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القاضي الـمــؤرخ والـمفكر:  
طارق البشــــري 
يف ذمــــة اهلل

ماذا يحدث في جزائرنا الحبيبة اليوم؟ فهي تعاني حملة إش���������اعات، وهجمة إذاعات، وموجة تعاليق وانطباعات، واحتقان األفراد والجماعات، فالكل متذمر، 
والكل متنمر، والجميع متخمر، هي –إذن- أعراض احتقان عسير، وغليان مثير، مما قد يؤول إلى انفجار خطير. إن من نكد الدنيا على الجزائر، أن تصاب 

بمجموعة من اآلفات، واألوباء، محنة جائحة الوباء، وآفة ظاهرة الغالء، وندرة المواد والدواء، وانقطاع الماء والكهرباء، وقلة المداخيل وشح السماء.
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مجعية »جزائريـون متضامنـون« 
فـــي حـــديـــث مــــع »البصائر«

ندوة صحفية مـشرتكة مبقر وزارة الصحة
وزير الصحة يثمن جهود الـمجتمع الـمدني يف مواجهة جائحة كوفيد 19

وزيــــر الصحــــة ورئيــس مجعيــــة العلمـــاء وممثلـــو اجلاليـــة فـــي:
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الدكتـور عبــد الــرزاق 
قـســـــوم ينــــزل 

ضيفـــــا علـــى منــتــــدى 
جــــريـــدة  »احلــــوار«
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الويل أُلمَّة يقودها التافهون، 
وُيزى فيها القادرون

 الحقيقة التي ال يختلف فيها اثنان، وال َيْنَتِطُح فيها َعْنزاِن: أن الذين ال يقرأون 
التاريخ محكوم عليهم أن يعيدوه أكثر من مرة، وأن يلدغوا من ذات الجحر مرة 

ومرتين.. بل وألف مرة.
والبيئات التي تس���������تمتع بمقادير كبيرة من الحرية، تنضج فيها الملكات، وتنمو 
فيه���������ا المواهب العظيمة، واألمة التي ال تأخذ ب���������رأي من تثق في صحة رأيهم 
لما لهم من فطنة ورجاحة في العقل، وصدق في الحدس، وس���������داد في الرأي، 
وشّدة في القول، ويحسنون النقد البناء والحوار المثمر والتحليل السليم... تكون 

عاقبتها خسرا.
ونحن نعيش في أحضان أنظمة ُتَغيُِّب أهل الرأي والمشورة وأصحاب الكفاءات 
فهم ما بين تهميش وسجون وال يبالي بهم أحد، وُتَقدُِّم أهل  النفاق والتملُّق والدناءة، 
بينما األمم المتقدمة  تؤسس مراكز للدراسات واألبحاث واالسترتيجيات، وتسمع 
لخبرائها وتنزل عند آرائهم، وتشارك في صنع القرار إن لم تكن هذه المراكز من 

تصنع القرار، وهذه المراكز هي  أحد أهم مقومات تقدم تلك األمم.
ويكف���������ي أن تعرف أنه يوجد ف���������ي الواليات المتحدة األمريكي���������ة ما يقارب ألفي 

)2000( مركز دراسات بحثية في مختلف االختصاصات.
ونحن أمة لها مش���������اغلها ومش���������اكلها وهمومها، ومما يؤسف له أن قادتنا )قادة 
الرأي أو قادة الحكم( مشغولون بمصالحهم ونزواتهم وشهواتهم، فلماذا نستغرب 

الخيبات ونستبعد الفشل.
كان لقيط بن يعمر اإليادي الشاعر الجاهلي يعمل في ديوان كسرى الذي أمره 
بأن يكتب كتابا لقومه يطمئنهم فيه إلى نوايا كس���������رى تجاههم ويخفف من حّدة 

العداء والتوتر بينه وبينهم.  
غير أن لقيطًا عرف حقيقة المؤامرة وخبث كس���������رى فكتب قصيدته المش���������هورة 
إلى قومه، يحذرهم ويس���������تنهضهم، ويعيب عليهم ركونهم إلى الرخاء والرفاهية 

والالمباالة بينما طبول الحرب تدق قربهم وعدّوهم يتحّينهم:
 َأْبِلْغ ِإَياًدا َوَخلِّْل ِفي َسرَاِتُهُم * ِإنِّي َأرَى الرَّْأَي ِإْن َلْم ُأْعَص َقْد َنَصَعا

 
َيا َلْهَف َنْفِسَي َأْن َكاَنْت ُأُموُرُكُم * َشتَّى وَُأْحِكَم َأْمُر النَّاِس َفاْجَتَمَعا 

إاّل أن قبيلة إياد اختلفت على نفس���������ها، ولم تس���������مع نصائح لقيط فغزاهم كسرى 
وأوقع بهم دمارًا. 

وتذكر صفحات التاريخ أن حذام بنت الريان بن خس���������ر بن تميم نبهت وحذرت 
قومها وذلك أن عاطس بن الجالح الحميري صار إلى قوِمها في جموٍع فاقتتلوا، 
ثم َرِجَع الحميري إلى معسكره وهرب قوُمها، فساروا ليلتهم ويومهم إلى الغد، ونزلوا 
الليلة الثانية، فلما أصبح الحميري ورأى جالءهم اتبعهم، فانتبه القطا )طائر( من 
وقع دوابهم، فمرت على قوم حذاِم ِقَطعًا ِقطعًا، والعرب معروفة بالفطنة واستنباط 

األخبار من تصرفات الحيوان، فخرجت حذاِم إلى قومها فقالت: 
أال يا َقوَمنا ارَتِحُلوا وِسيُروا * َفلو ُتِرَك الَقَطا َلياًل َلَناَما.

 فقال زوجها الشاعر لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل:
ِإَذا َقاَلْت َحَذاِم َفَصدُِّقوَها * َفِإنَّ الَقوَل َما َقاَلْت َحَذاِم .

فارتحلوا حتى اعتصموا بالجبل، ويئس منهم أصحاب عاطس فرجعوا... ونجا 
قومها.

وم���������ن األبيات التي حفظناها صغارا بيتا للش���������اعر الجاهلي ُدرَيد بن الّص�َم�ة، 
وكان ش���������اعرا أدرك اإلسالم، وظل عنيدا ولم يسلم، حتى ُقتل يوم ُحَنين وعمره 

مائة، في قصة تدل على شجاعة غريبة وعجيبة: 
أمرتهُم أمري بُمْنـَعرَج اللِّوى * فلم َيستبينوا النصح إاّل ضحى الغِد

وه���������ذا البيت من قصيدة يرثي بها دريد أخ���������اه عبد اهلل، وكان هذا قد غزا  قبائل 
غَطفان، وساق أموالهم، ولما ابتعد قليال طلب من جماعته أن ينزلوا إلى )منَعرَج 
اللوى(، فقال له دريد: ناشدتك اهلل أال تنزل، فإن غطفان ليست غافلة عن أموالها، 

فأبى عبد اهلل، ولم يقبل النصح، فكانت نهاية المعركة مصرع عبد اهلل.
وهذا موقف مؤّثر حزين وقفه علي كرم اهلل وجهه مقرّعا من خذلوه: »يا أش���������باَه 
الّرجال وال رجال! يا َطغاَم األحالم، ويا عقول رّبات الِحجال، واهلل لقد أفس���������دتم 
عل���������ّي رأيي بالِعصيان، ولقد مألتم جوفي غيظ���������ًا، حتى قالت ُقريٌش: ابن أبي 
طالب رجٌل ُشجاع، ولكن ال رأَي له في الحرب، هلل درّهم، ومن ذا يكون أعلم 
بها مّني أو أش���������ّد لها مراس���������ًا ! فواهلل لقد َنَهْضُت فيها وما بلغُت العشرين، ولقد 

نّيفُت اليوَم على الّستين، ولكن ال رأَي لمن ال ُيطاع، يقولها ثالثًا«.
أتفّكر في حال قومي، فأجد أوجه التش���������ابه كثيرة فنحن منغمس���������ون في الكذب 
والله���������و والتدجيل، نردد األغاني ونتمنى األمان���������ي، ونكذب ثم نصدق الكذبة، 

ونتمنى أن يغير الذئب جلده، وما زال منا من يصدق الكاذب. 
وكما قال الجنيد رحمه اهلل: اإلنس���������ان ال ُيعاب بم���������ا في طبعه، إنما ُيعاب إذا 
فعل ما في طبعه... وهؤالء جربناهم مرارا وتكرارا، فوجدنا من طباعهم الكذب 

دامة الفساد. خالف المواعيد واإ واإ
ودور المثقف أن ال يجامل في ش���������أن الوط���������ن وأن ال يختار طريقا حائدا عن 
الحق، وأن ال يكون منفصم الش���������خصية ينتقد ويحل���������ل عندما يكون بعيدا عن 
المسؤولية فإذا توالها تنعم برشاويها ودافع عن باطلها وسكت عن إفكها وكان 

أجبن من أن يتصدى إلصالحها من الداخل.

أ. خلضر لقدي 
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أعلنت لجنة جائزة  مهاتير محمد التي ينظمها منتدى 
كوااللمبور للفكر والحضارة عن نتائج الدورة الثالثة من 

الجائزة.
الجائزة كان موضوعها: الحالة الوبائية العالمية وسؤال 

األخالق من أجل تعاقد وميثاق إنساني جديد.
من  قسيم  إدريس  فوز    عن  العلمي  التحكيم  وأسفر 
المغرب بالمرتبة األولى ضمن الجائزة األساسية، ببحث 
زمن  في  األخالق  أزمة  كوفيد19-:  عنوان:  تحت 

الوباء، مقترب في العالقات الدولية.
الناصر  عبد  موالي  حصلها   فقد  الثانية  المرتبة  أما 
إنتاج  من الجزائر، ببحث تحت عنوان: كورونا، نحو 

خطاب جديد يساهم في بناء أخالق إنسانية كونية.
أما المرتبة الثالثة فقد تم حجبها.

وفازت بالجائزة التشجيعية للباحثات ليندة طرودي من 
الجزائر، عن بحث تحت عنوان: تأثير الوباء العالمي 
COVID-19 على هياكل السلطة القائمة في النظام 

الدولي.
يذكر أن الباحثة ليندة طرودي تكتب مقاالت دورية في 

جريدة البصائر.

وتجدر اإلشارة إلى أن جائزة د. مهاتير محمد لإلبداع 
للفكر  كوااللمبور  منتدى  فعاليات  إحدى  هي  الفكري 
والحضارة السنوية التي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي 
واإلبداع الفكري في القضايا واإلشكاالت المركزية التي 

تهم المجتمع اإلسالمي واإلنساني بشكل عام.
 think( وللتذكير منتدى كوااللمبور منظمة دولية فكرية
والحضارية  الفكرية  اإلشكاليات  بدراسة  تهتم    )tank
والتوصيات  االقتراحات  وتقديم  األمة،  تواجه  التي 

لصناع القرار والرأي في العالم اإلسالمي.

جزائريان يفوزان جبائـــزة مهاتـــري لإلبــــداع الفكري

قام الس���������يد والي والي���������ة قالمة يوم 
مجاملة  بزي���������ارة   ،22/02/2021
وتش���������جيع لمدرس���������ة الفتح القرآنية 
التابعة لجمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين بالمدينة الجديدة )موادنة( 
في إطار خرجته التفقدية بمناس���������بة 

الذكرى الثانية للحراك الشعبي.

والــي قالـمة يــزور مدرسة مجعية العلماء »الفتح«

تش���������رفت وس���������عدت بلقاء التعارف 
المكتب  م���������ع  والتنس���������يق  والتآلف 
الوالئي لجمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين بوالية الطارف من أجل 
التعاون في وضع برنامج مشترك 

لرعاية مناطق الظل.

تغريدة مدير الشؤون الدينية واألوقاف لوالية الطارف 

استمرارا للســــــّنة الحميدة التي ســــــّنتها شعبة جمعية 
العلماء بوالية وهران بوقوفها مع الفقراء والمســــــاكين 
مع بداية كل شهر رمضان، حيث أطلقت الشعبة هذه 
السنة مبادرة قفة رمضان من خالل جمع المساعدات 
ــــــه الفئات ذات الدخــــــل المحدود، وعملية  لصالح هات

الجمع يرافقها إحصاء للفقراء والمحتاجين لالســــــتفادة 
في حدود ما يجود به المحسنون، وتعّول شعبة وهران 
على ما يجود به المحسنون إلرساء قيم التضامن في 
رمضان شــــــهر الجود والكرم والتقرب إلى اهلل بالطاعة 

واإلنفاق في سبيله.

شعبة والية وهران تطلق محلة قفة رمضان

تعل��ن جري��دة البصائر لس��ان 
حال جمعية العلماء املسلمني 
اجلزائري��ني ع��ن الش��روع ف��ي 
توزيع اجلري��دة ومجلتي التبيان 

والش��اب املسلم في األكشاك 
الغ��رب  بوالي��ات  واملكتب��ات 
اجلزائري ابتداء من األحد القادم 
07 م��ارس 2021، وعلي��ه تدعوا 
البصائر السادة القراء واملهتمني 
القريبة  التقرب من األكش��اك 
من مقر س��كناهم وتس��جيل 
األس��بوعية  اش��تراكاتهم 

والشهرية. 

إعـــــالن للقـــراء الكــــــرام
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فلو كان »هما« واحدا ال تقيته
ولكنه »هم« وثان وثالث  

ليت ش���������عري! هل ي���������ع القائمون على 
الش���������أن العام عندنا، أبعاد، ومخاطر، 
هذه األعراض؟ وهل أعدوا ما يناس���������ب 
من التدابي���������ر واإلجراءات للقضاء على 

هذه األمراض؟
إذا كان ذلك كذلك فلماذا هذه المظاهر 
التي تطفو على السطح، ال تبعث على 
الطمأنين���������ة؟ ولماذا بعض الس���������لوكات 
الشعبية، وحتى الحراكية، تدفع إلى بث 

األحقاد والضغينة والعصبية؟
فقد كان الجمي���������ع، يتوقع، أن يكون رد 
الفع���������ل قويا، بنفس ق���������وة الفعل، فتأتي 
القرارات مدروس���������ة، لتبعث اآلمال في 

النفوس الميئوسة.
وكي���������ف نعلل، أن ع���������ودة الحراك، بعد 
أسابيع من التأمل والتفكير، تأتي منذرة 
حداث المزيد من البلبلة  باالس���������تفزاز واإ

والتعكير.
وم���������اذا نق���������ول لمن علق���������وا األمل على 
الحراك، عندما نس���������مع م���������ن داخل هذا 
الحراك، بعض متزعميه، ينادي بضرورة 
تخليص الحراك من اإلسالميين، ألنهم 

سبب كل بالء مبين؟
وكيف نفس���������ر من يكتب في الصحافة 
الناطقة بالفرنس���������ية، من يحذر القائمين 
على السلطة االنتخابية، باتخاذ التدابير 
حتى ال يصعد اإلس���������الميون إلى الحكم 

في ضوء نزاهة االنتخابات؟
كبرت مواقف يتخذونها، وساءت كلمات 
ينطقونها! فهل اإلس���������الم، في الجزائر، 
وباء جاء م���������ع داء الكورون���������ا؟ أم هو 
بالء يعاني منه مواطنونا؟ وفيم التشدق 
–إذن -  بالشعارات الجوفاء المرفوعة؟ 
وأين  المطبوعة؟  المظلوم���������ة  والكلمات 
نحن من ش���������عار التعايش، والتس���������امح 
ومثله مما صم آذاننا؟ ما جدوى التغني 
بالديمقراطية، التي م���������أوا بها أجواءنا 

عالمنا؟ واإ
لطالما، أعلنا، وأس���������ررنا، بأن اإلسالم 
في الجزائر، هو إسمنت البناء، وصمام 
اإلخ���������اء، وعنوان الع���������زة واإلباء؛ وكل 
من يحاول إنكار ه���������ذه الحقيقة، يعاني 

–قطعا - من الجهل والغباء.
إنه���������ا بديهية عقلية، ورِثناه���������ا كابرا عن 
كاب���������ر، وورَّثها اآلب���������اء لأصاغر، ألن 
اإلسالم هو دين األغلبية الساحقة في هذا 
الوطن، فمن أراد التشييد واإلعالء بدونه، 
لن يصل إال إلى زرع الفتن والمحن، مما 

يعرِّض إلى المخاطر مستقبل الوطن.
كما أن القيادة الحاكمة في هذا الوطن، 
تن���������أى بقراراته���������ا، وتدابيرها،  عليها أن 
جراءاتها عن المواقف غير المدروسة. واإ

ومن البديهي���������ات، أن تضع األولويات 
في إسناد المس���������ؤوليات، للمعايير قبل 
األشخاص، فتنأى عن الذاتية واألهواء، 
إل���������ى اعتب���������ار عامل الكفاءة، وحس���������ن 

المواطنة، وفعالية األداء.
فلم نعد نع���������رف المعايير التي بموجبها 
عفاء هذا أوهذه،  يتم تعيين هذا أوهذه، واإ
ف���������ي حين أن البل���������د –والحمد هلل- يعج 
وحملة  الق���������درات،  وذوي  بالكف���������اءات، 

الشهادات، والطاهرين والطاهرات.
نريد قرارات، تعلو عن الجهوية، والعصبية 
والنع���������رات اإليديولوجية، ونتعامل –بدل 
ذل���������ك - م���������ع كل من يق���������دم المزيد من 

العطاء، لمسيرة البناء والتنمية.
نحن، ال نس���������أل عن المواطن الصالح، 
المتحلي بالقدرة، والنزاهة، واإلخالص، 
إلى أية جهة ينتمي، وبأية قناعة يحتمي، 
فالوطن ملك للجميع، ويجب أن يتعاون 

المخلصون جميعا على بنائه.
إن الفاصل المشترك األعظم، الذي ينبغي 
أن يكون معيارنا، في أسناد المسؤوليات 
هو ال���������والء لغير الوطن، سياس���������يا، أو 
ثقافيا، أو اقتصاديا، فالعمالة، والخيانة، 
والتبعية هي النوافذ التي جاءتنا، وتأتينا 
منها كل الس���������موم ومن هنا فإن المعيار 
المقصي هو معيار االنتماء لغير هويتنا، 

ووطنيتنا، وانيتنا.
لذلك نعتقد، بأن هذه الثوابت التي يتفق 
عليه���������ا كل الطيبين المخلصين للوطن، 
هي أفضل األسس التي يجب أن يلتف 
حولها النظام الحاكم والمعارضة، فهي 
أس���������س، إن نحن تبنيناها، س���������تعصمنا 
من الزلزال والزلل، وستجنبنا كل أنواع 

الخلل.

نحن مقبلون، على استحقاقات مختلفة، 
ويج���������ب أن نقول، وداعا للممارس���������ات 
الوسخة السابقة، التي كانت تحتكم إلى 
لى الوالء، بدل  األم���������وال بدل الرجال، واإ

الوطنية واإلباء.
ففي هذا المنحى نريد للحراك الش���������عبي 
المبارك أن يتدارك، فينفث خبثه، ويقصي 
جثثه فيعيد ربط الصلة باألصول، التي 
من مبادئها التغيي���������ر العميق، والتجديد 

الدقيق واإلصالح األنيق.
هذه نفت���������ات مص���������دور، مصاب بحب 
الوط���������ن البئي���������س المقه���������ور، نريد من 
خاللها، أن نرفع َعَلم التنبيه والتحذير، 
فواجبنا الثقاف���������ي، ومنهجنا اإلصالحي 
ووعين���������ا األخالقي، كل ذلك يحتم علينا 
أن نحذر من هذا االحتقان الذي يش���������يد 

بمعظم المواطنين، وال سيما الشبان.
كما ننص���������ح بضرورة التصدي للغليان، 
الس���������ائد في كل ميدان، ال بالعنف، وال 
بالقمع، ولكن بالتربية والتكوين، وبالعدل 

والتمكين.
يجب أن نحس���������ن اإلصغاء للناصحين 
المخلصين حتى ولو كانوا من المخالفين، 
فالحكمة ضالة المؤمن أنَّى وجدها، فهو 

أحق بها.
وقديما قال شاعر عربي:

ِعداَي لهم فضل علي ومّنٌة
فال ابعد الرحمن عني األَعاديا  

هُم كشفوا عن زلتي فاجتنبتها
وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا  

إنن���������ا لن نقضي على االحتقان إذن، وال 
على الغليان، ولن نطفئ لهيب البركان، 
إال بتقدي���������م المثل والقدوة، من القمة إلى 
القاعدة، وذلك بإزالة كل أسباب التوتر، 
ونزع العوامل التي تؤدي إلى التجمهر، 
واالس���������تجابة إلى متطلب���������ات االزدهار 
التأخر  والتقدم، للقضاء عل���������ى دواعي 

والتقهقر.
تلك ه���������ي وصية الش���������هداء، وتلك هي 
رسالة العلماء، وذلك هو الوفاء لما ُبذل 
من العرق والدم���������اء، إذا أردنا حقا، أن 
نش���������يد جزائر التغيير، جزائر التجديد، 

جزائر االستقالل والسيادة، والنماء.

 أ.د. عبد الرزاق قسوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

ماذا حيدث يف جزائرنا 
احلبيبة اليوم؟ فهي تعاني 

محلة إشاعات، وهجمة 
إذاعات، وموجة تعاليق 

وانطباعات، واحتقان األفراد 
واجلماعات، فالكل متذمر، 

والكل متنمر، واجلميع 
متخمر، هي –إذن- أعراض 

احتقان عسري، وغليان مثري، 
مما قد يؤول إىل انفجار 

خطري.
إن من نكد الدنيا على 

اجلزائر، أن تصاب مبجموعة 
من اآلفات، واألوباء، حمنة 
جائحة الوباء، وآفة ظاهرة 

الغالء، وندرة املواد والدواء، 
وانقطاع املاء والكهرباء، وقلة 

املداخيل وشح السماء.

ودعت المغير، بكل أطيافها، يوم االثنين 10 
فيفري   22 ل�  الموافق  هجري   1442 رجب 
التعليم  أساطين  وأحد  أئمتها،  عميد  2021م 
القرآني فيها، الطالب احمد بن محمد صحراوي 

المعروف باسم "سي امحيدة".
في  العنقود  آخر  هو  امحيدة"  سي   و"الطالب  
بمدرسة  التحقوا  الذين  المغير  أبناء  سلسلة 
تهذيب البنين والبنات، التي كان يشرف عليها 
عام  وذلك  التبسي،  العربي  الشهيد  الشيخ 

1942م.
من  تبسة،  إلى  صحبه  الذي  الوفد  وتكون 
الذي  المجاهد  العالم  ثابت،  األزهري  الشيخ 
ودعته المغير منذ أيام، والذي هو آخر تالميذة 
اإلمام عبد الحميد بن باديس، كما ضمن الوفد 
الشيخ إبراهيم بوحنيك الزيتوني معلم األجيال، 
واألستاذ محمد الحسن الصايم، األديب األريب، 

صاحب برنامج همسات إذاعية، ومعهم المجاهد 
المصلح رائد اإلصالح  ابن  الوهاب خليل  عبد 

بالمغير الشيخ علي خليل.
الوباء  وانتشار  العالمية،  الحرب  إعالن  بعد 
غالق المدرسة، واعتقال الشيخ العربي  بتبسة، واإ
التبسي عاد الوفد إلى المغير، في حالة صحية 

–يرثى لها بسبب الوباء.
القرآن بزاوية  لتعليم  نفسه  "الطالب حميدة"  نذر 
يديه  على  حفظ  حيث  الصايم  امبارك  سيدي 
أجيال، ومنهم كاتب هذه السطور، كما انتصب 
لإلمامة بالمسجد العتيق بالمغير طيلة حياته إلى 
وافاه األجل  بيته حتى  فلزم  المرض،  أقعده  أن 

المحتوم، عن عمر يقارب المئة سنة.
الصبر  وتالميذه  ذويه  وألهم  الفقيد،  اهلل  رحم 

نا إليه راجعون نا هلل واإ عليه، واإ
عبد الرزاق قسوم
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قضية الصحفي المغتال  جمال عادت 
خاشقجي للتداول اإلعالمي بعد 
مرور أكثر من س������نتين على اغتياله البشع 
في 2 أكتوبر 2018 بالقنصلية الس������عودية 
في اس������طنبول بتركيا، وبعد مرور شهر من 
للواليات  الرئيس السادس واألربعين  تنصيب 
المتح������دة األمريكية جوزي������ف بايدن وخروج 
الرئي������س المهزوم دونالد ترام������ب من البيت 
األبيض والذي ش������كلت  فت������رة حكمه  حقبة 
كارثية  في تاريخ الديمقراطية االمريكية  بعد 
تعمده خلخلة  المبادئ المس������تقرة للسياسة 

األمريكية  ومساندة األنظمة المستبدة.
يرى العديد من المتابعين أن رفع الس���������رية عن 
تقري���������ر المخابرات األمريكية الذي حجبته إدارة 
ترامب ح���������ول اغتيال الصحف���������ي  والمعارض 
صداره لوسائل اإلعالم،  السعودي خاشقجي واإ
يعكس االختالف في المواقف تجاه السعودية 
وقضايا حقوق اإلنسان بين ترامب وبايدن، رغم 
أن المنشور من التقرير هو عبارة عن ملخص 
غير س���������ري لنتائج المعلومات االس���������تخباراتية 
حول قضية خاشقجي، فقد تأخر نشر التقرير 
ليومي���������ن ألن اإلدارة األمريكي���������ة لم تكن راغبة 
في نش���������ره  قبل حدوث االتصال الهاتفي بين 
الرئيس األمريكي والعاهل السعودي سلمان بن 
عبد العزيز، وكان الرئيس بايدن قد صرح انه 
اطلع على محتوى التقرير  واعرب عن حرصه 
على الحف���������اظ على العالقات بي���������ن الواليات 
المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية. 
ومن جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
األمريكي���������ة، نيد برايس أن التقرير لن ينش���������ر 
بش���������كل كامل، وليس م���������ن الغريب أن تراعي 
اإلدارة األمريكية بعض االعتبارات السياس���������ية 
واألمنية  في عالقتها بالس���������عودية، ألن حكام 
الواليات المتحدة  اتبعوا  منذ ثالثينيات القرن 
الماضي سياسة »النفط مقابل األمن«، وحتى 
بعد  أن أصبحت أمريكا أكبر منتج للنفط في 
العالم ظل الرئيس دونالد ترامب يمارس سياسة 
»ال���������دوالر مقابل األمن« مع حكام الس���������عودية  

مما جعل النظام الس���������عودي من أكثر األنظمة  
العربية التي اشترت غطاء الحماية األمريكية 

مقابل مليارات الدوالرات.
غي���������ر أن  تقرير المخابرات الوطنية األمريكية  
كش���������ف  تورط ولي العهد السعودي محمد بن 
سلمان في  تكليف فريق االغتيال السعودي بقتل 
خاشقجي وصادق على تقطيع جثته  بقنصلية 
الس���������عودية في اسطنبول، وسبق لألمير محمد 
بن سلمان أن نفى التورط المباشر في الجريمة، 
لكنه أعرب عن مسؤوليته عن الحادث باعتباره 
الحاكم الفعلي للبالد، كما  أكد وزير الخارجية 
األمريكي الس���������ابق مايك بمبيو أنه ليس هناك 
أي عنصر يربط ولي العهد الس���������عودي بمقتل 
جمال خاش���������قجي غير أن صحيف���������ة نيويورك 
تايمز كانت قد كش���������فت في نوفمبر2018 أن 
تقري���������ر المخابرات األمريكية يحتوي على تقييم 
بدرجة »متوس���������طة إلى عالية من الثقة« حول 
مسؤولية ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية، 
عن جريمة مقتل خاش���������قجي، وقبل نشر تقرير 
المخابرات األمريكية قالت ش���������بكة سي أن أن، 
إن »الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما 
فرقة االغتيال كانتا مملوكتين لشركة كان ولي 
العهد الس���������عودي محمد بن سلمان قد استحوذ 

عليها قبل أقل من عام«.
ولقد  ظ���������ل الرئيس األمريك���������ي دونالد ترامب 
الذي تحول إلى مقاول تجاري وصهره اليهودي 
جاريد كوش���������نر عراب صفقة القرن الصهيونية  
ال���������ذي قال صراحة: »نح���������ن نحمي دوال غنية 
كالس���������عودية وعليها أن تدفع  الثمن« يفرضان 
حمايتهما على ولي العهد السعودي ويرفضان 

أي مسعى إلدانته في مقتل خاشقجي.
لكن مرحلة إعادة تعديل العالقات بين الواليات 
المتحدة األمريكية  والمملكة  العربية السعودية 
التي بدأت مالمحها في الظهور في عهد جو 
بايدن الذي رفض االتصال برجل الس���������عودية 
القوي ولي العهد  محمد بن س���������لمان لن تصل 

إلى مرحلة القطيعة.
وللتذكي���������ر فقد تم اغتيال الصحفي الس���������عودي 
الكبير جمال خاش���������قجي -رحمه اهلل-  يوم 2 
أكتوبر 2018 داخ���������ل مبنى قنصلية المملكة 
العربية السعودية في اسطنبول، وتم االعتماد 
في تنفي���������ذ هذه  الجريمة البش���������عة على فريق 
قتل محترف ضم صالح محمد علي الطبيقي: 
طبيب التش���������ريح، الذي قام -حسب المحققين 
األتراك -بمس���������اعدة عناصر من االستخبارات 
الس���������عودية بتقطيع الجث���������ة وتذويبها، ثم دعم 

خفاء  بإرس���������ال وفد لطمس معال���������م الجريمة واإ
األدلة بالقنصلي���������ة ومنزل القنصل، يتكون من 
أحم���������د عبد العزيز الجنوبي الخبير الكيميائي، 
وخالد يحيى الزهراني وخبير علم السموم، كما 
كان من بين ال� 15 ش���������خصًا المش���������تبه فيهم 
بتنفيذ جريمة االغتيال، شبيه بالمغدور جمال 
خاشقجي، يدعى مصطفى محمد المدني ارتدى 
ثياب خاشقجي وخرج من باب القنصلية الخلفي 
قناع  يوم 2 أكتوبر 2018 من أجل التمويه، واإ
الناس بأنه خاش���������قجي خرج فعاًل من القنصلية 
بعد إتمام تعامله اإلداري في القنصلية . وظلت 
الس���������عودية تنفي وجود خاشقجي  الس���������لطات 
داخل قنصليتها باسطنبول، وتنفي مسؤوليتها 
عن حادثة قتله، وبع���������د ثالثة أيام من اختفاء 
الصحفي صاحب الشهرة العالمية، أعلن ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان في حوار له 
م���������ع وكالة بلومبيرغ األمريكية: »المملكة ليس 
لديها ما تخفيه بشأن قضية خاشقجي«. وفي 
12 أكتوبر 2018 قال وزير الداخلية السعودية 
عبد العزيز بن س���������عود: »أن ما يتداول بوجود 

أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب«.
ولكن بعد تزايد ضغوط وس���������ائل اإلعالم وعدد 
م���������ن أعضاء الكونغ���������رس عل���������ى إدارة دونالد 
ترامب  لتس���������ليط الضوء على قضية خاشقجي 
أعطى الرئي���������س االمريكي لحكام الس���������عودية 
فترة زمني���������ة لصياغة رواية تعترف فيها بمقتل 
جم���������ال خاش���������قجي، وبالفعل أص���������در النائب 
العام الس���������عودي في فجر السبت 20 أكتوبر 
2018 أي بعد 18 يوم���������ا من اغتيال جمال 
خاش���������قجي بيانا قال فيه: »أظهرت التحقيقات 

األولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع 
اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاش���������قجي أن 
المناقش���������ات التي تمت بينه وبين األشخاص 
الذي���������ن قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة 
في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك 
باأليدي مع المواطن جمال خاشقجي مما أدى 

إلى وفاته – رحمه اهلل –.
وبعد خمسة أيام من صدور بيان النائب العام 
السعودي عن س���������بب »وفاة« جمال خاشقجي 
خالل ش���������جار، أعلن مكتب النائب العام يوم 
الخمي���������س 25 أكتوب���������ر 2018 أن المش���������تبه 
بهم في قتل خاش���������قجي أقدم���������وا على فعلتهم 
بنية مسبقة. وس���������جلت القضية ضد ما سمي 
بالعناص���������ر المارقة التي تصرف���������ت من تلقاء 
نفس���������ها وأقدمت على اغتيال الصحفي جمال 
خاش���������قجي دون علم المس���������ؤولين السعوديين، 
وفي ديسمبر2018، أصدرت محكمة سعودية 
حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص )لم تسمهم( من 
بين 11 متهما، كم���������ا عاقبت 3 مدانين منهم 
بأحكام س���������جن متفاوتة تبل���������غ في مجملها 24 
عاما، وتبرئة 3 آخرين لع���������دم ثبوت إدانتهم، 
وهي األحكام التي اعتبرتها كاالمار في وقت 

سابق “مثيرة للسخرية”. 
وفي شهر س���������بتمبر 2020أصدرت المحكمة 
الجزائية بالري���������اض أحكاما نهائية بحق ثمانية 
أش���������خاص مدانين، حيث قضت بالسجن 20 
عاما على خمسه من المدانين لكل فرد منهم، 
وثالثة من المدانين بأحكام تقضي بالس���������جن 
لعشر سنوات لواحد منهم وسبع سنوات الثنين 
منه���������م كما أق���������رت أيضا في حكمه���������ا النهائي 
تبرئة أحمد عسيري )نائب رئيس االستخبارات 
السابق( وسعود القحطاني )المستشار السابق 
لول���������ي العهد محم���������د بن س���������لمان(، والقنصل 
السعودي السابق بسفارة الرياض في إسطنبول 
محمد العتيب���������ي، رغم أنهم أبرز المس���������ؤولين 
الكب���������ار المتهمين في القضي���������ة. وأكد التقرير 
األمريك���������ي أن م���������ا ال يقل عن  21 س���������عوديا 
متورطين بش���������كل مباشر نيابة عن  ولي العهد 
الس���������عودي في جريمة اغتيال جمال خاشقجي 
الذي كانت وصيته لعائلته هي أن يدفن بمقبرة 
البقي���������ع التي تضم رفاة العدي���������د من الصحابة 
الكرام رضوان اهلل عليهم، ولكن حقد المجرمين 
على رجل المب���������ادئ المدافع عن  قيم الحرية 
والكرامة اإلنس���������انية لم يقف عند قتله وتقطيعه 
جثت���������ه  ولكنهم  أذابوا جثته التي لم يتم العثور 

عليها. 

