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إن مما أنعم اهلل به على تونس الش������قيقة  موقعها الطبيعي االس������تراتيجي الجغرافي، ومكانتها من المغرب العربي 
االصطيافي، كما أن اهلل تعالى حباها نعمة اأُلنس؛ فهي تؤنس. إنها تونس الزيتونة التي تخرّج العلماء، وتؤّصل 

النبالء، وتشيع في المجتمع التونسي قّيم الفضيلة والفضالء.
لقد فتحنا � نحن أبناء الجزائر� على تونس، فوجدناها قبلتنا الثقافية، ووجهتنا العربية، وعاصمتنا اإلسالمية. 03

الشيخ حممد 
علي الصابوني 

يف ذمة اهلل
24

جلنة »الشباب والطلبة الوطنية« 
يف لقاء جهوي بتيندوف

ش������رع وفد يضم أعضاء لجنة الش������باب والطلبة 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم الخميس 
28 رج������ب 1442ه������� المواف������ق ل������� 12 مارس 
2021م، في زيارة إلى والية تندوف، حيث تخلل 

النشاط لقاء تنظيمي للجنة الشباب والطلبة

تنصيب مكاتب الشعب الوالئية:
 تيندوف، البيض، سعيدة 

* شعبة النعامة تعقد الجمعية الوالئية العامة 
* وف������د جمعي������ة العلماء ف������ي زيارة إلى ش������عبة 

تيسمسيلت

تقرير مفصل بنشاطات جلنة 
اإلغاثة لشعبة بسكرة

لقد تم تأس������يس لجنة اإلغاثة بتكليف مؤقت من 
األستاذ الدكتورعبد الرؤوف دبابش رئيس المكتب 
الوالئي لش������عبة بس������كرة تحت رق������م 65 بتاريخ 
الخامس من أفريل 2020 ميالدي وبعدها مباشرة 

قمنا بوضع خارطة طريق لعمل اللجنة...

اللجنة اإلعالمـية جلمعية العلماء يف لقـاء مع شعـــب الغرب

02

الـمنبــــر القامســــي فـــي ملتقـــى وطين  

»اجلزائـر مع  فلسطيـن يف الســراء والضـــــراء«

05

10

19  /  17  /  02

13/12

رئيس اجلمعية يف زيارات إىل شرق البالد... 
إجنازات ومالحظات

قّرر الشيخ عبد الرزاق قس�وم رئيس الجمعية القيام برحلة استطالع وتفقد إلى جهة الشرق، متفقدا عددا من الشعب الوالئية، مع 
حضور بعض الفعاليات، ومتابعة بعض األنشطة،فضال عن لقاء األعيان والتواصل مع أعضاء الشعب الوالئية والبلدية في الشعب 
التي زارها، وقد رافقه في الزيارة اإلخوة فاروق الصايم، نورالدين رزيق، حس������ن خليفة. وهذه متابعة للزيارة الطيبة التي بدأت من 

عين مليلة )شعبة أم البواقي(، عنابة، الطارف.. وستنتهي بحول اهلل تعالى اليوم األحد في قالمة. 
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أ. خلضر لقدي 

يس���������تمر الصراع في بالدي، وتتعدد أساليبه 
ووس���������ائله وأهدافه، وأشد ما يؤلم فيه أن يجد 
أهل الباط���������ل أعوانا ينتمون ف���������ي الظاهر 
إلى أه���������ل الخي���������ر وحقيقتهم أنه���������م أعوان 
باط���������ل  وأحالس فتن، هم أصحاب ألُس���������ِن 
فصيحة وأقوال بليغة، ُيلبسون الكذب لباس 
الساحرة  أساليبهم  الدبلوماسية، ويستخدمون 
وبيانهم الخالَّب، ويخلطون الباطل بالحق، 
ويلبسون المفسدين ثوب المصلحين، يخالفون 
الناس، ويعكس���������ون القياس، ويذمون الحسن 
ويمدح���������ون القبيح، ولم أج���������د لهم وصفا إال 
انهم  قطاع طرق، ومغتالو أحالم والخوف 
أن تك���������ون نتيجة الصراع وق���������وع الناس في 
شباك الباطل، فُيفتنوا ببريقه ولمعانه، ويظن 
المبطل أن���������ه محق، ويعتق���������د المخطئ أنه 
مصي���������ب، ويرى الضال نفس���������ه مهتد، ويقع 
التلبي���������س على العامة، وم���������ا يزال في عمر 
الباطل بقية مادام هؤالء بيننا، فيبتعد النصر 
وتمتد مس���������افة الوصول إليه، وهذا هو أشد 

أنواع الخذالن، وأفدح الخسران.
يقول اب���������ن الرومي: ِفي ُزْخُرِف اْلَقْوِل َتْزِييٌن 
ِلَباِطِلِه وَاْلَحقُّ َقْد َيْعَترِيِه ُس���������وُء َتْعِبيِر َتُقوُل: 
ْن َذَمْمَت َتُقْل:  َهَذا ُمَجاُج النَّْح���������ِل َتْمَدُحُه وَاِإ
ا َوَم���������ا َجاَوْزَت  َق���������ْيُء الزََّناِبيِر َمْدًح���������ا َوَذمًّ
ْلَماَء َكالنُّوِر. َوْصَفُهَما ُحْسُن اْلَبَياِن ُيرِي الظَّ

وأمنياتن���������ا كثيرة، وآمالن���������ا عريضة، ووطننا 
جميل، غي���������ر أن واقعه مرير، ومس���������تقبله 

تتقاذفه األمواج وتجري به الرياح.
نع���������رف أنن���������ا ال نحصل عل���������ى كل ما نريد 

ونتمنى، وألن لكل شيء حدود وقيود.
وغاية المنى أن نرى أبناء البلد يلتقون على 
كلمة سواء، يقدم الكل التنازالت، وتخاطب 
فينا األف���������كار، وتحترم عقولنا وهويتنا ولغتنا 
وديننا، وتحفظ مصال���������ح بالدنا،وننتقل من 
التناح���������ر إل���������ى التوافق، وم���������ن التفرق إلى 

الوحدة، ومن التشتت إلى االجتماع.
ونعب���������ر جميع���������ا بالوط���������ن إلى ب���������ر األمن 

واألمان.
ذا كان التمني قد يكون مع الكس���������ل وقلة  واإ
الحيلة، ف���������إن الرجاء جد واجتهاد وحس���������ن 

توكل.
ورجائي من جميع أبناء وطني أن يكونوا في 
َتوَادِِّهْم َوَتَحابِِّه���������ْم َوَترَاُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم كَمَثل 
اْلَجَسِد الواحد،يبنون وال يهدمون، ويحسنون 

وال يسيؤون.
فيا أبناء الجزائر جميعا دون اس���������تثناء هذا 
وطنك���������م فال تضّيع���������وه، فّك���������رو بعقولكم ال 
بعواطفكم وبمصلح���������ة أمتكم ال بمصالحكم 

الضيقة.
فالعال���������م من حولكم ال يهمه من ش���������أنكم إال 

مصالحه.
 ودعائي أن يحفظ اهلل الجزائر من كل سوء، 
وأن يْجَع���������ل َأْمرََها ِعْن���������َد ِخَيارَِها، وأن يَؤلِّْف 
َبْيَن ُقُلوِبَنا، َويْصِلح َذاَت َبْيِنَنا، وان ال يحقق 
لع���������دو وحاقد وظالم غاي���������ة، وأن ال يرفع له 

راية، وأن يجعله للناس آية.

متى نشرع يف البناء ؟
  وحتى متى يستمر 
هذا الصراع العقيم؟ ف���������ي إط���������ار البرنامج المس���������طر 

للعمل على تطوير وترشيد العمل 
االع���������الم داخل جمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين الجزائريي���������ن، قام وفد 
من لجنة اإلعالم برئاسة الدكتور 
مولود عويمر رئيس لجنة االعالم 
والثقافة ف���������ي المكتب الوطني يوم 
األحد 01 شعبان 1442 الموافق 

ل� 14 مارس 2021م
 بزيارة لشعبة والية معسكر، حيث 
للمكلفين  الجه���������وي  اللق���������اء  جرى 
باإلعالم في شعب جمعية العلماء 
بالغرب الجزائري والجنوب الغربي، 
وذلك بدار الطالب والية معسكر. 
اس���������تهل اللقاء بتالوة ايات بينات 
من الذكر الحكيم تالها األس���������تاذ 
إبراهيم اس���������كندري تبع���������ت بكلمة 
ش���������عبة  رئيس  قدمه���������ا  ترحيبي���������ة 
معس���������كر تلتها كلمة توجيهية من 
طرف منس���������ق الغرب الشيخ قدور 
اإلعالم  بأهمي���������ة  مذك���������را  قرناش 
وبعده مباشرة جاءت كلمة الدكتور 
مولود عويمر رئيس لجنة اإلعالم 
الذي شرح بالتفصيل محاور اللقاء 

المخصص للمناقشة مع مسؤولي 
اإلعالم في شعب الجمعية، محددا 

هذه المحاور ب�:
-الشكل والمضمون

-التوزيع
-االشهار

-االعالم االلكتروني
-التكوين والتدريب

وتح���������دث الدكت���������ور عويم���������ر عن 
والقيم���������ة  الجمعي���������ة  إص���������دارات 
للمج���������ال االعالم���������ي  المضاف���������ة 
أعطى  ث���������ّم  والهادف،  األصي���������ل 
الكلمة لألس���������تاذ عبد القادر قالتي 
عض���������و لجنة اإلعالم وس���������كرتير 
تحري���������ر جري���������دة البصائ���������ر الذي 
قام بدوره بش���������رح محور الش���������كل 

إعالم  وس���������ائل  في  والمضم���������ون 
األس���������تاذ  تفضل  كما  الجمعي���������ة، 
ياسين مبروكي مدير تحرير جريدة 
البصائر بعرض ملخص لمس���������ألة 
التوزيع واالشهار، وضرورة إشراك 
كّل األط���������راف في ه���������ذه العملية 
المعق���������دة وفت ب���������اب النقاش من 

أجل إثراء مح���������اور اللقاء الجهوي 
بي���������ن الحاضرين وأعض���������اء لجنة 
اإلعالم، وكانت مجمل مداخالت 
األعض���������اء تجمع عل���������ى التطوير 
والتحس���������ين في المجال اإلعالمي 
بوس���������ائله التقني���������ة والعادي���������ة وفق 
جدول األعمال المسطرة )المحتوى 
واإلش���������هار  والتوزي���������ع  والش���������كل 
واإلع���������الم االلكترون���������ي، التكوين 
والتدريب(، وأثناء المناقشة تفاعل 
األعمال  ج���������دول  الحاضرون مع 
المسطر من خالل النقاش واإلثراء 
واالنتقاد الذي وجد نفوسا سمحة؛ 
ألّن الغاية من اللقاء كانت سامية 
وهي النهوض بالقطاع اإلعالمي 
في جمعيتنا المباركة، وقد تمخض 

اللقاء عن المخرجات التالية:
- تكثيف اللق���������اءات والدورات في 

هذا المجال. 
- تدعي���������م االع���������الم بالكف���������اءات 

والمهارات الشبانية. 
- البح���������ث عن وس���������ائل وتفعيل 
المنتجات  ف���������ي  والنش���������ر  التوزيع 
االعالمي���������ة )البصائ���������ر، التبيان، 
المقدمة، الشاب المسلم، الربيئة(. 
- تحفي���������ز المواه���������ب والطاق���������ات 
بالكتاب���������ة وامداد لجنة االعالم بما 

يلزم من حوارات وتحقيقات. 
وال يفوتنا في هذا المقام إاّل أن نتوجه 
إلى لجنة اإلعالم بالش���������كر على 
رأسها الدكتور مولود عويمر الذي 
فسح المجال للنقاش والنقد البناء، 
القادر قالتي  وكذا األس���������تاذ عبد 
بالموضوعية  طرحه  اتس���������م  الذي 
وااليجابية، كم���������ا نخص في مقام 
الش���������كر والعرفان رئي���������س تحرير 
ياسين  الشاب  األس���������تاذ  البصائر 
مبارك���������ي الذي اتس���������مت تدخالته 
بالمنهجي���������ة والواقعية والفاعلية وال 
ننسى األستاذ المثابر قدور قرناش 
الذي نجد له بصمات في ش���������تى 

المجاالت. 
وفي األخير نتوجه بالشكر والتقدير 
ألعضاء المكتب الوالئي بمعسكر 
وعلى رأسهم الش���������يخ الفاضل بن 
حنفية على حسن االستقبال وكرم 

الضيافة واهلل ولي التوفيق 
أ. محمد الهاشمي

نــــدوة إعــــالمــيـــة فــي معسكـــر
اللجنــــة اإلعــالمـيـــة يف لقـــاء مع شعـــب الغرب

ضمن برنامج زيارة التفقد واالطالع التي قادت 
وفد الجمعية إلى عنابة بإش���������راف من  الش���������يخ 
الدكت���������ور عبد ال���������رزاق قس����������وم ،  كان صباح 
الجمعة الذي تمي�زت أجواؤه بغيث نافع س���������اقه 
اهلل تعالى ... كان مناس���������بة ألداء زيارة كريمة 
من الوفد العلمائي إلى المجاهد  عبد الس���������الم 
الش���������ابي وهو من الرعيل األول من المجاهدين 
ف���������ي الثورة التحريرية المظّف���������رة، وهو واحٌد من 

أعيان عنابة وأحد رموزها.
وللتذكيرهنا فالش���������يخ المجاهد الش���������ابي هوأول 
من أدخل الس���������الح زمن الثورة إلى الجزائر من 

تونس الشقيقة على مستوى الشرق 
الجزائري.

أداء هذه الزيارة إلى بيت المجاهد 
ينس���������جم مع خط الجمعية في مد 
الجس���������ور المتينة مع تاريخ بلدنا 
بقّيمها  المجي���������دة  ثورت���������ه  وتاريخ 
اإلنسانية الرفيعة وبخطها التحرري 
الذي كان سببا � بفضل اهلل تعالى 
� في انعتاق شعوب كثيرة من ربقة 

االس���������تدمار .وهو نفس الخط الذي كان دافعا 
لزيارة معالم ثقافية متعددة في عنابة كما أشرنا 

إلى ذلك في متابعات س���������ابقة ومن المحطات 
التي تمت زيارتها : المس���������رح الجهوي ،مكتبة 

المطالعة العمومية، دار الثقافة ...

زيــــارة ألحـــد رمــوز الثــــورة الـمجاهـــد عبد السالم الشابي 

أعضاء املكتب الوطين يف زيارة إىل شعبة والية تيسمسيلت
الظروف  تهيئ���������ة  أج���������ل  من 
لجمعية  جدي���������دة  النطالق���������ة 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
مساء  أدى  تيسمسيلت  بوالية 
يوم األربعاء17مارس2021

الوطني  المكت���������ب  م���������ن  وفد 
لجمعي���������ة العلماء المس���������لمين 
الجزائريب���������ن ض���������ّم كال م���������ن 
الشيخ طارق بن شين والشيخ 
قدور قرناش واألستاذ باأحمد 

موسى
زيارة إلى والية تيسمسيلت حيث التقى رئيس الشعبة وبعض االعضاء

وقد استمع الوفد لعرض قدمه رئيس الشعبة حول واقع الشعبة بهذه الوالية والذي 
يحتاج إلى تفعيل وبذل جهد أكبر، كما زار الوفد إحدى نوادي تعليم القرآن الكريم 

للناشئة التي تشرف عليها الشعبة، إذ وقف
الوف���������د على الجهد الذي تبذله المعلمات لصالح الناش���������ئة، وفي نهاية هذا اللقاء 
األخ���������وي اتفق الوفد مع اإلخوة في الش���������عبة على ض���������رورة تهيئة كل الظروف 
المس���������اعدة النطالقة جديدة للجمعية بهذه الوالية بالعودة في األيام القليلة القادمة 

لإلشراف على تجديد الشعبة الوالئية. 

توقيع عقد »قطعة أرض« هبة للجمعية يف معسكر 
 ممثال لرئيس  اجلمعية الش��يخ عبد الرزاق  قس��وم ،  وّقع 
يوم 14 مارس2021 املكلف بالشؤون القانونية واسترجاع 
ممتلكات اجلمعية الشيخ طارق  بن  شني  عقد  هبة لصالح 

جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني بوالية معسكر.

وه��ذه الهبة تتمث��ل في قطعة أرض مس��احتها 700 متر 
مربع تقع ببلدية تيغّنيف بوالية معسكر، وهبها محسن 

للجمعية جزاه اهلل خيرا.

يف األفق : مشروع تربوي جلمعية العلماء بوالية سعيدة
يّس��ر اهلل تعال��ى أن  اش��ترت ش��عبة جمعي��ة العلم��اء 
املسلمني اجلزائريني بوالية سعيدة قطعة أرض مساحتها 
1074 متر مربع تقع وس��ط مدينة سعيدة ، وفي األفق بناء 

مجمع تربوي متكامل عليها ........

فهنيئ��ا جلمعية العلماء املس��لمني اجلزائريني هذا اإلجناز 
وندع��و اهلل أن يوفق القائمني على الش��عبة لتحقيق هذا 

املشروع.
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غير أن االستقالل الذي جاء 
مصحوبا  يكن  لم  لتونس، 
بالحرية المسؤولة، والتربية 
الحضارية المأمولة، فأشاع 
اس���������تقاللها  القائمون على 
واالستبداد،  الطغيان  رياح 
القمع واالضطهاد،  ومناخ 
فجففوا المنابع بدءا بجامع 
بجامع  ،وانتهاء  الزيتون���������ة 
صاحب الطابع، وس���������ادت 
وانتش���������رت  الرذيلة،  معالم 
المظاهر البئيس���������ة الذليلة، 
فصارت تون���������س � بعد أن 
صارت  ُتؤن���������س،  كان���������ت 
كانت  أن  وبع���������د  توحش، 
ِقبل���������ة المثقفي���������ن والعارفين 
...تحول���������ت إل���������ى طالبي 
الُمتع���������ة واللذة من ُش���������ّذاذ 

اآلفاق والسائحين.
وتتابعت موج���������ات التبّجح 
بالعلمانية واإللحاد، تقريبا، 
في كل معهد وناد، فتكّون 
في ه���������ذا المناخ جيل من 
العاّقين وحَملة المتناقضات 

واألضداد.
لهَف نفس����������ي على تونس 
ما بع���������د الزيتونة .. كيف 
وشبابها  بإعالمها  تنّكرت 
واآلباء  األج���������داد  لت���������راث 
ي���������ؤَذى  وكي���������ف أصب���������ح 
م���������ن العلماء  المثقف���������ون  
ال  والفضالء  واألص���������الء 
لُجرم  إال ألنهم حاولوا إعادة 
عالء البناء،  اإلص���������الح واإ
وقاوم���������وا  الضالين بمنهج 

المصلحين والصلحاء. 
ظل الناس المحبون لتونس 
ينظرون إليها بعين الشفقة 
والرث���������اء، ويدعون اهلل أن 
تعود لتون���������س صورة العزة 

والكرامة واإلباء.
الصعداء  الن���������اس  وتنفس 
تونس  فج���������ر  ب���������زغ  حين 
للتحرر  التصحيحية  الثورة 
والعمالء  الدخالء  قيم  من 
تونس  فضربت  والسفهاء، 
سمائها،  بصفاء  الخضراء 
وس���������لمية بناته���������ا وأبنائها، 
وصحح���������ت وج���������ه الربيع 
أفواه  وكمم���������ت  العرب���������ي، 
الناعقين من أعداء التغيير 

المقاصدي والمأربي.

غي���������ر أن األخاء والصفاء 
لم يدم عص���������ره إال قليال، 
حتى ط���������اف عليه طائف 
من القوى المندّس���������ة، التي 
ظل���������ت كامن���������ة ودفين���������ة، 
فأطّلت األفاعي من جديد، 
حاملة لواء المسخ واإلفساد 
الطغيان  بع���������ودة  ومطالبة 
واالستبداد، فصارت تعيث 
فس���������ادا في األرض وتعمل 
على إعادة نش���������ر الُفحش 
والتوّح���������ش، ومع���������اداة كل 

نبيل وكل أصيل.
له�ف نفس����������ي على تونس 
هن���������د ش���������لبي، والمرحومة 
المح���������رزي، ومنهجية عبد 
الفتاح مورو، وعبد المجيد 
النّجار، ونورالدين الخادمي 
وأمثالهم � وهم ُكثر� ...لهف 
نفس�ي على تونس األصيلة 
النبيل���������ة، كي���������ف خرج من 
أحش���������ائها، وفي غفلة من 
أبنائها، وبمباركة أو صمت 
كبرائها...كيف خرج هؤالء 
الغثائي���������ون العضاري���������ط ، 
الرعادي���������د، تقوده���������م فّتان�ة 
تناص���������ب الع���������داء للعل���������م 
والعلماء، وتعمل على دّك 
األصالء،  العاملين  صرح 
ومزعزعة  للحقائق  مشّوهة 

ألصالة العالئق.
فه���������ل أتاك���������م اإلس���������فاف 
والجهل باالصطالح مم�ّن 
ال يفّرق بي���������ن فقه النك�اح 
الس����������فاح،  مف�هوم  وبي���������ن 
مخت�زال ألعظم الع�بادة إلى 
العاّمة  فهم  من  الس���������اذج 
بلغكم  وهل   .. والع���������ادة؟ 
عن جه���������ل من ُيخلط بين 
لإلمام  النووية  األربعي���������ن 
الن���������ووي رحمه اهلل وص�ُنع 

السالح النووي؟
أمرغريب حق���������ا ما يحدث 
في تونس الثورة اليوم، هذه 
الثورة التي كانت تقدم للعالم 
األسلم  النموذج  أنها  على 
للتغيي���������ر، كم���������ا قدمت - 
الجزائرية  الثورة  باألمس- 
كف���������اح  ف���������ي  النوفمبري���������ة 
المس���������تضعفين ضد الغزاة 
المحليين، وكما يقدم اليوم 
الدائر  الش���������عب�ي  الحراك  
في الجزائر على أنه أروُع 

نموذج لالنضباط والسلمية 
والتس���������امح، وفسيفس���������ائية 
المش���������اركين على اختالف 

قناعاتهم وأيديولوجياتهم.
وس���������ؤالنا عن تونس: أين 
هم أبناء   تونس األصالء 
م���������ن الزيتونيي���������ن وأبنائهم 

وطالبهم وحوارييهم ؟ 
إنهم بصمتهم وانس���������حابهم 
والمباالته���������م ق���������د مّكن���������وا 
للغثائيين من أن يطفوا على 
السط�ح فيثيروا دخانا، هو 
الذي ينسج السحب الدكناء 
التي ما فتئت تغّطي سماء 

تونس الخضراء.
إن كل من يع���������ادي العلم 
والعلم���������اء ه���������و ش���������يطان 
ن كل من يعلن  فاجتنبوه، واإ
الحرب على االس���������الم هو 

جاهل أحمق فانبذوه..
ذل���������ك أن العل���������م ..العل���������م 
هو  باإلس���������الم   المؤصل 
القيمة اإلنسانية الصحيحة 
الت���������ي يحت���������اج إليه���������ا كل 
إنس���������ان حتى ولو نشأ في 
بيئة غير إسالمية، فكيف 
بم���������ن يترّبى على س���������ماع 
ران  والقرآن..كيف  اآلذان 
على قلبه الجهل والفس�اد.

ويعلم اهلل ك���������م كنا نحب 
متّيمين  زلن���������ا  وال  تونس 
بح���������ب قّيمه���������ا الزيتونية 
التي  العلمية اإلصالحية 
رّب���������ت أجي���������اال، كان لها 
الفضل في تحرير تونس 

من الدخالء والعمالء.
وكم يح���������ز في قلوبنا اليوم 
أن يتصدر مش���������هد تونس 
»منس���������لبو  القي���������ادة  ف���������ي 
اإلرادة« الفاقدو الس���������يادة، 
الساقطون في وحل الدياثة 

والبالدة«؟!
إنه بالرغم مما يحدث في 
جزروانكفاء،  م���������ن  تونس 
ومن مظاهر الفساد والعهر 
بأنه  .فإننا سنظل مؤمنين 
ال ب���������د من طل���������وع الفجر 

وتحقيق النصر.
ا الزََّبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء،  ﴿ َفَأمَّ
ا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث  وََأمَّ
ِفي اأْلَْرِض﴾ ]سورة الرعد، 

اآلية: 17[.

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

إن مما أنعم اهلل به على 
تونس الشقيقة  موقعها 
الطبيعي االسرتاتيجي 

اجلغرايف، ومكانتها من 
املغرب العربي االصطيايف، 

كما أن اهلل تعاىل حباها 
نعمة اأُلنس؛ فهي تؤنس.
إنها تونس الزيتونة اليت 

ختّرج العلماء، وتؤّصل 
النبالء، وتشيع يف اجملتمع 

التونسي قّيم الفضيلة 
والفضالء.

لقد فتحنا ـ حنن أبناء 
اجلزائرـ على تونس، 

فوجدناها قبلتنا 
الثقافية، ووجهتنا 

العربية، وعاصمتنا 
اإلسالمية.

وتنفس الناس الصعداء 
حني بزغ فجر تونس الثورة 

التصحيحية للتحرر من 
قيم الدخالء والعمالء 

والسفهاء، فضربت تونس 
اخلضراء بصفاء مسائها، 
وسلمية بناتها وأبنائها، 

وصححت وجه الربيع 
العربي، وكممت أفواه 

الناعقني من أعداء التغيري 
املقاصدي واملأربي.
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بمدينة سبدو بوالية تلمسان تكريم الراحل مت 
الش���������يخ المجاهد عمار مطاطلة بمناسبة 
اليوم الوطني للشهيد المصادف للثامن عشر من 
ش���������هر فيفري من كل عام، وأطلق اسم »عمار 
مطاطلة« على المدرس���������ة والمسجد اللذين جدد 
الش���������يخ مطاطلة بناءهما عندما التحق في سنة 
1953 بطلب من الشهيد الّشيخ العربي الّتبسي، 
بمدرس���������ة س���������بدو التي تقع حوالي 35 كيلومتر 
جنوب غرب مدينة تلمسان، فأشرف على إعادة 
بناء المدرس���������ة التي كانت عب���������ارًة عن غرفتين 
وحولها إلى مدرسة حديثة وبنى بجانبها مسجدا، 

وكان االفتتاح يوم 27 سبتمبر 1953.
وهكذا بعد68  س���������نة قام تالميذ الش���������يخ عمار 
مطاطل���������ة بتكريم معلمهم بإطالق اس���������مه على 
المدرسة والمسجد تخليدا لذكراه في يوم احتفالي 
جميل بأبعاده الرمزية والتاريخية، وكان من بين 
المتدخلين في هذا االحتفال الرمزي األستاذ محمد 
الهادي الحس���������ني، والدكتور هشام مطاطلة حفيد 
الش���������يخ عمار، ونجل الجنرال المتقاعد المجاهد 

عبد الحميد مطاطلة.
وللتذكير، تمر يوم الثالث���������اء المقبل 23 مارس 
)23 م���������ارس 2015�  23  م���������ارس 2021( 
الذكرى  السادسة لرحيل العالمة المجاهد الشيخ 
عمار مطاطلة الرئيس الش���������رفي لجمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين، وأحد أنجب تالميذ رائد 
النهض���������ة الجزائرية الحديثة اإلمام الش���������يخ عبد 

الحميد بن باديس � رحمة اهلل عليهما �
ُولد الّشيخ عّمار مطاطلة في 26 نوفمبر 1915 
ببلدية عين قشرة والية سكيكدة، وجهه والده منذ 
نعوم���������ة أظافره لحفظ كت���������اب اهلل العزيز، فدخل 
الكّتاب وعمره أربع س���������نوات وحفظ القرآن الكريم 
وعمره إحدى عش���������رة س���������نة، فقّدمه والده لصالة 

الّتراويح في سّن الّثالثة عشر.
ولما بلغ التاسعة عشر من العمر)سنة 1934( 
التحق بالجامع األخضر بقسنطينة مدرسة الشيخ 
عبد الحميد بن باديس الش���������هيرة باديس، فاجتاز 

امتح���������ان القب���������ول، وأصبح طالبا في المدرس���������ة 
الباديسية.

واس���������تمّر بالجامع األخضر حّتى أكمل الّش���������يخ 
عّمار مطاطلة دراسته سنة 1938. ولكن بسبب 
تعّلقه بالّشيخ ابن باديس استأَذن والَده في البقاء 
س���������نة أخرى فأذن له. في س���������نة 1939 اندلعت 
الح���������رب العالمي���������ة الّثانية فعاد إل���������ى بلدته عين 

القشرة.
ل���������م يكتف الش���������يخ عمار مطاطل���������ة باالغتراف 
م���������ن العلم الوافر لمعلمه الجلي���������ل العالم الرباني 
المجدد، والفقيه المجته���������د، ولكنه تأثر بخصاله 
األخالقي���������ة كصرامته في الحف���������اظ على الوقت 
وجديته في العمل. في س���������بتمبر 1949 أصبح 
الّش���������يخ مطاطلة معلما بمدارس جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين فالتحق بمدرسة الّتهذيب 
ب�»شاطودان« )ش���������لغوم العيد حاليا( وبقي هناك 
س���������نتين، وفي سنة 1951 ُنقل إلى وهران حيث 
التحق بمدرس���������ة التربية الواقع���������ة بحي الحمري 
وُكلِّف بإدارة مدرس���������ة الّتربية والّتعليم، وبعد سنة 
ُحّول إلى مدرس���������ة مديوني بالمدينة نفس���������ها، ثم 
انتقل سنة 1953 إلى مدينة سبدو ممثال لجمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريي���������ن وأقام بها صرحا 
تعليمي���������ا ودينيا  أثار غي���������ظ ونقمة وحقد عمالء 
االس���������تعمار ودعاة الجمود والدجل، فسعوا إلى 
الكيد له عند إدارة المستدمر الفرنسي، الذي قام 
ببث جواسيس���������ه لمراقبة المدرسة وكتابة التقارير 
حول دروس معلمها )الشيخ عمار مطاطلة( وعن 
دروسه الدينية وخطبه الجمعية للمواطنين. انتبه 
الشيخ مطاطلة لوجود جواس���������يس فرنسا، ولكنه 
لم يغير من طبيعة دروس���������ه وخطبه التي كانت 
تتعمد بث الوعي الوطني واإلصالح الديني في 
الناشئة وعند المواطنين، فالشيخ عمار مطاطلة 
معروف بصالبته في الح���������ق وعدم التنازل عن 

مواقفه وقناعاته في كل الظروف.
وفي سنة 1956 َتّم غلق المدرسة والمسجد معا 
من ِقبل الّس���������لطات االس���������تدمارية الفرنسية التي 
اعتقلت جّل أعضاء المدرس���������ة واغتالت البعض 
اآلخر، ووضعت الّش���������يخ عّمار مطاطلة تحت 

اإلقامة الجبرية.
وبع���������د أن قضى الّش���������يخ عّم���������ار مطاطلة مّدة 
اإلقامة الجبرية، قام���������ت جبهة الّتحرير الوطني 
بتهيئة وسائل إخراجه من تلمسان، وتم نقله إلى 
مدينة وجدة بالمغرب الّش���������قيق وذلك في أواخر 

عام 1956.

بالمغرب الشقيق أش���������رف الّشيخ عّمار مطاطلة 
على تسيير ُمجّمع مدرسي يحتوي على مستويين 
ابتدائي ومتوّس���������ط فكان هذا عمله بالّنهار؛ أّما 
بالّلي���������ل ف���������كان يعمل في نطاق جبه���������ة الّتحرير 
حيث تولّ���������ى مهّمة منّظم ف���������ي الّثكنة التي كان 
يش���������رف عليها الرّئيس الرّاحل ه���������وّاري بومدين 
وعبد الحفيظ بوصوف، والّلذان طلبا منه تسخير 
إمكاناته العلمية لخدمة الّث���������ورة الجزائرية داخل 

المغرب الّشقيق، وكان اس���������مه الّثوري عبد اهلل.
بعد اس���������ترجاع االس���������تقالل عاد الّش���������يخ عّمار 
مطاطلة في جويلية 1962 إلى تلمس���������ان، فُعّين 
بإحدى مدارس سبدو التي كان معّلما حرّا بها أّيام 

االستدمار مساهما في عملية البناء والّتشييد.
انتقل الش���������يخ عمار مطاطلة من تلمس���������ان إلى 

العاصم���������ة حيث ُعّين بمدرس���������ة بحي 
األبيار أين اس���������تقّر ب���������ه الُمقام. 

وانتظم في الجامعة لتحضير 
للتفتيش.  الكفاءة  ش���������هادة 
بعدها  الش���������يخ  التح���������ق 
باألكاديمية ثّم بالمركز 
األّمية  لمحو  الوطني 
س���������نة 1972 وترّأس 
التي  الجزائرية  البعثة 
ف���������ي دورة  ش���������اركت 
تدريبي���������ة بالقاهرة في 
نط���������اق منّظمة األمم 
المّتحدة للّتربية والعلوم 

والّثقافة س���������نة 1974. 
ثّم واصل الّش���������يخ بعدها 

العمل في المركز إلى غاية 
تقاعده عام 1978، ليتفرّغ سنة 

1981 لحمل مش���������روع بناء مسجد 
»البره���������ان« بحي األبيار على عاتقه الذي عمل 
به إماما متطّوعا، كما كان من مؤّسس���������ي مسجد 
الخلفاء الرّاشدين بالحي نفسه، وكان من العلماء 
األحرار، ُعرف بقول كلمة الحّق والّش���������جاعة في 
أداء الّشهادة، وتعّرض لألذى ولكّنه لم يبال به، 
وواصل مس���������يرته في العمل الجاد وُحس���������ن الّنية 

والنُّصح هلل ولرسوله وللمؤمنين.
كان الش���������يخ عمار مطاطلة من المساهمين رفقة 
الش���������يخ الشيخ أحمد حماني والشيخ عبد الرحمن 
شيبان في إعادة تأسيس جمعية العلماء المسلمين 
في سنة 1991، وكان من الكتاب البارزين في 
جريدة البصائر، كم���������ا ُعّين بعد المؤتمر الثالث 

للجمعية في س���������نة 2008 رئيسا شرفيا لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائرّيين.

أتذكر أنه في أحد لقاءاتنا س���������معت من الش���������يخ 
عمار مطاطلة أنه ش���������عر بالصدمة والحزن مما 
قاله الرئيس األسبق للجزائر الزعيم الراحل أحمد 
بن بلة الذي أجاب بغضب شديد بعض محدثيه 
الذي���������ن طلبوا من���������ه الترخيص لجمعي���������ة العلماء 
المسلمين الجزائريين بالعودة لنشاطها للمساهمة 
في إكمال دوره���������ا التعليم���������ي واإلصالحي بعد 
االستقالل، قال لهم غاضبا يومئذ: »ال أريد أن 
تحدثوني أبدا عن جمعية العلماء المس���������لمين… 

إنها من الماضي، ولن تعود للنشاط«.
كان الّشيخ عّمار مطاطلة عالًما صادَق اإليمان، 
راس���������خ العلم، جريئا في الحّق، ال يخاف في اهلل 
لوم���������ة الئم؛ وكان مع ذلك كريَم الُخُلق، ش���������ديَد 
الّتواضع، أنيَق العبارة والهندام، كنت حريصا 
عل���������ى زيارته ف���������ي بيته باألبي���������ار بأعالي 
العاصم���������ة، وروى ل���������ي بحضور نجله 
الجنرال  الس���������امي  والضابط  المجاهد 
المتقاعد عبد الحميد مطاطلة، أنه لم 
ولن ينسى أبدا ذلك اليوم الذي كان 
فيه جالسا بجانب الّشيخ الورثالني 
في أحد دروس اإلمام عبد الحميد 
بن باديس، وأثناء الدرس أخذته سنة 
من النعاس فأيقظه معلمه الّش���������يخ 
ابن باديس بصوته الجهوري قائال: 
قم أّيها الفتى، لس���������َت وحدك بحاجة 
إل���������ى الّنوم. وبع���������د أن ظهرت على 
الخج���������ل واالرتباك  مالمحي عالمات 
توجه إلي بالس���������ؤال: ك���������م تظّنني نمت؟ 
فقلت: ال أعلم، فقال: لقد أطفأُت المصباح 
في الّس���������اعة الّثانية صباحا، وأوقدُته في الرّابعة. 
ث���������ّم وّجه كالمه للّطلبة قائ���������ال: »كيف يحلو لنا 
الّنوم والّشعب الجزائري غارق في الجهل واألمية 

والفقر؟ فليس من حّقنا أن ننام«.
ومن يومها أصبحت حياة الشيخ العالمة عمار 
مطاطل���������ة جه���������ادًا متواصال من أجل اإلس���������الم 
والوطن والّلغة العربية، ش���������عاره »اإلس���������الم ديننا 
والعربية لغتنا والجزائر وطننا«، وظل متمس���������كا 
بنهج شيخه في التضحية واإليثار إلى أن انتقل 
إلى ج���������وار ربه . توّفي الّش���������يخ عّمار مطاطلة 
يوم االثني���������ن 03 جمادى اآلخرة 1436هجرية، 
المواف���������ق ل����������: 23 م���������ارس 2015 بمنزله بحي 

األبيار بالجزائر العاصمة.

مدينـــــة سبـــدو  تكـــرم  الشيــخ  الراحـــل عمــار  مطــاطــلـــة

عند المسلمين الملتزمين بدينهم ليس البيت 
مجرد مأوى يتالقى فيه أفراده للطعام والنوم 

والتزاوج، بل هو مؤسسة حقيقية، ميزتها 
األولى أنها محكومة بتعاليم القرآن والسنة 
وضوابطهما في حركاتها وسكناتها، حال 
الرضا والغضب، والفقر والغنى، والمنَشط 

والَمكرَه، بل أكثر من ذلك ليس هو بيتا فيه 
ممارسات وشعارات دينية ظاهرية فحسب 

ألنه – كمؤسسة – كّل شامل لكل المحاسن، 
متكامل الرؤية واألداء، قد يعتريه ما يعتري 

أي مؤسسة بشرية وأي ممارسة إنسانية من 
النقص والضعف لكن معدنه ال يتغّير ووجهته 

الربانية ثابتة.
وسعادة المجتمع تبدأ من البيت، وشقاؤه كذلك، 
وها هو حال الغرب يؤك���������د هذه الحقيقة، فكوُنه 
مجتمع االزدهار لم يمنعه من أن يكون مجتمع 
االنتحار، والس���������بب األول ف���������ي ذلك هو التفكك 
األسري الذي أصبح ظاهرة اجتماعية ال تخطئها 

العين.
هل البيت المس���������لم مالئكي إًذا؟ هل هو حلم أو 

وهم؟ ه���������ل هو ضرب من المس���������تحيل في ظل 
العولمة والمجتمع االستهالكي والتوجه المادي؟

هذه بعض قس���������مات هذا البيت المسلم في شكل 
أداء يومي، ديني وخلقي واجتماعي، يؤكد أن كل 
هذا ممكن جدا، ليس فيه أي تكاليف تعجيزية.

