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تعلن جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني عن الشروع في توزيع جريدة 
البصائر في األكش��اك واملكتبات بواليات الغرب اجلزائري )الش��لف، مس��تغامن، معس��كر، تيارت، 
البيض، سيدي بلعباس، النعامة، تلمسان، عني متوشنت، وهران، سعيدة،(ابتداء من يوم األحد 07 

مارس 2021.
وعليه تدعو هيئة التحرير الس��ادة 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

عجبت للعقل الفرنسي، الذي كان يزعم أنه العقل الذي أحدث عصر األنوار، وأنه أنجب المفكرين الذين نظروا لفكر األحرار، 
والذائدي������ن عن حق������وق المظلومين من الثوار، من أمثال فيكتور هيغو، ومنتس������كيو، وميرابو، وفولتير، والفونتين، وموليير 
وديكارت. عجبت لهذا العقل الفرنسي الغريب، فهو الذي أنجب أيضا بيجو، وروفيقو، والموليير وأحفادهم، صاالن، وماسو 

وبيجار، ولوبين وغودار، وغيرهم من السفاحين األشرار.
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فقد ترجم ه���������ؤالء القتلة، مبادئ الثورة 
الفرنس���������ية، القائم���������ة عل���������ى الحرية، 
إلى  ترجموها  والمس���������اواة  واألخ���������وة، 
قواني���������ن، للتنكي���������ل باألخي���������ار، وقتل 
الثوار، وهدم المداش���������ر والقرى، على 

النساء والصبية الصغار..
وتمادى العقل الفرنس���������ي في التدهور 
والتدحرج إلى أن آل إلى ما هو عليه 
جراءات  اليوم، من الئكية معكوسة، واإ
سياس���������ية منحوس���������ة، فبعد االحتالل، 
واإلذالل، واالستغالل، ها هو يمارس 
واإلقصائية،  االنفصالي���������ة،  قواني���������ن 
باس���������م مبادئ  والطائفية والعنصرية، 

الجمهورية.
فهذه القيم المقلوبة، هي التي تمارسها 
الجمهورية الفرنس���������ية الالئكية، على 
الطبق���������ة اإلس���������المية المغلوب���������ة، وها 
هي باس���������م المفاهيم المظلومة، تحرم 
المس���������لمة م���������ن حقها ف���������ي الحجاب 
والنقاب، وتضيق على اإلمام المسلم 
في المحراب، وتوصد، أمام المواطنين 
المس���������لمين، كل األب���������واب، واتهامهم 

ظلما باإلرهاب.
فهل م���������ن الالئكية، التي 
تعني فص���������ل الدين عن 
المس���������جد  إجبار  الدولة، 
على  الطاهر،  المس���������لم 
التمكين لقاذورات المثلية، 
والحيلول���������ة دون المواطن 
الفرنس���������ي المس���������لم، من 
األضحية،  بس���������نة  القيام 
أبنائه  تعل���������م  من  ومنعه 
القرآنية،  الكتاتي���������ب  في 
ومص���������ادرة نصوصه في 

التربية اإلسالمية؟! 
إن ه���������ذا االنحدار، وهذا 
التدهور ه���������و الذي عبر 
المصري  الش���������اعر  عنه 
اهلل  صالح جودت رحمه 

في قوله:
أطفأت أضواء باريس   

يد اهلل العلية
بعد أن كانت حمى النور      

ومأوى المدنية
ال كيف نفسر، قتل األسير، واإللقاء  واإ
في  أحياء  الجزائريي���������ن،  بالمناضلين 
الغزي���������ر، واإلجهاز  نهر »الس���������ين« 
على الجريح الن���������ازف دمه، الصغير 

والكبير؟
أفبعد هذا كله، يرفض القائمون على 
الشأن الفرنسي، تقديم االعتذار، على 
م���������ا اقترفه ضباطه���������م، وجنودهم من 

عار وشنار ودمار؟!
وليس هذا فقط، بل نجد بين ظهرانينا، 
من بني جلدتنا، من يبش���������ر بفكرهم، 

ويشيد بذكرهم، ويطالبنا، بالسير على 
خطاهم واقتفاء أثرهم.

ألي���������س فينا من يطالب، 
الشريعة،  قوانين  بإلغاء 
في الدستور، و»تحرير« 
األسرة  قانون  من  المرأة 
الذي هو النابض بضمير 
الجمهور، والمترجم لرأي 
من  الس���������احقة  األغلبية 
ش���������عبنا المعتز بانتمائه 
عن  والذائد  لإلس���������الم، 

قوانينه وبه الفخور؟
إن���������ه لجميل ج���������دا، أن 
نخوض- اليوم- معركة 
الذاكرة، وأن نسلط الضوء 
على فضائح االستعمار 
ولكن  الماكرة،  وسياسته 
م���������ن كل هذا،  األجمل 
أن نجف���������ف ينابيعه في 

عقولنا، وحقولن���������ا، وأن نقضي على 
أسبابه وآثاره، في نفوسنا، وطروسنا، 
فلئ���������ن رحل االس���������تعمار، من بالدنا، 
كعَلم، وعملة وكجنود 
وبن���������ود، فإنه ال يزال 
بيننا الدخيل والعميل، 
والغب���������ّي،  والدع���������ّي 
والمنقلب،  والمنسلب 
يوّطن���������ون  وكله���������م 
البيت،  أكناف  للعدو 
بالغاز  له  ويضيئون 
ويعملون  والزي���������ت، 
نفوذه  بس���������ط  عل���������ى 

بالكيت والصيت.
المس���������لمين  إن 
س���������واء  الفرنس���������يين، 
منهم م���������ن ولدوا من 
أصل فرنسي، أو من 
اغتربوا، إنهم جميعا، 
إخ���������وة لن���������ا بالقوة أو 
بالفع���������ل، تربطنا بهم 
قرابة الذمة والدم، وتجمعنا بهم عراقة 
الدينية أو الوطن األصلي  الش���������عيرة 
ن من حقهم علينا، باسم حقوق  األم واإ
اإلنس���������ان أوال أن نحم���������ي ضمائرهم، 
ونصون شعيرتهم وشعائرهم، »فالمؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا« 
ن بعد،  والمواطن للمواط���������ن، حتى واإ

أرحام تتعاطف، وأخوة تتكاتف.
وبعي���������دا ع���������ن أي تدخل ف���������ي حقوق 
المواطنة، تفرض  مواطنيهم فإن هذه 
قناعتهم،  واحت���������رام  معتقدهم،  حماية 
وصيان���������ة ثقافاته���������م، وديانتهم، ومن 
واجبنا نحوهم، أن نحمي ظهورهم، وأن 
نحامي عن قضيتهم العادلة، عندما، 
يطالب���������ون بحقهم في االنتماء، ومبدإ، 

اإلقتداء، وسالمة القيم واالهتداء.

نريد لفرنسا الحرية والمساواة واإلخاء أن 
تعود هي أيضا إلى أصالتها، وعراقتها، 
المظلومين في  فتحم���������ي 
وتنص���������ر  جمهوريته���������ا، 
كانوا،  حيثم���������ا  المعذبين 
فالظل���������م كل ال يتج���������زأ، 
والح���������ق –أيضا- كل ال 

يتجزأ.
ونري���������د للعقل الفرنس���������ي 
الح���������ر، على الخصوص 
وه���������و الذي ال يزال واعيا 
وتشبثه  العميق،  بانتمائه 
يقف  أن  العريق،  بالمبدإ 
في وجه التعس���������ف الذي 
يمارس التضييق، ويغلق 
أمام المسلمين المسالمين 

كل سبيل وكل طريق.
بأن  الجمي���������ع،  ونذّك���������ر 
اإلس���������الم ف���������ي صفائ���������ه 
ونقائه، مجبول على السلم، والتسامح، 
واألخوة، والتعاون، فهو دين ال يضيق 
أهله باالختالف بل ديدنه مع الجميع، 

التضامن واالئتالف.
إنه –واهلل- لعار على األمة الفرنسية 
التي أنجب���������ت باألمس، عقل األنوار، 
والمفكري���������ن األخي���������ار، أن تضي���������ق 
اليوم، باألقلية من المسلمين الطيبين 

األخيار.
إن م���������ن حق فرنس���������ا الجمهورية، أن 
الجمهورية،  بتطبيق قوانينه���������ا  تنادي 
ولك���������ن في كنف المختل���������ف عنه، ال 
المخالف، فالالئكي���������ة التي تدين بها 
الجمهوري���������ة تعطي م���������ا هلل هلل،، وما 
لقيصر لقيصر، فكي���������ف يجيز دعاة 
الجمهورية الفرنس���������ية اليوم، ألنفسهم، 
اللج���������وء إلى التعس���������ف ف���������ي فرض 
الالئكية، والتضيي���������ق على المؤمنين 
من أتباع الديان���������ة اإلبراهيمية، وقمع 
كل من يعلن انتماءه للقوانين الدقيقة 
والعميقة للعقيدة اإلسالمية. عار واهلل، 
وألف عار أن تبقى معاناة المسلمين 
في فرنسا مستمرة، وأن توضع أمامهم 
القيود والح���������دود، فتحول دون أدائهم 

لما هو معلوم من الدين ومشهود.
إن األمل معقود على الحكماء األحرار 
من الفرنسيين وعلى المؤمنين األطهار 
من المس���������لمين، أن يتعاونوا جميعا، 
من أجل تبديد الس���������حب الدكناء التي 
تحجب الضياء، ع���������ن أبنائنا وبناتنا 

المسلمين المغتربين أو الغرباء.
وليثق الجميع، أن الحق في النهاية، 
ن البقاء في  يعلو وال يعلى علي���������ه، واإ
األخير لن يكون إال لألقوم، واألسلم. 
إنها س���������نة اهلل، ولن نجد لس���������نة اهلل 

تبديال..

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

عجبت للعقل الفرنسي، 
الذي كان يزعم أنه العقل 
الذي أحدث عصر األنوار، 
وأنه أجنب املفكرين الذين 

نظروا لفكر األحرار، 
والذائدين عن حقوق 
املظلومني من الثوار، 

من أمثال فيكتور هيغو، 
ومنتسكيو، ومريابو، 
وفولتري، والفونتني، 

وموليري وديكارت.
عجبت هلذا العقل الفرنسي 

الغريب، فهو الذي أجنب 
أيضا بيجو، وروفيقو، 
والموليري وأحفادهم، 

صاالن، وماسو وبيجار، 
ولوبني وغودار، وغريهم 

من السفاحني األشرار.

متادى العقل الفرنسي يف 
التدهور والتدحرج إىل أن 

آل إىل ما هو عليه اليوم، من 
الئكية معكوسة، وإجراءات 

سياسية منحوسة، فبعد 
االحتالل، واإلذالل، 

واالستغالل، ها هو ميارس 
قوانني االنفصالية، 

واإلقصائية، والطائفية 
والعنصرية، باسم مبادئ 

اجلمهورية.

إن املسلمني الفرنسيني، سواء 
منهم من ولدوا من أصل فرنسي، 

أو من اغرتبوا، إنهم مجيعا، إخوة 
لنا بالقوة أو بالفعل، تربطنا بهم 
قرابة الذمة والدم، وجتمعنا بهم 
عراقة الشعرية الدينية أو الوطن 

األصلي األم وإن من حقهم علينا، 
باسم حقوق اإلنسان أوال أن حنمي 

ضمائرهم، ونصون شعريتهم 
وشعائرهم، »فاملؤمن للمؤمن 

كالبنيان يشد بعضه بعضا«
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عن عمر ناهز تسعة وثمانين عامًا رحل  
المجاهد األستاذ الدكتور عبد اهلل شريط، أحد 
أهم كتاب الفكر السياسي والتحليل االجتماعي 

في الفكر المعاصر، لقد كان الراحل متنوع 
الثقافات واالختصاصات  ومتعدد المواهب، 

عميق الثقافة، مرهف الشعور، فهو فيلسوف 
وعالم اجتماع ومؤرخ وشاعر ومترجم وناقد 

وصحفي وفقيه ديني. 

عبد اهلل شريط ببلدية مسكيانة أم البواقي ولد 
بالش���������رق الجزائري سنة 1921، التحق 
في صباه بكتاب القرية لحفظ القرآن الكريم، وبدأ 
تعليمه االبتدائي بمدرسة فرنسية في مسكيانة سنة 
1927م، انتقل إلى تبسة سنة 1932 وهناك درس 
بمدرس���������ة جمعية العلماء )تهذيب البنين( على يد 
الشيخ العربي التبسي، رحمه اهلل، توجه إلى تونس 
س���������نة 1938 ودرس فيها س���������نة واحدة، ثم توقف 
بسبب الحرب العالمية الثانية، ولما انتهت الحرب 
س���������نة 1945 عاد مرة أخرى إل���������ى تونس وأنهى 
دراسته بجامع الزيتونة ونال شهادة التطويع سنة 
1946، واصل الدراسة س���������نة 1947 بالجامعة 
السورية بكلية األدب قسم األدب العربي لكن تحول 
إلى قسم الفلس���������فة بنفس الجامعة وقد تخرج منها 
بشهادة الليسانس في الفلسفة سنة 1951. التحق 
س���������نة 1955 بالبعثة السياس���������ية لجبهة التحرير 
الوطني في الخارج، أس���������ندت ل���������ه مهمة الترجمة 

من اللغة األجنبية إلى اللغة العربية. بعد إصدار 
جريدة )المقاوم���������ة( ثم جريدة )المجاهد( لس���������ان 
حال جبهة وجيش التحرير الوطني، تولى تحرير 
االفتتاحية والتعليق وترجمة المقاالت المنش���������ورة 
ف���������ي الصحافة الدولية عن الثورة الجزائرية، وظل 
يمارس هذه الوظيفة حتى فجر االس���������تقالل سنة 
1962، عاد إلى الجزائر في شهر أوت من نفس 
السنة في سبتمبر 1962 التحق بجامعة الجزائر 
وعمل أستاذا بقسم الفلس���������فة، فكان من مؤّسسي 
جامعة الجزائر المس���������تقلة والعاملين على تعريبها 
وتمكينها من تجاوز اإلرث االس���������تعماري، حصل 
س���������نة1972م على ش���������هادة الدكتوراه بأطروحة 
عن:» الفكر األخالقي عند ابن خلدون «، أطر 
أجياال من الطلبة  وأشرف على رسائل الماجستير 
والدكتوراه، وظل إط���������ارا بالجامعة إلى آخر أيام 

حياته مدرسا للعلم والحكمة. 
 عرف بنضال���������ه الفكري والسياس���������ي في مرحلة 
التحري���������ر الوطن���������ي ومرحلة بناء وتش���������ييد الدولة 
الجزائرية، وس���������اهم بمجهود وافر في نشر الثقافة 
الفلس���������فية والتربوية في عل���������م النفس االجتماعي، 
وعلم االجتماع الترب���������وي، كما عرف عنه دفاعه 
الصلب والواعي عن اللغ���������ة العربية وخاض في 
سبيل الدفاع عن مكانتها معارك فكرية دون عداء 

اللغات األجنبية 
كت���������ب مق���������االت ش���������هيرة على صفح���������ات جريدة 
»الش���������عب« الوطني���������ة ردًا على المفك���������ر والوزير 
التعريب  مصطفى األش���������رف بخصوص سياسة 
والتعليم، وأحدثت مقاالته الجدالية ضجة كبيرة في 
أوساط المثقفين الجزائريين، كما اشتهر بحواراته 
ف���������ي حصص إذاعي���������ة وتلفزيونية كان ينش���������طها 
م���������ع المفكر الراحل عبد المجي���������د مزيان والمثقف 
الكبير الراحل الدكتور عبد اهلل الركيبي وش���������ارك 
في إدارتها اإلعالميين عثمان شبوب ومصطفى 

عبادة المغتال من طرف الجماعات 
المسلحة.  

أغنى المكتبة الجزائرية والعربية بعدد من المؤلفات 
القيمة منه���������ا:» معركة المفاهي���������م« الذي صدر 
أول مرة ف���������ي أواخر الس���������بعينيات، وُأعيد طبعه 
س���������نة: 1981م قدم فيه مجموع���������ة من الحوارات 
والمناقشات التي تركز على قضية إدراك المفاهيم 
بدقة. وكتاب:» من واقع الثقافة الجزائرية« الذي 
عالج فيه الكثير من القضايا والمش���������كالت التي 
تتصل بواق���������ع الثقافة الجزائرية ف���������ي فترة ما بعد 
االستقالل وتناولها بأس���������لوب نقدي، وبكثير من 
الصراحة، مؤك���������دًا أهمية اللغ���������ة الوطنية كمقّوم 
وطني يبني ش���������خصية الفرد الجزائري. وكتاب:» 
نظرية حول سياسة التعليم والتعريب«، وقدم  فيه 
رؤى معمقة عن قضية التعريب، والصراع الفكري 
في الجزائر بين أنص���������ار اللغة العربية، وأنصار 
الفرنس���������ة والتغريب، وكت���������اب » الفكر األخالقي 
عند اب���������ن خلدون«، الذي صدر ضمن سلس���������لة 
الدراس���������ات الكبرى بالمؤسس���������ة الوطنية للكتاب، 
وه���������و عبارة ع���������ن أطروحة جامعي���������ة لنيل درجة 
الدكتوراه، وله مجموعة شعرية بعنوان »الرماد«، 
تميزت قصائدها بالطابع الوجداني الرومانس���������ي، 
وكتاب »الث���������ورة الجزائرية في الصحافة الدولية« 
ال���������ذي غطى ما ُكتب عن الثورة الجزائرية ما بين 
سنوات:1962-1955م في الصحافة العالمية، 
وقد صدر في ثمانية عش���������ر جزءًا عن منشورات 
وزارة المجاهدين بالجزائر. كما ألف باالش���������تراك 
مع الكاتب محمد الميلي كتاب:» مختصر تاريخ 

الجزائر السياسي والثقافي واالجتماعي«.
في س���������نة 2007 وبمناس���������بة احتفالي���������ة الجزائر 
عاصمة للثقافة العربي���������ة صدرت أعماله الكاملة 
في طبعة فاخرة في س���������بعة مجلدات ضخمة عن 
وزارة الثقاف���������ة الجزائرية، احت���������وت جميع أعماله 

الفكرية وكتاباته الفلس���������فية الت���������ي ناقش فيها أهم 
قضايا الجزائر، واألمة العربية. 

ومما قيل عن مساهماته الفكرية وخصاله األدبية 
ش���������هادة الدكتور محمد العرب���������ي ولد خليفة رئيس 
المجلس األعلى للغة العربية  سابقا التي قال فيها: 
»إن الدكتور شريط  ينتمي إلى سلسلة ذهبية من 
رجاالت التنوير الذين استوعبوا معطيات عصرهم 
ورهانات المس���������تقبل، وأهم ما ميزه هو جمعه بين 
المدرس���������ة الخلدونية والباديس���������ية في انطالقه من 
المنهجي���������ة الخلدونية لدراس���������ة عدد م���������ن مواثيق 
الجزائر، وأخذه من الباديس���������ية الكثير من أفكارها 
النهضوية واإلصالحي���������ة خاصة الجانب العملي 
منها الذي يتجنب اإلف���������راط في التنظير والتجريد 

وفي االنعزال عن الناس«.
وقال عنه األس���������تاذ الدكتور عبد الرزاق قس���������وم 
رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:» بأي 
الكلمات أصفه ألفيه حقه من الموضوعية، بعيدًا 
عن الذاتية التي ينبذها، وعن العاطفية، والمحسوبية 
الت���������ي نرفضها؟ أأصفه بالجبل في صالبة مواقفه 
وثب���������ات مبادئه؟ أم أصفه بالنخلة في ش���������موخه، 
وعلوه وخصوبة إنتاجه، وتس���������امحه مع مخالفيه؟ 
أم هل أقول عنه، بأنه البحر في موسوعية علمه، 
وس���������عة أفقه، وعمق مفاهيم���������ه؟ يصعب أن تجد 
ألستاذنا عبد اهلل شريط، وصفًا جامعًا مانعًا يفي 
بخصائص���������ه، وخصوصياته، فهو صيغة منتهى 
األوصاف، وما ظنك بفيلس���������وف أخذ من الفلسفة 
منهاج���������ًا فطبقه على كل اهتماماته العقلية، وأخذ 
من األدب المقفى، والمس���������جوع سالس���������ة اللغة، 
وعذوبة األسلوب، ومسحة الجمال، فانعكس كل 
ذلك على لغته الشاعرية والفلسفية. كما أخذ من 
الحكمة، والتس���������امح، والجدل بالتي هي أحسن، 
فسال ذلك على منهجه في االختالف، فكان عنده 

أدب الخالف، الذي تحلى به أئمة الفقه...«.

الدكتـــور  عبــد  اهلل شريــط الفيلســوف الـمناضــل

العلمانية: ه������ي تيار فكري ثقافي  مفهوم 
فلس������في عب������ارة ع������ن مجموعة 
م������ن الُمعتقدات خالصته������ا أّن الّدين ال عالقة له 
بالجوانب السياسية واالجتماعية في حياة الدولة، 
تح������ت مبدأ فصل األمور السياس������ية والدينية عن 
بعضها، كم������ا تطور المفهوم حت������ى أصبح يعني 
عند بعض المفكرين  النظام الفلس������في السياسي 
أو االجتماعي الذي يرفض أّي ش������كل من أشكال 
الدي������ن خارج دائرة الفرد وضميره، بعيدا عن جميع 
الش������ؤون المدنية المتعلقة بالدولة والمجتمع، مع 
التركيز على الجان������ب المادّي للحياة دون الجانب 

الغيبي.
نشأتها: نشأت العلمانية في أوروبا- ابتداء من القرن 
الس���������ابع عش���������ر -  كحالة حياد تجاه الدين تقتضي 
الفصل بين الكنيسة )التي كانت مهيمنة على الحياة 
السياس���������ية واالجتماعية لعدة قرون( وبين الدولة في 
كل وظائفها، وتعود أسباب ظهور العلمانية إلى عدة 

عوامل، أهماها:
- تأثير الكنيس���������ة الكاثوليكية على الحياة السياسية 
واالجتماعية لدى األم���������م األوروبية تأثيرا دام قرونا 
وتمّيز بالسيطرة المالية والسياسية والروحية والفكرية 
على األفراد وأنظمة الحكم حتى فاقت س���������لطتها في 
بع���������ض األحيان وفي بعض الدول س���������لطة الملوك، 
وذل���������ك بفضل امتالكها لثروات طائلة ولس���������يطرتها 
على الحياة الفكرية بواسطة قراءة جامدة للنصوص 
الدينية بحيث تمنع أي تفكير حّر أو اكتشاف علمي 
على أس���������اس أن في ذلك مخالفة للكتاب المقدس، 
وكان هناك صراع قوي بين الكنيس���������ة والعلم والعقل 
واإلب���������داع، وهو ما أثار العلماء والمفكرين منذ عهد 
فولتير وروسو ومونس���������كيو وديدرو، فكتبوا ونّظروا 
ثبات اإلنس���������ان لقدراته  ودعوا إلى األفكار الجديدة واإ
واستكشاف الكون، وبدأ الصراع مع الكنيسة ناعما 
ثم اش���������تّد وانتهى بقيام الثورة الفرنس���������ية التي أعلنت 

الطالق بين الديني والدنيوي.
- ثورة البرجوازية – الطبقة المتوس���������طة آنذاك بين 

األرس���������توقراطية الحاكمة )المتحالفة مع الكنيس���������ة( 
والطبقة الكادحة – على فكرة الحكم اإللهي السائدة 
والتي يتولى فيها الملك الس���������لطة بمباركة الكنيس���������ة 
عل���������ى أس���������اس أن ذلك تّم بإرادة اهلل ف���������ال مجال إًذا 
لمنازعته مهما كانت األسباب، باالضافة إلى رفض 
هذه البرجوازية لفكرة اإلقطاع الس���������ائدة والتي كانت 

لمدة قرون في صالح الكنيسة والملك.
- الحروب الدينية بين مختلف الكنائس المس���������يحية 
– خاص���������ة بين الكاثوليكية والبروتس���������تانتية – التي 
عّمت أوروبا وكانت حروبا دموية طاحنة كلها باسم 
المسيح وبسبب القراءات المتناقضة للكتاب المقدس، 

وكان الملوك كلٌّ مع الكنيسة التي تؤيده.
رأى المفك���������رون أن أفض���������ل حّل للخ���������روج من هذه 
المش���������كالت المس���������تعصية التي أغرقت أوروبا في 
التخل���������ف والتقاتل هو فصل الدين عن الدولة ليكون 
ش���������أنا شخصيا بينما تكون الدولة شأن المجتمع كله 
بغض النظر عن االنتماء الديني وعن تأثير األفكار 

الدينية.
بناء على ظروف النش���������أة نرى أن العلمانية ليس���������ت 
موقف���������ا عدائيا من الدين بل هي موقف حيادي منه، 
مع العلم أن الدين المقصود هنا هو المس���������يحية أو 
بتعبير أدق هو الكنائس المنتس���������بة للمس���������يح، وهذا 
التدقيق مهّم جدا ألن المس���������يحية بحس���������ب الكتاب 
المقدس ش���������أن روحي فردي ال عالق���������ة له بالحياة 
االجتماعية وال دخل له في ش���������ؤون السياسة والمال 
والتربية ونحو ذلك، إنما هي عقائد أخروية وأخالق 
وروحانيات تخاطب ضمير الفرد فحس���������ب، وهكذا 
نما أعادتها  فالعلمانية ل���������م تعتِد على المس���������يحية واإ
إلى وضعها الطبيع���������ي فأبعدتها عن  ميدان التعليم 
العمومي والصالحيات السياسية واإلدارية، والعلماني 
بهذا المعنى ينتمي للشأن المدني ال الكهنوتي، فهو 
مس���������تقل ومحايد تجاه الدين، ومازالت العلمانية في 
الغرب تقت���������رب من هذا المعنى أو تبتعد عنه قليال، 
فال تعير الدين مكانة خاّصة وال تناصبه العداء، فال 
يضير هذا الدين شيء من الترتيبات العلمانية ألنه 
دين فردي يخاطب الروح وال يعنى بالش���������أن العام، 
والعلماني���������ة بهذا المعنى المؤَس���������س ال تعني اإللحاد 
ألن المس���������يحية بحسب مراجعها ليست فكرا بل هي 
روح، وليس���������ت دنيا بل هي آخرة، وبالتالي يستطيع 
اإلنس���������ان أن يكون »متدّينا« في قلبه وبيته وكنيسته 

من غير أن يكون لذلك أي تأثير على الحياة العامة 
وال أن تحت���������اج إليه هذه الحي���������اة العامة في أي من 

مجاالتها.
* مبادئ العلمانية: حين نش���������أتها قامت العلمانية 

على جملة من المبادئ، أهّمها:
1. حري���������ة المعتقد واعتناق أي دين أو إنكار الدين.

2. اس���������تبعاد المؤثرات الدينية بجميع أش���������كالها عن 
الحياة العامة.

3. عدم تدخل الدولة ومؤسساتها في الشؤون الدينية 
لألفراد والكنائس، وعدم تدخل الكنائس في ش���������ؤون 

الدولة.
4. مس���������اواة األفراد في الحق���������وق والواجبات بغض 

النظر عن االنتماء الديني.
* تطور العلمانية: ليس���������ت العلماني���������ة ملة واحدة، 
فق���������د عرفت تطورات نظري���������ة وميدانية عبر التاريخ 
والجغرافيا، فهناك العلمانية السياسية التي تسعى كما 
ذكرنا إلى التمييز بين العمل الحكومي والممارس���������ة 
الديني���������ة بحيث ال يتدخل أحدهما في اآلخر، وهناك 
العلمانية الفلس���������فية التي تسعى إلى إحكام السيطرة 
على المنظومة الفكرية وال تسمح لتدخل الدين برأي 
أو نقد في المجال الثقافي والفني واالجتماعي على 
أس���������اس أن للدين مجاال واحدا هو الضمير ومكانا 
واحدا هو دور العبادة، وهناك العلمانية االجتماعية 
التي انتهى إليها  جانب من الفكر المس���������يطر على 
أوروبا والغرب، وهي تهدف إلى تقليص دور الدين 

في حياة األفراد فضال عن الحياة العامة.
هذا التط���������ور أبرز عدة مظاهر تبّي���������ن الفروق بين 
أنواع من ال���������رؤى انبثقت م���������ن العلمانية األصلية، 
ويمكن اإلش���������ارة بالتحديد إلى العلمانية الفرنسية من 
سبانيا وبلجيكا مثال  جهة وعلمانية بريطانيا وأمريكا واإ
م���������ن الجهة األخرى، فهذه ال���������دول األخيرة لم تقطع 
عالقتها بالدين بل هو حاضر في المجال السياسي 
واالجتماعي بش���������كل من األش���������كال، دروس الدين 
تلقى في المدارس الحكومية، ُنس���������خ الكتاب المقدس 
حاضرة في المحاكم وعند أداء الرؤس���������اء للقسم، بل 
ملكة بريطانيا هي راعية الكنيسة، الحكومة البلجيكية 
تعترف باألديان وتتبنى النشاط الديني في المدارس، 
أما في فرنسا بالذات فاألمر يختلف ألنها أصبحت 
مصدر العلمانية العدواني���������ة تجاه الدين، هي أقرب 
إل���������ى اإللحاد والتضييق على الدي���������ن والتعامل معه 

بحدة وتوجس.
 هكذا تطّور مفهوم العلمانية فانتقلت – خاصة في 
فرنسا وعند عدد من المفكرين - من الوضع األول 
إلى »رؤية ش���������املة للكون بكل مستوياته ومجاالته 
ال تفصل فقط الدين عن الدولة وعن بعض جوانب 
نما تفصل كل القيم الدينية واألخالقية  الحياة العامة واإ
واإلنس���������انية عن كل جوانب الحياة العامة في بادئ 
األمر ثم عن كل جوانب الحياة الخاصة في نهايته 
إلى أن يتّم نزع القداسة تمامًا عن العالم« كما يقول 

د. عبد الوهاب المسيري رحمه اهلل.
العلماني������ة في بالد اإلس������الم: اس���������تفاد الغرب من 
الفصل بين الكنيس���������ة والحياة العامة ولم يخسر إال 
قليال، لكّن أطروحاتها لم تنجح في البالد اإلسالمية 
رغم التبش���������ير وحتى رغ���������م فرضها بالق���������وة، لماذا؟ 
ببس���������اطة ألن اإلسالم غير المس���������يحية، فال وجود 
عندنا لكنيسة تحتكر الدين وال لكهنوت ينطق باسم 
اهلل، ولم يعرف تاريخنا صراعا بين اإلسالم والعلم، 
وال اصطف اإلسالم مع نظام الحكم واإلقطاع ضد 
الجماهير وال ضد العلماء والمفكرين، وقبل كل هذا 
ال ينفك اإلسالم عند أتباعه عن كونه نظاما شامال 
متكامال للحياة يسّير ش���������ؤون الدنيا واآلخرة والروح 

والمادة سواء.
وللعلمانية مشتقات: إذا كانت العلمانية أو الالئكية 
تعلن عن نفسها واس���������مها وحقيقتها بكل وضوح في 
العالم الغربي فإنها في العالم اإلس���������المي تجنح إلى 
أس���������ماء أخرى أقل حساس���������ية على فضاء يتوجس 
من كل ما يخدش التص���������ّور الديني، لذلك اختارت 
اس���������م الليبرالي���������ة خاصة في مصر والخليج، واس���������م 
الديمقراطية والجمهورية ف���������ي المغرب العربي- في 
المجال السياسي- واسم الحداثة في المجال األدبي 
والفني، وسّمت خطابها بالمدني تمييزا عن الخطاب 

الديني.
الخط������اب المدني: يرى الخطاب المدني أن الحداثة 
حركة نهضوي���������ة في مقابل ح���������ركات هوية عدمية 
تنش���������ط ضد الحضارة والمدنية والتحديث والرقي، ال 
تملك س���������وى أدوات الممانعة ومقاومة التغيير، لكنه 
خطاب موغل في الجانب المادي الدنيوي إلى درجة 
إهمال الجانب العقدي واألخروي إهماال نهائيا، وهو 
ما يتقبله اإلنس���������ان الغربي لكن ال يستسيغه اإلنسان 

المسلم ومحيطه.

أضـــــواء علـــى العلمانيـــة
عبد العزيز كحيل

أ. عبد احلميد عبدوس
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ْمِع َحَزنًا َأالَّ  َتَولَّوْا وََّأْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ
ُدوْا َما ُينِفُقوَن... َيِ

إنه حياء الكرم ودم���������ع الخجل وحزن 
الكب���������ار حينما ال يج���������دون ما ينفقون 

فتفيض عيونهم دمعا وألما.
إن تل���������ك الدموع أغلى من بحار العالم 
وأصدق م���������ن كل دمع س���������كب على 
المحبوبات الهزيلة الصغيرة حين فقدها 

من دنيا ومتاع..
إن دمعة من تلك الدمعات تغنيك عن 
ألف مقدمة فلسفية وألف قصيدة شعرية 

وألف خاطرة بيانية...
إن دمعة من تلك الدمعات لهي أغلى 

من كنوز العالم ...
أال لي���������ت هؤالء الذين بكوا حزنا حينما 
لم يجدوا ما ينفقون يعلمون أنهم أنفقوا 
أروع م���������ا عندهم من ص���������دق وعمق 

ونزيف.
فشتان بين من ينفق من عصير روحه 
دمعا وحزنا وحياء وبين من ينفق من 

جيبه منا وكبرا وغرورا.
وأن���������ت يا من تقرأ حروفي اآلن ...هل 
تذوقت معنى إنفاق الدموع في لحظة 

من لحظات عمرك..
هل استغاث بك حر كريم ولم تجد ما 
تمنحه له فتفي���������ض عيناك دمعا حزنا 

ووجعا..؟
هل طرق باب قلبك مشروع حضاري 
ورأيت الفرس���������ان يتسابقون في اإلنفاق 

إلعالء صرحه وأنت محروم حزين.
لم تجد إال دموعا فياضة تنفقها سخاء 

وحياء..؟
إن تل���������ك اللحظ���������ات أحل���������ى لحظات 

عمرك...
إن تل���������ك الدمعات هي أغلى ما أنفقت 

طول حياتك.