تقرير املخابرات األمريكية حيمل حممد بن سلمان مسؤولية اغتيال خاشقجي

أ. عبد احلميد عبدوس

الثانوية مش������كورة بتكريم التالميذ قامت 
المتفوقين وذلك بتنظيم نزهة إلى 
مدينة ش������اطئية في يوم ربيعي مناسب لمثل 
هذه الرحل������ة، حظي المتنزهون بعناية كبيرة، 
فقد أحس������ن المنظمون إطعامهم وس������قيهم 

وتوفير أسباب الراحة لهم طوال اليوم. 
تضمنت النزهة زيارة متحف وعدد من اآلثار 
والم���������رور بش���������اطئ البحر، والالف���������ت للنظر 
أمران اثن���������ان: األول هو عدم انتباه المنظمين 
والمؤطرين ألمر الصالة، فمّر اليوم من غير 
التف���������ات أحد للوض���������وء وال ألي من الصلوات 
الخمس وكأن هذا شيء ال وزن له، وهذا أمر 
مؤس���������ف، وهكذا تمتّد العلماني���������ة الالدينية في 
حياتنا، ألن الصالة في رؤيتها الدنيوية البحتة 
أم���������ر ثانوي ثم هو قضية ش���������خصية ال دخل 
ألحد فيها، بينما ال يحرص االسالم على أي 
عب���������ادة حرصه على الص���������الة كما يعرف كل 

مسلم،  واالستهانة بالصالة رسالة غير لفظية 
واضحة المعنى خطي���������رة األبعاد تنّم عن رقة 
الدين وكأن هذه الش���������عيرة خاصة بكبار السّن 
أما المراهقون والشباب فإنهم غير معنّيين بها، 
ثم كأن ال عالقة للمدرسة بها، فهذه المؤسسة 
تعلم القراءة والكتابة والحس���������اب وال ش���������أن لها 
بإيم���������ان من آمن وال كفر م���������ن كفر، هذا هو 
منطق العلمانية تس���������لل إلينا في ظل التغريب 
الحثي���������ث الذي يمتّد أفقي���������ا وعموديا في حياتنا 
وي���������كاد يبلغ األعماق... ومعلوم ان من ضيع 

الصالة فهو لغيرها أضيع. 
إن ولّي التلميذ الس���������اهر على شخصية أبنائه 
وبناته ينتظر من المدرسة مهمة أكبر من محو 
األمية، ينتظر منها أداء واجب التربية الدينية 
والمدنية إلى جانب تلقين العلوم والمعارف، إذ 
ذا كانت  ما قيمة علم بال دي���������ن وال أخالق؟ واإ
المناهج الجديدة تهيل التراب شيئا فشيئا على 
التربية اإلس���������المية والخلقية فنحن ننتظر من 
األس���������رة التربوية أن تتجاوزها وتتمسك بمعاني 
تصحي���������ح الفكر وصقل العق���������ل وترقية الروح 
وتقوية الخلق وتسديد االتجاه في الحياة، خالفًا 
لما ترّوج���������ه العلمانية الطاغية المتحكمة التي 

تس���������ّبح بحمد العلم وهي تشيع الجهل، وتزعم 
أنها رائدة الرق���������ي والتقدم وهي منقطعة الصلة 
بالشعائر الدينية والفرائض اإلسالمية والمعاني 

الحقيقية للرقي والتقدم. 
كان ينبغ���������ي على منظم���������ي الرحلة أن يهتموا 
بالق���������دوة اهتمامهم بالتغذية والس���������ياحة وأكثر 
لتكون الرحلة في المستوى المطلوب، أم أنهم 
هم أيضا غي���������ر معنّيين بالصالة أصال ؟ وما 
أصدق الش���������يخ البش���������ير اإلبراهيمي في قوله: 
»نصبر على س���������وء التغذي���������ة وال نصبر على 

سوء التربية«. 
هذا عن الصالة أما األمر الثاني فهو برنامج 
الرحلة الذي ش���������مل زي���������ارة كاتدرائية القديس 
أوجس���������تين حيث »َنِع���������َم« المتنزه���������ون بلقاء 
الراهبات والمتعبدين )متعبدون تشبه مالمحهم 
الجزائريين والعرب!!!( وتعرفوا على شخصية 
أوجستين »العظيمة«، فهو – كما تزعم الدعاية 
النصرانية والعلماني���������ة - »جزائري أمازيغي« 
أصيل!!!مع العل���������م أن هذا اّدعاء كاذب ألن 
الرجل كان عبدا من عبيد االحتالل الروماني، 
انحاز فلس���������فيا للعدّو ضد ش���������عبه المستعَمر، 
لكن وج���������ه الغرابة في األم���������ر أن التالميذ لم 

يحظوا بزيارة أي مسجد رغم أن المدينة تزخر 
بالجوام���������ع التاريخية واألثري���������ة المصنفة، هل 
هذا هو االنفتاح ال���������ذي يتكلمون عنه ؟ يعني 
اإلقبال على ما هو مسيحي والتغافل عّما هو 
إسالمي؟ هكذا يحاربون »التعصب الديني«؟ 
بإدارة الظهر لإلسالم أصال ؟ ال تنسوا ماحدث 
من قبل في »حفل« وهران العظيم الذي ظهر 
فيه تعظيم شعائر النصرانية، مما يؤكد صدق 
ما كتبُته، ثم ه���������ذا التقليد الجديد في اإلحتفال 
بما يسمى يناير الذي أقصى كل ما له عالقة 
باإلس���������الم والعربية واتخذ المظاهر الرومانية 

وغيرها. 
أعل���������م أن كل م���������ا حدث في الرحل���������ة لم يكن 
مقصودا من طرف المنظمين والمؤطرين لكنه 
الج���������ّو الثقافي العام الذي يس���������ّوق »العلمنة« 

ويسكن الالشعور فيؤثر في السلوك.
إننا كمسلمين ننطلق من الصالة ومن المسجد 
ف���������ي حياتنا كلها وفي جميع أنش���������طتنا ومهما 
كان���������ت أعمارنا، وبعد ذلك نطلب العلم وننفتح 
على الثقافات واألفكار ونقّدر الحديقة والمتحف 
وش���������اطئ البحر... هذه هي التسلية وهذه هي 

التربية.

نزهـــــــة... وشــــجــــــون
عبد العزيز كحيل
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الكتاب حياة: 
من أجمل العناوين وأحاله���������ا وأعمقها وأروعها التي 
ستكون ش���������عارا لصالون الكتاب القادم قريبا في شهر 
م���������ارس، فيتناغم الربي���������ع مع طاقات أزه���������ار الكتب 
والمجل���������دات، فيغ���������دو الكتاب ربيعا للقل���������وب والعقول 

واألرواح.
وحق للكتاب أن يكون كذلك..حياة ورواء.. وبلس���������ما 

وشفاء.
وحدائق ذات بهجة وجماليات فياضة دفاقة.

الكتاب حياة:
لكأن من ال يقرأ فهو م���������ن جملة األموات وكاألعمى 

الذي ال يبصر الطريق فهو متخبط تائه مضطرب.
ولق���������د تدفق ابن القيم ف���������ي منزلة الحي���������اة في منازل 
الس���������ائرين في مدارجه الماتعة وذكر مراتبها العش���������ر 
الس���������امقة.. منها مرتبة العلم والقراءة والبحث ومكابدة 

الكتاب..
قال: والحياة مراتب:

منه���������ا: حياة العلم من موت الجهل، فإّن الجهل موت 
ألصحاب���������ه كما قيل: وفي الجه���������ل قبل الموت موت 
ألهله، وأجس���������امهم قبل القبور قب���������ور، وأرواحهم في 

وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور.
ن كان حي البدن..  فإن الجاهل ميت القلب والروح واإ

فجسده قبر يمشي على وجه األرض:
}َأَوَمن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنورًا َيْمِشي ِبِه ِفي 

ْنَها{. ُلَماِت َلْيَس ِبَخارٍِج مِّ َثُلُه ِفي الظُّ النَّاِس َكَمن مَّ
لهذا كان الشغف بالكتاب قمة اللذائذ الصافية ومتعة 
الحياة الحقيقية.. وقد كنا قديما حينما نجد كتابا جديدا 
فكأنما وقعنا على كنز فريد فال يهدأ لنا بال وال يقّر لنا 

قرار حتى نشتريه أو نستعيره ونطالعه بلهفة وحب.
وقد كنت ف���������ي صفاء االبتداء أجلس في مكان هادئ 
أطالع بعمق وذوبان إلى درج���������ة الفناء بحيث أغيب 
ع���������ن العالم من حولي.. مبتهجا مقبال س���������عيدا.. فإذا 

تعبت استرحت بالكتب الصغيرة ..ههه..
وهلل الحمد والمنة فال يزال الشغف بالكتاب عظيما قويا 
راس���������خا عميقا.. فقد ظهر جيل مثقف ذكي واع مقبل 
على المطالعة بشكل كبير والدليل ذلك اإلقبال الشديد 
على معارض الكتاب المتتالية.. وقد نش���������رت منشورا 
فيس���������بوكيا وس���������ألت فيه ما هو آخر كتاب طالعته؟.. 
فكانت اإلجابة مدهشة.. عناوين كثيرة جديدة طالعها 
الش���������باب تدل على حبهم وهمتهم وحرصهم وشغفهم 
وتدل على أن نبض الحياة ما يزال متدفقا وأن األمل 

القادم باسم مشرق.

الكتاب حياة...
مداني حدييب

يبدو هذا السؤال »إشكاليا« ومثيرا قد 
لبعض الّلبس،...فضال عن انقداح 
الفك������رة التي يمكن أن تتبادر إلى األذهان  
عن مقاصد طرح ه������ذا الموضوع في هذا 

الوقت  بالضبط؟.
 والحقيقة أنني أهدف إلى أمر بسيط مازلُت 
ألّح عليه منذ وقت غير قصير، وهو بيان 
حقيقة العالقة بين جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وبين المجتمع الجزائري، وأخص 
المخصوص م���������ن ذلك بيان م���������ا يحتاجه 
المجتمع من الجمعية ..ثم بيان ما تحتاجه 

الجمعية من المجتمع.
ومن ش���������أن بيان ذلك إبراز حقيقة وطبيعة 
العالقة، وبيان أط���������راف المعادلة الظاهرة 
والمس���������تترة، وذلك يعين عل���������ى بناء عالقة 
قوية متبص���������رة محكومة بالقواعد والمعايير 

الالزمة. 
فحتى ال تبقى األمور »غامضة«، ومجرد 
أدبيات وكالم ، يجب السعيُ  إلى التدقيق 
في إظه���������ار حقوق وواجب���������ات كل طرف، 
وبن���������اء على ذلك يمكن التأس���������يس  لعالقة 
تكامل وتع���������اون وتعاضد يؤّدي كل طرف 

فيها ما يجب عليه.
وتجب اإلش���������ارة هنا إلى أن هذا الموضوع 
بالذات )عالقة الجمعية بالمجتمع � وعالقة 
المجتم���������ع بالجمعية( مّما ُط���������رح كثيرا في 
كتابات وخطب وحديث المؤسس���������ين األّول 
من اب���������ن باديس إل���������ى اإلبراهيم���������ي، إلى 
العقبي، إلى التبس���������ي وس���������واهم من أعالم 
الجمعية ورجالها، وكثيرا ما وردت عبارات 
»نطالب األمة بالوقوف إلى جانب الحق«، 
أو »نطالب األمة باالنتصار لدينها ولغتها« 
ال���������خ .. وهو ما جعل العالقة واضحة بّينة 
بين الطرفين، ال يجد فيها كل طرف العذر 
للتخلف والتأخر عن أداء الواجب المطلوب 

في الوقت الالزم.
وأنظر إلى ما يقوله اإلبراهيمي ها هنا عند 

تأسيس جمعية العلماء:
»فأعلنا تأس���������يس الجمعية في ش���������هر مايو 
س���������نة 1931م، بعد أن أحضرنا لها قانوًنا 
أساس���������ًيا مختصرًا ِمن َوضع���������ي )أي من 
وض���������ع اإلبراهيم���������ي(، أدرته عل���������ى قواعَد 

ِمن الِعلِم والدِّيِن ال ُتِثيُر َش���������كًّا وال ُتِخيُف. 
وكانت الحكومة الفرنس���������ية في ذلك الوقت 
تستِهيُن بأعَماِل الَعالِم المسِلِم، وَتعَتِقُد أننا 
ال نضطلع باألعمال العظيمة. فخيَّبنا ظنَّها 
-والحم���������ُد هلل. دعونا فقه���������اَء الوطن ُكلهم، 
هَناها إليهم َصاِدرًَة  وكانت الدع���������وة التي وجَّ
ِة كلها، ليس فيها اسمي وال اسم  باس���������م اأُلمِّ

ابن باديس«.
وبمثل هذا الوضوح كان خطاب المؤسسين 
إلى  المجتمع ودعوته  يتالحق الستنهاض 
الحياة الحقيقية بعد أن غلبت عليه مظاهر 
التخلف واإّلش���������راك والدخن واألسقام التي 

رانت على العقول والقلوب.
ولنسأل اآلن ماذا يريد المجتمع على وجه 

التقريب من الجمعية؟ والجواب المتاح: 
إن المجتمع يريد من الجمعية بعض هذا:

• تربية أبنائه وبناته وتعليمهم أحسن تعليم 
وأفضله، ومحو أمية من تخلف في رفع هذه 
األمية األولية عنه، من الرجال والنس���������اء. 
)القراءة والكتابة(. والجمعية تقوم بذلك مع 
تعضيد دور الدولة بشكل رائع ومفيد. وهذا 
هو الملحوظ الملموس ف���������ي الواقع، ولكن 
القائم ال يكفي وال يلّبي الحاجة كلها فال بد 
من عمل أكبر وأوس���������ع. وهذا من األهداف 

المرغوبة.
• رف���������ع األمي���������ات األخ���������رى:  الديني���������ة، 
والحضارية، والفكرية، فما زال في المجتمع 
من يجهل أصول الدين ومبادئه وقوانينه،وما 
يزال في المجتمع م���������ن ال يفّرق بين الدين 
الصحيح والتدين المغشوش، وهناك أيضا 
من يصّدق الشبهات واالتهامات العلمانية 
للدين واالش���������تغال على حصره في المسجد 

والقلب )اإليمان في القلب(.
• تعزي���������ز خط التوحي���������د واإليمان ومحاربة 
مظاهر الش���������رك والعدوان على الدين كما 
فعل���������ت الجمعية من قبلُ . والمجتمع يزخر 
- لألسف- بمظاهر االنحراف، وتكثر فيه 
الشعوذات واألس���������حار واالنحرافات العقدية 
والت���������ي تقتل ف���������ي قلوب أبنائ���������ه وبناته كل 
»سمّو« وسالمة عقيدة وارتقاء إلى مستوى 
اإلسالم الذي هو استسالم كامل هلل تعالى 

فيم���������ا أم���������ر ب���������ه وفيم���������ا نه���������ى عن���������ه.
• توجي���������ه أبناء المجتم���������ع التوجيه الصالح 
المفيد لإلنسان ولألسرة وللجماعة عموما؛

•المشاركة في حّل المشكالت التي يواجهها 
المجتمع في مختل���������ف الحقول والمجاالت 
بالفكرة، والعمل، والعون والمساعدة والدعم 

واإلغاثة.
كل ذلك وغي���������ره من ح���������ق المجتمع على 

الجمعي���������ة، ويجب عل���������ى الجمعية أن تقوم 
ب���������ه، وبغيره م���������ن المطال���������ب والواجبات. 
والحم���������د هلل فإن الجمعية - دون افتئات وال 
مزايدة - تقوم بالكثير من ذلك، وتنجح فيه 
،مع اإلقرار بصعوب���������ة المهّمات، وتعددها 
والحاج���������ة كبيرة ف���������ي ذلك، إل���������ى التعاون 
والتكات���������ف والتعاضد م���������ع كل أهل الخير 
والفضل، وهذا ما يس���������تدعي الشق الثاني 
من السؤال: ماذا تريد الجمعية من المجتمع 
� أو األمة بتعبي���������ر اإلبراهيمي؟ والجواب: 
إن الجمعية تري���������د من األمة اإلقبال عليها 
وعلى مش���������اريعها ومقترحاته���������ا )وهي قوة 
اقتراح  فك���������ري وثقافي وديني وعلمي، في  

األساس(..تريد الجمعية من األمة:
• اس���������تبصار األخطار التي تهدد المجتمع 
دراك مآالته���������ا الخطيرة ف���������ي حال بقائها   واإ
وانتشارها )الشرك، الظلم، الفساد، الرشوة، 
االنحرافات االجتماعية والدينية والعاطفية، 
البع���������د ع���������ن الدين الخ( هذا االس���������تبصار 
س���������يعين على انخراط المجتم���������ع في دعم 
الجمعي���������ة ومس���������اعدتها وتس���������هيل مهاّمها 
وتحقيق أهدافها، والنجاة بنفسه من المهالك 

التي تترصده وتترّبص به.
•تري���������د الجمعية الوعي الحقيقي فيما يتعلق 

بمكانة الدين ،الذي نتجاهله  في حياتنا 
م���������ع ما يقود إليه ذل���������ك   تعميق »غربتنا« 
وضياعنا، وبعدنا عن سواء السبيل، وبقائنا 
في الذيل ال  ننجز تقدما وال رفاها وازدهار، 
وال انطالقة وال إقالع���������ا حضاريا، مع  أن 
اإلسالم جاء لكل ذلك. فاالنطالق الحقيقي 
ف���������ي النهضة المنش���������ودة يتحق���������ق بمعرفة 
مركزية الدين ودوره األس���������اس والرئيس في 
النه���������وض بالمجتمع. وعل���������ى المجتمع أن 
يفهم ذلك ب���������كل طريق، ومن الواجب على 
ُنخبه العالمة الطاهرة أن تش���������ّدد على ذلك 

في حركتها المعرفية والثقافية.
• تريد الجمعية من المجتمع ...باالستجابة 
اإليجابي���������ة، اآلمن���������ة، المطمئن���������ة، القوية، 
واالنخراط في مش���������اريع اإلصالح والدعوة 
التي تطرحها )الجمعية( في كل المجاالت 
الثقافية،  التوعوي���������ة،  الدينية،  :التربوي���������ة، 

االجتماعية، اإلنسانية، الصحية الخ.
• تري���������د الجمعي���������ة مس���������اعدتها في رصد 
االنحرافات والشبهات واألغاليط،  والفهوم  
ّأم���������ام  بالمرص���������اد  الس���������قيمة، والوق���������وف 
المنحرفة  التيارات  التي تحاول  االختراقات 
تحقيقها وتس���������ويقها في المجتمع الجزائري 

المسلم .
• وللكالم بقية 

ماذا يريد اجملتمع  من اجلمعية ..وماذا تريد 
اجلمعية من اجملتمع ؟

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ

رحمة أعتقد  االختالف  بأن 
المعتقد  في  وارد  هو  كما 
الديني والمنظومة االجتماعية، فقط يجب 
تحديد هذا االختالف هل هو في األصول 
أم الفروع؟ وهل يمّس بالحريات الفردية 
والجمعية والمعتقدات الثابتة والراسخة؟ أم 
أّنه اختالف من أجل الخالف واالستبداد 
ُينّصب نفسه  لذلك فإن من  بالرأي..؟!، 
مؤسسة  دون  ما  تخصص  في  عالما 
بعلمه  أو علماء يشهدون  علمية تجيزه 
واعتدال فكره وحّجة مصادره؛ أعتقد أنه 
من السفاهة بمكان أن نسّميه عالما أو 

حتى باحثا، وهو ال يملك أداة الفكر وال 
في  نتأمل  أن  الحماقة  من  بل  أهليته؛ 
خزعبالته وترهاته، ولعل أفضل محاكمة 
خراصه  تقطع دابر أفكاره وتلجم لسانه واإ
مدى الدهر هي تجاهله أو السكوت عنه، 
ال  الذي  الّتاريخ  هامش  يرمى على  كي 
يذكر إاّل العلماء والمخلصين والمنصفين 
الّتافهين  إلى  يلتفت  وال  والمعتدلين، 

والمرجفين والموتورين.
ن كان ال بد من االستماع لمن حادوا  واإ
عن جادة الصواب، أو انزلق بهم الفكر، 
الشهرة،  وحّب  المزاج،  عليهم  طغى  أو 
أفضل  بأن  فأعتقد  الذات،  وتضخم 
مكانهم  إلى  عادتهم  واإ لتحجيمهم  طريقة 

الطبيعي؛ هي مناظرتهم من ِقبل العلماء 
على  واالعتدال  االختصاص  ذوي  من  
مرأى من الناس بالحّجة الساطعة والدليل 
واالّتهام،  والّسباب  بالشتم  ال  القطعي، 
وقد  بالفكر،  إال  يجابه  ال  الفكر  ألن 
''أبو  اإلمام  أن  اإلسالمي  التاريخ  أثبت 
حنيفة النعمان'' قد انتصر على زمرة من 
العقل  بحجة  لهم  مناظرته  في  الملحدين 
وليس بالعاطفة أو رأي الحشود، كما أقنع 
كثيرا  ديدات''  ''أحمد  المعروف  الداعية 
والعقل  بالحجة  والمشركين  الملحدين  من 
أو  الِعرق  إلى  باالنتماء  وليس  والنقل، 
األنبياء  أّن  كما  االيديولوجيا،  أو  القومية 
والرسل -عليهم السالم- من قبل لم يدعوا 
بالسيف والعنف؛  اتباع دينهم  إلى  الناس 

اهلل  قال  الحسنة،  والموعظة  بالحكمة  بل 
ِباْلِحْكَمِة  رَبَِّك  َسِبيِل  ِإَلٰى  ﴿اْدُع  تعالى: 
ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهْم  اْلَحَسَنِة  وَاْلَمْوِعَظِة 
َعْن  َضلَّ  ِبَمْن  َأْعَلُم  ُهَو  رَبََّك  ِإنَّ  َأْحَسُن 
َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن﴾، سورة النحل 
اآلية: )125(،  كما قال اهلل تعالى أيضا: 
﴿اَل ِإْكرَاَه ِفي الدِّيِن﴾، سورة البقرة، اآلية: 
)256(، وقوله سبحانه عّز وجّل: ﴿َوُقِل 
اْلَحقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء 
َفْلَيْكُفْر﴾، سورة الكهف اآلية: )29(، لذلك 
فمن اإلجحاف في حقك أن تكّرس حياتك 
النار،  في  الناس  إلدخال  السعي  في 
على  وأنت  حق  على  أنك  لهم  تثبت  أو 
ضاللة؛ والحق ساطع أبلج كالشمس في 

رابعة النهار.

رأي يف حريــــة الفكـــــر والـمعتقــــد
د/ عاشور توامة 
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فبراير تويف   26 الجمعة  يوم  صباح 
المصري  المفكر   2021
ناهز  عمر  عن  البشري  طارق  األستاذ 
والعالم  مصر  فقدت  وبوفاته  سنة.   88
االسالمي واحدا من أبرز الفقهاء القانونين 
اشتهروا  الذين  والمفكرين  والمؤرخين 
والنزاهة  والصدق  والحكمة،  بالحيوية 
الفاعلة  الفكرية  التيارات  كل  والتفتح على 
العالم  في  والفكرية  السياسية  الحياة  في 

العربي واإلسالمي.  
لقد بدأ األستاذ طارق البشري مساره قاضيا 
السياسية  للحياة  القانون ومؤرخا  وفقيها في 
في مصر، وانتهى مفكرا منّظرا في القضايا 
إلى  هنا  وسأتطرق  المعاصرة.  اإلسالمية 

هذه المحطات الكبرى بالمختصر المفيد.
طارق البشري قاضيا وفقيها

درس طارق البشري القانون في جامعة فؤاد 
)القاهرة( سائرا على خطى والده المستشار 
عبد الفتاح البشري الذي كان قاضيا ورئيسا 
لمحكمة االستئناف. وقد تأثر خالل دراسته 
بنخبة من األساتذة، وأذكر هنا بالخصوص 
الشيخين محمد أبو زهرة والشيخ عبد الوهاب 

عنه:  قال  الذي  خالف 
»أكثر من تأثرت بهم كان 
الوهاب خالف  الشيخ عبد 
إنه  وكتاباته.  بشخصه 
القانوني،  عقلي  على  ربط 
أثر  وهذا  أسلوبه،  وأحببت 
على طريقتي في الكتابة«. 
هذه  من  البشري  وتخرج 
 1953 عام  في  الجامعة 
واشتغل قاضيا في مؤسسات 
حريصا  متعددة  قضائية 
في  يكون  أن  على  دائما 
ومدركا  مسؤوليته،  مستوى 
أن  يمكن  ال  القاضي  أن 
العنوان  بهذا  جديرا  يكون 
وغيورا  كفؤا  كان  إذا  إال 
على استقالليته عندما يلتزم 

ب »روح االستغناء«.
العمل  إلى  باإلضافة 
الوظيفي  واألداء  الميداني 

في سلك القضاء، ألف األستاذ البشري كتبا 
الشؤون  في  محاضرات  وقدم  بحوثا  ونشر 
القانوني  »الوضع  منها:  أذكر  القانونية 
والقانون  اإلسالمية  الشريعة  بين  المعاصر 
والثقافى  التاريخى  »السياق  الوضعي«، 
»القضاء  اإلسالمية«،  الشريعة  لتقنين 
واالستقالل«...  االحتواء  بين  المصري 

الخ.
القانونية  الموضوعات  هذه  يدرس  كان 
القانون  دائما  مقارنا  متعددة  مقاربات  من 
نقاط  ومبّينا  اإلسالمية،  والشريعة  الوضعي 
التشابه واإلختالف، ومقترحا جسور التواصل 
والتقارب بينهما خدمة للمجتمع، وحفاظا على 

مقّوماته ومتفتحا على متطلبات العصر. 
في  وكذلك  كتبه،  في  النزعة  هذه  وتظهر 
صياغة المشاريع القانونية والدستورية التي 
كان يقدمها ألهل القرار عندما يلجؤون إلى 

برئاسة  تكليفه  آخرها  وكان  القانونية  خبرته 
 25 ثورة  عقب  الدستورية  التعديالت  لجنة 

يناير 2011. 
طارق البشري مؤرخا

عاش طارق البشري في بيت يعج بالذكريات 
التاريخية لرجاالت العائلة المشهورين مثل 
المشهور  العالم  البشري  سليم  الشيخ  جده 
األزهر  شيخ  لمنصب  واعتالئه  بعلمه 
من  كاستقالته  الجريئة  بمواقفه  والمعروف 
مع  اختالفه  بعد  الرفيع  المنصب  ذلك 
المنفي  البشري  اهلل  عبد  وعمه  الخديوي، 
من مصر بسبب نضاله السياسي، وكذلك 
األديب  البشري  العزيز  عبد  الشيخ  عمه 

المعروف.
البشري  أن  نعلم  لما  نستغرب  ال  وهكذا 
لما  أكثر  به  وتعلق  مبكرا  التاريخ  أحب 
تأثر  حيث  الثانوية  مرحلة  في  تلميذا  كان 
بأستاذه محمود الخفيف الذي كان يدرسهم 
تاريخ أوروبا في القرن التاسع عشر الغني 
 1830 في  القومية  والثورات  باألحداث 
في  إيطاليا  في  الوحدة  وحروب  و1848 
عام 1864 وألمانيا في 1871. كما كان 
ويعرّفهم  الحديث  مصر  تاريخ  يدرسهم 

بأبطالها مثل أحمد العرابي. 
ورغم أنه لم يتخصص في التاريخ إاّل أّنه 
ومتأثرا  التاريخية  للكتب  نهما  قارئا  كان 
التي عاصرها  الكبرى  باألحداث  باستمرار 
والعدوان  الثانية  العالمية  الحرب  مثل 
الثالثي على مصر في عام 1956 ونكبة 

 .1967
ولم يكتف بالمعايشة والمشاهدة بل ولج إلى 
ميدان الكتابة التاريخية مسلحا 
التاريخي  البحث  بقواعد 
ليساهم في هذا الحقل المعرفي 
بدراسة تطّور الحركة الوطنية 
المصرية من خالل أعالمها 
وحركاتها ووقائعها، ومن أهم 
هنا:  أذكر  التاريخية  أعماله 
»الحركة السياسية في مصر 
»ثورة   ،»1952  –  1945
مصر  تاريخ  في   1919
»شخصيات  المعاصر«، 
»المسلمون  تاريخية«، 
الجماعة  إطار  في  واألقباط 
العامة  »المالمح  الوطنية«، 
اإلسالمي  السياسي  للفكر 
 .... المعاصر«  التاريخ  في 

الخ.
البشري  طارق  يقتصر  ولم 
واألبحاث  الكتب  هذه  في 
تلك  تناول  بل  السرد  على 
والنقد  والمقارنة  بالتحليل  الموضوعات 
إلى  منه  الفقيه  المؤرخ  إلى  أقرب  بأسلوب 
بالحركات  اهتم  بأنه  ذلك  األديب،  المؤرخ 
واالتجاهات واألحزاب كمؤسسات أكثر من 
اهتمامه باألحداث واألشخاص متأثرا دائما 

بتكوينه األول في مجال القانون.  
التاريخي  التأليف  في  التجربة  هذه  بعد 
في  كامال  تصّورا  البشري  األستاذ  اكتسب 
فلسفة التاريخ وطرق البحث التاريخي فعّبر 
الثانية  الطبعة  مقدمة  في  ذلك  كل  عن 
لكتابه: »الحركة السياسية في مصر 1945 
– 1952« الصادرة في عام 2002 عن 
العمل  دار الشروق، وتمنيت لو نشر هذا 
ليستفيد  64 صفحة في كتيب خاص  من 
منه طلبة التاريخ والمؤرخون لما يحمله من 
أفكار ثاقبة وآراء قيمة في الفكر التاريخي 

وتوجيهات صائبة في طرق البحث. 