خارطة طريق عملية بسيطة للبيت المسلم:
-  يقوم أهله لصالة الفجر، يوقظ بعضهم بعضا 
بحزم فيه رف���������ق، أو برفق فيه حزم، ويحرصون 
على الصلوات في وقتها، في المسجد كلما أمكن 
ذلك، أو جماعة في البيت عند تعذر ذلك، شعار 
الجمي���������ع: »قم إلى الصالة متى س���������معت النداء 

مهما تكن الظروف«.
-  يجتمعون عل���������ى ورد قرآني يومي وحلقة في 
الحدي���������ث النبوي، يحيون س���������نة ماضية يميتون 
المسلس���������الت والحصص  بها االجتم���������اع على 

التلفزيونية المنحرفة.
-  يحرصون على العيش من الحالل ويرفضون 
أي أن���������واع الحرام، يوصي بعضهم بعضا بذلك، 
ويج���������ددون التذكير، قدوُتهم قول المرأة الصالحة 
لزوجها وه���������و منطلق إلى الكس���������ب: »إياك أن 
تطعمن���������ا من الحرام، فإننا نصبر على الجوع وال 

نصبر على النار«.
-  بيت يس���������وده الحوار والنق���������اش وتبادل اآلراء 
بعيدا عن االستبداد من أي طرف، يصبر أفراده 
على بعضهم، يحترمون اختالفاتهم ويحس���������نون 

تس���������ييرها من اختالف تضاد إلى اختالف تنوّع، 
أما اشتراط أن يكونوا نسخا طبق األصل ألحدهم 
فمطلب غير ممك���������ن التحقيق بل غير مطلوب 
وال مرغوب في���������ه، وقد كان في الصحابة رضي 
اهلل عنه���������م أبو بكر بلينه، وعمر بصالبته، وابن 
عمر بتشدده، وابن عباس بتيسيره، وابن مسعود 
بغرائبه، بهم جميعا تش���������كل ذلك الجيل القرآني 

الفريد.
-  الرجل يح���������ّس بتعب زوجته في تدبير البيت 
وأعب���������اء الوظيف���������ة إن كانت عاملة، فيواس���������يها 
ويساعدها وال يبخل عليها بالكلمة الطيبة، يمدح 
– مث���������ال – أناقتها والطعام التي تحضره وطريقة 
تأثيث البيت، والمرأة تتفهم ظروف زوجها، تقلل 
من المطالب المادية وتحسن التبعل له، وتجعل 
من البيت واحة للراحة النفسية، يجد فيها الرجل 

الروح والريحان.
-  بي���������ت ليس فيه عادات س���������يئة تمحق البركة 
وتذه���������ب بالثواب وتكّثر الس���������يئات، مثل الغيبة 
ن كان والبد  والطعن في األشخاص والهيئات، واإ
من نقد للساس���������ة أو غيرهم فبأفض���������ل العبارات 

وأقلها حدة وغلوا.
- بيت  ليس فيه تدخين وال كالم بذيء وال سوء 
خلق، هذه أش���������ياء ال يتس���������امح فيها األبوان مع 
األبناء بأي ش���������كل، ألنه بيت يجمع بين طهارة 
الظاه���������ر والباطن وينأى بأهله ع���������ن كل أنواع 

التلّوث.
-  ه���������و بالفعل بيت تنمو فيه العفة والطهر فال 
مكان في���������ه لتبرج الزوجة والبنات وال تش���������بههن 
بالرجال بأي ش���������كل، ب���������ل فيه الت���������زام باللباس 
الش���������رعي، أما بالنس���������بة للذكور ف���������ال مكان فيه 
لتسريحات الش���������عر الغريبة وال العادات الفاسدة 
الدخيلة التي تحمل في طياتها رس���������ائل التفسخ 

والتفكك واالنحراف.
- إنه بيت فيه تبادل السالم واالبتسامة والتعاون 
واالجته���������اد في الكالم بالعربي���������ة الفصحى، لغة 
القرآن والعلم والحضارة، ينبذ أهله الفرنس���������ية إال 

للتعلم والدراسة.
-  بيت يطلق على المواليد الجدد أسماء عربية 
مسلمة تش���������ير إلى شخصيتنا وهويتنا، وال مكان 
فيه ألس���������ماء الكفار والجاهليين ولو كانوا نجوما 

كالممثلين والالعبين والمطربات.
- بيت أف���������راده يطالعون، يق���������رؤون، يتعلمون، 
للكتاب فيه قدر ومكان���������ة بين الصغار والكبار، 

قبل التلفزة والكرة والهاتف المحمول.
-  بي���������ت فيه س���������ؤال ع���������ن الجي���������ران واألقارب 

والتواصل معهم والتذكير بذلك.
-  في���������ه اهتم���������ام بأمور المس���������لمين في الداخل 
والخارج ومتابع���������ة لقضاياهم واإلحس���������اس بهم 
والدعاء لهم، وفي مقدمة ذلك قضية فلس���������طين 

والقدس والمسجد األقصى.

هــــذا هــو البيـــت السعيـــد
عبد العزيز كحيل

أ. عبد احلميد عبدوس
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لن تجد حالوة الس���������عادة إال إذا انغمس���������ت 
انغماس���������ا في تالوة أو ذكر أو عمل وظيفي 
أو حوار عفوي..فال تفكر في الماضي وال 
تهتم بالمستقبل...بل تعيش لحظتك بكل ما 
فيها من متعة ولذة و ذوبان...فال تجد تعبا 

في وظيفة وال مشقة في ورد...
بل راحتك في التعب ولذتك في النصب...

والذي���������ن يلعبون كرة الق���������دم يتذوقون معاني 
االنغماس بعم���������ق فقلبهم عن���������د الكرة رميا 
ومراوغة وتسجيال...بحيث لو جرح أحدهم 
جرح���������ا بليغا فال يش���������عر بألم وال دم إال بعد 

نهاية المباراة.
 وقد وجد معنى الذوبان عنترة بن ش���������داد.. 
حينما انغمس في ذك���������ر محبوبته وهو في 
ذروة المعركة والرؤوس تتطاير والس���������يوف 
تض���������رب والرماح تخترق وغب���������ار المعركة 

يتصاعد:
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني

وبيض الهند تقطر من دمي.  
وأش���������ار ابن القيم إلى فن���������ون االنغماس في 

طريق الهجرتين. 
فذكر مواضعه.. فق���������ال أن المحب الذائب 

يذكر محبوبه في أربعة مواضع:
عند االنتباه واليقظة

وعند النوم..
وفي الصالة...

وعن���������د لقاء األبطال ف���������ي المعارك..معارك 
الوع���������ي والفك���������ر والنهضة فم���������ن وجد قلبه 
منغمس���������ا ذائبا في ذك���������ر محبوبه في تلك 

المواطن فتلك قمة السعادة والعبادة واللذة.
لهذا كان الخش���������وع واالنغم���������اس في العبادة 
أول علم يرفع من األرض حتى أنك تدخل 

المسجد الجامع فال ترى فيه خاشعا.
فنحن بحاجة إلى تجديد فنون االنغماس في 
فكرتنا وصالتنا  ووظيفتنا و مرحنا وحوارنا 
حت���������ى نتذوق حالوة الحي���������اة  وندرك أعلى 
درجات االتقان واالب���������داع ونتلذذ بالمتاعب 

ونبتهج بالحياة.

االنغمــــاس اللحظـــي 
قمـــة السعــــادة..

مداني حدييب

نظم المنبر القاس���������مي التابع لزاوية الهامل 
القاسمية بالتنس���������يق مع جمعيتي »الوفاء 
بالعه���������د« و »مش���������عل الش���������هيد« ومنتدى 
»س���������يدي أبي مدي���������ن لألخ���������وة الجزائرية 
الفلسطينية«،بمناس���������بة عي���������د النصر 19 
مارس ملتقى بعنوان »الجزائر مع فلسطين 
في السراء والضراء« بمركب الجهاد ببلدية 
الهامل ببوسعادة، شارك فيه اساتذة ومشايخ 
من مختلف مناطق الوطن الثبات وتثمين 
المواق���������ف الدولية للجزائر تج���������اه القضية 
الفلسطينية وقيمة االخوة والتكامل العربي، 
ومثل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

نائب الرئيس الدكتور عمار طالبي.
وأش���������ار الش���������يخ محمد المأمون القاسمي 
الحس���������ني ش���������يخ زاوي���������ة الهام���������ل إلى أن 
»تضامن الش���������عب الجزائري مع ش���������قيقه 
الفلس���������طيني من خالل ه���������ذا اللقاء يتزامن 
م���������ع االحتفال بالذك���������رى 59 لعيد النصر 
المصادف ل�19 مارس من كل س���������نة وكذا 
مناس���������بة اإلس���������راء والمعراج، يشكل دليال 
على أن أرض فلس���������طين جزء من التراث 

اإلس���������المي«، مضيفا بأن هذه القداس���������ة 
تقتض���������ي »جمع المس���������لمين ألمرهم وأداء 
واجبهم نحو فلس���������طين وتحريرها الذي يعد 
مرهونا بوحدة صف الش���������عب الفلسطيني 
واختياره ألسلوب المقاومة”. ويقترن تحرير 
فلسطين، حسب المتدخل »بالبناء الروحي 
رساء قيم اإليمان وصيانة األوطان  السليم واإ

وكرامة اإلنسان«.
ودعا مستش���������ار رئيس الجمهورية المكلف 
بالذاك���������رة عب���������د المجيد ش���������يخي الباحثين 
والمؤرخي���������ن إلى »الخروج عن المدرس���������ة 
الفرنس���������ية في البحث التاريخي من خالل 
انتهاج تحليل حقيقي يفضي إلى كش���������ف 
الحقائ���������ق، وذل���������ك على اعتب���������ار أن تلك 
المدرس���������ة قد عملت على تحوير وطمس 

كل ما يتعلق بالجزائر«.
من جهته أشار رئيس المجلس اإلسالمي 
األعل���������ى بوع���������الم اهلل غ���������الم اهلل إلى أن 
»الجزائ���������ر الثابتة في موقفها تجاه القضية 
الفلس���������طينية هي أمام تحد في ظل موجة 
عالمية للصهيونية تم التأسيس لها منذ أكثر 

من 200 سنة هدفها نشر الفكر الصهيوني 
ف���������ي العالم وفق ما عملت عليه الجمعيات 
الصهيونية التي توغل���������ت في المجتمعات 

األوروبية وخاصة األمريكية«. 
أما رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
بوزيد لزهاري، فقال بالمناسبة، أن »الجزائر 
غي���������رت مواثيقها في عديد المرات وأضفت 
عليها تعديالت مس���������ت مناحي الحياة ما 
عدا تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان، السيما 
الحرية، عل���������ى اعتب���������ار أن أهم حق في 
الحياة هو الحرية« وهو ما يتحقق، حسبه، 
من خالل »دعم الشعوب التي تسعى إلى 
تقرير مصيرها والتي من أهمها الش���������عب 

الفلسطيني«.
وتناول هذا الملتق���������ى مواضيع ذات صلة 
بالقضية الفلس���������طينية على غرار »خيانة 
التطبيع بين بينات الشرع و زيغ التأويل« 
و»األبع���������اد العقدية الثقافي���������ة للتحالف مع 
الكيان الصهيون���������ي« و»التطبيع بين حكم 

الشارع وضغط الواقع« .
ي/م

الـمنبــــر القامســــي فـــي ملتقـــى وطين  

»اجلزائـــر مع  فلسطيــــن يف الســراء والضـــــراء«

 

العرب يبدلون مبتزا وقحا بظريف
أخي���������را تنفس العالم الصعداء وتم الحس���������م في 
الواليات المتحدة األمريكي���������ة بتكريس النتائج 
الرس���������مية لالنتخابات الرئاس���������ية بعد مخاض 
عسير حاول فيه الرئيس السابق »ترمب« أن 

يقلب الطاولة بالقوة بالتهديد بحرب أهلية.
الرئيس الجديد »جو بايدن« ورث عن س���������لفه 
إرثا ثقيال عل���������ى الصعي���������د الداخلي، خاصة 
تبعات جائحة »كوفي���������د19-« على الصعيد 
والسياسي  واالقتصادي  واالجتماعي  الصحي 
أيضا: لكنه الش���������ك أنه يش���������كره على طريقته 
في الحصول على أم���������وال من الدول العربية 
دارته في حمايتها  الت���������ي تعتمد على ب���������الده واإ

فاالبتزاز الش���������ك سيتواصل لكن ليس بأسلوب 
»ترم���������ب« الغليظ الفج إلى ح���������د الوقاحة، ف���� 
»بايدن« سيبتز لكن بأسلوب دبلوماسي لين، 
وحس���������به هو أنه س���������يحصل على ما يريد أو 
أكثر بذلك األس���������لوب الذي سيحافظ به على 
الواجه���������ة كدولة ديمقراطي���������ة تدافع عن حقوق 
اإلنس���������ان والحريات التي جعلت من السعودية 
عل���������ى رأس قائمة ال���������دول العربية التي تحتاج 
فعال إلى الدفاع عن نفس���������ها بإغداق األموال 
على »بايدن« عن طريق صفقات األس���������لحة 

واالستثمارات الباهظة. 
واجهة أمريكا التي أفس���������دها س���������لفه »ترمب« 
بتخريب العالقات مع الدول الحليفة كاالتحاد 
األوروبي وكندا ومنح الدولة العبرية أكثر مما 
تس���������تحق بصفقة القرن الت���������ي قضى بها على 
كل أمل في إيجاد حل لقضية الشرق األوسط 
بالقضاء النهائي على أي أمل في العودة إلى 
التف���������اوض في قضيتين هما أهم القضايا التي 
تشكل خطرًا حقيقيا على السلم واألمن الدوليين 

هما: 
- القضية الفلسطينية. 

- االتف���������اق الن���������ووي اإليران���������ي.
القضيت���������ان ترتبط���������ان ببعضهم���������ا فيما يتعلق 
بأمن الدول���������ة العبرية المهددة بهما معا، وأمن 
الدول���������ة العبري���������ة طبعا يعتبر م���������ن المصالح 
الحيوية للواليات المتحدة األمريكية لما للوبي 
الصهيوني عامة واإلسرائيلي خاصة من تأثير 
على السياس���������ة األمريكية وعلى كل مفاصل 

هذه الدولة العظمى.
»بايدن« ذو المس���������ار السياسي الطويل الذي 
بدأه بعضوية الكونغ���������رس وأنهاه بنائب رئيس 
الواليات المتحدة بعهدتين كاملتين مع »باراك 
أوبام���������ا« لتفتح له أب���������واب البيت األبيض في 
االنتخابات األخيرة بالفوز بأصوات أكثر من 

ثمانين مليون ناخب أمريكي.
هذا الرجل قد وعد ش���������عبه باس���������تعادة اللحمة 
لمجتمع���������ه بعد األح���������داث األخي���������رة كما وعد 
باستعادة هيبة الدولة األمريكية وهيمنتها على 

العالم.
إنه وعد أيضا بإعادة الدفء إلى العالقات ما 
بين بالده وأعضاء »الناتو« الحلف األطلسي 
للوقوف صف���������ا واحدا أمام الصين الش���������عبية 

واالتحاد الروسي و إيران.
خطي���������ر جدًّا وخطره بش���������كل خاص الش���������عب 
الفلسطيني الذي وعد بإعادة سلطته إلى طاولة 

المفاوضات وفي ذلك مكمن الخطر.

الوحدة الوطنية الفلسطينية أو األضرار
بعد أن شعر الشعب الفلسطيني بدغدغة شعاع 
األمل في التئام الش���������مل ونج���������اح المصالحة 
واس���������تعادة الوحدة الوطنية، يبدو أن »بايدن« 
منذ الوهلة األولى سارع إلى بداية رسم معالم 
الطريق وتمهيدها إلعادة الوفدين الفلس���������طيني 
والصهيوني إلى التفاوض وفق خارطة طريق 
أوس���������لو التي طالب الكثير من قادة الفصائل 
يقاف التنسيق األمني  باإلعالن عن نهايتها واإ

مع العدو الصهيوني.
السلطة يبدو أنها ابتلعت الطعم وكذلك بعض 
الفصائل التي قررت المشاركة في االنتخابات 

التشريعية.
الخوف كل الخوف في عودة السيناريو السابق 
لالنتخابات التش���������ريعية التي كانت اإلس���������فين 

الذي ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية. 

»بايـــدن« يلــعـــب لــعــبـــة قــــذرة

أ. حممد احلسن أكيالل
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من لفت انتباهي إلى الفضيل الورثالني أول 
هو شاعر اإلنسانية المؤمنةـ  كما يلقب 
ـ صاحب ديوان مـــــــــع اهلل، وأمي، وقصيدة أب؛ 
عمر بهاء الديـــــــــن األميري رحمه اهلل، كنت في 
بيته بالرباط ســـــــــنة 1991، فقال لي: سأخبرك 
بشـــــــــيء ظل ســـــــــرا لم أحدث به أحدا قبلك، بعد 
الحكـــــــــم على الفضيل باإلعـــــــــدام من قبل النظام 
اليمني، ظل حبيســـــــــا في السفينة ال يستقبل من 
أي بلد، فراسلني، وطلب مني مساعدته، فدخلت 
على رئيس لبنان آنذاك، وقلت له: هل تذكر يوم 
كنت مطاردا متخفيا؟ غضب الرئيس، وقال لي: 
لـــــــــَم ُتذكرني بذلك؟ قلت لـــــــــه: ألن هناك صديقا 
مشـــــــــتركا بيننا يعيش اآلن مثل مأســـــــــاتك التي 
عشـــــــــتها من قبل، قال: من هو؟ قلت: الفضيل 
الورثالني، فأمر أن ُيدخل بيروت ســـــــــرا، فدخل 
جنود لبنانيون الســـــــــفينة بقصد المراقبة، ظاهرا، 
ومعهم بدلة جندي، ألبســـــــــوها الفضيل، وأخرجوه 

معهم كأنه واحد منهم.
ثم نسيت الفضيل إلى سنة 2012؛ حيث ألقيت 
عنه محاضرة في ســـــــــكيكدة أبهرت المستمعين 
وأخجلتهم، وكان معظمهم يـــــــــردد جملة واحدة: 
كيف جهلنا هذا الرجل العظيم كل هذه السنين، 
وأحســـــــــوا مثلي، بالظلم الفادح لهذه الشـــــــــخصية 

النادرة المثال.
وفي ســـــــــنة 2014 نظمنا يوما دراسيا حوله في 
المركز الثقافي اإلســـــــــالمي بســـــــــكيكدة، حضره 
األســـــــــتاذ الدكتور مولود عويمر والدكتور أحمد 
من البليدة واألستاذ سعيد بورنان من تيزي وزو 
وكان ضيف الشرف مسعود حسنين ابن الفضيل 

الورثالني.
ثم تتابعت محاضراتي عن هذه الشـــــــــخصية في 
ســـــــــكيكدة وواليات أخرى، أذكر منها: باتنة وأم 
البواقي والوادي والبليدة... والقاســـــــــم المشـــــــــترك 
الدهشـــــــــة واالنبهار  المســـــــــتمعين:  دائما عنـــــــــد 

والشعور بالذنب!
كان الفضيـــــــــل الورثالني مالزما ألســـــــــتاذه ابن 
باديس في الدرس والرحلة، وكان يشـــــــــرف على 
تالميذ الشيخ؛ يحمسهم، ويدربهم على الخطابة، 
ويوقـــــــــظ نائمهم، ويذكر غافلهم. وكان يكتب في 
صحف الجمعية ويوزعها. ثم أرسله ابن باديس 

إلى فرنســـــــــا، ألنـــــــــه قبائلي، وجل مـــــــــن كان في 
فرنســـــــــا من الجزائريين يومها كان قبائليا، وألنه 
يتقن الفرنســـــــــية )كان »يبلبـــــــــل« بها كما حدث 
عنه فرحـــــــــات عباس(، فافتتح في ظرف عامين 
30 ناديـــــــــا ومركزا، 15 منها في باريس وحدها، 
ومألها نشـــــــــاطا ومحاضرات ودروسا، بمن كان 
يســـــــــتقدمهم من علماء ودعاة كانوا َيدُرسون في 
فرنسا، منهم: محمد عبد اهلل دراز، وعبد الرحمن 
تاج، وعمر بهاء الدين األميري، والعالمة محمد 

عبد القادر المبارك... 
يحكـــــــــي مرافُقه محمد الصالح بن عتيق أنه ذات 
ليلـــــــــة كان مع الفضيل، فدخـــــــــال حانة، وأعطى 
الفضيل لصاحبها ماال مقابل أن يحدث الناس، 
فخاطب الجزائريين السكارى بالفرنسية والقبائلية 
والعربية، وهز نفوســـــــــهم بشدة وحرك ضمائرهم، 
وهم في دهشـــــــــة، حتى انهمرت دموعهم، ولحقوا 
به خارج الحانـــــــــة، وتابوا على يديه، وافتتح بهم 

ناديا جديدا!
ضاقت فرنســـــــــا به ذرعا، فأراد البوليس اعتقاله، 
وأرادت منظمة اليد الحمراء اغتياله، فخرج منها 

خائفا يترقب.
وفي القاهرة افتتح مكتبا لجمعية العلماء، وأنشـــــــــأ 
اللجنـــــــــة العليا للدفـــــــــاع عن الجزائـــــــــر، وجمعية 
الجالية الجزائرية ســـــــــنة 1942، وجبهة الدفاع 
عـــــــــن شـــــــــمال إفريقيا ســـــــــنة 1944م، وكان هو 
أمينها العام، ورئيســـــــــها محمد الخضر حسين، 
ومـــــــــن أعضائها: األمير محمـــــــــد بن عبد الكريم 
الخطابـــــــــي المغربي، وحفيـــــــــد األمير عبد القادر 

األمير مختار الجزائري. 
كان كثيـــــــــر التردد على المركـــــــــز العام لإلخوان 
المســـــــــلمين، وناب عن البنا فـــــــــي درس الثالثاء 
مرتين، واختاره البنا من بين جميع العلماء والدعاة 
والساســـــــــة والقادة المصرييـــــــــن وغير المصريين 
ليقود ثورة تحرير اليمن، وهذا  دليل قاطع على 
أن الفضيـــــــــل رجل ال نظيـــــــــر له بحق، قالها من 
قبُل الشـــــــــاعر اليمني الشـــــــــهيد محمود الزبيري: 
»ال أظن أنه يوجد للفضيل الورثالني نظير في 
خالصا وهيبة  العالم اإلســـــــــالمي؛ علمًا وكمااًل واإ

وجالاًل«. 
قال عنه رفيقه وتلميذه عبد اهلل الشامي الشاعر 
ووزيـــــــــر الخارجية اليمني األســـــــــبق: »إن العالم 
المجاهد الجزائري الســـــــــيد الفضيل الورثالني هو 

الذي غير مجـــــــــرى تاريخ اليمن في القرن الرابع 
عشـــــــــر الهجري )العشرين الميالدي(، وأنه حين 
وضع قدمه على أرض اليمن كأنما وضعها على 
»زر« دوالب تاريخها، فدار بها دورة جديدة في 
اتجاه جديد، ألن ثورة الدســـــــــتور سنة 1367هـ 

1948م هي من صنع الورتالني«.
قام الورثالني ســـــــــنة 1950 و1951 بجولتين 
كبيرتين زار في األولى ســـــــــوريا وتركيا واليونان 
يطاليا وسويســـــــــرا وبلجيكا وهولنـــــــــدا وبريطانيا  واإ
ســـــــــبانيا والبرتغال والمغرب، وعاد إلى  يرلندا واإ واإ
بيروت بعد ســـــــــبعة أشـــــــــهر من الطريق نفسها. 
وبعد راحة قليلة قام برحلة مشـــــــــرقية أطول إلى 
يران والســـــــــعودية والبحرين وباكستان  الكويت واإ
والهنـــــــــد وبنغالديـــــــــش وبورما وتايالنـــــــــد وماليزيا 
فإندونيسيا، وكان يستقبل حيثما حل من الرؤساء 
كسوكارنو وُمصدَّق، ومن األمراء كأمير الكويت 
والبحرين... وفي كل بلد يخطب ويحاضر ويعقد 
النـــــــــدوات الصحفية معرفا بالقضيـــــــــة الجزائرية، 
وكان بحق الصـــــــــوت الجزائري األقوى واألعلى 

الملعلع في جنبات العالم.
في الثالـــــــــث من نوفمبـــــــــر 1954 كان الفضيل 
أول رجل يعلن تأييـــــــــده للثورة في داخل الجزائر 
وخارجهـــــــــا، حيـــــــــث أصدر بيانـــــــــا عنوانه: »إلى 
الثائرين من أبناء الجزائر: اليوم حياة أو موت«. 
وفي التاســـــــــع من نوفمبر كتب مقاال في إحدى 

الصحـــــــــف المصرية تأييدا للثـــــــــورة ودعوة إليها. 
وفـــــــــي 15 نوفمبر من العام نفســـــــــه أصدر مع 
الشيخ محمد البشـــــــــير اإلبراهيمي بيانًا عنوانه: 

»نعيذكم باهلل أن تتراجعوا« .
وفي 17 فبراير1955م شارك في تأسيس جبهة 
تحرير الجزائر، والتي تضم الشيخ محمد البشير 
اإلبراهيمـــــــــي، وممثلي جبهـــــــــة التحرير الوطني: 
أحمـــــــــد بن بلة، وحســـــــــين آيت أحمـــــــــد، ومحمد 
السياســـــــــية  خيضر، وبعـــــــــض ممثلي األحزاب 
الجزائرية كالشـــــــــاذلي مكي، حسين لحول، عبد 

الرحمن كيوان وأحمد بيوض.
وبعـــــــــد جهد جهيـــــــــد، وجهاد مرير، في ســـــــــبيل 
اإلســـــــــالم والجزائر وفلســـــــــطين وتحـــــــــرر العالم 
اإلسالمي؛ تعب، وأنهكه المرض الذي كثيرا ما 
أجل عالجه، حتى استسلم أخيرا إلجراء عملية 
في القلب، فشلت، فمات على إثرها في أنقرة يوم 
الخميس الثاني من رمضان 1378 هـ الموافق 
لـ: 12 مارس 1959. والعجيب أن هذا الرجل 
الذي شـــــــــغل الدنيا، ومأل األسماع، وكان أستاذا 
في التواصل؛ مـــــــــات وحيدا غريبا، لم يجد حتى 
من يتلو عليه آيات اهلل، فتالها بنفســـــــــه، وكان 
ذلك آخـــــــــر عمله في الدنيا، ويا له من حســـــــــن 

ختام!
ضحى الفضيل في سبيل دعوته بهكتارات شاسعة 
من أرضه، اســـــــــتولى المحتل على كثير منها، 
وضحى بزوجه التي خيرها فاختارت االنفصال، 
وضحى بولده الـــــــــذي لم يره منذ كان في الثانية 
من عمره، ولمـــــــــا كبر ابنه كتب إليه يطلب منه 
أن يلحقه به فـــــــــي القاهرة، يراه ويعيش في كنفه 
ويطلب العلم، فكان رد الفضيل عجيبا غريبا ال 
نظير له في التضحية؛ رد على فلذة كبده قائال: 
ال! فالســـــــــيف اآلن أصدق أنباء من الكتب ... 
إذا كنت ابني، لك مـــــــــن دمك خصائص أبيك، 
فمـــــــــا عليك إال أن تبـــــــــادر بإراقة دمك على تربة 
وطنك، وحينذاك يمكنني أن أغمض عيني هانئا 
عندما يحين أجلي، بأني ختمت حياتي ورسالتي 

بأحسن ما يختم به امرؤ حياته!!
هذا غيض من فيض.. 

رحمة اهلل تعالى على الفضيل، وأسكنه الفردوس 
األعلى، مـــــــــع النبييـــــــــن والصديقين والشـــــــــهداء 

والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
* نائب رئيس املكتب الوالئي، سكيكدة
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والحّلة  الوضيئة..  الصورة  هذه  صاحب   •
القشيبة.. المتزيُن بأبهى وأجمل لباس..هو الّسيد 
"محمد بن خيرة" المعروف بـ ) محاد بن عطية(، 
عائلة  من  المنحدر  بوسعادة،  بلدة  وجهاء  أحد 
أصيلة في تكوينها، أشار إليها الّنوي بن الّشابي 
)رحمه اهلل( في تقييده حول أسماء العائالت التي 
عّمرت حومة أوالد عتيق ، فقال: »وعائلة سي 
ابن خيرة منهم: سي عطية بن الحاج بن خيرة، 
خوانه  وأوالده سي محّمد بن عطية ابن خيرة، واإ

سي علي وسي بن خيرة«.
• ُعرف عن والده "عطية بن الحاج بن خيرة"  أّنه 
الّنعيم،  في حلل  رافاًل  والهيبة،  الّثراء  وافَر  كان 
فهو من بيت قديم له حظ من الجاه والعّز، يملك 
الكثير من البساتين في بوسعادة وأرض المعذر، 
في  بيته  تمّيز  والعقارات،  البيوت  عن  فضال 
أعالي حي العرقوب بهندسته المعمارية الجميلة 
المستمدة من الطراز العثماني من حيث الشكل 
والتصميم، »وهو أكبر بيت مساحة في بوسعادة 
ويمتد  أوالد عتيق  مدخل من حي  وله  القديمة، 
إلى حي )حمام طار( من الجهة األخرى«. كان 
للشيخ "عطية بن الحاج" عالقات طيبة مع أهالي 
بلدته، ومساهمة فّعالة في النشاطات االجتماعية 
ساهم  أّنه  الروايات  بعض  وتذهب  والعلمية، 
وأوقف  الشرفاء،  بناء مسجد  في  كبيرة  مساهمة 

األساسيين  الّداعمين  من  ويعتبر  ماله،  من  له 
لثورة "محمد بن شبيرة الشريف" ببوسعادة، أثناء 

مقاومته لالستعمار الفرنسي سنة 1849م.
القرن  نهاية  خيرة«  بن  عطية  »سي  توفي   •  
التاسع عشر، وورث عنه »ابنه محمد بن خيرة« 
نواله  فعّم  الكثير،  خصاله  من  واكتسب  ثروته، 
المحتاجين والفقراء واأليتام واألرامل، »يذكُر من 
يعرفونه أن بعض أعيان العروش، كانوا يأتون إليه 
كل عام ليستعيروا منه ألبسته المطّرزة الفاخرة، 
يسمى  وما  واألفراح،  المناسبات  في   ليلبسوها 
خاطر«.  طيب  عن  لهم  فيهديها  )بالفيشطا(، 
القادر  عبد  بن  الهاشمي  األمير  نزل  وعندما 
الشرفاء،  بحي  واستقر  1894م،  ببوسعادة سنة 
لخدمته  العلم  وطلبة  البلدة  أعيان  حوله  ِالتّف 
ورعاية شؤونه، كان من بينهم الحاج محمد بن 
»في  األمير،  بيت  بجوار  بيتا  بنى  الذي  خيرة، 
البستان الذي يسمى )الشعبة(، واستقدم البنائين 

اإليطاليين لبنائه بطراز معماري عجيب«.
سنة  عطية  بن  خيرة  بن  محمد  الحاج  توفي   •
1933م ، ودفن قرب ضريح الّشيخ سّيدي "محمد 
بن إبراهيم" حفيد سليمان بن ربيعة، في المقبرة 
التي ضّمت رفاة األمير الهاشمي بن عبد القادر، 
ودفن فيها الكثير من عائلة بن خيرة. ورث "الحاج 
محمد" أخواه: )سي علي بن خيرة(، و)سي ابن 

خيرة بن خيرة(، ولذريتهما نشاط سياسي وثقافي 
"محمد  السيد  منهم:  نذكر  البلدة،  داخل  كبير 
العمل  في  الناشطين  من  علي"   بن  خيرة  بن 
الثوري، فكان ضمن اللجنة الثورية التي أسست 
والتي  عتيق،  أوالد  لحي  ممثال  1956م  سنة 
اجتهد المجاهد "عبد القادر الدالوي" في اختيار 
أحسن مناضليها من األحياء العتيقة، ليكونوا نواة 
الّلجنة الجديدة المسماة بلجنة الدعاية واألخبار، 
1957م،  سنة  ثانية  ثورية  لجنة  في  عمل  كما 
طرفاية،  الرحمن  عبد  التالية:  األسماء  ضّمت 
بن  ومحمد  لخضر،  والعمري  أحمد،  براهيمي  واإ
واضح  عيسى،  بن  ودحمان  عيسى،  بن  علي 
محمد، رابح بومدين، محمد بن عبد الرحيم بن 
وخيري  احميدة،  وخيذري  بازة،  وعمار  عيسى، 
وعبد  مكيدش،  بن  وقدور  مصطفى،  بن  عمر 
بلقاسمي، وحميدة بسكر، وبن داود عبد  القادر 

العزيز.. وغيرهم.
الناشطين  من  خيرة"  بن  "علي  الّسيد  ومنهم   •
ضمن الحركة اإلصالحية التي عرفتها بوسعادة 
جمعية  إلى  انضم  العشرين،  القرن  منتصف 
ثقافيا  تنشط  كانت  التي  المسلمين،  العلماء 
الهداية"، وحسب  "جمعية  اسم  تحت  واجتماعيا 
التقرير األمني المقّدم من قائد الشرطة الفرنسي 
)بتاريخ 18 سبتمبر من سنة 1957م(، فإّن هذه 

الجمعية في سنة 1951م كان يترأسها الّسيد " 
الّسيد  هو  األول  ونائبه  الرحمن"،  عبد  طرفاية 
"ابن خيرة علي بن خيرة"، وهو والد اإلمام الشيخ 
نجيب  الدكتور  وجد  خيرة،  بن  الصغير  محمد 

بن خيرة.
محمد بسكر

من أعيان بوسعادة: 

حممــــد بن خــــــرية )رمحـــــه اهلل(



قب���������ل يومين كنت في نق���������اش مع إحدى 
تلميذاتي، فسألتني عن التفلسف والسؤال 
الفلسفي، والسؤال في القرآن، وما طبيعة 

الس���������ؤال في القرآن، وما غايته؟
وفي الحقيقة، فإن مطالعة كتب الفلسفة 
تعلمنا أن الفلس���������فة في جورها تس���������اؤل، 
يجعل العقل يش���������تغل في القضايا الكلية 
المتعلق���������ة بالوجود والمعرف���������ة والقيم وما 
يدور حول ذلك من قضايا مرتبطة بها. 
وهذا ال مش���������كلة فيه، بل محبذ وينبغي 
التعامل معه وتشجيعه، ولكني رأيت أن 
بعض المتفلس���������فة يقف عند حدود إثارة 
الس���������ؤال أكثر من اش���������تغاله على توفير 
إجاب���������ة لهذه األس���������ئلة. وكأن األمر فيه 
نوع من العس���������ف، بحي���������ث يلقي بعض 
المتفلسفة أس���������ئلتهم دون االهتمام كثيرا 
باإلجابة، بحجة أن الس���������ؤال في الفلسفة 

أهم من الجواب.
ولكن المالحظ أن هناك مش���������كلة تتعلق 
المعهود  الفلسفي  الس���������ؤال  بضيق دائرة 
بالطريقة التقليدية، حيث أنه يرتكز على 
إعمال »العقل المجرد« دون باقي القوى 
اإلدراكية، مما يجعله س���������ؤاال خاصا إلى 
الخاصة، وهذا ما يجعل فائدته محصورة 
في دائرة ضيقة. كما أنه س���������ؤال ال يعبأ 
كثيرا باإلجابة، ألنه يحتفل بإثارة القضايا 
ومناقش���������تها أكثر م���������ن اهتمامه بربطها 

بالعمل.
ولع���������ل ذلك راجع إل���������ى هيمنة نمط من 
التفلس���������ف االختزالي، الذي ال يستجيب 
ل���������كل تطلع���������ات الوعي اإلنس���������اني في 
امتدادات���������ه العقلية والروحي���������ة والوجدانية 
والحس���������ية. ولهذا إذا نظرن���������ا في القرآن 
لنمط  باعتب���������اره كتابا مؤسس���������ا  الكريم، 
م���������ن التفكير والتدي���������ن والعمل المتجاوز 
لقصورات العقل الفلسفي التقليدي، وفي 

دائرة الس���������ؤال بالذات، فإننا نجد السؤال 
القرآني أوسع مدى حيث يشمل كل أنواع 
الناس، وأفسح مجاال بحيث ال يقف عن 
العقل المجرد، بل يشمل الروح والوجدان 
والمشاعر والحس، كما أنه يسع مجالي 
الغيب والشهادة، ويقرن النظر )التساؤل( 

بالعمل )الجواب(.
ولهذا فإن السؤال في القرآن ليس تأسيسا 
لوعي نظ���������ري فقط، وال فتح���������ا لطرائق 
التفكي���������ر فحس���������ب، وال يدور ف���������ي دائرة 
الخاصة دون العامة فقط، بل إنه سؤال 
يجعل صاحب���������ه يلتزم أخالقيا بما يترتب 
عليه س���������ؤاله من نتائج، ولهذا فإنه سؤال 
مس���������ؤول كما يقول طه عب���������د الرحمن، 
يحم���������ل صاحبه مس���������ؤولية البحث عن 

الجواب، وليس مجرد إثارة السؤال.
بعبارة أخرى، فإن القرآن يعلمنا أن نسأل 
لنصل إلى الحقيقة، وأن نطرح الس���������ؤال 
ونتدب���������ر إمكانات الجواب، وأن نس���������أل 
ونتحمل مس���������ؤولية اإلجابة، وأن نس���������أل 
لنبني قناعاتنا على الحقيقة، وليس إثارة 
الس���������ؤال ثم المرور دون اكتراث، أو أن 
نقلد دون أن نعي ونفهم، أو أن نخضع 
لضغط الحشود، أو ضغط السلطة على 
تنوعه���������ا، أو أوهام قناع���������ات زائفة، أو 

اتباعا لما هو رائج.
فمث���������ال لما اتهم مش���������ركو قري���������ش النبي 
صل���������ى اهلل عليه وس���������لم بأن���������ه مجنون، 
نبهه���������م القرآن بأن ه���������ذه الدعوى، لو تم 
إخضاعها للسؤال، والنظر، والبحث عن 
جواب مقنع، فإن بطالنها سيتكش���������ف، 
ق���������ال تعالى:}ُقْل ِإنََّما َأِعُظُكم ِبوَاِحَدٍة  َأن 
َتُقوُموا ِللَِّه َمْثَنٰى َوُف���������رَاَدٰى ُثمَّ َتَتَفكَُّروا َما 
ِبَصاِحِبُك���������م مِّن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر لَُّكم 

َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد{]سبأ/ 46[.
وفي القرآن تس���������اؤالت كثيرة توقظ الوعي 
والح���������س والوجدان، وتنهض الفطرة التي 
يراد لها أن تطمس، وتحرك المش���������اعر، 
وتس���������تثير العقل ليفك���������ر ويتدبر ويعقل، 
وتس���������ائل العاِل���������م فيما يعل���������م أو ما ظن 
أنه منتهى العل���������م. فانظر مثال إلى هذه 
اآليات الكريمات من س���������ورة الطور:}َأْم 
َيُقوُلوَن َش���������اِعٌر نََّترَبَُّص ِبِه رَْيَب اْلَمُنوِن 
َن اْلُمَترَبِِّصيَن َأْم  ُقْل َترَبَُّصوا َفِإنِّي َمَعُكم مِّ

