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ذلك هو واقع صراعنا المرير، مع االســــــتعمار اإلســــــتئصالي الفرنسي الخطير الذي ما فتئ، منذ أن وطئت أقدامه الخبيثة أرضنا، ما 
فتئ، يعيث فسادا فيها، فأهلك الحرث والنسل، وزرع القتل والختل، والسحل، ما يذر من شيء أتى عليه، إال جعله كالرميم. فقد جاءنا 

االستعمار بالجندي القّتال، والناسك المحتال، وجاءنا بالمعلم الذي يشوه العقول والمستوطن الذي يستولي على الحقول.
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المعـــــــــارك التي نخوضهـــــــــا كثيرة الجبهـــــــــات متعددة 
الجوانـــــــــب، منها ما هو معركة مـــــــــع الذات، ومنها ما 
هو  مع أعداء الخارج..... ومنها ما هو ضد الفساد 

واالستبداد والظلم واالستعباد.
والجيل الذي نشـــــــــأ في العقود األخيرة، لم يشهد حربا 
باردة، وال معركة ســـــــــاخنة، وال صراعيا فكريا، بل ال 

يعرف حقيقة الصراع الدائر اليوم.
وليس الحل فـــــــــي التهرب من الحقائق خوفا منها، أو 
لعـــــــــدم القدرة على مواجهتهـــــــــا، وال في التغاضي عن 

الحقائق واألسماء والمسميات...
وقد شـــــــــاع المثل: ال تفعل كالنعامة تدفن رأســـــــــها في 
الرمال، وقد كان الظن أن النعامة تفعل ذلك لتختفي 
من الخطر الذي يتهددها، وهي تهمة تاريخية باطلة، 
فقد دلت الدراسات أن هذا االعتقاد خاطيء... وليتنا 
كطائر النعام، يحمي نفســـــــــه من الخطر، عن طريق 
التنصت لدبيب األقدام، والذبذبات التي ينتشر صداها 
في األرض من مسافات بعيدة لوقع خطوات الحيوانات 
الخطيرة، فقد هـــــــــداه اهللا ليعلم أن انتقال الصوت في 

المواد الصلبة أسرع كثيرًا من انتقاله في الهواء....
وَمْن َجِهَل َشْيًئا َعاَداُه، َوَمْن َأَحبَّ َشْيًئا اْسَتْعَبَدُه.

والمشاكل واألزمات ال تحل بالتغاضي والتغافل، وكتم 
األفـــــــــواه، وتغميض العيون، وصم اآلذان، فهذا الفعل 
ال يحل مشاكلنا أبدا بل يزيدها تعقيدا، ولحكمة ما قال 
ا  ــــــْم ُيِحيُطوا ِبِعْلِمِه.. َوَلمَّ اهللا تعالى: {َبْل َكذَُّبوا ِبما َل

َيْأِتِهْم َتْأِويُلُه....}
ونحن مجبرون على خوض ثالث معارك متزامنة:

معركة يفرضها ديننا وتمليها مصالحنا، وهي معركة 
نشـــــــــر االعتدال وقبول اآلخر واالنفتاح وقيم التعايش 
داخل المجتمعات المســـــــــلمة، وبين األقليات المسلمة 
في الغرب والمجتمعات الغربية.... والتطرف موجود 

بيننا شئنا أم أبينا.
والمعركـــــــــة الثانية هي معركـــــــــة مفروصة علينا تتمثل 
في التطـــــــــرف المقابل الذي يواجه ديننا وتديننا، وهذه 

المعركة مستمرة، عبر عنها القرآن بـ:وََال َيزَاُلوَن.
وهي معركة ينكرها اآلخـــــــــر، ويتغافل عنها العميان، 
ويتناساها العمالء خبثا، فضحها كتاب اهللا المسطور، 
وأبانهـــــــــا كتاب اهللا المنظور: {َقْد َبـــــــــَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن 
َأْفوَاِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدورُُهـــــــــْم َأْكَبُر....واْلَمرُْء َمْخُبوٌء 

َتْحَت ِلَساِنِه: َوَلَتْعرَِفنَُّهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِل.
والمعركـــــــــة الثالثة هي مـــــــــع الطابور الخامس -أغلب 
أفراده من ذوي الجنســـــــــية المزدوجة أو أبناء خونة، أو 
مستلبين-، وهو طابور متجذر في جسدنا، يتخذ عدة 
صور، ويظهر بعدة ألوان، ولكنه في النهاية يريد جر 

العربة لتتبع فرنسا... 
ومن فتح عينيه على الواقع رأى  أمارات هذا الصراع 
بادية، وهي استمرار لمعركة قديمة، عبر عنها مالك 
بن نبي رحمه اهللا أحسن تعبير:أما اليوم فالمعركة من 
الداخـــــــــل وبين جدران القلعة، بين أولئك الذين يريدون 
الدفاع عن القلعة والذين يريدون تسليمها إلى األفكار 
األجنبية. مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي (ص: 

(109
وقد يكون المرء مجبرا الختيار الممكن لصعوبة تحقيق 
األفضـــــــــل، وقد تؤجل معركة لمواجهه أخرى أصعب، 

وقد تتحالف مع عدو للنكاية في عدو أخطر...
وهذا اإلفصاح عن المعارك واألعداء يعيبه آخرون، 

ويعتبره آخرون وهما، وُسرَّ له آخرون.....
وقـــــــــد أكون مخطئا في الوصـــــــــف أو في الطرح. ولن 
يضيرنـــــــــي االعتذار، ولكني أقـــــــــول لعدو فكرتي مت 
غيظـــــــــا، فأفكاري  تموج في صدري موًجا، وتطير ِمن 

عقلي طيرًا، ولم أستطع العزلة هروبا منها.

@Ü‘€@äö®@Nc

äˆbñj€a@Â�Ó« ‚2021@ä–Óœ@06@Ô–„bu@@31@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@ÚÓ„br€a@ÙÖb∫@23@M@17@@ZÜ��y˛a
العدد:
1049

ماذا أســـــــــتطيع أن أقول عنـــــــــك أيها الفقيد 
العزيـــــــــز والخطب الجلل قـــــــــد حّل وارتحلت 
عنا؟ وماذا يقدر أيا كان مثلي أن يقول عن 
حياة رجل طوال عمره وهو مجند في خدمة 
الوطن والدين؟ من الفئة القليلة التي صمدت 
وثبتت في البأساء والضراء وتعاونت على 

البر والتقوى على تربية األجيال الناشـــــــــئة 
تربية إســـــــــالمية يوم أن كان العمل في هذا 
السبيل يعرض ذويه لألذى والعدوان، ويوم 

كانت العربية تعد أجنبية. 
تختلط مراحل حياة الفقيد في تزاحم بفكري، 
أبدأهـــــــــا مـــــــــن المغير التي ولـــــــــد بها ومربع 
صباه، ثم قســـــــــنطينة، ثم تبسة، فالزيتونة، 
الحركة الوطنية، الثورة المسلحة، ثّم مسيرة 

التعليم في ظّل الجزائر المستقلة. 
وأجد نفسي حائرا ألّن كّل مرحلة من حياة 
الفقيد تســـــــــتحق االهتمام الـــــــــالزم ولعّل أهم 
مرحلة اعتبرها من أدق المراحل وأعظمها 

أال وهي التي كان بالزيتونة. 
شيخنا الفاضل األزهري ثابت 

أحقا نودعك الـــــــــوداع األخير بعد أن كنت 
باألمس القريب ملء السمع والبصر تمنح 
من وفائك وتهب من طيبة نفســـــــــك وفيض 
تفاؤلك كّل ما يبهج الّنفس ويشـــــــــرح الصدر 

ويعطي لألخوة والصداقة معناهما السامي 
في هذه الحياة. 

أبعـــــــــد حقبة من العمر امتـــــــــدت لما يقارب 
عشـــــــــرة عقود على صدق اإلخاء والوفاء، 
والعمل بما يرضي اهللا والّناس تأبى األقدار 
إّال أن تنتزعك من بيننا وتقطع حبل ودادك، 
لقـــــــــد ارتحلت عنا في زمن عّز فيه العوض 
ونذر فيه المعوض ومـــــــــا لنا من بعد فقدنا 
لـــــــــك إّال أن نتعزّى بقـــــــــول اهللا تعالى إنا هللا 
وٕانا إليه راجعون ـ اللهم أجزنا في مصيبتنا 

وأخلفنا خيرا منها
طب نفسا أيها الشيخ بما خلفت من صالح 
عمـــــــــل نرجو لك بـــــــــه خير جـــــــــوار، جوار 

الصدقين والشهداء والصالحين. 
فيا ابن ثابت فكما كنت ثابتا على الصالح 

نسأل اهللا لك الثبات عند السؤال. 
المغير ـ الجمعة 15 جمادى الثاني 
1442ه الموافق لـ 29جانفي 2021م 

pb������uâÖ@·��‹»€a@aÏ���mÎc@Â���Ìà€aÎ@·���ÿ‰fl@aÏ��‰fle@Â���Ìà€a@!a@…���œäÌ

فـــــــــي يوم الجمعـــــــــة 29 جانفي 
الشعبة  بمقر  صباحا،   2021
أهراس  لســـــــــوق  القديم  الوالئية 
تـــــــــم  تنصيب لجنة مؤقتة تمثل 
والية  لشـــــــــعبة  الوالئي  المكتب 
ســـــــــوق أهراس، على أن تقوم 
اللجنة/المكتـــــــــب المؤقت بإدارة 
شـــــــــؤون الشـــــــــعبة لمدة محددة 
ويكون دورها األساسي متمثال 

في:
أـ دعم وتعزيز انتشار الجمعية 

في الوالية؛
الطاقـــــــــات  اســـــــــتقطات  ـ  ب 
والكـــــــــوادر فـــــــــي مختلف حقول 
النشاط العلمي والفكري والثقافي 

والتربوي؛
جـ  تغطية وتمثيل دوائر الوالية/ 
1 دائرة/ والكثيـــــــــر من بلديات 

الوالية، قدر المستطاع؛
د ـ رفع تقرير للمكتب الوطني 
بخصـــــــــوص البرامج المقترحة، 
وعمـــــــــوم خطوات النشـــــــــاطات 
واألعمال والمقترحات الخاصة 
بتنشـــــــــيط الوالية وٕاحياء العمل 
اإلصالحـــــــــي والدعوي والفكري 
والثقافي فيها، بالتعاون مع كل 
مؤسساتها  في  الوالية  مكونات 
وهيئاتهـــــــــا وٕاداراتها، وبالتعاون 
الوثيق مع اإلدارات الشـــــــــريكة 
في العمل االجتماعي والتربوي 
والعلمـــــــــي والتعليمي: الجامعة، 

ـ مديرية  المؤسســـــــــات التربوية 
التربية ـ مديري الشؤون الدينية 
الثقافة  مديرية  الشباب  ـمديرية 

الخ ...
وقد أشـــــــــرف علـــــــــى التنصيب 
المكتـــــــــب  عضـــــــــوا  األخـــــــــوان 
الوطني للجمعية: حسن خليفة 
مكلـــــــــف بالشـــــــــرق الجزائـــــــــري/ 
مراقب الشرق لجمعية العلماء/

وموســـــــــى باحمد مسؤول لجنة 
التنظيم فـــــــــي المكتب الوطني، 
ودار حـــــــــوار صريـــــــــح ومثمر 
بين الحضور في شؤون شتى 
وبعملها  بالجمعيـــــــــة  خاصـــــــــة 
وجهودها وغاياتها وأعمالها في 
واقع حيـــــــــاة المجتمع الجزائري، 
وتم االتفاق على ضرورة العمل 
واالجتهاد والسعي الدائب .وقد 
يســـــــــر اهللا تعالى االتفاق على 
قائمـــــــــة مـــــــــن األفاضـــــــــل ممن 

ســـــــــيكونون في صـــــــــدارة العمل 
االحيائي الدعـــــــــوة في الوالية، 
وعلى رأسهم األخ المربي الكبير 
عمار جوامع صاحب االسبقية 
والكاتب والمـــــــــؤرخ المؤثق لكل 
ما لـــــــــه عالقـــــــــة بالجمعية في 
المنطقة. فاعتمد كرئيس شرفي 
داعم لجهـــــــــود العمل، واإلخوة 

االخرون هم:
بن  ســـــــــليمان  كلبـــــــــوز،  عامر 
عكسة، عبد الواحد غضابنية، 
سليمان بن عسكر، صبري بن 
جبابلية  شفرور،  سعيد، جالل 
رشـــــــــدي، مالك عوادي، فتحي 
على  مناع،  محســـــــــن  دغرير، 
أن يتم االتفاق بينهم في توزيع 
المهام حسب ما تقتضيه معايير 

وقوانين الجمعية وضوابطها،
وتم اختيار األخ فتحي دغرير 

كرئيس منسق. 

فيما ســـــــــيكون هنـــــــــاك: مكلف 
مكلـــــــــف  ـ  واإلدارة  بالتنظيـــــــــم 
مكلف  ـ  والوســـــــــائل  بالماليـــــــــة 
بالتربيـــــــــة ـ مكلـــــــــف بالشـــــــــباب 
والطلبة ـ مكلفة باالسرة والمرأة ـ 

مكلف بالعالقات واإلعالم. 
كان النقـــــــــاش صريحا وصادقا 
بين مجمـــــــــوع الحاضرين، مع 
تنوير وٕاضاءة لبعض الجوانب 
مـــــــــن  والدعويـــــــــة  التنظيميـــــــــة 
األخوين فـــــــــي المكتب الوطني 
وانتهـــــــــت الجلســـــــــة قبل صالة 
الجمعة بقليـــــــــل والحمد هللا رب 
العالمين. شـــــــــكر اهللا جهودهم 
جميعا، واألمل كبير بحول اهللا 
فـــــــــي انطالقة دعوية إصالحية 
ميمونة في والية سوق اهراس 
بأعيانها  المصلحة،  المجاهدة 
وٕاطاراتها وأهـــــــــل العلم والخبرة 

والخير فيها.
فـــــــــي األخيـــــــــر تم تســـــــــليم عدد 
من الوثائـــــــــق التنظيمية للفريق 
الجديد ـ مكتب الشعبة المؤقت 
ـ وأيضا تسليم 100 نسخة من 
مفكرة الجمعيـــــــــة لتوزيعها على 
الجهـــــــــات المعنيـــــــــة واألعضاء 
أعداد من  .وأيضـــــــــا  والمحبين 
حملها  التي  البصائـــــــــر  جريدة 
االخوة من العاصمة ومطبوعة 

"الدليل التربوي للجمعية ".
ح.خ

o�����”˚fl@Ôˆ¸Î@knÿfl@kÓñ‰m@Zêaä��Ác@÷Ï���ç

اجتمع يوم السبت 30/01/2021م المجلس 
الوالئي لشعبة والية سطيف لعرض التقرير 
المالي واألدبي بحضـــــــــور عضوي المكتب 
الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
األســـــــــتاذ عزالدين رزيق واألستاذ طارق بن 
شين، حيث صادق المجلس باألغلبية على 
التقريرين المالي واألدبي، وقدم ثالثة أعضاء 
استقالتهم من المجلس لظروف خاصة وتّم 

تزكية ثالثة أعضاء جدد. 
من جهة أخـــــــــرى قدم األمين العـــــــــام للمنبر 
الطبي التابع لشـــــــــعبة سطيف الدكتور سليم 
الوافي عرضًا حول نشـــــــــاط المنبر في ظل 
انتشار جائحة كوفيد 19، وفي السياق ذاته 
قام مدير مركز الشهاب للبحوث والدراسات 
االســـــــــتاذ فـــــــــاروق رايـــــــــس بعرض مســـــــــهب 

لنشاطات المركز الثقافية والعلمية. 
كما قدم مســـــــــؤول شـــــــــعبة عين الكبيرة تقريرا 

حول المعهد الشرعي عثمان بن عفان. 
÷N@ 
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 ÊÏ‹m بأزياء ــــــا،  بالدن في  االســــــتعمار 
شــــــتى، فهو في زي المعلم الذي 
يدس لنا الســــــم في الدسم، وفي شكل الراهب 
الذي يقدم ألطفالنا الطيب في كأس الحليب، 
والفالح الذي يقتلع القمح من أرضنا، ويزرع 

الكروم والعنب ليذهب عقولنا..
وبكلمـــــــــة واحدة، حمل االســـــــــتعمار إلى بالدنا 
مخطط الهـــــــــدم والردم لبوادينـــــــــا وقرانا، فحّول 
النهر العذب عن مجراه، والمسجد عن مقصده 
ومبتغاه، كما أفرغ المواطن المسلم من شحنته، 
والشـــــــــاب الجزائري من سحنته، فعمد من أجل 
ذلـــــــــك إلى تجفيف الذاكـــــــــرة والمنابع، بالقضاء 

على العقول، وٕاحراق المراجع.
في هذا السياق، إذن- يجب أن نضع الحرب 
الفكرية الدائرة اليوم، حرب الذاكرة، وما تحمله 

من آثار غائرة وعابرة.
إننا نحصد اليوم، ما زرعه االســـــــــتعمار فينا، 
من سياســـــــــة استئصالية، ومن ثقافة استعالئية 
انتقائية، ومن طبقية انسالبية تعمق ما زرعه 

أسيادهم فينا.
لقد كتب علينا، نحن الجيل المخضرم، الذين 
اكتوينا بنار االستعمار، أن نعاني ويالته، وأن 

نضيء بعض الشموع في غياهب ظلماته.
قال لي زميل معلم، هو الشيخ محمد صالحي 
رحمه اهللا، الذي علم معي بمدرســـــــــة الســـــــــّنية، 
بحـــــــــي بئر مراد رايس قال لـــــــــي عندما اعتقله 
االســـــــــتعمار، ســـــــــأله المحقق ما هو اســـــــــمك؟ 
قـــــــــال: قلت له أســـــــــمي صالحي، فـــــــــرد عليه 
المحقق بأن اســـــــــمك SALAUD، أي القذر، 
 SALAUD وكل معلـــــــــم للعربية، هـــــــــو مثلك
«صالو» وعندما اعُتقلنـــــــــا، في عام 1957، 
بعد اإلضراب األسبوعي الشهير، أنا، والشيخ 
خالد قويدري، والشيخ عثمان بوزفاق، والشيخ 
الهاشمي صغور، رحمهم اهللا، ذهب المظليون 
بنا من مدرســـــــــة الهداية بالقبة، إلى بلدية القبة 
الحاليـــــــــة، التـــــــــي كانت آنذاك مركـــــــــزا للجيش 
الفرنســـــــــي فبدأو فـــــــــي تعذيبنا، أشـــــــــد تعذيب، 
وبينما هم يزاولون تعذيبهم الوحشـــــــــي، وصل 
ضابطهم الّســـــــــيئ الطالع، فسألهم: من هؤالء؟ 
قـــــــــال أحد معذبينا، إنهم «قادة القادة» فســـــــــال 
لعاب الضابط وقال كيف ذلك؟ قالوا له؟ إنهم 
يعلمـــــــــون العربية، وكلهم شـــــــــبان، وينحدرون 
جميعا من عمالة قســـــــــنطينة، فيكفي آنذاك أن 
تكـــــــــون معلما للعربية، لتصبـــــــــح قائد القادة أو 

قذرا، واألمثلة على ذلك كثيرة.
لقد عمد االستعمار إلى إعدام نخبة من مثقفي 
العربية، من شيوخ جمعية العلماء مثل الشيوخ 

احمد رضا حوحو، والعربي التبسي، 
واألمين العمودي، واحمد بوشـــــــــمال، 
ومحمـــــــــد العدوي، والربيع بوشـــــــــامة، 
وعبـــــــــد الكريم العقـــــــــون، وعبد الملك 
الثقافة  فضالء، وغيرهم.. من حملة 

العربية اإلسالمية..
فهم االســـــــــتعمار الفرنســـــــــي، الحامل 
للحضارة،  والنســـــــــخ  المسخ  لمشروع 
فهم أبعـــــــــاد الذاكـــــــــرة الوطنية ودورها 
فـــــــــي تحصين الذات، ضد الســـــــــقوط 
والذوبـــــــــان، فعمـــــــــل علـــــــــى تجفيـــــــــف 
ينابيعهـــــــــا، والقضاء على كل أثر من 

آثار زارعيها.
واليوم، إذ تعود إلى الساحة، معركة 
الذاكرة، فقد أعد االستعمار لخوضها، 
كل ما يملك، مـــــــــن مناهج، ورجال، 

وأعمال.
فما يقوم به الممثل الفرنســـــــــي لمعركة 
الذاكـــــــــرة «بن جامان اســـــــــتورا» ليس 
بوصفه فردا، أيا كانت قيمته الثقافية، 

ورسوخ قدمه في التاريخ، بل إن خلفه مؤسسة، 
مزودة بكل وســـــــــائل البحث والتنقيب، ومعّزر 

بكل األدوات والتوثيق.
فماذا أعددنا –نحن بالمقابل- لمواجهته؟ أين 
المؤسســـــــــة القائمة على ذوي االختصاص من 
المؤرخين، والباحثين،  والعلماء، الذين يعملون 
علـــــــــى إحياء الذاكرة عندنـــــــــا بالتدقيق والتوثيق 
والتعميـــــــــق؟ إننا نخشـــــــــى أن ينطبق علينا قول 

الشاعر العربي: 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له:

إياك- إياك، أن تبتل بالماء!  
إن احتـــــــــدام المعركة اليوم حول الذاكرة، يجب 
أن ينزل على الواقع السياسي بمختلف أبعاده، 
فالمعركة ال تدور في المحافل الفرنســـــــــية كما 
قد يتوهـــــــــم البعض، كما أنه ال تكون في قاعة 
الحوار بين بن جامان استورا، واألستاذ شيخي، 
وٕانمـــــــــا نجد مكانها الحقيقـــــــــي هنا في الجزائر، 

وتتجلى على الخصوص في المعالم التالية:
-تحصين الذات الوطنية، وتخليصها من قابلية 
واالقتصادي،  والثقافي،  السياسي،  االستعمار 
وذلك بعودة هذه الذات إلى ذاكرتها الحقيقية.

فليس من الذات األصلية، التمكين للسياســـــــــة 
االستعمارية عندنا، في جميع الدواليب كما أنه 
ليس من الحصانة الوطنيـــــــــة، التمكين للثقافة 
الفرنســـــــــية، في دواليب إدارتنا، وعلى واجهات 
محالتنا، وفي الســـــــــنة أبنائنـــــــــا وبناتنا، ورجالنا 

ونسائنا.

الصعيــــــــــــــــــــــــــــد  وعلـــــــــى 
ليـــــــــس  االقتصـــــــــادي، 
األنفـــــــــة، وال من  مـــــــــن 
الوفـــــــــاء للذاكرة الوطنية 
الترويـــــــــج القتصاد من 
ويسخر  عقيدتنا،  يسب 
ويضطهد  ديننـــــــــا،  من 
فســـــــــالح  مواطنينـــــــــا، 
المقاطعة هو أول إحياء 

لذاكرتنا.
نريد كذلك من القائمين 
علـــــــــى الشـــــــــأن الوطني 
عندنـــــــــا أن يولوا قضية 
الذاكـــــــــرة عندنـــــــــا عناية 
أكثـــــــــر جديـــــــــة، وابعـــــــــد 
أن  نريدهـــــــــم  عمقـــــــــا، 
يســـــــــندوا أمـــــــــر إحيائها 
مؤلفة  مؤسســـــــــة  إلـــــــــى 
مـــــــــن ذوي االختصاص 
الذين حباهم اهللا بسطة 
فـــــــــي العلم، والتاريـــــــــخ والوطنية، ليضعوا ملف 
الذاكرة على طاولة الحوار الجاد، حتى تكون 
عاكسة ألصالتنا، واستقالليتنا، واثبات وجودنا 

الحضاري الصحيح.
ويخطئ من يعتقد، بأن قضية «الذاكرة» تكمن 
فقط، في تقديم االعتذار الفرنسي عن الجرائم 
المرتكبة، فإن هذه إن هي إال مقدمة الستعادة 
الجماجم، والمصـــــــــادر والمراجع المهربة، قبل 
التعويض عما ارتكبه االستعمار الفرنسي من 
مجازر ومآســـــــــي في حق مواطنينا، فال يوجد 
بيت جزائري واحد خال من النهب أو القتل أو 

الهدم، أو الردم.
وحتـــــــــى هذا التعويض الـــــــــذي من الطبيعي أن 
يحصل، فلن يســـــــــتطيع أن يعوض الشـــــــــرف 
المـــــــــداس، وكل أنواع المســـــــــاس التي لحقت 
بأعراض بعض الشـــــــــريفات العفيفات، انتقاما 

من الشرف الوطني.
يجب أن يبدأ موضوع استعادة الذاكرة الوطنية 
وٕاحياؤهـــــــــا، بإخصـــــــــاب هذه الذاكـــــــــرة وجداول 
منابعها، كي تزهر من جديد، وتثمر، وســـــــــط 
جزائر عربية إســـــــــالمية، مزدهرة بثقافتها معتزة 
بعقيدتهـــــــــا، وموحدة في إقليمها ومســـــــــتقلة في 

سيادتها.
إن ذلك هـــــــــو الخالص الحقيقـــــــــي، من عقدة 
اإلنسالب الثقافي، واإلتباع السياسي، والخضوع 
االقتصادي.. ويومها يفرح الجزائريون بنصر 

اهللا، ينصر من يشاء، وهو القوي العزيز.
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فقدت مدينـــــــــة المغير، مدينة اإلصالح والعلم، 
فقـــــــــدت عميد مثقفيهـــــــــا، وأحـــــــــد رواد نهضتها 
اإلصالحيـــــــــة، إنـــــــــه العالم المجاهـــــــــد الصالح 
المصلح الشـــــــــيخ oibq@äÁã˛a، عن عمر ناهز 
الثمانية والتســـــــــعين، قضاها، كلها في الجهاد 

بالكلمة وبالسالح، وبالتعليم.
لقد شيعته الجماهير المغيرية بالخشوع والدموع، 
وفـــــــــاء منها لما قدمه هذا الفقيد من جهد علمي 

وجهادي في سبيل الوطن.
إن الشيخ األزهري ثابت، هو سليل أسرة صالح 
وٕاصالح، إذ أن والده الشيخ األخضر ثابت هو 

رائد تعليم البنات في المغير.
كما أن فقيدنا األزهري، يشهد له الجميع بتعليمه 
في كل من المغير مســـــــــقط رأسه، ومدينة القل 
بوالية سكيكدة، وبسكرة، حيث كون حيثما حل 
تالميذ صالحين مصلحين، هم اليوم من رجال 

ونساء اإلصالح.
وٕان أقـــــــــل الوفاء أن أشـــــــــهد بأنني تعلمت عليه 
مبادئ العلم، والوطنية، حيث كان يمزج مبادئ 
اللغـــــــــة العربيـــــــــة، بمبادئ الوطنيـــــــــة من خالل 
األناشـــــــــيد، والمســـــــــرحيات الهادفة فعليه تعلمنا 
التغني بنشـــــــــيد محمد العيد آل خليفة، شـــــــــاعر 

اإلصالح الجزائري:
صوت بعيد المدى هل يجاب

ناداكم للفدا بالرقاب
إلى الفدا! إلى الفدا يا شباب!

وكذلك نشيد عالل الفاسي الزعيم المغربي:
إلى كم نعيش بدون حياة

وكم ذا ننام عن الصالحات  
فوا حسرتاه على حالنا

وماذا استفدنا من الحسرات  
إنني أنعي إلى الطـــــــــالب، والزمالء، والرفاق، 

الشـــــــــيخ األزهري ثابت، الـــــــــذي كان باإلضافة 
إلى كل أنواع جهاده، أحد العاملين النشيطين 
فـــــــــي جمعية الطلبـــــــــة الجزائرييـــــــــن بتونس في 
األربعينيـــــــــات عندما كان طالبا زيتونيا، صحبة 
الشيخ عبد الرحمن شيبان واألستاذ عبد الحميد 

مهري وغيرهما.
فنم هانئا يا شيخنا األزهري، مطمئنا بما قدمت 
لوطنك وشـــــــــعبك، وٕان العين لتدمع، وٕان القلب 

ليخشع، وال نقول إال ما يرضي اهللا. 
‚Ïé”@÷aãä€a@Üj«

@@ÙÏ����Á@à��€a@·��v‰€a
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الشــــــيخ العربي التبســــــي أحد أقطاب جمعية 
العلماء المســــــلمين ومن أعمدة اإلصالح في 
الجزائر، كان من بين أوائل الداعين في ســــــنة 
1926 لتأسيس جمعية العلماء المسلمين ثم 
كان من مؤسسيها في سنة 1931 ثم اختير 
في ســــــنة 1935م لتقلد منصب الكاتب العام 
للجمعية خلفا للشيخ االمين العمودي، وتولى 
ايًضا رئاســــــة لجنة االفتاء نظرًا لزاده الفقهي 
والعلمي، واســــــتمر على ذلك إلى غاية اندالع 
الحرب العالمية الثانية، وفي ســــــنة 1940م 
انتخب الشيخ التبســــــي نائبا لرئيس الجمعية 
الجديد العالمة الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي 
ــــــذي كان منفيا في الجنوب الجزائري بمدينة  ال
ــــــاح معهد عبد الحميد بن  «آفلو»، وبعد افتت
باديس عام 1947م انتقل الشــــــيخ التبســــــي 
إلى قســــــنطينة إلدارة المعهــــــد، وقد بقي على 
رأسه إلى تاريخ إغالقه أواخر سنة 1956م، 
وفي سنة 1952م رحل رئيس جمعية العلماء 
ــــــن اإلبراهيمي إلى المشــــــرق فتولى  الجزائريي
ــــــى أن توقف  ــــــة نيابة عنه إل رئاســــــة الجمعي

نشاطها.
يقـــــــــول عنـــــــــه العالمة الشـــــــــيخ محمد البشـــــــــير 
اإلبراهيمـــــــــي الرئيـــــــــس الثاني لجمعيـــــــــة العلماء 
المسلمين الجزائريين: «ألزمته وطنيته الصادقة 
بالذوبـــــــــان في األمة واالنقطـــــــــاع لخدمتها بأنفع 
األعمال، وأعانه بيانه ويقينه على نصر الحق 
بالحجـــــــــة الناهضـــــــــة ومقارعة الحجـــــــــة بالحجة 

ومقارعة االستعمار في جميع مظاهره».
 أما رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
األســـــــــتاذ الدكتور عبد الرزاق قســـــــــوم فيعتبره: 
«المجسد الحقيقي لمنهج الدعوة اإلسالمية بين 
علماء الجمعية، فقد اكتسب خصائص الداعية 
المسلم الصادق إذ وهبه اهللا إلى جانب الفصاحة 
والبيان والتضلع العلمي، الشـــــــــجاعة في الدفاع 
عن الحق، واالستماتة في الذود عن القناعات 

والمبادئ التي آمن بها إسالميا ووطنيا».

كمـــــــــا يقول عنـــــــــه نائب رئيس جمعيـــــــــة العلماء 
األســـــــــتاذ الدكتور عمار طالبي: «كان صادًقا 
داعًيـــــــــا إلى اهللا، يدافع عن العقيدة ولغة القرآن، 
ولم يكن رجل نخبة منعزلة. ال يلين في مواقف 

الحق، وكان حاسًما في المواقف الصعبة». 
ولد الشـــــــــيخ العربي التبســـــــــي ولقبه الحقيقي هو 
العربي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات جدري 
الملقب التبسي ولد ســـــــــنة 1895م. في عائلة 
فالحية فقيـــــــــرة، وكان والده إلـــــــــى جانب عمله 
في الزراعة يتولـــــــــى تحفيظ القرآن ألبناء القرية 
فـــــــــي الكتاب. بـــــــــدأ حفظ القرآن علـــــــــى يد والده 
في مســـــــــقط رأســـــــــه وقد توفي والده حوالي سنة 
1903م، فـــــــــي ســـــــــنة  1910م رحل إلى زاوية 
مصطفى بن عزوز بـنفطة جنوب غرب تونس، 
وبعدما أتم تكوينه فـــــــــي مختلف العلوم من فقه 
ومنطق وأصول، وفنون اللغة العربية، واألدب، 
في سنة 1914م التحق بجامع الزيتونة بتونس 
المنارة العلمية التاريخية التي تخرج منه عشرات 
العلماء والمصلحين الجزائريين أول جامعة في 
العالم اإلسالمي، و أول مدرسة فقهية بإفريقية 
ومنها نال شـــــــــهادة األهلية ثم رحل حوالي سنة  
1920م إلى القاهـــــــــرة ومكث فيها يطلب العلم 
في حلقـــــــــات جامع األزهر ومكتباتها الغنية إلى 
ســـــــــنة 1927م، ثم رجع في الســـــــــنة نفسها إلى 
تونس وحصل على شـــــــــهادة العالمية، والتعليم 
في جامع الزيتونة يشمل التعليم الثانوي والعالي 
وشـــــــــهادة العالمية هي أعلى شهادة في التعليم 

الزيتوني. 
قضى العالمة الشـــــــــيخ العربي التبســـــــــي حوالي 
سبعة عشر (17) سنة خارج الجزائر في رحلة 
تحصيل العلم  بعد عودة الشـــــــــيخ إلى الجزائر 
وتسخير نفســـــــــه للنشـــــــــاط الدعوي ونشر العلم 
والوعي واإلصالح الديني والوطني، ولما الحظ 
الفرنسيون نشـــــــــاط الشيخ والتفاف الناس حوله، 
أخذوا في مضايقته ومضايقة أنصاره، ولما تفاقم 
األمر نصحه الشـــــــــيخ ابن باديس باالنتقال إلى 
مدينة ســـــــــيق في الغرب الجزائري التي  حل بها 
ســـــــــنة 1930م، ففرح أهلها بقدومه وأقبلوا على 
دروسه واســـــــــتفادوا من علمه وخلقه وتوجيهاته 
فمكث فيهم إلى آخر ســـــــــنة 1931م، وفي هذه 
المدة تمكن من بث الدعوة اإلصالحية السلفية 

في مدينة سيق. 
في ســـــــــنة 1932م ألح عليه سكان مدينة تبسة 
بأن يرجع إليهم فاشـــــــــترط عليهم تأسيس مدرسة 
ومســـــــــجد فوافقوا على شـــــــــرطه، فرجع وأســـــــــس 

«مدرســـــــــة تهذيب البنين والبنات» التي جهزت 
تجهيزا عصريا، وبلغ عدد تالمذتها عام افتتاحها 
1934م خمسمائة تلميذ، وبجانب المدرسة بنى 
مســـــــــجدا جديدا ال يخضـــــــــع لمراقبة اإلدارة. في 
عام 1943جـــــــــاءه أهل مدينة تبســـــــــة ليخبروه 
بأنهم حصلوا على السالح من طرف األلمان، 
والسلطات الفرنســـــــــية االستعمارية تجبرهم على 
تســـــــــليمه، قال لهم: «احتفظوا بالكثير واعطوهم 
القليل». تعرض الشـــــــــيخ التبسي لالعتقال من 
طرف المحتل الفرنســـــــــي، وأودع السجن بتهمة 
التآمر مع األلمان ضد الدولة الفرنسية، وسجن 
لمدة ســـــــــتة أشـــــــــهر، وتكرر اتهامه بالتحريض 
على التمـــــــــرد في مـــــــــاي 1945م فاعتقل، ولم 
يفرج عنه اال مع صدور قانون العفو العام سنة 

1946م.
وفي عام  1956 انتقل الشـــــــــيخ التبســـــــــي إلى 
العاصمة إلدارة شؤون الجمعية فيها، واستأنف 
دروســـــــــه في التفسير وكان شـــــــــجاعًا ال يخاف 
فرنسا وبـطـشــــــــــها، يتكلم بالحق، ويدعو للجهاد 
ولم يأبه لتحذيـــــــــر الناصحين المحبين له الذين 
خافوا عـلـيـه من فرنســـــــــا التي كانت تعلم مكانته 

بين صفوف الجماهير.
حاول المحتلون الفرنســـــــــيون اســـــــــتمالة الشـــــــــيخ 
الشهيد العربي التبسي والضغط عليه إلصدار 
فتوى بإدانة العمليات الجهادية أو تليين موقفه 
من التحريض على المحتل  ولكن الشـــــــــيخ ظل 
تابتـــــــــا على الحق رافضا لخيانـــــــــة دينه ووطنه، 
ولما يئست فرنســـــــــا من نجاح مساعيها للتأثير 

على الشيخ قررت اغتياله.   

وقـــــــــد نقلـــــــــت  جريـــــــــدة «البصائـــــــــر»  تفاصيل 
اختطاف الشيخ فكتبت ما يلي: «في مساء يوم 
الخميس 04 رمضـــــــــان 1376هـ الموافق 04 
أفريل 1957م، وعلى الســـــــــاعة الحادية عشر 
ليال اقتحم جماعة من الجند الفرنسيين التابعين 
لفرق المظالت.. سكنى فضيلة األستاذ الجليل 
العربي التبسي؛ الرئيس الثاني لجمعية العلماء، 
والمباشر لتسيير شـــــــــؤونها، وأكبر الشخصيات 
الدينية االســـــــــالمية بالجزائـــــــــر؛ بعد أن حطموا 
نوافذ األقسام المدرســـــــــية الموجودة تحت الشقة 
التي يســـــــــكن بها بحي بلكور طريق التوت…، 
وكانوا يرتدون اللباس العسكري الرسمي للجيش 
الفرنســـــــــي. وقد وجدوا فضيلة الشيخ في فراش 
المرض المالزم له، وقد اشـــــــــتد عليه منذ أوائل 
شهر مارس، فلم يراعوا حرمته الدينية، وال سنه 
الكبيرة، وال مرضه الشـــــــــديد، وأزعجوه من فراش 
المرض بكل وحشـــــــــية وفظاظـــــــــة، ثم أخذوا في 
التفتيش الدقيق للســـــــــكن..، ثم أخرجوه حاســـــــــر 
الرأس حافي القدميـــــــــن… ولكن المفاجأة كانت 
تامة عندما سئل عنه في اليوم الموالي بعده في 
االدارات الحكومية المدنية والعسكرية والشرطية 
والعدلية؛ فتبرأت كل إدارة من وجوده عندها أو 

مسؤوليتها عن اعتقاله أو من العلم بمكانه».
يروي المجاهد الرائد «أحمد الزمولي» في كتاب 
للدكتور أحمد عيســـــــــاوي قصة استشهاد الشيخ 
العربي التبســـــــــي الذي ألقـــــــــي عليه القبض من 
طرف فرقة «البيري روج» أو «القبعات الحمر» 
من جيش االحتالل الفرنسي التي اقتحمت منزله 
ليال ببلكور بالجزائـــــــــر العاصمة بقيادة الدموي 
«ديمون ال غارياد» فقد  بقي الشـــــــــيخ التبســـــــــي 
ســـــــــجينا لدى هذه الفرقة العسكرية ليعّذب بأمر 
من «لغارياد» من طـــــــــرف مجموعة من أربعة 
أفـــــــــراد من الجنود الســـــــــينغاليين طيلة ثالثة أيام 
دون طعام وال لباس أما يوم االستشـــــــــهاد فكان 
بعدما طلب القائد الفرنســـــــــي إحضار قدر من 
زيت الســـــــــيارات الممزوج باإلسفلت والذي بقي 
فوق النار حتى درجة الغليان ليوضع الشـــــــــيخ 
عاريا فوقه، طالبين منه التراجع عن دعم الثورة 
وتعديل خطابه ضد االستعمار الفرنسي، لكنه 
ظل يرفض االنصيـــــــــاع وتواصل هذا التعذيب 
والتنكيل  حتى تلّقى الجنود الســـــــــينغاليين األمر 
بإدخالـــــــــه في ذلك القدر الفظا الشـــــــــهادة كآخر 

كلمات له في هذه الحياة الدنيا. 
رحم اهللا شـــــــــهيد العلم والوطن الشـــــــــيخ العربي 

التبسي. 
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  bë ،عند الناس قولهم: الدين المعاملة
ــــــًا، واآلخرون  بعضهــــــم يعّده حديث
ــــــًال، هذا األثر لم تذكره المصادر  يطلقونه مث
ــــــث، واألظهر أنه يجري مجرى األمثال،  كحدي
يدل على مبلغ أهمية األخالق في اإلســــــالم، 
ــــــا أكدته النصوص النبوية الكثيرة في  وهو م
هذا الشــــــأن، كقوله صلى اهللا عليه وســــــلم: 
ــــــكارم األخالق»- رواه  «إنما بعثت ألتمم م
ــــــي الموطأ بالغًا، وقال ابن عبد البر  مالك ف
هو متصــــــل، ومن ذلك قوله صلى اهللا عليه 
وسلم: «أال أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني 
مجلسًا يوم القيامة؟ فأعادها ثالثًا أو مرتين، 
قالوا: نعم يا رســــــول اهللا، قال: «أحســــــنكم 
خلقًا» - رواه أحمد وجوَّد إسناده الهيثمي. 
وفـــــــــي صحيح البخاري عن معاوية رضي اهللا 
عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
«إن من خيركم أحســـــــــنكم خلقًا» ، فالمســـــــــلم 
بأخالقه يمكن أن يكون داعية لإلســـــــــالم دون 

أن يتكلم بكلمة، فالناس أســـــــــرع تأثرًا باألفعال 
منهم باألقوال.

