرين؛ مؤمنين وغير 
مؤمنين، عن مصـــــــــادر المعرفة، وعن الطريق 
الموصـــــــــل للمعرفة، أهو النقـــــــــل أم العقل، أهو 
الوحـــــــــي أم العقل أم الحس، كما يثار في ذهنه 
مســـــــــألة مدى قدرة العقل اإلنساني على إدراك 

الوجود منفردا.
ولعل هذه التساؤالت تجعلنا نتساءل عن الوجود 
في امتـــــــــداده بين الغيب والشهادة، وفي مراتبه، 
لنصـــــــــل في األخيـــــــــر إلى حقيقـــــــــة أن كل قوى 
االنســـــــــان االدراكية ينبغي أن تتظافر جميعها، 
ومستعملة الطرق كلها، سعيا إلدراك الوجود في 
سعته، وبالرغم من ذلك تبقى معرفة االنسان به 
محدودة ونسبية وغير مكتملة، «َوَما ُأوِتيُتم مَِّن 

اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال» (سورة اإلسراء:85).
ولعـــــــــل أدنى تأمل فـــــــــي عالم الشهـــــــــادة يجعل 
االنســـــــــان يدرك أن موجودات عالـــــــــم الشهادة 
الماديـــــــــة والمعنوية ال تدرك كلها بطريق واحد، 

وال تـــــــــدرك كلها جملة واحـــــــــدة، وال يدركها كل 
النـــــــــاس على درجة واحدة من االدراك الموصل 
للعلم، بل هناك تفاوت، بيننا في إدراكها. فهناك 
ما يدركه االنســـــــــان بحدســـــــــه وفطرته، وهناك 
ما يدركه ضـــــــــرورة كما يقـــــــــول العلماء بحيث 
ال يحتاج معه االنســـــــــان إلى إثبـــــــــات؛ كإدراك 
االنســـــــــان ذاته مثال. وهناك ما يدركه االنسان 
باستعمال حواسه ســـــــــمعا وبصرا وشما ولمسا، 
وهذا في العادة للظواهـــــــــر العادية المعتادة في 
العالم الخارجي، وهناك ما يدركه االنسان بفكره 
وتأملـــــــــه وٕاعمال عقله، وخاصة في الموجودات 
المعنوية او المجرد، كالمفاهيم الكلية والمبادئ 
والقيم، من خالل تعيناتهـــــــــا الجزئية في الواقع 
الحسي أو إدراك صورها المجردة عقال مستقال 
عن التجسد الحسي. وهناك ما يدركه االنسان 
باألخبار الموثوقة إما متواترة أو آحادا. وهناك 
ما يدركه اإلنســـــــــان بقلبه أو فؤاده من المشاعر 
واألحاســـــــــيس والحقائق التي ال يمكن للعقل أو 
الحـــــــــس ان يدركها، ولكن القلـــــــــب يعيها بما ال 
يمكن رده. وهناك مـــــــــا ال يمكن إدراكه بطريق 
واحد فقط، بل تتظافر كل الطرق على التعاون 
في وعيـــــــــه وتحصيل المعرفة بـــــــــه. ولهذا نجد 
فـــــــــي القرآن ذكرا وتنبيها لهذه الطرق في معرفة 
الحقيقـــــــــة، وٕادراك الوجـــــــــود والموجودات. فذكر 
الســـــــــمع والبصر والفؤاد فـــــــــي قوله تعالى: «وََال 
ـــــــــْمَع وَاْلَبَصَر  َتْقـــــــــُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
ِئَك َكاَن َعْنُه َمْســـــــــُئوًال» (ســـــــــورة  وَاْلُفؤَاَد ُكلُّ ُأولَٰ
اإلســـــــــراء: 36)، وقوله تعالى: «َأَفَلْم َيِســـــــــيُروا 

ِفـــــــــي اْألَْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقلُـــــــــوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها َأْو 
آَذاٌن َيْســـــــــَمُعوَن ِبَها َفِإنََّهـــــــــا َال َتْعَمى اْألَْبَصاُر 
ُدوِر» (ســـــــــورة  َولَِٰكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُّ
الحـــــــــج: 46)، وذكر التفكر فـــــــــي قوله تعالى: 
«الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلٰى ُجُنوِبِهْم 
َماوَاِت وَاْألَْرِض رَبََّنا َما  َوَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السَّ
َذا َباِطًال ُســـــــــْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر»  َخَلْقَت هَٰ
(سورة آل عمران: 191)، وذكر القرآن الكريم 
ظواهر كونية وطبيعية تقع تحت حس االنسان 
ويالحظها ويعلمها بادوات العلم، فقال تعالى: 
ـــــــــَماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا  «َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأنَزَل ِمَن السَّ
ْخَتِلًفا َأْلوَاُنَها َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض  ِبِه َثَمرَاٍت مُّ
ْخَتِلٌف َأْلوَاُنَها َوَغرَاِبيُب ُسوٌد َوِمَن النَّاِس  َوُحْمٌر مُّ
ِلَك ِإنََّما  وَالـــــــــدَّوَابِّ وَاْألَْنَعـــــــــاِم ُمْخَتِلٌف َأْلوَاُنـــــــــُه َكذَٰ
َيْخَشـــــــــى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَمـــــــــاُء ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز 

َغُفوٌر» (سورة فاطر: 27-28).
إن اآليـــــــــات التي ذكرناها، تمثل عينة من آيات 
كثيرة في القرآن الكريم تدلنا على أدوات االدراك 
وطرق المعرفة بالحقائق، من حواس، وحدس، 
وٕاعمـــــــــال العقل، والمقايســـــــــة، والمقارنة، وتدبر 
القلب، وغيرها حتى يصل االنسان إلى الحقيقة، 
فـــــــــي عالم الشهادة، ولكن مع عدم الوقوف عند 
ظاهر الظواهر، بل العبور إلى بواطنها، وٕادراك 
حقائقها، وربط الشهادة بعالم أوسع، وأشمل، يدل 
عليه عالم الشهادة، وهو عالم الغيب الفســـــــــيح، 
الذي تدركه الحواس منفردة معزولة عن القلب 
والفؤاد، وال مفصولة عن تدبر الكليات العقلية. 
كما أن عالم الغيب الفســـــــــيح هذا ال ينفذ العقل 

بكلياته إليه إذا وقف معزوال عن القلب والفؤاد، 
وخاضها للتجريد من الحواس، غير عابر منها 
إلى عالم الغيب الفسيح الذي ال يستطيع العقل 
إدراك كنهه لوحده منفردا مجردا عن تأييد قوى 

إدراكية أحكم وأوسع وانفذ إلى عالم الغيب.
ولهـــــــــذا كان الوحي الطريق إلى إدراك كنه عالم 
الغيب بتفاصيله، خبـــــــــرا صادقا يبلغه األنبياء، 
الذين يـــــــــدرك العقل والحـــــــــس والقلب والحواس 
صدقهم، وعصمتهم من التبليغ خطأ، وقدرتهم 
على اإلخبار بالغيـــــــــب، تكليفا من اهللا تعالى، 
بدالئل من عالم الشهادة، تقوم قوى االنســـــــــان 
االدراكية متضافرة على فحصها وٕادراك صدقها 

من زيفها.
ولهذا فـــــــــإن من ال يدرك هذا الوجود الفســـــــــيح 
بشموله؛ عالم الغيـــــــــب والشهادة، فإن المشكلة 
في عدم وجدانـــــــــه وليس في عدم الوجود ذاته، 
والمشكلة في محدودية إدراك وعلمه، وليس في 
سعة الوجود غيبا وشهادة. ولهذا يعلمنا القرآن 
الكريـــــــــم طريقة األنبياء فـــــــــي التثبت من معرفة 
الوجود، من خالل قصة سيدنا إبراهيم لما سأل 
اهللا ان يعلمه كيف يحيي الموتى، ليطمئن قلبه. 
فعدم طمأنينة القلـــــــــب للحقائق ليس دليال على 
عدم وجودها، ولكنه طريق للبحث والتســـــــــاؤل 
واالكتشاف حتى يطمئن قلب االنســـــــــان بمعرفة 

الحقائق، «وما أوتيتم من العلم إال قليال».
*مركز ابن خلدون للعلوم االجتماعية 
واإلنسانية/ جامعة قطر
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الفارس الُهمام، والمجاهــــــد الِمقدام، والقائد 
ــــــد، والعالم  ــــــك، والبطــــــل الوطني الخال الُمَحنَّ
ــــــح  ــــــم، والمصل ــــــر، والشــــــاعر الملَه المتبحِّ
االجتماعي، ذو الشــــــخصية العالمية، األمير 
عبد القادر بن محيي الدين الحسني الجزائري 

-رحمه اهللا-. 
شغل هـــــــــذا الرجُل الّناَس فـــــــــي حياته، وشغل 
العلمـــــــــاء والباحثين بعد وفاتـــــــــه، إذ على الرغم 
مـــــــــن مرور ما يقرب من قرن وأربعة عقود من 
السنين على وفاته إال أنه ما زال محل اهتمام 
المؤرخين واألدباء والمفكرين والسياسيين، وما 
زالت ُتكتب عنه المؤلفات والبحوث والمقاالت، 
في عرض أفكاره ودراسة تراثه وتحليل شخصيته 
ومحاولة فهم مواقفه، ولو أننا حاولنا رصد كل 
مـــــــــا كتب عنه في اللغة العربية وحدها دون ما 
كتب عنه في مختلـــــــــف اللغات العالمية -في 
حياته وبعد وفاته إلى يومنا هذا - لعجزنا عنه 

ولما أمكننا تحقيقه. 
منذ صغـــــــــري وأنا أســـــــــمع اســـــــــم األمير عبد 
القـــــــــادر يترّدد على األلســـــــــنة في المناســـــــــبات 
المختلفة، باعتباره شخصيـــــــــة وطنية مجاهدة 
رائدة في الكفاح ضد االحتالل الفرنســـــــــي، وقد 
عرفـــــــــُت شيئا عن جهاده ومقاومته في المرحلة 
المتوسطة، لكني لم أعرف شيئا عن شخصيته 
األدبيـــــــــة والعلمية إال في المرحلة الثانوية حين 
درسنا في مادة اللغة العربية قصيدته الفخرية 

الرائعة:
لنا في كل َمكُرمة َمَجاُل

ماك لنا رجاُل ومن فوق السِّ  

ركبنا للمكارم كل َهْول
وُخضنا أْبُحرا ولها زجال  

إذا عنها توانى الغيُر عجزًا
فنحن الراحلون لها الِعجال  

هذه القصيدة دفعتني إلى البحث لمعرفة المزيد 
عن مختلف جوانب شخصية األمير، فقصدت 
مكتبة الثانوية التي وجدت فيها طبعة قديمة من 
ديوانه الذي حققه وشرحه الدكتور ممدوح حقي، 
كما وقفت كذلك على طبعة قديمة أيضا للكتاب 
الذي ألفه عنه ابنه محمد بعنوان «تحفة الزائر 
في مآثر األمير عبـــــــــد القادر وتاريخ الجزائر» 

في جزئين.
في تلـــــــــك المرحلة كان فرع المؤسســـــــــة الوطنية 
للكتـــــــــاب الكائن مقـــــــــره في ممرات بـــــــــن بولعيد 
بمدينـــــــــة باتنة، يعرض مجموعة من الكتب التي 
أصدرتها المؤسسة عن األمير، ومنها: «األمير 
عبد القادر متصوفا وشاعرا» لفؤاد صالح سيد، 
«المقاومـــــــــة الجزائريـــــــــة تحت لـــــــــواء األمير عبد 
القادر» إلسماعيل العربي، «األمير عبد القادر 
ثقافته وأثرها في أدبه» لمحمد السيد وزير، «حياة 
األمير عبد القادر» لشارل هنري تشرشل ترجمة 
أبو القاسم سعد اهللا، «التاريخ العسكري واإلداري 

لألمير عبد القادر الجزائري» ألديب حرب.
كمـــــــــا كان هناك كتاب «األمير عبد القادر رائد 
الكفـــــــــاح الجزائري» ليحيـــــــــى بوعزيز رحمه اهللا 
الـــــــــذي يعتبر من أوائل ما صـــــــــدر عن األمير 
من مؤلفات ودراسات. وكتاب «الكفاح المسلح 
فـــــــــي عهد األمير عبد القـــــــــادر» لمحمد العربي 
الزبيري. وكتاب المؤلف السوري بسام العسلي 
«األمير عبد القادر» الذي أصدرته دار النفائس 
في بيروت ســـــــــنة 1986 ضمن سلسلة «جهاد 

شعب الجزائر».
فـــــــــي تلك المرحلـــــــــة كذلك اطلعـــــــــت على العدد 
75 من مجلة «الثقافـــــــــة» والذي خصص كله 
لمقاالت ودراســـــــــات حول الجوانب المختلفة من 
شخصية األمير بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته 

.(1883-1983)

لـــــــــم يتوقـــــــــف اهتمامـــــــــي باألمير عبـــــــــد القادر 
وشخصيته وتراثـــــــــه عند المرحلة الثانوية، وٕانما 
امتد معي إلى المرحلة الجامعية، التي اطلعت 
خاللها علـــــــــى كتب أخرى ألفـــــــــت عنه، ومنها 
«ســـــــــيرة األمير عبد القادر وجهاده» لمصطفى 
بـــــــــن التهامي بتحقيق يحيـــــــــى بوعزيز، والكتاب 
الموجز «األمير عبد القـــــــــادر العالم المجاهد» 
لنـــــــــزار أباظة، وكتـــــــــاب «األمير عبـــــــــد القادر 
الدكتور بركات  المجاهد الصوفي» ألســـــــــتاذنا 

محمد مراد.
أمـــــــــا التراث الشخصـــــــــي لألمير غيـــــــــر ديوانه 
الشعري، فلم ُيتح لي االطالع على جوانب منه 
إال بعد ذلك، وكان أول ما قرأته منه: «مذكرات 
األميـــــــــر عبد القادر: ســـــــــيرته التـــــــــي كتبها في 
السجن ســـــــــنة 1849» والتي أصدرت طبعتها 
األولـــــــــى دار األمة في الجزائر ســـــــــنة 1994، 
بتحقيق عدد من الباحثين الجزائريين. ثم كتاب 
«المواقف» بجزئيـــــــــه الكبيرين والذي تجلت فيه 
شخصيتـــــــــه وآراؤه الصوفية، وقـــــــــد ضم 372 
موقفا في تفســـــــــير آيات قرآنيـــــــــة وشرح أحاديث 
نبوية تفســـــــــيرا وشرحا إشاريا، علما أن حفيدته 
األميـــــــــرة بديعة تنفي أن يكـــــــــون من تأليفه وٕانما 
ألفه غيره ونســـــــــبه إليه. وكتاب «ذكرى العاقل 
وتنبيـــــــــه الغافل» الذي يتكون من ثالثة فصول؛ 
األول فـــــــــي فضل العلم والعلمـــــــــاء، والثاني في 
إثبات العلم الشرعي، والثالث في فضل الكتابة، 
وهو يتضمن آراءه في الفلسفة والدين واألخالق 
واإلصـــــــــالح. وكتاب «المقـــــــــراض الحاد لقطع 
لســـــــــان منتقص دين اإلسالم بالباطل واإللحاد» 
الذي تضمن آراءه العقدية وبرزت فيه شخصيته 

الكالمية.
وخالل ربع القرن الماضي (1995-2020)، 
صدرت كتب ودراسات وأعدت رسائل جامعية 
وكتبت مقاالت كثيرة حول األمير عبد القادر، 
أتيح لي االطالع على كثير منها، لعل أبرزها: 
كتاب مصطفـــــــــى بن التهامي «ســـــــــيرة األمير 
عبد القادر وجهاده» بتحقيـــــــــق يحيى بوعزيز، 

وكذا المؤلفات العديـــــــــدة التي أصدرتها حفيدته 
األميرة بديعة، و«عصـــــــــر األمير عبد القادر» 
لناصر الدين سعيدوني، و«األمير عبد القادر 
السياســـــــــي» و«األمير عبد القـــــــــادر الشاعر» 
و«األمير عبد القادر المفكر»، و«األمير عبد 
القـــــــــادر العرفاني»، و«األميـــــــــر عبد القادر في 
بالد المشرق» وكلها لسليمان عشراتي، والكتب 
المترجمة من اللغات األخرى، ومنها: «األمير 
عبد القـــــــــادر» لبرونـــــــــو إتيين ترجمـــــــــة ميشيل 
الخـــــــــوري، و«األمير عبد القادر» ليوهان كارل 
بينـــــــــت ترجمة أبو العيد دودو، و«شباب األمير 
عبد القادر» لقدور محمصاجي، ولعل آخر ما 
صدر عنه كتاب «سيرة األمير عبد القادر قائد 
رباني ومجاهد إسالمي»، وهو جزء من سلسلة 
«كفاح الشعب الجزائري لالحتالل الفرنســـــــــي» 

من تأليف الدكتور علي محمد الصالبي. 
كمـــــــــا ُنظمت العديد مـــــــــن الملتقيات في مناطق 
عـــــــــدة من الوطن عالجت جوانـــــــــب مختلفة من 
شخصية األمير وأعماله ومآثره، بعضها طبعت 
أعماله في كتب، ومنها الملتقيات التي نظمتها 

مؤسسة األمير عبد القادر.
إّن شخصيـــــــــة األميـــــــــر عبـــــــــد القـــــــــادر -رحمه 
اهللا - شخصيـــــــــة ثرية ومتعـــــــــددة الجوانب، فهو 
مجاهد وبطل وطني ورجل دولة وقائد سياسي 
وعســـــــــكري ومفكر وفيلســـــــــوف وشاعر وأديب 
ومتكلم ومتصـــــــــوف، وهي شخصية تبقى محل 
إعجاب واهتمام وجدل بين الباحثين والدارسين 
والمؤرخين، وهـــــــــذا دليل عظمة هذه الشخصية 
ورفعة مكانتها بين الشخصيات الذين ُســـــــــجلت 
أسماؤهم بأحرف من نور في سجل هذا الوطن 
وفي ســـــــــجل الشخصيـــــــــات العالميـــــــــة الخالدة. 
والعظمـــــــــة ال تعني العصمة أو الســـــــــالمة من 
األخطاء، وٕانما تعني التأثير في العصر الذي 
يعيش فيه العظيم ويمتد إلى عصور تليه، وهذا 
ما تحقق لألمير عبد القادر -رحمه اهللا - وهو 

موضع األسوة والقدوة في شخصيته. 
*جامعة باتنة
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تنشر جريدة البصائر، في ثالث حلقات، دراسة 
القاسمي،  المأمون  محّمد  الشيخ  لألستاذ 
عضو المجلس اإلسالمي األعلى، رئيس هيئة 
الرقابة الشرعية لبنك البركة الجزائري، بعنوان: 
«الصيرفة اإلسالمية واقع وآفاق». يبّين فيها 
وخصائصها  اإلسالمية،  المصارف  طبيعة 
الممّيزة، وأهّم الصيغ التمويلية المطّبقة فيها. 
والصعوبات  المشكالت  بعض  يستعرض  كما 
تحقيق  عن  وتعوقها  سبيلها،  تعترض  اّلتي 

أهدافها التنموية. 
ويجّدد الشيخ القاسمي دعوته إلى التعاون بين 
التقليدية،  والمصارف  اإلسالمية  المصارف 
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  صّمام  باعتبارها  الشرعية،  الرقابة  أهّمية 

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

واالجتماعية بالسبل المشروعة. 
***

القاسمي  األستاذ  عّرف  األولى،  الحلقة  في 
التنظيمّي،  وٕاطارها  اإلسالمية،  بالمصارف 
وتوظيفها األموال من خالل التطبيقات العملية؛ 
وأهدافها،  اإلسالمية،  الصيرفة  طبيعة  وبّين 

وخصائصها الممّيزة. 
الّنظام  يتناول  الثانية،  الحلقة  هذه  وفي 
االقتصادي اإلسالمّي باعتباره منهجا متكامال، 
له خصائصه التي تحكم تطبيقاته. ومن ممّيزات 
بالباطل؛  المال  وأكل  الرّبا  تحريم  النظام  هذا 
ويبّين الفرق بين الربح والفائدة المصرفية؛ كما 
يشير إلى انتشار المصارف اإلسالمية، كنظام 

ذي صيغة متمّيزة.
أخالقي،  اقتصاد  اإلسالمي:  االقتصاد   01-

منطلقاته رّبانية وغاياته رّبانية.
االقتصاد اإلسالمّي منهج متكامل؛ له مكّوناته 
تحكم  اّلتي  وخصائصه  هّويته  وله  وعناصره؛ 
تطبيقاته؛ وهو جزء من النظام اإلسالمّي الشامل، 
قبل  دينيّا،  مطلبا  واإلنتاج  العمل  يجعل  الذي 
أن يكون مطلبا اقتصاديا أو اجتماعيّا؛ ويعتبر 
األرض  لعمارة  أساسّية،  ركيزة  واإلنتاج  العمل 

وتحقيق الخالفة فيها. 
االقتصاد اإلسالمي اقتصاد أخالقّي، ُيعنى بما 
هو كائن، وما ينبغي أن يكون؛ ُيعنى بالدوافع 
يعنى  كما  بالغير  ويعنى  والمآالت؛  والمقاصد 
بالّذات. وعندما يخّل السلوك االقتصادّي بقيمة 
نظر  في  يكون  فإّنه  اجتماعّية،  أو  أخالقية 

اإلسالم سلوكا مرفوضا. 
في  االقتصاد  نظام  عليه  يقوم  الذي  واألساس 
اإلسالم يتمّثل في عدم الفصل بين أمور الدين 
وأمور الدنيا. فكما يجب مراعاة ما شرعه اهللا في 
العبادات، يجب مراعاة ما شرعه في المعامالت، 

بإحالل ما أحّله، وتحريم ما حّرمه.
رّبانّية.  وغاياته  رّبانّية،  منطلقاته  نظام  إّنه 
من  واالستهالك  الطّيبات،  من  فيه  اإلنتاج 
الطّيبات. الكسب فيه من الحالل، واإلنفاق منه 
في مجال الحالل، وااللتزام بتشريعات اإلسالم 
الكافي  اإلنتاج  تحقيق  إلى  يؤّدي  النظام  لهذا 
والكفاية  العدل  مجتمع  وبناء  العادل،  والتوزيع 

والتكافل
سبال  اإلسالمّي  االقتصادي  النظام  ينتهج 

من  االقتصادية،  األوضاع  لمواجهة  متعّددة، 
بينها:

على  والحفاظ  الموارد؛  استخدام  في  االقتصاد 
لزيادة  والّسعي  اإلسراف،  وتجّنب  العاّم؛  المال 
في  العمل  قيمة  وغرس  وتحسينه؛  اإلنتاج 
مصادر  ومنع  فريضة،  العمل  وجعل  النفوس، 
الكسب الحرام الشائعة في عالم اليوم، وتحديد 

أوجه إنفاق المال في المجاالت المباحة.
اإلسالمي،  االقتصادّي  النظام  يقتصر  وال 
ترشيد  على  االقتصادية،  المشكلة  مواجهة  في 
استخدام الموارد، فحسب، بل يعمد إلى تكييف 
وعاداته  الفرد  سلوك  بتهذيب  ذاتها،  الحاجات 
االستهالكّية، لتنسجم مع اإلمكانات االقتصادّية 

وندرة الموارد، في حال ندرتها.
-02 من ممّيزات النظام اإلسالمي تحريم الّربا 

وأكل المال بالباطل:
النظام  بها  يتمّيز  اّلتي  المظاهر  أبرز  من 
اإلسالمي تحريم الربا، باعتباره أبشع صور أكل 
أموال الّناس بالباطل. فقد منع اإلسالم كّل كسب 
يثير األحقاد، ويفسد العالقات، كما منع الغشَّ 
الّناس؛  غفلة  واستغالل  والتغرير،  واالحتيال 
وأمر بالعدل في كّل تعامل أو تعاقد، حّتى ال 

يضيع الحّق، ويشيع في األرض الفساد.
يحّرم اإلسالم الرّبا، ألنه كسب المال دون بذل 
لحاجات  استغالال  فيه  وألّن  والعمل،  الجهد 
الّناس؛ كما حّرم أكل أموالهم وجهدهم وٕانتاجهم، 
ألّنه يوقع العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع. 
ال  به  المتعامل  ألّن  الظلم،  على  يقوم  الرّبا 
يتحّمل المخاطرة، إذ ينفرد بها المقترض؛ ومع 
أصل  على  زيادة  على  المقرض  يحصل  ذلك 

رأس ماله. 
ثبت تحريم الرّبا، بالقرآن والسنة وٕاجماع الفقهاء. 
وحاول البعض أن يفّرق بين أنواع الرّبا؛ فقال إّن 
الرّبا المحّرم هو ربا االستهالك، ال ربا اإلنتاج؛ 
إّن الرّبا حرام، ولكّننا في حال  ومنهم من قال 

ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. 
لقد أريد للمسلمين أن يقبلوا المعامالت الربوية 
من  غيرها  يقبلون  كما  عليهم،  المفروضة 
المدنّية  بأّن  البعض  من  اعتقادا  المحّرمات، 
اإلسالمية  المجتمعات  على  تفرض  الحديثة 
أن تأخذها بخيرها وشرّها. وهذه كّلها محاوالت 
تبريرية لتحليل الحرام، وٕاباحة المحظور اّلذي أذن 
اهللا في القرآن مرتكبيه بحرب من اهللا ورسوله، 
ولعنهم رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بقوله: 
«لعن اهللا آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه». 
وقال اهللا تعالى: {الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرَِّبا َال َيُقوُموَن 
ْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ  ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ
اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا وََأَحلَّ الّلُه  ِإنََّما  َقاُلوْا  ِبَأنَُّهْم  َذِلَك 
رَّبِِّه  مِّن  َمْوِعَظٌة  َجاءُه  َفَمن  الرَِّبا  َوَحرََّم  اْلَبْيَع 
َعاَد  َوَمْن  الّلِه  ِإَلى  وََأْمرُُه  َسَلَف  َما  َفَلُه  َفانَتَهَى 
َيْمَحُق  َخاِلُدوَن  ِفيَها  ُهْم  النَّاِر  َأْصَحاُب  َفُأْولَـِئَك 
ُكلَّ  ُيِحبُّ  َال  وَالّلُه  َدَقاِت  الصَّ َوُيْرِبي  اْلرَِّبا  الّلُه 
اِلَحاِت  الصَّ َوَعِمُلوْا  آَمُنوْا  الَِّذيَن  ِإنَّ  َأِثيٍم  َكفَّاٍر 
َالَة وَآَتوُْا الزََّكاَة َلُهْم َأْجرُُهْم ِعنَد رَبِِّهْم  وََأَقاُموْا الصَّ
الَِّذيَن  َأيَُّها  َيا  َيْحزَُنوَن  ُهْم  َعَلْيِهْم وََال  َخْوٌف  وََال 
آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإن ُكنُتم 
الّلِه  َن  مِّ ِبَحْرٍب  َفْأَذُنوْا  َتْفَعُلوْا  لَّْم  َفِإن  ْؤِمِنيَن  مُّ
ن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْموَاِلُكْم َال َتْظِلُموَن  َوَرُسوِلِه وَا�

وََال ُتْظَلُموَن}. البقرة 247/280. 
البنوك  فوائد  أّن  على  العلماء  إجماع   03-

من الّربا.
يزعم البعض أّن البنوك التقليدية تستثمر أموال 
هذه  وأّن  مشروعة،  معامالت  في  المودعين 
وكيال  ليكون  للبنك،  أصحابها  يقّدمها  األموال 
عنهم في استثمارها، مقابل ربح محّدد ُيصَرف 
هذا  إلى  واستنادا  عليها.  مّتفق  مّدة  في  لهم، 

الزعم، أجازوا الفوائد. 
مجاالت  في  تستثمر  ال  البنوك  أّن  والواقع 
المنشورة  ميزانيتها  عنها  تفصح  مشروعة 
والمدّققة.كما أّنه ال يوجد عقد وكالة شرعي بين 
البنوك والمتعاملين. فمن المعلوم أن طلبات فتح 
البنوك  مع  المودعون  يوّقعها  اّلتي  الحسابات 
تؤّكد جميع بنودها أّنه ال وجود لعقد وكالة بين 

البنك والمودع؛ بل هو عقد قرض ربوّي؛ والبنك 
المال والفائدة. ومن هنا،  للمودع رأس  يضمن 
البنكية، وصدرت  للفوائد  القطعي  التحريم  جاء 
بذلك الفتاوى من المجامع الفقهية، ومن علماء 
المسلمين، منذ عقود طويلة، بعد أن درسوها من 

جوانبها المختلفة. 
-04 الفرق بين الّربح والفائدة المصرفية:

هناك فرق بين الربح الناتج عن التجارة، والفائدة 
على  الفرق  هذا  خفي  وقد  الرّبا.  عن  الناتجة 
﴿ الرّبا.  بتحريم  القرآن  نزول  المشركين، وقت 

ذلك بأّنهم قالوا إّنما البيع مثل الرّبا. وأحّل اهللا 
البيع وحّرم الرّبا ﴾ البقرة/275.