َذا َأْم ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن  َتْأُمرُُهْم َأْحاَلُمُهم ِبهَٰ
َأْم َيُقولُ���������وَن َتَقوََّلُه َب���������ل الَّ ُيْؤِمُنوَن َفْلَيْأُتوا 
ْثِلِه ِإن َكاُنوا َصاِدِقيَن َأْم ُخِلُقوا  ِبَحِديٍث مِّ
ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهُم اْلَخاِلُقوَن َأْم َخَلُقوا 
���������َماوَاِت وَاأْلَْرَض  َب���������ل الَّ ُيوِقُنوَن َأْم  السَّ
ِعنَدُهْم َخزَاِئُن رَبَِّك َأْم ُهُم اْلُمَصْيِطُروَن َأْم 
َلُهْم ُسلٌَّم َيْس���������َتِمُعوَن ِفيِه َفْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهم 
ِبيٍن َأْم َلُه اْلَبَناُت َوَلُكُم اْلَبُنوَن  ِبُس���������ْلَطاٍن مُّ
ْثَقُلوَن  ْغَرٍم مُّ ���������ن مَّ َأْم َتْس���������َأُلُهْم َأْجرًا َفُهم مِّ
َأْم ِعنَدُه���������ُم اْلَغْيُب َفُهْم َيْكُتُبوَن َأْم ُيرِيُدوَن 
َكْيًدا َفالَِّذيَن َكَف���������ُروا ُهُم اْلَمِكيُدوَن َأْم َلُهْم 
ا ُيْشِرُكوَن{ ٌه َغْيُر اللَِّه ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّ ِإلَٰ

]الطور/ 30-43[.
إن مثل هذه األس���������ئلة كثي���������رة في القرآن 
الكري���������م، وتتضمن كل أنواع الس���������ؤال؛ 
وتحديا،  واستفتاء،  واستنكارا،  استفهاما، 
وتعليما،...ال���������خ. ولك���������ن المالحظ أنها 
أسئلة تدفع للتفكير، وتفتح لإلنسان باب 
الفهم، واالعتبار، وبناء وعيه، والتحقق 
م���������ن الدع���������اوى المطروح���������ة، وتعبر به 
من الظاهرة إل���������ى جوهرها، ومن اآليات 
إلى خالق اآليات. كما أنها أس���������ئلة فيها 
يق���������اظ للوجدان، وحث  إعمال العقل، واإ
للمشاعر، وتحفيز للحس، بحيث أن كل 
قوى اإلنس���������ان اإلدراكية، تعمل متكاملة 
للوصول إلى الحق، وتحصيل الجواب، 
مستعمال في ذلك كل الممكنات والعوامل 
التي تنتقل باإلنس���������ان من السؤال لمجرد 
الس���������ؤال إلى السؤال المس���������ؤول، الذي 
يجعل اإلنس���������ان ينتقل م���������ن العبث إلى 

تحمل مسؤولياته.
ولع���������ل هذا ما جعل أه���������ل العلم يقولون 
إن هناك أسئلة منهي عنها شرعا، ليس 
تعطيال لملكة التس���������اؤل، وفطرة السعي 
نما إخراجا للس���������ؤال  للنظ���������ر والفه���������م، واإ
من العبث إلى القصدي���������ة، ومن الترف 
إلى الجدي���������ة، ومن اله���������وى إلى تحمل 
المس���������ؤولية. قال تعالى:}َي���������ا َأيَُّها الَِّذيَن 
آَمُنوا اَل َتْس���������َأُلوا َعْن َأْش���������َياَء ِإن ُتْبَد َلُكْم 
ن َتْسَأُلوا َعْنَها ِحيَن ُيَنزَُّل اْلُقرْآُن  َتُسْؤُكْم وَاِإ
ُتْبَد َلُكْم َعَفا اللَُّه َعْنَها وَاللَُّه َغُفوٌر َحِليٌم{

]المائدة/101[.
*مركز ابن خلدون للعلوم االجتماعية 
واإلنسانية/ جامعة قطر

السؤال املسؤول يف القرآن الكريم

د. بدران بن احلسن *

روا
فك

ليت

األحــد:  07 - 13 شعبان 1442، الـموافق لـ:  21 - 27 مارس 2021م العدد:
مقاالت1056

منذ بدء الخلق وجدت نزعة الخلود في هذا الكائن البشري، وفي هذه 
النزعة اجتمعت األضداد، فهي دافع ومحّرٌك لألعمال الجليلة، وهي 
إليها اإلنسان متشبثا بالطين وبوحل األرض، يتلهى به،  هاويٌة ينزل 

ويبني قصورًا لعلها تحميه من مصير الفناء المحتوم...
هذه النزعة كانت الشراك الذي نصبه إبليس في طريق اإلنسان األول 
)آدم(، وهوى به من الجنة التي ال يجوع فيها وال يعرى إلى )شقاء( 
األرض، لقد استطاع الشيطان أن يسوقه من هذا المدخل: »َفَوْسَوَس 
ْيَطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل َأُدلَُّك َعَلٰى َشَجرَِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَّ َيْبَلٰى«  ِإَلْيِه الشَّ

)طه/120(.
الخلود،  وحب  الفناء  تحدي  نزعة  النزعة،  هذه  بعد  من  أبناؤه  وورث 
أنه  فمنهم من ظن  والعاطفي،  العقلي  إليها كل حسب رشده  فانقادوا 
يخلد بتشييد البناء الشامخ والقصور الفارهة »َوَتتَِّخُذوَن َمَصاِنَع َلَعلَُّكْم 
باألمان  يغري  البنيان وضخامته  فتطاول  )الشعراء/129(،  َتْخُلُدوَن« 
والمنعة، ومنهم قد يضيف إليه كنز المال الكثير، كما هو حال نموذج 
)المعطل(  المال  تكديس  الفضل في  إذ يرجع  )قارون( عبر األزمان 
والمنهوب من الضعفاء )فبغى عليهم( إلى قدراٍت ذاتية فيه »َقاَل ِإنََّما 

ُأوِتيُتُه َعَلٰى ِعْلٍم ِعنِدي« )القصص/78(...
ومن بني اإلنسان من جعل الخلود في كثرة نسله »َوَقاُلوا َنْحُن َأْكَثُر 
َأْموَااًل وََأواَْلًدا َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبيَن« )سبأ/78(، وفي القرآن الكريم نماذج 
كثيرة ترسم خطوات اإلنسان وهو يلهث وراء نزعة الخلود، وال يرى من 
ويفسد،  ويقتل  ويبغي  يسطو  فتجده  القريبة،  األشياء  عالم  إال  أبوابها 

ويظن أنه يرسخ وجوده في هذه الدنيا...
وألن هذه النزعة أصيلة في النفس البشرية، وتهفو النفوس إليها وتتطلع 
لتحقيقها، جاء في القرآن الكريم مع ذكر الجزاء )الجنة( والعقاب )النار( 
استيعاب هذه النزعة، فأهل الجنة )خالدين فيها( وأهل النار )خالدين 
فيها(، فال مجال إذن لقمع هذه النزعة أو كبتها أو تجاهلها، فهي نزعة 
طاغية طافحة،  ومنها تم استدراج اإلنسان األول إلى الشقاء، فهي 

نزعة تقود من ينساق وراءها إلى التعب والمشقة! 
فما السبيل إلى تحقيقها، واالرتفاع بها من عالم األشياء الطفولي إلى 

طلب الخلود الراشد؟
لقد ورد في القرآن الكريم مع تلك النماذج البائسة التي طلبت الخلود 
في عالم األشياء، وردت نماذج أخرى تطلعت للخلود من أبواب أرحب 
وأجدى، فهذا إبراهيم أبو األنبياء يناجي ربه »وَاْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق 
ِفي اآْلِخرِيَن« )الشعراء/84(،  فلقد طلب أن يجعل له ذكرا جميال عبر 
األجيال يذكر به ، ويقتدى به في الخير، لكنه لم يغفل عن ربط ذلك 
الخلود بالخلود األبدي »وَاْجَعْلِني ِمن َورََثِة َجنَِّة النَِّعيِم« )الشعراء/85 

...)
وهذا نبي اهلل زكريا، عليه السالم، يلمح إلى ما للخلفة والنسل من أثر 
اجتماعي، ومالها من أثر في تحقيق البقاء، فيدخل في مناجاة غامرة، 
نِّي ِخْفُت اْلَموَاِلَي ِمن َورَاِئي َوَكاَنِت اْمرََأِتي َعاِقرًا َفَهْب  يطلب الوريث »وَاِإ
َرِضيًّا«  وَاْجَعْلُه َربِّ  َيْعُقوَب  آِل  ِمْن  َوَيِرُث  َيرُِثِني  َوِليًّا،  لَُّدنَك  ِمن  ِلي 
)مريم/6-5(، لكن األمر ال يتعلق بخلفة بيولوجية ووريث اجتماعي 
»ُهَناِلَك َدَعا َزَكرِيَّا رَبَُّه َقاَل َربِّ َهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع 
الدَُّعاء« )آل عمران/38(، إنها الذرية )الطّيبة( التي تحمل أمانة الهدى 

والصالح...
وعندما كان الرسول الخاتم يكابد تبعات إعالن دعوته، وما لقيه من 
الخلود  بتحقيق  البشرى  جاءته  صعيد،  من  أكثر  على  وصد  عنت 
موحية،  عبارة  من  لها  ويا  )الشرح/4(،  ِذْكَرَك«  َلَك  »َورََفْعَنا  الرفيع 
وفي لفظة واحدة يختزل طلب الخلود، إنه الخلود )الرفيع(، رفيع عن 
بلفظ  باقترانه  ورفيع  إليه،  األعناق  تشرئب  ورفيع  والدنس،  الصغائر 

الجاللة »محمد رسول اهلل«...
إن قوافل المتهالكين والصرعى في طريق طلب الخلود كثيرون، منهم 
من يطلبه ب�)شهرة( رخيصة، وأصل لفظ الشهرة في العربّية الفضيحة، 
ومنهم من يطلبه باكتناز غير مشروع للمال، ومنهم من يطلبه بمناصب 
األرزاق  ويقطع  ويميت،  يحي  أنه  فيظن  اهلل،  خلق  على  بها  يتربب 
ويحطم الهامات، فإذا بكل هؤالء يقفون عند مفترق الطرق على حقيقة 
وأطفال  اكتنزوا،  ن  واإ وفقراء  تجبروا،  ن  واإ أنهم صغار  أليمة...حقيقة 

تلهو بلعب وأشياء ال واقع لها إال في خيالهم المريض...
من  ينفث  أن  صاحبه  من  يقتضي  الحقيقي...طريق  الخلود  طريق 
روحه في أرواح اآلخرين، وأن يشيع فيهم قيم الجمال والجالل، والبذل 
تتنفس برئتيه،  والعطاء، فتجعل خلقا كثيرًا في حياته ومن بعد موته 
وتنطق بلسانه وتستن بسننه، وهذا معنى )من سنَّ سنًة حسنة كان له 
أجرها وأجر من عمل بها...(، وجلي أنها ليست ألفاًظا تالك، وال خطبا 
مدبجة، إنها أفعال تصدر عن قلب أحب للناس الخير، ونفس تتوق 
إلسعاد ما حولها من األنفس، ولو ببسمة حلوة، وكلمة طيبة، والتفاتة 

رمزية... 

طريـــق اخلـــــــــلود...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

د/ عاشور توامة

فنية لكل  بصمة  مبدع 
إبداعية؛  وصرخة 
حفل  فيما  الشاعر  فصرخة 
الحياة  متصورات  من  شعره 
أو  اإلنسانية  سواء  المختلفة 
المادية، فإذا أراد أن يكون شعره 
األلسنة  تتناقله  وخالدا  آسرا 
في  ويطير  األجيال  وترويه 
اآلفاق البد أن ترفده التجربة، 
ويعضده المران ويخالط الواقع 
الناس،  حيوات  ويالمس 
والنمطية  الرتابة  ويتجنب 
ويتحرى  العصبية،  ومزاج 
الصدق الفني الخالص وعيار 
الجمال النفيس، وكذلك األديب 
من  وغيرهم  والمغني  والرسام 
المبدعين والمفكرين، غير أن 
بريقها  تفقد  قد  الصرخة  هذه 
هدايتها؛  وبوصلة  ولمعانها 
مسلك  من  اتخذت  ما  إذا 
إلشباع  وسيلة  المادي  الجوع 
للمصالح  وأداة  الجيوب  خواء 
واللهاث  الضيقة،  الشخصية 
على األلقاب والنعوت وأرصدة 
الهدايا والعطايا والتهاني مطية 

لالستجداء والتكسب؛ من غير 
واالستمرار  االكتفاء  مظنة 
المقابل  بقدر  إال  اإلبداع  في 
من  العطاء  جزال  واإ المادي 
غير تفرد، فذلك قتل للمواهب 
الكريمة  بالنفس  والسمو 
اإلبداعية  بالروح  وانحدار 
الخالقة، قد يكون هذا الجزاء 
منطلق  من  ضروريا  المادي 
وسيرورة  والتحفيز  التشجيع 
اإلبداع والتميز فقط؛ أما دونه 

فخرط القتاد.
تأتي  قد  الخطورة  إن  غير   
المفرط  طمعه  من  للمبدع 
والمنكر  القبيح  واستغالله 
قصائه البائس حينما يستبدل  واإ
بنداء  والشعور  الروح  نداء 
الحاجات العضوية والبيولوجية 
والمالهي  المادية  والمجاعات 
السامي  الفن  فيحول  العبثية، 
كذوب  وجاه  فان  رغيف  إلى 
وافتراء مشوب وعنصرية مقيتة، 
وسمو  الروح  عطاء  الفن  إن 
النفس وعزتها، مادته الشعور 
وقاعدته  الالشعور،  لهامه  واإ
الممارسة،  ومرانه  التجربة، 
ومتصّوره  الواقع،  وأساسه 

الخيال، وبلسمه الحياة، وهواؤه 
النقد  وقوامه  النموذج،  القارئ 
السليم، وصرخته المدوية عبر 
الزمن حافظة األجيال، فارسم 
خارطة  على  اإلبداع  طريق 
نقوشه  لتبقى  الهارب  الزمن 
المشرف  التاريخ  ذاكرة  في 
والمنصف، وال تنتظر المقابل 
من  التصفيق  أو  أحد،  من 
مجامل، ألنك بإبداعك الراقي 
المرجفين  رقاب  فوق  ستسمو 
والموتورين والجاحدين، وتتربع 
واإلبداع  الريادة  عرش  على 
أو  القبيلة  األصيل، ال عرش 
امتطاء  أو  التعصب  عنجهية 
والمنخدعين،  البسطاء  ظهور 
جميل  في  اسمك  ويذكر 

صفحة سمو الخالدين.
الحقيقي  اإلبداع  صرخة  إن 
نتاج نبرة صوتية قوية وخالدة، 
واالستجداء  التوسل  تعرف  ال 
إال باالستعداد الحسن والنفس 
الطويل، وال تستمر في العطاء 
إال من خالل استثمار طاقات 
ومنتخبات  اإليجابية،  المبدع 
ومواهبة  العقلية،  قدراته 
خياله  وجماليات  الفطرية، 

رادته الصادقة  الواسع الوقاد، واإ
وسموه الخالص. 

للمبدع  السلبية  المنطلقات  إن 
ستحكم عليه دوما بالفشل في 
الموتورة،  عالقته  وفي  حياته 
وتدعوه دوما إلى  االستمرار في 
الذريع من حيث يعتقد  الفشل 
أنه يحسن صنعا إذا لم يراجع 
نكباته المتواصلة، مّما تنعكس 
المتلقي  على  ذلك  خطورة 
المريد،  والجمهور  الساكن 
الفن  خارطة  له  رسمت  الذي 
له فهم  الهابط دون أن يكون 
ناقد، ودون أن  ثاقب أو فكر 
يتبصر أسس الجودة ومعايير 
أن  ودون  الحقيقي،  النجاح 
إلى  يسرى  أو  يمنى  ينظر 
مرائي اإلبداع الخالق والنزوع 

نحو األفضل. 
اليوم  المتطورة  األمم  إن 
كل  في  المبدعين  عن  تبحث 
بل  والتخصصات؛  المجاالت 
تعمل على جذبهم وتسهل لهم 
الكريم؛  والعيش  العمل  سبل 
بمواصلة  لهم  يسمح  مما 
وبالتالي  واالختراع  اإلبداع 

االزدهار والتقدم والتفوق.

صرخـــة اإلبــداع بني اجلــــوع املادي واإلشباع الروحي
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أول لق���������اء لي مع األس���������تاذ دروزة رحمه اهلل كان في 
نفس السنة التي توفي فيها )1984( من خالل كتابه 
الذي حمل عنوانا رئيس���������ا "القرآن المجيد" إضافة إلى 
عن���������وان فرعي مفصل "تنزيله وأس���������لوبه وأثره وجمعه 
وتدوينه وترتيبه وقراءاته ورْس���������مه ومحكمه ومتشابهه 
وقصص���������ه وغيبياته وتعليقات على مناهج مفس���������ريه 
والطريقة المثلى لفهمه وتفس���������يره"، كنت في الس���������نة 
األول���������ى الثانوية وكنت ش���������ديد الولع بق���������راءة الكتب 
اإلس���������المية، فوجدت هذا الكتاب في مكتبة مس���������جد 
قريتنا، فقرأته كله في ظرف وجيز، وأعجبت بأسلوب 
مؤلفه المباشر في تقرير المعاني وسْوق المعلومات 
فهو أس���������لوب بسيط ال تعقيد فيه وال التواء، ولذلك لم 
أجد صعوبة في الفهم واالستيعاب. كان ذلك الكتاب 
أوَل ما قرأت من الدراس���������ات الت���������ي اهتمت بتعريف 

القرآن واإلحاطة بما يتعلق به من معلومات عامة.
في مقدمة هذا الكتاب ق���������ال المؤلف إنه ألفه ليكون 
مقدمة لتفس���������يره الذي انتهى من���������ه قبل ذلك، وهو ما 
جعلني أبحث عن هذا التفس���������ير وأس���������أل عنه، لكني 
لم أق���������ف عليه ولم أجد بين معارف���������ي من يعلم عنه 
ش���������يئا في تلك الفترة، ولم أتمك���������ن من الوقوف على 
هذا التفسير واالطالع عليه والقراءة فيه إال بعد ذلك 

بأكثر من عشر سنوات.
ف���������ي نفس تلك المرحلة وقفت على كتاب آخر لنفس 
المؤل���������ف، وكان بعنوان "الدس���������تور القرآني والس���������نة 
النبوية في ش���������ؤون الحياة" في مجلدين من أكثر من 
َح فيه ما احتواه القرآن والس���������نة  1000 صفحة، َوضَّ
النبوية من نظم لمختلف ش���������ئون الحياة، حيث بحث 
مس���������ائل التضامن االجتماعي، الحرية والمساواة في 
اإلسالم، نظام األس���������رة، اآلداب السلوكية، المبادئ 
االجتماعية العامة، األخالق والصفات الش���������خصية، 
إصالح المس���������لم ومعالجته روحي���������ا، وغير ذلك من 
الموضوع���������ات المهمة، كل ذلك م���������ن خالل القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة مباشرة، دون االستشهاد 

بأقوال العلماء من مفسرين وشراح الحديث وفقهاء.
وإلعجابي بأس���������لوب ه���������ذا المؤلف واس���������تفادتي من 
مضم���������ون مؤلفاته، صرت أبحث عنها وأس���������عى في 
الوق���������وف على المزيد منها، فيس���������ر اهلل عز وجل لي 
الوقوف على كتاب آخر من أهم مؤلفاته، هو "سيرة 
الرسول صلى اهلل عليه وس���������لم.. صور مقتبسة من 
القرآن الكريم وتحليالت ودراسات قرآنية"، في جزئين 
مجموعي���������ن في مجلد واحد ال يقل عدد صفحاته عن 
720 صفحة، أفرد الجزء األول للعهد المكي وخص 
الجزء الثاني بالعه���������د المدني، وما أعجبني وأبهرني 
في هذا الكتاب أنه اس���������تمد أحداث الس���������يرة النبوية 
الش���������ريفة ووقائعها من القرآن الكريم مباشرة كمصدر 
رئي���������س، لكنه م���������ع ذلك لم يهمل الرج���������وع إلى كتب 
السيرة واالس���������تفادة منها، خاصة فيما يتعلق بأسماء 
األشخاص واألماكن وشرح بعض المواقف وتفصيل 
بعض األحداث مما يكمل ما جاء في القرآن مجمال 

غير مفصل.
ومم���������ا ذكره المؤلف في المقدمة أنه أقدم على تأليف 
هذا الكتاب بعد انتهائه من تأليف كتاب آخر استمد 
مادته أيضا من الق���������رآن وكان بعنوان "عصر النبي 
وبيئته قبل البعثة: صور مقتبس���������ة من القرآن الكريم 
ودراس���������ات وتحلي���������الت قرآنية"، ه���������ذا الكتاب – مع 
األس���������ف – بحثت عنه كثيرا لكني لم أقف عليه إلى 
اليوم، وقد عرف به العالمة الشيخ أحمد محمد شاكر 
رحمه اهلل في أحد مقاالته، فكان مما وصفه به قوله: 
"هذا كت���������اب فيه فكرة جديدة، وقليالاً ما نرى ذلك في 
المؤلف���������ات الُمْحَدَثة، هو أثر من آثار دراس���������ة القرآن 
دراس���������ة بحث وتأمل وتفكير، ال دراسة مصطنعة في 
بحِث األلفاظ... وقد قسم المؤلف الفاضل أبحاثه في 

هذا الكتاب إلى أربعة أبواب جامعة بعد المقدمة: 
الباب األول: في اإلقليم والسكان ومعايشهم. والثاني: 

في الحياة االجتماعية. 

والثالث: في الحياة العقلية. 
والرابع: في األديان والعقائد. 

ذا م���������ا تتبعَت تفاصيل األبواب، ثم استرس���������لت في  واإ
ق���������راءة الكتاب، أخذك العجب م���������ن دقة المؤلف في 
االستنباط، ومما فتح اهلل عليه فيه من معان لم يكن 
يظن أنها تستنبط من القرآن العظيم"]جمهرة مقاالت 
العالمة الش���������يخ أحمد محمد ش���������اكر، ج: 1، ص: 
327-325[. وهذه ش���������هادة لها قيمتها العلمية من 

عال���������م جلي���������ل ومح���������دث مع���������روف.
في المرحلة الجامعي���������ة أتيح لي االطالع على كتب 
أخ���������رى لألس���������تاذ دروزة، كان منه���������ا كتاب���������ه "القرآن 
والمبش���������رون"، الذي كتبه للرد على مبش���������ر س���������وري 
يس���������مى "يوس���������ف إلياس الحداد"، أل���������ف أربعة كتب 
بعنوان مش���������ترك هو "دروس قرآنية"، حشاها "بأقوال 
وبيانات وروايات وتحلي���������الت عن القرآن ومحتوياته 
ونظمه ولغته وترتيبه، وعن ش���������خصية النبي محمد 
صلى اهلل عليه وسلم وسيرته ورسالته وصلتها بأهل 
الكتاب، وبتحديد أكثر اليهودية والنصرانية وكتبهما، 
فيها الغريب العجيب المذهل من التخرص والتعسف 
والتجني والمجازفة وتحريف الكالم واللعب باأللفاظ، 
وعدم التورع عن أقوال فيها افتراء وس���������وء أدب نحو 
القرآن ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وُكتَّاب وحيه 
وأصحابه األولين وتابعيهم ونسبة الدس والزيادة في 
القرآن إليهم" ]ص: 7-6[. وقد تناول المؤلف رحمه 
اهلل كل هذه االفتراءات واألكاذيب والدسائس بالدرس 
الفاحص والنقض الحاس���������م وكش���������ف زيفها وتهافتها 

وغياب أي أسس تاريخية أو علمية تقوم عليها.
كت���������اب آخر وقفت عليه أيضا واطلعت على ما فيه، 
وهو كذلك في س���������ياق الرد على افتراءات المتقولين 
على اإلس���������الم وكش���������ف أكاذيبهم وفضح دسائسهم، 
وه���������و كتاب "القرآن والملحدون"، الذي كتبه ردا على 
ما جاء في كتاب "نقد الفكر الديني" للملحد السوري 
ذي األص���������ل التركي صادق جالل العظم )-1934

2016(، وق���������د خص المؤلف هذا الكتاب بالرد على 
ما ج���������اء فيه ألن مضمونه يمثل ما يدور في أذهان 
الملحدي���������ن وما يرددونه ف���������ي مقاالتهم ومحاضراتهم 
بصف���������ة عامة، وألن ه���������ذا الكتاب لقي م���������ن الدعم 
والنشر والترويج لمؤلفه على نطاق واسع ما يقتضي 
كش���������ف مخبوئه وفضح مضمون���������ه. ومما أكد عليه 
المؤلف في مقدمة ه���������ذا الكتاب أن اإللحاد النظري 
خطير، لك���������ن األخطر منه هو اإللحاد العملي الذي 
لم يس���������لم منه الكثير من المسلمين في هذا العصر، 
وهو "آخذ بالتغلغل ويش���������مل قطاعا كبيرا من الناس 
رجاال ونس���������اء ومثقفين وغير مثقفين على الس���������واء، 
وبخاصة فئة الش���������باب والناشئة من الجنسين، وينتج 
عن���������ه كثير م���������ن الموبقات واالنحراف���������ات األخالقية 
واالجتماعية والس���������لوكية، ويع���������ود بالضرر العظيم 
على األفراد والجماع���������ات، ونعني به تلك الالمباالة 
بالدين وفكرته وأخالقيات���������ه وواجباته وتلقيناته، وعدم 
خش���������ية اهلل وانعدام الطمأنينة بذك���������ره" ]ص: 14[، 
كتب المؤلف هذا الكالم س���������نة 1971، ولسنا ندري 
ماذا س���������يقول لو عاش ورأى حال المس���������لمين اليوم، 
واالس���������تالب الذي وقع فيه ش���������بابهم من قبل وسائط 
التواصل االجتماعي، واألفكار الخطيرة التي تسيطر 
على عقولهم والتي تس���������ربت إليهم من خالل ألعاب 

األنترنت وغرف الدردشة اإللكترونية.
م���������ن المؤلفات التي قرأتها لهذا المؤلف كذلك؛ كتاب 
"المرأة في القرآن والس���������نة"، الذي أكد فيه أن القرآن 
الكريم والس���������نة النبوية الشريفة "احتويا كل شيء مما 
يتصل به���������ذا الموضوع على أفض���������ل وأهدى وأقوم 
وأصل���������ح ما يكون لكل ظرف ومكان وجنس"، ولذلك 
أع���������د هذه الدراس���������ة "ليكون فيها – إن ش���������اء اهلل – 
ش���������كال، ويكون فيها  الجواب الش���������افي لكل سؤال واإ
خدمة لكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، 
وتجلية للشرع اإلس���������المي في هذا الموضوع المهم" 
]ص: 7-6[. وقد قسم المؤلف كتابه هذا إلى أربعة 
فصول جاءت عناوينها كما يلي: حالة المرأة العربية 
قبل اإلس���������الم، المركز الذي وطده القرآن للمرأة في 
مجال الحياة والدولة والمجتمع والرعاية التي أحاطها 
به���������ا، خصوصيات المرأة في القرآن والس���������نة، آداب 

السلوك بين الرجال والنساء.
في كتاب آخر عالج المؤلف موضوعا آخر ش���������ديد 
األهمية من منظور قرآني، هو الصراع اإلس���������المي 
اليهودي في العص���������ر الحديث، وذلك في عدة كتب 

بدأها برسالة موجزة بعنوان "اليهود في القرآن الكريم"، 
تناول فيه���������ا بالعرض والتحليل "س���������يرتهم وأخالقهم 
وأحواله���������م قبل البعثة، وجنس���������ية اليهود في الحجاز 
زمن النبي صلى اهلل عليه وسلم، وأحوالهم وأخالقهم 
ومواقفهم من الدعوة اإلسالمية ومصيرهم"، كل ذلك 
من خالل القرآن الكريم. توسع بعد ذلك في الموضوع 
فألف كتابا كبيرا ألحق به هذه الرسالة، وجعل عنوانه 
"تاريخ بني إس���������رائيل من أس���������فارهم وأحوال وأخالق 
ومواقف اليهود في عصر النبي صلى اهلل عليه وسلم 
م���������ن القرآن الكريم"، وهو في ثالث���������ة أجزاء، مجموع 
صفحاتها 580 صفح���������ة، أحاط فيها بكل ما يتعلق 
باليهود في أطواره���������م المختلفة، وأخالقهم المنحرفة، 
ودسائس���������هم الخبيثة، من خالل ما ج���������اء في القرآن 

الكريم بشأنهم.
هذه المؤلفات القرآنية لألستاذ محمد عزة دروزة رحمه 
اهلل اطلع���������ت عليها قبل أن تتاح لي فرصة االطالع 
على كتابه الكبير الذي يقع في عشر مجلدات، حيث 
إن طبعت���������ه األولى كانت قد صدرت س���������نة 1964 
ونفذت ولم تعد متوفرة في المكتبات، وطبعته الثانية 
لم تصدر إال سنة 2000 عن دار الغرب اإلسالمي 
في بيروت، وقد أفرد هذا الكتاب لتفسير القرآن الكريم 
بطريقة خالف فيها الطريقة المعهودة عند المفسرين 
والمتمثلة في تفس���������ير القرآن سورة س���������ورة، وآية آية 
ضمن كل س���������ورة، بترتيب المصحف، حيث خالف 
هذه الطريقة وابتكر طريقة جديدة وهي تفسير القرآن 
بحسب ترتيب النزول، ولذلك سمى تفسيره "التفسير 
الحديث.. ترتيب الس���������ور حس���������ب النزول"، واعتبره 
امتدادا لدراس���������اته القرآنية السابقة، وكان غرضه من 
تأليفه كما قال في مقدمته "كتابة تفسير شامل، بقصد 
ع���������رض القرآن بكامله... ُنظه���������ر فيه حكمة التنزيل 
ومبادئ الق���������رآن وُمَتَناوالِته عامة بأس���������لوب وترتيب 
حديثين، متجاوبين مع الرغبة الش���������ديدة الملموس���������ة 
عند كثير من ش���������بابنا الذين يتذمرون من األسلوب 
التقليدي وُيعرضون عنه، مما أدى إلى انبتات الصلة 
بينه���������م وبين كتاب دينهم المقدس". وقد برر المؤلف 
لج���������وءه إلى هذه الطريقة الجديدة بقول���������ه: "رََأْينا هذا 
يتس���������ق مع المنهج الذي اعتقدن���������ا أنه األفضل لفهم 
القرآن وخدمته، إذ بذلك يمكن متابعة الس���������يرة النبوية 
زمن���������ا بعد زم���������ن، كما يمكن متابعة أط���������وار التنزيل 
ومراحله بش���������كل أوضح وأدق، وبه���������ذا يندمج القارئ 
في جو نزول القرآن وجو ظروفه ومناس���������باته ومداه، 

ومفهوماته، وتتجلى له حكمة التنزيل".
وف���������ي مواجهة النقد المتوقع م���������ن قبل بعض العلماء 
والدارسين لصنيعه، باعتبار أن هذه الطريقة الجديدة 
في التفس���������ير تتعارض مع الترتي���������ب التوقيفي للقرآن 
كم���������ا هو في المصحف، كتب يقول: "وقد قلبنا وجوه 
الرأي ح���������ول هذه الطريقة، وتس���������اءلنا عما فيها من 
مساس بقدسية المصحف المتداول، فانتهى بنا الرأي 
إلى القرار عليها؛ ألن التفس���������ير ليس مصحفا للتالوة 
م���������ن جهة، وهو عمل فني أو علمي من جهة ثانية، 
وألن تفس���������ير كل سورة يصح أن يكون عمال مستقال 
بذاته ال صلة له بترتيب المصحف، وليس من شأنه 
أن يمس من قدس���������ية ترتيبه م���������ن جهة ثالثة" ]ج:1، 

ص: 9[.
ولألس���������تاذ دروزة كت���������اب آخر كبير يق���������ع في ثمانية 
أج���������زاء، خصه لتاريخ العرب ودولهم وتقلب األحوال 
به���������م منذ فج���������ر التاريخ إلى نهاي���������ة الدولة األموية، 
وعنوان���������ه "تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار 
واألدوار واألقط���������ار"، حرص "المؤلف في هذا العمل 
الضخ���������م على إبراز األدلة عل���������ى عروبة كل أجزاء 
الوطن العربي، والرد على محاوالت ش���������طب الهوية 
العربية وتحويلها إلى "شرق أوسطية"، وتفنيد مزاعم 
القائلين بأن الوجود العربي خارج الجزيرة العربية هو 
احت���������الل". ولم ُيتح لي أن أق���������رأ هذا الكتاب من قبل 

ألني لم أطلع عليه إال مؤخرا.
ليست هذه فقط هي مؤلفات األستاذ محمد عزة دروزة 
نم���������ا له مؤلفات أخرى غير هذه، نذكر  رحمه اهلل، واإ
منها: "الجهاد فى س���������بيل اهلل ف���������ى القرآن والحديث"، 
"مأس���������اة فلسطين"، "تركيا الحديثة"، "العرب والعروبة 
في حقبة التغلب التركي من القرن الثالث إلى القرن 
الرابع عشر الهجري"، "اإلسالم واالشتراكية"، "جهاد 
الفلسطينيين"، "القرآن والضمان االجتماعي"، "القضية 
الفلس���������طينية في مختلف مراحلها"، "قضية فلسطين 
والوحدة العربية من وحي النكبة ومعالجتها"، "عروبة 

مصر قبل اإلس���������الم وبعده"، "الرحلة الفلسطينية إلى 
الديار الحجازية: 1355ه����������"، وغيرها من المؤلفات 

الكثيرة.
نشير في األخير إلى كتاب من أهم كتبه، وهو أيضا 
كتاب ضخم ويقع في ست مجلدات كبيرة ال يقل عدد 
صفحاتها مجموعة عن 4000 صفحة، هو "مذكرات 
محمد عزة دروزة"، وكان قد أنهاه في حياته، ونش���������ره 
ورثته لدى دار الغرب اإلسالمي في بيروت بعد وفاته 
بتس���������ع سنوات سنة 1993، وهو إلى جانب تسجيله 
لمختلف مراحل حياته الش���������خصية، يعتبر كذلك كما 
جاء في عنوانه الفرعي "سجال حافال بمسيرة الحركة 
العربية والقضية الفلس���������طينية خالل قرن من الزمن"، 
فالمؤلف عاش سبعا وتسعين سنة وشهد كل مراحل 
القضية الفلسطينية قبل االحتالل الصهيوني بسنين 
طويلة وبعده بسنين طويلة كذلك، وكان أحد الفاعلين 
فيها بقلمه ولس���������انه ونضاله العملي، وكان يدون كل 
األحداث التي تقع بش���������كل يومي وبصورة مس���������تمرة 
ويس���������جل مالحظاته عليها أوال بأول، ولذلك فإن هذه 
المذكرات تعتبر مص���������درا ال غنى عنه للباحثين في 
القضية الفلسطينية وأطوارها ومآالتها إلى غاية بداية 

الثمانينات من القرن الماضي.
هذا الرجل العصام���������ي الذي أنجز كل هذه األعمال 
العلمية الرائدة لم يحظ بما يستحقه من اهتمام ودراسة 
وتكريم من قبل الباحثين والدراس���������ين، فبمجرد وفاته 
ُنس���������َي وُنسيت أعماله، ولم أقف على كتب فكرية أو 
رس���������ائل جامعية أو بحوث علمية أو مقاالت ثقافية 
معتبرة تتناس���������ب مع ثراء حياته وجودة عطائه وغزارة 

تراثه الفكري.
ففيما يتعل���������ق بالكتب؛ هناك كتي���������ب صغير )140 
صفح���������ة من الحجم الصغير( نش���������ر عنه في حياته 
سنة 1982، أي قبل وفاته بعامين،  بعنوان "محمد 
ع���������زة دروزة: نش���������أته، حياته، مؤلفات���������ه" من تأليف 
حس���������ين عمر حمادة، طبعته دار قتيبة في دمشق، 
ضمن سلس���������لة "إحياء التراث الثقافي الفلس���������طيني" 
التي كان يصدرها االتحاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلس���������طينيين، وهذا الكتيب تضمن معلومات قليلة 
وتعريفا موجزا جدا بمؤلفاته وأعماله، وال يفي إطالقا 
بما قدمه ه���������ذا الرجل من جهود وما تركه من آثار. 
إلى جانب كتاب آخر نشر بعد وفاته بعنوان "محمد 
عزة دروزة وحركة النضال الفلس���������طيني"، من تأليف 
عادل حسن غنيم، أصدرته دار النهضة العربية في 

القاهرة، سنة 1987.
وفي المقاالت؛ هناك مقال للكاتب الفلسطيني "ناجي 
عل���������وش" بعنوان "محمد عزة دروزة.. تجربة كبيرة في 
العمل القومي العربي"، ُنشر كمدخل لكتاب "مختارات 
قومية لمحمد عزة دروزة" الذي أصدره مركز دراسات 
الوحدة العربية في بيروت، س���������نة 1988، وتم تقديم 
األس���������تاذ دروزة في هذا الكت���������اب باعتباره "واحدا من 
أعالم الفكر القومي العرب���������ي ومن أبرز مناضليه"، 
وهو وص���������ف فيه الكثي���������ر من التقزيم له���������ذا الرجل 
وحص���������ر لجهوده في نطاق ضيق. إضافة إلى مقال 
موج���������ز ضمن كتيب صغير بعنوان "من رواد الثقافة 
والتنوير في فلس���������طين" لسميح شبيب، من مشورات 

مركز األبحاث الفلسطينية سنة 2017.
أم���������ا الرس���������ائل الجامعية فهناك ثالث رس���������ائل كلها 
تناولت تفس���������يره للقرآن ولم تتعرض لجهوده وأعماله 
األخرى، أولها رس���������الة غير منشورة لحد اآلن أعدها 
الباحث المصري محس���������ن عبد الرحمن محمد أحمد 
ونال بها درجة الدكت���������وراه في اآلداب واللغة العربية 
من جامعة عين ش���������مس في القاهرة س���������نة 1984، 
بعنوان "جهود محمد عزة دروزة في تفس���������يره المسمي 
التفسير الحديث". وثانيها رسالة دكتوراه بكلية أصول 
الدين بجامعة األزهر للباحث فريد مصطفى سليمان، 
نش���������رتها مكتبة الرش���������د في الرياض بالمملكة العربية 
الس���������عودية سنة 1993. وثالثها رسالة ماجستير في 
جامعة بغداد للباحث عبد الحكيم محمد أنيس بعنوان 
"التفس���������ير الحديث لألس���������تاذ محمد عزة دروزة" سنة 

.1993
هذه اإلس���������هامات ال ترقى إل���������ى أن توفي هذا الرجل 
حقه الذي يتناس���������ب مع غزارة عطائه العلمي وَجْوَدة 
وِجدَّة بحوثه ودراساته وتفرُّد الكثير منها، ولذلك يبقى 
المجال مفتوحا أمام الباحثين في الدراسات اإلسالمية 
ضافاته  براز مزاياه واإ والتاريخية لدراسة تراث الرجل واإ

وما يعود على األمة منه.