البشري باحثا يف الفكر السياسي
لقد مّر طارق البشري بتجارب متعددة وانهال 
من مدارس فكرية واتجاهات سياسية مختلفة 
منها  واحدة  في  عضويا  ينخرط  أن  دون 
ثقافي وفكري  اكتمل عنده »موقف  إلى أن 
مجاالت  من  العديد  في  محدد  وسياسي 

النشاط والفكر العام«.
لقد اقترب أكثر بعد هزيمة 1967 من التيار 
االسالمي مثل العديد من المفكرين القوميين 
المعروفين كمحمد عمارة ومنير  واليساريين 

شفيق وعبد الوهاب المسيري وغيرهم. 
الحياة  في  البشري  طارق  األستاذ  ساهم 
الفكرية في مصر وخارجها وشارك في ندوات 
ومؤتمرات كثيرة خاصة التي عالجت قضايا 
وصلتها  شائكة  معاصرة  وسياسية  فكرية 
والعلمانية  والحرية  كالديمقراطية  باإلسالم 

والعروبة... 
األستاذ  زيارة  المثال  سبيل  على  هنا  أذكر 
البشري إلى الجزائر في عام 1990 حيث 
المستقبل  حول  دولي  مؤتمر  في  شارك 
عنوانها:  محاضرة  خالله  وقدم  االسالمي 
»الحوار االسالمي العلماني«، وهو موضوع 
ما زال يحتاج مزيدا من االهتمام والصراحة 
النظر  وجهات  الختالف  الطرفين  وتقبل 
القضايا  في  والتوافق  الثانوية  القضايا  في 

الجوهرية. 
بين  تناقضا  البشري  األستاذ  يرى  ال 
و»الجامعة  الدينية«  »الجامعة  إلى  الدعوة 
تخص  الدينية«  فـ»الجامعة  الوطنية«، 
المسلمين  بين  الوحدة  أو  االسالمية  الوحدة 
بغض النظر عن انتمائهم الجغرافي، بينما 
»الجامعة الوطنية« تعني التعايش المشترك 
التعددية  فيه  أو مجتمع واحد  بلد واحد  في 
توجد  الذي  المصري  المجتمع  مثل  والتنوع 
فيه إيديولوجات سياسية متعددة، ويمارس فيه 
والمسيحية  كاإلسالم  متنوعة  ديانات  أفراده 

واليهودية.
الحاكمة  والنخبة  الدولة  بموضوع  اهتم  كما 
أن  يرى  وكان  العربي،  والعالم  مصر  في 
االستبداد المرتبط بالدولة الوطنية ال يمكن 
الديمقراطية  إلى  واالنتقال  منه  التخلص 
السياسية  التيارات  كل  جهود  بتضافر  إال 
واأليديولوجية القائمة سواء عبرت عن نفسها 
في أحزاب أو جمعيات مدنية وأهلية، وأنه ال 
يمكن لتيار واحد أن ينفرد بالسلطة أو يقدر 
يعاني أزمات  الذي  المجتمع  وحده إصالح 

معقدة في مجاالت الحياة المختلفة.
وهو ال يكتف بعرض الحال كمفكر متفرج 
دائما من خالل نشاطاته  نما كان يسعى  واإ
توافق  وفق  الصفوف  توحيد  إلى  المختلفة 
وطني، ويقدم اقتراحات في كل مرة ويعرض 
أساليب النضال الجديدة التي استلهمها من 
تجارب الحركات السياسية واالحتجاجية التي 
ظهرت في أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا 
الجنوبية والتي استطاعت أن تحقق أهدافها 
بطرق سلمية، وتتقدم في طريق الديمقراطية 

والتنمية االقتصادية. 
المعهد  مع  البشري  طارق  األستاذ  تعاون 
ومركز  بواشنطن  اإلسالمي  للفكر  العالمي 
دراسات الوحدة العربية ببيروت وغيرها من 
الراقية  العلمية  والمؤسسات  الجادة  المراكز 
التي تستفيد من خبراته في القانون والتاريخ 
الحياة،  في  تجاربه  إلى  وتنصت  والفكر، 
وتحتفي بأعماله في مناسبات عديدة، وكان 
مركز  إصدار  التكريمات  هذه  أفضل  من 
ببيروت  االسالمي  الفكر  لتنمية  الحضارة 
كتابا قيما ألفه األستاذ ممدوح الشيخ، والندوة 
في  وتالمذته  أصدقاؤه  نظمها  التي  العلمية 
شهر جوان 1998 وغيرها من االحتفاالت 
العلمية التي تدل على التقدير والوفاء لهذا 

المفكر الفذ.
يطمع من  البشري  األستاذ طارق  يكن  لم 
أو  ماال  المخلصة  الجهود  هذه  كل  وراء 
نما كان يقصد من عرض  جاها أو شهرة واإ
وحكمة  ونزاهة  بصدق  القائمة  األوضاع 
من  وعمق  بدقة  الفشل  أسباب  وتحليل 
العربي واإلسالمي من  العالم  أجل تحرير 
الخارجية،  والقيود  الذاتية  المعّوقات  كل 
ينقل  جديد  حضاري  مشروع  معالم  وبناء 
االنسان العربي والمسلم من التخلف الذي 
يعيش فيه في مجاالت مختلفة إلى مجتمع 
المعرفة والتقدم واالزدهار يسود فيه العدل 

والحرية. 
الدنيا  هذه  البشري  األستاذ  غادر  وهكذا 
حامال معه همومه وشواغله، ولم ير حلمه 
يتحقق على أرض الواقع، لكنه كان مدركا 
تماما أن العالم العربي واإلسالمي سيستعد 
مجده يوما مادام المجتمع العربي واإلسالمي 
يظل حيويا، وأن االنسان العربي يفّكر في 
حركة التاريخ، ويشارك في صناعة مصيره، 
ويقدم باستمرار تضحيات جسيمة من أجل 

مستقبل أفضل. 

القاضي املــــــــؤرخ واملفكر: 

طارق البشــــري )2021-1933( 

أد. مولود عومير

لقد مّر طارق البشري بتجارب 
متعددة وانهال من مدارس فكرية 
واجتاهات سياسية خمتلفة دون 

أن ينخرط عضويا يف واحدة 
منها إال أن اكتمل عنده »موقف 

ثقايف وفكري وسياسي حمدد 
يف العديد من جماالت النشاط 

والفكر العام«.
لقد مّر طارق البشري بتجارب 

متعددة وانهال من مدارس فكرية 
واجتاهات سياسية خمتلفة دون 

أن ينخرط عضويا يف واحدة 
منها إال أن اكتمل عنده »موقف 

ثقايف وفكري وسياسي حمدد 
يف العديد من جماالت النشاط 

والفكر العام«.



أ / األخضر رمحوني 

لى  في 24 فيف���������ري 2009 غادرنا و�إ
�ألبد، وخمدت نبر�ت صوت �لمثقف 
�لوطني �ألصي���������ل، و�ألديب �لو�عي 
بقضايا أمته، وكاتب �ألغاني �لملتزمة  
��لش���������اعر عمر �لبرناوي �لذي تغنى 
بهم���������وم �لوطن وتطلعات �لمو�طنين، 
نب���������ض كلماته  وخل���������د أحالمهم في 
�لرقيقة وقصائده �لقوية، ومنها ر�ئعته 
)من أجلك عش���������نا ي���������ا وطني( �لتي 
أصبح أبناء �لجز�ئ���������ر يرددونها بكل 
فخر في �لمد�رس، وعبار�تها �لجميلة 
تنطق بها �أللس���������ن في �لمناس���������بات 
بعض  �عتبره���������ا  حت���������ى  �لوطني���������ة، 
�لوطني  �لنشيد  بمثابة  أنها  �لد�رسين 
�لثان���������ي للجز�ئر �لمس���������تقلة، فخلدت 
�سمه، وهو �لذي عرف �لتهميش في 
سنو�ته �ألخيرة بسبب مو�قفه �لفكرية 
�لثابتة، ورحل في صمت  و�لسياسية 
كل من ظلمه في حياته، وكان سببا 
�لغالية، وحس���������رة  ف���������ي ذرف دمعته 
�أللم �لدفين تبوح بها مالمحه، ولكن 
�سم ش���������اعرنا عمر �لبرناوي بقي حيا 
وخالد� ف���������ي �لذ�ك���������رة و�ألفئدة، ألنه 
أخلص لهذ� �لوطن بالكلمة �لتي كان 
يرتجلها في �لمو�ق���������ف �لمؤثرة، وبما 
تركه م���������ن إبد�ع���������ات متنوعة تعانق 
�لوجد�ن �لعربي، وتعبر عن �لقضايا 

�لمصيرية للمجتمع و�ألمة. 
�لمتميزة تم  وتقدير� لمكانته �ألدبي���������ة 
تكريم���������ه بعد وفاته مباش���������رة بإطالق 
�س���������مه على مركز �لبح���������ث �لعلمي 
بجامعة  �لجاف���������ة  للمناطق  و�لتقن���������ي 

محمد خيذر ببسكرة .
حمطات من حياته:

ولد �لش���������اعر عمر �لبرناوي بن أحمد 
في 18 أفريل 1935 بحي س���������طر 

ملوك ببسكرة .
بعد ثالثة أشهر من والدته، �نتقل مع 
و�لدته �لري���������م وجدته زهيرة إلى مدينة 
بريك���������ة، وعاش صب���������اه في ظروف 

صعبة .
حفظ �لقرآن �لكريم على يد �لشيخ عبد 
�لقادر، ثم �لتحق بالمدرسة �البتد�ئية 
�لش���������يخ عيس���������ى يحياوي إلى أن بلغ 
س���������ن �لر�بعة عش���������ر من عمره، فعاد 
مع و�لدته إلى بسكرة ليلتحق بمدرسة 
�لتربية و�لتعليم �لتابعة لجمعية �لعلماء 

�لمسلمين �لجز�ئريين .
ف���������ي س���������نة 1952 �لتح���������ق بمعهد 
�لشيخ عبد �لحميد بن باديس بمدينة 
قسنطينة لمز�ولة تعليمه، ومن أساتذته 
�لمش���������ايخ: عبد �لرحمن شيبان وعبد 
�لمجي���������د حيرش ومحمد �لميلي ونعيم 

�لنعيمي .
 بعد �جتياز �المتحان �لنهائي س���������نة 
1955 بتونس حيث كان يعتبر معهد 
�لشيخ �بن باديس فرعا من فروع جامع 
�لزيتونة �لمعمور ونجاحه، �لتحق به 
لمو�صلة تعليمه �لعالي، وقضى في 
�لدر�س���������ة مدة ثالث سنو�ت إلى غاية 

حصوله على شهادة �لتحصيل.
ومن أساتذته: �لشاذلي �لقليبي وحسن 
زمرل���������ي وعثمان �لكعاك وعبد �لعزيز 

�لعقربي.

خ���������الل تو�جده بتون���������س كان عضو� 
في �لخاليا �لنضالية لجبهة �لتحرير 
بالدعاية و�لتحس���������يس  �لوطني مكلفا 

و�إلعالم .
في س���������نة 1959 أرسل ضمن بعثة 
جبهة �لتحرير �لوطن���������ي إلى �لعر�ق 
للدر�سة بكلية �لتربية ببغد�د �لمختصة 
�لثانوي،  �لتعليم  أس���������اتذة  في تخريج 
وبع���������د أربع س���������نو�ت  تحصل على 

شهادة �لليسانس. 
ومن أساتذته: مصطفى جو�د وعبد 
�لرز�ق مح���������ي �لدين وعبد �لس���������تار 
�لج���������و�ري وجو�د عل���������ي وعبد �لعزيز 
�لدوري وسليم �لنعيمي و�لشاعرة نازك 

�لمالئكة .
إل���������ى مز�ولته لدر�س���������ته  باإلضاف���������ة 
�لنظامي���������ة، فقد كان يتابع در�س���������ات 

أخرى من أهمها :
* در�س���������ة �لتمثيل و�إلخر�ج بمدرسة 

�لتمثيل �لعربي بتونس.
�لر�شيدية  �لموسيقى بمعهد  * در�سة 

بتونس .
* در�س���������ة �لصحاف���������ة بكلية �آلد�ب 

ببغد�د.
بعد رجوعه إلى أرض �لوطن س���������نة 
1963 �لتحق باإلذ�عة �لوطنية لمدة 
عام، ومن �لبر�مج �لتي كان يقدمها: 
لقاء م���������ع فنان – دني���������ا �لفن – من 

�لتاريخ – لحظة من فضلك.
 ثم �نخرط في �لميد�ن �لتربوي كأستاذ 
لم���������ادة �للغة �لعربية بع���������دة ثانويات 
بالجز�ئر �لعاصمة، ثم �لتحق بالمعهد 

�لوطني �لتربوي كأستاذ بحث.
خ���������الل تو�جده بتونس عمل باإلذ�عة 
�لتونسية سنة 1957 كممثل ومذيع 

لمدة عامين.
ومن �لبر�مج �لتي كان يقدمها: قر�ء�ت 
أدبية – همسات- �لكلمات �لمتقاطعة 
– سؤ�ل وجو�ب -، إضافة إلى تقديم 

�لنشر�ت �إلخبارية. 
املناصب اليت تقلدها منها:

* رئيس تحري���������ر مجلة ) ألو�ن( من 
س���������نة 1972 إلى سنة 1981 وكان 
مديرها �لشاعر محمد بلقاسم خمار.

* مكلف بالشؤون �لثقافية في �تحاد 
�لكتاب �لجز�ئريين سنة 1976.

* مدير �لثقافة بوالية �لمس���������يلة من 
سنة 1982 إلى سنة 1983.

* مدير �لثقافة بوالية بسكرة من سنة 
1984 إلى سنة 1987.

* ملحق بديو�ن �لس���������يد وزير �لثقافة 
لمدة عامين.

* مدي���������ر د�ر �لثقاف���������ة أحم���������د رضا 
حوحو ببس���������كرة من سنة 1991 إلى 

سنة 1994.
* مس���������ؤول �لعالقات �لعامة باتحاد 
�لكتاب �لجز�ئريين من س���������نة 1997 

إلى سنة 1998.
* عين في �لمجلس �لوطني �النتقالي 
س���������نة 1994 ممثال التحاد �لكتاب 
�لجز�ئريي���������ن إلى غاية س���������نة 2001 

سنة تقاعده.
* رئيس مؤسس���������ة �لشيخ عبد �لحميد 

بن باديس .
أعماله �لمطبوعة:

* بي���������ن �ل���������وز�رة و�لس���������جن/ رو�ي���������ة 
صدرت عن منشور�ت �تحاد �لكتاب 

�لجز�ئريين.
* م���������ن أجل���������ك ي���������ا وطن���������ي/ ديو�ن 
ش���������عر صدر عن منش���������ور�ت وز�رة 

�لمجاهدين.
* حو�ر�ت في �لثقافة و�لسياس���������ة مع 

جحش/ كتاب يؤرخ لمرحلة �لصر�ع 
في �لجز�ئر خالل �لتسعينات بأسلوب 

ساخر.
* �لوالدة �لثانية/ رو�ية.

األوبرات الغنائية:
وهي بالفصحى و�لد�رجة منها:

* �لمس���������يرة �لكبرى/ تلحي���������ن �لفنان 
�لمغربي عبد �لوهاب �لدوكالي.

* يمين �لرجال/ م���������ن تلحين �لفنان  
شريف قرطبي. 

* أن���������ا �لجز�ئر/ من تلحي���������ن �لفنان 
تيسير عقلة. 

* ماذ� تريد أمنا �لعظيمة/ من تلحين 
�لفنان شريف قرطبي. 

* �لحب �لكبير من تلحين �ألس���������تاذ 
نوبلي فاضل.

* عودة �لذ�كرة/ من تلحين �ألس���������تاذ 
معطي بشير.

* �لمو�ط���������ن/ م���������ن تلحين �ألس���������تاذ 
معطي بشير. 

* رحلة حب/ مس���������رحية غنائية من 
تلحين �ألستاذ محمد بوليفة .

* ملحم���������ة �لجز�ئر/ باالش���������تر�ك مع 
�لشعر�ء: محمد بلقاسم خمار وسليمان 

جو�دي وعز �لدين ميهوبي .
* أنا فنان/ مونولوج من أد�ء �لممثل 
خر�ج ن���������ور �لدين  �حميدة خي���������ذر و�إ

عمرون.

من أبرز املسلسالت:
* مسلسل �لعرس/ في 06 حلقات/ 

من إخر�ج محمد حويذق. 
* �لمحاجيات/ 15 حلقة/ من إخر�ج 

علي بن سرية.
* حاب يولي مير/ مسلس���������ل ضاع 

في دو�ليب وز�رة �لثقافة.
* مجالس �ألنس/ 15 حلقة/.

م���������وش وح���������دو/  س���������ي محم���������د   *
حلقتين/.

* ولد �لنايلي���������ة/ 07 حلقات/ إخر�ج 
مصطفى بديع.

* �لشركة �لعالمية للزو�ج و�لطالق.
وفــاتــــه:

بع���������د معاناة طويلة مع �لمرض �لذي 
أت���������ى على حبال���������ه �لصوتي���������ة توفي 
�لشاعر عمر �لبرناوي بمستشفى عين 
�لنعجة بالجز�ئ���������ر �لعاصمة يوم 24 
فيفري 2009 بعد �لتدهور �لمفاجئ 
لحالته �لصحية وكان يتأهب للس���������فر 

إلى فرنسا للعالج.
وقد شيعت جنازته مساء يوم �ألربعاء 
25 فيف���������ري 2009 بمقبرة �لبخاري 
بمدينة بسكرة، وحضر مر�سيم �لدفن 
جمع غفير م���������ن أصدقائه من عالم 
�لثقافة و�ألدب و�لفن و�إلعالم، وألقى 
�لشاعر ر�بح حمدي �لكلمة �لتأبينية، 
حي���������ث �عتبر رحيل �لش���������اعر عمر 
�لبرناوي خسارة كبرى للثقافة �لوطنية، 
وأن أناشيده �لتي تمأل سماءنا وقلوبنا 
بنور �لوف���������اء و�لحلم بصباحيات تعد 
بالكثير لن تم���������وت، ولن تمحى من 

�لذ�كرة �لجماعية لألمة.

فـــي ذكــــرى وفــــاة الشــاعـــر عمـــر البــرنــــاوي

النـشــيـــد اخلـــالــــد...
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من أبدع �ألمور �لتي وصلت إليها �لمجتمعات �لحديثة، أمر لعل 
تعميم �لتعليم وفي بعض �لمجتمعات ال تكاد تعثر على إنسان 
ال يقرأ وال يكتب، فالتعليم غد� عندهم كالماء و�لخبز ضرورية حياتّية، 
ثم بعد ذلك يتر�تب �لمجتمع، حيث تجد من ال يزيد في تعليمه على ما 
يشتغل به في معاشه، فالبناء و�لكهربائي و�لرصاص...كلهم ينطلق في 
�إلمام  به  �ستفتح  ما  شعارهم  وكأن  تلقاها،  نظرية  لدروس  وفقا  عمله 

�لبخاري أحد أبو�ب صحيحه بقوله: »�لِعْلُم َقْبل �لَقوِل و�لَعَمل«...
للبحث  أنُفسهم  أناسا نذرو�  �لمجتمعات  �لعليا من تلك  وتجد في �لطبقة 
عن سنن �هلل في �ألنفس و�آلفاق، وأطلقو� على تلك �لطبقات مسميات أو 
�جاز�ت أو شهاد�ت، وحّرم علماؤهم على أنفسهم أن يشهدو� شهادة �لزور، 
وأنفو� أن يوقعو� بأسمائهم على أور�ق تهب ألقاًبا دون رو�ية وال در�ية...

ومن سنو�ت قرأت في كتاب )شروط �لنهضة( �لذي ألفه مالك بن نبي، 
رحمه �هلل، سنة 1948 كالًما أقول آسًفا أنه يصدق على و�قعنا �لمعاصر، 
ففي فصل عقده بن نبي للحديث عن خطر �ألمّية في �لمجتمعات �لتي 
تتطلع إلى �لنهضة، يقول: »إذ� لم نأخذ هذ� �لتنبيه �ألساسي، فإنه ال 
يمكن للتعليم إال أن ُيفرَّخ مسوًخا  تنبُث وسط جماهير �لشعب �ألمي«، 
ويضيف: »هذ� �لخلل سببه ذلك �ألخرق �لذي  بتر فكرة �لنهضة، ولم 
ير في مشكلة �لجز�ئر إال حاجاته أو طموحاته...ولم ير في �لثقافة إال 
مظهرها �ألشد تفاهة: أنها وسيلة ليصبح ذ� شأن في �لمجتمع أو مع ذلك 

علم يحصل به على قوته«.
هذ� هو �لفرق بين شهادة يرجو �لمجتمع من صاحبها أن يقدم له حلواًل 
في  أفر�د  )بصيرة(، وشهاد�ت عند  يقدمها على  لمشكالته، وهي حلول 
مجتمعات أخرى، يتزّين بها �ألمي �لمّعقد أمام �ألميين �لبسطاء، وربما 
كان لتعّوذ صاحب �لرسالة: )�للَُّهم ِإني َأُعوُذ ِبَك مْن ِعلٍم ال َيْنفع( نصيب 
من �لتّعوذ، فذلك �لمظهر �لمخادع يثبط �لمجتمع، ويقتل عند �لجادين فيه 

روح �لتّطلع للعلم، ويفتح باب شٍر للمقامرين بحرمة �لعلم وشرفه...
لقد كان علماء �لحضارة �إلسالمّية مقبلين على �لعلم لذ�ته، ويكسبون قوتهم 
)�لّزجاج( و)�لرماني(  �لزجاج  يمينهم وعرق جبينهم، فتجد صاحب  بكد 
و)�لثعالبي(...يعيشون على �لكفاف، وينذرون أوقاتهم في تحصيل �لعلم 

وتمحيص مسائله.
ليقودو�  �لكنيسة  رجال  نذرت  مد�رسها،  إحياء  في  أوربا  شرعت  وحين 
�لكتب  �لبحث عن  في  �لعابد  وتبتل  �لر�هب  بروح  و�نطلقو�  أواًل،  �لركب 
و�ستيعاب علومها، ولم يلتحق بهم غيرهم إال بعدما الحت بو�در جدوى 

�لعلم، وأن �لعلم مربح في تحقيق �لثروة و�لمجد...
آفة  )�لخبز(  كسب  تحقيق  في  وحصرها  �لعلمّية،  �لشهاد�ت  تمييع  إن 
قاتلٌة، وأثارها �لبعيدة تمتد كخاليا �لسرطان، تعبث في �لتكاثر �لفوضوي 
حتى إذ� حاصرت وظائف �ألعضاء قتلت �لجسم كله، وصدق �لمتنبي 

وهو يصف بعًضا من هذ� �لمظهر �لمخادع:
ُأعيُذها َنَظراٍت ِمنَك صاِدَقًة *** َأن َتحَسَب الَشحَم فيَمن َشحُمُه َوَرُم

صحيح أنه ال يرجى خيٌر من مجتمع تعوزه قياد�ت علمية، تصل به إلى 
و�لمحتوى  �لعلمّية  �لشهاد�ت  بين  �لتمييز  يجب  لكن  و�الزدهار،  �لتنمّية 
�لمعرفي، فالعالم �لمتقدم يتحّدث منذ زمن طويل عن أصحاب )�لعقول 
�لعلمي،  و�النتاج  �لبحث  سبل  أمامها  يذلل  أن  يسعى  �لمرتبة(،  �لذكّية 

ويأخذ بما تشير به من حلول لمشكالت مجتمعاته.
ومن مذكر�ت عبد �لرحمن بدوي، رحمه �هلل، قرأنا �ستغر�به من �شر�ف 
بعض �ألساتذة �لفرنسيين على �لعديد من رسائل �لدكتور�ه دفعة و�حدة، 
يتقدم بها طلبة من �لعالم �لثالث، فكان رد أولئك �ألساتذة أن هؤالء ليسو� 

فرنسيين وجاؤو� ألخذ شهاد�ت ثم يعودو� لبلد�نهم!
لكن �ألغرب أن يشرف أستاذ و�حد على �لعديد من �لرسائل �لعلمية، دفعة 
و�حدة في جامعاتنا، وهو في ذلك �لمقام إما عبقري يمتلك طاقة فوق طاقة 
�لبشر، أو هو مدع يكتفي بخريجين على حد قول �لمرحوم  عبد �لسالم 

لعجيلي: ال يفرق بين )دكتور( و)تر�كتور(!
ولطالما وقفت أضرب أخماًسا في أسد�س، وأنا أقرأ بحوًثا جامعّية تفتقد 
ألدنى شروط �لسالمة �لّلغوية، ال أتحدث عن �لتر�كيب �لفاسدة أو �لرسم 
)إن(  أسماء  إلى  أشير  بل  قسمة ضيزى،  إذن  فتلك  �لمنكر،  �المالئي 
و)�لضاد(  )�لظاء(  بين  �لقاعدية  و�لفروق  وأخو�تها،  و)كان(  وأخو�تها 

و)�لتاء( �لمفتوحة و�لمربوطة...
ومما يثيبك غًما بغم، أن تجد في قائمة �لمر�جع عشر�ت �الحاالت إلى 
كتب ومقاالت بالفرنسية أو �النجليزية، ومعرفة صاحبنا بالّلغتين كمعرفة 
ذلك  ومع  �لرياضيات،  في  )�للوغاريتمية(  بالدو�ل  �هلل،  رحمها  جدتي، 
ال يتطوّع أحدهم في سؤ�له: أقرأ ما أثبت من مر�جع في لغتها أم قرأها 
منقولة إلى �لعربيَّة؟ فإن كانت �لثانّية لَم لْم يثبت عنو�ن �لمقال أو �لكتاب 

مترجًما؟
ونحن ال نملك إال �لدعاء: فالّلهم نعوذ بك من علم ال ينفع.

علـــــم ٌ ال ينفــــع...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري
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اإلى ميناء الجزائر ِهَبة الجالية وصلت 
الجزائرية في الخارج من خلال 
عانة  جمعي���ة "جزائريون متضامن���ون" وهيئة ال�إ
ال�س���لامية بفرنس���ا تتمث���ل ف���ي 5200 حقيبة 
تجهيزات مس���اعدة على التنفس لفائدة مرضى 
كوفيد19- بمستشفيات الجزائر، وذلك في اإطار 

العمل التضامني لمواجهة جائحة كورونا.

ه���ذه التجهيزات وصلت مين���اء الجزائر في 
ستة حاويات باأربعين قدم للحاوية تحتوى على 
139 منص���ة "palettes"، و 5200 حقيبة كل 
واح���دة منها تض���م 10 اأجهزة طبي���ة متنوعة، 
غاثة في جمعية العلماء  حيث ستباش���ر لجنة ال�إ
المس���لمين الجزائريي���ن بالتنس���يق م���ع وزارة 
سبوع القادم  الصحة والمستشفيات بداية من ال�أ
في توزيعها على المناطق والمستشفيات التي 
جهزة الطبية لمجابهة كوفيد  تعرف نقصا في ال�أ

.19

هذه العملية تعد الثانية مع جمعية "جزائريون 
ولى التي عرفت تس���ليم  متضامن���ون"، بعد ال�أ
1500 حقيبة مساعدة على التنفس لمستشفيات 
طب���اء وال�أخصائيون على  الجمهورية، واأكد ال�أ
فعالية ه���ذه التجهيزات ودورها في مس���اعدة 
المصابين بفي���روس كورونا على تجاوز مراحل 

الخطر وضيق التنفس.

س���تلام بمين���اء الجزائر  وش���هدت عملية ال�إ
حض���ور رئي���س جمعي���ة العلم���اء المس���لمين 
الجزائريين الدكتور عبد الرزاق قس���وم ورئيس 
غاثة في الجمعية الدكتور عمار طالبي،  لجنة ال�إ
واأعضاء عن جمعية جزائريون متضامنون وهيئة 
عانة ال�س���لامية بفرنسا، حيث عرف الحدث  ال�إ
تغطية اإعلامية ساهمت في الدعاية لهذه الهبة 
التضامنية والروح الوطنية التي يتمتع بها اأبناء 

الجالية الجزائرية في المهجر.  

مجعية العلماء الــمسلميــن 
اجلزائريني تستلم 5200 

حقيبة مساعدة على التنفس 

ساهمت بها مجعية "جزائريون متضامنون" و"هيئة اإلعانة اإلسالمية"
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صالح  �س������تلمت وز�رة �لصح������ة و�لس������كان و�إ
"بوس������ينياك"  5200 جه������از  �لمستش������فيات 
�لمس������اعد عل������ى �لتنفس، من ط������رف جمعية 
�لعلماء �لمس������لمين �لجز�ئريين بالتنس������يق مع 
جمعية "جز�ئريون متضامنون" وبالش������ر�كة مع 
"�إلعانة �إلس������المية في فرنس������ا"، حيث سيتم 
توزي������ع هذه �لهب������ة �لتضامني������ة على 300 
مستشفى متو�جد عبر مختلف واليات �لوطن، 
وبهذ� �لص������دد ُنظمت ندوة صحفية بمقر وز�رة 
�لصحة، ي������وم �ألربع������اء 12 رجب 1442ه� 
�لمو�فق ل� 24 فبر�ير 2021م، بحضور وفود 
كل من: "جمعية �لعلماء �لمسلمين �لجز�ئريين" 
و"جمعية جز�ئريون متضامن������ون"  و"�إلعانة 

�إلسالمية في فرنسا". 
 ه���������ذ� وأكد وزي���������ر �لصحة و�لس���������كان و�إصالح 
�لمستشفيات، عبد �لرحمن بن بوزيد أن �لمجتمع 
�لمدني أضحى ركيزة أساس���������ية وفعالة في دعم 
�لقط���������اع �لصحي خاصة في ظل �ألزمات �لتي 
تحت���������اج إلى تضافر كل �لجه���������ود بين �لهيئات 
�لرس���������مية و�لمدنية، وفي خضم جائحة كورونا 
يضيف �لوزير أن �لمجتمع �لمدني أثبت وجوده 
في �لساحة �لوطنية، وذلك من خالل �لمبادر�ت 
و�لحمالت �إلغاثية �لتضامنية �لتي ر�فقت �لدولة 
في ظل �لجائحة، وبه���������ذ� ثمن عبد �لرحمن بن 
بوزيد دور جمعية �لعلماء �لمسلمين �لجز�ئريين 
في �لمر�فقة �لصحية للش���������عب �لجز�ئري، مثمنا 
كذلك مهام كل �لجمعيات �لناشطة �لتي ساهمت 

بدورها في ظل �لوضعية �لصحية �لر�هنة. 
في نفس �لسياق أشار وزير �لصحة عبد �لرحمن 
بن بوزي���������د، إلى أن تكاثف �لجهود بين �لهيئات 
�لرس���������مية و�لمدنية يعد نسيجا مدنيا ر�قيا يحمي 
�لحس �لوطني، مثمنا ف���������ي ذ�ت �لصدد جهود 
�ألطقم �لطبية و�لتضحيات �لجس���������يمة من أجل 
تقديم �لرعاية �لصحية لضحايا كوفيد 19، كما 
أشاد بمستوى �لكفاءة �لعلمية �لتي أثبتها �لميد�ن 
�لصحي، مؤكد� على ض���������رورة �اللتز�م باليقظة 

و�لوعي �لصحي. 
وفي كلمة ألقاها رئيس جمعية �لعلماء �لمسلمين 

�لجز�ئريين، �لدكتور عبد �لرز�ق قس���������وم �عتبر 
أن توفير 5200 حقيبة جهاز "يوسينياك" �لذي 
يساعد على �لتنفس لضحايا كوفيد 19 ما هي 
إال تأكيد على قيم �لمو�طنة و�لش���������عور باالنتماء 
لدى �لجالي���������ة �لجز�ئرية �لمقيم���������ة في �لمهجر، 
مثمنا دور جمعي���������ة "جز�ئري���������ون متضامنون"، 
وجمعية "�إلعانة �إلس���������المية في فرنس���������ا" في 
�لتضام���������ن و�لتكافل مع �لبل���������د �ألم وذلك بعدما 
أكس���������بت ثقة �لمحس���������نين من أبن���������اء �لمغتربين 
في �لمهجر، هؤالء �لذين -حس���������ب �لمتحدث- 

أثبتو� بدورهم وعطائه���������م معاني �ألخوة و�إلخاء 
و�لتضام���������ن و�لتعاون، وذلك م���������ن خالل توفير 
هذه �لهبة �لتضامنية �لتي قدرت ب�5200 حقيبة 
"يوس���������ينياك" و�لتي وحدت أبن���������اء �لجز�ئر د�خل 
وخارج �لوطن، كما ثم���������ن �لدكتور عبد �لرز�ق 
قسوم مجهود�ت جمعية "جز�ئريون متضامنون" 
وجمعية "�إلعانة �إلسالمية في فرنسا" في توفير 
هذه �لكمية �لالزم���������ة و�لمعتبرة، كما ذكر رئيس 
�لجمعية أن هذه �لحقائب �لطبية س���������توزع على 
مختلف مستشفيات �لوطن د�عيا في ذ�ت �لسياق 
�لقائمين عل���������ى �لتوزيع إلى �اللتز�م بالش���������فافية 
لتصل إلى مس���������تحقيها، وذلك بعد �لتنسيق مع 

لجنة �إلغاثة �لتابعة لجمعية �لعلماء �لمسلمين 
�لجز�ئريي���������ن ووز�رة �لصحة �لس���������كان و�إصالح 
�لمستش���������فيات ووز�رة �لمالي���������ة إضافة إلى وز�رة 
�لنقل، كما أشاد رئيس جمعية �لعلماء �لمسلمين 
�لجز�ئريين بدور �لقطاع �لصحي في ظل جائحة 
ب�"�لجهاد  �لبطولية  كورونا و�عتبر تضحياته���������م 

�ألبيض" في سبيل خدمة �لصحة �لجز�ئرية. 
كما ذكر حسن هاروني ممثل جمعية "جز�ئريون 
متضامن���������ون"، أن �لجمعي���������ة ذ�ت طابع خيري 
أنشأها مجموعة من �ألطباء و�لكو�در �لجز�ئرية 
�لمقيمة بفرنس���������ا ف���������ي �أليام �ألولى النتش���������ار 
فيروس كورونا، وذل���������ك قناعة ورغبة منهم في 

تقديم �لمس���������اعدة و�لتضامن مع أهلهم في �لبلد 
�ألم لمجابهة �لوباء، ويتضح هذ� حس���������ب ذ�ت 
�لمتحدث من خالل تج���������اوب �لجالية �لجز�ئرية 
لتوفير ه���������ذه �لكمية �لالزم���������ة، ويضيف ممثل 
جمعي���������ة "جز�ئريون متضامنون" أن هذه �لمبادرة 
تعد �لثانية من نوعها، حيث س���������بق وأن قدمت 
ذ�ت �لجمعية 1500 جهاز مساعد على �لتنفس 
حي���������ث تم توزيعه���������ا على مختلف مستش���������فيات 

�لوطن. 
في سياق ذي صلة، ثمن �لدكتور عمار طالبي، 
رئيس لجنة �إلغاثة، ونائب رئيس جمعية �لعلماء 
�لمسلمين �لجز�ئريين، تضامن �لجالية �لجز�ئرية 
�لمس���������لمة و�لمقيمة ف���������ي �لمهجر مع �لوطن في 
ظل �ألزمات، مشير� إلى أن �لمو�طن �لجز�ئري 
يخ���������دم وطنه حيثما حل و�رتح���������ل وهذ� ما تثبته 
مختل���������ف �لمبادر�ت �لتضامنية �لتي وصلت من 
ور�ء �لبحار إلى �لجز�ئر، مثمنا من جهة أخرى 
�لجهود �لوطنية بعد تسهيل �إلجر�ء�ت �لالزمة 
إلنجاح عملية وصول و�ستالم �لهبة �لتضامنية، 
بم���������ا فيها خدمات �لميناء و�لنقل و�لجمارك، كما 
أش���������اد �لدكتور عمار طالبي بدور لجنة �إلغاثة 
�لتابع���������ة لجمعية �لعلماء �لمس���������لمين �لجز�ئريين 
ومجهود�ته���������ا �لمبذولة خدمة للوطن خاصة في 

ظل هذه �ألزمة �لصحية.
فاطمة طاهي

وزيــــر الصحــــة ورئيــس مجعيــــة العلمـــاء وممثلـــو اجلاليـــة فـــي: 

نـــــدوة صــحفــيــــة مـشــتــركـــــة مبقــــر وزارة الصحــــــة
وزير الصحة يثمن جهود اجملتمع املدني يف مواجهة جائحة كوفيد 19

أصال���������ة عن نفس���������ي وباس���������م 
أرح���������ب  �ل���������وز�رة،  إط���������ار�ت 
بضيوفنا �لكر�م �لذين ش���������رفونا 

بحضورهم.
لقد �نخرط �لمجتمع �لمدني إلى 
جانب �لسلطات �لرسمية سعيا 
ف���������ي مكافحة في���������روس كوفيد 
19- بتكافل أفر�ده عبر أنحاء 
بمختلف  �لوط���������ن وخارج���������ه، 
�لتي  ونش���������اطاته  تخصصاته 

�ّتحدت جميعا لهدف و�حد.
�لمدن���������ي يعّد  �لمجتم���������ع   إّن 
ش���������ريكا أساس���������يا فّعاال لدعم 
ّن ه���������ذه  قط���������اع �لصح���������ة، و�إ
�لشر�كة ليس���������ت جديدة إال أّن 
أهميته���������ا باتت تزد�د بش���������كل 
كبير، خاّصة في ظل �نتشار 
و�لحاجة  كوفي���������د19-  جائحة 
�لماّسة إلى تكثيف �لجهود من 
أجل �لتغلب على هذه �ألزمة 
و�لمحنة �لصحية �لتي أضحت 

تهّدد كل �ألوطان.
لقد أثب���������ث �لمجتم���������ع �لمدني 
وجوده في خضّم هذه �لجائحة 
م���������ن خ���������الل ع���������دد كبير من 
أش���������كالها  بمختلف  �لمبادر�ت 
وأنو�عها في قطاع �لصحة من 
خالل دعمه لعملية تحس���������ين 

�لتكف���������ل بمرضان���������ا، �لتي هي 
قناعة ر�س���������خة لدى �لمجتمع 

�لجز�ئري. 
إّن �لنتائج �لمحّققة لحد �آلن، 
�لذي  و�لتكاتف  �لتآزر  بفضل 
برز منذ بد�ية �لوباء من خالل 
�لمدني و�لش���������عبي من  �لحّس 
جهة، �لذي يعتبر نسيجا مدنيا 
ر�قيا يحمل حّسا وطنيا إيجابيا 
ومن جهة أخرى بفضل جهود 
�لعلمية  �لطو�ق���������م  وتضحيات 

و�لطبية .  
وبهذه �لمناس���������بة أتقدم بالشكر 
�لجزي���������ل إل���������ى كل �لجمعيات 
وعلى رأس���������هم جمعية �لعلماء 
�لمس���������لمين على ه���������ذه �لهبة 
�لتضامني���������ة و�لمتمثل���������ة ف���������ي 

معّد�ت ومستلزمات طبية.

