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ف���������ي يوم الثالثاء، من ش���������هر ش���������عبان، ش���������هر اهلل، المواف������ق للس���������ادس عش���������ر من ش���������هر م���������ارس ذك����رى ش���������ه�����ر النص���������ر، حملت 
دوري���������ة ُعلمائي���������ة مبارك���������ة، عصا الترح���������ال، للقي���������ام برحلة تفقد وتج���������وال نحو واليات الش���������رق الجزائ���������ري المفضال. فف���������ي جو مفعم 
بالغي���������وم، وف���������ي من���������اخ عام يطبع الجف���������اف فيه كل التخ���������وم، انطلق الوف���������د المؤلف من رئي���������س الجمعية، ومن الش���������يخين الفاضلين، 
الدكت���������ور ف���������اروق الصايم، رئيس لجنة التربية، والش���������يخ ن���������ور الدين رزيق رئيس لجنة الش���������ؤون المالية، ترافق الجمي���������ع قطرات الندى 
لى َمجام���������ع في الم���������دارس، والبي���������وت، والجوامع. ِلَب���������لِّ الّص���������دى، ه���������ذه القطرات الت���������ي ما لبث���������ت أن تحولت إل���������ى غيث ناف���������ع، واإ 03

حـنــفـــي بــن عـيـســى
وقضـــــايــــا التــربــيــــة واألدب 
والتــواصـــــل الّلـــغـــــــــــــــــــوي

إمساعيــــل العربــــي باحـــث خــارج السـرب 

0706

ــة  ــــــــة حديث دراس
ــاليب  أس ـــــف  تكش
ــض  بع ــرة  مؤامـــــــ
ــة  ــات األممي اهليئــ
ــــــرة األس ــدم  هلـــ

وفـــد مجعيـــة العلمـاء يشـارك شعبــة غليـــزان ذكراهــا العشريـن 

12

كانت كل الش������روط متوّفرة ليكون اسم إسماعيل العربي )1919-1997( المعا في سماء الفكر الجزائري 
فق������د ت������رك خلفه آثارا كثيرة في مج������االت معرفية متعددة إال أنه رغم كل هذا اإلنت������اج الغزير والمتوفر في 
المكتبات لم ينل ما يستحقه من االعتراف من طرف أهل القرار، والدراسة من لدن الباحثين الذين لم ينشروا 
ْذ أنش������ر اليوم هذا المقال في الذكرى الرابعة والعش������رين لوفاته )31 مارس  عنه إال مقاالت قليلة جدا.  واإ
1997( أتمن������ى أن يس������دد قليال من الدين تجاه ذلك الباحث المجته������د، ويثير االنتباه إلى تراثه النفيس، 

ويساهم في تحفيز اآلخرين إلى دراسة آثاره النافعة.

ــرين  ــق 26 مارس2021 احتفالية. بالذكرى العش ــعبان 1442 هـ املواف ــزان - يوم اجلمعة 12 ش ــعبة والية غلي ــلمني اجلزائريني -ش ــي بهيج احتفلت مجعية العلماء املس ــو إميان يف ج
ــلمني اجلزائريني الشيخ الدكتور عبدالرزاق قسوم  ــهم رئيس مجعية العلماء املس ــاتذة على رأس ــايخ والدكاترة واألس لتنصيبها )مارس 2001/مارس 2021( حبضور الفـت لثلة من املش
ــي وممثل حركة محاس  ــتاذ حممد اهلادي احلس ــيخ بن عودة حريش وحممد صايم وقدور قرناش إضافة إىل األس مرفوقا بنائب الرئيس الدكتور عمار طاليب وأعضاء املكتب الوطي الش
ــيد والي الوالية ومبشاركـة لفيف من  ــيد املفتش العام لوالية غليزان ممثال للس ــيخان عبدالقادر عكاني وحممد قورين وحضر أيضا الس باجلزائر الدكتور حممد عثمان "أبو الرباء" والش

09فعاليات اجملتمع املدني وشخصيات وطنية وحملية.....
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على الجزائر منذ استقاللها قرابة ستة مر 
عقود، وم������ا تزال تائهة في بحر لجي 
واسع عميق متالطم األمواج، ويبدو أن بلوغ 
شاطئ النجاة وغاية االستقالل ما زال بعيدا. 

وم���������ا لم نحدد مالمح الطريق، وما لم نش���������مر 
على س���������اعد الجد، ونبذل أقص���������ى المجهود، 
ويس���������ود القانون، ويكون الناس سواسية وتوزع 
الثروات بعدل ف���������إّن بلوغ الغاية والوصول إلى 

النهاية يبقى حلمًا بعيًدا.
وال ش���������ك أّن إص���������الح الذات يك���������ون بوصلة 
لإلص���������الح العام، وأن صالح الحاكم يؤثر في 
صالح المحكوم، وكم���������ا تتأثر العامة بالحكام 
والعلماء، يتأثر الح���������كام والعلماء بالعامة، فقد 
لوحظ أّن���������ه غالبا ما تك���������ون اهتمامات الّناس 
وصالحهم على حسب صالح واهتمامات من 
يحكمهم، جاء في كتاب لطائف المعارف ألبي 
منصور الثعالبي النيسابوري: كان األغلب على 
عبد الملك بن مروان حب الشعر، فكان الّناس 
في أيامه يتناش���������دون األشعار، وكان األغلب 
على الوليد بن عب���������د الملك حب البناء واتخاذ 
المصان���������ع وكان الّناس ف���������ي أيامه يحرصون 
على التشييد والتأس���������يس، وكان األغلب على 
عم���������ر بن عبد العزيز ح���������ب الصالة والصوم 
وكان الّن���������اس في أيامه يتالقون، فيقول الرجل 
ألخيه: ما وردك الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ 
وبكم تختم���������ه؟ وكم صليت البارحة؟ وهل أنت 

صائم؟. 
وص���������دق من قال: إّن الّناس على دين ملوكهم 
والسلطان سوق يجلب إليها ما ينفق فيها، وهذه 
المقول���������ة حكمة مأخوذة م���������ن خالل الّنظر في 

تاريخ الّناس، وليس���������ت حديثا يروى عن رسول 
اهلل -صلى اهلل عليه وس���������لم - فلم يخرجه إاّل 
الديلمي ولم يصححه أحد من علماء الحديث، 
وروى البيهق���������ي في الش���������عب قول رس���������ول اهلل 
-صلى اهلل عليه وس���������لم -: َكَما َتُكوُنوا َكَذِلَك 
���������ُر َعَلْيُكْم. ولكنه ضعف الحديث من جهة  ُيَؤمَّ

سنده. 
والغ���������رب يعتم���������د نظرية العق���������د االجتماعي، 
فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، 
والّناس على دين دساتيرهم، والحاكم والمحكوم 
يتحاكم���������ان إلى الدس���������تور، والحق أن هذا هو 
الذي فعله رس���������ول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم 
- حينما هاجر إلى المدينة، فدس���������تور المدينة 
جعل كال من المس���������لمين واليهود أمة، تجمع 
بينها الجغرافيا والحقوق السياس���������ية: قال ابن 
إسحاق: وكتب رس���������ول اهلل -صّلى اهلل عليه 
وس���������ّلم - كتابا بي���������ن المهاجري���������ن واألنصار 
وادع فيه يه���������ود وعاهدهم، وأقرّهم على دينهم 
وأموالهم، وش���������رط لهم واشترط عليهم، وخطب 
أبو بكر الصدي���������ق حينما تولى الخالفة فقال: 
أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست 
ن أسأت  بخيركم، فإن أحس���������نت فأعينوني، واإ
أمانة، والك���������ذب خيانة،  الص���������دق  فقوموني، 
والضعيف فيكم ق���������وي عندي حتى أريح عليه 
حقه إن ش���������اء اهلل، والقوى فيكم ضعيف حتى 
آخذ الحق منه إن شاء اهلل، ال يدع قوم الجهاد 
في س���������بيل اهلل إاّل ضربهم اهلل بالذل، وال تشيع 
الفاحش���������ة في قوم ق���������ط إاّل عمهم اهلل بالبالء، 
أطيعوني ما أطعت اهلل ورسوله، فإذا عصيت 

اهلل ورسوله فال طاعة لي عليكم«. 
غي���������ر أن نظرية العقد االجتماعي بفلس���������فتها 
الحديثة- )كم���������ا وضعها كل من هوبز وجان 
جاك روس���������و ول���������وك والعديد من الفالس���������فة 
األوروبيين(- س���������بقتها وثيق���������ة المدينة وخطبة 
أب���������ي بكر في تحدي���������د دور الدولة في الحكم، 
ودور الحكوم���������ة في الس���������لطات المنوطة لها، 
ودور الش���������عب في عالقته بالدولة أيضا، كما 

أّن عب���������ارة الف���������اروق رضي اهلل عن���������ه: »َمَتى 
اس���������تعَبْدُتم النَّاَس وقد وَلَدْتُهم ُأمهاتِهم أحرارًا«، 
ّنما  ال تزال مادة من مواّد الّدستور األميركي، واإ
غيَّروا عب���������ارة الفاروق إلى:يوَل���������ُد النَّاُس ُكلُهم 
أحرارًا متس���������اويين.« وهب أّن ذلك ُمجّرد توارد 

خواِطر، فأسبقهما معروف. 
وحدثنا التاريخ أنه بعد أن تحررت فرنس���������ا من 
الظلم ال���������ذي خيم عليها، قام���������ت االحتفاالت 
واألفراح بنجاح الثورة، وعندما وضع قادة فرنسا 
بيانا لثورتهم1789م، قرأ الخطيب )الفاييت( 
البيان األول للثورة الفرنس���������ية، وجاء فيه: يولد 
الرجل حرا وال يجوز اس���������تعباده. ثم قال: أيها 
الملك العربي العظيم عمر بن الخطاب، أنت 
ال���������ذي حقق���������ت العدالة كما هي. وهو يش���������ير 
بذلك إلى قول الف���������اروق رضي اهلل عنه:متى 
اس���������تعبدتم الّناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. 
والقصة أخرجها اب���������ن عبد الحكم تلميذ اإلمام 
مالك في فتوحات مصر وأخبارها، وأوردها ابن 
الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب، ومحمد 
بن يوسف الكاندهلوي في حياة الصحابة. وكم 
أسفت من وجود من سمى نفسه أثريا فقال إن 
القصة واهية سندا ومتنا، ونسي نفسه أنه من 
فقهاء السلطان عمالء االستعمار، الساقطون 

في حمأة الهوان. 
ومّما يؤس���������ف له: أن الدس���������اتير والقوانين في 
بالد اإلس���������الم تغير بما يناس���������ب الحاكم، كما 
تغي���������ر األحذية والنع���������ال، وقد أثبت���������ت األيام 
فس���������ادهم وعجزهم ومع ذلك ما يزالون يقدمون 
أنفس���������هم ويتصدرون القوائ���������م، فالذين انتخبوا 
لعهدة يطمعون ف���������ي عهدات مع أّنهم يقينا لن 
يضيفوا شيئا ولن يقدموا جديدا، والذين ساهموا 
ويس���������اهمون في إقرار تغيير الدس���������اتير حسب 
رغبة الحاكم، يعودون ينتقدونها حينما يكتوون 
بنارها، ويس���������تفيقون على وهم كانوا يعيش���������ونه 

وحلم لم ولن يتحقق. 
والش���������عب هو صاحب الس���������يادة وهو مالكها 
ولكن بما أّنه ال يملك أن يباش���������رها بنفسه كان 

البد أن يوكل عنه غيره ليباش���������رها، فإذا كان 
الش���������عب صالحا، ولى عليه رجاال صالحين، 
ذا كانت نسبة الفساد فيه عالية، تولى عليه  واإ
المفس���������دون، وهذه الحقيقة أش���������ار إليها القرآن 
بقوله: »َفاْس���������َتَخفَّ َقْوَمُه َفَأَطاُع���������وُه ِإنَُّهْم َكاُنوا 
َقْوًم���������ا َفاِس���������ِقيَن« ]الزخ���������رف: 54[. وهذا هو 

التفسير الصحيح للتاريخ. 
وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه 
فيطيع���������وه، لو لم يكونوا فاس���������قين عن دين اهلل 
.والق���������رآن واضح وجازم ف���������ي التعبير عن هذا 
اِلِميَن َبْعًضا  القانون: »َوَكَذِلَك ُنَولِّي َبْعَض الظَّ

ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن« .]األنعام: 129[. 
وهل يعتقد عاقل أن الظالم الفاس���������د المرتشي 
والزاني المختلس المزوٍّر الكذاب، والمس���������تورد 
للس���������لع الفاس���������دة، واألطعمة الملوثة، والمزوِّر 
إلرادة األمة، المستغل منصبه لتحقيق مكاسب 

شخصية، يمكن أن يتغير بسهولة. 
إّن أمامن���������ا أحد طريقين: إم���������ا الطريق الذي 
وصف���������ه اإلمام مالك -رحمه اهلل - بقوله: »اَل 
ِة إالَّ َما َأْصَلَح َأوََّلَها«،  ُيْصِلُح آِخَر َه���������ِذِه اأْلُمَّ
وقد أيدت صالح هذا الطريق التجارب وأكدته 

الحوادث. 
وأما الطريق الذي اختارته األمم المعاصرة وهو 
االتفاق على عق���������د اجتماعي يلتزم به الحاكم 
والمحكوم، ويكون الصندوق هو الطريق الوحيد 
للوصول إلى الحكم باختيار حر ال تزوير فيه 
وال كذب وال تخويف، وهو ليس طريقنا األمثل، 

ولكن ما ال يدرك كله ال يترك جله. 
ومصيبتنا تزيد حينما نكون على مفترق طريق 
ال إل���������ى ه���������ؤالء وال إلى هؤالء، وليتنا نس���������لك 
الطري���������ق الذي خطه اهلل لنا، أو ليتنا نس���������تفيد 
مما عند الغرب من خي���������ر، »فاْلِحْكَمُة َضالَُّة 
اْلُمْؤِمِن، َحْيُثَما َوَجَدَه���������ا َفُهَو َأَحقُّ ِبَها«.)ابن 

ماجة(. 
وأزمتنا تش���������تد حينما نجد من يبرر لالستبداد 

ويشرعن للطغيان باسم الدين. 
فاللهم سترك لإلنسان وحفظك لألوطان. 

إىل أين تتجــــــه بوصلــــة اإلصــــــالح؟
أ. خلضر لقدي 

اس���������تمرارا على ما دأبت عليه 
لجنة اإلغاثة بجمعية العلماء 
منذ  الجزائريي���������ن  المس���������لمين 
عهد الراح���������ل مهندس الدعوة 
ومهندس البناء الش���������يخ نذير 
حمودي -رحمه اهلل تعالى - 
الرئيس السابق لشعبة جمعية 
العلماء بتن���������دوف كلما اقترب 
شهر رمضان المبارك بتقديمها 
هب���������ة م���������ن التم���������ور إلخواننا 

الالجئين الصحراويين. 
وقد قام هذا االس���������بوع وفد من 
لجنة اإلغاثة بزيارة المخيمات 

للواجب  أداء  الهب���������ة  لتقدي���������م 
الدين���������ي الذي يدع���������و لألخوة 
أوال، ولإلحسان للضيف ثانيا، 
باإلخوة  لاللتقاء  وهي مناسبة 
واألخوات في ش���������عبة تندوف 
الشعبة  واإلطالع على نشاط 

هناك. 
نوافيك���������م بالتفاصيل بعد أداء 
الكريمة  الزي���������ارة  ه���������ذه  الوفد 
المبرمج���������ة ب���������إذن اهلل تعالى 

والمتكون من األفاضل: 
يح���������ي ص���������اري والتهامي بن 
ساعد ونورالدين رزيق والحاج 
كم���������ال كانون، مع اإلش���������ارة 
ان الوفد الزائر س���������يطلع على 
نشاط شعبة الجمعية بتندوف 
م���������ن  مجموع���������ة  ويحض���������ر 

االنشطة.

جلنة اإلغاثة يف زيارة ملخيمات 
قام وفد من ش���������عبة تلمسان يوم الخميس الالجئني الصحراويني بتندوف

11 شعبان 1442 الموافق ل� 25 مارس 
2021 بزي���������ارة ودية ايماني���������ة أخوية لعلم 
من أعالم االصالح والوطنية والكش���������افة 
اإلسالمية بتلمسان الذي بلغ من العمر91 

سنة كلها بذل وعطاء وال يزال.
ت���������م انتقال وفد المكت���������ب الوالئي لجمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائرين بتلمس���������ان 
الى بيت الشيخ خالد مرزوق أحد رموز 
االصالح والنضال بتلمس���������ان، المناضل 
ف���������ي الحرك���������ة الوطني���������ة منذ تأسيس���������ها 
والعض���������و الفعال في الحركة االصالحية 
الش���������يخ خالد م���������رزوق م���������ن مواليد 04 
مارس 1930م، والذي ينحدر من ساللة 
البيت المرزوقي بي���������ت العلم واإلصالح 
بتلمسان، وهو ابن الشيخ الفاضل محمد 
مرزوق رجل االصالح وأحد مؤسس���������ي 
مدرسة دار الحديث ورئيس شعبة جمعية 
بتلمسان وأحد دعاتها  المسلمين  العلماء 
الثابتي���������ن، والذي قال فيه الش���������يخ االمام 
عبد الحميد بن بادي���������س عند زيارته في 
بيته أثناء مرضه: »س���������نلتقي في أسواق 
الجن���������ة ان ش���������اء اهلل تعالى«. والش���������يخ 
خالد مرزوق تلميذ دار الحديث من يوم 
افتتاحها 1937م، انخرط في الكش���������افة 
االسالمية س���������نة 1940 م الى 1950م 
وواظب في الحركة الوطنية من 1946م 
الى 1954م، شارك في معركة التحرير 
من بدايتها الى نهايتها، وبعد مضايقات 
االستدمار الفرنسي وعمالئه اضطر إى 
الهجرة وعاش كالجئ سياسي في المغرب 
من 1958 ال���������ى 1962م، تولى مهمة 

األمين العام في المكتب الوالئي لجمعية 
العلماء عند احيائها س���������نة 2001م، من 

مؤلفاته:
*كتاب مسيرة الحركة االصالحية بتلمسان 

باالشتراك مع الشيخ مختار بن عامر.
*كتاب مسيرة حياته في الكشافة االسالمية 

بالفرنسية.
*كتاب الشيخ محمد مرزوق بالفرنسية.

*كتاب حياة الزعيم مصالي الحاج. 
*كتاب مجموعة من ش���������هداء ثورة نوفمبر 

1954م.
*كتاب اناشيد دينية واصالحية وكشفية.

*المناض���������ل الوطني خالد م���������رزوق يقدم 
كتابه عن المناضلين الثوريين بتلمس���������ان 
تح���������ت عنوان: »مناضل���������ون وطنيون من 

تلمسان.
*مذكرات محمد قنانش.

*تلمسان مهد الثورة الجزائرية بالفرنسية.
*خال���������د م���������رزوق يق���������دم توثيقية عن 
الكش���������افة اإلس���������المية بتلمس���������ان من 

1936م إلى 1954 م 
*نبذة عن س���������يرة وطني مناضل جزائري 
)العرب���������ي حميدو(، وهن���������اك بعض الكتب 

تنتظر الطبع.
قال فيه الشيخ مختار بن عامر: »الشيخ 
خال���������د مرزوق رج���������ل مثابر صاحب همة 
عالي���������ة، ذو حماس في���������اض تجاه القضية 
الوطني���������ة، ذو فعالية ف���������ي خدمة الحركة 
االصالحية رغم كبر س���������نه ومرضه فإن 
عطاءه لم ينضب«، وقال فيه الشيخ عبد 
اهلل غال���������م: »من واجب الوف���������اء لألمجاد 
واألعالم وببالغ التقدي���������ر واالحترام نزور 
فضيلة الش���������يخ خالد مرزوق الذي له آثار 
وبصمات في ش���������تى الميادين والمجاالت 
ففي الكشافة االسالمية له آثار وذكريات 
وفي الثورة له مواقف وبطوالت وفي العلم 

له مقاالت ومؤلفات«. 
نس���������أل اهلل العل���������ي القدي���������ر أن يمن عليه 

بالشفاء ويرزقه دوام الصحة والعافية 
أ. محمد الهاشمي

وفد من شعبة تلمسان يف زيارة وفاء ألحد أعالم دار احلديث
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يمم الوفد ش���������طر عي���������ن مليلة بوالية 
أم البواقي ف���������كان التوقف الضروري 
ف���������ي مدينة  للغداء، وحس���������ن األداء 

العلمة.
ومن المقدمات السليمة لنتائج الرحلة، 
أن َم���������رَّ ِبَنا ونحن في مطعم الَعْلمة، 
رجل من أعي���������ان العلمة الصالحين 
فس���������لم علينا، ثم أخفى دفعه لوجبتنا 
عن���������ا، واختفى معه بع���������د أن ودعنا، 
ومعن���������ى ذلك أنه جس���������د كون مدينة 
لى الَعلم،  الَعْلمة، ترم���������ز إلى الِعلم واإ
في العل���������و واإلباء، وك���������رم أهله في 

اإلحسان والسخاء.
ثم واصلنا الس���������ير نحو عين مليلة، 
ليتعزز جانب وفدنا، بعنصر علمائي 
عامل وفاعل هو األستاذ حسن خليفة 
مراقب الش���������رق الجزائري في المكتب 

الوطني للجمعية.
لق���������د كانت الحفاوة، وك���������رم الضيافة 
من أبناء عين مليلة، هي العالمات 
المميزة، لنجاح الرحلة، التي اسُتهلت 
المدينة  أعي���������ان  م���������ع  بلق���������اء ممتع 
ووجهائها، حيث ت���������م تناول الحديث 
عن واقع الجمعية، ونش���������اط أبنائها، 
في ض���������وء الواقع الوطني المتس���������م 

بالحراك والعراك.
ثم كانت بداية النشاط، غداة ذلك اليوم 
مع ممثلي شعب الواليات المجاورة، 
من أبناء الجمعية، باتنة، وخنش���������لة، 
وقس���������نطينة، وسطيف وميلة وغيرها، 
فقد تميز اللقاء، بمس���������توى عال من 
النقاش طبعته الحرية المس���������ؤولة في 
التشخيص والعالج، وحسن االستنتاج 
حيث انصب النق���������اش على »أهمية 
اللق���������اء الميداني« و»ثقاف���������ة التنظيم 
واالنضباط ألبناء الجمعية« و»الوعي 
بدور الجمعية اإلصالحي« و»كيفية 
اإلعالمية،  التعقي���������دات  مع  التعامل 
كما يطرحها الفيس���������بوك« و»تكديس 
البصائر لدى بعض الش���������عب، وعدم 
توزيعها«، إلى غير ذلك من القضايا 
الضرورية للنهوض بمنهج اإلصالح 
الجمعوي، وقد أدل���������ى أعضاء الوفد 
كل بدلوه، لتصحيح المفاهيم، وتدقيق 

التعاليم.
تحول  واالستعداد،  الحماس،  وبنفس 
الوف���������د إلى مدينة عناب���������ة، بعد عين 
والمحسنين،  المصلحين  مدينة  مليلة 
وذوي الملكات الشعرية النبيلة، بريادة 
ش���������اعر اإلصالح محم���������د العيد آل 

خليفة وصفوته األصيلة.
وفي عنابة لقي الوفد القيادي للجمعية، 
من الحفاوة وحسن االستقبال –أيضا- 
ما تعجز عن أداء حقه الكلمات، فقد 

جدد الوفد الصلة، بصالحين أصفياء 
من أمثال الشيخ نجيب النوي، ونور 
فليغة والس���������يدة  فليغة، وخليل  الدين 
عتيقة ومحمد رياض بلعمري وسمير 
المالك حداد  زريري وحشوف، وعبد 
المتمي���������ز، والمجاهد عبد  اإلعالمي 
السالم الشابي هذا البطولي المتألق.

كما ال ننسى مدير المسرح الوطني، 
ومدي���������رة المكتبة األس���������تاذة صليحة 
نواص���������ر، ومدي���������ر دار الثقافة الذين 

طوقونا بإحسانهم.
لقد ترك كل واحد ممن ذكرت، وغيرهم 
ممن لم أذكر وهم كثر، تركوا بصماتهم 
في العمل اإلصالحي بمدينة عنابة، 

في مختلف المجاالت.
إن عنابة، التي كان الناس، يعدونها 
التسلية، والسياحة، وشتى  قائمة  في 
أنواع اللهو والمجون، تلك هي عنابة 
الماضي، أم���������ا عنابة الي���������وم، فهي 
عنابة مدرس���������ة نادي مجمع الخيرات 
لنجي���������ب أمكاز، ومدرس���������ة البصائر 
لعبد الحكيم بونور، ومدرس���������ة العتيق 
القرآنية لسمير زريري، ومدرسة وادي 
العالليق أو مدرس���������ة عم���������ارة جدي 
القرآنية للشيخ عمار جدي في منطقة 
الظل وال ننسى بهذه المناسبة العقار 
الذي تزيد مس���������احته على ألف متر 
مربع ويتكون م���������ن ثالث مبان غير 
مكتملة وهبها محسن كريم هو الحاج 
كس���������اب ليكون هبة للتعليم القرآني، 
وكانت خاتمة المسك مدرسة العتيق 
القرآنية ذات الطراز األصيل، والطراز 
الفني الجميل وكانت من قبل فضاء 

مهجورا، يأوي إليه المنحرفون.
لقد شرح المشرف عليها األستاذ سمير 
المراحل التي قطعتها هذه المدرس���������ة 
الجميل���������ة والجليلة، التي جهزها أبناء 
الجمعية بعد البناء بأحدث الوس���������ائل 
التكنولوجي���������ة الرقمي���������ة مم���������ا جعلها 

نموذجا يقتدى به في كل شيء.
والجدي���������ر بالمالحظة، أن هناك أربع 
م���������دارس من هذا الط���������راز في عنابة 
سيتم تدش���������ينها في المستقبل القريب 

إن شاء اهلل.
إن ه���������ذا إن دل على ش���������يء، فإنما 
يدل عل���������ى طيبة المع���������دن الجزائري 
في عنابة، وقابليته للنهوض بالوطن 
تح���������ت لواء اإلص���������الح، الذي يلتقي 
تحته األغنياء المحسنون، والمنفقون 

الملتزمون.
وهك���������ذا تواصل���������ت في ج���������و الحبور 
والف���������رح، رحلة الوف���������د العلمائي إلى 
والية الطارف حيث احتضننا الدفء 

الشعبي اإلصالحي في موكب يقوده 
األس���������تاذ فوزي رمضاني مع ثلة من 
أبناء الجمعي���������ة مثل يحيى قصاري، 
ورشيد بناني فيممنا شطر نادي األسرة 
لقاء جماهيري  انتظم  والطفل، حيث 
متميز، س���������اده حدي���������ث صريح عن 
دور الجمعية في ظل الواقع الوطني 

الخاص.
كما طاف الوفد بأقسام النادي، حيث 
تبين لنا اإلبداع التربوي الذي تميزت 
به مدرس���������ات النادي، وبراعتهن في 
صناعة الوسائل التربوية التي يتطلبها 

األطفال في كل سن.
ولعل خاتمة ما تم انجازه حتى اآلن 
في الط���������ارف، هو الَمْعلَ���������م الثقافي 
ذي الخم���������س طوابق، وما يزيد على 
الثالثين قس���������ما، وقد تب���������رع به أحد 
المعهد اإلسالمي  ليكون  المحسنين، 
لجمعية العلماء بالطارف، وقد انبهر 
الجميع-أثناء زيارة هذا المعلم- بالنمط 
الهندس���������ي، وحداثة التجهيز، وموقع 
ضاءتها،  المْعَلم، وس���������عة أقس���������امه واإ
مما س���������يجعل منها قطب���������ا علميا في 

المستقبل القريب إن شاء اهلل.
الفرح، وعقول  وهكذا وبقلوب يملؤها 
قف���������ل الوفد  تعبق بالنش���������وة والمرح، 
عائ���������دا إلى الديار، عبر والية قالمة، 
حيث استوقفتنا بلدية دهوارة لتدشين 
مدرس���������تها القرآنية األصيلة الفضيل 
الورثالني حيث انتظم لقاء ش���������عبي، 
علمي بالمدرسة، تعاقب على الحديث 
فيه، إضافة إل���������ى أعضاء الوفد كل 
من نائب رئيس الشعبة، والشيخ فؤاد 
معيزي والشيخ نور الدين بودبوز من 
ش���������عبة قالمة الوالئية وانضم إلينا من 
بعد الش���������يخ محمد بوخروبة متعه اهلل 
بالصح���������ة وكان لهذا اللقاء –أيضا- 

أثره البليغ في نفوس الجميع.
وخاتمة الرحلة، تجلت في شعبة مدينة 
العلمة العلمائي���������ة، حيث انتظم على 
مائدة غداء شهية، لقاء علمي متميز 
بين الوفد القيادي وش���������يوخ الجمعية، 

وشيختها..
فقد كان لقاء مفعما بالفخر واالعتزاز 
باالنتماء للجمعي���������ة، تمكن فيه أبناء 
وبن���������ات الجمعي���������ة م���������ن ط���������رح كل 
انشغاالتهم، التي لقيت كل التجاوب 

من طرف الوفد القيادي.
فحيا اهلل جمعية العلماء المس���������لمين 
التي ستظل إن شاء اهلل بفضل إيمان 
أبنائها وبناتها تشع على الوطن وعلى 
األمة بكل أش���������عة الن���������ور نور العلم، 

وضياء الدين ومصباح الوطنية.

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

يف يوم الثالثاء، يف شهر 
شعبان، شهر اهلل، املوافق 

للسادس عشر من شهر مارس 
ذكرى شهر النصر، محلت 
دورية ُعلمائية مباركة، 
عصا الرتحال، للقيام 

برحلة تفقد وجتوال حنو 
واليات الشرق اجلزائري 

املفضال.
ففي جو مفعم بالغيوم، ويف 
مناخ عام يطبع اجلفاف فيه 

كل التخوم، انطلق الوفد 
املؤلف من رئيس اجلمعية، 

ومن الشيخني الفاضلني، 
الدكتور فاروق الصايم، 

رئيس جلنة الرتبية، 
والشيخ نور الدين رزيق 

رئيس جلنة الشؤون املالية، 
ترافق اجلميع قطرات الندى 

ِلَبلِّ الّصدى، هذه القطرات 
اليت ما لبثت أن حتولت 

إىل غيث نافع، وإىل َمامع 
يف املدارس، والبيوت، 

واجلوامع.
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21 م������ارس  الج������اري )2021(، وعن يف 
عمر ناهز تسعين س������نة توفيت الكاتبة 
المصرية نوال الس������عداوي، التي كانت من أكثر 
المثقفي������ن العرب المعاصري������ن إثارة للجدل، فقد 
اس������تمر الجدل حول قيمة إنتاجها الفكري الذي 
غطى أكثر من أربعة عقود من الزمن حتى بعد 
وفاتها، حيث ضجت مواقع التواصل االجتماعي 
ووس������ائل اإلعالم بفيض من النقاش والخالف 
بي������ن من يعتبر هذه الكاتبة  المعمرة رمزا لحرية 
الفكر وجرأة الدفاع عن حقوق المرأة، وبين من 
يعتبرها رمزا لالغتراب الفكري وتش������جيع اإللحاد 
واإلباحية واإلس������اءة المتعمدة والمستمرة لثوابت 

الدين وقيم المجتمع المسلم.
استمدت الكاتبة نوال السعداوي شهرتها من اختراق 
المحرمات أو ما يس���������مى »كس���������ر الطابوهات« ، 
وجعلت قضية المرأة  مح���������ور بضاعتها الفكرية 
وعنوان رايته���������ا النضالية ،فمنذ ص���������دور كتابها 
)المرأة والجنس( في سنة 1972م اتضحت معالم 
استراتيجيتها القائمة على استفزاز المجتمع بضرب 
المقدسات وتشجيع الشذوذ، والسخرية من الشرف 
وعذرية الفتيات والدعوة إلى الخروج على طبيعة 
العالقة الشرعية بين الرجل والمرأة ،وواصلت عبر 
العديد من الكتب والروايات والصحف والمحطات 
الفضائية الدعوة إلى المس���������اواة بين الرجل والمرأة 
في المي���������راث، وحقِّ المرأة الُمطلق���������ة في الحرية 
بجسدها، والتخلص من القيود الدينية التي تعيق 

تقدم المرأة حسب زعمها.
بلغ عمر نوال السعداوي 24 سنة عندما تخرجت 
م���������ن كلية الط���������ب بجامعة القاهرة في ديس���������مبر 
عام 1955 بحصولها عل���������ى بكالوريوس الطب 
والجراحة ، وتخصصت في األمراض الصدرية، 
غير أنها لم تحقق أي إنجاز أو تميز أو اكتشاف 
علمي في مج���������ال الطب، ولكنها م���������أت الدنيا 
وشغلت الناس بآرائها في السياسة والدين بمزاحمة 
الفقهاء م���������ن ذوي االختصاص في تأويل القرآن، 
صدار الفتاوى الدينية الشاذة، وادعت أن الجنة  واإ
والن���������ار هي مجرد أمور رمزّي���������ة لتخويف الناس، 
ومن آرائه���������ا الصادمة أن »أية } للذكر مثل حظ 
األنثيين{ ينبغي إيقافها كما تم إيقاف آيات الرق«، 
وم���������ن تصريحاتها: »كتبت »إلى اهلل« وعمري 7 

سنوات.. أنا ِضدُّ المهر، أنا ِضدُّ تعدُّد الزوجات، 
الزواج بغاء مقنَّع، الحجاب مفهوم عبودي أرفضه، 
إذا كان اهلل قال منذ 14 قرنًا مضت؛ فاألوضاع 
قد تغّيرت، يجب أال نمش���������ي خلف الرس���������ول في 
الخطأ، الحج والص���������الة بالطريقة الحالية غلط.، 
تقبيل الحجر األسود والطواف حول الكعبة أفعال 
وثنية..«، كما اعترض���������ت على قول اهلل تعالى: 
} ُقْل ُه���������َو اللَُّه َأَحٌد{ وكتبت »قل هي اهلل أحد« � 

)تعالى اهلل عما تقول علوا كبيرا(. 
لم تكن الكاتبة نوال السعداوي تتورع عن المجاهرة 
بالكفر واإلس���������اءة إلى الذات اإللهية في رواياتها 
ومسرحياتها وكتبها، ولذلك لم يكن من المستغرب 
أن تدفعه���������ا نرجس���������يتها المتضخمة  إلى التطاول 
على العلماء واالدباء والمفكرين بجميع أصنافهم 
،فخالل استضافتها من طرف اإلعالمي اللبناني 
سامي كليب في برنامج »زيارة خاصة« الذي بث 
على قناة )الجزيرة( القطرية س���������نة 2006  قالت: 
»...أنا كنت أختلف تماما مع الشيخ الشعراوي. 
ه���������ًو لم يفهم جوهر الدين«، ولما  اعترض عليها 
محاوره���������ا بقوله: »يا دكتورة نوال، هذا ُظلم لرجل 
كّرس حياته لفهم وشرح الدين، وأنا نفسي أستمع 
الي���������ه بمتعة كبيرة وأتعلم اش���������ياء كثيرة أجهلها«، 
ردت عليه ب���������كل عجرف���������ة: »كان كل كالمه ال 
يتعدى اللفظ القرآني. يفس���������ره، االسالم ليس لفظ  
االس���������الم غير نص نفسره ونختلف عليه االسالم 
جوهر ومعنى ه���������و الذي يجب ان ندافع عنه انا 
كنت دائم���������ًا اختلف معه انا كنت دائمًا اقول لهم 
نحن جعلناه نجم���������ا...«، وفي حوارلها مع موقع 
)إيالف(  الس���������عودي س���������نة 2002. قالت: »أنا 
أهم من العقاد وطه حسين، وأعلم في القرآن من 
الشيخ الش���������عراوي، وكتبي تجاوزت قاسم أمين«، 
وفي كتاب )نوال السعداوي وشريف حتاتة وتجربة 
حياة( للدكتورة أمل الجمل قالت: »أنا أكبر كاتبة 
ترجمت أعمالها بين الكت���������اب والكاتبات العرب، 
نجيب محفوظ لما أخذ جائزة نوبل لم يكن الغرب 
يعرف عنه كثيرًا، كانوا يتصلون بي ليسألوني من 
هو نجيب محف���������وظ.. بينما كانت أعمالي تترجم 

وتدرس في الجامعات«.
من خالل هذه التصريحات التي تش���������به الهذيان 
يتضح أن نوال السعداوي كانت تعتبر نفسها أكثر 
فهما للدين وأعلم بالقرآن من الش���������يخ الشعراوي، 
وأهم  في الفكر من العقاد وطه حسين، وأبعد أثرا 
في تحرير المرأة من قاسم أمين، واكثر إبداعا في 
األدب من نجيب محفوظ ... وصدق رس���������ول اهلل 

إذ يقول: »إذا لم تستح فاصنع ما شئت«.
لقد بلغ هوس الش���������هرة والبحث عن لفت االنتباه 
عند نوال السعداوي إلى  ممارسة الكذب والتشويه 
المقيت لخصومها من اإلسالميين، ففي سبتمبر 
2017  وفي برنامج »ضيف ومسيرة« على قناة 
)فرانس 24( الفرنس���������ية الناطقة بالعربية، أكدت 
نوال الس���������عداوي دون أن يرف لها جفن  أنها رأت 
بنفسها »هيالري كلينتون توزع دوالرات في ميدان 
التحرير على الش���������باب، حت���������ى ينتخبوا اإلخوان 
المسلمين«...! هذا التصريح الغريب أثار سخرية 
وتهك���������م الكثير من المتابعي���������ن، ولكن اإلعالمية 
عزيزة نايت سي  مقدمة برنامج »ضيف ومسيرة« 
في قناة ) فرانس 24( لم تناقش ولم تعترض على 
كالم ضيفتها نوال الس���������عداوي، رغم أن هيالري 
كلينتون قد كتبت عن زيارتها لميدان التحرير في 
مارس 2011 بصفتها وزيرة للخارجية األمريكية 
بعد ش���������هر من سقوط مبارك  فقالت في مذكراتها 
الصادرة في جوان 2014 تحت عنوان )خيارات 
صعبة(: »قمت بنفس���������ي بزيارة ميدان التحرير.. 
وج���������دت أمامي مجموع���������ة غير منظم���������ة وغير 
مس���������تعدة لخوض أي انتخابات وال التأثير في أي 
شيء. لم تكن لديهم أي خبرة في السياسة وال أي 
فهم لكيفية تنظيم األحزاب والحمالت االنتخابية، 
ول���������م يظهروا حتى أي اهتمام بذلك...« وتضيف  
كلينتون: »ش���������عرت بالقلق من أن الحال ستنتهى 
بهؤالء الش���������باب إلى تس���������ليم الب���������الد لإلخوان أو 
للجيش بطبيعة الحال«. أي أن هيالري كلينتون 
وعلى عكس م���������ا تدعيه نوال الس���������عداوي كانت 
متخوف���������ة من وص���������ول اإلخوان المس���������لمين  إلى 
الحك���������م في مصر، ولم تكن ت���������وزع دوالرات لكي 
يفوز اإلخوان المس���������لمون ف���������ي االنتخابات ،وهذا 
الخوف من حكم اإلخوان المسلمين ورفض اإلدارة 
األمريكية  لبقائهم في السلطة هو ما أفصح عنه 
خليفة هيالري كلينتون في المنصب الوزير جون 
كيري الذي تولى الدبلوماسية األمريكية في فيفري 
2013 والذي اعتبر في اوت 2013  بعد شهر 
من االنقالب في مص���������ر، أن االطاحة بالرئيس 
المنتخب محمد مرس���������ي كان بمثابة »اس���������تعادة 

للديمقراطية« من طرف الجيش المصري!. 
نوال الس���������عداوي التي اتهمت الش���������باب المصري 
بتلقي الدوالرات األمريكية في ميدان التحرير سنة 
2011 م���������ن طرف الوزيرة هي���������الري كلينتون، لم 
تكن ترفض رغم توجهها الماركسي، االستفادة من 
دوالرات اإلمبريالية األمريكية عندما يتعلق األمر 

بمصلحتها، فلما تس���������اءلت بعض المش���������اركات 
ف���������ي مؤتمر نس���������وي نظمته نوال الس���������عداوي في 
س���������نة  1986م ع���������ن مصدر تمويل���������ه، اعترفت 
نوال الس���������عداوي بأنَّ مؤسس���������ة »فورد كونديشن« 
األمريكية، وكذا هيئة المعونة األمريكية بالقاهرة، 
وجمعي���������ة نوفي���������ل الهولندية، ومكتب اكس���������توان 

بالقاهرة، هي التي َموَّلت المؤتمر!
نوال الس���������عداوي التي تدع���������ي الدفاع عن حقوق 
االنس���������ان وحقوق المرأة لم تهتم ولم تتعاطف ولم 
تعترض عل���������ى معاناة وآالم النس���������اء المصريات 
م���������ن بنات وطنها ضحايا القمع  الس���������احق الذي 
ألحقه نظام السيسي بالثكالى واألرامل والشهيدات 
المعتصمات  في رابعة والنهضة رفضا لالنقالب، 
ولم تندد نوال الس���������عداوي بعمليات الكش���������ف عن 
العذرية واالغتصاب واإلخفاء القس���������ري والسجن 
التعس���������في للنس���������اء في عهد  الرئيس عبد الفتاح 
السيس���������ي الذي رفعت لواء الدف���������اع عنه بحماس 
وشراسة في وسائل اإلعالم العربية والغربية ،ففي 
حوارها مع قناة )بي .بي . س���������ي( البريطانية في 
برنامج »بال قيود: »في جويليه 2018 استشاطت 
غضبا من اسئلة مذيعة البرنامج التي طلبت رأيها 
حول التقارير الحقوقية الدولية  التي تكشف سوء 
وضع حرية الرأي والتعبير في  مصر، ورفضت 
وص���������ف الرئيس السيس���������ي بالدكتات���������ور واتهمت 
اإلعالم البريطاني واإلع���������الم الغربي  بعدم نقل 
الحقيقة، وقال���������ت إن الذي أطاح بمرس���������ي ليس 
الجيش المصري أو السيسي بل هم الماليين الذي 

خرجوا ضّد مرسي. 
ربما اعتقدت نوال السعداوي أن مصلحتها كانت 
تقتضي الدفاع عن الرئيس عبد الفتاح السيس���������ي 
ال���������ذي أصبحت في عهده تحظ���������ى بكل مظاهر 
التكري���������م، و توج���������ه لها الدع���������وة للكتابة في أكبر 
الصحف المصرية على غرار جريدة  »األهرام« 
وصحيفة »المصري اليوم«، وتفتخر بوجود كتبها 
ف���������ي كل بيت مصري. ولك���������ن كان المنتظر من 
نوران س���������الم مذيعة برنامج )ب���������ال قيود( في قناة 
)بي. بي. س���������ي( المشهورة بالمهنية والموضوعية 
أن تدافع عن حّقها في طرح االس���������ئلة التي تراها 
مناس���������بة على  ضيفتها، لك���������ّن  المذيعة حرصت 
على عدم إزعاج نوال الس���������عداوي وقامت بتغيير 
أسئلتها... ويبدو للمتابع أن حتى اإلعالم الغربي 
يحرص بشكل ما على عدم إسقاط بعض األوثان 
التي يشجع الغرب على إقامتها وتلميعها  والترويج 

لها في العالم العربي واإلسالمي.

