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الحمد هللا الذي ميزنا –كجزائريين- بصدق الوطنية في االنتماء، وبنبل اإلنســــــانية في االهتداء، وبســــــمو التضحية في العطاء، وبعمق اإليمان والتدين في 
اإلقتداء. لقد امُتحن الجزائريون –زمن الشدة وزمن الرخاء- داخل الوطن وخارجه فأبلوا البالء الحسن، في التضحية والفداء، وفي البذل والعطاء. ذلك أنه 
إذا أيقن الجزائري من حســــــن القيادة، ومن العزة والشــــــموخ في الســــــيادة، ومن العدل والنزاهة واإلخالص في اإلرادة، قّدم كل ما يستطيع من البذل والسخاء 

بال تردد، وبال هوادة.
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حزن عميـق فاض بي وشجـاني
واستعبـرت عيني وشل جنانـي  

الغيرة حمية وأنفة، وٕاذا شفَّت الغيرُة فؤاَد عبد –اشتدت 
غيرته- أضَمرَْته وهزَلْته، ومن حرم الغيرة حرم طهر 

الحياة، وكان أحط من بهيمة األنعام.
فهل غارت من النفـــــــــوس الغيرة؟ وهل غاض ماؤها 

وانطفأ بهاؤها؟.
وعهدي بالمســـــــــلم أن غيرته تشتد على ثالثة: دينه، 

وعرضه، ووطنه.
فأين الغيرة على النســـــــــاء؟ هـــــــــل ذهبت من الرجال 
فانتحر الحياء عند النســـــــــاء، فهـــــــــذه بيوتنا قد هيأت 
للناشـــــــــئة أجواء الفتنة وجلبت لها محرضات المنكر 
تدفعها إلى اإلثم دفعًا وتدّعها إلى الفحشاء دّعًا؟!.

وأين الغيرة على لغة القرآن؟ ولماذا ال يتورع بعض 
مســـــــــئولينا عن احتقار اللغة العربية، فيعتذرون عن 
مخاطبتنـــــــــا بها كأننا رعايا أجانـــــــــب، بينما يمجدون 
الفرنســـــــــية ويبوئونها مـــــــــكان الصدارة فـــــــــي التعليم 
واالقتصاد، ومع ذلك يستمرون في مناصبهم وننفق 

عليهم من مالنا، ونحني لهم رؤوسنا احتراما.
يلحنـــــــــون- فســـــــــمعهم  الســـــــــوق،  أعرابـــــــــي  دخـــــــــل 

(اللحن=الخطـــــــــأ)-، فقـــــــــال: ســـــــــبحان اهللا! يلحنون 
ويربحون، ونحن ال نلحن وال نربح.

فيا أمة اإلسالم والقرآن، يا أمة البشير النذير أفصح 
مـــــــــن تكلم بالضاد، يا أمة بنـــــــــت حضارة ومجدا، يا 
أمة شـــــــــيدت صرح العلم، يا أمة نشـــــــــرت الخير في 
ربوع الدنيا، يا من خصك اهللا وفضلك بخير كتاب، 
وخير نبي تكلم خير لغة، هل تعلمين أننا أمة قيادة 

ال أمة تبعية. 
قال حافظ إبراهيم:

َأرى ِلِرجاِل الَغْرِب ِعز�ا َوَمنَعًة
َوَكم َعزَّ َأقواٌم ِبِعزِّ ُلغاِت  

َأَيهُجرُني َقومي َعفا الَلُه َعنُهُم
ِإلى ُلَغٍة َلم َتتَِّصِل ِبُرواِة  
وأين الغيرة على الدين والخلق؟ وهي تتطلب تعليمه 

ورعايته وتطبيقه.
وأيـــــــــن الغيرة على الوطن؟ وهـــــــــي تتطلب التضحية 

من أجله. 
وأين حمية الماضي وشهامته؟ وا أسفا على الماضي 
الجميل حينما كان الناس يعيشون لمبادئهم ال رغبة 
في مال أو جاه أو ســـــــــلطان، وال رهبة من ظالم أو 

طغيان.
 كانـــــــــوا ال يرون للحيـــــــــاة قيمـــــــــة إال إذا وجدوا هدفا 

يناضلون من أجله.
وهللا در الشاعر أحمد شوقي إذ قال:

وما نـيل الـمـطـالب بالتمنـي
ولـكـن تــؤخـذ الـدنـيا غالبـا  

وما استعـصى على قوِم مــناٌل
إذا اإلقـدام كـــان لــهـم ركابا.  
وعن الّشـــــــــعبي رحمـــــــــه اهللا أّنه قـــــــــال: َكاَن النَّاُس 
َيَتَعاَملُـــــــــوَن ِبالدِّيِن َزَماًنا، ُثمَّ َذَهـــــــــَب الدِّيُن، َفَتَعاَمُلوا 
ِباْلَوَفاِء َزَماًنا، ُثمَّ َذَهَب اْلَوَفـــــــــاُء، َفَتَعاَمُلوا ِباْلُمُروَءِة 
َزَماًنا، ُثمَّ َذَهَبِت اْلُمُروَءُة، َفَتَعاَمُلوا ِباْلَحَياِء َزَماًنا، ُثمَّ 
َذَهَب اْلَحَياُء، َفَصاُروا ِإَلى الرَّْغَبِة والرَّْهَبِة.[البيهقي 

في الشعب].
وكان ســـــــــيدنا عمر بن الخطـــــــــاب يعلنها رضي اهللا 
عنه مدوية صريحة بليغة: اللهم إني أعوذ بك من 

عجز الثقة وَجَلد الفاجر.
عجيـــــــــب أن يكون الفاجر جلدًا قويـــــــــًا حازمًا داهية 
في أمره، وأن يكون الثقة كســـــــــوًال فتـــــــــورًا متخاذًال، 
إنها قاصمة الظهر! حين تكون األمة أعدادًا هائلة 

لكنهم كما قال الشاعر:
عدد الحصى والرمل في تعدادهم

فإذا حسبت وجدتهم أصفارا.  
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اجتمع بنادي الترقي في العاصمة يوم السبت 13 فيفري 2021 
المكتب الوطني لجمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين برئاسة 
الشـــــــــيخ عبد الرزاق قسوم، لدراسة العديد من الشؤون والقضايا 
المتعلقة بآخر المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، 
والعمل على متابعة مختلف شـــــــــؤون جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وشـــــــــعبها المنتشـــــــــرة عبر مختلـــــــــف واليات الوطن، 
ومواصلة لتجســـــــــيد الخط االصالحي لمؤسسي جمعية العلماء 

وفي مقدمتهم الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه اهللا.  

استضافت شـــــــــعبة جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بوالية مســـــــــتغانم يوم الجمعة 23 
جمـــــــــادى الثانيـــــــــة 1442 ه الموافق ل 05 
فيفـــــــــري 2021م، لقاًء جهويا للمكلفين بلجنة 
الطلبة والشـــــــــباب في شعب الغرب الجزائري، 
تحـــــــــت إشـــــــــراف الدكتور بن عيســـــــــى محرز 
عضو المكتب الوطني للجمعية المكلف بذات 
اللجنة، وقد لّبى الدعوة ممثلوا 5 شعب والئية 

وهي تواليا: شـــــــــعبة تلمسان، سيدي بلعباس، 
معســـــــــكر، وهران، وأعضـــــــــاء اللجنة الوالئية 
للشباب والطلبة لشعبة مستغانم المستضيفة. 
وقد تناول اللقـــــــــاء أهم العقبات التي تعترض 
تفعيل نشـــــــــاط الشـــــــــباب والطلبة المنتســـــــــبين 
للجمعية، والمشـــــــــاريع التي يســـــــــعى المكتب 
الوطنـــــــــي للجمعية لتجســـــــــيدها وفق منهجية 

مدروسة، وســـــــــقف طموح عال جدا، يتجاوز 
التكويـــــــــن النمطـــــــــي المعلوم، إلـــــــــى التخطيط 
إلعـــــــــداد القادة والعلماء، ومـــــــــا ذلك على اهللا 

بعزيز. 
شـــــــــهد اللقـــــــــاء مناقشـــــــــات راقيـــــــــة، رقي فكر 
واهتمامـــــــــات الشـــــــــباب والطلبـــــــــة الجامعيين 
المنتســـــــــبين لهذه الجمعيـــــــــة المباركة، متناوال 
سبل تأسيس ُشعٍب للجمعية داخل المؤسسات 
الجامعية والتي يمثل طلبتها صفوة المجتمع 
ونخبه الواعدة، وخزانا إلطاراته المستقبلية. 

تمـــــــــت فعاليات اللقاء بنادي الشـــــــــيخ الطيب 
العقبـــــــــي رحمه اهللا للتعليم القرآني بشـــــــــاطيء 
بلديـــــــــة حجاج، وبتأطيـــــــــر وتنظيم محكم من 
اإلخوة في شـــــــــعبة بلدية حجـــــــــاج، والذين لم 
يقصـــــــــروا في توفير ما يلـــــــــزم إلكرام ضيوف 
الجمعية وٕانجـــــــــاح لقائهم ومخرجاته، فجزاهم 
اهللا خيـــــــــرا وأدامهم ذخرا للجمعية ولرســـــــــالتها 

السامية. 

ıb���‡‹»€a@Ú���Ó»‡¶@Ô��‰üÏ€a@k���nÿ‡�€a@ b���‡nua

ÚÌ7özn€a@Ú‹yä‡‹€@@ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@paâaÜ����ïg@Âfl

ارتفع عدد المساجد بالجزائر خالل سنة 2020 
ليصل إلى 18.449 مســـــــــجد، بعد افتتاح خالل 
نفس الســـــــــنة لـ 68 مسجدا جديدا، حسب ما ورد 
في الحصيلة الســـــــــنوية إلنجازات ونشاطات وزارة 

الشؤون الدينية و األوقاف. 
وتشـــــــــير حصيلة نشـــــــــاطات الوزارة برســـــــــم سنة 
2020، إلـــــــــى أنه و في إطار تبســـــــــيط إجراءات 
فتح المساجد " باعتماد آليات عمل أكثر سهولة 
في فتح بيوت اهللا "، الســـــــــيما من حيث الوثائق 
المطلوبـــــــــة،  تم خـــــــــالل الســـــــــنة الماضية افتتاح 
68 مســـــــــجدا، ليصل بذلك تعداد بيوت اهللا على 
المستوى الوطني إلى 18449 مسجد، فيما بلغ 

عدد المدارس القرآنية 2487 مدرسة.
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وذلك هو شـــــــــأننا في زمـــــــــن الكفاح 
التحريـــــــــري، عندما خـــــــــاض المعركة 
شـــــــــعبنا ليثا وشـــــــــبال فذابت من أجل 
ذلـــــــــك كل النعرات القبلية، والطائفية، 
والجهوية، وتالحم الجميع في الجبهة 
الوطنية، كالبنيان المرصوص يشـــــــــد 

بعضه بعضا.
ففـــــــــي زمـــــــــن الشـــــــــدائد، كالـــــــــزالزل، 
والنكبـــــــــات، واألوبئة،  والفيضانـــــــــات 
واالبتالءات، نســـــــــى الجزائريون، كل 
أنـــــــــواع الخالفات، ووقفوا يقدمون كل 
أنـــــــــواع الدعم والتضامـــــــــن للضحايا 
أو  تحفـــــــــظ  أي  دون  والمصابيـــــــــن، 

وآخـــــــــر  حســـــــــابات 
المواقـــــــــف النبيلـــــــــة، 
الشـــــــــعار الذي رفعه 
أبناؤنـــــــــا المغتربون، 
ن  يـــــــــو ئر ا جز »
حيث  متضامنون» 
الشعار  هذا  جسدوا 
في الميدان، فنظموا 
التضامن  حمـــــــــالت 
لتقديـــــــــم كل أنـــــــــواع 
الطبـــــــــي،  العتـــــــــاد 
أنـــــــــواع  ومختلـــــــــف 
لتخفيف  األدويـــــــــة، 
ومقاومة  المعانـــــــــاة، 
وتحقيـــــــــق  الـــــــــداء، 
العـــــــــالج  نجاعـــــــــة 

والدواء.
ّدِت المحنة الوبائية، أبناء الجزائر  َوحَّ
على اختالف طوائفهم وٕايديولوجياتهم 
وقناعاتهم، فانضووا جميعا تحت  لواء 
جمعيات تضامنية مع شعبهم، فكان 
و«جمعية  متضامنون»،  «جزائريون 
العمـــــــــل التضامنـــــــــي للجزائرييـــــــــن»، 
و«اإلسعاف اإلسالمي»، في فرنسا.

لقد وثـــــــــق الجميع فـــــــــي خير جمعية 
أخرجت للناس، وهي جمعية العلماء 
المســـــــــلمين الجزائرييـــــــــن، فاتخذوهـــــــــا 
الشريك والرائد الذي ال يكذب قومه، 
لتكـــــــــون هذه الجمعيـــــــــة مؤتمنة على 
أداء األمانة، وٕايصال العتاد الطبي، 
تبليغه  لمستحقيه، والســـــــــاهرين على 

للتواقين إليه ومنتظريه.
وهكـــــــــذا، تتابعت، شـــــــــحنات األجهزة 
الطبية، المرســـــــــلة إلى الجزائريين من 
أبنائنا وبناتنا المغتربين المتضامنين، 
فكانـــــــــت الدفعة األولـــــــــى من جمعية 

ن  يـــــــــو ئر ا جز »
متمثلة  متضامنون» 
وخمســـــــــمئة  ألف  في 
للتنفـــــــــس  حقيبـــــــــة 
 ، كســـــــــجين و أل با
المتعددة الصالحيات 
تســـــــــعف  والتـــــــــي 
بضيق  المصابيـــــــــن 
التنفس حيثما كانوا في 
في  أو  المستشفيات، 
البيوت، فأحدث ذلك 
التضامن،  من  النوع 
لدى  كبيرا،  ارتياحـــــــــا 
ولـــــــــدى  المرضـــــــــى، 

األطباء.
ثم جاءت االلتفاتة الثانية من 
جمعيـــــــــة « العمل التضامني 
للجزائريين» وتمثلت االلتفاتة 
هـــــــــي أيضا فـــــــــي جملة من 
األدويـــــــــة، واألجهزة، كجهاز 
تصفية الدم وٕاسعاف الِكلى، 
وغيرها، فكان بهذه االلتفاتة 
الفعال في  أثرهـــــــــا  –أيضا- 
نفوس األطبـــــــــاء المعالجين، 
المرضـــــــــى  نفـــــــــوس  وفـــــــــي 

المصابين.
وهـــــــــا هي ذي التجربة الثالثة 
في المجـــــــــال الطبي، تصلنا 
هـــــــــذه المـــــــــرة، مـــــــــن جمعية 
«جزائريون متضامنون»، بالشـــــــــراكة 
مع «اإلسعاف اإلسالمي في فرنسا»، 
وتجلت هذه التجربة في خمسة آالف 

حقيبة تنفس أوكسجيني، 
من أحدث طراز، والتي 
من شـــــــــأنها أن تسهم إن 
شـــــــــاء اهللا فـــــــــي القضاء 
وبـــــــــاء كورونا في  على 

جزائرنا الحبيبة.
األيام  في  يتم  وســـــــــوف 
توزيع  القادمـــــــــة،  القليلة 
هذه الشـــــــــحنة من العتاد 
بإشراف جمعية العلماء، 
كالعـــــــــادة، وبالتعاون مع 
وبمراقبة  الصحة،  وزارة 
حكيمة من أطباء جمعية 
و«جزائريون  العلمـــــــــاء، 

متضامنون».
إن هذه الروائـــــــــع من أمثلة التضامن 
مـــــــــن أبناء الجزائـــــــــر، المغتربين، مع 

شـــــــــعبهم في معاناة الوباء، 
لتؤكـــــــــد ســـــــــمو الوعي لدى 
أبنائنا وبناتنا المواطنين في 
وتبعث  والخـــــــــارج،  الداخل 
برسائل طمأنينة إلى الجميع، 
ومنها أن المواطن الجزائري 
إذا ضمن الصدق، وحسن 
اإلرادة، والثقة ونبل القيادة، 
أقدم، وقّدم كل ما يمكن من 
التضحيات بالنفس والنفيس 

وزيادة.
إن ما تجســـــــــد فـــــــــي مجال 
أن  نريده  واإلسعاف  الطب 
يتحقـــــــــق أيضا فـــــــــي مجال 
الثقافة، واإلعـــــــــالم، واالقتصاد وكل 

سبل االئتالف.
نريـــــــــد لمـــــــــن ســـــــــاقه اهللا إلـــــــــى تحمل 
المسؤولية، أن يضرب المثل األعلى 
في النزاهة، والعدل، واألمانة للحاكم 

وللرعية.
كما نريـــــــــد لباقي أبنائنـــــــــا وبناتنا من 
الجاليـــــــــة الجزائريـــــــــة، حيثمـــــــــا كانوا، 
وأينما وجدوا، أن يقتدوا بإخوانهم في 
فرنسا فيكونوا مع الجزائر في السراء 
والضراء، وفي زمن الغالء والرخاء، 
فاألشـــــــــخاص يزولـــــــــون، ولكن البقاء 
للوطن، يشـــــــــرط أن يجنبوه الخيانة، 
وكل أنـــــــــواع الفتن ما ظهر منها وما 

بطن.
إن الجزائـــــــــر الموحـــــــــدة، تحتاج إلى 
كل أبنائهـــــــــا وبناتهـــــــــا، كـــــــــي يخففوا 
عنها آالمها، ويجســـــــــدوا 
وآمالهـــــــــا،  طموحهـــــــــا 
فالوطن اآلمن المستقر، 
أبنائه،  كل  إليـــــــــه  يتوق 
واســـــــــتقراره  بأمنه  وينعم 

كل مواطنيه.
جزائرييـــــــــن  فلنكـــــــــن 
وفعال،  قوال  متضامنين 
فـــــــــي الســـــــــرّاء والضرّاء، 
نبنـــــــــي  أن  أردنـــــــــا  إذا 
حقا،  الجديدة  الجزائـــــــــر 
والتـــــــــي ينصهـــــــــر تحت 
لوائهـــــــــا كل المواطنيـــــــــن 
والمواطنات  المخلصين 
فالمجد  المخلصـــــــــات.. 
والخلود للعاملين بصدق 
في سبيل أوطانهم، ولن يكتب البقاء 

إال للوطنيين الحقيقيين.
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 päfl عشــــــرون ســــــنة على رحيل المفكر
المجيد  ــــــد  الجزائري عب والسياســــــي 
ــــــان عن عمــــــر ناهز 75ســــــنة بعد مرض  مزي
عضــــــال الزمه لعدة ســــــنوات، ودفن  في جنازة 
ــــــرة العالية بالعاصمة. يعتبر المفكر  مهيبة بمقب
عبد المجيد مزيان أحــــــد رواد حوار الحضارات 
ــــــة التســــــامح والتعايش بين  والدعــــــوة إلى ثقاف
األديان. من أشهر الشخصيات الدينية العالمية 
ــــــاب وعلماء االستشــــــراق الذين  من أهــــــل الكت
حاورهــــــم، وارتبط بهم بروابط الصداقة والتعاون 
ــــــري والثقافي،  منهم على ســــــبيل المثال ال  الفك
الحصر: الرائد وعالم االجتماع الفرنسي فنسان 
مونتاي، والبروفيسور جاك بيرك، المستشرقان  
ريجيس بالشير، وماكسيم رودنسون، ورؤساء 
الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر الكاردينال ليون 

اتيان دوفال، واألســــــقف هنري تيســــــييه.
يقول الدكتور عبـــــــــد المجيد مزيان: «كل حضارة 
عظيمة كان لها بشكل ما بعدها العالمي وعبرت 
عن التقدم اإلنســـــــــاني لكل البشـــــــــرية. فالحضارة 
اإلسالمية تصدرت على امتداد عدة قرون واجهة 
التاريخ، واجتهدت في تأكيد عالميتها بإسهاماتها 
وانفتاحاتها الثقافية في بعض األحيان، وبواسطة 
صداماتهـــــــــا وتالقحاتها الفكرية في أحيان أخرى، 
ولكنهـــــــــا ورغم الصور ذات الصبغة العدائية التي 
تلصق بها من خالل الرؤيـــــــــة الغربية المعاصرة 
لها، تبقى حضارة عالمية الطابع، متعددة األعراق 
والمجتمعات. فهي من حيث المبدأ حضارة تبادل 
وحـــــــــوار، أما الفكرة الشـــــــــائعة التي تصنف العالم 

اإلســـــــــالمي في خانة المجتمعات المنغلقة  فهي 
تخلط بيـــــــــن العداوات الناشـــــــــئة عـــــــــن ردود فعل 
الدفاع الذاتي ضد الصدمـــــــــات والرفض للفترات 
االســـــــــتعمارية، وبين االنفتاحات الكبرى لعصور 

الحرية». 
ركـــــــــز الدكتور عبد المجيد مزيـــــــــان جهده الفكري 
على شـــــــــروط االنبعـــــــــاث الحضـــــــــاري وكان يرى 
ان االنفتـــــــــاح الفكري هو الـــــــــذي يحقق االنطالق 
الحضاري.  يقول البروفيسور عبد القادر بوعرفة: 
«مفهـــــــــوم الحضارة عند عبد المجيد مزيان يرتكز 
جزئيـــــــــا على الرؤية الخلدونية، ففي مقاله (طريق 
الذهب وطريق الثقافة) يرى أن طريق الذهب حين 
اســـــــــتغنى عن الثقافة أنتج حضارة بائسة، فبالرغم 
من تطورها وترفها إال أنها مهدت لزوالها وفنائها: 
«نحن نعلم أن طريق الذهب الذي ُعبد في قرون 
قد أكلته صحراء التبذير والملذات واالنحطاط في 
سنيين وذهب أدراج الرياح بين الجواري والقصور 
والخمور في غرناطة وتلمسان وفاس. هكذا ُدِمرت 

هذه القرى الفاجرة ألن مترفيها فســـــــــقوا فيها».
ولد عبد المجيد مزيان في تلمسان غرب الجزائر 
في 17 مـــــــــارس 1926  في عائلة علمية عريقة 
فهو حفيد قاضي تلمســـــــــان الشيخ مختار مزيان، 
ونجل الشـــــــــيخ محمد بن التهامـــــــــي مزيان عضو 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حفظ  القرآن 
الكريم في التاســـــــــعة من عمـــــــــره، وكان يطلق في 

صغره عليه لقب «الفقيه».
تعلم مبادئ اللغـــــــــة العربية بدار الحديث ودروس 
اللغة الفرنســـــــــية بالمدارس العمومية، انتقل ســـــــــنة 
1946 إلـــــــــى مدينـــــــــة الرباط بالمغـــــــــرب ليواصل 
تعليمـــــــــه العالي فـــــــــي جامعتهـــــــــا ويتخصص في 
الفلسفة. أصبح سنة 1949 أمينا عاما إلقليم تازة 
المغربي، وشارك سنة 1950 في كفاح التحرير 
المغربي. انخـــــــــرط في حزب الشـــــــــعب الجزائري 
وعمره 16 ســـــــــنة، التحق بثـــــــــورة التحرير الوطني 
عند اندالعها في ســـــــــنة 1954، انضم إلى وزارة 
التسليح واالتصاالت العامة (المالغ) وعينته قيادة 

الجهاز في إذاعة الجزائر الحرة المكافحة  بتونس 
سنة 1956 فكان من ابرز منشطيها إلى جانب 
المرحوم عيســـــــــى مســـــــــعودي. أصبح في1959 
منســـــــــقا لجبهة التحرير الوطني في المغرب إلى 
غاية اســـــــــترجاع االستقالل ســـــــــنة 1962. مكنته 
خبرته اإلدارية التي اكتســـــــــبها من عمله في إقليم 
تازة بالمغرب من تولي منصب والي وهران ســـــــــنة 
1963لمدة قصيرة، ثم أصبح مديرا لديوان رئيس 
الجمهورية  أحمد بن بلـــــــــة من 1965/1963. 
إضافـــــــــة إلى شـــــــــغله منصب األمين عـــــــــام لوزارة 
الداخلية. بعـــــــــد التصحيح الثوري الذي نفذه وزير 
الدفاع العقيد هـــــــــواري بومدين  ضد حكم الرئيس 
بن بلة في 19 جوان 1965، انســـــــــحب الدكتور 
عبـــــــــد المجيد مزيان من الحياة السياســـــــــية وتفرغ 
للعمل األكاديمي، ودّرس الفلسفة وعلم االجتماع 
فـــــــــي العديد مـــــــــن الجامعات والمـــــــــدارس الكبرى 
منها جامعة الجزائر، وهران وتلمســـــــــان والمدرسة 
العليا لإلدارة بالجزائر والمدرســـــــــة العليا لألساتذة 
وباألكاديمية العســـــــــكرية لشرشال، وشغل وظيفة 
مفتش عام للفلســـــــــفة طوال عشـــــــــرية السبعينيات. 
ثم أصبح رئيســـــــــا لجامعة الجزائـــــــــر من 1980 
إلى غاية1981،عين في عهد الرئيس األســـــــــبق 
الشـــــــــاذلي بن جديد وزيرا للثقافة من سنة 1982 

إلى 1984 فـــــــــي حكومة الوزير األول محمد بن 
أحمد عبد الغني، ثم وزيرا للثقافة والســـــــــياحة من 
1984إلى 1986 في حكومة الوزير األول عبد 
الحميد براهيمي، في عهد الرئيس األسبق اليمين 
زروال عين سنة 1998 رئيسا للمجلس االسالمي 
االعلى اشـــــــــرف بصفته رئيسا للمجلس على عدة 
ملتقيات دولية حول االسالم منها  الملتقى الدولي 
حول «صورة اإلسالم في وسائل اإلعالم األجنبية» 
و«اإلسالم والديمقراطية» وبقي في هذا المنصب 
إلى أن وافته المنية في 15 يناير 2001 . كان 
الراحـــــــــل عبد المجيد مزيان عضوا في العديد من 
الهيئات العلمية واألكاديميات الجزائرية والعربية، 
فـــــــــكان نائب رئيـــــــــس األكاديميـــــــــة الجزائرية للغة 
العربية، وعضوا في بيت الحكمة بتونس، وعضوا 
باألكاديمية العربية بالقاهرة، وعضوا باألكاديمية 
الملكيـــــــــة المغربية.  وســـــــــاهم في إثـــــــــراء المجال 
اإلعالمي بواســـــــــطة كتابة مئـــــــــات المقاالت في 
مختلف المجالت والصحف والدوريات الجزائرية 
والعربية والدولية، وكذلك من خالل تنشـــــــــيط عدد 
من الحصص المتعلقة بالفلســـــــــفة وعلم االجتماع 
والفكر اإلســـــــــالمي، ومنها الحصة المتلفزة التي 
كان ينشـــــــــطها  في السبعينيات مع المفكر الراحل 
عبد اهللا شـــــــــريط رفقة اإلعالمي الراحل مصطفى 
عبادة المدير العام األسبق للتلفزيون الذي اغتيل 
فـــــــــي 14 اكتوبـــــــــر 1993،  كما نشـــــــــط  باللغة 
الفرنســـــــــية في 1997 على القناة الفرنسية الثانية 
( France 2) حصة حول التعريف باإلســـــــــالم 
سنة 1997. وعشـــــــــرات المساهمات في مجلتي 

(االصالة) و(الثقافة).
كان - رحمه اهللا- مثقفا عالمي الســـــــــمعة متمكنا 
من عدة لغات على رأســـــــــها العربية والفرنســـــــــية.  
ترك مؤلفات فكرية  قيمة  منها: كتاب «النظريات 
االقتصادية عند ابن خلدون واسســـــــــها من الفكر 
اإلسالمي والواقع المجتمعي»  الصادر بالعربية 
فـــــــــي ســـــــــنة 1988، وكتاب «فلســـــــــفة اإلســـــــــالم 

االجتماعية» باللغة الفرنسية. 
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 ûä»nÌ رواة السنة النبوية الشريفة إلى
هجوم شــــــرس، ليس من طرف 
المستشرقين واليهود والنصارى كما كان مألوفا 
ومعتادا، وٕانما هو هذه األيام يصدر من قيادات 
سياســــــية وفكرية في البالد العربية، التي كانت 
لها اليد الطولى في التبشــــــير باإلســــــالم ونشره 
في جهات الدنيا األربع، فكيف لنا أن نعلل ذلك 

ونفسره؟
لعل البعض منا ما زال يذكر تلك الضجة الكبرى 
التي أحدثها ظهور كتاب الدكتور «طه حسين» 
الذي أسماه: «نقد الشعر الجاهلي» ثم دعوته إلى 
الكتابـــــــــة بالدارجة واللهجة العامية لتتلوها دعوات 
ألطراف أخرى الستبدال الحرف العربي بالحرف 
الالتيني، لنفاجأ بكتاب آخر لطه حســـــــــين يدعونا 
فيه لنقتدي بالغرب ونقتفي أثره في خيره وشره، ثم 
يطلع علينا بعد ذلك الدكتور زكي نجيب محمود 
بكتاب عنوانه: «المعقول والالمعقول» وهو يقف 
فيه وقفـــــــــة عقلية إزاء التراث الفكري اإلســـــــــالمي 
ليبين للنـــــــــاس إنه: إن كان فـــــــــي تراثنا ما يوافق 
العقل ففيه أيضا ما يعارضـــــــــه، وكأنه كان يقدم 
لنـــــــــا دعوة للوقوف من تراثنا وقفـــــــــة نقدية، ونعيد 
فيـــــــــه النظر، ولما بدأت الدعـــــــــوات إلعادة النظر 
في التراث تتعالى، ظهرت دعوة أخرى ترمي إلى 
التوفيق بين دعاة التمسك بالتراث والحفاظ عليه 
كما هو، ودعاة التخلص منه واالندفاع في تقليد 
الحضارة الغربية بخيرها وشرها على حد قول طه 
حسين، وأعني بها تلك الدعوة التي كانت تنادي 

بضرورة الجمع بين األصالـــــــــة والمعاصرة والتي 
وصلت أصداؤها أروقة ملتقيات الفكر اإلسالمي 
التي كانت تنظمها وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
في الجزائر، في عهد كل من مولود قاســـــــــم نايت 
بالقاســـــــــم، والشيخ عبد الرحمن شـــــــــيبان، عليهما 
رحمة اهللا، عن طريق محمود قاسم وعثمان أمين 
والمفكـــــــــر أحمد عمارة عليهـــــــــم جميعا رحمة اهللا، 

أساطين الفلسفة في مصر.
ولكن يبـــــــــدو أن تلك الدعوات لـــــــــم يكتب لها أن 
تحـــــــــدث التغييـــــــــر المرغوب والمطلـــــــــوب، ولذلك 
قرعـــــــــت طبول الحرب فـــــــــي الجامعات األوروبية 
وظهرت الدعـــــــــوة إلى ضـــــــــرورة إخضاع النص 
الديني اإلسالمي للنقد والمراجعة، على يد محمد 
أركون الجزائري األصل والفرنسي الجنسية، من 
خالل كتبـــــــــه ومن بينها كتاباه: «في ســـــــــبيل نقد 
العقل اإلسالمي»، و«قراءات في القران»، ولعله 
فعل ذلك بإيعاز من ولي نعمته األســـــــــتاذ لوي ما 
سينيون الذي تعّرف عليه في الجزائر أيام دراسته 
بالجامعة، فأوصى بتوجيهه إلى فرنســـــــــا ليواصل 
دراســـــــــاته العليا في جامعاتها، ليصنع على عينه 
وتحت رقابته، وزميليه المغربيين اآلخرين وأعني 
بذلك: محمد عباد الجابري، صاحب كتاب «نقد 
العقل العربي»، وطه عبد الرحمن صاحب كتاب 
«تجديد المنهج في تقويم التراث»، خريج جامعة 
السوربون الذي اشـــــــــتمل نقده للفلسفة اإلسالمية 
على «نقد الحاالت السلفية والصحوة اإلسالمية، 
كما انتقد أيًضا الفكر اإلسالمي القديم» كل ذلك 
مهد لبروز ظاهرة انتقاد رواة السنة النبوية المتمثلة 
في الحملة المسعورة على اإلمام البخاري ومسلم 
وغيرهما من أئمة الرواة، وذلك تحت غطاء انتقاد 
التراث، باعتبار الدين جزءا من التراث حسب ما 

رّوجت له الدراســـــــــات الغربية، وقد كان أول من 
دعا بضرورة تجديد الفكر الديني في هذه األلفية 
الثالثـــــــــة الرئيس المصري عبد الفتاح السيســـــــــي، 
وقد اتخذ هـــــــــذه الدعـــــــــوة أداة لمحاربة معارضيه 
مـــــــــن اإلخـــــــــوان، وقد ســـــــــوق المفكـــــــــرون العرب 
واإلسالميون، لفكرة ضرورة انتقاد التراث الديني،  
الذيـــــــــن تكونوا في الجامعـــــــــات الغربية ومخابرها، 
والهـــــــــدف من ذلك هو هدم الجســـــــــور التي تصل 
السنة النبوية بالقرآن، وذلك من خالل نقد الرواة 
الذيـــــــــن تكفلوا بنقل الهدي النبوي إلى المســـــــــلمين 

وذلك بالتركيز على:
- تجريـــــــــح الرواة والتشـــــــــكيك فـــــــــي أمانتهم عن 

طريق:
- التشـــــــــكيك في احتفـــــــــاظ مصادرهم باألحاديث 
المرويـــــــــة عن النبي صلوات اهللا عليه وســـــــــالمه، 
ســـــــــماعيا وعدم تعرضها للنسيان على الرغم من 
المـــــــــدة الزمنية الطويلة الفاصلة بين الراوي األول 
ومدون الحديث في العصر العباســـــــــي الذي فيه 

شرع في تدوين السنة.
ـــ التشـــــــــكيك في السعة االســـــــــتيعابية لذاكرة الرواة 
األوائـــــــــل، كعبد اهللا بن عباس وأبـــــــــي هريرة التي 

تتجاوز األحاديث المروية عنهما اآلالف.
- وجود األحاديث الموضوعة في كتب السنن.