وكم���������ا أش���������كر كل ف���������رد من 
أفر�د �لمجتم���������ع �لمدني، �لذي 
س���������اهم من قريب أو من بعيد 
في �لتع���������اون و�لوقوف بجانب 
�لوطنية  �لصحي���������ة  �لمنظومة 
�لصحية  �ألزم���������ة  هذه  خالل 

�لعالمية.
أجّدد أس���������مى معاني �لش���������كر 
لكاف���������ة  و�لعرف���������ان  و�لتقدي���������ر 
ومهني���������ي  �لطبي���������ة  �ألطق���������م 
أصنافهم  بمختل���������ف  �لصحة، 
على �لمجه���������ود�ت �لمتو�صلة 
و�لتضحيات �لجس���������يمة، �لتي  
يقومون به���������ا لحرصهم �لد�ئم 
عل���������ى تقديم �لرعاي���������ة �لطبية 
بفيروس  للمصابين  و�لصحية 

كوفيد 19- بشكل بطولي.
�لعالية  �لكفاءة  وأشيد بمستوى 
�لت���������ي أثبتوها في �لميد�ن بكل 
جد�رة و�س���������تحقاق منذ س���������نة 
خلت وأتمنى أن نو�صل على 
هذه �لوتيرة من �لوعي و�لتجّند 

و�ليقظة. 
كما أتّرحم على كل من فقدناهم 

خالل هذه �لجائحة. 
و�لس���������الم عليك���������م ورحمة �هلل 

وبركاته.

بس���������م �هلل و�لحمد هلل، و�لصالة 
س���������يدنا محمد  و�لس���������الم على 
رسول �هلل، وعلى آله وصحبه 

وكل  �ألوفياء لعهده.
وزي���������ر  �لمعال���������ي  صاح���������ب 
و�إصالح  و�لس���������كان،  �لصحة، 

�لمستشفيات.
صاح���������ب �لمعالي كاتب �لدولة 
إلصالح �لمستشفيات أصحاب 

�لفضيلة �لعلماء.
�لسيد�ت و�لسادة �لفضالء.

�لحمد هلل �لذي أنعم على بالدنا �لجز�ئر بمجموعة 
من �لنعم: نعمة �لمو�طنة و�النتماء.

ونعمة �ألخوة و�إلخاء، ونعمة �لتضامن و�لصفاء 
وأن تعدو� نعمة �هلل ال تحصوها.

فهذه �لنعم تتجلى كلها، في هذ� �للقاء �لذي يجمع 
�ليوم بين أبناء �لجز�ئر �ألصالء و�ألوفياء، د�خل 
�لوط���������ن وخارجه ومن هؤالء �لمو�طنين �ألصالء 
من خ���������ارج �لوطن أعضاء جمعي���������ة »جز�ئريون 
متضامنون«، وهيئة »�إلغاثة �إلسالمية بفرنسا« 
هؤالء �ألبناء �لذين �ستطاعو�، بفضل وطنيتهم، 
وأمانتهم وخلقهم، أن يكس���������بو� ثقة �لمحسنين من 
أبنائنا وبناتنا �لمغتربين، فقدمو� لوطنهم هذه �لهدية 
�لثمينة، �لمتمثلة ف���������ي 5200 حقيبة بتجهيز�ت 
مس���������اعدة على �لتنفس لتخفي���������ف معاناة ضحايا 
كوفيد 19، وكذلك مس���������اعدة كل من يعاني من 
ضي���������ق �لتنفس، وكل هذ� في إطار �لتضمن مع 

مو�طنيهم لتخفيف معاناتهم.

إن ه���������ذه �ألجه���������زة �لطبي���������ة �لتي 
�ستلمناها و�لتي تسعد �ليوم جمعية 
�لعلماء �لمسلمين �لجز�ئريين وجمعية 
»جز�ئري���������ون متضامن���������ون« ووز�رة 
�لصحة تس���������عد بالبدء في توزيعها، 
على كامل مستشفيات �لوطن، وهو 
ما يمثل �لوطنية �لصحيحة وطنية 

�ألعمال، ال وطنية �ألقو�ل.
وتأتي هذه �لمس���������اعد�ت �لهامة في 
وق���������ت تخوض فيه بالدن���������ا معركة 
�لقضاء على �لوباء، و�ستعادة �لصحة و�لشفاء.

وأملنا أن تبقى هذه �لهّبة �لوطنية، قوية وفعالة، 
ش���������اعة  لتجس���������يد �لوحدة بين كل أبناء �لوطن، و�إ

�ألخوة، و�لمحبة، و�لوئام.
كما نأم���������ل أن تجد ه���������ذه �اللتفاتة م���������ن أبنائنا 
�لمغتربين، �لمعنى �لمرغوب من كل أبناء شعبنا 
فتصل إلى مس���������تحقيها، وتخفف �أللم و�لمعاناة 

عن مستعمليها.
و�ألمل يحودنا أيضا، في أن تتلو، هذه �لعملية، 
عمليات تضامنية مماثلة من كل أبنائنا في جميع 

أنحاء �لعالم.
وال يفوتن���������ا في �لخت���������ام أن نتوجه بالش���������كر إلى 
وزير �لصحة ومس���������اعدته على ما قدمو� لنا من 
تس���������هيالت و�لش���������كر موصول أيض���������ا إلى باقي 
�لوز�ر�ت كالمالية و�لنقل، وال ننسى جنود �إلعالم 
على ما قدمو� لنا من تشجيع، د�عين �هلل أن يمن 
على ش���������عبنا باألمن و�ألمان و�إليمان، و�لسالم 

عليكم ورحمة �هلل.
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ــة فنية  ــم بطاق ــد منك ــر: نري البصائ
حول اجلمعية ؟

»جزائري���������ون  جمعي���������ة   :mm  
متضامنون« أّسس���������ها ثلّ���������ة من أبناء 
الجالية الجزائري���������ة المقيمون في في 
أوروبا وأمريكا وآسيا، هدفها األساسي 
في هذه المرحلة مساندة الجهود التي 
يبذله���������ا األطباء ف���������ي مجابهة كوفيد 
19 ف���������ي المستش���������فيات الجزائري���������ة 
الالزمة،  الطبية  باألجه���������زة  ودعمها 
الجمعي���������ة تتكون من ع���������دة إطارات 
فيهم الطبيب والمهندس المختص في 
األجه���������زة الطبية واإلعالميين ورجال 
األعمال والذين س���������اهمو في ش���������راء 
الحقائ���������ب والتفاوض مع الش���������ركات 
العالمي���������ة المنتجة لألجه���������زة الطبية، 
وتضم الجمعية ف���������ي هياكلها بعض 
المتخصصين في نقل وتحويل السلع 
والبضائع من دولة إلى دولة ومن قارة 
إلى أخرى سواء عن طريق الجو أو 
البحر، هذه الجمعية إغاثية تطوعية 
تأسست مع بداية كوفيد 19، وترسم 
ميالدها في مارس 2020 بعد تفاقم 
األزمة الصحية ف���������ي العالم ومعرفتنا 
بواقع الصحة والمستشفيات الجزائرية 
لذا قررنا بعث هذه المبادرة وااللتفاف 
حوله���������ا كعربون وف���������اء للوطن األم 

الجزائر.
ــون  "جزائري ــمية  تس ــر  س ــو  ه ــا  م

متضامنون"؟
mm هذا األمر أخذ منا وقت، حيث 
أردنا أن نجم���������ع الكثير من المعاني 
والمفاهيم ف���������ي مصطلحين فقط، يتم 
من خاللهما فهم واس���������تيعاب ماهية 
الجمعية وهدفه���������ا، وهو ما تم حقيقة 

في تسمية "جزائريون متضامنون" 
وذلك لفتح المجال لجميع الجزائريين 
ف���������ي العالم نح���������و بواب���������ة واحدة هي 
التضام���������ن والتآزر بي���������ن الجزائريين 
ف���������ي مختلف المحن والش���������دائد حتى 
لو بعدنا عل���������ى الوطن، والحقيقة أن 
أعضاء الجمعية لم يجتمعوا في لقاء 
واحد إاّل في الجزائر حيث أن لقاءاتنا 
تتم عن طري���������ق التطبيق اإللكتروني 
» زووم« ثالث مرات أس���������بوعيا، وما 
اجتماعنا وتالحمن���������ا إاّل حبا للجزائر 
والوطن، ويتواج���������د أعضاء الجمعية 
على سبيل المثال ال الحصر في كّل 
من مارسيليا، بوردو، تولوز، باريس، 

ليل، وبريطانيا وايرلندا واإلمارات. 
ملاذا اخرتمت اجلزائر دون سواها ؟

mm ه���������ذا رد للجميل لوطننا وكل 
واح���������د منا له أهل وأصدقاء وأحباب، 
والحقيقة أّن الجزائ���������ري يبقى مرتبط 
بوطن���������ه مهما بعد جغرافي���������ا، ومهما 
ط���������ال غياب���������ه عنها، وحت���������ى الجيل 
الثاني والثالث م���������ن أبناء المغتربين 
يحب���������ون الجزائر بصف���������ة تدل على 
الروح الوطنية التي نبتت معهم، ولم 
نكن نتصور كّل هذا الدعم وااللتفاف 
من أبناء الجالية خاصة وأن الجمعية 
انتشرت  النشأة ولكن سمعتها  حديثة 
بس���������رعة  الخارج  الجزائريين في  بين 
كبيرة مكنتنا من جمع مبالغ محترمة 
س���������اهم فيها عدد كبير من المتبرعين 
حتى الطلبة الجامعيين حيث تراوحت 
المس���������اهمات من 5 يورو إلى أرقام 
الرغبة واإلصرار  فين���������ا  أعلى بعثت 
على المضي قدما بجمعية جزائريون 
متضامنون وتس���������طير برنامج إغاثي 
متمي���������ز، واختيارنا للجزائ���������ر اختيار 
أف���������راد الجمعية  طبيعي حيث جميع 

جزائريون أب عن جد.
ــط  ــون فق ــم اجلزائري ــاهم معك ــل س ه

وكيف مجعتم هذه األموال ؟
mm طبع���������ا، وهم كثي���������رون ومن 
مختل���������ف ال���������دول والمناط���������ق العالم 
وأس���������ماؤهم تدل على أنهم ليسو عربا 
أص���������ال، حيث تم جمع هذه التبرعات 
عن طريق حصالة إلكترونية، وماهو 
معم���������ول به في أوروب���������ا وأمريكا هو 
وجود مؤسسات متخصصة في جمع 
األموال قمنا بتس���������ليم الملف الخاص 
إبان  اإلغاثي  ومش���������روعنا  بجمعيتنا 
الجائحة، فتم فتح حس���������اب الستقبال 
التبرع���������ات خاص بمش���������روعنا حيث 
وفرت علينا الكثير من الجهد والوقت، 
وما قمنا به هو ارسال الرابط الخاص 
بنا ألبناء الجالية وغيرهم وما شجعنا 
عل���������ى العمل مع هذه الش���������ركات هو 
التكاليف الشبه مجانية لعملية تحويل 

األموال والتبرعات.
ــام  ــى نظ ــاطكم عل ــدمت يف نش  اعتم
ــاهم يف  ــال واحرتايف س ــاتي فع مؤسس

جناح هذه اهلبة التضامنية؟
mm الجمعية تتكون من العديد من 
الكفاءات والخبرات المتنوعة، ووجود 
بعض المختصين في العمل الخيري 
بيننا أرشدنا إلى المنهجية الصحيحة 
ف���������ي كل خطوة نقوم بها بدءا برس���������م 
األه���������داف والرؤية المنش���������ودة مرورا 
بتوزيع المهام وتقسيم األدوار وصوال 

إلى جمع التبرعات والهبات ثم بداية 
عملية الش���������راء التي تمت في الكثير 
من الدول كفرنس���������ا وألمانيا والصين 
وهونغ كونغ ودول أخرى، ثّم الشروع 
في عملية التجمي���������ع والنقل البري أو 
الجوي للحمولة نحو الجزائر والتنسيق 
الدائم مع هيئ���������ة اإلغاثة في جمعية 
بغية  الجزائريين  المس���������لمين  العلماء 
توزيع صحيح واس���������تراتيجي للحقائب 
حس���������ب معايير متف���������ق عليها تتعلق 
التي  الس���������كانية والتجهيزات  بالكثافة 
تحت���������وي عليها المستش���������فيات ودرجة 
التنظيم  الفيروس، كل هذا  انتش���������ار 
والتخطيط ال بد منه لنجاح أي عمل 

يراد منه أن يستمر ويحقق أهدافه.
ــلمني  ملاذا اخرتمت مجعية العلماء املس
ــع  ــا لتوزي ــيق معه ــني للتنس اجلزائري

احلقائب ؟
mm في خض���������م اجتماعاتنا نحن 
أعض���������اء الجمعية اقترحنا العديد من 
الجمعي���������ات والهيئات التي س���������تكون 
شريكا لنا في عملية توزيع المساعدات 
الطبية في الجزائر بحكم تواجدنا في 
ديار الغرب���������ة وعدم معرفتنا بتفاصيل 
الصحية  والمؤسسات  المستش���������فيات 
ف���������ي الجزائ���������ر وحت���������ى  اإلمكانيات 
اللوجيستية الخاصة بتخزين وتوصيل 
الهبات، حي���������ث نالت جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين إجماع أعضاء 
الجمعية العتبارات معينة وهي تاريخ 
الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية 
وجغرافيته���������ا ذات البعد الوطني عبر 
فروعها المنتش���������رة في ربوع الوطن، 
بإجماع  يحض���������ون  الذين  ورجاله���������ا 

الجزائريين .
حدثنا عن العملية األوىل اليت عرفت 

توزيع 1500 حقيبة ؟
mm تكم���������ن درج���������ة الصعوبة في 
العملي���������ة األولى بحك���������م أن الفيروس 
كان في ذروته شهر جوان الماضي، 
حيث قررنا مع األطباء والمختصين 
تحديد مج���������ال المس���������اعدات الطبية 
المراد اقتناؤها والتي تعرف نقصا في 
المستش���������فيات الجزائرية، توصلنا في 
األخير القتراح شراء جهاز بوسينياك 
الذي يساعد على التنفس رغم أن سعره 
مرتفع نوعا ما، والذي أثبت نجاعته في 
الطبية الخاصة  الحاالت  الكثير من 
بأم���������راض التنفس وضي���������ق التنفس، 
وقمنا بإرس���������الها إل���������ى الجزائر حيث 
اس���������تقبلها اإلخوة في جمعية العلماء 

عملية  وباشروا  الجزائريين  المسلمين 
الجمهورية  مستشفيات  على  توزيعها 
وفق خطة عمل متفق عليها س���������لفا، 
حيث لمس���������نا تواجب���������ا وتفاعال كبيرا 
من طرف القائمين والمسؤولين على 
القطاع الصحي في الجزائر وضرورة 
تقدي���������م إعانات أخرى لتلبية االحتياج 
الوطني لهذه الحقائب، وهو ما جعلنا 

نفكر في القيام بعملية ثانية.
ــة الثانية اليت عرفت  وماذا عن العملي
توفري 5200 حقيبة يف ظرف قياسي؟

mm بع���������د نجاح العملي���������ة األولى 
وتقييمن���������ا لكافة تفاصيل المش���������روع، 
الثانية  للعملي���������ة  التحضير  باش���������رنا 
والتي حددن���������ا لها هدفا وهو ش���������راء 
5000 حقيبة مساعدة على التنفس، 
ورغم معرفتنا بصعوبة األمر إاّل أّن 
أعضاء الجمعية رفعوا التحدي وقاموا 
بعم���������ل جبار من خالل التفاوض مع 
بعض المصان���������ع الخاصة باألجهزة 
التي تتكون منها الحقيبة في كل من 
ألمانيا وبريطانيا والصين وغيرها ... 
ما س���������مح لنا بش���������راء هذه التجهيزات 
بأس���������عار منخفضة بكثير عن أجهزة 
العملية األولى، وما قمنا به في العملية 
الثانية هو التنسيق مع هيئة اإلعانة 
االسالمية بفرنسا من أجل المساهمة 
معنا في توفير 5000 حقيبة مساعدة 
عل���������ى التنفس موجهة للمستش���������فيات 
الجزائرية وهو م���������ا تّم بالفعل، وحتى 
أبناء الجالية س���������اهموا بقوة معنا من 
خالل المصداقية التي اكتسبناها بعد 
العملية األولى، والتنسيق مع القنصل 
العام للجزائر بفرنسا حيث ساهم معنا 
بالتواص���������ل مع المؤسس���������ة الجزائرية 
للنق���������ل البحري وع���������رض علينا فكرة 
النقل الج���������وي المجاني مع الخطوط 

الجوية الجزائرية.
ــة  للعملي ــرت  حض ــاء  العلم ــة  مجعي
ــات  والقطاع ــوزارات  ال ــع  م ــة  الثاني
ــهيل دخول هذه املساعدات  املعنية لتس

وتوزيعها.؟
mm التنسيق مع جمعية العلماء تّم 
بصفة أس���������رع مقارنة بالعملية األولى 
حيث باش���������ر القائمون على الجمعية 
إجراءات دخول الحاويات والتنس���������يق 
مع مؤسسة ميناء الجزائر والسعي مع 
بعض الوزارات للتخفيف من األعباء 
والتكالي���������ف المالية، وضبط جلس���������ة 
عمل مع وزير الصحة للتنسيق معا 
من أجل توزيع هادف للحقائب على 

المستشفيات، كّل هذه الخطوات التي 
قامت بها الجمعية س���������اهمت في ربح 
الوقت والجهد للش���������روع في توصيل 

الحقائب.
ــني  ــتقبال اجلزائري ــدمت اس ــف وج كي

هلذه املساعدات الطبية ؟
mm حظين���������ا من���������ذ وصولن���������ا إلى 
أرض الوطن بحفاوة اس���������تقبال كبيرة 
من طرف اإلخوة في جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين، وبعض الوزراء 
كوزير العم���������ل والضمان االجتماعي 
والوزي���������ر المنتدب المكلف بالصناعة 
بعض  إلى  باإلضاف���������ة  الصيدالنية، 
التي  المؤسس���������ات والهيئات الوطنية 
نسعى للتنسيق معها من أجل تسهيل 
عمليات اإلغاثة التي سنقوم بها في 

األشهر القادمة.
ــم  وأفكارك ــاريعكم  مش ــي  ه ــا  م

التضامنية القادمة ؟
mm إذا استطعنا أن نشجع غيرنا 
على هذا العمل فهذا يعتبر إنجازا في 
حد ذاته، والعمل على تنظيم وهيكلة 
والجمعيات  المؤسس���������ات  من  العديد 
فهناك اتص���������االت وصلتنا من أبناء 
الجالي���������ة المتواجدين في كندا وأمريكا 
وبريطانيا وكثير من الدول من أجل 
أنشطة  في  والمش���������اركة  المس���������اعدة 
الجمعية، وحت���������ى إعالميا تمكنا هذه 
المرة من الوصول إلى عدد كبير من 
الجزائريين ما يس���������اعدنا في المرات 
القادمة على رف���������ع التحدي أكبر من 
خالل االلتفاف الجماهيري بمشاريعنا 
األطب���������اء  أن  والحقيق���������ة  الهادف���������ة، 
والكفاءات الجزائرية يس���������عون لمد يد 
العون ف���������ي أي لحظة وخدمة الوطن 
س���������واء من الناحية الطبية العالجية 
أو اإلعان���������ة المادية وحت���������ى العلمية 

والتكنولوجية.
كلمة أخرية ؟

mm شكر خاص للجزائريين أينما 
كانوا وأينما وجدوا على هذا التضامن 
والعمل المش���������ترك من أجل الجزائر، 
والش���������كر الخاص لجمعي���������ة العلماء 
الجهود  على  الجزائريين  المس���������لمين 
المبذولة في التوزيع الدقيق للحقائب 
في كّل بلديات الوطن، وشكر جميل 
لهيئة اإلعانة اإلسالمية بفرنسا نظير 
جهودهم المبذول���������ة معنا في العملية 
الثانية، آملين في لقاء قريب إن شاء 
اهلل تحت عنوان مشروع جديد يجمعنا 

بالوطن الحبيب والغالي الجزائر. 

»جزائريـــــون متضامنــــون« فـــي حـــديـــث مــــع »البصائر«  

مبناسبة وصول 5200 حقيبة مساعدة على التنفس، واليت أشرفت على استقباهلا مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، صّرح ممثل مجعية »جزائريون متضامنون« السيد عبد العزيز حداد 
جلريدة البصائر أّن ميالد مجعية »جزائريون متضامنون« جاء يف خضم ظهور جائحة كورونا، وقد سابقنا الزمن لتأسيس إطار إغاثي نقدم من خالله مساعدات لوطننا األم اجلزائر، وكان 

اختيار مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني حمّل امجاع من طرف أعضاء اجلمعية لتوزيع هذه احلقائب يف اجلزائر، وملسنا يف العمليتني اللتني قمنا بهما اهتماما كبريا من طرف اجلالية 
اجلزائرية يف املهجر، وهو ما شجعنا على التفكري يف مشاريع مماثلة يف املستقبل. 

اجلاليــــــة اجلــزائـــريــــة أثــبــتـــت متسكـــهـــا بالوطـن األم اجلزائـر  
توزيــعــنـــا للحقـــائـــــب يــخــضــــع لـمـعـــايــيــــر مـــدروســــة سلفــــا 

أجرى احلوار:  ياسني مربوكي 



قسوم كما  الرزاق  عبد  الدكتور  أشار 
وذلك خالل نزوله ضيفا على منتدى 
العلماء  جمعية  دور  إلى  "الحوار"  جريدة 
اإلجتماعية  المرافقة  في  الجزائريين  المسلمين 
الحمالت  خالل  من  وذلك  األزمات،  إبان 
هذه  وحسبه  للمواطنين،  والتحسيسية  التوعوية 
خارج  الفاعلة  الجمعيات  جعلت  التي  العوامل 
في  األم  الجمعية  على  وتعتمد  تأتمن  الوطن 
مرافقتها لتوزيع هباتها، وتحدث عن دور جمعية 
العلماء المسلمين اإلغاثي وطنيا ودوليا، مشيرا 
غزة،  تندوف،  إلى:  أرسلت  التي  القوافل  إلى 

"كلها  ويقول:  الغربية،  الصحراء  بنغالديش، 
تصب في الوقوف مع المستضعفين والمحتاجين 
تهتم  هيئته  أن  مضيفا  الوطن"،  وخارج  داخل 
أيضا بالتكوين العام لإلنسان وما يقع له داخل 

الوطن وخارجه.
التي  التضامنية  الحملة  أّن  بالذكر  والجدير 
بالتنسيق  المسلمين  العلماء  جمعية  بها  قامت 
الثانية  هي  والمشاركة،  الفاعلة  الجمعيات  مع 
من نوعها، إذ سبق وأن تّم إرسال هبة تضامنية 
أولى والتي قدرت بـ 1500 جهاز "بوسينياك"،، 
القائمين  قسوم  الرزاق  عبد  الدكتور  دعا  كما 
على توزيع األجهزة التنفسية االصطناعية إلى 

االلتزام بالشفافية.

العلماء  جمعية  رئيس  نائب  أشار  جهته  من 
طالبي،  عمار  الدكتور  الجزائريين،  المسلمين 
منذ  اإلغاثي  العمل  في  تنشط  الجمعية  أن 
التضامنية  القوافل  خالل  من  وذلك  تأسيسها، 
مختلف  في  تؤطرها  التي  والخارجية  الداخلية 
التي تمر بها الجزائر والدول العربية  األزمات 
عن  طالبي  عمار  الدكتور  وقال  واإلسالمية، 
العلماء  بجمعية  اإلغاثة  لجنة  على  القائمين 
المسلمين الجزائريين: "جنود مجهولون يقومون 

باألعمال وال يتكلمون". 
نائب  زاوي،  محفوظ  األستاذ  ذكر  جهته  من 
رئيس جمعية "جزائريون متضامنون"، أن فكرة 

الشعور  نتيجة  جاءت  الجمعية  تأسيس 
بالمسؤولية تجاه الوطن، وتخوف الكوادر 
الجزائرية المقيمة بالخارج بما قد يحدث 
الفيروس  انتشار  لسرعة  نظرا  البالد  في 
اإلصابات،  عدد  في  المتزايد  واالرتفاع 

يضيف نفس المتحدث أن هذه الجمعية أدت إلى 
التواصل بين الجالية المقيمة في الخارج واألطباء 
وذلك  الجزائر  في  المستشفيات  والقائمين على 
والنقائص  واإلمكانيات  الصحي  الواقع  لمعرفة 
يتابع  نفسه  السياق  في  البالد،  في  الطبية 
رئيس جمعية"جزائريون متضامنون": "استطعنا 
في  وأصبحت  بلدنا  إلى  التكنولوجيا  هذه  نقل 
األستاذ  وأضاف  الجزائريين"،  األطباء  متناول 

جمعية  في  االتصال  مسؤول  هارون،  حسان 
التي مقرها "مرسيليا"،  "جزائريون متضامنون"، 
أن غاية تأسيس الجمعية هو إثبات مدى تمسك 

المغتربين بالوطن األم. 
الدين حداد، ممثل عن  الدكتور عز  كما دعا 
ضرورة  إلى  متضامنون"  "جزائريون  جمعية 
التنسيق بين الجمعيات الجزائرية داخل الوطن 
على  تقوم  الجمعية  أن  إلى  مشيرا  وخارجه، 
واإلغاثة،  والصحة  العلم  الثالثة:  المفاهيم 
كما تسعى جمعية "جزائريون متضامنون" إلى 
داخل  الجزائرية  الطاقات  بين  الخبرات  تبادل 
وخارج الوطن من أجل خدمة الجزائر في شتى 

المجاالت.
عضو  رحال،  إلياس  البروفيسور  واعتبر  هذا 
وباء  لمكافحة  االستشارية  العلمية  باللجنة 
إيجابية  نتائج  حققت  الجزائر  أّن  كورونا، 
ومرضية من حيث إدارة األزمة الصحية، وذلك 
بعدما تّم األخذ بعين االعتبار قرارات وتوصيات 
المجلس العلمي، كغلق المدارس والمساجد في 
الجزائري  الشعب  استجابة  إلى  إضافة  أوانه، 
الحكومة  فرضتها  التي  الوقائية  لإلجراءات 
قدمت  العلمية  اللجنة  أن  مضيفا  الجزائرية، 

الفيروس،  انتشار  من  للوقاية  بروتوكوال   70
وحسبه أن أحسنهم هو البروتوكول المطبق في 
الهدف  أن  البروفيسور  أضاف  كما  المساجد، 
الراهنة  الصحية  االستراتيجية  في  األسمى 
الجزائريين،  من  بالمائة   70 تلقيح  في  يكمن 
وفيما يخص الفئة الرافضة لعملية التلقيح اعتبر 
المتحدث أنه أمر بديهي، فمنذ تاريخ اللقاحات 

في العالم توجد حملة ضد اللقاح.

