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هـل باءت وحـدة الـمغرب 
العربي بالفشل؟ أ.د. عبد الـــرزاق قســــوم 

رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائرييـن
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ـيـ
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تعل��ن جريدة البصائر لس��ان حال جمعية العلماء املس��لمني اجلزائريني عن الش��روع في توزيع 
جريدة البصائر في األكش��اك واملكتبات بواليات الغرب اجلزائري )الش��لف، مس��تغامن، معسكر، 
تيارت، البيض، س��يدي بلعباس، النعامة، تلمس��ان، عني متوشنت، وهران، سعيدة،(ابتداء من يوم 

األحد 07 مارس 2021.
وعليه تدعو هيئة التحرير السادة القراء واملهتمني  بإعالم  جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني، 

التقرب من األكشاك القريبة من مقر سكناهم وتسجيل اشتراكاتهم األسبوعية والشهرية.
أو االتصال على الرقم التالي:    0551606095 

 أو  على البريد االلكتروني للجريدة: 
info.bassair@gmail.com

الســادة القـــــــراء

إّن صح هذا، فإّن، أحالم األجيال المغاربية قد ُحكم عليها بالتبخر، وآمال الماهدين من 
المجاهدين والشهداء، قد طالها التبعثر، ومنهج العلماء العاملين في المغرب العربي قد 

نالها اإلحباط والتدهور. فقد عشنا، نحن جيل الثورة في الجزائر، نتغنى، بأناشيد الوحدة 
العربية اإلسالمية، وشعارات االتحاد المغاربي.
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نّظمت كّل من شعبة بلدية وادي رهيو بغليزان، 
وكذا شعبة والية غليزان لجمعية العلماء المسلمين 
مالك  المفكر  حول  علميتين  ندوتين  الجزائريين 
الجمعة  يوم  وذلك  تعالى،  اهلل  رحمه  نبي  بن 
دربه  تلميذه ورفيق  أّطرهما   2021 مارس   05
الدكتور  االحتضار  عند  الشهادتين  لقنه  الذي 
عمار طالبي نائب رئيس جمعية العلماء ورئيس 

البلدية  الندوة  الجمعية.  بذات  اإلغاثة  لجنة 
األولى انعقدت صباحا من الساعة العاشرة إلى 
وادي رهيو،  بلدية  بمقر شعبة  النهار  منتصف 
حضرها إضافة إلى أطر شعبة بلدية وادي رهيو 
عدد من نخبة المدينة وفضالئها المهتمين بفكر 
الدكتور  مكانة  أيضا  ويعرفون  نبي  بن  مالك 

عمار طالبي العلمية.

حبضور تلميذه ورفيق دربه الدكتور عمار طاليب

 مالك بن نيب حمور ندوتني يف وادي رهيو وغليزان

تأسيس مكتب الشعبة الوالئية للوالية  الوليدة أوالد جالل 
عق������د لقاء تنظيمي في النادي الثقافي س������ماتي عبد اهلل - طريق س������يدي خالد - 
لتأسيس مكتب تس������يير مؤقت لشعبة أوالد جالل الوالئية )والية جديدة( يوم الجمعة 
05 مارس في مدينة أوالد جالل العامرة، بإشراف أعضاء المكتب الوطني: األساتذة 
حس������ن خليفة وموس������ى باحمد واعتدال دبابش، بحضور اإلخوة واألخوات من أكثر 
بلدي������ات الوالي������ة، بما يحقق التمثيل الذي تحرص قيادة الجمعية على تجس������يده في 

19هياكلها التنظيمية على مختلف المستويات. 

 ملــتـقــى 
»اجلزائر ضد التطبيع« يدعو 

إىل محلة دولية ضد التطبيع 
24
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رفقا بالشباب أيها الـمربون
أ. خلضر لقدي 

العدد:عيـن البصائر
1054 األحــد: 23  - 29 رجب 1442، الـموافق لـ:  07 - 13 مارس 2021م

وقف خطي���������ب الجمعة بلس���������انه الالذع 
وكالمه الجارح يصف شباب اليوم بأّنهم 
ينامون الّنهار بطوله ويسهرون الليل كّله 
أمام أجهزة اللعب، أو الدردشة والكذب، 
يضيعون أوقاتهم الثمينة، فإذا اس���������تيقظ 
أحدهم حصل عل���������ى مصروف يده من 
والده أو أمه، يتس���������كع في الش���������وارع أو 
يجلس لساعات في المقاهي والمالهي.

وحاش���������ا أن يكون قصدي التخلي عن 
النقد، أو الس���������كوت عن بيان األخطاء 
والحديث عنها، فتلك سنة ثابتة ماضية 
وقد كان صلى اهلل عليه وس���������لم يعالج 
خ���������اص في  أس���������لوب  األخط���������اء وله 
معالجته���������ا يتميز بالت���������وازن واالعتدال 

وبالرفق واإلحسان..
كنت أتمنى أن يس���������أل الخطيب نفس���������ه 
والمجتمع والمس���������ؤولين السؤال البسيط: 
لماذا يجلس هؤالء الشباب على المقاهي؟  
ولماذا يسهرون الليل كّله لتضييع وقتهم 
الثمين؟ ومن المسؤول عن وصول هؤالء 

إلى هذا الوضع الذى ينتقده؟!
هل وجد هؤالء الشباب عمال ينخرطون 
في���������ه فيس���������د عليهم الطريق أمام س���������هر 
الليال���������ي؟ وهل وفرنا له���������م المكان الذى 
إبداعاتهم،  يس���������توعب طاقاتهم، ويفجر 

وينمي عقولهم؟!.
من���������ذ س���������نوات كان للش���������هادة الجامعية 
طعم آخر، وكان للحي���������اة نكهة أخرى، 
بالوظيفة مش���������روعا سريع  فكان حلمهم 
التحقي���������ق، وكان طريقهم للزواج وتكوين 

بيتا ميسورا.
واليوم...أليس جل شبابنا يقضى سنوات 
دراس���������ته يحدوه األمل في الخروج للحياة 
العملي���������ة فيجد وظيفة تلي���������ق بمؤهالته، 
فإذا به يصطدم بواقع مريرعنوانه ش���������ح 
الوظائف وانتش���������ار البطالة، وفي أحسن 
أحواله ينخرط في ملهاة تشغيل الشباب، 

تضيع معها حياته. 
واليوم أليس الزواج قد صار عند الشباب 

حلما بعيد المنال؟.
أيها المرب���������ون رفقا بالش���������باب فهم أمل 
المستقبل وغرس الحاضر ونهضة الغد 
وأمل الحض���������ارة، وعمد الصروح وأعالم 
النصر ورايات العز وأسلحة الحق، وجند 
اإليمان، ومنهم يوجد أبصر ذي عيني، 
وأس���������مع ذي أذنين، وأبطش ذي يدين، 
وأجود ذي كفين، وأمش���������ى ذي رجلين، 

وأبلغ ذي لسان، وأعف ذي مقولة...
وواهلل ما خانت���������ه إال ظروفه، وما قضى 
عل���������ى آمال���������ه وأحالمه إال الفاس���������دون 

المبذرون الذين هم إخوان الشياطين.
أيه���������ا المرب���������ون، أيها الش���������ّياب، اعملوا 
بنصيح���������ة نبيكم صلى اهلل عليه وس���������لم 
ال���������ذي يقول:« َأْكِرُموا َأواَْلَدُكْم وََأْحِس���������ُنوا 

َأَدَبُهْم« ابن ماجة.
وافقه���������وا قول أمير المؤمنين علي رضي 
اهلل عن���������ه: علموا أوالدكم خير ما تعلمتم 

فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم .
َأْعَلُم أن ش���������بابنا لهم تصرفات نرفضها 
وسلوكيات لم نألفها، ولهم لغتهم الخاصة 
التي ال نعرفها، وتب���������در منهم الثغرات، 
وتصدر منهم النعرات، وفيهم محاس���������ن 

يجابيات. واإ
هم عضو من جس���������د األمة، فهل نقطع 
هذا العض���������و أم نعالجه؟ هم األمل وهم 
المستقبل...فال تحطموا آمالهم وال تقتلوا 
مستقبلهم، وال تش���������عروهم أنهم مجموعة 
متراكم���������ة م���������ن األخطاء، وال تش���������ككوا 

ف���������ي انتمائهم لدينه���������م وُأمَّتهم ووطنهم، 
وال ُتْس���������ِمُعوهم  س���������وى النق���������د والتقريع 

والتأنيب...
ازرعوا في نفوس���������هم األمل، وحببوا إليهم 
خي���������ر العمل، وافتحوا لهم قلوبكم ليفتحوا 
لكم قلوبه���������م، واحترموا تفكيرهم ليحترموا 

نصائحكم.. 
أوج���������دوا لهم الع���������ذر، فجيلهم مختلف، 
ومش���������اكله مختلف���������ة، وتجاربه محدودة، 
وطموحاته كبيرة، إنهم من عصر آخر، 

وفي غير العصر الذي عرفنا وألفنا.
أليس أهل التربية يقولون: من نظر إلى 
الناس بعين الش���������ريعة مقتهم، ومن نظر 
إليهم بعي���������ن الحقيقة عذرهم، ومن نظر 

إليهم بعين اهلل أحبهم.
وكل ما خالف الش���������ريعة مردود، ولكن 
الض���������رورة التربوية تحت���������اج إلى صبر 
ومعان���������اة، كما تحتاج إلى حس���������ن فهم 

وخير توجيه.
تذكروا س���������يد المربين -صلى اهلل عليه 
وس���������لم - يجيئه شاب يس���������تأذنه بالزنا، 
فيقبل الصحابة عليه ليزجروه، لم يعنفه 
نبينا صلى اهلل عليه وس���������لم، وما َزَجرَه، 
وما َكَه���������رَه. َوما َضرََبه َوماَش���������َتَمه، ما 
زاد خير المربين على أن س���������أله: أتحبه 
ألمك؟ أتحبه البنت���������ك؟  أتحبه ألختك؟ 

أتحبه لعمتك؟.
والش���������اب يجيب: ال والَل���������ه، جعلني اللَّه 
فداك، والرس���������ول صلى اهلل عليه وس���������لم 
يوجهه: وال الن���������اس يحبونه ألمهاتهم... 
ثم دعا له اللَّهّم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، 

ْن فْرَجه. وَحصِّ
وكانت المعالجة النبوية متدرجة: طلب 
قربه، وأجلس���������ه بج���������واره، وحدثه بالكلمة 
الطيبة، وه���������ز عاطفته، وأقنعه، ووضع 

يده على صدره، ودعا له. 
إنها براعة األسلوب، تجمع بين اإلقناع 
والدعاء، ومراعاة مقتضى الحال وتصور 

خير المآل..
 واألخذ بيد الغريق مسلك وعر، فالشاب 
كسر حاجز الحياء، وهمه الوحيد قضاء 
الش���������هوة، والنبي صلى اهلل عليه وس���������لم 
ُمَربٍّ ومؤدب، يعمل على إنقاذ النفوس 
من أودية الغواية، ويجعل الموعظة تأخذ 

طريقها إلى القلوب.
 وش���������بابنا يتعرض إلى عواصف هوجاء 
إنها آفات وش���������هوات  وس���������يول جارفة: 
ودعوات  وأف���������كار ضال���������ة،  وش���������بهات 

منحرفة، وفتن ومغريات. 
 ورغم ذلك فمهما ساءت إرادتهم، وقُبح 
فعلهم، ففيهم جوان���������ب أخرى من الخير 

يجب أن ننميها ونعززها.
حدثني أحد علماء فلس���������طين، أن شبابا 
يتعاط���������ون المخ���������درات، ج���������اؤوه خالل 
انتفاض���������ة األقص���������ى وقالوا : يا ش���������يخ 
علمنا كيف نغتسل؟ كيف نصلي؟ نريد 
المشاركة في تحرير المسجد األقصى؟.

 ورأيتم وسمعتم ش���������بابا في مالعب كرة 
القدم ينصرون اإلسالم، وينشدون طلع 

البدر علينا.
ماذا لو صدقت نياتنا، وتعززت جهودنا، 
وأوجدن���������ا المربين الحاذقين، واس���������تطعنا 
اس���������تيعاب كثرة الجماهي���������ر العائدة إلى 

اهلل.؟ 
لن أل���������وم أح���������دا فالكل مس���������ئول بنص 
الرس���������ول الهادي الذي ق���������ال: كلكم راِع 
وكلكم مس���������ئول عن رعيته، ولكن أش���������د 

اللوم يتوجه إلى المسئولين أوال.

بغليزان،  رهيو  وادي  بلدية  شعبة  من  كّل  نّظمت 
المسلمين  العلماء  لجمعية  غليزان  والية  شعبة  وكذا 
الجزائريين ندوتين علميتين حول المفكر مالك بن نبي 
رحمه اهلل تعالى، وذلك يوم الجمعة 05 مارس 2021 
أّطرهما تلميذه ورفيق دربه الذي لقنه الشهادتين عند 
االحتضار الدكتور عمار طالبي نائب رئيس جمعية 
الندوة  الجمعية.  بذات  اإلغاثة  لجنة  ورئيس  العلماء 
البلدية األولى انعقدت صباحا من الساعة العاشرة إلى 
منتصف النهار بمقر شعبة بلدية وادي رهيو، حضرها 
من  عدد  رهيو  وادي  بلدية  شعبة  أطر  إلى  إضافة 
نخبة المدينة وفضالئها المهتمين بفكر مالك بن نبي 
ويعرفون أيضا مكانة الدكتور عمار طالبي العلمية.

ثابتة  مبادئ  نبي  بن  »مالك  بعنوان:  كانت  الندوة 
وأفكار متجددة«، وبعد الغداء وصالة الجمعة، كانت 
الوجهة إلى مقر شعبة بلدية غليزان حيث الموعد مع 
شهريا  الوالئية  الشعبة  تنظمها  التي  الشهرية  الندوة 
تكوينية  ندوات  وهي  البلدية  بالشعب  أطرها  لصالح 

ألبناء وبنات جمعية العلماء بهذه الوالية التي استطاع 
الوطني  المكتب  عضو  حيرش  عودة  بن  الشيخ 
الجمعية  هياكل  في  وأخواته  إخوانه  بمعية  للجمعية 
والذي  الوالية،  بهذه  الجمعية  ذكر  ُيعلوا  أن  بغليزان 

كان ممن حضروا هذه الندوة.
الساعة  إلى  الثالثة  الساعة  الوالئية دامت من  الندوة 
الرابعة والنصف مساء، وقف فيها المحاضر الدكتور 
الشخصية  عمار طالبي على جوانب من سيرة هذه 

العالمية المنسية. 

حبضور تلميذه ورفيق دربه الدكتور عمار طاليب
 مالك بن نيب حمور ندوة يف وادي رهيو وغليزان

لجمعية  الوالئية  الش���������عبة  نظمت 
العلماء بخنشلة اللقاء األول للجنة 
الشباب والطلبة بالتنسيق مع اللجنة 
الوطنية في يوم الجمعة 14 رجب 
1442 بمقرها عب���������د الحميد ابن 
باديس ببلدية خنشلة، حيث ارتكز 
اللقاء حول مناقشة الدليل الخاص 
بمش���������رفي اللجنة الوطنية للشباب 
والطلبة، وقد كان���������ت بداية اللقاء 
باس���������تقبال الضيوف ليلة الجمعة، 
حيث كانت جلسة أخوية افتتاحية 
بين المضيفين والضيوف افتتحت 
بآيات بينات م���������ن الذكر الحكيم 
تالها األخ مصطفاوي الهواري من 
والية سيدي بلعباس، ليفتتح بعدها 

عضو المكتب الوالئي الس���������يد بن 
جدو سالم هذا اللقاء مبينا أهمية 
مرحلة الش���������باب وأهميتها على ما 
يليها من المراح���������ل العمرية، كما 
دعا الش���������باب إلى تكثيف النشاط 
التكاس���������ل  من  والحذر  الدع���������وي 
ألنه إن لم يعمل لنفس���������ه فسُيعمل 
م���������ن أجله، كما أوصى الش���������باب 
بالتآخ���������ي فيما بينه���������م مع العمل 
على تجدي���������د نية العمل والحرص 
العمل،  على ركن اإلخالص في 
مذكرا أن أبواب الجمعية س���������تبقى 
حاضنا بين يدي الشباب لتحقيق 
األه���������داف المرج���������وة، كما تخللت 
أعضاء  أثراها  نقاش���������ات  الجلسة 

الش���������عب البلدي���������ة نذك���������ر 
السيد رئيس  انشغال  منها 
إسماعيل  البلدي  المكتب 
حمام حول متابعة الشباب 
في مرحل���������ة الجامعة وما 

بعد الدراسة الثانوية.
وفي حدود الساعة العاشرة 
والنصف اختتمت الجلسة 
بدعاء مب���������ارك من طرف 
األخ عل���������ي ب���������ن الطاهر 
مس���������ؤول لجن���������ة التربي���������ة 

للشعبة البلدية خنشلة.. 
وف���������ي صب���������اح الجمع���������ة 
الملتقى على  أش���������غال  انطلق���������ت 
بتقديم  صباحا  التاس���������عة  الساعة 
»دلي���������ل المش���������رف« م���������ن طرف 
الس���������يد بن عيسى محرز مسؤول 
اللجنة الوطنية للش���������باب والطلبة، 
العديد  الدلي���������ل حول  وقد تمحور 
من النقاط األساس���������ية التي تمت 
ثراؤه���������ا م���������ن طرف  مناقش���������تها واإ
المشرفين، مع الحرص التام على 
تطبي���������ق الدليل المقترح من طرف 
اللجن���������ة الوطنية ليختتم هذا اللقاء 
الثانية عشر  الس���������اعة  في حدود 
بدعاء مب���������ارك من طرف عضو 
المكت���������ب الوالئي األخ عبد الغني 

صيد. 

حتت إشراف اللجنة الوطنية للشباب والطلبة 
لقـــاء جلنــة الشبــاب والطلبــة لواليــة خنشلـــة 

قال اهلل تعالى: )َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن 
الاً  َتُم���������وَت ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّه ِكَتاباًا ُمَؤجَّ
َوَمْن ُيِرْد َث���������وَاَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها 
َوَمْن ُي���������ِرْد َثوَاَب اْلِخرَِة ُنْؤِتِه ِمْنَها 

اِكرِيَن(. َوَسَنْجزِي الشَّ
وقلوب خاش���������عة  دامعة  بعي���������ون 
راضي���������ة بقضاء اهلل و قدره، تلقينا 
نبأ وفاة األستاذ عمار جوامع أحد 
رجال جمعية العلماء المس���������لمين 
أه���������راس،  بس���������وق  الجزائريي���������ن 
والكاتب في جريدة البصائر لسان 
المس���������لمين  العلماء  جمعية  حال 
الجزائريين، حيث ركز في كتاباتها 
عل���������ى أعالم الجمعية في س���������وق 
أهراس والش���������رق الجزائري وحتى 
الشقيقة تونس، وقيامه بالعديد من 
التغطيات والمتابعات التي نشرت 
في جري���������دة البصائر، كما عرف 

رحمه اهلل بحرصه الش���������ديد على 
بلوغ رس���������الة الجمعي���������ة والترويج 
ألنشطتها وفعالياتها والتعريف بها 
وسط األجيال، وحث النخبة على 
االنخراط في صفوفها والمساهمة 

في نشر مبادئ جمعية العلماء.
يتقدم  األليم���������ة  المناس���������بة  وبهذه 
رئيس جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريي���������ن  الدكتور عبد الرزاق 
قس���������وم وأعضاء المكتب الوطني 
وهيئ���������ة تحرير جري���������دة البصائر، 
بأخلص وأصدق التعازي والمواساة  
لعائلة الفقي���������د، راجين من العلي 
القدي���������ر أن يغف���������ر للمرحوم وأن 
يرزق أهل���������ه وذويه جميل الصبر 

والسلوان. 
اللَُّهمَّ اْغِف���������ْر َلُه، واْرحْمُه، وعاِفِه، 
���������ْع  واْعُف عْنُه، وََأكِرْم نزَُلُه، َووسِّ

ُمْدَخَلُه، واْغِس���������ْلُه ِبالماِء، والثَّْلِج، 
الَخ�َطاَيا، كما  م���������َن  واْلبَرِد، وَنقِّه 
ينقى الثَّوب األْبَيَض مَن الدََّنس، 
وََأْبِدْلُه دارا خي���������رااً ِمْن َدارِه، وََأْهالاً 
َخّيرااً مْن أْهلِ���������ِه، وَزْوجااً َخْيرااً مْن 
َزْوِج���������ِه، وأْدِخْله الجنََّة، وََأِعْذه مْن 
َعَذاِب الَقْبِر، َوِمْن َعَذاِب النَّار. 

األستــــاذ والكـــاتـــب عمـــار  جــوامــع  فــي  ذمـــة اهلل 
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كتب اهلل –إذن- للش���������مال اإلفريقي، أن 
يتوحد على أس���������س ثابت���������ة، هي العقيدة 
الواحدة، والمذهب المتناس���������ق، واللسان 
���������د، والرقعة الجغرافي���������ة الممتدة،  الموحِّ

والزمن التاريخي ذي اآلمال واآلالم. 
فمن وحي هذه المعطيات كلها، جاءت 
فك���������رة وحدة المغرب العربي، الممتد من 
موريتاني���������ا، إلى ليبيا م���������رورًا بالمغرب 
والجزائ���������ر، وتونس، ف���������ي انتظار نهاية 
الصراع الذي تخوضه الصحراء الغربية 

إلثبات الوجود. 
كان كّل ش���������يء يس���������ير عل���������ى نغمات 
األخوّة، والتضامن وحسن الجوار، إلى 
أن جاء عهد المحن والفتن واالستعمار 
فنكبنا بلعنة القرن التي حاولت أن تسلب 
منا قدسنا، وهو أولى قبلتنا، وتلت ذلك 
جريمة القرن، وه���������ي الجريمة الفضيعة 
التي وقعت في بلد إسالمي شقيق وضد 
إعالمي إس���������المي ش���������قيق، هو جمال 
خاش���������قجي، وبأيد إس���������المية تنتمي إلى 
بلد إسالمي شقيق، وثالثة األثاثي وباء 
القرن الذي أودى بحي���������اة الماليين من 

الّناس.
جاءت تلك البقاع الس���������وداء في التاريخ 
لتض���������اف إل���������ى البق���������اع الس���������وداء في 
المدنية في  الح���������رب  الجغرافيا، فكانت 
سوريا، وحرب األشقاء في اليمن السعيد، 

وفتنة الكراسي في السودان. 
ولم يسلم المغرب العربي من هذه الفتنة 

الكبرى، فطال ليبيا، وليبيا 
كم���������ا يقول عنه���������ا اإلمام 
اإلبراهيمي  البشير  محمد 
»ليبيا -بأجزائها الطبيعية 
- قطع���������ة ثمينة من وطن 
العروب���������ة األكبر، ومعقل 
معاق���������ل  م���������ن  حصي���������ن 
اإلس���������الم الباذخة، مكتنفة 
الشمال والجنوب بجمالين 
األبيض،  البحر  مياه  من 
المغبرة؛  الصحراء  ورمال 
مس���������ورة الش���������رق والغرب 
بجمالين من عظمة مصر 
ومجد تونس« )أنظر آثار 
اإلمام – ج3، ص402(

إمامن���������ا  اهلل  ورح���������م 
فالجم���������ال  اإلبراهيم���������ي، 

الخاّلب ال���������ذي صّور به ليبيا باألمس، 
تحّول اليوم إلى ظفر وناب. 

فليبيا اليوم، ضحية ذئاب وأسود مفترسة، 
والليبيون ينتقلون في بالدهم من »شدق 
األفعى، إل���������ى ناب األفع���������وان« فالكل 
يتربص بها السوء، والكل يحاول فرض 
جيوش���������ه ونقوده على ترابه���������ا، لمحاولة 

ابتالعها والقضاء على استقاللها.
»إّن إلخواننا الليبيين حقوقًا علينا، هي 

حق الدين وح���������ق اللغة، وحق الجنس، 
وحق الجوار، وحق االشتراك في اآلالم 

)المص���������در  والمح���������ن« 
السابق صفحة 403(.

ف���������إذا انتقلنا إل���������ى تونس 
هذا  هالن���������ا  الخض���������راء، 
اإليديولوج���������ي  الص���������راع 
األس���������ود، ال���������ذي يحاول 
أن يجع���������ل تونس حمراء 
بالحقد،  سوداء  أو  بالدم، 
فصرنا نِح���������نُّ إلى تونس 
العلماء،  تونس  الزيتونة، 
التسامح  التي كانت رمز 
المحبة  وعنوان  واإلخاء، 

والصفاء.
ران  تونس  جان���������ب  لى  واإ
الجزائر،  ش���������قيقتها  على 
زمن س���������اد فيه االنحراف 
اإليديول���������وج، والفكرولوج، 

والتعلموجي، ع���������ن كل ما هو عروبي، 
التنكر  فس���������اد  ووطن���������ي،  س���������المي،  واإ
واإلقصاء، والفس���������اد، واإللغاء، والعداوة 
والبغضاء، وكان ذلك مسمارا آخر يدق 

في تابوت وحدة المغرب العربي. 
أما في المغرب األقصى، جارنا بالجنب، 
فه���������و إضافة إل���������ى حربه مع أش���������قائه 
بالصهيوني  اس���������تعان  الصحراويي���������ن، 
الغ���������ّدار، على الج���������ار، ليحدث بدعة 
شنيعة، هي بدعة التطبيع مع الصهيوني 

الوضيع. 
وكان أن سبق، لموريتانيا 
أن طبعت  قبله  الش���������قيقة 
مع نف���������س العدو، فأقامت 
عالق���������ات مع���������ه، وهو ما 
ضاع���������ف م���������ن خط���������ورة 
المغرب  وضعضعة وحدة 

العربي.
فماذا بق���������ي من وحدة هذا 
الحلم ال���������ذي راود العلماء 
والعظم���������اء؟  والش���������هداء، 
وهل –بعد هذه الضربات 
الدامي���������ة التي أصيبت بها 
جوان���������ب البناء - هل بعد 
هذا كل���������ه يبقى البصيص 
من األمل في بعث وحدة 
المغرب العربي من الرماد، 

يقاظه للنهوض من الِوهاد؟ واإ
إّن االس���������تعمار باحتالل���������ه، وعنجهيته، 
واستيطانه، هو الذي وحد أبناء المغرب 
العرب���������ي، لوقوفهم صف���������ًا واحًدا ضده، 
وعندما خرج االستعمار من بلداننا، عاد 
إليها من بواب���������ة الفتن، والمكائد، فدبت 
بينهم العقارب، وش���������تتت وحدتهم، وهم 

أقارب. 
صرنا اليوم ش���������يعا وأخراب���������ا، وطوائف 

وأغراب���������ا، يلعن بعضنا بعضا، ويحارب 
بعضنا بعضا، فأصبحنا نكفر باإلتحاد، 
لالس���������تبداد،  ونستس���������لم 
األوغاد،  لحك���������م  ونخضع 

فيا َلبؤس البالد؟
أصوات  تتعال���������ى  واليوم، 
خافتة، م���������ن تحت الركام، 
تنادي، بالعودة إلى الوحدة، 
الخص���������ام، وضرورة  وفك 
إعادة الوئام، وزرع السالم 
وفك االرتباط، مع األعداء 

اللئام. 
هل من مجيب لهذا النداء؟ 
وهل من مخّلص يخلصنا 
واألعداء،  الوب���������اء،  م���������ن 
الوحدة  في طريق  ليضعنا 
التكامل  ونه���������ج  واإلخاء، 

والتعاون والوفاء؟
إّن ذل���������ك ممكن، إّن نحن 
اس���������تجبنا قبل ذلك لنداء اهلل الذي وهبنا 
كل عوام���������ل الوحدة، ونهان���������ا عن كّل 
أس���������باب الفرقة، فقد وهبن���������ا لنا العروبة 
الحضارية، بقوتها وروحانيتها، وأديمها، 
وخصائصه���������ا، وامت���������داد عروقها فمهد 
لوحدة المغرب اإلسالمي بأن جعل هذا 
المغ���������رب عربيا قار العروبة مبني على 
أسس ثابتة من دين عربي، ولغة عربية، 
وكتابة عربية وَمنازع عربية، وتش���������ريع 
الش���������اهد  التاريخ  إلى  عربي، إضاف���������ة 
على ذل���������ك والجغرافيا الطبيعية الواصلة 
من ذلك فلو أضفن���������ا إلى التخلص من 
الش���������يطان الذي ينزغ بين بني اإلنسان 
المالية  العملة  وهو االستعمار، ووحدنا 
عملة التداول بين شعوبنا، وأزلنا جوازات 
الس���������فر بين مواطنين���������ا، وعزرنا التبادل 
التجاري ليتكامل إنتاجنا، لو فعلنا ذلك، 
لجعلنا من مغربنا العربي قلعة حصينة 
في مواجهة كل األعداء، وألضفينا على 
مواطنينا حلة، الرفاهية والرفاء، ولباس 
السعادة والهناء، وطيب العيش، ونعمة 

الرخاء.
عل���������ى أن ه���������ذه اإلنج���������ازات العظيمة 
المأمولة س���������تبقى مرهونة بالقضاء على 
بؤرس الفتنة وأس���������بابها بدء باالستعمار 
وذيوله، وأخرابه وفلوله، وال يتحقق ذلك 
إال بالوعي، والع���������ودة إلى الذات وكما 

قال اإلمام اإلبراهيمي:
»إّنن���������ا ال نلوم االس���������تعمار إال إذا لمنا 
نما  الس���������باع الضارية على االفتراس، واإ
نل���������وم أنفس���������نا أن ال نكون ش���������وكا في 
لهواته، ونغصا في شهواته، وسواد في 
لونه، وفس���������ادا في كون���������ه وضياعا في 
صونه، وخذالنا في عونه، ولو كنا ذلك 

ألنصفناه، وانتصفنا ألنفسنا منه«. 
)آثار اإلمام-صفحة 125(. 

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

إّن صح هذا، فإّن، أحالم 
األجيال املغاربية قد ُحكم 

عليها بالتبخر، وآمال 
املاهدين من اجملاهدين 

والشهداء، قد طاهلا التبعثر، 
ومنهج العلماء العاملني 

يف املغرب العربي قد ناهلا 
اإلحباط والتدهور.

فقد عشنا، حنن جيل الثورة 
يف اجلزائر، نتغنى، بأناشيد 
الوحدة العربية اإلسالمية، 

وشعارات االحتاد املغاربي.
بالُد الُعْرب أوطاني               

ام لبغداِن ِمَن الشَّ  
ِن                  وِمْن جنٍد إىل َيَ

إىل ِمْصَر فتطواِن  
فال حدٌّ يباِعُدنا                  

ُقنا   وال ديٌن يفرِّ
اِد جيمُعنا               ِلساُن الضَّ

اٍن وعدناِن بغسَّ  

ومل يسلم املغرب العربي من 
هذه الفتنة الكربى، فطال 

ليبيا، وليبيا كما يقول 
عنها اإلمام حممد البشري 

اإلبراهيمي »ليبيا -بأجزائها 
الطبيعية - قطعة مثينة من 
وطن العروبة األكرب، ومعقل 

حصني من معاقل اإلسالم 
الباذخة، مكتنفة الشمال 
واجلنوب جبمالني من مياه 

البحر األبيض، ورمال الصحراء 
املغربة؛ مسورة الشرق والغرب 

جبمالني من عظمة مصر وجمد 
تونس«

»إّننا ال نلوم االستعمار 
إال إذا ملنا السباع الضارية 
على االفرتاس، وإمنا نلوم 
أنفسنا أن ال نكون شوكا يف 

هلواته، ونغصا يف شهواته، 
وسواد يف لونه، وفسادا يف 

كونه وضياعا يف صونه، 
وخذالنا يف عونه، ولو كنا 
ذلك ألنصفناه، وانتصفنا 

ألنفسنا منه«. 
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إيمانويل جاء  الفرنس������ي  الرئيس  اعتراف 
ماك������رون ي������وم  الثالث������اء 2 مارس 
2021 بمسؤولية الدولة الفرنسية عن اغتيال 
الشهيد علي بومنجل بمثابة خطوة صغيرة ولكنها 
مهمة في طريق معالجة ملف الذاكرة وتحقيق 
المصالح������ة التاريخية بين الش������عبين الجزائري 
والفرنس������ي، هذا االعتراف الفرنس������ي الرسمي 
رحبت به الجزائر وعبرت عن ارتياحها لصدوره 

عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
من الالفت لالنتباه أن يأتي االعتراف الفرنس���������ي 
باألسباب الحقيقية الستشهاد  المحامي والمجاهد  
علي بومنجل في ش���������هر م���������ارس الذي يصادف 
الذكرى الرابعة والس���������تين لحادثة اغتياله في 23 
مارس 1957 على أيدي الجيش الفرنسي، ويأتي 
كذلك بعد 21 سنة على اعتراف الجنرال السفاح 
بول أوساريس رئيس قسم االستخبارات الفرنسية 
في الجزائر العاصمة، الذي أقر في عام 2000 
في مقابلة مع صحيفة )لوموند( بمسؤوليته عن 
قتل الشهيد علي بومنجل، واعترف بأنه: »أمر 
بنفس���������ه أحد مرؤوس���������يه بقتل بومنجل وتصوير 
الجريمة على أنها انتح���������ار«. ثّم وثق اعترافاته 
البشعة في كتابه الذي صدر عام 2001 تحت 
عنوان: )األجهزة الخاص���������ة. الجزائر -1957
1955( حي���������ث أكد أن الش���������هيد علي بومنجل 
تعرض للتعذيب لمدة ش���������هر قبل أن تتم تصفيته 
برميه من الطابق الس���������ادس من إحدى العمارات 

بحي األبيار واالدعاء بأنه انتحر. 
لم يكن الش���������هيد علي بومنجل ه���������و الوحيد من 
أبن���������اء الجزائر البررة الذين ارتقوا للش���������هادة في 
ش���������هر مارس الذي يعرف في التاريخ الجزائري 
بأنه )شهر الشهداء( فقد استشهد فيه قادة كبار 
س���������اهموا في تحضير الث���������ورة وتفجيرها وقيادتها 
كالعق���������داء: مصطف���������ى بن بولعي���������د، العربي بن 
مهي���������دي، عميروش آيت حمودة المدعو س���������ي 
عميروش، أحمد بن عبد الرزاق حمودة المدعو 
س���������ي الحواس، دغين بن عل���������ي المدعو العقيد 
لطفي... وهم مجرد عينة مضيئة لمليون ونصف 
مليون ش���������هيد � عليهم -رحم���������ة اهلل ورضوانه - 
وفي المقابل فإّن الجنرال أوساريس لم يكن القائد 
الفرنس���������ي الوحيد الذي م���������ارس التعذيب والقتل 
واإلعدامات دون محاكمة ضد الثوار الجزائريين، 

بل كان منتوًجا استعمارًيا بغيًضا في نظام ارتكب 
أبش���������ع الجرائم طوال 123 سنة في حق الشعب 
الجزائري بكّل فئاته، غير أّن أوساريس كان من 
قادة االس���������تعمار القالئل الذين امتلكوا شجاعة 
االعتراف بجرائمهم وجرائ���������م النظام الذي كانوا 
يعملون تحت توجيهاته، ففي أحد تصريحاته قال 
الجنرال بول أوساريس: »علموني أن أقتل دون 
أن أترك أثرًا، علمون���������ي أن أكذب وأال أبالي ال 
بعذابي وال بعذاب اآلخرين«، وفي كتابه المشار 
إليه آنفا وصف الممارسات الوحشية لالستعمار 
الفرنسي بأنها: »لم تكن مجرد انتهاكات يتحمل 
مسؤوليتها العسكريون المنخرطون في المواجهات 
على األرض، بل إنها كانت تحظى بتغطية من 
قبل المسؤولين السياسيين في فرنسا، السيَّما من 
قبل وزير العدل آنذاك الرئيس الراحل فرانس���������وا 
ميتران. ويؤكد أوساريس أن التعذيب واإلعدامات 
السريعة وقتل المدنيين التي تقدم الحقًا على أنها 
»أعمال انتحارية« كانت من الممارسات الشائعة 
لدى األجهزة األمنية الفرنس���������ية في الجزائر عند 

التحاقه بها عام 1955«.
لقد قال الرئيس إيمانويل ماكرون: »إّن بالده ال 
يمكنها التس���������امح أو التغطية على أي جريمة أو 
فظاعة ارتكبها أي كان خالل الحرب الجزائرية« 
ولكن���������ه  ظل متمس���������كا يرفض االعت���������ذار عن 
الماضي االس���������تعماري إذ أعل���������ن مكتب الرئيس 
الفرنس���������ي ماكرون في جانفي الماضي)2021( 
أنه: »ل���������ن يكون هناك توب���������ة وال اعتذار« عن 
الماضي االس���������تعماري، بل إن الدولة الفرنسية 
تعمدت في س���������نة 2005 إصدار قانون لتمجيد 

هذا االستعمار المليء »بالجرائم والفظائع«.
وال م���������راء في أن الرئيس ماكرون هو أول رئيس 
فرنس���������ي يعترف بمس���������ؤولية الدولة الفرنسية عن 
اغتيال بعض زعماء الثورة الجزائرية، وباعتراف 
الرئيس ماكرون بمسؤولية فرنسا باغتيال الشهيد 
علي بومنجل يكون قد بدأ في تطبيق توصيات 
المؤرخ الفرنس���������ي بنجامين س���������تورا المولود في 
مدين���������ة قس���������نطينة بالجزائر ع���������ام 1950، أي 
قبل أربع س���������نوات من ان���������دالع ثورة أول نوفمبر 
التحريرية المجيدة الذي كلف من طرف الرئيس 
ماك���������رون بإع���������داد تقرير الذاكرة، وق���������ام بالفعل 
بتسليم تقريره للرئيس الفرنسي في جانفي2021  
الذي تضمن22  توصية حيث نصت التوصية 
الرابعة من التقرير »على اعتراف فرنسا باغتيال 
المحامي علي بومنجل، صديق رينيه كابيتانت 
والزعيم السياس���������ي للقومية الجزائرية، الذي ُقتل 

خ���������الل معركة الجزائر في ع���������ام 1957، وهي 
مبادرة س���������تتبع إعالن الرئيس إيمانويل ماكرون 

بشأن موريس أودين في سبتمبر 2018«.
تقرير بنجامين ستورا اعتبرته الحكومة الجزائرية 
على لسان الناطق الرسمي باسمها عمار بلحيمر 
وزير االتصال أوضح وزي���������ر االتصال الناطق 
الرس���������مي للحكومة عمار بلحيم���������ر بأنه: »جاء 
دون التوقعات ولم يكن موضوعيا، إذ يس���������اوي 
بين الضحي���������ة والجالد وينك���������ر مجمل الحقائق 
التاريخي���������ة«، كما  أكد بلحيمر: »أن التنظيمات 
والخبراء والجامعيين والش���������خصيات الوطنية بل 
حتى بع���������ض النزهاء الفرنس���������يين أجمعوا على 

رفض تقرير ستورا«. 
ترحيب الجزائر باعتراف الرئيس الفرنسي يعني 
أن الرئيس ماكرون، ورغم كل الظروف الشائكة 
في محيطه الفرنسي قد اقترب بخطوة من مطلب 
نصاف ضحايا  الجزائر الباحثة ع���������ن الحقيقة واإ
جرائم االس���������تعمار والخروج من منطق االنكار 
الذي ظلت الدولة الفرنسية متمسكة به بخوص 
ماضيها االستعماري في الجزائر. وما أقدم عليه 
إيمانويل ماكرون بإنهاء كذبة ظلت متداولة في 
الرواية الرس���������مية الفرنس���������ية لمدة 64 سنة ليس 
بالشيء الهين في ظل ضغوط لوبيات الحنين إلى 
الماضي االستعماري، وأدبيات األحزاب الفرنسية 
اليمينية العنصرية المتطرفة التي رفضت خطوة 
الرئيس ماكرون ونددت به���������ا. فقد قالت زعيمة 
حزب )التجم���������ع الوطني( اليمين���������ي المتطرف، 
ماري���������ن لوبان: »إن الرئيس ماك���������رون باعترافه 
األخير حول اغتيال الشهيد على بومنجل بعث 
ش���������ارات كارثية حول االعتذار والتوبة،  رسائل واإ

تغذي االنقسام وتزيد الكراهية«. 