مؤلفــــــون وُكتــــاب قــــرأت هلـــم واستـفـــدت منــهــــم:

األستاذ حممد عزة َدْرَوَزة رمحه اهلل )1984-1887(
اجملاهد بالقلم واللسان، واملناضل السياسي الفلسطيين، والباحث القرآني، واملؤرخ العربي، واملفكر اإلسالمي األستاذ حممد عزة بن عبد اهلادي دروزة رمحه اهلل. رجل عصامي 

بأمت معاني كلمة العصامية، فعلى الرغم من أنه مل يتجاوز يف دراسته النظامية املرحلة اإلعدادية أو املتوسطة كما تسمى عندنا، إال أنه كون نفسه بنفسه وثابر وكافح وقرأ وطالع 
ل من العلم وأجنز من األعمال العلمية والفكرية والتارخيية الرائدة ما جعل منه أحد أعالم هذا العصر وعلمائه وكتابه الكبار يف العامل العربي واإلسالمي. وحبث ودقق وحصَّ
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كشف السيد ناصر حيدر، المدير العام لمصرف 
الس���������ام، أن المنظومة المصرفية البد أن تتأثر 
بأي تداعيات اقتصادية ألزمة »كورونا« أو ما 
يعرف ب� »كوفي���������د 19« ألن االقتصاد العالمي 
ككل بما فيه االقتص���������اد الوطني عرف تراجعا 
وانكماشا اقتصاديا بسبب تداعيات هذه األزمة 
الصحي���������ة، لكن تأثير هذه األزمة على مصرف 
الس���������ام كانت محدودة جدا، حيث أن مستوى 
الودائع في نمو بنس���������بة 23 بالمائة والتمويات 
بنسبة نمو أقل بس���������بب ظروف األزمة التي ال 
تسمح بالتوسع في عمليات التمويل، لكن البنك 
رافق المؤسس���������ات الموطنة بالمصرف لتجاوز 
نتائج وتداعيات ه���������ذه األزمة من خال منحها 
تمديدات في أجال الس���������داد وك���������ذا مرافقتها في 
تمويات مدروس���������ة حتى تتخطى هذه األزمة، 
أما فيما يخص صافي الدخل التشغيلي فيمكن 
اعتباره أن���������ه مقبول مقارنة بما تم تحقيقه خال 

سنة 2019.
وأوضح ناص���������ر حيدر خال نزوله ضيفا على 
منتدى شبكة اللقاء اإلعامية لمناقشة موضوع 
الصيرفة اإلس���������امية في الجزائ���������ر، أنه وعلى 
الرغم من األزمة االقتصادية التي تشهدها الباد 
فضا عن األزمة الصحية اس���������تطاع المصرف 
من اختتام السنة المالية 2020 بإجمالي ميزانية 
100 مليار دينار أما التمويات فقد تم تسجيل 
نفس الرقم أما الودائ���������ع فقد وصلت إلى 123 

مليار دينار .

وفي هذا الصدد أضاف محدثنا أن تأثير األزمة 
على مصرف الس���������ام كان مح���������دودا جدا، أما 
على مس���������توى السيولة فقد س���������جلنا فائضا في 
الس���������يولة ب�53 مليار دينار – يضيف محدثنا- 
وهو ما تجلى في كون كل ش���������بابيك المصرف 
والموزع���������ات لم تتوقف عن العمل وس���������ط إقبال 
المواطنين بش���������كل عادي وه���������ذا بهدف تخطي 

األزمة الصحية الظرفية التي تعيشها الباد.
مش���������يرا في هذا الصدد إلى أن مصرف السام 
- الجزائر، بنك ش���������مولي يعم���������ل طبقا للقوانين 
الجزائرية، ووفقا ألحكام الشريعة اإلسامية في 
كافة تعاماته، تم اعتماد المصرف من قبل بنك 
الجزائر في سبتمبر 2008، ليبدأ مزاولة نشاطه 

مستهدفا تقديم خدمات مصرفية مبتكرة. 
إن مص���������رف الس���������ام-الجزائر يعم���������ل وف���������ق 
إس���������تراتيجية واضحة تتماشى ومتطلبات التنمية 
االقتصادية في جميع المرافق الحيوية بالجزائر، 
من خال تقديم خدمات مصرفية عصرية تنبع 
م���������ن المبادئ والقي���������م األصيلة الراس���������خة لدى 
الش���������عب الجزائري، بغية تلبية حاجيات السوق، 
والمتعاملين، والمس���������تثمرين، وتضبط معاماته 
هيئة ش���������رعية تتك���������ون من كب���������ار العلماء في 
الشريعة واالقتصاد، فمهمته اعتماد أرفع معايير 
الجودة في األداء لمواجهة التحديات المستقبلية 
في األس���������واق المحلية واإلقليمية، والعالمية، مع 

التركيز على تحقيق أعلى نس���������بة من العائدات 
للعماء والمس���������اهمين على الس���������واء، أما عن 
رؤيت���������ه فتكمن في الريادة ف���������ي مجال الصيرفة 
الش���������املة، بمطابقة مفاهيم الشريعة اإلسامية، 
وبتقديم خدم���������ات ومنتجات مبتكرة، معتمدة من 

قبل الهيئة الشرعية للمصرف.
وفي سياق متصل كش���������ف السيد ناصر حيدر 
المدير العام لمصرف الس���������ام أنه بعد التوقف 
الفجائي لمصانع تركيب الس���������يارات سجلنا نحو 
1000 مل���������ف عالق بحيث لم نس���������تطع توفير 
الس���������يارات للمواطنين الذين كانوا يس���������عون إلى 
اقتناء س���������يارات في صيغة الصيرفة اإلسامية، 
مؤك���������دا أن مصالحه قامت باقتراح على جمعية 
البنوك أن تطلب من السلطات العمومية إمكانية 
توس���������يع التمويل االس���������تهاكي إلى الس���������يارات 
المس���������تعملة والمركبة محليا وليس المس���������توردة 
مش���������يرا في هذا الش���������أن إلى أن هذا المسعى لم 
يكتمل بموافقة الس���������لطات المعنية على اعتباره 
حل بديل للتخفيف م���������ن حدة الطلب على هذه 
السيارات والذي من شأنه تيسير المعامات بين 
المواطنين فيما بينهم فيما يخص عمليات البيع 

والشراء للسيارات المستعملة والمركبة محليا.
وفي سياق حديثه أش���������ار حيدر إلى أنه تم منذ 
يومين توقيع اتفاقية شراكة بين مصرف السام 
ومدير عام شركة سافيتام، تيجاني مزداد، تمكن 
البنك من اس���������تخدام المنصة الرقمية لمؤسس���������ة 
سافيتام لتقديم خدمات البيع بالتقسيط المعروفة 

بخدمة »تيسير«.
حيث أكد ناصر حيدر أن »االتفاقية س���������تجعل 
تيس���������ير أقرب  التمويل االس���������تهاكي  خدم���������ة 
للراغبين ف���������ي الحصول عليها وهذا عبر رقمنة 
هذه الخدمة من خال استعمال المنصة سافيتام 
الرقمية« وهي منّصة تمتلكها هذه الشركة التي 
ستقوم بداية من اليوم بعمليات توزيع المنتجات 

التي يطلب زبائن البنك شراءها بالتقسيط.
وش���������دد مدير ع���������ام مصرف الس���������ام على أن 
المنتجات المعني���������ة بالعملية هي تلك مصنوعة 
والمركبة ف���������ي الجزائر في إش���������ارة منه إلى أن 
العملية ستكون داعمة للمنتوج الوطني وتساهم 
في عرضه على مستوى كامل التراب الوطني. 
وأص���������ر ناصر حي���������در على تقدي���������م النصيحة 
لزبائن مصرفه، داعي���������ا إياهم بعدم اإلفراط في 
االس���������تدانة التي س���������تجعلهم ف���������ي ضائقة مالية 
ه���������م في غنى عنها، وبش���������أن االتفاقية الموقعة 
بين الطرفي���������ن فهي تنظم خدمة حصرية جديدة 
تتمثل في »إ-تيس���������ير« للتمويل 100 بالمائة 
www. عبر االنترنيت عل���������ى المنصة الرقمية

savitem.dz.. هذا الفض���������اء الرقمي متوفر 

24 س���������اعة على 24 وطيلة أيام األسبوع حيث 
يمك���������ن للزبائ���������ن أن يقدموا طلبات مش���������ترياتهم 
عبر االنترنيت وتسديدها بالتقسيط وفق أحكام 
الش���������ريعة ومن دون دفع أي مبل���������غ أولي، أما 
بخصوص الشروط المطلوبة، فإن السن يجب 
أن يتراوح ما بين 19 و70 س���������نة عند تس���������ديد 
آخر قس���������ط مع إثبات دخل ثابت ومنتظم وأن 
يكون الراتب الشهري 30 ألف دينار كحد أدنى 
ف���������ي حين أن مدة التمويل تت���������راوح ما بين 12 
و36 شهرا لتسديد أقساط متعلقة بتمويل يتراوح 
ما بين 50 ألف دينار و700 ألف دينار على 
أال تتعدى تكون المستحقات الشهرية المقتطعة 
30 بالمائ���������ة من الراتب الش���������هري. وتعد خدمة 
»إ � تيسير« الوسيلة األسرع واألمثل لاستفادة 
من التمويل االس���������تهاكي لذوي الدخل المحدود 
يداع  وتشمل مزايا أخرى كتقديم طلبات الشراء واإ
ملفات التمويل عب���������ر المنصة اإللكترونية دون 
عناء التنقل باإلضافة لتوصيل الس���������لع للمنزل 
عب���������ر كامل الت���������راب الوطني وف���������ي 48 والية 
واالس���������تفادة من باق���������ة متنوعة م���������ن الخدمات 
المصرفي���������ة المبتك���������رة في ح���������ال توطين راتب 
المتعام���������ل بالمصرف كبطاقة الدفع والس���������حب 
اإللكتروني���������ة »آمنة« وخدمة المصرف عن بعد 
»الس���������ام مباش���������ر« وتطبيق الموبايل »السام 
سمارت بنكينغ«، كلها خدمات يسعى مصرف 
»الس���������ام« الجزائ���������ر من خالها إلى تس���������هيل 
وتبس���������يط المعامات المصرفية لمتعامليه بأقل 

جهد وأقصر وقت.
 منـــو الــمؤسســــات الناشئــــة 

اليت هلا قدرات على النمــو
وأكد ناصر حيدر المدير العام لمصرف السام 
أن مصرف الس���������ام يمول المؤسسات الصغيرة 
والمتوس���������طة في الجزائر التي لها قدرات كبيرة 
على النمو والتوس���������ع، والتي تملك  س���������معة في 
الس���������وق في كل المجاالت س���������واء في المجال 
التج���������اري أو الصناعي كالصناع���������ات الحديثة 

والصناعات التحميلية كالحديد أو الباستيك.
وفي هذا السياق أضاف المتحدث »نحن طورنا 
برنامجا حتى نرافق المؤسسات الصغيرة والسيما 

الناشئة«.
 أش���������ار المدير العام لمصرف السام أن قطاع 
المؤسسات المصغرة له خصوصيات ومخاطره 
مرتفع���������ة، »لدين���������ا بعض النماذج للمؤسس���������ات 
الناشئة التي رافقناها والحمد هلل هناك مؤسسات 
بدأت مع »االونساج« وأصبحوا مؤسسات كبيرة 
إذ هو مجال تدخلنا بش���������رط أن يكون المشروع 
مدروسا، ناجحا ولديه آفاق فنحن نقيم المشاريع 
على هذا األس���������اس وليس على أس���������اس حجم 

المشروع وليس على أساس قدرة المشروع على 
التوسع وعلى البقاء والنمو«.

ال نقــدم قروضــا إال لـمن ميكنه تسديدها
وكشف ناصر حيدر أن المصرف يقدم نوعين 
من التمويات لزبائنه تمويا استهاكيا موجها 
لإلف���������راد والعائات وتمويا مؤسس���������اتيا موجها 

للمؤسسات االقتصادية.
مشيرا إلى أنه فيما يخص التمويل االستهاكي 
فهناك مجاالت األول يكمن في تمويل السيارات 
وتمويل المعدات الكهرومنزلية المحددة في مقر 
وزاري والذي يش���������ترط أن تك���������ون مواد مصنعة 
محليا مش���������يرا في هذا الشأن إلى أنه وباستثناء 
الس���������يارات، هن���������اك تمويل المع���������دات المنزلية 
كالمطاب���������خ المجهزة ومواد البناء التي يمكن أن 
تم���������ول عن طريق قرض اس���������تهاكي أو قرض 
عقاري وهو الجزء الثاني للقرض االستهاكي. 
أما فيما يتعلق بتمويل الس���������كنات وهو المجال 
الثاني للتمويل االس���������تهاكي فيكون إما بناء أو 
ش���������راء أو تهيئة عن طريق صيغ���������ة اإليجاري 
منتهية التمديد بش���������راء الس���������كن ويؤجر للزبون 
بالتمليك حسب قدرة الزبون على التسديد حيث 
أكد أن هذه الخدمة ال تزال مقدمة في مصرف 

السام .
وش���������دد حي���������در أن البن���������ك اإلس���������امي ال يقدم 
قروضا استهاكية إال لألشخاص القادرين على 
تسديدها، ومثال على ذلك أن شخصا يتقاضى 
مبل���������غ 30 ألف دينار ال يمكنه أن يتقدم بطلب 
قرض لش���������راء س���������يارة تبلغ قيمتها 200 مليون 
س���������نتيم حيث أنه في قانون المصارف فإنه يتم 
اقتطاع نسبة ثاثين بالمائة من راتب الشخص 
ال���������ذي تقدم بالطلب لمدة 5 س���������نوات وفي هذه 
الحالة وبهذا المرتب الزبون ال يستجيب آلليات 

تقديم القرض.
تعميـــم الصيــرفــــة اإلســــالميـــــة سينعــــش 

االقتــصـــاد الوطنــــي
ثم���������ن ناصر حيدر تعميم الصيرفة اإلس���������امية 
وتعزيزه���������ا بالتش���������ريعات القانوني���������ة على جميع 
البنوك الجزائرية، معتبرا إياها باألمر اإليجابي 

الذي يساهم في انتعاش االقتصاد الوطني.
كما يساهم أيضا في تطوير المؤسسات الناشئة 
الراغبة في االستثمار، حين عرج قائا: »خبرتنا 
في ه���������ذا المجال منذ س���������نين طويلة س���������محت 
لنا بمس���������اعدة البنوك الت���������ي اعتمدت الصيرفة 
اإلسامية، فكل ما من شأنه توسيع رقعة التعامل 
بالمعامات اإلسامية نرحب بها وسيسمح هذا 
المجال باس���������تقطاب أكثر عدد من المتعاملين، 
ومثال ذلك بنك السام وبنك البركة يملكان 50 
وكالة، في حين أن الس���������احة المصرفية البنوك 
العمومية تقريبا 1500 إلى 1700 وكالة، فهذه 
البنوك العمومية بش���������بكاتها الواس���������عة بإمكانها 
تقريب هذه المنتجات إلى المناطق التي ال يوجد 

فيها الصيرفة اإلسامية«.
من جهته أبرز ناصر حيدر أنه ال يخشى بتاتا 
المنافسة بل بالعكس هي محفز لابتكار أكثر، 
ودافع قوي للنم���������و االقتصادي، مضيفا محدثنا 
أن اقتصاد السوق يقف بحد ذاته على المنافسة 
ال على االحتكار الذي يعتبر عدوا للنمو وعدوا 
للتطوير واالبتكار، فالمنافس���������ة على حس���������به- 
تخل���������ق ديناميكي���������ة وحركية غير مس���������بوقة في 
بورصة الجزائر وهو ما يخدم االقتصاد الوطني 
عبر تداول األموال وتفادي اكتنازها، مشيرا إلى 
أن ق���������رارات كهذه بإمكانها تقريب الخدمات إلى 

الجزائر العميقة، على غرارها الوالية البعيدة.

خـــــالل نزولـــــه ضيفــــا على منتـــدى شبكـــــة اللقـــــاء اإلعـــــالميـــــة 

ناصر حيدر: الـماليــــة اإلسالميــــة 
يف اجلزائــر تشهــد منــوا متسـارعــا 

نواصــــل إنشـــــاء فروعنــــا عبـــر كافــــة أحنــــاء الوطـــــــــــــن 
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وتهدف زيارة هذا الوفد، الذي يقوده رئيس لجنة الشباب والطلبة، 
األس���������تاذ محرز بن عيس���������ى وحس���������به إلى تحديد أهداف ومهام 
ونش���������اطات لجنة الش���������باب والطلبة ودورها تشجيع الشباب على 
المش���������اركة المجتمعية الرسالية، وأش���������ار إلى أهمية قيام اللجنة 
ببذل المزيد من الجهود للوصول إلى مختلف الفئات من الشباب 
لجمع الطاقات ولتحقي���������ق رؤى واضحة وآلية تخدم خصوصية 
المنطقة ورس���������الة الجمعية، داعيا في ذات السياق إلى التنسيق 
مع مختلف لجان الشعب الوالئية من أجل تحقيق نتائج ملموسة 
عل���������ى أرض الواقع، م���������ن جهة أخرى ثمن األس���������تاذ محرز بن 
عيس���������ى دور لجنة الش���������باب والطلبة بوالية تندوف التي تحاول 
جاه���������دة مواصلة الطريق اإلصالحي واإلغاثي الذي مهده الفقيد 
نذير حمودي ويقول ذات المس���������ؤول: شباب شعبة والية تندوف 
ه���������ي ثمرة جهود زرعها هذا الفقيد وعل���������ى دربه يواصل عطاءه 

خدمة للدين والوطن.
وأش���������ار رئيس شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، لوالية 
تندوف، األستاذ بلقاسم عرقوب، إلى أن الشعبة ستواصل تحقيق 
أهداف س���������امية في مختلف مجاالت العمل الدعوي واإلغاثي، 
هذا وقد تم انتخاب األس���������تاذ بلقاس���������م عرقوب على رأس شعبة 
والية تندوف بعد اللقاء التنظيمي والتكويني بين الش���������عبة ولجنة 
الشباب والطلبة الوطنية وذلك وفقا لإلجراءات القانونية والنظام 

الداخلي للجمعية. 
وثمن رئيس ش���������عبة والية تندوف النش���������اط ال���������ذي نظمه وأطره 
مجموع���������ة من الك���������وادر الش���������بابية لجمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين والذين أبدوا اس���������تعدادهم الدائم لخدمة دينهم ووطنهم 
ومجتمعهم، مثمنا دور السلطات المحلية بالوالية من والي الوالية 
على كل التسهيالت وعلى توفير اإليواء واإلطعام لشباب جمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين.
هذا وتطرق األس���������تاذ بلقاس���������م عرقوب للحديث عن األنش���������طة 
الدعوي���������ة اإلعالمي���������ة التي قامت بها الش���������عبة مواكبة للظروف 
الصحية في البالد، إضافة إلى نش���������اطات لجنة الشباب والطلبة 
من خالل مشاركة الشباب في تهيئة المساجد وتعقيمها الستقبال 
المصلين، وذلك بالتنس���������يق مع مديرية الشؤون الدينية واألوقاف 
قائال: »جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين في والية تندوف 
ه���������ي الجمعية الوحي���������دة التي لبت النداء«، وفي س���������ياق العمل 
اإلغاثي تحدث رئيس الشعبة عن المساعدات المقدمة من لجنة 
اإلغاثة الوطنية في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والتي 
تم تس���������ليمها لمديرية الصحة بالوالية، ويضيف قائال: »كما قمنا 
بتوزيع حوالي 1500 محفظة مدرسية بكامل تجهيزاتها إلخواننا 
الصحراويين« س���������لمت لوزارة التربية الصحراوية بحضور والي 

والية أوسرد. 
وذكر رئيس ش���������عبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لوالية 
تندوف، خالل حديثه عن نش���������اطات الش���������عبة، أن ذات الهيئة 
أحيت اليوم العالمي للغة العربية والموافق ل�12 ديسمبر، والذي 
ُنظم بالتنسيق مع الجمعية الثقافية والعلمية مالك بن نبي، وذلك 
بمش���������اركة كوادر منخرطة في الش���������عبة، حيث قدموا محاضرات 

ومداخالت حول المناسبة. 
كما تنظم الش���������عبة كل يوم جمعة بعد ص���������الة المغرب حلقات 
تدريس للش���������باب خاصة بالقرآن الكريم وبالسيرة النبوية الشريفة 
والتاريخ اإلس���������المي، إضافة إلى تقدي���������م دروس الدعم لألطوار 

الثالثة االبتدائي المتوسط والثانوي.
هذا وأش���������ار األس���������تاذ عبد الرحمان صمباوي، المكلف بالشباب 
والطلبة على مس���������توى والية تن���������دوف، إلى أهم المحاور التي تم 
مناقش���������تها قائال: »ناقشنا ماهية مهام لجنة الشباب والطلبة وما 
ه���������ي الخطوط العريضة التي تعمل ألجلها اللجنة الوطنية، وما 
هي االنجازات التي حققتها عبر نشاطاتها منذ نشأتها«، ويضيف 
األس���������تاذ: »كما تعرضنا الى نقاش���������ات مفتوحة حول دليل لجنة 
الش���������باب والطلبة الذي يحتوي على البرنامج التربوي والتعليمي 
المتعلق بإعداد الشباب«. وتخلل اللقاء التنظيمي للجنة الشباب 
والطلبة أيام دراس���������ية، أطرها األعض���������اء بمحاضراتهم، إذ يقول 
نف���������س المتح���������دث: »المحاضرة األولى قدمه���������ا عضو المجلس 

الوطني، األستاذ حسام الدين حمادي بعنوان: »العمل الجماعي 
فريضة شرعية وضرورة حضارية« والمحاضرة الثانية من تقديم 
األستاذ بن طاع اهلل ياسر عضو اللجنة الوطنية للشباب بعنوان: 
»ط���������رق اتخاذ الق���������رار«، أما المحاضرة الثالث���������ة فهي من تقديم 
األستاذ محرز بن عيسى عضو المكتب الوطني مكلف بالشباب 
والطلبة والتي ُعنونت: »مدخل إل���������ى العملية التربوية«، ويقول 
ذات المتح���������دث: »قام المحاضرون بالربط بي���������ن هذه المفاهيم 
وبين مهام لجنة الش���������باب والطلبة حيث أبرز الشباب اهتمامهم 

وتفاعلهم اإليجابي مع ما طرح من مواضيع«. 
واختتمت فعاليات النش���������اط بتوصيات دع���������ت إلى تكييف دليل 
قامة  لجنة الشباب والطلبة حس���������ب الواقع المحلي لكل شعبة، واإ
أيام تكويني���������ة عبر مختلف الواليات، كما دعت مخرجات اللقاء 
بقية الشعب لواليات الغرب إلى التنسيق بين الشباب من خالل 

إقامة لقاء جهوي جامع.
ويضيف األستاذ عبد الرحمان صمباوي أن لجنة الشباب والطلبة 
على مس���������توى والية تندوف هي األخرى مثل باقي شعب واليات 
الوطن تعرضت آلثار وعواقب جائحة كورونا، ويقول: »وحاولنا 
التكييف تحت ش���������عار: »الظ���������روف تكيفن���������ا وال تتلفنا«، وذلك 
من خ���������الل إعداد برنامج خاص بلجنة الش���������باب والطلبة لوالية 
تندوف، التي حاولت أن تواكب مختلف األحداث، البداية حسب 
المتحدث كانت خالل ش���������هر رمضان الفارط باستضافة دكاترة 
ومختصين لمعالجة مواضيع الساعة ويقول: »الموضوع األول 
كان حول اس���������تقبال شهر رمضان بعنوان: »شهر االستثناء في 
زمن االس���������تثناء« من تقديم الشيخ مولود أبركان عضو المكتب 
الوالئي، ال���������ذي تطرق من خالل المحاض���������رة إلى فقه الصيام، 
والمحاضرة الثانية قدمها األس���������تاذ عل���������ي حما، حيث تضمنت 
مداخلته مختلف اإلج���������راءات الصحية الواجب اتخاذها في ظل 
الجائحة، إضافة إل���������ى المختص التربوي والمدرب طاهر محمد 
عل���������ي الذي تحدث في محاضرته الت���������ي قدمها بعنوان: »طفلك 
في الحجر الصحي« عن أهمية مرافقة الطفل من خالل ش���������رح 
لبعض اآلثار النفسية التي يمكن أن تأثر على الطفل في البيت، 
كما تم استضافة الشيخ صديقي سيباتي الذي تحدث عن كيفية 

أداء صالة العيد داخل البيت بسب الجائحة.
ومن أهم النش���������اطات التي تطرقت إليها ش���������عبة جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين لوالية تندوف خالل هذا الموس���������م والتي 
أطرتها لجنة الش���������باب والطلبة بالتنس���������يق مع مديرية الش���������ؤون 
الدينية واألوقاف، تهيئة المس���������اجد وتعقيمها الستقبال المصلين 
بعد انقطاع دام ستة أشهر، إضافة إلى المشاركة في الحمالت 

التحسيسية والتوعوية منذ بداية الجائحة.
وفيما يخص عوامل عزوف الش���������باب عن العمل الجمعوي في 
والية تندوف، قال المتحدث: »الس���������بب يعود إلى ضعف العمل 
الجمع���������وي في تن���������دوف، من جهة أخرى عبر ع���������ن أمله قائال: 
»لكن الحمد هلل نسعى ونحاول اس���������تقطاب الشباب ومشاركتهم 
في مختلف النشاطات التي تنظمها الشعبة«، مثمنا دور العديد 
من المتعاطفين مع الش���������عبة والمؤمنين برس���������الة جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين. 
واقتصر دور المرأة في لجنة الشباب والطلبة لوالية تندوف على 
القيام بدورات تكوينية، إذ يقول األستاذ عبد الرحمان صمباوي: 
»اللوات���������ي قمن ب���������دورة تكوينية حول إعداد المربي���������ة المتميزة«، 
مضيف���������ا أنه تم تس���������طير برنامج يظم حلق���������ات التجويد وتدريس 
السيرة النبوية الشريفة لهن، وكذا حلقات لتعليم محو األمية حيث 
تم االتفاق مع النساء كبار السن والماكثات في البيت لتعليمهن 

القراءة والكتابة. 
وفيما يخص اإلس���������تراتيجية التي س���������تعتمد عليها لجنة الشباب 
والطلب���������ة لوالية تندوف، أك���������د المتحدث على ض���������رورة تكييف 
النشاطات حسب خصوصية المنطقة مضيفا وهو يقول: »وكونها 
تقع في موقع جد حس���������اس ومنغلق، كما أننا نس���������تضيف على 
أرض الجزائر في والية تن���������دوف إخواننا الالجئين الصحراويين 
من موريتانيا ومالي«، وحسب المكلف بالشباب والطلبة بالوالية 
هذا سيفرض على المشاريع المستقبلية التعامل والتنسيق مع هذه 

الجهات قائال: »البد من االستفادة واألخذ من العلماء والطاقات 
الموجودة في موريطاني���������ا المعروفة ببالد العلم واألدب واللغة«، 
مؤكدا على تكثيف اللقاءات التكوينية لفتح المجال للش���������باب من 

أجل المشاركة في الملتقيات والندوات والمخيمات.

تندوف والية  إىل  تكوينيـــة  تنظيمية  زيارة  يف  الوطنية  والطلبة«  »الشباب  جلنــــة:  من  • وفـــد 
شعبـــــة لكل  احملـــــلي  الواقــــــع  حســــــب  والطلبـــــــة«  »الشباب  جلنــــــة:  دليل  • تكييــــف 
الغرب جلهــــــة  املسلمــــني  العلماء  مجعيــــة  شباب  بـــــني  جامــــــــع  جهــــوي  لقاء  •  إقامـــــة 

جلنة »الشباب والطلبة الوطنية« يف لقاء جهوي بتندوف

شرع وفد يضم أعضاء جلنة الشباب والطلبة جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني يوم اخلميس 28 رجب 1442هـ املوافق لـ 12 مارس 2021م، يف زيارة إىل والية تندوف، حيث ختلل النشاط لقاء تنظيمي للجنة الشباب 
والطلبة، كما تال اللقاء أيام تكوينية قدم من خالهلا كل من األستاذ حمرز بن عيسى عضو املكتب الوطين املكلف بلجنة الشباب والطلبة، واألستاذ حسام الدين محادي عضو اجمللس الوطين، واألستاذ بن طاع اهلل ياسر عضو اللجنة 

الوطنية للشباب والطلبة، حماضرات بعنوان: »مدخل إىل العملية الرتبوية«، »العمل اجلماعي فريضة شرعية وضرورة حضارية«، و »طرق اختاذ القرار«، ودعت خمرجات النشاط إىل تكييف دليل جلنة الشباب والطلبة حسب 
الواقع احمللي لكل شعبة، وإقامة أيام تكوينية عرب خمتلف الواليات، كما جاء يف التوصيات ضرورة التنسيق بني الشباب من خالل إقامة لقاء جهوي جيمع شباب اجلزائر جلهة الغرب، وشارك يف فعاليات اللقاء كل من ممثلي الشعب 

يف اللجنة الوطنية لواليات: غليزان وبشار وتلمسان، واختتمت فعاليات النشاط جبلسة إنشادية من تقديم فرقة »االصطبار« ليستمتع احلضور بأدائها الراقي اليت أعادت إحياء فن اإلنشاد اهلادف.

تغطية: فاطمة طاهي
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متابعة /حسن خليفة

قّرر الشيخ عبد الرزاق قسـوم رئيس اجلمعية القيام 
برحلة استطالع وتفقد إىل جهة الشرق، متفقدا 

عددا من الشعب الوالئية، مع حضور بعض الفعاليات، 
ومتابعة بعض األنشطة،فضال عن لقاء األعيان 

والتواصل مع أعضاء الشعب الوالئية والبلدية يف 
الشعب اليت زارها،وقد رافقه يف الزيارة اإلخوة فاروق 

الصايم، نورالدين رزيق، حسن خليفة. 
وهذه متابعة للزيارة الطيبة اليت بدأت من عني مليلة 

)شعبة أم البواقي(.. وستنتهي حبول اهلل تعاىل يف 
قاملة يوم األحد. 

شعبـة أم البواقي... لقاء األخوة واحملبـــة
كانت البداية بأم البواقي؛ حيث أقامت ش���������عبة 
أم البواقي �من خالل الشعبة البلدية عين مليلة 
� يوما دراس���������يا رائعا، انطلقت أشغاله في تمام 
الس���������اعة التاس���������عة والنصف م���������ن صباح يوم 
األربعاء الماضي 17 مارس 2021 في قاعة 
محاضرات فندق بوعلي)عين مليلة(، ولم تنته 
األش���������غال إال في حدود الثالثة مس���������اء. وسبقه 
في اليوم السابق )ليال( لقاء مع أساتذة وأعيان 
مدينة عين مليل���������ة وبعض المدعوين األفاضل 
كان اللقاء محطة مهّمة في نشاط هذه الشعبة 
النوعيّ الهادف إلى إيصال رسالة الجمعية في 
الدعوة إلى اهلل ودعم جهود اإلصالح المجتمعي 
الش���������امل، واالنخراط في عمل دعوي إصالحي 
يس���������تأنس بمنهج العمل الذي اعتمدته جمعية 
العلماء منذ إنشائها.وقد دام اللقاء مع األعيان 
نحو ساعتين استمع فيها الحضور إلى كلمات 

ومواعظ ومداخالت عدد من اإلخوة الكرام.
وأما اليوم الدراسي فتميز بكلمة توجيهية لرئيس 
الجمعي���������ة، ومداخلة لألس���������تاذ الدكت���������ور فارق 
الصايم في الش���������أن الترب���������وي للجمعية، والتقدم 
الحاصل في مجال االنتشار للمدارس والنوادي 
القرآنية والس���������ندات التربوية التي سُيعاد طبعها 
في ض���������وء المالحظات المقّدَمة من الش���������عب 
الوالئية والخبراء التربويين... فيما كانت مداخلة 
الشيخ نورالدين رزيق عن شؤون التسيير المالي 
واإلداري للجمعية، وما يستوج�به انتشار الجمعية 
وتقدمها ف���������ي مجال العمل اإلصالحي الدعوي 

من االهتمام بهذا الجانب اهتماما خاّصا )المال 
واإلدارة( باعتبارهما محورين من محاور النجاح 

في الميدان وترسيخ مصداقية الجمعية.
وكانت المداخلة األخيرة لألس���������تاذ حسن خليفة 
)منسق الشرق الجزائري(.. في موضوع "عمل 
الفري���������ق" الذي ينبغي أن ينصّب عليه االهتمام 
ف���������ي الجمعية لبلوغ أهدافها ف���������ي ظل احترافية 
مطلوبة، وبخلفية إيمانية دعوية تجس���������د مبادئ 

الجمعية وقّيمها وأصولها. 
وتل���������ت هذه المداخالت نقاش���������ات صريحة من 
اإلخوة من ش���������عبة أم البواقي والشعب الحاضرة 
في اللقاء ،ويمكن اإلش���������ارة إلى أهم المخرجات 

فيما يلي:
ضرورة االرتقاء إلى مستوى المسؤولية اإليمانية 
الدعوية الت���������ي يتطلبها االنتم���������اء إلى جمعية 
الدين  المس���������لمين الجزائريي���������ن لخدمة  العلماء 

والوطن. 
أهمي���������ة إدراج التكوين والتدري���������ب كملمح مهم 
في مسارعمل الجمعية؛سواء في مجال اإلدارة 
والتنظي���������م والمالي���������ة أو في مج���������االت "العمل 

المؤسسي" ومقتضيات العمل بروح الفريق؛
� العناي���������ة بالش���������باب أكثر فأكثر، واس���������تقطاب 

الطاقات المختلفة في التخصصات المتنوعة؛
� العمل بحزم وعزم على تقوية صفوف الجمعية 

بتحس���������ين األداء في التواص���������ل والتعاون على 
الخير والبّر والتقوى والدعوة الى اهلل تعالى؛

� االهتمام باختيار الرجال في مختلف مستويات 
القيادة لتوّلي المهّمات الدعوية الكبيرة المنوطة 
بهم للعمل على المستويات المختلفة)المحلي � 

اإلقليمي � المركزي(. 
� العمل عل���������ى تغيير بعض القوانين في النظام 
الداخلي والقانون األساسي بما يتماشي مع روح 
التقدم والتطور الذي يشهده المجتمع الجزائري؛
العمل على االنتقال إلى مرحلة المشاريع بإطالق 

عدد منها في الميدان، في مختلف الجهات :
معاه���������د تكوينية، مؤسس���������ات متخصصة، قناة 
فضائي���������ة، أعمال دعوية متمي���������زة باقية ُتظهر 
للمجتم���������ع وجه الجمعي���������ة االجتماعي � الثقافي 

الديني النافع..

كان اللق���������اء نوعيا بحّق لمس الكثير من النقاط 
التي هي جزء من "اهتمامات" الجمعية، ورسم 
َ بعض اآلفاق المس���������تقبلية فيما يجب أن يكون 
عليه الس���������عي، مع التأكيد عل���������ى تجديد النية 
واالحتس���������اب هلل تبارك وتعالى في كل صغيرة 
وكبيرة واإلخ���������الص له س���������بحانه وتعالى وهو 
الموّفق لكل ما فيه الخير والصالح والفضل. 

االنتقـــال إىل عنابة وتفقد املشاريع الرتبوية
بعد عين مليلة وأم البواقي انتقل الشيخ الرئيس 
والوف���������د المرافق له إلى عنابة التي وصلها ليال 
،وبعد استقبال طيب من فريق شعبة عنابة نال 
الوفد قسطا من الراحة على أن يبدأ جولته في 
االطالع والتفق���������د والمتابعة غدا وهو ما حدث 

بالفعل .
اس���������تهّل وف���������د الجمعية الذي قادة الش���������يخ عبد 
الرزاق قس�وم رئيس الجمعية إلى عنابة، عمله 
بزي���������ارات ثقافي���������ة إل���������ى كّل 
دار  الجهوي،  المس���������رح  من 
العمومية..  والمكتبة  الثقافة، 
وذلك لإلطالع على الهياكل 
الثقافي���������ة الت���������ي يمك���������ن أن 
تس���������تفيد منه���������ا الجمعية في 
أنشطتها، سواء تلك التي تتم 
بالتعاون مع الهيئات المحلية 
في المج���������ال الثقافي، أو لالس���������تفادة منها في 

نشاطاتها)نشاطات الجمعية(
كالجامع���������ة الصيفية، وندوة إط���������ارات الجمعية 
،والملتقي���������ات الدولية )كملتقى الش���������يخين( وقد 
كانت الزي���������ارات مثم���������رة للغاي���������ة بالتفاهم مع 
المسؤولين عن تلك الهياكل الثقافية التي تمّثل 

صروحا مهمة لخدمة الثقافة في الوطن. 
ثم انتقل الوفد إلى "مجمع الخيرات" وهي مدرسة 
قرآنية تقع في أعالي عنابة)فالماسكور( بمكان 
ُيعرف ب�"جن���������ان الخروبة"، تتكون من مجموعة 
أقس���������ام، ومصّلى، وقاعة محاضرات، ومرافق 
ضروري���������ة، وقد ب���������دأت العمل فعال وُدش���������نت 
اليوم بشكل رس���������مي، ومجمع الخيرات نموذج 
للمدرس���������ة التي تسعى الجمعية إلى إنشائها في 
مختلف أنحاء الوط���������ن، حيث تتوفر على كل 
ما يجب من الش���������روط الخاصة بتمدرس أبنائنا 
وبناتنا، في إطار قانوني مشروع، وفي ظروف 
وبيئة متكاملة صحيا ونفس���������يا.وقد قدم صاحب 
المش���������روع نبذة وجيزة عن المدرسة مؤكدا على 
أن طموحه مع إخوته األفاضل هو إيجاد حقل 
تعليمي وتربوي نوعي، في ظالل قيم ومباديء 
جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين، مبّش���������را 
باالرتقاء بالمدرسة شيئا فشيئأ، بل والتوسع إلى 

مدارس أخرى)مجمع الخيرات 2( و3 الخ..