- وجود صراع سياسي على السلطة يقوي احتمال 
التدليس ووضع األحاديث، وقد ثبت ذلك بالدليل 
القاطع، وهو األمر الذي كان وراء ظهور: «علم 

الجرح والتعديل».
- ســـــــــكوت معظم الـــــــــرواة عن روايـــــــــة أحاديث 
صحيحة ثابتة تظهر فضـــــــــل آل البيت مما يدل 

على أمرين ال ثالث لهما:
- إّما انحياز الراوي إلى رأي صاحب الســـــــــلطان  

وتعصبه له.
- أو أن امتناعه عن رواية تلك األحاديث خوفا 

من تعرضه لبطشه.
ولكن علينا في هذا األمر، أن نتوقف عند حقيقة 
ال يمكـــــــــن التنكر لها، وهي: أنـــــــــه إن كان تراثنا 
الثقافي في حاجة إلى أن تلقى عليه نظرة فاحصة 
الستبعاد ما يجب استبعاده منه، فإن فكرنا الديني 
فـــــــــي حاجة إلى  التعامل معـــــــــه بمنهجية جديدة، 
تنفـــــــــي عنه المتناقضات التي  أثقلته، والتي باتت 
تشـــــــــكل كابحا للعقل، ومشوشـــــــــا لإليمان، ونابذا 

لليقين.
فليس مـــــــــن المعقـــــــــول أن ترتفع قدســـــــــية بعض 
الصحابة لتتجاوز قدســـــــــية صاحب الرسالة ذاته 
عليه الصالة والســـــــــالم، وليس من المعقول، أن 
يروج العتقـــــــــاد أن إرادة اهللا غالبا ما تأتي موافقة 

إلرادة فالن أو عالن من الصحابة. 
نعـــــــــم للصحابة فضل وأي فضل، ولكن ال ينبغي 
أن يترتـــــــــب عن ذلك رفعهم إلـــــــــى مرتبة النبوة أو 

األلوهية.
وعليه نقول: إن ظاهـــــــــرة انتقاد التراث الديني إن 
كانت ظهرت في الغرب وبتدبيره، فإنها قد وجدت 
لها مبررات عندنا بســـــــــبب ما تضمنه هذا التراث 
مـــــــــن تناقضات، وهذا بحد ذاتـــــــــه يدعونا بإلحاح 
للتوقف عنده ونقده، ال بهدف التنكر له والتخلي 
عنه، وٕانما بهدف تجريـــــــــده من تلك األلغام التي 
زرعت فيه  والتي كثيرا ما تنفجر علينا من وقت 
آلخر في شـــــــــكل أزمات فكرية حينا، وسياســـــــــية 
أحيانـــــــــا أخرى، وكذلـــــــــك حتى ال نفتـــــــــح المجال 
للغربيين التخاذه متكأ للتدخل في شؤوننا الدينية 
ذاتها، واســـــــــتغالل ما تتضمنه من تناقضات في 

إثارة الفتن والصراعات بيننا...
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ال تتصـــــــــور أننا مثل الِخضـــــــــر أوتينا علما لدنيا 
وســـــــــنفصل لك إجابة أســـــــــئلة الجمعـــــــــة الماضية 
تفصيال..أو أننا التقيناه عند مجمع البحرين بعد 

أن لقينا في طريق سفرنا نصبا...
بل ندعوك إلى  تذوق حالوة التفويض في القرآن 
والســـــــــنة وأن تعيش مع أســـــــــرار الشريعة وحكمها 

ومصالحها..
  وفـــــــــي ظالل المقاصد التي اســـــــــتنبطها فطاحل 
العلماء من العز إلى الشاطبي..إلى الريسوني.. 
وأن تغترف من الينابيع الصافية البن عطاء اهللا 

السكندري وابن القيم وابن الجوزي..
ونقول ابتداء نحن أولى بالشـــــــــك من إبراهيم عليه 

السالم..
قـــــــــال أو لـــــــــم تؤمن؟ قـــــــــال: بلى ولكـــــــــن ليطمئن 

قلبي..
وهذا موســـــــــى عليه السالم بعد أن كلم اهللا تكليما 
قال له: أرني أنظر إليك.. فليس خطيئة وال عيبا 
أن تسأل عن الحكمة من وراء األحداث.. والعقيدة 

ال تبنى إال على اليقينيات واألدلة والبراهين..
وهذه إجابة ســـــــــريعة على األســـــــــئلة السابقة على 

شكل قواعد ذهبية عميقة:
_ ربمـــــــــا منعـــــــــك ليعطيـــــــــك.. وأن المنـــــــــع عين 

العطاء:
فذاك الذي حرم في الدنيا بسبب مرض أو ابتالء 
مـــــــــن ولد أو مال أو زواج..إنما أراد اهللا له عطاء 
واســـــــــعا باســـــــــما من أجر أخروي عظيم ودرجات 
عالية ومراقي ســـــــــامقة.. وأن ذاك المنع رحمة به 

فلو أعطي ما تمنى لعاش  تعبا ورهقا...
وماذا تســـــــــاوي الدنيا كلها أمام ذاك الكرم اإللهي 
الدفـــــــــاق فـــــــــي الجنـــــــــان وذاك الرضـــــــــا الرحماني 

السابغ..
(متـــــــــى فتح لك باب الفهم فـــــــــي المنع عاد المنع 

عين العطاء).
(فالعطـــــــــاء من الخلـــــــــق حرمـــــــــان والمنع من اهللا 

إحسان..).
_ الدنيا ليست هي الحلقة األخيرة.. بل هي بداية 
أي مسلسل حرمان.. فلو تأملنا نهاية أي مظلوم 
أو محروم أو مقهور وكيف أنه مات وفي صدره 

الكثير من اآلالم واألحزان والحرمان..
نحكم على السنن اإللهية بالظلم واألقدار الربانية 
بالفوضى والعبث..لكن النهاية الحقيقية هناك في 
اآلخـــــــــرة .. حيث القصاص والعدل واالنصاف.. 

عنوانها الخلود الالنهائي..
فأين سنوات من الظلم والحرمان أمام ما ال نهاية 
من النعيم الخالد.. فغمســـــــــة واحـــــــــدة في الجنان 
تنسيك عشـــــــــرات السنوات من المشي حافيا على 

األشواك..
_ نعمة التفويض.. وأفوض أمري إلى اهللا إن اهللا 
بصير بالعباد.. فال أجمل وال أحلى من تفويض 
األمور الغامضة إلى اهللا، فذاك الذي رأى التتار 
وهم يعملون الســـــــــيف في العلماء واألخيار حتى 
بكى نهر دجلة دما قانيا، وجرى حبرا أســـــــــودا من 
كثـــــــــرة ما ألقي فيه من كتـــــــــب العلم، بل وضعت 
المصاحف الشريفة في رقاب الكالب، فتألم ألما 
شديدا وكاد يهلك من الوسوسة وسوء الظن فرأى 
في المنام من يقول له؛ دع االعتراض فما األمر 
لك... وال الحكم في حركات الفلك، وال تسأل اهللا 

عن فعله... فمن خاض لجة بحر هلك.
إليـــــــــه تصير أمور العبـــــــــاد.. دع االعتراض فما 

أجهلك.
بعد ســـــــــنوات دخل الغالبون فـــــــــي دين المغلوبين 

وأسلم قادة التتار وصاروا قادة همم وفتوح.
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واليوم مع االنتشار الواسع لجائحة فيروس 
كورونـــــــــا فـــــــــي كل دول العالـــــــــم تقريًبا دون 
تمييز أو تفريق بين األمم الفقيرة أو الغنية 
بغـــــــــض النظر عن درجـــــــــة تطورها العلمي 
أو االقتصادي! فقد بـــــــــات فيروس صغير 
الحجم، مجهري، أصبح وحًشا جائًعا وغوال 
شريرًا يأكل أجساد البشر ويرسلهم جماعيا 
وفودا، زرفات ووحدانا، لمصير الموت أو 

العناية المركزة. 
هذه الظاهرة ليست جديدة في تاريخ الخلق، 
فهي تضرب الجنس البشري في وقت غير 
محدد دون سابق إنذار، فاليوم نالحظ حتى 
أكبر الدول التي تمتلك معدات هائلة لم تفلت 
من هذه الوبـــــــــاء، حيث نرى أولى ضحاياه 
الصين الكبرى، أين انتشرت وفرخت العدوى 
منذ بدايتها، مخلفة اآلالف من القتلى، وفي 
غضون أســـــــــابيع قليلة تسبب هذا الفيروس 
اللعين في دمار اقتصادها وقتل عدد كبير 
من ســـــــــكانها. كما فتك نفس الوباء بأمريكا 
الكبـــــــــرى اقتصاديا وعلميا، ورفعها إلى قمة 

هرم الدول األكثر تضررًا..
حول هذه األرقام الرهيبة المتســـــــــارعة في 
أمريكا وأماكن أخرى الى اليوم، استفســـــــــر 
المتخصصين في علـــــــــم األوبئة  بعـــــــــض 
وعلـــــــــم االجتماع واإلحصـــــــــاء عن األزمة 
الخانقة ووفيـــــــــات قطاعات  االقتصاديـــــــــة 
صناعيـــــــــة عديدة من المجتمـــــــــع، كقطاع 
الســـــــــيارات، واالســـــــــتثمار، و... متناسين 
أن المـــــــــوت بواســـــــــطة هـــــــــذه األوبئة أمر 
مؤقت وزوبعة  رعدية ســـــــــتمر مع األيام و 
الســـــــــنون، علما أن موت المؤسسات التي 
تقضم مجتمعاتنا هو نتيجة عوامل كثيرة، 
خاصة في دول العالم الثالث، لذلك يقترح 
علمـــــــــاء األنثروبولوجيا والمؤرخون وعلماء 
االجتماع مجموعة متنوعة من التفسيرات 
النهيـــــــــار الحضارات التـــــــــي تنطوي على 
عوامل سببية مثل التغيير البيئي، ونضوب 
المـــــــــوارد، وتدهور التماســـــــــك االجتماعي، 
وتفشـــــــــي الظلم وعدم المساواة، واالنكماش 
في القدرات المعرفيـــــــــة، وفقدان اإلبداع و 

انعاش المشاريع، وغيرها ...
كما يوضح هـــــــــذا التحليل الرائع الذي أعده 
الدكتور أسامة األشقر المتخصص في علم 
االجتماع، في دراسته القيمة بشكل واضح، 
يظهـــــــــر بوضوح أن األحـــــــــزاب والجماعات 
والحكومات تموت أذا اختل توازنها الطبيعي، 
ويختـــــــــل هذا التوازن بمـــــــــوت الناس خاصة 
العلماء والحكمـــــــــاء والفضالءِ منَ من يعود 
لهم شـــــــــأن الناس عموما، فبغيابهم تتفشى 
أكثر في مجتمعاتهم اوبئة ســـــــــرطانية مادية 
ومعنوية كالتي تلتهـــــــــم المرضى عفانا اهللا 
واياكـــــــــم، فكتب يقول، تحت عنوان، "تموت 
األحزاب والجماعات والهيئات والشركات":

-1 إذا اعتزلتها الكفاءات وهجرتها الكوادر 
من الصفوف األولى والثانية ويئســـــــــت من 

إصالحها.

-2 وٕاذا لم تســـــــــتطع إضافـــــــــة كوادر كافية 
تمأل فيها فراغاتها وثقوبها المتسعة.

3 - وٕاذا غـــــــــاب عنهـــــــــا المقرّبون األوفياء 
الذين اعتادوا أن يقفوا معها في األزمات.

4 - وٕاذا غابت اإلنجازات الجديدة واألعمال 
الفارقة المميزة.

5 - وٕاذا عاشوا في ظل اإلنجازات القديمة 
التي يخسرونها واحدة تلو األخرى ببطء.

6 - وٕاذا زاد التملّـــــــــق ورََتـــــــــع النفاق وظهر 
المتسّلقون.

-7 وٕاذا بـــــــــات الناقدون  والناصحون على 
هوامش األرصفة.

-8 وٕاذا اختلطت الحســـــــــابات وتاهت الدقة 
وتنامت التحليالت والظنون على حســـــــــاب 

المعلومات والمعطيات.
-9 وٕاذا خافـــــــــت األفكار الجديدة من إبراز 

نفسها.
-10 وٕاذا انزوى أهل الشورى في أقاصي 
األزمنة البعيـــــــــدة والمواضع الميتة حيث ال 

يفلح العالج وال تفيد المراجعة.
وزادت  االســـــــــتثمارات  ماتـــــــــت  وٕاذا   11-
االســـــــــتدانات وتقّشـــــــــف الخام، ولم يبق إال 

مورد واحد يستقون منه باقي حياتهم.
-12 وٕاذا تنـــــــــادت العصبيـــــــــات وكثـــــــــرت 
الصراعات في مستويات النخبة، وتداعت 

لها القاعدة بالنميمة واإلشاعة والِغيبة.
-13 وٕاذا لم يجد الشباب فرصة كبيرة لهم 
بين الكبار السابقين في موضع المسؤولية 

والشورى.
-14 وٕاذا كانت القيـــــــــادات تتخذ القرارات. 
وتحلل بعيدا عن الحقائق العلمية الواقعية.

-15 وٕاذا غلبـــــــــت حظـــــــــوظ النفـــــــــس على 
موازين العقل...{ َأَفَمْن زُيَِّن َلُه ُســـــــــوء َعَمله 

َفرَآُه َحَسًنا}
في ضوء هذا التحليل الرائع لعالم االجتماع 
أسامة األشقر، نتذكر كالم رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم في الحديث الذي أجمع على 
صحته " عن عبداهللا بن عمرو بن العاص 
رضي اهللا عنهما قال: ســـــــــمعت رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وســـــــــلم يقـــــــــول: ((إن اهللا ال 
يقبض العلـــــــــم انتزاًعا ينتزعـــــــــه من العباد، 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا 
لم ُيبِق عاِلًما اتخذ الناس رؤوًســـــــــا جهاًال، 
فُسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا))؛ 

متفق عليه.
وهذا الحديث الشريف يدل على أهمية العلم 
وعظمة أهل العلم، وأن ضياعهم وفقدانهم 
(بالموت) مـــــــــا هو إال زوال للعلم، وانتزاعه 

بمـــــــــوت العلماء وقبض روحهـــــــــم، وقد قال 
أيضـــــــــا صلى اهللا عليه وســـــــــلم، أن العلماء 
ورثة األنبياء فقال في الحديث المشـــــــــهور: 
َل اُهللا  "َمْن َسَلَك َطرِيًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما، َسهَّ
نَّ اْلَمَالِئَكَة َلَتَضُع  َلُه َطرِيًقا ِإَلى اْلَجنَّـــــــــِة، وَا�
نَّ َطاِلَب اْلِعْلِم  َأْجِنَحَتَها ِرًضا ِلَطاِلِب اْلِعْلِم، وَا�
َماِء وَاَألْرِض، َحتَّى  َيْســـــــــَتْغِفُر َلُه َمْن ِفي السَّ
نَّ َفْضَل اْلَعاِلِم َعَلى  اْلِحيَتـــــــــاِن ِفي اْلَماِء ، وَا�
اْلَعاِبِد، َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َساِئِر اْلَكوَاِكِب، 
نَّ اْلُعَلَماَء ُهـــــــــْم َورََثُة اَألْنِبَياِء، ِإنَّ اَألْنِبَياَء  وا�
َلْم ُيَورُِّثوا ِديَنارًا وََال ِدرَْهًما، ِإنََّما َورَُّثوا اْلِعْلَم، 

َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظٍّ وَاِفٍر."
وكما هـــــــــو معلوم ومذكور في كالم بعض 
أهل العلم: أن موت العلماء ثلمة في الدين 
وخسارة للبشرية، يقول عبد اهللا بن مسعود 
رضـــــــــي اهللا تعالى عنه: "موت العالم ثلمة 
في اإلسالم ال يسدها شيء ما اختلف الليل 
والنهار". وقال أيوب السختياني رحمه اهللا 
تعالـــــــــى: "إني أخبر بموت الرجل من أهل 

السنة، فكأني أفقد بعض أعضائي ".
هـــــــــذه هي فرصة للتذكيـــــــــر بالدعاء للعلماء 
وأهـــــــــل الخيرالذيـــــــــن رحلـــــــــوا في األشـــــــــهر 
األخيرة و ما أكثرهـــــــــم وقد توفي عدد كبير 
من العلمـــــــــاء البارزين فـــــــــي العالم العربي 
واالســـــــــالمي، تاركين  كنوزًا فكرية وعلمية 
متنوًعة أثرت المكتبة العربية اإلســـــــــالمية، 
مع رحيلهم، اختفت نجوم األصالة والخير 
ليس فقط من العالم اإلســـــــــالمي، ولكن من 
سماء العالم أجمع، و لن أذكر األسماء ألن 
القائمة طويلة، وأخشـــــــــى أن أغمط الناس 
أشياءهم بنســـــــــيان علم من أعالمنا، فأكون 

مقصرا....
فاللهم ارحم علماءنا ومشايخنا رحمة واسعة، 
واجعل أنوارهم على الدوام ساطعة، وذكرهم 
وذكراهم نافعة، اللهم َمن أحييته منهم فبارك 
في عمره وعلمه وسعيه، وسدده ووفقه وثبته، 
وَمن مـــــــــات منهم فتغمده بالرحمة والغفران، 
والروح والريحان، والرضا والرضوان، وأعل 
مقامه في الجنـــــــــان، وتقبله في الصالحين، 
واحشره مع الشهداء والنبيين.. كما نبتهل هللا 
تعالى أن يحمي  شـــــــــعوبنا و بلداننا و كافة 
مخلوقاته في العالم أجمع من كل مكروه.. 
كما نسأله ســـــــــبحانه أن يشفينا ويشفي كل 
مريض، فاللهم ال ضر إال ضرك، وال نفع 
إال نفعك، وال ابتالء إال ابتالؤك، وال معافاة 
إال معافاتك، أنت الحي القيوم، سبحانك ما 
أكرمك.. ســـــــــبحانك ما أرحمك .. سبحانك 

ما الطفك..
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 Â‡œ الشيخ َنَبَت  واَألرومِة  األصِل  هذا 
هذه  رعاية  وفي  السنوسي،  ابن 
طبعه  وُصقل  مواهبه،  تفّتقت  الكريمة  العائلة 
وَأديمه،  َفشغف قلُبه بحّب العلم وأهله، وشّجعه 
محيطه حيث ربوع العلم واألدب على االجتهاد 
والمثابرة، فحفظ القرآن الكريم في َحداثة سنه، 
كمختصر  المتداولة،  المتون  معظم  واستوعب 
وملحة  والرحبية،  مالك،  ابن  وألفية  خليل، 
اإلعراب، وغيرها من المتون التي اعتاد طلبة 
الفترة  العلم حفظها، كان من شيوخه في هذه 
عمه علي بن عبد الرحمن، وٕابراهيم بن المسعود 
حفظ على يديه القرآن وأخذ عنه أحكام الترتيل، 
ومحمد بن الصديق بن سليمان، ثم الزم الشيخ 
زاوية  من  عودته  بعد  الّرحمن  عبد  بن  محّمد 
الشيخ سعيد بن أبي داود فكان قارئه الخاص، 
أربع  في مسقط رأسه  الديسي  الشيخ  إذ مكث 
سنوات قبل انتقاله إلى زاوية الهامل،  وكان ابن 
السنوسي هو الذي يسرد على مسمعه المتون 

والنصوص.
الهامل،  بزاوية  السنوسي  ابن  الشيخ  Mالتحق 
ودرس فيها مدة طويلة أتاحت له التعّرف على 
الشخصيات األدبية والعلمية التي كانت تتردد 
على الزاوية واالستفادة منها، وعاصر مدة مكثه 
فيها ثالثة من كبار علمائها، وهم: الشيخ محمد 
الحاج  بن  ومحمد  والشيخ  الرحمن،  عبد  بن 
والثالثة  المختار،  الحاج  الشيخ  وأخيه  محمد، 

أخذوا الفقه عن الشيخ محمد بن أبي القاسم.
نحو  من  الّلغة  علوم  الديسي  عّمه  عن  فأخذ 
شرح  في  دروسه  وسمع  وبيان،  وبالغة 
وشذور  الندى،  وقطر  واألزهرية،  األجرومية، 
اإلعراب  وملحة  مالك،  بن  وألفية  الذهب، 
للحريري، ورسالة البيان للشيخ الدردير والجوهر 
منه  سمعها  المصنفات  هذه  كل  المكنون، 

بحضرة مؤسس الزاوية.
والتفسير  والفقه  التصوف  مسائل  درس  كما 
وغيرها من العلوم، عن الشيخ عاشور الخنقي، 
بن  والعربي  عزوز،  بن  بن مصطفى  والمكي 
بن  المختار  بن  الصغير  ومحمد  داود،  أبي 
عبد الرحمن، و عبد القادر الدكالي، وأحمد بن 

سليمان قاضي الخروب وغيرهم.
Ô‡‹»€aÎ@Ô«b‡nu¸a@Èübí„@@@

كان (رحمه اهللا) حريصا على الّتعّلم  مجتهدا 

جهده   أثمر  حتى  العلوم،  أنواع  تحصيل  في 
وما  البلدة  فقهاء  بين  بالبنان  إليه  يشار  فغدا 
مع  الواسعة  عالقاته  بسبب  واكتسب  جاورها، 
العلماء واألعيان خبرة في المجال االجتماعي، 
وحنكة سياسية، حتى صار يشار إليه في بلدة 

الديس وبوسعادة والهامل.
ُعرف بصرامته الشديدة ومواقفه الحاسمة فيما 
أوصافه  وأجمل  والمجتمع،  الّدين  يخدم  يراه 
يحقق  ما  فيها  يرى  ُموجبة  كّل  إلى  اٌء  َسعَّ أّنه 
مصلحة مجتمعه وخاصة جماعة بلدته الديس، 

كلمتهم،  جمع  على  حرصه  ظهر 
جمعهم  تفرق  شائنة  كّل  وٕابعاد 

على  فيها  رد  رسالة  ففي   ،
فيها  أبدى  بوداود   أحمد 
عقد  انحالل  من  تخوفه 
بسبب   » الجماعة 
والتعصب  التحزب 
الوساوس  وٕالقاء 
كما  والدسائس»، 
إعانة  إلى  سعى 
الشيخ  عمه  ابن 
طبع  في  بوداود 
والده،  رسائل 
الفضل  أهل  وراسل 
بضرورة  قريته  من 
العون حتى  يد  تقديم 

شيخه،  تآليف  تطبع 
عامة  فائدتها  لكون 

وغيرهم،  الديس  ألهل 
وبعد   » رسالته:  في  فجاء 

فالذي أعرضه على مسامعكم 
الّسيد  الفاضل  األخ  أّن  الشريفة 

أحمد بن بوداود بن الشيخ سيدي محمد 
بن عبد الرحمن شرع في طبع كتاب جليل من 
إتمامه،  في  يده  ذات  وقصرت  والده،  تأليف 
والنجادة  المكارم  ذوي  بأعتاب  واقف  هو  وها 
منهم  يرجو  بأنه  خطابه  ويختم  والمروءة..»، 
الجليل  الكتاب  هذا  طبع  إتمام  على  اإلعانة 
الشيخ  ومشاركة  الّدين،  معالم  نشر  فيه  الذي 

بوداود  تحمل هذا العبء الثقيل.
تولى الحاج ابن السنوسي بعد تخرجه التدريس 
بزاوية الهامل مدة طويلة، فحرص على تعليم 

طلبته ما حّصله عن مشايخه وخاّصة مختصر 
خليل وعلوم الّلغة، أّما المختصر فقد سبر غوره 
تدريسه  وختم  ألفاظه،  من  العويص  وكشف 
بالزاوية عدة مرات، أّما الّلغة العربية فهي ميدانه 
الفسيح الذي جال فيه وَأسهب، وكانت دروسه 
وخاصة  للطلبة  اّلنصح  إسداء  من  تخلو  ال 
األشراف منهم، فهو يرى أّن «الّصفة القاسمية 
ال تكون  وال تظهر إّال على من له آثار مخلدة 
في العلم»، ألّنه شرف األرواح الباقية، وكثيرا 
ما يلقن تالمذته آداب التعلم، فيقول: «فيجب 
ومشايخه  العلم  مع  األدب  عليكم 
وكتب العلم، فقد قالوا: ال يضرب 
الكتاب لنفض ما تعلق به من 
الغبار بل يمسح بالخرقة، ثم 
األدب في حضور الدرس 
يكون على طهارة، غير 
البس لنعله كما يفعله 
المعلمون العصريون، 
يعلمون الناس بنعالهم 
ففي  وتالمذتهم  هم 
للعلم،  إهانة  ذلك 
بالحرص  عليكم  ثم 
وترك  واالجتهاد 
جّد  فمن  الكسل 

وجد».
نشاطه  يقتصر  لم 
التعليم  على  العلمي 
دائرة  وّسع  بل  بالزاوية، 
مدينة  لتشمل  تدريسه 
أّسس  فعندما  بوسعادة، 
محمد  خليفة  الحاج  الشيخ 
سنة  الفتح  مدرسة  الزروق  بن 
1943م، شارك ضمن هيئة التدريس، 
مطلع  وفي  الثاني،  الطور  طلبة  يدرس  فكان 
الخمسينيات من القرن الماضي لّما تّم تدشين 
جامع بلحطاب بمدينة ببوسعادة التزم التدريس 
الطابق  في  موجودة  غرفة  من  واّتخذ  فيه، 
العلوي مكان إقامة وراحة فترة تواجده ببوسعادة، 
كانت معظم دروسه في اللغة والنحو وخاصة 
إلى شرح  اإلعراب، إضافة  األجرومية وملحة 

متن ابن عاشر ورسالة أبي زيد القيرواني.
الشخصية،  السنوسي  ابن  الشيخ  سمات  إّن   

َقدره  من  رفعت  وأمانٍة،  ونشاٍط  وجٍد  أنفٍة  من 
مصطفى  الشيخ  به  لينيط  بمقامه،  وسمت 
عمال  اُألسَتاذية  منصب  إلى  إضافة  القاسمي 
إداريا آخر، وهو إدارة شؤون الزّاوية الخارجية، 
بمعرفة  يتسم  رجل  إلى  تحتاج  وظيفة  وهي 
والسياسي،  والثقافي  االجتماعي  محيطه  واقع 
وإلخالصه  المحاضرة،  وحسن  الثقافة،  وسعة 
وصدق طويته «ُكّلف – أيضا- بجرد أوقاف 
اإلخوان  على  والّرد  الرسائل،  وكتابة  الزّاوية، 
والمريدين في الفتاوى والنوازل التي كانت ترد 

إلى الزاوية». 
توسعت دائرة معارفه األدبية واالجتماعية بسبب 
المهام الموكلة إليه، فربطته عالقات طيبة مع 
الحي  عبد  كالشيخ  كثيرة،  علمية  شخصيات 
والمكي  البلغيثي،  المأمون  بن  وأحمد  الكتاني 
شعيب  بن  وعلي  االستانة،  نزيل  عزوز  بن 
قاضي تلمسان، والسعيد بن محمد بن أمزيان، 
والّسيد ردوسي قدور بن مراد، صاحب المطبعة 
المؤلفات  من  الكثير  بنشر  الشهيرة  الثعالبية 
العربية، واألمير خالد بن الهاشمي، وعبد اهللا 
البيض،  بن  الرحمن  وعبد  سالم،  بن  بلحاج 
والحاج خليفة محمد بن الزروق، وعبد القادر 

بن محمد بسكر..وغيرهم.
Èmàfl˝m

تتلمذ على يده جمع غفير من طلبة العلم منهم: 
خليل القاسمي، وسعيد حرزلي، وأحمد بنعزوز 
القاسمي، وٕابراهيم مرخوف، والسايح خضراوي، 
شميسة،  بن  وبلقاسم  الدالوي،  القادر  وعبد 
ومحمد  دحيري  وقدور  بوهالي،  القادر  وعبد 

شكيمي.....وغيرهم. 
توفي رحمه اهللا سنة 1959م، عن عمر يقارب 
والمؤلفات  الرسائل  بعض  وترك  السبعين، 

منها:
عبد  بن  محمد  بن  محمد  الّشيخ  ترجمة   :1

الرحمن الديسي.
الطائفة  على  الّرد  في  الدندانية  القصيدة   :2

الوهابية. 
3: رسالة فقهية جمع فيها آراء فقهاء عصره في 

حكم زكاة النقود.
4: المدد في أحوال وأخبار الجّد: في التعريف 

بنسب وُجُذوم أوالد سيدي إبراهيم.

Z@Ò7���çÎ@É�Ìâbm@Âfl@Ú���z‡�€
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بقلوب مطمئنة راضية بقضاء اهللا وقدره تلقينا 
نبأ وفاة: 

.«Ô”ãâc@Ô„b‰i» Ü¶aو l˛a
 «Ô„b‰i» وبهذه المناســـــــــبة األليمة تتقـــــــــدم عائلة
واألستاذ «ÒÖÏª@Âi@äÿiÏi» إلى جميع من واساهم 
وشاركهم في مصابهم الجلل سائلين المولى عز 
وجل أن يتغمد «»‡Ô”ãâ@Ô» بواصع رحمته وأن 
يجعل متقبله ومثواه وأن يرزق ذويه وأهله الصبر 

والسلوان.

Ú��Ìå»���m

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g

«َيا َأيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي وَاْدُخِلي َجنَِّتي»

ببالغ الحزن واألســــــى وتســــــليم بقضاء اهللا وقدره، تلقت الجالية المسلمة في سويســــــرا نبأ وفاة األخ كمال قريشي، 
ــــــة «كمال حالل»  في جنيف، بعد مصابرة مع مــــــرض ابتاله اهللا به في المدة األخيرة عن عمر ناهز  صاحــــــب قصاب

الخمسين سنة. 
األخ كمال قريشي جاء إلى سويسرا منذ عقود من فرنسا، حيث يعد من أوائل من فتح محل لحم الحالل في جنيف 

قرب محطة القطار المركزية، وقد عرف بكرمه وجوده وحسن أخالقه. 
وبهذه المناســــــبة األليمة تتضرع «الجالية المســــــلمة في سويســــــرا» و»اتحاد الجمعيات اإلســــــالمية في أوروبا « 
و»جمعية الشيخ بوزوزو بجنيف» إلى اهللا تعالى، بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يفسح له في جنته، ويلحقه 

بعباده الصالحين، وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان. 
اللهم ال تحرمنا أجره وال تفتنا بعده. والحمد هللا على ما أعطى وعلى ما أخذ.

Ú��Ìå»���m

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g
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والجاسوس  المنصر  مقتل  منذ 
األب شارل دي فوكو بتامنراست 
 ،1916 سنة  ديسمبر   1 بتاريخ 
فرنسيا  قوميا  بطال  الرجل  اعتبر 
في  به  يحتذى  للوطن،  وشهيدا 
مجدته  والكنيسة،  فرنسا  خدمة 
والكنسية،  االستعمارية  األوساط 
لوفاته  العاشرة  الذكرى  واستغلت 
أنصاره  ليتحرك   ،1926 سنة 
معه  والمتعاطفون  وتالمذته 
وأقيمت  الكنيسة،  من  بدعم 
وملتقيات  ومحاضرات  تظاهرات 
ورائد  فرنسا،  ببطل  للتعريف 
الصحراء األب شارل دي فوكو، 
لمشروعه  واستكماال  له،  ووفاء 
ألحالمه،  وتجسيدا  التنصيري، 
والمتعاطفون  المتحمسون  تكتَّل 
لنهجه من رجال دين ومن مثقفين 
وطلبة، وقرروا إنشاء أول إرسالية 
تنصيرية تابعة لتالمذة «شارل دي 
وتتابع  بالوفاء،  له  تدين  فوكو»، 
خطاه في صحراء الجزائر، التي 
اختارها لعمله التنصيري، ليكملوا 
رسالته ويواصلوا نهجه بدعم من 
لتتخلى  تكن  لم  ،التي  الكنيسة 
على رجاالتها األوفياء وأصحاب 
الطموحة،  التنصيرية  المشاريع 
لخدمتها  حياتهم  كرسوا  الذين 
االحتالل  مظلة  تحت  وليسوع، 

الفرنسي وجنوده. 
كان تجمع تالمذة شارل دي فوكو 
إحياء  بمناسبة  تم  قد  البداية  في 
وكان  لوفاته،  العاشرة  الذكرى 
مجرد تعبير عن اإلعجاب بالرجل 
أقصى  في  استشهد  الذي  البطل 
صحراء شمال إفريقيا، في أرض 
للتضحية  حياته  وكّرس  الجزائر، 
من أجل المسيح والكنيسة وفرنسا 
االستعمارية، ثم بعد ذلك طرحت 
فوكو  دي  رسالة  مواصلة  فكرة 
الفكرة  وبدأت  تكتمل،  لم  التي 
تتبلور، لتتحول إلى مشروع، وهو 
إنشاء أول إرسالية تنصيرية تابعة 
لتالمذة شارل دي فوكو لتواصل 

رسالته.
الذين  المثقفين  أشهر  بين  من 
أحد  بقوة،  المشروع  ذلك  موا  دعَّ
األوفياء  فوكو  دي  شارل  تالمذة 
قاب  كان  ومن  إليه،  وأقربهم 
خليفة  يصبح  أن  من  قوسين 
انه  الجزائر،  صحراء  في  له 
إلى  ماسينيون،  لويس  المستشرق 
جانب العشرات من الطلبة الشباب 
المتحمسين لالقتداء به، ومن بين 
الشاب  هناك  كان  الطلبة،  هؤالء 
أكثرهم  كان  فوايوم»،  «روني 
إعجابا وتحمسا بشارل دي فوكو 
ماسينيون،  المستشرق  وبتلميذه 
ليستفيد  األخير  هذا  من  فتقرب 
وحافظ  ونصائحه،  توجيهاته  من 

حياته،   طوال  معه  عالقته  على 
وكان أكثر زمالئه الطلبة تحمسا 
لفكرة إنشاء إرسالية تنصيرية في 
صحراء الجزائر لمواصلة ما بدأه 
األب شارل دي فوكو، ومواصلة 

مشروعه وتحقيق حلمه. 
طرح   ،1926 سنة  نهاية  مع 
بشكل رسمي مشروع تأسيس أول 
إرسالية لتالمذة شارل دي فوكو، 
خطاه،  على  وتسير  فكره  تحمل 
بالمشروع،  الجميع  اقتناع  وبعد 
واالستعدادات  التحضيرات  بدأت 
تسير على قدم وساق، منذ نهاية 
سنة 1926، بدا الطالب «روني 
عند  تكوينه  من  يكثف  فوايوم» 
وفي  بالجزائر،  البيض  اآلباء 
بلويس  احتكاكه  وزاد  تونس، 
ماسينيون، وبعد خمس سنوات من 
التحضير واالستعداد، وفي بداية 
1931 راسل  شهر سبتمبر سنة 
روني فوايوم الفاتيكان لمقابلة البابا 
واطالعه على مشروع تأسيس أول 
إرسالية لـ«تالمذة شارل دي فوكو» 
يومين،  وبعد  الجزائر،  ،بصحراء 
-Herbi ردَّ عليه األسقف أربيني
gny المقيم بالفاتيكان، في رسالة 
 ،1931 سنة  سبتمبر   9 بتاريخ 
يخبره أن رسالته قد وصلت، وان 
واألسقف  الحقا،  سيلبى  طلبه 
أربيني هذا  هو من توسط وساعد 
على ترتيب مقابلة البابا مع روني 
-Champen شامبونوا  وزميله 

ois، بصفة مستعجلة. 
الجهة  وهي  الكنيسة،  كانت 
السماح  لها  المخول  الرسمية 
علم  على  اإلرسالية،  بتأسيس 
بكل نشاطات أتباع دي فوكو من 
وكانت  ومثقفين،  وطلبة  أصدقاء 
تتابع كل تحركاتهم، وتقدم لهم كل 
خاصة  والمعنوي،  المادي  الدعم 
بعد تبلور ونضج فكرة إنشاء أول 
فوكو  دي  شارل  لتالمذة  إرسالية 
على  تعمل  الجزائرية،  بالصحراء 

إكمال ما بدأه «الزعيم».
الذكرى  إحياء  مناسبة  استغلت 
فوكو  دي  شارل  لوفاة  العاشرة 
 ،1926 سنة  ديسمبر  شهر  في 
دي  مشروع  لوضع  كمناسبة 
فوكو على الطاولة، حيث اجتمع 
فكرة  وُحرِّكت  به،  المعجبون 
مشروعه،  وٕاحياء  عمله  مواصلة 
في  والتحرك  النشاط  ذلك  وكان 
عهد البابا اإليطالي بيوس الحادي 
رأس  على  أصبح  الذي  عشر، 
سلطة الفاتيكان منذ سنة 1922 
،واستمرت رئاسته إلى غاية سنة 
1939، وكان هذا  البابا معجبا 
فوكو  دي  باألب  اآلخر  هو 
كل  للجميع  فقدم  وبتضحياته، 
عهد  في  بل  والرعاية،  التشجيع 
أعيد  عشر  الحادي  بيوس  البابا 
االعتبار لألب شارل دي فوكو، 
وولد من جديد كزعيم كبير، فزيادة 
الذكرى  إحياء  احتفاالت  على 
حدثا  كانت  التي  لوفاته،  العاشرة 
أول  تأسيس  تم  فرنسيا،  وطنيا 
سنة  فوكو  دي  لتالمذة  إرسالية 
فيلم  أول  إنجاز  تم  كما   ،1933
دي  شارل  األب  شخصية  حول 

فوكو في الجزائر بمناسبة الذكرى 
العشرين لوفاته سنة 1936. 