وللتذكير فقد ولد الش���������هيد علي بومنجل في 24 
ماي 1919 في غليزان، في أس���������رة مثقفة حيث 
كان والده مدرس���������ًا، وأخوه أحم���������د محاميًا، بعد 
حصوله على ش���������هادة البكالوريا بدرجة امتياز، 
توجه لدراس���������ة الحقوق في الجامعة وعقب نيله 
لش���������هادة الليس���������انس في الحقوق م���������ن جامعة 
الجزائ���������ر، مارس مهنة المحام���������اة حيث أصبح 
محاميًا معتم���������دًا لدى المجل���������س، انضم لحزب 
الش���������عب الجزائري عند تأسيس���������ه، ثم اختار في 
أفريل 1944 حركة )أحباب البيان والحرية( التي 
أسس���������ها الرئيس الراحل فرحات عباس وأصبح 
محررًا في جريدة )المس���������اواة( التي كانت تصدر 
باللغة الفرنس���������ية. وبعد الح���������رب العالمية الثانية 
انخرط ف���������ي االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
في س���������نة 1946، ثم واصل نضاله السياس���������ي 
ف���������ي حزب جبهة التحري���������ر الوطني. عرف عنه 
بأنه كان س���������فيرا للقضية الجزائرية وممثال للثورة 
التحريري���������ة بالخارج، تم إلق���������اء القبض عليه في 
08 فيف���������ري 1957 في بلكور. وبقي في قبضة 
وحدات المظليين الفرنس���������يين والتي سلطت عليه 
أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي لمدة 43 
يومًا، وبسبب صموده وشجاعته ورفضه االدالء 
بأية اعترافات لمعذبيه من جنود الجنرال السفاح 
بول أوساريس، قاموا في يوم السبت 23 مارس 
1957 بإلقاء الشهيد علي بومنجل من الطابق 
الخامس إلحدى العم���������ارات الكائنة باألبيار في 
العاصمة، وتّم دفن جثمانه بمقبرة سيدي أمحمد 
ببلكور )حي بل���������وزداد حاليا( بعد ثالثة أيام من 
اغتيال���������ه واالدعاء بأنه انتحر. وهي الكذبة التي 
تم تفنيدها من طرف الرئيس الفرنس���������ي إيمانويل 

ماكرون بعد64 س���������نة من وقوع الجريمة. 

                  الرئيس ماكرون يتقدم خطوة صغرية يف االجتاه الصحيح

البس������اطة ُيه������ال الت������راب على رجل بهذه 
نذر حياته للدفاع عن اإلس������الم في 
الغرب؟ كان أعلى صوت إسالمي في الفضائيات 
الفرنس������ية والغربي������ة وفي قاع������ات المحاضرات 
هناك، ينازل رؤوس اإللحاد والعلمانية العدوانية 
الموجهة فكريا  واإلس������الموفوبيا، يرّد الضربات 
عالميا لدين اهلل، ينافح عنه، ويبطل االفتراءات  واإ
ويكشف الشبهات ويميط اللثام عن وجه اإلسالم 

الباسم، فيحببه إلى الّناس ...
بمعيار العلم والمعرفة كان هو العالم الفّذ المتبحر 
الذي يحيط بموضوعاته ويتعمق فيها،  فهو خريج 
الجامع األزهر، ودكتوراه فلسفة من جامعة جنيف، 
أستاذ العلوم اإلسالمية في جامعة اكسفورد وعديد 
الجامعات الغربية )منها جامعة ايديانيا األمريكية(، 
أم���������ا بمعيار الدعوة فهو الداعي���������ة القدير العارف 
بعصره وتعقيداته وخباياه، المتمكن من أس���������اليبه، 
القريب من الشباب المس���������لم في فرنسا وسويسرا، 
خاصة المهّمشين في الضواحي من ذوي المشاكل 

والحاج���������ات المختلف���������ة، أما بمعيار النس���������ب فهو 
الكري���������م بن الكريم بن الكريم، والُده الداعية القدير 
من الرعيل األول للحركة اإلس���������المية األم، سعيد 
رمضان الذي أس���������س أول مركز إسالمي بأوروبا 
في جنيف، وما زال يسّيره ابنه هاني، وجّده ألمه 

هو اإلمام الشهيد حسن البنا.
ط���������ارق رمضان ليس ظاهرة صوتية وال إعالمية، 
فهو فيلس���������وف معترف به في األوس���������اط الغربية، 
مفكر من الط���������راز الرفيع، متمك���������ن تمكنا كاماًل 
من العربية واإلنجليزية والفرنس���������ية كتابة وحديثا، 
تنقل بين منابر المس���������اجد ف���������ي القارات الخمس، 
يبث فكر العمق والنضج واإلعتدال، كما ش���������غل 
الكراسي العلمية في عدد من الجامعات الغربية، 
وكان له حضوره المتمّي���������ز في الفضائيات هناك 
وخاصة في فرنس���������ا، لماذا فرنسا بالضبط؟ ألّنها 
موطن مناهضة اإلسالم واالسالموفوبيا بامتياز، 
كم عانى من الملحدين العرب وضرباتهم المتنوعة 
لإلس���������الم )مثل عبد الوهاب مدب(، لكنه واجههم 
وهزمهم وأبط���������ل دعاويهم...كان يط���������وف الدنيا 
يخطب في المساجد بالعربية والفرنسية وغيرهما، 
يدّرس، يؤلف، ينشر المقاالت، يحضر المناظرات 
خاصة في البالتوهات الفرنسية حيث واجه رؤوس 
المناهضين لإلسالم بكل جرأة وقوة... وكادت له 

فرنس���������ا كيدها )شخصيا كنت أتوقع ذلك( واتهمته 
بش���������تى قضايا أخالقيا ال تصم���������د أمام المحاكم، 
وتوالت عليه الضربات، وسيق إلى السجن وانتقل 
من محكمة إلى أخرى، وتكلمت الصحف المحايدة 
والماحمون عن ملف���������ات فارغة وقضايا مفتعلة ال 
تصم���������د أم���������ام الحقائق، وبدا ل���������كل منصف أنها 
اتهامات محبوكة ومقصودة إلسكات صوته )مع 
العلم أنه سبق لفرنسا أن منعته من دخول أراضيها 
ألنه يمّثل خطرا على األمن العام !!!.. ما حقيقة 
التهم؟ ال أدري لكن مهما يكن من أمر وحتى إذا 
أخطأ هل من اإلس���������الم ومن المروءة التخلي عنه 
هالة التراب عليه؟ أين س���������ابقته وعطاؤه وجهاده  واإ
بالكلمة لنصرة الدين؟ زوجته الفرنسية السويسرية 
المسلمة لم تتخّل عنه وال ابنُته الداعية رغم نوعية 
الته���������م الموجهة له، وهما إل���������ى جانبه دون تحفظ 

بمعنى اطمئنانهما لبراءته.
ال ننس���������ى أنه عندم���������ا كان أمثال���������ه يتنعمون في 
صالون���������ات الغرب وش���������واطئه ويتلقون التكريمات 
وتلمع صورُهم كان هو يج���������وب هذا الغرب رغم 
المضايقات ويع���������ّرض نفس���������ه للمهالك من أجل 
اإلس���������الم... فمن يتذكر ط���������ارق رمضان؟ يجوز 
االختالف معه، فهل يجوز نس���������يانه وهو ما يزال 

في معاناة مع المحاكم، مقيد الحركة، منبوذا؟

ألم تالحظوا أن مكانه بقي شاغرا في الفضائيات 
الفرنسية، لم يستطع أحد تحمل مسؤولية مواجهة 
المتطرفين العلمانيين والصحفيين المشحونين ضد 
اإلس���������الم بينما كان هو أس���������دا هصورا ال تلين له 
قناة في الذود عن دين اهلل ورّد الش���������بهات وبسط 
الحقائق، والمؤس���������ف حقا أن بعض اإلس���������الميين 
نصبوا أنفس���������هم حراس���������ا للفضيلة وقضاة حاكموه 
وأص���������دروا ضده أحكاما نهائي���������ة وجردوه من كل 
المحاس���������ن، وهم الذين يحدثوننا عن مغفرة الزالت 
وس���������تر اإلخوان وحس���������ن الظن بالمسلمين، يكفي 
أن أذكرهم بالحديث النبوي:  »ال تظهر الش���������ماتة 

ألخيك  فيرحمه اهلل ويبتليك«- روا الترمذي.
رغم البيئة المناهضة لم يتوان طارق رمضان عن 
تأييد المقاومة الفلس���������طينية وحقوق الفلسطينيين، 
وداف���������ع بقوة عن حم���������اس لما اتهمه���������ا الغرب – 
وقبلهم الُحكام العرب – باإلرهاب، ومن المواقف 
المشهودة أنه استطاع استصدار حكم قضائي في 
سويسرا بمنع نشر كتاب فولتير الشهير »التعصب 
أو النبي محمد«، أتحدى مبغضيه المس���������لمين أن 

يقدموا على مثل هذه الخطوة. 
عجل اهلل فرج طارق رمض���������ان ليعود إلى جهاده 
العلم���������ي واإلعالم���������ي والمدني لخدمة اإلس���������الم 

والمسلمين، وغفر اهلل لنا وله. 

من يتذكر طارق رمضان؟
عبد العزيز كحيل

أ. عبد احلميد عبدوس



 

بعد سلس������لة الدوامات واألعاصير التي مرت 
بها المنطقة والتي وصلت حدود انفجار مهول 
فيه������ا ال يبقي وال يذر، بدأت ب������وادر التهدئة 
بوص������ول الرئيس الجديد في الواليات المتحدة 
»جو بايدن« إلى س������دة الحكم بفعل مجموعة 
تصريحات������ه األول������ى التي بدأها ف������ي الحملة 
االنتخابية وانتهى به إلى المكالمتين الهاتفتين 
لكل من »نتانياهو« و الملك »سلمان بن عبد 

العزيز«.
في كل ركام هذه التصريحات والمواقف المعلنة 
من طرف »بايدن« يمكن جذب خيط واحد منها 

أو اثنين، هما:
- عدم اعترافه إلس������رائيل سيادة على هضبة 

الجوالن السورية المحتلة.
- إيجاد الحل للقضية الفلسطينية على أساس 

الدولتين.
المؤكد أن هذه اإلش������ارات تحم������ل في طياتها 
رسائل وتعبر عن نوايا: رسائل إلى الجمهورية 
اإلس������امية اإليرانية التي جعل������ت من تحرير 
فلس������طين والقدس عنوانا لعقيدتها الصدامية 

مع العدو الصهيوني واإلمبريالية الغربية.
األكي������د أن الرئيس »ج������و بايدن« ومن خلفه 
قيادة الجي������ش والدولة العميق������ة يريد ترميم 
العاقات م������ع حلفاء باده التقليديين والعودة 
إل������ى االس������تراتيجية الجديدة له������ا لمواصلة 
الهيمنة على العالم من خال منطقة الشرق 
األوس������ط واألدنى وكل المياه الدافئة المحيطة 
بها والوقوف في وجه الصين الش������عبية التي 
ل������م يعد يخفى عل������ى أحد وقوفه������ا متربصة 
لانقض������اض على الدور ال������ذي كانت تنتظره 
كقوة أولى اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا في 

العالم.
في العقول الباطنية لكل هؤالء األمريكيين الذين 

ال يري������دون التنازل عن مكانة بادهم في هذا 
العالم الذي يعرف تحوالت وتطورات متسارعة 
بش������كل دراماتيك������ي يدرك������ون أن نجم بادهم 
ه������ذه قد أفل ونهاية جبروتها وغطرس������تها قد 
حلت، لكن ال يعترفون بذلك حتى يروا تصاعد 
الدخان من بوارجه������م وحامات طائراتهم في 
بح������ر الصين أو بحر العرب والمحيط الهادي، 
وربم������ا ف������ي حق������ول النفط في »تكس������اس« 
وناطحات الس������حاب في »منهاتن«، أو يرون 
البواخر الحاملة للمس������توطنين اليهود الفارين 

من فلسطين المحتلة.
طب������ول الحرب تق������رع وعلى الفلس������طيني أن 

يختار
من القوقاز إل������ى اليونان، ومن أفغانس������تان 
إلى س������وريا، ومن إيران إلى اليمن، كل هذه 
الجغرافيا تتقد وتنتظر هبوب العاصفة لتأجيجها 
واضطرامها؛ على الفلس������طيني اآلن أن يقرر 

ويختار صفه ومعسكره. األوان أوان الجد. 
المؤك������د أن كل األط������راف على قدم وس������اق 
اس������تعدادا للدقيقة الصفر وانتظار من البادئ 

بالقص������ف، والمؤكد أيضا أن كل هؤالء تجمع 
بين كثي������ر منهم تحالف������ات ومعاهدات، لكن 
هذه التحالف������ات والمعاهدات كلها س������تتغير 
جذري������ا وتتحول إلى المنطقية والطبيعية التي 
تحكم البشر، فالش������رق شرق والغرب غرب، 
وجرائم اإلمبريالية الغربية والصهيونية في كل 
المنطقة منذ الحرب العالمية األولى س������تدفع 
بش������عوب المنطقة إلى االنتقام والثأر لكرامتها 
التي طالما مرغتها جيوش هذه اإلمبريالية في 

أوحال من دماء أبنائهم. 
الحرب ستقع والبادئ بها هو العدو الصهيوني 
الذي يرى ف������ي التخلص من إيران هاجس������ه 
الوحيد، ولكنه ال يرى أن ما س������يفعله سينقلب 

عليه ويزيله نهائيا من المنطقة.
على الفلس������طيني اآلن أن يختار، وأعتقد أنه 
اختار معس������كره وصفه واالنتخابات التي يريد 
الغرب جره إليها ما هي إاّل حيلة إلعادته إلى 
قناعه بالحدود الدنيا  مسار التفاوض العبثي واإ
من حقوقه المش������روعة والش������رعية في أرضه 

ووطنه.

 على الفلسطيين أن يقـــــرر
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َماَء  }اْسَتْغِفُروا رَبَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ُيْرِسِل السَّ
ْدرَارًا َوَيِزْدُكْم ُقوًَّة ِإَلٰى ُقوَِّتُكْم{ َعَلْيُكم مِّ

حينما تتدبر هذه اآلية المضيئة المش���������رقة 
من س���������ورة هود، نالحظ أن االستغفار هنا 

غير التوبة، وأن هناك قوة غير القوة...
االس���������تغفار البد أن يسبق التوبة بعد كل 
تعثر وخطيئة، فكأنه استعداد نفسي وتهيئة 

روحية للتوبة الصادقة الحقيقية.
ثّم تأتي التوبة لتس���������تقر في القلب وتترسخ 

ندًما وعزمًا.
واالس���������تغفار له صيغ بليغة جذابة ابتداء 
من اس���������تغاثة يونس عليه السالم وهو في 
َه ِإالَّ َأنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي  بطن الحوت }الَّ ِإلَٰ
اِلِميَن{ إلى س���������يد االستغفار  ُكنُت ِمَن الظَّ
وأمير االنكس���������ار: »اللَُّهمَّ َأْنَت رَبِّي اَل ِإَلَه 
ِإالَّ َأْن���������َت، َخَلْقَتِني وََأَن���������ا َعْبُدَك، وََأَنا َعَلى 
َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن 
 ، َش���������رِّ َما َصَنْعُت، َأُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ
وََأُبوُء َلَك ِبَذْنِبي؛ َفاْغِفْر ِلي؛ َفِإنَُّه اَل َيْغِفُر 

الذُُّنوَب ِإالَّ َأْنَت«.
استغفار اللس���������ان واإلكثار منه ينقلك من 
الغفل���������ة إلى اليقظة، ثم الحضور ثم الفناء 

ثّم البقاء.
وفي اآلية نجد األثر الجميل لالس���������تغفار 
والتوبة من إرس���������ال الغي���������ث النافع القلبي 
الروحي ابت���������داء إلى الغيث الذي تهتز له 

األرض بهجة وزرعا وزهورا وثمارا.
والعجي���������ب في اآلية أن لف���������ظ القوة يتكرر 
مرتين ونحن نتلو في سورة البقرة أن القوة 
واح���������دة ال ثاني لها.. بل هلل القوة جميعا.. 
وحس���������ب تدبري أن الق���������وة األولى هي قوة 
البش���������رية من تخطيط  األخذ باألس���������باب 
عداد وه���������ي ال تكفي وحدها  واس���������تعداد واإ
للحس���������م، فيأتي االستغفار والتوبة لتمنحنا 

قوة التوفيق والتيسير والبركة..
والبشرية وهي في ذروة تقدمها تعتمد على 
القوة األولى التي ال تكفي وحدها لتمنحها 
السكينة والطمأنينة والسالم الداخلي، فالبد 
م���������ن القوتين معا، ول���������ن نجمع بينهما إال 

باستغفار وتوبة. 

حماولة فهم وتدبر
مداني حدييب

صادف وجودي في أوالد جال وما جاورها في سياق 
التأس������يس لشعبة والية أوالد جال الجديدة حضور 
الباح������ث عبد الرحمن الروينة في لقاء التأس������يس 
األول، وكان ناقش قبل يوم واحد أطروحته للدكتوراه 
حول الشيخ الداعية المؤسس لجمعية العلماء، في 
طورها الجديد أوائل التسعينيات، فطلبُت منه ملخًصا 
مفيدًا عن األطروحة، لتعذر حضوري للمناقشة في 
جامعة األمير، النشغاالت أكادمية، فأمدني مشكورا 
مأجورا بخاصة مفيدة يس������عدني نشرها هنا، وهي 
تتصل بجهود الشيخ الفاضل أحمد الرفاعي شرفي 

ودوره في الدعوة والفكر الدعوي. 
***

نوقشت بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
بقس���������نطينة يوم األربعاء 03 مارس 2021 أطروحة 
دكتوراه بعن���������وان: )الفكر الدعوي عند أحمد الرفاعي 
شرفي( من إعداد الطالب عبد الرحمن روينة والذي 

نال بها ش���������هادة الدكتوراه بدرجة مش���������رف جدا. 
جاءت مذكرة الطالب في نحو500 صفحة وتضمنت 
مقدمة مفصلة وبابين وخاتمة، خصص الباب األول 
للتعريف بالرجل باعتب���������اره أحد أعالم الفكر والدعوة 
في الجزائر المعاصرة وألن الرجل  قدَم الكثير، كان 
الس���������عي إلبراز فكره وجهده الدعوي، وتبّيين تاريخه 
الحافل بالمنج���������زات، وتراثه الزاخر بالمؤلفات، فكان 
الباب األول ح���������ول أحمد الرفاعي وجغرافية الدعوة، 
وتضم���������ن أيضا جه���������وده ونظرته للدع���������وة والصحوة 

اإلسالمية تنظيرا وتقييما وتقويما.
فيما خصص الب���������اب الثاني للمضامين الفكرية عند 
أحمد الرفاعي وتنزيالتها الواقعية فأسهب الباحث في 
بيان الموضوعات المنوع���������ة منها اإليمانية والعقدية 
واالجتماعية والثقافية والسياسية والفكرية والحضارية 
الت���������ي تكلمه���������ا فيها الرجل بإس���������هاب وبإس���������قاطات 

واقعية.
وتضمن���������ت الخاتمة جملة من النتائ���������ج والتوصيات 

منها:
01  -أحمد الرفاعي شرفي شخصية علمية ودعوية 
وفكرية بارزة، لم تنل حّظها من الدراسة؛ ولذلك فهي 
جدي���������رة باالهتمام خاصة في مج���������ال الفكر الدعوي 
المتنوّع والثري، وقد تبّين لي من خالل الدراس���������ة أّن 
أحمد الرفاعي ش���������رفي من األكثر الُكّتاب الجزائريين 

المطلعين والمهتمين بشؤون الدعوة والصحوة.
02  -يعتبر أحمد الرفاعي اس���������تمرارية الجيل األول 
من الحركة اإلصالحية، فهو من طالب المدرس���������ة 

األوائل والمتضلع في رصيد وآثار الجيل األول.
03  -جمع الرجل آثار الجيل األول معتزا به وسعى 
لالس���������تمرارية اإليجابية وفي نفس الوقت كان واقعيا 
واجتماعي���������ا يهفو للتجديد ويطمح للتغيير، وعليه فقد 
كان يمثل االستمرارية والتجديد معا بالتوفيق بينهما.

04 - المكتبة اإلس���������المية مدين���������ة للكاتب والمؤلف 
أحمد الرفاعي شرفي بما تركه من كتب ومقاالت في 

الشأن الدعوي والفكري واإلصالحي.
05  -تمّيز أحمد الرفاع���������ي بجرأة كبيرة في الجهر 
بالحّق والش���������جاعة في الّذود عن حياض اإلس���������الم، 
وميادي���������ن الدعوة وتصحيح أخطائها، كما كان يتمتع 
بقدرة عجيبة وفائقة في توليد األفكار، والتعبير عنها 

بلغة سهلة بسيطة ميسورة للجميع.
06  -تميزت كتابات أحمد الرفاعي بالفكر الخالص 
والذات���������ي فكل كتبه –على كثرتها- ال تكاد تجد فيها 

مرجعا واحدا استعان به الرجل.
07  -نشأ أحمد الرفاعي في بيئة قاسية واكبت حقبة 
االس���������تعمار الفرنس���������ي؛ ومع ذلك فقد تنّقل في ربوع 
الوطن وخارجه وارتقى في الش���������هادات والتحصيل، 
كما شهد االستقالل وحضر أزمات الجزائر الكبرى، 

وقد أسهم كّل ذلك في تكوين فكره الدعوي.
08  -اعتمد أحمد الرفاعي ش���������رفي على المصادر 
األصلية )القرآن والس���������نة( في فكره الدعوي انطالقا 
من أحكامهم���������ا ومقاصدهما. ولم يتج���������اوز أحداث 
السيرة العطرة وما فيها مد دروس وعبر، كما استفاد 
أيضا م���������ن جلي الصحابة والتابعي���������ن األقرب لزمن 

النبّي –صلى اهلل عليه وسلم-.
09  -تأّث���������ر أحم���������د الرفاعي بالمدرس���������ة الصوفية، 
وبجمعي���������ة العلماء المس���������لمين الجزائريين، وبجماعة 
اإلخوان المس���������لمين، وتلك مدارس أسياسية استلهم 
منه���������ا الكثير من األف���������كار والتجارب ف���������ي المجال 

الدعوي.
10  - تبّين من خالل الدراسة أّن الدعوة اإلسالمية 
تمّر بمرحلة عصيبة، خاّصة مع المتغيرات الجديدة 
وثورة اإلعالم المتنامية بس���������رعة مذهلة، مّما يتطلب 
المزيد من الحرص واالهتمام بالش���������أن الدعوي وفق 

تلك المتغيرات.
11  -توّض���������ح لدّي أّن الصحوة اإلس���������المية كانت 
مش���������روعا هائال وطيبا، ورغ���������م تحقيق بعض النتائج 
االيجابية ف���������ي الميدان، إال أّن اإلخفاق والتعّثر كان 
األبرز في مس���������يرتها، ومن أسباب ذلك عدم التوفيق 
في دخول معترك السياسة بالشكل العلمي والمنهجي، 
وفق أسس تصور إسالمي مستقيم ونزيه ومستشرف، 
باإلضاف���������ة إلى عدم األخذ بس���������نن التغيير واإلعداد 

واالستشراف.
12 - الفكر الدعوي عند أحمد الرفاعي كان شامال 
لمختلف ش���������ؤون الحياة، فقد حوى الجوانب العقدية 
اإليمانية، كما حوى الجوان���������ب االجتماعية والثقافية 

والسياسية والفكرية الحضارية.
13 - حرص الرفاعي كثيرا على الواقعية في الطرح؛ 

ولذلك كان التركيز ف���������ي أغلب عناصر البحث عن 
)التنزي���������الت الواقعية( في كّل تل���������ك المجاالت حتى 

يتوافق ويترافق الفكر مع العمل والواقع.
14 - كش���������فت الدراس���������ة عن اهتمام أحمد الرفاعي 
بالعقيدة وبالجانب اإليماني، معتبرا أّن أصل الفساد 
بدأ من االختالل ف���������ي العقيدة، وأّن أصل اإلصالح 
البّد أن ينطلق من تصحيح العقيدة ورفع منس���������وب 

اإليمان لدى الجميع.
15 - ال يمكن للداعية والمصلح أن يتجاوز قضايا 
المجتمع الذي يعيش بي���������ن ظهرانيه، وعليه فقضايا 
المجتمع تندرج ضمن أولويات الدعاة، ألّن المدعوين 

تتحكم فيهم الظروف االجتماعية بشكّل كبير.
16  -ش���������غل الجانب التربوي والثقاف���������ي حّيزا هاما 
من فكر أحمد الرفاعي، فال يمكن التطور واالرتقاء 
صالح الشأن  واإلقالع دون االهتمام بالتربية والتعليم واإ

الثقافي خاّصة في ظّل الثورة الثقافية المتالحقة
17  -توصل���������ت الدراس���������ة إلى أّن من أهم أس���������باب 
االخفاق���������ات المتتالية م���������ا اصطلح علي���������ه الرفاعي 
بتس���������ميته ب��� )تس���������ييس الدين( وهو اس���������تغالل الدين 
ألغراض سياس���������ية، ومن ثّمة تحصيل منافع حزبية 
وش���������خصية وتحقيق مصالح ذاتي���������ة، والنتيجة – في 

الغالب-  اإلضرار بالدعوة والصحوة. 
18 - إص���������الح الفكر من أهم وأوجب القضايا التي 
يجب أن يبادر إليها الدع���������اة والمفكرون، فالحضارة 
ن  ال تقوم بفكر مضطرب أو بفكر أعرج مش���������وّه، واإ
تحق���������ق إصالح الفكر بالش���������كل المطلوب، فالطريق 
يكون ممهدا نحو االرتقاء الحضاري وتصحيح مكانة 
عادة الهيبة لهم بين األمم والش���������عوب  المس���������لمين واإ
والحض���������ارات، ويتحقق للمس���������لمين الحقا الش���������هود 
الحضاري والتمكين في األرض لش���������ريعة اهلل ولعباده 

المؤمنين.
ثانيا: التوصيات واالقتراحات

01 - العناية بدراس���������ة أعالم الجزائ���������ر ورجاالتها 
براز جهودهم العلمية والفكرية،  الفكري���������ة والثقافية، واإ
إنصافا له���������م وتعريفا لألجي���������ال برصيدهم المعرفي 
وبما خلفوه من آثار لالستفادة منها والحفاظ عليها، 

وتخليدا لتراث األّمة الجزائرية.
02 - نوص���������ي بضرورة وأهمية إي���������الء المزيد من 
االهتم���������ام بت���������راث أحمد الرفاعي ش���������رفي، فقد ترك 
نحو أربعي���������ن مؤلفا من الكتب ومئات من المقاالت 
الصحفية المبثوثة ف���������ي الجرائد والمجالت، وبعض 

المخطوطات التي لم تر النور لحّد اآلن.
03 - ض���������رورة العناية بقضايا الدعوة وش���������ؤونها 
م���������ن خالل المراجعات المتعلق���������ة بالمناهج الدعوية 
واألساليب والوس���������ائل، خاّصة مع التغيرات والثورة 

اإلعالمية والتكنولوجية الرقمية.
04  -نوص���������ي بتوجيه الباحثي���������ن نحو التعّمق في 
مس���������ألة الصحوة اإلس���������المية المعاصرة واالستفادة 
من التجربة بما لها من مكاس���������ب وم���������ا عليها من 

تحفظات. 
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تتح������ول خرائ������ط وتتغير، كما 
تظه������ر تكتالت وتحل، وتخطط 
سياس������ات وتتب������دل، وكّل هذا 
النش������اط التفاعل������ي لعل هناك 
مراد من ورائ������ه ومغزى، وكل 
ه������ذه الصورة وكأن محللها أو 
الباح������ث في ثناياها يقف على 
ما تترجمه من س������باقات نحو 
س������بق يكرس السعي الحتالل 
الصدارة، واس������تعمال مصطلح 
صورة على صيغة المفرد يدل 
التفاعالت  ه������ذه  على أن كل 
تجري من أجل هدف واحد وهو 
الهيمنة واالكتس������اح، نعم هذا 
هو التسابق بين األمم والدول 
الهادف  وه������و  والتنظيم������ات، 
إل������ى المحافظة عل������ى الوجود 
الريادة  إلى  وكذلك  والتحصين 

والتقدم.
وم���������ن بي���������ن أه���������م الجوان���������ب 
األساسية التي لطالما اعتمدت 
في ه���������ذه التفاعلية هو الجانب 
له  االقتص���������ادي، حي���������ث كان 
عظي���������م الدور في رس���������م معالم 
البن���������اء والتط���������ور ف���������ي س���������لم 
وما  والسياس���������ات،  الحضارات 
يلعب���������ه من دور مهم حتى على 
مستوى باقي الجوانب األخرى، 

الجوانب  بمختل���������ف  فعالقت���������ه 
وانعكاس���������اته عليها انطالقا من 
أهميته الحيوية باعتباره المغذي 
والمصدر، وهذا ما جعله النقطة 
األساسية والوتر الحساس الذي 
يعمل عليه من يريد ويس���������عى 
إلى الق���������وة، ولعل الدليل الدامغ 
كونه ش���������كل أهمية قصوى في 
حركة البش���������ر، هي تلك الثورة 
العمالقة التي قامت لدفع عجلة 
وكتتبع  واالقتص���������اد،  الصناعة 
بسيط لكل الحضارات المتقدمة 
التي رس���������مت أثرها عميقا نجد 
أن اقتصاداته���������ا قوي���������ة مهيمنة 

ومزدهرة. 
كان االقتص���������اد والزال مح���������ط 
التحلي���������ل والبحث عبر مختلف 
العصور فبني علما قائما بذاته 
يتناول ه���������ذا الجانب ويخوض 
في تفاصيله وحيثياته وعملياته، 
ومن بين أبرز وأهم  المقاربات 
الت���������ي تناولت���������ه نج���������د المقاربة 
ودراس���������ة  تحليل  على  المرتكزة 
الجوانب الموجهة والمؤثرة على 
العملي���������ة االقتصادية وبالضبط 
عل���������ى آلية جزئية فيه، أال وهي 
التحكم  أو  االس���������تهالك  توجيه 
المستهلك، وبصيغة  في سلوك 
العرض  قاعدة  تحري���������ك  أخرى 
والطلب والتأثي���������ر عليها والتي 
تلع���������ب دورا كبيرا ف���������ي تحديد 
معالم اإلنت���������اج والتبادالت بين 
ال���������دول وترج���������ح كف���������ة الميزان 
االقتص���������ادي، وكان هذا محط 
عم���������ل الكثير من السياس���������ات 
الهادفة إلى اكتس���������اح الريادة أو 

السيطرة والتي تعمل في عصرنا 
الحديث عل���������ى تصدير الصورة 
الثقافية التي تمثل الموجه نحو 
توجه ثقافي معين له أثر كبير 
ميكانيزمات  داخل  التغلغل  في 

السلوك االستهالكي. 
واس���������تيراد الص���������ورة الثقافية أو 
تصديره���������ا يعن���������ي العمل على 
الجزئي���������ة األول���������ى م���������ن قاعدة 
االقتصاد وهي العرض فاستيراد 
بنسبة  يش���������كل  الثقافية  الصورة 
كبي���������رة قبول الع���������رض والتهيئة 
للطل���������ب أما تصدي���������ر الصورة 
الثقافي���������ة يعن���������ي بنس���������بة كبيرة 
تصدي���������ر العرض ف���������ي انتظار 
اس���������تعدادات  فيخلق  الطل���������ب، 
بالنس���������ق  تتعل���������ق  س���������لوكية 
االستهالكي وهكذا تتضح عالقة 
المس���������وقة  الثقافية  األمور  تلك 
بالس���������لوك االستهالكي الذي له 
عظيم الدور في تشكيل البصمة 
بمنظومة  الخاصة  االقتصادية 
مختلف الدول، والصورة الثقافية 
هن���������ا تتمثل في كل ما يأتي من 
الخ���������ارج والذي يعبر عن ثقافته 
الخاصة بشكل أو بآخر وبنسبة 
أو بأخرى، ومن هنا كلما كانت 
المستوردة  الثقافية  الصورة  تلك 
س���������لبية غير متوافقة مع جملة 
االجتماعي���������ة  الخصائ���������ص 
األنتروبولوجي���������ة، كلم���������ا كانت 
تأثيراتها على االقتصاد س���������لبية 
والعك���������س بالعكس، ألنها تلعب 
التوجيه كونها  ف���������ي  دورا كبيرا 
س���������تتفاعل لتكون تلك األرضية 
واالس���������تعدادات لدى طبقة من 

األف���������راد للتبعي���������ة والتقليد داخل 
ثقافات أخرى وخصائص  حيز 
مجتمعات أخرى هذا إن لم تكن 
موجهة أله���������داف تمس الكيان 
والهوي���������ة، لذلك م���������ن أجل بناء 
اقتصاد قوي محصن ويس���������هل 
التحكم فيه ودراسة جوانبه، يجب 
أن نعي جيدا قيمة وأثر الصورة 
الثقافي���������ة لما لها م���������ن أثر في 
ومن  االستهالكي  التوجه  خلق 
ثم طب���������ع البصمة االقتصادية، 
ومن المهم جدا أن نستقبل فقط 
ونستورد كل صورة ثقافية جيدة، 
ويدخل في سياق الصورة الثقافية 
كل م���������ن األعمال الس���������ينمائية 
والمنتوجات الفكرية وحتى السلع 
المهم كذلك  والمستلزمات ومن 
اس���������تيراد  أال ننحصر فقط في 
الصور الثقافية وأن نتحرك نحو 
تصدير صورنا الثقافية لنمارس 
رد الفعل العكسي الذي سينجح 
وتحس���������ينه،  عليه  إصرارنا  مع 
فهذا التفاعل ج���������د مهم كي ال 
ينحصر وجودنا في االستهالك 
ممارسة  فعدم  فقط،  واالستقبال 
دارة رد الفعل بحيث كما نتأثر  واإ
ونعم���������ل أن يكون تأثرا إيجابيا، 
وجب أن نمارس التأثير، ونبني 
رؤي���������ة تقنية تأهلن���������ا أن نصدر 
صورتنا الثقافي���������ة، ويدخل هذا 
في إطار معادلة ممارسة األثر 
م���������ن أجل الحصان���������ة من جهة 
ومن أجل التفاعل والتعبير عن 
أفكارنا وثقافتنا من جهة أخرى، 
وهكذا س���������نكون رقما فاعال في 

التفاعل الحضاري للبشرية. 

البيت النموذجي حيمي امليثاق الزوجي
البي���������ت هو الكهف والمحضن األول الذي تنطلق منه حياة 
الزوجين، فهو مؤسس���������ة اجتماعية صغيرة اس���������مها المرأة 
ذا  والرجل، فانطالقتها بذرة إذا غرس���������تها بصدق صلحت واإ
ذا حرصت عليها أينعت  رويتها ماءا ترعرعت ونم���������ت، واإ
ذا أهملتها ضاعت وتبخرت، كالغصن المبتور  وأنجبت، واإ
من ش���������جرة مثمرة مصيره المحتوم هو الجفاف،  فصالح 
البي���������ت هو صالح المجتم���������ع وصالحهما معا هو صالح 
لألم���������ة، فطوبى لمن كانت مفاتي���������ح الخير والصالح على 

يديه. 
إّن المنطق الطبيعي للرسالة اإليمانية انطلقت منه، فاألسرة 
من سنن األنبياء والمرسلين وسائر خلق اهلل عز وجل، قال 
تعالى:} َوَلَقْد َأْرَس���������ْلَنا ُرُس���������اًل مِّن َقْبِلَك َوَجَعْلَنا َلُهْم َأْزوَاًجا 

َوُذرِّيًَّة ...{]الرعد: 38[. 
فالمجتمع المثالي الذي أقامه اإلس���������الم كان فاضال رشيدا، 
مكن لالطمئنان في الحياة وأرسى للمعاملة الحقة قواعدها، 
فالدي���������ن هو الطريق األمثل الذي يزودن���������ا بمنهجية الحياة 
األجم���������ل واألكمل مفيد للجمي���������ع وبتكاليف أقل، فهو ليس 
مجموعة تكاليف وش���������عائر كما يراه البعض، بل هو نظام 

رباني للتصورات الحياتية الشاملة.
الضغط هو صفة هذا العصر، فالبيوت المثالية النموذجية 
رغم اختالف نمط كل أس���������رة في طريقة حياتها فهي كافية 
الستقرارها واستمراريتها وذلك من خالل تحديدها ألهداف 
واضحة المعالم وتقس���������يمها على مراحل تس���������هل التحقيق، 
تتعلم وتعالج، تتأثر وتؤثر، فهي تعطي أحس���������ن ما عندها 
ألس���������رتها ولمجتمعها، تؤمن بأن المثابرة في العمل وسيلة 

واالستقرار هدف. 
تحمل رس���������الة س���������ماوية وأخرى مجتمعية حضارية، تجد 
نفسها سعيدة حينما ترى لمس���������ات تأثيرها على معامالتها 
أتت أكلها باالتجاه الذي يخدم الكل ويدعم الكل، من خالل 
كل تل���������ك الميزات يصبح البي���������ت نموذجيا، فبالتالي يحمي 

الميثاق الزوجي. 
المشورة المتبادلة في كيفية تسيير شؤون البيت من صفاة 
العقل الراش���������د، فالذي ال يتعلم من أخطائه يواجه المشاكل 
على الدوام، وقد قيل الخطأ مع المشورة أصلح من الصواب 
مع االس���������تبداد واالنفراد، ابدي رأيك من خالل المناقشات 
العائلية بحرية وال تفرضه بالقوة وقد يحتمل عدم الصواب، 
فغير معقول كس���������ب مناقش���������ة جدلية داخلية على حساب 
خسارة العائلة، للعلم أنه إذا حد أعضاء األسرة من رغباتهم 
في كل ما يش���������تهون قلت المخاصمة فيها وشعرت بكمال 
وجودها، فمسؤول العائلة الرفيع الذوق يمسك عن التعليق 
ويس���������عى للعمل بعقالنية من خالل أرضية واقعية وميدانية 
ترتكز على ثوابت األم���������ة قابلة للتطبيق، من خاللها يعيد 
للعائلة تماس���������كها أكثر وترابطها أش���������د، ويس���������عى لبلوغ ما 
ترغب فيه من أهداف نبيلة، وشعاره في ذلك أنا أحب هذا 

طالما أسرتي سعيدة.
• القضاي���������ا المهمة ف���������ي العائلة البد ألفراده���������ا أن يكونوا 
صادقين فيها ولو كان ذل���������ك مضرا، انطالقا من تصرف 
وف���������ق س���������لوك ودي طبيعي هادئ، واتباع مس���������لك أصلح 
وأفضل لكم تس���������يرون من خالله لخير مستمر في سويداء 
القل���������وب الواعية، كي ال ينتهي بكم المس���������ير في منتصف 

الطريق. 
• المحافظة على وحدة واستقرار األسرة مهما كلف األمر، 
وذلك حرصا على مس���������تقبل األم���������ة، فالعالقة القائمة بين 
البيت والمجتمع هو األخذ والعطاء، وبقدر ترابط األس���������ر 
يقوى تماس���������ك المجتمع ويشتد، فالتفكك دليل على ضعف 

إيمان العائلة.
• اليد الواح���������دة بمفردها قصيرة، أما إذا انضمت إليها اليد 
األخرى تطول، هذا يبين بأن هناك قواس���������م مش���������تركة بين 
االثني���������ن، فما أجم���������ل أن يتحد فيها الج���������زآن ككتلة واحدة 

ليسعد الجميع. 
• التركيز على األش���������ياء الجميلة داخل البيت، التنازل عن 
بعض ما ترونه من حقوقكم في سبيل إرضاء اآلخر، تعلم 
كيف تتس���������امح، ولماذا هذا التسامح، ولفائدة من؟ كل هذا 
خوفا من ضباب االنش���������قاق، وتس���������هيال للميثاق ليمتد إلى 

اليوم اآلخر. 