األحــد: 16  - 22 رجب 1442، الـموافق لـ:  28 فيفري 06 مارس 2021م العدد:
احلـــدث1053

 يتردد هذا المثل الشـــــــــعبي باســـــــــتمرار عند 
الحديث عن الشخصية التي ال تعرف أين 

الخير وتعتقد أن قدرها سئ للغاية.
ولعـــــــــّل وباء كورونا ينطبق عليه هذا المثل 
وكثيرة هي الّدروس والعبر التي ينبغي أن 
تستخلص من تفّشي وباء كورونا في العالم 
أجمع فهو لم يفرق بين الغني والفقير، وبين 
الدولة المتقدمة والـــــــــدول الفقيرة كّل العالم 

أصابه هذا الداء الخطير..
إّن مثل هذه األوبئة والباليا والتي تحل بنا 
ينبغي أن تحدونا للعودة إلى اهلل واالحتماء 
بحماه، وعلى التوبة وكثرة االستغفار، فما 
نزلت بلية إاّل بذنـــــــــب وال رفعت إاّل بتوبة، 
}َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم وََأْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن 

اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُرون{.
إنَّه لـــــــــدرٌس عظيٌم، وتذكـــــــــرٌة وِعبرٌة لمن له 
قلٌب سليٌم، فها هي دول العالم تقُف عاجزًة 
أمـــــــــاَم فيروٍس، مـــــــــع اإلمكانيـــــــــاِت الكبيرِة، 
واألمواِل الكثيرِة، وما َتَتمتُع فيه ِمن ِخبراٍت 
وارِئ  وُقـــــــــدراٍت هائلٍة في َمجاِل ُمواجهِة الطَّ
حيِة، لكن: }َمـــــــــا َكاَن ُيْغِني َعْنُهْم ِمَن  الصَّ
اللَِّه ِمْن َشـــــــــْيٍء{ إال أن يشـــــــــاُء اهلُل تعالى: 
ْن َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ِإالَّ  }وَاِإ
ُهَو{ فكيـــــــــَف بغيرِها من البلداِن األقلِّ خبرًة 

وُقدرًة ومااًل ورجااًل.
أمـــــــــا الجانب اآلخر من األثـــــــــار االيجابية 
لهذا الداء هـــــــــو التكافل االجتماعي والهبة 
التضامنية ومّما ال شـــــــــك فيه أّنه؛ ال يوجد 
مجتمـــــــــع إنســـــــــاني مثالي، ولكـــــــــن االلتزام 
بقيم التالحم المجتمعـــــــــي والتعاون يضمن 
الرفاهية  تغلب عليـــــــــه  مجتمعًا حضاريـــــــــًا 
والســـــــــعادة واالعتزاز باالنتمـــــــــاء للمجتمع. 
ولعّل مصداق ذلـــــــــك من القرآن الكريم هو 
قولـــــــــه تعالى: }وَاْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا 

واََل َتَفرَُّقوا{ )آل عمران:103(.
وخاصـــــــــة ما قام بـــــــــه إخواننـــــــــا في أرض 
المهجـــــــــر من هبة تضامنية لم يســـــــــبق لها 
نظير: 6700 حقيبة مساعدة على التنفس 
على دفعتين )أكثر من 2,5 مليون أورو( 
من جمعية "جزائريون متضامنون" والهيئة 
االغاثة االســـــــــالمية - فرنسا ومساعدات 
 )s.o.s( طبية أخرى من جمعية تضامن
بفرنسا، ســـــــــمحت هذه المســـــــــاعدات على 
مواجهة هذا الوباء ومن جهة أخرى يظهر 
مدى ارتباط أبنائنا المغتربين بوطنهم وحبهم 
وتفانيهـــــــــم لخدمة أمتهـــــــــم وبلدهم، وخاصة 
عندما نجد ضمن هذه الجماعة أفراد ولدوا 

بفرنسا وبالد أوروبا على العموم.
إّن التكافل االجتماعي في اإلســـــــــالم مبناه 
المقرر في الشـــــــــريعة، الـــــــــذي يحقق مبدأ 
الوالية المتبادلة بين المؤمنين في المجتمع، 
إعمااًل بقول اهلل تعالى في سورة التوبة آية 
71 }وَاْلُمْؤِمُنوَن وَاْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء 
َبْعٍض َيْأُمـــــــــُروَن ِباْلَمْعـــــــــُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن 
ـــــــــاَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة  اْلُمْنَكـــــــــِر َوُيِقيُموَن الصَّ
َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه 

ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم{. 
وتطبيقًا لمبدأ التعاون أو المساعدة المادية، 
فيقول اهلل سبحانه وتعالى في سورة المائدة 
آية 2 }َوَتَعاَوُنـــــــــوْا َعَلى اْلبـــــــــرِّ وَالتَّْقَوى واََل 
َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثـــــــــِم وَاْلُعْدوَاِن وَاتَُّقوْا الّلَه ِإنَّ 
الّلَه َشـــــــــِديُد اْلِعَقاِب{، فهـــــــــذه اآلية تتحدث 
بشـــــــــكل واضح وصريح عـــــــــن تحقيق مبدأ 
التعاون الذي يخرج من رحم التكافل الذي 

أمر به اإلسالم.  

الشيخ  نــور الدين رزيق *

"ُربَّ ضارٍَّة ناِفَعة "
ــرة

طـــ
خـــا

و  
ف   

قــــ
مو

دعا الدكتور عبد الرزاق قسوم، رئيس مجعية 
العلماء املسلمني اجلزائريني، إىل االهتمام 

والتكفل باجلالية اجلزائرية يف املهجر ومنح 
التسهيالت هلم للدخول إىل الوطن األم خاصة 
بعد أن أثبتت دورها يف ظل وباء كورونا ورافقت 

الوطن والشعب بقوافلهم الطبية، مثمنا يف ذات 
الصدد جمهوداتهم قائال: "أدعو املسؤولني إىل 

االهتمام باجلالية اجلزائرية يف املهجر، والذين 
يستحقون أومسة ُتعلق على جبينهم"، كما أوضح 

ذات املسؤول أن توفري 5200 جهاز بوسينياك 
"جهاز التنفس االصطناعي" بالتنسيق مع 

مجعية "متضامنون جزائريون" ومجعية "اإلعانة 
اإلسالمية يف فرنسا" ما هو إال دليل على بذرة 

احلس الوطين الفطرية لدى املواطن اجلزائري 
املقيم باخلارج.

الدكتـور عبــد الــرزاق قـســـــوم ينــــزل ضيفـــــا علـــى منــتــــدى جــــريـــدة  "احلــــوار"

أدعو الـمســـؤوليــن إىل االهتمــــام باجلاليــــة اجلزائرية يف الـمهجر
علينا أن نلـتزم بالشفافية يف توزيــــع أجــهــــزة "بــوســينيــاك"

"بوسينياك" تكنـــولوجيـة جــديــدة تدخل إلـى مستشفيـــات اجلزائر 
تغـطيــة : فاطمــة طاهـــي
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شهدت فعاليات وصول واستالم احلقائب الطبية مليناء اجلزائر والندوة الصحفية يف مقر وزارة الصحة حضورا إعالميا مكثفا لوسائل اإلعالم اجلزائرية مبختلف ختصصاتها سواء القنوات التلفزيونية 
العمومية أواخلاصة، إىل جانب الصحف الوطنية اليومية و األسبوعية وكذا اإلذاعات الوطنية واملواقع اإللكرتونية هذه األخرية لعبت دورا هاما يف الدعاية اإلعالمية هلذا احلدث من خالل التقارير 
واملواضيع اآلنية و الفيديوهات املباشرة واملسجلة ومبختلف اللغات،  وركزت قناة األنيس الفضائية يف الربنامج األسبوعي »عني على الصحافة« على احلدث باستضافة نائب رئيس جلنة اإلغاثة يف 

مجعية العلماء الشيخ نور الدين رزيق واألستاذ عز الدين حداد عضو جبمعية »جزائريون متضامنون« وإعداد حصة خاصة مت  فيها شرح مكونات احلقائب وكيفية استخدامها وصيانتها.

تــغــــطـيــــة إعــالمـــيــة مــتـــــــمـــيــــزة للـــحــــــــــــــــــدث 
متابعة: ياسني مربوكي
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الجميل  العظيم  القصر  بناء  يبدأ  أين  من 
النفسي،  األمن  قصر  الزوجية؟  للحياة 
والمودة  السكينة  اإلنسانية، حيث  واألريحية 
النفسية  بالقواعد  البناء  يبدأ  والرحمة؟ 

األخالقية اإليمانية. 
التزام  أوال: الرزانة واالتزان في الكالم: أي 
اللقاء  منذ  وهذا  تكلف،  بدون  ولكن  الِجّد 
في  األولى  الخطوة  أي  األول،  التعارفي  
في  الغائر  وقعها  لها  فالكلمة  الخطبة، 
القلب، وأثرها المثير في النفس، فإذا كانت 
طيبة ارتاح القلب وانشرح الصدر، واطمأنت 
ذا كانت الكلمة سيئة تعكر وجدان  النفس، واإ
دِّ والنكران،  السامع، وثارت النفس ثورة الصَّ
فالرجل يجب أن تكون له شخصية متميزة من 
سماتها: االتزان، والِجد، والصدق، والوفاء، 
اللغو،  واجتناب  والصراحة،  والتواضع، 
والكالم الساقط، وكذلك المرأة، ال يجوز أدبا 
وال منطقا وال شرعا أن يلفظ الخاطب، والذي 
يصير زوجا فيما بعد، أو المخطوبة، والتي 
يلفظ  أن  ألحدهما  يجوز  ال  زوجة،  تصير 
في حواره مع اآلخر كلمة خارجة عن إطار 
كلمة  كل  النبيل.  والمقصد  والجد  األدب 
مخالفة للرجولة والمروءة والحياء واالحترام، 
تهدم  العالقة،  بناء  في  قاسية  ضربة  هي 
الحياة  قصر  قواعد  من  أحجارا  أو  حجرا 
ثم  الشقاق  العالقة ويحدث  فتفسد  الزوجية، 
الفراق، ثم الندم الذي ال ينفع معه الترياق، 
أيها الشباب، أيتها الشابات، احذروا الحوار 
في زمن الخطبة بكلمات مازحة أو مداعبة أو 
من لمز الكالم، أو زائدة عن اللزوم، احذروا 
واحذري  النفسي،  القلق  حالة  في  الحوار 
أيتها المخطوبة أن تسترسلي في حوارك مع 
خطيبك في كالم عن خصوصياتك فيما ال 
عالقة له بالخاطب، التتحدثي عن ماضيك 
الخاص، وابني عالقة الجد واالتزان باألدب 
واإلخالص. وحتى بعد العقد والبناء، التنسوا 

يزيدان  واالتزان  فالرزانة  واالتزان،  الرزانة 
الحب واالحترام، وعلو المقام. 

بين  المتبادالن  والصراحة  التواضع  ثانيا: 
والرحمة  المودة  عالقة  بناء  إن  الزوجين: 
واالستبداد،  بالسيطرة  تقوم  ال  واالحترام، 
من قبل الزوج، محاوال إثبات رجولته بالقوة 
نما قوة الرجولة في قوة  والعنف والغلظة، واإ
والصدق،  الِجد،  قوامها:  التي  الشخصية، 
واألريحية،  والكرم،  والعدل،  والوفاء، 
الزوج  صفات  بعض  هي  وهذه  والتسامح، 
الرجل، )أي الزوج الذي له رجولة( )ونظيف 
الشجاعة  للفائدة:  الرجولة  صفات  إلى 
بعد  واإلقدام  وحكمة،  وعلم  رأي  عن حسن 
واالستخارة،  العلماء  واستشارة  التخطيط 
اهلل  سبيل  في  بأنها  التيقن  بعد  والتضحية 
خالصة لوجهه سبحانه مائة بالمائة(. وكذلك 
وجودها  ستفرض  بأنها  الزوجة  تظن  ال 
وتعزز مكانتها بالتعالي والنشوز، وشيء من 
وعلو  قوتها  إنما  األوامر،  ورفض  التطاول 
كل  سيتحقق  واحترامها  وتقديرها  مكانتها 
ذلك بالطاعة وااللتزام والتواضع والتضحية، 
خالص.  واإ احترام  بكل  الخدمات  وتقديم 
الناس:}خدام  ألسنة  على  السائر  والمثل 
الناس سيدهم{ أول ما يصدق على ولي أمر 
المسلمين، إن كان بحق خادما لألمة استحق 
الزوجين  على  المثل  يصدق  ثانيا  السيادة، 
كليهما، كل من كان خادما لألسرة بإخالص 

استحق السيادة والشرف والتكريم.
من  األهل:  مع  التعامل  في  الحكمة  ثالثا: 
قادر  هو  هل  الزوج،  رجولة  امتحان  جملة 
إلى  يحتاج  فاشل  أنه  أم  األسرة  إدارة  في 
التدريب من جديد؟ فعلى الزوج أن يعلم بأنه 
وأمه،  ألبيه  المطيع  الولد  مازال  تزوج  ولو 
مفروض  هو  ثم  إلخوته،  المعين  والناصح 
بقدر  يجتهد  وأن  زوجته،  يكرم  بأن  عليه 
المحترمة،  مكانتها  لها  ليهيئ  االستطاعة 
لتعيش  إنسانيتها بحرية وأريحية في سكينة 
القادمة  الذكية  الزوجُة  لتعلم  ثم  واطمئنان. 

العشرة  ظروف  تتقبل  بأن  األسرة  هذه  إلى 
يخالف  ماال  كل  في  هي،  كما  الجديدة 
ينبغي  أساسية  ونقطة  الشرعية.  األحكام 
تحب  التي  الذكية،  الزوجة  تعلمها  أن 
الصدق  واالحترام، حب  العقل  زوجها حب 
واإلسالم، ال حب المصالح واألفالم، قلت: 
الزوجة الذكية تعتبر نفسها كأستاذة في علم 
إيمانيا  المسئولة  نفسها هي  وتعتبر  النفس، 
خطاب  األسرة  أفراد  بين  تبث  بأن  وأدبيا، 
والعرفان،  الشكر  وعبارات  والحنان،  الرقة 
واألنس،  المحبة،  تسود  أن  على  وتعمل 
النفوس باالطمئنان، ومن ذلك أن  وتنتعش 
خالتها،  مقام  في  هي  التي  حماتها  ُتْشِعر 
بأنها أحسنت تربية أوالدها ومن بينهم، زوج 
هذه الزوجة الكنة الذكية، وأن تشكرها بأنها 
عملت وتعبت، ويجب على زوجها الذي هو 
ولُد حماتها أن يرد الجميل، وتقول لحماتها 
تحتاجينه  وما  خدمتك،  في  أيضا  معه  وأنا 
ونفس  وجل.  عز  اهلل  بإذن  حاضرا  يكون 
لوالد  تقال  للقلوب  المؤلفة  الطيبة  الكلمات 
تعين  وأن  عمها.  بمثابة  هو  الذي  الزوج، 
زوجها على أن يتذكر ويتدبر ويعمل بقول 
ْيَنا  اهلل تعالى بسم اهلل الرحمن الرحيم﴿َوَوصَّ
ُكرْهًا  ُه  ُأمُّ َحَمَلْتُه  ِإْحسانًا  ِبواِلَدْيِه  اإْلِْنساَن 
َوَوَضَعْتُه ُكرْهًا َوَحْمُلُه َوِفصاُلُه َثالُثوَن َشْهرًا 
قاَل  َسَنًة  َأْرَبِعيَن  َوَبَلَغ  َأُشدَُّه  َبَلَغ  ِإذا  َحتَّى 
َأْنَعْمَت  الَِّتي  ِنْعَمَتَك  َأْشُكَر  َأْن  َأْوزِْعِني  َربِّ 
َعَليَّ َوَعلى واِلَديَّ وََأْن َأْعَمَل صاِلحًا َتْرضاُه 
نِّي  وَاِإ ِإَلْيَك  ُتْبُت  ِإنِّي  ُذرِّيَِّتي  ِفي  ِلي  وََأْصِلْح 

ِمَن اْلُمْسِلِميَن﴾]األحقاف:15[.
اللين  بأن  لك:  قلت  الذكية  الزوجة  أيتها   
والتواضع وخدمة اآلخرين قوة وليس ضعفا، 
وشرف وليس مهانة، وأن نعفو عمن ظلمنا، 
واتبع  تاب  إن  نتصالح مع من عادانا  وأن 
الصواب، وأن نضحي تطوعا في سبيل اهلل 
إسعادا للناس، بإدخال السرور عليهم، قلت 
لك ليس هذا مما ينقص من قدرك ومقامك، 
بل يزيدك رفعة وتشريفا، والقاعدة من تواضع 

الذكية.  الزوجة  أيتها  فتذكري  اهلل  رفعه  هلل 
وعلى سبيل المثال فعمر بن الخطاب رضي 
اهلل عنه، وهو من هو، وهو أمير المؤمنين؟ 
بنفسه،   الصدقة  إبل  ويداوي  يحرس  وكان 
كيس  ويحمل  كتفه،  على  الجرة  ويحمل 
الدقيق على ظهره ليوصله إلى أرملة مسكينة 

ليخدمها وأوالدها؟!! 
رابعا: دور الزوج الرجل حقا: الزوج الرجل! 
الخطبة  يوم  زوجته  وعد  يكن  لم  الذي  هو 
شهر  لها  يقيم  بأن  المعسولة،  بالوعود 
المطاعة، واآلمرة  الملكة  لتكون  ثم  العسل، 
البيت، وأن تخرج متى شاءت،  الناهية في 
وتلبس ما تشاء، وتأكل الذي تحب وتتمناه، 
ألف  و..  و..  بيدها،  المصروف  وميزانية 
واو.. الزوج الرجل: هو الذي يقول لزوجته 
وظروفي  االجتماعية،  حياتي  البداية:  من 
يعيشون  الذين  عائلتي  وأفراد  االقتصادية، 
بساط  على  للتعارف  وكذا  كذا  هو  معي، 
الصراحة وقول الحق، إن كنت راضية بأن 
تعيشي وفق ظروفي وتساعديني فها أنا ذا 

وها أنت ذي. 
ثم إذا ما تم الزواج، كلما أراد أن يتكلم الزوج 
األسرية،  العالقة  مسألة تخص مصير  في 
يعقد جلسة مع زوجته وبحضور أمه وأبيه، 
ومعهما  عائلي  بيت  في  الزوجان  كان  ذا  واإ
والزوجة  الجلسة،  فليحضرن  الزوج،  أخوات 
الذكية وبمبادرة منها هي التي تهيئ الشاي، 
وأخوات الزوج إن حضرن هن اللواتي يوزعن 
الشاي لطفا منهن وكرما ومجاملة طيبة من 
الخير والمحبة بين  الطيبات الالئي يزرعن 
يسودها  حميمية  الجلسة  وتكون  األقارب. 
شؤون  الجميل عن  الطيب  والحوار  المرح، 
حاضر األسرة ومستقبلها، ولتظل المجالس 
كل  اجتناب  ينبغي  وشيقة،  ُحْلوًَة  العائلية 
كلمة عتاب، أو ذكر غلط قد فات وغاب، 
وحفظ  األعذار،  التماس  على  العمل  بل 
اهلل  وحمد  الغفار،  العزيز  وشكر  األسرار، 

الواحد القهار.  

احلياة الزوجية اهلنية

بني اْلِقَوامة الرجولية والزوجة الذكية
أ. حممد مكركب 

الشيخ حممد مكركب أبران
Oulamas.fetwa@gmail.com فــتـــــاوى فــتـــــاوى 

ألسؤال
قالت السائلة: )ن.ك.ز( بنت جارتهم فتاة، َغرََّها 

الشيطان مرة، ودخلت ملهى ليلي، وُأِخَذْت لها صوٌر 
مخلة بالحياء، وَصَحا َضِميرُها واستيقظت في صباح 

اليوم التالي، وتابت، ولم تفعل شيئا غير التبرج 
والرقص مع الشبان الضائعين، ولكن مشكلتها لم تعد 
فقط في المعصية والتوبة بينها وبين ربها سبحانه 
وتعالى، إنما ابن جارهم حمل صورتها ويروجها بين 
أصدقائه، وأراد أن ينشرها على صفحات الفاسبوك، 
تقول السائلة: والغريب أن الشاب الناقل للصورة فعل 
ذلك زعما منه للنهي عن المنكر؟!! لوال أن اتصل 

أبوها وأخوها بأهل هذا الشاب وأوقفوه عند حده.  قالت 
السائلة: هل من باب األمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر أن تنشر صور النساء المخطئات؟ وما حكم من 
يروج الصور الفاضحة؟

الجواب
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، والصالة 

والسالم على خاتم النبيين.
نفسه  بالمعاصي، ولو على  الجهر  للمسلم  أوال: ال يحل 
اهلل  إلى  فليتب  معصية،  بارتكاب  ابتلي  فمن  به،  رحمة 
وال يجهر بمعصيته، ففي الحديث َعْن َساِلِم ْبِن َعْبِد اهلِل، 
َصلَّى  اهلِل  َرُسوَل  َسِمْعُت  َيُقوُل:  ُهرَْيرََة،  َأَبا  َسِمْعُت  َقاَل: 
ِتي ُمَعاًفى ِإالَّ الُمَجاِهرِيَن،  اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َيُقوُل:] ُكلُّ ُأمَّ
نَّ ِمَن الُمَجاَهرَِة َأْن َيْعَمَل الرَُّجُل ِباللَّْيِل َعَماًل، ُثمَّ ُيْصِبَح  وَاِإ
َكَذا  الَباِرَحَة  َيا ُفاَلُن، َعِمْلُت  َفَيُقوَل:  َعَلْيِه،  َوَقْد َسَترَُه اهلُل 
َوَكَذا، َوَقْد َباَت َيْسُترُُه رَبُُّه، َوُيْصِبُح َيْكِشُف ِسْتَر اهلِل َعْنُه[ 
نفسه.  على  المؤمن  ستر  اآلداب.باب  كتاب  )البخاري. 
والرقائق،  الزهد  كتاب  في  مسلم  وأخرجه   .)6069 رقم: 
في باب النهي عن هتك اإلنسان ستر نفسه. تحت  رقم: 
2990. فإذا كان من اآلداب والشرع والمنطق أن العاصي 
وارتكبت  أخطأت  التي  الفتاة  أن  السؤال  وحسب  نفسه، 
المعصية، وهي حضور مجالس اللهو والرقص واالختالط 
الشيطاني، غلطت ثم تابت، كان المفروض أنها وأمثالها 
من الخاطئين والخاطئات أن يسترن على أنفسهن، وأن ال 

يجهرن بمعاصيهن، فكيف بغيرهن؟
يأمر  أن  أراد  الذي  جارهم  ابن  على  الواجب  كان  ثانيا: 
بنشر  المنكر،  من  بأكبر  المنكر  عن  وينهى  بالمعروف 

ومن  كبير،  منه  خطأ  وهذا  والراقصات  الراقصين  صور 
سوء فهم الغرير، كان عليه أن  يسترها وأن ال يفضحها، 
وأن يعينها على الستر والتوبة إلى اهلل تعالى، وفي الحديث: 
]َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَترَُه اهلُل َيْوَم الِقَياَمِة[ )البخاري.2442(. 
وعند أبي داود }َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، 
َفَقاَل: ِإنِّي َعاَلْجُت اْمرََأًة ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة، َفَأَصْبُت ِمْنَها 
َفَقاَل  ِشْئَت،  َما  َعَليَّ  َفَأِقْم  َهَذا،  َفَأَنا  َها،  َأَمسَّ َأْن  ُدوَن  َما 
َفَلْم َيُردَّ  َنْفِسَك،  ُعَمُر: َقْد َسَتَر اهلُل َعَلْيَك َلْو َسَتْرَت َعَلى 
الرَُّجُل،  َفاْنَطَلَق  َشْيًئا،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى  النَِّبيُّ  َعَلْيِه 
َفَتاَل  َفَدَعاُه،  َرُجاًل،  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى  النَِّبيُّ  َفَأْتَبَعُه 
اللَّْيِل﴾]هود:  ِمَن  َوزَُلًفا  النََّهاِر  َطرََفِي  اَلَة  الصَّ َعَلْيِه﴿وََأِقِم 
َرُسوَل  َيا  اْلَقْوِم:  ِمَن  َرُجٌل  َفَقاَل  اآْلَيِة،  آِخِر  ِإَلى   ]114
َكافًَّة«[{  »ِللنَّاِس  َفَقاَل:  َكافًَّة؟  ِللنَّاِس  َأْم  ًة  َخاصَّ َأَلُه  اهلِل، 
)أبوداود. كتاب الحدود.باب في الرجل يصيب من المرأة 
دون الجماع، فيتوب قبل أن يأخذه اإلمام.4468(. ووجه 
االستدالل من هذا الخبر العبارة: })َلْو َسَتْرَت َعَلى َنْفِسَك( 
َأْي: َلَكاَن َحَسًنا )َفَلْم َيُردَّ َعَلْيِه( َأْي َعَلى الرَُّجِل َأْو َعَلى 
ثم  المعبود.12/106(  اْلَكاَلِم{)عون  ِمَن  )َشْيًئا(  ُعَمَر 
عالج  الذي  لذلك  الستر  هل  ليتعلم،  اآلخر  الرجل  سؤال 
َيا  اْلَقْوِم:  ِمَن  َرُجٌل  ]َفَقاَل  للناس كافة؟  أم  المرأة خاصة، 
»ِللنَّاِس  َفَقاَل:  َكافًَّة؟  ِللنَّاِس  َأْم  ًة  َخاصَّ َأَلُه  اهلِل،  َرُسوَل 
اْبِن  َعِن  ماجة  ابن  ففي سنن  فالستر مطلوب،   َكافًَّة«[ 
َسَتَر  َقاَل:]َمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى  النَِّبيِّ  َعِن  َعبَّاٍس، 
َوَمْن  اْلِقَياَمِة،  َيْوَم  َعْورََتُه  اهلُل  َسَتَر  اْلُمْسِلِم،  َأِخيِه  َعْورََة 
َكَشَف َعْورََة َأِخيِه اْلُمْسِلِم، َكَشَف اهلُل َعْورََتُه، َحتَّى َيْفَضَحُه 
الستر  القارئ،  يقول  قد  َبْيِتِه[)ابن ماجة.2546(  ِفي  ِبَها 
لمن أخطأ مرة وتاب، ولكن بالنسبة للمعروف بالمعاصي 
ال يستر، يقال للمتسائل: نعم، ولكن كيف؟. قال النووي 
ستر  مسلم:]ومن  عند  الستر  حديث  شرح  في  اهلل  رحمه 
مسلما ستره اهلل يوم القيامة[ قال: }وأما الستر المندوب إليه 
هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس 
هو معروفا باألذى والفساد فأما المعروف بذلك فيستحب 
أن ال يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي األمر إن لم 
في  يطمعه  هذا  على  الستر  ألن  مفسدة  ذلك  من  يخف 
اإليذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل 

فعله{)16/135(.
والقاعدة: أن األمر بالمعروف أن يكون بالمعروف، والنهي 

أخطأ،  أخاه  فمن رأى  بالمعروف.  يكون  أن  المنكر  عن 
أمام مأل  يفضحه  فقط، وال  وبينه  بينه  ينصحه  أو  يستره 
ولي  إلى  أمره  يرفع  النصيحة،  يقبل  لم  فإن  الناس،  من 
األمر، إلى المؤسسات المختصة بذلك، كمؤسسة األمن، 
أو القضاء، أو اإلفتاء، وتنتهي مهمة الناصح عند رفعه 
األمر إلى أولي األمر، وال ينشر خبره وصوره عبر وسائل 
اإلعالم. فتدبر قول الشارح عن اْلُمِصرِّ على المعاصي: 
ذلك  من  يخف  لم  إن  األمر  ولي  إلى  قضيته  ترفع  }بل 
كل  في  يتصرف  العلماء،  باستشارة  األمر  وولي  مفسدة{ 
األخطاء.  معالجة  ووفق طريقة  يناسبها،  ما  وفق  قضية 
إلى  ولي األمر، وليس  النووي مؤكدا رفع األمر  وكرر 
النووي )عن  فقال  للشيطان.  المجون خدمة  بنشر صور 
الستر المطلوب في الحديث(:}َهَذا ُكلُُّه ِفي َسْتِر َمْعِصَيٍة 
َوَقَعْت وانقضت أما َمْعِصَيٌة رَآُه َعَلْيَها َوُهَو َبْعُد ُمَتَلبٌِّس ِبَها 
َقَدَر  َمْن  َعَلى  ِمْنَها  َوَمْنُعُه  َعَلْيِه  ِبِإْنَكارَِها  اْلُمَباَدرَُة  َفَتِجُب 
َعَلى َذِلَك واََل َيِحلُّ َتْأِخيرَُها َفِإْن َعَجَز َلِزَمُه رَْفُعَها ِإَلى َوِليِّ 
واهلل   )16/135( َمْفَسَدٌة{  َذِلَك  َعَلى  َتَترَتَّْب  َلْم  ِإَذا  اأْلَْمِر 

تعالى أعلم.
ثالثا: فما قامت الفتن الكبرى إال عندما أراد كل واحد أن 
يعالج المنكر كما يراه هو، كما فعل الحروريون وسالالتهم 

عبر التاريخ اإلسالمي الطويل. واهلل تعالى أعلم.
على  بإرادتها  نفسها  تعرض  التي  الفاسقة  وهل  رابعا: 
صورها  ترويج  يجوز  هل  عارية،  شبه  وهي  المصورين 
التي  الفاسقة  به  تقوم  ما  إن  بالحياء،؟  المخلة  الفاضحة 
مفاتنها  مظهرة  حياء  بال  وتتعرى  الجاهلية،  تبرج  تتبرج 
للناس، هذا الذي تفعله قبيح وشنيع، وبلغة الفقه من الكبائر 
والموبقات، ولكن المصور، والناشر لهذه الصور، واْلُمَروِّج 
لها، والعارض، هم أقبح منها شناعة، وأكثر منها فسادا، 
الفايسبوك  الفاسقات على صفحات  فالذي يعرض صور 
والمجالت، يقوم بعمل إخوان الشياطين، ومثله أكثر من 
المبذرين، والخمارين. فإن كانت المخطئة التي كشفت ما 
حرم اهلل في بلد غير مسلم، فلماذا تنقل الصور إلى شباب 
ُيْرَفُع  المسلمين،  بلد  في  المخطئة  كانت  ن  واإ المسلمين؟ 
أمرها إلى والة األمر، وهم مسئولون عن حماية المجتمع 
من الرذيلة، فالتي تقع في جريمة الرقص المجوني ننصحها 
الفاضحة للشباب  التوبة، وال ننشر صورها  وندعوها إلى 

وهي ترقص. واهلل تعالى أعلم.