فما أجمل أن يكون المســـــــــلم ســـــــــارقا للقلوب 
بأخالقه الرفيعة ومعاملته الحســـــــــنة ولســـــــــانه 
العّف وطيبتـــــــــه وتواضعه وصدقه مع الناس، 

فسارق القلوب –كما قيل – ال ُتقطع يُده.
ومن أجمل مكّونات المعاملة الحســـــــــنة حسُن 
الظن بالناس وترك سوء الظن بهم، ألن سرائر 
الناس ودواخلهم ال يعلمها إال اهللا تعالى وحده 
, قال تعالى:{ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيرًا 
ُسوا وََال  نِّ ِإْثٌم وََال َتَجسَّ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ ِمَن الظَّ
َيْغَتْب َبْعُضُكـــــــــْم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل 
َلْحـــــــــَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُمـــــــــوُه وَاتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه 

َتوَّاٌب َرِحيٌم}[سورة الحجرات:12].
َعْن َأِبي ُهرَْيرََة أن النَِّبيِّ صلى اهللا عليه وسلم، 
نَّ َأْكَذُب اْلَحِديِث،  ، َفِإنَّ الظَّ نَّ َقاَل:» ِإيَّاُكْم وَالظَّ
ُســـــــــوا، وََال َتَحاَســـــــــُدوا،  ُســـــــــوا، وََال َتَجسَّ وََال َتَحسَّ
وََال َتَداَبـــــــــُروا، وََال َتَباَغُضـــــــــوا، َوُكوُنوا ِعَباَد اِهللا 
ِإْخوَاًنا». - أخرجه أحمد والبخاري في األدب 

المفرد.
هذه نصوص نحفظهـــــــــا وننرددها فهل نعمل 

بها؟

فاعذرني يا صديقي...
ربما صادفتني وأنا شاحب الوجه لم أرد على 
تحيتك بحرارة، ربما راسلتني على الخاص ولم 
أجبـــــــــك، ربما كلمتني علـــــــــى الهاتف ولم أرد، 
ربما التقينا ولم أبتســـــــــم في وجهك على غير 
عادتي، ربما مررت بجـــــــــوارك ولم أرك، ربما 
عاملتك بشـــــــــيء من الجفاء، ربما بدرْت مني 
ِحدة تجاهك...ال، ال تســـــــــئ بي الظن، ربما 
كنُت منهكا، كنُت فـــــــــي عالم آخر، مهموما، 
مشـــــــــتت األفكار، مغّيبا عن الواقع، ربما كنت 

في حالة نفسية سيئة...أال يحدث هذا؟. 
يـــــــــا صديقي، هذا درس لي ولك: لو كنا نطلع 
على ما في قلوب الناس من هموم وما يعانونه 
من مشاكل نفسية واجتماعية لعاملناهم بمزيد 
من التفهم ال باللـــــــــوم والمقاطعة، وألْبدينا لهم 
االحترام والمحبة والتسامح والصبر عليهم... 

هذا أفضل من االتهام ورد الفعل المتســـــــــرع.
وهذا هو حســـــــــن الظن بالناس، وهو شـــــــــعيرة 
إســـــــــالمية عظيمة وُخلق إنساني رفيع... فما 

نصيُبنا منه؟
وفي هذا السياق أتساءل: هل نحن ديمقراطيون 

أم همج؟

هو سؤال استفزازي له ما يبرره، أرأيتم كيف أن 
حياتنا كلها رفض لآلخر وآرائه وأقواله؟ كلها 
سوء ظن بالغير وشـــــــــتائم وانتقاص ومحاكمة 
للنيات وتحريف لكالمـــــــــه مهما كان واضحا؟ 
ال ينجو مـــــــــن الشـــــــــيطنة والتخوين واإلقصاء 
عالـــــــــم وال داعية وال سياســـــــــيي وال صحفي وال 
كاتب وال مســـــــــؤول وال إمام وال جار وال زميل، 
يكفـــــــــي أن يتكلم لتنهال عليـــــــــه التهم وعبارات 
االزدراء، فإذا لم يتكلـــــــــم اتهموه ألنه لم يتكلم 
!!! أجل، الُحكام سبب مصائبنا بالدكتاتورية 
التي مارســـــــــوها علينا، لكن بصراحة هل نحن 
أحسن حاال منهم؟ ألسنا مثلهم تماما؟ حتى لو 
ذهب النظام الحاكم هل نؤسس نظاما أحسن 
منه بهمجيتنا؟ ال نملك حتى الرفق في الكالم 

فضال عن السلوك...
قبل الكالم عن العصابة والتغيير فلنتكلم عن 

التحضر واألخالق والتعايش السلمي.
أخيرا يجب أن نستحضر في أذهاننا أن كسب 
قلـــــــــوب الناس ال يكون بكثـــــــــرة الركعات ولكن 
بكثرة اإلحســـــــــان، فما أكبر خطأ من ُيكثر من 
النوافل وهو يصّد الناس بســـــــــلوكه البعيد عن 

اإلحسان.
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 cÜi موقع العّالمــــــة عبد الحميد
قبل عشــــــرين  باديس،  ابن 
عاما بداية بسيطة، بدأ كفكرة وقناعة، 
تـرسخت في أذهان مجموعة صغيرة 
من شــــــباب مدينة عّنابة، مع بداية 
انتشــــــار االنترنيت واالهتمام بالعالم 

الرقمي وتكنولوجيات االتصال.
لقـــــــــد أرادوا ـ بفكرتهـــــــــم تلـــــــــك ـ خدمة 
وطنهم، من خالل شـــــــــخصية علمية 
وثقافيـــــــــة وٕاصالحية هي محّل إجماع 
الجزائرييـــــــــن والجزائريات، ونعني هنا 
األســـــــــتاذ العّالمـــــــــة عبـــــــــد الحميد ابن 

باديس.
بمـــــــــرور الوقت تأكـــــــــدت الحاجة إلى 
هـــــــــذا الموقع، كما تأكدت الحاجة إلى 
وتنّوعها؛  الجهـــــــــود  تكاتـــــــــف  ضرورة 
خاصـــــــــة وأّن الملحـــــــــوظ، في الفضاء 
االفتراضـــــــــي، «غيـــــــــاب» المحتـــــــــوى 
الرقمـــــــــي الجزائري الخـــــــــاص بالتاريخ 
الوطني، وباألخـــــــــص التاريخ الثقافي 
والدينـــــــــي والنهضوي ... وتلك عجيبة 
من عجائب هذه البـــــــــالد التي تتفّوق 
وتتألق في اإلهمال والتقصير في كل 
ما يتعلُق  بالتاريخ والمقّومات، و«قتل 
الثوابـــــــــت» وٕابعاد الثقافة األصيلة عن 
الحياة والناس..وهاهـــــــــو قانون تعميم 
اســـــــــتعمال اللغة العربيـــــــــة «قابع» في 
الدُّرج منذ ســـــــــنوات، وهـــــــــا هي موادّ  
الُهوية في النظـــــــــام التعليمي ُتنتقُص 
وُتقّلص، والكّل سكوت..وهللا في خلقه 

شؤون.
كنـــــــــُت مع إخوة آخريـــــــــن من بين من 
تّم التواصل معهم من هؤالء الشباب، 
وأذكر منهـــــــــم عبد المالـــــــــك وصديقه 

اإلعالمي في اإلذاعة محمد.
اســـــــــتجبُت واندمجـــــــــُت في المشـــــــــروع 
بشغف وحّب، واجتهدُت معهم وزرتهم 
فـــــــــي عنابـــــــــة وزاروني في قســـــــــنطينة 
مرات، وتناقشـــــــــنا وتشـــــــــاورنا ورسمنا 

خطط تطوير الموقـــــــــع ،كما تواصلنا 
مع آخريـــــــــن، ومنهم شـــــــــباب جزائري 
طامح ومشـــــــــرئب األعناق إلى الُعال 
في دول كثيرة، ومنهـــــــــا دولة ماليزيا؛ 
حيث تّمت اســـــــــتضافة موقع الشـــــــــيخ 
ابن باديس هنـــــــــاك، ضمن مجموعة 
الشهاب للنشر واإلعالم، ومنها موقع 
«ضفاف اإلبداع» الذي أشرفتُ عليه 
لمدة غيرقصيرة، قبل أن يحترق الخادم 

ويختفي الموقع.
 كان عملي في (ابـــــــــن باديس. نت) 
توجيهيا مع التأطيـــــــــر، ودعم معنوي 

وكتابي، وتمّثل خاصة في:
-1التواصل مع األســـــــــاتذة والباحثين 

والّكتاب واستقطابهم للموقع.
-2 البحـــــــــث في األطاريـــــــــح العلمية: 
ماجستير، ودكتوراه عن الموضوعات 
ذات الصلـــــــــة بمـــــــــا يهتم بـــــــــه الموقع؛ 
خاصة ما لـــــــــه عالقة بابـــــــــن باديس 

وكوكبة العلماء األعالم.
-3 متابعة ما ُينشـــــــــرعن ابن باديس 
وزمالئـــــــــه مـــــــــن المثقفين الرســـــــــاليين 
اإلصالحيين، في الصحف والمجالت 
المواقع،  وبعض  والعربيـــــــــة،  الوطنية 

لالستفادة منه بشكل أو بآخر.
-4 متابعـــــــــة مـــــــــا ُينشـــــــــرفي الموقع، 
وتصويبـــــــــه لغويـــــــــا، وتصحيح بعض 
ما يرُد ملتبســـــــــا باألخطاء من أي نوع 

كانت. 
-5تثمين الجهود؛ والتثمين والتشجيع 
صناعة ـ لألسف ـ نهملها كجزائريين، 
ولســـــــــت أدري لماذا؟ مـــــــــع أن ثمراتها 
عظيمة وارفة الظالل خصيبة، جميلة 

األثر والوقع؛ محّفزة..مقّوية...
-6 تقديـــــــــم النصح والمشـــــــــورة لفريق 
والمسؤول  الموقع  ولصاحب  الموقع، 
األول عنه الشـــــــــاب عبد الملك حداد. 
واألمر كما ســـــــــبقت اإلشارة يعود إلى 

نحو عشـــــــــرين عاما.
******

بمرور الوقت كُبر الموقع واتســـــــــعت 
االهتمامات فيـــــــــه، وتعددت المحاور 

وتنوعت األقسام.
فصار الموقـــــــــع فضاء كبيـــــــــرا رائعا، 
شـــــــــبه متخّصص، يهتم بـــــــــكل ما له 
عالقـــــــــة بابن باديس وجمعية العلماء، 
يستفيد منه كل من لديه اهتمام بحثي 

ودراسي بابن باديس وجمعية العلماء، 
وممن  الحديثة،  الجزائريـــــــــة  والنهضة 
يستفيد منه تالميذ المؤسسات التربوية 
في أبحاثهم عن شخصية ابن باديس 

في شهر أفريل.
ولعـــــــــل المعلومـــــــــات التاليـــــــــة تفيد في 
بالموقع، من خالل  الجيـــــــــد  التعريف 
ما ُنشر فيه، وعدد المتابعين والقراء/ 
وبلدانهـــــــــم وأعمارهم. وكل  القارئات، 
ذلـــــــــك مهّم ألخـــــــــذ فكـــــــــرة صائبة عن 
الموقع، مع العلم أنه جهد شـــــــــخصي 
صرف.ولعّل أكبر ما يؤســـــــــف له أّال 
يجد هذا الفضاء أي دعم حقيقي من 
أي جهـــــــــة حكومية  كانـــــــــت، خاصة 

الجهات ذات الصلة.
فاز صاحب الموقع بكثير من الجوائز 
(عن الموقـــــــــع) وأيضا عـــــــــن جهوده 
البحثية والثقافيـــــــــة األخرى، ولكن أن 
يكون الدعم بالشــــــــــكل المطلوب، وهو 
أن «تلتقط» الجهات المعنية: الثقافة، 
االتصال، التربية، الشـــــــــباب، الشؤون 
الدينية، المجلس اإلســـــــــالمي األعلى، 
مجلـــــــــس اللغـــــــــة العربيـــــــــة وغيرها من 
الهيئات..فال، وكّال، وألف كّال وتلك 
هي مأســـــــــاتنا..نكّرم ونقـــــــــّدر العابثين 
والراقصيـــــــــن والمغنيـــــــــن  والالعبيـــــــــن  

وُنهمل العاملين الجاّدين.
                     *****

بعض مالمح الموقع حاليا:
•نحو 400 منشور تم نشرها في عام 
2020 وحده ، بين مقاالت ودراسات 
وأبحاث، ومتابعات. وأما ما ُنشـــــــــرفي 
الموقع منذ بدايتـــــــــه فذخيرة كبيرة تعّد 
واالعالمية  العلميـــــــــة  المـــــــــواد  بآالف 
الكّتـــــــــاب  مـــــــــن  لمئـــــــــات  والبحثيـــــــــة، 

واألعالم.
• بلغ عـــــــــدد زوار الموقع خالل العام 
2020 466876 زائـــــــــر، أي نحـــــــــو 
نصـــــــــف مليون، منهـــــــــم 86 % زائر 
جديد للموقع  - 14 % زائر ســـــــــبقت 

لهم زيارة الموقع.
• جاء الزوار من 120 دولة (والدول 

الـ10 األوائل) هي: 
-1 الجزائر

-2 الواليـــــــــات المتحـــــــــدة األمريكيـــــــــة
-3 السعودية 

-4 فرنسا 

-5 المغرب
-6 مصر
-7 تونس

-8 المملكة المتحدة
-9 تركيا
-10 ليبيا

• زار الموقع من طرق شتى:
%72,47  من محركات البحث 

%20,77  بالدخول المباشر
 %4,35  مـــــــــن مواقـــــــــع التواصـــــــــل 

االجتماعي.
 %1,56  باإلحالـــــــــة مـــــــــن مواقـــــــــع 

أخرى.
0,84 أخرى%

- عـــــــــدد الصفحـــــــــات التـــــــــي تمـــــــــت 
بمعدل  529767 صفحة  مشاهدتها 

3,66 صفحات لكل زائر
- معدل الوقت التي قضاه الزوار في 

2:15 دقيقة لكل زائر
- أعلى شهر ســـــــــجل فيه أكبر عدد 

للزوار: شهر أبريل 29602 زائر
أفضل يوم على ا 16 أبريل: 2888 
زائـــــــــر وعـــــــــدد مشـــــــــاهدات: 71406 

مشاهدة
يستعمل الزوار لزيارة الموقع: 67,55 
% موبايل، 29,57 أجهزة كمبيوتر، 

2,88 لوحات إلكترونية
توزيع الفئة العمرية:

% 22,73 :18-24
% 34,16 :25-34
% 19,19 :35-44
% 13,17 :45-54
% 7,74 :55-64

% 3,01 :+65
الجنس: ذكور 57,9 % إناث 42,1 

%
اعلى زيارة للموقع منذ تأسيسه كانت 
ســـــــــنة 2015 75000 زائر بمناسبة 

يوم العلم.16 أفريل.
وفي األخير نقول إن موقع ابن باديس 
.نت مكســـــــــب جليل لجمعية العلماء 
ولوســـــــــائطها  الجزائريين  المســـــــــلمين 
اإلعالمية، والجهود مســـــــــتمرة لتطوير 
الموقع ...وتحســـــــــينه وتغذيته بالنافع 
والمفيد. وســـــــــيكون إن شاء اهللا فضاء 

مضيئا عن ابن باديس والجمعية.
وهللا األمر من قبُل ومن بعُد.
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نعم الرجل عبد اهللا لو كان يقوم الليل...
إني أحبك يا معاذ فقل دبر كل صالة اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
ال تلعنوه..ال تعينوا الشيطان على أخيكم..

إنه يحب اهللا و رسوله..
هذه النصوص الجميلـــــــــة التي تفيض حبا 
وحرصـــــــــا وحنانا وعطفا ورفقا...فبما رحمة 

من اهللا لنت لهم..
تؤكد تأكيدا جازما حاسما أنه:

ال تربية أجمل وأحلـــــــــى وأعمق من التربية 
بالحب..

فلم يســـــــــتدع النبي الحبيب  صلى اهللا عليه 
وسلم الصحابي عبد اهللا ويوبخه على تركه 
لقيام الليل الذي كان فريضة في البدايات..
بل جذبه من بعيدا جذبا ســـــــــاحرا وأرسل له 
رســـــــــالة حب وتقدير.. فحواها..أنك رجل 
بكل ما تحمله الكلمة من هيبة وشـــــــــخصية 
وكاريزما..وليـــــــــس رجال فحســـــــــب بل نعم 

الرجل..
مرتبة وعلوا وسموا وطيبة وجماال..وسيكون 
األجمـــــــــل واألطيب واألحلـــــــــى لو كان يقوم 

الليل..
لم يخاطبه مباشـــــــــرة..لكأن جمـــــــــال الحياء 
التربـــــــــوي النبـــــــــوي جعلـــــــــه يخاطبه خطاب 

الغائب الحاضر.
أما معاذ فلما خاطبه مباشرة قدم بين يدي 
نصيحته حبـــــــــا غامرا..إني أحبك..ثم ذكر 

اسمه بصيغة النداء الندي العذب..
يا معاذ..فشتان شـــــــــتان بين تربية العذوبة 
والسالســـــــــة والحب وتربية الغلظة والجفاف 

والقسوة...؟!
وٕان أحدنا ليبخل علـــــــــى أحبابه بكلمة إني 

أحبك...
ويبخل علـــــــــى أهله بكلمة ...أحبك..ويظن 
أن الرجولـــــــــة والذكوريـــــــــة والفحولة..تتنافى 
مع ذلك...ثـــــــــم يغضب حينما يبحثون عن 

االشباع العاطفي خارج البيت..
ويبخل على تالميـــــــــذه بكلمة إني أحبكم..
ثـــــــــم يســـــــــتغرب كيف أنهـــــــــم كرهـــــــــوا مادته 

ودرسه...؟!
وقد نقول هؤالء صفوة الصفوة من الصحابة 
فال نتعجـــــــــب حينمـــــــــا يخاطبهـــــــــم الحبيب 
األعظم صلـــــــــى اهللا عليه وســـــــــلم بخطاب 
الحب والتقدير..فكيف لو أخبرتكم بأن هذا 
الحب النبوي الفياض وسع حتى المدمنين 

على الخمر..
فذاك الصحابي الـــــــــذي كان مولعا بالخمر 
..يجلد المرات العديدة ثم يعود إلى شربها..
فلعنه أحد الصحابة..ظنا منه أن أســـــــــلوب 
العنـــــــــف واللعـــــــــن والردع ســـــــــيجعله ينتهي 

ويرعوي..
فنهاهم النبي صلى اهللا وســـــــــلم..ال تلعنوه..

فاللعن ال يزيده إال بعدا وشـــــــــرودا ومجاهرة 
وتحديا..

ال تعينوا الشيطان..فالشـــــــــيطان سينفرد به 
أكثر..

على أخيكم..رغم أم الخبائث ..ما زال  في 
دائـــــــــرة المحبـــــــــة واألخـــــــــوة الـــــــــوالء.

إنه يحب اهللا ورسوله..مدمن خمر..يشهد 
له الحبيب األعظم بأن قلبه يفيض حبا..

وكما قال الشـــــــــاطبي فـــــــــي موافقاته: الحب 
تيار حامل..

فالحب يختصر المسافات ويجعل التكاليف 
لذيذة سهلة منقادة..

وكما قال جالل الدين الرومي..الحب يلين 
الحديـــــــــد ويذيب الحجر وينفـــــــــخ في الميت 

الحياة.
فبالواجب نسير وبالحب نطير.
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الحرب قادمة

 ›j” ويقر الواقع  لألمر  "ترمب"  يستسلم  أن 
إلى  برسائل  يبعث  أن  قرر  بالهزيمة 
مضمونها  رسائل  وخارجه،  األمريكي  الداخل 

يتخلص في كلمة واحدة: أنا عائد قريبا.
نصفها  األمريكي  الداخل  إلى  الموجهة  الرسالة 
األعلى ألنصاره البالغ عددهم أربعا وسبعين مليون 
لباقي  إنجيلي صهيوني، ونصفها األسفل  مسيحي 
سكان الواليات المتحدة وأغلبهم من السود والملونين 

والديمقراطيين.   
لقد عمل كل ما في وسعه لفرض فوزه بأي شكل 
من األشكال حتى ولو اقتضى األمر استعمال القوة، 
القادمة  المرحلة  إلى  المرة  هذه  أجلها  القوة  وهذه 
وراءه  الحشود  وزيادة  االستعدادات  سيكمل  حيث 
من أتباعه العنصريين والشعبويين والصهاينة الذين 
يستميتون في الدفاع عن الكيان الصهيوني المحتل 
ستكون  القادمة  المرحلة  أن  يعرف  إنه  لفلسطين، 

حبلى بكثير من التحديات واألخطار على المصالح 
الحيوية لبالده أوال وأمن الدولة العبرية ثانيا، لذلك 
فهو مطمئن إلى أنه ستساعده الظروف بكل عوامل 

االشتعال لحروب أو حرب عالمية مدمرة.
االستعمارية  النزعة  ذوي  األوروبيين  البيض  ككل 
الرأسمالي  النظام  اعترى  ما  اإلدراك  كل  مدرك 
ما  تدهور  من  خاصة  بالده  وفي  عامة  العالمي 
لوباء  السلبية  والتأثيرات  باالنعكاسات  يتفاقم  انفك 
(كوفيد- 19) الذي أوقف حركة التبادل بين الدول 
بشكل كلي تقريبا، إضافة إلى تناقص المواد األولية 
االستهالك  في  اإلفراط  نتيجة  الطبيعية  والموارد 
وظهور قوة اقتصادية بدأت فعال في زحزحة أمريكا 
من المكانة التي احتلتها منذ الحرب العالمية الثانية 
على األقل؛ كل هذا جعل الدول االستعمارية كلها 
في أوروبا وأمريكا تستيقظ فيها الحركات الشعبوية 

العنصرية واالستعمارية.
وألن مركز كل الصراعات حاليا هي منطقتا الشرقين 
االحتياطات  أكبر  تتواجد  حيث  واألدنى  األوسط 
التي  الصهيوني  الكيان  دولة  وألن  والغاز،  للنفط 
غرست بالقوة فيها كقاعدة أمامية للقوى اإلمبريالية 
في هذه المنطقة، إلى جانب ظهور قوة تكنولوجية 
في  االستعمارية  وللتوجهات  لها  مناهضة  جديدة 
التي  واألسلحة  فيها  تحشد  الجيوش  فإن  المنطقة 

إمكانية  تجعل  يوم  بعد  يوما  تكنولوجياتها  تتطور 
نشوب حرب أو حروب ال بد منه.

زوال إسرائيل
ما ال يختلف عليه اثنان هو نشوب حرب، حرب 
الربح  لحساب  يخضع  ذلك  شاملة  أو  محدودة 
فهم  اإلمبريالي،  والغرب  أمريكا  لدى  والخسارة  
القواعد  وستدمر  وبعنف  سترد  إيران  أن  متأكدون 
الحساسة  المراكز  وكل  األمريكية  الحربية  والبوارج 
في دولة الكيان الصهيوني، وقد يزيلونها نهائيا من 
الوجود مثلما تدمر كل المدن والهياكل التحتية في 

دول الخليج العربي الذين اختاروا التحالف معها.
التقاطعات الكثيرة والمتعددة للقوى العسكرية بسبب 
النفوذ  ومراكز  اإلقليم  زعامة  حول  التنافس  حدة 
إمكانية  من  يجعل  الحرب  بعد  عليه  والسيطرة 
تغير كل التحالفات السابقة أكثر من وارد؛ فتركيا 
المحسوبة على الحلف األطلسي وهي ترى التنسيق 
اليونان  بين كل من  االستخباراتي واألمني ضدها 
ودول الخليج ومصر والعدو الصهيوني ومن وراءه 
أمريكا بدأت تنظر منذ اآلن إلى باكستان، الدولة 
اإلسالمية السنية النووية وستتحالف معها وستكون 
في  جد�ا  مريح  موقع  في  المقاومة  ومحور  إيران 

مركز هذا التحالف.

_Bk�����flämB@Ü������»i@aábfl
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فقد العالم اإلسالمي في هذه الجائحة المرضية العالمية مجموعة من 
العلماء الربانيين من مشــــــارق األرض ومغاربها. كان آخرهم الفقيه 
األصولي الشيخ الدكتور محمود عبود هرموش اللبناني الذي وافاه 
األجــــــل يوم الثالثاء 26 جانفي بلبنان -رحمه اهللا تعالى واســــــكنه 
جنات الفردوس - نعزي أنفسنا وأهل شيخنا وطالبه وأحبابه وجميع 

األمة اإلسالمية في هذا المصاب الجلل..

اْألَْرُض َتْحَيا ِإَذا َما َعاَش َعاِلُمَها
َمَتى َيُمْت َعاِلٌم ِمْنَها َيُمْت َطَرُف  

َكاْألَْرِض َتْحَيا ِإَذا َما اْلَغْيُث َحلَّ ِبَها
ْن َأَبى َعاَد ِفي َأْكَناِفَها التََّلُف وَا�  

إّن القلب ليحزن وٕان العين لتدمع وٕانا لفراقك يا شـــــــــيخنا لمحزونون.. 
وال نقول إّال ما يرضي ربنا سبحانه.

رحم اهللا الشـــــــــيخ الفقيه وألحقه وتقبله وحشـــــــــره مع الّنبيين والصديقين 
والشـــــــــهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ورفع درجاته مع المؤمنين 
العلماء تحقيقا لقوله تعالـــــــــى: (يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 

العلم درجات). 
إّن الحديث عن أســـــــــتاذنا العالمة الفقيه سيدي الشيخ محمود هرموش 
-رحمه اهللا- حديث تلميذ ورث محبة دائمة وأشواقا متواصلة ألستاذه 

الفقيه المربي بحاله قبل مقاله، والعالم القدوة بمواقفه قبل مدوناته. 
كان -رحمـــــــــه اهللا -كما هو معروف ومشـــــــــهور في الوســـــــــط العلمي 
عامة والميدان الفقهي خاصة أصوليا قواعديا وفقيها مقاصديا ومفكرا 
وحدويا. عميق النظر في أسرار الشريعة، محكما لضوابطها، مستنبطا 
لقواعدها، بصيرا بالقضايا الفقهية المعاصرة. لم يهتم شـــــــــيخنا بشيء 
ولم يشـــــــــتغل بفن كاهتمامه وشـــــــــغله بفن الغوص في الفقه اإلسالمي 
أصـــــــــوال وفروعا، خاصة القواعد الفقهية التي تخصص فيها واشـــــــــتغل 
باستخراجها من بطون األمهات الفقهية حتى اشتهر بذلك بين الفقهاء، 
فاســـــــــتعانت بخبرته المذاهب والمـــــــــدارس الفقهية. ومنهم فقهاء مذهب 

السادة االباضية. وعلى رأســـــــــهم العالمة المفسر الفقيه فضيلة الشيخ 
أحمد الخليلي مفتي بالد سلطنة عمان -حفظه اهللا - فاستخرج شيخنا 
-رحمـــــــــه اهللا - قواعـــــــــد فقه المذهب اإلباضي مـــــــــن مصادر وأمهات 
المذهـــــــــب كما فعل في المذاهب الفقهية األربعـــــــــة. وتميز على أقرانه 
بإطالعه الواسع على الفقه اإلسالمي كله بمختلف مذاهبه ومدارسه. 
كنت أزوره باســـــــــتمرار في طرابلس وكلما زرته يصّر على اصطحابي 
بســـــــــيارته إلى بيته بقرية الضنية الجبلية بمنطقة واد سفيرة البعيدة عن 
طرابلس ألبقى في ضيافته أياما. كان -رحمه اهللا - يكرم طالبه كرما 
حاتميا، وكان يتجول بي بين قرى وبســـــــــاتين تلك المنطقة المشـــــــــهورة 

بطبيعتها الخالبة وبساتينها المثمرة. 
وفي بيته كنا نجلس في مكتبته العامرة نطالع مصادر الفقه اإلسالمي 
ونضع اإلشارات على العبارات التي يمكن أن تكون قاعدة من القواعد 
الفقهية، ثم نتذاكر حولها فيفّصل الشـــــــــيخ القاعدة شـــــــــرحا وتأصيال. 
وبتلك المنهجية كان يســـــــــتخرج القواعد الفقهية التي جمعها ورتبها في 

كتبه الكثيرة.
وكنـــــــــت أقرأ عليه في بيته أبحاثي العلمية الدراســـــــــية فأحظى بنصحه 
وتوجيهاته العملية. ومن تلك األبحاث التي حظيت فيها بإشرافه بحثي 
في مرحلة الماجســـــــــتير (أصل العرف والعـــــــــادة في المذهب المالكي. 

دراسة نظرية وتطبيقية) وأجازه -رحمه اهللا - بدرجة ممتاز.
كان بيت شـــــــــيخنا -رحمه اهللا - ناديـــــــــا علميا فقهيا يجتمع فيه الفقهاء 
وطلبة العلم. ففي بيت الشيخ كنت ألتقي مع صديقه الشيخ محمد علي 

جمعة مفتي مصر الســـــــــابق. فأفيد من علمه وتوجيهه. 
غادرت بالد الشام مطلع 1999 (سوريا ولبنان) حامال في قلبي حبا 
عميقا وشوقا كبيرا لعلمائها وصلحائها. خاصة مشايخي الذين الزمتهم 
طويال كشيخي العالمة المربي ســـــــــيدي الشيخ محمد نوري الديرشوي 
-رحمه اهللا - أو صحبتهم عن قرب كالشـــــــــيخ سيدي محمود هرموش 
-رحمه اهللا -. فقد كان لطالبه أســـــــــتاذا مربيا وأبا رحيما وأخا ناصحا 
وصديقا وفيا. كان يسعى في قضاء حوائجهم وحل مشاكلهم، فيتوسط 
في تزويجهم وتدبير أمور معاشـــــــــهم وســـــــــكنهم وغيرها من المصاعب 
والمتاعب التي تعيق طالب العلم عن طلبه، خاصة المغتربين منهم. 
كان -رحمه اهللا - إذا تعرضت للحديث معه في شؤون وأحوال األمة 

اإلسالمية يتحدث باســـــــــتفاضة، متأسفا، متألما، ثّم يخلص إلى القول 
بأّن أســـــــــاس مشكلة المســـــــــلمين في القديم والحديث هو صراعهم فيما 
بينهم وتفريطهم في وحدتهم و أســـــــــاس حّل مشـــــــــاكلهم اليوم يكمن في 

وحدتهم.
لقد اســـــــــتحضر الشيخ -رحمه اهللا - ذلك وهو الفقيه البصير بمشاركة 
إخوانه من الســـــــــادة االباضية في نشـــــــــاطهم العلمي والفقهي وحضور 
مؤتمراتهم بسلطنة عمان ومنطقة وادي ميزاب بجنوب الجزائر. وسخر 
خبرتـــــــــه العلمية في خدمة مذهبهم الفقهـــــــــي وخصص لذلك كتبا كثيرة 
جليلة النفع ســـــــــيخلدها التاريخ، برهن بها على فقهه المقاصدي وفكره 
الوحدوي، وأن الوحدة اإلسالمية ليست مستحيلة وال بعيدة المنال متى 

حسنت النيات باإلخالص والعلم والهمة العالية. 
إّن اســـــــــترجاع تلك الذكريات الخالدات واأليام المباركات مع ســـــــــيدي 
الشـــــــــيخ محمود -رحمه اهللا- أمر وٕان كان يصعب نثره وجمعه إّال أّن 
رشـــــــــفات قليالت منها تطرب قلوب طالبه وتنهمر دموع محبيه ممن 
الزموه وعرفوا أخالقه وعلمه وحكمته وهمته وخدمته وشفقته وتواضعه 

وبشاشته...
كان شيخنا -رحمه اهللا - من العلماء األتقياء واألولياء األخفياء. عبدا 
مـــــــــن عباد اهللا الصالحين وأوليائه المقربين. وما شـــــــــهدنا إال بما علمنا 
وعلمه وشهد به أمة من المؤمنين (وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه 

آثم قلبه) وال نزكي على اهللا أحدا .
انتقل إلى رحمة ربه ورضوانه -إن شـــــــــاء اهللا- وترك في قلوبنا شوقا 
دائما إليه لنترحم عليه دائما وأبدا، محبة فيه ووفاء وشـــــــــكرا له واعترافا 

بفضله. 
واستمرارا لخدمة شيخنا ودوام عمله الصالح وانتفاع الناس بعلمه فإني 
أنصح طالب العلم بدراسة وتدريس كتبه خاصة ما يتعلق منها بالفقه 
وأصوله وقواعده. وعسى أن ينبري من يخصص بحثا دراسيا أكاديميا 
عن حياة الشيخ وأثره في الدراسات الفقهية المعاصرة. سائال اهللا تعالى 
أن ينفعنا والمســـــــــلمين بها وأن يجعلها صدقة جارية عليه دائمة باقية 

إلى يوم الدين. 
الثالثاء 13 جمادى اآلخرة 1442
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Âfl السمات التي تميز التيار التغريبي في الجزائر 
عــــــن غيرهم من النخــــــب التغريبية تبني الظاهرة 
اإلســــــتعمارية، فقد كتب المؤرخ الفرنسي برنارد 
(أن مطالب الجزائريين تختلف عن مطالب سكان 
ــــــذي يخدمنا،  المســــــتعمرات األخرى، بالشــــــكل ال
ألنهم ال يطرحون التحرر من أي تأثير للشــــــعب 
المستعمر(بكسر الميم)، والتخلي عن مساعدته 
بالعكس أن مطالبهم موجهة نحو المســــــاواة في 
الحقوق مع الفرنســــــيين واالمتزاج معهم في كل 

المجاالت).
وفي سنة 1913 صرح الصحافي ميليي مستهترا 
بوطنية الفرنكوـ  مســـــــــلمين (الكاذبة) خالفا لمصر 
الفتاة، التي كانت تســـــــــعى لالستقالل فإن الفتيان 
الجزائرييـــــــــن (النخـــــــــب التغريبيـــــــــة) ال يرغبون في 
اإلطاحة بالهيمنة الفرنسية إال إذا وجدوا غيرا أخف 
منها (حركة الفتيـــــــــان الجزائريين في مطلع القرن 

العشرين لنيكوالي دياكوف ص203).
وال عجب في ذلك فالنخب المستغربة كما يصفهم 
األستاذ سليمان الشـــــــــيخ في أطروحته األكاديمية 
(أنهم نتاج المدرسة العلمانية والجمهورية الفرنسية 
الذين قرعوا أبواب المدنية الفرنسية لالحتالل  لكي 
يصلوا إلى وضع المستعمر(بكسر الميم)، فقد كانوا 
معلمين غذوا (بضم الغين) بالثقافة الفرنسية وكلفوا 
بدورهم بنشـــــــــرها، وكانوا أطباء وصيادلة ومحامين 
وصلوا إلى مســـــــــتوى مـــــــــن المعرفة عال نســـــــــبيا، 
وصاروا يطمحون إلى ارتقاء اجتماعي متناســـــــــب 
مع كفاءتهم الجامعيـــــــــة، وكلهم (أبناء طبيعيون)، 
من نتاج التســـــــــرب الظافر لحضارة المستعمر إلى 
عالم المستعمر) ويضيف الكاتب أن صورة فرنسا 
المثاليـــــــــة كانت وراء هذه العاطفـــــــــة فيقول(وتراهم 
يهبـــــــــون ثقة ال حـــــــــد لها إلى الصورة األســـــــــطورية 
لفرنسا المثالية، فرنسا عام 1789، والموسوعيين 
ويقصرون أنفســـــــــهم، بحكم ذلك، على أال يروا من 
سالم للجزائر إال من عطف هذه الفرنسا المثالية) 
وينتهي األســـــــــتاذ إلى النتيجة وهي أنه على الرغم 
من تأثيرات شـــــــــعارات الثورة الفرنســـــــــية، ومحاولة 

هؤالء فصل التصرفات االســـــــــتعمارية االستبدادية 
بالجزائـــــــــر، عن القيـــــــــم والمبادئ ونوعيـــــــــة الحياة 
الفرنســـــــــية، التي وجدوا فيها أحداث الثورة الفرنسية 
تعبيرا صادقا لها (إال أن مبدأ السيادة الفرنسية ليس 
موضوعا للبحث، وال تطمح إال إلى عدالة أفضل، 
ومســـــــــاواة أكبر، وتمييز عنصـــــــــري أقل تحت ظل 
الوصاية لفرنسا الخالدة) [سليمان الشيخ، الجزائر 

تحمل السالح أو زمن اليقين ص39-40] .
وقد لخص األســـــــــتاذ أبو القاســـــــــم ســـــــــعد اهللا هذا 
التوجه في تعبير موجز مفاده (أن هؤالء الشـــــــــبان 
الجزائريين(التيار التغريبي) المحظوظين سرعان ما 
نسوا على قلتهم وفقرهم األحياء الشعبية القادمين 
منها، وشـــــــــقاء شوارعها القذرة، بعد حصولهم على 
بعض التعليم في المدرســـــــــة الفرنســـــــــية، وأصبحوا 
ينظرون إلى أســـــــــاتذتهم على أنهم ((مبشـــــــــرون)) 
بالحضارة وأنهم قد كرســـــــــوا أنفسهم لخدمة التعليم 
بقطع النظر عن أصـــــــــل طالبهم، وكانوا يعجبون 
باألفـــــــــكار الغربية ويتبنـــــــــون أكثرها فـــــــــي حياتهم 
الخاصـــــــــة. إن بعضهـــــــــم كان يذهب بـــــــــه الخيال 
فيتصور أنه يعيش عيشـــــــــة 1789)[سعد اهللا أبو 
القاسم، الحركة الوطنية الجزائرية ج2 ص167].