تحتف������ي  ال  لم������اذا 
النسويات )الفيمينيست( 
بالس������ّيدة زهية بن قارة 
)رئيس������ة بلدية شيقارة. 
والية ميلة( وهي المرأة 
الناجح������ة والمس������ؤولة 
المتفاني������ة ف������ي خدمة 
مواطن������ي بلديتها الذين 
انتخبوه������ا، وقد نجحت 
ف������ي رب������ط كاف������ة قرى 
بلديتها بشبكة  ومداشر 
وأوصلت  جديدة،  طرق 
وغير  والكهرباء  المياه 
مختل������ف  م������ن  ذل������ك 
الخدمات التي س������هرت 
على إنجازها؟!!.. لماذا 
للنس������ويات  ال نس������مع 
بنت  وه������ي  لها  ذك������را 

جنسهن؟!.. 
والحقيقة أن النسوية في 
صميم معناها ال تسعى 
إلى حماية النساء وفرض 
احترامهن بل تسعى إلى 
حماي���������ة واحترام صعلكة 
النساء!.. فهن ال يشدن 

بالمرأة المسلمة الملتزمة 
وأخالقها  مظهره���������ا  في 
وتدينها ونجاحها الدنيوي، 
ألن النس���������وية هي ثمرة 
العلمانية الشاملة بتعبير 
المس���������يري -رحم���������ه اهلل 
-، والعلمانية ترد الدين 
جمل���������ة وتفصي���������ال عن 
وترفض  الحياة،  مناحي 
وقيمه  وتعاليمه  أحكامه 
تس���������عى  بل  األخالقية، 
لحربها ونبذها وتشويهها 
الناس، وال  أذه���������ان  في 
تش���������يد النس���������وية بأمثال 
زهية بن قارة ألنها -أي 
تع���������ارض   - النس���������وية 
رؤية الدين لعالقة المرأة 
جعلهما  فالدين  والرجل، 
وضحاه���������ا  كالش���������مس 
تاله���������ا،  إذا  وكالقم���������ر 
والدي���������ن يش���������به لنا دور 
المرأة والرجل في حركة 
يغشى  إذا  بالليل  الحياة 
والنهار إذا تجلى، وأخبر 
المرأة والرجل فقال: »إّن 
س���������عيكم لش���������تى«، لكل 
دوره المختلف في حركة 
الحي���������اة، لكن النس���������وية 
تصوراتها  ف���������ي  تنطلق 
للرجل  المرأة  عداوة  من 
لبعضهم���������ا  ونديتهم���������ا 
وصراعهم���������ا  البع���������ض 
المتواصل، فهي تصور 
الرجل أنه ع���������دو للمرأة 

قاه���������ر وظالم لها، وهذه 
الص���������ورة علماني���������ة في 
باطنه���������ا إذ أّنها تنطلق 
من عبارة وفلسفة هوبز 
ال���������ذي قال: "اإلنس���������ان 
عدّو ألخيه اإلنس���������ان"، 
وال تلتفت النس���������وية إلى 
أن ه���������ذا الرجل هو أب 
للم���������رأة وهو زوجها وهو 
ابنها، فهي  شقيقها وهو 
نماذج سيئة  تنطلق من 
أخالقي���������ة  ال  منحرف���������ة 
لرج���������ال عديمي المروءة 
واألخ���������الق  والرجول���������ة 
تس���������ّلطوا عل���������ى نس���������اء 
حجة  لتتخذها  عائالتهم 
لتأكي���������د أطروحة العداوة 
في  كذبها  ودليل  لديها، 
طرحه���������ا ه���������و معدالت 
العنف الكبيرة ضد المرأة 
الغربية  المجتمعات  في 
الفيمينيزم  ص���������ار  التي 
أح���������د القي���������م الحاكم���������ة 
فيه���������ا، فالحرية المطلقة 
المرأة  به���������ا  تتمتع  التي 
ف���������ي الغرب ل���������م تحمها 
ألنهما  الرجل،  ظلم  من 
يعيش���������ان تحت منظومة 

ال أخالقية.  
النس���������وية  لماذا تحّرض 
الخروج  عل���������ى  الم���������رأة 
أن  لها  وتصّور  للعمل، 
سوق  ولوج  هي  حريتها 
العم���������ل وأن كرامتها في 

راتبها؟ .. والجواب ألّنها 
مستقال  فردا  المرأة  ترى 
المجتمع  ع���������ن  بذات���������ه 
أما وبنتا  باعتباره���������ا  ال 
وأختا وعضوا في أس���������رة 
إنس���������انية  واجبات  ولها 
أخرى، وأذكر هنا عبارة 
الراح���������ل  االقتص���������ادي 
قال  أمي���������ن حين  جالل 
اس���������تعبدت  العولمة  أن 
الس���������وق  بأغالل  المرأة 
الحرية!،  ش���������عار  تحت 
للمرأة  تنظر  والنس���������وية 
نظرة جسمانية أي مادية 
طبيعية ال نظرة إنسانية 
حي���������ن تدعوها للس���������فور 
والتع���������رّي، ولذل���������ك ترى 
يتظاهرن  الفيمينيس���������ت 
صدوره���������ن  بتعري���������ة 
والق���������ول  وأجس���������ادهن، 
أن أجس���������ادهن حريتهّن 
تحكمه���������ا  ال  المطلق���������ة 
ضواب���������ط أخالقي���������ة وال 
إنسانية وال دينية!، فهل 
مستقل عن  المرأة  جسد 
يحمل  إنس���������انا  كونه���������ا 
س���������معة أخالقية ومروءة 
اهلل  رفعه���������ا  وكرام���������ة 
به���������ا؟!، لذلك حين ترى 
النسويات نساء مسلمات 
ناجح���������ات  متحّجب���������ات 
ألّنهن  يتجاهلهن  فإّنهن 
أطروحته���������ن  يهدم���������ن 
الت���������ي يصّدع���������ن العالم 

بها صباح مس���������اء، وال 
تكون المرأة نسوية -حّقا 
العلمانية  تن���������ّص  كم���������ا 
- حّتى ت���������رد أحكام اهلل 
أو  والنسوية  وترفضها، 
الدعوة  ه���������ي  الفيمينيزم 
بين  للش���������ذوذ  الصريحة 
النس���������اء، إذ أّنها تعطيل 
لدى  األموم���������ة  ل���������دور 
يصورون  الت���������ي  المرأة 
لها الزواج قيدا واألمومة 
عبئا، ولذلك قالت إحدى 
األمريكيات  النس���������ويات 
تدعى شارلوت برونتي: 
"إذا كان الفيميني���������زم هو 
هو  فالس���������حاق  النظرية 
التطبيق!"، ولذلك كانت 
النس���������وية عندي مرادف 
الكفر، فه���������ي أخبث ما 
في  العلماني���������ة  تنتج���������ه 
والغربيون  المجتمعات، 
أنفسهم يغرقون في هذه 
األم���������راض الحضاري���������ة 
فانعدمت عندهم األسرة، 
وضاع  المرأة،  وُعّطلت 
األبن���������اء بي���������ن المذاهب 
اإللحادي���������ة  واألف���������كار 
وعم���������ت  والعدمي���������ة، 
المخ���������درات مجتمعاتهم، 
إنس���������انيا  الغرب  فانهدم 
إال مما يروّج من صورة 
إعالمي���������ة حالم���������ة تغّر 
في  ووكالءهم  الس���������ّذج 
المجتمعات اإلسالمية. 

أ . آمنة فداني 

استيـراد الصـــورة الثقافيــة  بصمة اقتصادية عميقـــة

الـمرأة امللتزمة واشكالية االحنياز االيديولوجي

ياسني إعمران 



لعريد هناء 

نوقشت بقسم العقيدة ومقارنة 
األديان كلية أصول الدين 

جامعة األمير عبد القادر للعلوم 
اإلسالمية بقسنطينة مذكرة 

ماستر،قبل مدة قصيرة، تناولت 
شخصّية المفّكر عّمار الّطالبي 
الّرئيس األسبق للجامعة، من 

انجاز الّطالبة لعريد هناء 
بإشراف نائب رئيس قسم العقيدة 
ومقارنة األديان د. رجاتي نورة 
الموسومة بــ: »جهـود المفّكر 

عّمار الّطالبي في دراسة الّتراث 
الفكــري اإلسالمي« حيث اهتمت 

هذه الّدراسة بالكشف عن 
جهود د. عمار الّطالبي أثناء 

دراسته للّتراث الفكري اإلسالمي 
من خالل االّطالع على تآليفه 

وتحقيقاته، وقد اجتهدت الطالبة 
في إبراز جهود االستاذ  عمار، 
من خالل ذلك الّطاقات العلمّية 
الّتي تزخر بها الجزائر، إضافة 

إلى إقرار موسوعّية المفّكر عّمار 
الّطالبي، وبيان موقفه من شتى 

العلوم والقضايا. 
من هو الدكتور عمار طاليب 

تناولت الدراسة في الفصل األّول من 
المذّكرة، الش���������خصية العلمّية للّدكتور 
عّمار الّطالب���������ي. فقد ُولد الدكتور17 
فيفري س���������نة 1934م بوالية خنشلة، 

ويعود نسبه إلى األدارسة. 
حصل على درجة الماجس���������تير جوان 
1969:في الفلسفة، برسالة عنوانها« 
آراء الخ���������وارج الكالمي���������ة« وتحقي���������ق 
كتاب الموجز ف���������ي علم الكالم ألبي 
الكافي األباضي، جامعة  عمار عبد 
اإلسكندرية. كما حصل على شهادة 
الدكت���������وراه ج���������وان 1971 بجامع���������ة 
الجزائر، في نقد أبي بكر بن العربي 
للفلس���������فة اليونانية، مع تحقيق كتاب 
العواصم من القواص���������م البن العربي 
كما حصل على شهادات علمية من 
جامعات دولية مثل هارفارد وكامبردج 

نظير دراسات فلسفية .
ويرجع سبب نبوغه وبلوغه هذه المتربة 
العلمية إلى الّدعم الّدائم الذي حظّي 
به من طرف عائلت���������ه وبالخصوص 
جّده، فق���������د درس كل األطوار بتونس 
وحظي بش���������رف الّدراس���������ة في جامعة 
الزّيتونة على يد أكابر مشايخها أمثال 

الفاضل بن عاش���������ور)ابن الطاهر بن 
عاشور(.

 شغل األستاذ عدة مناصب 
علمية وإدارية أهمها:

-رئي���������س جامعة األمي���������ر عبدالقادر 
بقس���������نطينة وقبله���������ا مدي���������ر معه���������د 
أصول الدي���������ن بالعاصمة وغيرها من 

المناصب، كما ش���������غل األستاذ الكثير 
م���������ن المناصب في الهيئ���������ات الدولية 
عضوية  اإلس���������المي،  العالم  كرابطة 
المجمع العالمي للتقريب بين األديان، 
واليزال الّدكت���������ور يحتفظ بنفس المعلم 

والمش���������رف والموج���������ه من 
منش���������وراته  خ���������الل 

وتوجيه���������ه لطلب���������ة 
العليا،  الّدراسات 
نياب���������ة  وك���������ذا 
جمعية  رئاسة 
ء  لعلم���������ا ا

المسلمين. 
تضم���������ن 

الفصل الّثاني 
المذكرة   م���������ن 

ع���������ن جهود د. 
عّمار الّطالبي في 

العقدّية  الّدراس���������ات 
والفلس���������فّية مرّكزة على 

جهده في إثراء الّدراس���������ات 
الكالمّية بذك���������ر نموذجين من ذلك، 
ككشفه عن آراء أبي بكر بن العربي 
الكالمّية وآراء الخوارج الكالمّية، كما 
ذك���������رت أيضا البعض من جهوده في 
الّتعريف بالمدرسة الّصوفية الجزائرّية 
بذكر مثالين من ذلك كالّتصّوف عند 
عفيف الّدين الّتلمس���������اني واألمير عبد 
القادر الجزائ���������ري، وقد أدرجت أيضا 
آراءه؛ بخص���������وص بع���������ض القضايا 
الّتص���������ّوف والّتجديد في  كموقفه من 
علم الكالم. كما ذكرت الدراسة أيضا 
الفلس���������في وبّينت  جهوده في المجال 

أهّم اضافاته في هذا العلم الواسع.
هذا وقد خُلصت المذكرة إلى عدد من 

النتائج، منها:
* تركيز الّدكتور عّمار الّطالبي على 
شخصّية أبي بكر بن العربي الكالمّية 
ودراس���������ته آلرائ���������ه العقدّي���������ة ومنهجه 
بدّقة نابع من اهتمام���������ه وتقديره لهذا 
الم���������وروث الكالم���������ي، وانفتاحه على 

مختلف المعارف والعلوم.
* اعتماد الّدكتور عّمار الّطالبي على 
مصادر الكتب في ترجمته ألبي بكر 
بن العربي دّل على التزامه بالّدراس���������ة 

الموضوعّية واألمانة العلمّية.
* دّقته ف���������ي تحليل القضايا ومحاولة 
انصاف كّل شخصّية بما جادت به ال 
بما ُتُقّوَل عليها، وتجّنب االبتعاد عن 
مقصود الّنص األصلي الذي قال به 

صاحب الرّأي.
* الّتتّبع التّاريخي لنشأة فرقة الخوارج 
راج���������ع في نظ���������ر د. الّطالبي لما لها 
ولفلس���������فتها من أهّمي���������ة عقائدّية على 
غرار الفرق اإلس���������المّية 
العالم  وافتقار  األخرى، 
اإلسالمي لدراسة شاملة 

عليها.
* تأصيل المفّكر عّمار 
الّطالب���������ي لفرقة الخوارج 
عل���������ى  داّل  وآرائه���������ا، 
العصبّية  ع���������ن  ابتعاده 
والّذاتّية وترك االنتصار 

لمذهب معّين.
* دع���������وة د. الّطالب���������ي 
الّتراث  ف���������ي  للّتجدي���������د 
جاءت  الّديني،  الفكري 
نظ���������را للّضع���������ف الذي أح���������اط بفكر 

المسلمين واجتهاداتهم.
* أّن د. عّم���������ار الّطالب���������ي من دعاة 
الّتجديد على مستوى العلوم اإلسالمّية 
وبالّتحدي���������د تجديد الفه���������وم والمناهج 
العقيدة  العقي���������دة ألّن  المعتم���������دة، ال 
ثابت���������ة ال يطالها الّتغيي���������ر أبدا، كما 
أّن للّطالب���������ي العديد م���������ن المحاوالت 

الّتجديدّية على ه���������ذا الّصعيد أبرزها 
ترّأس���������ه لجامعة األمير عب���������د القادر 
ومحاولة وضع مناهج تس���������مح ببناء 
فكر طاّلبي موس���������وعّي يشتمل على 

مختلف العلوم.
* إبرازه للجانب الّروحي الّصوفي 
تآلي���������ف كّل من عفيف  في 
واألمير  الّتلمساني  الّدين 
الجزائرّي  الق���������ادر  عبد 
الحياة  أّن  إلى  يهدف 
في  حاضرة  الّروحّية 
المفّكرين  كتاب���������ات 
م���������ع  الجزائرّيي���������ن، 
تصحي���������ح لبع���������ض 
المخالف���������ة  اآلراء 
الّدي���������ن  لتعالي���������م 
اإلسالمي الّتي ظهرت 

ضمن اعتقاداتهم.
الّطالب���������ي  د.  قب���������ول   *
بعد دراس���������ته  للّتصّوف جاء 
المس���������تفيضة لهذا العل���������م مع رّده 
ورفضه لبعض القضايا الّتي اعتبرها 

مخالفة للّشريعة اإلسالمّية.
* بروز البعد اإلس���������المي في تعريف 

الّطالبي للفلسفة.
* محاول���������ة د. الّطالب���������ي لعصرن���������ة 
القضايا الفلس���������فية مع ذكره للمالمح 
المس���������تجّدة التي جاء بها هذا القرن، 
وذلك بالتّركيز على قس���������م الفلس���������فة 
المقارنة الّتي ه���������ي إحدى أهم فروع 

الفلسفة اليوم.
* رفع د. الّطالبي من ش���������أن الفلسفة 
ومحاول���������ة بعث الروح الفلس���������فية من 
جديد، مع اإلشادة بدورها الذي يطال 

كل جوانب الحياة.
وبعد هذه النتائج تعّمقت في موضوع 
آخر كان مغايرا نوعا ما لما س���������بق، 
فقمت ب���������إدراج فصل ثالث عنونته ب�: 
مشروع المفّكر عّمار الّطالبي للّنهوض 
والّتجديد الحضاري لألّمة اإلسالمية، 
تحّدثت فيه ع���������ن جهوده المتميزة في 
تحقي���������ق المخطوط���������ات، إضافة إلى 
اعتنائه بالّترجمة لّشخصّيات إسالمية 
عاّم���������ة وأخ���������رى جزائري���������ة على وجه 

الخصوص.
وبع���������د هذا تناولت أهّم أس���������باب أزمة 
الّتخّلف الحضاري لألّمة اإلس���������المّية 
الّدكتور  والّسبل اإلصالحية في فكر 
عمار الّطالبي مستخلصة من ذلك ما 

يلي:
* نج���������اح د. الّطالب���������ي ف���������ي إعادة 
إحياء الكثير م���������ن المخطوطات في 
مجاالت فكري���������ة مختلفة، والتي تمّثل 
ثروة فكرية إس���������المية بطريقة علمية 
دقيقة وممنهجة، معتبرا ذلك مس���������لكا 

حضاريا.
* اهتمام د. الّطالبي بترجمة األعالم 
الجزائرية خاصة، ناتج عن تش���������ّبعه 
بالّروح الوطنّية إلى جانب ما تزخر به 

تلك الّشخصّيات من عطاء فكري.
* إلمام الّطالبي بأسباب تدهور األّمة 
اإلس���������المّية على جمي���������ع األصعدة، 
ومحاوالته الواقعّية في رفع الضعف 
عنها، وذلك بسبب تأّثره الّشديد بفكر 
مالك بن نب���������ي اإلصالحي والّداعي 
إل���������ى الّدف���������ع بعجلة الحض���������ارة من 

جديد. 
وبعد هذه الّدراسة تمّكنت من اإلقرار 
والّتأكي���������د عل���������ى موس���������وعية الّدكتور 
عمار الّطالب���������ي، واالعتراف بأّنه من 
أبرز علماء القرن الواحد والعشرون، 
وأّن���������ه كاتب، مؤّلف، مترج��م، ومحّقق 
إضافة إلى أّنه أصولي وواعظ، غير 
أّنه لم يلق االهتم���������ام الالئق بمكانته 

في الّساحة العلمّية.

جهود األستاذ الدكتور عمار طاليب يف دراسة الرتاث اإلسالمي
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هناك حكمٌة دارجة على ألسنة الناس تقوُل: )ُربَّ ضارٍة نافَعة(، ولعل من 
إذ  كورونا،  وباء  الماضّية  األشهر  طيلة  البلوى  بها  عمت  التي  األضرار 
أضحى نعُي الموتى يتردد في كل مكان، وتعّطلت مصالح أفراد وجماعات 
البشر،  تيار نفسي جارف الزم  نافع في لجم  الوباء له جانب  ودول، لكن 
تيار حب )التكاثر( والركض المحموم وراء الماديات، واللهاث الذي ال تنقطع 

أنفاسه في اكتنازها...
ذلك وجه من وجوه نفع الوباء، ال ريب فيه، فلقد فرمل الوباء من شدة ذلك 
االندفاع، غير أن وجًها آخر قد ظهر ربما ليس بوضوح ذلك الوجه السابق، 
وقد يخفى عن عامة الناس، ذلك هو وجه )دكتاتورية( المؤسسات العلمّية، 
الوباء،  لسير  النمطي  غير  والتأويل  المخالف،  بالرأي  ذرًعا  تضيق  وهي 
ونقصد به ذلك التحالف الذي جابهت به تلك المؤسسات رأي رجل من كبار 

المتخصصين في األوبئة وهو البروفيسور )ديدي رؤول(...
ذلك الرجل العالم الذي ساق أدلة تفسر سير الوباء على غير منهاج سلطة 
)الدكتاتورية(، فلم يلق إال السخرية حيًنا والتهديد الُمبطن حينا آخر، وملخص 
القضية أنه ال يجوز الخروج عن اإلطار الدولي في الفهم والتأويل، وبغض 
النظر عما إذا كان الرجل محًقا فيما ذهب إليه أو مخطًئا، فإن ذلك يجعلنا 
أهل  )أمة(  من  ملزم  اجماع  وجود  مع  االجتهاد  حظر  قضية  في  نتأمل 

التخصص...
فإذا ما رجعنا إلى ديننا اإلسالمي، وجدنا من يدعو إلى هدم الجدران ونسف 
األسس باسم حرية االجتهاد تارة، وحرية التعبير تارة أخرى، وأن اجماع األمة 
المترسب عبر قرون طويلة غير ذي قيمة، وأن ذلك العلم )المنهجي( في 
التعامل مع نصوص هذا الدين وهو علم )أصول الفقه( غير مجدي، فإذا رفع 

مسلم عقيرته في الدفاع عن دينه فهو )إسالمي( أو )إسالموي( متعصب!
والحقيقة أن مصطلح )إسالمي( أصبح مزعًجا، فلفظ “إسالمي” أو “إسالميين” 
لم يرد سواء بحسبانه صيغه نسب لمفرد أو جماعه من البشر في القرآن أو 
نما ورد لفظ مسلم ومسلمين،  السنة أو أقوال الرعيل األول من المسلمين، واإ
قال اهلل تعالى: )ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحرٍَج ِملََّة َأِبيُكْم 

اُكْم اْلُمْسِلميَن( )الحج/78(... ِإْبرَاِهيَم ُهَو َسمَّ
ذا كان بعض العلماء المسلمين في مراحل تالية لعهد الجيل األول، قد   واإ
دالالته  غير  بدالالت  استخدموه  قد  فإنهم  )إسالميين(،  مصطلح  استخدم 
المعاصرة، ومن هؤالء العلماء اإلمام ابو الحسن األشعري في كتابه )مقاالت 
اإلسالميين واختالف المصلين(،حيث عنى باإلسالميين كل فرق وطوائف 
والجماعة،  السنة  أهل  عن  تختلف  التي  الفرق  ذلك  في  بما  المسلمين، 
المذاهب  على  تركيزه  وكان  والمعتزلة،  والمرجئة  والخوارج  الشيعة  مثل 
االعتقادية )الكالمية( المختلفة لهذه الفرق، وهي داللة غير داللة المصطلح  

المعاصرة...
في  الحديثة  بدالالته  استخدامها  يتم  لم  سالميين  واإ إسالمي  ومصطلح   
المجتمعات المسلمة إال في العصور الحديثة بعد ظهور االستعمار، من هذه 
اللغات الغربية )islam( في  الدالالت استخدام المصطلح الذي يقابله في 
نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر في الموسوعة البريطانية 
المجتمعات  الدراسة  المتخصص في  الغربي  الباحث  المستشرق أي  بمعنى 

اإلسالمية...
أو تصف  لتحدد  الّلغات وتلحق بجذر اسمي  تلك  تأتي في   )iste( وزائدة 
شخص مرتبط بمذهب أو دين )isme(  ومن )islamisme( نحت وصف 
)islamiste(، والذي تمَّ تعريبه ب�)اإلسالمي(، وفي هذا العصر تطلق على 
فئة من الناس حاولت إحياء بعض المظاهر المميزة كإطالق اللحية ولبس 
إحياء  على  الحرص  مع  اإلسالم،  مظاهر  من  أنها  اعتبار  على  القميص 

مظاهر التدين، هذا في جانب السلوك الظاهر...
ثم بمحاولة فهم ومدارسة النصوص الشرعّية، ومحاولة االلتزام بها مع إحياء 
بعض السنن، كل ذلك مع إبداء التميز عن المظاهر الغربّية، سواء على 
المستوى الفكري أو السلوكي، وبطبيعة الحال فإن ذلك النهج أثار حفيظة 
الفصيلين  بين  تماس  اشعال خطوط  أحدث  الذي  األمر  التغريب،  )غالة( 
بالتطرف  كانت مؤسفة في بعض األحيان، جعل بعضم يسم )كل( هؤالء 

حيًنا وباإلرهاب حينا آخر...
وظهر بالمقابل مصطلح )اإلسالم التقليدي(، وهي تلطيف لوضع يكون فيه 
والنفسي  الفكري  المستوى  على  اإلسالم  تكاليف  كل  من  )متحلاًل(  المسلم 
بعض)الطقوس(  يمارس  أن  األحوال  أحسن  في  أو  والسلوكي،  والروحي 

الروحية، ويتجاوز ما وراءها من تكاليف...
العصور  كل  في  إذ  )تطرفها(،  هو  األخيرة  الفئة  هذه  عند  ما  أخطر  إن 
كان هنالك مسلمون مقصرون في القيام بواجباتهم، لكنهم ال يعيبون على 
الملتزمين التزامهم، أو يبحثون لعدم التزامهم وعثراتهم السلوكية أو الفكرية عن 
مسوغات باسم )الحرية( مرة، وتطويع نصوص الشريعة مرة أخرى لتتماهى 

مع أوضاعهم وسلوكاتهم...
فاإلسالم الذي ضمن حرية )المعتقد(، هو اإلسالم الذي رفض كتابه منطق 
)التشظّية( لنصوصه: »َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض  َفَما َجزَاُء 
ِلَك ِمنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا  َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُيَردُّوَن ِإَلٰى َأَشدِّ  َمن َيْفَعُل ذَٰ

ا َتْعَمُلوَن« )البقرة/85(. اْلَعَذاِب  َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّ

مقاالُت اإلســـالميني...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري
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العقالني العامل  والمفكر  الموسوعي، 
المتعم������ق،  والباحث المدقق، 
والمفسر المحقق، والصحفي الماهر، والكاتب 
الالمع، والمناظر العنيد في الدفاع عن اإلسالم 
وعقيدته وشريعته، العالمة األستاذ محمد فريد 

وجدي رحمه اهلل.
أول ما قرأت من مؤلفاته خالل مرحلة الدراسة 
الثانوية، هو كتابه »اإلسالم في عصر العلم«، 
الذي أقدمُت عل���������ى قراءته على الرغم من دقة 
مباحثه وعمق أف���������كاره ورصانة لغته ومعالجته 
لقضايا فلس���������فية بأسلوب عقالني وكذا ضخامة 
حجم���������ه )أكثر م���������ن 800 صفح���������ة(، وقد أراد 
من تأليف هذا الكت���������اب أن يثبت - للمبهورين 
بالفلس���������فات المادية وبالفتوح���������ات العلمية التي 
عرفها العصر الحديث - أن اإلسالم هو الدين 
الذي يواكب العلم ويس���������اير تطوره وال يتعارض 
معه، وأن العلم الصحيح هو -في كل عصر - 
خير دليل على صحة اإلسالم وسالمة تعاليمه 
من التناقض وتوافقه مع فطرة اإلنسان وحاجاته، 
نما  وأن تأخر المس���������لمين ليس بسبب اإلسالم واإ
ألنهم تركوا تعاليم هذا الدين التي تأمرهم بطلب 
العل���������م والنبوغ فيه، لذلك بحث المؤلف القضايا 
الكبرى في اإلسالم من وجهة علمية ليثبت أن 
اإلس���������الم هو الدين الصحيح الذي ال يصح أن 
يس���������مى غيرُه دينا، فعالج قضية اإلنس���������ان، ثم 
قضية المدنية، ثم حي���������اة النبي محمد -صلى 
اهلل عليه وسلم - ثم ما وراء المادة، إضافة إلى 

بعض المباحث ذات الصلة.  
أعترف أنني حينئذ لم أفهم الكثير مما جاء في 
الكتاب، لكن مطالعتي له بعد ذلك مرة بعد مرة 
وزيادة معارفي ش���������يئا فشيئا أمكنتني من فهم ما 

جاء فيه.
أتيح لي بعد ذلك أن أجد لدى أحد بائعي الكتب 
على قارعة الطريق في مدينة باتنة، كتابا صغيرا 
موجزا للمؤلف، عنوانه »مقدمة التفسير«، وهو 

كتاب ألفه ليكون دليال بين يدي قارئ التفس���������ير 
لُيعرفه بمباحث ضروري���������ة لفهم القرآن، تتعلق 
بتاريخ���������ه وكيفية نزوله وتع���������دد قراءاته وكيفية 
حفظه وترتيبه وبي���������ان معجزته العلمية الكبرى 
قامة األدلة  التي تشهد بأنه كالم اهلل المنزل، واإ
عل���������ى حفظه من التبديل والتحريف، وغير ذلك 

من المباحث الهامة. 
وقد َطَبَع المؤلف في حياته هذه المقدمة مفردة 
عن التفس���������ير وبقيت ُتْطَبُع بع���������د وفاته مفردة 

كذلك.
اطلع���������ت في المرحل���������ة الجامعي���������ة كذلك على 
موس���������وعته الكبي���������رة المتميزة الت���������ي انفرد بها 
عن غي���������ره من العلماء العرب والمس���������لمين في 
العص���������ر الحدي���������ث، والتي تعجز ع���������ن إنجاز 
مثلها المؤسس���������ات العلمية الكبيرة، فضال عن 
أفراد الباحثي���������ن، أال وهي »دائرة معارف القرن 
العش���������رين« في عش���������ر مجلدات كبيرة بلغ عدد 

صفحاتها مجتمعة )8416 صفحة(.
لم تتوقف عالقتي مع العالمة محمد فريد وجدي 
عند ه���������ذه المؤلفات القليل���������ة، فإعجابي بعمق 
أفكاره وبأس���������لوبه المتميز في دراس���������ة المسائل 
وطريقته في الدفاع عن اإلسالم وتعاليمه، كل 
ذلك جعلني أتطلع إلى االطالع على بقية كتبه 
وأبحث عنها ف���������ي المكتبات ومعارض الكتب، 
وقد أتيح لي الوقوف عل���������ى عدد معتبر منها، 
وفي الس���������نوات األخيرة مكنتني شبكة األنترنت 
من تنزيل العديد منها خاصة تلك التي طبعت 

قديما وال تتوفر طبعات جديدة منها.
من هذه المؤلفات المفيدة والنافعة؛ الكتاب الذي 
نش���������ر في حياة المؤلف بعنوان »اإلسالم دين 
عام خالد«، ونشر بعد وفاته بعنوان آخر هو: 
»اإلسالم دين الهداية واإلصالح«، والذي بناه 
على نس���������ق كتاب »اإلسالم في عصر العلم«، 
وعالج فيه مس���������ائل جديدة تتصل بموضوع ذلك 
الكتاب، وقد قصد من تأليفه الكشف عن طبيعة 
اإلصالح الذي جاء به اإلسالم للعالم، ودحض 
الشبهات التي أثارها أعداء اإلسالم في العصر 

الحديث. 

من مؤلفاته المتميزة كذلك؛ كتاب »على أطالل 
المذه���������ب المادي«، الذي أف���������رده لنقد المذهب 
المادي اإللحادي الذي شاع في القرن العشرين 
واستولى على عقول كثير من الناس خاصتهم 
وعامتهم واس���������تعمل الكش���������وف العلمية الحديثة 
والتط���������ور العلم���������ي الهائل ف���������ي ازدراء األديان 
واالس���������تهزاء بها وحمل الناس على اإلعراض 

عنها واالنسالخ من تعاليمها. 
وهناك أيضا كتابه الممتميز »المرأة المس���������لمة: 
دراسة نقدية لدعاة تحرير المرأة وبيان دور المرأة 
في صالح المجتمع وفس���������اده«، والذي ألفه في 
الرد على قاسم أمين في دعوته لتحرير المرأة، 
حيث بين المؤلف أن اإلسالم حرر المرأة ورفع 
من ش���������أنها وبوأها المكانة التي هي جديرة بها، 
وأكد أن الحجاب ضروري للمرأة لكونه الضمانة 

الوحيدة الستقاللها وحريتها.
وهن���������اك كتب أخرى مهم���������ة وجدي���������رة بالقراءة 
واالط���������الع على م���������ا تضمنته م���������ن علم نافع 
وتحقيقات علمية ماتعة، منها: كتاب »المدنية 
واإلس���������الم« الذي نش���������ر أيضا بعنوان »تطبيق 
الديانة اإلسالمية على نواميس المدنية«، وهو 
أول مؤلفاته حيث ألفه في العش���������رين من عمره 
وقصد منه إلى »تفهيم األوروبيين حقيقة الدين 
ثبات أنه ضامن لإلنسان  اإلسالمي وماهيته واإ
نيل السعادتين وكافل له راحة الحياتين«. وكتاب 
»نقد كتاب الشعر الجاهلي« لطه حسين. وكتاب 
»الوجديات« الذي تضمن ثمانية عشرة ُوجدية 
ه���������ي عبارة عن »مق���������االت خيالية الغرض من 
نشرها تصوير ُمُثل عليا للحياة الفاضلة إلمداد 
النفوس بالقوى األدبية الضرورية لها«، وكتاب 
»األدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن 
إلى اللغات األجنبية«، وكتاب »حوار اإليمان 

واإللحاد«.
في األخير، نس���������جل أن هذا العالم الفذ والمفكر 
العم���������الق ال���������ذي مأل الدنيا وش���������غل الناس في 
حياته، وش���������هد ل���������ه بالنبوغ والتمي���������ز أقرانه من 
العلماء والمفكرين مثل شكيب أرسالن وعباس 
محمود العقاد ومحمد حس���������ين هيكل، س���������رعان 

ما ُنس���������ي بعد وفاته وأهمل طالب العلم أعماله 
ومؤلفاته، ولوال أن قيض اهلل له بعض تالميذه 
وعلى رأس���������هم األس���������تاذ الدكت���������ور محمد رجب 
البيوم���������ي -رحمه اهلل - الذي آلى على نفس���������ه 
أن يحيي ذكره وينشر مؤلفاته ومقاالته ويعرف 

بسيرته وأعماله الرائدة، ما عرفنا شيئا عنه.
كتب األس���������تاذ الدكتور محم���������د رجب البيومي 
رحم���������ه اهلل كتابا متميزا نش���������ر س���������نة 2003 
بعنوان »محمد فريد وجدي الكاتب اإلس���������المي 
والمفك���������ر الموس���������وعي«، م���������ن 330 صفحة، 
أحاط فيه بالظروف الت���������ي ولد فيها هذا العالم 
المفكر ونش���������أ وعاش، واألعمال التي قام بها، 
والموضوع���������ات التي ش���������غلت فكره واس���������تأثرت 
باهتمامات���������ه، والعالقات الت���������ي ربطته بأعالم 
عصره، والمناقش���������ات والمعارك التي دارت بينه 
وبين خصومه ومخالفيه، وما تميزت به ردوده 
من أدب جم وس���������مو أخالق���������ي رفيع، حيث إنه 
كان يركز على الموضوع وال يتعرض لشخص 
المخالف ب���������ل كان يلتم���������س لمخالفيه األعذار 
نما  والمبررات، فلم يكن هدفه االنتصار عليهم واإ

إثبات الحقائق العلمية.
وقب���������ل هذا الكت���������اب ألف الدكت���������ور محمد طه 
الحاج���������ري كتابا بعنوان: »محم���������د فريد وجدي 
حياته وآثاره« نش���������ر س���������نة 1970، كما ألف 
األستاذ أنور الجندي كتابا بعنوان: »محمد فريد 
وج���������دي: رائد التوفيق بين العلم والدين« نش���������ر 
سنة 1974، وهذان الكتابان لم تعد طباعتهما 
ولذلك فهما مفقودان وال يتاح الوصول إليهما.

فيم���������ا عدا ه���������ذه الكتب الثالثة ل���������م أقف على 
مؤلفات أو دراسات عن حياة محمد فريد وجدي 
أو أعماله أو آرائه ف���������ي مختلف القضايا التي 
عالجها وبحثها والمواق���������ف التي وقفها، ولذلك 
فهذه مناسبة لدعوة الباحثين وطالب الدراسات 
العليا إل���������ى أن ينتبهوا إلى ه���������ذا الرجل وفكره 
جالء خصائصه  وتراثه فيقبلوا على دراس���������ته واإ

براز ما فيه من فوائد.  واإ

*جامعة باتنة

مؤلفون وُكتاب قرأت هلم واستفدت منهم

األستاذ حممد فريد وجدي رمحه اهلل )1878 - 1954(
أ.د/ مسعود فلوسي*

روا
فك

ليت

القرآن الكريم يرس������م لن������ا صورة واضحة إن 
جًدا عن اإلنسان تتجاوز الصور الخرافية 
واألسطورية للكتب الدينية التي ورثتها البشرية 
محرف������ة، كما تتج������اوز الصورة التي يرس������مها 
القرآن عن اإلنسان ما رسمه له الفكر اإلنساني 
المف������ارق للدين، وهي الصورة الفلس������فية التي 
تختزل اإلنس������ان في بعده العقل������ي، فتراه كائنا 
عاق������ال وال تهتم بعد ذلك ببقي������ة أجزاء الصورة 

وأبعادها إال عرًضا. 
إن القرآن يعلمنا أن اإلنسان كائن متعلم، وكائن 

أخالقي. في اآلن نفسه. فكيف ذلك؟!
دعن���������ا نضرب لذلك مثالين ع���������ن فكرتين ذكرهما 
كل من الدكت���������ور جيفري النغ. فمن���������ذ أيام كنت 
أس���������تمع لمقطع على »اليوتيوب« للدكتور جيفري 
النغ )Jeffrey Lang( البروفيسور األمريكي في 
الرياضيات، الذي يعمل حاليًا في قسم الرياضيات 
في جامعة كنساس، سمعته يتحدث فيه عن آيات 
من القرآن الكريم حددت مصيره اإليماني، ونقلته 
من اإللحاد إلى اإليم���������ان. وفي حديثه عن فهمه 
لآليات كان يركز كثيرا على ثراء المفردة القرآنية، 
وعلى تميز القرآن في أسلوبه إلى درجة اإلعجاز 
واالقن���������اع، وعلى أن معاني الق���������رآن ثرية وجذابة 
بحيث كلما حاولت أن تتساءل عن أمر إال وجدت 
الق���������رآن قد مهد له األرضية وجعلك تفهم س���������ؤالك 

وتبحث عن الجواب الذي يعطيك معالمه.
واآليات التي ذكرها جفري النغ هي اآليات المتعلقة 
بخلق اإلنس���������ان وتكليفه بالخالف���������ة في األرض، 
وتساؤل المالئكة، ووسوسة الشيطان آلدم وزوجه 
وهبوطهم إل���������ى األرض، وتوبة آدم ورحمة اهلل به 
ومغفرته لزلته، وما يتميز به اإلنسان من خاصية 
التعلم، واإلرادة، مما جعله كائنا متعلما وأخالقيا. 
وهذا الذي نري���������د أن ننبه إليه في مقالنا هذا؛ أي 
تالزم العلم والموقف األخالقي لدى اإلنسان، بما 
ما  يحدد مصيره على أحد النجدين، »إما شاكرا واإ

كفورا«.  
وقد ذكر ذلك مفصال في كتابه »الصراع من أجل 
اإليمان«، الذي وصف فيه رحلته من اإللحاد إلى 
االيمان. ومما يذكره في رحلته أنه وقف مصدوما 
متسائال، لما وصل إلى اآليات من 30 إلى 37 
من س���������ورة البقرة وقف حائ���������را مصدوما مما وجده 
في الق���������رآن، بحيث أنه جعله يراج���������ع كل ثقافته 
الدينية المسيحية التي تربى عليها، والتي تصور 
أن حياة اإلنس���������ان على األرض على أنها عقوبة 
بس���������بب ارتكابه »الخطيئة األصلية«. ففي الوقت 
الذي تصور الثقافة الدينية المس���������يحية هبوط آدم 
م���������ن الجنة إلى األرض عقوبة وطردا، فإن القرآن 
ْذ َقاَل  تح���������دث عنه باعتباره خليفة في األرض؛ }وَاِإ
رَبُّ���������َك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِف���������ي اأْلَْرِض َخِليَفًة{، 
وحتى تس���������اؤل المالئكة عن إفس���������اد آدم وسفكه 
للدماء؛ }َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء 
َوَنْحُن ُنَس���������بُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َل���������َك{، فإن القرآن 
يصور لنا األمر أن تس���������اؤل المالئكة مش���������روع، 

ولكن لو عرفوا الس���������بب، فإن تعجبهم وتس���������اؤلهم 
سيزول. فالمالئكة تساءلت كيف تجعل فيها هذا 
الكائن الذي سيفس���������د فيها ويسفك الدماء، وكأنها 
تقول يا رب: لم تجعل فيه���������ا هذا المخلوق الذي 

يفعل الشر وال يفعل الخير. 
لكن كما يق���������ول النغ، فإن القرآن يجيب عن ذلك 
}َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن َوَعلََّم آَدَم اأْلَْس���������َماَء 
ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُه���������ْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة َفَق���������اَل َأنِبُئوِني 
ؤاَُلِء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَن َقاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل  ِبَأْس���������َماِء هَٰ
ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم َقاَل َيا 
ا َأنَبَأُهم ِبَأْسَماِئِهْم َقاَل َأَلْم  آَدُم َأنِبْئُهم ِبَأْسَماِئِهْم َفَلمَّ
َماوَاِت وَاأْلَْرِض وََأْعَلُم  َأُقل لَُّكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السَّ

َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن{.
ف���������اهلل تعالى أخب���������ر المالئكة أنه يعل���������م عن هذا 
اإلنسان ما لم يعلموه هم. ولهذا فإن القرآن يتحدث 
عن »تعليم آدم األسماء«، بما يشير إلى قدرة آدم 
على التعلم، ومعرفة األسماء، وتشكيل اللغة. فهذه 
القدرات التي زود اهلل بها اإلنس���������ان ستزيل تساؤل 
المالئكة وتعجبهم، وسيدركون أن هذه القدرة التي 
زود بها اإلنسان تستحق التكريم، ولهذا لما أمرهم 

اهلل بالسجود، أي المالئكة، سجدوا بدون تردد.
وس���������يزداد األمر وضوحا كما يق���������ول النغ حينما 
يرفض الش���������يطان الس���������جود، تكبرا، بل ويوسوس 
لإلنس���������ان حتى يغريه بأن يخال���������ف أمر اهلل آلدم 
باالمتناع من األكل من الش���������جرة التي منع منها؛ 
ْذ ُقْلَنا ِلْلَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس  }وَاِإ
َأَب���������ٰى وَاْس���������َتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفرِي���������َن َوُقْلَنا َيا آَدُم 
اْس���������ُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوُكاَل ِمْنَها رََغًدا َحْيُث 

اِلِميَن{.  َجرََة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّ ِذِه الشَّ ِشْئُتَما واََل َتْقرََبا هَٰ
واإلنسان بتعلمه سيدرك الحق والباطل، والصواب 
والخطأ، ولكن أيضا يملك اإلرادة على فعل الخير 
أو الشر، كما يملك اإلرادة على االمتناع عن فعل 

الخير أو الشر. 
ولهذا فإن هذا اإلنس���������ان المزود بقدرة التعلم، زّل، 
واتبع وسوس���������ة الشيطان، فاتخذ موقفا خطأ، وهذا 
يجعله يتحمل المس���������ؤولية عن فعله، وهي الهبوط 
إلى األرض، ولكن أيضا بإمكانه أن يس���������تدرك، 
ويتخ���������ذ الموقف الصواب، ويت���������وب إلى اهلل، وال 
ْيَطاُن َعْنَها  يتبع وسوسة الش���������يطان؛ }َفَأزَلَُّهَما الشَّ
���������ا َكاَنا ِفيِه َوُقْلَن���������ا اْهِبُطوا َبْعُضُكْم  َفَأْخَرَجُهَما ِممَّ
ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْس���������َتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلٰى 
ِحيٍن َفَتَلقَّٰى آَدُم ِمن رَّبِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو 

التَّوَّاُب الرَِّحيُم{.
بعبارة أخرى، وكم���������ا يقول النغ، فإن تلك اآليات 
الت���������ي أوردناها، تبين لنا أن اإلنس���������ان كائن تقوم 
حيات���������ه على العلم، وعلى األخ���������الق؛ أي القابلية 
للتعلم والقابلية لتحمل المس���������ؤولية بإرادته الحرة، 
وهو في ذلك إما يحقق الخير فال يس���������فك الدماء 
وال يفس���������د في األرض كما تساءلت المالئكة، بل 
ما يستجيب إلغراءات الشيطان  ينجز الخالفة، واإ
فيص���������دق عليه إبلي���������س ظنه، ويقع في الفس���������اد 
واإلفساد. وكال االتجاهين مبنيان على اإلنسان، 
ألنه الذي له قابلية التعلم واتخاذ موقف أخالقي.