نشر الصور الفاضحة أعمال شيطانية، وإثم ناشرها أقبح من فاعلها
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 يقول اهلل س������بحانه وتعال������ى في كتابه الكريم: 
}َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُن������وَن*  الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالِتِهْم 
َخاِش������ُعوَن* وَالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن* 
وَالَِّذيَن ُهْم ِللزََّكاِة َفاِعُلوَن* وَالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم 
َحاِفُظ������وَن* ِإال َعَل������ى َأْزوَاِجِهْم أْو َم������ا َمَلَكْت 
َأْيَماُنُه������ْم َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُلوِميَن* َفَمِن اْبَتَغى َورَاء 
َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن* وَالَِّذيَن ُهْم أَلَماَناِتِهْم 
َوَعْهِدِه������ْم رَاُعوَن* وَالَِّذيَن ُه������ْم َعَلى َصَلوَاِتِهْم 
ُيَحاِفُظ������وَن* ُأْوَلِئَك ُهُم اْلوَاِرثوَن* الَِّذيَن َيِرثوَن 

اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{.
قال الش���������يخ الصابوني في كتابه )إيجاز البيان 
في ُس���������َوِر القرآن(: )ُس���������مِّيت الس���������ورة  الكريمة 
»س���������ورة المؤمن���������ون« ألنَّ اهلل تعال���������ى ذكر فيها 
جالئَل أوصافهم، وكرائَم صفاتهم، وَعَرض فيها 
للفضائل اإلنسانية التي تحلَّى بها أولئك الصفوُة 
المؤمنون من عباد اهلل المخلصين، ولذلك ُسمِّيت 
ش���������ادًة بمآثرهم  »س���������ورُة المؤمنون« تخليدًا لهم واإ
وفضائله���������م، وتبتدئ الس���������ورة الكريمة بأوصاف 
المؤمني���������ن العظيم���������ة التي اس���������تحقوا بها ميراث 
الف���������ردوس األعلى في جّن���������ات الُخلد مع النبيين 

والصّديقين(.
الِعفَّة ُخُلٌق إمياني رفيع

ِإّن الِعّفة ُخُلق إيماني رفيع، ومعناها في اإلسالم 
صيانة الّنفس والروح عن الّدناَيا، حتى ولو كان 
للبدن في ذل���������ك ِلّذة وش���������هوة، فالِعفَّة هي طلب 
العف���������اف وَكفُّ  النفس عن المحارم التي حّرمها 
ا ال َيْجُمل باإلنس���������ان  اهلل س���������بحانه وتعالى، وَعمَّ
ْن  ِفْعل���������ه، واالكتفاء بما أَحلَّ س���������بحانه وتعالى واِإ
كان قلياًل،  ونظرًا ألهميتها فقد أمرنا اهلل سبحانه 
وتعالى بها، كما جاء في قوله س���������بحانه وتعالى: 
}َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُهُم 
اللَُّه ِمن َفْضلِ���������ِه{، يعني: ليطلب الِعّفة، ويبحث 
عن ُطرقها ووسائلها، والنتيجة هي: سيغنيه اهلل 

من فضله سبحانه وتعالى.
كم���������ا حّث عليها نبينا –صّلى اهلل عليه وس���������ّلم- 
ف���������ي عدٍد من األحاديث الش���������ريفة، منها: قوله- 
صّلى اهلل عليه وسّلم-: )اللُهمَّ إني أسَأُلَك الُهَدى 
والتَُّقى، والَعَفاَف والِغَن���������ى(، وقوله - صّلى اهلل 
عليه وس���������ّلم-: )ِعفُّوا َتِعفَّ ِنَساُؤُكْم (، وقوله - 
صّلى اهلل عليه وس���������ّلم- أيضًا: )َثالَثٌة َحقٌّ َعَلى 
اللَِّه َعْوُنُهْم: اْلُمَجاِهُد ِفي َس���������ِبيِل اللَِّه، وَاْلُمَكاَتُب 

الَِّذي ُيرِيُد اأَلَداَء، وَالنَّاِكُح الَِّذي ُيرِيُد اْلَعَفاَف(.
إنِّي أخــــاُف اهلل

َب رس���������ولنا -صّلى اهلل عليه وس���������ّلم- في  لقد رَغَّ
الِعفَّة َأَشدَّ ترغيب، كما جاء في الحديث أّن رسول 
اهلل -َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َقاَل: )َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم 

اللَّ���������ُه َتَعاَلى ِفي ِظلِِّه َي���������ْوَم ال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه: ...( 
وذك���������ر منهم: )َوَرُجٌل َدَعْتُه اْم���������رََأٌة َذاُت َمْنِصٍب 

َوَجَماٍل، َفَقاَل: ِإنِّي َأَخاُف اللََّه(.   
 ُيَبيِّن  رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – في 
الحديث الس���������ابق طهارة المس���������لم وِعفَّته، حيث 
يحرص المسلم على عدم االنزالق في ُطُرق الِغوَاية 
والّضالل والمعاصي مهما كانت الُمغريات، ألّن 
الخوف من اهلل ِخْصلة من ِخَصاِل اإليمان، َفَمْن 
كان عفيفًا في حياته فهو في ِظلِّ َعْرِش اهلل يوم 

ال ِظلَّ إال ِظّله مع أنبيائه وأصفيائه.
ومن األوصاف الجليل���������ة للمؤمنين كما جاء في 
اآليات األولى من »س���������ورة المؤمن���������ون«، قوله 
سبحانه وتعالى: )وَالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن(، 
ا  ال  أي أنهم َعفُّوا عن الحرام وصانوا فروجهم عمَّ
َيِحّل من الزّنا وكشف العورات، أي هم حافظون 
لفروجهم في جميع األح���������وال، ولعلَّك تجد أخي 
القارئ في هذا التعبي���������ر ِدقَّة بالغة، إذ َعبََّر عن 
الف���������روج بالحفظ كما َعبَّّر ع���������ن الصالة بالحفظ 
}وَالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلوَاِتِهْم ُيَحاِفُظوَن{ كأن حفظ 
األعراض ال يقّل عند اهلل س���������بحانه وتعالى عن 

حفظ الصالة، فهذه عبادة وتلك عبادة. 
الطريــق إىل الِعفَّــــة 

لقد اش���������تمل القرآن الكريم عل���������ى أحكام العفاف 
والّطه���������ر واالحتش���������ام، وهي أح���������كام عليها يقوم 
الّنق���������ي الفاض���������ل، وبدونه���������ا تنحّط  المجتم���������ع 
المجتمعات ويصير أمرها ُفُرطا، كما اش���������تملت 
ُس���������ّنة رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه وسّلم – على 

الحّث على االلتزام طريق الِعّفة واالحتشام.
ومن المعل���������وم أنَّ ديننا اإلس���������المي الحنيف ال 
ُيحارب الش���������هوة أو الغرائز، لكّن���������ه يعمل على 
تهذيبها ضمن اأُلطر الشرعية، فقد حّرم اإلسالم 
الزّنا وأوجد البديل وهو الزواج، فهذا رسول اهلل – 
صّلى اهلل عليه وس���������ّلم- ُيخاطب  الشباب قائاًل: 
َباِب، َمْن اْس���������َتَطاَع ِمْنُكْم اْلَباَءَة  )َيا َمْعَش���������َر الشَّ
َفْلَيَتَزوَّْج َفِإنَُّه َأَغضُّ ِلْلَبَصِر، وََأْحَصُن ِلْلَفرِْج، َوَمْن 

ْوِم َفِإنَُّه َلُه ِوَجاٌء(.  َلْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّ
وقد عالج رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – 
بع���������ض الحاالت الّش���������اذة هنا وهن���������اك بحكمته 
المعه���������ودة، كما جاء في الحديث َعْن َأِبي ُأَماَمَة 
َقاَل: )ِإنَّ َفًتى َشابًّا َأَتى النَِّبيَّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَس���������لََّم- َفَقاَل: َيا َرُس���������وَل اللَِّه، اْئَذْن ِلي ِبالزَِّنا. 
َفَأْقَبَل اْلَقْوُم َعَلْي���������ِه َفَزَجُروُه، َقاُلوا: َمْه َمْه، َفَقاَل: 
اْدُنْه، َفَدَنا ِمْنُه َقرِيًب���������ا، َقاَل: َفَجَلَس. َقاَل: َأُتِحبُُّه 
أُلمَِّك؟ َقاَل: ال وَاللَّ���������ِه َجَعَلِني اللَُّه ِفَداَءَك. َقاَل: 
َهاِتِهْم. َقاَل: َأَفُتِحبُُّه الْبَنِتَك؟  وال النَّاُس ُيِحبُّوَنُه أُلمَّ
َقاَل: ال وَاللَِّه َيا َرُس���������وَل اللَِّه َجَعَلِني اللَُّه ِفَداَءَك. 
َقاَل: وال النَّ���������اُس ُيِحبُّوَنُه ِلَبَناِتِهْم. َق���������اَل: َأَفُتِحبُُّه 
أُلْخِت���������َك؟ َقاَل: ال وَاللَِّه َجَعَلِني اللَُّه ِفَداَءَك. َقاَل: 
ِتَك؟  وال النَّاُس ُيِحبُّوَنُه أَلَخوَاِتِهْم. َقاَل: َأَفُتِحبُُّه ِلَعمَّ
َقاَل: ال وَاللَِّه َجَعَلِني اللَُّه ِفَداَءَك. َقاَل: وال النَّاُس 
اِتِه���������ْم. َقاَل: َأَفُتِحبُُّه ِلَخاَلِتَك؟ َقاَل: ال  ُيِحبُّوَنُه ِلَعمَّ
وَاللَِّه َجَعَلِني اللَُّه ِفَداَءَك. َقاَل: وال النَّاُس ُيِحبُّوَنُه 
ِلَخاالِتِهْم. َقاَل: َفَوَضَع َي���������َدُه َعَلْيِه، َوَقاَل: اللَُّهمَّ 
ْن َفْرَجُه، َفَلْم َيُكْن  ْر َقْلَبُه، َوَحصِّ اْغِفْر َذْنَبُه، َوَطهِّ

َبْعُد َذِلَك اْلَفَتى َيْلَتِفُت ِإَلى َشْيٍء(.
لقد استطاع رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه وسّلم – 

بأسلوبه الّطّيب وبحكمته المعهودة، وتأثيره على 
هذا الشاب في إقناعه وتحبيبه بالِعفَّة وتقوى اهلل، 
كما َبغََّضه في الزّنا بأسلوب تربوي يشتمل على 
الموعظة الحس���������نة، حتى قال هذا الشاب: »واهلل 
ما ِإْن قال الرسول– صّلى اهلل عليه وسّلم –  ما 
قال، حتى انصرفُت عنه وال ش���������يء أبغض إلي 

نفسي من الزّنا...!!«.
اإلســالم حيــثُّ على الزواج

ِإّن الزواج فطرة إنس���������انية َوُس���������نَّة شرعية ونعمة 
إلهية، لذلك فقد َحثَّ ديننا اإلسالمي  على الزواج  
الش���������رعي الذي يوُاِفُق الفطرة اإلنسانية، تحصينًا 
للّنفس، وكسرًا للّشهوة، وتكوينًا لألسرة المسلمة، 
وتحقيق���������ًا إلرادة اهلل في بقاء هذا النوع، كما جاء 
في قوله س���������بحانه وتعالى: }وَالّلُه َجَعَل َلُكم مِّْن 
���������ْن َأْزوَاِجُكم َبِنيَن  َأنُفِس���������ُكْم َأْزوَاًجا َوَجَعَل َلُكم مِّ
يَِّب���������اِت َأَفِباْلَباِطِل ُيْؤِمُنوَن  َن الطَّ َوَحَفَدًة َوَرزََقُكم مِّ
َوِبِنْعَمِت الّلِه ُهْم َيْكُفُروَن{، وكما جاء في الحديث 
َباِب َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم  الشريف: )َيا َمْعَش���������َر الشَّ
الَب���������اَءَة َفْلَيَتَزوَّْج، َفِإنَُّه َأَغ���������ضُّ ِلْلَبَصِر، وََأْحَصُن 
ْوِم، َفِإنَُّه َلُه  ِلْلَفرِج، َوَمْن َلْم َيْس���������َتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّ

َوَجاٌء(.
���������َر أمَر الزواج للّشباب  لذلك يجب علينا أن ُنَيسِّ
ونتعاون على تسهيله وتحقيقه، حتى نحميهم من 
االنحراف؛ ألنَّ أس���������بابه كثيرة، وطرقه ُمَذلََّلة، ال 
ِس���������يََّما في مثل هذه األيام التي َكُثرت فيها الفتن 

والشهوات.
وم���������ن المعل���������وم أنَّ غ���������الء المه���������ور أصبح -  
ولألسف الشديد- في كثيٍر من المناطق مظهرًا 
من المظاهر التي يتفاخر بها الناس فيما بينهم، 
داق، ولكن���������ه جعله رمزًا  فاإلس���������الم أوجب الصَّ
وتش���������ريفًا وتكريمًا للمرأة، فلو كانت الُمَغاالة في 
الُمه���������ور مكرمة وفضيلة ل���������كان أولى الناس بها 
نبّينا- صّلى اهلل عليه وسَلم-، لكّنه – صّلى اهلل 
ب – صّلى  عليه وس���������ّلم – لم يفعل ذلك، بل رغَّ
اهلل عليه وسّلم- في تيس���������ير المهور وتخفيفها، 
كما جاء في الحديث َعْن َعاِئَش���������َة – رضي اهلل 
عنها-، َعْن النَِّبيِّ - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-،أنه 
َقاَل: )َأْعَظُم النَِّساِء َبَرَكًة َأْيَسرَُهنَّ َمُؤوَنًة(، وَعْن 
���������َلِميِّ َقاَل: )َخَطَبَنا ُعَمُر-َرِحَمُه  َأِبي اْلَعْجَفاِء السُّ
اللَُّه- َفَقاَل: َأال ال ُتَغاُلوا ِبُصُدِق النَِّساِء، َفِإنََّها َلْو 
َكاَنْت َمْكُرَمًة ِفي الدُّْنَيا، َأْو َتْقَوى ِعْنَد اللَِّه، َلَكاَن 
-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم-، َما  َأوالُك���������ْم ِبَها النَِّبيُّ
َأْصَدَق َرُسوُل اللَِّه-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-اْمرََأًة 
ِمْن ِنَساِئِه، وال ُأْصِدَقْت اْمرََأٌة ِمْن َبَناِتِه، َأْكَثَر ِمْن 

ِثْنَتْي َعْشرََة ُأوِقيًَّة(. 
هذا هو ديننا اإلسالمي الحنيف الذي ُيرشدنا إلى 
وجوب التََّحلِّي بمكارم األخالق، وعندما نتمّسك 
باألخالق الفاضل���������ة فإنها تعود علينا بكّل خير، 
فالرسالة اإلسالمية جاءت من أجل إتمام مكارم 
األخ���������الق لقوله -صّلى اهلل عليه وس���������ّلم: )ِإنََّما 

َم َصاِلَح اأَلْخاَلِق(.   ُبِعْثُت أُلَتمِّ
وصّلى اهلل على س���������ّيدنا محم���������د صلى اهلل عليه 

وعلى آله وصحبه أجمعين.
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-36﴿وَالَِّذيَن َكَفُروا َلُهْم َناُر َجَهنََّم َل ُيْقَضى 
ْن َعَذاِبَها  َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا َوَل ُيَخفَُّف َعْنُهم مِّ

َكَذِلَك َنْجزِي ُكلَّ َكُفوٍر﴾:
الذين  المصطفين  الثالثة من  األقسام  ذكر  بعد 
يؤكد  مما  الكافرين  مصير  ذكر  الكتاب  أورثوا 
وأن  يقينا،  المؤمنون  هي  األقسام  تلك  أن  يقينا 
الجنة  دار  مقابل  في  جهنم  نار  الكافرين  جزاء 
للداللة  االستحقاق  الم  )َلُهْم(  والم  للمؤمنين، 
على أنها أعّدت لهم، فهم ال يحكم اهلل ويقضي 
بموتهم فيستريحون ويزول عنهم اإلحساس، وال 
يخفف عنهم عذاب النار، فكذلك يجزيهم اهلل ذلك 
الجزاء، وهو جزاء كل كفور شديد الكفر والجحود 

بإشراكه باهلل غيره.
َأْخِرْجَنا  َربََّنا  ِفيَها  َيْصَطِرُخوَن  -37﴿َوُهْم 
َأَوَلْم  َنْعَمُل  ُكنَّا  الَِّذي  َغْيَر  َصاِلًحا  َنْعَمْل 
َوَجاَءُكُم  َتَذكََّر  َمن  ِفيِه  َيَتَذكَُّر  ا  مَّ ْرُكم  ُنَعمِّ

اِلِميَن ِمن نَِّصيٍر﴾: النَِّذيُر َفُذوُقوا َفَما ِللظَّ
وهؤالء يصرخون ويصيحون صياحا شديدا من 
هول ما أصابهم، داعين إلى إخراجهم مما هم 
فيه من البالء واأللم، واعدين بتدارك ما فاتهم، 
وأنهم يعملون الصالحات غير الذي كانوا يعملون 
في الدنيا من كفر وضالل، وهذه ندامة على ما 
ذلك  فإن  أعمالهم،  بفساد  ليقينهم  يعملون  كانوا 

العالم عالم الحقائق.
وجواب دعائهم وصراخهم: ألم يطل بهم العمر 
ذلك  مدة  في  والتبصر  للتذكر  الكفاية  فيه  بما 
اإلمهال؟ وقد جاءكم النذير، وهو الرسول-صلى 
اهلل عليه وسلم-، توبيخا لهم على استمرارهم في 
الكفر إلى النهاية، فذوقوا العذاب فأنتم الظالمون 
ممن  نصير،  وال  شفيع  من  ومالكم  المشركون، 

تزعمون أنهم شفعاؤكم وأنصاركم.
َماوَاِت  السَّ َغْيِب  َعاِلُم  اللَّـَه  -38-39﴿ِإنَّ 
ُدوِر * ُهَو الَِّذي  وَاْلَْرِض ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ
َفَعَلْيِه  َكَفَر  َفَمن  اْلَْرِض  َخَلِئَف ِفي  َجَعَلُكْم 
ُكْفرُُه َوَل َيِزيُد اْلَكاِفِريَن ُكْفرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم ِإلَّ 

َمْقًتا َوَل َيِزيُد اْلَكاِفِريَن ُكْفرُُهْم ِإلَّ َخَسارًا﴾:
بعد بيان أنه خبير بصير بعباده، جاء أنه عالم 
بأنه  إيماء  هذا  وفي  واألرض،  السموات  غيب 
وقصده،  نيته  حسب  على  نية  ذي  كل  يجازي 
ليزداد النبي-صلى اهلل عليه وسلم- يقينا بأن اهلل 
عالم بما يكنه المشركون، وما في ذات الصدور 
من أمور مغيبة، فيلزم من علمه غيب السموات 
واألرض، علمه بما في صدور الناس من ضمائر 

وخفايا، وعلمه بها يقتضي الجزاء عليها.
فهو الذي أوكل إليكم التصرف في األرض، ولعل 
هذه بشارة للنبي-صلى اهلل عليه وسلم- بأن اهلل 
قّدر أن يكون للمسلمين سلطان في األرض، بعد 
أمم تداولت سيادة العالم، وبذلك يظهر اإلسالم 

على الدين كله.
على  استمروا  فلما  اهلل،  عند  ممقوتون  فالكفار 
عنده  مقتا  ذلك  زادهم  واختاروه ألنفسهم،  الكفر 
على  يتكبرون  المشركون  وكان  عليه،  بدوامهم 
المسلمين ويشاّقونهم، وال سبيل لهم أن يطمعوا 
في إقبالهم على اإلسالم واإليمان به، وأنهم ال 
مقتا على  اهلل  فزادهم  أبدا،  آبائهم  دين  يفارقون 
مقت، وزادهم خسارا، أي خاب سعيهم وخسرت 
فأدت  األسواق،  في  سلعتهم  وبارت  تجارتهم، 
بهم إلى اإلفالس كما يفلس التاجر في تجارته 

ويخسر.
-40﴿ُقْل َأرََأْيُتْم ُشَرَكاَءُكُم الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن 
ُدوِن اللَّـِه َأُروِني َماَذا َخَلُقوا ِمَن اْلَْرِض َأْم 
َماوَاِت َأْم آَتْيَناُهْم ِكَتاًبا َفُهْم  َلُهْم ِشْرٌك ِفي السَّ
اِلُموَن َبْعُضُهم  ْنُه َبْل ِإن َيِعُد الظَّ َعَلى َبيَِّنٍت مِّ

َبْعًضا ِإلَّ ُغُرورًا﴾:
هذا رجوع لالحتجاج على المشركين في بطالن 
ما يزعمون من آلهة موهومة، فإنه ال يوجد شيء 
في األرض يمكن االّدعاء أنهم خلقوه أو شاركوا 
من  شيء  يوجد  السموات  في  وال  صنعه،  في 
رأيتم  كنتم  إن  أي:  ُشَرَكاَءُكُم«،  »َأرََأْيُتْم  خلقهم، 
أصنامكم مجرد رؤية، فال سبيل لكم إال اإلقرار 

بأنهم لم يخلقوا شيئا، أي انظروا وأخبروني ماذا 
خلقوا من شيء في األرض، وهو أمر قصد به 
التعجيز، إذ إنهم ال يستطيعون أن يبدو أنهم خلقوا 
شيئا ما، ألهم شركة في خلق شيء من السموات 
مع اهلل؟ فأروني شيئا مما خلقوه في السموات؟ 
أم لهم تصرف في سير الكواكب، وتعاقب الليل 
نزال المطر؟ وقد كانت مزاعم العرب،  والنهار، واإ
اعتقاد  من  مختلطة  شتى  عناصر  واعتقاداتهم 
لهم،  أمثاال  فكانوا  والروم،  والفرس،  الصابئة، 
فنفى تأثير األصنام في العوالم السماوية بإبطال 
أن يكون لها شرك في السموات، بعد هذا البرهان 
العقلي، جاء انتفاء الحجة السمعية من اهلل تعالى 
التي تثبت آلهة دونه، أو أتاهم كتاب بذلك من 
رؤساء  أن  وبرهان  وبّينة  علم  على  فهم  عنده، 
بنفع  العامة والدهماء  يعدون  المشركين وقادتهم 
بالعامة،  غرورا  ونصرها،  وشفاعتها  األصنام 

وهي تعد بالتصميم على الشرك شأن األتباع.
وَاْلَْرَض  َماوَاِت  السَّ ُيْمِسُك  اللَّـَه  -41﴿ِإنَّ 
َأن َتُزوَل َوَلِئن زَاَلَتا ِإْن َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد مِّن 

َبْعِدِه ِإنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًا﴾:
انتقال من إبطال أن يكون لشركائهم خلق  هذا 
السموات  الموجودات في  أو شركة تصرف في 
واألرض، إلى إثبات أنه تعالى هو القيوم على 
السموات واألرض لبقاء وجودهما، وحفظ بقائهما 
من الزوال، وهذا اإلمساك هو الذي يسمى في 
فرض  وعلى  خلل،  يعتريه  فال  بالجاذبية،  العلم 
زوالهما وعدِمهما، فمن ذا الذي يقدر أن يحفظ 
وجودهما من جديد من بعده؟! فاهلل أراد استمرار 
انتظام حركة الكواكب واألرض على هذا النظام 
خارج  هو  وما  الشمسي،  النظام  وهو  المشاهد، 
عن المنظومة الشمسية إلى أجل يقضي بانقراض 
هذه العوالم، وبعد الرتق يأتي الفتق، وحينئذ ال 
يستطيع غيره إرجاعها إلى نظامها، وربما أخذت 

مسالك جديدة من البقاء في خلق جديد.
للتفّكر في اتساق هذا  وفي هذا إيقاظ للبصائر 
النظام البديع، وأتبع ذلك بوصف اهلل تعالى بالحلم 
يفاجئهم  بأن ال  المؤمنين  والمغفرة، لحلمه على 
بفجائع فظيعة، وعلى المشركين بإمهالهم، إعذارا 
للظالمين لعلهم يرجعون، كما في الحديث: »لعل 

اهلل أن يخرج من أصالبهم من يعبده«.
َأْيَماِنِهْم  َجْهَد  ِباللَّـِه  -42-43﴿وََأْقَسُموا 
ِإْحَدى  ِمْن  َأْهَدى  لََّيُكوُننَّ  َنِذيٌر  َجاَءُهْم  َلِئن 
ا زَاَدُهْم ِإلَّ ُنُفورًا *  ا َجاَءُهْم َنِذيٌر مَّ اْلَُمِم َفَلمَّ
يِِّئ َوَل َيِحيُق  اْسِتْكَبارًا ِفي اْلَْرِض َوَمْكَر السَّ
ِإلَّ  َينُظُروَن  َفَهْل  ِبَأْهِلِه  ِإلَّ  يُِّئ  السَّ اْلَمْكُر 
َتْبِديًل  اللَّـِه  ِلُسنَِّت  َتِجَد  َفَلن  اْلَوَِّليَن  ُسنََّت 

َوَلن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَّـِه َتْحِويًل﴾:
هذا ذكٌر لما صدر من المشركين من قول، وذَكر 
كثيٌر من المفسرين أن هذا القول صدر قبل بعثة 
إلى  بلغ  لما  وسلم-،  عليه  اهلل  الرسول-صلى 
العرب أن اليهود والنصارى كذبوا الرسل، ويبدو 
أن هذه المقالة صدرت عنهم في مجال المفاخرة 
إلى  يأتي  ممن  الكتاب  أهل  بعض  وبين  بينهم 
مكة أو بقدوم العرب في أسفارهم إلى بالد الشام 
أو يثرب، فهم يفضلونهم بمعرفة الدين، وليسوا 
أميين، وكانوا يعتذرون بأن رسولهم لم يرسل إلى 
أهدى منهم، وكانت  لكانوا  العرب، ولو جاءهم 
بعض  فتنصرت  دينها  إلى  تدعو  النصارى 

قبائلهم، مثل: تغلب، ولخم، وكلب، ونجران.
إن  وأقواها  وأبلغها  اليمين  جهد  باهلل  وأقسموا 
أمة  ويصرن  ليصبحن  ينذرهم،  رسول  جاءهم 
أو  اهتداء  األمم  وأسبق  الدين،  ذات  األمم  من 
أفضلهم وأكثرهم هداية، وأما ما ذكر عنهم من 
على  اهلل  أنزل  وما  بشر،  إليهم  يرسل  لم  أنهم 
بشر شيئا، فأنكروا أن يوحي اهلل إلى أمثالهم من 
البشر، فهو من باب المحاجة والجدال، فالمعنى 
فلما جاءهم رسول وهو محمد، ولم يكن جاءهم 
من  نفورا،  إال  ذلك  زادهم  ما  قبله،  من  رسول 
ومكروا  األرض  في  واستكبروا  الشرك،  مفارقة 
مكرا سيئا، وتبّين كذب قسمهم: لئن جاءنا نذير 

السيء  المكر  يحيق  وال  األمم،  أهدى  لنكونن 
إال بمن مكر، وال تضر إال من دبر هذا المكر 
والفساد، فإن اهلل يدفع عن نبيه مكرهم، ويحيق 
مكرهم  فحاق  قبلهم  من  الذين  مكر  كما  بهم، 
بهم، وأنهم سيستقبلون ما حل باألمم قبلهم التي 
كذبت رسلها، وهذه سنة اهلل وعادته مطردة في 
المكذبين والماكرين، فلن تجد لسنة اهلل تحويال 

وال تبديال.
َفَينُظُروا  اْلَْرِض  ِفي  َيِسيُروا  -44﴿َأَوَلْم 
َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَكاُنوا َأَشدَّ 
َشْيٍء  ِمن  ِلُيْعِجزَُه  اللَّـُه  َكاَن  َوَما  ُقوًَّة  ِمْنُهْم 
َماوَاِت َوَل ِفي اْلَْرِض ِإنَُّه َكاَن َعِليًما  ِفي السَّ

َقِديرًا﴾:
أال يتجهون إلى السير في األرض لمشاهدة آثار 
أال  لرسلهم؟  المكذبين  الظالمين  ديار  استئصال 
المتكبرين  بأولئك  ما حّل  بهم  يحل  أن  يخشون 
هؤالء،  من  قوة  أشد  أنهم  مع  اضمحلوا،  الذين 
وعلى فرض أنكم أقوياء وأشد مكرا وحيلة منهم، 
ولكم من األنصار ما ليس لهم فما أنتم بمنجاة 
من عقاب اهلل تعالى، ألن اهلل ال يعجزه شيء في 
األرض وال في السماء، فهو العليم الواسع العلم، 

وهو القدير على كل شيء، القوي القدرة.
-45﴿َوَلْو ُيؤَاِخُذ اللَّـُه النَّاَس ِبَما َكَسُبوا َما 
رُُهْم ِإَلى  َتَرَك َعَلى َظْهرَِها ِمن َدابٍَّة َوَلـِكن ُيَؤخِّ
َسمًّى َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َفِإنَّ اللَّـَه َكاَن  َأَجٍل مُّ

ِبِعَباِدِه َبِصيرًا﴾:
المؤاخذة  تأجيل  يغرهم  ال  بأنه  لهم  تذكير  هذا 
فيعتقدون ذلك رضا من اهلل بما هم فيه أو عجزا 
عن عقابهم، ليكونوا على علم أن عذاب اهلل له 
أمم  مصالح  مراعاة  فيه  حكمته،  اقتضته  أجل 
أخرى، أو استبقاء ألجيال آتية من بعدهم، ولو 
عجل لهم العقاب ما ترك على ظهر األرض من 

يدب عليها منهم ويستقر عليها.
وقوله: »َفِإنَّ اللَّـَه َكاَن ِبِعَباِدِه َبِصيرًا« يومئ إلى 
الحكمة في تأخيرهم إلى أجل مسمى، والتقدير: 
كان  فإنه  كسبوا،  بما  آخذهم  أجلهم  جاء  فإذا 
ومجيء  الـتأخير  بحال  عليما  أي:  بصيرا، 
ما  يقال:  أن  مقّدر  سؤال  عن  جوابا  األجل، 
بسبب  يستأصلها  حتى  جنت  وما  الدواب  ذنب 
على  من  كل  يهلك  وكيف  الناس؟  كسبت  ما 
فكان  والصالحون؟  المؤمنون  وفيهم  األرض، 
الجواب إن اهلل أعلم بعدله، والدواب مخلوقة من 
للناس  إنذارا  يكون  قد  فإهالكها  اإلنسان،  أجل 
في  المؤمنون  وأما  إجرامهم،  يقلعون عن  لعلهم 
أن  فلعله  بهم،  أعلم  فاهلل  الكفار،  إهالك  حين 
يجعل لهم سبيال إلى النجاة كما نّجى هودا ومن 
حسن  لهم  يعوض  أن  أهلكهم  إن  ولعله  معه، 
الدار كما قال رسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم-: 

»ثم يحشرون على نياتهم«.
األحد01  يوم  فاطر  سورة  تفسير  تلخيص  ختم 
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»فتيحة ب������ن تركي« ولدت ونش������أت وتعلمت 
في الجزائر، تخرجت م������ن الجامعة الجزائرية 
بشهادة في الهندسة المعمارية، ورغم رحيلها 
عن الوطن األم منذ أكثر من ثالثين س������نة إال 
أنها بقيت خادمة ووفية للجزائر، فجمعت شمل 
الجالية الجزائرية في المهجر من أجل التضامن 

والتالحم واالتحاد خدمة لهذا الوطن.
تقول رئيس���������ة الجمعي���������ة في لقائه���������ا مع جريدة 
البصائر: منذ سنوات وهي تحرص على خدمة 
المهاجرين المتواجدين على أرض الغربة ببلجيكا 
خاصة النساء والشباب »الحراقة« واألطفال. في 
2012م فكرت في تأسيس جمعية معترف بها 
في بلجيكا لتوسيع نش���������اطها في إطار قانوني، 
مؤك���������دة أن الجمعية هي ملتق���������ى للتضامن بين 
الجالية الجزائرية والعربية في بلجيكا، حيث تعمل 
ذات الجمعية على المرافقة االجتماعية والثقافية 
واإلدارية للجزائريين المقيمين على أرض الغربة، 
تضيف أن جمعي���������ة »أمل لألمهات واألطفال« 
تعمل بالتنسيق مع مختلف الجمعيات الجزائرية 
المتواجدة في مختلف ال���������دول األوروبية وحتى 
من داخل الوطن، وتضيف محدثتنا أن الجمعية 

تسعى إلى فتح مكتب لها في الجزائر.
وحدثتنا الس���������يدة فتيحة بن تركي رئيسة جمعية 
»أمل لألمه���������ات واألطفال«، عن دور الجمعية 
االجتماع���������ي والثقاف���������ي في بلجي���������كا من خالل 
النش���������اطات الثقافية والفعالي���������ات الوطنية وفي 
إحياء المناس���������بات الدينية إضافة إلى الحمالت 
الخيري���������ة والتطوعي���������ة التي يقوم به���������ا أعضاء 
الجمعية لصالح الجالية الجزائرية والعربية عامة 
خصوصا الشباب الجزائري المقيم بطريقة غير 

شرعية »الحراقة«.  
ه���������ذا وأش���������ارت ذات المس���������ؤولة، أن للجمعية 
صدى كبيرا بين الجالية الجزائرية والمسلمة في 
المهجر، وذلك بع���������د اإلقبال الكبير خاصة من 

النساء الجزائريات اللواتي انظمت إلى الجمعية 
من أجل تكاثف الجهود خدمة للجالية الجزائرية 

والعربية المسلمة.
 كما ذكرت أن الجمعية تحرص على أداء دورها 
الثقاف���������ي والديني في أوس���������اط الجالية الجزائرية 
المقيمة في بلجيكا من خالل تنظيم نش���������اطات 
ثقافية واحتفاالت وطنية ودينية، بحضور ممثلي 
الس���������فارة الجزائرية ببلجيكا والعائالت الجزائرية 
رفقة أبنائهم وذلك من أجل ترسيخ ثوابت الهوية 
الوطنية والقيم الدينية، ومحافظة على األصالة 
والهوية والتاريخ، وحسب المتحدثة أن الجمعية 
تحرص بش���������دة على مش���������اركة األطفال في كل 
الفعاليات واألنش���������طة الدينية والوطنية لتنشئتهم 
تنشئة وطنية س���������ليمة ولتعريفهم ببلد األم، هذا 
يش���������ارك األطفال في الفعاليات من خالل إلقاء 

الشعر والقصائد وأداء المسرحيات. 
كما تسعى الجمعية إلى تعليم اللغة العربية ألبناء 
الجالية الجزائرية والمسلمة المقيمة ببلجيكا، في 
نفس السياق تحرص كذلك بتعليم لغة البلد من 
أجل تس���������هيل عملية التواصل بالنسبة للشباب 
المهاج���������ر وذلك بع���������د التنس���������يق اإلداري الذي 
تضمنه الجمعية مع الم���������دارس الخاصة بتعليم 

اللغات. 
في نفس الس���������ياق أضافت السيدة بن تركي أنه 
بعد ارتفاع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، صارت 
الجمعية تتعامل مع كل الجنسيات وذلك حسب 
اإلمكانيات التي توفرها، وتقول صاحبة الجمعية 
في ه���������ذا الص���������دد: »حتى نثبت أن اإلنس���������ان 
المس���������لم يخدم اإلنس���������انية جمعاء«، وأضافت 
قائل���������ة: »بأعمالن���������ا حضينا باحت���������رام حتى من 
غير المس���������لمين بعدما صححنا الصورة والنظرة 

الخاطئة على المسلمين واإلسالم عامة«.
وتس���������تقبل جمعية »أمل لألمه���������ات واألطفال«، 
األطف���������ال المرضى القادمين م���������ن الوطن رفقة 
ذويهم الذين ترس���������لهم الدولة الجزائرية من أجل 
العالج، وحس���������ب رئيس���������ة الجمعي���������ة أن هؤالء 
يحتاجون وس���������يطا للتعامل م���������ع األطباء وفهم 
لغتهم وللتواصل مع السفارة، وبهذا فإن جمعية 
»أم���������ل لألمهات واألطفال« ه���������ي المرافق لهم 
أثن���������اء الفترة العالجية، لتكون همزة وصل بينهم 
»المواطنين الجزائريين« وبين السفارة الجزائرية 

دارة المستشفى في بلجيكا. وبين األطباء واإ
 كما تنظم جمعي���������ة »أمل لألمهات واألطفال« 
قف���������ة رمضان، إضافة إلى موائ���������د اإلفطار في 
ش���������هر رمضان للش���������باب الجزائ���������ري المقيم في 
بلجيكا بطريق���������ة غير قانونية وذل���������ك بالتعاون 
مع المقاهي المس���������لمة المغلقة ش���������هر رمضان، 
كما تع���������د الجمعية وجبات إفطار جاهزة ومعلبة 
توزعها على المرضى في المستش���������فيات وعلى  

المس���������اجين المسلمين في س���������جون بلجيكا، كما 
تحرص جمعية »أمل لألمهات واألطفال« على 
االحتف���������ال بليلة القدر وذل���������ك بإخراج المرضى 
الجزائريين المتواجدين في المستشفيات لحضور 

االحتفال.
كما تس���������عى جمعية »أمل لألمهات واألطفال« 
بالتنسيق مع القنصلية الجزائرية في بلجيكا على 
البحث عن الشباب الجزائري »الحراقة«، وذلك 
بع���������د تلقي الجمعية اتصاالت من قبل عائالتهم 
ف���������ي الجزائر، وفي هذا الصدد حدثتنا الس���������يدة 
فتيحة بن تركي عن شاب جزائري ُعثر عليه في 
إحدى سجون بلجيكا وذلك بالتنسيق مع السفارة 
الجزائرية وقد زاره قنص���������ل الجزائر في بلجيكا، 
وحس���������ب المتحدثة أنه تم اقناع الشاب بالرجوع 
إل���������ى أرض الوطن من طرف والدته، وذلك بعد 
انتهاء فترة سجنه، وتقول صاحبة الجمعية: إن 
إقناع الش���������باب بالعودة إلى الوطن بعدما تذوقوا 
مرارة المعاناة يعد فخرا بالنس���������بة لجمعية »أمل 

لألمهات واألطفال«. 
من نش���������اطات الجمعي���������ة كذلك جم���������ع نفقات 
ومستحقات اإلجراءات الالزمة لبعث الجزائريين 
المتوفين في بلجيكا وارسالهم إلى أهلهم لدفنهم 

في وطنهم.
كما تحدثت عن التجم���������ع الجمعوي »من أجل 
الجزائ���������ر«، ال���������ذي أقيم بالتنس���������يق مع مختلف 
الجمعيات الجزائرية في أوروبا مع بداية األزمة 
الصحية وهي تقول: »نحاول قدر المس���������تطاع 
أن نس���������اعد وطنن���������ا وأبناء وطنن���������ا في المهجر 
وذلك بالتنسيق مع كل الجمعيات الجزائرية في 
أوروبا  كجمعية األطباء في فرنسا«، كما قدمت 
الجمعية تبرعات للوطن في ظل جائحة كورونا 
تمثلت في مختلف المس���������تلزمات الطبية وتقول: 
تمكنا في ظل ثالثة أشهر من جمع 250 ألف 

أورو«.
هذا وأش���������ارت رئيس���������ة جمعية »أمل لألمهات 
واألطفال«، أن هيئتها وقفت على قدم وس���������اق 
منذ األيام األولى التي ظهر وانتشر فيها فيروس 
كورونا ف���������ي بلجيكا لتوفير مختلف االحتياجات 
للعائالت الجزائرية والمس���������لمة أصحاب الدخل 
اليومي وحتى الش���������هري الذين تأثرت أوضاعهم 
المادية بعد الغلق وتوقف النش���������اط االجتماعي 
والتجاري، حي���������ث قامت الجمعي���������ة بتوزيع قفة 
األزم���������ة ووجبات الغذاء والمس���������اعدات المادية 
للعائالت الجزائرية والمسلمة وللشباب الجزائري 

المقيمين بطريقة غير قانونية »الحراقة«. 
كما تراف���������ق الجمعية كل العائ���������الت الجزائرية 
لحل مش���������اكلهم اإلدارية في البلد األجنبي، في 
هذا الس���������ياق حدثتنا السيدة فتيحة بن تركي عن 
إحدى الحاالت الت���������ي صادفتها الجمعية قالت: 

»رج���������ل جزائري متزوج بامرأة بلجيكية مس���������لمة 
وبعدما توفيت زوجت���������ه، أراد أهل الزوجة دفنها 
بطريقة غير المسلمة لعدم تقبلهم إسالم ابنتهم، 
فقامت الجمعية بجمع مستحقات الدفن الستعادة 
الجثة، بعدما عجزت عائلة الزوجة جمع المبلغ 
المس���������تحق إلحراق جثتها. كم���������ا كلفت جمعية 
»أم���������ل لألمهات واألطفال« محاميا الس���������تعادة 
األبناء من عائلة الزوج���������ة بعدما انتزعوهم من 
الزوج بتهمة التطرف وتعاطي المخدرات، وبعد 
جلسة المحاكة تقول فتيحة بن تركي: تم إرجاع 

األبناء إلى والدهم.
واعتبرت الس���������يدة بن تركي أن الجالية الجزائرية 
المقيمة في المهجر ش���������به مهمشة، قائلة »من 
خالل نشاطنا نريد أن نقول: نحن هنا من أجل 
الجزائر والجزائريين«، وتأسفت عن عدم السماح 
للجالي���������ة الجزائري���������ة بالدخول إل���������ى الجزائر إال 
بتسريح ثان إذ ال يكفي جواز السفر الجزائري، 
وحسبها هذا غير معمول به في الدول األخرى 
قائلة: »كل جالية يمكن لهم العودة إلى وطنهم 

بطريقة عادية دون تسريح«.  

