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المجد لنواب مجلس األمة الذين اس���������تيقظوا بعد س���������بات طويل، وأدركوا أن الّلغة العربية باتت في موقع ذليل، أمام لغة المستعمر المحتل 
الدخي���������ل.  والمج���������د -أيضا - لوزير التجارة، في حكومتنا »الموقرة« الذي عاد إلى الذات، على وقع تعدد الصيحات، والنداءات، فس���������لم 
بضرورة تعريب اإلعالم أإلشهاري، وتأصيل عناوين اإلنتاج التجاري. فمجد النائب، أنه أدرك -ولو بعد فوات األوان - أّن اللغة العربية، 

في الجزائر، وهي العقيلة الحرة، قد زحزحت من األلسن، والمحالت لصالح الضرة المعتدية باألحرف وبالكلمات. 03

 نظرات مـــالك بن نيب 
رَّة يف تطـّور علـــم الــــذَّ

 دروس
 من جائحــــــة كورونا 

12

البــروفـيــســــور  »حممـــد سعيــــد مــــوالي« للبصـــائـــر:

"ساهمنا بعد االستقـــــالل 
يف تعريب علــم الرياضيات 

على املستوى اجلامعي"

مجعية العلماء الـمسلميــن اجلزائرييـن  وممثلو اجلالية اجلزائرية يف املهجر

 الشروع يف توزيع احلقائــب الطبــيـة 
على مستشفيات الوطن

 الربوفيســــور 
 حمفــــوظ  مساتـــــي

 فـــي ذمـــة اهلل!

قافلـة الوفـاء »الشيـخ نذيــر محـودي«  
تصل إىل مدينة  تندوف
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الصريفة اإلسالمية 
تكسب ثقة اجلزائريني

تحض���������ر وزارة المالية إلدخ���������ال تعديالت 
قانونية تمكن الش���������بابيك اإلس���������المية على 
مس���������توى البن���������وك العمومية م���������ن توظيف 
األم���������وال المحصلة في عملي���������ة اإلدخار، 
والت���������ي تم إطالقها عب���������ر 3 بنوك عمومية 
لحد الساعة، بما يتناسب مع أحكام الشريعة 
اإلس���������المية، وتذليل العقب���������ات التي تجابه 
التعامالت اإلسالمية وجعلها تستفيد أيضا 
م���������ن نفس امتيازات التعام���������الت التقليدية، 
حيث تم تش���������كيل لجنة تقنية على مستوى 
ال���������وزارة اجتمعت لحد الس���������اعة مع خبراء 

المجلس اإلسالمي األعلى 4 مرات.
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عمر الف���������اروق فقد أثر عنه أنه قال: أما 
يا حق ما تركت لي صاحبا، والمقولة 
تروى عن علي وعن أبي ذر رضي اهلل عنهم 
جميعا، وأما حكمة اإلنجليز فتقول: أن النفاق 
هو الزيت الذي تش���������حم به عجالت الحياة كي 

تدور .
وأصع���������ب ما يواجه المثق���������ف أن يبدو له رأي 
فيكتمه، أو يس���������أل عن أمر فال يقول حقا وال 
صدقا بدعوى أن قول الحق يفس���������د العالقات، 
وأن متطلب���������ات العصر ودواعي المس���������ؤولية 
تفرض التحف���������ظ، ويجد لموقف���������ه مبررات من 
مراع���������اة مصلحة عام���������ة، أو خضوع ألعراف 

وتقاليد.
وق���������د أصبح قول الحقيقة لدى الكثيرين ش���������يئا 
مخج���������ال مضيعا للمصال���������ح وجالبا للمتاعب، 
وهنا يلبس الكذب لباس الدبلوماسية، وتختفي 
المروءة وتضيع أمانة الكلمة التي هي س���������الح 
المثقف، فإذا س���������كت فمت���������ى تميز العامة بين 

الصحيح والسقيم؟ .
ر  الش���������ك أن ق���������ول الحق ثقي���������ل وأن من قصَّ
عن���������ه عِجز ومن جاوزه ظلم، وخير الناس من 
انتهى إلى قول الح���������ق فيكون قد اكتفى وأدى 