وبعد ص���������الة الظهر وتن���������اول وجبة 
الغداء في مدرس���������ة "مجمع الخيرات" 
انتقل الوفد إل���������ى منطقة من مناطق 
الظ���������ل ف���������ي عناب���������ة ُيس���������ّمى )وادي 
العاللي���������ق(؛ حيث تم إعطاء إش���������ارة 
االنطالق لمدرس���������ة قرآنية حملت اسم 
أحد خّدام القرآن الكريم في المنطقة. 
وهذا ما سنس���������لط األضواء عليه في 
تغطيات هذا المساء الحافل بحول اهلل 

تعالى في عنابة. 
اجلمعيــــــة يف منـاطق الظل... وهبة عقار بأزيد 

من 1000 مرت مربع للجمعية
نعم يا لها من فرح�ة تلك التي أبداها اإلخوة في 
المنطقة )وادي العالليق( وهم يستقبلون الشيخ 
الدكتور عبد الرزاق قس������وم الذي 
َق���������دم إليهم لالطمئن���������ان والتفقد 
،وأيض���������ا لالطالع على س���������ير 
األش���������غال في المدرسة القرآنية 
التي حملت اسم "مدرسة عمارة 
جدي القرآنية" وهو اس���������م رجل 
خدم الق���������رآن الكريم في المنطقة 
على مدار س���������نوات طويلة، وقد 
خلفه ابنه كمؤذن في المس���������جد 
القريب من مكان المدرس���������ة... 
واعترافا بجهوده في خدمة كتاب اهلل تعالى وفق 
اهلل القائمين على تس���������مية المدرس���������ة باسم هذا 
الرجل الطيب المؤمن الخادم لكتاب اهلل تعالى 
.والمدرس���������ة بعد انجازها س���������تكون، بعون اهلل، 
منارة إش���������عاع في المنطقة لتعليم القرآن الكريم 
وتحفيظه للصغ���������ار والكبار وللبنين والبنات... 

رئيس  تح���������دث  وق���������د 
الجمعية في كلمة وجيزة 
أمام جم���������ع طيب من 
اإلخوة عن أن جمعية 
جمعية  ه���������ي  العلماء 
الجزائريي���������ن  جمي���������ع 
وأغنيائه���������م  فقرائه���������م 
كباره���������م وصغاره���������م، 
ُيسعدها  الجمعية  وأن 

أن تكون في صف المواطنين الذي يعيشون في 
مناطق الظل، ويعرفون الكثير من المصاعب 
ذا كانت الدولة تقوم بواجباتها في  في حياتهم ، واإ
تيسير حياتهم، فإن الجمعية يهّمها أن ترافقهم في 
المج���������ال المعنوي: كالتعليم، والتكوين، وتحفيظ 
القرآن الكريم،والدراسة، وتعليم الصنائع للنساء 
والش���������ابات ولألبناء والبنات. نس���������أل اهلل تعالى 
أن يتقب���������ل من الصالحين والصالحات ومما زاد 
هذه اللفتة روع���������ة إهداء عمرة ألحد المواطنين 
البس���������طاء من نفس المنطقة، من طرف شركة 

أسفار بارك اهلل في صاحبها. 
كم���������ا أن مما يثلج الصدر، ما يأتينا من أخبار 
خالل عملية التفقد واالطالع التي قادها رئيس 
الجمعية؛ حيث وقفن���������ا على أمور مهمة تتمثل 
في هب���������ات أعطيت للجمعية، ومن ذلك العقار 
الذي تزيد مساحته عن ألف متر مربع ،ويتكون 
من ثالثة مبان )غير مكتملة( وهبها محس���������ن 
كريم على أن تكون وقفا للتعليم القرآني والعلوم 
الش���������رعية . والعمل جار على تس���������وية بعض 
األم���������ور المتعلقة بهذا العقار، وفي المناس���������بة 
ندعو أهل الفضل واإلحسان من منطقة عنابة 
وغيرها إلى دعم هذا الصرح الديني الكبير، الذي 
س���������يكون بعون اهلل مركز اشعاع للمنطقة كلها، 
بل لعنابة بأكملها ، ولكن في منطقة وادي زياد 
ووادي العنب خاص���������ة، الحتياج هذه المنطقة 

إلى االشعاع الديني والثقافي واإليماني. 
ورغ���������م ازدحام ج���������دول العمل للش���������يخ رئيس 
الجمعي���������ة فإنه مع ذلك ل���������م يفته أن يزور أحد 
رموز الجهاد ف���������ي المنطقة وهو المجاهد عبد 
الس���������الم الشابي أحد األوائل الذين قدموا للثورة 
الس���������الح الذي كان يدخله من تونس الشقيقة 
.وقد وافقت الزي���������ارة يوم النصر 19 مارس ، 
وزاد الجو الرائع )س���������قوط أمطار غيث ونفع ( 

المناسبة ألقا وروعة.

تدشني مدرسة العتيق القرآنية بعنابة  
وختام الزيارة التي دامت يومين في عنابة كانت 
عل���������ى أروع ما يكون أي كانت مس���������كا؛ حيث 
ش���������هد يوم الجمعة مس���������اء بعد صالة العصر 
تدشين مدرسة العتيق القرآنية في بوحديد وهي 
طراز خاص من المدارس التي أسس���������ها أبناء 
الجمعية في ه���������ذه المدينة العريقة )عنابة( وقد 
قدم المشرف عليها عرضا جميال عن المدرسة 
منذ أن كانت مكانا مهجورا يقصده المنحرفون، 
حتى صارت معلما قرآنيا يؤمه أكثر من 400 
متم���������درس في كل األطوار ومن كل الش���������رائح 
االجتماعية متمدرسين وغير متمدرسين وفئات 
ذات مس���������تويات عليا )طب � هندس���������ة � صيدلة 
� جامعيون وأكاديميون )رجال ونس���������اء(، فضال 
عن دروس في المجاالت الش���������رعية والفقهية، 
والدورات المتخصصة والتكوينات في مجاالت 
ثقافية وعلمية ودينية، والمستقبل يحمل الكثير 
من البش���������ائر، كما تحدث بذلك المشرف على 
المدرسة جزاه اهلل كل خير، بل إن من البشريات 
أن هناك أربع مدارس س���������تفتح في القريب على 
نفس نمط "العتيق القرآنية " في عدد من أحياء 
عنابة. واذا كانت مدرسة 
بثالثة  الحالي���������ة  العتي���������ق 
أقس���������ام فقط وتشتغل بكّل 
طاقتها، فإّن من المدارس 
الواعدة التي س���������ُتفتح في 
األش���������هر القليل���������ة القادمة 
م���������ا يصل عدد أقس���������امه 
إلى 10 أقس���������ام مع إدارة 
عصري���������ة ومرافق حيوية، 
وس���������احة الخ... كل هذه 
األمور تظهر بوض���������وح أن ثمة انطالقة جديد 
وقوي���������ة في مختلف أنح���������اء الوطن فيما يتصل 
بسير عمل الجمعية، واإلقبال الكبير عليها من 
أبناء الشعب وبناته،والهبات والتبرعات، وافتتاح 
المدارس والنوادي ليس سوى مظهر من مظاهر 
اإلقبال مما يرتب مس���������ؤوليات أكبر على كاهل 
أعضاء الجمعية وعلمائها وأساتذتها ومؤطريها 
وس���������ائر المنخرطي���������ن فيها، ب���������ل والمحبين لها 

والمتعاطفين معها. 
الطــــارف...تبعـــــث األمـــــــــل

كان���������ت نهاية الزيارة الدعوي���������ة العلمية التفقدية 
التي قادت الشيخ رئيس الجمعية والوفد المرافق 
له إلى الطارف ...هذه الوالية الفتية، وشعبتها 
الفتية ايضا كانت مفتاح ٱمال كبرى في المجال 
الترب���������وي الدعوي حيث وق���������ف الوفد على ناد 
تربوي نادي الطفولة الذي دشنه الشيخ الرئيس 
وتعرف على برنامجه التكويني التربوي المميز، 
ومدرس���������ة  قيد اإلنجاز، كما زار الوفد معرضا 
للوس���������ائل البيداغوجية بالمناسبة. وفي النهاية 
اطلع الوفد على صرح تربوي كبير في الطارف 
س���������يكون بعون اهلل في خدمة القطاع التعليمي 
للوالي���������ة كلها، ولجمعي���������ة العلماء ومنتس���������بيها 
ومحبيها بصورة خاصة.وسنلقي أضواء ساطعة 
على كل هذه المؤسس���������ات والمدارس والنوادي 

في المستقبل القريب بحول اهلل.

رئيس اجلمعية يف زيارات إىل شرق البالد... إجنازات ومالحظات

مشروع معهد مجعية العلماء يف الطارف
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تقرير مفصل بنشاطات جلنة اإلغاثة لشعبة بسكرة  
للجنة اإلغاثة لوالية بسكرة ما بني 5 أفريل 2020 إىل غاية 7 مارس 2021

لقد مت تأسيس جلنة اإلغاثة بتكليف مؤقت من سعادة السيد األستاذ الدكتورعبد الرؤوف دبابش رئيس املكتب الوالئي لشعبة بسكرة 
حتت رقم 65 بتاريخ اخلامس من أفريل 2020 ميالدي وبعدها مباشرة قمنا بوضع خارطة طريق لعمل اللجنة وفق اخلطة التالية:

تغطية: د.جباوي علي *

-1 خطة إدارة وتسيير اللجنة
أوال:

تقس���������م الوالية إلى 6 مقاطعات بناء على الموقع الجغرافي وقرب 
المسافة بين البلديات وتم التقسيم كما يلي :

مقاطعة أوالد جالل وتظم: أوالد جالل والدوسن والشعيبة وسيدي 
خالد والبسباس ولغروس وراس الميعاد )7 بلديات(.

مقاطعة جمورة وتضم: جمورة والبرانيس وعين زعطوط ولوطايه 
والقنطرة )5 بلديات(.

مقاطعة زريبة الوادي وتضم: خنقة سيدي ناجي ومزيرعة وسيدي 
عقبة والحوش والزريبة وعين الناقة والفيض )7 بلديات(.

مقاطعة بس���������كرة وتضم:  بسكرة وش���������تمة والحاجب ومشونش )4 
بلديات(.

مقاطعة طولقة وتضم: طولقة وفوغالة وبوشقرون وبرج بن عزوز 
وليشانة )5 بلديات(.

مقاطعة اوماش وتضم: لي���������وة وامليلي واورالل واوماش ومخادمة 
)5 بلديات(.

ثانيا:
تعيين منس���������ق لكل مقاطعة ونائب له للتنس���������يق بين المقاطعات 
وبين هيئة اللجنه الوالئية دون التدخل في تسيير اللجان البلدية.

ثالثا: 
اقتراح أن تتكون لج���������ان اإلغاثة البلدية من )5 إلى 7( أعضاء 
وتتكون من أعضاء الش���������عب البلدية )02 عضوان( كما يفضل 
توس���������يعها إلى كفاءات محلية من خارج الجمعية )من3  إلى 5 

أعضاء( مع ضرورة وجود العنصر النسوي.
رابعا:

إجبارية استش���������ارة الكفاءات من خارج اللجنة والش���������عبة ودعوتها 
لحض���������ور أي اجتماعات )مع مراعاة الش���������روط الصحية( وعدم 
االس���������تغناء عن أي شخص يريد تقديم المساعدة أو طرح األفكار 
أو طلب الدعم إلنجاز أي مش���������روع أو فكرة تخدم البالد في هذا 

الظرف الخاص.
خامسا:

التنس���������يق الكلي مع الس���������لطات المحلية ف���������ي كل صغيرة وكبيرة 
واالتصال المباش���������ر بأصحاب القرار خدمة للصالح العام وتنفيذ 

كل ما يخدم األمة.
سادسا :

 التقيد الحرفي بقوانين الجمهورية مع منع أي ش���������كل من أشكال 
جمع األموال بش���������كل مباشر أو غير مباشر وفي حال تقديم أي 
مس���������اعدات مالية فالمخول الوحيد وال���������ذي يجب الرجوع إليه هو 

رئيس المكتب الوالئي البروفيسور دبابش عبد الرؤوف.
سابعا:

أي مقترح مفيد يطرح عبر ماسنجر لجنة اإلغاثة لبسكرة وصفحتها 
عبر الفيسبوك هو مرحب به ويتم الرد عليه وال يهمل أبدا.

ثامنا: 
عل���������ى جميع المكلفين باإلغاثة في جميع البلديات لم ش���������مل كل 
الخيري���������ن في بلدياته���������م والتعاون مع الس���������لطات المحلية واحترام 
قوانين الجمهورية وقرارات المكتب الوطني للجمعية وعدم إقصاء 

اي شخص يريد عمل الخير دون إهمال فئة االخوات .
-2 تنصيب اللجان البلدية:

لقد تم إلى غاية اليوم 21 تنصيب لجنة بلدية لإلغاثة من أصل 
33 لجنة مقترحة وهو عدد بلديات الوالية.

• مقاطعة طولقة 
السيد عثمان سوداني مسؤول لجنة اإلغاثة ببلدية طولقة ومنسق 

المقاطعة.
السيد ناجي العيدي مسؤول لجنة اإلغاثة ببلدية بوشقرون.

السيد ساعد لمونس مسؤول لجنة اإلغاثة ببلدية ليشانة.
• مقاطعة اوماش

السيد ساعد بن ناجي مسؤول لجنة اإلغاثة ببلدية اوماش.

السيد معمر عتروس مسؤول لجنه اإلغاثة ببلدية اورالل )استقالة 
شفوية(.

السيد خليفة بورويس مسؤول لجنة اإلغاثة ببلدية امخادمة.
• مقاطعة جمورة 

لطفي س���������ناني مس���������ؤول لجنة اإلغاث���������ة ببلدية جمورة ومنس���������ق 
المقاطعة.

بومرزوق عبد الوهاب مسؤول لجنة البرانيس.
• مقاطعة الزريبة 

عاشور عبد الكريم )منسق المقاطعة(.
بن دحمان عبد العالي مسؤول لجنة بلدية الزريبة.

صخر قطاري مسؤول لجنة بلدية خنقة سيدي ناجي.
عمراوي إبراهيم مسؤول لجنة مزيرعة.
شعيب رمضاني مسوول لجنة الفيض.
معروفي محمد مسؤول لجنة الحوش.

سالم بوضياف مسوول لجنة بلدية سيدي عقبة.
السيد عمراوي مسؤول لجنة عين الناقة

• والية أوالد جالل
عفيصة عباس منس���������ق المقاطعة ومسؤول عن لجنة بلدية أوالد 

جالل.
نظال شنوفي مسؤوال عن لجنة بلدية الشعيبة )استقالة شفوية(.

شايب ذراع عبد القادر مسؤوال عن لجنة الدوسن.
ساعد حليس مسؤوال عن لجنة سيدي خالد.

بزيو مفتاح مسؤول عن لجنة البسباس.
السيد قوطار محمد مسؤوال عن لجنة بلدية راس الميعاد. 

اللجان التي لم تنصب إلى غاية التاريخ المش���������ار إليه أعاله هي 
) 12 لجنة( : 

-1 عي���������ن زعطوط. -2 القنطرة. -3 لوطاية. -4 امليلي. -5 
الحاجب. 6  - بسكرة. -7 شتمة. 8 – مشونش. 9 – فوغالة. 

– 10 ليوة.  -11 برج بن عزوز.   -12 لغروس.
بعد تنصيب ما اس���������تطعنا من مكاتب بلدية ورغم صعوبة المهمة 
ف���������ي اختيار الرجال االكفاء ومع اعتذار من توس���������منا فيه الخير 
ألس���������باب تخصه ولألس���������ف لم تتفاعل كل اللجان ميدانيا إال قلة 
منها وهي لجان ) أوالد جالل وجمورة وطولقة والفيض والدوس���������ن 

وسيدي عقبة وزريبة الوادي والخنقة والبرانيس( .
-3  الحصيلة 

أم���������ا الحصيل���������ة النهائية لعمل لج���������ان اإلغاثة لجمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين الجزائريين )جميع البلديات( ما بين 5 أفريل 2020 

تاريخ تنصيب اللجنة الوالئية إلى يومنا هذا فقد وفق اهلل الخيرين 
في لجان اإلغاثة عبر بلديات الوالية إلى توفير وتوزيع ما يلي:

• توزيع 50 لباس���������ا واقيا combinaisons  وردتنا من ش���������عبة 
المسيلة وتم منحها لمديرية الصحة.

• منح 15 جهازا بخاخا Aérosols س���������لم للمستشفيات )عيادة 
التوليد، الحكيم سعدان، مصلحة االستعجاالت بشير بن ناصر، 
مستشفى جمورة، مستش���������فى القنطرة، مسلحة اإلنعاش بمستشفى 

بشير بن ناصر(.
• تس���������ليم 4 واقيات وجه للتنفس )ماس���������ك(  VNI على مستشفى 

سيدي عقبة. 
تسليم 3200 قفاز طبي.

 Visières.  تسليم 1000واق للوجه 
 تسليم 121 لباسا واقيا سلم للكوادر الطبية.

توزيع  11620 كمامة.
توزيع 36 مئزرا طبيا.

من���������ح جهاز لقياس الضغط من ن���������وع  Microlifeلمركز تجميع 
مرضى كوفيد بالقنطرة.

توزيع 12 نظارة حماية على األطباء الخواص. 
توزيع 03 أجهزة قي���������اس الحرارة عن بعد على األطباء الخواص 

)تمت إعادة جهاز واحد(.
• توزي���������ع ) كإعارة( 10 أجهزة قياس الحرارة عن بعد للمس���������اجد 

لتدعيم عملية فتحها الجزئي.
• توزيع 50 لترا من مادة لتعقيم المساجد.

• توزي���������ع 5 لت���������رات من معقم بيولوجي لمس���������جد أبي زهرة لتعقيم 
المسجد. 

mmm

أول نشاط من أول يوم تنصيب 5 أفريل وتسليم 200 واق للوجه 
ببسكرة الصحة  مديرية  إىل   Visieres

أيصال مساعدات إىل املستشفيات

خياطة الكمامات باالتفاق مع مركز التكوين املهين مجورة

الفتات مطبوعة زودت بها بعض املساجد

أجهزة قياس احلرارة سلمت لبعض املساجد
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mmm
• تس���������ليم 12 الفتة كبيرة على المساجد تحتوي على البروتوكول 

الصحي لتوعية المصلين.
• توزي���������ع 10  لت���������رات م���������ن الجافيل ومواد تعقي���������م )جال خاص 

باألرضية(.
• توزي���������ع 21 لترا ) بحجم ربع لتر لكل قارورة( من المعقم الطبي 

على المساجد )10 مساجد(.
 توزيع 940 طردا غذائيا.

توزيع 31 لباس للعيد على األطفال.  
توزيع 28 قنطار فرينة في رمضان. 

• توزيع قنطار سكر في رمضان.
توزيع 21 قنطارا من السميد في رمضان.
توزيع 80 كلغ من الدجاج في رمضان.

اقتناء خيمة صغيرة تستخدم أثناء عمليات الدفن.
المس���������اعدة في توصيل الكهرباء لمقبرة الفيض على مسافة 300 

متر بالتعاون مع البلدية.
ختان 8 اطفال قبل منع عمليات الختان.

• تزويد اس���������رة محتاجة بثالجة جديدة
تزويد أسرة محتاجة بمكيف هوائي.

• تزويد محتاج بكرسي متحرك.
• تنظيف وتعقيم بعض المساجد.

• تأطير بعض مكات���������ب البريد 6 مكاتب ) 
لصرف معاشات المتقاعدين واستالم منحة 
10000دج التي أقرها رئيس الجمهورية(.

• المساهمة في إطعام عابري السبيل طيلة 
ش���������هر رمضان كأعضاء في تكتل اإلغاثه 
والتضامن لوالية بس���������كرة وكمس���������اهمين في 

التوزيع وفي توفير مواد اإلطعام.
• تسليم 36 حقيبة تنفس وردت من المكتب 
الوطن���������ي بالعاصمة عل���������ى 6 مراكز كوفيد 
)الحكيم سعدان 08، سيدي عقبة 05، زريبة 
ال���������وادي 05، عيادة طب العيون بالبوخاري 
05، طولقة 05 وأوالد جالل 05 ومصلحة 
اإلنعاش بمستشفى بشير بن ناصر 03(. 

 ECG تس���������ليم جه���������از تخطيط للقل���������ب •
لمستشفى الحكيم سعدان.

• تس���������ليم جهازين لتكثيف األكسجين 8 لتر 
وجه���������ازي قي���������اس الحرارة ع���������ن بعد وجهاز 

تخطيط القلب لكل من مستش���������فى الحكيم سعدان والبوخاري )من 
طرف محسن طلب وجود جمعية العلماء أثناء عملية التسليم(.

• توفير مستلزمات خياطة 150 لباسا واقيا قابال لالستخدام أكثر 
من مرة لت���������وزع على األطقم الطبية )العملية متوقفة والبحث جار 

للتنسيق مع مراكز التكوين المهني للتفكل بالخياطة(.
• تكري���������م مجموعة من األطباء الخ���������واص لحثهم على عدم غلق 
عياداته���������م أثناء هذه الجائحة )نظارة طبية + 5 كمامات + معقم 
لليد + معقم لألرضية + لباس���������ان واقان + شهادة تكريم( وعددهم  
10 أطب���������اء مع تكري���������م األخت دوفي مريم وخلي���������ة إنقاذ مريض 

للطبيبة نعمون واألخصائية النفسية ونوغي.
• توزيع ألبس���������ة على عائالت للمرضى طلبوا ذلك للحماية )03 

عائالت(.
• توزيع 250 مرش���������حا مضادا للبكتريا عل���������ى مصالح الكوفيد ) 

وصلتنا من المكتب الوطني(.
• توزي���������ع 20 مانومترا حائطيا من س���������عة 10 لتر تس���������تعمل في 
الشبكة الحائطية لالكسجين في المستشفيات )مستشفيات الحكيم 

سعدان وطولقة وأوالد جالل(.
-4 مبادرة العالج المنزلي

أطلقت هذه المبادرة مباش���������رة في ش���������هر جويلي���������ة 2020 كأول 
مبادرة في الوالية وفي الوطن بس���������بب الضغط الكبير الذي شهدته 
حجام المرضى  مستشفيات الوالية آنذاك وزيادة عدد اإلصابات واإ
عن الذهاب إلى المستش���������فيات بس���������بب الوفيات وكان الهدف من 

المبادرة هو:
• تخفي���������ف الضغط على األطقم الطبية بتوفير أجهزة تنفس لفائدة 
المرضى وتسليمهم أياها للعالج في منازلهم تحت إشراف طبي.

• تجني���������د جمعيات أخرى لتوفير ما يمكن توفيره من أجهزة التنفس 
من أجل إنشاء مستش���������فى ميداني )اعتبرنا أن المنازل هي عبارة 

عن أماكن للعالج( بحيث اس���������تطعنا بالتنس���������يق مع 5 جمعيات 
إلى توفير ما يقارب 140 جهازا تنفس���������يا ) 5 لتر و10 لتر( وهو 
ما يكافئ مستش���������فى من 140 س���������رير وتوفير 140 سريرا شاغرا 

لمرضى آخرين في المستشفيات.
• توفير جو نفسي مالئم لمريض كوفيد إذ ال يخفى العامل النفسي 
في رفع مناعة الجس���������م واالستجابة للعالج وبدأت الحملة بخمسة 
أجهزة من نوع 5 ل� تم تزويدنا بها من طرف محسن في البداية.

طريقة العمل: 
• يتم تسليم جهاز التنفس بعد أن يتم تزويد المريض بشهادة طبية 
تثبت أوال أنه مصاب بفاي���������روس كوفيد مع تحديد طبيعة الجهاز 
)5 لتر أو 10 لتر( مع توفير جهاز قياس نس���������بة األكسجين في 
ال���������دم Saturometre مع كل جهاز يس���������لم للمريض عن طريق 

من يمثله.
• يتم إجباريا وضع بطاقة تعريف وطنية أصلية لدى مكتب اللجنة 

أو أي وثيقة هوية أخرى. 
• يمن���������ح الجهاز للمري���������ض لمدة 10 أيام وهي م���������دة ينصح بها 
األطباء مع أمكانية تمديدها إلى 10 أيام أخرى حس���������ب الحاالت 
أو تعويض جهاز 10 لتر بآخر من نوع 5 لتر ليتسنى لنا منحه 

لشخص آخر.
yMasque à ox  • يمنح مع كل جهاز أيضا ماس���������ك التنفس

gene على أن يعيد المريض بعد شفائه جهاز التنفس مصحوبا 
مع الماس���������ك لمنحه لشخص آخر خاصة لما يتم منح الجهاز في 

ساعات الليل. 
• تقديم نصائح بكيفية اس���������تخدام الجهاز وطريقة برمجته وتعقيمه 
وكيف يتم التخلص من ماسك التنفس بعد االستشفاء )تعقيمه قبل 

رميه أو حرقه حتى ال يتم نقل العدوى لشخص آخر(.
• يتم تعقيم الجه���������از من جديد في مقر اللجنة ولو تم تعقيمه في 
من���������زل المريض وذلك زيادة في الحرص على تجنب ما يمكن أن 

ينشر العدوى بالفايروس.
• يت���������م منح الجهاز من خالل وصل اس���������تالم يمضى من طرف 
الشخص الذي يسلم له الجهاز مع أخذ االمعلومات العامة )االسم 
واللقب- اسم ولقب المريض- صلة القرابة مع المريض- الطبيب 
المعال���������ج- هل المريض لديه أم���������راض مزمنة أوال- العنوان- رقم 
الجهاز- الرقم التسلسلي للجهاز- مدة اإلعارة – تاريخ استرجاع 
الجهاز( مع منح نس���������خة ثانية للشخص المستلم للجهاز على أن 
يعيده���������ا مع الجهاز ويت���������م ختمها من جديد 
بتأش���������ير عالمة: اس���������تلم الجهاز من طرف 
بتاري���������خ---------   --------
وتسلم للشخص ليحتفظ بها في حال فقدان 

الجهاز.
• تم وضع شرط جزائي يتعلق بغرامة تأخير 
عن كل يوم بعد تاريخ إعادة الجهاز ) مبلغ 
1500 دج ع���������ن كل ي���������وم( والحقيقة كانت 

حيلة حتى يتم إعادة الجهاز.
• تمت اس���������تفادة حوال���������ي 180 مريضا منذ 
بداي���������ة هذه المبادرة م���������ن كل بلديات الوالية 

وحتى والية باتنة.
• تم عرض ه���������ذه التجربة على جمعية في 

والية جيجل بعد طلبهم منا المساعدة.
• ت���������م أيض���������ا طلب االس���������تفادة م���������ن هذه 

األجه���������زة من واليات 
وقالمة  وباتنة  )البرج 
والمس���������يلة وجيجل والبليدة( لكن لم نستطع 
تلبية طلباتهم بس���������بب عدم وجود ضمانات 

السترجاعها وصعوبة ذلك. 
اقتن���������اء األجهزة: تمت عملي���������ة اقتناء هذه 
األجهزة بس���������اهمة من محس���������نين وبعض 
أس���������اتذة الجامعة في هذا اإلطار تم اقتناء 

األجهزة التالية وهي:
10 أجه���������زة تنف���������س من ن���������وع Olive أول 

دفعة. 
  Saned 04 أجهزة تنفس 10 لتر من نوع

ثاني دفعة.
01 جه���������از مزود بمخرجين ) 10 لتر لكل 
مخرج يمكن استخدامه لمريضين في نفس 
الوقت أو لمري���������ض واحد بتدفق يصل إلى 
20 لت���������ر( من ن���������وع Olive ويمنح تحت 

إشراف طبيب.
 Saned. 04 أجهزة تنفس 10 لتر من نوع

01 جه���������از تنفس 10 لتر من ن���������وع Saned  تم وضعه تحت 
تصرف لجنة اإلغاثة من طرف محسن لكن على سبيل اإلعارة.

.Staricare 01 جهاز تنفس05 لتر من نوع
.MIXT 04 أجهزة تنفس 05 لتر من نوع

وعليه فإن عدد األجهزة التي تمتلكها لجنة اإلغاثة كوقف هي 24 
جهاز )05 أجهزة من صنف 05 لتر و18 جهاز من صنف 10 
لتر وجهاز ذو مخرجين 10 لتر للمخرج الواحد( مع وضع جهاز 
من نوع 10 لتر ألحد المواطنين تحت تصرف لجنة اإلغاثة على 

سبيل اإلعارة.
• كم���������ا تم اقتناء وتس���������لم  34 جهازا لقياس األكس���������جين في الدم 

Saturometres بمس���������اهمة المحس���������نين ووضعت هذه األجهزة 
الحساس���������ة والمفي���������دة تحت تصرف المرضى ف���������ي منازلهم وأثناء 
تواجدهم في المستش���������فيات وأيضا يوجد 03 أجهزة لدى األطباء 
الخ���������واص الذين تم تزويدهم بها ف���������ي فترة فقدان هذه األجهزة في 
الس���������وق خاصة في ش���������هر جويلية األليم للتكفل األمثل بمرضى 

الكوفيد وال تزال هذه األجهزة تستخدم لدى األطباء إلى اآلن.
• قمن���������ا أيض���������ا بربط أجهزة تنف���������س فيما بينه���������ا لتوفير كمية من 
األكس���������جين أكبر وتم استخدام هذه الطريقة مرتين وأعطت نتائج 
ممتازة إذ وصلت كمية األكس���������جين إلى 16 لترا بعد ربط جهازين 

من نوع 10 لتر كل على حده.
الص���������ورة توضح ذلك وتجدر اإلش���������ارة إل���������ى أن أول عملية ربط 
لجهازي تنفس من س���������عه 5 لتر بينهما بغية الحصول على جهاز 

ينتج 10 لتر كانت ناجحة وتم تجريبها مع مريض مسن.
الحقيقة الفكرة جاءتن���������ا بعد نقاش بيننا وبين المهندس مفتاح عبد 
الناص���������ر المختص في الميكانيك ألن اله���������واء مائع ويمكن زيادة 
yAssemblage en p يالتدفق بربط الجهازين على الت���������واز

rallèle واستش���������رنا طبيبا لكنه قال لن���������ا أنتما أهل االختصاص، 
اس���������تخدمنا لربط الجهازينT  خاصا بماس���������ح زجاج الس���������يارات  
)التجرب���������ة تمت ما بي���������ن 15 إلى 20 جويلي���������ة( ولجأنا إلى هذه 

الطريقة لعدم وجود أجهزة 10 لتر آنذاك وكثرة الطلب عليها.
للتذكير:

• لم تتلق اللجنة أي دعم من أي جهة رسمية كانت.
• ت���������م تكري���������م لجن���������ة اإلغاثة من ط���������رف المدير الوالئ���������ي للبريد 
والمواص���������الت نظير تأطير ش���������بابها لمكاتب البريد أيام س���������حب 

معاشات المتقاعدين.
• ننوه بالتنس���������يق التام مع الكشافة اإلس���������المية الجزائرية ببسكرة 
وأحيانا مع جمعية اإلرش���������اد واإلصالح المكتب الوالئي ببس���������كرة 
وجمعية دنيا الخير والتعاون والتنسيق مع هذه الجمعيات في ظل 
ه���������ذه الجائحة خاصة في مجال اس���������تخدام أجهزة التنفس وعملية 

فتح المساجد.
• تم استضافة اللجنة عبر إذاعة بسكرة في حصة تعلقت بنشاطات 

الجمعيات خالل هذه الجائحة.
كما ش���������اركت لجنة اإلغاثة في تأطير يوم تحسيسي في2  جانفي 
2021 لفائ���������دة جمعي���������ة النخبة الطبية ببس���������كرة ف���������ي يوم مفتوح 

للمواطنين ومتقاعدي عمال التربية الوطنية.
-5 الرقمنة

إيمان���������ا بأهمية الرقمنة في تفعيل وتحس���������ين 
األداء تمكن���������ت لجن���������ة اإلغاثة م���������ن إنجاز 
منصتي���������ن الكترونيتين م���������ن برمجة مهندس 
وتقني س���������ام ف���������ي البرمج���������ة األولى خاصة 
ببطاقية وطنية للمحتاجي���������ن والثانية خاصة 

بتتبع أجهزة التنفس لدى المرضى.
6y تدعيم عملية فتح المساجد

ف���������ي هذا اإلطار ش���������اركت لجنة اإلغاثة في 
دعم 10 مس���������اجد على مس���������توى العالية من 
خ���������الل تزويدها بالفتات إش���������هارية )طباعة 
على الس���������كاي( تلخص البروتوكول الصحي 
المقت���������رح م���������ن وزارة الش���������ؤون الدينية )12 

الفتة(.
تم تزويد 8 مساجد بأجهزة قياس الحرارة عن 

بعد 
تم تزويد أغلب المساجد المشار إليها بكميات 
من هالم التطهير يستخدم كمطهر للمصلين 

وسوائل التعقيم لتعقيم أرضيات المساجد.
في األخير

ش���������كر اهلل صنيع كل من ساعد لجنة اإلغاثة واستجاب لنداءاتها 
عبر وسائل التواصل االجتماعي وتقبل اهلل منهم صالح األعمال 
واألقوال خاصىة أعضاء لجان اإلغاثة البلدية وأيضا المحس���������نين 
كما نتوجه بالشكر لكل جمعية أو هيئة تواصلت معها لجان اإلغاثة 
وقدمت لها يد المس���������اعدة أو التنسيق وبالخصوص )جامعه باتنة 
1 وجمعية كافل اليتيم بباتنة ولجنة الش���������ؤون االجتماعية لجامعة 
بسكرة وشعبتي جمعية العلماء بالمسيلة وبسطيف وجمعيات تكتل 

اإلغاثة والتضامن لوالية بسكرة(.
بسكرة في  07 مارس 2021

* مسؤول لجنة اإلغاثة  ببسكرة

تسلم حقائب التنفس اليت وردت من املكتب الوطين وتوزيعها على 
مصاحل الكوفيد يف نفس اليوم

جانب من جناح أجهزة جلنة اإلغاثة يف اليوم التحسيسي 
ملكافحة كوفيد 19 بتاريخ 2 جانفي 2021
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على  ُمنطوية  الخير،  على  جبلت  نفوس 
في  تتعثر  قد  والرحمة،  والحب  العطف 
سبحانه  اهلل  تعصي  وقد  الفتن،  أحجار 
عز وجل، ولكن بذور الخير فيها ُتَحرُِّكها 
الشر في  تفعل  اإلنسانية، وقد  دوما نحو 
أو  خطأ  أو  جهال  الغريزية،  الشهوات 
الناس،  في  الشر  التفعل  ولكنها  نسيانا، 
التسمح لجوارحها بأن تستهزئ بالناس أو 
تشمت بهم األعداء، فالعاطفة المركوزة في 
وجدان هذه النفوس، تمنعها من أن تؤذي 
تتعثر  قد  حقا،  آدمية  نفوس  هذه  أحدا، 
الناس  يرى  قد  تتحجر.  وال  التفسد  ولكن 
سلوكها الظاهري قبيحا، وقد يتجرأ بعض 
الغالة ويحكمون عليها بالنار، ولكن باطنها 
مليء باألسرار، ومصيرها في حكم الواحد 
النفوس،  هذه  مثل  الغفار.  العزيز  القهار 
نفس بغي من بغايا بني إسرائيل، قد تكون 
ارتكبت أكثر من فاحشة، وأكثر من فجور، 
وقد تكون تعرضت للعن والشتم، والدعاء 
عليها، أو الطعن في عرضها، ولكن قضاء 
في  فتحركت  آخر،  أمر   فيها  وقدره  اهلل 
داخلها ذات مرة ُبُذوُر الخير، ومدت يدها 
فامتدت  عطشانا،  كلبا  لترحم  الخير  في 
إليها رحمة الرحمن ففازت بالغفران. وردت 
الشريف،  الحديث  في  اللطيفة  قصتها 
بشهادة النبي عليه الصالة والسالم،. عن 
أبي هريرة، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
َقْد  ِبَرِكيٍَّة  ُيِطيُف  َكْلٌب  وسلم:]َبْيَنَما  عليه 
َيْقُتُلُه اْلَعَطُش، ِإْذ رََأْتُه َبِغيٌّ ِمْن َبَغاَيا  َكاَد 
َبِني ِإْسرَاِئيَل َفَنزََعْت ُموَقَها، َفاْسَتَقْت َلُه ِبِه، 
كتاب  )مسلم.  ِبِه.[  َلَها  َفُغِفَر  ِإيَّاُه،  َفَسَقْتُه 
السالم.2245( وكذلك الرجل الذي سقى 
الكلب وهما قصتان مختلفتان، قصة نفس 
والحاسدة،  أحد،  على  حاقدة  غير  امرأة 
نفس  وقصة  وفوزها،  بقصتها  فانفردت 
رجل تأبى نفسه أن يتألم كائن حي على 

هذه األرض، فله قصته وحظه من الرحمة 
الصحابة:  بعُض  سأل  وعندما  الواسعة. 
النبي  أجٌر.؟قال  اْلَبَهاِئِم  َهِذِه  ِفي  َلَنا  هل 
َرْطَبٍة  َكِبٍد  ُكلِّ  عليه وسلم:]ِفي  اهلل  صلى 
َأْجٌر[ )مسلم.2244( أما القلوب المتحجرة 
لها  بل  الرطبة،  باألكباد  لها  إحساس  فال 
بالناس  واالستهزاء  السخرية  في  المتعة 

والشماتة الشيطانية.
في  يكون  قد  المستهزئة  النفوس  وهذه 
في  فُترَى  انتقام،  حب  أو  حقد  داخلها 
سلوكها مظاهر التقوى من الصالة والزكاة 
والصوم، ولكن الوجدان الداخلي خال من 
الرحمة  العاطفة،  من  خال  الخير،  حب 
النفس  هذه  يتلذذ صاحب  وقد  شفقة،  وال 
بالشماتة في اآلخرين، أو بإرادة الشر لهم. 
القيم  من  المنسلخة  النفوس،  هذه  ومثل 
اإلنسانية، مثل نفس تلك المرأة التي حبست 
الهرة ومنعتها من حرية العيش. فعن عبد 
اهلل عليه وسلم  اهلل صلى  أن رسول  اهلل، 
َحتَّى  َسَجَنْتَها  ِهرٍَّة  ِفي  اْمرََأٌة  ]ُعذَِّبِت  قال: 
َماَتْت َفَدَخَلْت ِفيَها النَّاَر، اَل ِهَي َأْطَعَمْتَها 
َوَسَقْتَها، ِإْذ َحَبَسْتَها، واََل ِهَي َتَرَكْتَها َتْأُكُل 

ِمْن َخَشاِش اأْلَْرِض[ )مسلم. 2242(
الكونية  اآليات  من  ويعتبر  يتعلم  من  إن 
والتاريخية والنفسية، واآليات القرآنية، يعلم 
العقالء  وأن  والشر،  الخير  الدنيا  في  أن 
بين  ومن  الخير،  طريق  يختارون  دائما 
عالمات أهل الخير أنهم يعينون المحتاج، 
في  من  ويرحمون  المبتلى،  ويسترون 

األرض.
ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي 
اهلل عنه، أنه قال: سمعت رسول اهلل صلى 
َقْوٌم  ِفيُكْم  يقول:]َيْخرُُج  وسلم  عليه  اهلل 
َتْحِقُروَن َصاَلَتُكْم َمَع َصاَلِتِهْم، َوِصَياَمُكْم 
َمَع ِصَياِمِهْم، َوَعَمَلُكْم َمَع َعَمِلِهْم، َوَيْقرَُءوَن 
ِمَن  َيْمرُُقوَن  َحَناِجرَُهْم،  ُيَجاِوُز  اَل  الُقرْآَن 
الرَِّميَِّة،[  ِمَن  ْهُم  السَّ َيْمُرُق  َكَما  الدِّيِن 
خرج  الدين  من  5058(َمَرَق  )البخاري. 

