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هما يومان في التاريخ الجزائري، يتعانقان على المبادئ والقيم، ويعبقان بعطر العرق والدم، وينبضان بأنفاس التضحية، وتحرير الذمم. أما أولهما، 
وهـــــــــو يوم الشهيد فهو المتجـــــــــذر بمعانيه في أعماق ذاكرتنا، والمحّصن للذات، في مختلف أطوار تاريـــــــــخ حياتنا. وأما ثانيهما، وهو ذكرى الحراك 

المجيد، فهو الموقظ لنا، من سبات الذهول والرقاد، والمْحِي فينا، لوثبة النهوض بالبالد، واإلحياء للعباد، وتطهير الوطن من كل أنواع الفساد.
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قال محدثي: ما لي أراك ال تخوض في الشأن العام؟
قلت: لعلك تقصد الخوض في السياسة.

قال: وهل يتكلم الناس هذه األيام إال في هذا الشأن؟.
قلـــــــــت: حتى ال تسيء بي الظنـــــــــون فإن اإلسالم الذي 
أدين به لرب العالمين ال فرق فيه بين الدين والسياسة 
وال بيـــــــــن السياسة والدين، بل هو كما قال ابن باديس: 
«السياسة فـــــــــي نظر العلمـــــــــاء هي التفكيـــــــــر والعمل 

والتضحية».
«... وكالُمنا اليوَم عن الِعلِم والسياسِة معا. وقد َيرى 
بعُضهم أن هذا البـــــــــاَب صعُب الدُّخول، ألنهم تعوَّدوا 
من العلماء االقتصاَر على الِعلِم واالبتعاد عن َمساِلِك 
ياسِة، مع أنه َالبدَّ من أن يجمع بين الِعْلم والسياسِة،  السِّ
وال ينهُض العلُم والديـــــــــُن كل النهوض إال إذا نهضِت 

السياسُة بجدٍّ!!» [البصائر]. 
هذا يا محدثي حظنـــــــــا نظريا، أما واقعنا المعيش فبين 

بئيس وتعيس.
وهل كان يحترق وطني، وهل كنت ترى جرحه يدمي، 
وقضايـــــــــاه تضيع، وهـــــــــل مرت المؤامـــــــــرات، وحيكت 
الحبكات؟ إال عندما تولى أهل الجهل والجشع والطمع، 
تقدموا الصفوف وامتطوا المنصات، وسيطر القراصنة 
واستولوا على كل شـــــــــيء: الوطن والوطنية، واإلسالم 
والدعوة إليـــــــــه، والثروات الظاهـــــــــرة والباطنة، لقد فاقوا 
أشهـــــــــر قراصنة العالم، وأتقنـــــــــوا السياسة واللعب على 

األطراف المختلفة.
وأصبحت وتمسي تسمع أكاذيـــــــــب االستمرارية العدل 
الشعب  والمســـــــــاواة، والديمقراطية والحريـــــــــات، وحكم 

بالشعب وللشعب، والدولة الجديدة كليا....إلخ.
 ألست ترى المصالـــــــــح الشخصية تدخل من كل ثقب 
وباب، فتخرج الوطنية من أوسع األبواب؟ ألست تسمع 

األغاني تردد األماني؟
«لقـــــــــد كنا نحسب ونـــــــــود أننا نعود فنذكـــــــــر برَّ اإلدارة 
بوعدها، واحترامهـــــــــا لألمة في دينها ولغة دينها، وفي 
أدق شعورهـــــــــا، فنرفـــــــــع الصوت بالشكـــــــــر واالغتباط، 
ونعرب عن شعور األمة وعاطفتها الحقيقيين باللسان 
الصادق والضمير المرتاح. ولكن- ويا لألسف- خاب 
الظن وباخـــــــــت الوعود، وانقشعـــــــــت األماني التي هي 
أحالم وتضليل»[ابن باديـــــــــس من مقال بعنوان: بماذا 
نعود: ودار لقمـــــــــان على حالها، والقيد باق والطواشي 

صبيح].
قلـــــــــت لمحدثي: كيف لي أن يغمض لي جفن، أو تنام 
لي عين، وأنـــــــــا أرى الكذب قد مـــــــــأل الساحات، وأشم 

رائحة النفاق تعود فتزكم األنوف.
وأقول: لو سكت الجاهـــــــــل بالسياسة فلم يخض فيها، 
وسكت الجاهل بالصناعة فلـــــــــم يتحدث فيها، وسكت 
كل من ال يعرف في الكالم فيما ال يعرف، ولو تحدث 
النبيه العاقـــــــــل دون مواربة وال ريـــــــــاء، وأبدى بمنظاره 
الثاقب رؤيته لألمور، لكان الحال غير الحال، والمآل 

خير مآل.
يـــــــــا عزيزي هناك أكذوبات كثيـــــــــرة تروى، وهناك أغان 

كثيرة تردد، ما لي وما لها.
فهـــــــــل تريدنـــــــــي أن آكل على كل الموائـــــــــد وأغشى كل 

األعراس أو أركب القطار مع قطعان الحمير؟.
لن يهنأ لنا حال ولن يهدأ لنا بال إال حينما تستثمر كل 
طاقة في مجالها، ويخلص كل واحد في تنفيذ المهمة 
التي يقدر عليها، ويسكت الجاهلون ويختفي المنافقون 

ويخرص األفاكون. 
لك أن تتخيل جزائـــــــــرا صمت جهالؤها وتكلم علماؤها 
«ولو سكت الجاهـــــــــل ما اختلف الناس»[علي بن أبي 

طالب رضي اهللا عنه].
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وصلـــــــــت إلى ميناء الجزائـــــــــر ِهَبة الجالية 
الجزائريـــــــــة في الخارج مـــــــــن خالل جمعية 

"جزائريون متضامنون" تتمثل في 5200 
حقيبـــــــــة تجهيزات مساعدة علـــــــــى التنفس 
لفائـــــــــدة مرضى كوفيـــــــــد19- بمستشفيات 
الجزائر، وذلك في إطار العمل التضامني 

لمواجهة جائحة كورونا.
هذه التجهيزات وصلت ميناء الجزائر في 
ستة حاويات بأربعين قدم للحاوية تحتوى 
على 139 منصة "palettes"، و 5200 
حقيبـــــــــة كل واحدة منهـــــــــا تضم 10 أجهزة 
طبية متنوعة، حيث ستباشر لجنة اإلغاثة 
في جمعية العلمـــــــــاء المسلمين الجزائريين 
بالتنسيق مـــــــــع وزارة الصحة والمستشفيات 

على توزيعها على المناطق والمستشفيات 
التي تعـــــــــرف نقصا في األجهـــــــــزة الطبية 

لمجابهة كوفيد 19.
هـــــــــذه العمليـــــــــة تعـــــــــد الثانية مـــــــــع جمعية 
"جزائريـــــــــون متضامنـــــــــون" بمرسيليا، بعد 
األولـــــــــى التـــــــــي عرفـــــــــت تسليـــــــــم 1500 
حقيبة مساعدة علـــــــــى التنفس لمستشفيات 
الجمهورية، وأكـــــــــد األطباء واألخصائيون 
علـــــــــى فعالية هذه التجهيـــــــــزات ودورها في 
مساعـــــــــدة المصابين بفيروس كورونا على 

تجاوز مراحل الخطر وضيق التنفس.

بتنظيـــــــــم مـــــــــن وزارة المجاهدين وذوي الحقـــــــــوق وفي اطار احياء 
الذكرى ال 61 للتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية 13 فيفري 
2021/1960 شاركت لجنة االغاثة في جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين في قافلة تضامنيـــــــــة موجهة لسكان رقان بوالية أدرار 
التـــــــــي عرفت تفجيرات نووية خالل الفتـــــــــرة االستعمارية الفرنسية 
للجزائـــــــــر، وتمثلت مساعدات جمعية العلمـــــــــاء في 20 طن من 

المياه المعدنية و15 حقيبة مساعدة على التنفس، 
و75 مصفـــــــــاة خاصة بالحقائب المساعـــــــــدة على التنفس و عدد 
من حامل السرير الطبي الخـــــــــاص بالمستشفيات وجهاز تصفية 

الكلى.
وحضـــــــــر في انطالق القافلة نحو رقان ممثال عن جمعية العلماء 
المسلميـــــــــن الجزائريين ورئيس لجنة الشـــــــــؤون القانونية واإلدارية 

الشيخ طـــــــــارق بن شين رفقة األمين العام لوزارة المجاهدين العيد 
ربيـــــــــة، ووزير البريـــــــــد والمواصالت السلكيـــــــــة والالسلكية بومزار 
ابراهيـــــــــم، والوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية السيد حمزة 
ال سيد الشيخ ،ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي 

السيد حميدو.

في اطار استكمال تنصيب مكاتب شعب 
جمعيـــــــــة العلماء على المستوى الوطني تم 
تنصيـــــــــب مكتب مؤقت لواليـــــــــة تبسة يوم 
الجمعة 19فيفري، يتكـــــــــون من مجموعة 
من الشباب يتميـــــــــزون بالكفاءة و التفاني 
و الحـــــــــرص علـــــــــى تفعيـــــــــل دور الجمعية 
في الوالية، و قد اشـــــــــرف على التنصيب 
أعضاء المكتب الوطنـــــــــي السادة :الشيخ 
طارق بـــــــــن شين،والشيخ نورالدين رزيق و 

االستاذ باحمد موسى.
و قد قـــــــــدم األعضاء توجيهات قيمة حول 
كيفيـــــــــة التسيير من أجل بلـــــــــوغ األهداف 
المتوخاة، والمتمثلـــــــــة في تحقيق االنتشار 
و استقطـــــــــاب الطاقات نسأل اهللا تعالى أن 
يوّفقهم لمـــــــــا فيه خير الدين وخير الوطن، 
من خـــــــــالل خدمةّ أم الجمعيـــــــــات جمعية 

الجزائريين، خاصة  المسلميـــــــــن  العلمـــــــــاء 
وأن والية تبســـــــــة والية واسعة فيها طاقات 
كثيرة، وجامعة كبيـــــــــرة وتشتمل على عدد 
معتبر من الدوائـــــــــر والبلديات التي تسعى 
الجمعيـــــــــة حسب لجنة التنظيـــــــــم فيها إلى 
«التغطيـــــــــة» المناسبة في كل والية ألكبر 
عدد من البلديـــــــــات، ويتحقق ذلك بجهود 

اإلخـــــــــوة األفاضل واألخـــــــــوات الفاضالت 
العاملين والعامالت في الجمعية، بصبرهم 
واجتهادهم وبذلهم وتجارتهم مع اهللا تبارك 

وتعالى وهي أفضل تجارة .
هذا وينتظـــــــــر تنصيب مكتب تسيير شعبة 
والية جيجل بحول اهللا تعالى ، لتكتمل بذلك 
التغطيـــــــــة لواليات الشرق الجزائري، ويبقى 
تجديد بعض الشعب التي لم يتم تجديدها 
بعُد، بسبـــــــــب جائحة كورونا، على أن يتم 
ّ ذلك في أوقـــــــــات قريبة بحول اهللا تعالى، 
فـــــــــي انتظار أن يمّن اهللا تعالى علينا برفع 
الوباء، لتعود الجمعية إلى سابق عهدها في 
النشاط والبرامـــــــــج العلمية والثقافية كملتقى 
الشيخيـــــــــن الدولي، والملتقيـــــــــات العلمية و 
(التنسيقية)،والورشات  الجهويـــــــــة  الندوات 

التكوينية والعلمية.

@›vÓu@Új»í€@o���”˚‡�€a@k����nÿ‡�€a@k�����Óñ‰m
تم يـــــــــوم السبت 20فيفري 
2021 وتحـــــــــت اشـــــــــراف 
اعضـــــــــاء المكتب الوطني 
االساتذة طـــــــــارق بن شين 
و باحمـــــــــد موسى و حسن 
خليفـــــــــة و نورالدين رزيق 
تنصيـــــــــب المكتب المؤقت 
لواليـــــــــة جيجل، مكون من 
اإلطارات  مـــــــــن  مجموعة 
تعمل  النشطـــــــــة  الشابـــــــــة 

مستفبال على االنتشار االفقي لبلديات الوالئية عددها 28 ، و قد لمسنا من االخوة الكرام 
االرادة و الفعلية لتنشيط هذه الوالية المحافظة األصلية.

—‹í€a@Âfl@äˆaå¶a@Ú«aág@—Óô@’Ìãâ@ÂÌÜ€a@âÏ„@ÉÓí€a
 شارك الشيخ نور الدين  رزيق عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
في حصة ( المشهد)  التي تبثها أسبوعيا إذاعة الجزائر من الشلف ، وتناولت الحصة التي 
نشطها اإلعالمي الطيب اإلبراهيمي ، موضوع مشاركة منظمات المجتمع المدني الفاعلة 
لإلدارة في مساعدة المواطن ودعم التنمية ، ونموذج ذلك ما قامت به العديد من الجمعيات 
في محنة كورونا ، منها قوافل  لجنة  اإلغاثة التابعة لجمعية العلماء التي  سّيرتها للعديد 

من جهات الوطن وتضمنت  مساعدات مختلفة والعملية مستمرة إلى اليوم.

@Ú‹üb�fl@âb‡«@ÉÓí€a
Êbé‡‹m@ÚÌ¸Î@ø@s�»j�Ì

الشيخ   بمشاركة   
الهادي   محمـــــــــد  
أحـــــــــد  الحسنـــــــــي 
رمـــــــــوز جمعيـــــــــة 
العلماء المسلمين 
ييـــــــــن  ئر ا لجز ا
مركز  احتضـــــــــن 
التسليـــــــــة والترفيه 
بمدينة  العلمـــــــــي 
بتلمسان  سبـــــــــدو 
ندوة علمية حول 

أحـــــــــد تالمـــــــــذة الشيخ عبـــــــــد الحميد بن 
باديس الشيخ عمار مطاطلة -رحمهما 
اهللا تعالـــــــــى- الذي كان له نشاط متميز 
بهـــــــــذه المنطقة، هذا النشـــــــــاط كان من 
تنظيم جمعية المعالـــــــــي بمناسبة ذكرى 
اليوم الوطني للشهيـــــــــد. انطلق النشاط 
عنـــــــــد الساعة التاسعة والنصف من يوم 

السبت 13فيفري2021.
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Êb����”ä€@Ú��ËuÏfl@Ú���Ó‰flböm@Ú����‹œb”@ø@⁄âb���ím@Ú����qbÀ�a@Ú�‰¶

Ú��éjm@ÚÌ¸Î@Ú�����j»íi@o����”˚fl@k����nÿfl@k����Óñ‰m
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وٕاذ نحيي اليوم، ذكرى الِعراك والحراك، 
فإنما لنستلهـــــــــم منهما المزيد من الوعي 
واإلدراك، ونعمـــــــــق في ضمائرنا، أحكام 
وٕاحكـــــــــام مفاتيح الوفـــــــــاء، وروح العزم، 
والقضاء على أسباب الفتور واإلنهاك، 

واإلرباك.
وٕان فـــــــــي هذه الدروس التي نستحضرها 
في مناسبتي الشهيد والحراك، إلحاالت، 
على إعداد نفسي ضـــــــــروري مطلوب، 
وتجنيد شعبي مرغوب، فلوال الشهيد، ما 
كان الحراك، وال كان التجنيد والتجديد.

فأولـــــــــى الدروس التـــــــــي نستخلصها من 
إحيـــــــــاء يوم الشهيد، هـــــــــو درس الوفاء، 
للذيـــــــــن حملـــــــــوا أرواحهم علـــــــــى أكفهم، 
فاعتصموا باهللا وأقدموا على االستشهاد 

في سبيل الوطن.
وشابات،  شبان  إنهم 
في مقتبل العمر كانت 
لهم آمال مثل آمالنا، 
وأحالم مثل أحالمنا، 
حيويـــــــــة  يفيضـــــــــون 
ولكنهـــــــــم  ونشاطـــــــــا، 
آثروا االستشهاد على 
وهنوا  فما  االستعباد، 
لما أصابهم في سبيل 
ضعفوا،  وما  الوطن، 
وما استكانوا؛ فأكرمهم 

اهللا بالخلود.
إن مـــــــــن حـــــــــق هؤالء 
الشهـــــــــداء، علينا، أن 
الحرية  مشعل  نحمل 
رفعوا،  الذي  والفداء، 

فـــــــــي قلوبنـــــــــا، وضمائرنا، كـــــــــي يكون 
المصبـــــــــاح الـــــــــذي به نهتـــــــــدي، والمثل 

األعلى الذي به نقتدي.
فال يقتضـــــــــي االحتفال بيوم الشهيد، أن 
نقـــــــــرأ الفاتحة علـــــــــى أرواحهم، أو نضع 
باقات الزهور، على نصبهم إلفراحهم،  
بل المطلـــــــــوب منا أيضا، هو أن نجسد 

مناقبهم، ونطبق سوابقهم.
علينا أن ننّشـــــــــئ الجيل الصاعد، على 
ثقافة الوفاء، واإلبـــــــــاء، وحسن األداء، 
ومثالية اإلقتداء، حتى يشبوا، محصنين 
ضـــــــــد ثقافـــــــــة الذوبـــــــــان، واإلنســـــــــالب، 

واإلقصاء.
كمـــــــــا يجـــــــــب أن، يكون يـــــــــوم الشهيد، 
ملهما لمـــــــــن والهـــــــــم اهللا المسؤولية في 
هذا الوطن، فيأخـــــــــذوا من حياة الجهاد 
واالستشهـــــــــاد، الموعظـــــــــة والعبرة، ومن 
تـــــــــراث اآلباء واألجـــــــــداد، جميل الذكر، 

وحسن المقدرة.
وهكـــــــــذا، فعندمـــــــــا يظلنا يـــــــــوم الشهيد، 

نسائل  ومغزاه،  بذكراه 
ضمائرنا، عما قدمناه، 
ومـــــــــا أهملنـــــــــاه، فقـــــــــد 
وبناتنا  أبناؤنا  استشهد 
كي ننعم، نحن بالحرية، 
فهل  والكرامة،  والعزة، 

نحن حقا منعمون؟
ولقد ضحوا بأرواحهم، 
بحقيقـــــــــة  إليمانهـــــــــم، 
شعبهم وقداسة أرضهم، 
بربهـــــــــم،  وٕايمانهـــــــــم 
وعلينـــــــــا أن نجمع هذه 
المنطلقـــــــــات والمقاصد 
كلها لنسائل ضمائرنا، 
عـــــــــن حقيقـــــــــة شعبنا، 

وٕايماننا  أرضنـــــــــا،  وقدسية 
بربنا.

القيم  هـــــــــي  –إذن-  تلـــــــــك 
النبيلة التي توحي بها إلينا، 
احتفاالتنـــــــــا بيـــــــــوم الشهيد، 
وماذا  منهـــــــــا،  حققنا  فماذا 

بقي علينا أن ننجز؟ 
أمـــــــــا ثاني حدث نستحضره 
هذا اليوم فهو موعد الذكرى 
الوطني  للحـــــــــراك  الثانيـــــــــة 

الجزائري المجيد.
فإذا كان من معجزات جيل 
الكبار، الجهاد واالستشهاد، 
تحت لـــــــــواء نوفمبر الوقاد، 
الجيل  معجـــــــــزات  من  فإن 
الحراك  هـــــــــذا  الصاعـــــــــد، 
والهادي  والموقـــــــــر  المجيد 

إلى السداد.
لقد جاء هذا اإلبداع 
الجزائـــــــــري، نسيجـــــــــا 
عصره،  فـــــــــي  فريدا 
فلم  بالشمولية،  تميز 
ُيغفل أية فئة، وتميز 
بالسلميـــــــــة، فصـــــــــان 
الحراك من كل شنآن 
كتب  ولذلك  وعراك، 
له البقـــــــــاء، فكان له 

النصر واإلباء.
الحـــــــــراك  إن 
الجزائري  الشعبـــــــــي 
الجماهيري، يقّدم في 

علم االجتماع السياسي، العالمي ولدى 
أكاديمية البحـــــــــث اإلنثروبولوجي، على 

أنه مثل سياسي يجب أن يقتدى.
ذلك ألنـــــــــه أقوى جيـــــــــش، وأفضل أداء 
ألطيب عيش، فقـــــــــد دك عروشا بنيت 
على مقدمـــــــــات فاسدة، وزلـــــــــزل أنظمة 

قامـــــــــت على تجـــــــــارة كاسدة، 
وحـــــــــرك مياها عفنـــــــــة، كانت 

راكدة.
وحتى يبقـــــــــى الحراك، طاهرا 
كمبادئـــــــــه، وظاهرا كمطالبه، 
وقويا كمسانده، يجب عليه أن 
الصائدين  عن  بتحركه  ينأى 
في الماء الَعِكـــــــــر؛ الذين هم 
أشبه بالجراد المنتشر، الذين 
يجمعـــــــــون كل كـــــــــذاب أشر، 

وأشباه النخل المنقعر.
إن الحـــــــــراك الذي انطلق من 
ِليخفف  المعذب  رحم الشعب 
معاناِتـــــــــه، ويحقق طموحاته، 
ويتصـــــــــدى للمثبطيـــــــــن مـــــــــن 
معوقاته، إن هذا الحراك يجب أن يبقى 
األصداف،  وٕاسالمي  األهداف  وحدوي 
وجزائري األعـــــــــراف، متعلقا باألسالف، 

واألشراف.
حذار أن يسطو على نهر الحراك، ناعق 
يغيـــــــــر أصالة وطنه، فيلـــــــــوث صفاءه، 
ويحول عن المجرى ماءه، ويفتن بغير 

مبادئه أبناءه.
نريد للحـــــــــراك أن يرتبط بالوفاء للشهداء 
فيستلهم منهـــــــــم المثل، وينيـــــــــر بنورهم 
الطـــــــــرق والسبل، ويوحد في المسير من 

السهل والجبل.
هكذا يجب أن تقرأ أحداث يوم الشهيد، 
وٕاحياء الذكرى الثانية من ملحمة الحراك 

النبيل المجيد.
فكل مواطن من موقع مسؤوليته، عليه 
أن يدخل مبـــــــــادئ الشهيد، وقيم الحراك 
السعيد في منهجية أدائه وعنائه، فيغدو 
الحـــــــــراك امتـــــــــدادا للجهـــــــــاد 

واالستشهاد.
إن الربط بين فئات الشعب 
إحياء  من خالل  الجزائري، 
المفيد  الشهيد، والحراك  يوم 
هو مـــــــــا ننشده، ونتوق إليه، 
وننصـــــــــح كل مواطن أصيل 
بالذود عنه، واإلقتداء بمثله 
ومعانيه، فليذكر الجميع، أن 
الوطن، يعيـــــــــش على فوهة 
بركان، بسبب الطامعين فيه 
والمتربصين به، فإن لم نواجه 
هذه األطماع بوحدة صفنا، 
ويقظة وعينا، وصيانة وحدتنا، نكون قد 
ساعدنا األعداء على تحقيق أطماعهم 
فينـــــــــا، ونكون إذن من الخاسرين، الذين 
يخونون الشهداء، ويخدعون الحراكيين 
األصـــــــــالء النبالء، وتلـــــــــك هي مصيبة 

السلب بعد العطاء.

@‚Ïé”@÷aãä€a@Üj«@NÖNc
¥Ìäˆaå¶a@¥‡‹éΩa@ıb‡‹»€a@ÚÓ»∫@èÓˆâ

@ÉÌâbn€a@ø@ÊbflÏÌ@b‡Á
@Û‹«@Êb‘„b»nÌ@Läˆaå¶a
@Êb‘j»ÌÎ@L·Ó‘€aÎ@˘ÖbjΩa

@Êböj‰ÌÎ@L‚Ü€aÎ@÷ä»€a@ä�»i
@äÌä§Î@LÚÓzön€a@êb–„di

N·flà€a
@ÜÓËí€a@‚ÏÌ@ÏÁÎ@Lb‡:Îc@bflc
@÷b‡«c@ø@ÈÓ„b»∂@âàvnΩa@ÏËœ
@ø@Lpaà‹€@Â �ñ0aÎ@Lb‰mä◊aá
Nb‰mbÓy@ÉÌâbm@âaÏüc@—‹n´
@Ùä◊á@ÏÁÎ@Lb‡ËÓ„bq@bflcÎ
@≈”ÏΩa@ÏËœ@LÜÓ1a@⁄aäßa
@fiÏÁà€a@pbjç@Âfl@Lb‰€

@ÚjqÏ€@Lb‰Óœ@ �Ô�0aÎ@LÖb”ä€aÎ
@ıbÓy�aÎ@LÖ˝j€bi@ûÏË‰€a
@›◊@Âfl@ÂüÏ€a@7Ë�mÎ@LÖbj»‹€

NÖbé–€a@ aÏ„c

@=»í€a@⁄aäßa@Êg
@L7Áb‡¶a@äˆaå¶a
@ b‡nu¸a@·‹«@ø@‚�Ü‘Ì
@ÔΩb»€a@LÔçbÓé€a

@szj€a@ÚÓπÖb◊c@ÙÜ€Î
@Û‹«@LÔuÏ€ÏiÎär„�a
@Êc@kØ@ÔçbÓç@›rfl@È„c

NÙÜn‘Ì

@L⁄aäßa@Û‘jÌ@Ûny
@aäÁb√Î@LÈˆÖbj‡◊@aäÁbü

@bÌÏ”Î@LÈj€b�‡◊
@ÈÓ‹«@kØ@LÍÜ„bé‡◊
@Â«@È◊äzni@Ùd‰Ì@Êc

@[ä�ÿ�»€a@ıbΩa@ø@ÂÌÜˆbñ€a
@Öaä¶bi@Èjëc@·Á@ÂÌà€a
@ÊÏ»‡Ø@ÂÌà€a@Läín‰Ωa
@ÍbjëcÎ@Läëc@laà◊@›◊

Nä»‘‰Ωa@›Ç‰€a

@Êc@⁄aäz‹€@ÜÌä„
@ıbœÏ€bi@¡jmäÌ
@·Ë‹néÓœ@ıaÜËí‹€
@7‰ÌÎ@L›rΩa@·Ë‰fl
@÷ä�€a@·ÁâÏ‰i
@ÜyÏÌÎ@L›jé€aÎ
@›Ëé€a@Âfl@7éΩa@ø

N›j¶aÎ



pbÁb£a ‚2021@ä–Óœ@27@M@21@@Z�€@’œaÏ‡�€a@L1442@kuâ@15@M@@09@ZÜ��y˛a:العدد
1052

 fiaãbfl ــــــل ــــــس الفرنســــــي إيمانوي الرئي
ماكرون يعتقد أن طريقه للبقاء 
ــــــه لعهدة رئاســــــية جديدة  ــــــي قصر اإلليزي ف
ســــــيكون معبدا بمحاربة االسالم، فهو يعتبر 
أن قانون «مكافحة االنفصالية» أو «قانون 
تعزيز المبادئ الجمهورية» هو أهم إنجاز في 
عهدته الرئاســــــية التي تنتهي في ربيع  العام 
المقبل (2022). لعل من المثير للسخرية أن 
يكلف ماكرون نفسه مهمة إصالح اإلسالم، 
أو فرض ما يسميه «االسالم التنويري»  في 
الوقت الذي فشــــــل في إصالح قانون التقاعد 
الفرنســــــي مما أثار غضب العمال الفرنسيين 

وأشعل لهيب انتفاضة «السترات الصفراء».
 في 2017 اتهمـــــــــت زعيمة اليمين المتطرف 
في فرنسا مارليـــــــــن لوبان منافسها على رئاسة 
الجمهورية إيمانويل ماكرون بأنه يحظى بدعم 
«اتحـــــــــاد المنظمات اإلسالمية فـــــــــي فرنسا»، 
ولكن بعد أن أصبـــــــــح إيمانويل ماكرون رئيسا 
لفرنســـــــــا بعد فوزه بأصـــــــــوات غالبية المسلمين 
الفرنسيين أصبح يتحدث عن خوض «معركة 
وجوديـــــــــة» ضد االسالم، و لـــــــــم يعد أعضاء 
حكومتـــــــــه  يترددون فـــــــــي السطو على خطاب 
اليمين المتطرف ومصطلحاته السياسية على 
غرار ما فعلته  وزيرة التعليم العالي، فريديريك 
فيدال التي حذرت في حديث لقناة «سي نيوز» 
التلفزيونية من ما أسمته « اليسار اإلسالمي» 
الـــــــــذي ينخر المجتمع  األكاديمي، األمر الذي 
أثار استياء «مؤتمر رؤساء الجامعات»، ممثل 
رؤســـــــــاء الجامعات الفرنسيـــــــــة، الذي رد على 
الوزيـــــــــرة بالقول إنه «يجب ترك هذه التسميات 
لليمين المتطرف الـــــــــذي أشاعها».. أما وزير 
الداخلية الفرنسي، جيـــــــــرارد دارمانيان فقد شن 
يوم السبـــــــــت الماضي 13 فيفـــــــــري 2021 ، 

هجوما حادا علـــــــــى مارين لوبان زعيمة حزب 
التجمـــــــــع الوطنـــــــــي اليمينـــــــــي المتطرف خالل 
مناظرة تلفزيونية بينهما علـــــــــى القناة الرسمية 
فرانس 2، متهما لوبـــــــــان بـضعف موقفها من 

اإلسالم وبالتساهل مع التطرف. 
هكـــــــــذا أصبح من الواضح أن رهان الرئاسيات 
الفرنسية المقبلة سيكون بمثابة معركة  حامية 
الوطيس بيـــــــــن ماكرون وأنصـــــــــاره من اليمين 
الجمهوري، وبيـــــــــن مارين لوبان وأنصارها من 
اليمين المتطرف حـــــــــول أي الفريقين سيتفوق 
على منافسه في محاربـــــــــة اإلسالم والتضييق 
على المسلميـــــــــن باستثمار نزعة اإلسالموفوبيا 
الحكومـــــــــي  الخطـــــــــاب  ورواج  المتصاعـــــــــدة 
واإلعالمـــــــــي الذي يحصر شريحـــــــــة كبيرة من 

المسلمين في صورة  أعداء الجمهورّية. 
منذ شهر أكتوبـــــــــر 2020، تواصل السلطات 
الفرنسيـــــــــة شن حملـــــــــة شرسة ضـــــــــد المساجد 
والجمعيـــــــــات اإلسالميـــــــــة في فرنســـــــــا، بذريعة 
مـــــــــن  واالنعزالية.كـــــــــان  التطـــــــــرف  محاربـــــــــة 
ضحايا تلـــــــــك الحملة جمعيـــــــــة «التجمع ضد 
المناهضة للعنصرية والتمييز  اإلسالموفوبيا» 
ضـــــــــد المسلمين في البـــــــــالد، إضافة إلى غلق 
عشـــــــــرات المساجد، ففي مطلـــــــــع شهر نوفمبر 
من العام الماضي(2020) أكد وزير الداخلية 
الفرنسي جيـــــــــرارد دارمانان، أنه تم إغالق 43 
مسجدا خالل السنوات الثالثة األخيرة من حكم 
الرئيس إيمانويل ماكرون،  مفاخرا بأن  الرئيس 
ماكرون أغلق مساجد أكثر من جميع أسالفه، 
كمـــــــــا كتب دارمانان يـــــــــوم السبت، 16 جانفي 
2021 في حسابه علـــــــــى تويتر: «أغلقت 9 
من بين 18 دار عبـــــــــادة تمت مراقبتها بشكل 
خـــــــــاص بطلب مني» كما وصل الضغط على 
أئمة المساجـــــــــد باسم الدفاع عن العلمانية الى 
حـــــــــد جعل وزيـــــــــر الداخليـــــــــة الفرنسي، يصرح 
في مقابلة مع إذاعـــــــــة (فرانس إنتر) في شهر 
أكتوبر الماضـــــــــي (2020): «إن أئمة مسجد 
باريس سيقرأون علـــــــــى المصلين عقب صالة 
الجمعة المقبلة قصيدة تتحدث عن الجمهورية 

الفرنسية وعن فرنسا».
في هذا السياق المفعم بروح العنصرية وتصاعد 
التمييز ضد المسلمين صوت النواب الفرنسيون 
يوم الثالثـــــــــاء 16 فيفري 2021 على مشروع 

قانون مكافحة «االنفصالّية» أو «قانون تعزيز 
المبادئ الجمهوريـــــــــة» الذي يهدف إلى وضع 
االســـــــــالم تحت سيطرة الدولـــــــــة الفرنسية على 
خالف الديانات األخرى كالمسيحية واليهودية 
التـــــــــي تستفيد من قانـــــــــون 1905 الذي كّرس 
الفصل بين الكنيسة والدولة والذي ينص على 
أنه: «يتعين على الدولة ليس فقط واجب ضمان 
الحرية الدينية، لكن أيضًا واجب االمتناع عن 

التدخل في الشؤون الدينية لمواطنيها».
قانون مكافحـــــــــة االنفصالية الذي صادق عليه 
النواب في األسبوع الماضي، في انتظار إقراره 
بشكل نهائي في شهر أفريل المقبل من طرف 
مجلس الشيوخ، يجّرم التعليم في المنزل لجميع 
األطفال اعتبارًا من سن الثالثة (المقصود تعليم 
أطفـــــــــال المسلمين مبادئ دينهـــــــــم في المنزل) 
ويعّزز الرقابة على الجمعّيات وتمويل األنشطة 
الدينّية ويشّدد الخناق على المساجد، وفي ذلك 
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «نحن 
بحاجة إلى معرفة مصادر األموال التي تتلقاها 
المساجد، ومن هي الجهات التي تلقتها، وفيما 
ستنفقها»، وأوضحـــــــــت جريدة (ليكسبرس) أن 
ماكرون يقصـــــــــد بالحديث عن جهات التمويل 
المغـــــــــرب والجزائر وتركيـــــــــا، باعتبار أن هذه 
الـــــــــدول هي التي تقدم تمويـــــــــالت للمساجد في 

فرنسا. 
كمـــــــــا أقر في مطلع السنـــــــــة الجارية (2021)  
«المجلـــــــــس الفرنسي للديانة اإلسالمية»، الذي 
يترأسه محمد موسوي ذو األصول المغربية ، 
ما يعـــــــــرف بـ«ميثاق األئمة» الذي يضع إطارًا 
لممثلي االتحادات اإلسالمية الفرنسية لتحويل 

اإلسالم في فرنســـــــــا إلى «إسالم 
فرنسي» بناء على رغبات الرئيس 
الفرنســـــــــي إيمانويل ماكرون،  إن 
هذا الميثاق يسير جنبًا إلى جنب 
مـــــــــع إنشاء ما يعرف بـ «المجلس 
الوطني لألئمة»، وينص الميثاق 
على أنه «ال يمكن الركون إلى أي 
قناعة دينية على اإلطالق كعذٍر 
لإلعفاء من الواجبات المفروضة 
الفرنسيين»،  المواطنيـــــــــن  علـــــــــى 
كمـــــــــا يحظر استخـــــــــدام مصطلح 
«إسالموفوبيا برعاية الدولة» في 

فرنسا.
وهكـــــــــذا، ففي الوقت الـــــــــذي ترفض فيها فرنسا 
ســـــــــن قانون مكافحـــــــــة اإلسالموفوبيا أو قانون 
معاداة اإلســـــــــالم الذي يجعـــــــــل المسلمين في 
فرنســـــــــا يشعرون بانهـــــــــم مواطنـــــــــون عاديون 
يتمتعون بحقوقهم كاملة في المجتمع الفرنسي 
وبأنهم ال يتعرضون للتمييز واالضطهاد بسبب 
معتقدهم الديني على غرار ما فعلته فرنسا مع 
المواطنين الفرنسيين اليهود بسنها لقانون تجريم 
معاداة السامية الذي توسع تحت حكم إيمانويل 
ماكرون  ليشمل «معاداة الصهيونية»، إذ في 
سنة 2017 أكد إيمانويل ماكرون أمام رئيس 
الـــــــــوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتبر 
أن «معـــــــــاداة الصهيونية»  هي الشكل الجديد 

من «معاداة السامية». 
 نعتقد أنه من المرجح ان ماكرون الذي ذهب 
بعيدا فـــــــــي سياسة شيطنة االســـــــــالم وتشجيع 
االسالموفوبيـــــــــا  بسن قوانيـــــــــن وصفها بعض 
المحلليـــــــــن أنها «استبداد جمهـــــــــوري» وغواية 
ماكرون في تطبيـــــــــق سياسة اليمين المتطرف 
والسطو على شعاراتـــــــــه السياسية لن يستطيع 
الحصول على القاعدة الشعبية لليمين المتطرف 
في االنتخابات المقبلة، وبذلك سيكون قد خسر 
ثقة المواطنين الفرنسيين المسلمين الذين صوتوا 
له بكثافة في االنتخابات الرئاسية السابقة دون 
الفوز بأصوات انصار ماريـــــــــن لوبان وتيارها 
السياســـــــــي ،فقد سبق للرئيـــــــــس األسبق نيكوال 
ساركوزي أن خسر هذه اللعبة بسبب  تفضيل 
أنصار لوبان النسخة األصلية (مارين لوبان) 

على النسخة المقلدة (إيمانويل ماكرون).

Ô„Ï„b‘€a@“ä�n€a@µg@ÔçbÓé€a@“ä�n€a@Âfl@bé„äœ@ø@bÓiÏœÏfl˝ç¸a

êÎÜj«@ÜÓ‡ßa@Üj«@Nc

توحيد اهللا تعالى هو أساس عقيدة اإلسالم، هو 
قطب الرحــــــى وبيت القصيد والركن الركين، هذا 
ما ال يختلف فيه مسلمان، بل هو الجامع األول 
لهم مهما اختلفوا في المسائل الفقهية والفكرية 
والسياســــــية وغيرها، وقد يفرط المســــــلمون في 
كل شــــــيء إال في عقيدتهم، فهي تتجاوز حتى 
معاصيهم وتغلبها، والتوحيد مســــــألة بســــــيطة 
ــــــراد اهللا عز وجل بالوحدانية، فهو  جدا تعني إف
وحده ربنا وٕالهنا، دون ســــــواه، له الخلق واألمر 
والحاكمية في الكون كله، في الدنيا واآلخرة...

وهذا ما يعرفه جميع المســــــلمين ويمتثلونه في 
حياتهم.