إّن ربح الّتجارة هو زيادة المال ونماؤه، بسبب 
تحّمله  مع  له،  واستثماره  فيه،  الّتاجر  عمل 
فائدة  وأّما  وخسارته.  ونقصه  وَتَلفه،  هالَكه 
المرابي،  المقرض  يأخذها  زيادة  فإّنها  القرض، 
به  يقوم  عمل  أو  يبذله،  جهد  من  مقابل  دون 
في استثمار هذا المال، ودون خسارة تلحقه، أو 

هالك يتحّمله. 
وهذا يدّلنا على أهّمية العمل في نظر اإلسالم، 
والدور الفّعال اّلذي يقوم به في عملية اإلنتاج 

وتوزيع الناتج.
اإلنتاج،  العمل عنصرا هاّما في  َيعّد  فاإلسالم 
بجانب  الرّبح،  استحقاق  في  أساسّيا  وسببا 
هالكه  َتِبعة  صاحبه  يتحّمل  اّلذي  المال  رأس 
وَتَلِفه. وتكون عليه وحده خسارُته وَنقُصه. فمن 
الّتجارة،  في  ويستثمره  بنفسه،  ماله  في  يعمل 
الزراعة، يستحّق ربحه، ألّنه  أو  أو الصناعة، 
وحده اّلذي يتحّمل أّي تلف أو هالك يلحق هذا 
ومن  به.  تنزل  خسارة  أو  نقص  وكّل  المال؛ 
يدفع ماله لغيره، على سبيل المضاربة، ليعمل 
فيه وليستثمره، يستحّق نصيبا من ربحه، حسب 
الذي  وحده  ألّنه  المضاربة،  عامل  مع  اتفاقه 
المال،  هذا  يلحق  تلف  أو  هالك  كّل  يتحّمل 
وكّل خسارة تحدث له. أّما من يدفع ماله لغيره، 
ليعمل فيه، على أن يكون المدفوع إليه هو اّلذي 
يستحّق  ال  فإّنه  وخسارته،  تبعة هالكه  يتحّمل 
بنفسه، ولم  فيه  لم يعمل  شيئا من ربحه، ألّنه 
يتحّمل هالكه وخسارته؛ فلم يوجد في حّقه سبب 
شرعي الستحقاق الرّبح، أو الزيادة الناتجة عن 
هذا المال؛ ألّن سبب االستحقاق هو العمل في 
المال، أو االستعداد لتحّمل هالكه وتلفه ونقصه 
وخسارته؛ وال يتوّفر في حّق المرابي واحد من 

هذين األمرين. 
ولذا، يتمّيز نظام االقتصاد اإلسالمي عن كّل 
هذا  في  والشيوعي،  الرأسمالي  النظامين  من 

المجال. 
فالّنظام الرأسمالي يجعل رأس المال وحده، أي 
بدون عمل فيه، وال استعداد لتحّمل خسارته، سببا 
الستحقاق نصيب من ربح هذا المال، يتمّثل في 
الفائدة التي يشترطها الّدائن على المدين، ألّن 
الرّبوية،  الفائدة  نظرّية  على  يقوم  الّنظام  هذا 
فيها،  عمل  دون  الّنقود،  تلد  الّنقود  بأّن  ويسّلم 
لتحّمل خسارتها؛  استعداد  أو  لها،  استثمار  أو 
وكال األمرين ينكره نظام اإلسالم االقتصادي، 
ألّنه يقوم على أساس المشاركة بين رأس المال 
الخسارة.  وتحّمل  الربح،  استحقاق  في  والعمل 
فالّنقود ال تلد الّنقود؛ ومن ثّم، فإّن إقراضها لمن 
يضمن رّدها ليس سببا مشروعا الستحقاق الرّبح 

في نظر اإلسالم. 
أموال  أكل  قّمة  اإلسالم هي  نظر  في  فالفائدة 
لطاقات  استنـزاف  ألّنها  بالباطل،  الّناس 
دون  العاملين،  لعرق  وامتصاص  الكادحين، 

حّق.
رأس  دور  يهمل  فإّنه  الشيوعي،  الّنظام  وأما 
وينكر  اإلنتاج،  في عملية  كامال  إهماال  المال 
الفرد، مع ما له من أهّمية واضحة في استحقاق 
الملكية  يلغي  لذلك  وهو  الّناتج؛  وتوزيع  الرّبح 
الخاصة لوسائل اإلنتاج، ويجعلها ملكّية عامة 
للّدولة. ولقد ثبت فشل هذا النظام، فكان نظام 
العدل،  يقيم  اّلذي  الحّق،  النظام  هو  اإلسالم 
من  ألّنه  الحاجة؛  ويلّبي  المصلحة،  ويحّقق 
صنع الحكيم الخبير، الذي خلق اإلنسان، ويعلم 

ما يصلحه. وما يفسده ﴿َأَال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو 
اللَِّطيُف اْلَخِبيُر﴾ الملك/14، ﴿َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة 
َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّلِه ُحْكمًا لَِّقْوٍم ُيوِقُنوَن﴾ 

المائدة/ 50.
-05 من أجل بديل شرعّي للمعامالت الربوّية 

المحّرمة:
مؤّسسات  إلى  ماّسة  المسلمين  حاجة  كانت 
للمعامالت  الشرعّي  البديل  لهم  توّفر  مالّية 
إسالمية  مصارف  إنشاء  فكرة  فبرزت  الرّبوية؛ 
ألعمالها،  منطلقا  الشرعية  العقود  من  تّتخذ 
والخسارة،  الرّبح  في  معها  المتعاملين  وتشرك 

إن وجدت. 
وشاء اهللا تعالى أن تظهر المصارف اإلسالمية 
ثمرة من ثمار الّصحوة اإلسالمية؛ وكانت تجسيدا 
لالقتصاد اإلسالمي على أرض الواقع، وتطبيقا 
من  الستينيات  في  برزت  اّلتي  لفكرته  عمليا 
بالمقارنة  مفهومه،  تبلور  العشرين، حين  القرن 

مع األنظمة االقتصادية األخرى. 
لقد تحّقق هذا المشروع الحضاري، بفضل اهللا؛ 
العلماء  فئة  األولى  فئتان:  نجاحه  وراء  وكان 
ببحوثهم  مّهدوا،  الذين  والباحثين،  والمفّكرين 
المالّية  المؤّسسات  لقيام  القّيمة،  ودراساتهم 
وفتاواهم  باجتهاداتهم  تعّهدوها  ثّم  اإلسالمية؛ 
وآرائهم الرّاشدة، مستعينين بالخبراء المصرفيين، 
فهم  الثانية،  الفئة  وأما  التنفيذيين.  والمديرين 
أولئك الروّاد من المؤّسسين الذين كان لهم فضل 
الّسبق، لتحويل هذا المشروع من مجّرد فكرة في 
األذهان إلى واقع ملموس في الميدان؛ وقد بعث 
والسلوك  الفكر  بين  الّتناسق  تحقيق  في  األمل 
تشّكل  التي  الّتبعية  من  وخروجهم  للمسلمين، 

خطرا على أّمتهم. 
نفسها  تفرض  اإلسالمية  المصارف   06-

كنظام ذي صيغة متمّيزة. 
فرضت  اإلسالمية  المصارف  أّن  الواقع  يؤّكد 
نفسها على خريطة االقتصاد العالمي، بانتشارها 
وتناميها، بشكل ملحوظ؛ واستطاعت أن تنافس 
بقوّة، وتثّبت أقدامها في السوق المصرفية، في 
نظاما  وأصبحت  والعالمي.  المحّلي  المستويين 
موازيا للبنوك التقليدية، اعترف به عالميا، كنظام 
ذي طبيعة متمّيزة، مافتئ يسترعي اهتمام الباحثين 
في الغرب، باعتباره يضع قواعد أخالقّية، لكّل 
أو  اإلنتاج،  في  سواء  االقتصادية،  العمليات 
االستهالك، أو التداول، أو التجارة، أو غيرها. 
المصرفي  النظام  أّن  أبحاثهم  نتائج  أّكدت  وقد 
اإلسالمي أكثر تحّمال للهزّات االقتصادية، وأّن 
الصيغ التمويلّية اإلسالمية هي أساليب علمية 

كفيلة بحّل المشكالت االقتصادية.
اعترافا  اإلسالمية  المصارف  انتزعت  وهكذا، 
دوليا، بعد أن فرضت نفسها في ساحة العمل 
األوروبية  الدول  بعض  فرّخصت  المصرفي؛ 
واستحدثت  اإلسالمية،  المالية  بالمعامالت 
بنوك عالمية، نوافذ وفروعا متخّصصة في هذه 
المعامالت؛ وال شّك أّن إقبال بعض المصارف 
إسالمية  مصرفية  خدمات  تقديم  على  العالمية 
دليل قوّي على نجاحها ومصداقّيتها؛ باإلضافة 
إلى أّن مشاركة المصارف العالمية في المصرفية 
تفيد  اّلتي  المنافسة،  درجة  من  يزيد  اإلسالمية 
عالمية  وتؤّكد  اإلسالمي؛  المصرفي  العمل 
االقتصاد اإلسالمي؛ وتؤّدي إلى زيادة استخدام 
الّتقنيات المتطّورة، وتنويع مجاالت االستثمار. 
األلماني  المفكر  هوفمان،  مراد  الدكتور  يقول 

المسلم، رحمه اهللا، عن هذا الموضوع: 
على  نفسها  فرضت  اإلسالمية  البنوك  «...إّن 
فروع  افتتاح  وٕاّن  الّدولي؛  االقتصادي  الّنظام 
للمعامالت اإلسالمّية بالبنوك الّتقليدية، والبنوك 
للمؤّسسات  وصالحّية  تقدير  شهادة  الغربّية 
المالّية اإلسالمية»، وأضاف: «... إّن االقتصاد 
اإلسالمي يكسب كّل يوم مواقع جديدة، في ظّل 
غياب العدالة االجتماعّية عن االقتصاد الغربي، 
مشيرا إلى أّن العولمة االقتصادّية تستهدف، أوّال 
وأخيرا، استمرار مصالح األغنياء وأطماعهم في 

قوت الفقراء». 
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 Û‹« المفروضة حتى القيود  الرغم من 
بسبب  األوروبية  الدول  في  اآلن 
بتنظيم  تسمح  ال  والتي   ،19 كوفيد-  وباء 
تظاهرات يتجاوز عدد المشاركين والمشاركات 
فيها 300 إلى 500 شخص حسب الجهات 
نهاية  سويسرا  أنحاء  جل  شهدت  والمدن، 
ضخمة  مسيرات  تنظيم  الماضي  األسبوع 
تنادي بالمساواة بين الرجال والنساء، وتدعو 
إلى اتخاذ تدابير أقوى ضد العنصرية. حدث 
ذلك دون تدخل قوات الشرطة، ال بل بحمايتها 
للمتظاهرات (رغم قانون المنع)، حيث خرجت 
الصدور  عاريات  المسيرة  في  بعضهن 
واألثداء، دون خجل وال حياء بما فيهن بعض 

بنات العرب المهاجرات والمقيمات...
في  حتى  أكثر  بحرية  يطالبن  المتظاهرات 
شرط،  وال  قيد  دون  الزنا  ممارسة  و  العري 
علما أن بلدهن سويسرا احتلت العام الماضي 
النرويج في ترتيب  الثانية بعد مملكة  المرتبة 
متغيرات  عدة  بين  وُيوازن  بلدا   167 يشمل 
وعناصر من ضمنها التشغيل واألمن والتمثيل 

السياسي وغيرها من الحقوق والحريات..
حيث توصل في هذه الدراسة الباحثون الذين 
أشرفوا على إعداد مؤشر المرأة والسالم إلى أن 
نتائج جّيدة في مجال األمن،  سويسرا حققت 
يشعرن  السويسريات  النساء  أن  موضحة 
باألمان في األماكن العامة (ليال ونهارا) وأن 
يتعلق  فيما  منخفضة  معدالت  سجلت  البالد 

بالعنف الصادر عن الشريك الحميم، على حد 
تعبيرهن..

النساء  إضراب  على  عام  مرور  وبعد  واليوم 
عشرات  أطلقت   ،2019 يونيو   14 يوم 
المجال  في  والعامالت  والعاملون  المنظمات 
السياسي وفي الطب والثقافة والدوائر القانونية 
"قانون  أجل  الوطني من  المستوى  نداًء على 

جنائي حديث بشأن الجرائم الجنسية". 
قانون  بمراجعة  تطالب  جميعا  األطراف  هذه 
جميع  معاقبة  أجل  من  السويسري  العقوبات 
الممارسات الجنسية التي ال يتوّفر فيها رضا 
متبادل "بشكل مناسب". وجاء في بيان أصدره 
يوم  صدر  بيان  على  والموقعات  الموقعون 
"يجب  وصريحة  واضحة  وبعبارات  الجمعة، 
في  عليها  المنصوص  الجرائم  قائمة  تعديل 
المادة 189 حول اإلكراه الجنسي، وتبعا لذلك 

المادة 190 حول االغتصاب". 
وتابع البيان "الرضا الجنسي حق أساسي وجزء 
ممارسة  وأن  االنسان.  حقوق  من  يتجزأ  ال 
المشاركين  جميع  موافقة  تتطلب  الجنس 
والمشاركات فيها. وعلى القانون حماية الحرية 

الجنسية بشكل أفضل." 
فعال جنسيا  القانون ال يصّنف  حاليا،  معلوم 
جريمة يعاقب عليها إّال إذا تّم إكراه الضحية 
رجال كان أو امرأة، عن طريق ممارسة العنف 

أو التهديد به، كما هو معروف للجميع...
أمام كل هذا الكم الهائل من الحريات المبالغ 
هناك  أّن  إّال  الغرب،  في  حواء  لبنات  فيها 
إليهن  ينظر  ال  حواء  بنات  من  آخر  صنفا 

القانون ذاته بنفس المنظار وال يسمع آلهاتهن 
حرية  أقصد  الحقوق،  أدنى  يمنحهن  وال 
التدين، للطالبات المحجبات، حيث تمنع اليوم 
-باسم  الغرب  دول  من  العديد  في  المحجبة 
إذا  إال  حقوقها  ممارسة   - أفلج  أعرج  قانون 
دليل  وأكبر  شعرها.  وأطلقت  خمارها  خلعت 
على ذلك القوانين الفرنسية الجائرة حول لبس 

الحجاب للمسلمات. 
العاصمة  بروكسال،  في  حتى  وأخيرا 
األوروبية البلجيكية التي فيها مئات الجنسيات 
والمعتقدات، تمنع فيها بنات مسلمات بالغات 
راشدات جامعيات أخترن الحجاب طوعا هللا ال 
إكراها من أحد، أبا كان أم زوجا.. تمنع فيها 
بناُتنا المرتديات للحجاب من الولوج لمسابقات 
أقبح  العليا، بعذر  المعاهد  العالي في  التعليم 
في  "الحياد  وعدونا  ظلما  سمي  ذنب،  من 
إظهار  "منع  قانون  مسمى  تحت  التمدرس"، 
والكيبة  اإلسالمي  (الحجاب  الدينية  الرموز 
اليهودية والصليب المسيحي و.. )"؛ والقانون 
وبصفة  تحديدا  المسلمات  النساء  يستهدف 
خاصة ال غير.. كون باقي ديانات الجاليات 
الدينية،  رموزهن  بالضرورة  يبدين  ال  األخرى 
المعنيات  جاليتنا  بنات  به  أخبرتنا  ما  حسب 
ذات  منا  طلبت  وقد  بلجيكا،  في  بالقضية 
التوقيعات  وعريضة  نداءهن  نشر  الطالبات 
أدناه)  (المرفقة  للجميع  المفتوحة  اإلليكترونية 
التي سُترفع إلى المحكمة الدستورية البلجيكية 
في األسابيع المقبلة -بحول اهللا- ُيلَتمس فيها 
ومن  المحجبات؛  على  الجائر  الحظر  إلغاء 

التمدرس  المسلمة  الجالية  لبنات  السماح  ثم 
موضح  هو  كما  المذكورة،  العليا  بالمدرسة 

باقتضاب أدناه:

Contre l'interdiction des signes 
religieux (voile) dans l'enseigne-
ment supérieur belge
La Haute école Fransisco Ferrer 
située à Bruxelles peut, avec l'ac-
cord de la Cour Constitutionnelle 
désormais interdire le port de si-
gnes religieux pour plus de " neu-
tralité" dans l'éducation.
Les signes religieux sont assez 
variés et comprennent par exem-
ple le voile islamique, la kippa et 
les croix chrétiennes. Toutefois, 
nous savons que seul le port du 
voile islamique sera sanctionné, 
ce qui discriminera encore plus 
les jeunes femmes en portant. Le 
droit religieux est encore bafoué 
pour les musulmanes portant un 
voile.
Faut-il attendre que d'autres uni-
versités et Hautes écoles suivent 
pour enfin réagir? Par cette péti-
tion, je vous montre que votre voix 
compte et peut faire la différence!

ZB¥€bÓÿ∂@›Óÿ€aBÎ@läÃ€a@ø@ÒcäΩa@÷Ï‘y

@·Ó‹»n€a@ø@HlbvßaI@ÚÓ‰ÌÜ€a@ãÏflä€a@äƒy@Üô@ÚöÌä«

خارج ها  يسطع  الباديسي  اإلشعاع  هو 
المشرق  إلى  نوره  ليصل  الجزائر 
المشرق  في  عرب  مثقفون  به  فيهتم  العربي 
العربي، ضمن هؤالء المرحوم درحمون قاسم 
أن  يقول  باديس  ابن  عن  كتابا  صدر  الذي 
الجزائرية،  للثورة  الروحي  الزعيم  باديس  ابن 
قسم  ماجستير  رسالة  يعّد  الخطيب  أحمد  ود 
التاريخ بالجامعة اللبنانية في بيروت 1980م 
وأثرها  المسلمين  العلماء  جمعية  بعنوان: 
الرسالة  هذه  وصدرت  الجزائر  في  اإلصالحي 
ولعل  1985م  العنوان سنة  بنفس  كتاب  في 
من اهتم بجمعية العلماء بفعالية في السنوات 
مطبقاني  حامد  صالح  مازن  د.  هو  األخيرة 
وهو باحث سعودي، وقد اختار بحثه لرسالة 
ماجستير «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية 1931م 
– 1939م» وقدم له المرحوم د- أبو القاسم 

سعد اهللا.

ونرى سعد اهللا وهو يقدم لهذا الكتاب يثني عليه 
ويقول عنه «إن قيام أحد أساتذة العرب بدراسة 
جمعية العلماء ودورها في الجزائر فيه أكثر من 
من  الكثير  إحساس  ذلك  مقدمة  وفي  مغزى، 
العرب والمسلمين بأن ما قامت به الجمعية إنما 

العربية  للحضارة  البعيدة  األهداف  يخدم  كان 
االسالمية التي يعملون من أجلها اآلن وغدا وأن 
أثرها لم يكن قاصرا على الجزائر وحدها، وها 
هي الدراسات حول الجمعية تتسع في الشرقين 
األوروبية  الجامعات  وفي  واإلسالمي  العربي 
بجمعية  االهتمام  يعد  لم  وفعال  واألمريكية، 
الوطنية واإلصالح  الحركة  العلماء ودورها في 
المرحوم  ولعل  وحدها،  الجزائر  على  مقتصرا 
االهتمام  في  سباقا  كان  مرّاد  علي  الدكتور 
من  واتخذ  الجزائر،  في  اإلصالحية  بالحركة 
لرسالته  بحثا  الجزائر  في  اإلسالمي  اإلصالح 

الجامعية باللغة الفرنسية بعنوان
Le Réformisme musulman en
Algerie 1925-1940  

إلى  الجزائر  في  األطروحة  هذه  ترجمت  وقد 
الحكمة»  العربية وتولت منشورات «دار  اللغة 
في  الطبعتين  إصدار  ماضي  أحمد  لألستاذ 
المؤرخين  أن  مؤخرا  الحظت  وقد  الجزائر، 
بالدور  ويعترفون  بل  يهتمون  أخذوا  الفرنسيين 
الطالئعي البن باديس حتى أن أسطورة األمير 
هم  باديس  وبن  الحاج  ومصالي  القادر  عبد 
علي  وأما  الجزائرية،  للوطنية  األوائل  الرواد 
مرّاد فقال: على الجزائر أن تفتخر باألمير عبد 
القادر وبن باديس كـأمجاد للوطنية الجزائرية، 
ونشرت هذه األطروحة في كتاب، وصدر في 
سنة 1967م، واعتبرت حينئذ المرجع األساسي 
حول جمعية العلماء باللغة الفرنسية، علما بأن 
باديس  ابن  وفاة  عند  تتوقف  األطروحة  هذه 
واصلت  العلماء  جمعية  حين  في  1940م، 
مسيرتها بقيادة اإلبراهيمي إلى غاية رحيله إلى 
المشعل  ليتسلم   ،1952 سنة  العربي  المشرق 
توقفت  أن  إلى  التبسي  العربي  الشيخ  الشهيد 

الحجر  وقع  االستقالل  وبعد  1956م،  سنة 
الحزب  حكم  ظل  في  العلماء  جمعية  على 
الواحد والفكر الواحد والقائد الواحد، وفي مطلع 
جمعية  بعثت  الماضي  القرن  من  التسعينات 
الحزبية،  التعددية  ظل  في  جديد  من  العلماء 
جمعية  حول  وطنية  أطروحات  عدة  وظهرت 
العلماء في الجزائر وأبرز هذه الرسائل رسالة 
«جمعية  الصفصاف  بو  الكريم  عبد  الدكتور 
العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور 
محمد  ورسالة  الجزائرية».  الوطنية  الحركة 
العلماء  جمعية  ونشاط  «تأسيس  القورصو 
المسلمين الجزائريين في عمالة وهران 1931م-

1935م» بجامعة وهران عام 1977م.
@ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫Î@èÌÖbi@Âi@äÿœ

èÌâbi@ø@ÜÌÜ¶a@›Ó¶a@pbflb‡nÁa@ø
شهدت إحدى الجامعات الباريسية تقديم رسالة 
في  العلماء  جمعية  حول  التاريخ  في  دكتوراه 
الشرق الجزائري تقدم بها الطالب والباحث في 
التاريخ نجيب عاشور وهو جزائري األصل من 
أبوين جزائريين ولد في باريس وتعلم في المدارس 
الجزائر وتتقن  الفرنسية، األم كانت معلمة في 
عاشور  نجيب  الدكتور  أن  ورغم  العربية  اللغة 
لم يكن يعرف اللغة العربية ولكن مع ذلك يحن 
كثيرا إلى فكر بن باديس وعندما علم أنني درست 
في معهد ابن باديس بقسنطينة وقمت بالتدرس 
في معهد بن باديس بعد االستقالل ربط معي 
عالقات وطيدة، وأخذ يتعلم اللغة العربية، وزار 
الجزائر عدة مرات وزرنا سويا الدكتور سعد اهللا 
ومحمد الصالح رمضان وشيبان والدكتور عمار 
طالبي، وطرح عليهم عدة أسئلة حول ابن باديس 
وجمعية العلماء المسلمين وجمع معلومات من 
حيث  بروفانس  آن  اكس  إلى  وتوجه  الجزائر 

وفيه  الفرنسيون  سرقه  الذي  «األرشيف»  ينام 
نجيب عاشور  نشاط  توج  قيمة، وقد  معلومات 
المشرف  وكان  دكتوراه،  شهادة  على  بحصوله 
عمر كارلي، وهو حاليا أستاذ مادة التاريخ في 
أحد المعاهد الفرنسية بضواحي باريس، وكانت 
تختار  فرنسية  شابة  باحثة  أن  وهي  المفاجأة، 
العلماء  جمعية  الجامعية،  رسالتها  موضوع 
وأصدرتها  صفحة   800 عن  تزيد  وأطروحتها 

مؤخرا في باريس في كتاب.
وعنوان األطروحة باللغة الفرنسية:

ASSOCIATION DES OULEMAS
MUSULMANS ALGERIENS:
LA CONSTRUCTION DE L’ETAT
ALGERIEN INDEPENDANT 1931- 1991

وبالعربية «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
 –  1931» المستقلة  الجزائرية  الدولة  وبناء 
األطروحة  هذه  صاحبة  وتدعى   «1991
CHARLOT COURRIER شارلوت كورير

 16 العلم  يوم  إحياء  في  سويا  شاركنا  وقد 
أفريل ذكرى وفاة بن باديس في المركز الثقافي 
بالفرنسية  مداخلتها  وقدمت  بباريس،  الجزائري 
في حين قدمت مداخلتي باللغة العربية، ودافعت 
أرادوا  الذين  أولئك  ضد  العلماء  جمعية  عن 
العلماء  جمعية  وٕابقاء  لهم،  الوطنية  احتكار 
استحسان  األمسية  ونالت  والبراهين،  باألدلة 
المركز  مدير  بحضور  وذلك  الحاضرين، 
الثقافي شخصيا، وهو الدكتور إبراهيم حاصي، 
في  العربية  اللغة  تستعمل  الثالثة  للمرة  ولعل 
من  كل  محاضرات  بعد  المركز  محاضرات 
المرحومين الدكتور أبو القاسم سعد اهللا وبشير 

خلدون رحمهما اهللا معا.