الدموع البامسة
مداني حدييب

يحتاج الحدي������ث عن التنمية الغائبة، ال 
ف������ي مختل������ف جهاتنا  أوالمعطل������ة، 
وأقاليمنا الوس������يعة _ ش������رقا وغربا وجنوبا 
ووسطا_ ...ال يحتاج إلى التلميح والمواربة 
والمرواغة، كما يفعل إعالمنا المعتل الذي 
يزوق ويبالغ في التزويق، ويرّوج للرداءة، 
ويهتم بما ال ينبغي االهتمام به ويظهر ذلك 
جليا في برامجه وش������بكاته وما يطرحه من 
أفانين الترفيه الت������ي ال تخلو من الخالعة 
وس������وء الذوق وقلة األدب، بل لعلها توغل 
في »ترس������يخ« الغفلة في الناس بشكل أو 

بآخر..
نع���������م ال يحتاج إلى المواربة والس���������كوت، بل 
يحتاج إلى الصراحة وربما القسوة، لما يالحظ 
من سوء تدبير، وضعف إنجاز وسوء أداء..
وهناك أمثلة صارخة وقفُت عليها شخصيا، 
أثناء جوالتن���������ا في الجمعية في عديد مناطق 
الوط���������ن من س���������وق أهراس إل���������ى الطارف، 
فعناب���������ة، فأم البواقي، فبس���������كرة فأوالد جالل،  

فباتنة، فميلة، فسكيكدة ...
في كل ه���������ذه المناطق ترى »مناطق الظل« 
وه���������ي تمثل بحج���������م كبير ومخ���������ز التخّلف 
والتأخر، ليس في المجال المعيشي فحسُب، 
بل في المجال القيمي واألخالقي فانتش���������ار 
االنحراف بأنواعه صار أمرا عاديا، وانتشار 
المخدرات في الش���������وارع والمؤسسات بما فيها 
المؤسس���������ات التربوي���������ة )االبتدائية( أضحى 
أيضا ش���������يئا عاديا وهذا ما تترجمه الصحف 
الوطنية؛ حيث تخصص ملفات كبرى لمثل 
هذه األمور كالعدد األسبوعي من الخبر، أو 
التغطيات والمتابعات لمختلف الجرائد يوميا 

تقريبا. 
أرغب في الحديث الواس���������ع الجاد الصادق � 
ولو كان جارحا � عن كل ذلك، ألن منطلقه � 
يعلم اهلل � حب الوطن والغيرة عليه، واالجتهاد 
في التصويب والتصحيح، والتنبيه، والتوجيه 

..وأتصّور أن ذلك جزء من واجب كل مثقف 
ومهتم، فضال عن الداعية واألس���������تاذ والعالم 
والخبير والمس���������ؤول، فهؤالء مسؤوليتهم أكبر 

عند اهلل.
*****

س���������أقتصر على الكالم في هذه السطور عن 
منطقة معروفة وهي منطقة »التالغمة« )من 
والية ميلة(، واعتبر ذلك نموذجا من النماذج 
الّدال���������ة على خيبتنا في مج���������ال التنمية، وقد 
رأينا قبل التالغمة خيرات وخيرات في منطقة 
بسكرة وأوالد جالل ولغروس  والدوسن وغيرها 
ووقفنا على حجم االمكانات الهائلة والثروات 
الطائلة والقدرات الكبيرة، والخيرات التي وهبها 
اهلل تعالى لبلدنا فوق األرض وتحت األرض، 
ولكن الالمباالة  وس���������وء التدبير، والبطء في 
المرافقة، وثقل القواني���������ن، وكثرة التدخالت، 
وعدم إعطاء العاملين الجاّدين ما يحتاجونه 
من مرافقة، ودعم، وفتح األبواب جعل األمور 
تج���������ري في غير المجرى المطلوب، وخاصة 
فيما يتصل بالتصدير، وتوزيع اإلنتاج توزيعا 
منظما سلس���������ا. ولعلّي أع���������ود إلى الموضوع 
بش���������كل أكثر تفصيال مع شهادات المعنيين 
في الحق األيام في تحقيق لصحيفة البصائر 
الغراء. وه���������ذا النوع من األن���������واع الصحفية 
نما  نفقتده كثيرا ف���������ي صحافة الجمعي���������ة. واإ
أتحدث هنا في الس���������طور التالية عن موطن 
آخر للخيرات. وأعني بها منطقة التالغمة؛ 

فهي مثال صارخ لذلك التأخر.
 لم أزرها منذ س���������نوات... وتيس���������رت زيارتها 
اليوم )الخميس الماضي 11 مارس 2021، 
في مناس���������بة اجتماعية خاصة، فوجدتها كما 
هي، أي كم���������ا تركتها، ب���������ل لعلها تراجعت 

بعض الشيء. 
إقليم حباه المولى تبارك وتعالى بخيرات من 
مياه وتربة ومناخ، ما يس���������مح أن يكون قطبا 
فالحيا متميزا، وهي المش���������هورة بالثوم )الذي 
نس���������تورده من الصين بكل أسف( كما تنتج 
أيضا بكميات وفي���������رة الجزر، وأنواعا أخرى 

من الخضروات....
واشتهرت كذلك  بمياهها المعدنية وحماماتها 
الكثيرة المتنوعة...ما يجعلها مقصدا سياحيا-
صحيا كبيرا، بل قطبا س���������ياحيا وطنيا جاذبا 
ومحترما، لكن »التدبير« المتخلف، والتسيير 
المتعثر المعوج، جعل هذه الثروات الحيوية 

دون وزن، ودون وظيف���������ة اقتصادية وتجارية 
حقيقية ومحترمة، فالطرق المهترئة هي هي 
منذ س���������نوات، والمدينة هي هي منذ سنوات 

أيضا...
ُترى كيف يفكر المس���������ؤولون عندنا...؟ وما 
ه���������ي تفاصيل خرائط التنمي���������ة وبرامجها في 

أمخاخهم؟
وكيف ُنفّسر هذا التعطل في إطالق التنمية 
المستدامة الحقيقية الملموسة والتي تبدأ من 
البنية التحتية األساس���������ية المعروفة المفردات 

والشروط؟
أي���������ن ذهبت األغلفة المالي���������ة المرصودة من 
الدولة؟ أين االنجازات من طرق ومس���������الك؟ 

وأين قنوات المياه وقنوات الصرف؟
وأي���������ن المش���������اريع الخدمية الالئقة لتس���������هيل 

واستقطاب الزوار وتوفير الراحة لهم؟ 
يالحظ الزائر للمدينة والمنطقة مش���������اهد تدّل 
جميعه���������ا على التأخر ف���������ي التنمية واإلقالع 
التنموي، ويالح���������ظ المدقق � أكثر من ذلك � 
ويس���������مع من الناس ضجرهم وجؤار الشكوى 
البلي���������غ عندهم، من األح���������وال غير الطيبة، 
لكثي���������ر من الش���������رائح االجتماعي���������ة خاصة 
الشباب، والش���������كوى عن  استدامة واستطالة 
غيوم التخلف هي ما يردده أكثر الجزائريين، 
وقد وجد المسؤولون »جباال« من المشكالت 
في آالف )وليس مئات المناطق( التي سّموها 
مناطق الظل وُخّصص لذلك ما ُخصص من 
البرامج واألموال ولكن الحال على حالها...

والوض���������ع على ماهو علي���������ه ..ألن اإلقالع 
التنموي إم���������ا أن يكون إقالعا قيميا حضاريا 
صادقا، أو ال يكون. وس���������يبقى السؤال: إلى 
متى...نسّير البلد بالوعود والبرامج الوهمية؟ 
إل���������ى متى ونح����������ن بنفس الخط���������اب ونفس 
األشخاص ونفس »الديسكور« ونفس المنهج 

المراوغ؟ إلى متى ..؟.
إن التالغمة أيها الس���������ادة مجرد مثال بسيط 
يحّق لي أن أقول بوضوح: إنها أيقونة تخّلفنا، 
وي���������ا للمفارقة منطقة حباه���������ا اهلل خيرا عميما 
فهي تس���������بح في بح���������ر من المي���������اة المعدنية 
والمياه أغلى من الذهب والبترول ...لكن مع 
هذا الخير هي تسبح في التخلف منذ سنوات. 
ونفس الش���������يء يقال عن حاسي مسعود وما 
جاورها بالرغم من الخي���������ر العميم فالمناطق 
الجنوبية ماتزال بعيدة عن اإلقالع الحقيقي.

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ

سؤال التنمــــــــــية املتعثرة ...من املسؤول ؟

مناطق الظّل...ووجوب تقدم اإلصالح فيها 

أمـــن الدولــــة العبــريــــة جوهــــــر السياســــــة 
اخلارجــيـــة األمريكــيــــة

كالعادة كلما تغير رأس الهرم في اإلدارة األمريكية 
يوضع الشعب الفلس���������طيني أمام أحد الشعارين 

المتمثلين في: حرف )س( و)سوف(.
يبتلع الش���������عب الفلس���������طيني المغلوب على أمره 
الش���������عار المعروض له على مضض، رغم أنه 
تيق���������ن كل اليقين أاّل فرق بي���������ن الراحل والقادم، 
كالهما رضع حليب���������ا واحًدا ومن ثدي واحد هو 
حليب وثدي الحركة الصهيونية؛ األدهى واألمر 
أن أوضاع الشعب الفلسطيني حاليا أسوأ بكثير 
عما كانت عليه قبل العقود الثالثة الماضية من 

عمر اتفاق أوسلو.
منظم���������ة التحرير التي كانت تطارد في العواصم 
العربية كان لها التأثير على الساحة الدولية عامة 
والعربي���������ة خاصة أكثر مما هي عليه وهي تضع 
كل بيضها في سلة السلطة الوطنية الفلسطينية 
التي يبدو أنها اس���������تمرأت حالة هدهدتها باللحن 
الش���������جي ل��� )س( و )س���������وف(، مثلما أصبحت 
تتلذذ بالمصاصة المطاطية في فمها ولو بدون 

حليب.
الراحل »ترمب« هو الرئيس الوحيد الذي ش���������ذ 
عن القاعدة حين ب���������دل اللحن بالزمجرة والتهديد 
والوعي���������د، واقتل���������ع المصاصة من بين ش���������فتي 
السلطة والش���������عب معا، وكان ذلك يكفي لهؤالء 
وأولئ���������ك أن يقطعوا حبل الوصال ويعتمدوا على 
أنفسهم متوكلين على اهلل الذي ال غالب له؛ لكن 
يبدو أن عودة اللحن القديم والمصاصة أعادت 
االستكانة والهدوء إلى السلطة المسكينة، وخاصة 
وأن كثيرًا من أف���������راد العائلة المقربين قد التحقوا 
بالعدو بدعوى إعادة اللحم���������ة بين أبناء إبراهيم 

عليه السالم وبين أتباع الديانات اإلبراهيمية.

كــل الغـــرب اإلمربيالـــي متفــــق مع أمريكـــــا 
بعد الس���������ذج الموغلين في التفاؤل يعتقدون أن فوز 
الديمقراط���������ي األمريكي، خاص���������ة بعدما حدث في 
الش���������ارع األمريكي من س���������جال وصل حد الحرب 
األهلي���������ة، س���������يغير كثيرًا من مواقفه الس���������ابقة تجاه 
العدو الصهيوني الذي أصبح يش���������كل فعال تهديًدا 
للمصال���������ح األمريكي���������ة، لكن هؤالء نس���������وا أن أهم 
المصالح األمريكية هو أمن الدولة العبرية، وفقط.

كل التخري���������ب ال���������ذي ألحق���������ه بالبي���������ت الغربي 
اإلمبريال���������ي والحلف األطلس���������ي، م���������ا إن جاء 
الرئي���������س »باي���������دن« حتى عاد كل ش���������يء إلى 
نصابه، بل وأكثر من كل ذلك أنش���������أ تحالفات 
جديدة احتياطية ضد إمكانية تحالف إس���������المي 
في المنطقة ضد الع���������دو ورعاته من الغربيين؛ 
وتم التحالف أو تصحيح���������ه وتمتينه من جديد 
بين فرنس���������ا واليونان والدولة العبرية ضد تركيا 

وباكستان حتى قبل أن يعلن عن تحالفهما.
إن ما يجري في ش���������رق المتوس���������ط وغربه من 
مناورات واس���������تعراضات لقوة األسلحة المتطورة 
الجديدة له معنى واحد هو اإلعداد لصدام قوى 

ق���������د يكون مدمرًا لكل المنطقة، المهم هو تأمين 
الدولة العبرية من خطر إزالتها من طرف إيران 
والمقاوم���������ة؛ وقد أضيفت ه���������ذه المرة إلى قائمة 
المهددين الجزائر المسالمة التي اقترحت على 
العالم شعار »لنعش معا في سالم« وصادقت 

عليه األمم المتحدة منذ سنتين.
فعقيدة الجزائر وجيش���������ها ع���������دم التدخل خارج 
الحدود واالكتفاء فقط بالدفاع عن الحدود البرية 
والبحري���������ة والجوية لها، ومع ذلك قررت أمريكا 
استئجار قاعدة عسكرية لها في تونس إلى جانب 
أخرى كانت في المغرب األقصى لمحاصرتها 
ش���������رقا وغربا من طرف أمريكا وشماال وجنوبا 

من طرف فرنسا.
كل ه���������ذا ال يهم، المهم هو القرار الفلس���������طيني 
الذي يج���������ب أن يعلن عنه هذه المرة، بل يتخذ 
صريحا حاسما مصرا على العودة إلى الميثاق 
األول لمنظمة التحرير بعد ترميم بيتها وترتيبه 
واس���������تعادة الوحدة الوطنية وراء المقاومة، حق 
الشعب الفلسطيني الشرعي والمشروع طبقا لكل 

المواثيق واألعراف والقرارات الدولية. 

علـــى  الفلسطــيــنــي أن يــقــــرر ) 2(

أ. حممد احلسن أكيالل

نية
سطي

الفل
ضية 

الق



رأي العدد:األحــد: 30 رجب  06 شعبان 1442، الـموافق لـ:  14 - 20 مارس 2021م
1055

د. عبد اهلل شنيين *

غالب���������ا ما تمر علينا مناس���������بات أو أعياد وطنية 
ب���������ا ضجيج، وأحيانا تنبجس من وس���������ط الهدوء 
االحتفالي إش���������ارات أو إعادة ق���������راءة أو مواقف 
مس���������تجدة تلقي بظالها وارتداداتها على السياق 
الع���������ام لاحتفال. ولقد ش���������هدنا هذا في أكثر من 
مرة، خاصة في المناسبات التي لها صلة بتاريخ 
ث���������ورة التحرير وأحداثها والش���������خصيات التاريخية 
الفاعل���������ة فيها وبعدها، وهذا ع���������ادي بالنظر إلى 
تفشي روح إعادة القراءة والفحص التي أصبحت 
تتزايد يوما بعد يوم، سواء في األوساط األكاديمية 
أو حتى لدى عموم المشتغلين على هذه القضايا 
من  اإلعاميين أو بعض الشخصيات السياسية 
الت���������ي لها صلة أو حساس���������ية بطريقة أو بأخرى 
م���������ن هذه القضايا، لذلك تحول���������ت هذه األحداث 
والمناس���������بات إلى أرضية أو منصة تنطلق منها 
استقطابات ثقافية أو إديولوجية أو حتى سياسية 
لها عاقة بالراهن، مما يحول تلك االستقطابات 
إلى إس���������قاطات مباش���������رة لمش���������اكل هذا الراهن 
واختاالته على تلك األحداث التاريخية من أجل 
استثمارها أو الطعن في الروايات  "الرسمية" لها  
أو عرضه���������ا إلعادة إنتاجها م���������ن جديد أو غير 
ذلك.. المه���������م  إننا اآلن بدأنا ندخل مرحلة تقييم 
األبناء واألحفاد لمسيرات اآلباء واألجداد، وكلما 
ط���������ال البعد بين الجد والحفي���������د كان آلخر حفيد 
أدوات ووس���������ائل قراءة جديدة، أهمها انكشاف ما 
حرص اآلباء على إخفائ���������ه على أبنائهم حفاظا 
على تماس���������ك األسرة ودرءا للفتة، ويساهم أعداء 
هؤالء األجداد في كشفه، أو ما همس به األجداد 
أنفس���������هم  في آذان أبنائهم في لحظات س���������كرات 
الم���������وت من باب )خليها عن���������دك وما تعاودهاش 
لحتى واحد(. أو حتى ما يقوله الحاس���������دون هنا 
وهناك من باب )خليها تخا عليهم اهلل ال يخلي 

لوارث واش يورث(.
ه���������ذا هو المش���������هد الذي أصبح يتك���������رر في كل 

مناسبة أو عيد وطني..
ولعل يوم العلم الذي يصادف السادس عشر من 
أفريل من كل س���������نة قد دخل على الخط كقطعة 
أرض كان جعلها اآلباء وقفا للفقراء والمس���������اكين 
وطلب���������ة العلم بما يعود باألجر على جميع الورثة 
ولكن لألسف  نسوا تدوين ذلك.. فأصر  بعض 
الورثة على إدخالها إلى أصل التركة ليعاد تقييمها 
كذلك، حيث بدأ االستقطاب من حولها يتزايد بين 
من يصر عل���������ى إبعادها عن اإلرث الذي يجري 
الجدل حوله لتبقى على  صفتها األولى وبين من 

يعتبرها جزءا مما يجري تقييمه.  
   هذه اإلش���������ارة الرمزية تلخ���������ص تهافتنا الحالي  
على جعل كل ش���������اردة وواردة في تاريخنا القريب 
والبعي���������د قضية أساس���������ية ينبغ���������ي تحديد مواقف 
واضحة منها في زحام من الخطابات المتصارعة 
التي  تعمل بصورة مباشرة أو  غير مباشرة على 
تقوي���������ض أية أرضية جديدة يمك���������ن لنا أن ننظر 
من خالها إلى مستقبل مشترك خال من القنابل 

الموقوتة التي قد تنفجر في وجوه الجميع.
إن جمعية العلماء المسلمين بالنظر إلى السياق 
الذي نش���������أت فيه وبكل بس���������اطة حاولت أن تعيد 
عم���������وم الجزائريين إلى مرحلة الكتابة بعدما عمل 
االس���������تعمار على إعادتهم إلى المرحلة الشفوية 
ومرحلة ما قبل العمران وربما إلى ما قبل اكتشاف 
الن���������ار، وبالعودة إلى أرش���������يفها المكتوب أو إلى 
تراثه���������ا المرتبط بالمدارس الحرة في عموم القطر 
الجزائري والمعاهد في قس���������نطينة وتلمسان نضع 
اليد على المهمة األساسية التي نهضت بها هذه 
الجمعية في ظرف صعب بعدما خا الجو تماما 
للمنظومة االس���������تعمارية ثقافيا وقانونيا ولغويا في 
بداية القرن العشرين إثر  انقطاع الثورات الشعبية 
الجزائري���������ة في عموم الجزائر.  إنها مهمة التعليم 
المقاوم للتعليم الرس���������مي الفرنس���������ي في الجزائر، 
ه���������ذا التعليم الذي يبدأ بالتهجي ) أي القدرة على 
معرف���������ة الحرف وقراءته( ث���������م كتابته وصوال إلى 
تلقي معارف بس���������يطة من خاله وانتهاء بتكوين 
ش���������خصية جزائرية مفارقة للش���������خصية الفرنسية 
وللنم���������وذج الجزائري المراد صنعه فرنس���������يا. ثم 
ترك هؤالء المتعلمين أحرارا يعودون إلى بواديهم 

وقراهم جزائريين عاديين من نس���������يج ثقافة أهلهم 
داعمي���������ن لبني جنس���������هم بما حصل���������وا عليه من 
مع���������ارف لغوية ودينية، وهذا ما دأب عليه هؤالء 
الفتية والفتيات خريجو م���������دارس جمعية العلماء 
بعد ذلك وخال الثورة نفسها، واستمرت االستفادة 
منهم بعد االستقال حيث كان التعليم تحديا كبيرا 
للدولة الفتية المستقلة حديثا. أقول أيضا  الفتيات 
المتعلمات اللواتي كن  يغنين األناش���������يد ويمثلن 
المسرحيات التربوية البسيطة في مدارس جمعية 
العلماء هن اللواتي ش���������كلن النواة األولى للمعلمة 

الجزائرية بعد االستقال.
  لم تكن جمعية العلماء المس���������لمين حركة سرية 
أو نظاما حركيا مغلق���������ا بإديولوجية صارمة، بل 
كان���������ت فضاء تعليميا من صميم الش���������عب عمل 
على تخليص أبناء الجزائريين من التيه الذي كان 
ينتظره���������م ممزوجا بالفقر واالس���������تغال، وجعلهم 
متعلمين أحرارا يمارس���������ون حياته���������م كغيرهم من 
الجزائريين با بيعة س���������رية أو مشيخة ملزمة  أو 
نسق دوغمائي يتميزون به عن عموم الجزائريين، 
فمنهم الفاح والتاجر ومعلم القرآن وكل ش���������رائح 
المجتمع بما في ذل���������ك الذين انضموا فرادى إلى 
الثورة تحت لواء جيش وجبهة التحرير ال كفصيل 
يمثل حركته في داخل جس���������م الثورة، ولذلك فإنه 
من التعسف تحميل هذه الجمعية أعباء إديولوجية 
من طرف بعض من يعيدون النظر في ميراثها، 
كالذين يعتبرونها حركة سلفية كالسلفية الحجازية 
في ذلك الوقت مع االختاف الواضح في منهجها 
وهدفها عن س���������لفية الحجاز، أو من يعتبرها ذات 
إديولوجي���������ة  عروبية كتلك التي ظهرت مع الثورة 
العربية في الحجاز أيضا في بداية القرن العشرين  
واس���������تمرت بقوة إل���������ى أن وصلت إلى ذروتها في 
الخمس���������ينيات والستينيات مش���������ربة بنزعة يسارية 
كان���������ت لها صدامات مع بع���������ض الخصوصيات 
الثقافي���������ة في بعض البلدان العربية.  والحجة هنا  
تركي���������ز الجمعية على التعلي���������م بالعربية،  بل إن 
م���������ا ورد في آخر النش���������يد المعروف البن باديس 
"شعب الجزائر مسلم ". حين يقول" تحيا الجزائر 
والعرب"  اعتب���������ره البعض عروبي النزعة، ولكن 
هذا النص نفسه في س���������ياقه كان موجها بصورة 
واضحة لاستعمار الفرنسي لتذكيره بأن الشعب 
الجزائري ليس فرنس���������يا وال غربيا مس���������تجلبا مع 
المعمرين. ونص ابن باديس ال يحمل في سياقه 
العام أي تفرقة بين الجزائريين، ألن الجميع يعرف 
أن ابن باديس  أمازيغي األصل ومقاله المعروف 
حول هذه القضية يدحض هذه الرؤية،  فالشعب 
الجزائري  مس���������لم له امت���������داد مختلف تماما عن 
تلك القراءة  التي كرسها المستشرقون الفرنسيون  

لتاريخ الجزائر..             
    كما أنه من التعس���������ف في حق هذه الجمعية 
إلحاقه���������ا من بعض م���������ن له���������م خصومات مع 
الح���������ركات اإلس���������امية أو ما يعرف باإلس���������ام 
السياسي حاليا وجعلها حركة إيديلوجية إسامية، 
فيعمدون إلى نسف تراثها من داخل الجزائر. وهذه 
مقارنة ومقاربة خاطئة، ألن الحركة اإلصاحية 
الجزائرية لم تكن من نفس النسق الذي تشكلت منه 
الحركات اإلسامية في المشرق كحركة اإلخوان 
المسلمين في مصر  مثا، أو الجماعة اإلسامية 
ف���������ي باكس���������تان أو غيرهما من الح���������ركات التي 
شهدت تناميا وتطورا في الستينيات والسبعينيات 
والثمانينيات  من القرن الماضي، وكانت مرتبطة 
في أصل وجودها باس���������تعادة الخافة اإلسامية 
أو بإقامة الدولة ااإلس���������امية.. هذا الفكر  تطور 
في أوساط هذه الحركات بأقساط متفاوتة وكانت 
ل���������ه ارتدادات اجتماعية وسياس���������ية في كثير من 
البلدان اإلس���������امية  ولم  يكن هذا البعد الحركي 
من أدبيات جمعية العلماء  المسلمين، وال تصح 
هذه المقارنة، وهي غير منهجية ومجانبة للواقع 
ذا جاز لنا أن نقارن جمعية العلماء  والتاريخ.. واإ
المس���������لمين بغيرها من الحركات اإلصاحية  أو 
نقارن ش���������خص عبد الحميد بن باديس بغيره فهي 
قريبة م���������ن الحركة اإلصاحية التونس���������ية التي 
خرجت من الزيتونة وعلى رأس���������ها الش���������يخ الفقيه 
محم���������د الطاهر بن عاش���������ور، والتي ركزت على 
العل���������م واإلصاح من داخل منظومة اإليمان با 
تصورات محددة حول مفه���������وم الدولة أو الدعوة 

إل���������ى الخافة، أو التركيز عل���������ى أبواب األحكام 
السلطانية في تعليم الناشئة.

   وكذلك فإنه من التعسف تبني هذه الجمعية اآلن 
من البعض والزج بها في صراعات داخل الجزائر 
وبين الجزائريين. وهذا حدث فعا في نقاش���������ات 
ثقافية متوترة استخدم فيها عنوان جمعية العلماء 
المسلمين لتبرير الهجوم على أشخاص بعينهم أو 
أفكار بعينها. إن جمعية العلماء المسلمين لم تقل 
يوما إنها دار للفتوى أو تمثل المؤسس���������ة الدينية 
التي تضبط الشأن الديني في الباد. إنها حركة 
إصاحية تنويري���������ة جمعت الجزائريين على حب 
العلم والتعلم وتعليم مبادىء اإلسام الصحيحة، 
وتجذيرها بين الجزائريين اإلخوة المتحابين الذين 
ال يهزمهم عدو وال يفرقهم معول فتنة أو هدم. هي 
أيضا ميراث رائع التفتح على المجتمع ومرافقته، 
ولها رصيد قوي في تاريخ الصحافة الجزائرية مع 
"الش���������هاب" و'البصائر '. وأيضا في الحوار بين 
الجزائريين )المؤتمر اإلسامي الذي ضم أغلب 

التوجهات الفكرية في الجزائر حينذاك(. 
وكذلك في العمل الجمعوي المنظم، وعلى الرغم 
من االرتباك الذي حصل ف���������ي إعادة بعثها بعد 
االس���������تقال بمامح واضحة، وعل���������ى الرغم من 
الس���������ياقات التي مرت بها بعد ذلك والجهود التي 
تح���������اول إعطاءها مكانا أساس���������يا وواضحا اآلن 
إال أنها ال تزال تحتاج إلى اس���������تعادة شخصيتها 

األساسية التي بها عرفت. 
 هذه هي  تركة ابن باديس أيها الورثة..  اتركوها 
صدقة جارية للفقراء والمس���������اكين وأهل العلم  وال 
تدخلوه���������ا في أصل التركة التي تتنازعون تقييمها 

في كل مناسبة.

• أستاذ جامعة تبسة

فّعالو ال قـّوالو
سيد مسعود- إيران

ذكر أبو العّباس المبّرد في كتابه "الكامل" 
قال: "ُحدِّثُت أّن أبابكر )رضي اهلل عنه( 
وّلى يزيد بن أبي س���������فيان، فرقي المنبر 
فتكّلم فُأرِتَج عليه ]انعقد لساُنه[ فاستأنف 
فأرتج عليه، فقطع الخطبة وقال: سيجعل 
اهلل بعد ُعس���������ر ُيس���������را، وبعد ِعييٍّ بيانا، 
وأنتم إلى أمير فّعال أحوج منكم إلى أمير 

قوّال". 
من أعظم اآلف���������ات التي ُمني بها جيلنا، 
كثرة القول والكام، وقّلة العمل واإلنجاز، 
ترى قوًّة في القول واالّدعاء، وضعفا في 
مجال العمل، سخاًء في إطاق الوعود، 

وشّحا في الوفاء بها. 
كأّن ال���������كام ق���������د حّل مح���������ّل العمل في 
النقص  قاموسنا، وأمس���������ينا نحاول جبر 
الواقع في مجال العمل، عن طريق إكثار 
ال���������كام، في وقت ينبغي أن يكون األمر 
بالعكس، إذ ال���������كام َيجبره العمُل، بينما 
الكاُم الفارغ ال ُيغني عن العمل ش���������يئا، 

مهما كُثر وتدّفق وُزخِرف. 
ما أكث���������ر الحاضرين عن���������د الكام، وما 
أقّلهم ساعة العمل، وترى األعجز عما، 
أكثر كاما وتشّدقا، وأصبح حال الفّعال 
بي���������ن الناس كما ق���������ال المتنّبي: »َغرِيُب 
الَوْجِه وَالَيِد وَالّلَساِن«، والمصيبة العظمى 
أّن كل م���������ن أراد أن يك���������ون فّعاال على 
خاف القوّالين، فعليه أن يس���������تعّد ألنواع 
الهجمات وأصناف النقد من قبل القوّالين، 
بحجة أنه أحدث في أمرهم، وخرج على 

مناهجهم، وجاء شيئًا إّدا.
إننا قد مارس���������نا الق���������ول بجميع تفاصيله 
حتى صرنا مهرة في كثرة الكام، وتشقيق 
األلف���������اظ، وتحس���������ين األق���������وال، وتنميق 
التعابير، كلٌّ يريد أن يظهر متمّيزا مبدعا 
في القول، ويتكّلم بش���������كل أحسن وأجمل 
وألفت، وأما العم���������ل فقد بقينا في مجاله 
ضعفاء عاجزين، مغلوبين على أمرنا. 

فعا، كيف كانت حالنا -فردا ومجتمعا 
- لو كان الفّعال���������ون فيها بعدد القوّالين، 
بل كي���������ف كانت الحال ل���������و كان الناس 
جميعا يعملون معش���������ار ما يقولون، بمن 
فيهم الزعماء والرؤساء والحّكام والرعايا، 
وكّل من لديه أدنى مس���������ؤولية، على أن 
الكّل مس���������ؤول بموجب "كّلكم راٍع وكّلكم 

مسؤوٌل عن رعيته". 
واإلسام دين العمل، يدعو إلى ممارسته 
بقدر االستطاعة وفي دائرة التأثير، وينكر 
القول الذي ال يليه الفعل "ِلَم َتقولون ما ال 
َتفعلوَن" ويستقبح أخاق الذين يحّبون أن 

ُيحمدوا بما لم يفعلوا. 
إّن ما أصابنا اليوم من كثرة القول والجدل 
والتفيهق وقلة العمل واإلنجاز هو ابتاء 
: »َبَلَغِني  ومحنة، وقد َقاَل اإلمام اأَلوزَاِعيُّ
َأنَّه ِإَذا َأرَاَد اللَّه َعزَّ َوَجلَّ ِبَقْوٍم َشرًّا َأْلَزَمُهُم 
اْلَجَدَل َوَمَنَعُهُم اْلَعَمَل« )جامع بيان العلم 
: »ِإَذا  2 |933( وَق���������اَل َمْعُروُف اْلَكْرِخيَّ
َأرَاَد اللَُّه ِبَعْبٍد َخْي���������رًا َفَتَح َلُه َباَب اْلَعَمِل، 
َذا َأرَاَد اللَُّه  وََأْغلَ���������َق َعْنُه َباَب اْلَج���������َدِل، وَاِإ
ِبَعْبٍد َشرًّا َفَتَح َلُه َباَب اْلَجَدِل، وََأْغَلَق َعْنُه 
َباَب اْلَعَمِل« )اقتضاء العلم العمل79(. 
لنكن فّعالين، ولو لم يس���������تطع أحُدنا ترك 
القول فليكن قوّاال فّعاال معا، وليس قوّاال 
فحسب، وليكن ميُلنا إلى الفعل أكثر من 
الق���������ول، فالحاجة إلى م���������ن يفعل ال إلى 

من يقول. 

تركـــة ابــن باديــــس 



قال اهلل تعالى: )َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإلَّ ِبِإْذِن اللَِّه ِكَتاًبا 
ًل َوَمْن ُيِرْد َثوَاَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن ُيِرْد َثوَاَب اْلِخرَِة  ُمَؤجَّ

اِكرِيَن(. ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِي الشَّ
بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء اهلل و قدره، تلقينا 
نبأ وفاة والدة األستاذة شافية بوسكين مسؤولة الفرع النسوي 

بالمكتب الولئي سكيكدة. 
وبهذه المناسبة األليمة يتقدم رئيس جمعية العلماء المسلمين 
المكتب  وأعضاء  قسوم  الرزاق  عبد  الدكتور  الجزائريين  
الوطني  بأخلص وأصدق التعازي والمواساة  لعائلة الفقيدة، 
راجين من العلي القدير أن يغفر للمرحومة وأن يرزق أهلها 

وذويها جميل الصبر والسلوان.
اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُها، واْرحْمُها، وعاِفِها، واْعُف عْنُها، وََأكِرْم نزَُلُها، 
مَن  وَنقِّها  واْلبَرِد،  والثَّْلِج،  ِبالماِء،  واْغِسْلُها  ُمْدَخَلُها،  ْع  َووسِّ
الَخـَطاَيا، كما ينقى الثَّوب األْبَيَض مَن الدََّنس، وََأْبِدْلُها دارا 
خيرًا ِمْن َدارِها، وََأْهًل َخّيرًا مْن أْهِلِها، وأْدِخْلها الجنََّة، وََأِعْذها 

مْن َعَذاِب الَقْبِر، َوِمْن َعَذاِب النَّار.

تـــعزيــــــــــــــة

إنــــا هلل وإنــــا إليــــه راجـعــــون

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء اهلل 
وقدره، تلقينا نبأ وفاة األستاذ بن الشيخ مسعود 
أمين مال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 

فترة رئاسة الشيخ شيبان رحمه اهلل. 
وبهذه المناسبة األليمة يتقدم رئيس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين  الدكتور عبد الرزاق قسوم 
أعضاء المكتب الوطني بأخلص وأصدق التعازي 
والمواساة  لعائلة الفقيد، راجين من العلي القدير 
وذويه جميل  أهله  يرزق  وأن  للمرحوم  يغفر  أن 

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

فتنة القبر وعذاب النار.

تـــعزيــــــــــــــة

إنــــا هلل وإنــــا إليــــه راجـعــــون
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يعود شهر مارس هذا العام بمذاق خاص، إذ تترقب الجزائر دخول 
العقد السادس من استقللها، وتذكرنا بأن الجيل الذي ولدوا في 
الجزائر بعد يوم التاسع عشر من مارس 1962، كل أولئك األفراد 
قد أظلتهم راية الستقلل، إذ يعتبر ذلك التاريخ خًطا فاصًل بين 
عهدين وزمنين مختلفين، أو هكذا يجب أن يستشعر الجزائريون 

ذلك المعلم على خط الزمن...
الستقلل  أبناء  من  األولى  والطبقة  النصر(  )يوم  ذكرى  وتعود 
تدلف إلى الشيخوخة، فلم يبق إل أيام معدودات تفصلنا عن دخول 
ذا كانت سيرورة أعمار البشر  تلك الطبقة نهاية العقد السادس، واإ
ممن كتبت لهم الحياة تؤول حتًما إلى الشيخوخة، فإن حياة األمم 
تتجدد عبر أجيالها فتكتسب قوة ونضارة، أو هكذا يجب أن يكون 
عليه الحال، فل يجب ارتهان شباب األمة في شيخوخة جيل من 

أجيالها...
ويعود التاسع عشر من مارس، ويضعنا أمام مرآة عاكسة لخط 
يوًما  نسيَت  )إذا  الطغو:  المأثورة عند شعب  الحكم  سيرنا، ومن 
وجهة مسيرَك، فل تنَس من أيَن أتْيت(، فلقد أتينا من رحم ليل 
طويل، هو )ليل الستعمار(، استعمار عمل طيلة قرن وثلث القرن 
على جعل هذا الشعب يرتُد إلى دركات الحيوانات، أو كما سماها 
بحق الكاتب التونسي المولد ألبير ميمي )acculturation(، أي 
جعل اإلنسان كائنا غير ثقافي وهو معنى مهذب للفظة الحيوان.

إنَّ المرآة العاكسة لترينا على نحو واضح تلك القوافل التي رفضت 
ألوية  يعقد  القادر وهو  نكاد نرى األمير عبد  منطق الستعمار، 
الجهاد، ونصعد مع الشيخ المقراني الجبال وننزل الوديان، ونتبع 
خطى بوبغلة ولل فاطمة نسومر، ونشم ريح بارود بوعمامة ومن 
معه، ونستظل بعد قتال طويل في ظلل الواحات مع  الشيخ أحمد 

بوزيان، ومضات سريعة أخاذة تظهر قوما )َيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن(...
حتى إذا ظنَّ القوُم أن األرض قد دانت لهم، وأن هذا الشعب قد 
مات، جلجل صوت ابن باديس: )من َقاَل ماَت فقْد كَذب(، وقام 
من  فاشتعلت  الرماد،  ركام  تحت  الجذوة  تلك  وجود  على  يبرهن 
إلى جلبة  يتحّول  الهدوء  بذلك  فإذا  جديد، واستوت على سوقها، 

وضجيًجا في أذن المستعمر، ثم إلى نداء واضح ل لبس فيه:
)َيا نشُء أنَت رَجاُؤنا  * * * وبك الصباح قد اقترْب(

حركّية  سنن  على  مبني  فهم  الصحيح،  الفهم  هو  لعمري  ذلك 
المجتمعات، ومتجاوزا لمنطق المراهنة على الجيل الحاضر أو فرد 
أو مجموعة أراد منه، إنه منطق تحقيق األهداف بالمراهنة على 
)النشء( فاألمم الحّية ل تشيخ ول تموت، ما دامت أرحام الحرائر 
وبعث روح  العقول  تقويم  على  يقوم  من  فيها  دام  وما  تلد،  فيها 
األمل والعمل، ومهما يكن رصيد الباء ثريا وكبيرًا فإن التاريخ لن 
يرحمهم إذا ما انتهت أرصدتهم إلى أيدي أبناء وأحفاد ل يقومون 

على تنميتها وتعظيمها...
وتصل بنا المرآن العاكسة إلى منهاها عند اقتراب مفترق الطريق، 
تتحرك  بلد  للفراغ،  موضع  فيها  ليس  مزدحمة،  الصورة  وتبدو 
كبير  تدافٌع  الستقلل(،  على  )حي  السماء:  عنان  يبلغ  وهتاف 
إلى ساحات التضحّية، وشعارات تستدعي ماضي األّمة العقيدي 
فرية  على  ونار  نور  بعبارات  يرد  نوفمبر  دوي  وكأن  والثقافي، 
شارل العاشر وهو يودع طلئع جيوش الغزاة في أواخر ربيع سنة 

1830: )سوف لن يكون للجزائر رًبا سوى المسيح(...
يعود شهر مارس محمًل بكل هذه المعاني، وأولها ميثاق جحاف 
الشهداء مع أمتهم: لماذا واجهتنا الستعمار، ولماذا دفعنا أرواحنا 

في سبيل تحقيق تلك الغاية؟
ماذا تحقق من ذلك الميثاق الذي خطت أحرفه بالدماء، وكتبت 
الميثاق؟  ذلك  بنود  استكمال  في  الخلل  وأين  باألشلء؟  عباراته 

أعجزتم عن دفع ضريبة العرق وقد دفعنا ضريبة الدم؟
هذه تساؤلت تجد صداها في نفوس الشباب )النشء(، وهو يحاول 
يخطئ  وقد  حينا  التعبير  ُيحسن  مختلفة،  بصور  عنها  يعبر  أن 
حينا آخر، لكنه في كل األحوال يدق جرس النذار من واقع ل 
لكرامة  ول  النصر،  يوم  لعزة  ول  النصر،  عيد  معاني  إلى  يرقى 
حمل الشهداء من أجلها أرواحهم على أكفهم، عبر سنوات طويلة 
امتداد ليل الستعمار، ومن طبيعة دماء الشهداء أنها تسري في 
عروق جديدة بعد تعجن بالتراب الذي يخرج منه رغيف األجيال 
الصاعدة، فيرضعونه مع لبن أثداء أمهاتهم، ويأكلونه مع الغلت 

التي تخرجها أرضهم...
إلى  حثيثة  بخطى  يسير  الستقلل  جيل  من  األول  الفيلق  إن 
الباء  دام  ما  المشعل  يتسلموا  أن  أبنائه  حق  ومن  )التقاعد(، 
قادرون على تسليمه ومعهم بقية من قدرة، ومن المحزن أن يتمنى 

البن موت أبيه حتى يرثه!