إًذا التوحيد عقيدة إسالمية واضحة وبّينة، ولذلك 
سميـــــــــت شهادة اإلسالم بكلمـــــــــة التوحيد، ومعنى 
التوحيد هـــــــــو إثبات صفـــــــــة الوحدانية هللا تعالى، 
وبإثباتها ُيثبت العبـــــــــد المؤمن تفرُّد اهللا باأللوهية 
والربوبية وصفات الكمـــــــــال وأسماء الجالل، وقد 
جعـــــــــل القـــــــــرآن الكريم التوحيد عالمـــــــــة فارقة في 
حيـــــــــاة اإلنسان، فإّن المؤمـــــــــن بألوهية اهللا تعالى 
ووحدانيته فـــــــــي اإليجاد واإلمداد واإلسعاد ينطلق 
قلبه فـــــــــي ميدان اإليمان بال قيد، قال اهللا تعالى: 
{وَُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا اْلُقرْآُن ِألُْنِذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغ َأِئنَُّكْم 

َلَتْشَهـــــــــُدوَن َأنَّ َمَع اللَِّه آِلَهًة ُأْخـــــــــرَى ُقْل َال َأْشَهُد 
ا ُتْشِرُكوَن} نَِّني َبرِيٌء ِممَّ ُقـــــــــْل ِإنََّما ُهَو ِإَلٌه وَاِحٌد وَا�

[األنعام:19].
بيد أن هناك نوعْين من التعامل مع التوحيد أفرزهما 
الواقع: التعامل الصحي والتعامل المَرضي، األول 
ينطلق من بساطة العقيدة وسهولتها ووضوحها، 
فيؤدي إلى ظهور الثمـــــــــرات الطيبة على المسلم 
كما يفضي إلـــــــــى توحيد األمة وقوتها، أما الثاني 
فهو تحويل التوحيـــــــــد إلى مباحث كالمية وجدال 
عريض ينتهي إلى تكفيـــــــــر المسلمين وتشريكهم 
ورميهـــــــــم بالضالل، وبالتالي إلى التشتت والتنازع 
والشقاق وذهاب الريح، وهـــــــــذا ما نراه في زماننا 
عيانا، وقد امتدت ظالل الصراع إلى العقيدة ذاتها 
فكادت تصبح عقائد متعددة مختلفة، إن التعامل 
المرضي يبـــــــــدأ بمراقبة بعضهم أللسنة المسلمين 
وحمل ألفاظهم على أسوأ المحامل والحكم عليهم 
بسبب ذلك بالكفر المخـــــــــرج من الملة، رغم أنها 
إمـــــــــا ألفاظ متشابهة أو هي صواب ال غبار عليه 
يحتمله النسق الشرعي، أو هي في أسوأ األحوال 
أخطاء تعبيرية يكفـــــــــي تصحيحها برفق، وهو ما 

يفعله العلماء عبر الكتابة والخطابة والتنبيه.
وأخطـــــــــر ما في األمر ما دأب عليه بعض هؤالء 
مـــــــــن صياغات عقدية للمسائل الخالفية، فأصبح 
صنـــــــــع العصيدة – مثال – ليـــــــــس بدعة فحسب 
بل هو مخالـــــــــف للتوحيد!!! هكذا أصبح التوحيد 
سالحا بيـــــــــد بعض العباد ال يقوي إيمانا وال يبني 

أمـــــــــة وال يحمل خفقـــــــــات األرواح المؤمنة بل هو 
مماحكات لفظية وجدال كالمـــــــــي يهدم وال يبني 
ويفـــــــــرق وال يجمـــــــــع...إن هذا المسلـــــــــك – باسم 
السلفية – هدفه قـــــــــد يكون سليما لكن سوء الفهم 
يلّفه من أوله إلى آخره، وما كان السلف ينظرون 
إلى أعمال الناس وأقوالهم وتصرفاتهم هذه النظرة 
السوداوية بل يحملونها على أحسن المحامل كما 
أمرنـــــــــا شرعا...هكذا انتقـــــــــل التوحيد من مصدر 
لإليمـــــــــان ولوحـــــــــدة الصف إلى مصـــــــــدر للشقاق 
وٕاخراج المسلمين الموحديـــــــــن من دينهم بالظن، 
والتيار الذي يروج هـــــــــذه الثقافة المَرضية انتهى 
هو إلى مفارقة الجماعة واعتبار دار اإلسالم دار 

حرب، مع األسف.
ومن صور تحـــــــــّول التوحيد إلى مباحث الهوتية 
إصـــــــــرار بعضهم على ما يسمـــــــــى تقسيم التوحيد 
إلى توحيد الربوبية واأللوهية واألسماء والصفات، 
والمشكلـــــــــة ال تكمن في هـــــــــذا التقسيم ولكن في 
التعصب له باعتباره الزما لمفهوم التوحيد ملزما 
لجميع المسلمين، بحيـــــــــث يخرج من يناقشه من 
دائرة أهل السنة والجماعة، وتعداد أنواع التوحيد 
وتقسيمهـــــــــا بحسب مفهوم كلٍّ منها ال محذور فيه 
شرعـــــــــا أو علما، بل يمكـــــــــن تقسيم التوحيد بأكثر 
من هذه األقسام، فيمكن أن تقول: توحيد الذات، 
وتوحيد الصفات، وتوحيد األفعال، وتوحيد الوالية 
وتوحيـــــــــد الحاكمية، وكل هـــــــــذا مأخوذ من القرآن 
الكريم، أما التقسيـــــــــم الثالثي المعروف فهو قول 

الحنابلة وحدهم.
ليس التوحيـــــــــد مباحث كالميـــــــــة وال الهوتية وال 
مـــــــــادة للجـــــــــدال العقيم بل يجب النظـــــــــر إليه من 
خالف الثمرات التربوية التي يكتسبها المسلمون 
بالتمسك به، ويجب الرجوع إلى المعنى األصيل 
للتوحيد، وهو معًنى حيٌّ ِلخدمة المسلم في تعّبده 
هللا، وِخدمة اإلســـــــــالم، وٕاصالح اآلفاق واألنُفس، 
بأحكاِمه وآداِبه، وٕاذا تجاوزنا التعقيداِت الكالمية، 
واستَقْينا المفاهيَم من القرآن والسنة - فإن التوحيد 
يبدو لنا حركة إيجابية، تربط المسلم بربِّه وِبغيره 
مـــــــــن الناس، وكذلك بالكون، العالقة باهللا عبودية 
وتعبدا، خشيـــــــــة ورجاء وحبـــــــــا، والعالقة بالناس 
بالحب والتجاوب والتعـــــــــاون، باعِتبار أن الَناس 
آلدم وآدم مـــــــــن تراب؛ بناء علـــــــــى ذلك الوجدان 
الحيِّ الحـــــــــّر المطمئن، الذي أْثمـــــــــره فيه توحيده 
هللا، وهـــــــــذا سواء بالنسبة لمجـــــــــال آصرة العقيدة، 
أو مجـــــــــال آصـــــــــرة اإلنسانيـــــــــة؛ ألن األولى وٕان 
كانت أهـــــــــم وأوثق؛ إال أنها ال تلغـــــــــي الثانية وال 
ُتهمِّشها، والعالقة بالكون هي ربُط ِصلة اإلنسان 
بالكائنات جميعـــــــــا، من حيوان وطير وجماد؛ بل 
ومخلوقـــــــــات غيبية، في سيمفونيـــــــــة رائعة، ربانية 
المصـــــــــدر والتوجيه، تقضي علـــــــــى خرافة العداء 
المستحكـــــــــم بين اإلنسان والطبيعة، وقْهر أحِدهما 
لآلَخـــــــــر، التي يروِّج لها الفكـــــــــر الغربي؛ ﴿ُتَسبُِّح 
ْن ِمْن  ْبُع وَاْألَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ وَا� َماوَاُت السَّ َلـــــــــُه السَّ

َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه﴾ [اإلسراء: 44].
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من الظواهـــــــــر المؤلمة المقيتة عدم االلتزام بالوقت 
واالنضباط في الحضور...واألمثلة كثيرة..

االجتماع المفروض يبدأ علـــــــــى الثامنة والنصف 
فإذا به يبدأ على العاشرة والنصف والضحية دائما 

من يلتزم بالموعد..
وبعد فترة يتم ترويضـــــــــه مكرها...هههه محاضرة 
حول أهمية استثمار الوقت مدتها ساعة ونصف.. 
المحاضـــــــــر ينسى نفسه وينغمس فـــــــــي التفاصيل 
الفارغة، ويتجاوز الوقت المحدد بساعتين ويضرب 

مثال مناقضا لعنوان.. ومحتوى ..محاضرته..
الحافلة التي مـــــــــن المفروض تنطلق على السابعة 

صباحا تنطلق على التاسعة والنصف.
والمشكل يـــــــــزداد تعقيدا ووجعـــــــــا حينما تكون هذه 
الظاهرة مستفحلـــــــــة عند أغلـــــــــب المثقفين والرواد 

والمتميزين ...
وتستغـــــــــرب أكثر حينما تعلم أن كـــــــــل تعاليم ديننا 
تربينا على االنضباط التام والدقة المتناهية وقدسية 
الوقت ابتداء من الصالة... إن الصالة كانت على 

المؤمنيـــــــــن كتابـــــــــا موقوتـــــــــا..
إلـــــــــى الصيام... فلو افطرت قبـــــــــل المغرب بدقيقة 

نقضت صيامك.
إلى الحج وشعائره المضبوطة...

وذاك الحديـــــــــث العظيم الذي يرســـــــــخ قيمة الوقت 
وأهميته الكبرى ولو قامت الساعة وفي يده فسيلة 

فليغرسها...
شجرة النخـــــــــل ال تؤتي ثمارها إال بعد سنوات ومع 

ذلك ال تضيع لحظة وال عشر معشارها...
واالحصائيات الدقيقة الستثمار الوقت في عالمنا 

تصدمك...
فالعامل عندنا ال يعمـــــــــل في كل ساعة إال دقائق 
ويتم التحايل على إهدار الوقت بطريقة أو أخرى.

ومـــــــــن الكتب الماتعة التي ندعو أحبابنا لمطالعتها 
كنقطـــــــــة عملية لتقديس الوقـــــــــت واستثماره ...قيمة 
الزمن عند العلماء... للشيخ عبد الفتاح أبو غدة.. 
فهو يجدد شغفنـــــــــا بالثواني واللحظات... ويضرب 
لنا األمثال الواقعية ألناس حافظوا على الوقت وهم 
يغادرون الحياة وهم فـــــــــي النزع األخير يتدارسون 
مسألة من مسائل العلم.. ويحبون أن تكون أنفاسهم 

األخيرة زكية نفيسة.
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 Ï€ ــــــا واقعنا بشــــــيء من التدقيق تفّحصن
ــــــام والحــــــرص لوجدنا أن ثمة  واالهتم
إمكانات كبيرة في شكل (بنية قاعدية) متينة، 
تتمثل في مبان جاهزة، وصروح قائمة ُبنّيت 
وُجهزت وُبذل فيها ما بذل، لكنها انتهت إلى 
ما يشــــــبه «العطالة» ولم تعد تقدم شيئا مما 

يجب تقديمه.
لعلهـــــــــا عشرات... مـــــــــن  المباني هنا وهناك، 
في والياتنا ومدننا وجهاتنا المختلفة، بعضها 
صالـــــــــح جاهز، وبعضها يحتـــــــــاج إلى ترميم 
وٕاصالح واستكمال تجهيز، وبعضها لعله ما 

يزال في البدايات .
 نشير هنا إلى مساجـــــــــد، وزوايا، ومؤسسات 
مهجورة انتقلت إداراتهـــــــــا إلى أماكن أخرى.. 
لتبقى فارغة ال تؤّدي أي دور، ولم ُيستفد منها 
فـــــــــي أي مجال من المجاالت، حتى ولو كان 
تحويلها إلى مديريات ومصالح أخرى لتستفيد 

منها، كي ال تبقى فائضا خارج الخدمة.
ليتنا نقوم بمتابعـــــــــة أمينة وٕاحصاء دقيق لكل 
ذلـــــــــك، ونعمل على إعادة األمور إلى السكة، 
والقيـــــــــام بالجهـــــــــد المطلـــــــــوب لـ«تفعيل» تلك 
الصـــــــــروح والعمل على توظيفهـــــــــا فيما ُهيئت 
لـــــــــه، أو فيما يمكـــــــــن أن تقوم بـــــــــه من جديد 
في مختلف المجـــــــــاالت (التربوية، الشرعية ـ 
الدينية، الثقافيـــــــــة، العلمية، الخ ..). نعرض 
هنا لواحـــــــــد من تلك الصـــــــــروح المهّمة وهي 
المؤسســـــــــة المعروفة بزاويـــــــــة أوالد سي أحمد 

(دائرة عين ولمان ـ والية سطيف).
وقـــــــــد سعيُت مع كثير من اإلخوة قبل سنتين، 
مـــــــــع مديرية الشـــــــــؤون الدينيـــــــــة، ومع بعض 
األفاضـــــــــل في وزارة الشـــــــــؤون الدينية نفسها، 
إلثـــــــــارة موضوع هذا الّصـــــــــرح وٕايجاد صيغة 
لالستفادة منه كفضاء تعليمي تربوي متميز، 
يمكن أن يكون مكانا للندوات الخاصة بالتعليم 
القرآني، كما يمكن أن يكون «معهدا» للعلوم 
الشرعية وتحفيظ القرآن، ُيعنى بتوفير مدّرسي 
القرآن الكريم وقرّاء القرآن في المنطقة سطيف 
ومـــــــــا جاورها  خاصة، وكـــــــــل جهات الوطن 

عامـــــــــة، كما يمكن أيضـــــــــا أن يكون مؤسسة 
علمية تهتّم بالحافظين والحافظات وتوّفر لهم 
سبيل مواصلة الدراسة في مراتب عليا، حتى 
الدخـــــــــول إلى الجامعـــــــــة أو االلتحاق بمعاهد 

تكوين األئمة والدعاة .
وفي كل األحوال هذا تعريف بهذه المؤسسة، 
والمأمول أن يتحقـــــــــق المرغوب في االستفادة 
من هذه الصروح المعطلـــــــــة، وتفعيل أدوارها 
بما يحقق األهداف العامـــــــــة للتنمية الثقافية/

الدينية –الفكرية.
وقصـــــــــة هذه الزاوية أن مجموعة من األساتذة 
األفاضل والشيـــــــــوخ الكرام ارتأوا تأسيس زاوية 
(سيدي أحمد بن سليمان لنشر تعاليم القرآن) 
والتـــــــــي اعتمـــــــــدت جمعيتها المديـــــــــرة رسميا 
وبإشراف من مديرية الشؤون الدينية واألوقاف 
لواليـــــــــة سطيف، بتاريـــــــــخ: 11 جوان 2006 
تحـــــــــت رقم 16، ثـــــــــم جدد المكتـــــــــب المسير 
بتاريخ 25 نوفمبـــــــــر 2009، ثم جدد بتاريخ 
07 جويلية 2009، وأعيـــــــــد تجديده مؤخرا، 
فـــــــــي انتظار االعتماد بعد انتهاء التحقيق من 

طرف الجهات المختصة.
تقـــــــــع الزاوية في بلديـــــــــة أوالد سي أحمد دائرة 
عين ولمان، على قطعة أرض تم شراؤها من 
طرف محسنين على مساحة قدرها هكتارين، 

تم بناء الثلث منها تقريبا، وقد أنجز منها:
-1/ المسجد بطاقة 600 مصل (فوق فضاء 
يمكـــــــــن استغالله كمتحـــــــــف أو قاعة للندوات 

والمحاضرات).
-2/ 06 قاعات للدراسة تتسع في مجموعها 

ألكثر من 300 طالب.
-3/ مطعم ومطبخ بطاقـــــــــة استيعاب قدرها 

200 وجبة.
-4/ مراقد مجهزة بمرافق مختلفة (دورات مياه، 

حمامات...) تستوعب قرابة 100 مقيم.
أما الجـــــــــزء المتبّقي، فهـــــــــو مخصص إلقامة 
مرافق أخـــــــــرى (سكنـــــــــات إلزاميـــــــــة، ومرافق 

رياضية...)
لإلشـــــــــارة فقد كان للمؤسســـــــــة  نشاط ملحوظ، 
سواء في التعليم القرآني، أو في أنشطة أخرى 

متنّوعة: ندوات، لقاءات، معارض، الخ...
وقد رســـــــــم القائمون على هـــــــــذا الصرح عددا 
مـــــــــن األهداف المستقبلية، مـــــــــع تحديد آليات 
تحقيقهـــــــــا بالتواصـــــــــل مع مختلـــــــــف الجهات 
الرسميـــــــــة والشعبية؛ خاصـــــــــة رجال األعمال 
والتجار وأهل الفضل والعلم ممن يستطيعون 

دعم الجهود لتمكيـــــــــن هذه المؤسسة من أداء 
دورها اإلشعاعي في المنطقة، ومن األهداف 

المرسومة:
-1 إتمام بناء هياكل ومرافق الزاوية.

-2 إيجاد طرائق وصّيغ لتنشيط تعليم القرآن 
الكريم وعلومه.

-3 ضبـــــــــط رزنامة إلحياء المناسبات الدينية 
والوطنية، على مدار العام.

-4 التكفل باأليتام والفقراء والمحتاجين.
النشاطات الدينية والعلمية للزاوية:

-1 تحفيظ القرآن الكريم.
-2 تحفيظ الحديث النبوي الشريف.
-3  تدريس السيرة النبوية المطهرة.

-4 تعليم اللغة العربية للصغار والكبار.
-5 تعليم الضروري من علوم الدين للصغار 

والكبار.
-6 المساهمة مع بقية المؤسسات في عملية 

محو األمية للرجال والنساء.
-7 التشجيع على البحث؛ خاصة في مجال 
التاريـــــــــخ/ المنطقة، البيئـــــــــة، المناخ، اآلثار، 

التراث، والصحة...
النشاطات االجتماعيـــــــــة للزاوية بالتنسيق مع 

البلدية:
-1 الحث علـــــــــى التعاون والتآزر في األفراح 
واألتـــــــــراح وبعث بعـــــــــض مظاهـــــــــر التعاون 

(كالتويزة).
-2 السعي إلصـــــــــالح ذات البين بين الناس 

وزرع ثقافة المحبة واألخوة .
-3 المساهمة في إعانـــــــــة الفقراء والمساكين 

وذوي الحاجة.
-4 التنسيـــــــــق مـــــــــع الهيئات المعنيـــــــــة للتكفل 

باألرامل واأليتام والمعاقين.
-5 تنظيم وتشجيع عملية الزواج الجماعي.

-6 المشاركـــــــــة فـــــــــي كل نشـــــــــاط ذي طابع 
اجتماعي في المنطقة وخارجها.
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يغادر الرئيس األمريكي "دونالد ترمب" % 

كل  أكمل  حتى  األبيض  البيت  مبنى 
نصبها  التي  األفخاخ  لكل  األخيرة  اللمسات 
لخلفه "جو بايدن" في داخل البالد وخارجها 
وخاصة في المنطقة التي اشتدت فيها حرارة 
عليها  المتنافسة  األطراف  كل  بين  االحتقان 

"منطقتا الشرقين األوسط واألدنى".
فالتسابق إلى احتالل المواقع األكثر استراتيجية 
لكل طرف على أشده مثلما هو الشأن بالنسبة 

لقواعد االشتباك.
إلى تخوم  الذي كان وصل  الحلف األطلسي 
الباهر  جمهورية روسيا االتحادية بعد نجاحه 
في تفكيك سلفها العمالق (االتحاد السوفييتي) 
وانضباطهم  أعضائه  واتفاق  انسجامه  بفضل 

ظهرت عليه في عهد "ترمب" بوادر االنشقاق 
واالنحالل بسبب قراراته المتهورة بفرض عقوبات 
وعشوائية  أعضائه  من  كثير  على  اقتصادية 
تحريك قوات بالده واحتالل مواقع يريد بعض 
القومي،  األعضاء االحتفاظ بها لحماية أمنه 
مثلما هو الحال في شمال سوريا والعراق الذي 
استقوت فيه حركة انفصالية بالواليات المتحدة 
لمجابهة تركيا العضو األكبر من حيث القوة 
والسياسي  الجيوستراتيجي  وموقعها  العسكرية 

في المنطقة.
نفس الشيء بالنسبة لفرنسا التي يريد رئيسها 
"إيمانويل ماكرون" الطامح لإلبقاء على مكانة 
العهد االستعماري،  لها في  التي كانت  بالده 
مساحة  على  المطلقة  بالهيمنة  تنفرد  حيث 
الشام،  بالد  كبير من  إفريقيا وجزء  في  كبيرة 
لكنه وجد "أفريكوم" تطارده في القارة السمراء 
مثلما تطارده في بالد الشام باالستعانة بالدولة 

التركية.
ثم أن تقوية نفوذ دولة الكيان الصهيوني في 
المنطقة بتشجيع من "ترمب" بل بتحريض منه 
وٕاطالق يدها في تجارة تكنولوجيات األسلحة 

أسرة  داخل  الخالفات  حدة  من  زاد  المتطورة 
الحلف.

@‚Ïñ®a@ÒÏ”@ÖaÜnëa
الكبرى  الرأسمالية  الدول  اقتصاديات  تدهور 
رأسها  وعلى  األطلسي  الحلف  في  األعضاء 
أمريكا مقابل بروز الصين الشعبية كقوة كبرى 
السابقة  مكانتها  من  المتحدة  الواليات  تزيح 
في االنفراد بحكم العالم والسيطرة االقتصادية 
لتعاونهما  القوة  هذه  حجم  يزداد  ثم  الكاملة؛ 
التكنولوجي واألمني والعسكري لتظهر معهما 
قوة أخرى فرضت نفسها على مسرح األحداث 
التي  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  قوة  هي 
مع  االتفاق  كل  المتفقة  إليديولوجيتها  كان 
في  البالغ  األثر  المنطقة  في  المقاومة  قوى 
زيادة قوة هؤالء الخصوم المناوئين لإلمبريالية 

والصهيونية العالمية التي تتزعمها أمريكا.
الكيان الصهيوني وهو يشعر بالخطر المحدق 
به ووجوده لم يترك األمر للصدف، بل سارع 
إلى سد كل الثغرات التي ظهرت له من خالل 
ألسباب  المنطقة  من  أمريكا  انسحاب  بداية 
وعوامل شتى، بعضها ذاتي وأخرى موضوعي 

سيكون بحثها في الحلقات القادمة.
المهم أن هذا الكيان وجد في تحقيقات مخابراته 
ما يمكن له أن يكرس به وجوده الفعلي من خالل 
اختراق أنظمة الحكم للبلدان العربية المجاورة، 
حيث استغل فيها كل عوامل ضعفها وخوفها 
من عدو مفترض هو إيديولوجية الثورات وعلى 
اإليرانية وحلفائها من  اإلسالمية  الثورة  رأسها 
حركات التحرير كالفلسطينية واللبنانية واليمنية 
أصال  الرافضة  العربية  الحكم  أنظمة  وبعض 
للوجود االستعماري والصهيوني في المنطقة.

لقد استطاعت أن تنفذ إلى داخل هذه األنظمة 
الثورة  وتعقد معها صفقات لحمايتها من هذه 
بينها  طبيعيا  كيانا  وجعلها  احتوائها  مقابل 
إقليمية  كقوة  المنطقة  كل  قيادة  من  وتمكينها 

بديلة ألية قوة أخرى عربية أو إسالمية فيها.
أن  الصهيوني  الكيان  أراد  التطبيع  بعملية 
يتولى سد الفراغ كل الفراغ األمريكي والغربي 
دقيقة  تكن  لم  الحسابات  لكن  المنطقة،  في 
سواء بالنسبة لهذا الكيان أو بالنسبة لألنظمة 
السحر  ستقلب  الحرب  ألن  المطبعة  العربية 

على الساحر. 
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وقويًة  باديًة  صارْت  للتدين  فالعودُة  َجْوَعى..  البالد  كانت 
وَنِهَمًة.. خصوصا بين ُصفوف الشباب المتعلِّم.. وفي رحاب 

المساجِد والجوامِع والمصلياِت والجامعاِت وأحياِئها..
كان  إذا  فكيف  القريِب..  قبل  للغريِب  َتْهُفو  النفوُس  وغالُب 
القادُم عمالًقا في منزلِة ومقاِم الشيخ محمد الغزالي.. الذي كان 

يمَألُ السمَع والبصَر والفؤاَد والعقَل. 
َأَشعَّ بأنواره على جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
وَمن َيُلوُذ بها في مدينة قسنطينة.. فكان لها نصيُب األسد.. 

لكن لم ُتْحَرم البالُد وعباُدها من ذلك الخير العميم. 
"درس  خالل  من  اثنين  كل  مساَء  الشيُخ  علينا  ُيِطلُّ  فكان 
اإلذاعُة  َتُبثُُّه  كانت  الذي  االثنين"  "حديث  أو  االثنين".. 
والتلفزيوُن الجزائرية، قبل َنْشرَِة األخباِر المسائيِة.. وهو َتْوِقيُت 

ِخرِّيٍت..
ذلك  َنْرُقُب  التلفاز  حول  ُمتَحلِِّقين  ونحن  يتملكنا  الشوُق  كان 

الدرس الماتع النافع المتميِّز..
مع تلك الِبدايِة والدِّيباجِة البسيطِة بَنْبرَِة الشيخ الجذَّاَبة: بسم اهللا 

الرحمن الرحيم.. أيها اإلخوة.. السالم عليكم ورحمة اهللا..
عليكم  والسالم  التوفيق..  ولي  واهللا  أيضا:  البسيطة  وخاتمته 

ورحمة اهللا. 
أحيانا ُيَصوَُّر الدرُس في بيته، وأحيانا في مكتِبِه في الجامعة، 

وأحيانا في قاعة المحاضرات "مالك بن نبي". 
أّن  الدروس  تلك  تسجيالت  بعض  يحضر  كان  من  أخبرني 
تََّة..  الشيَخ َيجمُع ِعدََّة دروٍس في جلسٍة واحدة.. أحيانا تبلغ السِّ
وبين الدرِس والدرِس َيْسَتْمِهُل الشيُخ المصوَِّر لحظاٍت َيستجِمُع 

فيها الموضوَع اآلخر في ذهنه.. ثم ينطلق في بيانه. 
وهذا احتياٌط من الشيخ حتى ال َتنقطَع سلسلُة الدروُس، فقد 

تأتيه أسفاٌر ومشاغل ال َيْفرُُغ معها للتسجيِل. 
موضوعاٌت حديث االثنين ُمتنوعة.. لكنَّها َتمسُّ الحياَة وترمي 

إلى التوعيِة الدِّينيِة..
وكم لتلك الدروس من اآلثار الطيبة على مجتمعنا، وكم لها 
دقائق  إنها  نعم  والجماعات..  األفراد  على  بيضاء  أياٍد  من 

تستغرق ربع ساعة أو أقل أو أكثر.. لكنها تفعل األفاعيل، 
تقلب التُّرَاَب ِتْبرًا.. خصوصا أن بعض اُألَسِر ال عالقة لها 
بالدين فكانت النافذُة الوحيدُة ليسمعوا صوت اإلسالم هي من 

خالل مثِل هذه الدروس التلفزيونية. 
ياِت َيْقُعْدَن له في هدوء وخشوع.. أخبرني أحد  حتى العجائز اُألمُّ
األصدقاء أّن َجدََّته الطاعنَة في السن كانت تجلس أماَم التلفاِز 
ُيمازحها  صاحبي  فكان  واهتمام..  سكنية  بكل  الدرِس  وقَت 

قائال: يا َنانَّى.. يعني تفهمي كّل شيء يقوله الشيخ؟!
فُتِجيُبه غيَر آبهٍة بِغالَظِتِه: ال.. لكنَّ هيأَتُه َتُدلُّ أنه يقول الحق 

والشيَء المهم. 
فالكالم الذي يخرج من القلب ال يستأذن أحدا.. إنّها فصاحُة 

القلوِب وبياُن األرواِح وبالغُة النِّياِت. 
الثانوية  بوابِة  أماَم  نجتمع  الثالثاء  في صبيحة  ُكنَّا  ما  كثيرا 
نتذاكر ما َتَعرََّض له الشيُخ الغزاليُّ في درس ليلة األمس.. 

بين َتساؤٍل وٕاعجاٍب وِنَقاٍش. 
َأَثارَُه..  باإلنِس وما  الجنِّ  َتَلبُِّس  فيه عن  تكلم  الذي  كالدرِس 

وستأتي في هذا الموضوع بالذات مع الشيخ مقالٌة مستقلٌة..
في شهر  قسنطينة  مدينتنا  َهزَّ  الذي  اْلُمَروِِّع  الزِّلزاِل  وكدرس 
الجزِع والمبيِت  أهَلها من  أكتوبر سنة 1985.. وما أصاب 

في العراء ليلًة بيضاَء..
وكموضوع الباقيات الصالحات الذي قسمه إلى 4 دروس.. في 
الدرس األول تكلم عن "سبحان اهللا"، وفي الثاني عن "الحمد 
"اهللا  الرابع عن  وفي  اهللا"،  إال  إله  "ال  الثالث عن  وفي  هللا"، 

أكبر".. شرح فيها الشيُخ هذه األذكار ومعانيها وفوائدها..
وفي الدرس الثاني تفاعل الشيُخ كثيرا مع الموضوع وعند قراءِته 
لقوله تعالى من سورة الروم: {َفُسْبَحاَن اللَِّه ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن 
َماوَاِت وَاْألَْرِض َوَعِشي�ا َوِحيَن  ُتْصِبُحوَن * َوَلُه اْلَحْمُد ِفي السَّ
الدمِع..  سريُع  المشاعِر  رقيُق  وهو  جدا..  َتَأثََّر  ُتْظِهُروَن}.. 
فَأَحسَّ كلُّ َمْن َشاَهَد الحلقَة بأنَّ الشيَخ كاد أن ينفجر باكيا.. 

َل بختم الدرس قبل أن َيْنَقَض َتَجلُُّدُه.  لكنه َتَماَسَك وَعجَّ
حتى إنَّ أحد أصدقاِء الثانوية ممن ال عالقَة له بالدين لطبيعة 
نشأته األسرية وبيئته العائلية.. جاءني ُمسرعا صبيحَة الدرس 
الشيخ  ُشْفْت  سايب  بن  يا  وتعجٌب:"  حماٌس  وكلُّه  وخاطبني 

الغزالي الَباَرحه.. رَاَيْح يبكي.. واهللا َشوَّْك لحمي كي ُشْفُته". 
وفي مرة من المرات دار النقاش في حصة أستاذة اإلنجليزية ـ 
التي ال َشْكُلها وال طريقُتها َتُدلُّ على اهتماٍم بالديِن أو شؤوِنِه 
ـ عن مسألة تتعلق بالدين.. فكانت مني المباردُة ببيان نظرِة 

الديِن لتلك المسألة. 
الشيخ  سايب  بن  يا  لكن  بالفرنسية:  لي  تقول  باألستاذة  فإْذ 

الغزالي لم يقل هكذا في درس من دروسه..
تفاجأُت من تعقيبها وسارعُت من فرحتي بالقول: يا أستاذة.. 

هل ُتتابعين درس االثنين للشيخ الغزالي؟!
فأجابتني بالفرنسية أيضا: طبعا.. أكيد. 

أصدقكم نالت األستاذُة بذلك إعجابي وتقديري.. وسألُت لها 
التسرع  على  نفسي  وُلْمُت  واالستقامة..  الهداية  باطني  في 

بالحكم على الّناس من خالل شكِلهم وثياِبهم. 
في  الدروس  تلك  تسجيل  على  الحرص  كّل  أحرص  كنُت 
األشرطة السمعية.. فأدنو جدا من التلفاز حامال المسجلة.. 
حتى ال يفوتني شيء من الدرس وكي أمنَع الضجيَج واألصوات 

المشوشة في البيت..
وما زالْت عشرات تلك األشرطة في حوزتي.. ُأحافظ عليها إلى 

ساعة كتابة هذه األسطر.. فهي من َحبَّاِت قلبي..
الدروس  هذه  بجمع  األفاضل  بعُض  قام  الحمد  وهللا  واآلن 
 172 من  قريبا  بلغت  وقد  أقراص مضغوطة..  في  صوتيا، 

درًسا..
الجزائرية،  لإلذاعة  األسبق  المدير  نور،  القادر  عبد  ونشر 
30 درسا،  فيه  َضمَّ  االثنين"،  "أحاديث  العنوان:  تحت  كتابا 
ُمْهدى  الكتاب  ريع  وجعل  فقط،  الدروس  ُخمِس  قرابة  وهي 
للمعاقين حركيا بالجزائر، حسب وصية الشيخ الغزالي رحمه 

اهللا تعالى. 
َر أنَّ مشروَع هذا الدرس كان باقتراٍح من  وال َيُفوُتني أن أذكِّ
الشيِخ عبد الرحمن شيبان، وموافقة رئيس الدولة وقَتها الشاذلي 

بن جديد..
جزى اهللا تعالى الشيَخ الغزاليَّ كلَّ خيٍر وأجٍر.. وَمْن كان َسبًبا 

ًدا وناشرا لهذا الدرس "حديث االثنين".. ًطا وُمَجسِّ وُمَخطِّ
كتبه عبد العزيز بن سايب. عفا اهللا عنه
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 o‰◊ أقرأ بعض كتابات المفكر التونسي
تحضيرا   (1935) جعيط  هشام 
الفلسفة  في  دكتوراه  أطروحة  لمناقشة 
بجامعة  فتيحة سالم  الباحثة  الطالبة  أعدتها 
الهوية  تناولت فيها مسألة  2 والتي  الجزائر 
بين المرجعية التراثية والمرجعية الغربية كما 

تصورها هذا المؤرخ والمفكر المعروف.
وقد استوقفتني خالل القراءة والبحث هذه الفقرة 
أن  فأحببت  35 سنة  منذ  كتبه  قّيم  مقال  من 

أشاركها هنا مع القارئ نظرا ألهميتها:
دراسة  في  المستشرقين  على  عالة  نعد  «لم 
دراسة  في  األجانب  الخبراء  على  وال  تاريخنا 
اقتصادنا. لكن نلحظ أن هذه المجهودات قامت 
ما  وقليال  والثقافة،  بالفكر  آمنوا  أناس  بفضل 
الجماهير،  أو  الحكومات  من  بتشجيع  حظوا 
وأن  المجهود  هذا  يهدر  أن  اليوم  والخطر 
تكوين  من  يتمكنوا  أن  دون  علماؤنا  ينقرض 
للمعرفة  من حب  يلزم  ما  على  جديدة  أجيال 

ومنهجية كاملة».
فعال  يوجد  هل  اآلتي:  السؤال  نطرح  وهنا 

خلف للجيل السابق الذي تمّيز بالجدية والعمل 
الرصين؟ 

إن الجامعات العربية التي ابتعدت عن التقاليد 
تعد  لم  المتقدم  العالم  في  المعتمدة  العلمية 
تكّون النخبة وتنتج العلماء المبدعين والمفكرين 
الملهمين، وٕانما اقتصرت جهودها على تلقين 
القدر اليسير من المعرفة وتوفير الحد األدنى 
على  الشهادات  وتوزيع  العلمي،  اإلنتاج  من 
بالطوابير  في كل سنة  يلتحقون  الذين  الطلبة 

الطويلة للعاطلين عن العمل. 
ناجحة  ونماذج  إستثناءات  هناك  أن  شك  وال 
النجاح  ذلك  ولكن  القائمة  المعّوقات  كل  رغم 
القاعدة  يمثل  وال  مضاعفا  فرديا  جهدا  تطلب 
العامة المنتشرة والغالبة على المشهد الجامعي 

واألكاديمي. 
المسار  هذا  لتصحيح  الوقت  حان  ولقد 
وكذلك  العالي  والتعليم  الجامعة  وٕاصالح 
التعليم في المراحل السابقة، فالجزائر تملك كل 
القدرات المادية والبشرية لالرتقاء بهذا القطاع 
والطموحات  الراهنة  التحديات  مستوى  إلى 

المستقبلية. 
وهنا نطرح سؤاال آخر: هل حقا تحرر هشام 
يدرس  وهو  االستشراقي  المنهج  من  جعيط 

تاريخنا وتراثنا العربي واإلسالمي؟
إن االستشراق علم قائم بذاته، طبق أدواته على 
تتنافى في كثير من األحيان  معارف اآلخر، 
مع المناهج العلمية الصارمة التي تدرس نفس 
الموضوع في فضائه الثقافي الغربي. والمقصود 

في كالم جعيط هو العودة إلى دراسة التاريخ 
بنفس المناهج العلمية الحديثة التي ُتطّبق على 
التاريخ الغربي. هل هذا المنهج سليم ومناسب 

لدراسة تاريخنا؟ 
يرى العديد من الباحثين أن الدكتور هشام جعيط 
لم يتحرر من المنهج االستشراقي بل كان أحيانا 
قاسيا على تراثنا أكثر من المستشرقين أنفسهم. 
وكان هذا الحكم مبنيا على قراءة جزئية لكتبه 
دون قراءة النص الكامل ومتابعة كلية لمقارباته، 
بينما المفكر ُيقيم على كل إنتاجه العلمي وليس 
على كتاب واحد خاصة إذا كان هذا الكتاب 
قد صدر في بدايات مشواره العلمي. إن تاريخ 
الفكر ال يدرس فقط البدايات وٕانما يهتم أيضا 

بالمسارات والتحوّالت والمراجعات والنهايات.
تمّيزت كتابات جعيط بالشك والتناقض والتراوح 
تدل على شخصية قلقة ومهمومة بالمشكالت 
األساسية لمجتمعه الصغير (تونس) أو مجتمعه 
أن  كما  واالسالمي)،  العربي  (العالم  الكبير 
الفكرية  مرجعياته  وتنوّع  الثقافية  مؤثراته  تعدد 
تؤثر باستمرار على تكوينه العقلي وتحديد آرائه 
في األحداث ومواقفها من القضايا الراهنة. فما 

هو معيار الصواب والخطأ عنده؟ 
للدفاع  عديدة  طرقا  يملك  المفكر  أو  العالم 
أو  تصحيحيها  أو  مراجعتها،  أو  أفكاره  عن 
في  حر  عالم  وكل  عنها.  التخلي  أو  تهذيبها 
اختيار طريقته التي تناسبه العتبارات مختلفة، 
وجعيط اختار هذه الطريقة: «إن إحياء جانب 
من التاريخ االسالمي في حقيقته وكثافته إنما 

هو جزء من مسيرتي الوجودية الطويلة. فهل 
وجدُت دائما النبرة الصحيحة؟ وهل أوضحت 
المسائل على الدوام؟ وهل تسلحت دائما بحكم 
سديد؟ هذا ما يعود للقارئ حق النظر والفصل 

فيه».
وٕاذا كان المنهج الغربي غير صالح دائما أو 
نافعا جزئيا فقط لدراسة تراثنا العربي اإلسالمي، 
فهل يوجد منهج بديل له عندنا أو عند غيرنا 
منا،  القريبة  األخرى  الشرقية  الحضارات  من 
وأقصد بشكل خاص الحضارات المتطّورة في 
الهند واليابان والصين وماليزيا وٕايران وتركيا؟ 
هذا سؤال المنهج يحتاج إلى الدرس والبحث.
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الكلم  صيغة  من  تمكنوا  أفذاذ 
ألوضاع  والمحلل  الدال، 
نبراسا  كتاباتهم  فكانت  األمة، 
وٕاثراء  العقول  إلنارة  يسطع 
وجاءت  والتقدم،  البناء  أفكار 
بتعدد  متعددة  اإلسهامات  هذه 
األمة،  لهذه  الفكرية  الخامات 
وكان حبر مالك بن نبي رحمة اهللا 
تعالى عليه فعاال في تشخيص 
وال  فكان  وتقييمها،  األوضاع 
في  المتطور  النموذج  يزال 
معادلة البناء الحضاري ونسج 
التي  الحقة  الهوية  مقومات 
أراد ألمته أن تنبض بها لتعلو 
إسهامات  هي  وتتقدم،  وتقوى 
إستراتيجية ذات عمق حضاري 
كبير في إصالح أوضاع األمم 
المقهورة التي تعاني من حركات 
لسياسة  والعاكسة  االستدمار 
عليها  المهيمنة  الكبرى  الدول 
كل  وشل  ثرواتها،  واستغالل 
محاوالت التطور فيها والوعي، 
بن نبي قدم العديد من األفكار 
المتأصل  التاريخي  البعد  ذات 
والحرية  السالم  ثقافة  في 
بمنهج مبدع ببراعة تامة يضع 
اليد على الجرح النازف، فصاغ 
معادالت حضارية وأفكارا بنائية 
من  المحصن  الحصن  هي 
شهدها  التي  الهيمنة  حمالت 
فقدم  يشهدها  والزال  العالم 
به  جاد  ما  أهم  من  نموذجا 
فكره القيم وهو أنموذج  الفكرة 

اآلفرو آسيوية.
الفكرة اآلفرو آسيوية هي عبارة 
عن مقدمة فكر حضاري ورؤية 
بعيدة ومتكاملة لزاد أراد به مالك 
بن نبي أن يواجه رغبة الحمالت 
الفكر  وتخليد  للسيطرة  الساعية 
الشعوب  على  االستعماري 
جهة  من  والمسلوبة،  المسروقة 
ومن جهة أخرى أراد أن يكرس 
مبدأ اإلنسانية واألخالق، في عالم 
األساسيين  المحركين  هذين  فقد 
قيام تواصل بشري منصف  في 
وعادل، فتناول بن نبي تصوير 
سادت  التي  المخططات  تلك 
والتمويهات التي مورست للهيمنة 
يرونه  آخر  عالم  شعوب  على 
إفرازات  وكانت  المتأخر،  أنه 
الثانية  العالمية  الحرب  بعد  ما 
الدوس  مواصلة  حول  متمحورة 
على آمال وأحالم شعوب سلبت 
حتى أحالمها وآمالها، وواصلت 
متمثل  تقليد  فرض  القوى  هذه 
واإلخضاع  النفوذ  فرض  في 
مالك  كتابات  فحللت  والسيطرة، 
المفكر الواعي، الذي كان يعي 
من  يرسمه  وما  يكتب  ما  جيدا 

الزاحف  المد  ذلك  عن  دالئل 
في  وحقها  الشعوب  حرية  على 
العيش والتفكير، ويتم ذلك حسب 
رؤية بن نبي العميقة في إطار 
أن ال تصل تلك الشعوب واألمم 
إلى مرحلة الرشد، فتبقى متحكما 
فيها، ومستغلة لكل ما فيها من 

خيرات أوطانها وأبنائها.
هذه  من  يصدر  ما  كل  ولعل 
الشعوب من أفكار مناهضة لهذا 
المد االستغاللي المسيطر ينظر 
إليه من طرف القوى المستعمرة 
كيانها  يهدد  خطر  أنه  على 
هناك، ومصالحها ويمس سباقها 
ومنافستها القطبية، وكانت نظرة 
ما  لكل  واعية  نبي  بن  مالك 
حيث  هذه  التكامل  فكرة  واجه 
السيئة  نيتهم  وشخص  رأى  أنه 
على  مبني  مشروع  فكرة  تجاه 
النية  هذه   ،(1) والسالم  البناء 

الشعوب  تجعل  أن  سعت  التي 
مساعي  خدمة  في  عبيدا  الحرة 
الفكرة  وفي  القطبي،  السباق 
بن  مالك  ذهب  آسيوية  األفرو 
تجاه  العدائي  التفاعل  إلى  نبي 
كل فكرة تأتي معارضة لتوجهها 
من  مستعمراتها  داخل  تولد 
تلك  تبعات  عانوا  الذين  أبنائها 
الممنهجة  االستعمارية  السياسة 
المبنية على مبدأ العادة والتقليد 
المشحون  التقليد  ذلك  القديم، 
والذي  والهيمنة،  السيطـرة  بروح 
يراه مالك بن نبي مشبعا بنفسية 
بها  يعامل  التي  والقوة  السيطرة 
ليصل  درجا  يعتبرهم  من  العالم 
أوضح  حيث  قطبيته،  لفرض 
القيمة  فكرته  في  نبي  بن  مالك 
كانت  القوة  ممارسة  فلسفة  أن 
القوى  لهذه  تعامل  كل  تطبع 
أضحت  والتي  االستعمارية، 
مفروضا على كل جهود  قانونا 
توجه نحو إقرار تنظيم للعالقات 
العالم وهنا تظهر  اإلنسانية في 
من  بين  التكامل  ذلك  أهمية 
الواحد،  المصير  يتشاركون 
نفسه،  المر  كأس  من  ويعانون 
لفروقات  تتبعه  عبر  وذلك 
أبناء  بين  كبيرة  وهوة  شاسعة 
الجنس  لنفس  ينتميان  عالمين 

أال وهو جنس البشر .