èÌâbi@ø@Ú��������Ó„Ï–ÿ„aä–€a@pb������çaâÜ€a@ø@ÔéÌÖbj€a@ b������»ë�a

ÊbÌåi@Ü»çOèÌâbi
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ÚÓfl˝ç�a@Úœb‘r€a@äí„@o€ÎbyB
BÚÓiÎâÎ˛a@¬bçÎ˛a@ø@

وفي حديث الفنان التشكيلي شمس الدين بلعربي 
مع جريـــــــــدة البصائر، تحدث عـــــــــن هدفه في 
نشر الثقافة اإلسالمية في األوساط األوروبية 
والعالميـــــــــة عن طريق لوحاته، كما ذكر لنا أنه 
تم تسجيل اسمه في القاموس العالمي للسينما 
العالمية IMDB ليكـــــــــون أول من أدخل اللغة 
العربية إلى قاموس هوليوود العالمي، وعن سر 
اهتمامه وميوله الدينية من خالل رسوماته يقول 
الشاب الجزائري: "ترعرعت في عائلة محافظة 
فجـــــــــدي الحاج قدور بلعربي مجاهد وعالم دين 
وتلميذ ورفيق العالمة العجال بلطرش، كما أن 
جل أعمامي وأخوالي من المثقفين وطلبة العلم 
فكـــــــــان لهذا تأثير في شخصيتي"، كما قام هذا 
الشاب بتصميم ملصق لفيلم "الرسالة" للمخرج 
مصطفى العقـــــــــاد، ليكون لهـــــــــذا الفيلم العربي 

والعالمي بصمة جزائرية. 
وعـــــــــن التصميم الـــــــــذي قام به لفيلم الرســـــــــالة، 
يضيف المتحدث أنه قام بجمع صور الممثلين 
من أجل التنســـــــــيق والتركيب، كما كتب عنوان 
الفيلـــــــــم باللغة العربيـــــــــة واإلنجليزية، حيث كان 
العنوان العربي بالخط الحجازي الحبري المتوفر 
منذ العصور األولى لإلســـــــــالم، فكان الملصق 
العصري يجمع النســـــــــختين العربية واالنجليزية 

للفيلم.
ÚÓiä»€a@ÚÃ‹€a@›ÅÜm@Òäfl@fiÎ˛@
ÔΩb»€a@ÖÎÏÓ€ÏÁ@êÏflb”@µg@

كما تم تســـــــــجيل مســـــــــيرة الشاب شمس الدين 
بلعربي الفنيـــــــــة في قاموس هوليـــــــــود العالمي 
BUKS OF AMERICA باللغـــــــــة العربيـــــــــة 
بعد أن طالب المتحدث بكتابة مســـــــــيرته باللغة 
العربية، وحسبه أنها أول مرة في تاريخ هوليوود 
ُيكتب تقرير رســـــــــمي في كتاب انجليزي باللغة 
العربية، قائـــــــــال: "هذا واجب ألن اللغة العربية 

لغة القرآن الكريم ولغة العلم".

@›ñnm@Öb‘»€a@Û–�ñfl@xäÇΩa@ÚuÎã@BbéÌämbiB
@ÈmbyÏ‹i@kv»�mÎ@ä»‹i@ÂÌÜ€a@è‡íi

كمـــــــــا تلقى الشاب شمس الدين بلعربي اتصاال 
من قبل الدكتورة باتريســـــــــيا العقاد زوجة مخرج 
فيلم "الرســـــــــالة" مصطفى العقاد، حيث ثمنت 
مجهوداته المبذولة بعدما شاهدت ملصقا لفيلم 
"الرسالة" وبعض اللوحات الفنية التي صممها 
لعائلة مصطفى العقاد، لتثني الدكتورة بصفتها 
حاصلة علـــــــــى الدكتوراه فـــــــــي الفنون واألدب 
علـــــــــى كل اللوحات التـــــــــي تحتفظ بها في بيت 
المخـــــــــرج مصطفي العقاد رحمه اهللا، وحســـــــــب 
زوجـــــــــة المخرج يضيف الشـــــــــاب شمس الدين 
بلعربـــــــــي أن االبن مالك العقاد بصدد تحضير 
-the mes :فيلم وثائقي عن والـــــــــده بعنوان

sage، يعرض كواليس تصوير فيلم "الرسالة" 
وعن الظروف الصعبـــــــــة التي واجهها المخرج 

مصطفى العقاد.
@Z%bç@Üªc@Ô‹«@ÔΩb»€a@›r‡Ωa

BÔiä»‹i@ÂÌÜ€a@è9@…ˆaä€a@Êb‰–‹€@aäÿë@B
ظهر الممثل الذي لعب دور الصحابي الجليل 
بالل بن رباح في فيلم الرسالة يحمل ورقة كتب 
عليها: "شكرا للفنان الرائع شمس الدين بلعربي"، 
بعد أن أعجب بأعمال الشاب الجزائري والفنان 
التشكيلي "شمس الديـــــــــن بلعربي"، وقد شارك 
الممثل علي أحمد ســـــــــالم في أفالم أخرى، كما 
قدم الكثير من الحصص اإلذاعية حول اللغة 
العربية، وهـــــــــو عضو بالجمعيـــــــــة الليبية للغة 

العربية.

BÚÓΩb»€aÎ@ÚÓiä»€a@›œb0a@ø@ÚÓ‰üÏ€a@ÚÌaä€a@o»œâB
رفـــــــــع شمس الدين بلعربـــــــــي الراية الوطنية في 
الكثير من المحافل الدوليـــــــــة والعالمية، بعدما 
وضع بصمة الجزائر في هوليوود وباســـــــــتخدام 

اللغة العربية، وعـــــــــن النجومية والشهرة يقول: 
"الشهرة تأتي باالعتـــــــــزاز بالدين والعروبة" كما 
شكر في حديثه مـــــــــع البصائر مدير التلفزيون 
الجزائري األستاذ أحمد بن صبان الذي سينظم 
له أول معرض في الجزائر خصيصا ألعماله 
الفنية، كما تلقـــــــــى الشاب شمس الدين بلعربي 
اتصاال من وزير الصناعات السينمائية يوسف 

السحري ووعده بمشروع في الجزائر.
 كمـــــــــا شارك الفنـــــــــان التشكيلـــــــــي شمس الدين 
بلعربي في عـــــــــدة مهرجانـــــــــات وطنية وعربية 
وعالمية، وقد تم تكريمه في الكثير من المحافل 
الدوليـــــــــة في تونس والمغرب وفي مصر، ومن 
جهة أخرى وفي حديثه عن واقع فن الرسم في 
الجزائـــــــــر وتحدياته أشار إلى أن الحركة الفنية 
في الجزائر تحتـــــــــاج إلعطاء الفرص وتكافئها 

أمام الشباب ذوي المواهب والكفاءات.
@_ÚÓΩb»€a@µg@Ôiä»‹i@ÂÌÜ€a@è9@›ïÎ@—Ó◊

يقول: "بدأت أفكر في إرســـــــــال أعمالي الفنية 
إلى الخارج وفعًال أرســـــــــلت كل الرسومات إلى 
شركات اإلنتاج الســـــــــينمائية عن طريق البريد، 
ومرت السنوات ولم أتلق أي رد،  حتى جاءتني 
رســـــــــالة من منتج ارجنتيني يعمل بالشراكة مع 
هوليوود، وهو من قام بتعريف وعرض أعمالي 
في األوساط السينمائية، وبعدها مباشرة بدأت 
تصلني طلبـــــــــات من المخرجيـــــــــن والمنتجين، 
فعملت الكثير مـــــــــن ملصقات األفالم العالمية 
أذكـــــــــر منهـــــــــا: The News.. و Honor و 
 Bucks of America Garra Mortal و 
-Chinese Her و الفيلم الوثائقي الكبيـــــــــر
 cules The BOLO YEUNG Story
، كمـــــــــا عرضت أعمالي الفنيـــــــــة في مهرجان 
كان الســـــــــينمائي الدولي وكـــــــــذا في مهرجانات 
األوسكار وســـــــــيزار، وقد شاهد أعمالي الممثل 
-JIMMY GOURAD RAMA العالمـــــــــي

DAN  فاتصـــــــــل بي ووعدنـــــــــي بتكريم خاص 
في الجزائر، وبعدهـــــــــا تمت دعوتي للمهرجان 
العالمـــــــــي للســـــــــينما ودعاني الممثـــــــــل العالمي 
TONG POO  الـــــــــذي يعتبر من أســـــــــاطير 
هوليـــــــــود وقد اتفقنا علـــــــــى مشروع عمل وهناك 
مشاريع مستقبلية ادعو اهللا التوفيق" وفي نفس 
الســـــــــياق يضيف الشاب الجزائـــــــــري: "وبعدها 
جاء وفـــــــــد من خبراء ســـــــــينمائيين إلى الجزائر 
 Jimmy وكان رئيس الوفد الممثـــــــــل العالمي
RAMDAN GOURAD  حيث كرموني في 
حفل كبير باعتبـــــــــاري الوحيد حاليا في إفريقيا 
وفـــــــــي العالم العربي يصمـــــــــم ملصقات األفالم 
التقليدية "عن  بالطريقـــــــــة  الهوليودية والعالمية 

طريق الرسم والفن التشكيلي".
كمـــــــــا حدثنا شمس الدين بلعربـــــــــي عن بداياته 
فقال: "كنت في ســـــــــن الخامســـــــــة أرعى الغنم 
مع خالي رحمـــــــــه اهللا، وكنت أشاهد صفحات 
الجرائد إذ كانت تجذبنـــــــــي تلك الصور البراقة 
والملونة لنجوم الســـــــــينما، فكنـــــــــت أتمعن فيها 
وأرسمها بالعود على الرمال، وعندما بلغت سن 

السادسة انتقلت إلى المدينة من أجل الدراسة، 
حينهـــــــــا اكتشف أســـــــــاتذة المدرســـــــــة موهبتي، 
فاهتميت بمادة الرسم أكثر من المواد األخرى، 
في ذات الوقت ظروفي كانت صعبة، أنا من 
عائلة جد فقيرة واضطـــــــــررت إلى التوقف عن 
الدراســـــــــة والخروج إلى الشارع المتهان الرسم 
كحرفة مثل تزيين المحالت التجارية وووضع 
الديكور، وبالتالي مـــــــــن هنا بدأت حكايتي مع 

احتراف هذا الفن"
ويضيف: "تجربتي مع فن الرســـــــــم بدأت فعليا 
من الشارع الذي كان قاســـــــــيا جدا إذ تعرضت 
لالســـــــــتغالل من قبل عديمـــــــــي الضمير الذين 
امتصـــــــــوا طاقتي الفنية، كانـــــــــت تلفت انتباهي 
قاعات السينما تلك الالفتات والصور الضخمة 
لنجـــــــــوم الســـــــــينما، فكنت أعيد رســـــــــم كل تلك 

الصور على الورق.
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_@ıaä‘‹€@fiÏ‘m

 هو عميد كلية العلوم وأستاذ الفيزياء في جامعة الشارقة 
في الوقت الحاضر.

 شغل العديد مـــــــــن المناصب األكاديمية. كان رئيســـــــــا لجامعة 
  1992 1990الـــــــــى  من  قســـــــــنطينة 
ورئيسا منتخبا للندوة الجهوية لجامعات 
الشـــــــــرق الجزائري، وقبـــــــــل ذلك كان 
نائبا لرئيس الجامعـــــــــة مكلفا بالبحث 
العلمي والدراسات العليا، ومديرا ألول 
مختبر للبحث في مجال فيزياء المواد 
الصلبة، ومديـــــــــرا للعالقات الخارجية 

للجامعة 1982-1984.
بدأ مشواره الدراســـــــــي في مدينة ميلة  
ثـــــــــم التحـــــــــق بثانوية حيحـــــــــي المكي 
بقســـــــــنطينة، ثم جامعة قسنطينة عين 
الباي حيث نال شهادة التعليم العالي 
في فيزيـــــــــاء المادة الصلبة. ثم حصل 
على منحة للدراســـــــــة في فرنسا، فنال 
شهادة الدراســـــــــات المعمقة، ودكتوراه 
الدرجـــــــــة الثالثة ثم دكتوراه الدولة  في 
علـــــــــوم المـــــــــواد من جامعة أورســـــــــاي 

بباريس، فرنسا. 
الخاليا  البحثيـــــــــة  اهتماماته  تشمـــــــــل 

الشمسية المصنعة من الســـــــــيليكون والبيروفسكايت إضافة إلى 
المواد النانوية واألغشية الرقيقة وتطبيقاتها.

حصل على جائزة المراعي لإلبداع في الفيزياء، 2004 ، وجائزة 
التميـــــــــز البحثي من جامعة الملك فهـــــــــد للبترول والمعادن. نشر 
أكثـــــــــر من 115 بحًثا في المجالت العلمية المحكمة، 3 براءات 
اختـــــــــراع أمريكية، وألف كتاًبا عـــــــــن تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها 

باللغة العربية 2013.
أشرف على 16 رسالة ماجستير ودكتوراه وأكثر من 15  بحثا 
علميا مموال. . شـــــــــارك في تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية 
الدولية. كان عالًما زائرًا في مؤسسات بحثية مختلفة منها معهد 
ماساشوســـــــــت للتكنلوجيـــــــــا، بمدينة بوســـــــــطن االمريكية والمركز 
الوطني الفرنســـــــــي MIT  للبحث العلمي بفرنسا ومعهد الفيزياء 

بمدينة الماتي  بكازاخستان. 
ســـــــــاهم في تطوير مشروع «آفاق» إلصالح التعليم العالي في 
المملكة العربية الســـــــــعودية؛ والخطة االســـــــــتراتيجية لجامعة فهد 

للبترول والمعادن بالظهران.
طور البرنامج األول للطاقة الشمســـــــــية  وأشرف عليه في معهد 
بحوث البيئة والطاقة بمؤسســـــــــة قطر ثم التحق بجامعة الشارقة 

حيث يعمل كعميد لكلية العلوم منذ سنة 2019.
أشرف على دورات الطاقة المتجددة في إطار الجامعة الصيفية 
التـــــــــي نظمتها المؤسســـــــــة الجزائرية األمريكية خالل الســـــــــنتين 

الماضيتين .
@%b»€a @ø@Ú��Órzj€aÎ @Ú��Ó‡‹»€a @Ú��◊äßa @� @Ÿ��ë @ÊÎÖ @� @…��ibnm •

_ÔiäÃ€a@%b»€bi@Ú„âb‘fl@LŸ€@ÎÜjm@—Ó◊NNNbflÏ‡«@Ôiä»€a
 نحن نعيش في عصـــــــــر الشفافية التي ال تترك مجاال 
لتالعب السياســـــــــيين. لغة األرقام ال تقبل التاويل، وهي تكشف  
بوضـــــــــوح عن وضع غير مريح في العالـــــــــم العربي،...نحن في 
المؤخرة... ومعظـــــــــم المؤشرات هي باللـــــــــون األحمر... قاعدة 
بيانات SJR تبين أن العالم العربي ينتج ما يقارب 3.7 منشورا 
علميا لكل ألف من سكانه بينما ينتج األوروبيون مايزيد عن 51 

منشورا....تحتل الصدارة سويســـــــــرا والدول االسكندينافية بأكثر 
من 60 منشورا ونجد في مؤخرة الترتيب فرنسا والبرتغال وٕاسبانيا 
وٕايطاليا بمعدل 30 منشورا.   وتتقدم  دول الخليج عن غيرها في 
العالم العربي بمعدل ســـــــــتة منشورات .  وتحتل المؤخرة المغرب 
والجزائر والعراق وليبيا والســـــــــودان واليمـــــــــن! هي حقائق مؤلمة 
يمكن أن نجد له تفسيرا وليس تبريرا... ليس غريبا أن تتقدم دول 
الخليج... فقـــــــــد اهتمت بتطوير التعليم في كل 
مراحله من المدرسة إلى الجامعة  وأقامت بنية 
تحتية للبحث قد ال تجد مثلها أحيانا في بعض 
البلدان الغربية وتمكنت من استقطاب  األساتذة 
والباحثين  المتميزين من كل األقطار... سألت 
يومـــــــــا مدير مختبر معروف  فـــــــــي أوروبا عن 
اســـــــــتقالة رئيس برنامج الخاليا الشمســـــــــية  في 
مختبره فقـــــــــال «جاءه عرض من جامعة عربية 

لم يستطع أن يرفضه»!
@—»ö◊@w��ˆbn‰€a @ú��»i @b��‰€ @ä���é–m@Êc @Â��ÿπ@›��Á •
@ÚÓ‡‹»€a@å◊aäΩa@Ú‹”@LC a6Å¸aDÎ@Câbÿni¸aD@lÏ��é‰fl

_NNN@Úzn‰Ωa@ÒÖb¶a
 قـــــــــوة األمم  ال تقـــــــــاس  بما تملك من 
جيـــــــــوش في الثكنات وٕانما بعـــــــــدد الباحثين في 
وسويسرا  الجنوبية  وكوريا  المختبرات...اليابان 
أمثلة علـــــــــى ذلك.. معدل عـــــــــدد الباحثين في 
الغـــــــــرب 4000 لكل مليون إنســـــــــان... بحثت 
عن الرقم المقابل في العالم العربي  فوجدُته ال 
يتجاوز 800... تأخرنا كثيرا ألننا لم ندرك أهمية العلم والعلماء 
في صنع مســـــــــتقبل األمم...ونحن اليـــــــــوم ندفع الثمن غاليا ألننا 

نظلم وال نملك صوتا يسمع.
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 إضافة إلى غياب الرؤية اإلســـــــــتراتيجية ، لم نعمل منذ 
االســـــــــتقالل على تطوير ثقافة التقييم  والتنافس في مؤسساتنا. 
ورثنا مســـــــــاوئ البيروقراطية الفرنسية مدعمة بالعقلية االشتراكية 

التي ترفض التقييم باسم العدالة والمساواة!.
 والحقيقة أن المســـــــــاواة بين الجميع ظلم 
للمتميز المجتهـــــــــد والمنتج، فالعدالة هي 
التفريق بين الناس بعدل! هل رأيتم وزيرا 
أو مديـــــــــرا لمصلحة  في وزارة  أو جامعة  
أو مركز بحـــــــــث أقيل من منصبه لفشله 
فـــــــــي تحقيق ما ســـــــــطر مـــــــــن أهداف!؟. 

بالطبع ال.
حين يفشل الـــــــــوزراء عندنـــــــــا  «يدعون 
إلـــــــــى مهام أخرى» لمواصلـــــــــة الهدم !!! 
وكأننا حريصون على اســـــــــتدامة  تأخرنا 
بالحفاظ على بقاء أســـــــــبابه...   قال لي 
يوما أحد المســـــــــؤولين فـــــــــي وزارة التعليم 
العالي: «هناك أشخـــــــــاص يختفون من 
وزارة  فتجدهـــــــــم في أخرى... يســـــــــتحيل 
التخلص منهم رغم فشلهم الذي ال يخفى 
على أحد...وكأن هناك يدا تحرص على 
إبقائهم في دوائر القرار...» .. ال يمكن 
إن نجدد بالقديم، وال نستطيع البناء بأيد 

مارست الهدم..  

@Âÿπ@—Ó◊ @Z›v»n��éΩa @è��Óˆä€a @ Ï��ôÏΩa @µg @›��ÅÜ„ @b��‰«Ö •
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 نحن أكثر األمـــــــــم  إهماال لقدراتنا البشرية.... تناولت 
هـــــــــذا الموضوع  مؤخـــــــــرا مع أحد أكبر العلمـــــــــاء الجزائريين في 
المهجر. قال لي: أتدري أن كبيـــــــــر العلماء الجزائريين في أول 
جامعـــــــــة أمريكية في مجال التكنولوجيا رفضت عضويته في ما 
ســـــــــمي بأكاديمية العلوم  الجزائرية ... وان  األعضاء الذين تم 
اختيارهـــــــــم من خـــــــــارج الجزائر كلهم  من فرنســـــــــا...!  ليس هذا 
تشكيكـــــــــا في كفاءة هؤالء  الزمالء ولكـــــــــن هناك  مؤشرات تدل 

على موضع الداء..
ال يمكن أن نتقدم إن لم نتحرر. 

وســـــــــألني أحد الزمالء هل يمكن أن نوظف طاقاتنا في الخارج 
كما فعلت الصين..؟  فقلت: يوم يسمع الجزائريون في المهجر 

نداء مخلصا سوف يأتون  حبوا  للمساهمة في بناء الوطن.!
فالعلماء الصينيون ليسوا أشد حبا  للصين من العلماء الجزائريين 

لوطنهم... ولكن الصين تبدو  أشد حبا لعلمائها.
كنت في زيارة علمية لمختبر بركلي بكاليفورنيا، أعمل مع زميل 
صينـــــــــي ... كنا نتناقش حول الضرائـــــــــب التي يدفعها الباحثون 
األجانب في أمريكا... فقال : نحن ال ندفع الضرائب 
ألن الحكومة الصينية طلبت من الحكومة األمريكية 
إعفاءنـــــــــا منها حتى ال ندفع مرتين!!!! والحقيقة إننا 

كذلك معفون من دفع الضرائب للصين!
@ÒävÁ @b��çbçc @·��Ë–„ @Êc @Â��ÿπ@—��Ó◊ @÷bÓ��é€a @aà��Á @øÎ •
@›ÁÎ@_@ÈÓ‹«@Ô��Á@à€a@›ÿ��í€bi@bËiÎäÁ@›��‘„@%@Êg@Ú��ÃflÖ˛a
@@¬Îä��ë@Ÿ€à€@›ÁÎ@_NNNb��Óˆåu@Ï��€Î@b��ËmÖÏ«@ø@…��‡�fl@Â��fl

_@⁄äÌÜ‘m@ø
أنا لست متًأكدا من أن هناك إرادة سياسية في القمة 
للحد من نزيف الكفاءات؛ ألن ذلك يخدم  المصالح 
الضيقة للبعض واألهداف االســـــــــتراتيجية  لدول ال 

تريد لنا أن نتقدم...   
التقيت بجزائريين فـــــــــي مختلف دول العالم  فلم أجد 
أحدا يرفـــــــــض خدمة الوطن من حيـــــــــث  موقعه... 
ليس المطلوب عودة الجميع، فهو غير متاح ولكن 
المطلوب تقوية الشبكة التـــــــــي تربط علماء المهجر 
بزمالئهم داخـــــــــل الوطن. وقد يتـــــــــم ذلك من خالل 

تطوير وانجاز مشاريع استراتيجية كبيرة... 
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العدد:
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رســـــــــم لنا اهللا تعالى قدوة وأســـــــــوة في هذه الحياة 
مشروع محمدي متكامل يبـــــــــدأ بالتوحيد وعبادته 
سبحانه والتأسي بأخالقه قال تعالى {َلَقْد َكاَن َلُكْم 
ِفي َرُسول اللَّه ُأْســـــــــوَة َحَسَنة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو اللََّه 
وَاْلَيْوَم اْآلِخر َوَذَكَر اللََّه َكِثيرًا} وقال تعالى و{انك 
لعلى خلق عظيم} أخالق ووضوح منهجه، ونحن 
اذ نزعم محبتنا له فعلينا التمســـــــــك بهذا الســـــــــبيل 
المســـــــــتقيم قال تعالى {ُقْل ِإْن ُكْنُتـــــــــْم ُتِحبُّوَن اللََّه 
َفاتَِّبُعوِنـــــــــي ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َوَيْغِفْر َلُكـــــــــْم ُذُنوَبُكْم وَاللَُّه 

َغُفوٌر َرِحيٌم} [آل عمران:31]
وهو بأبـــــــــي وأمي من قال فيمـــــــــا رواه احمد عن 
مالـــــــــك بن أنـــــــــس: (وددت أني لقيـــــــــت إخواني) 
فقـــــــــال أصحابه: أوليس نحن أخوانك؟ قال: (أنتم 
أصحابي، ولكـــــــــن إخواني الذيـــــــــن آمنوا بي ولم 

يروني).
وقـــــــــال تعالى في حقـــــــــه {َورََفْعَنا َلـــــــــَك ِذْكَرَك} في 
العالمين وبشهادة غير المســـــــــلمين، هذا المفكر 
االمريكـــــــــي مايكل هارت ألف كتـــــــــاب الخالدون 
مائـــــــــة: الذين غيروا مجـــــــــرى التاريخ فجعل على 
رأســـــــــهم محمد بن عبد اهللا، وقال عنه المسرحي 
االيرلندي البريطاني برنـــــــــارد شو: لو أن محمدا 
بيننـــــــــا اليوم لفتـــــــــح مشاكل العالـــــــــم وهو يرتشف 
فنجان القهوة، يأتي اليوم قوم من جلدتنا يتكلمون 
بـألســـــــــنتنا يحاولون صناعة قدوة ْاُخِتلف في نسبه 
وثني فرعوني ويتركـــــــــون التوحيد وصفاء المنهج 
وحضارة العلم والمعرفة قال تعالى: {َأَتْســـــــــَتْبِدُلوَن 

الَِّذي ُهَو َأْدَنى ِبالَِّذي ُهَو َخْيٌر}.
ان محبـــــــــة مليار ونصف المليـــــــــار لنبيهم محمد 
بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وســـــــــلم وٕاتباع سّيرته 
لم يحتاجوا رســـــــــم صورة لـــــــــه وال نحتوا له صنما 
بل هو منقوش في القلوب ومجســـــــــد في األعمال 
واألفعال، روى مســـــــــلم َعْن َأِبي ُهرَْيرََة رضي اهللا 
عنه َأنَّ َرُســـــــــوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 
ِتي ِلي ُحب�ا َناٌس َيُكوُنوَن َبْعِدي َيَودُّ  (ِمْن َأَشـــــــــدِّ ُأمَّ

َأَحُدُهْم َلْو رَآِني ِبَأْهِلِه َوَماِلِه).