توسط  ،وبعد  االنتظار  يطل  لم 
-Her «أربيني  الفاتيكان  أسقف 

البابا  استقبال  تم   ،«bigny
للشابين المتحمسين «روني فوايوم 
وغي شونبونوا»، في نهاية شهر 
سبتمبر سنة 1931،  حيث قدم 
الحادي  بيوس  للبابا  «الشابان» 
حول  مشروعهما  ملف  عشر 
تأسيس أول إرسالية في صحراء 
شارل  األب  خطى  على  الجزائر 
من  لمجموعة  تابعة  فوكو،  دي 
فيما  الشابان  ليصبح  تالمذته، 
المؤسسين  الخمسة  من  بعد، 

لإلرسالية. 

البابا  مع  فوايوم  روني  لقاء  كان 
حدثا  يعد  عشر،  الحادي  بيوس 
فهو  ينسى،  ال  وتشريفا  تاريخيا، 
مع  تم  حياته  في  له  لقاء  أول 
البابا. يقول فوايوم عن هذا اللقاء، 
غير  مكان  في  يقف  كان  أنه 
مع  تكلم  الذي  البابا،  عن  بعيد 
أكثر من  الفرنسية  باللغة  الجميع 
ساعة، وأن هذا اللقاء كان مهما 
بالنسبة لمستقبل عالقته مع  جدا 

الكنيسة. 
بدون انتظار، ومباشرة بعد الموافقة 
وعلى  البابا،  طرف  من  والدعم 
جناح السرعة وبعد أيام معدودات 
خاطفة  بزيارة  فوايوم  روني  قام 
لصحراء الجزائر في شهر أكتوبر 
سنة 1931، للبحث عن المكان 
الواعدة  إرساليته  المناسب إلقامة 
القصيرة  الرحلة  هذه  خالل  ،زار 
عدة  زار  أيام،  ثالثة  دامت  التي 
مدن وقرى وقصور بعضها قريب 
الشيخ  سيد  األبيض  مدينة  من 

دون زيارة هذه األخيرة.
«شارل  تالمذة  مشروع  ميز  مما 
دي فوكو» عن مشروع شيخهم، 
فهذا األخير بدا نشاطه التنصيري 
عفويا وكان جهدا فرديا، حتى وان 
كانت تدعمه الدوائر االستعمارية، 
كان  تالمذته  مشروع  أن  غير 
منظما ومخططا ومحضرا، وكانت 
«اإلرسالية»،  رسمية  مؤسسة  له 
الجهات  وراءها  تقف  التي 
المدنية  واإلدارية  الدينية  الرسمية 
من  لنخبة  باإلضافة  والعسكرية، 
وعلى  الكبار  والمفكرين  المثقفين 
رأسهم المستشرق لويس ماسينيون، 
لذا  غاردي،  لويس  والمستشرق 
كانت إرسالية «األبيض» إرسالية 
مميزة،  تجربة  ،وذات  نموذجية 
راهن الجميع على غزوها الديني 

للصحراء الجزائرية. 

ÉÌâbn€a@ø@ÚÌ7ñ‰m@Úiä£@fiÎcÎ@bé„äœ
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ليس كُل ما يلمُع ذهًبا، هكذا لخص الفرنسيون في أمثالهم حال الناس 
مع الدنيا، فحظوظهم في الذيوع واالنتشار، ال تتطابق دائًما مع مواهبهم 
الذهنّية واألخالقّية، بل ذهب أحُد الشعراء العرب قديًما مذهًبا مغالًيا، 
وأن  الماء،  الطافّية على  بالجيف  الحياة  في  المتصدرين  فوصف كل 
الثمين الغالي الذي ينفع الناس يطلب هناك في األعماق، وأنشأ يقول:

رأيُت الَدهَر يرفُع كَل َوغٍد ***ويْخِفُض كُل ذي ِزينٍة شريَفْه
***وال يْنفُك تطُفو فيِه جيَفْه َكمثـل الَبحر َيغرُق فيه حيٌّ

تصفح  أعدُت  كلما  بي  يستبد  الشعور  هذا  أن  قلت  إذا  سرًا  أذيُع  وال 
(قيمٌة وقاَمة)، وقد  فالرجل  المدني، رحمه اهللا،  توفيق  الشيخ  مذكرات 
أحسن االختيار يوم صنع لمذكراته عنواًنا موحًيا (حياة كفاح)، إذ يوم 
كان الناس في غفلٍة الهون، كانت فرنسا تطارده وتأمر بنفيه من تونس 
سنة 1925، وهو يومئذ من الصفوف األمامّية في (الحزب الدستوري 
المسلمين  العلماء  لجمعية  وينضم  سنين  بضع  بعد  ويتقدم  الحر)، 
الجزائريين، وما إن دّوى صوت رصاص نوفمبر حتى وجدناه يعضد 

جهود إخوانه في الداخل أوًال ثم في الخارج...
يطفو  وأن  الَعلم،  االسم  هذا  اليوم  شباُب  يجهل  أن  كبرى  محنٌة  إنها 
عن  عقرت  أمة  أننا  الُغفَّل  فيحسب  المشهد،  سطح  على  بشري  زبٌد 
إنجاب األبطال، فاألستاذ توفيق، رحمه اهللا، صاحب قلم سّيال، وقريحٌة 
معطاءة، وحركة دؤوبة ال تكل في سبيل تقديم النافع، بمداد القلم وجهد 
روح  دمائه  في  تسري  إذ  األمة،  المتداد  حي  نموذج  وهو  العضل، 

األندلس وهواء الدردنيل ووهج الجزائر واخضرار تونس...
ولم يكن في نيتي وأنا أقعد للكتابة أن اتحدث عن سيرة توفيق المدني، 
لكن طبيعة الّلغة تشبه جدائل الحبال، فالحبل قد يمتد عشرات األمتار، 
البداية  لتبحث عن  ذهبت  فإذا  بأختها،  تتصل  جديلة صغيرة  ومنشؤه 
لم تجدها، ولعل هذا ما جعل المرحوم الكرمي قبل سنوات يخصص 
برنامجا إذاعيا أطلق عليه بحق عنوان (قوٌل على قوٍل)، وقديًما قيل: 

الحديُث يجر بعضه بعًضا...
ليلة البارحة، كنت أحضر بعض البحوث، وكانت عقارب الساعة تنفرج 
لتشير إلى الواحدة صباًحا، وأشفقت على نفسي، وفكرُت في اغتنام ما 
بقي من ساعات الليل في النوم، وما إن غادرت كرسي مكتبي حتى 
دبت في همة ونشاط، إنه األرق اللعين ال محالة، وامتدت عيناي إلى 
رفوف المكتبة، ووقعتا على كتاب (حياة كفاح)، ورحت أقلب صفحاته، 

ووقفت فيه عند قصة جديرة بالتأمل.
في مطلع عقد العشرينيات (1920) من القرن الماضي، كان األستاذ 
توفيق المدني يشغل منصب األمين العام بالنيابة المكلف بالقلم العربي 
محاضر  يدّون  وكان  الحر)،  الدستوري  (الحزب  قيادة  هيئة  ضمن 
الجلسات، يقول المدني: «كنا نجتمع في مكتب من المكاتب، ونشتغل 
القانون األساسي للحزب...»، وفي إحدى االجتماعات: «كنا  بوضع 

ثالثة: عبد العزيز الثعالبي، والشيخ الصادق النيفر وأنا...».
«...وأملى الثعالبي: الفصال األول، كذا وكذا...وتململ الشيخ الصادق 
قائًال:  الصادق  الشيخ  فتكلم  الثاني،  الفصال  أملى  ثم  النيفر وسكت، 
أظن يا سيدي الشيخ أن كلمة الفصال ال تصح هنا بل الواجب استعمال 
كلمة الفصل، فللفصال معنى آخر، واهللا يقول: «َوحْمُلُه وِفَصالُه َثالُثوَن 

شْهرًا»، فالمراد بالفصال هنا هو الفطام.
قال الثعالبي: كال بل الفصال هو االنفصال، ومعناه هنا هو انفصال 
قسم عن قسم...احتدمت المناقشة بين الشيخين، كانت مناقشة لغوية أوًال 
ثم تدرجت إلى التعليم في جامع الزيتونة وأنه يعنى بالفقه واألصول أكثر 
مما يعنى بالّلغة...ثم تدحرجت هوجاء واحتدمت، وأصبحت خصومة 
عنيفة، ارتفعت فيها األصوات بصفة منكرة...كنت أعجب للدرجة التي 
تصل إليها السخافة في أفكار رجال نعدهم من عظماء األمة...دامت 
الحملة هوجاء نحو ساعة، ولم تسفر عن نتيجة ما، ثم وقف الرجالن 
واستعدا للخروج، دون أن يسلم أحدهما على اآلخر...ومن ذلك اليوم لم 

أر الثعالبي والنيفر تبادال كلمة وال إشارة وال سالًما...
قلت في نفسي وأنا آسف حزين: هذه نتيجة التربية الشرقية العتيقة...ولو 
أن حادثا كهذا وقع بين عالمين من علماء الغرب، النتهى حاال بالرجوع 
المدني،  المرحوم  وصدق  اللغة...»؛  كتب  من  كتاب  أو  معلمة  إلى 
(نعم  ثقافة:  نتاج  هو  مسؤوليته  درجة  كانت  مهما  عندنا  فالمسؤول 
سيدي!)، هو مشروع طاغية مستبد في حالة (كمون)، تزعجه المراجعة، 

ويؤذيه التصويب، ويأنس بجحافل المطبلين له المهللين بحمده...
وألجل هذا تشيع في ثقافتنا الشعبّية: (اضربوا يعرف مضربو) أو (ال 
تصلح معنا إال العصا)، ويركن المستبدون إلى هذه التبريرات المقززة، 
ويستلذون ركوب ظهر األمة، وجعلها تساق كالخرفان ال تدري أهي في 

طريق مرتعها أم في طريق مصرعها؟
رحم اهللا الشيوخ الثعالبي والنيفر والمدني، فلقد كانوا معالم وضاءة في 
تاريخنا المعاصر، لكن ما نشب في نفوسنا من عهود االستبداد الطويل 

له بقاياه في األنفس.
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 b‰Ìcâ في بعض مقاالتنا الســــــابقة كيف قام
بعض المستشــــــرقين بحرب نفســــــية 
تهدف إلى شل العقل المسلم، وتهوينه، وتعطيله 
عن التفكير، وٕالباسه عقدة الدونية والنقص نحو 
ــــــي، فتم تعميم الحكم الذي قد يصدق  الفكر الغرب
ــــــى مرحلة تاريخية اتســــــمت بهيمنة االحتالل  عل
الغربي للعالم اإلسالمي، ولكنها ال تصدق؛ ال على 
التاريخ اإلســــــالمي كله، وال على اإلسالم ذاته، 
وباألخص ال تصدق على القرآن، ألن القرآن هو 
ــــــا وعقليا وحضاريا كبيرا  الذي أحدث تحوال علمي

في حياة المسلمين.
وفي هذا السياق نذكر ما قام به مالك بن نبي في 
كتابه «إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر اإلسالمي 
الحديث»، فقد قام بن نبي بتحليل دور االستشراق 
في ترسيخ عقدة النقص نحو المنجز العلمي الغربي 
والفكر العقالني الغربي، سواء بنسبة النقص لتراثنا 
الحضاري اإلســـــــــالمي، أو مدحه وتصويره بطريقة 
تجعل المسلم يتيه فرحا وطربا به، لكن دون صلة 
عملية به يســـــــــتعيد من خاللهـــــــــا فعاليته الحضارية 
والمناخ العقلي الذي أنتج ذلك التراث الذي ينتقصه 
بعض المستشـــــــــرقين ويمدحه بعضهم اآلخر (بن 

نبي، 1969).
ولكـــــــــن بن نبي قدم فكرة منهجية مهمة في ســـــــــبيل 

تفنيد دعاوى المستشـــــــــرقين، وذلـــــــــك بأن علينا أال 
نكتفي بردود األفعال، ونحاول أن نثبت أن القرآن 
يدعـــــــــو إلى العلم، او أن فيـــــــــه المعجزات العلمية، 
أو محاولة تطويـــــــــع القرآن وتحويله تارة إلى كتاب 
فيزيـــــــــاء، وتارة كتاب فلك، وتارة أخرى كتاب جبر، 
وهكذا. بل علينا أن نطرح قضية «االسالم والعلم 
في صورة جديدة تتماشـــــــــى أكثر مع ســـــــــمو الدين 
ومنطـــــــــق العلم، بحيث ال نصبح نبحث في اآليات 
الكريمة هل ذكر فيها شـــــــــيء عن غزو الفضاء أو 
تحليل الذرة، وٕانما نتســـــــــاءل هـــــــــل في روحها مما 
يعطل حركة العلم، أو على العكس ما يشـــــــــجعها 

وينميها» (بن نبي، 1969، 26).
ولهـــــــــذا فإن بن نبي يؤكد على أننا ينبغي أن نطرح 
القضية بطريقة إيجابية، تســـــــــتعيد للقرآن فعاليته، 
فنتســـــــــاءل «إذا ما كان يســـــــــتطيع القرآن أن يخلق 
في مجتمع ما المناخ المناســـــــــب للـــــــــروح العلمي، 
وأن يطلق فيه األجهزة النفســـــــــية الضرورية لتقبل 
العلم مـــــــــن ناحية، ولتبليغه من أخرى.» (بن نبي، 

.(26 ،1969
إن هذا السؤال بصيغته التي قدمها بن نبي تجعلنا 
نحتفظ للقرآن بانه كتـــــــــاب هداية، وليس كتابا في 
العلوم او التاريخ او السياســـــــــة بالمعنى المدرسي. 
فننظر كيف شـــــــــكل القرآن البيئة التي تأسست فيها 
الروح العلمية، والمناخ العقلي الذي أدى إلى قيام 
علوم ومعارف وظهور علماء أنجزوا أعماال عبقرية 
في شـــــــــتى مجاالت العلوم طيلة قرون، بتشـــــــــكيلة 
للبنى النفسية واالجتماعية التي تعمل على تشجيع 

العلم واالبداع العلمي ونشر العلم في العالم.

إن التطور التكنولوجـــــــــي المعروف اليوم ال يمكن 
نكران بنائه على بعض منجزات المسلمين العلمية، 
مثل النظام العشـــــــــري في علم الجبر، والحســـــــــاب 
والهندسة وكثير من علوم المسلمين التي اخترعوها 
بفعل المنـــــــــاخ العقلي الذي اسســـــــــه القرآن. ولهذا 
نتســـــــــاءل مع بن نبي: هل يمكن لآلالت واألجهزة 
االلكترونية والميكانيكيـــــــــة التي نعرفها اليوم -كما 
يقـــــــــول بن نبي- أن تقوم بعملياتها لو لم يهيئ من 
قبل ذلك النظام العشري الذي نستطيع به كتابة رقم 
أفوجدرو، على ســـــــــبيل المثال، بخمسة رموز فقط، 
أو ســـــــــبعة اذا تحرينا دقة أكثر؟ ألسنا ندين بوضع 
هذا النظام العبقري لذلك المناخ العقلي الذي كونته 

القيمة القرآنية في المجتمع االسالمي؟ 
كما أننا لو تســـــــــاءلنا عـــــــــن دور الجبر، في تطوير 
علم الحســـــــــاب، بحيـــــــــث يتحول من علـــــــــم األرقام 
المحسوســـــــــة إلى علم الرموز المجردة، ألدركنا بعد 
األخذ في حســـــــــابنا أن اسم الجبر نفسه عربي من 
ناحية الصيغة واالشـــــــــتقاق، ألدركنـــــــــا ما يدين به 
العقل االنســـــــــاني إلى العقل اإلسالمي من وسيلة 
ال يســـــــــتطيع بدونها السير والتقدم في ميدان علوم 
التقدير والضبـــــــــط. وأن ذلك كله يرجع إلى المناخ 

الذي أنشأه القرآن (بن بني، 1969، 27).
إن الكالم الذي أورده بن نبي عن دور الحســـــــــاب 
العشـــــــــري والجبر وغيرها من علوم المســـــــــلمين في 
تطور العلم والحضارة، ليـــــــــس المقصود منه ذلك 
التقليـــــــــد االندفاعي في ربط كل منجز علمي ربطا 
آليـــــــــا بآية مـــــــــن اآليات او حديث مـــــــــن األحاديث 
النبوية الشـــــــــريفة، كما دأب علـــــــــى ذلك كثير من 

دعاة االعجاز العلمي في القرآن والســـــــــنة بطريقة 
صبيانية.

ذلـــــــــك أن «القرآن الكريم لم يـــــــــأت قطعًا، وبصورة 
مباشرة، ال بالحساب العشـــــــــري وال بالجبر، ولكنه 
أتـــــــــى بالمناخ العقلي الجديد الـــــــــذي يتيح للعلم أن 

يتطور».
ونتســـــــــاءل لماذا وكيف ربط بن نبـــــــــي بين القرآن 
وبين تطور العلم وفي الوقت نفســـــــــه يرفض الربط 

الصبياني لآليات بالمكتشفات العلمية؟!
فيجيبنا بـــــــــن نبي بملحوظة منهجيـــــــــة مهمة جدا، 
يعرفها علماء اجتماع المعرفة أو علم اجتماع العلم، 
وهي أن «تطور العلم ال يناط بالمعطيات العلمية 
فحســـــــــب، بل بكل الظروف النفســـــــــية االجتماعية 
التي تتكون في مناخ معين». وال شـــــــــك ان التحول 
التاريخي الذي أحدثه القرآن في بنية التفكير، وفي 
البنى االجتماعية والعلمية والثقافية، وفي مختلف 
المجـــــــــاالت ال يمكن إنكاره ممن له نظر واطالع، 

وبخاصة في نشأة العلم وتطوره.
وهذه هـــــــــي الزاوية بالذات هـــــــــي «التي نقدر منها 
العالقـــــــــات العامة بين االســـــــــالم والعلـــــــــم، فموقف 
االنســـــــــان المســـــــــلم أمام عالم الظاهرات، واالتجاه 
الذي تتبعه العقلية االســـــــــالمية تحت دفعة النص 
القرآني، والمناخ العقلي الجديد الذي ستتطور فيه 
هذه العقلية، هذه األشياء هي في التالي العناصر 
األساسية للقضية»(بن نبي، 1969، 28-30).

*مركز ابن خلدون للعلوم االجتماعية 
واإلنسانية/ جامعة قطر
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المؤلف المكثر، المفسر المجدد، الفقيه المواكب 
لمســــــتجدات عصره، المصلح الرائد، أحد أعالم 
النهضة اإلســــــالمية في بالد الشام في النصف 
األول من القرن الرابع عشــــــر للهجرة، الشــــــيخ 
جمال الدين بن محمد ســــــعيد بن قاسم الحالق 
القاســــــمي، الذي عاش حياة قصيرة بحســــــاب 
الســــــنين، حيث إنه لم يكن قد بلغ الخمسين من 
ــــــت حياة حافلة  ــــــن وفاته، إال أنها كان عمره حي
ــــــل األعمال، فقد ترك مؤلفات كثيرة تجاوز  بجالئ
عددهــــــا المائة كتاب، فضال عــــــن األثر العلمي 
واالجتماعي الذي كان له في حياته واستمر بعد 

وفاته.
لكـــــــــن، علـــــــــى الرغم من هـــــــــذا العـــــــــدد الكبير من 
المؤلفات التي تركها، إال أن المنشـــــــــور والمنتشر 
منهـــــــــا ال يمثل ســـــــــوى أقل القليل مـــــــــن هذا العدد 
الكبير، فمعظـــــــــم مؤلفاته إما ال يزال مخطوطا أو 
أنـــــــــه طبع في حياته ولم ُتَعْد طباعُته بعد ذلك، أو 
أعيد طبعه إال أنه لم ينتشـــــــــر على نطاق واسع، 
ولذلك يبقى أكثر تراثـــــــــه العلمي والفكري مجهوال 
لدى كثير من الباحثين وطالب العلم وبعيدا عن 

أيديهم.
عرفت اسم الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه اهللا 
خالل المرحلة الثانوية، وذلك من خالل االطالع 
علـــــــــى مجموعة قليلة من كتبه التي نشـــــــــرتها دار 
النفائس في بيـــــــــروت خالل الثمانينيات من القرن 
الماضي، وانتشـــــــــرت فـــــــــي المكتبـــــــــات الجزائرية 

حينئذ. 
وأول ما قرأت مـــــــــن هذه المؤلفات في تلك الفترة؛ 
كتابه «موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين»، 
الـــــــــذي لخص فيه كتاب اإلحياء لإلمام أبي حامد 
الغزالي رحمه اهللا بأســـــــــلوب مبســـــــــط، مكتفيا في 
الغالب بالنصوص من اآليات واألحاديث وأقوال 
العلماء، وذلك لييسر على الوعاظ واألئمة قراءته 
على العامة وشـــــــــرح محتواه لهم باعتباره من أفيد 

الكتب في التذكير واإلرشاد وترقيق القلوب.
وثانـــــــــي هذه المؤلفات؛ كتابـــــــــه «دالئل التوحيد»، 

الـــــــــذي ألفه في إقامة الحجج على عقيدة التوحيد، 
والرد على شبهات الملحدين الذين استفحل أمرهم 
فـــــــــي العصر الحديث، على طريقة علماء الكالم، 
مع الحرص على تبسيط العبارات وتقريب المفاهيم 
وترتيب الموضوعات بأسلوب جديد يحقق الغرض 
مـــــــــن تأليفه، حيث بدأه بتمهيدات ســـــــــبع، ثم عقد 
المطلب األول في األدلـــــــــة الواضحة على وجود 
اهللا تعالى وساق منها خمسة وعشرين دليال، تاله 
المطلب الثاني في تحقيق مســـــــــائل اإللهيات، ثم 
المطلب الثالث في المادة وشبه الماديين وٕابطالها، 
وأخيرا المطلب الرابع في مسائل مهمات من علم 

النبوات.
فـــــــــي تلك المرحلة قرأت أيضـــــــــا الكتاب الذي ألفه 
عنه ابنه األســـــــــتاذ ظافر القاسمي بعنوان «جمال 
الدين القاسمي وعصره»، وهو في أكثر من 700 
صفحة، وقد أحاط في القســـــــــم األول منه بالعصر 
الـــــــــذي عاش فيه والده، وتحدث باســـــــــتفاضة عن 
حياته الخاصـــــــــة والعامة وآثـــــــــاره ومؤلفاته. وأفرد 
القســـــــــم الثاني من الكتاب لنقل مئات الفقرات من 
مؤلفاتـــــــــه تبرز مواقفه وآراءه في مختلف شـــــــــؤون 
الحياة، وقســـــــــمها إلى ثـــــــــالث مجموعات: اآلراء 

واألفكار، السوانح، المفكرات. 
أما القســـــــــم الثالث من الكتـــــــــاب فتحدث فيه عن 
عالقـــــــــة والده بمعاصريه من العلمـــــــــاء والمفكرين 
والرســـــــــائل التي تبادلها معهم. ومما لفت انتباهي 
في هذا الكتاب الموضوع األول فيه، وهو بعنوان 
«اكتب عن أبيك بحب»، وهي كلمة قالها له أحد 
أصدقائه حين استشـــــــــاره: هـــــــــل أكتب عن أبي أم 
أترك لغيري أن يكتب عنه؟ وقد دفعته هذه الكلمة 
إلـــــــــى أن يؤلف هذا الكتاب بعـــــــــد أن كان مترددا 

في ذلك.
وفي المرحلـــــــــة الجامعية قرأت باهتمـــــــــام وٕامعان 
- مـــــــــع بعض زمالء الدراســـــــــة - كتابه الشـــــــــهير 
«قواعد التحديث مـــــــــن فنون مصطلح الحديث»، 
ـــــــــط فيه مبادئ علوم الحديث ومصطلحه  الذي بسَّ
وقربها وجعلها ســـــــــائغة ميسورة الفهم واالستيعاب 
لمن يطلبها ويحـــــــــرص على معرفتها، وهو كذلك 
كتاب كبير في أكثر من 700 صفحة، ومع ذلك 
فإن ســـــــــهولة عبارته واســـــــــتيعابه لمختلف مباحث 

علوم الحديث تشـــــــــجع على اإلقبـــــــــال عليه. وقد 
قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وتسعة أبواب، هذه 
عناوينها: التنويه بشأن الحديث، معنى الحديث، 
بيان علـــــــــم الحديث، معرفة أنواع الحديث، الجرح 
والتعديل، اإلسناد، أحوال الرواية، آداب المحدث 

وطالب الحديث، كتب الحديث.
كما اطلعت على كتابه «الفضل المبين على عقد 
الجوهر الثمين وهو شـــــــــرح األربعين العجلونية»، 
الذي شـــــــــرح فيه األحاديث األربعين التي انتخبها 
اإلمام إســـــــــماعيل العجلوني رحمه اهللا (-1087

1162هــــــــــ) من أربعين كتابا مـــــــــن كتب الحديث 
وجمعها في كتاب بعنـــــــــوان «عقد الجوهر الثمين 
في أربعين حديثا من أحاديث ســـــــــيد المرسلين»، 
وقد جاء الشـــــــــرح حافال بالفوائـــــــــد العلمية واللغوية 
والحديثية والتاريخية، حيث تجاوز عدد صفحات 

الكتاب 500 صفحة.
في هـــــــــذه المرحلة قرأت أيضـــــــــا كتابه الذي طبع 
في الجزائر حينئذ، «الفتوى في اإلســـــــــالم»، وهو 
كتاب موجز في أقـــــــــل من 200 صفحة، إال أنه 
تضمن خالصة شاملة ومبسطة وبأسلوب واضح 
عن الموضوعات التي يعالجها المؤلفون عادة في 
الموضوع، حيث قســـــــــم موضوعات الكتاب أربعة 
أقســـــــــام: أحكام الفتاوى، أحـــــــــكام المفتين وآدابهم، 

آداب المستفتي وأحكامه، مسائل متفرقة.
اطلعت كذلك على تفسيره الشهير «تفسير القاسمي 
المسمى محاسن التأويل» الذي بلغ عدد مجلداته 
17 مجلدا، أولها مقدمة شاملة عنونها بـ «تمهيد 
خطير في قواعد التفســـــــــير»، وضمنه 11 قاعدة، 
وقصد بها المعارف التي يجب أن تتوفر لدى كل 

من ُيقدم على تفسير كالم اهللا عز وجل..
وفي الســـــــــنوات األخيرة، وبعد ظهـــــــــور األنترنت، 
وتصوير آالف الكتب ووضعها على الشابكة في 
مختلف المواقع التي اعتنت بهذا األمر، أتيح لي 
االطالع على عدد من كتبه المطبوعة قديما، أو 
التي أعيد طبعها حديثا، ومنها: شـــــــــذرة من السيرة 
المحمدية، مجموعة خطب، النفحة الرحمانية في 
التجويد، حياة البخاري، إرشـــــــــاد الخلق إلى العمل 
بخبـــــــــر البرق، تاريخ الجهميـــــــــة والمعتزلة، جوامع 
اآلداب في أخالق األنجاب، رســـــــــالة في الشـــــــــاي 

والقهوة والدخان، المســـــــــح على الجوربين، شرف 
األســـــــــباط، مذاهب األعراب وفالسفة اإلسالم في 
الجن، رحلتي إلى المدينة المنورة، الطائر الميمون 
في حل لغز الكنز المدفون، االستتئناس لتصحيح 
أنكحـــــــــة النـــــــــاس، إصالح المســـــــــاجد مـــــــــن البدع 
والعوائد، آداب الدارس والمدرس، سر االستغفار 
عقب الصلوات، تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض 

والواجب، نقد النصائح الكافية، أجوبة المسائل.
هـــــــــذا، وٕان من البديهـــــــــي أن يهتم الباحثون بتراث 
عالم مكثر كان لـــــــــه تأثيره في عصره، وكانت له 
مكانتـــــــــه التي اعترف له بهـــــــــا العلماء والفضالء، 
كجمال الدين القاسمي رحمه اهللا، إال أن الواقع أن 
هذا االهتمام لم يبلغ أن يكون في مســـــــــتوى مكانة 
وعلم الرجـــــــــل وآثاره الجمة، حيث إن الدراســـــــــات 
التي تناولت هـــــــــذا التراث قليلة إذا ما قورنت إلى 
ما حظـــــــــي به غيره من العلمـــــــــاء والمفكرين ممن 
ال يبلغون مبلغه في غـــــــــزارة العلم وتنوع مجاالت 

التأليف والتأثير.
فمن المؤلفات التي تناولت حياته وأعماله بصفة 
عامـــــــــة، نذكر: جمـــــــــال الدين القاســـــــــمي وعصره 
لألســـــــــتاذ ظافر القاســـــــــمي [1965]، شيخ الشام 
جمال الدين القاسمي لمحمود مهدي اإلستانبولي 
[1985]، جمـــــــــال الديـــــــــن القاســـــــــمي أحد علماء 
اإلصالح الحديث في الشـــــــــام للدكتور نزار أباظة 
[1997]، إمام الشـــــــــام في عصـــــــــره جمال الدين 

القاسمي لمحمد بن ناصر العجمي [2009].
ومن الدراســـــــــات التي دارت حول أعماله وآرائه، 
نذكـــــــــر: «جمال الدين القاســـــــــمي علمه ودعوته» 
رسالة ماجستير لعبد العزيز بن إبراهيم بن محمد 
األحيدب [1987]، «محمد جمال الدين القاسمي 
وآراؤه االعتقادية» لعلي محمود دبدوب [2007]، 
«الشيخ جمال الدين القاسمي واختياراته الفقهية» 
لســـــــــامي بن األزهر الفرضي [2008]، «الشيخ 
محمد جمال الدين القاســـــــــمي وجهوده الحديثية» 
رســـــــــالة ماجستير لمحمد أنس سرميني [2010]، 
«التفسير اللغوي في محاسن التأويل لمحمد جمال 

الدين القاسمي» لماهر جاسم حسن [2010].
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 bflc المؤلف فقد ابتدأ بالمقدمه المشهورة
الســــــلف -رضي اهللا  المأخوذة عن 
عنهم- في الكتب الدينية والدروس والخطب 

والوعظ واإلرشاد منها:
أن الحمد هللا نحمده ونســــــتعينه ونســــــتغفره، 
ونعوذ باهللا من شــــــرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا، يا أيهــــــا الناس اتقوا اهللا حق تقاته 
وال تموتن إال وأنتم مسلمون، يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها. أما بعد: فإن أحســــــن الحديث 
كالم اهللا وخير الهدي هدي محمد صلى اهللا 
ــــــي صلب الموضوع  عليه وســــــلم ثم يدخل ف

ومنه:

Ôfl˝ç�a@%b»€a@ø@pb«aäñ€a
يعيش العالم اإلسالمي اليوم صراعات داخلية 
تمزق وحدتة وتنخر جســـــــــده اختالفات مذهبية 

واختالفات طائفية…
ما من بقعة تسمع فيها صوت بارود ورصاص 
فاعلم أنها أرض مسلمٌة، وما من دم يسيل إال 
دم مســـــــــلم، هل هذا االختالف أمر محتوم؟ أم 

قدر ال مفر منه؟
روى مســـــــــلم عن ثوبان النسائي واإلمام أحمد 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهللا (صلى 
اهللا عليه وسلم) :" سألت اهللا -عز وجل- عن 
ثالث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، 
ســـــــــألت اهللا -عز وجل- أن ال يهلك أمتي بما 
أهلـــــــــك به األمـــــــــم األخرى الريـــــــــاح والصاعقة 
والرجم الغرق فأعطانيها، وســـــــــألت اهللا -عز 
وجل- أال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم فاعطانيها، وسألت اهللا -عز 

وجل- أن ال يلبس أمتي شيعا فمنعنيها".
هل معنى هذا أال ندعو إلى وحدة المســـــــــلمين 
ووحـــــــــدة كلمتهم مـــــــــا دام أن النبي (صلى اهللا 
عليه وســـــــــلم) دعا ربه فلم يجبه؟ فأين دعاؤنا 
من دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم والجواب 
هذا قضاء اهللا وقـــــــــدره، ولكن النبي صلى اهللا 
عليه وسلم قال: "ال يرد القضاء إال الدعاء".
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أما قول البعض اللهم ال نســـــــــألك رد القضاء 
ولكن نســـــــــألك اللطف فيه فهذا غير صحيح، 
ألن المسلم ينبغي أن يجزم بالدعاء فال يقول 
العبد في دعائه اللهم اغفر لي إن شـــــــــئت أو 
ارحمني إن شـــــــــئت بل يســـــــــأل الوحدة وجمع 
الشمل، فالمسلم بهذا الدعاء يرد القضاء وهو 
االختالف فهو بهذا الدعاء يســـــــــعى أن يكون 

طرفا فيه.
تعليـــــــــم الصحابة كيـــــــــف يتعاملـــــــــون مع هذه 

السنة:
أن النبي صلى اهللا عليه وســـــــــلم علم الصحابة 
كيف يتعاملون مع هذه السنة التي جعلها اهللا 
في خلقه، اختالف الرأي، فليس كل من خالفك 
عـــــــــدوك، إن الذي يحدث العـــــــــداوة والبغضاء 
والوالء والبراء فيما يختلف فيه المســـــــــلمون قد 
ابتدع في الدين، ثم يخلص المؤلف إلى: هذا 

نبيكم معاشـــــــــر االخوة الكرام وضع أسسا لفقه 
االختالف في أربعة أقسام:

ــــــالف التنوع : منه ما يكون كل واحد  -1 اخت
مـــــــــن القولين أو الفعلين حقا مشـــــــــروعا ومثله 
اختالف األنواع في صفه األذان، واالستقامة 
واالســـــــــتفتاح ومحل سجود الســـــــــهو وتكبيرات 
العيد، وقراءة سورة الفرقان التي كان عمر بن 
الخطاب يقرأها بصفة وســـــــــمع هشام بن حكيم 
بـــــــــن حزام يقرؤها على خـــــــــالف قراءته فذهب 
معه إلى النبي (صلى اهللا عليه وســـــــــلم) فقرأها 
كل واحـــــــــد عليه وقال لعمر بن الخطاب هكذا 
أنزلت، وقال لهشام بن حكيم هكذا أنزلت "إن 
هذا القرآن أنزل على ســـــــــبعة أحرف فاقرؤا ما 

تيسر منه".
ومنها أيضـــــــــا قضية المتيمميـــــــــن للصالة،ثم 
حضر الماء، فأعاد أحدهما الوضوء والصالة 
ولم يعد اآلخر، ثم أتيا إلى الرسول صلى اهللا 
عليه وســـــــــلم فذكرا ذلك له فقـــــــــال للذي لم يعد 
أصبت الســـــــــنة وأجرأتك صالتك، وقال لآلخر 
لـــــــــك األجر مرتين. ويخرج مـــــــــن هذا الجواب 
قول المؤلف: فنتعجب إن كثيرا من األمة في 
هذا االختالف، ما أوجب اقتتال طوائف منهم 

وهجر بعضهم بعضا، وهذا عين المحرم.
-2 اختالف المجتهد (المصيب والمخطئ):

وقد أقر النبي صلى اهللا عليه وسلم هذا النوع 
بقوله: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجـــــــــران، وٕاذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر واحد"ومنه اختالف الصحابة في فهم قول 
رسول اهللا(صلى اهللا عليه وسلم): "ال يصلين 
أحدكم العصـــــــــر إال في بني قريظة فمنهم من 
صاله قبل الغـــــــــروب، ومنهم من صاله آخره 
أي ما بعد الغروب، ثم جاءا إلى النبي (صلى 
اهللا عليه وســـــــــلم) " فلـــــــــم ينكر ال على هذا وال 
على ذلك، ويدخل فيه اختالف األمة، واألربع 
أصحاب المذاهب، وفقهاء الســـــــــلف، والخلق 
عموما، وذلك وفق الضوابط الشرعية، وتحديد 
المجتهد والشروط المتوفرة فيه، فال يجوز أن 
نعـــــــــادي ونبغض من خالفنا في هذين النوعين 

من أقسام االختالف.
خصـــــــــص هذا الجـــــــــزء لنوع ثالث مـــــــــن أنواع 
االختالف، وهو األخطـــــــــر، فواقع األمة اليوم 
ومعالجته تخضع للشـــــــــرع ال للعاطفة، وتدخل 
فيه عدة معطيات ذاتيـــــــــة، وعوامل محيطية، 
ومصالـــــــــح ينبغي أن ينتبه لهـــــــــا العالم والفقيه 
قبل إصدار األحكام ألن آثارها على األجيال 
وخيمة وها نحن نعيش آثار مواقف مرت عليها 

قرون نتجرع آالمها وتسيل فيها دماؤنا.
-3 اختالف الهدى والضالل:

لقـــــــــد ثبت فـــــــــي الحديث الصحيـــــــــح أن النبي 
(صلى اهللا عليه وســـــــــلم) قال:"افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى 
على اثنين وســـــــــبعين فرقة وستفترق هذه األمة 
-المسلمة- على ثالث وسبعين كلها في النار 

إال واحدة" 
قيـــــــــل : وما هي يا رســـــــــول اهللا؟ قـــــــــال: " من 
كان على مثـــــــــل ما أنا عليه أنا وأصحابي(هم 

الجماعة)".
وتحديد الفرقة الناجية من هذا الحديث اختلفت 
فيه أقـــــــــوال العلمـــــــــاء، فقد ذكر فيهـــــــــا اإلمام 
الشـــــــــاطبي في كتابه االعتصام خمسة أقسام 
عزاها إلى قائليهـــــــــا  - أي ذكر قائليها - إال 

قوال واحدا لم يعزه.
-1 الســــــواد األعظم: فعلى هذا القول يدخل 
في الجماعة مجتهدو األمـــــــــة وعلماؤها واهل 

الشريعة العاملون بها ومن سواهم داخلون في 
حكمهم، ألنهم تابعون لهم ومقتدون بهم.