فمثال نجـــــــــد فرحات عباس يتحـــــــــدث باعتزاز عن 
هذه المدرســـــــــة وأســـــــــاتذتها الذين كانوا في نظره، 
شـــــــــديدي اإليمان بالمبادئ الجمهورية الديمقراطية 
وينفـــــــــي عنهم صفـــــــــة العنصرية تجاه المســـــــــلمين 
الجزائرييـــــــــن، كما كان يعتقد أن الجزائر على أهبة 
ثورة عام 1789. [فرحات عباس، ليل االستعمار، 

ص136].
ذلك أن هذه الفئة تربت تربية فرنسية خالصة، في 
محيط وبيئة فرنســـــــــية، بعيدة عن واقعها، ولم تنل 
من ثقافتها العربية اإلسالمية إال الشيء القليل، إن 
لم يكن المنعدم، ممـــــــــا جعلها ال تميز بين ثقافتها 
وثقافة المســـــــــتعمر. وبالنتيجة شـــــــــكلت هذه الثقافة 
خارطتهم المعرفية، في غياب أية رواســـــــــب ثقافية 
عالمية/قبليـــــــــة عن مرجعياتهـــــــــم األصلية ما عدا 

الثقافة الشعبية.
وال عجب حينئذ كما يقـــــــــول الدكتور أحمد طالب 
اإلبراهيمـــــــــي (أن يقـــــــــدس هـــــــــؤالء أعـــــــــالم الفكر 

الغربـــــــــي، وال يعرفـــــــــون بـــــــــأن ديـــــــــكارت(-1596
1650) ســـــــــبقه الغزالـــــــــي (1111-1059)، وأن 
فوكو(1744-1668) سبقه ابن خلدون(-1332
 (1660-1730) فـــــــــوي  دي  وأن   ،(1406
ســـــــــبقه ابن الطفيـــــــــل(1185-1106)، وأن كلود 
سيناء(-930 ابن  سبقه  برنارد(1813-1878) 
ســـــــــبقه  دونتـــــــــي(1265-1321)  وأن   ،(1036
المعري(1057-973)، وأن المارتين (-1790
1869)، سبقه عمر بن أبي ربيعة (644-711)
[احمد طالب اإلبراهيمي، تخليص الثقافة الجزائرية 
من الشـــــــــوائب االســـــــــتعمارية، مجلة الثقافة العدد 

26(1975)ص،8].
وال غرابة فـــــــــي ذلك فاللغة التي تشـــــــــكل المخيال 
الجمعي ألي مجتمع، ومنها يطلعون على تراثهم 
الحضاري، ومن مصـــــــــادره كانوا يجهلونها، فكان 
مدخلهم إلـــــــــى ذلك قناعات منظـــــــــري المحتل من 

المستشرقين، واالستفادة منها.
ومهمـــــــــا يكن، فقد وصـــــــــف هذه البيئـــــــــة التعليمية 
فرحات عبـــــــــاس بقوله: (كنا مدعوين الكتســـــــــاب 
المعارف بلغة ليســـــــــت لغة طفولتنا، وما لم نتمكن 
مـــــــــن الحصول على أولويات اللغة الفرنســـــــــية فإن 
درايـــــــــة أي مادة أخرى لن تـــــــــؤدي ثمارها [فرحات 

عباس، الشاب الجزائري،ص67].
إن االغتراب اللغوي لم يتســـــــــبب فقط في غربتهم 
عـــــــــن تراثهم الحضاري، بل أحـــــــــدث قطيعة بينهم 
وبيـــــــــن محيطهم األصلـــــــــي. والمحيط نعني به كل 
ما يرتبط بتراثه مـــــــــن حضارة وتقاليد، وقيم روحية 
راســـــــــخة، وهكذا أحدث هـــــــــذا التعليم عاهة ثقافية، 
وتغييرا في المحيـــــــــط الذهني . لقد الحظ عبد اهللا 
مازونـــــــــي (أن هذه الغربة التي يعيشـــــــــها الجزائري 
في رحم بلده بالذات تشـــــــــكل بدون شـــــــــك عنصرا 
هامـــــــــا، من عناصر االنبهار، وكثير من االهتمام 
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لكن هذا البريق المغري كما يقول عبد اهللا حمادي 
الذي جر من ورائه أجياال من الشـــــــــباب الجزائري 
(كان بمثابة السراب ألنهم في آخر المطاف وجدوا 

أنفســـــــــهم بمثابة األيتام بيـــــــــن حضارتين، حضارة 
فرنسا المفروضة عليهم والمطروحة كبديل يمتلك 
القوة واإلغراء، وحضارة األصل التي تآكلت، وأتى 
عليهـــــــــا حين من الدهر! فأتربت بغبار النســـــــــيان، 
الذي أفقدها الجـــــــــدة والحياة والتواصل والمواصلة. 
إنه شـــــــــرخ عميق ظـــــــــل يقف عائقـــــــــا وحاجزا أمام 
محاولة استدراك ما فات)[عبد اهللا حمادي، الحركة 

الطالبية الجزائرية 1962-1871ص،72].
ومحصلة هذا العمـــــــــل الكولونيالي المعمق كانت 
اعترافات أحد خريجي هذه المدرســـــــــة الفرنســـــــــية، 
الكاتـــــــــب الجزائري الفرنكو بربـــــــــري مولود معمري 
القائل بكل ثقة محزنة (إن اللغة الفرنسية ال تمثل 
بالنســـــــــبة إليِّ لغة العدو الممقوتة، وٕانما تمثل أداة 
تحـــــــــرر ال مثيل لها، وهي فـــــــــوق ذلك أداة اتصال 
مع بقية العالم، وأعتقد أنها تعبر عن كياننا أعمق 
تعبير أكثر مما تخوننا)[عبد اهللا مازوني، المصدر 

السابق،ص221].
فهذا اإلحســـــــــاس النشاز من طرف كاتب جزائري، 
يعتبـــــــــر أمرا طبيعيا ألن جيل هـــــــــذا الكاتب يعتبر 
فرنســـــــــا ظاهرا وباطنا هي األم وتلك عبارة لقنوها 
تلقينـــــــــا وتقبلوها بكل إخـــــــــالص. وتؤكد المصادر 
أيضا أن الثالثة آالف (3000) ســـــــــجين جزائري 
في الحرب العالميـــــــــة األولى 1918-1914 من 
أجل العلم الفرنســـــــــي، والمتواجدين في المحتشدات 
النازية األلمانية ظلوا يرفضون شـــــــــتى الحجج التي 
كان بعـــــــــض المهاجريـــــــــن يحاولـــــــــون إقناعهم بها 
وبالخصوص منهم التونسيين، الذين كانوا يتعاملون 
مع األلمان فقد كانوا أي الجزائريون يردون عليهم 
بكل ســـــــــذاجة أننا فرنسيون وسنبقى فرنسيين، وأنه 
ال ينبغـــــــــي للولد أن يحـــــــــارب أمه، بل األدهى من 
هـــــــــذا كله أنه قبل عـــــــــام 1914 وجه جميل مردم 
(1960-1895) الطالب الســـــــــوري الجنسية نداء 
إلى الطلبة الجزائريين بباريس لالنخراط في جمعية 
الطلبة العرب فكان رد هؤالء أننا فرنســـــــــيون ولسنا 
عربا [ذكره غي برفيليـــــــــي، الطلبة الجزائريون في 
الجامعـــــــــة الفرنســـــــــية1962-1880. ص-394

395عن عمار نروم].
للحديث بقية...
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لعلني ال أبالغ إذا قلت أن من أبغض األمور إلى قلبي ظاهرة التسّول 
الفقراء، وربما  باسم  التسّول  تتولى جمعيات  أن  به  وأقصد  المّوسع، 
التسّول إلنجاز أعمال خيرّية، وذلك البغض لم يتملكني ألنني أكره 
فعل الخير، معاذ اهللا، أو أنكر وجوب تضامن أفراد المجتمع، لكن 
العليا خيٌر  التسّول، واليد  الذي أبغضه وأنكره هو أن تتّوسع ظاهرة 

من اليد السفلى.
مؤسسات  هو  الحاجات  أصحاب  أوضاع  تحسس  في  األصل  إن 
الدولة، فإن غفلت عن تلك الوظيفة أو أهملتها أو لم تحسن إدارتها 
فإن أعضاء المجتمع تتحّرك  باألقرب فاألقرب، وألجل ذلك اعتبرت 
صدقة أو احسان المرء ألقاربه من المحتاجين: صدقة وصلة رحم، 
(الجار)  فهناك  بوضوح،  الكريم  القرآن  إليها  أشار  الدوائر  وهذه 
و(الجار الجنب) وهناك (الصاحب) و(الصاحب بالجنب): «وَاْعُبُدوا 
وَاْلَيَتاَمٰى  اْلُقْرَبٰى  َوِبِذي  ِإْحَساًنا  َوِباْلوَاِلَدْيِن  َشْيًئا  ِبِه  ُتْشِرُكوا  وََال  اللَّـَه 
اِحِب ِباْلَجنِب...»  وَاْلَمَساِكيِن وَاْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبٰى وَاْلَجاِر اْلُجُنِب وَالصَّ

(النساء/36).
ونقرأ ونسمع في اإلعالم مواد خاصة بجمع معونات ألناس، مغلفة 
بكثير من عبارات التّوسل، ال تختلف في شيء عن تلك التي يرددها 
المتسّولون في الشوارع وأمام المساجد، وقد يأتيك الفرد منهم يحمل 
وصفة، فإذا هممت بشراء الدواء له تملص، وقد عرفت بعض األفراد 
في  العالج  يشترطون  لكن  لمرضى،  معونات  جمع  في  يجتهدون 

الخارج!
وأذكر أنه في أحد األيام كنت مشغوًال بأمر ضروري في شارع الدكتور 
تشتت  من  فيه  أنا  ما  أدرك  كأنه  كهل  ولقيني  بالعاصمة،  سعدان 
وانصراف الذهن، واقترب مني وفي يده وصفة دواء، وقلت في نفسي 
لن تطال مني فلًسا واحًدا، لكن الرجل قال إنه يريد شراء حليب خاص 

البنته الرضيعة، وأنها لم تنم ليلتها متضورة من الجوع...
رق قلبي، وذهبت معه لصيدلية على ناصية الشارع، فلم نجد الحليب 
المطلوب، فقال ربما وجدناه في ذلك الدكان، وصحبته إلى المحل، 
ولفت نظري أن صاحب المحل أثقل علينا في احضار علبة الحليب، 
يسرع، وكررت  أن  اإلدارة رجوته  في  لحاجتي  ذهني  انصراف  ومع 
رجائي، فأحضر الحليب ودفعت الثمن، وانصرف الرجل، وحانت مني 

التفاتة لصاحب المحل الذي أومأ لي من طرف خفي...
تثاقلي، ولقد تعمدت  أنك ضجرت من  المحل: أعرف  قال صاحب 
اليوم، وفي آخر  الخامس  فيا أخي أنت  تفهم وتنصرف،  ذلك لعلك 
اليوم يأتيني الرجل بعلب الحليب وينقص من الثمن الذي دفعته أنت، 

إنه محتال!
كنت  وٕان  أفراد؟  محتالين  باسم  بالجملة  محتالين  وجود  يدريني  فما 
أعرف وجود تلك الظاهرة، لكن أقول: ربما، ألنني أعتقد أن أغلب 
أقرب  هو  طريق  في  انخرطوا  وربما  للخير،  محبون  الطيبين  أولئك 
لقول عبد اهللا بن مسعود، رضي اهللا عنه: (وَكْم ِمن ُمريٍد للخير لن 

ُيصيَبه)...
إن االستغالل البشع لفطرة الخيرية في األمة، باسم دواء وكساء وطعام 
المحتاجين، أمر غاية في البشاعة والسوء، كما أن اعانة الطفليين من 
الشريف  العمل  البحث عن  بالمجتمع، واألصل هو  الضارة  القضايا 
اليمين وعرق  لهؤالء، واعانتهم على الكسب الحالل الذي يأتي بكد 

الجبين.
فكثير  الحضارية،  أزمتنا  في  النظر  إلى  تقودنا  الظاهرة  هذه  ولعل 
إلى اإلسالم، ومئات  المسلمين  تبذل في سبيل (إعادة)  الجهود  من 
الربوبية)  و(توحيد  األلوهية)  (توحيد  عن  تتحدث  والمواعظ  الدروس 
و(توحيد األسماء والصفات)، لكن أثرها في النفوس ضعيف، ألنها 
معني مجردة من عقيدة (التوكل) و(فعل الخير) باالحتراف والعمل 

والسعي في طلب الرزق.
إن ما تشكو منه أمتنا هو تحقيق التنمّية، وذلك بتثمين (قيمة السعي): 
«وََأن لَّْيَس ِلْإلِنَساِن ِإالَّ َما َسَعٰى» (النجم/39)، وقيمة الحركة النشطة 
السريعة في ذلك السعي: « َوَسارُِعوا ِإَلٰى َمْغِفرٍَة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها 
ذلك  ومن  عمران/133)،  (آل  ِلْلُمتَِّقيَن»  ُأِعدَّْت  وَاْألَْرُض  َماوَاُت  السَّ
المنطلق نفهم معنى (ال يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها)، 
ولم يكن في سلف األمة ورعيلها األول من يعرض على عامة الناس 
تفاصيل نظرية، بل كانت المنجزات والحركة على األرض، وهو ما 
جعل الصحابي المهاجر وقد عرض عليه أخوه األنصاري دارا ورزقا 

وزوجة يقول له: (ُدلني على السوق).
وهذا هو الفارق بين النشاط اإلسالمي في بلدان كماليزيا وتركيا يؤتي 
الحواشي، وحواشي  في  يبحثون  وتتعثر جهود آخرين ال زالوا  أكله، 
الحواشي عن قضايا نظرية وخالفية، وتمضي الجهود واألوقات في 

الجدل والتمحيص والردود...
الذي يشحذ همة األستاذ والطالب والطبيب  العملي هو  المنطق  إن 
والفالح وصاحب الورشة واإلداري، كلهم يسعى لتحقيق سعادة غيره 
العالمات، وال  يتسّول  الذي  الطالب  المجتمع، فال تجد  من أعضاء 
الموظف الذي يأكل السحت، وال تلك الجموع (العاطلة) التي تبسط 

أيديها للتسّول أو تتسّول بألسنة وجهود غيرها...
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وقد جاء في بيان صادر عن المجلس 
نشر أخيرا أن "الميثاق" ينص على أن 
كل  يرغم  القانون  أمام  المساواة  "مبدأ 
مواطن وال سيما المسلم في فرنسا على 
عيش حياته في إطار قوانين الجمهورية 
الضامنة لوحدة البالد وتماسكها، ويشير 
الميثاق كذلك إلى األعمال العدائية التي 
تستهدف مسلمين في فرنسا والمنسوبة 
إلى "أقلية متطرفة ال ينبغي أن تعتبر 

أنها الدولة أو الشعب الفرنسي". 
أمام  الباب  الميثاق  هذا  إقرار  ويفتح 
لألئمة" سيكون  "مجلس وطني  تشكيل 
أئمة  تكوين  ومتابعة  بتأطير  مكلفا 
اإلطار  هذا  وفي  فرنسا.  في  المساجد 
في  أجنبية  دول  بـ"تدخل"  الميثاق  ندد 
كتركيا  اإلسالمي"  الدين  ممارسة 
المغاربية، وهو أمر  والسعودية والدول 
أيضا،  مواجهته  الفرنسية  الدولة  تريد 
حد  على  للخارج"،  "التبعية  وانهاء 

تعبيره. 
التوقيع  رفض  المفخخ"  "الميثاق  هذا 
عليه اإلخوة األتراك الذين يمثلون ثالثة 
الفرنسي  المجلس  في  كبيرة  اتحادات 
بيان  في  مبينين  اإلسالمية،  للديانة 
واضح صريح، أن التوقيع على "ميثاق 
مبادئ" اإلسالم في فرنسا كما هو، أن 
بعض األحكام قد تؤدي إلى "إضعاف 
أواصر الثقة" مع المسلمين في البالد. 
بيانها  في  المذكورة  االتحادات  وقالت 
للنص  والصيغ  المقاطع  "بعض  أن: 
المقدم من المرجح أن تضعف أواصر 

الثقة بين مسلمي فرنسا واألمة". 
الخصوص  وجه  على  النص  ويدين 

"االستغالل" السياسي لإلسالم، ويحظر 
العبادة  في  األجنبية  الدول  "تدخل" 
العقيدة  "توافق"  على  ويؤكد  بفرنسا، 

اإلسالمية مع الجمهورية.
الثالثة  الفيدرالية  االتحادات  وبحسب 
في  ورد  ما  "بعض  فإن  الموقعة  غير 
الميثاق ينال من شرف المسلمين ويوجه 

لهم أصابع االتهام ويهمشهم". 
في  الملف  من  مقرب  مصدر  وقال 
إن  الفرنسية،  األنباء  لوكالة  تصريح 
أعربت  التي  الرئيسية  الخالف  نقاط 
بتعريف  تتعلق  االتحادات  هذه  عنها 
الدقيق  والتعريف  األجنبي  "التدخل" 
هذا  تبني  أجل  من  السياسي  لإلسالم 

الميثاق. 
أفادت  الثالثة  االتحادات  أن  وأضاف 
في  أنفسهم  يدركوا  أن  "يجب  بأنه 
المفيد  من  يكون  لن  وأنه  محتواه، 
التوقيع على نص ال يستطيع المجتمع 

قبوله بهدوء". 
وما إن تم اإلعالن عن الخبر نشرت 
زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني 
لوبان،  مارين  فرنسا  في  العنصري 
المنظمات  إلى حل  فيها  تغريدة دعت 
الثالث، وقالت "على الحكومة المضي 

قدما في حلها؟؟". 
الميثاق حيث  الترحيب طبعا بهذا  وتم 
من  األولى  باألحرف  عليه  التوقيع  تم 
قبل خمسة اتحادات (مغاربية افريقية) 
ورفضه من طرف ثالثة (تركية)، وهنا 
الدول  حكومات  دور  واضحا  يبدو 
الزالت  انها  سابقا  فرنسيا  المستعمرة 
بشؤون  تبالي  ال  أو  وتتلكأ  تتجرجر 
تركيا  دور  مقابل  كعادتها،  جاليتنا 
الحازم والتي هي في حرب غير معلنة 
على سياسة فرنسا التي تكيل للمسلمين 
بمكيالين، قصد تمزيق صفوف وحدتها، 

على حد قول المثل "فرق تسد"..
وٕاعالن تشكيل "المجلس الوطني لألئمة" 
هذا، يشير إلى "نجاح" الرئيس الفرنسي 
المسلمين،  ضد  أهداف  ثالثة  بتحقيق 

خطة  صلب  في  إنها  قال  قد  كان 
الجمهورية"، ويأتي في  "ترسيخ مبادئ 
مقدمتها "تحرير اإلسالم في فرنسا من 
االستقرار  وتحقيق  األجنبية،  التأثيرات 
في إدارة المساجد، وتدريب األئمة في 
فرنسا الذين يدافعون عن إسالم يتوافق 

تمامًا مع قيم الجمهورية". 
داخل  األجنبي"  "النفوذ  ولمواجهة 
كما  فرنسا  في  اإلسالمية  المؤسسات 
نظام  عن  التخلي  ماكرون  أكد  يروج، 
األئمة المعارين، حيث كان هناك 300 
مسجد،   2500 في  ينشطون  منهم 
يأتون من ثالث دول وقعت معها الدولة 
الخصوص،  بهذا  اتفاقيات  الفرنسية 
وهؤالء 150 تركيًا و120 جزائريًا و30 
مغربيًا، لكن نقطة الضعف األبرز التي 
حّدت من تأثير فرنسا عليهم، كانت أن 
عن  فضًال  بلدانهم،  من  تدفع  رواتبهم 
أن أغلبهم لم يكن يتحدث الفرنسية أو 

يتجنب التحدث بها خالل الخطب.."
في  الملف  هذا  تنظيم  مسألة  وكانت 
فرنسا في صلب اهتمام الرئيس األسبق 
في  األجواء  أّن  إّال  ساركوزي،  نيكوال 
حينها لم تكن مهيأة، كما لم تكن هناك 
مبررات كافية التخاذ خطوة مثيرة للجدل 
كهذه، إّال أّن االعتداءات اإلرهابية التي 
شهدتها فرنسا منذ عهد الرئيس السابق 
التفكير  إعادة  جعلت  هوالند،  فرانسوا 
باتخاذ هذه الخطوة أولوية بالنسبة إلى 

الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون..
بالواجب  للقيام  يبقى اآلن دور جاليتنا 
والتحلي  الصفوف  لوحدة  والسعي 
رغم  والمصابرة،  والصبر  باليقظة 
الحكومة  مع  الطويلة  المعركة  شراسة 
والتي  المتعاقبة،  المتجبرة  الفرنسية 
وغلق  االئمة  لطرد  اهتماما  تعير  ال 
المساجد، بسهولة تامة.. كما ال يسعنا 
اهللا  ندعو  أن  الغرب  في  كجالية  نحن 
كيد  ويرد  المسلمين  صفوف  يوحد  أن 
الحق  يقول  واهللا  الظالمين،  المعتدين 

وهو يهدي السبيل...
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 Êg النظر الفاحــــــص المتدبر لنصوص
ــــــرآن من قبل مــــــن يؤمن به أو  الق
من قبل من ال يؤمن به ســــــواء، ســــــيجد 
تناوال مكثفا للقراءة والعلم والتدبر والتفكر 
والتســــــاؤل والنظر والسير والفقه، والتعقل 
... الخ، ودعوة إلى إعمال السمع والبصر 

والفؤاد.
كما أن المتأمل في ســـــــــيرة النبي صلى اهللا 
عليه وســـــــــلم وتصرفاته وســـــــــنته سيجد أنه 
أولى عناية كبيـــــــــرة للقراءة واإلقراء والكتابة 
والتدوين والتعلم والتفقه، ســـــــــواء في شؤون 
البيـــــــــت أو الجماعة أو المجتمع أو الدولة، 
وســـــــــواء أكان ذلك في الحرب أم السلم. بل 
يكاد النبي صلى اهللا عليه وســـــــــلم يحصر 
رسالته في التعليم والتعلم والعلم، كما جاء 
في الحديـــــــــث الذي أخرجه ابن ماجه «إنما 
بعثت معلما»، وهو ما يؤكده القرآن الكريم 
لما ذّكر الذين أرســـــــــل إليهـــــــــم النبي صلى 
اهللا عليه وســـــــــلم في قوله تعالى: «األميين 
أنه ارســـــــــل لهم من يخرجهم من األمية إلى 
العلم «هو الذي بعث في األميين رســـــــــوال 
منهـــــــــم يتلو عليهم آياتـــــــــه ويزكيهم ويعلمهم 
الكتـــــــــاب والحكمة وٕان كانـــــــــوا من قبل لفي 
ضالل مبين» (سورة الجمعة:2). واآليات 
واألحاديث الدالة على مركزية العلم وعلى 
ذكر أدوات العلم كثيرة العدد تنوء بإحصائها 

العقول النبيهة.
بل إنك تجـــــــــد كتب الســـــــــنة تخصص في 
بداياتها بابا تعنونه «باب العلم قبل العمل» 

كما فعل البخاري في صحيحه، وغيره من 
أعالم السنة. والعمل كما هو معروف عند 
علماء المسلمين هو «عمل القلب والجوارح» 

كما جاء عن أكثر من واحد منهم.
ولعلنا نتساءل عن هذه الكثافة في ذكر العلم 
والمفردات المتعلقة به، في القرآن والســـــــــنة، 
وفي كتب العلم في حضارتنا اإلســـــــــالمية؟ 
وهل هو تكثيف عشـــــــــوائي -معاذ اهللا- أم 
تأســـــــــيس عميق للعقل العلمي الذي سيقوم 
عليه الديـــــــــن والتدين، وتقوم عليه الجماعة 
المســـــــــلمة واألمة والحضارة المسلمة، مما 
يجعل اإلســـــــــالم ينقل العقل اإلنســـــــــاني من 
وضـــــــــع إلى وضـــــــــع؛ من وضـــــــــع كان فيه 
العقـــــــــل والتعقل والعلـــــــــم والتعلم دائرة ضيقة 
إلى وضع يتحول فيه «االجتماع االنســـــــــان 
والعمران البشـــــــــري» كله إلى البناء العلمي 

واالعتماد على العلم؟
والحقيقـــــــــة كما قـــــــــال الدكتـــــــــور عمر عبيد 
حســـــــــنة في تقديمه لكتاب «توطين العلوم» 
للدكتـــــــــور علي القريشـــــــــي، أن بداية الوحي 
الخاتم إلى اإلنســـــــــانية بكلمـــــــــة (إقرأ)، هو 
اعتبار أن القراءة وتحصيل المعرفة والعلم 
والتعلم والتعليم هـو مفتاح هـذا الدين وٕادراك 
قيمه ومعرفة أحكامه، وهو سبيل النهوض 
واالرتقاء باإلنســـــــــان والعمران، وٕان شـــــــــئت 
فقل: االرتقاء بخصائص اإلنسـان، وتنمية 
قدراته، واالرتقاء بأشـــــــــياء اإلنسان وتحسين 
ظروف وشـــــــــروط حياته؛ فبالعلم والمعرفة 
تتم والدة اإلنســـــــــان الصالح بذاته، المصلح 

لمجتمعه ومحيطه (القريشي، ص5).
ويضيف الدكتور حسنة أن التدبر والتأمل 
والتفكير واالستكشـــــــــاف ألبعاد وآفاق قوله 
تعالى «رسوال منهم» وقوله تعالى «بلسان 

قومه» ســـــــــيكون له أثر عظيـــــــــم في عملية 
التغيير واالرتقاء: رســـــــــوال مـــــــــن بينهم، من 
بيئتهم، مـــــــــن مجتمعهم، مـــــــــن لغتهم، من 
أنســـــــــابهم، من وطنهم وقومهم... إن هـذه 
االستحقاقات مجتمعة تشكل شروط نجاح 
تزكية االنســـــــــان وبنـــــــــاء المعرفـــــــــة والتدين 

وتحقيق العمران. (القريشي، ص6).
بعبارة أخرى فإن اإلسالم جاء برسالة تبني 
العقل العلمي الذي يقوم على تأسيس التدين 
الصحيح، وبناء شـــــــــخصية االنسان الذي 
يتزكى ويحقق العمـــــــــران. وأن هذه االبعاد 
كلها مرتبطـــــــــة ببعضها البعـــــــــض، وأنهما 
مسؤولية االنســـــــــان الذي يستمد من القرآن 
الكريم ومن سنة النبي صلى اهللا عليه وسلم 
وسيرته الطريق الذي يبني به عقال علميا، 
يتجـــــــــاوز العقـــــــــل الخرافي، واالســـــــــطوري، 
ويتجاوز التقليد البليد للماضي وللحاضر، 
كما يتجاوز اآلبائية القائمة على غير أسس 

علمية تصمد امام النقد.
إن اهللا تعالـــــــــى الذي قال فـــــــــي كتابه «إقرأ 
وربك األكرم» (ســـــــــورة العلق: 3)، قد تكرم 
على االنســـــــــان بأن زوده بالقوى االدراكية 
وبأدوات تحقيق المعرفة، وبمصادر متعددة 
لتحصيلها، تتضافر جميعا ليؤسس االنسان 
صلة علمية بالوحـــــــــي ذاته، ويحقق التدين 
على علم، وينجز مشـــــــــروعه االستخالفي 

عبادة وعمارة.
والعقل العلمي الذي يؤسسه القرآن عقل ال 
يقبل التدين الخرافي، أو التدين المغشوش، 
وال يقبل األســـــــــاطير منبعا للتدين، هذا من 
جهـــــــــة. ومن جهة أخـــــــــرى فإنه يكون عقال 
ناقدا، فاحصا، متســـــــــائل، متشـــــــــككا شـــــــــكا 
منهجـــــــــا، كما ذكره أبو حامـــــــــد الغزالي في 

كتابه «المنقذ من الضالل»، وهذا يجعلها 
منفتحا على أي تجربة دون ان يذوب فيها 
ويقلدهـــــــــا ويتلبس بها تلبســـــــــا أعمى، ودون 
انغالق يســـــــــتبعد الحكمة التي يقبلها عقله 

العلمي الذي أسسه الوحي.
ولعل هذا العقـــــــــل العلمي الذي جاء القرآن 
لتأسيسه هو ما تحتاجه أمتنا اآلن، ألنه عقل 
ال يقبل بمقـــــــــوالت التناقض أو التضاد بين 
الدين والعلم، كما أنه عقل ناقد للمضامين 
االختزالية للعلم الحديـــــــــث، تلك االختزالية 
التـــــــــي حصرت العلم فـــــــــي دائرة ضيقة من 
الطبيعيـــــــــات والتقنيات مســـــــــتبعدة مجاالت 
العلوم الشرعية واالجتماعية واإلنسانية، أو 
واضعة لها وصمة الفنون غير القابلة ألن 
تكون علومـــــــــا، بحجة أنها ال تتبنى المنهج 

التجريبي.
وهو عقـــــــــل ناقـــــــــد للمضاميـــــــــن االختزالية 
للديـــــــــن في مضامينها الكتابيـــــــــة «اليهودية 
المسيحية»، التي جعلت الدين شانا خاصا 
ال عالقة له باالجتماع اإلنساني والعمران 
البشري في صورة «دع ما هللا هللا وما لقيصر 
لقيصر»، وفـــــــــي مضامينها الحداثية، التي 
جعلت الدين ملحقا بالســـــــــحر واألساطير، 
ومؤسســـــــــا عليهما، وال دور له في الشـــــــــأن 

العلمي واالجتماعي والحضاري.
باســـــــــتعادة هذا العقل العلمي فإننا نستطيع 
أن نؤسس من جديدة لدورنا الحضاري في 
ترشيد الحضارة اإلنسانية، ونحمل رسالتنا 
إلى الناس مبنية على «إقرأ» كما بدأت أول 

مرة في حراء.

*مركز ابن خلدون للعلوم االجتماعية 
واإلنسانية/ جامعة قطر
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قطــــــب األئمــــــة، العالم العصامــــــي المعمِّر، 
ع، اللغوي  المفسر المتمرِّس، الفقيه المتوسِّ
ــــــح المؤثِّر، والمؤلف المكثر  الضليع، المصل
في مختلف الفنون من علوم شرعية ولغوية 
ــــــخ ومنطق وحســــــاب وفلك وفلســــــفة  وتاري
وأخالق وطب وفالحة، تجاوز عدد مؤلفاته 
ــــــا، وعلى الرغم مما طبع من هذه  130 كتاب
المؤلفات إال أن الكثير منها ما زال مخطوطا 
ــــــي تركها في بلدته بني يزقن  في مكتبته الت

بوادي ميزاب في والية غرداية.
هـــــــــذا الرجل، على ما بلغه من علم وما أنتجه 
من مؤلفات وما تركه من آثار، يبقى مجهوال 
لـــــــــدى بني وطنـــــــــه الجزائر قبـــــــــل غيرهم من 
أبناء األمة اإلســـــــــالمية، فـــــــــال يكاد يعرفه من 
طلبة العلم واألساتذة المشـــــــــتغلين بالدراسات 

اإلسالمية والعربية إال القليل.
قرأت اسمه أول مرة على كتيب صغير بعنوان 
«كتاب الرســـــــــم في تعليم الخـــــــــط»، أصدرته 
المؤسســـــــــة الوطنية للكتاب في الجزائر سنة 
1986، وقـــــــــد طبعت المؤسســـــــــة هذا الكتاب 

دون تحقيق وال تعليق وال تعريف بمؤلفه.
ط الذي  ثم وقفت بعد ذلك على تفســـــــــيره المبسَّ

ضمنه - إلى جانب التفســـــــــير - مباحث في 
العقيدة والفقه واللغة والنحو والبالغة والســـــــــيرة 
والقصـــــــــص والتاريخ، واعتنى فيه بأســـــــــباب 
النزول، وهو «تيسير التفسير» الذي ألفه في 
أواخـــــــــر عمره، وهو من أشـــــــــهر مؤلفاته، وقد 
ألف قبله تفســـــــــيرين آخرين، أحدهما مطبوع 
فـــــــــي 15 مجلدا وهو «هميـــــــــان الزاد إلى دار 
المعاد»، والثاني مـــــــــا يزال مخطوطا وعنوانه 

«داعي العمل ليوم األمل».
كمـــــــــا اطلعت علـــــــــى طبعة حجريـــــــــة بالخط 
المغربـــــــــي من كتابه العجيب والفريد من نوعه 
الذي أســـــــــماه «الغسول في أســـــــــماء الرسول 
صلى اهللا عليه وســـــــــلم»، والذي أعادت طبعه 
ونشره دار السالم في القاهرة سنة 2019 في 

400 صفحة بتحقيق فتحي بوعجيلة.
وعندما َدرَّْسُت مادة الفقه المقارن لطلبة السنة 
الثالثة ليســـــــــانس تخصص فقه وأصول (نظام 
قديـــــــــم)، ما بيـــــــــن 1996 و2008، حرصت 
علـــــــــى االطالع على آراء علمـــــــــاء اإلباضية 
في المســـــــــائل المقررة، فـــــــــكان أن وقفت على 
كتاب الشـــــــــيخ اطفيش «شـــــــــرح النيل وشفاء 
العليل» للعالمة عبـــــــــد العزيز الثميني رحمه 
اهللا (1223-1131هـ)، وهذا الشرح صدرت 
طبعته الثانية ســـــــــنة 1973 في 17 مجلدا، 
عن مكتبة اإلرشـــــــــاد في جدة ودار الفتح في 
بيروت، وهو عبارة عن موسوعة فقهية حافلة 
بـــــــــآراء علماء اإلباضية في مختلف مســـــــــائل 
الفقه اإلسالمي، مع إيراد آراء فقهاء المذاهب 

األخرى، فالكتاب موسوعة فقهية مقارنة.
ومؤخرا اطلعـــــــــت على كتابه «شـــــــــرح عقيدة 

التوحيد ألبي حفص عمرو بن جميع» بتحقيق 
األستاذ مصطفى وينتن، وأيضا كتابه «السيرة 
الجامعة من المعجـــــــــزات الالمعة»، وهو في 
ســـــــــيرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما حباه 

اهللا به من معجزات وأمارات على نبوته.
أما ما ألف عن الشـــــــــيخ من مؤلفات فلم يتح 
لي االطالع إال على القليل منها، أذكر منها 
كتاب بكير بن سعيد أعوشت « قطب األئمة 
العالمة محمد بن يوســـــــــف أطفيش: حياته - 
آثاره الفكرية - جهاده» الذي نشـــــــــرته مكتبة 

الضامري في سلطنة ُعمان.
هذا، وقد اهتم العديد من الباحثين الجزائريين 
وغيرهم بدراســـــــــة تراث الشـــــــــيخ وٕاعداد رسائل 
ماجستير ودكتوراه حوله، في اللغة، والتفسير، 
والفقه، والحديث، منها: «الفكر السياسي عند 
اإلباضية من خالل آراء الشـــــــــيخ امحمد بن 
يوســـــــــف اطفيش»، لعـــــــــدون جهالن، [جامعة 
الجزائر: 1987]، «الشيخ محمد بن يوسف 
اطفيش ومذهبه في تفســـــــــير القرآن الكريم»، 
ليحيى صالح بوتردين [جامعة عين شـــــــــمس، 
القاهرة: 1989]، «محمد بن يوسف أطفيش 
ومنهجيته في تفســـــــــيره التيسير» لمحمد عكي 
علواني، [جامعة الجزائـــــــــر: 1991]، «آراء 
الشيخ أمحمد بن يوســـــــــف أطِفيَّش العقِديَّة»، 
لمصطفى وينتن [جامعة األمير عبد القادر: 
1996]، «منهج الشيخ اطفيش في كتاب شرح 
النيل – قســـــــــم العبادات نموذجا»، لطالب بن 
علي السعدي [جامعة مؤتة، األردن: 2006]، 
«أثر التَّوِظيف النَّحِوي في تْيِســـــــــير التفِسير، 
للشـــــــــيخ امحمد بن يوســـــــــف أطِفيَّش»، لهشام 

عكوش [جامعة وهران: 2012]، «المســـــــــائل 
التحقيقية في بيان التحفة اآلجرومية للشـــــــــيخ 
امحمد بن يوسف أطفيش – تحقيق ودراسة» 
لرشيد حيدرة [جامعة وهران: 2013]، «معتمد 
الصواب من شـــــــــواهد قواعد اإلعراب تأليف 
امحمد بن يوسف اطفيش – تحقيق ودراسة»، 
إلبراهيم بن علي [جامعـــــــــة ورقلة: 2014]، 
«امحمد بن يوسف اطفيش وجهوده البالغية 
مع تحقيـــــــــق كتابه (ربيع البديـــــــــع)» المحمد 
لقدي [جامعة باتنة: 2017]، «تخريج الفروع 
على األصول عند الشـــــــــيخ امحمد بن يوسف 
اطفيش: دراســـــــــة تأصيلّيـــــــــة تطبيقّية»، لزهير 
 .[2018 األميـــــــــر:  [جامعة  باباواســـــــــماعيل 
هذه الرســـــــــائل الجامعية لم تنشـــــــــر ولم تصل 
إلى أيدي القراء وٕانما ما زالت حبيســـــــــة أدراج 

مكتبات الجامعات التي نوقشت فيها.
كما نشر العديد من الباحثين الجامعيين بحوثا 
قليلة في المجالت األكاديمية عالجت بعض 
القضايا المنهجية أو العلمية في تراث الشيخ 
اطفيش. وهذه المجالت ال توزع إال في نطاق 

محدود.
لكن هذه الجهـــــــــود – على الرغم من أهميتها 
- تبقى دون المطلوب، ألن هناك العديد من 
الجوانب في شخصية الشيخ العلمية لم تدرس 
بعد، وكذلك ألن الكثير من كتب الشـــــــــيخ ما 
زالت مخطوطة، وتنتظر من يخرجها محققة 
ويعمل على نشـــــــــرها وتوزيعها وتيسير قراءتها 
ودراســـــــــتها واالستفادة منها، حتى ُتعرف فعال 

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

التنموية. 
التعاون  إلى  دعوته  القاسمي  الشيخ  ويجّدد 
التقليدية،  والمصارف  اإلسالمية  المصارف  بين 
من  جزءا  أصبحت  اإلسالمية  الصيرفة  بأّن  مؤّكدا 
بدورها  تؤّثر  والّدولي،  المحّلي  المصرفي،  النظام 
فإّن  ثّم  ومن  والعالمية؛  المحّلية  االقتصادات  في 
التقليدية،  المصارف  وبين  بينها  مطلوب  التعاون 
الرقابة  أهّمية  يبرز  كما  الوطنية.  األهداف  لخدمة 
الشرعية، باعتبارها صّمام أمان للمؤّسسات المالية 

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

االقتصادية واالجتماعية بالسبل المشروعة. 
بالنظام  القاسمّي  األستاذ  عّرف  الثانية:  الحلقة  في 
له  متكامال،  منهجا  باعتباره  اإلسالمّي  االقتصادي 
هذا  ممّيزات  ومن  تطبيقاته.  تحكم  التي  خصائصه 
النظام تحريم الرّبا وأكل المال بالباطل، وبّين الفرق 
بين الربح والفائدة المصرفية؛ كما أشار إلى انتشار 

المصارف اإلسالمية، كنظام ذي صيغة متمّيزة.
وفي هذه الحلقة الثالثة، يستعرض جملة من التحّديات 
والمشكالت اّلتي تواجهها الصناعة المالية اإلسالمية 
ويطرح أفكارا واقتراحات، لرفع التحّديات. ويبرز أهّمية 
للمؤّسسات  أمان  صّمام  باعتبارها  الشرعية،  الرقابة 

المالية اإلسالمية.
-01 تحّديات ومشكالت..ومواقف مضاّدة.

إّن التنويه بإنجازات المصارف اإلسالمية ال يعني أّنها 
حّققت أهدافها، وبلغت القّمة في التطبيق الصحيح. 
فمع تضافر عوامل النجاح وتوافرها، تزداد الّتحديات 
تعترض  اّلتي  المشكالت  وتتعاظم  تواجهها؛  اّلتي 
سبيلها؛ ويرجع بعضها إلى عوامل داخلية، نابعة من 
البيئة  من  إلى عوامل  وبعضها  الّذاتية؛  الخصائص 
والّسياسية،  واإلعالمية،  منها،  القانونية  الخارجية: 
واالقتصادية. ونعني بالبيئة القانونية، منظومة القوانين 
والّتشريعات ذات التأثير الّسلبي في أعمال المصارف 

عموما، والمصارف اإلسالمية خصوصا.
ويمكن تلخيص هذه الصعوبات في النقاط اآلتية:

العوامل الّداخلية: 
المهارة  مستوى  وضعف  الشرعية؛  الثقافة  نقص   •
في هذه  والمستخدمين،  الموّظفين  لدى بعض  الفّنية 

المؤّسسات.
بعض  في  االستثمار  أجهزة  إمكانات  ضعف   •
دراسة  مجال  في  خاصة  اإلسالمية،  المصارف 
المشروعات، وتقويم العمليات؛ والبطء في اّتخاذ قرار 

االستثمار، وفي إصدار رخص التمويل.
اإلسالمّي،  االستثمار  خصائص  وضوح  عدم   •
وصيغه الّتمويلية المختلفة؛ لدى بعض المستخَدمين 

فين     في المصارف اإلسالمية. والموظَّ
المصرفّي اإلسالمّي وصيغه،  العمل  • عدم وضوح 
عند أغلب المتعاملين، مع عدم الوفاء وسوء التعامل            

من بعضهم.
العوامل الخارجية:

بالمصارف اإلسالمية،  • عدم صدور قانون خاّص 
في بعض البلدان اإلسالمية، كالجزائر، وفي الوقت 
نفسه، عدم مالءمة المنظومة القانونية الّسائدة لجوهر 
أنظمتها  تحّدده  كما  اإلسالمية،  المصارف  نشاط 
أصال  التشريعية وضعت  النصوص  ألّن  األساسية؛ 
بالفائدة  المتعاملة  التقليدية،  البنوك  تطبيقات  لتالئم 
بنك  أصدره  اّلذي  النظام  أّن  نرى  وال  المصرفية. 
الجزائر، بهذا الشأن، كفيل بتحقيق األهداف المنشودة 
من الصناعة المالية اإلسالمية. ومن هذا المنطلق؛ 

كّنا، ومازلنا، نلّح على ضرورة إصدار نظام قانوني 
الجزائر، يتالءم مع  بالصيرفة اإلسالمية في  خاص 
اإلسالمية، وخصوصيات  المالية  المؤّسسات  طبيعة 
العمل المصرفّي اإلسالمي؛ فذلك في تقديرنا هو ما 
وتنويع  منتجاتها،  تطوير  من  المصارف  هذه  يمّكن 
المصرفية  السوق  لمتطّلبات  لتستجيب  استثماراتها، 
وحاجاتها المتزايدة؛ ولكي تستطيع مواجهة التحّديات 
اّلتي تتعاظم، في ظّل التنافس الشديد، وقوانين منّظمة 
التجارة العالمية. إّن هذا ما كّنا ندعو إليه، منذ تأسيس 
اليوم  نرى  وال  1990م؛  سنة  الجزائري،  البركة  بنك 
أّن النظام اّلذي أصدره بنك الجزائر، بشأن الصيرفة 

اإلسالمية، كفيل بتحقيق األهداف المأمولة.
نقدية إسالمية، من شأنها دعم  أسواق  قيام  تأّخر   •
المؤّسسات المالية اإلسالمية، والتشجيع على المزيد          
وفقا  تعمل،  اّلتي  واالستثمار،  التمويل  شركات  من 

ألحكام الشريعة اإلسالمية. 
اّلذين  المراسلين  من  كافية  شبكة  وجود  عدم   •
الفرص  وقّلة  إسالمي،  إطار مصرفي  في  يتعاملون 
الوظيفية،    والصيغ المتاحة للّتوظيف اإلسالمي في 

السوق العالمية.
• مشكالت الّصرف المتمّثلة في عدم قابلية كثير من 
العمالت للّتحويل؛ مّما يعرقل انتقال رؤوس األموال،      
مقابل  العمالت،  سعر  في  المستّمر  االرتفاع  مع 

انخفاض قيمة العمالت غير القابلة للّتحويل.
المواقف المضاّدة للمصارف اإلسالمية، ومنها:

تسمح  لم  التي  اإلسالمية،  الدول  بعض  مواقف   •
صورة  ولعّل  بلدانها.  في  إسالمية  مصارف  بإنشاء 
هذه المصارف نقلت إليها مشّوهة؛ واستخدمت بعض 
األخطاء في التطبيق، كدليل ضّدها؛ مع العلم أّن هذه 
األخطاء،    إن وجدت، هي حاالت فردية، وليست 
كّلها،  التجربة  ظاهرة عاّمة، يحكم من خاللها على 

بفشلها وعدم صالحيتها.
البلدان  بعض   في  النقدية،  الّسلطة  مواقف   •
تقّبل  من  تمنعها  ذاتية  دوافع  لها  اّلتي  اإلسالمية، 

المصارف اإلسالمية.
• مواقف سلبية من بعض المصارف التقليدية، محّلية 
ودولية، سواء بمهاجمة المصارف اإلسالمية، أو من 

خالل االلتفاف عليها، واختراقها من داخلها.
لفكرة الصيرفة اإلسالمية  الّسلبّي المضاّد  • اإلعالم 
،ويتمّثل في حمالت تشكيك مشّوهة ومفترية، تشترك 
مضاّدة  وسياسية،  واجتماعية  مالية  مؤّسسات  فيها 
منذ  االنتقادات،  حملة  وتعاقبت  اإلسالمية.  للفكرة 
خمسة  قبل  دبي،  في  إسالمّي  بنك  أّول  تأسيس 
األسباب  طليعة  في  ويأتي  عاما.   (45) وأربعين 
اإلسالمية،  المصارف  لخصائص  الفهم  سوء 
التقليدية؛  البنوك  وبين  بينها  التباين  بمدى  والجهل 
اإلسالمية،  التمويل  صيغ  البعض  على  تشتبه  وقد 
البنوك  معامالت  وبين  بينها  الّتمييز  يستطيعون  فال 
التقليدية؛ ويظّنون أّن الفوارق في الّصور واألشكال،   
وليست في الجوهر والمقاصد؛ ولكّن المؤّكد أّن فيهم 
مغرضين هدفهم الّنيل من المصارف اإلسالمية. فما 
فتئ هؤالء يشّككون في مصداقيتها، مستغّلين بعض 
األخطاء اّلتي حدثت في المراحل األولى من إنشائها؛          
وهدفهم في الواقع تثبيت وضع قائم، وتبرير اإلصرار 

على النظام الربوّي الّسائد.
األهداف  وبلوغ  التحديات،  رفع  أجل  من   02-

والغايات.
والمالحظات  األفكار  من  جملة  نسّجل  وهنا، 
استخلصناها من متابعتنا حركة المصارف اإلسالمية،     
ومواكبتنا مسيرتها، وٕادراكنا للتحّديات اّلتي تواجهها؛ 
استراتيجيتها،  مراجعة  إلى  ماّسة  الحاجة  يجعل  مّما 
وتحديد دقيق ألهدافها وأولوياتها؛ ليكون سيرها دائما 
قويم، يعرف سالكوه غايتهم، ويختارون  على طريق 
إليها وسيلتهم؛ مستنيرين بالمنهج اّلذي يصّحح مسيرة 
في  والنجاح  فتنته،  وتجّنب  خيريته،  لتحقيق  المال، 

االبتالء بنعمته.
نطرحها، من شأنها  التي  األفكار  فإّن  تقديرنا؛  وفي 
مصداقيتها؛     وتأكيد  اإلسالمية،  المصارف  تقوية 

ونلخّصها في التصّور اآلتي:
للمصارف  الشرعية  والمقاصد  المآالت  أوال- مراعاة 
األرباح       تحقيق  بأّن  االعتقاد  يسود  كيال  اإلسالمية؛ 
هو المقصد والمآل؛ فتنحرف عن وجهتها، وتبتعد عن 
مقاصدها. وٕاذا كانت سياستها التمويلية تتوّخى تقليل 
باألرباح،  أدنى حّد ممكن، واالرتقاء  إلى  المخاطر، 
من  تتخّلص  أن  عليها  فإّن  ممكن؛  حّد  أعلى  إلى 
االتجاه السائد في استخدام الموارد؛ وأن تتجّنب السير 
وجهتها  توّلي  ال  وأن  الرأسمالي؛  االقتصاد  نفق  في 
مّما  المال؛  الربح ورأس  الثروة، وتعظيم  تركيز  نحو 

يبعدها من ُهّويتها الحقيقية، ويجعلها قريبة من البنوك 
التقليدية.