J@’Ìãâ@ÂÌÜ€a@âÏ��„@@ÉÓí€a

Òä�����üb���Å@@Î@@@—����”Ïfl
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 ال يمكنـــــــــك تجنيـــــــــد الطاقات إن لم 
تكن لديك مشاريع كبيرة تشحذ الهمم وتوقظ 
فـــــــــي النـــــــــاس روح التضحيـــــــــة...وان لم تكن 
لديك رؤية للمســـــــــتقبل فال تحتاج إلى خطة 
إستراتيجية،،، فأي طريق تسلكه يأخذك إلى 

مكان ما..
لم يكن العلماء في يوم من األيام ســـــــــببا في 
تخلف أو هدم األوطان... لكن السياســـــــــات 
هي التي تجمع أو تفرق وتهدم أو تبني.... 
أنا ال أقـــــــــول إن كل العلماء مالئكة شيطنهم 
السياســـــــــيون  لكن علينـــــــــا أن نحدد من أين 
نبدأ....حيـــــــــن تصلح القمـــــــــة ، ويقدم  األداء 
على الوالء ويتولـــــــــى األمر من هو أهل له، 
فيذهـــــــــب  حينها الزبد ويتعـــــــــاون الناس على 
بناء الوطن، بل ويمكن ان يضحوا من أجل 

ذلك...  
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 العبرة ليس باألعداد...ولو كان األمر 
كذلك لما كان لدول  مثل بلجيكا وسويســـــــــرا 
أو  سنغافورة اسم يذكر ...الجامعات ليست 
جدرانا وغرفا الستيعاب خريجي الثانويات،...
والمهنـــــــــدس ليس من قضى خمس ســـــــــنوات 
على مدرجات الجامعة... ال نحتاج المقارنة 
بجامعـــــــــات الغرب لندرك محلنا من األعراب 
واإلعـــــــــراب... عدد الطلبة  فـــــــــي الجامعات 
التونســـــــــية  260  ألف طالب. أي ما يعادل 
ثمن عددهم في الجزائر. لكن اإلنتاج  العلمي 
للجامعات التونســـــــــية  خالل العشرين ســـــــــنة 
الماضيـــــــــة يفوق انتاج الجامعـــــــــات الجزائرية 

باكثر من 20%!!.
جامعاتنـــــــــا في ذيـــــــــل الترتيب 
العالمي ...هي حقيقة ال يمكن 
إنكارهـــــــــا وٕان كانت ال تعجب 
مسؤولية  تحملوا  ممن  الكثير 
العالمي في  التعليـــــــــم  تطوير 
بالدنـــــــــا. لكننا نملك ما يؤهلنا 
أفضل من  مكانـــــــــة  الحتالل 
هـــــــــذه بكثير...ولذلـــــــــك ال بد 
الكـــــــــالم الصريح وندرك  من 
حجم ما ينبغي علينا إنجازه . 
نظرت في األبحاث المنشورة 
ســـــــــكوبس بيانات  قاعدة  في 
الفتـــــــــرة  خـــــــــالل    scopus
أن  فوجدت   2016-2020
نطينة  وقس  وهران  جامعات 
وســـــــــطيف وعنابة  انتجت ما  

بين 300 و500  بحث  علمي   خالل سنة 
2020...في حين أنتجت جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن بالظهران أكثر من 2000 
بحث وجامعـــــــــة الشارقة أكثـــــــــر من 1500 

بحث...!
هـــــــــي أرقام تثيـــــــــر االســـــــــتفهام ولكنها تعكس 
للتعليم  الكارثـــــــــي  بشفافية محرجـــــــــة الوضع 
العالي في بالدنا...الزال الباحثون  وطالب 
الدراســـــــــات العليا في بالدنا يســـــــــافرون إلى 
الخـــــــــارج بما فيها دول الخليج إلجراء تجارب 
مختبرية بسيطة استحال عليهم القيام بها في 

الجزائر!! 
هي نتيجة سياسة  فضلت استرضاء الكثير 
بإرسالهم للتسوق والتنزه في  عواصم  الغرب 
بدل اإلنفـــــــــاق على  تطوير البنيـــــــــة التحتية  

المحلية للبحث..
الخروج من الوضـــــــــع الذي نحن فيه يتطلب 
احترام مبادئ أساســـــــــية يتفق عليها الجميع: 
إســـــــــناد األمر ألهله. وٕاقامـــــــــة حوكمة شفافة 
تشجـــــــــع على المنافســـــــــة  ...حينهـــــــــا تتراجع 

الرداءة وتنتشر ثقافة التميز.
@sybj◊@Ÿniä£@Â«@b��‰qÜ§@Êc@Âÿπ@›Á
@ÜˆaÏ–€a@Êb��Ói@…flNN@Â��üÏ€a@xâb��Å@ábn��çcÎ
@fi˝Å@Âfl@�@bËπÜ‘m@Â��ÿπ@>€a@paä‡r€aÎ
_@lbjí€a@¥rybj€a@fibÓuc@µg@�@Úiävn€a

غادرت  الجزائر مضطرا ســـــــــنة 1994، بعد 
تقديـــــــــم ما أمكن تقديمه  للجامعة في أصعب 
فترة عرفتها البالد منذ االســـــــــتقالل. تعلمت 
الكثير خالل عملي في الجامعات الخليجية 
وكان لي شرف المســـــــــاهمة ولو بالقليل في 
تطـــــــــور كل جامعة عملت بهـــــــــا. تعلمت من 
هذه التجربـــــــــة أن التنافس هو القوة المحركة 
للتطـــــــــور والتميز في كل نشـــــــــاط بشري، وال 
يمكن استثناء التعليم والبحث العلمي ... وأن 
شفافية الحوكمة  والتقييم ألداء األستاذ بعدل 
وحزم يســـــــــاهم في إنشاء بيئة تحفز على بذل 

المستطاع  وينمي القدرة على االنجاز.
زرت مراكـــــــــز البحث الموجـــــــــودة في شمال 
وجنوب الجزائر، من العاصمة إلى غردايه... 
وشاهدت عن قـــــــــرب الظروف الصعبة التي 
يعمـــــــــل فيها الباحثـــــــــون، وتصلني الكثير من 
الرســـــــــائل ممـــــــــن يريدون الرحيل.. ســـــــــيرحل 
بعضهم ولكن الـأغلبية محكوم 
عليهـــــــــا بالبقـــــــــاء .. وليس لها 
سوى مواصلة العمل من أجل 
لهؤالء  نصيحتى   .. التغييـــــــــر 
أن يعملـــــــــوا على تقوية الروابط 
مع زمالئهـــــــــم الجزائريين خارج 
الوطن والتعاون من أجل إنجاز 
مشاريع ذات أهمية مشتركة...
ففي ذاك فائدة لهم  وللوطن.

@Â��« @b��‰q �Ü§ @Êc @b��öÌc @…��‡�„  •
@Ú��»flb¶@ �7��éflÎ@ä��ÌÜ‡◊@Ÿ��niä£

_NNN@Ú‰Ó�‰é”
 هي تجربة حياة....

تعرفت فيها على من ال يحبون 
الوطـــــــــن بحلـــــــــو الكـــــــــالم  في 
الســـــــــاحات والشاشـــــــــات، وٕانما 
والتضحية   والعطـــــــــاء  بالبـــــــــذل 
وراء الســـــــــتار بدون حساب وبدون مقابل... 
هـــــــــم ورثة رجـــــــــال نوفمبـــــــــر الحقيقيون...كنا 
نعمـــــــــل بالليـــــــــل والنهار في محيـــــــــط يريد لنا 
الفشل...مـــــــــن الوزير إلى بعض الصحافيين 
وبعض  المتحزبين اليســـــــــاريين ممن استرقوا 
لقب الجامعييـــــــــن... رأيت جنون صحافة ال 
تعـــــــــرف المهنية فال تكتب عنا إال بالكذب!!! 
فكتبوا يوما فـــــــــي الصفحة األولى من جريدة 
محلية أنه تم القبض على مدير الجامعة مع 

مجموعة من اإلرهابيين!
 لم يغفر لنا االعتراض على استباحة الحرم 
الدراســـــــــة أليام  الجامعي ...وفضلنا توقيف 

أمال في التهدئة...
كلما زرُت الجامعة استرجع ذكريات ما حصل 
خالل ثالثة أعوام ... فتبدو لي بطول ثالثة 
عقود... أنجزنا فيها الكثيـــــــــر ولكن التجربة 
لـــــــــم تكتمل وكانـــــــــت بداية عشريـــــــــة المظالم 
واالســـــــــتهتار..هي تجربة تســـــــــتحق التدوين؛ 
ألنها تجربة جيل كان يحمل تصورا حضاريا 
وتـــــــــم توقيفه ألنه كان من شأنه  اســـــــــتكمال 

االستقالل. 

@¥��rybj€a @µg @Ú��ËuÏΩa @Ÿmbüb��í„  •
@¥��Ìäˆaå¶a @pb��j€b�€aÎ @Ol˝���€aÎ
@›ÁNN@Ú��jÓü@ıaÜ��ïc@o��Ó‘€@pb��Ìäˆaå¶aÎ
@aábflÎ@È��œaÜÁcÎ@¬b��í‰€a@aàÁ@Â«@Òä��ÿœ@Âfl
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 ورشات الحاسوب التي قامت بها 
ابنتي نور الهدى كانت تجربة غنية بكثير 
من الدروس...اكتشفنا فيها أّن شغف التعلم 
عند أطفالنا ليس له مثيل عكس ما نسمع 
من عزوفهم عن المدرسة...  أسباب فشل 
مدرستنا ليس في أطفالنا ... وبعض اآلباء 
مســـــــــتعدون للتضحية من أجل توفير سبل 
التعلـــــــــم لهم... أذكر ذلك الرجل الذي رافق 
ابنته من الصحراء إلى قســـــــــنطينة  ليمكنها 
مـــــــــن حضـــــــــور الورشة! قمنـــــــــا بالعديد من 
الورشات فـــــــــي مختلف المدن منها الجزائر 
العاصمة وقسنطينة وميلة ومتليلي بغردايه 
والوادي...وجدنـــــــــا الدعم المادي والمعنوي 
أينما حللنا... أوجه هنا تحية خاصة ألهل  
متليلي على حســـــــــن ضيافتهم التي تركت 
في نفوســـــــــنا أثرا بالغا...بمثلهم يبقى األمل 

ما دام في األبدان َنَفس...
ســـــــــعدت باالطـــــــــالع على  إقامـــــــــة العديد 
مـــــــــن ورشات مماثلة  تبعـــــــــت مبادرتنا في 
الرياضيات وااللكترونيـــــــــك والمقاوالتيه قام 
بها أســـــــــاتذة ومهندسون تطوعوا بوقتهم من 
أجل خدمة شبـــــــــاب يبحث عمن يشد على 

عزمه ويدعمه.
أما الجامعة الصيفية فهي مبادرة  المؤسسة 
الجزائرية األمريكية... أشرفت على دورات 
الطاقـــــــــات المتجددة  ...كنـــــــــا ننوي تنظيم 
الـــــــــدورة األخيرة في وهـــــــــران لكن الجائحة 
حالـــــــــت دون ذلك وأرغمتنـــــــــا على تقديمها 
عن بعد عبـــــــــر محطـــــــــة زوم.... فاجأنا  
اإلقبال المتزايد للطلبة حيث  تجاوز عدد 
المتقدمين لدورة هذه الســـــــــنة 700.. لكن 
كان علينـــــــــا اختيـــــــــار 130 .. هناك من 
حضر الدورة من أمريكا وبريطانيا واسبانيا 

وغيرها من الدول. 
هذا االقبال يدل بوضوح على نجاح المبادرة 
وضرورة توسيعها. نفكر حاليا مع المشرفين 
على المؤسسة في تنظيم دورات قصيرة في 
مجاالت محددة خالل العام كله وال نقتصر 

على الدورات الصيفية الكبيرة.. 
هو عمل بســـــــــيط يمكن ان يكـــــــــون له أثر 
كبير. وهو مثل الســـــــــتعداد الجزائريين في 
الداخـــــــــل وفي المهجر للعمل معا من أجل  

خدمة شباب عليه مسؤولية إتمام البناء
@@ @NÒ7Åe @Ú‡‹◊ •

تبين الدراسات االستشرافية أن عصر الذهب 
األســـــــــود بدأ باألفول فعال، وسينتهي بحلول 
2050، فنحن نشهد ميالد االقتصاد المعرفي 
الذي تتحكم فيه شركات جوجل وفايســـــــــبوك 

وأخواتهما..
• علينـــــــــا أن نـــــــــدرك أن العقـــــــــول أهـــــــــم من 
الحقول، وأن نضع المدرســـــــــة واألســـــــــتاذ في 
مقدمة  اهتماماتنا...وٕان لم نفعل فنحن إلى 
زوال أو تبعية  مســـــــــتدامة ومهينة في أحسن 

األحوال..  

@@@@@@@@@@y@@Ü���‡™@b����‰mÎÜ”

ä��Ó�����À@¸@

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

صدق اهللا العظيم. 
بقلـــــــــوب مؤمنة مطمئنـــــــــة راضية بقضاء اهللا 
وقـــــــــدره تلقينا نبأ وفاة Ü��€aÎ رئيس شعبة والية 
سطيف األســـــــــتاذ Ô��‹Ófl@Û��çÏfl المربي ومعلم 

القرآن عمار ميلي.
 وبهذه المناسبة األليمة يتقدم رئيس جمعية 
العلماء المســـــــــلمين الجزائريين الدكتور عبد 
الرزاق قســـــــــوم وأعضـــــــــاء المكتب بأخلص 
التعازي والمواســـــــــاة لعائلة الفقيد، ســـــــــائلين 
المولى عزوجل  أن يتغمده بواســـــــــع رحمته، 
وأن يجعـــــــــل الجنة متقلبـــــــــه ومثواه وأن يرزق 

ذويه وأهله جميل الصبر والسلوان.

Ú��������������Ìå»���m
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هذه الكلمة تابعة للمقال األول، الذي ُنِشر 
تحت عنوان: {أصول القضايا السياسية، 
هي، هي، وٕان تغيرت الظروف المكانية 
التجديد  عن  يتكلمون  فالذين  والزمانية} 
بالمئات  كثيرون،  واإلصالح  والتغيير 
واآلالف، والسياسيون منهم بالخصوص، 
ويحسبون أن التجديد واإلصالح بالتمني 
واالدعاء، أو بتغيير القوانين، أو بالقرارات 
والعصبية،  والعاطفية،  االرتجالية، 
والمحاسبتية. إن التجديد واإلصالح يقوم 
به رجال حكماء أحرار، لهم من الخبرة 
واإلخالص،  واألمانة  والتخصص، 
هؤالء،  ُهمَِّش  فإن  واإليثار،  والتضحية 
للفاشلين،  القرارات  مناصُب  وُأْسِندت 
أية  وال  القوانين  وال  التمنيات  تنفع  فال 
والتجديد  أبدا، ألن اإلصالح  مادية  قوة 
بالحلم،  ال  وبالعلم  بالمال،  ال  بالرجال، 
وبالشورى  البالمغامرات،  وبالمخططات 
ال باالستبداد، وبتقسيم العمل والتكامل، 
البجمعالمهمام والمسؤوليات في يد رأي 
واحد. قال اهللا تعالى وهو يخاطب أكبر 
مصلح من بني اإلنسان على اإلطالق 
﴿َفِبما  بعده:  ولكل  حاكم من  له  يقول 
ا  َفظ� ُكْنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلْنَت  اِهللا  ِمَن  َرْحَمٍة 
َفاْعُف  َحْوِلَك  ِمْن  وا  اْلَقْلِب الْنَفضُّ َغِليَظ 
اْألَْمِر  ِفي  َوشاِورُْهْم  َلُهْم  وَاْسَتْغِفْر  َعْنُهْم 
ْل َعَلى اِهللا ِإنَّ اَهللا ُيِحبُّ  َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

ِليَن﴾ (آل عمران:159) اْلُمَتَوكِّ
واعلموا أن حاجة الدولة في طريق البناء 
ستة  في  متخصصين  إلى  واإلصالح 

مجاالت:
والدراسات  العلمي  والبحث  التخطيط  1ـ 
االستشرافية. 2 ـ مجال التربية والتعليم، 
الثقافي  العلمي  واإلعداد  والتدريب 
التمهين  مؤسسات  على  واإلشراف 
القضاء  مجال  3ـ  الحرفية.  والتقنيات 
والعدل وفقه التشريع، واإلدارة. 4 ـ مجال 
االقتصاد الضامن للضروريات المعيشية 
الشؤون  وفي  محليا،  وٕانتاجا  مصدرا 
المالية كلها. 5ـ  الصحة استشفاء ودواء، 
الدفاع األمني  ـ   6 المجتمعية.  والرعاية 
مؤمن  جيش  مؤسسة  في  العسكري 

بالعلم  ومتخلق  متدرب  ومتحد  موحد 
المجاالت  وهذه  والتضحية.  والشجاعة 
الستة هي التي تقتضي مناصب وزارية، 
فعدد وزراء الدولة مهما كانت كبيرة أو 
جهازها  فإن  السكان،  عدد  في  صغيرة 
يتألف من ستة وزراء. وباقي  التسييري 
بها  يقوم  األخرى  الجزئية  التخصصات 
للوزراء،  تابعون  مديرون،  أو  وكالء 
كل  في  متحركة  ديناميكية  مصالح  أو 

مفاصل الشبكة المجتمعية العمرانية.
وٕاذا كان الرجال موجودين والحمد هللا رب 
العالمين،كما في جزائرنا الحبيبة، ويبقى 
فقط أن نتعرف عليهم، وأن نقربهم، ونفسح 
والمبادرة  واإلصالح  العمل  مجال  لهم 
المادية  اإلمكانات  إن  ثم  والتطوير، 
شيء  إال  بقي  فما  هللا،  والحمد  موجودة 
اإليمانية.  السياسية  اإلرادة  وهو  واحد، 
وهي إرادة العزم والنية الصادقة، بتكليف 
كل  المتخصصين،  المتعلمين  الشباب 
يسير  المدنية  بقطار  وٕاذا  ميدانه،  في 
نحو المستقبل في االتجاه الصحيح، في 
فضاء شرعي تنظيمي حضاري، وبذلك 
وعجز  فوضى  كل  من  الخروج  يتحقق 

وفشل وانتكاسات. 
التخطيط  سياسة  المصلحون  انتهج  إذا 
وُيِعدُّه  ُله  ُيَؤصِّ الذي  الحقيقي  العلمي 
والمفكرون  المتخصصون  العلماُء 
وٕاذا  وصدقا،  حقا  الوطنيون  المبدعون 
ُسلِّمت مناصب التسيير والقيادة والتدبير، 
ألهلها من أهل العلم والخبرة والتضحية، 
فلن يكون غريبا وال مستحيال أن تكون 
رأس  على  (مثال)  الجزائرية  الجامعة 
قائمة الجامعات تفوقا في البحث العلمي 
إن  التقني،  والتطوير  المعرفي  والنجاح 
وال  غريبا  يكون  ولن  تعالى،  اهللا  شاء 
الجزائر  في  أمي  اليبقى  أن  مستحيال 
في مدة زمنية التتجاوز ست سنين. نعم 
إن الجزائر (مثال) تحتاج فقط إلى إرادة 

سياسية حقيقية،.
واإلصالح  التطوير  متطلبات  إن 
ُيِعدُّه  تحتاج إلى التخطيط العلمي الذي 
متخصصون، ويقوم على تنفيذه شجعان 

الشامل  العلمي  فالتخطيط  مخلصون، 
الكامل هو مفتاح نجاح المشاريع كلها، 
المقال:{أسس  هذا  عنوان  تذكر  ولكن 
المصلحين  إرادة  بين  والتْجِديد،  التََّجدُّد 
وتمني العاجزين.} فإن اإلرادة السياسية 
التي تريدها الشعوب هي: إرادة المؤمنين 
يقولون  ما  ويفعلون  الحق  يقولون  الذين 
الذين  من  يكونوا  ال  حتى  الحق.  من 
القرآن  في  جاء  بما  وُيوبَُّخون،  ُيَالُموَن 
الكريم. ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما 
َال َتْفَعُلوَن. َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اِهللا َأْن َتُقوُلوا َما 
َال َتْفَعُلوَن﴾ ألن كثيرا من السياسيين في 
العالم العربي يقولون بالتجديد وهم فيما 
ويقولون  بالوعود،  وَيِعُدون  القديم،  قبل 
ُيَكرِّسون  ولكنهم  واإلصالح،  بالتجديد 
ويكررون  العثرات،  من  فيه  بما  القديم 
اهللا  قال  الغلطات.  من  فيه  بما  العقيم 
تعالى: ﴿ِلَم َتُقوُلوَن َما َال َتْفَعُلوَن﴾؟ إن 
التجديد يقتضي أن يتولى المناصَب َذُوو 
خوض  على  أقدر  هم  الذين  الكفاءات 
مبادرات  ولكنها  المبادرات،  غمار 
الشروط  وفق  والخبرة،  العلم  قوامها 
المدنية المعاصرة. وليتعظ العاجز ومن 
اليستطيع القيام بمسؤولياته أحسن قيام، 
ورئيس  المدير  إلى  الموظف  من  كلٌّ 
البلدية، إلى الوالي والوزير، فليتعظ كل 

واحد من هؤالء بقول الشاعر الحطيئة.
يا بارَي اْلَقْوِس َبْرًيا َلْيَس ُيْحِسُنُه

ال َتْظِلِم اْلَقْوَس أْعِط الَقْوَس َباِريَها  
ْوَق إالَّ َمْن ُيَكاِبُدُه  ال َيْعِرُف الشَّ

َبابَة إالَّ َمْن ُيَعاِنيَها َوَال الصَّ  
ال َيْسَهُر الليَل إالَّ َمْن ِبِه َأَلٌم 

وَال َتْحِرُق الّناُر إالَّ ِرْجَل وَاِطيَها  
القرآن  بأن  تؤمنون  أنكم جميعا   الشك 
كالم الحق، ومن هذا الحق هذه اآلية: 
َلَفَتْحنا  آَمُنوا وَاتََّقْوا  اْلُقرى  َأْهَل  َأنَّ  ﴿َوَلْو 
ماِء وَاْألَْرِض َولِكْن  َعَلْيِهْم َبَركاٍت ِمَن السَّ
َيْكِسُبوَن﴾  كاُنوا  ِبما  َفَأَخْذناُهْم  َكذَُّبوا 

(األعراف: 96).
عندما يكتمل إيمان الرعية والرعاة، أي 
الشعب  أبناء  من  فرد  كل  يؤمن  عندما 
العمل  مع  الخالص،  القلبي  اإليمان 

كإيمان  الحكام  يؤمن  وعندما  الصالح، 
الدين،  وصالح  العزيز  عبد  بن  عمر 
وعندما يتقون اهللا تعالى حق تقواه، أي 
يفتح  عندها  شريعته،  بأحكام  يعملون 
الرحمات والبركات  أبواب  اهللا عز وجل 

والخيرات عليهم وعلى شعوبهم.
ومن التقوى حفظ المال العام لألمة، وأن 
جميع  على  الوطني  الدخل  ناتج  يقسم 
ُيْجَتَنَب  مصالح المواطنين بالقسط، وأن 
تعالى:﴿َما  اهللا  قال  والتبذير.  اإلسراُف 
َأَفاَء اُهللا َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقرَى َفِللَِّه 
َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى وَاْلَيَتاَمى وَاْلَمَساِكيِن 
َبْيَن  ُدوَلًة  َيُكوَن  َال  َكْي  ِبيِل  السَّ وَاْبِن 
َفُخُذوُه  آَتاُكُم الرَُّسوُل  َوَما  ِمْنُكْم  اْألَْغِنَياِء 
َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا وَاتَُّقوا اَهللا ِإنَّ اَهللا 

َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ (الحشر:7) 
بماذا استطاع عمر بن عبد العزيز رحمه 
استطاع  بماذا  سابقا،  ذكرتك  كما  اهللا 
ظرف  في  الذاتي  االكتفاء  يحقق  أن 
سنة  ستين  في  ال  فقط،  اثنتين  سنتين 
علماء  بتوظيف  أوال:  االستقالل؟  من 
بين  العدل  فأقاموا  القضاء  في  أمناء 
أمان  في  الناس  تحرك  وحينها  الناس، 
أمناء  وبتولية  ثانيا:  فأبدعوا،  واطمئنان 
فحافظوا  العام،  المال  بيت  على  أتقياء 
الزكاة  بتنظيم  ثالثا:  وعمروا.  واستثمروا 
وفق أحكامها الشرعية كما هي في القرآن 
والسنة النبوية، فأنصفوا األغنياء وأغنوا 
الفقراء. رابعا: بتنظيم مجلس الشورى من 
العلماء الفقهاء المجتهدين. خامسا: كان 
يحرص كل الحرص على إقامة الدين. 
فقد روي البخاري في صحيحه، خبرا عن 
عمر بن عبد العزيز، كان الواجب على 
حكام المسلمين أن يقتدوا به.{َكَتَب ُعَمُر 
، يقول  ْبُن َعْبِد الَعزِيِز ِإَلى َعِديِّ ْبِن َعِديٍّ
له: ِإنَّ ِلْإلِيَماِن َفرَاِئَض، َوَشرَاِئَع، َوُحُدوًدا، 
اْسَتْكَمَل اِإليَماَن،  اْسَتْكَمَلَها  َفَمِن  َوُسَنًنا، 
اِإليَماَن،  َيْسَتْكِمِل  َلْم  َيْسَتْكِمْلَها  َلْم  َوَمْن 
َفِإْن َأِعْش َفَسُأَبيُِّنَها َلُكْم َحتَّى َتْعَمُلوا ِبَها، 
ْن َأُمْت َفَما َأَنا َعَلى ُصْحَبِتُكْم ِبَحرِيٍص}  وَا�

(كتاب اإليمان.1/10)
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قال السائل. (ع. ح. و) من حاسي مسعود والية ورقلة. 
بالد الجزائر. قال: له غابة (واحة) من النخيل، ويسقيها 
على  يسهرون  وعمال  كهربائية،  محركات  باستعمال 
يخرجه عند جني  الذي  الزكاة  مقدار  فما هو  رعايتها. 
التمر؟ العشر أم نصف العشر؟ قال: وٕاذا لم يجد من 
وٕاعطاء  التمر  بيع  يجوز  هل  التمر  يأخذ  من  الفقراء 
قيمته للفقراء والمساكين، قال: وهذه رغبة الفقراء يطلبون 

منا ذلك.؟
***الجواب***

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

ِمْن  َأْنِفُقوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ﴿َيا  تعالى:  اهللا  قال  أوال: 
ُموا  ا َأْخَرْجنا َلُكْم ِمَن اْألَْرِض وَال َتَيمَّ َطيِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّ
ِفيِه  ُتْغِمُضوا  َأْن  ِإالَّ  ِبآِخِذيِه  َوَلْسُتْم  ُتْنِفُقوَن  ِمْنُه  اْلَخِبيَث 
(البقرة:267) والمراد من  َحِميٌد﴾  َغِنيٌّ  اَهللا  َأنَّ  وَاْعَلُموا 
والمقصود  (الزكاة)  فريضة  في   الواجب  األمر  اآلية 
به الركن. وكذا صدقة  التطوع على وجه االستحباب، 
اآلية  ولكن  والنفل.  الفرض  يتناول  اآلية  في  واألمر 
التصدق  وهو  الصدقات  في  باإلحسان  األمر  تناولت 
الواجب الذي هو الزكاة المفروضة أن يكون من الطيب 
الجيد الذي هو أحب إلى نفس المتصدق، والنفل الذي 
الطيب  من  منهما  كل  يكون  أن  التطوع  صدقات  هو 

الحسن واجتناب التصدق بالخبيث الرديء.
 فليحسن المتصدق كما أحسن اهللا إليه. وليتذكر المسلم 

المزكي عندما يخرج الزكاة قول اهللا تعالى. ﴿َلْن َتناُلوا 
ا ُتِحبُّوَن َوما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ اللََّه  اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّ
ِبِه َعِليٌم.﴾ (آل عمران: 92) {روي أنه لما نزلت هذه 
اآلية قال أبو طلحة: يا رسول اهللا لي حائط بالمدينة وهو 
أحب أموالي إلي أفأتصدق به؟ فقال عليه السالم: «بخ 
بخ ذاك مال رابح، وٕاني أرى أن تجعلها في األقربين» 
فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اهللا، فقسمها في أقاربه، 
أنه جعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب  ويروى 

رضي اهللا عنهما} (الرازي:8/289)
أي  الغالل  جني  اكتمال  يوم  التمر  إخراج  وقت  ثانيا: 
وجمعه.  به  يتصدق  وما  والحبوب  الثمار  استواء  يوم 
وغير  وزيتون  وعنب  وعدس  وحمص  وقمح  تمر  من 
ذلك. قال اهللا تعالى: ﴿َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعُروشاٍت 
وَالزَّْيُتوَن  ُأُكُلُه  ُمْخَتِلفًا  وَالزَّرَْع  وَالنَّْخَل  َمْعُروشاٍت  َوَغْيَر 
َأْثَمَر  ِإذا  َثَمرِِه  ِمْن  ُكُلوا  ُمَتشاِبٍه  َوَغْيَر  ُمَتشاِبهًا  اَن  وَالرُّمَّ
وَآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحصاِدِه وَال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفيَن﴾ 

(األنعام:141)
بن  سالم  عن  الحديث.  في  ورد  الزكاة:  مقدار  ثالثا: 
عبد اهللا، عن أبيه، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
َماُء وَاْألَْنَهاُر وَاْلُعُيوُن، َأْو َكاَن َبْعًال  وسلم: [ِفيَما َسَقِت السَّ
وَاِني، َأِو النَّْضِح ِنْصُف اْلُعْشِر]  اْلُعْشُر، َوِفيَما ُسِقَي ِبالسَّ
(أبو داود:1596) وعلمتم أن النصاب، أي متى يطلب 
متى  والثمار،  الحبوب  والقمح وكل  التمر  من صاحب 
يجب عليهم إخراج الزكاة، ذلك عندما يتم الحصاد جمع 
المنتوج، وبلوغ النصاب، وَحدُّ النصاب. خمسة أوسق. 
 651) غراما.  كيلو  وخمسين  كيلوغراما  ستمائة  نحو: 
كلغ) وفي الحديث. عن أبي سعيد رضي اهللا عنه، قال: 

قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: [ليس فيما دون خمس 
أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس 
فيما دون خمس أوسق صدقة] (البخاري:1405)خمس 
أوسق يساوي: ستين صاعا من ثمر أو حب. والصاع: 
أربعة أمداد، والمد: قدر حفنة، وهي ملء كفي الرجل. 