ــــــة العلماء المجتهــــــدون: والمقصود  -2 أئم
العلماء األعـــــــــالم من أئمة الهـــــــــدي المتبعين 
للكتاب والسنة قال الشاطبي: "فمن خرج عن 

علماء األمة مات ميتة جاهلية".
ــــــة على الخصــــــوص: فعلى هذا  -2 الصحاب
القول فلفظ الجماعـــــــــة مطابق للرواية األخرى 
في قوله صلى اهللا عليه وســـــــــلم: "ما أنا عليه 
وأصحابي" فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنوه 

واجتهدوا فيه حجة على االطالق.
-3 جماعة أهل اإلســــــالم: إذا اجتمعوا على 
أمر وجب على بقية أهل الملل اتباعهم، قال 

الشاطبي: (وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني 
وهو يقتضي أيضـــــــــا ما يقتضيه أو يرجع إلى 

القول األول وهو األظهر).
-4 أنهــــــا جماعة المســــــلمين: إذا اجتمعوا 
علـــــــــى أمير وجب على بقية األمة لزومه، قال 
الشـــــــــاطبي في بيانه: (وحاصله أن الجماعة 
راجعة إلـــــــــى االجتماع على اإلمـــــــــام الموافق 
للكتاب والســـــــــنة وذلك ظاهر في أن االجتماع 
على غير ســـــــــنة خارج عن معنـــــــــى الجماعة  
في األحاديث المذكـــــــــورة كالخوارج ومن جرى 

مجراهم. 
-4 اختالف اإليمان والكفر:

روى اإلمام البخاري في صحيحه عن أنس بن 
مالـــــــــك رضي اهللا عنه قال: كان غالم يهودي 
يخدم النبي صلى اهللا عليه وســـــــــلم فأتاه النَّبيُّ 
صلَّى اُهللا عليه وســـــــــلَّم يُعوُده فقـــــــــال له النَّبيُّ 
صلَّى اُهللا عليه وســـــــــلَّم: (أسِلْم) فنَظر إلى أبيه 
وهو جالٌس عنَد رأِســـــــــه فقال له أِطْع أبا القاسِم 
قال: فأســـــــــَلم قال: فخرَج النَّبيُّ صلَّى اُهللا عليه 
وســـــــــلَّم ِمن عنِده وهو يقوُل: (الحمُد ِهللا الَّذي 

أنَقذه ِمن النَّار).
وال شك أن هذه العبارة النبوية التي اختار لها 
النبي صلى اهللا عليه وسلم صيغة األمر، لها 
عالقه بالخلق الكريـــــــــم والمعامله الطيبة التي 
كان يعامـــــــــل بها هذا الغـــــــــالم، الذي ربما كان 
يتمنى ان يأمره الرســـــــــول صلى اهللا عليه وسلم 
بأشياء كثيرة ليعبر بها عن تقديره للنبي (صلى 

اهللا عليه وســـــــــلم) وعندما وجه إليه رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وســـــــــلم ذلـــــــــك األمر (يا غالم 
أسلم) فكأنه يقول له هذا هو الذي أطلبه منك، 
يا لشـــــــــفقة النبي الكريـــــــــم وحرصه على هدايه 
غالم يهودي! فرفع الغالم عينيه إلى أبيه كأنه 
يستشـــــــــيره وذلك كله من أثر المعاملة الطيبة، 
وهذا هو الـــــــــذي نقول وبحـــــــــت حلوقنا ونحن 
ننادي به: أننا أمة ذات رســـــــــالة كبيرة تقتضي 
منا أن نكون أنصح الناس للخلق وأرحم الناس 
بالنـــــــــاس وأن نبذل جهودنا وأوقاتنا وأموالنا من 
أجل هدايتهم، وأقرب الطرق وأكثرها فعالية في 
ذلك هو المعاملة الطيبة والمعاشرة بالمعروف، 
وهذه هي اللغة التي يجهلها مع األسف بعض 
طالب العلم فضال عن العوام، ولذلك يسيئون 
واهللا إلـــــــــى دينهم أيما إســـــــــاءة، ويصدون عن 
سبيل اهللا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

ــــــة بالجار: ومن هـــــــــذه المعامالت،  - الوصي
الوصيـــــــــة بالجار، وقـــــــــد روي أن عبد اهللا بن 
عمرو بن العاص العالم الزاهد العابد لما أسن 
وكبر ذبح شـــــــــاة فقال ألهله: هل أعطيتم منها 
لجارنا اليهودي؟ قالو: نعم، ثم بعد قليل أعاد 
الســـــــــؤال: هل أعطيتم منها لجارنا اليهودي؟ 
قالو: نعم، ثم بعد قليل سألهم للمره الثالثة هل 
أعطيتـــــــــم منها لجارنا اليهـــــــــودي؟ قالوا : اللهم 

نعم.
لماذا هذا الحرص من عبد اهللا بن عمر رضي 
اهللا عنهما؟ قال: ســـــــــمعت خليلي رســـــــــول اهللا 
(صلى اهللا عليه وسلم) يقول: "ومازال جبريل 
يوصينـــــــــي بالجار حتى ظننت أنه ســـــــــيورثه"، 
ولنتأمل فـــــــــي هذا الحديث أن النبي صلى اهللا 
عليه وسلم لم يقل أوصيكم بالجار المسلم بل 
كانـــــــــت وصيته بالجار عمومـــــــــا ونفس األمر 
ينطبق علـــــــــى نص اآلية الكريمة من ســـــــــورة 
ـــــــــًنا  ِلَدْيِن ِإْحسَٰ النســـــــــاء قوله تعالى: { …َوِبٱْلوَٰ
ـــــــــِكيِن وَٱْلَجاِر ِذى  َمٰى وَٱْلَمسَٰ َوِبِذى ٱْلُقْرَبٰى وَٱْلَيتَٰ
اِحِب ِبٱْلَجنِب وَٱْبِن  ٱْلُقْرَبٰى وَٱْلَجاِر ٱْلُجُنِب وَٱلصَّ
ُنُكْم}. هل قيدت اآلية  ـــــــــِبيِل َوَما َمَلَكْت َأْيمَٰ ٱلسَّ
الكريمة نطاق اإلحســـــــــان فجعلته قاصرا على 
المســـــــــلمين؟ هل قالت الوالد المسلم أو الجار 
المسلم أو الصاحب المسلم، أو اليتيم المسلم؟ 
ال يا أخي، بل اآلية مطلقة تشـــــــــمل المســـــــــلم 
والكافر، والبـــــــــر والفاجر، ومن تعرف ومن ال 

تعرف، كلهم يشرع اإلحسان إليهم.

Ú∑bÅ
ثم يخرج المؤلف ويصل إلى بت هذه المعاني 
اإلخالقيـــــــــة التي يدل عليهـــــــــا صريح الكتاب 
والســـــــــنة، والتي تظل مع األســـــــــف غائبة عند 
بعض المســـــــــلمين، ولهذا يســـــــــيئون كثيرا إلى 
دينهم باتخاذهم موقفـــــــــا معاديا من اآلخرين، 
وهم بذلك يوقعون أنفســـــــــهم في الحرج والعنت 
والمشـــــــــقة فاعتبروا يا أولي األبصار وكان اهللا 

في عونكم.
المراجع:

- كتـــــــــاب االنصـــــــــاف فـــــــــي فقـــــــــه االختالف 
مـــــــــن مطبوعـــــــــات جمعية العلماء المســـــــــلمين 

الجزائريين.
- جريـــــــــدة الشـــــــــروق: عـــــــــدد 6645 بتاريخ 

.22/11/2020
- جريـــــــــدة الشـــــــــروق: عـــــــــدد 6482 بتاريخ 

.10/05/2020
- جريـــــــــدة البصائـــــــــر: عـــــــــدد 1045 بتاريخ 

(03/09) جانفي 2021م.
- جريـــــــــدة البصائـــــــــر: عـــــــــدد 1048 بتاريخ 

(24/30)جانفي 2021م.
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افتتـــــــــح الملتقى بقراءة آيات بينات من الذكر 
الحكيم، واالســـــــــتماع للنشيد الوطني، وكلمة 
ممثل مدير مديرية الشؤون الدينية واألوقاف 
لوالية ميلة الذي رّحب بالحضور، الذي قصد 
والية ميلة لحضور أشغال هذا الملتقى السنوي 
الهام،  ثم ألقى السيد الوالي كلمة أبانت عن 
معرفـــــــــة جّيدة بحركة االصالح ودورها الرائد 
في البناء الثقافي والفكري والوعي بالمســـــــــألة 
الحضارية لبالدنا، وفي السياق ذاته جاءت 
كلمة مستشـــــــــار رئيس الجمهورية السيد بن 
الخضر الذي شرح معنى االحتفال بالعلماء 
والمفكرين في إطار ما ترســـــــــمه السياســـــــــة 
الجزائرية بتكريس معنـــــــــى االحتفال بالذاكرة 
الوطنية، ثّم ألقى األستاذ حمو لرقش رئيس 
شـــــــــعبة جمعية العلماء لوالية ميلة والذي قام 
بدوره بالترحيب بضيوف والية ميلة، وشكر 
الجميـــــــــع على تلبية الدعـــــــــوة والحرص على 
االهتمام بعلماء المنطقة، وتكريس االرتباط 
بالثقافة الوطنية األصيلة لتبدأ أشغال الملتقى 
مباشرة بعد مشاهدة فيديو مسجل عن حياة 
الشـــــــــيخ مبارك الميلـــــــــي بالمحاضرة األولى 
والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرزاق قسوم 
وكانت بعنوان: «العقيـــــــــدة والوطنية دعامتا 

اإلصالح عند الشيخ مبارك الميلي». 
حيث شرح المنهج االصالحي الذي جسدته 
جمعيـــــــــة العلماء واقعا في حيـــــــــاة الّناس بدأ 
بترسيخ العقيدة االسالمية الصحيحة، وانتهى 
بصناعة وعي الشـــــــــعب الجزائـــــــــري بقضية 
بالده، وحقيقة االســـــــــتعمار الفرنســـــــــي الذي 
اســـــــــتخدم كّل الوسائل لصناعة وعي مغالط 
بحقيقة االنتمـــــــــاء لهذا الوطن، فالمشـــــــــروع 

الفكري للشيخ مبارك الميلي كان يرّكز على 
تصحيح العقيدة كأســـــــــاس للبناء االجتماعي 
وعلـــــــــى الوطنيـــــــــة الحقة كمنطلـــــــــق للتحرير 
واالســـــــــتقالل، أما محاضـــــــــرة الدكتور مولود 
عويمر والتي عنونها بـ«المؤرخ واإليمان في 
تصور الشيخ مبارك الميلي» فقد بدأ بعرض 
جملة من األســـــــــئلة تمثل رؤيتنا نحن الذين 
نعيش لحظة تلقي التاريخ، وكيف نســـــــــتقي 
االجابة من تراث الشـــــــــيخ مبـــــــــارك الميلي، 
فكيف تمكن هذا الرجـــــــــل الذي تلقى تكوينا 
دينيا بحتا، ولم يتح له دراســـــــــة التاريخ كعلم 
مســـــــــتقل له أدواته ومنهجه العلمي، أن يبدع 
ذلك المشـــــــــروع المتمثل فـــــــــي كتابه: «تاريخ 
الجزائر في القديم والحديث»، وأشار الدكتور 
عويمر إلى أن الشـــــــــيخ مبـــــــــارك الميلي رّكز 

على المرحلة التاريخية القديمة من تاريخ هذه 
البالد، واستعان بالكثير من المراجع العربية 
والفرنســـــــــية، كما رّكز أيضـــــــــا على الجانب 
السياسّي من تاريخنا القديم والمعاصر، ألّن 
المســـــــــألة السياســـــــــية كانت حاضرة بقوّة في 
مشروع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
وخلص الدكتور إلى حقيقة قّررها الكثير من 
الباحثيـــــــــن، أن كتاب الميلي لم يكن ســـــــــوى 
استجابة لضرورة تاريخية، اقضاها الصراع 
الفكري بين مســـــــــتعمر يريد أن يمحو تاريخ 
أمة من الوجود ليســـــــــتبدل بها تاريخا آخر، 
وبين شـــــــــعب يصّر على انتمائه الحضاري، 
وتاريخه األصيل، وهذه كانت رسالة الشيخ 
مبارك الميلي ومـــــــــن ورائه حركة االصالح 
التي قادتها جمعية العلماء باقتدار وتميز. 

محاضرة الدكتور عبد العزيز شـــــــــلي والتي 
كانت بعنـــــــــوان: «التربية الروحية وأثرها في 
العالقة باآلخر لدى الشـــــــــيخ مبارك الميلي» 
فقد تناولت مســـــــــألة غاية في األهمية وهي 
النظـــــــــر إلى المختلف فكرا وعقيدة وحضارة، 
انطالقـــــــــًا من فكر الشـــــــــيخ الميلي، ســـــــــواء 
كان هـــــــــذا اآلخر داخل المجال االســـــــــالمي 
ويمثلـــــــــه التيـــــــــار الصوفي الطرقـــــــــي، الذي 
كان يشـــــــــكل حاجزا كبيرًا أمام تطور الوعي 
لدى الشـــــــــعب الجزائري، أو اآلخر الفرنسي 
الغازي والمستعمر الذي يختلف معك على 
جميع الصعد، وهو يمثـــــــــل الخطر األكبر، 
وحاول األســـــــــتاذ المحاضر أن يشرح مفهوم 
المخالـــــــــف وكيف نظر الفكـــــــــر اإلصالحي 
إليه، وختم بجملة من األسئلة جعلها فاتحة 
لمواصلة الّنظر في فكر الجمعية ورجاالتها 

ومشـــــــــروعها الذي مازال يحتاج إلى القراءة 
والتأويل لتستفيد منه األجيال القادمة. 

أما المحاضـــــــــرة الرابعة: «اإلصالح العقدي 
وتأصيل التاريخ عند الشيخ مبارك الميلي» 
فكانت لألستاذ نورالدين رزيق، حيث تناول 
بعض األراء التي جاءت في كتابات الشيخ 
مبارك الميلي وقدمـــــــــت إجابات وافية على 
مســـــــــائل عقدية كانت حاضـــــــــرت في الثقافة 
الشعبية الجزائر منذ كانت الجزائر خاضعة 
للفاطميين وهي مرحلة سوداء شوهت الكثير 
من قيم الديـــــــــن، فكان الشـــــــــيخ الميلي يرى 
أن االصـــــــــالح العقدي مقدم على اإلصالح 
االجتماعـــــــــي والسياســـــــــّي، أمـــــــــا المحاضرة 
االخيـــــــــر فكانت لألســـــــــتاذ نورالدين بوعروج 
وهي بعنوان: «اســـــــــتراتيجية الشـــــــــيخ مبارك 
الميلي فـــــــــي التربية والتعليـــــــــم»، تناول فيها 
بعضا من جوانب حياة الشـــــــــيخ الميلي في 
بلدته الصغيـــــــــرة، والمدارس التي انتقل إليها 
متعلما في ميلة على يد الشـــــــــيخ الميلي بن 
معنصر، وفي قســـــــــنطينة علـــــــــى يد العالمة 
الشـــــــــيخ عبد الحميد ابن باديس، ثم الزيتونة 
بتونـــــــــس، إلى أن رجع واســـــــــتقر في الجزائر 
مدرسا في األغواط وقســـــــــنطينة، كما تناول 
األستاذ عروج المنهج الذي سار عليه الشيخ 
في التعليم، والدور العلمي الكبير الذي لعبه 
الشـــــــــيخ خالل مســـــــــار حياته القصيرة حيث 
عاش الشـــــــــيخ قرابة خمسين سنة كان اكثرها 

في العلم تعلما وتعليما.
وفـــــــــي الختام فتـــــــــح باب النقاش واألســـــــــئلة، 
لتنتهي اشـــــــــغال الملتقى السنوي في نسخته 

لهذه السنة 2021م. 
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تضمن البرنامـــــــــج أربع محاضـــــــــرات، وكلمات 
ترحيبية ألقاها كل من مستشار رئيس الجمهورية 
المكلـــــــــف بالجمعيات الدينية األســـــــــتاذ عيســـــــــى 
بلخضر، والســـــــــيد والي والية ميلة ونائب مدير 
الشـــــــــؤون الدينية واألوقاف ورئيس شـــــــــعبة ميلة 

األستاذ حمو لرقش.
وأما المحاضرات فقد كانت كما يلي:

ـ األســـــــــتاذ الدكتور عبد الرزاق قســــــــــوم: العقيدة 
والوطنية دعامتا اإلصالح عند الشـــــــــيخ مبارك 

الميلي .
ـ األستاذ الدكتور مولود عويمر: المؤرخ واإليمان 

في تصور الشيخ مبارك الميلي.
ـ األســـــــــتاذ عبد العزيز شـــــــــلي: التربية الروحية 
وأثرهـــــــــا في العالقة باآلخر لدى الشـــــــــيخ مبارك 

الميلي.
ـ األســـــــــتاذ نورالدين رزيق: اإلصـــــــــالح العقدي 

وتأصيل التاريخ عند الشيخ مبارك الميلي.
ـ األســـــــــتاذ نورالدين بوعروج: استراتيجية الشيخ 

مبارك الميلي في التربية والتعليم.
وقـــــــــد كان الملتقى محطة مهمـــــــــة في اإلعالن 
عن انطالق نشـــــــــاط الفعاليات الثقافية والعلمية 
لجمعية العلمـــــــــاء التي توّقفت خالل األشـــــــــهر 

العشرة الماضية، بسبب مرض كورونا.
وكان الحضور نوعيا، من الرجال والنساء الذين 
قدموا لالستماع للمحاضرات ومناقشتها كما هي 
العادة في األنشطة الثقافية الندوات والملتقيات.

كشـــــــــف الملتقى عن فكرة مركزية وهي الحاجة 
إلـــــــــى معرفة المزيد عن أعـــــــــالم جمعية العلماء 
المســـــــــلمين الجزائريين، وجهودهم في المجاالت 
المختلفة، وهم يصنعون غد الجزائرويرســـــــــمون 
مســـــــــتقبلها في ظالل مباديء اإلسالم العظيم، 
فـــــــــي ظروف صعبة ومعّقدة للغاية، لكن وضوح 
الرؤية لدى هـــــــــؤالء الرجال الماهديـــــــــن الروّاد، 
جعلهم يستصعبون كل سهل، ويقدمون كل غال 
ونفيس من أجل تحقيق أهدافهم العظيمة عظمة 
اإلســـــــــالم وعظمة الهدف الذي جاهدوا من أجله 
وهو اســـــــــتقالل الجزائراســـــــــتقالال تاما كامال عن 

العدّو الفرنسي الظالم.

وأكثر ما يشـــــــــّد الدارس والمهتم، في ذلك الجهاد 
المنتظم الصابر المتواصـــــــــل المتعدد الجبهات 
الذي قام به علماء الجزائرفي تلك الفترة العصيبة 
الطويلة، كما كشف عنه المحاضرون األفاضل 
..هو تركيزه على مجال العقيدة/ واإليمان الذي 
كان «محور» العمـــــــــل ومحّركه، وذلك ما يتيح 
لنا أن نفهم إصداركتاب الشرك ومظاهره للشيخ 

العالمة مبارك الميلي،

«إن كنت باحثا عن علل انحطاط األمم فلن تجد 
َ كالّشرك أدّل على ُظلمة القلوب وسَفه األحالم 
وفســـــــــاد األخالق،ولن تجد كهذه النقائص أضّر 
بـــــــــا التحاد وأدّر للفوضى وأذّل للشـــــــــعوب، وٕان 
كنَت باحثا عن أسباب الرقّي فلن تجد كالتوحيد 
أطهُر للقلوب وأرشُد للعقول وأقوُم لألخالق، ولن 
تجَد كهذه األسس أحفظَ  للحياة للحياة وأضمن 

للسيادة وأقوى على حمل منارالمدنية الطاهرة»
(رسالة الشـــــــــرك ـ ص 90). ومن يدُرس رسالة 
الشـــــــــرك ســـــــــيجد الكثيرمما يســـــــــتوجُب المعرفة 
واإللمام والتشـــــــــّرَب؛ ألن ذلك من صميم الدين 
الذي قام علـــــــــى التوحيد الصافـــــــــي. ويكفي أن 
الكتاب وجد قبوال كثيرا لدى مجتمعات إسالمية 
وعربيـــــــــة عّدة، فُدّرس في حلـــــــــق علمية، وألقيت 
المحاضرات وأقيمت الندوات بشـــــــــأنه، كما ُطبع 
عشـــــــــرات الطبعات في كثير من البلدان العربية 

واإلسالمية.وليس ذلك إال ألن الكتاب مّس ُلّب 
وأســـــــــاس اإلســـــــــالم ومنطلق الدين وهو اإليمان 
والتوحيـــــــــد. وقـــــــــد دعا بعـــــــــض المحاضرين إلى 
االهتمـــــــــام من جديد بالكتاب وتدريســـــــــه والعناية 

به.
كمـــــــــا دعوا أيضا إلـــــــــى تنزيل األخـــــــــالق والقيم 
والعقيـــــــــدة في المنظومات المدرســـــــــية والتربوية، 
إلى جانب التاريخ الذي هو ترجمة لحياة األمم 

والشعوب.
ومهما يكن من أمر فإّن هذا الملتقى كان انطالقة 
رائعة في المجالين العلمي والثقافي أطلق إشارة 
على وجوب اســـــــــتئناف الحيـــــــــاة المجتمعية، مع 
الحذرالواجـــــــــب طبعا، وقد ُطبقـــــــــت في الملتقى 

اجراءات التباعد واالحتراز.
ثمة الكثير مـــــــــن القضايا الهامة والمركزية التي 
أثيرت في الملتقى، فـــــــــي المحاضرات والنقاش 

الذي أعقبها كـ:
ـ الحيرة العقدية التي تشـــــــــمل األجيال الحاضرة 
بصفـــــــــة عامـــــــــة؛ ودور الجمعية والمؤسســـــــــات 
المجتمعيـــــــــة والعلميـــــــــة والنخب فـــــــــي مدافعتها 

وتبديدها، وهي أخطر معركة.
ـ اســـــــــتراتيجية التغيير ومنهجه الـــــــــذي اعتمدته 

الجمعية في مسارها الثقافي والديني والوطني.
ـ النموذج القيادي الذي قّدمه علماء الجمعية بشكل 
خاص؛ حيث كانوا علماء عاملين وقادة مخلصين 

لدينهم ووطنهم؛ وحققوا ما يّسره اهللا لهم.
ـ مشكلة التربية والتعليم واالستراتيجية المطلوبة 
في هذا المجـــــــــال، ومقارنة المنهـــــــــاج العلمائي 
بالمناهـــــــــج الحالية، وما حّققـــــــــه المنهاج األول 
بصّيغه ومحاوره ومواّده وطرائق تدريسه وتعليمه 
والعمـــــــــل على تقييم كل ذلـــــــــك، مقارنة بالمناهج 

الحالية (في العقود األخيرة).
ـ الموقف من اآلخر واستعراض أطروحات علماء 
الجمعية في هذا األمر،وتنزيله على أرض الواقع 
وترسيخ القّيم اإلسالمية اإليمانية في هذا الشأن 
لـــــــــدى مختلف فئات المجتمع، وخاصة العاملين 

في حقل التربية والتزكية والدعوة الى اهللا.
ـ دور الجمعيـــــــــة في عديـــــــــد الميادين وباألخص 
منهـــــــــا الميدان العقـــــــــدي ،ومواجهـــــــــة التحديات 
المختلفة المطروحة في هذا الحقل من مختلف 

االتجاهات.
ـ مدارســـــــــة مســـــــــألة «تكوين العلماء» من أمثال 
الشـــــــــيخ مبارك وصحبه مـــــــــن زمالء ابن باديس 

وتالميذه :تكوينا، وتأصيال، وعمال ميدانيا.
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لو لم يكن من إيجاب في ملتقى الشـــــــــيخ العالمة مبارك الميلي، 
(الذي جرت وقائعه الخميس 11 فيفري/ فبراير)...سوى إطالق 
«إشارة» انطالق الفعاليات الثقافية بشكل مباشروميداني، والتي 
ُتعّد الجمعية المبادر األول إليها من خالل هذا الملتقى، بالتعاون 

طبعا مع الشركاء في الميدان، لكان ذلك كافيا.
أما والملتقى اشـــــــــتمل على محاضرات علمية قّيمة، فذلك أدعى 

للتشـجيع والتحفيز، وقد كانت المحاضرات كما يلي: 
ـ األســـــــــتاذ الدكتور عبد الرزاق قســــــــــوم: العقيدة والوطنية دعامتا 

اإلصالح عند الشيخ مبارك الميلي .
ـ األستاذ الدكتور مولود عويم: المؤرخ واإليمان في تصور الشيخ 

مبارك الميلي.
ـ األســـــــــتاذ عبد العزيز شـــــــــلي: التربية الروحية وأثرها في العالقة 

باآلخر لدى الشيخ مبارك الميلي.
ـ األستاذ نورالدين رزيق: اإلصالح العقدي وتأصيل التاريخ عند 

الشيخ مبارك الميلي.
ـ األســـــــــتاذ نورالدين بوعروج: استراتيجية الشيخ مبارك الميلي في 

التربية والتعليم.
كان الملتقـــــــــى محطـــــــــة مهمة في اإلعالن عن انطالق نشـــــــــاط 
الفعاليـــــــــات الثقافية والعلمية لجمعيـــــــــة العلماء التي توّقفت خالل 

األشهر العشرة الماضية، بسبب وباء كورونا.
وكان الحضور نوعيا، من الرجال والنســـــــــاء الذين والالئي قدموا 
لالســـــــــتماع للمحاضرات ومناقشتها كما هي العادة في األنشطة 

الثقافية الندوات والملتقيات.
ثمة نقطة ســـــــــلبية يجب ذكرها بوضوح، لعّلها ُتتالفى مستقبال: 

التأخر في انطالق األشـــــــــغال بنحو ساعة أو أكثر، وهو ما أّثر 
على الوقت المخصوص للمحاضرين،وانعكس عليهم إســـــــــراعا 

وعجلة وارتباكا..
المرجـــــــــّو أن يكون الهـــــــــدف األول في الملتقيـــــــــات هدفا علميا ـ 
معرفيا، وما المانع في حضور المســـــــــؤولين شـــــــــطرا من أشغال 
الملتقى لالســـــــــتماع والتفاعل والتعاون على رسم خريطة الطريق 

للمجتمع الذي لن يقوده ـحقيقـة ـ إال العلم..واإليمان.
مجتمعنا زاخر بالطاقات اإليجابيات والكفاءات العلمية، وينبغي 
أن نرتقي إلى مستوى «األداء العالي» في إنجاز كل ما يتعلق 

بالملتقيات والندوات العلمية . واهللا المستعان . 
NÑNÄ
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 ســـــــــعدي بزيان من مواليد عام 1931م 
بقريـــــــــة "غوفي" دائرة "أريس" والية باتنة، تعلمت 
القرآن الكريم وعّلمته في قريتي، وفي سنة 1950م 
التحقـــــــــت بمعهـــــــــد عبد الحميد ابـــــــــن باديس في 
قسنطينة، وقد استدعيت إلى الخدمة العسكرية، 
وبعدها عدت مرة أخرى إلى معهد ابن باديس، 
وفي ســـــــــنة 1956م التحقت بجامع الزيتونة، ثم 
التحقت سنة 1958 بالمشرق العربي وبالضبط 
دمشـــــــــق حيث تحصلت على شـــــــــهادة البكالوريا 
الجزء األول، ثم التحقت بالقدس الشريف حيث 
تحصلت على البكالوريا الجزء الثاني "البرنامج 
المصري"، وبعد إنهاء التعليـــــــــم الثانوي انتقلت 
إلى بغداد لدراسة الحقوق، فدرست السنة األولى 
وبعدها عدت إلى الجزائر، ودّرست بمعهد ابن 
باديس بقسنطينة عام 1963م، وفي سنة 1964 
شاركت في مسابقة بجريدة "الشعب" ثم اشتغلت 
فيها، وبعد ذلك التحقت بمجلة "الجيش الشعبي 
الوطني"، وفي عام 1966م سافرت إلى فرنسا 
لتدريس اللغة العربية ألبناء المهاجرين، وبقيت 
هناك مدة ســـــــــنة، ثم عدت إلى الجزائر والتحقت 
مرة أخرى بجريدة الشـــــــــعب ثم المجاهد، وحاليا 
مقيم بباريس منذ عام 1976م، لي مســـــــــاهمات 
في عدة صحـــــــــف بالمهجر وتعاونت مع العديد 
مـــــــــن الصحف الوطنيـــــــــة كجريـــــــــدة "األصيل"، 
"اليوم"، "الشروق"، "الشروق العربي" والعديد من 
المجالت. محطتي األخيرة والحالية هي مراسل 
جريدة "البصائر" من باريس، كما أصدرت 17 
عنوانـــــــــا تتمحور حول الهجـــــــــرة والمهاجرين من 
خالل دراســـــــــة الوضع االجتماعي واالقتصادي 
والتربوي للجالية فـــــــــي المهجر، ومع ظهور ما 
يسمى باليقظة اإلسالمية في أواخر السبعينيات 
والثمانينيات خالل وجودي في مســـــــــجد باريس 
انتقلـــــــــت إلى الكتابة عن اإلســـــــــالم في فرنســـــــــا 
فكتبت عن الجيل الثاني الذي ولد ونشـــــــــأ وتعلم 
في فرنسا، ثم عن اإلسالم والمسلمين في أوروبا 
عمومـــــــــا، وكتبت أيضا حول ما كتبه المؤرخون 

الفرنسيون عن ثورة نوفمبر 1954م.
@‚˝«�bi@·��ÿflb‡nÁa@ä��ç@Â��«@ábn��çc@b‰qÜy

_ävËΩa@ø@?ÌÜ€a
 في الحقيقـــــــــة كتبي كلها حول اإلعالم 
الدينـــــــــي في الغرب مثال كتـــــــــاب بعنوان "معركة 
الحجـــــــــاب اإلســـــــــالمي فـــــــــي فرنســـــــــا، أصولها 
وفصولها"، تحدثت فيه عن موقف الفرنســـــــــيين 
من الحجاب، ومعاداة الحكومة الفرنسية واليمين 
المتطـــــــــرف له، وما نجم عنـــــــــه من ضجة كبيرة 
في أوروبا، كما كتبت عـــــــــن قضية منع ارتداء 
الحجاب في المدارس الحكومية الفرنســـــــــية، وقد 
تتبعت هذا الموضوع جيدا في فرنسا، كما كتبت 
أيضا كتابا حول الجاليات اإلسالمية في أوروبا 
وفي الواليات المتحدة األمريكية وفي أســـــــــتراليا 
بعنوان "اإلسالم والمسلمون في الواليات المتحدة 
وأوروبا وأستراليا"، وهذا كله يتمحور حول واقع 
اإلسالم والمسلمين في الغرب، وذلك من خالل 