ثانيا- بذل أقصى الجهد لتحقيق أهداف المصارف 
األموال؛  لتجميع  مؤّسسات  باعتبارها  اإلسالمية، 
يخدم  فيما  اإلسالمية،  للشريعة  طبقا  وتوظيفها، 
التوزيع،  عدالة  ويحّقق  المتكافل،  المجتمع  بناء 
الصحيح. وتحقيق مشاركة  المال في مساره  ووضع 
التنمية  إحداث  أجل  من  معا،  المال  ورأس  العمل 
العمل  وٕابراز  اإلسالمية؛  المجتمعات  في  الحقيقية؛ 
يمّثل  باعتباره  متمّيز،  كعمل  اإلسالمي،  المصرفي 
منفعة مشروعة، تقابل باألجر؛ ولكونه عمال موجبا 

الستحقاق الرّبح.
ثالثا- العمل الستكمال صيغ المعامالت اإلسالمية، 
في االستثمار والخدمات المصرفية؛ وصوال إلى البدائل 
اإلسالمية كاملة؛ ومن ثّم تحقيق معانيها ومقاصدها؛ 
وذلك بتطوير الصيغ التمويلة، والتركيز على الصيغ 
المنتجة، والخروج من المجال الّضّيق للمرابحة، اّلتي 
العمل  مراحل  من  وسيطة،  مرحلة  في  دورها  أّدت 
ينبغي أن تستمّر على ما  المصرفي اإلسالمي؛ وال 
هي عليه اآلن؛ فليست هي الصيغة األنسب لرسالة 
المصارف اإلسالمية؛ وال تنسجم مع منهجها وطبيعتها 
الّتنموية. وقد كان تركيز هذه المصارف على تمويل 
الّتوظيفات  حركة  في  للتحّكم  منها  محاولة  المرابحة 
المالية وعوائدها؛ لما تّتسم به هذه الّصيغة وتطبيقاتها 
من سهولة ومرونة ال تتوافر بالدرجة نفسها في صيغ 
التمويالت الشرعية األخرى. يضاف إلى ذلك ضغط 
البيئة المحيطة، من قوانين  العوامل التي تتحّكم في 
كّله  ذلك  ولعّل  ورقابية.  تطبيقية  وتعليمات  وأنظمة 
دفع المصارف اإلسالمية إلى أن تسلك هذا السلوك. 
والمطلوب من المصارف اإلسالمية أن تعمل لتوجيه 
األموال الفائضة من مراكز الوفرة إلى مواطن الحاجة 
التوظيف        وتوظيفها  والتشغيل،  لالستثمار  المناسبة 
المجتمعات  على  تعود  اّلتي  المشاريع  في  األمثل 

اإلسالمية بالخير والفائدة. 
فنحن نريد أن يكون للنشاط المصرفّي اإلسالمّي أثر 
لتوفير  والبطالة،  الفقر  مشكالت  في عالج  ملموس 
تمويل  أدوات  خالل  من  والتشغيل،  العمل  فرص 
نطاق  لتضييق  النافعة،  المشروعات  وتشغيل  سليمة 

البطالة.
رابعا- امتالك القدرة على التعايش مع نظام المصارف 
مع  التعامل  إلى  اإلسالم  نظرة  على  بناء  التقليدية، 
اآلخر، فكرا ونظاما؛ ودعوته إلى التعامل مع الغير، 

واالعتراف بحّقه في العيش والحضور والممارسة.
المصرفي،  النظام  من  جزء  اإلسالمية  فالمصارف 
االقتصادات  في  بدورها  تؤثر  والّدولي،  المحّلي 
المحّلية والعالمية؛ ومن ثّم فإّن التعاون مطلوب بينها 
وبين المصارف التقليدية، لخدمة األهداف الوطنية. 
والمجاالت كثيرة للتعاون والتكامل بين النظامين، في 
المعامالت اّلتي ليس فيها مخالفات ألحكام الشريعة 
أفضل  أّن  الماليزية  التجربة  أثبتت  وقد  اإلسالمية. 
وسيلة للتحّول من المصرفية التقليدية إلى المصرفية 
جنبا  النظامين،  بين  التعايش  في  تتمّثل  اإلسالمية 

إلى جنب.
بالجودة  الخدمات،  تقديم  في  المنافسة،  خامسا- 
والوقت والتجديد واالبتكار؛ والعمل لالرتقاء باألرباح، 

لجلب المتعاملين.
سادسا- إيالء مزيد من االهتمام بالمتعاملين؛ وعقد 
المصارف      صورة  وتحسين  معهم،  مفتوحة  لقاءات 

اإلسالمية لديهم.
بخصائص  للّتعريف  واسع،  برنامج  وضع  سابعا- 
االستثمار  وصيغ  اإلسالمي،  المصرفّي  العمل 
وعقد  منشورات،  إصدار  يتضّمن  التمويل   وأساليب 
اإلعالم  بقنوات  االستعانة  مع  الندوات؛  من  مزيد 

ووسائل التبليغ واالّتصال.
ثامنا- تطوير العنصر البشرّي، بالتكوين المستمّر، 
وتأمين  واألداء؛  والّتنظيم  الّتشغيل  أساليب  وترقية 
سلوك  في  المهنية  القيم  وتفعيل  الفّعالة،  اإلدارة 

المصارف اإلسالمية.
للمؤّسسات  أمان  صّمام  الشرعية  الرقابة    03-

المالية اإلسالمية
في  «المصداقية  الشرعية:  والرقابة  الفتوى  هيئات 

االستقاللية»:
التقّيد  هو  اإلسالمّي  المصرفّي  العمل  يمّيز  ما  إّن 
بأحكام الشريعة اإلسالمية، في جميع العقود، ومختلف 
العمليات والمعامالت. وتعتبر الرقابة الشرعية ركيزة 
أساسية في بناء المؤّسسات المالية اإلسالمية؛ وهي 
لها الدرع الواقي اّلذي يحميها من االنحرافات، وصّمام 
القصور  من  ويحميها  الزلل؛  من  يعصمها  أمان 

المنّظمة  القوانين  نّصت  الغرض،  ولهذا  والخلل. 
الفتوى والرقابة  المؤّسسات على تشكيل هيئات  لهذه 
الشرعية فيها؛ وٕاقامة إدارات للتدقيق الشرعّي والرقابة 
المركزية،  اإلشرافية  الرقابة  عن  فضال  الداخلية؛ 
البنوك  مستوى  في  عليا،  هيئات  بها  تضطلع  التي 
المركزية. ومن أهّم أهدافها التأّكد من أّن المؤّسسات 
تنفيذ  الشريعة، في  بأحكام  المالية اإلسالمية ملتزمة 
البنك  إلدارة  تقريرا  بذلك  وتقّدم  والمعامالت.  العقود 
المؤّسسات  اإلشرافية على  الجهة  باعتباره  المركزّي، 

المالية في الدولة. 
تؤّديها  اّلتي  الوظائف  على  الّضبط  معايير  تنّص 
وتبّين  والخارجية؛  الداخلية  الشرعية،  الرقابة 
ممارساتها  وأسلوب  وصالحياتها،  اختصاصاتها 
األنشطة  مختلف  متابعة  في  وتتلّخص  لعملها. 
بها  تقوم  اّلتي  والعمليات،  والتصرّفات  واألعمال 
تتّم  أّنها  من  للتأّكد  وتحليلها،  وفحصها  المؤّسسة، 
الشريعة اإلسالمية ومبادئها، مستخدمة  وفقا ألحكام 
الوسائل واألساليب المالئمة، الكفيلة ببيان المخالفات 
واألخطاء، وتصويبها، ووضع البدائل المشروعة لها؛ 
وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية، متضّمنة الرأي 
الشرعّي، مشفوعا باإلرشادات والّتوصيات والقرارات، 
اّلتي يتعّين مراعاتها، من أجل تحقيق الكسب الحالل، 

وبغرض التطوير إلى األفضل، في الحال والمآل.
بأعلى  ترتبط  إدارة  الداخلية  الشرعية  الرقابة  تتوّلى 
مستوى في المؤّسسة؛ وتكون مستقّلة إداريا. فهي تتبع 
تنظيميا المديرية العامة للمؤّسسة، وتتبع وظيفيا هيئة 

الفتوى والرقابة الشرعية.
تنّفذ هذه اإلدارة زيارات رقابية ميدانية، بصفة دورية، 
دوريا   تقريرا  بذلك  وتعّد  وفروعها؛  المؤّسسة  إلدارات 
لمختلف  الشرعي  والتدقيق  الرقابة  نتائج  فيه  تبّين 
رقابتها  موضوع  كانت  اّلتي  والعمليات  األنشطة 
هيئة  قرارات  تنفيذ  متابعة  مهاّمها  ومن  وتدقيقها. 
الفتوى والرقابة الشرعية، وضمان التزام اإلدارة بأحكام 
وكشف  المعامالت؛  جميع  في  اإلسالمية،  الشريعة 
أّي انحرافات أو مخالفات؛ وٕابالغ اإلدارة بذلك فورا، 
الّتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح الخطإ، واستدراك 

الخلل، وضمان عدم تكراره.
معايير  فتنّص  الشرعية،  والرقابة  الفتوى  هيئات  أما 
«جهاز  بأّنها  وتصفها  استقالليتها؛  على  الضبط 
عن  «االستقالل»  الوصف:  بهذا  وتعني  مستقّل». 
اختصاصاتها،  مجال  في  فالهيئة،  المؤّسسة.  إدارة 
وقراراتها  أعمالها.  وتراقب  اإلدارة،  توّجه  اّلتي  هي 
المؤّسسة؛  نشاط  توّجه  فهي  التنفيذ؛  وواجبة  ملزمة، 
وهذه وظيفة الفتوى وبيان الحكم الشرعّي؛ وهي اّلتي 
وظيفة  وهذه  عليه؛  وتشرف  المؤّسسة؛  نشاط  تراقب 

المراجعة.
تقوم الهيئات الشرعية بالمراقبة الواجبة، إلبداء الرأي 
ومبادئها  اإلسالمية  الشريعة  بأحكام  البنك  التزام  في 
السمحة. ومسؤوليتها تنحصر في إبداء رأي مستقّل، 
البنك، وفي إعداد تقرير  بناء على مراقبتها ألعمال 
للجمعية العامة. وتقع على اإلدارة مسؤولية التأّكد من 

سالمة التطبيق.
يتعّين على اإلدارات التنفيذية بالمصارف اإلسالمية 
الفتوى  بهيئات  الخاصة  الضبط  بمعايير  تلتزم  أن 
والرقابة الشرعية؛ وتكفل لها استقالليتها، وتسهر على 
تطبيق القوانين واللوائح المنّظمة لعملها. وكلُّ إخالل 
بهذه الشروط    من شأنه أن يكون مدعاة لزعزعة 
خصومها  ويعطي  اإلسالمية؛  الصيرفة  في  الثقة 

الفرصة للنيل من سمعتها، والطعن في مصداقيتها.
إّن الهيئات الشرعية تقوم بوظيفتي: الفتوى والمراجعة. 
والوظيفتان متكاملتان، من منظور األهداف والغايات، 
بالمسؤولية  التزاًما  وذلك  والصالحيات؛  والمهاّم 
وال  للمصداقية.  وتحقيقا  للثقة،  وتعزيزًا  الشرعية، 
تتحّقق أهداف هذه الهيئات إّال بالقيام بوظيفتي اإلفتاء 
بروح  وتحّليها  استقالليتها،  أّن  كما  مًعا.  والمراقبة 
المطلوب،  الوجه  على  بمهاّمها  وقيامها  المسؤولية، 
اّلذي ُيكسبها المصداقية، ويعّزز ثقة المتعاملين  هو 
في التزام المصارف اإلسالمية بأحكام الشريعة الغرّاء، 
تتحّملها  اّلتي  فالمسؤولية  ومعامالتها.  عقودها  في 
في  ثقيلة،  وأمانتها  جليلة  رسالتها  الشرعية  الهيئات 
ميزان الخالق سبحانه، وفي ميزان األّمة. وعلى اّلذين 
يتحّملون تبعات هذه المسؤولية أن يستشعروا رقابة اهللا 
على أعمالهم وشهاداتهم، ويذكروا وقوفهم بين يديه، 
عّز وجّل، يوم يقوم الناس لرّب العالمين. يوم ال يغني 

أحد عن أحد، وال يجزي يومئذ والد وال ولد.
والحمد هللا رّب العالمين.
ربيع الثاني 1442ه، الموافق ديسمــــــــبر2020م
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القـــــــــارئ المتأنـــــــــي للتقرير الذي أعـــــــــده المؤرخ 
الفرنســـــــــي بنجامين ســـــــــتورا حول ملف (الذاكرة 
المشـــــــــتركة) يدرك أن نظرة ســـــــــتورا كانت نظرة 
أحادية، منحازة للطرف الفرنسي، كما أن أغلب 
تحليالته كانت إنشـــــــــائية عاطفية غير مؤسسة 
علميًا، إضافـــــــــة إلى أنها تحمـــــــــل بين طياتها 
رسائل مشفرة، يمكن أن تعود سلبًا على الذاكرة 
الجماعيـــــــــة للجزائر. ومـــــــــن المالحظات التي 
سجلناها على التقرير، هو اتهام الجزائر بأنها 
غيـــــــــر متصالحة مع تريخها، وهذا ما نلمســـــــــه 
في تطرقه لمسألة االحتفاالت الرسمية بالفاتح 
نوفمبر، فيذكر بأن الجزائر تحتفل بهذا التاريخ 
باعتباره الفعل التأسيسي ألمة تسترجع حقوقها 
في السيادة، غير أن في هذا االحتفال، حسب 
ما ذكره، ال يتم الّتطرق إلى انقسام الجزائريين، 
وال إلـــــــــى االشـــــــــتباكات التي كانـــــــــت بين جناح 
مصالي الحاج MNA وجبهة التحرير الوطني 
FLN. وكذلـــــــــك في االحتفاالت ال يتم التطرق 
إلى قضية ما تعرض له الحركى من انتهاكات، 
وكأن ســـــــــتورا يريد أن يقول على الجزائريين أن 

يتصالحوا مع تاريخهم أوًال !!. 
كما أنه يطرح ملفًا شـــــــــائكًا جدًا، ويحلله تحليًال 
ســـــــــطحيًا، وهو ملف الحركى، مستند في ذلك 
إلى خطابات عبد العزيـــــــــز بوتفليقة 2005م: 
«أن أبنـــــــــاء الحركـــــــــى لهم نفـــــــــس الحقوق مثل 
باقـــــــــي الجزائريين، بشـــــــــرط أن يدافعوا عن هذا 
البلد، وأن أبناء الحركى ليســـــــــوا مسؤولين عن 
أفعال أبائهم». وٕالى جانب ملف الحركى الذي 
يقول أنه طفى إلى الســـــــــطح منـــــــــذ الثمانينات، 
هنـــــــــاك ملف آخر ال يقل خطـــــــــورة، وهو ملف 
األقدام السوداء، الذين شكّلوا جمعيات للمطالبة 

باسترجاع ممتلكاتهم المفقودة!!.
يحاول ســـــــــتورا كذلك في بداية تقريره أن يلقي 

مســـــــــؤولية ما حدث في الجزائـــــــــر على النظام 
االســـــــــتعماري الذي يقول بأنه كان نظامًا مغلقا 
لم يسمح بتطور المسلمين الجزائريين، فالنضال 
والمقاومـــــــــة كان في نظره ضـــــــــد الحرمان ونزع 
الملكية والقمع المســـــــــتمر ويستند في ذلك إلى 
تحليل المؤرخ الجزائري محمد حربي المعروف 
بتوجهه الماركســـــــــي في تنـــــــــاول تاريخ الحركة 
الوطنية والثورة التحريرية، وهنا يجب أن نشير 
إلى أن تقرير ســـــــــتورا قد اســـــــــتند إلى دراسات 
تاريخيـــــــــة ذات توجه واحد مثل حربي، جيلبرت 
ميني وغيرها من األقالم الفرنسية، وفي الكثير 
من األحيان كان يســـــــــتند إلى دراســـــــــات ألقالم 
مغمورة ســـــــــواء في الوسط األكاديمي الجزائري 
أو الفرنســـــــــي، في حين أنه لـــــــــم يول عناية بما 
قدمـــــــــه الباحثـــــــــون الجزائريون خاصـــــــــة الذين 
اهتموا بقضية الذاكرة المشـــــــــتركة أمثال المؤرخ 
الجزائري محمـــــــــد القورصو وغيره. واألكثر من 
ذلـــــــــك فإنه يطلـــــــــق حكمًا جزافيـــــــــا مجحفًا على 
الباحثين الجزائرييـــــــــن الذين يصفهم بأنهم ظلوا 
أسرى الستراتيجيات القوى السياسية المختلفة، 
ويعطي مثًال عن ذلك بأزمة 1991م التي أدت 
إلى تصّلب الذاكرة، واالنســـــــــحاب كما قال إلى 
محو مآثر رواد الحركة الوطنية الجزائرية أمثال 
مصالي الحاج، فرحـــــــــات عباس، عبد الحميد 

بن باديس. 
ويحاول فـــــــــي تقريـــــــــره أن يقول بـــــــــأن ضحايا 
الفترة االستعمارية ليســـــــــوا الجزائريبن فقط، بل 
شـــــــــملت حتى المعمرين الذين دخلوا فرنسا سنة 
1962م، ووجـــــــــدوا صعوبة كبيرة في االندماج 
في المجتمع الفرنسي، فكانت لهجتهم وطريقة 
عيشـــــــــهم مختلفـــــــــة، وكان ينظر إليهـــــــــم بأنهم 

المسؤولين عن الصراع الذي انتهى. 
كما يقدم مجموعة من الدراسات والكتابات التي 
كتبها مؤرخون فرنســـــــــيون وجزائريون من بينهم 
«شـــــــــارل روبير أجرون، جيلبرت ميني، محمد 
حربي، وعبد المجيد مرداســـــــــي»، ويقول بأنها 
كفيلة إليجاد األطر المرجعية، وتقديم األدوات 
المنهجية، لحل المشـــــــــكالت األيدولوجية، فهي 
نمـــــــــاذج ذات توجه واحد فلـــــــــم يذكر أي مؤرخ 
جزائري لـــــــــه نظرة مختلفـــــــــة، أو على األقل له 
رصيـــــــــد ضخـــــــــم من الدراســـــــــات حـــــــــول تاريخ 
الجزائر المســـــــــتعمرة، مثل أبو القاسم سعد اهللا، 

محفوظ قّداش، جمال قنان، عبد الحميد زوزو 
وغيرهم. 

وفي القســـــــــم المتعلق بتحديات ملـــــــــف الذاكرة 
المشتركة، فتتمثل في نظره في األرشيف وملف 
المفقودين وقضية االعتراف الفرنسي بجرائمها 
في الجزائر. فمسألة األرشيف قضية محورية، 
وذلك نتيجة أهمية الوثائق والمستندات في بناء 
الذاكرة. وفي تحليله لقضية استرجاع األرشيف، 
فيرى بأن األرشيف الفرنسي أرشيف وطني له 
عالقة بالســـــــــيادة الوطنية، باعتبار أن أراضي 
الجزائر كانت مكونة من ثالث مقاطعات فرنسية 

خالل الفترة االستعمارية، لذلك حسبه ال يمكن 
أن تلزم الجزائر فرنســـــــــا باسترجاع كل الملفات 
األرشيفية بدعوى أن األرشيف هو ملك للبالد 
التـــــــــي كتب فيها. كما أن فرنســـــــــا قد تركت في 
الجزائر مســـــــــتندات ووثائق أرشيفية تساعد في 
تأسيس الدولة الجزائرية عشية االستقالل، مثل 
الســـــــــجّالت العقارية، وتخطيط المدن، والغرف 
التجارية والصناعية، والوثائق اإلدارية المتعّلقة 
بالمدارس والجامعـــــــــات، وهناك ملفات رقمنت 
من طرف A.N.O.M وهي متاحة على النت 
سيما المتعلقة باألحوال المدنية. وهناك اقتراح 
السترجاع أرشيف الفترة العثمانية في الجزائر. 
وٕان كان هناك تفاهم حول استرجاع األرشيف، 
فيجب على الجزائر، حســـــــــبه، أن تّسهل عملية 
الوصول إلى مختلف الوثائق، خاصة سجّالت 

اإلدارة غير المتاحة للباحثين. 
كمـــــــــا يجب دراســـــــــة كل سلســـــــــلة تاريخية على 
حـــــــــدى، وحتى السالســـــــــل الفرعيـــــــــة يجب أن 
تدرس، كما يجب في نظره أن يتحلى الجانبين 
بالحزم والجدية، وذلـــــــــك بتفعيل اللجنة المنبثقة 
عن اتفاقية تعاون ســـــــــنة 2009 بين مديريتي 
األرشـــــــــيف الوطني والفرنســـــــــي، هـــــــــذه اللجنة 
التي ضمت من الجانـــــــــب الجزائري (مديريات 
األرشيف، وزارة الدفاع الوطني)، ومن الجانب 
الفرنسي، ومديريات  الفرنسي (مدير األرشيف 
أرشـــــــــيف القوات المسلحة والشؤون الخارجية)، 

حيث اجتمعت اللجنـــــــــة 6 مرّات من 2012م 
إلى 2016م ولم تجتمع منذ أربع سنوات. كما 
اقترح أن يّتم جرد شمال لكل الوثائق سواء في 

الجزائر وفرنسا. 
واقتـــــــــرح أن تقدم فرنســـــــــا كل عام منح لعشـــــــــر 
طلبة من الجامعات الجزائرية حتى يتمكنوا من 
االســـــــــتفادة من وثائق األرشيف الفرنسي. وفي 
الملف الحساس المتعلق باالعتراف، حاول أن 
يمّيـــــــــع الملف ويجري مقارانات خارج الســـــــــياق 
كاعتراف اليابان بجرائمها في كوريا والصين، 
ويرى بأن موضوع االعتراف الرسمي ال يشكل 
أهميـــــــــة كبيـــــــــرة، إذ ال بد من خطـــــــــوات بهدف 
التعـــــــــّرف على النظام االســـــــــتعماري وتفاصيله 
وأهدافه اإليديولوجيـــــــــة، فيقول أنه عمل كبير، 

خصوصًا قضية التجارب. 
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لقد أثار تقرير المؤرخ بن جامين ستورا 
حـــــــــول الذاكرة بين فرنســـــــــا والجزائر، 
والـــــــــذي قدمه إلى الرئيس الفرنســـــــــي 
إيمانويل ماكرون األســـــــــبوع الماضي 
جدال واســـــــــعا لدى فئات واســـــــــعة في 
البلدين الســـــــــيما النخبة مع اختالف 
الرؤى، ففي الوقت الذي يرى الكثير 
من المؤرخين الفرنسيين ومنهم ستورا 
أن الجزائر منذ اســـــــــتقاللها في سنة 
1962 وهي تحبس نفسها في الذاكرة 
الرســـــــــمية للحرب التحريرية، ومن ثم 
فالطرف الفرنســـــــــي يبدو واضحا أنه 
يبحـــــــــث عن هدنة مـــــــــع الجزائر تتيح 
مصالحة  إلـــــــــى  الوصول  للطرفيـــــــــن 
بينما يرى  تاريخية (بدون مقابـــــــــل؟) 
الجزائريون بنوع مـــــــــن اإلجماع لدى 
مختلف الفئات استحالة التغاضي عن 
ملـــــــــف الذاكرة في القضايا المطروحة 
بين الطرفيـــــــــن، وفي صلب موضوع 
الذاكـــــــــرة يؤكد الجميـــــــــع على ضرورة 

اعتذار رسمي من الحكومة الفرنسية 
عن االحتـــــــــالل، دون التغاضي عن 
الناجمة  عـــــــــن األضـــــــــرار  التعويض 
التي تعرضت  عن حالة االحتـــــــــالل 
إليهـــــــــا الجزائر، وهو على ما يبدو ما 
جعل المؤرخ بن جامين ستورا يغض 
الطـــــــــرف عـــــــــن التطرق إلـــــــــى هاتين 
النقطتين ولم يشـــــــــر إليهما تقريره ولو 
عرضا، مفضـــــــــال التركيز على طرح 
قضية السماح للحركى بالدخول إلى 
الجزائر التي غادروها بعد االستقالل 

مباشرة. 
ومعلـــــــــوم أن الحركى كانوا منذ عقود 
يتهمون الحكومات الفرنسية بالتخلي 
عنهم عقـــــــــب انتهاء دورهم في حرب 
التحرير الجزائرية. إن إبراز ردود فعل 
الحركى الغاضبة من تقرير ستورا ال 
يعدو أن يكـــــــــون ذرا للرماد في أعين 
الطرف الجزائري حتى يوهم البعض 
أو يعطي للبعض انطباعا أنه تنازل 

للطرف اآلخر...
ونرى أن التقريـــــــــر بقدر ما هو حجر 
عثرة في مســـــــــار تقويم العالقات بين 
البلديـــــــــن، بقـــــــــدر ما هـــــــــو تمهيد فيه 
بصيص من األمل لفتح ورشات عمل 

لحل المشـــــــــاكل العالقة بيـــــــــن البلدين 
والموروثة منذ عقود، وقد يشـــــــــكل أفقا 
جديدا إلعـــــــــادة ترتيب األولويات بين 
الطرفين بـــــــــدءا بمعالجة ملف الذاكرة 
معالجة جادة ومنصفة، وأول شـــــــــرط 
في ذلك هو تخلي فرنسا عن التعامل 
مع الجزائـــــــــر كأنها الفردوس المفقود، 
ثم االبتعاد عن االستعالء باحترام تام 
للســـــــــيادة الوطنية التي حصلنا علينا 
بقوافل من الشـــــــــهداء، ثم التعامل مع 
ملفـــــــــات التاريخ المشـــــــــترك بالواقعية 
التـــــــــي تتطلبهـــــــــا مثل هكـــــــــذا قضايا، 
ألنه يتعين بالضـــــــــرورة على الطرف 
الفرنسي باإلضافة إلى االعتذار عن 
االحتالل، االعتراف بما اقترفته فرنسا 
وقادتها السياسيين والعسكريين  طوال 
قـــــــــرن ونيف من االحتـــــــــالل وما قبله 
وهي قضايا جلها ال تســـــــــقط بالتقادم 

ومنها :
-1 الديـــــــــون الجزائرية لدى الحكومة 
الفرنســـــــــية وكميـــــــــات القمـــــــــح والمواد 
الغذائيـــــــــة المصدرة إلى فرنســـــــــا بعد 
األزمة االقتصادية والسياســـــــــية التي 
عرفتها على إثر قيام الثورة بها ســـــــــنة 
1789 المبالغ الهامة التي  اقترضتها 

من حكومة الداي حسين قبل احتاللها  
للجزائر.

-2 االحتالل في حد ذاته، وما ترتب 
عنـــــــــه جريمة تدين فرنســـــــــا وتالحقها، 

وجب االعتذار الفوري عنها.
للثروات  الفاحـــــــــش  االســـــــــتغالل   3-

الوطنية بعد االحتالل .
-4 التقتيل والتهجير واإلبادة الجماعية 
التـــــــــي تعرض لها الشـــــــــعب الجزائري 
القضاء على  أثناء وبعـــــــــد  خصوصا 

الثورات الشعبية ..
-5 القوانين الزجرية والعنصرية التي 
والتي  االحتالل،  ســـــــــلطات  أصدرتها 
ترتبت عنها أضـــــــــرارا مادية ومعنوية 
خطيـــــــــرة مســـــــــت كل فئات الشـــــــــعب 

الجزائري..
-6 جريمـــــــــة التجهيـــــــــل الممنهج التي 
تعرض لها أبنـــــــــاء الجزائر طوال مدة 

االحتالل ..
-7 جرائم الحـــــــــرب التي ارتكبها قادة 
الجيش الفرنسي أثناء الثورة التحريرية 
المحروقة  األرض  أسلوبي  كاستعمال 

واألسلحة المحرمة دوليا ..
-8 ضحايـــــــــا التجـــــــــارب النووية بعد 

االستقالل في رقان وعين يكر... 

كل هـــــــــذا يمثـــــــــل الشـــــــــيء القليل من 
الملفات التي تخيف الطرف الفرنسي 
وتجعله يسعى لطي صفحة الماضي 
ألن الماضي أصبح يقلق الحكومات 
الفرنســـــــــيه ويجعلها تحاول القفز عليه 
والمرور إلى المســـــــــتقبل دون معالجة 

ملفاته الشائكة...
حقيقة اتفاقيـــــــــات إيفيان أنهت الحرب 
في الجزائر وفتحت باب االســـــــــتقالل 
على مصراعيه أمام الشعب الجزائري 
ليقرر مصيـــــــــره، لكن من الخطأ القول 
أنها أغلقـــــــــت باب المطالبة باالعتراف 
بجرائـــــــــم االحتـــــــــالل والتعويض عنها 
للشعب الجزائري الذي يعتبر الضحية 
األساسية لالحتالل، وعليه فإن الشعب 
الجزائري يـــــــــدرك تماما ما هو مطلوب 
منـــــــــه في هذا الموضـــــــــوع، وٕان تعامل 
باستهجان مع تقرير بن جامين ستورا، 
يترقب بإمعـــــــــان تقرير نظيره الجزائري 
وشـــــــــعاره يظل دوما  مـــــــــا قاله الرئيس 
بومدين للرئيس الفرنســـــــــي جيســـــــــكار 
ديستان حين صرح أن فرنسا التاريخية 
تحيي الجزائر المستقلة حيث رد عليه : 

"إننا قد نطوي الصفحة وال نقطعها".
* قسم التاريخ  جامعة باتنه 1
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هو من مواليد مدينة قسنطينة في عام 1950، 
التحق مبكـــــــــرا بالنضال السياســـــــــي في رحاب 
الحركات الطالبية المنتمية لليســـــــــار المتطرف 
المتضامن مع الحركات التحررية واالحتجاجية 
في العالم. تخصص في دراسة الحركة الوطنية 
الجزائريـــــــــة، وأنجز حولها كل أعماله الجامعية 
من الماجستير والدكتوراه ودكتوراه الدولة. فمن 
الجانب التاريخـــــــــي خصص أطروحة الدكتوراه 
عن مصالي الحاج ثم أطروحة دكتوراه الدولة 
عن الهجرة الجزائرية إلى فرنســـــــــا تحت إشراف 
المؤرخ الكبير األســـــــــتاذ شارل-روبير آجرون، 
وأما من جانبها اإلجتماعي، فقد أعد أطروحة 
الدكتوراه في علم ااجتماع عن سوســـــــــيولوجية 

المناضلين الجزائريين. 
ولم يتوقف الدكتور ستورا من بدايات السبعينيات 
إلى اليوم من تأليف الكتب ونشـــــــــر الدراســـــــــات 
والمقـــــــــاالت وٕانتاج األفالم الوثائقية حول تاريخ 
الجزائر. وهو يعد من أكثر المؤرخين الفرنسيين 
غـــــــــزارة في االنتاج واإلبـــــــــداع في هذا المجال. 
فهل كان هذا هو السبب الوحيد في اختياره من 

طرف الرئيس ماكرون؟ 
ال شـــــــــك أن كفـــــــــاءة ســـــــــتورا وٕانتاجـــــــــه الغزير 
المتخصص في تاريخ الجزائر كان مســـــــــاعدا 
في هـــــــــذا االختيار لكن هناك إعتبارات أخرى، 
ففي فرنسا يوجد مؤرخون آخرون مهتمون بهذا 
الموضوع، وألفوا كتبا ومقاالت كثيرة، واشتغلوا 
على األرشيف أكثر من ستورا، وأذكر هنا على 
سبيل المثال ال الحصر: غوي بيرفيي، موريس 
فييس، جـــــــــاك فاليت.. إال أن هؤالء ال ينتمون 
إلى المدرسة االيديولوجية التي ينتمي إليها كل 
من ماكرون وســـــــــتورا اللذان تكّونا وتخرجا من 
مدرسة الحزب االشـــــــــتراكي الفرنسي، وارتبطا 

ببعض قادته ومفكريه المعروفين والملهمين. 
وال بد أن أضيف هنا شيئا آخر، وهو التواصل 
الدائم لســـــــــتورا مع الجزائر التي يزورها كل عام 
مرات عديدة للمشـــــــــاركة في الندوات التاريخية 
واجراء حـــــــــوارات مـــــــــع الصحافـــــــــة الجزائرية، 
واســـــــــتطاع أن ينســـــــــج شـــــــــبكة مـــــــــن العالقات 
االجتماعية متينة مع النخبة العلمية والسياسية 
في بالدنا، ال يملكها غيره من الفرنسيين. وقد 
عـــــــــّول عليها ماكرون كثيـــــــــرا كما جاء ذلك في 

رسالة التكليف بالمهمة. 
وتعود هذه الميزة في ستورا إلى جذور المدرسة 
الفرنسية الخاصة بتاريخ الجزائر. فكتابة تاريخ 
الجزائر المعاصر خالل فترة االحتالل الفرنسي 
(1830 - 1962) كانـــــــــت تهيمـــــــــن عليه في 
فرنســـــــــا مجموعة مـــــــــن "عائـــــــــالت" المؤرخين، 
وأشـــــــــهرها: "عائلة" جوليان. وهي تتكّون من: 
الجد: شـــــــــارل- أندري جوليان واألب: شـــــــــارل 
-روبير آجرون، واألبناء: بنيامين ســـــــــطورا ، 
جلبيـــــــــر مينيي وغوي برفيي… وٕاذا كان برفيي 
ومينيـــــــــي قريبْين أكثر مـــــــــن األب آجرون، فإن 
سطورا كان أقرب إلى الجد جوليان الذي كان 
يتمتع بقدرة كبيرة على نسج العالقات مع أقوياء 
الحاضـــــــــر أو رجال المســـــــــتقبل، فكان صديقا 
لرؤســـــــــاء الحكومات الفرنسية ليون بلوم وبيير 
منديس-فرانس، والزعماء والرؤســـــــــاء المغاربة 
من أمثال الحبيـــــــــب بورقيبة، ومحمد الخامس، 
وفرحات عباس. فســـــــــتورا لم ينغلق على نفسه 
داخـــــــــل أســـــــــوار الجامعة أو مراكز األرشـــــــــيف 
منعزال عن حركـــــــــة المجتمـــــــــع وطموحاته في 
االرتقاء والتقدم والتمدد، وٕانما كان له حضور 

فعال في الحياة السياسية والثقافية العامة. وقد 
قال ســـــــــتورا بكل وضوح: "لم أشـــــــــعر أبدا أنني 
كنـــــــــت مؤرخا للماضـــــــــي، وال مؤرخا للحاضر، 

وٕانما كنت ببساطة مؤرخا في الحاضر".
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هناك فرق بيـــــــــن التقرير الـــــــــذي يقدمه الخبير 
للهيئة العلميـــــــــة، والتقرير الـــــــــذي يقدمه لهيئة 
سياسية. ففي المثال األول، ال يخضع المقِرر 
إال للضوابط العلميـــــــــة ليحافظ على مصداقية 
الموضوع وسمعته بين أقرانه، بينما في المثال 
الثاني يسترشد المقِرر بالتوجيهات العامة التي 
أخذها من الشـــــــــخص الذي كّلفه بالمهمة التي 
يعتبرها مهمة علمية بوصفه خبيرا، وفي نفس 
الوقت يحســـــــــبها انخراطا في إنجاح المشـــــــــروع 

المرسوم العتبارات مختلفة.
يتضمن تقرير األستاذ ســـــــــتورا 157 صفحة، 
منهـــــــــا 57 صفحـــــــــة مخصصـــــــــة للتشـــــــــكرات 
والمالحق. وقد قســـــــــمه إلى 3 فصول حســـــــــب 
التسلسل الموضوعي التالي: الجزائر "النسيان 
المســـــــــتحيل"، العالقات بين فرنســـــــــا الجزائر، 

مواجهة التحديات. 
تطرق إلـــــــــى آثار الذاكرة االســـــــــتعمارية والثورة 
الجزائريـــــــــة على الجزائريين والفرنســـــــــيين، وقد 
أحصى 7 مليون شـــــــــخص في فرنسا معنيين 
مباشرة بهذه الذاكرة المشتركة من األقدام السود، 
والحركـــــــــى وأبناء المهاجريـــــــــن. كما عرج على 
خطابات الرؤســـــــــاء الفرنســـــــــيين منذ االستقالل 
لتحســـــــــين العالقات بيـــــــــن البلدين في مجاالت 
مختلفـــــــــة، وكان آخرهم إيمانويل ماكرون الذي 
عّبر عن نواياه الحســـــــــنة في مصالحة الذاكرة 
بين الشعبين، وخطى خطوات عديدة لتجسيده 
منها: نقد النظام االســـــــــتعماري بشـــــــــدة خالل 
زيارتـــــــــه للجزائر في فبراير 2017، واالعتراف 
بمســـــــــؤولية الدولة الفرنسية في عام 2018 في 
قتل األســـــــــتاذ الفرنسي موريس أودان المتعاون 
مع الثورة الجزائرية فـــــــــي عام 1957، وكذلك 
إعـــــــــادة 24 جماجم لقادة مقاومة الزعاطشـــــــــة 

(1849) في عام 2020. 
كما عرض التقرير كل الجهود السابقة من أجل 
المصالحة بين الشـــــــــعبين الفرنســـــــــي والجزائري 
على المستوى الرسمي والجمعوي، وخاصة في 
مجال البحث العلمي الذي يعرف نشاطا مستمرا 
من خالل إنجاز رســـــــــائل جامعيـــــــــة كثيرة من 
طرف الطلبة والباحثين الفرنسيين والجزائريين 
حول تاريخ الجزائر، وفتح األرشـــــــــيف للباحثين 
الجديدة  الضفتين، وتضاعف االصدارات  من 
حول الجزائر في المجاالت التاريخية واألدبية 