فاإلنسان كائن متعلم وكائن أخالقي.
*مركز ابن خلدون للعلوم االجتماعية 
واإلنسانية/ جامعة قطر

اإلنسان كائن متعلم وأخـــــــالقي
د. بدران بن احلسن *
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ظهرت المصارف اإلس���������امية في س���������بعينيات 
القرن العش���������رين، وهي فترة غلب���������ة الفكر الغربي 
)االشتراكي الش���������يوعي والرأسمالي الفردي( على 
الساحة الرسمية، وألن المسلم دائما يتخوف من 
تس���������لل األفكار الغربية إلى الثقافة اإلس���������امية، 
واختاطها به، ومن ثم إفس���������اد الحياة اإلسامية 
النقية، فقد حاول المنظرون للمصارف اإلسامية 
أن يربطوه���������ا بما كان في العصور اإلس���������امية 
األول���������ى من صي���������غ توظي���������ف الم���������ال، فاعُتبر 
المصرف اإلس���������امي مضارب���������ا مضاربة مطلقة 
)غير مقي���������دة(، وباقي الممولين أصحاب المال. 
وشقت المصارف اإلسامية طريقها وسط أنظمة 
غير إس���������امية، تتصيد العث���������رات لتنقض على 
المصارف اإلس���������امية، لك���������ن أغلب المصارف 
اإلس���������امية قد نجت من الشراك المنصوبة لها، 
بفضل اهلل أوال، ثم بفضل التفاف الشعب المسلم 

حولها.
واآلن، وبع���������د وصول الفكر الغرب���������ي إلى حافة 
اإلف���������اس، بدأ الغ���������رب في طل���������ب النجدة من 
المصارف اإلس���������امية إلنق���������اذ اقتصاده، يجب 
على الفكر اإلس���������امي أن يقف، ويراجع مسيرة 
المصارف اإلسامية بالنقد، ليصحح االعوجاج، 
ويق���������دم ألمت���������ه أوال، وللغرب ثاني���������ا، نموذجا في 

مستوى الفترة الزمنية التي تعيشها البشرية.
أوال: خلفية الموضوع

كتب قبلي في موضوع الوساطة المالية للمصارف 
اإلسامية عالمان: أحدهما الدكتور محمد علي 
القري؛ حين كتب في مجلة االقتصاد اإلسامي1 
مقاال بعن���������وان »البنك اإلس���������امي أتاجر هو أم 
وسيط مالي« رأى فيه »أن غرض الوساطة هو 
فصل المخاطر؛ بإدخال المؤسسة المصرفية بين 
أرباب األموال ومس���������تخدمي هذه األموال«، »أما 
فكرة العمل المصرفي اإلسامي فهي قائمة على 
أساس مختلف تماما«، وأن الذين أفتوا للمصرف 
اإلس���������امي بالعمل كتاجر إنما أفتوا بذلك »ظنا 
منهم أن ذلك )الوس���������اطة المالي���������ة( ال يعدوا أن 
يكون نمطا عصري���������ا لالتفاف على تحريم الربا 
بأدن���������ى الحيل، وأن الغرض من مثل تلك المقولة 
ه���������و التهرب م���������ن المتطلبات األساس���������ية للبيع 
الحقيقي«. ووضع ش���������رطا يجب أن يتحقق في 
عمل المصرف وهو »ارتب���������اط التمويل باإلنتاج 
والتب���������ادل«، فمن طبق هذا الش���������رط جاز عمله؛ 
وس���������يطا ماليا أم تاجرا، ومن يقرأ مقالة الدكتور 
يلم���������س تقليله من فوائد الوس���������اطة المالية، ومن 

مضار التجارة من طرف المصرف اإلسامي.
أما المقالة الثانية فهي للدكتور: س���������امي إبراهيم 
الس���������ويلم، وهي بعنوان »الوس���������اطة المالية في 
االقتص���������اد اإلس���������امي« المنش���������ورة ف���������ي نفس 
المجلة2. حي���������ث رأى بأن ما تقوم به المصارف 
اإلسامية على أس���������اس »الوساطة القائمة على 
المرابح���������ة« خطأ، وأن ما يج���������ب أن تقوم عليه 
المصارف اإلسامية هو »الوساطة القائمة على 
عقود الوكالة والمضاربة والمش���������اركة«. ولم يبين 
المقال كيف تقوم الوساطة على أساس المضاربة 

والمشاركة.
أم���������ا هذا المق���������ال فهو يعرض تعريف الوس���������يط 
المالي والوسيط التجاري )التاجر( والفرق بينهما، 
ثم مضار ممارسة التجارة من طرف المصارف، 
والفوائد التي يجنيها الوسيط، والموسط، والموسط 

له، واالقتصاد، من وراء الوساطة المالية.
ثانيا: المصرف اإلسالمي.

يع���������رف المص���������رف اإلس���������امي عن���������د أغل���������ب 
االقتصاديين، على أنه مؤسسة مالية وسيطة ال 
تتعام���������ل بالفائدة أخذا وعطاء. فهل هذا التعريف 
صحيح ف���������ي كل أجزائه؟ ال���������ذي يهمنا في هذه 
المقام ه���������و وظيفة الوس���������اطة المالية؛ فهل هو 
ن لم يكن وسيطا ماليا، فمن  وسيط مالي فعا؟ واإ
هو إذن؟ لإلجابة على هذين التساؤلين البد من 
اإلجاب���������ة عن  مجموعة من األس���������ئلة، مثل: من 

هو الوسيط؟ وما هي أنواع الوساطة؟ وأين يلتقي 
المصرف اإلسامي مع الوساطة وأين يفترق؟

ثالثا: الوساطة
تعرف الوساطة على أنها عمل يتضمن التقريب 
بين جهتين متباعدتين؛ والوس���������اطة بهذا المعنى 
تتضم���������ن عم���������ا يقرب بي���������ن جهتين ق���������د تكونا 
ْن ِخْفُتْم  متعاديتي���������ن، كما ف���������ي قوله تعال���������ي: }وَاِإ
ْن َأْهِلِه َوَحَكًما مِّْن  ِش���������َقاَق َبْيِنِهَما َفاْبَعُثوا َحَكًما مِّ
َأْهِلَها ِإن ُيرِيَدا ِإْصَاًحا ُيَوفِِّق اللَُّه َبْيَنُهَما{)س���������ورة 
نما  النساء. اآلية رقم 35(، وقد ال تكونا كذلك، واإ
ال تعرفان بعضهم���������ا البعض رغم ما بينهما من 
مصلحة. والعمل الذي يتم للتقريب بين الجهتين، 
قد يك���������ون مجانا، وقد يك���������ون بمقابل، وفي كل 

الحاالت يعتبر وساطة.
أ / أنواع الوساطة.

يمكن القول أن الوس���������اطة أنواع؛ حس���������ب ميدان 
الوساطة:

��� فنكون بصدد وس���������اطة سياسية؛ إذا كان العمل 
يتضم���������ن التقريب بين جهتين متخاصمتين؛ كأن 
تق���������ع حرب أو خصومة بي���������ن دولتين أو قبيلتين 
أو حتى ش���������خصين، فيتطلب األمر تدخل طرف 

ثالث إلصاح ذات البين.
������������ ونكون بص���������دد وس���������اطة تجاري���������ة؛ إذا كان 
العم���������ل يتضمن تقريب المنت���������ج أو تاجر الجملة 
من المس���������تهلك؛ كما قال صلى اهلل عليه وس���������لم 

)الجالب3 مرزوق والمحتكر ملعون4(.
��� ونكون بصدد وس���������اطة مالي���������ة؛ إذا كان العمل 
يتضمن التقريب بين ذوي الفائض المالي وذوي 

العجز المالي.
ب / وظائف الوساطة المالية: 

تقوم مؤسسات الوس���������اطة المالية بمجموعة من 
الوظائف؛ هدفها خدمة طرفي الوساطة اآلخرين، 
وهما الموسط والموسط له، وأهم هذه الوطائف:

1. توفير المعلوم���������ات المالية، وبأقل التكاليف؛ 
والمعلوم���������ات المالية هي تل���������ك المعلومات التي 
ترد ف���������ي التقارير المالية، الص���������ادرة عن جهات 
موثوق بها، وتتعرض لس���������وق المال؛ س���������واء في 
جانب الم���������وارد المالية المتوف���������رة، أو في جانب 
االس���������تخدامات المتاحة لهذه األموال. ومن شأن 
توفر المعلومات عن س���������وق المال أن يس���������اعد 
طرفي الوس���������اطة )الموس���������ط والموسط له( على 
اتخاذ القرار المناس���������ب في أقصر وقت ممكن، 
وعلى العكس من ذلك، فإن عدم توفر المعلومات 
المالية من شأنه أن يؤخر اتخاذ القرار؛ سواء من 
جان���������ب أصحاب الفائض )الموس���������ط عنده(  أو 
من جانب أصحاب العجز )الموس���������ط له(. كما 
أن قيام مؤسس���������ات الوس���������اطة بعملها من شأنه 
أن يتي���������ح المعلومة بأق���������ل التكاليف؛ ألن مكتب 
الوس���������اطة يجمع المعلومات عن عدد كبير من 
األفراد  أصح���������اب الفائض، وعن عدد كبير من 
التوظيف���������ات، ويفيد بها عددا كبي���������را من األفراد 
والمؤسس���������ات )أصح���������اب الفائ���������ض المالي أو 
أصحاب العجز المالي( الذين يستفيدون من هذه 

المعلومات.
2. توفير الس���������يولة بصورة دائم���������ة. يعني توفير 
الس���������يولة وضع وس���������ائل الدفع تح���������ت تصرف 
أط���������راف الوس���������اطة المالي���������ة؛ فالمودعون، وهم 
أصحاب الفائض، فرغم أنهم أودعوا أموالهم لدى 
الجهات الوس���������يطة، فلديهم وعد بإمكان سحبهم 
لتلك األموال، وهذا م���������ا يبعث على االطمئنان. 
وأصح���������اب المش���������اريع، وهم أصح���������اب العجز 
المالي، فرغم أنهم ال يملكون أمواال كافية لتجسيد 
مشاريعهم فبإمكانهم الحصول على تلك األموال 
من الوس���������طاء في الوقت الذي يريدون، وبالتالي 
يكرس���������ون جهدهم إلجراء الدراس���������ات التي تبين 
جدوى المش���������روع من عدمه، بدال من التفكير في 
طريقة الحصول على السيولة. فيسود االستقرار 

المالي المهم للنمو االقتصادي.
3. تقلي���������ل المخاطر. المقص���������ود بالمخاطر هنا 
هي المخاطر التي يتحمله���������ا أصحاب الفائض 
من جراء تمويلهم ألش���������خاص ال يعرفونهم معرفة 
جي���������دة، إذا كان التمويل مباش���������را، أما إذا دخل 

وسيط  بينهما، فهذا الوسيط تكون لديه معلومات  
كافية ع���������ن مدى جدية طال���������ب التمويل، ومدى 
ربحية مجال االستثمار � فا يقترح لذوي الفائض 
إال المس���������تثمرين الجادين وال يتق���������رح إال تمويل 

المشاريع المربحة.
ج / الف������رق بين الوس������يط التجاري والوس������يط  

المالي.
يعرف الوس���������يط التجاري بأنه الشخص الطبيعي 
أو المعنوي الذي يش���������كل حلقة وصل بين الجهة 
العارض���������ة للبضائع والجهة الطالب���������ة لها؛ فيقوم 
بجلب البضاعة من عارضها إلى طالبها، مقابل 
ربح يضعه لنفسه؛ والعارض قد يكون المنتج أو 
تاجر الجملة، والطال���������ب قد يكون تاجر التجزئة 
أو المس���������تهلك النهائي, ويسمى الوسيط التجاري 
بالتاج���������ر. ويحصل من خ���������ال عمله على ربح 
أو يتحمل الخسارة، إذا وقعت. وهذا الربح الذي 
يحصل عليه يكون مقابل ملكيته لمال التجارة أو 
للجهد المبذول في السعي إلحضار البضاعة أو 
لكليهما. ويقدم الوس���������يط التجاري خدمات جليلة، 

ليس مجال عرضها هذا البحث.
أما الوسيط المالي فيعرف بأنه الشخص الطبيعي 
أو المعنوي الذي يش���������كل حلقة وصل بين الجهة 
العارض���������ة لألموال والجه���������ة الطالبة لها؛ أي أن 
الوساطة المالية تتطلب وجود ثاث جهات؛ جهة 
تحوز على األموال، وال تعرف هي كيف توظفها، 

وال م���������ن يقدر على توظيفها. وجه���������ة تفتقر إلى 
المال مع معرفتها لطريقة توظيفه، واس���������تعدادها 
لذل���������ك. والجه���������ة الثالثة تمتل���������ك المعلومات عن 
الجهتين؛ أصحاب األموال؛ من جهة أعدادهم، 
وحجم األموال التي بحوزتهم، وأصحاب األفكار 
الخاقة؛ من جهة أعدادهم، وحجم احتياجاتهم؛ 
فتق���������وم هذه الجهة الثالثة بعرض معلوماتها على 
الطرف األول والطرف الثاني ويحصل التوافق، 
فيس���������تفيد أصحاب األموال، ويستفيد مستخدمو 
األموال، ويستفيد الوس���������طاء، ويستفيد االقتصاد 

الوطني.
فأصحاب األموال يستفيدون مما يلي:

1. قص���������ر الوقت الازم للبح���������ث عن أصحاب 
العجز المالي، حيث يمكنهم  اس���������تغال  الوقت، 
الذي كان عليه���������م أن يبحثوا فيه عمن يريد هذه 

األموال، في مسائل أخرى تعود عليهم بالنفع.
2. َتَوٌفر الس���������يولة في أي وق���������ت يريدون؛ وذلك 
بس���������بب القواني���������ن الت���������ي تفرض على الوس���������يط 
االحتفاظ بالسيولة في كل وقت لتلبية احتياجات 

ذوي الفائض وذوي العجز.
3. توفر الثقة في الجهة الطالبة لألموال بس���������بب 

الرأي اإليجابي المسبق للوسيط .
وأما أصحاب األفكار الخاقة فيس���������تفيدون مما 

يلي:
1. الحص���������ول على كل الم���������ال المطلوب؛ ألن 
الوسيط يتعامل مع عدد كبير من ذوي الفائض، 

ويتمك���������ن من جمع مبلغ كبي���������ر، يمكنه من تلبية 
احتياجات  طالبي التمويل.

2. قص���������ر الوقت الازم لجمع المبلغ المطلوب؛ 
بسبب الحصول عليه من جهة واحدة وليس من 

عدة جهات.
3. تنفيذ المش���������اريع في فت���������رة قصيرة، والبدء في 

اإلنتاج والتسويق، فيأتيهم العائد مبكرا.
وأما الوسطاء فيس���������تفيدون من العائد الذي يعود 
عليهم، سواء كانوا يعملون حسب عقد الجعالة أم 

حسب عقد اإلجارة )الوكالة(.
أما االقتصاد الوطني فيستفيد مما يلي:

1. توف���������ر األم���������وال الازم���������ة لتموي���������ل مختلف 
النش���������اطات، وم���������ا ينت���������ج عن ذلك من توس���������ع 
االقتصاد، س���������واء من حيث كمية ما ينتج أو من 

حيث أنواع ما ينتج.
2. تجس���������يد المشاريع في فترات قصيرة؛ وهو ما 

يؤدي إلى زيادة نمو االقتصاد الوطني.
3. كفاءة أداء المتعاملين االقتصاديين؛ بس���������بب 
تخص���������ص كل متعامل في مهم���������ة محددة، وما 

يؤدي إليه ذلك من التقليل من الهدر المالي.
4. قلة اللجوء إل���������ى اإلصدار النقدي من طرف 
السلطة النقدية، وما يؤدي إليه من انخفاض معدل 

التضخم، أو اختفاء التضخم من االقتصاد.
إذا كان���������ت هذه هي فوائد الوس���������اطة المالية، فما 

الفرق بين الوسيط المالي والوسيط التجاري؟

يمك���������ن التمييز بين الوس���������يط المالي والوس���������يط 
التجاري )التاجر( فيما يلي:

1. الوسيط المالي يتعامل في المعلومات، بينما 
الوسيط التجاري يتعامل في السلع.

2. الوس���������يط المال���������ي؛ حينما يقب���������ض مال ذوي 
الفائض، يتصرف نيابة عنهم في إيصال المبلغ 
إلى ذوي العجز، بينما الوس���������يط التجاري؛ حينما 

يقبض السلعة من المنتج، يتصرف كمالك لها.
3. الوسيط المالي عمله في النقود، بينما الوسيط 

التجاري عمله في البضائع.

الهوامش
محمد على القري. البنك اإلسامي: أتاجر هو أم 
وسيط مالي؟. مجلة االقتصاد اإلسامي. المجلد 

العاشر. العدد1 سنة 19981 
س���������امي إبراهيم السويلم. الوس���������اطة المالية في 
االقتصاد اإلسامي. مجلة االقتصاد اإلسامي. 

المجلد العاشر. العدد1 سنة 19982 
3  من يخرج ما لديه من س���������لع ويبيعها بس���������عر 

يومها.
4  ابن ماجة. س���������نن ابن ماج���������ة. الحديث رقم 
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* أستاذ االقتصاد النقدي والمصرفي في 
جامعة العربي بن مهيدي/ أم البواقي

 tlhilah@yahoo.fr : البريد اإللكتروني

الـمصرف اإلســالمي... تاجـر  هــو  أم وسيــــط مالــي ؟!
هذه احللقة تناولت أدبيات املوضوع؛ أي اجلزء النظري ملوضوع وساطة املصرف اإلسالمي. واحللقة الثانية ستتعرض، بإذن اهلل، للجزء العملي؛ أي اجلزء الذي سيتضح من خالله ما إذا كان املصرف 

اإلسالمي وسيطا ماليا أم غري ذلك، وما هي خسارة املصرف اإلسالمي، واجملتمع اإلسالمي، واالقتصاد اإلسالمي، من وراء ختلي املصرف اإلسالمي عن الوساطة املالية لصاحل الوساطة التجارية.

إعداد : أ. د.  الطيب حليلح  *
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إن أهمي���������ة العم���������ل المؤسس���������ي تكمن في 
مجموعة من الس���������مات والخصائص، التي 
تجعل���������ه مميزًا، منها تحقي���������ق مبدأ التعاون 
والجماعية، الذي هو من أس���������مى مقاصد 
الشريعة اإلسالمية المطهرة، تحقيق التكامل 
في العمل، والقرب من الموضوعية أكثر من 
الذاتية، بوضع معايير محددة، وموضوعية 
للق���������رارات، دف���������ع العم���������ل نحو الوس���������طية 
والتوازن، توظيف كافة الجهود البش���������رية، 
القدرات والمواهب،  واالستفادة من ش���������تى 
ضم���������ان اس���������تمرارية العمل، عم���������وم نفعه 
ألفراد المجتمع لعدم ارتباطه باألش���������خاص 
بل بالمؤسس���������ات، مواجهة تحديات الواقع 
بما يناس���������بها وكيفية االستفادة من منجزات 
العص���������ر دون التنازل ع���������ن المبادئ وهذا 
الغ���������رض ال يقوم به مجرد أفراد ال ينظمهم 
عمل مؤسسي، ينقل من محدودية الموارد 
المالية إلى تنوعها واتساعها، فتتعدد قنوات 
اإليرادات يس���������اهم في استمرارية الجمعية، 
االس���������تفادة من الجهود الس���������ابقة والخبرات 
المتراكمة بعد دراس���������تها وتقويمها، يضمن 
العم���������ل المؤسس���������ي عدم تف���������رد القائد، أو 
القي���������ادة في الق���������رارات المصيرية، المتعلقة 
المؤسس���������ي،  العمل  يضمن  بالمؤسس���������ة، 
بأن جمي���������ع العاملين ملتزم���������ون بمنظومة 
من القيم والمب���������ادئ يتمحور حولها أداؤهم 
وس���������لوكهم وعالقاتهم الوظيفية واإلنسانية، 
التج���������ارب الكثي���������رة تؤك���������د أن العمل الذي 
يبنى بناًء مؤسس���������يًا، ينتج أضعاف العمل 
الذي يبنى بناًء فرديًا، العمل المؤسس���������ي، 
يوضح األهداف، وينظم العمل؛ ألنه يجبر 
على إيج���������اد التخصصات، وبالتالي يجبر 
العاملين على الوضوح وتحمل المسؤولية.

وجمع���������ة كافل لرعاية األرامل واأليتام  هي 
جمعية خيرية تطوعي���������ة محلية تهدف الى 
رعاية أس���������ر االرامل واأليت���������ام من جميع 
النواح���������ي االجتماعي���������ة والثقافية والصحية 
اعتمدت بتاري���������خ 6 أوت 2013 وفتحت 
أبوابها في 12 جانفي 2014 الموافق ل� 13 
ربيع األول 1435 وصل عدد المس���������جلين 

892 ارملة مع حوالي 2300 يتيم.
أهـــدافها 

- التكفل بأسر األرامل من خالل إعانات 
مادية ودورية. 

- بن���������اء وترميم مس���������اكن األرامل المهددة 
باالنهيار. 

- تقديم اإلعانات لتمدرس األيتام. 
- تقدي���������م الرعاية الطبية والصحية ألس���������ر 

األرامل. 
- تذك���������ر عائ���������الت األرامل ف���������ي مختلف 
المناس���������بات وخاصة في ش���������هر. رمضان 

وعيد األضحى والدخول المدرسي.
- إنش���������اء اس���������تثمار دائم يعود ريعه على 
األيتام واألرام���������ل خاصة وعلى المحتاجين 

بصفة عامة.

احلصيلة اإلمجالية للجمعية منذ تأسيسها 
- المس���������اعدات المالية خالل ستة سنوات 

وزعت على 10644 استفادة.
- استفادة 38 أرملة من بناء وترميم منزلها 

مع تجهيزه بكامل األجهزة الضرورية.
- مساعدات دورية وموسمية وزعت على 

5620 استفادة.
- مس���������اعدات في المجال الدراسي استفاد 

منها 3637 يتيم.
- مساعدات وهبات خاصة بشهر رمضان 
الفضيل حيث بلغ عدد األس���������ر المستفيدة 

في هذه السنوات 9570 أسرة.
- توزيع 2236 جهاز منزلي متنوع.

- مس���������اعدات في المجال الطبي استفادة 
منها 5866 حالة مرضية.

- توزيع 184 أضحية عشية عيد األضحى 
المبارك خالل ستة سنوات.

تفاصيل اإلعانات واملساعدات خالل كل سنة 
حصيلة نشاط اجلمعية يف سنة 2014:

- مس���������اعدات مالية شهرية ألسر األرامل 
واأليتام تتراوح بين 5000 دج و10000 

دج، استفاد منها 67 أسرة.
- ترميم أربعة من���������ازل وتجهيزها بمختلف 
األجهزة الكهرومنزلية واألفرشة الضرورية.

- مس���������اعدات دورية وموسمية "المناسبات 
الدينية واألعياد الس���������نوية" تتمثل في توزيع 
مبالغ مالية تترواح قيمتها بين 1000 دج 

و3000 دج استفادت منها 227 أسرة.
- توزي���������ع 110 حصة من اللحوم في عيد  

األضحى والمولد النبوي الشريف.
- مس���������اعدات في المجال الدراسي تمثلت 
في أدوات مدرس���������ية ل����������187 تلميذ، ودفع 
تكالي���������ف دروس الدع���������م ل 80 تلميذ، مع 
تكريم 50 ناجحا في نهاية الموس���������م، ودفع 
تكاليف الدراسة عن طريق المراسلة ل 14 

تلميذ.
- مساعدات خاصة بشهر رمضان الفضيل 
تتراوح بي���������ن 10000 دج و20000 دج، 
اس���������تفاد منها 67 أس���������رة خالل هذه السنة 

2014
- قفة رمضان بقيم���������ة مالية تراوحت بين 
5000 دج و7000 دج اس���������تفادت منها 
227 عائلة، م���������ع توزيع 300 حصة من 

اللحوم خالل الشهر الفضيل.
- توزي���������ع تجهيزات منزلي���������ة متنوعة على 
أسر األيتام واالرامل، تمثلت في 80 مدفئة 
وثالث ثالج���������ات و400 بطاني���������ة وأربعة 

مروحيات هوائية.
- تجهيز 15 عروس وتوفير 40 فس���������تان 

يوم الزفاف. 
- دفع مهر يتيم واحد. 

- توزيع 11 أضحية عشية عيد األضحى 
المبارك. 

- كسوة العيد وهدية بالمناسبة 50 يتيم. 
- دفع تكاليف ع���������داد الغاز والتوصيالت 

لخمس منازل. 
- مساعدات في المجال الطبي تمثلت في 

توفير العالج ل� 90 مريض وش���������راء دواء 
90 وصفة والتكفل ب 7 عمليات جراحية 
و اس���������تفادة 12 مريض من األشعة الطبية 
والقي���������ام 40 تحاليل طبية، واس���������تفادة 50 

حالة من النظارات الطبية.
حصيلة اجلمعية خالل سنة 2015

- مس���������اعدات مالية شهرية ألسر األرامل 
واأليتام تتراوح بين 5000 دج و10000 
دج، اس���������تفاد منها 115 أسرة، ومساعدات 
مالية ش���������هرية لأليتام الصغار تتراوح بين 

2000 دج و5000 دج لفائدة 20 يتيم.
- ترميم أربعة من���������ازل وتجهيزها بمختلف 
األجهزة الكهرومنزلية واألفرشة الضرورية.

- مس���������اعدات دورية وموسمية "المناسبات 
الدينية واألعياد الس���������نوية" تتمثل في توزيع 
مبال���������غ مالية تترواح قيمتها بين 1000دج 

و3000 دج استفادت منها 230 أسرة.
- توزي���������ع 560 حصة من اللحوم في عيد  

األضحى والمولد النبوي الشريف.
- مس���������اعدات في المجال الدراسي تمثلت 
في أدوات مدرس���������ية ل����������110 تلميذ، ودفع 
تكالي���������ف دروس الدعم ل 120 تلميذ، مع 
تكريم 60 ناجحا في نهاية الموس���������م، ودفع 
تكاليف الدراسة عن طريق المراسلة ل 25 
تلميذ ودفع تكاليف الدراسة في الجامعة ل 

14 طالبا جامعيا.
- مساعدات خاصة بشهر رمضان الفضيل 
تتراوح بي���������ن 10000 دج و20000 دج، 
اس���������تفاد منها 340 أسرة خالل هذه السنة 

2015
- قفة رمضان بقيم���������ة مالية تراوحت بين 
5000 دج و7000 دج اس���������تفادت منها 
215 عائلة، م���������ع توزيع 560 حصة من 

اللحوم خالل الشهر الفضيل.
- توزي���������ع تجهيزات منزلي���������ة متنوعة على 
أس���������ر األيتام واالرام���������ل، تمثلت في 110 
مدفئة وثالث ثالجات و200 بطانية وستة 

مروحيات هوائية.
- تجهي���������ز 4 عرائس وتوفير 50 فس���������تان 

يوم الزفاف. 
- دفع مهر يتيم واحد. 

- توزيع ثمان أضاحي عشية عيد األضحى 
المبارك. 

- كسوة العيد وهدية بالمناسبة 50 يتيم. 
- دفع تكاليف ع���������داد الغاز والتوصيالت 

لخمس منازل. 
- مس���������اعدات في المج���������ال الطبي تمثلت 
ف���������ي توفير العالج ل�300 مريض وش���������راء 
دواء 130 وصف���������ة والتكف���������ل ب�10 عملية 
جراحية واس���������تفادة 25 مريض من األشعة 
الطبية والقيام 55 تحاليل طبية، واستفادة 
50 حالة من النظارات الطبية، ونقل 40 
مريضا للعالج في مختلف المستش���������فيات 

عبر الوطن.
mmm

حصيلة مجعية كافل لرعاية األيتام واألرامل 
ببوسعـــادة منذ تأسيسها إىل يوم وفــاة مؤسسهــــا 

الشيــــخ أمحــــد القامســـــي -رمحه اهلل-

إعــــداد: ياســــني مـــربوكي

جاءت مجعية كافل لرعاية األيتام واألرامل لتحقيق كرامة األرملة واليتيم، والتكفل التام بهم يف خمتلف مناحي احلياة، وفق 
عمل مؤسسي منظم الذي يهدف إىل حتسني األداء وفعالية العمل لبلوغ أهداف حمددة، ويقوم بتوزيع العمل على جلان كبرية، وفرق 

عمل، وإدارات متخصصة، علمية واجتماعية وأسرية... حبيث تكون هلا املرجعية وحرية اختاذ القرارات، يف دائرة اختصاصها.
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حصيلة اجلمعية خالل سنة 2016

- مس���������اعدات مالية ش���������هرية ألسر األرامل 
واأليتام تتراوح بي���������ن 5000 دج و10000 
دج، اس���������تفاد منها 130 أسرة، ومساعدات 
مالية ش���������هرية لأليتام الصغ���������ار تتراوح بين 

2000 دج و5000 دج لفائدة 37 يتيم.
- ترميم س���������بعة من���������ازل وتجهيزها بمختلف 

األجهزة الكهرومنزلية واألفرشة الضرورية.
- مس���������اعدات دورية وموس���������مية "المناسبات 
الديني���������ة واألعياد الس���������نوية" تتمثل في توزيع 
مبالغ مالية تت���������رواح قيمتها بين 1000 دج 

و3000 دج استفادت منها 330 أسرة.
- توزي���������ع 400 حصة م���������ن اللحوم في عيد  

األضحى والمولد النبوي الشريف.
- مساعدات في المجال الدراسي تمثلت في 
أدوات مدرس���������ية ل�350 تلميذ، ودفع تكاليف 
دروس الدع���������م ل 120 تلمي���������ذ، م���������ع تكريم 
63 ناجحا في نهاية الموس���������م، ودفع تكاليف 
الدراس���������ة عن طريق المراس���������لة ل 26 تلميذ 
ودفع تكاليف الدراس���������ة ف���������ي الجامعة ل 20 

طالبا جامعيا.
- مساعدات خاصة بشهر رمضان الفضيل 
تت���������راوح بي���������ن 10000 دج و20000 دج، 
اس���������تفاد منها 120 أس���������رة خالل هذه السنة 

2016
- قفة رمض���������ان بقيمة مالي���������ة تراوحت بين 
5000 دج و7000 دج اس���������تفادت منه���������ا 
1050 عائلة، مع توزيع 1050 حصة من 

اللحوم خالل الشهر الفضيل.
- توزي���������ع تجهي���������زات منزلي���������ة متنوعة على 
أس���������ر األيتام واالرامل، تمثلت في 30 مدفئة 
و38 ثالجة و120 بطانية وستة مروحيات 

هوائية.
- تجهيز 10 عرائس وتوفير 100 فس���������تان 

يوم الزفاف.
- دفع مهر خمس أيتام.

- توزيع 17 أضحية عش���������ية عيد االضحى 
المبارك.

- كس���������وة العيد وهدية بالمناس���������بة ل 221 
يتيم. 

- دف���������ع تكاليف عداد الغ���������از والتوصيالت 
لعشرة منازل. 

- مس���������اعدات ف���������ي المجال الطب���������ي تمثلت 
في توفي���������ر العالج ل�300 مريض وش���������راء 
دواء 150 وصف���������ة والتكف���������ل ب 12 عملية 
جراحية واس���������تفادة 40 مريض من األش���������عة 
الطبية والقيام 55 تحاليل طبية، واس���������تفادة 
60 حال���������ة من النظارات الطبية، ونقل 100 
مريض للعالج في مختلف المستشفيات عبر 

الوطن.

حصيلة اجلمعية خالل سنة 2017
- مس���������اعدات مالية ش���������هرية ألسر األرامل 
واأليتام تتراوح بي���������ن 5000 دج و10000 
دج، اس���������تفاد منها 150 أسرة، ومساعدات 
مالية ش���������هرية لأليتام الصغ���������ار تتراوح بين 

2000 دج و5000 دج لفائدة 45 يتيم.
- ترمي���������م أربعة من���������ازل وتجهيزها بمختلف 

األجهزة الكهرومنزلية واألفرشة الضرورية.
- مس���������اعدات دورية وموس���������مية "المناسبات 
الديني���������ة واألعياد الس���������نوية" تتمثل في توزيع 
مبالغ مالية تت���������رواح قيمتها بين 1000 دج 

و3000 دج استفادت منها 560 أسرة.
- توزي���������ع 320 حصة م���������ن اللحوم في عيد  

األضحى والمولد النبوي الشريف.
- مساعدات في المجال الدراسي تمثلت في 
أدوات مدرس���������ية ل�400 تلميذ، ودفع تكاليف 
دروس الدع���������م ل 120 تلمي���������ذ، م���������ع تكريم 
75 ناجحا في نهاية الموس���������م، ودفع تكاليف 
الدراس���������ة عن طريق المراس���������لة ل 50 تلميذ 
ودفع تكاليف الدراس���������ة ف���������ي الجامعة ل�140 
طالبا جامعيا وتكاليف التسجيل في التكوين 

المهني لخمسة أيتام.
- مس���������اعدات خاص���������ة بش���������هر رمض���������ان 
الفضيل تتراوح بين 10000 دج و20000 
دج، اس���������تفاد منها 1200 أس���������رة خالل هذه 

السنة2017. 
- قفة رمض���������ان بقيمة مالي���������ة تراوحت بين 
5000 دج و7000 دج اس���������تفادت منه���������ا 
265 عائلة، م���������ع توزيع 1200 حصة من 

اللحوم خالل الشهر الفضيل.
- توزيع تجهيزات منزلية متنوعة على أس���������ر 
األيتام واالرامل، تمثلت في 200 مدفئة و55 
ثالج���������ة و330 بطانية و15 مروحية هوائية 
و16 موق���������د و11 تلف���������از و3 ماكنة خياطة 

و14 آلة غسيل. 
- تجهي���������ز 33 عروس وتوفير 20 فس���������تان 

يوم الزفاف.
- دفع مهر ثالثة أيتام .

- توزيع 17 أضحية عش���������ية عيد االضحى 
المبارك. 

- كسوة العيد وهدية بالمناسبة ل�255 يتيم. 
- دف���������ع تكاليف عداد الغ���������از والتوصيالت 
لخمس منازل وتس���������ديد الفواتير ومساعدات 

مالية مختلفة ل 43 أسرة.
- مس���������اعدات في المجال الطبي تمثلت في 
توفي���������ر العالج ل�740 مريض وش���������راء دواء 
410 وصفة والتكفل ب 30 عملية جراحية 
و اس���������تفادة 80 مريض من األش���������عة الطبية 
والقيام ب�160 تحاليل طبية، واس���������تفادة 85 
حال���������ة من النظ���������ارات الطبي���������ة، ونقل 184 
مريض للعالج في مختلف المستشفيات عبر 

الوطن.
حصيلة اجلمعية خالل سنة 2018

- مس���������اعدات مالية ش���������هرية ألسر األرامل 
واأليتام تتراوح بي���������ن 5000 دج و10000 
دج، اس���������تفاد منها 123 أسرة، ومساعدات 
مالية ش���������هرية لأليتام الصغ���������ار تتراوح بين 

2000دج و5000 دج لفائدة 42 يتيم.
- ترميم 18 منزل وتجهيزها بمختلف األجهزة 

الكهرومنزلية واألفرشة الضرورية.
- مس���������اعدات دورية وموس���������مية "المناسبات 
الديني���������ة واألعياد الس���������نوية" تتمثل في توزيع 
مبالغ مالية تت���������رواح قيمتها بين 1000 دج 

و3000 دج استفادت منها 180 أسرة.
- توزي���������ع 420 حصة م���������ن اللحوم في عيد  

األضحى والمولد النبوي الشريف.
- مساعدات في المجال الدراسي تمثلت في 
أدوات مدرسية ل 580 تلميذ، ودفع تكاليف 
دروس الدع���������م ل 103 تلمي���������ذ، م���������ع تكريم 
57 ناجحا في نهاية الموس���������م، ودفع تكاليف 
الدراسة عن طريق المراسلة ومصاريف النقل 
المدرس���������ي ل�94  تلميذ ودفع تكاليف الدراسة 
في الجامعة ل 183 طالبا جامعيا وتكاليف 
التسجيل في التكوين المهني لثمانية  أيتام.

- مس���������اعدات خاص���������ة بش���������هر رمض���������ان 
الفضيل تتراوح بين 10000 دج و20000 
دج، اس���������تفاد منه���������ا 129 أس���������رة خالل هذه 

السنة2018. 
- قفة رمض���������ان بقيمة مالي���������ة تراوحت بين 
5000 دج و7000 دج اس���������تفادت منه���������ا 
700 عائل���������ة، مع توزي���������ع 470 حصة من 

اللحوم خالل الشهر الفضيل.
- توزيع تجهيزات منزلية متنوعة على أس���������ر 
األيتام واالرامل، تمثلت في 44 مدفئة وثالث 

ثالجات  و308 بطانية. 
- تجهي���������ز 11 عروس وتوفير 24 فس���������تان 

يوم الزفاف.
- دفع مهر يتيمين.

- توزيع 70 أضحية عش���������ية عيد األضحى 
المبارك 

- كس���������وة العيد وهدية بالمناس���������بة ل 215 
يتيم. 

- دف���������ع تكاليف عداد الغ���������از والتوصيالت 
لخمس منازل وتس���������ديد الفواتير ومساعدات 

مالية مختلفة ل سبعة أسر.
- مس���������اعدات في المجال الطبي تمثلت في 
توفي���������ر العالج ل�600 مريض وش���������راء دواء 
400 وصفة والتكفل بثمان عمليات جراحية 
واستفادة 56 مريض من األشعة الطبية والقيام 
ب�95 تحاليل طبية، واس���������تفادة 72 حالة من 
النظارات الطبية، ونقل 180 مريض للعالج 

في مختلف المستشفيات عبر الوطن.

حصيلة اجلمعية خالل سنة 2019
- مس���������اعدات مالية ش���������هرية ألسر األرامل 
واأليتام تتراوح بي���������ن 5000 دج و10000 
دج، اس���������تفاد منها 113 أسرة، ومساعدات 
مالية ش���������هرية لأليتام الصغ���������ار تتراوح بين 

2000 دج و5000 دج لفائدة 45 يتيم.

- ترميم منزل واحد وتجهيزه بمختلف األجهزة 
الكهرومنزلية واألفرشة الضرورية.