نوال السعداوي بني حرية الفكر وصريح الكف !

س������نة اهلل أن تهتز أج������زاء من قضت 
والفيضانات  بال������زالزل  الك������ون 
واألوبئة وأن������واع الكوارث الطبيعية، والمالحظ 
أن������ه كلما ح������دث ذلك تعامل مع������ه كثير من 
المس������لمين تعامال عاطفيا بعيدا عن حقائق 
القرآن والسنة وحتى حقائق الواقع، ولّجوا في 
العاطفية،  المس������تبعدة والتأويالت  التفسيرات 
وحصروا الكوارث في عقوبات سماوية معجلة 
بس������بب معصية طفت هن������ا أو هناك، رغم أن 
الوحي يبّين أن هذه المحن قد تكون عقوبات 
معجل������ة لكنها قبل ذلك ظواهر طبيعية تصيب 
الكرة األرضية كلها، وتنزل على البشر مؤمنهم 
نما يغتنمها المؤمنون فرصة ليروا  وكافرهم، واإ
يد اهلل تعم������ل، وليروا قدرته وقّوته س������بحان 
وتعالى عيانا، فيستغفروا ويتوبوا ويستقيموا، 
وقد نزلت الكوارث الطبيعية كالسيول واألوبئة 
بالمسلمين زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
وزمن الراشدين، مثلما حدث قبل ذلك وبعده، 

وهلك فيها األبرار كما هلك الفجار.
من جهة أخرى ُتثار دائما قضية مالزمة هي أن 
هذه المحن والمصائب ستجعل الناس يتغّيرون 

حتما نحو األحسن، فما حقيقة كل هذا؟
أجل... ين���������زل اهلل تعالى من حين آلخر على 

عباده من الش���������دة والضّر ما يلجئهم إليه، أما 
الكاف���������رون فيتبل���������د حّس���������هم وال يزيدهم ذلك إال 
ضالال، وأم���������ا المؤمنون فتقرعه���������م الضربات 
فيفزع���������ون إلى عتبة باب اهلل يدعونه مخلصين 
له الدين، يرجون���������ه وتتعلق به قلوبهم ويجدون 
في بواطنه���������م حالوة اإليمان، فتصبح الش���������دة 
والضّر نعمة كبرى تجدد اإليمان، وتجدد العهد 
مع اهلل، والمؤمن ُيبتلى ليَهذب ال ليعذب، قال 
تعالى: }َوَما ُنْرِسُل ِباآلَياِت ِإالَّ َتْخِويفًا{]سورة اإلسراء: 
59[ يترتب عن ذلك التج���������اء المؤمنين إلى اهلل 

بقلوب مخبتة وألسنة ضارعة: »اللهم إنا لجأنا 
إليك فاْحمنا، وأعلن���������ا خوفنا من آياتك فعافنا، 

ورجعنا إلي���������ك فاغف���������ر لن���������ا وخف���������ف عن���������ا«.
وهذا سياق ينطبق عليه قول اإلمام ابن عطاء 
اهلل السكندري: »من لم يقبل على اهلل بمالطفات 

اإلحسان سيق إليه بسالسل االمتحان«.
لك���������ن في الضفة األخرى نجد أن الش���������دة التي 
تس���������وقها الكوارث واألوبئة وأنواع المصائب ال 
تزيد الكافرين – في الغالب - إال كفرا، وال تزيد 
الجاحدي���������ن إال جحودا، وال تزي���������د الضالين إال 
ضالال، ويرتكب خطأ س���������ننيا فادحا من يعلق 
آماال عريضة على االبتالء ليعيد هؤالء إلى اهلل 
وينقلهم من الكف���������ر إلى اإليمان، ومن الجحود 
إلى الشكر، ومن الضالل إلى الهداية، فالناس 
ال تصلح أحوالهم باألوبئة والكوارث والمصائب 
واألمراض الفتاكة، إذ س���������رعان ما يعودون إلى 
م���������ا كانوا عليه، وهذا ما يؤك���������ده القرآن الكريم 

نما  والس���������يرة النبوي���������ة والواقع كما س���������أذكر، واإ
تصلحهم التربية والتوعي���������ة والدعوة، وقد رأيت 
هذا الوهم انتش���������ر بكثرة ف���������ي األيام األولى من 
كورونا، و»بّشر« بعض المتحمسين المسلمين 
بأن العالم س���������يتغّير بعد كوفيد 19، وأن األمم 
الكافرة س���������تدخل اإلس���������الم عن بكرة أبيها، وأن 
العص���������اة عندنا عل���������ى أبواب توب���������ة جماعية 
عارمة، وكنت أضحك بيني وبين نفس���������ي من 
هذه السذاجة الموغلة في السطحية، وهي نفس 
العقلي���������ة التي كانت عند بعض الش���������يوخ زمن 
االحتالل الفرنسي، حيث كانوا يوصون الناس 
بخت���������م الصلوات بترديد عبارة »يا لطيف« ألف 
مرة، وسيخرج االستعمار!!!  وكان بعضهم في 
مصر إذا ركبوا السفينة في البحر أو واد النيل 
يفتحون صحيح البخاري ويتلونه جماعيا لينجوا 
من العواصف والغ���������رق، فعّلق بعض الظرفاء 
على ذلك بقوله: »الس���������فينة تمشي بالبخار ال 

بالبخاري«.
ماذا تقول سنن اهلل الماضية التي تحكم اإلنسان 

والحياة والمجتمعات؟
نَُّهْم َلَكاِذُبوَن{ -}َوَلْو ُردُّوْا َلَعاُدوْا ِلَما ُنُهوْا َعْنُه وَاِإ

]س���������ورة األنع���������ام: 28[، هذا تعقيب اهلل تعالى على قول 

الكفار وهم على ش���������فير جهنم، كما ذكر القرآن 
الكري���������م: }َوَلْو َترََى ِإْذ ُوِقُفوْا َعَل���������ى النَّاِر َفَقاُلوْا 
َي���������ا َلْيَتَنا ُنَردُّ واََل ُنَكذَِّب ِبآَي���������اِت رَبَِّنا َوَنُكوَن ِمَن 

اْلُمْؤِمِنيَن{]سورة األنعام:27[.
���������اِحُر اْدُع َلَنا رَبََّك ِبَما َعِهَد  -}َوَقاُلوا َيا َأيَُّها السَّ

ِعنَدَك ِإنََّنا َلُمْهَتُدوَن{]س���������ورة الزخرف: 49[، هذا ما قاله 
قوم فرعون لموسى بعد أن استجاب اهلل دعاءه 
ا  وأنزل عليهم عقوبات متنوعة، فقال اهلل: }َفَلمَّ
َكَش���������ْفَنا َعْنُه���������ُم اْلَعَذاَب ِإَذا ُهْم َينُكُثوَن{]س���������ورة 

الزخرف: 50[.
- قصة النمرود مع إبراهيم عليه الس���������الم: مّد 
يده ليمسك بالس���������يدة سارة فتجمدت اليد فطلب 
م���������ن إبراهيم أن يدع���������و اهلل بإطالقها فأطلقها، 

فعاود مّدها إليها.
- وحك���������ى القرآن كثيرا من هذه المواقف، منها 
قول قوم هود لنبّيهم: }َسوَاء َعَلْيَنا َأَوَعْظَت َأْم َلْم 
َن اْلوَاِعِظيَن{]سورة الشعراء: 136[، )وذكرني هذا  َتُكن مِّ
بقول ذلك المسؤول الكبير في وزارة الثقافة في 
األيام األولى للوباء لما رأى الناس يس���������تغيثون 
اهلل تعال���������ى، قال: هذا الوباء ش���������يء دنيوي ال 

دخل هلل فيه«!!!(.
- وقرر كتاب اهلل حقيقة موقف الجاحدين من 
المعجزات وهي أكثر وقع���������ا من المحن: }َوَلْو 
َماِء َفَظلُّوْا ِفيِه َيْعُرُجوَن  َن السَّ َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مِّ
َرْت َأْبَصارَُنا َب���������ْل َنْحُن َقْوٌم  * َلَقاُلوْا ِإنََّما ُس���������كِّ

مَّْسُحوُروَن{]سورة الحجر: 14/15[.
فليرب���������أ العاطفيون بأنفس���������هم عن التفس���������يرات 
المجانبة للصواب وليلجم���������وا نزوات العواطف 
بنظ���������رات العقول، وْليغلبوا الواقع على األوهام، 
واإلس���������الم ال ُيخ���������دم بمثل هذا ولك���������ن بالدعوة 
البصيرة والعلم الراسخ والمعرفة الدقيقة لحقائق 

الوحي والكون.

دروس الـــمحن والــمصائـــب
عبد العزيز كحيل

أ. عبد احلميد عبدوس
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هناك اتج���������اه فكري خاطئ جاء كرد فع���������ل إلهمال العقل 
واألخذ باألسباب..  ظهر بارزا في بعض الكتب والمقاالت 

الفيسبوكية. 
يركز هذا الفهم الذي يبدو ساحرا جذابا على اإلشادة بدور 
العقل وفاعلية األس���������باب.. فالذنوب ال تأثير لها في الفشل 
نما  والنجاح.. والنصر والهزيم���������ة.. والمرض والصحة.. واإ
غياب التخطيط الماهر والتنفيذ الواعي واألسباب الفعالة. 
وكذلك الدعاء هو سالح الضعيف  عجز الثقة.. وال عالقة 
لقي���������ام اللي���������ل واألوراد الروحية بقضايا اإليجابية وهندس���������ة 

التخطيط والتنظيم..
وحتى العقوب���������ات والقوارع التي تصيب األمم ال عالقة لها 
بمعصية وفجور.. ويحاولون عبث���������ا لّي الّنصوص الكثيرة 

لتوافق هذا االتجاه العقالني الحاد. 
حتى وصل بأحدهم لتفسير قوله تعالى: »وما كنا معذبين 
حتى نبعث رس���������وال«... قال الرس���������ول هنا ه���������و العقل... 

هههه
ال ش���������ك أن للعقل دورا كبيرا في فهم النصوص واالستنباط 
البدي���������ع و صناعة النهضة .. كم���������ا أن اهلل تعبدنا باألخذ 
باألسباب.. تخطيطا وتنظيما وتنفيذا.. هذه أبجديات وألف 
ب���������اء الفهم..لكن المبالغة فيها إلى حد نفي التوفيق الرباني 
والبركة النوراني���������ة ولّي أعناق الّنصوص الواضحة البينة.. 

فهذا فقه أعوج خاطئ..
ولعّل أبرز دليل نورده لتهافت هذا الفهم.. غزوة حنين..

كل أس���������باب النصر والتوفيق متوفرة.. قيادة نبوية حازمة.. 
تخطيط ماهر.. عش���������رة آالف مقاتل.. الكثرة الكاثرة وحشد 
األرق���������ام.. قيادات الصف األول من الطراز الممتاز. فماذا 

حدث...؟
انهارت كّل هذه العوامل فجأة... باس���������تثناء العامل األول 
الذي ظل ثابتا.. أنا الّنبي ال كذب أنا ابن عبد المطلب..

}َلَق���������ْد َنَصَرُكُم الّلُه ِفي َموَاِطَن َكِثيرٍَة َوَيْوَم ُحَنْيٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم 
َكْثرَُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم َش���������ْيئًا َوَضاَق���������ْت َعَلْيُكُم اأَلْرُض ِبَما 

ْدِبرِيَن {التوبة25 َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتم مُّ
فاإلعج���������اب بالكث���������رة الكاث���������رة كان العنص���������ر البارز في 

االنهيار..
عك���������س هذا تمام���������ا في غزوة بدر.. قلة قليلة مس���������تضعفة 
أمام كثرة كاثرة مدججة.. فكان النصر والحسم مع ضعف 

األسباب. 
ْس���������َتْضَعُفوَن ِفي اأَلْرِض َتَخاُفوَن َأن  }وَاْذُكُروْا ِإْذ َأنُتْم َقِليٌل مُّ
يَِّباِت  َن الطَّ َفُكُم النَّاُس َفآوَاُكْم وََأيََّدُكم ِبَنْصرِِه َوَرزََقُكم مِّ َيَتَخطَّ

َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{ األنفال26

عقلنـــــة الــديــــن
مداني حدييب

الواليات املتحدة مصرة على اهليمنة
رغم كل ما لحق بالواليات المتحدة األمريكية 
من هزائم وخسائر وانهيار متواصل لنفوذها 
االقتصادي مقابل التنامي المتواصل لنظيره 
الصيني، يبدو أّنها برئاس���������ة الرئيس الجديد 
»جو بايدن« تريد أن تتحدى وترغم حلفاءها 
على مواصلة التعاون معه���������ا لبقائها تنفرد 

بحكم العالم. 
وألّنها تعل���������م جيدًّا أّن نقطة ضعفها الوحيدة 
والخطيرة هي حكومة »تل أبيب« المتمردة 
عل���������ى كّل إدارة أمريكية تري���������د فرض تنفيذ 
استراتيجيتها القديمة الجديدة، هذه الحكومة 
ألّنه���������ا تعل���������م أنّها تؤث���������ر كثيرًا ف���������ي القرار 

األمريكي وفي كّل مفاصل دولتها بواسطة 
اللوب���������ي الخاص بها والذي ال يعير اهتماما 
للوب���������ي الصهيوني األمريك���������ي حين يتعلق 
األم���������ر بما تقرره في غيابه ودون علم منه، 
كما حدث في اختراقها األخير لبعض الدول 
العربية التي أغرتها بوسائل مختلفة للتطبيع 
معه���������ا في عه���������د الرئيس الس���������ابق »دونالد 
ترامب«. وفي األخير وجدت نفسها تتحرك 

في مكانها. 
أكبر وأقرب حلفاء الواليات المتحدة تاريخيا، 
هم: دول ش���������مال األطلس���������ي )حلف الناتو( 
إل���������ى جانب تركي���������ا خارج تل���������ك الجغرافيا، 
لكن هذه الدول بس���������بب تهور سلف الرئيس 
»بايدن«، حيث أنه قّرر معاقبتها اقتصاديا 
بس���������بب وبال س���������بب، فأصبحت الكثير من 
هذه ال���������دول تنظر إلى الحليفة الكبرى نظرة 
ريب���������ة وتوجس وفقدان الثق���������ة إلى درجة أّن 
دولة مثل فرنس���������ا التي تريد أن تحظى برتبة 
النائبة عن القوة األعظم في هذا الحلف تجد 

نفسها أمام منافسة قوية هي جمهورية تركيا 
التي فاجأت الجمي���������ع بتطورها االقتصادي 
والتكنولوجي والعس���������كري إلى جانب تمتعها 
بموقع جيوسياسي مهم جدًّا بالنسبة للواليات 
المتحدة األمريكي���������ة من حيث موقعها على 
حدود روسيا االتحادية وعلى تخوم الصين 
بالجمهوريات ذات األص���������ول التركية التي 
كانت تابعة لالتحاد الس���������وفييتي -سابقا - 
إلى جانب الحدود مع الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية العدو اللدود ألمريكا منذ أكثر من 

أربعين سنة. 
تركي���������ا -أيض���������ا - وجدت نفس���������ها محاطة 
بمجموع���������ة من ال���������دول الحليفة ألمريكا من 
جه���������ة، والعدو اللدود له���������ا من جهة أخرى، 
وعلى رأس هذه ال���������دول الكيان الصهيوني 
الذي عمل ما في وسعه في السنوات األخيرة 
في عهد »ترامب« على تحشيد دول أخرى 
أوروبية وعربية ضدها مثل اليونان وفرنسا 

ودول الخليج العربي ومصر. 

الكيــان الصهيونـــي يريــد خالفـــة أمريكا
م���������ا يجري هو طموح إل���������ى حد الجنون من 
طرف هذا الكيان الهجين لالنفراد بالهيمنة 
المطلقة على كّل المنطقة من شمال إفريقيا 
إلى ح���������دود الصين، مس���������تفيًدا من معطى 
حقيقي عن كون راعيت���������ه وحليفته الواليات 
المتحدة بأنه���������ا في مرحلة ح���������زم الحقائب 
لمغادرة المنطقة وتس���������ليمها إلى أهم حليف 
لها، وبالنسبة للصهاينة فال حليف ألمريكا 

في المنطقة غيرهم.
م���������ا لم يدقق هذا الكيان في حس���������ابه له هو 
الشعب الفلسطيني ومقاومته المسلحة التي 
أصبحت تتوس���������ط مح���������ور المقاومة الممتد 
من إيران إلى الجزائر، وسيتوس���������ع المحور 
ع���������ن قريب ليش���������مل تركيا وباكس���������تان إلى 
جانب كوريا الش���������مالية والصين الش���������عبية 
وروسيا االتحادية، وهنا يكمن الخطأ القاتل 
في حس���������ابات الكيان الصهيوني، ألن هذا 
المحور هو الذي س���������يزيله من على خارطة 

المنطقة إن شاء اهلل. 

فلسطيــــــن حمـــــور الصـــــراع

أ. حممد احلسن أكيالل
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أحّب أن أعرض هذا األس���������بوع لموضوع 
ذي بال، وذي صلة بالجمعية في سيرها 
وأدائه���������ا وعمله���������ا الثقاف���������ي - الفكري-

اإلصالح���������ي الدع���������وي الكبي���������ر وه���������ذا 
الموض���������وع يتعلق بأس���������اليب العمل التي 
تؤّدى في الجمعي���������ة، من خالل قياداتها 

كلها، العليا والوسطي، وسواها.
وطرح هذا الموض���������وع بصدق وصراحة 
أمر ف���������ي غاية األهمية، ف���������ي ضوء ما 
لوحظ ويالحظ - باس���������تمرار- من نقص 
العاملي���������ن )والعام���������الت(، في عديد من 
الش���������عب الوالئية والبلدي���������ة، حيث يكون 
العدد في المنطلق )عند تأس���������يس مكتب 
الش���������عبة( بين 10 و15 لكن مع مرور 
الوق���������ت وانص���������رام الزمن ين���������زل العدد؛ 
ويتناقص األف���������راد العاملون، حتى ليبقى 
- أحيانا- ف���������ردان أو ثالثة أفراد...وهذا 

األمرواقع المفّر منه.
وحيث إنه )األمر( يؤثرتأثيرا سلبيا وسيئا 
على هذا العم���������ل الرباني العظيم ، وهو 
اإلصالح والدعوة إل���������ى اهلل تعالى، فقد 
وجب أن ُي���������درسَ  من جميع جوانبه من 
الجمعي���������ة وقياداتها، في  كل أعض���������اء 
مختلف المس���������تويات...وينبغي أن تكون 

دراسته ممتدة وعميقة:
- تدرس األس���������باب العميقة والسطحية، 

الظاهرة والخفية، 
- تدرس مظاهره المختلفة،

- تدرس انعكاس���������اته السيئة على العمل 
الدعوي واإلصالحي محليا ووطنيا؛ 

- ت���������درس ثمراته الُم���������رّة على العالقات 
أبن���������اء وبنات  األخوي���������ة واإليمانية بين 

الجمعية ؛
- تدرس »التنافر« الحاصل بين اإلخوة 
هن���������ا أو هن���������اك ، وتعمل عل���������ى فهم ما 

يجري، 
- تدرس المجاالت التنظيمية، االدارية، 
التواصلية، كما تدرس الجوانب األخالقية 

والقيمية في شخصيات اإلخوة العاملين 
- ت���������درُس ما يجب لتالفي هذه المظاهر 
المؤسفة، وأسباب تأخر التقدم الحاصل 

في العمل، 
- كم���������ا تدرس أيضا مس���������بّبات اإلخفاق 
ف���������ي كثير م���������ن جوانب العم���������ل: كعدم 
تغطي���������ة المنطقة )الوالي���������ة - ُينظر في 
عدد  البلديات المغطاة ونسبة التغطية( 
وفي البلدية ُينظر إل���������ى االحياء والقرى 
الصغي���������رة المحيط���������ة هل مّس���������تها دعوة 
الجمعي���������ة ووصلت إليه���������ا أم ال، خاصة 
في التجمعات الس���������كانية الكبرى كالمدن 

الجديدة والواليات المنتدبة الخ ..
- وأع���������ز ما ينبغي أن ُي���������درس هنا في 
تصّوري بعد »التأكي���������د« على الجوانب 
اإليمانية والُخلقية والقيمية، هو دراس���������ة 
أساليب نشر الدعوة إلى اهلل واالستفادة من 
الطرق الحديثة في هذا الميدان كاإلدارة 
بكفاءة عالية، التواصل التنظيمي، التأهيل 
القي���������ادي، قيادة الفري���������ق، واألداء العالي 
وس���������واها من الموضوعات التي صارت 
محل اهتم���������ام من المؤسس���������ات الكبيرة 
والصغيرة على الس���������واء، ومن الشركات 
والهيئ���������ات الحكومية وغي���������ر الحكومية، 
وكل ذلك ألهمية هذا األمرولدوره الكبير 

في نجاح المؤسسة وتفّوقها وتميزها.
وأعتق���������د أن مؤسس���������ة الدع���������وة إلى اهلل 
)والجمعية مث���������ال على ذلك( هي أعظم 
وأهم المؤسس���������ات وأرقاها وأشدها حاجة 
لذلك، أهم حتى من الشركات والهيئات؛ 
بالمجتمع،  ه���������و »الرق���������ي«  ألن هدفها 
وخدمته في أوالياته األساسية: الصالح، 
االس���������تقامة، االيمان، الصدق، االنبعاث 
الحضاري، الرقّي االجتماعي والنفس���������ي 

الخ.
نع���������م ذلك مج���������ال العم���������ل الدعوي في 
الجمعي���������ة ولذلك يحتاج إل���������ى كل جهد 
وكل علم وكل فضل وخير، لُيصّب في 
هذا النهر الرائع العظيم: خدمة دين اهلل 
تعالى، وخدمة األمة والمجتمع بعد ذلك 
.. وخدم���������ة الناس م���������ن خالل كل ذلك، 
في جمي���������ع وجوه الخدمات .. نعم جميع 
وجوه الخدمات: معنوي���������ة ثقافية جمالية 
دينية وفكرية او مادية ومالية )مساعدات 
غاثة ملهوف وخدمة طلبة العلم بالمنح  واإ

والدعم الخ(.

*****
واحب التركيز هنا على أبجديات في هذا 
المجال العَملي الداعم: وأعني هنا  قيادة 

الفريق«.
هذا عمل ينبغي أن يحس���������َنه ويتقنه كل 
اإلخوة)واألخوات( في مقام القيادة والئيا، 
وبلديا،وف���������ي مكات���������ب األحياء.عمل له 
وطرق  وأس���������اليبه،  وخصائصه  شروطه 
بنائه، وكيفيات تنزيله في أرض الواقع، 
واختيار من هم مؤهلون/مؤهالت - قبل 

غيرهم )ّن(- لذلك ..
إنه عمل جليل عظي���������م األثر في أرض 
الواقع، في مي���������دان اإلصالح والتغيير..

عمل يصّب في نهر »تحس���������ين األداء« 
في الجمعية ، من منظور العناية بالمورد 
عداده والحرص  البشري ومرافقته وتأهيله واإ
علي���������ه � كل الحرص - ب���������ل وجعل ذلك 
»هدفا« من األهداف المركزية الرئيس���������ة 

في عمل الجمعية بصفة عامة.
إنني  أدعو - وأنا أفكر بصوت مسموع 
مرتفع - من الالزم ، من الواجب. )وما 
اليت���������م الواجب إال به فهو واجب( .. من 
الواجب تنزيل برنام���������ج كبير محترم في 
مج���������ال التدريب والتكوي���������ن في الجمعية 
يبدأ م���������ن القمة ويمتد فيه���������ا أفقيا ليمّس 
كل القيادات، ويتعم���������ق باختيار البرامج 
المناسبة في مجال التكوين والتدريب في 
أكثر المج���������االت ولكن في مجال »قيادة 
األف���������راد« وقيادة الفري���������ق وتأهيل المورد 
البشري )تاهيال قياديا(..مع االستفادة من 
كثير من األفاضل المؤهلين -والفاضالت 
المؤهالت ...الذين يمارسون )ويمارسن 
هذا التدريب- بالمعنى الحقيقي الواقعي 
المثمر(، كما انه من الواجب التقدم في 
هذا المضمار، بدورات وندوات تحسيس 
معرف���������ي / علمي .. حت���������ى تصير ثقافة 
القيادة راسخة منتش���������رة معروفة مفهومة 
مهضومة، مع���������ززة مكّرمة، ف���������ي بنائنا 

المؤسسي في الجمعية.
ذلك واحد من السبل التي تتيح لنا االنتشار 
االفقي والرأسي بما يجعل الجمعية أثقل 
وزنا وأق���������رب - في عملها - إلى العمل 
الجاد المؤسس المبني على العلم والفكر 
فضال عن اإليمان والطهر والخوف من 

اهلل تبارك وتعالى والتقوى.
واهلل المستعان.

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ

التفكري بصوت مسموع 

...ال أعــــــــــذار لنا يف اجلمعيــــــــة ...
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نبوغ مبكر ومستقبل زاهر يف األفق
ولد إسماعيل أعراب المشهور بإسماعيل العربي 
في بني وغليس بدائرة سيدي عيش )والية بجاية( 
في عام 1919. درس في زاوية سيدي موسى 
ببني وغليس ثم التحق بجامع األخضر بقسنطينة 
ليواصل تحصيله العلمي عند الشيخ عبد الحميد 
منذ  والجدية  النجابة  فيه  لمس  الذي  باديس  بن 
اللقاء األول فاعتنى بتكوينه ثم كّلفه بالسفر إلى 
باريس وااللتحاق بالشيخ الفضيل الورتالني الذي 
عينته جمعية العلماء مندوبا لها في فرنسا. كما 
رشحه للسفر إلى مصر ليواصل دراساته العليا 
في جامع األزهر. وقد راسل في هذا الشأن شيخ 
منه  وطلب  المراغي  مصطفى  األستاذ  األزهر 
تقديم منح لـ 6 طلبة جزائريين ومنهم إسماعيل 

العربي.
كما طلب من الفضيل الورتالني أن يحّدث في 
الموجودين في  العلماء األزهريين  الموضوع  هذا 
فرنسا والقادمين من أجل تحضير شهادة الدكتوراه 
في جامعة السوربون من أمثال الشيخ محمد عبد 
اهلل دراز والشيخ عبد الرحمان تاج، ويبّلغوا وزير 
األوقاف المصري أو شيخ األزهر باستقبال بعثة 
شروط  كل  لهم  وتوفير  العلماء  جمعية  طلبة 

التحصيل العلمي ونفقة اإلقامة في مصر.
إمساعيل العربي يف مصر 

سنة  في  مصر  إلى  العربي  إسماعيل  سافر 
درس   .1947 غاية  إلى  فيها  وبقي   1939
خالل هذه الفترة في جامع األزهر، وفي الجامعة 
األمريكية بالقاهرة التي نال منها شهادة الليسانس 
في األدب االنجليزي الذي سيخصص له سنوات 
فيما بعد دراسات وترجمات عديدة ثم جمعها في 
كتاب يتكّون من 3 أجزاء تحت عنوان: "نماذج 

من روائع األدب العالمي".
وقد حضر دروس ومحاضرات العديد من األساتذة  
المصريين وأذكر هنا محاضرات الدكتور عثمان 
اآلداب  كلية  في  المعروف  الفلسفة  أستاذ  أمين 
للفكرة  وفاًء  فيه  لمس  الذي  المصرية  بالجامعة 
التي  اإلصالح  أفكار  عن  ودفاعا  االصالحية 
األفغاني  الدين  جمال  الرواد  العلماء  بها  نادى 
ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا في مصر وعبد 
اإلبراهيمي  البشير  ومحمد  باديس  بن  الحميد 

والطيب العقبي وغيرهم في الجزائر. 
الفكرية  النشاطات  العربي  كما حضر إسماعيل 
واألدبية التي كانت تقام خارج الجامعة المصرية، 
وقد ذكر منها صالون الشيخ محمد عبد اللطيف 
دراز الذي كان آنذاك وكيال لجامع األزهر. وكان 
العلماء  من  نخبة  العلمي  المجلس  هذا  ينشط 
وكذلك  والعرب  المصريين  واألدباء  والمفكرين 
يتلقون  كانوا  الذين  األجانب  المسلمين  الطلبة 
وكانت  المصرية.  والمدارس  المعاهد  في  العلم 
فكرية  موضوعات  تتناول  متنوعة  المناقشات 
وأدبية وسياسية يساهم في إثرائها الدكتور عثمان 
أمين، الدكتور محمد البهي والدكتور عبد الحليم 

محمود... واألستاذ دراز بالخصوص.
في  وجوده  فرصة  العربي  إسماعيل  اغتنم  ولقد 
القاهرة لزيارة دار الشيخ محمد عبده الذي بلغت 
للجزائر في  آثار زيارته  اآلفاق ومازالت  شهرته 
عام 1903 على ألسنة رجال الفكر واإلصالح 
تفاجأ  العربي  إسماعيل  أن  غير  الجزائريين. 
باإلهمال الذي طال بيت هذا الزعيم اإلسالمي 
الكبير. ولم يعد الناس يتذكرون كفاحه الوطني 
هذا  صار  فقد  اإلسالمي،  بنضاله  ويهتمون 
وأصبح  واألمطار«،  للرياح  »نهبا  الرمز  البيت 
يسجل  األستاذ  كان  الذي  الصغير  »المكتب 
عليه آثاره القيمة، تغطيه طبقة كثيفة من خيوط 
العنكبوت«. وال أدري إن تحسن بعد ذلك حال 
الشيخ عبده أو اهتمت به مصلحة اآلثار  بيت 
الناس، ويستلهمون من  وحّولته إلى معلم يزوره 
عطاء صاحبه الشهير، ويتذكرون كفاحه الوطني 

والقومي، ويترحمون على روحه الطاهرة.
يف رحاب مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

عاد إسماعيل العربي من مصر في عام 1947 

الشيخ  الليسانس. وقد أسرع  بعد أن نال شهادة 
إلى االستعانة بخبرته  البشير اإلبراهيمي  محمد 
الجديدة  والتعليم  التربية  مناهج  على  واطالعه 
التعليم  تنظيم  حول  كامل  تقرير  بوضع  وكّلفه 
العربي الحر. وقد نشر بعض فصوله في جريدة 
"البصائر"، لسان حال جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وهي تدل فعال على اطالعه الواسع 

على علوم التربية. 
وتقديرا له عينته الجمعية رئيسا للجنة التعليم العليا 
وقد  ومعلميها.  أساتذتها  خيرة  تضم  كانت  التي 
نشرت جريدة "البصائر" صورة تذكارية ألعضاء 
هذه اللجنة وهم: علي مرحوم، إسماعيل العربي، 
الغسيري،  محمد  الحسين،  الشيخ  بن  العباس 
أحمد  الجنان،  الحفيظ  عبد  حماني،  الصادق 
بن ذياب، أحمد حماني، عبد القادر الياجوري، 

محمد الصالح رمضان.
وقامت هذه اللجنة برسم برامج مدارس الجمعية 
شروط  وضبط  الحديثة،  المناهج  على  والتفتح 
االلتحاق بها سواء للتالميذ أو للمعلمين، وضرورة 
االجتماعي  الضمان  صندوق  في  االشتراك 
والتأمين، وتحيين نظام التفتيش والترقيات وغيرها 

من القرارات الجديدة. 
واظب  البيداغوجي،  العمل  هذا  عن  وفضال 
إسماعيل العربي على الكتابة في جريدة "البصائر" 
والفكر.  والسياسية  التربية  في  مقاالت  فنشر 
األسلوب  بجمال  دائما  تتسم  مقاالته  وكانت 
كتب  فقد  الدقيق.  واالستدالل  التفكير  وعمق 
وأشاد  الفلسطينية  والقضية  الوطنية  الوحدة  عن 
بالزعيم الهندي مهتما غاندي وقدم عرضا نقديا 
لكتاب "شروط النهضة" لمالك بن نبي...غير أن 
كتاباته قلت في هذه الجريدة بعدما تفرغ إلصدار 
مجلة "إفريقيا الشمالية" التي فتح صفحاتها لرجال 
أحمد  المدني،  توفيق  أحمد  فيها  فكتب  الجمعية 
أحمد  رمضان،  الصالح  محمد  حوحو،  رضا 
العقون،  الكريم  باعزيز بن عمر، عبد  سحنون، 
البشير  محمد  الشيخ  واعتبر  بوشامة...  الربيع 
االحتالل  تحت  المجلة  هذه  إصدار  االبراهيمي 
االستعماري وضغوطاته ومعّوقاته المختلفة بمثابة 
»مثال من تغلب الهمة على الصعوبة، وانتصار 
إسماعيل  تعب  فعال  القنوط«.  على  العزيمة 
العربي كثيرا في إعدادها وتحمل ما ال طاقة له 
في توزيعها. وقرر في األخير توقيفها بعد صدور 