واإلنتاج السينمائي.   
أما بخصوص التحديات التي تنتظر المعالجة 
ذكـــــــــر التقرير تحديد هوية األرشـــــــــيف وحجمه 
وطرق استغالله من الطرفين، جرد المفقودين 
الفرنســـــــــيين والجزائريين خالل الثورة التحريرية، 
ودراســـــــــة آثار التجارب النوويـــــــــة في الجزائر، 
وٕاعادة ترميم المقابـــــــــر األوروبية واليهودية في 

الجزائر. 
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دعا األستاذ ســـــــــتورا إلى تكوين لجنة مشتركة 
لمواصلة العمل، وفق 27 اقتراحا (وليس 22 

كما هو متداول جدا). 
تتعلق االقتراحات: 1 و2 و10 و جزء من 11 
بالحركى والجنود الفرنسيين، فبالنسبة للحركى 
فإنـــــــــه يقترح يوم 25 ســـــــــبتمبر يوما وطنيا في 
فرنسا للحركى، كما يقترح السماح لهم وألبنائهم 
بزيارة الجزائر. وبخصوص الجنود الفرنسيين، 
م في  فإنه يقترح على اللجنة المشـــــــــتركة أن ترسِّ

فرنسا يوما وطنيا لهم دون تحديده.
كما دعا إلى تدريس تاريخ فرنســـــــــا في المناهج 
المدرسية الجزائرية بشكل أوسع وألمع بالتركيز 
على الموضوعـــــــــات األخرى التـــــــــي لها صلة 
بالحضـــــــــارة واآلداب الفرنســـــــــية، عوضـــــــــا من 
التركيز علـــــــــى ماضيها اإلســـــــــتعماري، ودعم 

إبداع الشـــــــــباب الجزائري والفرنســـــــــي والتقارب 
بينهم، وتشـــــــــجيع حركة الكتابـــــــــة والترجمة بين 
البلديـــــــــن، وتنظيـــــــــم ملتقى دولـــــــــي حول بعض 
الشخصيات الفرنســـــــــية التي عارضت سياسة 
الحكومة الفرنســـــــــية خالل الثورة الجزائرية من 
أمثال فرنسوا مورياك، ريمون آرون، جون بول 
ســـــــــارتر، أندري موندوز، وبـــــــــول ريكور، ونقل 
رفات المحامية المناضلـــــــــة جزيل حليمي إلى 

مقبرة العظماء، المعروفة بالبونتيون. 
أما االقتراحات األخرى فإنها تتعلق بفتح األرشيف 
بين البلدين، والتعاون بين الباحثين الجزائريين 
والفرنسيين في مجال البحث التاريخي وتسهيل 
تنقالتهم بين البلدين، واسترجاع الجزائر بعض 
المسروقات الفرنســـــــــية مثل سيف األمير عبد 

القادر وأشياء أخرى. كما يدعو إلى بناء تمثال 
لألمير عبد القادر في مدينة أومبواز، واعتراف 
الدولة الفرنســـــــــية بمسؤوليتها في قتل المناضل 

والمحامي الجزائري علي بومنجل... 
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اعتمد ســـــــــتورا في تحرير تقريـــــــــره على تجربته 
الطويلة في دراسة قضايا الذاكرة سواء المتعلقة 
بالذاكـــــــــرة الجزائريـــــــــة- الفرنســـــــــية، أو الذاكرة 

الفيتنامية- األمريكية. 
كما استلهم من أعمال الفيلسوف األستاذ بول 
ريكور الذي اشتغل عليه أيضا الرئيس ماكرون 
لما كان طالبا. واستفاد ستورا أيضا من أعمال 
المؤرخ الجزائري الكبير األســـــــــتاذ محمد حربي 
الذي تربطه به عالقة متينة، وكذلك اســـــــــتلهم 
من كتابات المؤرخ المفكر والملهم األستاذ بيير 
نورا الذي أشرف على إصدار موسوعة "أماكن 
الذاكرة" في 3 مجلدات ضخمة، وشـــــــــارك فيها 
عـــــــــدد كبير من المؤرخين الفرنســـــــــيين. ويعتبر 
تعريفه للذاكرة من المرجعيات في هذا المجال، 
وتبنى ســـــــــتورا روحها في هـــــــــذا التقرير عندما 
كتب " الرهان ال يكـــــــــون أحيانا على فهم ماذا 
وقع في الماضي، ولكن على اعتبار المرء أنه 
كان على صواب في الماضي".  أما األســـــــــتاذ 
نورا فيقول في الكتاب الســـــــــابق: " الذاكرة إطار 
فـــــــــي الواقع أكثر مما هي محتوى، رهان جاهز 
دائما، مجموعة من اإلســـــــــتراتيجيات، موجود 
قائم تكمن قيمته فيما نصنع به أكثر مما تكمن 

فيما هو عليه."
وعزز ســـــــــتورا عملـــــــــه بإجراء حـــــــــوارات عديدة 
الفرنسية  السياســـــــــية والعلمية  مع الشخصيات 
والجزائريـــــــــة، بلـــــــــغ عددها 65 شـــــــــخصية من 
السياســـــــــيين والمؤرخيـــــــــن واألدبـــــــــاء والمفكرين 
والســـــــــنيمائيين. واســـــــــتخدم أيضا مراجع كثيرة 
منشـــــــــورة باللغة الفرنسية. كذلك اقتبس في كل 
مرة مقوالت هامة لكتاب ومؤرخين وسياســـــــــيين 
من أمثال األمير عبد القادر، كاتب ياســـــــــين، 
مولـــــــــود فرعـــــــــون، ألبرت جرميـــــــــن تيلون، بول 

ريكور...
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لقد كان ستورا منســـــــــجا مع قناعاته فأعاد في 
هـــــــــذا التقرير ما كتبه فـــــــــي كل كتبه ومقاالته، 
وفي مداخالته التلفزيونية واإلذاعية ســـــــــواء في 

فرنســـــــــا أو في الجزائر. شخصيا ال أرى أشياء 
جديدة في هذا التقرير إال في بعض التفاصيل 

التطبيقية فقط.
هذا العمل جاء مستعَجال (بفتح الجيم) بضغط 
ما حدث في فرنسا خالل فترة تحرير هذا التقرير 

والتحديات االنتخابية القادمة في فرنسا.
لقد ركز ستورا تماما على فترة 1954-1962 
وأهمل الفترات األخرى من التاريخ االستعماري 
في الجزائر، واختصر جدا الحديث عن جرائم 
جيـــــــــش االحتالل في القرن التاســـــــــع عشـــــــــر، 
ولم يخض في تجريـــــــــد المجتمع الجزائري من 
أمالكه، وحرمانه مـــــــــن مقّوماته الثقافية خالل 

132 سنة.
لقد استعان ســـــــــتورا في تحرير تقريره بمقابالت 

مع 52 شخصية فرنسية وجزائرية من مختلف 
اإلختصاصات، ولكنهم يملكون وجهات نظر 
متقاربة في قضايا الذاكرة والتاريخ والمســـــــــتقبل 
باســـــــــتثناءات شخصية أو شـــــــــخصيتين. كذلك 
لم يعد إلـــــــــى الرصيد الكبير للكتابات الجزائرية 
باللغة العربية التي تتضمن وجهات نظر أخرى 
ومعلومات غير موجودة في الكتب الفرنســـــــــية. 
ولم نجـــــــــد في اقتباســـــــــاته العديـــــــــدة أعالم من 
تيارات أو تكوينات أخرى خارج المدرســـــــــة أو 
الجامعة الفرنسية باستثناء األمير عبد القادر. 
كما تســـــــــاءل بعض المؤرخيـــــــــن واإلعالميين 
والسياســـــــــيين الجزائريين لماذا لم يذكر الشهيد 
الشيخ العربي التبســـــــــي في تقريره، ويدعو إلى 

اعتراف الدولة الفرنسية باغتياله؟ 
كانت االقتراحات األولى المقدمة في هذا التقرير 
معنية بفرنسا وشأنها الداخلي، أما االقتراحات 
األخيرة الخاصة باألرشـــــــــيف والتعاون العلمي 
واســـــــــترجاع الممتلكات، فإنها متعلقة مباشـــــــــرة 
بالعالقـــــــــات الجزائرية الفرنســـــــــية، وهي جديرة 
بالدراسة والمناقشـــــــــة والتطبيق والتجسيد على 

أرض الواقع. 
أنا مقتنـــــــــع دائمـــــــــا أن تاريخنا تكتبـــــــــه أقالمنا 
أوال، والمؤرخـــــــــون اآلخـــــــــرون المنصفون ثانيا، 
واســـــــــتحضر هنا ملحوظة كتبها المؤرخ الكبير 
شـــــــــارل-روبير آجـــــــــرون في تصديـــــــــره لكتاب 
غـــــــــوي بيرفيي حـــــــــول الطلبـــــــــة الجزائريين في 
الجامعات الفرنســـــــــية، وهي أنه كان ينتظر أن 
ينجز هذا العمل التاريخي واحد من المؤرخين 

الجزائريين.
ال تكـــــــــون كتابتنا في مســـــــــتوى آمـــــــــال أبنائنا 
وطموحـــــــــات أحفادنـــــــــا إال إذا التزمنـــــــــا دائمـــــــــا 
بضوابط المنهج العلمي، وابتعدنا عن الغرور 
األيديولوجية  والقـــــــــراءات  الفائضة،  والعواطف 
الضّيقـــــــــة، وارتقينـــــــــا إلى مســـــــــتوى المتطلبات 
المعرفية وطموحات شعبنا في التقدم وأحالمه 

في االزدهار.  
وأما الذاكرة، فإنها لم تعد اليوم مسألة تاريخية 
صرفة ليهتم بها فقط المؤرخون أو السياسيون، 
وٕانما أصبحت مسألة مصيرية متعددة الجوانب 
تحتاج إلى كل العقول المفكرة والمبدعة إلعادة 
تشكيلها بما يحافظ على روح الماضي، ويسدد 

رهانات الحاضر، ويحقق آمال المستقبل.
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❍❍ مسعود بودوخة من مواليد 1973 ببلدية 
حمام السخنة والية سطيف. من أسرة تنتمي إلى 
البوازيد الذين يعود نســـــــــبهم إلى ســـــــــيدنا الحسن 
بـــــــــن علي رضي اهللا عنه. نـــــــــزح والد الجد رفقة 
بعض أفراد العائلة من منطقة الدوســـــــــن ببسكرة 
إلى منطقة سطيف في سبيعينيات القرن التاسع 
عشـــــــــر بعد انتفاضة البوازيد في منطقة الدوسن 
ضد االستعمار الفرنسي، وكان من نتائج إخماد 
تلـــــــــك االنتفاضة أن أبعد كثير من أعيان القبيلة 

إلى مناطق مختلفة في الجزائر.
زاولت تعليمي االبتدائي والمتوسط بمسقط رأسي، 
ثم تابعت دراستي الثانوية بمدينة العلمة، وحين 
حصلت على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم 

الطبيعيـــــــــة التحقت في البداية 
الميكانيكية  الهندســـــــــة  بمعهد 
ببومرداس، ولكنني لم ألبث أن 
تحولت إلى معهد اللغة واألدب 
العربي بجامعة سطيف، حيث 
تغّلبت لدي الرغبة في دراسة 
العلوم اإلنســـــــــانية، وكان من 
توفيق اهللا لي أن اســـــــــتكملت 
الجامعية حفظ  المرحلـــــــــة  في 
ثـــــــــم التحقت  القـــــــــرآن الكريم، 
بجامعـــــــــة الجزائر بعد نجاحي 
في مســـــــــابقة الماجستير سنة 
1996 . وفي ســـــــــنة 2000 
وظفـــــــــت بجامعة بجاية، حيث 
سنوات  خمس  هناك  اشتغلت 
ألتحـــــــــول بعدها إلـــــــــى جامعة 
سطيف، وال أزال أشتغل بها.

كانت بدايات نشأتي ضمن سياق شهد تحوالت 
فارقة في الجزائر وفـــــــــي العالم، ولعل من أبرز 
نتائـــــــــج تلك التحـــــــــوالت بروز ظاهـــــــــرة الصحوة 
اإلســـــــــالمية التي عشنا زمنها الجميل ونحن بين 
الطفولة والشـــــــــباب، وعلى الرغـــــــــم من الخيبات 
واالنتكاسات التي حدثت لهذه المسيرة في بلدنا 
وفـــــــــي العالم، فإنا تأثرنا بفكر الصحوة أيما تأثر 
وغرســـــــــت فينا معاني وقيما نحسبها اآلن جزءا 
من كياننا النفسي والروحي واالجتماعي، والحمد 

هللا على نعمته وفضله.
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_Úzub‰€a
❍❍ شاءت حكمة اهللا أن يقترن النجاح بضروب 
من المكابدة والمشـــــــــاق، وألوان من المصاعب 
والبذل والتضحية، ال ســـــــــيما النجاح في طريق 
العلـــــــــم الذي ال يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك 
كما قال أهله، وال شك أن طريق العلم في البالد 
العربية  أكثر تطلبا للتضحية، حيث أريد لثقافة 
التزهيد في العلم واالســـــــــتهانة بأهله أن تشـــــــــيع 
بين الناس، وتروج ثقافة االستســـــــــهال والمظاهر 
المادية التافهة لتمأل قلوب الناس وعقولهم، وال 
عجب بعد هذا أن تندر معاني الصبر والتضحية 
وثقافة التخطيط وطول النفس لدى شبابنا، وأن 
تعيش شعوبنا وبلداننا على ما ينتجه اآلخر، بل 

ووفق ما يخطط اآلخر أيضا.

وفي هـــــــــذا الزمن الذي تجاهد فيه األمم األخرى 
لتضمن لنفسها موضعا محترما في التاريخ زمانا 
ومكانا نرى الشـــــــــعوب اإلسالمية وقد حيل بينها 
وبين أسباب القوة وعزائم األمور، تستجدي قوتها 
ودواءها وسالحها من غيرها، بل وربما استجدته 
مـــــــــن أعدائها. وهذا أثر من آثـــــــــار تغييب قيمة 
المجاهدة بمعناها الواســـــــــع الذي يعني استفراغ 
الجهد للقيام بحقوق األمانة وشروط االستخالف 

وأسباب التمكين.
وٕاذا كانت ظروف المشقة وصنوف الشدائد التي 
عاشتها األجيال الســـــــــابقة بما شهدته من وقائع 
االحتالل وما اســـــــــتتبعه من فقر وجهل ومعاناة 
قد صقلت نســـــــــبة كبيرة من تلك األجيال فنشأت 
ضمن عوامل دفعتهـــــــــا إلى المثابرة والحزم، فإنا 
نشـــــــــهد اآلن أجياال جديدة ال تـــــــــرى النجاح إال 
ضربة حظ ال ضرورة فيه لحمل 
النفس على مـــــــــا تكره، وال مكان 
فيـــــــــه لتخطيط يقترن فيه حســـــــــن 

التبصر بجميل التصـّبر.. 
وليس أخطر على األمم والناشئة 
من غياب ثقافة الجد والمجاهدة 
والصبر والمصابرة، وشيوع ثقافة 
وعدم  واالستسالم،  االستســـــــــهال 
وقيمة  الوقـــــــــت  بأهمية  الوعـــــــــي 

الزمن.
إن عناصـــــــــر الحضارة كما بينها 
مالـــــــــك بن نبـــــــــي هي اإلنســـــــــان 
والتـــــــــراب والوقـــــــــت، ومـــــــــا دامت 
قوانين التـــــــــراب والوقت هي هي 
لـــــــــم تتبدل فإن علينـــــــــا أن نلتمس 
الخلل في اإلنســـــــــان نفسه، فهو 
الذي يحّول ما ســـــــــّخره اهللا له في الكون ضمن 
حيز الزمان المتاح إلى حضارة، أو يعيش عالة 
علـــــــــى حضارة غيره إذا أهمـــــــــل مواهبه وتجاهل 
رســـــــــالته، وهذا المعنى الخطير هو ما ينبغي أن 
يغرس في نفـــــــــوس األجيال من أن الحياة أمانة 
وأن النجاح سبيله المجاهدة والمكابدة، وأن قليال 
من مرارة الصبر والكفاح الذي ُيعقب راحة الفوز 
والنجاح، خير وأبقى مما يركن إليه اإلنسان من 
راحة الدعة والخمول الذي ال يوّرث إال الحسرة 

واألفول.
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❍❍ حـــــــــال الجامعـــــــــة ال يختلـــــــــف عن حال 
القطاعـــــــــات األخرى، هي جـــــــــزء، والجزء يأخذ 
حكم الكل في الغالـــــــــب. ومع أن المفترض في 
الجامعـــــــــة أن تكـــــــــون مركز القيـــــــــادة والتخطيط 
واإلصالح والتوجيه، بوصفها مكانا ألهل العلم 
والمعرفة في شتى االختصاصات، فإنها - ومع 
الضربات الموجعة التي وجهت إليها- صارت 
هي نفســـــــــها بحاجة إلى من يصلحها ويخرجها 

من حال الترهل والضعف والتيه.
إن ضعف المستوى في الجامعة الجزائرية حقيقة 
ال مـــــــــراء فيها ما دامت الشـــــــــواهد قائمة وبارزة 
للعيان، فإذا تخرج طالـــــــــب في تخصص اللغة 
العربية مثال وهو ال يكاد يحســـــــــن تركيب جملة 
فضال عن إعرابها، وال يكاد يحســـــــــن قراءة نص 

قراءة صحيحة فصيحـــــــــة فإننا ال نتحدث معها 
عن ضعف  للمســـــــــتوى فحسب بل عن ما هو 
أدهى، وما قيل عـــــــــن تخصص اللغة يقال عن 
التخصصات األخـــــــــرى، ونحن هنا نتحدث عن 

األغلب األعم.
  كما أن الحديث عن ضعف مســـــــــتوى الطالب 
يقود ال محالة إلى ما يجب أن يدرك من ضعف 
مســـــــــتوى األســـــــــتاذ أيضا، و هل أستاذ الغد إال 
طالب اليوم. ومع أنه ال يصح أن نحّمل المكّون 
جميـــــــــع أوزار ضعف المتكـــــــــّون إال أن العالقة 

بينهما جدلية بشكل ما...
ومن أكثـــــــــر العوامل التي أثرت على مســـــــــتوى 
التكوين والتحصيل مشـــــــــكلة األعـــــــــداد المتزايدة 
للطلبة عاما بعد آخر، هذه الزيادة المّطردة ليست 
ناتجـــــــــة عن ارتفاع حقيقي لمســـــــــتوى الطلبة في  
المرحلة الثانوية وفي شـــــــــهادة البكالوريا، ولكنها 
ناتجة عـــــــــن عوامل ال تمت بصلة للعلم أصال. 
عوامل تقررها السياسة وحسابات السياسيين...

هـــــــــذه الزيادة المطردة في عـــــــــدد الطلبة من عام 
إلـــــــــى آخر أثـــــــــرت على مســـــــــتوى التكوين تأثيرا 
بالغا، حيث صار الحرص على استيعاب العدد 
المتزايـــــــــد هو الهاجس األكبـــــــــر، وفي غمرة هذه 
التحـــــــــوالت الكمية غابت أولوية النوع والفاعلية، 
ووجدنا أنفســـــــــنا أمام مفارقـــــــــة حقيقية؛ فالهياكل 
والمنشـــــــــآت عمالقة ولكن المنجز الفعلي تقزم، 
بخالف ما الحظناه في بلدان أخرى حيث يبهرنا 
النشـــــــــاط العلمي والبحثي الـــــــــذي يفوق الهياكل 

والمنشآت...
ومن بين مظاهر الشكلية التي جنت على التعليم 
الجامعي وهي ناتجة هن التحوالت االجتماعية 
والثقافية غير الطبيعية التي يشـــــــــهدها المجتمع 
الجزائري عزوف الطالب عن التحصيل العلمي 

يبني شخصيته  الذي  الحقيقي 
العلمية، وحرصه على كســـــــــب 
إذ العالمة  العالمة فحســـــــــب، 
تضمن له االنتقال والشـــــــــهادة، 
وشـــــــــتان بيـــــــــن تحصيل علمي 
هدفه  تحايـــــــــل  وبين  حقيقـــــــــي 
تراكم  كما  العالمـــــــــات  مراكمة 
نقـــــــــاط المباريـــــــــات الرياضية، 
وقد يحّضر الطالب لالمتحان 
بحفظ معلومـــــــــات يوّظفها في 
اإلجابة، ولكن هذه المعلومات 
ال يزيد عمرها في ذهن الطالب 

على عمر االمتحان.
إذا كان التلقيـــــــــن مقبـــــــــوال في 
مراحل التعليم األولى فإنه غير 
مقبول البتة في مرحلة متقدمة 

كالجامعة التي يفترض أن تكون محضنا لتكوين 
شخصية الباحث القادر على تحليل المعلومات 
والمعطيات التـــــــــي بحوزته وفـــــــــق منهج علمي 
يمّكنه من اإلبداع وتطوير مسيرة البحث، ومع 
هذا نالحظ تفشـــــــــي ظاهرة التلقي الســـــــــلبي لدى 
الطلبـــــــــة وعدم قدرتهم بل وعـــــــــدم حرصهم على 
إعمـــــــــال الفكر في ما يتلّقـــــــــون، وبدل أن يكون 
األستاذ موّجها إلى مصادر المعرفة ومفاتيحها 
ومناهج معالجتها والقضايـــــــــا المّتصلة بها يجد 
نفســـــــــه أمام طلبة ال يعنيهم إال أن تملى عليهم 
معلومـــــــــات ال يفقهـــــــــون أكثرها، يســـــــــتظهرونها 
لالمتحان ثم ينســـــــــونها، وهذا المنهج ال يصنع 

باحثا وال مبدعا...
إن أخطـــــــــر ما يهدد تطوير التعليم العام والتعليم 
الجامعـــــــــي بصفة خاصة هـــــــــو طغيان الصور 
واألشـــــــــكال وتناســـــــــي الغايـــــــــات والمضاميـــــــــن، 
والمقصود بهذا أن توجد الجامعات والشـــــــــهادات 
اإلنتاج  البحـــــــــث ويغيب  والمخابر ومجموعات 
العلمي الحقيقي الذي ينتفع به المجتمع ويسهم 

في حل مشكالته.
وما ذكرناه من انحصار همة الطالب في العالمة 
التي تضمن له االنتقال والشـــــــــهادة وعزوفه عن 
التحصيل العلمـــــــــي الحقيقي وجه من أوجه هذه 
الشـــــــــكلية التي تجني على روح 
العلـــــــــم والبحث، ومـــــــــا قيل عن 
الطالب يقال عن األســـــــــتاذ الذي 
قد يؤّسس فريق بحث ثم ال يكلف 
نفســـــــــه عناء االجتمـــــــــاع بفريقه 
مرة في الســـــــــنة، أو يشرف على 
عشرات المذّكرات والرسائل ثم ال 

يقرأ مما أشرف عليه شيئا.
وال يمكن الحديث عـــــــــن التعليم 
الجامعي ومشكالته دون التطرق 
إلـــــــــى أهميـــــــــة العوامـــــــــل المادية 
المتصلة به مما يخص الطالب 
فالظروف  وغيرهما،  واألســـــــــتاذ 
المعيشـــــــــية والمهنيـــــــــة لألســـــــــتاذ 
وظـــــــــروف الطالب فـــــــــي المكتبة 
كلها  واإلطعام  واإليـــــــــواء  والنقل 
عوامـــــــــل مؤثرة تأثيرا بالغـــــــــا ال محالة، فالطالب 
الذي يتقاســـــــــم غرفة مع عشـــــــــرة من زمالئه، ثم 
يخرج إلى المطعم فيمكث ســـــــــاعة أو ســـــــــاعتين 
في الطابور حتى إذا جاء طبقه لم يجده شـــــــــيئا، 
ثم ال يسمح له بدخول المكتبة إال سويعات في 
األســـــــــبوع ،ال يمكنه أن يمارس مهمته بنجاح، 
وكذلك األستاذ الذي ال يجد في بيته غرفة لكتبه 
وحاسوبه ومكتبه وأوراقه، أو يضطر لالقتراض 
قبل نهاية الشـــــــــهر والجري وراء االستكثار من 
الســـــــــاعات اإلضافية كل ذلـــــــــك مؤّثر ال محالة 

على إنتاجه ومردوده.
❍❍❍
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❍❍ كلمة السر في كل نجاح هي وجود 
مشـــــــــروع واضح المعالم يســـــــــتنهض الهمم، 
ويجمع الجهـــــــــود ويوزّع الطاقات بحســـــــــب 
األهـــــــــداف والغايـــــــــات. وهذا مـــــــــا نفتقده إذا 
تحدثنا عن الجامعة كغيرها من القطاعات 

في بلدنا.
عمليـــــــــة التكوين والتعليـــــــــم والبحث تتطلب 
تعاونـــــــــا وتكاتفا للجهود بين أطراف العملية 
والقائمين عليها أو المعنيين بها؛ فهي ثمرة 
تعاون وتعامل بين الطالب واألستاذ، وبين 
أنفسهم، وبين األســـــــــاتذة والباحثين  الطلبة 
أيضا، وبين هؤالء واإلدارة، بل وبين الجامعة 

االجتماعي  ومحيطهـــــــــا 
وغيـــــــــر  واالقتصـــــــــادي 
ذلك...ومـــــــــن هنـــــــــا فإن 
حســـــــــن العالقة والتعامل 
بين هذه األطراف جميعا 
شـــــــــرط ضـــــــــروري فـــــــــي 
نجـــــــــاح عمليات التكوين 
كثيرا  ولكننـــــــــا  والبحث، 
ما نفتقد هذا الشرط بين 
طرفين أو أكثر من هذه 
األطـــــــــراف فيســـــــــود جو 
الجهود  وتتبعثر  الالثقة 
وتتعطل مشـــــــــاريع كثيرة 
كان يمكن أن تنجز ...

وٕاذا كان تراكـــــــــم المعرفة 
العلميـــــــــة وتشـــــــــعبها مما 
يحتم التخصص في فرع 
من فروعها وهذه ضرورة 
فإن  ومنهجية،  واقعيـــــــــة 

المشـــــــــكلة التي نتجت عن التخصص هي 
غيـــــــــاب التكامل بين فروع المعرفة المختلفة 
ال ســـــــــيما الفروع والتخّصصات  المتقاربة 
فنجد الطالب يدرس مقاييس متنّوعة ضمن 
التخّصص الواحد دون أن يدرك الصالت 
القائمة بين هـــــــــذه المعارف والمقاييس، مع 
أن هذا التمثل واإلدراك مما ييســـــــــر عملية 

االستيعاب ويحسن مردودية التكوين.
وال بـــــــــد من اإلشـــــــــارة هنا إلى مشـــــــــكلة من 
أبرز المشـــــــــكالت التي يعاني منها التعليم 
الجامعي وهي هجرة اإلطـــــــــارات الجامعية 
إلى خارج الوطن، هذه الهجرة هي استنزاف 
يكلـــــــــف البلد  والمنظومة الجامعية خســـــــــارة 
مزدوجـــــــــة، فهذه اإلطـــــــــارات المهاجرة كلف 
تكوينها وقتا وماال وجهودا معتبرة، حتى إذا 
بلغت مرحلة النضج والعطاء شدت الرحال 
إلى دول أخرى أكثر تنظيما وثراء، ولكنها 
لم تصرف في تكوين هذه اإلطارات شيئا، 
وهذه مفارقة يصعب التخلص منها، ولكن 
يمكن التقليل من مظاهرها بأن تســـــــــتوعب 
هذه الكفـــــــــاءات وتعطى حقهـــــــــا في الحياة 
الكريمة التي يثّمن فيها جهد المجتهد وعلم 
العالم وكفاءة الكفء، ال ســـــــــيما وأن العلم 
كان وال يزال ســـــــــلعة عالميـــــــــة تتبارى الدول 

والهيئات للظفر بها وبحامليها.
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_ÚÓ»jn€a
❍❍ جاءت رسالة اإلســـــــــالم فكانت نورا 
أشع على العالم، فأخرجت أقواما من وهدة 
الجاهلية إلى نور اإلسالم، ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الدنيا واآلخرة، وعرفت أمة اإلسالم 
خـــــــــالل تاريخها فترات مد وجـــــــــز، تفاوتت 

فيها أحوالها واســـــــــتطاعت – مع ذلك – أن 
تســـــــــتوعب كثيرا مما ألّم بها، وحّولت أكثر 
هزائمها إلى انتصارات حضارية. وســـــــــبب 
ذلك أن روحها كانت حيـــــــــة، وبنيانها كان 

متماسكا، وحضارتها كانت هي األعلى.
ولكّن األمة العربية اإلســـــــــالمية عاشت في 
القرون األخيرة ظروفا حالكة ال تزال تتجرع 
تداعياتها، ذلك أنها واجهت هزيمة حضارية 
تراكمت أســـــــــبابها على مر الزمن، وفقدت 
األمة خاللها حيويتها الحضارية التي كانت 
تميزها، ووقعت بيـــــــــن فّكي ضعف األبناء 
وكيد األعداء، وحق عليها قول نبّيها صلى 
اهللا عليه وســـــــــلم: «توشك أن تداعى عليكم 
األمم كما تداعى األكلة إلى قصعتها، قيل: 
أو من قلة يا رسول اهللا؟ قال: ال أنتم يومئذ 

كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل».
المسلمين  ضعف  وتزامن 
وتقهقرهم في مجال الفكر 
والعلـــــــــم وأســـــــــباب القـــــــــوة 
والمدنيـــــــــة مع تقّدم للغرب 
في هـــــــــذه المجاالت بعيدا 
واإليمان...  الديـــــــــن  عن 
ولم يقـــــــــف األمر عند هذا 
الحد، بل تعـــــــــّداه إلى أن 
اسُتلب كثيٌر من المسلمين 
وكتابهم ومفكروهم من قبل 
وقيمها،  الغـــــــــرب  حضارة 
الدعاة  مـــــــــن  وأصبحـــــــــوا 
المتحّمسين إليها، الناقدين 
الناقمين علـــــــــى قيم دينهم 
وحضارتهم في لبوس من 

التجديد زُّين لهم.
الدعـــــــــاة  هـــــــــؤالء  وقـــــــــام 
الحداثيون بقياس خاطئ، 
وأرادوا أن يستنســـــــــخوا ذلـــــــــك الصراع الذي 
قام بين الكنيســـــــــة ورجال العلـــــــــم، فتوهموا 
خصامـــــــــا حتميا بين التقـــــــــدم العلمي والدين 
اإلسالمي، فطفقوا يبشرون بدين الحضارة 
الغربية الجديد (الحداثة) ويغمزون اإلسالم 
وقيمه من طرف خفي وجلي، فزادوا أّمتهم 
رهقا، واســـــــــتحدثوا أسئلة لم تطرح، وخاضوا 
في مشـــــــــكالت لم تقع، فأبعدوا النجعة أيما 

إبعاد.

وكان هذا المسلك الخطير الذي سيقت األمة 
إليه عنوة هو ما عّقد أمر اإلصالح، وكبح 
النهضة الحضارية المنشودة، ذلك أن وقائع 
التاريخ اإلســـــــــالمي أثبتـــــــــت أن كل محاولة 
للنهوض الحضاري ال تتأّسس على الدين، 
وال تســـــــــتند بوضوح إلى روحـــــــــه ومقاصده 
محكومة بالفشـــــــــل، ألنها تضّل حينئذ عن 
سر استنهاض قوى األمة الكامنة، وروحها 

القابلة لالنبعاث متى أدركتها شروطه.
لقـــــــــد ارتبطت الحضـــــــــارة الغربيـــــــــة الحديثة 

بمفهوم الحداثة وأعلت من شأن العقل بعد 
ذلك الصراع المرير مع الفكر الكنسي الذي 
ظل يقدم نفسه للناس على أنه الدين، فكان 
مـــــــــن الطبيعي وقد انتصر رجال العلم على 
المتحالفة مع اإلقطاع الستعباد  الكنيســـــــــة 
أبدان البشر وعقولهم أن يعدوا الدين عدوهم 
األول واألخطر، ولما لم تكن حال المسلمين 
تغري بالنظر في دينهم، انصرف قادة الغرب 
عن كل دين سماوي، وفي خضم سياق من 
الكشوف والمخترعات التي هدى إليها العقل 
استهوتهم فكرة االعتماد على العقل مطلقا 
في تدبير كل شأن، فاتخذوا العقالنية مذهبا 
وشـــــــــعارا. وكان ظنهـــــــــم بالحداثة والعقالنية 
أن ســـــــــتخرجان اإلنســـــــــان من طور الجهل 
والضعف والشقاء إلى طور السعادة والقوة 
واالكتفاء، حتى إذا انكشف ما اعتقده دعاة 
الحداثة العقالنية غاية وجدوه وهما، وبات 
ما تصّوروه راحة لهم هما وغما، وبدا لهم ما 
لم يكونوا يحتســـــــــبون. ولكن الوثوقية الزائفة 
التي تعامل بها دعاة الحداثة الغربيون مع 
الدين صارت عقيدة راســـــــــخة بين الجماهير 
هناك، بحيث لم يعد مطروحا وال مســـــــــموحا 
أبدا التفكير في مراجعة الموقف أو تعديله 
مـــــــــن الدين أو البحث عن طريق آخر غير 
طريق التنكر للدين وازدرائه. ونشـــــــــهد من 
حيـــــــــن آلخر أصواتا تحذر مـــــــــن مغبة هذا 
الطريق الخطر الذي ســـــــــارت فيه حضارة 
الغرب تحاول أن تلفت األنظار إلى الهاوية 
الســـــــــحيقة التـــــــــي يؤدي إليها هذا المســـــــــلك 
المتنكر للدين المتفلت من كل عقال، ولكن 
هذه األصوات منفردة ضعيفة ال تكاد تسمع 
وســـــــــط هذا الهدير المائج. والسعار الماّدي 

الهائج.
الغربية  المدنيـــــــــة  وحين غـــــــــزت مظاهـــــــــر 
ومنتجاتها البراقة العالم غزته معها موجات 
عاتيـــــــــة من اإلباحيـــــــــة والتفّكك األســـــــــري، 
والتلّوث البيئي والحروب وســـــــــباق التسّلح، 
واألزمات االقتصادية التـــــــــي جعلت العالم 
مدينا بأضعاف ما يملك، مع اختالل عظيم 
في توزيع الثروة، وظواهر من القلق والتأّزم 
النفسي، وحوادث االنتحار واإلجرام وانتشار 
المخـــــــــّدرات، وهي كّلها مشـــــــــكالت وأزمات 
غدت أزمات عالمية عابرة للحدود والقارات 
والقوميات، ألن الواقع الحداثي الغربي يكاد 

يعّم األرض كّلها.
وأمـــــــــام هذا الواقع تكون مســـــــــؤولية الطليعة 
المســـــــــلمة الواعية مسؤولية مزدوجة، فعليها 
واجب تبصير أمتها بمواطن الخلل الكامن 
الـــــــــذي ظـــــــــل وال زال يكبح نهضـــــــــة األّمة 
ويشـــــــــّدها إلى وهدة الجمود والرتابة، ويحّد 
من فعاليتهـــــــــا الحضاريـــــــــة، وعليها واجب 
العمل إلبراز عناصر القوة التي من شأنها 
أن تجمع طاقات األمة وتدفعها في طريق 
االزدهار والعزة والمجد، هذا من جهة، ومن 
جهة أخـــــــــرى فإن هناك واجبا آخر في ذمة 
هذه النخب الواعيـــــــــة يتعلق بالتصدي لهذه 

المادية الطاغية التي تكاد تجرف أكثر القيم 
األخالقية رسوخا وثباتا في التاريخ البشري، 
ومعلوم أن إنســـــــــانية اإلنسان ال تتحقق إال 
ضمن اإلطـــــــــار األخالقـــــــــي المغروس في 

فطرته المسنود من الوحي السماوي. 
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❍❍ مسلســـــــــل ما يسمى التطبيع سيسجل 
صفحة قاتمة في التاريخ العربي المعاصر، 
ليـــــــــس من حيث شـــــــــناعة ما انجـــــــــرت إليه 
بعض األنظمة من خيانـــــــــة لقضية العرب 
والمســـــــــلمين المركزية التي تشكل جزءا من 
عقيدتنا فحسب، ولكن من حيث هذا الوضع 
المأساوي الذي وجدت فيه الشعوب العربية 
نفســـــــــها محكومة من قبل مـــــــــن يقودها بل 
يجرّها إلى مســـــــــار ال يقرّه دينها وال تقاليدها 
وال كرامتها اإلنســـــــــانية، حتـــــــــى إن المعاني 
التـــــــــي كان العربي فـــــــــي جاهليته يحرص 
عليها ويعلي من شـــــــــأنها كالمـــــــــروءة وعزة 
النفس واإلباء والشهامة تالشت في خضم 

هذا االنهيار المريع الذي نشهده.
على أننا ال ينبغي أن نستســـــــــلم لمشـــــــــاعر 
اليأس والتشـــــــــاؤم، فشـــــــــعوبنا – بحمد اهللا – 
ال تزال وســـــــــتظل بعيدة عن هذا المســـــــــار 
الخائن، شديدة اإلحساس بهويتها واالعتزاز 
بكرامتهـــــــــا، والغيرة على دينها ومقدســـــــــاتهاـ 
ال ســـــــــيما إذا تعلق األمر بفلسطين ومأساة 

شعبها مع اليهود الصهاينة وأشياعهم.

