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ابتليت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ نشأتها األولى، بشرذمة من األراذل، السائرين على غير هدى، والراقصين في كل ناد 
ومنتدى، واآلكلين من كل الموائد أفرادا وعددا. لقد هال هؤالء الزعانفة –قديما وحديثا- ما تحققه جمعية العلماء، من نجاح، بفضل 

ثباتها على المبادئ، ودفاعها عن الثوابت، وتجذر مواقفها في الدفاع عن العقيدة والوطنية  وحسن الثوابت.
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˝Ó∫@aäqc@Â�◊
كانـــــــــت زبيـــــــــدة زوجة هـــــــــارون الرشـــــــــيد 
مصونة سخية، محبة للندى، كثيرة الكرم 

والسخاء.
وهي فـــــــــي طريقها من بغـــــــــداد إلى مكة، 
شاهدت معاناة الحجيج وعطشهم، فأمرت 
بإجراء عين ســـــــــميت عين زبيدة، أجرتها 
على مسافة تزيد عن أربعين كيلومتر ما 
بين الطائـــــــــف ومكة مرورا بعرفة ومزدلفة 
ومنـــــــــى فمكة، أنفقت عليهـــــــــا كل ذهبها، 
وقالت للمشرف: أكملها ولو كلفت ضربة 
الفأس مثقال الذهب، من أجل ذلك عرفت 

بساقية الحجيج.
واستمر جريان العين 1200 سنة، يروي 

مآثر ويخلد آثارا.
في رحلـــــــــة زرت هذا المعلم، ووقفت على 
انحناءاته وتموجاتـــــــــه وصعوده وهبوطه، 
وتذكـــــــــرت من مـــــــــر من صالحـــــــــي هذه 
األمة، ومن مـــــــــر غيرهم  على أرض اهللا 

الفسيحة.
مر الجميع من هنـــــــــا أو من هناك، مروا 
وعمروا وجمعوا، وكلهـــــــــم رحلوا عن هذه 
الدنيـــــــــا الفانية، رحلوا إلى دار المســـــــــتقر، 
منهـــــــــم من أخـــــــــذ من ممره إلى مســـــــــتقره، 
ومنهم من هتك أســـــــــتاره عند من ال تخفى 
عنه أســـــــــراره، وكلهم خرج من هذه الدنيا 

ملفوفا في قطعة من القماش.
مـــــــــن هنـــــــــا مـــــــــر الجميـــــــــع: العاشـــــــــقون، 
والتائهون  واللصـــــــــوص،  والمغامـــــــــرون، 
الباحثون عن السراب، والعسس والحرس، 
وجوقـــــــــة  والمضحكـــــــــون،  والضاحكـــــــــون 
الكذب، ومـــــــــن احترف التزييف والتحريف 

والتخريف.
ومن هنا مر السالكون إلى اهللا، والسعداء 
باهللا، الذين شغلتهم أنفسهم عن اآلخرين، 
فاشتغلوا بإصالح عيوبهم وطلبوا مرضاة 

ربهم.
هـــــــــذه الـــــــــدار يمر بهـــــــــا الجميـــــــــع، الكرام 

واللئام.
منهم من يؤســـــــــس بنيانه فيها على تقوى 
من اهللا ورضـــــــــوان، ومنهم من يبنيه على 

شفا جرف هار ينهار به في نار جهنم.
وفي الحديث: من ذا الذي يبني على موج 

دارا، تلكم الدنيا، فال تتخذوها قرارا.
ومن هنا تمر أنت وأمر أنا، ويمر الجميع 
يمر من يضحـــــــــك عليك إذا بكيت، ومن 
يشـــــــــمت فيك إذا وقعت، ومن يصمت إذا 

ناديت أو شكوت.
يمـــــــــر من هنا أهل الوفـــــــــاء وأهل الجفاء، 
الصالحـــــــــون والطالحـــــــــون، والمعمـــــــــرون 
والمدمرون والجادون والهازلون، ومن بنوا 

وشيدوا، ومن أفسدوا وحطموا وخربوا.
هذه الدنيـــــــــا مرآة األعمال وصدى األقوال 
واألفعال، إن هي إال أيام تروي صحائف 
الجميل، وكن  بالحسن  األعمال، فخلدها 

كالذين إذا مروا مروا كراما.

@Ü‘€@äö®@Nc
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العدد:
1050

تم تجديد المكتب الوالئي لشعبة والية الطارف 
يوم الســـــــــبت 30جانفـــــــــي 2021 بمقر نادي 
األسرة والطفل بمدينة بوثلجة (والية الطارف)، 
بحضور أبناء وبنات الجمعية، وضيوف شرف 
وٕاعالميين وصحفيين من قنوات وصحف ..

وأشـــــــــرف على عملية التجديد كل من األستاذ 
موسى با أحمد عضو المكتب الوطني المكلف 
بالتنظيم و حسن خليفة عضو المكتب الوطني 
المراقب العام للجهة الشرقية، ،وجرت العملية 
في ظروف حسنة مالئمة، وفي شفافية تامة، 
مع الظـــــــــروف التي يعلمها الجميع بالنســـــــــبة 

للجائحة.
وبعد جلسة إيمانية تذكيرية لمدة فاقت الساعة، 
وتدخالت في شؤون وقضايا ذات صلة بعمل 
الجمعية وما تتطلبه من جهد وبذل وتضحية، 
وأيضا تدخالت من بعض اإلخوة واألخوات، 
ومن عضوي المكتب الوطني، ورئيس الشعبة 
الوالئيـــــــــة تم انتخاب أعضـــــــــاء المكتب الجديد 
للشعبة بالطريقة السرية المعروفة، وقد أسفرت 
العميلة عن انتخاب االعضاء التالية أسماؤهم 

وأسماؤهن:
ـ أ.فـوزي رمضاني ـ رئيسا للشعبة.

ـ الدكتور زكربا مخلوفي نائبا للرئيس .
ـ ا ألســـــــــتاذ يحيـى قطـاري، مســـــــــؤول التنظيم 

والمراقبة.
ـ أ.سليــم تريدي : مكلفا بالمالية.

ـأ. راضية روابحــية مكلفة باإلدارة.

أ. ربيع بوخاتم: مكلفا بالشباب والطلبة.
أ. فارس حمـداوي مكلفا باإلعالم 

أ.صليـح بدايرة: مكلفا بالتربية والتكوين.
أ. نورالدين بريكي : مكلفا باإلرشاد والدعوة 

أ. د. نوارعبيـــــــــدي : مكلفـــــــــا بالنشـــــــــاط الثقافي 
وٕاحياء التراث.

أ.حســـــــــناء شـــــــــلوفي : مكلفة بالمرأة واألســـــــــرة 
والطفل .

كمـــــــــا تّم ضم عدد من اإلخـــــــــوة واألخوات في 
قائمـــــــــة االحتيـــــــــاط ، لدعم المكتـــــــــب الوالئي 
بالعنصر البشري المؤهل (أربعة رجال وثالث 
نســـــــــاء ).. بناء على احتياجات الوالية التي 

تعّد الشـــــــــعبة فيها فتية وفـــــــــي حاجة إلى كل 
بناتهـــــــــا وأبنائها، للعمـــــــــل الدعوي اإلصالحي 
القيمي الكبير المنتظر من أبناء هذه المنطقة 
والعمل جـــــــــار على إعداد البرامـــــــــج المختلفة 
في عديد المجاالت التي تشتغل وتنشط فيها 
الجمعيـــــــــة ، خاصة وأن هنـــــــــاك انفتاحا طيبا 
من اإلدارات والمؤسســـــــــات المختلفة خاصة : 
التربية، الثقافة، الشـــــــــباب، كما عّبر عن ذلك 
رئيس الشـــــــــعبة في كلمته الختامية شاكرا ثقة 
الجميع في شخصه، ووجوب التعاون الوثيق، 
والتعهـــــــــد ببذل كل الجهود في ســـــــــبيل خدمة 
الدين والوطن، وهما من أهداف الجمعية منذ 

نشأتها. 

@“âb�����€bi@Ú������Óˆ¸Ï€a@Ú�����j»í€a@Ü�����ÌÜ£

أشـــــــــرف يوم األحد 18 جمادى الثانيـــــــــة 1442ه الموافق ل 01 فيفري 
2021 مسؤول الشؤون القانونية بالمكتب الوطني للجمعية الشيخ طارق 
بن شين ممثال للشيخ عبد الرزاق قسوم رئيس الجمعية على توقيع عقد 
هبة لصالح الجمعية وســـــــــط مدينة تلمسان تتمثل في بناية على مساحة 
220 متر مربع، قام ذات المحســـــــــن بتأثيثها بأحســـــــــن األثاث المكتبي، 
و تضم البناية جناحا مجهزا باإلمكانات العصرية والضرورية ليســـــــــتغل 
كناٍد للقرآن الكريم وعلومه، و الذي حمل اســـــــــم الشيخ المرحوم بإذن اهللا 
محمد شيعلي، ومن الشرف الذي حظي به هذا العقد أن وقعه كما ذكرنا 
األســـــــــتاذ المجاهد المحترم طارق بن شـــــــــين ممثل رئيس جمعية العلماء 
المســـــــــلمين الجزائريين مع المحسن سليل األمجاد الذي ادَّخر اسمه عند 

اهللا تعالى، وقد قام الوفد بزيارة نادي المرحوم محمد شيعلي.
هـــــــــذه الهبة تعبر عن ثقة األمة في جمعية العلماء، وزاد تصرف الموثق 
تأكيـــــــــد ذلك برفضه تقاضي مصاريف العقد ليكون على عهد والده الذي 

كان عضوا بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

ZÊb�����é‡‹m@Ú����Ì¸Î@Ú����j»ë

@ıb‡‹»€a@ÚÓ»‡¶@ÚjÁ@Ü‘«@…Ó”Ïm@Û‹«@“äíÌ@¥ë@Âi@÷âbü@ÉÓí€a

ودعت الســـــــــاحة الدعويـــــــــة بوالية 
الشـــــــــلف يوم األربعاء 03 فيفري 
امحمدي  الطيب  الشـــــــــيخ   2021
بوزينة أحد اقطاب رجال الصحوة 
وأحد العاملين في جمعية العلماء 
في عهدهـــــــــا األول إبان االحتالل 
الفرنسي، وعهدها الجديد بعد بعث 
نشـــــــــاطها وقد ألقى أمين المجلس 
العلمـــــــــي لمديرية الشـــــــــؤون الدينية 
واألوقاف بالشـــــــــلف كلمـــــــــة تأبينية 
بالمناسبة عدد فيها مناقب وخصال 
المرحوم الذي وافاه األجل المحتوم 

متأثرا بفيروس كورونا.
 وللعلـــــــــم الشـــــــــيخ هو مـــــــــن رجال 
الصحوة اإلسالمية، تتلمذ بالمدرسة 
الخلدونيـــــــــة التي اسســـــــــتها جمعية 
العلماء إبان االحتالل بالشـــــــــلف. 
معروف في والية الشـــــــــلف بحكم 
انه واعظ وٕامام وأســـــــــتاذ وناشـــــــــط 
في مجـــــــــال الدعـــــــــوة. و كان يعد 
الشـــــــــعب  لجريدة  الدينية  الصفحة 
قبل التعددية ســـــــــجنته فرنسا وهو 

ابن 10 سنين..

زاول مهنة التعليم وتقاعد من سلك 
التعليم مديرا للتعليم المتوسط.

وهـــــــــو عضـــــــــو بجمعيـــــــــة العلماء 
المســـــــــلمين الجزائريين حتى وفاته 
وواحد من تالمذتها االوفياء زمن 

االحتالل البغيض.
كانت جنازته ببلدة األبيض مجاجة 
التاريخية جنازة مشـــــــــهودة،لم يجد 

الناس موطئ قدم بالمقبرة.
رحم اهللا الشـــــــــيخ الطيب امحمدي 

بوزينة وأسكنه فسيح جناته.

Ü���ÌÜ¶aÎ@·ÌÜ‘€a@b����ÁÜË«@ø@Â���Ó‹flb»€a@b����:buâ@Üyc@ �ÖÏ���m@ıb�����‡‹»€a@Ú����Ó»∫

أّدى صبيحـــــــــة الثالثـــــــــاء 02 فيفري 2021 
الموافـــــــــق لــــــــــ: 20 جمـــــــــادى الثانية 1442 
هجري وفـــــــــد من الوالية الجديـــــــــدة المقترحة 
في التقســـــــــيم الجديد أوالد جالل(52) زيارة 
مجاملـــــــــة للمقـــــــــر الوطني لجمعيـــــــــة العلماء 
وكان  بالعاصمة،  الجزائرييـــــــــن  المســـــــــلمين 
في اســـــــــتقبالهم رئيس الجمعية وأعضاء من 

المكتب الوطني، حيث تم التطرق الى عدة 
مواضيع لها صلة بانتشار الجمعية ودورها 
في الســـــــــاحة الفكرية والثقافية واالجتماعية 
لمنطقة لها ثراؤها وتاريخها وٕاسهاماتها في 
مســـــــــيرة الجمعية فهي منطقة نعيم النعيمي 
وســـــــــماتي محمد بن العابد والعيد مســـــــــعود 

وغيرهم من رجاالت الجمعية.

@Ú‡ïb»€bi@ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@ä‘Ω@ÒâbÌã@ø@fi˝u@Ö¸Îdi@ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@lbjyc@Âfl@ÜœÎ
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ليس بين هـــــــــؤالء األنذال من رابط يربطهم 
إال رابـــــــــط العداء لجمعيـــــــــة العلماء، فهم ال 
يتورعون في ســـــــــبيل معاداتها، والتشـــــــــنيع 
عليهـــــــــا، عـــــــــن كل نقيصة، أو خسيســـــــــة، 
كاالفتراء، واالزدراء، واالعتداء، واالستعانة 
بالغرباء، حتى ولـــــــــو كانوا بين اللحود، أو 

من خارج الحدود.
إنهـــــــــم مجموعة من المتناقضات؛ فما منهم 
إال أدعياء التدين المنقوص، أو المنتحلين 
لصفة اإلعالم من االنتهازيين واللصوص، 
أو المذبذبين مـــــــــن اإليديولوجيين الكافرين 

بالنصوص.
فقد ســـــــــطا هـــــــــؤالء جميعا، علـــــــــى صفحة 
الجمعية، فانتحلوا عنوانها، ليضللوا الناس 
ويشـــــــــوهوا إيمانها، فتراهم بالهمز، والغمز 
واللمز، يطعنون في رســـــــــالتها، وينتقصون 

من شخصياتها، إلى حد المطالبة بحلها.
ولقد انكشف لنا أمر هذا االنتحال باستخدام 
العنوان، فكان الناس يعجبون: كيف تنشر 
صفحة جمعيـــــــــة العلماء، ما يناقض توجه 

جمعية العلماء؟
نحن اآلن بصدد القيام باإلجراءات القانونية 
لمحاكمة هؤالء الجبناء، وسنلجأ إلى نشر 

األسماء، واالنتماء، لننزع عنهم الغطاء.
 فيا أيها الجبناء التعساء؟

فو الذي أخرج أضغانكم، وفضح عنوانكم 
وهـــــــــدم أركانكم، وقـــــــــّوض بنيانكم لنهدمن 
البيت الزجاجي على ساكنيه، ليكون عبرة 
لمن تســـــــــّول له نفسه التطاول على أسياده 

ومعلميه.
وماذا ينقمون من جمعية العلماء؟ ينقمون 
منها استقالليتها في المواقف، واالستبسال 

في السمِو عن السخائف والطوائف.
إن الجمعيـــــــــة تـــــــــزداد، منذ نشـــــــــأتها، إلى 
اليوم، تألقا وٕاشـــــــــعاعا، وتزداد رقعتها عمقا 
واتساعا، وٕاقبال المحسنين والطيبين عليها، 

تأييدا وٕاتباعا.
فلم ننافق، ولم نجامل، كما لم نساوم على 
الذمة وثوابت األمة، بـــــــــل إننا تجرعنا في 
ســـــــــبيل هذه المبادئ، أقســـــــــى التضحيات 

وحرمنا من الحصول على أبســـــــــط الحقوق 
التي هي من المســـــــــلمات، 
فما وهنا، وما ضعفنا، وما 

استكنا..
وكنـــــــــا نظن –وبعض الظن 
ليس بإثـــــــــم-  أن يقف في 
وجوهنـــــــــا، بعـــــــــض الجهلة،  
والمتعصبين،   والحمقـــــــــى، 
قيـــــــــل: «والجاهلون  وقديما 
لكن  أعـــــــــداء»  العلم  ألهل 
مـــــــــا راعنـــــــــا إال وأن الذين 
يناصبوننـــــــــا العـــــــــداء هـــــــــم 
وملتنا،  جلدتنـــــــــا،  بني  من 
أمرهم  يقتصر  ومهنتنا، وال 
علـــــــــى ما هـــــــــو موجود، بل 
يستنجدون ضدنا، حتى من 
خارج الحدود، فيا للصدود! 

ويا للجحود!
إننـــــــــا قوم ثابتون على الثوابت، مهما كلفنا 
ذلك من تضحيـــــــــات، وٕاننا قوم نؤمن بأن 
بنـــــــــاء الجمعيـــــــــة قد قام على أســـــــــس من 
الحديد واإلسمنت، هو حديد اهللا، واسمنت 
الوطـــــــــن، وأيا كانت الـــــــــزالزل أو الزعازع 
االصطناعيـــــــــة، فلن تتمكـــــــــن –بإذن اهللا- 
ا الزََّبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء  مـــــــــن زعزعتنا، ﴿ َفَأمَّ
ا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اَألْرِض﴾  وََأمَّ

[سورة الرعد، اآلية: 17].
وٕانها لدروس بليغـــــــــة نقدمها ألبناء وبنات 
الجمعية، أن يعـــــــــوا أن خطوات نجاحهم، 
وٕان ثمار صالحهم، ستؤلب عليهم، أعداء 

فالحهم.
لكـــــــــن الصبح قد الح لكل ذي عينين، وأن 
النصر قد أصبح قاب قوسين، بشرط رصِّ 
الصفوف، وتوحيد األلوف، من أجل تحقيق 

الهدف المألوف والمعروف.
فيا أبناء وبنات جمعيتنا! ال يغرنكم ناعق 
فـــــــــي واد، وال نابـــــــــح خارج قافلـــــــــة الغالظ 
الشداد، فســـــــــتظل الكالب نابحة، وستكون 

القافلة رابحة، وناجحة.
أما نحـــــــــن فـــــــــإن إيماننا الراســـــــــخ، هو أن 

العلماء الحقيقيين، وهم ورثة األنبياء، وأن 
جمعيـــــــــة العلماء المســـــــــلمين 
ال  األصيلـــــــــة  الجزائرييـــــــــن، 
التي  «الطايوانية»  المزيفـــــــــة 
ونســـــــــقط  أركانها،  ســـــــــنهدم 
جمعيتنـــــــــا  إن  عنوانهـــــــــا، 
األصيلة، ســـــــــتبقى هي قائدة 
اعتزاز  بكل  األمة،  مســـــــــيرة 
وهمـــــــــة، ومن كان في شـــــــــك 
من ذلك، فلينظر إلى اإلقبال 
اليومي علـــــــــى الجمعية، من 
الشبان المثقفين، والمواطنين 
المحســـــــــنين ففـــــــــي كل يـــــــــوم 
تقدم للجمعيـــــــــة تنازالت عن 
أراض، وســـــــــكنات، من أجل 
بناء المدارس للبنين والبنات 
أو لتعليم القـــــــــرآن، ومختلف 
الدراســـــــــات، وما ذلك إال ثقة 
من األمة في علماء وعالمات 

الجمعية.
وأكثـــــــــر من ذلك، يشـــــــــهد الجميـــــــــع، تعلق 
المثقفين،  أبنائنا وبناتنـــــــــا  مـــــــــن  المغتربين 
بتقديم مختلف أنواع الدعم ألبنائهم وبناتهم 

من الضحايا والمصابين.
حدث كل هذا بفضل ترجمة الشعارات التي 

تميز جمعية العلماء، إلى واقع معيش.
فنحن نجســـــــــد اإلســـــــــالم النقـــــــــي الصافي، 
الذي يستلهم من السماء القيم، ومن األمة 

االعتزاز والهمم.
كما أن شعار العربية، لغتنا، قد حظي وال 
يزال بالذود عن نشر هذه اللغة، وتعميمها 

وتعليمها، كي تصبح لغة الدين والوطن.
وجماع هـــــــــذا كله، الوحـــــــــدة الوطنية التي 
نـــــــــذرت جمعية العلماء نفســـــــــها لصيانتها،  
وتحصينها حتى يغدو الراكب من تلمسان 
إلى تمنراست ومرورا بتيزي وزو،  وتبسة، 
آمنا ال يخـــــــــاف إال اهللا والقانون.. ذلك أن 
البقاء سيكون لألقوم، واألصلح، واألفضل. 
فليرعو المنافقون، والذين في قلوبهم مرض، 
والمرجفون في اإلعالم والمدينة، وليعوعدوا 

عن غيهم فذلك أزكى لهم وأطهر. 
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@xbßa لبـــــــــى نداء ربه يوم الخميس 04 فبرايـــــــــر 2021م الصالح المصلح
™‡��î˝Àã@Ô��»∫@Ü، أحد أعيان مدينة نقاوس بوالية باتنة، عن عمر ناهز 

الخمسة والتسعين:
وقد عرف الفقيد بدعمه للمشـــــــــاريع اإلسالمية كبناء المساجد، وآخر التفاتة 
منه كانت لصالح جمعية العلماء، عندما زارنا في مقر الجمعية رفقة ابنته 
الدكتورة مهدية، منذ سنوات قليلة قبل أن يقعده المرض عن الحركة،  فقدم 
للجمعيـــــــــة مبلغا ماليا من زكاة ماله، ومبلغا رمزيا لالشـــــــــتراك في صحيفة 

البصائر.
@‚Ï��é”@÷aãä€a@Üj« وبهذه المناســـــــــبة األليمة، يتقدم رئيـــــــــس الجمعية الدكتور
باســـــــــمه، وباسم عائلته الخاصة، وباسم أعضاء المكتب الوطني للجمعية، 
بخالص العزاء، إلبنه الدكتور عبد الرزاق زغالش، وابنته الدكتورة مهدية، 
وٕاخوتهما وٕالى كامل األســـــــــرة، داعين لهم بالصبر والســـــــــلوان وللفقيد بجنة 

الرضوان مع الشهداء والصالحين.
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 pÖb« احداث ميانمار لتتصدر األحداث
في مطلع الشهر الجاري (االثنين 
1 فيفري 2021) بعودة الجيش للسيطرة على 
الســــــلطة، بعد اعتقال مستشــــــارة الدولة أونغ 
سان سو تشــــــي ووضعها إلى جانب الرئيس 
ــــــن من الحكومة تحت  وين مينت وأفراد آخري

اإلقامة الجبرية.
لم تكتف القيادة العسكرية في ميانمار باعتقال 
زعيمة الواجهة المدنية للحكم بل ذهبت، حسب 
صحيفة محليـــــــــة، إلى توجيه تهمة الخيانة لها، 
وذكرت الصحيفة أن عقوبة هذه التهمة تتراوح 
ما بين 20 عامًا وعقوبة اإلعدام، وكان الجيش 
قد اتهم حكومة أونغ ســـــــــان ســـــــــو تشي بتزوير 
االنتخابـــــــــات البرلمانية األخيـــــــــرة التي فاز بها 
حزب رئيســـــــــة الحكومة بأغلبية كبيرة، وطالب 
بإعادة فرز األصوات، وتأجيل افتتاح البرلمان، 
وهو ما لم تســـــــــتجب لـــــــــه الحكومة. كما وجهت 
الشـــــــــرطة ألونغ سان سو تشي تهم خرق قوانين 
االستيراد والتصدير، وحيازة أجهزة اتصال غير 

قانونية.
االنقالب العسكري في ميانمار ال يخدم بالتأكيد 
مصالح أقلية الروهينغيا المسلمة التي أصبحت 
عنوان مأساة إنســـــــــانية متواصلة ووصمة عار 
في جبين الضمير اإلنســـــــــاني، وعنوان فشـــــــــل 
المجتمـــــــــع الدولي في تنفيـــــــــذ القانون، فقد حذر 
ممثل األمم المتحدة لشؤون حقوق اإلنسان في 
ميانمار من تداعيـــــــــات ما قد يحصل لألقليات 
الدينية والعرقية في ميانمار بعد إعالن الجيش 
االنقالب، ولكـــــــــن أقلية الروهينغيـــــــــا لن تذرف 
الدموع على ســـــــــقوط حكومة المستشـــــــــارة أونغ 
سان سو تشي التي خانت مبادئها الديمقراطية 
ورضخت  ألوامر العسكر وتواطأت معهم في 

تطبيق سياســـــــــة التطهير العرقي ضد مســـــــــلمي 
الروهينغيا، ولذلك ليس من المستغرب أن يقول 
لســـــــــان حالهم في هذه المناسبة «اللهم اضرب 
الظالمين بالظالميـــــــــن»، وحتى جريدة نيويورك 
تايمـــــــــز األمريكية كتبت بعد اإلطاحة برئيســـــــــة 
الحكومة أونغ ســـــــــان سوتشي التي كانت مدللة 
اإلعـــــــــالم الغربي تقول: «إن رئيســـــــــة الحكومة 
المطـــــــــاح بها فقدت ثقـــــــــة المجتمع الدولي الذي 
دافع عنها لعقود بســـــــــبب دفاعها عن الجنراالت 
في تطهيرهم العرقي ضد مسلمي الروهينغيا»، 
أما نائب مدير آسيا في «هيومن رايتس ووتش» 
فقد قال: «لقد فشلت في اختبار أخالقي عظيم 

بالتسترعلى فظائع الجيش ضد الروهينغيا».
 لطالمـــــــــا ارتبطـــــــــت أخبـــــــــار ميانمـــــــــار (بورما 
سابقا) بمأســـــــــاة األقلية المسلمة المعروفة باسم 
الروهينغيا، التي صنفتهـــــــــا األمم المتحدة بأنها 
«أكثر األقليات اضطهـــــــــادا في العالم» وظلت 
هذه األقلية المسلمة تتعرض ألكثر من نصف 
قرن لموجـــــــــات متتابعة مـــــــــن التنكيل والتهجير 

والتطهير العرقي.
في سنة 2015 الحت بارقة أمل في  ميانمار 
فـــــــــي اتجاه إصالح النظام السياســـــــــي والخروج 
من قبضة الدكتاتورية العســـــــــكرية التي سحقت 
حقوق أقلية الروهينغيا، بعد تمكن حزب الرابطة 
الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه أونغ 
سان سو تشي من الفوز في االنتخابات، وتحت 
مسمى مستشـــــــــار الدولة تولت سوتشي السلطة 
وســـــــــط تفاؤل داخلي وترحيب دولي، فقد كانت 
تعتبر بطلة للديمقراطيـــــــــة، وحازت على جائزة 
نوبل للسالم في ســـــــــنة 1991 كما حازت في 
العام 2013على جائزة ساخاروف التي يسّلمها 
البرلمان األوروبي للمدافعين عن الديمقراطية، 
لكن  مستشـــــــــارة الدولة أونغ ســـــــــان سوتشـــــــــي 
لم  تبرهن بعد وصولها للســـــــــلطة عن تمســـــــــكها 
بالتوجه الديمقراطـــــــــي، ولم تبد أي تعاطف مع 
قضيـــــــــة أقلية الروهينغا المضطهدة، بل تزامنت 
فترة توليها للحكومة مـــــــــع تصاعد موجة القمع 
ضد أقلية الروهينغا، وعندما ســـــــــئلت من طرف 
وسائل اإلعالم عما يعانيه أفراد أقلية الروهينغا 
المســـــــــلمة، ردت بأن «أعمال العنف الطائفية 

التي تعّرض لها مسلمو الروهينغا ال ترقى إلى 
مســـــــــتوى التطهير العرقي»  بـــــــــل إن حكومتها 
دافعت عن مذابح الروهينغيا باعتبارها «أعماال 

مشروعة في مكافحة اإلرهاب».
أقامت  سان سو تشي عالقات وثيقة مع كبار 
الضباط العسكريين منذ البداية، وشكلت الرابطة 
الوطنية من أجل الديمقراطية التي تنتمي إليها 
بالتحالف مع كبار الضباط العســـــــــكريين التي 
فـــــــــازت بانتخابـــــــــات نوفمبـــــــــر 2015.. وظلت 
حكومة ميانمار خاضعة لنفوذ الرهبان البوذيين، 
ورافضة لالعتـــــــــراف بحقوق أقليـــــــــة الروهينغيا 
المسلمة التي تشـــــــــكل أغلبية السكان في إقليم 
راخيـــــــــن في غـــــــــرب ميانمار اصـــــــــرت حكومة 
ميانمـــــــــار  على اعتبارهـــــــــم مهاجرين من دولة 
بنغالديش وتطلق عليهم اسم «البنغاليين». رغم 
أن المعلومات التاريخية تذكر أن مســـــــــتوطنات 
المســـــــــلمين التي ينحدر منها الروهينغيا ظهرت 
فـــــــــي إقليم أراكان في القرن الثامن الميالدي مع 
وصول العرب، أي قبل ألف عام من ســـــــــيطرة 
بورما البوذية (ميانمار الحالية) على اإلقليم في 

القرن الثامن عشر الميالدي.
يقول محققو األمم المتحدة، إن المذابح وٕاحراق 
القـــــــــرى، التي تســـــــــببت في فرار ثالثـــــــــة أرباع 
مليون من أفراد األقلية المســـــــــلمة إلى بنغالدش 
المجاورة، ُنفِّذت بنية اإلبادة الجماعية. لكن في 

محكمة العدل الدولية فـــــــــي عام 2019، أونغ 
سان سو تشـــــــــي، التي شـــــــــغلت منصب وزيرة 
خارجية ميانمار ومستشارة الدولة، بررت العنف 

باعتباره «صراعا داخليا».
في ســـــــــنة1982 أقـــــــــرت الحكومة العســـــــــكرية 
الشيوعية  تعديال دستوريا  جردت بموجبه أقلية 
الروهينغيا من الجنســـــــــية ومن حقوق المواطنة 
في ميانمار، ومنذ ذلك التاريخ لم يتغير األمر 
في معاملة ســـــــــلطات ميانمار للروهينغيا، وفي 
ســـــــــنة 2016أصدرت حكومة ميانمار بيانات 
التعداد الســـــــــكاني الخاصة بالدين والعرق لعام 
2014، و أظهرت البيانات تراجعًا في نســـــــــبة 
مســـــــــلمي البالد، من %3.9 من إجمالي تعداد 
الســـــــــكان لعام 1983، إلى %2.3، في حين 
لم يشـــــــــمل التعداد حوالى 1.2 مليون نسمة من 
مســـــــــلمي الروهينغيا. وأشارت نتائج التعداد إلى 
أن المسلمين المسجلين، يقدرون بمليون و147 
ألف و495 نسمة، من تعداد سكان البالد البالغ 

51.5 مليون نسمة.
هـــــــــذه اإلحصائية تـــــــــدل بشـــــــــكل واضح على 
فظاعة سياســـــــــة اإلبادة والتطهير العرقي التي 
تعرضـــــــــت لها أقليـــــــــة الروهينغيا المســـــــــلمة من 
طرف الحكومات العسكرية الشيوعية المتحالفة 
مـــــــــع الرهبان البوذيين، وســـــــــط المباالة وتواطأ 

المجتمع الدولي.
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االســـــــــالميون هم انصار المشروع اإلسالمي،  
دعاة، مصلحون، سياســـــــــيون، علماء، شرائح 
اجتماعيـــــــــة متعددة مرجعيتها القرآن والســـــــــنة 
واإلســـــــــالم كنظام شـــــــــامل متكامـــــــــل للحياة، 
تنتظمهم أحزاب وجمعيات ومنظمات مختلفة 
وجهود فردية في البـــــــــالد العربية من المحيط 
إلى الخليج... اكتســـــــــبوا مواقـــــــــع مرموقة في 
العمق الشـــــــــعبي بفضل الصحوة اإلســـــــــالمية 
المباركـــــــــة والثـــــــــورات الشـــــــــعبية العربية ضد 
األنظمة االســـــــــتبدادية، لكن الثـــــــــورة المضادة 
ومراكز الغزو الفكري المســـــــــيطرة على وسائل 
التوجيـــــــــه عملت على تجريمهـــــــــم فكرا وانتماء 
وأشخاصا، وركزت على ذلك تركيزا قويا أدى 
إلى التضييق على النشاط اإلسالمي بمختلف 
أشكاله كما أدت – خاصة – إلى إلقاء ظالل 
الريبـــــــــة على المشـــــــــروع اإلســـــــــالمي وأنصاره 
وربطهم باإلرهاب في مســـــــــعى واضح األبعاد 
هو تجفيف منابع التدّين بواســـــــــطة اســـــــــتبعاد 
المشروع البديل وتقزيمه في األذهان وتشويه 
صورته عند الرأي العام اإلسالمي والعالمي.

الحقيقـــــــــة ماثلة أمـــــــــام الجميع: اإلســـــــــالميون 

أصبحوا يواجهون وحدهم التحديات في عالمنا 
العربي، تحديات حلف شـــــــــيطاني هو تحالف 
االســـــــــتبداد والرذيلـــــــــة والنفاق والمال الفاســـــــــد 
ورؤوس الحداثة الكافرة واإللحاد والفن الساقط 
بمباركة بعض «رجال الدين» المرتزقة...هذا 
التحالف يحارب اإلسالم والنخوة العربية والعزة 
اإلسالمية و الهوية والرقي واألخالق الرفيعة 

والفضيلة والغيرة على األوطان والحرمات.
والـــــــــذي يجري في الســـــــــاحة العربيـــــــــة يتجاوز 
حماقات بعض األنظمة الدكتاتورية، ذلك أن 
اإلســـــــــالميين – وعلى رأسهم جماعة اإلخوان 
- يواجهـــــــــون مؤامرة كونّيـــــــــة عليهم باعتبارهم 
النموذج الحامل للمعنى الحضاري لإلســـــــــالم 
الـــــــــذي ال يرتاح له ال الغرب وال الشـــــــــرق،وما 
كان الطغـــــــــاة ليجرؤوا على فعلتهم الشـــــــــنيعة 
فـــــــــي محاربتهم  لوال الضـــــــــوء األخضر الذي 
ُأعطي لهم من القوى اإلمبريالّية المتآمرة على 
أّمة اإلســـــــــالم، والتي ترى في اإلسالميين – 
واإلخـــــــــوان خاصة - النمـــــــــوذج العصّي على 
الترويض، والذي واجه الصهيونّية وأبلى بالء 
أسطوريا في مقارعتها لوال الخيانة التي اّتسعت 
خارطتها منذ ذاك التاريخ إلى يومنا هذا..وهم  
وحدهـــــــــم اليوم في العالم كٌله من يدافعون عن 
اإلســـــــــالم و الوطن و الحرية والكرامة، ولهذا 
ال يبغضهـــــــــم إال طاغية متجبر أو جاهل بّين 

الجهل أو خائن لدينه وأمته.
ومن المضحكات أن الخصوم جمعوا من حيث 
ال يشعرون كل المكارم  في اإلسالميين: فمن 
تكلم عـــــــــن الحرية فهو إخـــــــــوان، عن الكرامة 
إخوان، عـــــــــن المعتقلين إخـــــــــوان، عن رفض 
االستبداد إخوان، عن فلسطين وسورية وليبيا 
واليمن إخوان...وهذا شرف كبير لإلسالميين 
يشـــــــــهد لهم به أعداؤهم، واالســـــــــالميون ليسوا 
داعـــــــــش بل هـــــــــذه صنيعة غربيـــــــــة مخابرتية 
لتشويههم، فقد كانت األخبار تذيع يوميا أنباء 
القبض على دكتور إخواني، مهندس إخواني، 
طبيب إخواني، رئيس جمعية خيرية إخواني، 
ولم تذكر يومـــــــــا القبض على بلطجي إخواني 
وال مختلس أموال دولـــــــــة إخواني وال صاحب 
كباريه إخوانـــــــــي وال متهم في قضية آداب...

أرأيتم الحقيقة؟
إنها الحرب علـــــــــى دين اهللا بما فيه من طهر 
وفضيلة واســـــــــتقامة و حرية وشورى ومساواة 
وسعادة للبشرية، لذلك ُوجهت أدواتها القمعية 
ألصحاب االعتدال وليس التشدد، وألصحاب 
الوسطية وليس التطرف...إنهم ال يخافون فقط 
المنازلة السياسية التي يفوز فيها اإلسالميون 
دائما بل يخافون تربية الفرد واألسرة والمجتمع، 
يخافون العمل الهادئ الهادف الهادي بسبب 
طول نَفسه ونتائجه المؤكدة، يخافون انتشار 

اإلســـــــــالميين في العمق الشـــــــــعبي وحضورهم 
القوي في العمل الخيري اإلنســـــــــاني الجواري 
الذي ال ينقطع طوال الســـــــــنة، وفي مقدمة ما 
ينقمـــــــــه الخصوم عليهم أنهم اصحاب إصالح 
رباني ال ترقيع مؤقت، يشمل منهجهم في آن 
واحد الجهاد و التربيه و مكافحة الفســـــــــاد...

لهـــــــــذا هي حرب على االســـــــــالم بقيادة عربية 
متصهينة، يهودية، امريكية، روســـــــــية وحتى 
فارسية كما يشـــــــــهد الواقع هنا وهناك وهنالك، 
يبررها بعض تجار الدين  وفقهاء المخابرات 
الذين يدجلون ويدلسون على الناس بأحاديث 
مبتورة عن سياقها لتأييد االستبداد واالحتالل 

والتفسخ المجتمعي.
اإلســـــــــالميون بشـــــــــر لكنهم من خير البشر، 
االصطفاف معهم فيه خدمة لألمة وللمشروع 
اإلســـــــــالمي، اما االنســـــــــياق خلـــــــــف انتقادهم 
والتنقيب عن اخطائهم الحقيقية او المختلقة، 
والتشـــــــــهير بهـــــــــم فهو اصطفاف مـــــــــع الطغاة 
الذاتية واالصالح  الحرية والشخصية  وأعداء 
والتغيير، وحســـــــــن الظن بهم مقـــــــــدم في هذه 
المرحلـــــــــة فقد أصابهم مـــــــــن الظلم ما يكفيهم، 
وااللتفاف حولهم عيـــــــــن الصواب – مع دوام 
التبصيـــــــــر والتصحيح – والدعاء لهم بالنصر 
أضعف اإليمان، فهـــــــــم الحصن الخير الذي 

يحمي األمة من السقوط.
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ــــــا أو اختلــفنا  في قضية  اتفقن
ــــــوم خــــــاص  ــــــة وجــــــود ي أهمي
بالحجاب ُيسمى «اليوم العالمي 
للحجاب»، وقد ُأقّر قبل سنوات 
قليلة(1913) وهو يوافق اليوم 
شــــــهرفبراير(فيفري)  من  األول 

من كل عام.

واســـــــــع   انتشـــــــــار  وقدلوحـــــــــظ 
لمنشـــــــــورات و«هاشتاغات» في 
الشـــــــــابكة (النت)، وخاصة في 
االجتماعي،  التواصل  وســـــــــائط 
تدعو إلى نشـــــــــر لباس الحشمة 
والستر، وبيان «قيمة» الحجاب 
ليس كمجـــــــــرد رمزي ديني،ولكن 
كأســـــــــلوب ونمط حياة بالنســـــــــبة 
للمرأة المســـــــــلمة أيا كان المكان 

الذي تعيش فيه.
في كل األحوال ..وسواء اتفقنا 
أو اختلفنا حول  هذه المناســـــــــبة 
فإننـــــــــا لن نســـــــــتطيع االختالف  
بشأن الحجاب نفسه، كـ«فرض» 
افترضه اهللا على المرأة المسلمة، 
وأوجبـــــــــه عليهـــــــــا لحِكـــــــــم بالغة، 
واجتماعية  إنســـــــــانية  وأهـــــــــداف 
يعني  كبيرة...ما  وثقافية  ودينية 
أن هنـــــــــاك «فلســـــــــفة» متكاملة 
ومنظومة متناســـــــــقة مـــــــــن القيم 
واألفكار تتصل بـ «الحجاب».