4 أعداد ريثما يسدد عجزها المالي. 
من نوادي التهذيب إىل جامعة السوربون 

في  األولى  للمرة  فرنسا  العربي  إسماعيل  زار 
عام 1938 لما أرسلته جمعية العلماء المسلمين 
التهذيب  نوادي  ليساهم في نشاطات  الجزائريين 
أستاذه  عليها  يشرف  كان  التي  اإلصالحية 
الجمعية.  رجال  من  وعدد  الورتالني  الفضيل 
واإلرشاد  العربية  اللغة  تعليم  في  معهم  فتعاون 
في صفوف العمال المهاجرين الجزائريين. ولما 
اندلعت الحرب العالمية الثانية، غادر إسماعيل 

العربي باريس وتوجه إلى مصر.
وعاد إلى فرنسا في عام 1949 طلبا العالج في 
المستشفيات الفرنسية. واغتنم وجوده في باريس 

دراساته  إلتمام  السوربون  جامعة  في  للتسجيل 
يستمع  وكان  التاريخ  تخصص  واختار  العليا. 
يقدمها  كان  التي  المحاضرات  إلى  باستمرار 
ومازال  مدرسية  كراريس  في  وينقلها  األساتذة 
أن  إلى  الثمينة  أشيائه  ضمن  ببعضها  يحتفظ 

لحق بالرفيق األعلى في 31 مارس 1997.  
لقد أنجز رسالة جامعية حول موضوع جغرافية 
المستشرق  إشراف  تحت  المغربي  سعيد  ابن 
المعروف موريس لومبار الذي وصفه بـ »العالم 
المتضلع الذي يملك أدوات للبحث لم يتح لي أن 
ثالث  يستعمل  فكان  مثلها،  يملك  أحدا  أعرف 
ونزاهة  تواضع  مع  وذلك  للبحث،  لغة  عشرة 
لهذا  البحث وتعاطف مع اإلسالم«. ووفاء  في 
األستاذ الفرنسي ترجم كتابه "اإلسالم في مجده 
األول" والذي نال رواجا عند القراء في الجزائر 
وفي العالم العربي وطبع مرات عديدة. وفي سنة 
الدراسات  شهادة  العربي  إسماعيل  نال   1954
العليا في التاريخ من جامعة السوربون بعد جهد 

وفير وصبر كبير. 
ولم تنقطع صلته بفرنسا فكان يزورها من حين 
إلى آخر، وكان يحرص في كل مرة على زيارة 
المكتبة الوطنية بباريس واإلطالع على رصيدها 
الثري من المخطوطات العربية وتصويرها عندما 
يسمح له بذلك، واالشتغال عليها بعد ذلك سواء 
بالرجوع إليها في كتاباته المختلفة أو بتحقيقها، 
األلباب  "تحفة  المثال:  سبيل  على  هنا  وأذكر 

ونخبة اإلعجاب" ألبي حامد الغرناطي.
رحالته يف الشرق والغرب 

سافر األستاذ إسماعيل العربي إلى ليبيا وأقام فيها 
سنة واحدة حيث عمل مترجما في مكتب رئيس 
الوزراء. وبعد هذه التجربة، سافر إلى لندن حيث 
التحق بالقسم العربي في هيئة اإلذاعة البريطانية 
في  جّيد  بشكل  وتكّون  سنوات   4 فيها  واشتغل 
عنه،  ينفصل  لم  الذي  االذاعي  اإلعالم  مجال 
واستمر في إعداد وتقديم البرامج اإلذاعية حتى 
األخرى،  اإلدارية  الوظائف  إلى  االنتساب  بعد 
كان  الذي  الشهير  برنامجه  منها  هنا  وأذكر 
الحياة  الجزائرية حول  اإلذاعة  في  ويقدمه  يعده 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية في الصحراء. 
وقد نشر تلك الحلقات فيما بعد في كتاب بعنوان: 

"الصحراء الكبرى وشواِطئها".
في  للعمل  جنيف  في  سنوات  عدة  استقر  كما 
حيث  المتحدة  األمم  لهيئة  الفرعية  المنظمات 
األستاذ  والمصلح  المثقف  صديقه  إليها  سبقه 
واستقر  الجزائر  إلى  عاد  ولما  بوزوزو.  محمود 
الوطنية  للشركة  مستشارا  عمل  عاصمتها  في 
االستشارة  بتقديم  يكتف  ولم  والتوزيع.  للنشر 
والتعبير عن آرائه حول الكتب التي تعرض على 
للبحث  تفرغ  فقد  الطبع،  بغرض  المؤسسة  هذه 
والكتابة والترجمة والتحقيق بعد أن ضمن طباعة 
أعماله التي بلغت ما يقارب 50 عمال أثرى بها 

المكتبة التاريخية واألدبية الجزائرية. 
وسافر إلى العديد من الدول بحثا عن المخطوطات 
أو للمشاركة في الملتقيات العلمية. وأذكر هنا: 
الندوة الثانية للجنة العالمية للدراسات الموريسكية 

بتونس في ديسمبر 1983، والندوة القومية لكتابة 
التاريخ العربي ببغداد في ديسمبر 1987. وزار 
بهذه المناسبة قسم التاريخ في جامعة الموصل 
وما  الحسو.  أحمد  الدكتور  صديقه  من  بدعوة 
كما  الزيارة  هذه  يتذكرون  العراقيون  الطلبة  زال 
قال لي الدكتور ناصر عبد الرزاق جاسم الذي 
»ألقى  الموصل:  جامعة  في  طالبا  آنذاك  كان 
علينا محاضرة رائعة وأثار إعجابنا بعلمه الغزير 

وبوقاره وقامته المديدة وشعره األبيض«.
نظرات يف آثـاره العلمية 

أكثر  من  العربي  إسماعيل  األستاذ  يعتبر 
الباحثين الجزائريين إنتاجا وعطاًء رغم بعده عن 
بشكل رسمي  يشتغل  لم  فهو  األكاديمي،  العالم 
في الجامعة بسبب عدم حصوله على شهادتي 
يتوقف  لم  ذلك  ورغم  والدكتوراه.  الماجستير 
العلمي  والتواصل  والنشر،  والكتابة  البحث  عن 
أمثال  من  المعروفين  المؤرخين  مع  المستمر 
ناصر  والدكتور  اهلل  سعد  القاسم  أبي  الدكتور 

الدين سعيدوني.
التأليف  بين  العربي  إسماعيل  أعمال  تنوعت 
بين  اهتماماته  تعددت  كما  والتحقيق.  والترجمة 
التاريخ والجغرافيا وأدب الرحلة والعلوم السياسية 
له  أحصى  وقد  العالمي.  واألدب  واالقتصاد 
كتابا،   46 فلوسي  مسعود  الدكتور  الباحث 
ويصعب علّي اآلن أن أذكر هنا كل عناوينها، 
التاريخية  كتبه  أهم  إلى  باإلشارة  سأكتفي  لكن 
الجزائرية  "المقاومة  بالتاريخ:  لها صلة  التي  أو 
تحت لواء األمير عبد القادر"، "دولة بني حماد 
ملوك  زيري  بني  وبجاية"،"دولة  القلعة  ملوك 
غرناطة"،" دولة األدارسة ملوك تلمسان وفارس 
البر  في  واالستكشاف  الرحلة  "تاريخ  وقرطبة"، 
الجغرافيا  تقدم  في  المسلمين  "دور  والبحر"، 
الوصفية والفلكية"، "كتاب سير األئمة وأخبارهم" 
ألبي زكرياء يحيى بن أبي بكر، "نتيجة االجتهاد 
في المهادنة والجهاد ـ رحلة الغزال وسفارته إلى 

األندلس" ألحمد بن المهدي الغزال،...الخ.
الصحف  في  المنشورة  ودراساته  مقاالته  أما 
والمجالت فهي كثيرة ولم يجمع إال الجزء اليسير 
منها لحد اآلن. وال بأس أن أشير هنا إلى أهم 
المجالت التي حرر فيها: "األصالة"، "الثقافة"، 
الدراسات  و"مجلة  الثقافي"،  "المجاهد  "الشعب"، 

التاريخية"....الخ.
واختلف منهجه في الكتابة فأحيانا يكتفي بالسرد 
على  والتحليل  السرد  بين  يمزج  أخرى  وأحيانا 
حسب الموضوع ومستوى القراء الذين يوّجه إليهم 
عمله. كذلك بالنسبة للتحقيق فأحيانا يكتفي بجهد 
إكتشاف المخطوط ونشره قبل أن يصيبه التلف 
ويتعرض النسيان كما حصل لمخطوطات كثيرة، 
والمقارنة  التحقيق  في  كبيرا  جهدا  يبذل  وأحيانا 
بذل  بعد  إليها  توصل  التي  العديدة  النسخ  بين 
واالعتراف  للكتاب  وتأريخ  المال،  نفاق  واإ الجهد 
العثور عليه  الذين لهم الفضل في  للمستشرقين 
اللغات  إلى  ترجمته  أو  ونشره  األولى  للمرة 

األوروبية المختلفة.  
وال بد أن أشيد في ختام هذا المقال بمجهودات 
ترجمة  في  الجبارة  العربي  إسماعيل  األستاذ 
جوانب  كشفت  جدا  مهمة  إنجليزية  نصوص 
مختلفة للحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية 
خالل  من  و19   18 القرنين  في  الجزائر  في 
شهادات ومذكرات شخصيات إنجليزية وأمريكية 
من  الحاسمة  الفترة  تلك  في  بالدنا  في  عاشت 
تاريخنا الحديث، وكتبت عنها بعروض وصفية 
ونظرة ثاقبة وروح نقدية ال شك أنها تساعدنا –إن 
لماضينا  اآلخر  الوجه  فهم  على  بها-  اهتممنا 
وعقولهم  الفطنة  بأعينهم  غيرنا  إليه  نظر  الذي 
اليقظة، فربما نبهونا إلى أخطائنا التي لم نبصرها 
إلى  أشاروا  أو  وغّدنا،  حاضرنا  في  لنتجنبها 
محاسننا التي أهملناها فنقّيمها ونستفيد منها في 

واقعنا وفي مستقبلنا. 

إمساعيل العربي باحث خارج السرب 
أد. مولود عومير

كانت كل الشروط متوّفرة ليكون اسم إمساعيل العربي )1997-1919( المعا يف مساء الفكر اجلزائري فقد ترك خلفه آثارا كثرية يف 
جماالت معرفية متعددة إال أنه رغم كل هذا اإلنتاج الغزير واملتوفر يف املكتبات مل ينل ما يستحقه من االعرتاف من طرف أهل القرار، والدراسة 

من لدن الباحثني الذين مل ينشروا عنه إال مقاالت قليلة جدا. 
وإْذ أنشر اليوم هذا املقال يف الذكرى الرابعة والعشرين لوفاته )31 مارس 1997( أمتنى أن يسدد قليال من الدين جتاه ذلك الباحث اجملتهد، 

ويثري االنتباه إىل تراثه النفيس، ويساهم يف حتفيز اآلخرين إىل دراسة آثاره النافعة.
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كنت في إحدى المناسبات أتحدث إلى صديق، ومما جاء في حديثي 
أنني أتوجس وأشفق على نفسي من بعض المسؤوليات، وأشفق أكثر 
من حال آخرين يتكالبون على )الظفر( بمنصب فيه تبعات كبيرة، 
نني ألعجب من حال هؤالء، وأعجب أكثر من حال وضع عام  واإ
جعلهم يستصغرون العظائم، وال يرون فيها إال سفرا قاصدا ومغانم 

سهلة...
قال صديقي: أنا أشدُّ تعجًبا من عجبك، وأكثُر اشفاًقا على نفسي أمام 
تلك المسؤوليات، وأضاف أتذكر يوم فتح باب الترشح للرئاسيات، فقد 
أبدى كثير من السوقة والحمقى تطلعهم لتولي شؤون البالد والعباد، 
قدرها،  حقَّ  األمور  يقدرون  الكبيرة  العقول  فذوو  الدنيا  حال  وهذا 
فيحجمون، ومنهم في مدارك األطفال يظنون أن كل ما يظهر أمامهم 

يصلح أن يكون لعب يزجون بها أوقاتهم...
قلت له صدقت!

لكن  )البصر(،  بـحاسة  بحواسه  حوله  مما  كثيرا  يدرك  اإلنسان  إن 
وكما  )البصيرة(،  العقل  حاسة  إلى  يحتاج  وتقويمها  عليها  الحكم 
أن من يشكو ضعفا في حاسة البصر يكون ادراكه لدقائق األمور 
مشوًشا، فإن ضعاف العقول تكون بصيرتهم قاصرة عن االستكشاف 
الصحيح والحكم المنضبط على األمور، ولذلك حجر القرآن الكريم 
َفَهاَء َأْموَاَلُكُم  على السفهاء حرية التصرف في المال: »واََل ُتْؤُتوا السُّ
َقواًْل  َلُهْم  َوُقوُلوا  وَاْكُسوُهْم  ِفيَها  وَاْرزُُقوُهْم  ِقَياًما  َلُكْم  اللَُّه  َجَعَل  الَِّتي 

ْعُروًفا« )النساء/5(، فكيف بأمور أخرى أشد خطرًا وأعظم أثرًا؟ مَّ
ورحم اهلل الشيخ الطاهر بن عاشور إذ أضاف مقصد )الحرية( هو 
يكتب في )مقاصد الشريعة(، فأجواء الحرّية وحدها هي التي تكشف 
صفوفها  إلى  بهم  تدفع  األمة  وتجعل  الرفيعة،  المواهب  ذوي  عن 
به من حرج في  ثقل ما يشعرون  لقيادتها، وتخفف عنهم  األمامّية 
)استعظام( المسؤوليات، والحرية التي تضاهي مقصد الحفاظ على 
الضمير  حرية  هي  المال،  وعلى  العقل  وعلى  النفس  وعلى  الدين 
زالة العوائق أمامه سواء أكانت بالترهيب  اإلنساني من كل الضغوط، واإ
أو بالترغيب، وهي في خاتمة  المشهد تحقيق لذلك الدعاء الندي: 

)الّلهم ول أمورنا خيارنا وال تول أمورنا شرارنا(.
إن ذلك المشهد هو ما توصلت إليه المجتمعات الغربية في العصر 
الحديث، فآوت إلى آلية الديمقراطية التي تجعل من كل من يتوق 
إلى تولي مسؤولية في الشأن العام، ينافس غيره وفق قاعدة أنا من 

)يخدم( األمة أحسن.
كان  إذ  الثالث،  نابليون  سيرة  كّتاب  رواها  )لقطة(  أمام  ذهلت  لقد 
باريس،  في  المارة  أمام  الطرق  لتمهيد  اندفع في مخطط  قد  الرجل 
تعّطل  وال  االنجاز  وقت  يختصر  حتى  العمال  من  جيوًشا  وجّند 
مصالح الناس، وذات يوم إذ كان مارًا في عربته فشاهد جلبة وزحاما، 
فشرع  المارة،  طريق  تعيق  األشغال  أن  ورأى  األمر  يستطلع  ونزل 
يحّول الحجارة بيديه، وبعدها أمر بمضاعفة الجهود وتقصير وقت 

معاناة المارة...
أمير  خيال  يمتد  حيث  تاريخنا،  في  بالمسؤولية  الشعور  ذلك  وأجد 
المؤمنين عمر بن الخطاب من المدينة المنورة إلى العراق، ويقول: 
)واهلل لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني اهلل عنها لَم لْم 

تسو لها الطريق يا عمر(! 
لقد اختلف الزمان بين القرن السابع والقرن التاسع عشر الميالدي، 
في  ورجل  العربّية  الجزيرة  صحراء  في  رجل  بين  المكان  واختلف 
باريس، لكن الشعور بالمسؤولية وثقلها، واالدراك السليم لوظيفة من 
يتولى المسؤولية، جعلت نابليون الثالث يسير على خطى عمر بن 
الخطاب، بينما يسير مسؤول آخر على طريق في بلديته أو واليته، 
والناس تختنق من الزحام أو من رداءة المسلك، فما يكون منه إال أن 

يأمر سائقه بأن يشعل أضواء )االمتياز( ليفسح له الطريق!
حينا  بالمغامرة  لها  وصلوا  وقد  الوظائف،  جعلتهم  هؤالء  أمثال  إن 
وبالمقامرة أحيانا، ينفصلون عن واقع الناس، فال يعرفون الندرة وال 
الخصاصة وال يعانون زحام الطرقات، فإذا التقوا بالناس كان ذلك في 

األغلب أيام العيد حيث يبدون في أبهى حللهم.
ألجل ذلك كانت وما تزال أجواء الحرية صمام أمان، إذ بها وفيها 
ينجو الجميع، ومن دونها وفي غيابها يغرق الجميع، ذلك أن الحرية 
تسري كالماء الجاري، فال يتعفن وال يأسن، ويجدد مجراه باستمرار، 
ويجرف في طريقه الطحالب والركام الذي يعيق حركته، بينما تعشش 
النباتات الضارة واألوضار في المياه الراكدة، والقيعان الرطبة حيث 

تنبعث الروائح الكريهة وتتربى الكائنات المؤذية.
إن أجواء الحرّية هي أجواء انطالق االرادات الخالقة، وفيها يتعزز 
قاعدته  )تنافسي(  اجتماعي  عقد  وفق  ولإلنسان  لألرض  االنتماء 
تحقيق المصلحة العامة، فتقتل المعلومة المتاحة االشاعة المختلقة، 

وتقضي المنافسة على المضاربة والمغامرة.

املغامرون واملقامرون...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

الذين يعرفون الدكتور حنفي بن عيسى، 
رئيس تحرير مجلة الثقافة، وأستاذ علم 
بجامعة  والمحاضر  التربوي،  الّنفس 
في  متمكٌن  باحث  أّنه  ُيقّرون  الجزائر، 
علمية  وشخصية  الّنفس،  علم  مجال 
مرموقة حظي بها الوطن بعد االستقالل. 
ودراسات  بحوثا  الجزائرية  للمكتبة  قّدم 
ثرية في الفكر التربوي وقضايا التواصل 
مخّلدة  ستبقى  األدب،  وتاريخ  الّلغوي، 

لمآثره ودوره في الحياة الثقافية.
سبق أن احتضنت جامعة "عبد الحميد 
بن باديس" بمدينة مستغانم، بتاريخ 25 
حول  ثقافية  فاعلية  2020م،  جانفي 
سيرته وأعماله، بحضور أفراد من أسرته  
باألعمال  ومهتمين  باحثين  وبمشاركة 
الفكرية التي قّدمها للثقافة الوطنية طيلة 

مشواره العلمي. 
أستاذ  عيسى  بن  حنفي  الدكتور 
مختص  أكاديمي،  وباحث  جامعٌي، 
مواليد  من  الحديث،  التربوي  الفكر  في 
في  إجازة  تحّصل على  1932م،  سنة 
دمشق  جامعة  من  الّنفس  وعلم  التربية 
الفلسفة  في  ودكتوراه  1961م،  سنة 
االتصال  وقضايا  الّلغوي  الّنفس  وعلم 
1971م.  سنة  الجزائر  جامعة  من 
عمل أستاًذا بمعهد علم الّنفس بجامعة 
والكتابة  التأليف  من  ورصيده  الجزائر، 
البحثية ُيغني الّدارسين، ويوفر لهم مادََّة 
الَبحث العلمي إلنجاز دراسات أكاديمية 
سهاماته التي تظهر معالم  حول معارفه واإ
الُهوّية الوطنية في أفكاره.. والمواضيع 
التي آثر االشتغال في مجالها ال تخرج 

عن المحاور األربعة التالية.
1/ القصة...بداية المشوار: إذا كانت 
الدكتور  عن  تعرف  المثقفة  الطبقة 
الجامعة  أستاذ  أّنه  عيسى"  بن  "حنفي 
َخِليٌق  التربوي، فإّنه  الّنفس  المهتم بعلم 
كتابة  في  إسهامه  إلى  نشير  أن  بنا 
القصة الحديثة قبل االستقالل، فهو من 
لغمار  الجزائريين خوضا  الُكّتاب  أوائل 
الّناطقة  بمواضيعه  المتمّيز  الفّن  هذا 
نمط  وهو  ومآسيه،  المجتمع  بمزايا 
اّتخذه األدباء الجزائريون أسلوبا للنضال 
االستعمار،  لجرائم  والّتأريخ  الثوري، 
فكان المسرح والّرواية والقصة هي سالح 
وحصيلة  نضالهم،  ومالذ  مقاومتهم 
في  االستقالل-  قبل   – حنفي  الدكتور 
فيها  أبدع  ثالث قصص،  المجال  هذا 
أحمد  كتابة  مستوى  إلى  تصل  لم  ن  واإ
وغيرهما،  فرعون  ومولود  حوحو  رضا 
البيروتية،  اآلداب  مجلة  في  نشرها 
حول  مواضيعها  قصيرة  قصص  وهي 
المقاومة، لها مدلوالتها الثورية، وتظهر 
عمق تالحمه بالتاريخ الوطني والقضية 
الفلسطينية. كانت األولى تحمل عنوان 
فبراير  في  )نشرها  القصبة"،  حي  "في 
البطولة  من  مشاهد  تصور  1959م(، 
امرأة  كّل  »إلى  أهداها  واالستشهاد، 
وقفت بجانب الّرجل لتدافع عن حياض 
الوطن«. تحّدث فيها عن حي القصبة 
االستعمار  مقاومة  في  الّنسوة  ودور 
ومساعدة المجاهدين، وفي شهر نوفمبر 
قصته  المجلة  له  نشرت  1960م  سنة 
النضال  واقع  تحكي  "عائدون"،  الثانية 
الفلسطيني ضد االستعمار الصهيوني، 

الّلغة  أستاذ  "سمير"،  وتصُف شخصية 
الّناجح  المدرس  بدمشق،  اإلنجليزية 
المرموق، الذي ينتهي به المطاف إلى 
البعيد  بيته  عن  حّدثه  يتيم،  فتى  لقاء 
المحتلة، وسأله  "يافا"، في األرض  في 
بلده؟  إلى  يعود  متى  طفولته..  بعفوّية 
ليأخذ األستاذ بيده ويرجع به إلى زوجته 
يقول:  وهو  بالّدموع،  عيناه  تبللت  وقد 
التزال  "يافا"  نحو  الطريق  إّن  يابني 
طويلة...أّما قصته الثالثة فكانت بعنوان 
)جوان  باريس"  من  تشرق  ال  "الشمس 
1961م(، تروي حكاية طالب جزائري 
نافس  فرنسا،  إلى  دراسية  بمنحة  فاز 
اسمه  المعمرين  من  فرنسيا  شابا  فيها 
الحقد  لوال  الصداقة،  جمعتهما  "كلود"، 
الّدفين في نفس األخير، ثّم معاناة هذا 
إعجابه  بعد  بلدته  إلى  وحنينه  الّشاب 
بما  فالّرواية  وطنه،  من  بفتاة  وارتباطه 
مأساة  تختصر  تراجيديا  من  تحمله 
الّطالب الجزائريين في المهجر، وهلعهم 
من األحداث الّسياسية الجارفة، وخاصة 
عندما نقلت الثورة نشاطها إلى باريس، 
والحيرة  القلق  ُتظهر  فصولها  في  فهي 
والشعور بالصمود أمام األحداث، َعمد 
والّرد  المقال،  أسلوب  إلى  الكاتب  فيها 

التقديري. 

2/ فن الترجمة تنظيرا وتطبيقا: دخل 
الترجمة  ساحة  عيسى"  "ابن  الدكتور 
إلى الّلغة العربية بقوة، فالرجل كان يقرأ 
بثالث لغات على األقل، اكتسبها أثناء 
والمتتبع ألسلوبه في  بالمشرق،  دراسته 
تعريب الّنصوص، يبدو له أّن الترجمة 
بالّنسبة إليه لم تكن هواية بقدر ما هي 
تخصص أجاده، فتعريب الّنصوص فّن 
يحتاج إلى حذق في الّلغة، وقدرة على 
حسن اختيار العبارات، وتطويع األلفاظ 
دون المساس بجوهرها، لقد تعامل أثناء 
فنقل  الجزائري  تجربته أوال مع  األدب 
نصوصه من الفرنسية إلى العربية  في 
وقت مبكر، مثل: رواية  رصيف األزهار 
ال يجيب" لألديب الجزائري مالك حداد 
الوعرة"  و"الدروب  1964م(،  )سنة 
فرعون)سنة1967م(،  مولود  للشهيد 
وكتاب "من تصفية االستعمار إلى الثورة 
الثقافية " ألحمد طالب اإلبراهيمي)سنة 
والمجتمع"  األمة  و"الجزائر  1976م(، 
1983م(،  )سنة  لشرف  لمصطفى 
في  ونشرها  الدراسات  بعض  وترجم 
المعماري  "الفن  منها:  الثقافة،  مجلة 
للدكتور  صقلية"  في  وأثره  الصنهاجي 
في  الجامعات  و"دور  بوروبية،  رشيد 
شابو،  إلدريس  اإلفريقية"  القارة  تنمية 
كما تعامل مع األدب الغربي في إطار 
منظمة  إليه  بها  عهدت  التي  األعمال 
المؤلفات  ترجم بعض  اليونسكو، حيث 
كتاب   مثل  العربية  إلى  اإلنجليزية  من 
و"نتعلم  1974م(،  )سنة  لتكون"  "تعلَّم 

ونعمل".
3/ نظرية التبليغ الّلغوي: اهتم الدكتور 

تخصصه  ضمن  عيسى"  بن  "حنفي 
بالكتابة في علم الّنفس اللغوي ، فنشر 
بين  جمعت  الثقافة  مجلة  في  دراسات 
الّلغوي  االتصال  وقضايا  الّنفس  علم 
وصعوبات الّتعلم، وأهّم ما كتبه في هذا 
المجال تأليفه المسمى " محاضرات في 
علم الّنفس اللغوي"، الذي نشرته الشركة 
الوطنية للطباعة والّنشر سنة 1974م. 
يعتبر هذا الكتاب من الّدراسات القّيمة 
عنها  المعبر  الّرموز  استعمال  حول 
ذلك  ارتباط  ومدى  اللغوي،  بالتعبير 
وقدرته  لألشياء،  الّتام  اإلنسان  بوعي 
فيه  عرض  عنها.  اإلفصاح  على 
التواصل  مشكلة  حول  اآلراء  مختلف 
الجدوى  من  وهل  ومعوقاته،  الّلغوي 
َما حول  بنظرية  البحث  أهل  يتقدم  أن 
الموضوع ؟ وَخُلَص  بعد تحليل إلى أّن 
الصعوبة األساسية  التي تواجه الباحث، 
كونه يتناول قضايا الّلغة بواسطة اللغة، 
وهو أمر يؤدي إلى مأزق فلسفي، وهذا 
أن  إلى  التغاضي عنه  ينبغي  الوصف 
تتوفر المعطيات الكافية، والتركيز على 
الّلغوية  المسائل  اعتبار  وهو  األهم، 
إليها  والّنظر  للبحث،  ظواهر مطروحة 
من جوانب مختلفة ال من جانب واحد؛ 
إطار  في  إاّل  تفهم  ال  قضاياها  ألّن 
الّنظرية التكاملية، وهي نظرية مستوحاة 
من كالم الّلغوي " ابن جني" الذي صّدر 

به مقّدمة كتابه.
4/ األديُب بين التراث والمعاصرة: كتب 
الّدراسات  بعض  عيسى"  بن  "حنفي 
الّنقدية لواقع األدب واألديب في عالمنا 
المؤّلف في  إليه حال  آل  العربي، وما 
لفكره،  الجاحدة  االجتماعية  المنظومة 
الثقافي،  بعطائه  تعترف  ال  والتي 
أّن  وكيف  اإلبداع،  على  تساعده  وال 
التمسح  إلى  بعضهم  ألجأت  الظروف 
ما  وظهور  المترفة،  الطبقة  بأعتاب 
يسمى بثقافة االرتزاق، وهو بيع الكلمة 
في سوق يعّمها الكساد، وهو أدٌب قديم 
شاع عند الشعراء الذين يطلبون الرزق 
منه  يسلم  ولم  الحّكام،  ومدح  بالتزلف 
القدامى أمثال المتنبي، وهذا النوع مازال 
كانت  ذا  واإ الفارق،  مع  هذا  يومنا  إلى 
عالقة الشاعر مربوطة مباشرة بما يجود 
به الحاكم، فإّن األديب في عصرنا هو 
رهين ميوالت القرّاء وخاّصة فئة الشباب 
المطولة  الكتب  تستهويهم  ال  الذين 
العلمية، بقدر ما يميلون إلى  المطالعات 
تتوقف  وال  المبتذلة،  والّروايات  الخفيفة 
بل  القارئ،  رغبة  عند  الكاتب  معضلة 
له  يهمز  النشر، حيث  دار  هو حبيس 
صاحبها »بأّن الكتب المبسطة، وروايات 
الجيب، والقصص البوليسية والجنسية، 
أكثر رواجا من  الجواسيس،  ومغامرات 
المتزمتين  بعض  اليزال  التي  المؤلفات 
يقرأها«،  من  يجدون  فال  يكتبونها، 
ما  االستهالكي  األدب  من  النوع  وهذا 
ويستحوذ  الثقافية،  الّساحة  َيَتَسيَُّد  زال 
على جمهور كبير من القرّاء. ولم يفته 
الجزائر  أدباء  عن  الكالم  اهلل(  )رحمه 
الذين ألجأتهم الحاجة إلى الكتابة باللغة 
يعيشون  رأيه  حسب  والذين  الفرنسية، 
القديم  بين  والحيرة  التذبذب  من  فترة 
»إن  أحدهم:  بقول  مستأنسا  والحديث، 

الّلغة الفرنسية هي منفاه«.
إّن تراث الدكتور "حنفي بن عيسى" في 
علم الّنفس والفكر التربوي، وبحوثه في 
األدب العربي، تحتاج إلى من يوّجه طلبة 
دراستها ضمن  إلى  والباحثين  الجامعة 
ُتبّيُن مساهمته في  أطروحات جامعية، 
األقالم  من  باعتباره  الجزائرية،  الثقافة 

الجاّدة فترة ما بعد االحتالل.

حنفي بن عيسى )1932م/1999م(

وقضايا الرتبية واألدب والتواصل الّلغوي

أ. حممد بسكر
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يخلف رحمه اهلل بعد وفاته سوى كتابين مل 
اثنين، إضافة إل���������ى عدد من المقاالت 
التي نشرها في صحف جمعية العلماء وغيرها 
من الصحف والمج���������ات التي عاصرها، ومع 
ذلك فإن هذه اآلثار القليلة في عددها كان لها 
النصيب األكبر من التأثير واالنتش���������ار والنفع 
واإلفادة لجمهور القراء وطاب العلم والمعرفة، 

في حياته وبعد وفاته رحمه اهلل.
عرفُت الش���������يخ مبارك رحم���������ه اهلل أول مرة من 
خال كتابه »رسالة الش���������رك ومظاهره« الذي 
أعادت نشره دار البعث بقسنطينة، مصوَّرا عن 
طبعته األولى التي ُنش���������رت ف���������ي حياة المؤلف 
رحمه اهلل، كان ذلك في أواس���������ط الثمانينات من 
القرن الماضي، سنة 1985 تحديدا، وقد قرأت 
تلك الرس���������الة في تلك المرحلة وتأثرت بما جاء 
فيها من فقه دقيق وعلم عميق في التمييز بين 
ما هو من صلب الدين ومقوماته وما هو دخيل 
عليه ومدسوس فيه من خرافات وبدع ومنكرات 
هي إلى الش���������رك أقرب منها إلى اإليمان. كما 
أعْدُت قراءة الكت���������اب بعد ذلك في طبعته التي 
أصدرتها دار الغرب اإلسامي في بيروت سنة 
2000، والتي أش���������رف عليها وق���������دم لها نجل 
المؤلف األستاذ محمد الميلي رحمه اهلل، والذي 
أبرز في تقديمه للكتاب األس���������باب التي دفعته 
إلى إعادة طباعته من جديد، مركزا على الجهد 
الذي بذلته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
ف���������ي محاربة البدع والخرافات ومقاومة نش���������اط 
المنصرين والملحدين ضد اإلس���������ام ومكافحة 
الحرب المعلنة على اللغ���������ة العربية لغة القرآن 
الكري���������م، مؤكدا أن هذا الكت���������اب ألف في هذا 
اإلطار، وأن الحاجة إليه ما زالت مستمرة ألن 
ذلك النش���������اط ما زال يأتينا من وراء الحدود في 
صور جديدة وأشكال مستحدثة، وأن تلك الحرب 
على اإلسام واللغة العربية لم تتوقف مع رحيل 
نما تجددت  االستعمار العس���������كري من الباد واإ

بعد ذلك في إطار الغزو الثقافي والفكري. 
يج���������در هنا التذكير بالحف���������اوة التي حظيت بها 
هذه الرسالة عند صدورها أول مرة عن المطبعة 
اإلسامية الجزائرية بقسنطينة سنة )1356ه�- 
1937م(، حيث زكاها المجلس اإلداري لجمعية 
العلماء، إذ جاء في البيان الذي أمضاه الكاتب 
العام للجمعية الش���������يخ العربي التبسي رحمه اهلل 
ما يلي: »إن المجلس اإلداري لجمعية العلماء 
يقرر بإجماع أعضائه أحقية ما اشتملت عليه 
هذه الرس���������الة العلمية المفي���������دة، ويوافق مؤلفها 
على ما فيها، ويدعو المس���������لمين إلى دراس���������تها 

والعمل بما فيها فإنه العمل بالدين«.
ثم كانت صلتي بعد ذلك بكتابه »تاريخ الجزائر 
في القديم والحدي���������ث« الذي أنجز المؤلف منه 
المجلدي���������ن األولين مغطيا تاري���������خ الجزائر من 
أقدم العصور إلى بداي���������ة العهد العثماني، وأتم 
ابنه األس���������تاذ محمد الميل���������ي رحمه اهلل المجلد 
الثال���������ث الذي تناول العهد العثماني كاما. هذا 
الكتاب يعتبر أول ما ألف الجزائريون في تاريخ 
باده���������م، حيث حرص على إثبات وجود األمة 
ب���������راز دورها في التاريخ والحضارة،  الجزائرية واإ
رادا بذلك على مزاعم المؤرخين االس���������تعماريين 
الذين حاولوا نفي وجود أمة جزائرية في التاريخ 

وأنك���������روا أن يكون الجزائريون قد أسس���������وا دولة 
أو أقاموا نظاما سياس���������يا في تاريخهم الطويل. 
وبذلك كان هذا الكتاب منطلقا لكل الدراس���������ات 
التاريخية الجزائرية التي جاءت بعده. ولذلك لم 
يكن غريبا أن ُيستقبل الكتاب عند صدوره أول 
مرة استقباال حافيا وأن يحظى باالنتشار الواسع 
والتأثير الكبير، ومم���������ا زاد من أهميته التقريظ 
ال���������ذي قدمه به اإلمام عب���������د الحميد بن باديس 
رحمه اهلل، إذ وصف صنيع الش���������يخ مبارك فيه 
بقوله مخاطبا إياه في رسالة بعث بها إليه بعد 
صدور الجزء األول من الكتاب ونشرها الشيخ 
مبارك ف���������ي أول الجزء الثان���������ي: »وقفُت على 
الج���������زء األول من كتابك، فهو أول كتاب صور 
الجزائر في لغة الضاد صورة تامة سوية، بعدما 
كانت تلك الصورة أش���������اء متفرقة هنا وهناك، 
وق���������د نفخَت في تلك الص���������ورة من روح إيمانك 
الديني والوطني ما س���������ُيبقيها حية على الدهر، 
تحفظ اسمك تاجا لها في سماء الُعا، وتخطه 

بيمينها في كتاب الخالدين...«.
وفيما يخ���������ص مقاالته المنش���������ورة في صحف 
الجمعي���������ة وفي غيرها من الصحف والمجات، 
فإن أول من حاول جمعها ونش���������رها هو الشيخ 
الدكتور أحمد الرفاعي شرفي رحمه اهلل، حيث 
انتخب ع���������ددا منها وضمها إل���������ى بعضها في 
مجل���������د أول ضمن مجموعة من أربعة مجلدات 
أصدرتها دار الهدى في عين مليلة سنة 2011، 
وحملت عنوان »مق���������االت وآراء علماء جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين«، وقد أورد بين 
يدي المقاالت المنتخب���������ة مقدمة ضافية عرف 
فيها بجهود الش���������يخ مبارك وحل���������ل فكره وأبرز 
آراءه ومواقفه والمابس���������ات التي أحاطت بتلك 

اآلراء والمواقف.
ثم قام بعد ذلك األستاذ أبو عبد الرحمن محمود 
باس���������تقصاء كل ما كتبه ونش���������ره الشيخ مبارك 
رحمه اهلل من مقاالت وكلمات، وجمعها ورتبها 
وعلق عليه���������ا وخرج أخبارها في ثاثة مجلدات 
أصدرتها دار الرشيد في الجزائر العاصمة سنة 
2012م. وق���������د كتب في أول مجلد منها تقديما 
عرف في���������ه بأهم أعام الجزائ���������ر عبر التاريخ 
وصوال إلى الش���������يخ مبارك، كما أبرز األسباب 
الت���������ي دعته إلى جمع هذه اآلثار ونش���������رها، ثم 
ترجم للشيخ مبارك ترجمة مفصلة معرفا باسمه 
ونسبه ومولده ونشأته العلمية وشيوخه وتاميذه 
وأخاقه وثناء العلماء عليه وتصانيفه، كما أورد 

طرفا من أقواله البليغة وكلماته الحكيمة.
أما ما ُكِتَب عن الش���������يخ رحمه اهلل، فيأتي في 
مقدمته الكت���������اب الماتع الذي ألف���������ه عنه نجله 
األكبر األستاذ محمد الميلي رحمه اهلل ونشرته 
دار الغرب اإلسامي في بيروت سنة 2001م، 
بعنوان »الش���������يخ مبارك الميل���������ي حياته العلمية 
ونضاله الوطن���������ي«. وبم���������ا أن مؤلف الكتاب 
هو االبن األكبر للش���������يخ مبارك وأقرب الناس 
إليه وأعرفهم ب���������ه وأكثرهم اطاعا على أحواله 
وشؤونه، فقد جاء الكتاب معبرا فعا عن العاقة 
بين المترِجم والمترَجم، حيث بذل المؤلف جهدا 
كبيرا وأبلى باء حس���������نا في تصوير األوضاع 
السياس���������ية والثقافي���������ة للجزائر إب���������ان االحتال 
الفرنس���������ي، كما أجاد أيما إج���������ادة في التعريف 
بوالده من مختلف جوانب حياته، حيث تحدث 
باس���������تفاضة عن »مبارك الميلي اإلنس���������ان«، 
الم���������ؤرخ«، و»مبارك الميلي  و»مبارك الميلي 
المنظر«، و»مبارك الميلي والعمل الميداني«. 
وأض���������اف إلى ذلك انتخ���������اب جملة من مقاالته 
المنش���������ورة في الصحف والمجات. وال تنتهي 
نما تزداد  أهمية هذا الكتاب عن���������د هذا الحد، واإ

أكث���������ر إذا عرفنا أن المؤلف ضمنه عددا معتبرا 
من المقاالت التي كتبها معاصرو الش���������يخ من 
أساتذة وزماء وأقران وتاميذ عنه وعن جهوده 
وآث���������اره الفكرية واإلصاحية وعم���������ا عرفوا من 
أحواله وشؤونه وما خبروه من أخاقه وخصاله، 
والتي لم يكن باإلمكان الوقوف عليها مجتمعة 

لوال صنيع المؤلف بجمعها في هذا الكتاب.
يل���������ي هذا الكتاَب في األهمية الكتاُب الذي ألفه 
الدكتور عبد اللطي���������ف عبادة رحمه اهلل بعنوان 
»دراسة في فكر الشيخ مبارك الميلي« ونشرته 

ش���������ركة األصالة في الجزائر العاصمة سنة 
2015، وقد ضمن المؤلف كتابه هذا 

أربع دراسات عميقة ومتميزة عن 
حياة الشيخ مبارك وفكره العلمي 

واإلصاح���������ي والسياس���������ي، 
حيث جاءت عناوين هذه 
الدراس���������ات متتابعة كما 
يلي: »الش���������يخ مبارك 
الهالي  محم���������د  بن 
المصل���������ح  الميل���������ي 
الوطني«،  السلفي 
الش���������يخ  »فلس���������فة 
السلفية«،  الميلي 
بي���������ن  »العاق���������ة 
الفلسفة والسياسة: 
الفكر اإلصاحي 
عند الشيخ مبارك 
وعاقته  الميل���������ي 
بالفكر السياس���������ي 
»الشرك  السني«، 
عن���������د  ومظاه���������ره 
الشيخ مبارك الميلي 

وش���������يخ اإلسام ابن 
تيمية«، هذه الدراسات 

سبق للمؤلف أن نشرها 
متفرقة ف���������ي المجات ثم 

جمعها إلى بعضها في هذا 
الكتاب.