عيُد النصر

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

وتمنت بـــــــــن دودة للمنظمـــــــــة الوطنية 
لناشـــــــــري الكتـــــــــب النجاح فـــــــــي تنظيم 
الصالون الموســـــــــوم بشـــــــــعار "الكتاب 

حياة". 
ويعـــــــــرف الصالـــــــــون مشـــــــــاركة 216 
دار نشـــــــــر، حضرت بقوة في معرض 
الجزائر للكتاب، في تجربة أولى تقوم 
بها المنظمة الوطنية للناشـــــــــرين، بعد 
تعليق التظاهرة الدولية بسبب الجائحة 
العالميـــــــــة التـــــــــي ضربت عـــــــــدة دول، 
وعلقت معـــــــــارض وتظاهـــــــــرات ثقافية 
وطنية ودولية. ورغم استمرار الوضعية 
الصحية المتأزمة وبقاء العمل بالتدابير 
الوقائية الموصـــــــــى بها، إّل أّن هذا لم 
يمنع المنظمة الوطنية للناشـــــــــرين من 
تنظيـــــــــم صالون الكتـــــــــاب، ولكن تحت 
توصيات مشـــــــــددة باحترام البروتوكول 
الصحـــــــــي حتى ل »يتهـــــــــم المنظمين 
بفيروس كورونا  برفع عدد اإلصابات 

المستجد أو المتحور«. 
وشـــــــــّددت وزير الثقافة مليكة بن دودة، 
وهـــــــــي تفتـــــــــح صالون الكتـــــــــاب، على 

ضرورة تقيـــــــــد القائمين على المعرض 
بتوصيـــــــــات اللجنة العلميـــــــــة المتعلقة 
بإجراءات الوقاية من تفشـــــــــي فيروس 
كورونا، وحتى »يسمح مستقبل بتنظيم 
مثل هذه التظاهـــــــــرة في وليات أخرى 
ومرافقة مـــــــــن الـــــــــوزارة«، إلرواء ظمأ 
العائلت المتعطشـــــــــة للعلم والمعرفة، 
يصـــــــــال »خيـــــــــر جليـــــــــس« لألطفال  واإ

والناشئة.
وعّلقـــــــــت على الصالـــــــــون، أنه »عودة 
الكتاب لجمهوره« بعد أكثر من ســـــــــنة 
من الغلق، معلنة عن تنظيم معارض 
أخـــــــــرى خـــــــــارج العاصمة، ســـــــــترافقها 
وزارة الثقافة، وهي مســـــــــألة وصفتها بـ 
»المهمة« وســـــــــتركز عليها مصالحها، 

»ألّن الّناس حرمت من الكتاب«. 
يذكـــــــــر أّن جمعية العلماء المســـــــــلمين 
الجزائرييـــــــــن شـــــــــاركت بجناح)المدخل 
الرئيسي 109( في الصالون الوطني، 
ضمَّ مجموعة من منشـــــــــورات الجمعية 

وأهم الكتب التي تناولت فكرها. 
ه.ت

الصالون الوطين للكتاب يف طبعته األوىل
افتتح يوم اخلميس11 مارس صالون اجلزائر للكتاب الذي أشرفت على تنظيمه املنظمة الوطنية لناشري 

الكتب، وذلك يف الفرتة املمتدة بني 11 إىل 20 مارس اجلاري، باجلناح املركزي بقصر املعارض بعد عودة 
نشاطاته هذا الشهر، وقد قامت وزيرة الثقافة السّيدة مليكة بن دودة، بافتتاح فعاليات الطبعة األوىل للصالون 
الوطين للكتاب بقصر املعارض بالصنوبر البحري، ودعت الوزيرة املواطنني إىل اإلقبال على هذا احلدث الثقايف 

اهلام مع ضرورة احرتام التدابري الوقائية املتخذة. 
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األديب الكبير، والكاتب البليغ، والشاعر الُمجيد، 
والناقد الفذ، والف������ارس المقدام في الدفاع عن 
اإلسالم والقرآن واللغة العربية، العالمة األستاذ 

مصطفى صادق الرافعي رحمه اهلل.

لقاء لي مع األس���������تاذ الرافعي رحمه اهلل أول 
كان خالل المرحلة المتوس���������طة، وذلك 
م���������ن خالل كتب���������ه األدبية التي طبعه���������ا التوجه 
العاطف���������ي، وفي مقدمتها كتاب���������ه »أوراق الورد.. 
رس���������ائلها ورسائله«، الذي كان أول ما قرأت من 
كتبه، وال أبالغ إذا قلت إني قرأته عدة مرات في 

تلك المرحلة.
ُيكمُِّل هذا الكتاَب ف���������ي توجهه وموضوعه كتب 
أخرى ألفه���������ا الرافعي على نفس النس���������ق، هي: 
»رس���������ائل األحزان في فلس���������فة الحب والجمال« 

و»السحاب األحمر« و»حديث القمر«.
ف���������ي هذه الكتب الثالثة تحدث الرافعي كثيرا عن 
الحب وح���������اول أن يحلله من الناحية العقلية وأن 

يعطيه بعدا روحيا يسمو على نزعات الجسد.
وهناك كتاب آخر يندرج ضمن التوجه العاطفي 
كذلك أفرده الرافعي للحديث عن الفقر وما يعانيه 
الفقراء من مآس ومتاعب بأسلوب قصصي غاية 
ف���������ي الروعة والتأثير، هو »كتاب المس���������اكين«، 
حيث يس���������رد فيه القصص المختلفة على لسان 
الشيخ علي شيخ المساكين الذي يمزج في حديثه 
بين الحكاية والموعظة ويحلق في آفاق فلس���������فية 

عالية.
هذه الكتب هي التي ربطتني بالرافعي رحمه اهلل 
في البداية، وكان هذا طبيعيا بالنس���������بة لمن كان 
في مثل س���������ني في تلك المرحلة يه���������وى القراءة 

ويحرص على المطالعة.
عجابي بأس���������لوب  لك���������ن قراءتي له���������ذه الكتب واإ
الرافعي ولغته البليغة وتأثري بطريقته في العرض 
والتحليل، كل ذلك يسر لي أن أقبل بعد ذلك في 
المرحل���������ة الجامعية على كتبه الفريدة ودراس���������اته 
الفذة الت���������ي انفرد بها عن غيره من أدباء وأعالم 
جيله، وحلق فيها عاليا في سماء العلم واألدب.

يأتي عل���������ى رأس كتبه التي قرأته���������ا وتركت أثرا 
عميقا في نفسي؛ كتابه الش���������هير »وحي القلم« 
الذي قال فيه الزعيم المصري سعد زغلول كلمة 
ه���������ي أصدق وأبلغ ما يمك���������ن أن يقال فيه حين 
وصف���������ه بأنه »بيان كأنه تنزيل م���������ن التنزيل أو 
قبس من نور الذكر الحكيم«. وقد جمع الرافعي 
في هذا الكتاب المقاالت التي نش���������رها في مجلة 
»الرس���������الة« لألستاذ أحمد حس���������ن الزيات رحمه 
اهلل بين س���������نتي 1934 و1937. هذه المقاالت 
ليست كلها من نوع واحد أو ذات أسلوب واحد، 
نما ه���������ي مقاالت متنوعة األس���������لوب ومتعددة  واإ
الموضوعات واألغراض، ففيها القصة التاريخية، 
وفيها الترجم���������ة لألعالم، وفيه���������ا النقد األدبي، 
وفيها المقالة الديني���������ة التوجيهية، وفيها التحليل 
االجتماعي، وفيها التأمل الفلس���������في، وفيها الرأي 
السياسي. كل ذلك مجموع بين دفتي هذا الكتاب 

ذي األج���������زاء الثالثة المضمومة إلى بعضها في 
مجلد واحد من حوالي 820 صفحة. هذا الكتاب 
إذا قرأَت مقاالته تشعر بالمتعة العقلية والروحية 
وأنت تنتقل من فن إل���������ى آخر من فنون القول، 
وتتجول بين التاريخ والواقع، وتلتقي بأش���������خاص 
من أصناف متعددة ونزعات متباينة ونفس���������يات 
مختلفة م���������ن الناس. ومما يزيد هذا الكتاب قيمة 
وأهمي���������ة أنه آخر ما كتبه الرافعي في حياته، فقد 
توفي سنة 1937، وأشرف تلميذه األستاذ محمد 
سعيد العريان على نشر الكتاب وترتيب مباحثه 
في صورته األخيرة. وأؤكد هنا ما كتب األس���������تاذ 
العريان في تقديمه للكتاب وهو أنه »إذا حق لنا 
أن نرتب كتب الرافع���������ي ترتيبا يعين قارئه على 
تذوقه أو دراسة أدبه، فإن )وحي القلم( في رأس 
هذا الثبت، هو آخر ما أنشأ ولكنه أول ما ينبغي 
ن الب���������دء به لحقيق أن ُيَعوَِّد قارَئه  أن ُيقرأ له، واإ

أسلوَب الرافعي فَيْسَلَس له صعُبه وينقاد«.
قبل هذا الكتاب نشر الرافعي رحمه اهلل عدة كتب 
خدم بها القرآن الكريم والس���������نة النبوية الش���������ريفة 

واللغة العربية خدمة جليلة.
من ه���������ذه الكتب كتاب���������ه »تحت راي���������ة القرآن.. 
المعرك���������ة بين القديم والجديد«، الذي أنش���������أه في 
الرد على دعاة التجديد الذين كانوا يدعون العرب 
والمسلمين إلى التخلي عن كل موروثهم الثقافي 
والديني واللغوي واالنس���������الخ من أخالقهم ونمط 
حياتهم واعتناق كل ما يأتيهم من الغرب باعتباره 
السبيل األوحد إلى التقدم والنهوض، وقد خصص 
الرافعي الجزء األكبر من هذا الكتاب  للرد على 
تقوالت وافتراءات طه حس���������ين التي س���������اقها في 
كتابه »في الشعر الجاهلي«. هذا الكتاب أيضا 
في أصله مقاالت كان ينش���������رها في الصحف ثم 

جمعها في كتاب واحد.
كت���������اب آخ���������ر للرافعي رحمه اهلل ه���������و من أجود 
وأش���������هر ما كتب وهو »إعجاز القرآن والبالغة 
النبوي���������ة«، الذي واصل في���������ه معركته ضد دعاة 
التجديد الذين أغرته���������م المدنية الحديثة وبهرتهم 
العلوم الغربية والحي���������اة األوروبية فنادوا بالتخلي 
ع���������ن كل ما هو قديم بدع���������وى عدم الحاجة إليه 
وعدم مسايرته للتقدم والتطور، وكان من دعاويهم 
التي رفعوا بها عقائرهم وكتبوها في مقاالتهم أن 
الق���������رآن ال ينطوي على أي إعج���������از وأنه مجرد 
كالم كغيره من ال���������كالم حتى يجردوه من صفته 
الربانية، فانبرى الرافعي يكش���������ف زيف دعاويهم 
ويفضح أس���������رار نفوس���������هم ويرد إفكهم وبهتانهم 
وُيظهر عجزهم وجهلهم باللغة العربية وأساليبها 
في الفصاحة والبالغة والبيان، ويثبت بالبراهين 
العلمية الس���������اطعة واألدلة التاريخية القاطعة أن 
الق���������رآن كتاب اهلل المعجز ف���������ي مضمونه وبيانه 
وال���������ذي لن يأتي بأقصر س���������ورة من مثله اإلنُس 
والج���������نُّ جميعا ول���������و اجتمعوا ل���������ه. كما تحدث 
الرافع���������ي رحمه اهلل في ه���������ذا الكتاب عن بالغة 
النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم التي حباه اهلل 
بها، وبيََّن مظاهر هذه البالغة ودعائمها وكشف 
ع���������ن صور التجديد الت���������ي أحدثها عليه الصالة 

والسالم في البالغة العربية.
هذا الكت���������اب هو في حقيقته الج���������زء الثاني من 
كت���������اب »تاري���������خ آداب العرب«، ال���������ذي تناول 
ف���������ي جزئه األول أب���������واب األدب والرواية والرواة 

والشواهد الشعرية.
كتاب آخر يكش���������ف عن التوج���������ه النقدي والقوة 
الجدلية التي كان يتوفر عليها الرافعي رحمه اهلل، 

هو كتاب »على السفود« الذي أدار فيه معركة 
عنيفة بينه وبين الكات���������ب الكبير عباس محمود 
العقاد رحمه اهلل، وكان س���������بب بدء هذه المعركة 
ما أبداه العقاد م���������ن رأي في كتاب الرافعي عن 
»إعجاز القرآن والبالغ���������ة النبوية«، حيث كان 
العق���������اد يذهب إلى غير ما يذه���������ب إليه الرافعي 
في بعض الجوانب، فنش���������ر رأي���������ه في مقال أو 
عدة مقاالت اطل���������ع عليها الرافعي فثارت ثائرته 
وش���������ن على العقاد هجوما عنيفا أراد من خالله 
أن يس���������كته نهائيا ولذلك اختار لمقاالته التي رد 
به���������ا عليه هذا العنوان العنيف »على الس���������فود« 
أي المشواة. ولم يتناول الكتاب مجرد الرد على 
نما تناول مس���������ائل أخرى  ما ذهب إليه العقاد، واإ
انتق���������د فيها الرافعيُّ العق���������اَد، خاصة فيما يتعلق 
بش���������عر العقاد الذي كان الرافعي شديد النقد له. 
وقد بلغت الخصومة بينهما ذروتها حين أصدر 
العقاد ديوانه »وحي األربعين« فتصدى الرافعي 
لنقده ورد عليه العقاد وامتدت بينهما المساجالت 
إل���������ى أن توفي الرافع���������ي دون أن تنتهي المعركة 

بينهما.

هذا وللرافعي ديوان جمع فيه ما كتبه من قصائد 
أنشأها في أوائل اش���������تغاله بالكتابة والنشر، وقد 
علق على قصائده وشرحها محمد كامل الرافعي، 
وكت���������ب له صاحب الدي���������وان مقدمة أكد فيها أن 
الشعر يرجع إلى طبٍع صقلته الحكمُة وِفكٍر َجالَّ 
صفحَت���������ه البياُن، وأنه موج���������ود في كل نفس من 
ذكر وأنث���������ى، وأبرز كيف بدأ عند العرب وكيف 
تطور وازده���������ر، وتحدث عن مذاهبه وأغراضه، 

وفرق بين المترسلين والشعراء.
أم���������ا ما ُكِتَب عن الرافعي مما أتيح لي قراءُته أو 
االطالُع عليه، فأذكر منه كتاب »حياة الرافعي« 
لألستاذ س���������عيد العريان رحمه اهلل، الذي قدم له 
األس���������تاذ محمود محمد ش���������اكر رحمه اهلل، هذا 
الكتاب نش���������ر في 270 صفحة سنة 1938م، 
أي في السنة الموالية لسنة وفاة الرافعي ويعتبر 
أفضل ما كتب عنه ألنه كتب بقلم عارف خبير 
به ومصاحب ومجالس له لس���������نوات عديدة، وقد 
أحاط فيه بكل ما يتعلق بالمترَجم له، من نس���������به 
ومولده، وعلم���������ه وثقافته، واش���������تغاله بالوظيفة، 
وأحواله بين أهله، وكتابته للشعر أوال ثم انصرافه 

إلى الكتاب���������ة النثرية، ومؤلفاته، ومعاركه الفكرية 
واألدبية، وعمله في الرسالة، وطريقته في الكتابة، 
وغير ذلك من الموضوعات الكاشفة عن مسيرة 

حياة الرافعي وشخصيته.
جاء بعده كتاب الدكتور كمال نشأت الذي نشر 
في سلسلة أعالم العرب المصرية سنة 1968م 
ف���������ي 152 صفحة، بعن���������وان »مصطفى صادق 
الرافعي«، قس���������مه المؤلف إلى س���������تة أبواب هذه 
عناوينها: حيات���������ه وموته، مع الوحي، المرأة في 

حياته، معاركه، مؤلفاته، فنه األدبي.
يل���������ي هذا الكتاب في األهمي���������ة؛ كتاب آخر ألفه 
األس���������تاذ الدكتور مصطفى الش���������كعة رحمه اهلل، 
بعنوان »مصطفى ص���������ادق الرافعي كاتبا عربيا 
و مفكرا إس���������الميا«، صدرت طبعته األولى عن 
دار عالم الكتب في بيروت س���������نة 1970م، في 
239 صفحة، وجاء في خمس���������ة فصول أحاط 
فيه���������ا المؤل���������ف بمختلف جوانب حي���������اة الرافعي 
وفكره وأدبه، وهذه عناوينها: الرافعي نشأة وثقافة 
عجاز القرآن، معركة النقد  وزمانا، آداب العرب واإ
المقدس، المقالة اإلس���������المية، األثر اإلس���������المي 

للرافعي في أدباء عصره.
وهن���������اك أيضا كتاب مهم ومتمي���������ز ألفه األديب 
الكبير والكاتب البليغ األستاذ الدكتور محمد رجب 
البيوم���������ي رحمه اهلل، أصدرت طبعته األولى دار 
القلم في دمشق ضمن سلسلة »أعالم المسلمين« 
س���������نة 1997م في 296 صفحة، وجاء بعنوان 
»مصطفى صادق الرافعي فارس القلم تحت راية 
الق���������رآن«، أحاط فيه - بأس���������لوبه المتميز ولغته 
الفريدة – بمختلف جوانب حياة الرافعي وأنشطته 
وأعماله العلمي���������ة واألدبية، والمجاالت التي برز 
فيها من شعر ونثر نقد ودفاع عن اإلسالم، وعن 

رأيه في المرأة، ومعركته مع العقاد.
إلى جانب هذه الكتب التي ذكرُتها والتي اطلعُت 
عليها وقرأُت فصوال أو مباحث منها، هناك كتب 
كثي���������رة ألفت عن الرافعي، فضال عن الرس���������ائل 
الجامعية التي أعدت حول مختلف جوانب حياته 
وفكره وأدبه وجهوده، أم���������ا المقاالت التي كتبت 
عنه ف���������ي حياته وبعد وفاته فه���������ي أكثر من أن 

تحصر.
وقد شارك الباحثون الجزائريون في حركة التأليف 
ع���������ن الرافعي،  حيث ألف العديد منهم رس���������ائل 
لنيل الماجستير أو الدكتوراه عن جوانب مختلفة 
من حياة الرافعي وأدب���������ه وآثاره المختلفة، وتمت 
مناقشتها في عدد من الجامعات الجزائرية. أشير 
هنا - بصفة خاصة - إلى الرسالة التي أعدها 
زميلنا وأخون���������ا األكبر األس���������تاذ الدكتور محمد 
زرمان ون���������ال بها درجة الماجس���������تير من معهد 
اآلداب واللغة العربية بجامعة باتنة سنة 1987 
وكان���������ت بعن���������وان »المقال ف���������ي أدب مصطفى 
صادق الرافعي« في أكث���������ر من 350 صفحة، 
وقد حضرت مناقش���������تها يومئ���������ذ وكنت طالبا في 
السنة األولى من المرحلة الجامعية، هذه الرسالة 
لم ينشرها األستاذ الفاضل إلى اليوم، على الرغم 
من اشتغاله بالتأليف والبحث ونشره لكتب كثيرة 

ألفها بعدها.
*جامعة باتنة

مؤلفـــــون وُكتـــــاب قـــرأت هلـــم واستفــــدت منهــــم
األستاذ مصطفى صادق الرافعي رمحه اهلل )1880 - 1937(

أ.د/ مسعود فلوسي*
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رابعا: هل املصرف اإلسالمي وسيط مالي؟
للتأكد من طبيعة عمل المصرف اإلسالمي نأخذ 

الصيغ التي يوظف فيها أموال مودعيه.

الجدول رقم ) 1 ( صيغ التمويل في المصارف 
السودانية 

المصدر: بنك الس������ودان، التقرير السنوي عن 
السنوات 2011/ 2012 / 2013

يالح���������ظ من خ���������الل الج���������دول أن الصيغ 
التي تتعامل بها المصارف اإلس���������المية في 
السودان تتصدرها صيغة المرابحة فما هو 
شكل المرابحة؟ وهل هي صيغة من صيغ 

الوساطة أم ال؟.
ش���������كل المرابحة، كما تجريه���������ا المصارف 
اإلسالمية، وكما هي في الفقه؛ بيع بضاعة 
بالثمن األول م���������ع زيادة معلومة فوق رأس 
الم���������ال. أو كما هي ف���������ي القانون الجزائري 
»عقد يق���������وم بموجبه البنك أو المؤسس���������ة 
المالي���������ة ببيع لزبون س���������لعة معلومة يملكها 
البنك، بتكلف���������ة اقتنائها، مع إضافة هامش 
ربح متفق عليه مسبقا، ووفقا لشروط الدفع 
المتفق عليها« ؛ حي���������ث يتقدم العميل إلى 
المصرف طالبا منه س���������لعة معينة، ونظرا 
إلى أن المصرف ال يقوم بالش���������راء المسبق 
للبضائع فيعد المش���������تري بالس���������لعة، ويتفق 
معه على الس���������عر والتاريخ الذي يعود فيه 
المشتري الستالم البضاعة، مع دفع الثمن 
كامال أو تقس���������يطه عند االستالم. هل هذه 
الصيغة فيها شيء من الوساطة؟ المصرف 
هنا حص���������ل على األموال م���������ن المودعين 
لصالح نفس���������ه، حيث اش���������ترى بها بضائع 
وباعها، كما يبي���������ع التجار، فهو هنا تاجر 

وليس وسيطا.
كما يالحظ من خ���������الل الجدول، كذلك أن 
الصيغة التي تأت���������ي في المرتبة الثانية من 
حيث حج���������م التعامل هي المش���������اركة، فما 
هي المش���������اركة التي تتعامل بها المصارف 

اإلسالمية؟
المش���������اركة  في المصارف هي اتفاق اثنين 
أو أكثر، أحدهم هو المصرف، على خلط 
ماليهما )أو أموالهم(  بقصد االس���������ترباح، 
ونتيجة ه���������ذا الخلط يصير المصرف مالكا 
لموضوع الش���������ركة، حسب حصته في رأس 

مالها، يتصرف فيه كأي شريك آخر.
 وقب���������ل عملي���������ة الخلط، يق���������وم المصرف 
باإلجراءات التي يقوم بها أي مستثمر للتأكد 
من جدوى االستثمار في هذا المجال، وبعد 
الخلط يبدأ المصرف في المشاركة في إدارة 
االستثمار، للحصول على الربح، مثله في 
ذلك مثل بقية الش���������ركاء؛ أي أن المصرف 

هنا تحول إلى مستثمر ولم يعد وسيطا.

أما الصيغة الثالثة من حيث حجم التعامل 
في المصارف اإلس���������المية فهي المضاربة، 
وتمثل حوالي %6، فما هي المضاربة التي 

تتعامل بها المصارف اإلسالمية؟
المضاربة في المصارف اإلس���������المية هي 
ش���������ركة في الربح بمال م���������ن جانب )رب 
المال( وعمل من جانب آخر )المضارب(   
بمعنى آخر المال من الجمهور ) الموسط 
عنده( والوس���������اطة من المصرف )الوسيط( 
والعم���������ل على جهة آخرى )الموس���������ط له(؛ 
فهذه الصيغة هي الوحيدة التي تفيد معنى 
الوس���������اطة المالية، مع تحريف في بعض 
أحكامها المتعلقة بالعائد الذي يحصل عليه 
أطراف العملية، لك���������ن التعامل بها نادر، 
والحكم في اإلسالم ينبني على الغالب. أي 
أن المصرف اإلسالمي يبقى تاجرا وليس 
وس���������يطا، حتى ولو راجع األحكام المتعلقة 

بالعائد في صيغة المضاربة.
هذا الخلط في مهام المصرف اإلس���������المي 
يرجع إل���������ى األس���������اس الفقهي ال���������ذي قام 
عليه عمل المصرف اإلس���������المي، أال وهو 
المضاربة المطلقة وليس الوساطة المالية؛ 
بأموال  اإلس���������المي مض���������ارب  فالمصرف 
المودعي���������ن وليس وس���������يطا، ولذلك وجدناه 
يس���������تعمل كل صيغ التمويل اإلسالمية؛ ما 
يتناسب مع الوساطة المالية وما ال يتناسب 
معه���������ا... ما يفيد  االقتص���������اد الوطني وما 

يضره.
ــالمية بالعمل  ــارف اإلس ــن أفتى للمص ــا: م خامس

بصيغة املضاربة؟
يرجع تاريخ ه���������ذه الفتوى إلى عام 1952  
حين ألقى الدكت���������ور محمد عبد اهلل العربي 
بحث���������ا في دمش���������ق ح���������ول ض���������رورة وجود 
المص���������ارف اإلس���������المية، وطريق���������ة عملها 
عندما تنش���������أ، وكانت آنذاك لم ينش���������أ أي 
منها في العالم العرب���������ي، فاقترح أن يكون 
المصرف مضاربا بأم���������وال الغير مضاربة 
مطلق���������ة، على اعتبار أن المضاربة المقيدة 
تقيد المصرف، وال تترك له فرصة اختيار 
مجاالت االستغالل المربحة. ولكن عندما 
بدأت تجرب���������ة المصارف اإلس���������المية في 
س���������تينيات القرن الماضي، وتوس���������عت في 
سبعينياته أخذت بالفتوى الجاهزة ولم تحاول 
االستفادة من تجربة المصارف الربوية في 

مجال الوساطة المالية.
ــن جراء  ــاد الوطين م ــر االقتص ــا: ماذا خس سادس

ختلي املصارف اإلسالمية عن الوساطة املالية؟
 يخس���������ر االقتصاد الوطني أشياء كثيرة من 
جراء قيام المصارف اإلسالمية بالعمل على 

أساس المضاربة المطلقة، لعل أهمها :
1. تبدي���������د الموارد المالي���������ة والمادية. وذلك 
حين يقوم المصرف باستثمار أموال عمالئه 
عن طريق المرابحة والس���������لم واالستصناع؛ 
فمع���������روف أن المصرف حين يتعامل بهذه 
الصيغ فإنما يتعامل في السلع، والمصرف 
لي���������س معروفا كتاجر ب���������ل كممول، فحين 
يحصل على تلك السلع التي مول شراءها أو 
إنتاجها، فقد ال يجد لها مشترين،  فتتكدس 
البضائع الس���������نة والسنتين ، فيتلف بعضها 
، وخاصة المنتوج���������ات الزراعية، ويضطر 
المصرف لبيع البضائع الكاس���������دة التي لم 
تتلف بأسعار تقل عن سعر التكلفة، ويتكبد 

المصرف خسائر في تلك الصفقات. 
وبالرغم من أنه يقوم بتعويض هذه الخسائر 
من نتائج أعماله في النش���������اطات األخرى، 
إال أنه يمكن القول بأن المصرف قد أساء 

تخصي���������ص الم���������ال حين وجه���������ه إلى تلك 
العمليات التي حققت خسارة.

2. أخ���������ذ أم���������وال الناس بالباط���������ل. وذلك 
حين يتحول المص���������رف من مضارب إلى 
رب الم���������ال ويعطي الم���������ال إلى مضارب 
ثان، ويش���������ترط عليه قس���������مة الربح بينهما، 
فالمصرف هنا ال يوجد لديه مس���������وغ ألخذ 
الربح؛ ألن الربح في اإٍلس���������الم يؤخذ بأحد 
ثالثة أس���������باب: العمل والم���������ال والضمان. 
والبنك ليس واحدا م���������ن هذه الثالثة؛ ليس 
عامال، وال صاحب المال، وال ضامنا للمال 
تجاه أصحاب المال. وقد أشار ابن قدامة 
ن أذن رب المال  إلى هذه المسألة فقال : واإ
ف���������ي دفع المال مضارب���������ة جاز ذلك. نص 
علي���������ه أحمد. وال نعلم في���������ه خالفا، ويكون 
العامل األول وكي���������ال لرب المال في ذلك. 
فإذا دفعه إلى آخر ولم يش���������ترط لنفسه شيئا 
ن اشترط لنفسه  من الربح كان صحيحا، واإ
ش���������يئا من الربح لم يص���������ح؛ ألنه ليس من 
جهته مال وال عمل . والربح إنما يس���������تحق 

بواحد منهما.
ن قيل بأن المصرف عمل حين بحث عن  واإ
المستثمرين ووقع معهم الصفقة... نعم هذا 
عمل لكن ال يمت بش���������يء إلى العمل الذي 
تحقق الربح بسببه؛ وهو عمل المضارب... 
الس���������لعة،  للبحث عن  فالمضارب س���������افر 
والمضارب عقد الصفقة باسمه، والمضارب 
حمل الس���������لعة إلى محالت���������ه، والمضارب 
تفاوض م���������ع الزبائ���������ن، والمضارب تحمل 
األخطار المصاحبة لكل األنشطة السابقة 
مع أصحاب األموال الحقيقيين، وأما البنك 
فقد كان بعيدا، كل البعد، عن هذه األنشطة 
التي كانت السبب في الربح، فكيف يعقل، 
بعد هذا، أن يأت���������ي البنك ويطالب بحصة 
م���������ن الربح؟!. ولذلك يمك���������ن للمصرف أن 
يأخذ أجرا عل���������ى العمل الذي قام به وليس 
ربحا؛ على اعتبار أنه ليس بصاحب المال 
وال بصاحب العمل. ولكن قد يقول قائل ما 
هي الفتوى التي تس���������تند عليها المصارف 
الحالي���������ة في الحصول عل���������ى الربح؟ يوجد 
رأي للكاساني، وهو فقيه حنفي؛ حيث علق 
استحقاق المضارب األول نصيبا من الربح 
عل���������ى الصيغة التي يتلف���������ظ بها رب المال 
أثناء العق���������د؛ فيما لو قال »إن ما رزق اهلل 
م���������ن الربح فهو بيننا نصفان«،. أو قال ما 

»رزقك اهلل«)ص49(
فإن تلفظ بالعب���������ارة األولى »فنصف الربح 
للثان���������ي، ونصف���������ه لرب المال، وال ش���������يء 

للمضارب األول )المصرف(« ص 50 
ن تلف���������ظ بالعب���������ارة الثاني���������ة »فجميع ما  واإ
ش���������رط للثاني من الربح يسلم له، وما شرط 
للمض���������ارب األول )المص���������رف( من الربح 
يكون بينه وبي���������ن رب المال نصفين« ص 
50. وال يخفى على أحد خطأ هذا الرأي؛ إذ 
كيف يعلق استحقاق المصرف للربح على 
ما يتلفظ به صاحب رأس المال، وطبعا فلو 
ُترك لرب المال الخيار لكان قوله هو القول 

األول، ولن يأخذ المصرف شيئا.
3. عرقلة نمو طبقة تجار الجملة. عندما 
يقوم المصرف بتمويل طبقة المزارعين أو 
طبق���������ة الصناعيين، والحصول مقابل ذلك 
على منتوجاتهم وفق صيغة السلم، بالنسبة 
للمزارعين، أو صيغة االستصناع، بالنسبة 
للصناعيين، يك���������ون بذلك قد أصبح تاجر 
جملة، ال يس���������تطيع أحد منافسته؛ بسبب 
المركز المالي الذي يتمتع به. ومعروف أن 
هذه الممارسة تؤدي إلى القضاء على طبقة 

تجار الجملة، سواء في ميدان الزراعة أو 
في ميدان الصناعة. ومعلوم أن طبقة تجار 
الجملة هي طبق���������ة ضرورية؛ ألنها تعتبر 
الوس���������يط، المتخصص في تجارة الجملة، 
وتؤدي خدمات ال يستطيع غيرها أداءها، 
وبالتالي ف���������إن القضاء عليها يعتبر قضاء 
على التقسيم الطبيعي للوسطاء التجاريين، 
ولن���������ا في أوروبا مثال، حين تعترض على 
توقيف اإلعانات الت���������ي تمنحها لمزارعيها 
بدعوى أن ذلك ي���������ؤدي إلى القضاء على 
طبقة المزارعين، وال يمكن تصور مجتمع 
بدون مزارعي���������ن؛ ألن التط���������ور الطبيعي 
لألنش���������طة االقتصادية هو الذي أفرز هذه 
الطبقات الثالت )المزارعين، والصناعيين، 

والتجار(، وال يمكن القول بإلغاء أحدهم.
4.تش���������تيت الجه���������ود بين مج���������االت عمل 
غير متقاربة؛ فالمصرف اإلس���������المي بهذه 
الطريقة هو وس���������يط مال���������ي، وتاجر جملة، 
ومستثمر. وتش���������تيت الجهود من شأنه أن 
يضر باالقتصاد ع���������ن طريق ضياع فوائد 
التخص���������ص؛ فال تكون هن���������اك فعالية في 
الوس���������اطة المالية، وال فعالية في الوساطة 

التجارية، وال فعالية في االستثمار.
اخلامتة

في ختام هذه الورقة، التي عالجت بش���������كل 
رئيس موضوع عمل المصارف اإلسالمية 
القائ���������م على أس���������اس العم���������ل التجاري في 
غالبه، والعمل االستثماري في قليله والعمل 
الوساطي في أقل قليله. خرجت بمجموعة  

من النتائج، أهمها:
1. أن العم���������ل الذي تقوم ب���������ه المصارف 
اإلس���������المية، وهو التجارة، ال يتناس���������ب مع 

تعريفها كمؤسسات مالية وسيطة.
2. أن المصارف اإلسالمية، بتعاملها في 
التج���������ارة، لم تب���������د أي تضامن مع المجتمع 
الذي يبحث عن مؤسس���������ات تضامنية، من 
خالل المساهمة في تحمل مخاطر تمويل 

التنمية.
3. أن الوساطة المالية هي عمل متخصص، 

ويعود على االقتصاد بجملة فوائد.
وبناء عل���������ى هذه النتائ���������ج فتوصي الورقة 

باآلتي:
1. تعديل النظام رق���������م 2020��2 الصادر 
ع���������ن بنك الجزائر ف���������ي تاريخ 15/ مارس 
2020 ليقتصر عل���������ى الصيغ التي تؤدي 

إلى قيام وساطة مالية فقط.
2. تخلي المصارف اإلسالمية عن مكانتها 
كمؤسس���������ة محايدة إلى مكان���������ة تكون فيها 
المجتمع إلحداث  مؤسس���������ة متضامنة مع 
تنمية اقتصادية، وليس لمجرد تنمية قطاع 

التجارة.
3. تخلي المصارف اإلسالمية عن الوساطة 

التجارية وتبنيها للوساطة المالية.
4. تخلي المصارف اإلسالمية عن صيغة 
المضارب���������ة المطلقة وتبنيها لصيغة اإلجارة 
في تعاملها؛ سواء مع أصحاب األموال أم 

مع المضاربين.
5. تخلي المصارف اإلس���������المية عن مبدأ 

اشتراكها في  الربح، وتبنيها مبدأ األجر.
6. دعوة الباحثين في االقتصاد اإلسالمي 
إلى إيالء الوس���������اطة المالية اهتماما أكبر، 
لمساعدة المصارف اإلسالمية على االنتقال 

إلى العمل بها.
* أستاذ االقتصاد النقدي والمصرفي في 
جامعة العربي بن مهيدي/ أم البواقي
 tlhilah@yahoo.fr : البريد اإللكتروني

الـمصرف اإلسـالمي... تاجـر  هـو  أم وسيــط مالــي ؟!
إعداد : أ. د.  الطيب حليلح  *
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نحن ننتمي إلى أمة بدأت مسيرتها المباركة من نقطة الصفر ثم 
صعدت في فترات تعتبر وجيزة بالنظر إلى عمر الحضارات، 
ولما بلغت قمة المجد والسؤدد بدأت في االنحدار والتدحرج في 
دركات التخلف والهوان والغموض في متتالية هندس���������ية موغلة 
في نزول اختياري لوضعيات اس���������تثنائية ال تنتهي، معطياتها 
تتجلى في تخريب األص���������ول والفروع مما افقدها تلك الفاعلية 
والطاق���������ة والدافعية نحو االنطالق من أجل تحقيق التس���������ارع 
المطل���������وب في عملية متدرجة ولكنها مضمونة بإذن اهلل، وبعد 
اإلجته���������اد في تكوين خلية تفكير و فقهاء أزمة من أجل وضع 
حد ونهاية لحالة االستثناء الدائمة والخروج من دائرة الضبابية 
رادتنا نحو االنعتاق التنظيري والعملي  التي يغرق فيها تفكيرنا واإ

ومن أجل وضع قطار األمة على السكة من جديد.
مش���������كلة المفهومية من أهم مظاهر االنتكاس���������ة المعرفية عند 
كثير من المسلمين في العصور المتأخرة، مع أن هذه المشكلة 
هي امتداد لذلك االنح���������راف المنهجي المتعلق بمصدر التلقي 
للعقي���������دة والش���������ريعة وعالقة العقل بالنقل الت���������ي لم تكن عالقة 
تكاملية بل عالقة مزاحمة وتنافس في كثير من األحيان، ولم 
يقتصر األمر على هذه الثنائية بل دخل إلى ميدان المنافس���������ة 
عامل آخ���������ر يمتاز بالبعد عن العقالنية هو الكش���������ف والذوق 
باعتبارهما مصدرا للمعرفة الدينية خاصة عند فئة ال يس���������تهان 
بها داخل المجتمعات اإلسالمية وهم المتصوفة ،كل ذلك كان 
س���������ببا ورافدا مهما في نش���������أة تراث ضخم تفسيري و تأصيلي 
وفلس���������في كالمي وصوفي كاد المسلمون معه أن ينسوا كتاب 

ربهم وسنة نبيهم -إال من رحم اهلل - 
هناك إش���������كالية اليوم وهي أن دعوة الرجوع إلى القرآن والسنة 
في فهم وتأصيل العقيدة والش���������ريعة والس���������لوك صارت عرضة 
لإلنكار واالستهجان وصار التراث هو الوقود لهذه المعارضة، 
فلو أن داعيا قال: يجب الرجوع إلى القرآن والسنة لفهم التوحيد 
والصفات اإللهية واإليمان والمعاد والقدر، والرجوع إلى ما كان 
عليه رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم - وصحابته والتابعون 
واألئمة األعالم لتحركت آلة المعارضة التي تس���������تمد وقودها 
من هذا التراث، وهنا يجب طرح التساؤالت عن ماهية العالئق 
والتقاطعات بين التراث والكتاب و الس���������نة أو بعبارة أخرى بين 