ومن يقرا كتاب «فلسفة الزي في 
اإلسالم» للطبيب الدكتور أحمد 
األبيض يســـــــــتطيع التعرف على 
قيمة «الحجاب» و«علّو» شأنه 
وفلسفة الزي في نظامنا القيمي 
اإلســـــــــالمي؛ وأنا أدعو في هذا 
السياق أخواتنا وبناتنا إلى قراءة 
هذا الكتاب ومدارسته، واالهتمام 
بـــــــــه، لمعرفـــــــــة «فلســـــــــفة الزّي» 
وأســـــــــراره  وطبيعته،  وحقيقتـــــــــه، 
التي ُتعلي من شـــــــــأن اإلنســـــــــان 

فـــــــــي المرأة،وتخفض من شـــــــــأن 
(السلعة) و(التشيؤ) وترتفع من 
النظر الجزئي إلى النظر الكلي 
الكائن  لهذا  بالنســـــــــبة  المتكامل 
البديع/ المـــــــــرأة: لتجعل مقامات 
اإلنســـــــــان فيها أعلى وأســـــــــمى: 
األخالق، القوة، العمل، الكفاءة، 
الشـــــــــراكة،  التضحية،  البـــــــــذل، 
وغيرها من القيم النبيلة السامية، 
ومن ثـــــــــّم نتعّرف على حقيقة ما 
وراء الفريضة / الحجاب ومراد 
الشـــــــــرع الحنيف من ذلك، وهو 
«اإلعـــــــــالء» من قيمـــــــــة المرأة، 
وٕابراز إنسانيتها المكافئة إلنسانية 
الرجل، والتخفيف من «غلواء» 
األنوثة فيهـــــــــا، أي التخفيف من 
أسرار الجسد، وبالتالي التخفيف 
مـــــــــن ابتذال المرأة وجعلها مجرد 
سلعة و«شيء جميل»، وتهيئتها 
المادية)  العصر  فلسفة  (حسب 
كأنثى ال دور لها  إال اســـــــــتثارة  
واستقطاب شهوات الرجل،  بأي 
وسيلة، من خالل عرض مفاتنها 
ومباهجها واستثمار ذلك في كل 
قطاع، كما نراه اليوم مجسدا في 
اإلعالم  ووسائط  «اإلعالنات» 
المختلفة؛ حيث يتم التركيز على 

األنثى بكل األشكال.
ولألسف صارت هذه هي النظرة 
لدى  انتشـــــــــــارا  األكثرواألوســـــــــع 
لفيف كبير من الرجال/الذكور؛ 
فصار ذلك مطلبا نمطيا(الجمال 
الصورة  وترســـــــــخت  الجسدي)، 
لدى المـــــــــرأة  نفســـــــــها، فرفعت 
الســـــــــقف في التزّيـــــــــن والتجّمل، 
ولحـــــــــق  «الحجـــــــــاب» من ذلك 
أذى كبير؛ حيـــــــــث صار محل 
تفصيل وابتـــــــــكار وتنويع وتزيين 
أخرجه عن هدفه األســـــــــمى وهو 
إخفـــــــــاء الزينـــــــــة واإلغضاء من  
المفاتـــــــــن، وقد صـــــــــار تصويب 
ذلـــــــــك واجبا، إلعادة األمور إلى 
نصابها بشأن الحجاب وشروطه 

وشـــــــــرعيته، وما ُوجد له.
وأتصّور أن هذا حقل اشـــــــــتغال 
ال بـــــــــد منه فـــــــــي مجتمعنا الذي 
انحرفت موازينـــــــــه، وصار نهبا 

الخاطئة  والتصـــــــــّورات  لألهواء 
اآلثمة، ليس في هذه المســـــــــألة 
فقط ولكـــــــــن في مســـــــــائل كثيرة 

أخرى. 
****

المهـــــــــم في المســـــــــألة ونحن في 
ســـــــــياق هـــــــــذه المناســـــــــبة (اليوم 
العالمـــــــــي للحجـــــــــاب): هل ثمة 
إمكان لنســـــــــتفيد من هذه لتعزيز 
«القيـــــــــم» الحضارية، من خالل 
الحجاب ونظرة اإلسالم العظيمة 
إلى المرأة، بـــــــــل ونصحح مقـام 
صـــــــــار  الـــــــــذي  «الحجـــــــــاب» 
وأخالقية  نســـــــــوّية،  «معضلة» 
وسوسيوـ ثقافية، بتعّدد أنماطه، 
وتدّخل  «أهدافه»  عن  وانحرافه 
الهوى والموضة ومقاييس إبليس 

فيه.
إن مقتضـــــــــى األمر في ســـــــــعينا 

لنيل مرضاة  ربنا: أن نجتهد:
• فـــــــــي بيـــــــــان حقيقـــــــــة الحجاب 
بالنســـــــــبة للمرأة وأنه جاء لُيعلّي 
قيمتهـــــــــا ويرفـــــــــع درجتها  مـــــــــن 
قبل  إنسانا  (اإلنسانية)، بجعلها 

أن تكون أنثى.
• أن الحجـــــــــاب  شـــــــــأن إيماني 
قويم، يجب أن تقـــــــــوم  المرأة / 
األســـــــــرة بتكاليفه كمـــــــــا أمر اهللا 
تعالى به، وأن ُترّبى البنات على 
القّيم التـــــــــي يقتضيها الحجاب: 
إيمان، خُلق،  طاعات، نفاســـــــــة  
معدن، طهروعفة، تقوى الخ ..، 
ويقتضيها أيضا دور المرأة في 
الحياة في شكل وظيفة عظيمة 
هيأهـــــــــا اهللا تعالى لها في تكامل 
مع شـــــــــقيقها الرجل. ولن تصلح 
الحيـــــــــاة  إال بصالحهمـــــــــا معا، 
وباألخص صالحها هي؛ ألنها 

عمـود األسرة والمجتمع.
• أن طاعـــــــــة اهللا تعالى تقتضي 
التطبيق  مســـــــــتوى  إلى  االرتقاء 
الكامل لما أمر به ســـــــــبحانه في 
هذه المسألة، وقد فّصلها العلماء 
األمناء تفسيرا دقيقا. ومن ثم فال 
ُيعتد بهذه األشكال واأللوان من 
«ربع الحجـــــــــاب» ونصفه وثلثه 

وثالثة  أرباعه.

• أن تجتهـــــــــد المـــــــــرأة نفســـــــــها، 
فرديا وجماعيا، وتســـــــــعى لتكون 
شـــــــــريكة  لشقيقها الرجل: ثقافيا، 
وتربويا،  وحضاريا،  واجتماعيا، 
ودعويا، وتعلـــــــــم أّنه لهذا ُخلقت 
والدوران  بجسدها  للعناية  وليس 

حوله فسحُب.
اإلســـــــــالمي»  الـــــــــزّي  «إن   •
كأحد  يبرز  الشرعي)  (الحجاب 
األشـــــــــكال المؤكدة لرغبة المرأة 
المســـــــــلمة  فـــــــــي كســـــــــر طوق 
التنميـــــــــط، وتأكيـــــــــد خصوصية  
اإلرادة  وتجاوز  والثقافة،  الهوية 
الرخوة التـــــــــي تجعلها قابلة ألن 
تكـــــــــون كائنا رخويا مبتذال مائعا 

قابال لالستخدام المؤقت.
• إن النظـــــــــر العميق لمســـــــــألة 
الحجاب كقيمة أخالقية وٕايمانية 
من  (بالتخفيف)  يعّدل  وٕانسانية 
الذي  األخالقي  التلـــــــــوث  درجة 
يضـــــــــرب الكوكب كلّـــــــــه  بقوّة، 
وبمرور الوقت أحال الحياة إلى 
والتصّورات  المفاهيم  في  غابة، 
أوال، ثم في الســـــــــلوك والمعاش 

والممارسة بعد ذلك.
• مـــــــــن  .. واجباتنا كمســـــــــلمين 
أن نجعـــــــــل من هذا الباب (باب 
الزّي اإلســـــــــالمي) بـــــــــاب دعوة 
للقّيم اإلنسانية  قائم دائم  منتظم 
والُخلقيـــــــــة، يمكـــــــــن الدخول منه 
إلى القلوب لتنويرها وترشـــــــــيدها 
ورفـــــــــع الكفـــــــــاءة اإليمانية فيها، 
وأن الحجاب جـــــــــاء لخير المرأة 
واألســـــــــرة والمجتمع وليس تقييدا 

وتحييزا وانتقاصا منها.
• ربما كان من الجميل أن تفكر 
الجمعية، من خالل لجنة المرأة 
واألسرة والطفل في صيغ إبداعية 
اللصيقة  والقيم  الحجاب  لتثمين 
به، من خالل فعاليات  خاصة 
ونوعية، إلطالق أنشطة وأعمال 
ترسـخ مكانة المرأة في المجتمع 
من خالل تعميق التزامها بدينها 
واجتهادها في ترســـــــــيخ  قّيم هذا 
الدين العظيم في الوسط النسوي 

واألسري.
وهللا األمر من قبُل ومن بعُد .
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قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
صبرا. ..

وكيف تصبر على ما لم تحط به 
خبرا...؟!

....
قصة صاحب العلم اللدني مع موســـــــــى 
عليه السالم التي نتلوها كل جمعة تتكرر 

معنا في حياتنا ونحن ال نشعر..
فكم من أســـــــــئلة حائرة في يومياتنا نبحث 
لها عن خضر ليؤولها لنا تأويال ويفسرها 

لنا تفسيرا...
ذاك الشـــــــــيخ الهرم الـــــــــذي أرهقته الحياة 
واشـــــــــتعل رأسه شيبا يركب سيارة نقل مع 
شاب وسيم مفعم بالحياة والطموح واألمل، 
فتنقلب بهم السيارة فيموت الشاب ويمزق 
جسده الغض الناعم الطري وتتدفق دماؤه 
الحـــــــــارة ويهلك وفي صـــــــــدره أمنيات من 

زوجة وابن وبيت ورحالت وخطط..
 في حين الشـــــــــيخ الذي مـــــــــل من الحياة 
وسئمت منه من سنوات يخرج من السيارة 
على قدميه وهو فـــــــــي كامل صحته وقد 
تزوج مرارا وأنجب وسافر وتمتع وعصى 

وتاب و تعثر وأناب..؟!
تلك المرأة الصالحـــــــــة الربانية التي قلبها 
معلق بالمساجد والعمل الخيري والدعوي 

مع حالوة وطيبة وجمال وضوء..
ال يلتفـــــــــت إليها أحد حتى تقدم بها العمر 
ويئســـــــــت من الزواج في حيـــــــــن أن تلك 
الشـــــــــابة المنطلقة المتحـــــــــررة من كل قيد 
يتزاحـــــــــم عليها الخطـــــــــاب ويطرقون كل 
وتنزهت  وأنجبت  تزوجـــــــــت  األبواب..بل 

وتمتعت..؟!
ذاك الصبـــــــــي يولـــــــــد يتيما فقيـــــــــرا مقهورا 
محرومـــــــــا وجاره صبي يرفـــــــــل في النعيم 

ويولد وفي فمه ملعقة ذهب..؟!
ذاك الذكي األلمعي الطيب الزكي سواء 
أكان طبيبـــــــــا أو داعية أو مفكرا أو مبدعا 
.. يدفن على عجل بعد أن يباغته الموت 
.. في حين الغبي الغشوم الظلوم المؤذي 

يمتد عمره سنوات وسنوات ..؟!
تلك المرأة الطيبة..النقية السريرة .. تحرم 
من االنجاب وتتغامز عليها النســـــــــوة في 
كل مجلـــــــــس.. همزا ولمزا .. ويفســـــــــرن 
عقمها بأنها دفعت ضريبة ذنوب سلفت 
منها...وزوجهـــــــــا المرة بعـــــــــد المرة يؤذيها 
بقوله: إنـــــــــه أخطأ وتعجل في الزواج بها 
ويا ليته عرضها علـــــــــى الطبيب ليعرف 

قدرتها على اإلنجاب..
ثم يتزوج عليها ليكتشف أنه هو المحروم 
مرتين .. بالعقم الجسدي والعقم األخالقي 
التعاملـــــــــي .. فـــــــــي حين جارتهـــــــــا النكدة 
المؤذية لها تســـــــــعة أوالد أغلبهم تخرجوا 

من الجامعة وبعضهم حفظوا القرآن.
وعشـــــــــرات األســـــــــئلة الحائـــــــــرة وال خضر 

لها.. 
وقد قـــــــــادت هذه األســـــــــئلة القلقة ببعض 
الشـــــــــباب إلى اإللحاد الجديـــــــــد...وزادت 
بعـــــــــض الروايـــــــــات الحديثـــــــــة الطين بلة 
فسكبت الكثير من السموم لتغتال البقية 

الباقية من ركائز اإليمان.
وفي الحلقـــــــــة القادمة نجيـــــــــب على هذه 
الحيرة القاتلـــــــــة دون أن ندعي أننا التقينا 
بالخضر عند مجمـــــــــع البحرين مناما أو 

يقظة...
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فتحت مقاالت الفقيه الجزائري محمد مكركب 
مجال التفكير الجدي العميق حول ضرورة 
انغماس علماء األمة لوضع أسس ومناهج 

فقه سياسي شرعي جديد ومتجدد..
المسألة ليست سهلة كما قد يتبادر لقارئ 

هذا المقال منذ أول وهلة..
فالفقه السياسي اإلسالمي من أصعب فروع 
الفقه.. إن لم يكن أقربها للجمود والتكلس 
األحكام  في  الماوردي  عند  والوقوف 

السلطانية وأدب الدنيا والدين..
سهام  من  يسلم  لم  نفسه  تيمية  ابن  حتى 
عصره  في  حاول  حين  التجديد،  خصوم 
تواجه  جديدة..  سياسية  فقهية  رؤية  بلورة 
التتار من جهة.. دون أن تركن لظلم حكام 

تلك المرحلة..

رائدا  كان  فقد  السالم،  عبد  بن  العز  أما 
يترك  أن  دون  المماليك..  تمرده على  في 
مسرح  في  جدا  الممتازة  الفقهية  بصماته 
التأصيل الشرعي للمعارضة السياسية في 

اإلسالم..
المعاصرين  األمة  علماء  بعض  مساهمة 
ظلت رائدة.. حتى جاءت فتاوى هدر الدماء  
فأعادتهم إلى المربع الخطير جدا في الفقه 
المسلح ضد  الخروج  السياسي اإلسالمي: 

الحكام..
غرار  على  واالعتدال  المرونة  من  البد 
بعض مقاالت الشيخ مكركب في صفحته 
بذور  حملت  لقد  بالبصائر..  األسبوعية 
بداية االجتهاد في مواصفات الحاكم المسلم 

العادل..
كل  في  المسلمين  الفقهاء  كل  يشجع  مما 
الجهد  من  المزيد  بذل  على  العالم  أنحاء 

السلطة  ممارسة  وقواعد  أسس  الستنباط 
والمعارضة.. من منظور إسالمي بحت..

مطلوب فقه سياسي شرعي مرن ومتوازن.. 
الحكام  وأمزجة  ألهواء  خاضع  غير 

والمعارضين على حد سواء..
الحكام  من  الدين  على  أخطر  فالغوغاء 

أنفسهم..
ما تركته محاوالت الثورة في سوريا واليمن 

وليبيا أكبر دليل على ذلك..
مطلوب فقه قائم على التأصيل الشرعي.. 
األولين  حكمة  عن  طبعا  االستغناء  دون 
في  السياسة  علماء  خاصة  واآلخرين: 
السياسي  الفقيه  ضالة  فالحكمة  الغرب.. 

المسلم. 
*جامعة عنابة
رئيس سابق لجمعية العلماء في الحجار

NNÜÌÜu@ÔçbÓç@È‘œ@Ï≠
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وأنا أتلّقى مساء هذا الثالثاء 26 جمادى الثانية 1442ه م الموافق 
لـ 13 جانفي 2021 م نبـــــــــأ وفاة حبيبي المجاهد الباحث الكاتب د/ 

الحاج محمد قنطاري -رحمه اهللا-. 
رأيـــــــــت أن أكتب لألجيـــــــــال ُنتفًا من حياة هذا المجاهـــــــــد الملهم الذي 
صنع الحياة بذوب جّده وجميل عطائه وٕاخالصه، فكان نعم األستاذ 

المحاضر والباحث األكاديمي والمؤرّخ الّدقيق. 
ولد الّدكتور محّمد قنطاري بتلمســـــــــان سنة 1942 بين أحضان أسرة 

تلمسانية مجاهدة 
التحق بالّثورة المســـــــــّلحة ســـــــــنة 1956م تاركًا دراسته اشتغل محافظًا 
سّياســـــــــّيا وعضوًا بالمنطقة األولـــــــــى للوالية الّثورّية الخامســـــــــة درس 
بالجزائر والمغرب ومصر وفرنسا فنال شهادة الباكالوريا، ونال بعدها 

شهادة الّليسانس في الّتاريخ والقانون. 
كما حصل على دبلوم الّدراسات المعّمقة والعليا في الّتاريخ العسكري  
والمنازعات الّدولّية والقانونّية. استعذب البحث والّدراسة مّدة عقد من 
الّزمن في فرنســـــــــا من سنة 1980 إلى سنة 1990م مرّكزًا اهتمامته 
علـــــــــى تاريخ الّثـــــــــورة الجزائرّية، ليتوّج ذلك بنيل شـــــــــهادة دكتوراه دولة 
من جامعة مونبلي ببحث معّمق يحمل عنوان: «الّتنظيم الّسّياســـــــــي 

واإلداري والعسكري للّثورة الجزائرّية من 1954 إلى 1962 م». 
أضحى الدكتور ســـــــــي محمد قنطاري بعد ذلـــــــــك مختّصًا في الّتاريخ 

العسكري والّدراسات اإلستراتيجّية. 
حاضـــــــــر في العديد مـــــــــن الجامعـــــــــات والمعاهد المدنّية والعســـــــــكرّية 
والمؤتمرات اإلقليمّية والّدولّية (مصر فرنسا الواليات المتحدة بريطانيا 

المانيا روسيا)  
له عديد المؤّلفات منها:

- من مالحم المرأة الجزائرّية في الّثورة وجرائم االستعمار 
- تلمسان خالل ثورة الّتحرير 
- وهران خالل ثورة الّتحرير 

- من بطوالت المرأة الجزائرّية في الّثورة 
- الّتنظيم الّسّياســـــــــي واإلداري والعســـــــــكري للّثـــــــــورة الجزائرّية باللغة 

الفرنسّية في جزأين 
أنتج عددا مـــــــــن األفالم الوثائقّية والقصـــــــــص والّنصوص عن الّثورة 
ورجالهـــــــــا له عّدة مخطوطـــــــــات ومكتبة ثرّية قـــــــــلَّ أن توجد مثيالتها 
في الجزائر قاطبة، فيها أرشـــــــــيف من عتـــــــــاد وصور ووثائق وبحوث 
وكتب مختلفة، لها عالقة بتاريـــــــــخ المقاومة وأحداث الّثورة الجزائرّية 

المسّلحة. 
تعّرفت على شـــــــــخصه الكريم بواســـــــــطة أخي أحمد العالم نجل شيخنا 
محمد باي بلعالم الـــــــــذي كان همزة وصل بيننا فقد ظّل يحدثني عنه 
منذ وفاة والده سنة 2009 م ويستحّثني لزيارته باعتباره أحد معارف 

شيخنا محمد باي بلعالم -رحمه اهللا -. 
وكنت كّلما حللت بوهران أّتصل به إلى أن كتب اهللا لي زّيارته عشّية 
16 جويلية سنة 2017 م صحبة إخواني قويدر بلمير ورشيد حمدات 
من ورقلة وأخي الحاج محمد حماز من مدينة وهران، وفي هذه الزيارة 
ُأتيح لي أن أتعّرف على كنز من كنوز جزائرنا، فقد ألفيته شـــــــــخصّية 
جامعـــــــــة بين العلم والّثقافة وتجارب الحيـــــــــاة، ملّما بتاريخ الجزائر، له 

عالقة بصّناع القرار قبل وبعد االستقالل. 
ســـــــــاير المجاهد الحاج محمد قنطاري أحداث الّثورة وما بعدها، وهو 
شـــــــــخصّية هادئـــــــــة متواضع ولطيف، يحّدثك عـــــــــن الّثورة وتضحيات 
الّشهداء والمجاهدين بتأّثر بالغ يحاول كّل مرّة أن يربط سامعه بتواريخ 

األحداث والظروف المحيطة بها في عبارات سلســـــــــلة ال تكلُّف فيها 
حين دخلت بيته العامر خلته جناحًا من أجحنة متحف نادر، إذ جمع 
فيه الكتب والمجالت والمعّدات الحربّية من أســـــــــلحة وعتاد ووســـــــــائل 
إعالمّية عتيقة وعشـــــــــرات الّصّور التي تبرز جهده وجهاده وتحّركاته 
الميدانّية ولقاءاته بقادة الّثورة وكبار الّشهداء والمجاهدين وقادة العالم، 
وأفالم ثورّية كتَب نصوصها وأشرف على تصويرها بنفسه وهي اليوم 

أرشيف طّيب يسجل مفاخر الّثورة الجزائرّية المجيدة. 
حدثني كثيرًا عن شـــــــــيخي باي بلعالم -رحمهما اهللا - وقد لزمه كثيرًا 
وجمعتهما لحظات حرجة أيام العشـــــــــرية السوداء فقد أنجاهما اهللا من 

الموت وهما يغادران حي باينام بالعاصمة تحت وابل الرصاص. 
وال يمكن أن أنســـــــــى هديته التي خّصني بها عند زيارة له إذ أكرمني 
بزجاجة زيت زيتـــــــــون ُأهدَيت له من بالد األقصى التي حدثني عنها 
الكثير وهو الذي يرى ملكيتها للعرب والمســـــــــلمين جميعا مستحضرًا 
قول الشـــــــــيخ البشـــــــــير اإلبراهيمي في ذلك: «أيها العرب إّن فلسطين 
محنة وامتحن اهللا بها ضمائركم وهممكم وأموالكم ووحدتكم وليســـــــــت 

فلسطين للفلسطيين وحدهم وٕانما هي للعرب كلهم». 
هذا هو المجاهد ســـــــــي محمد قنطاري، عرفته الجزائر مجاهدًا وباحثًا 
ممّيزًا وأستاذًا محاضرًا وأديبا كاتبًا وٕاعالميًا بارزًا ومثقفًا واعيًا وجهلته 
أجيال كثيـــــــــرة عاصرته فحرمت من عطاءاته لغياب التواصل وترابط 
األجيـــــــــال والزهد في هذه المفاخر والّطاقات، ويمكن المســـــــــارعة في 
اســـــــــتدراك هذا التقصير من خالل ثّلة باقية مـــــــــن أمثاله ألّن الموت 

يتخطفهم واحدًا بعد آخر .
رحمه اهللا وطيب ثراه وجعل الجنة مأواه

بقلم األستاذ إبراهيم بن ساسي
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 رزئـــــــــت الحركة اإلصالحيـــــــــة والتعليمية 
في الجنوب الشـــــــــرقي الجزائري مساء يوم 
الخميـــــــــس 15 جمـــــــــادى الثانيـــــــــة 1442 
هجريـــــــــة الموافق لــــــــــ 28 جانفي 2021 
ميالدية بوفاة الشـــــــــيخ ثابت األزهري عن 
عمر قارب 98 سنة، بعد مرض عضال 

ببلدية المغير. 
ويعد الفقيد من تالمذة الشيخ عبد الحميد 
بن باديس بقسنطينة، وأحد أساتذة مدارس 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ومن 
رجال الحركـــــــــة الوطنية والعلمية بالجنوب 
الشـــــــــرقي، ومن دعاة تعليم المرأة. وقد تم 
تشـــــــــييع جنازته بعد عصر يـــــــــوم الجمعة 
بمقبرة مســـــــــقط رأسه المغير بحضور جمع 
مـــــــــن محبيه وتالمذته قدمـــــــــوا من مختلف 

البلديات خاصة من والية بسكرة.
ÈmbÓy

الشـــــــــيخ األزهري بـــــــــن األخضر ثابت من 
مواليد سنة 1923 بالمغير التابعة لوالية 
الوادي والتي تبعد عن مقر والية بسكرة بـ 

126 كلم .
لما بلغ ســـــــــن الرابعة أدخلـــــــــه والده كتاب 
البلدة ومدرسة التربية والتعليم لحفظ القرآن 
الكريم على مجموعة من المشـــــــــائخ منهم: 
الشيخ علي بن خليل والطاهر بن ريزوق، 
والطاهر حركاتي وعلي بن عقورة، والسعيد 

بن جحيش الرحماني وغيرهم.  
كما كان والده الشيخ األخضر ثابت والذي 
يعود إليه الفضل في فتح مدرســـــــــة النجاح 
بالمغير يدرسه المبادئ األولى للغة العربية 

في النحو والصرف والدين. 
وقـــــــــد حفظ القرآن وعمـــــــــره ال يتجاوز اثني 
عشـــــــــر عاما، مما مكنه من أداء صلوات 
التراويح بأفراد عائلته أوال وبإشـــــــــراف من 
والده، وبعدها وبطلب من أهالي المنطقة 
أصبح يؤدي صلوات التراويح في مســـــــــجد 
الحاج الشـــــــــاوي «بالل بـــــــــن رباح» حاليا 
بالمغير إماما، انتقل إلى الجزائر العاصمة 
عام 1936 لتلقي المزيد من العلوم على 

يد إمام الزاوية العلوية.
وبعدها في سنة 1939/1938 توجه إلى 
مدينة  قســـــــــنطينة لمواصلـــــــــة تعليمه على 

يد الشـــــــــيخ عبد الحميد بن باديس ضمن 
بعثة علمية بمبادرة من والده والشيخ بدرة 
الدراجـــــــــي، وكانت تضـــــــــم الطلبة: طلحة 
بوحنيه، بوشـــــــــمال ســـــــــعيد، لزهاري ثابت، 
بوزاقـــــــــد إبراهيم، بـــــــــدرة مبـــــــــارك، العلمي 

بلقاسم.
وبعد وفاة الشـــــــــيخ اإلمـــــــــام، تحول ضمن 
بعثة علمية إلى مدينة  تبسة، حيث درس 
على يد الشـــــــــيخ العربي التبسي، ثم توقف 
عن الدراســـــــــة مع أبناء بلدته بسبب انتشار 
مرض الوباء فـــــــــي المنطقة كلها، وأصاب 
الداء ُجّل التالميذ فعادوا إلى البلد مرضى 

ُمرهقين.
فـــــــــي ســـــــــنة 1947 ســـــــــافر ضمـــــــــن بعثة 
علمية إلى تونس للدراســـــــــة بجامع الزيتونة 
المعمور، وبقي به إلى غاية حصوله على 

شهادة األهلية سنة 1948. 
وخالل هذه الفترة كان أحد أعضاء جمعية 
الطلبة الجزائريين الزيتونيين، ونشر بمجلة 
الثمرة الثانية (1948-1947) وهي لسان 
حالها والنشرة السنوية للجمعية مقالة تحت 
عنوان – مسؤولية المجتمع الجزائري – وقد 
فرح كثيرا عندما علم أنني أحتفظ  بنسخة 
منها، وقمت بطلب منه بتصوير نســـــــــخة 
منها وتسليمها إليه، ليعود بعدها إلى أرض 
الوطن ويندمج في ســـــــــلك التعليم الجزائري 
الحر، حيث عين مديرا بمدرسة مدينة القل 
الحرة أوال، ثم رجع بعدها إلى مسقط رأسه 
المغير حيث أعاد فتح مدرسة النجاح رفقة 

الشيخ إبراهيم بوحنيك سنة 1953 .
 ومن أبرز الطلبـــــــــة الذين تتلمذوا على يد 
الشيخ األزهري ثابت: الدكتور عبد الرزاق 
قســـــــــوم- الرئيس الحالـــــــــي لجمعية العلماء 
المســـــــــلمين الجزائريين -، الدكتور محمد 
لحســـــــــن زغيدي، الشـــــــــهيد أحمد بوزقاق، 
الشهيد محمد شـــــــــهرة، المهندس إسماعيل 
بوزوايـــــــــد، عمر بوحنيك، بشـــــــــير بوحنيك، 

إبراهيم بوزقاق.
كما كان الفقيد من أبرز أعضاء الحركة 
الوطنية القريبة في توجهاتها السياسية 
من حزب الشـــــــــعب في المغير، ونشر 
في جريدة المنـــــــــار العدد 46 الصادر 
فـــــــــي 24 يوليو1953 لمحمود بوزوزو 
رأيه في قضية االتحاد تحت عنوان – 

دستور جديد -.
ومع اندالع الثورة التحريرية في أول نوفمبر 
1954 انضـــــــــم إليها وكان ضمن أعضاء 
اللجنة األولى في المغير التي تقوم بدعم 

ومساعدة الثورة بطرقها الخاصة. 
 في ســـــــــنة 1960 أرسل ضمن معطوبي 
الحـــــــــرب إلى بلغراد عاصمة يوغســـــــــالفيا 

للعالج بسبب إصابته بالتوعك الفقري.
وبعـــــــــد توقيف القتال، دخل مع أفراد جيش 
التحرير أرض الوطن، ليســـــــــتقر في مدينة 
بســـــــــكرة، ويزاول مهنة التعليم بأوالد جالل 
ثم ببســـــــــكرة، إلى جانب نشـــــــــاطه الحزبي 
كمناضل بحـــــــــزب جبهة التحرير الوطني، 
المعلمين، وعضويتـــــــــه بمنظمة  وبنقابـــــــــة 

المجاهدين.
انتخب عـــــــــام 1971 عضوا في المجلس 
الشعبي البلدي لبلدية بسكرة لعهدة واحدة.
وبقي يواصل مهامه إلى غاية إحالته على 
التقاعد سنة  1978، ليتفرغ بعدها للوعظ 
واإلرشـــــــــاد وٕالقاء الدروس بمساجد بسكرة 
خاصة مســـــــــجد حي الضلعة الذي يقطن 
به، وكذا المحاضرات في بسكرة والمغير 
حتى أقعده المرض فانتقل إلى مسقط رأسه 

مدينة المغير وبها توفي ودفن.
 من آثاره التي ال تزال مخطوطة:

-1 مذكرات تقع فـــــــــي 21 مصنفا مزودا 
بالرســـــــــائل الخاصة بكل فترة من الفترات 

التي عاشها.
-2 في ترتيب نزول الوحي.

3 - أســـــــــرار التكرار في القرآن للكرماني: 
قـــــــــام بإعادة ترتيبه مع إضافات في مجاله 

مركزا على الجانب اللغوي.
-4 مقتطفـــــــــات من صفوة التفاســـــــــير مع 

تعليقات على أسس علمية ولغوية.
-5 الرواة واألئمة للمذاهب األربعة.

-6 الســـــــــيرة النبويـــــــــة والتاريـــــــــخ لبعـــــــــض 
الصحابة.

-7 مصنـــــــــف خاص بأدب الرحالت (فيه 
وصـــــــــف للرحالت التي قـــــــــام بها منذ كان 

عمره 13 سنة).
-8 مصنف خاص بالمحاضرات التي قام 
بإلقائها في الملتقيات والندوات، كما شملت 
على كلمات التأبين لبعض الشـــــــــخصيات 

العلمية بمنطقة الزيبان والمغير.
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ناقش يوم األحد 31 جانفي 2021 الطالب الباحث يونس سهر 
يوسف جابر البيضاني بكلية التربية لجامعة المستنصرية ببغداد 
في دولة العراق الشـــــــــقيق، رســـــــــالته الجامعية التي تحمل عنوان 
(الشـــــــــيخ الطيب العقبي وأثره اإلصالحي والسياسي في الجزائر 
1960-1890-) لنيل شـــــــــهادة الماجستير في التاريخ الحديث 

والمعاصر.
وقد تشكلت لجنة المناقشة من السادة األساتذة الدكاترة:

- سنان صادق حسين الزيدي/ رئيسا
- عبد الرحمن جدوع سعيد/ عضوا

- محمد هاشم خويطر الربيعي/ مشرفا ومقررا 
- إخالص لفتة حريز/ عضوا

وبعد المناقشـــــــــة العلمية الثريـــــــــة والموضوعية من طرف أعضاء 
اللجنة العلمية، وردود الطالب والمشـــــــــرف على االستفســـــــــارات 
المقدمة، واســـــــــتنادا على الجهود المبذولـــــــــة من طرف الطالب، 
واســـــــــتخدامه للمراجع التاريخية المختلفة، ودفاعه عن رســـــــــالته، 
وأسلوب بحثه، والنتائج العلمية التي توصل إليها، منحت اللجنة 
للطالب الباحث يونس ســـــــــهر يوسف شـــــــــهادة الماجستير بتقدير 

جيد جدا عال.
وجريـــــــــدة – البصائر- لســـــــــان حال جمعية العلماء المســـــــــلمين 
الجزائرييـــــــــن التي كان الشـــــــــيخ الطيـــــــــب العقبي مديـــــــــرا لها في 
عهدها األول الزاهر، تهنىء الطالب يونس ســـــــــهر يوسف على 
هذا اإلنجاز العلمي المســـــــــتحق، وتشكر أســـــــــاتذة وٕادارة جامعة 
المســـــــــتنصرية بالعراق، على االهتمام بتاريخ الجزائر المعاصر 
وشـــــــــخصياتها الفاعلة، وتوجيه طلبة الكلية لدراسة وتناول حياة 
وأعمال الجزائريين في رسائلهم الجامعية، على أمل مواصلة هذا 

التواصل الثقافي والعلمي بين البلدين والهيآت المعنية.
متابعة: األخضر رحموني
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تكن الجزائر بالنسبة لفرنسا % 
حقل تجارب نووية فحسب، 
كما حدث في منطقة رقان، بل حقل 
تجارب متعدد الميادين والنشاطات، 
قرن  نصف  من  أكثر  مرور  ورغم 
زالت  ال  الجزائر،  استقالل  على 
في  أخرى  فرنسية  تجارب  هناك 
تعكس جرائم  الكتمان، حقائق  طي 
التي  فقط،  العسكرية  ليس  فرنسا، 
يعرفها الخاص والعام، ولكن جرائم 
أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية 
ودينية لم تصلها بعد أيدي الكتاب 
الجزائريين،  والمؤرخين  والباحثين 
وال زالت فرنسا تتهرب من فتح أبواب 

األرشيف المغلقة أمام الجزائريين.
حق  في  الجرائم  تلك  بين  ومن 
الدينية  فرنسا  جرائم  الجزائريين، 
التي ارتكبتها ضد الشعب الجزائري، 
ومحاربتها لإلسالم ولرموزه من لغة 
وأمالك  وزوايا  ومساجد  وعلماء 
أساليب  بكل  ومحاوالتها  الوقف، 
تنصير  والترهيب  الترغيب  ووسائل 
حال  كان  كما  الجزائري،  الشعب 
البيض حسب  اآلباء  مؤسس جيش 
تعبير سعد اهللا، الكاردينال الفيجري، 
مقابل  «الرغيف  شعار  صاحب 

اإلنجيل».
قبل عشر سنوات من اآلن، وتحديدا 
 ،2008 سنة  أكتوبر  شهر  في 
قدمت محاضرة بالمجلس اإلسالمي 
بوعمران  المرحوم  عهد  في  األعلى 
المحاضرة:  عنوان  كان  الشيخ، 
تالمذة  ومشروع  ماسينيون  «لويس 
بمدينة  التنصيري  فوكو  دي  شارل 
وكانت  الشيخ»،  سيدي  األبيض 
لالنتباه  مثيرة  المحاضرة  معلومات 
ومفاجئة للجميع، وكان ذلك بحضور 
المرحومين عبد الرحمن شيبان ومحمد 
ومن  اهللا،  رحمهما  قاهر،  الشريف 
جهة أخرى، حضر اثنان من جماعة  
«اآلباء البيض» بعد اطالعهم عن 
جريد  في  المحاضرة  على  اإلعالن 
المجاهد الناطقة بالفرنسية، وهذا ما 

علمت به الحقا.
عقد  من  أكثر  وخالل  ذلك،  ومنذ 
المزيد  جمع  استطعت  الزمن،  من 
من المعلومات واالطالع على كثير 
إرسالية  حول  والوثائق  الحقائق  من 
«إخوة يسوع الصغار»، صاحبة أول 
تجربة تنصيرية في التاريخ في مدينة 
والمدعمة  الشيخ،  سيدي  األبيض 
المستشرقين  كبار  من  بكتيبة 
العالميين الفرنسيين وغير الفرنسيين، 
من  الفريدة  التجربة  هذه  ولخطورة 
نوعها في عالم التنصير، ولضرورة 
سنعرضها  عليها،  االطالع  أهمية 
من  بمزيد  حلقات،  في  القراء  على 

التفصيل والتحليل. 
سيد  األبيض  مدينة  أهمية  تعود 
كانت  التي  زاويتها  إلى  الشيخ 
مقاومة  الجهادية  الزوايا  أكبر  من 
مؤسسها  عهد  منذ  لالستعمار، 
ضد  المقاومة  شهيد  الشيخ،  سيدي 
المدينة  إنها  وهران،  في  االسبان 
الفرنسي  الضابط  عليها  أطلق  التي 
 «Lyautey «ليوتي  الماريشال 
تم  حيث  الصغيرة»،  «مكة  وصف 
أول  لتأسيس  المدينة  هذه  اختيار 

فوكو  دي  شارل  لتالمذة  إرسالية 
«إخوة يسوع الصغار»، بعد أن وافق 
الحادي عشر شخصيا  بيوس  البابا 
على ذلك المشروع في شهر سبتمبر 
رسميا  اإلعالن  ليتم   ،1931 سنة 
بكتدرائية  اإلرسالية  تأسيس  عن 
 8 الجمعة  يوم  بباريس  مونمارتر 
الحادث  1933، وهو  سبتمبر سنة 
الذي أشادت به ُجلُّ الجرائد الفرنسية 
والحياة  والكروا،  لوفيغارو،  خاصة: 

الكاثوليكية وصدى وهران...
قرار  عن  اإلعالن  من  شهر  بعد 
القساوسة  وصل  اإلرسالية،  تأسيس 
األبيض  لمدينة  المؤسسون  الخمسة 
سيدي الشيخ مع بداية شهر أكتوبر 
بناء  في  بدأوا  حيث   ،1933 سنة 
تماما  يشبه  هندسي  بشكل  كنيستهم 
أضرحة المدينة، ووصفوها بأنها أكبر 
«قبَّة»، وأطلقوا على مقر إرساليتهم 
وصف «زاوية سيدنا عيسى» مقابل 
زاوية سيدي الشيخ، وتم ذلك تنفيذا 
الكبير  المنصر  شيخهم  لوصية 
والجاسوس الشهير «شارل دي فوكو 
أوصى  الذي   ،«1916 ـ   1858
زوايا  تشبه  بالصحراء  زوايا  بإقامة 

المسلمين.
أطلق تالمذة شارل دي فوكو على 
الخلوة»،  «إخوان  وصف  أنفسهم 
إرساليتهم  مدخل  باب  على  وكتبوا 
«الخلوة»،  اسم  كبير  مغاربي  بخط 
بل ذهبوا ألبعد من ذلك، وتخلوا عن 
استعمال الجرس بالكنيسة من أجل 
الصالة، وبنوا بكنيستهم منارة لألذان 
المدينة  مئذنتي  مع  تماما  تتشابه 
ينادون  وأصبحوا  لها،  المعاصرتين 
للصالة بكنيستهم من أعلى منارتهم 

بنداء يشبه «أذان» المسلمين.
«خلوات  لهم  أقاموا  البادية  وفي 
متنقلة» في الخيم، وأصبحوا يختلون 
بها للعبادة، تشبُّها بخلوات متصوفي 
في  يصّلون  وأصبحوا  المنطقة، 
الصحراء على الجبهة واليدين، وفي 
أي مكان كما يفعل المسلمون، وهذا 
قبل أن يستقروا في البادية مع البدو 
ماشية  قطعان  لهم  وتصبح  الرحل، 
برعايتها،  يقومون  وماعز  غنم  من 
وجمال يسافرون بها مع قوافل البدو 
الرحل ألقصى الجنوب لجلب التمور، 

وحمير يجلبون عليها الماء.
مظاهرهم  عن  اإلرساليون  تخلى 
والبرنوس  العباءة  فلبسوا  الغربية، 
والشاش وأطلقوا لحاهم، ووضع كل 
ولم  منهم سبحة على حزامه،  واحد 
العربية،  باللغة  إال  السكان  ُيَحيُّوا 
مستعارة،  محلية  أسماء  لهم  وأخذوا 
وأصبح اسم رئيس إرساليتهم، القس 
بـ«شيخ  يدعى  فوايوم»  «روني 

الخلوة».
التنصيري  المشروع  لذلك  ُجنِّدت 
المثير للجدل كل الكفاءات والطاقات 
العلمية والفكرية واإلدارية تحت حماية 
الجيش الفرنسي، وكان على رأس من 
العلمية والثقافية  إمكانياته  ُجنِّد بكل 
المستشرق العالمي، ومستشار وزارة 
الخارجية الفرنسية، لويس ماسينيون، 
الذي كان أحد حاملي غطاء القربان 
ومهندس  اإلرسالية،  تأسيس  يوم 
بمدينة  الحقا  زارها  والذي  نشاطها، 
األبيض سيدي الشيخ رفقة زوجته، 
غاردي  لويس  المستشرق  وكذلك 
حوالي  األبيض  بمدينة  أقام  الذي 

خمس عشرة سنة باسم مستعار، كما 
على  التنصيرية  اإلرسالية  استعانت 
المستشرق  بخدمات  المدينة  سكان 
قنواتي،  شحاتة  جورج  المصري، 
فاستضافته سنة 1941 لعدة أشهر، 
علمي  تعاون  أول  هناك  تم  حيث 
المستشرق لويس غاردي  بينه وبين 
لدراسة التصوف اإلسالمي، وكانت 
الكالباذي  كتاب  دارسة  بدايتهما 
التصوف»،  أهل  لمذهب  «التعرف 
وكتاب اإلحياء ألبي حامد الغزالي.