كم���������ا أِعدَّت عن الش���������يخ مبارك 
الميلي أكثر من رس���������الة جامعية في 

الجزائر، عنيت بإبراز فكره العلمي وجهوده 
اإلصاحية والتربوية، منها رس���������الة الماجستير 
الت���������ي أعدها األس���������تاذ علي ب���������ن طاهر تحت 
إشراف األستاذ الدكتور عبد الكريم بوصفصاف 
وناقشها في جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة 
س���������نة 2001، وكانت بعنوان »مبارك الميلي 
وجه���������وده العلمية في الحرك���������ة االصاحية في 
الجزائر«. والرس���������الة التي أعدتها الباحثة فوزية 
لوصيف تحت إش���������راف األستاذ الدكتور مولود 
سعادة ونالت درجة الماجستير من نفس الجامعة 
سنة 2004، وكانت بعنوان »التجديد في الفكر 
العقدي عند الش���������يخ مبارك الميلي: دراسة في 
رسالة الش���������رك ومظاهره«. ورسالة الماجستير 
التي أنجزها الباحث س���������ليم مزهود تحت إشراف 
األس���������تاذ الدكتور عبد اهلل حمادي، ونوقش���������ت 
بجامعة منتوري في قس���������نطينة س���������نة 2006، 
بعنوان »مفهوم الخطاب اإلصاحي عند الشيخ 
مبارك الميلي«. ورسالة الماجستير التي كتبتها 
الطالب���������ة أمينة مطعم تحت إش���������راف األس���������تاذ 
الدكتور عزيز س���������امي بعنوان »الشيخ مبارك 
الميلي وجهوده في اإلصاح العقدي« ونوقشت 
في كلية العلوم اإلس���������امية بجامع���������ة الجزائر 
س���������نة 2009. وكما ناحظ فكل هذه الرسائل 
اهتمت بالجهود اإلصاحية للشيخ مبارك، في 
حين غابت األعمال المتعلقة بجهوده التاريخية 

ومنهجه في دراسة تاريخ الجزائر، وكذا جهوده 
الصحفية وما تميزت به مقاالته في أس���������لوبها 
ومضمونها، وأيضا جهوده اإلدارية التي بذلها 
باعتب���������اره مديرا لجريدة البصائ���������ر وأمينا للمال 
لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين. ثم إن 
هذه الرسائل قليلة جدا في حق الشيخ مبارك وال 
تتاءم مع مكانته العلمية والثقافية المتميزة في 

تاريخ الحركة اإلصاحية الجزائرية.
وهناك عدد من المقاالت والبحوث التي كتبت 

عن الشيخ مبارك ونشرت في الجرائد والمجات 
الثقافية والعلمية الجزائرية، وكلها ال تخرج عن 
ال���������دوران في فلك الجهود والمواقف اإلصاحية 
للشيخ مبارك رحمه اهلل، كما ال توفيه حقه من 

الدرس والتعريف.
ولعل األدهى واألمر أن آثار الش���������يخ مبارك ال 
يكاد يقف عليها ف���������ي مكتبة من المكتبات من 
يبح���������ث عنها ويريد أن يقتنيها، بس���������بب ندرتها 
وع���������دم إعادة طباعتها، إذ ما تكاد ُتنش���������ر منها 
طبع���������ة حتى تنفذ بس���������رعة، فمثل ه���������ذه اآلثار 
العلمية النافعة يجدر بدور النش���������ر أن تحرص 
على إصدارها بصفة مس���������تمرة وال تكتفي منها 

بطبعة أو طبعتين.
إن فكر الشيخ مبارك رحمه اهلل فكر ثري وغزير، 
وجوانبه متعددة وواس���������عة، وأسلوبه في الكتابة 
رصين متين، ولغته علمية دقيقة، ومنهجه في 
البحث والتأليف قائم على االستقصاء والتدقيق 
والتحقي���������ق، ومن اإلجحاف في حقه حصره في 
نط���������اق واحد واالكتفاء بالنظ���������ر إليه من زاوية 
حادة، فحقيق بالباحثين والمهتمين توسيع دائرة 
براز  النظر إليه والعمل على اكتشاف خباياه واإ
امتداداته المتعددة والحرص على االستفادة منه 

والتعريف به من مختلف الجوانب.

مؤلفون وُكتاب قرأت هلم واستفدت منهم

الشيخ مبارك بن حممد امليلي رمحه اهلل )1898-1945م(
من أوائل تالميذ اإلمام ابن باديس رمحه اهلل، وأحد أبرز مؤازريه ومعاونيه املخلصني يف أعماله اإلصالحية والصحفية والعلمية واإلدارية، رائد التأليف يف تاريخ اجلزائر، ومدبج املقاالت 

املاتعة يف صحف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، املصلح املؤثر واملعلم املربي والصحفي الالمع واإلداري املتِقن، الشيخ العالمة مبارك بن حممد امليلي رمحه اهلل.

أ.د/ مسعود فلوسي*
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 بعد أن جاء اإلس���������ام الحني���������ف، ودخل الناس في 
دي���������ن اهلل أفواجا، لم تعد اللغ���������ُة العربية لغًة قوميًة 
نما أصبحت لغًة  محصورًة في العرب وحده���������م، واإ
عالميًة ترتبط بها العقيدة والفكر، وُيعقد عليها فهُم 
الدين، وُيبنى على دعائمها تفس���������يُر الكتاب الذي 

تشرَّفوا بحمله، وشرُح السنة التي ُأكرموا بنقلها.
قال اهلل تعالى }اهلل أعلم حيث يجعل رسالته{، وعند 
دراس���������ة حالة العرب وتكوين مجتمع جزيرة العرب 
مقارن���������ة باألمم االخرى اذ كان���������ت تحكمهم عادات 

اصيلة وأخاق متميزة.
فحين كان الفارس���������ي يستبيح أن يطأ أمه أو ابنته، 
كان العربي على اس���������تعداد ألن يموت دفاعًا عن 
عرض جارته، أو ابنة عمه، أو حريم رجٍل استجار 
ب���������ه، وحين كان الرومي يس���������تعمل الحيلة والكذب 
والغ���������در ليثبت أركان ملك���������ه، كان العربي يفّضل 
الموت على أن يكذب أو تعيب عليه العرب ش���������يئًا 
من مروءته ،قصة ملك الروم )هرقل مع ابي سفيان 
قبل اس���������امه( وهذا عنترة يغار على عرض جاره 

فينشد قائًا:
وَأُغضُّ طرفي ما بَدْت لي جاَرتي

حتى ُيواري جارتي مْأواها  
إني امرٌؤ َسْمُح الخليقةِ  ماجٌد

ال أتبُع النفَس اللَّجوج هواها  
وه���������ذه قصة م���������ن روائع الع���������رب و آدابهم اترككم 

تتمتعوا بها: 
»استدعى بعض الخلفاء شعراء مصر، فصادفهم 
شاعر فقير بيده جرّة فارغة ذاهبًا إلى البحر ليمألها 
ماء فتبعهم إلى أن وصلوا إلى دار الخافة، فبالغ 
الخليفة في إكرامهم واإلنعام عليهم، وّلما رأى الرجل 
والجرّة على كتفه ونظ���������ر إلى ثيابه الرّثة قال: من 

أنت؟ وما حاجتك؟ فأنشد الرجل:
ولما رأيُت القوم شدوا رحالهم

امي أتيُت ِبجرّتي إلى بحِرك الطَّ  
فقال الخليفة: امألوا له الّجرة ذهبًا وفّضة.

فحس���������ده بعض الحاضرين)البطان���������ه( وقالوا: هذا 
فقير مجنون ال يعرف قيمة هذا المال، ورّبما أتلفه 

وضّيعه.
فقال الخليفة: هو ماله يفعل به ما يش���������اء، فُملئت 
له جرّته ذهبًا، وخرج إلى الباب ففّرق المال لجميع 
الفقراء، وبلغ الخليفة ذلك، فاس���������تدعاه وسأله على 

ذلك فقال:
يجود علينا الخّيرون بمالهم

ونحن بمال الخّيرين نجود  
فأعجب الخليفة بجوابه، وأمر أن ُتمأل جرُّته عشر 

مرّات، وقال: الحسنة بعشر أمثالها.
الناس للناس مادام الوفاء بهم 

والعسر واليسر اوقات وساعات  
وأكرم الناس ما بين الورى رجل 

تقضى على يده للناس حاجات  
ال تقطعّن يد المعروف عن أحــد

ما دمت تـقدر وااليام تارات  
واذكر فضيلة صنع اهلل إذ جعلت 

إليك ال لك عند الناس حاجات.  
فمات قوم وما مــاتت فضائلهم 

وعاش قوم وهم في الناس أموات.«  

الشيخ  نــور الدين رزيق *

ملاذا اختار اهلل عز وجل العرب 
حلمل الرسالة اخلامتة ؟

موقــــف   و  خـــاطـــــرة

افتت���������ح الحف�ل بتاوة آيات بينات من الذكر 
الحكيم تاها أحد براعم المدرس���������ة القرآنية 
لشعبة وادي ارهيو ثّم عزف النشيد الوطني 
تاه ترديد نش���������يد الجمعية "ش���������عب الجزائر 
مس���������لم" من طرف أشبال شعبة غليزان، ثم 
ترحيب من رئيس المكتب الوالئي األس���������تاذ 
ع���������واد بلحاج بالحضور، ث���������م كلمة عضو 
المكتب الوطني الش���������يخ ب���������ن عودة حيرش 
الذي أبرز كيف تحول التأسيس من مجرد 
ورقة تنصيب تحمل بعض األس���������ماء )سنة 
2001( إلى ما ي���������راه الجميع من منجزات 
في مختلف الف���������روع.. وما ذلك إاّل بفضل 
تظافر جهود جميع الخيرين والفضاء من 
رجال ونساء وشباب وأطفال غليزان الذين 
احتضنوا الجمعية وأحبوها ورعوها.. فكان 
لهم الفضل جميعا ف���������ي تحقيق النجاحات 
الت���������ي وصلت إليه���������ا الش���������عبة.. من جهة 
أخ�رى اقترنت كلمة الش���������يخ حيرش بعرض 
فيل���������م وثائقي م���������ن وحي المناس���������ب�ة يحمل 
اسم: "التأس���������يس األول للجمعية" ثم فيديو 
عن "مختلف نش���������اطات الشعبة خال 20 
س���������نة".. ليقوم أشبال الشعبة بتقديم عرض 
بعنوان: "م���������اذا علمتني جمعي���������ة العلماء" 

أبدعوا فيه مبرزين أن الجمعية اهتمت بكّل 
ما يهم الجزائري )العقيدة – الوطن – العلم 

...إلخ( 
ثم دعا منش���������ط الحفل األس���������تاذ نذار خير 
الدين الدفع���������ة األخيرة من حفظة كتاب اهلل 
لمختلف شعب الوالية للصعود إلى المنصة 
وه���������و المنظر ال���������ذي زاد الحفل بهاًء حيث 
أقبل ش���������بان وشابات في عمر الزهور على 
إتم���������ام حفظ القرآن برعاية الش���������عب البلدية 

للجمعية. 
وبعد استراحة مع وصلة إنشادية لفرقة فيحاء 
النعيم قدم رئيس جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين الشيخ الدكتور عبدالرزاق قسوم 
كلم���������ة أثنى من خالها عل���������ى جهود أبناء 
شعبة غليزان وعلى رأسهم الشيخ بن عودة 
حيرش، ثّم قال الشيخ أن "س�ر نجاحن�ا في 
الجمعية كان وال زال بسبب ايمانن�ا بالعمل 
المستمر من أج�ل خدم�ة ديننا ومجتمعنا كما 
أبدى إعجابه بشباب وأشبال شعبة غليزان 
بكل ما يقدمونه من إبداعات يجب تثمينها 

ودعا في األخير كل فعاليات المجتمع إلى 
ضرورة االلتفاف حول الجمعية؛ ألنّها من 

ليه.  الشعب واإ
وبعد وصلة إنش���������ادية قدمها الشيخ المنشد 
ناصر العي���������د ألقى الش���������يخ محمد الهادي 
الحس���������ني كلمة عن الضيوف ش���������كر فيها 
القائمين على شعبة غليزان على مجهوداتهم 
من أجل نصرة اإلسام والنهوض بالوطن 

م���������ن خال تربية الن���������شء ومحاربة اآلفات 
وهذا دأب الجمعية منذ تأسيس���������ها على يد 
الش���������يخين إبن باديس والبشير اإلبراهيمي 

طيب اهلل ثراهما. 
بعده عرضت لجنة اإلعام مشكورة فيديو 

عن دعم الجزائر للقضية الفلسطينية عامة 
ودع���������م ش���������عبة غليزان خاصة وم���������ا قدمته 
طيلة 20 س���������نة من نصرة وتأييد من خال 
موائد القدس وقواف���������ل إعانة غزة والدروس 
والمس���������يرات وغيرها وهذا الذي أثنى عليه 
ممثل حركة حماس بالجزائر الدكتور محمد 
عثمان "أبو البراء" والذي لم يس���������تغرب هذا 
التأييد باعتبار أن الش���������عب الجزائري شعب 
ح���������ر أبي ال يرضى بالظل���������م وليؤكد أيضا 
أن أمل الفلس���������طينيين معلق على إخوانهم 
الجزائريين بعد أن يئسوا من كل العرب الذين 

يهرولون تباعا نحو الخنوع والتطبيع. 
وف���������ي األخير كرمت ش���������عبة غليزان رئيس 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الشيخ 
الدكت���������ور عبدالرزاق قس���������وم عرفانا وتقديرا 
لجهوده عل���������ى رأس الجمعية، كما تم تكريم 
القضي���������ة الفلس���������طينية ممثلة في ش���������خص 
الدكت���������ور "أبو البراء" ليختت���������م الحفل بكلمة 
طيبة للدكتور عمار طالبي الذي أثنى على 
جهود ش���������عبة غليزان ورئيس���������ها الشيخ بن 
عودة حيرش مبديا إعجابه بشباب الجمعية 
ونشاطهم الدؤوب حاثا الجميع على االلتفاف 
ح���������ول جمعية العلم���������اء ومواصلة الجهود؛ 
ألّن المجتم���������ع في حالة َتَردٍّ أخاقي فضيع 
وشبابنا يعيش أمية دينية لم يسبق لها نظير 
وهذا الذي ينبغي أن تركز عليه الجهود من 

خال نوادي الجمعية وفروعها. 

لجنة اإلعالم / شعبة غليزان

َوْفُد مجعية العلماء يشارك شعبة غليزان ذكراها العشرين 
يف جو إمياني بهيج احتفلت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني -شعبة والية غليزان - يوم اجلمعة 12 شعبان 1442 

هـ املوافق 26 مارس2021 احتفالية. بالذكرى العشرين لتنصيبها )مارس 2001/مارس 2021( حبضور الفـت لثلة من 
املشايخ والدكاترة واألساتذة على رأسهم رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني الشيخ الدكتور عبدالرزاق قسوم مرفوقا 

بنائب الرئيس الدكتور عمار طاليب وأعضاء املكتب الوطين الشيخ بن عودة حريش وحممد صايم وقدور قرناش إضافة إىل 
األستاذ حممد اهلادي احلسين وممثل حركة محاس باجلزائر الدكتور حممد عثمان "أبو الرباء" والشيخان عبدالقادر عكاني 

وحممد قورين وحضر أيضا السيد املفتش العام لوالية غليزان ممثال للسيد والي الوالية ومبشاركـة لفيف من فعاليات 
اجملتمع املدني وشخصيات وطنية وحملية. 
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واملعراج؛ اإلسراء  وذكرى  النصر  يوم  ذكرى  • بني 
»..ننّظم هذه الندوة، بعون اهلل وتوفيقه، في إطار 
فعاليات المنبر القاس���������مي، تضامنا مع الشعب 
الفلس���������طيني؛ وق���������د اخترنا موع���������دا لعقدها عيد 
النص���������ر، الذي تحتفل به الجزائر اليوم، ويتزامن 
مع ذكرى اإلسراء والمعراج،         اّلتي تغمرنا 
أنوارها بفيض من الجمال والجالل. إّنها المعجزة 
التي ش���������ّرف اهلل بها نبّيه ومصطف���������اه؛ وتذّكرنا 
بالمس���������جد األقصى اّلذي اخت���������اره اهلل قبلة أولى 
للمس���������لمين، ليربط بين قداسته ورسالته، وقداسة 

المسجد الحرام ورسالته...«
»..إّن تحرير فلس���������طين مرهون بإرادة الش���������عب 
الفلس���������طيني وصم���������وده، ونبذ خالفات���������ه ووحدة 
صفوفه،         وتمّسكه باختيار المقاومة سبيال 
الس���������ترجاع حقوقه. فما ُأخذ بالقوّة ال ُيس���������ترجع 
إاّل بالق���������وّة. وحوافز األمل حاضرة في الش���������عب 
الفلس���������طيني، اّلذي قاوم االحت���������الل، وكافح في 

سبيل تحرير األرض، ورواها بدمائه..«
لقيم  انتصاًرا  كان  اجلزائرّي  الشعب  • انتصار 

احلرّية واملقاومة واجلهاد؛
»..إّن المنتظ���������ر من الش���������عب الفلس���������طيني أن 
يظّل مقاوما، كما كان شقيقه الشعب الجزائرّي،  
الّ���������ذي ابتلي بش���������ّر اس���������تدمار اس���������تيطاني، في 
عهود االس���������تعمار؛ وّمرت عليه محن وحوادث 
ش���������داد؛ وعاش أوقاتا عصيبة، واجه فيها بطش 
االحتالل، مدعوما بقوّة األحالف؛ وظّل صامدا، 
صابرا، مرابطا.لم تفت���������ر فيه روح المقاومة؛ ولم 
تلن له قناة. تحّصن بركن اإلسالم، والذ بقالعه 
الحصينة، التي كان���������ت رباطا للجهاد، من عهد 
األمير، إلى ثورة التحرير.لقد كان ش���������عبنا يملك 
اإليم���������ان بحّقه، والثبات عل���������ى دينه، واإلصرار 
على انتزاع حرّيته واسترجاع استقالله؛ فإّما عّز 
ّما كرامة بالموت، والفوز بالشهادة..« وسيادة، واإ

»..لقد فّجر ش���������عبنا ثورته باسم اهلل، جهادا في 
س���������بيل اهلل؛ وانصهر، بجمي���������ع فئاته، في جبهة 
للتحري���������ر واحدة؛ وانخرط في ثورة أعطت المثال 
في صدق العزيمة ووحدة القيادة؛ وقد عرف من 
دينه أن الجهاد ش���������رع في اإلسالم دفعا للعدوان، 
وحماية لحرية األوطان، وتأمينا لعقيدة اإليمان، 
وصيانة لكرامة اإلنسان؛ فبذل ما بذل، وضّحى 
بم���������ا ضّحى من أبنائه، وفل���������ذات أكباده. مضى 
قدما في ساحة الجهاد، اليضرّه أن يلقى ما يلقى 
من الش���������دائد والمصاعب؛ وقد أدرك أّن الشهادة 
في سبيل اهلل ليست موتا، ولكنها حياة. لقد انتزع 
شعبنا حرّيته واستقالله، بعون اهلل، وبفضل كفاحه 
انتصاره  الجس���������ام؛ وكان  المستميت وتضحياته 
على جاّلديه انتص���������ارا لقيم الحري���������ة والمقاومة 
والجه���������اد. وكان التحام قيم���������ه الروحية والوطنية 
س���������ّر قّوته وتماسكه، على مدى الزمان، وتعاقب 
األجيال؛ والس���������يما في أيام المحن والشدائد وفي 

عهد االحتالل..« 
»..إّن فلسطين تس���������كن قلب الشعب الجزائرّي، 
كما يسكن قلبه اإلس���������الم. وقد ظّل، منذ تحقيق 
النصر وط���������رد جحافل االحتالل، يش���������عر بأّن 
اس���������تقالله يبقى منقوصا حّتى ُيستكمل باستقالل 

فلسطين، واس���������تعادة الحّق الّسليب. وكما نحتفل 
اليوم في الجزائر بعيد النصر، فس���������نحتفل، بإذن 
اهلل، بالنصر اّلذي يحّققه الش���������عب الفلسطيني، 
بتأييد اهلل، ثّم بفضل صبره ورباطه، واس���������تماتته 
وجهاده.}َوَيْوَمِئ���������ٍذ َيْف���������رَُح اْلُمْؤِمُن���������وَن ِبَنْصِر اللَِّه 
َينُصُر َمن َيَش���������اُء َوُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم َوْعَد اللَِّه اَل 
ُيْخلِ���������ُف اللَُّه َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن {

الروم/4..«.
»..إّن م���������ن واجبنا أن نتذّك���������ر دائما أّن للنصر 
المؤّزر أس���������بابا ال بّد من توافرها؛ وفي طليعتها، 
بعد إعداد كّل قوّة ماّدية مستطاعة، اإليمان باهلل 
القاهر فوق عباده، واليقين الجازم أّن لهذا الكون 
خالقا، سبحانه، يدّبر شأنه، ويتصّرف فيه بقدرته 
وحكمته، اّلت���������ي تدنو أحيان���������ا، فتراها األبصار 
المفتوحة؛ وقد تعلو أحيانا، فتتقاصر على سمّوها 
العيون الكليلة. وال يكون هذا اإليمان صادقا إاّل 
إذا دفع بصاحبه إلى العمل الدؤوب، والمجاهدة 
ف���������ي اهلل حّق جهاده إّنه البع���������د اإليماني، والبناء 

الّروحي..«.
»..لقد قرأنا واستمعنا مرّات إلى من يرفع النداء: 
"أال من صالح الدين ألّمة اإلس���������الم!". ولهؤالء 
نقول:  إّن ص���������الح الدين وجنده األبرار لم يأتوا 
من فراغ. لقد كانوا ثمرة صالحة لمدرس���������ة رّبت 
األجي���������ال، وأعّدت الصالحين م���������ن الرجال؛ أال 
وهي مدرسة الغزالي والجيالني، عليهما رضوان 

اهلل..« 
النصر  لتحقيق  لألّمة،  الداخلي  البناء  أجل  • من 

واكتساب القّوة؛ 
»..إّن األّمة ستنتصر، بإذن اهلل، ولو بعد حين؛ 
ستنتصر حين تعود إلى اهلل، وتعتصم بحبل اهلل. 
س���������تنتصر حين تكون قوّية في علمها وأخالقها، 
مستمس���������كة بقيمها ومقّومات وحدتها، مرّش���������دة 
إلمكاناته���������ا وقدراتها. تلكم هي القوّة المنش���������ودة، 
بعد توفيق اهلل، للنهوض بأّمة اإلسالم، وتحرير 

مقّدسات اإلسالم..«
»..لقد أمرنا اهلل سبحانه بإعداد القوّة لقهر العدّو 
ا اْس���������َتَطْعُتم  رهاب���������ه، حي���������ن قال:}وََأِعدُّوْا َلُهم مَّ واإ
���������ن ُقوٍَّة َوِمن رَِّباِط اْلَخْي���������ِل ُترِْهُبوَن ِبِه َعْدوَّ الّلِه  مِّ
َوَعُدوَُّكْم..{األنف���������ال/60. ولعّل البعض بفهم أّن 
القوّة في السالح والعّدة. والحقيقة أّن القوّة تشمل 
أوال وبال���������ّذات، ق���������وّة في البن���������اء الداخلّي لألّمة. 
قوّة في إرس���������اخ عقيدة اإليمان، وفي غرس قيم 
الب���������ذل والتضحي���������ة والفداء، من أج���������ل الحقوق 
المشروعة، والدفاع عن حياض الدين، وصيانة 
حرية األوطان، وكرامة اإلنس���������ان. قوّة في العمل 
الدؤوب لتكوين الفرد المس���������لم اّلذي يحس���������ن فهم 
دينه ويحس���������ن العمل به. واإلعداد المطلوب ال 
يكون في وقت الش���������ّدة، فحس���������ب؛ بل في وقت 
الرخ���������اء، وف���������ي كل األوقات. اإلع���������داد عملية 
طويلة النف���������س تتعّزز كّل يوم ف���������ي كيان البناء 
اإلس���������المّي. فالمعركة بين الحّق والباطل وبين 
الخي���������ر والش���������ّر هي معركة طويل���������ة ضارية، ال 
يكفي فيه���������ا االعتماد على قوة الحّق وحدها، بل 
البّد من الصبر وطول النفس، واالس���������تمرار في 
الكف���������اح، ومصاولة الباطل حتى يهزم بإذن اهلل. 

إّننا اليوم فخ���������ورون بالمرابطات والمرابطين في 
المسجد األقصى وفي كّل أرض فلسطين، ُنكبر 
مقاومتهم، ونقّدر صمودهم وتضحياتهم، ونسأل 
اهلل تعالى أن يربط على قلوبهم، ويثّبت أقدامهم، 
وينصرهم على عّدوه وعدّوهم، كما نصر الشعب 
الجزائرّي المجاهد اّلذي استمّر كفاحه قرنا وثلث 

قرن، وُكّلل جهاده بالنصر المبين..«
فلسطني؛   قضية  األوىل،  املسلمني  قضية  أجل  • من 

»..إذا كان���������ت هن���������اك قضية تعن���������ي أّمتنا، في 
جمي���������ع أوطانها، فإّن أه���������ّم قضاياها هي قضية 
فلس���������طين، التي أصيبت فيه���������ا بنكبة االحتالل 
الصهيوني ألرضها، منذ ثالثة وس���������بعين عاما؛ 
وفيها أل���������ّد األعداء، في ه���������ذا الوجود؛ وقد نزل 
عل���������ى أرضها نزول الوباء المهلك؛ واّتخذته قوى 
االس���������تكبار العالمي مطّية لمكايدهم ومؤامراتهم، 

التي تستهدف اإلسالم والمسلمين..«
»..إّن نكبة األّمة في فلس���������طين تستدعي مّنا أن 
نتعّرف إلى حّقنا، وندرس تفاصيل تاريخنا، وأن 
نقف على قيمة تراثنا، حّت���������ى ال يّتخذه األعداء 
حّجة علينا. لقد كسبت عصابة االحتالل، أكثر 
ما كسبت من " المغانم الظالمة "، بحجم الدعاية 
وتأثي���������ر اإلعالم؛ فهي تزّيف الحقائق، وتس���������ّوق 
األكاذي���������ب؛ ثّم تروّج باطلها، حتى يبدو في نظر 
الجاهلين والمس���������تلبين كأّنه الحّق.وهذا ما يتجّلى 
في المش���������روع الصهيوني اآلثم. وهكذا هو شأن 
المنك���������ر؛ فقد تألفه العين، حين تعتاد رؤيته. وقد 
يأنس به القل���������ب، إذا كثر عليه وروده. وهذا ما 
يفعله اإلعالم المأجور، اّلذي يقلب س���������ّلم القيم؛ 
وينشر الكلمة المضّللة والّصورة المضّللة؛ فيكون 
برواجه���������ا المنك���������ر معروفا، والمع���������روف منكرا؛ 
والباطل حّقا، والحّق باطال. وهكذا تصبح جرائم 
االحتالل دفاعا عن النفس، والمقاومة المشروعة 

إرهابا وعدوانا..« 
»..أّما المسلمون، فإّنهم ال يحسنون تقديم قضيتهم 
العادلة، سواء في داخل أوطانهم، أو للرأي العام 
العالمي؛بل إّنهم ال يهتّمون كثيرا بتوضيح حّقهم 
وبيانه للناس؛ ومن ثّم، فال يحّس به إاّل صاحب 

الحّق، وال يتحّمس له   إاّل أهل الحّق..«
»..ومن هذا المنطلق، كّنا وما زلنا نرى من أوكد 
الواجبات وأكثر األولوي���������ات إلحاًحا العمل لبّث 
ثارة اإلحساس بقضية فلسطين، لتبقى  الوعي، واإ
حّية في ضمير أّمتنا العربّية واإلس���������المّية؛ وهي 
التي تمّر بأس���������وء مراحل تاريخها، وتعيش نكبة 
الذاكرة، وتواجه ش���������ّتى ألوان التحّديات. وما فتئ 
األعداء يترّبصون به���������ا الدوائر؛ يؤّججون فتنها 
الداخلية، وُيشغلونها بأزماتها المتالحقة؛ ويريدون 
له���������ذه القضية العادلة أن يزهد فيها المس���������لمون، 

ويطويها الّنسيان..«
»..وقد اش���������تّدت المأس���������اة، في ظ���������ّل األوضاع 
المزرية اّلتي تعيش���������ها األّم���������ة، حين أَداَر بعض 
ذا كان التواطؤ  حّكامه���������ا ظهورهم لفلس���������طين. واإ
مع الع���������دّو أمرا قديم���������ا، فإّن الجدي���������د اليوم أّن 
من ينخرطون في مس���������عى الّتطبي���������ع مع الكيان 
الصهيوني أصبحوا ُيجاه���������رون بمواالة األعداء 
الغاصبي���������ن، والتحالف معهم ضّد المس���������لمين. 

واهلل تعالى يق���������ول: }اَل َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم 
ُيَقاِتُلوُكْم ِف���������ي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َأن 
َتَبرُّوُهْم َوُتْقِس���������ُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن 
ِإنََّما َيْنَهاُك���������ُم اللَُّه َعِن الَِّذي���������َن َقاَتُلوُكْم ِفي الدِّيِن 
وََأْخَرُجوُكم مِّن ِدَياِرُك���������ْم َوَظاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم 
اِلُموَن{  َأن َتَولَّْوُه���������ْم َوَمن َيَتَولَُّهْم َفُأْوَلِئ���������َك ُهُم الظَّ

الممتحنة/09 ..«
»..إّن ما يجب أن يدركه كّل مسلم أّن فلسطين، 
كما أنه���������ا أرض ألبنائها العرب الفلس���������طينيين، 
هي وقف لجميع المس���������لمين. ومس���������ؤولية رعاية 
األقصى، وحمايته، والذود عنه وتحريره من أيدي 

الغاصبين تقع على األّمة جمعاء؛
وفي المقّدمة أولياء أمور المسلمين..«

»..إّن ما يح���������ّز في النفس، ويبعث على المرارة 
واألسى،  ما نراه من تخاذل جّل األنظمة العربية، 
وتواط���������ؤ بعض الح���������ّكام مع أعداء اإلس���������الم، 
ومس���������اومتهم على أرض فلس���������طين؛ وقد بلغت 

الجرأة إلى حّد النظر في تقسيم الحرم القدسّي
بين اليهود والمس���������لمين؛ حيث جرى حديث عن 
مشروع التقسيم الزماني والمكاني؛ وتلكم لعمري 

خيانة لألّمة عظيمة، وخسران مبين..« 
للّسالم؛  جنوح  ال  واستسالم،  هوان  • التطبيع 

»..إّن الباعث على مبادرتنا اليوم هو االنشغال 
بتداعيات " مش���������روع التطبيع "، وتزايد القلق من 
آثاره الكارثية في األّمة العربية واإلسالمية؛ وما 
ينجم من مخاطر عن " الوجود اإلس���������رائيلي" في 
أوطانها؛ مّما يش���������ّكل تهديدا الس���������تقرارها وأمنها 

ووحدتها الجامعة..«
»..وفي اعتقادنا أّن مس���������عى الّتطبيع مع سلطة 
االحت���������الل ال يعدو أن يكون استس���������الما للكيان 
الصهيون���������ي، ولقوى الش���������ّر العالمي���������ة؛ ويعتبر 
تفريطا في القدس واألقصى، وخيانة هلل ولرسوله 
وللمؤمنين. فالمعاهدات اّلتي تعقد مع العدّو تعني 
عطائها  االعتراف بش���������رعية " دولة االحتالل"، واإ
الحّق في أرض فلسطين، وفي المسجد األقصى 
والقدس الشريف. إّنها تعني القبول بما ُسّمي عبثا 
وتضلياًل " صفق���������ة القرن "؛ ومن ثّم التنازل عن 
حقوق الش���������عب الفلسطيني؛ وفي طليعتها قضية 
الالجئين، وحّق جميع أبناء فلس���������طين في العودة 
قامة دولتهم  إلى ديارهم، ف���������ي مدنهم وبلداتهم، واإ
المس���������تقلة، بكامل س���������يادتها، وعاصمتها القدس 
الش���������ريف. كما أّن المعاهدات مع الكيان الدخيل 
تعني التغاضي عن جرائمه النكراء؛ وتمكينه من 
حكام حصاره  استكمال مشروعه االستيطاني، واإ
عل���������ى قطاع غزة، وضّم م���������ا تبّقى من األراضي 
في الضف���������ة الغربية، إل���������ى المناط���������ق المحتّلة 
الفلس���������طينية؛ وبس���������ط هيمنته العسكرية واألمنية 
واالقتصادية؛ وصوال إلى فرض إمالءاته بتغيير 
المناه���������ج التربوية، وحذف كّل ما يرونه مس���������يئا 
إليهم في نصوصن���������ا الدينية. وبلغ الخطر مداه، 
بإطالق ش���������عارات مضّللة، بع���������ض كلماتها حّق 
أريد به باطل، كالتعايش والّس���������الم، والتس���������امح 
واإلحس���������ان. وبعضها باطل وض���������الل، كالّدعوة 

إلى وحدة األديان..«
mmm

نــــدوة الـمنبــــر القــامســـي، بعــنـــوان:

" اجلزائــر مـع فلسطيـن يف الّســّراء والّضــّراء"
من 

أهّم ما ورد يف 
الكلمة اليت افتتح 

بها أشغال الندوة السّيد 
حمّمد املأمون القامسي، 
شيخ الزاوية القامسية، 
رئيس منتدى سّيدي أبي 

مدين لألخّوة اجلزائرية 
الفلسطينية: 
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mmm
املضّللة  الشعارات  من  األّمة  8• حنّذر 

والدعوات املشبوهة؛
»..إّن ه���������ذا االنحراف الخطي���������ر هو بعض 
ما أش���������رنا إليه، في ديباج���������ة الندوة، من آثار 

التطبيع الكارثية، بأبعاده
العقدية والثقافية، واألمنية والجيو سياسية. وها 
نحن نشاهد ونقرأ ما  ُينشر من أفكار باطلة، 
وم���������ا ُيثار من ش���������بهات عقدي���������ة، وضالالت 
فكرية. وقد ش���������اهد العالم، قبل أسبوعين، بابا 

الفتيكان، وهو ُيشرف على" صالة مشتركة
إبراهيمية"، في إحدى م���������دن العراق األثرية. 
وم���������ن قبل ذلك أعلنت إح���������دى دول التطبيع، 
شروعها في تجسيد "المش���������روع اإلبراهيمي"، 
بإقامة معبد مشترك للديانات الثالث، سّمته: 
" البي���������ت اإلبراهيم���������ي "، أو " معبد الديانات 

اإلبراهيمية الثالث " !؟..«
»..وهنا يجدر التذكير بأّننا، نحن المسلمين، 
نؤم���������ن بجميع كت���������ب اهلل ورس���������له، ال نفّرق 
بي���������ن أحد من رس���������له؛ وقد أكرمن���������ا اهلل بخير 
نبّي ُأرس���������ل؛ كما أكرمن���������ا بالقرآن خير كتاب 
أنزل؛ج���������اء مصّدقا لما بي���������ن يديه من الكتب 
الس���������ماوية، قبل أن تدخل عليها االنحرافات؛ 
ومهيمنا عليها، ومصّححا لما ُأدخل عليها من 
أباطيل وضالالت. إّنه كتاب اهلل لإلنس���������انية 
كّلها، يهدي لّلتي هي أقوم، يهدي البشرية إلى 

أفضل غاية، وأهدى سبيل.. «
صادق  وتعاون  مثمر  حوار  أجل  8• من 

بني شعوب العامل؛
»..نحن المسلمين نمتلك الحّق، والحّق أبقى 
وأدوم. نمتل���������ك ميزان الحّق اّلذي أنزله اهلل مع 
الكتاب، كما جاء في آيات الكتاب: }َلَقْد َأْرَسْلَنا 
ُرُس���������َلَنا ِباْلَبيَِّناِت وََأنزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب وَاْلِميزَاَن 
ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْس���������ِط.{الحديد/25. إّنه ميزان 
الحّق الذي ال يش���������وبه باطل، وميزان الهدى 