رابعا: قال السائل: (وٕاذا لم يجد من الفقراء من يأخذ التمر 
للفقراء والمساكين،  التمر وٕاعطاء قيمته  هل يجوز بيع 

قال: وهذه رغبة الفقراء يطلبون منا ذلك.؟)
والجواب نعم يجوز إخراج الزكاة بالقيمة، على اإلطالق، 
ثم خاصة إذا كان ذلك من رغبة الفقير، ففي ذلك تيسيٌر 
على المزكي، وتوفيٌر لحرية الفقير في التصرف بالمال، 
فبعد كمال الجني والبيع ودخول المال وتصفية الحسابات 
بدفع حقوق العمال، وتسديد الديون، يقدر بالتدقيق نصف 
كما  للفقراء  بقيمته  أو  للفقراء،  بوزنه  ويتصدق  العشر، 
سأل السائل. قال الدكتور وهبة الزحيلي:{ألن المقصود 
من الزكاة إغناء الفقير وسد حاجة المحتاج، وهذا يتحقق 
المال  عين  من  جزء  بأداء  يحصل  كما  القيمة،  بأداء 
من  أكثر  القيمة  في  اآلن  يرغب  الفقير  وألن  المزكى، 
رغبته في أعيان األموال، وألن إعطاء القيمة أهون على 
وأدلته،  اإلسالمي  (الفقه  الحساب}  في  وأيسر  الناس 
الحيوان:  زكاة  في  متفرقة  أحكام  فرع:  الحيوان.  زكاة 
3/1939) والفتوى بالمقاصد.. المهم أن الغني ُيْعِطي 
الفقير حقه كامال غير منقوص مما ينفعه بالحق المقدر 
اِئِل  ِللسَّ َحقٌّ  َأْموَاِلِهْم  ﴿َوِفي  تعالى:  اهللا  قال  المعلوم. 
وَاْلَمْحُروِم﴾ (الذاريات: 19) قال تبارك وتعالى: ﴿وَالَِّذيَن 
اِئِل وَاْلَمْحُروِم.﴾ (25،24)  ِفي َأْموَاِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم. ِللسَّ

واهللا تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم. 
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أخرج اإلمام البخاري في صحيحه عن أبي ذر-
رضي اهللا عنه- قال: (قْلُت: َيا َرُســـــــــوَل اهللا، َأيُّ 
َمْســـــــــِجٍد ُوِضَع في األْرِض َأوََّل؟ َقاَل: «َاْلمسِجُد 
؟ َقاَل: «َاْلَمســـــــــِجُد  اْلَحرَاُم»، َقـــــــــاَل: ُقْلُت: ُثمَّ َأيٌّ
األْقَصى»، ُقْلـــــــــُت: َكْم َكاَن َبْيَنُهَما؟ َقاَل: َأْرَبُعوَن 
الُة َبْعُد َفَصلِّْه، َفِإنَّ  َســـــــــَنًة، ُثمَّ َأْيَنَما َأْدَرَكْتَك الصَّ

اْلَفْضَل ِفيه). 
هذا حديث صحيح أخرجـــــــــه اإلمام البخاري في 

صحيحه، في كتاب أحاديث األنبياء.
تحتل مدينة القدس مكانة مميزة في نفوس العرب 
والمســـــــــلمين، حيث تهفو إليها النفوس َوُتَشّد إليها 
الّرحال من كّل أنحاء المعمورة، ففيها المســـــــــجد 
األقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين 
وثالـــــــــث الحرمين الشريفين، وهـــــــــي بقعة مباركة، 
بـــــــــل هي من أقدس البـــــــــالد وأشرفها، فهي أرض 
النبوات، وتاريخها مرتبط ِبِســـــــــَيِر الرُُّســـــــــل الكرام 
-عليهم الصالة والسالم-، وهي أرض المحشر 
والمنشر، وفيها التاريخ اإلســـــــــالمي العريق الذي 
يزرع نفسه بقوة في كّل شارع من شوارعها، وكّل 
حجٍر من حجارتهـــــــــا، وكّل أثٍر من آثارها، فهي 
عزيزة علينا، دينًا ودنيا، قديمًا وحديثًا، ولن ُنَفرِّط 
فيها أبـــــــــدًا مهما كانت الُمغريات، ومهما عظمت 

التهديدات.
فهذه المدينة المقدســـــــــة تتعـــــــــرض لمجزرة بشعة 
من قبل ســـــــــلطات االحتالل اإلسرائيلي تستهدف 
اإلنســـــــــان والمقدسات والتاريخ والحضارة في ظل 
تعتيٍم إعالمي كبيـــــــــر، إال أنها في الفترة األخيرة 
أصبحـــــــــت ُتَجاِهر في تهويدها للمدينة المقدســـــــــة 
وقلبها المســـــــــجد األقصى المبـــــــــارك، غير آبهة 
نَّنا ُنَؤكِّد هنا على  بالمجتمع الدولي وال بقراراته، وا�
أنَّ المســـــــــجد األقصى المبارك مســـــــــجد إسالمي 
بقـــــــــرار رباني ال ُيلغيه أي قرار صادر من هنا أو 

هناك، وليس لغير المسلمين حقٌّ فيه.
واألقصى: اســـــــــم للمسجد كّله الذي تبلغ مساحته 
(144)  دونًما بساحاته وأروقته  وقبابه ومصاطبه 
وأسواره، وكّل جزء فيه سواء كان فوق األرض أم 

تحتها هو حٌق خالٌص للمسلمين وحدهٍم.
⁄âb��jΩa@Û��ñ”˛a@Üv��éΩa@Ú��„bÿfl

لقد ربط اهللا ســـــــــبحانه وتعالى بين المسجد الحرام  
بمكة المكرمة والمســـــــــجد األقصـــــــــى بالقدس في  
اآلية األولى من ســـــــــورة اإلســـــــــراء، كما جاء في 
قوله سبحانه وتعالى: {ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسرَى ِبَعْبِدِه 
َن اْلَمْســـــــــِجِد اْلَحرَاِم ِإَلى اْلَمْســـــــــِجِد اَألْقَصى  َلْيًال مِّ
ِميُع  الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنرَِيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ
الَبِصيُر}، وذلك حتى ال يفصل المسلم بين هذين 
المســـــــــجدين، وال ُيَفرِّط في أحدهما، فإنه إذا َفرََّط 
في أحدهمـــــــــا أوشك أن ُيَفرِّط في اآلخر، فرحاب 
القدس الشريف مثل رحاب مكة المكرمة والمدينة 

المنورة.
إّن المســـــــــجد األقصى المبارك هو ثاني مســـــــــجٍد 

ُوِضَع لعبادة اهللا في األرض، فارتباط المسلمين
 بالمســـــــــجد األقصى ارتباط عقدي وليس ارتباطًا 
انفعاليًا عابرًا، وال موسميًا مؤقتًا ، فهو مسرى نبينا 
محمد– صّلى اهللا عليه وسّلم -، حيث َصلَّى فيه 
رسولنا – صّلى اهللا عليه وسّلم -  إمامًا بإخوانه 
األنبياء والمرسلين –عليهم الصالة والسالم- في 
ليلة اإلسراء والمعراج،  وهو أحد المساجد الثالثة 
التي ُتَشّد إليها  الرَِّحال، كما جاء في الحديث أّن 
رسول اهللا -صّلى اهللا عليه وسّلم- قال:  (ال ُتَشدُّ 
الرَِّحاُل ِإالَّ إَلى َثالَثِة َمَســـــــــاِجَد: اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم، 
َوَمْســـــــــِجِد الرَُّســـــــــوِل - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-، 

َوَمْسِجِد اَألْقَصى).
كما َأنَّ للمسجد األقصى المبارك مكانة عظيمة 
في قلوب المســـــــــلمين، وتعميقًا لقيمته في قلوبهم، 

فقد ضاعف اهللا فيه أجر الصالة.  
وفـــــــــي جنبات المســـــــــجد األقصى المبـــــــــارك رفع 
الصحابـــــــــي الجليل بالل بن رباح األذان بصوته 
النَّـــــــــدي، وفي ظـــــــــّل هذا البيت ُدِفـــــــــن العديد من 
الصحابة الكرام، وعلى رأسهم عبادة بن الصامت 
أول قاٍض لإلسالم في بيت المقدس، وشدَّاد بن 
أوس، وغيرهما من عشـــــــــرات الصحابة –رضي 
اهللا عنهم أجمعيـــــــــن-،  وما من شبٍر من أرضه 
إّال وشهـــــــــد ملحمة أو بطولة تحكي لنا مجدًا من 

أمجاد المسلمين. 
وعند زيارتنا للمســـــــــجد األقصى المبارك نجد أّن 
كّل ركن في المسجد ينطق بماٍض لإلسالم غاٍل 

عريق: 
هنا كانت نهاية اإلسراء.

ومن هنا ُعرَِج بمحمد – صّلى اهللا عليه وسّلم – 
إلى السماء. 

وٕالـــــــــى هنا جاء عمر بـــــــــن الخطاب ، وأبو عبيدة 
عامر بن الجراح، وخالد بن الوليد، وسعد بن أبي 
وقـــــــــاص، وعبادة بن الصامت ، ومعاذ بن جبل، 
وسلمان الفارسي، وغيرهم من الصحابة الكرام – 

رضي اهللا عنهم أجمعين- . 
وهنا عّلم شدَّاد بن أوس- رضي اهللا عنه- «معلم 

هذه األمة».
وهنا قضـــــــــى عبادة بن الصامـــــــــت – رضي اهللا 
عنه – بيـــــــــن الناس، وهنا ُنودي بمعاوية بن أبي 

سفيان-رضي اهللا عنه- خليفة للمسلمين. 
وٕالى هذه الرحاب الطاهرة جاء أئمة العلم يعظون 
َوُيَدرُِّســـــــــون ويتعّبدون: اإلمام األوزاعي فقيه أهل 
الشام، وســـــــــفيان الثوري إمام أهل العراق، والليث 
بن سعد إمام مصر، ومحمد بن إدريس الشافعي 
مؤسس المذهب الشافعي، وحجة اإلسالم اإلمام 
الغزالي الذي ألف ُكُتبًا في المدينة المقدســـــــــة بعد 
أن آثر البقاء فيها ومجاورة مســـــــــجدها األقصى، 
ومن بين مؤلفاته بها كتاب «إحياء علوم الدين» 
، والـــــــــذي قال عنه علماء عصره ومن تبعهم من 
العلمـــــــــاء: «من لم يقرأ كتـــــــــاب اِإلْحياء ليس من 
اَألْحياء» وقد َألَّفه تحت قبة في ساحات المسجد 

ُتَسمَّى اليوم بالُقبَّة الغزالية.
ومن الجدير بالذكر أن العرب والمسلمين قد أولوا 
المسجد األقصى المبارك والمدينة المقدسة عناية 
كبيرة عبـــــــــر التاريخ، فالرســـــــــول -عليه الصالة 
والســـــــــالم- لم يخرج من الجزيرة العربية إال إلى 
القدس في رحلة اإلسراء والمعراج، كما أّن سيدنا 
عمر بـــــــــن الخطاب – رضـــــــــي اهللا عنه – الذي 
ُفتحت في عهده مصر ودمشق وبغداد، لم يذهب 
الســـــــــتالم مفاتيح أية عاصمـــــــــة، وٕانما جاء إلى 
القدس في إشـــــــــارٍة منه إلى مكانـــــــــة هذه المدينة 

فـــــــــي عقيدة األمة، كما جاءها مئات الصحابة – 
رضي اهللا عنهم أجمعين-.
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ِإنَّ مدينـــــــــة القدس في هذه األيام تتعرض  ِلِمْحَنٍة 
من أشّد الِمَحِن وأخطرها، فالمؤسسات فيها ُتغلق، 
الوطنية  والشخصيـــــــــات  الشرعية  والمرجعيـــــــــات 
ُتالحق، والبيوت ُتهدم، واألرض ُتنهب، والمقابر 
ُتـــــــــَزّور، والضرائب  التعليمية  ُتَدّمر، والمناهـــــــــج 
ُتفـــــــــرض، والهويات ُتســـــــــحب، وكّل معلم عربي 
يتعرض لخطر اإلبادة والتهويد، والعالم ولألسف 
ُيغلـــــــــق عينيه، ويصّم ُأذنيه عما يجري في مدينة 

القدس.
اليومية  ِإنَّ اإلعتداءات اإلسرائيلية واإلقتحامات 
للمسجد األقصى المبارك ُتشكل حلقة من المخطط 
االحتاللـــــــــي اإلجرامي لتهويد المدينة المقدســـــــــة، 
وفرض السيادة اإلسرائيلية على المسجد األقصى 
المبارك من خالل محاولة تقسيمه زمانًيا ومكانًيا 
تمهيًدا إلقامة ما ُيَســـــــــّمى بالهيكل المزعوم على 
أنقاضه ال ســـــــــمح اهللا، وما الحصار الذي يجري 
فرضه على المسجد األقصى المبارك بين الحين 
واآلخر لمنع المصلين من الوصول إليه، بذريعة 
جائحـــــــــة كورونا وتحت ُحَجـــــــــٍج واهية أخرى عنا 
ببعيد!، وكذلـــــــــك الحفريات اإلســـــــــرائيلية الُمَدمِّرة 
واألنفـــــــــاق المتعـــــــــددة التي َتَســـــــــبََّبْت في تقويض 
بنيانه وزعزعة أركانه، وٕاننا ُنَؤكِّد على أنَّ جميع 
المحـــــــــاوالت التـــــــــي تقوم بها ســـــــــلطات االحتالل 
اإلسرائيلي لفرض أمٍر واقٍع في المسجد األقصى 
المبارك، لن تنجح ِإْن شاء اهللا في تغيير الحقائق 
وطمس المعالم والمقدسات اإلسالمية في المدينة 
المقدســـــــــة، فمدينة القدس ستبقى إسالمية الوجه، 
عربية التاريخ، فلســـــــــطينية الهوية، ولن يســـــــــلبها 
االحتالل وجهها وتاريخهـــــــــا وهويتها مهما أوغل 

في اإلجرام وتزييف الحقائق.
@ÚÓfl˝çgÎ@ÚÓiä«@Ú–”Î@µg@Úub°@êÜ‘€a

ِإنَّنـــــــــا ُنشيـــــــــد بصمود أهالـــــــــي المدينة المقدســـــــــة 
وتمّسكهم الدائم بالدفاع عن أقصاهم ومقدساتهم، 
وتصّديهم المستمر ِلُمَخّططات سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي، فمسئولية الدفاع عن المسجد األقصى 
ْن  ليست مســـــــــئولية الشعب الفلســـــــــطيني وحده وا�
كان هو رأس الحربـــــــــة في الّذود عنه، ِإّنما  هي 
مسئولية العرب والمسلمين جميعًا  في مساندة هذا 
الشعب المرابط والوقوف بجانبه ودعم صموده؛  
للمحافظة على أرضه ومقدساته، خصوصًا في 
هذه األيام التي يتعرض فيها المســـــــــجد األقصى 

لمؤامرات خبيثة. 
لذلك فإننا نناشد أبناء األمتين العربية واإلسالمية 
َأالَّ ينســـــــــوا مســـــــــرى نبيهـــــــــم محمـــــــــد- صّلى اهللا 
عليه وســـــــــّلم- وأهلـــــــــه، وأن يعملوا جاهدين على 
المحافظة على هذه المدينـــــــــة المباركة و حماية 
أقصاها ومقدساتها، فالواجب عليهم دعم أشّقائهم 
المقدسيين في َشتَّى المجاالت كي يبقوا مرابطين 
ثابتيـــــــــن فوق أرضهـــــــــم المباركـــــــــة؛ ألّن المواطن 
المقدســـــــــي هو الذي ُيدافع عن األقصى والقدس 

والمقدسات صباح مساء.
نسأل اهللا أن يحفظ شعبنا وأمتنا والقدس واألقصى 
والمقدسات  وسائر بالد المسلمين من كل سوء، 
وصّلى اهللا على ســـــــــّيدنا محمد  صالى اهللا عليه 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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َوَال  نَّْفًعا  ِلَبْعٍض  َبْعُضُكْم  َيْمِلُك  َال  -42﴿َفاْلَيْوَم 
َضر�ا َوَنُقوُل ِللَِّذيَن َظَلُموا ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّتي 

ُكنُتم ِبَها ُتَكذُِّبوَن﴾:
أي ال يقدر بعضكم على نصر بعض، وال على 
أن  إال  عليكم  فما  المشركين  لهؤالء  ويقال  نفعه، 
تذوقوا عذاب النار التي كذبتم بها، فهذا حكم اهللا 

فيكم أيها الظالمون.
َذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت َقاُلوا َما َهـَذا  -43﴿وَا�
آَباُؤُكْم  َيْعُبُد  َكاَن  ا  َعمَّ َيُصدَُّكْم  َأن  ُيِريُد  َرُجٌل  ِإالَّ 
َكَفُروا  الَِّذيَن  َوَقاَل  ْفَترًى  ِإْفٌك مُّ ِإالَّ  َهـَذا  َما  َوَقاُلوا 

ِبيٌن﴾: ا َجاَءُهْم ِإْن َهـَذا ِإالَّ ِسْحٌر مُّ ِلْلَحقِّ َلمَّ
وتكذيبهم  وتكبرهم  وغرورهم  كفرهم  حكاية  بعد 
حكاية  في  اآلية  هذه  أخذت  الديانة،  بأصول 
تكذيبهم الرسول-صلى اهللا عليه وسلم-، وتكذيبهم 
الكتاب، والدين الذي جاء به، فهذا كالخالصة لما 
تقدم من كفرهم، وتكذيبهم للرسول-صلى اهللا عليه 
وهذا  عليهم،  اآليات  تالوة  زمن  في  كان  وسلم- 
فيه تعجيب من وقاحتهم، حيث كذبوه في أجدر 
األوقات بتصديقه ألنه وقت ظهور حجة صدقه، 

لكل عاقل متبصر منهم.
ووصفها  القرآن،  آيات  البينات  باآليات  والمراد 
عن  لعجزهم  اهللا  عند  من  أنها  لظهور  بالبينات 
الواضحة  األدلة  من  احتوت  ولما  معارضتها، 
بألفاظها  بينة  فهي  إليه،  تدعو  ما  صدق  على 

ومعانيها.
واتهموا تالي هذا القرآن، وهو الرسول-صلى اهللا 
عليه وسلم- بالكذب، وطعنوا فيه، وأثبتوا له أنه 
يريد أن يصدهم عن دين آبائهم، ليشير بعضهم 
حّمية بعض، ألن آباءهم على سداد فيما يرون، 
ما هو صواب وحكمة، وعبادتهم  إال  يفعلون  وال 
وٕايغار  قومهم،  قلوب  إللهاب  ثابتة،  قديمة 
عليه  اهللا  الرسول-صلى  على  ليتألبوا  صدورهم، 
أنهم طعنوا  بدينهم، كما  تمسكا  وسلم-، ويزدادوا 
في المتلو من القرآن بأنه كذب، وٕافك، ومخترع، 
وأنه ال يعدو أن يكون سحرا مبينا، مع أنه الحق 
البين، والسحر له أسلوبان: أحدهما شعوذة األقوال 
التي ال تفهم، يوهم بها السحرة الناس أنها مناجاة 
لها  أفعال  والثاني  بذلك،  ويسترهبوهم  الجن،  مع 
أسباب خفّية غير ظاهرة بحيل وخّفة أيد تحركها، 
من  لهم  الجن  تمكين  من  أنها  الناس  فيوهمون 
التصرف في الخفيات، فإذا سمعوا القرآن ألحقوه 
ألحقوها  المعجزات  رأوا  وٕاذا  األول،  باألسلوب 
باألسلوب الثاني، وأنه سحر من سمعه يدرك أنه 

سحر، فهو بّين بنفسه عندهم.
-44﴿َوَما آَتْيَناُهم مِّن ُكُتٍب َيْدُرُسوَنَها َوَما َأْرَسْلَنا 

ِإَلْيِهْم َقْبَلَك ِمن نَِّذيٍر﴾:
هذا تعجيب من حالهم وجهالتهم، فهم لم يدركوا ما 
ينالهم من مزايا بمجيء الحق، إذ هيأهم اهللا لهم 
الكتاب،  أوتيت  التي  األمم  عداد  في  يكونوا  ألن 
ويبلغون من العلم مبلغا، إذ لم يسبق لهم أن أتاهم 
كتاب من عند اهللا، أو رسول منه، فيكون معنى 
اآلية: فكيف رفضوا اتباع الرسول، وتلقي القرآن، 
لم  إذ  به،  بهم االغتباط واالفتخار  وكان األجدر 
بما  يفرحوا  أن  شأنهم  فكان  دراسة،  أهل  يكونوا 
لم  أنهم  كما  به،  ويعتصموا  الحق،  من  جاءهم 
يكونوا على هدي وال دين منسوب إلى اهللا تعالى، 
حتى يكون تمسكهم به، معقوال وخشية الوقوع في 
من  التعجيب  والمعنى:  فيه،  فرطوا  إن  الضاللة 

رفضهم الحق، بال مانع يصدهم عنه.
والدراسة: القراءة بتمهل وتفهم، ولم يكن في مدة 
نزول الوحي بمكة عالقة للدعوة اإلسالمية بأهل 
عليه  اهللا  الرسول-صلى  دعاهم  وٕانما  الكتاب، 
وسلم- بالمدينة، ولم يقيد إيتاء الكتاب بقيد، أما 
اإلرسال فهو حاصل، سواء قبلوه أم أعرضوا عنه، 

وقيد بأنه قبله.
-45﴿َوَكذََّب الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَما َبَلُغوا ِمْعَشاَر 

َما آَتْيَناُهْم َفَكذَُّبوا ُرُسِلي َفَكْيَف َكاَن َنِكيِر﴾:
هذا تسلية للرسول-صلى اهللا عليه وسلم-، وتهديد 
قبله، والتهديد  بالرسل  أسوة  له  فإن  للذين كذبوه، 
بتذكيرهم باألمم السالفة التي كذبت رسلها، فسلط 
من  وحضارة  قوة  أشد  وكانوا  عقابه،  عليهم  اهللا 
قريش، وأعظم سطوة منهم، والمعشار هو العشر 

من  عقاب  من  أيسر  فعقابهم  العاشر،  الجزء  أو 
كان قبلهم.