األبيض  إرسالية  استعانت  كما 
بعربي  السكان  على  الشيخ  سيدي 
آخر استضافته ليقنع سكان المدينة 
فقط  مسلمين  ليسوا  العرب  بأن 
عرب  هناك  بل  يتصورون،  كما 
واإلسالم  العربية  يعرفون  مسيحيون 
األبيض  مدينة  سكان  من  أفضل 
رئيس  تعبير  حسب  الشيخ،  سيدي 
المرة  هذه  ضيفهم  وكان  اإلرسالية، 
سنة 1953، المرتد اللبناني الشيعي 
نفس  الدكتور عفيف عسيران، وهو 
بالمراسلة مع  قبله  تم  الذي  التعاون 
المرتد المغربي الدكتور محمد جون 

عبد الجليل.
ومع ذلك، تصدى للرد على أعمال 
تالمذة  فوكو،  دي  شارل  تالمذة 
وكل  المدينة،  وعلماء  باديس،  ابن 
بالمرصاد،  لهم  فوقفوا  السكان، 
ورّدوا  وأساليبهم،  أعمالهم  وفضحوا 
خاصة  نحورهم،  على  كيدهم 
(بن  محمد  الكريم  عبد  العالمان 
وكذلك  محمد،  وعدناني  ْشُكر) 
الشيخ بوبكر حمزة الذي وقف موقفا 
صلبا بعد انتخابه رئيسا لزاوية سيدي 

الشيخ سنة 1949.
صاحبة  األبيض  إرسالية  كانت 
التجربة التنصيرية الفريدة من نوعها 
من  ومدللة  الفاتيكان،  من  مدعمة 
الجميع، العسكريين والمدنيين، وهي 
التي كانت ترفع على أعلى منارتها 
الراية البابوية بمناسبة أعياد الفصح 
رئيسها  أصبح  التي  وهي  والميالد، 
القس «روني فوايوم» موظفا ساميا 
السادس»  «بول  البابا  صديقه  لدى 
مارس  شهر  من  ابتداء  بالفاتيكان 

سنة 1968!!.
األبيض  مدينة  في  جرى  ما  إن 
سيدي الشيخ ليس استثناء، بل هو 
جزء ال يتجزأ من الحالة التي عرفتها 
الجزائر في كل مدنها وقراها في عهد 
االحتالل، ونحن نقدمه هنا كنموذج 
عن بقية القرى والمدن الجزائرية التي 
عانت من االستعمار وتوابعه وتجاربه 
التنصير على رأس  ونتائجه، وكان 
أولوياته، رغم علمانية فرنسا، فتجند 
ورجال  والعسكريون،  المدنيون  له 
إطار  في  وذلك  والعلمانيون،  الدين 
الجزائر  أو  الجزائر،  فرنسة  سياسة 
الفرنسية، أو فرنسا فيما وراء البحار، 

تعددت األسماء والداء واحد.
إن  سنتحدث  المقبلة  الحلقات  في 
شاء اهللا بالتفصيل عن قصة «فرنسا 
وأول تجربة تنصيرية في التاريخ في 
مدينة األبيض سيد الشيخ»، من يوم 
إلى   1933 سنة  والتهليل  التأسيس 
يوم الغلق والرحيل سنة 2017، مع 
وصور  لحقائق  مرة  ألول  التطرق 

ووثائق لم تنشر من قبل.
يتبع...
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بحلول يوم الثاني عشر من الشهر الجاري (فبراير)، تكون اثنان وسبعون 
سنة كاملة قد مرت من تاريخ مساء ذلك السبت على الساعة الثامنة والربع 
مساء، يوم أطلق مسلحون النار على جسد ذلك الرجل الذي يدلف لمرحلة 
الكهولة، حيث استقرت سبع رصاصات في جسد الشيخ حسن البنا المرشد 

العام لجماعة (اإلخوان المسلمون)...
وٕان الحيرة لتتملك المرء  وهو يالحظ أن اسم (حسن البنا) ما يزال حاضرا 
بين الناس، ال في مصر وحدها التي فيها نشأ وأسس جماعته، وال في 
األقطار العربّية واإلسالمّية وحسب، بل يمتد صدى تلك الشخصّية إلى 
مراكز بحوث عالمّية، تحاول فهم شخصّية الرجل وقوة تأثيره، وسر تمدد 
جماعته وقدرتها على االنبعاث على الرغم من شّدة ما تعرضت له من 

امتحانات بدت في حينها أنها ضربات قاضّية...
إزاء  أنفسنا  وجدنا  البنا،  حسن  في  الشخصي  الجانب  رصد  حاولنا  فإذا 
رجل لم يعمر إال اثنين وأربعين سنة (1949-1906)، اشتغل مدرًسا في 
المدارس االبتدائية بعد تخرجه في دار العلوم، وهو سليل عائلة متوسطة 
سر  فما  واالجتماعي،  الثقافي  و  االقتصادي  وضعها  حيث  من  الحال 

جاذبّية هذه الشخصّية في حياتها ومن بعد موتها؟
ذلك ما يعود بنا إلى السياق التاريخي الدولي، والسياق المحلي في العالم 
اإلسالمي عموما والعالم العربي على وجه أخص، فالحرب العالمّية األولى 
ضعضعت االستقرار في أوربا، وتكاليف الحرب الباهظة زادت من تكالب 
تبقى من رمز  استنزاف مستعمراتها، كل ذلك وما  البلدان األوربّية على 
وقعه  دولي  بقرار  يتهاوى  العثمانية  الخالفة  في  ممثال  اإلسالمّية  الوحدة 

مصطفى كمال أتاتورك في لوزان...
لقد تناهى ألسماع أبناء المستعمرات أخبار وحرائق الحرب العالمّية، معها قيم 
وأدبّيات تدعو للمقاومة والتصدي، وتشيد بواجب حماية األوطان والتضحية 
من أجلها، وتلقى الشباب المتعلم تلك الخطابات، وواجهت ضمائرهم ذلك 
العجز، وبدأ التفكير يسري بين قطاعات كثيرة من المجتمعات، يحمل ذلك 

السؤال الحائر: ما السبيل إلى تحرير األوطان وعزتها؟
في  طالب  وهو  الفتح  وكتبة  دار  رواد  من  اهللا،  رحمه  البنا،  حسن  كان 
ومحب  رضا  رشيد  ومنهم  الكبار  بين  يدور  الحديث  وكان  العلوم،  دار 
وعلي  البنا  وحسن  شاكر  محمود  منهم  الشباب  وبعض  الخطيب،  الدين 
المسلمين تضاهي جمعية  للشباب  تأسيس جمعية  الطنطاوي في وجوب 
الشباب المسيحيين، وتأسست فعال في سنة 1927 لكنها لم تقنع حسن 
البنا ألن تركيبتها كانت أشبه بالهيكل اإلداري، ومن المفارقات أن األديب 
الكبير ظل يحمل إحنة على البنا وجماعة اإلخوان المسلمين، بسبب تخليه 

عن جمعية الشبان المسلمين...
أسس حسن البنا جماعة اإلخوان سنة 1928، وكانت تمضي على مهل 
إذ كان روادها األوائل من عامة الناس، وأعمالها األولى أقرب إلى منطق 
(الحفاظ على األخالق العامة) و(الخدمة ذات المنفعة العامة)، وابتعد البنا 
بجماعته عن استعداء المؤسسة الدينية التقليدية، كشيوخ الطرق الصوفّية 
أو أئمة مساجد األوقاف، فكان قطب جذب للجميع، فهو يدعوهم لحسن 
األخالق، واالعتزاز بالنفس دون تهور، وكريم الخالل في تؤدة ورفق، ولن 

تجد في الناس من يعارض هذا المسلك...
إلى  االسماعلية  العام من  المكتب  وبانتقال  األولى  التأسيس  بعد سنوات 
جغرافيا  مستوى  على  سواء  تحركه،  دائرة  يوسع  البنا  حسن  بدأ  القاهرة، 
منتصف  شهد  فقد  الحركة،  برنامج  مستوى  على  أو  المصرية  االقاليم 
الثالثينيات ترشح حسن البنا لالنتخابات النيابّية، والتي انسحب منها بعد 

مفاوضات مع حزب الوفد.
تضغط   1936 معاهدة  وتداعيات  البريطاني،  االحتالل  ملف  كان  لقد 
على الشارع المصري مع بداية عقد األربعينيات، وكانت ثورة القسام في 
فلسطين، وجرائم الصهاينة فيها تحرج المتحدثين باسم األخوة االسالمّية، 
وفي ذلك المنعطف كان على البنا أن يقرر بين الحركة الثقيلة وٕان افقدت 

الجماعة بعض بريقها، أو االستجابة الفورية مع ما فيها من مخاطر!
الحقيقة أن البنا حاول المزاوجة بين االتجاهين، بطء في الداخل واستجابة 
وعبث  جهة  من  البريطاني  االحتالل  هو  والخارج  الخارج،  في  سريعة 
رأيه  واستقر  أخرى،  جهة  من  فلسطين  أرض  في  الصهيونية  العصابات 
بالقوة، فأقدم على تأسيس (التنظيم  الثاني باالستعانة  في معالجة الملف 
الخاص)، وهذه األذرع لم تكن بدعا في ذلك الوقت، فأغلب التنظيمات 

وحتى األحزاب لها أذرعها الخشنة...
لكن من يضمن سالمة ازدواجية القيادة في تنظيم واحد؟ ال سيما أن أحد 
الرؤساء يملك القوة، ويملك منطق (الطاعة العمياء)، ولعل ذلك المسلك هو 
الذي سار بجماعة اإلخوان وبمؤسسها إلى (صدام) عنيف انتهى باغتيال 
حسن البنا وحل الجماعة من جهة، وتعجيل الدخول في مواجهات متكررة 
مع الحكام، ألن الجماعة بعد حسن البنا، رحمه اهللا، خرجت إلى دنيا الواقع 
بمنظارين، منظار االصالح عن طريق التربّية وهو نهج المؤسس، وطريق 

المغالبة وهو في بعض تجلياته منطق التنظيم الخاص.
 ولألسف فإنه على الرغم من تعدد مراجعات جماعة اإلخوان إال أنها لم 

تصل للفصل في كل ملفاتها.
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 b„ä◊á في مقاالتنا الســــــابقة التحدي الذي
المعرفي  النمــــــوذج  ــــــا  يفرضه علين
الغربي، بحكم انتشــــــاره وشــــــهرته، وبفعل هيمنة 
ــــــم اليوم، بالرغم مما  الحضارة الغربية على العال
يعتريها من اختالالت بنيوية في أسس المنهجية 
التي تقوم عليها، كما تعاني من اختالل أخالقي 

كبير يكاد يعصف بالحضارة اإلنسانية.
وهـــــــــذا ال يجعلنا نحن البديـــــــــل الجاهز، وال يجعلنا 
الطبيب المعالـــــــــج ألمراض الحضـــــــــارة المعاصرة 
واختالالتها وٕاخفاقاتها، ألننا نحن أيضا نعاني من 
اختالل مزدوج؛ أحدهمـــــــــا اختالل التبعية للنموذج 
الغربي انبهارا وتقليـــــــــدا وخضوعا، والثاني اختالل 
عدم انتباهنا إلى مرجعيتنا القرآنية التي هي العالج 

لنا ولغيرنا.
وٕاذا أردنا أن نعالج هذه االختالالت المتراكبة سواء 
التـــــــــي فينا أم التي فرضها النمـــــــــوذج الغربي، فإن 
علينا اســـــــــتعادة وضوح ونســـــــــقية وفعالية المنهجية 
اإلســـــــــالمية التي هي وحدها مـــــــــن أنجز حضارتنا 
اإلســـــــــالمية في «عالميتها األولى» ومؤهلة لتفتح 
لنـــــــــا طريق «العالمية الثانية»، فنعالج بها أمراضنا 
وأمراض العالم، وننقذ أنفســـــــــنا واإلنسانية من هذا 
االرتكاس في المادية التي طغت على كل شيء، 
وهدمت بنيان إنســـــــــانية اإلنسان، وامتهنت كرامته، 
وأضاعتـــــــــه في متاهـــــــــات التكالب علـــــــــى المادية 

واالســـــــــتهالك والترفيه واللذة، مقطوعا عن السماء، 
خاويا مـــــــــن الروح، فقيرا في القيـــــــــم، مضطربا في 

وجهته.
وهذا ما جعل مالك بن نبي في كتابه «دور المسلم 
ورســـــــــالته في الثلث األخير من القرن العشـــــــــرين» 
يدعو المســـــــــلم إلى االرتفاع إلى مستوى ما تحقق 
في الحضارة المعاصرة من إنجاز تقني وتنظيمي، 
ولكن أيضا االرتفاع إلى مستوى رسالته اإلسالمية، 
التي هي وحدها ترفع بصره إلى ما يتجاوز كهف 
المادية والحياة االســـــــــتهالكية، ليكون نموذجا قابال 
ألن يقتدى به، ويبلغ ســـــــــعة الحياة التي يوجه إليها 
اإلسالم بحيث تشـــــــــمل عالم الغيب وعالم الشهادة 

في تكامل؛ ليس فيه تفاضل وال إنكار.
وهذا التكامل بين الغيب والشـــــــــهادة، الذي تؤسسه 
الرؤية التوحيدية التي جاء بها اإلســـــــــالم بعٌد مهم 
ٌجدا مـــــــــن أبعـــــــــاد المنهجية اإلســـــــــالمية، وكنا قد 
أشـــــــــرنا له في مقالنا عن «سعة الوجود ومحدودية 
الوجدان». وهو تكامل يفتح أفق اإلنسان إلى أبعد 
من الجانب المادي والطبيعي إلى أبعاد أخرى، ال 
يســـــــــتقيم وعي اإلنسان دون الوعي بها، وال تستقيم 
حياته دون وضعها في االعتبار، وال تستقر له قيم 
دون شمول حياته ببعديها الغيبي والشهودي؛ وهذا 
يعطيـــــــــه تصورا واضحا للوجود يســـــــــتبعد االختزال 

والتناقض.
إن هذا الوجود المتكامل بين الغيب والشهادة يوفر 
لنا اإلســـــــــالم معطياته، ويوجـــــــــه العقل إلى إدراكه. 
وٕاذا كان اإلنســـــــــان يصل إلى إدراك عالم الشهادة 
بعقله وحواســـــــــه على ســـــــــبيل التفصيل، فإنه يدرك 

عالم الغيب في كليته بعقله، وال يدرك تفاصيله إال 
بالنظر في المعطيـــــــــات التي تأتي بها النبوة، ذلك 
أن قوانا اإلدراكية حســـــــــا وتجريدا وٕادراكا تفصيليا 
تشـــــــــتغل في عالم الشـــــــــهادة، أما عالم الغيب فإنه 
يتجاوز حدود العقل في اإلدراك الجزئي فال يدرك 
إال كلياتـــــــــه، ويغيب عن الحس لتعاليه عن الحس 
فال يدرك إال مؤشـــــــــراته الظاهرية الحســـــــــية. ولكن 
الوحي الذي يأتي به األنبياء -كما يذكر لنا القرآن 
الكريـــــــــم- يقيم الدالئل الفطرية والعقلية والحســـــــــية 
على صـــــــــدق ما أخبر به األنبيـــــــــاء، وعلى حقيقة 
عالـــــــــم الغيب، الذي ال يكتمل الوجود إال به، وبهذا 
فإن عالم الغيب وعالم الشهادة صفحتان من عالم 
الوجود تتكامالن، يفســـــــــر أحدهما اآلخر، ويمنحه 

المعنى.
وتكمن أهمية تكامل الغيب والشـــــــــهادة في أن هذا 
التكامـــــــــل مبدأ تقوم عليـــــــــه منهجية التفكير والنظر 
التي يؤسســـــــــها اإلســـــــــالم، ووضوح هـــــــــذا المفهوم 
وأبعاده في العقل والمنهج المسلم، له أهمية قصوى 
إذا أردنا فهم طبيعة الفكر اإلســـــــــالمي ومنهجيته، 
وفهم معنى الحياة اإلســـــــــالمية، والوجود اإلنساني، 
والعالقات والغايات اإلنسانية، التي يسعى اإلسالم 
والوجود واإلصالح اإلسالمي إلى تحقيقها. بل هو 
المفهوم الذي يحـــــــــّدد معنى الحياة والوجود، وغاية 
الحيـــــــــاة والوجود، وعالقة ذلك بما وراء الحياة، وما 
وراء الوجود، وما وراء الماّدة. وهو اإلطار األشمل 
الذي يحّدد معنى الوجود اإلنســـــــــاني ومعنى العقل 
اإلنســـــــــاني ودوره في الحياة اإلنسانية، وحدود هذا 
الدور ومجاالته. ويمثِّل إطار اإلجابة اإلســـــــــالمية 

عن الســـــــــؤال األشـــــــــمل عن أصل الحياة والوجود 
وغايتهما ويحّدد بذلك معنى العالقات األساســـــــــية 

لهما (أبو سليمان، 122).
وباســـــــــتحضار هذا التكامل بين الغيب والشـــــــــهادة 
باعتباره بعدا مهما من أبعاد المنهجية اإلســـــــــالمية 
فـــــــــي التفكير والنظر والعمل نســـــــــتطيع أن نتحمل 
مســـــــــؤوليتنا الحضارية في تحقيق االستخالف في 
األرض وتحقيق الصالح واإلصالح، ألن كثيرًا من 
معاناة الحضارة المعاصرة وأمراضها االجتماعية، 
خاّصة في محيط الصّحة النفســـــــــية للفرد واألسرة 
التي يعاني منها اإلنســـــــــان اليـــــــــوم، إّنما ترجع إلى 
هيمنة الغرب على صياغة فهمنا للوجود وما ترتب 
عليـــــــــه من علوم واجتماع ونظـــــــــم ومنجزات علمية 
وتقنيـــــــــة، حيث تفقد الحضارة اإلنســـــــــانية يوما بعد 
يوم المزيد من القيم والمفاهيم والتقاليد التي حفظت 
إنســـــــــانية اإلنســـــــــان. ونرى أثر ذلك اليوم واضحًا 
في محيط الحياة االجتماعية واألســـــــــرية المتهدِّمة 
المتفّجرة، كما نراه في انعدام االلتزام األخالقي في 
ميدان العلم والتقنية والسياســـــــــة بما أصبح واضحًا 
لكل ذي عينين أّنه أمر يهّدد اإلنسانية قاطبة (أبو 
سليمان، 119-120)، ألنها تعيش ذلك التشظي 
الوجودي، الذي ترتب عنه تشظ معرفي بين الغيب 
والشـــــــــهادة، وبين العلم والدين في المخيال العلمي 
الحديث والمعاصر، وبدوره يقود الحضارة اإلنسانية 

إلى االهتالك والتدمير.
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ــــــن، والفقيه  المفســــــر المدقق، والمحدث المتِق
المجتهد المحقق، والمــــــؤرخ الموثق، والمفكر 
المتعمق، والكاتب الصحفي المصلح، الشــــــيخ 
محمد رشــــــيد بن علي رضا، القلموني اللبناني 

مولدا ونشأة، المصري هجرة ونشاطا ووفاة.
أول ما قرأت له، وأنا تلميذ في المرحلة المتوسطة، 
كتيب صغير بعنوان «خالصة السيرة المحمدية 
وحقيقة الدعوة اإلسالمية وكليات الدين وحكمه»، 
الذي أوجز فيه الكالم عن السيرة النبوية الشريفة 
مركزا على أهـــــــــم المحطات في حياة الرســـــــــول 
صلى اهللا عليه وســـــــــلم، وبعثته الشـــــــــريفة وحقيقة 
دعوته المباركة، وكليات الشـــــــــريعة التي جاء بها 

من عند ربه عز وجل.
وفي نفـــــــــس المرحلة قرأت الكتاب الذي ألفه عنه 
الدكتور إبراهيم العدوي وُنشـــــــــر في سلسلة أعالم 
العرب بعنوان «رشـــــــــيد رضا اإلمام المجاهد»، 
الذي أحـــــــــاط فيه بعصره ومـــــــــا كان يعج به من 
تيارات، وحياته في لبنان ثم في مصر، وصحبته 
لإلمام محمد عبـــــــــده، واألعمال التي تصدى لها 

والجهود التي قام بها، واآلثار التي تركها.
وفـــــــــي المرحلة الثانوية، قـــــــــرأت كتابه «نداء إلى 
الجنـــــــــس اللطيف: حقوق النســـــــــاء في اإلســـــــــالم 
وحظهـــــــــن من اإلصالح العـــــــــام»، وقد تناول فيه 
بالعرض والتحليل أحكام الشـــــــــريعة اإلســـــــــالمية 
المتعلقة بالمرأة، والتي أعلت من شـــــــــأنها ورفعت 
عنهـــــــــا اآلصـــــــــار واألغالل التي كانـــــــــت عليها، 
وجعلت منها إنســـــــــانا كامل الحقوق، كما تحدث 
عن أحـــــــــكام العالقة بين الرجل والمرأة من زواج 
وطـــــــــالق، وفصل القول في موضـــــــــوع الحجاب 

وقضية تعدد الزوجات.
قـــــــــرأت في هـــــــــذه المرحلة كذلـــــــــك، الكتاب الذي 
ألفه عنه صديقه األمير شـــــــــكيب أرسالن بعنوان 
«الســـــــــيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة»، وهو 
كتـــــــــاب ضخم من حوالـــــــــي 800 صفحة، أحاط 
فيه المؤلف بكل جوانب حياة الشـــــــــيخ رشيد رضا 
وأعماله، كما تحدث عن عالقته به مبرزا جوانب 
هذه العالقـــــــــة ومؤكدا عمقهـــــــــا ومتانتها، وتناول 

بالعرض والتحليل الكثير من أفكاره وآرائه.
فـــــــــي المرحلة الجامعية، توثقـــــــــت عالقتي بتراث 
الشيخ رشيد رضا أكثر، حيث وقفت على كتاب 
كبيـــــــــر (أكثر من 600 صفحة)، بعنوان «تفكير 
محمد رشيد رضا من خالل مجلة المنار -1898

1935» لمؤلفه محمد صالح المراكشـــــــــي، وهو 
في أصله رسالة جامعية قدمت في كلية اآلداب 
والعلوم اإلنســـــــــانية بالجامعة التونسية، وقد عالج 
هذا الكتاب مختلف القضايا التي شـــــــــغلت تفكير 
رشيد رضا والتي ســـــــــجلها في مقاالته التي كان 

ينشرها في مجلته الشهيرة «المنار».
في هذه المرحلة أيضا بدأت أقرأ في تفسيره الكبير 
«تفســـــــــير المنار» [12 مجلـــــــــدا]، والذي أبهرني 
باستبحاره وتفريعه للمسائل وقدرته على اإلحاطة 
بتفســـــــــير الســـــــــور واآليات من جوانبها المختلفة، 
وتناوله لقضايا علميـــــــــة وفكرية متعددة من واقع 
المســـــــــلمين المتردي ومشكالتهم العويصة، حيث 
يربطهـــــــــا بالقرآن ويعالجها في ضوئه. والحق أنه 
يصدق في هذا التفســـــــــير وصف صاحبه له بأنه 
«جامع بين صحيـــــــــح المأثور وصريح المعقول، 
يبين حكم التشـــــــــريع وســـــــــنن اهللا فـــــــــي االجتماع 
البشري، وكون القرآن هداية عامة للبشر في كل 
زمان ومـــــــــكان، وحجة اهللا وآياته المعجزة لإلنس 
والجان، ويوازن بين هدايته وما عليه المسلمون 
في هذا العصـــــــــر وقد أعرض أكثرهم عنها، وما 

كان عليه ســـــــــلفهم إذ كانوا معتصمين بحبلها».
قـــــــــرأت أيضا كتابـــــــــه المتميز والفريـــــــــد من نوعه 
«الوحي المحمدي»، الذي حقق فيه معنى الوحي 
والرســـــــــالة وحاجة البشر إليها، وأقام الدليل على 
امتيـــــــــاز نبوة محمد صلى اهللا عليه وســـــــــلم على 
نبوات من قبله من األنبيـــــــــاء واختالف معجزته 
عن معجزاتهم، ورد الشبهات المثارة على الوحي 
المحمدي، كما تحدث بتفصيل عن إعجاز القرآن 
وتأثيره، وفصل القول في مقاصده التي اعتبرها 

عشرة مقاصد.
وبعد مرحلة الليسانس، وتبعا الهتماماتي العلمية، 
أتيح لي أن أطلع على بعض كتبه األخرى الكثيرة، 
ومنها كتاب «الخالفة أو اإلمامة العظمى»، الذي 
فصل فيه القول في األحكام الشـــــــــرعية المتعلقة 

بالخالفة اإلسالمية، حيث عرف الخالفة، وبين 
حكم نصب الخليفة، ومن ينصبه، وسلطة األمة 
ومعنى الجماعة، وشروط أهل االختيار للخليفة، 
والشروط المعتبرة في الخليفة، وصيغة المبايعة، 
وحقـــــــــوق الخليفة على األمة، وحقوق األمة على 
الخليفة، والشورى، والتولية باالستخالف، وغيرها 
من المســـــــــائل المتعلقة بنظام الحكم أو الخالفة 

في اإلسالم.
قرأت أيضـــــــــا كتابـــــــــه «الربـــــــــا والمعامالت في 
اإلســـــــــالم»، الذي ألفه جوابا على رسالة جاءته 
من الهند يطلب أصحابها فتوى بشأن الموضوع، 
وقد فصل القول في موضوع الربا تفصيال وافيا 
وأحاط بأقوال فقهاء المذاهب فيه إحاطة شاملة، 
مؤكـــــــــدا أن المعاملـــــــــة التي يتوفـــــــــر فيها مفهوم 
الربـــــــــا القطعي تعتبر معاملة محرمة قطعا، كما 
عالج بعـــــــــض الحيل التي يلجأ إليها المتعاملون 

الستباحة الربا، وبين الحكمة من تحريم الربا.
وكذلك كتابه الضخم «تاريخ األستاذ اإلمام» الذي 
أحاط فيه بحياة وأعمال شـــــــــيخه وأســـــــــتاذه محمد 

عبده، وأورد فيه الكثير من مقاالته وآثاره.
وال أنســـــــــى هنا رســـــــــالته المتميزة «ُيسر اإلسالم 
وأصول التشريع العام»، والتي جردها من تفسيره 
لقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا ال تســـــــــألوا عن 
أشياء إن ُتبد لكم تسؤكم}[المائدة: 101]، حيث 
بين ســـــــــبب نزول هذه اآلية وشرح معناها، وأورد 
آراء بعـــــــــض المفســـــــــرين فيها، ثم شـــــــــرح القواعد 
العشـــــــــرة التي تقوم عليها التشريعات اإلسالمية، 
ثم مد القـــــــــول إلى الحديث عن االجتهاد بالرأي، 
وفصل الـــــــــكالم في القياس ومواقـــــــــف المذاهب 

المختلفة منه.
اطلعت كذلك علـــــــــى فتاويه التي جمعها صالح 
الدين المنجد ويوســـــــــف خوري ونشراها في ست 
مجلدات، وهي فتاوى متنوعة ومحيطة بمختلف 
المسائل التي تهم المسلم في حياته، وكانت في 
أصلها إجابات عن األســـــــــئلة التي كانت تصله 
من قراء مجلـــــــــة المنار ويتولى اإلجابة عنها في 

أعداد المجلة.
اطلعت أيضا على الكتاب الذي جمعه يوســـــــــف 
أيبـــــــــش بعنوان «رحـــــــــالت اإلمام محمد رشـــــــــيد 

رضـــــــــا»، حيث جرد من مجلـــــــــة المنار المقاالت 
التي كتبها الشـــــــــيخ عن الرحالت التي قادته إلى 

سوريا ولبنان.
وهناك أيضا كتب أخرى له اطلعت عليها، منها: 
«الوحدة اإلســـــــــالمية واألخوة الدينية»، «ترجمة 
القرآن وما فيها من المفاســـــــــد ومنافاة اإلسالم»، 
«شـــــــــبهات النصارى وحجج اإلسالم»، «المنار 
واألزهر»، «عقيدة الصلب والفداء»، «محاورات 

المصلح والمقلد».
كما اطلعت علـــــــــى تحقيقاته ومقدماته على عدد 
من كتب التراث، ومنهـــــــــا: «االعتصام» لإلمام 
الشاطبي، «أسرار البالغة» و«دالئل اإلعجاز» 
وكالهما لعبد القاهر الجرجاني، «المغني» البن 

قدامة المقدسي، «فضائل القرآن» البن كثير.
لم تتوقـــــــــف قراءاتي المتعلقة برشـــــــــيد رضا عند 
مؤلفاتـــــــــه وآثاره، وٕانما امتـــــــــدت إلى ما كتب عنه 
مـــــــــن كتب ورســـــــــائل جامعية وبحـــــــــوث أكاديمية 
ومقاالت في الصحف والمجالت وهي كثيرة جدا 
يصعب إحصاؤها، فإضافة إلى ما كتبه كل من 
إبراهيم العدوي وشكيب أرسالن ومحمد الصالح 
المراكشـــــــــي، هنـــــــــاك أيضا كتاب «رشـــــــــيد رضا 
صاحب المنار عصره وحياته ومصادر ثقافته» 
للدكتـــــــــور أحمد الشـــــــــرباصي، وكتاب «الشـــــــــيخ 
رشـــــــــيد رضا.. والعلمانية والصهيونية والطائفية» 
للدكتور محمد عمـــــــــارة، وكتاب «رحلة في حياة 
الشـــــــــيخ محمد رشيد رضا الشـــــــــخصية والعلمية 
والسياســـــــــية» لفيصل بن عبد العزيز السمحان، 
إلى جانب كتب ورسائل أخرى كثيرة درست آراءه 
ومواقفه ومنهجه في التفســـــــــير والحديث والفتوى 
وفكره التجديدي في االجتهاد والسياســـــــــة والتربية 

واالجتماع.
في األخير أشير إلى إشرافي على الرسالة المتميزة 
التي أعدتهـــــــــا زميلتنا األســـــــــتاذة منوبة برهاني، 
ونالت بها درجة دكتوراه العلوم من كليتنا ســـــــــنة 
2008م، وكانت بعنوان «الفكر المقاصدي عند 
محمد رشيد رضا»، وقد نشرتها دار ابن حزم في 

بيروت ســـــــــنة 2010 في 452 صفحة.
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عمار  الدكتـــــــــور  ثمن 
عبد الرحمان، أســـــــــتاذ 
 ،3 الجزائر  بجامعـــــــــة 
جهود األسرة الجامعية 
من أســـــــــاتذة واداريين، 
وذلـــــــــك بعـــــــــد نجـــــــــاح 
انهاء الموسم الدراسي 
وانطـــــــــالق  الســـــــــابق 
رغم  الجديد  الموســـــــــم 
الظروف االســـــــــتثنائية 
التـــــــــي اعتبرهـــــــــا رهانا 

وتحديـــــــــا كبيرا للجامعـــــــــة الجزائرية، مضيفا أن 
بداية الموسم الجامعي الجديد كانت مقبولة رغم 
الظروف الصحية، إذ أغلب الكليات والجامعات 

الجزائرية كانت تفتقد ألدنى شروط الوقاية. 
كما أكد الدكتور أن التدريس عن بعد لم ُيجسد 
بالشكل الذي تصبو اليه الوزارة الوصية، وذلك 
راجع إلـــــــــى عوائق مادية وأخـــــــــرى تكنولوجية، 
كعدم وفرة أجهزة الحاســـــــــوب والهواتف الذكية، 
إضافة إلى ضعف التكوين الميداني لألســـــــــاتذة 
فـــــــــي هذا المجال، ويضيـــــــــف قائال: «أعتقد أن 
تقديم الدروس عن بعد لم يكن فاشـــــــــال بالدرجة 
الكبيرة لكنه غير ناجح بما كانت تتصوره الوزارة 
الوصية»، ومن العوامل التي عرقلت تجســـــــــيد 
التعليـــــــــم عن بعد يضيف الدكتـــــــــور عمار عبد 
الرحمان تتمثل في ضعف تدفق األنترنيت في 

الواليات الكبرى ناهيك عن مناطق الظل. 
كما اعتبر الدكتـــــــــور عمار عبد الرحمان نظام 
أل أم دي فشـــــــــال ذريعا لقطـــــــــاع التعليم العالي 
والبحث العلمي، مثمنا ما صرح به وزير التعليم 
العالي والبحـــــــــث العلمي مؤخرا بأن هذا النظام 
لم يحقـــــــــق أهدافه، ويقول الدكتـــــــــور: «لم نكن 
نتصور أن يفشـــــــــل منهج تتبناه الدولة الجزائرية 
منذ عام 2005م على المســـــــــتوى التقني ومنذ 
2007م على مســـــــــتوى الجامعات االجتماعية 
واالنســـــــــانية»، وذلك حسب المتحدث يعود إلى 
غياب دراســـــــــة حقيقية وتكوين حقيقي لألساتذة 
الباحثين، كمـــــــــا تحدث الدكتور عـــــــــن المذكرة 
التي قدمها من أرســـــــــلت له مهمة التكوين في 
فرنســـــــــا، قال: «اطلعت على المذكرة الرسمية 
التي ُقدمت لوزارة التعليم العالي إذ تختلف تماما 
علـــــــــى ما طبق فيما بعـــــــــد»، ويضيف أن نظام 
أل أم دي يتكون من شـــــــــقين: أكاديمي ومهني، 
لكـــــــــن في الجزائر طبق فقط الشـــــــــق األكاديمي 
منه، في حيـــــــــن أن تطبيقه يتحقـــــــــق لما ُتمّول 
الجامعة الجزائريـــــــــة كل القطاعات االقتصادية 
بكـــــــــوادر جامعية، كما ذكر الدكتور عمار عبد 
الرحمان بأن الدولة انتهجت سياســـــــــة «شـــــــــراء 
الســـــــــلم االجتماعي» من خـــــــــالل منح الفرص 
لجميع الطلبة بالدخول إلى الماســـــــــتر، ومؤخرا 
قرار حق جميع الطلبة للمشـــــــــاركة في مسابقة 
الدكتوراه، قائال: «نحـــــــــن ننتظر كوارث أخرى 
ألن الماستر اليوم أضحى يوازي السنة األولى 
ليســـــــــانس بالمفهوم الكالســـــــــيكي»، كما اعتبر 
الدكتـــــــــور أن ظهور هذا النظـــــــــام في كندا دليل 
على فشـــــــــله باعتبار أن كندا ال تكّون الكفاءات 
بل تستقطبهم الستغاللهم كعدو للدول األخرى 

خاصة النامية منها.
وفيما يخص مسابقة الدكتوراه، اعتبر الدكتور 

عمار عبد الرحمان أن تنظيم وتأطير مســـــــــابقة 
الدكتوراه رهان كبير تواجهه الجامعة الجزائرية 
في ظـــــــــل الوضعية الصحيـــــــــة الصعبة خاصة 
بســـــــــبب نقص التكفل بالعمليـــــــــة الوقائية، إذ أن 
الكثير مـــــــــن الجامعات والكليات ال تتوفر على 
أدنى شروط الوقاية كمواد التعقيم وأجهزة قياس 
الحرارة، وفي هذا السياق ذكر الدكتور أن قرار 
المســـــــــابقة قد اتخذ من دون اشـــــــــراك األساتذة 
والخبراء، مشددا على ضرورة تطبيق الصرامة 
في العملية الوقائيـــــــــة داعيا إلى ضرورة وضع 
خلية مشـــــــــتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمـــــــــي ووزارة الصحـــــــــة والســـــــــكان واصالح 
المستشـــــــــفيات وكذا وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية، تحرص بصرامـــــــــة على مدى تطبيق 
التدابيـــــــــر الوقائية في األوســـــــــاط الجامعية، من 
جهة أخرى دعا المسؤولين إلى توفير الوسائل 
الوقائية على مســـــــــتوى كل الجامعات والكليات 

التي سُتنظم فيها مسابقة الدكتوراه. 
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ســـــــــريبلي،  فاتح  ذكر 
المنظمـــــــــة  رئيـــــــــس 
الطالبيـــــــــة الجزائريـــــــــة 
هيئتـــــــــه  أن  الحـــــــــرة، 
جديدة  لمقاربة  تؤسس 
الخدمات  إطـــــــــار  في 
على  تعتمد  الجامعية 
التوجـــــــــه نحـــــــــو الدعم 
للطالـــــــــب،  المباشـــــــــر 
مشيرا أن ميزانية قطاع 
التعليم العالي والبحث 

العلمي ضخمة إذ تنفـــــــــق جلها على الخدمات 
الجامعيـــــــــة من دون أن يســـــــــتفيد منها الطالب، 
موضحا أن هذا الدعم المباشـــــــــر للطالب يكون 
من خالل األمـــــــــوال االلكترونية، وذلك ضمانا 
الســـــــــتغالل الطالب لهذه األمـــــــــوال في مجال 
التعليم العالـــــــــي والبحث العلمي لتبقى حراكيتها 
داخل الوســـــــــط الجامعي، باإلضافة إلى سيولة 
مادية شـــــــــهرية يقتني بها الطالب مســـــــــتلزماته، 
وبهذا حسب المتحدث سيتم توفير 50 بالمائة 
من الميزانية الســـــــــابقة، كمـــــــــا اقترحت المنظمة 
اســـــــــتغالل االقامات الجامعية من قبل القطاع 
الخاص وذلك في المواسم السياحية عند انتهاء 
الموسم الجامعي مما يوفر بدوره أمواال إضافية 

للخزينة العمومية.
كما أشار إلى أن التعليم عن بعد في الجزائر ال 
يمكن أن يتحقق، إذ ليس جميع الطلبة يمتلكون 
أجهـــــــــزة الحاســـــــــوب والهواتف الذكيـــــــــة، إضافة 
إلـــــــــى ضعف تدفق األنترنـــــــــت، كما أضاف أن 
االتفاقية التي أبرمـــــــــت بين وزارة التعليم العالي 
والبحـــــــــث العلمي وكـــــــــذا وزارة االتصال ووزارة 
البريد لم تـــــــــأت بثمارها، داعيا في ذات الصدد 
إلى خلق تطبيقات جديدة تتماشـــــــــى مع ضعف 
تدفق األنترنيت في الجزائر وتتماشى كذلك مع 

التدريس الحضوري عن بعد.
@·Ó‹»n€a@ÒÖÏu@…œâ@ZÚv‹qÏi@Êbªä€a@Üj«@ábnç˛a
@¥��ézni@¸g@’��‘znÌ@¸@Ô��‡‹»€a@s��zj€a@ä��ÌÏ�mÎ

Òàmbç˛a@“Îä√
أعتبر عبد الرحمان بوثلجة، أستاذ باحث وناشط 
إعالمـــــــــي مهتم بقطاع التعليـــــــــم العالي والبحث 
العلمي، أن رفع جودة التعليم والتكوين وتطوير 

البحث العلمي أكبر تحد تواجهه الجزائر، إذ أن 
الجامعة الجزائريـــــــــة كونت العديد من أصحاب 
الشـــــــــهادات منذ االستقالل، لكن اقتصاد البالد 
اعتمد فقط على تصدير المحروقات، مما جعل 
الجامعة الجزائرية خارج إطار التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وفي هذا الصدد دعا األستاذ عبد 
الرحمان بوثلجة  إلى ضرورة االســـــــــتثمار في 
العنصر البشري وخاصة األستاذ الباحث الذي 
يعد محـــــــــور العملية التعليمية، وذلك من خالل 
تحســـــــــين ظروفهم برفع القدرة الشرائية وتوفير 
الســـــــــكن لهم، مما يضمن اســـــــــتقرارهم وتفرغهم 
التام للنهـــــــــوض بقطاع للتعليم والبحث العلمي، 
كما دعا في ذات الســـــــــياق إلى ضرورة تحسين 
حوكمة المؤسســـــــــات الجامعية وضمان الرقابة 
الصارمة على تســـــــــييرها، إضافة إلى االعتماد 
على المعرفة والتطور التكنولوجي للمضي قدما 
بالجامعة الجزائريـــــــــة، كما تحدث عن النقابات 
والهيئات التي تمثل األســـــــــاتذة ودورها في رفع 
انشـــــــــغاالتهم والدفاع عن مصالحهم بعيدا عن 