ما عليه. 
قال الش���������اطبي رحمه اهلل في مقدمة كتابه الفذ 
االعتصام : نقل عن سيد العباد بعد الّصحابة 
أويس القرن���������ي أنه قال: إن األمر بالمعروف، 
والنه���������ي عن المنكر لم ي���������دع للمؤمن صديقا، 
نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا، ويجدون 
على ذلك أعوانا من الفاس���������قين، حتى واهلل لقد 
رموني بالعظائم، وايم اهلل ال أدع أن أقوم فيهم 

بحّقه.
إنَّ األمان���������ة من المثقف هي أن يجتهد لمعرفة 
الح���������ق، ويقول الص���������واب كما ي���������راه، ويجهر 
بالرأي، وهلل در أمير الشعراء أحمد شوقي فقد 

قال في آخر حياته خالصة جاء فيها:  
قف دون رأيك في الحياة مجاهدًا

إن الحياة عقيدة وجهاد  
وحينما يسقط المثقف ينكمش دوره في الحياة، 
بداء  وبموقفه تفتقد األمة حريتها في التعبير واإ

الرأي  والدفاع عن حقوقها.
والمثقف له وعي���������ه الخاص وله رأيه الخاص، 
ولكنه في الخالصة ينحاز للوطن والمواطن ال 

ن كان خائنا أو مستبدا. للحاكم واإ
فما ال���������ذي يجعل المثقف ف���������ي بالدنا العربية 
يهجر القي���������م المدنية ويصط���������ف في طوابير 
االنحطاط التاريخي مع المستبدين والمتخلفين 
ويتبنى مواق���������ف معادية لمصالح الش���������عوب، 
ويقف م���������ع االتجاه المناه���������ض للديمقراطية، 

ولسيرورة التاريخ...
والقرآن الكريم عمدة الملة، وأس���������اس العقيدة، 
وينبوع الشريعة، ومرتكز األخالق يكرم اإلنسان 
لذاته وآدميته بغض النظر عن جنسه، أو عن 
عرقه، أو عن لغته، ومن هذا التكريم أن أتاح 

بداء الرأي. له حرية االختيار والتفكير واإ
يتبع

الـمثقف بني كلمة 
الفاروق وحكمة اإلجنليز1

أ. خلضر لقدي 

عبد احلميد عثماني

جمعية مل  رئيس  سنوات  منذ  يتوقف 
الشيخ  الجزائريين،  المسلمين  العلماء 
السلطات  مناشدة  عن  قسوم  الرزاق  عبد 
المستويات،  كافة  في  والمسؤولين  العمومية 
نشاطها  لمزاولة  الئًقا  مقرّا  هيئته  منح  ألجل 

الوطني.
وشرح  المنابر،  كل  في  الرجل  تحّدث  وقد 
وعدا  سنوات   09 قبل  الجمعية  تلّقت  كيف 
بالحصول على قطعة أرضية ببراقي، قبل أن 
ويحرمها  الدينية  للشؤون  وزيٌر  الحقا  يتدخل 
منها، بحّجة تركها لتشييد مقّر وزارّي للقطاع، 

على أن تنال الجمعية مقرّا ضمن هياكله. 
في  الجزائر  علماء  حلم  تبّخر  النهاية  وفي 
بناء مرفق يناسب مقام الجمعية، بينما قررت 
الحكومة تخصيص قطعة أخرى، قرب جامع 
الجزائر، إليواء وزارة الشؤون الدينية، واألشغال 

على وشك االنتهاء. 
 90 بعد  العلماء  أن تظّل جمعية  ُيعقل  فهل 
رحيل  من  عاما  و80  تأسيسها،  من  عاًما 
 60 وقرابة  باديس،  ابن  الحميد  عبد  اإلمام 
عاًما من االستقالل، دون مقّر محترم يرقى 
الحضاري،  ودورها  التاريخية  سمعتها  إلى 
مناشطها  استيعاب  في  اليوم  حاجتها  ويلّبي 

المختلفة؟
تستغيث  وهي  الجمعّية،  وضع  أن  نظّن 
بمسؤولي البلد، يشكل حرًجا لمؤسسات الدولة 
والمجتمع بكل نخبه على السواء، والحال ليس 
طارئا أبدا، بل هو قائٌم منذ 30 عاًما، تاريخ 

عودتها للنشاط بعد فتح المجال للتعددية.
الهادي  المؤرخ  الفاضل،  أستاذنا  كتب  وقد 
"الشروق"  في  مقااًل   ،2011 في  الحسني 
بعنوان: "المجد الكبير والمقّر الحقير"، سّجل 
لم  الثاني  بعثها  عند  الجمعية  أّن  بمرارة  فيه 
يملكه  حالقة  دكان  من  فاتخذت  مقرّا،  ُتعط 
الشيخ الطاهر فضالء، -رحمه اهلل - في حي 

أول ماي، مأوى لها!. 