التراث والوحي؟ 
من المعلوم أن العصمة في اإلس���������الم ليست إال 
هلل ولرسوله، ولكن تحول شيء من هذه العصمة 
إلى التراث بس���������بب التعصب والتمذهب والجهل 
والغطرس���������ة أيضا، وقد يكون ذلك بنية حس���������نة 
وربما بس���������وء نية، ولقد كبر عن���������د الكثيرين دعوة 
إلغاء التراث المزاحم لألصلين في عملية يسميها 
البعض بالتصفية أو بالتجديد الس���������لبي ]مالك بن 
نبي. مش���������كلة الثقافة[ وربما كانت العلة في هذا 
اإلنكار ضخامة هذا الترات ورسوخه في الالوعي 

الجمعي للمجتمعات اإلسالمية. 
خبراء المسلمين وغيرهم يدركون فعال وجود ذلك 
التعارض والمزاحمة التي يمارس���������ها التراث على 
أصل الدين اإلسالمي وأساسه واألمثلة كثيرة جدا، 

فلو قرر أحدهم أصول التوحيد من الكتاب والس���������نة 
لتصدت له س���������يول عارمة تستمد مصادرها من تراث الفالسفة 
والمتكلمي���������ن في محاولة إلبطال تل���������ك القواعد واألصول، ولو 
قرر أيضا أصول اإليمان من خالل نصوص القرآن والس���������نة 
لتع���������رض لهجمات أئمة اإلرج���������اء ورؤوس أهل البدع، أما لو 
اجته���������د في بيان أص���������ول عقيدة القدر م���������ن نصوص الوحي 
لتص���������دت له مق���������والت القدرية النفاة والمجب���������رة بالرّد والنقض، 
واألمر ال يقتصر على مس���������ائل االعتقاد فحسب بل تعداه إلى 
قضايا الفقه واس���������تنباط األحكام الش���������رعية حيث صار منهج 
المحققين مس���������تهجنا عند مقلدة المذاهب ومتعصبيها الذين ال 
يريدون التخلي عن أقوال تبين خطؤها بالقطع وتبين أيضا أنها 

ال تمثل مراد اهلل ورسوله. 
كثير من مآسي المسلمين اليوم مستمدة من هذا التراث ، انظر 
إلى تراث الش���������يعة الروافض -على سبيل المثال- فستجد أهم 
معتقداتهم مستمدة من التراث التاريخي وحتى األدبي والقصص 
واألساطير مع التشكيك في نفس الوقت في صحة القرآن الكريم 

والقول بتحريفه، وأما الس���������نة عند الش���������يعة الروافض فال تكاد 
تج���������د حديثا واحدا صحيحا فيم���������ا تعلق بأصول عقائدهم على 
الخصوص، ومع ذلك يعتبر الش���������يعة أن مصادرهم إسالمية، 
وأما التراث الفلس���������في والكالمي الذي استهوى كثيرا من الّناس 
فهو العامل األساس���������ي في تحريف عقيدة القرآن والسنة وذلك 
باس���������تحداثه مصدرا آخر لها هو العقل الكالمي غير الصريح 
وتقديمه على نصوص القرآن والسنة الصريحة حيث جعلوا ذلك 
قاعدة مقدسة وبها حكموا على جمهور وعوام األمة بالضالل 
وعدم صحة اإليمان، وأما التراث الصوفي المنحرف فقد امتزج 
بكل البدع التي حدثت في األمة اإلس���������المية حتى صار الدين 
والخرافة عنده س���������يان، ولذلك تجد أصح���������اب هذه االنحرافات 
والبدع المهلكة هم أول المعارضين لدعوة الرجوع إلى الكتاب 
لى ما كان عليه اإلسالم في قرونه المفضلة المشهود  والسنة واإ
لها بالخيرية، حيث اإلس���������الم النقي الصاف���������ي الذي أراده اهلل 

ورسوله دين الفطرة التي غيَّرها المبطلون...
وكثير من االلتباس والغموض والتداخل يقع باستمرار في تناول 
القضايا المطروحة بسبب عدم تنقيح وتحقيق مناط الموضوع 
فيختلط الحديث فيما بين الدين اإللهي والفكر البشري، فالوحي 
اإللهي من خالل نصوص القرآن والسنة ليس مطروحا للنقاش 
واألخذ والرد أصال، وذلك بالنس���������بة للمؤمنين الفاقهين للعربية 
لغة التنزيل والخطاب، قد يكون البحث والمناظرة مسوغا إذا ما 
دراك مرادات  تعلق األم���������ر بكيفية الوصول إلى مقصد الفهم واإ
هذه النص���������وص وقبل ذلك الوصول إلى النص 
ذاته بالنس���������بة للسنة النبوية الش���������ريفة، ولهذا 
نشأت علوم اللغة وأصول الفقه وعلوم اإلسناد 
والرواية والدراية حتى ال يقول من شاء ما شاء 
في دين اهلل ،م���������ع العلم أيضا أن الوحي جاء 
بمنهجه معه، وفي���������ه تحديد كيفية التعامل مع 
المناهج البش���������رية األخرى، وأما الفكر البشري 
فهو نتاج تفاعل اإلنس���������ان بعقله ووجدانه مع 
الحي���������اة ومع الدي���������ن أيضا، فهما واس���������تنباطا 
وممارس���������ة، وفي هذا التفاعل تظهر الفروقات 
الفردية التي ه���������ي في حد ذاتها آية من آيات 
اهلل حيث يظه���������ر اإلبداع ال���������ذي يعمل على 
فتح مجاالت متنوعة وآف���������اق جديدة، وعندما 
يدرك هذا الفكر معطياته الصحيحة من حيث 
قدرات���������ه ومجاالته فإن عالقته مع الوحي تكون 
مستقيمة ومنسجمة وتكاملية، ولكن عندما يظلم ويعتدي على 
القواع���������د المنهجية التي تحكم عالقة العقل والفكر بالوحي يقع 
ذل���������ك الخلط والتعارض ويقع االنح���������راف و تظهر البدع التي 
هي عبارة عن س���������وق موازية تتاجر فيها الفرق المنحرفة لتبيع 
بضاعتها المغشوشة والمدلسة عن طريق التوقيع المزور عن 
اهلل ورس���������وله فينخدع بها بعض أهل العل���������م وطلبته وجمهور 
المس���������لمين الذي هو في العادة ال يمتلك المقدرة النقدية الكافية 
لكش���������ف خبايا األمور والقضايا التي قد يحبكها أصحابها ولو 

بحسن نية. 
إن الحصانة الفكرية مطلوبة من جميع المس���������لمين وال يش���������ذ 
ع���������ن ذلك علماؤهم ودعاتهم ومثقفوهم، فقد نجد من هؤالء من 
يعيد قراءة نصوص الوحي قراءة حداثية تأويلية تكون نتيجتها 
تعطي���������ل مقاصدها وأحكامها س���������يما الصريحة منها وذلك من 
دون مراعاة ما يستوجبه الخطاب العربي والخطاب اإللهي من 
وجوب احترام قصد المتكلم من كالمه وعدم تحميل النص ما ال 
يتحمله ومن وجوب التفريق بين النص البشري غير المعصوم 

والن���������ص اإللهي المعصوم الذي ال تنطبق عليه كل المعطيات 
والمنهجيات المتبعة في تحليل النصوص كالبنيوية وما بعدها 
والس���������يميائية وغيرها، مما أدى بالبع���������ض إلى عدم االعتراف 
بقاع���������دة: أن العب���������رة بعموم اللفظ ال بخصوص الس���������بب تأثرا 
ببعض الحداثيين القائلين بأن فهم النص مرتبط بزمان ومكان 
خاصين به فحس���������ب، أو ما يعرف عندهم بتاريخانية النص، 
إضافة إلى ع���������دم االعتراف بخصوصي���������ة النص اإللهي من 
حيث النظم والتركيب والمضمون وال سيما اإلعجاز، مع العلم 
أن بعض هذه المناهج قد تجاوزها الكثيرون، فظهر مصطلح 
ما بع���������د الحداثة الذي يعلَّل ظهوره عند الغربيين بالهروب من 
ضعف أفق الحداثة، وضرورة نقدها عن طريق توسيع نطاقها 
لتشمل الدين فضال عن الالهوت والتقاليد الكاثوليكية، وأيضا 
م���������ا بعد البنيوية حيث يحق لق���������ارئ النص -أي نص بما فيه 
المقدس - في أن يولد ما ش���������اء من المعاني الجديدة  التي ال 
نهاية لها، وكمثال عل���������ى ذلك ما جاء في مقالة لروالن بارت 
)1915م/1980م( بعنوان: ]موت كاتب،1968م[ التي أعلن 
فيه���������ا اس���������تقاللية النص وحصانته ضد أي تقيي���������د له بمعايير 
معينة أو بحدود ما قصده الكاتب منه، فيصبح القارئ بهذا هو 
المنتج للنص ولمعان متجددة فيه، ويؤكد بارت في كتابه:]متعة 
النص: 1975م[ أنه في غي���������اب الكاتب تصبح عملية إيجاد 
تأويالت للنص عملية عبثية ال نهاية لها، لكنها ممتعة، وتأتي 
المتع���������ة من امتالك النص إلمكان���������ات اللعب بالمعاني، ولكن 
نما يس���������مى ذلك  هذا ال يعني تخليًا فوضويًا عن كل القيود، واإ
تفكيكًا وهدمًا منظمين إلنت���������اج معان ُأَخر، وكأن القارئ يعيد 
كتابة النص، فيصبح منتجًا له وليس مس���������تهلكًا، وهذا أساس 
المذهب التفكيكي الذي طوره جاك دريدا )1930م / 2004م(، 
وميش���������يل فوكو )1926/ 1984م( وجيل دولوز )1925م / 
1995م( وغيرهم، وهو أساس: مابعد البنيوية، وبعبارة أخرى 
وفيما يتعلق بنا نحن المس���������لمين فهذا ما يمكننا تسميته بمنهج 
التالعب بالنصوص اإللهية والخطاب الش���������رعي -والعياذ باهلل 
- حيث ال فرق بين الن���������ص األدبي والنص اإللهي وال معنى 
للغة باعتبارها وس���������يلة التواصل الرئيس���������ية ما دامت الظواهر 
التي هي أس���������اس التخاطب ال معنى لها، وأن الحقائق تكمن 
فيما وراء ذلك يعرفها الخواص أو أهل الحقيقة في المصطلح 

الصوفي أو أهل الباطن من القرامطة القدامى والجدد. 
لقد حذرت السنة النبوية في لفتة استشرافية صريحة من الوقوع 
في ه���������ذا االنزالق المنهجي الخطير و س���������نمثل لذلك بحديث 
متفق على صحته: ]لتتبعن َس���������نن من كان قبلكم[ س���������واء من 
اليهود أوالنصارى أوالفرس أو غيرهم، ففي الحديث إخبار وأمر 
كوني قد حصل ويحصل من غير ش���������ك، وأما األمر الشرعي 
المس���������تنبط من ه���������ذا الحديث فهو عدم اتباعه���������م و مخالفتهم 
فيما هو دين أو أخالق مس���������تمدة منه ومتبعة عندهم، واألمر 
أيضا بالتزام تعاليم وهدي القرآن والس���������نة، والمقصود من اتباع 
َس���������َننهم اتباع مناهجم المنحرفة ف���������ي التفكير و في التدين أوال 
ثم في العادات واألخالق وأس���������اليب الحي���������اة التي نتجت عن 
تل���������ك المناهج المنحرفة ، فقد ضلت اليهود بتحكيم ش���������يوخهم 
ورؤسائهم فيما كان ينزل من الوحي على موسى عليه السالم 
وهو بين أظهرهم، وقراءة متمعنة في سفر الخروج تبين بجالء 
أن الكلمة األخيرة لم تكن للوحي بل لهؤالء الش���������يوخ والرؤساء، 
وقد ضلت النصارى عندما تركوا اإلنجيل و عكفوا على رسائل 
بولس و أعمال الرس���������ل وتحاكموا إلى مجمعاتهم المس���������كونية 

المعصومة ورؤساء الكنائس .
mmm

ــراث:  ــنــــة ،والتـــــ ــرآن، والس القــــ
تقاطعــــات منهجيـــــة فـــي الفهـــم واالستنبــــاط

ملاذا نذهب بعيدا يف عمليات التنظري لقضايا استثنائية..؟ إن مربرات الواقع ستزول تدرجييا باسرتجاع الفرد املسلم واألسرة املسلمة واجملتمع املسلم.. وملاذا ال حناول من حني آلخر أن ننظر إىل اخللف 
لكي نبصر آثار مسريتنا اليت قادتنا إىل وضعنا احلالي.. وهل كانت بدايتنا من منطلقات صحيحة ومرتكزات قومية؟ وإذا ما ألفينا شيئا من االزورار و التَيهان واحَليدة عن جادة الصواب فهل يسوغ 

االستمرار دون النزول يف حمطة املراجعات والتوبة النصوح... 

د. مخيس بن عاشور *

مشكلة املفهومية 
من أهم مظاهر االنتكاسة 

املعرفية عند كثري من 
املسلمني يف العصور 

املتأخرة، مع أن هذه 
املشكلة هي امتداد لذلك 
االحنراف املنهجي املتعلق 

مبصدر التلقي للعقيدة 
والشريعة



بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء اهلل وقدره، 
تلقينا نبأ وفاة جد األستاذ فاروق معزوزي الحاج محمد 

عن عمر ناهز 92 سنة رحمه اهلل. 
وبهذه المناس���������بة األليمة يتقدم رئي���������س جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريي���������ن  الدكتور عبد الرزاق قس������وم 
وهيئة تحرير جريدة البصائر بأخلص وأصدق التعازي 
والمواس���������اة  لعائلة الفقي���������د، راجين من العلي القدير أن 
يغف���������ر للمرحوم وأن يرزق أهل���������ه وذويه جميل الصبر 

والسلوان.
الله���������م اغف�ر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووس���������ع 
مدخله واغس���������له بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا 
كم���������ا ينقى الثوب األبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا 
م���������ن داره وأهال خي�را من أهل���������ه وقه فتنة القبر وعذاب 

النار. 

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

األحــد: 30 رجب  06 شعبان 1442، الـموافق لـ:  14 - 20 مارس 2021م العدد:
دراسات1055

اإلنســـــان ليــــس َمَلًكـــا معصومــا 
ولــن يكـــون َشْيَطاًنا مريـــدا

المجتمع المس���������لم مجتمع بش���������ري، ليس مجتمع مالئكة، وال مجتمع 
ش���������ياطين، فيه األبرار والفجار، والصالح���������ون والطالحون، وبالتعبير 
القرآني منهم: التقي الصالح السابق بالخيرات، والفاسق الفاجر الظالم 

لنفسه، والضعيف المتردد المقتصد بين الصنفين السالفين.
والفكرة الس���������ائدة عن السلف الصالح أنهم كانوا مثاليي السلوك، هي 

فكرة ينبغي الوقوف عندها طويال.
نعم كان الصالح يغلب على عموم المجتمع، ولكنهم بش���������ر تتنازعهم 
الدوافع، وتؤثر فيهم المغري���������ات، يوجد فيهم الكره والبغض والتنافس 
والص���������راع، ونجد منه���������م المحب العفيف وصاح���������ب الغزل العذري، 

والماجن في شعره المنحرف في سلوكه.
وم���������ن درس المجتمع زمن النبوة علم أن الن���������اس كان الغالب عليهم 
الصالح، ولكن وجد فيهم من يزني ومن يشرب الخمر، ومن يخون، 
وعليه���������م أنزلت الحدود وطبقت: وقصة ماع���������ز والغامدية مروية في 
الصحاح، وكان َعَلى َعْهِد النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس���������لََّم من يش���������رب 
الخمر، وهو محب للنبي َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس���������لََّم...ويأتي شاب للنبي 

صلى اهلل عليه وسلم فيقول: اْئَذْن ِلي ِفي الزَِّنا.
وقصة َحاِطب ْبِن َأِبي َبْلَتَعَة تمثل خيانة عظمى، ولكن رس���������ول اهلل 
قال فيه وفي أمثاله: ِإنَُّه َقْد َش���������ِهَد َبْدرًا، َوَما ُيْدرِيَك َلَعلَّ اللََّه َأْن َيُكوَن 

َلَع َعَلى َأْهِل َبْدٍر َفَقاَل: اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم َفَقْد َغَفْرُت َلُكْم. َقِد اطَّ
 إن من الواجب مراعاة ظروف الناس: من الجهل باألحكام، وضغط 
ثقافة االنحراف، وضعف مؤسسات الدعوة، وغياب المناهج التربوية 
القائم���������ة على إصالح النفوس والقلوب، وفق���������دان الدعوة إلى العالج 

السلوكي والنفسي.
ومجتمعاتن���������ا الحالية كثر فيها الجه���������ل، وغاب عنها العلم، واغتربت 
فيه���������ا الفضائل، وكثرت فيها الذنوب، واحت���������ل فيها العصاة مقامات 
وجمعوا األموال وتقل���������دوا المناصب وصارت الدعوات إلى الطاعات 

دعوات قليلة.
وفي ظل غياب العلم والتربية يسقط الناس في الذنب عن غير عمد 
تارة، وعن سوء فهم تارة، وعن هوى نفس تارة، وعن سوء توجيه تارة، 

وعن غفلة تارة أخرى.
ومنهم والشك من يختار الذنب ويتمرغ فيه. 

ول���������م يتحرج علماؤنا من ذكر القصص التي تعكس حقيقة المجتمع، 
ألن معرفة الداء نصف الدواء ومن أخفى داءه صعب شفاؤه، وتأكيدا 
لهذا المعن���������ى ذكر الجاحظ - إمام العلم واألدب الذي مات وس���������ط 
الكت���������ب- في كتابه الحيوان بعنوان:عّف���������ة عمر بن أبي ربيعة أنه لم 
يحّل إزاره على حرام قّط، وأنه كثيرًا ما تعرض للزوجات الحاجات في 
الطواف وألقى بهن ش���������عرا، ومنهن ليلى بنت الحارث البكرية، ورملة 
بنت عبد اهلل الخزاعية، وفاطمة بنت محمد بن األشعث الكندية، ولم 

تسلم من غزله زوجة شيخ النحو أبي األسود الدؤلي.
وكتب ابن حزم طوق الحمامة مبين���������ا ماهية الحب وعالماته، وختم 
كتاب���������ه بكالم جميل عن قبح المعصي���������ة وفضل التعفف، وكتب ابن 
القيم روضة المحبين ونزهة المشتاقين ختمه بكالم بديع في ذم الهوى 

وما في مخالفته من نيل المنى.
وكان المتنبي يتذمر من لوم الجاهل المستغرق في جهله، وكذلك ِمن 

مخاطبة َمن ال يفهم، فقال:
ومن البلّيِة عذُل من ال يرَعوي  

عن جهله وخطاب من ال يفهُم  
وما أحكم قوله:  

وكْم من عاِئٍب قْواًل َصحيحًا  
وآَفُتُه ِمَن الَفْهِم الّسقيِم  

وما أجمل قول البحتري:      
َعلّي َنْحُت الَقوَافي ِمْن َمَقاِطِعها  

َوَما َعلّي َلُهم أْن َتفَهَم الَبَقُر  
إن التسرع في الحكم على الناس دون مراعاة ظروفهم أو تخيل ما قد 

يكون عليه مستقبلهم يجعل حكمنا قاسيا وتوجيهنا نابيا.
ولحكمة ما قال ربنا س���������بحانه وتعالى للصحابة: }َكَذِلَك ُكنُتم مِّن َقْبُل 

َفَمنَّ الّلُه َعَلْيُكْم َفَتَبيَُّنوْا{. 
وحبذا لو عمل أهل التربية بمبدأ أن اإلنسان خطاء، وأن من الحكمة 

تعليمه أن خير الخطائين التوابون..

mmm

ثم إن المسلمين ووفقا لهذا المسار 
السنني وقعوا بدورهم في هذا الداء 
العضال وصاروا فيما بعد القرون 
ومذاهب  وأحزابا  ش���������يعا  المفضلة 
وفرقا ]وفق ما ذكره حديث االفتراق 
الصحيح بمجم���������ل طرقه[، وعكفوا 
بدوره���������م عل���������ى المتون والش���������روح 
بعضهم  صار  حتى  والحواش���������ي، 
يقش���������عر جلده من س���������ماع مقولة: 
وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة 
الصحيحة كما أمر اهلل ورس���������وله، 
ولقد ساهم جزء من التراث التفسيري 
الموجه لنص���������وص الوحي اإللهي 
في تحريفها عن مقاصدها األصلية 
وبالتالي وضعها في حقيبة األسرار 
أن  وذلك  والطائفي���������ة،  المذهبي���������ة 
الموضح  وتوضيح  المفسر  تفسير 
تسبب في مشكلة مفهومية عارمة 
كان���������ت مرتعا ل���������كل الصائدين في 
المياه العكرة من متعصبة المذاهب 
الفقهية ومن أه���������ل البدع واألهواء 

ومن أهل الزيغ والزندقة..
صحي���������ح: إن لكل جي���������ل تراثه في 
تفاعله م���������ع األصلين. قال تعالى: 
ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَس���������َبْت  ِتْل���������َك ُأمَّ
ا َكاُنوا  َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم واََل ُتْسَأُلوَن َعمَّ
َيْعَملُ���������وَن .]البق���������رة: 134/141[، 
يتف���������ق غالبي���������ة األصوليين  حيث 
-خالف���������ا للحداثيي���������ن وأتباعهم - 
عل���������ى اعتب���������ار واعتم���������اد قاعدة: 
العبرة بعم���������وم اللفظ ال بخصوص 
الس���������بب التي له���������ا أهمية قصوى 
في االستنباط الفقهي والعقدي مع 
بعض التحفظات المفيدة في تحقيق 
وتنقيح مناط هذه القاعدة، كالجزم 
بأن داللة اللفظ على سببه قطعية، 
أو: أنه إذا ما وجد معارض فينبغي 
حمل اللفظ على خصوص السبب، 

أو إخراج ما ال يتشابه مع العموم 
من المسائل من هذا العموم، وذلك 
حتى ال يس���������اء فهم ه���������ذه القاعدة 

الجليلة من القواعد األصولية. 
وعلي���������ه فاآلية ال ُتحمل مس���������ؤولية 
جيل عن جيل آخر أو عليه سواء 
ف���������ي الغرم أو في الغنم، نقول ذلك 
ألنن���������ا ابتلينا اليوم بجيل مضطرب 
منهجيا ومغ���������رم بهواية جلد الذات 
وجلد األجيال المتعاقبة، نحن اليوم 
في القرن الخامس عش���������ر الهجري 
-وعلى س���������بيل المثال ال الحصر 
- نجد من يحم���������ل جيل األمويين 
كل أزم���������ات المس���������لمين ف���������ي كل 
السياسة  العصور بما فيها أزمات 
و االقتص���������اد واالجتم���������اع والدين 
وغيره���������ا.. مع أن األمويين أمة قد 
خلت لها ما كسبت وال ُنسأل عما 
كانوا يعملون، ولكننا سنسأل عما 
نحن اآلن عاملون وسنس���������أل عن 
سبب جلد ذواتنا على أفعال اقترفها 
ن شرا فشر،  غيرنا إن خيرا فخير واإ
ونفس القياس يقال على تعاملنا مع 
تراث األوائل الذين صنعوه بتفاعلهم 
مع األصلي���������ن من أجل مصالحهم 
ث���������م مضوا.. وال  الدينية والدنيوية 
نس���������أل عما كان���������وا يعملون فهناك 
محكمة إلهية تحك���������م بينهم جميعا 

فيما كانوا فيه يختلفون. 
هناك نزعة اتكالي���������ة وربما طفيلية 
عن���������د البعض أنس���������تنا وألهتنا عن 
دورنا ومسؤوليتنا نحو ديننا ودنيانا 
ومسؤوليتنا في صنع تراثنا األصيل 
ف���������ي عملية تفاعلن���������ا مع األصلين 
كما فعل األولون، تلك هي المهمة 
التي هجرناها عن طريق صناعة 
واستنس���������اخ تراث مفتع���������ل وزائف 
عماده التقليد واإلسقاطات التي هي 

في غير محله���������ا ومن غير إعداد 
للمعضالت  الش���������افية  اإلجاب���������ات 
واإلش���������كاليات الحقيقية المطروحة 
في عصرنا، اللهم إال تلك اإلجابات 
المنهوبة م���������ن تراث أمة قد خلت: 
لها ما كس���������بت و لكم ما كسبتم وال 
تسألون عما كانوا يعملون ...ومع 
كل ذلك فيمكننا القول: إن الصريح 
هو العامل المش���������ترك بين األجيال 
المتعاقبة وأما المس���������تنبط فهو من 
لنا  أف���������رزت  التي  خصوصياته���������ا 
تراث���������ا عريضا وغنيا بكل إيجابياته 
وسلبياته والذي هو محصلة تفاعل 
األجيال المس���������لمة مع الوحي وما 
أنجزته تل���������ك األجيال في مجاالت 
والحض���������ارة،  والثقاف���������ة  المعرف���������ة 
]كتابا  المعصوم  اإلله���������ي  فالوحي 
وس���������نة[ هو أصل الدين وأساسه، 
وتفاع���������ل األجي���������ال المس���������لمة مع 
ه���������ذا األصل مقارب���������ات متواصلة 
تجمعها أصول مش���������تركة وصبغة 
موحدة صبغت األمة اإلس���������المية 
ف���������ي فترات صعودها وانتكاس���������ها، 
عبر مح���������اوالت مس���������تمرة لتحقيق 
المطابق���������ة المطلوبة بين األصول 
النظرية والواقع الس���������لوكي العملي، 
فكانت مساحة تلك المطابقة تتسع 
البعد  أو  القرب  وتضيق بحس���������ب 
من مواصفات المجتمع اإلسالمي 
المثالي الذي تحققت فيه المطابقة 
الكلي���������ة وذلك ف���������ي العصر النبوي 
الذي عصم���������ه الوحي اإللهي دون 
غيره، ثم األق���������رب فاألقرب...واهلل 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

benashur@gmail.com
مك������ة   - الق������رى  أم  جامع������ة   *

المكرمة

أ. خلضر لقدي

قال اهلل تعالى: )َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإالَّ ِبِإْذِن اللَِّه ِكَتاًبا 
اًل َوَمْن ُيِرْد َثوَاَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن ُيِرْد َثوَاَب اآْلِخرَِة  ُمَؤجَّ

اِكرِيَن(. ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِي الشَّ
بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء اهلل وقدره، تلقينا 

نبأ وفاة جدة الدكتور ناصر صابر. 
بأخلص  البصائر  جريدة  تتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
وأصدق التعازي والمواساة  لعائلة الفقيدة، راجين من العلي 
جميل  وذويها  أهلها  يرزق  وأن  للمرحومة  يغفر  أن  القدير 

الصبر والسلوان.
اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُها، واْرحْمُها، وعاِفِها، واْعُف عْنُها، وََأكِرْم نزَُلُها، 
مَن  وَنقِّها  واْلبَرِد،  والثَّْلِج،  ِبالماِء،  واْغِسْلُها  ُمْدَخَلُها،  ْع  َووسِّ
الَخ�َطاَيا، كما ينقى الثَّوب األْبَيَض مَن الدََّنس، وََأْبِدْلُها دارا 
خيرًا ِمْن َدارِها، وََأْهاًل َخّيرًا مْن أْهِلِها، وأْدِخْلها الجنََّة، وََأِعْذها 

مْن َعَذاِب الَقْبِر، َوِمْن َعَذاِب النَّار.

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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عز الدين عناية يف حوار حول علم االستهواد العربي
احلديث لدينا يف اليهودية ال يزال يدور حول "بروتوكوالت حكماء صهيون" ومل يرتق بعد إىل حديث أكادميي

حاوره األستاذ: صابر احلباشة

ــا يف نبذة  ــل تعرفن ــدء ه ــادئ ذي ب * ب
ــة  البحثي ــرتكم  مس ــن  ع ــرة  يس

واملعرفية إىل حد اآلن؟
mm أش���������تغل منذ ما يربو على ثالثة 
عق���������ود في حقل الديانات، أي منذ التحاقي 
للتحصيل العلمي بالجامعة الزيتونية بتونس 
س���������نة 1986، وقد كان التركيز على تراث 
الديانات الثالث بش���������كل خاص )اليهودية 
والمسيحية واإلس���������الم(. فقد أدركت مبّكرا 
ترّدي الكتاب���������ة العلمية في هذا المجال في 
الثقافة العربية الحديثة، األمر الذي جعلني 
أنح���������و لإللحاح على المنه���������ج العلمي في 
أعمالي لتمييز المعرفي من اإليديولوجي، 
أو بشكل أدق لتمييز الدراسة الداخلية عن 
الدراسة الخارجية للدين. فقد كانت دراستي 
الالهوتي���������ة الثاني���������ة في الجامع���������ة البابوية 
الغريغورية وجامعة القديس توما األكويني 
بروما، حافزا لي للس���������عي للفت انتباه أبناء 
حضارت���������ي العربية اإلس���������المية، رغم أني 
إيطالي الجنس���������ية، إلى التطورات العلمية 
والبحثية في هذا الحقل لدى أهالي الغرب، 
الذين أعي���������ش بين ظهرانيه���������م. فليس من 
الالئ���������ق أن نزعم أننا حملة حضارة منفتحة 

ونبقى على تدن معرفي باآلخر.
ــذي ركزمت  ــص ال ــدارة التخص ــا ج * م
عليه )البحوث اليهودية( وهل ميكن 
ــذا  ه يف  ــرب  الع ــن  الباحث ــف  تصني
ــد الوهاب  ــا، عب ــن ظاظ اجملال: حس

املسري، وغرهم...؟
mm كان���������ت التنّبه العربي لليهودية في 
الفترة الحديثة بفعل عامل سياسي، تمثل في 
اغتصاب فلس���������طين، ونظرا لمنشأ المقاربة 
الحديثة في حضن هذه المثيرات والدوافع، 
نش���������أ الخطاب غاضبا ومتوترا. فقد خاض 
العرب مع إس���������رائيل صراع���������ا مريرا، ولكن 
لألسف لم يولوا في ذلك اهتماما لألرضية 
التراثية الدينية التي تس���������تند إليها، فقد كان 
التعامل مع إس���������رائيل كحدث سياس���������ي ال 
غير. أما عن الخط البحثي الذي سار فيه 
حس���������ن ظاظا وعبد الوهاب المسيري فهو 
خط توظيفي للمعرف���������ة، أعني أن المعرفة 
باليهودية لديهم���������ا جزء من أدوات الصراع 
مع إس���������رائيل، وغفال عن أن اليهودية هي 
جزء من تراث المنطقة وأعمق وأعرق من 
إسرائيل. ولذلك ما أراه هو أن الخط العلمي 
في تن���������اول التراث العبري ه���������و في طور 
الظهور والنش���������أة، فقد عّبر المذكوران عن 

أعلى مراحل المنافحة وال���������رد، بمدلوليهما 
الكالس���������يكي. وما يحتاجه العرب اليوم هو 
خط���������اب موضوعي يصغي له العالمان ال 

خطاب لالستهالك المحلي.
ــعد البازعي:  * هل قرأمت كتاب د. س
ــارة  احلض يف  ــودي  اليه ــون  "املك

الغربية": ما رأيكم فيه؟
mm اطلعت عليه وهو كتاب مهّم في 
المج���������ال الذي يتطرق إليه، وأقّدر أنه يلقي 
ن كانت  ضوءا كاشفا على مسألة مهّمة، واإ

ال تندرج ضمن انشغاالت علم األديان.
ــي تهتم  ــات ال ــن للدراس ــل ميك * ه
ــة خالصة  ــون علمي ــة أن تك باليهودي
ــا ويف أهدافها، وكيف ذلك  يف منهجه

وهل توجد أمثلة على ما تقول؟
mm ينبغ���������ي للعق���������ل اإلس���������المي أن 
يتجاوز إس���������رائيل، أو باألحرى أن يضعها 
بين قوس���������ين، حت���������ى يعيد وعي���������ه بالذين 
هادوا. فالمنهج العلمي ال يبنى بين عشية 
وضحاها، بل يتبلور ضمن مس���������يرة تحليل 
ونقد تفضي إلى تراك���������م معرفي، والحديث 
لدين���������ا ف���������ي اليهودية ال يزال ي���������دور حول 
"بروتوكوالت حكماء صهي���������ون" ولم يرتق 
بعد إلى حديث أكاديمي، باس���������تثناء بعض 
األعمال الشريدة، مثل أعمال األستاذ كمال 
س���������ليمان صليبي وعبد الرزّاق أحمد قنديل 
ومحّمد خليفة حسن أحمد، ولم تشكل بعد 

خّطا متكامال.
* االستشراق واالستغراب واالستعراب 
أليست  ــتهواد...  واالس ــتفراق  واالس
ــات  التخصص ــن  م ــروب  الض ــذه  ه

احلضارية جمرد تقليعات عرضية؟
mm ه���������ذه عل���������وم وليس���������ت تقليعات 
عرضية، والمشكلة أن هذه العلوم لم يتبلور 
وعي كاف بها ل���������دى العربي، ألنه يعيش 
على محاكاتها ال المش���������اركة في إنتاجها، 
ولذل���������ك يخيل أحيانا أنه���������ا كلمات جوفاء. 
فلو أخذنا علم اليهودي���������ات، الذي حاولت 
الرسالة  "االس���������تهواد" في  نعته باصطالح 
التي أعددتها في الجامعة الزيتونية بعنوان 
"المقاربة الدينية لليهودية في الفكر العربي 
خالل النصف من القرن العش���������رين"، ماذا 
أواله عرب الراهن من اهتمام، فهم يتحدثون 
صباح مساء عن إس���������رائيل واليهود، ولكن 
كم منهم اطل���������ع ودرس وحّلل التلمود، وال 
أقول الكتب التي تحدثت عن التلمود؟ وكم 

منه���������م تابع التح���������والت الفكرية التي عرفها 
اليهود قبيل االنقضاض على فلس���������طين؟ 
وكم منهم انشغل بسوس���������يولوجيا األقليات 

اليهودية وتواريخها في البلدان العربية 
أو خارجه���������ا، أو تناول األثر 

الثقافية  للطبق���������ة  الفاعل 
اإلعالمية  السلطة  أو 

النافذة ليهود الغرب 
في الراهن؟

الجامعات  فف���������ي 
نج���������د  الغربي���������ة 
أس���������اتذة  أغلب 
ت  ميا س���������ال إل ا
ودراسات الشرق 
األوس���������ط له���������م 
يهودية  أص���������ول 
يدورون  ممن  أو 

في فلك الكنيس���������ة. 
لهم  الع���������رب  فه���������ل 

تلك المقدرة معكوس���������ة 
ف���������ي اإللم���������ام باليهوديات 

والمسيحيات؟ 
ــراه وكيف  ــايف، كيف ت ــد الثق * النق
ــريف خيلو  ــن منطلق مع ــن نقده م ميك

من اإلسقاط املنهجي؟
mm العرب اليوم ال يقدرون على النقد 
الثقافي الموضوعي لآلخر إال ما ندر. فال 
تتوفر لع���������رب الداخل األدوات الموضوعية 
لذلك، فلو أخذنا الحقل المتعلق بالمسيحية 
الغربية، ماذا يق���������در العربي أن يقول فيه. 
فلي���������س هن���������اك حركة ترجم���������ة عربية تنقل 
المقول الغربي في هذا المجال، كما ليست 
هناك دراس���������ات وأبحاث سوس���������يولوجية أو 
إناسية قام بها عرب أقاموا أو استوطنوا في 
الغرب تناولت فاكرته ومؤسس���������اته الدينية. 
فال زال السوس���������يولوجي العربي يدرس علم 
االجتماع الديني أو الواقع الديني في الغرب 
عن بع���������د، بأدوات ماكس فيبر ودوركهايم، 
والحال أن هذه األدوات صارت من اآلليات 
الكالسيكية المتحفية، أمام مدارس ومناهج 
وتوجهات حديثة. أذكر على س���������بيل الذكر 
تحليالت ما صار يعرف ب�"السوق الدينية" 
الس���������ائدة في أمريكا، في تناول المس���������يحية 

وغيرها من الديانات.
ــف العربي يراوح يف  *هل ما زال املثق
ــا وهل  ــرى جتلياته ــه، وكيف ت أزمت

ترى يف األفق بصيصا من األمل؟
تش���������كلت بطرياركية ثقافية عربية صارت 
بمثابة األوثان، في األدب والسياسة والدين 
واالجتماع، وقد س���������اهم في تقوية نفوذ هذه 
لمجاالت  الكاف���������ي  التحرير  الش���������ّلة، عدم 
النش���������ر واإلعالم في البلدان العربية. وقد 
رّوجت لتلك الش���������لة "مافي���������ا ثقافية"، تريد 
ترس���������يخ واحدية الفهم في شتى المجاالت، 
دون مراع���������اة التن���������وع والتض���������اد والتغاير 

واالختالف.
ــاهماتك  مس ــا  وم ــدك  جدي ــا  م  *
ــاورات جدلية  ــة، وهل من حم القادم
ــأت  نش ــة  معرفي ــات  وخصوم ــة  فكري
ــض الباحثن من جيلك  بينك وبن بع