منه، ولم ُيرَاِع أحكامه.يخرجون من الدين 
الصيد  يصيب  الذي  السهم  يخرج  كما 
ويخرج منه وال يعلق به من جسد الصيد. 
ومن عالمات هؤالء المارقين أنهم  يقتلون 
كما  األوثان،  أهل  ويدعون  اإلسالم  أهل 
عالمات  من  وأتباعهم.  الخوارج،  فعلها 
يقتلون  أنهم  المارقين  الحروريين  هؤالء 
يكشرون  الكافرين،  ويسالمون  المسلمين 
في وجوه المسلمين واليردون عليهم السالم 
ويبتسمون في وجوه الكافرين، ُمِلئت قلوبهم  
بسرطان الغل والخداع. أتعبوا الناس منذ 
بن  عثمان  الثالث  الراشدي  الخليفة  عهد 
عفان رضي اهلل عنه، كان رضي اهلل عنه 
تستحي منه المالئكة، ولكن القلوب السوداء 
يتلوه  الذي  القرآن  من  وال  منه،  تستح  لم 
بالليل والنهار، كان رضي اهلل عنه إماما 
في  ماما  واإ القراءة،  في  ماما  واإ للمسلمين، 
ماما في اإلنفاق في سبيل اهلل،  الجهاد، واإ
األسنان،  حدثاء  يطغى  عندما  ذلك  ومع 
الشيطان،  تحريض  من  بنزغ  ويتحركون 
اليعرفون ألهل الفضل فضلهم، وال ألهل 
اهلل  رضي  علي  حقهم.قال  عليهم  الحق 
عنه: إذا حدثتكم عن رسول اهلل صلى اهلل 
أحب  السماء  أخر من  فألن  عليه وسلم، 
حدثتكم  ذا  واإ عليه،  أكذب  أن  من  إلي 
خدعة،  الحرب  فإن  وبينكم،  بيني  فيما 
سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
يقول: ]َيْأِتي ِفي آِخِر الزََّماِن َقْوٌم، ُحَدَثاُء 
ِمْن  َيُقوُلوَن  اأَلْحاَلِم،  ُسَفَهاُء  اأَلْسَناِن، 
َخْيِر َقْوِل الَبرِيَِّة، َيْمرُُقوَن ِمَن اإِلْساَلِم َكَما 
ْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، اَل ُيَجاِوُز ِإيَماُنُهْم  َيْمُرُق السَّ
َحَناِجرَُهْم[ )البخاري. كتاب المناقب. باب 
 )3611 اإلسالم.  في  النبوة  عالمات 
للدكتور،مصطفى  الحديث  وورد في شرح 
أخرجه  الحديث:}  هذا  عن  قال  البغا. 
مسلم في الزكاة باب التحريض على قتل 
الخرور  )أخر( من   .1066 الخوارج رقم 
بفتح  )خدعة(  والسقوط.  الوقوع  وهو 

خفاء  واإ تمويه  أي  وكسرها وضمها  الخاء 
وخلف  والتعريض  بالتورية  وتكون  وتلون 
التورية  على  واالقتصار  والكذب  الوعد 
ما  يلتزم  أنه  والمراد  أفضل  التعريض  أو 
صلى  اهلل  رسول  عن  الرواية  في  سمعه 
فإنه  عنده  ن حدث من  واإ وسلم  عليه  اهلل 
يجتهد برأيه ويلون في الكالم ما شاء ليقنع 
سامعه وليس المراد أنه يخادع في حديثه 
األسنان(  )حدثاء  اهلل عنه.  حاشاه رضي 
جمع حديث السن وهو الصغير. )سفهاء 
جمع  والسفهاء  العقول  ضعفاء  األحالم( 
سفيه وهو الطائش خفيف العقل. )من قول 
خير البرية( أي من خير ما تقوله البرية أو 
هو القرآن والسنة والبرية الخلق. )يمرقون( 
)ال  المرمي.  الصيد  )الرمية(  يخرجون. 
يجاوز إيمانهم حناجرهم( أي ال يصل إلى 
رأس  وهي  حنجرة  جمع  والحناجر  قلوبهم 

الحلقوم الذي يرى من خارج الحلق{
النفوس  أصحاب  من  الشاب  يكون  ِلَم ال 
من  شبابنا  اليكون  ولم  األريحية،  الطيبة 
أصحاب القلوب العطوفة الصدوقة؟ أليس 

هذا أفضل؟ 
ونفوس..  نفوس،  الدنيا  هذه  في  نعم،   
نفوس تقية أريحية تزرع الحب واالطمئنان، 
وتبني األسر واألوطان، وتنشر السالم بين 
الجيران وبني اإلنسان، يتربى فيهم الشباب 
يرحمون  واإلحسان،  التراحم  خلق  على 
القرآن  يقرأون  الكبير،  ويوقرون  الصغير، 
الحكيم،  الكتاب  بأحكام  ويعملون  الكريم، 
المستقيم،.   الصراط  على  ليستقيموا  
الفتن  َزرُْع  َها  َهمُّ حرورية  غبية  ونفوس 
حقا.  الشيطان،.  لنزغ  والترويج  والبهتان، 
الدنيا نفوس، ونفوس، نفوس  إن في هذه 
َناِشرَُة  َهدَّاَمٌة  ونُفوٌس  للخير،  َبنَّاَءٌة زرَّاَعٌة 
للشر. بسم اهلل الرحمن الرحيم.﴿َوَنْفٍس َوَما 
َأْفَلَح  َقْد  َوَتْقوَاَها.  ُفُجورََها  َفَأْلَهَمَها  َسوَّاَها. 
اَها.﴾ )سورة  اَها. َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ َمْن َزكَّ

الشمس:7، 10(

نفــــوس ونــفــــوس
ومــا فــي خلــــق اهلل من العبــــر والـــدروس

أ. حممد مكركب 

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

السائلة )د.ج( )وهي طبيبة من تونس(: من  قالت 
بين  المرضى الذين يقصدونني للعالج،  فقراء )حد 
الحال كما قالت( وأريد أن أساعدهم، فأخفض األجرة 
عن القيمة التي يأخذها غيري من األطباء. فالمني 
زمالئي األطباء والطبيبات، وقالوا لي: من حقك أن 
في  واألطباء  العالمي،  المستوى  إلى  األجرة  ترفعي 
يقترضوا،  أن  وللفقراء  وكذا،  كذا  يكسبون  الخارج 
عن  مسؤولة  لست  وأنت  بالمحسنين،  يستعينوا  أو 
النادرة  الخدمات  احتكار  هو:}هل  وسؤالي  الفقراء. 
شرعا،؟   جائز  وتكاليفها  أسعارها  ورفع  والعزيزة 
التجارة  في  يقولون  الفقهاء  سمعت  ما  على  قياسا 

}التسعير{؟
اجلواب

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

الضروري  والقوت  والخدمات  المصالح  احتكار  أوال: 
عمل مخالف لألخالق الحسنة: وأبدأ من حيث ختمت 
السائلة سؤالها. وأقول: حقيقة لقد ورد في الحديث. أن 
المسعر هو اهلل تعالى. فمما رواه أبو داود، والترمذي، 
وابن ماجة، والدارمي. فعن أنس قال: قال الناس: يا 
فقال رسول اهلل  لنا،{  ْر  َفَسعِّ عُر  السِّ رسول اهلل، }غال 
اْلَقاِبُض  ُر  اْلُمَسعِّ ُهَو  اهلَل  وسلم:]ِإنَّ  عليه  اهلل  صلى 
نِّي أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى اهلَل َوَلْيَس َأَحٌد ِمْنُكْم  اْلَباِسُط الرَّاِزُق، وَاِإ
َماٍل[ )أبو داود:3451(  َدٍم واََل  ِبَمْظَلَمٍة ِفي  ُيَطاِلُبِني 
ولكن هذا في العروض التجارية، في التبادل التجاري، 
في البيوع، عمال بقول اهلل تعالى:﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
اَل َتْأُكُلوا َأْمواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتجارًَة َعْن 
الخدمات  قياس  أرى  وال  )النساء:29(  ِمْنُكْم﴾  َتراٍض 
الخدمات  وخاصة  التجارية،  العروض  تبادل  على 
العروض  في  وحتى  بل  والطب،  كالتعليم،  اإلنسانية 
له؟  ُر  الذي الُيَسعَّ التاجر  تفصيل. فمن هو  التجارية 
هو الذي ينتج سلعة ويبيعها بنفسه أو بواسطة عماله، 
ُنها كما يشاء وفق العرض والطلب، كمن  فيعرضها وَيَثمِّ
اللوز  العسل، وكمن يغرس شجر  النحل وينتج  يربي 
وغيره ويجمع الغالل فله أن يبيع ويسعر لنفسه وفق 
يطلب  أن  فله  األنعام  يربي  وكمن  والطلب،  العرض 
الثمن الذي يحقق له التكاليف والفائدة ليواصل العمل 

الفالحي وتربية المواشي، وكمن يزرع وينتج الحبوب 
ويقوي االقتصاد. وكمن يخترع آلة أو يصنع مركوبا، 
العرض  وقانون  يشاء،  الذي  السعر  يطلب  أن  فله 
عر، إلى آخره،  والطلب في السوق هو الذي يحدد السِّ
والذي يخترع دواء ويصنعه هو الذي يحدد السعر لما 
أنتج وصنع، بناء على قدر ما أنفق من مال وجهد، 
أن  الصيدلي  فعلى  الصيادلة،  إلى  لكن عندما يصل 
إلى  الدواء  إيصال  في  عمله  قدر  تساوي  فائدة  يأخذ 
المريض فقط، وال يصح له وال يجوز له أن يزيد في 
الربح كما يشاء، ألنه ليس هو الذي انتج الدواء، وال 
ُر للصيدلي،  يبيع كما يشاء ويحتكر الدواء، لذلك ُيَسعَّ
بتقويم حسابي يسري على جميع الصيادلة. وقس على 

ذلك. واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
األطباء  زمالئي  )فالمني  السائلة:  قالت  ثانيا: 
والطبيبات، وقالوا لي: من حقك أن ترفعي األجرة إلى 
المستوى العالمي( وأقول: لقد أخطأ ُزمالُءِك في مقالتهم 
هذه التي تدل على استيالء حب المادة على القلوب، 
التراحم  قيمة  قلة  الدنيا وشهواتها، وعلى  إلى  والتطلع 
عندهم، كما أن احتكار الخدمات من الجشع الذي يدل 
على موت الضمائر، وكان الواجب عليهم أن يقتدوا 
بناء  يعملوا على  تعالى، وأن  اهلل  بك، ويرحموا عباد 
مجتمع التكافل والتضامن والتراحم والتعاطف. إن ذلك 
الزائدة  الرفاهية  لحياة  َمِعي  الطَّ النفسي  والتطلع  الشره 
مرض نفسي، وهو الذي كان سببا يضاف إلى العراقيل 
السياسية في البلدان المتخلفة لتظل متخلفة، حيث تجد 
بعض المهندسين، وبعض المفكرين، وبعض األطباء، 
الباالعتبار  المصلحي،  المادي  باالعتبار  يتحركون 
البلد  في  مثلي  إن  أحدهم:  يقول  اإلنساني،  الوطني 
خدمة  فاليرضى  وكذا،  كذا  مرتبا  يتقاضى  الفالني 
وطنه وبني قومه بمرتب زهيد ولو كان يكفيه وأكثر، 
ويفضل الهجرة إلى الخارج، لخدمة الخارج. وما أجمل 
أن يكون التقليد في التقدم التقني والخدماتي وليس في 
األجرة. نعم إن النبي عليه الصالة والسالم حث على 
إعطاء األجير حقه. فعن عبد اهلل بن عمر، قال: قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:] َأْعُطوا اأْلَِجيَر َأْجرَُه، 
َقْبَل َأْن َيِجفَّ َعرَُقُه[ )ابن ماجة. كتاب الرهون.2443(  
ولكن األجر الذي يساوى تكاليف الخدمة، وليس األجر 

الذي يحتكر الخدمة ويرهق المحتاج لهذه الخدمة.فمن 
خصال اإليمان أن يحب المسلم ألخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخير، قال النبي عليه الصالة والسالم: ]اَل 
ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ أِلَِخيِه - َأْو َقاَل: ِلَجارِِه - َما 
ُيِحبُّ ِلَنْفِسِه[)مسلم.45( معناه ال يبلغ المؤمن  كمال 
اإليمان  حتى يدفعه إيمانه إلى معاملة المؤمنين كما 

يحب لنفسه.   واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
إنسانية  قيمة  بالمحتاجين  والرحمة  الرفق  إن  ثالثا:   
مبالغات  توجد  نعم  واقول:  اإلنسانيون:  بها  يعمل 
وغيرها،  الطبية،  الخدمات  أجرة  ثمن  رفع  في  كبيرة 
قالت السائلة:  )نصحها زمالؤه بأن ترفع األجرة إلى 
النبي  بنصيحة  اعملي  لها  وأقول  العالمي(  المستوى 
اهلل  أن رسول  أبي هريرة،  والسالم.عن  الصالة  عليه 
صلى اهلل عليه وسلم، قال:    ]ِإَذا َنَظَر َأَحُدُكْم ِإَلى َمْن 
َل َعَلْيِه ِفي اْلَماِل، َفْلَيْنُظْر ِإَلى َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمْنُه  ُفضِّ
َل َعَلْيِه[ )مسلم. كتاب الزهد.2963( فالمسلم  ِممَّْن ُفضِّ
في العلم والتطور والتحضر فلينظر إلى من هو فوقه 
وينافس في  والمعرفة واالختراعات  العلم  في دراجات 
االرتقاء لينفع األمة بالخدمات المتطورة، أما في المادة 
الكريم  النبي  نصيحة  َفِبَنصِّ  بالدنيا،  االستمتاع  في 
عليه الصالة والسالم أن ينظر إلى من هو دونه. واهلل 

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ُلوا َما َيُسرُُّكْم، َفَو اللَِّه َما   وفي الحديث.]َفَأْبِشُروا وََأمِّ
الَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلِكنِّي َأْخَشى َأْن ُتْبَسَط َعَلْيُكُم 
َفَتَناَفُسوَها  َقْبَلُكْم،  َكاَن  َمْن  َعَلى  ُبِسَطْت  َكَما  الدُّْنَيا 
)البخاري:  َأْهَلَكْتُهْم[  َكَما  َوُتْهِلَكُكْم  َتَناَفُسوَها،  َكَما 

)4015
واجتناب  بالناس،  الرفق  اإلنسانية  القيم  من  رابعا:   
الغالء الفاحش: فال يسمع الطبيب المؤمن إلى رغبات 
اليجد  الذي  المريض  إلى  فلينظر  نما  واإ فقط،  نفسه 
جسده.  يستر  ثوبا  به  يشتري  ما  واليجد  يومه،  قوت 
أقول لألخت الطبيبة السائلة، فاستمري على قناعتك، 
وواصلي خدماتك اإلنسانية، فبارك اهلل فيك، وكثر اهلل 
عز وجل من أمثالك، وهدى اهلل أهل الشره والجشع،. 
العيش  ويفضلون  الناس،  يرحمون  الذين  من  كوني 
كبساطة عيشة الناس، ليكونوا في الدرجات العالية في 

الجنة، آمين. واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.

املوضوع: احتكار اخلدمات، واملبالغة يف غـــالء أجرتها خمالف للقيم اإلنسانية
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ْيَنا  يق������ول اهلل تعالى في كتابه الكريم: }َوَوصَّ
ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن  اإِلنَس������اَن ِبوَاِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُّ
َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلوَاِلَدْيَك ِإَليَّ 
ن َجاَهَداَك َعلى َأن ُتْشِرَك ِبي َما  اْلَمِصيُر* وَاِإ
َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي 
الدُّْنَيا َمْعُروًفا وَاتَِّبْع َس������ِبيَل َمْن َأَناَب ِإَليَّ ُثمَّ 
ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُت������ْم َتْعَمُل������وَن{.     

م���������ن المعلوم أنَّ ِبرَّ الوالدين له ش���������أن عظيم 
عند اهلل عّز وجّل، فهو من األعمال الصالحة 
الجليلة والفروض الدينية األكيدة التي شرعها 
اهلل س���������بحانه وتعال���������ى، وأوج���������ب على عباده 
رعايتها والقي���������ام بها، فهو يأت���������ي في طليعة 
األعم���������ال الصالحة، وجمل���������ة الفروض التي 
ُيحّبه���������ا اهلل عّز وجّل والتي يدخرها اإلنس���������ان 
ِلَغده ، كما جاء في الحديث الش���������ريف )َجاَء 
َرُج���������ٌل ِإَلى النَِّبيِّ - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم- 
َفاْس���������َتْأَذَنُه ِفي اْلِجَهاِد، َفَق���������اَل: َأَحيٌّ وَاِلَداَك؟، 
َقاَل: َنَعْم، َقاَل: َفِفيِهَما َفَجاِهْد(، واستأذنه آخر 
كما جاء في الحديث الش���������ريف، فقال: )َهْل 
َل���������َك ِمْن ُأمٍّ؟، َقاَل: َنَعْم ، َقاَل:  َفاْلَزْمَها ؛ َفِإنَّ 

اْلَجنََّة َتْحَت ِرْجَلْيَها(.
 فأّي حق لهذه األم التي جعل النبي – صّلى 
اهلل عليه وس���������ّلم – الجنة تحت ِرْجليها ، فلن 
يس���������تطيع أحٌد دخول الجنة إال عن طريق ِبرِّه 
بُأمِّه، كما جعل – صّلى اهلل عليه وسّلم – ِبّر 
الوالد سبياًل إلى وسط أبواب الجنة، كما جاء 
في الحديث: )اْلوَاِلُد َأْوَسُط َأْبوَاِب اْلَجنَِّة، َفِإْن 

ِشْئَت َفَأِضْع َذِلَك اْلَباَب َأْو اْحَفْظُه(.
فضل ِبّر الوالدين

إن برَّ الوالدين واإلحس���������ان إليهما من أعظم 
األعمال وأحبها إلى اهلل سبحانه وتعالى، كما 
ُروي ع���������ن عبد اهلل بن مس���������عود – رضي اهلل 
-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  عنه - قال: )س���������ألُت النَّبيَّ
َوَس���������لََّم-: َأيُّ اْلَعَم���������ِل َأَحبُّ ِإَل���������ى اللَِّه؟ َقاَل:  
؟ َقاَل: ُثمَّ ِبرُّ  الُة َعَلى َوْقِتَها، َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ الصَّ
؟ َقاَل:اْلِجَهاُد ِفي َس���������بيِل  اْلوَاِلَدْيِن، َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ

اللَِّه(. 
كما َأنَّ برَّ الوالدين  سبب لمرضاة اهلل سبحانه 
وتعالى،  فعْن عب���������ِد اللَِّه بِن عمٍرو - َرِضَي 
اللَّ���������ُه َعْنُهما- عن النب���������يِّ - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَس���������لََّم- قاَل: )ِرَضى الرَّبِّ ِفي ِرَضى اْلوَاِلِد، 

َوَسَخُط الرَّبِّ ِفي َسَخِط اْلوَاِلِد(.
كم���������ا َأنَّ من فضل ب���������رِّ الوالدين طول العمر  
وزي���������ادة الرزق والبركة فيهم���������ا، كما جاء في 
الحديث َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك - رضي اهلل عنه-، 

َقاَل: )َقاَل َرُسوُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
-: َمْن َسرَُّه َأْن ُيَمدَّ َلُه ِفي ُعْمرِِه، َوُيزَاَد َلُه ِفي 

ِرْزِقِه، َفْلَيَبرَّ وَاِلَدْيِه، َوْلَيِصْل َرِحَمُه(.    
بروا آباءكم تربكم أبناؤكم

أخي القارئ: كما ت���������زرع تحصد، وكما َتدين 
ُت���������دان، َفَمن يزرع المع���������روف يحصد الخير، 
َوَمْن يزرع الّش���������ر يحصد الّندامة، وهل جزاء 
اإلحسان إال اإلحسان، وهل عاقبة اإلساءة إال 
الخسران؟ فهناك أبواب كثيرة للخير مع والديك 
في الدنيا من ُحْسن المعاشرة والبّر واإلحسان، 
وتلبية رغباتهم، والّس���������هر عل���������ى راحتهم، فكم 
َسِهرَا على راحتك، وقدَّما المال لإلنفاق عليك، 
وَأرشداك ِلَما فيه الخير لك في الدنيا واآلخرة؛ 
لذل���������ك فقد جعل  رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه 
وس���������ّلم- طاعتهما وبرهما وخدمتهما كالجهاد 
في س���������بيل اهلل، ولن يس���������تطيع األبناء ُمَجازاة 
الوالدين على ما َقدَّموه لهم من عطف ورعاية 
وتربي���������ة وعناية إال أن يجَد الولُد الوالَد مملوكًا 
فيشتريه فيعتقه، كما جاء في الحديث عن أبي 
هريرة – رضي اهلل عنه – قال: قال رس���������ول 
اهلل  – صّلى اهلل عليه وسّلم-: )ال َيْجزِي َوَلٌد 
وَاِلًدا ِإالَّ َأْن َيِجَدُه َمْمُلوًكا َفَيْش���������َترَِيُه َفُيْعِتَقُه(، 
ومن المعلوم أنك ستصبح مثلهما غدًا، لذلك 
فأنَت بحاجة إلى أبن���������اء صالحين يخدمونك 
ويسهرون على راحتك، وال يكون ذلك إال إذا 
َقدَّمَت لوالديك الطيب���������ات والصالحات، فكما 

َتدين ُتدان، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. 
لذلك يجب على المسلم أن يكون بارًّا بوالديه 
ُمطيعًا لهما ُمْحس���������نًا إليهما داعيًا لهما، حتى 
يرزقه  اهلل س���������بحانه وتعال���������ى أوالدًا صالحين 
بارِّين به، ُمطيعين له، ُمحسنين إليه، لقوله – 
صّلى اهلل عليه وسّلم –: ) ِبرُّوا آَباَءُكْم َتَبرَُّكْم 

َأْبَناُؤُكْم، َوِعفُّوا َتِعفَّ ِنَساُؤُكْم(. 
بّر الوالدين بعد املوت

من المعل���������وم أّن بّر الوالدي���������ن ليس مقصورًا 
عل���������ى حياتهما فقط، حي���������ث إنه ال ينتهي مع 
نما َخْيرُُه يبقى ُمتَِّصاًل بفضل األبناء  الموت واإ
الصالحي���������ن ، فقد ورد َعْن َأبي ُأَس���������ْيد َماِلِك 
- رضي اهلل عنه-  َقاَل:  اِعِديِّ ْبِن رَِبيَعَة السَّ
)َبْيَنما َنْحُن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَسلََّم-, ِإْذ َجاَءُه َرُجٌل ِمْن َبِني َسَلَمَة, َفَقاَل: َيا 
َرُسوَل اللَِّه, َهْل َبِقَي ِمْن برِّ َأَبَويَّ َشْيٌء َأَبرُُّهَما 
الُة َعَلْيِهَما،  ِبِه َبْعَد َمْوِتِهَما؟ َقاَل: »َنَعْم، الصَّ
ْنَفاُذ َعْهِدِهَما ِمْن َبْعِدِهَما،  وَاالْسِتْغَفاُر َلُهَما, وَاِإ
ْكرَاُم  َوِصَلُة الرَِّحِم الَِّتي ال ُتوَصُل ِإال بِهَما، وَاِإ

َصِديِقِهَما«(.    
كما َبيَّن رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – 
بأنه لو كان على أحِد الوالدين َدْين، أو نذر، 
أوغير ذلك، فقد أجاز – صّلى اهلل عليه وسّلم 
– للول���������د القيام بذلك، كم���������ا جاء في الحديث 
عن ابن عباس-رضي اهلل عنهما- )َأنَّ اْمرََأًة 
ِم���������ْن ُجَهْيَنَة َجاَءْت ِإَل���������ى النَّبيِّ – صّلى اهلل 
���������ي َنَذَرْت َأْن  عليه وس���������ّلم -، َفَقاَلْت: ِإنَّ ُأمِّ
َتُحجَّ َفَلْم َتُحجَّ َحتَّى َماَتْت، َأَفَأُحجُّ َعْنَها؟ َقاَل: 

ِك  ي َعْنَه���������ا، َأرََأْيِت َلْو َكاَن َعَلى ُأمِّ »َنَعْم ُحجِّ
َدْيٌن َأُكْنِت َقاِضَيَت���������ُه؟ اْقُضوا اللََّه، َفاللَُّه َأَحقُّ 

باْلَوَفاِء«(.  
عقوق الوالدين 

لقد حذَّر رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه وسّلم – 
م���������ن عقوق الوالدين وجعله من أكبر الكبائر، 
رك باهلل سبحانه وتعالى، َفَعْن َعْبِد  وقرنه بالشِّ
الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكرََة َع���������ْن َأِبيِه -َرِضَي اللَُّه 
َعْنُه- َقاَل: )َقاَل َرُسوُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَسلََّم-: َأال ُأَنبُِّئُكْم بَأْكَبِر اْلَكَباِئِر؟« ُقْلَنا: َبَلى 
َيا َرُسوَل اللَِّه، قال ثالثًا: َقاَل: اإِلْشرَاُك باللَِّه، 

َوُعُقوُق اْلوَاِلَدْيِن ...( الحديث.  
ل  ومن المعلوم أّن اهلل س���������بحانه وتعالى ُيَعجِّ
العقوب���������ة في الدني���������ا ِلَمْن ع���������قَّ والديه، وهذا 
بخالف عقوبة اآلخرة، كما جاء في الحديث: 
ُر اللَُّه ِمْنَها َما َشاَء ِإَلى َيْوِم  )ُكلُّ الذُُّنوِب ُيَؤخِّ
ُلُه  اْلِقَياَم���������ِة ِإال ُعُقوَق اْلوَاِلَدْي���������ِن، َفِإنَّ اللََّه ُيَعجِّ

ِلَصاِحِبِه ِفي اْلَحَياِة َقْبَل اْلَمَماِت(.
وق���������د نهى اهلل س���������بحانه وتعال���������ى عن عقوق 
الوالدي���������ن ول���������ْو بأقّل األلفاظ، فقال س���������بحانه 
وتعالى: }َفاَل َتُق���������ل لَُّهَمآ ُأفٍّ واََل َتْنَهرُْهَما َوُقل 
لَُّهَما َقواًْل َكرِيًما* وَاْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن 
الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبََّياِني َصِغيرًا{، 
يق���������ول العلماء: لو ُوِجَدْت كلمة أقلَّ من كلمة 
{ لنهى عنها ربنا سبحانه وتعالى وحذَّرنا  }ُأفٍّ

منها.
ِإّن حق���������وق الوالدين أمانة ف���������ي أعناق األبناء 
واجبة األداء، وال ُيمكن لألبناء أن يفوا والديهم 
َحّقهم مهما فعلوا وبذلوا ومهما ضحوا وقدموا، 
فكيف بأولئك العاّقين الّش���������اردين عن طريق 
الحق،  البعيدين ع���������ن الجادة، الويل لهؤالء، 
لقد َضلُّوا ضالاًل مبينًا، وخسروا الدنيا واآلخرة، 
وذلك هو الخس���������ران المبين، فرضى اهلل من 

رضى الوالدين، وسخطه من سخطهما. 
فم���������ا أحوج المجتمعات البش���������رية إلى االلتزام 
بمبادئ اإلس���������الم  القوية التي تش���������ّد من عزم 
األسرة المسلمة أفرادًا وجماعات، أبناء وبنات، 
فإنها عندما تتمّس���������ك بتلك المبادئ اإلسالمية 
س���������تفوز برضوان من اهلل، وذل���������ك هو الفوز 

العظيم.
أيها القارئ الكريم: فلنكن َبارِّين بوالدينا؛ ألن 
ب���������رَّ الوالدين ليس من الدِّي���������ن فقط ولكنه من 
اإلنسانية أيضًا، ومن الوفاء والّصلة الحسنة 
أن ُتطيعهما وُتحسن إليهما كما رَبََّياك وََأْحَسَنا 
إليك حتى كب���������رت، ولن توفيهما َحقَّهما مهما 
عمل���������ت، لذلك يجب علينا أن ُنَردِّد دائمًا قول 
اهلل س���������بحانه وتعالى: }َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر 
ِنْعَمَت���������َك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَل���������يَّ َوَعَلى وَاِلَديَّ وََأْن 
َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَض���������اُه وََأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّيَِّتي 

نِّي ِمَن اْلُمْس���������ِلِميَن{. ِإنِّي ُتْبُت ِإَلْيَك وَاِإ
وصّلى اهلل على سّيدنا محمد  صلى اهلل عليه 

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

د. يوسف مجعة سالمة*

مـعاجلات إسالمـيـة

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  

   www.yousefsalama.com     

ووصينا اإلنسان بوالديـــــه



مِّن  َيْأِتيِهم  َما  اْلِعَباِد  َعَلى  َحْسرًَة  -30﴿َيا 
راَُّسوٍل ِإلاَّ َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئوَن﴾:

هذا كالم من اهلل واقع موقع الرثاء لألمم المكذبة 
األمثلة  لها  سيقت  التي  األمة  فيها  بما  للرسل، 
السابقة، باطراد هذه السنن فيهم، وهذا حال أغلب 
هذه األمم، والحسرة: شدة الندم مشوبا بتلهف على 
التنبيه على  لمجرد  هنا  النداء  فات، وحرف  نفع 
به  السامع، ويقصد  إليه  ليستمع  بعده،  ما  خطر 
معنى في نفس المتكلم دون اإلخبار عنه، كقولهم: 
يا ويلي، ويا ليتني، ويا فرحي، ويقع النداء بالهمزة 

كقول جعفر بن علبة الحارثي:
ألهفي بُقرّى سحبل حين أجلبت     

علينا الوليا والعدّو المباسل  
العاقل،  منزلة  المثير  المعنى  النداء  هذا  وينزل 
فيقصد اسمه بالنداء طلبا لحضوره، كأنه يقال له: 
التنبيه  مجرد  إلى  فاحضري، وصار  مقامك  هذا 
إلى ما بعده، وهذا تمثيل لحال عباد اهلل تعالى في 
تكذيبهم رسله بحال من يرثى له أهله وقوعه في 
هالك أرادوا منه أن يتجنبه، إذ لم تنفعهم المواعظ 
والنذر من الرسل، وال مشاهدة األجيال التي كذبت 
فهلكت، وال يأتيهم رسول إال كانوا به يستهزؤون 

بفظاعة وغلظة.
َن اْلُقُروِن  -31﴿َأَلْم َيَرْوا َكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهم مِّ

َأناَُّهْم ِإَلْيِهْم َل َيْرِجُعوَن﴾:
إن عاقبة ذلك االستهزاء بالرسل كانت هالكهم، 
وعدم اعتبار كل أمة كذبت رسولها بعاقبة أولئك 
وعلى  عليها  الحسرة  يثير  مما  قبلها  المكذبين 
نظرائها، لقلة تبصرهم في دعوته ونذارته، ودالئل 
صدقه، واالستفهام إنكاري نزلت فيه غفلتهم عن 
إهالك القرون منزلة عدم العلم، فأنكر عليهم عدم 
العلم بذلك، كما يجوز أن يكون االستفهام تقريريا 
بصرية،  ال  علمية  والرؤية  لمعذرتهم،  استقصاء 

وهذا اإلهالك ال طمع فيه للرجوع إلى الدنيا.
ا َجِميٌع لاََّدْيَنا ُمْحَضُروَن﴾: ن ُكلٌّ لاَّماَّ -32﴿وَاِإ

والمعنى: أن كل القرون محضرون لدينا مجتمعين، 
فاإلحضار محيط بهم ال ينفلت أحد منهم، والمراد 

باإلحضار للحساب والجزاء.
َأْحَيْيَناَها  اْلَمْيَتُة  اْلَْرُض  لاَُّهُم  -33﴿َوآَيٌة 

وََأْخَرْجَنا ِمْنَها َحبًّا َفِمْنُه َيْأُكُلوَن﴾:
هذا إبطال لما اشتملت عليه تلك االعتقادات من 

إنكار البعث ومن اإلشراك باهلل.
فإحياء األرض هو مناط الداللة على إمكان البعث 
بعد الموت، وموت األرض جفافا وخلوها من حياة 
والزرع،  والعشب  النبات  حياؤها خروج  واإ النبات، 
حبة  مثل  النبت،  بذرة  وهو  حّبة،  جمع  والحّب 
خراج الحب من األرض هو إخراجها من  القمح، واإ

نباتها، ومنه غذاء اإلنسان للحفاظ على حياته.
ناَِّخيٍل  مِّن  َجناَّاٍت  ِفيَها  -34-35﴿َوَجَعْلَنا 
ِلَيْأُكُلوا   * اْلُعُيوِن  ِمَن  ِفيَها  ْرَنا  َوَفجاَّ وََأْعَناٍب 
ِمن َثَمرِِه َوَما َعِمَلْتُه َأْيِديِهْم َأَفَل َيْشُكُروَن﴾:

هذه أمثلة من إحياء األرض بإنبات األشجار ذات 
ن كان اإلحياء  الثمار، وهو إحياء أبقى وأعجب، واإ

بالزرع والعشب سريع الحصول، وأوضح داللة.
أصناف  من  واألعناب  النخل  ينتجه  ما  والثمر: 
ثمر  من  ليأكلوا  أي:  العنب،  وأصناف  الّتمر، 
وجاء  أيديهم،  عملته  ما  ثمر  ومن  أخرجناه،  ما 
للذي  واتخذوا  شكرهم،  لعدم  اإلنكاري  االستفهام 
أبدع هذا كله أندادا، فإن اهلل حقيق بالشكر، فكيف 

يستمرون على الكفر؟
ُكلاََّها  اْلَْزوَاَج  َخَلَق  الاَِّذي  -36﴿ُسْبَحاَن 
َل  ا  َوِمماَّ َأنُفِسِهْم  َوِمْن  اْلَْرُض  ُتنِبُت  ا  ِمماَّ

َيْعَلُموَن﴾:
هذا تنزيه اهلل تعالى عن كل ما ال يليق به، وأفظعه 
الحب  خراج  واإ األرض  إحياء  فإن  به،  اإلشراك 
إبداع عجيب، يذّكر بتعظيم مبدع  والشجر منها 
تلك الكائنات بحكمته، وما تضمنه من االستدالل 

على خلق األزواج.
الذكر  من  كل  على  يطلق  زوج،  جمع  واألزواج 
الصنف  على  يطلق  كما  الحيوان،  من  واألنثى 

الذكر  على  طالقه  واإ بخصائصه،  المتميز 
الراغب  الكثير، كما يدل عليه كالم  واألنثى هو 
األصبهاني، وهو تذكير بخلق أصناف الحيوان، 
بالخلق،  تعالى  تفرده  آيات  أخرى من  آية  وذكر 
فخلق الحيوان بما فيه من القوى لتناسله وحماية 
نتاج منافعه هو أدّق الخلق صنعا، وأعمقه  نوعه واإ
بأن  اإلنسان،  على  الحجة  في  وأدخله  حكمة، 
بين  من  ُخّص  ولذلك  الحيوان،  منافع  له  جعلت 
المخلوقات أن ُقرن بالتسبيح لخالقه، تنويها بشأنه، 
الناشئة عن إيداع  وتفننا في ذكر أعظم المواليد 
اإلحياء  أنواع  وانبثاق  األرض،  في  الحياة  قوة 

وأصنافها منها.
ا ُتنِبُت اأْلَْرُض« إشارة إليه في البدء قبل غيره  »ِممَّ
من مبادئ التخلق، ألنه األسبق في تكوين مواد 
واإلناث،  الذكور  نطفة  من  بتولده  الحيوان  حياة 
وتولد النطف من قوى األغذية الحاصلة من تناول 

النبات.
ا ُتنِبُت اأْلَْرُض َوِمْن َأنُفِسِهْم«  فهذا معنى قوله: »ِممَّ
أي مما يتكون فيهم من األجزاء الحيوانية، وعّبر 
عنه بضمير الجماعة العاقلة تغليبا لنوع اإلنسان، 

ألنه المقصود بالعبرة بهذه اآلية.
ا اَل َيْعَلُموَن« إلى أسرار  وأشار قوله تعالى: »َوِممَّ
مودعة في خلق أنواع الحيوان، وأصنافه، مما مّيز 
وأودع  ناثه،  واإ ذكوره  بعضها عن بعض،  أنواعه 
بتدبير  النبات،  عن  بها  امتاز  التي  الروح  فيه 
شؤونه حسب استعداد كل نوع وصنف، حتى يبلغ 
اإلنسان،  وهو  األنواع،  أشرف  إلى  االرتقاء  إلى 
فإن المتأمل يعلم أن في المخلوقات أسرارا خفّية 
لم تصل األفهام إلى إدراك كنهها، ومن ذلك الروح 

أو الحياة.
ويتفاضل الناس في إدراك بعض الخصائص ثم 
يستوون في عدم العلم ببعضها، وقد تمتاز بعض 
دقائق  من  شيء  بمعرفة  العلماء  من  األجيال 
الخلق، بسبب اكتشاف أو تجربة، لم تكن معروفة 
من قبل، وتبقى تحت طّي الخفاء دقائق التكوين، 
النسبي، خّص  البشري  العقل  تغيب عن  وأسراره 
بالذكر أصناف النبات ألن بها قوام  معاش الناس 
والعبرة  الناس،  أنفس  أنعامهم، وأصناف  ومعاش 
بها أقوى، والحسرة على العباد ُقصد بها المكذبون 

للرسول-صلى اهلل عليه وسلم-.
-37﴿َوآَيٌة لاَُّهُم اللاَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه الناََّهاَر َفِإَذا 

ْظِلُموَن﴾: ُهم مُّ
هذا انتقال من داللة العوالم السفلية األرضية، إلى 
داللة مظاهر العوالم العلوية على دّقة نظام الخالق 
فيها، مما تدل عليه المشاهدة والتبصر، بداية من 
لكل  المشاهدة  أمام  لموضعه  والنهار  الليل  نظام 

مبصر.
من  فيه  لما  حيوانه،  عن  الجلد  إزالة  والسلخ: 
المجاوزة، والمباعدة، والمعنى: الليل آية لهم في 
عليهم  فيأتي  عنه  النهار  نور  غشاء  إزالة  حال 
الليل، فشّبه النهار بجلد الشاة ونحوها الذي يغطي 
ما تحته منها، كما يغطي النهار ظلمة الليل في 
الجلد  زالته بسلخ  النهار واإ الصباح، وشبه كشف 
جسم  بمنزلة  الليل  فصار  ونحوها،  الشاة  عن 
الحيوان المسلوخ فيه جلده، والمقصود تشبيه زوال 
النهار عنه. أن الظلمة هي الحالة السابقة للعوالم 
الظلمة  النّيرة، ألن  األجسام  في  النور  قبل خلق 
عدم، والنور وجود، وكانت الموجودات في ظلمة 
النّيرة، ويتصل نورها  الكواكب  قبل أن يخلق اهلل 

باألجسام التي تستقبلها كاألرض والقمر.
واعتبرت ظلمة نصف الكرة األرضية إذا غشيها 
نور الشمس كالجسم الذي غشيه جلده، فإذا أزيل 
النور، عادت الظلمة، فشّبه ذلك بسلخ الجلد عن 
خلفته  األفق  عن  النهار  نور  زال  ذا  واإ الحيوان، 
ْظِلُموَن«،  مُّ ُهم  »َفِإَذا  معنى:  وهو  الليل،  ظلمة 
أي: الناس يدخلون في الظالم، أظلم مثل أصبح 

وأمسى، أي: دخل في الصباح والمساء.
َذِلَك  لاََّها  ِلُمْسَتَقرٍّ  َتْجرِي  ْمُس  -38﴿وَالشاَّ

َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم﴾:
اللَّْيُل  لَُّهُم  »وَآَيٌة  قوله:  في  لما جاء  تفصيل  هذا 

َنْسَلُخ ِمْنُه النََّهاَر« وفي هذا التفصيل آية خاصة 
وهي آية سير الشمس والقمر، وآية الشمس هنا 
تعالى  اهلل  دليل آخر على عظيم صنع  بها  يراد 

وهو نظام الفصول.
جدا،  متباعدة  مسافات  في  السير  هو  الجري: 
األرض  لتباعد  بالنسبة  قصيرة  مدة  في  فتقطعها 
السير  ذلك  بآثار  استدالل  وهذا  الشمس،  حول 
بها  يحسبون  إجمالية،  معرفة  للناس  المعروفة 
المعرفة  وهي  والنهار،  الليل  وامتداد  الوقت، 
من  العلماء  وهم  أحوالها،  مراقبة  بأهل  الخاصة 
المسماة  سيرها  منازل  يرقبون  الناس،  خاصة 
بالبروج االثني عشر التي يعرفها أهل علم الفلك.