الذي ال يغّشيه ضالل...« 
»..إّن العالم اليوم يش���������هد انح���������الل الروابط 
اإلنس���������انية في مجتمعاته، واختالل الموازين 
في العالقات الدولية بين ش���������عوبه. وقد بذلت 
العالقات،  ه���������ذه  لترميم  جهود ومح���������اوالت، 
وتصحي���������ح ما اخت���������ّل من المس���������ارات، لكنها 
فش���������لت كّلها، مثلما أخفقت جهود الحوار بين 
الثقافات والحض���������ارات؛ ألنها تجري في ظّل 
ازدواجية المعايير، وسياس���������ة الكيل بمكيالين؛ 
وهي سياسة تنتهجها دول عظمى تهيمن على 
العالم؛ وتسيطر على منّظماته الّدولية؛ وتتحّكم 

في مؤّسساتها اإلنسانية والسياسية..«
»..نحن نؤم���������ن بالحوار المثمر، بش���������روطه 
الموضوعية؛ ونعّده الّس���������بيل األمثل إلحقاق 

بط���������ال الباطل. ونعتقد أّن أّي حوار  الحّق، واإ
بين المسلمين والعالم لن تكون له جدواه، ولن 
يؤتي ثماره ويبلغ مرماه، إاّل باعتماد منظومة 
قيم أخالقي���������ة متوازنة، تك���������ون قاعدة لتعاون 
صادق بين ش���������عوب العال���������م، على اختالف 

أنظمتها، وتباين مناهجها واختياراتها..«
»..وف���������ي تقديرن���������ا أّن القي���������م اإلنس���������انية في 
اإلسالم، والتعاليم الّسمحة لنظامه المتكامل، 
تشّكل منهجا قويما، وركيزة أساسية لمنظومة 
متكامل���������ة، تكون معيارا أخالقيا، وميزانا ثابتا، 
يحترمه الجميع، ويلتزم به الجميع؛ فيرجعون 
إلي���������ه، في جميع أوضاعه���������م؛ ويقيمون عليه 
عالقاته���������م؛ وُيقّومون، في ضوئ���������ه أعمالهم 
ومعامالته���������م؛ بعيدا عن الن���������زوات واألهواء، 
الش���������خصية،  واخت���������الف األمزج���������ة والنوازع 
المناف���������ع  وتص���������ادم  المصال���������ح  وتع���������ارض 

الذاتية..«. 
حّية  فلسطني  قضية  تبقى  8• لكي 

يف مجاهري األّمة وذاكرتها اجلماعية؛
»..إّن مسعانا يندرج ضمن عمل دؤوب نريده 
منس���������جما متكامال، يهدف إلى تفعيل حضور 
قضية فلس���������طين في مجاالت الحياة: الفكرية 
والسياسية؛  واإلعالمية  واالجتماعية  والثقافية 
وذلك بإعطائها الحّيز المناس���������ب في وسائل 
اإلعالم، وتعزيز حضورها في برامج التعليم، 
ومناهج التربية، وفي خطب الجمعة والدروس 
المسجدية، وفي األنشطة الثقافية والرياضية، 
والحركة الجمعوية، بما يبقيها حّية في جماهير 
األّم���������ة وذاكرتها الجماعية. وهذا ما نس���������عى 
لتحقيقه في بالدنا، بإذن اهلل؛ بما ينس���������جم مع 
مواق���������ف الجزائر المبدئية، ف���������ي دعم القضايا 
العادلة؛ وأّولها ه���������ذه القضية المعيارية، اّلتي 

نقيس بها انتماءنا إلى األّمة..«
»..وننتظ���������ر م���������ن أبحاث ندوتن���������ا، وما تثيره 
من نق���������اش وتعقيب���������ات أن تلق���������ي مزيدا من 
األضواء على اآلثار الس���������ّيئة البليغة المشار 
إليها في الديباجة، واقتراح خطط ووس���������ائل، 
من ش���������أنها أن تس���������اعد أّمتنا عل���������ى إحباط 
المؤامرات اّلتي تستهدف عقيدتها، والتصّدي 
للمشاريع الّتخريبية اّلتي تهّدد كيانها ومقّومات 

شخصيتها... «. 
والحمد هلل رّب العالمين

شيخ الزاوية القاسمية
رئيس منتدى سّيدي أبي مدين لأُلُخّوة 

الجزائرّية الفلسطينية
 محّمد المأمون القاسمي الحسني
 05 /06 شعبان 1442هـ، 

الموافق 19/20 مارس 2021م

بعون اهلل وحس���������ن توفيقه؛ وبالتعاون مع منتدى 
س���������ّيدي أبي مدين لألخوّة الجزائرية الفلسطينية، 
وجمعية الوفاء بالعهد، وجمعية مش���������عل الشهيد؛ 
نّظم المنبر القاس���������مي ندوة تضامنية مع الشعب 
الفلس���������طيني، اختار موعدا لعقدها عيد النصر، 
الذي جاء متزامنا مع ذكرى اإلس���������راء والمعراج؛ 
واخت���������ار لها مكان���������ا مرّكب الجه���������اد، في مدينة 

الهامل.
انعقدت الندوة، تحت شعار: " الجزائر مع فلسطين 
في الّسراء والضرّاء "؛ وحضرها صفوة من رجال 
الدولة، وعدد من ش���������يوخ الزوايا والقائمين على 
المنارات القرآنية، ونخبة من العلماء واألس���������اتذة 
الجامعيي���������ن؛ إل���������ى جانب ثّلة م���������ن المجاهدين؛ 

فضال عن إعالميين وبعض المواطنين.   
بدأت األشغال باالس���������تماع إلى النشيد الوطني، 
في ساحة مرّكب الجهاد، قبل االنتقال إلى قاعة 
المحاض���������رات؛ حيث افُتتح���������ت الندوة بآيات من 
الذكر الحكيم. تلتها كلمة شيخ الزاوية القاسمية، 

السّيد محمد المأمون القاسمي.
تناول الش���������يخ في كلمته، مختلف محاور الندوة، 
وبّين منطلقاتها ومقاصدها؛ مستخلصا الدروس 
والعب���������ر من عيد النصر، ومن مقاومة الش���������عب 
الجزائرّي وثورته الجهادية، التي ألهمت الشعوب، 
في نضالها المستميت النتزاع الحرية، واالنعتاق 
م���������ن ربقة االحت���������الل. ثم اس���������تعرض الخطوات 
التي قطعت في "مس���������ار التطبي���������ع" مع الكيان 
الصهيون���������ي؛ وتعّرض بالتفصيل آلثاره الس���������ّيئة 
البليغة؛ داعيا المش���������اركين في الندوة، إلى إلقاء 
مزيد م���������ن األضواء على تداعياته الخطيرة على 
األّمة العربية واإلس���������المية، حاضرا ومس���������تقبال؛ 
بما ينير س���������بيل العمل إلحب���������اط المؤامرات اّلتي 
تس���������تهدف عقيدة األّمة ومقّدساتها، وتهّدد كيانها 
ومقّومات وحدتها. وألّح في الختام على ضرورة 
العم���������ل لتفعيل حضور "قضية فلس���������طين"، في 
مجاالت الحياة: الفكري���������ة والثقافية واالجتماعية 
واإلعالمية والسياس���������ية؛ بما ينسجم مع مواقف 
الجزائر المبدئي���������ة، في دعم القضاي���������ا العادلة؛ 
وأّوله���������ا هذه القضية المعياري���������ة، اّلتي نقيس بها 

انتماءنا إلى األّمة. 
استمعت الندوة، في جلسات ثالث، بعد كلمات 
الضي���������وف، إلى محاض���������رات تناولت المواضيع 

اآلتية:
- خيانة التطبيع بين بّينات الشرع وزيغ التأويل

- التطبيع بين حكم الشارع وضغط الواقع
- األبعاد العقدي���������ة والثقافية للتحالف مع الكيان 

الصهيوني
- األبعاد الفكرية والتربوية لرفض التطبيع
- التطبيع الثقافي وآثاره الكارثية في األّمة

- الحلول واألساليب النفسية لمواجهة التطبيع
- الع���������رب: وهم التطبيع بين نهاية تاريخ وانتقام 

جغرافيا.
- خطوة التطبيع: بحث في التداعيات السياسية 

واألمنية، والتأثيرات الجيوستراتيجية.
وف���������ي ضوء التوجيه���������ات الت���������ي تضّمنتها كلمة 
االفتتاح، واالقتراحات ال���������واردة في المحاضرات 
والتعقيبات؛ صادق المش���������اركون في الندوة على 

البيان اآلتي: 
إّن المشاركين في ندوة المنبر القاسمي، المنعقدة 
في رحاب الزاوية القاسمية العامرة، بتاريخ: 05 
ش���������عبان 1442ه�، الموافق 19 مارس2021م، 
بعن���������وان: " الجزائر مع فلس���������طين في الّس���������رّاء 

والّضرّاء"؛
إذ يشكرون مشيخة الزاوية على تنظيم الندوة، التي 
جاءت في وقته���������ا؛ ويثّمنون اختيار موضوعها؛ 
يهّنئون الزاوية بنجاح ه���������ذه التظاهرة المباركة؛ 
ويعتب���������رون احتضانه���������ا مثاال صالحا لرس���������الة 
المؤّسسات الّدينية العريقة، التي كانت وما زالت 
تعي���������ش نبض األّمة، وتعّبر عن ضميرها الحّي، 

وتتفاعل مع قضاياها الكبرى:
-01 يهّنئ���������ون الش���������عب الجزائ���������رّي بذكرى عيد 
الّنصر؛ ويهيبون به أن يظّل وفّيا لعهد الشهداء 
األبرار، ولمبادئ نوفمبر؛ وأن يحافظ على أمانة 

االستقالل، بتثبيت دعائم االستقالل. 
-02 يدع���������ون إلى تنظيم المزي���������د من الندوات 
والملتقيات التي تتحّس���������س واقع األّمة، وتكشف 

المخاط���������ر اّلتي ُتح���������دق به���������ا، والتحّديات اّلتي 
تواجهه���������ا، وتح���������ّذر م���������ن الدع���������وات المضّللة، 

والمشاريع المشبوهة اّلتي تستهدفها. 
-03 يعتبرون قضاي���������ا األّمة اّلتي تعالجها مثل 
هذه الندوات، من صميم السياسة الشرعية؛ وهي 
من رس���������الة الزوايا العلمية األصيلة؛ وينبغي أن 
تضطل���������ع بها كاّفة المؤّسس���������ات الّدينية والثقافية 

اإلسالمية؛
-04 أداء لواجب األمر بالمعروف والنهي عن 
المنك���������ر، وُنصحا لوالة أمور المس���������لمين، بوجه 

خاّص، وألبناء األّمة، بوجه عام. 
-05 يثّمنون المحاضرات التي ُألقيت في الندوة، 
والتعقيب���������ات التي أثرت فعالياته���������ا؛ وألقت مزيدا 
من األضواء على مش���������روع التطبيع؛ وكش���������فت 

المؤامرات اّلتي ُتحاك لألّمة، وتهّدد كيانها. 
-06 يدعون إلى إعطاء قضية فلسطين الحّيز 
المناسب في وس���������ائل اإلعالم وتعزيز حضورها 
في برام���������ج التعليم، ومناهج التربية، وفي خطب 
الجمعة والدروس المس���������جدية، وفي األنش���������طة 
الثقافية والرياضية، والحركة الجمعوية، بما يبقيها 

حّية في جماهير األّمة وذاكرتها الجماعية. 
-07 يوصون بتفعيل دور المؤّسس���������ات الّدينية 
والثقافية، وتوحيد جهودها في مجال التحس���������يس 
بقضية فلسطين، والعمل إليقاف مسار التطبيع؛ 
ويدعون وسائل االّتصال واإلعالم إلى التصّدي 
للدعوات المشبوهة، والتيارات المضّللة؛ ويوصون 
بإدراج مقّررات دراسية، ضمن المنظومة التربوية، 
بمراحلها المختلفة، تحصينا لألجيال من تأثيرات 
"اإلعالم" ال���������ذي تقف وراءه أوس���������اط صهيونية 
عالمي���������ة، من أهدافها تكوي���������ن جيل مقطوع عن 
أصول���������ه، يتنّكر لثوابته، وال يحفل بدينه، وال يقيم 

وزنا لقضايا وطنه وأّمته.
-08 يوصون باستثمار البحوث العلمية الكفيلة 

بتخصيص آليات للوقاية من أخطار التطبيع،
-09  في مستوى األفراد والجماعات؛ ويدعون 
الباحثين في مس���������توى الدكتوراه لمعالجة القضايا 
الكّلية والجزئية، المفيدة في هذا المجال، ضمن 

بحوثهم األكاديمية.
-10 يثّمنون موقف الجزائر الثابت من مناصرة 
العربية  ال���������دول  فلس���������طين؛ ويناش���������دون  قضية 

واإلسالمية
-11 أن ترف���������ض ما س���������ّمي تضلي���������ال " صفقة 
القرن "؛ وأن تتمّسك بالدفاع عن حقوق الشعب 

الفلسطيني،
-12 وف���������ي طليعته���������ا قضي���������ة الالجئين، وحّق 
جميع أبناء فلسطين في العودة إلى ديارهم، في 
قامة دولتهم المستقّلة، بكامل  مدنهم وبلداتهم، واإ

سيادتها، وعاصمتها القدس الشريف.
-13 يهيبون بالش���������عوب العربية واإلسالمية أن 
تقف صّفا واحدا، وسّدا منيعا في مواجهة مشروع 
التطبيع، والعمل إلفش���������ال خططه. فهي القادرة 
على تغيي���������ر موازين القوى، ف���������ي صالح قضية 
فلسطين؛ وهي مطالبة اليوم، أكثر من أّي وقت 
مضى، بانتهاج خّطة متكاملة، من ش���������أنها دعم 
المقاوم���������ة، ومؤازرة الفلس���������طينيين في معركتهم 

الطويلة، من أجل التحّرر واالنعتاق.
-14 يدعون كاّفة الش���������عوب العربية واإلسالمية 
إلى مزيد من المساعدات لألشّقاء الفلسطينيين؛

-15  ودع���������م صموده���������م ف���������ي مواجهة بطش 
االحتالل الصهيوني الغاشم.  

-16 يهيب���������ون بالش���������عب الفلس���������طيني أن يوّحد 
صفوفه، ويتأّسى بشقيقه الشعب الجزائرّي، الذي 
خاض معركة التحرير، وانخرط في ثورته، تحت 
لواء قي���������ادة واحدة، وانصه���������ر بجميع فئاته، في 

جبهة للتحرير واحدة.
وفي الختام؛ يرفع الملتقون أيادي الّضراعة للمولى 
سبحانه وتعالى أن يحّق الحّق بكلماته، وينصر 
إخواننا في فلسطين، ويثّبت أقدامهم، وينصرهم 
على عّدوه وعدّوهم؛ وأن يقّيض ألّمتنا من أبنائها 
المخلصين من يرأب صدعها، وينهض بها من 
كبوتها. واهلل المس���������تعان والموّفق للّسداد. وعليه 

وحده االّتكال واالعتماد.
والحمد هلل رّب العالمين

 حرر يوم 06 شعبان 1442هـ 
الموافق 20 مارس 2021م
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 الـمسار األول- صــــرف الشبــــاب عن الزواج 
لـمنع تأسيس أسر جديدة:

وذلك من خالل عدد من اإلجراءات، منها:
- التضييق على الزواج بشكل عام، والزواج 
الش������رعي المبكر بش������كل خاص، وتش������جيع 

الممارسات الجنسية خارج نطاق األسرة:
وذل���������ك من خالل مطالبة الحكومات بإجراءات 

منها:
أ. تحديد الس���������ن القانونية الستقالل الفتاة بقرار 
ممارس���������ة العالقات الجنس���������ية، وع���������دم تجريم 

ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج.
ب. حق النس���������ب والبنوة ألبن���������اء الزنى، وعدم 
االعت���������راف بالزواج الش���������رعي المبكر وكل ما 
يترت���������ب عليه؛ لصرف الش���������باب ع���������ن الزواج 
وتش���������جيعهم على الممارس���������ات الجنسية خارج 

نطاق الزواج.
ج�. تعميم برامج )الصحة الجنسية واإلنجابية( 
لكل األفراد من كل األعمار، كالتثقيف الجنسي 
للمراهقين والصغار، وتدريبهم على اس���������تخدام 
وسائل منع الحمل، وباألخص العازل الطبي. 
وكذا وضع سياس���������ات وبرام���������ج خاصة إلباحة 
اإلجهاض كوس���������يلة للتخلص من )الحمل غير 

المرغوب فيه(.
- إدم������اج المراهق������ات الحوامل ف������ي التعليم 

النظامي:
وذل���������ك بغض النظر إن كانت المراهقة الحامل 
متزوجة أم زانية، وذلك في جميع مس���������تويات 
التعليم والتدري���������ب النظاميين وغير النظاميين، 
حيث س���������يؤدي إلى انتشار عدوى الفاحشة بين 
سائر الفتيات. كما أن هذا األمر يساعد على 
تطبيع الزنى في المجتمع، وتيس���������ير قبول فكرة 

فاح.  حمل السِّ
- إباحة الدعارة وحمايتها قانونيًّا ومجتمعيًّا:

وذلك من خالل اعتبار الدعارة نوًعا من أنواع 
)العمل(، وهو )العمل في مجال بيع الجنس(، 
لغ���������اء تجريم العم���������ل في الدع���������ارة! وتغيير  واإ
السياس���������ات الوطنية، بحيث يتمتعن بالحماية 

واالحترام داخل المجتمع، كما وسعت المواثيق 
نطاق ممارسي الدعارة ليشمل النساء والرجال 

على حد سواء!
- إباحة الشذوذ الجنسي:
وذلك من خالل سبل منها:

أ. فرض وتعميم )منظور الجندر( بعد إدماجه 
ف���������ي المواثي���������ق الدولي���������ة، واعتب���������ار ال�)الهوية 
الجندرية( -وهي هوية اإلنس���������ان ذكرًا أو أنثى 
التي يظهر بها في المجتمع- أمرًا متغيرًا وليس 

ثابًتا.
ثم جعل )مساواة الجندر( المحور الرئيس الذي 
ترتكز علي���������ه المواثيق الدولية، ومن خالله يتم 
مس���������اواة الشواذ جنسيًّا باألس���������وياء في الحقوق 

والواجبات.
ب. ص���������ّك وتروي���������ج عدٍد م���������ن المصطلحات 
المطاطة؛ مثل: )العنف المبني على الجندر(، 
واعتب���������ار أي فوارق في المعاملة بين الش���������واذ 
واألسوياء )عنًفا مبنيًّا على الجندر( يستوجب 

العقوبة الفورية!
كذل���������ك إدماج الش���������واذ م���������ع مجموعات أخرى 
ضعيفة في س���������لة واحدة؛ مث���������ل: )مجموعات 
المهمشين(، و)األش���������خاص األكثر عرضة(، 

و)الحاالت الهشة(. 
ج. المطالبة من خ���������الل المواثيق الدولية بأن 
يتمتع الشواذ بالحقوق المدنية المعروفة لغيرهم 
مع:,إلغاء القوانين المجرمة للش���������ذوذ الجنسي 

لغاء عقوبة اإلعدام بسبب الشذوذ.  واإ
- تنظيم فعاليات لدعم الشواذ:

تنظم األمم المتحدة العديد من الفعاليات على 
مس���������توى العالم؛ من أجل ضمان تبني حقوق 

الشواذ بشكل دولي، منها:
أ. المش���������اركة بخبراء أمميين وموظفين سابقين 
باألمم المتحدة مع ع���������دد من المنظمات غير 

الحكومية المطالبة بحقوق للشواذ جنسيًّا. 
ب. تأس���������يس مجموعات أممية للشواذ جنسيًّا؛ 
منها -على س���������بيل المث���������ال-: مجموعة األمم 
المتحدة األساس���������ية للمثليي���������ن ومزدوجي الميل 
الجنس���������ي ومغايري الهوية الجندرية، في عام 

2008م.
ج. تبني أعلى المس���������تويات القيادية في األمم 
المتحدة مطالب الش���������واذ والترويج لها. بحيث 
تتعام���������ل المنظومة التعليمي���������ة واإلعالمية مع 
الشذوذ على أنه حق من حقوق اإلنسان، ويتم 
تطبيعه داخل المجتمع���������ات، فال ينكره الناس، 

بل يتعاملون مع الشواذ بأريحية وقبول عام. 
المسار الثاني- هدم األسر القائمة، 

وذلك من خالل:
المرأة(  )اس������تقواء  تحقي������ق   1-
واس������تغنائها عن الرج������ل تماًما، 

وذلك من خالل:
 أ. إحداث تغيير جذري في األدوار 
الفطرية لكلٍّ من الرجل والمرأة داخل 
الرجل  اختصاص  وأهمها  األسرة، 
بمهام القوام���������ة، واختصاص المرأة 
بمهام األمومة ورعاية المنزل، والتي 
المواثيق مصطلح  أطلقت عليه���������ا 
)القوالب الجندرية النمطية(، بحيث 
يتم إلغاء كل الف���������وارق بينهما في 
فتلغى  التش���������ريعات،  وفي  األدوار 
األمومة  ارتباط  وينته���������ي  القوامة، 
بالم���������رأة، ويتقاس���������م الزوج���������ان كل 
المهام واألدوار والس���������لطات داخل 
األسرة، فتغدو األسرة بال قائد، أو 
تصبح سفينة ذات قائدين يتنازعان 
الس���������لطة، فيكونان معاول هدم ال 

أعمدة بناء. 
للعم���������ل خارج  الم���������رأة  دف���������ع   ب. 
المن���������زل، وامتالك رءوس األموال، 
وتأس���������يس مش���������اريعها االقتصادية 
الخاصة؛ بقصد تحقيق )االستقواء 

االقتصادي( وم���������ا يتبعه من اس���������تغناء المرأة 
لغ���������اء طاعة الزوجة  اقتصاديًّ���������ا عن الرجل، واإ

لزوجها. 
 ج. الدفع بالنس���������اء إلى مج���������االت العمل التي 
يختص بها الرجال. وفي المقابل، توجيه الرجال 

نحو المجاالت التي تعتمد على النساء.
 د. إلغاء مبدأ اس���������تئذان الولي في أي شأن من 
شئون الحياة؛ ومن ثم يصبح للمرأة -بنًتا كانت 
أو زوجة - الحق الكامل في الخروج أو العمل 
أو الس���������فر دون استئذان وليِّها، كما يصبح لها 
قامتها،  مطلق الحرية في اختيار محل سكنها واإ
ولي���������س بالضرورة أن تقيم الفتاة مع والديها، أو 

تقيم الزوجة في بيت زوجها!
 ه�������. المطالبة كذلك بالتس���������اوي التام والمطلق 
في جميع مجاالت الحياة، بما في ذلك الحياة 
العامة والسياس���������ية، وتش���������جيع إظهار النساء 
والفتيات كقائدات وصانعات للقرار على جميع 
التس���������اوي في اإلرث،  المس���������تويات، وتطبيق 

وتقاس���������م الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج بين 
الرجل والمرأة عند الطالق؛ لتشجيع المرأة على 

الطالق.
و. توظي���������ف عدد من المصطلحات المطاطة؛ 
مث���������ل: )التميي���������ز(، و)العنف ض���������د المرأة(، 
و)العنف األس���������ري(، و)العن���������ف المبني على 
الجن���������در(، والتي تدور جميعه���������ا حول اعتبار 
أي ف���������وارق بين الرجل والم���������رأة - وأيًضا بين 
األس���������وياء والش���������واذ-  )عنًفا وتمييزًا( يتوجب 

القضاء عليهما!
كما تعتبر العالقة الحميمية بين الزوجين بدون 
الرضا الكامل للمرأة )عنًفا جنسيًّا(، و)اغتصاًبا 
زوجيًّا(، و)تحرًشا جنس���������يًّا(، و)عنًفا أسريًّا(؛ 

يستوجب توقيع العقوبة الجنائية على الزوج.
كما أدرجت المواثي���������ق الدولية ضمن )العنف 
ضد المرأة( أي فوارق في المعاملة بين الزوجة 
والزانية، ووفرت ضمان���������ات الحماية واالحترام 
للزانية، في حين جرمت التعدد. أي أن المواثيق 
الدولي���������ة أعطت الزانية مكانة أعلى من مكانة 
الزوج���������ة الثانية، ووفرت لها الحماية واالحترام 

الذين حرمت منهما الزوجة الثانية!
-2 تحقيق )استقواء الطفل(:

وه���������و ما يؤدي إلى تمرده على والديه، ورفض 
أي قيود أو ضوابط يفرضها دين، أو مجتمع، 

أو قيم وتقاليد؛ وذلك من خالل:
 أ. منع أي ش���������كل من أشكال التأديب للطفل، 

سواء داخل األسرة أو المدرسة أو غيرهما.
 ب. منُح الدولة حقَّ انتزاع الطفل من أس���������رته 

وتوفير أسرة بديلة له!
 ج. المساواة التامة بين األطفال الشرعيين وغير 
الشرعيين؛ حيث أعطت المواثيق للمرأة )نفس 
الحقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن 
حالتها الزوجية(، بمعنى إعطاء ابن الزنى اسم 
األب الزاني، ومس���������اواته في الحقوق مع االبن 

الشرعي. كما أعطت المواثيق المرأة الحق في 
إعطاء اسمها لألسرة، أي أن يحمل االبن اسم 

األب واسم األم مًعا!
مظالت ووسائل تفكيك األسرة:

أواًل- المظالت والواجهات:
وأوضح الدراسة أن األمم المتحدة تدرك أن ما 
تطرحه من مطال���������ب يصطدم بأديان وثقافات 
الكثي���������ر من ش���������عوب العالم؛ ل���������ذا فإنها دائًما 
تطرح أجندتها من خالل مصطلحات مطاطة، 
وشعارات براقة، ومظالت خدَّاعة، من أهمها: 
-مظلة )حقوق اإلنس���������ان( - مظلة )القضاء 
على العنف ضد الم���������رأة( - مظلة )الصحة( 
و)الوقاية من اإليدز(.- مظلة )العمل اإلنساني 
الدولي(، كما يتم استخدام هذه المظلة لسحب 
التمويل اإلسالمي - زكاة، صدقات، أوقاف، 

صكوك- من الدول والمجتمعات المسلمة.
ثانًيا- الوسائل واآلليات:

وكش���������فت الدراس���������ة ع���������ن الوس���������ائل واآلليات 
المختلف���������ة التي تس���������تخدمها األمم المتحدة في 
تمرير وتطبيق سياساتها في هدم األسرة، ومن 

أهمها:
- المؤسسات اإلعالمية؛ المؤسسات التعليمية 
بكل مراحله���������ا؛ المؤسس���������ات الوطنية لحقوق 
اإلنس���������ان، مؤسس���������ات )المجتم���������ع المدن���������ي( 
و)المنظم���������ات غير الحكومية(، توظيف القادة 
الدينيين؛ إلضفاء الش���������رعية على سياس���������ات 
وأجندة المواثيق الدولية، والمساعدة على تقبل 

المجتمعات المحافظة لها. 
الضغوط المس���������تمرة على الحكومات؛ لسحب 
تحفظاتها على االتفاقيات، حيث تعتبر األمم 
المتحدة أن فتح ب���������اب التحفظات عند التوقيع 
على االتفاقيات ليس إال مرحلة مؤقتة؛ لتشجيع 

حكومات الدول المحافظة على التوقيع.
الكتاب في 764 صفحة، يعتبر دراس���������ة قيمة 
تعالج المؤامرة الدولية على ش���������ؤون األسرة في 
الم���������دة األخيرة وهي أطروحة رس���������الة دكتوراه 
بجامعة بيروت، نوقش���������ت ف���������ي عام 2019، 
تحتاج م���������ن أهل الح���������ل و العقد ف���������ي دولنا 
اإلس���������المية والغربية، قصد االس���������تفادة منها 
لترشيد األجيال وتوعيتها، قصد تمرير مشعل 
والمس���������اجد،  التربوية  للمؤسس���������ات  النصيحة 
مخافة أن تتفاقم األوض���������اع مثل ما هو حال 

األسرة في دول الغرب. 
فه���������ل آن األوان للبرامج االس���������رية المس���������تورد 
من الغرب أن تفس���������ح المجال لحلول إسالمية 
واقعية أخرى أنجع إلنهاء هذه األزمة المتفاقمة 
وعاجال؟ أم ترانا أدركتنا أمارات أشراط الساعة 
التي يق���������ول عليه الصالة والس���������الم: "ِإنَّ ِمْن 
���������اَعِة.. َأْن َيْكُثَر الزَِّنا َوَيْكُثَر ُشْرُب  َأْشرَاِط السَّ
اْلَخْمِر َوَيِقلَّ الرَِّجاُل َوَيْكُثَر النَِّساُء َحتَّى َيُكوَن 

ِلَخْمِسيَن اْمرََأًة اْلَقيُِّم اْلوَاِحُد". 

دراسة حديثة تكشف أساليب مؤامرة بعض اهليئات األممية هلدم األسرة
ُيثبت كتاب -املواثيق الدولية وأثرها يف هدم األسرة، للدكتورة كاميليا حلمي، من خالل دراسة علمية لنصوص أهم املواثيق الدولية اليت تشكل "منظومة القانون الدولي حلقوق اإلنسان"، أن 
تطبيق ما حتتويه تلك املواثيق من مضامني، واسرتاتيجيات، وآليات؛ يؤدي إىل تدمري مؤسسة األسرة واستئصاهلا من جذورها بصورٍة كاملة، وهو ما ميثل تهديًدا ليس للمجتمعات اإلسالمية 

فحسب، بل وللوجود البشري بأسره. و ذلك وفق مسارات مدروسة منها خصوصا:

أ. حممد مصطفى حابس: جنيف / سويسرا



األحــد:  14 - 20 شعبان 1442، الـموافق لـ:  28 مارس 03 أفريل 2021م العدد:
عامل األسرة1057

msaihi2007@gmail.com إعداد: السيـــــدة السائحــي

أمال السائحي 

العنف سلوك إيذائي قوامه 
إنكار اآلخرين كقيمة تستحق 

الحياة واالحترام، فالعنف 
يتضمن عدم االعتراف باآلخر 

ويصاحبه اإليذاء باليد أو 
باللسان أو بالفعل أو بالكلمة، 
أو حتى بالنظرة، وكالهما له 
تبعاته وأضراره الجسيمة، وال 
يخفى على األسرة الجزائرية 

اليوم، أن ظاهرة العنف 
تفاقمت حتى أصبحنا أينما 
نولي وجوهنا نجدها نصبنا.

وق���������د ازدادت وتفاقم���������ت أكث���������ر مما 
نتصوره، وأصبح العنف في المدارس 
ال يتم باليد المج���������ردة بل غدا يجري 
بالسالح األبيض ومن يعلم فقد يصير 
غدا باألسلحة النارية... مثلما يحدث 

في أمريكا كل لحظة وحين...
إذن فالعن���������ف اليوم ف���������ي تزايد كبير، 
والبد لكل مؤسس���������ة أن تلعب دورها 
الصحيح للحد من هذه الظاهرة التي 
الكبير منهم  أصبحت تؤرق األهالي 
الصغي���������ر. فما هي األس���������باب  قبل 
الدافعة إلى العنف والمحرضة عليه؟

إن م���������ن أهم األس���������باب المؤدية إلى 
تأسيس س���������لوك العنف عند الطفل، 
الذي ه���������و رجل الغ���������د وال ريب كما 
تجم���������ع أغلب الدراس���������ات النفس���������ية 
واالجتماعي���������ة هو أن س���������لوك العنف 
على المس���������توى الفردي أو الجماعي 
هو: ع���������ادة مكتس���������بة متعلمة تتكون 
ل���������دى الفرد منذ وقت مبكر في حياته 
م���������ن خ���������الل العالقات الش���������خصية 
واالجتماعي���������ة المتبادلة، ومن خالل 
ويمكن  االجتماعية،  التنشئة  أساليب 
إجمال هذه األسباب المؤدية لتأسيس 
س���������لوك العن���������ف لدى األطف���������ال في 

العوامل اآلتية:
العامل األسري:

-  فالتنش���������ئة الخاطئة داخل األسرة 
مثل )القس���������وة – اإلهمال – الرفض 
المعاملة  ف���������ي  التفرقة  العاطف���������ي – 

– تمجيد س���������لوك العن���������ف من خالل 
استحس���������انه، القمع الفكري لألطفال، 
من خالل التربية القائمة على العيب 
والحالل والحرام، دون تقديم تفس���������ير 
لذلك-التميي���������ز ف���������ي المعامل���������ة بين 

األبناء(.
-  فق���������دان الحنان نتيجة للطالق، أو 

فقدان أحد الوالدين.
-  الشعور بعدم االستقرار األسري، 
األس���������رية  المش���������اجرات  لكثرة  نتيجة 

والتهديد بالطالق.
- عدم إشباع األسرة لحاجات أبنائها 
المادي���������ة، نتيج���������ة لتدني المس���������توى 

االقتصادي.
-  كثرة عدد أفراد األس���������رة، فقد وجد 
من خالل العديد من الدراس���������ات، أن 
هناك عالقة بين عدد أفراد األس���������رة 

وسلوك العنف.
-  بيئة الس���������كن، فاألسرة التي يعيش 
أفرادها في مكان س���������كن مكتظ، يميل 
أفرادها لتبني س���������لوك العنف كوسيلة 

لحل مشكالتهم...
ن كانت غريبة  إن ظاهرة العن���������ف واإ
عن ثقافة مجتمعنا الجزائري وتقاليده 
المتع���������ارف عليها، فإن تس���������للها إليه 
يعن���������ي بالض���������رورة أن مجتمعن���������ا قد 
أصيب ب���������داء ضعف المناعة، فالبد 
لن���������ا أن نتس���������اءل عن س���������بب ذلك، 
أيرجع الخلل إلى نظامنا التربوي، أو 
جهازنا الثقافي، أو جهازنا القانوني؟ 
لي���������س م���������ن الطبيعي أب���������دا أن تجد 
هذا النموذج في ش���������خص تربى في 
أحضان أم ترعرعت في بيت فاضل، 

له عادات وتقاليد راسخة، ترتكز على 
نما يقع  شريعة اإلسالم الس���������محة، واإ
ذلك لألس���������ر التي افتقرت إلى تنشئة 
دينية سليمة فانعدمت لديها الضوابط 
األخالقية، الت���������ي تحدوها إلى إتيان 
الخيرات، وتردعها عن فعل المنكرات 
... تلك األس���������ر هي التي تنعدم فيها 
قداسة الرابطة األسرية فال تتميز فيها 
األم وال األب فهما فيها مجرد فردين 
ال وزن لهم���������ا وال ثقل، فمن الطبيعي 
أن يتطاول عليهما األوالد، وأن يتجرأ 
عليهم���������ا األحفاد، وتنتقل عدواهم من 
الشارع  إلى  المدرس���������ة  إلى  األس���������رة 

إلى... وهكذا.
البد إذن من إعادة النظر فيما تقدمه 
األس���������رة من تربية أولية في أحضان 

الوالدين..
العامل المدرسي:

إن ما تقدمه المدرس���������ة من قيم، وما 
تقدمه من معارف، وما تروج له من 
س���������لوك، وما تمكن له من انضباط، 
يساهم بشكل مباشر في جعل الطفل 
مس���������الما أو عنيفا، فإذا عومل التلميذ 
بتفهم ومحبة واحترام من قبل معلميه، 
وسمح له بالتعبير عن نفسه، وتأكيد 
واطمأنت،  نفس���������ه  س���������كنت  وجوده، 
ومال سلوكه إلى الرقة واللطف، أما 
إذا تعرض للقم���������ع والتعنيف وعومل 
بقس���������وة، دفع���������ه ذلك إل���������ى العدوانية 
لحماية نفس���������ه والدف���������اع عنها، وهذا 
معن���������اه أن طبيعة العالقة بين المعلم 
والتلميذ وبي���������ن اإلدارة والتلميذ وحتى 
بين التلميذ والتلميذ داخل المدرس���������ة، 

ه���������ي التي تح���������رض عل���������ى العنف 
عنده أو تلغيه... فالمدرس���������ة ينبغي 
أن تح���������رص على توعي���������ة المعلمين 
بضرورة التعامل بإيجابية مع التلميذ، 
كما ينبغي حمل التالميذ على حسن 
التعامل فيما بينهم، وتجنب الخشونة 
ف���������ي اللعب، والت���������زام اللباقة واللطف 
عند التعامل م���������ع بعضهم البعض، 
ن تطلب ذلك وض���������ع مراقبين في  واإ
ساحة المدرس���������ة وعلى بابها للتدخل 
عند اللزوم لمنع المناوشات والحيلولة 

دون تفاقم التوترات .
العامل االجتماعي:

والبد للمسجد أن يكون له دوره الفّعال 
في الترويج لقيم التس���������امح وحس���������ن 
معايش���������ة اآلخر، وذل���������ك عبر وضع 
دروس خاصة لفئة الشباب يتم التركيز 
فيها على تقبيح السلوك الشائن الذي 
يراد إلغاءه عندهم وتحبيب الس���������لوك 
الحمي���������د المرغوب في اكتس���������ابه من 
قبلهم، كم���������ا ينبغي للنوادي الرياضية 
والثقافي���������ة والترفيهية المس���������اهمة في 
محاربة العنف لدى الشباب وذلك عن 
طريق الترويج األنش���������طة التي تؤلف 
بين القلوب عل���������ى وجه الخصوص، 
وتح���������رص كل الحرص على محاربة 
كل سلوك خش���������ن بين المنتمين لها 
وحملهم عل���������ى تبادل االحترام، وعلى 
المؤسسات اإلعالمية أن تكون أكثر 
دق���������ة وانضباطا في مراقبة ما يصدر 
عنه���������ا فالترويج ألف���������الم العنف، أو 
نش���������ر الكتابات التي تغذي الصراع، 
أو عرض مسرحيات تستفز الشباب 
على التمرد على األع���������راف والتقليد 
تهيء المناخ والبيئة الحاضنة للعنف 
المس���������اعدة على نمو العنف وتطوره 
وتفاقمه، والب���������د للجمعيات المختصة 
بالطفل والم���������رأة أن تقوم على مدار 
الشهر بحمالت تحسيسية لتوعية الفئة 
التي تمارس العنف وتتعاطاه بضرورة 
التخلي عنه وتركه لكونه يرتد باآلثار 
السلبية على الفرد والمجتمع على حد 
الس���������واء...فذلك هو دور  األسرة...