و/أو من أجيال السابقن؟

mm أحاول أن أترجم إلى اللسان العربي 
الدراسات واألعمال التي أرى فيها نفعا في 
مجال الدراسة العلمية لألديان، كما أحاول 
نق���������ل رؤية موضوعية للدي���������ن في الغرب، 
فلألسف ثمة إهمال للجانب الديني 
وكل ما يتعلق بالمناهج العلمية 
فمثال،  الحق���������ل.  ه���������ذا  في 
في كل  تقريب���������ا  يتواج���������د 
الحضارات متخصصون 
في الش���������أن الفاتيكاني، 
يع���������رف  م���������ا  أي 
 ،"Vaticanista"����������ب
يفتقدون  الع���������رب  إال 
الدور  رغ���������م  لذل���������ك، 
الفاعل  االس���������تراتيجي 
للفاتي���������كان الذي يرعى 
ومئة  المليار  يناهز  ما 
ملي���������ون كاثوليكي ويؤثر 
دول.  سياس���������ات عدة  في 
فحت���������ى اإلخوة المس���������يحيون 
لدينا قد أسقطوا هذا المجال من 
اهتماماته���������م، رغم أنه���������م األكثر قربا 

واألوفر حظا في االنشغال بهذا المبحث.
من ناحية الح���������وارات والخصومات، ليس 
م���������ن طبعي الخصام، ب���������ل الحوار الهادئ 
ن تناول قضاي���������ا حارقة، واإللحاح  حتى واإ
على العلمية والمسؤولية واالبتعاد عما هو 

أيديولوجي.
ــاريع البحث لرابطة  * ما رأيك يف مش
ــي/  العقالنين العرب جورج طرابيش

عبد اجمليد الشريف ...؟
mm المشاريع كثيرة ولكن التنفيذ قليل. 
فكل ما أتمناه أن توضع الكفاءات العربية 
في ش���������تى التخصص���������ات داخ���������ل قنواتها 
الصائبة، وأن يجلس الجميع حول الطاولة 
ويتحاوروا، فالكّل يمتطون معا س���������فينة في 
بحر لّج���������ي، ال أن يتدابروا، ليش���������كل هذا 
رابط���������ة للعقالنيين وآخر للس���������لفيين، كما 
ساد في ما مضى واحدة للتقدميين وأخرى 
للرجعيين، وفي النهاية نتبين أن ما هي إال 

أسماء سميناها.
* سلسلة كتب اإلسالم واحدا ومتعددا 
ــراف د. عبد اجمليد الشريف: كيف  إش

تراها؟
mm األس���������تاذ عبدالمجيد الشرفي رجل 
علمي، وأتمنى له التوفيق في مسعاه، وأقّدر 
أن السلسلة مبادرة قّيمة للخروج من الرؤية 
الضيقة لإلس���������الم التي هيمنت وترسخت. 
ف���������أن يأتي رجل من أقص���������ى المدينة، أي 
م���������ن كلية علوم إنس���������انية ال من حرم كلية 
الش���������ريعة، ليطرح رؤى مستجّدة في النظر 
لإلسالم ودراس���������ته، فيه من الداللة الجلية 
على اغت���������راب "كلية الش���������ريعة" في الزمن 
الراه���������ن، أقصد جامع���������ة الزيتونة تحديدا، 
والتي صار يفصلها عن علم االجتماع بون 
ال فما مبرر، غياب تدريس علم  شاسع. واإ
ناسة  اجتماع اإلسالم وظواهرية اإلسالم، واإ
اإلس���������الم، وعلم نفس الشخصية المسلمة، 
الديانات  ودراس���������ات  اإلس���������الم،  وتاري���������خ 
المحيطة باإلس���������الم ماضي���������ا وحاضرا في 

شتى الكليات الدينية؟.
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مناس���������بة ينبغي أن ال تمر مر الكرام ليس من باب اإلحتفال و لكن من 
باب التذكير قال اهلل تعالى }وذكرهم بأيام اهلل{ هذه الحادثة وقعت بعدما 
حاصرت قريش النبي صلى اهلل عليه وس���������لم وبعد وفاة عمه أبي طالب 
الذي كان يحميه وزوجته خديجة رضي اهلل عنها المؤنس���������ة له وما لقاه 

من أهل الطائف،ليلة اإلسراء والمعراج. 
اختلف أهل العلم في تحديد تاريخها، كما اختلفوا هل حدثت في اليقظة 
ام في المنام، بالروح فقط ام بالجس���������د وال���������روح؟ والجواب بين فلو كان 

بالروح مناما ما انكرته قريش.
ليس هذا حديثنا انما هو مقام دروس وعبر نلخصها فيما يلي:

-بعد كل ِمْحنة ِمْنحة، َلَقْد َجَعَل اهلُل -َتَباَرَك َوَتَعاَلى- َحاِدَث اإْلِْس���������رَاِء 
وَاْلِمْع���������رَاِج ِبَعِقِب َما َكاَن ِمْن ِإيَذاِء ُقرَْيٍش ِللنَِّبيِّ ِفي َتَصاُعِد َخطِّ اإْلِيَذاِء 

ِإَلى ُذْرَوِتِه وََأْعَلُه فكانت الرحلة عنوان المنحة.
-الصبر والثبات وس���������يلة من وسائل التمكين مأخوذة مما رآه صلي اهلل 

عليه وسلم في هذه الرحلة عند عروجه الى السماء.
- أكرم اهلل األنيباء جميًعا بالصلة خلفه صلى اهلل عليه وسلم في المسجد 
األقصى، فكانت صلًة رائعة جمعت أتقى البش���������ر، وأعظم الموحدين، 
وأفض���������ل َمْن عرفوا اهلل تعالى،و في ذلك تكريم لأُلمَّة اإلس���������لمية التي 
جعل اهلُل س���������بحانه قيادتها لهذا النبي العظيم، الذي هو في حقيقته ِمنَّة 
من اهلل وفضل؛ قال تعال���������ى: }َلَقْد َمنَّ اهلُل َعَلى الُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم 
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب وَاْلِحْكَمَة  َرُسواًل ِمْن َأْنُفِس���������ِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ
���������لم األنبياء  ْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضَلٍل ُمِبيٍن{ ]آل عمران: 164[ وسَّ وَاِإ
والمرس���������لين بهذه القيادة والريادة واإلمامة للمة المحمدية، وان االسلم 
دين العالمين وهذه رس���������الة اليوم لدعاة التقارب بين األديان-}ان الدين 

عند اهلل اإلسلم{.
-ربط المس���������جد االقصى بالمسجد الحرام الن فقدانه فتح باب الحتلل 
المس���������جد الحرام الم يقل بن غريون زعي���������م الصهاينة لقد انتزعنا القدس 
وطريقنا إلى يثرب وقالت غولد ماير اني اشم رائحة أجدادي في جزيرة 

العرب ويثرب.
-ان ه���������ذه الرحلة هي تحضير لرحلة أعظم واش���������د وه���������ي الهجرة من 
ملعب الصبى الى المدينة النبوي���������ة المنورة بعد التمحيص واإلمتحان 

الذي ميز فيه األصفياء من الدخلء.
-الصلة ه���������ي الفريضة الوحيدة التي فرضت ليلة اإلس���������راء والمعراج 
في الس���������ماء السابعة وبدون واسطة، وفيها استفادة من الخبرات السابقة 
يتضح لنا ذلك من خلل اس���������تجابة س���������يدنا رسول اهلل لنبي اهلل موسى 
نِّي وَاللَِّه َقْد َجرَّْبُت النَّاَس َقْبَلَك،  بالمراجعة في أمر الصل���������وات: »... وَاِإ
َوَعاَلْجُت َبِني ِإْس���������رَاِئيَل َأَشدَّ اْلُمَعاَلَجِة، َفاْرِجْع ِإَلى رَبَِّك َفاْسَأْلُه التَّْخِفيَف 

ِتَك. َفَرَجْعُت...«. أُلمَّ
-الصداقة الحقيقية مبادئ ومواقف:

فحينم���������ا عاد النبي صلى اهلل عليه وس���������لم من رحلة اإلس���������راء والمعراج 
وق���������ص على قريش ما حدث، انطلق نفٌر منهم إلى أبي بكر رضي اهلل 
عنه يس���������ألونه عن موقفه من الخبر، فقال لهم: »لئن كان قال ذلك لقد 
صدق«، هذه بعض الدروس والعبر من هذه المعجزة و الحادثة الربانية 
فهي ليست مجرد رحلة تسرية وتسلية لقلب النبي صلى اهلل عليه وسلم 
فحس���������ب، بل كانت رحلة تربية وتهذيب لنا، فلعلنا ننتفع بهذه الدروس، 

ونحيي بها ما اندرس في النفوس.

الشيخ  نــور الدين رزيق *

ليلة غسل األحزان و تثبيت الفؤاد

موقــــف   و  خـــاطـــــرة

قبل أن ألج ف������ي الكتابة، وقبل أن 
أخوض في تحرير هذه الكلمات... 
استذكرت حديثا صحيحا من أشهر 
ما روى الصحابي الجليل أبو هريرة 
رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم حين قال:
﴿إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال 
من ثالث: صدق������ة جارية، أو علم 
ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له﴾ 

رواه مسلم.
والذي يتحدث ع���������ن مرحلة ما بعد 
فناء اإلنس���������ان الذي يمس جس���������ده، 
والت���������ي جعلها اهلل بي���������ده، وقّدر لها 
أج���������ل مس���������مى، وأوكل لها من هو 
أهل له���������ا وهو ملك الم���������وت عليه 
الس���������لم، إاّل أن الفناء الّروحي أبقاه 
بيد اإلنسان... فإن شاء أفناه بفناء 
ن ش���������اء أبقاه ما دامت  جس���������ده، واإ
السماوات واألرض، إلى ما شاء اهلل 
تعالى، بأمور سخرها اهلل تعالى سببا 
لذلك وذكرها الّنبي -صلى اهلل عليه 

وسلم - في الحديث المذكور.
ش���������يخنا الفاضل الذي تجرّأت على 
الكتاب���������ة عنه مع من تج���������رّأ، وهذا 
البحر الذي س���������ولت لي نفس���������ي أن 
أعبث برمال شاطئه مع من عبث... 
لكنه ليس بتجرؤ وال عبث يمّس من 
قيمته... بل خوف من أن نقصر وال 

نوّفي لهم حق ما ستخّطه يميني..
إّنه العّلمة والعالم والمفّسر والفقيه 
والمجته���������د واإلمام... وم���������ا أكثرها 
عندن���������ا... ولكنها عند اهلل واحدة... 
وهي الّتقي، وم���������ا تلكم االجتهادات 
التي ُوصف بها س���������وى سبل لبلوغ 
الهدف األس���������مى وهو التقوى ليكون 
م���������ن زمرته���������م ويتقبله���������م اهلل تعالى 
الش���������يخ:  إّنه  عنده ويرضى عنهم، 
بيوض إبراهيم بن عمر )21 أفريل 
1899م... 14 جانفي 1981م(. 

إمامنا الفاضل الذي مّر على فنائه 
الجس���������دي 40 عام���������ا )14 جانفي 
1981م.. 14 جانف���������ي 2021م(، 
وال���������ذي ال ي���������زال بروح���������ه يصول 
ويجول في العقول وفي القلوب وفي 
القص���������ور وفي... إذ ال تخلو مكتبة 
إال وقد حملت رفوفها شيئا من نسائم 
ولطائف ما باح به للقراطيس، وأكاد 
أقول: حتى البيوت قد نالها ش���������رف 
من فضل���������ه العميم، فأغلب األجيال 

التي تعاقبت نجدها قد تتلمذت على 
يده، أو على من تتلمذ عنده، أو في 
معه���������ده أو المعاهد التي رأت النور 

بفضله وبفضل تلمذته ورؤيته. 
- ليس المقام مقام كلم أو مديح أو 
شكر أو ذكر فضائل أو غير ذلك. 
- وال حتى لذكر تعريف عنه وأسماء 

وحوادث وتواريخ مرتبطة به. 
- ولس���������ت أخط هذه الكلمات ألبين 
حقيقة رؤيته وفحوى رسالته وما نتج 
منها من معاهد ومدارس ومؤسسات 
تربوية وعلمي���������ة... وما النور الذي 
رأته مؤسس���������تنا مؤسسة المنار سوى 
بصيص نور وس���������ًنا وامتداد لقبسه 

وشعاع فكره. 
- لس���������ت هنا ألذك���������ر علمه الغزير 
ومؤلفاته ورس���������ائله الت���������ي تزخر بها 
مكتباتن���������ا وبيوتنا والت���������ي تم ترجمة 
بعضها وبثها في وس���������ائل التواصل 
االجتماعي وفي عالم النت عموما 
ليّطل���������ع عليه���������ا الخل���������ق للمعرف���������ة 

والتعارف... واالعتراف. 
- كذلك لس���������ت مم���������ن يملك الخبرة 
حتى أؤرّخ ألعمال���������ه البطولية التي 
خاضها في أعت���������ى جبهتين: جبهة 
الجهل باإلصلح، وجبهة االستدمار 
الفرنس���������ي بالمقاوم���������ة، واللتين بذل 
فيهما النفس والنفيس، كما القى في 
سبيل ذلك الويلت التي لو عددناها 
وتحرّين���������ا عنها لوجدنا أن أبس���������طها 
يمكن أن تقّرب له حفر المنايا ليقع 
فيها لوال حف���������ظ اهلل تعالى وحمايته 
وأثر برّه وصلحه ، فكان من بعض 
نتائ���������ج حربه أن فص���������ل بين الحق 
والباطل بالعلم وأبطل فصل جنوب 

الجزائر عن شمالها. 

- كما لست بالعارفين كذلك والذين 
ق���������د يتمكن���������ون من حص���������ر وتقييم 
تّوجها  والت���������ي  التاريخية  إنجازات���������ه 
بالتفس���������ير الواض���������ح الفصيح الرّائع 
ألعظم الكلم، وهو تفس���������يره لكتاب 
اهلل الذي ال يأتي���������ه الباطل من بين 
يديه وال من خلفه، والذي أنجزه في 
مّدة قد تتجاوز العش���������رين عاما ب� 7 
سنوات كلها وهلل الحمد سمان تعّمها 

الخيرات. 
- بل الموقف موقف تفسير وبأوضح 
األدلة العلمية والعقلية لحقائق ذلكم 
الحدي���������ث الذي تمت اإلش���������ارة إليه 
في بداية ه���������ذا المقال وتحقيقا آليه 
تعالى ولمحكم تنزيله في قوله :﴿مَِّن 
اْلُمْؤِمِنيَن ِرَج���������اٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا 
���������ن َقَضٰى َنْحَبُه  اللَّ���������َه َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّ
َوِمْنُهم مَّن َينَتِظُر َوَما َبدَُّلوا َتْبِديًل﴾ 
]س���������ورة األحزاب:23[. وكذلك قوله 
تعالى: ﴿َوَمْن َأْحَس���������ُن َق���������واًْل مِّمَّن 
َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِم���������َل َصاِلًحا َوَقاَل 
ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِميَن ﴾]فّصلت:33[.

وأختمها بقوله تعالى:
﴿وَالَِّذي���������َن َجاَه���������ُدوا ِفيَن���������ا َلَنْهِدَينَُّهْم 
نَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِس���������ِنيَن﴾  ُس���������ُبَلَنا وَاِإ

]العنكبوت:69[.
فقد أتى بجوامع الكلم باجتهاده، فقد 
ترك العلم النافع بمؤلفاته، والصدقة 
الجارية بمشاريعه، والولد الصالح برّا 
بوالديه، وعونا ألبناء المسلمين على 
برّه���������م... فحاز بذل���������ك على العمر 
الثاني: والّذكر للمّيت عمر ثان... 
ف���������كان خير الخلف لخير الّس���������لف، 
وكان خير السلف لمن ابتغى القدوة 
الحس���������نة... وللرس���������ول -صلى اهلل 

عليه وسلم - القدوة األمثل.
وكان ممن آمن بمقولة، ولو لم تكن 
قرآن���������ا ُيتلى... أو حديث���������ا ُيروى... 

وهي:
زرع���������وا فأكلن���������ا.. ون���������زرع في���������أكل 

غيرنا.. 
هلل دّرك ي���������ا اب���������ن عمر -رضي اهلل 
عن���������ك وأرض���������اك -، وجعل روحك 
في عّليين، مع النبيئين والّصّديقين 
وحس���������ن  والّصالحين..  والش���������هداء 
أولئك رفيقا، فإن أصبت في كلمتي 
ن أسأت  فمن اهلل تعالى وتوفيقه.. واإ
األدب.. فس���������أذّكركم بقول���������ي أن ما 
أفعله قد أعّده عبثا في رمال شاطئ 
بحره الواسع... وعبثا أحاول معرفة 

غوره وأسراره. 

وفاء... بعد 40 عاما من الوفاة
أ عمارة مصطفى 

ندعو  التي  النشاطات  من 
المسلمين  العلماء  جمعية  ُشعب 
عليها،  الحرص  إلى  الجزائريين 
الجمعية  مطبوعات  توزيع 
كانوا،  حيثما  للقراء  يصالها  واإ

ومطبوعات الجمعية هي 
)أسبوعية  البصائر  جريدة   -

باللغة العربية(. 
باللغة  )فصلية  التبيان  مجلة   -

العربية( .
)فصلية  المسلم  الشاب  - مجلة 

باللغة الفرنسية(. 
باللغة  )رقمية  الربيئة  مجلة   -

العربية(. 
- مجلة المقدمة )نصف سنوية 

باللغة العربية(.
اإللكتروني  اإلعالم  إلى  إضافة 

الذي ندعو لدعمه: 

- موقع جريدة البصائر.
- مجلة الفاضلة.
- موقع الجمعية.

الناطقة  الفيسبوك  صفحات 
باسم الجمعية )صفحة الجمعية، 
صفحة جريدة البصائر، وصفحة 
وصفحات  الجمعية،  نشاطات 
ُشعب  وصفحات  الجمعية،  لجان 

الجمعية(. 

ُشعب اجلمعية ومسؤولية دعم إعالم اجلمعية
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إن األسس الكبرى لبناء الدولة نجملها فيما 
يلي: 

اكتملت  الذي  الحاكم  األول:  األساس 
والبدنية  والشرعية  العلمية  األوصاف  فيه 
الكفء أساس عملي  واألخالقية، والحاكم 
كبير، إنه القائد واإلمام الذي يقود األمة، 

بعلم وحكمة وشجاعة وتضحية.
األساس الثاني: الدين، دولة بال دين مآلها 

الفساد واالنهيار والهالك.
الفقهاء  العلماء  جمع  الثالث:  األساس 
المجتهدين وتسليمهم زمام التخطيط والفتوى 

والقضاء، واألساس. 
التربوية  المنظومة  الرابع:  األساس 
التعليمية التي تضمن االكتفاء الذاتي في 
البحوث العلمية ووسائل المدنية المعاصرة. 
األساس الخامس: الجيش المؤمن المتحد 
الوطنية،  والقيم  اإليمانية،  بالقيم  المتمسك 

بقيادة وطنية مؤمنة. 
الحقيقي  التعاون  هو  االجتماعي  والتكافل 
التكافل قوامه:  بين كل هذه األسس. هذا 
البرمجة  ومنه  والتخطيط  اإلخالص، 
بالوقت  والتضحية  والتطوع،  والتنسيق، 

والمال في سبيل اهلل تعالى.
أوال: ما معنى التكافل لغة؟ يقال تكافل القوم 
أي ضمن  اآلخر،  ببعضهم  بعضهم  كفل 
بعضهم حاجات بعضهم، فالتكافل معناه: 
البر  على  والتعاون  والتناصر،  التضامن، 
والتقوى، وفق ميثاق اجتماعي من مقتضى 
تكافل  يقال:  الخلق.  في  الكونية  السنن 
اآلخر.  أحدهما  وَضِمَن  َكِفَل،  اأَلَخوَاُن: 
ففي المجتمع المتكافل، يشعر كل فرد بأنه 
مسؤول عن الجميع، ويعتبر أن  كل األنداد 
إخوانه وأخواته، وكل الكبار آباءه وأمهاته، 
وكل الصغار أبناءه وبناته. إذا كان عندهم 
أو  تمر،  حبة  أو  بينهم،  يقتسمونه  رغيف 
بإذن اهلل تعالى. ففي  لبن، ويكفيهم  كوب 
األشعري رضي  ُموَسى  َأِبي  َعْن  الحديث 
َعَلْيِه  النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل  َقاَل  َقاَل:  اهلل عنه، 
َوَسلََّم: ]إنَّ اأَلْشَعرِيِّيَن ِإَذا َأْرَمُلوا ِفي الَغْزِو، 
َأْو َقلَّ َطَعاُم ِعَياِلِهْم ِباْلَمِديَنِة َجَمُعوا َما َكاَن 

َبْيَنُهْم  اْقَتَسُموُه  ُثمَّ  وَاِحٍد،  َثْوٍب  ِفي  ِعْنَدُهْم 
ِويَِّة، َفُهْم ِمنِّي وََأَنا ِمْنُهْم[ ِفي ِإَناٍء وَاِحٍد ِبالسَّ

)البخاري.2486(.
فضائل  في  مسلم  أخرجه  الحديث  هذا 
الصحابة باب من فضائل األشعريين رضي 
ومعنى:   .2500 رقم  تحت  عنهم،  اهلل 
وقلة  الزاد  فناء  وهو  اإلرمال  من  )أرملوا( 
كأنهم  الرمل  من  اللغوي:  وأصله  الطعام، 
والحاجة.  والفاقة  القلة  من  بالرمل  لصقوا 
)في إناء واحد( أي اقتسموه بمكيال واحد 
يتميز بعضهم عن بعض، وهذه  حتى ال 
إنسانية  أدبية  قيمة شرعية عظيمة، وميزة 
ِة العدل والقسط في التكافل.  تعبر عن ِقمَّ
مني  )فهم  متساوين.  معناه  )بالسوية( 
في  واحدة  وطريقتهم  طريقتي  منهم(  وأنا 
طاعة  وفي  والتقوى،  البر  على  التعاون 
اهلل عز وجل ولذلك ال أتخلى عنهم. وهذا 
الطيبة،  بمناقبهم  مدح لألشعريين، وتنويه 
وفيه دليل قوي على تزكية مبدأ أو أساس 

التكافل بين المؤمنين.
الدين:  في  الشرعي  التكافل  ومن  ثانيا: 
من  البد  بل  اإلشارة،  من  والبد  الزكاة. 
لو  المسلمين  أن  إلى  والتنبيه  التذكير 
قوة  ألقاموا  العظيمة  الفريضة  بهذه  قاموا 
اقتصادية كبيرة تمكنهم من تحقيق االكتفاء 
الذاتي اقتصاديا، فالزكاة من جملة شروط 
المحافظة على التمكين، أي المحافظ على 
﴿ تعالى:  اهلل  قال  وسيادتها.  الدولة  قوة 

الَة  نَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض َأقاُموا الصَّ الَِّذيَن ِإْن َمكَّ
َعِن  َوَنَهْوا  ِباْلَمْعُروِف  وََأَمُروا  الزَّكاَة  وَآَتوُا 
اأْلُُموِر﴾]الحج:41[..  عاِقَبُة  َوِللَِّه  اْلُمْنَكِر 
لو  بأنه  المسؤولين  إخواننا  ذكرت  وقد 
الزكاة  تنظيم  على  الحرص  تمام  حرصنا 
وحينها  والمكوس،  الضرائب  عن  ألغنتنا 
وتعالى.  تبارك  اهلل  بإذن  البركات،  تنزل 
َمَلفَّاٍت اجتماعيًة على  تعالوا لنضع ثالثة 
طاولة الدراسة والبحث، ثم ليطرح السؤال: 
أين دور التكافل االجتماعي، وأين فريضة 
أين؟  به؟  سبحانه  اهلل  أمر  الذي  التعاون 

ثم أين؟  
الَملف األول أزمة السكن وما أحدثته من 

المجتمع،  في  صارخة  كظاهرة  المحن: 
والشباب  البسطاء،  المواطنين  وتؤرق 
أزمة  كانت  فقد  أمرهم،  على  المغلوبين 
السكن سببا مباشرا وغير مباشر لكثير من 
فكان البد من  والمجتمعية،  العائلية  الفتن 
أن تطرح على ضمير المجتمع، والبد أن 
ُيْضَغَط على ِزرِّ جرس التحذير، الذي يدق 
في غرفة القيادة والتسيير، ليتحرك بإذن اهلل 
األحرار  بعزيمة  المجتمعي  التكافل  تعالى 
ورجولة األبرار، وبالتوكل على اهلل الواحد 
السكن  أزمة  من  الخروج  وليتم   القهار، 
المفتعلة نهائيا. من أغرب ما يسجل في هذا 
وفي  قرون،  بعد  القادمة  لألجيال  العصر 
األجيال  تقرأ  عندما  بالخصوص،  الجزائر 
االجتماع  ِعْلِم  علماء  بحوث  في  عنا، 
وعلم النفس، واألخالق، وأسباب األمراض 
النفسية، واالنحرافات الجنسية، من أغرب 
ما يقرأون عنا في المستقبل: ظاهرة أزمة 
السكن التي كانت السبب األكبر في الفتن 
العنوسة،  الطالق،  منها:  واالنحرافات 
الدراسي،  المستوى  ضعف  المحارم،  زنا 
الهجرة  اإلنتاج،  ضعف  المخدرات، 
اإلسالمية،  غير  البلدان  نحو  الالشرعية 
األمن،  قلة  العداوة،  االقتصادية،  األزمة 
القهري،  الوسواس  مرض  االختطاف، 
المرض السكري، وما زاد الطين بلة وعلة، 
الجديدة،  والمدن  األحياء  تخطيط  سوء 
إلى  فالدعوة  تماما!!.  مستغرب  بشكل 
يشعرون  الذين  المؤمنين،  المهندسين  كل 
الجهد في  بذل  ليزيدوا من  الفقراء،  بهموم 
العمرانية  المدنية  الهندسة  تقنيات  حسن 
في بناء المدن، وهجران العشوائية، وعدم 
الموافقة على التوسيعات السكنية الترقيعية، 
ومتى  وأخواتها؟؟؟  بوقزول  وصلت  وأين 
الجغرافي  الوسط  في  الموعودة  العاصمة 
العاصمة  العاصمة  لتكون  الجزائري؟، 
رزقهم  الذين  األعمال  رجال  لى  واإ حقا؟. 
لى  اهلل علما وقدرة وماال، زادهم اهلل خيرا، واإ
في  للشروع  الوطن،  في  المسؤولين  كل 
الحل العلمي النهائي الذي يتم به، بفضل 
والسكن،  المسكن  في  االكتفاء  تعالى  اهلل 

يفرح  ويومئذ  واإلحن،  المحن  تلك  وتزول 
المساكين، والبسطاء، وتزول عدة أمراض 

بزوال الضيق والتضييق.
الكافية  والوسائل  المرافق  الثاني:  الَملف 
والوسائل  المرافق  نعم  والتعليم:  للتربية 
واْلُمناِسبة حضاريا ومدنيا  بالتمام،  الكافية 
ومعاصرة للتربية والتعليم، عبر كل مناطق 
أكبر  بين  من  والتعليم  فالتربية  الوطن. 
الجميع.  يتحمل مسؤوليتها  التي  األمانات 
سبق  الذي  والمدن  السكن  َملف  في  وال 
وكل  اْلَملف،  هذا  في  وال  عنه،  الحديث 
في  عجز  أو  نقص  اليوجد  الضروريات، 
نما النقص  المال وكل اإلمكانات الالزمة، واإ
التسيير  طرائق  في  والعجز  والتقصير 
والمعالجة واإلنجاز، لهذا السبب كان البد 
من التعاون التكافلي لينهض الجميع، وفي 
ميدان اإلعداد لمرافق التربية والتعليم، وفي 
هذا المقال لسنا بصدد التخطيط والبرمجة 
الدعوة  بصدد  نما  واإ يجب،  ما  بكل  للقيام 
عن  التأخر  إن  نقول:  أن  من  للجميع، 
بكل  للقيام  الجاد،  التكافلي  العمل  تحرك 
الكؤود،  العقبة  سيكون  الضروريات،  هذه 
واهلل  مستقبال.  متالحقة  والمحدث ألزمات 

تعالى هو عالم الغيوب. 
الَملف الثالث: َمرَاِفق االستشفاء وصناعة 
من  اآلخر  هو  الصحي  الملف  الدواء: 
على  بتمامها  أداؤها  يجب  التي  األمانات 
الوجه األكمل واألشمل، ثم واألنبل، وذلك 
والممرضون  والطبيبات  األطباء  ليعمل 
سليمة  وظروف  راحة  في  والممرضات 
وليجد  الطبي،  والضمير  للصحة  منسابة 
في  والشافي  الكافي  العالج  المرضى  كل 
شاء  ن  واإ سبحانه،  الشافي  بإذن  وطنهم 
بإمكانه  الجزائري  الشعب  فإن  تعالى  اهلل 
المستشفيات  يبني  أن  التكافلي  وبالتعاون 
بينا صورتها ومرافقها في  التي  النموذجية 
كتابنا، فقه الواجبات الطبعة الثانية: ﴿َوَمْن 
َيتَِّق اهلَل َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا. َوَيْرزُْقُه ِمْن َحْيُث 
ْل َعَلى اهلِل َفُهَو َحْسُبُه  اَل َيْحَتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّ
َشْيٍء  ِلُكلِّ  اهلُل  َجَعَل  َقْد  َأْمرِِه  َباِلُغ  اهلَل  ِإنَّ 

َقْدرًا﴾. 

التكافل اجملتمعي

أعظم أساس يف بناء الدولة القوية
أ. حممد مكركب 

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

السؤال
قال السائل: )أ. س( سمعت واعظا يقول: }أبعد الناس 
عن اهلل أقساهم قلبا{ فهل هذا القول حديث شريف؟ وأين 

أجده، وما معناه؟
الجواب

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

ليس  ولكن  جامعه،  في  الترمذي  رواه  األثر  هذا  أوال: 
بالصيغة التي أوردها السائل. قال الترمذي َحدََّثَنا َأُبو َعْبِد 
، َصاِحُب َأْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل،  ُد ْبُن َأِبي َثْلٍج الَبْغَداِديُّ اهلِل ُمَحمَّ
َقاَل: َحدََّثَنا َعِليُّ ْبُن َحْفٍص، َقاَل: َحدََّثَنا ِإْبرَاِهيُم ْبُن َعْبِد 
اهلِل ْبِن َحاِطٍب، َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، 
ُتْكِثُروا  ]اَل  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل: 
الَكاَلَم ِبَغْيِر ِذْكِر اهلِل َفِإنَّ َكْثرََة الَكاَلِم ِبَغْيِر ِذْكِر اهلِل َقْسوٌَة 
نَّ َأْبَعَد النَّاِس ِمَن اهلِل الَقْلُب الَقاِسي[)الترمذي،  ِلْلَقْلِب، وَاِإ
أبواب الزهد،َباُب َما َجاَء ِفي ِحْفِظ اللَِّساِن:2411(. وعلق 
عليه الترمذي فقال: }َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب، اَل َنْعرُِفُه ِإالَّ ِمْن 
َحِديِث ِإْبرَاِهيَم ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َحاِطٍب{. فالترمذي يشهد بأنه 
حديث، ووصفه بأنه غريب وعلمتم أن مصطلح الحديث 
الغريب عند علماء الحديث معناه: )هو ما رواه  راٍو واحٍد 
منفردا به، كأن ينفرد بزيادة في متنه، أو في إسناده، ِبَأْمر 
اَل يذكرُه َغيره من الروَاة. وحكم الغريب أن فيه الحديث 
الثابت عن رسول اهلل، وفيه المنكر غير الثابت( والترمذي 
ذكر أنه حديث غريب وفي تحفة األحوذي، قال الشارح: 
َروَاُه  اْلَحِديِث  َهَذا  ِذْكِر  َبْعَد  التَّرِْغيِب  ِفي  اْلُمْنِذرِيُّ  }َقاَل 
غريب{  حسن  حديث  الترمذي  َوَقاَل   . وَاْلَبْيَهِقيُّ التِّْرِمِذيُّ 
ووصف الحديث بأنه: )حسن(. معناه أنه حديث ثابت، 
وفي الوسيط في علوم ومصطلح الحديث قال: }الحديث 
الحسن: هو ما عرف مخرجه )أي: عرف رواته( واشتهر 
رجاله )أي: اشتهروا بالعدالة(، وعليه مدار أكثر الحديث، 
الفقهاء{ عامة  ويستعمله  العلماء،  أكثر  قبله  الذي  وهو 

)ص:265(. وفي مقدمة ابن الصالح: }الحديث اْلَحَسُن 

َما ُعِرَف ُمْخَرُجُه وَاْشَتَهَر ِرَجاُلُه{. َقاَل:) َوَعَلْيِه َمَداُر َأْكَثِر 
ُة  اْلَحِديِث، َوُهَو الَِّذي َيْقَبُلُه َأْكَثُر اْلُعَلَماِء، َوَيْسَتْعِمُلُه َعامَّ
اْلُفَقَهاء ( قال: َوُروِّيَنا َعْن َأِبي ِعيَسى التِّْرِمِذيِّ َرِضَي اهلُل 
َعْنُه َأنَُّه ُيرِيُد ِباْلَحَسِن )َأْن اَل َيُكوَن ِفي ِإْسَناِدِه َمْن ُيتََّهُم 
ِباْلَكِذِب، واََل َيُكوُن َحِديًثا َشاذًّا، َوُيْرَوى ِمْن َغْيِر َوْجٍه َنْحُو 

َذِلَك({)ص:30( واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: ُرِوَي هذا الحديث في الموطأ، رواية يحي بن يحي 
الليثي. قال الراوي: وَحدََّثِني َماِلٌك َأنَُّه َبَلَغُه َأنَّ ِعيَسى اْبَن 
َفَتْقُسَو  اهلِل  ِذْكِر  ِبَغْيِر  اْلَكاَلَم  ُتْكِثُروا  َيُقوُل:]اَل  َكاَن  َمْرَيَم 
ُقُلوُبُكْم، َفِإنَّ اْلَقْلَب اْلَقاِسَي َبِعيٌد ِمَن اهلِل، َوَلِكْن اَل َتْعَلُموَن، 
ِفي  وَاْنُظُروا  َأْرَباٌب،  َكَأنَُّكْم  النَّاِس  ُذُنوِب  ِفي  َتْنُظُروا  واََل 
ُذُنوِبُكْم َكَأنَُّكْم َعِبيٌد، َفِإنََّما النَّاُس ُمْبَتًلى، َوُمَعاًفى، َفاْرَحُموا 
كتاب  )الموطأ.  اْلَعاِفَيِة[  َعَلى  اهلَل  وَاْحَمُدوا  اْلَباَلِء،  َأْهَل 
اهلل. ص:  ذكر  بغير  الكالم  من  يكره  ما  باب  الكالم. 