دراسة إعالمية ميدانية. 
_läÃ€a@ø@¥‡‹é‡‹€@ÚÓ‰ÌÜ€a@ÚÓ»uäΩa@ÔÁ@bfl

 هـــــــــذا الســـــــــؤال مطروح، فــــــــــ "المجلس 
الفرنســـــــــي للديانة اإلســـــــــالمية" الذي ُأسس عام 
2003م تحدث كثيرا حول هذا الموضوع، اآلن 
ال توجد مرجعية دينية للمســـــــــلمين في أوروبا إال 
"المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث" والذي مقره 
في إيرلندا ويرأســـــــــه الشيخ "يوسف القرضاوي"، 
ولكن لألســـــــــف الشديد ليس له صدى ُيذكر، إذ 
يحاول مســـــــــجد باريس أن يكـــــــــون مرجعا دينيا، 
لكن ما أراه في مســـــــــجد باريس ال يرقى ليصبح 
مرجعية دينية، علـــــــــى الرغم من أنه أقدم وأكبر 
مسجد في فرنسا، إذ كان بإمكانه أن يتحول إلى 
مرجعيـــــــــة دينية، ربما يعود األمر إلى عدم توفره 
على إطارات كفـــــــــأة، إضافة إلى نقص الكوادر 
المتمكنة من اللغتين العربية والفرنســـــــــية وأيضا 

تكون مثقفة في الشريعة والفقه اإلسالمي.
@ÒÖbÓ”@fiÏy@ aäñ€aB@ZÊaÏ��‰»i@lbn◊@böÌc@·ÿ€
@‚˝çg@Ÿ€Ï‘i@?»m@aábfl@LBbé„äœ@ø@‚˝��ç�a

_ÜÌÜu@ÔiÎâÎc
 نعـــــــــم كتبت أيضا كتاب "الصراع حول 
قيادة اإلســـــــــالم في فرنســـــــــا "، وهو الكتاب الذي 
كان له صدى كبير، اليوم يوجد صراع حول من 
يقود اإلســـــــــالم في فرنسا، صراع بين الجزائريين 
وٕاخواننا في المغرب حول قيادة مسجد باريس، 
إخواننا في المغرب يعتبرون أنفسهم هم من قاموا 
بتأســـــــــيس وفتح هذا المسجد، في حين من تولى 
فتحه هو سي قدور بن غبريط رحمه اهللا عاش 
في المغرب إذ كان مدير التشـــــــــريفات والترجمة 
بالقصر الملكي عند موالي يوسف لكنه جزائري 

األصل.
@ø @Ú��Ìäˆaå¶a @Ú��Ó€b¶a @…��”aÎ @Â��« @b��‰qÜy

_bé„äœ
 بذلـــــــــت الجزائـــــــــر جهودا معتبـــــــــرة، إذ 
أرســـــــــلت حوالي 150 إمامـــــــــا، وتدفع مصاريف 
على مسجد باريس، كما أسست ثانوية بفرنسا، 
وهنـــــــــا تعتبر الجزائـــــــــر أول بلـــــــــد مغاربي يملك 
ثانوية في قلب باريس. لكننا نتأســـــــــف كثيرا من 
الدول العربية واإلســـــــــالمية التـــــــــي لديها جاليات 
في أوروبا وهي شـــــــــبه متخلية عنها، مثال نحن 
البلـــــــــد المغاربي الوحيد الذي ليس لديه فرع بنك 
جزائري في باريس، فـــــــــي حين المغرب وتونس 
لديهـــــــــم، تصوري أن الجزائريين يضعون أموالهم 
فـــــــــي بنوك مغاربية، لمـــــــــاذا ال نملك فرعا للبنك 
الجزائري في فرنسا رغم أن لدينا 15 ألف تاجر 
جزائري في فرنســـــــــا يتجـــــــــاوز رأس مالهم مليار 
سنتيم، وثالث ماليين جزائري و25 ألف طالب 
جامعـــــــــي، و10 آالف طبيب، كما أن المغرب 
لهم معهد ُيكّون األئمة مقره الرباط ليرسلهم إلى 

فرنسا وحتى إلى إفريقيا.
@fiaÏ��ycÎ @‚˝��ç�a @fib��y @Â��« @ábn��çc @b��‰qÜy

_läÃ€a@ø@¥‡‹éΩa
 في أواخر السبعينيات والثمانينيات وقع 

ما يســـــــــمى باليقظة اإلســـــــــالمية في أوروبا وفي 
فرنســـــــــا خصوصا، حيث ازداد فتح المســـــــــاجد، 
وأصبحت فرنســـــــــا تلقب ببلد األلف مسجد، وأنا 
شخصيا قد اشتغلت في مسجد باريس مدة خمس 
سنوات وكل أسبوع  تقريبا في يوم السبت واألحد 
يتوافد عشـــــــــرات الفرنسيين إلى المسجد العتناق 
الديانة اإلســـــــــالمية، فرغم ما يروج عنه اإلعالم 
الغربي ضد اإلســـــــــالم والمســـــــــلمين إال أن  أحد 
المسئولين في االعتناق قال: "كلما اشتد العداء 
ضد اإلسالم كلما زاد إقبال األوروبيين العتناقه"، 
وبالتالي نالحظ نشـــــــــر اإلسالم في أوروبا وفي 
فرنســـــــــا خصوصا رغم ما يثار حوله، كما يتزايد 
أيضا اإلقبال على الكتب الدينية خاصة ترجمة 
القرآن الكريم وكتب الســـــــــيرة النبوية، وبالمناسبة 
في السنوات األخيرة يوجد تطور بشكل كبير في 
نشر الكتاب اإلســـــــــالمي في فرنسا وفي أوروبا 
عموما، إذ ترجم الموطأ والسيرة النبوية وصحيح 
البخـــــــــاري وغيرها من الكتـــــــــب الدينية إلى اللغة 
الفرنســـــــــية، إضافة إلى الزيادة في عدد المساجد 
والمدارس اإلســـــــــالمية كما يعتنق سنويا حوالي 
3000 شـــــــــخص الديانة اإلسالمية، كما نشهد 
إقبـــــــــاال على اإلســـــــــالم من قبل الفئـــــــــة المتعلمة 
والمثقفة مـــــــــن أطباء ومهندســـــــــين، إضافة إلى 
العنصر النســـــــــائي الذي يدخل إلى اإلسالم من 
أجل الزواج بالمسلمين، وبالتالي يمكننا أن نقول 
أن اإلســـــــــالم بخير رغم العداء من طرف اليمين 
المتطـــــــــرف، وحتى من قبل بعـــــــــض الحكومات 
األوروبية ما دام هناك زيادة في عدد المســـــــــاجد 
إضافة إلى مشـــــــــاريع أخرى مدونة على الورق 
حـــــــــول افتتاح مراكز إســـــــــالمية ومدارس قرآنية، 
حتى أن الفرنسيين اليوم يخشون من أن تصبح 
فرنسا دولة إســـــــــالمية والكثير منهم يرون بأنهم 
مهددون بهويتهم وبثقافتهم الدينية، خاصة وأن 
النمو الديموغرافي عند المسلمين في نمو متزايد 
مقارنـــــــــة مع الفرنســـــــــيين، وبالتالي إذا تضاعف 
عددهـــــــــم تضاعف عـــــــــدد المســـــــــاجد والمدارس 
القرآنية في أوروبا، وهذا يهدد المجتمع الفرنسي 

في هويته. 
_¥‡‹éΩaÎ@‚˝ç�€@läÃ€a@Òäƒ„@Â«@aábfl

 الحقيقة أن بعض األحداث التي وقعت 

في أوروبا بصفة عامة وفي فرنسا بصفة خاصة 
أثرت كثيرا على واقع اإلسالم والمسلمين وخاصة 
عندما يكون مرتكبوها مسلمون، ولألسف هؤالء 
ال يفهمون اإلســـــــــالم لكنهم محســـــــــوبين عليه، 
وبالتالـــــــــي تصريحات ماكرون وغيره في البلدان 
األوروبية عدائية على اإلسالم والمسلمين، ولكن 
رغم كل هذا أنا متفائل باإلسالم والمسلمين في 

الغرب.
@ø@ÚÓfl˝��ç�aÎ@ÚÓiä»€a@Ú��œb‘r€a@…��”aÎ@ÏÁ@b��fl
@øÎ @b��é„äœ @ø@ÚÓfl˝��ç�a @Ú��Ó€b¶a @¬b��çÎc

_Úflb«@Ú–ñi@biÎâÎc
 نالحـــــــــظ تطورا كبيـــــــــرا حول ما يخص 
قضية الثقافة العربية اإلسالمية وٕاذا كان الرئيس 
الفرنســـــــــي يضايق في تعليـــــــــم اللغة العربية لكن 
تقريبا كل مسجد في فرنسا يدّرس اللغة العربية 
كمســـــــــجد باريس، إضافة إلى المعهد األوروبي 
للعلوم االجتماعية الذي يـــــــــدرس اللغة العربية، 
وبالتالي أوروبا كلها يوجد فيها مساجد ومدارس 
إسالمية، كما تم تأســـــــــيس أول ثانوية إسالمية 

في "ليل".
@ø@äˆaå¶a@lbj��í€aB@ZfiÏy@äÅe@—€˚fl@·ÿ€
@b‰qÜy@BÚ��Óœb‘r€a@ÚÌÏ:a@Â��«@szj€aÎ@ä��vËΩa

_È‰«
 هناك جيـــــــــل جديد ولد في أوروبا يريد 
اســـــــــترجاع هويته، وقد كتبـــــــــت عنه هذا الكتاب 
بعنوان "الشـــــــــباب الجزائري في المهجر والبحث 
عـــــــــن الهوية الثقافية". ففي عام 1983م ُنظمت 
في فرنســـــــــا مســـــــــيرة لم يســـــــــبق لها في التاريخ، 
سميت بـ "مسيرة العصر" قام بها شباب أغلبهم 
كانوا من شـــــــــباب الجزائر، وقد استقبلهم الرئيس 
الفرنسي وطالبوا من الحكومة هويتهم وأصالتهم 
رغم اعترافهم بجنســـــــــيتهم الفرنسية، وقد اندهش 
الفرنســـــــــيون من تفكير هؤالء الشـــــــــباب الفرنسي 
الذي يبحث عن هويتـــــــــه وديانته، واغتنمت أنا 
الفرصـــــــــة وجمعـــــــــت المعلومـــــــــات وكتبت كتاب 
"الشـــــــــباب الجزائري في المهجـــــــــر والبحث عن 
الهوية الثقافية"، وهـــــــــذا الموضوع ال يزال قائما 
إلى يومنا هذا، وقد أســـــــــس هؤالء الشباب عدة 

جمعيات.
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BÊbÌåi@Ü»çB@bé„ä–i@·Ó‘Ωa@Ô–zñ€a@kmbÿ€a@âÎb �§@Bäˆbñj€aB
@ä�����v��Ë‡�€a@Ô���œ@Â����Ó��‡�‹é‡�€aÎ@‚˝���ç�a@b���Ìb��ö‘i@·���nÁa@@ä���ˆaå��u@Ô���–��zï@fiÎc

bËz��€bñfl@ÊÏ����flÜ±@Ú���‡ˆc@Â«@szjm@bé„äœ@BÔé„ä–€a@‚˝����ç�aB@M@
èÌâbi@k‹”@ø@Ú����ÌÏ„bq@Ÿ‹���π@ÔiâbÃfl@Ü‹i@fiÎc@ä����ˆaå¶a@M@



13 فيفري 1960، ارتكبت فرنســـــــــا أكبر 
جريمة ضد اإلنسانية: تفجيرات نووية في 
منطقة رقان-أدرار، تمت عملية التفجير 
تحت اسم «اليربوع األزرق» وأعطى إشارة 
التفجير ديغول في خطاب بث في نشـــــــــرة 
األخبار المتلفزة على الساعة الثامنة من 
نفس اليوم، آثارها على الساكنة والطبيعة 
والحيـــــــــوان الزالت إلى اليوم، بل تمتد إلى 
مئات السنين، وأخرى بمنطقة «إن أكار» 
بالهقار- تمنراســـــــــت وهي األخطر حسب 

الخبراء.
المســـــــــتعمر الفرنســـــــــي البغيض استعمل 
الجزائريين واألرواح البشرية فئران تجارب 
بغية إظهار عظمته للعالم، كذبت فرنسا 
الديغولية صاحبة الشـــــــــعار الزائف حرية، 
-Liberté, éga:مساواة، أخوة(بالفرنسية

.(lité, fraternité
ندعو من بيده زمـــــــــام األمور توثيق هذه 
الجرائم وكشفها فى المحافل الدولية، وأن 
تدرج في مقررات الدراســـــــــة لوزارة التربية 
والتعليـــــــــم العالي حتى يعرف جيل الخلف 
ما عانى جيل الســـــــــلف مـــــــــن جرائم دعاة 

حقوق اإلنسان والحريات بزعمهم.
وبهذه المناســـــــــبة األليمة تســـــــــير جمعية 
العلماء المســـــــــلمين الجزائريين قافلة هامة 
لتجهيز مستشـــــــــفى مدينـــــــــة رقان بمعدات 
ومســـــــــتلزمات طبية وذلك يوم 10 فيفري 
إحياء للذكرى ومواساة إلخواننا أهل رقان 

وحتى ال ننسى ما فعلت فرنسا!!
قال اهللا تعالى: {َال َيْرُقُبوَن ِفى ُمْؤِمٍن ِإال� 

ًة وَُأْولَِٰٓئَك ُهُم ٱْلُمْعَتُدوَن}. وََال ِذمَّ

J@’Ìãâ@ÂÌÜ€a@âÏ��„@@ÉÓí€a

Òä�����üb���Å@@Î@@@—����”Ïfl

@bÁâbqeÎ@Ú‡Ó€c@Ùä◊á
Ûé‰m@¸@Ú����‡ÓÅÎ

‚2021@ä–Óœ@20@M@14@@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@kuâ@08@M@@02@ZÜ��y˛a العدد:
1051âaÏ���y



@ø@Ôfl˝��ç�aÎ@Ôiä»€a@‚˝��«�a@…��”aÎ@Ï��Á@bfl
_ävËΩa

 المســـــــــلمون في فرنســـــــــا لم يتمكنوا بعد 
من تأســـــــــيس منابر إعالمية ألن األمر يحتاج 
إلى إمكانيات مادية، هنـــــــــاك بعض اإلذاعات 
المحليـــــــــة، تتحدث باللغة العربيـــــــــة، ولكن يبقى 
اإلعالم العربي واإلســـــــــالمي في الغرب ضعيفا 
ال يرقى إلى المستوى المطلوب، والدول العربية 
واإلســـــــــالمية ال تدعـــــــــم الجالية فـــــــــي المهجر. 
ومع ذلك ثمة بعـــــــــض المجهودات كتخصيص 
أحاديث دينية فـــــــــي اإلذاعات المحلية وٕاصدار 
كتب ونشريات، وبالتالي الجالية اإلسالمية في 
فرنسا ال تملك إعالما بأتم المعنى فقط محطات 
جهوية تذيع أحيانا دراسات إسالمية. وقد كانت 
جريدة واحدة بعنـــــــــوان «بريد األطلس» تصدر 
باللغة الفرنسية موجهة للجالية اإلسالمية وتهتم 

بشؤونها.
@Èflb‡nÁa@ÙÜ��flÎ@?üÏ€a@‚˝«�a@ø@Ÿ��Ìcâ@bfl

_ÚÌäˆaå¶a@ÚÓ€b¶bi
هذا مشكل كبير وتحدثت عنه مرارا، أنا 
تقريبا الصحفي الوحيد المهتم بالجالية الجزائرية 
واإلســـــــــالمية في فرنســـــــــا وفي أوروبـــــــــا عموما، 
لألســـــــــف ال يوجد اهتمام فـــــــــي الجزائر بالجالية 
في المهجر إال في المناســـــــــبات مثال في ذكرى 
الهجرة 17 أكتوبر، وبالمناسبة كتابي حول 17 
أكتوبر هو الكتـــــــــاب الوحيد الذي تناول أحداث 
مظاهـــــــــرات 17 أكتوبر، وبالتالي هناك تقصير 
كبيـــــــــر من قبل اإلعـــــــــالم الجزائري في اهتمامه 

بالجالية الجزائرية في المهجر. 

@‚˝��ç�a@fiÏy@ÊÏÓiäÃ€a@Íä��í‰Ì@bfl@Â«@b‰qÜy
_¥‡‹éΩaÎ

 الغربيون مهتمون باإلسالم. في فرنسا 
حوالي ثالثة أو أربعة شخصيات أصدرت كتبا 
حول اإلســـــــــالم، إضافة إلى بعض المستشرقين 
الفرنســـــــــيين الذين كتبوا عن اإلسالم ببعد ثقافي 
وبوجهة نظر إسالمية، كما كتب صادق سالم 

خمسة كتب حول اإلسالم في فرنسا.
@CÔé„ä–€a@‚˝��ç�aD@|‹�ñfl@b‘ib��ç@Ô€@o‹”

_Èi@Üñ‘m@aábfl
 ألفـــــــــت كتابـــــــــا بعنوان «صـــــــــراع حول 
قيادة اإلســـــــــالم في فرنسا»، حيث أن الحكومة 
الفرنسية تريد أن يدار اإلسالم من قبل مسلمين 
يحملون الجنسية الفرنسية ويؤمنون بالعلمانية، 
ولـــــــــن تقبل أن ُيمّول اإلســـــــــالم مـــــــــن قبل الدول 
العربيـــــــــة واإلســـــــــالمية، كما تطالـــــــــب الحكومة 
الفرنسية بتكوين األئمة في فرنسا ويتعلمون في 
المؤسسات الفرنسية، أي فرنسا تبحث عن أئمة 
يخدمون مصالحها، وبالتالي هذا هو اإلســـــــــالم 
الفرنسي، ونحن عهدنا سابقا أن البلدان العربية 
هي من تكّون األئمة وهي من ترسلهم وتمولهم، 
والجدير بالذكر هو أن هناك 150 إماما جزائريا 

في فرنسا.

@Âfl@Ôfl˝��ç�aÎ@Ô��iä»€a@%b��»€a@—��”Ïfl@b��flÎ
_aàÁ

 اتخذ العالم العربي واإلســـــــــالمي موقفا 
ســـــــــلبيا، لم أسمع أي تصريح منهم، والفرنسيون 
يتخذون القرارات وكلها ليست لصالح المسلمين، 
تبقـــــــــى البلدان العربية واإلســـــــــالمية مقصرة في 
خدمة اإلســـــــــالم في أوروبا، الجزائر لم تقصر 
من الناحية المادية، لكن يبقى الخلل مادام أنها 
ال ُتكّون أئمتها تكوينا جيدا وال تختار العناصر 
القـــــــــادرة والكفـــــــــأة، ويمكن أن نقـــــــــول أنه مؤخرا 

تداركت هذا النقص.
@_èÌâbi@Üvéfl@paâbüg@ÂÌÏÿm@ÙÜfl@Â«@b‰qÜy

_Ÿniä£@Â«@b‰qÜy
 اشتغلت في مسجد باريس مدة خمس 
ســـــــــنوات، حيـــــــــث أن الجزائر هي مـــــــــن تتولى 
أمور مسجد باريس المادية واإلدارية، وبالتالي 
دون إنكار المجهـــــــــودات الجزائرية التي تقدمها 
للمسجد، فرغم االنفاق الكبير عليه إضافة إلى 
ما تقدمه الهيئـــــــــات والجمعيات من تبرعات إال 
أن مسجد باريس لم يقم بالدور كما ينبغي، كان 
باإلمكان أن يلعب دورا بارزا في باريس باعتباره 

أقدم مسجد في فرنسا.
@ÊÏ‡‹éΩaÎ@ÚÓfl˝ç�a@ÚÓ€b¶a@Ü‡n»m@aábfl@Û‹«

_‚˝ç�a@·ËœÎ@Úœä»fl@ø@läÃ€a@ø
 معرفـــــــــة اإلســـــــــالم وتعريفه في الغرب 
يكون مـــــــــن خالل الكتب المترجمـــــــــة إلى اللغة 
الفرنسية واللغات األوروبية، وهذه الكتب تعرف 
إقبـــــــــاال كبيـــــــــرا، كترجمة القرآن الكريم والســـــــــيرة 
النبوية الشـــــــــريفة، صحيح البخـــــــــاري وصحيح 
مســـــــــلم، فالمكتبات اإلسالمية متوفرة في باريس 
حيث توجد حوالي 15 مكتبة تبيع الكتب العربية 
اإلســـــــــالمية منهـــــــــا مكتبة أمام جامـــــــــع باريس، 
ولألســـــــــف كنا نتمنى على الجزائريين أن يقوموا 

بالترجمة باعتبارهم األكفأ في هذا الميدان.
@paäÁbƒfl@fiÏy@ÊaÏ‰»i@böÌc@—€˚fl@Ÿ€@ábn��çc

_È‰« @b‰qÜy @äiÏn◊c @17
 اليـــــــــوم في الجزائـــــــــر كثر الحديث عن 
استعادة األرشـــــــــيف من فرنسا، لكن هل جمعنا 

وترجمنا ووزعنا ما كتبه الفرنسيون حول تاريخ 
الجزائر، إذ كتب الفرنسيون الكثير من المؤلفات 
ذات قيمـــــــــة ومؤيـــــــــدة للثـــــــــورة التحريرية، فحول 
مظاهرات 17 أكتوبر كتب الفرنسيون كتبا كثيرة 

وجديرة بالترجمة لما فيها من معلومات تاريخية 
دقيقة، وأنـــــــــا في بحثي اعتمدت كثيرا على هذه 
المصـــــــــادر، كما كتب أيضـــــــــا محمد غفير عن 

أحداث 17 أكتوبر باللغة الفرنسية.
@ÖÏ€Ïfl@ÈÓœ@›ÁÎ@ÚÓ‹j‘n��éΩa@·ÿ»Ìâbífl@ÔÁ@bfl

_Ÿnjnÿfl@µg@“böÌ@b∂â@ÜÌÜu
 أنا حاليا أعد مؤلفا بعنوان «المنسيون 
في ثـــــــــورة 1954» وهم الجالية الجزائرية الذين 
شـــــــــاركوا في مظاهرات 17 أكتوبر، والتي سقط 
فيها 300 شـــــــــهيد وحوالـــــــــي 400 فقيد، وذلك 
باعتراف الفرنســـــــــيين، ولألسف ال يوجد كتاب 
واحـــــــــد يتحدث عنهـــــــــم، نتذكرهم فقـــــــــط في يوم 
الذكرى 17 أكتوبر. فمن أجل تجريم فرنسا البد 
أن نكتب وباللغات العديدة وبالصور والوثائق، 
وأذكر هنا أن الفرنسيين أنفسهم في سان ميشال 
وضعوا لوحة تذكارية من طرف رئيس البلدية، 
ُكتب عليها: «هنا كانت الشرطة الفرنسة ترمي 
بالجزائرييـــــــــن في نهر الســـــــــين»، كما توجد في 
فرنســـــــــا ساحات باســـــــــم: موريس أودان، األمير 
عبد القادر، وقد وضعوا مؤخرا في باريس لوحة 
تذكارية باســـــــــم يهودي خدم الثورة التحريرية وقد 
ُقتل من طرف االســـــــــتعمار الفرنسي وهو هنري 

كولایر «1914م/ 1978-م».
@¥‡‹��éΩa @ıb��‡‹»€a @Ú��Ó»∫ @‚Ü��• @—��Ó◊
@‚˝”c@Üyc@⁄âb��jn«bi@b��é„äœ@ø@¥Ìäˆaå¶a

_b:by@Êbé€@äˆbñj€a@ÒÜÌäu
 قمت ســـــــــابقا بتنظيـــــــــم حفلة تزامنا مع 
يوم العلـــــــــم الموافق لـ 16 أفريل، وذلك بالمركز 
الثقافي اإلسالمي الجزائري بباريس، وبحضور 
شـــــــــخصية فرنســـــــــية قامت بمذكرة حول جمعية 
العلماء المســـــــــلمين الجزائرييـــــــــن، كما اهتممت 
بكل ما له صلـــــــــة بالجزائر وباإلســـــــــالم، ونقل 
كل األحداث ونشـــــــــرها في جريدة البصائر، ولو 

توفرت لدي الظروف  لقدمت أكثر.

@¥‡‹éΩaÎ@‚˝ç�bi@är◊c@‚b‡nÁ˝€@ŸnÌ˙â@ÔÁ@bfl
_bÓfl˝«g@läÃ€a@ø

 البد من سياسة جديدة وطرح آخر على 
ضوء المســـــــــتجدات، كما البـــــــــد على الجامعة من 
تكوين كوادر صحفية متخصصة، وعلى الصحفي 

أن يتخصص حسب ميوالته ومجال اهتمامه. 
_ÚÌäˆaå¶a@Cäˆbñj€aD@ÒÜÌä¶@ÚÓflbnÅ@Ú‡‹◊

 ما أتمناه هو أن 
نركز أكثر ونهتم بشـــــــــكل 
أكبر بالجالية اإلســـــــــالمية 
في الغرب وخاصة الجالية 
الجزائرية التي تشكل نسبة 
كبيـــــــــرة إذ البد من تكوين 
األئمـــــــــة والمرشـــــــــدين من 
حيـــــــــث اللغـــــــــات األجنبية 
الفرنســـــــــية،  اللغة  خاصة 
وأكيـــــــــد إذا توفرت الرغبة 
بمســـــــــتحيل،  ليس  فهـــــــــذا 

يمكننا أن نكـــــــــّون أئمتنا تكوينا جيدا وبالتالي نقدم 
صورة مميزة عن اإلســـــــــالم والمسلمين في أوروبا، 
وقبل االنتهاء من هذا الحديث مع جريدة البصائر 
أريـــــــــد أن أوضح أكثر أن ما ورد في هذا الحديث 
ما هو إال مجرد غيض من فيض وقليل من كثير، 
ولمـــــــــن أراد المزيد يمكنه االطـــــــــالع وقراءة كتبي: 
«اإلســـــــــالم والمســـــــــلمون في الغرب»، «الصراع 
حول قيادة اإلسالم في فرنسا»، «معركة الحجاب 
اإلسالمي في فرنســـــــــا»، «ملف «اإلسالموفوبيا» 
وكتب أخرى، إلى جانب مقاالت عديدة في جريدة 

«البصائر» لمدة أكثر من عشر سنوات. 
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لمن  األسرة،  وبناء  الزواج  من  الغاية 
رزقه اهللا أوالدا، هو: تربية الذرية الطيبة 
ورعاية تنشئتها الستمرار النسل البشري 
الطيب على هذه األرض لتقوم العبودية 
هللا سبحانه، باألجيال الصالحة، ولتعمر 
والصالحات،  بالصالحين  األرض 
بسالم  الدنيا  امتحان  الناس  ويجتاز 
في  األبدية  السعيدة  بالحياة  ويفوزون 
الدار اآلخرة في الجنة. هذه هي الغاية 
من بناء األسرة، هذه هي الغاية من لقاء 
رجل ذي رجولة حقا، وامرأة ذي مروءة 
حقا، يلتقيان بموجب نية خالصة، وعقد 
شرعي كامل، ورضا كل األطراف، ليتم 
التعاون التكاملي بين الزوجين على البر 

والتقوى، وزواج التقوى ذلك خير.  
وأقدس مشروع في حياة الزوجين تربية 
اهللا  رزقهما  لمن  بالنسبة  صالح،  ولد 
﴿ خير.  كل  وفي  أنثى  أو  ذكرا  ولدا 
َما  َيْخُلُق  وَاْألَْرِض  َماوَاِت  السَّ ُمْلُك  ِللَِّه 
ِلَمْن  َوَيَهُب  ِإَناًثا  َيَشاُء  ِلَمْن  َيَهُب  َيَشاُء 
َناًثا  وَا� ُذْكرَاًنا  ُيَزوُِّجُهْم  َأْو  الذُُّكوَر.  َيَشاُء 
َوَيْجَعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم َقِديٌر﴾ 
اهللا  يعطه  لم  فمن  (الشورى:49،50) 
األرض  في  الخير  يزرع  وراح  الذرية 
اهللا  بقدر  ورضي  اإلنسان،  بني  لكل 
تعالى، كان كل األوالد أوالده في التربية 
ينجبا  لم  زوجين  من  فكم  واإلصالح، 
ولم يتركا ولدا من صلبهما يدعو لهما 
كلها  األجيال  تركا  ولكنهما  بالرحمة، 
تدعو لهما بالرحمة، فليتذكر العقيم هذا، 
وليرض بما  حكم اهللا وقضى سبحانه 

وتعالى.
 ولكن كالمنا في هذا المقال على من 
أو  نسيانا،  يهملهم  أوالدا وقد  اهللا  رزقه 
التي  الزوجة  فتجد  تخطيط،  سوء  عن 
الوظائف  في  غارقة  األوالد  أم  هي 
العامة، تاركة أوالدها لمصيرهم، وتظن 
الدراسية  العالمة  األوالد، في  تفوق  أن 
فقط،؟ فكلما تحصل الولد على عالمة 
جيدة ظنت األم أن ولدها بخير أو بنتها، 
البنات كن متفوقات  فكم من  عشرات 
صغرهن،  في  وإلهمالهن  الدراسة،  في 
فلما  الخطأ،  إهمال  العفوي،  اإلهمال 

كبرن انحرفن وساء حالهن، وأول سوء 
البنت المهملة في صغرها من  تبدأ به 
تخالف  تكبر  عندما  أنها  األبوين،  قبل 
وَتْكِذُب  لهما،  تسمع  وال  والديها  رأي 
ُمْهَملة،  أنها  عليهما، ألنها تربت على 
َفَتْنَصِبُغ شخصيتها بالتنكر للجميع، كما 
تنكروا لها وهي صغيرة، وكانوا يريدون 
الورقية  للشهادة  العالية  النقطة  منها 
فلما  غيرها،،  على  وأمها  هي  لتتباهى 
أن  المهم  أنها  ذهنها  في  ينطبع  تكبر 
ولو  والشهرة  المال  في  متفوقة  تكون 

على حساب العبادة والشرف.
الولد الصالح، وواجب  ـ وكلما ذكرت   
اآلباء في تربية األبناء ألوم نفسي لوم 
تربية  في  قصرنا  ما  على  المحاسب 
األوالد، ولكن ما اليدرك كله اليترك جله 
ـ فقد انقلبت الموازين عند الكثير، وغاب 
المشروع  هدف  السامي،  الهدف  هذا 
المقدس: تربية الولد الصالح، قلت لمن 
ُرِزَق الولد،. صار هدف كثير، وكثير، 
المال،  جمع  واألمهات   اآلباء  من 
ورفاهية الدنيا، ولو على حساب األوالد 
أو حساب الوالدين؟؟!! أي الجري وراء 
الوسيلة لتضييع الغاية، والحول وال قوة 
إال باهللا.  وجب على الزوجة  منذ أن 
نفسها  تعتبر  أن  األول،  مولودها  تلد 
األمانة، وكذا األب،  مسؤولة عن هذه 
ثم األب، ثم األب، فيا أيها األب الذي 
يهمل الكنز الدائم، ويجري وراء السراب 
معه  العاملة  الزوجة  ويفضل  الهائم،  
المال،  جمع  على  لتعينه  إال  اللشيء 
والمعاذير عندهما هي قولهما: {الحياة 
صعبة، والمصروف كثير} والحقيقة هي: 
التنافس على حطام الدنيا، والمقارنة مع 
الذين  هم  القليل  والقليل  وفالنة،  فالن 
عليه  النبي  لنصائح  واستجابوا  فهموا 
الصالة والسالم: [اْنُظُروا ِإَلى َمْن َأْسَفَل 
َفْوَقُكْم،  ُهَو  َمْن  ِإَلى  َتْنُظُروا  وََال  ِمْنُكْم، 
َفُهَو َأْجَدُر َأْن َال َتْزَدُروا ِنْعَمَة اِهللا - َقاَل 
َعَلْيُكْم.] (مسلم.2963)  ُمَعاِوَيَة -  َأُبو 
قال ابن جرير {هذا حديث جامع ألنواع 
من  رأى  إذا  اإلنسان  ألن  الخير  من 
َل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل  ُفضِّ
ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة اهللا 
ليلحق  االزدياد  على  وحرص  تعالى، 

في  الموجود  هو  هذا  يقاربه،  أو  بذلك 
غالب الناس، وأما إذا ما نظر في أمور 
الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له 
نعمة اهللا تعالى عليه، فشكرها وتواضع 
الحياة  في  األصل  الخير}.  فيه  وفعل 
إن  التكامل،  سنة  وفق  العمل  الزوجية 
الزوج يكمل دور الزوجة، والزوجة تكمل 
دور الزوج، وٕان شئت تعبيرا قل: الزوج 
يعين الزوجة على إتمام دورها، والزوجة 
ودورهما  دوره،  إتمام  على  الزوج  تعين 
معا: حسن القيام بالعبادة، وحسن تربية 
األوالد.  تعالى  اهللا  رزقهما  إن  األوالد 
الزواج كما تعلمون أيها الشباب: ليس 
ُمْتَعًة ِجْنِسَيًة، وال ِبَناَء شركٍة اقتصادية، 
وظيفة  الزواج  سياحية،  والُصْحَبًة 
ـ وهذا  تربوية  تعبدية، ووظيفة عمرانية 
الكالم للمؤمنين والمؤمنات الذين يتبعون 
الصواب،  منهاج  ويختارون  الكتاب، 
الزواج  ـ  اللباب  أولي  حياة  ويحيون 
إلى  الزوجين  من  كل  يسكن  أن  هو 
صاحبه برباط المودة والرحمة والصبر 
في  الحياة،  غمار  لخوض  والتضحية، 
ثبات وكمال استقامة، وفي حسن تجاوب 
مع مقتضيات االختبار الذي يفرضه اهللا 
على عباده. ﴿َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْتَرُكوا 
َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم َال ُيْفَتُنوَن﴾. ما هو 
دور الزوج في األسرة: اْلِقوَاَمُة. قال اهللا 
النَِّساِء  َعَلى  َقوَّاُموَن  ﴿الرَِّجاُل  تعالى: 
َل اُهللا َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما  ِبَما َفضَّ
َأْنَفُقوا ِمْن َأْموَاِلِهْم﴾ فالرجل يعمل لطلب 
الرزق بالحالل، يتوكل على اهللا باتخاذ 
يسمع  الذي  المؤمن  وهو  األسباب. 
والسالم. الصالة  عليه  النبي  نصيحة 
َعْنُه،  اُهللا  َرِضَي  الَعوَّاِم  ْبِن  الزَُّبْيِر  َعِن 
َقاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اُهللا  َصلَّى  النَِّبيِّ  َعِن 
ِبُحْزَمِة  َفَيْأِتَي  َحْبَلُه،  َأَحُدُكْم  َيْأُخَذ  [َألَْن 
الَحَطِب َعَلى َظْهرِِه، َفَيِبيَعَها، َفَيُكفَّ اُهللا 
ِبَها َوْجَهُه َخْيٌر َلُه ِمْن َأْن َيْسَأَل النَّاَس 