الكبرى  الجزائر  لمحافظ  النبيل  الموقف  ولوال 
منحها طابقا  الذي  الشريف رحماني،  سابقا، 
الشؤون  لمديرية  قديمة  بناية  من  متواضًعا 
بتجهيزه  وقتها  وأْمره  داي،  بحسين  الدينية 
بالمكاتب والخزائن والكراسي، فرّبَما بقي رجال 

الجمعية مشّردين إلى اليوم!. 
يالحق  عاٌر  مادّيا  البئيس  الجمعية  حال  إّن 
في  القرار  سلطة  على  تعاقَب  مسؤول  كل 
من  إلنصافها  جهدا  يبذل  ولم  الديار،  هذه 

وجه  دون  طالها  تاريخي  حيٍف 
إذ  الواقع،  في  وهي  حّق، 

تطلب توفير َمرافق ألعمالها 
الوطنية التطوعّية، ال تتسّول 
القانوني  الواجب  بل  أحدا، 
واألخالقي يقتضي تمكينها 
ومساجدها  مدارسها  من 
ونواديها التي تستغلها الدولة 

 ،1962 منذ  األفراد  وبعض 
قال  كما  بها،  وأحّق  أولى  فهي 

الشيخ الحسني. 
أن  يعلمون  ال  الجزائريين  من  الكثير  لعّل 
والتبسي  واإلبراهيمي  باديس  ابن  جمعية 
والعقبي وبقية إخوانهم من العلماء المجاهدين، 
وبشهادة رئيسها الحالي عبد الرزاق قسوم، ال 

تأخذ فلًسا واحًدا من الدولة. 
يحدث ذلك، في وقت ُيوزَّع فيه المال بسخاء 
وجمعيات  األرداف  هّز  تظاهرات  على 
من  جماهيرية"  "منظماٌت  وتسطو  الفلكلور، 
العصابة  وأحزاب  المقيتة،  األحادية  زمن 
البائدة، على مرافق عمومية فسيحة في قلب 
المراكز الحضرية، لتبقى موصدة األبواب إال 

في مواسم االنتخابات. 
إّن األمل معقوٌد اليوم على رئيس الجمهورية، 
عبد المجيد تبون، وقد آل على نفسه التأسيَس 
لجزائر جديدة، ولن يستوي بنياُنها دون تكريس 
للهوية الحضارية لألمة، ورعاية خيِر جمعية 
الجزائر  نهضت  بفضلها  للناس،  أخرجت 

مخطط  بدحر  اإلستدمار  ركام  تحت  من 
االستيطان. 

بمناسبة عيد  الرئيس تبون صنًعا  لقد أحسن 
العلم 2020، حين أمر بترميم جميع المساجد 
الجامع  مقدمتها  وفي  الجزائر،  في  العتيقة 
األخضر في قسنطينة، حيث ألقى بن باديس 
من  "حرصا  والحديث  التفسير  في  دروسه 
الدولة على بقاء هذا الصرح مصدر إشعاع 
ديني وثقافي، وشاهدا على مكانة هذا الرجل 

في تاريخ نهضة األمة". 
وسبق ذلك استقباُل وفد الجمعية 
الماضي،  العام  يناير من  في 
الرئاسة  مشاورات  ضمن 
والشخصيات  الهيئات  مع 

الوطنية. 
وقفت  التي  االلتفاتات  وهي 
بالشكر  الجمعية  عندها 
الجمهورية،  لرئيس  واالمتنان 
فكتب رئيسها قسوم: “لقد أنصفتم 
حتم  التاريخ بموقفكم الخالد هذا، فصحَّ
لألجيال وللمؤرِّخين ولكامل شعبنا، دور ابن 
باديس والعلماء الذي ظلَّ مطموسا، حتى منَّ 
اهلل على الجزائر بعهدكم، فأعدتم األمور إلى 
ويذكره  التاريخ  نصابها، وهو موقٌف سيخلده 