- مس���������اعدات دورية وموس���������مية "المناسبات 
الديني���������ة واألعياد الس���������نوية" تتمثل في توزيع 
مبالغ مالية تت���������رواح قيمتها بين 1000 دج 

و3000دج استفادت منها 160 أسرة.
- توزي���������ع 306 حصة م���������ن اللحوم في عيد  

األضحى والمولد النبوي الشريف.
- مساعدات في المجال الدراسي تمثلت في 
أدوات مدرس���������ية ل�400 تلميذ، ودفع تكاليف 
دروس الدع���������م ل 53 تلميذ، مع تكريم 40 
ناجحا في نهاية الموسم، ودفع تكاليف الدراسة 
في الجامع���������ة ل 83 طالبا جامعيا وتكاليف 

التسجيل في التكوين المهني ليتيمين.
- مساعدات خاصة بشهر رمضان الفضيل 
تت���������راوح بي���������ن 10000 دج و20000 دج، 
اس���������تفاد منها 227 أس���������رة خالل هذه السنة 

 .2019
- قفة رمض���������ان بقيمة مالي���������ة تراوحت بين 
5000 دج و7000 دج اس���������تفادت منه���������ا 
750 عائل���������ة، مع توزي���������ع 600 حصة من 

اللحوم خالل الشهر الفضيل.
- توزيع تجهيزات منزلية متنوعة على أس���������ر 
األيتام واألرامل، تمثلت في 18 مدفئة و35 

بطانية وموقدين وجهازي تلفاز. 
- تجهيز 3 عروس وتوفير 13 فس���������تان يوم 

الزفاف.
- توزيع 61 أضحية عش���������ية عيد األضحى 

المبارك. 
- كس���������وة العيد وهدية بالمناس���������بة ل 334 

يتيم. 
- دف���������ع تكاليف عداد الغ���������از والتوصيالت 
لخمس منازل وتس���������ديد الفواتير ومساعدات 

مالية مختلفة ل 54 أسرة.
- مس���������اعدات في المجال الطبي تمثلت في 
توفير العالج ل�483 مريض وشراء دواء 179 
وصفة والتكفل 14 عملية جراحية واس���������تفادة 
42 مري���������ض من األش���������عة الطبية والقيام ب 
87 تحالي���������ل طبية، واس���������تفادة 66 حالة من 
النظارات الطبية، ونقل 222 مريض للعالج 

في مختلف المستشفيات عبر الوطن.

حصيلة اجلمعية خالل سنة 2020 إىل يوم وفاة 
الشيخ أمحد القامسي رمحه اهلل 

حتى ورئيس الجمعية الش���������يخ أحمد القاسمي 
رحمه اهلل غائب عن المدينة إال أن توجيهاته 
ومتابعته ل���������كل صغيرة وكبي���������رة في جمعية 
كافل لرعاية األيتام واألرامل، وحرصه الدائم 
على اس���������تمرارية الجمعية على نفس النسق 
التصاع���������دي الذي عرفته منذ تأسيس���������ها في 
2014 وهذه أهم انجازات الجمعية في سنة 

2020 إلى يوم وفاة الشيخ رحمه اهلل.
- المساعدات المالية الشهرية ألسر األرامل 
اس���������تفادت منها 117 أس���������رة تتراوح قيمتها 
المالية ما بي���������ن 5000 دج و15000 دج، 
واس���������تفاد صغار األيتام من مساعدات مالية 
تت���������راوح قيمتها بين 2000 دج و3000 دج 

استفاد منها 47 يتيم.
- مس���������اعدات دورية وموس���������مية تتمثل في 
مص���������روف غذائي دوري تقدر تكلفة الحصة 
الواحدة ما بين 1000 و3000 دج استفادت 
منها 70 أسرة، وتوزيع مئة حصة من اللحوم 
في مختلف المناسبات، وتوزيع 10 أضاحي 
عش���������ية عيد األضحى المب���������ارك، مع توزيع 
235 حص���������ة من اللحوم الحم���������راء في عيد 
األضحى، وكس���������وة 124 يتي���������م وتوزيع 78 
بطاني���������ة وثالثة ثالج���������ات وتوزيع 31 خزان 

المياه الباردة، وتجهيز أربعة عرائس.
- وفي رمض���������ان 2020 قدم���������ت الجمعية 
مساعدات مالية تراوحت قيمتها بين 5000 
دج و15000 دج على 237 أس���������رة، وتزيع 

555 قفة .
- في المجال الطبي وفرت الجمعية في هذا 
الموسم 187 عالجا لألرامل واأليتام، وشراء 
36 وصف���������ة طبي���������ة والقيام بثم���������ان عمليات 
جراحية، واس���������تفادت 17 مريض من األشعة 
الطبي���������ة، والقيام ب 22 تحليل طبي، واقتناء 
33 نظارة طبية ونقل 203 حالة للعالج في 
مختلف المراكز الطبية واالستشفائية الموزعة 

في ربوع الوطن. 

روبورتاج
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يقول الُمفّكر الجزائري المعاصر "مالك بن نبي": 
"المرأة ليست كائًنا يعيش وحده ويطرح مشكالته 
عل���������ى هامش المجتمع، إّنه���������ا أحد قطبيه وقطبه 
اآلخ���������ر الّرجل، وال ينبغي لن���������ا أن نتصّور قطًبا 
ينفص���������ل عن اآلخر، ولو ح���������دث هذا بفرض ال 
يتصّوره العقل فالمجتمع نفس���������ه يتبّخر..، فالمرأة 
كإنس���������ان يش���������ترك في كّل نتاج إنساني أو هكذا 

يجب أن تكون".
فُتؤّك���������د اآلراء الحديث���������ة ف���������ي الّتنمي���������ة على أّن 
نج���������اح نماذج الّتنمية وضمان اس���������تدامتها وقدرة 
المجتمعات عل���������ى مواجهة الّتغّي���������رات العالمّية، 
مرهوٌن بمشاركة العنصر البشري بُحسن إعداده 
وتأهيله؛ فعلى ذلك األساس ُتعتبر المرأة ُعنصرًا 
ا في عملّية الّتنمية، وعليه فالبّد من تمكينها  مهمًّ
من أجل المس���������اهمة اإليجابّية  في حركة الّتنمية 
وتوجيهها، ويأتي في مقّدمتها اإلنتاج االقتصادي 
الّذي يضعها في موضع القوّة ويجعلها قادرة على 
خدم���������ة مجتمعها، حيث ُيعتب���������ر عمل المرأة في 
المؤّسسات والّشركات تدعيم لقدراتها االقتصادّية 
كما ُيعطي مؤّشرًا واضًحا على تفّهم المرأة لدورها 
في بناء المجتمع وقدرتها على المشاركة الحقيقّية 
في الّتنمية خاّصًة إذا ما أدركنا أّن دورها في هذه 
المؤسّس���������ات في تطّور مستمّر، نظرًا لما وصلت 

إليه المرأة من قدرة على األداء.
وُيضيف الّدكت���������ور "رفعت عبد الحليم الفاعوري" 
المدي���������ر العام للمنّظمة العربّي���������ة للّتنمية اإلدارّية 
بجامعة ال���������ّدول العربّية في قوله.." احتّلت المرأة 
مكانة اجتماعّي���������ة واقتصادّية وسياس���������ّية ودينّية 
متمّيزّة  في مختلف العصور، ولعبت دورًا فاعاًل 
في ش���������ؤون الحي���������اة كما تباينت أهّمّية وأش���������كال 
هذا الّدور وهذه المكان���������ة بمختلف األزمنة، ففي 
المراحل األولى للّتاري���������خ كانت مكانة المرأة في 
مرتبة عالية جدًّا، وشّكل وجودها رمزًا من رموز 
الخير واإلنتاج والخصوبة، كما ارتبط وجود المرأة 
مع األرض المنتجة الخصبة الّتي ُتطعم البش���������ر 
من خيراتها"، فقد تعّددت أشكال تعظيم وتقديس 
المرأة على امتداد الّتاريخ البشري، فقد بلغ تأهيلها 
بتمليكها كّل الّس���������لطة في تسيير شؤون األسرة، 
وبدت المرأة منذ العصر الحجري للبش���������ر قرينة 
األرض، فكالهما يمّد البشرّية بالحياة واالستمرار 
فتجّلت األرض بيدرًا ُمقّدًسا إلنتاج الحياة؛ شأنها 

شأن أحشاء األّم..
اهتمام املؤمترات الّدولّية باملرأة كعنصر هاّم 

 

يف الّتنمية
تعّهدت مختلف حكوم���������ات الّدول من خالل كل 
المحّطات الّدبلوماسّية الّتي ُعنيت بالمرأة وخاّصًة 
قّمة نيروبي 1985، باالرتقاء بمس���������اهمة المرأة 
خاّصُة االقتصادّية، إْذ ال يس���������تثني مش���������اركتها 
الفعلّية والفّعالة في بناء الّتنمية المستدامة والّتي 

هي في صالح الفرد أكان امرأة أو رجل.
فقّمة الرّيو دي جانيرو حول البيئة والّتنمية س���������نة 
1992، أّك���������دت على الّدور الرّي���������ادي للمرأة في 
الّتنمية المستدامة وفي الحفاظ على البيئة، وبما 
ا من بين المنتجين  أّن الّنساء يش���������ّكلن عدًدا هامًّ
الفاّلّحين في العالم خاّصًة في جنوبه، كما أّنهّن 
في عّدة بلدان ُيشّكلن المسئوالت الرّئيسّيات لتوفير 
وضمان احتياجات الماء والوقود لعائلتهّن، فإّنهّن 
بالّتالي عنصر حيوي في كّل المجهودات لحماية 
وللحفاظ على البيئة، وهكذا دعا كّل من  برنامج 
الّتنمية المس���������تدامة وأجندة 21 المنبثقة من هذه 
القّمة إلى إدماج المرأة في تدبير وتس���������يير حماية 

الموارد الّطبيعّية خاّصًة في المناطق القروّية.
وكذلك قّمة بيكين س���������نة 1995، إْذ تطرّقت هذه 
األخيرة إلى 12 مج���������ااًل يهتّم في عالقته بالمرأة 

وج���������اءت قضّية الم���������رأة في الرّتب���������ة 11، حيث 
أش���������ارت ه���������ذه القّمة في هذه القضّي���������ة إلى عدم 
االعتراف الاّلئق وغياب الّدعم لمس���������اهمة المرأة 
في تدبير الموارد الّطبيعّية والحفاظ على  البيئة، 
حي���������ث دعا برنامج العمل المنبثق عن هذه القّمة 
إلى االعتراف بمس���������اهمة الم���������رأة في إنتاج الماد 
المعيش���������ّية، ودعا كذلك إل���������ى إعطاء أرقام لقيمة 
ه���������ذا العمل الّذي يتّم ب���������دون مقابل قصد إدراجه 
في الحس���������ابات المحلّية والميزانّيات الوطنّية، بما 

يتالءم وجهود المرأة في هذا الّنطاق.
دور املرأة يف محاية البيئة

    كطريفة في مس���������اهمة المرأة في حماية البيئة 
والبش���������ر، ُيأخذ المثال بالبريطانّية نيلي س���������ميث  
فهي فتاة بالغة من العمر 10 سنوات قامت بإنقاذ 
حياة حوالي 100 س���������ائح من موجات تسونامي 
الّتي اجتاحت جنوب شرق آسيا في 26 دسيمبر 
2004، فقد حّذرتهم من كتلة عمالقة في المياه 
في طريقها  إلى شاطئ ميخاو في تيالندا، بعدما 
تعّلمت في المدرس���������ة حقائق ع���������ن هذه الّظاهرة، 
فالعبرة هنا بدور األنشطة الّتربوّية في إنتاج جيل 

واعي بيئيًّا؛ وامرأة مستقبلّية واعية بيئيًّا.
فُتعتب���������ر الم���������رأة المس���������ئولة األولى ع���������ن تغيير 
الّسلوكّيات غير المنضبطة بيئيًّا، فهذه المسئولّية 
نابعة من كونها مرّبية س���������واٌء كأّم أو كعاملة في 
قطاع الّتعّليم بجميع مستوياته من الحضانة إلى 

الّتعليم الّثانوي والعالي، كمثال:
* تس���������تخدم المرأة مصادر الّطاق���������ة أثناء قيامها 
بالّنش���������اطات اليومّية، فُيعتب���������ر توجيُهها لألطفال  
للحّد من اس���������تهالك الّطاقة دورًا رئيسيًّا في تنشئة 

أجيال جديدة على دراية بأبعاد مشاكل الّطاقة.
* المرأة مس���������ئولة عن ترش���������يد اس���������تهالك المياه 
في المنزل ووعيه���������ا بأهمّية هذا العنصر يجعلها 
ُتش���������ارك في توجيه األطفال إلى الّطرق الّسليمة 

لالستفادة من هذه الّثروة وعدم هدرها.
* المرأة مس���������ئولة عن توعية األطف���������ال بأهمّية 

المساحات الخضراء وعدم قطع األشجار.
* المرأة مس���������ئولة عن تدبي���������ر الّنفايات المنزلّية، 
ووعيها بخط���������ورة هذا األمر يدفعه���������ا إلى تربية 
األطفال على تجّنب الّتصرفات غير المس���������ئولة 
كتلوي���������ث المياه والغاب���������ات ورم���������ي القمامة في 

األماكن العاّمة.
* المرأة في الرّيف مس���������ئولة ع���������ن تدبير موارد 
الّطاق���������ة الّطبيعّية، وبالّتالي إش���������راكها في الّتربية 
البيئّية )الّتربية الخضراء – ُأنظر المبحث األّول 
من هذا الفصل( يجعلها أكثر حرًصا بالمحافظة 

على الّثروة الغابّية. 
وكمث���������ال عن المرأة الفاعلة في حماية البيئة هي 
الكينّية "ونغاراي مات���������اي" والّتي ُتعتبر أّول امرأة 
أفريقّية تفوز بجائز نوبل للّس���������الم لسنة 2004، 
إذ كانت المرأة األولى الّتي وّسعت مفهوم الّسالم 
الّتقليدي الّذي حّدده "ألفريد نوبل" س���������نة 1895، 
ليشمل ش���������ؤون البيئة المتعّلقة باألرض، وبّررت 
لجن���������ة نوبل باختيارها بأّن الّس���������الم " يعتمد على 
تأمين بيئة س���������ليمة ونظيفة وعلى حمايتها"، وأّن 
"الّسيدة ماتاي معروفة بنضالها الّدءوب من أجل 
محاربة الفساد وتحسين وضع الفقراء والمرأة في 
كينيا، وه���������ي تتقّدم المعركة من أجل الّتش���������جيع 
على الّتنمية المستدامة على الّصعيد االقتصادي 

واالجتماعي والّثقافي.
فقد أّسس���������ت "ماتاي" عام 1977 "حركة الحزام 
األخضر الّنس���������ائّية" الّت���������ي زرعت أكثر من 30 
مليون ش���������جرة في كينيا، مّتخذة الّش���������جرة كشعار 
رضاء  للّسالم ووس���������يلة لحّل الخالفات العرقّية واإ
األطراف المتنازعة، وُتنفّذ الحركة أهّم مش���������روع 
للّتش���������جير في أفريقيا يعمل على تش���������جيع الّتنوّع 
يجاد فرص عمل للّنساء، فقد أرادت  البيولوجي واإ
"ماتاي" من هذا المش���������روع أن ُتظهر كيف ُيمكن 
تدبير البيئة بصفة جّيدة من أجل أن تدعم مستوى 
حياة أفضل، فقد أّكدت على ضرورة توّلي المرأة 

أدوارًا قيادّية في حماية البيئة. 
دور المرأة في االس���������تهالك واإلنت���������اج الّزراعي 

األخضر

وفي الّزراع���������ة ُيمكن للّتكنولوجي���������ات الّتي ُتعّزز 
إنتاجّية عمل الم���������رأة في األرياف )مثل األدوات 
الّزراعّية األفضل وتوفير المياه وخدمات الّطاقة 
الحديثة؛ ووس���������ائط حديثة إلع���������داد األطعمة في 
األس���������رة(، وعلى سبيل المثال أظهرت دراسة في 
الهند أّن الّنس���������اء الّلواتي اس���������تخدمن آلة تقشير 
الفس���������تق استطعن تقش���������ير مقادير أكبر من 14 
مرّة، واستخدمن ُجهًدا أقّل بكثير مّمن قمن بذلك 
يدويًّا، وبالّتالي قد تنت���������ج االبتكارات الّتكنولوجّية 
فرًص للّنساء لكسب دخل أعلى أو تفريغ وقتهّن 

لبذل المزيد من االهتمام لألسرة . 
وتنش���������ط المرأة كذلك في زاوية تسويق األغذية، 
فعلى س���������بيل المثال في أمريكا الاّلتينّية ومنطقة 
البحر الكاريب���������ي وأفريقيا، تهيمن الّنس���������اء على 
العمالة في العديد من سالس���������ل الّس���������لع الّزراعّية 
األساس���������ّية ذات القيمة العالية، وعلى الرّغم من 
أّن الّصناعات الّزراعّية الموجّهة للّتصدير قد ال 
توّظف المرأة بش���������كٍل كاٍف، لكّنها كثيرًا ما ُتؤّمُن 
للمرأة ُفرًصا أفضل من تلك المتوّفرة في الّزراعة 

الّتقليدّية. 
ارب الفقر من أّول ألف يوم املرأة تحُ

    إّن نق���������ص تغذية األّم والّطف���������ل هو الّطريق 
األساس���������ي الّذي ينتقل من خالله الفقر من جيل 
إل���������ى جيل، وُيعاني حوالي رب���������ع األطفال جميًعا 
مّمن تقّل أعمارهم عن خمس س���������نوات والّنصف 
من الّتق���������ّزم، وُيعاني حوال���������ي الّنصف من وجٍه 
واحد من أوجه نقص الُمغّذيات الرّئيسّية، ونافذة 
الفرص���������ة الحرجة لنمّو الّطف���������ل وتطّوره اإلدراكي 
الكافي هي بي���������ن والدته وحّتى عمر 24يوم، وال 
ُيمكن عك���������س أو الّتعويض عن الّضرر الّتنموي 
الّذي ينجم عن نق���������ص الّتغذية خالل هذه الفترة 
بمرور الوقت، ولذا ُترِك���������ّز العديد من المبادرات 
الوطنّية والّدولّية الُمتعّلقة بالّتغذية اآلن على أّول 

1000 يوم من حياة الّطفل.
    وحسب البنك الّدولي قد تبّين أّن زيادة سيطرة 
الم���������رأة على الموارد والمداخيل، تعود بالّنفع على 
صّحة  وتغذية وتعليم أطفالها وكذلك على صّحتها 
وحالتها الّتغذوّية؛ وبالّتالي الحّد من انتقال الفقر 
من جي���������ل إلى جيل، ويج���������ب الّتنبيه أّن اإلنتاج 
الّزراع���������ي والّتصنيع الغذائي مصدران رئيس���������ّيان 
لعمالة المرأة )الّنساء( في معظم المناطق الّنامية، 
ولكن ُتسيطر المرأة على موارد أّقل من الّرجال، 
ولذا ُيمكن أن ينتج عن س���������ّد الفجوة بين الجنسين 
في مجال الّزراعة )مثاًل( مكاس���������ب تغذوّية كبيرة 
للمجتمع، بما في ذلك خالل األّيام األلف األولى 

من عمر الّطفل.  
وبن���������اًء عليه، يظه���������ر الدور الرّي���������ادي للمرأة في 
مكافح���������ة الفقر في هذه الزاوي���������ة، وهذا ما يرتبط 
بمفه���������وم االقتصاد األخض���������ر بمفهومه األممي، 
اقتصاًدا يحترم البيئة ويقلل من انبعاث الكربون، 

وال سيما العمل على مكافحة والحّد من الفقر.
أهمّية مش���������اركة المرأة في عملّي���������ة االنتقال نحو 

االقتصاد األخضر
ومن خ���������الل كل التأهيالت التي ح���������ازت علها 
المرأة،يب���������رز دوره���������ا الفاعل ف���������ي عملية تعزيز 
االقتص���������اد األخضر، والذي ُينظر إليه حس���������ب 
برنامج األمم المّتحدة للبيئة )P.N.U.E(، "اّنه 
االقتص���������اد الّذي ينتج عنه تحّس���������ن ف���������ي رفاهّية 
اإلنس���������ان والمس���������اواة االجتماعّية؛ في حين يقّلل 

بصورة ملحوظة من المخاطر البيئّية و ندرة الموارد 
اإليكولوجّية"، كما حاول بعض الباحثين تقديمه 
في ذات الس���������ياق، على أن االقتصاد األخضر 
ذلك المكس���������ب المزدوج بين البشر والبيئة، ُيحّقق 
االزدهار الّش���������امل والمنصف والمس���������تدام "، أي 
ازدهار يش���������مل جميع أنشطة البشر في مختلف 
القطاعات وبإنص���������اف فيما بينها من جهة وبين 
البيئة من جهة أخرى، وبش���������كل مس���������تدام يحفظ 
حقوق الجيل الحالي والمس���������تقبلي، وعليه تتمّثل 
أهمّية دور المرأة ف���������ي أي عملّية تنموّية بما في 
ذلك االنتقال إلى االقتصاد األخضر من خالل:

- ُتشّكل المرأة نصف سّكان العالم تقريًبا ومن َثمَّ 
فإّنه ُيمكن االستفادة الكاملة من جهودها، إذا ما 
تّم تمكينها واستثمار قدراتها على نحو أفضل من 

أجل حماية البيئة وصيانتها؛
- ُتعتبر المرأة المخلوق البش���������ري الوحيد القادر 
حداث الّتغيير،  على تحس���������ين مجتمعه وتنميته واإ
ع���������ن األنماط  بالمش���������اركة واالنج���������از والّتخلي 
واألساليب الّسلوكّية المترّتبة عن عادات وتقاليد 
وأعراف واّتجاهات تتجاهل البيئة، فاألزمة البيئّية 
هي ظاهرة سلوكّية مرضّية بالّدرجة األولى تستلزم 

وعًيا وتعدياًل للّسلوك البشري؛
- ُتعتبر المس���������ئول األّول عن الّنفايات المنزلّية 
واالس���������تهالك الغير الّرش���������يد للمياه والّطاقة في 
المنزل، وبالّتالي وج���������ب توعيتها وتكوينها، فهي 
المس���������ئول األولى عن االهتم���������ام بنظافة المنزل 
المس���������تمرّة مع ضمان الق���������در الكافي من الّتهوية 
واإلض���������اءة داخله، وتجّنب االس���������تخدام المتكّرر 
والّدائم للمبيدات الحشرّية ومعّطرات الجّو، وكذلك 
مسئولة أن تسعى جاهدة إلى الّتقليل أو الحّد من 
ذا ما استطاعت ذلك  الّضوضاء داخل المنزل، واإ
فهي تضمن الرّاحة الّنفس���������ّية والعقلّية والجسدّية 

ألفراد أسرتها. 
- ُتعتب���������ر المرأة المس���������ئول األّول عن س���������المة 
األطفال الّرضع، فوجب اّتباع نظام غذائي سليم 
ّتباعها الممارسات الّصائبة في فطام  ألطفالها واإ

الّطفل؛
- تبرز أهّميتها كذلك من خالل مس���������اهمتها في 
تنمية المجتمع عن طريق نش���������ر الوعي الّتنموي 
ف���������ي الّس���������كان، والمس���������اهمة في انج���������از بعض 
المش���������روعات اإلنتاجّية الّتي تعود بالفائدة عليها 

وعلى مجتمعها المحّلي.
    وم���������ن خالل ما س���������بق، يجدر بنا نس���������ج في 
نفوس البش���������رّية مواطنة خضراء، أي خلق رادع 
ذاتي يتدفق م���������ن داخل اإلنس���������ان، ويدفعه إلى 
حماية البيئة والحف���������اظ عليها واحترامها، وغرس 
مجموع���������ة من القيم والمب���������ادئ والمثل العليا بين 
أف���������راد المجتمع؛ صغارًا وكب���������ارًا ، لتمكينهم من 
المشاركة بشكل فّعال في جميع القضايا البيئية، 
ويرتبط نجاح االنتقال إل���������ى االقتصاد األخضر 
بمش���������اركة العديد من الجه���������ات الفاعلة كالقطاع 
العام؛ الخاص؛ مؤسس���������ات المجتمع المدني ... 
وف���������ي نفس الوقت تلعب المرأة دورًا رائًدا في هذه 
المقاربة، حيث إنها عنصر بش���������ري هام تش���������كل 
نصف س���������كان العال���������م ... المرأة ت���������وأم البيئة؛ 
حسانهم للبشرّية  وكالهما متش���������ابه في عطائهم واإ

وفي عطائهم لهذا الكوكب الشاسع....

* الباحث في االقتصاد األخضر 

الـمرأة فــي قلـــب االقـتـصـــاد األخــضـــــــــــر
ّلدها، فهي ال تمل فقط آالم وقسوة األمومة الّثقيلة، واليت  املرأة ... يظل امسها دائًما مرتبًطا بكل احلضارات وكل املراحل اليت عايشتها البشرية وستعيشها؛ ومازال التاريخ يحُ
توهلا إىل "شرنًقا من احلرير الّناعم"، بل أصبحت أدوارها الّريادّية تلمع يف خمتلف القطاعات عرب كل وحدة جغرافية من كوكبنا الفسيح. ... فهي توأم البيئة؛ وكالهما متشابه 

يف عطائهم وإحسانهم للبشرّية ويف عطائهم هلذا الكوكب الشاسع.

أمحد توفيق العلوي *
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يش���������تك الناس هذه األيام الَجدب والقحط وقلة المطر وال ش���������ك أن لهذا األمر 
س���������بب يفس���������رها العبد المؤمن بكثرة الذنوب والمعاصي؛ فإنه ما نزل بالء إال 
بذن���������ب، وال ُيرفع إال بتوبة، وهذا ما قرره اهلل تعال���������ى في القرآن الكريم كثيرًا، 

ومن ذلك:
رِيَقِة أَلَْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدًقا{]الجن/16[. قال تعالى:}وََأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ

نة عن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر رضي اهلل عنه َقاَل: َأْقَبَل َعَلْيَنا َرُسوُل  وجاء في السُّ
اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم َفَقاَل: )َيا َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِيَن، َخْمٌس ِإَذا اْبُتِليُتْم ِبِهنَّ 

وََأُعوُذ ِباللَِّه َأْن ُتْدِرُكوُهنَّ :
اُعوُن وَاأَلْوَجاُع  َلْم َتْظَهِر اْلَفاِحَشُة ِفي َقْوٍم َقطُّ َحتَّى ُيْعِلُنوا ِبَها ِإالَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّ

الَِّتي َلْم َتُكْن َمَضْت ِفي َأْساَلِفِهُم الَِّذيَن َمَضْوا .
ْلَطاِن  ���������ِنيَن َوِشدَِّة اْلَمُؤَنِة َوَجْوِر السُّ َوَلْم َيْنُقُصوا اْلِمْكَياَل وَاْلِميزَاَن ِإالَّ ُأِخُذوا ِبالسِّ

َعَلْيِهْم.
���������َماِء، َولَ���������واَْل اْلَبَهاِئُم َلْم  َولَ���������ْم َيْمَنُع���������وا َزَكاَة َأْموَاِلِه���������ْم ِإالَّ ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمَن السَّ

ُيْمَطُروا.
َوَلْم َيْنُقُضوا َعْهَد اللَِّه َوَعْهَد َرُسوِلِه ِإالَّ َسلََّط اللَُّه َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن َغْيرِِهْم َفَأَخُذوا 

َبْعَض َما ِفي َأْيِديِهْم.
ا َأْنَزَل اللَُّه ِإالَّ َجَعَل اللَُّه َبْأَس���������ُهْم  ُتُهْم ِبِكَتاِب اللَِّه َوَيَتَخيَُّروا ِممَّ َوَما َلْم َتْحُكْم َأِئمَّ

َبْيَنُهْم(.
نه محّدث الشام في "صحيح ابن ماجه"[. ]رواه ابن ماجه )4155(، وحسَّ

وعلي���������ه فإن دواء هذا الداء: أن نلجئ إلى اهلل تعالى لرفع هذا القحط والجدب 
ب�:

-1 صالة االستسقاء:
قيا من اهلل تعالى بإنزال المطر  وهي صالة نفل بكيفية مخصوصة لطلب السُّ

عند الَجْدب والقحط.
بخ���������روج الناس مع اإلمام إلى المصل���������ى متبذِّلين متواضعين متضرعين؛ فقد 
روى أبو داود والترمذي والنس���������ائي عن ابن عباس: أن النبي صلى اهلل عليه 
وس���������لم خرج لصالة االستسقاء متبذِّاًل متواضًعا متضرًعا )معنى متبذِّاًل؛ أي: 
���������ًعا؛ أي: ُمظِهرًا للخش���������وع؛ ليكون ذلك  تارًكا لبس ثياب الزينة، ومعنى متخشِّ
وسيلة إلى نيل ما عند اهلل عز وجل، ومعنى متضرًعا؛ أي: ُمظِهرًا للضراعة، 

وهي التذلل عند طلب الحاجة(.
تحوي���������ل اإلمام رداءه الوارد في حديث عبد اهلل بن زيد، فمعناه: أن يجعل ما 
على يمينه - من ردائه - على يس���������اره والعكس، واس���������تحبه الجمهور، وقيل: 
يستحب أن يقلب ظهر ردائه لبطنه، وبطنه لظهره، والحكمة في ذلك: التفاؤل 
بتحوي���������ل الحال، ومحل تحويل الرداء في أثناء الخطبة حين يس���������تقبل الِقبلة 
للدع���������اء، وهو عند الحنفية والش���������افعية والحنابلة وعند المالكية بعد الفراغ من 

الخطبتين.
ّما أن يكون بالدعاء بطلب الغيث  -2 الدعاء: وهذا أكمل أنواع االستسقاء، واإ
ّما أن يكون  في خطبة الجمعة، كما فعل الرس���������ول صّلى اهلل عليه وس���������ّلم، واإ
بالدعاء واالبتهال إلى اهلل تعالى، في كّل وقٍت، بطلب السقيا دون خطبٍة وال 

صالة.
-3 االستغفار:

ومن فضائل االس���������تغفار أنه يجلب الخيرات والبركات للعبد ويدفع عنه البالء 
َماء َعَلْيُكم  يقول اهلل تعالى: } َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا * ُيْرِسِل السَّ
ا َلُكْم  ْدرَارًا * َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْموَاٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعل لَُّكْم َأْنَهارًا * مَّ مِّ

ال َتْرُجوَن ِللَِّه َوَقارًا * َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطوَارًا{ ]نوح/10-14[.
-4 ث���������م ما جاء في ه���������ذا الحديث العظي���������م فيما رواه البخارى ومس���������لم فى 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رس���������ول اهلل صلى 
اهلل عليه وعلى آله وسلم:)بينما رجل يمشى فى أرض فالة إذ سمع صوتًا فى 
سحابة يقول: اسق أرض فالن فأفرغ السحاب ماءه فى شرجة من شراج الحرة 
فذهب ذلك الرجل الذى كان يمشى إلى المكان الذى أفرغ السحاب ماءه فيه 
فرأى رجاًل معه فأسًا يمهد مجرى للماء حتى يذهب إلى أرضه أو بستانه حتى 
استوعب الماء كله فذهب إليه وقال: السالم عليك يا فالن باسمه الذى سمعه 
فى الس���������حابة، فقال وعليك الس���������الم من أين عرفت اسمي؟ قال: إنى سمعت 
صوتًا فى س���������حابة يقول: اس���������ق أرض فالن فأفرغ السحاب ماءه عندك فماذا 
تصنع؟ قال: أما قد قلت لي ذلك فإنى أنتظر ما يخرج من األرض فأقس���������مه 

ثالث أقسام: قسم أتصدق به وقسم آكله أنا وعيالي وقسم أرده فى بطنها(.
وقسم أرده فى بطنها: أي بذرًا فى باطن األرض حتى يخرج مرة أخرى.

هذا الحديث أح���������د األحاديث الصحيحة من أحاديث كثيرة قصها علينا النبى 
صلى اهلل عليه وسلم من قصص األقدمين.

فهو يشتمل على ثالث فوائد لجلب الخير وطرح البركة في الرزق وكل فائدة 
تشتمل أيضًا على فوائد:

الفائدة األولى: فضل الصدقة.
الفائدة الثانية: فضل النفقة على العيال.

الفائدة الثالثة: األخذ باألسباب.
وتكون لنا مناس���������بة أخرى للتفصيل في فوائد هذا الحديث إن ش���������اء اهلل رب 

العالمين.

الشيخ  نــور الدين رزيق *

ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء

موقــــف   و  خـــاطـــــرة

ــّا تفضلت دكتورة  البصائر: بداية ه
وعرفت القراء بنفسك ؟

د. رميساء ساسي أخصائية نفسانية 
متحصل���������ة عل���������ى ش���������هادة الدكتوراه 
تخصص علم النفس العيادي أستاذة 
جامعية بقس���������م علم النف���������س جامعة 
لونيس���������ي عل���������ي البلي���������دة 02-  من 
مؤسس���������ات مركز رافقني لالستشارات 

النفسية والتدريب.
كذل���������ك أعم���������ل مستش���������ارة التوجي���������ه 
المدرس���������ي والمهني بأحد المؤسسات 
التربوي���������ة، وأم محّبة لث���������الث أطفال 

سعداء والحمد هلل.
ملاذا هذا التخصص بالذات مع صعوبة 

العمل يف جماله؟
اختي���������ار هذا التخص���������ص بالرغم من 
صعوبة العمل في مجاله كان منبعه 
اإليمان العميق بأن صناعة اإلنسان  
هي السبيل  لكل  سبيل...وأن الصحة 
النفسية هي منهجية السعادة المفقودة 

في واقعنا . 
إضاف���������ة إلى ذلك أن في وقتنا الراهن 
وج���������ب معرفة تش���������خيص األمراض 
العضوية يستلزم فهم البيئة االجتماعية 
المدعمة والنفس���������ية المس���������ببة لظهور 
االضطراب العضوي، فاإلنس���������ان كلٌّ 
متكامل، جس���������د، روح، بيئة تفاعلية 
اجتماعي���������ة ... بهذا فقط نس���������تطيع 
الوص���������ول للحلول العالجي���������ة الفعالة 
والتنبؤ  بالحل���������ول الوقائية والتي هي 

طريق التحكم.

ــي  رافق ــز  مرك ــن  ع ــا  حدثتن ــّا  ه
لاستشارات النفسية؟ 

مرك���������ز رافقني هو مركز استش���������ارات 
وتدري���������ب متخصص في���������ه نخبة من 
األخصائيي���������ن بمختلف تخصصاتهم  
نعم���������ل بمبدأ التكامل كون اإلنس���������ان 
وحدة متكامل���������ة ال تقبل التجزئة، كما 
يحتوي المركز على الش���������ق التطوعي 
بحيث تفعل فيه ندوات دورية مجانية 
الزوجية، وتربوية  العالق���������ات  تخص 
لألبناء، والمرافقة النفسية الدراسية ..

أما في الجانب األكاديمي قام المركز 
بتفعيل جلس���������ات أون الين ش���������هرية 
لمناقش���������ة كتب في االختصاص رفقة 
والممارس���������ين،  المختصين  من  نخبة 

أطلق عليها اسم »جلسات نور«.

ها حدثتنا عن طبيعة عملك مبركز 
رافقي لاستشارات النفسية؟ 

طبيعة عملي  تكمن في تفعيل الجلسات 
النفسية بشقيها االستشاري والعالجي 
وبكل أطيافها جلس���������ات تعديل سلوك 
لمرحلة الطفولة .. جلس���������ات عالجية 
نمائية  للراش���������دين .. جلسات عالج 
أس���������ري لألزواج أو المشاكل األسرية 
الوالدي���������ة، وتتضم���������ن كذل���������ك تفعيل 
المرافقة النفسية عن طريق الجلسات 
االستش���������ارية الجماعية، وعن طريق 

دورات تكوينية وورشات  تطبيقية..
ما هي شرائح المجتمع األكثر 
الحاالت  ه������ذه  لمثل  تعرض������ا 
بإرشادها  وتقومون  النفس������ية 

وتوجيهها؟ 
أكث���������ر الش���������رائح تعرضا للمش���������اكل 
النفسية هي ش���������ريحة الطفولة كونها 
مرآة عاكسة للنمط المرضي األسري  
فتظه���������ر األع���������راض الالتكيفية على 
الطف���������ل .. كذل���������ك ش���������ريحة األزواج 
حديثي العهد ...وأكثرها في عمومها 
بلغة االختصاص هي الش���������خصيات 
التابعة التي ال تجرؤ على المواجهة 
.. وبالتال���������ي يؤدي بها إلى التضحية 
بنفس���������ها، بأولوياتها بأسرتها بأبنائها، 
فتنت���������ج صغارا ضائعي���������ن، تأتي بهم 
فورية...فأغلب  لحلول  للفحص طلبا 
الحاالت نعمل معها على األس���������باب 
األولية المتراكمة  فتتالشى األعراض 

الظاه���������رة تدريجي���������ا.
يف  ــل  العم ــذا  ه ــل  مث ــة  أهمي ــا  م

املؤسسات؟
أهمي���������ة ه���������ذا العم���������ل النفس���������ي في 
المؤسس���������ات يكمن في  المس���������اعدة 
وف���������ي رفع الوعي النفس���������ي ومواجهة 
االضطراب قبل التفاقم، كذلك ضمان 
جودة الحياة المهني���������ة بتفادي معاناة 
االحت���������راق المهني والوصول بالعامل 
إلى تحقيق الذات وتأكيدها عن طريق 

ترتيب أولوياته و� أكيد أهدافه.
ــراض  واألم ــاالت  احل أن  ــن  تري ــل  ه
ــص؟  ــاد أم يف تناق ــية يف ازدي النفس
أكان  ــواء  س ــك؟  لذل ــرك  تفس ــا  وم

جوابك باإلثبات أو النفي؟
الح���������االت النفس���������ية  تظه���������ر لنا في 
ازدي���������اد والس���������بب راجع في كس���������ر 
النفسية  المعاناة  حاجز الصمت عن 
وأث���������ر العولمة في تهوي���������ن وتوضيح 
صورة األخصائ���������ي الذي يعمل على 
تحس���������ين جودة حياة الف���������رد بالدرجة 
النفسية  االضطرابات  وعالج  األولى 
بالدرجة الثانية، كذلك ازدياد الحاالت 
واألمراض النفسية راجع لطغيان عالم 
الماديات على حساب فهم الغاية من 

الماديات في حد ذاتها. 
ــراض  األم ــن  ب ــة  عاق ــاك  هن ــل  ه

العضوية واألمراض النفسية؟ 
طبعا توجد عالقة بين االضطرابات 

النفس���������ية والجس���������دية فاإلنسان مكون 
م���������ن  أفكار وأحاس���������يس وس���������لوكات  
فيزيولوجي���������ة ...ه���������ذا م���������ا نقصد به 
اضطرابات النفس الجسدية  أي ذات 
األع���������راض العضوية وذات المنش���������أ 

النفسي ... 
ــة  عويص ــاالت  ح ــم  صادفتك ــل  ه

استعصت على العاج؟
توجد ح���������االت عويصة ال ينفع معها 
العالج النفسي  لتفاقم وتراكم الضرر 
على مس���������توى  بنية الشخصية وهنا 
يك���������ون الحل الدوائي أق���������رب للفعالية 

وخفض حدة األعراض. 
كذلك هناك الح���������االت التي لها آثار 
المس والسحر، فهنا البد من التفريق 
بين ما هو نفسي راجع لهشاشة البنية 
النفسية، أو لبيئة اجتماعية سلبية، أو 
تجارب صادمة، أو ما هو راجع لسبب 
عض���������وي  فيزيولوجي، وما هو راجع 
لسحر أو مس، فكل سبب له عالجه 
واختصاصه واحترام االختصاص من 

شروط نجاح عملية العالج.
ما هي الشرائح  املستهدفة بدوراتكم 
التدريبية اليت تقدمونها عرب مركز 

رافقي لاستشارات النفسية؟
الدورات التي نقوم بتفعيلها هي دورات 
نمائية وقائية تس���������تهدف عدة شرائح 
ش���������باب مقبلين على الزواج، أمهات 
مقبالت عل���������ى دور التربية ... طلبة  
ف���������ي التخصص ... بمعنى نس���������اء، 

أطفال، مراهقين، ورجال..
ــيت توجهينها للقراء  ما النصيحة ال
ــهم أو ذويهم  ــادي الوقوع بأنفس لتف

ضحية هلذه األزمات النفسية؟
نصيحت���������ي للق���������راء ه���������ي المحاول���������ة 
المس���������تمرة لقراءة ذواتهم واس���������تبصار 
عيوبهم وتعزيز قدراتهم ...   الصحة 
النفسية تستدعي المواجهة والمكاشفة 
والمحاول���������ة والترمي���������م  والتنقيح .... 
البح���������ث عن النس���������خة األفضل منك 
دوما هذا هو طريق  الصحة النفسية 
فالرضى النفسي فالسعادة النفسية...  

..املرأة املسلمة اليوم، ليست حباجة إىل مدافعن عن حقوقها، بقدر ما هي حباجة إىل فهم منطلقات تلك احلقوق 
وتبعاتها، وأوجه ممارستها يف إطار إنساني اجتماعي، تشعر فيه بإجيابية دورها يف ظّل مركزية أسرتها. وجعلها 

جوهرة مكنونة مصونة، ويف إطارها احلضاري صارت املسلمة عاملة، وطبيبة، ومهندسة، ودكتورة، وقاضية..
أمانينا أن حتتفل املرأة  بعيد جناحها وتفوقها يف دراستها وبتفوقها الدائم يف مكان عملها وما تضيفه من إبداع، تفوقها 

يف بيتها املميز، الذي ينبض كل مكان فيه بلمساتها مع زوجها، مع أبنائها يف تربتها الزكية، وحياتها اهلادفة مع أهلها.. 
مع جرانها، مع أقاربها. ال أن حتتفل مبناسبة أرادوها لتعميق اخلاف بينها وبن أخيها الرجل، توهينا جملتمعاتنا 

املسلمة، وتعطيا هلا عن السر قدما يف درب احلضارة، لقد آن هلا ولنا أن نصنع حياتنا بأنفسنا، ألن ختويل اآلخرين هذا 
احلق هو إقرار منا هلم بإفاسنا وعجزنا املطلق..