698. ف: 1806 رواية يحي بن يحي الليثي(.
]اَل  الترمذي  أبو عيسى  رواه  الذي  الحديث  ثالثا: شرح 
ُتْكِثُروا الَكاَلَم ِبَغْيِر ِذْكِر اهلِل َفِإنَّ َكْثرََة الَكاَلِم ِبَغْيِر ِذْكِر اهلِل 

نَّ َأْبَعَد النَّاِس ِمَن اهلِل الَقْلُب الَقاِسي[. َقْسوٌَة ِلْلَقْلِب، وَاِإ
الكالم بغير ذكر اهلل[ فهو نهي عن  أما قوله ]ال تكثر 
أو  الخير  يقول  فالمؤمن  الكالم،  ولهو  واللغو،  الثرثرة، 
ليصمت، وهذه قاعدة أخالقية معروفة في آداب اإلسالم، 
فيه  ما  وهو  مباح  الكالم  بعض  أن  إلى  تنبيه  وفيه 
الصالح، ويحقق الفالح. ]فإن كثرة الكالم بغير ذكر اهلل 
قسوة للقلب[ وبغير ذكر اهلل هنا المقصود به الكالم اللغو 
والباطل، واهلل تعالى أعلم، ألن سبب قساوة القلب نسيان 
ذكر اهلل تعالى، وكثرة الكالم بغير ذكر اهلل تنسي العبد 
ربه، ومن ثم يقسو قلبه، ويصير ال يسمع كالم الحق، 
ولذلك تجد أهل اللهو واللعب وأهل الفسوق يغرقون في 

المجون وال ُيَبالون، لقلة الخشية، ولموت قلوبهم. 
ن أبعد الناس من اهلل القلب القاسي[ بعد القلب  وقوله: ]واإ
عن  الناس  أبعد  كان  ثم  ومن  بعد صاحبه،  عن  كناية 
قلبه،  خشع  من  فالخاشع  القاسي.  القلب  صاحب  اهلل 
والمطمئن من اطمأن قلبه، والصالح من صلح قلبه، ومن 

القرآن. قول اهلل تعالى: ﴿َأَلْم َيْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن َتْخَشَع 
َكالَِّذيَن  َيُكوُنوا  وال  اْلَحقِّ  ِمَن  َنَزَل  َوما  اهلِل  ِلِذْكِر  ُقُلوُبُهْم 
ُقُلوُبُهْم  َفَقَسْت  اأْلََمُد  َعَلْيِهُم  َفطاَل  َقْبُل  ِمْن  اْلِكتاَب  ُأوُتوا 
معناه:  َيْأِن﴾،  ﴿َأَلْم  فاِسُقوَن﴾]الحديد:16[.  ِمْنُهْم  َوَكِثيٌر 
، وَتِليَن بالذكر،  ألم َيِحْن، ألم َيْقُرْب، ﴿َأْن َتْخَشَع﴾ أن َتِذلَّ

خضوعا وخنوعا هلل تعالى.
وقول اهلل تعالى: ﴿وال َيُكوُنوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْن َقْبُل 
فاِسُقوَن﴾  ِمْنُهْم  َوَكِثيٌر  ُقُلوُبُهْم  َفَقَسْت  اأْلََمُد  َعَلْيِهُم  َفطاَل 
هذا فيه دعوة وتذكير وتأديب ألهل الكتاب الذين آمنوا 
بموسى وعيسى عليهما الصالة والسالم، بأن تذل قلوبهم 
وتلين للقرآن، وأن يتبعوا ما نزل فيه من الحق، وفيه أيضا 
تلهيهم  ال  بأن  الصحابة  من  للمؤمنين  وموعظة  تذكير 
قلوب  قست  كما  قلوبهم  وتقسو  وزهرتها  ومرحها  الدنيا 

اليهود.
رابعا: ما هي عالمة القلب اللين المخموم؟ أداء الفرائض 
النوافل  من  بالتطوع  اهلل  إلى  التقرب  وحب  وقتها،  في 
في العبادات، وفعل الخير في مساعدة المحتاجين. قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ]ِإنَّ اهلَل َقاَل: َمْن َعاَدى 
ِلي َوِليًّا َفَقْد آَذْنُتُه ِبالَحْرِب، َوَما َتَقرََّب ِإَليَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء 
ا اْفَتَرْضُت َعَلْيِه، َوَما َيزَاُل َعْبِدي َيَتَقرَُّب ِإَليَّ  َأَحبَّ ِإَليَّ ِممَّ
ِبالنَّوَاِفِل َحتَّى ُأِحبَُّه، َفِإَذا َأْحَبْبُتُه: ُكْنُت َسْمَعُه الَِّذي َيْسَمُع 
ِبِه، َوَبَصرَُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه، َوَيَدُه الَِّتي َيْبِطُش ِبَها، َوِرْجَلُه 
َوَلِئِن اْسَتَعاَذِني  ِبَها، ولِئْن َسَأَلِني أَلُْعِطَينَُّه،  َيْمِشي  الَِّتي 
أَلُِعيَذنَُّه، َوَما َتَردَّْدُت َعْن َشْيٍء َأَنا َفاِعُلُه َتَردُِّدي َعْن َنْفِس 
الُمْؤِمِن، َيْكرَُه الَمْوَت وََأَنا َأْكرَُه َمَساَءَتُه[)البخاري.6502( 
والقلب الخاشع اللين الرقيق، هو القلب المخموم )الصافي 
ْبِن  اهلِل  عبد  عن  الحديث  ففي  النقاء(،  التام  الطاهر 
َعْمٍرو، قال: ِقيَل ِلَرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َأيُّ 
النَّاِس َأْفَضُل؟ َقاَل: ]ُكلُّ َمْخُموِم اْلَقْلِب، َصُدوِق اللَِّساِن[، 
َقاَل:  اْلَقْلِب؟  َمْخُموُم  َفَما  َنْعرُِفُه،  اللَِّساِن،  َصُدوُق  َقاُلوا: 
، واََل َحَسَد[ ، اَل ِإْثَم ِفيِه، واََل َبْغَي، واََل ِغلَّ ]ُهَو التَِّقيُّ النَِّقيُّ

)ابن ماجة. كتاب الزهد. 4216( واهلل تعالى أعلم، وهو 
العليم الحكيم.

املوضوع: هل هذا القول حديث؟ أم أثر، وما مصدره وما معناه؟
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أخ���������رج اإلمام مس���������لم في صحيحه  َع���������ن َجاِبٍر 
-رضي اهلل عنه- َقاَل: َقاَل َرُس���������وُل اللَِّه -صّلى 
اهلل عليه وسّلم-  : )َمَثِلي َوَمَثُلُكْم َكَمَثِل َرُجٍل َأْوَقَد 
َنارًا, َفَجَعَل اْلَجَناِدُب وَاْلَف���������رَاُش َيَقْعَن ِفيَها ، َوهَو 
َيُذبُُّهنَّ َعْنَه���������ا، وََأَنا آِخٌذ ِبُحَجِزُكْم َعن النَّاِر، وََأْنُتْم 

َتَفلَُّتوَن ِمْن َيِدي( )1(.
هذا حدي���������ث صحيح أخرجه  اإلمام مس���������لم في 
صحيح���������ه، في كتاب الفضائل، باب ش���������فقته – 
صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – على أمته، ومبالغته في 

تحذيرهم ِممَّا يضرّهم. 
ِمْن أجمل وأعذب الوس���������ائل التي نلجأ إليها ُكلََّما 
ضاق���������ت النفس، هي قراءة ودراس���������ة س���������يرة نبينا 
محمد – صّلى اهلل عليه وّس���������لم-، فقراءة ودراسة 
السيرة النبوية ُتعطينا قوة وطمأنينة، وعند دراستنا 
للحديث الس���������ابق يتضح لنا مدى شفقة رسولنا – 
صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – وحرص���������ه على هداية 
نقاذها من النار؛ كي تنجو وتصل إلى َبرِّ  أمته واإ
األم���������ان، وهذا ما يجب على الّدعاة أن يتحلوا به 
كما جاء في قوله س���������بحانه وتعالى: }َلَقْد َجاءُكْم 
ْن َأنُفِس���������ُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص  َرُسوٌل مِّ

َعَلْيُكم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيٌم{)2(.
وما أرسلناك إال رمحة للعاملني

لقد أرس���������ل اهلل س���������بحانه وتعالى رسوله - صّلى 
اهلل عليه وس���������ّلم - إلنقاذ الناس من الظلمات إلى 
النور، فكانت بعثته – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – 
رحمة للعالمين ، مصداقًا لقوله سبحانه وتعالى: 
}َوَما َأْرَس���������ْلَناَك ِإال َرْحَم���������ًة لِّْلَعاَلِميَن{)3(، ومن 
الجدير بالذكر أّن ُس���������ور القرآن الكريم ُمفتتحة ب� 
)بس���������م اهلل الرحمن الرحيم(، وقد جاء في الحديث 
الش���������ريف أّن رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه وسّلم–  
قال: )َجَعَل اللَُّه الرَّْحَمَة ِماَئَة ُجزٍْء، َفَأْمَسَك ِعْنَدُه 
ِتْس���������َعًة َوِتْس���������ِعيَن ُجزًْءا،  وََأْنَزَل ِفي اأَلْرِض ُجزًْءا 
وَاِحًدا، َفِمْن َذِلَك اْلُجزِْء َيَترَاَحُم اْلَخْلُق، َحتَّى َتْرَفَع 
اْلَفَرُس َحاِفرََها َعْن َوَلِدَها، َخْشَيَة َأْن ُتِصيَبُه()4(، 
وقد بلغت الرحمة نس���������قها األعلى في ش���������خصية 
النبي – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – الذي أرسله اهلل 
سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، فكانت سيرته مع 
الناس نموذجًا للرّّقة واللطف والس���������ماحة والعطف 

والّشفقة. 
ُأمتــي... ُأمتــي

من المعلوم أّن رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه وسّلم- 
ُمِحٌب ألمته، ناِصٌح لها، ُمْشِفٌق عليها،  كما جاء 
في الحديث عن أنس بن مالك – رضي اهلل عنه 
ٌد -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم-  – قال: )َحدََّثَنا ُمَحمَّ
َقاَل: ِإَذا َكاَن َيْوُم اْلِقَياَمِة َماَج النَّاُس َبْعُضُهْم ِإَلى 
الم-  َفَيُقوُلوَن َلُه:  َبْعٍض، َفَيْأُتوَن آَدَم- َعَلْيِه السَّ
اْش���������َفْع ِلُذرِّيَِّتَك ، َفَيُقوُل:  َلْسُت َلَها، َوَلِكْن َعَلْيُكْم 
���������الم- َفِإنَُّه َخِليُل اللَِّه تعالى،  ِبِإْبرَاِهيَم - َعَلْيِه السَّ
���������الم-   َفَيُقوُل: َلْس���������ُت  َفَيْأُتوَن ِإْبرَاِهيَم- َعَلْيِه السَّ

الم- َفِإنَُّه  َلَها، َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبُموَس���������ى- َعَلْيِه السَّ
الم-   َفَيُقوُل:  َكِليُم اللَِّه، َفُيْؤَتى ُموَسى- َعَلْيِه السَّ
الم-   َلْسُت َلَها ، َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبِعيَسى - َعَلْيِه السَّ
َفِإنَّ���������ُه ُروُح اللَّ���������ِه َوَكِلَمُتُه، َفُيْؤَتى ِعيَس���������ى- َعَلْيِه 
ٍد  الم-  َفَيُقوُل: َلْسُت َلَها ، َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِبُمَحمَّ السَّ
-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم-، َفُأوَتى َفَأُقوُل: َأَنا َلَها 
،َفَأْنَطِلُق َفَأْسَتْأِذُن َعَلى رَبِّي َفُيْؤَذُن ِلي، َفَأُقوُم َبْيَن 
َيَدْيِه َفَأْحَم���������ُدُه ِبَمَحاِمَد ال َأْقِدُر َعَلْيِه اآلَن ُيْلِهُمِنيِه 
ُد  اللَُّه تعالى، ُثمَّ َأِخرُّ َلُه َساِجًدا، َفُيَقاُل ِلي: َيا ُمَحمَّ
اْرَفْع رَْأَسَك، َوُقْل ُيْسَمْع َلَك ، َوَسْل ُتْعَطْه، وَاْشَفْع 

ِتي( )5(. ِتي ُأمَّ ُتَشفَّْع،  َفَأُقوُل : يا َربِّ ُأمَّ

دعاُء النيب y ألمته وبكاؤه شفقًة عليها
لقد كانت ش���������فقته – صّلى اهلل عليه وسّلم- على 
أمته بالمقدار الذي ال ُيمكن وصفه، حيث بكى- 
عليه الصالة والسالم- ش���������فقًة عليها، وهذا ُيبين 
مدى ش���������فقته وحرصه – عليه الصالة والسالم – 
على أمته ، كم���������ا جاء في الحديث َعْن َعْبِد اللَِّه 
ْب���������ِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص – رضي اهلل عنهما-) َأنَّ 
النَِّبيَّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َتال َقْوَل اللَِّه َتعالى 
���������الم -:}َربِّ ِإنَُّهنَّ َأْضَلْلَن  ِفي ِإْبرَاِهيَم – َعَلْيِه السَّ
َكِثي���������رًا ِمن النَّاِس َفَمْن َتِبَعِن���������ي َفِإنَُّه ِمنِّي { اآلَيَة، 
الم-: } ِإْن ُتَعذِّْبُهْم َفِإنَُّهْم  َوَقاَل ِعيَسى -َعَلْيِه السَّ
ْن َتْغِفْر َلُهْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم {  ِعَب���������اُدَك وَاِإ
ِتي، َوَبَكى، َفَقاَل  ِتي ُأمَّ َفرََفَع َيَدْيِه َوَق���������اَل: اللَُّهمَّ ُأمَّ
ٍد َورَبَُّك  : َيا ِجْبرِيُل اْذَهْب ِإَلى ُمَحمَّ اللَّ���������ُه َعزَّ َوَجلَّ
الم  َأْعَلُم َفاْسَأْلُه َما ُيْبِكيَك؟ َفَأَتاُه ِجْبرِيُل -َعَلْيِه السَّ
– َفَس���������َأَلُه، َفَأْخَبرَُه َرُس���������وُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَسلََّم- ِبَما َقاَل. َوُهَو َأْعَلُم ، َفَقاَل اللَُّه َيا ِجْبرِيُل: 
ِتَك  ٍد، َفُقْل : ِإنَّا َس���������ُنْرِضيَك ِفي ُأمَّ اْذَهْب ِإَلى ُمَحمَّ

وال َنُسوُءَك ()6(. 

حرص النيب y على ُأمته ِمْن بعده
لقد كان رسولنا – صّلى اهلل عليه وسّلم – يخاف 
على أمته التي س���������تأتي من بع���������ده ، ويرجو لها 
النجاة والس���������المة و الخير والسعادة،كما جاء في 
الحدي���������ث  َعْن َأِبي ُهرَْيرََة –رضي اهلل عنه-: َأنَّ 
َرُسوَل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-  َأَتى اْلَمْقبرََة 
نَّا ِإْن َشاَء  الُم َعَلْيُكْم َداَر َقْوٍم ُمْؤِمِنيَن وَاِإ َفَقاَل : )السَّ
اللَُّه ِبُكْم الِحُقوَن، َوِدْدُت َأنَّا َقْد رََأْيَنا ِإْخوَاَنَنا، َقاُلوا: 
َأَوَلْسَنا ِإْخوَاَنَك َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل: َأْنُتْم َأْصَحاِبي، 
ْخوَاُنَنا الَِّذيَن َلْم َيْأُت���������وا َبْعُد، َفَقاُلوا: َكْيَف َتْعِرُف  وَاِإ
ِتَك َيا َرُس���������وَل اللَِّه؟ َفَقاَل:  َمْن َلْم َيْأِت َبْعُد ِمْن ُأمَّ
َلٌة َبْيَن َظْهرَْي  َأرََأْيَت َلْو َأنَّ َرُجاًل َلُه َخْيٌل ُغرٌّ ُمَحجَّ
َخْي���������ٍل ُدْهٍم ُبْهٍم َأال َيْعِرُف َخْيَل���������ُه ؟ َقاُلوا: َبَلى َيا 
ِليَن ِمْن  َرُسوَل اللَِّه ، َقاَل:  َفِإنَُّهْم َيْأُتوَن ُغرًّا ُمَحجَّ
اْلُوُضوِء وََأَن���������ا َفَرُطُهْم َعَلى اْلَحْوِض،  َأاَل َلُيَذاَدنَّ 
الُّ ُأَناِديِهْم  ِرَجاٌل َعْن َحْوِضي َكَما ُيَذاُد اْلَبِعيُر الضَّ
َأاَل َهُلمَّ،  َفُيَقاُل: ِإنَُّهْم َقْد َبدَُّلوا َبْعَدَك،  َفَأُقوُل ُسْحًقا 

ُسْحًقا ( ) 7(. 
ُبشرى نبوية

أخرج اإلمام البخاري في صحيحه َعْن َأِبي َسِعيٍد 
- - رضي اهلل عن���������ه -  َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ اْلُخ���������ْدرِيِّ

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم-: ) َيُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
َيْوَم اْلِقَياَمِة: َيا آَدُم ، فَيُقوُل َلبَّْيَك رَبََّنا َوَس���������ْعَدْيَك، 
َفُيَن���������اَدى ِبَصْوٍت: ِإنَّ اللََّه َيْأُم���������ُرَك َأْن ُتْخرَِج ِمْن 
ُذرِّيَِّتَك َبْعًث���������ا ِإَلى النَّاِر، َقاَل: َي���������ا َربِّ َوَما َبْعُث 
النَّاِر؟ َق���������اَل : ِمْن ُكلِّ َأْلٍف ُأرَاُه َقاَل: ِتْس���������َعِماَئٍة 
َوِتْسَعًة َوِتْس���������ِعيَن، َفِحيَنِئٍذ َتَضُع اْلَحاِمُل َحْمَلَها، 
َوَيِش���������يُب اْلَوِليُد، »َوَترَى النَّاَس ُس���������َكارَى َوَما ُهْم 

ِبُس���������َكارَى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّه َش���������ِديٌد »، َفَشقَّ َذِلَك 
َعَلى النَّاِس َحتَّى َتَغيَّ���������َرْت ُوُجوُهُهْم ، َفَقاَل النَِّبيُّ 
-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم-: ِم���������ْن َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج 
ِتْس���������َعِماَئٍة َوِتْسَعًة َوِتْسِعيَن، َوِمْنُكْم وَاِحٌد ، ُثمَّ َأْنُتْم 
���������ْوَداِء ِفي َجْن���������ِب الثَّْوِر  ���������ْعرَِة السَّ ِفي النَّاِس َكالشَّ
���������ْعرَِة اْلَبْيَضاِء ِف���������ي َجْنِب الثَّْوِر  اأَلْبَيِض َأْو َكالشَّ
نِّي أَلْرُجو َأْن َتُكوُنوا رُُبَع َأْهِل اْلَجنَِّة ،  اأَلْسَوِد، وَاِإ
َفَكبَّْرَنا، ُثمَّ َقاَل: ُثُلَث َأْهِل اْلَجنَِّة، َفَكبَّْرَنا، ُثمَّ َقاَل: 

َشْطَر َأْهِل اْلَجنَِّة، َفَكبَّْرَنا ( )8(.
ر الرسول الكريم – صّلى اهلل عليه وسّلم  هكذا َبشَّ
– أصحابه- رضي اهلل عنهم أجمعين-، بعد أن 
ر  اشتدَّ عليهم األمر، ووقعت منهم الكآبة، كما َبشَّ
أمت���������ه برحمة اهلل به���������م ، حيث جعل نصيبهم في 
الجنة أكثر من غيرهم من األمم، وهذا فضل من 

اهلل ونعمة.
ومن خالل دراس���������تنا للس���������يرة النبوية الشريفة نجد 
أنه – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم - كان َليَِّن الجانب، 
نقّي السريرة، حس���������ن المعاملة، ُيرّغب الناس في 
رحم���������ة اهلل، كما كان- صّلى اهلل عليه وس���������ّلم- 
ُمْش���������ِفقًا على الناس جميعًا، فعندما خرج – صّلى 
اهلل عليه وس���������ّلم - من مكة المكرمة ُمتوجهًا إلى 
الطائف، وهناك رجمه سفهاؤهم وشتموه حتى سال 
دمه الش���������ريف،  فقال له الَمَل���������ُك: »َأُأْطِبُق عليهم 
األخش���������بين؟« ، فقال -عليه الصالة والسالم-: 
»اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون« وفي رواية 
»اللهم اهِد قومي فإنهم ال يعلمون، لعلَّ اهلل ُيْخرج 
د اهلل »، وفعاًل استجاب اهلل  من أصالبهم َمن ُيَوحِّ
دعاء نبيه وحبيبه – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم –  ، 
وخ���������رج من أصالب هؤالء رجاٌل يعرفون اهلل حّق 
المعرف���������ة،  فقد خرج من ُصل���������ب أبي جهل عدّو 
اهلل اللدود الصحاب���������ي الجليل عكرمة، وخرج من 
ُصلب أمية بن خلف الصحابي الجليل صفوان، 
وخرج من ُصْلِب الوليد بن المغيرة سيف اإلسالم 
خالد،  فهذا هو منهجه – صّلى اهلل عليه وسّلم–  
في دعوة الناس إلى الحق وش���������فقته بهم وحرصه 

عليهم.
 فأّي رحمة هذه؟ إنها رحمة الحبيب - صّلى اهلل 
عليه وسّلم – بالناس جميعًا، فلماذا ال نتراحم فيما 
ٌد رَُّس���������وُل اللَِّه وَالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى  َحمَّ بيننا:}مُّ

اْلُكفَّاِر ُرَحَمآُء َبْيَنُهْم {)9(،  لماذا ال يرحم
 القوّي الضعيف، والغنّي الفقير، ونكون كالجسد 
الواحد إذا اش���������تكى منه عضو تداعى له س���������ائر 

الجسد بالّسهر والُحّمى؟.
ه���������ذا هو نبينا – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – الذي 
أرس���������له رّبه رحمة للعالمين، فعلينا أْن نسيَر على 
هديه، ونتبَع منهجه، حتى نكون من السعداء في 

الدنيا واآلخرة.
وصلّ���������ى اهلل على س���������ّيدنا محم���������د y وعلى آله 

وأصحابه أجمعين.
اهلوامش:

-1 أخرج���������ه مس���������لم،-2  س���������ورة التوب���������ة اآلية 
)128(،-3 س���������ورة األنبياء اآلي���������ة )107(،-4 
أخرج���������ه البخاري،-5 أخرجه مس���������لم،-6أخرجه 
مسلم، -7 أخرجه مسلم،-8 أخرجه البخاري-9  

سورة الفتح اآلية )29(.
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َأْصَحاَب  َثلاً  مَّ َلُهم  -13-14﴿وَاْضِرْب 
اْلَقْرَيِة ِإْذ َجاَءَها اْلُمْرَسُلوَن * ِإْذ َأْرَسْلَنا ِإَلْيِهُم 
اْثَنْيِن َفَكذَُّبوُهَما َفَعزَّْزَنا ِبَثاِلٍث َفَقاُلوا ِإنَّا ِإَلْيُكم 

ْرَسُلوَن﴾: مُّ
الضرب هنا هو الجعل والوضع، والمعنى: اجعل 
أصحاب القرية والمرسلين إليهم شبها ألهل مكة 
رسالك إليهم ألجل أن يعتبروا، والمثل: الشبيه،  واإ
تكذيبهم  في  حالهم  وشبه  مثال  لهم  ونّظر  أي: 
كحال  مكة  في  المشركين  فحال  بالسابقين،  بك 
أصحاب القرية، والقرية هي أنطاكيا، مدينة شامية 
متاخمة لبالد اليونان وتركيا، والمرسلون إليها هم 
الحواريون، أرسلهم عيسى، عليه السالم، فعيسى 
لم يدع إلى دينه غير بني إسرائيل، ودينه تكملة 
لشريعة التوراة، إال أن عيسى أوصى الحواريين أن 
ينهوا الناس عن عبادة األصنام، وكانوا إذا توجهوا 
إلى بلد ّما وخطر في نفوسهم إلهام بالتوجه إلى 
بلد، علموا أن ذلك وحي من اهلل لتحقيق وصية 
عيسى، عليه السالم، وحصل هذا في حدود سنة 
هؤالء  أسماء  وفي  المسيح،  ميالد  بعد  أربعين 
كذبوهم  والذين  اختالف،  أنطاكيا  إلى  المرسلين 
هم سكان هذه القرية من اليهود واليونان، ومعنى 

»َفَعزَّْزَنا« قويناهما ونصرناهما بثالث.
ْثُلَنا َوَما َأنَزَل  -15﴿َقاُلوا َما َأنُتْم ِإلَّ َبَشٌر مِّ

الرَّْحَمـُن ِمن َشْيٍء ِإْن َأنُتْم ِإلَّ َتْكِذُبوَن﴾:
كان سكان أنطاكيا والمدن المجاورة لها خليطا من 
اليهود والوثنيين، فهذا القول صادر عن الوثنيين، 
لظنهم أن اآللهة ال تبعث الرسل، )انظر أعمال 
من  صادر  أنه  ويمكن  اإلصحاح14(  الرسل، 
اليهود بدعوى أنه ال رسول بعد موسى، وأنه لم 
ينزل شيء بعد التوراة، ورب األرباب عند اليونان 
هو »زفس«، وكان اليهود يتجنبون ذكر اسم اهلل 

الذي هو عندهم: )َيْهوَه(، ويذكرونه بصفاته.
-16-17﴿َقاُلوا َربَُّنا َيْعَلُم ِإنَّا ِإَلْيُكْم َلُمْرَسُلوَن 

* َوَما َعَلْيَنا ِإلَّ اْلَبَلُغ اْلُمِبيُن﴾:
أقسم  المتحاورين،  أقوال  وحكاية  حوار  هذا 
مقالتهم،  على صدق  باهلل  مستشهدين  المرسلون 
اهلل«،  »َعِلم  العرب،  يستعمله  قديم  يمين  وهذا 
وعبارة »رَبَُّنا َيْعَلُم« قسم، وال يستعمله العرب إال 
في مقام مهم في كالمهم، ولجأوا إلى هذا القسم 
وتوكيده لما رأوا تصميم كثير من أهل القرية على 
خاصة  لهم  منفعة  ال  بأنهم  ووعظوهم  تكذيبهم، 
أن  إال  عليهم  ما  وأنه  إيمانهم،  من  لهم  تحصل 

يخبروهم ويبلغوا إليهم الرسالة بوضوح وبيان.
َتنَتُهوا  لَّْم  َلِئن  ِبُكْم  َتَطيَّْرَنا  ِإنَّا  -18﴿َقاُلوا 

نَّا َعَذاٌب َأِليٌم﴾: نَُّكم مِّ َلَنْرُجَمنَُّكْم َوَلَيَمسَّ
مبلغ  القرية  أهل  نفوس  من  الرسل  قول  بلغ  لما 
الخجل من إخفاق الحجة، واإلصرار على المكابرة 
السبب  تلفيق  إلى  انصرفوا  نفعهم،  يبغون  للذين 
وأنهم  الرسل دعوتهم،  يترك  بأن  لرفض دعوتهم 
تطيروا بهم وتشاءموا منهم، والتطير: معرفة داللة 
أطلق  ثم  مجيئه،  من  شر  أو  خير  على  الطير 
فصار  الشر،  لحاق  منه  يتوهم  حدث  كل  على 

بمعنى التشاؤم، أي: قالوا إّنا تشاءمنا منكم.
وكأن دعوتهم أحدثت مشاجرات واختالفا بين أهل 
القرية، فجعلوا ذلك تشاؤما وطيرة، وهددوا هؤالء 
أنطاكيا  من  و»برنابا«  »بولس«  فخرج  الرسل، 
الرسل  يشاقون  اليهود  يزل  ولم  أيقونية،  إلى 
المدن،  هذه  من  مدينة  كل  في  ويضطهدونهم 
الناس عليهم، ويشغبون عليهم، فمسهم  ويثيرون 
من ذلك عذاب ورجم، وكان: »بولس« رجم حتى 

ظنوا أنه مات.
َعُكْم َأِئن ُذكِّْرُتم َبْل َأنُتْم  -19﴿َقاُلوا َطاِئُرُكم مَّ

ْسِرُفوَن﴾: َقْوٌم مُّ
معكم  هو  الشؤم  إليه  تنسبون  الذي  الطائر  أي 
سبب  أن  لعلمتم  تدّبرتم  لو  وأنكم  نفوسكم،  وفي 
ما اعتبرتموه شؤما هو كفركم، وسوء ردكم على 
المواعظ وعدم سماعها بتدبر، فإن الذين استمعوا 
وأنتم  عليكم،  يعتدوا  ولم  اتبعوه،  القول  أحسن 
الذين آثرتم الفتنة، وأسعرتم البغضاء واإلحن، فال 
جرم أنكم أنتم سبب سوء الحالة التي وقعت في 

المدينة.
أي أتتشاءمون بالتذكير إن ذّكرتم؟ فإنه ال طيرة 
فيما زعمتم، ولكنكم قوم كافرون، غشيت عقولكم 
وربطتم  ضرا،  نفعكم  فيه  ما  فظننتم  األوهام، 

الجهالة  في  إغراقكم  من  أسبابها  بغير  األشياء 
سرافكم فيه. والكفر واإ

َرُجٌل  اْلَمِديَنِة  َأْقَصى  ِمْن  -20-25﴿َوَجاَء 
َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِليَن * اتَِّبُعوا 
ْهَتُدوَن * َوَما ِلَي  َمن لَّ َيْسَأُلُكْم َأْجراًا َوُهم مُّ
َلْيِه ُتْرَجُعوَن * َأَأتَِّخُذ  َل َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني وَاِإ
لَّ  ِبُضرٍّ  الرَّْحَمـُن  ُيِرْدِن  ِإن  آِلَهةاً  ُدوِنِه  ِمن 
ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْيئاًا َوَل ُينِقُذوِن * ِإنِّي 
ِبَربُِّكْم  آَمنُت  ِإنِّي   * ِبيٍن  مُّ َضَلٍل  لَِّفي  ِإذاًا 

َفاْسَمُعوِن﴾:
القرية  أصحاب  بين  الحوار  لقصة  استمرار  هذا 
هؤالء  بين  للفرق  بيان  وفيه  الثالثة،  والرسل 
المؤمن  الرجل  القرية، وحال  أهل  المعاندين من 
منهم، الذي وعظهم بموعظة بالغة، والمدينة هنا 

هي نفس القرية.
وهذه  عنها،  بعيدا  المدينة  طرف  من  جاء  أي 
المدينة  خارج  ظهر  باهلل  اإليمان  أن  إلى  إشارة 
حكامها،  مسكن  فالمدينة  قلبها،  في  ظهوره  قبل 
والنظر  اإلنصاف،  أبعد عن  اليهود وهم  وأحبار 
في صحة ما يدعوهم إليه الرسل، وعامة سكانها 
أما  بهم،  وتعلقهم  بأسهم  لخشية  لكبرائها،  تبع 
االستقالل  إلى  أقرب  فهم  المدينة  أطراف  سكان 
باآلخرين، وغالبهم عمال  اكتراثهم  وقلة  بالنظر، 
ألنفسهم، لقربهم من البدو، ويوجد في األطراف ما 
ال يوجد في الوسط، وفيه الثناء على أهل أقصى 
المدينة، وأن اإليمان يسبق إليه الضعفاء، ألنهم 
من  السيادة،  أهل  فيه  ما  الحق  يصدهم عن  ال 
ترف وعظمة، وغالبهم من سكان وسط المدينة، 
إليه  يشر  ولم  بذكره،  القرآن  امتاز  الرجل  وهذا 
حبيب  اسمه:  أن  ويروى  الرسل«  أعمال  »سفر 
بن مرة، وكان نّجارا، وهو لما رأى الرسل، ورأى 
إنه كان مؤمنا من قبل،  كرامة لهم آمن، ويقال 
ولعله »سمعان« المذكور في »اإلصحاح الحادي 
عشر من سفر أعمال الرسل« ويدعى: »النيجر« 

ووصفه بالنجار لعله تحريف لـ »نيجر«.
كان الرجل المؤمن مسرعا في سعيه لما بلغه عزم 
أهل المدينة على رجم الرسل، أو تعذيبهم، فأراد 
أن ينصح لهم خشية عليهم، فهو ممن يقتدى بهم 

في اإلسراع إلى تغيير المنكر.
نادى قومه لمحض النصيحة، حبا لهم كما يحب 
نفسه، وأمرهم باتباع الرسل، واالمتثال لهم، فإنهم 
يدل على صدقهم أنهم ال يرجون أجرا، وقصدهم 
الناس، أي: اتبعوا من ال تخسرون معهم  هداية 
شيئا من دنياكم، وتربحون صحة دينكم، ونجاتكم 
في اآلخرة، وهي كلمة حكمة جامعة، وقد غلب 
على القوم حب المال، ويظنون أن الرسل يريدون 
األموال،  على  والحصول  بدعوتهم،  أنفسهم  نفع 
فصاروا ُبعداء عن إدراك المقاصد السامية، فأراد 
أن يزيل عنهم هذا الظن لتتهيأ نفوسهم للتأمل فيما 

يدعونهم إليه، فهذا تخلية تسبق التحلية.
واألجر يطلق على كل نفع دنيوي يحصل ألحد 
عنهم  فنفى  ورئاسة،  وجاه  مال  من  عمله،  من 
الرجل القصد إلى أي نفع دنيوي، ألنهم مهتدون، 
ويدعون إلى الهدى، ثم بّين لهم أنه اتبع المرسلين 
األوثان، وعبَّر عن ذلك في صورة  وخلع عبادة 
والمعنى:  أفعل؟  ال  لي  ما  أي  إنكاري:  استفهام 
ما يكون لي في حال ال أعبد الذي فطرني، أي 
ال شيء يمنعني من عبادة الذي خلقني، فلطف 
يريد  وهو  لنفسه،  المناصحة  معرض  في  بهم 
يثير  ال  وجه  على  الحق  ليسمعوا  مناصحتهم، 
حين  إياه،  قبولهم  على  عونا  ويكون  غضبهم، 

يدركون أنه ال يريد لهم إال ما يريد لنفسه.
باستفهام  األوثان،  عبادة  بإبطال  ذلك  أتبع  ثم 
إنكاري، أي أنكر على نفسي أن أتخذ من دون اهلل 
آلهة، فإني ال أتخذها وال أعبأ بها، وهذا تعريض 
بهم إذ اتخذوا آلهة، وما هي بآلهة، ألن اإلله الحق 
ال ُيجعل جعال، ويصنع صنعا، فاهلل يستحق بذاته 
األلوهية، فإن اهلل إن أراد لي ضرا فإن هذه اآللهة 
ال تغني عني شيئا، كما يزعم أصحابها من أنها 

تشفع لهم عند اهلل، وتقربهم إليه زلفى.
غلبة،  أو  أو حيرة  التخليص من كرب  واإلنقاذ: 
أي: ال تنفعني شفاعتهم عند اهلل إذا أرادني بضر، 
لعجزهم،  أصابني  إذا  الضر،  من  ينقذونني  وال 
فإني إن اتخذت من دون اهلل آلهة أكن في ضالل 

يكفرون  الذين  هؤالء  برب  إيمانه  وأعلن  مبين، 
به، وسجل عليهم أن اهلل ربهم، ال تلك األصنام، 

فعليهم أن يسعوا ويخرجوا من غفلتهم.

َلْيَت  َيا  َقاَل  اْلَجنََّة  اْدُخِل  -26-27﴿ِقيَل 
َقْوِمي َيْعَلُموَن * ِبَما َغَفَر ِلي َربِّي َوَجَعَلِني 

ِمَن اْلُمْكَرِميَن﴾:
هذا بيان لما ينتظره سامع القصة من معرفة ما 
القوي،  الخطاب  بهذا  بعد أن واجههم  لقيه قومه 
كما  وآذوه  عنه  أعرضوا  أو  بهديه  اهتدوا  وهل 
يؤذى أمثاله من الدعاة إلى الحق؟ فكان الجواب: 
المسلمين  عند  مهم  وهذا  اْلَجنََّة«  اْدُخِل  »ِقيَل 
المقصودين بمعرفة مثل هذا الجزاء، ليزدادوا يقينا 
وثباتا في إيمانهم، وهذه العبارة: »اْدُخِل اْلَجنََّة«، 
تدل على أنه قتل شهيدا إلعالئه كلمة اهلل، ألن 
اتباع موعظته بأن أمر بدخول الجنة دفعة يفيد 
لمخالفته  قتلوه  وأنهم  مات،  أنه  االقتضاء  بداللة 
حفرة  له  حفروا  وقيل  أحرقوه،  إنهم  قيل  دينهم، 
ودفنوه فيها حّيا، فأدخل الجنة عقب موته، فهو 
شهيد، والشهداء لهم مزية التعجيل بدخول الجنة، 
والقائل: »اْدُخِل اْلَجنََّة«، هو اهلل تعالى إكراما له، 
نما لم يصرح بقتله، كيال يسر ذلك المشركين،  واإ
وأن قومه قتلوه، فيطمعون أنهم يقتلون الرسول-

صلى اهلل عليه وسلم-، وهذا ال يدركه إال المسلم 
الذي يعلم التالزم بين الشهادة ودخول الجنة؟

فالسامع يترقب ماذا قال حين غمره الفرح بدخول 
الجنة، فكان الجواب أنه لم ُيلهه دخول الجنة عن 
حال قومه، فتمنى أن يعلموا ماذا لقي من ربه، 
ليعلموا فضيلة اإليمان فيؤمنوا، وما تمنى الشماتة 

بهم وال إهالكهم.
فكان حليما على هؤالء الجهلة، وذلك ألن عالم 
الصالح  إلى  إال  فيه  النفس  تتوجه  ال  الحقائق 
وسفاسف  الدنيوية،  للحظوظ  قيمة  وال  المحض، 
األمور فيه، والمكرمون الذين ألحقه اهلل بهم هم 
له  فغفر  الصالحين،  وُكّمل  واألنبياء  المالئكة 

وجعله منهم.
َبْعِدِه  َقْوِمِه ِمن  َعَلى  َأنزَْلَنا  -28-29﴿َوَما 
ُكنَّا ُمنزِِليَن * ِإن  َماِء َوَما  َن السَّ ِمن ُجنٍد مِّ

َكاَنْت ِإلَّ َصْيَحةاً وَاِحَدةاً َفِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن﴾:
هذا رجوع إلى قصة أصحاب القرية، فالقوم قوم 
وعن  عنهم،  حديث  وهذا  المؤمن،  الرجل  ذلك 
مصيرهم من بعده، أي: بعد موته، فحل بهم من 
العقاب ما حل بمن قبلهم من المكذبين، فلم ينزل 
هالكهم، وما  اهلل جنودا من السماء لقتال قومه واإ
كانت عقوبتهم إال صيحة واحدة فأهلكتهم جميعا، 
فحال  صاعقة،  فهي  بها،  الخمود  إليهم  فأسرع 
حال  موتهم  وحال  النار،  شبوب  تشبه  حياتهم 

خمود النار، وكما قال لبيد:
وما المرء إل كالشهاب وضوئه        

يحور رمادا بعد إذ هو ساطع  
ففي اآلية إيجاز بديع لحصول المعنى في ثالث 
كلمات، ويشير هذا إلى حدث عظيم وقع بأهل 
عليه  أتباع عيسى  لشهداء  كرامة  وهو  أنطاكيا، 
كانوا  فلعلهم  القرية،  أهل  جميع  فخمد  السالم، 
في  التاريخ  يذكره  لم  الحادث  وهذا  كفارا،  كلهم 

أنطاكيا.

يس
ورة 

خمتصر تفسري ابن عاشور  407  س
أ. د.  عمار الطاليب
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أمال السائحي 

األم ثم األم ثم األم هي المدرسة 
األولى للطفل، فهي المنبع األول 
لكل خلق كريم، وهي رمز الحنان، 
ورمز العطاء، وهي حافظة األمانة 
التي أودعت عندها بأمر الخالق 
سبحانه وتعالى، جيال بعد جيل...