هذه المعاني والقيم معجونة بمشـــــــــاعر كل 
عربي حر وكل مسلم صادق، ألنها تتعلق 
بالحق في مقاومـــــــــة االحتالل والدفاع عن 
األرض والعرض، وهو حق تكفله كل الشرائع 
والقوانين والمواثيق الدولية، ولكن اإلســـــــــالم 
أضفى على هذا الحق قداسة كقداسة الدين 
ذاته، وٕاذا تعلق األمر بفلسطين والقدس فإن 
األمر يتعلق بأولى القبلتين، ومسرى النبي 
األمين، وباألرض المقدسة التي باركها اهللا 
إلى يوم الدين، والتاريـــــــــخ يعلمنا أن الغلبة 
ألهل الحق، والدين ينبئنا أن األرض يرثها 
الصالحون، وأن الزبد سيذهب جفاء ليبقى 
ما ينفع الناس ماكثـــــــــا في األرض، ولذلك 
فإن هؤالء الذين يســـــــــارعون في مد أيديهم 
إلى الصهاينـــــــــة ال يقفون بذلك في الجانب 
الخطإ من تعاليم اإلسالم واإليمان وحسب، 
ولكنهم يقفون في الجانب الخطإ من الدين 
والتاريخ والمســـــــــتقبل معـــــــــا، وهذا انطماس 

للبصيرة عظبم، نعوذ باهللا منه.
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لماذا رضي بعُض حكام العرب الدنيويين 
باحتالل فلســـــــــطين منذ عقود، وســـــــــكتوا 
عـــــــــن تهجير الفلســـــــــطينيين من أرضهم، 
وأكثر من هذا رضـــــــــي بعضهم بالقبول 
اعترافا للمحتل باالحتالل، وُأْكرِهوا على 
التطبيع السياســـــــــي الشنيع مع من يكفر 
بالقرآن بل وبعض الحكام رضوا بالتطبيع 
عـــــــــن إرادة واختيار، واتخـــــــــذوا أعداء اهللا 
أوليـــــــــاء؟؟!! والجـــــــــواب في القـــــــــرآن، ﴿

َفَترَى الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ُيســـــــــارُِعوَن 
ِفيِهْم َيُقوُلوَن َنْخشـــــــــى َأْن ُتِصيَبنا داِئرٌَة﴾  
الذين في قلوبهم مرض الشـــــــــك والنفاق 
والجبـــــــــن والهوى، يســـــــــارعون في مواالة 
الكافرين وطلب االستعانة والحماية بهم، 
ألنهم انبهروا بقوتهـــــــــم المادية من المال 
والســـــــــالح، ونسوا قوة اهللا العزيز الحكيم، 
وانظروا كيف أخبر اهللا سبحانه عن نيتهم 
بكل وضـــــــــوح، فقال: ﴿َيُقوُلوَن َنْخشـــــــــى 
َأْن ُتِصيَبنـــــــــا داِئـــــــــرٌَة﴾ يقولون إن ســـــــــبب 
تطبيعهم الشـــــــــنيع، فعلوه من أجل أنه إذا 
أصابتهـــــــــم أزمة، أو اعتدى عليهم عدو، 
يجدون أولياءهـــــــــم الكافرين الذين َطبَُّعوا 
ليعينوهم وينصروهم، وذلك ظنهم  معهم 
الخاطئ، وهذا هو الســـــــــبب الذي دفعهم 
إلى محاولة جعل غير الطبيعي طبيعيا، 
حتـــــــــى إن قبولهم للمصطلح في حد ذاته 
يدل علـــــــــى الغباء والســـــــــفاهة والطيش. 
فاهللا تعالى يقول عـــــــــن المنافقين: ﴿َودُّوا 
َلْو َتْكُفـــــــــُروَن َكَما َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َســـــــــوَاًء 
َفـــــــــَال َتتَِّخُذوا ِمْنُهْم َأْوِلَيـــــــــاَء َحتَّى ُيَهاِجُروا 
ِفي َســـــــــِبيِل اِهللا﴾ (النساء:89) وقال عن 
اليهود والنصـــــــــارى: ﴿َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْهِل 
اْلِكتـــــــــاِب َلـــــــــْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعـــــــــِد ِإيماِنُكْم 
ُكفَّارًا.﴾ (البقرة:109)  فأي كافر اليريد 
للمسلمين خيرا أبدا، فكيف بهؤالء الحكام 
الواضحة ويرمون  الحقائق  يجهلون هذه 
بأنفســـــــــهم وكرامتهم وأموالهم في أحضان 
الكفـــــــــار؟ فكل من اتخذ الكفـــــــــار أولياء، 
فكأنما أقدم على االنتحار، ورمى بنفسه 

ومن اتبعه في النار. إن أي واحد اليقول 
الإله إال اهللا محمد رســـــــــول اهللا، وال يتبع 
القرآن فهـــــــــو اليريد خيرا للناس أبدا. قال 
اهللا تعالى: ﴿ما َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل 
اْلِكتاِب وَال اْلُمْشِرِكيَن َأْن ُيَنزََّل َعَلْيُكْم ِمْن 
َخْيٍر ِمـــــــــْن رَبُِّكْم وَاُهللا َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن 
َيشـــــــــاُء وَاُهللا ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم﴾ (سورة 

البقرة:105)
 لقـــــــــد نهى اهللا تعالى عن مواالة الكافرين 
الذين كفـــــــــروا بالقرآن، فهـــــــــم أعداء اهللا، 
وعدو اهللا الخير فيه. قال اهللا تعالى: ﴿َيا 
َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم 
َأْوِلَياَء ُتْلُقوَن ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِبَما 
﴾ (سورة الممتحنة) وقد  َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقِّ
كفـــــــــروا بما جاءكم مـــــــــن الحق. أي: بما 

جاءكم من ِدين اْإلِْسَالم وَاْلُقرْآن.
فـــــــــإذا كان الذين يتخذون الكافرين أولياء 
ويلقون إليهم بالمـــــــــودة ـ ولو في الظاهرـ 
إن كانـــــــــوا يريدون منهـــــــــم العون والنصرة 
والنفـــــــــع، فهيهـــــــــات، هيهات، فـــــــــإن تلك 
المواالة التسمن وال تغني من جوع أبدا، 
وما سبق من األدلة كاف ألولي النهى. 
وٕاذا كان المطبعـــــــــون (بلغـــــــــة العصـــــــــر) 
يخشـــــــــونهم، ويخافون سطوتهم، فهم (أي 
الحكام المطبعون على غلط كبير) ألن 
اهللا تعالى قال وقوله الحق، ﴿ِإْن َيْنُصْرُكُم 
ْن َيْخُذْلُكْم َفَمْن َذا  اُهللا َفَال َغاِلَب َلُكـــــــــْم وَا�
ِل  الَِّذي َيْنُصُرُكْم ِمْن َبْعِدِه َوَعَلى اِهللا َفْلَيَتَوكَّ

اْلُمْؤِمُنوَن.﴾ (سورة آل عمران:160)
قـــــــــال محـــــــــاوري: ولكن ماهـــــــــي العوامل 
واألســـــــــباب التي يتحقق بهـــــــــا نصُر اهللا 
سبحانه؟ ألن الواقع الذي تعيشه الشعوب 
، والشـــــــــبهات كثيـــــــــرة، وقد  العربيـــــــــة ُمرٌّ
يقول بعض الحـــــــــكام ومؤيدو الموالة إن 
شـــــــــوكة الكافرين قويٌة وسيطرَتهم غالبٌة، 
والمســـــــــلمون متفرقون ضعفاء، بل صار 
بعضهم عدوا لبعض؟ قلت هذا هو اللغز 
والسر السياســـــــــي الذي أخبر عنه النبي 
محمد صلى اهللا عليه وسلم. لماذا هؤالء 

الحكام ال يقرأون القـــــــــرآن، وال الحديث، 
وٕاذا قرأوا لم اليصدقون، وٕاذا صدقوا لماذا 
اليعملون؟؟؟. عن َثْوَباَن، قال: قال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وســـــــــلم: [ِإنَّ اَهللا َزَوى 
ِلي اْألَْرَض، َفرََأْيُت َمَشـــــــــارَِقَها َوَمَغارَِبَها، 
ِتي َسَيْبُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي ِلي ِمْنَها،  نَّ ُأمَّ وَا�
وَُأْعِطيـــــــــُت اْلَكْنزَْيِن اْألَْحَمـــــــــَر وَاْألَْبَيَض، 
ِتـــــــــي َأْن َال ُيْهِلَكَها  نِّي َســـــــــَأْلُت رَبِّي ِألُمَّ وَا�
ٍة، وََأْن َال ُيَسلَِّط َعَلْيِهْم َعُدو�ا  ِبَســـــــــَنٍة َعامَّ
نَّ  ِمْن ِسَوى َأْنُفِسِهْم، َفَيْسَتِبيَح َبْيَضَتُهْم، وَا�
ُد ِإنِّي ِإَذا َقَضْيُت َقَضاًء  رَبِّي َقاَل: َيا ُمَحمَّ
ِتَك َأْن َال  نِّي َأْعَطْيُتَك ِألُمَّ َفِإنَّـــــــــُه َال ُيَردُّ، وَا�
ٍة، وََأْن َال ُأَسلَِّط َعَلْيِهْم  ُأْهِلَكُهْم ِبَسَنٍة َعامَّ
َعُدو�ا ِمْن ِسَوى َأْنُفِسِهْم، َيْسَتِبيُح َبْيَضَتُهْم، 
َوَلِو اْجَتَمَع َعَلْيِهْم َمْن ِبَأْقَطارَِها - َأْو َقاَل 
َمْن َبْيـــــــــَن َأْقَطارَِها - َحتَّى َيُكوَن َبْعُضُهْم 
ُيْهلِـــــــــُك َبْعًضا، َوَيْســـــــــِبي َبْعُضُهْم َبْعًضا] 
(مســـــــــلم. كتاب الفتن وأشـــــــــراط الساعة: 
2889) فها هو اهللا سبحانه وتعالى وهو 
العزيز الحكيم الفعال لمايرد، وقد قضى 
وقضاءه عز وجل اليرد، بأنه اليســـــــــلط 
على المسلمين عدوا من الكفار، إن كانوا 
مؤمنين متحدين في أخوة وتعاون بينهم، 
فكيـــــــــف يخشـــــــــى المطبعـــــــــون والمتبعون 
لهم،؟؟ قال اهللا تعالى: ﴿َأَتْخَشْوَنُهْم َفاُهللا 
َأَحقُّ َأْن َتْخَشْوُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾. وقال 
تبـــــــــارك وتعالى:﴿َفَال َتَخاُفوُهـــــــــْم َوَخاُفوِن 
ِإْن ُكْنُتـــــــــْم ُمْؤِمِنيَن﴾ هل فهمتم الحديث؟ 
ُد ِإنِّي ِإَذا َقَضْيُت  نَّ رَبِّي َقاَل: َيا ُمَحمَّ [وَا�
ِتَك  نِّي َأْعَطْيُتَك ِألُمَّ َقَضاًء َفِإنَُّه َال ُيَردُّ، وَا�
ٍة، وََأْن َال ُأَسلَِّط  َأْن َال ُأْهِلَكُهْم ِبَســـــــــَنٍة َعامَّ
َعَلْيِهْم َعُدو�ا ِمْن ِســـــــــَوى َأْنُفِسِهْم، َيْسَتِبيُح 
َبْيَضَتُهْم، َوَلِو اْجَتَمَع َعَلْيِهْم َمْن ِبَأْقَطارَِها 
- َأْو َقاَل َمْن َبْيَن َأْقَطارَِها - َحتَّى َيُكوَن 
َبْعُضُهْم  َوَيْســـــــــِبي  َبْعًضا،  ُيْهِلُك  َبْعُضُهْم 
َبْعًضا] اللهم اشـــــــــهد فإننا قد بلغنا، اللهم 
اشـــــــــهد فإننا قد بلغنا، اللهم اشهد فإننا قد 
بلغنا. قال محاوري: وأنا أشـــــــــهد بأنكم قد 
بلغتـــــــــم، وأن جمعية العلماء المســـــــــلمين 

الجزائريين قد بلغت، وأن جريدة البصائر 
قد قالت كلمة الحق، فمن شاء فليهتدي، 
وليكن من المؤمنين المتوكلين على رب 
العالمين، ومن شاء فليستمر في ضالل 

التطبيع الشنيع الوضيع.
مـــــــــا أجمل الشـــــــــعوب العربيـــــــــة خاصة، 
والمســـــــــلمة عامة، عندمـــــــــا يتحدون  مع 
بعضهـــــــــم، ويتعاونـــــــــون بينهـــــــــم، وبذلك 
يكونون في أمن  وأمان  ال يخافون أزمة 
اقتصادية وال حصارا وال عدوانا. فإن اهللا 
اعطى ألمة محمد صلى اهللا عليه وسلم، 
ٍة]  بأنه سبحانه. [َأْن َال ُيْهِلَكُهْم ِبَسَنٍة َعامَّ
وأعطاهم عز وجل، بأن [َال ُيَسلَِّط َعَلْيِهْم 
َعُدو�ا ِمْن ِسَوى َأْنُفِسِهْم، َيْسَتِبيُح َبْيَضَتُهْم، 
َوَلـــــــــِو اْجَتَمَع َعَلْيِهْم َمـــــــــْن ِبَأْقَطارَِها] إذن 
لماذا اليتحدون وال يتعاونون، بل فقط لو 
انتهى المســـــــــلمون عن العداوة بينهم. إن 
مجرد عدم التعـــــــــاون بين المؤمنين على 
البر والتقوى يعتبر عصيانا، وهو عصيان 
خيانة، ألنه من عدم الوفاء بالعقود، فقد 
جاء في ســـــــــورة المائدة بعد األمر بالوفاء 
بالعقود، وبعد النهي عن حل شعائر اهللا، 
أي نهى عن مخالفة معالم الدين، قال في 
آخر اآليـــــــــة الثانية: ﴿َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ 
وَالتَّْقَوى وََال َتَعاَوُنوا َعَلى اْإلِْثِم وَاْلُعْدوَاِن﴾ 
اإلصرار على االختالف بين المسلمين، 
مخالف لمقاصد الدين، وابتعاد عن آداب 
أهـــــــــل اليقين، االختالف الذي يؤدي إلى 
العـــــــــداوة بين المؤمنيـــــــــن، ويخرجهم من 
دائرة األخوة الحقيقية، يعتبر من الكبائر 
السياسية التي يحاسب عليه كل من بيده 
القرار، وال يستجيب ألمر العزيز الغفار 
الواحد القهار. فمن منبر البصائر ندعو 
كل إخواننا وأخواتنـــــــــا في البلدان العربية 
خاصة واإلســـــــــالمية عامة أن يتحدوا بما 
يقتضي اإليمان، من الخليج إلى المحيط 
األطلسي، من صنعاء وعدن وعمان إلى 
بيـــــــــت المقدس وكل الشـــــــــام إلى  مراكش 

ونواقشوط، وكل األقطار اإلسالمية.
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قال السائل. (ح. ن) من والية بلعباس. الجزائر. قال: إن 
أباه وهبه محال تجاريا كتبه له باسمه، وبعد وفاة األب، 
التركة  ضمن  الموهوب  المحل  بإدخال  إخوته  طالبه 
لُيقسم على كل الورثة الذين هم: أمهم زوجة المتوفي، 
وثالثة ذكور وثالث إناث، وجدتهم أم المتوفى، وأخت 
وصية  وترك  ألمه.  أخوات  وثالث  الشقيقة،  المتوفي 
ألخوته  يجوز  هل  والسؤال:  التركة.  بخمس  ألخواته 
حرمانه من الهبة؟ وهل يأخذ معهم من الميراث؟ وهل 
نصيب  هو  وما  بالتساوي؟  األخوات  يقتسمها  الوصية 

األوالد من التركة؟  
***الجواب***

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

الواهب عن  يعطيه  ما  الهبة: هي  الهبة؟  ماهي  أوال: 
إرادة تامة مما يملك من ماله الحر الحالل، لغيره دون 
حال  عوض  بال  التمليك  يفيد  عقد  هي:  أو  عوض. 
الحياة تطوعًا من الواهب للموهوب له. والهبة إذن ليست 
ميراثا، وال تعويضا لنصيب الميراث بعد الوفاة، وليست 
الموهوب  أن  الواهب  يراها  لحاجة  هدية  فهي  وصية، 
له يستحقها إعانة أو تكريما أو تشجيعا له، وقد تكون 
واليصح  له.  والموهوب  الواهب  غير  اليعلمه  لمقصد 
الوالد  في حياة  الولد  الوالد على  إال  الهبة  في  الرجوع 
لمصلحة الوالد أو الولد، وفي حال ما لم تتغير الهبة أو 
حال الموهوب له، وٕانما بعد وفاة الوالد الواهب، ثبتت 
الهبة، وتم حكم صحتها، ورسمت في حق الموهوب له، 
إْذ أن الهبة تصح باإليجاب والقبول والقبض. {وتنعقد 
أو  فالنا  وأعطيت  ونحلت  وهبُت  الواهب:  بقوِل  الِهبة 
فالنة كذا ويحدد،} وفي عصرنا هذا يوثق رسميا في 
حال الهبة ذات الشأن كالعقارات مثال، فإذا تمت الكتابة 

وتوفي الواهب ثبت الحق للموهوب له فقها. 

الهدية  تشمل  الهبة  للهبة:  تعريفهم  في  الفقهاء  قال 
والصدقة؛ ألن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها 
كل  والمسلمة  للمسلم  يجوز  والهبة مشروعة،  متقاربة. 
منهما أن يهب ما يشاء في الحالل لمن يشاء في أوجه 
البر واإلحسان للمقاصد النبيلة. قال اهللا تعالى: ﴿وَآَتى 
اْلماَل َعلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْربى وَاْلَيتامى وَاْلَمساِكيَن وَاْبَن 

اِئِليَن َوِفي الرِّقاِب..﴾ (البقرة:177) ِبيِل وَالسَّ السَّ
في  ماله  من  مايشاء  يهب  أن  للمسلم  يجوز  ثانيا: 
مشروعية القصد  ألولي األرحام أو لغيرهم. ففي كتاب: 
{القوانين الفقهية البن جزي} (يجوز أن يهب اإلنسان 
لبعض  ماله  جميع  هبة  وأما  اتفاقا،  كله ألجنبي  ماله 
في  بعض  على  بعضهم  تفضيل  أو  بعض  دون  ولده 
الهبة فمكروه عند الجمهور وٕان وقع جاز، وروي عن 
مالك المنع وفاقا للظاهرية، والعدل هو التسوية بينهم.) 
(ص:241) قلت: وٕاذا جاز أن يهب ماله كله ألجنبي 

فألحد أوالده إذا كان لحاجة فهو أولى.
ثالثا: وقلنا: بالكتابة التوثيقية الرسمية للهبة يثبت الحق 
للموهوب له. وذلك حتى الصغير إذا أشهد األب على 
الهبة لولده الصغير فقد تم عقد الهبة. ففي المغني البن 
قدامة.{فإن وهب األب البنه شيئا، قام مقامه في القبض 
والقبول، إن احتيج إليه. قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده 
الطفل دارا بعينها، وقبضها له من نفسه، وأشهد عليه، 
أن الهبة تامة. قال: هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، 
وأصحاب الرأي. وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر 
إلى  يفتقر  مما  الموهوب  كان  إن  ثم  العزيز.  عبد  بن 
قبض، اكتفي بقوله: قد وهبت هذا البني، وقبضته له.} 

(المغني:6/50) واهللا تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
رابعا: ويقال للسائل:  من الناحية الفقهية أن ما وهبه 
يأخذ  وأنه  ذلك،  يمنعونه  ال  الورثة  وأن  له،  فهو  أبوه 
معهم نصيبه من الميراث، ألن ما أعطي له من الهبة 
كان نحلة له صدقة في حياة والده، وقد كان يمكن لوالده 

الورثة  لغير  المحل  وغير  الموهوب  المحل  يهب  أن 
جميعا، أي ألجنبي، ويجوز له ذلك شرعا، َفِلَم ال يجوز 
لولده؟ ولكن نقول للسائل من جهة أخرى: إن علم عن 
يقين أن أباه لم يكن عادال فيما نحله مع إخوته، يكون 
ألن  يزهد.  وأن  يطمئنهم  ما  لهم  يعيد  أن  العدل  من 
في  إال  الهبة  في  األوالد  بين  التسوية  هو:  المقتضى 
االستثناءات المشروعة.واعلم أيها السائل وغيرك،  بأن 
تفضيل بعض األوالد على بعض بدون سبب مشروع 
يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم. واهللا تعالى 

أعلم، وهو العليم الحكيم.
من  حرمانه  ألخوته  يجوز  هل  السائل:  قال  خامسا: 
والجواب  قلت:  الميراث؟  من  معهم  يأخذ  وهل  الهبة؟ 
اليجوز إلخوته حرمانه من الهبة، ألن الوالد حين نحله 
تلك العطية كان لمصلحة قد تخفى على إخوته، وقد 
َلُه بناء على حاجة خاصة.  تكون العلة باقية دائمة َفَفضَّ
وقلنا إن الهبة ليست ميراثا وال وصية وال بيعا وال وقفا 
التحديد  الفقهاء وجب  بينه  وال إجارة، ولذلك قلت مما 
والتعيين والحيازة والقبض، وينوب عن كل هذا الكتابة 

الرسمية. واهللا تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم. 
األخوات  يقتسمها  الوصية  وهل  السائل:  قال  سادسا: 
بالتساوي في هذه المسألة؟ مادام الموصي  ترك الوصية 
مشتركة بين أخواته األربعة، ولم يحدد فيقتسمنها بينهن 

بالسوية واهللا تعالى أعلم.
من  األوالد  نصيب  هو  (وما  السائل:  قال  سابعا: 
التركة؟) فوالد السائل المتوفى ترك: أما، وزوجة، وثالثة 
ذكور، وثالثة إناث، وأختا شقيقة، وثالث أخوات ألم، 
وترك وصية. 1 ـ تنفيذ الوصية والمقدرة بالخمس، في 
هذه المسالة. 2 ـ للزوجة الثمن. 3 ـ  ولألم السدس. 
للذكر مثل حظ  ـ  والباقي لألبناء والبنات تعصيبا   4
ولهن  باألبناء،  محجوبات  واألخوات  ـ    5 االنثيين. 
الوصية يقتسمن الخمس. واهللا تعالى أعلم، وهو العليم 

الحكيم. 

N—–»nÌ@Êa@Öaâa@aág@¸g@LÜ€Ï‹€@Új:a@onjq@øÏmÎ@ÍÖ¸Îc@Üy˛@kÁÎ@Âfl@Z ÏôÏΩa



@L1442@ÚÓ„br€a@ÙÖb∫@23@M@17@@ZÜ��y˛a
‚2021@ä–Óœ@06@Ô–„bu@@31@Z�€@’œaÏ‡�€a

العدد:
1049

15

يقول اهللا ســـــــــبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (ِفي 
ُبُيوٍت َأِذَن اللَُّه َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْســـــــــُمُه ُيَسبُِّح 
َلـــــــــُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ وَاَألَصاِل* ِرَجاٌل ال ُتْلِهيِهْم ِتَجارٌَة 
يَتاِء الزََّكاِة  الِة وَا� َقاِم الصَّ وَال َبْيٌع َعـــــــــْن ِذْكِر اللَِّه وَا�

َيَخاُفوَن َيْومًا َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب وَاَألْبَصاُر).
عندما نتأمل في هاتين اآليتين الكريمتين، ونرجع 
إلى تفسيرهما، ونتعّمق في ذلك، فإننا نجد أنهما 
ُتبرزان أهمية المسجد ومكانته، وُيمكن بيان ذلك 

فيما يلي:
* َأِذَن اهللا أن ُترفـــــــــع بيوته: ُترفع معنويًا وماديًا، 
وذلك بتعميرها وبنائها وتقديسها وتعظيمها ورفع 
شـــــــــأنها، والعناية بها بنـــــــــاء وصيانة ونظافة ومن 
جميع النواحي، وكذلك عمارتها بالصالة والّذكر 
والتعليم، كل ذلك لتكون ُمَهيَّأة إلقامة الشـــــــــعائر 
الدينية وتيســـــــــيرها للمؤمنين، ألّن الوظيفة األولى 
للمسجد هي أنه مكان عبادة ُيؤدي فيه المسلمون 
صلواتهم، ويذكرون ربهـــــــــم، ويتفكرون فيما خلق 
اهللا وسّخره لهم، ويجتمعون مع بعضهم بعًضا في 
رحاب اإليمان، يرغبون في مرضاة ربهم، ساعين 

إلى المسجد بالّسكينة والوقار، لقوله
– صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم -: (َأال َأُدلُُّكْم َعَلى َما 
َيْمُحو اللَُّه ِبـــــــــِه اْلَخَطاَيا، َوَيْرَفُع ِبـــــــــِه الدََّرَجاِت؟، 
َقاَلوا: َبَلى َيا َرُســـــــــوَل اللَِّه، َقاَل: ِإْســـــــــَباُغ اْلُوُضوِء 
َعَلى اْلَمَكارِِه، َوَكْثرَُة اْلُخَطا ِإَلى اْلَمَساِجِد، وَاْنِتَظاُر 

الِة، َفَذِلُكُم الرَِّباُط). الِة َبْعَد الصَّ الصَّ
* لقد جعل اهللا المساجد ِلُيْذَكَر فيها اسمه وحده، 
كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: (وََأنَّ اْلَمَساِجَد 
ِللَّـــــــــِه َفال َتْدُعـــــــــوا َمَع اللَِّه َأَحـــــــــدًا)، فبيوت اهللا في 
ب رسول اهللا– صّلى  األرض المســـــــــاجد، وقد رَغَّ
اهللا عليه وســـــــــّلم – في بنائهـــــــــا، فقال– صّلى اهللا 
عليه وســـــــــّلم –: (َمْن َبَنى َمْسِجًدا ِللَِّه َبَنى اللَُّه َلُه 

ِفي اْلَجنَِّة ِمْثَلُه).
ÜvéΩa@âÎÖ

إنَّ المســـــــــاجد بيوت اهللا، وأحّب البقاع إليه، وهي 
ملتقى المصلين حيـــــــــث ُيؤدون صالتهم جماعة،  
فهـــــــــي أماكن العبـــــــــادة ومصانع الرجـــــــــال وتربية 
األبنـــــــــاء، والبوتقة التي ينصهر فيها المســـــــــلمون 
جميعًا، وكي نتعرف على دور المسجد فإننا نعود 
إلى سيرة رسولنا – صّلى اهللا عليه وسّلم – لنسير 
على هديه، فقد كان –صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم - 
ُيَعلِّم المســـــــــلمين أمور دينهم في المساجد، وكانت 
ُص للنســـــــــاء، كما ُكنَّ يشـــــــــهدَن  هناك أيام ُتَخصَّ
جماعة المســـــــــلمين في المســـــــــاجد؛ لقوله –عليه 
الصالة و الســـــــــالم-: (ال َتْمَنُعوا ِإَماَء اللَِّه َمَساِجَد 
اللَِّه)، وظّل التعليـــــــــم بعد النبي -صّلى اهللا عليه 
وســـــــــّلم - ُيمارس في المســـــــــاجد قرونًا طويلة قبل 
أن تنشأ المدارس والجامعات الخاصة ، فقد ورد 
أن رســـــــــول اهللا – صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم – قال: 

(َمْن َدَخَل َمْســـــــــِجَدَنا َهَذا ِلَيَتَعلَّـــــــــَم َخْيرًا، َأْو ُيَعلَِّمُه 
َكاَن َكاْلُمَجاِهِد ِفي َســـــــــِبيِل اللَِّه)، ومن المعلوم أّن 
الرجـــــــــال الذين ُيربون في المســـــــــاجد، هم الرجال 
الذين يبنـــــــــون النهضات، ويصنعون الحضارات، 

وُيَكوِّنون أرقى المجتمعات.
-  فمن المســـــــــجد تخرّج الصحابة الكرام –رضي 
اهللا عنهم أجمعين- الذيـــــــــن مألوا طباق األرض 

علما.
-  ومن المســـــــــجد صدرت الفتاوى التي رســـــــــمت 

حياة المسلمين في َشّتى المجاالت.
- وفي المســـــــــجد كان الرسول – صّلى اهللا عليه 

وسّلم- يستقبل الوفود، ويعقد المعاهدات.
- وفي المســـــــــجد قام ُكتَّـــــــــاب الوحي بكتابة كتاب 

اهللا تعالى.
- وفي المسجد كتب رسول اهللا – صّلى اهللا عليه 

وسّلم – ُكُتبه إلى األمراء والحكام.
- وفي المســـــــــجد كان - عليه الصالة والسالم - 

يقضي بين المسلمين ويفّض خالفاتهم.
ِإّن دور المســـــــــجد هو جمع األمة على اختالف 
أجناســـــــــها وألوانها ولغاتها؛ لعبـــــــــادة اهللا عّز وجّل 
في أهم عبادة أال وهي الصالة، حيث ِإّنها عماد 
الديـــــــــن، َمْن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد 

هدم الدين.
@ÜvéΩa@laÖe

ِإّن المســـــــــجد مصدر للقيم والمشـــــــــاعر الروحية، 
فالسعي إلى المسجد، والصالة فيه جماعة، وذكر 
اهللا، وتالوة القرآن، والتســـــــــبيح والتهليل، والجلوس 
في المســـــــــجد على طهارة، وفي تواضع النتظار 
الصالة بعد الصالة، والُبْعد عّما ُيشـــــــــغل اإلنسان 
من أمور الدنيا؛ ليجعل المسلم في طمأنينة وهدوء 
وراحة نفسية ونفس راضية، فللمسجد آداب يجب 

االلتزام بها:
* لقد جعل اإلسالم لدخوله دعاء، وللخروج منه 
دعاء، فقد ورد أّن رســـــــــول اهللا – صّلى اهللا عليه 
وســـــــــّلم – قال: (ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْلَمْســـــــــِجَد َفْلُيَسلِّْم 
َعَلـــــــــى النَِّبيِّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم- ُثمَّ ِلَيُقْل: 
اللَُّهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبوَاَب َرْحَمِتـــــــــَك، َفِإَذا َخرََج َفْلَيُقْل: 
اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمْن َفْضِلَك)، كما أّن الداخل إليه 
ُيَصلِّـــــــــي ركعتين تحية لهذا المكان؛ لقوله -صّلى 
اهللا عليه وســـــــــّلم -: (ِإَذا َدَخَل َأَحُدُكُم اْلَمْســـــــــِجَد، 
َفْلَيْرَكْع َرْكَعَتْيِن، َقْبـــــــــَل َأْن َيْجِلَس)، والجالس فيه 

يجب أن يكون في خشوع تام.
* وبّين – عليه الصالة والسالم - األجر العظيم 
لمن يقوم بتنظيف المساجد، كما جاء في الحديث 
الـــــــــذي رواه أبو هريرة- رضي اهللا عنه-في قّصة 
المرَأِة اّلتي كانْت َتُقمُّ المْســـــــــجد، قال: َفسَأَل َعْنها 
الّنبـــــــــيُّ -َصّلى اهللا َعَلْيِه َوَســـــــــّلم-، َفَقاُلوا: ماتْت، 
َفَقاَل: (َأَفال ُكْنُتْم آَذْنُتُموني ِبِه؟ ُدلُّوِني على َقْبرَِها، 

َفَأتى َقْبرََها، َفَصلَّى َعَلْيها). 
* وحّث على ضـــــــــرورة التَّزيُّن والظهور بمظهر 
حســـــــــن والئق عند ارتياد المساجد؛ لقوله سبحانه 
وتعالى: (َيا َبِني آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد 
َوُكُلوا وَاْشرَُبوا وَال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفيَن)، 
فالنظافـــــــــة وأخذ الزينة أمـــــــــر إلهي صريح، وذلك 
أدعى للتقدير واالحترام بين المؤمنين، ألّن نفس 
اإلنســـــــــان ترتاح للطهارة والنظافة وهذا ُيساعد في 

تحقيق االنسجام والتآلف بين المسلمين.
* كما نهى الرســـــــــول – عليه الصالة والســـــــــالم 

-عن البيع والشـــــــــراء في المساجد، لقوله – صّلى 
اهللا عليه وسّلم- : (ِإَذا رََأْيُتْم َمْن َيِبيُع َأْو َيْبَتاُع ِفي 

اْلَمْسِجِد، َفُقوُلوا: ال َأْرَبَح اللَُّه ِتَجارََتَك).
* وال يدخل المســـــــــجد َمْن أكل طعامًا فيه رائحة 
كريهة وغير ذلك من المقتضيات األخرى، حيث 
ُنهينـــــــــا عن تناول األطعمـــــــــة ذات الروائح النَّفَّاذة 
والُمزعجة إذا أردنا ارتياد المسجد لقوله – صّلى 
اهللا عليه وسّلم-: (َمْن َأَكَل اْلَبَصَل وَالثُّوَم وَاْلُكرَّاَث 
ا  َفال َيْقرََبنَّ َمْســـــــــِجَدَنا، َفِإنَّ اْلَمالِئَكـــــــــَة َتَتَأذَّى ِممَّ

َيَتَأذَّى ِمْنُه َبُنو آَدَم).
* كما ال يجوز ألحد أن ينشد ضالته في المسجد 
لقوله – صّلى اهللا عليه وسّلم-: (َمْن َسِمَع َرُجًال 
َيْنُشـــــــــُد َضالًَّة ِفي اْلَمْســـــــــِجِد، َفْلَيُقْل: ال َردََّها اللَُّه 

َعَلْيَك؛ َفِإنَّ اْلَمَساِجَد َلْم ُتْبَن ِلَهَذا).
إّن كتب الفقه اإلسالمي ذكرت الكثير من آداب 
المســـــــــجد، وهي تهدف مـــــــــن وراء ذلك أن تجعل 
المســـــــــجد واحَة راحٍة وهدوء، ليؤدي دوره في حياة 

المسلمين على أكمل وجه. 
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ِإنَّ المساجد في فلسطين َتِئنُّ تحت نير االحتالل، 
والمســـــــــجد األقصى المبارك أســـــــــيٌر وُمَكبَّل، ففي 
هذه األيام تقوم قوات االحتالل اإلســـــــــرائيلي بمنع 
أعمال الترميم في قبة الصخرة المشرفة والُمَصلَّى 
المرواني وباب الرحمة داخل المســـــــــجد األقصى 
المبارك، كما تقوم بتضييق الخناق على موظفي 
دائرة األوقاف اإلســـــــــالمية ولجنة اإلعمار، بينما 
تســـــــــمح لعشـــــــــرات اليهود المتطرفين من اقتحام 
ساحات الحرم القدسي وٕاقامة شعائر دينية تلمودية، 
وال تخفى على أحٍد ُمخططات سلطات االحتالل 
اإلســـــــــرائيلي لبناء هيكلهم المزعوم مكان المسجد 
األقصى المبارك، وما تقـــــــــوم به قوات االحتالل 
اإلســـــــــرائيلي من إغالق للمسجد اإلبراهيمي ومنع 
رفع األذان والتضييق على المصلين عّنا ببعيد.

إّن هذه األعمال اإلجرامية ليست جديدة فقد سبقتها 
حوادث واعتداءات وٕاحراق مســـــــــاجد متعددة في 
سائر أنحاء فلسطين، ومن الجدير بالذكر أيضًا 
أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قامت بهدم العديد 
من المساجد في قطاع غزة خالل العدوان األخير 
على القطاع، كما تم هدم العشرات من المساجد 
في فلسطين المحتلة عام 1948م وَحوَّلت العديد 
منها إلى متاحف ومقاٍه وأماكن لممارســـــــــة اللهو 
والفجور، وتقوم سلطات االحتالل اإلسرائيلي بين 
الفينة واألخرى بهدم العديد من المســـــــــاجد بحجة 
عدم الترخيص، ومن المعلوم أنَّ هذه االعتداءات 
تهدف إلى طمـــــــــس اآلثار والمعالم اإلســـــــــالمية 
والعربية، ِمّما ُيَعّد استفزازًا متعمدًا لمشاعر المليار 

ونصف المليار مسلم في العالم.
إننا نطالب المؤسسات الدولية ومنظمة اليونسكو  
بضرورة التدخل الفوري لحماية جميع المســـــــــاجد 
والمقدسات في فلســـــــــطين، وفي مقدمتها المسجد 
األقصـــــــــى المبـــــــــارك الذي يتعـــــــــرض العتداءات 

متكررة ومحاوالت تهويدية مستمرة.  
وصلّـــــــــى اهللا على ســـــــــّيدنا محمد  صلى اهللا عليه 

وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
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َكاَن َكاْلُمَجاِهِد ِفي َســـــــــِبيِل اللَِّه)، ومن المعلوم أّن 
-عن البيع والشـــــــــراء في المساجد، لقوله – صّلى 
اهللا عليه وسّلم- : (ِإَذا رََأْيُتْم َمْن َيِبيُع َأْو َيْبَتاُع ِفي 
-عن البيع والشـــــــــراء في المساجد، لقوله – صّلى 
اهللا عليه وسّلم- : (ِإَذا رََأْيُتْم َمْن َيِبيُع َأْو َيْبَتاُع ِفي 
-عن البيع والشـــــــــراء في المساجد، لقوله – صّلى 
اهللا عليه وسّلم- : (ِإَذا رََأْيُتْم َمْن َيِبيُع َأْو َيْبَتاُع ِفي 

اْلَمْسِجِد، َفُقوُلوا: ال َأْرَبَح اللَُّه ِتَجارََتَك).
اهللا عليه وسّلم- : (ِإَذا رََأْيُتْم َمْن َيِبيُع َأْو َيْبَتاُع ِفي 

(َمْن َدَخَل َمْســـــــــِجَدَنا َهَذا ِلَيَتَعلَّـــــــــَم َخْيرًا، َأْو ُيَعلَِّمُه 
َكاَن َكاْلُمَجاِهِد ِفي َســـــــــِبيِل اللَِّه)، ومن المعلوم أّن 
(َمْن َدَخَل َمْســـــــــِجَدَنا َهَذا ِلَيَتَعلَّـــــــــَم َخْيرًا، َأْو ُيَعلَِّمُه 
َكاَن َكاْلُمَجاِهِد ِفي َســـــــــِبيِل اللَِّه)، ومن المعلوم أّن 
-عن البيع والشـــــــــراء في المساجد، لقوله – صّلى (َمْن َدَخَل َمْســـــــــِجَدَنا َهَذا ِلَيَتَعلَّـــــــــَم َخْيرًا، َأْو ُيَعلَِّمُه 

اهللا عليه وسّلم- : (ِإَذا رََأْيُتْم َمْن َيِبيُع َأْو َيْبَتاُع ِفي 
-عن البيع والشـــــــــراء في المساجد، لقوله – صّلى 
اهللا عليه وسّلم- : (ِإَذا رََأْيُتْم َمْن َيِبيُع َأْو َيْبَتاُع ِفي 
-عن البيع والشـــــــــراء في المساجد، لقوله – صّلى  Ú�Ó�fl˝çg@pb¶b»�fl
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َماوَاِت وَاْألَْرِض َجاِعِل  -1 ﴿اْلَحْمُد ِللَّـِه َفاِطِر السَّ
ْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع  اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال ُأوِلي َأْجِنَحٍة مَّ
َيِزيُد ِفي اْلَخْلِق َما َيَشاُء ِإنَّ اللَّـَه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 

َقِديٌر﴾:
السورة  وافتتاح  غيره،  دون  الحمد  يستحق  اهللا 
بالحمد ُمؤذن بأن صفات من عظمة اهللا ستذكر 
فيها، ونسبة األفعال إلى اسم الجاللة من خلقه 
السموات واألرض وفطرها، وأفضل ما فيها من 
المالئكة والرسل مؤذن أيضا بأن السورة جاءت 
إلثبات التوحيد، وصدق الرسول-صلى اهللا عليه 

وسلم-.
معنى  وفيه  الخلق،  وهو  الَفْطر،  فاعل  الفاطر: 
وهو  الفطر،  من  مشتق  ألنه  سريعا،  التكّون 
ِمن  ْرَن  َيَتَفطَّ َماوَاُت  السَّ ﴿َتَكاُد  ومنه:  الشّق، 
َماُء  السَّ ﴿ِإَذا  وقوله:  [الشورى/5]   ﴾ َفْوِقِهنَّ
تعالى  اهللا  ووصف  [االنفطار/1]،  انَفَطَرْت﴾ 
بأنه فاطر السموات واألرض من مبتكرات القرآن 
جعل  أي  وُمصّير،  ُمكوِّن  وجاعل:  به.  وسبقه 
يريد  لما  رسال  ليكونوا  رسال،  المالئكة  من  اهللا 
أن يقوموا به بقوتهم الذاتية، وتخصيصهم بالذكر 
لشرفهم، وٕاثبات الرسالة لهم بجعلهم رسال منه إلى 
المرسلين من البشر للوحي بما يريد تبليغه للناس. 
واألجنحة: من مقومات خلقتهم حقيقة، أو استعارة 
للقوة التي يخترقون بها اآلفاق السماوية صعودا 
ونزوال ال يعلم حقيقتها إال اهللا تعالى، والمعنى أنها 
اثنان اثنان، وتدل مثنى وما تبعها على التكرير 
أجنحة بعضها  أنهم ذوو  العدد، والمعنى:  السم 
مصّففة جناحين جناحين، وبعضها ثالثة ثالثة، 
التشكل  أحوال  من  وهي  أربعة،  أربعة  وبعضها 
الذي يتشكلون به، وهم أجسام لطيفة نورانية قادرة 
على التشكالت بأشكال مختلفة، شأنهم الطاعة، 
الشاقة،  األعمال  على  والقدرة  والعلم،  والخير، 
ومسكنهم السموات، وهذا ظاهر الكتاب والسنة، 
الدين في  وهو قول أكثر األيمة فيما ذكر سعد 
التعريف  هذا  في  كان  وٕان  «المقاصد»،  كتاب: 
نظر، والوجه عند ابن عاشور أن تعّرف المالئكة 
قوة  ذوو  أخيار،  نورانية،  لطيفة  أجسام  بأنها: 
التشكل  على  القدرة  خصائصهم  ومن  عظيمة، 
بأشكال مختلفة، والعلم بما تتوقف عليه أعمالهم، 
ومقرهم السموات، ما لم يرسلوا إلى جهة األرض، 
وثبت تشكل جبريل للنبي-صلى اهللا عليه وسلم- 
في صورة دحية الكلبي، وفي صورة رجل شديد 
يرى عليه  الشعر، ال  الثياب شديد سواد  بياض 

أثر السفر، الحديث في الصحيحين.
يزيد اهللا في المخلوقات زيادة في خلق مخلوقات 
من  وفضائلها  محاسنها  في  يزيد  أو  جديدة، 
حصانة عقل، وجمال صورة، وذالقة لسان، فاهللا 
على كل شيء من زيادة قدير، ولعله يشمل أيضا 
الكون  توسع  من  اليوم  الفيزيائي  العلم  يقوله  ما 

وانتشاره باستمرار.
ا َيْفَتِح اللَّـُه ِللنَّاِس ِمن رَّْحَمٍة َفَال ُمْمِسَك  -2 ﴿مَّ
َوُهَو  َبْعِدِه  ِمن  َلُه  ُمْرِسَل  َفَال  ُيْمِسْك  َوَما  َلَها 

اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴾:
أي: إن اهللا فاتح الرحمة للناس وممسكها عنهم، 
على  وال  فتحه،  ما  إمساك  على  أحد  يقدر  فال 
فتح ما أمسكه، والفتح هو إعطاء الرحمة كفتح 

والمنع  الحبس  هو  واإلمساك  للعطاء،  الخزائن 
مقاِبل للفتح، واإلرسال ضد اإلمساك، فال مرسل 
للرحمة من دون اهللا، فال يقدر أحد على إبطال 
الرحمة، أو منعها، فهو  ما أراد اهللا من إعطاء 
يحكم ال معقب لحكمه، ألن اهللا عزيز ال يغلب، 

وحكيم في أفعاله.
-3 ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس اْذُكُروا ِنْعَمَت اللَّـِه َعَلْيُكْم َهْل 
َماِء وَاْألَْرِض  َن السَّ ِمْن َخاِلٍق َغْيُر اللَّـِه َيْرُزُقُكم مِّ

َال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن﴾:
جاء  كلهم،  الناس  تعم  التي  الرحمة  ذكر  بعد 
الخاصة،  عليهم  اهللا  نعمة  يتذكروا  بأن  خطابهم 
من  والمقصود  واحد،  كل  تخص  التي  وهي 
تذّكر النعمة شكرها وتقدير قدرها، ومن أعظمها 
نعمة الرسالة المحمدية، ليفوزوا إذا آمنوا بالنعيم 
األبدي، والمراد بالذكر التذكر بالقلب وباللسان، 
الذكر الذي يترتب عليه الشكر، فهل من خالق 
غيره؟ وهذا استفهام إنكاري في معنى النفي، نفي 
لكان  خالقا  غيره  كان  فلو  غيره،  عن  الخالقية 
الخالقية،  في  قصور  رزق  بدون  فالخلق  رازقا، 
يهلك،  أن  يلبث  ال  رزق  بدون  المخلوق  ألن 
ومصادر  الحكيم،  عنه  ينزه  عبثا،  خلقه  فيكون 
الرزق متعددة، منها ما هو سماوي كالمطر الذي 
والكإل،  الشجر،  وٕانبات  والطهور،  الشراب  منه 
وكالضياء من الشمس، ومن األرض أرزاق كثيرة 
ومعادن،  وفواكه،  وزيوت،  وثمار،  حبوب،  من 
وأسماك البحار واألنهار، فإن أصول موادها من 

صنع اهللا تعالى.
«َال ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن»:

انفراده  إذ ترّتب على  الدليل،  هذا خالصة ذكر 
فهذان  باأللوهية،  انفراده  والرازقية  بالخالقية 
الوصفان هما أظهر دالئل األلوهية عند الناس، 
النظر  عن  انصرافهم  من  التعجيب  جاء  ولذلك 
حالة  عن  االستفهام  وأتى  الوحدانية،  دالئل  في 
انصرافهم بقوله: «َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَن» إنكار النصرافهم 
عن االعتراف بالوحدانية «ُتْؤَفُكوَن» من أْفَكه إذا 

صرفه، وعدل به.
َلى  ن ُيَكذُِّبوَك َفَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل مِّن َقْبِلَك وَا� -4 ﴿وَا�

اللَّـِه ُتْرَجُع اْألُُموُر﴾:
قبول  عن  انصرافهم  على  استمروا  وٕان  أي 
ببعثك، فال عجب،  النعمة  دعوتك، ولم يشكروا 
وفي  قبلك،  قبلهم رسال من  من  أقوام  فقد كذب 
هذا تسلية للرسول-صلى اهللا عليه وسلم- على 
تكذيب قومه، والتقدير: وٕان يكذبوك فال يحزنك 
أمر  فإن  قبلك  من  رسل  كذب  فقد  تكذيبهم، 
المكذبين آيل إلى لقاء جزاء تكذيبهم من لدن من 
ترجع إليه األمور كلها، واألمور جمع أمر، وهو 
الشأن والحال، أي: إلى اهللا ترجع األحوال كلها، 

يتصرف فيها كيف يشاء.
-5 ﴿َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّ َوْعَد اللَّـِه َحقٌّ َفَال َتُغرَّنَُّكُم 

اْلَحَياُة الدُّْنَيا َوَال َيُغرَّنَُّكم ِباللَّـِه اْلَغُروُر﴾:
هذا خطاب للناس جميعا إعذارا لهم وٕانذارا، بأن 
وعد اهللا الذي وعده بعقاب المكذبين يوم البعث 
هو وعد واقع ال يتخلف، بعد أن قدم لهم التذكير 
بدالئل التوحيد، وهو أكبر ما قرع آذانهم، وأحرج 

شيء لنفوسهم.