«َفَكْيَف َكاَن َنِكيِر» استفهام مستعمل في التقرير، 
كان  فكيف  قبلهم،  من  الذين  وكذب  والتقدير: 
نكيري على تكذيبهم الرسل، والنكير: اسم لإلنكار، 
الشيء منكرا مكروها، واستعمل في  اعتبار  وهو 
ذلك  أتى  من  على  العقاب  وتسليط  الغضب، 
المنكر، وقام به، والمعنى: فكيف كان عقابي لهم، 
على ما جاءوا به مما أنكره؟ أي كان عقابا عظيما 

على وفق إنكارنا تكذيبهم.
ِللَّـِه  َتُقوُموا  َأن  ِبوَاِحَدٍة  َأِعُظُكم  ِإنََّما  -46﴿ُقْل 
ِجنٍَّة  ِبَصاِحِبُكم مِّن  َما  َتَتَفكَُّروا  ُثمَّ  َوُفرَاَدى  َمْثَنى 

ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر لَُّكم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد﴾:
هذه دعوة لإلنصاف في النظر والتأمل في الحقائق، 
ليتبين لهم خطؤهم فيما ارتكبوه من التعسف في 
تلقي دعوة اإلسالم، وأرشدوا إلى كيفية النظر في 
شأنهم، واالختالء بأنفسهم لمحاسبتها على سلوكها، 
استقصاء لهم في الحجة، وٕانما يوعظ بواحدة تقريبا 
ال  مما  النظر،  لمسالك  وتقريبا  الخالف،  لشقة 
يكلف جهدا ثم يقضون قضاءهم، والوعظ تحذير 
من مكروه وترغيب في المرغوب، في أن يقوموا 
أي يتأهبوا للعمل واالجتهاد، جاعلين عملهم هللا، 
انفراد،  أو  اجتماع  في  الفريقين،  أحد  لمرضاة  ال 
فإن من أهل النظر من ينشط إليه بالمدارسة ما ال 
ينشطه بالخلوة، ومنهم من حاله بعكس ذلك، ألن 
االستعانة أعون على الفهم، بال مغالطة صاحب 
هوى وال بهت، وللسالمة من العوائق الصاّدة عن 
الفكر  تكلف  والتفكر:  واإلنصاف،  الحق  طريق 
للعلم، ثم تعلمون نفي الجنون عن صاحبكم، فإن 
جاء  ما  فإن  نبوته،  في  طعن  هو  الكفر  أصل 
هو  فليس  نظره،  في  أنصف  عاقل  ينكره  ال  به 
بشاعر، وال ساحر، وال مجنون، وهو بين أيديهم 
ال تخفى عنهم خصلة من خصاله، ولكنه التعنت، 
يقول  أن  يستطيع  القرآن ال  آيات  في  تأمل  فمن 
ولكن  ساحر،  من  وال  مجنون،  من  صادر  إنه 
العناد يقود صاحبه إلى حكم الهوى ال إلى حكم 
العقل المنصف، فهو ليس إال نذيرا لهم من عذاب 

اآلخرة، وداع إلى الحق.
ْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم ِإْن َأْجرَِي  -47﴿ُقْل َما َسَأْلُتُكم مِّ

ِإالَّ َعَلى اللَّـِه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد﴾:
في هذه نفي ألن يكون يريد لنفسه نفعا أو أجرا 
على دعوته، وتعليمه وٕارشاده، فليس بشاعر حتى 
ينال جائزة، وال كاهنا لينال حلوانه، وٕاذا كان لي 
أجر فهو لكم فخذوه، وهذه طريقة في التهكم بهم، 
وهم يعلمون أنه ال يسأل أجرا، وٕاذا أعطوه أجرا 
فإن ما  أجرا فال يعطونه،  وٕاذا سألهم  فليستردوه، 
يالقيه من العناء في الدعوة دليل أنه مأمور بذلك 
من اهللا، ال يريد منهم جزاء، فإن أجره ال يكون إال 
نافع على عمل  تعالى، واألجر: عوض  من اهللا 

سواء كان ماال أو غيره.
ُم اْلُغُيوِب﴾: -48﴿ُقْل ِإنَّ َربِّي َيْقِذُف ِباْلَحقِّ َعالَّ

اهللا  من  فالحق  الحق،  بظهور  بينهم  نداء  هذا 
وبتأييد منه، والقذف أطلق هنا على إظهار الحق، 
وفيه  بالحق،  يقذفكم  ربي  إن  والمعنى:  وٕاعالنه، 
تعريض بالتهديد والتخويف من نصر اهللا المؤمنين 
على المشركين، ألن اهللا عالم الغيوب من النوايا، 
وأن الداعي يعلم ذلك فال يجترئ على اهللا بادعاء 

الباطل، فإنه أرسله إليكم بالحق.
َوَما  اْلَباِطُل  ُيْبِدُئ  َوَما  اْلَحقُّ  َجاَء  -49﴿ُقْل 

ُيِعيُد﴾:
الحق  فإذا جاء  القرآن،  بنزول  قد جاء  الحق  إن 
ويذهب  للحق،  موضعه  وترك  الباطل،  انقشع 
الباطل ويضمحل أمره ويزول، وهو معنى زهوق 
الباطل، فال إبداء له وال إعادة، فهو معدوم هالك، 
يقال فالن ما يبدئ وما يعيد أي ال يقول كالما، 

وال يجيب عن كالم غيره.
ِن  -50﴿ُقْل ِإن َضَلْلُت َفِإنََّما َأِضلُّ َعَلى َنْفِسي وَا�
اْهَتَدْيُت َفِبَما ُيوِحي ِإَليَّ َربِّي ِإنَُّه َسِميٌع َقِريٌب﴾:

الباطل وبعد مجيء الحق جاءت هذه  بعد زوال 
وال  مجادلتهم،  جدوى  لقّلة  جدالهم  لترك  اآلية 
يقتضي هذا االستمرار على ترك مجادلتهم، فهذا 

ما يقتضيه المقام، في ظروف معينة، فإذا فرض 
ضاللي فإنما ضاللي على نفسي ال عليكم، ألنهم 
اهتدى  وٕان  إليه،  دعاهم  عما  يقلع  أن  يحاولون 
كان  وٕان  الهدى،  من  ربه  إليه  يوحي  مما  فذلك 
ذلك  كان  وٕانما  الواقع،  في  الحاصل  هو  اهتداؤه 
الفرض في مقام جدالهم، فاهللا يعلم أنه على هدى 
أو ضده، فإنه سميع لما يقوله الفريقان، قريب مما 
يضمرونه فال يخفى عليه شيء، والقرب استعير 

للعلم وٕاحاطته.
-51-53 ﴿َوَلْو َترَى ِإْذ َفزُِعوا َفَال َفْوَت وَُأِخُذوا 
َلُهُم  وََأنَّى  ِبِه  آَمنَّا  َوَقاُلوا   * َقِريٍب  َكاٍن  مَّ ِمن 
َكاٍن َبِعيٍد * َوَقْد َكَفُروا ِبِه ِمن َقْبُل  التََّناُوُش ِمن مَّ

َكاٍن َبِعيٍد﴾: َوَيْقِذُفوَن ِباْلَغْيِب ِمن مَّ
هذا بيان لحالهم عندما يحل بهم الفزع من هول 
مشاهدة ما هددوا به، فلو تراهم، وترى عذابهم، وما 
اعتراهم من فزع وخوف مفاجئ، فأمسكوا لمالقاة 
ما أعّد لهم من العقاب الذي ال يفوت وال خالص 
لهم منه لرأيت عجبا، وهذه األفعال كلها في صيغة 
الماضي، والمقصود بها االستقبال، فإن ما يفعله 
اهللا بهم في المستقبل بمنزلة ما وقع ووجد لتحققه، 
مكان  إلى  يساقون  مقبوضين  مغلوبين  ويؤخذون 
قريب وهو المحشر، ومنه إلى النار، ومعنى قرب 
المكان قربه من جهنم، فال مهلة يجدونها لتأخير 
مصيرهم إلى العذاب، ويقولون حينئذ آمّنا به أي 
بالوعيد الذي كذبوا به من قبل، أو اليوم اآلخر، أو 
القرآن أو النبي-صلى اهللا عليه وسلم- فالضمير 
أن  ظانين  ذلك  كل  على  يعود  ألن  (به) صالح 
إيمانهم حينئذ ينجيهم، لكن أنى لهم ذلك؟ فقد فات 
تناولها  أي  النجاة  تناوش  يريدون  فكأنهم  األوان، 
بسهولة، وهي في مكان بعيد عنهم، وقد كفروا من 
قبل في وقت التمكن منها، ويتكلمون بدون ترّو، 
وال دليل، فيما ال علم لهم به من أمور الغيب أي 
اآلخرة، ويقذفون بالكفر جزافا في مكان بعيد عن 

اآلخرة وهو الدنيا.
ُفِعَل  َكَما  َيْشَتُهوَن  َما  َوَبْيَن  َبْيَنُهْم  -54﴿َوِحيَل 

ِريٍب﴾: ِبَأْشَياِعِهم مِّن َقْبُل ِإنَُّهْم َكاُنوا ِفي َشكٍّ مُّ
أي وحال دفعهم في النار بينهم وبين ما يأملونه، 
بين  العذاب، كما حيل  النجاة من  ويشتهونه من 
إمهالهم حين حل  أمثالهم من بعض األمم وبين 
بهم عذاب الدنيا، مثل فرعون وقومه، وقوم نوح، 
العقاب  بها  حّل  أمة  من  وما  الطوفان  رأوا  حين 
ينفعهم،  فلم  اإليمان،  تمّنت  إال  تستحقه  الذي 
إال قوم يونس، وكذلك يوم الحشر يفعل بهم من 
كان ألصنامهم  وما  النجاة،  وبين  بينهم  الحيلولة 
أن تشفع لهم كما كانوا يعتقدون، وفعل بهم هذا، 
ألنهم كانوا في حياتهم في شك من ذلك اليوم، وما 
وصف لهم من أهواله، كما يمكن أن يكونوا في 
شك من االستجابة لهم، فلما حيل بينهم وبين ما 
يتمنون أصابهم اليأس، واليأس بعد الشك أوقع في 

الحزن واإلحباط من اليأس المتأصل.
والمريب: الموقع في الريب، فوصف الشك بالريب، 
وصف بما هو من ماّدته للمبالغة، كقولهم: ِشْعر 

شاعر، وليل أليل.
يوم  سبأ  السورة:  هذه  تفسير  اختصار  ختمت 
الثالثاء 26 صفر 1439هـ/ 14/11/2017م
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 ø ،ظـــــــــل التطورات الســـــــــائدة فـــــــــي مجال الطـــــــــب بالتحديد
وباســـــــــتعمال أجهزة حديثة، تســـــــــتطيع الحامل أن تعرف 
هل هي تحمـــــــــل أنثى أم ذكرا، وكذا الصحة الجســـــــــمية والعقلية 
للمولود الجديد .. فالردود الفعلية للحامل أو لألسرة ككل تبدأ من 
فترة الحمل وقبل خروج الطفـــــــــل إلى النور، حيث تبدأ المخاوف 
والشكوك تسيطر على األم، بمجرد إخبارها أن ابنها الذي تحمله 
معاق جسميا أو ذهنيا، فتتحسب لمواجهة مشكالت أثناء الوالدة، 
وتتخوف مما إذا ســـــــــتكون الوالدة طبيعية أم ال، وتزداد مخاوف 
األم إلى أن يحين وقت الوالدة، هذا إذا لم تراودها فكرة التخلص 
مـــــــــن هذا الجنين أصال، ألن صدمـــــــــة األم أو الوالدين من جراء 
وجود طفل معاق في األســـــــــرة تأخذ أبعـــــــــادا طويلة المدى، حيث 
اإلرباك والقلق، والتعبير عـــــــــن الصدمة بعبارات عدم التصديق، 
وعدم معرفة كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف، وكيف سيكون 

هذا الطفل، وكيف التصرف معه في كل مجاالت حياته؟.
وقد يوجد من األســـــــــر التي تتبنى هذه الفكرة، وُتســـــــــلم أمرها إلى 
خالق الكون والعالم بما في األرحام، كما يوجد من ينكر أن يكون 
له ابٌن  معاٌق فـــــــــي البيت، فتراهم يعزون األمر لخلل في عملية 
التشخيص، ويبحثـــــــــون خالل هذه الفترة عن مصادر أخرى تثلج 
صدورهم، وتنفي أن ابنهم القادم معاق، ومنهم من يســـــــــلك طريقا 
آخر وهو إجهاض األم من غير تردد أو تفكير سليم، أو الرجوع 

إلى ما شرعه اهللا ...
من الطبيعي، أن تتمنى كلُّ حاِمٍل طفال ســـــــــليما جسديا وعقليا، 
ولكـــــــــن إذا قّدر اهللا، فلتعلم أنه يجـــــــــب عليها أن ال تجعل ضغط 
البيئـــــــــة االجتماعية يأخذ معها منحنى آخر، ألنَّ هناك ســـــــــلوكا 

أسريا يتمثل في إخفاء اإلعاقة واالبن معًا؛ مما ينعكس سلبًا على 
األسرة، التي تعتبر ابنها وصمًة اجتماعية ال تتناسب مع مركزها 

االجتماعي أو مكانتها، أو حتى مع األسرة بحد ذاتها.
والـــــــــرأي الصواب من أجل مواجهة هـــــــــذه الضغوطات والتخفيف 
من حدتها، على األســـــــــرة أن تعلم علـــــــــم اليقين بأن هذا قدر اهللا 
تعالى في خلقه إن كانوا مســـــــــلمين حقـــــــــا، وأن يتقبلوا هذه النتائج 
بصدر رحب، وعوض أن يفكروا في التخلص من الجنين، عليهم 
االجتهاد في إيجاد حلول عملية بالنســـــــــبة لهذا الطفل الذي ليس 
لـــــــــه أي ذنب ... وليس لهم أن يخجلوا من وجود طفل معاق في 
األســـــــــرة، ألن ذلك قضاٌء وقدٌر من اهللا سبحانه وتعالى، وهو مما 
يجب أن نقبل به ونسلم له، وٕان كتمان هذا األمر والتستر عليه، 
ســـــــــيدخل األســـــــــرة في عزلة عن محيطها االجتماعي، وسيفّوت 
عليها االســـــــــتفادة من الكثير من الفـــــــــرص التي يحتاجها أفرادها، 
للتعايش والتواصل السليم، الذي تفرضه علينا طبيعتنا البشرية. 

كمـــــــــا ينبغي عـــــــــدم إلقاء الِحْمل على األم وحدهـــــــــا فقط في تربية 
الطفل المعاق، بل على األسرة كلِّها أن تساهم في ذلك، حيث أن 
المعاق بحاجة لمشاركة كل أفراد األســـــــــرة صغارًا وكبارًا، ليشعر 

بالدمج الكامل.
وعلـــــــــى الدولة أن تضع البرامج والخطط التي تســـــــــهم بفعالية في 
مســـــــــاعدة ذوي االحتياجات الخاصة علـــــــــى االندماج في الحياة 
االجتماعية وذلك عن طريق توفير المدارس المختصة في تعليم 
مختلف فئات المعاقين سواء كانت اإلعاقة بصرية أو سمعية أو 
ذهنيـــــــــة، وتدعيم وتطوير صناعة األطراف الصناعية التي يمكن 
أن تســـــــــاعد كثيرا المعاقين حركيا، كما عليها أن تقدم دعما ماديا 
لألســـــــــر التي تضم بين أفرادها معاقين حتى تتمكن هذه األســـــــــر 

من تحمل عبء العناية بالمعاق والقيام بهذا الواجب في أحســـــــــن 
الظروف.

وعلى المجتمـــــــــع أن يجتهد بدوره في إيجاد األطر والهياكل التي 
تســـــــــهم في التكفل بهذه الفئات نفسيا وصحيا وماديا وتقديم الدعم 
الضروري والمناســـــــــب إلعاقتهم حتى يستكملوا تعليمهم وتكوينهم 
ويصبح بمقدورهم االنخراط في الحياة المهنية، على غرار ما هو 
واقع في البالد األخرى التي تعتبر إنســـــــــانية اإلنسان وتقدس حقه 
في الحياة كيفما كان وضعه الصحي. وال شك أن ضابط اإليمان 
والشـــــــــرع هو الحاكم األمثل في مثل هذه الظروف، وهللا األمر من 

قبل ومن بعد .
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جزائـــــــــري الهوية، كندي الهـــــــــوى. البلد 
األول أنجبـــــــــه، فيما الثاني تلقَّفه ورعاه. 
بين والية ســـــــــطيف بالجزائر حيث ولد 
وترعرع حتى بدايات شبابه، وبين كندا 
التي يستوطنها منذ ثالثة عقود ونصف 
العقـــــــــد، محطتان فاصلتـــــــــان مّر بهما: 
فرنسا واليابان. في فرنسا، حصل على 
درجتي الماجستير والدكتوراه في الكيمياء 
الكهربائيـــــــــة من جامعـــــــــة «بوليتكنيك» 
في مدينـــــــــة غرونوبـــــــــل عامي 1987 
و2001، بعدها نال شهادة التَّأهل في 
الفيزياء وحصل على درجة األســـــــــتاذية 
من جامعة «ســـــــــوربون». في اليابان، 
تابع مسيرته البحثية في «معهد أوساكا 
القومي لألبحاث» لمدة ثالث سنوات، 
وعمل باحثًا زائرًا مـــــــــع وزارة االقتصاد 
الدولي والصناعة من عام 1993 حتى 
1995. هناك اكتسب معرفة وخبرة في 
تصنيع وتكوين المواد المســـــــــتخدمة في 

بطاريات «ليثيوم أيون».
باختصـــــــــار في ســـــــــجل الدكتور زغيب 
550 براءة اختـــــــــراع، و60 ترخيصًا، 
و420 مقالة علمية، و22 دراسة، إما 
أّلفها منفـــــــــردًا أو شارك بها. هو باحث 
علمـــــــــي متخصص في مجـــــــــال الطاقة 
وتخزينها، خطَّ شهرته العلمية والعالمية 
بجدارة. كذلك هو أســـــــــتاذ محاضر في 
جامعة «ميغيـــــــــل» األيقونة األكاديمية 

الكندية والعالمية.
شاٌق ســـــــــرد كامل ســـــــــيرة هـــــــــذا الرجل 
بجميـــــــــع تفاصيلها وتسلســـــــــلها الزمني. 
ربما األيسر التوقف عند آخر إنجازاته 
العلميـــــــــة بـــــــــدءًا مـــــــــن يونيـــــــــو/ حزيران 
الماضي، حين عينته حكومة مقاطعة 
كيبيبك مستشارًا استراتيجيًا في مؤسسة  
«كيبيك أنفيستيسمون» ضمن مساعيها 
الجديدة لجلب االســـــــــتثمارات إلى تلك 
المقاطعـــــــــة، الســـــــــيما االســـــــــتثمار في 
صناعة البطاريات الصلبة للســـــــــيارات 

الكهربائية. 

الصدق هـــــــــو اعتقاد الحق ومطابقة 
ما تقـــــــــول للواقع، مجاالتـــــــــه كثيرة؛ 
الصـــــــــدق مع اهللا، مـــــــــع الناس، مع 
النفس، فالمربون الذين يريدون البناء 
على األســـــــــس السليمة يجب عليهم 
تقريـــــــــب كل ما يثبت هذه الفضيلة، 
فهي بمثابة الجســـــــــر الموصل إلى 
الحياة المثلى، فعلى األولياء تحمل 
األمانـــــــــة بصدق والتثبـــــــــت في كل 
ما يغرس فـــــــــي األبناء من شمائل، 
يمكـــــــــن للتربية لعب دور من خالل 
تنشئتهم علـــــــــى التوازن بين حقوقهم 
وواجباتهم في ســـــــــائل مراحل نموهم 
الطريق  إلى  البريئة  بأيديهم  واألخذ 
الصحيح وٕاعدادهم لخوض معركة 

الحياة.
التنشئـــــــــة  أســـــــــاس  هـــــــــو  البيـــــــــت 
االجتماعية األولـــــــــى، حيث ينمو 
الطفل ويتطـــــــــور تدريجيا أخذا في 
والتنوع،  والتخصيـــــــــص  التمييـــــــــز 
الخصال  مـــــــــن  وغيره  فالصـــــــــدق 
األخرى سلوك يكتسبه الطفل من 
األبوين، فـــــــــإذا حضنته في البيت 
المدرسة وخارج  جيدا تضمنه في 

البيت مع األصدقاء وكذا الزيارات 
العائلية، لذا عليك أن تعي دورك 
المنوط بك من خالل تفحص كل 
ما تقوم به مـــــــــن أفعال وأقوال، قد 
يكـــــــــون األبناء ضحيـــــــــة تصرفات 
تربويـــــــــة غير صائبـــــــــة، ما يؤدي 
إلى نتيجة عكســـــــــية، الصدق هو 
أحد ركائز البناء الثقافي الســـــــــليم 
وأرقى مراتب األخالق . قال عبد 
الملك بـــــــــن مـــــــــروان حرصا على 
تربية ابنائه تربية إسالمية خالصة 
لمعلـــــــــم أوالده ((علمهـــــــــم الصدق 
كما تعلمهم القرآن)) مجلة القبس 
أفريـــــــــل 1966، إنه التزام بأخالق 
هذه األمة فـــــــــي المتابعة والتوجيه 
بمـــــــــا يطلبه كتـــــــــاب ربنا عز وجل  
وســـــــــنة نبينا الشريفة للتحلي بالقيم 
األخالقيـــــــــة الراقيـــــــــة، حتى يتطلع 
المربـــــــــون لما لهذا الخلق من رفعة 
التربية  في إظهار معالـــــــــم طريق 
الصدق  علـــــــــى  القائمة  الرشيـــــــــدة 
والفهم وٕابـــــــــراز قيمة المعنى لجيل 

يميز بين هذا وذاك.
للعلم إنـــــــــه قد تختلـــــــــف التوجيهات 
بحســـــــــب الســـــــــن، لكن عموما فهي 
قيمـــــــــة رفيعة يجب تثبيتها حســـــــــب 
كل المراحـــــــــل العمريـــــــــة من خالل 
إنشاء بيئة خاليـــــــــة من آفة الكذب، 
مع تجنـــــــــب المواقـــــــــف التي تشجع 
على عدم الصدق ولو مزاحا، فهذا 
يســـــــــيء لصاحبه ويهز من صورته 
أمام اآلخرين قـــــــــال تعالى:{....فلو 

صدقـــــــــوا اهللا لكان خيرا لهم }[محمد 
آية 21].

فاغـــــــــرس فـــــــــي األبنـــــــــاء الصراحة 
والصـــــــــدق والبعـــــــــد عـــــــــن الغموض 
الوضع وعالجه  وتـــــــــدارك  وااللتواء 

من خالل ما يلي:
1/ دوافع الكـــــــــذب: كثيرة ومتنوعة 

نذكر منها البعض.
ا/  كثرة القمع ليحصل الطفل على 

العطف، واالفالت من العقاب.
ب/  جلب االنتباه خوفا من فقدانه 

امتياز ال يحصل عليه.  
ج/ الكـــــــــذب نتيجة خوفـــــــــه من أال 
يحصل على درجات عالية ترضي 

األولياء.
د/ تحميـــــــــل الطفل فوق جهده تجبره 
على اتخاذ الكذب كوســـــــــيلة ويتخذه 

جزءا من حياته.
2 / القدوة: األطفال يتعلمون بشكل 

أفضل عن طريق القدوة .
ا / االلتـــــــــزام بالوعـــــــــود، حيث تفي 
بما تعد به األبناء وٕاذا لم تســـــــــتطع 
اعطي مبررا مشروعا، فالتبرير غير 

الصادق ال يبرر لك ما تريد .
ب/ العدل بين األبناء في المعاملة 
من خالل تجديـــــــــد الثقة بينك وبين 
أبنائك، من حكم اإلمام سيدنا علي 
رضـــــــــي اهللا عنـــــــــه (( الصدق أخو 

العدل )).
ج/ تشخيـــــــــص الصفـــــــــة الذميمـــــــــة 
وتحويلهـــــــــا إلى حميـــــــــدة من خالل 

معالجة الكذب بخصلة الصدق .

د/ مخالفة مـــــــــا تأمر به، وذلك من 
خالل قولك ألحد أبنائك قل للسائل 
عني أنني غيـــــــــر موجود وأنت في 
البيت، هذه الظاهرة تضعك أمامهم 

غير صادق.
3/ التشجيـــــــــع وثمراتـــــــــه: األبناء لن 
يفلحـــــــــوا إذا ترعرعـــــــــوا في أحضان 

ضغوطات أسرية هشة. 
ا/ زرع الطمأنينـــــــــة وٕاشاعة جو من 
الثقة في األسرة تساعد األبناء على 
تصحيح أخطائهم من خالل  وسائل 
التربية المشروعـــــــــة، مناقشة إشارة، 

مالحظة، معاملة، أسوة، قصة. 
ب/ طمئـــــــــن الطفـــــــــل إذا اعتـــــــــرف 
بالحقيقة بتخصيص مكافئة له جراء 

ذلك.
ج/ االبتعاد عن األســـــــــلوب البذيء 
في التربية وعدم التشتيت باألساليب 
السلبية، وردة الفعل القاسية بمجرد 
اكتشاف أكاذيبهم، باعتماد الحكمة 

والتعقل.
د/ ال تحـــــــــرج الطفل بما يشكك في 
صدقه، تلقين األطفـــــــــال أن عاقبة 
الكذب سلبية، وميزة الصدق إيجابية 
من خالل ثـــــــــواب الصدقين وعظمة 

المنزلة.
نقل اإلمام الماوردي رحمه اهللا في 

أدبه عن أحد الشعراء قوله.
عود لسانك قول الصدق تحظ به... 

إن اللسان  لما عودت معتاد.
موكل بتقاضي ما سننت له... في 

الخير والشر فانظر كيف ترتاد.

÷Ü������������ñ€a@Û‹«@ıb�����‰i˛a@Ú����Óiäm
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

—����Ó�����ç@Ú���������Ì¸Î
Ú��������flb��»€a@ÊÎ˚������í€aÎ@·���Ó��ƒ�‰��n€a@Ú���������ÌäÌÜfl

‚b�������»€a@·����Ó��ƒ‰n€a@Ú����������z‹ñfl
pb�������Ó��»�‡�¶aÎ@pb����ib��Ç��n��„�a@k����n�ÿfl

21O1@Z·�����”â
Ú���Ó��ˆ¸Î@Ú��Ó��»��∫@è���Óçd���ni@|���Ìäñn€a@›����Óvém@›���ïÎ
طبقا ألحكام القانون رقم 12 / 06 املؤرخ في 18 صفر عام 1433 املوافق لـ 12 / 01 / 2012 املتعلق باجلمعيات.

مت اليوم 12 / جانفي 2021 تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس اجلمعية الوالئية املسماة:
H@—�����Ó���ç@Ú����Ì¸Ï€@Â����ÌãÏ���»‡�€aÎ@Êb����üäé€a@Ú�����Ìb«ä€@›���fl˛a@Òä���Áã@Ú�����Ó»∫I

املسجلة حتت رقم: 4971 بتاريخ:
ــطيف س ــاب  الهض  A  01 ــارة  عم  05 ــم  رق ــل  مح  FAAD ــكن  مس  300 ــي  ح ـــ:  ب ــا  مقره ــن  الكائ

 يترأسها السيد (ة): كراش محمد األمني 
تاريخ ومكان االزدياد: 02 /07 / 1985 سطيف

املقيم (ة) بـ: حي 95 مسكن عمارة F 08 رقم 655 شوف الكداد سطيف.