يقول الش���������يخ عبد الحميد بن باديس 
طيب اهلل ثراه، المجتمع كالطائر ذي 
الجناحين، فكما أن الطائر ال يقوى 
على الطي���������ران إال بجناحيه، فكذلك 
المجتمع ال يس���������تطيع تحقيق التقدم 
والتطور إال بتكامل جهود الجنسين، 

الرجل والمرأة.
ويق���������ول البيت المعروف للش���������اعر 

حافظ إبراهيم:
األم مدرسة إذا أعددتها

أعددت شعبا طيب األعراق  
وه���������ذا التاريخ يش���������هد على صدق 
مقول���������ة إمامنا الجليل، حيث خلد لنا 
أسماء النساء اللواتي كان لهّن دور 
ش���������رف  فعال في مجتمعهن، ونلن 
المس���������اهمة في عدة مجاالت، منها 
السياس���������ية والعلمية والفنية واألدبية 
والنضالية، واللواتي اقتحمن التاريخ 
بما أّسسن، وبما خّلفن لألجيال إلى 

يومنا هذا...
وأّوله���������ن الس���������يدة المغربي���������ة فاطمة 
الفهري، التي تعرف عالميًا كمؤسسة 
أول جامعة ف���������ي العالم عام 859، 
جامع���������ة القرويين في المغرب والتي 

ال تزال قائمة حتى يومنا هذا. 
فاطمة وأختها استغلتا الثروة الطائلة 
الت���������ي ورثتاه���������ا ع���������ن والدهما، في 
تأس���������يس صرح تعليم���������ي هو األول 
من نوعه في العالم، باإلضافة إلى 
مسجد، وعَلمت هذه الجامعة مختلف 
العلوم، ول���������م يقتصر جهدها  أنواع 
على تعليم العلوم الدينية فحس���������ب، 
بل كان���������ت تدرس الط���������ب والنحو، 
وعل���������م الفلك، والفيزي���������اء، والتاريخ، 
والكيمياء، والجغرافيا، والرياضيات، 
والعلوم الطبيعي���������ة، واللغة األجنبية 

والموسيقى. 
توفي���������ت الس���������يدة فاطم���������ة نحو عام 

1180م. وعرفت بأم البنين.

أما الس���������يدة عنبرة س���������ام الخالدي 
والروائي���������ة،  المترجم���������ة،  الكاتب���������ة، 
والناشطة والقيادية النسوية فقد كان 
لها أثر كبير في التعبير عن المرأة 
العربي���������ة في عصره���������ا. وقد جابت 
العال���������م، وكان لها ش���������غف بالتعلم، 
وكانت أول من ترجم العمل الشهير 

»اإللياذة« إلى العربية.
وتعد الس���������يدة عنبرة سليم علي سام 
زعيمة النهض���������ة األدبية، ولدت في 
بيروت، وتتلمذت على يدي السيدة 
الدمش���������قية، وهي من  جوليا طعمة 
رائ���������دات النهضة النس���������ائية األولى 
في الب���������اد العربية. وقد اش���������تغلت 
منذ كانت على مقاعد الدراس���������ة في 
واالجتماعية،  الخيري���������ة  الجمعيات 
وترأس���������ت نادي الفتيات المسلمات، 
الذي كان أول ناد نس���������ائي عربي، 
وكان يضم فريقًا م���������ن أرقى فتيات 
بي���������روت، حيث كن يقم���������ن ندوات 
فكرية، فيحضرها الرجال والنس���������اء، 

ويحاضر فيها األدباء واألديبات.
نش���������ر لها ف���������ي ال���������� 1978 كتاب 
مذكراتها، وترجم فيما بعد لإلنجليزية 
ليك���������ون ش���������اهدا على حي���������اة امرأة 

عربية.
ثم هذه الدكتورة حياة سليمان سندي، 
وهي عالمة وباحثة سعودية، صاحبة 
للجميع«،  »التش���������خيص  مش���������روع 
وهوعب���������ارة ع���������ن تقني���������ة حديثة، تم 
تطويره���������ا ف���������ي معم���������ل   »جورج 
وايتس���������ايد« بجامعة »هارفارد« كما 
أنها أول سعودية تحصل على منحة 

دراسية من جامعة كمبردج لتحضير 
أطروحة الدكتوراه، في مجال التقنية 
الحيوية. عينت سفيرة للنوايا الحسنة 
لدى اليونيس���������كو في عام 2012م، 
للمساهمة في تشجيع التعليم العلمي 
للفتيات في منطقة الشرق األوسط.

ومن أشهر األمهات الغربيات نذكر 
على سبيل المثال ال الحصر

السيدة أنجيلينا جولي )نجمة هوليود( 
كما يطلق عليها، التي تبنت طفلها 
األول في عام 2002 من كمبوديا، 
وقامت بتبني طفلة أخرى من أثيوبيا، 
وتبنت أيضًا طفًا آخر من فيتنام، 
أنجيلينا  الممثلة األمريكية  كس���������رت 
جولي الصورة الت���������ي تعوَّد جمهور 
السينما عليها لنجمات هوليوود في 
مابس���������هن الش���������فافة، فظهرت أمام 
عدس���������ات الكاميرا، وهي ترضع أحد 
أطفالها. وقالت يمكن للعالم بأس���������ره 
أن يحبني أو يكرهني، ولكن الحقيقة 
أنني أس���������تيقظ م���������ع أطفالي وأنا في 

منتهى السعادة.
واهتمت جولي من خال نش���������اطها 
كسفيرة للنوايا الحسنة بزيارة الاجئين 
الس���������وريين في تركيا، كما استمرت 
في مساعدتها للشعوب التي أنهكتها 
الحروب والدمار، وهو الدرب الذي 
س���������لكته م���������ن 2001، وقامت بعدة 
تبرعات تعاطفًا مع الشعوب الفقيرة.

وكذلك الكاتبة األمريكية هيلين كيلر 
آدام���������ز أديبة ومحاضرة وناش���������طة 
أمريكي���������ة، وهي تعتب���������ر أحد رموز 
اإلرادة اإلنس���������انية، حيُث إنها كانت 

فاقدة الس���������مع والبصر، واستطاعت 
أن تتغلب على إعاقتها، وتم تلقيبها 
بمعجزة اإلنسانية، حيُث إن مقاومة 
تلك الظروف كانت بمثابة معجزة، 
حيُث قامت بحمل���������ة لصالح الصم 
التي  األول���������ى  وتعد  والمكفوفي���������ن، 
حصلت على ليسانس اآلداب، وقد 
كرست جزءًا كبيرًا من حياتها لجمع 
األموال لصالح المؤسسة األمريكية 
للمكفوفي���������ن، وفي ع���������ام 1999 تم 
إدراج اس���������م هيلين كيل���������ر في قائمة 
مؤسسة جالوب ألكثر الشخصيات 
ف���������ي الق���������رن 20 الت���������ي يعجب بها 
الن���������اس على نطاق واس���������ع، وقد تم 
تس���������مية 27 يونيو بيوم هيلين كيلر 
لاحتفال بذكراها في أمريكا، وقد تم 
نشر12 كتابًا والعديد من المقاالت 

عنها.
غير أن اإلمام عبد الحميد بن باديس 
– رحمه اهلل – نّبهنا إلى أن مساهمة 
المرأة كأم أجّل وأسمى في مساهمة 
المرأة في أي مجال من المجاالت، 
حيث قال: »إن األم التي تنجب لنا 
م���������ن يطير خير من تلك التي تطير 
بنفسها«.  وهو في مقولته هذه يلفت 
نظرن���������ا إلى أن إعداد المرأة  لقيامها 
بوظيفة األمومة على الوجه األكمل 
هو أجدى وأنفع للمجتمع، حيث أنه 
يضمن إم���������داده بأعضاء صالحين، 
قادري���������ن على تحقي���������ق مطالبه في 
جميع المج���������االت، وقد صدق فيما 
ذه���������ب إليه، ف���������األم إذا كانت ذات 
أمانة وعقيدة راس���������خة وعرفت معنى 
األمانة التي اس���������تودعها اهلل عندها، 
فإنها بالتأكيد تس���������ير ف���������ي الطريق 
الس���������ليم، وبقلب سليم وتجعل فلذات 
أكبادها منارات يس���������تضيئ بها بيتها 
الصغي���������ر ووطنها الكبي���������ر إلى يوم 
الدين ومنهن أم اإلمام ربيعة الرأي، 
وأم اإلمام أحمد بن حنبل، وأم اإلمام 
مالك عليهم جميعا رحمة اهلل، فإنهم 
كانوا وما زالوا منابر من نور، وبقي 
لذويهم أمهات وآباء األجر الجزيل، 
يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى 
اهلل بقلب سليم ...هكذا كوني أو ال 

تكوني...

إىل األمهات واألباءالنساء اجلديرات بالتكريم 
علم���������وا بناتكم أن أح���������ق الناس على 
المرأة زوجها، وأن حقه أمام حقوقكم 
مقدم، علموهن أن طاعة الزوج عبادة 

هلل، وليست عبودية للزوج.
علموهن أن مرآة األسرة تعكس صورًة 
آلخرين فا يمعّن النظر في أنفس���������ن 
طويا، فالنفس قد تكون عدوا، وليس 
في اإليثار تذلل وخضوع، ال تجعلوا 
حبكم لبناتكم يطغى على مصالحهن، 
وال تذيقوهن م���������ّر التعلق بكم فيزهدن 
ف���������ي أزواجهن، وال تفرط���������وا بتدليلهن 
فتهون عليه���������ن بيوتهن، علموهن أن 
بعض الشدة تربية، وأن بعض الحب 
اس���������تغناء، وأن بعض التعلق شقاء، 
علموهن أن الزواج حب وليس حربا، 
بناء لجديد وليس هدما لما هو قديم، 
علموهن أن القوة باإلحس���������ان وليست 
باللس���������ان، وأن التعام���������ل بنقاء وحب 
أسمى من التعامل بترقب وحذر ...

ال تمتهنوا التحليل وتفس���������روا األقاويل 
وتجعلوا لكل موقف أرجا وذيا، بل 
أحسنوا الظن والتمسوا العذر وادفعوا 

بالتي هي أحسن يأتيكم األحسن. 
علم���������وا بناتكم حمل المس���������ؤولية وال 
تحملوه���������ا عنهن، دعوههن يرس���������من 
طريقه���������ن ف���������ي الحياة كما رس���������متم، 
وعلموهن المش���������ي في شعابها بخطى 
ثابت���������ة قب���������ل أن تخطفك���������م األق���������دار 
فتتركوهن في تيه وضال، فا يشكرن 
لكم فضا وال يقدرن لكم جهدا .... 

واعلموا أن هشاشة األساس ال ينفعها 
سند مصيره الزوال، ومن أراد الفاح 
فليستند على الباقي با زوال، علموا 
بناتك���������م أن النقص للبش���������ر، والكمال 
لرب البشر، علموهن أن في التجاوز 
رحمة، وبع���������ض التغافل حكمة، وأن 
س���������عادة الدني���������ا منقوصة لم���������ن أراد 
اآلخ���������رة، وأن الحي���������اة رحل���������ة قصيرة 

فلنجتز محطاتها بسام ... 
بناتك���������م أمان���������ة فأحس���������نوا الرعاية ثم 

األداء..
وعلم���������وا أبناءكم أنه الزواج ش���������ركة 
رأس مالها المحب���������ة والمودة والرحمة 
واالحترام، علم���������وا أبناءكم أن زوجه 
شريكة حياة لها الحق تسمع منها كما 

تسمع منك..
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همسة إىل املربي

يجب أن نعي جميعًا وندرك أن االنتحار 
أمٌر خطير، خطير خطورة الخلود فى نار 
جهنم والعياذ باهلل، فعن أبي هريرة رضي 
اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم 
قال:)َمن تردى من جبل فقتل نفسه فهو 

في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا 
ى سّمًا فقتل نفسه  فيها أبدًا، وَمن تحسَّ

ه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا  فسمُّ
مخلدًا فيها أبدًا، وَمن قتل نفسه بحديدة 

فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار 
جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا( رواه البخاري 
ومسلم، وعن ثابت بن الضحاك رضي اهلل 
عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

قال:)َمن قتل نفسه بشيٍء في الدنيا ُعذِّب 
به يوم القيامة( رواه البخاري ومسلم.

بالتأكيد هناك أس���������باب كثي���������رة ومتداخلة للدوافع 
الت���������ي تودى بالبعض إلى ذلك الفعل؛ أس���������باب 
اجتماعي���������ة واقتصادية ونفس���������ية؛ ويظهر ذلك 

واضح���������ًا لمن تاب���������ع بعض ه���������ذه الحوادث في 
بلداننا العربية خال الس���������نوات القليلة الماضية، 
وه���������و أمر قد ُقتل بحث���������ًا، ولكنني أتكلم هنا عن 
الدور المجتمعي ل���������كل فرد منا، الدور التوعوي 
واإلنساني، من التفقد واالهتمام والماحظة للدائرة 
المجتمعية حولنا، أذكر حادثة منذ ما ال يتجاوز 
العامين، حي���������ث انتحرت إحدى الفتيات في بلد 
عربي، فوجدنا مواقع التواصل االجتماعي تعج 
بالحديث عنها، وعن المعاناة النفسية التي كانت 

تعيشها قبيل انتحارها.
 وبدأ أصدقاؤها يتحدثون عن التغيرات السلوكية 
التي طرأت عليها، وعن س���������وء حالتها النفس���������ية 
والمشكات االجتماعية والمادية التي كانت تمر 
بها، بل تحدث أحدهم أنها أخبرته بتفكيرها في 
االنتحار فاعتق���������د أنها تمزح، ثم فاجأت الجميع 
بإقدامه���������ا على االنتحار؛ وق���������د كان الكثير من 
أصدقائها قد ابتع���������دوا عنها، وألقوا عليها باللوم 
بسبب تغيراتها السلوكية، فباتت فى عزلٍة شديدٍة 
وفق ما تحدثوا به بأنفسهم على صفحاتهم، إذن 
هنا كان يجب عل���������ى أصدقائها والمقربين منها 
أن يكون له���������م دور إيجابي الحتوائها والتخفيف 

عنها، وتفقدها والحديث معها ومس���������اعدتها في 
إيجاد حلول لمش���������كاتها التي يئس���������ت  هي من 

حلها فكان ما كان. 
قطعًا كان ذلك أفضل بكثير وأقل تكلفة من أن 
يعتزلها الجميع ويهملونها حتى وصلت لمرحلة 

االنتحار.
إذن بعودتنا للمعاني اإلنس���������انية اليس���������يرة والتي 
ربم���������ا غابت فى زح���������ام الحياة ومش���������كاتها قد 

نس���������تطيع التخفيف من وط���������أة بعض الظواهر 
المجتمعية، تفقد بعضنا البعض واالستماع لمن 
لديه مشكلة ما ومحاولة إيجاد عاج لها، معاني 
العث���������رات، واإليجابية  قالة  المله���������وف، واإ نجدة 
والتراح���������م؛ كلها من مب���������ادئ ديننا الحنيف ومن 
سمات اإلنس���������انية وهي بالفعل صمامات أمان 

للمجتمع.
بتصرف/ بقلم منال عبد الكريم 

لـمــــاذا ينتحـــر البعــــض وما دورنا حنـــــن؟

دعوة تربوية
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l اإلجابة الصحيحة 

l ترسل القسيمة عن 
طريق البريد  العادي 

للعنوان التالي:

مجعيـــــة العلمــــــاء 
 الـمسلمني اجلزائريني
  17 شارع محمد 
مربوش حسني داي 

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

الفائــــــــــزة  يف العدد 1048

سالـمة طعباش)باتنة(

مسابقـــة البصائر

مسابقـــة البصائر

ــة 
كـــ

شار
لـم

ط ا
ـرو

شـ

  ســـــــــــــــؤال العـــــدد:   1055
 من صاحــب الـمقـــولـة: »اللغة العربية هي اللغة الدين الذي هو أسس 

حبنا ومنبع سعادتنا« 

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

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

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

<<
شـــــارك  وفــــز 

 بـباقة كـتــــــب قيمتها 
e3000 دج

l يتم سحب فائز واحد يف كل عدد.

محمد البشير اإلبراهيميعبد احلميد بن باديس

للطلب واالستعالم االتصال بـالرقم : 0660732716
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األحــد: 30 رجب  06 شعبان 1442، الـموافق لـ:  14 - 20 مارس 2021م العدد:
نشاطات الُشعب1055

من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبـــة واليـــــة أوالد جـــالل تستـــلم هبـــة 
مـــن أحــــد احملسنني

05 مارس  الجمعة  العلماء  لجمعية  الوالئية  الشعبة  تنصيب  بعد 
أبناء مدينة  للشعبة، حيث تطوع أحد  المدد يصل  2021 هاهو 
)مكتب،  متكاملة  وتجهيزات  مكتبية  بمجموعة  البررة  أوالد جالل 

طاولة اجتماعات.... كراسي... آلة ناسخة... الخ(. 
الهبة استلمتها الشعبة الوالئية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

بالوالية الفتية والية أوالد جالل.
اللهم بارك له في ماله واهله و ولده.

 
شعبــــة برج بوعريريــــج تنظـــم نـــدوة 

تكوينية لالمهات
لجمعية  الوالئي  المكتب  ينظمها  التي  الندوات  سلسلة  إطار  في 
يوم  تم   - بوعريريج  برج  -مكتب  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
أمهات  األولى، حضرتها  العلمية  الندوة  تنظيم  الماضي  الثالثاء 
خليصة  فياللي  األستاذة  الجمعية،نشطتها  ورياض  نوادي  تالميذ 
)أخصائية نفسانية( بداية من الساعة 13:30 مساء بنادي أحباب 

التهذيب .حيث تمحورت هذه الندوة حول النقاط التالية :
- الضغوط النفسية - مفهومها، مصادرها، أنواعها، وعالماتها

- كيفية المخلص وتفادي هذه الضغوط .

- طرق االرتقاء واالبتعاد عن الضغوط .
لينطلق بعدها جو المناقشة مع األمهات بسؤال وجواب.

  
شعبة العلمة بسطيف تزف البشرى

 بشرى ألهل بلدية العلمة بسطيف عموما ولحي سونطراك خصوصا 
حيث قريبا يتم فتح مجمع تربوي يحوي عدة نشاطات للجمعية في 
الدروس، والمحاضرات، والدورات، والتعليم  لقاء  القرآن، واإ تحفيظ 
التحضيري والتمهيدي، ودروس الدعم، وهي بشرى سارة جدا تزيد 

الجميع قناعة بثقة األمة في جمعية العلماء.
 

شعبة والية بشار تستلم كمية من املالبس 
لتوزيعها على احملتاجني 

استلمت شعبة والية بشار هذا االسبوع كمية من المالبس قادمة 
اهلل  وجه  بها  يبتغي  المحسنين  أحد  بها  تبرع  مستغانم  والية  من 
تعالى كي يتم توزيعها على بعض الفقراء والمحتاجين فيما تسمح 
به الكمية وقدوفرت شعبة مستغانم مشكورة الغطاء القانوني لرحلة 
الشاحنة لتصل الهبة في أمان، وهو عمل ينبغي أن يثّمن تنمية 

الروح التعاون بين الشعب. 

شعبــــــة عني الكبــــرية بسطيف يف مبناسبــة 
يوم املرأة

المتنوعة  الجزائرين  المسلمين  العلماء  نشاطات جمعية  اطار  في 
وتحت إشراف لجنة المرأة واألسرة تم يوم 11 مارس تقديم محاضرة 
الفكري والتحرر األخالقي«  التحرر  بين  المسلمة  بعنوان »المرأة 

حيث تم تناول فقرات وجزئيات متعددة:
*التربية وعالقة اآلباء باألبناء

*الحجاب االسالمي الحق
*فن وآداب التعامل مع اآلخر

*المرأة المسلمة وطلب العلم الشرعي
فبورك في كل من حضر وشارك وأفاد واستفاد.

والحمد هلل رب العالمين. 

البواقي  أم  ش���������عبة  تجته����������د 
على غرار ُش���������عب الجمعية 
األخرى في أنش���������طة وبرامج 
متنوع���������ة متعددة، على أكثر 
م���������ن مس���������توى. واألبرز في 
أنش���������طة الش���������عبة من خالل 
مليلة  لعين  البلدية  الش���������عبة 
هو اللقاء الذي سيلتئم بحول 
اهلل تعالى مساء الثالثاء 16 
مارس وصباح األربعاء 17 
م���������ارس. بحض���������ور وفد من 
المكتب الوطني يرأسه الشيخ 

عبد الرزاق قس�وم.
� يتمحور النشاط األول حول 
المكتب  التنظيمي مع  اللقاء 
الوالئي، ثم لقاء موس���������ع إلى 
بعض أعيان ودعاة وأساتذة 

المنطق���������ة، وم���������ع ضي���������وف 
مدعووين.

� والنش���������اط الثان���������ي والئ���������ي 
والش���������عب  الوالئي  )المكتب 
اإلخوة  دعوة  م���������ع  البلدية(، 
للواليات  الوالئية  الشعب  في 
القريب���������ة في لقاء تكويني من 

تأطير األساتذة:
� فاروق الصايم حول الشؤون 
التربوية والمش���������اريع التربوية 

المستقبلية.
� نورالدي���������ن رزي���������ق: ح���������ول 
والشؤون  »التس���������ييرواإلدارة 
المالي���������ة« لش���������عب الجمعية 
والجدي���������د في ه���������ذا المجال، 
مع مالحظ���������ات على توزيع 
مطبوع���������ات الجمعي���������ة التي 

إعالمي  لق���������اء  عقد  س���������يتم 
القريب  المستقبل  بشأنها في 

بحول اهلل.
� المداخل���������ة الثالثة لألس���������تاذ 
»روح  ع���������ن  خليفة  حس���������ن 
الفريق... في منظومة العمل 

المؤسسي .«
المداخالت  هذه  وس���������تعقب 
نقاشات إلثراء محتوى ما ُطرح 
وتسجيل المالحظات العملية 
لالستفادة  مداخلة  كل  بشأن 
منها ف���������ي عمل الجمعية في 

مختلف الشعب. 
تزخر  المنطق���������ة  أن  علم���������ا 
بكف���������اءات وق���������درات كبي���������رة 
بإمكانه���������ا النهوض بالمجال 
ايجابي  بش���������كل  اإلصالحي 

تعالى  اهلل  بع���������ون  ومثم���������ر 
،خاصة بالتعاون مع مختلف 
اإلدارات والهيئات والمصالح 
في الوالية : الشؤون الدينية، 
التربي���������ة، الثقافة، الش���������باب، 

الخ.
نس���������أل اهلل تعالى أن يجعل 
ذل���������ك في ميزان الحس���������نات 
الفتية،  الش���������عبة  في  لإلخوة 
آملي���������ن أن يك���������ون في ذلك 
حافز على ب���������ذل المزيد من 
الجهات  باق���������ي  في  الجهود 
والمناط���������ق باالنفت���������اح على 
كل  من  واالستفادة  المجتمع 
والخير  والخب���������رة  العلم  أهل 
والفضل خدمة لديننا ووطننا، 

والحمد هلل رّب العالمين.

شعبـة أم البواقي يف نشاط نوعي 

أثمر  الذي  األخوي  اللقاء  أعقاب  في 
لشعبة  المؤقت  الوالئي  المكتب  تأسيس 
والية أوالد جالل يوم الجمعة الماضية، 
 06 السبت  يوم  أخوية  ترتيب زيارة  تم 
األستاذ حسن  من  بسكرة  لوالية  مارس 
المراقب  الوطني  المكتب  خليفة عضو 
العام للشرق الجزائري بمعية األخ عبد 
القادر شايب ذراع واألخ مبروك غشة 
الدكتورين  باألستاذين  اللقاء  تم  حيث 
عبد الرؤوف دبابش رئيس شعبة بسكرة 
اإلغاثة  لجنة  مسؤول  بجاوي  وعلي 
الوالئية وتم التطرق إلى بعض القضايا 

ذات الصلة بتوزيع أجهزة التنفس على 
المرضى مستقبال. 

علًما أّن شعبة بسكرة لديها خريطة عمل 
متكاملة وتجربة نموذجية رقمية في هذا 

المجال، نرجو أن تتعمم، وتتوسع على 
مختلف شعب الجمعية،هذا فضال عن 
تجربة أخرى جديرة باالقتداء في ميدان 
بتطبيق  والمحتاجين،  المعوزين  رقمنة 
أسلوب علمي رقمي دقيق يحصي كل 
االحتياجات،  تصنيف  مع  الحاالت، 
بطرق  المساعدات  توزيع  وبالتالي 
أفضل وبعدل أكبر، وتم االتفاق على 
عرض هذه التجارب في اللقاء الجهوي 
المرتقب لشعب الشرق الجزائري المزمع 
األسابيع  في  مليلة  عين  في  تنظيمه 

القليلة القادمة. 

زيارة إىل شعبة بسكرة جلمعية العلماء

 22 الس���������بت  ي���������وم  ش���������هد 
رج���������ب 1442 المواف���������ق ل 
افتت���������اح   07/03/2021
الش���������يخ  القرآنية  المدرس���������ة 
العربي التبس���������ي ببلدية عين 
الس���������ودة بقالم���������ة، وقد كان 
حدث���������ا عظيم���������ا ج���������دا بتلك 
القرية التي تبعد حوالي 40 
كم ش���������رق قالمة، حيث وجد 
وفد الجمعية كّل سكانها في 

االنتظار،ويعجز اللسان عن 
وصف حفاوة االستقبال التي 
حظ���������ي بها وف���������د الجمعية، 
واألج���������واء الت���������ي ت���������م فيها 
التي  والكلم���������ات  االفتت���������اح 
تداول على إلقائها الش���������يوخ 
تذك���������ر الحض���������ور خ���������الل 
حف���������ل افتت���������اح دار الحديث 
لما   1937 س���������نة  بتلمسان 
أش���������رف عليه الشيخان ابن 

باديس واإلبراهيمي المدرسة 
نموذجي���������ة بها 04 أقس���������ام 
مياه  ودورة  ورواقان  ومكتب 
وفناء ينش���������رح ل���������ه الصدر، 
والبنات  باألطف���������ال  امتألت 
وأعي���������ان البل���������دة والمعلمين 
من  والضيوف  والمعلم���������ات 
كل القرى المجاورة، إنه فعل 
القرآن الكريم والحمد هلل رب 

العالمين. 

شعـبة والية قاملة تفتتح مدرسـة قرآنية

تم عشية السبت 6 مارس 2021 إعطاء 
الخيرية  الكروية  الدورة  إنطالق  إشارة 
حسناوي(  )شطر  الجواري  بالملعب 
بوالية عنابة بمشاركة 24 فريق. وذلك 
تحت إشراف رئيس شعبة البوني »محمد 
نايلي« وأعضاء فرع السرول وعدد من 
مدني  ومجتمع  مواطنين  المدعويين 

ورياضيين. 
جمعية  بها  تبعث  جميلة  رسالة  وهي 
والمواطنات من  المواطنين  لكل  العلماء 
أن أوساط التربية متعددة، ومنها الملعب، 

حيث العقل السليم في الجسم السليم. 

شعبة مجعية العلماء -فرع السرول- بعنابة يف دورة رياضية

تزف شعبة عين الكبيرة بوالية 
البشرى لسكان عين  سطيف 
ببراس  وحي  عامة  الكبيرة 
انطالق  خاصة  السعيد 
مدرسة  الفتتاح  االشغال 
ببراس  بحي  جديدة  قرآنية 
السادسة على  لتكون  السعيد 
منا  سعيا  المدينة،  مستوى 
حي  كل  في  مدرسة  إلنشاء 
وحسن  وقوته  اهلل  بحول 

عونه. 
المحسنين  كل  في  بورك 

ميزان  في  اهلل  وجعلها 
أن  اهلل  عسى  حسناتهم، 

حلول  مع  الفتتاحها  يوفقنا 
الشهر الفضيل. 

شعبة عني 
الكبرية تزف 

البشرى

تـــعزيــة

مجعية العلماء تعزي
تعازينا الخالصة إلى أهالي الضحايا الذين جرفتهم سيول 
األمطار اليوم إثر ارتفاع منسوب مياه واد مكناسة ببلدية 
وادي سلي بوالية الشلف..... اللهم ارحمهم واغفر لهم 
الصبر  وذويهم  أهلهم  وألهم  الجنة  أهل  من  واجعلهم 

والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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إليَّ بالكأِس يف أحداقها الطَرُب
عساَي أخرُج عن ِحّسي وأغرتُب  

قد الَح لي من عيون الغيُب طلعُتها
فروحي اآلن َوْجٌد، صبوٌة، َلُب  

ما يف الوجود سوى النجوى يبوح بها
فيُض اجَلماِل من األحداِق ينسرُب  

وغرُي سرِب من األشواِق أسُكُنها
لي من مساء ُرباها نشوٌة َعَجُب  

إليَّ بالكأِس أحيا فاُلنا َعدٌم
هناَك نبُض حياٍة ُكلُّها طَرُب  

هناك، وانهلَّت األسراُر وارفًة
هل لي إىل منبع األسرار أقرتُب   

رأيُت من نوره األسنى بشاشَتُه
على الروابي ويف األغصاِن تضطرُب  

ها ويف احلقوِل وقد باحْت موامِسُ
ببهجِة اخُللِد، تبدو ثم حتتِجُب  

ِ ُكثباٍن وأوديٍة ويف ترنُّ
ملَء اجلماِل، ويف ُغزالنها َتِثُب  

ويف الطيوِر وقد غّنت على فنٍن
أو حّلقت ولساٌن بالوى َذِرُب  

ويف الصخوِر وقد حّنْت ِلواهِبها
ِسحَر البهاِء على األعطاِف ينسكُب   

رأيُتُه؛ كان نهُر احلبِّ منسِكبا
على الرماِل اليت ألواُنها الذهُب  

وكان فيٌض من العلياِء منهِمرا
إنَّ اجلميَل كريٌم عندما َيَهُب   

إليَّ بالكأِس، لي قلٌب وقد مجحْت
بِه الشجوُن فباألشواِق يلتهُب   

ولي إذا هّبت األشواُق جاحمًة
ُب َوْجُد َيسيُح وقلٌب بالوى َيِ  

إليَّ بالكأِس أحيا ساعًة نَفسًا 
ُحرَّ اجلواِنِح َطْلقًا مثلما يُب  

19/01/2020

القصيد  مقامات

ُخــــروٌج إليه

املقامـــــة الشعريــــة بديع الزمان المذاني

َثنا  ِعيَس���������ى ْبُن ِهَش���������اٍم َقاَل: ُكْنُت  َحدَّ
اِم، وَاْنَضمَّ ِإَلى رُْفَقٌة،  ِبِبالِد الشَّ
َفاْجَتَمْعن���������ا َذاَت َيْوم ِفي َحَلَق���������ٍة، َفَجَعْلنا َنَتَذاَكُر 
ْعَر َفُنوِرُد َأْبَياَت َمَعاِنِيه، َوَنَتحاجى ِبَمَعاِميِه،  الشِّ
َوَقْد َوَقَف َعلْيَنا َفَتًى َيْسَمُع َوَكَأنَُّه َيْفَهُم، َوَيْسُكت 
ا  َوَكَأنَُّه َيْنَدُم، َفُقْلُت: َيا َفَتى َقْد آَذاَنا ُوُقُوفَك؛ َفِإمَّ
ا َأْن َتْبُعَد، َفقاَل: ال ُيْمِكُنِني الُقُعوُد،  مَّ َأْن َتْقُعَد، وَاِإ
َوَلِكْن َأْذَهُب َفَأُع���������وُد، َفالَزُموا َمكاَنُكْم َهذا، ُقْلَنا: 
َنْفَعُل َوَكرَاَمًة، ُثمَّ َغاَب ِبَش���������ْخِصِه، َوَما َلِبَث َأْن 
عاَد ِلَوْقِتِه، َوَقاَل: َأْيَن َأْنُتْم ِمْن ِتْلَك اأَلْبَياِت؟ َوَما 
ياِت؟ َسُلوِني َعْنَها، َفَما َسَأْلَناُه َعْن  َفَعْلُتْم ِبالُمَعمَّ
ا  َبْيٍت ِإالَّ َأَجاَب، وال َعْن َمْعَنًى ِإالَّ َأَصاَب، َوَلمَّ
َنَفْضَنا الَكَناِئَن، وََأْفَنْيَن���������ا الَخزَاِئَن، َعَطَف َعَلْيَنا 
س���������اِئاًل، َوَكرَّ ُمَباِحثًا، َفَق���������اَل: َعرُِّفوني َأيُّ َبْيٍت 
َشْطرُُه َيْرَفُع َوَشْطرُُه َيْدَفُع؟ وََأيُّ َبْيٍت ُكلُُّه َيْصَفُع؟ 
وََأيُّ َبْيٍت ِنُصُف���������ُه َيْغَضُب، َوِنْصُفُه َيْلَعُب؟ وََأيُّ 
َبْيٍت ُكلُُّه َأْج���������َرُب؟ وََأيُّ َبْيٍت َعُروُضُه ُيَحاِرُب، 
َوَضْرُبُه ُيَقاِرُب وََأيُّ َبْيٍت ُكلُُّه َعَقاِرُب؟ وََأيُّ َبْيٍت 
َس���������ُمَج َوْضُعُه، َوَحُسَن َقْطُعُه؟ وََأيُّ َبْيٍت ال َيْرَقُأ 
َدْمُعُه؟ وََأيُّ َبْيٍت َيْأِبُق ُكلُُّه، ِإالَّ ِرْجُلُه؟ وََأيُّ َبْيٍت 
اَل ُيْع���������َرُف َأْهُلُه؟ وََأيُّ َبْيٍت ُهَو َأْطَوُل ِمْن ِمْثِلِه، 
َكَأنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلِه؟ وََأيُّ َبْيٍت ال ُيْمِكُن َنْبُضُه، 
وال ُتْحَتَفُر َأْرُضُه؟ وََأيُّ َبْيٍت ِنْصُفُه َكاِمٌل َوِنْصُفُه 
َس���������رَاِبُل؟ وََأيُّ َبْيٍت ال ُتْحَصى ِعدَُّتُه؟ وََأيُّ َبْيٍت 
ُيرِيَك َما ُيَسرُّ ِبِه؟ وََأيُّ َبْيٍت ال َيَسُعُه الَعاَلُم؟ وََأيُّ 
َبْي���������ٍت ِنْصُفُه َيْضَحُك َوِنْصُفُه َيَأَلُم؟ وََأيُّ َبْيٍت ِإْن 
ُحرَِّك ُغْصُنُه، َذَهَب ُحْسُنُه؟ وََأيُّ َبْيٍت ِإْن َجَمْعَناُه، 
َذَهَب َمْعَناُه؟ وََأيُّ َبْيٍت ِإْن َأْفَلْتَناُه، َأْضَلْلَناُه؟ وََأيُّ 
َبْيٍت َش���������ْهُدُه َسمٌّ؟ وََأيُّ َبْيٍت َمْدُحُه َذمٌّ؟ وََأيُّ َبْيٍت 
َلْفُظُه ُحْلٌو َوَتْحَتُه َغمٌّ؟ وََأيُّ َبْيٍت َحلُُّه ِعْقٌد، َوُكلٌُّه 
َنْقٌد؟ وََأيُّ َبْيٍت ِنْصَفُه َمدٌّ، َوِنْصُفُه َردٌّ؟ وََأيُّ َبْيٍت 
ِنْصُفُه رَْفٌع، َورَْفُعُه َصْفٌع؟ وََأيُّ َبْيٍت َطْرُدُه َمْدٌح؟ 
َوَعْكُس���������ُه َقْدٌح؟ وََأيُّ َبْيٍت ُهَو ِفي َطْوٍف َصاَلُة 
���������اُء َمتَّى َشاَء؟ وََأيُّ  الَخْوِف؟ وََأيُّ َبْيٍت َيْأُكُلُه الشَّ

َبْي���������ٍت ِإَذا َأَصاَب الرَّاَس َهَش���������َم اأَلْضرَاَس، وََأيُّ 
َبْيٍت َطاَل، َحتَّى َبَلَغ ِس���������تََّة َأْرَط���������اٍل؟ وََأيُّ َبْيٍت 
َقاَم، ُثمَّ َس���������َقَط َوَناَم؟ وََأيُّ َبْي���������ٍت َأرَاَد َأْن َيْنُقُص 
َفزَاَد؟ وََأيُّ َبْيٍت َكاَد َيْذَهُب َفَعاَد؟ وََأيُّ َبْيٍت َحَرَب 
الِعرَاَق؟ وََأيُّ َبْيٍت َفَتَح الَبْصرََة؟ وََأيُّ َبْيٍت َذاَب، 
َباَب؟  َتْحَت الَعَذاَب؟ وََأيُّ َبْيٍت َش���������اَب، َقْبَل الشَّ
، ُثمَّ  وََأيُّ َبْيٍت َعاَد َقْب���������َل الِميَعاَد؟ وَأيُّ َبْيٍت َحلَّ
؟ وََأيُّ َبْيٍت  َل؟ وََأيُّ َبْيٍت ُأِمَر، ُثمَّ اْس���������َتَمرَّ اْضَمحَّ
َأْصَلَح، َحتَّى َصَلَح؟ وََأيُّ َبْيٍت اْس���������َبَق ِمْن َسْهِم 
اِح؟ وََأيُّ َبْيٍت َخرََج ِمْن َعْيِنِهْم؟ وََأُي َبْيٍت  ِرمَّ الطِّ
َضاَق، َوَوِس���������َع اآلَفاَق؟ وََأيُّ َبْي���������ٍت َرِجَع، َفَهاَج 
الَوَج���������َع؟ وََأيُّ َبْيٍت ِنْصُفُه َذَه���������ٌب، َوَباِقيِه َذَنٌب؟ 
وََأيُّ َبْيٍت ِبْعُضُه َظالٌم، َوَبْعُضُه ُمَداٌم؟ وََأيُّ َبْيٍت 
َجَعَل َفاِعُلُه َمْفُع���������واًل، َوَعاِقُلُه َمْعُقواًل؟ وََأيُّ َبْيٍت 
ُكلُّ���������ُه ُحْرَمٌة؟ وََأيُّ َبْيَتْيِن ُهَما َكِقَطاِر اإِلِبِل؟ وََأيُّ 
َبْيٍت َيْنِزُل ِمْن َعاٍل؟ وََأيُّ َبْيٍت ِطَيرَُتُه ِفي الَفاِل؟ 
وََأيُّ َبْيٍت آِخ���������رُُه َيْهُرُب، وََأوَُّلُه َيْطُلُب؟ وََأيُّ َبْيٍت 

َأوَُّلُه َيِهُب، وَآِخرُُه َيْنَهُب؟.
َقاَل ِعيَس���������ى ْبُن ِهَشاٍم: َفَسِمْعَنا َش���������ْيئًا َلْم َنُكْن 
َسِمْعَناُه، َوَس���������َأْلَناُه التَّْفِس���������يَر َفَمَنْعَناُه، َوَحِسْبَناُه 
َأْلَفاظ���������ًا َقْد ُجوَِّد َنْحُتُها، وال َمَعاِنَي َتْحَتها، َفَقاَل: 

���������رََها،  اْخَتاروا ِمْن هِذِه الَمَس���������اِئِل َخْمس���������ًا أُلَفسِّ
وَاْجَتِهُدوا ِفي الَباِقي َأيَّاَمًا، َفَلَعلَّ ِإَناَءُكْم َيْرَش���������ُح، 
َوَلَعلَّ َخاِطَرُكْم َيْس���������َمُح، ُثمَّ ِإْن َعِجْزُتْم َفاْسَتَأِنُفوا 
ا اْخَتْرَنا الَبْيَت  َر الَباِقَي، َوَكاَن ِممَّ التَّاَلِقَي، أُلَفسِّ
الَِّذي َس���������ُمَج َوْضُعُه َوَحُسَن َقْطُعُه، َفَسَأْلَناُه َعْنُه 

َفقاَل: ُهَو ُقْوُل َأبي ُنوَاٍس:
َفِبْتنا َيرَانا اهلُل َشرَّ ِعـَصـاَبٍة 

ُتَجرُِّر َأْذَياَل الُفُسوِق َوال َفْخُر  
ُقْلَنا: َفاْلَبْيُت الَِّذي َحلُّ���������ُه َعْقٌد، َوُكلُُّه َنْقٌد، َفَقاَل: 

ُقْوُل اأَلْعَش���������ى:
َدرَاِهُمَنا ُكلَُّها َجـيٌِّد 

َفال َتْحِبَسنَّا ِبَتْنقاِدَها  
َوَحلُّ���������ُه َأْن ُيَقاَل َدرَاِهُمَنا َجيٌِّد ُكلَُّها وال َيْخرُِج ِبَهذا 
الَحلِّ َعْن َوْزِنِه ُقْلَن���������ا: َفاْلَبْيُت الَِّذي ِنْصُفُه َمدٌّ، 

َوِنْصُفُه َردٌّ، َفَقاَل: َقْوُل الَبْكرِّي:
َأَتاَك ِدَيناُر ِصـْدٍق 

ِيْنُقُص ِستَِّين َفْلَسـا  
ــــــاِس إالَّ  ــــــرَِم النَّ ــــــْن أَُك َم

َأْصاًل َوَفرْعًا َوَنْفسًا  
اُء، َمَتى َشاَء، قاَل:  ُقْلَنا: َفاْلَبْيُت الَِّذي َيَأُكُلُه الشَّ

َبْيُت الَقاِئِل
َفَما ِلْلَنوى؟ ُجّذ النََّوى، ُقِطَع النََّوى 

اَعًة َلْلَقرَاِئِن رََأْيُت النََّوى َفطَّ  
ُقْلَنا َفاْلَبْيُت الَِّذي َطاَل، َحتَّى َبَلَغ ِس���������تََّة َأْرطاٍل، 

َقاَل: َبْيُت اْبِن الرُّوِمّي:
ِإَذا َمنَّ َلْم َيْمٌنْن ِبَمٍن ًيُمنُُّه 

َوَقاَل ِلَنْفسي: َأيَُّها النَّْفُس َأْمِهلي  
َقاَل ِعيَسى ْبُن ِهَشاٍم: َفَعِلْمَنا َأنَّ الَمَساِئَل، َلْيَسْت 
َعواِطَل، وَاْجَتَهْدَنا، َفَبْعَضه���������ا َوَجْدنا، َوَبْعَضها 

اْسَتَفْدنا، َفُقْلُت َعلى َأَثرِِه َوُهَو َعاٍد:
َتَفاَوَت النَّاُس َفْضـاًل 

وََأْشَبَه الَبْعُض َبْعَضا   
َلْوالُه ُكنُت َكَرْضـَوى 

ُطواًل َوُعْمقًا َوَعْرضا  

أ.د. عبد امللك بومنجل

حضر مجل���������س أبي عبيدة رجل فقال: رحمك 
اهلل أبا عبيدة؛ ما العنجيد؟

قال أبو عبيدة: رحمك اهلل ما أعرف هذا.
قال الرجل: س���������بحان اهلل؛ أين يذهب بك عن 

قول األعشى: يوم تبدي قتيلة عن جيد..
فقال أبو عبيدة: عافاك اهلل؛ )عن( حرف جاء 

لمعنى، و)الجيد( العنق.
- ثم قام آخر ف���������ي المجلس فقال: أبا عبيدة 

رحمك اهلل؛ ما األودع ؟
قال أبو عبيدة: ما أعرفه !