الذاتية والمصالح الخاصة.
في نفس السياق اعتبر األستاذ أن نجاح تقنية 
التحاضـــــــــر عن بعـــــــــد يقتضي توفر الوســـــــــائل 
التكنولوجيـــــــــة الالزمة للطالب واألســـــــــتاذ معا، 
كما ذكـــــــــر المتحدث أن ضعف تدفق األنترنت 
هو أكبر تحد وأهم عائق، وأشـــــــــار إلى ضرورة 
تكوين الطلبة واألســـــــــاتذة مقترحا إقامة شـــــــــراكة 
مع الشركات الكبرى العالمية المتخصصة في 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة، وتحدث 
في هذا الصدد عن المسابقة العالمية التكوينية 
التي قامت بها شركة «هواوي» لبعض الطلبة 
الجزائريين في تكنولوجيا المعلومات واالتصال، 

والذين تحصلوا على مراتب مشرفة.
وفيمـــــــــا يخص طبيعـــــــــة نظـــــــــام أل أم دي قال 
عبد الرحمان بوثلجة أنه تكوين يســـــــــمح بفتح 

فـــــــــي  تخصصـــــــــات 
تتناســـــــــب  الجامعات 
وذلك  الشغل،  وسوق 
وفق المنطقة الجغرافية 
بالمؤسســـــــــة  المحيطة 
وبالتالي  الجامعيـــــــــة، 
يصنع عالقة  ما  هذا 
المؤسسات  بين  قوية 
الجامعيـــــــــة والقطـــــــــاع 
ممـــــــــا  االقتصـــــــــادي 

يعطي دفعة قوية لالقتصاد الوطني، وحســـــــــبه 
أن نظام أل أم دي لم يحقق نجاحا بسبب عدم 
تغير الذهنيات لدى الطالب واألستاذ معا، حيث 
يوفر هذا النظام  للطالب حرية أكبر في التعلم 
والبحث من خالل مجهود شـــــــــخصي، إضافة 
إلـــــــــى أن التخصصات الجامعيـــــــــة المفتوحة لم 
تكن حسب الحاجات االقتصادية واالجتماعية 
للبالد وهذا حسب المتحدث ما أدى إلى بطالة 
أصحاب الشـــــــــهادات الجامعية وبدوره أدى إلى 

فشل هذا النظام.
واعتبر نفس المتحدث، أن الجامعات الجزائرية 
وفقـــــــــت في انطالق الموســـــــــم الجامعي الجديد، 
بعدما تعود الطالب واألستاذ على طريقة التعليم 
عن بعـــــــــد والتعليم الحضوري في ظل الظروف 
بعدما أصبحت طريقـــــــــة معتمدة  االســـــــــتثنائية 
قانونيا في الجامعة الجزائرية، كما أكد األستاذ 
عبـــــــــد الرحمان بوثلجـــــــــة أن التعليم االلكتروني 

مثله مثل التعليم الحضوري يقتصر على مدى 
تفاعل الطالب مع األســـــــــتاذ وذلك باســـــــــتعمال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة، إذ ال 
يقتصر فقط على وضـــــــــع الدعائم البيداغوجية 
على المنصات االلكترونيـــــــــة، من جهة أخرى 
ثمن مجهودات األســـــــــاتذة فـــــــــي وضع الدروس 
على الخط وجعلها في متناول الطبة وحسبه أن 
هذا يعد في حد ذاته انجازا جراء الظروف التي 

تمر بها الجزائر على غرار دول العالم.
@bÓˆbË„@Ö@‚c@fic@‚bƒ„@ıbÃ€g@Z?y@¥��éy@ábn��ç˛a
@bÓØâÜm@Èm¸˝nÅa@›ÌÜ»m@kØ@Âÿ€@Âÿæ@7À

األســـــــــتاذ  وأضـــــــــاف 
أستاذ  حني  حســـــــــين 
بكليـــــــــة علوم اإلعالم 
جامعة  واالتصـــــــــال، 
أن   ،3 الجزائـــــــــر 
نظـــــــــام أل أم دي أو 
مـــــــــا يعـــــــــرف بالنظام 
ثالث  على  المؤسس 
إجـــــــــازة،  شـــــــــهادات: 
والدكتوراه،  ماجستير 
اســـــــــتحداثه  تم  الذي 

عـــــــــام 2005م، ال يـــــــــزال محل جـــــــــدل ونقاش 
بسبب فشـــــــــله في الكثير من الحيثيات، خاصة 
فيما يتعلق بشق التوظيف بعد التخرج، وأرجع 
األستاذ الجامعي أن سبب فشل نظام أل أم دي 
يرجع بالدرجة األولى إلى ســـــــــوء تطبيقه وعدم 
تكييفه مع الواقع الجزائري، وغياب استشـــــــــراف 
حقيقـــــــــي لطبيعـــــــــة االقتصاد الوطني مســـــــــتدال 
فـــــــــي حديثه باإلهمال الكبير لطور الليســـــــــانس 
والماســـــــــتر، مشـــــــــيرا إلى أن ثالث سنوات غير 
كافيـــــــــة لتكوين الطلبـــــــــة الجامعيين، كما اعتبر 
األستاذ حســـــــــين حني أن عملية إلغاء نظام أل 
أم دي نهائيـــــــــا غير ممكن لكـــــــــن دعا في ذات 
الصدد إلى تصحيح وتعديل اختالالته تدريجيا، 
مضيفا أن هذا النظام كان مرفوضا في الجزائر 

منذ بداية تطبيقه خاصة بعد فشله فرنسا. 
@fib©@ø@Òàmb��ç˛a@ÂÌÏÿm@Âfl@Ü��i¸@ZÔmaÏm@Êb��‰y

@fibñm¸aÎ@‚˝«¸a@pbÓuÏ€Ï‰ÿm
جهتها  مـــــــــن  وذكرت 
حنان تواتي، أســـــــــتاذة 
العربية  اللغـــــــــة  بكلية 
واللغـــــــــات  وآدابهـــــــــا 
بجامعـــــــــة  الشـــــــــرقية، 
الجزائر 2، أن تطبيق 
وتكنولوجيات  الرقمنة 
واالتصال  االعـــــــــالم 
حضـــــــــاري  مطلـــــــــب 
ومعرفي  واقتصـــــــــادي 

غيـــــــــر أن الجزائر لم تصل بعد إلى المســـــــــتوى 
المطلـــــــــوب والمتعلـــــــــق بتدفـــــــــق اإلنترنت وهذا 
بالمقارنـــــــــة فقط مع جاراتها في الدول اإلفريقية، 
مشيرة إلى االنقطاعات المتكررة بسبب الكوابل 
المهترئة والمشـــــــــاكل التقنية الناتجة عن ســـــــــوء 
التحكـــــــــم في هذا المجـــــــــال، باإلضافة إلى عدم 
تكوين األساتذة الجامعيين في مجال تكنولوجيات 
االعالم واالتصال داعية إلى ضرورة االستعانة 
بالخبراء المحليين ومشـــــــــاركة األجانب لالقتداء 

بالتجارب الناجحة. 

@ıb����iÏ�€a@›���√@Ô��œ@Ú�����»�flb��¶a@pb���ÌÜ���§Î@áb����nç˛aÎ@k����€b�€a

@Ô‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a@ b�‘€@…Ìâá@›íœ@CÖ@‚c@ficD@‚bƒ„
@“b‰˜nça@Ü»i@Òàmbç˛aÎ@Új‹�€a@“Îä√@ÔÁ@—Ó◊@N%b»€a@fiÎÖ@âaäÀ@Û‹«@äˆaå¶a@bËi@ä∑@>€a@ÚÓˆb‰rnç¸a@“Îäƒ€a@›√@ø@2021O2020@Ô€bßa@Ô»flb¶a@·çÏΩa@÷˝�„aÎ@’ibé€a@ÔçaâÜ€a@·çÏΩa@ıbË„a@Ü»i
@—»ô@µg@ÖÏ»m@›Á@Ü»i@Â«@äôbzn€a@ÚÓ‰‘m@’Ój�m@‚Ü«@lbjçc@ÔÁ@bflÎ@_ÚÓ„Î6ÿ€¸a@pbñ‰Ωa@Û‹«@ÒâÏñfl@Éé‰i@êÎâÖ@…ôÎ@Û‹«@äñn‘Ì@Ü»i@Â«@·Ó‹»n€a@›ÁÎ@_Ú‰Áaä€a@ÚÓzñ€a@ÚÓ»ôÏ€a@‚bflc@Ô»flb¶a@·çÏΩa
@_ÈœaÜÁc@’‘∞@%@aábΩÎ@Ö@‚c@fic@ÔπÖb◊˛a@‚bƒ‰€a@Ú»Ójü@ÔÁ@bflÎ@_fib1a@aàÁ@ø@Òàmbç˛a@ÂÌÏÿm@—»ô@µg@ÖÏ»Ì@kjé€a@‚c@LÚj‹�€a@…Ó∫@Ü‰«@ÚÓ◊à€a@ÒåËu˛aÎ@kÓçaÏßa@7œÏm@‚Ü«@µg@‚c@oÓ„6„˛a@’œÜm
@ÔÁ@_Új‹�€a@¥i@Üé¶a@Ü«bjn€a@Êb‡ô@…fl@›ˆb:a@ÖÜ»€a@aàÁ@fibj‘nçaÎ@Ú‘ibéΩa@7üdm@Û‹«@ÒâÖb”@ÚÌäˆaå¶a@Ú»flb¶a@›Á@LÍaâÏn◊Ü€a@Ú‘ibéfl@ø@6çbΩa@Û‹«@¥‹ñznΩa@Új‹�€a@…Ó∫@Ú◊âbífl@’y@âaä”@Ü»iÎ
@Lfibñm¸aÎ@‚˝«¸a@‚Ï‹«@ÚÓ‹ÿi@ábnçc@?y@¥éy@ábnç˛a@L3@äˆaå¶a@Ú»flb†@äôb™@ábnçc@Êbªä€a@Üj«@âb‡«@âÏn◊Ü€a@Âfl@›◊@bË‰«@lbuc@NÔ‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a@ b�”@fiÏy@Ää��m@ÙäÅcÎ@Ú‹˜çc

@NÔ‹jÌäç@|mbœ@Òäßa@ÚÌäˆaå¶a@ÚÓi˝�€a@Ú‡ƒ‰Ωa@èÓˆâ@k„bu@µg@Ô‡‹»€a@szj€aÎ@Ô€b»€a@·Ó‹»n€a@ b�‘i@·nËfl@Ôfl˝«g@¡ëb„Î@sybi@ábnçc@Úv‹qÏi@Êbªä€a@Üj«Î
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@ÍaâÏn◊Ö@k€bü@M@âb‡íi@¥‡Ó€a

امتدتَ  التغيُّرات التي طرأت على واقع األسرة 
والمؤامرات  والعولمة  التحديث  بفعل  الغربية، 
ضد اإلنسانية إلى األسرة المسلمة، مما أدى 
من  هذا  والوظيفة  الدور  في  مشكالت  إلى 
الناحية الداخلية، وتغيير النظرة للمرأة وقيمتها 
إلى  باإلضافة  اإلعالم  خالل  من  األسرة  في 
تراجع دور القيم الحافظة لألسرة من الناحية 

الخارجية. 
- فما هي أهم المشكالت التي حدثت لألسرة 

المسلمة بسبب التحديث والعولمة؟
- كيف يمكن للنظرية اإلسالمية تحقيق جودة 

الحياة األسرية؟ 
فلو قرأنا البشرية منذ البداية لرأينا أن السيطرة 
تنبثق  اإلنساني  السلوك  على  االجتماعية 
ال  فالمجتمع  األسرة،  من  األحيان  أغلب  في 
للسلوك  مؤسسة  وجود  دون  يحيا  أن  يستطيع 
اإلنساني، وهذه السيطرة هي التي ولدت العرف 
العقالني الخاص بالسلوك الجنسي المتفق عليه 
اجتماعيا، ولوال الحقوق والواجبات التي وضعت 
على األفراد أو لهم ضمن المجموع، لما تحقق 
كان  بل  االجتماعي.  والنظام  المجتمع  وجود 
دون  بإنفراد  تعيش  حية  كائنات  مجرد  األفراد 

نشاط اجتماعي ملحوظ.
وعلى الصعيد التاريخي فإن للزواج واألسرة دورا 
االجتماعي،  السلوك  على  السيطرة  في  حيويا 
رسالة  عبر  اإلنسانية  المجتمعات  طورت  فقد 
التفاعلية  العالقات  االجتماعية  والفلسفة  الدين 
من  القاصرين  رعاية  ومسؤولية  الزواج،  في 
والحقوق  الملكية،  وانتقال  والعجزة،  األطفال 
العلوم  وانتقال  االجتماعية،  والمنزلة  المدنية، 

المتراكمة من جيل آلخر. 
من  لكثير  القدم  منذ  األسرة  خضعت  ولقد 
وعلم  األنثروبولوجيا  علماء  قبل  من  الدراسات 
االجتماع وعلم النفس وغيرهم، وكانت دراساتهم 
بمثابة قوانين صنعها الفرد ولذلك فهي تختلف 
الخالق  الذي شرعه  التشريع  القوانين عن  هذه 
تتناسب مع كفاءة  القانون  عز وجل، ألن قوة 
للمتطلبات في زمان ومكان محدد  فهم األفراد 
باعتبار صدوره  محكم  اإللهي  التشريع  أن  إال 

من جهة إلهية منزهة عن الخطأ والتقصير.
أوال: باعتبار أنه لم يحدد بزمان ومكان محدد. 
القانون  أن  الفقهاء  عند  به  المسلم  ومن  ثانيا: 
أو التشريع ال يمكن ضمان نجاحه ما لم ينزل 
متكامل  نظام  مع  االجتماعية  الساحة  إلى 

للعقوبات. 

إن الفرق بين التشريع اإلسالمي الخاص باألسرة 
وبين القانون الغربي الخاص بها يتمثل في أن 
القوانين المعاصرة التي وضعها اإلنسان ما هي 
إال أحكام مثالية ال تتطابق مع الواقع المتغير 
في أغلب األحيان، على عكس أحكام الشريعة 
التي أخذت الطبيعة البشرية بقطبيها ووضعت 
الطبيعة  أمواج  كل  مع  تتناغم  التي  القوانين 
الخاصة  القوانين والنظريات  اإلنسانية، وأغلب 
باألسرة والمعمول بها اليوم في الغرب مستمدة 
وغيرهما  واألمريكية  الفرنسية  الثورة  أفكار  من 
ويصعب تطبيق غيرها على الوضع االجتماعي 
المعاصر، وعلى األسرة المسلمة التي لها قيمها 

وثقافتها الخاصة بها. 
األسر  تواجه  التي  المشكالت  من  كثيرا  وٕان 
تم  التي  الكيفية  إلى  جذورها  ترجع  المسلمة 
بها تكوين األسرة وكيفية اختيار الزوج لزوجته 

أنها  وأهمية هذا االختيار وأهدافه تعرف على 
التي  والخارجي  الداخلي  االختالف  من  حالة 
تترتب على حاجة غير مشبعة عند الفرد عضو 
األسرة، أو مجموعة األفراد بحيث يترتب عليها 
يعبر  أنماط سلوكية  أو مجموعة  نمط سلوكي 
عنها الفرد أو الجماعة المتعاملين معه بكيفية 

تتنافى مع األهداف المجتمعية وال تسايره. 
األسرة  منها  تعاني  التي  المشكالت  أهم  ولعل 

المسلمة المعاصرة تتمثل في:
- تعارض األنماط السلوكية بين الزوجين حول 
أساليب التنشئة االجتماعية تجاه األطفال وطرق 

اتخاذ القرارات ومعاملة اآلخرين. 
والتقاليد  والعادات  والقيم  الصفات  اختالف   -
بين الزوجين بما يؤدي إلى نشأة الخالف وتفكك 

وانحالل األسرة. 
- انخفاض مشاعر الود والسعادة والتعاون بين 
بينهم  التعاون  روح  انخفاض  وكذلك  الزوجين 

بعد الزواج مما يؤدي إلى فشل الزواج. 
األسرية  المشكالت  وهناك تصنيف آخر ألهم 

تتمثل في:
ترجع  التي  والنفسية  االنفعالية  المشكالت   -
من  لكل  والعصبية  المزاجية  الحالة  الختالف 
واآلخر  هادئا  أحدهما  يكون  كأن  الزوجين 

عصبيا. 
الختالف  ترجع  والتي  الثقافية  المشكالت   -
العادات واالتجاهات نتيجة اختالف نشأة وتربية 

كل منهما. 
- مشكالت األدوار االجتماعية وهي تنجم عن 
لكل  المتوقع  والدور  الممارس  بين  االختالفات 
فرد داخل األسرة تجاه اآلخرين، كما أن تعدد 
في  االختالف  إلى  يؤدي  وتصارعها  األدوار 
المرأة  أدوار  تعدد  مثل  تماسكها،  وعدم  األسرة 

التي نؤديها. 
يؤدي  فقد  االقتصادية  المشكالت   -
نقص الموارد المادية إلى ظهور العديد 
من السلوك الغير سوي في األسرة مثل 
هناك مشاكل  كما  الشجار واالعتداء، 
كسوء  المادي  الجانب  بسبب  أخرى 

التوافق العاطفي، الغيرة...الخ.
والممثلة  االجتماعية  المشكالت   -
الزوجين  بين  العالقة  سوء  في  أساسا 

واألقارب ومشكالت األم العاملة. 
المرض  مثل  الصحية:  المشكالت   -

المزمن، العاهات، العقم،...
وهناك من يقسم المشكالت األسرية إلى أسباب 
فردية وأخرى اجتماعية، والذي يهمنا في كل هذا 
المجتمع  منها  يعاني  التي  األسرية  المشكالت 

المسلم المعاصر، والمتمثل في:
األسرة،  داخل  الزوجين  بين  الحوار  غياب   -
للتنشئة  يرجع  وذلك  واألبناء  الوالدين  بين  أو 
عامة  على  ينطبق  ال  ولكن  االجتماعية، 
األسر الجزائرية. ألننا نجد أن األسر الملتزمة 
والمتفهمة لمعاني الدين اإلسالمي يكون أفرادها 
في الغالب أكثر تواصال ويسود الحوار بينهم. 

وتحميل  مسؤولياتهم  من  األزواج  تملص   -
الزوجة فوق طاقتها مما يثير كثيرا من المشاكل 
في األسرة. وهذا المشكل لم يظهر من فراغ بل 

له أسبابه القانونية والواقعية.
الزوجية  والخيانة  الزوجات  ضرب   -

وغيرهما....
في  الممثل  المادي  بشقيه  األسري  التفكك   -

حاالت  يعرف  الذي  الطالق 
األخيرة  السنوات  في  كثيرة 
من  بسبب  األب  وغياب 
الهجرة  أو  األسباب كالسجن 
الثاني  والشق  المرض.  أو 
العاطفي  التفكك  في  الممثل 

داخل األسرة الجزائرية. 
األسرية  الروابط  ضعف   -
بسبب  األسري  واالنتماء 
تراجع سلطة الوالدين وخاصة 
األب في السيطرة على ضبط 
منهم  والشباب  األبناء  سلوك 
على وجه الخصوص، بسبب 
انشغالهم بالعمل والسعي وراء 
الكسب وتوفير الحياة الكريمة ألبنائهم من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن ضعف التماسك والتواصل 
األبناء  يقضي  حيث  األبناء.  بين  األسري 
الساعات الطوال في متابعة برامج القنوات أو 
التواصل االجتماعي وتصفح  االنشغال بمواقع 

مواقع االنترنت.
 - تراجع دور األسرة في التنشئة االجتماعية 
لصالح اإلعالم والتقنيات الحديثة مما أدى إلى 
وميل  االجتماعي  التفاعل  معدالت  انحسار 
انشغالهم  بسبب  واالنطواء  العزلة  إلى  األبناء 

بهذه التقنيات. 
- شيوع النزعة المادية والنفعية لدى أفراد األسرة 
الواحدة وخاصة األسرة الكبيرة والتي تعرف في 
الوقت الراهن الكثير من النزاعات والصراعات 
في  الجامحة  الرغبة  وسيادة  اإلرث.  حول 
االستكثار من المال مما دمر العالقات األسرية 
العاطفي  والتقارب  المودة  روح  معها  وغّيب 
والتحاسد  التنافس  روح  محلها  وجل  والتعاون 

والتباغض والتنافر. 
األسرة من  في  وقيمتها  للمرأة  النظرة  تغيير   -
خالل اإلعالم. فبدعوى الحرية أصبحت المرأة 
قيمتها  وتحددت  الجسد،  لبيولوجيا  خاضعة 
بدرجة إثارتها وٕاظهار مفاتنها، وبما تلبسه وما 
تملك من عالقات متحررة مع الجنس اآلخر، 
طرف  من  متعمد  تهميش  كله  ذلك  رافق  وقد 
المثقفة،  األم،  المرأة  لصورة  اإلعالم  وسائل 

العاملة، المنتجة، المربية، المناضلة. 
- تراجع دور القيم الحافظة لألسرة وأصبح أساس 
المكسب  يجعل  مما  سطحية  بطريقة  االختيار 
المادية يتصدر أسس االختيار الزواجي، وذلك 
الزوجية سلبا، وال شك  العالقات  ينعكس على 
أن الشريعة اإلسالمية أولت األسرة عناية فائقة 
إلدراكها أهمية الدور الذي ينبغي أن تلعبه هذه 
المؤسسة على الساحة االجتماعية، بخصوص 
حفظ السلوك، وحماية األفراد وتربيتهم وٕاشباع 
حاجتهم العاطفية، وتنميتهم وٕادماجهم اجتماعيا، 
وينطوي البناء التحتي للنظرية اإلسالمية على 

تحديد دور الرجل والمرأة في األسرة. 
ليس  اإلنسان  بأن  تؤمن  اإلسالمية  فالنظرية 
حيوانا اجتماعيا كما يزعم اآلخرون، بل تعتبره 
كائنا كريما، رفعه اهللا عز وجل، بالقلم والعقل 
االستخالف  قابلية  ومنحه  والتفكير،  واإلدراك 
والوظائف  العالقات  فاختلفت  األرض.  في 
االجتماعية بينه وبين األفراد، كما ونوعا، عن 
العالقات الجمعية التي تجمع القطيع الواحد من 
الحيوانات، فالنظام االجتماعي اإلنساني ينظم 
األسرة،  والمرأة عن طريق  الرجل  بين  العالقة 
خدمة  االجتماعية  المؤسسات  أهم  تعتبر  التي 

لإلنسان. 
فاإلسالم ينظر لألسرة باعتبارها محطة استقرار 
ممتلكات  خاللها  من  تنتقل  متحرك،  لعالم 
ومحطة  الالحق،  الجيل  إلى  السابق  الجيل 
فحص وتثبيت أنساب األفراد عن طريق إعالن 
المحرمات النسبية والسببية الناتجة عن الزواج، 
األفراد  حماية  ومركز  بآبائهم،  األوالد  وٕالحاق 
بتقديم شتى الخدمات اإلنسانية لهم بخصوص 
الملجأ والمطعم والدفء والحنان، ويعكس ذلك 
حث اإلسالم على وجوب اإلنفاق على األصول 

والفروع، ووجوب اإلنفاق على الزوجة. 


ÚÌäç˛a@ÒbÓßa@ÒÖÏu@’Ó‘§@ø@ÚÓfl˝ç�a@ÚÌäƒ‰€a كما أشـــــــــارت إلى أن الدخـــــــــول الجامعي لهذه 
السنة الجديدة يعد تحديا واختبارا حقيقيا لقطاع 
التعليم العالي والبحث العلمي في مدى مالئمة 
استراتيجياتها مع ما يفرضه الواقع من متطلبات 
العصـــــــــر في ظل التحديات ومدى اســـــــــتيعابها 
لألزمات الطارئة والمشـــــــــاكل المستحدثة، وكذا 
مدى اســـــــــتثمار المعارف وتسخير اإلمكانيات 

البشرية واللوجستيكية للتحكم على األوضاع.
وحول نظام أل أم دي تضيف األســـــــــتاذة حنان 
تواتـــــــــي، نتج عنه ضعـــــــــف التكويـــــــــن وتراجع 
المســـــــــتوى األكاديمي مع تراكم عـــــــــدد الدكاترة 
البطالين والذي يتجاوز عددهم 13 ألف حامل 
لهذه الشـــــــــهادة من دون حصوله على وظيفة، 
وأكدت المتحدثة في هذا الصدد أن االستمرار 
في تطبيق هذا النظام فـــــــــي الجامعة الجزائرية 
سيؤدي إلى عواقب وخيمة وأن العناية بمضامين 
التعليم وتطوير استراتيجياته هي المعيار الوحيد 

لتقدم الدول.
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كمـــــــــا أكد مـــــــــن جهته 
الدكتـــــــــور عبد المجيد 
أســـــــــتاذ  خطـــــــــوري، 
بجامعـــــــــة  محاضـــــــــر 
غرداية، منسق ورئيس 
الوطنـــــــــي  المجلـــــــــس 
ألساتذة التعليم العالي 
غردايـــــــــة،  بجامعـــــــــة 
على ضـــــــــرورة تدعيم 
الجامعـــــــــة الجزائريـــــــــة 

بوســـــــــائل بيداغوجية وعلمية بشرية حديثة، من 
أجل ضبـــــــــط العالقة بين الجامعـــــــــة ومحيطها 
االقتصـــــــــادي واالجتماعي، إضافة إلى ضرورة 
ضبط المقاييس التي يمكن تدريسها من خالل 
هـــــــــذا النظام لتوافق نظام التشـــــــــغيل والتوظيف 
الـــــــــذي بدوره يســـــــــمح بإيجاد تلـــــــــك العالقة بين 

المجتمع والطالب.
أما عن األســـــــــباب التي تعرقل تقنية التحاضر 
عن بعد، حســـــــــب الدكتور يمكن تقســـــــــيمها إلى 
سببين رئيسيين األولى: األسباب التقنية والتي 
تتمثل أساسا في ضعف البنية التحتية الخاصة 
باإلنترنـــــــــت إضافة إلى الوســـــــــائل التقنية التي 
تسمح بتقديم النظام التعليمي عن بعد، وثانيا: 
األســـــــــباب البشـــــــــرية إذ تختلف تماما من أستاذ 
ألستاذ ومن طالب آلخر، مضيفا أنه البد من 
وزارة التعليم العالـــــــــي والبحث العلمي أن تعزز 

أداء التكوين الرقمي.
كمـــــــــا تحدث الدكتور عبـــــــــد المجيد خطوي عن 
أهـــــــــم ما جاء في القرار الوزاري رقم 55 المؤرخ 
فـــــــــي 21 جانفـــــــــي 2021م، والمتعلق  بتحديد 
األحكام االســـــــــتثنائية وانتقـــــــــال الطلبة في هذا 
2020م/2021م،   الجديد  الجامعي  الموســـــــــم 
والـــــــــذي ينص بعـــــــــدم إلزامية  حضـــــــــور الطلبة 
للمحاضرات أو الحصص التطبيقية، مع تعزيز 
نظام التعليم عـــــــــن بعد والذي أصبح معترفا به 
قانونيا وتنظيميا، كما يمكن للطالب االســـــــــتفادة 
من العطلة األكاديمية  االستثنائية بسبب التعب 
أو المرض أو لمختلف الحاالت النفســـــــــية التي 
يقـــــــــع فيها الطالب، أما فيما يخص عملية تقييم 
الطلبـــــــــة بموجب هذا القـــــــــرار، يضيف الدكتور 
أنه يمكن أن يكون التقييم بحضور الطلبة، أو 
يكـــــــــون التقييم عن بعـــــــــد أو من خالل األعمال 
المنجزة التي كلفوا بهـــــــــا،  كما حدد هذا القرار 
آليات انتقال الطلبة، إذ يتم انتقال طلبة الســـــــــنة 
األولى ليســـــــــانس إلى الســـــــــنة الثانية ليســـــــــانس 
بمجموع يقدر بـ 30 رصيدا، ويتم االنتقال من 
السنة الثانية ليسانس إلى السنة الثالثة بمجموع 
يقدر بــــــــــ 90 رصيدا، فيما ينتقل طلبة الســـــــــنة 
األولى ماستر إلى السنة الثانية ماستر بمجموع 
يقـــــــــدر بـ 45 رصيدا، وذلـــــــــك دون األخذ بعين 
االعتبار المواد األساســـــــــية المتبقية، كما يسمح 
هذا القرار بالتعويض بيـــــــــن الوحدات التعليمية 

بالنسبة لطلبة السنة األولى ماستر.

09@ò@Ú���‡��n��m
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محطة  اإلسالم  تصور  في  األسرة  كانت  وٕاذا 
لشحن الطاقات العملية وقاعدة لتنشيط اإلنتاج 
االجتماعي، فإنها في نفس الوقت مركز إلشباع 
والعطف  والحنان  كالحب  العاطفية  الحاجات 
والرحمة، ومكان لتهذيب السلوك الجنسي ومدرسة 
لتعلم المعارف األساسية قبل االندماج في العالم 
االجتماعي، كاللغة واألعراف والعادات والتقاليد 
والقيم األخالقية، فاألسرة في اإلسالم تساهم في 
إيجاد الفرد االجتماعي الصالح للعمل واإلنتاج 

والمساهمة في بناء النظام االجتماعي. 
وال يقتصر اهتمام اإلسالم على مستوى األسرة 
منذ  خاصة  أهمية  للمرأة  أعطى  بل  بالرجل، 
تشترط  أن  مثال  فتستطيع  األسرة،  نشأة  بداية 
وعلى  زواجها،  عقد  في  جائزة  شرعية  شروطا 

الزوج وجوب الوفاء. 
وأوجب في صيغة العقد اإليجاب منها والقبول 
أو  العقد  فسخ  خيار  اإلسالم  لها  وأحل  منه، 
العقلية،  العيوب الموجبة والعيوب  إمضائه في 
شك  وال  مالية،  حقوق  لها  وفرض  والتدليس. 
بوادر  أول  يعتبر  المفروض  المالي  المهر  أن 
للزوجة  واالستثماري  االقتصادي  االستقالل 
ثبوت  مع  النفقة  لها  وأوجب  حياتها،  خالل 

الزوجة  فإن  اإلرث،  وفي  والتمكين،  الطاعة 
من  مرتبة  كل  وفي  المراتب،  جميع  مع  ترث 
مراتب اإلرث، وتتغير السهام المفروضة بالنسبة 
االجتماعية  لمصالحهم  حفظا  واإلناث  للذكور 
واالقتصادية، فهذه المسالك المنبثقة من اإلسالم 
تؤدي بالمرأة إلى الطريق المتميز عرفا وشرعا 

ومكانة اجتماعية. 
وال شك أن نظرة اإلسالم الرحيمة اتجاه العالقة 
المشاكل  بإصالح  وربطهما  والمرأة  الرجل  بين 
االجتماعية. تضع اإلسالم على قمة المؤسسات 
التي  األمراض  لمعالجة  الهادفة  العالجية 
يكون  فلكي  البشرية،  الغريزية  الدوافع  تنشأها 
أمراضه  عالج  على  قادرا  االجتماعي  النظام 
االجتماعية، البد أن يطرح أشكاال مختلفة من 
المتنوعة.  األفراد  مشاكل  تالءم  بحيث  الزواج 
وعلى ضوء ذلك فقد أجاز اإلسالم الزواج الدائم 
بالواحدة، وتعدد الزوجات ومكل اليمين، واعتبر 
األفراد  على  أوجب  وظلما  تعديا  ذلك  وراء  ما 
المتعدد  السلوك  هذا  إباحة  أن  دفعه، وال ريب 
االجتماعية  المشاكل  معالجة  منه  الهدف  كان 
واالنقطاع،  والحرمان،  الوحدة،  تتركها  التي 
وانفتاح الشهوات وغيرهم. وحدد لكل ذلك نطاقا 

في غاية الدقة والتنظيم. 
فكرة  اإلسالم  أقرها  التي  الزوجات  تعدد  وفكرة 

استثنائية، وليست أصال في التزويج اإلنساني، 
تشارك  واحدة  بزوجة  يكتفون  األفراد  فأغلب 
ومهامها،  البيت  وشؤون  العاطفية  بالشؤون 
أما في األزمات  أكتافها،  فتنهض األسرة على 
اإلنسانية، وتغلب عدد النساء على الرجال، فإن 
تعدد يصبح نظاما يصب المرأة المحرومة أكثر 
علمنا  ما  إذا  خصوصا  الرجل،  لمصلحة  منه 
الحقوقية  العدالة  يستوجب  الزوجات  تعدد  أن 

واالجتماعية بينهن من قبل الزوج. 
تجاه  األفراد  والء  اإلسالمية  النظرية  وتعتبر 
من  عامل  أهم  الواحدة  األسرة  في  بعضهم 
عوامل تماسك األسرة، وال شك أن أحد مناشئ 
الوالء الشرعي هو التكافل المالكي الذي أمر به 
اإلسالم. من إنفاق الولي على األصول والفروع 
والزوجة واألصل في ذلك أن يكون لألسرة ولي 
أفرادها،  مصلحة  ويرعى  المالية  شؤونها  يدير 
ولنا في اإلسالم أن المولود يلحق بالزوج حتى 
في  األول  اليوم  من  األسري  الوالء  فكرة  تنشأ 
شكل  إال  والحضانة  الرضاع  أن  كما  الوالدة، 
من أشكال الوالء األسري، وعليه فاإلسالم رب 
األفراد على حب بعضهم البعض والتفاني في 
مساعدة أحدهم لآلخر تجعلهم كتلة واحدة أمام 

الهزات االجتماعية واالقتصادية. 

االجتماعية  اإلسالمية  النظرية  فإن  وباإلجمال 
آمنت بقوة وأهمية الفرد في األسرة باعتباره إنسانا 
شرفه الخالق عز وجل، ولوال األحكام الشرعية 
ال  الواحدة  األسرة  في  األفراد  بحقوق  المتعلقة 
اآلصرة  وانحلت  االجتماعي  النظام  عقد  تفرط 
البعض  التي ربطت األفراد ببعضهم  اإلنسانية 

على مر العصور. 
ثبات  في  ضرورية  المالية  النفقة  كانت  ولما 
كان  االجتماعي،  النظام  في  األسرة  واستقرار 
ألنه  اإلنفاق  مسؤولية  تحمل  من  للزوج  البد 
البيت،  خارج  العمل  عن  شرعا  المسئول  هو 
الزوجة  على  اإلنفاق  من  شرعا  المسئول  وهو 
وال  للقرابة،  واألبوين  األوالد  وعلى  للمعاوضة 
المالي يساهم في استقرار  النظام  شك أن هذا 
شخصيات األطفال، ويساعد على كفاية األجداد 
على الصعيد المالي واالجتماعي ويساعد على 
كرس  فقد  أيضا،  األمومة  دور  على  التأكيد 
النظام اإلسالمي وجوب النفقة على الزوجة ولو 
كانت على درجة من الثراء والغنى. وأوكل الشرع 
االجتماعي  العرف  الشرعية على  النفقة  تحديد 
مع مراعاة الدخل المادي للزوج، وحددت النفقة 
بسد الحاجات األساسية. ويمكن من أجل فهم 
األبعاد الحقيقية لألسرة في المجتمع اإلسالمي. 
تحديد أهم خصائص هذا النظام األسري وهي 

كما يلي:
المجتمع  في  لألسرة  المالي  الضمان  إقرار   -
اإلسالمي، فتصب مسؤولية الزوج على إعالة 
الشريعة  أوجبت  حيث  وأبنائه،  ووالديه  زوجته 
نفقة الزوجة الدائمة على زوجها ولو كانت ثرية، 
وجعلت المسؤولية مشتركة بينهما، فعليه النفقة 
وعليها الطاعة والتمكين، واألصل في النفقة هو 

تلبية االحتياجات األساسية. 
- الضمان المالي للزوجة المتمثل في الصداق، 
وهو الذي شرعه اإلسالم لمصلحتها واعتبره حقا 

من حقوقها المالية. 
- يجب أن يكون هذا المهر نقدا أو عقارا أو 
االجتماعي  العرف  في  معتبرة  قيمة  لها  منفعة 

واالقتصادي. 
- إن الشروط الشرعية التي يشترطها الزوج أو 
الزوجة ضمن العقد، في النظام اإلسالمي تثبت 
خيار الفسخ مع تخلف أي شرط من الشروط. 