شيئا  سيفعل  المخبر  أن  عن  اإلخبار  والوعد: 
مستقبال، واألغلب استعماله في الخير، ويخص 
القدر  في  مستعمل  هنا  وهو  بالوعيد،  الشر 
صادق  اهللا  وعد  أن  والمعنى  بينهما،  المشترك 
محقق، وهو الوعد بحلول يوم الجزاء بعد انقضاء 

هذه الحياة.
ضاّر  هو  فيما  والصالح  النفع  إيهام  والغرور: 
اللهو  من  الدنيا  أحوال  بالحياة  ويقصد  وفساد، 
يسّول  مما  والعدم،  بالموت  وانتهاؤها  والترف، 
لبعض الناس أن ليس بعد هذه الحياة حياة أخرى، 
الحياة  بأحوال  المنخدعة  نفسه  للمرء هو  والغاّر 

الدنيا، واالغترار بمظاهرها الخادعة.
بتزيين  الشيطان  وهو  التغرير،  الشديد  والغرور: 
أنها  على  يدل  بما  ممّوها  والقبائح،  الشهوات 
محاسن وخيرات، وتضّمن هذا غرورين: غرورا 
من تلقاء نفس المرء، بأن يزين لنفسه المظاهر 
الفاتنة، وما يتوهمه خيرا وال يقرأ عواقبه، فتخفى 
عليه مضاره، وغرورا يتلقاه من الشيطان، فالغرور 
كله في هذا العالم بعضه يمليه المرء على نفسه، 

وبعضه يتلقاه من شياطين اإلنس والجن.
ْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدو�ا ِإنََّما  -6 ﴿ِإنَّ الشَّ

ِعيِر﴾: َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السَّ
هذا يبين أن الغرور من الشيطان، وٕاثارة القرآن 
للعداوة بين اإلنسان والشيطان يصرح بها القرآن 
الكلب  كعداوة  جبّلته  في  عداوة  وهي  بوضوح، 
للهر، فجبّلة الشيطان أن ُيوقع الناس في الفساد 
وهذا  مزّينة،  محّسنة  في مظاهر  العواقب  وأسوٕا 
يظهر لإلنسان في نفسه، ولذلك أمر اهللا باتخاذه 
اتخاذه  عليهم  حق  عدو  أنه  علموا  فإذا  عدوا، 
مكائده  يراقبون  ال  حماقة،  في  كانوا  وٕاال  عدوا، 
العمل  عدوا  اتخاذه  لوازم  ومن  ومخادعته، 
بخالف ما يدعو إليه لتجنب مكائده، ولذلك يفّر 
من مقاومة اإلنسان وساوسه، كما وقع لعمر بن 
الخطاب، في قوله-صلى اهللا عليه وسلم-: «إيه 
يا ابن الخطاب ما رآك الشيطان سالكا فّجا إال 
قبول  اآلية من  فّجك»، وحذرت  فّجا غير  سلك 
دعوته، ووجوب اليقظة لدفع تغريره، وٕانما يدعو 
حزبه دعوة يبلغ بها مقصده، ساعيا إليقاع أوليائه 
في العذاب نكاية بهم، وٕالى السعير، أي: النار 
اصطالح  في  جهنم  وهي  االلتهاب،  الشديدة 

القرآن.
-7 ﴿الَِّذيَن َكَفُروا َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد وَالَِّذيَن آَمُنوا 

ْغِفرٌَة وََأْجٌر َكِبيٌر﴾: اِلَحاِت َلُهم مَّ َوَعِمُلوا الصَّ
حزب  هم  كفروا  فالذين  تقدم،  لما  خالصة  هذه 
الشيطان، وجزاؤهم العذاب الشديد، لعكوفهم على 

متابعته.
أما المؤمنون وٕان عصوا فليسوا من حزبه، ألنهم 
يعلمون كيده، ولكن يتبعون بعض وسوسته بدافع 
منه،  ويتبرأون  يلعنونه  ذلك  مع  وهم  الشهوات، 
في  وسلم-  عليه  اهللا  الرسول-صلى  قال  وقد 
حجة الوداع: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد في 
أرضكم هذه، ولكنه قد رضي منكم بما دون ذلك 

مما تحقرون من أعمالكم».
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تسمى سورة فاطر، وسورة المالئكة، لوقوع وصف فاطر في طالعتها، وذكر وصف المالئكة في 
أولها.

وهي مكية باتفاق، والثالثة واألربعون في ترتيب نزول سور القرآن، وعدد آياتها ست وأربعون في عّد 
أهل المدينة والشام، وخمس وأربعون في عّد أهل مكة، والكوفة.
ÒâÏé€a@ûaäÀc

أبدع من  ما  الحمد على  ُمستحق  أنه  يدل على  بما  فافتتحت  باأللوهية،  تعالى  اهللا  تفّرد  إثبات  منها 
الموجودات والكائنات الدالة على تفّرده تعالى باأللوهية.

ومنها إثبات صدق الرسول-صلى اهللا عليه وسلم- فيما جاء به، وأنه جاء به الرسل من قبله. وٕاثبات 
البعث والدار اآلخرة، وتذكير الناس بنعمة اإليجاد واإلمداد، وأن ما يعبده المشركون ال يغني عنهم شيئا، 
وتثبيت النبي-صلى اهللا عليه وسلم- على ما يالقيه من قومه صبرا وَتحمًُّال، وكشف مقاصدهم في 
اإلعراض عن اإلسالم، وٕانذارهم بأن يحّل بهم ما حلَّ باألمم المكّذبة قبلهم، والثناء على الذين صدقوا 
وآمنوا، وتذكيرهم بأنهم كانوا يتمنون مجيء رسول إليهم، فلما جاءهم استكبروا واعتصموا بالكفر، فال 
مفّر لهم من حلول العقاب، وهم قد شاهدوا آثار دمار األمم المكّذبة من قبلهم، فما كان لهم أن يغتروا 

بإمهال اهللا، فإن اهللا ال يخلف وعده، والتحذير من غرور الشيطان وعداوته لإلنسان.



@Ôzˆbé€a@fibflc

يقـــــــــول الدكتور عبد الكريم بكار في مقالته التي بعنوان: (أي جيل 
نبني): «مع أن كل األســـــــــر والمدارس تقوم بالتوجيه، وتسعى إلى 
نوع من النهوض بأبنائها، لكن أولئك الذين ينجحون في مهماتهم 
على النحو المقبول يظلون دائما قليلين. وكثيرًا ما يكون غموض ما 
يريدون الحصول عليه سببًا مهمًا في إخفاقهم. وال أعني بالوضوح 
هنا المعرفة التامة بأهداف التربية، وٕانما أعني حضور الهدف في 
الممارســـــــــة التربوية اليومية، وٕادراك المربي للمقوالت والتصرفات 
التي تســـــــــاعد على االقتراب من ذلك الهـــــــــدف. وعند هذه النقطة 
يفترق كثير من المربين مع بعضهم؛ إذ إن عدم اإللمام باألهداف 
األساســـــــــية إلى جانب عدم وجود ثقافـــــــــة تربوية جيدة لدى كثيرين 
ممـــــــــن يمارس التربية يؤدي إلى عدم تناســـــــــق الجهود التربوية، بل 
إلى تصادمها، وال يخفى أن عدم بعض المربين خير من وجوده؛ 
ألنه يفســـــــــد فطرة من يربيه، وال ينهض به، وال ينمي إمكاناته، وال 
يرشـــــــــده إلى الطريق القويم، بل يكوِّن لديه االتجاهات السيئة التي 

تضره، وتؤدي إلى انحرافه!
من هـــــــــذا المنطلق يتجلى لنـــــــــا دور المربي اليـــــــــوم، الذي أصبح 
لزاما عليه أن يكون ملما بملكات التربية الســـــــــليمة، ألنه من غير 
المعقول البقاء فـــــــــي الظل، وتبقى هذه التطبيقات تنخر في عقول 
أبنائنـــــــــا فالولوج إلى عالم األبناء الذين أصبحوا يتقنون التكنولوجيا 
الحديثـــــــــة بكل ما تحمله من مفاســـــــــد ومحاســـــــــن، وكمثال على ما 
نريد توضيحه ضمن هذه الكلمـــــــــات هي المواقع والتطبيقات التي 
أصبح الطفل و الشـــــــــاب أو الشابة ال غنى لهم عنها كموقع التيك 
توك، وهو التطبيق الصيني الذي انطلق في شـــــــــهر أفريل من عام 

2014 تحت اســـــــــم Musicly، ولكن بعد ذلك تحول اســـــــــمه إلى 
تيـــــــــك توك TikTok ابتداء من شـــــــــهر ســـــــــبتمبر2016 حيث من 
المفروض أن يقوم المســـــــــتخدم بتمثيل حركات أغنية معينة وٕاعادة 
نشـــــــــرها على التطبيق نفســـــــــه أو تقديم محتوى كوميدي أو تعليمي 
وغيرها، ومع مرور الوقت تجلت مساوئ هذا التطبيق، حيث دفع 
بأبنائنا وبناتنا إلى عالم من المجون والتعري والبعد عن أساسيات 
األخالق اإلسالمية، بل أصبح في كثير من األحيان باب للتجارة 
بخصوصيات أبنائنا وبناتنا، فهو يشمل الكثير من مقاطع األغاني 
أو الرقص وقد يصادف طفلك شـــــــــتائم فيها مقذعة، أو أشـــــــــخاصا 
يرتدون مالبس خادشة للحياء، أو يرقصون بشكل غير الئق مثير 

للغرائز. 
فاليوم المربي مقيد بعدة واجبات نحو أبنائه ونحو  هذه التكنولوجيا 

التي أخذت أبعادا غير مسبوقة على الجانب التربوي، فمن ضمن 
النقاط التي يجب االنتباه إليها..نذكر منها على ســـــــــبيل المثال ال 

الحصر:
1 - أن يؤخـــــــــذ هذا األمر علـــــــــى محمل الجد، بحيث تكون جميع 
التطبيقـــــــــات التـــــــــي يتعامل معها الطفل ومنهـــــــــا تطبيق التيك توك 
مربوطة بحســـــــــاب المربي، حتى  يكون باستطاعته أن يعرف كل 

شاردة وواردة تصل إلى أبنائه. 
2 – المتابعة الدائمة حول هذا التطبيق أو التطبيقات األخرى التي 

ال تقل مخاطرها عن مخاطر التيك توك
3 – محاولـــــــــة خلق حـــــــــوار جاد مع األبنـــــــــاء، لتوضيح ما تحمله 
هذه التطبيقات من مفاســـــــــد، وأن ذلك يتنافى مع ديننا اإلســـــــــالمي 

وشريعتنا السمحاء. 
وأخيرا نقول: «أن البناء الصحيح هو الذي يجعل من آباء ونساء 
المســـــــــتقبل على قدر كبير من الوعي والفهم،  أن هذه التكنولوجيا 
التي فيها الكثير من السلبيات فيها الكثير من اإليجابيات كذلك، ولو 
اســـــــــتطعنا غرس هذا المفهوم عندهم نكون قد وضعنا أرجلهم على 
الطريق الصحيح للنجاح األكيد في مستقبلهم لذواتهم ولوطنهم، إذ 
نكون بذلك قد دعوناهم لالنفتاح على الجوانب اإليجابية للتطبيقات 
التكنولوجيـــــــــة، خاصة إذا أرفقنا ذلك بدعوتهـــــــــم إلى بتكريس جزء 
من وقتهم لهـــــــــذه التطبيقات اإليجابية، فإن ذلك كفيل بأن يجعلهم 
يكتشفون إمكانيات استخدام التطبيقات لتكنولوجية استخداما إيجابيا 
يرتد عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والمنفعة، وبذلك يتحررون من 
نير التطبيقات الســـــــــلبية، التي ُتقترُح عليهم لتفريغ طاقاتهم فيما ال 

يرجع عليهم وعلى أمتهم بأي نفع يذكر. 

‚2021@ä–Óœ@06@Ô–„bu@@31@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@ÚÓ„br€a@ÙÖb∫@23@M@17@@ZÜ��y˛a العدد:
1049Òäç˛a@%b�«

msaihi2007@gmail.com Ô��zˆbé€a@ÒÜ�����Óé€a@ZÖaÜ«g
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ريب أّن وباء كورونا قد أعاد أســـــــــلوب  ¸ 
 Distance بعـــــــــد ((  عـــــــــن  الّتعليـــــــــم 
Learning  إلـــــــــى الواجهة بقوّة، حيث ُأْجِبرت 
العديـــــــــد من دول العالم علـــــــــى تطبيق التدريس 
 (  Digital Learning) باســـــــــتخدام اإلنترنت
التقليدية كالتلفزيـــــــــون واإلذاعة.... أو الطرق 

بعدما ُشـــــــــلَّت مدارسها ومراكزها الّتربوية بسبب 
الحجر الصحي اإلجبـــــــــاري؛ كإجراء احترازّي 
للوقايـــــــــة من فيروس كوفيـــــــــد19، غير أّن عدم 
االســـــــــتعداد الّتربـــــــــوي والّتقنـــــــــي واالجتماعـــــــــي 
ـــــــــب هذا الّنوع من  للكثيـــــــــر من هذه الدول َصعَّ
الّتعليـــــــــم، وجعل الكثير مـــــــــن المعّلمين َيْغَفُلوَن 
قه.                                                                                                                          عن أســـــــــس نظرية وعملية مهّمة في تطبي
وحّتـــــــــى نّتفق من البداية، فقـــــــــد وضعنا تعريفا 
إجرائّيـــــــــا للتعّلم عن ُبعد، بعد بحث واســـــــــتقراء 
وتجربـــــــــة، يتالءم مـــــــــع األزمة التي نعيشـــــــــها 
اليوم، ومع غيرها من األزمات والظروف....

قـــــــــد تحـــــــــول دون الّتعليـــــــــم الوجاهـــــــــي للطلبة 
والتالميـــــــــذ. فالّتعليم عن بعـــــــــد هو: « أن ينقل 
المعلّـــــــــم برنامجا تعليمّيا معتمدا إلى متعّلم بعيد 
عنه جغرافيا (ليـــــــــس معه)، بطريقة متزامنة أو 
غير متزامنـــــــــة، عبر وســـــــــائل تقليدية كالتلفاز 
ية «.                                                                                                            كة العنكبوت ثة كالشـــــــــب والراديـــــــــو، أو حدي
الشـــــــــامل  التعريـــــــــف  هـــــــــذا  ويقـــــــــوم 
هـــــــــي:                                                                                ية  أساســـــــــ أركان  ـة  ثالثــــــــ علـــــــــى 
أ- أن يكـــــــــون البرنامـــــــــج الّتعليمـــــــــي ُمعتمدا.                                                                                          
ب- البعـــــــــد الجغرافـــــــــي بين المعلـــــــــم والمتعلم.                                                                                         
ج- استخدام المعلم لوسيط بينه وبين المتعّلم، 
إليصال المعلومات له بطريقة متزامنة أو غير 
متزامنة.                                             

 وحّتـــــــــى يكـــــــــون الّتعليـــــــــم عن بعـــــــــد بديال أو 
مساعدا للّتعليم الوجاهي في الحاالت الطارئة 
أو العاديـــــــــة، فعلـــــــــى المعّلم مراعـــــــــاة مجموعة 
من األســـــــــس الّنظرية والعمليـــــــــة؛ ُنجملها في:                                                        
ـة:                                                                                           التعليميــــــــ األهـــــــــداف  تحديـــــــــد   Z¸�ÎcJ

وذلك بإعـــــــــادة مراجعتها، وصياغتها بشـــــــــكل 
واضـــــــــح يســـــــــاعد المعلم علـــــــــى تحقيقها، وهنا 
سأســـــــــتعين بعلم اإلدارة ألســـــــــتعير منه مفهوم 
الهـــــــــدف الذكـــــــــي Smart Goals ) ) لجورج 
أراه  الـــــــــذي   (  George Duran)دوران
وظيفّيا فـــــــــي تحديد مواصفـــــــــات األهداف في 
يه يجـــــــــب أن تكون:                                                                                                                             الّتعلـــــــــم عـــــــــن بعـــــــــد، وعل
-1 محّددة(Specific): بدّقة واختصار؛ على 
صيغة الفعل المضارع « أن يعرف المتعلم كذا»،  
فنكتب مثال الهدف الكّلي لدرس الصّحة الجسمية 
والّنفســـــــــية : أن يعرف المتعلّـــــــــم قيمة الصّحة 
ظة عليها.                                                                                                                           ـة المحاف له، وكيفيــــــــ التي وهبها اهللا 
-2 قابلـــــــــة للقيـــــــــاس( Mesurable):  يمكن 
تقّييمهـــــــــا وتقويمهـــــــــا؛ إّمـــــــــا بطريقـــــــــة التنقيـــــــــط 
الكالســـــــــيكية، أو بالطرق الحديثـــــــــة التي تهتم 
بتعزيزالســـــــــلوك أكثـــــــــر من تذّكـــــــــر المعلومات.                                                                                                
-3 قابلـــــــــة للتحّقق(Attainable): نســـــــــتطيع 
تحقيقها وفق الوســـــــــائل واإلمكانـــــــــات المتاحة، 
فهنـــــــــاك أهـــــــــداف ال يمكـــــــــن الوصـــــــــول إليها 
دون تجربـــــــــة أو تطبيـــــــــق؛ لمـــــــــا فـــــــــي تجربتها 
من خطـــــــــورة، أولعدم توّفر وســـــــــائل تطبيقها.                                                   
مثاليـــــــــة  ال   :(Realistic)واقعيـــــــــة  4-
إليهـــــــــا.                                                                                                                           الوصـــــــــول  يســـــــــتحيل  ـة  خياليــــــــ أو 
فنحـــــــــّدد   :(Timed)بوقـــــــــت محـــــــــّددة   5-
زمـــــــــن الوصول للهـــــــــدف الكلي مـــــــــن درس» 
الّصحة الجســـــــــمية والنفســـــــــية « مثال: فنقول: 
أن يعـــــــــرف المتعلّـــــــــم أهمية الصّحـــــــــة وكيفية 
األّول.                                                                                            األســـــــــبوع  فـــــــــي  عليهـــــــــا  المحافظـــــــــة 
@paÎÖc@âbÓnÅaÎ@Ú��Ó‡�‹»n€a@Ú���í„˛a@·Ó‡ñm ZbÓ„bq@J
                                                                    Z·ÌÏ‘n€a

 وذلـــــــــك بإعداد ماّدة تعليميـــــــــة تراعي حاجات 
المتعّلم، وتصميم أنشـــــــــطة تعّلمية مناسبة لها، 
حسب نمط أنشطة التعليم والتعّلم(TLAP) وهي:                                                                                                          
- االكتســـــــــاب – االستكشـــــــــاف – المناقشة – 
الممارسة – التعاون - اإلنتاج.                                              
وفي األخير ينتقل المعلّـــــــــم إلى اختيار أدوات 
التقويـــــــــم؛ الـــــــــذي يعتبـــــــــر أحـــــــــد أركان العملية 
التعليمية التعّلمية بمختلف صورها، فمن خالله 
يمكن قياس نســـــــــبة تحقيق األهداف التربوية، 
 Feed) كما نســـــــــتطيع تحديد التغذية الراجعة
Back ) المناسبة للمتعلم عن بعد. وهنا أنصح 
المعلم والقائمين على التعليم عن بعد ببرنامج 
رائـــــــــع في تصميـــــــــم الدروس اســـــــــمه: (ُمصّمم 

التعليـــــــــم,  Design Learning ). كما يمكن 
للمعلم اإلشراف على عملية التقويم في التعليم 
اإللكتروني عن طريـــــــــق الكثير من التطبيقات 
-Edpuzz ) و (Educaplay) :لعّل أهمها
le).... أّما في التعليم عن بعد بوسائل تقليدية 
فيمكن استخدام البريد اإللكتروني، أو الهاتف 

للتواصل المباشر مع المعّلم...
@è��ÌâÜn€a @÷ä��üÎ @pbÓvÓma6��ça @âb��ÓnÅa @Zb��r€bq @J

ZÚ‡ˆ˝Ωa
وهذا مهم جّدا إليصال المعلومة للمتعّلم، كما 
أّن اختيـــــــــار االســـــــــتراتيجية والطريقة المالئمة 
للتعليم عـــــــــن بعد يضمن تفاعـــــــــل المتعّلم مع 
الـــــــــدرس وتركيزه، فمثال يمكـــــــــن اختيار طريقة 
النقـــــــــاش إذا كان الموضـــــــــوع جدليـــــــــا، عـــــــــن 
طريـــــــــق منّصـــــــــة زووم (Zoom) فـــــــــي التعليم 
اإللكترونـــــــــي، أو اختيار طريقة المحاضرة في 
الّتعليم التقليدي، مـــــــــع فتح مجال التفاعل عن 
لة بالهاتـــــــــف أو الواتس آب....                                                                                      طريق األســـــــــئ

ZÚjçb‰Ωa@Ú‹ÓçÏ€a@âbÓnÅa@Zb»iaâ@J
يحصر بعض المختّصين اليوم التعليم عن بعد 
في التعليم الرقمي، وهذا غير صحيح إطالقا، 
لوجود وسائل أخرى غير رقمية يتم استعمالها 
فيـــــــــه كالتلفـــــــــاز والراديـــــــــو والكتـــــــــب واألقراص 
المضغوطة.....رغم أّننا قـــــــــد نتفق جميعا أّن 
التعّلم الرقمي هو أقوى وسائل التعليم عن بعد.                                                                                                             

Zıb‘€�aÎ@ûä»€a@Ú‘Ìäü@ZbéflbÅ@J
الّتعليم في حقيقته علم وفن، وأظهر صور الفن 
فيه؛ طريقة عرض المعلومات وتقديمها للمتعّلم، 
فكّلما كان العرض منظما، وأسلوب المعّلم جيدا 
وممتعـــــــــا، كان الوصول إلى األهداف أيســـــــــر، 
وهذا أمـــــــــر يجب االنتباه له جيـــــــــدا في الّتعليم 
عن بعد بســـــــــبب بعد المتعّلم عن المعّلم، وماله 
من انعكاسات سلبية على دافعية التعّلم عنده. 
ومّما ُينصح به في هذا المجال استخدام األلوان 
واألشكال في المعلومات المكتوبة، والتحّكم في 
 ،(Pour Point) برامـــــــــج العرض كالبوربوانت
والمونتـــــــــاج، واإلخراج، وتقنيـــــــــات التعامل مع 
الكاميرا وفنيات اإللقاء والتحّكم في الصوت...                                                                                                                               
وفي األخيـــــــــر البّد أن نفهم أّن الّتعليم عن بعد 
قد أصبح خيـــــــــارا مفروضا على العالم؛ كبديل 
في األزمات والكوارث، أو كداعم في الحاالت 
العادية للتعليم الوجاهي فيما ُيســـــــــمى بالّتعليم 
المدمج( blended learning) ، ولذلك على 

الدول أن تســـــــــتعد له بتوفير متطلباته وتكوين 
المعّلمين فيه، وتهيئة المجتمع له.        

و مـــــــــع تطّور تكنولوجيـــــــــا المعلومات، واقترابنا 
مـــــــــن ثورة تكنولوجية رابعة، نعتمد فيها اعتمادا 
 Electronic ) كلّيا على الـــــــــذكاء اإللكتروني
 Deep )والتعلّـــــــــم العميـــــــــق ( Intelligence
Learning ) ســـــــــيكون التعليـــــــــم الرقمـــــــــّي هو 
الوجه األكمل واألفضل للّتعليم عن بعد، بينما 
ســـــــــيصبح التعليم الوجاهي مجّرد مرحلة زمنية 

مضت وانقضت.
*أستاذ مكّون في التعليم الثانوي، ومدّرب 
ــــــم والّتدريس  معتمــــــد في مهــــــارات الّتعلي

والتفّوق الدراسي.

همسة 

@Û���é‰m@¸@�Òcä����Ωa
AÊbfl˛a@ �pbz–„@ �Ÿ€

مـــــــــن المواقف التي لم تنَســـــــــها أمي 
ألبي رغم طول الزمـــــــــان، لّما كان 
يقوُد يوًما بسرعٍة زائدٍة وتفاجأ بشيٍء 
ما أمامه أجبره على تخفيف سرعته؛ 
فضغط على الفرامل بشـــــــــدة. لكّنه 
قبـــــــــل أن يفعَل ذلك، وضع يده أمام 
جسِدها ليحمَيها من االستجابة لشدة 

توقف السيارة!
أكاد أرى وجهها أمامي وهي تقصُّ 
علينا الموقَف بعينين سكنهما الخجُل، 
وعليه زهٌو شـــــــــديٌد يؤكُد لي أّن أول 
وأعظم مطالب المرأة األماَن، وأنها 

ال تنسى لَرُجِلها نفحاِته.
فجر النجار

Ü�����»i@Â��«@·����Ó‹»n€a@Ô���œ@È����€b��–��Àg@k����v��Ì@¸@b��fl

J@Ï�j«@k���Ó»ë@@Nc



«َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي وَاْدُخِلي َجنَِّتي». 
ببالغ الحزن واألسى وتسليم بقضاء اهللا وقدره، تلقت الجالية المسلمة في سويسرا نبأ وفاة الداعية 
âÖÏ��ë@!a@pbflä◊@xb��ßa، صاحب مطعم « سلســـــــــبيل» في جنيف أمـــــــــام مقر األمم المتحدة، بعد 
سكتة قلبية مباغتة، عن عمر ناهز 77 سنة. الحاج كرمات اهللا شودري من الناشطين في الدعوة 
اإلســـــــــالمية بماله وجهده في جنيف، كثيرا ما كان يحضر ندوات للجالية بمناســـــــــبات عديدة منها 
خاصة المولد النبوي الشريف في المسجد الكبير، وهو المعروف بكرمه وجوده فيقوم أيضا دائما 

بإكرام الحاضرين، بالمأكوالت الباكستانية والهندية. 
وبهذه المناسبة األليمة تتضرع «الجالية المسلمة في سويسرا» و»اتحاد الجمعيات اإلسالمية في 
أوروبا «و»جمعية الشـــــــــيخ بوزوزو بجنيف» إلى اهللا تعالى، بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن 

يفسح له في جنته، ويلحقه بعباده الصالحين، وأن يرزق أم أوالده  وذويه الصبر والسلوان. 
اللهم ال تحرمنا أجرا وال تفتنا بعده. والحمد هللا على ما أعطى وعلى ما أخذ، و»إنا هللا و إنا إليه 

راجعون.»

Ú��Ìå»���m

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€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. 

بقلوب مؤمنة مطمئنة راضية بقضاء اهللا 
@äflbq@xbßa العمة xÎã وقدره تلقينا نبأ وفاة

Ó9?@@رحمه اهللا .
 وبهـــــــــذه المناســـــــــبة األليمة يتقدم الســـــــــيد 
الهادي شناف بأخلص التعازي والمواساة 
لعائلة الفقيد، سائلين المولى عزوجل  أن 
يتغمده بواســـــــــع رحمته، وأن يجعل الجنة 
متقلبه ومثواه وأن يرزق ذويه وأهله جميل 

الصبر والسلوان.

Ú��Ìå»���m

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء 
اهللا وقـــــــــدره، تلقينا نبأ وفاة Ü‡™@Ô��€aÖ زوج 

العمة „Ô◊Î5fl@Ò7ñ رحمها اهللا. 
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم عائلة مبروكي  
ببالغ التعـــــــــازي والمواســـــــــاة  لعائلة الفقيد، 
راجيـــــــــن من العلي القدير أن يغفر للمرحوم 
وأن يـــــــــرزق أهلـــــــــه وذويه  جميـــــــــل الصبر 

والسلوان.
اللهم اغفـر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله 
ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، 
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب األبيض 
من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهال 
خيـرا من أهله وقه فتنة القبروعذاب النار. 

Ú��Ìå»���m

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g
âbËëg
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 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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العدد:
1049k» �í€a@pbübí„

îb„ä”@âÎÜ”@Nc@Z@ÖaÜ«g@Âfl

شـــــــــارك االســـــــــتاذ قدور قرناش بصفته متعاونا دائما مع 
إذاعة الجزائر من الشـــــــــلف في فعاليات احتفالية الذكرى 
17 لميالد هذه اإلذاعة رفقة كل من الشـــــــــيخ آدم خلوفي 
المتعاون في الفتوى، والشيخ عمر اليطاوي المتعاون في 
حديث الصباح، والشـــــــــيخ عبد الكريـــــــــم مرزوقي المتعاون 
في إحدى الحصص الدينية، وبحضور السلطات المحلية 
والمدراء التنفيذيون، والمنتخبون على المســـــــــتوى الوطني 
والمحلي، وممثلي الســـــــــلطات األمنية، والمدنية وكل طاقم 

اإلذاعة وجمع من المدعوين.
احتضن فندق البرتقال وسط المدينة صبيحة الثالثاء 26 

ديســـــــــمبر فعاليات هذا االحتفال الذي كان فرصة لإلشادة 
بالعمـــــــــل الجواري الذي تقوم به اإلذاعة ومســـــــــاهمتها في 
مرافقة العمل الجمعوي، وجهـــــــــود كل المديريات التنفيذية 

والسلطات المحلية فيما تقوم به من أعمال. 
نشير أنه تم في منصة الحفل اإلشادة بما يبذله الشيخ قدور 

قرناش في البرنامج التضامني األسبوعي (وتعاونوا)
ونشـــــــــير أيضا إلـــــــــى أن هذا الحفل شـــــــــهد تكريم عدد من 

القائمين على ما تبذله إذاعة الجزائر مز الشلف.
فهنيئا لإلذاعة في ذكراها ومزيدا من التألق والنجاح - ان 

شاء اهللا -.

N17@bÁaä◊á@—‹í€a@Âfl@äˆaå¶a@Ú«aág@⁄âbíÌ@îb„ä”@âÎÜ”@ábnç˛a
@›ïaÏm@Ú����‡ïb»€bi@Ú����»ÌâãÏi@Ú�����j»ë

Ú��ÓˆaÜni¸a@êâaÜ��‡�€a@·���Ó‘»m
مـــــــــن األمور التي قامت بها شـــــــــعب 
جمعية العلماء خالل جائحة كورونا 
مســـــــــاهمتها فـــــــــي تعقيـــــــــم المـــــــــدارس 

االبتدائية بالمحلول الطبي.
وقـــــــــد كان الدور األســـــــــبوع الماضي 
مـــــــــع ابتدائية فاطمة الزهراء طالبولما 
العاصمة،  بالجزائـــــــــر  بوزريعة  بحي 
وٕاذ تواصل شـــــــــعب بلديات العاصمة 
جهودها فـــــــــي أداء رســـــــــالة الجمعية 
فإنهة تتقدم بالشكر لكل القائمين على 

المؤسسة ولكل من ساهم في هذا النشاط من قريب أو بعيد. 

@ä���ëbjm@w��Ìä��Ìä«Ïi@xäi@Ú����j»ë
Êb��jÓë@É��Óí€a@…��‡©@Ú���»çÏm

باشرت شعبة برج بوعريريج أشغال التوسعة 
لمجمع الشيخ عبد الرحمن شيبان -رحمه 
اهللا - التربوي، والـــــــــذي دخل الخدمة قبل 
سنتين وتم حفل االفتتاح بحضور السلطات 
المحليـــــــــة والقيادة الوطنية للجمعية، إذ في 
األفـــــــــق برمجة مراحل تعليميـــــــــة أخرى إذ 
يضم المجمع فـــــــــي مرحلته الحالية مرحلة 
التعليـــــــــم التحضيري واالبتدائـــــــــي، وقد بدأ 
مشـــــــــروع توســـــــــعة المجمع التابع لجمعية 
العلماءالمســـــــــلمين الجزائريين بواليةبرج بوعريريج بتسوية األرضية 

لتنطلق بعدها األشغال مباشرة بإذن اهللا تعالى. 
ونشـــــــــير أن رئيس الجمعية الشـــــــــيخ عبد الرزاق قسوم رفقة وفد من 
مكتب الجمعية قام بزيارة معاينة للمشروع خالل األسبوع الماضي 
وقد وقف الوفد عن قرب على اآلفاق الواعدة لهذا الصرح التربوي 

للجمعية. 

@paÎÜ���„@·��ƒ‰m@—‹í€a@ÚÌ¸Î@Ú��j»ë
Z7özn€a@pb‡‹»Ω@ÚÓ‰ÌÏÿm

برمجت شعبة والية الشـــــــــلف ثالث ندوات تربوية لمعلمات 
التحضيري، حيث تم تقســـــــــيم الوالية إلـــــــــى مقاطعات وكل 
مقاطعة تضم مجموعة من المدارس، أشـــــــــرف على تأطير 
هذه الندوات مفتش التعليم االبتدائي األســـــــــتاذ أحمد شامي 
بحضور رئيس الشعبة الوالئية السيد الحاج لزعر وقد كانت 
البداية يوم الســـــــــبت 23 جانفـــــــــي بمقاطعة بوقدير، وضمت 
أربع بلديات (وادي ســـــــــلي، بوقادير، الصبحة، عين مران) 
واختيرت شـــــــــعبة بوقدير التي يرأســـــــــها األســـــــــتاذ مصطفى 
حريشان مركزا للندوة، على أن تستمر الندوات وفق الرزنامة 
المحـــــــــددة وتضم مجموعة مدارس واألســـــــــبوع الذي يليه تم 
برمجة مقاطعة ســـــــــيدي عكاشة وتأتي هذه الندوات لمتابعة 
نشاط نوادي الجمعية في ظل البرنامج الجديد الذي تضمنته 
الســـــــــندات التربوية الجديدة و التي أصدرتها اللجنة الوطنية 
للتربية التي يرأسها الدكتور فاروق الصايم مع بداية الدخول 

المدرسي الجديد. 

Òä��������������ñ��n�Ç�fl@@âb���������jÅc

عبارة عـــــــــن تكوين تأهيلي 
والخاتمـــــــــات  للمعلمـــــــــات 
لكتـــــــــاب اهللا تعالـــــــــى فـــــــــي 
شكل دورات علمية يديرها 
ِوفق  متخصصون  أساتذة 
برنامـــــــــج علمـــــــــي ثري من 

خمسة عشـــــــــر (15) دورة 
عام  مـــــــــدار  على  علمية، 
أكثر  أو  عـــــــــام  ونصـــــــــف 
حســـــــــب الظـــــــــروف، ُتكلّـل 

بشهادة وٕاجازات.
-1  دورة مكثفة للمراجعة 

(تكون في فصل الصيف)
-2  دورة إتقان التالوة 

الرســـــــــم  -3  دورة علـــــــــم 
القرآني 

-4  دورة في علم التجويد 
(شرح نظم الجزرية)

-5  دورة علم الضبط
 -6 دورة في علوم القرآن 

الكريم
-7  دورة إدارة الحلقـــــــــات 

القرآنية
-8  دورة التقنيات الحديثة 

في ضبط القرآن الكريم
-9  دورة تعليـــــــــم الهجاء 
النورانية)  (القاعدة  القرآني 

أو (التاج)
 -10 دورة فـــــــــي أصـــــــــول 

التدريس
-11  دورة تعليم التدبر

-12  دورة المدخـــــــــل إلى 
علم القراءات 

-13 دورة إتقان المتشابه 
اللفظي

الثقافـــــــــة  دورة   14-
اإلسالمية 

-15 دورة أخـــــــــالق حملة 
القرآن الكريم

لمحة عن البرنامج :
ـ المدة: سنة ونصف سنة 

إلى سنتين
المســـــــــتهدفة:  الفئـــــــــة  ـ 
الخاتمات لكتاب اهللا تعالى 

والمعلمات
الدراسة: تكون على شكل 
دورات علميـــــــــة و تدريبية 
دورة كل  بمعـــــــــدل  متوالية 
شـــــــــهر تقريبا لمدة من (3 

إلى 5) أيام.

نظم القائمون على نادي الشيخ البشير اإلبراهيمي -رحمه اهللا-  
للتعليم القرآني بقرية أوالد بوزيان، التابع لشـــــــــعبة جمعية العلماء 
المســـــــــلمين الجزائريين ببلدية ســـــــــيدي علي، صبيحة هذا اليوم 
الســـــــــبت 10 جمادى الثانيـــــــــة 1442ه الموافق ل 23 جانفي 
2021م، حفال تكريميا على شـــــــــرف تالمذتـــــــــه النجباء، الذين 
أكملوا حفظ 10 أحزاب كاملة، مع حفظ متن «األرجوزة الميئية 
في ذكر حال أشـــــــــرف البرية» وهي قصيدة من مئة بيت كاملة 
في الســـــــــيرة النبوية، ختمها أبناؤنا كاملة مع زيادة أبيات أخرى 

حول نسبه صلوات اهللا وسالمه عليه. 
شـــــــــهد التكريم حضور وفد من المكتب الوالئي للجمعية برئاسة 
الشـــــــــيخ معيزية بوزيان رئيس شعبة والية مستغانم، رفقة الشيخ 
الدكتور بومعزة شـــــــــعبان الذي ألقى كلمة بالمناسبة، وبحضور 

عدد من أولياء التالميذ المتمدرسين بالنادي القرآني. 