َأْعَطْوُه َأْو َمَنُعوُه] (البخاري:1471)
َأَو اليجوز  فيقول:  أحدهم،  يتساءل  قد 
زوجها  وتعين  تشتغل  أن  للزوجة 
تعينه  ولكن  نعم،  والجواب:  بالعمل، 
بالوظيفة  لالشتغال  ال  بواجبه،  للقيام 
وتقلقه  وأالده،  بيته  تهمل  تجعلها  التي 
قلقا  متشنجا  ويعيش  تعينه،  مما  اكثر 

كما  وتعينه،  تشتغل  نعم،  مضطربا. 
العوام  بن  الزبير  زوجة  أسماء  كانت 
رضي اهللا عنهما، إذا غاب زوجها عن 
عن  عجز  وٕان  حاضرة،  كانت  دور، 
واجب أسري قامت به، وٕان لزم الجهاد 
التربية،  لزمها  وٕان  للجهاد،  خرجت 
لزمت البيت وقامت بالتربية، ما أجمل 
التي  المثقفة  الواعية  الذكية  الزوجة 
دراسة  متابعة  عناء  من  زوجها  تريح 
البيت،  شؤون  على  والسهر  األوالد، 
ويتفرغ هو للعمل الوظيفي خارج البيت، 
والوطن،  األمة  شؤون  في  والتفكير 
فهي التي تعينه في االتصال بالمدرسة 
والثانوية، وٕان اقتضت الحاجة فالتعامل 
ومتابعة  والمستشفى،  الوثائق،  مع 
البيت،  َهمِّ  من  فتريحه  المستجدات، 
التكامل   هو  هذا  المجتمع،  ِلَهمِّ  ليتفرغ 

بين الزوجين.   
اُهللا  َرِضَي  َبْكٍر  َأِبي  ِبْنِت  َأْسَماَء  َعْن 
َعْنُهَما، َقاَلْت: {َتَزوََّجِني الزَُّبْيُر، َوَما َلُه 
وََال  َمْمُلوٍك،  وََال  َماٍل  ِمْن  اَألْرِض  ِفي 
َفُكْنُت  َفَرِسِه،  َوَغْيَر  َناِضٍح  َغْيَر  َشْيٍء 
وََأْخِرُز  الَماَء،  وََأْسَتِقي  َفَرَسُه  َأْعِلُف 
َأْخِبُز،  ُأْحِسُن  َأُكْن  َوَلْم  وََأْعِجُن،  َغْرَبُه 
اَألْنَصاِر،  ِمَن  ِلي  َجارَاٌت  َيْخِبُز  َوَكاَن 
النََّوى  َأْنُقُل  َوُكْنُت  ِصْدٍق،  ِنْسوََة  َوُكنَّ 
َرُسوُل  َأْقَطَعُه  الَِّتي  الزَُّبْيِر  َأْرِض  ِمْن 
رَْأِسي،  َعَلى  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اُهللا  َصلَّى  اِهللا 
َوِهَي ِمنِّي َعَلى ُثُلَثْي َفْرَسٍخ، َفِجْئُت َيْوًما 
اِهللا  َرُسوَل  َفَلِقيُت  رَْأِسي،  َعَلى  وَالنََّوى 
ِمَن  َنَفٌر  َوَمَعُه  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اُهللا  َصلَّى 
«ِإْخِإْخ»  َقاَل:  ُثمَّ  َفَدَعاِني  اَألْنَصاِر، 
ِلَيْحِمَلِني َخْلَفُه، َفاْسَتْحَيْيُت َأْن َأِسيَر َمَع 
َوَكاَن  َوَغْيرََتُه  الزَُّبْيَر  َوَذَكْرُت  الرَِّجاِل، 
َأْغَيَر النَّاِس، َفَعَرَف َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا 
َفَمَضى،  اْسَتْحَيْيُت  َقِد  َأنِّي  َوَسلََّم  َعَلْيِه 
اِهللا  َرُسوُل  َلِقَيِني  َفُقْلُت:  الزَُّبْيَر  َفِجْئُت 
رَْأِسي  َوَعَلى  َوَسلََّم،  َعَلْيِه  اُهللا  َصلَّى 
َفَأَناَخ  َأْصَحاِبِه،  ِمْن  َنَفٌر  َوَمَعُه  النََّوى، 
ِألَْرَكَب، َفاْسَتْحَيْيُت ِمْنُه َوَعرَْفُت َغْيرََتَك، 
َفَقاَل: وَاِهللا َلَحْمُلِك النََّوى َكاَن َأَشدَّ َعَليَّ 
ِمْن ُرُكوِبِك َمَعُه، َقاَلْت: َحتَّى َأْرَسَل ِإَليَّ 
َأُبو َبْكٍر َبْعَد َذِلَك ِبَخاِدٍم َتْكِفيِني ِسَياَسَة 
الَفَرِس، َفَكَأنََّما َأْعَتَقِني} (البخاري. كتاب 

النكاح. باب الغيرة. 5224)
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قال السائل: (م. ن). كنت جالسا في حديقة عامة 
نتبادل  عائلية  جلسة  في  وأمي  وابني  زوجتي  مع 
الحديث، وفجأة وقفت أمامنا امرأة مع رجلين، قالت: 
إنهما أخواها، وهي تقول لهما بصوت مرتفع: هذا 
وأوالدي،  وتركني  علي،  وتزوج  خدعني  الذي  هو 
وراحت َتدَِّعي أنها زوجتي، وأنني أهملتها وأوالدها، 
وبعد ِعراك كالمي وشجار وبهدلة مع الناس، وقد 
انزعاج  ومع  عليها،  أغمي  حتى  بأمي  القلق  بلغ 
زوجتي وابني، وبكاء وصراخ، بعدها جاء رجل من 
قال  المخفية!!!  الكاميرا  أنظر   يقول:  ورائي وهو 
المخفية،  الكاميرا  لعنة اهللا على  له  فقلت  السائل: 
الكاميرا المخفية  إنها لعبة  فقال له الرجل: التقلق 
فقط لنمزح.!! قال السائل: هل هذا العمل الذي قد 
حوادث  أو  جسدية،  أو  نفسية  أمراض  إلى  يؤدي 

وخيمة، هل هذا يجوز أدبيا وأخالقيا وشرعيا؟؟  

***الجواب***
العالمين،  الحمد هللا رب  الرحيم،  الرحمن  اهللا  بسم 

والصالة والسالم على خاتم النبيين.
ِلُيْدِخَل خوفا ورعبا  أوال: كل فعل يقوم به المؤمن 
على أخيه المؤمن اليجوز، يحرم على المؤمن أن 
يؤذي مؤمنا، والموقف الذي مارسه أصحاب العدسة 
السؤال، اليجوز، ألنه  مما  المخفية مع صاحب 
يتأذى به المؤمن، فهو عمل غير أدبي، ومخالف 
لألحكام الشرعية. قال اهللا تعالى: ﴿وَالَِّذيَن ُيْؤُذوَن 

اْحَتَمُلوا  َفَقِد  اْكَتَسُبوا  َما  ِبَغْيِر  وَاْلُمْؤِمناِت  اْلُمْؤِمِنيَن 
ْثمًا ُمِبينًا﴾ (األحزاب:58) ُبْهتانًا وَا�

وفي الحديث. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
عليه وسلم،  اهللا  اهللا صلى  حدثنا أصحاب رسول 
أنهم كانوا يسيرون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم، في مسير، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم 
فزع،  الرجل  استيقظ  فلما  فأخذها،  معه  نبل  إلى 
فضحك القوم، فقال: [ما يضحككم؟] فقالوا: ال، إال 
أنا أخذنا نبل هذا ففزع، فقال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم:[َال َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن ُيَروَِّع ُمْسِلًما] (مسند 
أحمد.23064. وأبوداود:5004) فهذا نهي صريح 
من النبي صلى اهللا عليه وسلم،[َال َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن 
لَيضَحك  المزاح  سبيل  على  ولوكان  ُمْسِلًما]  ُيَروَِّع 

وُيضِحك. واهللا تعالى أعلم.
للترويح،   دعابة  كلمة  أو  المزح،  أراد  من  ثانيا: 
فليقصد في مزحه الوصول إلى ما يفيد، كمعلومة 
عليمة، أو لغوية، أو تاريخية، واليجوز له الكذب 
ولو كان مازحا، وال يقول أو يفعل ما يؤذي. وكان 
وال  الصحابة  يداعب  وسلم  عليه  اهللا  النبي صلى 
يقول إال حقا، ومن ذلك.عن أنس، أن رجال أتى 
النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال: يا رسول اهللا، 
النبي صلى  قال  ـ   أعطني مركوبا  أي  ـ  احملني 
اهللا عليه وسلم: [ِإنَّا َحاِمُلوَك َعَلى َوَلِد َناَقٍة] قال: 
وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي صلى اهللا عليه 
وسلم:[َوَهْل َتِلُد اْإلِِبَل ِإالَّ النُّوُق] (أبو داود:4998) 
وفي هذه الدعابة تعليم الرجل كيف يتدبر الخطاب، 

ويفقه مدلول الكالم. والُيتََّخُذ المزاح لذاته إلضحاك 
الناس، إنما يأتي نادرا في معرض تربيات وِحَكم. 

واهللا تعالى أعلم.
ثالثا: اليجوز الكذب إلضحاك الناس على حساب 
إحراج غيرهم، ولو كان مزحا. ففي الحديث. َعْن 
َعَلْيِه  اُهللا  َصلَّى  اِهللا  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُأَماَمَة،  َأِبي 
َتَرَك  ِلَمْن  اْلَجنَِّة  رََبِض  ِفي  ِبَبْيٍت  زَِعيُم  َوَسلََّم:[َأَنا 
ْن َكاَن ُمِحق�ا، َوِبَبْيٍت ِفي َوَسِط اْلَجنَِّة ِلَمْن  اْلِمرَاَء وَا�
ْن َكاَن َماِزًحا َوِبَبْيٍت ِفي َأْعَلى اْلَجنَِّة  َتَرَك اْلَكِذَب وَا�
تعالى  واهللا  داود:4800)  (أبو  ُخُلَقُه]  َن  َحسَّ ِلَمْن 

أعلم.
رابعا: اليجوز اتخاذ مجالس خاصة للضحك، أي 
َأِبي  َعْن  الحديث.  ففي  الضحك.  لكثرة  مقصودة 
ُهرَْيرََة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ِحِك ُتِميُت اْلَقْلَب]  ِحَك، َفِإنَّ َكْثرََة الضَّ [َال ُتْكِثُروا الضَّ
وفي  والترمذي:2305)   ،4193 ماجة:  (ابن 
الموطأ، قال الراوي: وَحدََّثِني َماِلٌك َأنَُّه َبَلَغُه « َأنَّ 
ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َكاَن َيُقوُل: [َال ُتْكِثُروا اْلَكَالَم ِبَغْيِر 
ِذْكِر اِهللا َفَتْقُسَو ُقُلوُبُكْم، َفِإنَّ اْلَقْلَب اْلَقاِسَي َبِعيٌد ِمَن 
اِهللا، َوَلِكْن َال َتْعَلُموَن، وََال َتْنُظُروا ِفي ُذُنوِب النَّاِس 
َعِبيٌد،  َكَأنَُّكْم  ُذُنوِبُكْم  ِفي  وَاْنُظُروا  َأْرَباٌب،  َكَأنَُّكْم 
َفِإنََّما النَّاُس ُمْبَتًلى، َوُمَعاًفى، َفاْرَحُموا َأْهَل اْلَبَالِء، 
اْلَعاِفَيِة] (الموطأ. كتاب الكالم.  وَاْحَمُدوا اَهللا َعَلى 
باب ما يكره من الكالم بغير ذكر اهللا. ص: 698. 
ف: 1806 رواية يحي بن يحي الليثي) واهللا تعالى 

أعلم.

ÚÓ«äí€a@‚bÿyˇ€@Ú–€b´Î@LÚÓiÖc@7À@ÚÓ–ÇΩa@ÚçÜ»€a@Új»€@Z ÏôÏΩa



L1442@kuâ@08@M@@02@ZÜ��y˛a
‚2021@ä–Óœ@20@M@14@@Z�€@’œaÏ‡�€a

العدد:
1051

15

يقول اهللا تعالى في كتابه الكريم: {ِإنَّا َأنزَْلَناُه 
ُقرْآًنا َعَرِبي�ا لََّعلَُّكْم َتْعِقُلوَن}.

جـــــــــاء في كتـــــــــاب مختصر تفســـــــــير ابن كثير 
للصابوني في تفسير اآلية السابقة: ({ِإنَّا َأنزَْلَناُه 
ُقرْآًنا َعرَِبي�ـــــــــا لََّعلَُّكْم َتْعِقلُـــــــــوَن}، وذلك ألّن لغة 
العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، وأكثرها 
تأديـــــــــة للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل 
أشرف الكتب، بأشـــــــــرف اللغات، على أشرف 
الرسل، بسفارة أشرف المالئكة، وكان ذلك في 
أشرف بقاع األرض، وابتدئ إنزاله في أشرف 
شهور الســـــــــنة وهو «رمضان» فكمل من كّل 

الوجوه).
ِإّن للغـــــــــة العربية مكانة ســـــــــامية ومنزلة رفيعة 
في نفوس أبنائها الُمِحبِّين لها والغيورين عليها 
والعارفين قدرها ومكانتهـــــــــا، لكونها لغة القرآن 
الكريم: {َنـــــــــَزَل بِه الرُّوُح اَألِميـــــــــُن* َعَلى َقْلبَك 
ِبيٍن}،  ِلَتُكـــــــــوَن ِمَن اْلُمنِذرِيَن* بِلَســـــــــاٍن َعرَِبيٍّ مُّ
فاللغـــــــــة العربية مرتبطة بالديـــــــــن ارتباط الروح 
بالجســـــــــد، وٕاذا فقدت األمة لغتها فقدت دينها 
وتاريخهـــــــــا، ويكفي اللغة العربية فخرًا وشـــــــــرفًا 
أن اهللا ســـــــــبحانه وتعالى قد اختارها لتكون لغة 
كتابه: {ِإنَّـــــــــا َأنزَْلَناُه ُقرْآًنا َعرَِبي�ا لََّعلَُّكْم َتْعِقُلوَن}، 
وجعلها لســـــــــان أفضل خلقه – صّلى اهللا عليه 
وســـــــــّلم -، فكّل المســـــــــلمين مـــــــــن كّل اللغات 
مأمورون ِبَتعّلم اللغة العربية، وذلك لفهم كالم 
اهللا سبحانه وتعالى وكالم رسوله – صّلى اهللا 
عليه وسّلم –، ولتأدية العبادات بها على الوجه 

المطلوب.
·Ìäÿ€a@Êeä‘€a@ÚÃ€@NN@ÚÓiä»€a

لقد منَّ اهللا على البشـــــــــرية ببعثة سيدنا محمد- 
صّلى اهللا عليه وســـــــــّلم –، حيـــــــــث َأْنَزَل عليه 
أفضَل ُكتبه، ليكون دستورًا لألمة وهداية للخلق 
ونورًا ُيستضاء به ومعجزة للرسول – صّلى اهللا 
عليه وســـــــــّلم -، والقرآن الكريم كتاب ختم اهللا 
به الُكتب، وأنزله علـــــــــى نبيٍّ ختَم به األنبياء، 
برســـــــــالة عامة خالدة ختَم بها الرساالت، ومن 
المعلوم أّن القرآن الكريم هو كالم اهللا الُمعجز، 
وكتابه الخالد، مادة اإلســـــــــالم وأســـــــــاس الحياة 
والنظام، فهو دستور الخالق إلصالح الخلق، 
وقانون الســـــــــماء لهداية األرض، أحكم اهللا فيه 
كّل تشـــــــــريع، وأودعه كّل سعادة، َوَناَط به كلَّ 
تقـــــــــدم وفالح، فلـــــــــم يكن هذا الكتـــــــــاب اإللهي 
«المعجز» إال تذكرة للنفـــــــــوس الحائرة، وٕانقاذًا 
للقلوب الجامدة البائســـــــــة التي ال تفهم إال لذائذ 
الحياة وشـــــــــهواتها الدنيئة، وٕاخراجًا للناس من 
الظلمات إلى النور، به يتصل العبد الضعيف 
بإلهه وخالقه، وبه يستنزل رحمته، وبه يهتدي 
ألقوم ســـــــــبيل وأحســـــــــن طريق (ِإنَّ َهَذا اْلُقرْآَن 
ـــــــــُر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن  َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبشِّ

اِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجرًا َكِبيرًا). َيْعَمُلوَن الصَّ
لقد أكرم اهللا ســـــــــبحانه وتعالى ســـــــــيدنا محمدًا 
– صلّـــــــــى اهللا عليه وســـــــــّلم – بمعجزات مادية 
كثيرة،كما أكرمـــــــــه بالمُعجزة الباقية وهي القرآن 
الكريم، حيث كان العرب وقتئٍذ قد وصلوا إلى 
درجة كبيرة من الفصاحة والبالغة، حيث ِإّنهم 
كانوا ُيَناِطحون الصخور في قوة بالغتهم، ومع 
ذلك عجزوا عن أن يأتـــــــــوا بمثله كما جاء في 
ا َنزَّْلَنا َعَلى  ْن ُكْنُتْم ِفي رَْيٍب ِممَّ قوله تعالى: (وَا�
ْن ِمْثِلِه وَاْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن  َعْبِدَنا َفْأُتوا ِبُسورٍَة مِّ
ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن*َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َوَلْن 
َتْفَعُلوا َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس وَاْلِحَجارَُة 

ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفرِيَن). 
لقد شـــــــــرَّف اهللا ســـــــــبحانه وتعالى اللغة العربية 
بـــــــــأن أنزل بها أعظم ُكُتِبـــــــــه، َفَخلََّد ذكرها وعّم 
أثرهـــــــــا، حتى ذهب اإلمام الشـــــــــافعي – رحمه 
اهللا -  إلـــــــــى َأّن تعّلم اللغة العربية أو معرفتها 
فرض على كّل مســـــــــلم كي يستطيع أن ُيؤدي 
فرائض دينه وخصوًصا الصالة اليومية،  ومن 
الجدير بالذكر َأّن اللغة العربية كانت تســـــــــير 
مع الديـــــــــن جنًبا إلى جنب وهذا ِســـــــــرُّ تعريب 
بـــــــــالد كثيرة، كما أنها وســـــــــعت علوم الحضارة 
اإلسالمية وفنونها في زمن ازدهارها ولم َتِضق 

بعلم وال َمْتٍن. 
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ِإّن اللغة العربية هي الوعاء الذي َحَوى  الثقافة 
والحضارة العربية والتاريخ عبر القرون، وعن 
طريقها اتصلت األجيال العربية ببعضها خالل 
عصور طويلة، وهي التي حملت رسالة اإلسالم 
وما انبثـــــــــق عنها من حضارات وثقافات، وبها 
دون اليوم ويؤلفون  ارتبط العرب قديمًا، وبها يتَوحَّ
في هذا العالم رقعة من األرض تتحّدث بلسان 
واحـــــــــد، وتصوغ أفكارهـــــــــا ومضامينها في لغة 
واحدة رغم ُبْعِد المسافات وتعّدد البلدان،  واللغة 
العربيـــــــــة هي أداة االتصال ونقطة االلتقاء بين 
العرب وشـــــــــعوب كثيرة في هذه األرض أخذت 
عن العرب جزءًا كبيرًا من حضارتهم و ثقافتهم، 
فقد اســـــــــتطاعت أن تكون لغة حضارة إنسانية 
واسعة اشـــــــــتركت فيها أمٌم شـــــــــتى كان العرب 
نواتها األساسية وقادتها، حيث اعتبروها جميعًا 
لغًة  تحمل حضارتهم وثقافتهم، فاســـــــــتطاعت 
أن تكون لغة العلم والسياســـــــــة والفكر والثقافة 
والتجارة والتشريع والفلسفة والمنطق والتصوف 

واألدب والفن.
ومن الجدير بالذكر أن لّلغة العربية خصوصية 
تتمتَّع بها دون سائر اللغات األخرى تستمّدها 
من كونها لغة القرآن الكريم، فالتاريخ لم يشهد 
لغة ذاع صيتها، وكثر الناطقون بها، وسادت 
أمتها، بمثل  ما شـــــــــهدته اللغـــــــــة العربية  لغة 
القرآن الكريم، الذي نزل ليكون هداية للعالمين 
ورسم لإلنسانية سبيل سعادتها وأخذ بيدها إلى 
مدارج الرّقّي، وهذا االرتباط بين اللغة والعقيدة 
والهوية ِســـــــــَمة تفّردت بها اللغـــــــــة العربية، مما 
جعلهـــــــــا محّل اســـــــــتهداف من األعـــــــــداء الذين 
يرمون إلى تقويض مكانتها في النفوس بإعمال 
معاولهم في هدمها لكونها ســـــــــياج هوية األمة، 
فاللغة أساس وحدة األمة ومستودع حضارتها 

ومرآة فكرها. 

@ÚÓiä»€a@b‰nÃ€@Û‹«@Úƒœb0a@ÒâÎäô
مـــــــــن الواجب علينا جمعيًا ضـــــــــرورة المحافظة 
على المكانة الالئقة للغة الّضاد في االضطالع 
بأدوارها الحيوية في المجتمع، وحتى تضطلع 
اللغة العربية الفصحـــــــــى بدورها هذا، الُبدَّ أن 
تكون لغة التعليم األساســـــــــية في جميع مراحله 
ولغة العلـــــــــوم الحديثة، وكذلـــــــــك لغة الخطاب 
السياسي والرسمي للدولة، كما يجب أن ننأى 
بأنفســـــــــنا عن اســـــــــتخدام بعض المصطلحات 
األجنبيـــــــــة التي تبوَّأت مكان اللغة العربية، كما 

قال حافظ إبراهيم: 
َوِسعُت ِكتاَب اِهللا َلفظًا وغايًة 

وما ِضْقُت عن آٍي به وِعظاِت  
فكيف أِضيُق اليوَم عن َوصِف آلٍة

وَتْنِسيِق أسماٍء لُمْخترَعاِت  
أَتْوا أهَلُهم بالُمعِجزاِت َتَفنًُّنا

فيا ليَتُكْم تأتوَن بالكِلَماِت  
َأيهُجرِني قوِمي-عفا اهللا عنهُم

إلى لغةٍ  لْم تّتصل ِبرواِة  
فالعربية تقبل كّل جديد من المصطلحات وهذا 
يجعلها لغة للعلم والحضارة، وليست كما يظّن 
البعض أنها تصطدم مع التطور التقني والتقدم 

التكنولوجي وتتعارض معه.
لذلك فِإّن الواجب علينا أن نتكلم اللغة العربية 
الفصحى ألنها لغـــــــــة القرآن الكريم، وأن نعمل 
جاهديـــــــــن  علـــــــــى تعليمها ألبنـــــــــاء األمة، ألّن 
الكثيرين ُيعّلمون أبناءهم اللغات األجنبية، بينما 
لم ُيحســـــــــنوا اللغة العربية حتى أصبحنا نسمع 
شـــــــــعار (النحو غول اللغة)، لذلك يجب علينا 
نشـــــــــر اللغة العربية في جميع أرجاء المعمورة 
تحقيًقا لعالمية الرســـــــــالة اإلسالمية، وألنها لغة 
القرآن الكريم، كما يجب علينا أن نعمل  على 
عدم ُمزاحمة اللهجـــــــــة العامية للغة الفصحى، 
ألّن الدعوة إلى العامية معاداة للقرآن، وســـــــــلخ 
لألمـــــــــة عن دينها، وقطيعـــــــــة معرفية مع تراثها 
وتاريخها وهويتها الحضارية، وجزى اهللا القائل 

خير الجزاء:
ِهللا درُّ لساِن الضاِد منزلًة

فيها الُهَدى والنََّدى والعلُم َماَكاَنا  
وفي الختام أقول: رحم اهللا أبا منصور الثعالبي، 

عالم اللغة في القرن الرابع الهجري 
عندما قال:

- َمْن أحّب اهللا أحّب رســـــــــوله محمدًا - صّلى 
اهللا عليه وسّلم -.

 - وَمْن أحّب الرسول العربي أحّب العرب.
- وَمْن أحّب العرب أحّب العربية التي بها نزل 

أفضل الكتب.
- وَمـــــــــْن أحّب العربية ُعني بها، وثابر عليها، 

وصرف ِهّمته إليها.
فنحن ُنْشـــــــــهدك يا رّب : أننـــــــــا ُنحّبك ، ونحّب 
نبيك، ونحّب لغتنا العربية، لغة القرآن الكريم. 

جعلنـــا اهللا وٕاياكـــم ِمّمــن يتعّلمـــون فيعملـــون
وصّلى اهللا على ســـــــــّيدنا محمد صلى اهللا عليه 

وعلى آله وأصحابه أجمعين

JÚfl˝ç@Ú»∫@—çÏÌ@NÖ

Ú�Ó�fl˝çg@pb¶b»�fl

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  

   www.yousefsalama.com     
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-13-14﴿ُيوِلُج اللَّْيَل ِفي النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي 
َسم�ى  ْمَس وَاْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجرِي ِألََجٍل مُّ َر الشَّ اللَّْيِل َوَسخَّ
َذِلُكُم اللَّـُه َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك وَالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِنِه َما 
َيْمِلُكوَن ِمن ِقْطِميٍر * ِإن َتْدُعوُهْم َال َيْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم 
َيْكُفُروَن  َلُكْم َوَيْوَم اْلِقَياَمِة  َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا 

ِبِشْرِكُكْم َوَال ُيَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبيٍر﴾:
من  واألرض  السموات  مظاهر  في  بما  استدالل  هذا 
المخلوقات،  أعظم  في  اهللا  صنع  بديع  على  األدلة 

ليتذكروا بذلك أنه اإلله الواحد.
تقدم الكالم على نظير هذه اآلية في سورة لقمان.

به  يريد  نهاية،  ألعمارهم  بأن  تذكير  اآلية  هذه  في 
اإلنذار والوعيد، واقتالع الطغيان والكبرياء من نفوسهم، 
والتذكير بأن هذا العالم إلى فناء، ليستعد الذين آمنوا، 
وإلرغام الذين كفروا على العلم بوجود البعث، فنهاية هذا 

العالم بداية لعالم آخر.
أخبرت اآلية أنه رب الخالئق بعد أن بيَّن لهم من قبل 
من أنه خلقهم خلقا من بعد خلق، وقّدر آجالهم، وخلق 
ما هو أعظم منهم من األحوال السماوية واألرضية، مما 
يدل على أنه ال يعجزه شيء، فهو الرب دون غيره، فله 
الملك والسلطان ال لغيره، ثم صرحت اآلية أن أصنامهم 
ال تملك شيئا، ولو مثل القطمير، وهو القشرة في شق 

نواة كالخيط الدقيق.
وهذا  ضئيال،  حقيرا  ولو  شيئا  يملكون  ال  والمعنى: 
حاصل بالمشاهدة، فأصنامهم حجارة جاثمة ال تكسب 
شيئا، فنفي األلوهية عنها ال يحتاج إلى كبير تأمل، فإن 
دعوهم ال يسمعون دعاءهم، ولو فرض سماعهم فهم ال 
يستجيبون لهم، ال بقبول وال برد ورفض، وهذا إنما هو 

نبأ خبير، وال ينبئ مثل صاحب الخبرة التامة.
-15﴿َيا َأيَُّها النَّاُس َأنُتُم اْلُفَقرَاُء ِإَلى اللَّـِه وَاللَّـُه ُهَو 

اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد﴾:
هذا إخبار لهم بأن اهللا غني عنهم، وأن دينه ال يعتز 
بأمثالهم، وأن مصيرهم إلى الفناء، وأن اهللا يأتي بأناس 
يدخل  مما  اهللا،  إلى  الفقراء  وأنهم  اإلسالم،  بهم  يعتز 
عليهم الذلة في شعورهم بالعظمة، عسى أن يستفيقوا من 
لمن  بالحمد  ولكنه موصوف  أنفسهم،  غفلتهم، وغرور 
آمن به وعبده، واستجاب لدعوته، وغناه مقترن بجوده، 

فهو يحمد من يتوجه إليه ويقبله.
 * َجِديٍد  ِبَخْلٍق  َوَيْأِت  ُيْذِهْبُكْم  َيَشْأ  -16-17﴿ِإن 

َوَما َذِلَك َعَلى اللَّـِه ِبَعِزيٍز﴾:
يعبدونه،  آخرين  بخلق  وأتى  ألبادهم  اهللا  شاء  لو  أي 
يسير على  اهللا، وذلك  أمر  العالم من عصاة  ليخلص 
لعلهم  بعباده  ورحمته  لحكمته  أمهلهم  ولكنه  قدرته، 
يرجعون، ومعنى اإلذهاب: اإلهالك واإلعدام من هذا 
العالم، واإلتيان بخلق جديد، بإحداث أناس يؤمنون باهللا 
عليه،  بعزيز  هو  وما  هّين،  ذلك  فإن  له،  ويخلصون 
وال ممتنع عن قدرته، والمراد بالخلق: المخلوق، ولكن 
بإعراضهم  اإلكتراث  وعدم  منه،  وحلما  رحمة  أمهلهم 
قال  وكما  عليهم،  وغضبه  عنهم،  لغناه  اإلسالم،  عن 
َيُكوُنوا  َال  ُثمَّ  َغْيَرُكْم  َقْوًما  َيْسَتْبِدْل  َتَتَولَّْوا  ن  ﴿وَا� تعالى: 

َأْمَثاَلُكم﴾[محمد/38] أي: في اإلعراض والكفر.
ن َتْدُع ُمْثَقَلٌة ِإَلى  -18﴿َوَال َتِزُر وَاِزرٌَة ِوْزَر ُأْخرَى وَا�
ِإنََّما  ُقْرَبى  َذا  َكاَن  َوَلْو  َشْيٌء  ِمْنُه  ُيْحَمْل  َال  ِحْمِلَها 
َالَة َوَمن  ُتنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهم ِباْلَغْيِب وََأَقاُموا الصَّ

َلى اللَّـِه اْلَمِصيُر﴾: َتَزكَّى َفِإنََّما َيَتَزكَّى ِلَنْفِسِه وَا�
كان الخطاب سابقا للناس في غرض التهديد، فجاءت 
التهديد،  المسلمون من عواقب هذا  ليطمئن  اآلية  هذه 
وأنه من لم يرتكب وزرا ال يناله في اآلخرة جزاء الوازر، 
فهذا تأمين للمسلمين أيضا من االستئصال في الدنيا، 
كما هلك فريق من الكفار يوم بدر، وأنجى اهللا جماعة 
المؤمنين، والتأمين من تعميم العقاب في اآلخرة، فهذه 

قضية كلية عامة.
نفت هذه اآلية أن يحمل أحد وزر آخر، ممن ال مشاركة 

له للحامل على اقتراف الوزر.
َأْثَقاَلُهْم  العنكبوت:﴿َوَلَيْحِمُلنَّ  في  تعالى  قوله  وأما 
َأْثَقاِلِهْم﴾[العنكبوت/13]، فمورده في زعماء  َع  وََأْثَقاًال مَّ
وزعمهم  الضالل،  على  وثبتوا  ضلوا  الذين  المشركين 
أنهم يحملون خطايا الذين يتوقعون منهم اإلقبال على 

اإليمان إذا كفروا.
َوْلَنْحِمْل  َسِبيَلَنا  اتَِّبُعوا  آَمُنوا  ِللَِّذيَن  َكَفُروا  الَِّذيَن  ﴿َوَقاَل 

َخَطاَياُكْم﴾[العنكبوت/12].
حمل،  إذا  وزر  يقال  الِحْمل،  هو  األصل  في  والوزر 
والمعنى: وال تحمل حاملة ِحمل أخرى، فال يحّمل نفسا 
حمل نفس أخرى، عدال منه تعالى، وأّنث وصف الوازرة 
المتبادر  هو  النفس  معنى  ألن  النفس،  منه  أريد  ألنه 
إلى األذهان عند ذكر االكتساب:﴿ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت 

رَِهيَنٌة﴾ [المدثر/38].
وهذا حكم مّطرد مستمر عادل، حتى لو استغاثت نفس 
مثّقلة باألوزار بمن يغيثها لحمل أوزارها أو بعضها، لم 
تجد من يحمل عنها شيئا، واآلخرة ال تجري أحوالها على 
ما تعارفه الناس في الدنيا من النجدة إذا استنجدوا، ومن 

أمثال العرب «لو دعي الكريم إلى حتفه ألجاب».
وقال وّداك بن ُثمْيل المازني:

إذا اسُتنجدوا لم يسألوا من دعاهم               
ألية حرب أم بأي مكان  

والدعاء هنا معناه االستغاثة.
من  شيئا  عنها  يحمل  من  نفس  استصرخت  لو  أي: 
أوزارها كما كانوا يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم، فإنها 
قربى  ذا  المدعو  كان  ولو  لذلك  يجيبها  من  تجد  ال 
ويخفف  الثقل،  بمقاسمة  له  ويرّق  قريبه  على  يعطف 
عنه، وهذا يشمل حكمه جميع أهل المحشر، فال يحمل 
أحد عن أحد إثمه، وهذا ال ينافي ما ورد في الحديث 
إظهارا  تعالى  اهللا  بإذن  تكون  إنما  فإنها  الشفاعة،  من 
ينافي  وال  وسلم-،  عليه  اهللا  محمد-صلى  نبيه  لكرامة 
فتلك شفاعة جعلها  المؤمنين ألمهاتهم،  شفاعة بعض 

اهللا كرامة لألمهات.
تأثر  عدم  من  التعجب  بباله  يخطر  الرسول  كان  وٕاذا 
أكثر المشركين بإنذاره ودعوته، فأجيب بأن إنذاره ينتفع 
به المؤمنون ومن تهيأ لإليمان، فتلك المواعظ لم تجد 
بها  ينتفع  إنما  وأنها  استجابة،  وال  أثرا  المشركين  في 
المسلمون، والغيب: ما غاب عنك، أي الذين يخشون 
ربهم في خلواتهم وعند غيبتهم عن العيان، فهم الذين 
آمنوا بدون رياء، وجملة {َوَمن َتَزكَّى َفِإنََّما َيَتَزكَّى ِلَنْفِسِه} 
الذين يخشون ربهم  إن  فالمعنى:  المثل،  جرت مجرى 
بالغيب، وأقاموا الصالة هم ممن تزكى فانتفعوا بتزكيتهم، 
وينتفع بالنذارة الذين يخشون اهللا بالغيب، فأولئك تزكوا، 
إلى  كلهم  ومصيرهم  لنفسه،  يتزكى  فإنما  تزكى  ومن 
بما  يجازي كال  أي  يتزكوا  لم  والذين  تزكوا  الذين  اهللا، 