هامش
(1): مالك بن نبي، فكرة األفريقية 
اآلسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ 
ترجمة   ،( الحضارة  (مشكالت 
الفكر  عبد الصبور شاهين، دار 
المعاصر، بيروت - لبنان، دار 
الفكر، دمشق - سورية ، ط 3، 
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مالك  عند  آسيوية  اآلفرو  وفكرة 
توفر  نتيجة  جاءت  نبي  بن 
المشتركة  العوامل  من  لمجموعة 
التي تلوح في األفق، والتي تلعب 
دورا في تشجيع الفكرة ودفعها إلى 
مجال التحقيق والتجسيد، وبالرغم 
من أن مالك بن نبي تطرق إلى 
تعترض  قد  التي  العوائق  جملة 
هذا المسعى إال أن إيمانه العميق 
الملحة  وبضرورته  بالمسعى 
جعلت منه يبدع في تقديم منهاج 
بين  وقد  وتجسيده،  ذلك  لتطبيق 
عظيم أهمية الفكرة التي أتى بها 
االقتصادي  المستوى  على  حتى 
دفع  من  التكامل  ذلك  يلعبه  وما 
مؤتمر  ولعل  ألطرافه.  وقوة 
األحداث  بين  من  كان  باندونغ 
التي ألقت بظاللها على فكرة بن 
إيجابي،  نبي من جانبين: األول 
ما  نوعا  كان  المؤتمر  أن  وهو 
تجسيدا بطريقة أو أخرى لألفكار 
مالك  عليها  بنى  التي  القاعدية 
ثان  جانب  ومن  فكرته،  نبي  بن 
حسب  وهذا  سلبيا  تأثيرها  كان 
رأيي الشخصي ألن المؤتمر ليس 
مالك  لرؤية  كامال  تجسيدا  ربما 
تتبع  كما أرادها أن تكون، ولعل 
أفكار الرجل المفكر الحقا وحتى 
اآلفرو  (الفكرة  التناول  نفس  في 
آسيوية)، توحي بذهابه إلى أبعد 
بكثير  باندونغ  مؤتمر  نتائج  من 
وأهم ما يمكننا االستدالل به حاليا 
والنتائج  األحداث  سير  عدم  هو 
تكون  أن  نبي  بن  لها  أراد  كما 
وأن تساهم، فما أراده بن نبي هو 
الذهاب إلى أبعد من تعاون إفريقي 
آسيوي هادف إلى التكتل وتشكيل 
قفز  فمالك  فقط،  الثالثة  الكتلة 
حضارة  لبناء  الطريق  تعبيد  إلى 
تفاعلية، وأساس هذا التفاعل هو 
على  المبني  اإلنساني  التنظيم 
السالم والرقي والحصانة فالمتأمل 
يتفنن  نبي وهو  ألفكار مالك بن 
في ربطها في وجهة واحدة وهدف 
واحد وهو االنسجام والتكامل لبناء 
حضارة كبيرة وقوية تكون اتحادا 
فالغوص  قارتين،  وأفكار  لثقافة 
مالك  فكر  بحور  في  التحليلي 
باألمر  ليس  ومحيطاته  نبي  بن 
الهين، وٕانما هذا فقط فيما تعلق 
بتلك الرؤية العظيمة لهذا الفذ في 
فكر بناء الحضارات، حيث شحن 
الكلمات بأفكار جعلتها ثقيلة في 
والحضاري،  الفكري  البناء  عالم 
رحمة اهللا عليك يا مالك وعلى كل 
وحملة  المفكرين  من  أمتنا  أفذاذ 
مشعل العلم إلنارة الطريق ألمتنا 

األبية.
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ينسب الفرنسيون إلى أحد سياسيِّ الثورة الفرنسيَّة قوله: (إنَّ السيَّاسَة ِهي 
 ،(Léon GAMBETTA)َفُن الُمْمكن)، ذلك السّياسي هو ليون غامبيطا
وغدت هذه العبارة حكمة، فالسّياسي الناجح هو الذي يتحلى بأكبر قدر 
من المرونة في الوسائل، ويتحالف في طريقه مع من يقطع معه بعض 

الطريق، وهو يقَّدر أن االفتراق حاصٌل ال محالة بعد حين...
وربما راود بعضكم سؤال مشروع: كيف تصنع لمقالك عنوان (تغنَّانت)، 
وتحدثنا عن (فن الممكن)؟ وألجل رفع هذا االلتباس أسارع إلى القول إن 
الذي وضع هذا العنوان هو الشيخ محّمد خير الدين، رحمه اهللا، وهو نائب 
رئيس جمعّية العلماء المسلمين الجزائريين، ففي مذكراته رصد لنا طائفة 
من الحوادث التي شارك في صنعها أو عاصرها، فغذت بحق مصدرا يجلو 

صفحات من تاريخنا المعاصر...
مقاومة  تاريخ  ويكاد  أسالفهم،  كفاح  تاريخ  يجهلون  االستقالل  أبناء  إن 
أم  هي  نوفمبر)  (ثورة  تكن  فإن  األخيرة،  سنواته  في  ُيحصر  االحتالل 
المعارك في سبيل التحرير، فمن الرعونة والظلم أال تعرف األجيال الناشئة 
والقلم،  الثقافّية  بالمقاومة  أم  والدم  بالسالح  سواء  المرير،  أسالفهم  كفاح 
ومقارعة  مقاومة  روح  تشحذ  التي  ثقافتها  فيها  تقتل  ألّمة  مستقبل  وال 

المعتدي...
قوائم  فأثبت  مذكراته،  يحّرر  وهو  رشده،  الدين  خير  الشيخ  اهللا  آتى  لقد 
السّيدة زهور  أسماء  فقرأنا  العلماء،  مدارس جمعّية  في  الناجحين  الطلبة 
ونيسي وأخواتها، وهي التي ألمَّ بها داء في عينيها جعل الطبيب يمنعها من 
مواصلة الدراسة حضورًيا، وتابعت دروسها في البيت فلما جاء االمتحان 
قسوم،  الرزاق  عبد  الشيخ  نجاح  خبر  وقرأنا  دفعتها،  على  األولى  كانت 

والدكتور محي الدين عميمور...
وٕان تعجب من المدرسة الجزائرية في مجال التعليق الرياضي بالعربّية، فإن 
للقصة حكاية تجدها في تلك القوائم، تجدها شاخصة في اسم عبد الرزاق 
زواوي وهو أحد خريجي مدارس جمعية العلماء، وأسماء لمعت بعد ذلك في 

ميادين الجهاد أو في الدواوين المختلفة في سنوات االستقالل...
تطل  التي  البلدان  أن  وفحواها  (المتوسطّية)،  لفكرة  تروّج  فرنسا  كانت 
على المتوسط يجب أن تندمج في مسعى تتخلى في عن طعمها وذوقها 
ورائحتها، والمقصود طبًعا هي الضفة الجنوبّية المغلوبة، ففي سنة 1932 
صدر مرسوم عن (لجنة البحر األبيض المتوسط الفرنسّية) يقضي بمنع 
التعليم العربي في المدارس الحرّة وفي المساجد، يقول الشيخ خير الدين: 
العمودي، رحمه  المنشور، أصدر األستاذ األمين  إثر إعالن هذا  وعلى 
اهللا، عددا خاصا من جريدته (الدفاع) التي يصدرها باللغة الفرنسية في 
العاصمة الجزائرية مجلال بالسواد، يهيب فيه بالشعب الجزائري أن يقدم 
االحتجاجات وينّظم المظاهرات في عموم الوطن، تعبيرًا عن سخطه تجاه 

هذا القانون الجائر...
مظاهرة  وخرجت  سعدان،  الدكتور  مع  بالتنسيق  الدين  خير  الشيخ  قام 
ضخمة عمت أرجاء مدينة بسكرة، ولقد خّلد الشاعر محّمد العيد آل خليفة 

تلك الحادثة شعرا:
يـــــــــا (لجنة البحر) خبرينــــــا

                            هل فيك للشعب من مفيد؟
يــــــــا (لجنة البحر) ال تحيفي

                            عن جانب العدل أو تحيدي
هل من جديد فقد سئمنا

                           سياســــــة الوعــــــد والوعيــــــد 
ووقع اتفاٌق بين الرجلين أن يساند الشيخ خير الدين الدكتور سعدان في 
تنظيم وقيادة الحملة االنتخابّية التي يخوض الدكتور غمارها، وكان منافسه 

فيها أحد الموالين للسلطات االستعمارية، وكانت (تغنَّانت)...
والشيخ خير الدين يشرح مفردة (تغنَّانت): كلمة بربرّية معناها على الرغم 
لسان  في  نقرأ  إذ  العربي  المعجم  في  أصل  وللفظة  الخصوم،  أنف  من 
العرب: (وَأَغنَّ الذُّباُب: َصوَّت، واالسم الُغناُن)، وباالنزياح الداللي كأَّن 
وت كُغَنان الذباب، وهو من األصوات المنكرة إذا  من يغلق رأسه عنادا يصَّ

عال، ويسمى أيضا طنيًنا لما يحدثه من صوت مزعج.
وروا معي أن (تغنَّانت) كانت عنوانا لصحيفة بالعربّية أصدرها الشيخ  وتصَّ
خير الدين وجماعة الحملة االنتخابّية المساندة للدكتور سعدان مع أخت 
لها ناطقة بالفرنسّية تحت عنوان (Le coup de bambou) أي (َضْربة 
اإلدارة  مع  شرسة  معركة  وكانت  الدكتور،  ترشح  بمناسبة  الَخيُزران)، 
الفرنسّية وأذنابها، وانتهت بفوز الحكيم، وتبعتها مؤامرات خسيسة في حق 

الشيخ وعائلته...
أعود لتلك المفاصل الحرجة من تاريخنا، وأستحضر عزمات رجال آمنوا 
بأن العاقبة للحق، وأن ُحلكة الليل ال يجب أن تنسينا سنن اهللا في الكون، 
فالليل مهما طال يتلوه النهار، وأن عجرفة الظلم تحمل بذور فنائها في 
ِلَك  «َكذَٰ واالندثار:  الجفاء  مآله  السطح  على  الزبد  هيجان  وأن  داخلها، 
ا َما َينَفُع النَّاَس  ا الزََّبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء  وََأمَّ َيْضِرُب اللَُّه اْلَحقَّ وَاْلَباِطَل  َفَأمَّ

ِلَك َيْضِرُب اللَُّه اْألَْمَثاَل»(الرعد/17). َفَيْمُكُث ِفي اْألَْرِض  َكذَٰ
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 b„ä◊á في مقالنا السابق أن أهم ما ينبغي
ــــــه إليه هو «المناخ العقلي  أن ننتب
الذي أنشــــــأه القرآن»؛ أي البيئة التي أنشــــــأها 
لينمو فيها عقل جديد وشــــــخصية جديدة أطلقت 
أكبر حركة علمية وفكرية شهدها العقل اإلنساني 
ــــــت الوجود كله إلى مصــــــدر للنظر والعلم  وحول
ــــــة واالعتبار، وانفتحت  والمعرفة والفكر والتجرب
على ميراث اإلنسانية كلها نقدا وتقييما واستفادة 
ــــــا له وفق الرؤية التوحيدية الجديدة التي  وتقريب
فتحت لإلنســــــان القراءة باســــــم اهللا وكرما منه 
ســــــبحانه، وفي ظل ذلك المناخ العقلي القرآني 

نشأت الحضارة اإلسالمية.
وهذا يجعلنا نتساءل: ماذا فعل القرآن حتى أحدث 
تلك الثورة العقلية والعلمية والفكرية في الفرد المسلم 
والجماعـــــــــة المسلمة حتى يحـــــــــدث ذلك االنقالب 
العجيب والسريع، الذي أدى لتلك النهضة العلمية 

والفكرية، بل وفي مختلف جوانب الحياة؟!
إن اإلجابة عن هذا الســـــــــؤال تتطلب إضافة إلى 
«المنـــــــــاخ العقلي الذي انشأه القرآن» وتناولناه في 
المقـــــــــال السابق، فإنها تتطلب منا االنتباه إلى أن 
الحركـــــــــة العلمية وتطور العلم ال يمكن تفسيره من 
خـــــــــالل قواعد العلم وتوفر المنهـــــــــج العلمي ووفرة 
المعطيـــــــــات العلمية فقط، بل ينبغي أن ننظر في 
البنى النفسية واالجتماعيـــــــــة التي تشكل المحيط 

الذي ينشـــــــــا ويتطور فيـــــــــه العلم، وفـــــــــي الخميرة 
األخالقيـــــــــة التي تجعل من العلـــــــــم فضيلة وركيزة 

للحياة في مختلف جوانبها أيضا.  
وهذا ما اكد عليه مالك بن نبي، بقوله «إن القرآن 
الكريم لم يأت قطعًا، وبصورة مباشرة، ال بالحساب 
العشـــــــــري وال بالجبر، ولكنه أتـــــــــى بالمناخ العقلي 
الجديد الـــــــــذي يتيح للعلم أن يتطـــــــــور كما تطور 
بالنسبة إلى مرحلتـــــــــه السابقة في العهد االغريقي 
والرومانـــــــــي، واألمر الجديـــــــــر بالمالحظة هو أن 
تطـــــــــور العلم ال يناط بالمعطيات العلمية فحسب، 
بل بكل الظروف النفسية االجتماعية التي تتكون 
في مناخ معين، واألمر الجدير بالمالحظة أيضًا 
هو أن مراكز االهتمـــــــــام للعقل تتغير من عصر 
إلى آخر، من حضارة إلى غيرها، حسب التغيرات 
التي تحدث في المناخ العقلي بالذات» (بن بني، 

.(27 ،1969
ولننظر إلى فكرة «الظروف النفسية واالجتماعية» 
التي ذكرها بن نبي، فإننا سنجد أن القرآن الكريم، 
ومنـــــــــذ نزول «إقرأ» قد هيأ مناخـــــــــا يؤمن بالقراءة 
والكتابـــــــــة، ويؤمـــــــــن بالعلم سبيـــــــــال لمعرفة الحق 
والدفاع عنـــــــــه وحمايته. ولهذا رأينـــــــــا تلك العناية 
بالقـــــــــراءة والكتابة منذ بـــــــــدأ الوحي، وكيف اشتهر 
«القراء» منذ أول أيام اإلسالم، وكيف كان النبي 
صلى اهللا عليه وسلم يقـــــــــدم «أقرأ» الناس للقيادة 
العلميـــــــــة والسياسية واالجتماعيـــــــــة وحتى القيادة 
الحربيـــــــــة. ولعل مالك بن نبي محق لما أشار إلى 
الفرق الجوهري بين الكتـــــــــب الدينية في اليهودية 
والنصرانيـــــــــة وبين كتاب اإلســـــــــالم األول القرآن. 

يقول بن نبي: «بينمـــــــــا ينفتح كتاب العهد القديم، 
منذ السطر األول فـــــــــي سفر التكوين، على عالم 
الظاهرات المادية، وينفتح كتاب العهد الجديد في 
إنجيـــــــــل يوحنا، على عملية التجسيد، ينفتح القرآن 
على الجانـــــــــب العقلي: (اقرأ باسم ربك)»، «فأول 
ما نزل بـــــــــه القرآن يشير إلى أهميتها، ويخصص 
موضوعها بالذكر، ويرسم في الضمير االسالمي 
قيمتهـــــــــا من اللحظة األولى فـــــــــي كلمة اقرأ» (بن 
نبـــــــــي، 1969، 34). وهـــــــــي الكلمة التي رسمت 
وركزت في ضمير المسلـــــــــم قيمة العلم في البناء 
الدينـــــــــي واالجتماعي والثقافـــــــــي، وفي كل مناحي 

الحياة.
ولهـــــــــذا شهدنـــــــــا كيف نشأت في صـــــــــدر اإلسالم 
حركة التدوين، وٕانتاج علوم جديدة، وترجمة علوم 
األوائل، والعمل على تقييمها ونقدها وتبيئتها في 
البيئـــــــــة اإلسالمية الوليدة فـــــــــي الوقت الذي كانت 
الكتب والعلوم أمرا خاصا يحرمه الكهنة ويستأثر 
به الملوك واالباطـــــــــرة وذوو الشأن، بينما استوى 
في تحصيلها وطلبها في البيئة اإلسالمي الملوك 

والرعية، والخاصة والعامة، والفقراء واالغنياء.
بـــــــــل إن «إقرأ» نقلت العرب «من أمة أمية ال تقرأ 
وال تكتب» (متفق عليـــــــــه)، كما وصفها الحديث 
الشريف، إلى أمة القراءة والكتابة والتدوين ونشأة 
العلوم والمعـــــــــارف، وصار العلـــــــــم فيها فريضة، 
وصـــــــــارت األمية مذمومة بنص القـــــــــرآن والسنة. 
فانظر إلى القرآن الكريم كيف يجعل األمية سببا 
لالنحراف عن الجادة في نقده لليهود، قال تعالى: 
ْن ُهْم  يُّوَن َال َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ َأَماِنيَّ وَا� {َوِمْنُهْم ُأمِّ

ِإالَّ َيُظنُّوَن} (البقرة، 78)، وكذلك نقد القرآن الكريم 
لمن يقول في امر بغير علم، في قوله تعالى: {َها 
وَن  ؤَُالِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكم ِبِه ِعْلٌم َفِلَم ُتَحاجُّ َأنُتـــــــــْم هَٰ
ِفيَما َلْيَس َلُكم ِبِه ِعْلٌم وَاللَُّه َيْعَلُم وََأنُتْم َال َتْعَلُموَن}. 

(آل عمران، 66). 
لقد فعلت كلمة «إقرأ» فعلها في الضمير المسلم، 
بحيث أن كل ما في هذه االمة تدينا وٕاعمارا صار 
في ضمير المسلم خاضعا للعلم وللمنهج العلمي 
بناء على قراءة تستجلي الحقيقة في الكتاب وفي 
االفـــــــــاق واالنفس والتاريخ. وجعلت ضمير المسلم 
ال يخضـــــــــع للتقليد لآلباء واالجـــــــــداد لمجرد أنهم 
سلف لنـــــــــا وآباؤنا، بل أوكل األمر إلى العبرة من 
تجاربهم ومصائرهم، لينتقل بناء المجتمع المسلم 
من مرحلة ما قبل الحضارة؛ مرحلة التمركز على 
األشياء والتقليد إلى مرحلة الحضارة: مرحلة الفكرة 
والتحرر من التقليد واالحتكام إلى القيم المجردة. 
بـــــــــل إن آيات القـــــــــرآن وأحاديث المصطفى صلى 
اهللا عليـــــــــه وسلم تضع الفكر والضمير المسلم في 
طريق العلم، وتزوده بأحسن التوجيهات المنهجية 
الكتسابـــــــــه، وتؤسس في وعيه أن العلم يدخل في 
كـــــــــل تفاصيل حيـــــــــاة المسلم اليوميـــــــــة ويدخل في 
توجيـــــــــه نشاطه، وتدعم عمليـــــــــًا، البناءات العقلية 
التـــــــــي أنشأها القرآن في الفكـــــــــر والضمير المسلم 
الـــــــــذي ينطلق محصنًا، مـــــــــزودًا، موجهـــــــــًا للقيام 
بمهمته العلمية والسياسية واالجتماعية (بن نبي، 
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المفسر النحرير، والمحدث البارع، والفقيه 
المقاصدي المجدد، واألصولي البارع المسّدد، 
واألديب الضليع، والكاتب البليغ، اإلمام العالمة 

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه اهللا.
خالل سنـــــــــوات دراستي الثانوية، كنت أتردد على 
فـــــــــرع المؤسسة الوطنية للكتـــــــــاب الكائن مقره في 
ممرات بـــــــــن بولعيد وسط مدينة باتنة، وكنت أجد 
بين الكتب المعروضة مؤلفات تحمل اسم الشيخ 
محمـــــــــد الطاهر بن عاشـــــــــور، كانت قد أصدرتها 
المؤسسة باالشتراك مع الدار التونسية للنشر في 
تلـــــــــك الفترة، أذكر من بين عناوين تلك المؤلفات: 
«أصـــــــــول النظـــــــــام االجتماعي فـــــــــي اإلسالم»، 
«مقاصد الشريعة اإلسالمية»، «تحقيقات وأنظار 
في الكتاب والسنة»، «النظر الفسيح عند مضايق 
األنظار في الجامع الصحيح»، «كشف المغطى 
من األلفاظ والمعاني الواقعة في الموطأ»، وأجزاء 
متفرقة من تفسير «التحرير والتنوير». لكنني لم 
أكن أهتـــــــــم بتلك المؤلفات ولـــــــــم أفكر في شرائها 
لقراءتها، ألنني عندما تصفحتها أول مرة وجدتها 
صعبة للقراءة بسبب اللغة العالية لمؤلفها والتي ال 
تسمح لمن كان في مثل سني ومستواي الدراسي 
في تلك المرحلة أن يفهم موضوعاتها أو يستوعب 

ما فيها من معلومات.
ظلـــــــــت عالقتي مقطوعة بمؤلفـــــــــات الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور طيلة المرحلة الثانوية، وحتى 
نهاية المرحلة الجامعيـــــــــة، وعلى الرغم من أنني 
سمعت األستاذ الدكتور عمار طالبي حفظه اهللا - 
في محاضرة ألقاها علينا حين زارنا لما كنا طالبا 
في السنة األولى الجامعية (1987-1988) - 
يثني على تفسير التحرير والتنوير ويقول إنه من 
أفضـــــــــل التفاسير في العصر الحديث، وأنه يرجع 
إليه كثيرا ويقـــــــــرأ فيه، إال أن انطباعي األول عن 
مؤلفـــــــــات الشيخ ابن عاشور بقـــــــــي مانعا لي من 

التواصل مع مؤلفاته.
فـــــــــي السنة األخيرة من المرحلـــــــــة الجامعية درسنا 
مادة مقاصد الشريعة عند شيخنا األستاذ الدكتور 

يوسف حسيـــــــــن أحمد الهندي حفظـــــــــه اهللا، الذي 
حبـــــــــب إلينا هذه المادة وحثنا على البحث والقراءة 
في مصادرها ومراجعها، ولم تكن هناك في الواقع 
مصادر أو مراجع للمادة سنة (1991-1990) 
ســـــــــوى كتابي «الموافقـــــــــات» للشاطبي و«مقاصد 
الشريعـــــــــة اإلسالمية» البن عاشـــــــــور، إذ لم تكن 
حينئـــــــــذ قد ظهرت الدراسات والمؤلفات الكثيرة في 

مقاصد الشريعة المتوفرة اليوم.
وهنـــــــــاك كتاب مهـــــــــم جدا وقفت عليـــــــــه في السنة 
األخيرة من المرحلة الجامعية في إحدى المكتبات 
العامـــــــــة بمدينـــــــــة باتنة، وهو «حاشيـــــــــة التوضيح 
والتصحيح لمشكالت كتاب التنقيح للقرافي»، وهو 
كتـــــــــاب في أصول الفقه ألفـــــــــه تعليقا وشرحا على 
كتـــــــــاب «تنقيح الفصول» لإلمـــــــــام القرافي، وعلى 
الرغم من أن معارفي في علم أصول الفقه كانت 
جيـــــــــدة حينئذ، إال أني وجـــــــــدت صعوبة بالغة في 
فهم موضوعاته لعلـــــــــو لغته وعمق مباحثه، ومما 
زاده صعوبة أنه مطبوع على الطريق القديمة أي 
أن نـــــــــص كتاب القرافي في وسط الصفحة ونص 

كتاب ابن عاشور على هامشها.
وعندما توليت تدريس مـــــــــادة «مقاصد الشريعة» 
لطلبـــــــــة السنـــــــــة الرابعة فقه وأصـــــــــول خالل الفترة 
الممتدة ما بين سبتمبر 1994 وجويلية 2002، 
ازدادت صلتـــــــــي بمؤلفات اإلمـــــــــام ابن عاشور، 
خاصة منها كتابه «مقاصد الشريعة اإلسالمية»، 
وكتابه «أصول النظام االجتماعي في اإلسالم»، 
ومما أعانني على االستفادة أكثر من ابن عاشور 
رحمه اهللا؛ رسالة الماجستيـــــــــر لألستاذ إسماعيل 
الحسني المغربي التي نشرها المعهد العالمي للفكر 
اإلسالمي سنة 1995، بعنوان «نظرية المقاصد 
عنـــــــــد اإلمام محمد الطاهر بـــــــــن عاشور»، والتي 
وفرت لـــــــــي مادة جيدة فـــــــــي المقاصد واسترشدت 
من خاللها على مواضع المـــــــــادة المقاصدية في 
مؤلفـــــــــات ابن عاشور وخاصـــــــــة تفسيره «التحرير 

والتنوير».
كان هـــــــــذا التواصل مع ابـــــــــن عاشور من خالل 
الكتابيـــــــــن المذكورين، سببا إلـــــــــى أن تتوسع دائرة 
عالقتـــــــــي به لتشمل بقيـــــــــة مؤلفاته، ومنها خاصة 

تفسيـــــــــره الضخم والمتميز «التحريـــــــــر والتنوير»، 
الـــــــــذي قرأت الجزء األول منـــــــــه وقد تضمن عشر 
مقدمات في التفسير وعلوم القرآن، كما كنت أقرأ 
مواضع متفرقة مـــــــــن أجزائه األخرى عند الحاجة 
إلى تفسير آية معينة أو مجموعة آيات من كتاب 

اهللا عز وجل.
أتيـــــــــح لي بعد ذلك أن أقف على كتابه «تحقيقات 
وأنظـــــــــار في القرآن والسنة» الذي وجدته عند أحد 
األصدقاء فاستعرته منه وقرأته، وقد تضمن بحوثا 
للشيخ رحمه اهللا حول آيات وأحاديث مشكلة، كما 
تضمـــــــــن مباحث أخرى لها صلـــــــــة بالسيرة النبوية 
الشريفة وكتاب الموطأ لإلمام مالك ومبحثا ضافيا 

في شرح حديث تجديد الدين.
كما قـــــــــرأت كتيبه الموجز «نقد علمي على كتاب 
اإلسالم وأصول الحكم» للشيخ علي عبد الرازق، 
ومنهجه فيه قائم على إيراد فقرة من كالم المؤلف 
أو تلخيص فكرة من أفكاره وتحديد الصفحة التي 
وردت فيها، ثم نقضها مباشـــــــــرة واالكتفاء بذلك، 
دون الخوض في قضايا جانبية أو االستطراد إلى 

موضوعات متصلة.
وقرأت كذلك كتابيه الموجزين: «موجز البالغة» 

و«أصول اإلنشاء والخطابة».
وممـــــــــا قرأته أيضا كتابه «أليـــــــــس الصبح بقريب: 
التعليم العربي اإلسالمي»، الذي عالج فيه قضايا 
التربيـــــــــة والتعليـــــــــم في اإلســـــــــالم، وتطور مدارس 
التعليم ومناهجها وطرقها فـــــــــي مختلف األقطار 
اإلسالميـــــــــة عبر التاريخ، وتحدث عن التعليم في 
جامع الزيتونة والعلوم التي تدرس فيه والمشكالت 
التي كانت تواجهـــــــــه، ثم تناول اإلصالح التربوي 

والتعليمي المنشود وكيف يمكن تحقيقه.
ظللـــــــــت بعد ذلك أبحث عـــــــــن مؤلفات الشيخ ابن 
عاشور األخـــــــــرى وأسعى إلى الحصـــــــــول عليها 
وقراءتها، فتحصل لي منها كتاباه: «النظر الفسيح 
عند مضايـــــــــق األنظار في الجامع الصحيح»، و 
«كشف المغطى من األلفاظ والمعاني الواقعة في 
الموطـــــــــأ» بعد أن نشرتهما دار السالم في القاهرة 
بالتعـــــــــاون مع دار سحنون في تونس، إضافة إلى 
الكتـــــــــاب المتميز ذي األربع مجلدات الذي جمعه 

ونشـــــــــره األستـــــــــاذ محمد الطاهـــــــــر الميساوي سنة 
2015 بعنوان «جمهـــــــــرة مقاالت ورسائل الشيخ 
اإلمام محمد الطاهر ابـــــــــن عاشور» حيث أثرى 
بـــــــــه تراث اإلمام ابن عاشور من جهة وقدم خدمة 

جليلة للباحثين في هذا التراث من جهة ثانية.
وآخر ما حصلت عليه وقرأته من مؤلفات اإلمام 
رحمـــــــــه اهللا كتاب «السيرة النبوية: قصة المولد»، 

الذي أعادت نشره دار السالم سنة 2018.
هذا ولإلمـــــــــام مؤلفات أخرى عديـــــــــدة في األدب 
والشعـــــــــر واللغة أعيـــــــــد طبعها فـــــــــي دار السالم 
بالقاهرة وأصبحـــــــــت منتشرة ومتوفرة في المكتبات 
في السنـــــــــوات األخيرة، إال أني لم أشتغل بقراتها، 
ليـــــــــس لعدم أهميتها أو لخلوهـــــــــا من الفائدة، وٕانما 

ألني لم أجد في نفسي داعيا لإلقبال عليها.

أذكر من أهم ما كتب عنه: كتاب «شيخ الجامع 
األعظـــــــــم محمد الطاهـــــــــر ابن عاشـــــــــور- حياته 
وآثاره»، للدكتـــــــــور بلقاسم الغالي رحمه اهللا، الذي 
يعتبر من أوائل المؤلفـــــــــات عنه، وقد صدر عن 

دار ابن حزم في بيروت سنة 1996.
وكتاب: «محمـــــــــد الطاهر ابـــــــــن عاشور عالمة 
الفقه وأصوله والتفسير وعلومـــــــــه»، لألستاذ إياد 
خالد الطباع، الذي أصدرته دار القلم في دمشق 
ضمن سلسلة «علماء ومفكرون معاصرون» سنة 

.2005
وكتـــــــــاب: «الشيـــــــــخ العالمة محمـــــــــد الطاهر ابن 
عاشـــــــــور مفتي تونس األشهر فيمـــــــــا نشر له من 
الفتـــــــــاوى خالل القـــــــــرن الرابع عشـــــــــر الهجري»، 

للدكتور محمد السويسي العباسي التوزري.
كمـــــــــا عقدت عـــــــــدة مؤتمرات أفـــــــــردت للبحث في 
تراث اإلمام ابن عاشـــــــــور ودراسة جهوده العلمية 
واإلصالحية، منها مؤتمـــــــــر «الشيخ الطاهر بن 
عاشـــــــــور وقضايا اإلصالح والتجديـــــــــد في الفكر 
اإلسالمـــــــــي المعاصر: رؤيـــــــــة معرفية ومنهجية» 
الذي جـــــــــرت وقائعه في المغـــــــــرب سنة 2009، 
وصدرت أعماله الكاملة فـــــــــي كتاب عن المعهد 

العالمي للفكر اإلسالمي سنة 2011.
*جامعة باتنة
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صدر في شهر فيفري الجاري العدد التاسع من 
مجلة «لباب» المحّكمــــــة، لتدخل بذلك عامها 
الثالث، مع أن المنشــــــورات األكاديمية باللغة 
العربية تشــــــكِّل تحدًيا، بســــــبب الظروف غير 
المواتية التي يعيشها البحث العلمي في الدول 
ــــــة التســــــهيالت أو التقاليد التي  العربية، وقلَّ
تشــــــجع على هذا البحث، ناهيك عن الحوافز، 
والمعايير الصارمــــــة. لكن الظروف كانت بحدِّ 
ا لقرار مركز الجزيرة للدراسات  ذاتها، سبًبا مهم�
بإصدار المجلة، ورسم خطها التحريري العلمي 
المحكم، فقد عمل المركز وفق تقاليد الشبكة، 
ــــــه أن يخوض هذا  وأهدافهــــــا، ووجد أن واجب
التحدي لُيســــــهم في تشــــــجيع البحث العلمي 
وتكريس تقاليده، ومعاييره، إلى جانب مجالت 

ومنشورات أخرى رصينة ومعتبرة.

في العدد الجديـــــــــد درس مجموعة من الباحثين 
الجزائرييـــــــــن، محمـــــــــد الفاتـــــــــح حمـــــــــدي، هشام 
عكوباش، فتيحـــــــــة زمامـــــــــوش، تعامل اإلعالم 
الفرنسي مـــــــــع المواجهة السياسيـــــــــة واإلعالمية 
بين الرئيـــــــــس إيمانويل ماكـــــــــرون وحكومته من 
جهة واإلسالم والمسلمين من جهة أخرى، وهي 
مواجهة سعت باريس لتخفيف تداعياتها، لكنها 
كانت تطورًا يستحـــــــــق البحث من زاوية التناول 
اإلعالمي، فكان هـــــــــذا البحث الموسوم "صورة 
اإلســـــــــالم والمسلمين في الخطـــــــــاب اإلعالمي 

الفرنسي: التَّمثُّالت واألبعاد".
وسعى الباحثـــــــــون من خالله إلى رصد القضايا 
التـــــــــي تعاطى معهـــــــــا اإلعـــــــــالم الفرنسي حول 
اإلســـــــــالم والمسلمين، وبحث ُأُطـــــــــر ومحددات 
خطاباته باستخدام منهج تحليل المحتوى لعينة 
قصدية من المواد اإلعالمية بصحيفتي "لوموند" 
و"لوفيغارو". وتوصلت الدراسة إلى أن اإلسالم 
هو األكثر تشويًها من ِقَبل اإلعالم الفرنسي، كما 
أن هذه النظرة السلبية نتيجُة تراكمات الحواجز 
النفسية وخطـــــــــاب الكراهية تجاه اإلسالم، والتي 

بدورها أدت إلى اتساع هوة العداء.

أما الدكتورة، فاطمة الصمـــــــــادي، وهي الخبيرة 
بالشأن اإليرانـــــــــي، فقد تناولت فـــــــــي دراسة لها 
الجـــــــــدل المتجـــــــــدد داخل إيران حـــــــــول الحجاب 

المفروض بشكل قانوني على النساء.
وبقدر مـــــــــا تنحو إليه هـــــــــذه الدراسة من منحى 
اجتماعي، إال أن الموضـــــــــوع يكتسب في واقع 
الحال ُبعـــــــــًدا استراتيجي�ا ضمن السياق اإليراني، 
وما يشهده مـــــــــن تطور سياسي واجتماعي، ذي 

أهمية بالغة في تحديد مستقبل هذه البالد.
وتناقـــــــــش الدراسة إشكالية الحجـــــــــاب في إيران 
كموضـــــــــوع يتجاوز حدوده الفقهيـــــــــة إلى أبعاده 
السياسية واالجتماعية؛ حيث أصبح عنواًنا من 
عناوين الصراع السياسي الدائر في إيران اليوم، 
وتـــــــــرى أن معالجة هذا الموضـــــــــوع ال يمكن أن 
تكون بمعزل عن بعده التاريخي؛ إذ يرجع الجدل 

األول بشأنه إلى ما يقرب من 150 عاًما.
وتزامـــــــــن هذا العـــــــــدد مع الذكـــــــــرى العاشرة لثورة 
جانفي في مصـــــــــر، ولثورات الربيع العربي، لذا 
سعت "لباب" إلى استعادة هذه المناسبة المهمة، 
مـــــــــن خالل بحث الدكتور عصـــــــــام عبد الشافي 
الموســـــــــوم: "عشر سنـــــــــوات على ثـــــــــورة يناير: 
التحوالت السياسية في مصر وهيمنة السلطة".

تبحث الدراسة ســـــــــؤاًال إشكالي�ا في مسار الثورة 
المصرية: إلى أي مدى أدت التحوالت السياسية 
بعد عشر سنوات من ثورة 25 جانفي إلى تفكيك 
منظومة الهيمنة العسكرية واألمنية على العملية 
السياسيـــــــــة في مصر؟ وذلك فـــــــــي إطار مقاربة 
منهجية تنطلـــــــــق من مقوالت وأدبيـــــــــات اقتراب 
العالقات المدنية-العسكرية في مراحل االنتقال 

الديمقراطي.
وُتحلِّـــــــــل الدراسة أبعاد الثنائيـــــــــات المركزية التي 
شهدتها العشرية الماضيـــــــــة، ومن بينها: ثنائية 
"الثورة واالنقالب"، وثنائية "العسكر واإلخوان"، 
وبيان تأثير هـــــــــذه الثنائيات على تحوالت الثورة 

وتداعياتها.
في دراسة أخرى، ذهـــــــــب الباحث، حسام الدين 
عبد القـــــــــادر، إلى استكشاف "بالغة الحرب في 

الخطاب اإلعالمي: كوفيد19- نموذًجا"، وتبحث 
الدراســـــــــة العالقة التقليدية بيـــــــــن بالغة الحرب 
وخطابات المرض فـــــــــي المجال العام، وتناقش 
إشكاليـــــــــة االستخدام المكثف الستعارات الحرب 
فـــــــــي الخطاب اإلعالمي حـــــــــول جائحة كوفيد-

19، واآلثار المحتملة لهـــــــــذه االستعارات على 
مستويات الخطاب والممارسة االجتماعية.

وترصد الدراســـــــــة عبر منهـــــــــج التحليل النقدي 
الستعارات  المفاهيميـــــــــة  اإلطـــــــــارات  لالستعارة 
الخطـــــــــاب اإلعالمـــــــــي، وتناقش  فـــــــــي  الحرب 
إمكانية الوصول لمجازات بديلة الستخدامها في 

خطابات المرض.
في حقل المتابعات، تضمن هذا العدد مادتين، 
األولى حول "مستقبـــــــــل السياسة األمريكية بين 
إرث دونالـــــــــد ترامب ورؤى جـــــــــو بايدن" للدكتور 
عبد السالم رزاق، وُتقدِّم هذه الورقة قراءة تأملية 
واستشرافية في مستقبـــــــــل نظام الحكم بالواليات 
المتحـــــــــدة األمريكيـــــــــة، في حقبـــــــــة الرئيس، جو 
بايدن، وترصد تداعيات هـــــــــذا المعطى الجديد 
على مستقبل الديمقراطية في الداخل األمريكي 
ومنطقـــــــــة الشرق األوسط. وتركـــــــــز الورقة على 
مستقبل العالقة بيـــــــــن واشنطن ودول المنطقة، 
وكيف يمكـــــــــن للرئيس الجديـــــــــد أن ُيعيد ترتيب 
أوراقهـــــــــا بما يحقق نوًعا من التـــــــــوازن السياسي 
بين خيارات الدول العربية واألهداف األمريكية 
الكبرى القائمة على دعم إسرائيل ودفع مزيد من 

الدول إلى التطبيع.
متابعة ثانية للباحث، ملوال دينق، بعنوان "بنية 
الصحافـــــــــة العربية بجنوب الســـــــــودان: وظائفها 
العربية  وتحدياتها"، وتتناول تجربـــــــــة الصحافة 
بجنـــــــــوب السودان، خالل ما يقـــــــــرب من عشرة 
أعوام (جويليـــــــــة -2011 جويلية 2020) التي 
تلـــــــــت مرحلة ما بعد استقـــــــــالل البالد عن دولة 

السودان، في استفتاء شعبي، عام 2011.
وتهـــــــــدف الدراسة إلـــــــــى التعرف علـــــــــى بدايات 
الصحافـــــــــة العربية بجنوب الســـــــــودان قبل وبعد 
االستقـــــــــالل، وتحديد بنيتها ووظائفها والتحديات 

التي تواجه تطورها، كمـــــــــا تقترح أفكارًا لتطوير 
صناعة الصحافة العربية في البالد.