ال  اإلسالم  في  والصداق  الزواج  عقد  إن   -
يقصد منه المعاوضة التي البد فيها من العلم 
والبيع  التجارية  المعامالت  ففي  للغرر،  الرافع 

والشراء يجوز للفرد فحص المادة المراد شرائها 
بأغلب األوجه المتعارف عليها اجتماعيا، حتى 
تكتمل قناعة ذلك الفرد بالشراء، إال أن اإلسالم 
عندما أرجع للمرأة حقوقها حّرم ذلك في الزواج، 
ألن ذلك العلم الرافع للغرر يهين المرأة ويضع 
المجتمع أمام اضطراب أخالقي خطير، ولكنه 
الموجبة  العيوب  حدود  نّظم  الوقت  نفس  في 

لخيار الفسخ والخيار بالتدليس. 
- أحكام اإلرث في النظرية اإلسالمية، تعكس 
اهتمام اإلسالم بالجانب االجتماعي وأن النظام 
غاية  في  قضيتين  يضمن  اإلرث  في  الدقيق 
حرمة  األول  االجتماعي:  النظام  في  األهمية 
أن  بمعنى  المتعاقبة،  األجيال  في  المال  كنز 
الجيل  يبذلها  التي  والفكرية  العضلية  الجهود 
الجيل  خدمة  في  تصب  وأن  البد  السابق 
الالحق، اختيارا أو إجبارا، ألن المال المتروك 
الورثة عن  المستحقين من  البد أن يوزع على 
المراتب  أن  ثانيا:  واإلرث.  الوصية  طريق 
الثالثة في اإلرث والزوجية تحقق قدرا عظيما 
توزيع  في  األفراد  بين  االجتماعية  العدالة  من 

الشركة المالية. 
- إن فكرة تعدد الزوجات التي شرعها اإلسالم، 
المتعدد،  الزواج  للنظام االجتماعي من  أفضل 
عريق  في  االجتماعية  مساوئه  الحظنا  الذي 
األطفال  تشرد  من  يتبعه  وما  المطلقة  العوائل 

وتحطيم. 
الفكرة  نفسيتهم والزج بهم في االنحراف، ولكن 
من التعدد هو استثنائي ال أصل، باعتبارها حال 

لمشاكل اجتماعية قد تقع. 
إليها  فقد نظر  العالقات األسرية  ناحية  أما   -

اإلسالم نظرة إيجابية وسعى المنظور اإلسالمي 
لحل النزاعات داخل األسرة وتذويب الخالفات، 
مترابطة  مجتمعية  وحدة  إقامة  على  والعمل 
وثيقة  عالقة  والزوجة  الزوج  فعالقة  ومؤثرة، 
أو  المادية  المصالح  والرحمة ال  المودة  قوامها 
عالقة  واألبناء  اآلباء  عالقة  واعتبرت  شراكة، 
عطاء متبادل قائم على البر والرحمة، فالوالدين 
كاملة.  رعاية  ورعايتهم  األبناء  بتربية  يقومان 
كبرهم  وفي  حياتهم  في  آباءهم  يبرون  واألبناء 
وعلى مستوى العالقة بين األوالد أمر اإلسالم 
والعطاء حتى  التربية  في  بينهم  العدل  بمراعاة 
بحسن  وأمر  بينهم  واألحقاد  الخالفات  تذوب 
عالقة األخ ألخيه وأمر أن يربط بينهما رباط 

اإليمان مع رباط القرين والرحيم. 
- تعد تنشئة األبناء من المنظور اإلسالمي من 
األمور التي تجعل األسرة ذات أهمية كبيرة، فلها 
دور كبير في رعاية األبناء واالهتمام بهم. فهم 
أمانة وجب حفظها  المنظور اإلسالمي  حسب 
مسؤولية  وهي  أداؤها  وجب  حقوقها  وحفظ 
سيحاسبون عليها. أولى اإلسالم العناية لألوالد 

اختيار  بحسن  يبدأ  الحياة  إلى  مجيئهم  قبل 
الزوجين إلى أن سن الرشد لدى الذكر الزواج 

لدى األنثى. 
المنظور  في  االجتماعي  الضبط  يعتبر   -
اإلسالمي إدراك لإلنسان أنه لم يخلق في هذه 
الحياة عبثا، وٕانما جاء للقيام بمهمة تتمثل في 
العبادة الخالصة هللا وخالفة األرض وعمارتها، 
بالضوابط  اإلنسان  يلتزم  أن  يقتضي  وهذا 
ولمجتمعه  له  تضمن  والتي  للسلوك  المحددة 
واالستقرار  األمن  لهم  وتحقق  والسعادة،  الجير 

وتقيهم من االنحراف والفوضى. 
بدءا  اإلسالم  في  االجتماعي  الضبط  ويندرج 
في  المسلم  تلقاه  الذي  الذاتي  االنضباط  من 
األسرة من خالل تنشئته والذي يقوم على مراقبة 
للنظام  الفرد  تصرفاته وحسن سلوكه. وخضوع 
أوامره  عليه  يفرض  انتمائه  بمجرد  اإلسالمي 
واجتناب نواهيه في السر والعلن ليس خوفا من 
السلطة وال نفاقا للمجتمع، وهذا ما يزيد انتمائه 
الضبط االجتماعي في  أما مصادر  للجماعة. 
الكريم  القرآن  من  تنطلق  اإلسالمي  المنظور 
كأول مصدر ثم السنة الشريفة ثم العرف والعادة، 
وقرر اإلسالم من خالل التنشئة االجتماعية ونقل 
األبناء ثالثة ضوابط  إلى  اآلباء  الموروث من 
اجتماعية تشكل منهجا متكامال للحياة، فهناك 
ضابط ذاتي مصدره داخل النفس اإلنسانية، أما 
مصدره  اجتماعي  ضابط  فهو  الثاني  الضابط 
المجتمع حدد نوع السلوك المقبول والمرفوض، 
والضابط الثالث هو السلطة حتى تتولى تطبيق 
عالقة  الضوابط  هذه  بين  والعالقة  العقوبات 

تكاملية. 
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 بشـــــــــير خلـــــــــف من مواليـــــــــد 28 جوان 
1941 م بقمار بوالية الوادي، بالجنوب الشرقي 
الجزائري.. نشأُت في ُأسرة فالحية كسائر سكان 
ها،  المنطقة، والحرب العالميـــــــــة الثانية في َأوجِّ
حيث الثالوث الخطـــــــــر الذي فتك بالجميع، من 
فقٍر مدقٍع، وأمراٍض وجْهٍل، وتســـــــــلِّط اســـــــــتدمار 
.. رفض والدي إدخالي المدرسة الفرنسية  وحشيٍّ

حينذاك.
_aábΩ

 خشية فرنستي روًحا وفكرًا.
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 بشير خلف بن بلقاسم ينحدر من عائلة 
فالحية بسيطة، ما كانت تـملك نخيال، وال تجارة. 
نشأ في هذه الظروف البئيسة، حيث كان الوالد 
يعمل تارات عند ُمّالك النخيل، تلقيحا للنخل في 
موسم الربيع، أو رْفًعا وحْمًال للرمال على الظهر 
فـــــــــي ُقفٍف مصنوعة من جريـــــــــد الّنْخل مْن قاع 
غوِط الّنخيل ُصعوًدا إلى قمة كثيب الّرْمل كغيره 
من الُـمْعدمين أمثاله اْلُكـّثُر.. اْلغـْوط شبيه بالهرم 
المقلوب، مقابل ثـَمٍن زهيٍد، أو مقابل عّدة أرباع 
من القمح، أو الشـــــــــعير.. كما كان الوالد رحمه 
اهللا فالحـــــــــا عاديا في أرض صغيرة المســـــــــاحة، 
خّصصها لزراعة الّدّخـــــــــان «التبغ» كغيره مثل 

أغلب سكان قمار.
@kÓmbnÿ€a@ø@ �Ô„eä‘€a@·��Ó‹»�n€a@Êb◊@Ò6–€a@Ÿ��‹m@ø

@@_ �⁄Ü€aÎ@ �Ÿ‹ �vç@ �›Á@NNb �� �í�„
 حرص والـــــــــدي –كل الحرص- على 
إدخالي الُكّتاب لّما كان عمري خمس ســـــــــنوات، 
وحـــــــــرص على أن أحفظ القـــــــــرآن الكريم كامًال، 
حـــــــــدث ذلك في منتصف األربعينيات من القرن 
الماضي كســـــــــائر أبناء بلدتـــــــــي، انضمْمُت إلى 
الُكّتاب في ســـــــــنٍّ مبكـــــــــرة، وكان التعليم تقليديا 
ُيكتَفى فيه بتعليـــــــــم الكتابة، وتلقين القرآن الكريم 
على اللوح، ومادة الكتابة «الّسمق» وأداة الكتابة 
القلم الـمْبـــــــــري من القصب دون زيادة.. حفظُت 
القـــــــــرآن الكريـــــــــم، وصلَّيُت به التراويح لســـــــــنتْين 
ْلبة»  متتاليتْين للجماعة في الجامع الكبير «الطُّ

بقمار شهر رمضان.
_ �ÔçâÜ�Ωa@ �Ÿ‡Ó‹»m@Â«@aábflÎ

 أنشأ األولياء حينذاك «مدرسة النجاح»، 
وهي في ظاهرها مدرســـــــــة ُحرّة تفادَي غلقها من 
االستدمار الفرنسي؛ إّال أنها سر�ا تابعٌة لجمعية 
العلماء المســـــــــلمين الجزائريين فـــــــــي اتجاهاتها، 
وبرامجهـــــــــا، وكتبها.. أدارهـــــــــا العّالمة المرحوم 
الفقيه، الشاعر، المصلح الشيخ محمد الطاهر 

تليلي حتى مرحلة استقالل الجزائر.
@Ú�Ó��é„ä–€a @pb�‹�� �é€a @ �Â���fl @ �o��‡�◊Ï �y @ �›��ÁÎ

_Ú�ÌâbflÜnç¸a
 بعـــــــــد محاكمـــــــــة دامت ثالثـــــــــة أيام في 
المحكمة العســـــــــكرية بعنابـــــــــة، ُحِكم عليَّ بــ 15 

عاما سجنا، وعمري 19 عاما.
@_ �⁄�Üô@âÖb �ñ€a@·ÿ �z�€a@…fl@ �o‹flb»�m@—�Ó◊

تلّقْيُت الُحكم بشجاعة ألني ما كنت وحدي، بل 
كان معـــــــــي رفاٌق ُحكم عليهم باإلعدام، وآخرون 
بأحكام أقّل، ومنهم ثالث نســـــــــاء، وكنُت مقتنًعا 
أّن الجزائر ستستقّل، خاّصة وأّن أيام المحاكمة 

تصادفت مع أحداث 11 ديسمبر  1960م التي 
انتفض فيها الشـــــــــعب الجزائري في أغلب المدن 
الجزائريـــــــــة بمظاهرات تالحم فيها الشـــــــــعب مع 
الثورة المسلحة، مّما زلزل االستدمار الفرنسي.

_ �Ÿ€á@Ü�»iÎ
 قضيـــــــــُت من المحكومية ســـــــــنتْين في 
ســـــــــجن تازولت «المبيز» بباتنـــــــــة، وُأفرج عنِّي 

بُحكم «اتفاقات إيفيان» في شهر ماي 
1962م.

@Ü��Ìc @Û��‹« @ �o��‡�‹»m @ �›��Á
@¥„Ïvéfl@¥�iä�flÎ@Òàmb��çc

_⁄aà‰Óy
 كنـــــــــت مـــــــــن 
السّباقين إلى االنضمام 
للتعليم داخل السجن، 
ُأجبرت  الذي  التعليم 
به  الســـــــــماح  علـــــــــى 
السلطات االستعمارية 
من طـــــــــرف الصليب 
الدولـــــــــي،  األحمـــــــــر 
حقـــــــــوق  ومنظمـــــــــات 

في  الدولية..  اإلنســـــــــان 
قســـــــــطا  أخذُت  الســـــــــجن 

كبيـــــــــرا مـــــــــن التعليـــــــــم على 
أْيدي أساتذة أجّالء مسجونين 

أيضا، أغلبهم من جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين في سجن تازولت 

«المبيز سابقا» بباتنة. 
_·Ëˆb8c@ú»i@ �ä◊à�m@ �›Á

 لّما أنزلوني بســـــــــجن تازولت «المبيز 
ســـــــــابقا»، مضْت غيُر أّيام قليلة حتى عرفُت أن 
فيه العديد من الســـــــــجناء المفكريـــــــــن، المثقفين، 
علمـــــــــاء ينتمون لجمعية العلماء كالمرحوم أحمد 
حّماني، المرحوم الشـــــــــارف، وغيرهم، وكذا عبد 
اهللا فاضل، وقيادات في جبهة التحرير الوطني، 
وجيش التحرير الوطنـــــــــي، وقيادات في أحزاب 

أخرى ُأنشئت قبل ثورة التحرير.
مـــــــــن الحقوق التي تحّصل عليها الســـــــــجناء من 
السلطة االستدمارية، وضغوط الصليب األحمر 
الدولي، «الحّق في التعليم لمْن رغب» باللغتْين 
العربية والفرنســـــــــية، ومن واجب سلطة السجن 
أن توافق على مْن يتقّدم للتدريس من السجناء، 
أيضا توّجب عليها مدُّ كّل متعّلم أسبوعي�ا بكراس 
96 صفحة للعربية، وثاٍن للفرنسية، وقلٍم أزرق، 

وآخر أحمر.
@Âv�� �ç@Â�fl@ �ŸuÎäÅ@ �o��‹�m@>���€a@Ò6–€a@ �Â��«@b��‰q �Ü �y

_ �Ôé„ä–€a@âbflÜnç¸a
 انضممُت للجيش الوطني الشعبي في 
شـــــــــهر جوان 1962 م لتكون محطتي النهائية 
بهذه المؤسسة الســـــــــيادية في الناحية العسكرية 
الثالثة ببشار، أين شـــــــــاركُت بصفتي جنديا في 
الحـــــــــرب الجزائرية المغربية يـــــــــوم الثامن أكتوبر 

عام 1963م التي دامت ستة أيام.
وأنا جندي شـــــــــاركُت في امتحـــــــــان «الممرنين» 
للتعليم، فـــــــــكان النجاح حليفي، ثم قّررُت مغادرة 
الحياة العســـــــــكرية؛ وقـــــــــد ُعِرض علـــــــــيَّ البقاء 
في الجيـــــــــش، والتكوين كضابٍط ســـــــــاٍم باالتحاد 
الســـــــــوفياتي؛ فآثـــــــــرُت التربيـــــــــة والتعليم بدال من 

ذلك.
دخلُت سلك التعليم عام  1964م بصفتي ممرّنا، 
وكان علـــــــــيَّ أن أعوِّض حرماني مـــــــــن التعليم 
من جهـــــــــة، وأرفع مســـــــــتواي المعرفي، والمهني 
فـــــــــي علوم التربية، وِعلم النفـــــــــس، وخاصة ِعلم 
نفس الطفل، وبعد سنتين تحّصلُت على شهادة 
األهلية، ثم شـــــــــهادة البكالوريـــــــــا عام  1972م 
مترشحا حر�ا، فســـــــــّجلُت في جامعة 
قسنطينة مباشرة؛ لكن لظروف 
ُبْعد المســـــــــافة، والمسؤولية 
أواصل..  لـــــــــم  العائلية 
1978م  عـــــــــام   في 
شاركُت في مسابقة 
مفتشـــــــــي  تكويـــــــــن 
ونجحُت  التربية، 
بعد  فيها ألتخرّج 
ســـــــــنتْين مفتشـــــــــا 
متخرجا من مركز 
بجامعة  التفتيش 
الجزائـــــــــر حتـــــــــى 
م  أكتوبر2001 

عام تقاعدي.
@ �pcÜ��i @—���Ó◊Î @Û��nfl

@_Úibn�ÿ€a
 بدايـــــــــة الكتابة 
كانت في  1972م حينما 
ظهرت في كتابة مواضيع تتعلق 
بمنطقة «وادي ُســـــــــوْف» كمشـــــــــكالت 
النقل، والصناعات التقليدية، وغيرها، ُترسل هذه 
المواضيع إلى ركـــــــــن القراء بصحيفة «المجاهد 
األســـــــــبوعي»، وصحيفة «النصر» التي ُعرّبْت 

عام 1972 م.
بعد أن حبرُت عدة مواضيع اجتماعية أرســـــــــلُتها 
إلى صحيفة «المجاهد األسبوعي» التي كانت 
يومئٍذ هي وصحيفة «الشـــــــــعب» تمآلن الساحة 
المعرّبة، وأيًضا صحيفة «النصر» بدرجة أقّل.. 
كانت صحيفة «المجاهد األسبوعي» تنشر لي 
المواضيع االجتماعية، وبدأت من خاللها أيًضا 
أتعّرف على القصة الجزائرية القصيرة المعاصرة، 
وأتتبع مســـــــــارها الموضوعاتـــــــــي، واالتجاهاتي، 
والفّنـــــــــي مّمـــــــــا حّرك في نفســـــــــي نزعـــــــــة الكتابة 
اإلبداعيـــــــــة، وبالتحديد القصصيـــــــــة، ووهج ثورة 
التحرير المباركة ال يزال في أوّجه، فســـــــــاعدتني 

الذاكرة التي أعادتني إلى هذه األحداث.
_ �pä�qdm@Â� �∂

 تــــــأثُّرًا بـمـــــــــا كنُت أطالعه في صحيفة 
«الشـــــــــعب»، وصحيفة «المجاهد األسبوعي»، 
ومجلة «آمال» بخاصـــــــــة دفعني إلى المغامرة، 
َنعم أســـــــــميها مغامرًة، فلماذا ال ُأدلي بدلوي مثل 
هؤالء الذين تنشر لهم مجلة «آمال» حيث هناك 
من تنشر لهم في كل عدد، وهناك من تنشر لهم 
أحياًنا؟ كم كانـــــــــت فرحتي كبيرة جدا، بل كانت 
مفاجأة لي وأنا أتطّلع إلى اسمي بجانب أسماء 
مثل:  الجياللي خالص، عمار بلحسن، محمد 
أمين الزاوي، الدكتـــــــــور خير اهللا عّصار، أحمد 
منور، عبد الحفيظ بو الطين، الحبيب السائح، 
مولود عاشـــــــــور، بشـــــــــير ســـــــــعدوني، مصطفى 
فاســـــــــي، جروة عالوة وهبي، حميدة العياشـــــــــي، 
واســـــــــيني لعرج وغيرهم.. كانت أول قصة ُتنشر 

لي في المجلة في عدد فيفري  1972 م بعنوان 
»، وتنشـــــــــر لي أيضا فـــــــــي العدد الواحد  «األبيُّ
والعشرين بتاريخ (جوان-أوت) 1974 م عملْين 
في عدد واحد.. قصـــــــــة قصيرة في باب القصة 
بعنوان «القدر الســـــــــاخر»، وقصيدة شعرية في 
باب الشـــــــــعر عنوانها «صرخة ُجرٍْح»، ويتتالى 
نْشـــــــــُر القصص القصيرة لي بالمجلة في أغلب 
أعدادها المتواليـــــــــة: 25 ،26 ،27 ،28 ،30 
،33،43،44...  ولـــــــــم ُترفض لي أّي قصة.. 
ا  إلى أن أصدرت لي مجلة «آمال» عدًدا خاص�
بــــــــــــــي رقم 39 بتاريخ مـــــــــاي - جوان 1977م 
مجموعـــــــــة قصصية تحمل عنوان «أخاديد على 
شريط الزمن» عدد به 19 قصة، وخمُس قصص 
قصيرة جدا.. ُنشـــــــــرْت المجموعة، وُوزِّعْت في 
كل مناطـــــــــق الوطن، وتلّقفها القرّاء، والعديد من 
ُكتَّـــــــــاب، وُأدباء تلك المرحلة ال يزالون يحتفظون 

بها، ويذّكرونني بها.
@“Îä√@bflÎ@_ �Ÿ€@Ú�Óññ”@Ú«Ï‡©@fi�Îc@fiÎb‰n�m@aábfl

_bËnibn◊
 ُكتبـــــــــت قصص المجموعة الســـــــــابقة 
على مراحل، وكانـــــــــت الجزائر حينذاك دخلت 
فـــــــــي الثورات الثـــــــــالث: الزراعيـــــــــة الصناعية، 
الثقافية تعويضا لإلنسان الجزائري عن مخلفات 
االســـــــــتدمار البشـــــــــع، والتطّلع إلى حياة كريمة 
تستند إلى تكافؤ الفرص، والعدالة االجتماعية؛ 
فانتهج الُكّتاُب، المبدعون األدب الواقعي الذي 
يعايش الواقع المعيـــــــــش، فكانت قصصي في 

هذا المجال.
يجب أن تكون لديـــــــــك موهبة فطرية في رواية 
الحكاية، والصياغة، وتطوير الحبكة الدرامية، 
واستحضار المشاعر، عليك أن تكون صبورا؛ 
إذ يستغرق األمر سنوات طويلة قبل أن تكون 
روائيـــــــــا ناجحا معروًفا.. وعلـــــــــى الرغم من أن 
الروائي يكتب خياال، فإن أفضل الروايات هي 
ما يشـــــــــعر معها القارئ بالواقع، وتبدو معقولة 
حتـــــــــى لو كانـــــــــت خيالية؛ وألن كتابـــــــــة الرواية 
تعد عمـــــــــال احترافيا، فيلزمك أن تراعي معايير 
النشـــــــــر، وتتحدى عقبات الملـــــــــل، والتصميم، 
والتشـــــــــتت لتنجـــــــــز الرواية بالمزيـــــــــد من العمل 
والصبر والتصميم على االستمرار حتى عندما 

تصطدم بالعقبات.
ال تأمـــــــــْل أن تحقـــــــــق روايتك مبيعـــــــــات عالية، 
وتجلب لك دخال كبيرا، إذ ال يكون هذا هدَفك 
لئال تصاب بخيبة أمل. يجب عليك أن تتبنى 
فكرة أنـــــــــك ال تكتب من أجل الربح أو المكافأة 
المادية، واجعل بناء الشخصيات وٕاحكام السرد 
والحبكة والحوار هدَفك األساســـــــــي، وتدرب بما 
فيه الكفاية، وســـــــــوف يأتي الربح الحقا حينما 
تقـــــــــدم أدبا قويـــــــــا ذا قيمة إنســـــــــانية عالية. وقد 
تســـــــــتغرق عملية النشر سنوات، وينصح بعُض 
خبـــــــــراء كتابة الروايات أن تكون الكتابة وظيفة 
جانبية، واْســـــــــَع إلى ضمان عمـــــــــٍل، أو وظيفٍة 
نـــــــــك من تحقيق دْخل يســـــــــمح لك بالحفاظ  تمكِّ
علـــــــــى لقمة العيش.. يـجـــــــــب أن تقرأ الكثير ال 
يهم نـــــــــوع الروايات التي تقرأها، ســـــــــواء أكانت 
أدبا عربيا، أو عالميا، أو روايات ألدباء شباب 
، عليك أن تقرأ الكثير، وتستمّر  أو كبار الســـــــــنِّ

دون توقٍُّف.
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تركت فرنســـــــــا بعد خروجها مـــــــــن أرضنا وٕان 
كانت لـــــــــم تخرج من قلـــــــــوب البعض منا كما 
يقول الشيخ محمد البشـــــــــير االبراهيمي عليه 
رحمـــــــــة اهللا قنابل موقوتة، منها ما يمس هوية 
األمـــــــــة ودينهـــــــــا ومنها ما تعلق بشـــــــــخصيتها 

وممتلكاتها.
إذ عمل االستدمار الفرنسي أوال على تعطيل 
المؤسســـــــــات الوقفية بسبب السياسة التخريبية 
وقتها، التي ســـــــــعت لهدم النظـــــــــام الوقفي في 
الجزائر من خالل إصدار سلسلة من المراسيم 
والقـــــــــرارات تنـــــــــص صراحة علـــــــــى نزع صفة 
الحصانـــــــــة عن األمالك الوقفيـــــــــة (25أكتوبر 

1932)، ثم
في (23 مـــــــــارس 1882) أصـــــــــدرت اإلدارة 
االستعمارية الفرنسية قانون الحالة المدنية أو 
قانون األلقاب من أجل تعويم النمط الفرنسي 
الذي يخاطب الشـــــــــخص بلقبه وليس باســـــــــمه 
وبهذا تم اســـــــــتبدال ألقاب الجزائريين الثالثية 
وتعويضها بألقاب ال ترتبط بالنسب، من أجل 
طمس الهوية العربية واإلســـــــــالمية من خالل 
تغيير األسماء ذات الداللة الدينية وتعويضها 

بهوية ضعيفة.
غاية المســـــــــتدمر الفرنســـــــــي هو تفكيك نظام 
القبيلة المطبق حينئذ، لتســـــــــهيل االســـــــــتيالء 
على األراضي، وٕابراز الفرد كعنصر معزول، 
وتغيير أســـــــــاس الملكية إلى األساس الفردي 

بدال من أساس القبيلة.
فسياســـــــــة فرنسا االستدمارية ليس القتل والنفي 
فقط، بل ما هو أخطر، سياســـــــــة َفرِّق َتُســـــــــد، 
حـــــــــدث هذا األمر في مشـــــــــتتنا (القرية) مثال: 
أخوان من أجدادي (األب واألم واحدة) أحدهما 

أعطي لقب رزيق واآلخر عولمي .
ومـــــــــن ذلك ما حدث كمـــــــــا يذكر التاريخ قصة 
الجزائري «الحاج البخاري بن أحمد بن غانم» 
ولـــــــــه أربعة أوالد: محمد وعبـــــــــد القادر وأحمد 
والحبيب، فقد خســـــــــر هذا الشخص أرضه بعد 
رحيله إلى سوريا، وبعدما قامت اإلدارة بتغيير 
ألقاب أوالده حيث أصبحوا «محمد عّســـــــــال، 
وعبد القادر بوشمة، وأحمد البحري، والحبيب 

نّداه».
أما توزيع األلقـــــــــاب ومدلولها فحدث وال حرج 
عندما تســـــــــمع األلقاب كأنك في غابة: دماغ 
العتـــــــــروس، بوبغلة، حمـــــــــار، الغول، بوراس، 
بوذراع، بوكـــــــــراع، بومنجل، بومعزة، لطرش، 
لعور، لعايب، الخن... هذه ليســـــــــت أســـــــــماء 
حيوانـــــــــات، أو أوصـــــــــاف بعـــــــــض األعضاء 
البشرية، بل هي ألقاب لعائالٍت جزائرية أثارها 
المعنوية وتكلفتها المادية ثقيلة على األســـــــــرة 
الجزائرية إلى يوم الناس هذا، والطامة الكبرى 
اإلدارة االستدمارية ونظامها(غنيمة حرب كما 
يســـــــــميها من يحنون إلى ذلـــــــــك العهد البائد)، 
التي نشرت البيروقراطية والتثاقل و(التعطال) 
فولدت الرشـــــــــوة والمحسوبية ونظام دولة داخل 

دولة.
االســـــــــتقالل التام ال يتحقـــــــــق إال بعد القضاء 
على هذا الموروث االســـــــــتدماري بنمط إداري 
عصري يعالج اآلثار ويعيد لألســـــــــرة التالحم 
واأللفة والمحبـــــــــة، وللمجتمع صبغته وهويته، 
وال خير في نظام حكم ال يســـــــــتمد شرعيته من 
شـــــــــريعة رب األرباب {َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبُغوَن 
َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما لَِّقْوٍم ُيوِقُنوَن}[50/ 

المائدة].
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@ø@ �Ô��iÖ˛a@Ü��‘�‰‹€@a�â�Ï����m@Ù�ä���m@ �›��Á

@_ �Ôiä»€a@ �%b»€a
 فـــــــــي رأيي الشـــــــــخصي لــــم 
يتبلـــــــــور لحّد اآلن نْقـــــــــٌد أدبيٌّ عربيٌّ 
مســـــــــتقلٌّ عن اآلداب األخرى.. إن 
نقدنا المعاصـــــــــر ما يزال حتى اآلن 
في مرحلة النقـــــــــل واالتباع لآلليات 
وهي  وٕاجراءاتها،  الغربيـــــــــة،  النقدية 
في أغلب األحيـــــــــان ال ُتطبق مثلما 
ر لها في بيئتهـــــــــا وتربتها، ولعل  ُنظِّ
هذا ناتج عن عدم الفهم الدقيق لهذه 
اآلليات، فضًال عن ســـــــــوء الترجمة 
في بعـــــــــض األحيـــــــــان، والخلط بين 
فـــــــــي منهج معيـــــــــن، وكذا  المناهج 
بيـــــــــن اإلجـــــــــراءات التحليلية  الخلط 
لألجنـــــــــاس األدبية، في هذا الشـــــــــأن 
يقول الشـــــــــاعر، والناقد عبد الحميد 
هيمة: (.. أهم إشكالية يعاني منها 
اليوم نقدنـــــــــا العربي عامة والجزائري 
خاصة، وهـــــــــو ضعف حضور النقد 
التطبيقي، الذي يستنطق النصوص، 
ويْسبر أغوار األعمال األدبية، ومن 
ثمة ُيــْسهم في تطور اإلبداع األدبي، 
وٕان كنـــــــــا ال ننكر أهميـــــــــة النظرية 
والتنظير في النقـــــــــد، فإننا نعتقد أن 
النقد الحقيقي هو الـــــــــذي يتجه إلى 
النـــــــــص، الذي هو جوهـــــــــر العملية 

األدبية..).
ولعل هذا ما أشـــــــــار له تودروف في 
كتابـــــــــه األدب في خطر، عندما قال 
مخاطبا النقـــــــــاد: (.. إن األدب في 
خطـــــــــر ألننا في المدرســـــــــة أصبحنا 
ال نتعلم عـــــــــن ماذا تتحدث األعمال 
األدبية، وٕانما عن ماذا يتحدث النقاد.. 
مشكلة أخرى تواجه نقدنا المعاصر 
وهي طغيان النقد الشـــــــــكالني الذي 
يغتـــــــــال األدب ال بدراســـــــــة نصوص 
غيـــــــــر أدبيـــــــــة؛ بل بجعـــــــــل األعمال 
األدبية مجرد أمثلة إيضاحية لرؤية 
شـــــــــكالنية، أو عدميـــــــــة، أو أنانيـــــــــة 
لألدب ُمْغــرقـــــــــة في الغموض قد ال 
يفهمها إال الباحـــــــــث المتخصص.. 
وهـــــــــذا أدى إلى تعالي هذا النقد عن 
الجمهور العام للقراء، والذين يهمهم 
من قراءة األدب معرفة عالقة العمل 
ومعرفة  وسياقاتها،  إنتاجه،  بشروط 
مواطن تميز هذه األعمال األدبية، 
النوع األدبي؛  إلى  ومقدار إضافتها 
ومن ثـــــــــّم حدث التباعـــــــــد، وازدادت 
الهوة بيـــــــــن النقد الجامعي، وجمهور 

القراء، والمبدعين..).
@Ú���Ó»‡¶aD @Ô��é �ç˚�fl @Ü��yc @ �Ÿ��n–ñ�i
@Ú‘œâ@CÚ�Óƒyb¶a@Ú�Óœb‘�r€a@Ú�Ó‰üÏ€a
@a�Ïö«Î@[Í7ÀÎ@âb �üÎ@äÁb ��€a@ �ÔˆaÎ�ä€a
@NNC¥���Ìäˆaå¶a@lb���n�ÿ€a@Öb�� �§aD@ø
@ �¥yä �ñ€a@Â���ÌàÁ@ b��ôÎc@Ù�ä���m@—���Ó◊

@_b�Ó€by
 جمعيـــــــــة الجاحظية فقدت 
إشعاعها، ومكانتها بمرض مؤسسها، 
وّطار،  الطاهر  المرحوم  ورئيســـــــــها 
بعده زلزلتها صراعاُت رفاِق المرحوم 
محمد  والمرحـــــــــوم  رئاســـــــــتها،  حول 
تين ســـــــــعى جاد�ا إلـــــــــى تمكينها من 
المواصلة، نجح نســـــــــبيا في الندوات 
مواصلة  في  وفشـــــــــل  األســـــــــبوعية، 
طباعة الكتب، وبعد مرضه، ورحيله 
يبـــــــــدو أنها توّقفت نشـــــــــاًطا، فهيئتها 
المديرة لم تتجّدْد؛ أّما اّتحاد الكتاب 
موجود،  غيـــــــــر  واقعيا  الجزائرييـــــــــن 
هيكليا موجود مركزيا؛ بعض فروعه 
ببعض الواليات تنشط أحياًنا مركزيا 
بالرغم من كثرة األحداث المتسارعة 
بالجزائـــــــــر وخطورتهـــــــــا، وتنّوعهـــــــــا، 
واالتحاد يمثل النخـــــــــب المثقفة من 
فـــــــــي الصدارة؛  المفترض أن يكون 

لكن ال أثر له.
@Òıaä‘€a@ÚÓ‡‰m@pb«Îäífl@ø@ �ŸÌcâ@bfl

_Ä6‘�m@aábflÎ@_ �Ôiä»€a@Êbé„�a@Ù�Ü€
 يبـــــــــدو لـــــــــي فـــــــــي الحاالت 
الطبيعية أن القـــــــــراءة ال تحتاج إلى 
مشاريع تنمية إّال لدى متعلمي محو 
األميـــــــــة؛ أّما غير ذلك فهي تبدأ مع 
الطفل في المنزل من خالل التنشئة 
األسرية، ومعايشة الوالدْين، واإلخوة 
في ممارسة القراء، ومساعدة األبناء 
على ممارســـــــــتها تدريجيـــــــــا، ثم في 
الروضة، فمراحل التعليم المتصاعدة 
من خالل التعلم، واكتساب المعارف، 
ُيبدُأ بها  التـــــــــي  وحصص المطالعة 
ابتدائي  الرابعـــــــــة  الســـــــــنة  بداية من 
القراءة  تنميـــــــــة  مســـــــــتقّلة..  كحّصة 
لدى اإلنســـــــــان فيما بعـــــــــد يواصلها 
بنفسه، وتنميتها لدى المجتمع يكون 
بالتشجيع على توفير الكتب بأسعار 
بتوفير  للمواطن  معقولة، وتقريبهـــــــــا 

وبالمنافســـــــــات  العمومية،  المكتبات 
القرائيـــــــــة للكتب، والتحفيز بالجوائز، 
السمعي،  اإلعالم  بواسطة  والترشيد 
والمرئي؛ وٕاقامـــــــــة الَمعاِرض محليا، 
وجهويـــــــــا، ووطنيا؛ لكـــــــــن علينا أن 
نكون واقعيين، أمة العرب أقل األمم 
قراءة، أقل األمم اهتماًما بالمطالعة 
قياًســـــــــا بالشـــــــــعوب واألمم األخرى، 
بالقراءة  الخاصـــــــــة  فاإلحصـــــــــاءات 
والمطالعة والصـــــــــادرة من منظمات 
محترمـــــــــة لها مصداقيـــــــــة فيما تقول 
مثل منظمة الفكر العربي، ومنظمة 
حجم  على  تؤشـــــــــر  «اليونيســـــــــكو» 
الكسل، وقلة االهتمام بالمطالعة لدى 
المواطن العربـــــــــي لنظيره األوروبي، 

واألمريكي، وحتى «اإلسرائيلي».
@ÙÏnéfl@Û‹«@ÚÓ€bßa@“Îä �ƒ€a@ �›√@ø
@Úœb‘�r€a@Ù�ä���m@ �›��Á@[ �Ô��iä»€a@ �%b��»€a
@Ú�����fl�̨ a@Ú��flÜÅ@Û��‹«@ÒâÖb��”@fiaå�m@¸
@ �âb��ößa @ıb��‰�j€a @ø @Ú◊�âb��í�ΩaÎ

_—�Ó◊Î@_ �Ô �Ωb»€a
 إّن فكـــــــــرَة وضـــــــــع حلوٍل، 
أو اقتراحاٍت لوجود عالٍج مناســـــــــٍب 
تواجُه  التـــــــــي  الحداثـــــــــة  لتحديـــــــــاِت 
الثقافـــــــــة العربية، برأيـــــــــي لن تؤدي 
إلى الوصـــــــــوِل ألي نتيجٍة مفيدٍة في 
العالج  الراهن، وذلـــــــــك ألن  الوقت 
الحقيقـــــــــي لهـــــــــذه التحديـــــــــات مرتبٌط 
والثقافي  الفكـــــــــري،  المخزون  بكميِة 
عند اإلنسان العربي، وعندما يدرُك 
ُكل عربي في كافِة أنحاء العالم هذه 
التحديات التي تواجه ثقافته، عندئٍذ 
من الممكن الوصول إلى حٍل جذري 
يساهُم في إعادِة الثقافة العربية إلى 
مســـــــــارها الصحيح.. الخشـــــــــية على 
ثقافتنـــــــــا العربية، تبدو أمرا حيويا في 
هذه المرحلة بالذات نظرًا لجســـــــــامة 
التحديات التي تواجهنا كأمة وكهوية 
وثقافة، خاصة أن الثقافة تشكل في 
واقع األمر أهـــــــــم خصائص األمم، 
بما تحويه مـــــــــن عناصر مثل اللغة 
والعـــــــــادات والتقاليـــــــــد، وغيرهـــــــــا من 
الخصائص التي تشـــــــــكل في نهاية 

المطاف هوية األمة.
@_lä»€a@Úœb‘�r€a@ıaâãÎ@µg@Ú€bçâ@È �uÎ

@@@_·:@ �Ÿmbya6”a@bflÎ
 كلُّ وزارة ثقافـــــــــة في العالم 

العربي لهـــــــــا أهدافها، ومهاّمها وفق 
سياسة بلدها، كما لكل وزارة أجندتها 
الخاصـــــــــة، فبعضها بعـــــــــد «التطبيع 
اختارت  الصهيونـــــــــي»،  الكيان  مع 
التعـــــــــاون معه في عديـــــــــد المجالت 
الثقافيـــــــــة، وبعضها الخيـــــــــار يقاطع 
كل ما لـــــــــه عالقة به؛ فمن الّصْعب 
توجيـــــــــه رســـــــــالة موّحـــــــــدة إلـــــــــى كّل 
وزراء الثقافة العـــــــــرب، إنما في كّل 
الحـــــــــاالت هناك ما يربط دول العالم 
تجمعها  رئيســـــــــة  وعناصر  العربي، 
كأّمـــــــــة تختلف عن باقي األمم يجب 
العوامل  عليها:  والمحافظة  دْعُمها، 
اللغة،  التاريخي،  العامل  الطبيعية، 
التـــــــــراث الحضـــــــــاري، وغيرها وهي 
كثيرة كالتعاون الثقافي، االقتصادي، 
السياحي، الدفاع المشترك عن األّمة 

العربية، وُهّويتها.