يناسبه.
َوَال   * وَاْلَبِصيُر  اْألَْعَمى  َيْسَتِوي  -19-23﴿َوَما 
َوَما  اْلَحُروُر *  َوَال  لُّ  الظِّ َوَال  النُّوُر *  َوَال  ُلَماُت  الظُّ
َمن  ُيْسِمُع  اللَّـَه  ِإنَّ  اْألَْموَاُت  َوَال  اْألَْحَياُء  َيْسَتِوي 
َأنَت  ِإْن  اْلُقُبوِر *  ِفي  ِبُمْسِمٍع مَّن  َأنَت  َوَما  َيَشاُء 

ِإالَّ َنِذيٌر﴾:
هذه أربعة أمثال للمؤمنين والكافرين، ولإليمان والكفر، 
والكافر  بالظلمات،  والكفر  باألعمى،  الكافر  شّبه 

بالميت.
وشّبه المؤمن بالبصير، واإليمان بالنور والظل، وشّبه 
المؤمن بالحي، تشبيه المعقول بالمحسوس، فهذه أمثال 

عن اختالف حال المؤمن والكافر.
فالكافر شبيه األعمى في اختالط أمره بين عقل وجهالة، 

كاختالط أمر األعمى بين إدراك وعدمه.
والمقصود أن الكافر وٕان كان ذا عقل يدرك به األمور، 
فإن عقله تمّحض إلدراك أحوال الدنيا، وكان كالعدم في 
أحوال اآلخرة، والعمى يعبر عنه بالضالل، وشبه الكافر 
بالظلمات فال يتبين األشياء وتخفى عليه، فإن الكافر 
خفيت عليه الحقائق االعتقادية، وكلما بّينها القرآن لم 
للسائر  الطريق  له، كما لو وصف  يبصرها وال تجّلت 
اإليمان، وضده  الظل مثال ألثر  الظالم، وضرب  في 
الحرور مثال ألثر الكفر، فالظل يتنعم به عند العرب، 
وهم أهل البالد الحارة، والحرور مؤلم، وهو حّر الشمس، 
ويطلق على الريح الحارة، وهي السموم، فالحرور الريح 

الحارة التي تهب ليال، والسموم تهب نهارا.
فحال المؤمن تشبه حال الظل، تطمئن فيه المشاعر، 
وتصدر فيه األعمال عن تبصر وتريث وٕاتقان، وحال 
الكافر يشبه الحرور، تضطرب فيه النفس، وال تتمكن 
فيها اآلراء  التأمل والتبصر، وتصدر  العقول من  معه 
والمساعي معّجلة متفككة، وتركيب هذه اآليات عجيب 
النفي،  بما احتوت عليه من الواوات العطفية، وأدوات 
من  المنفيات  عطف  في  بديع  قرآني  استعمال  وهو 

المفردات والجمل.
بحال  الكافر  وحال  األحياء،  بحال  المسلم  حال  وشبه 
كلها،  والمساعي  المدارك  مبعث  فالحياة  األموات، 
والموت قاطع للمدارك والمساعي، فاإليمان حياة تنبعث 
منه خيرات الدنيا واآلخرة، وبه تلقي ذلك وفهمه، والموت 
انقطاع عن األعمال والمدركات النافعة، وأعظم حرمان 
كالم  بأبلغ  االنتفاع  من  الحرمان  هو  الكفر  عن  ينشأ 
عدم  في  بالموت  أشبه  فالكافر  القرآن،  وهو  وأصدقه، 
انتفاعه بالقرآن وٕاعراضه عن سماعه، أما المسلم فهو 
يتلقى القرآن ويدرسه ويتفقه فيه، ووجه الخطاب للنبي-
للفريقين،  التبليغ  له في  صلى اهللا عليه وسلم- معذرة 

وتسلية له عن ضياع نصحه في سباخ قلوب الكافرين 
وموتها، كأنهم أصحاب القبور، وهل يستطيع أن ُيسمع 
االبتعاد عن  في  أبلغ  وهذا  القبور؟  أهل  أو  األموات؟ 
إنذار  باإلنذار،  مكلَّف  إال  أنت  فإن  األصوات،  بلوغ 

أحياء القلوب ال أمواتها.
ٍة  ْن ُأمَّ ن مِّ -24﴿ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيرًا َوَنِذيرًا وَا�

ِإالَّ َخَال ِفيَها َنِذيٌر﴾:
وتنويه  وسلم-  عليه  اهللا  النبي-صلى  على  ثناء  هذا 
قصره  يكون  أن  لتوهم  ودفع  به،  أرسل  وبما  بشأنه، 
على النذارة في اآلية السابقة قصرا حقيقيا، فإن قصره 
شابه  الذين  للمشركين  بالنسبة  هو  إنما  النذارة  على 
حالهم حال أصحاب القبور، أي إن رسالتك تجمع بين 
البشارة والنذارة، فالبشارة لمن قبل الهدى، والنذارة لمن 
أعرض عنه، وكل ذلك حق، فالرسالة مالبسة للحق، 
ولوضع األشياء مواضعها، ال يشوب هذا الحق شيء 
إلى  اهللا  أن يرسل  المشركون  استبعد  الباطل، وقد  من 
الناس بشرا مثلهم، فصّدوا عن التصديق به، وهذا تسفيه 
من  غيرهم  دون  يكونوا  أن  رضوا  إنهم  إذ  ألحالمهم، 

األمم التي ُشرَِّفت بالرسالة.
ومعنى األمة هنا أهل نسب ينتهون إلى جّد واحد، جامع 
الفرس،  أمة  مثل  متجاورة،  مواطن  لها  كثيرة،  لقبائل 
وأمة  العرب،  وأمة  واليونان،  والهند،  والصين،  والروم، 
البربر، فما من أمة إال وقد جاء إليها نذير، أي رسول 
أو نبي، منهم من أعلمناهم بهم، ومنهم من لم نعلمهم، 
فال  الحق،  إلى  بالدعوة  الضالل رائجا،  يبقى  حتى ال 
إال  القرآن  يسّم  لم  وٕانما  فيهم،  صالح  أثر  من  تخلو 
القاطنة  السامية  الذين كانوا في األمم  األنبياء والرسل 
في بالد العرب وما جاورها، ألن القرآن حين نزوله ابتدأ 
علموا  فقد  األقوام،  بهؤالء  علم  ولهم  العرب،  بخطاب 
أخبارهم، وشهدوا آثارهم، فكان االعتبار بهم أوقع، ولو 
إخبارهم عنهم  لكان  يعرفونهم  أمم ال  لهم رسل  ذكرت 

مجرد حكاية ال استدالل فيها وال اعتبار عن معرفة.
ن ُيَكذُِّبوَك َفَقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم  -25-26﴿وَا�
َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهم ِباْلَبيَِّناِت َوِبالزُُّبِر َوِباْلِكَتاِب اْلُمِنيِر * 

ُثمَّ َأَخْذُت الَِّذيَن َكَفُروا َفَكْيَف َكاَن َنِكيِر﴾:
النبي-صلى اهللا عليه وسلم- بتسليته  الثناء على  بعد 
مع  الرسل  سنة  تلك  بأن  وتأنيسه  قومه،  تكذيب  على 
مع  األمم  بحال  اآلية  هذه  في  التسلية  جعلت  أممهم، 
أممهم  بتكذيب  الرسل  ابتالء  يذكر  أن  فناسب  رسلهم، 
بآيات،  أتى  من  فمنهم  الرسل،  أحوال  اختالف  على 
أي: خوارق العادات فقط، مثل: صالح، وهود، ولوط، 
ومنهم من أتوا بالزبر، وهي المواعظ التي يؤمر بكتابتها 
على  وترّدد  محفوظة،  لتكون  تخطيطها  أي:  وزبرها، 
األلسن، كزبور داوود وكتب األنبياء من بني إسرائيل، 
مثل أرمياء وٕايليا، ومنهم من جاءوا بالكتاب المنير، أي 

كتاب الشرائع، مثل إبراهيم، وموسى، وعيسى.
يفلتون  والتقدير: وٕان يكذبوك فال تحزن، وال تحسبّنهم 
رسلهم  جاءتهم  الذين  األقوام  كذب  فقد  العقاب،  من 
والمعنى  تكذيبهم،  على  فعاقبناهم  هؤالء،  قبل  من 
وكيف:  أعجوبته؟  ترون  كيف  عجيبا،  أخذا  أخذناهم 
ُيستفهم بها عن الحال، وحالهم يعرفها النبي-صلى اهللا 
عليه وسلم- وكل من بلغتهم أخبارهم، وعلى هذا بني 
التعجب، والنكير اسم لشّدة اإلنكار، وهو يقتضي شدة 
جزاء  واإلهالك  لالستئصال  مستعار  واألخذ  العقاب، 
على تكذيبهم، بإتالف المغيرين على عدوهم يقتلونهم، 
ويغنمون أموالهم، فتبقى ديارهم خالية كأنهم أخذوا منها 

أخذا شديدا.
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أ.أمال السائحي 

 aàÁ ما نحاول أن نغوص فيه من خالل
هـــــــــذا الروبرتاج لنقـــــــــدم نظرة للقارئ 
الكريـــــــــم عن قضية  الطـــــــــالق التي نراها في 
تزايد كبيـــــــــر، فكانت لنا هذه الوقفات فيه مع: 
الدكتورة رميساء ساسي، الحائزة على  دكتوراه 
في علم النفس العيادي، وهي باحثة أكاديمية، 
ومع األستاذ  برنوس حسين: أستاذ رياضيات 
متقاعد، وأمين عام جمعية الترشـــــــــيد الثقافي 
واإلصالح االجتماعـــــــــي، والمحامية راضية. 

س..
ومن خالل ســـــــــؤالنا للدكتورة النفسانية رميساء 
ساسي عما خبرته هذه السنوات العشر األخيرة 
فيما يتعلق بظاهرة الطالق التي هي في تزايد 
مستمر، وما تســـــــــببه لألسرة، أجابتنا مشكورة 
موضحة لنا األسباب والمسببات المتعلقة بهذه 

الظاهرة، فأرجعت سببها األول واألهم إلى:
ـــــــــــ االختيار وتقصد به اختيار الشـــــــــريك، كما 
تطرقـــــــــت إلى توضيح أن ســـــــــوء االختيار له 
أســـــــــبابه، وهو عدم معرفة الذات كفاية أعني 
بذلك ذات الطـــــــــرف اآلخـــــــــر، وبالتالي عدم 
اتضـــــــــاح معالم األهداف والغايات في الحياة، 
فيتم االختيار بناء على مكاسب مادية بحتة، 
وٕاهمال تام للجانب الفكري االنفعالي للطرف 

اآلخر. 
أما عن سؤالنا عن الفئة المتضررة من ظاهرة 

الطالق فقد ذكرت:
ــ إنها األســـــــــرة بطبيعة الحال، المرأة و الرجل 
أوال، ولكـــــــــن الفئة المتضررة أكثر من غيرها، 

هم األطفال إن وجدوا. 
 أما عن سؤالنا عن رأيها  حول الحلول التي 
يمكن أن يقترحها الطبيب النفســـــــــاني لحاالت 

كهذه: فقد أكدت أنها:
ــ تقوم على شقين:

*أولهما الشــــــق الوقائي: رفع الوعي النفسي 
عند الفرد في مفهوم العالقة الزوجية الناجحة 
وهذا بدورات التأهيـــــــــل الزواجي، كذلك تزويد 

الشباب بشروط االختيار الناجح والسليم.
*الشق العالجي: محاولة التركيز على بناء 
شـــــــــخصية إيجابية بعد الطالق، تســـــــــتفيد من 
الحدث كتجربة، ال كخسارة، وبالتالي نضمن 
عدم تكرار األخطاء الحقا، توفير االحتياجات 
الضرورية النفسية لألطفال وتحميل مسؤولية 
التربية العاطفية لألم واألب، رغم االنفصال، 
فانتهاء دور الزوجة والـــــــــزوج ال يعني انتهاء 

دور األم واألب...
أما فيما يتعلق بسؤالنا الموجه لألستاذ برنوس 
حســـــــــين، أمين عام جمعية الترشـــــــــيد الثقافي 
واإلصالح االجتماعي، فيما يخص أســـــــــباب 
الطالق يقول: أســـــــــبابها كثيرة ومن أهمها ما 

يلي:
-1 عدم قيام األســـــــــرة والمجتمع بصفة عامة 
بدورهم في التربية والتنشـــــــــئة، مما يؤثر الحقا 
في عمليـــــــــة النضج الفكري والســـــــــلوكي لدى 
األزواج، فينشـــــــــئون وهم غير مؤهلين لتحمل 

المسؤولية األسرة. 
-2 عدم حسن تقدير مسؤولية الزواج وغلبة 
النظرة المثالية له، فقبل الزواج نجد العبارات 
الرومانسية بين الشاب والفتاة والتي ما تلبث 
أن تختفي مباشـــــــــرة بعد الـــــــــزواج، حينما يجد 
الزوجان نفســـــــــيهما أمام واقع مليء بالمشاكل 

والتحديات. 
-3 مســـــــــاهمة وســـــــــائل التواصل االجتماعي 

واإلعـــــــــالم بصفة عامة فـــــــــي ظاهرة الطالق، 
فكثير من الشباب تجده يعيش في أحالم وردية 
وفـــــــــي عالم افتراضي، وعليه تكون الصدمات 
قاتلة حينمـــــــــا ينتقل الزوجان إلى  عالم الواقع 
بـــــــــكل تناقضاته والذي يتطلـــــــــب رجاحة عقل 

وصبرا وتحمال كبيرين. 
-4 كثير من األزواج وخاصة الشـــــــــباب هم 
ضحية آبائهـــــــــم، فحينما تنشـــــــــأ خالفات بين 
الزوجين- والخالفات الزوجية أمر طبيعي- 
بل هـــــــــي توابل الحيـــــــــاة الزوجيـــــــــة إذا عرف 

الزوجان كيفية التعامل معها. 
-5 عمل المرأة ربما ســـــــــاهم بنسبة كبيرة في 
مشـــــــــاكل الطالق- ال أقصد العمل بحد ذاته 
فهو من حقها والمرأة تساهم مثلها مثل الرجل 
في بناء المجتمع، وٕانما أقصد المشاكل التي 

تنشأ عن عمل المرأة ومنها:
أ- طبيعة بعض األعمـــــــــال كالعمل اإلداري 
مثال والذي تقضي فيه المرأة يوما كامال بعيدة 
عن بيتها مما يؤثر سلبا على تربية األوالد أوال 

وعلى العالقة الزوجية ثانيا. 
ب- استقالل المرأة المادي يجعلها ندا لند مع 
زوجها خاصة إذا لم يحســـــــــن الزوج التعامل 
مع هذه الخصوصية (أخبرني صديق لي أنه 
استحوذ لســـــــــنوات على أجرة زوجته ثم أدرك 
خطأه وطلب المســـــــــامحة). فينشأ صراع بين 
الزوجيـــــــــن ويتفاقم حتى يتحـــــــــول إلى أبغض 

الحالل إلى اهللا. 
ج- كثير من األزواج بحكم الغيرة 
الزائدة- ربما – ال يحتمل أو يطيق 
وجـــــــــود زوجته فـــــــــي محيط عمل 
مختلـــــــــط رجاال ونســـــــــاء، وخاصة 
أماكـــــــــن العمـــــــــل غيـــــــــر المفتوحة 
عن  وغيرها...فينشـــــــــأ  كاإلدارات 
ذلك عنصر غياب الثقة وما ينجر 

عنه من مشاكل جمة.
-6 الجرائـــــــــم األخالقية من أحد 
الطرفيـــــــــن خاصـــــــــة مـــــــــع التطور 
التكنولوجي ورواج وسائل التواصل 
االجتماعـــــــــي وأقصـــــــــد (الهاتـــــــــف 
النقال والفايسبوك) بصفة خاصة، 
وفي ظـــــــــل غياب الـــــــــوازع الديني 
واألخالقي األمر يؤدي إلى تفاقم 
الخالف بين الزوجين وقد ينتهي 

بالطالق. 
-7 عزوف الكثير من الشـــــــــباب خاصة في 
األرياف عن الدراســـــــــة، والتســـــــــرب المدرسي 
في ســـــــــن مبكـــــــــر، وبالمقابل تمســـــــــك الفتيات 
بالدراســـــــــة والتعلم واجتهادهن في ذلك إلى ما 
بعـــــــــد الجامعة، خاصة مع ظاهرة العنوســـــــــة 
في المجتمع الجزائـــــــــري واإلحصائيات تتكلم 
عن رقـــــــــم مهـــــــــول. فيحدث فـــــــــارق كبير في 
المستوى التعليمي والثقافي بين الشاب والفتاة 
(الزوجين). (في مكان مســـــــــقط رأســـــــــي تزوج 
فتى لم يدخل المدرســـــــــة مع فتاة تملك شهادة 

جامعية). 
-8 أحـــــــــل اهللا التعدد في الزواج- بالشـــــــــروط 
الشـــــــــرعية - غير أن الكثير من النســـــــــاء ال 
تقبـــــــــل أن تكون لها ضـــــــــرة خاصة في بعض 
المناطـــــــــق من الوطن فتفضـــــــــل الطالق على 
العيش تحت ســـــــــقف التعـــــــــدد خاصة في ظّل 
االنفتاح الذي يعيشـــــــــه المجتمع (وفي عائلتي 
الكبيرة حدث مثل هـــــــــذا األمر في ثمانينيات 

القرن الماضي. 

أما ســـــــــؤالنا عن الفئة العمرية المتضررة فيرى 
األستاذ برنوس حسين في تقديريه على الغالب 
من فئة الشباب بين العشرين واألربعين سنة. 
وفيمـــــــــا يخص الناجعة مـــــــــن وجهة نظره يرى 
أن تكون مشـــــــــاركة فعالة من عدة أطراف من 
األسرة -بالدرجة األولى - فالمدرسة، فاألئمة 
ورجال الدعوة واإلصالح ثم المجتمع المدني 

بصفة عامة. 
أما مـــــــــاذا قدمت جمعيـــــــــة الترشـــــــــيد الثقافي 
واإلصالح االجتماعي والتي هو أمينها العام 
فيرى أنه إذا اســـــــــتثنى الجانـــــــــب االجتماعي 
التضامني المتمثل في التكفل 
بالطاقات فإن الجمعية تأمل 
تأطير عملية  مســـــــــتقبال في 
تأهيليـــــــــة  دورة  أو  رســـــــــكلة 
لألزواج الجدد خاصة يشارك 
أئمة ودعاة ومصلحون  فيها 
لتقديم خبراتهم للشـــــــــباب في 

هذا المضمار..
أمـــــــــا المحاميـــــــــة راضية. س 
لها  الموجه  ســـــــــؤالنا  فـــــــــكان 
يتعلـــــــــق بكيفيـــــــــة التعامل مع 
قضية الطـــــــــالق في مكتبها، 
إلى أن كثيرا من  فأشـــــــــارت 
قضايا الطالق التي تستلمها 
هي قضايا طالق ألســـــــــباب 
تافهـــــــــة جـــــــــدا، ومنهـــــــــا على 
ســـــــــبيل المثال ال الحصـــــــــر أن المرأة تطالب 
الزوج بتوفير الســـــــــكن الخاص للزوجة، مثال 
عدم قدرة الرجل على شـــــــــراء سيارة، أو مثال 
الحالة المادية ليست في المستوى المطلوب، 
حتى يتسنى لألسرة الذهاب في عطلة مطولة 
كعطلة آخر السنة الدراسية مثال، ومن ناحية 
أخرى فهي ترى كذلك بأن الســـــــــبب هو عمل 
المرأة خارج البيت، واسترجالها، وعدم االعتناء 
بأبنائها وبيتها كما يجب، هذه كلها أســـــــــباب 
تؤدي إلى مشاكل، وتلك المشاكل تتفاقم إلى 
أن تصل باألســـــــــرة إلى حالـــــــــة الطالق، رغم 
هـــــــــذا وذاك تكرر المحاميـــــــــة راضية، أن هذه 
األســـــــــباب ممكن تجاوزها وحلها ألنها تعتبرها 

من المشاكل التافهة. 
أما سؤالنا عن الفئة العمرية التي تتعامل معها 
في قضايـــــــــا الطالق: تقـــــــــول المحامية: ليس 
هناك ســـــــــن معين ولكن الحظت أن الزوجين 
الجديديـــــــــن، همـــــــــا اللذان يســـــــــرعان إلى ورقة 
الطالق، وهم في سن صغير لم يخبروا خبايا 
الحياة، وتطرقت إلـــــــــى الظاهرة الجديدة التي 
تعاني منهـــــــــا المحاكم اليوم، هي ظاهرة كبار 
الســـــــــن اللذين أصبحوا يلجئـــــــــون إلى الطالق 
وسط دهشة أبناءهم اللذين هم في سن الزواج 

في بعض األحيان...
وعندما تطرقنا إلى الســـــــــؤال عن الحلول التي 
يمكن أن يتخذها المحامي قبل أن يفصل في 

قضية الطالق، تقـــــــــول: أن المحامي قبل أن 
يكون محاميا هو إنسان أوال ويجب أن يكون 
له دوره اإلنساني في حل هذه القضايا الشائكة 
بين الطرفين، وخالل تطرقها إلى ذكر الحلول 

التي ينبغي أن يتقدم بها قالت:
ــ عليه أن يقوم بالحوار الجاد مع كال الطرفين، 
لتوضيح الكثير من المفاهيم المتعلقة بالحياة 
الزوجية، فيبين لهما أن الحياة الزوجية ليست 
ماال فقط، وليست عناء فقط، وليست استهتارا. 

ثم أضافت قائلة:
ـــ بأنها كانت سعيدة جدا في كثير من قضايا 
الطـــــــــالق، ألنها وفقت في منع حدوثه بالكلمة 
الطيبة، وذلك بتوضيـــــــــح الكثير من المفاهيم 
للزوجين وبيان أن الزواج ميثاق غليظ، ال بد 
من حمايته من الشرخ الذي سيحدث هزة كبيرة 
في األسرة، والذي يتعدى ضرره الزوجين، إلى 
األطفال فهم الخاسر الكبير في هذه القضية، 
بل إن أثره يمتد إلى األسرة الكبيرة التي ستظل 

تعاني من هذا الشرخ....
أما بالنســـــــــبة لإلحصائيـــــــــات الراصدة لتطور 

ظاهرة الطالق، تقول المحامية راضية.
ـــ الظاهرة في تزايد كبير، كانت في الســـــــــنوات 
الماضيـــــــــة ال تتجاوز خمســـــــــمائة قضية في 
السنة، بينما نحصي لهذا العام 1173 قضية 
بمعنى أن في ســـــــــنة 2020 قد ترتفع لتصل 
إلى 1300 قضية معروضة على قسم شؤون 
األسرة معظمها قضايا طالق تفوق اآلالف، 
ألن قسم شؤون األسرة ينظر في قضايا أخرى 
كالحجر والرجوع إلى بيت الزوجية ورفع مبلغ 

النفقة. 
وتبقى مخلفات الطالق تترك آثارها الســـــــــلبية 
على المـــــــــرأة والرجل، وعلـــــــــى األطفال كذلك 
وتمتد هذه اآلثار إلى المجتمع بأســـــــــره  إن لم 

تجد من يحتويها... نذكر منها ما يلي: 
-1 تشتت شمل األســـــــــرة، وتفرق األوالد بين 
األب واألم، والصـــــــــراع حول الحضانة قد ال 
ينتهي، ومشاكل ضحيتها األوالد عند الزيارة، 
تصل لخصومات بين الزوج وأهل مطلقته أو 

الزوجة وأهل مطلقها بسبب زيارة األطفال. 
-2 ما يسمعه هؤالء األطفال من كالم جارح 
عن أبيهم في بيت أمهم، وعن أمهم في بيت 
أبيهم، مما يتفوه به األهل؛ فتنكســـــــــر قلوبهم، 
وتتقطـــــــــع أفئدتهـــــــــم، ويحملـــــــــون هموما فوق 

أعمارهم. 
-3 ومن مفاسد الطالق انحراف األطفال الذين 
يهربون من المشاكل التي نتجت عن الطالق 

إلى المخدرات واالنحرافات األخالقية. 
-4 ومن المفاســـــــــد أيضـــــــــا أن األب قد يضع 
أبناءه عند زوجة أخرى لـــــــــه، قد نزعت منها 
الرحمة فتســـــــــومهم ســـــــــوء العذاب، وتكيد لهم 
ليل نهار. فينمي ذلك في قلب الطفل شـــــــــعورا 
بالحقد والكراهية على الوالدين وعلى المجتمع 

ككل. 
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بوسعادة 

Û–�ñfl@âÎÖâÖ@Z@èÓˆä€a

âbËëg

{1051@@ZÖÜ»€a}@@2021@ä–Óœ@@20@M@14@Zäˆbñj€a

@ÚÓj»í€a@ÚÓüaä‘πÜ€a@ÚÌäˆaå¶a@ÚÌâÏË‡¶a
âaâÖc@ZÚ��������Ì¸Î
Êb”â@ZÒä���������ˆaâ

@Ô���€bç@ZÚ��������ÌÜ‹i
@2021@O@03@Z·”ä€a

Ú��ÌÜ�����‹i@Ú��Ó»∫@Ü��ÌÜ��vn€@âb����Ëëg@›����ïÎ
طبقـــــــــا ألحكام القانون رقم 12 / 06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 هـ الموافق لـ 12 يناير 

2012 والمتعلق بالجمعيات السيما المادة رقم 18 منه تم هذا اليوم: 31 / 01 / 2021 
Z@Òb‡éΩa@ÚÌÜ‹j€a@ÚÓ»‡¶@ÚÌàÓ–‰n€a@Ú˜Ó:a@ÜÌÜ£

CÚ������Ó„bjí€a@pb������«aÜi�€@Ú������Óœb‘r€a@âaÏ�������„˛a@Ú������Ó»∫D
المقيمة: محل السيد سعدون عمر بن عبد الرحمن بقصر زاوية لحشف بلدية سالي.

يترأسها السيد: بن جعفر محمد بن مبارك 
تاريخ ومكان الميالد : 1984/11/09 رقان

العنوان: زاوية لحشف بلدية سالي.
ZÚflbÁ@Úƒy˝fl

هذا الوصل صالح فقط للقيام اجباريا بشكليات االشهار على نفقة الجمعية خالل شهر على األكثر في 
جريدة يومية اعالمية واحدة

علـــــــــى االقل وذات توزيع وطنـــــــــي وفقا ألحكام المادة 18 الفقرة 02 مـــــــــن القانون رقم 12/06 المتعلق 
بالجمعيات.

2021@O@10O02@Z@ø@Ô€béi@âäy
Ü‹j€a@=»í€a@è‹1a@èÓˆâ



‚2021@ä–Óœ@20@M@14@@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@kuâ@08@M@@02@ZÜ��y˛a العدد:
1051k» �í€a@pbübí„

îb„ä”@âÎÜ”@Nc@Z@ÖaÜ«g@Âfl

@ÒÎÜ„@·ƒ‰m@—Ó�éi@Ú‡‹»€a@ÚÌÜ‹i@Új»ë
·Ìäÿ€a@Êeä‘€a@Ô‡‹»Ω@ÚÓ‰ÌÏÿm

نظمت يوم السبت 06 فيفري شعبة بلدية العلمة بوالية سطيف 
الندوة الوالئية األولى للتعليم القرأني الخاصة بمعلمي ومعلمات 
القرءان الكريم بمدارس جمعية العلماء للمقاطعة الشرقية للوالية، 
والتي تضم كل من شعبة العلمة، بئر العرش، معاوية، عين 

السبت، بني عزيز. 
كانت الندوة بعنوان: صفات معلم القرآن الرسالتي. 

القرآني في  التعليم  القائمين على  الندوة تجاوبا من  وقد لقيت 
قال  تعالى حيث  اهللا  ذلك رضى  يحذوهم في  الجمعية  شعب 
القرآن وعلمه)، وكذا  تعلم  صلى اهللا عليه وسلم (خيركم من 
تحسين العملية ليكون النفع أكبر، إذ أول ما يجب أن يتميز به 

معلم (ة) القرآن هو الرسالية. 

@Úëbÿ«@ÜÓç@Új»íi@ÊbÓiÎ@âÏ„@Ô„eä‘€a@Öb‰€a
@Úr€br€a@ÚÓ‰ÌÏÿn€a@ÒÎÜ‰€a@Âön∞@—‹í€bi

7özn€a@pb‡‹»Ω

بوالية  الثالثة  للمقاطعة  التحضيرية  األقسام  لمعلمات  كان 
الشلف دورة تكوينية من تأطير المكتب الوالئي لجمعية العلماء 
األستاذ  الوالئيى  المكتب  رئيس  بحضور  الجزائريين  المسلمين 
الذي  شامي»  «أحمد  األستاذ  التربية  ومفتش  لزعر»  «الحاج 
كان له الفضل في تقديم الدورة والتي كان محتواها عن طرق 
من  ثلة  بحضور  وذلك  الطفل  مع  والتعامل  التعليم  وأساليب 
المعلمات اللواتي استفدن كثيرا وكان لهن الدور في إثراء الدورة 

بالنقاش واألسئلة وتعميق الحوار البناء. 
«ضمت الدورة كل من بلدية سيدي عكاشة وبلدية بني حواء». 
وبقية معلمات نوادي البلديات األخرى استفدن من التكوين في 

ندوات تم تنظيمها سابقا. 

ìyÏ€a@›ju@ÚibÃ€@—Óƒ‰m@Ú‹�ª@ø@Ú‰Ó�‰é”@ÚÌ¸Î@Új»ë
قامت شعبة قسنطينة من خالل شباب الجمعية،بالتنسيق والتعاون مع 
عدد من الجمعيات، والهيئات بحملـة تنظيف لبحيرات جبل الوحش، 
وتنقيتها،  لتهيئتها  بالبحيرات  المحيطة  المنطقة  في  األماكن  وبعض 
وذلك في مناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة، وبحضور السلطات 

المحلية .
كبير  بعمل  القيام  والطلبة  الشباب  لجنة  خالل  من  الشعبة  وتعتـزم 
في األسابيع القليلة القادمة في مجال حماية البيئة، وغرس األشجار 
وبعض  الغابات  محافظة  مع  التنسيق  على  عملت  وقد  والتنظيـف، 

السلطات المحلية (البلدية والمندوبيات). 
لإلشارة فإن الشعبة من خالل لجنة الشباب ونادي أحفاد ابن باديس

وجبات  كإعداد  الخيري:  المجال  في  مهمة  بأعمال  تقوم  تزال  ما 
األكل لمرضى المستشفى الجامعي(ابن باديس) ومساعدة المحتاجين 
بالتعاون مع أهل الخير.وُينتظر إعداد برنامج خاص بشهر رمضان 

الفضيل والذي سُيعلن عنه قريبا بحول اهللا .

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

نظم المكتب الوالئي لشعبة جمعية العلماء 
صبيحة  بمستغانم  الجزائريين  المسلمين 
يوم الخميس 22 جمادى اآلخرة 1442ه 
ندوة  2021م،  فيفري  ل04  الموافق 
تكوينية لفائدة معلمي القرآن الكريم لنوادي 
الجمعية بنادي الشيخ الطيب العقبي رحمه 
اهللا بشاطيء بلدية حجاج، افتتحت الجلسة 
بتالوة طيبة للشيخ علي نابي معلم القرآن 
الكريم لنادي الصحابي الجليل لمعاوية بن 
أبي سفيان رضي اهللا عنه، ثم بكلمة طيبة 
للشيخ محمد سعداوي نائب رئيس المكتب 
الحضور  فيها  ذكر  للجمعية،  الوالئي 
بشرف مكانة أهل القرآن عند اهللا تعالى، 
وفضل تعليم كتاب اهللا تعالى، وأثره على 
الناشئة وعلى األمة كلها، ثم تناول الكلمة 
الشيخ الدكتور بومعزة شعبان في مداخلة 

مشايخ  عند  القرآني  «التعليم  بعنوان: 
الجزائريين»،  المسلمين  العلماء  جمعية 
سرد فيها رؤية مشايخ الجمعية المؤسسين 
التي  آثارهم  خالل  من  القرآني  للتعليم 
وثقوها في مطبوعات الجمعية كالبصائر 
والشريعة  المحمدية،  النبوية  والسنة 
التي  والمنزلة  وغيرهم،  المحمدية  النبوية 
للتعليم  المؤسسون  الماهدون  يوليها  كان 
الحقبة  إبان  له  المالزمة  والعلوم  القرآني 
االستعمارية وما بعدها، كما أورد الشيخ 
سعت  التي  الكبيرة  المشاريع  من  عددا 
الجمعية إلى تجسيدها في عهدها الجديد، 
بينها مشروع جامعة إسالمية وهي  ومن 
الرحمن  عبد  الوزير  الشيخ  راودت  فكرة 
مداخلته  في  تعالى،  اهللا  رحمه  شيبان 
معلما  تكون  «كيف  بعنوان:  كانت  التي 

نابي  القادر  عبد  الشيخ  أبرز  رساليا؟»، 
رئيس شعبة جمعية العلماء ببلدية سيدي 
التي  علي جملة من الضوابط واألصول 
يجب أن يراعيها ويستحضرها معلم القرآن 
الكريم في تدريسه يمكن إجمالها كاآلتي:

 وضوح الهدف
 المحتوى

 طريقة التدريس
 التقويم

لطرح  المجال  فتح  الجلسة  نهاية  وفي 
للجمعية  الكريم  القرآن  معلمي  انشغاالت 
والتي صبت في مجملها بضرورة توحيد 
حتى  الجمعية  نوادي  في  التعليم  مناهج 
تنتظرها  التي  الالزمة  اإلضافة  تقدم 
للناس،  أخرجت  جمعية  خير  من  األمة 
التكويني،  اليوم  هذا  فعاليات  ختم  وقبل 
كلمة  إلى  باالستماع  الحضور  تشرف 
بوكروشة،  مراد  اإلمام  الشيخ  من  طيبة 
على  الجمعية  على  القائمين  فيها  شكر 
الكريم  القرآن  خدمة  في  الطيبة  جهودهم 
وأهله، وحرصهم على تنشئة أبنائنا على 
أرادها  كما  السليمة،  اإلسالمية  التربية 
األوائل، وهي  الجمعية ومشايخها  علماء 
التي أسست على تقوى من اهللا ورضوان، 
يوم  مع  تعالى  اهللا  بإذن  يتجدد  والموعد 
مع  اهللا،  شاء  إن  قريب  آخر  تكويني 
شعبنا  في  الكريم  القرآن  معلمات  أخواتنا 

البلدية. 