وفـــــــــي هذا العدد، يكتب نـــــــــزار الفراوي قراءة في 
كتاب جديـــــــــد صدر بالفرنسيـــــــــة، عام 2020، 
بعنـــــــــوان "الشرق األوسط والعالـــــــــم"، وشارك في 
كتابته مجموعة من الُكتَّاب والخبراء في شؤون 
المنطقة، وأشـــــــــرف عليه الكاتبـــــــــان الفرنسيان، 

برتران بادي ودومينيك فيدال.
يتضمن الكتاب استعراًضـــــــــا استراتيجي�ا لمنطقة 
الشرق األوســـــــــط يغطي مختلف القضايا العابرة 
للحـــــــــدود، ويرصد مواقع الالعبيـــــــــن األساسيين 
ســـــــــواء داخل المنطقة أو خارجها. وُيقدِّم الكتاب 
قراءات فـــــــــي المشهد اإلقليمـــــــــي والعالمي على 
ضوء الملفـــــــــات الساخنة من قبيل اليمن وسوريا 
وفلسطيـــــــــن والملـــــــــف اإليراني والـــــــــدور التركي، 
والتفاعـــــــــالت الدولية التي تحضـــــــــر فيها القوى 
الكبرى بثقلها، مثـــــــــل: الواليات المتحدة وروسيا 

والصين.
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بـــــــــدأت إذاعة القـــــــــرآن الكريم مـــــــــن الجزائر في 
بث برامجها على مـــــــــدار 24 ساعة كاملة منذ 
الخميس الماضي 18 فيفـــــــــري بمناسبة ذكرى 

يوم الشهيد.
وصرح المدير العـــــــــام لإلذاعة الجزائرية محمد 
بغالي في تصريح للصحافة، ان تمديد بث إذاعة 
القرآن الكريـــــــــم ل24/24 ساعة، يأتي“لتكريس 
وتجسيد التوجه الديني الوسطي الذي تميزت به 
الجزائر دائمـــــــــا“، على ان تواصل اذاعة القران 
الكريم نشر هذا التوجه الذي يعنى بقيم التسامح 
التي جاء بها الدين االسالمي السمح، و لتكون 
ايضا بالمرصاد لكل ما يتهدد بالدنا من افكار 

متطرفة شوهت سمعة االسالم والمسلمين.
وأضاف ان هـــــــــذا المنبر االعالمي الذي اثبت 
وجوده خالل السنـــــــــوات الماضية، يسهم اليوم 
ايضا في ”تصحيـــــــــح عديد المفاهيم الخاطئة“، 

ويعمل علـــــــــى ”خلق فكر واع 
ومتـــــــــزن“، بعيدا عن كل 

التطـــــــــرف  اشكـــــــــال 
والعنـــــــــف و رفض 

االخر.
وأوضـــــــــح مدير 
القران  اذاعـــــــــة 
حمدي  الكريم 
أن  عيســـــــــى 
«هـــــــــذا البـــــــــث 
تكييف  سيشمل 

بعـــــــــض البرامج، 
مواعيد  وتحويـــــــــل 

منها  خاصـــــــــة  بثها، 
التي  التفاعلية  البرامـــــــــج 

كان يقدمها المختصون سواء 

فـــــــــي الفقه والسيـــــــــرة وعلم النفس 
واالجتماع وكذلك في علوم 
القرآن، والتي كانت تذاع 
الواحدة  الساعة  على 
مساًء،  والنصـــــــــف 
من  تباعا  لتبـــــــــث 
األحد إلى السبت 
الساعـــــــــة  علـــــــــى 
وخمسة  الرابعـــــــــة 

دقائق مساء».
كمـــــــــا كشف مدير 
الكريم  القرآن  إذاعة 
أن «هنـــــــــاك الكثيـــــــــر 
مـــــــــن المفاجئات في هذا 
التمديـــــــــد، الذي سيأتي لفتح 
المجـــــــــال للمستمعيـــــــــن من أجل 

متابعـــــــــة مضامين فترة الساحل التي كانت تبث 
مـــــــــن الساعة الثامنة ليال إلـــــــــى منتصف الليل، 
وتقتصر بثها علـــــــــى األمواج القصيرة الموجهة 
إلـــــــــى دول الساحل اإلفريقي، لتصبح هذه الفترة 

في متناول جمهور إذاعة القرآن الكريم».
تجدر اإلشارة إلى أن إذاعة القرآن الكريم التي 
تأسست في 12 جويلية 1991 تقدم إلى جانب 
محور القرآن الكريم الـــــــــذي يمثل جزءا أساسيا 
فـــــــــي الشبكة السنوية الجديـــــــــدة خدمات إخبارية 
وتوجيهيـــــــــة متنوعـــــــــة وهادفة تساهـــــــــم في ترقية 

أخالق الناس وفق القرآن والسنة.
وتعمل إذاعة القرأن الكريم أيضا على بث مادة 
دينية وحصـــــــــص تاريخية وثقافية راقية باللغات 
الثالث (العربيـــــــــة, األمازيغية والفرنسية) خدمة 
للمجتمـــــــــع وتحصينـــــــــا لهويته, وتثبيتـــــــــا لرموزه 

ومرجعيته الدينية المتأصلة.
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 Û‹« الحضارة تاريخ  أن  من  الرغم 
اإلنسانية لم يكن ليخلو من حقوق 
لإلنسان، تواكب دائما التطور الثقافي لشعوب 
البناء  أولى  الحديث  العصر  أّن  إّال  األرض، 
الحضارة  إلى  اإلنسان  لحقوق  المرجعي 
انبثاقا  إال  الحقوق  هذه  تكن  فلم  الغربية، 
عن عقل األنوار حيث تّم فصل اإلنسان عن 
كّل مرجعية تحكمية، وعلى رأسها المؤسسة 
الدينية التي أهدرت حقوق اإلنسان في إطار 
نسق ديني تسلطي يتميز بالالتسامح. وٕاذن 
يكون مفهوم الحق الطبيعي، مفهوما مرتبطا 
الثورة  عين  بوصفه  للدين  اإلنساني  بالنقد 
إحياء  تّم  نفسه  الحين  في  الكنيسة،  على 
وثنية  مرجعية  تعني  التي  اليونانية  للفلسفة 

تتعدد فيها اآللهة. 

صيرورة  اإلنسان  حقوق  ميثاق  أن  الحاصل 
اإلنسان  حصلها  التي  لالنفصاالت  حتمية 
الغربي الحديث، وال غرو أن هذه االنفصاالت 
على  القائمة  الدينية  العقيدة  لمبنى  نتيجة  تعد 
عمل  ولذلك  اإلنسان،  اإلله  وسيادة  التثليث 
فالسفة النهضة على إعادة القيمة لإلنسان نفيا 
المؤسسة  على  الثورة  عبر  اإلله  هذا  لممثلي 
الدينية، لتكون الحقوق حقوقا إنسانية خالصة 
ال دخل فيها لإلله في الخصوصية اإلنسانية، 
للكنيسة في  تدخل  أدق ال  تاريخي  بتعبير  أو 

شأن اإلنسان. 
الفوقية  في سياق تحرير اإلنسان من السلطة 
اعتبار  إلى  الكانطية  ستنتهي  أشكالها،  بتعدد 
بتخليص  قمينة  ثالثية  والحرية  الرشد  العقل، 
المؤسسة  سواء  المؤسسة  ظلم  من  اإلنسان 

الدينية أو المؤسسة السياسية، ممدة 
الحقوق  وستكون  بالحرية  االنسان 
فصل  بعقل  مرتبطة  عام،  بوجه 
الميثاق مع اإلله، لذلك يعيد كانط 
فهو  اإلنساني  الشخص  إلى  الحق 
التي ال  الخيرة  إرادته  المشرع عبر 
ولن  مرجعية،  قرارات  بأية  تتأثر 
تعقد الصلة باإلله إال بوصفه بداهة 
يقين من  دون  اإلنسان،  بها  يؤمن 
دليل التجربة أو العقل، هنا سيتكفل 
الشخص اإلنساني الذي أواله كانط 
بالتشريع  اإللهية  الصفات  بحظوة 
مطلقة،  ذاتا  بوصفه  لإلنسانية 
قواعد  هي  الميزة  هذه  وعالمة 
الواجب التي تميز الروح اإلنسانية 
بل  الفائقة،  األلوهية  من  بضرب 
في  اإلنسانية  تجاوز  على  وقدرة 

حد ذاتها.لقد ألف مفهوم الشخص الكوني عند 
كانط، السياق المرجعي لميثاق حقوق اإلنسان، 
وهو  تشريع  كل  مصدر  هي  ذاته  تكون  كما 
غاية في حد ذاته،وهكذا ربط اإلنسان ميثاقا مع 

ذاته لتكون هي معيار الحقوق بوجه عام. 
اإلنسان  حقوق  على  اإلعالن  ميثاق  يرتكز 
سيكون  لذا  والديمقراطية،  الحرية  مبدإ  على 
المنفصل  بيان الحقوق شديد الصلة باإلنسان 
عن كل ميثاق قبلي، من هنا يستبعد الدين من 
الحق  على  يحكم  فما  الميثاق،  هذا  مساحات 

قاعدة  عن  بحثت  التي  اإلنسانية  الذات  هو 
متينة للحقوق، فوجدتها في طبيعتها األصلية 
المنفصلة عن كل قرار قبلي، وهو ما يصطلح 
وهي  الطبيعية،  بالحالة  األنوار  فالسفة  عليه 
حالة يكون فيها وضع اإلنسان وضعا غفال أي 
أن ما يعثر عليه اإلنسان هو مجموع القوانين 
الطبيعية، والحقوق األصلية التي تميز البشر 
وهو  الطبيعة،  لهذه  بعدي  ميثاق  وجود  بدون 
أخرى  بمصادر  اإلنسان  يربط  الذي  الميثاق 

للقوانين والحقوق منها الدين والمجتمع.
 بهذا تكون الفردية هي المنبت األصل لحقوق 
اإلنسان، هي فردية تركز على  ذاتيتها ولكن 
طبيعتها تتواصل مع االخرى باعتبار وحدة هذه 
الطبيعة. كما أن الحرية هي الميزة األولى التي 
تختص بها هذه الذات اإلنسانية، لتحتضن بعد 
ذلك كل الحقوق األخرى فهي تعد األصل الذي 

ترتكز عليه كل الحقوق. 
وتثير طبيعة الحرية في فلسفة حقوق اإلنسان 
مجموع أسئلة،حول حدودها ودورها في تسيير 
الحق  -بوصفها  الحرية  تمتلك  فهل  الحقوق. 
مدى  ما  حدودا؟   - اإلنسان  لحقوق  األساس 
مفهوم  أن  خاصة  اإلنسان؟  لكرامة  تحقيقها 
الحرية يتميز باالزدواجية بل والكيل بمكيالين، 
مع  الكبرى  الدول  تعامل  في  يالحظ  ما  هذا 
شعوب العالم الثالث فما يطبق على المجتمعات 
المجتمعات  على  تطبيقه  يمكن  ال  المتقدمة 
الموصوفة بالتخلف أو عوالم الهامش، واألمثلة 
على ذلك كثيرة منها تعامل العالم الغربي مع 
في  فرنسا  به  قامت  وما  الفلسطينية،  القضية 
مرحلة  وهي  التحريرية،  الثورة  أثناء  الجزائر 
تلك  ففي  اإلنسان،  فيها مواثيق حقوق  سادت 
الحقوق،  هذه  بنود  يكرر  العالم  أخذ  الفترة 
البنود  المواثيق وهذه  لكن فرنسا تجاهلت هذه 
ضد  جرائم  المستعمرة  الجزائر  في  وارتكبت 
اليوم  الدولة  هذه  تستخدم  كما  اإلنسانية، 
سلطتها االستعمارية، لنهب ثروات مستعمراتها 
إثارة  على  فتعمل  القديمة 
النعرات وال أدل على ذلك 
دولة  فرنسا  به  قامت  ما 
اإلنسان  وحقوق  الحريات 
الجرائم  في  دور  من 
في  حدثت  التي  اإلنسانية 
اليوم من  روندا، وما تثيره 
ضد  ودينية  عرقية  نعرات 
الظالمة  والحرب  اإلسالم 
الساحل  في  تؤديها  التي 
اعتبار  يمكن  وليبيا.فهل 
ميثاق حقوق اإلنسان ميثاقا 
إنسانيا يحافظ على الحقوق 
المتغيرات  من  الرغم  على 
السياسية والمصلحية بوجه 
عام؟ أم انه آلية تستخدمها 
الدول المنتصرة في الحرب 
للسيطرة  الثانية  العالمية 

على العالم؟. 
 يرتكز ميثاق حقوق اإلنسان على مفهوم الحق 
الطبيعي، وهو حق إنساني أصلي مهيكل ضمن 
اإلطار العام للطبيعة البشرية قبل كل ميثاق. 
القانون  فهو  الطبيعي  الحق  مصدر  عن  أما 
البشرية.  الطبيعة  هذه  إلى  الموكول  اإلنساني 
فهل هو العقل؟ أم هو الهوى؟ أهي فطرة أولى 
منسوخة  لوائح  وجود  اإلنسان  فيها  يستشعر 
اإلنسان  حقوق  ميثاق  ذهب  لقد  في ضميره؟ 
إلى استجماع مبادئ كونية، رأى فيها اإلنسان 

من  باإلنسان  تتجاوز  شاملة  مبادئ  الحديث 
التسامح األديان والعرقيات إلى تسامح فسيح 
يجمع البشرية، لكن هل حققت هذه المبادئ ما 

كان يصبو إليه فالسفة األنوار؟. 
عودا على بدإ، نقول إن تصورات الحق تتجاوز 
كل مصدر بعدي وتتركز على الرصيد الطبيعي 
االجتماعي  العقد  فالسفة  عليه  اصطلح  لما 
إنسانية  وضعية  تعد  التي  الطبيعة،  المرحلة 
افتراضية، يعتبرها هؤالء الفالسفة مرحلة أولية 
يكون فيها البشر كلهم أحرارا ومتساوين، وٕانهم 
كذلك بما أنه ال يوجد فرد من األفراد يمارس 
سلطته على الجماعة، فال وجود لتراتبية هرمية 
مساواة،  هناك  إنما  اإلنساني  النسيج  بنية  في 
وسيعتبر هوبز هذه المرحلة مرحلة حرب الكل 
ضد الكل، بما أن اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان، 
ولذلك فهو بحاجة إلى سلطة تنظم حياته القائمة 
تنازل  ضرورة  هوبز  يرى  وهنا  العنف،  على 
الكل عن الحقوق لجهة قوية تحميهم من عنف 
المرحلة الطبيعية حيث تسير قوانين الطبيعية 
الشر.  على  المبنية  اإلنسانية  الحياة  الفطرية 
أما روسو فإنه يرى أن المرحلة الطبيعية هي 
مرحلة خيرة، وألن الوجود االجتماعي ضروري 
لإلنسان فال بد من إرادة عامة تتكفل بحماية 
حقوق  توجد  الطبيعة  هذه  بنية  ففي  الجميع، 
كونية تميز اإلنسان، وتعد الحرية عند روسو 

رأس الحقوق. 
منبثقا،  مفهوما  اإلنسان  حقوق  تكون  هكذا 
الديني  االضطهاد  ضد  الغربي  النضال  عن 
الذي عاشته أوروبا، وهي من ثمة  والسياسي 
كما  الغرب  في  التاريخي  الحراك  عن  تتويج 
الصراع  إطار  في  نمت  قد  الحقوق  هذه  وأن 
الكوني الذي انبثق عن روح الحداثة الغربية، 
ونعني بها الحركة الذاتية للكوجيتو الغربي ذلك 
أن "أنا أفكر إذن أنا موجود" هي انطالق من 
الذات ضد القانون اإللهي، الذي تمثله سيادة 
الكنيسة على الذات اإلنساني. وعلى الرغم من 
أن ديكارت كان مؤمنا باإلله إال أن الكوجيتو 
خارج  من  تأتي  قرارات  كل  من  تحررا  يعد 
العقل، وبالتالي  الحاكم هو  الذات بل سيكون 
كانت  وهكذا  والتشريع.  التفكير  مصدر  فهو 
االنطالقة األولى للحداثة انفصاال عن الميثاق 
اإللهي، وبناء ميثاق الطبيعة اإلنسانية لتكون 
اللوائح  حاكمة على اإلنسان من هنا صدرت 
الحقوق  وتكاثرت  اإلنسان  لحقوق  المتواصلة 

بتكثير رغبات الطبيعة البشرية. 
الحقوق  ضد  اإلنسان  حقوق  كانت  وٕاذن 
الثورة  فبعد  اإللهي،  القانون  يفرضها  التي 

أصبح  النهضة  التي شهدها عصر  اإلنسانية 
وعليه  له.  بل وعدوا  لإلنساني  نقيضا  اإللهي 
اإلنسان  للحقوق سيكون مصدره  التشريع  فإن 
الذي يرفض الميثاقية اإللهية فما كان إال أن 
بل  علمانية  بسياسة  اإلنسان  حقوق  ارتبطت 

بسياسة ملحدة تنفر من كل بعد روحاني. 
ارتبطت  اإلنسان  حقوق  فلسفة  فإن  وعموما 
الديني،  ارتباطا كليا بالنضال ضد الالتسامح 
هيمنة  من  اإلنساني  الوعي  تحرير  وبالتالي 
من  بنوع  االرتباط  إلى  وانتهت  اإلكلروس، 
الميثاقية  أشكال  كل  تحارب  العلمانية  الديانة 
التدين،  بحرية  إقرارها  الرغم من  اإللهية على 
إّال أّنها في وضع الممارسة تبدو مقصية للحق 
في االختالف الديني، وهذا ما يجري هذه األيام 
في فرنسا إذ أقيمت حرب شعواء ضد اإلسالم 
انسجام اإلسالم  إلى عدم  بالنظر  والمسلمين، 
بوصفها  الحداثة  تفرضها  التي  السلوكات  مع 
اإلسالم  ليغدو  اإللهي  الميثاق  عن  إنفصاال 

مفهوما مرادفا لإلرهاب. 
اإلنسانية  الحقوق  تتصدر  التي  الحرية  تعني 
األخالقية،  اإلنسانية  للغايات  مجاوزا  نسيجا 
حتى وٕان تجاوزت الفطر البشرية فباسم حرية 
الضمير يجري التشريع للشذوذ ولتقنين يخالف 
وكراء  الرحيم  الموت  مثل  السليمة  الفطر 
األرحام لقد تخطت هذه الحرية كل الموازين 
الفطرية ورمت باإلنسان إلى مساحات ال تقبل 
اإلنساني  الظرف  في  أنه  نجد  بهذا  أخالقيا، 
لحقوق اإلنسان يجري التشريع لمبادئ جديدة 
إطار  في  اإلنسان،  طبيعة  تغيير  إلى  تتجه 
أخالقية.  بحدود  تحتد  لم  تقنية  منظومة 
القيم  مع  إنساني  كحق  الحرية  تتناقض  فهل 

األخالقية؟ 
ترتكز -سبرا لتاريخية حقوق اإلنسان - على 
من  منزوع  إنسان  الكوني  اإلنسان  مفهوم 
في  التدقيق  وعند  والثقافية،  التاريخية  سياقاته 
طبيعته نجد أنه سياق تاريخي غربي تم بناء 
ذاتيته الكونية منذ بداية النهضة األوروبية، إنه 
اإلنسان الذي أراد فك ميثاق إلهي مثلته الكنيسة 
في حربها على المختلف وفي نزعتها التزمتية 
الالمتسامحة، فال مناص من الخروج باإلنسان 
في  تتصرف  التي  الدينية  السلطة  سيطرة  من 
السياسية، ولذلك كان مفهوم اإلنسان  السلطة 
الجديد مستقى من رؤية سفسطائية، إذ اإلنسان 
تمت  ثمة  ومن  جميعا،  األشياء  معيار  هو 
استثارة الطبيعة البشرية لتكون هي المنشأ لكل 

تفسير ولكل تشريع. 
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قاعدة  عن  بحثت  التي  اإلنسانية  الذات  هو 
متينة للحقوق، فوجدتها في طبيعتها األصلية 
قاعدة  عن  بحثت  التي  اإلنسانية  الذات  هو 
متينة للحقوق، فوجدتها في طبيعتها األصلية 
قاعدة  عن  بحثت  التي  اإلنسانية  الذات  هو 

المنفصلة عن كل قرار قبلي، وهو ما يصطلح 
وهي  الطبيعية،  بالحالة  األنوار  فالسفة  عليه 
المنفصلة عن كل قرار قبلي، وهو ما يصطلح 
وهي  الطبيعية،  بالحالة  األنوار  فالسفة  عليه 
المنفصلة عن كل قرار قبلي، وهو ما يصطلح 

حالة يكون فيها وضع اإلنسان وضعا غفال أي 
وهي  الطبيعية،  بالحالة  األنوار  فالسفة  عليه 
حالة يكون فيها وضع اإلنسان وضعا غفال أي 
وهي  الطبيعية،  بالحالة  األنوار  فالسفة  عليه 

أن ما يعثر عليه اإلنسان هو مجموع القوانين 
حالة يكون فيها وضع اإلنسان وضعا غفال أي 
أن ما يعثر عليه اإلنسان هو مجموع القوانين 
حالة يكون فيها وضع اإلنسان وضعا غفال أي 

الطبيعية، والحقوق األصلية التي تميز البشر 
أن ما يعثر عليه اإلنسان هو مجموع القوانين 
الطبيعية، والحقوق األصلية التي تميز البشر 
أن ما يعثر عليه اإلنسان هو مجموع القوانين 

وهو  الطبيعة،  لهذه  بعدي  ميثاق  وجود  بدون 
أخرى  بمصادر  اإلنسان  يربط  الذي  الميثاق 
وهو  الطبيعة،  لهذه  بعدي  ميثاق  وجود  بدون 
أخرى  بمصادر  اإلنسان  يربط  الذي  الميثاق 
وهو  الطبيعة،  لهذه  بعدي  ميثاق  وجود  بدون 

 بهذا تكون الفردية هي المنبت األصل لحقوق 
اإلنسان، هي فردية تركز على  ذاتيتها ولكن 
طبيعتها تتواصل مع االخرى باعتبار وحدة هذه 
الطبيعة. كما أن الحرية هي الميزة األولى التي 
طبيعتها تتواصل مع االخرى باعتبار وحدة هذه 
الطبيعة. كما أن الحرية هي الميزة األولى التي 
طبيعتها تتواصل مع االخرى باعتبار وحدة هذه 

تختص بها هذه الذات اإلنسانية، لتحتضن بعد 
ذلك كل الحقوق األخرى فهي تعد األصل الذي 

@ÒåÓΩa@ÔÁ@ÚÌäßa@Êc@b‡◊
@bËi@ón•@>€a@µÎ˛a
@LÚÓ„bé„�a@paà€a@ÍàÁ
@›◊@Ÿ€á@Ü»i@Âönzn€
@ÔËœ@ÙäÅ˛a@÷Ï‘ßa
@åÿmäm@à€a@›ï˛a@Ü»m
@N÷Ï‘ßa@›◊@ÈÓ‹«

@îb‰yÏi@ÒâÏ„N@ÖNc




ولقد ارتكز مفهوم فالسفة عصر األنوار عن 
معيار  اإلنسان  اعتبار  من  انطالقا  اإلنسان 
لقدرة تتصرف فيه  األشياء جميعا، فال وجود 
انطالقا  يفعل  كما  ذاته  من  انطالقا  حر  إنه 
من القوانين الطبيعية التي يسشتعرها في ذاته. 
باإلله  الموصول  اإلنسان  تعويض  تم  وهكذا 
الميثاق  تعويض  وتم  عنه  منفصل  بإنسان 
الذي وكل به اإلنسان بميثاق الطبيعة البشرية. 
والحق أن هذا التغير يؤول إلى طبيعة العقيدة 
المسيحية القائمة على التثليث، وٕالى ممارسات 
ضد  جرائم  ذاتها  حد  في  تعد  التي  الكنيسة 
نعتوا  الذين  العلماء  حرق  مثل  اإلنسانية، 

حرق  وقانون  بالمهرطقين 
معارض  كل  ثم  الساحرات 
وحق  مارق  هو  للكنيسة 
عقابه، كما لم تكن الكنيسة 
الدين،  في  االختالف  لتقبل 
التفتيش  محاكم  نصبت  لذا 
الباقين  المسلمين  لمقاضاة 
في األندلس فتم التنكيل بهم 

أيما تنكيل.
الطبيعية  الحالة  تقوم 
العقد  فالسفة  تخيلها  التي 
افتراض  على  االجتماعي، 
بين  المطلقة  المساواة 
الحالة  عينها  وهي  األفراد، 
فيها  يتميز  التي  الطبيعية 
الفرد اإلنساني، حيث تسود 
الحرية والمساواة بين الحقوق 
الحالة  هذه  في  الطبيعية، 
توجد حرية للجميع،لكن بعد 
التعاقد الحظ الكثير أن هذه 

عليه  الجميع  أن  تعني  االفتراضية  الوضعية 
الرضوخ للمعايير التي تمثلها الدولة على قاعدة 
عقد اجتماعي أساسه المحافظة على الحقوق 

الحيوية التي ستتحول إلى حقوق سياسية. 
يعد ميثاق حقوق اإلنسان الذي تم إعالنه في 
سنة 1948، صيرورة فكرية للفلسفة األنوارية 
لتكون  األكاديمي  اإلطار  من  خرجت  التي 
إطارا نقديا مجتمعيا وسياسيا، ثم إعيد بناؤها 
الحرب  في  النازية  ارتكبتها  التي  الجرائم  بعد 
العالمية الثانية ليكون إطارها المرجعي مفاهيم 
كوني  إنسان  تصور  فتم  الكانطية،  الكونية 
ولكن هو عينه اإلنسان الغربي الذي عمم ثقافة 
خاصة تتسم بالعقالنية المجردة، لكن هل يوجد 
إذا  حيا  يكون  اإلنسان  أن  أم  كوني؟  إنسان 
ارتبط بالتقاليد، وهي أسئلة طرحها كلود ليفي 
ستروس معلنا قوله: "لقد كانت هذه الصرخة 
على شكل إعالنات ومواثيق تنسى حقيقة أن 
مجردة  إنسانية  في  طبيعته  اليحقق  اإلنسان 
ولكن في ثقافات تقليدية حيث تكون التبدالت 
بين  اختالف مرجعي  إذن هناك  ثورية"  أكثر 
اإلنسانيات في التكفل بمفاهيم حقوق اإلنسان، 
وأن ما تم تعميمه هي حقوق اإلنسان المنبثقة 

في الغرب. 
ولقد وضعت عدة تعاريف لحقوق اإلنسان في 
كاسان  ريني  يعرفها  إذ  العشرين  القرن  نهاية 
 1968 للسالم سنة  نوبل  الحائز على جائزة 
فرع  هو  اإلنسان  حقوق  أنه"علم  أساس  على 
خاص في فروع للعلوم االجتماعية وهو دراسة 
العالقات القائمة بين األشخاص وفق الكرامة 

اإلنسانية، مع تحديد الخيارات الضرورية لتفتح 
شخصية كل كائن إنساني" ويرى هذا التعريف 
بأنه من الواجب قيام علم جديد يتناول حقوق 
اإلنسان كموضوع له، أما عن معيار العلم فهو 

تخريج الكرامة اإلنسانية. 
وفي سنة 1973 وضعت مجموعة من الباحثين 
 Karl Vasak فاساك  كارل  رأسهم  وعلى 
تعريفا يرى أن "حقوق اإلنسان هو علم يهم كل 
يعيش  الذي  العامل  اإلنسان  والسيما  شخص 
في إطار دولة معينة، والذي إذا ما كان هناك 
خرق للقانون أو كان ضحية حالة حرب،يجب 
أن يستفيد من حماية القانون الوطني والدولي، 
المساواة  وأن تكون حقوقه وخاصة الحق في 
المحافظة  لضرورات  مطابقة 
على النظام العام "لذلك يكون 
اإلنسان العامل هو المخاطب 
وأن  المنظور  هذا  وفق  األول 
ينص  الذي  المساواة  مبدأ 
يأخذ  الذي  هو  القانون  عليه 
لهذا  كان  هل  لكن  األولوية. 
المجال  في  المفهوم مصداقية 
ميثاق  تحول  لقد  التطبيقي 
بيان  إلى  اإلنسان،  حقوق 
للتدخل في شؤون الدول، وهو 
المتحدة  الواليات  به  تقوم  ما 
الدفاع  صاحبة  األمريكية 
حقوق  ونشر  الديمقراطية  عن 
انتهاكات  إن  بل  اإلنسان، 
هذه الدولة ال تعد وال تحصى 
كما أن ميثاق حقوق اإلنسان 
مفتاح  إلى  لها  بالنسبة  تحول 
تبقى  إذن  الحقوق،  الختراق 
المحافظة على كرامة اإلنسان 
مجرد شعار مثالي له صبغة كانطية ال يؤثر 

في الواقع. 
في  مايو  أيف  سيعرف   1976 عام  وفي 
كتابه حقوق اإلنسان والحريات العامة حقوق 
قائال: "موضوع حقوق اإلنسان هو  اإلنسان، 
دراسة الحقوق الشخصية المعترف بها وطنيا 
ودوليا، والتي هي في ظل حضارة معينة تضمن 
من  وحمايتها  اإلنسانية  الكرامة  تأكيد  للجميع 
هذا  يبقى  العام"  النظام  على  المحافظة  جهة 
المفهوم مفهوما مثاليا قائما على التنظير، أما 
مجال التطبيق فتتصرف فيها المصالح الكبرى 
للدول المتقدمة في عالقتها بإنسان الهامش. 

إّن التعاريف السابقة الذكر تعترف بأن حقوق 
اإلنسان تقوم ضمن المنظور الحديث للحقوق 
والقانون، وتفترض وجود دولة حديثة ونظاما 
ملكية  دولة  أو  في جمهورية  سواء  ديمقراطيا 
كإنجليترا، وهو نظام يكفل الحريات، الكرامة، 
المساواة والعدالة للمواطنين جميعهم، لكن هل 
المتخلفة  للدول  مجاال  الكبرى  الدول  تركت 
إلى  لننظر  ديمقراطية  أنظمة  لبناء  الضعيفة 
مصير الربيع العربي، وكيف تم تخريب جهود 
بناء األنظمة السياسية على الديمقراطية، مثال 
ذلك الجزائر في التسعينات ومصر بعد حدوث 

االنقالب. 
الموضوع  ترى  أن  فقد حاولت  ليفين  ليفا  أما 
له  اإلنسان  حقوق  فمفهوم  أخرى  زاوية  من 
معنيان أساسيان هما: األول: هو أن اإلنسان 
المجرد، له حقوق ثابتة طبيعية وهذه الحقوق 
هي الحقوق المعنوية، النابعة من إنسانية كل 

كائن بشري وتستهدف ضمان كرامته.
الثاني: الخاص بالحقوق القانونية، التي أنشئت 
المجتمعات  في  القوانين  سن  لعمليات  طبقا 
هذه  تستند  سواء،  حد  على  والدولية  الوطنية 
رضا  المحكومين،أي  رضا  على  الحقوق 
الطبيعي  النظام  وليس  الحقوق  هذه  أصحاب 

كما هو قائم في المعنى األول. 
حالة  ضمن  اإلنسان  حقوق  تعرف  وعموما 
الطبيعة وهي حالة الحرية والمساواة التي يكون 
عليها الّناس قبل أن تقوم فيها سلطة تحد من 
حقهم في ممارستها. اما حقوق اإلنسان وفق 
حصيلة  أنها  على  فتعرف  القانونية  الناحية 
مكتسبة من خالل كفاح إنساني، عبر تاريخ 
طويل ويكون خطها البياني صاعدا مع تطور 

األوضاع السياسية واالجتماعية لإلنسان. 
في  أساسيا  ومبدأ  كبرى  قيمة  الحرية  تعد 
فالسفة  ناضل  ولقد  اإلنسان،  حقوق  ميثاق 
الحرية  في  الحق  إلثبات  االجتماعي  العقد 
لتكون منطلقا لكل المبادئ األخرى، ثم تمكن 
هؤالء من بناء أسس هذه الحرية في الوضعية 
ينظم  عام  كإطار  عليها  حفاظا  السياسية، 

العالقة بين السلطة واإلنسان. 
وتطرح طبيعة الحرية سؤاال جذريا . هل الحرية 
الطبيعية هي نفسها الحرية السياسية؟ إذ يجب 
التفريق بين حقوق اإلنسان والحريات العامة، 
فقد جرى تداولهما وكانهما يدالن على معنى 
أو مفهوم واحد، على الرغم من أن هناك فارقا 
فحقوق  المفهومين،  هذين  بين كل من  نوعيا 
لصيقة  التعريف  في  وجدنا  حسبما  اإلنسان 
بحقوق اإلنسان الطبيعية، والتي تظل موجودة 
ذلك  من  أكثر  بل  بها  االعتراف  يتم  لم  وٕان 

حتى ولو انتهكت من قبل سلطة ما. 
بنظام  دائما  مقيدة  فهي  العامة  الحريات  أما 
كل  في  سائد  واقتصادي  واجتماعي  سياسي 
بموجب  المكرسة  القدرة  بالتعريف  فهي  دولة. 
القوانين الوضعية للسيطرة على الذات والتحكم 
فيها، فالعالقة إذن وثيقة بين الحريات العامة 
عن  الحديث  اليمكن  فإنه  وبالتالي  والدولة، 
في  إال  وجودها  تصور  وال  العامة  الحريات 

إطار نظام قانوني محدد وهذه النقطة بالذات 
هي نقطة التميز األساسية بين الحريات العامة 
من جهة وحقوق اإلنسان من جهة أخرى، فهل 
ستحافظ على الحرية الطبيعية ضمن اإلطار 
يمكن  هل  بمعنى  السياسية؟  للحرية  العام 
المحافظة على الحقوق الطبيعية لإلنسان في 
أن  يمكن  مدى  أي  وٕالى  الدستوري؟  القانون 
تضمن الدولة المحافظة على حقوق اإلنسان 
في اإلطار السياسي في دولة ما معطاة؟ هل 
تتفق القوانين المنصوصة مع حقوق اإلنسان 
رعاية  الحقوق  هذه  تضمن  هل  الطبيعية؟ 
لحقوق  األول  االنبثاق  يؤكد  اإلنسان؟  حقوق 
اإلنسان على ضرورة المحافظة على الفضاء 
يمكن  الحرية  فضاء  أّن  إّال  للفرد،  الخاص 
السياسي  والّنظام  الدولة  قبل  من  ينتهك  أن 
الذي يحدد أيديولوجيا ما التمام غاياته، وهنا 
تتناقض الحرية بين فضائها الطبيعي وفضائها 

السياسي ألّنها ستكون محدودة بالحريات. 
منذ  اإلنسان  حقوق  فلسفة  تحمل  وبهذا 
القواعد  تعني  اإلنسان  فحقوق  مفارقة،  البدء 
الحكام  قبل  التي يجب أن تحترم من  األدنى 
والمحكومين، من أجل حياة كريمة جديرة بهذا 
ويبدو  للكرامة.  ضامنة  ممكنة  لتكون  االسم 

أن هذا يعبر عن معضلة فلسفية، تتمثل في 
الخاص  المجال  في  الحقوق  بين  الصراع 
واالقتصادي،  االجتماعي  أي  العام  والمجال 
وتبدو الحياة الخاصة على انها فضاء خاص 
الدولة  تفرضها  التي  القوانين  عكس  يسير 
وفي الوقت نفسه يبدو أيضا أن هذا الفضاء 
انتهاكات  لتدافع عنه ضد  الدولة  إلى  بحاجة 

اآلخرين. 
الجيل  مع  سيحتد  الصراع  هذا  أن  ويبدو 
االقتصادية  الحقوق  اإلنسان  لحقوق  الثاني 
واالجتماعية، فاألمر يتعلق بصراع بين الفردي 
والسياسي، إذ تتجه هذه الحقوق إلى اضعاف 
هاتين  بين  موازنة  إحداث  يتم  لم  فإذا  الدولة 
فال  السياسة،  القوة  ثم  الفردية  القوة  القوتين 
يمكن إذن القيام بالدفاع عن حقوق اإلنسان، 
معركة  فهي  دقيقا  تفكيرا  تتطلب  أنها  ذلك 

للحريات. 
كشرعنة  اإلنسان  حقوق  اعتبار  يمكن  كما 
للسلطة السياسية في تحكمها في اإلنسان، ذلك 
أن تأسيس حقوق اإلنسان قد انبثق خاصة في 
اإلعالن الفرنسي واألمريكي، على أّنها حماية 
تم  بعدما  لإلنسان  الطبيعية  للحقوق  سياسية 
العلمانية،  ظّل  في  الكنسية  من  اقتطاعها 
إلى ظهور  سيؤدي  االقتطاع  هذا  مثل  ولعّل 
طبقة سياسية جديدة، تعمل على بناء منظومة 
حقوق  تترافق  لذلك  مصالحها  تخدم  قانونية 

اإلنسان مع األنظمة الليبرالية والديمقراطية. 
حقوق  أنها  يبدو  التي  الطبيعية  الحقوق  إّن 
االتفاق  تم  قد  السياسية  المرحلة  في  سياسية 
حولها، بواسطة الدولة التي أصبحت لها الحق 
أن  يبدو  الحاصل  الحقوق.  هذه  تسيير  في 
الدولة الحديثة هي دولة عقد اجتماعي لم يوجد 
اإلنسان  ألّن  نفسها  فهي  النتائج  أما  إطالقا 
التي  السياسية،  القوانين  ضغط  تحت  يحيا 
كانت فعال في يد الكنيسة واليوم هي في يد 
السلطة العلمانية. وهكذا تبدو الحالة السياسية 
على انها اغتصاب للحالة الطبيعية فقد تقوم 
الدولة بفرض قوانين على األغلبية البرلمانية، 
وهي بهذا الفرض قد قامت باغتصاب الحق 

تمتلكه  الذي  الوضعي  الحق  عبر  الطبيعي 
السلطة الشرعية. 

بين  الصلة  قضية  المفارقة  هذه  في  وتطرح 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان، هل هناك توافق 
بينهما؟ إلى أي مدى يستطيع اإلنسان الحفاظ 
تعمل  أال  الديمقراطية؟  عبر  حقوقه  على 
الحقوق  البعض  إعطاء  على  الديمقراطية 
النظام  آلية  تؤدي  بينما  بحريتهم  واإلقرار 
تحقيق  من  الباقي  حرمان  إلى  الديمقراطي 
المطالب عبر الحرية، ويبدو أن اإلنسان الذي 
تحقق بحقوقه الطبيعية يكون ضعيفا ومحدودا 
في وضعيته السياسية، وبالتالي فهو مضطر 
إلى التنازل عن جزء من حقوقه بغية حمايته 
إلى جهة هي الدولة. ولكن أليست هذه الدولة 
هم  يصابون  الذين  الرجال  من  مجموعة  هي 
سيضطرون  فالمحكومون  بالضعف،  أيضا 
للخضوع إلى قوانين هذه الدولة التي تبدو على 
أنها في كثير من األحيان تتناقض مع حقوق 
اإلنسان، وهنا تتحدد حقوق اإلنسان بالحقوق 
العقل  بين  تنافر  فهناك  الدولة.  في  السياسية 
لألمر  العليا  واإلمالءات  والجماعة  الفردي 
مع  متناقضة  تبدو  العالقات  هذه  السياسي، 

حقوق اإلنسان. 
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@Ô„b��é„�aÎ@7®a@›‡»€a@…”aÎ@ÊÏ‡Ó‘m@—Ó◊
_äˆaå¶a@ø

 أشكركم بداية على هذا الحوار، وأتمنى 
لكم التوفيق في مجلة البصائر، أعرق المنشورات 
فـــــــــي الجزائر، وارتبـــــــــاط الجزائري بهـــــــــا ارتباط 
وثيـــــــــق، لما لها من سبق في نشر الوعي والفهم 
الصحيحين، وأبارك لكم تجديدكم الدائم وعملكم 
الدءوب الـــــــــذي يتماشى ومتطلبات العصر، أما 
عن سؤالكم حول تقييم العمل الخيري واإلنساني 
في الجزائر، أعتقد أن أي عملية تقييم يجب أن 
ترتكز على دراسات وتحاليل ولألسف الدراسات 
التي تحلل تعاطي الّناس مع العمل الخيري قليلة 
جدا في الجزائر، ولكن أجزم أن ما تركه األجداد 
لنا من قيم وأخالق ومبادئ فرضت علينا وقوف 
الميسور لجنب المحتاج، سواء كنا أفرادا، أو كنا 
منتظمين في فضاءات كالمؤسسات والجمعيات 
وغيرهـــــــــا، ومن خالل نضالي في عدة جمعيات 
وعملـــــــــي في برنامج وافعلـــــــــوا الخير منذ سنوات 
تلمست ذلـــــــــك التضامن وســـــــــط العائلة الواحدة 
والمنطقـــــــــة الواحدة، ونلمسه أيضـــــــــا في العمل 
الالفـــــــــت الذي يزداد توهجه عاما بعد اآلخر من 
خـــــــــالل الجمعيات التي تنشط في الميدان، وهي 
ثقافة وان كانت قديمة إال أن التضامن العائلي 
هو األكثر انتشارا ونجاعـــــــــة، ولذلك عملنا في 
البرنامج على إبراز عمل الجمعيات والمساهمة 

في تشجيع تأسيسها ودعم عملها. 
@ø@÷Îä��í€a@Òb‰”@Û��‹«@7��®a@Ï��‹»œaÎ@w��flb„äi
_wflb„5€a@ÖÎÖäfl@·Ó‘m@—Ó◊@N…çbn€a@È8Ïfl

 الحمـــــــــد هللا نحن نؤســـــــــس اآلن لعمل 
إعالمـــــــــي خيـــــــــري إنسانـــــــــي راق، يترجـــــــــم حب 
الجزائـــــــــري للخير، ويصـــــــــون إرث األجداد في 
التويـــــــــزة والوزيعة، التـــــــــي وٕان تغيرت مسمياتها 
وأشكالها، إال أنها تـــــــــؤدي نفس الدور، أما عن 
تقييم التجربـــــــــة، فأعتقد أنها متروكة للمشاهدين 
االفاضل، لكنا بصدق نسعى للمساهمة في نشر 
الخير واألمل في قلوب الجزائريين، ونشجع كل 
من يريد وضع بصمة خير في إطعام جائع أو 

بناء بيت أو غرس فسيلة. 
@Ï‹»œaÎ@w��flb„äi@Âfl@…��çbn€a@·��çÏΩa@å�Óπ@aábfl

_÷Îäí€a@Òb‰”@Û‹«@7®a
 تطـــــــــور البرنامج منذ بث أول حلقة له 
قبل تسعة أعوام، وكـــــــــان كل موسم يحمل معه 
جديدا مبنيا على خبـــــــــرة الموسم الفارط، ولذلك 
وصلنا فـــــــــي الموسم التاسع إلى تغيير في شكل 
البرنامـــــــــج، حيث يخرج فريـــــــــق البرنامج ويروي 
القصـــــــــص التي تمر عبـــــــــر البرنامج من موقع 
الحـــــــــدث، وهللا الحمد زرنا مناطق كثيرة في ربوع 
الوطن الحبيب، شرقه وغربـــــــــه، شماله وجنوبه 
ووسطه، كمـــــــــا أن البرنامج صار ينفذ مشاريعه 

في الواليات عـــــــــن طريق الجمعيات الفاعلة في 
كل والية. 