مع الـمــــــرأة يف عيــــــــــــــدها
البصائر حتاور مع الدكتورة النفسانية، املتخصصة يف علم النفس العيادي، مبناسبة الثامن من مارس:

حاورتها: أمال السائحي

د. رميساء ساسي
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لماذا يؤدي اإلنسان بنفسه إلى الهالك، 
ووسائل  معلوم،  النجاة  طريق  أن  مع 
متوفرة،  الضالل  من  والحماية  الوقاية 
المقاصد ميسورة، وفي  بلوغ  مكانات  واإ
متناول هذا اإلنسان؟ هو اتباع الكتاب، 
واالقتداء بإمام العالمين محمد بن عبد 
أين  ولكن  والسالم؟  الصالة  عليه  اهلل 
سؤاله  الذي  الصعب  االختبار  نقطة 
مكشوف، والجواب عنه معروف، وما 
ضاع بسبب األخطاء بالتوبة مخلوف، 
في  االختبار  صعوبة  لغز  نعم،  آه، 
صنف  أصناف:  اإلنسان  بني  أن 
واتبعوا  واستجابوا  سمعوا  الناس  من 
المستقبل  نحو  السائرون  الكتاب، وهم 
منهم  ياكم  واإ اهلل  جعلني  الجنة،  نحو 
سمعوا  الناس  من  وصنف  ومعهم، 
يتبعوا  ولم  العامة،  للدعوة  واستجابوا 
الكتاب خصوصا في فقه المعامالت، 
قالوا  أنهم  أي  الشرعية،  السياسة  وفقه 
أسلمنا، وسلوكهم يخالف قولهم، وهؤالء 
هم فتنة المسلمين، ومنهم الذين سودوا 
صفحات  التاريخ اإلسالمي بهرطقاتهم 
وغلوهم، وصنف من الناس سمعوا ولم 
جهلهم،  من  أخطائهم  وكانت  يفقهوا 
وناس آخرون لم يريدوا أن يسمعوا وال 

أن يستجيبوا.
أن  معناه:  الكالم؟  هذا  كل  معنى  ما 
إيمان  بكل  يريدون  ممن  الكثير  هناك 
ويتبعوا  بالكتاب  يعملوا  أن  خالص  واإ
السعادة،  مفاتيح  ويمسكون  الصواب، 
ويخوضون طريقهم نحو الجنة، ولكنهم 
األصناف  فيه  مجتمع  في  يعيشون 
الجاهلة والمنحرفة والتائهة، وسنن اهلل 
اإلنسان  حياة  أن  خلقه،  في  سبحانه 
البشر،  أنواع  لكل  بمعايشته  محكومة 
المسجد،  في  يصلي  وهو  فالمؤمن 
مأموما، أو مؤذنا، أو إماما، قد يحضر 
معه منافقون أو حروريون أو متنطعون، 
وديدنهم الفتن والنكد، وهو موظف أو 
بيت  أو  العامة  اإلدارة  في  مسؤول 

المال العام، وقد يكون معه مختلسون 
َسرَّاُقون، وربما وهو في السفينة أو في 
الطائرة، أو في مجلس، أو في سوق، 
لجهله،  السفينة،  يريد خرق  من  ومعه 
أو مدفوع لالنتحار والذهاب إلى النار، 
يكون  األبرار؟ وقد  ولكن يصيب معه 
إمام الدولة ومعه عصابة ال تخاف اهلل 
االبتالء،  أشد  بهم  فُيْبَتَلى  تخشاه،  وال 
هنا  ومن  الخلفاء،  لبعض  حدث  كما 
مخفية  غامضة  الدنيا  قضايا  تظل 
واأللغاز  األسرار  بماليين  مملوءة 
والمفاجآت. والفتنة تأتي من قبيل هذه 
المسلمون  هل  فمثال  المحيرة،  األلغاز 
في فتنهم المتكررة الذين رفعوا السيف 
على بعضهم، ألم يعلموا أحكام القرآن 
التي تنص على تحريم قتل النفس؟ وال 
آية في القرآن وال حديث يبيح لمسلم أن 
يرفع السيف على مسلم أبدا، بل جاء 
النهي القاطع على أن من قتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها: ﴿َوَمْن 
دًا َفَجزاؤُُه َجَهنَُّم خاِلدًا  َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ
َلُه  َوَلَعَنُه وََأَعدَّ  َعَلْيِه  ِفيها َوَغِضَب اهلُل 
َعذابًا َعِظيمًا﴾]النساء:93[ ومهما كان 
سبب القتل، سواء: من أجل المال، أو 
النساء، أو السياسة،. ففي الحديث:]اَل 
ِإَلَه  َأْن اَل  َيْشَهُد  َيِحلُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِلٍم، 
ِبِإْحَدى  ِإالَّ  اهلِل،  َرُسوُل  وََأنِّي  اهلُل  ِإالَّ 
الزَّاِني،  وَالثَّيُِّب  ِبالنَّْفِس،  النَّْفُس  َثاَلٍث: 
ِلْلَجَماَعِة[ التَّاِرُك  الدِّيِن  ِمَن  وَالَماِرُق 

والحديث:]َأْبَغُض   )6878 )البخاري. 
النَّاِس ِإَلى اهلِل َثاَلَثٌة: ُمْلِحٌد ِفي الَحَرِم، 
الَجاِهِليَِّة،  ُسنََّة  اإِلْساَلِم  ِفي  َوُمْبَتٍغ 
ِلُيَهرِيَق  َحقٍّ  ِبَغْيِر  اْمرٍِئ  َدِم  ِلُب  َوُمطَّ

َدَمُه[)البخاري.6882(.
وراءه  وساع  للطلب  )مطلب(:متكلف 
يستبيح  حق(:  )بغير  مكان.  كل  في 
كناية  وهو  دمه(:ليسيله  )ليهريق  دمه. 

عن القتل. 
1 ـ إن المؤمن حقا يمشي ويتحرك في 
هذه الدنيا بنور اإليمان، ونور القرآن، 
ثم  ومن  الهداية،  ونور  الصالة،  ونور 

وبهذا  الشيطان،  مصائد  في  يقع  ال 
يكون سعيدا ومرتاحا. يؤدي الفرائض، 
اهلل  ويكون  بالنوافل،  اهلل  إلى  ويتقرب 
ن شاء  سبحانه معه ينصره ويحفظه، واإ
درجاته  ليرفع  األشرار  بشر  ابتاله  اهلل 
كافر  باعتداء  شهيدا  يتخذه  أو  عنده، 
عليه، كحال المجاهدين الذي يدافعون 

عن اإلسالم والمسلمين. 
يخاف  ال  مؤمنا  كونه  حالة  وفي  ـ   2
قال: ﴿َوَلْن  تعالى  اهلل  أبدا، ألن  كافرا 
اْلُمْؤِمِنيَن  َعَلى  ِلْلَكاِفرِيَن  اهلُل  َيْجَعَل 
َسِبياًل﴾ ]النساء:141[. وفي الحديث: 
ُأْهِلَكُهْم  اَل  َأْن  ِتَك  أِلُمَّ َأْعَطْيُتَك  نِّي  ]وَاِإ
ٍة، وََأْن اَل ُأَسلَِّط َعَلْيِهْم َعُدوًّا  ِبَسَنٍة َعامَّ
ِمْن ِسَوى َأْنُفِسِهْم، َيْسَتِبيُح َبْيَضَتُهْم، َوَلِو 
اْجَتَمَع َعَلْيِهْم َمْن ِبَأْقَطارَِها َحتَّى َيُكوَن 
َبْعُضُهْم  َوَيْسِبي  َبْعًضا،  ُيْهِلُك  َبْعُضُهْم 
واضح  الطريق  لكم  أقل  ألم  َبْعًضا[ 
المفتنون  هم  والمؤمنون  وميسور، 
كشعوب ودول هم الذين يجعلون أنفسهم 
في غابة الفتن والحروب، والسؤال: لماذا 
ال يتحدون ويتعاونون؟ أو على األقل، 
اسمعوا أو على األقل ال يعتدي بعضهم 
على بعض، وال يهلكون بعضهم، هل 
المطلوب منكم أن ال تعتدوا فقط وحينها 
ينصركم اهلل؟ هل هذا صعب؟ ال حول 

وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
3 ـ واإلنسان في حال كونه مؤمنا حقا 
األخوة  تحققت  فإذا  إخوانه  مع  يتآخى 
واالتحاد  المعامالتية،  واألخوة  الدينية 
التعاوني الحقيقي، حينها يتحقق نصر 
اهلل سبحانه، قال اهلل تعالى: ﴿َوكاَن َحقًّا 

َعَلْينا َنْصُر اْلُمْؤِمِنيَن﴾]الروم:47[. 
ذا كان اإلنسان مؤمنا حقا يتحقق  4 ـ واإ
تعالى:  اهلل  قال  والسكينة.  األمن  له 
َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  اللَُّه  ﴿َوَعَد 
اِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اأْلَْرِض َكَما  الصَّ
َلُهْم  َننَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  الَِّذيَن ِمْن  اْسَتْخَلَف 
ِمْن  َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم  َلُهْم  اْرَتَضى  الَِّذي  ِديَنُهُم 

َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا﴾]النور:55[.
ال  حقا،  مؤمنا  اإلنسان  كان  ذا  واإ ـ   5

اهلل  قال  االقتصادية.  األزمة  تصيبه 
آَمُنوا  اْلُقرَى  َأْهَل  َأنَّ  ﴿َوَلْو  تعالى: 
َماِء  َبَرَكاٍت ِمَن السَّ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم  وَاتََّقْوا 
مفاتيح  إذن  ]األعراف:96[  وَاأْلَْرِض﴾ 
آيات  في  وُمَبيََّنٌة  واضحة  السعادة 
والعلماء  الحكام  هؤالء  لماذا  القرآن. 
اإلسالمية،  الشعوب  كل  من  والمأل 

لماذا ال يتحدون.
والدوامة  الفوضى  من  والخروج  ـ   6
والتخلص  الغامضة،  السياسية 
استبداد،  بين  الداخلي  الصراع  من 
ومتاهات، اليعلم  وأحزاب،  ومعارضة، 
مآالتها إال الخالق سبحانه، هي خليط 
من الفتن ينبغي الخروج منه. فكيف يتم 
الخروج من كل ضيق إلى ساحة األمن 

والحرية، ورغد العيش؟. 
ال  لماذا  أيضا،  القرآن  في  الجواب 
أيتها  الحكام،  أيها  القرآن  تتدبرون 
أعرضتم عن  ولماذا  الحائرة،  األحزاب 
وألف  لماذا؟  والسنية؟  القرآنية  الحلول 
لماذا؟؟؟ قال اهلل تعالى: ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
ُفْرَقاًنا  َلُكْم  َيْجَعْل  اهلَل  َتتَُّقوا  ِإْن  آَمُنوا 
وَاهلُل  َلُكْم  َوَيْغِفْر  َسيَِّئاِتُكْم  َعْنُكْم  َوُيَكفِّْر 
ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم﴾ ]األنفال:29[. قال 
أبو جعفر: }يقول اهلل سبحانه وتعالى: 
يا أيها الذين صّدقوا اهلل ورسوله )أي يا 
)أي  اهلل  تتقوا  إن  حقا(  المؤمنون  أيها 
تعملوا بشريعته( بطاعته، وأداء فرائضه، 
واجتناب معاصيه، وترك خيانته، وخيانة 
لكم  يجعل  أماناتكم،  وخيانة  رسوله، 
فرقاًنا«، يقول: يجعل لكم فصال وفْرقا 
بين حقكم وباطل من يبغيكم السوء من 
أعدائكم المشركين، بنصره إياكم عليهم، 
)أي إن تعملوا بشرعه يبين لكم الحق 
ويهديكم إليه، ويبعد عنكم أهل الباطل 
عطائكم الظفر بهم  وينصركم عليهم( واإ
»ويكفر عنكم سيئاتكم«، يقول: ويمحو 
عنكم ما سلف من ذنوبكم بينكم وبينه 
»ويغفر لكم«، فال يؤاخذكم بها، »واهلل 
ذو الفضل العظيم« خيره كثير الينفد{
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الشيخ حممد مكركب أبران
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السؤال
قال السائل: )و. ل( ُحِكَم على ابني بالسجن بسبب 
ديون ترتبت عليه من البنك، ولم يستطع قضاءها، 
فاتهمه بعض الناس، بأنه سرق وباع المخدرات، 
ونشروا صورته على صفحات التواصل، واتهموه بما 
ليس فيه، واتهموا عائلته. ولما ُعِرف أحُد المفترين 
إنه  قال:  الكاذب،  الخبر  نشروا  الذين  من  عليه، 
سمع الناس يقولون، وأنه قرأ في الجريدة، وغير 
لماذا  وسؤالي:  السائل:  قال  التبريرات؟  من  ذلك 
المؤمنين  يؤذون  الذين  أمثال  يعاقب  ال  القضاء 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا؟  لماذا اليوقفونهم عند 

حدهم؟
الجواب

العالمين،  رب  هلل  الحمد  الرحيم،  الرحمن  اهلل  بسم 
والصالة والسالم على خاتم النبيين.

أوال: نقل الخبر الكاذب محرم ألنه يؤذي المؤمنين 
كرامتهم،  ويجرح  ُسْمَعَتُهم،  ويخدش  أعراضهم،  في 
على  يجب  السائل،  قال  كما  نعم،  وألف  ونعم، 
السلطات األمنية، والقضائية أن تقيم الحدود الزجرية 
الردعية على السفهاء الذين ينقلون اإلفك ويروجونه 
َما  ِبُكلِّ  ُيحدَِّث  أْن  َكِذًبا  بالمرْء  وكفى  الناس.  بين 
اإلفك  خبر  نقلوا  الذين  عن  تعالى  اهلل  قال  َسِمَع. 
عن أمنا عائشة رضي اهلل عنها:﴿ِإْذ َتَلقَّْوَنُه ِبَأْلِسَنِتُكْم 
َوَتُقوُلوَن ِبَأْفوَاِهُكْم َما َلْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َهيًِّنا 
َوُهَو ِعْنَد اهلِل َعِظيٌم * َوَلواَْل ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم َما َيُكوُن 
َلَنا َأْن َنَتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيٌم * َيِعُظُكُم 
اهلُل َأْن َتُعوُدوا ِلِمْثِلِه َأَبًدا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن * َوُيَبيُِّن اهلُل 

َلُكُم اْلَياِت وَاهلُل َعِليٌم َحِكيٌم﴾]النور: 15/18[.

َأْي  اْلُمْؤِمِنيَن  ِلَجِميِع  ِعَتاٌب  }هذا:  القرطبي:  قال 
َبْعُضُكْم  َيَتَعاَطاُه  واََل  ُتْنِكُروُه  َأْن  َعَلْيُكْم  َيْنَبِغي  َكاَن 
ُتَنزُِّهوا  وََأْن  وَالنَّْقِل،  اْلِحَكاَيِة  ِجَهِة  َعَلى  َبْعٍض  ِمْن 
َعَلْيِه  َنِبيِِّه  َزوِْج  ِمْن  َهَذا  َيَقَع  َأْن  َعْن  َتَعاَلى  اهلَل 
اْلَمَقاَلِة  َهِذِه  َعَلى  َتْحُكُموا  وََأْن  اَلُم،  وَالسَّ اَلُة  الصَّ
اإْلِْنَساِن  ِفي  ُيَقاَل  َأْن  اْلُبْهَتاِن  َوَحِقيَقُة  ُبْهَتاٌن،  ِبَأنََّها 
َما َلْيَس ِفيِه، وَاْلِغيَبُة َأْن ُيَقاَل ِفي اإْلِْنَساِن َما ِفيِه{ 

)القرطبي:12/205(.
ثانيا: بالنسبة لألفراد ال يجوز لهم نشر خبر عن 
أو  أهله،  وخصوصيات  خصوصياته  في  أحد 
وظيفته، أبدا. عمال بالحديث َعْن َأِبي ُهرَْيرََة، َقاَل: 
ُحْسِن  ]ِمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل 
)الترمذي:2317(  َيْعِنيِه[  اَل  َما  َتْرُكُه  اْلَمرِْء  ِإْساَلِم 
من حسن إسالم المرء تركه ماال يعنيه. ليس من 
أخالق المسلم تتبع أخبار الناس، والتجسس عليهم، 
ونقل عثراتهم، فقط لإلثارة والتشويش والفتن، أخبار 
َتُعوُد على ناشر الخبر  الطعن في أعراض الناس 
والخبال  بالوبال  عليه  والدعاء  باللعنات  المزعج 
تعالى  واهلل  في لخرة.  والعذاب  الدنيا  في  والخزي 

أعلم.
كالقنوات  اإلعالمية  للمؤسسات  بالنسبة  ثالثا: 
والمجالت،  والجرائد،  واإلذاعات،  التليفزيونية، 
معرفة  ودون  تثبت،  دون  الخبر  نقل  عليهم  يحرم 
قلت:  لألمة،  المفيد  الخبر  إال  والينقلون  العواقب، 
ال ينقلون وال يروجون وال ينشرون إال الخبر الذي 
العامة، وعليهم أن يعملوا بقول اهلل تعالى:﴿ ينفع 

َفَتَبيَُّنوا  ِبَنَبٍإ  فاِسٌق  جاَءُكْم  ِإْن  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  َيا 
َفَعْلُتْم  َما  َعلى  َفُتْصِبُحوا  ِبَجهاَلٍة  َقْومًا  ُتِصيُبوا  َأْن 
في  المتساهلون  وليحذر  )الحجرات:6(.  ناِدِميَن﴾ 

َما  َتْقُف  ترويج الشائعات فإن اهلل تعالى قال:﴿وال 
ْمَع وَاْلَبَصَر وَاْلُفؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك  َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّ
المسلمين  َمْسؤاًُل﴾ )اإلسراء:36(. وعلى  َعْنُه  كاَن 
جميعا أن يتدبروا هذه النصوص الشرعية، ومنها:﴿

ذا جاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأذاُعوا ِبِه َوَلْو  وَاِإ
لى ُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن  َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل وَاِإ
َوَرْحَمُتُه  َعَلْيُكْم  اهلِل  َفْضُل  َوَلوال  ِمْنُهْم  َيْسَتْنِبُطوَنُه 

ْيطاَن ِإالَّ َقِلياًل﴾]النساء:83[. التََّبْعُتُم الشَّ
اْلُمْحَصناِت  َيْرُموَن  الَِّذيَن  تعالى:﴿ِإنَّ  اهلل  وقول 
َوَلُهْم  وَاْلِخرَِة  الدُّْنيا  ِفي  ُلِعُنوا  اْلُمْؤِمناِت  اْلغاِفالِت 
وََأْيِديِهْم  َأْلِسَنُتُهْم  َعَلْيِهْم  َتْشَهُد  َيْوَم   * َعِظيٌم  َعذاٌب 

وََأْرُجُلُهْم ِبما كاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ ]النور:23/24[.
االفتراء،  خبر  الكاذب،  الخبر  ينشرون  الذين 
عن  ويكشف  العداوة  يحدث  وما  والشحناء، 
فاسقا،  العمل  هذا  صاحب  أليس  الناس،  عورات 
األنترنيت  أثيم؟  إعالم شيطاني  في  الساقطين  من 
والصحف والقنوات اإلذاعية والتليفزيونية هي وسائل 
دخال الفرح  نعمة، سخرها اهلل للدعوة إلى الخير، واإ
والسرور على الناس، وليس لنشر الشر وكالم وصور 
رِّ ِشرِّيٌر، وناقل اإلفك أفاك،  الفاسقين. إن ناقل الشَّ
وناقل الفسوق فاسق، وناقل الكذب َكذَّاٌب، ألن ِوْزَر 
العقاب.  متبع العاصي في معصيته يستحق نفس 
َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم:]َمْن َسنَّ ِفي 
اإْلِْساَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة، َفَلُه َأْجرَُها، وََأْجُر َمْن َعِمَل ِبَها 
َبْعَدُه، ِمْن َغْيِر َأْن َيْنُقَص ِمْن ُأُجورِِهْم َشْيٌء، َوَمْن 
َسنَّ ِفي اإْلِْساَلِم ُسنًَّة َسيَِّئًة، َكاَن َعَلْيِه ِوْزرَُها َوِوْزُر 
ِمْن  َيْنُقَص  َأْن  َغْيِر  ِمْن  َبْعِدِه،  ِمْن  ِبَها  َعِمَل  َمْن 
واهلل  الزكاة.1017(.  كتاب  َشْيٌء[)مسلم.  َأْوزَارِِهْم 

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.

املوضوع: ترويج اخلرب الكاذب حمرم أشد التحريم، وفاعله َفتَّاٌن أثيم
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يق���������ول اهلل س���������بحانه وتعالى في كتاب���������ه الكريم: 
َن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم  }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسرَى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ
ِإَلى اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنرَِيُه ِمْن 

ِميُع الَبِصيُر{. آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ
إننا نعيش في هذه األيام في ظالل ش���������هر رجب، 
ولهذا الشهِر شأن عظيم فهو من الشهور الُحُرم، 
وفي هذا الش���������هر من كّل عام يتذكر المس���������لمون  
ذك���������رى من أعّز الذكريات، إنه���������ا ذكرى  معجزة 
اإلس���������راء والمعراج التي حدثت في هذا الش���������هر  
قب���������ل الهجرة النبوية الش���������ريفة، فحادثة اإلس���������راء 
م���������ن المعج���������زات ،والمعجزات جزء م���������ن العقيدة 
اإلسالمية؛ لذلك فإّن ارتباط المسلمين في مشارق 
األرض ومغاربها باألقصى والقدس وفلسطين هو 
ارتب���������اط عقدي، وليس ارتباط���������ًا انفعاليًا عابرًا وال 

موسميًا مؤقتًا.
معجزة اإلسراء واملعراج

لقد ُس���������مِّيت »سورة اإلس���������راء« بهذا االسم تخليدًا 
لتل���������ك المعجزة الربانية التي أكرم اهلل بها س���������ّيدنا 
ه  محمًدا – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم –، حيث  َخصَّ
اهلل -سبحانه وتعالى- باإلس���������راء والمعراج دون 
س���������ائر األنبياء؛ ليطلعه على ملكوت الس���������موات 
واألرض، ويريه من آيات���������ه الكبرى ، فقد أيََّد اهلل 
س���������بحانه وتعالى رس���������ولنا محمدًا -عليه الصالة 
والس���������الم- بمعجزات كثي���������رة، وكان م���������ن َأَجلَِّها 
معجزة اإلس���������راء والمعراج، وهي الس���������فر لياًل من 
المسجد الحرام إلى المسجد األقصى، ثم العروج 
به إلى السموات العلى، حيث رأى من آيات ربه 
الكبرى، كما جاء في قوله س���������بحانه وتعالى: }َما 
زَاَغ اْلَبَص���������ُر َوَما َطَغى* َلَق���������ْد رََأى ِمْن آَياِت رَبِِّه 
اْلُكْبرَى{، وكانت معجزة اإلسراء والمعراج مظهرًا 

من مظاهر التكريم الربانّي لرسولنا محمٍد 
-عليه الصالة والس���������الم-، فهي جائزة ما بعدها 
جائزة وِمْنَحة بعد ِمْحَنة  َأيََّد اهلل س���������بحانه وتعالى 
بها محمًدا- صّلى اهلل عليه وس���������ّلم -، حيث فرّج 
���������ر أمره، كما  اهلل ُكربته وأزال هّمه ورفع قدره ويسَّ
جاء في قوله س���������بحانه وتعالى: }َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر 

ُيْسرًا* ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا{.
الّربط بني املسجد احلرام واملسجد األقصى 

ِإَن من أهّم العظ���������ات والعبر المأخوذة من رحلة 
اإلسراء والمعراج هي الّتفكر في ربط اهلل سبحانه 
وتعال���������ى  بين المس���������جد الحرام بمك���������ة المكرمة 
والمس���������جد األقصى بمدينة القدس، فهذا الربط لم 
يكن عبثًا ولكنه إشارة وتنبيه لهذه األمة بضرورة 
المحافظة على المسجد األقصى المبارك؛ ِلَما َلُه 
من الُقدس���������ية عند اهلل سبحانه وتعالى، وقد تجّلى 

ذلك الربط في أمور عديدة، منها: 
* لقد ربط اهلل –س���������بحانه وتعالى- بين المسجد 
الحرام والمسجد األقصى المبارك برباط وثيق في 
اآلية األولى من س���������ورة اإلس���������راء، كما جاء في 
قوله سبحانه وتعالى: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسرَى ِبَعْبِدِه 

َن اْلَمْس���������ِجِد اْلَحرَاِم ِإَلى اْلَمْس���������ِجِد اأَلْقَصى  َلْياًل مِّ
ِميُع  الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنرَِيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

الَبِصيُر{.
* كما ربط رس���������ولنا - صّلى اهلل عليه وس���������ّلم - 
المسجد األقصى المبارك بشقيقيه المسجد الحرام 
والمس���������جد النبوي، فقد جاء في الحديث أّن رسول 
اهلل - صلّ���������ى اهلل عليه وس���������ّلم- قال: )ال ُتَش���������دُّ 
الرَِّحاُل ِإالَّ إَلى َثالَثِة َمَس���������اِجَد: اْلَمْس���������ِجِد اْلَحرَاِم، 
َوَمْس���������ِجِد الرَُّس���������وِل - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لَّ�َم- 

َوَمْسِجِد اأَلْقَصى(.
* لقد كان المسجد األقصى المبارك القبلة األولى 
للمس���������لمين منذ ُفرضت الصالة في ليلة اإلسراء 
والمعراج حت���������ى َأِذَن اهلل بتحويل القبلة إلى بيت 
اهلل الحرام، كما جاء في الحديث الش���������ريف: عن 
البراء بن عازب -رضي اهلل عنه-  قال: )َصلَّْيَنا 
َمَع َرُسوِل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َنْحَو َبْيِت 
اْلَمْقِدِس ِستََّة َعَشَر َشْهرًا َأْو َسْبَعَة َعَشَر َشْهرًا ُثمَّ 

ُصرِْفَنا َنْحَو اْلَكْعَبِة(.
* كما أّن المس���������جد األقص���������ى المبارك هو ثاني 
مسجد ُبِنَي في  األرض بعد المسجد الحرام، كما 
جاء في الحديث الشريف عن أبي ذر -رضي اهلل 
عنه- قال: )قْلُت: َيا َرُسوَل اهلل َأيُّ َمْسجٍد ُوضَع 
في األْرِض أوَّل؟ َقاَل: »َاْلمس���������ِجُد اْلَحرَاُم«، َقاَل: 
؟ َقاَل: »َاْلَمسِجُد األْقَصى«، ُقْلُت: َكْم  ُقْلُت: ُثمَّ َأيُّ
َكاَن َبْيَنُهَما؟ َقاَل: »َأْرَبُعوَن َسَنًة، ُثمَّ َأْيَنَما َأْدَرَكْتَك 

الُة َبْعُد َفَصلِّْه، َفِإنَّ اْلَفْضَل ِفيه«(.  الصَّ
القدس واألقصى ... يف ذكرى اإلسراء واملعراج

تحّل علينا هذه الذكرى المباركة مع ازدياد الهجمة 
اإلسرائيلية الشرس���������ة على بالدنا فلسطين بصفة 
عامة ومدينة القدس والمس���������جد األقصى المبارك 
بصفة خاصة، والتي تهدف إلى تزييف الحضارة 
وتغيير التاريخ من أجل طمس المعالم الحضارية 
والتاريخية العربية واإلسالمية في فلسطين  ومدينة  

القدس وقلبها المسجد األقصى المبارك.
ِإّن مسئولية الدفاع عن المسجد األقصى المبارك 
ن كان  ليست مسئولية الشعب الفلسطيني وحده واإ
هو رأس الحربة في الّذود عنه، إنما  هي مسئولية 
العرب والمسلمين جميعًا  في ُمساندة هذا الشعب 
والوقوف بجانبه ودعم صموده؛  للمحافظة على 
أرضه ومقدس���������اته، خصوصًا في هذه األيام التي 
يتعرض فيها المس���������جد األقصى المبارك والمدينة 
المقدس���������ة لمؤامرات خبيثة، ومن هنا فال ُبدَّ لكّل 
مسلم أن يعي تمامًا واجبه والّدْور المنوط به تجاه 

المسجد األقصى والقدس وفلسطين.
جالل ألهلنا  وبهذه المناسبة فإننا ُنوجه تحية إكبار واإ
المقدسيين ولعلمائنا اأَلِجالَّء وللشخصيات الدينية 
والوطنية، ولس���������دنة األقصى وحراسه وللمرابطين 
داخل المسجد األقصى على صمودهم وتصديهم 
الدائم لقطعان المستوطنين ودفاعهم المستمر عن 
المس���������جد األقصى والمدينة المقدسة، حيث إنهم 
يش���������كلون َخّط الدفاع األول عن األقصى والقدس 
الوسائل  بَشتَّى  للُمقتحمين  والمقدسات ويتصدون 
الُممكنة؛ دفاعًا عن أولى القبلتين وثاني المسجدين 

وثالث الحرمين الشريفين.
دروس من اإلسراء واملعراج

نتعّلم من ذكرى اإلس���������راء والمعراج بأّن المسلمين 
بصف���������ة عامة وأبناء ش���������عبنا الفلس���������طيني بصفة 
خاصة، أحوج ما يكونون اليوم إلى توحيد كلمتهم 
وجم���������ع صفوفهم، وأن يكون���������وا متحابين متآلفين، 

امتثااًل لقوله س���������بحانه وتعالى: }وَاْعَتِصُموْا ِبَحْبِل 
الّلِه َجِميًعا واََل َتَفرَُّقوْا{.

ونتعّلم من هذه الذك���������رى المباركة ضرورة  الّثقة 
في اهلل سبحانه وتعالى لمواجهة ما نحن فيه من 
مصاعب، فعندما تش���������تّد األزمات يكون السبيل 
 ، إل���������ى الخالص منها باللج���������وء إلى اهلل عزَّ وجلَّ
وصفاء الّنفوس ، والّسْير على هدي القرآن الكريم 
وسنة رسولنا األمين – صّلى اهلل عليه وسّلم -. 
َوُتعّلمنا أحداث اإلس���������راء والمعراج أنَّ النَّصَر مع 
ب���������ِر، وأنَّ الفرََج مع الكْرِب، وأنَّ مع الُعس���������ِر  الصَّ

ُيسرًا.
ِم���������ْن كّل هذه المعاني نفهم ونس���������تنتج أّن األمل 
يأتي بعد األلم ، وأنَّ الِمَحَن تس���������بق الِمَنح ، وأّن 
الضيق يأتي بعده الفرج، وأّن مع الُعس���������ر ُيسرًا، 
ل فينا  فقد عّلمنا القرآن الكريم هذه المفاهيم ِلُيَؤصِّ
ع���������دم اليأس والقنوط، واالستبش���������ار دائمًا، والّثقة 
في نصر اهلل لعباده المؤمنين، مهما ضاقت بهم 
عت بهم األس���������باب،  فهذه ُسّنة اهلل  ���������بل  وتقطَّ السُّ
���������َص المؤمنين َوَيْمَحق الكافرين،  في خلقه، ِلُيَمحِّ
كما جاء في قوله س���������بحانه وتعالى: }َأْم َحِس���������ْبُتْم 
َثُل الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن  ا َيْأِتُكم مَّ َأن َتْدُخُلوْا اْلَجنَّ���������َة َوَلمَّ
رَّاُء َوزُْلزُِلوْا َحتَّى َيُقوَل  ���������ْتُهُم اْلَبْأَساُء وَالضَّ َقْبِلُكم مَّسَّ
الرَُّس���������وُل وَالَِّذيَن آَمُنوْا َمَعُه َمَتى َنْصُر الّلِه َأال ِإنَّ 

َنْصَر الّلِه َقرِيٌب{.
والمسلمون اليوم وهم ُيحيون هذه الذكرى يجب أن  
يتذكروا مس���������رى نبيهم- عليه الصالة والسالم-  
الذي يتعرض لمجزرة بش���������عة من قبل س���������لطات 
االحتالل اإلسرائيلي، فالقدس ال ُيمكن أن ُتنسى، 
أو ُتت���������رك لغير أهله���������ا، مهما تآم���������ر المتآمرون 
ط المحتلون الذين يس���������عون لطمس طابعها  وخطَّ
العربي واإلس���������المي وتحويلها إلى مدينة يهودية، 
ففي كل ي���������وم تدفن جرافات االحتالل الصهيوني 
ج���������زءًا عزيزًا من ُتراثنا، كم���������ا تتهيأ معاول الهدم 
لتقويض ج���������زء جديد، إنهم يريدون لمدينة القدس 
أْن تندثر وأْن يندثر أهلها، ولكّن القدس س���������تبقى 
إسالمية الوجه، عربية التاريخ، فلسطينية الهوية، 
ولن يس���������لبها االحتالل وجهها وتاريخها وهويتها 
مهما أوغل ف���������ي اإلجرام وتزييف الحقائق، فليس 
في العال���������م قاطبة مدينة ُتثير الخواطر وتش���������حُذ 
خيال المؤمنين مثل القدس الشريف التي وصفها 
ابنها العالمة الجغرافي شمس الدين أبو عبد اهلل 
المقدسي في كتابه )أحس���������ن التقاسيم في معرفة 
األقالي���������م(، بأنها »أجّل الُمدن قاطبًة، ألنها مهبط 
الوحي ومدينة األنبياء، ومجتمع الدنيا واآلخرة«، 
هذه العبارات على إيجازها، تختصر تاريخًا ُمْمتدًا 
طوله أكثر من أربعة آالف سنة، شهدت المدينة 
خاللها ُأَممًا وحضارات، وتعاقب عليها أفواج من 

الُغزاة والّطامعين.
لم ، وينهزم    القدس تقول لكم: سوف يتراجع الظُّ

األعداء، فالليل مهما طال فال ُبدَّ من بزوغ 
نَّ الفجر آٍت بإذن اهلل، رغم أعداء أمتنا  الفجر، واِإ

كّلهم. 
نس���������أل اهلل أن يحفظ مقدساتنا وش���������عبنا من كّل 

سوء.ئ
وصّلى اهلل على س���������ّيدنا محم���������د صلى اهلل عليه 

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

د. يوسف مجعة سالمة*

مـعاجلات إسالمـيـة

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  

   www.yousefsalama.com     

يف ذكــــرى اإلســــــــراء واملعــــراج  



-1﴿يس﴾:
القول فيه كالقول في الحروف المقطعة الواقعة في أول 

السور، وقد تقدم ذلك في أول سورة البقرة.
وما ذكر أنه اسم من أسماء اهلل، أو أنه اسم من أسماء 
لكلمة  اختزال  أنه  أو  وسلم-،  عليه  اهلل  النبي-صلى 
السيد، ومن الناس من يسمون به أبناءهم، ويرى اإلمام 
مالك أنه ال ينبغي أن يسمى به اإلنسان، فلعله اسم من 

أسماء اهلل، هذا كله ال سند له.
َلِمَن اْلُمْرَسِليَن *  ِإنََّك  2-4 ﴿وَاْلُقرْآِن اْلَحِكيِم * 

ْسَتِقيٍم﴾: َعَلى ِصرَاٍط مُّ
القسم بالقرآن تعبير عن شرف قدره وعظمته عند اهلل 
تعالى، والتنويه بشأنه، وهو المقصود من هذه اآليات 

األولى من هذه السورة.
والقرآن يقصد به الكتاب الموحى به إلى محمد-صلى 
اهلل عليه وسلم- من وقت مبعثه إلى وفاته، المعجز في 
ألفاظه ومعانيه، المشرع لألمة، وتقدم الكالم عليه في 

سورة يونس/61.
و»اْلَحِكيِم« يجوز أنه بمعنى صاحب الحكمة لما يحتوي 
عليه من حكمة بالغة، كما يجوز أن يكون معناه الُمحكم 
المتقن فيما يراد به، وجملة »ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِليَن« جواب 
المكذبين  بالمشركين  التعريض  وفيه  له،  وتأكيد  للقسم 

للرسالة، وتأنيس للرسول-صلى اهلل عليه وسلم-.
عظمة  إلى  التنبيه  به  قصد  ْسَتِقيٍم«  مُّ ِصرَاٍط  »َعَلى 
شريعته بعد إثبات أنه مرسل مثل غيره من المرسلين، 
علما  مستقيم  صراط  به  جاء  الذي  الدين  بأن  والعلم 
الهادي  المستقيم الطريق  مستقال ال ضمنيا، والصراط 
الموصل إلى الفوز في اآلخرة ال اعوجاج فيه، وموثوق 
به في البلوغ إلى المقصود دون أن يتردد السائر فيه، 
وهو هدى في الحياتين، فالسائر فيه سائر في صراط 
الغاية  يبلغ  حتى  سيره،  في  تعتريه  حيرة  ال  مستقيم، 

المقصودة.
ا  مَّ َقْوًما  ِلُتنِذَر  الرَِّحيِم *  اْلَعِزيِز  -5-6 ﴿َتنِزيَل 

ُأنِذَر آَباُؤُهْم َفُهْم َغاِفُلوَن﴾:
هذا القرآن هو المنزل من عند اهلل، المنوّه به، والمعنى: 
أعني من هذا القسم قرآنا نزلته، والتنزيل مصدر أخبر 
وتأكيدا  منزال،  كونه  تحقيق  في  مبالغة  القرآن  به عن 
الناس على  تعالى، يحمل  اهلل  آثار عزة  فهو من  له، 
الحق، وسلوك طريق الهدى، بال مصانعة وال ضعف، 
الحقائق  وكشف  األدلة،  إقامة  رحمته  آثار  من  وفيه 
للناظرين، والبشارة للذين يتبعون مرضاة اهلل، وهو إنذار 
للقوم جميعا، فقد كانوا في موضع ال يرضي اهلل تعالى 
مما يقتضي اإلنذار ليسرعوا إلى اإلقالع عن شركهم 

وفسادهم.