&bÃné∂@·Ìäÿ€a@Êeä‘€a@Ô‡‹»‡�€@ÚÓ‰ÌÏÿm@ÒÎÜ„

بوالية  ليشانة  شعبة  نظمت 
فيفري2021   06 يوم  بسكرة 
تربوية  ترفيهية  رحلة  بتنظيم 
أفواج  طلبة  من  لمجموعة 
تحفيظ القرآن الكريم إلى سد 
لوطاية  ببلدية  الغزالن  منبع 
ليشانة،  عن  شماال  كم   40
دامت يوما كامال تعارف فيه 
البعض،  بعضهم  مع  الطلبة 
جماعية  أعماال  وتعلموا 
السد  ضفاف  على  وتنزهوا 
متنوعة  ألعابا  ولعبوا  الواسع، 
مما أضفى جوا تنافسيا مرحا 

على الرحلة. 

bËmàfl˝n€@Ú‹yâ@·ƒ‰m@Òäÿéi@ÚÌ¸Ïi@Ú„bíÓ€@Új»ë

الناس  من  الكثير  أحوال  تعطل  بعد 
خالل الجائحة أبت لجنة المرأة واألسرة 
والطفل لشعبة بلدية العلمة إال أن ترفع 
تتوقف  ولم  العمل  وواصلت  التحدي، 

فاستمر التعليم القرٱني:
_تثبيت)  وعرض  _تحفيظ  (احكام 
التواصل  وسائل  طريق  عن  بعد  عن 
حال  في  الهاتف  أو  االجتماعي، 
تعذرهما. ووفقنا اهللا تعالى إلى تحقيق 
خاتمين  عشرة  في  يتمثل  مهّم  إنجاز 
لكتاب اهللا حفظا، وباإلحكام وفق الرواية 

وهم: سبع سيدات، وثالثة أشبال.
على  أقيم  حفل  في  تكريمهم  تم  وقد 

السبت  يوم  اللجنة  طرف  من  شرفهم 
6 فيفري2021 الموافق ل24 جمادى 
اآلخرة 1442 وذلك بالمدرسة القرآنية 

الشيخ عبد الحميد بن باديس. 
الخاتمين  اللجنة  تهنىء  وبالمناسبة 

والخاتمات، وتدعو اهللا تعالى أن يبارك 
ونفع  والعمل  تدبره  ويرزقهم  فيه  لهم 

األمة به. 
هذا دون أن تنسى اللجنة اإلشارة إلى 
أنه تم خالل الحفل أيضا تكريم األمهات 
المتحررات  من قسم محو األمية وهن 

من األمية، والخاتمات لسورة البقرة .
من  األمر،  يعنيهم  من  كل  من  نرجو 
واألخوات،  اإلخوة  ومن  األسرالمهتمة، 
وتعّلم  الكريم  القرآن  حفظ  مسألة  في 
المدارس  من  يقتربوا  أن  تالوته  أحكام 
لجمعية  العلمة  لشعبة  التابعة  العاملة 

العلماء المسلمين الجزائريين. 

�Üzn€a@…œäm@—Ó�ç@ÚÌ¸ÎM@Ú‡‹»€a@ÚÌÜ‹i@Ú��j»íÌ@›–����€aÎ@Òäç˛aÎ@ÒcäΩa@Ú‰¶

قـــــــــام يـــــــــوم الجمعة 05 فيفـــــــــري2021 
الموافق لليوم الرابع من وفاة االســـــــــتاذة 
حياة بلعبيدي رئيسة لجنة االسرة والمرأة 
والطفولة بالمكتب البلدي لشـــــــــعبة بلدية 
طولقة بوالية بســـــــــكرة وفـــــــــد من جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين ممثال في: 

األستاذ سليم بلحسن مدير وكالة ال تور 
للسياحة واألسفار، ومدير مؤسسة القدس 
للتســـــــــجيالت القرانيـــــــــة، عضو المجلس 
الوطني سابقا بجمعية العلماء المسلمين 
الجزائرييـــــــــن (2013-2008) وعضوا 
للجمعية: االســـــــــتاذة  الوطني  المكتـــــــــب 

اعتدال دبابش، والدكتورة رشـــــــــيدة زبيري 
حرم الســـــــــيد بلحسن بزيارة بيت االستاذة 
الفاضلـــــــــة حياة بلعبيدي رحمة اهللا عليها 
وتقديم واجب العـــــــــزاء ألبنائها، واخواتها 
وٕاخوانها كل باســـــــــمه، وللســـــــــيدة والدتها 

الكريمة -حفظها اهللا- 

وبلغوهـــــــــم تعازي كل اعضـــــــــاء المكتب 
الوطني للجمعية وعلى رأســـــــــهم الشـــــــــيخ 
الرئيس الدكتور عبد الرزاق قسوم نسال 
اهللا تعالى أن يتغمدها برحمته وأن يلهمنا 
الصبر وأن يجمعنا في الفردوس األعلى 

غير مبدلين وال مغيرين. 

Ü�����Ój»‹i@Òáb����nç˛a@Òb���œÎ@Ô���œ@ıaå���»€a@k�����uaÎ@Ö˚����Ì@ıb�����‡‹»€a@Ú�����Ó»∫@Ü����œÎ
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الســـــــــبت 01  يـــــــــوم  تّم 
1442هــــــــــ  رجـــــــــب 
لــــــــــ 13 فبراير  الموافق 
2021م تدشـــــــــين نادي 
"نورية بـــــــــركان" لتحفيظ 
القـــــــــرآن وتعليم أحكامه 
التابـــــــــع لجمعية العلماء 
الجزائريين  المســـــــــلمين 
والية  األخضر  بالوادي 

تلمسان. 
وقـــــــــد اســـــــــتهل الحفـــــــــل 
من  بينات  آيات  بتالوة 
القرآن الكريم من طرف 
مزياني،  يونس  األستاذ 
وتنـــــــــاول الكلمـــــــــة بعده 
األســـــــــتاذ عبـــــــــد الحميد 
زاير رئيس بلدية الوادي 
األخضر ســـــــــابقا رحب 
ثّم  بالحاضرين،  فيهـــــــــا 
تنـــــــــاول الكلمـــــــــة رئيس 
المكتـــــــــب البلـــــــــدي عبد 
الكريم مزياني ليشـــــــــكر 
للدعوة  استجابوا  الذين 

منوها بكّل من ســـــــــاهم 
في انجاح هذا النادي، 
ثم تناول الكلمة األستاذ 
عبـــــــــد اهللا غالـــــــــم رئيس 
المكتب الوالئي لجمعية 
المســـــــــلمين  العلمـــــــــاء 
متحدثا عن هذه النوادي 
في حيـــــــــاة األمة فاألمة 
بالقرآن، وبدونه ال مجال 
ولحضارتهـــــــــا  لرقيهـــــــــا 
وأّن هـــــــــذه الّنوادي -إن 
شـــــــــاء اهللا تعالى - هي 
الديني  اإلصالح  بذور 

ووجهت  واالجتماعي، 
المرحومة  لزوج  الكلمة 
النادي  حمـــــــــل  الـــــــــذي 
بخصالها  مذكرا  اسمها 
الكريم،  للقرآن  ومحبتها 
ثـــــــــم نقلـــــــــت الكلمة إلى 
الشـــــــــيخ حمودي مفتش 
النـــــــــوادي القرآنية حيث 
بّين كيفية تســـــــــيير هذه 
النوادي، وتفضل بعدها 
مغراوي  حسين  األستاذ 
بكلمة حـــــــــول المطلوب 
هذا  مـــــــــن  والمرغـــــــــوب 

أن  اهللا  ســـــــــائًال  النادي 
عليه،  القائمين  يوفـــــــــق 
وتّم تكريم الســـــــــيد سعيد 
بن عابد زوج المرحومة 
وهو أستاذ تعليم القرآن 
عبادة  بن  بمسجد سعد 
األخضـــــــــر،  بالـــــــــوادي 
ثـــــــــّم ُكرِّم الواهب ســـــــــي 
فتحي بـــــــــن يحيى على 
دوره فـــــــــي تعليم القرآن 
الكريم كما ُكّرم المكتب 
الوالئي لجمعية العلماء 
المسلمين، وختم النشاط 
بمناقشة بين الحاضرين 
وأعضاء المكتب الوالئي 
تلت ذلك إكرامية نسأل 
اهللا أن يجـــــــــازي الواهب 
على إحسانه وأن يجازي 
أهل بلدية الوادي على 
حسن االســـــــــتقبال وكرم 

الضيافة. 
أ.محمد الهاشمي

لقد اصطفى اهللا ســـــــــبحانه وتعالى من 
بين خلقه عبادا لحفـــــــــظ كتابه الكريم 
وتعليـــــــــم أحكامه، فكان القرآن عزا لهم 
في الدنيا، وســـــــــيكون رفعـــــــــة لهم في 
اآلخرة بإذنه تعالى، وأنه أحق وأفضل 
ما توهب له األعمار كتاب اهللا العزيز 
الحكيم؛ ألّن فيـــــــــه الخير والبركة في 
الدنيـــــــــا واآلخـــــــــرة وفيه علـــــــــم األولين 
بركان  نورية  والمرحومـــــــــة  واآلخرين، 
خدمت القرآن الكريم، وأحبته فصحبته 
ووهبـــــــــت حياتهـــــــــا لتحفيظـــــــــه وتعليم 
أحكامه، فاستحقت أن يرفع ذكرها بعد 
موتها في الدنيا وذلك؛ بإطالق اسمها 
على هذا النادي نـــــــــادي نورية بركان 
القرآن  لتحفيـــــــــظ  األخضر  بالـــــــــوادي 
الكريم وتعليم أحكامـــــــــه، وقد هيأ اهللا 
لهذه البلدة محسنًا "الحاج فتحي" وَهَب 
هذا الّنادي لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم 
علومه، نســـــــــأل اهللا أن يجعل ذلك في 
ميزان حســـــــــناته. والسيدة نورية بركان 
من مواليد 04 فبراير 1976م بوالية 
ســـــــــعيدة كانت تقيم مع زوجها ببلدية 
الـــــــــوادي األخضر بتلمســـــــــان، زاولت 
والثانوي  والمتوسط  االبتدائي  تعليمها 
بوالية سعيدة وبمساعدة زوجها األستاذ 
الســـــــــعيد بن عابد معلم القرآن الكريم 
بمسجد ســـــــــعد بن عبادة، حفظت ما 
تيسر لها من القرآن الكريم، ثّم انتمت 
إلى مدرســـــــــة دار الحديث التلمسانية 
لتتعلم أحكام التجويد، اشتغلت معلمة 
تابعة للديوان الوطنـــــــــي لمحو األمية 

وختمت مســـــــــيرتها التعليمية بمســـــــــجد 
ســـــــــعد بن عبادة بالـــــــــوادي األخضر 
بجانب زوجهـــــــــا لتحفيظ القرآن الكريم 
وتعليم أحكامه، ومن أهم نشـــــــــاطاتها 
الخيرية مســـــــــاعدتها مـــــــــع اخواتها في 
تجهيز الفتيات المقبالت على الزواج 
من األســـــــــر الفقيرة وجمـــــــــع وايصال 
المالبس للمحتاجين وزيارة المســـــــــنين 
في دورهم وتقديـــــــــم يد العون لكل من 
يحتاجهـــــــــا، توفيت رحمها اهللا يوم 27 
ذي الحجة 1441هــــــــــ الموافق لـ 17 
أوت 2020م .وتبعا للمسيرة القرآنية 
تبوأت احدى ثمراتها وغرسها الطيب 
األســـــــــتاذة ياسمينة مســـــــــعودي زوجة 
أخينا رابح ولد الطاهر مقام التدريس 
واإلدارة تحت اســـــــــم جمعيـــــــــة العلماء 

المسلمين الجزائريين. 
اللهم اجعل القرآن مؤنسا لها في قبرها 
وشـــــــــفيعا لها في اآلخـــــــــرة وجازها عنا 
خير الجزاء وأسكنها الفردوس األعلى 
وبارك في أخواتها المحســـــــــنات، كما 
ال يفوتنا أن نتقدم بالشـــــــــكر والتقدير 
البلـــــــــدي بالوادي  ألعضـــــــــاء المكتب 
األخضـــــــــر لما بذلوه مـــــــــن جهد ولكل 
المحسنين الذين ســـــــــاهموا في انجاز 
هذا النادي كمـــــــــا ندعو اهللا أن يجعل 
ذلك في ميزان حسنات الواهب الحاج 
فتحي الذي ســـــــــيكون لهذا النادي ما 
بعده إن شـــــــــاء اهللا تعالـــــــــى واهللا ولي 

التوفيق. 

أ.محمد الهاشمي 
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إبان عهد االستدمار الفرنســـــــــي ُدعي الشيخ البشير اإلبراهيمي-رحمه اهللا- إلى 
مأدبة بضواحي مدينة تلمســـــــــان، لكن الذي دعاهم في الصباح بلغ عنهم السلطات الفرنسية، فبلغ ذلك الشيخ 
البشير اإلبراهيمي، فاستغرب األمر، وبعث إلى صاحب الدعوة متسائال لم فعلت ذلك!؟، فقال يسمعونها مني 

من غير زيادة، خير من أن يسمعوها من غيري بزيادة. 
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ــــــَة - َرِضَي اللَُّه َعْنَها -  عن َعاِئَش
َقاَلْت: «َجَلَسْت إحدى َعْشرَة امرأًة، 
ــــــْدَن أْن ال َيْكُتْمَن  ــــــْدَن وتعاَق فتعاَه
من أخباِر أزواجهنَّ شــــــيئًا. وقالت 
إحداهن: «زوجي إذا َدَخَل َفِهد، وٕاذا 

ا َعِهَد». َخرََج َأِسَد، وال َيْسأُل َعمَّ
رواه البخارّي في باِب ُحْسِن 
المعاشرِة مع األهِل. 
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إنَّ المرّبي الحكيم، يلجُأ إلى هذا المنهج 
القائـــــــــم علـــــــــى اإلعراض عـــــــــن بعٍض، 
وٕاظهـــــــــار بعـــــــــض، عندما تدعـــــــــو إليه 
ا  الحاجة إلـــــــــى اإلصالح وتقتضيه، وأمَّ
في بعض األحـــــــــوال، فالحكمة تقتضي 
أن يتغافل وليُّ األمر، وال يظهر شيًئا، 
ليس بدافع البرود وعـــــــــدم المباالة، بل 
لداعيـــــــــة الحكمـــــــــة وبعد النَّظـــــــــر، فهو 
ســـــــــيتغافُل في هذه اللحظة، لكي يواجه 
األمر بوسائل وأســـــــــاليب أخرى، تكون 
».أكثر تأثيرًا، ولذلك قال الحســـــــــن رحمه  اهللا: «ما استقصى كريٌم قطُّ

{b� �:b�– �”�c @ �lÏ�‹�” @Û�‹ �« @ �‚�c @ �Êe �ä�‘�€a @ �ÊÎ�ä�i �Ü�n�Ì @ �̋ �œ�c}
ــــــي الحياة: أن ليس كل ما يعرف يقال، فمن لم  *علمتن

يكن للسانه عقال، يغدو حجة عليه عند السجال. 
ــــــاة: أال أحترف نقل الـــــــــكالم، فبعضه  ــــــي الحي * علمتن
قد يفســـــــــد الوئام، وتســـــــــوء به األفهام، ومن لم يأخذ من 

المصادر تتشوش عنده الخواطر. 
ــــــاة: أن أترفع عن القيـــــــــل والقال، فال  ــــــي الحي * علمتن
المعادن النفيســـــــــة تغيرها الكلمات، وال النفوس العظيمة، 

تبخسها االدعاءات. 

*علمتني الحياة: أن أنتبه إلى 
شدة بياض األسنان، وال أنفخ 
في الرماد ألذكي الشنآن، فهذا 
شأن بني اإلنسان ال يخلو من 
خالف في كل زمان ومكان. 

* علمتني الحياة: أن أحرص على نشر المودة والوئام، 
ألن الشحناء والبغضاء أشد على النفوس من الرمضاء، 

ومن لم يغسل قلبه من هذا الداء ال تنفعه األدواء.

Òb����Ó��z��€a@Ú����çâÜ���fl@Â���fl
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قال تعالى:﴿عّرف َبْعَضُه وََأْعَرَض َعْن َبْعٍض﴾ [سورة التحريم: 3 ].

‚2021@ä–Óœ@20@M@14@@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@kuâ@08@M@@02@ZÜ��y˛a
العدد:
1051 ˘âb‘€a@Úya6çg

كنت أتســـــــــاءل دائمًا برغم أنني أؤمن بوجود الرب؛ إال 
أنني ال أؤمن بما أراه من ممارســـــــــات دينية، وطقوس 
لم تكن تعني لي شـــــــــيئًا منطقيًا. وكانت نقطة التحول 
في حياتي عندما ذكر لنا مدرس الرياضيات ذات مرة 
اإلســـــــــالم، وأن المسلمين ال يشربون الخمر، ويصلون 
5 مـــــــــرات في اليوم؛ حينها أثار فضولي لمعرفة المزيد 
عن اإلسالم؛ فقد كنت أرى أن أغلب مشاكل المجتمع 
األمريكي بسبب شـــــــــرب الخمور وتعاطي المخدرات، 
التـــــــــي كانت -وال تـــــــــزال- إحدى أكبر المشـــــــــاكل في 
أمريـــــــــكا، وأعتبرها مضيعة للوقـــــــــت والصحة والمال. 
وبســـــــــبب هذه المعلومة من مدرس الرياضيات حينها 
كنـــــــــت أقول «أرغب فـــــــــي أن أكون مســـــــــلمًا»؛ لكنني 
كمراهق أمريكي لـــــــــم أفكر جديًا باألمر أبدًا؛ ألنني ال 
أعلم شـــــــــيئًا عن اإلســـــــــالم في ذلك الوقت -منتصف 
الثمانينيات الميالدية- قبل أن تركز وســـــــــائل اإلعالم 
األمريكية على اإلســـــــــالم بشكل كبير جدًا في السنوات 

التي تلت ذلك. 
ما جذبني لإلســـــــــالم أنه يجيب على كل التســـــــــاؤالت 
بشـــــــــكل مقنع جدًا؛ خاصة حول الحياة، وخلق الكون، 
والعالقـــــــــات بين الرب وعبـــــــــده.. إلخ، ولم يترك ثغرات 
للتساؤل؛ بل يجيب على كل األسئلة ويترك لك حرية 
االقتناع. والعقيدة اإلســـــــــالمية يمكـــــــــن أن تتعلمها من 
خالل القرآن الكريم.. فالخالق سبحانه وتعالى واضح 
جـــــــــدًا َمن هو في القرآن الكريم، وأنه واحد أحد ليس له 
ولد، ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد، وليس له زوجات 
أو بنات؛ فالوضوح الشـــــــــديد في القرآن الكريم، هو ما 

جذبني العتناق اإلسالم. 
كذلك األخالقيات، والقيم العالية في العقيدة، والعالقة 
مع اهللا جذبتني لإلسالم؛ فكل ديانة أخرى وفلسفة دينية 
فيهـــــــــا الكثير من الغموض والتعقيد حول الخالق، وهي 
عالقة تقبل الفهم بأكثر من معنى؛ لكنها في اإلســـــــــالم 
واضحـــــــــة جدًا ال لبس فيهـــــــــا؛ فعندما تقرأ القرآن الكريم 
لمرة واحدة تفهم ما هو المطلوب منك، وحتى المسلمون 
في البالد اإلســـــــــالمية التي زرتها كمصر، والمغرب، 
واألردن؛ حتى وهم غير ملتزمين بشـــــــــكل كبير بتعاليم 
الدين؛ إال أن لديهم حاجـــــــــزًا أخالقيًا كبيرًا يمنعهم من 
شـــــــــرب الخمور برغم توفرها وسهولة الحصول عليها، 

واألغلبية منهم ال يلمسونها ألنها حرام. 

_Aı¸˚��Á@·���‹��çc@aáb����Ω
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ــــــْرزََة األســــــلمي  عــــــن أبي َب
ــــــادى رســــــول اهللا  ن ــــــال:  ق
صلى اهللا عليه وســــــلم حتى 
أســــــمع العواتق، فقال: «يا 
معشــــــَر َمْن آَمَن بلســــــانه، 
ــــــاُن قلَبه،  ــــــل اإليم ولم يدُخ
ــــــوا المســــــلمين، وال  ال تغتاب
من  فإنَّه  عوراِتهــــــم؛  تتَِّبعوا 
تتبَّع عــــــورة أخيه المســــــلم 
تتبَّع اهللا عورَته، وَمْن تتبَّع 
اُهللا عورَته يفضحه ولو في 

جوف بيته».
[صحيح الجامع].

ÚÌÏj„@paäÌà§

AAA7À@Âfl@bÁÏ»‡éÌ@@Êc@Âfl@7Å@?fl@bÁÏ»‡éÌ
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مايزال تيار العلمنة يجتهد في خلخلة وتفكيك نظام 
التراث باســـــــــتخدام آليات تنتمـــــــــي إلى حقول معرفية 
متعددة، تدفعه باســـــــــتمرار إلى قضية جوهرية تجاه 
نقده للخطاب اإلســـــــــالمي، وهي قضية الشـــــــــريعة، 
حيث يشـــــــــكل بناؤها المعرفي عائقـــــــــا كبيرًا في كل 
المحاوالت النقدية التي عالجت مســـــــــألة الشـــــــــريعة، 
ولـــــــــم تنفع الحيلـــــــــة القديمة الجديـــــــــدة، التي صاغها 
الفكري المحلي الذي نشأ على هامش متن اإلسالم 
والدراســـــــــات اإلســـــــــالمية عامـــــــــة، وتبنـــــــــاه الخطاب 
االستشـــــــــراقي في العصر الحديث، ومن بعده الفكر 
العربـــــــــي المعولم، وهي اعتبار الســـــــــنة الّنبوية نًصا 
إضافًيا للشـــــــــريعة، إلى جانب ما اســـــــــتحدثه الفقهاء 
من مصادر أخرى كاإلجمـــــــــاع والقياس وغير ذلك 
مـــــــــن المصادر المختلف فيها، لكـــــــــن هذه الحلية لم 
تعد تملك ذلك التماسك المعرفي حين طرحت كأداة 
للّنقد، في وقت كان الفكر االسالمي حبيس مقوالت 
فكّل المجهودات التي أبرزها االستشراق في العصر 
الحديث حول نقد الســـــــــنة الّنبوية واعتبارها المدخل 
الذي ســـــــــّوقه الفقهاء بالتحالف مع النظم السياسية 
التي تعاقبت على حكم العالم اإلسالمي، وهي فرية 
أحكـــــــــم بناءها أعداء األمة عبـــــــــر التاريخ وٕالى يوم 

الناس هذا. 
وبالرغـــــــــم مـــــــــن أن القرآن لم ينج مـــــــــن تخاريف هذا 
التيار، إّال أّن صالبة الّنص وقوته الداللية ومخزونه 
المعرفي الضخم، أحال منطق هؤالء إلى حالة من 
التسليم بمصدريته (وقد تكون حيلة وليس تسليما)، 
لكن يجب أن تكون قراءته بعيدا عن الشريعة كبنيان 
محكـــــــــم اتهم اإلمام الشـــــــــافعي بانجازه من خالل ما 
سطرته في كتابه التأسيســـــــــي الشهير: «الرسالة»، 
ولذا يتحامل التيار العلماني وقبله حركة االستشراق 
عموًما على الشافعي وكتابه، ويعتبرون أّن اإلسالم 
كدين كان مفتوح القراءة، لكن الشـــــــــافعي من خالل 
تأصيلـــــــــه لجملة من األصول التـــــــــي تعاضدت في 
ترصيص هذا البناء (الشـــــــــريعة)، أغلق الباب أمام 
حرية التأويـــــــــل وهو المخرج الذي يســـــــــتند إليه هذا 
التيار، ليبقـــــــــى الوحي مجرد نـــــــــص مرتل ومجود، 
غايته القصوى ممارسة الشعائر وااللتزام بجملة من 
القيم األخالقية، وماكتبه أركون ونصر حامد أبوزيد 
وقبلهما المستشـــــــــرق األلماني شاخت نقدا للشافعي 

خير دليل على ذلك. 
إّن مقولة فصل القرآن عن منطق الشريعة -بحسب 
هـــــــــذا التيار - تؤكد حقيقة انتســـــــــاب الشـــــــــريعة إلى 
الفقهاء (كما يزعمون) وتجعله -أي القرآن الكريم – 
من خالل الّنظر فيه مادة لغوية ال تخرج عن سياق 
اللغة ومـــــــــا تتحمله من دالالت، فالّنص بهذا حّمال 
أوجه وما قّررته الشـــــــــريعة ليس إّال قراءة من جملة 

القراءات...وللحديث بقية.

Ôm˝”@âÖb‘€a@Üj«@Nc
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استمعت إلى تصريحات بعض 
المسؤولين عن الوحدة اإلفريقية 
انعقاد  بمناسبة  األيام  في هذه 
تصريحات  ــــــت  فكان مؤتمرهم، 
صريحــــــة واضحــــــة، وهي أن 
االستعمار الغربي ما يزال يستغل 
المواد األولية فيها ويتحكم في 
اقتصادها بل وفي سياســــــاتها 
تعاني  فهــــــي  ــــــكان،  اإلم بقدر 
من هذا االستعمار االقتصادي 
والثقافي بل واألمني، كما نرى 
في مالي والنيجر، وهذه الوحدة 
اإلفريقية ما تزال تحبو ولعلها 
تستطيع أن تسير على رجليها 
ــــــد َألْي، إن دخــــــل عمالق  بع
آخر وهــــــو الصين ينافس هذه 
القديمة،  االســــــتعمارية  الدول 
أما الواليات المتحدة فهي التي 
قسمت الســــــودان وأنهكته وما 
التطبيع،  تزال تشده غالبا إلى 

وخرق سيادته، رغبة ورهبة.
وال ننسى ما يجري في آسيا من 
الصراع بين الصين واألمريكان، 
وفي أوربا بين االتحاد األوربي 
واألمريكان مـــــــــن جهة واالتحاد 

الروسي من جهة أخرى.
فإن الرئيـــــــــس الجديد ألمريكا ال 
يختلـــــــــف كثيرا فـــــــــي موقفه إزاء 
إيران وتعّنته ومغالبته لها صلفا، 
واستكبارا، عن سلفه المتعجرف، 
وهذه أفغانســـــــــتان لم تنطفئ نار 
الحرب فيها بعد عشرين عاما، 
وبعد هـــــــــذه المفاوضات الجارية 

بين طالبان، واألمريكان.
فلنرجع إلى إفريقيا وما يجري في 
ليبيا من تكالب الدول ومحاولتها 
مكانتهـــــــــا  لنهـــــــــب  المســـــــــتميتة 
وما  اإلستراتيجية شماال وجنوبا 

تنطوي عليه من خيرات.

اإلمبراطوريـــــــــة  السياســـــــــة  إن 
المهيمنة لم تنفّك عن رســـــــــمها 
والتقســـــــــيم،  التفكيـــــــــك  لخطـــــــــط 
وغـــــــــرس ألغام النـــــــــزاع، للهيمنة 
على الشـــــــــعوب الضعيفة، وبيع 
األســـــــــلحة إليقاد نيران الحروب 
الشـــــــــعوب من ثرواتها  وحرمان 

في شراء هذه األسلحة.
الحديـــــــــث عن سياســـــــــة  كثـــــــــر 
الرئيس الجديد للواليات المتحدة 
نلمس  لم  ولكـــــــــن  وديمقراطيته، 
هذا تجاه فلســـــــــطين وما يســـــــــلط 
عليها من مظالم ما عدا الموقف 
من المستوطنات، وما يقال عن 
إعادة ممثل فلسطين في الواليات 

المتحدة، وبعض المساعدات.
الرئيس  اســـــــــتغلوا  الصهاينة  إن 
الســـــــــابق أيما اســـــــــتغالل وقادوه 
طوعـــــــــا أو كرها إلـــــــــى إصدار 
القـــــــــرارات تلو القرارات لفائدتهم، 
ونحن نشـــــــــكر الرئيـــــــــس الجديد 
على فتح باب التأشيرات للدول 
المســـــــــلمة ومحو  ذات األغلبية 
لليمين  الدينية  العنصريـــــــــة  هذه 
الذي  الصهيونـــــــــي  المســـــــــيحي 
ما يـــــــــزال ينســـــــــاق لتأييد مظالم 
بني إســـــــــرائيل على إخواننا في 

فلسطين.
وينبغي أن نتفاءل بما يحدث في 
االتجاه إلى الوحدة بين الفصائل 
االنتخابات  وهذه  الفلســـــــــطينية، 
التي تجرى تبشـــــــــر بخير، فإن 
الوحـــــــــدة هي أســـــــــاس المقاومة 
والتحرر وحراســـــــــة المقاومة من 
أي تصدع ترمي إليه المخابرات 
الصهيونية التي تغتال العلماء، 
وتغتال رجال المقاومة غدرا في 

كل مكان يتاح لها ذلك.
إنـــــــــه ال يكفي أن تندلع المقاومة 
فهذا أمر يسير ولكن المحافظة 
عليها مـــــــــن أن تخترق وتتمزق 
هو المهـــــــــم لتحقيق أهدافها من 
التحرر، وذلك برصد أي تحرك 
مشـــــــــبوه، وصـــــــــد أي خيانة من 
الذي  الفلسطيني  الشعب  داخل 
بالمال  يمكن أن يستغل بعضه 

والطمع، هذا أمر يجب الحرص 
عليه.

هل قـــــــــارة إفريقيا اســـــــــتقّلت عن 
االستعمار الغربي؟

استمعت إلى تصريحات بعض 
المسؤولين عن الوحدة اإلفريقية 
في هذه األيام بمناســـــــــبة انعقاد 
فكانـــــــــت تصريحات  مؤتمرهم، 
صريحـــــــــة واضحـــــــــة، وهي أن 
االســـــــــتعمار الغربي مـــــــــا يزال 
فيها  األوليـــــــــة  المواد  يســـــــــتغل 
ويتحكم في اقتصادها بل وفي 
فهي  اإلمكان،  بقدر  سياساتها 
االســـــــــتعمار  هذا  مـــــــــن  تعاني 
بـــــــــل  والثقافـــــــــي  االقتصـــــــــادي 
نـــــــــرى في مالي  واألمني، كما 
والنيجر، وهذه الوحدة اإلفريقية 
ما تزال تحبو ولعلها تستطيع أن 
تسير على رجليها بعد َألْي، إن 
دخل عمالق آخر وهو الصين 
الدول االستعمارية  ينافس هذه 
القديمة، أمـــــــــا الواليات المتحدة 
فهي التي قســـــــــمت الســـــــــودان 
وأنهكته وما تزال تشـــــــــده غالبا 
إلى التطبيع، وخرق ســـــــــيادته، 

رغبة ورهبة.
وال ننسى ما يجري في آسيا من 
الصراع بين الصين واألمريكان، 
وفي أوربا بين االتحاد األوربي 
واألمريكان مـــــــــن جهة واالتحاد 

الروسي من جهة أخرى.
فإن الرئيـــــــــس الجديد ألمريكا ال 
يختلـــــــــف كثيرا فـــــــــي موقفه إزاء 
إيران وتعّنته ومغالبته لها صلفا، 
واستكبارا، عن سلفه المتعجرف، 
وهذه أفغانســـــــــتان لم تنطفئ نار 
الحرب فيها بعد عشرين عاما، 
وبعد هـــــــــذه المفاوضات الجارية 

بين طالبان، واألمريكان.
فلنرجع إلى إفريقيا وما يجري في 
ليبيا من تكالب الدول ومحاولتها 
مكانتهـــــــــا  لنهـــــــــب  المســـــــــتميتة 
وما  اإلستراتيجية شماال وجنوبا 

تنطوي عليه من خيرات.
اإلمبراطوريـــــــــة  السياســـــــــة  إن 
المهيمنة لم تنفّك عن رســـــــــمها 

والتقســـــــــيم،  التفكيـــــــــك  لخطـــــــــط 
وغـــــــــرس ألغام النـــــــــزاع، للهيمنة 
على الشـــــــــعوب الضعيفة، وبيع 
األســـــــــلحة إليقاد نيران الحروب 
الشـــــــــعوب من ثرواتها  وحرمان 

في شراء هذه األسلحة.
الحديـــــــــث عن سياســـــــــة  كثـــــــــر 
الرئيس الجديد للواليات المتحدة 
نلمس  لم  ولكـــــــــن  وديمقراطيته، 
هذا تجاه فلســـــــــطين وما يســـــــــلط 
عليها من مظالم ما عدا الموقف 
من المستوطنات، وما يقال عن 
إعادة ممثل فلسطين في الواليات 

المتحدة، وبعض المساعدات.
الرئيس  اســـــــــتغلوا  الصهاينة  إن 
الســـــــــابق أيما اســـــــــتغالل وقادوه 
طوعـــــــــا أو كرها إلـــــــــى إصدار 
القـــــــــرارات تلو القرارات لفائدتهم، 
ونحن نشـــــــــكر الرئيـــــــــس الجديد 
على فتح باب التأشيرات للدول 
المســـــــــلمة ومحو  ذات األغلبية 
لليمين  الدينية  العنصريـــــــــة  هذه 
الذي  الصهيونـــــــــي  المســـــــــيحي 
ما يـــــــــزال ينســـــــــاق لتأييد مظالم 
بني إســـــــــرائيل على إخواننا في 

فلسطين.
وينبغي أن نتفاءل بما يحدث في 
االتجاه إلى الوحدة بين الفصائل 
االنتخابات  وهذه  الفلســـــــــطينية، 
التي تجرى تبشـــــــــر بخير، فإن 
الوحـــــــــدة هي أســـــــــاس المقاومة 
والتحرر وحراســـــــــة المقاومة من 
أي تصدع ترمي إليه المخابرات 
الصهيونية التي تغتال العلماء، 
وتغتال رجال المقاومة غدرا في 

كل مكان يتاح لها ذلك.
إنـــــــــه ال يكفي أن تندلع المقاومة 
فهذا أمر يسير ولكن المحافظة 
عليها مـــــــــن أن تخترق وتتمزق 
هو المهـــــــــم لتحقيق أهدافها من 
التحرر، وذلك برصد أي تحرك 
مشـــــــــبوه، وصـــــــــد أي خيانة من 
الذي  الفلسطيني  الشعب  داخل 
بالمال  يمكن أن يستغل بعضه 
والطمع، هذا أمر يجب الحرص 

عليه.
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واألوقاف السيد 
يوسف بلمهدي 

يتشرّف بلقاء 
مة  فضيلة العالّ
الشيخ الطاهر 

آيت علجت الرئيس 
الشرفي جلمعية 

العلماء املسلمني 
اجلزائريني، ببيته 
بأعالي بوزريعة 

باجلزائر العاصمة 
يوم االثنني 08 
فيفري 2021. 
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