كما طالب���������ت المتحدثة إعادة النظر في معاملة 
الشباب الجزائري العائدين إلى الوطن والمهاجرين 
بطريقة غير الشرعية، مشيرة في حديثها إلى أن 
بلجيكا تتكلف بتأشيرة مهاجريها غير الشرعيين 
كما تقدم لهم  1000 أورو تشجيعا لهم وللبدء 

في إعداد أي مشروع مصغر.  
وفي كلمتها الختامية لجريدة البصائر الجزائرية 
قالت رئيسة جمعية »أمل لألمهات واألطفال«، 
الس���������يدة فتيجة بن ترك���������ي والمقيمة في بلجيكا: 
»هدفنا خدم���������ة الجزائر والجزائريين فأينما حللنا 
البد أن نخدم هذا الوطن أرض الش���������هداء، وما 
نطلب م���������ن وبلدنا إال رد االعتب���������ار ومعاملتنا 
كجزائريين فق���������ط، لنا كل الحق في الوقوف مع 
وطنن���������ا وأهلنا، وختاما م���������ادام هناك حياة يوجد 

األمل«.

جـمـعـيــة »أمـــل لألمــهـــات واألطفـــال« مــن بـلـجــيـكـــا

ملـتـقى التضامـن بني اجلزائريني 
فـــي ديـــار الغــربــة والـوطـن

مجعية »أمل لألمهات واألطفال« مجعية جزائرية مقرها يف بلجيكا، أسستها واحدة من نساء اجلزائر »فتيحة بن تركي«، هذه املرأة اجلزائرية اليت أفنت حياتها خدمة للجزائريني يف ديار 
الغربة وللوطن من وراء احلدود، وعلى أرض املهجر أسست هذه اجلمعية سنة 2012م لتظم اجلالية اجلزائرية املقيمة هناك، ولرتافق املهاجرين اجلزائريني واجلزائريات يف حل مشاكلهم 

وتلبية الحتياجاتهم، لتكون هذه اجلمعية مبثابة وعاء جزائري عربي مسلم من شباب ونساء وأطفال اجلزائر يف املهجر.

إعــداد : فاطمــة طاهـــي
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l اإلجابة الصحيحة 

l ترسل القسيمة عن 
طريق البريد  العادي 

للعنوان التالي:

مجعيـــــة العلمــــــاء 
 الـمسلمني اجلزائريني
  17 شارع محمد 
مربوش حسني داي 

اجلزائر العاصمة
ص.ب : 06  حسني داي
اجلزائر العاصمة -

الفائــــــــــز يف العدد 1041
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شـــــارك  وفــــز 
 بـباقة كـتــــــب قيمتها 
e3000 دج

l يتم سحب فائز واحد يف كل عدد.

هنيئا البننا  »حسني حليمي« مناقشته ألطروحة الدكتوراه اليوم بجامعة حسيبة 
بن بوعلي الشلف، هو واحد من الذين كانوا يسهرون على إنجاح مسابقة فارس 
القرآن الجامعي، التي كان يؤّطر حفالتها النهائية سنويا شيوخ جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين، وتحتضنها جامعة الشلف.

 تلقت عائالت حابس وصباحي من واليات العاصمة وغرداية وأم البواقي، نبأ وفاة  
البحري، رشيد،  كمال،  البرجي،  االخوة  والدة  لبوازيد  عقيلة صباحي زوجة  الخالة 

حسان ورشيد لبوازيد، بمسكيانة والية أم البواقي. 
 وبهذه المناسبة األليمة تتضرع الحاجة صباحي، واألبناء الحاج عزوز والساسي 
وحمودة حابس إلى اهلل تعالى، بأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يفسح لها في 

جنته، ويلحقها بعباده الصالحين، وأن يرزق ذويها الصبر والسلوان. 
اللهم ال تحرمنا أجرها وال تفتنا بعدها. والحمد هلل على ما أعطى وعلى ما أخذ. 

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

توتة  ببئر  الساكن  عبد الكريم لرابي  األخ  والدة  تعالى  اهلل  رحمة  إلى  انتقلت 
الموزع  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  في  الناشط  العاصمة  بالجزائر 
لجريدتها البصائر، والمشرف على معارض الكتاب التي تنظمها الجمعية على 
هامش ملتقياتها العلمية، والساهر دوما على إنجاح جناح الجمعية بالمعرض 

الدولي للكتاب سنويا.
وبهذه المناسبة األليمة، نتقدم إليه بخالص العزاء وعظيم المواساة سائلين اهلل 
تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وان يجعل مقامها في عليين، وان يرزق ذويها 

الصبر والسلوان

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون



األحــد: 16  - 22 رجب 1442، الـموافق لـ:  28 فيفري 06 مارس 2021م العدد:
نشاطات الُشعب1053

من إعداد : أ. قدور قرناش

تالميذ مدرسة مجعية العلماء »الرياحني« 
بقاملة يف زيارة للحماية املدنية

أجمل جولة قضاها رياحين 
ممتعة  زيارة  في  الصنوبر 
الرئيسية  للوحدة  جدا 
بترحيب  المدنية  للحماية 
ورعاية  رائع  واستقبال  كبير 
أعوان  كل  من  خاصة 
حيث  المدنية،  الحماية 

تعرف األطفال عن معظم تفاصيل عمل أعوان الحماية المدنية 
من خالل تجهيزاتهم ومعداتهم ووحداتهم المختلفة ابتداء من سيارة 
خراطيم  شاهدوا  التي  اإلطفاء  وشاحنة  تجهيزاتها  وكل  اإلسعاف 
كانت  وقد  اإللكتروني  اإلنقاذ  سلم  ثم  تعمل،  كيف  فيها  المياه 
أجمل محطاتهم حين ركبوه وتأرجح بهم عاليا في الهواء .. كما 
حية  بمشاهدة  مرورا  المسبح  على  األعوان  بشروحات  استمتعوا 
لخروج اإلطفائيين من مخرج اإلطفاء استعدادا لعملية إنقاذ .. كما 
العمليات  المكالمات وتوجيه  استقبال  تعرفوا عن قرب في مركز 
عن تفاصيل العملية من اولها آلخرها.. ليحيوا في األخير اعوان 

الحماية المدنية قبل مغادرة المكان ..
كل الشكر والعرفان والتحية والتقدير ألبطال اإلنقاذ أعوان الحماية 
مساعدية  الفاضل  السيد  رأسهم  وعلى  وعماال  مسؤولين  المدنية، 
الذي قدم لنا كل التسهيالت .. والشكر موصول لألطفال الذين 
اللواتي  وللمعلمات  كثيرا  واستفادوا  واستمتعوا  المستوى  في  كانوا 
متاع األطفال، ولألولياء الذين تعاونوا  تفانين في إنجاح الزيارة واإ

معنا .. والحمد هلل على توفيقه ..
مديرة المدرسة: أ. صباح غموشي

  

 الفرع النسوي لشعبة غليزان ينظم 
أمسية قرآنية

تحت شعار: النَّجاح في زمن كورونا )القرآن الكريم نموذجا( تم 
بتوفيق اهلل يوم الخميس 18 فيفري 2021 تنظيم أمسية للمجموعات 
لجمعية  نضال-  أم   - النسوي  الفرع  النسوية من طرف  القرآنية 
الصامدة.  غزة  بمقر  غليزان  شعبة  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
المختصة  دومية  بن  فاطمة  األستاذة  تنشيط  من  كانت  األمسية 
الدرس  تأطير  على  المشرفتين  واألستاذتين  البشرية  التنمية  في 
العام النسوي، وقد تناولن موضوع الجانب المشرق للحجر المنزلي 
على طالبات القرآن وكيف كان فرصة للكثيرات منهن في التقدم 
في الحفظ وختم كتاب اهلل، ومنهن أيضا من تميزن في الحديث 
الشريف وأجيزت في األربعون النووية، كل هذه الهمة كانت في 
فترة الحجر المنزلي وفي االخير تم اإلعالن عن انطالق المسيرة 
برنامج  وفق  الحلقات  لمباشرة  بالعودة  وذلك  جديد  من  القرآنية 

مضبوط سلفا.
 

شعبة والية باتنة تعقد دورة جملسها الوالئي 
استعدادا لدورة المجلس الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
التي هي متأخرة بشهرين بسبب الوباء، عقدت شعبة والية باتنة 
الدورة العادية لمجلسها الوالئي بحضور أطر الجمعية من مختلف 
الجمعية  تهم  التي  القضايا  مناقشة  اللقاء  في  وتم  باتنة،  بلديات 
القادمة  المجلس الوطني  محليا ووطنيا واآلمال معلقة على دورة 
لتدارس أمور الجمعية من كل الجوانب ووضع تصور عملي قابل 

للتنفيذ ألداء رسالة الجمعية.
  

بعث شعبة بريكة بباتنة 
في حفل افتتاح بهيج من تنظيم شعبة بريكة الفتية حضره المكتب 

باتنة  لشعبة  الوالئي 
السلطات  ومختلف 
ببريكة،  المحلية 
أعطيت إشارة انطالق 
الدعوي  العمل 
والتربوي واإلصالحي 
الطيبة  البلدة  بهذه 
األحرار،  موطن 
بريكة  سكان  ويأمل 
على  القائمين  من 

الشعبة أن يساهموا في بعث حركية تربوية واصالحية في المنطقة، 
مع فتح العديد من الورشات التكوينية التي من شأنها الحفاظ على 

الثوابت الثالث الدين واللغة والوطنية.  

اإلصغاء  خلية  نظمت 
والطفل  واألسرة  المرأة  للجنة 
بالتنسيق مع مدرسة الفتح - 
توعوية  ندوة  الصنوبر  فرع 
تربوية«  »لمسات  بعنوان 
أطفال  أمهات  حضرتها 
بالمدرسة  التمدرس  قبل  ما 
آمنة  األستاذة  ونشطتها   ..
علم  في  »مختصة  زرقاوي 
النفس العيادي« وذلك عشية 
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الصنوبر.
ثمينة  فرصة  كانت  الندوة 
األمهات  مع  مفتوح  للقاء 
النصائح  أغلى  عطائهن  واإ
بأسلوب  التوجيهات  وأثمن 
األستاذة  من  ومبدع  بسيط 
آمنة التي وضعت يدها على 
الجرح في جزئيات كثيرة في 

أوضحت  وقد  التربية  عملية 
من البداية أن الحمل األكبر 
 .. األم  عاتق  على  يقع 
والمحضن  األولى  المدرسة 
فصلت  ثم   .. للطفل  اآلمن 
في أساسيات هامة في تربية 
اإلنصات  حسن  من  الطفل 
لديه  الفضول  شباع  واإ إليه، 
واإلجابة عن تساؤالته، وعدم 
التساع  بكالمه  االستخفاف 
الخيال لديه ، وتعليمه القواعد 
لآلخرين  واالحترام  العامة 
وأخيرا التركيز على المشاركة 
فيما يقدر عليه ومع اآلخرين 
.. وفي محور آخر شرحت 
وسائل  بعض  بإسهاب 
العقاب المناسبة لعمر الطفل 
مراحل  من  مرحلة  كل  في 
بالحديث  وانتهت   .. طفولته 
بعض  عن  والنفسي  العلمي 

النافعة  التربوية  اللمسات 
للطفل لتعزيزها او الضارة له 

لتجنبها .. 
وقد اعتمدت األستاذة اسلوب 
الحوار في كل محور تاركة 
مجاال واسعا لألمهات لطرح 
عما  واالستفسار  مشكالتهن 
التربية  جزئيات  في  يشغلهن 
ومثمرا  التفاعل جميال  وكان 

 ..

عن  لألستاذة  الشكر  كل 
للحاضرات  أهدته  ما  روائع 
.. ولألمهات على حضورهن 
النافع  وتفاعلهن  القوي 
الكبير ولجنديات  واهتمامهن 
والطفل  واألسرة  المرأة  لجنة 
التنظيم .. والحمد  على دقة 

هلل على فضله وتوفيقه ..

تغطية أ. صباح غموشي

بمشاركة ممثلي اثنا عشر )12( شعبة 
بلدية، وبحضور كامل للهيئة الشبابية 
والنسوية، عقدت شعبة والية مستغانم 
صبيحة يوم السبت 08 رجب 1442ه، 
الموافق ل20 فيفري 2021م مجلسها 
هذه  موعده  عن  تأخر  الذي  الوالئي 
السنة، بسبب اإلجراءات الوقائية التي 

حالت دون عقده سابقا.
من  مباركة  بتالوة  الجلسة  افتتحت 
المناداة  وبعد  صبور،  حكيم  الشيخ 
على الحضور للتأكد من بلوغ النصاب 
اختيار  تم  المجلس،  النعقاد  القانوني 
مكتب لتسيير الجلسة، ثم شرع األستاذ 
ياسين بن زعيط المكلف بالتنظيم في 
عرض  في  للجمعية  الوالئي  المكتب 
والتي   2020 لسنة  األدبي  التقرير 
جائحة  بسبب  استثنائية  سنة  كانت 
نوادي  كل  غلق  تم  حيث  كورونا، 
الجمعية في الفترة ما بين 12 مارس 
الفارط، إلى غاية 21 أكتوبر من السنة 
الماضية، كما عرفت تلك الفترة إلغاء 
معظم األنشطة المبرمجة سالفا، إال أن 
مرة،  ككل  الموعد  في  كانت  الجمعية 
حيث تجند أبناؤها جميعا لتخفيف وطء 
واأليتام  األرامل  كاهل  عن  الجائحة 
فقدوا مصدر رزقهم في  والفقراء ومن 
فترة اإلغالق والحجر الصحي، حيث 
ساهمت الجمعية بفضل اهلل تعالى، ثم 
جمعيتهم،  في  المحسنين  ثقة  بفضل 
بتوزيع ما يزيد عن 1200 قفة غذائية، 
وكسوة عشرات األيتام والمعوزين، كما 
قامت شعب الجمعية في بداية الجائحة 
والكمامات،  المطويات  مئات  بتوزيع 
باإلضافة إلى عدد من الحقائب الطبية 
المضادة  الفالتر  من  وعدد  التنفسية، 
الوالئية  الشعبة  التي تسلمتها  للبكتيريا 
من المكتب الوطني للجمعية والتي تم 

التي  الوالية  مستشفيات  على  توزيعها 
لى  واإ بكوفيد19،  المصابين  تستقبل 
قامت  اإلغاثية،  الحملة  هذه  جانب 
األخيرة  األشهر  الجمعية خالل  شعبة 
عطاء  واإ جديدة،  قرآنية  نواد   7 بفتح 
إشارة االنطالق لمشاريع إنجاز وتهيئة 
قرآنية أخرى، بعضها شارفت  نواد   8
تم  كما  النهاية،  على  به  األشغال 
شعبة  هي  جديدة  بلدية  شعبة  اعتماد 
إلى تجديد 5  تادلس، باالضافة  عين 

شعب بلدية أخرى.
الماضية  السنة  بداية  تميزت  كما 
باستضافة شعبة مستغانم للقاء الجهوي 
الجزائري،  الغرب  لشعب  الخامس 
والذي شهد مشاركة 10 شعب والئية، 
ووفد هام من المكتب الوطني للجمعية 
برئاسة الشيخ عبد الرزاق قسوم حفظه 
فيفري  شهر  بداية  وفي  تعالى،  اهلل 
لقاًء  الجمعية  استضافت  الجاري، 
والطلبة،  الشباب  للجنة  آخر  جهويا 
والتي عرفت مشاركة ممثلي 5 شعب 

والئية.
األدبي  التقرير  عرض  نهاية  وبعد 
لمناقشة  المجال  فتح  الماضية،  للسنة 
التقرير، حيث تميزت تدخالت اإلخوة 
أجل  من  البناء  والنقد  والجدية  بالدقة 
النقص  وتدارك  الجمعية  اداء  تحسين 
والقصور الحاصل في بعض لجانها، 

على  المصادقة  النهاية  في  لتتم 
التقرير باألغلبية المطلقة.

عرض  تم  خفيفة،  استراحة  وبعد 
التقرير المالي للسنة المنقضية من 
قبل األستاذ بوشارب محمد، حيث 
عرفت هذه السنة زيادة هامة في 
تجاوزت  والمصروفات  اإليرادات 
نسبة 50 ٪ مقارنة بسنة 2019، 
اإلخوة  بعض  استفسار  وبعد 
المتدخلين عن بعض جوانب التقرير، 

تمت المصادقة عليه باإلجماع.
وتناول  للصالة  ثانية  استراحة  وبعد 
وجبة الغذاء، المصادقة على البرنامج 
الشيخ  2021م، وطلب  لسنة  السنوي 
معالجة  المجلس  من  بوزيان  معيزية 
المكلف  منصب  في  الشغور  حالة 
حيث  الوالئي،  المكتب  في  بالمالية 
عز  القادر  عبد  األستاذ  تزكية  تمت 
علي  سيدي  بلدية  شعبة  من  الدين 
الترشح  باب  فتح  المنصب، كما  لهذا 
لتعويض األخ األستاذ محمود العجال 
المكلف باإلدارة، والذي تقدم باستقالته 
لرئيس الشعبة الوالئية ألسباب خاصة، 
حيث تم ترشيح وتزكية الدكتور بومعزة 
شعبان من شعبة بلدية حاسي مماش 

لهذا المنصب.
ليتقدم بها الشيخ محمد سعداوي، نائب 
بكلمة  للجمعية  الوالئي  المكتب  رئيس 
طيبة حيا في أبناء الجمعية على نجاح 
التي  اإليجابية  الروح  وعلى  لقائهم، 
استحضار  إلى  الجميع  داعيا  سادته، 
وضرورة  الجمعية  أمانة  تحمل  شرف 
الرقي بها إلى المكانة التي تليق بها، 
األوائل،  مؤسسوها  لها  أرادها  كما 
لتختتم الجلسة بتالوة عذبة للشيخ علي 

نابي، ثم بصورة جماعية للمشاركين.
أ. محمد بوشارب.

 شعبة واليــــة مستغانــــم تعقـــد  جملسها الوالئي السنوي

شعبـــة واليــــة قاملة يف ندوة توعويــــة للجنــــة االســــرة واملرأة والطفل

كان  الذي  الغربي  الجنوب  أقصى  من 
إلى وقت قريب ممرا لتهريب المخدرات 
الحقل  في  العاملين  على  يحّتم  مما 
لتحصين  جهودهم  مضاعفة  الدعوي 
هي  ها  الشباب،  بتحصين  الوطن 
شمعة  تضيء  ببشار  الوالئية  الشعبة 
من خالل تنظيم ندوات أسبوعية نوعية 
والطلبة  الشباب  استقطاب  على  وتعمل 
الجامعيين لالنخراط في صفوف جمعية 
والمشاركة  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
في مختلف الفعاليات واألنشطة الهادفة 

المحلي،  أو  الوطني  المستوى  على 
والفكرية  العلمية  القدرات  من  والرفع 
لدى شباب الجزائر والجزائريين بصفة 
فيفري   20 يوم  نظمت  حيث  عامة، 
الجاري دورة تكوينية للطلبة والطالبات 
موضوع  حول  النور  سورة  وسفيرات 
المكلف  تأطير  من  المؤسسي  العمل 
تفاعل  حيث  الشعبة،  في  باالتصال 
المحاور  مختلف  مع  الحاضرون 

بمجال  تهتم  التي  النظريات  واسقاط 
الذي  الجديد  بالواقع  المؤسسي  العمل 

غلبت عليه التكنولوجيا الحديثة والرقمنة 
بمختلف أشكالها وأنواعها.

العمل املؤسسي حمـــــور ندوة علميـــــة بشعبـــــة بشار 
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أصدر الكاتب واإلعالمي نور الدين درويش كتابا 
في  يتحدثون«،  ومثقفوها  الجزاىر  »أدباء  وسمه 
جزئين،عن دار الماهر للطباعة والنشر والتوزيع، 
وفيه يجمع الكثير من الحوارات التي أجراها مع 
شعراء وكتاب وجامعيين...وقد نشرت في بدايات 
األلفية الثالثة بجرائد جزائرية مثل الهالل والنور 

والنور الجديد.
كما تضمن الكتاب بعض الندوات األدبية الفكرية 
االدبية،  السرقات  الرواية،  الثقافي،  المشهد  عن 

المثقف والعولمة...
وكان للكاتب الشاعر نور الدين درويش إسهامات 
الهالل،  بجريدة  تراتيل  بعنوان  يوقعها  صحفية 
الجديد..وقدخصص  النور  ونصف كلمة بجريدة 
الثاني  والجزء  لألدباء  الكتاب  من  االول  الجزء 
للعلماء والمثقفين وفيهم من مارس العمل السياسي 
حين الحوار أو بعد،في تيارات سياسية جزاىرية 
العربي  زعيمي،  مراد  الدكاترة  مثل  مختلفة، 

الزبيري، احمد بن محمد.
-1 من تاريخ الثقافة والمجتمع...

وتتجلى أهمية الحوارات التي جمعها  درويش في 
كشفها لمحطات هامة من تاريخ البالد، وتحوالتها 
والفن  االدب  ورهانات  وخصائص  المجتمعية 
الواحد  القرن  بدايات  من  هامة  فترة  في  والفكر 
مع  حوارات  يقرأ  أن  للقارىء  ويمكن  والعشرين، 
كتاب كبار شكلوا تاريخ االدب الجزائري، ومنهم 
القادر  عبد  االخضر  محمد  خمار،  القاسم  ابو 
السائحي، الطاهر وطار، عبد اهلل حمادي،عثمان 

لوصيف، محمد زتيلي....
االبداع  بين  كتاب جمعوا  نجد حوارات مع  كما 
الدكاترة  والتدريس،منهم  العلمي  والبحث  االدبي 

الملك  عبد  دواس،  ،حسن  وغليسي  يوسف 
بومنجل، عز الدين جالوحي، فيصل االحمر...

محطات ودالالت...
في الحوار مع الدكتور حسين خمري، رحمه اهلل، 
يكشف أن الجامعة لم تسهم في النشاط الثقافي 
واألدبي وتنشيط المحيط، وتحدث عن فترة إدارته 
أوضح  كما  قسنطينة،  بجامعة  الترجمة  لقسم 
السينمائية  وبالدراسات  النص  بمفهوم  اهتمامه 

وتأثير السوربون في تكوينه...
ويقدم الشاعر والدكتور حمادي حوارا هاما جدا، 
وكيف  المختلفة،  الشعرية  محطاته  فيه  يقدم 
بآداب  اتصل  عندما  التراث  دراسة  في  انغمس 
الثقافية  الحياة  عن  تحدث  كما  االخرى،  األمم 
بالمدن اإلسبانية، عندما كان يدرس بمدريد، وكان 
االعالمي درويش صريحا في أسئلته، فسأل عن 
أسباب االنقالبات التي تعرض لها حمادي عندما 
ترأس اتحاد الكتاب ومؤسسة ابن باديس، وسأله 

عن عدم كتابة السيرة الذاتية...
-2 حوارات في الفكر والسياسة...

في الجزء الثاني من الكتاب نقرأ حوارات تكشف 
محطات مهمة من التاريخ الجزائري، يقدمها أدباء 
الملحن  ومعهم  عديدة،  توجهات  من  ومثقفون 
وتحدث  اهلل،  رحمه  بشير،  معطي  الموسيقار 
الجزاىرية،  األغنية  راهن  عن  مرضه  فترة  عن 
يعصر  أن  هو  االبداع  بأن  وقال  زمن2003، 
اإلنسان موهبته وافكاره،ليأتي بأشياء جميلة تبقى 
خالدة..، وكشف الفنان عن كواليس انجاز العمل 
الفني »حصن الجزائر«، من تأليف أحمد حمدي، 

وقد لحنه الملحن بالمستشفى بباريس...
ويقدم  حوار الدكتور بن أحمد قناعاته ومواقفه، 
بلغة فلسفية راقية، عن االدب والتوجهات الفكرية، 
ويبين  بالجزائر،  والثقافي  اللغوي  الصراع  وعن 
العالقة بين السلطان والعرفان، والمثقف والسلطة، 

وعن البربر، وعن المصالحة الوطنية...
الدين درويش  الماتعة حوار نور  ومن الحوارات 
مع األديب االستاذ الجزائري الفلسطيني نواف ابو 
ساري، وفيه حديث عن الحنين واألرض والثقافة 
 ،2001 سنة  أنجز  بفلسطين،الحوار  الشعبية 

التدريس  ولبدايات  الطفولة  لزمن  المحاور  وعاد 
عاطفة  ونقرأ  اآلداب،  بمعهد  قسنطينة  بجامعة 
صادقة لألهل واألجداد، كما يتحدث األستاذ عن 

المهرجان الشعري بالجامعة...
سنة  فياللي  صالح  الدكتور  مع  الحوار  أما 
أساتذة  إلضراب  فيعود  اهلل،  رحمه   ،2001
والظروف   ،97-1996 الجزائرية  الجامعات 
اضطر  وكيف  الصعبة،  االجتماعية  المهنية 
القارى  ويجد  هناك،  للعمل  قطر  نحو  للهجرة 
أي  تنجز  ال  حينها  الجزائرية  السفارة  أن  كيف 
برنامج للتعاون والتنسيق لالستفادة من الخبرات 
الدكتور  يبين  كما  المهاجرة،  الجزائرية  العلمية 
فياللي مميزات النظام التعليمي بقطر وشروطه، 

وضرورة استفادة الجامعة الجزائرية منه...
وبعد حوار ماتع مع االستاذ الكاتب يزيد بوعنان 
عن الصحافة الجزاىرية وحرية التعبير، وتجربته 
الدكتور  مع  حوارا  نقرأ  األطلس،  رسالة  بجريدة 
مع  السياسية  وتجاربه  زعيمي،  مراد  المفكر 
المعارضة  ومسألة  بالجزائر،  اإلسالمي  االتجاه 
أو المشاركة ومرض الزعامة في هذا االتجاه...

الختام...
إن ما جمعه األديب والكاتب نور الدين درويش 
القرن  بدايات  زمن  من  صحفية،  حوارات  من 
الواحد والعشرين، هو زاد ثقافي وفكري عن جزائر 
متحولة وتشهد تغيرات كثيرة، بعد سنوات الفجيعة 
من  كثيرا  يجد  أن  العربي  القارئ  ويمكن  والدم، 
وصراعاتها،  واختالفاتها  الثقافية  الحياة  يوميات 
الجزائري  األدب  عن  اشكاليات  من  فتحته  وما 
والعالقة  الثورة  ومسائل  اللغوية  التعددية  وحول 
مع فرنسا االستعمارية والرسمية، وجدل الممارسة 

السياسية وغيرها من القضايا.
واإلعالمي  الثقافي  والناشط  فالكاتب  للتذكير 
الدواوين  من  مجموعة  له  درويش  الدين  نور 
الشعرية )السفر الشاق، مسافات، البذرة واللهب، 
النساء والمدن( ورد اسمه في  محطات،تحسدها 
معجم البابطين للشعراء العرب، وفي موسوعات 
الكتاب  اتحاد  في  عضوا  كان  جزاىرية،  شعرية 
ابداع  برابطة  مؤسس  وهوعضو  بالجزائر، 

الثقافية.

اجلزائر ومثقفوها« لنورالدين درويش 

مكاشافات للثقافـــة والسياســــة واجملتمـــع باجلـــزائر
أنا والبــــــحر

سهام بن واضح

يا بحر يغريني اتساعك دلني
عن سر حسن في الحشا مكبوت   

وتراك تشبهني كٔان ٔاصولنا
نفس الفصيلة والشهود ثبوت  

ٕاني ٕاذا ما الود جاء بضحكه 
ما عاد يجدي الطيبين سكوت  

فالدر ضحك والجمان تبسم 
وشدا على ٔانغامنا الياقوت   

موجي يقبل من ٔاتاه مسالما
لكنه ومع العدا جبروت  

يمضي شموخا ال يقر بحاقد
مهما عال في قمعه طاغوت   

يا ٔايها البحر المجلل ضمني
هذا جمالك في دمي منحوت  

هيهات ليس لذا الجمال شبيهه
بل ليس في هذا الخضم نعوت  

سٔاسير كاألفالك ٔادرك شاطئي
موسى ٔانا وسفائني التابوت  

ؤارمم األلواح ٔاظفر حبلها 
مني الصالة وسجدة وقنوت   

حتى ٕاذا ضربت عصاه خضمه
سارت تسبح ربها الملكوت  

يبسا يصير، يدي تحرك وحيها
وعلى الركاب يخر ذا الكهنوت  

وعلى شفير الطود يغرق ظالم
والغل يفنى حسرة ويموت.  