@�̋ flb◊@È�mcä”@à���€a@ �lbn�ÿ€a@ �ÊaÏ��‰«@bfl
_aáb �ΩÎ@_Ò�ä�fl@Â�fl@är◊c

 «القـــــــــرآن الكريـــــــــم» مئات 
المـــــــــرّات، وال أزال، ولم أشـــــــــبْع منه، 
ـــــــــنَّة» لسيد سابق، «منهاج  «فقه السُّ
المسلم» ألبي بكر جابر الجزائري، 
«صفوة التفاسير» للسيد محمد علي 
الصابونـــــــــي، «يســـــــــألونك في الدين 
والحياة» للســـــــــيد أحمد الشرباصي؛ 
أّما الكتب األخرى فمنها ما رافقتني، 
وال تـــــــــزال إلى يـــــــــوم الناس هذا وهي 
كثيرة في مكتبتي الشـــــــــخصية التي 
أعتّز به، وأعدها جزًءا مّني، ورفيقة 
حياتي.. مكتبة ثرّية متنّوعة، متجّددة 
بالعناوين الحديثة، ومن الكتب التي 
قرأتها أكثر مـــــــــن مرّة:  «مقدمة ابن 
خلدون»، مؤلفات الفيلســـــــــوف زكي 
نجيـــــــــب محمود، مؤلفـــــــــات عبد اهللا 
شريط، عبد المجيد مزيان، مؤلفات 
أبي القاسم سعد اهللا خاصة: «خارج 
الّســـــــــْرب»، «حْبـــــــــٌر علـــــــــى ورٍق»، 
«حاطـــــــــب أوراق»، «تاريخ الجزائر 

الثقافي» وغيرها.
_b�Ó€by@Ícä‘�m@Îc@È�mcä”@ �lbn�◊@ �äÅe@bfl

 روايـــــــــة «تاغيت» للدكتور 
باديـــــــــس فوغالـــــــــي، رواية «رســـــــــول 
السماوات الســـــــــبع» للروائي إبراهيم 
الكوني، رواية «ما لم تحكه شـــــــــهر 
زاد القبيلة» للروائية الجزائرية فضيلة 

بهيليل. 
@[Ú��‹ÌÏü @Ò �Ü���fl @·��Ó‹»�n€bi @·n‹Ãn��ëa
@·Ó‹»�n€aÎ@Ú��Ói �6‹€@b�� �í�n–�fl@·nÓ‘mâaÎ
@·ÿmaÖb��ëâg@bfl@NN“Ï��ç@ÖaÎ@ÚÌ¸Ïi
@›��Ó¶a@ �Â���fl @¥��í�n– �‡�€aÎ @¥��‡�‹» �‡‹€

_ÜÌÜ¶a
رســـــــــالة الُمـــرّبـــــــــي، المعلـــــــــم عظيمة 
جد�ا، فهـــــــــي ُأّم المهن. المعلم أعظُم 
وأجلُّ مـــــــــن أن ينحصـــــــــر دوره في 
زاوية التدريـــــــــس الضيقة، فالتدريس 
جزٌْء مـــــــــن التربية، فالمعّلم هو الذي 
يبنـــــــــى المتعلَم الـــــــــذي يجلس أمامه 
فكرا، وروحـــــــــا، وخُلقـــــــــا فيخرج من 
تحت يديـــــــــه الطبيـــــــــب، والمهندس، 
والمحامي، واألســـــــــتاذ الجامعي، لذا 
فمهنـــــــــة التدريس هي أهـــــــــّم المهن، 
وأشـــــــــرفها؛ يكفي المعلم فخرا، وشرفا 
أن مهنته مهنة األنبياء، والرســـــــــل، 

والمصلحيـــــــــن.. المهنة التي تتطّلب 
اإلعـــــــــداد القاعـــــــــدي المعرفي الجاد 
في مجاالت المعرفة اإلنسانية، كما 
العلوم الطبيعيـــــــــة العلمية، واإلعداد 
المهني في معاهد إعداد المدّرسين، 
ومواصلة ذلك بعد التخرّج، والشروع 
في التدريس، اإلعداد الجّيد، والجاد 
في علوم اللغة، وعلوم التربية، وعلم 
النفس، ســـــــــّيما ِعلم نفـــــــــس الطفل، 
وعلوم تطبيق المواّد التعليمية، وغير 
ذلك مّما يدّعم الكفاءات التدريســـــــــية 

للمعلم.
 « التربـــــــــويُّ «اإلشـــــــــراف  التفتيـــــــــش 
لصيق بالعملية التربوية التدريســـــــــية 
كمكوٍِّن، وُمقيٍِّم، وُمقوٍِّم، فالمشـــــــــرف 
التربـــــــــوي «المفتـــــــــش» خبيـــــــــر فني 
التطور،  علـــــــــى  المعلمين  يســـــــــاعد 
والنمـــــــــو المهني،كما أنـــــــــه يقوم بحّل 
ما يواجههم من مشـــــــــكالت تربوية، 
تعليمية؛ ويقدم العديد من الخدمات 
الفنيـــــــــة التـــــــــي تهدف إلى تحســـــــــين 
أســـــــــاليب التدريس، وجعـــــــــل العملية 
التربوية تسير في المسار الصحيح. 
فــعلى المشرف التربوي تشجيع المعلم 
مهما يكن أداؤه؛ فلكل معلم مفتاح، 
ليدفعه  اكتشـــــــــافه  المشـــــــــرف  وعلى 
لألمام بأسلوبه، وتشجيعه؛ كما على 
المشرف تحفيز المعلمين المتميزين، 
وٕابراز جهودهم في الميدان بتكريمهم 
بشـــــــــهادات تقدير، واإلشادة بهم في 
اللقـــــــــاءات واالجتماعـــــــــات.. علـــــــــى 
المشـــــــــرف أن يبني عالقـــــــــة ايجابية 
بينه وبين المعلمين بالتواصل الدائم 
في أفراحهم، وأحزانهم، وفي األعياد 
والمناســـــــــبات لتقوى العالقة وتزداد، 
وأن تكـــــــــون العالقة بين المشـــــــــرف 
والمعلم مبنية على المودة، واالحترام، 

والتقدير.
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 في رأيي الشـــــــــخصي يبقى 
التعليـــــــــم الحضوري أهـــــــــّم تحصيال، 
فالعالقـــــــــة القريبـــــــــة بيـــــــــن المعلـــــــــم، 
والمتعلم، واألســـــــــتاذ والطالب تنبني 
أكثر على الُقرب، والتأثير النفسي، 
ومالمح الوجه، وأسلوب التخاطب، 
فالمردودية  والتوضيـــــــــح،  والتحاور، 
أرفـــــــــع ألنها مســـــــــتندة إلـــــــــى التقييم، 
والتقويم عن ْقْرٍب.. ضْف لذلك أن 
متطلبـــــــــات المنّصات التعليمية غير 
متوّفرة في كل المؤسسات التعليمية، 
واألغلبيـــــــــة من اُألســـــــــر الجزائرية لم 
تكتســـــــــب خبرة التعليم عن ُبْعٍد، وال 
تملك وســـــــــائله؛ بل هي عاجزة عن 
اقتنائـــــــــه.. نعم لهـــــــــذا التعليم، ونحن 
ســـــــــائرون إليه في السنوات القادمة، 
وهـــــــــو من ِنعـــــــــم الثـــــــــورات العلمية، 
وثمـــــــــرات التكنولوجيا، إنما علينا أّال 
ُنحدث اهتـــــــــزازات لدى متعلمينا؛ بل 

نتدرّج وفق إمكاناتنا، واستعداداتنا.
@[ �Ÿ€@�̋ Ìåu@a �äÿ��ë@[ �‚ÏÓ€a@ �Ÿi@ �ÜÓ»��ç

NâaÏz�€a@ �·nÅa@[a �äflc@¸@b�flä◊
 ســـــــــعيد جد�ا بهـــــــــذا الحوار 
الثقافي الذي أجريتـــــــــه معي، حوار 
ثـــــــــريٌّ حّفزني على نْبش أرشـــــــــيفي، 
ووْخـــــــــز الّذاكـــــــــرة، بقْدر مـــــــــا كانت 
اإلجابـــــــــات ُمْتعبة تطّلبـــــــــت التدقيق 
والتركيـــــــــز، فإنهـــــــــا كانـــــــــت ُمْمتًعة، 
جعلتنـــــــــي ُأبـْحر في مجاالت معرفية 
متنّوعـــــــــة، ومـُحّببة إلي.. شـــــــــكرا لك 
األستاذ جمال بوزيان، فقد أتحَت إليَّ 
هذه الفرصة الجميلة، وأتقدم بجزيل 
الشـــــــــكر والتقدير واالمتنان لصحيفة 
«البصائر» التي تمثل لكل جزائري 
حر أصيل رمَز ُهِوية األمة الجزائرية 

ماضيا وحاضرا ومستقبال.
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والفاقة،  والضيق  الشدة  تعني  األزمة 
القحط  هي  فاألزمة  االقتصاد  وبمفهوم 
والجدب والسنين التي يفتقر فيها الناس إلى 
إلى  ويتعرضون  القوت،  من  الضروريات 
أو قل إن األزمة  الجوع والعطش والمعاناة، 
يطرأ  فجائي  اضطراب  العمراني:  الفكر  في 
في  اختالل  بسبب  االقتصادي  التوازن  على 
واألزمة  واالستهالك.  االنتاج  بين  التوازن 
يقع  الذي  االختالل  هي:  الداخلية  السياسية 
في جهاز الحكم عند حدوث فراغ في مراكز 
القرار. أو عند الثورات واالنقالبات، واألزمة 
في  واالضطراب  التوتر  الخارجية  السياسية 
العالقات بين الدول. وكالمنا في هذا المقال 
تسمى  واألزمة  االقتصادية.  األزمات  عن 
الزمن  عن  كناية  السنين،  وتسمى  القحط 
مصادر  قلة   من  الناس  فيه  يتضرر  الذي 
بحسب  أنواع  االقتصادية  واألزمة  العيش، 
العمرانية، منها: األزمة الصحية،  المجاالت 
واألزمة السكنية، واألزمة المالية، والصناعية، 
والفالحية، والتجارية، وقد حذر النبي صلى 
فعن  األزمات،  هذه  كل  من  وسلم  عليه  اهللا 
رسول  علينا  أقبل  قال:  عمر،  بن  اهللا  عبد 
[يا معشر  فقال:  اهللا عليه وسلم،  اهللا صلى 
المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ باهللا 
أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، 
الطاعون،  فيهم  فشا  إال  بها،  يعلنوا  حتى 
واألوجاع التي لم تكن مضت في أسالفهم، 
المكيال والميزان،  ينقصوا  الذين مضوا، ولم 
وَجْوِر  اْلَمُئوَنِة،  وشدة  بالسنين،  ُأِخذوا  إال 
أموالهم،  زكاة  يمنعوا  ولم  عليهم،  السلطان 
إال منعوا القطر من السماء، ولوال البهائم لم 
يمطروا، ولم ينقضوا عهد اهللا، وعهد رسوله، 
إال سلط اهللا عليهم عدوا من غيرهم، فَأَخُذوا 
أئمتهم  تحكم  لم  وما  أيديهم،  في  ما  بعَض 
بكتاب اهللا، ويتخيروا مما أنزل اهللا، إال جعل 

كتاب  ماجة.  ابن  (سنن  بينهم]  بأسهم  اهللا 
الفتن. 4019) فهذا الحديث الشريف ورد فيه 
بيان  أسباب األزمات، بكل تفصيل ووضوح، 
إلى  يتوبوا  أن  العقالء  بالمؤمنين  يليق  أال 
واألخطاء  الخطيئات  وينتهوا عن  تعالى  اهللا 
والغلطات، والفساد، والصراع الذي  اشتد بين 
بعضهم، والعداوة المقيتة التي انتشرت نارها 

بين كثير منهم؟ 
كما  أو  األزمات؟  من  الخروج  كيف  ولكن 
قلنا في العنوان: كيف يتم َفكُّ قيوِد األزمات، 
والتخلص من عثرات االنهزامات؟ وبداية مع 
التاريخ. عندما أوشكت أكبر أزمة اقتصادية 
يعقوب  النبي  عهد  في  مصر  تصيب  أن 
الكريم  وابنه  والسالم،  الصالة  عليه  الكريم 
إنذار  وتمثل  والسالم،  الصالة  عليه  يوسف 
األزمة في رؤيا رآها ملك مصر يومها، وراح 
والسالم.  الصالة  عليه  يوسف  يسأل  رسوله 
دِّيُق َأْفِتنا  ليفتيه في رؤياه. ﴿ُيوُسُف َأيَُّها الصِّ
ِعجاٌف  َسْبٌع  َيْأُكُلُهنَّ  ِسماٍن  َبَقراٍت  َسْبِع  ِفي 
َلَعلِّي  ياِبساٍت  وَُأَخَر  ُخْضٍر  ُسْنُبالٍت  َوَسْبِع 
َأْرِجُع ِإَلى النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْعَلُموَن قاَل َتْزرَُعوَن 
َسْبَع ِسِنيَن َدَأبًا َفما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه 
ذِلَك  َبْعِد  ِمْن  َيْأِتي  ُثمَّ  َتْأُكُلوَن  ا  ِممَّ َقِليًال  ِإالَّ 
ا  َسْبٌع ِشداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّْمُتْم َلُهنَّ ِإالَّ َقِليًال ِممَّ
ُتْحِصُنوَن ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد ذِلَك عاٌم ِفيِه ُيغاُث 
الملك  رسول  قال  َيْعِصُروَن﴾  َوِفيِه  النَّاُس 
العالم الخبير بتعبير  ليوسف: أيها الصدوق 
األحالم: أفتنا في رؤيا الملك، ثم قص عليه 
الملك،  لهم  وصفها  كما  كلها،  الرؤيا  خبر 
فبين لهم يوسف الخطة الفالحية العلمية،قال 
لرسول الملك: يأتيكم سبُع سنين خصبة غنية 
فما  متوالية،  سنين  سبع  والغالل،  بالحبوب 
حصدتم فاتركوه في سنبله لئال يأكله السوس 
التخزين  في  الصحيحة  الطريقة  إلى  نبههم 
الحب  تفصلوا  وال  الحبوب،  تفسد  ال  كي 
عن السنابل  إال بالقدر القليل الكافي لألكل 
البقرات  السبع هي  السنون  فهذه  الضروري، 

له:  قال  الّسبع.  الخضراء  والّسنابل  الّسمان 
ثم يأتي بعد ذلك سبُع سنين جدباء شحيحة 
قليلة اإلنتاج، يأكل أهلها كل مّدخرات السنين 

السابقة إال قليال مما يدخروه للبذور. 
األربع عشرة،  السنين  تلك  بعد  يأتي من  ثم 
عام ينزل فيه الغيث وهو المطر الساقي الذي 
الغالل،  تكثر  وبه  وينفعها،  األرض  يروي 
كزيت  العصير   من  ألوانا  الناس  ويعصر 
الزيتون وسكر القصب، وشراب العنب، ونبيذ 

التمر، ونحوها. 
فرأيتم أن فك قيود األزمات، بل والوقاية منها، 
وال  والحكمة،  الخبرة  أهل  عن  بالبحث  أوال 
الموظفين  المستشارين  ببطانة  الحكام  يكتفى 
إليهم،  المقربين  من  وبالمأل  قصورهم،  في 
بل يوجد في أعماق مجتمعهم من لهم علم 
وحكمة وتجارب وفقه وذكاء، فإن ملك مصر 
ِم  اْلُمَنعَّ االستشاري  بمجلسه  اكتفى  لو  يومها 
توصل  لما  قومه،  من  والمأل  قصره،  في 
على  تأتي  كادت  أزمة  من  البلد  وقاية  إلى 
كان  الذين  الكهنة  فإن  واليابس.  األخضر 
الرؤيا؟﴿َوقاَل  عن  له  قالوا  ماذا  يستشيرهم 
اْلَمِلُك ِإنِّي َأرى َسْبَع َبَقراٍت ِسماٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبٌع 
ِعجاٌف َوَسْبَع ُسْنُبالٍت ُخْضٍر وَُأَخَر ياِبساٍت 
يا َأيَُّها اْلَمَألُ َأْفُتوِني ِفي رُْءياَي ِإْن ُكْنُتْم ِللرُّْءيا 
َتْعُبُروَن قاُلوا َأْضغاُث َأْحالٍم َوما َنْحُن ِبَتْأِويِل 

اْألَْحالِم ِبعاِلِميَن﴾
فالبطانة الموظفة والمأل المقربون قد يوافقون 
عن غير علم، وقد اليعلمون وحدهم الصحيح 
يرونها  كبائر  عن  يسكتون  وقد  الفاسد،  من 
لمناصبهم  حفظا  يداهنون  وقد  صغائر، 
المتحررون  العلماء  أما  ومكاسبهم،  ووالئهم 
فإنهم يفكرون بحرية العقل، ويستدلون بدليل 

النقل. 
تتحقق  كانت  مهما  األزمات  قيوِد  َفكَّ  إن 

بأربعة مفاتيح:
أوال: حفظ المال العام وتوظيفه بالعلم والعدل 
أبوابها  في  التنمية  فنون  وفق  والحسبان، 

من  دقيق  ميزاني  جدول  الصحيحة، ووضع 
األلف إلى الياء، كل دينار أين وكيف ومتى 
وتعالى:﴿وَال  تبارك  اهللا  قال  يصرف.  ولم 
ِباْلباِطِل﴾ (البقرة:188)  َبْيَنُكْم  َأْمواَلُكْم  َتْأُكُلوا 
َفهاَء  وقال اهللا سبحانه وتعالى:﴿وَال ُتْؤُتوا السُّ
َأْمواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقيامًا﴾ (النساء:5) 
وقال اهللا عز وجل: ﴿ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن َكاُنوا ِإْخوَاَن 

َياِطيِن﴾ (اإلسراء:27) الشَّ
اإلنتاجية توزيعا علميا  القدرات  ثانيا: توزيع 
وفق قانون االنتاجية االقتصادية الصحيحة، 
بتبيان كل فرد في المجتمع، ماذا يعمل وما ذا 
ينتج، وما هو دور المصلحة الفالنية، واإلدارة 
الفالنية، وما عالقة كل جهاز في الوطن وما 
هو دوره؟ لتنقية المجتمع من البطالة المقنعة، 

والفراغات التطفلية. 
ثالثا: ربط الثانوية بالجامعة مباشرة، والجامعة 
والمصانع،  واإلدارة  والورشات  بالمعامل 
العلمي وميدان  والبحث  التعليم  يسير  بحيث 
العمل بالتوازي والتكامل جنبا إلى جنب، وهذا 
على  القضاء  اآلتية:  النتائج  يحقق  النظام 
االكتفاء.  وتحقيق  االنتاجية  لفائدة  البطالة 
ارتفاع  واالختراع.  االكتشاف  ميدان  دخول 
المستوى التعليمي. والقضاء على االنحراف. 
الضرائب  من  بدال  الزكاة  اعتماد  رابعا: 
فالزكاة  العشوائية،  والمكوس  المرهقة، 
األمن  لتحقيق  كافية  كبيرة،  اقتصادية  قوة 
جهة  ومن  االقتصادي،  والتكافل  المجتمعي 
أخرى فالزكاة  ُتَمتُِّن الروابط األخوية والتآلف 
النفسي واألدبي بين المواطنين، تحقيقا لألمن 
والسكينة، ثم إن الزكاة أصل من أصول الدين، 
والدين هو النظام الضامن لبناء الدولة. قال 
ُتَطهِّرُُهْم  َصَدَقًة  َأْمواِلِهْم  ِمْن  تعالى:﴿ُخْذ  اهللا 
يِهْم ِبها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن  َوُتَزكِّ
الزكاة  (التوبة:103)  َعِليٌم﴾  َسِميٌع  وَاُهللا  َلُهْم 
تربي النفوس على الصدق والحب واالمتثال. 
الكذب  إلى  تدفع  والمكوس  والضرائب 

والكراهية واالحتيال.
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يقولون:  الكثيرين  أسمع  ليبيا.  د)  ع.  (ك.  السائل:  قال 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: [الفضل لعربي على 
عجمي، وال ألسود على أحمر، إال بالتقوى]  وسؤالي هل 

هذا حديث، أم هو أثر من أقول العلماء؟ وما معناه؟
***الجواب***

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

باب  في  مسنده،  في  أحمد  رواه  حديث،  هذا  نعم،  أوال: 
أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم. عن 
أبي نضرة، قال: حدثني من سمع خطبة رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم، في وسط أيام التشريق فقال: [َيا َأيَُّها النَّاُس، 
نَّ َأَباُكْم وَاِحٌد، َأَال َال َفْضَل ِلَعرَِبيٍّ َعَلى  َأَال ِإنَّ رَبَُّكْم وَاِحٌد، وَا�
، وََال َأْحَمَر، َعَلى َأْسَوَد، وََال  ، وََال ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعرَِبيٍّ َعَجِميٍّ
َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر، ِإالَّ ِبالتَّْقَوى َأَبلَّْغُت، َقاُلوا: َبلََّغ َرُسوُل اِهللا 

صلَّى اُهللا َعلَيه َوَسلََّم.] (مسند أحمد، 23489)
جابر  عن  نضرة،  أبي  عن  للبيهقي.  اإليمان  شعب  وفي 
بن عبد اهللا قال: خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
في وسط أيام التشريق خطبة الوداع، فقال:[َيا َأيَُّها النَّاُس، 
نَّ َأَباُكْم وَاِحٌد، َأَال َال َفْضَل ِلَعرَِبيٍّ َعَلى  ِإنَّ رَبَُّكْم وَاِحٌد، وَا�
، وََال ِألَْحَمَر َعَلى َأْسَوَد، وََال  ، وََال ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعرَِبيٍّ َعَجِميٍّ
َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر، ِإالَّ ِبالتَّْقَوى، ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا َأْتَقاُكْم، 
[َفْلُيَبلِِّغ  َقاَل:  اِهللا،  َرُسوَل  َيا  َبَلى  َقاُلوا:  َبلَّْغُت؟]   َهْل  َأَال 

اِهُد اْلَغاِئَب] (شعب اإليمان البيهقي.4774) الشَّ
البخاري، البن حجر. في  الباري لشرح صحيح  وفي فتح 

كتاب المناقب، في ترجمة: قوله: 
بسم اهللا الرحمن الرحيم، باب المناقب. الحديث: 3489) 
قال الشارح: وروى أحمد، والحارث، وابن أبي حاتم، من 
طريق أبي نضرة، قال: حدثني من شهد خطبة النبي صلى 
اهللا عليه وسلم، بمنى وهو على بعير يقول: [يا أيها الناس 
إن ربكم واحد، وٕان أباكم واحد، أال ال فضل لعربي على 
عجمي، وال ألسود على أحمر، إال بالتقوى. خيركم عند اهللا 

أتقاكم] فتح الباري، البن حجر: (6/527)
َأيَُّها  ﴿يا  تعالى:  قوله  تفسير  في  المفسرون  رواه  ثانيا: 
النَّاُس ِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن َذَكٍر وَُأْنثى َوَجَعْلناُكْم ُشُعوبًا َوَقباِئَل 
َخِبيٌر﴾  َعِليٌم  اَهللا  ِإنَّ  َأْتقاُكْم  اِهللا  ِعْنَد  َأْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلَتعارَُفوا 
التحرير  وفي   (16/342) الجامع.  في  القرطبي  منهم: 
والتنوير البن عاشور. (26/ 261) وفي تفسير المراغي. 

(26/143)
ثانيا: نعم، هذا القول حديث مروي عن النبي عليه الصالة 
والسالم،. وأكده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
ِحيِح). وروى الحديث  وقال:(َروَاُه َأْحَمُد، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ
سمع  من  [حدثني  قال:  نضرة  أبي  قال:{وعن  هكذا،  كله 
خطبة النبي صلى اهللا عليه وسلم، في وسط أيام التشريق، 
فقال: [يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وأباكم واحد، أال ال 
فضل لعربي على عجمي، وال لعجمي على عربي، وال أسود 
َأَبلَّْغُت؟].  على أحمر، وال أحمر على أسود، إال بالتقوى، 
قالوا: بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثم قال: [أي يوم 
هذا؟ ] قالوا: يوم حرام. ثم قال: [ أي شهر هذا؟] قالوا: 
شهر حرام. قال: [أي بلد هذا؟] قالوا: بلد حرام. قال: [فإن 
وأعراضكم،  وأموالكم  دماءكم  بينكم  قد حرم  اهللا عز وجل 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، َأَبلَّْغُت ؟ 
«. قالوا: وبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. قال: [ِلُيَبلِِّغ 

اِهُد اْلَغاِئَب]} (مجمع الزوائد.رقم:5622).  الشَّ
الحديث؟)  معنى  (وما  السائل:  قال  الحديث:  شرح  ثالثا: 
نَّ  وهذا متن الحديث: [َيا َأيَُّها النَّاُس، َأَال ِإنَّ رَبَُّكْم وَاِحٌد، وَا�
، وََال ِلَعَجِميٍّ  َأَباُكْم وَاِحٌد، َأَال َال َفْضَل ِلَعرَِبيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ
، وََال َأْحَمَر، َعَلى َأْسَوَد، وََال َأْسَوَد َعَلى َأْحَمَر،  َعَلى َعرَِبيٍّ

ِإالَّ ِبالتَّْقَوى َأَبلَّْغُت]
قوله:[َيا َأيَُّها النَّاُس] هذا خطاب لكل بني آدم، فكلمة الناس  
تشمل كل البشر، إذا وردت على اإلطالق، ففي المعجم، 
الناس:  وواحد  آدم،  بني  من  للجمع  اسم  الناس:  كلمة 
الخطاب  ساعة  المباشرون  المقصودون  كان  وٕان  إنسان، 
هم الحاضرون، ولكن المنطق الشرعي والعلمي والتاريخي 
أن كلمة الناس هكذا على اإلطالق تعني أبناء آدم كلهم، 
عليه السالم، كقوله تعالى. ﴿َياَأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي 
َخَلَقُكْم وَالَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾ (البقرة:21) فالعبادة 

مفروضة على كل بني آدم.
وقوله: [َأَال ِإنَّ رَبَُّكْم وَاِحٌد،] إن خالقكم وُمْنِشئكم واحٌد، هو 
العالمين.  رب  وهو  آبائكم،  ورب  ربكم  وتعالى  تبارك  اهللا 
والرب اسم اهللا تعالى، ومن معاني اسم الرب، أنه المالك، 
اهللا  إال  الإله  والمدبر،  والمنعم،  والقيم،  والمربي،  والسيد، 
رب العالمين. وتدبر هذا التعريف في القرآن.﴿ِإنَّ رَبَُّكُم اُهللا 
ماواِت وَاْألَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتوى َعَلى  الَِّذي َخَلَق السَّ
وَاْلَقَمَر  ْمَس  وَالشَّ َحِثيثًا  َيْطُلُبُه  النَّهاَر  اللَّْيَل  ُيْغِشي  اْلَعْرِش 
راٍت ِبَأْمرِِه َأال َلُه اْلَخْلُق وَاْألَْمُر َتباَرَك اللَُّه َربُّ  وَالنُُّجوَم ُمَسخَّ

اْلعاَلِميَن﴾ (األعراف:54)
أي  الوالد.  هو  اصطالحا:  األب  وَاِحٌد]  َأَباُكْم  نَّ  وقوله:[وَا�

أن الناس ُكلَّهم من آدم أي أن آدم عليه السالم أب جميع 
أصُل  من حيث  الناس  بين  تفاخر  وال  مزايدة  فال  البشر، 
النَّسب. كل الناس من آدم وآدم من تراب. ﴿َوِمْن آياِتِه َأْن 
(الروم:20)  َتْنَتِشُروَن﴾  َبَشٌر  َأْنُتْم  ِإذا  ُثمَّ  ُتراٍب  ِمْن  َخَلَقُكْم 
على  البشر  كلمة  تطلق  اإلنسان.  معناه:  البشر:  وكلمة 
الواحد، والجمع، والمذكر، والمؤنث. ويثنى، كما  اإلنسان 
َلنا  َوَقْوُمُهما  ِمْثِلنا  ِلَبَشرَْيِن  َأُنْؤِمُن  ﴿َفقاُلوا  اآلية:  في  ورد 
عاِبُدوَن.﴾ (المؤمنون:47) وأما قوله: [َأَال َال َفْضَل ِلَعرَِبيٍّ 
َعَلى  َأْحَمَر،  وََال   ، َعرَِبيٍّ َعَلى  ِلَعَجِميٍّ  وََال   ، َعَجِميٍّ َعَلى 
َأَبلَّْغُت] من هو  ِبالتَّْقَوى  ِإالَّ  َأْحَمَر،  َعَلى  َأْسَوَد  وََال  َأْسَوَد، 
من  أمة  والعرب  العرب،  إلى  منسوب  العربي   العربي: 
الناس  السامية األصل، المحافظة على الفطرة اإلنسانية، 
كثيرون  أنبياء  العرب  ومن  العربية،  الجزيرة  العرب  منشأ 
بن  هاشم  بن  المطلب  عبد  بن  اهللا  عبد  بن  محمد  منهم: 
عبد مناف، بن قصي، بن كالب، بن مرة، بن كعب، بن 
لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، بن النضر، بن كنانة، 
بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، بن مضر، بن نزار بن 
معد، بن عدنان،. ويصل نسب سيدنا محمد عليه الصالة 
والسالم إلى إسماعيل بن إبراهيم، ثم إلى آدم عليه السالم، 
وأطهرها  األنساب  أشرف  لهو  النبيين  لخاتم  النسب  وهذا 
اهللا  صلى  اهللا  رسول  قال  اإلطالق.  على  آدم  بني  من 
عليه وسلم: [إن اهللا اصطفى من ولد إبراهيم، إسماعيل، 
واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني 
كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني 
الصالة  عليه  وقال  (الترمذي:3605)   هاشم]  بني  من 
اَهللا  ِإنَّ  ِلِب،  اْلُمطَّ َعْبِد  ْبِن  اِهللا  َعْبِد  ْبُن  ُد  ُمَحمَّ والسالم:[َأَنا 
ِفْرَقَتْيِن  َجَعَلُهْم  ُثمَّ  ِفْرَقًة،  َخْيرِِهْم  ِفي  َفَجَعَلِني  الَخْلَق  َخَلَق 
َفَجَعَلِني ِفي َخْيرِِهْم ِفْرَقًة، ُثمَّ َجَعَلُهْم َقَباِئَل َفَجَعَلِني ِفي َخْيرِِهْم 
َقِبيَلًة، ُثمَّ َجَعَلُهْم ُبُيوًتا َفَجَعَلِني ِفي َخْيرِِهْم َبْيًتا َوَخْيرِِهْم َنْفًسا] 
(الترمذي:3608). ذكرت لكم هذا ليعلم السائل من خالل 
قيمة الشرف العربي، وسمو النسب العربي، وكيف أن النبي 
،] فالُيَناُل ذلك  بدأ به فقال: [َأَال َال َفْضَل ِلَعرَِبيٍّ َعَلى َعَجِميٍّ
المتقي  أن  بالتقوى. وعلمت  إال  للعرب  السامي  االنتساُب 
عن  شيئا  فيها  اليزيد  اإلسالمية  بالشريعة  يعمل  من  هو 
عمد، والينقص منها شيئا عن عمد أبدا، فمن خالف العمل 
والعجمي  المتقين.  من  يكون  فال  عمد  عن  اهللا  أنزل  بما 
غير العربي، منسوب إلى العجم، والعجم خالف العرب. 
فالعجمي هو غير العربي، وهم الفرس. واهللا تعالى أعلم، 

وهو العليم الحكيم. 
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ــــــننه   أخرج اإلمام الترمذي في ُس
ــــــن َجاِبٍر -رضــــــي اهللا عنه-؛   َع
ــــــوَل اللِّه -صّلى اهللا عليه  َأنَّ َرُس
وسّلم-  َقاَل: (ِإنَّ ِمن َأَحبُِّكْم ِإَليَّ 
وََأْقَربُكْم ِمنِّي َمجِلًسا َيوَم الِقياَمِة 
َأبَغضُكْم  نَّ  وَا� َأْخالًقا،  ــــــنُكْم  َأَحاِس
ــــــا َيوَم  ــــــيَّ وََأْبَعَدُكْم ِمنِّي َمْجِلًس ِإَل
ــــــدُِّقوَن  الِقَياَمِة الثَّْرَثاُروَن وَالُمَتَش
ــــــوَل  ــــــوَن، َقاُلوا: َيا َرُس وَالُمَتَفْيِهُق
ــــــاُروَن  ــــــا الثَّْرَث ــــــد َعِلمَن ــــــِه، َق الّل
ــــــدُِّقوَن، َفَما الُمَتَفْيِهُقوَن؟  وَالُمَتَش

َقاَل: الُمَتَكبُِّروَن).
هذا حديث صحيح أخرجه  اإلمام 
الترمذي في ُسننه، في ِكَتاب البرِّ 
والصلة عن رســـــــــول اهللا – صّلى 
اهللا عليه وســـــــــّلم -، باب ما جاء 

في َمِعالي األخالق.
عند دراستنا للحديث السابق نالحظ 
أّن رسولنا – صّلى اهللا عليه وسّلم 
– قْد َبيَّـــــــــَن لنا منزلة األخالق في 
اإلسالم، ومكانة المؤمن الُمَتَخلِّق 
بهذه األخـــــــــالق الكريمة التي هي 
من أهمِّ مقاصد اإلســـــــــالم، َفُحْسُن 
فـــــــــي ديننا  الُخلُـــــــــق َأْصٌل أصيٌل 
اإلســـــــــالمي الحنيف ومعلٌم شريٌف 
مـــــــــن معالمه، وديننا اإلســـــــــالمي 
بعقائده وشـــــــــرائعه وشعائره يصّب 
في اتجاه صـــــــــالح األخالق، ألّن 
ُحْسن الُخُلق من أكثر ما يثقل به 
موازين األعمال يوم الحساب، كما 
جاء في الحديث عن أبي الدَّْرَداِء 
– رضي اهللا عنه- قال:  َسِمْعُت 
النَِّبيَّ - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم-  
َيُقوُل: (َما ِمْن َشـــــــــْيٍء ُيوَضُع ِفي 

اْلُخُلِق،  ُحْســـــــــِن  ِمْن  َأْثَقُل  اْلِميزَاِن 
نَّ َصاِحَب ُحْسِن اْلُخُلِق َلَيْبُلُغ ِبِه  وَا�
الِة)،  ْوِم وَالصَّ َدَرَجَة َصاِحِب الصَّ
وميزان  األمم،  ســـــــــياج  فاألخالق 
تقدمها ورقيهـــــــــا، وعنوان عظمتها 
وخلودهـــــــــا، فاألمـــــــــم ال َتْحَيا بدون 

أخالق، وهللا درُّ القائل: 
َصـالُح َأمـــــِرَك ِلـَألخـالِق َمرِجـُعـُه  
َفَقـوِِّم الَنـفـَس ِبـاَألخـــالِق َتْسَتـِقـِم  
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من المعلوم أّن  ديننا اإلســـــــــالمّي 
الحنيف يدعو إلى مكارم األخالق  
فقد جـــــــــاء نبينـــــــــا – عليه الصالة 
والســـــــــالم- ليقـــــــــود البشـــــــــرية إلى 
الخيـــــــــر، حيث دعاهـــــــــم  إلى كّل 
فضيلـــــــــة ونهاهم عـــــــــن كّل رذيلة، 
كما أخذ بأيديهم من الظلمات إلى 
النور، ومن الُجْبن إلى الشجاعة، 
ومن الُبْخل إلى الّســـــــــخاء والكرم، 
ومـــــــــن الرذائل إلى الفضائل، ومن 
لم إلى العدل، ومن الخيانة إلى  الظُّ
األمانة، ومن الكذب إلى الصدق، 

ورحم اهللا القائل: 
نََّما اُألَمُم اَألْخالُق َما َبِقَيْت   وَا�

َفِإْن ُهُم َذَهَبْت              
َأْخالُقُهْم َذَهُبوا

لقـــــــــد دعا اإلســـــــــالم إلـــــــــى مكارم 
األخـــــــــالق وحـــــــــثَّ عليهـــــــــا وأمرنا 
ْيِر على نهجها،  بااللتزام بها والسَّ
وقد وصف اهللا ســـــــــبحانه وتعالى 
نبينا – صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم – 
بُحســـــــــن الُخُلق كما جاء في قوله 
نََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم}،  تعالى: {وَا�
فالرسالة اإلسالمية جاءت من أجل 
إتمام مكارم األخالق كما جاء في 
الحديث  َأّن َرُســـــــــوَل اِهللا -َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َقاَل: (ِإنََّما ُبِعْثُت 

َم َمَكاِرَم اَألْخالِق).  ُألَتمِّ
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عند دراســـــــــتنا للنصوص الشرعية 
نجُد َأّنها واضحة وصريحة في أّن 
الشعائر اإلسالمية ُترَبِّي المسلمين 

علـــــــــى التََّحلِّي باألخالق الفاضلة، 
وصـــــــــوًال إلـــــــــى الغاية المنشـــــــــودة 
؛ ألّن  وهي طاعة اهللا عـــــــــزَّ وجلَّ
ُحْسن الُخُلق من أهّم دعائم ديننا 
اإلسالمي، فعندما نأتي إلى أركان 
اإلسالم يجب على المسلم أّال ينظر 
إلى العبادة وحدها، فال ينظر إلى 
صالته،  وال إلى صومه، وال إلى 
ـــــــــه، وال إلـــــــــى  زكاته  وحدها،   َحجِّ
ِإْن لم ُتَؤدِّ به إلى الُخُلق الحســـــــــن؛ 
لقوله سبحانه وتعالى عن الصالة: 
الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشـــــــــاء  {ِإنَّ الصَّ
َفَمـــــــــْن لم تنهه صالته  وَاْلُمنَكِر}، 
عن الفحشاء والمنكر لم يزدْد من 
اهللا إال ُبْعـــــــــدًا، وٕاذا أردنا التعرف 
علـــــــــى الصـــــــــالة المقبولة من اهللا، 
فلنقرأ هذا الحديث القدســـــــــي الذي 
يرويـــــــــه النبي – صلّـــــــــى اهللا عليه 
الَة ِممَّْن  وسّلم –: (ِإنََّما َأَتَقبَُّل الصَّ
َتوَاَضَع ِبَها ِلَعَظَمِتي، َوَلْم َيْسَتِطْل 
َعَلى َخْلِقي، َوَلْم َيِبْت ُمِصر�ا َعَلى 
َمْعِصَيِتي، َوَقَطَع َنَهارَُه ِفي ِذْكرِي، 
ـــــــــِبيِل  َوَرِحـــــــــَم اْلِمْســـــــــِكيَن وَاْبَن السَّ
َذِلَك  اْلُمَصاَب،  َوَرِحـــــــــَم  وَاَألْرَمَلَة، 
ْمِس، َأْكَلؤُُه ِبِعزَِّتي،  ُنورُُه َكُنوِر الشَّ
وََأْسَتْحِفُظُه َمالِئَكِتي، َأْجَعُل َلُه ِفي 
ْلَمِة ُنـــــــــورًا، َوِفي اْلَجَهاَلِة ِحْلًما،  الظُّ
َوَمَثُلُه ِفي َخْلِقـــــــــي َكَمَثِل اْلِفْرَدْوِس 

ِفي اْلَجنَِّة).
وعندمـــــــــا نأتي إلى فريضة الصوم 
نقـــــــــرأ قول  اهللا ســـــــــبحانه وتعالى: 
{َيا َأيَُّها الَِّذيـــــــــَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن  الصِّ
َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن}، فقد شرع اهللا 
الصـــــــــوم ِلُيَهذِّب النفـــــــــس َوُيَعوِّدها 
على الخير َوُيْبعدها عن الّشـــــــــر، 
فعلـــــــــى الصائـــــــــم أْن يتحفَّـــــــــَظ من 
األعمال التي تخدش صومه حتى 
ينتفع بصومه وتحصل له التقوى، 
فالصوم ليس مجرد إمســـــــــاك عن 
الطعام والشـــــــــراب؛ بل هو إمساك 
عن األكل والشرب وسائر ما نهى 
اهللا عنه، لقوله – صّلى اهللا عليه 
وسَلم -: (َمْن َلم َيَدْع َقْوَل الُزْوِر 
والَعَمـــــــــَل ِبِه َفَلْيَس للّـــــــــه َحاَجٌة ِفي 
أْن َيَدَع َطَعاَمُه وَشرَاَبُه)، ولقوله- 
صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم - أيضًا: 
(ُربَّ َصاِئٍم َلْيـــــــــَس َلُه ِمْن ِصَياِمِه 
ِإال اْلُجوُع، َوُربَّ َقاِئٍم َلْيَس َلُه ِمْن 

َهُر).  ِقَياِمِه ِإال السَّ
وعندما نأتي إلى الزكاة والصدقات 
نقرأ قوله سبحانه وتعالى: {ُخْذ ِمْن 
يِهم  َأْموَاِلِهْم َصَدَقـــــــــًة ُتَطهِّرُُهْم َوُتَزكِّ
ِبَها َوَصـــــــــلِّ َعَلْيِهـــــــــْم ِإنَّ َصَالَتَك 
َسَكٌن لَُّهْم وَالّلُه َسِميٌع َعِليٌم}، كما 
نقرأ قوله ســـــــــبحانه وتعالى أيضًا: 
{َيا َأيَُّهـــــــــا الَِّذيَن آَمُنـــــــــوْا َال ُتْبِطُلوْا 

َصَدَقاِتُكم ِباْلَمنِّ وَاألَذى....}.
 وفي فريضـــــــــة الحج نقرأ قول اهللا 
ســـــــــبحانه وتعالى: {اْلَحجُّ َأْشـــــــــُهٌر 
اْلَحجَّ  ِفيِهنَّ  َفَرَض  َفَمن  ْعُلوَماٌت  مَّ
َفَال رََفَث وََال ُفُســـــــــوَق وََال ِجَداَل ِفي 
اْلَحجِّ  }، وكذلك قول رســـــــــولنا – 
صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم – : (َمن 
َحجَّ َفَلم َيرُفث وَلم َيفُسق َرَجع َكَيوِم 

ُه). وَلَدتُه ُأمُّ
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الحســـــــــن هو وصية  الُخلُـــــــــَق  ِإنَّ 

رســـــــــول اهللا –صلّـــــــــى اهللا عليـــــــــه 
وسّلم– إلى جميع المسلمين، كما 
جاء في الحديث الشريف َعْن َأِبي 
َذرٍّ – رضـــــــــي اهللا عنه- َقاَل: َقاَل 
ِلي َرُسوُل اللَِّه - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَســـــــــلََّم-: (اتَِّق اللََّه َحْيُثَما ُكْنَت، 
َتْمُحَها،  اْلَحَســـــــــَنَة  ـــــــــيَِّئَة  السَّ وََأْتِبع 
َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَســـــــــٍن)، فقد 
أرشدنا – صّلى اهللا عليه وسّلم – 
إلى ضرورة جمع الشـــــــــمل وتوحيد 
الصـــــــــف وٕازالة ما في النفوس من 
غلٍّ وحقد، وٕالى كّل ما ِمْن شـــــــــأنه 
أن يحفظ تلـــــــــك األخوَّة ويصونها، 
تؤدي  ويدعمها ويقويها، ويجعلها 
رسالتها المطلوبة، وتحقق غايتها 
الَمـــــــــَودَّة والتكافل  المنشـــــــــودة من 
والتضامن والتعـــــــــاون على الخير 
بين المسلم وأخيه المسلم، فأصبح 
أعداء األمس إخوة اليوم، وتحوَّل 
الِغلُّ والحقد إلى َمَحبَّة وَُأْلَفة وُأخوة 
كما قال تعالى: {وََألََّف َبْيَن ُقُلوِبِهْم 
ا  َلْو َأنَفْقَت َما ِفي اَألْرِض َجِميعًا مَّ
َألََّفْت َبْيـــــــــَن ُقُلوبِهْم َوَلِكنَّ الّلَه َألََّف 

َبْيَنُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم}.
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لقد أولى ديننا اإلسالمي الحنيف 
األخالق الفاضلة اهتمامًا عظيمًا، 
وحرص على غرسها في القلوب، 
َفُحْســـــــــُن الُخُلق مـــــــــن أهم مقاصد 
اإلســـــــــالم، حيـــــــــث جمـــــــــع ديننـــــــــا 
اإلســـــــــالمي بين اإليمان وُحســـــــــن 
الُخلُـــــــــق، كمـــــــــا جاء فـــــــــي قوله– 
عليه الصالة والســـــــــالم-: (َأْكَمُل 
اْلُمْؤِمِنيَن ِإيَماًنا َأْحَسُنُهْم ُخُلًقا...)، 
نَّ ِجماَع ُحْسن الُخلِق  جاء في  وا�
آيٍة واحدٍة في القرآن الكريم، وهي: 
{ُخِذ اْلَعْفَو وَْأُمْر ِباْلُعْرِف وََأْعِرْض 
َعِن اْلَجاِهِليـــــــــَن}، فمْن َعِمَل بهذه 
اآلية فقد اجَتَمع له ُحْسُن الُخُلِق، 
كما قال شـــــــــيخ اإلسالم ابن تيمية 
- رحمـــــــــه اهللا-: (وجماُع ُحســـــــــِن 
الُخلُـــــــــِق مع الّنـــــــــاس أْن َتِصَل مْن 
والدعاِء  واإلكرام،  الم  بالسَّ قطعَك 
لـــــــــه واالســـــــــتغفاِر، والّثنـــــــــاِء عليه 
والزيارِة له، وُتعطـــــــــي َمْن َحَرَمك 
من التعليِم والمنفعِة والماِل، وتعفو 
ـــــــــن َظَلَمك فـــــــــي دٍم أو ماٍل أو  عمَّ

ِعرٍض).
وِمْن ُحسن الُخُلق: طالقة الوجه، 
وبـــــــــذل المعروف، وكـــــــــّف األذى 
عن النـــــــــاس،  والدعوة إلى التآلف 
والحـــــــــّب واإليثار،  وســـــــــعة الِحْلم 
على الّنـــــــــاس، والّصبـــــــــر عليهم، 
ولطف الـــــــــكالم، ومعاملة األقارب 
والجيران معاملة حسنة، ألنَّ سوء 
ُيَؤّدي إلى الحقد والكراهية  الُخُلق 