تجدر اإلشـــــــــارة أن التالميذ الحفظة لمتـــــــــن األرجوزة الميئية قد 
حصلوا على إجازات بالسند الموصول لصاحب المتن، العالمة 
ابن أبـــــــــي العز الحنفي رحمه اهللا، فهنيئا ألبنائنا وهنيئا لوالديهم 

بهم، وجزى اهللا خيرا مشـــــــــايخنا عبد الحكيم صابور، وعلي بن 
ميلود ســـــــــطايلي على حسن صنيعهم وعلى ما يبذلونه من جهد 

في سبيل تربية النشء التربية اإلسالمية السليمة. 
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أبرٌق بدا من جاِنِب الَغور المُع
أِم ارتَفَعْت عن وجِه ليلى البراقع  

َأَناُر الغضا ضاءْت وسلمى بذي الغضا
أِم ابَتَسمْت عّما حكتُه المدامع  

أْنشُر ُخزامى فاح أم َعْرُف حاجٍر
بُأّم الُقرَى أم ِعْطُر َعزََّة ضائع  

أال ليَت ِشعري هل ُسَلْيَمى مقيمة
ِبوادي الِحمى حيُث الُمَتيَُّم والع  

وهل َلعَلَع الرّْعُد الَهتوُن ِبَلعَلٍع
وهل جاَدها َصوب من الُمزِن هامع  

وهل َأِرَدْن ماء الُعَذْيب وحاِجر
ِجَهارًا وِسرُّ الليِل بالّصبح شائع  

وهل قاعُة الوعساء مْخَضرُّة الرُّبى
وهل ما مَضى فيها من العيش راجع  

وهل بُرَبى نْجٍد فتوضَح مسِنٌد
ُأَهيَل الّنقا عّما حَوْته األضالع  

وهل ِبِلوى َسْلٍع ُيَسْل عن ُمَتيٍَّم
بكاِظَمٍة ماذا به الّشوُق صانع  

وهل َعَذَباُت الرِّند ُيْقَطُف نورها
وهل َسَلماٌت بالِحجاز أيانع  

وهل َأَثالُت الِجزِع ُمثِمرٌة وَهل
ُعيوُن عوادي الّدهِر عنها هواجع  

وهل قاصراُت الطرف ِعيٌن بعالٍج
على عهِدَي الَمعهوِد أْم هَو ضائع  

وهل َظَبَياُت الّرْقَمَتِين ُبَعْيَدَنا
َأَقَمنا بها أْم دوَن ذلَك مانع  

وهل َفتياٌت بالُغَوْيِر ُيريَنَني
َمرابَع ُنْعٍم ِنْعَم تلَك الَمرابع  

وهل ِظلُّ ذاك الّضال شرقّي ضارٍج
َظِليٌل فقد رّوْتُه مّني الَمدامع  

وهل عامٌر من َبْعِدنا ِشعُب عامٍر
وهل هَو يومًا للُمحّبيَن جامع  

وهل َأمَّ بيَت الِله يا ُأّم ماِلٍك
ُعَرْيٌب لُهْم عندي جميعًا صنائع  

وهل َنَزَل الّركُب الِعراقي ُمَعرِّفًا
وهل ُشرَِعت نحو الِخيام شرائع  

وهل َرَقَصت بالمأِزَمين قالئٌص
وهل للِقباب البيِض فيها َتَداُفع  

وهل لي بجمع الشمل في جمع ُمسِعٌد
وهل لليالي الَخْيف بالُعْمر بائع  

وهل َسّلمت َسلَمى على الَحَجِر الذي
ِبه العهُد والتّفت علِيه األصابع  

وهل َرَضَعت من َثدي زمَزم َرْضَعًة
فال ُحّرمت يومًا عليها المراضع  

لعّل ُأَصْيَحابي بمّكة ُيْبِرُدوا
ِبِذْكِر ُسَلْيَمى ما ُتِجّن األضالع  

وعّل اللَُّيْيَالِت التي قد تصّرمت
تعوُد لنا يومًا فَيْظَفَر طامُع  

َويْفرََح محزوٌن وَيْحَيا ُمَتيٌَّم
ويأَنَس ُمْشَتاٌق ويلَتّذ سامُع  

@ÜÓñ
‘€a

ÚÌÜ‘„@bÌbö”
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أبرٌق بدا من 
جاِنِب الَغور المُع

ÔqaÜßa@Ôiä»€a@ä»í€a@Ú∫äm lbñ”@ÜÓ€Î@NÖ
الترجمـــــــــة متَّهمـــــــــة منذ زمٍن بعيـــــــــد بعدم الدقة 
واألمانـــــــــة في نقـــــــــل النصِّ المترَجـــــــــم عنه، أو 
تأديتـــــــــه على وْجهه الحـــــــــق؛ إذ تواجه الترجمة 

دائًما صعوباٍت مختلفة.
فالمترِجم محتاٌج إلى إتقان اللغتين مًعا، إحساًنا 
متساوًيا يجعله قادرًا على فهم أسرار كل منهما 

فهًما عميًقا.
وهو محتاج كذلـــــــــك إلى فهم العلم الذي ينقله، 
وٕادراك مصطلحاته وأسراره، ولغته الخاصة به؛ 
إذ إن لكل علٍم ألفاًظا وتعبيراٍت ومصطلحات 
خاصة به، وهي مصطلحات أبعُد في معناها 

مما تدل عليه ظواهر ألفاظها.
ثـــــــــم إن لكل نص عالَمه الخاص، وٕان الدخول 
إليه هو دخول في عالم منشـــــــــئه، بكل ما فيه 
من خفايا وأسرار، وما ينطوي عليه من خلفياٍت 

فكرية، أو نفسية، أو ما شاكَل ذلك.
وتـــــــــزداد الصعوبات، وتأخذ أبعـــــــــاًدا أعمق إذا 
كانت الترجمة لنص أدبي؛ بل لنص شـــــــــعري 
على وجه الخصوص؛ إذ إن لغة الشـــــــــعر هي 
لغـــــــــة عصيَّة على االنقيـــــــــاد، غامضة مبهمة، 
عميقة الداللة، غنية بالمعاني، ثرَّة الدالالت، 
حتى إن بعـــــــــض النقاد يجعل مـــــــــن مزايا لغة 
الشـــــــــعر هذا الغموَض، الذي هو عنده ضرب 

من العمق، واإلبحار خلف الظاهر.
إن الشعر- بطبيعته - غامض، حتى في لغته 
األصلية التي ُكتـــــــــب بها، وهو ال يعطيك كل 
شـــــــــيء، إنه يوحي وال يصرِّح، يومئ وال يبوح، 

فكيف إًذا يمكن نقله إلى لغة أخرى؟!
مـــــــــاذا يفعل الناقل أو المترجم بنظمه الخاص، 
وبما فيه من إيجـــــــــاز وتكثيف، وحذف وِذكر، 
وتقديم وتأخير؟ وكيف نتعامل مع لغة المجاز، 
التي هي عالمة فارقة فيه، حتى كاد الشـــــــــعر 

أال يسمى شعرًا إال بها؟
مـــــــــاذا يفعل الناقل أو المترجم بما ينطوي عليه 
النصُّ الشعري من دالالٍت غير ظاهرة، ومعاٍن 
خفية، وبأســـــــــرار كثيرة مسكوٍت عنها، ال تبوح 
بها الســـــــــطور؛ بل يبوح باليسير منها ما خلف 

السطور؟
هل فـــــــــي اللغة األخرى المنقـــــــــول إليها النصُّ 
الشـــــــــعري مـــــــــا يقابل هـــــــــذه الصـــــــــوَر واأللفاظ 
والعبارات واألســـــــــرار، التي تنطوي عليها لغة 

النص المنقول عنه؟

ثم بعُد أين الوزن بصوره وأشـــــــــكاله المختلفة، 
وما ينطوي عليه هو في حدِّ ذاته من دالالت 
وأحوال ومعاٍن؟ وأين موقع القافية - التي مهما 
تعددْت صورها في الشـــــــــعر - ذات حضور، 

وذات داللة عميقة؟
إن الترجمة ليســـــــــت أمرًا سهًال على اإلطالق، 
وهي - في ترجمة الشـــــــــعر بصورة خاصة - 

أشقُّ وأعقد.
لقد كان علماؤنا القدماء شـــــــــديدي الفطنة إلى 
مزالـــــــــق الترجمة وخطورتها، وال ســـــــــيما ترجمة 
الشـــــــــعر، وال أشـــــــــهر في هذا المقام من مقولة 

الجاحظ:
«الشعر ال ُيستطاع أن يترجم، وال يجوز عليه 
ع نظُمه، وبَطل وزُنه،  النقـــــــــل، ومتى ُحوِّل تقطَّ
وذهب ُحســـــــــنه، وســـــــــقط موضع التعجب، ال 
كالكالم المنثور، والكالُم المنثور المبتَدأ على 
ذلك أحســـــــــُن وأوقع من المنثـــــــــور الذي تحوَّل 
من موزون الشـــــــــعر... وقد ُنقلت كتب الهند، 
وُترجمت ِحكم اليونان، وحوِّلت آداب الفرس، 
فبعضها ازداد حســـــــــًنا، وبعضهـــــــــا ما انتقص 
شـــــــــيًئا، ولو حوِّلت حكمة العـــــــــرب لبَطل ذلك 
المعجز، الذي هو الوزن، مع أنهم لو حوَّلوها 
لم يجدوا في معانيها شـــــــــيًئا لم تذكره العجم في 

كتبهم...».
ثم يقـــــــــول الجاحظ: «إن الترجمـــــــــان ال يؤدِّي 
أبًدا ما قاله الحكيـــــــــم على خصائص معانيه، 
وحقائق مذاهبه، ودقائق اختصاراته، وخفيات 
حدوده، وال يقدر أن يوفيهـــــــــا حقوقها، ويؤدي 
األمانة فيها، وكيف يقدر على أدائها، وتسليم 
معانيهـــــــــا، واإلخبار عنها على حقِّها وصدقها، 
إال أن يكـــــــــون في العلم بمعانيها، واســـــــــتعمال 
تصاريف ألفاظها، وتأويالت مخارجها - مثَل 

مؤلف الكتاب وواضعه؟».
وٕاذا كان الجاحظ- رحمـــــــــه اهللا- يتحدَّث عن 
صعوبـــــــــة الترجمة، وما يقع فيـــــــــه المترجم من 
المزالق والتصحيف والتحريف، حتى ليستحيل 
عليه أن يؤدي حقوق المعاني التي ينقلها، فإن 
بعض المعاصرين يعد الترجمة - بســـــــــبب من 
هذا - نوًعـــــــــا من الخيانة: خيانة النص، ويعد 
المترجم خائًنا، وهي خيانة معنوية، بمعنى أنه 
ال بد أن يدخل الضيـــــــــم على النص المترجم، 
مهمـــــــــا اجتهد أال يقع في الزلـــــــــل، وأن يتحرى 

الصـــــــــواب، وأن يجتهد في الدقـــــــــة، وأن يتقن 
اللغتيـــــــــن اللتين يتعامل معهما، وال نتحدث هنا 
عـــــــــن خيانة مادية متعمـــــــــدة يقع فيها أصحاب 

األهواء.
ترجمة الشعر الحديث

وٕان المـــــــــرء ليأخذه اليوَم عجٌب ما مثله عجب 
وهو يسمع عن ترجمة نصوص لشعراء عرب 
من المعاصرين أو الحداثيين، ممن يتفاخرون 
بغموض شـــــــــعرهم، وانغالقه في وجه القارئ، 
وهو قارئ عربي، لغته لغتهم، ولسانه لسانهم، 
يســـــــــمع عن ترجمة أشـــــــــعار هؤالء إلى لغات 
أجنبية، َمن الذي ترجم هذه األشـــــــــعار التي لم 
تفهم في لغتها أصـــــــــًال؟! بل قال عنها أحدهم 

(محمود درويش):
لن تفهموني دون معجزة

ألن لغاتكم مفهومة
إن الوضوح جريمة

كيف ترجم المترجم هذا الـــــــــذي َفهُمه معجزٌة، 
كما يقول صاحبه نفسه؟!

وماذا ترجم منها؟ وكيف فهمها حتى يترجمها؟! 
وعلى أي حال- كما يقول الجاحظ- أدَّاها؟

إذا كانت هذه األشـــــــــعار الحداثية- على وجه 
الخصوص- هي في األصل غامضة، عصيَّة 
على التفســـــــــير والتأويل باعتـــــــــراف أصحابها 
أنفســـــــــهم كما رأينا، وٕاذا كانوا هم أنفســـــــــهم ال 
يحســـــــــنون تفســـــــــيرها بلغتهم التي كتبوها بها، 
ويفرُّون من هذا التفسير إذا ُسئلوا عنه؛ بحجة 
ـــــــــر وال يشرح، أفليس إًذا من  أن الشعر ال يفسَّ
حق السائل أن يسأل: ماذا ترجم مترجم أجنبي 
من هذه النصوص إلى لغته؟ أهذا النص هو 
ذاك؟ وكيف؟ اهللا وحده هو العليم بما نقله هذا 
المترجم من نص غير مفهوم في لغته األصلية 

التي كتب بها.
هنا تتَّسع خيانُة النص، وهنا ينفتح باب التزوير 
والتحريف على مصراعيه، وهنا يصبح النص 
المترجـــــــــم في واٍد، والنص المترجم إليه في واٍد 
آخر، وهنا تتســـــــــع ثغرات التشـــــــــويه واالفتراء، 
ويدخل الُمبِطلـــــــــون والُمرِجفون فـــــــــي المدينة، 
وأصحاب البـــــــــدع واألهـــــــــواء، وأصحاب النقد 
االســـــــــتعماري «الكولونيالي» الذي كُثر الكالم 
عنه، وأضحى تيارًا متداوًال معروًفا في نقد ما 

بعد الحداثة.

تكاد ال تمر ساعة من ساعات تلك األيام المريرة 
إال ويعلن عن استشهاد أحد الناس، أو وفاة آخر 
متأثرا بجراحه، وتكاد الخيام المنصوبة للمعزين 
تمأل ســـــــــاحات أحياء تلك المدينة المنكوبة. وال 
ترى رجال وقد خرج مـــــــــن مكان العزاء إال وهو 
يحوقل بتأثر بـــــــــاٍد على وجهه، وبصوته الرخيم 
بكلمـــــــــات حوقلته: (ال حـــــــــول وال قوة إال باهللا). 
دمـــــــــوع الناس رجاال ونســـــــــاء تفيض من أعينهم 
بصمت، ومشاعر األســـــــــى تلتهب في أحنائهم 
التي أوجعتها الفواجع، فنالت من سعادتها التي 

مرَّت ذات يوم على الناس!
عاد الشـــــــــيخ أبو الخير: (هكذا يســـــــــميه جيراُنه 
وأصحاُبـــــــــه) على غير عادته إلى البيت، وليس 
فـــــــــي الوقت المحـــــــــدد لعودته مثـــــــــل كل األيام، 
فهو يغلـــــــــق حانوته قبيل األذان لصالة الظهر، 
ليجدد وضوَءه في البيت، ويذهب إلى مســـــــــجد 
الحي القريب مـــــــــن بيتنا ألداء الفريضة. بادرته 
زوجُته بالقول: ألم تذهـــــــــب إلى دار أبي ربعي 
للعزاء، فقد اسُتْشـــــــــِهَد أخوه أمس، ومن الممكن 
أنهم شيعوه إلى مثواه األخير صباح هذا اليوم. 
أجاب أبو الخير وقد تغيَّرت حاُله، وانتابته ِهزٌَّة 
أخذت بمجامع جسده الهزيل... ال.. لم أدر... 
بهذا الخبر، ســـــــــالت الدمـــــــــوع من عينيه، حوقل 
كبقيـــــــــة المحوقلين، فأبو ربعي أخ قديم وصديق 
حميم، وله حقوق ال يمكن أن يتخطاها الشـــــــــيُخ 
أبـــــــــدا، فهو وأبو ربعي روحان في جســـــــــد واحد. 
لم يجلس ولو للحظات فـــــــــي البيت، خرج وهو 
يتكُئ على حيوية قديمة يشهد لها أقرانه، وأظنه 

توجـــــــــه إلى بيت أبي ربعي لتقديم واجب العزاء، 
بالفعـــــــــل وجد أماكن للجلـــــــــوس أعدت للمعزين، 
ووجد بعض الرجال يقفون حول المدخل الرئيس 
للبيت،ألقى عليهم السالم، رحب به الرجال وقد 
عرفوا مكانته لدى أبي ربعي، وقبل أن يســـــــــأل 
عن أبي ربعي... إذا بجموع الناس يتوســـــــــطهم 
والد الشهيد، وهم راجعون من المقبرة إلى البيت، 
حيث مكان العزاء. انتبه أبو الخير إلى إطاللة 
ذلك الحشد المهيب، وقد أخبره أحد الرجال بأن 
الناس هاهم وقد عادوا بعد مواراة الفقيد الشهيد 

في مثواه األخير.
وقعـــــــــت عيناه علـــــــــى أخيه أبي ربعـــــــــي، فاندفع 
نحوه ليضمه أبو ربعي إلى صدره، لم يســـــــــتطع 
أيٌّ منهمـــــــــا الكالم، وٕانمـــــــــا تكلمت العيون وهي 
تفيض بدموع سخينة، وجأرت المشاعر الجياشة 
بالحزن، تبتهل إلى اهللا وتسأله الرحمة للشهيد، 
وطـــــــــاَل عناقهما والناس في صمت مطبق، وٕاذا 
بصوت انفجار هائل هــــــــــزَّ المنطقة، لم يغادر 
أحـــــــــد مكانه، وٕانمـــــــــا أخذ الحاضـــــــــرون أماكن 
جلوســـــــــهم في البيت، فقد اعتادوا على ســـــــــماع 
تلك األصوات آناء الليل وأطراف النهار، فبيت 
ُيهدم، وشـــــــــاب ُيقتل، وآخُر ُيجرح، وأسرة تغادر 
منزلها إلى حيث شـــــــــاء اهللا، وفي تلك الساعة، 
وُبَعْيَد االنفجار بفترة قليلة أقبل إمام مسجد الحي 
إلى مكان العزاء، ألقى التحية على الحاضرين، 
وبســـــــــمل وحمد اهللا وأثنى عليه، وصلى وســـــــــلم 
على رســـــــــوله وآله وأصحابه، ثـــــــــم تال قول اهللا 
تبارك وتعالى: (وَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل 

اللَِّه َأْموَاًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِِّهْم ُيْرزَُقوَن * َفِرِحيَن 
ِبَمـــــــــا آَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضلِـــــــــِه...)، وراح يتحدث 
عن فضل الشـــــــــهداء ومكانتهم عند اهللا، وذكر 
شـــــــــيئا عن أحوالهم بعد استشـــــــــهادهم، كما ورد 
عن رســـــــــول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال 
وهو يحدث أصحابه الكرام عن شـــــــــهداء أحد: ( 
لما أصيب إخوانكم بأحـــــــــد، جعل اهللا أرواحهم 
في أجواف طير خضر ترُد أنهار الجنة وتأكل 
مـــــــــن ثمارها، وتأوي إلـــــــــى قناديل من ذهب في 
ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم 
وُحســـــــــن َمقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما 
صنـــــــــع اهللا بنا! لئال يزهدوا في الجهاد وال ينكلوا 
عـــــــــن الحرب،  فقال اهللا عز وجـــــــــل: أنا أبلغهم 
عنكم. فأنـزل اهللا عز وجل على رســـــــــوله صلى 
اهللا عليه وسلم هؤالء اآليات). وتابع حديثه في 
هـــــــــذا الباب لتذكير النـــــــــاس وخصوصا في هذه 
األيام التي كثر فيها القتل واالستشهاد، وأردف 
قائـــــــــال: قبل قليل... لعلكم أيها اإلخوة ســـــــــمعتم 
صوت االنفجار الهائل، حيث ســـــــــقطت قذيفة 
علـــــــــى دار أبي الخير، فاسُتشـــــــــهد ولده عدنان، 
نســـــــــأل اهللا له الرحمة وأن يدخله فسيح جناته، 
ولقد تجمهر أهل الحي حول داره... لم يكن إمام 
المســـــــــجد يعلم بأن أبا الخير والد الشهيد عدنان 
موجود بين المعزين في مجلس أبي ربعي، أخذ 
الحاضرون ينظرون  إلى أبي الخير، وهو الرجل 
المؤمن الصالح ــ كما يحسبه جيراُنه ومعارُفه ــ 
وال ُيزكَّى على أحد. فســـــــــمعوا صوته وهو يردد: 
الحمـــــــــد هللا... إنا هللا وٕانا إليه راجعون، وال حول 

وال قوة إال باهللا العلي العظيم. علم إمام المسجد 
بوجود أبي الخير، فأســـــــــرع إليه واحتضه معزيا 
بوفاة ولده، ومباركا له بنيل ولده عدنان الشهادة 
بإذن اهللا تعالـــــــــى. كانت الجلبة بين الحاضرين 
تنم عن تأثرهـــــــــم بهذا الموقف، فأقبلوا على والد 
الشهيد الثاني في هذا العزاء، وبهذه المفاجأة أو 
الصدمة التي تلقاها الشـــــــــيخ أبو الخير، ولعلها 
إحدى فصول المأســـــــــاة التي يعيشها الناس في 

زمن المآســـــــــي المفعم بالمفاجآت. 

Òbçd‡�€a Ò7ñ”@Úñ”
·çb”@Êbπg



سأل المغيرة بن شـــــــــعبة وهو والي الكوفة أعرابيًا رآه 
في الطريق فقال له: ماذا تعرف عن النساء؟

قال األعرابي: النســـــــــاء أربع مربـــــــــع، وجمع يجمع، 
وشيطان سمعمع،  وغل ال يخلع!!

قال المغيرة: فسرها لي ..
قال: أما أربع المربع: إذا نظرت إليك ســـــــــرتك، وٕاذا 
أقســـــــــمت عليك برَّتك، وأما التي جمع يجمع: فالمرأة 

تتزوجها وال نســـــــــب لك فتجمع نسبك إلى نسبها، وأما 
الشيطان الســـــــــمعمع: النائحة في وجهك إذا دخلت، 
والمولولـــــــــة في أثـــــــــرك إذا خرجت، وأمـــــــــا الغل الذي 
ال يخلـــــــــع: فالزوجة الخرقاء الذميمـــــــــة التي قد نثرت 
بطنها وولـــــــــدت لك، فإن طلقتها ضـــــــــاع ولدك، وٕان 
أمســـــــــكتها فعلى جذع أنفك ..! فقال له المغيرة: بل 

أنفك أنت!
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  عن أبي جحيفة -رضي اهللا عنه 
-قال: 

قال رسول اهللا - صلى اهللا عليه 
وسلم:

 جالسوا الكبراء، وسائلوا العلماء، 
وخالطوا الحكماء».

 صحيح رواه الطبراني.
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وهكذا فالكلمة الطيبة ســـــــــرٌّ عظيم من 
أســـــــــرار هذه الحياة، ولعلنا نلمس ذلك 
بأنفســـــــــنا فكم من مشـــــــــكلة كبرى كادت 
تندلـــــــــع نيرانهاـ  بين األفراد أو العائالت 
أو القبائـــــــــل، أو حتى بيـــــــــن الجماعات 
واألمـــــــــم ـ وعَصَم النـــــــــاَس، بفضل اهللا، 
مـــــــــن ويالتها كلمٌة طيبـــــــــٌة يقوُلها رجٌل 
مخلٌص؛ فيريـــــــــُح اهللا تعالى بها الناَس 
ويشفي صدورهم، وُيْذِهُب غْيَظ قلوبهم، 
فتهـــــــــدَأ النفوس وُيْفَســـــــــُح المجاُل للعقل 
ليقول كلمته، ويعالَـــــــــُج الموِقُف بحكمة 
وَرِويٍَّة، وتتبدُد بأمر اهللا تعالى ســـــــــحُب 
الغضب، وُنُذُر الحرب التي لو اندلعت 
شـــــــــرارتها لحل الخراب والدمار، وَلحَرَق 
لهيُبها األخضر واليابس. ومن مظاهر 
حفاوة اإلســـــــــالم بالقول السديد والكلمة 
الطيبة أنه جعلها خيرًا من صدقة مادية 
يتبعها أذى ومضايقة وجرح للمشـــــــــاعر 

واألحاسيس بنظرة زراية رامقة، أو كلمة 
أو إشارة جارحة... فقد عدَّ اإلسالُم هذه 
الكلمة الطيبة التي تقدم الدعم النفســـــــــي 
للفقيـــــــــر، وتبذل له المواســـــــــاة والمؤازرة 
والمســـــــــاندة المعنوية ـ عدَّها أفضل من 
الشيء المادي الذي يقدمه الغني للفقير 
ويتبعـــــــــه بأي نـــــــــوع من أنـــــــــواع اإلهانة 

واإليالم النفسي.

{b� �:b�– �”�c @ �lÏ�‹�” @Û�‹ �« @ �‚�c @ �Êe �ä�‘�€a @ �ÊÎ�ä�i �Ü�n�Ì @ �̋ �œ�c}
*علمتني الحياة: أن البشر مثل األشجار، وبعضها إلى 

النجار، وأخرى مصيرها حطبا للنار.
* علمتني الحياة: أنها تســـــــــير بتدبيـــــــــر العزيز الخبير، 
فال أرهق نفســـــــــي بالتفكير فيمن أســـــــــاء التصرف وتعود 
التقصير، حســـــــــبي أن أقوم بالواجب وعلى اهللا العواقب 

والمراتب.
ــــــاة: أن أتفادى المعارك الهامشـــــــــية،  ــــــي الحي * علمتن

والعواصف الفنجانية، وليكن همي رضا رب البرية.

* علمتني الحياة: أال أنتصر 
المقامات،  اهللا  فعنـــــــــد  للذات، 
وٕاذ تعلقـــــــــت باهللا النيات، كفانا 
شـــــــــر البليـــــــــات وندبنـــــــــا ألعز 

المهمات.
* علمتني الحياة: أن أخاطب الناس حســـــــــب العقول، 
وأال أخوض في كل الحقول، فأتحرى من خيره المأمول، 

وأتقي من شره غير أفول.

Òb����Ó��z��€a@Ú����çâÜ���fl@Â���fl

%bÀ@!a@Üj«@Zc@

قال تعالى:﴿ قْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفرٌَة َخْيٌر ِمْن َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأًذى وَاللَُّه َغِنيٌّ َحِليٌم﴾ 
[البقرة: 26].
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منذ طفولتي وأنا أشعر بدافع في 
داخل نفســـــــــي لدراسة اإلسالم ما 
وجدت إلى ذلك ســـــــــبيًال، وعنيت 
بقراءة نسخة مترجمة للقرآن في 
التي نشأُت فيها،  المدينة  مكتبة 
وكانت هي الطبعة التي حصل 
منهـــــــــا «جوته» علـــــــــى معلوماته 

عن اإلسالم.
أخذ مني اإلعجاب كل مأخذ؛ لما 
رأيته في هذا القرآن من أسلوب 
عقلي رائع في نفس الوقت الذي 
يفرض فيه التعاليم اإلســـــــــالمية، 
المثابرة  الروح  كما أدهشني تلك 
الوثابـــــــــة العظيمة التـــــــــي أثارتها 
وأذكتها هـــــــــذه التعاليم في قلوب 

المسلمين األوائل.
ثم أتيحت لـــــــــي في برلين فرصة 
العمل مع المســـــــــلمين واالستماع 
المثيرة  الحماسية  األحاديث  إلى 
التي كان يقدمها مؤســـــــــس أول 
جمعية إسالمية في برلين ومنشئ 
مسجد برلين عن القرآن الكريم، 
وبعد سنوات من التعاون العملي 
مع هذه الشـــــــــخصية الفذَّة لمسُت 

فيها مـــــــــا يبذله من ذات نفســـــــــه 
وروحه، آمنت باإلسالم؛ إذ رأيت 
في مبادئه الســـــــــامية والتي تعتبر 
القمة في تاريخ الفكر البشـــــــــري، 

ما يكمل آرائي شخصي�ا.
واإليمان بـــــــــاهللا عقيدة أصيلة في 
دين اإلسالم، ولكنه ال يدعو إلى 
مبادئ أو عقائد تتنافى مع العلم 
الحديث، وعلـــــــــى هذا فليس ثمة 
تناقض ما بين العقيدة من جانب 
وبين العلـــــــــم من الجانب اآلخر، 

- ميزة عظيمة  وهذه -وال شـــــــــكَّ
فريدة في نظر رجل أســـــــــهم بكل 

طاقته في البحث العلمي.
وميـــــــــزة أخرى يمتـــــــــاز بها الدين 
اإلســـــــــالمي، تلك أنه ليس مجرد 
تعاليم نظرية صماء تسير على 
غير بصيرة وعلى هامش الحياة، 
إنما هو يدعو إلى نظام تطبيقي 
البشـــــــــر، وقوانين  يصبغ حيـــــــــاة 
الجبرية  بالتعاليم  ليست  اإلسالم 
التي تحتجز الحريات الشخصية، 
ولكنها توجيهات وٕارشادات تؤدي 

إلى حرية فردية منظمة.
الســـــــــنين كنت أزداد  ومع توالي 
اقتناًعـــــــــا بما يتبين لي من األدلة 
على أن اإلســـــــــالم يســـــــــلك أقوم 
سبيل في المالئمة بين شخصية 
الفرد وشخصية الجماعة، ويربط 

بينهما برباط قوي متين.
إنه دين االستقامة والتسامح، إنه 
دائم الدعـــــــــوة إلى الخير، يحض 
عليه ويرفع من شـــــــــأنه في جميع 

األحوال والمناسبات.

_Aı¸˚��Á@·�����‹��çc@aáb����������Ω
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عْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه 
َعْنَها َعن النَِّبيِّ َصلَّى 
ــــــلََّم َقاَل:  اللَُّه َعَلْيِه َوَس
إلى  الرِّجاِل  ــــــُض  «أبَغ

اللَِّه األلدُّ الخِصم». 
[رواه مسلم].

ÚÌÏj„@paäÌà§

ıbé‰€a@“b‰ïc
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ا  نَ سَ ا أَنْفُ نَ لَمْ {رَبَّنَا ظَ

ا  رْ لَنَ فِ وَإِنْ لَمْ تَغْ

نَ  ونَنَّ مِ ا لَنَكُ نَ مْ وَتَرْحَ

ا  رْ لَنَ فِ وَإِنْ لَمْ تَغْ

نَ  ونَنَّ مِ ا لَنَكُ نَ مْ وَتَرْحَ

ا  رْ لَنَ فِ وَإِنْ لَمْ تَغْ

رِينَ } َاسِ اخلْ

ÖÜ��»€a@ıb��«Ö
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ســـــــــمعنا التصريح الواضح لرئيـــــــــس الواليات 
المتحدة الذي انتخب خلفا للرئيس الصهيوني 
السابق ترمب، مفاده أنه يضمن أمن إسرائيل 
وتأييدهـــــــــا، وقد ســـــــــبق أن كان علـــــــــى وّد من 

الصهاينة وصداقتهم من قبل هذا.
وبهذا خّيب أمل الفلسطينيين في رفع المظالم 
الكثيرة التي قام بها ترمب، وخالف كل سياسات 
الرؤســـــــــاء من قبله، وأصدر قرارات ال حق له 
فيها، وال شرعية، وال قائمة على قانون دولي، 
بل خالفت هذه القرارات الظالمة قرارات األمم 
المتحدة، ومجلـــــــــس األمن بما في ذلك موافقة 

األمريكان على هذه القوانين والقرارات.

وكنا نظن أن الرئيس الجديد يتراجع عن هذه 
القـــــــــرارات أو بعضها، ولكنه أصّر على ذلك، 

وأكد تأييده لهؤالء الصهاينة.
وأرســـــــــل وزير خارجيتـــــــــه إلى بني إســـــــــرائيل 
ليأخذ رأيهم ويستشـــــــــيرهم، فيما يعتزمون عليه 
من التســـــــــلط على الخليج، ووضع إستراتيجية 
فـــــــــي التمركز في هذه المنطقة اإلســـــــــتراتيجية 
الحساســـــــــة في قلب العالم اإلسالمي، وٕارساء 
تحالف جديد مع بعـــــــــض هؤالء العرب الذين 
أدخلوا إســـــــــرائيل إلى هذه المنطقة عســـــــــكريا 
وأمنيا واســـــــــتخباراتيا، فأصبحـــــــــت دولة الكيان 
الصهيوني جزءا عسكريا آمرا وناهيا، وماكرا، 
يدّبر مع الواليات المتحدة أمر التحكم في هذه 
المنطقة والضغط على إيران، ولتصبح القوات 

الصهيونية العسكرية بجوار إيران ذاتها.
ومعنى هـــــــــذا اســـــــــتعمار جديـــــــــد تحالفي مع 
بعض العرب، راضين قابلين لهذا االستعمار 
وهـــــــــو تجديد وتطوير لما ســـــــــبق مـــــــــن تدبير 
اإلمبراطوريتيـــــــــن البريطانية والفرنســـــــــية التين 

قســـــــــمتا العالم اإلســـــــــالمي، وســـــــــيطرتا عليه، 
وخدعتا العرب بإغرائهـــــــــم بدولة عربية إذا ما 
تخلوا عن األتـــــــــراك وخذلوهم، فكانت خديعة، 
ومكـــــــــرا عانينا منـــــــــه، واآلن أصبحت الكارثة 
أشد وأنكى، لتمتنع أية نهضة في هذا العالم، 
وأي محاولـــــــــة لوحدته، أو لتطـــــــــور يخرج به 
عن طاعتهم، وتبعيتهم ليبقى ســـــــــوقا لهم على 

الدوام.
وهذا يؤثر على باكستان وٕاندونيسيا، وماليزيا، 
وبنقـــــــــالدش وغيرها، وعلى الدول اإلســـــــــالمية 
التي كانت ضمن االتحاد الســـــــــوفياتي سابقا، 

مثل أذربيجان، وأوزبكستان وغيرهما.
إنها غفلة جديدة، سادت هذا العالم اإلسالمي 
الذي ال يدافع عن نفســـــــــه، وترك إيران تعاني 
مـــــــــن المظالم والعقوبات التعســـــــــفية، في حين 
أن دولـــــــــة الكيان الصهيوني تمتلك األســـــــــلحة 

النووية، وهم صامتون إزاءها.
أال يخافون من األســـــــــلحة النووية اإلسرائيلية، 
ويخافون أسلحة نووية لم تصنعها إيران بعد؟

واألنكى من ذلك أن دولة الصهاينة، تبيع القّبة 
الحديدية التي تضاّد الصواريخ، إلى الواليات 
المتحدة، لتحمي جنودها مما يمكن أن يضرب 

قواعدهم، ويقتل هؤالء الجنود.
وهـــــــــذا عزم على إقامة ســـــــــفارة في أبي ظبي، 
وأخرى في تّل الربيع (تل أبيب) ويتم ذلك في 

البحرين، وربما تم في السودان عن قريب.
فهذا غـــــــــزو صهيونـــــــــي واضح، واســـــــــتعمار 
جديـــــــــد ُيرّســـــــــخ قواعـــــــــده العســـــــــكرية في بالد 
العـــــــــرب والمســـــــــلمين، ويســـــــــتولي على أعظم 
المواقع اإلســـــــــتراتيجية في العالم بين القارات، 
وهي قلب العالـــــــــم، وبذلك ضاع هذا كله من 
العالم اإلســـــــــالمي، وأصبـــــــــح عائقا كبيرا على 
نهضته وتطوره، فهل يســـــــــتفيق هؤالء الساسة 
المسؤولون لهذا الخطر؟ وٕانهم لمسؤولون أمام 
اهللا والتاريخ، وشعوبهم؟ إننا منتظرون، لمهدي 
من نوع جديد كمهدي السودان، وابن تومرت، 
والسنوســـــــــي، وعمر المختار، ومصطفى بن 

بولعيد!!
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 Ü◊c ،الدكتـــــــــور عبد الرزاق قســـــــــوم
رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين، بـــــــــأن للدين مكانة الئقة في 
الفكر االنســـــــــاني وذلك بشـــــــــهادة كبار 
العلماء داخل المجتمع االسالمي وحتى 
من قبل العلماء غير المسلمين، واعتبره 
بديـــــــــال لإليديولوجيـــــــــات العلمانية التي 
أثبتت فشـــــــــلها، كما أضاف الدكتور أن 
المعادلـــــــــة التي وضعهـــــــــا مالك بن نبي 
لبناء الحضارة االنســـــــــانية تعتبر أحسن 
المعادالت االنسانية للنهوض بالمجتمع 
اإلســـــــــالمي، وذلك من خالل مشاركته 
في ملتقى دولي افتراضي حول «أبعاد 
الفكر الحضـــــــــاري عند مالك بن نبي»، 
حيث قدم مداخلة بعنوان: «تأمالت في 
المعادلة الحضارية لمالك بن نبي» عبر 
تقنية التحاضر عـــــــــن بعد، الملتقى من 
تنظيم دار الثقافة لوالية الطارف بالتنسيق 
مع جمعية صناعة الغد ومخبر التراث 
والدراسات اللسانية بجامعة الشاذلي بن 
جديد بالوالية، وقد شـــــــــارك في فعاليات 
هـــــــــذا الملتقى الذي نظم يـــــــــوم الخميس 
28 جانفـــــــــي 2020م ثلـــــــــة من الدكاترة 
والباحثيـــــــــن الجزائريين وكـــــــــذا األجانب 
العربية واإلسالمية،  الدول  من مختلف 
كأندونيســـــــــيا والمغرب واألردن، سوريا، 

مصر، تركيا والسودان. 
وقد تحدث الدكتور عبد الرزاق قســـــــــوم 
في مداخلته عن تنبـــــــــه وفطنة المفكر 
مالـــــــــك بن نبي الـــــــــذي اعتبر أن الفكر 
الدينـــــــــي هو أســـــــــاس بنـــــــــاء الحضارة 

االنسانية الناجحة وهو المنسق للعوامل 
الثالثة: االنســـــــــان والزمـــــــــان واألرض، 
وأضاف الدكتور أن المفكر قد اســـــــــتفاد 
من جمعيـــــــــة العلماء التي جعلت الفكرة 
الدينية هي أساس كل بناء إصالحي، 
وذلك من خـــــــــالل ديناميكيتها الثالثية 
«االسالم ديننا والعربية لغتنا والجزائر 
وطننـــــــــا»، والتي من خاللها اســـــــــتطاع 
مالـــــــــك بن نبـــــــــي في كتابـــــــــه «الظاهرة 
القرآنية» توجيه عقل الشاب المسلم إلى 
تأمل دينه تأمـــــــــال عميقا حول مختلف 
جوانـــــــــب االبداع الموجـــــــــودة في القرآن 
الكريم، كما قام بتوجيه واصالح العقل 
من خـــــــــالل مواجهة التفاســـــــــير القديمة 
للقرآن، وذلك بســـــــــبب ما كانت تعانيه 
الكتـــــــــب القديمة من فوضى في األقوال 
والروايـــــــــات ليجعل من القـــــــــرآن الكريم 
حســـــــــب الدكتور «مصفـــــــــاة يصفي بها 
األقوال المختلفـــــــــة»، ويضيف الدكتور 
أن المفكر مالك بن نبي قام من خالل 
كتابه أيضا بتخليص العقل المسلم مما 
كان يمأل الســـــــــاحة االسالمية في تلك 
الحقبة من أفكار مادية كأفكار فلســـــــــفة 
الحداثة واألفكار الماركسية، حيث قام 
مالك بن نبـــــــــي بتصحيح هذه المفاهيم 
في عقول النـــــــــاس وأثبت لهم أن الدين 
لكل  الحقيقي  الديناميكية والمحرك  هو 
عمل انساني، وحسب الدكتور أن مالك 
بـــــــــن نبي نجح في ايجـــــــــاد التكامل بين 
الدين والتقدم، وبين الدين وواقع العصر 

الحديث. 
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Ô„bé„�a@ä��ÿ–€a@ø@Ú���‘ˆ¸@Ú���„bÿfl@Â���Ì �Ü‹€D  ‚b” الشـــــــــيخ عبد الرزاق قسوم والوفد
بزيـــــــــارة عمل لوزيري  له  المرافق 
النقـــــــــل والصحـــــــــة يومـــــــــي 26 و28 جانفي 
2021 علـــــــــى التوالـــــــــي، في إطـــــــــار تفيعل 
الشـــــــــراكة بين جمعيـــــــــة العلماء المســـــــــلمين 
الجزائرييـــــــــن ومختلف الهيئات الحكومية في 
ظـــــــــّل جائحة كوفيد 19، حيـــــــــث يرتقب أن 
تصل الدفعة الثالثة من الحقائب المســـــــــاعدة 
على التنفس (بوسينياك) التي توزعها لجنة 
االغاثة التابعة لجمعية العلماء بالتنسيق مع 
جمعية «جزائريون متضامنون في أوروبا»، 
والتي يقدر العـــــــــدد االجمالي لهذه الحقائب 

بـ(5000)حقيبة. 
وجمـــــــــع وفد جمعيـــــــــة العلماء لقاء عمـــــــــل مع وزير 
الصحة الســـــــــّيد عبد الرحمان بـــــــــن بوزيد وٕاطارات 
الوزراة يوم الخميس 28 جانفي 2021، تناول فيه 
الطرفان سبل التنسيق من أجل توزيع 5000 حقيبة 
على مختلف مستشـــــــــفيات الوطن وفق االحتياجات 
التي يشهدها كّل مستشـــــــــفى، مع أهمية إدراج هذه 
الحائقب ضمن الرواق األخضر المخصص للمواد 
الطبية والشبه طبية على مســـــــــتوى ميناء الجزائر، 
وكذا عقد ندوة صحفية بين الوزارة وجمعية العلماء 

عشية الشروع في توزيع الحقائب. 
وفي تصريح للبصائر ثّمن البروفيسور رحال مدير 
الصحة على مســـــــــتوى وزارة الصحة جهود جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين في ظّل جائحة كوفيد 
19، منوها بالحماالت التضامنية في مجال الصحة 
والدور الذي تلعبه في الحد من انتشـــــــــار هذا الوباء 

ومحاربته. 

وقال األستاذ نور الدين رزيق على هامش اللقاء أن 
العملية التنظيمية بين الوزارة والجمعية ذات أهمية 
بالغة من حيث االستفادة الحقيقية من هذه الحقائب 
المهمة، منوها بجهود جمعية جزائريون متضامنون 

والعمليات االنسانية النوعية التي يقومون بها.  
وفي السياق ذاته اســـــــــتقبل يوم الثالثاء 26 جانفي 
2021 وزيـــــــــر النقـــــــــل بالنيابة فاروق شـــــــــيعلي وفد 
جمعية العلماء برئاسة الشـــــــــيخ عبد الرزاق قسوم، 
حيث تناول الطرفان سبل التعاون في مجال تسهيل 
نقـــــــــل وعبور كّل الشـــــــــحنات التضامنيـــــــــة الخاصة 
بجمعية العلماء، مع إدراجها ضمن المســـــــــتلزمات 
المعنية بالرواق األخضر مع هذا الظرف الحساس 
الذي تمر به الجزائر والمعمورة ككل، ونوّه الســـــــــّيد 
الوزير بجهود الجمعية في ظّل جائحة كوفيد 19، 
والعمل على توفير الظروف المالئمة لنشـــــــــاط لجنة 
اإلغاثة في الجمعية، والتنسيق بين الطرفين لخدمة 

البالد والعباد. 
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