@bËn‡‹»m@>��€a@—”aÏΩaÎ@êÎâÜ��€a@·��Ác@ÔÁbfl
_wflb„5€a@…fl@ÒÜΩa@ÍàÁ@fi˝Å

 الحياة كلها دروس وعبر، لكن الدروس 
التـــــــــي نتعلمها بسرعة هي تلـــــــــك المرتبط بكثرة 
التجارب، وقوة القصص التي نحتك بها، ولعل 
أهم درس يمكن ترسيخه في كل مرة نسجل فيها 
البرنامج، هو ذلـــــــــك المتعلق باإليمان بقدرة اهللا 
سبحانـــــــــه وتعالى في تغييـــــــــر حال فقير من فقر 
واحتياج، إلـــــــــى اكتفاء ورخاء، فمعظم القصص 
التي نرويهـــــــــا للمشاهدين يتغير وضعها، وحين 
نسألها عن فقدان أملها في االكتفاء أو العالج، 
تجيبـــــــــك فقدنا األمل في العباد ولم نفقده في رب 

العباد، واهللا سبحانه ال يخيب عبدا دعاه. 
@lÏ‹”@—�»n��ém@>��€a@p¸bßa@Ô��Á@bfl@Ùä��m
_ıb�»€aÎ@fiàj€a@Ï≠@·Ë◊ä§Î@¥Ìäˆaå¶a

 بحكم تجربتنا في بث القصص للجمهور 
الواسع، ترسخ لدينا  أن الشعب الجزائري شعب 
سخي ومعطاء وفيه صفات الشهامة والرجولة، 
ولـــــــــم يخيب أملنا في أي حالـــــــــة مرت معنا في 
البرنامـــــــــج، لكنـــــــــه يتعاطف أكثر مـــــــــع األطفال 
المرضى الذين يعانون من الفقر أو من مشاكل 
صحيـــــــــة، ومع الرجل المقهور الذي تنزل دمعته 
حتى وٕان لم يقل شيئا، ومع المرأة المكافحة التي 
تفقد الُمعيل، فتقوم مقاومة للفقر والعوز وتحتوي 
أبناءها، هذه الحاالت تجد التعاطف الكبير من 
المشاهدين، ويقفـــــــــون معها حتى يتغّير وضعها 

من سيء ألحسن. 
@ÊÎäm@—Ó◊@NÚÌ7®a@÷Îäí€a@Úéç˚fl@#dí„c

_…”aÏ€a@ø@bÁÖÎÖäfl
 بعد سنوات من تجربة العمل في مجال 
اإلعالم الخيري واإلنساني، كان البد من تنظيم 
أكبـــــــــر وصناعة  إستراتيجيـــــــــة ُتبنى على اتساع 
مجال عملنا الذي وصـــــــــل لكل واليات الوطن، 
تم فيها ربط شبكة عالقات مع مئات الجمعيات 
الخيرية التي تقاسمنا األهداف والمبادئ، ولذلك 
جاءت فكرة تأسيـــــــــس مؤسسة الشروق الخيرية، 
التي سهلت العمل، وكانت الرابط بين المحسنين 

ومشاريع البرنامج. 
@L·Ëª˝mÎ@¥Ìäˆaå¶a@Â��flböm@Û‹«@·n–”Î
@fib��ñ®a@Íà��Á@ÊÏ��Ìäˆaå¶a@Ü‡n��éÌ@Â��Ìc@Â��fl

_·Óí€aÎ
 الشعب الجزائري شعب فريد من نوعه، 
ال تكـــــــــاد تجد شعبا يجمع بيـــــــــن السخاء والبذل 
وبين األنفـــــــــة والرجولة التي ترفض أن ترى ابن 
البلد يعيش هموم الفقر والبؤس وال يتحرك، وكل 
المحسنين الذيـــــــــن التقيناهم يطلبون الدعاء بأن 

يقبل اهللا صدقاتهـــــــــم واحسانهم، ويردون تعلقهم 
بالخير لتلقيهم تربيـــــــــة صحيحة مرتبطة بتعاليم 

االسالم السمح. 
@·ÿ€@|‡��ém@>€a@¡ˆb��çÏ€aÎ@›ˆb��çÏ€a@Ô��Ábfl

_¥«5nΩaÎ@¥‡ÁbéΩa@µg@fiÏïÏ€bi
 الوسيلة الوحيـــــــــدة التي نصل بها لكل 
الذين يساهمون معنا في البرنامج هي الشاشة، 
حيث نقـــــــــدم وضعية العائـــــــــالت التي تمر معنا 
للمشاهد، ونحثه على البذل والعطاء، ونترك له 
حرية اختيار العائلة التي يريد مساعدتها، وشكل 

المساعدة ونوعها. 
@…��fl@Ú��Ìäˆaå¶a@Ú��Ó€b¶a@ıb��‰ic@›��«b–nÌ@›��Á

_ÚÌ7®a@È»ÌâbíflÎ@wflb„5€a
 أود بدايـــــــــة أن أقدم تحية كبيرة لجاليتنا 
الموجـــــــــودة بالخـــــــــارج، التـــــــــي كانت مـــــــــن أكبر 
المتضرريـــــــــن من انتشار وبـــــــــاء كورونا، والتي 
منعها توقف حركـــــــــة الطيران عن زيارة الوطن، 
وهي أكبر الفئات مشاهدة وتفاعال مع البرنامج، 
وارتباطهم بالوطن وأبناء الوطن وثيقة، تجلت في 

وقوفهم مع حاالت كثيرة مرت عبر البرنامج. 
@Êc@Âÿπ@¸Î@Íb��é‰m@Â��€@b��∂â@—��”Ïfl@⁄b��‰Á

_aábΩÎ@ÂÌc@NŸn‹Ó´@÷âb–Ì
 كثيرة هي تلك المواقف التي بقيت عالقة 
في مخيلتي، وعلى كل األسئلة المشابهة، أجيب 
أن أكثـــــــــر المواقف تأثيرًا هـــــــــي تلك التي تتعلق 
باألطفال اليتامى المرضى أو المحتاجين، حيث 
أنـــــــــي أرى فيهم صباي، فقد عشت يتيم الوالدين 
رحمهمـــــــــا اهللا وتغمدهما برحمته الواسعة، فقدت 
والدي قبل أن أولد بأسبوع ثم فقدت والدتي بعده 
بسنوات رحمهمـــــــــا اهللا، وأتذكر معاناتي ومعاناة 
عائلتي الصغيرة مع الفقر واليتم والمرض، لذلك 
كل طفل محروم أرى فيه طفولتي، وتأثري بهذه 

الفئة كبير. 
@Û��ôäΩa @pb��j‹ü @Òä��rÿi @w��flb„5€a @“ä��»Ì
@›◊@Ú��»ibnfl@Â��fl@·��n‰ÿ∑@›��Á@L¥��ubn0aÎ

_pbj‹�€a
 تصلنا مئات النـــــــــداءات عبر الهاتف 
وااليمايل، وعبر االستمارة االلكترونية المخصصة 
الستقبال طلبات المـــــــــرور في البرنامج، ونعمل 
على قراءة كـــــــــل الطلبات التي تصلنا بالتفصيل 
ونرتبهـــــــــا حسب نسبة تغير حالها، فال يمكن أن 
نمرر مريضا ميأوسا من مرضه، وأيضا حسب 
استعجالهـــــــــا، وال يفوتني أن أذكر هنا أن الهدف 
الرئيـــــــــس للبرنامج هو المساهمـــــــــة في بث روح 
التضامن بيـــــــــن الجزائريين، ونشر االمل بينهم، 
ورغم أن الطلبـــــــــات كثيرة جدا وعدد من يمرون 
في البرنامج قليل جدا مقارنة بما يصلنا، إال أننا 
بتوفيق من اهللا وعن طريق المحسنين فرجنا كربا 
كثيرة وجمعنا شمـــــــــل عائالت واعدنا وهللا الحمد 

األمل في نفوس المئات. 
@pbéç˚flÎ@pbÓ»∫@paÏ‰é€a@ÍàÁ@fi˝Å@oœÖbï
_bËmÏ”@äç@ÏÁ@bflÎ@ÔÁ@Âfl@LÚÓuáÏ∏@ÚÌ7Å

 نخصـــــــــص مساحة مهمـــــــــة للجمعيات 
العاملة في الميدان، فقد خصصنا ركنا أسميناه 
بصمة خير، نعـــــــــرف بالجمعيـــــــــات ونشجعها، 
ونبين عملهـــــــــا وانجازاتها للجمهـــــــــور، منها من 
يمتلك الخبـــــــــرة الطويلة، ومنها مـــــــــا تم تأسيسه 
مؤخرا خاصة مع اجتيـــــــــاح جائحة كورونا، أما 
عن سؤالك فأعتقـــــــــد أن اخالص العمل هللا عز 
وجـــــــــل، وبناء العمل على أســـــــــاس منظم برؤية 

واضحة وموحدة، هو سر قوة كل جمعية. 

@ÈuaÏm@>€a@pb��iÏ»ñ€aÎ@’��ˆaÏ»€a@·Ác@Ô��Á@bfl
@ø@Ô��«Ï�n€aÎ@7��®a@fib��1a@ø@¥��‹«b–€a

@_b„Ö˝i
 الفاعلـــــــــون في المجال الخيري كثيرون 
في مجتمعنـــــــــا، منهم من يعمـــــــــل بشكل فردي، 
ومنهـــــــــم من يؤسس فضاءات يلتقي فيها مع من 
يشاركـــــــــه الهدف والمبدأ، وخالل العمل تعترض 
الفاعليـــــــــن عوائق كثيرة، يمكن أن الخصهما في 
أمرين إثنين، أحدهما يتعلق بالمشاكل القانونية 
كالقانـــــــــون الذي يمنع الجمعيـــــــــة من االستثمار 
وخلق مصادر دخل، والثاني داخلي، يتمثل في 
ما يمكن أن يعترض أفراد الجمعية من مشاكل 
فـــــــــي تداخل الصالحيات وعدم توحد الرؤية بين 
األفـــــــــراد، يضطر بعضهم لتأسيـــــــــس فضاءات 

أخرى أو التوقف عن العمل الجمعوي. 
@xÎäÇ‹€@fib1a@aàÁ@ø@ä‡rné„@Êc@b‰‰ÿπ@—Ó◊
@›ÅÜ€a@’Ó‘§@µg@ä‘–€a@ÒäˆaÖ@Âfl@¥ubn0bi

@_kçb‰Ωa
 األصـــــــــل في اإلنسان المسلم أن يكون 
منتجا مكتفيا، لكن قـــــــــد تعتريه بعض الظروف 
التـــــــــي تأخذه لدائرة االحتياج، فيعش حياة ضنكا 
بسبب مـــــــــرض أصابه أو فاقـــــــــة اعترته، هؤالء 
يجـــــــــب أن يقف معهم المجتمـــــــــع والدولة، وتشد 
علـــــــــى أيديهم حتى يعودوا لمـــــــــا يجب أن يكونوا 
عليه، لكن لألسف هناك من يتلبس ثوب الفقر 
حتـــــــــى يحّصل مدخـــــــــوال، لذلك أعتقـــــــــد أن عدد 
الفقراء والمحتاجين في الجزائر قليل مقارنة بما 
قد نعتقده، والخروج بهـــــــــم من دائرة الفقر يكون 
بتعليمهم مهنا وحرفا تتناسب مع وضع كل فرد 
وثم الدفع بهم للسوق سواء كعمال أو أصحاب 

مشاريع. 
@ø@ÚÌ7®a@pbÓ»‡¶a@aà◊Î@ÚÌbïÏ‹€@Ÿn€bçâ

âaÏßa@aàÁ@‚bnÅ
 تبنى األمم على قطاعات ثالث، عام 
وخاص، ومجتمع مدني قوي، فالمسؤولية ملقاة 
علـــــــــى عاتق المجتمع المدنـــــــــي في سد الثغرات 
التي تتركهـــــــــا المؤسسات الرسميـــــــــة في التكفل 
بالمحتاجين ماديا وثقافيا وعلميا، وتهيئة المحيط 
وغيرها، ومطلوب منه االنتظام والتنسيق أكثر، 
ومطلوب من اللمؤسســـــــــات الرسمية دعم أكثر 
للجمعيات الفاعلة، في تسهيل عمله بسن قوانين 
مساعدة، ودعم مادي ومعنـــــــــوي اكثر، وبحول 
اهللا نعيـــــــــش لنرى دولة تحتضن المجتمع المدني 
وتوفـــــــــر له كل االمكانيـــــــــات والقوانين المناسبة، 
ونـــــــــرى مجتمعا مدنيًا مســـــــــؤوًال شاعرًا بدوره في 

بناء الوطن. 

@›‘‰m@LÚÌÏ„br€a@ø@ÏÁÎ@�bjÓ�ÅÎ@�bflbflg@êb�‰€bi@‚b”Î@LbËjÓmbnÿi@êâÖÎ@LÚ‹ÓéΩbi@xaâÖ@Ö¸Îc@ø@ ä«äm@L7®a@aÏ‹»œaÎ@wflb„äi@7Ëí€a@wflb„5€a@·ÌÜ‘n€@‚˝«�€@Èjy@È”bç@LfiÎ6j€a@ø@Ú€ÎÖ@êÜ‰Ëfl@’‘ífl@Ü‡™
@¥�é‹œÎ@Êb‰j€Î@oÌÏÿ€aÎ@ä�”Î@ÊaÖÏé€aÎ@äñflÎ@bÓ◊6i@ÒÜÌÜ«@ÚÓibjë@pbÓ‘n‹fl@ø@äˆaå¶a@›rflÎ@LÚÓ‰üÏ€aÎ@ÚÓ‹0a@pbÓ»‡¶a@Âfl@7rÿ€a@èÓçdm@ø@·Ábç@LêaÖäflÏji@fiÎ6j‹€@?üÏ€a@ÜË»‡�€bi@ÚçaâÜ‹€@bÁÜ»i

@N¥ubnz‡‹€@Ú‹Ó‹u@pbflÜÅ@‚Ü‘ÌÎ@L‚aÏ«c@Ú»ém@à‰fl@÷Îäí€a@Òb‰”@5«@sjÌ@à€a@Läˆaå¶a@ø@ÚÌ7®a@ÚÓ«b‡nu¸a@wfla5€a@äËëc@L7®a@aÏ‹»œaÎ@wflb„äi@·ÌÜ‘n€@‚˝«�bi@È–Ãë@È‹‘„@LMÒåÀ@M

Ô◊Î5fl@¥çbÌ@ZÍâÎby

@ä����ˆaå�����¶a@ø@7����®a@›‡»‹€@5����◊c@Ôv����Óma6���ça@·����Óƒ‰m@Â����fl@Ü����i@¸@@@@@@
¥Ìä���ˆaå����¶a@¥i@Â���flbön€a@ÄÎâ@si@ø@Ú����‡ÁbéΩa@ÏÁ@w����flb„5����‹€@èÓˆä€a@“Ü����:a@@@@@@
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كّل أصيل يجد نفسه بين خيارين وطريقتين: إما 
أن يكون عابدا أو يكون عالما. 

ــــــاد في ذاك العصر كثر وما خال منهم زمان  الُعب
ــــــروا في أحوال الناس =  وال مكان ولكن لم يغي

االستعمار واألمية والجهل والدجل. 
الشيخ مبارك الميلـــــــــي الشاب اختار طريق العلم 
والعلماء مـــــــــن أجل التغيير والتحـــــــــرر من بوتقة 
االستعمار، وللعلـــــــــم فالشيخ يعد فحال من فحول 
علماء الجزائر وهو أحد أعضاء اللجنة الرباعية 

للفتوى بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 
الشيخ مبارك بن محمـــــــــد االبراهيمي من صناع 
المرجعيـــــــــة الفكريـــــــــة لجمعية العلمـــــــــاء بعد ابن 
باديـــــــــس واإلبراهيمي، ورجـــــــــل له باع في أصول 
الفقه ومقاصده مما سهل عليه األخذ باإلصالح 
السلفي الذي أخذه من فكر الشيخ عبد الحميد بن 
باديس (فتـــــــــرة الحجاز) فعمل الشيخ على عملية 
إصالحيـــــــــة للعقيـــــــــدة في الجزائر، وفـــــــــق المنهج 
األصولـــــــــي المقاصدي الذي تمتد جذوره إلى فترة 
علمـــــــــاء المغرب اإلسالمي ابن حزم وابن العربي 
وابـــــــــن رشد والشاطبي وهو واضح لمن تمعن في 

رسالته المشهورة: «الشرك ومظاهره». 
وقـــــــــد فهم جيدا أّن المشكلة في عدم تحرر العالم 
اإلسالمـــــــــي والجزائـــــــــر بالخصـــــــــوص هو مشكل 
العقيدة حيث قال رحمه اهللا تعالى: «أفضت أمة 
خاتـــــــــم النبيين إلى ما أفضت إليـــــــــه أمم األنبياء 

األولين فكانوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
عليهم األمد فقست قلوبهم». 

ثـــــــــّم يوجهنا إلى ضرورة االبتعاد وتجاوز القضايا 
العقدية واآلراء الكالمية وٕانزالها إلى العامة حيث 
يقول: «ويـــــــــا ليتنا تركنا كتب المتكلمين للخاصة 
يستعينـــــــــون بها في مواطن الجدال مع الخصوم، 
ووضعنـــــــــا للعامة كتبا فـــــــــي العقائد على أسلوب 
الكتاب المجيـــــــــد، فيكون بذلـــــــــك رياضة للعقول 
وحماية للحق، ومن هـــــــــذه طهارة للقلوب وهداية 
للخيـــــــــر.. كّلهم في حاجة إلـــــــــى تطهير البواطن 
ومعرفة الهدى، فعمت الحاجة إلى معرفة الشرك 
ومظاهـــــــــره، ولهـــــــــذا عرف جميـــــــــع األنبياء بحكم 

الشرك». 
وقد استخلص الشيخ -رحمة اهللا عليه - أن مصدر 
انتشار التصوف الطرقي والبدع والمحدثات في 
الدين راجـــــــــع إلى تركة وآثـــــــــار المذهب الشيعي 
الباطني فالروافض هم الذين مكنوا من فكرة علم 
علي -رضي اهللا عنـــــــــه - بالغيب وظهور فكرة 
المهدي المنتظـــــــــر، فأصبح عقيدة لدى الصوفية 
على الخصوص والمعتقد في شيخ الطريقة أمور 

غيبية وعالقته بالسماء. 
وقد نبه الميلي إلى أن التصوف كان على الّسكة 
ومحمودا في البداية، لكن تلبس ببدعة الروافض 
فأفســـــــــدوا الدين لمطامع سياسيـــــــــة -وال زالوا إلى 
اليوم - بقول -رحمه اهللا- تعالى-: «فسال لعاب 
المتبدعيـــــــــن المنبوذين من هذه الثقة التي نعم بها 
المتصوفون، فاندســـــــــوا تحت هذا العنوان السيما 

الرافضة التي كانت لها مطامع سياسية». 
والحل عند الشيخ الميلي -رحمه اهللا - أن نترك 
هذه الطرق ونعمل بميزان الشرع ومنهج األنبياء 

في الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة. 
• كما عالج الشيخ مسألة الزهد والتصوف. 

• الوالية والكرامـــــــــة وغيرها من القضايا التي تهم 
األمة. 

تأصيل التاريخ:
ومـــــــــن فقه الّرجل أنه ربط العقيـــــــــدة بتاريخ األمة 
فـــــــــي كتابه تاريخ الجزائر العـــــــــام في قراءة نقض 
فيهـــــــــا محاولة ربط تاريخ الجزائـــــــــر بتاريخ فرنسا 

االستعمارية.
الكولونيالية  الفرنسيـــــــــة  للمدرســـــــــة  حيث تصدى 
االستعماريـــــــــة التـــــــــي شككت في تاريـــــــــخ الجزائر 

وقامت بتزويره. 
فألف كتابه: (تاريخ الجزائر في القديم والحديث) 
فـــــــــي فترة التحضيـــــــــرات الحتفـــــــــاالت المائة سنة 
الحتالل الجزائـــــــــر، حيث أنجز الجزء األول منه 

عام 1928 عندما كان يقيم بمدينة األغواط. 
حيـــــــــث قال عنه الشيخ أبو يعلى الزواوي -رحمه 
اهللا -: «صديقنـــــــــا العالمة المـــــــــؤرخ، ابن تيمية 

عصره، محارب اإلشراك والبدع».
أما العالمة عبـــــــــد الحميد بن باديس -رحمه اهللا 
تعالـــــــــى - فقال: «أخي مبارك، مـــــــــن أحيا نفسا 
واحـــــــــدة فكأنما أحيا النـــــــــاس جميعا» فكيف بمن 
أحيا أمة كاملة؟ أحيا ماضيها وحاضرها». وقال 
العالمـــــــــة عبد الحميد بـــــــــن باديس: «وقفت على 
الجزء األول من كتابك: تاريخ الجزائر في القديم 

والحديث فقلت: لو سميته: حياة الجزائر». 
و قـــــــــال عنه الشيـــــــــخ العربي التبســـــــــي رحمه اهللا 
تعالى: «فنهض بهذا الفـــــــــرض الكفائي األستاذ 
المحقق مـــــــــؤرخ الجزائريين الشيخ مبارك الميلي، 
أميـــــــــن مال جمعية العلمـــــــــاء، وجمع رسالة تحت 
عنوان الشرك ومظاهره خدم بها اإلسالم ونصر 
بها السنة وقاوم بها العوائـــــــــد الضالة والخرافات 

المفسدة للعقول». 
أمـــــــــا شهادة غير الجزائرييـــــــــن فمنها ما قاله أمير 
البيان شكيب أرسالن -رحمه اهللا تعالى - بعدما 
اّطلـــــــــع على كتاب الشيخ الميلي: تاريخ الجزائر، 
قال في رسالة وجهها إلى الشيخ الطيب العقبي: 
«أما تاريخ الجزائر للشيخ مبارك الميلي فواهللا ما 

كنت أظن في الجزائر من يفري هذا الفري، ولقد 
أعجبت به كثيرا». 

فهـــــــــو أول كتاب صّور الجزائـــــــــر في لغة الضاد 
صورة تامة سوّية بعدما كانت تلك الصورة أشالء 

متفرقة هنا وهناك. 
يقول أحمد توفيق المدني:

«فمبارك الميلي سلـــــــــك في تدوين تاريخه مسلك 
التحليـــــــــل العصري، فلم يكـــــــــن يكتفي باستجالء 
الحقائق، وٕاثباتهـــــــــا مجردة، بل كان يمعن النظر 
في األسباب والنتائج، ويثبت أحكاما هي عصارة 

فكره، وخالصة رأيه، ونتيجة بحثه واستقرائه. 
فتاريـــــــــخ الجزائر في القديم والحديث، لم يكن من 
تلك الكتب الجافة الجامدة، المملة المضنية، بل 
كان إلى جانب التحقيـــــــــق التاريخي كتابا طريفا 
حيا، تتـــــــــراءى لك فيه شخصية مؤلفه العظيمة.. 
شخصيـــــــــة الوطني الصـــــــــادق، شخصية المسلم 
الصحيح، شخصية العربـــــــــي المتفاني في سبيل 
عروبتـــــــــه، شخصية الرجل المثالـــــــــي الذي يدأب 
سعيـــــــــا إلدراك غايته، والبلوغ بأمتـــــــــه، إلى ذروة 

المجد والعزة والكرامة. 
إّن الشيخ مبارك الميلي، يبدو الشخصية األكثر 
احتشامـــــــــا وتواضعا فـــــــــي المجموعة اإلصالحية 
الجزائرية، لكنه كان أكثرهم عمقا وفعالية وامتاز 
أيضا بأنه المبشـــــــــر األساسي باإلصالح الديني 
فـــــــــي الجنوب في منطقـــــــــة لم تكن فقـــــــــط ميدانا 
للطريقـــــــــة التجانية القوية التي لم يكن لها منازع، 
فقدم ونجح في تقديم اإلصالح الديني، في صورة 

مذهب مسالم. 
رحـــــــــم اهللا الشيخ مبارك الميلـــــــــي وجعل ما قدمه 

مصباحا لهذه االمة و زاد له يوم القدوم عليه.
*نص المداخلة التي قدمها الشيخ نورالدين 
رزيق في ملتقى مبارك الميلي السابع يوم 
11 فيفري 2021
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الحكومة  تسعى  التي  لِّ  الظِّ مناطق  غرار   Û‹«
من  بقرار  مواطنيها  معيشة  مستوى  لتحسين 
ؤون  الشُّ قطاع  في  يوجد  الجمهوريَّة،  رئيس 
الدِّينيَّة واألوقاف رَتٌب تستحقُّ أن تصنَّف ضمن 
لِّ التي ينبغي تحريرها من قيود تكّبلها  مناطق الظِّ
رتبة  إلى  كالتَّرقية  حقوقها  أبسط  من  وتمنعها 

أعلى مثل بقيَّة الرُّتب. 
لقد ُظِلَم منصب القيِّم والمؤذِّن عندما تمَّ تصنيفهما 
ضمن سلك األعوان الدِّينيِّين في المرسوم التَّنفيذي 
ادر في 24 ديسمبر 2008،  رقم 08 411- الصَّ
فما كان من الوظيف العمومّي إالَّ أن يحكم عليهم 
بالمؤبَّد في الرُّتبة نفسها عمًال بما هو ساٍر على 
أنَّهم  علموا  وما  األخرى،  القطاعات  في  األعوان 
ت تسميتهم بذلك - ليس كباقي  أعوان - إن صحَّ
األعوان في القطاعات األخرى، مع احترامنا لكلِّ 
ؤون الدِّينيَّة  األعوان، فالقيِّم والمؤذِّن في قطاع الشُّ
يقومان بجميع المهام التي يقوم بها اإلمام، وأحيانًا 
يكون القيِّم إضافة إلى مهامه هو المؤذِّن واإلمام 
وخطب  الدُّروس  يلقي  الذي  فهو  القرآن،  ومعلِّم 
الجمعة، ويتولَّى بنفسه إبرام عقود الزَّواج، وجلسات 

الجنائز  المتخاصمين، ويصلي على  بين  لح  الصُّ
غور الفادح  ويؤدِّي صالة التَّراويح، وهذا نظرًا للشُّ
في تأطير المساجد، وكذلك الحال بالنِّسبة للمؤذِّن 
الماء  يجلب  قيِّم  بل وقفنا على  القرآن!!!،  ومعلم 
أ المصلُّون! كلُّ ذلك لم  على ظهر الحمار ليتوضَّ
يشفع لهم، ليس في راتب محترم فحسب، بل حتى 
في ترقية تحفِّزُهم وتفتح آفاقًا أمامهم!!! في الوقت 
الذي ُفتح اإلدماج على مصراعيه ليصبح المتعاقد 
في أعلى الرُّتب ويبقى القيِّم والمؤذِّن منذ عشرات 

نين في ذيلها!!!  السِّ
والعجيب أنهما ال يمنحان أي منحة او مزية على 
كل المهام الزائدة عن مهاهم االصلية التي يؤدونها 
تنزل  العقوبة  تنزل عليهم  باستمرار، ولكن عندما 
عليهم كأنهم أئمة ال كقّيمين أو مؤذنين في مخالفة 

صريحة للقاعدة المعلومة (الغنم بالغرم)!!!
ُظِلم (القيِّمون والمؤذِّنون) عندما تمَّ تصنيفهم في 
التَّوالي،  ادس(6)على  والسَّ الخامس(5)  نف  الصِّ
ِقبل  من  المعتمد  الجديد  التَّصنيف  مع  تماشيًا 
الوظيف العمومّي، هذا التَّصنيف الذي ينبئكم عن 
قيمة ما يتقاضونه من راتب إن صحَّ تسميته راتبا، 
وما علموا أنَّ توظيفهم ليس كتوظيف من ُصنِّفوا 
في نفس تصنيفهم، فشروط التَّوظيف بالنِّسبة للقيِّم 
يطلب  إذ  نة،  مثمَّ غير  أنَّها  غير  كبيرة،  والمؤذِّن 
الرابعة  من  أقّل  يقبل  فال  المستوى  شرط  منهما 
للمؤذن،  ثانوي  األولى  و  للقيم  بالنسبة  متوسط 
ـ  الكريم  القرآن  نصف  حفظ  شرط  إليه  ويضاف 
ثالثين حزبًا ـ ، إلى جانب شرط الّتكوين لمّدة سنة 
ؤون الدِّينّية، بينما ال يطلب  كاملة في معاهد الشُّ
من األعوان في القطاعات األخرى أيُّ شرط من 
روط. فلماذا يسوَّى بينهم في التَّصنيف؟؟؟  هذه الشُّ

تلك إذا قسمة ضيزى!!!
غير  واإلجحاف  البيِّن،  لم  الظُّ من  هذا  أليس 

المبرَّر!؟
ا رتبة أستاذ التَّعليم القرآنيِّ فقضية أخرى تكاد  وأمَّ
والمنطق  تصدِّقها،  أن  العقول  على  تستعصي 
ليم أن يفهمها، والواقع المعيش أن يستوعبها!!!  السَّ
ريف بتكريمها، وجاء الوظيف  رتبٌة جاء الوحُي الشَّ
اهللا  رسول  نبيِّنا  عنها  قال  رتبٌة  تصنيفها،  بتنزيل 
الُقرْآَن  َتَعلََّم  َمْن  (َخْيُرُكْم  وسلَّم:  عليه  اهللا  صلَّى 
نف  الصِّ في  ليجعلها  التَّصنيف  وجاء  َوَعلََّمُه)، 
 ،17 إلى  الرُّتب  بعض  تصنيف  يصل  بينما   ،9
ودون الحديث عن المناصب التي تكون خارج هذا 

التَّصنيف!! 
التَّرقية  ُمنع من  القرآنيِّ عندما  التَّعليم  أستاذ  ُظِلم 
ف  مدى الحياة رغم أنَّه يخرِّج الكفاءات التي توظَّ
فيما بعد، وتتولَّى الرُّتب األعلى منه، نعم قد يفوق 
الب أستاذه، ولكن إبقاء أبواب التَّرقية موصدة  الطَّ
أمام أستاذ التَّعليم القرآنيِّ فيه نكران واضح، وهضم 

صارخ لحقوقه.
لرتبته اسم  القرآنيِّ عندما منح  التَّعليم  أستاذ  ُظِلم 
مثل اسم أستاذ التَّعليم العالي، فيجتمعان في كلِّ 
في  ويختلفان  األخير،  اللَّفظ  عدا  الرُّتبة  ألفاظ 
كان  عاليا،  التَّعليم  كان  ا  فلمَّ والتَّثمين،  التَّقدير 
الرَّاتب كذلك، فهل يليق عندما يكون التَّعليم قرآنّيًا 

أن يكون الرَّاتب متدنيا زهيدا؟؟؟ 
إّن التَّعليم القرآنيُّ يغّطي فئاٍت كثيرًة من المجتمع، 
التَّعليميَّة،  األطوار  وسائر  التَّحضيري  من  بدءًا 
الرُّتب  بأعلى  وانتهاًء  المتعلِّمين،  بغير  ومرورًا 
العلميَّة كالطبيب وأستاذ التَّعليم العالي، وكلُّ ذلك 
يتطلَُّب جهودًا كبيرة، ولتغطية كّل هذه الفئات ُيباشر 

بعض معلمي القرآن وأساتذة التعليم القرآني أعمالهم 
من قبل صالة الفجر إلى ما بعد صالة الِعشاء، 
إلى جانب إمامتهم للنَّاس في صالة التَّراويح ـ وما 
أدراكم ما صالة التَّراويحـ  مع تقديمهم دروس أحكام 
التَّجويد، كما يستخلفون اإلمام في كلِّ مهامه، دون 
أن يشفع لهم ذلك في ترقية تحفِّزُهم، وتفتح اآلفاق 
أمامهم، بل لم يشفع لهم أن يكون من حقِّهم عطلة 
سنويَّة صيفية زمن عطلة أوالدهم، فيمنعون منها 
في كلِّ العطل النِّظاميَّة، وال يتسنَّى لهم االستمتاع 
إجازة  على  الحصول  فائدة  فما  أوالدهم،  مع  بها 
فر، الرتباطك  خريفية ال تستطيع معها التَّنقل والسَّ

بعودة تمدرس أوالدك؟. 
التَّعليم  وأستاذ  والمؤذِّن  القيِّم  إخراج  أوان  آن  لقد 
 - وء  الضَّ مناطق  إلى  لِّ  الظِّ منطقة  من  القرآنيِّ 
ؤون الدِّينيَّة تحتاج  وٕان كانت جميع الرُّتب في الشُّ
لذلك - لتصبح شمس التَّرقية تسطع بنورها عليهم 
تصنيفًا وتثمينًا بعد أن كانت تزّاور عن رتبهم ذات 

مال.  اليمين وٕاذا غربت تقرضهم ذات الشِّ
تمكينًا  الرُّتب؛  لهذه  التَّرقية  فتح  أوان  آن  لقد 
بيعّي، وتماشيًا مع قانون  فين من حقِّهم الطَّ للموظَّ

الوظيف العمومّي الذي يسمح بذلك حالّيًا. 
جاء  الذي  التَّصنيف  لتصحيح  أيضًا  األوان  وآن 
انتكاسة  في  وتسبَّب  التَّوظيف،  بعيدًا عن شروط 

وضعيتهم المهنيَّة قبل االجتماعية.
يبقى  األساسيَّة،  القوانين  تعديل  انتظار  وفي 
التعليم  أستاذ  و  والمؤذِّن  القيِّم  وضعيَّة  تصحيح 
ظلم  قضيََّة  والتَّصنيُف  التَّرقيُة  حيث  من  القرآني 

وجب رفُعه عاجًال غير آجل. 
فهل من َسّيارة إلنقاذ هؤالء من غيابات الجب التي 

ألقاهم فيها قانون 2008؟
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أو  رجال،  يكون  قد  إنسان  من  فكم 
في  مسكينا  فقيرا  عاش  امرأة،  يكون 
ميزان المادة الدنيوية، ال مال يذكر به 
للقياس بين الغنى واإلفالس، وال يملك 
ما تميل به إليه الناس، فال تجارات وال 
وال  السيارات،  وال  القصور  وال  عقارات 
أكياس  وال  البرلمانات،  وال  الوزارات، 
عاش  ذلك  ومع  والمليارات.  الذهب 
الفقير  كحالة  مصلحا،  صالحا  سعيدا 
اهللا  أخبرنا  اللذين  الرجلين  قصة  من 
َمَثًال  َلُهْم  ﴿وَاْضِرْب  عنهما:  سبحانه 
َرُجَلْيِن َجَعْلنا ِألََحِدِهما َجنََّتْيِن ِمْن َأْعناٍب 
َزرْعًا.  َبْيَنُهما  َوَجَعْلنا  ِبَنْخٍل  َوَحَفْفناُهما 
ِمْنُه  َتْظِلْم  َوَلْم  ُأُكَلها  آَتْت  اْلَجنََّتْيِن  ِكْلَتا 
ْرنا ِخالَلُهما َنَهرًا. َوكاَن َلُه َثَمٌر  َشْيئًا َوَفجَّ
َفقاَل ِلصاِحِبِه َوُهَو ُيحاِورُُه َأَنا َأْكَثُر ِمْنَك 
َظاِلٌم  َوُهَو  َجنََّتُه  َنَفرًا.َوَدَخَل  وََأَعزُّ  ماًال 
َأَبًدا.  َهِذِه  َتِبيَد  َأْن  َأُظنُّ  َما  َقاَل  ِلَنْفِسِه 
اَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْن ُرِدْدُت ِإَلى  َوَما َأُظنُّ السَّ
َلُه  قاَل  ُمْنَقَلًبا.  ِمْنَها  َخْيرًا  َألَِجَدنَّ  رَبِّي 
صاِحُبُه َوُهَو ُيحاِورُُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك 
ِمْن ُتراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّاَك َرُجًال. 
لِكنَّا ُهَو اُهللا رَبِّي وَال ُأْشِرُك ِبرَبِّي َأَحدًا.