لكم المنصفون”.
تبون،  الرئيس  من  اآلن  منتظرا  صار  لذلك 
أحمد،  الحاج  الفاضل،  والده  لروح  إكراًما 
مؤسس  والرضوان،  الرحمة  شآبيُب  عليه 
المشرية  مدينة  في  المسلمين  العلماء  شعبة 
سامًيا  مقرّا  الجمعية  يمنح  أن   ،1939 عام 
كبرت  وقد  لطموحها،  ويستجيب  أهلها  ُيفرح 
تجاوز  إذ  األمة،  تجاه  وهمومها  مسؤولياُتها 
أرض  إلى  القطر  حدود  البارز  حضورها 
الجزائر  راية  لترفع  مكان،  في كل  المسلمين 
الغربية  خفاقة في غزة والصومال والصحراء 

وميانمار وسواها. 
المصدر: الشروق أون الين 

إكراًما لوالــــد الرئيس تبـــــون!

من مطار مدينة تندوف يوم السبت 27م��ارس تم استقبالنا من طرف 
المخيمات  ممثل  محمد  ال��م��ح��ج��وب  واألخ  ال��والئ��ي��ة  ال��ش��ع��ب��ة  اع��ض��اء 
الصحراوية حيث تنقلنا إلى مدرسة البصائر والتي يديرها األخ عبد اهلل 
-حفظه اهلل تعالى - وكانت سهرة مع بعض أعضاء الشعبة الوالئية 
الشعبة ونائبه األخ عبدالحميد  بلقاسم رئيس  يترأسهم األستاذ عرقوب 
ابراهيم وحضرة الشاب محفوظ عبدالرحمان صمباوي المكلف بالشباب 
والطلبة، وفي يوم األحد انتقلنا في الى المخيمات الصحراوية بتندوف 
بشير  محمد  الشيخ  االستقبال  في  ك��ان  المحجوب حيث  الشيخ  برفقة 
ممثل الشؤون الدينية بالمخيمات، ووفد الهالل األحمر الصحراوي إذ 
إل��ى وزارة  الوجهة  ك��ان��ت  ث��ّم  ال��ت��م��ور،  م��ن  قنطار   190 اتسلم حمولة 
الدفاع وكان في استقبالنا األمين العام للوزارة، حيث اكرم الوفد بمأدبة 
غ��داء، وكانت لنا جلسة حديث مطولة حول الوضع العام وما يحيط 
الصحة  م��ع وزي���رة  لقاء  لنا  ك��ان  الظهيرة  ال��ص��ح��راوي��ة، وبعد  بالقضية 

الصحراوية حيث اطلعت الوفد على الحالة الوبائية والصحية 
في المخيمات الصحراوية وما هي الحاجيات الضرورية التى 
هم في حاجة إليها ثّم كانت الوجهة إلى المستشفى المشترك 
معدات طبية حتى  إل��ى  تحتاج  والتي  بمرافقه  الوفد  فطاف 
تكتمل مصالحه في تاديت وظائفها وزودنا بما يحتاجه إليه 
من دواء، وانتهت بعد ذلك هذه الزيارة إلى مخيمات الالجئين 
في تندوف بالعروج على مشروع معهد تربوي تعمل الجمعية 
المدرسي  للدخول  البناية  صاحب  رفقة  له  التحضير  على 