المدرسة...المس���������جد ... والجمعيات 
في تنشئة الجيل الصاعد...؟؟؟

أهمية دور األسرة..املدرسة..املسجد ..اجلمعيات يف  تنشئة اجليل الصاعد

ف���������ي )الصحيحين( عن عمرو بن 
العاص - رضي اهلل عنه - قال: 
»أتي���������ت رس���������ول اهلل - صلى اهلل 
عليه وس���������لم - فقلت: أي الناس 
أحب إليك؟ قال: )عائشة(، قلت: 
م���������ن الرجال؟ قال: )أبوها(«- أي 

أبو بكر الصديق-.
ذا أسهبنا في الحديث عن مكانة  واإ
عائش���������ة رضي اهلل عنها في قلب 
رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فإننا ال نقدر حصرها وعدها وذلك 
للحيز الواس���������ع الذي ش���������غلته في 
حياة النبي الكريم. رغم  غضاضة 
س���������نها وحداثة تجربتها في الحياة 
إال أنها اس���������تطاعت أن يكون لها 
الس���������بق على زوجات رس���������ول اهلل 
صلوات اهلل عليه في كل ش���������يء 

وهي الزوجة العالمة الذكية. 
قال عطاء ب���������ن أبي رباح: كانت 
عائش���������ة رضي اهلل عنها من أفقه 
الناس، وأحس���������ن الن���������اس رأًيا في 

العامة. 
وقال أبو موس���������ى األشعري رضي 
اهلل عنه: ما أشكل علينا أصحاب 
محمد صلى اهلل عليه وسلم حديث 
، فسألنا عنه عائشة -رضي اهلل  َقطُّ

عنها- إال وجدنا عندها منه«.
وأفال يكون لها ذلك وقد ترعرعت 
في بيت النبوة ..؟ ومعلمها األول 
رس���������ول اهلل أق���������رب الن���������اس إليها 
تلقت العلم منه دون واس���������طة أو 

حجاب..!
ولعل ذل���������ك أحد أس���������رار الحكمة 
الربانية لدخول تل���������ك الفتاة الفتية 
الس���������ن بيت النبي وعاش���������ت أمنا 
عائش���������ة مع الزوج الكري���������م قريرة 
العي���������ن، حيث روت أن���������ه قال لها 
صلى اهلل عليه  في حديث أم زرع 
»كنت لك كأب���������ي زرع ألم زرع« 
أي أنا لك كأب���������ي زرع في الوفاء 
والمحبة، فقالت عائشة بأبي وأمي 
ألنت خير لي م���������ن أبي زرع ألم 

زرع!!. 
وقد راعى نبي الرحمة صغر سنها 
فكان نعم الراعي الذي س���������د فجوة 
األب ومغيب األم وكان كل أهلها 
ب���������ل أزود روي عنه���������ا أنَّها قالت: 
دخل عليَّ رس���������ول اهلل، وأنا ألعب 
بالبنات، فقال: ما هذا يا عائشة؟ 
فأجبت: خيل س���������ليمان، وضحك 

النبي الكريم من ذلك«.
 وظلت عائشة صاحبة رسول اهلل 
في س���������ره وجهره وسراءه وضراءه 
إل���������ى أن وافته المني���������ة فتوفي في 
بيته���������ا فذلك وال ش���������ك حضوة من 
اهلل لعائش���������ة وتكريما لنبيه الوفي 
األمين... بقيت عائش���������ة بعد وفاة 
النبي على العهد تواصل مس���������يرة 
التعلي���������م والتبليغ إل���������ى أن  توفيت 
سنة ثماٍن وخمسين للهجرة ودفنت 
بالبقيع، وصل���������ى عليها أبو هريرة 
رضي اهلل عن���������ه فرحمة اهلل على 
الصديقة بنت الصديق المبرأة من 

فوق سبع سماوات.
بقلم أم محمد عياطي

نساء خالدات

 السيــــدة عائشــــة 
رضي اهلل عنها

حكمـــــة طفل
مر أحد العلماء يوًما بصبية وهم يلعبون 
في إحدى طرق���������ات مدينة الكوفة، ووجد 
من دونهم صبًيا قد اعتزل اللعب وجلس 
بعيًدا ساميا شارًدا، فظنه العالم في حاجة 
إلى عون، فنادى عليه، وقدم له درهًما.

فردَّه الصبي ش���������اكرًا.. وقال: لس���������ت في 
حاجة إليه.

فق���������ال له: ي���������ا بني، لم���������اذا ال تلعب مع 
الصبية؟!

فقال الغ���������الم: أصلح اهلل الرجل.. أِللَّعب 
ُخلقنا؟

فقال العالم: ولكنك ما زلت صغيرًا.
فق���������ال الغالم: نعم، ولكن���������ي تأملت أمي 
وه���������ي توقد النار فوجدته���������ا تبدأ بصغار 
الحطب، فأخش���������ى أن أكون من صغار 

الحطب التي توقد بها جهنم.
فنظ���������ر إليه العالم نظرة إعجاب، ثم قال: 

ابن من هذا؟
فقال���������وا: هو ابن علي زي���������ن العابدين بن 
الحس���������ين بن علي بن أبي طالب، فقال 
العالم: ص���������دق اهلل العظيم }ُذرِّيًَّة َبْعُضَها 

ِمن َبْعٍض{]آل عمران: 34[.

اسم الكتــاب: ابني يكره المدرسة: 
المشكلة والحل.

اسم المؤلفة: أنتونيا شيتي.
 الناشــــــــر: قســــــم الترجمة بدار 

الفاروق – القاهرة.
 مكان النشـــــــر: جمهورية مصر 

العربية. سنة النشر: 2010.
ــــــام: يقع الكتاب فى   العرض الع
228 صفحة مــــــن القطع الكبير 
وهــــــو عبارة عن مقدمة، وســــــتة 

فصول، وخاتمة.

إلى  المؤلفة كتابها باإلشارة  بدأت 
الضغوط النفس���������ية التي تقع على 
عاتق الوالدين م���������ن إجبار ابنهما 
على الذهاب إلى المدرس���������ة وهو 
كاره لها، ف���������ي مقابل آباء آخرين 
للمدرس���������ة  أبناءهم  يصطحب���������ون 
ثم  الجمي���������ع،  تغم���������ر  والس���������عادة 
عددت في الفصول التالية أسباب 
تولد كراهية المدرس���������ة في نفوس 

األطفال.
هل فك���������رت في أس���������باب كراهية 

طفلك للمدرسة؟

حاولت المؤلفة حصر األس���������باب 
الش���������ائعة التي تجعل الطفل يكره 

المدرسة وعلى رأسها:
��  تع���������رض الطف���������ل لتنمُّر بعض 
زم���������الء الصف عليه، األمر الذي 
يجعله يبذل جهًدا جهيًدا لمواصلة 

الذهاب إلى المدرسة.
�� الشعور بالملل .

�� مواجهة بعض صعوبات التعلُّم.
المش���������كالت  م���������ن  المعان���������اة   �����������

االجتماعية.
الحلول المرشحة:

اقترحت المؤلفة عددا من الحلول 
الطفل في  للتغلب على مشكالت 

عالقته بالمدرسة:
����������� التح���������دث م���������ع األخصائيي���������ن 
إلدارة  التابعي���������ن  االجتماعيي���������ن 
المدرسة بهدف حل المشاكل التي 

يعاني منها الطفل.
����������� محاول���������ة البحث عن مدرس���������ة 
بديل���������ة ف���������ي حال فش���������ل إصالح 
نقطة الخالف بين الطفل والنظام 

المتبع.
����������� البحث عن م���������دارس بديلة مع 
الوض���������ع ف���������ي االعتب���������ار إمكانية 

إلحاق الطفل بمدرسة داخلية.
����������� إمكاني���������ة التعلُّم ع���������ن بعد من 

المنزل.
�� االستعانة بمدرسين خصوصيين 
للنه���������وض بالمس���������توى األكاديمي 

للطفل.
الخاتمة:

أكدت المؤلفة على أن هذه المشكلة 
يمكن حلها بتحلي الوالدين بالصبر 
وطول النفس، حتى يذوب الجليد 
بي���������ن الطفل ومدرس���������ته وزمالئه، 
وذلك بتطبيق النصائح الواردة في 
ثنايا الكتاب، والتي تمت تجربتها 

عمليا بتراكم الخبرات.
بقلم: نجاح شوشة

قــــرأت لك  همسة ...
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إشكالية هذا المقال هي: استفحال الخالف 
واالختالف بين المؤمنين، وكثير منهم وقع 
في مغالطة حسبوها هينة سليمة، وهي في 
هي  والمغالطة  وأليمة،  عظيمة  أخطارها 
التضاد، واختالف  اختالف  قول بعضهم: 
أن كل اختالف مذموم،  التنوع، في حين 
هو  الدين  أصول  في  االختالف  وقولهم 
المنهي عنه، أما االختالف في السياسة، 
يقولون  هم  صحية،  ظاهرة  فذلك  والفقه، 
مصطلحات،  قضية  والقضية  هكذا! 
أن  المقتضى  وليس  الكلمات،  وتوظيف 
يتساوى الناس في الرأي والفهم والمعلومات، 
في  ويرون  يجتهدون  فالعلماء  ثم  ومن 
الذي  العلم  مقدار  وفق  ويفتون  المسألة، 
الذي  الفهم  ووفق  منهم،  واحد  كل  عند 
ا َصدَُّقوا باالختالف  فهموه من علمهم،. وَلمَّ
قالوا.  الديمقراطية كما  وأنه روح  السياسي 
حتى  به،  مسموحا  رأي  كل  عندهم  صار 
ولو كان مخالفا للدين، أو معاكسا لكل ما 
وبسبب  المسلمون،؟!  العلماء  عليه  أجمع 
كما  التنوع  باختالف  وتصديقهم  اعترافهم 
قالوا، لم يبق االنقسام في المذاهب الفقهية، 
وسموها  اإليمانية  المذاهب  إلى  انتقل  بل 
الفرق، وانتقل مرض االنقسام إلى السياسة 
مجتمع   في  فصار  أحزاب،  إلى  وانقسموا 
المؤمنين أحزاب وِفَرٌق ومذاهب وطوائف، 
فصار  مسلمون،  أنهم  يشهدون  وكلهم 
عندهم المسلمون أنواعا وأقساما وطبقات، 
إلى  يحتاج  الموضوع  أن  وبما  وتكتالت. 
سنبدأه  وبرهان،  واستدالل  وتبيان  شرح 
مفهوم  عن  بسيطة  وجيزة  فكرية  بدراسة 
}الرأي{ ثم مفهوم}االختالف{ ثم العالقات 
األسرية، مرورا بحالة الزوجين في األسرة، 
والرفاق والشركاء في التجارة، إلى أن نصل 
إلى عالج الخالفات السياسية، في مقاالت 
الهادي  وهو  تعالى،  اهلل  شاء  إن  متتالية، 

إلى الصراط المستقيم. 
وسنخصص هذا المقال لمفهوم الرأي. ما 
هو الرأُي؟ ومن هو الذي يرى في المسائل، 
ُيَناَقَش  أن  يستحق  ومن   رأي،؟؟   له  أو 

رأُيه؟   
 الرأي والجمع آراء، يطلق على اإلصابة 

ال  بالعلم  والتفكير  النظر  بعد  التدبير  في 
والمنطق  القياس  يستعمل  ومن  بالهوى، 
المسائل  في  بالعقل،  واالستدالل  العلمي 
كأهل  الرأي،  أهل  عليهم  يطلق  الفقهية 
الفقهية،  الدراسات  تاريخ  في  العراق 
ورائدهم أبو حنيفة النعمان رحمه اهلل )80 
الرأي.  له  فالذي  الفقهاء.  إمام   ،)150 ـ 
وخبرة،  المسألة،  في  علم  له  الذي  هو 
مفهوم  في  عليه  مجمع  شرعي  دليل  وله 
وأن  السنة،  من  أو  الكتاب  من  مدلوله، 
يكون مشهودا له من العلماء األقطاب بأنه 
من أهل العلم والحكمة. فالرأي رأي العالم 
الذي له قدرة الفهم واالستنباط، مع اإللمام 
حنيفة  وأبو  الموضوع،  بحيثيات  الكامل 
وال  العلماء،  اجتهاد  يخالف  ال  اهلل  رحمه 
اجتهدوا،  كما  يجتهد  إنما  معهم،  يختلف 
وهكذا كل عالم وفقه اهلل تعالى إلى امتالك 
أدوات االجتهاد، فاجتهد في طريق البحث 
أصل شجرة  من  فرعا  فأضاف  الصحيح، 
واحدة هي الشريعة التي ال تتغير أحكامها 

وال تتبدل أصولها. 
للنبي صلى اهلل عليه  تعالى  فلما قال اهلل 
وسلم:﴿ِإنَّا َأْنزَْلنا ِإَلْيَك اْلِكتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم 
)النساء:105(   اهلُل﴾  َأراَك  ِبما  النَّاِس  َبْيَن 
وجب حينها تفويض الحكم إلى النبي صّلى 
اهلل عليه وسّلم، ليقضي بين الناس بالحق 
والعدل حسبما عّلمه اهلل وأوحى إليه، سواء 
الصحيح،  باالجتهاد   أو  الصريح  بالنص 
التشريع.  أصول  على  المعتمد  والرأي 
فمعنى: ﴿ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبما َأراَك اللَُّه﴾ 
)يعني بما َعلََّمَك اللَُّه(، وكذلك )يعني بما 

َأْعَلَمك اهلل، وبما َعرَّفك.(
وفي لسان العرب البن منظور )630ه ـ 
َوَجْمُعُه  معروٌف،  }والرَّْأُي:  قال:  711ه( 
َأرْآٌء،. والُمَحدِّثون ُيَسمُّون َأصحاَب القياِس 
َأصحاَب الرَّْأي َيْعُنون َأنهم يْأخذون بآراِئِهم 
ِفيَما ُيْشِكُل ِمَن اْلَحِديِث َأو َما َلْم َيْأِت ِفيِه 
َحِديٌث واََل َأَثٌر. والرَّْأُي: االعِتقاُد، )أي: بأن 
كذا.({  تصح   أو  تكون  كذا   المسألة  

)لسان العرب( 
وُيْعَتدُّ  وُيَناَقُش؟  َلُه  ُيْسَمُع  الذي  هو  فمن 
اْلَمسالة  في  فالٌن  َقاَل  عنه  وُيَقال  ِبرأيه 
العلم  وأساسه:  قوامه  فالرأي  الفالنية؟ 
واألمانة  الصدق  ثم  والخبرة،  والحكمة 

واإلخالص. قال اهلل تعالى: ﴿َوَيرَى الَِّذيَن 
ُهَو  رَبَِّك  ِمْن  ِإَلْيَك  ُأْنِزَل  الَِّذي  اْلِعْلَم  ُأوُتوا 
اْلَحِميِد﴾  اْلَعزِيِز  ِإلى ِصراِط  َوَيْهِدي  اْلَحقَّ 
)سورة سبأ:6( وقال تبارك وتعالى: ﴿َشِهَد 
اهلُل َأنَُّه اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو وَاْلَمالِئَكُة وَُأوُلوا اْلِعْلِم 
قاِئمًا ِباْلِقْسِط اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم﴾ 
)سورة آل عمران:18( قال محمد بن أحمد 
}ِفي   :)671 )توفي:  اهلل  رحمه  القرطبي 
اْلِعْلِم، َوَشَرِف  َفْضِل  َدِليٌل َعَلى  اْلَيِة  َهِذِه 
اْلُعَلَماِء َوَفْضِلِهْم، َفِإنَُّه َلْو َكاَن َأَحٌد َأْشَرَف 
ِمَن اْلُعَلَماِء َلَقرََنُهُم اللَُّه ِباْسِمِه وَاْسِم َماَلِئَكِتِه 
وبيان   .)4/41( اْلُعَلَماِء{  اْسَم  َقَرَن  َكَما 
الرأي وأهله إنما يكون في باب االجتهاد، 
والصناعات  العمران  في  الحال  هو  كما 
فيه نص  فيما  والتسيير، وال رأي  والحرب 
شرعي أو إجماع العلماء. ومثال ذلك رأي 
بني   من  الجموح  بن  المنذر  ابن  الحباب 

سلمة، يوم بدر.
اهلل  اهلل صلى  رسول  جاء  بدر  يوم  }ففي 
به،  نزل  بدر  ماء  من  أدنى  وسلم  عليه 
فجاءه الحباب بن المنذر بن الجموح، وكان 
معروفا بجودة الرأي والدربة في الحروب، 
المنزل؟  هذا  أرأيت  اهلل!  رسول  يا  فقال: 
أمنزل  أنزلكه  اهلل ليس لنا  أن نتقدمه  وال 
نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
قال: بل هو الحرب والرأي والمكيدة، قال: 
حتى  فانهض   بمنزل،  لك  ليس  هذا  فإن 
نغور   ثم  فننزله   القوم  قليب  أدنى  نأتي  
)السيرة  نبني.{  ثم  القلب   من  سواه   ما 
النبوية وأخبار الخلفاء- البن حبان، محمد 
بن أحمد بن أبي حاتم السبتي )354 هـ. 

965م.( 1/166. 
يقال  إلى فكرة  يقوده هواه  فليس أي واحد 
تنوع(،  اختالف  )هذا  ويقولون:  رأي،  له 
من  فكم  المخالف(.  والرأي  و)الرأي، 
جماعات خرجت على األمة وأحدثت فتنا 
كقطع الليل المظلم، من فتن القتل والتدمير، 
وفي  ثم  األمة،  وتمزيق  والعداوة  والخراب 
األخير، يقال: البأس هؤالء اجتهدوا، وهؤالء 
اجتهدوا، هؤالء لهم رأي في القضية، وهؤالء 
لهم رأي؟!! فالرأي بالعلم بالدليل بالبرهان، 
فاقصد  رأيا  أردت  إذا  العلم.  بأخالق  ثم 
بإجماع  بالعلم وبالتزامه  له  عالما مشهودا 
الصحابي،  هذا  قصة  وتدبروا  العلماء،. 

وهو}اْبُن اْلَعاَلِء{ جامع امرأته في رمضان، 
بأنه  فأخبروه  عرفهم،  من  بعض  فأخبر 
هلك وال مخرج له.قال: َفاْنَطَلْقُت ِإَلى النَِّبيِّ 
َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَأْخَبْرُتُه، َفَقاَل: َقاَل 
َبَعَثَك  وَالَِّذي  ُقْلُت:  رََقَبًة«،  »َحرِّْر  لي: 
َقاَل: »َفُصْم  َغْيرََها،  َأْمِلُك رََقَبًة  َما  ِباْلَحقِّ 
َشْهرَْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن«، َقاَل: َوَهْل َأَصْبُت الَِّذي 
»َفَأْطِعْم  َقاَل:  َياِم،  الصِّ ِمَن  ِإالَّ  َأَصْبُت 
ُقْلُت:  ِمْسِكيًنا«،  ِستِّيَن  َبْيَن  َتْمٍر  ِمْن  َوْسًقا 
وَالَِّذي َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َلَقْد ِبْتَنا َوْحَشْيِن َما َلَنا 
َطَعاٌم، َقاَل: »َفاْنَطِلْق ِإَلى َصاِحِب َصَدَقِة 
ِستِّيَن  َفَأْطِعْم  ِإَلْيَك،  َفْلَيْدَفْعَها  ُزرَْيٍق  َبِني 
َوِعَياُلَك  َأْنَت  َوُكْل  َتْمٍر  ِمْن  َوْسًقا  ِمْسِكيًنا 
َبِقيََّتَها«، َفَرَجْعُت ِإَلى َقْوِمي، َفُقْلُت: َوَجْدُت 
يَق، َوُسوَء الرَّْأِي، َوَوَجْدُت ِعْنَد  ِعْنَدُكُم الضِّ
َعَة، َوُحْسَن  النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم السَّ
الشاهد:  محل  )أبوداود.2213(  الرَّْأِي.[ 
يَق، َوُسوَء الرَّْأِي،  قوله: }َوَجْدُت ِعْنَدُكُم الضِّ
َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى  النَِّبيِّ  ِعْنَد  َوَوَجْدُت 
َعَة، َوُحْسَن الرَّْأِي{ تدبروا هذا الفقه لو  السَّ
أن كل شبابنا يتربون في  تدريبات مركزة 
في فهم هذه القيم الفكرية ومقاصدها، تحت 
بأنفسهم  رموا  لما  حكماء،  فقهاء  إشراف 
أو  شرعية،  غير  هجرات  في  البحر  في 
في الحرابة واللصوصية، أو في المخدرات 
أو  رأيا،  يريد  فالذي  الجاهلية.  والفواحش 
يكتفي  وال  العلم،  أهل  يسأل  نصيحة، 
ُمْغِرض، أو برأي شيخ ُمَحرِّض،  بصديق 
ومنطق  الشرع،  بميزان  األمور  توزن  إنما 
من  األمة  علماء  عليه  أجمع  مما  العقل، 
ذي  كل  فليس  هذا،  يومنا  إلى  الصحابة 
بمن  ُمَنوِّهًا  هواه،  على  يرفع عصاه  نشوة 
بمن  نعتبر  أن  وعلينا  َنْشوَاه.  واتبع  سايره 
وسائر  الصحابة  من  التاريخ  في  سبقونا 
َير،  العلماء، فلنتدبر القرآن، والقصص والسِّ
وما حدث عبر الزمان من المواعظ والعبر، 
فعن اأَلْعَمَش، َقاَل: َسَأْلُت َأَبا وَاِئٍل، قلت 
َفَسِمْعُت  َنَعْم،  َقاَل:  ِصفِّيَن؟  َشِهْدَت  له: 
رَْأَيُكْم،  ]اتَِّهُموا  َيُقوُل:  ُحَنْيٍف،  ْبَن  َسْهَل 
رََأْيُتِني َيْوَم َأِبي َجْنَدٍل، َوَلْو َأْسَتِطيُع َأْن َأُردَّ 
َأْمَر النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َلَرَدْدُتُه، َوَما 
َوَضْعَنا َأْسَياَفَنا َعَلى َعوَاِتِقَنا أِلَْمٍر ُيْفِظُعَنا، 
َأْمرَِنا  َغْيِر  َنْعرُِفُه  َأْمٍر  ِإَلى  ِبَنا  َأْسَهْلَن  ِإالَّ 

َهَذا[ )البخاري . 3181(

واقــــــــــع تعـــــدد اآلراء
بني اجتهــــاد احلكماء وفقــــه الفقهاء 

أ. حممد مكركب 

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

الفتوى رقم:501
السؤال

قال السائل )أ.ك( من فرنسا: ِبُحْكم عملي في التجارة، 
والحبوب،  والفواكه،  التمور،  في  واالستيراد،   التصدير 
بيع  يجوز  فهل  بالعربون،  المعاملة  إلى  أحيانا  أضطر 
العربون؟ ثم من جهة أخرى أشتري الفواكه قبل نضجها 
الحقل؟  أو  البستان  ينتج  كم  أعلم  أن  دون  واستوائها، 
وهل السعر الزائد في حالة بيع التقسيط حالل، أم ال،؟ 

وجازاكم اهلل خيرا.
الجواب

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

أوال: ما هو بيع العربون؟ورد في اللسان: }الَعربون )بفتح 
العين وضمه( أن يقول  الرجُل ِللرَُّجِل: ِإن َلْم آُخْذ َهَذا 
يتعاقد  َأن  أي:  َماِلي.  ِمْن  َوَكَذا  َكَذا  َفَلَك  ِبَكَذا،  اْلَبْيَع 
ْلعَة، وَيْدَفَع ِإَلى َصاِحِبَها َشْيًئا من  الرجالن على شراء السِّ
ن  الثمن، َعَلى َأنه ِإن َأمَضى البيَع ُحِسَب ِمَن الثََّمِن، واِإ
ْلعِة، وال ُيِعيده  َلْم ُيْمِض البيَع كان العربون لصاِحِب السِّ
ْلعة،  ُيَقاُل: َعْرَبَن السِّ للمشتري الذي تراجع عن الشراء. 
إال  جائز  غير  وهو  وَعرَُبون{  وُعْرُبون،  ُعْرباٌن،  َوُهَو 
بشروط: 1ـ  أن يكون مكتوبا، ومتفقا عليه بداية وصراحة 
فإن  عليها،  المتفق  السلعة  يشتر  لم  إذا  المشتري  بأن 
المشتري يملك العربون، مقابل تعطيله عن البيع، ومقابل 
الفرصة  المشتري، ولتفويت  ينتظر  للسلعة وهو  حراسته 
على البائع، والسلعُة تفقد شيئا من قيمتها عند التأخير، 
واألمور بمقاصدها،. 2 ـ أن يكون زمن االنتظار محددا 
متعارفا  بالعربون  البيع  طريقة  تكون  أن  ـ   3 بوضوح. 
عليها بين البائع والمشتري، أي: في بيئة يتعامل الناس 
وهو  أعلم،  تعالى  واهلل  اليجوز.  شرط  نقص  فإذا  به. 

العليم الحكيم.
ثانيا: بيع السلم:يقال: َسلََّم بمعنى أسلف، وسلَّف، وهو 
ًة للبائع ِفي  أن الرجل المشتري  يعطى قيمة َذَهًبا أَو ِفضَّ
ِسْلعٍة َمْعُلوَمٍة مقدرة بالوزن، أو بالمكيل، أو بالمساحة، 
لم، وهو جائز،  ِإلى َأَمٍد َمْعُلوٍم، فهذه هي صورة بيع السَّ

إلى  السلعة  البائع  يسلم  أن  بالمقابل  هو  كما  بالضبط 
أجل  إلى  المشتري  على  دينا  الثمن  ويبقى  المشتري، 

مسمى. 
اإليضاح:  وفي  }قال:  الهداية:  شرح  في  البناية  وفي 
السلم لغة عبارة عن االستعجال والسلم والسلف، بمعنى 
واحد، وخص هذا النوع بهذا االسم، ألن شرعيته كانت 
لمعنى يخص رأس المال وهو استعجاله وتحصيله قبل 
وجود المبيع، ألن الحاجة إليه{ وقال في باب  مشروعية 

السلم:
في  المداينة.  آية  وهو  بالكتاب،  مشروع  عقد  }السلم 
ِبَدْيٍن  َتَداَيْنُتْم  ِإَذا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  ﴿َيا  َتَعاَلى:  اهلل  َقْول 
شرح  في  )البناية   .)282 َفاْكُتُبوُه﴾)البقرة:  ُمَسمًّى  َأَجٍل  ِإَلى 

الهداية:8/328( 
وقبل  نضجها  قبل  الفواكه  }أشتري  السائل:  قال  ثالثا: 
أو  البستان  ينتج  كم  أعلم  أن  دون  بالجملة،  استوائها 
الحقل{ وهذا البيع اليجوز لما فيه من الغرر لما يجهله 
صورة  من  فيه  ولما  مقدر،  غير  يكون  لما  المتبايعان 
رواه  ما  الغرر  بيع  عن  النهي  أحاديث  ومن  المقامرة. 
صلى  اهلل  رسول  ]نهى  قال:  هريرة،  أبي  مسلم،عن 
الغرر[  بيع  وعن  الحصاة،  بيع  عن  وسلم  عليه  اهلل 
ما  بيع  عن  النهي  وورد  البيوع:1513(  كتاب  )مسلم. 
عمر  بن  اهلل  عبد  الحديث.عن  ففي  اليحصىواليعرف، 
رضي اهلل عنهما: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
َتِبيُعوا  واََل  َصاَلُحُه،  َيْبُدَو  َحتَّى  الثََّمَر  َتِبيُعوا  ]اَل  قال: 
الثََّمَر ِبالتَّْمِر[ )البخاري:2183( وعن أبي سعيد الخدري رضي 
اهلل عنه: ]أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، نهى عن 
في  بالتمر  الثمر  اشتراء  والمزابنة  والمحاقلة،  المزابنة، 

رءوس النخل)البخاري:2186(
والمزابنة: مصطلح فقهي في البيوع، بيع ما اليعلم كيال أو 
عددا أوزنا. يعني أن المزابنة: بيع معلوم اْلَقْدر، ِبَمْجُهول 
قبل  الثمر  أو  الزرع  بيع  والمحاقلة:  جنسه.  من  الَقْدر 
ظهور صالحه. والقاعدة  بيع كل سلعة مباحة معلومة 
بثمن معلوم حالل، إال ما استثني بنص، وبيع كل سلعة 
غير معلومة، أو معلومة ولكن بثمن غير معلوم فهو بيع 

غير جائز. واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ذن فإن بيع السلم الجائز هو أن يدفع المشتري الثمن  واإ
في مجلس العقد، وينتظر استالم السلعة المقدرة بالكيل 
بمعنى  معلوم،  أجل  في  المعلوم،  الوزن  أو  المعلوم، 
الثمن،  المشتري  يقدم  بأن  المتعاقدان  المتبايعان  يتفق 
أو مكيل  أو وزن معلوم،  مبيع،  مقابل عدد معلوم من 
معلوم، إلى أجل معلوم. وفي الحديث. عن ابن عباس 
رضي اهلل عنهما، قال: قدم النبي صلى اهلل عليه وسلم 
المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثالث، فقال:] َمْن 
ِإَلى  َمْعُلوٍم،  َوَوْزٍن  َمْعُلوٍم،  َكْيٍل  َفِفي  َشْيٍء،  ِفي  َأْسَلَف 
السلم  مال  رأس  تسليم  ويشترط  َمْعُلوٍم[)البخاري:2240(  َأَجٍل 
الفقهية  القوانين  وفي  ذكرت،  كما  العقد،  مجلس  في 
البن جزي:}يجوز الّسلم ِبُشُروط ِمْنَها:1 ـ َأن يكون كل 
ا َيصح تملكه َوبيعه. 2 ـ َأن َيُكوَن الثمن  وَاِحد ِمْنُهَما ِممَّ
ِفيِهما  تجوز  أي:  ِجْنسا  ُمْخَتلفين  السلعة  من  والمسلم 
اْلِجْنس  َمْعُلوم  ِمْنُهَما  وَاِحد  كل  يكون  َأن  ـ   3 النَِّسيَئة. 
وَالّصفة والمقدار{)ص:177( وأن يكون العقد مكتوبا مسجال 
ذا عجز  موثقا. واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم. واإ
المسلم إليه عن تسليم المتفق عليه، أي المسلم فيه عند 
حلول األجل، فإن المشتري يكون مخيرا بين االنتظار، 
إذا تفضل وصبر، إلى حين وجود المسلم فيه، أو يفسخ 
العقد، ويسترد رأس ماله، وأرى أنه يجب أن تذكر في 
العقد هذه التحفظات بوضوح، حتى يتحقق المبدأ العام 
في التجارة، وهو التراضي المسبق. اهلل تعالى أعلم، وهو 

العليم الحكيم. 
ثالثا: البيع بالتقسيط: قال السائل: )وهل السعر الزائد في 
حالة بيع التقسيط حالل، أم ال،؟( شراء السلعة بالتقسيط، 
أقساط  على  الدين  يدفع  أن  على  بالدين  شراؤها  يعني 
معلومة من الثمن في أوقات معلومة. وهذا جائز، يقال: 
والقسط  فشيئا،  شيئا  ليسدد  أقساطا،  الدَّْين.جعله  َط  َقسَّ
من مشتقات القسط، وهو النصيب، والحصة، وهو من 
العدل. والزيادة في الثمن في البيع بالتقسيط تحدد وقت 
العقد، والُيزَُاد في قيمة األقساط بعد مجلس عقد البيع. 

واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.

َلم. )أو بيع األجل( املوضوع: بيع الُعْرُبون، وبيُع السَّ
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أخرج اإلمام مسلم في صحيحه َعْن َأبي َسَلَمَة- 
رضي اهلل عنه-  َقاَل: )َسَأْلُت َعاِئَشَة- رضي 
اهلل عنها- َعْن ِصَياِم َرُس���������وِل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَس���������لََّم-، َفَقاَلْت: َكاَن َيُصوُم َحتَّى َنُقوَل 
َقْد َص���������اَم، َوُيْفِطُر َحتَّى َنُقوَل َقْد َأْفَطَر، َوَلْم َأرَُه 
َصاِئًم���������ا ِمْن َش���������ْهٍر َقطُّ َأْكَثَر ِم���������ْن ِصَياِمِه ِمْن 
َشْعَباَن، َكاَن َيُصوُم َش���������ْعَباَن ُكلَُّه، َكاَن َيُصوُم 
َش���������ْعَباَن ِإال َقِليال(، ومعنى يصوم شعبان كّله: 

أي أكثره، والعرب ُتطلق الكّل على األكثر.
هذا حدي���������ث صحي���������ح، أخرجه اإلمام مس���������لم 
ف���������ي صحيحه في كتاب الصي���������ام، باب صيام 
النبي صلى اهلل عليه وس���������لم في غير رمضان، 

واستحباب أن ال ُيخلي شهرًا عن صوم.
لقد أظلَّنا شهر شعبان، وَأَهلَّ ببركاته ونفحاته، 
تمهيًدا وتوطئة لش���������هر رمضان المبارك، فشهر 
ش���������عبان حافٌل بالذكريات اإلسالمية العظيمة، 
فهو الش���������هر الذي انتصر فيه الرسول – صّلى 
اهلل عليه وس���������ّلم – في غ���������زوة بني المصطلق، 
وفيه تزوّج رس���������ول اهلل – صّلى اهلل عليه وسّلم 
– حفصة بنت عمر بن الخطاب – رضي اهلل 
عنهما-، كما فرض اهلل فيه صيام شهر رمضان 
المبارك في الس���������نة الثانية م���������ن الهجرة، ولكن 
أبرز حدٍث في هذا الشهر المبارك  هو تحويل 
القبلة من المسجد األقصى ببيت  المقدس إلى 

المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وش���������هر شعبان يقع بين شهرين عظيمين، هما: 
رجب ورمضان، فقد َودَّعنا قبل أيام شهر رجب 
الذي شهد حادثة اإلسراء والمعراج من المسجد 
الحرام إلى المس���������جد األقصى، كما نعيش اآلن 
أيام���������ًا مباركة في ظالل ش���������هر ش���������عبان الذي 
ش���������هد تحويل القبلة من المس���������جد األقصى إلى 
المسجد الحرام، كما أن شهر شعبان هو الشهر 
الذي يس���������تعّد فيه المسلمون في مشارق األرض 
ومغاربها  الستقبال شهر رمضان شهر الخير 

والبركة، بكثرة الصيام والطاعات والُقربات.
 شهر شعبـان ...وحتويل القبلة 

إّن ش���������هر ش���������عبان حافٌل بالذكريات اإلسالمية 
العظيم���������ة، وف���������ي مقدمتها تحوي���������ل القبلة من 
المس���������جد األقصى المبارك بالقدس إلى المسجد 
الحرام بمكة المكرمة، فقد مكث رس���������ول اهلل – 
صّلى اهلل عليه وس���������ّلم - س���������تة عشر شهرًا أو 
سبعة عشر شهرًا وهو يس���������تقبل بيت المقدس، 
كم���������ا جاء في الحديث الش���������ريف عن البراء بن 
عازب-رضي اهلل عنه-قال: )َصلَّْيَنا َمَع َرُسوِل 
اللَِّه-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َنْحَو َبْيِت اْلَمْقِدِس 
ِستََّة َعَشَر َشْهرًا َأْو َسْبَعَة َعَشَر َشْهرًا ُثمَّ ُصرِْفَنا 
َنْحَو اْلَكْعَبِة(، وكان رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه 
وس���������ّلم – يتمن���������ى أن يأذن اهلل ل���������ه في تحويل 
القبلة إل���������ى الكعبة، ويقّلب وجهه في الس���������ماء 
ترقُّب���������ًا لنزول الوحي بذلك وتضرُّعًا إلى اهلل عزَّ 

���������َماِء  ، فنزلت:}َقْد َنرَى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي السَّ وجلَّ
َفَلُنَولَِّينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد 
اْلَح���������رَاِم َوَحْيُث َما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َش���������ْطرَُه{، 
َفُص���������ِرف إلى الكعبة، وفي ه���������ذا تكريم من اهلل 
سبحانه وتعالى لرسوله– صّلى اهلل عليه وسّلم– 

واستجابة له. 
فضل ليلة النصف من شعبان

لقد بّين لنا رسول اهلل – صّلى اهلل عليه وسّلم – 
فضل أوقات معينة، منها ش���������هر شعبان عمومًا 
وليلة النصف منه بخصوصها،  ألسباب صرَّح 
بها ومنافع دعا إلى اكتسابها، فليلة النصف من 
ش���������عبان ليلة مباركة جليلة، يتجلَّى اهلل سبحانه 

وتعالى فيها على عباده بالرحمة والمغفرة. 
ففي هذه الليلة ُيستجاب الدعاء، َوَتُعّم المغفرة، 
وتهبط المالئكة على أهل األرض بالرحمة، وهلل 
فيها عتق���������اء كثيرون من النار، حيث ينظر اهلل 
سبحانه وتعالى إلى عباده، فيغفر للمستغفرين، 
ويتجاوز عن س���������يئات التائبي���������ن، ويجيب دعوة 

المضطرين الصادقين المخلصين. 
وم���������ن المعلوم أّن اهلل عزَّ وجلَّ يعفو عن عباده 
ف���������ي هذه الليلة المبارك���������ة الطيبة، وال ُيْحَرم من 
عف���������و اهلل ورحمته إال الذين ه���������م على الخطايا 
ُمِص���������رُّون، كما جاء في الحديث الش���������ريف أن 
رس���������ول اهلل  – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم - قال: 
لِ���������ُع في ليلِة النِّصِف من ش���������عباَن،  )إنَّ اهلَل َليطَّ
فَيغِفُر لجميع خْلِقِه، إال ِلُمْش���������رٍك أو ُمشاِحٍن(، 
أما المش���������رك: فلقوله تعال���������ى:}ِإنَّ الّلَه اَل َيْغِفُر 
َأن ُيْش���������َرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء{، 
وأما المشاحن: فهو الذي تكون بينه وبين أخيه 
المسلم شحناء وخصومة، كما جاء في الحديث 
الشريف َعْن َأِبي ُهرَْيرََة – رضي اهلل عنه - َأنَّ 
َرُسوَل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َقاَل: )ُتْفَتُح 
َأْب���������وَاُب اْلَجنَِّة َيْوَم االْثَنْيِن َوَيْوَم اْلَخِميِس، َفُيْغَفُر 
ِلُكلِّ َعْبٍد ال ُيْش���������ِرُك ِباللَِّه َشْيًئا، ِإال َرُجاًل َكاَنْت 
َبْيَنُه َوَبْيَن َأِخيِه َش���������ْحَناُء، َفُيَقاُل: َأْنِظُروا َهَذْيِن 
َحتَّ���������ى َيْصَطِلَحا، َأْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطِلَحا، 

َأْنِظُروا َهَذْيِن َحتَّى َيْصَطِلَحا(.
ُأِحّب أن ُيرفع عملي وأنا صائم

ِمْن خصائص ش���������هر شعبان أنه شهر ُترفع فيه 
األعم���������ال إلى اهلل س���������بحانه وتعالى؛ لذلك كان 
رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه وسّلم– ُيكثر الصيام 
فيه، كما جاء في الحديث عن ُأَس���������اَمة ْبن زَْيٍد 
َقاَل: )ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه! َلْم َأَرَك َتُصوُم َشْهرًا 
���������ُهوِر َما َتُصوُم ِمْن َشْعَباَن؟! َقاَل: َذِلَك  ِمْن الشُّ
َش���������ْهٌر َيْغُفُل النَّاُس َعْنُه َبْي���������َن َرَجب َوَرَمَضاَن؛ 
َوُهَو َشْهٌر ُتْرَفُع ِفيِه اأَلْعَماُل ِإَلى َربِّ اْلَعاَلِميَن، 
َفُأِحبُّ َأْن ُيْرَفَع َعَمِلي وََأَنا َصاِئٌم(، وعند دراستنا 
له���������ذا الحديث يتبين لن���������ا أّن حكمة تخصيص 
الرس���������ول–صّلى اهلل عليه وسّلم– شهر شعبان 

بكثرة الصيام تتلخص في أمرين: 
- األم������ر األول: فهو ش���������هر يغفل الناس عنه 
بين رج���������ب ورمضان، وفيه داللة واضحة على 
فضيلة العمل في وقت غفلة الناس؛ ألنه أشّق 
على النفوس، ومن المعلوم أّن العبادة في هذه 
األوقات أكثر ثوابًا، ولذا كان لصالة الليل وهي 
ف���������ي وقت الغفلة ونوم الناس أكبر األثر وعظيم 
الثواب، كما في قوله سبحانه وتعالى: }َفال َتْعَلُم 
ا ُأْخِفَي َلُهم مِّن ُقرَِّة َأْعُيٍن َجزَاء ِبَما َكاُنوا  َنْفٌس مَّ

َيْعَمُلوَن{.  