والذين لم ينذر آباؤهم، إما أنهم العرب العدنانيون، فقد 
األعلى  جدهم  منذ  نذير،  فيها  يأتهم  لم  قرون  مضت 
وهو عدنان، أو أريد بهم أهل مكة، فقد باشر النبي-

صلى اهلل عليه وسلم- في بدء دعوته دعوة أهل مكة 
وما حولها، فهم الذين أراد اهلل أن يتلقوا هذا الدين، وأن 
تتأصل فيهم جامعة اإلسالم، فأصبحوا حملة الشريعة 
وأعوانه في تبليغ دعوته وتأييده، ثم انضم إليهم أهل 
وكان  العرب،  قبائل  إيمان  وتتابع  قحطان،  من  يثرب 
آباؤهم غافلين عما أتى به الرسل والشرائع، وكانوا في 
حالة جهالة وغواية، وتراكمت فيهم الضالالت جيال بعد 

جيل، وذهلوا عن ذلك كله.
َل  َفُهْم  َأْكَثرِِهْم  َعَلى  اْلَقْوُل  َحقَّ  ﴿َلَقْد   7-

ُيْؤِمُنوَن﴾:
عليه  اهلل  إليهم محمد-صلى  أرسل  الذين  القوم  هؤالء 
وسلم- لينذرهم قسمان: قسم لم تنفع فيهم النذارة، وآخر 
اتبعوا الذكر وخافوا اهلل تعالى وانتفعوا بالنذارة، وأكثرهم 
حّقت عليهم كلمة العذاب، أي: علم اهلل تعالى أنهم ال 
يؤمنون بما جبلت عليه عقولهم من النفور عن الخير، 
« ثبت  إذ حقق في علمه وكتب أنهم ال يؤمنون، و»َحقَّ
ووقع، فال يقبل نقضا، و»اْلَقْوُل« هو ما أراده اهلل تعالى 
النفسي أو مما أوحى  الكالم  بهم، فهو قول من قبيل 
اهلل به إلى رسله، وهو المكتوب في علمه تعالى أنهم 

ال يؤمنون.
ِإَلى  َفِهَي  َأْغَلًل  َأْعَناِقِهْم  ِفي  َجَعْلَنا  ﴿ِإنَّا   8-

ْقَمُحوَن﴾: اْلَْذَقاِن َفُهم مُّ
بسبب كفرهم جعلت أغالل في أعناقهم مالصقة إلى 
رؤوسهم،  رافعون  أي:  مقموحون،  فهم  األذقان  عظام 
غاضون أبصارهم، ال يلتفتون يمينا وال شماال، فحالهم 
في إعراضهم عن التدبر في القرآن والتأمل في حججه 
الواضحة كحالة قوم جعلت األغالل في أعناقهم ترتفع 
تمنعهم  الخير أغالل  نفوسهم من  فنفور  أذقانهم،  إلى 
الحركة، واألغالل جمع غّل، وهو حلقة عريضة  من 
من حديد، كالقالدة تشد الحلقة من طرفيها على رقبة 
المغلول بعمود من حديد له رأس كالكرة الصغيرة يمنع 

الُغل من التفلت واالنحالل.
بصره،  غاّضا  فوقه،  ناظرا  رأسه  الرافع  أي  والمقمح: 

واألذقان جمع ذقن، وهو مجتمع اللحيين.
َخْلِفِهْم  َوِمْن  َسدًّا  َأْيِديِهْم  َبْيِن  ِمن  ﴿َوَجَعْلَنا   9-

َسدًّا َفَأْغَشْيَناُهْم َفُهْم َل ُيْبِصُروَن﴾:
إن فظاظة قلوبهم وقسوتها ال تقبل االستنتاج من األدلة، 
وال يتحولون عّما هم فيه: فكأنهم جعلوا بين سّدين، أي: 
جدارين، سدا أمامهم، وسدا خلفهم، فال استطاعة لهم 

على التحول عن مكانهم، وسعيهم إلى ما يريدون.
النفس،  في  أحدهما  أمران:  اإليمان  من  منعهم  الذي 
واآلخر خارج النفس، فالذي في النفس الغل، والذي من 
خارج السّد، فال يقع نظرهم على أنفسهم، فيرون ما في 
أنفسهم من اآليات، وال يقع نظرهم على اآلفاق، ألنهم 
بين سّدين ال يبصرون اآلفاق، فأغشى اهلل أبصارهم، 

فغّطيت فال ترى.
َل  ُتنِذرُْهْم  َلْم  َأْم  َأَأنَذْرَتُهْم  َعَلْيِهْم  ﴿َوَسوَاٌء   10-

ُيْؤِمُنوَن﴾:
لم  أم  إنذارهم  وقع  سواء  تتبدل،  ال  الكفر  في  حالتهم 
فإنهم  إليهم،  وّجه  مهما  اإلنذار  فيهم  يؤثر  فال  يقع، 
يؤمنون،  ال  أنهم  القول  عليهم  حق  فقد  يؤمنون،  ال 
معنى  في  الهمزة  واستعملت  سواء،  وعدمه  فاإلنذار 
الهمزة  وهذه  الواو،  معنى  في  »َأْم«  وكانت  التسوية، 
أصلها االستفهام ثم استعملت في التسوية، وشاع هذا 

االستعمال حتى أصبح معناه التسوية.
-11 ﴿ِإنََّما ُتنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّْحَمـَن 

رُْه ِبَمْغِفرٍَة وََأْجٍر َكِريٍم﴾: ِباْلَغْيِب َفَبشِّ
يؤمنون،  ال  أنهم  القول  عليهم  حق  الذين  ذكر  بعد 
سواء وقع إنذارهم أم لم يقع، جاءت هذه تبين أنه لم 
تنتف الجدوى من غيرهم، وهو أن اإلنذار بالنسبة لمن 
على  به  حصل  بالغيب،  الرحمن  وخشي  الذكر  اتبع 

اإليمان.
فاتباع  به،  والعناية  الشيء  على  اإلقبال  فاالتباع: 
يؤدي  فيه  والتدّبر  فيه،  بما  واإليمان  تصديقه  الذكر 
المشركون يعرضون عن سماع  به، وكان  العمل  إلى 
على  واإلقبال  سماعه،  عن  الناس  ويصّدون  القرآن، 
سماعه يفضي إلى اإليمان به لنفوذ معانيه إلى القلب، 
وأكمل أنواع الذكر يفضي إلى االمتثال لما يدعو إليه، 
ومعنى »ُتنِذُر« اإلنذار المرتب عليه أثره من الخشية 
ذلك  ويتبع  واتقوا،  آمنوا  الذين  شأن  وهذا  واالمتثال، 
تبشير هؤالء بمغفرة ما كان منهم زمن الجاهلية، وما 
كريم على  أجر  ولهم  اإلسالم،  في  اللمم  يقترفون من 
الجاهلية  أهل  الرحمن ألن  وذكر  والطاعات،  اإليمان 
ينكرون هذا االسم، وأن رحمته ال تقتضي عدم خشيته، 

فالمؤمن يخشى اهلل مع علمه برحمته.
َقدَُّموا  َما  َوَنْكُتُب  اْلَمْوَتى  ُنْحِيي  َنْحُن  -12﴿ِإنَّا 

ِبيٍن﴾: َوآَثارَُهْم َوُكلَّ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم مُّ
هذه ُتنبه إلى أن الذين لم ينفعهم اإلنذار إنما هم بمنزلة 
ثم  قلبه،  حيا  كان  لمن  يكون  إنما  فاإلنذار  األموات، 
خلصت اآلية إلى إثبات البعث، فمن اتبع الذكر وخشي 
الرحمن بمنزلة إحياء الميت، فحالة الشرك ضالل يشبه 
الموت، واإلخراج منه كإحياء الموتى، وصّرحت بالبعث 

وأكدته.
على  بالثواب  الوعد  تنفيذ  قدموا،  ما  بكتابة  والمراد 
حصاء  واإ آثارهم،  على  والثواب  الصالحة،  أعمالهم 
أعمالهم من خير وشر مما قدموه في الدنيا في صحف 
األعمال التي سجلها الكاتبون الكرام، واآلثار هي آثار 

هذه األعمال في نفوس الناس.
ترك  وعدم  األعمال،  حساب  في  الضبط  واإلحصاء: 
شيء منها، في إمام، أي: كتاب، وهو علم اهلل تعالى، 
فهو إمام تجري على وفقه ما تتعلق به إرادته الربانية، 
يكون،  ال  أو  يكون  الشيء  بأن  العلم  وهو  ومقدرته، 

ومقادير كونه وأحواله.
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قلب  السلف:  بعض  ودعاها  يس،  بسورة  سميت 
بعض  في  النجار  حبيب  بسورة:  وسميت  القرآن، 
صاحب  هو  والنجار  العجم،  بالد  في  المصاحف 
اْلَمِديَنِة  َأْقَصى  ِمْن  تعالى: ﴿َوَجاَء  القصة في قوله 
َرُجٌل َيْسَعى﴾ كما يأتي، وهو اسم غريب ال يعرف 

له سند.
وهي مكية، احتج بها على بني سلمة من األنصار، 
جوار  إلى  وينتقلوا  ديارهم،  يتركوا  أن  أرادوا  حين 
مسجد رسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم-، فقال لهم: 
»دياركم تكتب آثاركم« وفي الصحيح أنه قرأ عليهم: 

»ونكتب ما قدموا وآثارهم«.
وهي السورة الحادية واألربعون في ترتيب النزول.

وعند  وثمانون،  اثنتان  الجمهور  عند  آياتها  وعدد 
الكوفيين ثالث وثمانون.

أغراض السورة:
وبالقسم  المقطعة،  الحروف  بهذه  بالقرآن  التحدي 
بالقرآن تنويها بشأنه، والوصف بالحكيم إشارة إلى أنه 
بلغ غاية اإلحكام، والمقصود تحقيق رسالة محمد-

صلى اهلل عليه وسلم- وتفضيل الدين الذي جاء به 
في كتاب منزل من اهلل لتبليغ األمة الغاية العليا من 
استقامة أمورها في الدنيا، والفوز في الحياة األبدية، 
أن  يسبق  لم  الذين  العرب  إلنقاذ  داع  القرآن  وأن 
جاءهم رسول، وهذا تهيئة لنفوسهم لقبول الّدين لعدم 
ووصف  فراقه،  عليهم  يعّز  لهم  شاغل  دين  وجود 
من  وحرمانهم  اإلسالم،  تلقي  عن  أكثرهم  إعراض 
االنتفاع بهديه، وأن أهل الخشية هم الذين اتبعوا هذا 

الدين الذي وصف بالصراط المستقيم.
وضرب المثل للمتبعين والمعرضين من أهل القرى 

بما سلف من حال أهل القرية الذين يشبه تكذيبهم 
الرسل تكذيب قريش، وجزاء كال الفريقين بما يستحق، 
والقرون  سيئة،  أو  حسنى  اآلخرة،  في  درجات  من 

ضاعة أسباب الفوز. الذين كذبوا فأهلكوا، واإ
البعث  تقريب  على  االستدالل  إلى  األمر  وتخلص 
على  الدالة  اآليات  تتضمنها  التي  والنعمة  ثباته،  واإ
بقصة  والتذكير  ليستيقظوا،  بالوحدانية،  خالقها  تفرد 
نوح وهالك قومه بأعظم حادث، فنجا من آمن، وهلك 
من كذب، وسيقت دالئل التوحيد مع التذكير بواجب 
الشكر على النعم بالتقوى واإلحسان، وترقب الجزاء، 
واإلقالع عن الشرك واالستهزاء بالرسول، واستعجال 
وعيد العذاب، والتحذير من حلوله بغتة، والتذكير بما 
وضع اهلل فيهم من الفطرة والفطنة، والتذكير بعداوة 

الشيطان، واتباع دعاة الخير.
مفترى  يكون  أن  عن  وتنزيهه  بالقرآن  التنويه  وعاد 
صادرا عن شاعر، وتسلية الرسول-صلى اهلل عليه 
وسلم- بأن ال يحزنه قولهم، فهم قد عّطلوا قدرة اهلل 

عن إيجادهم.
قامت السورة إذن على تقرير أمهات أصول الدين، 
إثبات الرسالة والوحي، ومعجزة  أبلغ وجه من  على 
القرآن، وصفات األنبياء، والقدر، وعلم اهلل، والحشر 
الطاعة  أصول  وهذه  المنعم،  وشكر  والتوحيد، 
ثبات الجزاء على الخير والشر،  باالعتقاد والعمل، واإ
مع إدماج األدلة من اآلفاق واألنفس  بتفّنن عجيب، 
فكانت السورة جديرة بأن تسمى »قلب القرآن« ومن 
ذلك تتشعب شرايين القرآن كله، ويرى اإلمام الغزالي 
أنها قررت الحشر بأبلغ وجه، كما سميت الفاتحة أم 
القرآن، إذ كانت جامعة ألصول التدبر في أنانينه كما 

تكون أم الرأس مالك التدبر في أمور الجسد.



msaihi2007@gmail.com إعداد: السيـــــدة السائحــي

أمال السائحي 

ي���������راه المرء اليوم م���������ن تغيرات مما 
جذرية للعالم العربي اإلسالمي، 
الذي أخذ منعرجا خطيرا عبر الس���������نوات 
التي مضت، بما يسمونه بالربيع العربي، 
وما اس���������تتبعه من انتكاس���������ات مّما جعل 
الدول العربية اإلس���������المية تهتز بما في 
ذلك البنية الفوقي���������ة والبنية التحتية، من 
الس���������هل علي���������ه أن يتصور م���������ا ترتد به 
من آثار جد س���������لبية على األسرة عموما 
والم���������رأة خصوصا، وي���������درك حاجة هذه 
المرأة إلى األخذ بيدها ومساعدتها على 
أخذ زمام المبادرة بيدها من جديد خاصة 
في تلك الدول الت���������ي عصفت بها الفتن 
وأنهكتها الحروب، فترملت النساء، وتيتم 
األطفال، حتى تعوض األب المفقود ال 
من الناحية المادية فحسب، بل حتى من 
الجان���������ب المعنوي، أي في العناية بتربية 
األوالد، وحس���������ن التوجيه واإلرشاد، وهذا 
م���������ا يحملني على أن أق���������ول لها خاصة 
ولس���������واها عامة: إننا اليوم إذ نعتز بدور 
المرأة المسلمة الذي قامت به كأم وزوجة 
وأخ���������ت وبن���������ت، فإننا ندعوه���������ا أن تعي 
جيدا ما ينس���������ج لهذه األسرة المسلمة في 
الليالي المظلم���������ة من مؤامرات، في ظل 
ه���������ذه الصراعات المحتدم���������ة، والحروب 
المتواترة... ومن ثم فإن المرأة المس���������لمة 
مكلفة بالعمل على نشر الدعوة اإلسالمية 
واألمر بالمع���������روف والنهي عن المنكر 
في مجاالت حياتها المختلفة تثبيتا لهذه 
العقيدة وحفظا للدين، وهي محاَسبة على 
ذل���������ك.. ولديها مجاالت ع���������دة عليها أن 
تعمل من خاللها وه���������ي: عليها أن تبدأ 
بنفس���������ها، وبعد ذلك تتطلع إلى أسرتها، 

وبعدها إلى مجتمعها.
ففي مجال البدء بنفسها، على كل امرأة 
مس���������لمة التي تعتز به���������ذا الدين القويم، 
الدين الذي أعطاه���������ا قيمتها كامرأة، أن 

تحرص أوال على عدم التنازل عن ثوابته  
القيمة، ثم أن تبني نفسها إيمانيًّا وروحيًّا 
وثقافيًّا وسياس���������يًّا؛ لتك���������ون داعية متميزة 
ف���������ي موقعها، وأن تكون قدوة لمن يقتدي 
بها في أخالقها المستمدة من هذا الدين 

السليم.
وفي مجال األس���������رة، عليه���������ا أن تعرف 
حقوقه���������ا من أين تبدأ إل���������ى أين تنتهي، 
ال باالس���������تعالء على ال���������زوج أو العائلة 
ككل، والبد أن تعلم بأن من يكيدون لها 
يريدونها س���������لعة منحطة ليس لها قيمة، 
فقيمة المرأة ليست في تلك األموال التي 
تجلبها، أو تلك األلبسة التي تتزين بها، 
ولكن ف���������ي تلك الش���������خصية القوية التي 
تعرف مت���������ى تضع وتنفذ تل���������ك القوانين 
الهادفة، التي تجعل بيتها حصنا حصينا 
ال يدخل���������ه دخيل، ال م���������ن قريب وال من 
بعيد، وأن تحافظ على تماس���������ك أسرتها، 
وتدرك أهمية دورها في تربية أبنائها، وال 
تتخلى عن هذا الدور ألي شخص آخر، 
كما تفع���������ل الكثيرات اليوم، بحجة الدخل 

الضعيف للرجل، وغالء المعيش���������ة...
فهي كأم عليها أن تعطي أبناءها الحب 
والحنان لينش���������ئوا أس���������وياء، وأن تحرص 
على أن تجعل لألب  نصيبا في عملية 
تربية األوالد، وأن تغرس في نفوسهم حب 
والش���������جاعة،  الحميدة،  العلم، واألخالق 
كأن تروي لهم بعض قصص الصحابة 
يثار  والتابعين، وال تربيهم على الخوف واإ

الخم���������ول والكس���������ل، وأن تح���������اول بقدر 
اإلمكان أن توجههم مع هذه العولمة إلى 
الطريق اآلم���������ن، وأن تعمل على تأهيل 
بناتها لتأسيس أسرهن على أساس سليم، 
وذلك من حيث تعري���������ف الفتاة بواجبات 
الزوجة تجاه زوجها، وواجبات األم نحو 

أبنائها..
أما دورها في المجتمع، فعليها أن تدرك 
أنها مكلفة باإلصالح بقدر استطاعتها، 
فيكون لها دورها في العمل الخيري والعمل 
المجتمعي، وأن تحرص على المساهمة 
في إنشاء مش���������اريع صغيرة مفيدة، كما 
تعمل على إش���������اعة وتفعيل ثقافة العمل 
النس���������اء، وأن  الجماعي والتطوعي بين 
يك���������ون له���������ا دور إيجابي ف���������ي االرتقاء 
بالمستوى األخالقي على كل المستويات، 
حتى بالنسبة للمؤسسات التربوية، فالبد 
وأن تكون إيجابية خالل المشاركة الفعالة 
في مجالس اآلباء واألمهات، وبالتواصل 
المستمر في الروضة والمدرسة القرآنية، 
وبعدها مع المدرس���������ة، فإنها تؤثر تربويا 
في الطفل فاالرتقاء بهذه المؤسسات هو 
واجب كل فرد، ومن ثم فعلى الوالدين أن 
يشاركا في تطويرها من خالل المشاركة 
الفعالة في مجالس اآلباء، وفي المتابعة 
المس���������تمر  الحثيث���������ة لألبناء، والتواصل 
مع المدرس���������ة، فاألبناء ه���������م أمل األمة، 
تنش���������ئة سليمة، هو  بتنشئتهم  واالهتمام 

الضمان لمستقبل زاهر لألمة.

املرأة املسلمة ورهانات احلاضر واملستقبل

في اآلونة األخيرة أصبحت التقنية رائًعة لألبناء، 
تنوعت:)التعليم،  منه���������ا  االس���������تفادة  فمج���������االت 
كس���������ب الصداقات والخروج من العزلة، الكس���������ب 

االقتصادي، المتعة واأللعاب(.
تشير اإلحصائيات إلى أن:

- 1 من 3 مستعملين لإلنترنت في جميع أنحاء 
العالم هم أطفال.

- كل نص���������ف ثاني���������ة، يدخل طفل إلى ش���������بكة 
اإلنترنت للمرة األولى.

 - 800 مليون طفل يستخدمون وسائل التواصل 
االجتماعي.

- تش���������ير تقديرات هيئة تنظي���������م االتصاالت في 
الوالي���������ات المتحدة إل���������ى أن ما يقرب من 50 في 
المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 

و 12 عامًا لديهم وجود في فضاء اإلنترنت.
- الهيئ���������ة العامة لإلحص���������اء: )%98,43( من 
الش���������باب السعودي يس���������تخدمون مواقع التواصل 

االجتماعي.
- 000 780 ش���������خص على اإلنترنت يتطلعون 
إل���������ى التواصل ف���������ي أي وقت م���������ن األوقات مع 

األطفال )ألغراض جنسية(.
- هناك أكثر من 46 مليون صورة أو مقطع فيديو 
فريد من نوعه لالستغالل واالعتداء الجنسي على 

األطفال على اإلنترنت في مستودع إنتربول.
- أكثر من 89 ف���������ي المائة من الضحايا تتراوح 

أعمارهم بين 3 و 13 عامًا.
- في عام 2019 كان ما يقرب من ثلث )29 في 
المائة( صفحات االنترنت التي التقطتها مؤسسة 
مراقبة اإلنترنت يحتوي على صور ذاتية المنشأ 

من قبل أطفال في بيوتهم !!
- ال تهدف حماي���������ة الخصوصية على منصات 
وسائل التواصل االجتماعي إلى حماية األطفال 
الذي���������ن تق���������ل أعمارهم عن 13 عاًم���������ا، مع تنوع 
أغراض االستخدام، تتعرض خصوصية األطفال 

للتهديد من خالل أشكال مختلفة: 
-1 اس���������تخدام تقنيات التتبع أو المراقبة أو البث 
المباشر يمكن أن تكش���������ف عن صورة الطفل أو 

أنشطته.
-2  جمع البيانات والمراقبة من قبل الشركات من 
خالل جمع وتخزين ومعالجة البيانات الشخصية 
لألطفال، خاص���������ة إذا حدث ذلك دون فهمهم أو 

موافقتهم.
-3 الوصول إلى المنشورات والدردشات والرسائل 

الخاصة بهم.
-4 المخترق���������ون: باس���������تخدام التطبيقات والمواقع 
الت���������ي يتفاعل فيها األطفال، قد يتظاهر المخترق 
بأن���������ه طفل أو مراهق يتطل���������ع إلى تكوين صداقة 
جديدة، وق���������د يحث الطفل على تبادل المعلومات 
الشخصية، مثل العنوان ورقم الهاتف، أو يشجع 
الطف���������ل على االتصال به، ورؤية رقم هاتفه عبر 

معرف المتصل.
-5 المحتوى غير الالئق.

-6 التنمر.
* نصائح مهمة:

- أثبت���������ت التجارب والدراس���������ات أن حظر التقنية 
ومنعهم منها يؤدي إلى سلوك أكثر خطورة، وأن 
األفضل هو تعليم أطفالك س���������لوًكا آمًنا ومسؤواًل 
عبر اإلنترنت، ومراقبة اس���������تخدامهم، وعدم فتح 

الباب على مصراعيه، وبدون تقييد المحتوى.
- من حس���������ن الحظ فإن معظم إصدارات أنظمة 
الهواتف الذكّية وكذلك برامج التصّفح تحتوي على 
إعدادات خاّصة بالحماية األبوية، باإلضافة إلى 

وجود العديد من التطبيقات والخدمات مثل:
 ال���������� Net nanny و Open DNS والتي تقّدم 
الكثير من المميزات والخيارات التي تتيح لألبوين 
مراقبة نشاطات أبنائهم وحمايتهم من المواقع التي 

قد تخترق خصوصّياته.
- يفضل عدم الس���������ماح لألطفال باستخدام البث 

المباشر في التطبيقات المفتوحة والعامة.
- خدمة جميلة في أغلب الموجهات الراوترات وهي 

تقييد ساعات الدخول لألبناء على االنترنت.
- ض���������ع الكمبيوتر في م���������كان عام حيث يمكنك 
مشاهدة ومراقبة استخدامه، وليس في غرف النوم 

الفردية. 
- امن���������ع اس���������تخدام الهواتف الذكي���������ة أو األجهزة 

اللوحية في أوقات متأخرة من الليل.
- ضع إش���������ارة مرجعي���������ة على مواق���������ع األطفال 

المفضلة للوصول إليها بسهولة.

- تحقق من فواتير بطاقتك االئتمانية واس���������تخدام 
البيانات بحًثا عن رسوم الحساب غير المألوفة.

- تعامل مع طفل���������ك بجدية إذا أبلغك عن تبادل 
بيانات غير مريح عبر اإلنترنت.

- اضبط اإلعدادات الخاصة بالخصوصية واقفل 
ما ال حاجة له.

- ح���������ث األبناء وتعويدهم عل���������ى ثقافة الحقوق، 
وقراءة سياس���������ة مش���������اركة المعلوم���������ات، وما هي 
البيان���������ات التي يمكن تش���������اركها وما هي البيانات 

التي ال يمكن مشاركتها؟.
- قم بتوعيتهم حول األثر المصاحب لتغريدة أو 
األثر لصورة و )أن الرجوع عن الخطأ صعب(.

- ال تسمح ألطفالك باستخدام التطبيقات والمواقع 
التي ال تناسبهم بشروطهم الخاصة، مثل:

وس���������ائل التواصل االجتماعي لعمر أقل من 14 
سنة.

-  ق���������م بتعيين كلمات مرور معقدة على األجهزة 
وتجنب عمليات الشراء غير المرغوب فيها عبر 
اإلنترنت من خ���������الل تثقيف األطفال حول حدود 
اإلنفاق أو ربط بطاقات االئتمان المدفوعة مسبًقا 

بالتطبيقات فقط.
- ال تنشر أبًدا صور أطفالك أو تتاجر  بها على 

حساب شهرتك.
- توعيتهم بضرورة أخ���������ذ االجراءات االحترازية 

التالية:
-1 ال تواف���������ق أبًدا على االجتم���������اع وجًها لوجه 
مع أي ش���������خص تعرفت عليه عبر اإلنترنت دون 

موافقة أحد والديك أو إشرافهم.

خصوصيـــة أبنائنا يف فضــاء التقنيــــة

أهمية القراءة
العالج بالقراءة: أو الببليوثريابيا

Bibliotherapy  
كيف للقراءة أن حتدث فرقا يف حياتنا؟

هناك جملة من األبحاث تش���������ير على نحو متزايد إلى أن بوس���������ع المرء 
أن ُيحس���������ن حاله من خالل المطالعة، للمس���������اعدة في مواجهة تحديات 

الحياة. 
لقد ثبت أن القراءة تذكي الفكر التحليلي، وتمكننا من أن ندرك األشياء 

بمنظور أفضل.
لك���������ن القصص الروائية على وجه الخص���������وص يمكن أن تجعلك أكثر 
تمكن���������ا، وثقة من الناحي���������ة االجتماعية، فقد نش���������رت دورية علم النفس 
االجتماعي التطبيقي )أباليد سوشيال سيكولوجي( بحثا أظهر كيف أن 
يطاليا  قراءة قصص هاري بوتر جعلت الش���������باب الصغار في بريطانيا واإ

يجابية إزاء األقليات المهمشة مثل الالجئين. أكثر استعدادًا واإ
وفي عام 2013، اكتش���������ف علماء النفس في المدرسة الجديدة للبحوث 
االجتماعي���������ة أن الروايات األدبية ق���������د عززت من قدرة الناس على تفهم 

وقراءة مشاعر وعواطف اآلخرين.
نح���������ن نفكر في الروايات كأماكن نفقد فيها أنفس���������نا، ولكن عندما نخرج 
منها نأخذ معنا اإللهام من شخصياتنا المفضلة فيها. وقد كشفت دراسة 
ف���������ي ع���������ام 2012 لباحثين في جامعة والية أوهاي���������و األمريكية أن هذه 

العملية يمكن أن تغير بالفعل من سلوك القارئ.
الروايات اآلسرة يمكن أن تمدك بالمعلومات وتحفزك أيضا، والقصص 
القصيرة تعد مصدر س���������لوى، وباعث على التأمل الذاتي، بينما الشعر 

يشغل أجزاء من العقل ترتبط بالذاكرة.
وهنا يس���������تطيع مؤلف ما أن يس���������اعدك أحيانا بمجرد صرف ذهنك عن 
مشكلة ما بمعني أن يجعلك منغمسا انغماسا كليا في عالم شخص آخر 
ومحيط���������ه، حتى تحدث لك عملية تحول تعود من بعدها وقد اكتس���������بت 

طاقة جديدة تجعلك أكثر عزما وتصميما.
هنا يأت���������ي دور العالج بالكتب، وقد بات ه���������ذا النوع من العالج الذي 
يمارس���������ه علماء النفس في أنحاء العال���������م، واألخصائيون االجتماعيون، 
واس���������ع االنتش���������ار، بل وأصبح الكلمة الس���������حرية في الس���������نوات القليلة 
الماضية. وهذا ما دفع الباحثون والمدونون على حد س���������واء إلى دراسة 

تلك الظاهرة.
لكن فكرة الكتب كعالج لالضطرابات العاطفية ليس���������ت بالجديدة كما قد 
تتص���������ورون؛ فاليونانيون القدماء وضعوا الفت���������ات فوق أبواب المكتبات 

تخبر الرواد من القراء بأنهم داخلون إلى مكان لشفاء الروح. 
وفي القرن التاس���������ع عش���������ر كان األطباء وممرضات العيادات النفسية 
يقدمون للمرضى كتبا ب���������دءًا من اإلنجيل إلى أدب الرحالت، ومؤلفات 

بلغات قديمة.
واعترف قاموس دورالند الطبي المصور ألول مرة بالعالج بالقراءة عام 

1941، وعرف المصطلح الخاص بهذا..
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية إيليزي 

مديرية التكوين والتعليم املهنيني
العنوان: احلي اإلداري اجلديد إيليزي

 
رقم التعريف اجلبائي: 099033019000142

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا رقم: 001  / 2021
يعلن السيد مدير التكوين والتعليم املهنيني لوالية إيليزي عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنیا قصد:

املشروع: اقتناء وتركيب جتهيزات جناح املطعم واملرقد مبركز التكوين املهين والتمهني برج عمر إدريس.

إشهار

Anep n: 2116004218البصائر:  07   - 13 مارس 2021  ]العدد:  1054[

العدد:إشهاراألحــد: 23  - 29 رجب 1442، الـموافق لـ:  07 - 13 مارس 2021م
1054

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 1043

العجال غزيالت)مستغامن(

مسابقـــة البصائر

مسابقـــة البصائر

ــة 
كـــ

شار
لـم

ط ا
ـرو

شـ

  ســـــــــــــــؤال العـــــدد:   1054
 من صاحــب الـمقـــولـة: »ألنها هي اللغة الـمهملة بني أبنائها الـمحرومة 

من ميزانيــــة  بالدهـا الـمطاردة يف دارها الـمغلقــــة مدارسهـا« 

االسم واللقب :...................................

رقم اهلاتف :...................................

الواليــــــــــة :...................................
&

<<
شـــــارك  وفــــز 

 بـباقة كـتــــــب قيمتها 
e3000 دج

l يتم سحب فائز واحد يف كل عدد.

فعلى املؤسس��ات اخملتص��ة في مجال االختصاص التجهيز للس��جل 
التج��اري االلكترون��ي ال��ذي برخص للمؤسس��ات باملش��اركة إحدى 

النشاطات التالية :  * 305.006 أو 505.012 * 
سحب دفتر الشروط لدى مديرية التكوين والتعليم املهنيني لوالية 
إيليزي مجانا، تودع العروض لدى مديرية التكوين والتعليم املهنيني 
لوالية إيليزي في اليوم اخلامس عشر )15 يوم(  قبل الساعة 12:00 
 BOMOPابتداء من تاريخ أول صدور هذا اإلعالن في اجلرائد اليومية و

في ثالثة أظرفة مغلقة أحدهم للعرض التقني والثاني للعرض املالي 
والثالث مللف الترشح داخل ظرف خارجي مبهم يحمل عبارة: 

إىل السيد: مدير التكوين والتعليم املهنيني لوالية إيليزي 
 طلب عروض وطين مفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا رقم: 001 / 2021 

»ال تــفــتــــح« 
اقتنــاء وتركيـــب جتهيـــزات جنـــاح الـمطعــم والـمرقـــد مبركــــز 

التكــويـــن الـمهنــي والتمهيـــن برج عمر إدريس.
يجب أن يحتوي العرض على ما يلي:

على:  حيوي  الرتشح  ملف   *  01
- التصريح بالترشح مملوء وممضي. 
- التصريح بالنزاهة مملوء وممضي. 

- نس��خة من الس��جل التج��اري االلكتروني، يتضمن نش��اط 
مطابق ملوضوع التجهيزات. 

- نسخة من القانون األساسي للمؤسسة. 
- ش��هادة الس��وابق العدلية س��ارية املفعول نسخة أقل من 

ثالثة اشهر عند تاريخ إيداعها. 
- نسخة من مستخرج الضرائب مصفى أو مستفاد من جدول 

زمني للتخليص ساري املفعول عند تاریخ فتح األظرف. 
- نس��خة م��ن ش��هادة أداء املس��تحقات لصن��دوق الضمان 

 .)CNAS ( االجتماعي لألجراء صافية أو مجدولة
- نس��خة م��ن ش��هادة اداء املس��تحقات لصن��دوق الضمان 

 .)CASNOS( االجتماعي لغير األجراء صافية او مجدولة
- مراجع املمون )املراجع املهنية( )نسخ من الشهادات الصادرة 
م��ن أصحاب املش��اريع واملتضمنة طبيع��ة التموينات املنجزة 
ومبلغ العملية ومدة التوريد( خالل اخلمسة 05 سنوات األخيرة 

 .)2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 (
- نسخة من البطاقة اجلبائية للمتعهد. 

- ش��هادة إيداع احلس��ابات االجتماعية لدى مصالح الس��جل 
التجاري بالنسبة للشركات االجتماعية لسنة 2019. 

- قائم��ة اس��مية للمؤطري��ن وللعم��ال املس��خرين لتنفي��ذ 

الصفق��ة ممضية من طرف املتعهد مرفقة مبؤهالت كل منهم 
ف��ي االختصاصات التي تنص عليها حاجي��ات الصفقة، وكذا 
 CNAS ش��هادات االنتس��اب لصن��دوق الضم��ان االجتماع��ي

للسنة اجلارية. 
- تقدمي النماذج على شكل مطبوعات أو قرص مضغوط حتمل 
اخلصائص التقنية املفصلة وصور واضحة املعالم للتجهيزات 

املذكورة في الكشف الكمي والتقديري
-  شهادة املطابقة للعتاد الذي يستلزم ذلك 

- شهادة األصل اجلزائري )إن وجدت(.
 02 * العــــرض التقــنـــي: 

يشمل ظرف العرض التقني ما يلي: 
- التصريح باالكتتاب مملوء وممضي. 

- دفت��ر الش��روط الع��رض التقن��ي ممض��ي وموق��ع عل��ى كل 
الصفحات املشار إليها. 

- دفت��ر التعليم��ات اإلداري��ة العام��ة ممضي وموق��ع على كل 
الصفحات املشار إليها. 

- دفت��ر التعليم��ات التقني��ة اخلاصة ممضي وموق��ع على كل 
الصفحات املشار إليها. 
- مذكرة تقنية تبريرية. 

- مخطط التموين بالتجهيزات.
 03 * العــــرض الـمالــــي: 

يشمل الظرف املالي على: 
- رس��الة التعهد مملوءة وممضاة ومختوم��ة ومؤرخة من طرف 

العارض أو املسؤول املفوض باإلمضاء.
- جدول األسعار الوحدوية مملوء وممضي. 

- الكشف الكمي والتقديري مملوء وممضي. 

يبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم خالل مدة ثالثة أشهر )03( 
+ مدة حتضير العروض ابتداء من تاريخ إيداع العروض. 

يفت��ح العرض��ان التقني واملال��ي في اليوم اخلامس عش��ر )15 
ي��وم( من أول صدور هذا اإلعالن ف��ي اجلرائد اليومية وذلك على 
الس��اعة 14:30. املتعهدون مدعوون حلضور اجللس��ة العلنية 
لفتح العروض التي س��تعقد مبقر مديري��ة التكوين والتعليم 
املهنيني لوالية إيليزي على الس��اعة  الثانية  )14:30( مس��اءا 
م��ن يوم إيداع العروض وفي حال��ة تزامن يوم فتح األظرف ليوم 
عطل��ة فإن��ه يتم فتح األظ��رف في أول يوم عم��ل موالي وفي 

نفس التوقيت.

محمد البشير اإلبراهيميعبد احلميد بن باديس

 الدبلوماسي الجزائري، احلاج صباحي في ذمة اهلل 
تلقت  وقدره،  اهلل  بقضاء  وتسليم  واألسى  الحزن  ببالغ 
الحاج  وفاة  نبأ  أوروبا  في  والمسلمة  الجزائرية  الجالية 
صباحي، الدبلوماسي  الذي عمل في دول عربية وغربية 
عديدة، كالمغرب وتونس و آخرها في فرنسا، وكذا في 
وزارة الخارجية الجزائرية و قد وافاه االجل في بيته بالجزائر 
العاصمة وهو بصحة جيدة كما تظهره آخر صورة له في 
الحراك األخير، وهو موشح العنق بالعلم الوطني، الفقيد 
خال زميلنا االستاذ مصطفى حابس المقيم في سويسرا. 
وبهذه المناسبة األليمة يتضرع اخوانه مؤسسة »السننية« 

و« اتحاد الجمعيات اإلسالمية في أوروبا » إلى اهلل تعالى، بأن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته، وأن يفسح لها في جنته، ويلحقه 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
Le diplomate algérien El-Hadj SEBAHI n’est plus 

C’est avec une profonde affliction et une réelle tristesse que la communauté 
algérienne d’Europe a appris le décès dans sa demeure à Alger M. El-Hadj 
SEBAHI, ancien diplomate au Maroc, en Tunisie et en France. 
M. El-Hadj SEBAHI, était surtout une très bonne personne serviable, au grand 
cœur, d’une droiture exemplaire, apprécié par tous ceux qui l’ont connu ou côtoyé 
dans différents domaines. 
M. El-Hadj SEBAHI, aimait très fortement l’Algérie, d’ailleurs le drapeau algérien 
l’a suivi même lors du dernier Hirak  . 
En cette douloureuse occasion, le Conseil scientifique d’Alsunanyah pour les 
études civilisationnelles, l'Union des associations islamiques en Europe et 
l'Association Cheikh Bouzouzou de Genève, invoquent Dieu le Tout-Puissant afin 
qu'Il enveloppe le défunt de Sa miséricorde et l'accueille dans Son vaste paradis, en 
présentant leurs condoléances les plus sincères à sa famille, SEBAHI et HABES, 
et à ses proche, notamment son neveu, notre collègue M. Mustapha HABES de 
Suisse. 
Puissent ces mots contribuer à apaiser leur peine que nous savons très profonde, et 
puisse Dieu leur apporter le réconfort dont ils ont tous besoin pour surmonter cette 
tragique épreuve. 
  

« Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons »
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من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة والية مستغامن تفتح ناديا قرآنيًا جديدًا
الوالئي  المكت���������ب  أش���������رف 
لجمعية العلماء المس���������لمين 
بمس���������تغانم،  الجزائريي���������ن 
 15 الس���������بت  يوم  صبيحة 
رج���������ب 1442ه���������� الموافق 
ل�27 فيفري 2021م، على 
قرآني  ناد  افتتاح  مراس���������يم 

جديد بقرية أوالد بوزيان، هو النادي الثاني بهذه القرية الطيب أهلها 
والرابع لش���������عبة الجمعية ببلدية سيدي علي، والذي من المقرر أن 
يكون ناديا نسويا تشرف عليه إحدى أخواتنا الفاضالت الحامالت 
لكتاب اهلل تعالى، كما س���������تبرمج فيه بإذن اهلل دروس محو األمية 
لفائ���������دة أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا الالئي لم يدخلن المدرس���������ة أو ممن 

انقطعن عنها باكرا. 
حض���������ر االحتفالية جمع كريم من أعيان المنطقة، وثلة من محبي 
الجمعية ومنتس���������بيها، وقد افتتحت الجلس���������ة بتالوة مباركة آليات 
م���������ن الذكر الحكيم، ثم بكلمة افتتاحية من الش���������يخ معيزية بوزيان 
رئيس المكتب الوالئي للجمعية، كما تناول الكلمة كال من الش���������يخ 
عبد القادر نابي رئيس ش���������عبة الجمعية ببلدية سيدي علي، والشيخ 

الدكتور بومعزة شعبان عضو المكتب الوالئي للجمعية. 

مدرسة اهلداية بالشلف تكريم الفائزين مسابقة 
الشيخ اجلياللي حلفظ القرآن 

الش���������يخ  بمش���������اركة 
قرن���������اش  ق���������دور 
المكت���������ب  عض���������و 
الوطن���������ي لجمعي���������ة 
المس���������لمين  العلماء 
 ، يي���������ن ئر ا لجز ا
المدرسة  احتضنت 
الهداي���������ة  القرآني���������ة 
الواقعة بحي الحرية 

وسط مدينة الش���������لف صبيحة السبت 08 رجب 1442 الموافق ل� 
20 فيفري2021، فعاليات الحفل التكريمي للفائزين في مس���������ابقة 
جائزة الش���������يخ الجياللي الفارس���������ي للقرآن الكريم )والشيخ هو تلميذ 
الش���������يخ عبد الحميد بن باديس، وهو أيضا عضو المكتب اإلداري 

للجمعية في فترة رئاسة الشيخ البشير اإلبراهيمي لها(. 
المس���������ابقة منظمة من طرف مؤسس���������ة الفارسي لإلنتاج اإلعالمي 
التي أنش���������أها أحفاده، والمسابقة كانت بالشراكة مع مديرية الشؤون 
الدينية واألوقاف بالش���������لف، حيث أنه أمام انتشار فيروس كورونا 
خالل شهر رمضان الماضي، وتوقف المسابقات القرآنية، بادرت 
المؤسس���������ة بتنظيم المس���������ابقة إلكترونيا عن طريق روابط التواصل 
االجتماع���������ي، وقد كانت المش���������اركة وطنية بل حت���������ى الجالية في 
المهج���������ر، إذ فازت بالمرتبة الثالثة طالب���������ة من المهجر مقيمة في 

مرسيليا بفرنسا.
نش���������ط هذا الحفل الدكتور عبد الفتاح مقدود، وتداول على المنصة 
مشايخ، وأئمة، وأساتذة، ودكاترة، حيث بعد االفتتاح بالقرآن الكريم 
كانت كلمة الس���������يد مدير الش���������ؤون الدينية واألوقاف ألقاها المفتش 
أحمد عرابة زيان وكلمة مدير المؤسس���������ة األس���������تاذ أمين هني عدة 
مدير مؤسس���������ة الفارسي لإلنتاج واإلعالم، لإلشارة هو حفيد الشيخ 

الفارسي. 
بعد أن أعطى إشارة انطالق الحفل األستاذ عبد القادر عمر رئيس 
مصلحة بالمديرية، جاءت كلمة الشيخ قدور قرناش وكلمة الدكتور 
حس���������ين جياللي بن فرج، وكلمة الشيخ عبد الكريم مرزوقي وكلمة 
الش���������يخ الحبيب بوهراوة، وكلمة الش���������يخ سمير ش���������اطري، إذ كلهم 
أش���������ادوا بالمبادرة وثمنوها، مؤكدين عل���������ى أهمية القرآن الكريم في 
حياة األمة، ودوره في إعداد الجيل الصالح الذي تغنى بها س���������لف 
هذه األمة ومنهم الشيخ الذي حملت الجائزة اسمه الشيخ الجياللي 
الفارسي رحمه اهلل تعالى، ليختتم الحفل بتكريم البراعم الفائزين في 

المسابقة.

شعبة والية ميلة حتيي ذكرى اإلسراء واملعراج
بمبادرة من لجنة الشباب والطلبة للمكتب الوالئي شعبة والية ميلة، 
وبالتنس���������يق مع لجنة التربية، تقام مس���������ابقة والئية لألطفال صف 
االبتدائي والتحضيري، في السيرة النبوية بمناسبة اإلسراء والمعراج 
يوم الس���������بت 13 مارس 2021 بدار الش���������باب لدرع محمد وسط 

مدينة ميلة.
المسابقة موجهة للمتمدرسين في نوادي الجمعية فقط، ويقام أيضا 
مع���������ر ض للصور والمقاالت من إب���������داع التالميذ، مع محاضرات 

توجيهية يوم المعرض والدعوة عامة لمتابعة هذا المعرض. 