مالحظة: عهدة املكتب 05 سنوات ابتداء من تاريخ 19 جانفي 2021 طبقا للقانون األساسي للجمعية.

‚2021O�Á1442@‚b»€@Bıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@Òäÿ–flB@âÎÜï
ــام قليلة  ــذ أي ــدرت من ص
العلماء  ــة  جمعي مفكرة 
ــلمني اجلزائريني لعام  املس
ــة  ــي حلّ ف 1442ه/2021م، 
ــوت معلومات  ــيبة ح قش
تاريخ  ــة عن  تاريخية هام
ــذ  من ــاء  العلم ــة  جمعي

نشأتها وإلى يومنا هذا. 
للطلب واالستعالم يرجى 
ــة  ــر اجلمعي ــال مبق االتص
ــام  ــى األرق ــال عل أو االتص

التالية:
021495267
021233373

 اإلجابة الصحيحة 

 ترسل القسيمة عن 
طريق البريد  العادي 

للعنوان التالي:

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

اجلزائر العاصمة
ص.ب : 06  حسني داي
 اجلزائر العاصمة
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îb„ä”@âÎÜ”@Nc@Z@ÖaÜ«g@Âfl

فـــــــــي جـــــــــو احتفالـــــــــي بهيج 
افتتحت شعبة تقرت مقرأتها 
الســـــــــابعة وذلك يوم السبت 
2021صباحا  16جانفـــــــــي 
بحضور أطر الجمعية وعدد 

من الضيوف.
ويأتي هذا الجهد اســـــــــتمرارا 

لمـــــــــا تقوم شعبـــــــــة تقرت في 
الكريم  بالقـــــــــرآن  االهتمـــــــــام 
وعلومه، حيث دأبت الشعبة 
العديد من  تخريـــــــــج  علـــــــــى 
تعالى  اهللا  لكتـــــــــاب  الحفظة 

سنويا.
وتأتي مقرأة الطالب حشاني 

إلـــــــــى  األبيـــــــــض لتضـــــــــاف 
المدارس التي فتحتها شعبة 

تقرت.
والمدارس والمنتديات القرآنية 
العلماء  لجمعيـــــــــة  التابعـــــــــة 
الجزائريين (شعبة  المسلمين 

تقرت) هي:
1. مقـــــــــرأة اإلمام نافع بحي 
الشهداء - صيف 1434هـ 
إبراهيم  الحاج  2. مدرســـــــــة 
الشاهد رحمه اهللا بحي خزان 

الماء - محرم 1436 هـ
3. المنتدى القرآني الطالب 
حســـــــــين السنوسي رحمه اهللا 
بحـــــــــي الرمال فـــــــــي 3رجب 

1438 هـ

مباركة  القرآني  المنتدى   .4
بنت حميدة عنانو رحمها اهللا 
بحي الرياض - 19 جمادى 

األولى 1440 هـ
القرآنـــــــــي  المنتـــــــــدى   .5
بحي  بوقفة  حســـــــــين  الحاج 

الرمال(3)
القرآنـــــــــي  المنتـــــــــدى   .6
المستقبل  بحي  «األفاضل» 
الجنوبي ربيع األنور 1441 

هجرية. 
الطالب حشاني  7. مقـــــــــرأة 
األبيـــــــــض رحمـــــــــه اهللا بحي 
 03 الشمالـــــــــي  المســـــــــتقبل 
 1442 اآلخـــــــــرة  جمـــــــــادى 

هجرية (2021/1/16).

·���������Ìäÿ€a@Êeä����‘‹€@ÒÜ�����ÌÜu@Òcä���‘fl@|����nn–m@pä�����‘m@Ú����j»ë

b�����Ó„eä”@bÌÖb„@|nn–m@Ú��ib‰«@Ú���Ì¸Ïi@Ô���„Ïj€a@Ú���ÌÜ‹i@Ú����j»ë@

احتضـــــــــن مركـــــــــز  الشهـــــــــاب  للبحوث  
والدراســـــــــات التابـــــــــع لجمعيـــــــــة العلماء 
المســـــــــلمين الجزائريين بســـــــــطيف مساء 
الســـــــــبت 16 جانفـــــــــي فعاليـــــــــات الندوة 
المعرفية الفكرية والسياسية والتي نشطها 
البروفيســـــــــور حمـــــــــود صالحي  كالمن 
عميد جامعة كاليفورنيا للعلوم السياسية 
والبروفيسور الخير قشي استاذ القانون 
الدولي رئيس جامعة سطيف 2 بحضور 
نخبة من االساتذة والدكاترة واالكاديميين 

من جامعتي سطيف وباتنة.
إذ تمحور النقاش في االوضاع الراهنة 

في أمريكـــــــــا مع انهزام ترامـــــــــب في االنتخابـــــــــات وفوز بايدن 
وانعكاســـــــــات ذلك على المنطقة وأيضا القضايا المرتبطة منها 
ال سيما القضية  الفلسطينية  والصحراوية ومستقبل التطبيع.

ليفتح المجال بعد ذلك للنقاش والحوار وتبادل األفكار والرؤى 
في جو اكاديمي نخبوي بامتياز.

* فاروق. ر
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تشّرف نهاية األسبوع الماضي نادي الشيخ نذيرحمودي رحمه اهللا 
بوالية تندوف بإســـــــــتضافة األخصائية النفسانية: شقار أسماء في 
يوم تكويني خاص بالمربيات تنـــــــــاول مواضيع شتى تتعلق بطرق 

التعامل مع الطفل.
وتدخـــــــــل هذه الندوة ضمن البرنامـــــــــج التكويني الذي تقوم به شعب 
جمعيـــــــــة العلماء حيث يعتبر التكوين عامال أساســـــــــيا يرافق جهود 

الشعب لتجسيد رسالة الجمعية في المجتمع.

Z—Ó�éi@ıb‡‹»€a@ÚÓ»‡¶@…ibn€a@lbËí€a@å◊ä��fl
J@Ô„br€a@È�8Ïfl@|nn–Ì@fiÏ‘»€a@ÚÁå��„@Öb„

نزهـــــــــة  نـــــــــادي 
االدبي  العقـــــــــول 
لمركز  الفكـــــــــري 
يفتتح  الشهـــــــــاب 
الثاني  موســـــــــمه 
دراســـــــــة  مـــــــــن 
وقـــــــــراءة مختلف 
عناويـــــــــن الكتب 

واإلصـــــــــدارات باللغات العربية الفرنســـــــــية و االنجليزية، حيث كان 
الموعد هذا االســـــــــبوع مع دراسة نقدية لرواية جسور الموتى لكاتبها 
الدكتور علي حليتيم و من تنشيط البروفيسور عبد المالك بومنجل 

ومشاركة اعضاء النادي .
حيث وعلى مدار ساعتين من الزمن قام الحضور بدراسة تحليلية 
نقدية أدبية مميزة للرواية و مختلف فصولها وعناوينها وٕاسقاطاتها 
على الواقع المعاش قبـــــــــل ان يتم فتح باب النقاش وتبادل األفكار 
وســـــــــط ترحيب كبير من الحضور الذي أكد أهمية هذه الجلســـــــــات 

النوعية والفكرية. 
للتذكيـــــــــر نادي نزهة العقول هو ناد أدبي فكري يضم مجموعة من 
األســـــــــاتذة و األطباء يلتقون دوريا لدراسة وقراءة كتب في مجاالت 
و مشارب متنوعة يجتمعون في رحاب جمعية العلماء المســـــــــلمين 

بسطيف.
*فاروق رايس

Òäñn´@âbjÅc

تم يوم السبت 16 يناير 2021 افتتاح 
مقر فرع الســـــــــرول التابع لشعبة جمعية 
العلمـــــــــاء المســـــــــلمين الجزائريين لبلدية 
البوني بعنابة وقد أشرف على االفتتاح 
الشيخ محمد نجيب النوي عضو الهيئة 
العليـــــــــا للجمعية وعضو  االســـــــــتشارية 
مجلسها الوطني وبحضور ممثلين عن 
المكتب الوالئـــــــــي وكل أعضاء المكتب 
البلدي للبوني ورؤســـــــــاء عدة جمعيات 

ناشطة بالحي.
وســـــــــيقام بهذا المقر الجديد الواقع بحي 
الســـــــــرول (في طريق محـــــــــور الدوران 

مقابل مسجد أبي بكر الصديق):

- تحفيظ وتعليـــــــــم القرآن الكريم لجميع 
الفئات واألعمار.

- دروس محو األمية.

- دروس الدعم ألبنائنا وبناتنا.
- تعليـــــــــم مختلف الحـــــــــرف والصنائع 

للنساء والفتيات.

اســـــــــتقبل صبيحة االثنين 
18جانفي2021 الســـــــــيد 
مديـــــــــر الشـــــــــؤون الدينية 
واألوقـــــــــاف لوالية الشلف 
حجاج  الحـــــــــاج  الفاضل 
العلماء  جمعية  من  وفدا 

الجزائرييـــــــــن  المســـــــــلمين 
ضم أعضاء من الشعبة 
الوطني  الوالئية والمكتب 
وكان ضمن الوفد الحاج 
محمـــــــــد بوعبيـــــــــدة أحـــــــــد 
التحرير  حرب  مجاهدي 

حيث كـــــــــان مختصا في 
المتفجرات بأقصى الغرب 
ايضا  وهـــــــــو  الجزائـــــــــري 
مـــــــــن الذين درســـــــــوا مدة 
عبد  الشيخ  بمعهد  وجيزة 
بوالية  باديس  بن  الحميد 

قســـــــــنطينة، ومـــــــــن الذين 
كانوا في الوفد الذي زار 
فلســـــــــطين المحتلة بمعية 
الشيخ قـــــــــدور قرناش من 
والية الشلـــــــــف في إطار 
القوافل التي كانت ترسلها 
جمعيـــــــــة العلماء إلى غزة 
وقد  اإلغاثة،  لجنة  باسم 
المدير  الســـــــــيد  احتفـــــــــى 
بالوفد الزائر معتبرا جهود 
واحدة  والمديرية  الجمعية 
والوطن  الدين  في خدمة 
والحفـــــــــاظ على المرجعية 
الدينية للجزائر، كما فرح 
الســـــــــيد المدير بان وفقه 
اهللا تعالـــــــــى للقاء الفاضل 

المجاهد محمد بوعبيدة.

@Òä �u˚Ωa@ÖaÏ‰€a@Û‹«@b„ÎâÏ◊@âbqe
Z@ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@k» �í€

مـــــــــن المعروف أن جمعية العلمـــــــــاء تربوية إصالحية يقتضي 
منهجهـــــــــا االهتمام بالجانب التربـــــــــوي والتعليمي ، وبحكم هذه 
عب على المســـــــــتوى الوطنـــــــــي في توفير  الرســـــــــالة تجتهد الشُّ
عقـــــــــارات ألداء هذه الرســـــــــالة، وتتنوع صيغة اســـــــــتغالل هذه 
العقارات فمنها ما هو ملك للجمعية تحصلت عليه عن طريق 
الهبـــــــــة أو الشراء ، ومنها ما هـــــــــو بصيغة اإلعارة أو رخصة 
االســـــــــتغالل، ولكن هناك الكثير من العقارات التي تنشط فيها 

ُشعب جمعية العلماء في مجال التربية بصيغة. التأجير.
وفي الغالب العقارات التي تؤّجرها ُشعب جمعية العلماء يكون 
الدفع ألصحابها بصيغة الدفع المســـــــــبق لسنة أو أكثر، ولكن 
خالل الســـــــــنة الماضية تم غلق النـــــــــوادي والمدارس ما يقارب 

السنة (من 12مارس إلى 04 نوفمب)
وأجـــــــــرة الكراء قدم تم دفعها، مما جعل غالبية الّشعب تقع في 
إشكال مـــــــــع المؤجرين، إذ لم يقبل المؤجـــــــــرون إعادة المبلغ 
المدفـــــــــوع وال حتى قبول التعويض بأشهر أخرى من الســـــــــنة 
الدراسية الجديدة، واألمثلة كثيرة في هذا السياق، حيث هناك 
شعبـــــــــة أّجرت مقرا بمبلغ خمســـــــــة ماليين ســـــــــنتيم  من الفاتح 
جانفي2020 إلى الفاتح جانفـــــــــي 2021، وقد دفعت إيجار 
ســـــــــنة كاملة،وما استغلت العقار إال شهرين ونصف شهر وتم 

الغلق بسبب وباء كورونا.
فتضحيات ُشعب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لصالح 
رســـــــــالة الجمعية كبيرة لمن يقّدرها، وقد صدق الشيخ الطاهر 

عِبها. آيت علجت، إذ يقول: جمعية العلماء قوية بشُّ
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<>دور التسامح في أمن واستقرار 
عنوان  هذا  كان  المجتمع>>؛ 
المؤتمر االفتراضي الذي نظمه قسم 
بجامعة  اإللهيات  وقسم  العربية، 
الهند؛ ورعاية  بدولة  (كلكتا)  عالية 
السيد مدير المؤتمر الدكتور شميم 
أختر القاسمي رئيس قسم اإللهيات 
ونائب  عالية،  بجامعة  اإلسالمية 
محمد  الدكتور  الجامعة  رئيس 
علي، وٕاشراف الدكتور مير رضاء 
اإلنسانية  العلوم  كلية  عميد  الكريم 
شرف  وضيف  اللغوية،  والدراسات 
المؤتمر السيد نور السالم  المسجل 
يومي  خالل  وذلك  عالية،  بجامعة 
19و20 يناير 2021م حيث ُعقدت 
أربع منصات علمية افتراضية (عن 
بعد)، إذ ُقدمت أكثر من 25 ورقة 
بحثية من ِقبل أساتذة جامعيين من 
الهند وبعض الدول األجنبية، وقّدم 
الباحثون أوراقهم العلمية بأربع لغات 
واألردية  والبنغالية  اإلنجليزية  هي 
إلى جانب اللغة العربية في الجلسة 
مهمة  توّلى  وقد  واألخيرة،  الرابعة 
إدارة هذه الجلسات كل من الدكتور 
صابر نواس مدير أكاديمية التميز 
بالهند، والذي ُيعزى له الفضل في 
إعداد الكثير من المؤتمرات العلمية 
رئيس  الرحمن  سعيد  والدكتور 
عالية  بجامعة  العربية  اللغة  قسم 
جهده  قصارى  بذل  والذي  بالهند، 
في اإلشراف كذلك على العديد من 
الندوات وٕادارة الجلسات بكل اقتدار 
الدول، حيث  الهند وغيرها من  في 
استهل الدكتور سعيد الرحمن كلمته 
نجاح  على  بالثناء  اللقاء  هذا  في 
بالمؤتمرين،  والترحيب  المؤتمر 
مهد  وأنها  تاريخيا  بدولته  وأشاد 
الديني  التعدد  وأرض  التسامح 
واالنفتاح الثقافي المتنوع، وأنها رغم 
تعدد الديانات بها إال أن الهند كان 
يعيش في أمن وأمان ونشر الحّب 
والخير والسالم، كما حّث على أن 
الفكرية  المؤتمرات  هذه  مثل  إقامة 
ضروري لمحارب العنف والتطرف، 
لغة محترمة  الهند  في  العربية  وأن 
الحّب  منافذ  عن  البحث  وأداة 

والتسامح والخير والسالم.
الدكتور  العراقي  الباحث  قّدم  كما 
العلوم  أستاذ  الفالحي  علي  أحمد 
ورقة  الفلوجة  بجامعة  اإلسالمية 
محاضرته  خالل  من  بحثية 
حياة  منهج  <>اإلسالم  الموسومة: 
ووسطية واعتدال>>، حيث ضرب 
األحاديث  في  الشواهد  من  العديد 
حياة  كمنهج  اإلسالم  عن  النبوية 
اآلخر  قبول  منهج  وأنه  واعتدال، 
واحترام الحقوق والنظام، كما تطرق 
اإلنسانية  الجوانب  بعض  إلى 
كانت  التي  والمعامالتية  والتربوية 
اإلسالم  انتشار  في  قويا  سببا 

وانتصاره في الفتوحات.
الجزائرية  الباحثة  قّدمت  كما     
أستاذة  دويدة  نفيسة  الدكتورة 
ببوزريعة  لألساتذة  العليا  بالمدرسة 
عنوانها:  بحثية  ورقة  بالجزائر 
مواجهة  في  الوسطية  <>دور 

واالسالموفوبيا>>  الديني  التطرف 
في  بحثها  إشكالية  حددت  حيث 
التطرف  لظاهرة  تفسيرية  مقاربة 
وكيف  باإلسالموفوبيا،  وارتباطها 
أن الفكر الوسطي يؤدي دورا مهما 
الظواهر،  هذه  مثل  معالجة  في 
إلى  البحثية  ورقتها  قسمت  حيث 
المدخل  هي  أساسية  عوامل  ثالثة 
التطرف  ُيعّرف  الذي  المفاهيمي 
في  والوسطية  واإلسالموفوبيا 
كيفية  الباحثة  تناولت  ثم  اإلسالم، 
الدول  إلى  اإلسالموفوبيا  وصول 
العربية واإلسالمية، وأنهت مداخلتها 
هذه  مواجهة  في  الوسطية  بدور 

الظاهرة.
الدكتور  الجزائري  الباحث  قّدم  وقد 
عاشور توامة أستاذ النقد المعاصر 
بالمدرسة العليا لألساتذة الفريق أحمد 
بحثية  ورقة  ببوسعادة  صالح  قايد 

<>األدوار  بعنوان: 
في  اإلصالحية 
ترسيخ قيم التسامح 
إكراهات  ونبذ 
أهم  من  العنف>> 
ما جاء فيها:« ُتشّكل 
اإلصالحية  األدوار 
أهدافا  للمجتمعات 
هامة  استراتيجية 
ظاهرة  مواجهة  في 
والغلو  العنف 
انطالقا  والتطرف 
استشعار  من 
الكلمة  مسؤولية 
أن  ذلك  وأمانتها، 
الحقيقي  المواطن 
مسؤول  المثقف 
لنفسه  ُينتج  ما  إزاء 
ومن  ومجتمعه، 
مسؤولياته  جملة 
الدور  ذلك 
المنوط  الطالئعي 
ثقافة  نشر  في  به 
والتسامح  الحّب 
واألمان بين الناس، 
على  والعمل 
اإليجابي  التغيير 
األفراد  حياة  في 
والمجتمعات، وٕاعداد 

التحديات  لمواجهة  المجتمع  أفراد 
وٕاسهام  والُمستقبلية،  الُمعاصرة 
العنف  مواجهة  في  األدب–مثال- 
ليس بدعًا، فتاريخ اآلداب هو تاريخ 
النبيلة  اإلنسانية  القيم  عن  البحث 
والتعايش  واألمن  الحرية  ومنافذ 
السلمي، وهو تاريخ التصدي للعنف 

بكل أشكاله المختلفة ومظاهره. 
وقد بات من الضروري تأصيل دور 
نجاعة  األكثر  باعتباره  التسامح 
في تربية نفوسنا وتهذيبها، وحملها 
العنف  نزعة  من  التخلص  على 
واألدب  وسلوكا،  قوال  والتطرف 
بصورة عامة كفيل بتهّذيب الطبيعة 
البشرية التي هي في األصل أقرب 
التسامح  قيم  أنبل  ومن  للحيوانية، 
وأخيه  اإلنسان  بين  االعتذار  ثقافة 
اإلنسان، وحتى لهذا الحيوان الذي 
التي  العقل  بنعمة  عنه  اهللا  مّيزنا 
إلى  الراهن  عصرنا  في  تحّولت 
نقمة، حيث إن اإلنسان صار أكثر 

انحطاطًا من معظم الحيوانات«.
   كما قّسم الباحث د.عاشور توامة 
مباحث  أربعة  إلى  البحثية  ورقته 
التسامح  وهي:  أال  مهمة  جد 
اإلسالمية،  العربية  الحضارة  سمة 

الغربي  الفكر  في  والتسامح 
الحديث، والتسامح في الفكر العربي 
األدب  دور  عن  فضال  المعاصر، 
العنف،  ونبذ  التسامح  ترسيخ  في 
التسامح  أدب  على  الديني  واألثر 
التسامح  وأثر  المعاصر  الفكر  في 

في األدب والمجتمع عموما. 
نوري  زينب  العراقية  الدكتورة  أما 
هاشم المدرسة بكلية الفنون الجميلة 
مداخلتها  كانت  فقد  بالبصرة 
بعنوان: <>األديان وثقافة التعايش 
بدور  نّوهت  حيث  السلمي>>، 
في  التعايش  ثقافة  ونشر  األديان 
وتفتعل  الصراعات  فيه  تشتد  عالم 
سبيل  التسامح  وأن  األزمات،  فيه 
سّلطت  كما  التعايش،  هذا  إلى 
التسامح  بعض صور  عن  الضوء 
الرسالة  السماوية، وأن  األديان  في 
المحمدية نموذج لحوار الحضارات، 

كما تطرقت إلى وصايا اإلمام علي 
بن أبي طالب-كرم اهللا وجهه- في 
نهج البالغة، واحترام الحقوق وقبول 
من  العادل  الحاكم  وشروط  اآلخر 
النخعي  لمالك األشتر  خالل كتابه 
لما وّاله على مصر، وتناولت بعض 
مظاهر العنف والتعصب في العالم 
العربي واإلسالمي، وكيفية امتطاء 
التفرقة  في  الديني  التطرف  صهوة 
وٕاحداث الفتن ورفض قبول اآلخر، 
واالستعانة بالتدخل الخارجي لتدمير 
النسيج المجتمعي واستالب خيرات 

واقتصاد الدول.
من  لغزيزر  فؤاد  الدكتور  أما     
العالقات  منتدى  رئيس  المغرب 
فقد  بفأس،  األسيوية  المغربية 
الموسوم:  موضوعه  في  تطرق 
<>صور وظواهر التعايش السلمي 
تجربة خاصة  اإلسالم>> عن  في 
عن  بحثه  في  تايالند  في  خاضها 
السلمي  والتعايش  الحوار  مظاهر 
بين  وبخاصة  أسيا؛  شرق  جنوب 
ثالث  في  والبوذيين  المسلمين 
واليات مسلمة جنوب تايالند، حيث 
عاين حرية المعتقد واحترام العادات 
والتقاليد وحسن الجوار وٕاجابة الدعوة 

المسلمين،  بغير  اإلسالم  ورحمة 
بين  والمساعدات  الزيارات  وتبادل 
المسلمين والبوذيين وفض الخالفات، 
للتعليم  التيالندية  الحكومة  ودعم 
الثقافي،  التعدد  وتعزيز  اإلسالمي 
الخالفات  وتذويب  المنافع  وتبادل 
اإلسالمية  المناسبات  وٕاحياء 
وترجمة  النبوي،  بالمولد  كاالحتفاء 
معاني القرآن بالتيالندية وتعزيز روح 

الوسطية في المعامالت العامة.
الجزائرية  والمبدعة  األديبة  أما     
لها  كان  فقد  بنور  عائشة  األستاذة 
تدخلها  خالل  في  متميز  حضور 
أثرت  حيث  العلمية،  الجلسة  ختام 
األدب  حول  قّيمة  برؤية  المؤتمر 
بين  والمحبة  التسامح  لقيم  وٕارسائه 
في  قصر  هل  الواحد  الوطن  أبناء 

ذلك أم ال؟
عن  نتج  «أنه   : ارتأت  حيث 
بفعل  المتطرف  الشمولي  الفكر 
المختلفة،  العالمية  التحوالت 
التي انعكست على منطقة الدول 
العربية خاصة أدى إلى زعزعة 
لدى  والنفسي  األمني  االستقرار 
ومؤسسات  والمجتمعات  األفراد 

هذه الدول. 
   والفرد ليس بمنأى عن هذه 
يعيش  فهو  والتغيرات  التوترات 
الروحي،  االغتراب  من  حالة 
والهروب من واقعه المؤلم محاوال 
البحث عن منافذ الحّب واألمان 
التي تثير وجدانه وعواطفه دون 
ُيلبي  وبالتالي  ضيق،  أو  ملل 
عن  والفكرية  النفسية  رغباته 
طريق البحث عن ُمتعة التخّيل، 
خالل  من  الطرح  في  والصدق 
ما  مع  والتفاعل  األدبية  كتابته 
يكتب وُيثار من قضايا الراهن، 
وبالتالي استطاع  األدب إرساء 
العنف  تنبذ  نبيلة  إنسانية  قيم 
أفرغت من الحياة العامة وبعثها 
إبداعية،  كتابات  في  جديد  من 
تمرير  المستطاع  قدر  محاولة 
خطاب التسامح، نظرا لمتغيرات 
لم  حيث  السوسيولوجي،  الواقع 
على  منغلقة  الكتابات  هذه  تعد 
في  تصبُّ  أصبحت  بل  الذات 
وتمدُّ  اإلنسانية  الحضارة  روافد 
بين  والتعاون  التواصل  جسور 
معالم  وترسم  الثقافات،  مختلف 
وقيم اجتماعية وٕانسانية من منطلق 
وعلى  المجتمعية،  الخصوصية 
األدب أن يرسخ قّيم التسامح وقبول 
اآلخر  فوبيا  مفهوم  وتكسير  اآلخر 
اآلن»،  العالم  يواجهه  لما  نظرا 
بنور–  عائشة  األديبة  تضيف 
مخاوفنا  نواجه  أن  «علينا  كذلك: 
المحلي  الثقافي  موروثنا  بتسويق 
الذي أصبح  التطرف  لمجابهة هذا 

يدمر المجتمعات بصفة عامة».
جد  نتائج  إلى  المؤتمر  وخلص 
مهمة كان قد تناول الدكتور سعيد 
الرحمن بعضا منها؛ لعل أهمها أن 
اإلسالم دين عالمي كوني في نشر 
يحترم  دين  وأنه  ومبادئه،  تعاليمه 
األديان األخرى، ويحث على األخوة 
والتسامح، وأن المسلم يّتبع ما جاء 
في القرآن الكريم والسّنة النبوية في 
معامالته مع غير المسلمين، وفي 
الرحمن  عبيد  األستاذ  قّدم  األخير 
الباحث بقسم اللغة العربية بجامعة 
عالية كلمة شكر للباحثين المشاركين 
في المؤتمر على أمل تجديد اللقاء 

في مؤتمر علمي آخر.