ُقْلَت َما شاَء اُهللا  ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك  َوَلوْال 
َال ُقوََّة ِإالَّ ِباِهللا ِإْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمْنَك َماًال 
ِمْن  َخْيرًا  ُيْؤِتَيِن  َأْن  رَبِّي  َفَعسى  َوَوَلدًا. 
ماِء  َجنَِّتَك َوُيْرِسَل َعَلْيها ُحْسبانًا ِمَن السَّ
ماُؤها  ُيْصِبَح  َأْو  زََلقًا.  َصِعيدًا  َفُتْصِبَح 
(سورة  َطَلبًا.﴾  َلُه  َتْسَتِطيَع  َفَلْن  َغْورًا 

الكهف: 32 ـ 41)
ليست  الجنة  طريق  إن  الفتى،  أيها 
المؤمن  فالفقير  وحده،  الكثير  بالمال 
قبل  الجنة،  يدخل  أن  يمكن  الزاهد، 
الغني الذي اليطيع اهللا بماله، وال يشكره 
على نعمه، أيتها الفتاة، إّن طريق الجّنة 
ليست بالنََّسِب واْلَجاِه والبالمال والجمال 
من  فكم  الدنيوية،  والبالشهرة  الجسدي، 
سوداء  أو  سمراء  أو  نحيفة  أو  دميمة 
أو يتيمة، ولكنها عند اهللا تعالى أكرم، 
أجمل  وأخالقها  بإيمانها  كانت  ألنها 
شريفة،  عفيفة  نقية  تقية  ألنها  وأقوم، 
نعم، من االبتالء الذي أراده اهللا لها، قد 

الينظر إليها الناس لنحافتها أو قصرها 
من  كثير  فيها  واليرغب  سمرتها،  أو 
الشباب، نعم، ألن هذا ميزان المادة عند 
الدنيويين، أما في ميزان الفوز بالجنة، 
وطيبة  نفسها،  جمال  في  المرأة  فقيمة 
عبادتها  وحسن  عقلها،  وذكاء  قلبها، 
معها.  المتعاملين  مع  وأخالقها  لربها 
القناطير  في  ليست  الفتى  قيمة  وكذلك 
من األموال، والجاه والدالل، وما عليه 
العجاب،  اْلُمَخْنَفَسة  الموضة  ثياب  من 
وال في السيارة الفارهة وكثرة األصحاب، 
في  إنسانيته،  في  اإلنسان  قيمة  إنما 
التتمنى  ربه.  كتاب  اتباع  في  دينه، 
المال ألجل  تتمنى  وال  الشهرة ألجلها، 
المال، فهل اعتبرت بما قص اهللا تعالى 
كاَن  قاُروَن  ﴿ِإنَّ  القرآن،؟  في  علينا 
ِمْن َقْوِم ُموسى َفَبغى َعَلْيِهْم وَآَتْيناُه ِمَن 
ِباْلُعْصَبِة  َلَتُنوُأ  َمفاِتَحُه  ِإنَّ  َما  اْلُكُنوِز 
ُأوِلي اْلُقوَِّة ِإْذ قاَل َلُه َقْوُمُه َال َتْفرَْح ِإنَّ 
اللََّه َال ُيِحبُّ اْلَفِرِحيَن. وَاْبَتِغ ِفيما آتاَك 
ِمَن  َنِصيَبَك  َتْنَس  اْآلِخرََة وَال  الدَّاَر  اللَُّه 
ِإَلْيَك وَال  اللَُّه  َأْحَسَن  َكما  وََأْحِسْن  الدُّْنيا 
َتْبِغ اْلَفساَد ِفي اْألَْرِض ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ 

اْلُمْفِسِديَن.﴾ (القصص:76،77)
حب  وأعماه  للنصيحة،  يستجب  فلم 
اهللا  قال  النتيجة؟  كانت  ذا  فما  المال، 
تعالى: ﴿َفَخَسْفنا ِبِه َوِبدارِِه اْألَْرَض َفما 
كاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة َيْنُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اِهللا 
َوما كاَن ِمَن الُمْنَتِصرِيَن. وََأْصَبَح الَِّذيَن 
اَهللا  َوْيَكَأنَّ  َيُقوُلوَن  ِباْألَْمِس  َمكاَنُه  َتَمنَّْوا 
َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َوَيْقِدُر 
َلوْال َأْن َمنَّ اُهللا َعَلْينا َلَخَسَف ِبنا َوْيَكَأنَُّه َال 
ُيْفِلُح اْلكاِفُروَن.﴾ (القصص:81،82). 
المال  ليس  مذموم؟  بالمال  الغنى  فهل 
مذموما في ذاته، فالمال رزق من عند 
والمذموم  فيه  المحمود  وٕانما  تعالى  اهللا 
فإن  واإلنفاق،  الكسب  طريقة  في  هو 
في  وُأْنِفَق  الحالل  من  الماُل  اْكُتِسَب 
والكسب  أفضل،  فالغنى  الحالل، 
من حرام، وصرف  ُجِمَع  وٕان   أجمل، 
وصاحبه  المذموم  فهو  الحرام،  في 
َمُلوٌم. ففي الميراث، والغنائم، والهبات، 
كلها،  الحالل  والمكاسب  والتجارات، 
خذ هذا التوجيه النبوي الشريف،  َعْن 

ْبَن ُعَمَر َرِضَي اُهللا  َساِلٍم: َأنَّ َعْبَد اِهللا 
َعْنُهَما، َقاَل: َسِمْعُت ُعَمَر، َيُقوُل: َكاَن 
َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْعِطيِني 
َأْفَقُر  ُهَو  َمْن  َأْعِطِه  َفَأُقوُل:  الَعَطاَء، 
ِمْن  َجاَءَك  ِإَذا  [ُخْذُه  َفَقاَل:  ِمنِّي،  ِإَلْيِه 
َهَذا الَماِل َشْيٌء وََأْنَت َغْيُر ُمْشِرٍف وََال 
َنْفَسَك]  ُتْتِبْعُه  َفَال  َال  َوَما  َفُخْذُه  َساِئٍل، 
(البخاري. كتاب الزكاة. 1473) (غير 
مشرف) أي غير متطلع إليه وال طامع 
فيه، إذا أتاك المال من غير طمع وال 
غش وال مخالفة شرع فلك ذلك على أن 
تؤدي زكاته. (فال تتبعه نفسك) أي فال 
تجعل نفسك تابعة له، ال تجعل نفسك 
عبدا للمال. وعمر بن الخطاب رضي 
اهللا عنه لم يكن فقيرا، وعثمان بن عفان، 
وطلحة، وعبد الرحمن ابن عوف، رضي 
اهللا عنهم، وغيرهم كثير، كانوا يكسبون 
اهللا  سبيل  في  وينفقون  الكثير  المال 
أنه  غير  الحالل،  من  فاكسب  الكثير. 
إلى  بين يديك  ينتقل من  المال  التترك 
داخل قلبك، أو يتعدى جيبك إلى داخل 
في  هو  كما  المال  مع  فتعامل  جنبك، 
األصل وسيلة، وال تجمع المال كغاية. 
َعْن  الِغَنى  أيضا:[َلْيَس  الحديث  وفي 
َكْثرَِة الَعَرِض، َوَلِكنَّ الِغَنى ِغَنى النَّْفِس] 
(البخاري.6446) الغنى  الحقيقي هو 
نفس  الذييمأل  والقدر  بالقضاء  اليقين 
اإلنسان بالقناعة واالطمئنان، ويكفه عن 
حاجة غيره من بني اإلنسان. والمقصود 
من  الدنيا  حطام  هو  العرض،  بكثرة 
المال والمتاع والدور والقصور، وكل ما 
هو من زينة الحياة الدنيا. ومن األدعية 
َعْن  ِبَحَالِلَك  اْكِفِني  المأثورة.[اللَُّهمَّ 
ِسوَاَك]  َعمَّْن  ِبَفْضِلَك  وََأْغِنِني  َحرَاِمَك، 

(الترمذي: 3563). 
إّن المؤمن المبتلى بضيق العيش، وهو 
يرى األغنياء األثرياء، أصحاب القصور 
والمكاسب  الفارهة،  والسيارات  المنيفة، 
يحزن  فال  الطائلة،  واألموال  الواسعة، 
وال يتضايق من ذلك أبدا، ألنه بإيمانه 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن 
ما كتب له من الرزق، لن يستطيع أحد 
القضاء  هو  إنما  أبدا،  منه  يأخذه  أن 
والقدر، إنه المكتوب، فلو اجتمع الخلق 

قدر  مما  بأكثر  ينفعوه  أن  على  كلهم 
له فلن يستطيعوا، ولو أراد الخلق كلهم 
أن يمنعوا عنه شيئا مما كتب له، فلن 
يستطيعوا، فالمؤمن يعلم هذه، فهو إذن 
وال  أحدا،  يحسد  ال  ومطمئن،  مرتاح 
يحقد على أحد، وال يطمع في حرام، وال 
تتبع عيناه ما عليه يعاب ويالم، مثله 
لخزانة  حارس  محاسب  كاتب  كمثل 
مال، يعطي الناس مستحقاتهم ورواتبهم 
الماليير،  لهم  يصرف  وربما  ومنحهم، 
وتحيط به أكياس النقود، وكنوز الذهب 
والفضة من كل جهة، وربما هو راتبه 
لهم  يصرف  من  أدنى  عشر  اليساوي 
رواتبهم، ومع ذلك فهو ينظر إلى تلك 
به من كل جانب  تحيط  التي  األموال 
نظر أي شيء يقوم بتحويله من مكان 
إلى مكان، وهو متيقن بأن  تلك الكنوز 
سبحانه  والرب  تعنيه،  وال  التخصه 
ويسقيه،  يطعمه  الذي  هو  خلقه  الذي 
الرحيم  الرحمن  وتعالى  تبارك  والرب 
لمن  مايشاء  ويعطي  يمنع  الذي  هو 
وأهل  الدنيا  إلى  ينظر  فكذلك  يشاء، 
الدنيا. أيها الشاب إن شرفك وغناك في 
قلبك، وقيمتك  قناعة نفسك، واطمئنان 
صدقك  في  وكرامتك،  رجولتك  في 
الصالة  عليه  آدم  ولد  فخير  وأمانتك، 
العظيم،  المال  بكثرة  ُمِدَح  َما  والسالم 
ولكن ُمِدَح بالخلق العظيم. وتدبر هذا 
الخبر، وخذ العبرة واعتبر.َعْن َسْهِل ْبِن 
، َأنَُّه َقاَل: َمرَّ َرُجٌل َعَلى  اِعِديِّ َسْعٍد السَّ
َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل 
َهَذا]  ِعْنَدُه َجاِلٍس: [َما رَْأُيَك ِفي  لَرُجٍل 
َفَقاَل: َرُجٌل ِمْن َأْشرَاِف النَّاِس، َهَذا وَاِهللا 
ْن َشَفَع َأْن  َحرِيٌّ ِإْن َخَطَب َأْن ُيْنَكَح، وَا�
َصلَّى  اِهللا  َرُسوُل  َفَسَكَت  َقاَل:  ُيَشفََّع، 
اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُثمَّ َمرَّ َرُجٌل آَخُر، َفَقاَل 
َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اُهللا  َصلَّى  اِهللا  َرُسوُل  َلُه 
[َما رَْأُيَك ِفي َهَذا] َفَقاَل: َيا َرُسوَل اِهللا، 
َهَذا َرُجٌل ِمْن ُفَقرَاِء الُمْسِلِميَن، َهَذا َحرِيٌّ 
َأْن  َشَفَع  ْن  وَا� ُيْنَكَح،  َال  َأْن  َخَطَب  ِإْن 
ْن َقاَل َأْن َال ُيْسَمَع ِلَقْوِلِه،  َال ُيَشفََّع، وَا�
َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: 
َهَذا]  ِمْثَل  [َهَذا َخْيٌر ِمْن ِمْلِء اَألْرِض 

(البخاري.6447).
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ألسؤال
قرأت في مجلة  قال:  الجزائر.  (م. ن)  السائل:  قال 
أن  لعبد  اهللا  قضى  {إذا  القول:  هذا  لواعظ  تونسية، 
يموت بأرض جعل له إليها حاجة} قال الكاتب: {في 
هذ الحديث داللة على أن اهللا تعالى خلق كل شيء 
بقدر، وأنه عز وجل هو وحده ُمَسبُِّب األسباب، إذا أراد 
شيئا هيأ له األسباب، ليكون األمر كما قضى وقدر، 
وما على العبد إال اتباع السبب بالنية والصواب} قال 
السائل: وسؤالي: هل هذا القول حديث؟ أم أثر؟ ثانيا: 

أرجو شرحا موجزا للمتن. 
الجواب

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

أوال: نعم، هذا حديث:من أحاديث النبي محمد بن عبد 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رواه أبو عيسى الترمذي، 
في السنن، في أبواب القدر، باب ما جاء أن النفس 
أحمد  حدثنا  الترمذي:  قال  لها.  كتب  حيثما  تموت 
بن منيع، وعلي بن حجر، قاال: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم، عن أيوب، عن أبي المليح بن أسامة، عن 
أبي عزة، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
ِإَلْيَها  َلُه  َجَعَل  ِبَأْرٍض  َيُموَت  َأْن  ِلَعْبٍد  اُهللا  [ِإَذا َقَضى 

َحاَجًة] ( الترمذي، كتاب القدر:2147). 
من  به  ُيَتَحدَُّث  ما  كل  اللغة  في  {الحديث}  وكلمة 
كالم. أما كلمة {الحديث في االصطالح، يقصد به: 
قول  عليه وسلم من  اهللا  النبي صلى  إلى  ينسب  ما 
أو فعل أو تقرير. ومنه علم الحديث، مما يعرف به 
أقوال النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأفعاله، وأحواله، 

سندا ومتنا. فإذا قيل: إمام الحديث، َفِهَم السامُع أن 
من  النبي  عن  روي  بما  يشتغل  من  هو:  المقصود 
قول أو فعل أو تقرير. واهللا تعالى أعلم، وهو العليم 

الحكيم. 
في  أثبته  أي  الحديث  هذا  الذي روى  واإلمام  ثانيا: 
جامعه على أنه من أحاديث النبي، هو: أبو عيسى 
محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي، ولد بترمذ، 
سنة: 209 ه أخذ الحديث عن رواة كثيرين، منهم: 
قتيبة بن سعيد، وٕاسحاق بن موسى، وسفيان بن وكيع، 
ومحمد بن إسماعيل البخاري، وهو أي الترمذي. إمام 
ألَّف  البخاري،  اإلمام  له  وشهد  وثقه  الحديث.  في 
عيسى:  أبو  الفقه.قال  أبواب  على  جامعه  الترمذي 
الكتاب، وعرضته على علماء الحجاز،  صنفت هذا 
270ه.  سنة:  توفي  به.  فرضوا  وخراسان،  والعراق 
ـ  673ه  الذهبي  (لإلمام  النبالء  أعالم  سير  وفي 
حبان  ابن  {قال  الترمذي:  سيرة  عن  قال  748ه): 
وصنف  جمع،  ممن  عيسى  أبو  كان  (الثقات):  في 
أبو  كان  اإلدريسي:  سعد  أبو  وقال  وذاكر.  وحفظ، 
الحاكم:  وقال  الحفظ.  في  المثل  به  ُيضرب  عيسى 
سمعت عمر بن َعلََّك يقول: مات البخاري فلم يخلف 
بخراسان مثل أبي عيسى، في العلم والحفظ، والورع 

والزهد} (13/273). 
بأنه  القول  هذا  وممن صحح  الحديث:  إثبات  ثالثا: 
[ِإَذا  حديث:  أن  على  والحاكم.  ِحبَّان  ابن  حديث: 
َقَضى اُهللا ِلَعْبٍد َأْن َيُموَت ِبَأْرٍض َجَعَل َلُه ِإَلْيَها َحاَجًة] 
مروي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم. وانظر: كتاب 
كشف الخفاء، تحت رقم:251)  َأْوَرَد الحديث: [إذا 

َقَضى اهللا لعبد أن يموَت بأرض َجَعل له إليها حاجة] 
وقال: رواه الترمذي وعبد اهللا بن اإلمام أحمد وغيرهما 
الترمذي حسن  ُعَكاِنس مرفوعا، وقال  عن مَطَر بن 
غريب(1) ال نعرف لمطر غيره، ورواه الترمذي أيضا 
عن أبي عزة رفعه بلفظه إال أن الراوي تردد هل قال 
الحاكم وهو عنده عنه  قال: وصححه  بها،  أو  إليها 
ببلدة جعل  لرجل موتا  اهللا  إذا قضى  أولهما  بلفظين 
له بها حاجة. وثانيهما ما جعل اهللا أجل رجل بأرض 
إال جعلت له فيها حاجة، ورواه أحمد والطيالسي بلفظ 
أن اهللا عز وجل إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له 
اهللا قبض روح عبد  أراد  إذا  أحمد  ولفظ  بها حاجة، 
بأرض جعل له فيها حاجة أو قال بها حاجة، ورواه 
أراد  إذا  بلفظ  رفعه  ُمَضّرس  بن  عروة  عن  البيهقي 
اهللا قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، وأخرجه 
الحاكم أيضا..} وفي صحيح الجامع الصحيح، بهذا 
اللفظ: [إذا كان أجل أحدكم بأرض أتى له حاجة إليها 
فإذا بلغ أقصى أثره قبضه اهللا إليه فتقول األرض يوم 
 (351 ـ  رقم:745  استودعتني]  ما  هذا  رب  القيامة 
 { وفي كتاب: {ُتْحَفَة اْألَْحَوِذيِّ ِفي َشرِْح َجاِمِع التِّْرِمِذيِّ
وَاْلَحاِكُم  َأْحَمُد  وََأْخَرَجُه  قال:   . اْلُمَباَرْكُفورِيَّ محمد 
َوَقاَل َصِحيٌح. واهللا تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم. 
فالغريب  الحديث،  الغريب في مصطلح  (1) (معنى 
بذلك  الَحِديث  وسمي  َوطنه،  َعن  اْلُمْنَفرد  هو  لغة: 
اِالْنِفرَادرَاِوَيٍة َعن َغيره، وَاْصِطَالحا ُهَو الَحِديث الَِّذي 
َروَاُه راو وَاِحد َفَقط َأي تفرد به ِفي اْلَمْتن َأو اإلسناد 
ِبَأْمر َال يذكرُه َغيره من الروَاة) واهللا تعالى أعلم، وهو 

العليم الحكيم. 

·‹çÎ@ÈÓ‹«@!a@Û‹ï@!a@fiÏçâ@Â«@sÌÜßa@pÏjq@@Úœä»fl@Z ÏôÏΩa
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ــــــَن  ــــــم : {وَالَِّذي يقول اهللا تعالى في كتابه الكري
َيُقوُلوَن َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزوَاِجَنا َوُذرِّيَّاِتَنا ُقرََّة 

َأْعُيٍن وَاْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما}.  
جـــــــــاء في كتـــــــــاب مختصـــــــــر تفسير ابـــــــــن كثير 
للصابونـــــــــي في تفسير اآلية السابقـــــــــة: [{وَالَِّذيَن 
َيُقوُلوَن رَبََّنـــــــــا َهْب َلَنا ِمْن َأْزوَاِجَنـــــــــا َوُذرِّيَّاِتَنا ُقرََّة 
َأْعُيـــــــــٍن} يعني الذين يسألـــــــــون اهللا أن يخرج من 
أصالبهم من ذرياتهم َمـــــــــْن ُيطيعه ويعبده وحده 
ال شريـــــــــك له، قال ابن عباس: يعنون من يعمل 
بطاعة اهللا فتقّر به أعينهم في الدنيا واآلخرة، قال 
عكرمة: لم يريدوا بذلك صباحة وال جماال، ولكن 
أرادوا أن يكونوا مطيعين، َوُسِئل الحسن البصري 
عن هذه اآليـــــــــة، فقال: أن يرى اهللا العبد المسلم 
من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة اهللا، ال 
واهللا ال شيء َأَقرَّ لعين المسلم من أن يرى ولدًا، 
أو ولـــــــــد ولد، أو أخًا، أو حميمـــــــــًا ُمطيعًا هللا عزَّ 
. وقال ابـــــــــن أسلم: يعني يسألون اهللا تعالى  وجلَّ
ألزواجهـــــــــم وذرياتهم أن يديهـــــــــم لإلسالم، وقوله 
تعالى: { وَاْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما} قال ابن عباس 
والحسن والسدي: أئمة يقتدى بنا في الخير، وقال 
غيرهم: هداة مهتدين دعاة إلى الخير، ولهذا ثبت 
في صحيح مسلم عـــــــــن أبي هريرة – رضي اهللا 
عنـــــــــه- قال، قال رســـــــــول اهللا – صّلى اهللا عليه 
وسلّـــــــــم-: (ِإَذا َماَت اْبُن آَدَم اْنَقَطَع َعَمُلُه ِإال ِمْن 
َثـــــــــالٍث: َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلـــــــــُه ، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه 

ِمْن َبْعِدِه،
 َأْو َصَدَقٍة َجارَِيٍة)].

›uÎ@å«@!a@Âfl@ÚjÁ@ıb‰i˛a
ِإنَّ ِمْن نعم اهللا سبحانه وتعالى على اإلنسان أّن 
ُيكرمه اهللا بالذريـــــــــة الصالحة ، فاألبناء ِهَبٌة من 
، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى:  اهللا عزَّ وجلَّ
َماوَاِت وَاَألْرِض َيْخُلُق َما َيَشآُء َيَهُب  {ِللَِّه ُمْلُك السَّ
ِلَمـــــــــْن َيَشآُء ِإَناًثا َوَيَهُب ِلَمن َيَشـــــــــآُء الذُُّكوَر* َأْو 
َناًثا َوَيْجَعُل َمن َيَشآُء َعِقيًما ِإنَُّه  ُيَزوُِّجُهْم ُذْكرَاًنا وَا�

َعِليٌم َقِديٌر}.
والّناُس من حيث اإلنجاب أربعة أصناف: 

-1 صنف ُينجب ذكورًا فقط: مثل سّيدنا إبراهيم 
– عليه الصالة والســـــــــالم – والذي أنجب ذكورًا 
فقط، كما جاء في قوله تعالى: {اْلَحْمُد ِلّلِه الَِّذي 
ْسَحاَق ِإنَّ رَبِّي  َوَهَب ِلي َعَلى اْلِكَبِر ِإْسَماِعيَل وَا�
َلَسِميـــــــــُع الدَُّعآء}، «أي الحمـــــــــد هللا الذي رزقني 
علـــــــــى ِكَبِر ِسّني وشيخوختي إسماعيل وٕاسحاق، 
قـــــــــال ابن عباس: ُوِلَد له إسماعيل وهو ابن تسٍع 
وتسعيـــــــــن ، َوُوِلَد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي 

عشرة سنة».
-2  صنف ُينجب إناًثا فقط: مثل سّيدنا لوط – 
عليه الّصالة والسالم – الذي أنجب بناٍت فقط. 
-3 صنف ُينجب ذكورًا وٕاناثًا: مثل سّيدنا محمد 
– صّلى اهللا عليه وسلّـــــــــم –، حيث ُرِزق– عليه 
الصالة والسالم – بثالثة أبناء من الّذكور، وهم: 

القاسم، وعبد اهللا، وٕابراهيم، كما ُرِزق بأربع بنات، 
وهّن: زينب، َورَُقيَّة، وأّم كلثوم، وفاطمة. 

-4 صنف ال ُينجب ال ذكورًا وال إناثًا (ال إنجاب): 
مثـــــــــل سيِّدنا يحيى – عليه الصـــــــــالة والسالم-، 
كما جـــــــــاء في قوله تعالى: {َفَناَدْتُه اْلَمآلِئَكُة َوُهَو 
ُرَك ِبَيْحَيى  َقآِئـــــــــٌم ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحرَاِب َأنَّ الّلَه ُيَبشِّ
َن  َن الّلِه َوَسيًِّدا َوَحُصورًا َوَنِبي�ا مِّ ُمَصدًِّقا ِبَكِلَمٍة مِّ
اِلِحيـــــــــَن}، (َوَحُصورًا) «أي يحبس نفسه عن  الصَّ
الشهـــــــــوات ِعّفًة وزهدًا وال يقرب الّنساء مع قدرته 

على ذلك».
@¥ßbñ€a@Âfl@Ô€@ �k�Á@ �lâ

من المعلوم َأنَّ ِمْن أهّم مقاصد الزواج في ديننا 
اإلسالمـــــــــي الحنيف هو المحافظـــــــــة على الّنوع 
اإلنساني؛ ألّن اإلنسان مجبوٌل على ُحبِّ البقاء، 
وال يكون ذلك إال من خالل نسله المنسوب إليه 
الذي ُيْنجبه عـــــــــن طريق الزواج الشرعي، والذي 
ُيَعدُّ نعمة على اإلنسان وآية من آيات اهللا سبحانه 

وتعالى.
ولنا في األنبيـــــــــاء والمرسليـــــــــن- عليهم الصالة 
والســـــــــالم- وعباد اهللا الصالحين األسوة الحسنة، 
حيث ِإّنهـــــــــم دعوا اهللا سبحانه وتعالى أن يرزقهم 

الذرية الصالحة.
* فهـــــــــذا سيدنا إبراهيم – عليه الصالة والسالم- 
يتوجـــــــــه إلى اهللا سبحانه وتعالى بالدعاء أن يهبه 
الذريـــــــــة الصالحـــــــــة كما جاء في قولـــــــــه سبحانه 
ْرَناُه  اِلِحيَن * َفَبشَّ وتعالى: {َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّ

ِبُغالٍم َحِليٍم}. 
* وكذلك عباد الرحمن الذين َيَتَضرَُّعون إلى اهللا 
سبحانه وتعالـــــــــى بالدعاء أن يهبهم من أزواجهم 
وذرياتهم ُقرََّة َأْعُيـــــــــن، كما جاء في قوله سبحانه 
وتعالى: {وَالَِّذيَن َيُقوُلوَن رَبََّنا َهْب َلَنا ِمْن َأْزوَاِجَنا 

َوُذرِّيَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُيٍن وَاْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما}.
وٕاذا كان اإلنسان ُمِحّبًا للذرية الصالحة من البنين 
والبنـــــــــات؛ فألّن األبناء يكونون ُقرّة َأْعُين آلبائهم 
وأمهاتهـــــــــم إذا عاشـــــــــوا على الطريـــــــــق المستقيم، 

واعد.  فاألبناء هم َفِلذات األكباد َوَسَند السَّ
وبهذا يتّم التََّناغـــــــــم بين اُألُبوَّة والُبُنوَّة، ألّن اُألُبوَّة 
واألمومة الصالحة تكون سببًا رئيسًا في صالح 
األبناء كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: {َوَكاَن 
َأُبوُهَمـــــــــا َصاِلًحا}، كما أنَّ الُبُنـــــــــوَّّة الّصالحة هي 
امتـــــــــداد طبيعي لعمل األبوين الصالح في الحياة 
الدنيـــــــــا، كما جاء في الحديث الشريف عن النبي 

– صّلى اهللا عليه
 وسّلم – أنه قال: (ِإَذا َماَت اْبُن آَدَم اْنَقَطَع َعَمُلُه 
ِإال ِمـــــــــْن َثالٍث: َصَدَقٍة َجارَِيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، 

َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه).
ıb‰iˇ€@ıbi�a@bÌbïÎ@Âfl

من المعلوم َأنَّ وصايـــــــــا اآلباء لألبناء هي أنفع 
الوصايا وأحكمهـــــــــا وأنقاها، ألنهـــــــــا صادرة من 
األصل إلى فرعه، ومـــــــــن الوصايا الحكيمة تلك 
الوصايـــــــــا الجامعة لكّل خير، والتي ساقها القرآن 
الكريـــــــــم على لسان لقمان الحكيـــــــــم وهو ُيوصي 
ْذ  ابنـــــــــه، كما جاء في قوله سبحانـــــــــه وتعالى: {وَا�
َقاَل ُلْقَمـــــــــاُن الْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيـــــــــا ُبَنيَّ ال ُتْشِرْك 
ْيَنا اِإلنَساَن  ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم * َوَوصَّ ِباللَّـــــــــِه ِإنَّ الشِّ
ـــــــــُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي  ِبوَاِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُّ
َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر لِـــــــــي َوِلوَاِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيُر * 
ْن َجاَهـــــــــَداَك َعلى َأن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه  وَا�

ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَمـــــــــا َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا 
وَاتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكم 
ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن * َيا ُبَنيَّ ِإنََّها ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة 
َماوَاِت َأْو  ـــــــــْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِفي َصْخرٍَة َأْو ِفي السَّ مِّ
ِفي اَألْرِض َيْأِت ِبَها اللَّـــــــــُه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبيٌر 
الَة وَْأُمْر ِباْلَمْعُروِف وَاْنَه َعِن  * َيـــــــــا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
اْلُمنَكِر وَاْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم 
ْر َخدََّك ِللنَّاِس وَال َتْمِش ِفي  اُألُمـــــــــوِر * وَال ُتَصعِّ
اَألْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر 
* وَاْقِصـــــــــْد ِفي َمْشِيَك وَاْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ 

أَنَكـــــــــَر اَألْصـــــــــوَاِت َلَصـــــــــْوُت اْلَحِميـــــــــِر}.
وعنـــــــــد دراستنا لآليات السابقـــــــــة نجد أنها تشتمل 
علـــــــــى ثماني وصايا عظيمـــــــــة جامعة لمضامين 
التربية اإليمانية، ذكرها القرآن الكريم على لسان 

لقمان الحكيم الذي آتاه اهللا الحكمة، وهي: 
، كما في  * منهـــــــــا ما يتعّلق بحقوق اهللا عزَّ وجلَّ
قوله سبحانه وتعالى: { َيا ُبَنيَّ ال ُتْشِرْك ِباللَِّه}. 
* ومنها ما يتعّلق بحقوق الوالدين، كما في قوله 

ْيَنا اِإلنَساَن ِبوَاِلَدْيِه}.  سبحانه وتعالى: {َوَوصَّ
رِّ  * ومنها ما يتعّلق بمراقبة اهللا عزَّ وجلَّ في السِّ
والَعَلن ومحاسبة الّنفـــــــــس، كما في قوله سبحانه 
وتعالى: {َيـــــــــا ُبَنيَّ ِإنََّها ِإن َتُك ِمْثَقـــــــــاَل َحبٍَّة مِّْن 
َماوَاِت َأْو ِفي  َخـــــــــْرَدٍل َفَتُكن ِفي َصْخرٍَة َأْو ِفي السَّ

اَألْرِض َيْأِت ِبَها اللَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبيٌر}. 
* ومنها ما يتعّلق بالعبادات التي ُتَطهِّر الّنفوس، 
وذلك بالمحافظة على أداء الصالة؛ ألّنها تنهى 
عن الفحشـــــــــاء والمنكر، كما فـــــــــي قوله سبحانه 

الَة}.  وتعالى: {َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
* ومنهـــــــــا ما يتعّلق ِبَحـــــــــقِّ المجتمع الذي نعيش 
فيه،كمـــــــــا فـــــــــي قوله سبحانـــــــــه وتعالـــــــــى: {وَْأُمْر 

ِباْلَمْعُروِف وَاْنَه َعِن اْلُمنَكِر}.
* ومنهـــــــــا مـــــــــا يتعّلق بأحداث الحيـــــــــاة وهمومها 
ومتاعبهـــــــــا، وذلك بالّصبر على المكاره، كما في 
قوله سبحانه وتعالى {وَاْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ 

َذِلَك ِمْن َعْزِم اُألُموِر}. 
* ومنها ما يتعّلق بالّسلوك اإلنساني الذي يجعل 
صاحبه متواضعـــــــــًا ال ُمَتَكبِّـــــــــرًا، َوُمْعتدًال وليس 
ُمْنحرفـــــــــًا، وذلك باالبتعاد عـــــــــن الّتكّبر والُغرور 
والّتطـــــــــاول على الّناس، كما فـــــــــي قوله سبحانه 
ْر َخـــــــــدََّك ِللنَّاِس وَال َتْمِش ِفي  وتعالى: {وَال ُتَصعِّ

اَألْرِض َمَرًحا}. 
ْير واألدب  * ومنهـــــــــا ما يتعّلق باالعتدال في السَّ
في الحديث، كمـــــــــا في قوله سبحانـــــــــه وتعالى: 

{وَاْقِصْد ِفي َمْشِيَك وَاْغُضْض ِمْن َصْوِتَك}. 
ما أحوج اآلباء إلى َغْرِس هذه الوصايا في نفوس 
أبنائهم منذ نعومة أظفارهم، فإّن األبناء إذا َشبُّوا 
علـــــــــى هذه الفضائل، فإننا سنجُد جيًال كريمًا من 

األبناء يبني وال يهدم، َوُيْصِلح وال ُيْفسد.
ِإنَّ مهّمـــــــــَة تربيـــــــــِة األبناء مهّمـــــــــٌة جليلة،  فليس 
دوركم أيها اآلباء هو توفير األمور المادية فقط، 
بل هذا واجب عليكـــــــــم تجاه أبنائكم ، ولكن أيها 
اآلبـــــــــاء عليكم واجب أعظم من ذلك، وهو تحّمل 
المسؤوليـــــــــة الكبرى في تربيـــــــــة أبنائكم وتعليمهم 
ومتابعتهـــــــــم، وغـــــــــرس القيـــــــــم واآلداب واألخالق 

اإلسالمية في نفوسهم.
وصلّـــــــــى اهللا على سّيدنا محمـــــــــد صلى اهللا عليه 

وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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القاسم، وعبد اهللا، وٕابراهيم، كما ُرِزق بأربع بنات، 
وهّن: زينب، َورَُقيَّة، وأّم كلثوم، وفاطمة. 

القاسم، وعبد اهللا، وٕابراهيم، كما ُرِزق بأربع بنات، 
وهّن: زينب، َورَُقيَّة، وأّم كلثوم، وفاطمة. 

ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَمـــــــــا َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا القاسم، وعبد اهللا، وٕابراهيم، كما ُرِزق بأربع بنات، 
وَاتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكم 
ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَمـــــــــا َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا 
وَاتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكم 
ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَمـــــــــا َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا  القاسم، وعبد اهللا، وٕابراهيم، كما ُرِزق بأربع بنات، 

وهّن: زينب، َورَُقيَّة، وأّم كلثوم، وفاطمة. 
القاسم، وعبد اهللا، وٕابراهيم، كما ُرِزق بأربع بنات، 

وهّن: زينب، َورَُقيَّة، وأّم كلثوم، وفاطمة. 
ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَمـــــــــا َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا القاسم، وعبد اهللا، وٕابراهيم، كما ُرِزق بأربع بنات، 

وَاتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكم 
ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَمـــــــــا َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا 
وَاتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكم 
ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَمـــــــــا َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروًفا  Ú�Ó�fl˝çg@pb¶b»�fl
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َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  َأنَزَل  اللَّـَه  َأنَّ  َتَر  -27﴿َأَلْم 
ْخَتِلًفا َأْلوَاُنَها َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد  َفَأْخَرْجَنا ِبِه َثَمرَاٍت مُّ

ْخَتِلٌف َأْلوَاُنَها َوَغرَاِبيُب ُسوٌد﴾: ِبيٌض َوُحْمٌر مُّ
الناس  أحوال  اختالف  عن  السابقة  اآلية  تحدثت 
في قبول الهدى ورفضه، بسبب ما تهيأت له خلقة 
األفراد  بين  االختالف  أن  يظهر  النفوس، وفي هذه 
واألنواع ناموس جبلّي، فطر اهللا عليه مخلوقات هذا 

العالم األرضي.
عنه  ليدفع  وسلم-  عليه  اهللا  للنبي-صلى  والخطاب 

اغتمامه من عدم انتفاع المشركين بالقرآن.
والرؤية بصرية، واالستفهام تقريري للنفي، و»َأْخَرْجَنا» 

التفات من الغيبة إلى المتكلم.
واأللوان كيفية انعكاس الضوء على سطوح األجسام، 
وينعكس من المبصرات إلى عدسات األعين، منها 
تشتق  لأللوان،  األصالن  وهما  واألبيض،  األسود 
منهما ألوان كثيرة، واالعتبار هو في اختالف ألوان 
ألوان  مع  التفاح  ألوان  كاختالف  الواحد،  الصنف 
واختالف  التين،  ألوان  مع  العنب  وألوان  السفرجل، 

ألوان الزيتون، والتمور، والرمان.
اهللا  بقدرة  لالعتبار  السماء  من  الماء  إنزال  وذكر 
تعالى مما يشبه اختالف الناس في المدارك والعقائد 

والمنافع.
وفي الحديث: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، كمثل 
األترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن 
الذي ال يقرأ القرآن، كمثل التمرة طعمها طيب وال ريح 
لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، 
ريحها طيب وطعمها مّر، ومثل المنافق الذي ال يقرأ 
القرآن، كمثل الحنظلة، طعمها مّر، وال رائحة لها».

واألعناب  النخيل  ثمرات  الثمرات:  باختالف  والمراد 
تختلف  وهي  ألوانا،  أكثرها  النخيل  فثمرات  وغيرها، 
واألصفر،  األخضر،  فمنها  أطوارها،  باختالف 

واألحمر، واألسود.
وبعض لون تراب الجبال جدد متعددة، ومعنى جدد 
جمع ُجّدة، وهي طريقة في الشيء وخطته واضحة 
الحمار  ظهر  على  التي  السوداء  للخّطة  يقال  فيه، 
ُجّدة، وللظبي ُجدتان لونهما مسكّي تفصالن بين لون 
الجبال، هي  التي في  البيض  ظهره وبطنه، والجدد 
صخور بيضاء، أو تقرب من البياض، والجدد الحمر 

هي ذات الحجارة الحمراء في الجبال.
في  الحالك  األسود  الشيء  والغرابيب جمع غربيب، 
بالسواد،  لشهرته  الغراب  من  مأخوذ  ولعله  سواده، 
فاقع،  وأصفر  يقق،  وأبيض  غربيب،  أسود  يقولون: 

وأحمر قاٍن.
ْنَعاِم ُمْخَتِلٌف َأْلوَاُنُه  -28﴿َوِمَن النَّاِس وَالدَّوَابِّ وَاْألَ
َكَذِلَك ِإنََّما َيْخَشى اللَّـَه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللَّـَه 

َعِزيٌز َغُفوٌر﴾:
كذلك يختلف الناس في ألوانهم من البياض، والسواد، 

واالحمرار، واالصفرار، وكذلك الدواب واألنعام.
األشياء،  في ظواهر  االختالف  أمر  كذلك  والمعنى 
باختالف ألوانها، وٕانما يخشى اهللا من البشر المختلفة 
مداركهم  أحوال  في  فالبشر  منهم،  والعلماء  ألوانهم 
به،  العلماء  منهم  اهللا  ويخشى  مختلفون،  وقلوبهم 
وأما الجهال وهم المشركون فقد نفيت عنهم الخشية، 
والمراد  خشيتهم،  درجات  في  مختلفون  والعلماء 
بالعلماء العلماء باهللا والشريعة، ألن العالم بالشريعة 
يفهم مواقع مدارك الشريعة حق الفهم، ويرعاها ويعلم 
عواقبها، وٕاذا خالف ما دعت إليه الشريعة في بعض 
األحوال، فهو موقن أنه متورط فيما ال يحمد عقباه، 
وال يلبث أن يقتلع عن ذلك أو يقلل منه، وغير العالم 
إن اهتدى بالعلماء فسعُيه مثل سعي العلماء، وخشيته 

متولدة من خشية العلماء.
وليس معنى هذا أن العلماء بعلوم الدنيا تنتفي عنهم 
خشية اهللا، كما يفهم من ابن عاشور، فإن العلم هنا 
الكون وقوانينه،  بنظام هذا  العالم  فقد يكون  مطلق، 
يخشى اهللا لعظمة ما يعلم من قدرته، وبديع صنعه 

في مخلوقاته.
واهللا يقبل التوبة عن هؤالء الذين أشركوا به إن تابوا 

وآمنوا به، وعزيز يعتز به المؤمنون من العلماء.
وََأَقاُموا  اللَّـِه  ِكَتاَب  َيْتُلوَن  الَِّذيَن  -29-30﴿ِإنَّ 
ا َرَزْقَناُهْم ِسر�ا َوَعَالِنَيًة َيْرُجوَن  َالَة وََأنَفُقوا ِممَّ الصَّ
َوَيِزيَدُهم مِّن  ُأُجورَُهْم  ِلُيَوفَِّيُهْم  َتُبوَر *  لَّن  ِتَجارًَة 

َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر﴾:
ُعرفوا  ألنهم  اهللا،  كتاب  يتلون  الذين  هم  المؤمنون 

يتلو  فال  بالعلماء،  المراد  وهم  به،  واشتهروا  بذلك 
الكتاب إال من آمن به وصدقه وتلقاه بعناية، ويكتسب 
العلماء من تالوته العلم الشرعي، من العقائد، والفقه، 
جديد  منه شيء  نزل  كلما  فهمهم  ويتجدد  واآلداب، 

وأوحي به، يدرسونه، ويفقهون مقاصده.
وأتى بعد ذلك بإقام الصالة أعظم العبادات البدنية، 
وبعمل عظيم آخر من األعمال المالية، وهو اإلنفاق، 
اإلنفاق  كان  سواء  الصدقات،  من  ومندوبها  واجبها 

سرّا أو عالنية.
والمعنى: أنهم ال يريدون من اإلنفاق إال مرضاة اهللا 
تعالى ال يراءون به، ينفقون حيث ال يراهم أحد، كما 
ينفقون بمرأى من الناس، وال تصدهم مشاهدة الناس 
عن اإلنفاق، يرجون من ذلك تجارة، أي من أعمالهم 
من تالوة، وصالة، وٕانفاق، مما يترتب عليه الربح كما 
يترتب على التجارة، فال تبور تجارتهم التي يرجون 
أن ال تصاب بالخسران، فهم يرجون عدم بوارها وعدم 
ليوفيهم أجورهم،  خسارتها، فاهللا بشرهم بذلك، وقدَّره 
وفاء تاما ال غبن فيه وال نقص، ويزيدهم اهللا على 
ما يستحقون من أجور من فضله وكرمه بمضاعفة 
ومن  والشكر،  الغفران  اهللا  شأن  من  فإن  الحسنات، 
صفاته الغفور كثير الغفران، الشكور كثير الشكران، 
فالمغفرة تكون على تقصير المؤمنين المطيعين، فإن 
طاعة اهللا الخالصة التي هي بالقلب والعمل والخواطر 
ال يبلغ حق الوفاء بها إال المعصوم، ولكن اهللا تجاوز 
عن األمة فيما حدَّثت به أنفسها، وفيما همَّت به ولم 
تفعله، ومعنى الشكر مضاعفة الحسنات على العمل، 
وهذا يشمل قرّاء القرآن، يتلونه ويصلون، فإن للتالوة 
حظها من الثواب واالستنارة بنور كالم اهللا، ولو لم 

يصاحبهم التدبر في القرآن.
اْلَحقُّ  ُهَو  اْلِكَتاِب  ِمَن  ِإَلْيَك  َأْوَحْيَنا  -31﴿وَالَِّذي 
َلَخِبيٌر  ِبِعَباِدِه  اللَّـَه  ِإنَّ  َيَدْيِه  َبْيَن  لَِّما  ُمَصدًِّقا 

َبِصيٌر﴾:
إن تالوة القرآن من أسباب إثابتهم، ولذلك جاء التنويه 
والتذكير بجالل القرآن وشرفه، فهو سبب استحقاقهم 
بأنه وحي  التنويه به  الثواب، وجاء  ما استحقُّوه من 
من اهللا إلى رسوله، وفيه مسرّة للنبي-صلى اهللا عليه 
كتابه  وأن  الرسل،  أفضل  بأنه  له،  وبشارة  وسلم- 
أفضل الكتب، فهو الحق الذي يصدِّق ما سلف من 

كتب اهللا إلى رسله.
وأما الكتب غير اإللهية مثل (الزندا فستا) كتاب زراد 
قليل  من  فيها  ما  فإن  الصابئة،  كتب  ومثل  شت، 
اإللهية  الكتب  وأما  بالباطل واألوهام،  ُغمر  قد  حق 
مثل التوراة واإلنجيل والزبور وكتاب أرمياء، فما شهد 
َبْيَن  لَِّما  «ُمَصدًِّقا  قوله:  تضمنه  فقد  بحقيته  القرآن 
القرآُن عدم  بّين  فقد  بالقرآن  َيَدْيِه»، وما جاء نسخه 
صالحيته إذا وجد خالفه في القرآن، وقوله: «ِإنَّ اللَّـَه 
ِبِعَباِدِه َلَخِبيٌر َبِصيٌر»، هذا ختام جامع لما تضمنته 
اآليات قبله من تفضيل بعض الناس من عباده على 
بعضهم  وٕاقبال  قلوبهم وعدمها،  بعض، ومن خشية 
على الطاعة وٕاعراض بعضهم، ومن تفضيل بعض 
كتب اهللا على بعض، وبعض المرسلين على بعض، 
فإن اهللا عليم بعباده، ويعاملهم حسب ما علمه منهم، 
والخبير: العالم بدقائق األمور، المعقولة والمحسوسة، 

والظاهرة والباطنة.
والبصير: العالم باألمور المبصرة من األعمال التي 
تكرر  وقد  اإلسالم،  شرائع  غالب  وهي  مرئية،  هي 
في القرآن مجيء الخبير البصير في موقع واحد في 