تم بحم���������د اهلل تعالى عق���������د لقاء أخوي 
تنظيمي في النادي الثقافي سماتي عبد 
اهلل - طريق س���������يدي خالد - لتأس���������يس 
مكتب تسيير مؤقت لشعبة أوالد جالل 
الوالئي���������ة )والية جديدة( يوم الجمعة 05 
مارس في مدين���������ة أوالد جالل العامرة، 
الوطني:  المكت���������ب  أعضاء  بإش���������راف 
األساتذة حس���������ن خليفة وموسى باحمد 
واعت���������دال دباب���������ش، بحض���������ور اإلخوة 
واألخوات م���������ن أكثر بلدي���������ات الوالية، 
بما يحقق التمثي���������ل الذي تحرص قيادة 
الجمعي���������ة على تجس���������يده ف���������ي هياكلها 

التنظيمية على مختلف المستويات. 
 وق���������د تم اختيار مجموعة من األفاضل 
والفاض���������الت في ه���������ذا المكتب، على 
أن يبدؤوا العمل مباش���������رة من أجل فتح 
الطاقات  واستيعاب  االنخراطات  مجال 
المختلفة المتنوعة الموجودة في الساحة 
في جميع البلديات والتجمعات السكنية 
الجامعة  وأيض���������ا  واألحياء،  الكب���������رى، 
التكويني���������ة.  المؤسس���������ات  ومختل���������ف 
والمس���������تقبل واعد بالكثير من الخير في 
هذه الوالية الطيبة، من خالل أساتذتها 
ودعاته���������ا، وأهل الخير والصالح والعلم 
فيها. تفاصيل أكثر في التقارير القادمة 
الذي تنش���������رها البصائر بحول اهلل، بقلم 

مبعوثها األستاذ حسن خليفة.
بعد تداول وتشاور وتحاور بين اإلخوة 
الحضور، وكلهم يمثلون قامات علمية 
وفكري���������ة ودعوية، منتش���������رون في كل 
بلديات الوالية الجديدة، وبعد اس���������تيفاء 
المكتب  المطلوبة الختي���������ار  الش���������روط 
الذي سيسير الشعبة بشكل مؤقت )لمدة 
ش���������هور( بحول اهلل تعالى ت���������م االتفاق 
باالنتخ���������اب والتوافق على االخوة اآلتية 

أسماؤهم وأسمائهن وهم:
عباس عفيصة، رئيس���������ا للمكتب الوالئي  

المؤقت، عبد القادر ش���������ايب ذراع نائبا 
له، جموعي هاني عضو مكلف باإلدارة 
والتنظي���������م، نور الدي���������ن قويدري  عضو 
مكل���������ف بالمالي���������ة والوس���������ائل، مبروك 
حبشي مكلف باإلعالم والعالقات، عبد 
التربوي  بالنشاط  الصمد سماتي مكلف 
والعلم���������ي، صالح الدي���������ن حفرة مكلف 
بالش���������باب والطلبة، نادية مسعي مكلفة 
باألس���������رة والمرأة والطفولة، عمر جباري 
عضو مكلف بالدعوة واإلرشاد. وانتهى 
اللقاء قبل ص���������الة الجمعة. والحمد هلل 

رب العالمين
لإلش���������ارة وحس���������ب المتفق علي���������ه بين 
المكتب الجديد وعموم اإلخوة في الشعبة 
)المؤسسون ممن حضروا( ينبغي العمل 

على ما يلي:
أ ـ تس���������طير برنامج عاجل الس���������تكمال 
االنخراط���������ات في كل بلدي���������ات الوالية 
السكانية  التجمعات  ومختلف  الس���������ت، 
والقرى والمدن الصغيرة المحيطة بها. 

ب ـ وض���������ع برنام���������ج بالت���������زاور والتفقد 
التعليمي���������ة  والفض���������اءات  للم���������دارس 
والتربوية، والبحث ع���������ن المقرات للبدء 
التعليمي والتربوي، بمختلف  في العمل 
أنواعه؛ ألنه ه���������و العمود الفقري للعمل 

في الجمعية.
جـ  التعاون مع كل الهيئات والمؤسسات 

والعاملين في الميدان في أي مجال من 
مجاالت النش���������اط: الفك���������ري، الدعوي، 
اإلصالح���������ي، الدين���������ي الثقاف���������ي الخ.. 
باالنفتاح عل���������ى كل مكونات المجتمع 
المحلي في الوالية وحتى خارج الوالية.

د ـ العناي���������ة بأعالم المنطق���������ة البارزين 
قام���������ة الندوات  قدام���������ي ومعاصري���������ن واإ
والمس���������ابقات  والملتقيات  والمحاضرات 
لهم تعريف���������ا وتخلي���������دا وتكريما، وطبع 
دارة بعض األنشطة  آثارهم أوال بأول، واإ

حول أفكارهم وجهودهم.
هــــــــ  االنفت���������اح على المحي���������ط المحلي 
في اإلدارة وف���������ي كل الهيئات بزيارتهم 
والتعرف عليهم وطرح األفكار والبرامج 
التي تشتغل عليها الجمعية في مختلف 
والتعاون  التكامل  لتحقي���������ق  المجاالت، 
في أجمل وأجلى مظاهره، ألن األصل 
أن الجمعية رافد عظيم من روافد الخير 
والفضل تعمل لخدمة الدين والمجتمع، 
وتحرص قيم المجتمع الجزائري الكريم، 
بالتعاون والتش���������ارك م���������ع كل الخيرين 

والمخلصين.
إنه���������ا فاتحة خير وبرك���������ة بتنصيب هذا 
المكتب المؤقت الطي���������ب انطالقا نحو 
أفق تغطية كل الواليات الجديدة بتأسيس 
شعب والئية فيها أيضا في قابل األيام... 

وهلل األمر من قبل ومن بعُد.

تأسيس مكتب الشعبة الوالئية للوالية  الوليدة أوالد جالل 

تشرفت شعبة خميس مليانة والية عين 
الدفلى، يوم السبت 15رجب 1442ه� 
المواف���������ق لي���������وم 27 فيف���������ري 2021م، 
باس���������تضافة لقاء تجديد المكتب الوالئي 
لشعبة والية عين الدفلى لجمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين.
انطلقت أش���������عال الجلس���������ة عند الساعة 
10 صباح���������ا، بحضور وف���������د المكتب 
الوطن���������ي الذي ضم الس���������ادة: با أحمد 
موسى مسؤول التنظيم، والسيد بن شين 
طارق مسؤول الشؤون القانونية، والسيد 
بوطاوي حس���������ين أبو الفض���������ل المراقب 

العام للوسط.
افتتح اللق���������اء بتالوة آي���������ات بينات من 
الذكر الحكيم للطالب مس���������اهل ماجد، 
تلتها كلمة ترحيبية للس���������يد عبد المطلب 
أمين رئيس ش���������عبة خمي���������س مليانة ثم 
كلمة الس���������يد أبو الفضل المراقب العام 
للوس���������ط، بعدها كلمة األستاذ بن شين، 

وفي األخير كانت الكلمة للسيد با أحمد 
موسى مسؤول التنظيم شرح من خاللها 
آلي���������ات اختيار أعضاء مكتب تس���������يير 
ش���������عبة والية عين الدفل���������ى، وبعدها تم 
تزكية تس���������عة من أطر الوالية باألغلبية 
أبدت رغبتها لتش���������كيل المكتب الوالئي 
المؤقت، واستعدادها للعمل وبذل الجهد 
من أجل تحقيق أهداف جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين.
اآلت���������ي  األفاض���������ل  المكت���������ب  وض���������م 

أسماؤهم:

-  األستاذ أحمد بوسالم )أستاذ متقاعد( 
رئيسا لمكتب تس���������يير شعبة والية عين 

الدفلى. 
-  األستاذ جياللي عيسو مدير متوسطة 

سابق نائبا للرئيس. 
-  األستاذ تكيالين محمد أستاذ جامعي 

مكلف بالتربية.
-  السيد نعلمان مصطفى إطار إداري 

مكلف بالمالية والوسائل. 
- الس���������يد بن يوسف إس���������ماعيل إطار 

إداري مكلف بالتنظيم.
-  الس���������يد تونزة حسين صيدلي مكلف 

باإلعالم.
-  األستاذ مرسالم محمد أستاذ جامعي 

مكلف بالشباب والطلبة. 
-  السيدة دحماني حفيظة معلمة قرآن 

مكلفة باألسرة.
- الس���������يدة س���������المي نوال معلمة قرآن 

مكلفة بالوعظ واإلرشاد.

تنصيب مكتب تسيري شعبة والية عني الدفلى

في إطار تجديد الشعب البلدية 
وتنصيب  العلماء  لجمعية 
شعب بالبلديات غير المتواجدة 
على  للجمعية  مكاتب  فيها 
وفد  قام  الوطني،  المستوى 
من والية أم البواقي باإلشراف 
البلدية  العامة  الجمعية  على 
لشعبة بلدية عين مليلة لجمعية 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
برئاسة الدكتور فؤاد  بولحبال 
مع فتح خمس نواد قرآنية في 

مختلف أحياء المدينة. 

جتديد شعبة عني مليلة بوالية أم البواقي
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د. وليد بوعديلة
  

م���������ع جائحة كورونا الت���������ي أصابت العالم ظهرت 
الكثير من الكتابات األدبية التي تواكب انتش���������ار 
الوب���������اء الخطي���������ر، وتص���������ور مختل���������ف المواقف  
والمش���������اعر نح���������و تجليات���������ه وتأثيراته ف���������ي الفرد 

والمجتمع.
وقد أصدر الشعراء الجزائريون من مدينة قسنطينة، 
نذير طيار ونور الدين درويش وليلى لعوير ديوانا 
مش���������تركا موسوما ب� " أش���������عار من زمن الحْجر"، 
عن منش���������ورات فاصلة، بعين سمارة، قسنطينة، 
السداس���������ي األول، 2021، وفيه تجربة ش���������عرية 
خاصة ومميزة، من حيث الش���������كل والمضامين، 
مع إرفاق النصوص بالتعليقات الفايسبوكية، ألن 
النصوص نش���������رت زمن الحجر وت���������م تبادلها في 
ش���������بكة التواصل االجتماع���������ي، ونالت اإلعجاب 
والتقدير والتعليق بأبعاد عاطفية وفكرية وفنية من 
أصدقاء الشعراء، من مختلف المجاالت والمهن 

والتخصصات...
وقد قدم للديوان الش���������عري األس���������تاذ الدكتور عبد 
الملك بومنجل، من جامعة س���������طيف، وعاد إلى 
فكرة بداية هذا المش���������روع الش���������عري، عند إعالن 
الشاعر نور الدين درويش في فايسبوكه شروعه 
في كتابة خماسيات شعرية زمن الحجر المنزلي، 
الذي فرضته السلطات الجزائرية، مثل كل الدول، 
للحد من انتش���������ار الوباء، وتجاوب معه الشعراء، 

ونظموا الخماسيات والسباعيات.

    يقول الدكتور بومنجل عن الخماسيات بأنها:" 
مشربة بأوجاع السياسة، منسوجة بأشجان الثورة، 
تعقبها االنتكاس���������ة، صاغها الش���������اعر نور الدين 
درويش على المتق���������ارب، نازعا فيها منزعا بديعا 
يمتع م���������ن طرافة القص أحيانا ومن حالوة الرمز 

أحيانا، ويجمع بين الجماليين أحيانا كثيرة..."
بالنس���������بة لقصائد المجموعة فقد كتب نذير طيار 
نصوصا عن الحياة وأهوالها، اإلنس���������ان والروح، 
الش���������عر الصوفي، الش���������عر الفلس���������في، الش���������عر 

والرياضيات، التوبة، الحراك والسلطة...
وكتبت الش���������اعرة ليلى لعوير ع���������ن موضوعات 
يومي���������ات الحجر، وعن العي���������د زمن كورونا وعن 
الوالدان، األم، الم���������وت، الصوفية والتوبة ورجاء 

اهلل، المرض.  
وكتب الشاعر درويش عن موضوعات المجتمع 
وكورونا، الش���������عر الذاتي، الهجرة غير الش���������رعية 
عبر البحر، فرنس���������ا االس���������تعمارية وممارساتها، 

القلب بين الهوى والوطن، حب سيرتا،...
ومن أجمل قصائد الش���������اعرة الدكتورة ليلى لعوير 
قصي���������دة صوفية عنوانها "وأني فقير الزاد"، ومنها 

نقرأ:
وجئتك في ليلي وذنبي مشّيع

وعفوك مبسوط وِحلمك واسع  
أقول وفي سري ودائع عاشق

إلهي حبيبي إني بالباب قارع  
أدق سماوات التفضل باكيا

وفي القلب إشراق المحبين ساطع  

ومن ش���������عر الدكتور نذير طي���������ار نقرأ من نص 
عنوانه وباء:

فيا رب البرية جد بلطف
يخفف علي واُكربتاه  

بغير الرشد لن يطلع فجر
بغير الحب كل الناس تاهوا  

بغير العلم لن تمحى ِسقام
لغير اهلل ال ُتحنى جباه  

ومن شعر المبدع األستاذ نور الدين درويش نقرأ 
مقطعا من نص حلول:

ظفرت بحبي فخذ مقلتي
وسمعي وخذ نبضتي ورؤاي  

جميع المسالك تفضي لقلبي
تذوب الخطى كلها في خطاب  

وحيث اتجهت سلكت سبيلي
وال، لن ترى مقلتاك ِسواي  

أخيرا.. 
ه���������ي مجموعة ش���������عرية متميزة في ش���������كلها وفي 
مضامينه���������ا، وتجربة فريدة أنج���������زت زمن الوباء 
والجائح���������ة، حيث التقى افتراضيا ش���������عراء مدينة 
الجسور المعلقة قسنطينة بالشرق الجزائري، على 
مشروع ش���������عري، يؤرخ للحدث الصحي ويقترب 
عاطفيا وفكريا من زمن صعب أصاب اإلنس���������ان 
واألوط���������ان، أواخر ع���������ام 2019 وعام 2020، 
وما بعده، ومن ثمة يحت���������اج أدب الكوارث وقوفا 

نقديا لدراسته والبحث في موضوعاته، وفيه نلقى 
نصوص الع���������ودة هلل والهرب من دنيا الصراعات 
واألحق���������اد، كما نجد نص���������وص المرض والحزن، 
لكن م���������ع حضور األمل ف���������ي االنتصار الفردي 
والجماعي على كورون���������ا، والخروج من المحنة، 

عبر تقديس العلم والتكافل والتضامن،...
إنه ديوان جميل ننصح القارىء الجزائري والعربي 

بقراءته.

أدب الكــــــوارث...
شعــــراء جزائريـــــون يصــــدرون ديـــــوان "أشعــــار يف زمــــن احلجر"

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء اهلل 
ــقيق رئيس شعبة والية  و قدره، تلقينا نبأ وفاة ش

الطارف األستاذ فوزي رمضاني. 
وبهذه المناس���������بة األليمة يتق���������دم رئيس جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريي���������ن  الدكتور عبد 
الرزاق قسوم وأعضاء المكتب الوطني بأخلص 
وأصدق التعازي والمواساة  لعائلة الفقيد، راجين 
م���������ن العلي القدير أن يغفر للمرحوم وأن يرزق 

أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
اللهم اغف����������ر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله 
ووس���������ع مدخله واغس���������له بالماء والثلج والبرد، 
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب األبيض من 
الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهال خي�را من 

أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار. 

قال اهلل تعالى: )َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن 
لاً َوَمْن  َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّه ِكَتاباًا ُمَؤجَّ
ُيِرْد َثوَاَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن ُيِرْد 
َثوَاَب اْلِخرَِة ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِي 

اِكِريَن(. الشَّ
بعيون دامعة وقلوب خاش���������عة راضية بقضاء 
اهلل و قدره، تلقينا نبأ وفاة والد المدير التنفيذي 

لقناة األنيس الفضائية الجزائرية. 
وبهذه المناس���������بة األليمة يتق���������دم رئيس جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريي���������ن  الدكتور عبد 
الرزاق قس���������وم ومدير تحري���������ر جريدة البصائر 
بأخل���������ص وأصدق التعازي والمواس���������اة  لعائلة 
الفقي���������د، راجين م���������ن العلي القدي���������ر أن يغفر 
للمرح���������وم وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر 

والسلوان.
اللَُّهمَّ اْغِفْر لَ���������ُه، واْرحْمُه، وعاِفِه، واْعُف عْنُه، 
���������ْع ُمْدَخَلُه، واْغِس���������ْلُه ِبالماِء،  وََأكِرْم نزَُلُه، َووسِّ
والثَّْلِج، واْلبَرِد، وَنقِّه م���������َن الَخ�َطاَيا، كما ينقى 
الثَّ���������وب األْبَيَض مَن الدََّن���������س، وََأْبِدْلُه دارا خيرًا 
ِمْن َدارِه، وََأْهاًل َخّيرًا مْن أْهِلِه، وَزْوجًا َخْيرًا مْن 
َزْوِجِه، وأْدِخْله الجنََّة، وََأِعْذه مْن َعَذاِب الَقْبِر، 

َوِمْن َعَذاِب النَّار.

تعـــزيـــــة

تعـــزيـــــة

إنا هلل وإنا إليه راجعــــون

إنا هلل وإنا إليه راجعــــون

إصدارات*** إصدارات*** إصدارات*** إصدارات*** إصدارات*** إصدارات*** إصدارات*** إصدارات*** إصدارات

إعالنات*** إعالنات*** إعالنات*** إعالنات*** إعالنات*** إعالنات*** إعالنات*** إعالنات*** إعالنات



رجل ينادي من الحجر الصحي بالقول »أيتها النس������اء، نحن الرجال وجودنا بالبيت للعزل الصحي 
وليس لتصفية الحسابات«، لتقول نكتة أخرى من رجل »اليوم سمعت األوالد يتكلمون مع بعضهم 

البعض، هل سيسكن والدنا معنا دائما«!!.

من طرائف الفضالء

حتذيرات نبوية

عن ابن جريح قال أخبرني عطاء إذ منع 
ابن هاشم النساء من الطواف مع الرجال 
قال: »كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي 

- صلى اهلل عليه وسلم - مع الرجال؟ قلت: 
أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد 
أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن 

الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة 
- رضي اهلل عنها - تطوف َحْجرَة من 

الرجال ال تخالطهم«.:
 حجرة: ناحية. ]أخرجه البخاري[.

من فضائل األعمال
ية

دع
 األ

ائع
 رو

من

 *** KDP 031.92.49.48    :التــوزيــع: الوسط: مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني: 0660.73.28.55  ***  الشــــرق

إليهــــــا. الـمــرسلـــــة  الـمقــــاالت  نــشــــر  عــــدم  بتــبــريــــر  ملـــزمــــة  غيـــر  التحــريــــر  هيئــــة 

لسان حال مجعية العلماء
 الـمسلمني اجلزائريني 

n املدير مسؤول النشر
رئيــس التحريــــــر 
أ. د.  عبد الرزاق قسوم

رئيس مجعية العلماء  الـمسلمني اجلزائريني 

n مديــر التحـريــر :
أ. ياسيـن مربوكــي

n سكرتيـر التحرير :
أ. عبد القـادر قـالتـي 

n الـمديـر التقنـــي :
أ. مصطفـى كـروش

اإلشهـــار :  الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار / 01 شارع باستور - اجلزائر. 
الطباعــــــة:  مطبعة الوسط اجلزائر.

رقم احلساب البنكي جلريدة  البصائر:  البنك الوطين اجلزائري
RIB: 001006200200650061/41 :وكالة زيغوت يوسف

سعـر العدد: 30.00دج 
العنوان: 17 شارع حممد مربوش  - حسني داي - اجلزائر .

التحرير: 
اهلاتف والفاكس: 
021.49.51.19

  اإلدارة:
 اهلاتف والفاكس: 
021.49.52.67
021.23.33.73

الحق تب���������ارك وتعال���������ى ُيعطينا قضية 
عامة، هي قضية المس���������اواة بين الرجل 
والمرأة، فالعهود كان���������ت عادًة تقع بين 
ل في إعطاء  الرجال، وليس للمرأة تدخُّ
العه���������ود، حتى إنها لما دخلْت في عهد 
مع النبي صلى اهلل عليه وسلم يوم بيعة 
العقب���������ة جعل واحدًا من الصحابة يبايع 

النساء نيابة عنه.
إذن: المرأة بعيدة عن هذا المعَترك نظرًا 
ألن هذا م���������ن خصائص الرجال عادًة، 
أراد سبحانه أن يقول لنا: نحن ال نمنع 

أن يكوَن لألنثى عمٌل صالح.
وال تظّن أن المس���������ألة منس���������حبة على 
الرجال دون النس���������اء، فالعمل الصالح 
مقبول م���������ن الذكر واألنث���������ى على حدٍّ 

سواء، ش���������ريطة أْن يتوفَّر له اإليمان، 
ولذلك يقول تعالى﴿ َوُهَو ُمْؤِمٌن.. ﴾.

َا{ َأْقَفاهلهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
 *علمتني الحياة: أن النساء أكثر من الرجال، وأنهن 
خضن كل مج���������ال، وأن بكاء البعض على األطالل، 

غايته تفلت بال عقل أو عقال.
 *علمتني الحياة: أنها حقوق وواجبات، وأن التركيز 
فقط عل���������ى المطالب، س���������يفرز الكثير م���������ن الثغرات 

والمعاطب.
*علمتني الحياة: أنها تبنى بالتكامل ال بالتناحر، وأن 

ثقافة االنتصار في البيت الواحد انتحار واندثار.

* علمتني الحياة: أن أصابع 
اليدين مث���������ل البنات والبنين، 
ال يليق التفاضل بين اثنين، 

فلكل دور في كل حين.
* علمتني الحياة: أنها تسير 

على نهجي���������ن، نهج س���������طره رب العالمين، ونهج من 
ن زخرفوا العناوين فإن »سيدو«  تخطيط الشياطين، واإ

خير الشاهدين.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

قال تعالى:﴿َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة 
َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجرَُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ ]النحل:97[.

األحــد: 23  - 29 رجب 1442، الـموافق لـ:  07 - 13 مارس 2021م
العدد:
1054 إسرتاحة القارئ

)ماريا أالس���������ترا( ولدت في األندلس 
ع���������ام 1949م، حصلت على إجازة 
في الفلس���������فة وعلم النفس من جامعة 
عام  اإلس���������الم  واعتنق���������ت  مدري���������د، 
1978م، وكانت تدير مركز التوثيق 
اإلس���������المي،  المجلس  في  والنش���������ر 
استشهدت في غرناطة عام 1998م 
على يد حاقد إس���������باني بعد لحظات 
من إنجاز مقالها )مس���������لمة في القرية 

العالمية(.
ومما كتبت في هذا المقال األخير:

»إنني أؤم���������ن باهلل الواح���������د، وأؤمن 
بمحم���������د نبيًا ورس���������واًل، وبنهجه نهج 
الس���������الم والخير … وفي اإلس���������الم 
يولد اإلنس���������ان نقيًا وحرًا دون خطيئة 
موروثة ليقبل موقعه وَقدره ودوره في 

العالم«.
»إن األم���������ة العربي���������ة ينتمي بعض 
الناس إليها، أما اللغة العربية فننتمي 
إليه���������ا جميع���������ًا، وتحتل لدين���������ا مكانًا 

خاص���������ًا، فالقرآن قد نزل بحروفه���������ا، وهي أداة التبليغ 
التي استخدمها الرسول محمد«*.

»ُتع���������د التربية اليوم أكثر من أي وقت آخر ش���������رطًا 

ضروريًا ضد الغرق في المحيط اإلعالمي، فصحافتنا 
موبوءة بأخبار رهيبة، ألن المواطن المذعور سيكون 

أسلس قيادًا، وسيعتقد خاشعًا بما ُيمليه الَعَقدّيون!.
رحمها اهلل وأدخلها في عباده الصالحين.

ملاذا أسلمــــــــــــــــــــــــوا !؟

سحب العدد السابق:
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الشهيدة املفكرة َصبورة أهُوريبة

عن ثوبان قال: قال رس������ول 
اهلل - صلى اهلل عليه وس������لم 
-: »أيما امرأة سألت زوجها 
الطالق قي غير ما بأس فحرم 

عليها رائحة الجنة«.
أصح������اب  رواه  ]صحي������ح 

السنن[.

من إفرازات احلجر الصحي!



األحــد: 23  - 29 رجب 1442، الـموافق لـ:  07 - 13 مارس 2021مإشهـــــار العدد:
1054
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أسست في أول شوال 1354 هـ املوافق 27 ديسمبر 1935م

اإلســــــالم ديننـــــا والعربيـة لغتنـــا واجلزائـر وطننــــــا

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

 }رَبََّنا َعَلْيَك 

ْلَنا َوإَِلْيَك أََنْبَنا  تََوكَّ

َوإَِلْيَك اْلَِصيُر{ 

دعــاء العــدد

العدد:
1054

إننا نس���������مع كثيرا عن تحالف بعض 
دول الخلي���������ج م���������ع الصهاينة ليكون 
حلفا مض���������ادا إليران، فهذا ش���������يء 
يتحال���������ف  أن  وغري���������ب  عجي���������ب، 
الصهاينة  المس���������لمون مع عدوه���������م 
الذين احتلوا فلس���������طين، وما يزالون 
يش���������يدون قالعا من المس���������توطنات 
وحصونا عس���������كرية أكثر منها مدنا 
إخوانهم  للس���������كنى، ويهدمون منازل 

في فلس���������طين، ويقتلعون أش���������جارهم 
ويحاصرونهم  وغي���������ره،  الزيتون  من 
ب���������را وبحرا وج���������وّا، ويعت���������دون على 
المسجد األقصى محروسين بالجنود 
المسجد  هذا  ويقتحمون  والش���������رطة، 
وهو أول���������ى القبلتين وثالث الحرمين، 
أال يفكر هؤالء في ما يسجله التاريخ 
في حياتهم، وه���������ل هذا يرضي اهلل، 
ويرضي األمة اإلسالمية، إنه تخاذل 
وخيانة للتاريخ والدين والثقافة والهمة 

والغيرة.
فهل يدرك���������ون أن الصهاينة يملكون 
الطاقة النووية، واألس���������لحة الفتاكة، 
والقناب���������ل المدم���������رة وال يخافون منها 
أن تحت���������ل الخلي���������ج والمدينة ومكة، 
ويخاف���������ون من إي���������ران وه���������ي دولة 

مس���������لمة، وجارة جغرافيا، فهل يمكن 
أن يعق���������ل هذا فه���������ل الطاقة النووية 
وأسلحة الصهاينة آمنة غير مخيفة، 
أما الطاقة النووية التي لم تس���������تكمل 
في إيران مخيفة لهم، إن هذا لعجب 
ف���������ي التفكي���������ر، وخلل في السياس���������ة 
وجن���������ون في اإلس���������تراتيجية، بدل أن 
يتح���������اوروا مع إيران، ويتحالفون ضد 
من يهاجمهم من األجانب والغرباء، 

من أقصى الغرب وأقصى الشرق.
فهل هؤالء الذي���������ن وهبهم اهلل العقل 
والثروة يستعملون ذلك في صالحهم 
أم في تدميرهم فال عقل يشتغل، وال 
الثروة والمال يستعمالن في مصالح 
نما يستعمل ذلك كله في شراء  األمة واإ
األسلحة التي يفشلون في استعمالها 

أو تخزن حتى يأكلها الصديد، وتنتهي 
صالحيتها، أي���������ن الحفاظ على ثروة 
األمة، وحفظ المال كلية من كليات 
الشريعة ومقصد عظيم من مقاصدها 
يذه���������ب به���������ذا المال إلى الش���������عوب 
األخرى التي تنصب جيوشها مرتزقة 
يدافع���������ون عن الخليج في ظن هؤالء 
العرب الذين ضاعت منهم الحكمة، 
وضل سعيهم هباء منثورا، ماذا تقول 
األجيال القادمة عنكم أيها العربان، 
وماذا يكتبون ع���������ن تخلفكم وهوانكم 
وذلك���������م وخضوعكم لمن يدمركم وهو 
عدو دائم ضدكم، وها أنتم ترون من 
يزعم أنه يحميكم يهب مسرعا لحماية 
م���������ن أن يحاكم���������وا على  الصهاينة 
جرائمهم في فلس���������طين في المحكمة 

الجنائي���������ة الدولية، يدع���������م األمريكان 
الصهاينة جهرة وهم عدو لكم، وأنتم 
تس���������معون ذلك بآذانك���������م من صوت 
وزي���������ر الخارجية األمريكي���������ة، الذي 
يعترض على محكمة قبل حكمها أال 
يدعوكم هذا للتفكير في أمركم غدا، 
إذا هاجمتكم دولة إسرائيل ودمرتكم، 
هل يدافع عنكم األمريكان أم يؤيدون 
من يدمركم ويس���������تولي على المدينة 

ومكة وخيبر.
إن ه���������ذا العجب العج���������اب، وغريب 
الغرائ���������ب في عقول ه���������ؤالء العرب 
فقد خانوا العثمانيي���������ن وها هم اليوم 
يخونون شعبا مسلما جارا لهم جغرافيا 

وتاريخيا ودينيا.
هل يعود لكم عقلكم أيها العربان؟

ما هــــذا  الـتحــــالــــف الـمـــزيــــف؟
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أ د. عمار طاليب

أك������د األمين الع������ام لالتح������اد العالمي لعلماء 
المسلمين فضيلة الشيخ العالمة علي محيي 
الدين القره داغي، أن االتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين متفق تمامًا على حرمة التطبيع مع 

المحتل، وأنه "خيانة عظمى".
جاء ذلك خالل مداخلة له في الجلس���������ة الثالثة 
من فعاليات "المؤتمر الدولي لمقاومة التطبيع" 
والتي حملت عنوان "النبض الش���������عبي العربي 
المناه���������ض للتطبي���������ع"، الذي نظم���������ه المؤتمر 
الشعبي لفلس���������طينيي الخارج في الفترة ما بين 

27 فيفري - 4 مارس الجاري.
وأش���������ار ففضيلته إلى وجود فتاوى متأصلة منذ 

عام 1917، تؤكد حرمة التنازل عن ذرة 
واحدة من أرض فلسطين.

وأضاف القره داغي قائال، ال بد أن نعلم 
بأننا أمام وعد اهلل وليس هناك ش���������ك بأن 
الحق لنا وهذه عقيدة يجب ترسيخها في 
عق���������ول ووجدان ش���������بابنا حتى ال نصاب 
الصهيونية  الهيمن���������ة  أم���������ام  باإلحب���������اط 

العالمية.
وطالب فضيلته، بترس���������يخ معاني وأهمية 
القدس وفلسطين في نفوس كل األجيال، 
الش���������باب واألطفال والنساء لتربيتهم على 

الوعي بحقيقة الصراع في فلسطين.
وش���������دد القرة داغ���������ي، على وج���������وب المقاطعة 
لالحتالل "اإلسرائيلي" بكل تفاصيلها السياسية 
واالقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل المقاطعة 
بكل الس���������بل والوسائل، ومؤكدا في الوقت ذاته 
حرمة كل المنتجات التي ينتجها المحتلون وال 

يجوز شراؤها.
وعن وحدة الصف الفلسطيني دعا القره داغي، 
اإلخوة الفلس���������طينيين أن يتحدوا وأال يغتر أي 
مجموع���������ة بإغ���������راءات المحتلين، كما أش���������اد 
بالمرابطين في القدس واألقصى وفي كل شبر 

من فلسطين.
لكنه أضاف قائال، يجب أن نس���������عى بمشاركة 
جميع الجهود لدعم فلس���������طين والقدس من أجل 
توحيد المسارات، ومن أجل أن يستمر النبض 

لمساندة فلسطين.
وأقترح القره داغي، بإنش���������اء صندوق ش���������عبي 
خاص لفلس���������طين -  ال يك���������ون بدياًل  لجهود  
نما  المؤسسات األخرى  في األردن وغيرها  واإ
صندوق ش���������عبي تدعمه مؤسسات القدس - ، 
وقال: نبدأ بأنفسنا بالعلماء والشعوب ويكون له 

صفة رس���������مية، ولدينا مؤسسات قائمة ال نريد 
بدياًل عنها، بل تجتمع ليكون صندوقًا ش���������عبيًا 

لمصلحة القدس.
ويش���������ارك في المؤتمر ال���������ذي انطلقت فعالياته 
الس���������بت العشرات من ش���������خصيات عالمية من 
العلماء والمفكرين والباحثين، في أكبر مؤتمر 

إلكتروني مناهض للتطبيع.
وبحس���������ب المنظمين للمؤتمر فإن ثمة دالالت 
عميق���������ة للتوقيت، فانعق���������اد المؤتمر، يأتي في 
ظل هرولة أنظمة عربية للتطبيع مع االحتالل 
اإلس���������رائيلي، بشكل غير مس���������بوق ومتسارع، 
وتنفي���������ذا ألجندات صهيوني���������ة أمريكية، بهدف 

تصفية القضية الفلسطينية.

كما أن المؤتمر ُيعّد "قفزة في ردة الفعل الشعبية 
الفلسطينية العربية واإلسالمية مع أحرار العالم، 
وصرخة مدوية في رفض أي عالقات طبيعية 

مع دولة االحتالل اإلسرائيلي".
وعن تنوع مشاركة الشخصيات من أغلب دول 
العالم، يؤكد القائمون أنه ألول مرة على مستوى 
العالم يقام مؤتمر دولي لمقاومة التطبيع، يعبر 
م���������ن ناحية أساس���������ية عن رف���������ض جميع أبناء 
الش���������عب الفلس���������طيني حول العالم للتطبيع مع 

االحتالل اإلسرائيلي تحت أي ظرف كان.
ويه���������دف المؤتم���������ر إلى تكوي���������ن مظلة جامعة 
للمؤسس���������ات المتخصصة كاف���������ة في مناهضة 
التطبيع، ومنظمات المجتم���������ع المدني العربية 
والدولية الداعمة والمناصرة للحق الفلسطيني.

كم���������ا يهدف المؤتمر، وف���������ق المنظمين لوضع 
استراتيجية عمل موحدة لمقاومة التطبيع على 
المدى القريب والمتوسط والبعيد بحيث تتضافر 
وتتركز الجهود كافة في نفس االتجاه ولتحقيق 
نفس الرؤية، ولكن بأس���������اليب وأدوات مختلفة 
تبعا لخصوصي���������ة كل دولة ولكنه���������ا جميعها 

متناسقة تكمل بعضها البعض.

نش������طاء حقوقي������ون  أك������د 
من  ودبلوماس������يون  وكتاب 
عدة دول عبر العالم، على 
دور الثقافة لتفكيك أالعيب 
التطبي������ع الت������ي تحاك ضد 
القضية الفلسطينية، داعين 
دولية  حمل������ة  تنظي������م  إلى 
المستحدثة  الفكرة  هذه  ضد 
المنطقة  كل  تستهدف  التي 

العربية.

الملتقى مت  خ���������الل  ذلك 
اتحاد  نظم���������ه  ال���������ذي 
بالتعاون  الجزائريي���������ن  الكتاب 
م���������ع الحملة العالمي���������ة للعودة 
"الجزائر  بعنوان  فلسطين  إلى 
ضد التطبيع" في سياق العمل 
لمواجهة موجة التطبيع العربي 
الرسمي التي عصفت بالمنطقة 
خالل الع���������ام 2020 وخضع 
م���������ن الحكومات  العديد  له���������ا 

واألنظمة العربية.
وف���������ي كلم���������ة مص���������ورة م���������ن 
جوهانس���������بورغ ش���������دد الس���������يد 
مانديال مانديال حفيد المناضل 
االفريقي نيلسون مانديال، على 
اهمي���������ة هذا اللق���������اء من اجل 
تمكين الشعب الفلسطيني من 
حقه في االس���������تقالل والحرية، 
قائال "لم يس���������بق ف���������ي تاريخنا 
الى  أكبر  الحاج���������ة  ان كانت 
بناء تعارف عالمي قوي تحت 
االنس���������اني،  التضامن  عنوان 
يك���������ون بإمكان���������ه تحقيق حلم 
لجن���������وب  الس���������ابق  الرئي���������س 
افريقي���������ا مانديال وكل الثوريين 
الذين س���������بقوه لتمكين الشعب 
الفلسطيني من حقه غير قابل 
للتصرف والمساومة في إقامة 

دولته".
ون���������وه بالمناس���������بة بمث���������ل هذه 
اللقاءات التي "تنظم في الجزائر 
الث���������وار وموطن جميع  أرض 
المناضلين األحرار"، مسترسال 
بالق���������ول: "ف���������ي إفريقي���������ا نبقى 
مدينيين دائما للقيادة الجزائرية 
نضالنا من  لدعمهم  الشجاعة 

والديمقراطية"،  الحري���������ة  أجل 
كما حيا الجزائريين باالحتفال 
بيوم الشهيد الوطني الموافق ل���� 

18 من جوان من كل سنة.
اما الناشط الحقوقي السياسي، 
توش���������ار غاندي، حفيد الزعيم 
الهندي الراحل مهاتاما غاندي، 
ش���������دد هو ايضا على ضرورة 
مواصل���������ة تقديم الدعم للقضية 
الفلس���������طينية وح���������ق الش���������عب 
الفلسطيني في وطنه باعتبارها 
تبقى أحق قضي���������ة للدعم في 

العالم.
"انها قضية  بالق���������ول:  مضيفا 
انس���������انية وعادلة ف���������ي مطلبها 
ف���������ي الوقت ال���������ذي ال زال فيه 
الش���������عب الفلس���������طيني محروم 
من حق���������ه في وطنه فال يمكن 
ان يحص���������ل تطبيع مع الكيان 
الصهيوني ولذا يجب ان تكون 
هناك حملة ض���������د هذه الفكرة 

المستحدثة.
وبالمناسبة أكد االستاذ يوسف 
ش���������قرة، رئيس اتح���������اد الكتاب 
الجزائريين، في مداخلته، على 
"دور الثقاف���������ة باعتبارها عمود 
بناء الدولة والش���������عوب واالمم 
كس���������الح قوي من اجل تفكيك 
والمغالطات  التطبيع  االعيب 
الت���������ي تح���������اك ض���������د القضية 
العربية  الفلس���������طينية واألم���������ة 

ككل".
وباعتباره نائ���������ب االمين العام 
لالتحاد العام لألدباء والكتاب 
العرب، أكد الس���������يد ش���������قرة ان 
"هن���������اك بندا اساس���������يا لالتحاد 
يجرم التطبيع"، مضيفا ان "اي 

مع  للتطبيع  محاولة 
الصهيوني  الكي���������ان 
تجمي���������د  س���������يتم 
االتح���������ادات العربية 

مباشرة".
س���������فير  بدوره  وأكد 
في  فلس���������طين  دولة 
أمين  السيد  الجزائر 
مقبول، على " الدور 
المنتظ���������ر  الكبي���������ر 
الي���������وم من االدب���������اء والمثقفين 
والكت���������اب الع���������رب ف���������ي ظل 
حمالت التطبيع التي تواجهها 
القضي���������ة الفلس���������طينية واألمة 
العربي���������ة جمع���������اء" وذلك من 
الص���������ورة  "توضي���������ح  خ���������الل 
الحقيقية للقضية الفلس���������طينية 
الوعي  ام���������ام مح���������اوالت كل 
خالل  من  واإلسالمي  العربي 
التعليمية  المناهج  إس���������تهداف 
الفلس���������طينية  الرواية  لتغيي���������ر 
العربية االس���������المية واستبدالها 
حول  الصهيوني���������ة  بالرواي���������ة 

ارض فلسطيني وتاريخه".
ضد  "الجزائر  الملتقى  ويعتبر 
افتتاح  عن  إعالن���������ا  التطبيع" 
فعالي���������ات "عام 2021 – عام 
مواجهة التطبيع" الذي أطلقته 
الحملة بالتعاون مع عش���������رات 
الجمعي���������ات والمنظمات حول 
العالم بهدف التصدي لمشروع 
تصفي���������ة القضية الفلس���������طينية 
أكد  حيث  ورس���������ميا،  إعالميا 
العديد من المشاركين في هذا 
اللقاء على أن الشعوب العربية 
ال زال���������ت بأغلبيته���������ا العظمى 
ترف���������ض التطبيع مع االحتالل 
وال تقب���������ل التضحي���������ة بحقوق 
المظلوم  الفلس���������طيني  الشعب 
عانت  التي  العربية  والشعوب 
بمعظمها من إجرام الصهاينة 
رهابهم خالل 7  وحروبه���������م واإ
عق���������ود من االحت���������الل الجائر 
العربية  واألراضي  لفلس���������طين 

والتنكيل بشعوبها.
املصدر: اإلذاعة اجلزائرية

القره داغي: "التطبيع مع حمتلي القدس خيانة ومقاطعة ملتقى "اجلزائر ضد التطبيع" يدعوا إىل محلة دولية ضد التطبيع 
اقتصادهم فريضة، وأقرتح إنشاء صندوق شعيب لفلسطني"
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