قال الرجل: س���������بحان اهلل؛ أين أنت عن قول 
العرب: زاحم بعود أو دع.

فق���������ال أبو عبي���������دة: ويحك؛ هات���������ان كلمتان، 
والمعنى أو اترك، أو ذر.

- ثم اس���������تغفر اهلل وجعل ي���������درس، فقام رجل 
فقال: رحمك اهلل؛ أخبرن���������ي عن )كوفا( أمن 

المهاجرين أم من األنصار؟
فقال أب���������و عبيدة: قد رويت أنس���������اب الجميع 

وأس���������ماءهم ولس���������ت أعرف فيهم كوفا !
ق���������ال الرجل: فأي���������ن أنت عن قول���������ه تعالى: 

»والهدي معكوفا«؟
فأخ���������ذ أبو عبيدة نعليه؛ واش���������تد س���������اعيًا في 
مس���������جد البصرة يصيح بأعلى صوته: »من 

أين حشرت البهائم علّي اليوم«؟
معجم األدباء 4/1818

جملس أبي عبيدة طرائف العلماء 

ت  وس���������َقط اهتزَّ األرض، 
وتشقََّقت  الس���������قف، 
المائدة، وهَوْت  رت  الجدران، وتكسَّ
���������رير،  السَّ المالبس على  خزين���������ة 
وتبعثَرْت أش���������يائي، كل أش���������يائي؛ 
ُدْميتي التي حاَكْتها لي أمِّي عندما 
كان لي عامان، ُسْبَحة جدِّي التي 
أخذُتها من يده وهو ُينازع الموت، 
وانش���������غل كلُّ محبِّيه عنها وعنِّي، 
وَل���������م يرون���������ي، وَلم يروا ُس���������ْبحته، 
وكتابه الذي يضعه بجوار رأس���������ه 

عند النَّوم.
أخذُتهم���������ا وهربت بهما من الغرفة، 
ووضعُتهم���������ا ف���������ي صندوقي الذي 
أخفيه عن أخي األكَبر؛ فهو أيًضا 
له صندوقه، وله أشياؤه التي يحتفظ 
بها فيه، وكالنا يَتنافس على َمْلء 
صندوقه أس���������رَع ِم���������ن اآلَخر بكلِّ 

ادة جدتي،  غاٍل وَنفيس، هذه س���������جَّ
وحافظ���������ة نقودها، أرى شراش���������يَبها 
تتدلَّى من ط���������رف صندوق أخي، 
ارة جدي التي َلم يرَنا أحٌد  وهذه نظَّ
ونحن نتنازع عليها، ويحرص كالنا 

على االحتفاظ بها.
أمَّا صورته أثناء دراسته وهو يرتدي 
ُجبَّته وقفطانه التي يحتفظ بها أبي 

في دوالبه، فكنت أتمنَّاها لنفسي.
مض���������ى وق���������ٌت طوي���������ل دون َفْتح 
محتويات���������ه؛  صندوق���������ي، ورؤي���������ة 
ارت���������ه..  ُس���������بحته.. صورت���������ه.. نظَّ

كتابه.
لقد أضعُت س���������نين  كتاب���������ه.. آه! 
طويلة، دون أن أقرأ سطور كتابه، 
وعندم���������ا غافَلِن���������ي أخ���������ي األكبر، 
ووجدُت كتابي بين يديه، َلم أمهله، 

وأخذُته منه، وسارعت بإخفائه في 
ندوق.. هناك تحت  أبعد مكان للصُّ
ارة، وكل يوم  ورة والنظَّ بحة والصُّ السُّ
يمضى أخشى فيه َفْتح الصندوق، 
خ���������راَج الكتاب؛ حتَّ���������ى ال يراني  واإ
أحد فيأُخَذه منِّ���������ي ويحرمني متعة 
امتالكه، وال أنسي ذلك اليوم الَّذي 
بكي فيه أخي، وبكيت معه، وكالنا 
يدَّع���������ي أنَّ محتويات صندوقه أقلُّ 
م���������ن محتويات صن���������دوق اآلَخر، 
وَلم ُيوِق���������ْف صراَعنا وُصراخنا، إالَّ 
صوُت أبي هادرًا: )هتس���������كتوا وال 

أرمي الصناديق في البحر؟(.
البح���������ر! ُيلق���������ي بهم ف���������ي البحر.. 

َكْنزي.. أحالمي.. ممتلكاتي، ال!
ابتلعُت ريقي، واحتضنت صندوقي، 
نوًما  ونم���������ت  بغطائي،  وتدثَّ���������رُت 

طوياًل حتَّى اس���������تيقظت هذا اليوم؛ 
ألجد كلَّ ش���������يء مبعثرًا؛ صندوقي 
���������را! وتبعثَرت  وصندوق أخي تكسَّ
محتوياتهما، هكذا كل شيء ملًقى 
ومبعَثر ِلَعبث أيِّ عابث، انكس���������ر 
ب���������اب الغرفة، وفي لحظة قد َتْدخل 
���������ارع، أح���������اول القيام  عت���������رات الشَّ
بس���������رعٍة؛ للملمة كلِّ شيء ألَضعه 
مرَّة أخرى في صندوقي، وهذه المرة 
ل ق���������راءة كتاب جدِّي؛ فها  لن ُأؤجِّ
أن���������ا أراه هن���������اك.. أرى صفحة من 
الدوالب،  أس���������فل  هناك،  صفحاته 
وثاني صفحة منه سقَط عليها طبق 
الفاكهة، والثالث���������ة هناك عند باب 
المفتوح من مكاٍن أستطيع  الغرف 
قراءة كلمات أوَّل صفحة كتب فيها 
جدِّي: »تركُت لكم...« حتَّى اآلن 

لم أنهض؛ ِلَجمع أشيائي.
آه! ال أستطيع، ُكِسَرت ساقي.

ومأل ال���������دَّم ِفراش���������ي، والعابثون ال 
محالة.. ال محالَة قادمون.

العابـثــــون قصة قصرية
جنوى إمساعيل

تعريفه 
هو إس���������ناد الفعل أو م���������ا في معناه 
إلى غير صاحبه لعالقة، مع قرينة 
مانعة من إرادة اإلسناد الحقيقي, وال 

يكون إال في التركيب.
مثاله: َأنَبَت الربيُع الزرَع, فإس���������ناد 
اإلنب���������ات إلى الربي���������ع مجازي؛ ألن 
الُمنِب���������َت الحقيقي لهذا الزرع هو اهلل 
تعالى, ومثل���������ه: نهار الزاهد صائٌم, 

وليله قائٌم.
عالقاته

-1 الس���������ببية: مثل: َبن���������ى التاجر 

القصَر.
نما  فالتاجر لم يبن القصَر بنفسه واإ
بن���������اه ُعمال���������ه, وهو الس���������بب؛ ألنه 
اآلمر، فإس���������ناد الفع���������ل إليه مجاز 

عقلي, والقرينة يدركها العقل.
-2 الزماني���������ة: مثل: َأنَب���������َت الربيُع 

الُعشَب.
نما هو  فالربي���������ع ال ُينبت ال���������زرع, واإ

الزمن الذي يكون فيه اإلنبات.
-3 المكانية: مثل: س���������الت األنهاُر 

واألودية.

فاألنهار واألودي���������ة أماكن وهي ال 
نما تسيل المياه وهي مكان  تسيل، واإ

لها.
-4 المصدرية: كق���������ول أبي فراس 

الحمداني:
َسَيْذُكرُني قومي إذا َجـَد ِجـدُُّهـْم 

ْلماِء ُيْفَتـَقـُد البدُر وفـي الليلِة الظَّ  
فالفعل هنا ُأسند إلى المصدر وهو 
الِجد ال إلى القوم الذين يكون منهم 

الجد.
َذا َقرَْأَت  -5 الفاعلية: مث���������ل: ﴿ وَاِإ

اْلُق���������رْآَن َجَعْلَنا َبْيَن���������َك َوَبْيَن الَِّذيَن اَل 
ُيْؤِمُنوَن ِباآْلِخرَِة ِحَجاًبا َمْس���������ُتورًا ﴾ 

]اإلسراء: 45[.
والحج���������اب ف���������ي األصل س���������اتر ال 
مس���������تور، فجاء اسم المفعول مكان 

اسم الفاعل.
-6 المفعولي���������ة: مث���������ل: ﴿ َفُهَو ِفي 

ِعيَشٍة رَاِضَيٍة ﴾ ]الحاقة:21[.
نما ُيرَضى  والعيش���������ة ال َترَض���������ى واإ
عنها، فأصبح اس���������م الفاعل موضع 

اسم المفعول. 

اجملـــاز العقـــلي يف البــــــالغة فقه العربية
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هكذا كان لس���������ان ح���������ال الملك بعد أن 
جعل يوس���������ف من أصحاب القرار في 
المملكة، فكانت اإلجاب���������ة الفورية منه 
خزائن  عل���������ى  الس���������ام﴿اجعلني  عليه 
األرض. إني حفي���������ظ عليم ﴾، فاألزمة 
القادمة  وس���������نوات الرخاء التي تسبقها، 
في حاجة إلى الحفظ والصيانة، والخبرة 
وحس���������ن التصرف، والعلم بكافة فروعه 
الضروري���������ة لتلك المهمة، في س���������نوات 
الخصب وفي سني الجدب على السواء. 
ومن ثم ذكر يوس���������ف عليه السام من 
صفاته ما تحتاج إليه المهمة التي يرى 
أن���������ه أقدر عليها، وأن وراءها خيرًا كبيرًا 
لش���������عب مصر وللش���������عوب المجاورة.. 
ولم يكن يوس���������ف يطلب لشخصه. إنما 
كان حصيفًا ف���������ي اختيار اللحظة التي 
يس���������تجاب له فيها لينه���������ض بالواجب 
المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة في 
أش���������د أوقات األزمة؛ وليكون مس���������ؤواًل 

عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك 
تج���������اوره طوال س���������بع س���������نوات ال زرع 
فيه���������ا وال ضرع. فليس هذا ُغنمًا يطلبه 
يوسف لنفسه. فإن التكفل بإطعام شعب 
جائع سبع سنوات متوالية، ال يقول أحد 
أنه غنيم���������ة. إنما هي تبعة يهرب منها 
الرجال، ألنه���������ا قد تكلفهم رؤوس���������هم، 
والجوع كاف���������ر، وقد تم���������زق الجماهير 
الجائعة أجس���������ادهم في لحظات الكفر 

والجنون. 

َا{ َأْقَفاهلهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
 *علمتن������ي الحياة: أن ترش���������يد النفقات أولى من جديد 
المخطط���������ات، وأن المبالغة في    البروتوكوالت تعطيل 

للمؤسسات.
 *علمتني الحياة: أن الماء با قنوات إفساد لألرضيات، 

وأن صرف المال با آليات هدر للثروات.
 *علمتن������ي الحياة: أن االحتكار من أخطر أس���������باب 
االنهي���������ار، وال يقف عند تخزين الس���������لع أس���������فل الدار، 
نما في قصر مجال الس���������وق واالستثمار على بعض  واإ

التجار.

 *علمتن������ي الحياة: أن إعادة 
النظ���������ر ف���������ي س���������لم األجور، 
ال يق���������ل أهمية ع���������ن إصاح 
ينعم  الناس  فبعض  الدستور، 
في القصور، وآخرون يسكنون 

القبور، وقوافل يموتون في البحور.
 *علمتني الحياة: أن العقل والضمير أس���������اس حس���������ن 
التدبير، فإذا غاب العلم واألمانة،قضينا الدهر في الذل 

واإلهانة.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

قال تعالى﴿قاَل اْجَعْلِني َعلى َخزاِئِن اْلَْرِض إني حفيظ عل��������يم)55(﴾ سورة يوسف

األحــد: 30 رجب  06 شعبان 1442، الـموافق لـ:  14 - 20 مارس 2021م
العدد:
1055 إسرتاحة القارئ

أعلن���������ت المحكمة الجنائي���������ة الدولية 
الجمع���������ة أن األراضي الفلس���������طينية 
تقع ضم���������ن اختصاصها القضائي، 
م���������ا يمه���������د لفت���������ح تحقيقات بش���������أن 
ارتكاب جرائم ح���������رب محتملة فيها. 
وفيم���������ا رحبت الجهات الفلس���������طينية 
بهذا القرار، اس���������تنكر رئيس الوزراء 
اإلس���������رائيلي إعان المحكمة واصفا 
إياه���������ا »بالهيئ���������ة السياس���������ية«. من 
جهته���������ا، أعربت الوالي���������ات المتحدة 
الجمعة ع���������ن »قلقها العميق« حيال 

قرار المحكمة.
الدولية  الجنائي���������ة  المحكم���������ة  قررت 
الجمع���������ة أن األراضي الفلس���������طينية 
تقع ضم���������ن اختصاصها القضائي، 
ما يمّهد الطريق لمدعيتها العامة أن 
تفتح تحقيقات بش���������أن ارتكاب جرائم 

ح���������رب ف���������ي تل���������ك المناط���������ق.
وكانت المدعية العامة فاتو بنس���������ودا 
القانوني للمحكمة  ال���������رأي  قد طلبت 
حول اختصاصها في األراضي التي 
تحتلها إس���������رائيل، وذلك بعد إعانها 
في كانون األول/ديسمبر رغبتها في 

فتح تحقيق كامل ضدها.
واعتبر بيان صادر عن المحكمة أنها 
أن اختصاص  بالغالبي���������ة،  »قررت، 
المحكمة القضائ���������ي اإلقليمي في ما 
يتعلق بالوضع في فلس���������طين، الدولة 
المنضوية في نظام روما األساس���������ي 
للمحكم���������ة الجنائية الدولية، يمتد إلى 

األراض���������ي الفلس���������طينية التي تحتلها 
إس���������رائيل منذ الع���������ام 1967، وهي 
غزة والضفة الغربية بما فيها القدس 

الشرقية«.
وفلس���������طين عضو في المحكمة التي 
تأسس���������ت عام 2002، لكن إسرائيل 

ليست عضوا فيها.
واعتب���������رت المحكمة أن القرار »ليس 
فصا لنزاع حدودي بموجب القانون 
الدولي وال حكما مس���������بقا على مسألة 
أي ح���������دود مس���������تقبلية« بل »لغرض 
االختصاص  تحدي���������د  ه���������و  وحي���������د 

القضائي اإلقليمي للمحكمة«.
ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب 
خمسة أعوام من التحقيق األولي منذ 
حرب 2014 في غزة. وكان قد صدر 
تنديد ش���������ديد من إس���������رائيل والواليات 
بتصريحات المدعية العامة. وفرضت 
إدارة الرئيس األمريكي السابق دونالد 
ترامب عقوبات على المدعية العامة 
ومسؤول آخر كبير في المحكمة في 

أيلول/سبتمبر.
المتحدة  الواليات  وجاءت عقوب���������ات 
التي ليس���������ت عضوا ف���������ي المحكمة 
الجنائية الدولية، بعد أن فشل حظر 
التأش���������يرات الس���������ابق على بنس���������ودا 
ومس���������ؤولين آخرين ف���������ي منع تحقيق 
المحكم���������ة ف���������ي جرائم ح���������رب ضد 

عسكريين أمريكيين في أفغانستان.
أيضا  المتح���������دة  الواليات  وانتق���������دت 

كيفية تعامل المحكم���������ة مع حليفتها 
إسرائيل.

وحّثت المدعي���������ة العامة التي تنتهي 
واليتها في حزيران/يونيو إدارة الرئيس 
األمريكي الجديد جو بايدن على رفع 

تلك العقوبات.
ومن جهت���������ه، رحب رئي���������س الوزراء 
الفلسطيني محمد أشتية مساء الجمعة 
بإعان المحكم���������ة الدولية معتبرا أنه 

»انتصار للعدالة«.
وقال أش���������تية كما نقل���������ت عنه وكالة 
الرسمية »وفا«  الفلس���������طينية  األنباء 
المحكمة  إن »القرار الص���������ادر عن 
للعدالة  انتصار  الدولية هو  الجنائية 
ولإلنس���������انية، ولقي���������م الح���������ق والعدل 
نص���������اف لدماء الضحايا  والحرية، واإ

ولذويهم«.واشنطن قلقة
إلى ذلك، أعرب���������ت الواليات المتحدة 
الجمعة ع���������ن »قلقها العميق« حيال 

قرار المحكمة. 
وص���������رح المتحدث باس���������م الخارجية 
األمريكي���������ة نيد براي���������س للصحافيين 
»نح���������ن قلق���������ون بش���������دة لمح���������اوالت 
ممارس���������ة  الدولية  الجنائية  المحكمة 
العس���������كريين  عل���������ى  اختصاصه���������ا 
اإلس���������رائيليين. لقد تبنينا دائما موقفا 
مفاده أن اختصاص المحكمة يجب 
أن يش���������مل حصرا البلدان التي تقبله 
أو القضايا التي يحيلها مجلس األمن 

الدولي« على المحكمة.  

فلسطني آمال وآالم وأعالم

سحب العدد السابق:
 6250

ذكـــر وثــــواب

َعْن َأِبي ُهرَْيرََة ، َأنَّ َرُسوَل 
َاُم  اللَِّه َعَلْيِه الصاة والسَّ
, َقاَل :»اَل َيْجَتِمُع اإْلِيَماُن 
وَاْلُكْفُر ِف���������ي َقْلِب اْمرٍِئ ، 
ْدُق وَاْلَكِذُب  واََل َيْجَتِمُع الصِّ
َجِميًعا ، واََل َتْجَتِمُع اْلِخَياَنُة 
وَاأْلََماَنُة َجِميًعا« ]السلسلة 

الصحيحة[

بكى ش���������عبان بن ُعيينه يومًا، فقال لُه يحيى بن أكثم: »مايبكيك يا أبا محمد؟ قال: ) بعد مجالس���������تي 
أصحاب رس���������ول اهلل، بليت بمصاحبتك!(. فقال له يحيى: »فمصيبُة أصحاب رسول اهلل بمجالستك، 

بعد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(، أعظم من مصيبتك بمجالستي!«.
* يحيى بن أكثم: قاِض، عالي الش���������هره، من نباء الفقهاء: أتصل بالمأمون فواله قضاء البصره، ثم قضاي 

القضاة ببغداد .

مثن االزدراء !!!من طرائف الفضالء

بوع
ألس

ة ا
كم

ح

القضية الفلسطينية يف احملكمة الدولية
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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:
1055

إذا رجعن���������ا إل���������ى تاري���������خ اليمن نجد 
يمانا وحض���������ارة، فهذا هود  حكم���������ة واإ
دفي���������ن حضرموت، وهذه ملكة س���������بأ 
آمنت، وتخلت عن عبادة الش���������مس، 
المنطقة اإلستراتيجية ال نظير  وهذه 
لها، وأهلها أصحاب ذكاء، وحس���������ن 
تصرف، وهندس���������ة، وبناء الس���������دود، 
وفالح���������ة األرض، منها اإلمام مالك 
في أصله، ومنه���������ا األنصار، ومنها 
ابن خلدون، ومنها ابن عربي، نش���������أ 
في صنعاء وحضرموت أئمة، وفقهاء، 
وجامع صنع���������اء خزانة للمخطوطات 

العتيقة، والذخائ���������ر العلمية والدينية، 
وكان فيها م���������ن آل البيت اإلمام زيد 
والشوكاني، وغير  المجموع  صاحب 

هؤالء كثيرون.
ولكن اليم���������ن ضاعت الحكمة منها، 
وأصابها  فيه���������ا،  اإليم���������ان  وضعف 
التخلف، وتش���������ّيعت عدن وتمركست 
فلم يفدها ذلك إال تشتتا، وفرقة وتبعية 
وستالين،  وماركس،  لينين،  ألنصار 
بعدم���������ا حكمه���������ا االنجليز واس���������تغل 
مركزها االس���������تراتيجي إلى الهند، وقد 
حاول الش���������يخ فضي���������ل الورتالني أن 
يصل���������ح بعض ما أصابها من تخلف 
إمامها، ولكنه خاب س���������عيه، وتشرد 
في البحار مدة طويلةلم يقبله بالنزول 
بها بلد، إلى أن قيض اهلل له جماعة 
عباد الرحمن في لبنان، فآووه وأكرموا 

مثواه، ثم ارتح���������ل إلى تركيا، وكانت 
وفاته بها، وبعد االستقالل نقل رفاته 

إلى قريته في بني ورتالن.
اليمن عزيزة علين���������ا، وأهلها أفئدتهم 
رقيقة كريمة ولكن قس���������ت في بعض 
أهل السياس���������ة منها، فط���������ال عليهم 
األمد، وتفرقت بهم الس���������بل، وس���������لك 
بعضهم مس���������لك الش���������يطان، فكانت 
طائف���������ة منهم ركبت رأس���������ها، وأرادت 
أن تل���������وذ إلى الطائفي���������ة، والمذهبية 
المتعصب���������ة، فازداد خ���������راب اليمن، 
الجوع  فأصابه���������م  أهله���������ا،  وتش���������رد 
والمس���������غبة، وفتكت به���������م األمراض، 

وهلك أطفالها األبرياء.
إن داء اليمن في ساستها وزعمائها، 
ابت���������داء من عبد اهلل صالح وأنصاره، 
ث���������م ه���������ذه الطائفة القليل���������ة التي نفخ 

الش���������يطان في أنوفه���������ا فطمعت في 
حكم اليمن مع قلتها وكثرة شرها، فلم 
تراع حق ش���������عب اليمن، ولم تتق اهلل 
في أطفاله ونس���������ائه وشيوخه، فسالت 
الدم���������اء، وكث���������رت أس���������لحة الدمار، 
وقل  والصواريخ،  المسيرة  والطائرات 
الغ���������ذاء وهدمت المن���������ازل، ووجدت 
الجراثيم لها مرتعا في أجسام األطفال 
األبرياء، وال يشعر هؤالء بالمسؤولية 
أمام اهلل تعالى، وأمام التاريخ، وأمام 
ش���������عب اليمن، فلو أن ش���������عب اليمن 
اتحد، وتعاضد، وتكاثف فال يستطيع 
غيره���������م أن يعبث بوطنهم، وأن يكثر 
فيها الفس���������اد، وسفك الدماء، وضياع 

االقتصاد، وانتشار المسغبة.
غرته���������م الطائرات المس���������يرة، وظنوا 
أنهم بها هم الغالبون، وأنهم مانعتهم 

اليم���������ن لقمة  حصونه���������م، وأن حكم 
سائغة هنيئة مريئة، فهذا مبلغهم من 
العل���������م، والتفكير، ولم يدركوا أنهم في 
ضالل مبين، وأن هذه األسلحة غبار 
ن تأخر  مؤقت، وهالك لهم ودمار، واإ

فإنه آت، وما لهم منه من فوات.
ولع���������ل أملنا ف���������ي وح���������دة اليمن بدأ 
يتحقق، وأن ُس���������حب الحرب األهلية 
ب���������دأت تنقش���������ع، وأن الحكمة أخذت 
مأخذها، وع���������ادت عودتها، وما كان 
لها أن تضيع وال ترش���������د، فإن الغّي 
ليس من ش���������أن اليمن وال من شيمها، 
وأن اهلل ال يتخلى عن شعب اليمن.

فليرش���������د، وليتردد حكم���������ة وبعدا عن 
الغ���������ّي وما ذلك على ش���������عبنا اليمني 
لى اهلل نلجأ أن يديم عليهم  بعزيز، واإ

العافية.

هل تعود احلكمة إىل اليمن؟
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أ د. عمار طاليب

تغطية: فاطمة طاهي 

 حض���������ر فعاليات االحتف���������ال باليوم 
العالمي لعي���������د المرأة والموافق للثامن 
مارس من كل س���������نة، رئيس ش���������عبة 
جمعي���������ة العلماء المس���������لمين بالوالية 
األس���������تاذ محم���������د صال���������ح لحضيري 
وأعض���������اءه: األس���������تاذ الش���������يخ نايت 
يوس���������ف مهانة، األس���������تاذ مصطفى 
خوج���������ة، األس���������تاذ حم���������داد اعمر، 
واألس���������تاذ فريد بوغان���������ي، إلى جانب 
أعض���������اء المكتب الوطن���������ي الدكتور 
مولود عويمر واألس���������تاذة جميلة عبد 

السالم والدكتورة رشيدة زبيري.
وبذات المناس���������بة، ألقت نائبة رئيس 
لجنة األسرة والمرأة والطفولة، عضو 
جميلة  األس���������تاذة  الوطني،  بالمكتب 
عبد السالم كلمة مقتضبة، حّيت من 
خاللها التضحي���������ات والجهود الجبارة 
التي بذلته���������ا وال تزال تبذلها عناصر 
األطقم الطبية رغم نقص اإلمكانيات، 
في نفس السياق أشادت بدور المرأة 
التي تكاف���������ح وتضحي من أجل إنقاذ 
الصحة الوطنية انطالقا من قناعتها 
لمجابهة  الوطن���������ي  ب���������أداء واجبه���������ا 
الفي���������روس ناهي���������ك ع���������ن التحديات 

األخرى التي تواجهها.
وتطرقت األستاذة جميلة عبد السالم 
للحديث عما تقدم���������ه المرأة الجزائرية 
المسلمة من األعمال الرائدة والهامة 
في بيتها داخل األس���������رة كأم وكزوجة 
وربة البي���������ت وكعاملة ومؤدية لدورها 
ف���������ي المجتمع، لتكون المرأة حس���������ب 
المتحدثة اللبنة األساسية التي تساهم 
في تكوين األجيال المحافظة والقائمة 
عل���������ى الثواب���������ت الديني���������ة والوطنية، 
وتضيف ب���������أن المرأة الجزائرية أثبتت 
بكفاءة وقدرة عالية أنها رائدة ومسؤولة 
أس���������رتها ومجتمعها من  على ارتقاء 
س���������هاماتها المتنوعة،  خالل أفكارها واإ
بالمناسبة شريكها  األس���������تاذة  ودعت 
الرجل إلى مساندتها في أداء دورها، 
من جهة أخ���������رى أكدت على ضرورة 
إع���������ادة النظر في المنظومة الصحية 

واالرتقاء بها.
من جهته، حيا رئيس شعبة والية تيزي 
وزو، األستاذ محمد صالح لحضيري، 
والمس���������ؤولية  األبيض  الجيش  جهود 
الوطنية في مواجهة األزمة الصحية، 
مثمنا دوره الفعال في مواجهة فيروس 
كورون���������ا، خاصة الم���������رأة مؤكدا بأن 
االحتف���������اء باليوم العالم���������ي للمرأة من 

الفعاليات الدائمة التي تحرص الشعبة 
على إحيائها وذلك بحضور أعضاء 
المكتب الوطني، من رئيس الجمعية 
وأعضائه وبمشاركة كفاءات وكوادر 
نس���������وية، ويضيف ذات المتحدث أن 
الشعبة ارتأت في ظل جائحة كورونا 
أن تك���������رم المرأة في المي���������دان قائال: 
»ضح���������ت بالكثير، بنفس���������ها وأهلها، 
لتكون ف���������ي الصف���������وف األولى ضد 
الفي���������روس، فالم���������رأة الطبيبة صاحبة 
الم���������أزر األبيض ه���������ي األولى التي 

تستحق التشجيع«. 
وق���������د ت���������م تكري���������م كل العامالت في 
الس���������لك الطبي دون استثناء إذ يقول 
رئيس الشعبة: »كرمنا كل العامالت 
الطبيبات والش���������به الطبي واإلداريات 
لم نس���������تثن أح���������دا« ويضيف أن هذه 
المبادرة هي فرصة س���������انحة لجمعية 
العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين في 
التقرب ومرافقة الفاعلين في المجتمع 

واالحتكاك بهم في الميدان.
وحسب رئيس شعبة والية تيزي وزو، 
األس���������تاذ محمد الصالح لحضيري تم 
تكري���������م 154 عاملة بالس���������لك الطبي 
التابع لمستشفى »ندير محمد« قائال: 
كرمنا ي���������وم الثامن مارس 83 عاملة 
بمصلح���������ة االس���������تعجاالت« كما تم 
أخرى   لمصلحة  تكريم���������ات  تحضير 
بالمستشفى لصالح 71 عاملة، وهذا 
تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة ونظير 
مجهوداته���������ن الفعالة في ظل األزمة 

الصحية.
كما تم بالمناس���������بة، االس���������تماع إلى 
انطباع���������ات العام���������الت في الس���������لك 
الطب���������ي التاب���������ع لمستش���������فى »ندير 
محمد« والمكرمات بالمناسبة، اللواتي 
ثمن هذه المبادرة التكريمية من طرف 
الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية 

الت���������ي خصصت ه���������ذا التكريم كدعم 
لهن.

والجدي���������ر بالذكر أن ش���������عبة جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين لوالية 
تيزي وزو وزعت مجموعة من المعدات 
الطبية والمستلزمات االستشفائية على 
مختلف مستشفيات الوالية كمستشفى 
بوغني، عين الحمام، عزازقة، أزفون، 
تقزي���������رت، االربعاء ناث ييراثن، وهذا 
بالتنس���������يق مع المكتب الوطني لذات 

الجمعية.
إل���������ى أن جمعية  المتحدث  وأش���������ار 
العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين من 
خالل مدرسة شعبتها بوالية تيزي وزو 
ُتقدم خدم���������ات تعليمية ثرية كتدريس 
اللغ���������ة العربي���������ة واللغ���������ة االنجليزية 
والعل���������وم الطبيعي���������ة، مضيفا أنه في 
إطار برنامج عمل الش���������عبة، تسعى 
هذه األخيرة أيضا إلى حفظ وتدريس 
لى  تعاليم الق���������رآن الكريم وأحكامه، واإ
التكوي���������ن في مختل���������ف المهن وذلك 
حرصا على إعداد جيل من الشباب 

يكون فاعال اجتماعيا.
الصالح  محم���������د  األس���������تاذ  ويضيف 
لحضيري أن الش���������عبة تحرص على 
صون األمانة وأداء رس���������الة الجمعية 

رغم التحديات وما تعانيه من مشاكل 
مادية كما تسعى الشعبة حسب رئيسها 
قائ���������ال: »نطمح لتك���������ون لنا مصادر 
تمويل من أجل تحقيق التسيير الذاتي 

ومنه نوسع دائرة النشاطات«.
وتأسست شعبة والية تيزي وزو سنة 
2015م، وقد كانت اللقاءات ُتنظم في 
مصلى مسجد »اللة سعيدة« لغياب 
مقر خاص بالجمعية في الوالية وهذا 
حس���������ب رئيس الشعبة يعود إلى عدم 
توفر اإلمكاني���������ات، لكن يضيف في 
ذات الصدد أن ه���������ذا لم يعرقل تقدم 
وتوسيع نشاط الشعبة ويقول: »إيمانا 
منا بأن رسالة جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين هي رسالة عظيمة ونبيلة 
لصناعة اإلنس���������ان وتقدي���������م خدمات 
التأس���������يس  بداية  وكانت  للمجتمع«، 
من خالل االحتكاك بشعب الجمعية 
في مختلف الواليات وحسب األستاذ 
محمد الصالح لحضيري: »من أجل 
تبادل األف���������كار والخبرات ولنأخذ من 
الش���������عب األخ���������رى«، حيث  تجارب 
نظمت الش���������عبة زيارات س���������ابقة إلى 
بوعريريج،  برج  تلمس���������ان،  قسنطينة 
المس���������يلة، وغيرها من شعب الجمعية 

عبر التراب الوطني.

مببادرة من شعبة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
تكريــــم الطبيبات واملمرضات يف تيــــزي وزو  مبناسبــــــة عيــــد الـمـــرأة

نظمت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، شعبة والية تيزي وزو، حفال تكرمييا لنساء األطقم الطبية العامالت يف اخلطوط األمامية ملواجهة فريوس كورونا، وذلك مبناسبة عيد 
املرأة، ومت خالل احلفل الذي احتضنه املستشفى اجلامعي »ندير حممد« مبدينة تيزي وزو، تسليم شهادات شكر وتقدير وعرفان لعدد من العامالت يف قطاع الصحة واجلنديات 

اللواتي واجهن بشجاعة فريوس كورونا.
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