- األمر الثاني: أنه شهر ُترفع فيه األعمال إلى 
رّب العالمين، ورسولنا –صّلى اهلل عليه وسّلم – 

ُيحبُّ أن ُيرفع عمله وهو صائم.
حتويل القبلة....ووحدة األمة اإلسالمية

من الواجب على المسلمين أن يتعّلموا من وحدة 
القبل���������ة وحدة األمة اإلس���������المية، فأمتنا العربية 
واإلس���������المية اليوم أحوج ما تك���������ون إلى الوحدة 
ورّص الصفوف في ظّل الظروف القاسية التي 
َيم���������رُّ بها العالم اليوم، هذا العالم الذي ال مكان 

فيه للضعفاء وال للمتفرقين. 
ويتجّلى ف���������ي توحيد القبلة األث���������ر الواضح في 
وحدة المسلمين، فمهما تباعدت أقطارهم ودولهم 
واختلفت أجناس���������هم وألوانه���������م يتجهون إلى قبلة 
واحدة، فتتوحد عواطفهم ومشاعرهم ويستشعرون 
االنتماء الروحي والديني والعاطفي في اتجاههم 
إلى أقدس بقعة وأشرف مكان اختاره اهلل سبحانه 
وتعال���������ى بيتًا له، وأم���������ر بإقامته والطواف حوله 

واالتجاه إليه في كل صالة. 
إّن ديننا اإلس���������المي الحنيف ُيْرشدنا إلى أهمية 
االتحاد واجتم���������اع الكلمة ليرقى بذلك أن يكون 
أص���������اًل من أصول الدين، وأم���������رًا ربانياً تضّمنه 
القرآن الكريم، وتأكيدًا نبويًا فيما ال ُيحصى من 
األحاديث الصحيحة الصريحة، وتطبيقًا عمليًا 
لحي���������اة الصحابة والتابعي���������ن –رضي اهلل عنهم 
أجمعين-، بينما نجد واقع المسلمين اليوم ُينبئ 

عن قدٍر كبير من االختالف والتباعد.
عجيب أمر المس���������لمين!! إلههم واحد، ورسولهم 
واح���������د، وقرآنهم واحد، وقبلتهم واحدة، ومع ذلك 
فهم دول ُمَمزّقة وشعوب ُمَتَفرّقة، مع أّن اإلسالم 
يدعوهم إلى الوحدة في صراحة واضحة ال تحتاج 
إلى تفسير وال إلى تأويل، كما في قوله تعالى: 

}وَاْعَتِصُموْا بَحْبِل الّلِه َجِميًعا واََل َتَفرَُّقوْا{.
ما أحوج أمتنا العربية واإلس���������المية إلى الوحدة 
والتَّرَفُّ���������ع عن األحقاد، وطّي صفحات الماضي 
المؤلم���������ة، وأن نفتح جميع���������ًا صفحة جديدة من 
المحب���������ة واإلخاء، فف���������ي ظّل التعالي���������م القرآنية 
���������نَّة النبوية الش���������ريفة تعيش البشرية حياة  والسُّ

األمن والخير والسعادة .
اللهم بارك لنا يف شعبان، وبلِّغنا رمضان

هذا هو شهر ش���������عبان بنفحاته الطيبة وبركاته 
العديدة ومآثره الباقية، فهو توطئة لشهر رمضان 
المبارك، فعلينا أن نتهيأ فيه الس���������تقبال َس���������يِّد 
الش���������هور بكثرة الطاعات وكثرة الصيام والتوبة 
واالستغفار والُبْعد عن المعاصي واآلثام، لذلك 
يجب على المس���������لمين جميعًا أن يجعلوا شهر 
ش���������عبان فاتحة خيٍر ُيقبلون فيه على الطاعات 
والُقربات، من صالة وصيام وقيام وتالوة للقرآن 
واالس���������تغفار، والُبْعد عن المعاص���������ي واآلثام، 
وفعٍل للخيرات ومساعدة للضعفاء، وصفٍح عن 
الُمسيئين، ونعمل جاهدين على أن يكون شهر 

شعبان فرصة لنا جميعًا للتوبة الصادقة. 
اللهم ب���������ارك لنا في ش���������عبان، وبلِّغنا رمضان، 

واحفظ شعبنا ومقدساتنا وأمتنا من كّل سوء
وصّلى اهلل على س���������ّيدنا محمد صلى اهلل عليه 

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

د. يوسف مجعة سالمة*
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راَ واَلاَ  ا أاَن ُتْدِركاَ اْلقاَماَ ْمُس ياَنباَِغي لاَهاَ -40﴿لاَ الشَّ
:﴾ اِر واَُكلٌّ ِفي فاَلاٍَك ياَْسباَُحوناَ اِبُق النَّهاَ اللَّْيُل ساَ

بعد ذكر الشمس والقمر آيتين دالتين على انفراده 
ومنها  اإللهية،  وصفاته  والتدبير،  بالخلق  تعالى 
والقمر  وسيرها،  الشمس  بآية  القدرة  صفة  تعلق 
وسيره، وما في ذلك من العبرة، جاءت هذه اآلية 
على  والقمر  الشمس  سير  اهلل وضع  أن  لنا  تبين 
نظام يستحيل معه اتصال إحدى الكرتين باألخرى 
لشدة األبعاد بين مداريهما، فالكرة العظيمة، وهي 
العين،  رأي  في  القمر  لكرة  مقاربة  تبدو  الشمس، 
بمئات  القمر  فلك  أبعاد  تكبر  الشمس  أبعاد  ولكن 
الشمس  لنا أن حجم  الماليين من األميال، ويلوح 
وكانوا  الراؤون،  يراه  فيما  القمر،  لحجم  مقارب 
بروجا  تسمى  نجومية  بعالمات  سيرهما  يقدرون 
بالنسبة لسير الشمس، وتسمى منازل بالنسبة لسير 
القمر، وجاءت هذه العبرة تعليما بأن للشمس سيرا 
ال يالقي سير القمر، وللقمر سيرا ال يالقي سير 
الشمس، وما يتراءى للناس من تقاربهما إن هو إال 

تخيالت األبصار.
يراد،  ما  إلى  والوصول  اللحاق  هو  واإلدراك: 
والمعنى: نفي اصطدام الشمس بالقمر، فال يدرك 
أحدهما اآلخر، وال لليل يتخلص من النهار وينجو 

منه.
والمعنى: أن انسالخ النهار عن الليل أمر مسّخر 

ال قبل لليل أن يتخلف عنه أو ينفلت.
والغرض التذكير بنعمة الليل ونعمة النهار وفوائدهما 
لتعطلت منافع كثيرة من  النظام  للناس، ولوال هذا 

حياة الناس والحيوان.
سابق  النهار  وال  الشمس،  يدرك  القمر  وال  أي: 
الدائرة  الفلك، وهو  الكواكب تسبح في  الليل، فكل 
المفروضة في الجو لسير أحد الكواكب سيرا مطردا 
ال يحيد عنه، فإن أهل األرصاد القدماء لما رصدوا 
فتوهموها طرائق  تتغير،  ال  المدارات وجدوها  تلك 
مستديرة تسير فيها الكواكب، وربما توهموها طرائق 
وكان  سيرها،  في  الكواكب  عليها  ترتكز  صلبة، 
مجرورة  سيرها  في  الشمس  أن  يتوهمون  األقباط 

بسالسل وكالليب.
أفالكا،  المدارات  أو  الطرائق  تلك  العرب  وسمى 
واحدها فلك، اشتقوا لها اسما من اسم فْلكة المغزل، 
وهي عود في أعاله خشبة مستديرة منبطحة مثل 
التفاحة الكبيرة، تلّف عليها المرأة خيوط غزلها التي 
الغزل،  خيوط  عليها  فتلتّف  بكفيها،  لتديرها  تفتلها 
الكواكب  أن  الفلك جسما كرويا، وتوهموا  وتوهموا 
موضوعة عليه تدور بدورته، ولذلك قدروا الزمان 
االسم  في  جاراهم  ن  واإ والقرآن  الفلك،  حركة  بأنه 
اللغوي، فإنه أصلح لهم ما توهموه بأنه عبارة عن 
سبح، ولزم من كونها سابحة أن طرائق سيرها دوائر 
وهمية، ألن السبح هنا سبح في الجو ال في الماء، 
والهواء ال تخطط فيه الخطوط وال األخاديد، وعّبر 
الحكم على  لتعميم هذا  »َيْسَبُحوَن«،  بـ:  ذلك  عن 
الشمس والقمر وجميع الكواكب، وهذه حقيقة علمية 

سبق بها القرآن.
وجملة: »َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك«، تقرأ من آخرها كما تقرأ 

من أولها، ويسمى ذلك محّسن الطرد والعكس.
ِفي  ُذرِّيَّتاَُهْم  ْلناَا  ماَ حاَ أاَنَّا  لَُّهْم  -41-44﴿واَآياٌَة 
ا  ماَ ْثِلِه  مِّ مِّن  لاَُهم  لاَْقناَا  واَخاَ  * ْشُحوِن  اْلماَ اْلُفْلِك 
لاَُهْم  ِريخاَ  صاَ فاَلاَ  ُنْغِرْقُهْم  ْأ  نَّشاَ ن  واَاِإ  * ياَْركاَُبوناَ 
ِإلاَى  تاَاًعا  واَماَ نَّا  مِّ ًة  راَْحماَ ِإلَّ  ُينقاَُذوناَ *  ُهْم  واَلاَ 

ِحيٍن﴾:
وفي  األرض  في  آيات  على  الكالم  انتقال  هذا 
السماء إلى الكالم على آية البحر، وهي آية تسخير 
الُفلك بأن تسير على الماء، وتسخير الماء لتطفو 

عليه دون أن يغرقها.
وذّكر اهلل الناس بآية عظيمة، وهي آية إلهام نوح 
الذين  الناس  ليحمل  السفينة  صنع  السالم  عليه 
آمنوا وكل أنواع الحيوان زوجين لينجي هذه األنواع 
من الهالك بالغرق في حادث الطوفان، والمعنى: 
وآية لهم صنع الُفلك لتحمل ذرياتهم فيه فحملناهم، 
حين  الفلك  على  بحملهم  الغرق  من  وأنجيناهم 

الطوفان.
الذي  نوح  فلك  في  اإلنسان،  نسل  هي  والذريات: 
حملت  السفينة  هذه  وكانت  بالمشحون،  وصف 
األزواج من الناس، وهم الذين توّلد منهم البشر بعد 

الطوفان، وذكر الذريات يقتضي أن أصولهم هي 
المحمولة إذ لوال نجاة األصول ما وجدت الذريات، 

وكانت الحكمة في حمل األصل بقاء الذريات.
والمعنى: آية لهم أّنا حملنا ذريات البشر في سفينة 
نوح، حين أمر اهلل نوحا بأن يحمل فيها أهله والذين 

آمنوا من قومه لبقاء ذريات البشر.
وذّكرت اآلية بنعمة خلق اإلبل الصالحة لألسفار 
والنقل البري، وهي الرواحل خاصة، ألنها هي التي 
تشبه الُفلك في كونها قادرة على قطع الرمال، كما 
جعل الفلك صالحا لمخر البحر، وقد سمت العرب 
الرواحل من اإلبل سفائن البر، والمراد من المماثلة، 
المماثلة في العظمة، وقوة الحمل، ومداومة السير، 
وفي الشكل أيضا، وذّكر اهلل أنه لو شاء لجعل هذه 
عادة  على  وهذا جري  بإغراقهم،  لهم  نقمة  النعمة 
القرآن في تعقيب الترغيب بالترهيب وعكسه، لئال 

يبطر الناس بالنعمة، وال ييأسوا من الرحمة.
كما  مستنجدا،  مستغيثا  يصرخ  الذي  والصريخ: 
يطلق على المغيث نفسه والمنجد، إذا صرخ مجيبا 
المستنجد، والمعنى: ال يجدون من يستصرخون به، 
الغرق،  من  أحد  ينقذهم  وال  البحر  لـجج  في  وهم 
واإلنقاذ: االنتشال من الغرق، إال إذا رحمهم اهلل، 
السبح على  وتمكينهم من  البحر  بسكون  وأسعفهم 
أعواد الفلك، ليمتعهم إلى أجل معلوم، فإن كل حي 
استقبلته  الموت  من  نجا  فإذا  الموت،  إلى  صائر 
اإلنسان  فطرة  في  أودع  اهلل  ولكن  أخرى،  موتة 
حب الحياة وزيادتها، مع علمه أنه ال مناص من 

الموت.
ا باَْيناَ أاَْيِديُكْم  ذاَا ِقيلاَ لاَُهُم اتَُّقوا ماَ -45-46﴿واَاِإ
ْن آياٍَة  ا تاَْأِتيِهم مِّ ُموناَ * واَماَ لَُّكْم ُتْرحاَ ْلفاَُكْم لاَعاَ ا خاَ واَماَ

:﴾ ا ُمْعِرِضيناَ ْنهاَ ْن آياَاِت راَبِِّهْم ِإلَّ كاَاُنوا عاَ مِّ
انتقل الكالم من عدم انتفاعهم باآليات الدالة على 
المبلغة  باألقوال  انتفاعهم  عدم  إلى  اهلل  وحدانية 
حل  بما  والتذكير  الموعظة  من  القرآن،  في  إليهم 
باألمم المكذبة أن يصيبهم مثل ما أصابهم، وعدم 
اهلل  وحدانية  على  باألدلة  القرآن  بتذكير  انتفاعهم 

وعلى البعث.
هو  بما  ويراد  المستقبل،  به  يراد  األيدي  بين  وما 
خلفهم الماضي، فالسائر إلى مكان فالذي بين يديه 
هو ما سيرد إليه مستقبال، والذي من ورائه هو ما 

تركه خلفه في سيره.
أي: ما بين أيديكم من أمر اآلخرة، وما خلفكم من 
أحوال األمم في الدنيا، أي: اتقوا مثل أحوال ما بين 
أيديكم أو مثل أحوال ما خلفكم، ولعل للرجاء، أي: 

ترجى لكم رحمة اهلل.
اتقوا أعرضوا، فاإلعراض دأبهم في  ذا قيل لهم  واإ
التي  القرآن  آيات  هي  واآليات  لهم،  يقال  ما  كل 
والتشنيع  بها،  للتنويه  ربهم  آيات  وكونها  بلغتهم، 
عليهم باإلعراض عن كالم ربهم كفرا بنعمة خلقه 

إياهم.
ا راَزاَقاَُكُم اللَّـُه قاَالاَ  ذاَا ِقيلاَ لاَُهْم أاَنِفُقوا ِممَّ -47﴿واَاِإ
اُء  ُنوا أاَُنْطِعُم ماَن لَّْو ياَشاَ ِللَِّذيناَ آماَ الَِّذيناَ كاَفاَُروا 

ِبيٍن﴾: ٍل مُّ لاَ ُه ِإْن أاَنُتْم ِإلَّ ِفي ضاَ اللَّـُه أاَْطعاَماَ
كان المشركون يشحون على فقراء المسلمين تشفيا 
باإلنفاق،  األمر  القرآن  من  سمعوا  فإذا  منهم، 
كما  ألطعمه  اهلل  يشاء  لو  من  نطعم  ال  يقولون: 
أطعمنا، وصدر هذا منهم بسبب كفرهم، ومن أجل 
تعّلة  ذلك  قالوا  عليهم،  اإلنفاق  سئل  الذين  إيمان 

لعدم اإلنفاق على فقراء المؤمنين.
واالستفهام إنكاري في »َأُنْطِعُم«، أي: ال نطعم من 
لو شاء اهلل ألطعمهم، واإلنفاق أعم من اإلطعام، 
ألنه يشمل اإلسكان والكساء، لكنهم أجابوا بإمساك 
وقالوا  اإلنفاق،  أنواع  أيسر  وهو  ومنعه،  الطعام 
كما  ألطعمكم  اهلل  شاء  فلو  نطعمكم  ال  للمؤمنين 
القرآن ضالال  أطعمنا، وجعلوا األمر باإلنفاق في 
في  بأنهم  المؤمنين  اهلل، ووصفوا  لجهلهم بصفات 
من  الظواهر  على  يحكمون  ألنهم:  مبين  ضالل 

أسباب اكتساب المال وعدمه.
ِإن  اْلواَْعُد  ـذاَا  هاَ تاَى  ماَ -48-50﴿واَياَُقوُلوناَ 
ًة واَاِحداًَة  ْيحاَ ا ياَنُظُروناَ ِإلَّ صاَ اِدِقيناَ * ماَ ُكنُتْم صاَ
ياَْستاَِطيُعوناَ  فاَلاَ   * ُموناَ  ياَِخصِّ واَُهْم  تاَْأُخُذُهْم 

:﴾ تاَْوِصياًَة واَلاَ ِإلاَى أاَْهِلِهْم ياَْرِجُعوناَ
اإلنفاق  ومنعهم  بالمؤمنين  المشركين  استهزاء  بعد 

استهزاء  جاء  ألطعمهم،  اهلل  شاء  لو  أنه  بدعوى 
فالوعد يشمل  الوعد والتهديد؟  أنه متى هذا  آخر، 
الخير والشر، وهنا استعمل في العذاب الذي وعد 
التهكم  في  مستعمل  واالستفهام  بهم،  بحلوله  اهلل 
يدل  واقع  الوعد  إلى  اإلشارة  واسم  والتكذيب، 
تعالى  اهلل  فأخبر  العذاب،  بوعد  االستخفاف  على 
ينتظرون إال  الواقع ال محالة، وأنهم ما  الوعد  أن 
صيحة واحدة تأخذهم، وال خالص لهم من أخذها 

وهالكهم بها.
و»َينُظُروَن« مشتق من النظرة، وهي الترقب.

والصيحة: الصوت الشديد الخارج من حلق اإلنسان، 
وأطلقت في مواضع من القرآن على الصاعقة، أي: 
ما ينتظرون إال صعقة أو نفخة عظيمة، والمقصود 
هذا  حياة  نظام  بها  ينقضي  التي  األولى  النفخة 
الثانية،  النشأة  األخرى  النفخة  عن  وينشأ  العالم، 
إنهم أجيبوا بما أعّد لهم من  الحياة األبدية،  وهي 
عن  إعراضا  ينتظروه،  بأن  األجدر  هو  العذاب، 
جوابهم، ألنهم لم يقصدوا حقيقة االستفهام، وهذا ما 
الحكيم، تحل بهم هذه الصاعقة  يسمى باألسلوب 
وهم يختصمون، ومعنى تأخذهم تهلكهم فجأة كما 
يحل المغيرون على حّي ألخذ أنعامه وسبي نسائه، 
فال يتمكنون من توصية على أهلهم وأموالهم من 
بين  السرعة  عن  كناية  المحتضر،  شأن  بعدهم، 
إلى  الرجوع  يستطيعون  وال  وهالكهم،  الصيحة 

أهلهم، فهم هالكون ال محالة.
وِر فاَِإذاَا ُهم مِّناَ اْلاَْجداَاِث  -51﴿واَُنِفخاَ ِفي الصُّ

:﴾ ِإلاَى راَبِِّهْم ياَنِسُلوناَ
بعده،  وما  البعث  من  أنكروه  بما  لهم  وعظ  هذا 
فجأة  الوقوع،  لتحقق  الماضي  فعل  واستعمل 
»َينِسُلوَن«،  ومعنى  القبور،  واألجداث  وبسرعة، 

يمشون مشيا سريعا، إلى حكم ربهم وحسابه.
ـذاَا  ْرقاَِدناَا هاَ -52﴿قاَاُلوا ياَا واَْيلاَناَا ماَن باَعاَثاَناَا ِمن مَّ

:﴾ ُلوناَ داَقاَ اْلُمْرساَ ـُن واَصاَ داَ الرَّْحماَ ا واَعاَ ماَ
هذا مقال الذين أنكروا البعث، فلما رأوا ما أعّد لهم 
من العذاب قالوا يا ويلنا، وهي كلمة يقولها الواقع 
في مصيبة متحسرا، تنزيال للويل منزلة من ينادى 
ليحضر، فيسمع ويأتي، يتعجبون ويتحسرون ممن 
بعثهم ال من البعث نفسه، ألنه في نظرهم محال 
وقوعه، والمرقد: مكان الرقاد والنوم، وهو مطلق هنا 
على الموت، فكأن الميت راقد في قبره، ثم لم يلبثوا 
وعد  ما  هذا  فقالوا:  به،  وعدوا  ما  يستحضروا  أن 
الرحمن به في الدنيا، وذهب تعجبهم لما رأوا تحققه، 
وذهب  وعدهم  فصدق  المرسلون  به  وعد  ما  وهو 

وهمهم أنه ال يمكن أن يرسل إليهم بشر مثلهم.
ُهْم  فاَِإذاَا  واَاِحداًَة  ًة  ْيحاَ صاَ ِإلَّ  كاَاناَْت  -53﴿ِإن 

:﴾ ُروناَ ِميٌع لَّداَْيناَا ُمْحضاَ جاَ
أي ما كان ذلك النفخ إال صيحة واحدة ال تتكّرر 
من  يخرجهم  الواحد  النفخ  بل  للحضور،  دعوتهم 
للحساب،  محضرين  ويجعلهم  بهم،  يسير  القبور، 
الدنيا،  الناس في  لفناء  نفخة أخرى سابقة  وكانت 

ستذكر في سورة الزمر.
حرف  لداللة  البصر،  لمح  مثل  في  ذلك  ويقع 
عادته: »َفِإَذا ُهْم َجِميٌع لََّدْيَنا ُمْحَضُروَن«  المفاجأة واإ
أفواجا  أفواجا  يأتون  أي مجتمعون مرة واحدة، وال 

وزرافات.
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اجلمهوريـــــة اجلزائريــــة 
الديـمقراطيــــة الشعبــيــــــة

واليـــــة: مستغـانــــم
دائـــــرة: عني النويصـي
بلديــــة: احلســيـــــان

األمانـــة العامــــــــــة 
الرقـــــــم: 01 / 2021

وصـــــل إشهــــاري جتـــديـــد 
)حــسب احلالــــة( مجعيـــــة

طبق��ا ألحكام املادة 18 م��ن القانون 
رق��م 12-06 ال�مؤرخ ف��ي 12 جانفي 
2012 املتعل��ق باجلمعي��ات مت جتدي��د 

)حسب احلالة( 
اجلمعيـــــة الرياضيـــــة الـمسمـــــاة 
االحتـــــاد الرياضــــي بنـــــي ياحــــي 

لبلـديـــــة احلسيــــــــــان. 
الكائن مقرها بني ياحي 

طابعها: رياضي. 
مجال نشاطها: بلدي 

 برئاسة السيد: 
معيزية عبد احلفيظ. 

 1993  /  12  /01 بتاری��خ  )ة(  املول��ود 
بحاسي ماماش مستغامن. 

الساكن: حي 33 مسکن بني ياحي 
بلدية احلسيان .

رئيس اجمللس الشعبي البلدي
هام: 

ه��ذا الوص��ل صال��ح فق��ط للقيام 
بإجراءات النش��ر في پومية إعالمية 

وطنية على نفقة اجلمعية.
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l اإلجابة الصحيحة 

l ترسل القسيمة عن 
طريق البريد  العادي 

للعنوان التالي:

مجعيـــــة العلمــــــاء 
 الـمسلمني اجلزائريني
  17 شارع محمد 
مربوش حسني داي 

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

الفائــــــــــزة  يف العدد 1050

بـومخيس خرديب)قسنطينة(

مسابقـــة البصائر

مسابقـــة البصائر

ــة 
كـــ

شار
لـم

ط ا
ـرو

شـ

  ســـــــــــــــؤال العـــــدد:   1057
 من القائل: »لقد ناهز اخلمسني يف العمر دائبا... على اجلد ال يشكوا وال يتضجر« 

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

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

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

<<
شـــــارك  وفــــز 

 بـباقة كـتــــــب قيمتها 
e3000 دج

l يتم سحب فائز واحد يف كل عدد.

مبارك الـميليمحمد العيد آل اخلليفة

للطلب واالستعالم االتصال بـالرقم : 0660732716

  *** إصـــدارات *** إصـــدارات *** إصـــدارات*** إصـــدارات *** إصـــدارات ***
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من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة بشار تتكّفل برعّية إفريقي...
يغادر الرعية الغيني المسلم )األخ محمد( إلى وطنه بعد أن تعافى 
من الحادث األليم الذي أصابه بوالية بشار قبل أشهر، وقد وجد كّل 
الدعم من أهل المنطقة، الذين لّبوا مع أخيهم الغيني المس���������لم نداء 
الدين في نصرة المس���������لم ألخيه المسلم، وأبانوا عن شيم الجزائري، 
وأخالقه مع الضيف، ومن المس���������اعدة التي تلّقاها أخونا محمد من 
باب أداء الواج���������ب الديني، ما قامت به لجنة اإلغاثة من الوقوف 

معه بكّل ما يمكن فعله حتى عافاه اهلل، ومّن عليه بالشفاء. 
وبقي���������ت ش���������عبة الجمعية حريصة على متابعة أح���������وال هذا الرعية 
المس���������لم حتى تسفيره إلى وطنه، وبمثل هذه األعمال تكون جمعية 

العلماء حقا ضمير األمة. 

شعبة بلدية احملمدية بوالية معسكر تستعد 
لتوزيـــــــــــع قفـــــــة رمضان

ضمن عمل تنس���������يقي بين عدد 
من الجمعيات ببلدية المحمدية 
انعق���������د بمقر جمعية اإلرش���������اد 
واإلص���������الح اجتماع تنس���������يقي 
بين 5 جمعيات خيرية تحضيرا 
للعم���������ل التضامني في ش���������هر 
رمضان المبارك تم فيه االتفاق 
القفة وضبط  على محتوي���������ات 

القوائم حتى يس���������تفيد أكبر عدد من المحتاجين مع تفادي اإلستفادة 
المزدوجة أوالمضاعفة وتبقى األب���������واب مفتوحة إلخواننا في باقي 

الجمعيات للتنسييق. 
والجمعيات المجتمعة هي: 

جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين، جمعية اإلرشاد واإلصالح 
الجزائرية جمعية مشوار األمل، جمعية شودار، جمعية الشهيد بن 

هبة الخيرية.
عانة عباده.  بارك اهلل لنا في صيام شهره وقيام ليله واإ

اجلزائر العاصمة
»الشعب البلدية لوالية اجلزائر تواصل رعاية اجليل«

رعاية منه���������ا للنشء الذي 
تغنى به اإلمام ابن باديس 
للجمعية  ش���������عب  أقام���������ت 
رياضيا  نشاطا  بالعاصمة 
المدرس���������ة  لتالميذ  ترفيهيا 
القرآنية المتمدرسين بشعبة 
جمعية العلماء المس���������لمين 
ببوزريع���������ة  الجزائريي���������ن 
العاصم���������ة  بالجزائ���������ر 

بالمش���������اركة مع مسجد الخلفاء الراش���������دين باألبيار وجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين شعبة الشراقة بالجزائر العاصمة. 

كان ذلك يوم الخميس 04 شعبان 1442 ه/ 18 مارس 2021م 
بمركز الرياضة والترفيه لألمن الوطني بباينام. 

شعبة بلدية العلمة بسطيف
الحمد هلل على فضله وكرمه فبشائر الخير على جمعية العلماء 
تتواصل وهذه المرة البشرى من بلدية العلمة بسطيف حيث تتقدم 
األشغال في مجمع )الهدى والشفاء( بحي سونطراك الجامع بين 

ناد قرآني وناد طبي وسيرى النور قريبا بإذنه سبحانه. 
من  العديد  وفي  وغربا،  شرقا  كثيرة  لهبات  المجمع  هذا  يضاف 
العلماء المسلمين  واليات الوطن قدمها الشعب الجزائري لجمعية 
الجزائريين ثقة منه فيها، واعترافا بما تقدمه لألمة بخدمة دينها، 

والذود عن هويتها وحماية وحدتها. 
  

مّم���������ا زاد الصال���������ون الوطني 
األول للكت���������اب بهاء وس���������موا 
هو تخصيص جناح لجمعية 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
ش���������يوخ  كتب  فيه  ُعِرض���������ت 
الجمعي���������ة التاريخية ومؤلفات 
أعالم الجمعية الحالية، وكذا 
فكرها،  عن  وبحوث  دراسات 
وعلمائه���������ا، ومجموع إنتاجها 
على غرار جري���������دة البصائر 
والشاب المسلم ومجلة المقدمة 
ومجلة التبيان، وأيضا مناهج 
النوادي لألقس���������ام التحضيرية 

ولق���������د لق���������ى ه���������ذا الجن���������اح 
العريق ف���������ي مختلف طبعات 

للكتاب  الدول���������ي  الصال���������ون 
الوالئية استحسان  والمعارض 
الق���������راء والباحثي���������ن بطابع���������ه 
التخصص���������ي، حي���������ث كانت 
محط���������ات مهمة ف���������ي جناح 
الحضور  الجمعية من خالل 
الجمعية  الش���������خصي ألعالم 
بكتبهم ومؤلفاتهم وتنش���������يطهم 
لعدة ندوات منهم نائب رئيس 
الجمعي���������ة الش���������يخ الدكت���������وى 
عبد  والدكتور  طالبي،  عمار 
فضيل،والمحام���������ي  الق���������ادر 
الفكري  الوسط  في  المعروف 

ولدى أطر الجمعية االس���������تاذ 
عب���������د اهلل عثامني���������ة، دون أن 
ننسى التنويه بمجهودات دار 
جسور للنش���������ر والتوزيع التي 
حملت هّم نشر فكر الجمعية 
يصال���������ه للّناس والدفاع عن  واإ
ورس���������التها  العلماء  جمعي���������ة 
التربوي���������ة اإلصالحية، فبارك 
المنظمة،  الجه���������ة  ف���������ي  اهلل 
المنظم���������ة الوطنية لناش���������ري 
جناح  على  والمشرف  الكتب 
الجمعية األس���������تاذ عبد الكريم 

لعرابي. 

مجعيــــــــة العلماء يف املعـــــــرض الوطين للكتاب

بحضور عضو المكتب الوطني لجمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين الش���������يخ 
قدور قرناش، وعضوي المكتب الوالئي 

للجمعية بالشلف، الطيب
بوطيبة، وصال���������ح إبراهيم عبد الحميد، 
وأط���������ر ش���������عبة بلدية واد س���������لي نظمت 
هذه األخيرة حفال تكريميا على ش���������رف 
الخاتمي���������ن لكت���������اب اهلل تعال���������ى الذين 
يزاولون دراس���������تهم بنادي الش���������يخ عبد 
الحميد بن باديس ببلدية واد سلي وذلك 
يوم السبت 06 شعبان1442 الموافق: 
المدرس���������ة  بمصلى  20م���������ارس2021 
القرآنية بحي )الحمايس( التابعة لجمعية 
العلماء بهذه البلدية،بمش���������اركة أوليائهم 
وجمع م���������ن المواطنين، وأطر ش���������عبة 

الجمعية بواد سلي. 
كان عدد الحافظين والحافظات 12)اثنا 
عشر(، منهم )11( أحد عشر فتاة من 
مختلف المس���������تويات الدراس���������ية، حيث 
حرص أولياؤهم على ب���������ذل جهد أكبر 
لمتابعة أبنائهم حتى يصلوا لتحقيق هذا 
اإلنجاز الذي يفخر ب���������ه الجميع اولياء 
وأس���������اتذة وأطر الجمعي���������ة في مختلف 

هياكلها.

تداول على منصة الحفل الذي نش���������طه 
رئي���������س ش���������عبة بلدية بوقدير األس���������تاذ 
مصطفى حريشان العديد من المتدخلين 
الذي���������ن أثنوا على هذا اإلنج���������از وثّمنوا 
الجهود التي تبذلها شعبة الجمعية بواد 
سلي داعين األولياء لمزيد من الحرص 
والمتابعة خاصة أن األساتذة لم يقصروا، 
والش���������عبة لم تّدخر جهدا لتحقيق آمال 
األمة في رؤية جي���������ل قرآني ُيبعث في 
ظل هذالظالم ال���������ذي يخيم على األمة 
جراء الغزو الثقاف���������ي، وكذا عدم إيالء 

تعليم القرآن األهمية الالزمة. 
وكبش���������رى نتعلق بها لتحقيقها فقدأعلنت 

إحدى األس���������تاذات بأن ه���������ذا النادي له 
مشروع يسعى لتحقيقه وهو أربعون)40(
حافظا وحافظة مم���������ا يوجب مضاعفة 

الدعم لمثل هذه النوادي المتميزة.
والش���������كر إلذاع���������ة الق���������رآن الكريم التي 
غطت هذا الحدث في نشراتها اإلخبارية 
ليوم 20 مارس2021، هذا الحفل كان 
مميزا كونه تزامن مع ذكرى يوم النصر 
الش���������يخ قدور  )19م���������ارس( فكما قال 
قرن���������اش في كلمته بأنه ل���������وال القرآن ما 
ن أردنا  انتصرنا على العدو الفرنسي، واإ
الي���������وم عزة فما علينا إال التمس���������ك بهذا 

الكتاب المبين. 

مجعية العلماء تكّرم )12( من حفظة القرآن الكريم بأحد نواديها 
القرآنية ببلدية وادي سلي بالشلف

قادما من والي���������ة قالمة حيث 
في  األخيرة  المحط���������ة  كانت 
الش���������رق  إلى  الدعوية  رحلته 
الجزائري متوجها إلى الجزائر 
العاصمة شرفت شعبة جمعية 
الجزائريين  المسلمين  العلماء 
ببلدية العلمة بوالية س���������طيف 
بزيارة كريمة من رئيس جمعية 
الحزائريين  المسلمين  العلماء 
الش���������يخ الرئيس الدكتور عبد 
الرزاق قسوم ومرافقيه عضوي 

المكت���������ب الوطن���������ي للجمعية 
أمين المال الشيخ نور الدين 
رزي���������ق، ومس���������ؤول التربي���������ة 
والتعلي���������م والتكوي���������ن الدكتور 
فاروق الصايم بحضور رئيس 
للجمعية  الوالئ���������ي  المكت���������ب 
بس���������طيف ورئي���������س المجلس 
العلمة  لبلدية  البلدي  الشعبي 
وقد كانت جلسة ماتعة تبادل 
فيها الحاضرون الحديث فيما 

يخدم الصالح العام. 

رئيس مجعية العلماء يف بلدية العلمة بسطيف

ترسيخا لذكرى 19مارس في 
واهتماما  الجدبد  الجيل  ذاكرة 
وتذكيرا  المس���������تقبل،  بطليعة 
برج���������ال صنع���������وا ملحم���������ات 

وبطوالت في هذه الجهة
نّظمت لجنة الشباب والطلبة 
لش���������عبة جمعية العلماء باوالد 
س���������ي س���������ليمان بباتن���������ة دورة 
المجاه���������د  باس���������م  رياضي���������ة 
»المدعو  »أحم���������د صوال���������ح 
»ال ندوش���������ين« اخت���������ار كل 
فريق مشارك إسم مجاهد من 

مجاهدي المنطقة. 
واختتمت فعالياتها بين فريقي 

مربي«  بن  زطش  »المجاهد 
وفريق »الشهيد محمد أو البار 
األخير  هذا  ليفوز  بوتيطاو« 
بلقب ال���������دورة وذلك بحضور 
الس���������لطات المحلية ممثلة في 
السيد رئيس الدائرة والسلطات 
ورئيس البلدية وكذا السلطات 
فرقتي  ف���������ي  ممثلة  األمني���������ة 

الدرك الوطني والشرطة.
وتمّيز اإلحتف���������ال بمداخالت 
تاريخي���������ة حول ذك���������رى 19 
المجاهد  عن  ولمحة  مارس، 
أحمد صوال���������ح. كّل هذا في 

جو بهيج.