المستقر: مكان االستقرار وزمانه، والمعنى: أنها 
تسير سيرا دائبا مشاهدا إلى أن تبلغ االحتجاب عن 
األبصار، ويجوز أنها تجري إلى مكان استقرارها، 
وهو مكان الغروب كما يراه الرائي، شّبه غروبها 
إليه  يأوي  الذي  والمأوى  بالمستقر  األبصار  عن 

المرء في آخر النهار بعد إنهاء أعماله.
الذي  اليومي،  الشمس  لسير  تقريبي  تمثيل  وهذا 
يبدأ بشروقها على بعض الكرة األرضية، وينتهي 
في  اآلخر  األرضية  الكرة  بعض  على  بغروبها 
تتكون  وغروبها  طلوعها  وبتكرر  دقيقة،  خطوط 
العالم  هذا  ينتهي  أن  إلى  الشمسية،  السنة 

الدنيوي.
واإلشارة بقوله تعالى: »َذِلَك َتْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم« 
إشارة إلى ذلك الجري أو ذلك المذكور من تعاقب 
الليل والنهار، فالعزة تتعلق بنظام سير الكواكب، 
يناسب  والعليم  العظيم،  الكوكب  هذا  وتسخير 

النظام البديع الدقيق في هذا العالم.
َعاَد  َحتاَّى  َمَناِزَل  َقداَّْرَناُه  -39﴿وَاْلَقَمَر 

َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم﴾:
تقدم تفسير المنازل القمرية في سورة يونس: ﴿َوَقدَّرَُه 
وَالِحساَب﴾]يونس/5[  نيَن  السِّ َعَدَد  ِلَتعَلموا  َمناِزَل 
والتقدير هنا: يطلق على جعل األشياء بقدر ونظام 
محكم، ويطلق على تحديد المقدار من شيء تطلب 
معرفة مقداره، مثل تقدير األوقات، والكميات من 
الموزونات، والمعدودات، أي أن اهلل قّدر للشمس 
والقمر نظام سيرهما، وبذلك قّدر حساب الفصول 

السنوية، واألشهر واأليام والليالي.
في  أخذ  ثم  االزدياد،  في  وأخذ  ضوؤه  فابتدأ 
التناقص حتى صار كالعرجون القديم، أي شبيها 
وحالة  هالال،  استهالله  حالة  يماثل  وهو  به، 
انتهائه، والعرجون هو العود الذي تخرجه النخلة، 
ويكون التمر في منتهاه، وهو الذي يبقى متصال 
بالنخلة بعد قطع الكّباسة منه، وهي مجتمع أعواد 

التمر، والقديم هو البالي.
ألنه إذا انقطع التمر، تقّوس واصفاّر وتضاءل، 
فأشبه صورة ما يواجه األرض من ضوء القمر في 
آخر ليالي الشهر، وفي أول ليلة منه، وهو صالح 
للداللة على صورة القمر في الليلة األخيرة، وهي 
الليلة األولى  المحاق، ولصورته في  التي يعقبها 

من الشهر القمري، وهو الهالل.

يس
ورة 

خمتصر تفسري ابن عاشور  408  س
أ. د.  عمار الطاليب
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بعيون دامعة وقلوب خاش���������عة راضية بقضاء اهلل و قدره، تلقينا نبأ وفاة 
والد األخ والصديق رضا اهلامشي. 

وبهذه المناسبة األليمة يتقدم مدير حترير جريدة البصائر بأخلص وأصدق 
التعازي والمواس���������اة  لعائل���������ة الفقيد، راجين من العل���������ي القدير أن يغفر 

للمرحوم وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
ْع ُمْدَخَلُه،  اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه، واْرحْمُه، وعاِفِه، واْعُف عْنُه، وََأكِرْم نزَُلُه، َووسِّ
واْغِس���������ْلُه ِبالماِء، والثَّْل���������ِج، واْلبَرِد، وَنقِّه مَن الَخ�َطاَي���������ا، كما ينقى الثَّوب 
األْبَيَض م���������َن الدََّنس، وََأْبِدْلُه دارا خيرًا ِم���������ْن َدارِه، وََأْهاًل َخّيرًا مْن أْهِلِه، 

وأْدِخْله الجنََّة، وََأِعْذه مْن َعَذاِب الَقْبِر، َوِمْن َعَذاِب النَّار.

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء اهلل و قدره، تلقينا نبأ وفاة والدة 
األخ عبد الوهاب بن عصمان 

وبهذه المناسبة األليمة تتقدم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وشعبة تلمسان 
بأخلص وأصدق التعازي والمواساة  لعائلة الفقيدة، راجين من العلي القدير 

أن يغفر للمرحومة وأن يرزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.
���������ْع  اللَُّه���������مَّ اْغِف���������ْر َلُها، واْرحْمُها، وعاِفِه���������ا، واْعُف عْنُها، وََأكِرْم نزَُلُها، َووسِّ
ُمْدَخَلُها، واْغِس���������ْلُها ِبالماِء، والثَّْلِج، واْلبَرِد، وَنقِّها م���������َن الَخ�َطاَيا، كما ينقى 
الثَّ���������وب األْبَيَض مَن الدََّنس، وََأْبِدْلُها دارا خيرًا ِم���������ْن َدارِها، وََأْهاًل َخّيرًا مْن 

أْهِلِها، وأْدِخْلها الجنََّة، وََأِعْذها مْن َعَذاِب الَقْبِر، َوِمْن َعَذاِب النَّار.

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء اهلل و قدره، تلقينا نبأ وفاة 
ديف حممد بن املخلويف رحمه اهلل. 

وبهذه المناسبة األليمة تتقدم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  بأخلص 
وأصدق التعازي والمواساة  لعائلة الفقيد، راجين من العلي القدير أن 

يغفر للمرحوم وأن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
اللهم اغف�ر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووس���������ع مدخله واغسله 
بالم���������اء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب األبيض من 
الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهال خي�را من أهله وقه فتنة القبر 

وعذاب النار. 

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

أشرف وفد المكتب الوطني 
المسلمين  العلماء  لجمعية 
الجزائريي���������ن ي���������وم الثالثاء 
16 مارس 2021 الموافق 
الجمعية  على  شعبان   02
العامة الوالئية لتجديد شعبة 
والية النعامة،وقد ضم الوفد 

كال من :
الش���������يخ ق���������دور قرن���������اش، 
موسى،  بأحمد  واألس���������تاذ 

والشيخ طارق بن شين
بمدرسة  اللقاء  انعقد  حيث 

قرآنية تابعة للجمعية.
ويعد هذا اللقاء اس���������تكماال 
ال���������ذي تم فيه  للقاء األول 

عرض التقريرين األدبي
والمالي والمصادقة عليهما، 
إذ ب���������دأت الجلس���������ة بتالوة 

طيبة آليات بينات
من الق���������رآن الكريم ثم كلمة 
افتتاحي���������ة لرئيس الش���������عبة 
الحفي���������ظ  عب���������د  األس���������تاذ 
محج���������وب تاله���������ا عرض 
األنش���������طة  لبعض  مصور 

التي تقوم بها الجمعية.
لتأت���������ي بعد ذل���������ك كلمات 
أعض���������اء وف���������د المكت���������ب 
الوطني التوجيهية للقائمين 

عل���������ى الجمعية ف���������ي هذه 
الوالية.

ث���������م ش���������رع الحض���������ور في 
الش���������عبة  أعضاء  انتخاب 

الوالئية للمكتب الجديد
عن طريق الترشيح والترشح 
ثم االقتراع السري،فأسفرت 

العملية على
على قائمة المكتب الجديد 

التالية :
- مصطف���������ى عثمان طلبة 

رئيسا للشعبة الوالئية.
- عب���������د الحفيظ محجوب 
الش���������عبة  لرئي���������س  نائب���������ا 

الوالئية.
- مصطفى بوشيخي مكلفا 

باإلدارة.
- أحمد بونوة مكلفا بالمالية 

والوسائل.
مكلفا  دحمان���������ي  محمد   -

بالتنظيم والمراقبة.
- فاطن���������ة عالل���������ي مكلفة 

بالتراث والثقافة.
مكلفا  بوخموشة  إبراهيم   -

بالنشاط العلمي والتربوي.
عمراني  الرحم���������ن  عبد   -

مكلفا بالشباب والطلبة.
- رش���������يدة تمنطيط مكلفة 

باألسرة والمرأة والطفولة.
- مصطف���������ى بوخموش���������ة 
مكلف���������ا باإلعالم والعالقات 

العامة.
- بوع���������الم كنان���������دة مكلفا 

بالدعوة واإلرشاد.
نش���������ير أنه عل���������ى هامش 
الجمعي���������ة العام���������ة قام وفد 

المكتب الوطني بمعاينة
بعض الم���������دارس والنوادي 
التابعة للجمعية في المشرية 

والعين الصفراء
منها مدرسة بالعين الصفراء 
متر   140 مس���������احة  على 

مربع وهبها محسن
ابنته  للجمعية صدقة على 
أخرى  ومدرس���������ة  المتوفاة، 
بالمش���������رية تش���������رف فيه���������ا 
األشغال على النهاية، تقع 
متر   240 مس���������احة  على 

مربع من ثالثة
الشعبة  وعدت  وقد  طوابق 
كبي���������ر  احتف���������ال  بتنظي���������م 
الفتتاحه���������ا يليق بها إذ هو 
مشروع واعد حسب البرنامج 
االفتتاح  وسيكون  المسطر 
الوطنية  القي���������ادة  بحضور 
والس���������لطات  للجمعي���������ة، 

المحلية، والمشايخ والعلماء 
في

األشهر القليلة القادمة.
وما وقف علي���������ه الوفد في 
مدين���������ة العي���������ن الصف���������راء 
يجعل  المش���������رية  ومدين���������ة 
خيرا  تستبش���������ر  الجمعي���������ة 
للعمل  الواعد  بالمس���������تقبل 
الدعوي، والتربوي في هذه 
يبقى هاجس  الوالية،فق���������ط 
ضرورة  الوطني  المكت���������ب 
لباقي  االننش���������ار  توس���������يع 
وضبط  الوالي���������ة  بلدي���������ات 

األمور التنظيمية.
إضافة إلى هذا فإنه كانت 
اإلخوة  مع  إيمانية  لقاءات 
المشرية  س���������واء في مدينة 
في ضيافة األخ مصطفى 
عثمان طلبة، أو في مدينة 
الصفراء في ضيافة  العين 
بوخموش���������ة،  إبراهيم  األخ 
اليوم  ف���������ي  الوفد  وغ���������ادر 
إلى  متجها  الوالية  الموالي 
والية تيسمسيلت الستكمال 
هذه الرحل���������ة الدعوية التي 
ب���������دأت من والية معس���������كر 
ثم س���������عيدة ث���������م البيض ثم 

النعامة.

أحيا المكتب الوالئي لجمعية العلماء المس���������لمين لوالية ميلة ذكرى اإلس���������راء 
والمعراج بدار الش���������باب محمد لدرع بحضور جميع الشعب البلدية عبر إقليم 

الوالية.
النش���������اط تخلله معرض الصور المجسدة للذكرى و السيرة النبوية للمصطفى 
صلى اهلل عليه و س���������لم ، من تنظيم تالميذ الطور التمهيدي لنوادي الجمعية 
ومدارسها للتعليم القرآني ، ضف إلى هذا تنظيم محاضرات حول هذه الذكرى 
من قبل ش���������يوخ وأساتذة الجمعية تعريفا بسيرة النبي محمد صلى اهلل عليه و 
س���������لم ، والتطرق لهذه المعجزة العظيمة التي كان لها األثر البليغ في الدعوة 
لإلس���������الم ، وقد حظي هذا النش���������اط بحضور مكثف من قبل أولياء التالميذ 
المتمدرس���������ين بالجمعية ، وقد تم تكريم 23 فائزا من المشاركين في المعرض 

، تشجيعا لهم ولترسيخ معالم ديننا الحنيف في أذهانهم .
وقد عبر أولياء التالميذ  عن "ش���������كرهم وامتنانهم للجمعية على هذا النشاط ، 
واعتبروه مكسبا فكريا ودينيا ألبنائهم لترسيخ أحداث السيرة النبوية العطرة في 

أذهان ونفوس أبنائهم ".
وبخصوص هذا النشاط صرح المكلف باإلعالم على مستوى المكتب الوالئي 
لجمعية العلماء المسلمين السيد كمال بوالطواطو"  قائال »نظمنا هذا النشاط 
إستذكارا لهذه الذكرى العظيمة في تاريخ السيرة النبوية ولتبقى فلسطين عالقة 
بقلوبنا وأذهاننا ولكي ال يموت حبها من قلوبنا ، وبالنسبة للمسابقة المنظمة 
فه���������ي تعتبر ترس���������يخا للذكرى في أذهان أبناءنا المش���������اركين وليس من أجل 

المسابقة فقط .«.
وتسعى جمعية العلماء المسلمين من خالل نشاطاتها إلى ترسيخ تعاليم ديننا 

الحنيف في أذهان النشأ .

ضمن نشاطات شعبة جمعية العلماء 
بوالية ورقلة كان األس���������بوع الماضي 
حافال بالنشاطات الهادفة وتمثلت في 

اآلتي: 
� تكري���������م عدد من ختمة القرآن الكريم 

بنادي القرآن شعبة القارة الشمالية
� رحل���������ة ترفيهي���������ة لتالميذ)ن���������ادي أم 
صالح للناش���������ئة( مع أمهاتهم لمدينة 

غرداية
� يوم تربوي ترفيهي للجنة الش���������باب 

والطلبة في إطار البرنامج التأهيلي
ولجنة الش���������باب والطلبة في معرض 

علمي 
جانب من مش���������اركة لجنة الش���������باب 
والطلب���������ة لش���������عبة جمعي���������ة العلماء 
المسلمين الجزائريين بوالية ورقلة في 
معرض بدار الش���������باب حي بوغفالة 
بورقلة للتعري���������ف بالجمعية ومواقفها 
العلمي���������ة  ومس���������اهماتها  التاريخي���������ة 

والتربوية

حل���������ت صبيحة الجمع���������ة 12 مارس 
2021 ببلدي���������ة وادي م���������رة ومادن���������ة 
لوالية األغواط قافلة الخير الطبية في 
طبعتها الثانية لفحص ومعاينة ساكني 
المنطقة، م���������ن تنظيم جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين شعبة األغواط، 
وبالتنس���������يق مع مديرية الصحة لوالية 
األغواط، وبمساهمة الجمعية الطبية، 

جمعي���������ة الش���������فاء، النقاب���������ة الوطنية 
للصيادل���������ة الخواص،أي���������ن تم فحص 
ومعاين���������ة المرضى، وتقدي���������م الدواء 
مجان���������ا لهم، وقد مرت القافلة في جو 
من التكات���������ف، والتنظيم الجيد، حيث 
عب���������ر المواطنون عن استحس���������انهم 

الكبير لمثل هاته المبادرات. 

كتب : حسن خليفــة

الخميس  صب���������اح  توف���������ي 
مصطفى  الش���������يخ  األستاذ 
العب���������ودي )علي���������ه من اهلل 
شآبيب الرحمة( بعد مرض 
الزم���������ة لفترة غير قصيرة ، 
كان فيها محتس���������ب�ا صابرا 

شاكرا حامدا.
يع���������رف الكثيرون الش���������يخ 
الفاضل مصطفى العبودي 
، وقد سعيُت إلجراء حوار 
مطّول معه منذ مدة تعريفا 
ب���������ه وتقديما ل���������ه لألجيال 
التي ال تعرفه،وهو األستاذ 
الداعية،وأيض���������ا  المرب���������ي 
الكاتب الذي وقف حياته � 
كما أخبرني في لقاء مطول 
مدينة  الش���������يء في  بعض 

الخروب حيث زرته هناك 
، قبل مدة ، ..أوقف حياته 
للتأليف ؛حيث يمكث أكثر 
من ست عشرة ساعة وهو 

يكتب ويصحح وينّقح، وقد 
يّس���������ر اهلل تعالى له إخراج 

عدد من الكتب منها كتابه 
الذائع الصيت الذي طبعته 
دار اإلمام مالك في جزئين 
كبيرين)نحو 1000 صفحة 

( وعنوانه :
" اإلنسان ومشكلة الحياة � 
عرض ودراسة من منظور 

فلسفي ، علمي، قرآني"
وهو ِس���������فٌر يحتاج إليه كل 
مثق���������ف مس���������لم وكل مثقفة 
به  مسلمة؛ ألنه يعرض للشُّ
واألضالي���������ل الت���������ي ينثرها 
خصوم اإلسالم وأعداؤه هنا 
وهناك من فلول الحداثيين 
والعَلمانيي���������ن والتغريبيي���������ن 
...وقد جع���������ل من مهّماته 
� رحم���������ة اهلل علي���������ه � حفظ 
اإلس���������الم  ميراث  وصيانة 
من  الجليل  الصافي  النقّي 

هؤالء  واتهامات  ش���������بهات 
فأخ���������رج هذا الّس���������فر الهام 
...ولدي���������ه غي���������ره بال ريب 
نأمل أن يج���������د طريقه إلى 

النشر والتوزيع .
تغّمده اهلل بواس���������ع رحماته 
الصالحين  م���������ع  وجعل���������ه 
والش���������هداء  والصادقي���������ن 
والنبيين وحُسن أولئك رفيقا 
تعالى  اهلل  عند  .نحتس���������به 
ونسأله س���������بحانه أن يغفر 
له ويرحم���������ه ويصّبر أهله 

وذويه وأحبابه .
األليمة  المناسبة  هذه  وفي 
تتق���������دم جمعي���������ة العلم���������اء 
المسلمين )المكتب الوطني 
� وعموم الش���������عب ( بأحر 
التعازي لعائلة األخ األكرم 

مصطفى العبودي

ميلة : مجعية العلماء املسلمني حتيي ذكرى اإلسراء واملعراجشعبة واليــــة النعامـــة تعقـــد مجعيتهـــا العامـــة الوالئيــة

شعبة والية األغواط تنظم قافلة اخلري الطبية يف طبعتها الثانية

األستـاذ الشيخ مصطفى العبودي ...إىل رمحة اهلل تعاىل

أنشطة متنوعة يف منحة الربيع بشعبة والية ورقلة

في اطار نش���������اطات جمعية 
الجزائرين  المسلمين  العلماء 
إش���������راف  وتحت  المتنوع���������ة 
لجنة المرأة واألس���������رة تم يوم 
11 م���������ارس تقديم محاضرة 
بعن���������وان: »المرأة المس���������لمة 
بين التحرر الفكري والتحرر 
األخالقي« حي���������ث تم تناول 

فقرات وجزئيات متعددة :
*التربي���������ة وعالق���������ة االب���������اء 

باألبناء 
*الحجاب االسالمي الحق

*ف���������ن وآداب التعام���������ل مع 
اآلخر

العلم  وطل���������ب  المس���������لمة  *الم���������رأة 
الشرعي

فبورك في كل من حضر وش���������ارك 
وأفاد واستفاد .

شعبــــــة عني الكبرية بسطيف يف مبناسبة يوم املرأة



إشهار

Anep n: 2116004873البصائر:  21 - 27  مارس 2021  ]العدد:  1056[

إشهار

Anep n: 2116004877البصائر:  21 - 27  مارس 2021  ]العدد:  1056[

العدد:إشهاراألحــد:  07 - 13 شعبان 1442، الـموافق لـ:  21 - 27 مارس 2021م
1056

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 1049

عمار عمرته)باتنة(

مسابقـــة البصائر

مسابقـــة البصائر

ــة 
كـــ

شار
لـم

ط ا
ـرو

شـ

  ســـــــــــــــؤال العـــــدد:   1056
 من صاحــب الـمقـــولـة: »اإلسالم والعربية قضى اهلل خبلودهما، ولو 

اجتمع اخلصوم على حماربتهما« 

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

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

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

<<
شـــــارك  وفــــز 

 بـباقة كـتــــــب قيمتها 
e3000 دج

l يتم سحب فائز واحد يف كل عدد.

مبارك الـميليعبد احلميد بن باديس

للطلب واالستعالم االتصال بـالرقم : 0660732716

  *** إصـــدارات *** إصـــدارات *** إصـــدارات*** إصـــدارات *** إصـــدارات ***
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نشاطات الُشعب1056

من إعداد : أ. قدور قرناش

 بربنامج ثـــري يف شعبــــة غليزان 
مبناســـة عطلـــة الربيع 

لجمعية  البلدي  المكتب  سطره  الذي  التربوي  البرنامج  إطار  في 
العطلة  استغالل  تم  غليزان،  شعبة  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
لتأطير أشبال  إلى 20 مارس 2021  للتالميذ من 12  الربيعية 
والتثقيفية  والتربوية  العلمية  النشاطات  من  سلسلة  عبر  الجمعية 
والرياضية من بينها: حلقات تربوي، ندوات فكرية، دورة رياضية 
في كرة القدم حملت اسم »الشيخ الفضيل الورتالني« وهذا بمناسبة 

ذكرى وفاته التي تصادف 12 مارس من كل سنة ...
وكان ختام هذه النشاطات تنظيم رحلة سياحية تربوية إلى غابة 
الصفصاف بوالية مستغانم ضمت 30 شبال تحت شعار: »سنشد 
عضدك بأخيك« يؤطرهم مجموعة من إطارات الشعبة على رأسهم 
الشيخ  الوطني  المكتب  عضو  قام  وقد  نذار..  خيرالدين  األخ 
ودعم  أحوالهم  لتفقد  الغابة  في  األشبال  بزيارة  حيرش  عودة  بن 
نشاطاتهم وكان برفقته الشيخ الداعية عبدالقادر عكاني واألستاذ 
عواد بلحاج رئيس المكتب الوالئي وبعض اإلخوة من شعبة غليزان 

وضيوف أكارم ..
وقد كان برنامج الرحلة ثريا بدأ بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم 
ثم رفع العلم الوطني وترديد النشيد الوطني »قسما« ثم تالوة أذكار 
مجموعة  ترديد  ثم   - وسلم  عليه  اهلل  -صلى  النبي  عن  مأثورة 
لى  من األناشيد بداية بنشيد الجمعية »شعب الجزائر مسلم... واإ

العروبة ينتسب« ..
بعد ذلك قام األشبال بنزهة خفيفة في أطراف الغابة للتمتع بجمال 
الطبيعة ومناظرها الخالبة، ثم نظمت دورة في كرة القدم أشرف 
اليقظان«  أبي  »الشيخ  فوج  بها  فاز  زيان  عودة  بن  األخ  عليها 
على فوج »الشيخ سعيد الياجري« وسلم الشيخان بن عودة حيرش 

وعبدالقادر عكاني الكأس والميداليات للفائزين ..

بعدها تناول الجميع الغذاء ثم صلوا الظهر جماعة ليبدأ النشاط 
الفكري بتنظيم مسابقة »من البطل« حيث ساد التنافس بين األشبال 

ليفوز فوج »الفضيل الورتالني« بالمسابقة ..
بعد ذلك أشرف األخ المنشد العارف امحمد رفقة األخ بن عودة 
بلعربي على مجموعة من األلعاب الترفيهية ختمت بتقديم جوائز 
تم  ثم  الرحلة..  هذه  خالل  والناشطين  الفائزين  لجميع  تشجيعية 
تكريم األخ بن عودة بلعربي نظير مجهوداته المبذولة في تأطير 

أشبال وبراعم الجمعية ..
وفي األخير ألقى كل من الشيخين بن عودة حيرش وعبدالقادر 
عكاني كلمات توجيهية حثا فيهما األشبال إلى مزيد من النشاط 
والجد واالجتهاد سواء في الناحية الدراسية قصد تحقيق التفوق أو 

في الجانب الشرعي وخاصة حفظ القرآن الكريم ..
وبعد ترديد شعر »اإلسالم ديننا – العربية لغتنا – الجزائر وطننا« 
لى العروبة ينتسب« تم االختتام  ونشيد »شعب الجزائر مسلم... واإ
اهلل  بحول  مناسبات  هكذا  في  اللقاء  أمل  على  للرحلة  الرسمي 

تعالى. 

ت���������م ي���������وم 14 م���������ارس2021 تنصيب 
المكتب الوالئي لجمعية العلماء بتندوف 
م���������ن طرف عض���������و المكت���������ب الوطني 
األستاذ: بن عيسى محرز،إذ بعد عرض 
التقريرين األدب���������ي والمالي، والمصادقة 
عليهما، بدأت جلس���������ة التصويت على 

المترشحين لعضوية المكتب.
ليت���������م في االخير تزكية المكتب الجديد، 

والمكون من األفاضل التالي ذكرهم:
األستاذ عرقوب بلقاسم: رئيس للشعبة

عبد الحميد براهيم: نائب الرئيس 
حمدينا عمر: عضو مكلف بالمالية

هل���������و فتيح���������ة: عضو مكل���������ف بالثقاقة 
والتراث 

بصيص خالد: عضو مكلف بالنش���������اط 
العلمي والتربوي 

حمادو باحمو: عض���������و مكلف بالدعوة 
واإلرشاد

طاهر س���������ميرة: عضو مكلف باألس���������رة 
والمرأة و الطفولة 

صمباوي عب���������د الرحمان: عضو مكلف 
بلجنة الشباب والطلبة 

زكراوي محمد ري���������اض: عضو مكلف 
باإلدارة

ي���������ارة عب���������د الرحمان: عض���������و مكلف 
باإلعالم 

عوييش عبد اهلل: عضو مكلف بالتنظيم 
والمراقبة.

تنصيب الشعبــــة الوالئيـــــة لتندوف

عمال باللوائح المنظمة لسير 
تنص  والتي  الجمعية،  عمل 
على ضرورة تجديد الهياكل 
بع���������د كل مؤتم���������ر وطن���������ي 
الوطني  المكت���������ب  يس���������ارع 
لت���������دارك التأخر الذي فرضه 
في���������روس كورون���������ا على كل 
الجمعية،  ومنها  المؤسسات 
���������عب الوالئية قبل  لتجديد الشُّ
انعقاد دورة المجلس الوطني 
للجمعية بعد ش���������هر رمضان 

المبارك ب���������إذن اهلل تعال���������ى.
ف���������ي هذا الس���������ياق تنّقل وفد 
من المكتب الوطني للجمعية 

ضم السادة: 
ط���������ارق ب���������ن ش���������ين -قدور 
قرناش - موس���������ى با أحمد، 

إلى والية البيض
ش���������عبان   01 االثنين  ي���������وم 
1442 المواف���������ق 15 مارس 
2021  لإلش���������راف عل���������ى 
الوالئية  العام���������ة  الجمعي���������ة 
لتجديد المكتب، وبعد الوقوف 
الش���������عبة  هذه  نش���������اط  على 
وتقييم عمله���������ا خالل عهدة 
المكتب م���������ن خالل العرض 
ال���������ذي قدم���������ه نائ���������ب رئيس 
المكتب، والنقاش المستفيض 

وأعضاء  الجمعية،  وفد  بين 
الجمعية به���������ذه الوالية تقرر 
تنصي���������ب مكت���������ب  تس���������يير 
بمهام تحقيق  يقوم  للش���������عبة 
أه���������داف الجمعية  بالبلديات 
واستقطاب الكفاءات المحلية 
بهذه  الجمعية  نشاط  وتفعيل 
الوالية التي زارها الشيخ عبد 
ب���������ن باديس -رحمه  الحميد 
تعال���������ى - رغم ظروف  اهلل 
درس���������ا  وألق���������ى  االحت���������الل 
بمس���������جدها العتيق فسّر فيه 
قوله تعالى )وجاء من اقصى 
المدينة رجل يسعى(، وأسقط 

االية على زيارته للمنطقة.
مكتب التس���������يير الذي نصبه 
وفد الجمعية ومنحه مهلة ستة 
أشهر للقيام بالمهة على أن 
تنعقد الجمعية العامة الوالئية 
بعد ذلك الس���������تخراج مكتب 
والئ���������ي جدي���������د للجمعية،وقد 
ضم مكتب التسيير االفاضل 

اآلتية اسماؤهم:
- قويدر أبو قرنافة رئيسا.

- الحس���������ين خون���������ي نائب���������ا 
للرئيس مكلفا باإلغاثة.

- الشيخ لقاري مكلفا بالتنظيم 
واإلدارة.

- بن عام���������ر مالتي مكلفا 
بالتربية.

مكلف���������ا  بومدي���������ن  ف���������ؤاد   -
بالمالية.

- عائشة رزقي ملفة باألسرة 
والمرأة والطفولة.

- حم���������زة بوقرناف���������ة مكلف���������ا 
باإلعالم.

-عب���������د الهادي قاضي مكلفا 
بالشباب والطلبة.

مكلفا  برمض���������ان  الطيب   -
بالدعوة واإلرشاد.

أعضاء  المكت���������ب  كما ضم 
مكتب  يعينون  مستش���������ارين 

التسيير على المهمة 
اآلت���������ي  االفاض���������ل  وه���������م 

أسماؤهم:
- عبد اهلل ميلودي.

- بحوص بن عيدة.
- بونوة رويسات.

- عبد الستار فليتي.
- نورالدين معمري.
- بوحفص شطي.
- زينب مخطاري.

- عبد اهلل مومني.
وبعد االنته���������اء من تنصيب 
المكتب كانت جلسة إيمانية 
ف���������ي ضيافة رئي���������س مكتب 
التسيير بعد تلك التي كانت 
نائب���������ه صباحا،  في ضيافة 
وانته���������ى هذا الي���������وم الحافل 
بالتعاهد على خدمة رس���������الة 
الجمعية والحفاظ عليها كونها 
أمانة الماهدين األولين الذين 
أسس���������وها على تقوى من اهلل 

ورضوان. 

تنصيب مكتب تسيري شعبة والية البيض

 1442 30 رجب  األحد  مساء  أشرف 
من  وفد   2021 مارس   14 الموافق 
العلماء  لجمعية  الوطني  المكتب 

المسلمين الجزائريين ضم السادة: 
قدور  والشيخ  شين،  بن  طارق  الشيخ 
بمقرأة  باأحمد  موسى  واألستاذ  قرناش، 
تنصيب  على  بيوض،  إبراهيم  الشيخ 
ضم  سعيدة  والية  شعبة  تسيير  مكتب 

السادة :
- جعفر حليمي )رئيس(.

مكلف  الرئيس  )نائب  درعي  مختار   -

باإلغاثة(.
- بن يمينة هشماوي )مكلف بالمالية(.

- أحمد بلعباس )مكلف باإلدارة(.
- عبد القادر طاقين )مكلف بالتربية(.
- عبد العزيز فخات )مكلف بالتنظيم(.

بالشباب  )مكلف  عادل  كريم   -
والطلبة(.

- درار عبد الكريم )مكلف باإلعالم(.
- عائشة شريف )مكلفة باألسرة والمرأة 

والطفولة(.
المكلفة  رئيس  )نائب  دباس  آمال   -

باالسرة والمراة والطفولة(.
وقد أسدى وفد جمعية العلماء توجيهات 
ألعضاء مكتب تسيير الشعبة بضرورة 
تحقيق االنتشار للجمعية ببلديات الوالية، 
للجمعية،  البلدية  المكاتب  وتنصيب 
وتفعيل النشاط العلمي والتربوي والدعوي 

والثقافي
أشهر  ستة  بعد  الوفد  يعود  أن  على 
لوالية  العامة  الجمعية  على  لإلشراف 
سعيدة النتخاب أعضاء المكتب الوالئي 

الجديد بإذن اهلل تعالى. 

تنصيب مكتب تسيـــــري شعبة واليـــــة سعيدة

بين  جمعت  تفاعلية  أجواء  ف�ي 
ورشة  اختتمت  والمتعة  اإلفادة 
قدمت  التي  االحترافي،  التصوير 
من   2021 14مارس  صبيحة 
طرف المدرب المحترف تقي الدين 
زبيش، وبإشراف من جمعية العلماء 
لجنة   � ولمان  عين  فرع  المسلمين 

الشباب والطلبة.
وأهم النقاط التي تم تداولها هي: 

1/ نبذة تاريخية عن الكاميرا وتحديدا 
القمرة من طرف أمير الضوء  اختراع 

ابن الهيثم
2/ أنواع الكاميرات 

3/ مكونات الصورة ونقاط القوة فيها
3/ أنواع التصوير الفوتوغرافي 

4/ مقاطع البورتريه
5/ اإلضاءة وانعكاس الصورة 

6/ ضبط فتحة العدسة وسرعة الغالق

شعبة عيــن وملان بسطيف ختتم دورة »ورشة التصوير االحرتايف«
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احلديقة األدبية1056

aladabiah@yahoo.fr : إعداد الدكتور فؤاد مليت

الَلُ أَكَبُر َكم في الَفتِح ِمن َعَجٍب
د خالَِد الَعرَِب يا خالَِد الُترِك َجدِّ  

رٍَة ُصلٌح َعزيٌز َعلى َحرٍب ُمَظفَّ
َفالَسيُف في ِغمِدِه وَاحلَقُّ في الُنُصِب  

يا ُحسَن أُمِنيٍَّة في الَسيِف ما َكَذبَت
وَطيَب أُمِنيٍَّة في الرَأِي لَم تَِخِب  

ُخطاَك في احلَقِّ كانَت ُكلُّها َكرَماً
وَأَنَت أَكرَُم في َحقِن الَدِم الَسرِِب  

َحَذوَت َحرَب الَصالِحّينَي في زََمٍن
فيِه الِقتاُل باِل َشرٍع واَل أَدَِب  

لَم يَأِت َسيُفَك َفحشاًء واَل َهَتَكت
َقناَك ِمن ُحرَمِة الُرهباِن وَالُصلُِب  

ُسِئلَت ِسلماً َعلى نَصٍر َفُجدَت بِها
وَلَو ُسِئلَت بَِغيرِ الَنصرِ لَم ُتِِب  

َمشيَئٌة َقِبلَتها اخلَيُل عاتَِبٌة
وَأَذَعَن الَسيُف َمطِوّياً َعلى َعَضِب  

أَتَيَت ما يُشِبُه الَتقوى وَإِن ُخلَِقت
ُسيوُف َقوِمَك ال تَرتاُح لِلُقُرِب  

واَل أَزيُدَك بِاإلِسالِم َمعرَِفًة
ُكلُّ املُروَءِة في اإلِسالِم وَاحلََسِب  

َمَنحَتُهم ُهدنٌَة ِمن َسيِفَك اِلُتِمَست
َفَهب لَُهم ُهدنٌَة ِمن رَأيَِك الَضرِِب  

أَتاُهُم ِمنَك في لَوزاَن داِهَيٌة
جاَءت بِِه احلَرُب ِمن َحّياتِها الُرُقِب  

أََصمٌّ يَسَمُع ِسرَّ الكائِديَن لَُه
واَل يَضيُق بَِجهرِ امُلَنِق الَصِخِب  

لَم تَفَترِق َشَهواُت الَقوِم في أَرٍَب
إاِل َقضى وََطراً ِمن ذَلَِك األَرَِب  

تََدرََّعت لِلِقاِء الِسلِم أَنَقرٌَة
َد الَسيُف في لوزاَن لِلُخَطِب وََمهَّ  

َفُقل لِباٍن بَِقوٍل رُكَن َملََكٍة
َعلى الَكتائِِب يُبنى املُلُك ال الُكُتِب  

ال تَلَتِمس َغلَباً لِلَحقِّ في أَُمٍ
احلَقُّ ِعنَدُهُم َمعنًى ِمَن الَغلَِب  

ال َخيرَ في ِمنَبٍر َحّتى يَكوَن لَُه
عوٌد ِمَن الُسمرِ أَو عوٌد ِمَن الُقُضِب  

تِِهم وَما الِسالُح لَِقوٍم ُكلُّ ُعدَّ
َحّتى يكونوا ِمَن األَخالِق في أُُهِب  

لَو كاَن في الناِب دوَن اخلُلِق َمنَبَهٌة
تَساوَِت األُسُد وَالُذؤباُن في الُرتَِب  

لَم يُغِن َعن قادَِة اليوناَن ما َحَشدوا
ِمَن الِسالِح وَما ساقوا ِمَن الُعَصِب  

َجًة وَتَرُكُهم آِسيا الُصغرى ُمَدجَّ
َكُثكَنِة الَنحِل أَو َكالُقنُفِذ اخلََشِب  

لِلُترِك ساعاُت َصبٍر يَوَم نَكَبِتِهم
ُكِتنَب في ُصُحِف األَخالِق بِالَذَهِب  

َمغارٌِم وََضحايا ما َصرَخَن واَل
رَن بِاملَنِّ أَو أُفِسدَن بِالَكِذِب ُكدِّ  

بِالِفعِل وَاألَثَرِ امَلمودِ تَعرُِفها
وَلَسَت تَعرُِفها بِاِسٍم واَل لََقِب  

ُجِمعَن في اِثَننِي ِمن ديٍن وَِمن وََطٍن
َجمَع الَذبائِِح في اِسِم الَلِ وَالُقرَِب  

فيها َحياٌة لَِشعٍب لَم َيُت ُخلُقاً
وََمطَمٌع لَِقبيٍل ناِهٍض أَرَِب  

لَم يَطَعِم الُغمَض َجَفُن املُسلِمنَي لَها
َحّتى اجِنَلى لَيلُها َعن ُصبِحِه الَشِنِب  

ُكنَّ الرَجاَء وَُكنَّ الَيأَس ثُمَّ َمحا
نورُ الَيقنِي َظالَم الَشكِّ وَالرَيَِب  

َس الُترُك أَسباباً َفما وََجدوا تَلَمَّ
َكالَسيِف ِمن ُسلٍَّم لِلِعزِّ أَو َسَبِب  

خاضوا الَعواَن رَجاًء أَن تَُبلَِّغُهم
َعبرَ الَنجاِة َفكانَت َصخرََة الَعَطِب  

َسفيَنُة الَلِ لَم تُقَهر َعلى دُُسٍر
في العاِصفاِت وَلَم تُغلَب َعلى ُخُشِب  

القصيد 

الَلُ َأكَبُ َكم يف الَفتِح 
ِمن َعَجٍب

أمحد شوقي

الباحث في أحوال المس���������لمين بحث َتَقصٍّ واستقراء 
رجل من اثنين: رجل من أنفسهم ورجل من غيرهم، 
وكال الرجلي���������ن يجتم���������ع بصاحبه ف���������ي نقطة تبعث 
الحيرة وهي: كيف يس���������قط المس���������لمون هذا السقوط 
المريع، وفيهم كل أس���������باب الصع���������ود، وبين أيديهم 
كل ما ارتقى به أسالفهم؟! فأصول الدين من كتاب 
وسنة محفوظة لم َيِضْع منها شيء، وأسباب التاريخ 
واصل���������ة لم ينقطع منها ش���������يء، واللغة إن لم ترتق 
لم تنحدر، والعرب الذين هم جْذُم ]أصل[ اإلس���������الم 
ما زالوا يحتفظون بكثير من الخصائص الجنس���������ية، 
ومعظمها م���������ن المكارم والفضائل، واألرحام العربية 
م���������ا زالت تجد م���������ن بين العرب م���������ن َيُبلُّها ِبَباللها، 
ن لم توصل الوصل كلَّه،  فل���������م تْجُف الجفاء كلَّه، واإ
والتجاوب الروحاني الذي تردِّد صداه كلمة الشهادة 
ف���������ي نفوس المس���������لمين، وكلمة التلبي���������ة في جنبات 
عرفات لم يتالَش تمامًا، واألرحام المتش���������ابكة بين 
المسلمين لم تجفَّ الجفاف الذي يقطع الصلة، ومن 
السنن الكونية المقرَّرة في سقوط األمم، وعدم امتداد 
الع���������زة والرقي فيها - أن ينس���������ى آخرها مآثر أوَّلها، 

فينقطع التيَّار الدافع، فيتعطل التقدم.
والمس���������لمون لم ينسوا مآثر س���������لفهم، بل هي بينهم 
مدوَّنة محفوظة مقطوع به���������ا بالتواتر، بل هم أكثر 
األمم احتفاظًا بمآثر السلف وتدوينًا لها، وال ُيعرف 
بي���������ن أمم األرض أمة كتب علماؤها فيما يس���������مونه 
)الطبق���������ات والس���������ير( مثل ما كتب المس���������لمون في 

ذلك.
والباح���������ث األجنبي مع���������ذور إذا تحير، وقد يخفف 
نَّ بحثه  عن���������ه ألم الحيرة ابتهاجه بهذا الس���������قوط، واإ
ع���������ن الداء ليس بقصد الدواء، فقد عودنا كثير من 
ه���������ؤالء الباحثين األجانب أنه���������م ال يبحثون لذات 
البحث، وال يدرس���������ون هذه المواضيع لوجه التاريخ 
الخالص، فضاًل عن أن نجد عندهم ما يطلب من 
العال���������م المخلص، وهو أن يرم���������ي ببحثه وبإعالن 
؛ ليهتدي، والمريض؛  نتائج بحثه إلى تنبيه الضالِّ
ليس���������عى في االستشفاء، والس���������اقط؛ ليأخذ بأسباب 
فهامه أن األيام ُدَول، وأنَّ  الصعود والنه���������وض، واإ
من سار على الدرب وصل، بل نرى أكثرهم يتعمَّد 
إضاللنا في تعليل األش���������ياء؛ كي ال يقف المريض 
عل���������ى حقيقة دائه فيغفل مغترًّا، أو يعالج داءه بداء 
، أو يضع الدواء في غي���������ر موضعه، وقد  أض���������رَّ
ن���������رى منهم من ينتهي من بحث���������ه بنتيجة، وهو أنَّ 
نَّ  سبب انحطاط المس���������لمين هو اإلسالم نفسه، واإ
من يس���������تطبُّ لدائه بإشارة عدوه لحقيق بأن يسمع 

مثل هذه النصيحة.
أما الباحثون في أحوال المسلمين من المسلمين فهم 
ينقس���������مون إلى فريقين- بعد اتفاقهم على أن الجسم 
اإلسالمي مريض وأن مرضه عضال- فريٍق منهم 
، فعرف أن الجس���������م اإلس���������المي ال  ُهِدَي إلى الحقِّ
مطمع في ش���������فائه، إالَّ إذا ُعولج باألش���������فية القديمة 
الت���������ي صحَّ بها جس���������م س���������لفه، وُغ���������ذي باألغذية 
الصالح���������ة، التي قوي عليها س���������لفه؛ وذلك أنَّه أقام 
الدين؛ فاستقامت له الدنيا، وانقاد إلى اهلل؛ فانقاد له 
عباد اهلل، وأخذ كتاب اهلل بقوة؛ فمشى على نوره إلى 
السعادة في الدارين، وأرش���������ده إلى أنَّ سعادة الدنيا 
حس���������ان، وأنَّ سعادة اآلخرة  عزٌّ وسلطان، وعدٌل واإ
حياة ال نصب فيه���������ا وال نهاية، واطمئنان ال خوف 

معه وال كدر في أثنائه، ورضوان من اهلل أكبر.