د- وليد بوعديلة

خلضر عــــدوم

أجزاء  بين  التناسب  هو  "الجمال 
ذلك  أكان  سواء  المركبة  الهيئات 
المعقوالت،  في  أم  الماديات  في 

وفي الحقائق أم في الخياالت"
نظراته،  في  المنفلوطي  عرفه  كذا 
التناسب  على  الجمال  يقيم  فهو 
في  ذلك  كان  سواء  واالئتالف 
األمور المادية أم العقلية أم الحقيقية 
أم الخيالية، فلوال تناسب الكون في 
ونهاره  ليله  وتعاقب  وسمائه  أرضه 
أخذ  ما  ومكوناته  أجزائه  وتآلف 
باأللباب وجالت في جماليته العيون 
في سبيل وصفه  وأبصار وُسطرت 
انتظام  ولوال  واألشعار..  الدواوين 
النغمة وقوة إحكامها من غير نشاز 
ما استقرت في األفئدة ومالت إليها 
ونفرت  األسماع  ولمجتها  النفس، 

منها الطباع!
والجمال قيمة مطلقة من حيث حّب 
الناس له والسعي إلى إدراكه، فمن 
ذا الذي يؤثر الصحراء المقفرة على 
على  المقفر  والسفح  الوارفة،  الجنة 
الروض الناظر، والعجوز الشمطاء 
فاقد  إال  اللهم  الحسناء،  الفتاة  على 

العقل مخروم الفطرة!
النسبية  الجمال  قيمة  وتعتري  
وتتنازعها اآلراء  عند تفعيلها، فليس 
غيرك  يراه  جميال  أنت  تراه  ما  كل 
التي  األذواق  إلى  ذلك  ومرّد  كذلك 

تتباين وتختلف عند بني البشر.. 
إذا  عظمى  مقصدية  القيمة  ولهذه 

بين  وأشيعت  المجتمع  في  ُفّعلت 
الناس، فبها تصاغ األفكار وتؤطر 
المسار  في  وضعها  على  وتساعد 
القيمة  هذه  ُعدمت  ذا  واإ الصحيح، 
شاعت  االجتماعية  المنظومة  في 
التي ال  المستهجنة  الغريبة  األفكار 
تنفع، يقول مالك بن نبي رحمه اهلل: 
"فالجمال الموجود في اإلطار الذي 
يشتمل على ألوان وأصوات وروائح 
لإلنسان  يوحي  وأشكال  وحركات 
الخاص  بطابعه  ويطبعها  بأفكار، 
السماجة  أو  الجميل  الذوق  من 

المستهجنة"*
بهذه  التحّلي  على  حث  واإلسالم 
أرض  على  عمليا  وتطبيقها  القيمة 
من  العديد  ذلك  على  دّل  الواقع، 
}َيا  تعالى:  قوله  منها  النصوص 
َبِني آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد 
َوُكُلوا وَاْشرَُبوا واََل ُتْسرُِفوا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ 
وقوله  اْلُمْسرِِفيَن{]األعراف:31[، 
صلى اهلل عليه وسلم: )إن اهلل جميل 
يحّب الجمال(، ونداءات الدعوة التي 
للتفكر  العزيز  يرفعها اهلل في كتابه 
الضارب  الجميل  الكون  آيات  في 

في المجهول. 
وَاأْلَْرِض  َماوَاِت  السَّ َخْلِق  ِفي  }ِإنَّ 
وَاْخِتاَلِف اللَّْيِل وَالنََّهاِر آَلَياٍت أِلُوِلي 
اأْلَْلَباِب{]آل عمران: 190[  وقوله: 
َوَما  وَالنََّهاِر  اللَّْيِل  اْخِتاَلِف  ِفي  }ِإنَّ 
وَاأْلَْرِض  َماوَاِت  السَّ ِفي  اللَُّه  َخَلَق 

آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيتَُّقوَن{ ]يونس:6[.
إليها  دعا  التي  الفاضلة  واألخالق 
اإلسالم ما هي إلى صورة من صور 

بالفرد  يسمو  الذي  المعنوي  الجمال 
ولعظم  الرفعة،  مواضع  ويضعه 
اهلل  عبد  الشيخ  نجد  القيمة  هذه 
محورا  يجعلها  اهلل-  رحمه   - دراز 
فهو  الثالثة؛  القرآن  محاور  من 
ثالثة  حول  يدور  القرآن  أن  يرى 
محاور رئيسة تتمثل في: )الحق أو 
العنصر الديني، والخير أو العنصر 
العنصر  أو  والجمال  األخالقي، 

األدبي(**   
مكانة  الجمال  لقيمة  أّن  فيتبين  
لعظم  وذلك  اإلسالم  في  عالية 
واآلثار  تحققها،  التي  المقاصد  
ونكتفي  عليها  المترتبة  اإليجابية 
بذكر مقصد واحد من هذه المقاصد 
التي تحققها هذه القيمة، وهو إشاعة 
مشاعر الحب واللطف بين الناس؛ 
ظاهرا  بالجمال  اتصف  من  فكل 
وباطنا وسعى إلى إدراكه في حياته 
اليومية وجدته مفعما بمشاعر الحب 
عبقهما  نثر  إلى  ساعيا  واللطف 
االستطاعة  مبتعدا جهد  الناس  بين 
يقول  والعنف،  الكره  مظاهر  عن 
في  القحطاني  علي  بن  مسفر  د. 
كتابه الوعي المقاصدي: "إن الهدف 
الجمال  مقصدية  بيان  وراء  من 
هو  والحياة  اإلسالمية  الشريعة  في 
تأكيد ضرورية العودة إلى تلك القيم 
أنفسنا  في  ستشيع  التي  الجمالية 
ومن حولنا مشاعر الحب واللطف، 
والعنف  الكره  ندوب  على  وتقضي 
الحياة  وجه  وقّترت  ضيقت  التي 
وأّزمت العالقة بين األحياء، ولعلها 

الكريمة  الحياة  فرص  من  تزيد  أن 
والسعيدة بكل ما فيها من فرح ومتعة، 
المعاصر  الباطل  أن  يحزنني  وكم 
الخادعة،  الحلل  بأجمل  يظهر 
مشوها  نافرا  يظهر  الواضح  والحق 
أصبحت  حتى  الحسن؛  عن  بعيدا 
والحروب  والعنف  القتل  مشاهد 
هي  الحال  وكآبة  الخطاب  وغلظة 
ويصنع  المسلمين،  أخبار  يميز  ما 
حقيقة  أن  مع  العالم،  في  صورتهم 
الصورة المعروضة للدين أبهى من 
اهلل  فالنبي صلى  المعاصر؛  واقعنا 
الجمال،  غاية  في  كان  وسلم  عليه 
وال يرضى أن تظهر شعيرة إال على 
أجمل صورة، فبالل رضي اهلل عنه 
األذان  في  الرؤيا  صاحب  يكن  لم 
ولكنه استحق الصعود والبالغ؛ ألنه 
األداء،  في  واألجمل  األندى صوتا 
عنه  اهلل  الكلبي رضي  دحية  وكان 
مبعوث النبي صلى اهلل عليه وسلم 
لجمال  األرض  ملوك  بعض  إلى 

صورته وروعة بيانه".  
وعلم الفلسفة كذلك ضرب بسهم في 
هذا الموضوع وأفاض فيه وجعل له 
قسما خاصا به تحت عنوان )فلسفة 
والتفصيل  اإلستاطيقا(  أو  الجمال 

فيه يلزمه مقال منفرد...
-----------

في  مسفر  د.  القول  هذا  ذكر   *
كتابه الوعي المقاصدي. 

** وصفي عاشور أبو زيد، التفسير 
المقاصدي لسور القرآن.

 تغريٌد للحياة 
تأليف: أ. مربوك اهلاني *

هذا الكتاب: 
في  التدوين  إنَّ 
التواصل  مواقع 
االجتماعي وعموم 
المواقع اإللكترونية 
كان  إذا  اليوم، 
األهداف  منطلقه 
التي  امية  السَّ
ُتعنى بواقع األمَّة، 
أفرادًا ومجتمعاٍت؛ 
حاضرَهم،  تعيش 
مع  وتتفاعل 

واقعهم، وتواكب تطلعاتهم في الحرية والعدالة، 
وترسم معالم تحقيق النصر والتمكين والخالفة 
الحياة  إلى  تقود  شّك  بال  فإّنها  األرض،  في 
الطّيبة المنشودة، وال غرو أنَّ ذلك من العمل 
الح الذي حّثتنا عليه تعاليُم القرآن الكريم  الصَّ
الَمعين  هذا  ومن  النبوية،  السّنة  وتوجيهاُت 

والمنطلق جاء هذا الكتاب.
))تغريٌد للحياة(( هو مجموعة من االختيارات 
نشرها  الواقع،  من  ومشاهد  وخواطر  لمقاالت 
الكاتب في مواقع التواصل االجتماعي وبعض 
بين  ثناياها  في  جمعت  اإللكترونية،  المواقع 
منابع التربية الرشيدة في تعزيز القيم من خالل 
الّرسول  وأحاديث  الحكيم  الذكر  آيات  تدّبر 
والتوجيه  السديد  الفكر  معالم  وبين  الكريم، 
الهادف للتعامل األمثل والتأثير اإليجابي في 

واقع الحياة والنَّاس.
 ))تغريٌد للحياة(( في حروفه ومفرداته وعناوينه 
ليس تغريدًا نابعًا عن ترٍف فكري، أو مجّردًا 
عن العيش مع واقع األمَّة، أو خاليًا من مبدأ أو 
نَّما هو تغريٌد للحياة؛ للحياة الطّيبة،  هدف، واإ
إلى  والسعي  به،  والثقة  باهلل،  االتصاُل  حيث 
مرضاته، حيث العيش لقضايا األّمة والتفاعل 
الصالح  بالعمل  الفرُح  حيث  معها،  اإليجابي 
وآثاره المباركة في القلوب وعلى الجوارح، وما 

أجملها وأسعدها حينئٍذ من حياة!
*األستاذ مبروك الهاني كاتب وباحث 
أكاديمي جزائري، يقيم في قطر

قيمـــــة اجلمال ومقاصـــــــــدها



ق���������ال أعرابي البنه: يا بني إن ابن عمك يري���������د أن يتزوج ويجب أن تكون أنت الخاطب، فتحفظ خطبة، فبقي 
الغالم يومين وليلتين يدرس خطبة، فلما كان اليوم الثالث قال أبوه: ما فعلت؟ قال: قد حفظتها.

قال: وما هي؟ قال اسمع: الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، ونشهد أن ال اله إال اهلل، وأن محمدا رسول 
اهلل، حي على الصالة، حي على الفالح، فقال له أبوه: أمسك ال تقم الصالة فإني على غير وضوء!

من طرائف الفضالء

حتذيرات نبوية

عن أبي الدرداء رض������ي اهلل تعالى عنه قال: 
قال رس������وُل اهلل صلى اهلل عليه وس������لم: »أال 
ُأنبُِّئكم بخيِر أعمالك������م، وأزكاها عند مليِككم، 
وأرفِعه������ا في درجاِتكم، وخي������ر لكم من إنفاِق 
الذَّهب والوِرِق، وخيٌر لكم من أن تلَقوا عدوَّكم؛ 
فتضربوا أعناَقهم، ويضربوا أعناَقكم؟« قالوا: 
بلى، قال: »ِذكُر اهلل«، قال معاُذ بن جبٍل: »ما 

شيٌء أنجى من عذاِب اهلل من ذكِر اهلِل«.
]صححه األلباني[ .

من فضائل األعمال
ية

دع
 األ

ائع
 رو

من
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رئيــس التحريــــــر 
أ. د.  عبد الرزاق قسوم

رئيس مجعية العلماء  الـمسلمني اجلزائريني 

n مديــر التحـريــر :
أ. ياسيـن مربوكــي

n سكرتيـر التحرير :
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أ. مصطفـى كـروش
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021.49.51.19

  اإلدارة:
 اهلاتف والفاكس: 
021.49.52.67
021.23.33.73

الناس في الحياة كحالهم في األسواق، 
فمنهم من يشتري الغالي ومنهم يشتري 
الرخيص وأسوؤهم من اشترى الضاللة 
ب���������أي ثمن؟!..  باله���������دى، واش���������تروها 
اشتروها بالهدى! الباء في اللغة تدخل 
على المتروك، عندما تشتري شيئا تترك 
ثمن���������ه، إذن كأن هؤالء قد تركوا الهدى 
واشتروا الضاللة، ولكن هل كان معهم 

هدى ساعة الصفقة؟
إن الحال يقتضي أن يكون معهم هدى، 
كأن يهتدي إنس���������ان ثم يجد أن الهدى 
ال يحقق ل���������ه النفع الدنيوي الذي يطلبه 
فيتركه ليشتري به الضالل ليحقق به ما 

يريد، والهدى الذي كان معهم، قد يكون 
ه���������دى الفطرة، فكأن هؤالء كان يمكنهم 

أن يختاروا الهدى فاختاروا الضاللة.

َا{ َأْقَفاهلهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
*علمتني الحياة: أن تغيير األساليب والذهنيات، أولى 
من تغيير المهام والشخصيات، وأن تشخيص التحديات 

أجدى لتحسين الوضعيات.
* علمتن������ي الحي������اة: أن لألجيال تطلع���������ات وللكرامة 
متطلبات، وأن تحقيق األمل يقتضي التخطيط والعمل.

*علمتن������ي الحياة: أن العدال���������ة االجتماعية هي حجر 
الزاوية ف���������ي العملية اإلصالحية، وأن األث���������رة واألنانية 

أساس كل بلية.

الثقة  أن  الحي������اة:  *علمتني 
أغل���������ى من الذهب، فليس���������ت 
محال للمتاجرة أو الكذب، فإذا 
غابت بين الولي والناس انهار 

البنيان من األساس.
* علمتن������ي الحي������اة: أن المناص���������ب إذا تحول���������ت إلى 
مكاس���������ب، كثرت المعاطب، وضاعت آمال المطالب، 

وكثر المعاتب والشاجب.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

َلَلَة ِباْلُهَدى َفَما َرِبَحْت ِتَجاَرُتُهْم َوَما َكاُنوا  قال تعالى﴿ُأوَلِئَك الَِّذيَن اْشَتَروُا الضَّ
ُمْهَتِديَن﴾]سورة البقرة:16[.
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ظهر مؤخرًا اعتراف من إحدى األخوات المس���������لمات 
حديثًا وهو تس���������جيل من غرف البالتوك الشهيرة التي 
تح���������اور النصارى في عقيدتهم وترد ش���������بهاتهم حول 
اإلسالم العظيم الذي منذ أن بزغ نوره واستضاء ضحاه 
عاليًا أفاقًا في عنان األرض والسماء والشبهات تكال 

له ليل نهار من أعدائه أعداء الحق والنور .
ملخص التسجيل يدور حول )نشيد اإلنشاد( الموجود 
بالكتاب المقدس، وسبحان من وهب خلقه فطرًا نقية 
سليمة تس���������تطيع أن تميز كالم خالقها عن كالم من 

هو دونه تقول األخت:
رأيت إحدى الفتيات المس���������لمات في الترام )وس���������يلة 
مواصالت( تقرأ القرآن الكري���������م بمنتهى العزة والفخر 
دون وج���������ل أو خوف أو اس���������تحياء م���������ن كالم ربها، 
ففكرت أن���������ا أن أفتح كتابى المق���������دس وأقرأ منه أمام 
الناس كما فعلت الفتاة المس���������لمة وقرأت أمام الناس، 
ولكن حدثت لي مفاجأة لم أكن أتخيلها... لم استطع 

أن أقرأ من كتابى أمام الناس!!
لحيائ���������ي مما هو موجود فيه من ألفاظ تخدش الحياء 
ويساء الظن بمن يقرأها، وترددي هذا كان سببًا في أن 
أذهب للكنيسة وأسأل أحد آباء الكنيسة، وسألته عما 
بداخلي من وجل وحيرة م���������ن عدم قدرتي على قراءة 
نش���������يد اإلنشاد أمام غير المسلمين، وكيف سأتصرف 
معهم حين يس���������اء الظن بكالم اهلل قبل أن يساء الظن 
بي أنا األخرى، فقال لي ردًا غير مقنع على اإلطالق 

وس���������اق عدة تبريرات ال يتقبله���������ا أي أحد مهما كان 
مستوى بساطة عقله وصدق اهلل العظيم حين قال: ﴿

َفَوْيٌل لِّلَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َه�َذا ِمْن 
ا َكَتَبْت  ِعنِد الّلِه ِلَيْش���������َتُروْا ِبِه َثَمن���������ًا َقِلياًل َفَوْيٌل لَُّهم مِّمَّ

ا َيْكِسُبوَن﴾]البقرة: 79[. َأْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُّهْم مِّمَّ
وهنا قررت أن أقرأ نشيد اإلنشاد أمام الناس على المأل 
.. ظنًا مني أنه قد يظهر لي من يقول )يا سالم على 
كالم ربن���������ا( أو )يا س���������الم دا كالم ربنا جميل( فقرأت 

اآلتي: جميلٌة أنِت يا رفيقتي، جميلٌة أنِت!....
ولكن حدث ما كنت أخاف أن يحدث، فقد اقترب أحد 
الشباب مني وقال لي كالمًا سيئًا جدًا يصفني كأنني 

إحدي بنات الليل.
وانهارت األخت في البكاء أكثر من قبل وقالت: )ليه 
يا رب الن���������اس تفهم كالمك خطأ، هو أنت يا رب لم 

تكن تعلم بأن هذا سيحدث لمن يقرأ كالمك!!! ؟

ملاذا أسلمــــــــــــــــــــــــوا !؟

سحب العدد السابق:
 6000
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ذ
نشيد اإلنشاد دعوة يف اإلجنيل للفساد !!!؟

 عن خول������ة بنت قيس 
األنصارية قالت َسِمْعُت 
النبيَّ َصلَّ������ى اهلُل عليه 
وسلََّم، يقوُل: »إنَّ ِرَجاالاً 
َيَتَخوَُّضوَن في َماِل اللَِّه 
، َفَلُهُم النَّاُر  بغيِر َح������قٍّ

َيوَم الِقَياَمِة«.
]رواه البخاري[.

طبة !؟ بني اخلطبة واخلهُ
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اإلســــــالم ديننـــــا والعربيـة لغتنـــا واجلزائـر وطننــــــا

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

 }رَبََّنا َعَلْيَك 

ْلَنا َوإَِلْيَك أََنْبَنا  تََوكَّ

َوإَِلْيَك اْلَِصيُر{ 

دعــاء العــدد

العدد:
1053

لجن���������ة اإلغاث���������ة التابع���������ة إن 
المسلمين  العلماء  لجمعية 
هب���������ات  وصلته���������ا  الجزائريي���������ن 
مرتي���������ن من جمعي���������ة »جزائريون 
 1500 تبلغ  األولى  متضامون« 
حقيبة للتنفس االصطناعي للذين 
يعان���������ون من ضي���������ق التنفس في 
المركزة، وهم على خطر  العناية 
بلغ���������ت 5200  كبي���������ر، والثانية 
حقيبة من النوع ذاته وش���������اركت 
كذلك هيئة اإلعانة اإلسالمية في 
الهيئتان أمدتهما  فرنس���������ا وهاتان 
الجالي���������ة الجزائري���������ة في فرنس���������ا 
بهذه اإلغاثة المالية لش���������راء هذه 
الحقائ���������ب إلخوانهم المرضى في 
الجزائر بهذا الوباء الذي أصاب 
العالم كله، ونش���������كر لهم سعيهم 
البر والتعاون، واإلحس���������ان،  من 
ومن ه���������ؤالء طالب جامعي تبرع 

بخمس���������ة أورو وهو محتاج إليها، 
كما جاءتنا سيدة طاعنة في السن 
بكيلو سكر، وقهوة، وطلبت منا أن 
نحملهما إلى إخواننا في غزة لما 
كنا نجمع التبرعات لغزة، وهذا له 
داللة على أن المجتمع الجزائري 
يهب للنج���������دة إذا أصيب بعضهم 
بمح���������ن، أو بالء، وه���������ي ظاهرة 
اجتماعية موروثة، ال تنقطع، بل 
إنها تشمل المغتربين في أوطان 
أخ���������رى بعيدة أو قريبة، وهذا كان 
واقعا واضحا أثناء الثورة إذ كان 
الجزائريون من الجاليات المهاجرة 
يشتركون ش���������هريا بدفع ما أمكن 

لهم من المال.
وه���������ذه الم���������رة أري���������د أن أش���������ير 
إل���������ى الصعوبات الت���������ي تلقيناها 
المتعلق  الجم���������ارك  قان���������ون  من 
بالضرائب، والرس���������وم، اس���������تقبلنا 
المدير المس���������ؤول عن الضرائب 
الوضع،  له  وشرحنا  والتحصيل، 
بأن هذا الوب���������اء كارثة، والقانون 
يمك���������ن اس���������تثناؤه ف���������ي مثل هذه 
الكوارث، وفي الشريعة اإلسالمية 
المحظورات،  تبي���������ح  الضرورات 
فهل يمكن استثناء هذه الهبة التي 
وردت إلينا من إخواننا في الخارج، 

وهي ال يقصد بها التجارة بل هي 
إغاثة، ونجدة لهؤالء الذين يعانون 
المرض الخطير مثل الذي يوشك 
أن يغرق في البحر، فهل ننتظر 

القانون كي ننقذه؟
ولكن الس���������يد المدير أصّر على 
ذلك، وأنه ليس مش���������رعا، بل هو 
مطالب بتنفيذ القانون، وال مجال 
لالستثناء، وليس له صالحية في 

هذا األمر.
ثم حصلن���������ا عل���������ى وثيقة تنص 
عل���������ى إعفاء الهب���������ات »البضائع 
الهبات  إط���������ار  في  المس���������توردة 
المعف���������اة من الحقوق والرس���������وم« 
الم���������ادة 109 المتعلقة بالتضامن 

ومقدار الرسوم فيها 2%.
وهذا عّدل ف���������ي الفقرة 113 من 
قانون المالية لسنة 2021 الذي 
عدل الم���������ادة 109 في مس���������ألة 
المادة  )انظر  البضائع  اس���������تيراد 
F 2021/113( واس���������تثنى م���������ا 
يتعلق بالتضامن الذي يس���������تهلك 
في الجزائر كم���������ا هو منصوص 

عليه في هذه الوثيقة.
م���������ع أن ه���������ذا القانون يس���������تثني 
الش���������ركات األجنبية المعتمدة في 
الجزائر، فهل هذا منطقي؟ وربما 

يق���������ال إن هذا كان على أس���������اس 
المعامل���������ة بالمثل. ولقد أرس���������لنا 
إلى السيد المدير العام للجمارك 
رس���������الة في هذه المس���������ألة مرفقة 
بالوثيقة التي أش���������رنا إليها، ولحد 

اآلن لم نتلق أية إجابة.
وقد طلبنا من معالي وزير الصحة 
المستشفيات  واإصالح  واإلسكان 
أن يخاط���������ب زميله وزير المالية 
لعلن���������ا نجد حال اس���������تثنائيا، فإن 
الجمعية لي���������س لها ما يكفي من 
المال لسداد هذه المبالغ وغيرها 
من الرسوم، مع أن جمعيتنا يمكن 
أن تدخل في إط���������ار الجمعيات 
ذات المنفعة العامة التي يعفيها 
القانون من هذه الضرائب، ولعلنا 
نحصل على هذا فتعتمد جمعيتنا 
ضمن ما أش���������رنا إليه، فإن لجنة 
اإلغاث���������ة تبذل جهودا معتبرة في 
الداخل والخ���������ارج في غزة، وفي 
بنغالديش متطوعين في س���������بيل 
اهلل إلخواننا الروهنيقيا المطاردين 
الذين يعانون م���������ن مظالم بورما 
ومن جيش���������ها االنقالب���������ي الذي 
يقتل المس���������لمين ويح���������رق قراهم 

وأطفالهم.
نسأل اهلل العافية.

اجلمــــارك وقــانــــون الــهـبــــات

ـق
حـ

ـة 
ـم

كـل

أ د. عمار طاليب

تغطية فاطمة طاهي

نظم المجلس اإلس���������المي األعلى ندوة دولية نصف 
افتراضية بعنوان: "اإلس���������الم والمواطنة في أوروبا"، 
وذلك يوم الثالثاء 11 رجب 1442ه� الموافق ل� 23 
فبراير 2021م، بمش���������اركة علماء ومثقفين وباحثين 
في قضايا اإلس���������الم في أوروبا م���������ن الجزائر ومن 
مختلف الدول العربية وممثلي الجاليات المس���������لمة 
في أوروبا، حيث ناقش���������وا واقع اإلسالم والمسلمين 
في أوروبا، وكذا القيم العليا والمبادئ السامية التي 
أرساها اإلسالم للتعايش بين الناس وذلك باختالف 

توجهاتهم واختياراتهم.
وفي كلمة ألقاها الدكتور بوعبد اهلل غالم اهلل، رئيس 
المجلس اإلس���������المي األعلى، أكد أن هدف الحوار 
والتعايش بين الناس هو التفاهم واالعتراف المتبادل 
من أجل العيش الس���������ليم وتحقيق األهداف اإلنسانية 
الكب���������رى، مش���������يرا أن هيئته تتناول قضي���������ة الجالية 
المس���������لمة في أوروب���������ا خاصة في ظ���������ل التطورات 
والمس���������تجدات األخيرة التي جعلت ه���������ذه الجاليات 

مستهدفة من العديد من التيارات واألفكار.
كم���������ا أضاف أن المعاني اإلنس���������انية تؤكد أن قبول 
اآلخر والتعايش معه ال يجب أن تعترضه المعوقات 
المس���������تجدة وال الحس���������ابات االيديولوجية التي يكون 
اإلنس���������ان مستهدفا من خالل دينه أو لونه أو جنسه 
أو انتمائه، كما أش���������ار ذات المس���������ؤول أن القوانين 
الجديدة التي ظهرت في بع���������ض البلدان األوروبية 
تميزت بالعنصرية والتضييق على الجاليات المسلمة 
بمب���������ررات غير المنطقية، وهذا يس���������تدعي توضيح 
حقيقة المبادئ التي تناقض القيم التي قامت عليها 

المجتمعات األوروبية.
وتأس���������ف من جهته الدكتور عب���������د الصمد اليزيدي، 
األمين العام للمجلس اإلسالمي األعلى في ألمانيا، 
عن تأخر الدول اإلس���������المية في االهتمام بمثل هذه 
القضاي���������ا والمواضيع، مؤكدا على ضرورة االهتمام 
بمفه���������وم المواطنة واالنتماء والهوي���������ة، كما تحدث 
الدكتور أنه البد على المسلمين في أوروبا المشاركة 

المجتمعية والسياسية واإلعالمية والنقابية في أوروبا 
من أجل تصحيح المسارات.

كم���������ا تحدث األمين العام لالتح���������اد العالمي لعلماء 
المس���������لمين، البروفيس���������ور علي مح���������ي الدين القره 
داغي، عن فقه الميزان مش���������يرا أن لألقلية المسلمة 
ميزانها الخاص الذي يقتضي االلتزام  بكل القوانين 
التي ال تتعارض مع الدين، مضيفا أن المواطنة في 
اإلسالم أربعة أنواع: "الوطنية اإلسالمية التي تجمع 
كل المسلمين، والوطنية القومية من خالل التعارف 
والتعاون والتضام���������ن، والوطنية التي تتعلق بالعودة 
إلى البلد األم والمتعلقة بالجوانب الفطرية مس���������تدال 
بشوق الرسول الكريم والصحابة إلى مكة المكرمة، 
إضافة إلى الوطنية القائمة من خالل االستقرار في 

بلد آخر.
كم���������ا تحدث األمين العام لالتح���������اد العالمي لعلماء 
المس���������لمين، عن اتهام الرئيس الفرنس���������ي إيمانويل 
ماكرون للدين اإلس���������المي على أنه دين االنفصالية 
مش���������يرا إلى أن العديد من المؤرخين الفرنس���������يين قد 
انتقدوا مشروع ماكرون، بعدما أكدوا على أن أنماط 
المجتمع اإلسالمي ال تحتوي على ما يهدد المجتمع 
الفرنس���������ي، من جه���������ة أخرى دع���������ا ذات المتحدث 
المس���������لمين في الغرب إلى ضرورة تصحيح مسارهم 

من خالل التعامل األخالقي اإلنس���������اني، داعيا إلى 
توحيد الجهود مؤكًدا أّن اإلس���������الم هو الدين الوحيد 
ف���������ي العالم الذي يضّم نظاما للحياة باعتباره الوثيقة 
الوحيدة المحفوظة، كما دعا في نفس الس���������ياق إلى 
مواجهة الفكر بالفكر والتحديات بالبراهين والحجج، 
وذلك من خالل اللجوء إلى القوانين ومحاكم اإلتحاد 

األوروبي المعنية بالحقوق والحريات الدينية.
من جهته أش���������ار الكاتب الصحفي المقيم بفرنس���������ا 
سعدي بزيان، إلى اش���������كالية التقسيم بين الجاليات 
اإلسالمية في الخارج وعدم اتحادها، قائال: أصبحنا 
نتحدث في فرنس���������ا عن مس���������اجد جزائرية ومساجد 
مغربية، مشيرا في هذا الصدد إلى مصطلح "اإلسالم 
الفرنسي" وحسبه أن فرنسا تسعى إلى إدارة اإلسالم 
والمساجد في فرنسا من قبل أئمة علمانيين يحملون 

الجنسيات الفرنسية ويتعلمون في مدارسها.
ه���������ذا وقدم مصطفى بن يح���������ي، طبيب وباحث من 
الدانم���������ارك، بعض اإلحصائيات والمتعلقة بنس���������بة 
المسلمين في الدانمارك قائال: إّنه في عام 2020م 
بلغ عدد المس���������لمين في الدانمارك 256 ألف مسلم 
أي 4.4 من نس���������بة سكان الدانمارك، مشيرا إلى أن 
85 بالمائة منهم سنيون، مضيفا أن 70 بالمائة لهم 
الجنسية الدانماركية، أما عدد المساجد قد بلغ 170 

مسجدا، إضافة إلى 28 جمعية إسالمية مختلفة.
كما اعتبر األس���������تاذ محمد عيواز إمام س���������ابق في 
باريس، أّن مس���������ألة الالئكية هي اإلش���������كال الكبير 
ال���������ذي يواجه الجالية المس���������لمة، داعيا إلى ضرورة 
عرض عقيدة اإلس���������الم عرض���������ا حضاريا من أجل 
الحف���������اظ على القيم والهوية مش���������يرا في حديثه إلى 

واجب اإلشهاد الحضاري.
ويضيف الدكتور موس���������ى حس���������ان، نائب المجلس 
الس���������ويدي لإلفتاء، بأّن وجود غير المسلمين إرادة 
كونية ال يمكن محوها، وبالتالي على غير المسلمين 
أن يفهموا أن المس���������لمين حقيقة واقعية، كما تحدث 
عن اليمين المتطرف الذي يتغذى من جذور النازية 
ويتغنى بالديمقراطية وحسب المتحدث للوصول إلى 
الرئاس���������ة، مضيفا أن الجالية المسلمة جزء ال يتجزأ 
من هذه األوطان الغربي���������ة وأنه البد على األقليات 
المسلمة أن تسعى وتشارك وتندمج اندماجا سياسيا 
واجتماعيا واقتصاديا، داعيا المس���������لمين إلى تقديم 
نموذج قائم على القيم اإلنسانية والحوار وعلى قبول 

اآلخر.
هذا وقد اقترح الدكتور بدر الدين زواقة في مداخلته 
إلى إعادة النظر في المفاهيم وحس���������به أن المشكلة 
تكمن في هذا الس���������ياق، مقترحا مفهوم دار الشهادة 

بدل دار اإلسالم ودار الكفر.
من جهته ذك���������ر الدكتور عبد القادر بخوش، رئيس 
قس���������م العقيدة بجامعة قطر، وأس���������تاذ سابق بجامعة 
قس���������نطينة، أن مسألة المواطنة من القضايا الجديدة 
المثارة في البحث الفكري، مشيرا إلى ضرورة إبراز 
الرصيد اإلس���������المي والتجربة اإلسالمية في الغرب 

وفتح حوار بناء مع المنظمات الغربية.
ه���������ذا ودعا الدكتور مصطف���������ى خياطي من جهته، 
هيئة المجلس اإلس���������المي األعلى إلى إنشاء خلية 
دائمة لمناقشة مختلف المواضيع المتعلقة باإلسالم 
والمس���������لمين في أوروبا وذلك بالتنس���������يق مع الوزارة 
لى ض���������رورة االهتمام وبذل مجهودات  الخارجية، واإ
أكبر من أجل تدريس اإلسالم بمفاهيمه الصحيحة 

لهذه األجيال. 

من تنظــيــم الـمجلـــس اإلســـالمـــي األعلــى :
" اإلســـالم والـمواطنـــــة فـي أوروبا" مـــوضــــوع نـــدوة دوليـــة 
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