والحسد.
 فما أحوجنا فـــــــــي هذه األيام إلى 
التَّحلِّي باألخـــــــــالق الفاضلة التي 
تعمـــــــــل على بنـــــــــاء المجتمع على 
ُأُسٍس ســـــــــليمة وقوية، قائمة على 
اإليمان والِقَيم واألخالق الحسنة. 
وصلّـــــــــى اهللا على ســـــــــّيدنا محمد 
صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

أجمعين.
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نَّ َصاِحَب ُحْسِن اْلُخُلِق َلَيْبُلُغ ِبِه  وصـــــــــوًال إلـــــــــى الغاية المنشـــــــــودة وَا�
رســـــــــول اهللا –صلّـــــــــى اهللا عليـــــــــه 
وسّلم– إلى جميع المسلمين، كما 
رســـــــــول اهللا –صلّـــــــــى اهللا عليـــــــــه 
وسّلم– إلى جميع المسلمين، كما 
رســـــــــول اهللا –صلّـــــــــى اهللا عليـــــــــه  اْلُخُلِق،  ُحْســـــــــِن  ِمْن  َأْثَقُل  اْلِميزَاِن 

نَّ َصاِحَب ُحْسِن اْلُخُلِق َلَيْبُلُغ ِبِه  وَا�
اْلُخُلِق،  ُحْســـــــــِن  ِمْن  َأْثَقُل  اْلِميزَاِن 
نَّ َصاِحَب ُحْسِن اْلُخُلِق َلَيْبُلُغ ِبِه  وَا�
اْلُخُلِق،  ُحْســـــــــِن  ِمْن  َأْثَقُل  علـــــــــى التََّحلِّي باألخالق الفاضلة، اْلِميزَاِن 

وصـــــــــوًال إلـــــــــى الغاية المنشـــــــــودة 
علـــــــــى التََّحلِّي باألخالق الفاضلة، 
وصـــــــــوًال إلـــــــــى الغاية المنشـــــــــودة 
رســـــــــول اهللا –صلّـــــــــى اهللا عليـــــــــه علـــــــــى التََّحلِّي باألخالق الفاضلة، 

وسّلم– إلى جميع المسلمين، كما 
رســـــــــول اهللا –صلّـــــــــى اهللا عليـــــــــه 
وسّلم– إلى جميع المسلمين، كما 
رســـــــــول اهللا –صلّـــــــــى اهللا عليـــــــــه  Ú�Ó�fl˝çg@pb¶b»�fl
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-8﴿َأَفَمن ُزيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َفرَآُه َحَسًنا َفِإنَّ اللَّـَه 
ُيِضلُّ َمن َيَشاُء َوَيْهِدي َمن َيَشاُء َفَال َتْذَهْب َنْفُسَك 

َعَلْيِهْم َحَسرَاٍت ِإنَّ اللَّـَه َعِليٌم ِبَما َيْصَنُعوَن﴾:
سوء  له  زّين  من  تهدي  أفأنت  إنكاري:  استفهام  هذا 
عمله فرآه حسنا؟ فإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من 
وتحزن،  نفسه  تتحسر  أن  للرسول  ينبغي  فال  يشاء، 
الشيطان  بتزيين  الحالة  تلك  في  أنفسهم  أوقعوا  فإنهم 
لهم، ورؤيتهم ذلك حسنا، فهو من فعل أنفسهم، فلماذا 

تتحسر عليهم؟
لهم  صوِّرت  فقد  بحسن،  ليس  ما  تحسين  والتزيين: 
فعلها  على  ليقدموا  حسنة  بصورة  السيئة  أعمالهم 

بشراهة.
هذا  َيَشاُء»  َمن  َوَيْهِدي  َيَشاُء  َمن  ُيِضلُّ  اللَّـَه  «َفِإنَّ 
تأييس من اهتداء من لم يخلق اهللا فيه أسباب االهتداء 
ألسباب  خالق  فهو  النظر،  صحيح  من  الحق،  إلى 
الخلق، وهو  الهداية والضالل، وهذا من تصرفه في 
له أصول وضوابط  ُيدرك غوره،  الحكمة ال  سّر من 

بّينها في «رسالة القضاء والقدر».
يؤول نظم اآلية إلى القول: أفتتحّسر على من زين لهم 
سوء أعمالهم فرأوها حسنات، واختاروا ألنفسهم طريق 
تصّرف  وقد  باختيارهم،  أضلهم  اهللا  فإن  الضالل؟ 
بمشيئته التي بها أوجد الموجودات، فال تذهب نفسك 
عليهم حسرات، وٕانما حسرتهم على أنفسهم إذ رضوا 
لها اتباع الشيطان، ولم يتبعوا ما أرشد اهللا إليه، فهم 

ورطوا أنفسهم فيما أوقعوها فيه بصنعهم.
فاهللا أرسل رسوله ليهديهم إلى ما يرضيه، واهللا أضلهم 
متسلسال  تكوينا  الهدى  عن  شاردة  نفوسهم  بتكوين 
من كائنات كثيرة، ال يحيط بها إال علمه، وكلها من 
مظاهر حكمته، ولو شاء لجعل سالسل الكائنات على 
الناس جميعا، وكلهم ميّسر  النظام، وهدى  غير هذا 
باالستفهام  ذلك  وصيغ  منهم،  يعلم  ما  إلى  بتيسيره 
ه إلى الرسول-صلى اهللا عليه  اإلنكاري، والنهي موجَّ
فإن  الضالين،  نفسه حسرات على  تذهب  أن  وسلم- 
لم  لحلمه  أنه  فكما  أمره،  اهللا عليم بصنعهم ومخالفة 
ل بمؤاخذتهم، فكن أنت مؤتسيا باهللا، ومتخلِّقا بما  يعجِّ
تستطيعه من صفاته، وفيه أنهم ال يفلتون من عقابه 
بسبب سوء أعمالهم، وتدبير المكائد للنبي-صلى اهللا 

عليه وسلم- وللمسلمين.
-9﴿وَاللَّـُه الَِّذي َأْرَسَل الرَِّياَح َفُتِثيُر َسَحاًبا َفُسْقَناُه 
يٍِّت َفَأْحَيْيَنا ِبِه اْألَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َكَذِلَك  ِإَلى َبَلٍد مَّ

النُُّشوُر﴾:
السورة االستدالل على أن اهللا  تقدم في أول  أن  بعد 
خلق السموات واألرض وفطرها، وهو أعظم دليل على 
تفرده باأللوهية، أتى هنا االستدالل بتصريف األحوال 
حب،  بين السماء واألرض بإرسال الرياح، وتكوين السُّ
البلد  المطر، فأحيا به اهللا أموات األرض في  وٕانزال 
بعد  األموات  إحياء  تنظير  إلى  يفضي  وهذا  الميت، 
الذي خلق وسائل  العجيب، فإن  فنائهم بذلك الصنع 
الذين  إحياء  وسائل  خلق  على  قادر  األرض  إحياء 

ضمتهم األرض في أحشائها.
نصنع  المتقن  المحكم  العجيب  الصنع  ذلك  مثل  أي 
صنعا يكون به النشور والبعث، بأن يهيء اهللا حوادث 
إذا  حتى  منهما،  مجموعة  أو  أرضية،  أو  سماوية، 
استقامت آثارها وتهيأت األجسام لقبول أرواحها، أمر 
اهللا بالنفخة األولى والثانية، فإذا األجساد قائمة ماثلة 
نظير أمر اهللا بنفخ األرواح في األجنة عند استكمال 

تهيئتها لقبول األرواح.
وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن أبي شيبة وقريب 
منه في صحيح مسلم عن عروة بن مسعود عن النبي-
صلى اهللا عليه وسلم-: «قيل لرسول اهللا: كيف يحيي 
اهللا الموتى، وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: هل مررت 
بواٍد أهلك ممحال، ثم مررت به يهتز خضرا؟ قيل نعم، 
قال: فكذلك يحيي اهللا الموتى، وتلك آيته في خلقه».

ِإَلْيِه  َجِميًعا  اْلِعزَُّة  َفِللَّـِه  اْلِعزََّة  ُيِريُد  َكاَن  -10﴿َمن 
وَالَِّذيَن  َيْرَفُعُه  اِلُح  الصَّ وَاْلَعَمُل  يُِّب  الطَّ اْلَكِلُم  َيْصَعُد 
ُأوَلـِئَك  َوَمْكُر  َشِديٌد  َعَذاٌب  َلُهْم  يَِّئاِت  السَّ َيْمُكُروَن 

ُهَو َيُبوُر﴾:
تلقاء  من  الغرور  وهو  األّول،  الغرور  تفصيل  هذا 
النفس، وأكبر غرور المشركين ناشئ عن قبول تعاليم 
كبرائهم الذين يضلون دهماءهم بما يجدون في أنفسهم 
من العزة، وحب الرئاسة، واألتباع يعتزون بقوة قادتهم، 
على  وتألبهم  تكاتفهم  أساس  العزة  إرادة  وأصبحت 
إليهم لكشف اغترارهم  ه  الخطاب موجَّ اإلسالم، وهذا 
العزة الحق في  القرآن بأن  فلذلك نادى  العزة،  بطلب 

اتباع اإلسالم، وأن ما هم فيه من عزة وهٌم يصّدهم 
عن الدين الحق.

دعوة  إلى  فليستجب  العزة  يريد  كان  من  والتقدير: 
فأما  تعالى،  كلها هللا  العزة  العزة، ألن  ففيه  اإلسالم، 
واهية  العنكبوت  فهي كخيط  بها  يتشّبثون  التي  العزة 

ووهم.
والعزة هي الشرف والحصانة من النيل بسوء.

فالمعنى: من كان يريد العزة فانصرف عن دعوة اهللا 
مخطئ،  فهو  عزة،  من  لنفسه  يتخيله  ما  على  إبقاًء 
هللا  الحق  والعزة  لمع سراب،  في  ماء  رأى  كمن  فهو 
الذي دعاهم على لسان رسوله، وعزة المولى ينال حظ 
منها أولياؤه، فلو أنهم اتبعوا أمر اهللا، والتحقوا بحزبه 
لصارت لهم عزة اهللا الدائمة، فإن عزة المشركين يعقبها 
القتل واالنهزام واألسر في الدنيا، وذل الخزي والعذاب 
الدنيا، ولها  المؤمنين في تزايد في  في اآلخرة، وعزة 

درجات الكمال في اآلخرة.
المشركين  وأعمال  النافعة،  هي  المؤمنين  أعمال  إن 
سعي باطل، والقربات كلها ترجع إلى أقوال وأعمال، 
فاألقوال ما كان ثناء على اهللا تعالى، واستغفارا ودعاء، 
فيها  الصالحة، واألعمال  إلى األعمال  الناس  ودعوة 
قربات كثيرة، فالمشركون يتقربون إلى أصنامهم بالثناء 
والتمجيد، ويتحّنثون بأعمال من طواف في حج، وٕاغاثة 
ملهوف، مشوبا ذلك كله باإلشراك فنصبوا أصناما في 
الكعبة، وجعلوا كبيرهم هبل على سطح الكعبة، وجعلوا 

إسافا ونائلة فوق الصفا والمروة.
على أن مناسكهم هللا مخلوطة بعبادة اآللهة، فاهللا الذي 
يقبل من المؤمنين أقوالهم وأعمالهم الصالحة، ومكر 
توعدهم  السيء،  والمكر  الضرر  وتدبير  المشركين 
اهللا عليها بالعذاب الشديد، وأن مكرهم ال يروج، وأن 
اهللا يبطله فهو يبور كاسد وخائب، مثل كساد التجارة 

وخسرانها في األسواق.
-11﴿وَاللَّـُه َخَلَقُكم مِّن ُترَاٍب ُثمَّ ِمن نُّْطَفٍة ُثمَّ َجَعَلُكْم 
َأْزوَاًجا َوَما َتْحِمُل ِمْن ُأنَثى َوَال َتَضُع ِإالَّ ِبِعْلِمِه َوَما 
ٍر َوَال ُينَقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب  َعمَّ ُر ِمن مُّ ُيَعمَّ

ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَّـِه َيِسيٌر﴾:
أنُفس  من  الوحدانية  بدالئل  اإلتيان  إلى  رجوع  هذا 
الناس، بعد أن قّدم لهم ما هو من داللة اآلفاق، فابتدأ 
بتذكيرهم بأصل التكوين األول من تراب، وهو ما تقرر 
البشر  هو  الذي  أصلهم  أن  من  الناس  جميع  لدى 
األول، خلق من طين، فصار ذلك حقيقة مقررة، وهي 
ما يعّبر عنه في المنطق باألصول الموضوعة القائمة 

مقام المحسوسات.
من  النسل  خلق  بداللة  الثاني  التكوين  إلى  انتقل  ثم 
بمشاهدة  النفوس  مستقر  علم  فهو  وبذلك  نطفة، 
يجزم  فكما  الشاهد،  على  الغائب  وقياس  الحاضر، 
المرء بأن نسله خلق من نطفته، يجزم بأنه خلق هو 
من نطفة أبويه، وهكذا يصعد األمر إلى تخّلق أبناء 

آدم وحواء.
التكوين  إلى حالة  يشير  َأْزوَاًجا»  َجَعَلُكْم  «ُثمَّ  وقوله: 
والمعنى:  تعالى،  صنعه  بديع  على  لداللته  الثاني 
وقد جعلكم أزواجا لتركيب تلك النطفة، فالداللة بدقة 
صنع النوع اإلنساني من أعظم الدالئل على وحدانية 
الصانع، وفيها اكتفاء عن النظر في تأمل صنع بقية 

الحيوان.
والمقصود من األزواج: الذكور واإلناث.

وقوله: «َوَما َتْحِمُل ِمْن ُأنَثى وََال َتَضُع ِإالَّ ِبِعْلِمِه»:
بعد االستدالل بما في بدء التكوين الثاني من التالقح 
بين النطفتين، جاء االستدالل بما ينشأ عن ذلك من 
األطوار للنطفة في الرحم، وهي أطوار الحمل من أّوله 
إلى وضع الجنين، وأنه يتم بإحاطة علم اهللا بالكائنات 

الظاهرة والخفية، التي هي من علم الغيب.
المكتوب  الموت  ذكر  التكوين  عن  الحديث  واستتبع 
باآلجال واألعمار  بذكر علمه  فجاء  بشر،  على كل 

للتنبيه على سعة العلم اإللهي.
في  باقيا  أي  عامرا،  اإلنسان  جعل  التعمير:  ومعنى 
الحياة، فإن العمر هو مدة الحياة، يقال عمَّر فالن، 
مدة  باقيا  جعله  بالتضعيف:  وعّمر  زمانا،  بقي  إذا 
زائدة على المدة المتعارفة في أعمار األجيال، ولذلك 
بالمبني  العمر، ويوصف صاحبه  من  بالنقص  قوبل 

للمجهول، فيقال: ُعمِّر فالن، فهو معمَّر.
والكتاب كناية عن علم اهللا تعالى الذي ال يغيب عنه 
معلوم، فالمكتوب ال يزاد فيه وال ينقص، ويجوز أن 
يجعل اهللا موجودات هي كالكتب تسطر فيها اآلجال 
قال:  ولذلك  مخلوقاته،  في  يسير  أمر  وهو  مفصلة، 

«ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَّـِه َيِسيٌر» أي ليس في هذا الضبط 
عسر.

وقد يظهر إشكال عام ناشئ عن التعارض بين أدلة 
جريان كل شيء على ما هو سابق في علم اهللا في 
وطلب  أسباب،  إلى  األشياء  إضافة  وبين  األزل، 
منها،  المكروه  األسباب، واجتناب  تلك  المرغوب من 
فكيف يثبت في هذه اآلية لألعمار زيادة ونقصا مع 
كونها في كتاب وعلم ال يقبل التغيير؟ وكيف يرّغب 
في الصدقة مثال بأنها تزيد في العمر، وأن صلة الرحم 

تزيد في العمر؟
والمخلص من هذا ونحوه، هو القاعدة األصلية الفارقة 
بين كون الشيء معلوما هللا تعالى، وبين كونه مرادا، 
فإن العلم يتعلق باألشياء الموجودة والمعدومة، واإلرادة 
توجد،  بأنها  العلم  وفق  على  األشياء  بإيجاد  تتعلق 
فإذا  اإلرادة  به  تتعلق  لما  بالسعي  مخاطبون  والناس 
تعلقت اإلرادة بالشيء علمنا أن اهللا علم وقوعه، وما 
تصرفات الناس ومساعيهم إال أمارات على ما علمه 
علم  اهللا  أن  على  إمارة  المتصدق  فصدقة  لهم،  اهللا 
تعميره، واهللا تعالى يظهر معلوماته في مظاهر تكريم 
أو تحقير، ليتم النظام الذي أسس اهللا عليه هذا العالم، 
ويلتئم جميع ما أراده اهللا من هذا التكوين على وجوه ال 
يخّل بعضها ببعض، وكل ذلك اقتضته حكمته العليا، 

وهذا الجواب مخلص من هذا اإلشكال.
-12﴿َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َهـَذا َعْذٌب ُفرَاٌت َساِئٌغ 
َشرَاُبُه َوَهـَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن َلْحًما َطِري�ا 
َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنَها َوَترَى اْلُفْلَك ِفيِه َموَاِخَر 

ِلَتْبَتُغوا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾:
األجواء  في  باألحوال  االستدالل  من  انتقال  هذا 
إلى  باأللوهية  اهللا  تفرد  على  واألرض  السماء  بين 
على  وأنهار  بحار  من  األرض  على  بما  االستدالل 
عظيم مخلوقاته، والحكمة الربانية فيها، استدالال على 
دقيق صنعه تعالى، بما في ذلك من االستدالل بخلق 

البحرين، واختالف مذاقهما.
فالتقدير: وخلق البحرين العذب، واألجاج، على صورة 
واحدة مع تفاوتهما في المذاق، وهذا مقصود للداللة 

على دقيق صنع اهللا.
فالفرات  سعة،  في  القاّر  الكثير  للماء  اسم  والبحر: 
والدجلة بحران عذبان، وبحر الخليج ِمْلح، متحدان في 
وجود الحيتان والحلية، أي اللؤلؤ والمرجان، وأجودهما 
يوجد في البحر العجمي، حيث مصّب النهرين، ولما 
من  الملح  البحر  بماء  واختالطه  العذب  من  فيهما 
أثر في جودة اللؤلؤ، فاالختالف بين البحرين عذوبة 
في  واالختالف  اهللا،  صنع  دقيق  على  دليل  وملوحة 
آخر  دليل  بعضها  في  والتماثل  بعض مستخرجاتهما 

على بديع صنعه تعالى.
والعذب: الحلو حالوة مقبولة في الذوق.

ملح  بإلقاء  ال  ذاته  في  بالملوحة  الموصوف  والِملح: 
فيه، وأما الشيء الذي يضاف إليه الملح، فيقال فيه: 

مالح وال يقال ِمْلح.
فيه،  كراهة  ال  شربه  أن  شرابه»  «سائغ  ومعنى: 

واألجاج: الشديد الملوحة.
الفلك  طفّو  في  اهللا  صنع  عظيم  على  اآلية  ونبهت 
البحر  في  المْخر  وكذلك  فيه،  يغرق  فال  الماء  على 
آية على دقة الصنع، بإلهام وضع الوسائل له، لتيسير 
األسفار، وقطع المسافات، ونعمة التجارة عن طريق 

البحر مّنة ويسرا.
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مما قرأت 
ه، الجميع يتسابق الّنهاية، والعبور على الصراِط دون سقوط حافيتيـــــــــن، فـالجميع يتســـــــــابق لقطِع خّط واإلدالج ولـــــــــو َزحفـــــــــًا أو َركضـــــــــًا بقدمين بالَكسل، وٕاذا أردَت الِقمَّة فـ عليك السعي الجنَّة ال ُتدرك بالرَاحة، والَنجاح ال ُيدرك  الجنة، وال تجعـــــــــل الحياة  َتلوي  معصميك واعلم أنها أيام وستنقضي، وسنذهُب إلى للَِّه َعزيمتك، واجَعل ُعمرك سهًما للجنَّة، وٕاذا حدث ذلك فـ ُشدَّ قاَمة َقْوسك، وأْطِلق اعلم أنه ال بأس أن تتعثر أثناء الســـــــــير، بَجمر ُمحترق ويتصبَّر باهللا. في طريٍق ُممتلئ بالَشوك والنيران، وُيمِسك أو َتعُثر، والنظر إلى اللّٰ

رُه من إلى قلبك الذي مازال على الطريق ُيجاهد بذنوبك.  سالًما طيًبا ووردة، وال تنس أن تذكِّ
ه ُيحبك.«وَالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا»حيٍن آلخر بقولِه: إسراء عاطفواهمس لـ روحك دائًما أّن اللّٰ

ÔëÏ‡À@Äbjï@Nc

 ›j” ما يقـــــــــرب العام والنصف
لمعلمة  بحاجـــــــــة  كنـــــــــت 
تحضيري فدلوني على فتاة متخرجة 
حديثا كنـــــــــت قد حضرت عن قريب 
مناقشتها لمذكرة تخرجها.. وشهدت 
حينها تفوقهـــــــــا وتميزها الواضح في 
دراستها وجديتها البارزة في تعاملها 
مع العلـــــــــم أخذا وتعليمـــــــــا.. فكانت 
جديرة بلقـــــــــب دكتورة الذي تحصلت 
عليه بعد جد واجتهاد الســـــــــنين.. ال 
أحد كان يصدق حينها كيف تحمل 
الكيماء ملفها وشهادتها  دكتورة في 
المعتبرة وتضعهـــــــــا في طلب عمل 
كمعلمة ألطفال التحضيري أصحاب 
الخمس ســـــــــنوات وهي بصدد تعليم 
الـــــــــذي جاوز العشـــــــــرين  الشـــــــــباب 
كمســـــــــاعدة في الجامعـــــــــة.. لكن ال 
شيء يبدو لك من هذا الكالم حين 
أتت ووضعت طلبها، لم أكن أتبين 
يومها هل هـــــــــو تواضع جميل منها 
أم أنهـــــــــا الحاجة الملحة للعمل التي 
تدفع بالشـــــــــباب أمثالها لالرتماء في 
أحضان أي بصيـــــــــص عمل مهما 
كان ومهمـــــــــا كانت ظروفه ومردوده 

المادي .
لـــــــــم يمر وقت طويـــــــــل حتى لمحت 
جليـــــــــا كثيرا من الجديـــــــــة في عملها 
واالنضبـــــــــاط ومحاولتهـــــــــا بـــــــــكل ما 

تســـــــــتطيع تعلم تفاصيل ما تحتاجه 
ليكون عملهـــــــــا متقنا وثماره مرجوة. 
فكانـــــــــت منضبطـــــــــة فـــــــــي التوقيت 
ملتزمة بكل قوانين المدرسة تتعامل 
بكل عفوية وحيوية وانشـــــــــراح صدر 
وأوليائهم،  األطفـــــــــال  مـــــــــع  واحترام 
واستطاعت في وقت وجيز أن تملك 
قلوب أطفالهـــــــــا فيحبونها ويتعلقون 
بها ويتعلمـــــــــون منهـــــــــا الكثير، فال 
تســـــــــأم أن تعيد األمر لكل األطفال 
يوميا حين كانت تغرس فيهم بعض 
اآلداب لدى دخولهم إلى المدرســـــــــة 
وخروجهم منها، فتستطيع أن تلحظ 
جليا كيف يخرج أطفالها كزمالئهم 
في الفوج اآلخـــــــــر ويتركون أماكنهم 
منظمة وألســـــــــنتهم تردد تحية السالم 
ودعاء الخروج وغيرها من اآلداب.. 
كان عليها أيضا أن تتعلم كثيرا من 
المهـــــــــارات في التعامـــــــــل مع أمزجة 
األطفـــــــــال وتصرفاتهـــــــــم المختلفـــــــــة 
خاصـــــــــة في بدايـــــــــة اعتيادهم على 
المدرسة وأبجدياتها، مهارات مختلفة 
تماما عن تلك التي تتعامل بها مع 
الكبار الذين تدرســـــــــهم في سويعات 
الجامعة.. فكثيـــــــــرا ما كنت أتعجب 
فـــــــــي توفيقها في تغيير نمط التعامل 
سريعا بين فئة صغيرة جدا صباحا 
وبعدهم مســـــــــاء مباشرة فئة الشباب 
القريبين نســـــــــبيا إلى ســـــــــنها.. لكنها 
كانـــــــــت موفقة في التعامل مع هؤالء 

ومع أولئك بالقدر الذي تحظى فيه 
بحب واحترام واستيعاب الفريقين. 

كل هـــــــــذا كان يدهش مـــــــــن حولها 
ربما وكنت أجده شـــــــــيئا جيدا لشابة 
مثلها متقنة لعملها متفانية في تعلم 
تفاصيله ومهاراته وهذا الذي نرجو 
أن يتحلى به شـــــــــبابنا جميعهم من 
أجل انطالقـــــــــات مميزة في أعمالهم 
وحياتهم العمليـــــــــة.. لكن الذي كان 
إعجابي  وينال  شـــــــــخصيا  يدهشني 
ويستوقفني كثيرا.. هو الروح الرائعة 
التي كانت تعمل بها في كل األيام 
العام..  العـــــــــام ونصف  على مدار 
كانت مبتسمة دوما منشرحة دوما ال 
تتذمر وال يبدو عليها أبدا امتعاضها 
مـــــــــن عملها هذا الـــــــــذي كانت تعلم 
يقينا أنه مؤقت، لكنها كانت تعيشه 
بتفاصيله وتنهمك فيه بحب وتجتهد 
في التميز فيه وتبذل ما في وسعها 
لتكون له ثمار طيبة، بينما يتصرف 
كثير من الشباب مع أعمالهم التي 
يحصلون عليها ويظنون أنها مؤقتة 
كأنها شـــــــــيء عابر ال يستحق بذل 
الجهد وال إتعاب النفس وال االنهماك 
فـــــــــي تعلم وٕاتقـــــــــان التفاصيل، فتمر 
األيام واألشـــــــــهر والسنوات ربما وهم 
في نفـــــــــس المزاج وبنفـــــــــس الروتين 
القاتـــــــــل والتذمر المدمر لكل الطاقة 
المعنويات.. وتمر  لـــــــــكل  والمحطم 
التجربة وقـــــــــد يتحصلون على عمل 

في مجال تخصصهم أو في مكان 
مستقر لكنهم يغادرون ولم يستفيدوا 
من تجربتهم شـــــــــيئا ولم يطوروا في 
مهاراتهم قيد أنملـــــــــة.. هي تعاملت 
معهـــــــــا كتجربـــــــــة فريدة مـــــــــن نوعها 
أتيحت لها فأحبتها وأرادت أن تخرج 
منهـــــــــا بفوائد جمة تجدها في حياتها 
مرة أخرى ربمـــــــــا كأم تربي أبناءها 
التي غرســـــــــتها  القيم واآلداب  على 
فـــــــــي أطفال التحضيـــــــــري، والتجربة 
فعال كانت غنية بالنسبة لها بما قد 
ال تجدها في غيرهـــــــــا من التجارب 
فكانـــــــــت ذكية بالقدر الذي لم تتركها 
تمر دون فائدة.. وقد تحصلت على 
عمل في مجال تخصصها وتزوجت 
دكتورا مثلها وستبقى التجربة بالنسبة 
لها ذكـــــــــرى جميلة ورصيـــــــــدا جيدا 
تزودت به في فتـــــــــرة ما من حياتها 

وأثرا طيبا تركته وراءها .
ورجائي في األخير من كل الشباب 
أن يمعنوا النظر فـــــــــي هذه التجربة 
ويجعلوا كل محطات حياتهم تجارب 
يعيشونها بتفاصيلها ويستفيدون منها 
قدر ما يستطيعون، واألهم من ذلك 
ينجزون فيها ويتركون األثر الطيب 
مهما بدت لهم أنها قصيرة وعابرة.. 
وكذلك الحياة كلها شـــــــــجرة نستظل 
بظلهـــــــــا ونمضي والكيـــــــــس فينا من 
ينجز فيها ويترك أثرا طيبا يذكر به 

وينتفع به .

NN5«@Âfl@ó‹Çnça@bfl@÷ÜïcÎ@NN@pb�‘€@Âfl@Èi@äfl@bfl@ Îâc@Ô‡‹”@·ÿ€@›‘‰Ì@Úiävn€a@ÔyÎ@Âfl

@aä�������ib«@o‰◊@Ï€Î@å�������¨c

أكثر المشاكل بين الزوجين تكون بسبب لحظة 
ضعف خرجت فيها المرأة من بيتها لبيت أهلها، 
هنا تدخل في دوامة مالها نهاية، وتكبر المشاكل 
البســـــــــيطة وتتحول لمشاكل بين األب أو اخوتها 

مع الزوج!!
والزوجـــــــــة تظل من بعيد تعـــــــــض أصابع الندم، 
وتتمنى لـــــــــو ان الزمن يرجع وتكـــــــــون في بيتها 
ومملكتهـــــــــا مرتاحة. وفي النهايـــــــــة ترجع لبيتها 
مكســـــــــورة، والزوج حاقد علـــــــــى العائلة بأكملها.. 

والمشاكل على حالها... 
لذلـــــــــك أهم نصيحة أقدمها هي حلي مشـــــــــاكلك 
بينـــــــــك وبين زوجك من بدايتها قبل أن تكبر وٕاذا 
كبرت استشـــــــــيري متخصصة وال تشتكي ألهلك 
أو صديقاتك نهائيـــــــــًا، خروجك من بيتك يكون 
في حالة واحدة فقط إذا كنِت اخترت االنفصال 
والذهاب بال عودة!! واالنفصال أكيد لألســـــــــباب 

الشديدة وليس ألي سبب. 

الماضي نبـــــــــراس المســـــــــتقبل والحاضر غرس 
فالبذور  الماضي والمســـــــــتقبل جني الحاضر، 
التي غرســـــــــها المصلحون أبا عن جد في هذه 
األرض الطيبـــــــــة مازالت تنمـــــــــو وتفعل فعلها، 
من خالل إفشـــــــــال المقصد الذي أراد تذويبها، 
ساهمت ج .ع. م. ج وكل مخلصي هذا الوطن 
العزيز وأبلوا البالء الحســـــــــن فـــــــــي ذلك، بقيادة 
رائد نهضتها اإلصالحية الشـــــــــيخ عبد الحميد 
ابن باديس عليه رحمـــــــــة اهللا والذين جاءوا من 
بعده، من خـــــــــالل الترابط الروحي المتين الذي 
ميز حياة المجتمع، لتبقى له وحدته وطمأنينته، 
ضمانـــــــــا من الضياع والتفتـــــــــت من خالل دين 
الســـــــــماحة والحب، دين الواقعية والفطرة، دين 
اإلنســـــــــانية جمعاء، وكان ما وضع من لبنات 
الحـــــــــق في أرض المصلحيـــــــــن وٕان قلت عجز 

الباطل عن محوها، أما اآلن 
فلندع ابن باديس يتحدث:

((جمعتني ليلة بثالثة من شبابنا المتعلم التعليم 
األوروبـــــــــي والمتـــــــــأدب األدب اإلفرنجي ممن 
ال ينقصه شـــــــــيء عن الطبقـــــــــات الراقية منهم، 
وانســـــــــاق بنا الكالم إلى ما تكتســـــــــب به األمم 
واألفـــــــــراد االحترام في عين غيرها، واتفقنا على 
أن األمة التي ال تحترم مقوماتها من جنســـــــــها 
ولغتها ودينها وتاريخها ال تعد أمة بين األمم، 
وال ينظـــــــــر إليها إال بعين االحتقار مع القضاء 

عليها في ميادين الحياة والتقهقر واالندحار.
وان الفرد الـــــــــذي ال يحافظ على ذلك من أمته 
لتأخرها في ســـــــــير الزمان بمـــــــــا أحاط بها من 
ظـــــــــروف الحياة وأن تحلى بأعظم وأحســـــــــن ما 
يتحلـــــــــى به الراقون من أمة أخرى ال ينظر إليه 
إال بالعيـــــــــن التي ينظر بهـــــــــا إلى أمته ... أخذ 
أولئك الشباب، وقد زالت عن أبصارهم غشاوة 
الغرور والغفلة  لمـــــــــا أقنعتهم بأن قيمة الرجل 
بقيمة أمته . يقصـــــــــون  علي من الوقائع التي 
وقعت لهم هم أنفســـــــــهم ما يثبـــــــــت تلك الحقيقة 
ويؤيدها، قلت ألولئك اإلخوان وقد اندهشـــــــــت 
مما لم أكن أحســـــــــبه يقع ال تلوموا من عاملكم 
بما تقتضيه نظرة اجتماعية عامة، ولكن لوموا 

أنفسكم إن جهلتم 
هـــــــــذه الحقيقـــــــــة 
دين  أبناء  وأنتم 
أول  من  قررها 
أيامه ... واليوم  
لكم  تجلت  وقد 
الحقيقـــــــــة علميا 
عليكم  وعمليـــــــــا 
أن تلتفتـــــــــوا إلى 
فتنشلوها  أمتكم 
مما هي فيه بما 
علم  عندكم من 
اكتســـــــــبتم  وما 
خبـــــــــرة  مـــــــــن 
لها  محافظيـــــــــن 
مقوماتها  على 

سائرين بها في موكب المدينة الحقة بين األمم، 
وبهذا تخدمون أنفســـــــــكم وتخدمون اإلنســـــــــانية 
بإنهاض أمة عظيمة تاريخية في أممها، ثم ال 
يمنع هذا من أخذ العلم عن كل أمة وبأي لسان 
واقتباس كل ما هو حســـــــــن مما عند غيرها ومد 

اليد إلى من يريد التعاون على الخير والسعادة 
السالم)).

عبد الحميد ابن باديس.                                                                             
مجلة الوحدة العدد 615 إفريل 1993.
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Ú������ªä€aÎ
 «َسنُشّد عُضَدَك بأخيَك»، 

«إذ يقوُل لصاحبِه ال تحزْن»، 
«وجعَل بينكم موّدًة ورحَمة»؛ 
لم ُنخَلق إلثبات ُحسن النوايا، 

أو لنسعٰى لننتصر علٰى بعضنا في 
ــــــم ُنخَلق لنقضي  ــــــات الخالف، ل أوق

أّيامنا في عالقات صعبة، وال لننفق
أعمارنا محشورين في زوايا الهدم

والرتق.. كلمة صاِدقة كفيلة بإنهاء
الخالف، نظرة أمان ستنزع الخوف 
من القلوب؛ الحياة تركض بشكل 

ُمفزع، والعالقات ُوِجدت لتكون 
بمثابة استراحة ومّتكأ للقلوب، 

ال تعًبا ومشّقة لها ....
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 {يا أيتها النفس المطمئنة * ارجعي الى ربك راضية مرضية *فادخلي في عبادي * 
وادخلي جنتي } .

بقلوب مؤمنة مطمئنة راضيـــــــــة بقضاء اهللا وقدره تلقينا 
نبأ وفاة أخينا CkÌà€a@ÂÌÜ€a@äñ„D من عمار دار الحديث 
والقيمين على مســـــــــجدها فقـــــــــد كان المرحوم يتولى فتح 

المسجد ألداء صالة الفجر منذ سنوات عديدة.
وبهذه المناســـــــــبة األليمة يتقدم المكتب الوالئي لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين بتلمسان بأخلص التعازي 
والمواساة لعائلته الصغرى وعائلته الكبرى المتمثلة في 
جماعـــــــــة دار الحديث ســـــــــائلين اهللا عزوجل أن يتغمده 
برحمته الواسعة وأن يجعل الجنة مثواه وأن يرزق أهله 

وذويه وأحبابه جميل الصبر والسلوان. 
ÊÏ������»uaâ@È�����Ó€g@b����„gÎ@!@b����„g

s������ÌÜ��ßa@âaÖ@·���Ó��”@@Òb����œÎ@Ô��œ@å���»m@Êb���é��‡‹m@Ú����j»ë

Ú��Ìå»m
ًال َوَمْن ُيِرْد َثوَاَب الدُّْنَيا  قال اهللا تعالى: (َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّه ِكَتاًبا ُمَؤجَّ

اِكِريَن). ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن ُيِرْد َثوَاَب اْآلِخرَِة ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِي الشَّ
  فقدت الســـــــــاحة االســـــــــالمية الداعية »›Ü��u@Ô رحمه اهللا بعد صراع طويـــــــــل مع المرض، إنه 
األســـــــــتاذ المربي أصيل ملكة القرى وعاصمة النمامشة األحرار مدينة الشريعة- والية تبسة من 
عائلـــــــــة جدي من أكبر العائالت وأعرقها وأشـــــــــرفها...الرجل الكريـــــــــم الذي اجتمعت فيه خصال 
الخير والصالح في التربية والدعوة والبذل والعطاء ..رمز االلتزام والحب واإلخالص ، والتأثير 
في ســـــــــلوك كل من عرفه وصاحبه، فهو كالغيث أينما وقع نفع ، يشيع بطالقة وجهه وابتسامته 

المشرقة األمل والبشرى أينما حّل ..
إن األســـــــــتاذ علي جدي من أجيال الصحوة الروحية واالجتماعية المبكرة في المجتمع الجزائري، 
واكب وأثر في الكثير من مجريات األحداث فيها، وتعرض البتالءات ومحن كبيرة، ولكنه ظل 

من رموز هذه الصحوة حتى وافاه األجل رحمه اهللا تعالى.
@‚Ïé”@÷aãä€a@Üj« وبهذه المناســـــــــبة األليمة يتقدم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ
بأصدق وأخلص التعازي لعائلة الفقيد، راجيا من العلي القدير أن يكرم نزل الفقيد وأن يســـــــــكنه 
فســـــــــيح جناته مع الشهداء والصديقين وحســـــــــن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر 

والسلوان.
ْع ُمْدَخَلُه، واْغِسْلُه ِبالماِء، والثَّْلِج،  اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه، واْرحْمُه، وعاِفِه، واْعُف عْنُه، وََأكِرْم نزَُلُه، َووسِّ
واْلبَرِد، وَنقِّه مَن الَخـَطاَيا، كما ينقى الثَّوب األْبَيَض مَن الدََّنس، وََأْبِدْلُه دارا خيرًا ِمْن َدارِه، وََأْهًال 
َخّيـــــــــرًا مْن أْهِلِه، وَزْوجًا َخْيرًا مـــــــــْن َزْوِجِه، وأْدِخْله الجنََّة، وََأِعْذه مْن َعـــــــــَذاِب الَقْبِر، َوِمْن َعَذاِب 

النَّار.
ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g

Ú��Ìå»m
بعيـــــــــون دامعة وقلوب خاشـــــــــعة راضية بقضاء اهللا وقـــــــــدره، تلقينا نبأ وفاة »òb”â@âÖb��‘€a@Üj رئيس 

المجلس الشعبي البلدي لعين طاية باالجزائر العاصمة. 
وبهذه المناســـــــــبة األليمة يتقدم محمد ســـــــــعيد عباســـــــــي وأبنائه بأخلص وأصدق التعازي والمواساة  
لعائلـــــــــة الفقيد، راجين من العلي القدير أن يغفـــــــــر للمرحوم وأن يرزق أهله وذويه  جميل الصبر 

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

فتنة القبروعذاب النار. 
ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g
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شـــــــــعبة  نظمت 
البوني  بلديـــــــــة 
عنابة  بواليـــــــــة 
التكونية  الدورة 
لمخصصـــــــــة  ا
ت  لـمعلمـــــــــا
مدرسة البصائر 
ابـــــــــن  ونـــــــــادي 

باديس وفرع الســـــــــرول، من تنشيط وتأطير األستاذ فوزي رمضاني 
مفتش التربية ورئيس شعبة والية الطارف، وذلك يوم األربعاء 20 
جمادى اآلخـــــــــر 1442 هـ الـموافق لــــــــــ03 فبراير 2021 م بمقر 

الشعبة البلدية بالبوني بداية من الساعة 09.00.
الدورة مكملة للدورة التكوينية السابقة ودامت يوما كامال ، تتضمن 

الـمواضيع التالية:
- تنظيم الفضاء في التربية التحضيرية

- دور الوسيلة التربوية في بناء المفاهيم
- التعزيز إجراء لتعديل السلوك.