مواضع كثيرة منه.
-32﴿ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا 
َساِبٌق  َوِمْنُهْم  ْقَتِصٌد  مُّ َوِمْنُهم  لَِّنْفِسِه  َظاِلٌم  َفِمْنُهْم 

ِباْلَخْيرَاِت ِبِإْذِن اللَّـِه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر﴾:
التنويه  يتضمن  الذي  بالقرآن  التنويه  في  ارتقاء  هذا 
بالرسول-صلى اهللا عليه وسلم-، وارتقاء في مسيرته 
التبشير  زاد  كتابه،  بفضيلة  التذكير  وبعد  وتبشيره، 
وأنهم  عباده،  من  المصطفون  هم  أمة  في  بدوامه 
من  كتبهم  أمم  تركت  كما  يتركونه  وال  به،  يعملون 
آخذين  جعلناهم  أي:  القرآن،  بالكتاب  والمراد  قبله، 
بالكتاب وارثين له، بدوام تلّقيه، أي: أمرنا المسلمين 
أن يرثوا القرآن وأن يتلقوه من الرسول-صلى اهللا عليه 
وسلم-، والمراد بالذين اصطفاهم اهللا المؤمنون، وقد 
اختار اهللا لإلسالم أفضل أمة، وهذا تفصيل لمراتب 

المصطفين، ومناط االصطفاء هو اإليمان.
إلى  أنفسهم  يجّرون  الذين  هم  ألنفسهم  والظالمون 

لنفسه  ظلم  المرء  معصية  فإن  المعصية،  ارتكاب 
واعتداء عليها، والمقتِصد هو غير الظالم نفسه، فهم 
الذين اتقوا الكبائر، ولم يحرموا أنفسهم من الخيرات 
المأمور بها، وقد يقعون في اللمم، مما هو معفو عنه، 
والقصد الوسط بين الطرفين، إذ لم يصل المقتصد إلى 
أعلى الدرجات، وأما السابق بالخيرات، فهو المكثر 
والخير  لحصوله،  والسبق  إليه  بالسرعة  الخير،  من 
كل ما هو نافع، وهو الطاعات، ألنها أعمال صالحة 
لنفسه  الظالم  أما  بآثارها،  وللناس  بها  للقائم  نافعة 
فهو الناقص في السعي إلى الخيرات، ومعنى: «إذن 
فالسبق كان  يخالفه،  به، ولم  أذن  لما  تيسيره  اهللا»: 
بعون من اهللا وتيسيره، وهذا االصطفاء هو الفضل 
به  يراد  والكبير  الخير،  في  الزيادة  والفضل  الكبير، 
العظيم في معناه، وهو الشرف، وفضل الخروج من 
الكتاب  وٕارث  االصطفاء  فهذا  اإليمان،  إلى  الكفر 

جمع فضيلة الدنيا، وفضل اآلخرة.
ِمْن  ِفيَها  ُيَحلَّْوَن  َيْدُخُلوَنَها  َعْدٍن  -33﴿َجنَّاُت 

َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلؤًا َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحِريٌر﴾:
دخولهم  السابقة  اآلية  في  ذكر  الذي  الفضل  ومن 
داللة  ألنه  وأعزّه،  الفضل  أعظم  من  وهو  الجنة، 
اللَّـِه  ِمَن  ﴿َوِرضواٌن  عنهم،  اهللا  رضوان  على 
الثالثة:  األقسام  هم  والداخلون  َأكَبُر﴾[التوبة/72]، 
الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات، فهؤالء 
كما  الجنة  مآلهم  فالمؤمنون  الجنة،  يدخلون  كلهم 
ذلك  في  رويت  فقد  األخبار،  كثرة  ذلك  على  دلت 
روايات كثيرة، منها: رواية الترمذي، وذكر أبو بكر 
في  الذين  هم  الثالثة  األصناف  هذه  أن  العربي  بن 
الميمنة، وأصحاب  الواقعة(10-8): أصحاب  سورة 
المشأمة، والسابقون، وهذا غير صحيح، ألن أصحاب 
سورة  وأصحاب  الحامية،  النار  مصيرهم  المشأمة 
فاطر في جنة عالية، ألن ذكرهم بين فاتحة وخاتمة، 
فالفاتحة قوله: ﴿ُثمَّ َأْورَْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن 
ِعَباِدَنا﴾ [فاطر/32]، فجعلهم مصطفين، ثم قال في 
وال  َيْدُخُلوَنَها﴾[فاطر/33]،  َعْدٍن  ﴿َجنَّاُت  آخرهم: 

يصطفى إال من يدخل الجنة، وتقدم تفسير الباقي.
-34-35﴿َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَّـِه الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحَزَن 
ِإنَّ َربََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر * الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمن 
َنا ِفيَها ُلُغوٌب﴾: َنا ِفيَها َنَصٌب َوَال َيَمسُّ َفْضِلِه َال َيَمسُّ
هذا ثناء على اهللا الذي وهب لهم اللباس من حرير، 
من  فيها  وما  الجنة،  دخول  من  خّولهم  ما  وعلى 
كرامة، وأن أنجاهم من الحزن الذي كانوا يتوقعون أن 
يصيبهم، أو إزالته بعد حصوله، والحزن هو األسف، 
ما  عنهم  زال  أعطوه  ما  أعطوا  لما  أنهم  والمقصود 
خشية  ومن  الموقف،  هول  من  قبل  من  فيه  كانوا 
العقاب بالنسبة للسابقين والمقتصدين، ومما كانوا فيه 

من العقاب بالنسبة لظالمي أنفسهم.
وقوله: «ِإنَّ رَبََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر» هذا ثناء آخر على 
اللمم  من  ارتكبوه  عما  وتجاوز  لهم،  غفر  بما  اهللا 
من  به  مّتعهم  لما  شكور  وأنه  األنفس،  وحديث 
تجاوز  ولما  الحسنات،  لهم من  الخيرات، وضاعف 
العقاب  مدة  تطويل  عدم  من  أنفسهم  الظالمين  عن 

وقبوله الشفاعة فيهم.
ويقصد بدار المقامة دار الخلود، التي أقامهم وأسكنهم 
فيها، عطاء منه وكرامة من فضله، ال يصيبهم تعب 
أي:  لغو،  وال  حّر،  شدة  من  وال  برد،  شدة  من  ال 

إعياء.
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خلق اهللا اإلنسان ليعمل بإرادة تأتمر في تحريك 
األعضاء على العمل بأمر العلم، الذي تنكشف 
الظلمات كل الظلمات بفضل نوره الساطع فتتبين 
المصالح والمنافع، ومتى كان علم اإلنسان في 
أفراده ومجموعه صحيحــــــا، منطبعا في النفس 
بتكرار العمل الطيب الصالح، تصدر عنه أعمال 
ــــــة، وآثار جميلة. ومتى كان العلم مضطربا  جليل
بامتزاجــــــه باألوهام، أو غير منطبع في النفس؛ 
لعدم التربية عليه، والعمل به، والنظر فيه بعين 
التأمل واالعتبار، فال جرم أنَّ العمل يأتي مختال 

سيئا.
والسعادة إنمـــــــــا ُتنال باألخـــــــــالق الطيبة؛ فاألمة 
الجاهلـــــــــة بعيدة عـــــــــن الرقي واالزدهـــــــــار، وهكذا 
يكون هذا المـــــــــدار مع اإلنسان طوال عمره الذي 
يقضيـــــــــه بين المد والجزر، بين الصعود والنزول، 
ومعلـــــــــوم أنَّ سعادة األمـــــــــم بأعمالها، وأعمالها ال 
ترتقي في مدارج الكمال إال بالثبات على الفضيلة 
والطاعات، وحسبنا قول الرسول صلى اهللا عليه 
وسلم:( إنما ُبعثت ألتمم مكارم األخالق). فثبت 
بهـــــــــذا كله أنَّ مـــــــــا حل اليـــــــــوم بالمجتمعات التي 

تأخرت وانحطـــــــــت، إنما كان بسبب ابتعادها عن 
فضائل األخالق، وجميل الخالل، التي ينبغي أن 
ُينّشـــــــــًأ عليها الفرد وهو بعد في المهد، وأن يغذى 
بهـــــــــا مثلما يغذى بحليب أمه، وهو ما زال ال يعي 

شيئا عن هذا الوجود ...
فتربية الوالدين ألبنائهم على مكارم األخالق، بكل 
ما تحمله هذه الجملة الثمينة في طياتها من معان 
ينبغي إذن أن تبدأ مـــــــــع بداية مجيئه إلى الدنيا، 
فذلـــــــــك الذي يكفل لإلنسانيـــــــــة أن تعيش في نظام 

محكم.
ونحن بمجرد التطلع إلى حياتنا اليومية وما نكابده 
فيها مـــــــــن نفاق، وكذب، وعـــــــــدم انضباط، وهدر 
للوقـــــــــت، وتسمية لألمور بغيـــــــــر اسمها الحقيقي، 

وٕاخالفنـــــــــا للوعد، ولسان حالنـــــــــا يقول: الظروف 
قهرتنـــــــــا، وما قهرتنا ظروفنـــــــــا، ولكننا نختبئ وراء 
ستارتها... وهذا ما جعلنا نعيش في فوضى تامة 
في حياتنا كلها، وطبعا هذا يعود سلبا علينا وعلى 
مجتمعنـــــــــا بكل شرائحه... فال تجد االنضباط في 
مدارسنـــــــــا، والدليل الحي هم أبناؤنا، حيث التلميذ 
يدخل إلى المدرسة سليم اللسان ويخرج منها بذيء 
اللســـــــــان، وجامعاتنا أصبحت تصدر لنا كتلة من 

البشر ال تعرف عنها أهي شرقية أم غربية ...
إن شعورنـــــــــا بالمسؤوليـــــــــة تجـــــــــاه أنفسنـــــــــا وديننا 
ومجتمعنا مـــــــــن القيم الجوهريـــــــــة، إذ أن من أهم 
سمات اإلنسان الحر أن يملك حساسية فائقة نحو 
الواجبات المترتبة عليـــــــــه، وكيفية النهوض بها، 
وطريقة التعامل مع غيـــــــــره، فهو ال يعيش وحده 

على وجه هذا الكون.
إن تحميـــــــــل شريعتنـــــــــا اإلسالميـــــــــة اإلنسان كفرد 
المسؤولية الكاملة عـــــــــن تصرفاته منذ بلوغه إلى 
آخر يوم فـــــــــي حياته، دليل واضـــــــــح وقوي على 
ضرورة تربيـــــــــة أبنائنا وطالبنا علـــــــــى االستعداد 
لتحمل تبعات أقوالهم وأفعالهم، فما الذي أوصلنا 
إلى هذا المأزق من التنكر لمكارم األخالق، الذي 
جاء إلتمامهـــــــــا الرسول الكريم صلـــــــــى اهللا عليه 

وسلم، أألن الـــــــــوازع الديني عندنـــــــــا غير موجود 
تماما، وحتى إن وجد فهو موجود بنسبة ضئيلة؟

 ولألســـــــــف قد نعتبـــــــــر ذلك شيئا هينـــــــــا، وما هو 
بهيـــــــــن... ألننا إذا فكر كـــــــــل واحد منا في طريقة 
تعامله مع اآلخـــــــــر، فسنكتشف أننا نخدم أنفسنا، 
إذا صدقنـــــــــا، وٕاذا وفينا بعهودنـــــــــا، فإن ذلك يعود 
علينا قبل غيرنا بالنفـــــــــع والبركة.. ولكن لألسف 
يوجـــــــــد من يظن نفسه قد نجـــــــــح عندما يغش في 
سلعة حتى يربح، أو في شهادة حتى يتغلب على 
خصمه... ويعتبر نفسه ذكيا وقد نجا وخرج من 
ورطة... ولم يخطر بباله قط أنه دخل في ورطة 

أكبر مع من ال يغفل وال ينام...
أليس هـــــــــذا كله يمثل قناعاتك وصلب شخصيتك 
في تعاملك مع خلـــــــــق اهللا؟ فما بالك في تعاملك 
مع خالقـــــــــك ورازقـــــــــك....!! أو َال يكفينا ما قاله 
المصطفى عليه الصالة والسالم تنويها باألخالق 
وتنويهـــــــــا بقيمتها: «إن أقربكم منـــــــــي مجلسا يوم 
القيامـــــــــة أحاسنكم أخالقـــــــــا» أو ال يكفي أنه عليه 
الصالة والسالم قد حصر الدين كله في المعاملة 
فقال:» إنما الدين المعاملة»  حتى ننضبط ونكون 
أكثر التزاما في تعاملنا مع اهللا وخلقه فنكون بذلك 

مسلمين حقا...
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ذات النطاقين شاء اهللا سبحانه وتعالى أن تشتهر أسماء بنت أبي 
بكـــــــــر الصديق بهذا االسم، وتلقب بهذا اللقب وما ذلك إال شرف 
توجـــــــــت به وتكريم حازته، لكن لما يـــــــــا ترى توسمت بهكذا وسام 

وارتقت لهذه المنزلة..!؟
وٕاذا تعقبنـــــــــا خطى أسماء في دنيا النبـــــــــوة وجدنا الجواب حاضرا 

واألثر واضحا جليا لسبب هذه التسمية ...
وال يخفى على متتبع أحداث هجرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
دور أسماء البطولي في خدمة النبي صلى اهللا عليه وسلم وأبيها 
أبـــــــــي بكر الصديق وهما في غار حراء وكيف كتمت أمرهما عن 

مشركي مكة، وقامت بما يحتاجانه من مؤونة.
وقد حكت أسماء قصتها فقالت: «َصَنْعُت ُسْفرََة َرسوِل اللَِّه َصلَّى 
اُهللا عليـــــــــه وسلََّم في َبْيـــــــــِت أِبي َبْكٍر، ِحيـــــــــَن أرَاَد أْن ُيَهاِجَر إلى 
الَمِديَنِة، قاَلْت: َفَلْم َنِجْد ِلُسْفرَِتِه، وَال ِلِسَقاِئِه ما َنْرِبُطُهما به، َفُقلُت 
ألِبـــــــــي َبْكٍر: واللَِّه ما أِجُد شيًئـــــــــا أْرِبُط به إالَّ ِنَطاِقي، قاَل: َفُشقِّيِه 
ْفرََة، َفَفَعْلُت، َفِلذلَك  َقاَء، وِباْآلَخِر السُّ باْثَنْيـــــــــِن، َفاْرِبِطيِه: بوَاِحٍد السِّ

َيْت َذاَت النَِّطاَقْيِن»[صحيح البخاري]. ُسمِّ
وقد تحلـــــــــت أسماء بأسمـــــــــى المكارم وأبهى الخـــــــــالل وما قصة 
تسميتهـــــــــا تلك إال سطوع نجمها في سجل العظمة والعنفوان وٕاال 
كيـــــــــف المرأة فتية تكابد ما كابدته مـــــــــن مشقة حسية ونفسية في 
خدمة الرسالة المحمديـــــــــة حتى أنها هاجرت للمدينة وهي حامل 
بابنهـــــــــا عبد اهللا .... فكان أول مولود ولد في المدينة بعد الهجرة 
حنكـــــــــه الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفـــــــــرح به المسلمون آنذاك 

أيما فرح.
وعاشت أسمـــــــــاء مع زوجها الزبير بن العوام حياة شظف وتقتير    
حيث ساست الفرس وخدمت البيت ومع ذلك كانت سخية كريمة 
النفس، قـــــــــال فيها ابنها عبد اهللا ابن الزبير رضي اهللا عنه: «ما 
رأيـــــــــت امرأة قط أجود مـــــــــن عائشة وأسماء رضـــــــــي اهللا عنهما؛ 
وجودهما مختلف: أما عائشة، فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، 
حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، وأما أسماء، فكانت ال 

تدخر شيئا لغد».
وباإلضافة لذلك كانـــــــــت أسماء عالمة ذكية تسمع حديث رسول 

اهللا ثم تعلمه غيرها .
فروت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أحاديث كثيرة. قال النووي 
رحمـــــــــه اهللا : «ُروَي ألسماء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ستة وخمسون حديًثا».
وعاهدت في حياتها أحداثا جساما كمقتل ابنها عبد اهللا ورغم كبر 
سنها حينها وشيخوختها إال أنها ظلت صابرة ثابتة ومحتسبة إلى 
أن وافتهـــــــــا المنية بعد ذلك بمدة يسيرة فرحمة اهللا على الصحابية 

الجليلة بنت الصديق ورضي عنها وأرضاها.
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ليتني كنت رجال 
حتى أركض ومـــــــــاء الوضوء 
ال يزال علـــــــــى جبهتي والهواء 
البارد يصافـــــــــح عنقي فأتوجه 
إلـــــــــى القبلـــــــــة وأرفـــــــــع صوتي 

وأؤذن
اهللا أكبر

اهللا .... كم هو جميل
ليتنـــــــــي كنت رجال حتى أسير 
إلى  مـــــــــرات  مبكـــــــــرا خمـــــــــس 
بيتي  مـــــــــن  القريب  المسجـــــــــد 
والذي أراه من نافذة مطبخي، 
فتكون كل خطوة من خطواتي 
بحسنـــــــــة وتمحـــــــــى عني سيئة 
فأفوز  يـــــــــدق،  وقلبي  وأهرول 
بمكان خلـــــــــف اإلمام بالصف 
األول وأمط شفتاي وأنا أقول 
(آمين) فأدنـــــــــدن مع المالئكة 

وأنال الرحمة..
ليتني

حتى  رجـــــــــال  كنـــــــــت  ليتنـــــــــي 
تنتظرني زوجة طيبة كل يوم 
أختارها بإرادتي جميلة أحبها، 
وتكـــــــــون عصمتهـــــــــا في يدي 
وتكون ملـــــــــك يميني فتطيعني 

تعد لي الطعـــــــــام ... وتغسل 
بشئون  وتهتـــــــــم  مالبســـــــــي... 
مملكتي... وتهيء لي الهدوء 
فـــــــــي البيت ألنـــــــــام بعد عمل 
طويل، ثم أستيقظ على أدخنة 
كوب الشاي الساخن، فأرشف 
باستمتاع  سريعة  رشفات  منه 
وأنا أشاهد التلفاز وهي تجلس 

بجواري ... ألست ملكا..
ليتني كنـــــــــت رجال شابا عفيفا 
.. تقيا أغض بصري وأحفظ 
جوارحي وتظهر الهداية على 

قسمات وجهي
أسير في الطريق ويحبني أهل 

األرض وأصافح الجميع
وأنام قريـــــــــر العين ألن هناك 

حور عين تتزيّن لي
وما أحالهن من حور عين

ليتني كنت رجال حتى أستطيع 
ويسر  بسهولـــــــــة  أتوضـــــــــأ  أن 
فـــــــــي أي مكـــــــــان .. فلن أخلع 
حجابا ولن أكشف شعرا ألنني 
رجل... كم هو سهل علّي إن 

كنت رجال..
ليتني كنت رجال حتى أركض 
وأضحك  الشاطـــــــــيء  علـــــــــى 
 ... سأشمره  الـــــــــذي  ببنطالي 

وأقهقـــــــــه وال يلومني أحد فأقفز 
في ماء البحر وأسبح وأستمتع 
... ما أروع إجازة الصيف... 

إن كنت رجال
يناديني  ليتنـــــــــي كنت رجـــــــــال 
الصغار(بابا) ولي حق عليهم 
رغـــــــــم أنني لـــــــــم أحملهم تسعة 
أشهـــــــــر... ولـــــــــم أرضعهم... 
ولم أغيـــــــــر لهم الحفاظات ولم 
أستيقـــــــــظ من النوم فـــــــــي ليلة 

باردة ألحتضنهم وأحملهم
ليتني كنت رجال ألمارس كل 
أنـــــــــواع الرياضـــــــــة التي أحبها 
وأمتطي جوادا أبيض وأنطلق 

وأسافر هنا وهناك..
ليتني كنت رجال حتى ال يسخر 
مني أحد ويخبرني دائما أنني 
ناقصة عقـــــــــل ودين وأن أكثر 

أهل النار من جنسي..
ليتني كنت رجال حتى أفتخر 

أن األنبياء والرسل
رجال... وأنه ال يفلح قوم ولوا 

أمرهم امرأة..
ولكن، ال أريد أن أكون رجال 

ال يعرف كل هذه النعم
وربما....

ربما لو كنت رجال كنت سأظلم 

زوجتي وأهددها من آن آلخر 
بأنني سأتزوج عليها..

ربما لـــــــــو كنت رجـــــــــال سأنام 
وأجلس أمام التلفاز والحاسوب 
أصلـــــــــي  وال  بالساعـــــــــات 

بالمسجد..
ربمـــــــــا لـــــــــو كنت رجـــــــــال كنت 
سأفتـــــــــن بالنساء فأعكر عيني 

وأفسد قلبي فأغفل وأهلك..
ربمـــــــــا لـــــــــو كنت رجـــــــــال كنت 
سأكون أبا ال وجود له أو شابا 
تافها ضائعا ال هدف له.. أو 

رجال خفيا رغم أنه موجود..
الحمد هللا

الحمد هللا أنني امرأة
اللهم لك الحمد

أن حسن تبعل المرأة لزوجها 
يعدل كل هذا

ال زلت أشتاق للمسجد
ال زلت أتمنى أن أؤذن

ال زالت نفســـــــــي تشتاق للفوز 
بالصـــــــــف األول فـــــــــي جماعة 
األمام ألمـــــــــط شفتي  خلـــــــــف 
فيوافق  خلفه(آمين)  أقول  وأنا 
تأمينـــــــــي صـــــــــوت المالئكـــــــــة 
لك  الرحمة..اللهم  فتغمرنـــــــــي 

الحمد.
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أنا سعيدة بعملـــــــــي ولن أخلع 
المسلمة  الصحفية  الحجاب.. 
جينيال ماسا تصبح أول امرأة 
محجبة تقـــــــــدم برنامجا إخباريا 

في كندا.
قالـــــــــت جينيال ماســـــــــا، مذيعة 
األخبار فـــــــــي شبكة «سي بي 
إنها  الكنديـــــــــة،  نيـــــــــوز»  سي 
سعيدة بعملها دون أن تضطر 
إلـــــــــى خلع الحجـــــــــاب، مؤكدة 
أنها لم تفكر مطلًقا في تغيير 

قناعاتهـــــــــا أو خلـــــــــع الحجاب 
تحت أي ظرف.

برنامـــــــــج  مـــــــــع  لقـــــــــاء  وفـــــــــي 
«المسائيـــــــــة» علـــــــــى شاشـــــــــة 
الجزيـــــــــرة مباشـــــــــر، قالت أول 
مذيعة أخبار محجبة في كندا 
«إننا في بلد متعدد األعراق، 
وحان الوقت لظهور محجبات 

في وسائل اإلعالم».
وفي معرض ردها على سؤال 
عمـــــــــا إذا كانت قـــــــــد واجهت 

صعوبـــــــــة فـــــــــي عملهـــــــــا وهي 
ترتدي الحجـــــــــاب، قالت ماسا 
التمييز،  قوانين ضـــــــــد  «لدينا 

ومـــــــــن ثم ُيمنـــــــــع التمييز على 
أســـــــــاس الديـــــــــن أو اللون أو 
إلى أن ردود  العرق»، مشيرة 
أفعـــــــــال المسؤولين في الشبكة 

كانت إيجابية.
وأشارت إلى بعض التفاعالت 
السلبية حيـــــــــال ظهورها على 
الشاشة بالحجاب، السّيما على 
منصات التواصل االجتماعي، 
لكن هذه االنتقـــــــــادات لم تكن 

موضوعية.

@Ú�����jv™@Òcä����fla@fiÎc@|����jñm@bçbfl@˝����Ó‰u@Ú����‡‹éΩa@Ú���Ó–zñ€a
NN@aÜ����‰◊@ø@bÌâbjÅg@bv���flb„äi@‚Ü���‘m Ÿ€
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 اإلجابة الصحيحة 

 ترسل القسيمة عن 
طريق البريد  العادي 

للعنوان التالي:

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

اجلزائر العاصمة
ص.ب : 06  حسني داي
 اجلزائر العاصمة
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1040@ÖÜ»€a@ø@å����������ˆb–€a

@å����œÎ@@⁄âb�����ë
@bËn‡Ó”@k������n�◊@Ú”bj�i@
xÖ 3000

NÖÜ«@›◊@ø@ÜyaÎ@åˆbœ@kzç@·nÌ 

Ú��Ìå»���m

تتقدم االستاذة اعتدال دبابش عضو املكتب الوطني 

جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني رئيسة جلنة األسرة 

واملرأة والطفل، وشقيقها عادل دبابش وكل افراد عائلتهما 

باجلزائر واحلجاز والشام، بأصدق التعازي لكل عائلة طيار 

بحي املسيد ببسكرة ،اثر وفاة خال والدهما رحمة اهللا 

J@âbÓü@¥‡�€J  عليه، املغفور له

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g

Ú��Ìå»���m
بقلـــــــــوب مؤمنة مطمئنة راضية بقضاء اهللا 
 ÒÜ€aÎ وقدره تلقت جريدة البصائر نبأ وفاة
@Ü‡™ األستاذ والكاتب في جريدة البصائر

äÿéi رحمها اهللا وأسكنها فسيح جناته.
 وبهذه المناسبة األليمة يتقدم رئيس تحرير 
جريـــــــــدة البصائر ورئيـــــــــس جمعية العلماء 
@÷aãä€a@Ü��j« المسلميـــــــــن الجزائريين الدكتور
”Ïé‚@@وطاقم §äˆbñj€a@ÒÜÌäu@äÌä بأخلص 
التعازي والمواســـــــــاة لعائلة الفقيدة، سائلين 
المولـــــــــى عزوجـــــــــل  أن يتغمدهـــــــــا  بواسع 
رحمتـــــــــه، وأن يجعل الجنة متقلبها ومثواها 
وأن يـــــــــرزق أهلها وذويهـــــــــا جميل الصبر 

والسلوان.

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g

Ú��Ìå»���m
بقلـــــــــوب مؤمنة مطمئنة راضية بقضاء 
اهللا وقدره تلقينـــــــــا نبأ وفاة ÒÜ��€aÎ األخ 
Äbn–fl@ÜÓ»é€a رحمها اهللا وأسكنها فسيح 

جناته.
 وبهذه المناسبـــــــــة األليمة يتقدم مدير 
تحرير جريدة البصائر بأخلص التعازي 
والمواساة لعائلة الفقيدة، سائلين المولى 
عزوجـــــــــل  أن يتغمدها  بواسع رحمته، 
وأن يجعـــــــــل الجنة متقلبها ومثواها وأن 
يرزق أهلهـــــــــا وذويها جميـــــــــل الصبر 

والسلوان.

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g

@Ú˜‰Ëm
 ،≈œby_ÜÓª بمناسبة نجاح األخ الفاضـــــــــل الدكتور

رئيس شعبة جمعيـــــــــة العلماء المسلميـــــــــن الجزائريين 
ببلديـــــــــة خضـــــــــرة بوالية مستغانم فـــــــــي امتحان نهاية 
التخصص، وحصوله بفضل اهللا تعالى على شهادة 
طبيب مختـــــــــص في علم األوبئة والطب الوقائي ، 
يتقـــــــــدم الشيخ معيزية بوزيان رئيس المكتب الوالئي 
للجمعية بمستغانم أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع 
إخوانـــــــــه في الجمعية بأحر التهاني للدكتور حافظ، 
متمنيـــــــــا له سعادة الداريـــــــــن، والمزيد من النجاحات 
واإلنجازات التي تخـــــــــدم الصالح العام، داعيا العلي 

القدير أن يتم عليه وعلى أهله ومحبيه نعمته وعافيته، 
والحمد هللا رب العالمين.

Ú��Ìå»���m

تلقت عائالت حابس وصباحي من واليات العاصمة وغرداية وأم البواقي، نبأ وفاة: 

@î˝◊@�7®a@lbu@Úyb–m@Úubßa
ــكيانة والية أم  ــي مبس ــيخ البطش ــير جاب اخلير والش ــتاذ بش والدة االخوة األس

البواقي. 
ــبة األليمة يتضرع احلا ج عزوز حابس والساسي وحمودة حابس إلى  وبهذه املناس
اهللا تعالى، بأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يفسح لها في جنته، ويلحقها 

بعباده الصاحلني، وأن يرزق ذويها الصبر والسلوان. 
اللهم ال حترمنا أجرها وال تفتنا بعدها. واحلمد هللا على ما أعطى وعلى ما أخذ 

ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g
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@Êeä‘‹€@‚bflâÖ@Öb‰€@ÚÌÜ‘–m@ÒâbÌã
ÎÜjéi@ÈflÏ‹«Î@·Ìäÿ€a

اعماق  في  الضاربة  العريقة  المدينة  هذه  المضيافة،  سبدو  مدينة 
السبل  به  ضاقت  حين  القادر  عبد  األمير  احتضنت  والتي  التاريخ 
واحتضنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمدرستها التي ترأسها 
الشيخ عمار مطاطلة تلميذ الشيخ عبد الحميد بن باديس والتي خرجت 
علماء وعظماء وأبطاال من تالمذتها الذين كتبوا البسملة بدمائهم وهي 
اليوم بنواديها القرآنية تسعى لتعيد مجدها وفي هذا االطار كانت زيارة 
أعضاء المكتب الوالئي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتلمسان 
تحت قيادة الشيخ الفاضل بن يونس ايت سالم لزيارة ناديها القرآني، 
للحفاظ على  اآلمنة  القالع  كانت وماتزال  التي  القرآنية  األندية  هذه 
الدين واللغة واألخالق وهي تعد بذور االصالح الديني واالجتماعي 
ولن يكون ذلك اال بالقرآن الكريم الذي هو مصدر الهداية واالرشاد 

ومنبع التثقيف والتهذيب، قال الشاعر:
كتاب اهللا كنز ليس يفنى * وشمس ال يغيب لها ضياء 
هـــدى للمتقين فكـــن تقيا * وسله من الهداية ما تشاء 

هذه النوادي التي يشرف عليها معلمون مختصون لتعليم القرآن الكريم 

وفق  الغد  جيل  وتكوين  تربية  مسؤولية  أكتافهم  على  حملوا  وعلومه 
منهج صحيح ستكون نتائجه مستقبال مشرقة باذن اهللا تعالى وهؤالء 
األطفال هم الذين سيحملون غدا راية األمة ويتولون قيادتها ويذوذون 

عن وطنهم.
وقد تم بفضل اهللا وعونه زيارة الى نادي درمام للقرآن الكريم بمدينة 
سبدو حيث رحب اعضاء المكتب البلدي لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بسبدو بالوفد واستهل اللقاء بقراءة ايات بينات من الذكر 
الحكيم من طرف طلبة المدرسة، ثم تفضل األستاذ بن شريف بكلمة 
ترحيبية وقال: «ما أجمل وأعظم األمة التي تربط أبناءها بكتاب اهللا 
وسنة نبيه»، وبعده مباشرة تناول الكلمة الشيخ الفاضل بن يونس ايت 
سالم نائب رئيس المكتب الوطني للجمعية، فبعد التحية توجه الى معلم 
القرآن ليقول: «أنتم خيار من خيار فقد قال فيكم الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، ثم توجه الى الطلبة قائال: 
القران روح  الكريم الن  القران  اذ جعلكم من حفظة  اهللا  أحبكم  «لقد 
وهداية ونور فبحفظكم للقرّآن الكريم تنورون قلوبكم وترسمون طريقكم 
الحياة وستجدون سعادة في اآلخرة». ونادي درمام يحتوي  في هذه 
على أزيد من 163 حافظا وحافظة وقد شارك في المسابقة الوالئية 
السنة الماضية للقرآن الكريم بثالثين حافظا للقرآن الكريم بأكمله منهم 
خمسة اناث، اما اغلبية الطلبة فهم ما بين 45 و50 حزبا، وهناك أحد 
الطلبة الذي أتم حفظ القرآن الكريم وأنهى دراسته الجامعية بحصوله 
أنشطة  ومن  للنادي،  األسبوع  في  درسا  يعطي  فهو  الماستر  على 
المكتب البلدي بسبدو أنهم كونوا ناديا لأليتام من سنة 2005 م وفي 
كل عام يشرفون على مالبس 165 يتيما، كما ان هناك أستاذا يعطي 
درسا لتالميذ السنة الرابعة وقسم الباكالوريا كدروس دعم مجانية، وقد 
أعطتنا الزيارة انطباعا حسنا عن الدور الذي يقوم به اعضاء الجمعية 
بمكتب بلدية سبدو وهم بصدد التحضير ايضا لفتح ناد اخر للقرآن 

الكريم بقلب المدينة ان شاء اهللا.
نسأل اهللا أن يسدد خطاهم وأن يجعل الخير يجري على أيديهم كما 
نتوجه بالشكر لكل المحسنين الذين ساهموا في نجاح هذا النادي واهللا 

ولي التوفيق.
أ. محمد الهاشمي

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

ÊaåÓ‹À@ÚÌ¸Î@Új»ë
غليزان  بوالية  العلماء  لجمعية  الوالئي  المكتب  قام 
 1442 االخر  30جمادى  الجمعة  يوم  عشية 
الموافق لـ 12 فبراير 2021 بزيارة الى شعبة بلدية 
تنصيب  عن  الرسمي  االعالن  تم  حيث  القطار، 
المدرسة  الجديد  بالمولود  للقطار  البلدي  المكتب 
التي  الحاج مصطفى بن يوسف  الفردوس  القرانية 
كانت بشرى سارة على أهل المنطقة وعلى الجمعية 
عودة  بن  الشيخ  الوطني  المكتب  عضو  بحضور 
الجمعية  وأطر  المنطقة  أئمة  من  وثلة  حيرش 

بغليزان.
لإلشارة تنتشر على تراب والية غليزان العديد من  
المدارس  القرآنية التابعة للجمعية والتي تضم بين 
جنباتها عشرات بل مئات الطالب الذين يحفظون 

كتاب اهللا تعالى في مدارس الجمعية.

الشيخ  الراحل  لروح  تكريما 
الطيب امحمدي بوزينة رحمه 
بجهوده  واعترافا  تعالى،  اهللا 
دينه  خدمة  في  الدعوية 
ووطنه ،احتضن مسجد بالل 
الشلف  مدينة  وسط  رباح  بن 
رجب   05 األربعاء  مساء 
1442 الموافق ل 17 فيفري 
تداول  للفقيد،  تأبينية   2021
عدد  فيها  اللقاء  منصة  على 
من المشايخ واألئمة واألساتذة 
وأحبته وتالمذته وأقاربه حيث 
الفقيد  بخصال  كلهم  أشادوا 
وأخالقه وجهوده وجهاده، منذ 
اشهر  سبعة  لمدة  اعتقله  ان 
االحتالل الفرنسي وهو شاب.

وهب  حيث  االستقالل  وبعد 
في  ناشطا  الدين  لهذا  نفسه 
وفي  المساجد،  وفي  التعليم 

كل ميادين الدعوة التي تعرفه 
فارسا  الشلف  والية  ربوع  كل 
من فرسانها، وكاتبا في جريدة 
لصفحتها  معدا  الشعب، 
البصائر  جريدة  وفي  الدينية 
التي كان رحمه اهللا وهو في 
بتوزيعها  يقوم  السبعين  سن 

بوالية الشلف.
الشيخ  عن  الحضور  تكلم 
الطيب  الطيب االب، والشيخ 
اإلمام، والشيخ الطيب الجار، 
والشيخ الطيب االستاذ، والشيخ 
كل  وفي  الداعية،  الطيب 
كان  المراحل  تلك  مرحلة من 
القول  في  قدوة  الطيب  الشيخ 
والعمل، كما استمع الحضور 
في  الطيب  للشيخ  لتسجيل 
شريط فيديو يلقي فيه، قصيدة 
إحدى  افتتاح  بمناسبة  شعرية 

المدارس القرآنية.
مع  تزامنت  المناسبة  وألن 
للشهيد  الوطني  اليوم  ذكرى 
المناسبة  عن  الحديث  كان 
تناولت  مداخالت  خالل  من 
وتاريخيا،  دينيا  الموضوع 
خاصة ان الراحل ابن شهيد.

وقدموا  الناس،  تكلم  ومهما 
الشيخ  حق  في  شهادات 
فإن  بوزينة  امحمدي  الطيب 

اهللا  شاء  وان  ستذكره  أعماله 
اهللا  يدي  بين  له  شفيعة  هي 

تعالى يوم القيامة.
لإلشارة الشيخ الراحل هو أحد 
العلماء  جمعية  في  العاملين 
والجديد  القديم  عهديها  في 
الشؤون  مديرية  مع  ومتعاون 
آخر  حتى  واالوقاف  الدينية 
يوم من حياته راحال إلى ربه 

متأثرا بفيروس كورونا.     

µb»m@!a@Èªâ@Ú‰ÌãÏi@Ü‡™a@kÓ�€a@ÉÓí€a@›yaä€a@ÚÓ‰Óidm@·ƒ‰m@—‹í€a@ÚÌ¸Î@Új»ë

التشاورية  اللقاءات  سلسلة  إطار  في 
علي  سيدي  دائرة  رئيس  تبناها  التي 
بمستغانم تم يوم 16/02/2021 بمقر 
العلماء  جمعية  أعضاء  استقبال  الدائرة 
وشعبة  علي  سيدي  شعبة  المسلمين، 
تزقايت، حيث تم طرح بعض االنشغاالت 
التي تخدم الصالح العام، كما تم عرض 

النشاطات وحصيلة العمليات والمبادرات 
الفترة  خالل  الشعبتان  بها  قامت  التي 
الوبائية والشتائية، حيث نوه رئيس الدائرة 
بجهود القائمين على جمعية العلماء في 
البلدتين في مختلف المجاالت التطوعية 

والتعليمية.

&bÃnéfl@ÚÌ¸Î
@oÌb”åmÎ@Ô‹«@ÜÓç@Új»ë@Ô‹ræ@›j‘néÌ@Ô‹«@ÜÓç@ÒäˆaÖ@èÓˆâ

بن  إبراهيم  االستاذ  أشرف 
ساسي يوم السبت  13 فيفري 

على إدارة وتأطير دورة تكوينية 
في  األطفال  نوادي  لمربيات 

بمقر  وذلك  العلماء  جمعية 
بسوق  العقالء  أكاديمية  نادي 

الحجر التابع للجمعية.
الوالئية  الشعبة  رئيس  وافتتح 
السيد العيد اإلمام الدورة ليفسح 
المجال للمحاضرات، محاضرة 
للشيخ عبد اهللا صوالح مفتش 
التعليم االبتدائي بورقلة بعنوان 
أهمية التعليم التحضيري ودور 
المربيات، أما المداخلة الثانية 
إبراهيم  األستاذ  عليها  فأشرف 
المنهاج  بعنوان  ساسي  بن 

ورياض  نوادي  في  التربوي 
األطفال، تلتها مناقشة وورشة 
األطفال  رياض  واقع  حول 
العلماء،  جمعية  نوادي  في 
بتوصيات  الدورة  واختتمت 
شهادات  وتوزيع  وتكريمات 
واستحسنت  هذا  المشاركة، 
واقترحت  الدورة  المربيات 

دورات أخرى.
وكان ألعضاء الجمعية معاينة 
القرآني والوقوف  التعليم  أقسام 
مع براعم القرآن وقفة تشجيع.

@@pbÓiä‡‹€@ÒâÎÖ@·ƒ‰m@Ú‹”âÎ@ÚÌ¸Î@Új»ë

الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  انتشار  توسيع  إطار  في 
ببلديات والية وهران تنّقل نهاية االسبوع الماضي رئيس المكتب 
ونائبه  برادعي،  مبارك  الدكتور  بوهران  الجمعية  بشعبة  الوالئي 
الشيخ مرزوق خنشالي برفقة لجنة التنظيم بالمكتب الوالئي إلى 
كل من بلدية أرزيو، وبلدية قديل حيث تم اإلشراف على تجديد 
الوالئي  المكتب  باشرها  للجمعية، وهي عملية  البلديين  المكتبين 
الوالية،وتنصيب  ببلديات  الجمعية  مكاتب  من  الموجود  بتجديد 

مكاتب بالبلديات غير المتواجدة فيها شعب للجمعية.

الوطني  المكتب  أعلمت  وهران  والية  شعبة  أن  نذكر 
وقد  بوهران،  للجمعية  تابعة  قرآنية  مدرسة   72 بوجود 
حضر رئيس الجمعية الشيخ عبد الرزاق قسوم، والشيخ 
محمد الهادي الحسني قبل وباء كورونا، رفقة المراقب 
وخاتمة  خاتما  أربعين   (40) تخريج  حفل  للجهة  العام 
عشر  منهم  بوهران  الجمعية  بمدارس  الكريم  للقرآن 

حافظات مجازات.  