 شعبــــة أوالد سي سليمان بواليـــــة باتنة 
وللقرآن تيجان، فطوبى للمتوَّجني بشعبة ورقلةحتيي ذكرى يوم النصر بتنظيم دورة رياضية

لجمعية  الوطني  المجلس  بن ساسي عضو  إبراهيم  الشيخ  كتب 
العلماء يعّبر عن مشاعره ومشاعر كل محب للقرآن الكريم عقب 
حضوره حفل تتويج طالبين في شعبة الجمعية بورقلة بختم القرآن 
الكريم األسبوع الماضي حيث قال: حضرت البارحة تتويج أربعة 
من براعم شعبة جمعية العلماء المسلمين بحي عثمان بن عفان 

»ال سيليس« ختموا كتاب اهلل رغم وباء كرونا 
وقد ُأقيم على شرفهم حفل تتويج يليق بإنجازهم  

الجيران  وعموم  والمربين  الدعاة  من  وزمرة  أولياؤهم  حضره 
واإلخوان 

وأوليائهم،  المتوجين،  بهؤالء  واإلشادة  الثناء  كلمات  فكانت 
وشيوخهم ومربيهم  فهنيئا لكل والدْين ًألبسا تاجا من تيجان القرآن 
وبورك في معلمهم األستاذ حسين واألستاذ محمد األخضر رئيس 

شعبةالحي. 
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مص���������ادر األفعال معروف���������ة، ومثال ذلك: 
ساَر يسيُر سْيرًا، سِمَع يسمُع َسْمعًا، ارتحَل 
يرتِحُل ارتحااًل، استغفر يستغِفُر اسِتغفارًا. 
ومصادر األفعال الثالثية المجردة سماعية 
أما المزيدة فهي قياسية كما رأينا في األمثلة 

السابقة.
والمصدر لفظ يعّبر عن الحَدث من حيث 
هو حدث. فالّس���������يُر ُيعّبُر عن الحدث الذي 
هو الّس���������ير، ويمكنن���������ا أن نصفه فنقول إنه 
س���������ريع أو حثيث أو بطيء. وهناك مصدر 
يصاغ من اللفظ بزيادة ياٍء مش���������ددٍة بعدها 
المس���������مى  التأنيث، وه���������و المصدر  ت���������اُء 

بالصناعي.
وق���������د ورد المصدر الصناعي في اللغة من 
قدي���������م. ففي القرءان الكري���������م في اآلية 27 
من س���������ورة الحديد: »ورهبانّي���������ة ابتدعوها« 
كما أن لف���������ظ »الجاهلي���������ة« ورد في آيات 
كثيرة، وفي الحديث الش���������ريف: »إنك امرؤ 
فيك جاهلية«، وفي الش���������عر العربي القديم: 
ني على م���������ا كان من عيدهيتي = ولوثة  واإ
أعرابيت���������ي ألري���������ُب. وفي  لس���������ان العرب: 
الَع�ي�َْده�ّية: الجفاء والغلظ. وقد ُروي البيت 
السابق أيضا بلفظة الُعنَجهية، ومن معانيها 
الجهل، بدال من العيدهي���������ة. وهناك ألفاظ 
كثيرة وردت في اللسان العربي القديم، مثل: 
الربوبية، والعروبية، والشعوبية، والطفولية، 

وهلم جرا .
قبل بضعة عقود كان أهل اللغة يقتصرون 
في المصادر الصناعية على ما ُسمع من 
العرب، غير أن مجم���������ع اللغة العربية في 
القاه���������رة، منذ ما يقرب من س���������بعين عاما، 
رأى الحاجة ماسة، وخاصة عند التعريب، 
إلى أن يكون المصدر الصناعي قياس���������يا، 
ألن م���������ا قيس عل���������ى كالم العرب هو من 

كالم العرب.

املصدر الصناعي

مم���������ن حملت له كت���������ب األدب جوانب من فن 
السخرية، الش���������اعر العباسي الكفيف بشار بن 
برد، الذي عاش بين الدولتين األموية والعباسية 
واشتهر في الشعر، ومدح وهجا، ونال الجوائز 
من الخلفاء والقادة واألمراء، وله نوادر شهيرة 
في فن السخرية حملتها إلينا كتب األدب وعلى 
رأسها كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني. 
فقد روي أنه بينما كان بش���������ار ينش���������د الخليفة 
المه���������دي قصيدة يمتدحه بها،إذ دخل المجلس 
يزي���������د بن منصور الحميري )وهو خال الخليفة 
المهدي( وكان ش���������يخًا في���������ه غفلة، فأقبل على 

بشار وقال له:
يا شيخ، ما صناعتك؟

فقال: بشار:
أثقب اللؤلؤ، فضحك المهدي وقال لبشار:

اْع���������ُزب )أي أبع���������د( ويل���������ك!! أتتن���������ادر على 
خالي!!

فقال بشار:
وما أصنع به، يرى شيخًا أعمى ينشد الخليفة 

شعرًا ويسأله عن صناعته؟!.
ويروى أنه كان يحشو شعره إذا أعوزته القافية 
والمعنى بأش���������ياء ال حقيقة لها، فمن ذلك أنه 
أنش���������د يومًا قوله: غنِّني للغريض يابن قنان؛ 
فقيل له: َمّن ابن قنان هذا؟ لس���������نا نعرفه بين 

المغنين في البصرة؟!
فقال بش���������ار: وماعليكم من���������ه؟ ألكم عليه َدْين 
فتطالب���������وه به؟ أو ثأر تري���������دون أن تدركوه؟ أو 
كفلت لكم به فإذا غاب طالبتموني بإحضاره؟

نما  فقالوا: ليس بيننا وبينه ش���������ئ م���������ن هذا، واإ
أردن���������ا أن نعرفه، فقال: هو رجٌل يغنِّي لي وال 
يخرج من بيتي، فقالوا له: إلى متى؟ فقال: منذ 

يوم ُولد إلى يوم يموت!.
وسئل بشار مرة عن تفاوت شعره، فمرة يكون 
جزاًل قويًا، وم���������رة يكون ضعيف���������ًا رخيًا، فقيل 
له: إنك لتجئ في ش���������عرك بالش���������يء الهجين 
المتفاوت، فقال بشار: وماذاك؟ فقيل له: بينما 
تقول ش���������عرًا تثير به النقع، وتخلع به القلوب، 

مثل قولك:
إذا ما غضبنا غضبة مضرية

ما                                    هتكنا حجاب الشمس أو تقطر الدِّ
إذا ما ْأعرنا سيداً من قبيلة

                                    ذرى منــــــرب صلى عليــــــــنا وسّلما

تقول:
ربابة ربَُّة البيت

                                      تُصبُّ اخللَّ يف الزيت
هلا عشٌر دجاجات

وت                                     وديك حسن الصَّ
فقال بش���������ار: لكل شيء موضع ووجه، فالقول 
األول جّد، وهذا القول قلته في جاريتي ربابة، 
وأنا ال آكل البيض من السوق، وربابة هذه لها 
عشر دجاجات وديك، فهي تجمع لي البيض 
وتحفظ���������ه عندها، فهذا القول عندها أحس���������ن 

من:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

يعن���������ي أفضل عندها م���������ن معلقة امرئ القيس 
أمير شعراء الجاهلي!.

ويروى أن���������ه َمّر برجل قد رفس���������ته بغلته وهو 
يقول: الحمد هلل ش���������كرًا، فقال له بشار: استزده 

يزدك!.
ويروى عنه صاحب األغاني أن خادمه سجل 
عليه ضمن حس���������اب نفقته مبلغ عشرة دراهم 
ثم���������ن جالء مرآته، فصاح ب���������ه قائاًل: واهلل ما 
في الدنيا أعجب من جالء مرآة أعمى بعشرة 
دراهم، واهلل لو صدئت عين الشمس حتى يبقى 
العالم ف���������ي ظلمة ما بلغت أج���������رة من يجلوها 

عشرة دراهم!!
وي���������روى أن امرأته قالت له: ما أدري لم يهابك 

الناس مع قبح وجهك؟! فقال لها: 
ليس من ُحْسنه ُيهاب األسد.

فقه ُبرد أغيظ لنا من شعر بّشار
ويروى عنه صاح���������ب األغاني أنه كان يقول 

الش���������عر منذ صغره، فيتعرض للناس بالهجاء، 
فإذا هجا قومًا جاءوا إلى أبيه برد فش���������كوا إليه 
بش���������ارًا، فيضربه أبوه ضربًا شديدًا، فكانت أمه 
تقول: كم تضرب ه���������ذا الصبيَّ الضرير، أما 
ترحمه!! فيق���������ول: بلى واهلل إني ألرحمه ولكنه 
، فس���������معه بشار  يتعرض للناس فيش���������كونه إليَّ
فطم���������ع فيه فقال ل���������ه: يا أب���������ت إن هذا الذي 
ني إن  يش���������كونه مني إليك هو قول الشعر، واإ
ألممت عليه أغنيتك وسائر أهلي، فإن شكوني 
إليك فق���������ل لهم: أليس اهلل يق���������ول: ليس على 

األعمى حرج.
فلما عاودوه الشكوى قال لهم ُبرد ما قاله بشار، 
فانصرفوا وه���������م يقولون: فقه برد أغيظ لنا من 

شعر بشار«!.
وكان بش���������ار بن برد س���������مينًا بدين���������ًا، وتروي 
المصادر أن أحد الكوفيين َمّر به وهو منبطح 
على األرض ف���������ي دهليزه كأنه جاموس، فقال 

له: يا أبا معاذ، من القائل: 
يف ُحلَّيت جسم فتى ناحل

لو هبَّت الريح به طاحا  
فقال بشار: أنا، فقال الكوفي: فما حملك على 
ه���������ذا الكذب؟ واهلل إن���������ي ألرى أن اهلل لو بعث 
الرياح التي أهلك بها األمم الخالية ما حركتك 

من موضعك!! فقال بشار: من أين أنت؟
فقال الرجل: من أهل الكوفة، فقال بش���������ار: يا 
أه���������ل الكوفة ال تدعون مقتكم وثقلكم على أي 

حال!.
أعمى يقود بصريًا

ويروي عنه صاحب األغاني أنه سخر برجل 
مبصر، أتاه يس���������أله عن منزل رجل كان بشار 
يعرفه، فجعل بشار يصف للرجل بيته ويفهمه 
وهو ال يفهم، فأخذ بّشار بيده وقام يقوده حتى 

أوصله إلى منزل الرجل وهو يقول:
أعمى يقود بصرياً ال أبا لكموا

قد ضلَّ من كانت العميان تهديه!!  
ويروى أنه وقف عليه بع���������ض الماجنين وهو 
ينش���������د الشعر فقال له: اس���������تر شعرك هذا كما 
تس���������تر عورتك، فغضب بش���������ار وصّفق بيديه 
وقال للرجل: َمْن أنت ويلك؟ فقال: أخوالي من 
سلول، وأصهاري ُعَكل، واسمي كلب، ومولدي 
بأضاخ، ومنزلي بنهر بالل، فضحك بش���������ار 

ثم قال:
اذه���������ب ويلك!! فأنت عتيق لؤمك، قد علم اهلل 

أنك استترت مني بحصون من حديد!.

طرٌف من نوادر بشار بن برد خزانة األدب

أنت���������م أيها الناس تذكرون فجر الش���������بيبة فرحين 
باسترجاع رسومه، متأسفين على انقضائه، أما 
أنا فأذك���������ره مثلما يذكر الح���������ر المعتوق جدران 
سجنه وثقل قيوده. أنتم تدعون تلك السنين التي 
تجيء بين الطفولة والش���������باب عهدًا ذهبيًا يهزأ 
بمتاع���������ب الدهر وهواجس���������ه ويطير مرفرفًا فوق 
رؤوس المش���������اعل والهموم مثلما تجتاز النحلة 
فوق المس���������تنقعات الخبيثة، سائرة نحو البساتين 
المزهرة، أما أنا فال أس���������تطيع أن أدعو س���������ني 
الصبا سوى عهد آالم خفية خرساء كانت تقطن 
قلب���������ي وتثور كالعواصف ف���������ي جوانبه، وتتكاثر 
نامي���������ة بنموه ولم تجد منف���������ذًا تنصرف منه إلى 
عالم المعرفة حتى دخل إليه الحب وفتح أبوابه 
وأن���������ار زواياه، فالحب قد عتق لس���������اني فتكلمت 
وم���������زق أجفاني فبكيت وفت���������ح حنجرتي فتنهدت 

وشكوت. 
أنت���������م أيها الن���������اس تذكرون الحقول والبس���������اتين 
والساحات وجوانب الش���������وارع التي رأت ألعابكم 
وس���������معت همس طهركم، وأن���������ا أيضًا أذكر تلك 
البقية الجميلة من ش���������مال لبنان، فما أغمضت 
عينّي عن ه���������ذا المحيط إال ورأيت تلك األودية 
المملوءة س���������حرًا وهيبة، وتلك الجبال المتعالية 
بالمجد والعظمة نحو العالء، وال صممت أذني 
ع���������ن ضجة هذا االجتماع إال وس���������معت خرير 
تلك الس���������واقي وحفيف تلك الغصون, ولكن هذه 
المحاس���������ن التي أذكرها اآلن وأشوق إليها شوق 

الرضي���������ع إلى ذراعي أمه هي التي كانت تعذب 
روحي المسجونة في ظلمة الحداثة مثلما يتعذب 
البازي بين قضبان قفصه عندما يرى أس���������راب 
البزاة تس���������بح حرة في الخالء الوسيع �� وهي التي 
كانت تمأل صدري بأوجاع التأمل ومرارة التفكير، 
وتنسج بأصابع الحيرة وااللتباس نقابًا من اليأس 
والقن���������وط حول قلبي �� فل���������م أذهب إلى البرية إال 
وعدت منه���������ا كئيبًا جاهاًل أس���������باب الكآبة. وال 
نظرت مساء إلى الغيوم المتلونة بأشعة الشمس 
إال وشعرت بانقباض متلف ينمو لجهلي معاني 
االنقباض، وال سمعت تغريدة الشحرور أو أغنية 
الغدير إال وقفت حزينًا لجهلي موجبات الحزن. 
يقولون إن الغباوة مهد الخلود والخلود مرقد الراحة 
�� وق���������د يكون ذلك صحيحًا عن���������د الذين يولدون 
أمواتًا ويعيش���������ون كاألجساد الهامدة الباردة فوق 
التراب، ولكن إذا كان���������ت الغباوة العمياء قاطنة 
في ج���������وار العواطف المس���������تيقظة تكون الغباوة 
أقصى من الهاوي���������ة وأمر من الموت. والصبي 
الحس���������اس الذي يش���������عر كثيرًا ويعرف قلياًل هو 
أتعس المخلوقات أمام وجه الش���������مس ألن نفسه 
تظ���������ل واقفة بين قوتين هائلتي���������ن متباينتين: قوة 
خفية تحلق به السحاب وتريه محاسن الكائنات 
م���������ن وراء ضباب األحالم، وق���������وة ظاهرة تقيده 
باألرض وتغمر بصيرته بالغبار وتتركه ضائعًا 

خائفًا في ظلمة حالكة. 
للكآبة آياد حريري���������ة المالمس، قوية األعصاب 

تقبض على القل���������وب وتؤلمها بالوحدة. فالوحدة 
حليفة الكآبة كم���������ا أنها أليفة كل حركة روحية. 
ونف���������س الصبي المنتصبة أم���������ام عوامل الوحدة 
وتأثي���������رات الكآبة ش���������بيهة بالزنبقة البيضاء عند 
خروجها من الكمام ترتعش أمام النس���������يم، وتفتح 
قلبها ألشعة الفجر وتضم أوراقها بمرور خياالت 
المس���������اء، فأن لم يك���������ن للصبي من المالهي ما 
يش���������غل فكرته، وم���������ن الرفاق من يش���������اركه في 
األميال، كانت الحي���������اة أمامه كحبس ضيق ال 
يرى في جوانبه غير أنوال العناكب وال يس���������مع 

من زواياه سوى دبيب الحشرات. 

أما تلك الكآبة التي اتبعت أيام حداثتي فلم تكن 
ناتج���������ة عن حاجتي إل���������ى المالهي ألنها كانت 
متوف���������رة لدي، وال عن افتقاري إلى الرفاق ألنني 
كن���������ت أجدهم أينما ذهبت، بل هي من أعراض 
علة طبيعية في النفس كانت تحبب إلّي الوحدة 
واالنفراد وتميت في روحي األميال إلى المالهي 
واأللع���������اب، وتخل���������ع عن كتف���������ّي أجنحة الصبا 
وتجعلني أمام الوجود كحوض مياه بين الجبال 
يعكس بهدوئه المحزن رس���������وم األش���������باح وألوان 
الغيوم وخطوط األغص���������ان ولكنه ال يجد ممرًا 

يسير فيه جدواًل مترنمًا إلى البحر. 
هكذا كانت حياتي قبل أن أبلغ الثامنة عش���������رة، 
فتلك الس���������نة هي من ماضّي بمق���������ام القمة من 
الجبل، ألنها أوقفتن���������ي متأماًل تجاه هذا العالم، 
وأرتني سبل البش���������ر، ومروج أميالهم، وعقبات 

متاعبهم وكهوف شرائعهم وتقاليدهم.
في تلك السنة ولدت ثانية والمرء إن لم تحبل به 
الكآبة ويتمحض به اليأس، وتضعه المحبة في 
مهد األحالم، تظل حياته كصفحة خالية بيضاء 

في كتاب الكيان. 
في تلك السنة شاهدت مالئكة السماء تنظر إلّي 
من وراء أجفان امرأة جميلة، وفيها رأيت أبالسة 
الجحيم يضج���������ون ويتراكضون في صدر رجل 
مجرم، ومن ال يش���������اهد المالئكة والشياطين في 
محاسن الحياة ومكروهاتها يظل قلبه بعيدًا عن 

المعرفة ونفسه فارغة من العواطف.

الكآبــــــــــــة اخلرساء  قطوف من رائعة األجنحة املتكسرة

جــــــربان خليل جــــــــربان

فقه العربية



بأن  المستش���������رقون  عل���������م  حينما 
الرس���������ول صلى اهلل عليه وس���������لم 
أخبر أن الحجر األسود نزل من 
الس���������ماء، وأنه من أحجار الجنة، 
كما ف���������ي الحديث الصحيح الذي 
رواه الترمذي بس���������ند صحيح عن 
عب���������د اهلل بن عب���������اس رضي اهلل 
عنهما: »َنَزَل اْلَحَجُر اأَلْسَوُد ِمَن 
اْلَجنَِّة َوُهَو َأَشدُّ َبَياًضا ِمَن اللََّبِن، 

َفَسوََّدْتُه َخَطاَيا َبِني آَدَم«.
لما علموا ذلك أرادوا أن يجعلوها 
ثغ���������رة يهاجم���������ون بها اإلس���������ام، 

فقالوا: إن الحجر األسود ما هو إال 
حجر بازلت أسود. وأرادوا أن يثبتوا 
صدق كامهم، فأرس���������لت الجمعية 
الملكية الجغرافية البريطانية التابعة 
لجامعة كامبردج جاسوًسا بريطانيًّا 
ليس���������رق قطعة من الحجر األسود؛ 
ليثبتوا للعرب أن ما قاله الرس���������ول 
صلى اهلل عليه وس���������لم عن الحجر 

األسود ليس صحيًحا.
درس الجاس���������وس البريطاني اللغة 
العربية مدة سبع سنوات، وذهب إلى 
المغربية،  اللهجة  ليكتسب  المغرب 
ومنها ذهب إل���������ى مصر على أنه 
حاج مغربي، وكان ذلك في القرن 
التاسع عشر. وركب الباخرة، وكان 
المصريون يحملون زادهم  الحجاج 

وطعامهم معهم، فكانوا يتخاطفونه 
عل���������ى كل وجبة ليكرموه ويطعموه، 
فتأث���������ر قليًا من حس���������ن المعاملة. 
ثم تأثر ثانية عندما دخل مس���������جد 
الرس���������ول صل���������ى اهلل عليه وس���������لم 
والمدينة المنورة، وتأثر أكثر وأكثر 
حينما رأى الكعبة من على مشارف 
مكة. والكعب���������ة -كما نعلم- تُحفها 
الجبال من كل جانب، وهي تقع في 
منطقة منخفضة، فكل من يأتي من 
على ُبع���������ٍد آنذاك يرى الكعبة، ولقد 
كتب هو بعد ذلك قائًا: )لقد هزني 

ذلك المنظر كثيرًا من األعماق(.
ولكن���������ه كان مصمًم���������ا على إنجاز 
مهمته التي جاء من أجلها، وكان 
القرامطة قد أخذوا الحجر األس���������ود 

ونقلوه إلى األحساء، فتفتت إلى 
أربع عشرة قطعة في حجم حبة 
الجوز، ودخل الكعبة وفي غفلة 
الحراس���������ة التي لم تكن مش���������دَّدة 
مثل م���������ا هو موجود هذه األيام، 
انتزع قطعة من الحجر األسود، 
وذهب بها إلى جدة حيث السفارة 
أو القنصلية البريطانية، واحتفل 
به سفير بريطانيا في السعودية 
احتف���������ال األبطال الفاتحين، فهو 
بالدليل  -من وجهة نظره- أتى 
على بطان كام محمد صلى 
اهلل عليه وسلم بأن الحجر األسود 

من السماء.
إلى بريطاني���������ا عن طريق  ووصل 
باخرة أسترالية، وأودع قطعة الحجر 
األسود في متحف التاريخ الطبيعي 
بلندن ليقوم العلماء بتحليله، فثبت 
أن���������ه )نيزك( من ن���������وع فريد، فتأثر 
الرجل لذلك وأعلن إسامه، وكتب 
كتاًبا من أجمل الكتب وسماه )رحلة 
إلى مك���������ة( من جزأين، وصف في 
الجزء األول عداءه لإلسام وتآمره 
على المسلمين، وفي الجزء الثاني 
وصف خضوعه هلل رب العالمين.

وه���������ذه القص���������ة كامل���������ة يرويها لنا 
الدكتور زغلول النجار..

لـماذا أسلمــــــــــــــــوا !؟
قصـــة اجلاسوس الربيطاني مـــع احلجــــر األسود
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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: 
023.73.86.84
023.73.85.11

األْظَه���������ُر أنَّ���������ُه كاَن ِمن َقراَب���������ِة ِفرَْعْوَن 
ِتِه ِلما َيْقَتِضيِه َلْفُظ )آِل( ِمن َذِلَك  وخاصَّ

َحِقيَقًة أْو َمجازًا.
والُم���������راُد أنَُّه ُمْؤِمٌن ِباللَِّه وُمْؤِمٌن ِبِصْدِق 
ُموسى -عليه السام-، وما كاَن إيماُنُه 
َه���������ذا إالاّ أِلنَُّه كاَن َرُجًا صاِلًحا اْهَتدى 
���������ا ِبالنََّظِر في األِدلَِّة  إلى َتْوِحيِد اللَِّه إماّ
َفَصدََّق ُموسى ِعْنَدما َسِمَع َدْعَوَتُه َكما 
دِّيُق - َرِضَي اللَُّه  اْهَتدى أُبو َبْكٍر الصِّ
َعْنُه - إلى َتْصِدي���������ِق النَِّبيِء في ِحيِن 

َسماِع َدْعَوِتِه َفقاَل َلُه »َصَدْقَت«. 
وكاَن َكْتُمُه اإليماَن ُمَتَجدًِّدا ُمْسَتِمرًّا َتِقيًَّة 
ِمن ِفرَْعْوَن وَقْوِم���������ِه إْذ َعِلَم أنَّ إْظهارَُه 
اإليماَن َيُض���������رُُّه وال َيْنَفُع َغْيرَُه َكما كاَن 

ُسْقراُط َيْكُتُم إيماَنُه ِباللَِّه في ِباِد الُيوناِن 
َخْشَيَة أْن َيْقُتُلوُه اْنِتصارًا ِلِلَهِتِهْم.

َا{ َأْقَفاهلهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
*علمتني الحياة: أن السياسة عالم التقلبات، ليست محا 

للعواطف واالنفعاالت، إنما هي حسابات واستشرافات.
*علمتني الحياة: أن ردود األفعال من أضعف أساليب 
الس���������جال، إن غاب التروي والتخطي���������ط، وقعنا في دائرة 

الخلط والتثبيط.
*علمتني الحياة: أن الكرسي الفارغ، فرصة ألصحاب 

المطامع، وأن االنسحاب من الميدان غنيمة للديدان.

*علمتني الحياة: أن صناعة 
الذهني���������ات أخطر ما ينتج في 
اإلحجام،  ثقافة  وأن  الكليات، 

فسح الطريق أمام اللاّئام.
*علمتن������ي الحي������اة: أن من 

س���������ننها التدرج والمرحلية، ومن رام قفزة نوعية، أو تغيير 
األوضاع بأرقام قياسية، ال يسلم من الرزية أوالبلية.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

ْن آِل ِفرَْعْوَن َيْكُتُم ِإيَماَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجلاً َأن َيُقوَل  ْؤِمٌن مِّ قال تعالى:﴿َوَقاَل َرُجٌل مُّ
ن َيُك َصاِدقاًا  ن َيُك َكاِذباًا َفَعَلْيِه َكِذُبُه وَاِإ َربَِّي اللَُّه َوَقْد َجاَءُكم ِباْلَبيَِّناِت ِمن رَّبُِّكْم وَاِإ
ُيِصْبُكم َبْعُض الَِّذي َيِعُدُكْم ِإنَّ اللََّه َل َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّاٌب﴾]سورة غافر:28[.
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سحب العدد السابق:
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ذكـــر وثــــواب

َعْن َأِبي ُهرَْيرََة رضي اهلل 
تعالى عنه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
َصلَّ���������ى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم 
َقاَل:»َم���������ْن َدَعا ِإَلى ُهًدى 
َكاَن َلُه ِم���������ْن اأْلَْجِر ِمْثُل 
ُأُجوِر َمْن َتِبَعُه اَل َيْنُقُص 
َش���������ْيًئا،  ُأُجورِِهْم  ِمْن  َذِلَك 
َوَمْن َدَعا ِإَلى َضَاَلٍة َكاَن 
َعَلْيِه ِم���������ْن اإْلِْثِم ِمْثُل آَثاِم 
َمْن َتِبَعُه اَل َيْنُقُص َذِلَك ِمْن 

آَثاِمِهْم َشْيًئا«]مسلم:2674[.

كان فارس الخوري رئيسًا للمجلس النيابي، كان المجلس 
يضم عددًا من نواب العشائر شبه األميين. 

فوق���������ف واحد منهم يتح���������دث قائًا: )حض���������رات النواب 
المحترمون(، فصحح له فارس الخوري بقوله: )حضرات 

النواب المحترمين(. 
فأعاد النائب نطقها بالشكل الصحيح، ثم تابع قوله: )كان 
النواب المحترمين(، فقاطعه فارس الخوري، وصحح له 

مرة أخرى بقوله: )كان النواب المحترمون(.
فثارت ثائرة النائب وصاح محتجًا باللهجة العامية: 

- ليش هيك متحطط علياّ يا دولة الرئيس؟ 
لما قل���������ت )المحترمون( صححتها لي إلى )المحترمين(، 
ولما قلت )المحترمين( قاطعتني وقلت: )المحترمون(. 

فهل تريدني أن أقول )المحترمون( أم )المحترمين(؟ 
فرد عليه فارس الخوري ضاحكًا: 

نما سيبويه هو الذي يريد. -  لست أنا من يريد، واإ

من طرائف الفضالء
النواب احملرتمون أم احملرتمني!!! ؟
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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:
1057

هذه الحرائق المروعة التي 
المس���������لمون،  فيها  يح���������رق 
وقراهم، بأطفالهم ونسائهم، 
األمريكان  ت���������رى  ورجالهم 
والغربيين ينددون ويعاقبون 
الصي���������ن، وينك���������رون على 
االنقالبي  البورمي  الجيش 
لم  اإلن���������كار، ولكن  أش���������د 
المس���������ؤولين يقولون  نسمع 
يدافعون عنهم  أو  كلم���������ة، 
الوسائل  من  وس���������يلة  بأي 
موتى  كأنه���������م  الس���������لمية، 
أصحاب  صمت  يصمتون 
القبور، فأين منظمة التعاون 
االسالمي من هذه الكوارث 
والجرائ���������م ضد اإلنس���������انية 
الدول���������ي، فلو أن  والقانون 
يهودي���������ا واحد قت���������ل لقامت 
ومن  الصهاين���������ة،  قيام���������ة 
يناصرونهم، كأن دم المسلم 

ليس دم إنسان، سلبت منه 
الكرامة، واالنسانية. 

إن الصين، تربطهم بالعالم 
االس���������المي مصالح كثيرة، 
فلماذا ال تراع���������ي هذا مع 
العالم اإلس���������المي في آسيا 

فريقيا. واإ
اإليغ���������ور  أنف���������س  فه���������ل 
التركس���������تانيين ليست بشرا، 
إن ل���������م يكونوا ش���������يوعيين 
بوذيي���������ن؟  أو  ملحدي���������ن، 
وبورما كذلك بوذية مجاورة 
عالقات  وله���������ا  للصي���������ن، 
اقتصادي���������ة معها، وتؤيدها 
المس���������لمين،  اضطهاد  في 
وال  وتش���������ريدهم  وقتله���������م، 
تنك���������ر عليه���������م ولم���������اذا ال 
المس���������لمين  الصين  تراعي 
ومش���������اعرهم  الجزائريي���������ن 
اآلس���������ياويين  ومش���������اعر 
لها مصالح  التي  واألفارقة 
معهم  وتجارية  إقتصلدي���������ة 
نحن ال ننكر أن تكون لنا 
مصالح متبادلة مع الصين  
ولك���������ن ال نقب���������ل اضطهاد 
وهدم  وتعذيبهم  المسلمين، 
ومدارس���������هم،  مس���������اجدهم، 
وأخذ أبنائهم غصبا عنهم، 

عليهم،  الماركسية  وفرض 
فهل هذا عمل انس���������اني أم 
نوع غليظ فّظ من االستبداد، 
والطغيان في هذا العصر؟ 
س���������تالين  فيه  اختفى  الذي 
وجرائم���������ه، ولينين وطغيانه 
ومنعه المسلمين من إقامة 
صلواتهم في مساجدهم، وقد 
زرت بمعي���������ة مالك بن نبي 
رحمه اهلل االتحاد السوفياتي 
رأينا مساجد   ،1967 سنة 
تكاد  مهجورة،  المس���������لمين 
تصبح خرابا، في س���������مرقند 

وبخارى وغيرهما.
ذهب���������ت  الماركس���������ية  إن 
التاري���������خ،  غب���������ار  ف���������ي 
بإيديولوجياته���������ا ودعواه���������ا 
وفش���������لت  المادية،  الجدلية 
ف���������ي أظهر ادعاءاتها وهي 
االقتص���������اد، فلم���������اذا يصر 
الصيني  الشيوعي  الحزب 
واضطهاد  االستبداد،  على 
يخالفونه  ل���������ه،  مواطني���������ن 
ف���������ي الدي���������ن، ويعبدون اهلل 
وح���������ده، وال يعبدون أصنام 
الح���������زب وأيديولوجيته، إننا 
ندعو زعم���������اء الصين، أن 
ال يستمروا في هذا القهر، 

واالضطهاد  واالس���������تبداد، 
تك���������ون  أن  أرادوا  إذا 
مصالحه���������م محفوظة، في 
العالم اإلس���������المي، وأن ال 
يجد الغرب وس���������يلة لعقاب 
الصين، على قتلهم للحرية، 

وعدوانهم على االنسانية.
وليعل���������م أه���������ل الصين أن 
أصابها  المسلمين  مشاعر 
الحزن واألسف الشديد، مما 
يقوم���������ون به من اضطهاد، 
وس���������جن،  وقتل،  وقه���������ر، 
والمنازل  للمس���������اجد،  وهدم 
والم���������دارس، ومنعه���������م من 
المصاح���������ف،  امت���������الك 
وليأخذوا درسا من االتحاد 
وتاريخ���������ه،  الس���������وفياتي 
واحتمال أن يصيب الصين 
االمبراطورية  أص���������اب  ما 
انهيار،  من  الس���������وفياتية، 
الحزب  وفرعنة  وس���������وقط، 
سيادتها،  وخراب  الشيوعي 
وانهي���������ار اقتصادها وتفتت 
دولته���������ا، بس���������بب المظالم 

واالستبداد.
يرح���������م،  ال  التاري���������خ  إن 
فاعتبروا أيها المس���������ؤولون 

عن الصين وبورما..    

ما هذه اجملازر اليت يتعرض هلا املسلمون يف بورما والصني
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أ د. عمار طاليب
شهدت الشهور األخيرة -في عالمنا العربي واإلسالمي - 
رحيل ثلة من العلم���������اء والمثقفين، ورجال الفكر، ممن لهم 
حض���������ور وتأثير في واقعنا الفك���������ري والديني، وكالعادة في 
تقييم الّناس، راح الكثير من المتابعين للشأن الثقافي، يدلي 
بدلوه في تقييم هذا هؤالء -العلماء والمثقفين، ورجال الفكر 
- انطالق���������ا من قناعاته وأرائه الش���������خصية، لكن ليس في 
تراثهم الفكري والمعرفي، ولكن في مواقفهم العقدية والدينية، 
وكأن المطلوب منا أن نتدخل في آخر لحظة يعيش���������ها هذا 
المثقف أو ذاك، لنقيِّم مس���������ار عالقته بالخالق -جل وعال 
- ونحن ندرك أن التقييم ليس���������ت من حقنا، ألنه وببساطة 
س���������يقف أمام محكمة الخالق الذي ال يحتاج لتقييمنا، ألّن 
تقيي���������م اهلل ال يخرج عن منطق اإلحس���������ان أو العدل، وقد 
روى البخاري والنسائي وأحمد َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها 
َقالَ���������ْت: قال النَِّبيُّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم - »ال َتُس���������بُّوا 
اأَلْموَاَت َفِإنَُّهْم َقْد َأْفَضْوا ِإَلى َما َقدَُّموا«، وقد بوَّب البخاري 
هذا الحديث في الصحيح، فقال: )باب ما ينهى من س���������بِّ 
األموات(، وأنا أعرف كالمًا كثيرًا في توس���������يع دائرة التأويل 
له���������ذا الّنص ولغيره، لكن المعنى الذي هو واضح في نص 
الحديث أقرب إلى روح اإلسالم ومقاصده الكبرى، من تلك 
التأويالت الواسعة في جواز الكالم على الميت الذي ثبت 
فسقه أو نفاقه، خصوًصا أّنه أفضى إلى ربه، ومقام التقييم 

-هاهنا - لم يعد يجدي فتياًل. 
استحضرت هذا المعنى وأنا أتابع تعليقات كثيرة حول وفاة 
الكاتبة المصرية المثيرة للجدل الدكتور نوال السعداوي، ما 
بين مكفر ومفس���������ق لها، وما بين مدافع شرس عنها، وعن 
قناعاتها الفكرية التي في مجملها تخالف أساسيات األديان 
وفي مقدمها اإلس���������الم، وه���������ي أراء متهافتة ال يجمع بينها 
منهج صلب، يعبر عن رؤية فكرية عميقة، صاغتها -أي 
هذه الكاتبة - في إطار مشروع فكري معلوم األدوات وَبيِّن 
المفاهيم والمصطلحات، ب���������ل كّل من قرأ منتوجها الفكري 
واألدب���������ي، يالحظ ذل���������ك الخلط المنهج���������ي الواضح، الذي 
يعبر عن معارك وهمية بين الرجل والمرأة، ليست واضحة 
عند العقالء من الّناس إاّل في عقل نوال الس���������عداوي، التي 
اختارت مس���������لكا منافيًا ومخالًفا لقي���������م األمة ولثقافتها، دون 

التوقف والرجوع عن هذا المسلك. واهلل المستعان. 

 أرقـــــام اهلــواتــف اجلــديـــــدة 
مجعيــة العلمــاء الـمسلمني اجلزائريني 

 

جريدة البصائــــــــر :

اإلدارة : 
اهلاتف:  023.73.86.84 / الفاكس: 023.73.85.11

التحريـــــر : 
اهلاتف:   / الفاكس: 

أ. عبد القادر قالتي

املثقف بني املوقفني الفكري والعقدي

*** إصـــدارات   *** إصـــدارات   *** إصـــدارات *** إصـــدارات *** إصـــدارات*** إصـــدارات 

صدر العدد الثاني عشر )12( 
من مجلة "التبيان" الفكرية 
تصدره��ا  الت��ي  والثقافي��ة 
جمعي��ة العلماء املس��لمني 
اجلزائري��ني. خّصص��ت ملف 
هذا العدد ملوضوع الس��اعة، 
وه��و "ص��راع الذاك��رة ب��ني 
اجلزائر وفرنسا" بشكل عام، 
ومناقش��ة تقرير س���ت��ورا 
ح��ول قضاي��ا الذاك��رات بني 
اجلزائر وفرنسا بشكل خاص.
التبيان ح��وارا مع  ونش��رت 
الدكت��ور  اليمن��ي  الباح��ث 
فؤاد البنا ال��ذي أبرز الصالت 
الثقافية ب��ني اجلزائر واليمن، 
إس��هامات  ع��رض  كم��ا 
ف��ي  املعاصري��ن  اليمني��ني 
الثقافة العربية واإلسالمية. 
وأما شخصية العدد فكانت 
عالم االجتماع البروفيس��ور 
محفوظ سماتي، الذي كتب 
ف��ي مج��ال عل��م االجتماع 
الثقاف��ي والديني. وتضمنت 
ودراسات  أيضا مقاالت  اجمللة 
عديدة في موضوعات الفكر 
االس��المي الق��دمي واملعاصر 
جزائري��ني  باحث��ني  بأق��الم 

معروفني.

guellatiabdelkader@gmail.com
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