·Ìäÿ€a@Êeä‘€a@Úƒ–y@‚�äÿm@pâbÓm@ÚÌ¸Î@Új»ë

نظمت شـــــــــعبة جمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين لوالية تيارت 
حفل تكريم على شـــــــــرف الحافظيـــــــــن والحافظات لكتاب اهللا بنوادي 
الجمعيـــــــــة بتيارت وتتويجهم بإجازات في القراءات القرآنية المتواترة 
وٕاذ تقيم الشـــــــــعبة هذا االحتفال لتشـــــــــجيع الجيل على اإلقبال على 
كتاب اهللا تعالى فإنها تسدي جزيل الشكر لألستاذة حفيظة مسؤولة 

فرع الشيخ قادة شادلي واألخوات الناشطات معها... 
وكذا الشكرللمشـــــــــايخ الفضالء جنود القرآن الناشـــــــــطين بالجمعية، 
الشيخ محمد شريف ، والشيخ رفيق ،والشيخ بوغالم، والشيخ شادلي 
منصـــــــــف وغيرهم من الذين يخدمون كتـــــــــاب اهللا تعالى تحت لواء 

الجمعية.

ÚÓôbÌâ@Ú‹ib‘fl@ø@&bÃné∂@ÚÓ»‡¶a@ÖaÏ„
أجـــــــــل  مـــــــــن 
الترفيـــــــــه علـــــــــى 
التالميذ وهم في 
عطلتهم الشتوية 
، ومـــــــــن أجـــــــــل 
إعطـــــــــاء صورة 
عـــــــــن  جميلـــــــــة 
استغالل  كيفية 

الرياضة لغرس قيم تربوية 
في نفوس الناشئة بادر ناديان قرآنيان من نوادي جمعية العلماء في 
والية مستغانم بتنظيم لقاء رياضي جمع طلبة النادي القرآني لبلدية 
خضرة بنظرائهم طلبة نادي بلدية سيدي علي في اطار الترفيه عن 
التالميـــــــــذ والتخفيف عليهم ، و توطيد عالقات االخوة بينهم ، وقد 
أبان التالميذ عن ُخلق عاٍل ورفيع وهم على أرضية الملعب ، وهي 
رسائل كثيرا ما مررتها شعب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
من المالعب. فكل األوســـــــــاط في المجتمع يجب أن تكون منطلقا 

وميدانا لتربية النشء
فالشعبة تشكر كل التالميذ على حسن الخلق ، و تدعو اهللا تعالى 

ان يوفقهم.

@—Ó�ç@ÚÌ¸Î@Új»í€@ÜÌÜ¶a@Ôˆ¸Ï€a@knÿΩa@ıbö«c
- موسى ميلي رئيس الشعبة.

- عبد الكريم بلقيدوم نائبا للرئيس.
- عليوش مراد مكلف بالمالية.

- دكومي مولود مكلف بالتنظيم.
- دكومي فضيلة مكلفة بالمراة والطفولة.
- شكير لخضر مكلف بالتراث الثقافة.

- طارق جودي مكلف بالدعوة والوعظ واالرشاد.
- بكتش حميدوش مكلف بالتربية.

- رايس فريد مكلف باالعالم.
- يلس سليم مكلف بالشباب واالغاثة.

- بليليطة فرحات مكلف باالدارة.

Òä��������������ñ��n�Ç�fl@@âb���������jÅc
في دورتها التكوينية للخاتمين والخاتمات 
لكتاب اهللا تعالى في مـــــــــدارس ونوادي 
الجمعية المقامة يوم السبت 30 جانفي، 
زّفت شـــــــــعبة تقرت البشـــــــــائر التي تثلج 
الصدر وترضي اهللا تعالى، بحفظ ثالثة 
طلبة للقرآن الكريم كامال وهم بن دانية 
محمد ياسين وبادة عبد الرحمان وميسة 
محمد، حفظهم اهللا وأنار دربهم بالقرآن 
الكريـــــــــم وجعلهـــــــــم ذخرا لألمـــــــــة، ورزق 
كل من ســـــــــاهم فـــــــــي تحفيظم كل الخير 
ووهبهم القوة والقدرة على تعليم األجيال 

ومرافقتهم في جميع مناحي الحياة.

استثمارا للعطلة الشتوية برمجت شعبة 
بلدية وادي سلي بوالية الشلف حلقات 
الحفـــــــــظ المكثف للقـــــــــرآن الكريم بنادي 

الشـــــــــيخ عبد الحميد بـــــــــن باديس التابع 
الحفظ  انطلقـــــــــت دورة  للشـــــــــعبة حيث 
االحد31 جانفي ودامت أسبوعا واحدا 

وفق التنظيم اآلتي :
الفتـــــــــرة الصباحية من الســـــــــاعة الثامنة 
صباحا إلى منتصـــــــــف النهار الذكور 
بوطبل.و  مختار  األســـــــــتاذ  باشـــــــــراف 
االستاذة سارة محمد ثابت.، أما الفترة 
المســـــــــائية فتبدأ من منتصـــــــــف النهار 
إلى الرابعة مســـــــــاء اإلناث ، وبإشراف 
االســـــــــتاذة ســـــــــارة محمد ثابت ،ســـــــــمية 
عيســـــــــاوي ،فاطمة رحموني ، و عودة 

جعفر..
لإلشارة شعبة وادسلي بالشلف خّرجت 
عشـــــــــر حفظة من اإلنـــــــــاث وحافظ من 
الذكور بهذا النادي الذي وهبته منذ فترة 
عائلة إلى شـــــــــعبة الجمعية ليكون منارة 

لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

نظمت  شـــــــــعبة والية باتنة لقاء تعريفيا 
وتكوينيا باألرضية  اإللكترونية الوطنية 
لفائدة مشرفي ومسيري النوادي التربوية  
للجمعيـــــــــة قصـــــــــد تفعيـــــــــل العمل عبر 

األرضية واعتمادها رسميا، 
وقد أطر اللقاء األســـــــــتاذ أشـــــــــرف شنه 
المكلـــــــــف باإلعالم بالمكتـــــــــب  الوالئي 
الوالئية  التربيـــــــــة  لجنة  إشـــــــــراف  تحت 
للشـــــــــعبة حيـــــــــث  افتتح اللقـــــــــاء بكلمة 
توجيهية لرئيس لجنة التربية األســـــــــتاذ 
عبد  الحميد مهدي ذّكر خاللها بأهمية 
اعتماد التســـــــــيير اإللكترونـــــــــي لنوادي 

الجمعية في تسهيل العمل وتنظيمه..
واهللا الموفق..

في يوم الســـــــــبت 17 جمـــــــــادى اآلخر 
1442ه الموافق ل 30 جانفي 2021 
بمقر الشـــــــــعبة البلدية بالمدرسة القرآنية 
مســـــــــعود بن حيدش عبد اللطيف بحي 
ســـــــــطيح بمدينة بوسعادة وتحت اشراف 
رئيس المكتب الوالئي الشـــــــــيخ الدكتور 
جلول ســـــــــعودي ونائبه االســـــــــتاذ بطاط 
احمد والمكلف بـــــــــاالدارة أ.احمد حيمر 
وأ.عادل بـــــــــن جغلولي مكلف باالعالم 
وبحضور الشيخ الدكتور عزالدين عبد 
الدائم ,تم تجديد الشـــــــــعبة البلدية لبلدية 
بوســـــــــعادة وتم تزكية الشيخ محمد لمين 

شطرة كرئيس للشعبة البلدية.

ÖÏ������í‰‡�€a@ä��ñ‰€a@›����Óu@ä����ˆbíi@Ú�����flˇ€@“å����m@pä�����‘m@Ú�����j»ë

@—‹í€bi@Ô‹ç@ÖaÎ@Új»íi@·Ìäÿ€a@Êeä‘‹€@—rÿΩa@≈–ßa@pb‘‹y@‚bnnÅa

ÖaÏ‰€a@øäíΩ@bÓ‰ÌÏÿm@ıb‘€@·ƒ‰m@Ú‰mbi@Új»ë

ÒÖb»çÏi@ÚÌÜ‹i@Új»ë@ÜÌÜ£

@Ú������‹Óé‡�€bi@Ú����€bj‘€@Ü«@Ö¸Îc@Ôˆ¸Ï€a@k���nÿ‡�€a@Ü����ÌÜ£
في يوم السبت 03 جمادى االخر 1442ه الموافق ل 17 جانفي 2021 
تم تجديد المكتب البلدي لجمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين شعبة اوالد 
عدي لقبالة تحت اشـــــــــراف رئيس المكتب الوالئي بالمســـــــــيلة الدكتور جلول 
سعودي و نائب رئيس المكتب الوالئي االستاذ بطاط احمد وعضو المكتب 
الوالئي مكلف باالعالم األســـــــــتاذ أ.عادل بن جلولي، وتم انتخاب الدكتور 

شحام عبد الحميد كرئيسا لشعبة اوالد عدي لقبالة.
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@ÚflaÏm@âÏëb«@OÖ

 Êg الشاعر عاشه  الذي  الواقع 
لوصيف)  (عثمان  المرحوم 
هو واقع االغتراب مما جعله يطلب 
عالما آخر، غير هذا العالم األرضي، 
العالم  إلى  شعره  في  ينزع  كان  لذا 
السماوي األفضل واألطهر، فكان أن 
انغمس شعره في فيوضات ومجازات 
الروح  لعالم  االنتماء  إنه  اللغة، 

وعالم التجربة الصوفي.
الصوفي  من  كال  فإن  نعلم  وكما 
مثالي  بعالم  يحلمان  والشاعر 
الروح،  عالم  هو  وأنموذج  ومتكامل 
من  تتنزالن  والسكينة  الصفاء  حيث 
كل مقامات ومدارج، أي البحث عن 
العالم  من  وأمنا  اطمئنانا  أكثر  عالم 
الشاعر  له  يجد  لم  لذلك  المدّنس، 
في  االنغماس  عدا  وسيلة  الصوفي 
من  يملك  ما  بكل  الروحية  العوالم 
تحليقات  أجل  وتجارب، من  طاقات 
حيث  االمتاع،  عوالم  في  المتناهية 
يحاول التغلب على مادية هذه الحياة 

من خالل االرتقاء إلى عوالم نورانية 
تذوب فيها الفوارق الدنيوية، وتصفو 
وتنكشف  البشرية،  النفس  فيها 
الطريق  سلك  لمن  الربانية  األسرار 

سلوكا سويا.
الغني  بالفن  التصوف  امتزاج  إنه 
لما  والشعورية،  الشعرية  بالدالالت 
بين  حميمية  عالقات  من  ُيجّسر 
الشعر والتصوف وسفر نحو المطلق 
الطبيعي  االمتزاج  هذا  والالنهائي، 
بحكم تشابه المقصد هو الذي جعل 
لوصيف  عثمان  عند  الشعرية  اللغة 
إلى  رؤية  من  تنتقل  اهللا-  -رحمه 
رؤيا، ومن لغة الواقع إلى لغة الحلم، 
حيث اإلحساس بالجمال واالستغراق 
في التحليقات الروحانية، من أجل أن 
تصفو نفس الشاعر/ المتصوف من 
ومن  الحياة،  وشوائب  الواقع،  أدران 
وجوهر  الحقيقة  إلى  الوصول  أجل 

األشياء. 
تجربة  هي  الصوفية  التجربة  إن 
لغوية في إبداعها أساسا عند الشاعر 
الجزائري عثمان لوصيف؛ إذ نرى من 
الصوفية،  الشعرية  نصوصه  خالل 
أنه حاول  التمرد على اللغة العادية 
على  قادرة  غير  أنها  ارتأى  لما 
التي  الروحية  المعاني  كل  استيعاب 
علم  يعلم  وهو  عنها،  يعّبر  أن  يريد 
اليقين أن اإلنسان في معركة دائمة 

بين المقّدس والمدّنس، إذ يحاول أن 
يبتعد عن هذا األخير بشتى السبل، 
حتى يقترب من خالقه الذي يتجّلى له 
كلما اعتلى مدارج الروح، التي تصعد 
النفس وشهواتها  مبتعدة عن شواغل 

وملّذاتها.
المرحوم  الشاعر  قصائد  أغلب  إن 
عثمان لوصيف هي تحليقات صوفية؛ 
حّلقها الشاعر في عوالم الروح والسفر 
تواصال  يحقق  كي  المجهول  نحو 
عرفانيا بين السماء واألرض، وحقيقة 
إلى  توقه  وهو  اإلنسان،  حقائق  من 
خالل  من  للموت،  ورفضه   الخلود 

ثنائية الفناء والبقاء.
   لذلك نجد للشاعر عثمان لوصيف 
خاللها  من  يحاول  كثيرة  نصوصا 
تمظهراتها،  بكل  العرفانية  مالمسة 
على  أو  اللغوي  الصعيد  على  إما 
المستوى الفكري أو السلوكي، ال من 
ولكن  فحسب؛  اللغوي  المعجم  حيث 
من حيث المعجم اإليحائي والرمزي، 
وجدانات  تقمص  إلى  يهدف  بحيث 
والتي  تجلياتها  أسمى  في  الصوفية 
نجد لها صدى في نص «الّتجّلي»:

وأنا العاشق المتصوف
عانقت كل المدارات

كل البروق،
وكل المرايا

أفتش عن منتهايا

أفتش عن سدرتي...
ما ارتوى القلب يوما وال هدأت 

مهجتي
ثم ... حين رجعت إلى األرض

أحتضن الطين والياسمين
تجليت في أفقي

واكتشفت بأن سمائي
تختفي في عيون النساء

الشاعر  عند  نجده  التحليق  هذا 
عثمان لوصيف في عالم الروح حيث 
الصفاء والحّب الطاهر، حيث المرأة 
تشكل رمزا من رموز المحّبة اإللهية، 
بوصفها  الشاعر  بها  يستعين  إذ 
من  االنتقال  ضرورات  من  ضرورة 
إلى  كشف  من  أو  مقام  إلى  مقام 

كشف آخر.
األرض  من  بدأها  التي  الرحلة  إنها 
إلى  الرجوع  ثم  السماء  صوب 
األرض، هذه السدرة التي ورد ذكرها 
في سورة النجم من القرآن الكريم في 
رَآُه  ﴿َوَلَقْد  وتعـــــالى:  سبحانه  قوله 
اْلُمْنَتَهٰى *  ِعْنَد ِسْدرَِة  ُأْخرَٰى *  َنْزَلًة 
ِعْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوٰى﴾ إنها جّنة عثمان 
لوصيف -رحمه اهللا- ومقامه األخير 
بعد رحلة قطعها حاول من خاللها أن 
القديم،  وحزنه  عذاباته  من  يتخلص 
جوانحه  له  يضيء  نور  عن  باحثا 
ويفتح له أسرارا غيبتها شهوات النفس. 

ومسافات البعاد وخذالن الطريق.

—ÓïÏ€@Êb‡r«@ä»ë@ø@ÚÓœÏñ€a@Úiävn€a

‚2021@ä–Óœ@13@M@07@@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@kuâ@01@ÚÓ„br€a@ÙÖb∫@24@@ZÜ��y˛a
العدد:
1050ÚÓiÖ˛a@Ú‘ÌÜßa

aladabiah@yahooNfr@Z@oÓ‹fl@Öa˚œ@âÏn◊Ü€a@ÖaÜ«g

َأَرٌق َعلى َأَرٍق َوِمثِلَي َيأَرُق
َوَجوًى َيزيُد َوَعبرٌَة َتَترَقَرُق  

ُجهُد الَصباَبِة َأن َتكوَن َكما َأرى
َدٌة َوَقلٌب َيخِفُق َعيٌن ُمَسهَّ  

ما الَح َبرٌق َأو َترَنََّم طاِئٌر
ِإّال ِانَثَنيُت َولي ُفؤاٌد َشيُِّق  

َجرَّبُت ِمن ناِر الَهوى ما َتنَطفي
ناُر الَغضى َوَتِكلُّ َعّما ُتحِرُق  

َوَعَذلُت َأهَل الِعشِق َحّتى ُذقُتُه
َفَعِجبُت َكيَف َيموُت َمن ال َيعَشُق  

َوَعَذرُتُهم َوَعرَفُت َذنِبَي َأنَّني
َعيَّرُتُهم َفَلقيُت فيِه ما َلقوا  

َأَبني َأبينا َنحُن َأهُل َمناِزٍل
َأَبدًا ُغراُب الَبيِن فيها َينَعُق  

َنبكي َعلى الُدنيا َوما ِمن َمعَشٍر
َجَمَعتُهُم الُدنيا َفَلم َيَتَفرَّقوا  

َأيَن اَألكاِسرَُة الَجباِبرَُة اُأللى
َكَنزوا الُكنوَز َفما َبقيَن وَال َبقوا  
ِمن ُكلِّ َمن ضاَق الَفضاُء ِبَجيِشِه
َحّتى َثوى َفَحواُه َلحٌد َضيُِّق  

ُخرٌس ِإذا نودوا َكَأن َلم َيعَلموا
َأنَّ الَكالَم َلُهم َحالٌل ُمطَلُق  

وَالَموُت آٍت وَالُنفوُس َنفاِئٌس
وَالُمسَتِغرُّ ِبما َلَديِه اَألحَمُق  

وَالَمرُء َيأُمُل وَالَحياُة َشِهيٌَّة
وَالَشيُب َأوَقُر وَالَشبيَبُة َأنَزُق  

َوَلَقد َبَكيُت َعلى الَشباِب َوِلمَّتي
ُمسَودٌَّة َوِلماِء َوجِهَي َروَنُق  

َحَذرًا َعَليِه َقبَل َيوِم ِفراِقِه
َحّتى َلِكدُت ِبماِء َجفِنَي َأشَرُق  
َأّما َبنو َأوِس ِابِن َمعِن ِابِن الِرضا
َفَأَعزُّ َمن ُتحدى ِإَليِه اَأليُنُق  

َكبَّرُت َحوَل ِديارِِهم َلّما َبَدت
ِمنها الُشموُس َوَليَس فيها الَمشِرُق  
َوَعِجبُت ِمن َأرٍض َسحاُب َأُكفِِّهم

ِمن َفوِقها َوُصخورُها ال توِرُق  
َوَتفوُح ِمن طيِب الَثناِء َرواِئٌح

َلُهُم ِبُكلِّ َمكاَنٍة ُتسَتنَشُق  
ِمسِكيَُّة الَنَفحاِت ِإّال َأنَّها

َوحِشيٌَّة ِبِسواُهُم ال َتعَبُق  
ٍد في َعصرِنا َأُمريَد ِمثِل ُمَحمَّ

ال َتبُلنا ِبِطالِب ما ال ُيلَحُق  
ٍد َلم َيخُلِق الَرحَمُن ِمثَل ُمَحمَّ

َأَبدًا َوَظّني َأنَُّه ال َيخُلُق  
يا ذا الَّذي َيَهُب الَجزيَل َوِعنَدُه

َأّني َعَليِه ِبَأخِذِه َأَتَصدَُّق  
َأمِطر َعَليَّ َسحاَب جوِدَك َثرًَّة

وَِانُظر ِإَليَّ ِبَرحَمٍة ال َأغَرُق  
َكَذَب ِابُن فاِعَلٍة َيقوُل ِبَجهِلِه

ماَت الِكراُم وََأنَت َحيٌّ ُترَزُق  
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ض عنه %  تكن «شـــــــــعرَنة النَّثر» الذي تمخَّ
ما ُيسمَّى اآلن خطًأ «قصيدة النثر» شيًئا 
؛ فقد عرَفت العرب -  جديـــــــــًدا على تراثنا األدبـــــــــيِّ
على مســـــــــتوى اإلبداع والتنظير - نوًعا راقًيا من 
عر - بلغة أنيقة،  النصوص النثرية، تميَّزت - كالشِّ
وصور فنيـــــــــة خالبة، ولكنها افترقت عنه في أنها 
ـــــــــعر، بل ورد الكالم فيها مرسًال  لم تلتزم أوزان الشِّ
إرساًال ال ينضبط بالَعروض المعروف، وقد أطلق 
النقاد العرب على هذا النوع من النثر المســـــــــتعير 
خصائص الشـــــــــعر اســـــــــًما ُيميِّزه من النثر العاديِّ 

.« عر، وهذا االسم هو «القول الشعريُّ وِمن الشِّ
: «القول إذا كان مؤلًفا مما ُيحاكي   يقول الفارابيُّ
الشـــــــــيء ولم يكن موزوًنا بإيقاع، فليس يعدُّ ِشعرًا، 
، فـــــــــإذا وزن - مع  ولكـــــــــن يقال: هو قول شـــــــــعريٌّ
عر  ذلك - وقســـــــــم أجزاء صار ِشـــــــــعرًا؛ فقوام الشِّ
وجوهره عند القدمـــــــــاء أن يكون مؤلًفا مما ُيحاكي 
األمر، وأن يكون مقســـــــــوًما بأجزاء ُينطق بها في 
أزمنة ُمتســـــــــاوية، ثم سائر ما فيه فليس بضروريٍّ 
ـــــــــعر وجوهره، وٕانما هي أشياء يصير  في قوام الشِّ
بها الشـــــــــعر أفضل، وأعظم هَذين في قوام الشعر 
هو المحاكاة، وعلم األشـــــــــياء التـــــــــي بها المحاكاة 

وأصغرها الوزن..».
عر الحقيقيُّ الذي يستحق - عن جدارة  وٕاذا كان الشِّ
- هذا االســـــــــم، هو ما جَمع بين الخارج والداخل؛ 
أي: بين الوزن والتخييل أو المحاكاة، فإن بعض 
النقاد اختَلفوا في تقديم أحدهما على اآلخر؛ آلوزن 
ألصق بالشعر وأهم فيه أم التخييل والمحاكاة؟ إنَّ 
الوزن عند ابن رشيق هو األهم، إنه «أعظم أركان 
حدِّ الشعر، وأوالها به خصوصية»؛ أي: إن الوزن 
عند ابن رشـــــــــيق مقدَّم على غيـــــــــره من العناصر، 
ولكنه عند الفارابي أقلُّ قيمًة، وأصغر شـــــــــأًنا من 
العناصر األخرى، ولكـــــــــن الناقَدين كليهما متفقان 
على أن الكالم ال يكون ِشعرًا إال بالوزن، ولم ينِف 
عر كما  الفارابي أن الوزن شـــــــــرط من شـــــــــروط الشِّ
ذهب إلى ذلك بعض الدارســـــــــين المعاصرين، وال 
» ِشعرًا، بل هو ُيسميه بالنصِّ  عدَّ «القول الشعريَّ
ـــــــــعري»  الواضح - كما هو مثبت -: «القول الشِّ

ويقول: إنه ال يعدُّ ِشعرًا.
وأوضح ابن سينا هذه المســـــــــألة إيضاًحا ال مزيد 
ـــــــــك  عليه، فذكر أن خاصية التخييل - التي يتمسَّ

بها بعضهم ليجعل النثر الذي اســـــــــتوفاها ِشـــــــــعرًا 
- هي حظٌّ ُمشـــــــــتَرك بين كال الجنسين األدبيين: 
ـــــــــعر، والنثر، بل قد َتحضر هذه الخاصية في  الشِّ
النثر وتغيب في الشـــــــــعر، بل قد يكون حضورها 
فـــــــــي النثر أقوى؛ ولذلك فهي ليســـــــــت معلًما فارًقا 
عر والنثر، فالشعر الحقيقيُّ ال يتحقَّق إال  بين الشِّ

بالوزن والتخييل مًعا.
يقول ابن ســـــــــينا: «قد تكون أقاويل منثورة مخيَّلة، 
وقـــــــــد تكون أوزاًنا غير مخيَّلة؛ ألنها ســـــــــاذجة بال 
قول، وٕانما يوصف الشـــــــــعر بأن َيجتمع فيه القول 

المخيِّل والوزن..».
التخييل إًذا قد يوجد في الشـــــــــعر والنثر مًعا، ولكن 
حضوره فـــــــــي أيِّ كالم غير موزون - مهما كان 
حـــــــــظ هذا الحضـــــــــور - ال يجعله ِشـــــــــعرًا، بل هو 
، ومن ثمَّ فال صحة لما زعمه بعض  قول شـــــــــعريٌّ
الباحثيـــــــــن من إنكار العرب احتواَء النثر على أي 

. ملمح شعريٍّ
وَيضرب الفارابـــــــــيُّ مثًال بالخطابـــــــــة الفنية، التي 
ا من (المحاكاة) أو (التخييل)، ولكن  تستعمل حظ�
ذلك ال يجعل الخطابة ِشـــــــــعرًا، بـــــــــل هي نثٌر َنحا 

عر. منحى الشِّ
يقول الفارابي: «والخطابة قد تســـــــــتعمل شيًئا من 
المحاكاة يســـــــــيرًا، وهو مـــــــــا كان قريًبا جد�ا واضًحا 
مشهورًا عند الجميع، وربما غلط كثير من الخطباء 
الذين لهم ِمن طبائعهم قوة على األقاويل الشعرية، 
فيســـــــــتعمل المحاكاة أزَيد مما شـــــــــأن الخطابة أن 
َتســـــــــتعِمله، غير أنه ال يوثق به، فيكون قوله عند 
كثير مـــــــــن الناس خطبة بليغـــــــــة، وٕانما هو - في 
الحقيقة - قول شـــــــــعريٌّ قد ُعـــــــــدل به عن طريق 

الخطابة إلى طريق الشعر..».
عري»  ويستعمل ابن رشد كذلك مصطلح «القول الشِّ
لُيطلقه على القول المخّيل غير الموزون، والقول 
المخيِّل هو القول الـــــــــذي ُغيِّر عن الحقيقة؛ أي: 
حصل فيه عـــــــــدول أو انزياح كما نقول بُلغة النقد 
المعاصر، وهذا القول المغيَّر هو الذي يســـــــــتحق 
أن يســـــــــمى ِشعرًا، أو قوًال ِشـــــــــعري�ا: األول لما كان 

موزوًنا، والثاني لما لم يكن موزوًنا.
يقول ابن رشد: «والقول إنما يكون ُمختلًفا - أي: 
مغيَّـــــــــرًا عن القول الحقيقي - من حيث ُتوضع فيه 
األسماء متوافقة في الموازنة والمقدار، وباألسماء 

الغريبة، وبغير ذلك من أنواع التغيير.
وقد يستدلُّ على أن القول الشعري هو المغيَّر أنه 
إذا ُغيِّر القول الحقيقيُّ ُسمِّي شعرًا، أو قوًال شعري�ا، 

ووجد له فعل الشعر، مثال ذلك قول القائل:
ولما َقضينا ِمن ِمنى كلَّ حاجٍة

ح باألركان َمن هو ماسُح ومسَّ  
أخذنا بأطراف األحاديث بيننا

وسالْت بأعناِق المطيِّ األباطُح  
إنما صار ِشـــــــــعرًا ِمن ِقَبل أنه اســـــــــتعمل قوله:

أخذنا بأطراف األحاديث بيننا 
وسالت بأعناق المطيِّ األباطُح  

بدل قول: تحدَّثنا، ومشينا....
وذلك أن ابن رشـــــــــد - متَّفًقا في ذلك مع أرســـــــــطو 
- يرى أن الشـــــــــعر ينبغـــــــــي أن يتحقق له التخييل 
والـــــــــوزن، وأن األول منهما ال يتحقَّق له المراد إال 
بالثاني؛ أي: ال يكون شعرًا حقيقي�ا حتى َيجتمعا.

يقول ابن رشد: «قال - يعني أرسطو -: والشاعر 
ال يحصل مقصوُده علـــــــــى التمام من التخييل إال 
بالوزن، وهذا الذي قاله (أرســـــــــطو) هو بحســـــــــب 
عاداتهم في الشعر الذي يشبه أن يكون هو األمر 

الطبيعي لألمم الطبيعية...».
ويقول فـــــــــي موضع آخر: «وكثيـــــــــرًا ما يوجد من 
األقاويل التي ُتسمى أشعارًا ما ليس فيها من معنى 
ـــــــــعرية إال الوزن فقط؛ ولذلـــــــــك ليس ينبغي أن  الشِّ

ُيسمى شعرًا بالحقيقة إال ما جمع هذين..».
ويستعمل حازم القرطاجني كذلك مصطلح «القول 
عري» لُيطلقه على األقاويل النثرية الفنية التي  الشِّ
اجتمع لها تخييل الشعر وصوره، يقول: «فما كان 
من األقاويل القياســـــــــيَّة مبني�ا على تخييل، موجود 
فيـــــــــه المحاكاة؛ فهو يعدُّ قوًال شـــــــــعري�ا..»، ويدخل 
في ذلك - عند حازم - كثير من األمثال؛ يقول: 
«كثير من األمثال أيًضا يكون قوًال شعري�ا»، ولعلَّ 

ذلك لكونها صورة تخييلية.
وهكذا يبدو واضًحا أنَّ تراث العرب النَّقديَّ عَرف 
ما ُيسمَّى «َشعرنة النَّثر»؛ أي: استفادة النَّثر من 
فنيَّات الشعر وِتقاناته المختلفة، ولكنه لم يتطرَّف 
عر الغربيِّ  في الرأي - تقليًدا لنزعة موجودة في الشِّ
- لُيسمِّي مثل هذا النَّثر ِشعرًا أو قصيدة، كما هو 
حاصل اآلن عند بعـــــــــض األدباء والنُّقَّاد المقلِّدين 

لكل بدعة تأتي ِمن اآلخر.



قيل لبهلول: ماتقول في رجل مات وخلف أمًا و زوجة وبنتًا ولم يترك شيئا.
فقال: لألم الثّكل … وللبنت اليتم… وللزوجه خراب البيت… ومابقي للعصبه.

ı˝ö–€a@—ˆaäü@Âfl

ÚÌÏj„@paäÌà§

عـــــــــن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى 
اهللا عليه وســـــــــلم قال: «مـــــــــا نقصت صدقة من 
مال، وما زاد اهللا عبدًا بعفو إال عزًا، وما تواضع 

أحد هللا إال رفعه اهللا» [مسلم: 2588].
 وأخرج الطبراني في الكبير بســـــــــند حسن عن 
ابن عباس رضـــــــــي اهللا عنهما أن النبي صلى 
اهللا عليه وسلم قال: «ما من آدمي إال في رأسه 
حكمة بيد ملٍك فإذا تواضـــــــــع قيل للملك: ارفع 

حكمته وٕاذا تكبر قيل للملك: دع حكمته».
 [حسنه األلباني في صحيح الجامع: 
[5675
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تلك الـــــــــدار اآلخرة التـــــــــي تحدث عنها 
الذين أوتـــــــــوا العلم. العلـــــــــم الحق الذي 
يقوم األشياء قيمتها الحقيقية، تلك الدار 
اآلخـــــــــرة العلية الرتبـــــــــة البعيدة اآلفاق.

فال يقوم في أنفســـــــــهم خاطر االستعالء 
بأنفسهم ألنفسهم، وال يهجس في قلوبهم 
االعتزاز بذواتهم واالعتزاز بأشخاصهم 
ومـــــــــا يتعلق بها. إنما يتوارى شـــــــــعورهم 
بأنفسهم ليمألها الشعور باهللا، ومنهجه 
في الحياة.أولئك الذين ال يقيمون لهذه 
األرض وأشـــــــــياءها وأعراضهـــــــــا وقيمها 
وموازينهـــــــــا حســـــــــابا، وال يبتغـــــــــون فيها 
لهم الـــــــــدار اآلخرة. تلك الـــــــــدار العالية كذلك فســـــــــادا،أولئك هم الذين جعل اهللا 

السامية.

{b� �:b�– �”�c @ �lÏ�‹�” @Û�‹ �« @ �‚�c @ �Êe �ä�‘�€a @ �ÊÎ�ä�i �Ü�n�Ì @ �̋ �œ�c}
*علمتني الحياة:  أن أطلـــــــــب المعالي وليس التعالي، 
وأن أسعى إلى رضا الرحمان، وليس ثناء بني اإلنسان، 
ففـــــــــي األولى نفوز بالجنان، أمـــــــــا الثانية فمآلها الصغار 

والخسران.
*علمتني الحياة: أن أحـــــــــذر داء العظموت، وأن أتقي 
نفخة الجبروت، فحتما يوما ما ســـــــــنموت، ونغدو أسوء 

من نتانة الحوت إذا رمي من البيوت.
ــــــي الحياة: أنه ال يتواضع إال الكبير وال يتكبر  * علمتن
إال الحقير، ومن كان عالما بقدر نفسه، ال يستغنى عن 

مجالسته وأنسه.
أفرض  أال  الحياة:  *علمتني 
نفســـــــــي على الغير، وأال أتقدم 
من غيـــــــــر تزكيـــــــــة أو تبرير، 
نفســـــــــها،  تـــــــــرى  ال  فالعيـــــــــن 
والمشاعر ال يمكن تشخيصها.

*علمتني الحياة: أن إنكار الذات، من أصعب المهمات، 
وعلى قدر إحكام الزمـــــــــام نرتقي في المقام ويرضى عنا 

العزيز العالم.

Òb����Ó��z��€a@Ú����çâÜ���fl@Â���fl
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قال تعالى﴿ تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علوًا في األرض وال 
فسادًا(83)﴾ [سورة القصص]
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مررنا على دار الحبيب فردنا
عن الدار قانون األعادي وسورها

فقلت لنفسي ربما هي نعمة
فماذا ترى في القدس حين تزورها
ترى كل ما ال تستطيع احتماله

إذا ما بدت من جانب الدرب دورها
وما كل نفس حين تلقى حبيبها

تسر وال كل الغياب يضيرها
فإن سرها قبل الفراق لقاؤه

فليس بمأمون عليها سرورها
متى تبصِر القدس العتيقة مرة
فسوف تراها العين حيث تديرها

***
في القدس بائع خضرة من جورجيا

برم بزوجته يفكر في قضاء إجازة أو في طالء 
البيت

في القدس توراة وكهل جاء من منهاتن العليا
يفقه فتية البولون في أحكامها

في القدس شرطي من األحباش يغلق شارعا في 
السوق

رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين
في القدس من في القدس إال أنت

***
وتلفَّت التاريخ لي متبسما

أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم
هاهم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش

أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني 
حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هواك

في القدس كل فتًى سواك
وهي الغزالة في المدى

حكم الزمان ببينها
مازلت تركض خلفها
مذ ودعتك بعينها

فارفق بنفسك ساعة
إني أراك وهنت

في القدس من في القدس إال أنت

‚˝�����«cÎ@fibfleÎ@‚¸e@¥������é‹œ
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عن عبـــــــــد اهللا بن عمرو 
بن العـــــــــاص –ضي اهللا 
عنهما-ُيحَشُر المَتَكبِّروَن 
يوَم القيامـــــــــِة أمثاَل الذَّرِّ 
الرِّجـــــــــاِل  ُصـــــــــَوِر  فـــــــــي 
يغشـــــــــاهُم الـــــــــذُّلُّ من كلِّ 
َمـــــــــكاٍن ، ُيســـــــــاقوَن إلى 
ســـــــــجٍن في َجَهنََّم يسمَّى 
بوُلَس تعلوُهم ناُر اَألْنياِر 
َأْهِل  ُعصارِة  من  َيسقوَن 

النَّاِر طينَة الخباِل».
[صحيح الترمذي]

ÚÌÏj„@paäÌà§
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أسست في أول شوال 1354 هـ املوافق 27 ديسمبر 1935م
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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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نسمع من حين آلخر التخوف من اللقاح، 
وبعض الناس يزعمون أنه محرم ويقولون 
هــــــذا القول بدون علم وال فقه للشــــــريعة 

وٕانما يحبون أن يفتوا بغير علم.
ظهر مثـــــــــل هذا الوباء فـــــــــي القرن الثامن 
الهجري، الرابع عشـــــــــر الميـــــــــالدي، وعّم 
األرض وكان مصـــــــــدره من الصين أيضا 
فأخذ الرعب الناس، فتصدى أحد األطباء 
وهو فقيه أيضا لنصيحة المســـــــــلمين وهو 
الشقوري األندلسي من بلدة شقورة، وكتب 
نصيحة تشـــــــــمل الوقاية التـــــــــي أكد عليها 
ثم وصـــــــــف عالجا لذلك، ولكـــــــــن بّين أن 
الفقهاء الذين ال يقولون بالعدوى وأنه ورد 
فـــــــــي الحديث «العدوى والطيـــــــــرة» ولذلك 
يفتـــــــــون للنـــــــــاس أن يجتمعوا فـــــــــي الجنائز 

وأن يـــــــــزوروا المرضى وقـــــــــال :  إن هؤالء 
يفتون بقتل المسلمين والحديث رواه مسلم 
عـــــــــن أبي هريرة ووقع له شـــــــــك في روايته 
واعترض عليه بعض الصحابة ألنه روى 
حديثا يناقض هذا الحديث وهو «اليدخل 
ممرض على مصـــــــــح»، وهو صريح في 
العدوى، والحديث القاطع في هذا ما رواه 
عبد الرحمان بن عـــــــــوف، وذّكر به عمر 
بن الخطاب وهو على أطراف الشام، وبها 
طاعون عمواس ســـــــــنة 18ه، وهي قرية 
فلســـــــــطينية، فلم يأمر بأن يدخل جيشـــــــــه، 
وقال: «نفّر من قـــــــــدر اهللا إلى قدر اهللا». 
وقد حققت رســـــــــالة النصيحة من مخطوط 

باالسكولایر.
وهذا مبدأ عظيم وهو «الحجر الصحي»، 
ثم أخـــــــــذ بهذا األوروبيون في القرن الثامن 
عشـــــــــر لما ظهر وباء بها وبالعالم، فقرروا 
مبدأ سموه «كرنتينا Quarantina»، وهو 

يدوم أربعين يوما.
وظهـــــــــر فـــــــــي العالم اإلســـــــــالمي من يفتي 
بعدم «الحجر الصحي»، ألن هذا قال به 
الكفار وحّرم بعضهـــــــــم ذلك، فتصدى لهم 

أحـــــــــد الجزائريين وهو محمـــــــــد بن خوجة، 
وكتب رسالة في هذا الموضوع، ورّد على 
أمثال هؤالء وقد طبعت هذه الرســـــــــالة في 
الجزائر وترجمت في اســـــــــتانبول إلى اللغة 

التركية وطبقت هنالك.
وكذلـــــــــك القول فـــــــــي مســـــــــألة التلقيح ضد 
الجذري، احتار فيه بعض هؤالء، فتصّدى 
لهم الشيخ محمد بن مصطفى بن الخوجة، 
وكتب رسالة في ذلك ونشرت في الجزائر، 

وترجمت إلى اللسان الفرنسي.
إن هؤالء يريدون أن يجعلوا المسلمين مثل 
ما ذهبت إليه الكنيسة في القرون الماضية 
من تحريم علم الطب، والعالج ألنه يجب 
الرضا بما أعطـــــــــاه اهللا والصبر عليه ألنه 
عقاب منـــــــــه، ويتصل بالخطيئة الموروثة، 
وأحرقت الكنيســـــــــة الذين أصيبـــــــــوا بالوباء 
في روما، وكان التاريـــــــــخ يحفل باألطباء 
المسلمين واليهود، أما المسيحيون فال نجد 
منهم من يشـــــــــتغل بالطب، وأول مدرســـــــــة 
للطب أسسها اليهود في مونبيلييه بفرنسا.

ثم تـــــــــرك األوروبيـــــــــون فتاوى الكنيســـــــــة، 
وأصبحـــــــــوا متقدمين في علم الطب، ونحن 

اليوم في العالم اإلســـــــــالمي نعتمد عليهم، 
وفقدنا البحوث والمخابر التي يمكن لها أن 
تشارك في علم األوبئة، فال نجد اليوم في 

العالم اإلسالمي من أنتج لقاحا !!
إن هـــــــــذه الظاهرة في الفتـــــــــاوى ينبغي أن 
ال تغّيـــــــــر الناس العادييـــــــــن الذين ليس لهم 
علم بالشـــــــــريعة ومقاصدها، فإن اإلســـــــــالم 
شـــــــــرع للناس الدواء والعالج والوقاية، إذا 
ما أصيبوا بمرض من األمراض، ألنه إذا 
هلك المريض فقد انعدم منه القيام بواجباته 
الدينية، فالحفاظ على النفس مقصد عظيم 
مـــــــــن مقاصد الشـــــــــريعة ال غبـــــــــار عليه، 
فهو كالحفاظ على الديـــــــــن والعقل والمال 
والِعرض، فالعدوى أمر دلت عليه التجربة 
والحس والواقع، وتجنبها في االجتماعات 
والصلوات واألســـــــــواق واألعراس، وما إلى 
ذلك أمـــــــــر واجب كي ال  ينتشـــــــــر الوباء 

ويعم.
نســـــــــأل اهللا الهداية لهـــــــــؤالء الذين يتجرأون 
على الفتـــــــــوى بدون علم، وال رشـــــــــاد، وال 
ســـــــــند علمي معروف، وٕانما سندهم الجهل 

الواضح الفاضح. 
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