ÚÌÜ‹j€a@kmbÿΩa@kÓñ‰m@›ïaÏm@ÊaäÁÎ@ÚÌ¸Î@Új»ë

في اطار الندوات الوالئية المبرمجة 
بوالية  الجمعية  شعبة  نشاطات  في 
ندوة  الوالئي  المكتب  نظم  غليزان 
الندوة  هذه  حضر  حيث  علمية 
البلدي  المكتب  اعضاء  الوالئية 
للجمعية العلماء لشعبة سيدي سعادة 
ومحبيها  الجمعية  ابناء  من  وعدد 

عنوانهاعلو  كان   والتى 
الى  الدعوة  في  الهمة 
من  وتعالى  سبحانه  اهللا 
محمد  الدكتور   تقديم 
من  دكتور  عيسى  حاج 
جامعة تلمسان له العديد 
من الكتب والفقه، وكانت 
من  الخامس  في  الندوة 

شهر فيفري.
هو  كما  العامة  النشاطات  لإلشارة 
من  بقرار  متوقفة  كانت  معلوم 
بسبب  البالد  في  العليا  السلطة 
في  خف  والذي  كورونا،  فيروس 

الفترة األخيرة .

ÚÓˆ¸Ï€a@ÒÎÜ‰€a@—Óöném@ÊaåÓ‹Ãi@ÒÖb»ç@ÜÓç@ÚÌÜ‹i@Új»ë
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
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طبقا للمرسوم الرئاسي رقم: 15 – 247 المؤرخ في 16 / 09 / 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات الـمرفق العام، وخاصة المادة 65، تعلم مديرية التعمير الهندسة المعمارية 
والبناء لوالية البويرة العارضين المشاركين في طلب العروض الوطني المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 06 / 2020  المتعلق بأشغال التحسين الحضري للبلديات عبر الدوائر: البويرة، سور الغزالن، 

برج اخريص، الهاشمية، عين بسام وسوق الخميس الصادر في الجريدتين الوطنيتين "البصـائر" بتاريخ من 25 إلى 30 / 10 / 2020  و«Le Buteur » بتاريخ 28 / 10 / 2020.
بأن تصحيحا طرأ على اإلعالن عن المنح المؤقت الصادر في الجريدتين الوطنيتين "البصائر" بتاريخ من 17 إلى 23 / 01 / 2021 و«Le Buteur » بتاريخ 14 / 01 / 2021 لمبلغ الحصة 

رقم 01: تهيئة، التطهير، التزويد بالماء الشروب، اإلنارة العمومية و تزفيت الطريق حي علواش بالبويرة وباقي الحصص لم تتغير.
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ZÍâÜ‘i@!a@Âfl@äØ@È„cÎ

يقولون إّن الرزق بالحرص يجلُب                
وليس بمقدور ُينال وُيكسُب  

فصّوب وصّعْد في البالد مطالبًا                
لرزق تنْل منه الذي تتطّلُب  

وٕاياك والّتضجيع فيه وٕاّنما                 
أخو الّرزق من يشقى عليه ويتعُب  
فما الرزق يأتي بالتوكل إّنه                      
بعيد لذا الّتضجيع ال يتقّرب   
فقلت: بعيد أن ُتنال معيشة                  
بحرص عليها فالحريص معّذُب   

أال إنما األرزاق تجري بقدر ما               
يقّدُر والمقدور عّنا مغيَُّب   
وما أن ينال المرُء منها سوى الذي           
به اهللا يقضي والقضاء مغلَُّب  
فأرزاق هذا الخلِق بينهُم جرْت                 
فذا نائل عفوًا وذاك مخيَُّب  

ولكن علينا االجتهاد وأن ُنرى        
لرّب الورى في الّرزق ندعو ونرغُب  

فَرّب الورى يعطي ويمنع كيف ما             
أراد وما في ذاك منه تعقُّب  

رضيُت به رّبًا ومولى وسّيدًا               
ى وُيرْهب  وحسبي من ربٍّ ُيرجَّ  

المسيلي  شاعرية  على  تدّل  جميلة  والقصيدة 
فيها  وتظهر  فوائد  من  تخُلو  ال  وهي  وفقهه 

المسحة الصوفية للمسيلي واضحة.

ولعل  (نتشه)  قال:  كما  ُمتع...''  ''العلم 
كنت  ماتعة،  محاضرة  على  ينطبق  ما  هذا 
قد حضرتها بكل تفاصيلها ودقائقها؛ قّدمها 
الّسد في مدينة  الدين  نور  الدكتور  األستاذ 
2017م،  عام  أكتوبر   21 يوم  بوسعادة 
مكتبة  ملحقة  إدارة  من  دعوة  على  بناء 
ببوسعادة؛  دالوي  القادر  عبد  المطالعة 
عن  تقديمه  حول  لإلبداع  الثقافية  والوثبة 
الخطاب''  وتحليل  ''األسلوبية  كتابه:  فحوى 
بالجزائر  الصادر في جزءين عن دار هومة 
العاصمة عام1997م، حيث أدار هذا اللقاء 
العربي  القادر  عبد  الدكتور  المميز  العلمي 
والذي  المسيلة،  بجامعة  المحاضر  األستاذ 
الّسد سيرة ومسيرة؛  الدين  الباحث نور  قّدم 
ضاقت بها األسطر القليلة لتسفر عن قامة 
العربي  وحضورها  الوطني  وزنها  لها  ثقيلة 

والدولي...
التألق وروعة  في  قّمة  أنها محاضرة  الحقيقة 
بدأها  الوعي،  وأسلبة  التأثير  وقوة  الفكر 
المحاضر الموسوعي نور الدين الّسد ومشرفي 
على رسالة الدكتوراه في النقد المعاصر كما 
عهدته بسيطا في أسلوبه، ماهرا في أدائه، راقيا 
في علمه، مبدعا في فكره، مقنعا في حجيته، 
متواضعا بأخالقه، متناغما مع جلسائه، متندرا 
في معظم وقفاته، منطلقا من واقعه حيث فّرق 
بين األسلوب كخطاب ذاتي واألسلوبية كعلم 
موضوعي، ثم تحدث عن اإلرهاصات األولى 
األرسطي  اليوناني  العهد  في  األسلوب  لعلم 
التطهير،  ونظرية  الحكيم  األسلوب  وقضية 
عبد  السيما  القدامى  العرب  العلماء  وعند 
أدوات  استثمر  وكيف  الجرجاني،  القاهر 

البالغة العربية المعيارية في النظم في كتابه 
األثير: (دالئل اإلعجاز) بشيء من الوصف 
من  متحررا  كان  وكيف  والتفسير،  والتحليل 
ربقة البالغة الجاهزة؛ وداعيا إلى إثارة القضايا 
آي  في  السيما  (النظم)  بـ  المتصلة  الفكرية 
القرآن الكريم، وباألخص قضية اللفظ والمعنى 
والفصل فيها، وقضية المواءمة والتناسب بين 
والتحليل  الوصف  هذا  ولعل  ومعناه،  اللفظ 
األسلوبية  بوادر  بروز  يؤكد  ما  هو  والتفسير 
في الدرس البياني العربي، وٕابعاد ُتهم الجمود 
العربية اآلسرة،  والقالبية عن بالغتنا  والركود 
التحليل  في  المنهجية  المؤشرات  هذه  أن  إال 
األسلوبي بقيت فردية؛ ولم ترق لتكون منهجا 
فكريا أسلوبيا أو علما قائما باألسلوبية كما هو 

عليه في الدرس النقدي المعاصر. 
تطرق األستاذ نور الدين الّسد إلى تمظهرات 
األسلوب لدى الطبقات واألفراد، وبروزه كعلم 
األداء  فعل  حيث  من  األلسنية  عن  مستقل 
التعبير؛  وقائع  رصد  في  الفردي  الكالمي 
 C.) بـالي  ''شارل  يد  على  النفسية  وبواعثه 
Belly) ''من خالل األسلوبية اللغوية التعبيرية، 
السويسري  األلسني  العالم  تالمذة  أحد  وهو 
-F.de Saus) الشهير فردينان دي سوسير

sure)  فاتح علم اللغة في العصر الحديث 
بال منازع، حيث انطلق شارل بالي من ثنائية 
-pa) والكالم  (langue) التفريق بين اللغة

role)، فإن كانت اللغة نظاما اجتماعيا عند 
دي سوسير فإن الكالم فردي عند شارل بالي؛ 
الفردية  األسلوبية  عن  الحديث  منطلق  وهو 
الدين  نور  الدكتور  إليها  أشار  التي  الذاتية 
الّسد، منّوها بظهور هذا العلم عند شارل بالي 
كما تحدث عن طرقه اإلجرائية وآلياته والتي 

هي في الحقيقة آليات لسانية خالصة. 
كما تطرق المحاضر إلى التوجهات األسلوبية 
األخرى؛ كاألسلوبية األدبية والنفسية واألسلوبية 

واألسلوبية  اإلحصائية  واألسلوبية  البنوية 
التأويلية، مع تقديم كثير من الشروحات واألمثلة، 
كما أشار األسلوبي نور الدين الّسد إلى إفادة 
عطاءات  من  علما  تأسيسها  في  األسلوبية 
الرياضية  العلوم  اإلنسانية ومستجدات  العلوم 
واإلحصاء، واستخدامات جهاز الحاسوب في 
في  المفيدة  التشجيرية  الخطاطات  من  كثير 
حصر آلية الخطاب وتحليله وٕانتاجه، فضال 
والتماهي  االشتهاء  نظرية  عن  حديثه  عن 
العلمية، وكم كان بارعا  بشيء من الصوفية 
في نقل الجمهور عبر مقامات عالم التصوف 
وقضية الحضور والغياب إلى مدارك الحقيقة 
العلمية بكل يقين وثبات، كما لم يخل خطابه 
من إرسال بعض الرسائل المشفرة في ضرورة 
من  الجزائر  في  وعلمية  ثقافية  نهضة  إحياء 
خالل منبر الوثبة الثقافية في بوسعادة، وهو 
بعلمائها  الزاخرة  المدينة  هذه  في  نأمله  ما 
المدن  أغلب  غرار  على  ومبدعيها  ومفكريها 

الجزائرية العتيقة. 
الموضوع  ومناقشة  المحاضرة  إنهاء  وعقب 
دكاترة  قبل  من  صاحبه  على  والثناء  وٕاثرائه 
وأساتذة جامعيين ومختصين وطلبة جامعيين 
والدكاترة  األساتذة  السادة  أمثال  ومهتمين 
الطيب الباهي وعاشور توامة ولخضر حليتيم 
ومحمد  حبيشي  وسعيد  العبادي  الدين  ونور 
بن عادل  حصباية ومصطفى عربان وكمال 
طيباوي  وعثمان  بالل  ومحمد  عسلي  وخيرة 

وكمال فيجل وغيرهم.
نور  األستاذ  األسلوبي  تكريم  تّم  األخير؛  في 
الثقافية  الوثبة  مؤسس  قبل  من  الّسد  الدين 
قماط،  الرحمن  عبد  األستاذ  الفنان  لإلبداع 
المطالعة األستاذ نجيب  ومدير ملحقة مكتبة 
دفع  في  المبذولة  المجهودات  على  مزوز 
الحراك الثقافي المتنوع لهذه المدينة العامرة. 

Ü �é€a@ÂÌÜ€a@âÏ„@Ü‰«@ÚÓiÏ‹ç˛a@ÚÌ˙ä€a
@ÚflaÏm@âÏëb«@OÖ

Ü‡™@fib‡◊@âÏn◊Ü€a

بّح صوتي من عليائه يئز هامسا، 
فينا  تدع  ال  اإلصباح  فالق  يا 
وكّل  جّالدا.  وال  مراوغا  منا  وال 
يئن منصوبا:  فتوله  ساعدي من 
يا هادم البيت ال ترفس لنا غرفا 
البّح  بعد  قلمي  ... جاء  قبرا  وال 
يخشاني  الذي  أنا  منتشيا:  والكّل 
الصوت والنصب والندى والضوء 
أقُص  مدادي  والصدى، ال جف 

خطى أجدادي َحْبرا وِحبرا.
 أجدادي بالقلم والنون تعافوا وعافوا 
الّلوح وأهَرق الِمحبرات  َر  من كسَّ
ُنون  طالئعهن:  ُمحّبرات  للنسج 
والقلم وما يسطرون. تنادت أقالم 
السالكين: حي على الفالح، حي 
فرنسا  ففرت   ... الجهاد  على 
على األعقاب تاركًة أعوادا كثيرة 
الظلم  من  وال  تخط  وال  ترسم  ال 

من  يزخر  سمانا  وأقالما  تُشط 
فوحها خائن وجبان ومعاد. 

حين  على  السمان  األقالم  بدأت 
غرة، تْكسر كل قلم نحيف حسدا 
وغيرة ليس من نحيفها إنما مدادها 
نون  من  يغرف  الغزير  المسك 
األنفة والسطور نظم فيسطرون.

 كسروا كل األقالم وما كسروا ما 
إنشقاقا  األقالم  فتنبت  يسطرون، 
فاطرة من شجر الفرقان عند طه 
تسقيها  والمرسالت  تبريها  والبقرة 
تهديها  والنور  تقّويها  والحديد 
والرعد تجّليها، إلى متى والنساء 
تلدن يوسف وهود وٕابراهيم والقلم 

كلهن يأويها. 
سم  مدادكم  إّن  الردى  أقالم  فيا 
ال  المع  حنيف  وسطركم  الذع 
غدير  من  ينبت  لم  ما  يستقيم 
فّصلت والمعارج تسير بدر نافع. 
الحشر  يوم  السمان  أيها  لكم 

والواقعة قارعة والنازعات عنكبوت 
تجتث الروح فيهرق المداد المرير 
تغزو  والنمل  الحرير  وُيمّزق 
اللحود فال نصير وال أمير وال ما 
كتبتم ُممحص ُيقرأ أبدا والسطور 
مائالت غدت بهن رؤوس البخت 

يوم  أه  كاسيات  وهي  عاريات 
عبوس كثير كثير.

 كم كذبتم وكم داهنتم وكم سّطرتم 
والقلم... نون  في  يكتب  لم  ما 

ملتحفا  يمسي  سمين  قلم  من  أه 
والمداد جديد، لم يجف والخطب 
بالقلم  تكتب  كيف  شديد  عظيم 
تنبأ  جاثية  نونه  مسطور  والقلم 

النذير نشيد. 
رديفه  كبير  عقله  نحيف  قلمي 
المصحف ال يحيد، مبراته البقرة 
وآل عمران ومداده الزخرف ونوره 
وأوراقي   وأوراقي،  بالنجم  يصل 
دخانها  ُحرّقت  إن  إخوتي  يا 
يفوح عبقا ما مات قلمي وأوراقه 
والناس  الفاتحة  بين  محفوظة 
والناس غافلون أه ِخناس، فصلوا 
فاتح  بالفتح  وآله  محمد  على 
القلم  يزكيها.  وشافيها  القلوب 

أقوى من السيف.
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ْخِر والَخَشِب؟  ِلَم المشاعُر مثل الصَّ
عُر َيضُمُر في َقحٍط و في َجَدِب فالشِّ  

أيَن الذين لهم في النَّْظِم موهبٌة؟ 
أْم أنَّهْم سقطوا في اللَّْغِو واللَِّعِب  

عُر صاَر ُهراًء ال أساَس له  فالشِّ
قد جرَّدوه من األوزاِن واألدِب  

َلغٌو قبيٌح فال وزٌن وال نَغمٌ  
ضوضاُء ذي َخَبٍل يهفو إلى إَرِب  

مضموُنه عَبٌث، ال يحتوي ِعَبرًا 
َخِب |أدني إلى الَخْبِط والتَّخريِف والصَّ  

لذلك انَفضَّ أهُل العقِل من ُسُبِلْه 
َغِب إنِّي أراُه َمثاَر الُهزِء والشَّ  

رُه  رَهُط الخيانِة بالتَّغريِب دمَّ
ألقى به في مهاوي الُقْبِح والَعَطِب  

يلُووَن بالُفْحِش والتَّهويِم أْلِسنًة 
َتْهِذي، َفُتمَدُح باإلبداِع يا َعَجِبي  

عِر داٌء فاتٌك شِرٌس  الُفْحُش في الشِّ
ُيلقي الّشباَب إلى األهواِء والرَِّيِب  

ال تنَس يا باغَي اإلصالِح في وطني 
دوَر الثقافة فيما َحلَّ من نَِّكِب  

أضحى األديُب عميًال خائًنا َذَنبًا 
ُر الجيَل باآلفاِت والَوَصِب ُيدمِّ  

ويطمُس الوعَي في لغٍو ُيسلُِّطُه 
ُيْفِضي إلى الذلِّ واإلحباِط والذََّرِب  

***
ِشعُر األصالِة أنغاٌم وتربيٌة 

كم أدََّب النَّاَس من ُعْجٍم ومن َعَرِب  
تبدو معانيِه لألحالِم َنيِّرَةً  

ُهِب مثل الكواكِب واألقماِر والشُّ  
أو كالرَّياحيِن باأللواِن فاتنةً  

أو كالجواهِر من ماٍس ومن َذَهِب  
ترى قصائَده نْظمًا له َثَمٌر 

مثل العناقيِد من تْمٍر ومن ِعَنِب  
قد يحتوي البيُت من فكٍر ومن ِعَبٍر 

ما ال تحيُط به األكداُس في الُكُتِب  
أو قد ُتثيُر أحاسيس لسامعه 

ُتلوُِّع القلَب مثل الجمِر واللََّهِب  
أو قد ُتحرُِّك في نفِس الفتى أمًال 

فتشُمُخ الرُّوحُ في زَْهٍو وفي َطَرِب  
***

عودوا إلى الِجدِّ في اآلداِب يا َعَرباً  
مالوا عِن الحقِّ نحو الزُّوِر والَكِذِب  

تهْم  ضاعوا فضاعْت بهْم أمجاُد أمَّ
قد سايروا الغرَب في َمضموِنِه الَخِرِب  

ِمْن دوِن مدرسِة األخالِق َوْيحُكُمو 
َستقلُبوَن إلى الثَّاراِت والنُُّصِب  

ِمْن دوِن ِفكٍر أصيٍل َنيٍِّر َخِصٍب 
ستخلدوَن وراَء الوْحِش كالذََّنِب  

ZìflaÏÁ
الذََّرِب: شاب ذرب اي فاحش

عادات  إلى  أي  والنصب:  الثارات  الى  تقلبون 
الجاهلية من حروب الثار وعبادة االصنام

الوحش هنا الغرب المتوحش
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كـــــــــان أينشتاين ال يستغني أبدا عن نظارته.. وذهـــــــــب ذات مرة إلى أحد المطاعم ، واكتشف هناك أن نظارته 
ليســـــــــت معه فلما أتاه (الجرسون) بقائمة الطعام ليقرأهـــــــــا ويختار منها ما يريد طلب منه أينشتين أن يقرأها له 

فاعتذر الجرسون قائال: إنني آسف يا سيدي، فأنا أمي جاهل مثلك. 
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عــــــن معاوية -رضــــــي اهللا عنه- عن 
رســــــول اهللا صّلى اهللا عليه وســــــّلم، إذ 
ــــــيَّ صلَّى اُهللا عليِه  ــــــِمْعُت النب قال: «َس
وسلَّم يقوُل: َمن ُيِرِد اُهللا به خيرًا ُيَفقِّْهُه 
ــــــٌم واُهللا ُيْعِطي،  في الدِّيِن، وٕانما أَنا قاِس
ــــــن تزاَل هذه األمُة قائمــــــًة على أمِر  ول
اِهللا، ال َيُضرُّهم َمن خالفهم، حّتى يأتَي 

أمُر اهللا.
ِ «[رواه البخاري]
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لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير 
بـــــــــه الجبال عن أماكنهـــــــــا، أو تقطع به 
األرض وتنشـــــــــق أو تكلم به الموتى في 
قبورهـــــــــا، لكان هذا القرآن هو المتصف 
بذلـــــــــك دون غيره، أو بطريق األولى أن 
يكون كذلك لما فيه من اإلعجاز الذي 
ال يستطيع اإلنس والجن عن آخرهم إذا 
اجتمعـــــــــوا أن يأتوا بمثله، وال بسورة من 
مثله ﴿وال يزال الذين كفروا تصيبهم بما 
صنعوا﴾ من كفرهـــــــــم وأعمالهم الخبيثة 
(قارعـــــــــة) أي: نازلة وداهية تقرعهم من 
بالسلب، وأحيانا بالقتل واألسر.أنواع البالء، أحيانـــــــــا بالجدب، وأحيانا 

{b� �:b�– �”�c @ �lÏ�‹�” @Û�‹ �« @ �‚�c @ �Êe �ä�‘�€a @ �ÊÎ�ä�i �Ü�n�Ì @ �̋ �œ�c}
علمتني الحياة: أن الحجر أشكال وأنواع فمنه ما يحقق 

المصلحة واالنتفاع، وفيه ما يجلب الهالك والضياع. 
ــــــاة: أن من الحجر مـــــــــا يضمن سالمة  ــــــي الحي  علمتن
األبدان ومنـــــــــه ما يعطل قدرات اإلنســـــــــان، فاألمر ليس 

سيان، عافانا اهللا وٕاياكم من عمى األلوان. 
ــــــاة: أن الحجر على ذوي الجهل والسفهاء  علمتني الحي
أولـــــــــى من الحجر لدفع الوباء، ألن الضرر على النفوس 

أخطر من حفر القبور بالفؤوس. 

ــــــي الحياة: أن الحجر   علمتن
على المتسلقيـــــــــن واالنتهازيين 
والدين  الدنيـــــــــا  شـــــــــؤون  فـــــــــي 
حصـــــــــن للبالد مـــــــــن العابثين 

والمتربصين. 
علمتني الحياة: أن فاعليـــــــــة الحجر ليست في األماكن 
واألوقات، وٕانّما في االنضبـــــــــاط في العالقات واالمتثال 

للتعليمات. 

Òb����Ó��z��€a@Ú����çâÜ���fl@Â���fl
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َعْت ِبِه اْألَْرُض َأْو ُكلَِّم ِبِه  قال تعالى﴿َوَلْو َأنَّ ُقرْآًنا ُسيَِّرْت ِبِه اْلِجَباُل َأْو ُقطِّ
ــــــاُء اللَُّه َلَهَدى  اْلَمْوَتٰى َبْل ِللَِّه اْألَْمُر َجِميًعا َأَفَلْم َيْيَأِس الَِّذيَن آَمُنوا َأْن َلْو َيَش

النَّاَس َجِميًعا  َوَال َيزَاُل الَِّذيَن َكَفُروا ُتِصيُبُهْم ِبَما َصَنُعوا َقارَِعٌة َأْو َتُحلُّ َقِريًبا ِمْن 
َدارِِهْم َحتَّٰى َيْأِتَي َوْعُد اللَِّه ِإنَّ اللََّه َال ُيْخِلُف اْلِميَعاَد(31)﴾ [سورة الرعد]
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توفي الشاعر والكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي عن 
76 عامًا في العاصمـــــــــة األردنية عّمان، بعد مسيرة 
أدبيـــــــــة استمرت نحو خمسة عقود كـــــــــان خاللها من 

األسماء البارزة في الثقافة الفلسطينية.
وقد نعى نجله الشاعر تميـــــــــم البرغوثي مساء األحد 
على صفحته الرسمية فـــــــــي «فيس بوك» والده مريد 
من خـــــــــالل نشره صورة سوداء مع كتابة اسمه حدادًا 

على وفاته. 
وخالل العقود الخمسة الماضية، أثرى مريد البرغوثي 
المكتبة العربية باثني عشـــــــــر ديوانًا شعريًا كان أولها 
«الطوفـــــــــان وٕاعـــــــــادة التكوين» في العـــــــــام 1972، 
وصوًال إلى آخر دواوينـــــــــه «استيِقظ كي ترى الحلم» 

(2018)
ومن أشهـــــــــر دواوين الشاعر المولود في عام 1944 
في قرية دير غسانة وســـــــــط الضفة الغربية المحتلة، 
«فلسطيني في الشمس» (1974) و«طال الشتات» 
(1987) و«زهـــــــــر الرمان» مطلـــــــــع العقد األول من 

القرن الحالي. 
وحصل مريد البرغوثي الذي تخرّج في جامعة القاهرة 
عام 1967 مـــــــــن قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، على 
مكافـــــــــآت عدة بينها جائزة فلسطيـــــــــن في الشعر العام 
2000. وترجمـــــــــت أشعـــــــــاره إلى لغات عـــــــــدة بينها 
اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية واأللمانية والبرتغالية 

والروسية.

كما أّلف كتابين نثريين هما «رأيت رام اهللا» (1997) 
الذي نال عنه جائزة نجيب محفوظ لآلداب وصدر في 
ست طبعات عربية إضافة إلى اإلنجليزية، و«ولدت 

هناك، ولدت هنا». 
كذلك شارك البرغوثي، وهـــــــــو زوج الروائية المصرّية 
الراحلة رضـــــــــوى عاشور، في الكثير مـــــــــن اللقاءات 

الشعرية ومعارض الكتاب الكبرى في العالم. 
وقـــــــــدم محاضرات عن الشعر الفلسطيني والعربي في 
جامعـــــــــات كبيرة حول العالم. كما ترأس لجنة التحكيم 
للجائـــــــــزة العالمية للرواية العربية (بوكر) في 2015.

رحمه اهللا تعالى وتقبله في الصالحين. 

‚˝«cÎ@fibfleÎ@‚¸e@¥�é‹œ
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 عن جابر –رضـــــــــي اهللا عنه- قال خَرْجنا 
ه  في سَفٍر، فأصـــــــــاَب رُجًال منَّا حَجٌر، فَشجَّ
في رأِسه، ثـــــــــمَّ احَتلَم، فسَأل أصحاَبه فقال: 
ِم؟ فقالوا:  هل تِجدوَن لي ُرْخصـــــــــًة في التَيمُّ
مـــــــــا نِجُد لَك ُرْخصًة وأنَت تقِدُر على الماِء. 
ا قِدْمنا على النبيِّ صلَّى  فاغتَسَل فمات، فلمَّ
اُهللا عليه وسلََّم ُأخِبـــــــــَر بذلَك، فقال:« قَتلوه، 
قَتَلهـــــــــم اُهللا، أَال سألـــــــــوا إذ لـــــــــم َيْعَلموا؛ فإنَّما 
َم  ِشفاُء الِعيِّ السؤاُل، إنَّما كان َيْكفيه أْن يتَيمَّ
وَيْعِصَر أو يعِصـــــــــَب -شكَّ موسى- على 
ُجْرِحه ِخْرقًة، ثمَّ يمَسَح عليها، ويغِسَل سائَر 

جَسِده». [رواه البيهقي]

AŸ‹rfl@›Ábu@Ôflc@b„c
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ا  نَ سَ ا أَنْفُ نَ لَمْ {رَبَّنَا ظَ

ا  رْ لَنَ فِ وَإِنْ لَمْ تَغْ

نَ  ونَنَّ مِ ا لَنَكُ نَ مْ وَتَرْحَ

ا  رْ لَنَ فِ وَإِنْ لَمْ تَغْ

نَ  ونَنَّ مِ ا لَنَكُ نَ مْ وَتَرْحَ

ا  رْ لَنَ فِ وَإِنْ لَمْ تَغْ

رِينَ } َاسِ اخلْ

ÖÜ��»€a@ıb��«Ö
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استمعت إلى نداء األمين العام 
لألمم المتحدة فيما يتعلق بتوزيع 
اللقاح، وأنه ينبغي أن يكون لدى 

كل واحد، وفي كل مكان وأن 
130 دولة لم يصلها شيء منه، 

واحتكرت عشر دول ما نسبته 
%75 هذا اللقاح.

 ·q إن دولـــــــــة الصهاينة منعت
وصول اللقاح إلى غزة أول 
األمر، وقد تعـــــــــّودت على حصار 
غزة، ومنـــــــــع ما تحتاجه من وسائل 

الحياة.
ولهـــــــــذا فإننا ندعـــــــــو الرئيس الجديد 
للواليات المتحدة الذي وعد بأنه يعيد 
ميزان القيم األمريكية من الديمقراطية 
والقيم اإلنسانية األخرى، فهل عدوان 
الصهاينة على أهل فلسطين يوميا 
وقتل شبابهـــــــــا وقلع أشجارها، وهدم 
منازلها ليـــــــــس انتهاكا للقيم؟ فكيف 
تؤيـــــــــد الواليات المتحـــــــــدة كل هذا، 
وما هو موقف الرئيس الجديد، وقد 
وعد ما وعـــــــــد؟ فهل هذه الوعود ال 

تنطبق على الصهاينة الذين دانت 
المحكمـــــــــة الجنائية الدولية انتهاكها 
جرائم  وارتكاب  اإلنســـــــــان،  لحقوق 
فظيعة طوال وجودها في فلسطين، 

واحتاللها لها؟
إلى متى تبقى هذه المظالم، وتستمر 
هذه الجرائم كأن الصهيونية خارج 

القانون الدولي معفاة من العقاب؟
إن الدول اإلفريقية الفقيرة في حاجة 
أكيـــــــــدة إلـــــــــى اللقاح، وٕالـــــــــى خروج 

االستعمـــــــــار  جيـــــــــوش 
الفرنســـــــــي وغيرها، من 
الساحـــــــــل الـــــــــذي تحتله 
بدون  مـــــــــوارده  وتستغل 
حق، ووجودها هو سبب 
ما يسمونه إرهابا، فمتى 
هـــــــــذا االستعمار  يرحل 
األسود مـــــــــن هذه القارة 
التي تحالف فيها الطغاة 
لتدوم  االستعمـــــــــار  مع 

لهم الكراسي الواهنة التي لها قابلية 
لالستعمار، واالستبداد.

إننـــــــــا نتفاءل بما يجري في ليبيا من 
استعداد للخروج مـــــــــن هذه المحنة 
التي تكالبت الدول بأطماعها عليها 
وشجعت ذلك العسكري المنهزم في 
كل مرة بغبائـــــــــه، وجهالته، يتعاون 
مع كل من يمـــــــــده بالسالح والتأييد 
السياســـــــــي ليبيـــــــــع بـــــــــالده، ويخون 

شعبه.
هـــــــــا هي مصـــــــــر والحمـــــــــد هللا تعيد 

عالقاتهـــــــــا الدبلوماسية مـــــــــع ليبيا، 
وهذا هو الواجـــــــــب فإنها جارة لها، 
وشعباهمـــــــــا شعـــــــــب تاريخي واحد، 
وما كـــــــــان لهما أن يتصارعا وال أن 

يتنازعا.
والجزائر ال تكـــــــــون إال سندا قويا، 
وعضدا يشـــــــــد أزر ليبيـــــــــا، ويدعم 
وحدتهـــــــــا، فقد كـــــــــان الشعب الليبي 
سندا لثورة الجزائر وأنا شاهد على 
ذلك أثناء هذه الثـــــــــورة، كما كانت 
الجزائـــــــــر سنـــــــــدا لها 
أثناء حـــــــــرب إيطاليا 
وعدوانهـــــــــا على ليبيا 
المتطوعون  فقد هّب 
للجهاد،  الجزائر  من 
االستعمار  ولدحـــــــــر 

اإليطالي.
خاب  الدول  هذه  إن 
وفشـــــــــل  سعيهـــــــــا، 
الذي  الخائن  عميلها 
قتـــــــــل شعبه، وقـــــــــام بمجازر، تشهد 
عليها تلك المقابـــــــــر التي دفن فيها 
هؤالء األبرياء مـــــــــن الشعب الليبي 
في ترهونـــــــــة، وما كان له أن يكون 
من بناة جيـــــــــش ليبيا، وهذا نصيب 
الخونـــــــــة العمالء، وما جـــــــــزاؤه إال 
المحاكمة لما ارتكـــــــــب من الجرائم 
في حق الشعب الليبي الشقيق، وقد 
اضطرت اإلمارات أن ترحب بهذه 
الحكومة الجديدة التي نرجو لها كل 

توفيق وتسديد.
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صدر مؤخرا عن دار الخلدونية للنشر 
والتوزيع بالجزائر العاصمة كتاب جديد 
لألســــــتاذ عبد العزيز كحيل -الكاتب 
بجريدة البصائر - عنوانه "شــــــذرات 
البصائر" يشــــــتمل على مجموعة من 

المقاالت المنشورة بالجريدة. 
ــــــاب هو الجــــــزء األول من هذه  والكت
السلسلة وسيلحقه -بإذن اهللا - الجزء 
الثاني، ومقاالت األستاذ كحيل تندرج 
ــــــح المفاهيم،  في ســــــياق في تصحي
وصناعة الوعي المعبر عن االنتماء 
ــــــى التصور  الحضــــــاري، اســــــتنادا إل
العام الذي حملته الحركة اإلســــــالمية 
في إطــــــار الوســــــطية واالعتدال، كّل 
ذلك بلغة راقية وأســــــلوب مبدع يظهر 
بوضوح وجه اإلســــــالم الســــــمح، في 

أعلى تجليات الوضوح والبيان. 
مبارك ألســــــتاذنا الفاضل هذا المولود 
الجديد في مشروعه الفكري والدعوي، 
ونســــــأل المولى ســــــبحانه وتعالى أن 
ــــــه المزيد من الّنجــــــاح والتألق،  يرزق
ــــــل عمله هذا خالصًا لوجهه  وأن يجع
الكريم، إنه ولّي ذلك والقادر عليه. 

›����Óz◊@å���Ìå»€a@Ü��j«@áb���nçˇ€@Ü����ÌÜu@lb���n◊

Bä�����ˆbñj€a@paâà������ëB

أكثر ما يزعـــــــــج تيار العلمنة من الدين 
كلمـــــــــة «الشريعة»، فهي في تصورهم، 
فـــــــــي عملية  الحاجـــــــــز األكثر صالبة 
االختـــــــــراق المسمـــــــــاة كذًبـــــــــا وبهتانًا بـ 
«التنوير»، التي يديرونها انطالقًا من 
مشروع تحديثي(موهوم) هو في حقيقته 
امتداد لمشروع االستشراق الكولونيالي، 
الذي نّقب وبحث في التراث اإلسالمي 
القديم، وأخرج جملة من المقوالت التي 
نشأت علـــــــــى هامش المتـــــــــن األصلي 
لإلســـــــــالم، ومارســـــــــت عمليـــــــــة تشويه 
وتشويش على هذا المتن، خالل مسار 
اإلسالم الطويل، فكانت هذه المقوالت 
مرتكز االختراق الذي بني عليه مشروع 
العداء لإلسالم، منذ القديم وٕالى ظهور 
التيار العلماني –الحداثي تجاوزا -.في 
صوره االديولوجيـــــــــة المتعددة (اليسار، 
واليســـــــــار القومـــــــــي، والليبرالـــــــــي القديم 

والجديد، وتيار االلحاد....وغيرها). 
ولعـــــــــّل المتابع اليوم لحجم التهجم على 
في  وخصوصا  وشريعتـــــــــه،  اإلســـــــــالم 
وسائـــــــــل اإلعالم والتواصـــــــــل بأنواعها، 
يدرك كثافة خطاب االستهزاء والتهوين 
من الشأن الديني عموما، لكن المالحظ 
أن بعـــــــــض الّنخب اتجهـــــــــت اتجاهات 
مختلفة في العـــــــــداء، وذلك بإدارة عدة 
الديني  الخطاب  لتفكيك  جبهات فكرية 
عومًا، والدفـــــــــع به نحو االرتهان للفكر 
الحداثـــــــــي، كما جرى مع المسيحية في 
بدأت  الغربي، عندما  التداولي  المجال 
المناقشات حول مسألـــــــــة الدين وحجم 
االعاقـــــــــة التـــــــــي يشكلها أمـــــــــام التطور 
الفكـــــــــري والمـــــــــادي، فبدأ مـــــــــا يسمى بـ 
«اإلصـــــــــالح الدينـــــــــي» يتنـــــــــازل على 
مقوالته المركزية، حتى فقدت المسيحية 
خصوصيتها، ووضع الدين في الغرب 
تحت وصاية الحقول المعرفية الجديدة 
(االنثروبولوجيـــــــــا الثقافيـــــــــة والدينيـــــــــة، 
وسوسيولوجيـــــــــا الديـــــــــن، والميثولوجيا، 
واللسانيـــــــــات، والسيميائيات... وغيرها 
من حقول المعرفة التي قدمت مقاربات 
نقدية للمسألـــــــــة الدينية)، نقدا وتشريحا 
وتجـــــــــاوزا، حتـــــــــى تحّولـــــــــت المسيحية 
الغربيـــــــــة إلى ميـــــــــدان للدراسة والبحث 
التاريخـــــــــي، وخرجت تمامـــــــــًا من حياة 
اإلنســـــــــان الغربي، فهـــــــــذه الصورة التي 
أنجزتهـــــــــا الحداثة الغربيـــــــــة، هي الحلم 
الـــــــــذي يراود التيار العلماني في نسخته 

العربية واإلسالمية. 
لكن األمر في المجال العربي اإلسالمي 
يختلف اختالفًا جذريـــــــــًا، فاالسالم في 
بنيته الفكرية والمعرفية والروحية، شّكل 
بالنسبـــــــــة للجغرافيا التي دخـــــــــل إليها، 
منعطـــــــــف التغيير والتحـــــــــّول، ولم يكن 
سببًا فيما لحق هذه المنطقة الجغرافية 
من تخلف وركود حضاري، ولو بحثنا 
بإنصاف عن األسباب التي حّولت العالم 
االسالمي إلى تلك الحالة من التخلف 
والركود الحضاري، لوجدنا أسبابا أخرى 
ليس منها الدين إطالقًا، ودليل ذلك أّن 

حركة اإلصالح والّنهضة التي انبعثت 
فـــــــــي العالم اإلسالمـــــــــي، كان مصدرها 
الديـــــــــن وعلمـــــــــاء الديـــــــــن (الطهطاوي، 
األفغانـــــــــي، محمدعبـــــــــده، رشيد رضا، 
الكواكبي...)، فكـــــــــّل المجهودات التي 
عرفهـــــــــا العالـــــــــم اإلسالمـــــــــي بحثًا عن 
التغيير والّنهـــــــــوض كان منشؤها الدين 
وليـــــــــس العكس، كما يروّج تيار العلمنة 

في كتاباته ومنشوراته. 
نعود لمسألة الشريعة والمقولة المرتبطة 
بهـــــــــا، وهـــــــــي: «فصـــــــــل القـــــــــرآن عن 
الشريعة»، حيث يعمل هذا التيار على 
التسويق لهذه الفكـــــــــرة، من أجل تحييد 
الّنـــــــــص القرآني، والنـــــــــأي به بعيًدا عن 
منظومـــــــــة التشريع، ليتمكـــــــــن الخطاب 
الحداثـــــــــي من إنـــــــــزال مقوالته مشفوعة 
بقراءات جديـــــــــدة للقرآن، تفرغه من كّل 
حموالته الدينية، وكأّنه نص تاريخاني 
خاضع للّزمان والمكان والتاريخ، ومن 
ثّم إبعاد فكرة القداسة التي ارتبطت به 
منذ نزوله كّنص ديني، وٕاذا كان القرآن 
-وهو وحي – ال قداسة له فكيف تكون 
القداســـــــــة للشريعة؛ وهـــــــــي في مجملها 
اجتهادات الفقهاء والمفسرين؟، هذا ما 
سيبرر به تيار العلمنة رفضه للشريعة 
اإلسالمية؛ ألّن الشريعة ليست -بحسب 
هذا التيار- دينـــــــــًا وٕانّما هي جملة من 
التأويـــــــــالت واالجتهادات القانونية التي 
صاغها العقل الفقهـــــــــي، بالتحالف مع 
األنظمة السياسية للتحكم في الشعوب، 
وبالتالـــــــــي الديـــــــــن مسألـــــــــة فردية ليس 
للمجتمـــــــــع أو الدولـــــــــة التدخل فيه، فإذا 
قبلنا بالشريعة فمعنى ذلك أّن العالقات 
االجتماعية ال تخرج عن صيغ التحكم 
والضبط التي تفرضهـــــــــا الشريعة، في 
جدليـــــــــة الفرد والجماعـــــــــة والدولة، لكن 
هـــــــــذا التيار يقبـــــــــل بالمنظومة القانونية 
الحديثـــــــــة التي تؤدي الـــــــــدور نفسه في 
إطار هذه الجدلية، ونختم بتعريف مهم 
للشريعة يحتاج إلى إمعان الّنظر، من 
رجل ليس مسلما وٕان كان عربيا، وهو 
الفلسطيني وائل حالق في إجابته عن 
سؤال: ما هـــــــــي الشريعة؟ فشرح رؤيته 
للشريعة، يقول شارحا ومبينا: «الشريعة 
لـــــــــم تكن إذن مجرد نظـــــــــام قضائي أو 
مذهب فقهي تنحصر وظيفته في تنظيم 
العالقات االجتماعية وتسوية النزاعات 
بين الناس، وٕانّما كانت ممارسة خطابية 
ربطت نفسها بنيويـــــــــًا وعضويًا بالعالم 
من حولها بطرق عمودية وأفقيه، بنيوية 
وخطية، اقتصادية واجتماعية، أخالقية 
وقيمية، فكرية وروحية، إبيستيمولوجية 
وثقافيـــــــــة، وعالوة على كـــــــــون الشريعة 
مثلـــــــــت محصلة لكّل هـــــــــذه العالقات، 
فإّنهـــــــــا قـــــــــد مّيزت نفسها عـــــــــن القانون 
الحديث من طريـــــــــق آخر أشد حسما: 
أنها قد نبعت وترعرعت في قلب الّنظام 
االجتماعي الذي أتت لكي تخدمه في 

المقام األول..». 
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