وفري���������ق منهم ضلَّ عن الحقِّ في الدواء؛ ألنَّه ضلَّ 
قبل ذلك في تش���������خيص الداء، وضلَّ من قبل ذلك 
في طريقة البحث، فتلقَّاها من أعداء اإلسالم زائغة 
ملتوية، وضلَّ من ِقَبل أولئك في أس���������لوب التفكير، 
فهو يفك���������ر بعقل ملت���������اث بلوثات ه���������ذه الحضارة 
الخاطئة الكاذبة، المس���������تمدة من أصول االستعمار 
الذي يس���������قي األقربين ما يرويهم، ويغذي األبعدين 
بم���������ا يرديهم، ثم يجتثهم م���������ن أصولهم، وال يلحقهم 
بأصوله، ويتركهم متعلقين بأس���������باب هذه الحضارة 
مفتوني���������ن بها، مهجورين منها، وُقل ما ش���������ئت في 
العاشق المهجور، الذي ال يملك من أسباب الحبِّ 

إالَّ القشور، وال يملك من أسباب الوصل شيئًا.
وقد علمنا من س���������نن الحب أنَّ أعاله ما كانت معه 
كبري���������اء تزع، واعتداد بالنف���������س يأخذ ويدع، وقوتان 

إحداهما تدلل، واألخرى تذلل.
أمَّا هؤالء العشاق المتيَّمون بحضارة أوربا وعلومها 
وتهاويلها، فقد فقدوا الش���������خصية التي تحفظ التوازن 

في ميدان العشق، وتحفظ لصاحبها خط الرجوع.
هذا الفريق المزوَّر على اإلسالم، الذي ال صلة له 
به إال بما ال كسب له فيه كاسمه ولقبه- يرى أنه ال 
نجاة للمسلمين إال باالنسالخ عن ماضيهم ودينهم، 
واالنغماس في الحض���������ارة الغربية ومقتضياتها من 
غي���������ر قيد وال َتَحفُّظ، وهو يعمل لهذا جاهدًا، ُيِس���������رُُّه 
نَّك لتعرف  المِس���������رُّ كيدًا، ويعلنه المعل���������ن وقاحة، واإ
ذلك منه���������م في لحن القول، وف���������ي مظاهر العمل، 
وف���������ي إدارة الكالم على أنحاء معينة، وفي البداوات 
الخاص���������ة، وفي اللفتات العام���������ة، حتى لتعرفه في 
أسباب معيش���������تهم الش���������خصية، ولكنهم يتناقضون 
ويتهافت���������ون، فيبتدئون من حيث انتهى س���������ادتهم؛ 
فس���������ادتهم يرون أن اللعب إنما يحلو بعد الجدِّ، وأنَّ 
القش���������ور إنما يلتفت إليها بعد تحصيل اللباب، وأنَّ 
الكمالي���������ات تأتي بعد الضروريات، وأنَّ الوقت رأس 

مال ال يجوز تبديده في غير نفع.
ولكن ه���������ذه الطائف���������ة منَّا تفعل عك���������س ذلك كله، 
وتختصر الطريق إلى اللهو؛ ألنَّه يروي ش���������هواتها، 
لى الكمالي���������ات والمظاهر؛ ألنَّ لها بريقًا هو حظُّ  واإ
ن لم يكن للعقل منه ش���������يء، وأن عصارة  العين، واإ
رأيهم في عالج حالة المسلمين تترجم بجملة واحدة، 

هي: أنَّ النجاة في الغرق.
هؤالء الدارس���������ون لعلل المس���������لمين منه���������م هم علة 
علل المس���������لمين، وهو أنكى فيهم من المس���������تعمرين 
الحقيقيي���������ن، فلقد كان دهاة االس���������تعمار في القرن 
الماضي يباشرون الشعوب اإلسالمية كفاحًا ووجهًا 
لوج���������ه، صراعًا في الح���������رب، وحكمًا في الس���������لم، 
فيمارسون منها خصمًا شديد المراس، قوي األسر، 
متين األخالق؛ فلم ينالوا منها إال ما تناله القوة من 
الضعف، وهو محصور في التسلط على الماديات، 
���������ا القلوب والعق���������ول والعقائد واالعت���������زاز بالقوى  أمَّ
والخصائص فلم تستطع أن تخضعها، ولم يستطع 
س���������لطانهم أن يمتدَّ إليها، وه���������ي عناصر المقاومة، 
المدَّخ���������رة ليوم المقاومة، ولن تجد فيما ترى وما تقرأ 
أمة قاومت الغاصب فدحرت���������ه، ولو بعد حين، إالَّ 
ألنَّ هذه العناصر بقيت فيها س���������ليمة قوية، وبقيت 

هي عليها محافظة.
ولك���������ن أولئك الدهاة أتونا من جهات أخرى فهادنونا 
على دخن، وحبَّبوا إلينا مدنيتهم من جهاتها القوية، 
ثم أعشونا ببريقها، وابتلونا بما يالئم النفوس الضعيفة 

الحيوانية من شهواتها، وقالوا: إنَّ وراء هذه المدنية 
ن وراء العل���������م ما وراءه من  علم���������ًا هو أساس���������ها، واإ
سعادة، وفتحوا لناشئتنا أبوابًا أمامية يدخلون منها، 
وأبواب���������ًا خلفية يخرجون منها إلى عالم غير عالمهم 
األصلي، وجاءت الباليا تزحف، فنقلتها تلك الناشئة 
تجري ركضًا، ودعت الكأس األولى إلى ما بعدها، 
وأصبحنا نتنافس في تقديم هذا القربان من ناش���������ئتنا 
لالس���������تعمار، وما زدنا بس���������فهنا على أن جهزنا له 
جيش���������ًا من أبنائنا يقتل فيه خصائصنا وروحانيتنا، 
ليقاتلنا به، وليوليه ما عجز عنه لصعوبة مراس���������نا 
وش���������دة احتراس���������نا، وليرجع إلى أهليه مملوء النفس 
باحترام أستاذه، مصمم العزم على التمكين له، وقد 
كن���������ا ال نحترمه وال نصادقه، وال نصافيه، وال ندمث 

له موضع اإلقامة.
ما هو موقع الغلط في أبنائنا؟ إنهم بتعلمهم في الغرب 
بلغة الغرب، وبلباسهم لباس الغرب، وانتحالهم رسومه 
في األكل والش���������رب، ظنُّوا أنهم أصبحوا كالغربيين؛ 
فانس���������لخوا في مظاهرهم ومخابرهم عن خصائصهم 
األصلية الموروثة، فخس���������روها ولم يربحوا شيئًا، إذ 
ل���������م يقع في تقديرهم أن ُجلَّ األحوال التي قلدوا فيها 
األوربي ه���������ي ألوان إضافية اصطب���������غ بها بعد أن 
استكمل وس���������ائل عزه وقوته، فال تحسن في العين، 
وال ترج���������ح في الوزن إالَّ ممن وص���������ل إلى درجته، 
وقط���������ع المراحل التي قطعها في الحياة، وأنهم ظنوا 
غلطًا في الفهم أنَّ هذه الحضارة غريبة، وأخطؤوا؛ 
نما هي  فإنَّ الحضارات ليس���������ت شرقية وال غربية، واإ
تراث إنساني متداول بين األمم، تتعاقب عليه، فيزيد 
في���������ه بعضها، وينقص منه بعضها، ويبتكر بعضها 
بعض الفروع فينس���������ب إليه، ويلونها بعضهم بألوان 

ثابتة، فتبقى شاهدة له حتى تضمحل.
إنَّ ُجلَّ أبنائنا الذين التقطتهم أوربا لتعلِّمهم عكس���������وا 
آي���������ة فرعون مع موس���������ى؛ ففرعون التقط موس���������ى؛ 
لينفع���������ه، ويتخذه ولدًا، وربَّاه صغيرًا وأحس���������ن إليه، 

فكان موسى له عدوًّا وَحزًَنا وسخنة عين.
ا أبناؤنا فقد التقطتهم أوربا وعلمتهم وربَّتهم، فكانوا  أمَّ
ع���������دوًّا لدينهم، وحزنًا ألهله، وس���������خنة عين ألهليهم 
وأوطانه���������م، إال قلياًل منهم دخ���������ل النار فما احترق، 

وغشي اللج فأمن الغرق.
والس���������بب في هذا البالء هو استعداد فينا كاستعداد 
المريض للموت، وش���������عور بالنقص في أنفسنا؛ لبعد 
عهدنا بالعزة والكرامة، ولموت أشياء فينا تصاحب 
موته���������ا في العادة يقظة أش���������ياء؛ ففْقُد اإلحس���������اس 
بالواجب تصحبه يقظة الش���������هوات الجس���������دية، وقوة 
اإلحس���������اس بالواجب هي الت���������ي أْمَلْت على بعض 
خلفائنا أن يعتزل النس���������اء كلما ه���������م بالغزو، وهي 
التي حملت كثيرًا من قضاة س���������لفنا على أن يقمعوا 
شهواتهم الجسدية بالحالل قبل أن يجلسوا للخصوم 

في مجالس الحكم.
وموت النخوة تصحبه سرعة التقليد، وعادة الخضوع 

للغالب وسرعة التحلل والذوبان.
إنَّ الغ���������رب ال يعطينا إالَّ ج���������زءًا مما يأخذ منَّا، وال 
يعطينا إالَّ ما يع���������ود علينا بالوبال، وقد َأَعنَّاه على 
أنفسنا، فأصبح المهاجر منَّا إلى العلم يذهب بعقله 
الش���������رقي، فينبذه هناك كأنه عقال على رأس���������ه، ال 
عق���������ل في دماغه، ثم يأتين���������ا يوم يأتي بعقل غربي، 
ومنه���������م من يأتي بعقل غربي، ومعه امرأة تحرس���������ه 

أن يزيغ.

داء الــمسلمــــيـــن ودواؤهم

فوزية حجيب

قالت القطة السمينة، الناعمة الفرو، 
البيضاء كقطعة جبن، وهي تنزل من 
السيارة الفخمة للقطة الضعيفة البنية، 
القليلة الفرو، وهي  المتسخة الزغب، 
تراها تسد الطريق عليها بتمددها على 
الرصيف، تحت أشعة شمس صباحية 

دافئة:
• ابتعدي، أال تري���������ن أنك تزعجينني 

بانبطاحك في طريقي؟
ضحك���������ت قط���������ة الح���������ارة الش���������عبية 
)الت���������ي تطل بمنازله���������ا الواطئة على 

الرصيف(.
• أنت م���������ن يج���������ب أن تبتعدي؛ فال 
مكان ألمثالك هنا، وعليك أن تعَلمي 
أنك أنت التي أزعجتني في قيلولتي.

الس���������مينة رأَس���������ها  القط���������ة  حرَّك���������ت 
مستهزئة..

• أتنامين على الرصيف؟
يا لك من تِعسة!

أن���������ا - والحمد هلل - أن���������ام بقرب ابنة 
صاح���������ب المنزل الكبير في س���������ريرها 

الصوفي المريح..
وفوق خص���������الت ش���������عرها المعطرة، 

وعلى صوت الموسيقا الهادئة..
فأجابت القطة الش���������عبية ساخرة: وأنا 

أنام على الرصيف..
وف���������ي باح���������ات الغ���������رف المظلم���������ة 

الضيقة..
أو في الخالء مع الحشرات..

لكنني أقوى منك؛ فقد علمتني قس���������وُة 
الحياة أن أدافَع عن نفس���������ي، وأعتمد 
عليه���������ا ألعي���������َش، ولس���������ت نادمة وال 

رافضة لقَدري.
• تقولين: إنك قوي���������ة؟! عقَّبت القطُة 

السمينة.
إنه ألمر مضحك، وأنت هكذا أش���������به 

ما تكونين باألموات..
 لعلك تأكلي���������ن العدس إن كان يومك 

محظوًظا، أو قطعة سردين قديمة..
ولعلك تقس���������مينها مع قطط أش���������رس 

منك.
أم���������ا أنا، فطعامي دِس���������م، متنوع، في 
أواٍن م���������ن الزجاج المنظف، وبتوقيت 

محدد..
وكثي���������رًا ما زه���������دُت في ِقط���������ع اللحم 
والدج���������اج ألمثال���������ك إذا م���������رُّوا على 

مسكني بالحديقة الغنَّاء!
غاضبة  الش���������عبية  القطة  انتفض���������ت 

محتجة..
• أنا آكل ألعيش، وال أعيش آلكل..

ويكفيني من الطعام لقيمات..
وكثي���������رًا ما رزقن���������ي اهلُل من حيث ال 

أحتسب..
ف���������آكل ما لم َترَه عينك أب���������ًدا، وما لم 

يُذْقُه فمك..
وأن���������ا س���������عيدة؛ ألن جوع���������ي ُيعلِّمني 
االلتذاذ بم���������ا يقع في يدي من طعام، 
ويعلِّمن���������ي الكس���������َب والحصول على 

ُقوتي.
أما أنت يا عزيزتي، فالتخمة والكسل، 
أفقداك الشعوَر بكل الملذات، وال قيمة 
ألي شيء في عينيك؛ ألن كل شيء 

جاهٌز لديك.

تجمعت بعض القطط التي س���������معت 
بوجوهها على  مس���������حت  بالمحاورة.. 
حت بها  وجه القطة الش���������عبية، وتمسَّ

في ألفٍة وحميمية..
تذكرت القطُة السمينة غربَتها الكبيرة 
بالمنزل الواس���������ع؛ حي���������ث ال أصدقاء 

لديها من القطط..
فقط أصحاب المنزل الذين ال يفتؤون 
يركضون لقضاء مصالحهم، وال يلتقون 
إال مس���������اًء، لتجمعهم جلس���������ُة صمٍت 
رهيب أمام التلفاز؛ فال يالعبونها إال 
قلياًل، وسرعان ما يسأمون ويعودون 

إلى صمتهم والتلفاز.
هي األخرى أصابها سأُمهم، وأعياها 
صمُته���������م وركضه���������م وراء مصالح ال 

تنتهي، وزنزانة بيتهم البارد.
وفي لحظة تفكير سريعة قررت..

بصديقِته���������ا  لتلح���������ق  وركض���������ت؛ 
الجديدة..

إلى حيث زرقة السماء..
واللقمة الصعبة اللذيذة..

وحي���������اة بئيس���������ة، لكنه���������ا ذات قيم���������ة 
ومعنى.

قطة تتمرد

عيــــــون البصائر
اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي



الدكتورة إنغريد ماتس������ون أستاذة األديان بكلية هارت 
فورد ف���������ي والية كونتيكنت األمريكية، ُوِلَدت ونش���������أت 
في مدينة أونتاريو الكندية، ودرس���������ت الفلسفة والفنون 

الجمالية في جامعة ووترلو.
اعتنقت ماتس���������ون اإلس���������ام في آخر سنة من سنوات 
دراستها الجامعية، وسافرت إلى باكستان عام 1987م؛ 
حيث عملت مع الاجئين هناك مدَة س���������نة، وحصلت 
على الدكتوراه في الدراس���������ات اإلس���������امية من جامعة 

شيكاجو في عام 1999م.
قصة إسالمها:

نش���������أت إنغريد نصرانية ولم تكن متدينة، وكانت بداية 
تفكيرها في اإلس���������ام عن طريق عش���������قها للفن؛ حيث 
تقصُّ الدكتورة إنجريد عن رحاتها إلى كبرى المتاحف 
ف���������ي تورونتو، ومونتلاير، وش���������يكاجو، إل���������ى أن زارت 
متحف اللوفر في باريس، وانبهرت بشدة بفنون الرسم 

عبر مراحل التاريخ اإلنساني.
ث���������مَّ التقت بمجموع���������ة من المس���������لمين، وتقول عنهم: 
ية  »التقيت بالناس الذين لم يبنوا تماثيل أو لوحات حسِّ
إللههم، وعندما سألتهم أجابوا عن حذر اإلسام الشديد 
من الوثنية، ومن عبادة األشخاص، وبأنَّ التعرف على 
اهلل أمر يسير جدًّا عن طريق التأمل في مخلوقاته«.

ومن ه���������ذا الموقف بدأت إنجريد ف���������ي رحلتها للتعرف 
على اإلسام والتي انتهت بإسامها، لتنطلق بعد ذلك 

في تحصيل العلم، ثمَّ تقتحم مجال العمل الدعوي.

إسهاماتها:
أنشأت إنجريد أوَّل برنامج ديني إسامي في الواليات 
المتح���������دة األمريكية، وفي ع���������ام 2001م تمَّ انتخابها 
رئيسة للجمعية اإلسامية في أمريكا الشمالية، وتضم 
الجمعي���������ة في عضويتها حوال���������ي 20 ألف عضو في 
الواليات المتح���������دة وكندا، كما يتبعها 350 مس���������جًدا 
ومركزًا إس���������اميًّا، وُتَعدُّ ماتس���������ون أوَّل امرأة تصل إلى 

هذا المنصب في تاريخ الجمعية.

لـماذا أسلمــــــــــــــــوا !؟
الدكتورة إنغريد ماتســـــون

وية
ت نب

يرا
حتذ

عن أبي هريرة رضي اهلل تعالى 
عنه قال: قال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم: »إن مما يلحق 
المؤمن من عمله وحسناته بعد 
موته علما علمه ونشره، وولدا 
صالحا تركه، ومصحفا ورثه، 
أو مس���������جدا بناه، أو بيتا البن 
السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو 
صدقة أخرجه���������ا من ماله في 
صحته وحياته يلحقه من بعد 

موته«.
 والحديث حسنه األلباني في 
)صحيح ابن ماجه(.

من فضائل األعمال
ية

دع
 األ

ائع
 رو

من
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إليهــــــا. الـمــرسلـــــة  الـمقــــاالت  نــشــــر  عــــدم  بتــبــريــــر  ملـــزمــــة  غيـــر  التحــريــــر  هيئــــة 

لسان حال مجعية العلماء
 الـمسلمني اجلزائريني 

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

رئيس مجعية العلماء  الـمسلمني اجلزائريني 

n مديــر التحـريــر :
أ. ياسيـن مربوكــي

n سكرتيـر التحرير :
أ. عبد القـادر قـالتـي 

n الـمديـر التقنـــي :
أ. مصطفـى كـروش

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

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

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

التحرير: 
اهلاتف والفاكس: 
023.73.85.07

  اإلدارة:
 اهلاتف والفاكس: 
021.49.52.67
023.73.85.11

يعقب الس���������ياق القرآني بقاعدة اإلسام 
الكبرى في العمل والجزاء... إن ميزان 
الثواب والعقاب ليس موكوال إلى األماني، 
إن���������ه يرجع إلى أصل ثابت، وس���������نة ال 
تتخلف، وقانون ال يحابي. قانون تستوي 
أمام���������ه األمم-فليس ألحد يمت إلى اهلل 
سبحانه بنسب أو صهر- وليس ألحد 
تخرق له القاع���������دة، وتخالف من أجله 
الس���������نة، ويعطل لحسابه القانون... إن 
صاحب السوء يجزى بالسوء وصاحب 
الحسنة يجزى بالحسنة. وال محاباة في 

هذا وال مماراة.

َا{ َأْقَفاهلهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
*علمتن������ي الحي������اة: أن »الثق���������ة« رأس م���������ال التفاعل 

واالطمئنان، وأن المساس بها هو سر تقلبات الزمان.
* علمتني الحياة: أن أساس تعامات اإلنسان، صدق 

النية واإلتقان، فهما حجرا الزاوية في أي بنيان.
*علمتني الحياة: أن األثر في الميدان يغني عن الكثير 
من الكام، وأن وسام الثقة ال يعطى بالمجان، حتى يقام 

عليه البرهان.

*علمتني الحي������اة: أن تقديم 
البدي���������ل، خير م���������ن الصراخ 
والعويل، وم���������ن قضى العمر 
في النق���������د والتحليل، لن يبقى 

معه صديق أو زميل.
*علمتني الحياة: أن شعارها »خذ وطالب« ومن حرق 
األشواط في المطالب، ال يسلم من اإلقصاء والمخالب.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

ِب َمن َيْعَمْل ُسٓوًءا ُيْجَز ِبِه َوَل َيِجْد  قال تعالى:﴿لْيَس ِبَأَماِنيُِّكْم َوَلٓ َأَماِنىِّ َأْهِل ٱْلِكتَٰ
َلُه ِمن ُدوِن ٱللَِّه َوِليًّا َوَل َنِصيرا﴾]سورة النساء:123[.

األحــد:  07 - 13 شعبان 1442، الـموافق لـ:  21 - 27 مارس 2021م
العدد:
1056 إسرتاحة القارئ

سحب العدد السابق:
 6350

ذكـــر وثــــواب

عن أبي برزة نضلة بن 
عبيد األس������لمي رضي 
قال  ق������ال:  عن������ه  اهلل 
رس������ول اهلل: »ل تزول 
قدما عب������د يوم القيامة 
حتى يس������أل عن عمره 
علمه  وعن  أفناه؟  فيم 
فيم فعل فيه؟ وعن ماله 
اكتسبه؟ وفيم  أين  من 
أنفقه؟ وعن جسمه فيم 

أباله؟«.
 صحيح الترمذي.

ء الُخُلِق، فقالت: أسوأ ُخُلًقا منك َمْن  أراد شعيب بن حرٍب أن يتزوَّج امرأًة، فقال لها: »إني سيِّ
ء الخلق«. يحوجك إلى أن تكون سيِّ

بشر كالعطــــــر !!!من طرائف الفضالء

بوع
ألس

ة ا
كم

ح



األحــد:  07 - 13 شعبان 1442، الـموافق لـ:  21 - 27 مارس 2021مإشهـــــار العدد:
1056
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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:
1056

ماس���������ة إننا  حاجة  في 
نلتف���������ت  أن  إل���������ى 
إلى الفالحة والزراعة، فإنها 
هي الت���������ي تضمن لنا األمن 
الغذائي، فإن الصحراء بكر 
تلد كل خي���������ر، فأين العناية 
بغرس النخيل والزيتون، وقد 
س���������معت  فرحت جدا عندما 
بال���������وادي،  خيرية  جمعي���������ة 
أسست مشروعا لغرس سبعة 
آالف نخل���������ة، يش���������ارك فيها 
المتبرعون وأهل اإلحس���������ان، 
نبارك���������ه وندعو  أم���������ر  فهذا 
ليعمل���������وا على هذا  اآلخرين 

المنوال.

للدعوة  وقد كتبنا عدة مرات 
األخضر  الح���������زام  إلحي���������اء 
الجيش، وشباب  أنشأه  الذي 
ثم توقف،  العسكرية  الخدمة 
وهذا التوقف أعتبره خس���������ارة 
التصحر  ألن  للبل���������د،  كبيرة 
يزح���������ف إلى الش���������مال، وهو 
يمث���������ل خط���������را كبي���������را البد 
م���������ن دفعه به���������ذا الحزام من 
أن  سمعت  وقد  التش���������جير، 
الفالح���������ة عازمة على  وزارة 
الذي  المش���������روع  هذا  إحياء 
يس���������يره قادة الجيش وشباب 
الخدم���������ة الوطنية الجاّدة في 
العمل المثم���������ر، وال يقتصر 
بل  المش���������روع،  ه���������ذا  على 
البلديات،  يدع���������و مختل���������ف 
دارات الفالح���������ة ف���������ي كل  واإ
مش���������اريع  وضع  إلى  والية، 
نكتفي  وال  وال���������زرع،  الغرس 
بالتط���������وع من حي���������ن آلخر، 
على  تكون  المش���������اريع  ألن 
تتوقف  وال  متصل���������ة  مراحل 

كما يتوقف العمل التطوعي، 
الجزائري���������ة،  الق���������ارة  فه���������ذه 
ومختلف مس���������تويات المناخ 
جنوبا وشماال وشرقا وغربا، 
من���������اخ ما  ف���������ي كل  ُيغرس 
نستغني عن  وبذلك  يناسبه، 

تكاليف الواردات الباهظة.
وكذلك تربية الحيوانات، التي 
يسميها العاِلم األندلسي أبي 
ب���������ن محمد بن  زكريا يحيى 
أحمد العوام بفالحة الحيوان 

في كتابه »الفالحة«.
فم���������ن العي���������ب أن نس���������تورد 
اللح���������وم، بإهم���������ال فالح���������ة 
والغنم  البقر  م���������ن  الحيوان؛ 
والدجاج، ومن الضروري أن 
نهيئ األعش���������اب واألعالف 
لتربي���������ة ه���������ذه الحيوان���������ات، 
وصناعة األغذية الحيوانية.

ولذا فإننا نتساءل أين معهد 
الفالحة ف���������ي الجزائر، وأين 
مهندس���������و الفالح���������ة، وأي���������ن 
الفالحة،  لتطوي���������ر  البحوث 

حتى ال نبقى معتمدين على 
الفالحة التقليدية المتخلفة.

إن البح���������ث العلمي في هذا 
المج���������ال متطور ج���������دا في 
األمم األخرى، ونحن أهملنا 
هذا الجان���������ب معتمدين على 
المحروق���������ات الت���������ي أحرقت 
الفعالية  وأحرق���������ت  الفالحة، 
العم���������ال  ل���������دى  اإلنتاجي���������ة 
والفالحين، وتعودوا االعتماد 
على الدولة في كل شأن من 

شؤونهم.
ننادي معالي وزير الفالحة، 
في  المهندس���������ين  خوانن���������ا  واإ
مج���������ال الفالح���������ة والبح���������ث 
العلم���������ي، أن يتأهبوا لخدمة 
أرضن���������ا المعط���������اء، والعمل 
عل���������ى فالحته���������ا وتعميرها، 
فإن لنا ش���������بابا يتجه إلى ما 
وراء البح���������ر، فعليه أن يتجه 
إلى أعم���������اق وطننا بالعمل، 
فإنه يجد الرفاهية والعيش���������ة 

الهنية. 

مارس اغــــرس يا غـــــارس !

ـق
حـ

ـة 
ـم

كـل

أ د. عمار طاليب

روى الترمذي والنسائي عن أسامة َقال: ُقلُت: يا رسول اهلل، لْم 
أَرَك تصوم شْهرًا من الشهور ما تصوم ِمْن شْعبان، قال: "ذلك 
شْهٌر يْغُفل الناس عْنه بْين رجب ورمضان، وهو شْهٌر ُتْرَفع فيه 

األْعمال إلى ربِّ العالمين، فأحّب أْن يْرفَع عملي وأنا صائٌم"
وس���������بب غفلة الناس عنه أنه يأتي بعد شهر رجب الحرام وقبل 

رمضان.. فيهتم الناس بهما ويغفالن عنه. 
ن غفل���������ة النَّاس تجعل الطاعات ش���������اقة على النفس؛ ألنه إذا  واإ
ما كثر الطائعون هلل تعال���������ى فإنَّ النَّاس تألف الطاعة, واعتبر 
���������ون بمش���������قة  بالحال في "رمضان" فالنَّاس صائمون، فال ُيحسِّ
الصيام، وال بمش���������قة القيام، لكثرة الطائعين الصائمين القائمين، 
أما إذا جاءت أوقات الغفلة، وتفرَّد المرء بالطاعة كانت ش���������اقة 

على نفسه وصعبة؛ ألنه ال يجد َمن يتأسى به.
ف���������ي زمن الفتن مثل زماننا هذا حي���������ث كثرة االنحرافات الفكرية 
واألخالقي���������ة يعُظم أم���������ر اللجوء إلى اهلل تعال���������ى، والفرار إليه، 

واالعتصام بدينه، واإلقبال على عبادته. 
ق���������ال صل���������ى اهلل عليه وس���������لم: "العب���������ادة في اله���������رج كهجرة 

إلّي")مسلم(.
قال اإلمام النووي في ش���������رح صحيح مسلم: )المراد بالهرج هنا 
الفتنة واختالط أمور الناس، وس���������بب كثرة فضل العبادة فيه أن 
الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها، وال يتفرغ لها إال أفراد(. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه اهلل تعالى: 
)وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، 
وأن ذلك محبوب هلل -عز وجل -، وفي هذا إشارة إلى فضيلة 
التفرد بذكر اهلل ف���������ي وقت من األوقات التي ال يوجد فيه ذاكر 

له(.
آال ت���������رى أّن الّناس فتروا وغفلوا عن العب���������ادة والذكر في زمن 
الكورون���������ا حتى أصبحنا نرى في يوم الجمع���������ة والمؤذن ينادي 
للص���������الة المحالت مفتوحة واألوالد يلعبون وال يبالون، ما جعل 
المتآمرين على قيم هذه األمة وفي غفلة منا يطالبون بتغيير يوم 

الجمعة كيوم راحة اسبوعي إلى يوم األحد. 
أق���������ول في األخير إذا فاتتن���������ا الهجرة مع النبي -صلى اهلل عليه 
وس���������لم - كما ورّد في الحديث فل���������م يفتنا العمل وحتى ال نترك 
الثغ���������رة للمترب���������ص بنا وبدينن���������ا وال تنطلي علين���������ا صفة "غفلة 
الصالحي���������ن" فهي المقتل في مثل ه���������ذا الموطن والخطر الذي 

يتهدد المستقبل. 

الشيخ  نــور الدين رزيق *

زمن الغفلة فيــه يعظم 
األجــر وفيـــه الـمقتـــل

موقــــف   و  خـــاطـــــرة

انتقل إلى رحم���������ة اهلل تعالى عن ثالثة 
وتس���������عين عاما هجريًّ���������ا توفي صباح 
ي���������وم الجمعة 7 من ش���������عبان 1442ه� 
الموافق ل� 19 مارس- 2021 في تمام 
الساعة العاشرة في مدبنة يلوا في تركيا 
فضيلة الش���������يخ العالم الداعية، صاحب 
األستاذ  والش���������هيرة،  الكثيرة  المصنفات 

الشيخ محمد علي الصابوني. 
ولد الش���������يخ بمدينة حلب الشهباء سنة 
1350 هجرية الموافق 1930 ميالدية، 
وحفظ القرآن الكريم منذ الصغر، ودرس 
على وال���������ده كثيرًا من العل���������وم العربية 

والدينية. 
-بعد تخرجه في المدرس���������ة االبتدائية، 
التح���������ق بإعدادية مدرس���������ة التجارة لكنه 
تركها بعد س���������نة لعدم موافقتها لمزاجه 
وعدم اهتمامها بالعلوم الشرعية والتحق 
بالثانوية الشرعية التي تجمع بين العلوم 

العصرية والعلوم الدينية.
- بع���������د تخرجه في الثانوية الش���������رعية 
بدرج���������ة امتياز أوفدت���������ه وزارة األوقاف 
السورية للدراسة على نفقتها في الجامعة 
األزهرية بمصر، فالتحق بكلية الشريعة 
فيها وتخرج فيها س���������نة 1952 ميالدية 
بدرج���������ة امتياز، ثم التحق بالدراس���������ات 
العلي���������ا بالجامع األزه���������ر فحصل على 
الشهادة العالمية، وتخصص في القضاء 
الشرعي عام 1954 ميالدية، ثم رجع 
إلى سوريا والتحق بسلك التدريس لعدة 
س���������نوات، وفي 1960 ميالدية التحق 
بالجامعة األزهرية للدراسات العليا "قسم 
الدكتوراة" ولكنه لم يتمكن من الحصول 
عليها للظروف السياس���������ية التي كانت 
سائدة في تلك الحقبة من الزمن، وسوء 

العالقات بين مصر وسوريا.
- وف���������ي ع���������ام 1382 هجرية طلبت 
المملك���������ة العربية الس���������عودية من وزارة 
المعارف السورية إعارة بعض األساتذة 
للتدريس بالمملكة فكان أحد المرشحين 
للتدريس بكليتي الشريعة والتربية بمكة 
المكرم���������ة وهما نواة جامع���������ة أم القرى. 
وأمضى في التدريس خمس���������ة وعشرين 

عامًا.
- ثم رأت إدارة الجامعة االس���������تفادة من 
خبراته في مركز إحياء التراث اإلسالمي 
والبحث فأسندت إليه تحقيق بعض كتب 
التراث فقام بتحقيق كتاب "معاني القرآن 
الكريم" لإلمام أبي جعفر النحاس. وفي 
نهاية عام 1409 هجرية طلبت رابطة 
العالم اإلسالمي نقل خدماته إليها بعد 
أن أمضى في خدمة الجامعة 28 سنة 

فوافقت على ذلك وتم النقل. 
للشيخ مؤلفات كثيرة منها:

- روائع البيان في تفسير آيات األحكام 
من القران.

- صفوة التفاسير.
- النبوة واألنبياء.

- المواريث في الشريعة اإلسالمية.
- إيج���������از البي���������ان في مقاصد س���������ور 

القرآن.
رحم���������ه اهلل تعالى الش���������يخ وأكرم نزله. 
وعوض المس���������لمين عن فق���������د علمائهم 
وكبارهم أحسن العوض وخير الخلف، 
وبهذه المناس���������بة األليمة يتقدم الش���������يخ 
الدكت���������ور عبد ال���������رزاق قس���������وم رئيس 
الجزائريين  المس���������لمين  العلماء  جمهية 
ونائب���������ه الدكتور عمار طالبي واعضاء 
المكت���������ب الوطني، بأحر التعازي لعائلة 
الشيخ في تركيا وحلب، ولرابطة علماء 
الشام، ولعموم األمة اإلسالمية سائلين 
يتغمده  المولى س���������بحانه وتعال���������ى أن 
بواس���������ع الرحمة والغف���������ران، وأن يتقبله 
في عباده الصالحين، وأن يرفع درجته 
ف���������ي المهديين، ويغفر ل���������ه ولنا يا رب 

العالمين. 
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

 أرقام اهلواتف اجلديدة 
مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني 

األمانة العامـــــــــــة:  021.49.52.67

فاكس األمانة العامة: 023.73.85.11 

جريدة البصائــــــــر : 023.73.85.05 

فاكس جريدة البصائر: 023.73.85.07

الشيخ حممد علي الصابوني يف ذمة اهلل
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