…���‡nv‡�€a@âaä����‘nça@Ú����‡Ó�m@|����flbén€a
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أهدي إلى ( إسراء) فيض عطائي 
وأضم شوقا طلعة الحسناء   

سحر الطفولة مشرق في مهدها  
فاض الجمال ببسمة اإلغواء  

رصعت فوق الخد أحلى قبلة 
وزرعت باآلمال كل رجاء  

أنوار ميالد البشائر ألألت 
واألنس عانق روضة السعداء  

إني أراها كالصباح طهارة 
أخالقها تسمو ذرى العلياء  

بنت األماجد واألصالة والتقى 
بتفاخر تيهي على الجلساء  

لوال الوباء لكنت أول زائر 
يهدي شذى الريحان بعد غناء  

إن البراءة في الوجود أمانة 
نحيا بها في عزة وٕاباء  

من فرحة رقص الفؤاد مرددا 
بشرى لبيت العلم والعظماء.  

@ÜÓñ‘€a
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بسمة  إسراء

@ÚflaÏm@âÏëb«@OÖ

ZÜ��‰Ë�€a@Ô���œ@Ú����Ó��€b��«@Ú����»��flb����†@Ô����€ÎÖ@@ä������∑˚fl@Ô���œ

«اعلـــــــــم أنَّ ضمير المنصـــــــــوب إذا كان 
للمتكلِّم، واتَّصـــــــــل بالِفْعل نحو: ضربني 
وخاطبني وحدَّثني؛ فاالسم إنَّما هو الياء 
وْحَدها، والنون زيـــــــــادة، أال تراها مفقودًة 
فـــــــــي الجر ِمن نحـــــــــو غالمي وصاحبي، 
وٕانَّما  يســـــــــتويان،  والمجرور  والمنصوب 
زادوا النـــــــــون في المنصـــــــــوب إذا اتَّصل 
بالِفعل؛ وقايًة ِمن أن تدخله كسرٌة الِزمة، 
وذلك أنَّ ياء المتكلـــــــــم ال يكون ما قبلها 
إالَّ مكسورًا، إذا كان حرًفا صحيًحا نحو: 
غالمي وصاحبـــــــــي، واألفعال ال يدخلها 
، والكســـــــــر أٌخ للجـــــــــر؛ ألنَّ معدنهما  جرٌّ
، آَثروا  واحـــــــــد، فكما ال يدخل األفعاَل جرٌّ
أالَّ يدخلهـــــــــا ما هو بلفظـــــــــه وِمن معدنه؛ 
خوًفا وحراسًة ِمن أن يتطرَّق إليها الجر، 
فجاؤوا بالنـــــــــون مزيدًة قبل اليـــــــــاء؛ ليقَع 
الكســـــــــر عليها، وتكـــــــــون وقايًة للفعل من 
وا النوَن بذلك لُقْربها ِمن  الكْســـــــــر، وخصُّ
حـــــــــروف المد واللِّين؛ ولذلك ُتجامعها في 
حروف الزِّيادة، وتكون إعراًبا في: يفعالن 
وتفعالن ويفعلون وتفعلون وتفعلين، كما 
تكـــــــــون حـــــــــروُف المد والليـــــــــن إعراًبا في 

األسماء المعتلَّة».
ل. ابُن يعيش، شْرح المفصَّ

ÚÓiä»€a@È‘œ

Ú����Ìb���”Ï€a@ÊÏ���„



AAA@Â�����ËΩa@›���öœc
اتضح أن مهنة «مراقب األعاصير» مهنة مريحة جدا وخاصة في البلدان 

التي ال تحدث فيها إال نادرا.
قـــــــــال أحد العاملين في الســـــــــالمة من عواقـــــــــب األعاصير: «أقضي 10 
ســـــــــاعات من أصل 12 ســـــــــاعة ال أفعل شيئا ســـــــــوى اللعب على الهاتف 

الذكي وتحولت مؤخرا لحل الكلمات المتقاطعة».

ı˝ö–€a@—ˆaäü@Âfl

ÚÌÏj„@paäÌà§

عن أبـــــــــي هريرة - رضـــــــــي اهللا عنه -، 
قـــــــــال: جاء رجل إلـــــــــى النبي - صلى اهللا 
عليه وســـــــــلم - فقال: يا رســـــــــول اهللا، أي 
الصدقة أعظم أجـــــــــرا؟ قال: «أن تصدق 
وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل 
الغنـــــــــى، وال تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت لفالن كـــــــــذا ولفالن كـــــــــذا، وقد كان 

لفالن» .
 [متفق عليه]
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ثم أمر اهللا - تعالى - رسوله - صلى 
اهللا عليه وســـــــــلم - بالسير فى طريق 

الحق بدون مباالة بتهديد أعدائه.
أى: و قل - أيها الرسول الكريم-عليه 
الصالة والسالم - لهؤالء المشركين 
الذين يضعون العقبـــــــــات فى طريق 
دعوتك، قل لهم اعملوا ما تستطيعون 
عمله مـــــــــن الكيد لى ولدعوتى، فإنى 
وأصحابى مستمرون على السير فى 
طريـــــــــق الحق الذى هدانـــــــــا اهللا إليه، 
بـــــــــدون التفات إلى كيدكم وقل لهم - 
عقاب، فإنا منتظرون معكم ذلك.أيضا -: انتظروا ما يأتى به اهللا من 

{b� �:b�– �”�c @ �lÏ�‹�” @Û�‹ �« @ �‚�c @ �Êe �ä�‘�€a @ �ÊÎ�ä�i �Ü�n�Ì @ �̋ �œ�c}
*علمتني الحياة: أمام الواقع األليم، أن أوقد الشموع، بدل 
من أن أذرف الدموع، وأن أغرس في البســـــــــتان وال أنشغل 

باألشجان.
* علمتني الحياة: أن الحركة تغلب السكون، وأن الفاعلية 
تجعـــــــــل المصائب تهـــــــــون، وأن المصابـــــــــرة  تجعل الحديد 

يهون.
*علمتني الحياة: أن الحديث عن تآمر األعداء والخصوم، 
ال يجلي األحزان و الهموم، وٕانما قد يجعل المآسي تدوم.

*علمتني الحياة: أنها ســـــــــباق 
واستحقاق، وال تحابي أحدا في 
نجاح أو إخفاق، فمن التزم بما 
سنه الكتاب، وجد عونا من رب 

األرباب.
*علمتني الحياة: أنها عون لمن يبادر وحليف لمن يعمر، 
ومـــــــــن ظن أن تحقيق األحـــــــــالم باألماني، كمن ترك البذر 

ورغب في أن يكون للثمار جان.
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قوله عز وجل: َ﴿وقل للذين ال يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون﴾ 
[هود:121].
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يعبـــــــــر الجمهـــــــــور الفلســـــــــطيني-منذ 
صدور مرسوم رئاسي فلسطيني يحدد 
موعد االنتخابات التشريعية والرئاسية 
علـــــــــى التوالي يومـــــــــي 22 أيار/مايو 
و31 تموز/يوليـــــــــو القادميـــــــــن- عن 
مخاوفه من أي انتخابـــــــــات مقبلة قد 
الفلسطينية  إتمام المصالحة  تتم دون 
وبضغوط دولية وتماشيا مع انتخابات 
إدارة أميركيـــــــــة جديدة، وقد تؤدي إلى 
تجديد شرعية النظام القائم دون تغيير 

حقيقي في قيادته وممثليه.
وشـــــــــكل قرار الرئيـــــــــس محمود عباس 
في الــــــــــ12 من الشهر الجاري بتعيين 
مجلـــــــــس القضـــــــــاء األعلى برئاســـــــــة 
القاضـــــــــي عيســـــــــى أبو شـــــــــرار، وهو 
المخـــــــــول بتشكيـــــــــل محكمـــــــــة قضايا 
االنتخابات، تعزيزا لمخاوف الجمهور 
الفلسطيني من تدخل السلطة التنفيذية 
فـــــــــي عمل القضاء الـــــــــذي عليه تلقى 
مســـــــــؤولية حماية العمليـــــــــة االنتخابية 

ونتائجها.
كما أن تعيين مجلس القضاء األعلى 
مع صدور المراســـــــــيم الرئاســـــــــية التي 
تحـــــــــدد موعد االنتخابـــــــــات التشريعية 
والرئاســـــــــية، وبقانـــــــــون يفتقـــــــــر إلـــــــــى 
ضمانات اســـــــــتقالل السلطة القضائية 
-يضيـــــــــف األشقر- يعـــــــــزز من فكرة 
أن االنتخابـــــــــات قد ال تكـــــــــون نزيهة 
وقد ُيســـــــــتخدم القضاء بشكل أو بآخر 

للتأثير في مسارها.
القضاء  فـــــــــإن  القاضـــــــــي،  وحســـــــــب 
الفلسطيني ال يحق ألي جهة تشكيله 
إال عـــــــــن طريـــــــــق برلمـــــــــان منتخب، 
وٕاصدار قـــــــــرار بقانون مـــــــــن الرئيس 
إلعادة تشكيله قبيل االنتخابات دون 
مشـــــــــاورات مجتمعية وحقوقية ووطنية 

يجعل من هذا المجلس أداة لســـــــــلب 
إرادة الناس.

ويحـــــــــق للقضاء الفلســـــــــطيني تشكيل 
هيئة للبـــــــــّت في أي من الطعون ضد 
أي قائمة انتخابيـــــــــة أو مرّشح، وهي 
قادرة على إلغاء أو استبعاد أي جهة 

بناء على طعون قّدمت بحقها.
لذلـــــــــك، يقول األشقر إن التغيير الذي 
حـــــــــدث ينبغي أن يكـــــــــون على مائدة 
الحوار الوطني التـــــــــي من المفترض 
أن تناقش قضايا االنتخابات في لقاء 
يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة 

في غضون أيام. 
ومن جهته يعتقد النائب الســـــــــابق في 
المجلس التشريعي عن حركة المقاومة 
اإلســـــــــالمية (حماس) عبـــــــــد الرحمن 
زيدان أن تخوفات الفلسطينيين حيال 
االنتخابـــــــــات المعلنة لها ما يســـــــــّوغها 
بســـــــــبب عدم وضوح الظـــــــــروف التي 
أفضت إليها، وكذلك بســـــــــبب التجربة 
السابقة من حوارات طويلة فشلت في 
الوصول إلى توافق على االنتخابات.

ويقول زيدان إن «هناك تتابعا سريعا 
لألحداث، واتفاقات تحت الطاولة لم 
يطلع عليها الجميـــــــــع على ما يبدو، 
ومـــــــــن بينهم نواب حماس في الضفة، 
إلـــــــــى جانب الســـــــــرعة فـــــــــي إصدار 
المراســـــــــيم الخاصـــــــــة باالنتخابات في 
غضون شهريـــــــــن، دون التوصل إلى 

اتفاق مصالحة حقيقي».
وفي حين يجري الحديث عن إمكانية 
خوض الخصميـــــــــن، حركتي التحرير 
وحماس  (فتح)  الفلســـــــــطيني  الوطني 
االنتخابـــــــــات في قائمـــــــــة واحدة، يقول 
زيدان «ال أحـــــــــد يأخذ قضية خوض 
االنتخابات في قوائـــــــــم مشتركة على 

محمـــــــــل الجد حتـــــــــى اآلن، بســـــــــبب 
الهوة الواســـــــــعة التي خلفها االنقســـــــــام 
الفلســـــــــطيني علـــــــــى مـــــــــدى 13 عاما 
مضـــــــــت، إلـــــــــى جانب كـــــــــون حماس 
وفتح ضّدين سياســـــــــيين ولكل منهما 
رؤى مختلفـــــــــة في معالجـــــــــة القضية 

الفلسطينية».
ويضيف «ندرك وجود ضغوط دولية 
أوروبية وأميركية لتجديد شرعية النظام 
الفلســـــــــطيني القادم خاصة مع زيارات 
وفـــــــــود المخابرات العربيـــــــــة أيضا إلى 
السلطة الفلســـــــــطينية، وكل هذا يشير 
إلـــــــــى أن الحافز إلجـــــــــراء االنتخابات 
ليس ذاتيا، وهذا أيضا يزيد من تشكك 
الناس وريبتهم فـــــــــي غاية االنتخابات 

المقبلة».
ويعتقد زيدان أن االنتخابات المقبلة، 
إن تمت، ســـــــــتؤدي إلى تعزيز سلطة 
الرئيس عبـــــــــاس والمجموعة المحيطة 
به «وليس بالضرورة حركة فتح» كما 
قال، وهذا ال يعطي أمال في التغيير 

السياسي.
ضرورات محلية ودولية

بـــــــــدوره يقول الكاتـــــــــب والمحلل جهاد 
حـــــــــرب إن غياب الثقـــــــــة باالنتخابات 
وٕاجرائها وغاياتها مســـــــــوّغ، إذ ال يوجد 
اتفاق حتى اآلن بشأن كيفية التصدي 
إلمكانيـــــــــة منع إجرائها فـــــــــي القدس، 
وكيفية تعيين محكمة االنتخابات مع 
الخالف على تشكيلة مجلس القضاء 
األعلى الجديد والتشكيك فيه، وأيضا 
جهة اإلشراف علـــــــــى االنتخابات في 
قطـــــــــاع غزة إن كان جهـــــــــاز الشرطة 
الذي ســـــــــيقوم بحماية  التابع لحماس 
مراكز االقتراع، وضرورة عدم الطعن 

في شرعيته.
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لـــــــــم يكن رّد فعل الرئيس األمريكـــــــــي المنتهية واليته، حالة 
عابرة في مســـــــــار الدولة الحديثة بمجمل آلياتها السياسية، 
وٕاّنما أســـــــــس -هذا الفعل - لبدايـــــــــة تصدع اآللية األقدر 
واألنجح في نظرية السياســـــــــة والحكم فـــــــــي العالم الحديث 
والمعاصر، وهـــــــــي آلية الديمقراطيـــــــــة التي حافظت على 
اســـــــــتمرار مفهـــــــــوم الدولة كمـــــــــا تشّكل في الفكـــــــــر الغربي 
المعاصر، وٕاذا كانت مجمل اآلليات األخرى التي استندت 
إليها فكرة الدولة الحديثة قد شهدت تصدعات متتالية وفي 
مراحل كثيرة، فإّن هذه اآللية -الديمقراطية - ظّلت تحافظ 
على شرعيتها كمكون فاعل في الّنظرية السياسّية للدولة، 
وعندما نقـــــــــول هذا الكالم؛ فإّننا نقصـــــــــد المجال التداولي 
الغربي، أمـــــــــا الديمقراطية التي ارتبطـــــــــت بالنظم الفاشلة 
والمشوهـــــــــة، التي عرفها العالم الثالث، فإّنها اســـــــــتثناء في 
قاعدة تحكم وتضبط مفهوم الدولة الحديثة منذ نشوئها في 
الغرب، لكن ما قام به ترومب في ظّل مســـــــــار ديمقراطية 
متقدمة وفاعلة -مثل الواليات المتحدة األمريكية - يجعلنا 
نعيـــــــــد الّنظر في نجاعة المفهوم وقدرة الضبط االجتماعي 
في الحياة السياســـــــــية الغربية، فحالـــــــــة التصدع أصبحت 
واضحة وظاهرة، وهي بداية حقيقية لتصدع مفهوم الدولة 
الحديثة نفسها، حيث ال ينفع منطق الترميم كما شهدنا في 
كثير من التأويالت التـــــــــي ارتبطت بالنقد الموجه لمجمل 
اآلليات األخرى، مثل حقوق اإلنســـــــــان والمجتمع المدني 
وغيرهـــــــــا من اآلليات التي لم تصمد أمام غرور اإلنســـــــــان 
وجبروتـــــــــه وطغيانـــــــــه المادي، فكانت عبـــــــــارة عن خطاب 
سلطوي، يستخدم أحيانا لإللهاء والضبط الداخلي، وأحيانا 
-أخرى - للتدخل في شؤون الغير، من منطلق االستحواذ 
والهيمنة المتجذرة في الثقافة الغربية عمومًا، ولهذا حق لنا 
القول أن الديمقراطية كآلية سياسية لم تعد تملك تلك القدرة 
والصالبة المعرفية التي تغري الشعوب والمجتمعات التي 
تتطلع إلى النموذج الغربي في السياســـــــــة والحكم، بعد أن 

أعياها نموذج الشمولية والتبعية واالستبداد. 
نعم ســـــــــيشد العالم في الســـــــــنوات القادمـــــــــة، نهاية الدولة 
الحديثة، إذا استمر هذا التصدع، وسيتحدث الفكر الغربي 
على ما بعد الدولة الحديثة،  انطالقا من رؤية «المابعد» 
التـــــــــي طالت الكثير من الصيغ المعرفية (ما بعد الحداثة، 
ومـــــــــا بعد العلمانية وما بعد الدين، ومابعد ...)، في وقت 

لم نعرف نحن شكلها ولم نذق حلوها أو مرّها. 
هل سنسمع عن تنظير فلسفي وسوسيولوجي، يقارب مسألة 
الدولة بلغة نقدية حاســـــــــمة وحازمة، تدفـــــــــع العقل الغربي 
للبحث عن نموذج جديد في نظرية الحكم والسلطة، تنسخ 
النمـــــــــوذج الحديث، وتطرح البديـــــــــل؟ وهل يمكن أن تكون 
مقترحات هذا البديل مناقضة للنموذج المعرفي الغربي؟.

لقد فعلها هابر ماس منذ ســـــــــنوات عندما، دعا إلى ما بعد 
العلمانية، انطالقًا من محاضرة ألقاها في كنيسة بألمانيا، 
وهي دعوة صريحة للتصالح مع الدين، واالعتراف بنهاية 
العلمانيـــــــــة كمنظومة متحكمة في الدولـــــــــة والمجتمع، وقد 
شهدنا كيف بـــــــــدأ الرئيس األمريكي الجديد عهدته في يوم 
التنصيب من الكنيسة في دعوة صريحة وواضحة للتصالح 

مع الدين أيضا. 
أليســـــــــت هذه التحوالت الخطيـــــــــرة التي يشهدهـــــــــا العالم، 
منطلقـــــــــات حقيقية لنا -في العالم العربي واإلســـــــــالمي - 
لنعيـــــــــد الّنظر في الكثير مّما تســـــــــرب إلينـــــــــا من الثقافات 
الوافـــــــــدة، وأصبح يشكل -في واقعنا الثقافي - مســـــــــلمات 
وحتميات فكرية ومعرفية، على حساب ما عندنا من تراث 
فكري أصيـــــــــل؟. وكأنها منتهى ما أبـــــــــدع العقل البشري، 
في حين نرى كيف يتجـــــــــاوز الغرب الكثير من طروحاته 
الفكرية والتنظرية التي نشرها في العالم، لعدم صالحيتها 
مع ما يستجد من تحوالت جديدة، في السياسة واالقتصاد 
والمجتمع، انســـــــــجاما مع رؤيته القائمة على تغيير والتعدد 

وعدم الثبات، فهل نعي ذلك حتى تتبدل أحوالنا؟. 
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كثر الكالم هـــــــــذه األيام عن 
وقد  شيشنـــــــــاق،  شخصيـــــــــة 
ســـــــــألت األســـــــــتاذ الدكتـــــــــور 
عويمـــــــــر المؤرخ عـــــــــن هذه 
أجهلها،  التـــــــــي  الشخصية، 
فذكر لي أنه عاش في سنة 
950 ق.م الميـــــــــالد، وأنـــــــــه 
من أصل مصري، كان في 
عهد األســـــــــرة 21 من األسر 
وقام  الفرعونية،  المصريـــــــــة 
بانقالب، وأسس أسرة جديدة، 

وهو أيضا ينتمي إلى ليبيا.
البربرية  الحركـــــــــة  أن  ويبدو 
تكـــــــــون  أن  أرادت  الســـــــــرّية 
لها رمـــــــــوز، بوضـــــــــع تقويم 
الســـــــــبعينات  في  بها  خاص 
تقريبا، وقررت أن 12 يناير 
تقويـــــــــم لها، وكذلـــــــــك أرادت 
أن تكـــــــــون لهـــــــــا رمـــــــــوز من 
معينة  تاريخية  شخصيـــــــــات 
لتكتمل مجموعة من الرموز 

القومية.
وقد صنع لشخصية شيشناق 
تمثال وعرض في تيزي وزو 
األيـــــــــام، ورأينا شخصا  هذه 
يقبل رجلـــــــــي هذه الشخصية 
هل  فتساءلت  ووالء،  بعشق 

نحـــــــــن عائدون إلـــــــــى الوثنية 
التي كان عليها األمازيغ قبل 
المسيحية، واإلسالم، ونحيي 
هـــــــــذه األوثان التـــــــــي عبدها 
العجل،  مثـــــــــل  المصريـــــــــون 
والقمر،  والشمس،  والكبش، 
األخرى  الطبيعية  والمظاهر 

التي أّلهت، وعبدت.
وكأن الثقافة عندنا أصبحت 
عبارة عن الفولكلور، واألواني 
إلى  وما  واللبـــــــــاس،  القديمة 
ذلـــــــــك، ولعّلنا نحيي الكهوف 
والمغـــــــــارات أيضا، ونقيم لها 
أيامـــــــــا تذكرنا بها لنقدســـــــــها 

ونحتفل بها.
ونرى الدولة تســـــــــتجيب لهذا 
وتجعله رسميا لتكثير األعياد 
الناس  فيصبـــــــــح  والعطـــــــــل، 
مشغوليـــــــــن باالفراح وتعطيل 
األعمـــــــــال أكثـــــــــر ممـــــــــا هي 
معطلة ومتراخية، ومتخلفة.

نعم لتنوع الثقافات الخاصة، 
هـــــــــي  تصبـــــــــح  أن  ولكـــــــــن 
األســـــــــاس، وتؤدي ربما إلى 
الوطنية،  الوحـــــــــدة  في  شرخ 
باســـــــــم قوميات وتعددها مما 
يمكن أن يستغلها االستعمار 
القديـــــــــم والجديد، ويعمل من 
أجـــــــــل شق صّفنـــــــــا، وتمزيق 
وحدتنا، وقـــــــــد شاهدنا إماما 
فـــــــــي هذه المنطقـــــــــة يصحح 
ما أذيـــــــــع من أغـــــــــان كأنها 
لذلك  مســـــــــجده،  صادرة من 
وقد  الوضع،  لتصحيح  هّب 

أحسن التصّرف، والتصحيح 
بارك اهللا فيه، حتى ال يتوهم 
الناس مـــــــــا أذيع، ونشر إنما 
فـــــــــي حرمة  هو أمـــــــــر واقع 
المسجد وساحته، فيكون ذلك 
عدوانا على قداسته وحرمته، 
األمر الذي ال يقبله أي مسلم 

في هذه المنطقة وغيرها.
ويناير كان يهتم به الفالحون 
الفالحة  بمناســـــــــبة  قديم  من 
للحرث  االســـــــــتعداد  وموسم 
والـــــــــزرع، ليكـــــــــون العام عام 
في  الجـــــــــاّد،  بالعمل  خيـــــــــر 
المطر  يسقيها  التي  األرض 

والغيث.
أما كلمة ينايـــــــــر فهي كلمة 
التينية رومانية مثل األشهر 
األخرى التي سميت بأسماء 
أباطرة رومانية، وليست من 
هو:  وٕانما  أمازيغـــــــــي  أصل 
Januarius الشهـــــــــر األول 
مـــــــــن الســـــــــنة الميالدية مثل 
-Februa فيفـــــــــري:  شهر 
rius وهو الشهر الثاني من 
-Ma :العـــــــــام مثل مـــــــــارس

 Aprilis وأفريـــــــــل:   ritus
 ،Maius Meusis وماي: 
ومثل   Maia اإللـــــــــه:  شهر 
 Juileet julius جويليـــــــــة: 
 Julles. cesar شهـــــــــر: 
الروماني  االمبراطور  اســـــــــم 
وهكذا فإنهـــــــــا كلمات التينية 
ذلك  فـــــــــي  رومانيـــــــــة الشك 
واالختالف فـــــــــي بداية العام 

يختلف باختـــــــــالف الشعوب 
والكلدانيين،  كالمصرييـــــــــن، 
والفرس، والمسيحيين بيد أنهم 
حدد  الذي  المســـــــــيح  بميالد 
ســـــــــنة 754 من تاريخ روما 
علـــــــــى أنه ولد ســـــــــنة 749، 
 Julienne والسنة الجيليانية
-Grégoوالســـــــــنة القريقوريا
riènne تختلفـــــــــان وتختلف 
الســـــــــنة بهذا عند االرتودكس 
(روســـــــــيا) مثال عن الســـــــــنة 
اليهودية  والسنة  الكاثوليكية، 
يقولون أنها تبـــــــــدأ من بداية 
الكون 4000سنة قبل  خلق 
الميالد والسنة اإلسالمية تبدأ 
من الهجرة (أي ســـــــــنة 622 

للميالد).
مســـــــــلمين  وباعتبارنا  وهكذا 
فإن الســـــــــنة عندنا هي السنة 
الهجريـــــــــة، ويبـــــــــدو أن الذين 
لبداية  اختاروا شيشناق رمزا 
سنة األمازيغ لم يوفقوا، فإن 
الســـــــــيد شيشناق مصري وال 
شأن لـــــــــه بالجزائر والمغرب 
وتونس هذا فإذا كنا مخطئا 
فإنه يمكن تصحيحي من لدن 
هؤالء المؤرخين فلو اختاروا 
ماسينيســـــــــا أو يوغرطة لكان 

األمر أيسر وأوضح.
القوميـــــــــات  عصـــــــــر  إن 
والعنصريات قد ذهب، وهذا 
عصر التكتالت الكبرى وٕان 
واللغات  القوميـــــــــات  اختلفت 
مثل االتحاد األوربي مثال. 
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الذي سيصدر  الرابع  العدد  المقدمة تخصيص  مجلة  تعتزم 
أكاديمية  لدراسات  اهللا،  شاء  إن   .2020 جوان  شوال  في 
تناول فلسطين الصابرة الثائرة. (فلسطين في التاريخ والفكر 

واألدب) 
الباحثين  األساتذة  إعالم  يسعدها  التحرير  هيئة  فإن  وعليه 
للمساهمة والمشاركة في هذا العدد، ويعتبر هذا االستكتاب 

بمثابة دعوة خالصة.
المعارف  تتناول  التي  العلمية  بالبحث  تعنى  المقدمة  مجلة 
اإلسالمية مثل الدراسات القرآنية والحديثية والفقهية العقدية 
وفكرية  ولغوية  بالغية  دراسات  يخدمها من  وما  والتاريخية 
وحضارية، وهي بعد تنفتح على منجزات المعارف اإلنسانية 
في أبعادها المنهجية والمعرفية واللسانية. ولذلك فهي تشترط 
على الكاتبين لها التزام المنهجية العلمية والموضوعية البحثية 

واألمانة األخالقية.
للتواصل يرجى ارسال المقاالت على البريد اإللكتروني 
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