القادم. 
يوم االثنين كانت لنا زيارة إلى مقر مديرية الصحة الوالئية 
وكان في استقبالنا مدير الصحة فتبادلنا أطراف الحديث عن 
انتشار  فترة  قديما وحديثا وخاصة في  العلماء  دور جمعية 
بمدينة  الرئيسي  مستشفى  إل��ى  اتجهنا  ث��ّم  ك��ورون��ا،  ال��وب��اء 
تندوف فاطلعنا على قسم مصلحة تصفية الدم ثّم مصلحة 
covid19 واالنعاش، وقد تقرر على مستوى قيادة الجمعية 
التنفس  المساعدة على  وأج��ه��زة  ال��دم  تصفية  إرس���ال جهاز 
لتجهيز هذا المستشفى الوحيد بالوالية، وكان بعدها اجتماع 
مع أعضاء الشعبة الوالئية في مقر الشعبة إذ أسند أعضاء 
الوفد نصائح وتوجيهات واستمع إلى انشغاالت األعضاء، 
وختم الوفد زيارته بالتوجه إلى المقبرة لزيارة قبر الشيخ المهندس نذير 
حمودي والشبخ زكريا -عليهما رحمة اهلل الواسعة - وكانت الوجهة في 
األخير على الساعة الواحة زوااًل إلى مطار المدينة في رحلة العودة 
بأرض  ال��ن��زول  الطائرة على  ق��درة  دون  ل��ظ��روف طارئية حالت  ولكن 
المطار بعد الرياح الرملية القوية تأجلت رحلة العودة إلى يوم الثالثاء 
ال��م��ط��ار وطاقمه  ال��م��ط��ار م��دي��ر  ف��ي استقبالنا عند م��دخ��ل  حيث ك��ان 
الجزاء  خير  اهلل  تندوف جزاهم  جامعة  من  أساتذة  من  وثلة  اإلداري، 
على ما قدمه مدير المطار من إكرام، حيث فتح لنا مكتبه للجلوس لمدة 
فاقت ثالث ساعات حتى حلت الطائرة بالمطار قادمة من بشار على 

الساعة الثالثة زوااًل. 
الشكر موصول إلى جميع األخوة واألخوات والمواطنين واخوتنا الالجئين 

الصحروايين على كرم الضيافة وحسن االستقبال والرفقة الطيبة. 

قافلـة الوفـاء الشيـخ الـمهندس نذيــر محـودي -رمحة اهلل عليه

مجعية العلماء يف هبة تضامنية مع األشقاء الصحراويني
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أما مج���������د الوزير، فه���������و أنه قد وعى 
أخيرا، أّن المواطن التاجر الذي يهين 
لغته، إنّما يفع���������ل ذلك إذ يدوس قيمه 
وس���������يادته، وحكومته، لذلك بادر وزير 
الموقف  بإص���������دار  الح���������ازم،  التجارة 
اإلع���������داد إلصدار  وه���������و  الحاس���������م، 
اإلج���������راءات الردعية الموجعة، لترميم 

جدران لغتنا العربية المرقعة. 
لكن الويل كّل الويل لمن ثارت ثائرتهم 
له���������ذا الق���������رار، من بعض األبالس���������ة 
األش���������رار، الذين وصفوا الوزير، بعد 
إعالنه لهذا الق���������رار، بأّنه يعاني أزمة 

عطالة في األفكار.
المس���������توى  الح���������ال، إلى هذا  َأَوَصَل 
من االنس���������الب لدى البعض، بأّن كّل 
م���������ن يحافظ على األصال���������ة، ويوعي 
المواطنين بخط���������ورة العمالة، يصنف 

ضمن الحثالة؟ فأين العدالة؟. 
يحدث كّل ه���������ذا، في زمن نحتفل فيه 
بانقضاء س���������ت عقود من االستقالل، 
ورفع شعار الوفاء للشهداء، والعلماء، 

والمجاهدين األبطال. 
ويح���������دث هذا، في وق���������ت، تلوثت فيه 
البيئة والمحيط، وتغّرب فيه اإلنس���������ان 
الجزائري،  المجتمع  والمخيط، وصار 

يتلذذ في نوم االنسالب والغطيط.
فه���������ل آن األوان، ألن تع���������ود الجزائر 
إل���������ى ذاتها، فتزي���������ل القي���������ح الثقافي، 
والوسخ الخرافي، من حقولها وعقولها، 

داراتها؟ ومحالتها واإ
وما هو مطلوب منا اآلن، هو باإلضافة 
إلى تزيي���������ن المحالت بالحرف العربي 
األصي���������ل، أن يتضمن ذل���������ك أيضا، 
اللفظ العربي النبيل حتى يش���������يع في 
البيئة تعريب المحيط، فيتربى الناشئة، 

وسط مناخ ثقافي نشيط ووسيط.
كما أن المطلوب منا –أيضا - هو أن 
نقضي على بقايا لغتنا المرقعة، التي 
هي كثوب ضّم س���������بعين رقعة، مشتتة 

األلوان مختلفات. 

التي  التجاري���������ة، وهي  للعربي���������ة  نريد 
تتعامل مع سواد الشعب، أن تقدم له، 
لغة راقية المصطلحات، سليمة القواعد 

والرسم، والشعارات. 
ومادامت األمازيغية قد أصبحت لغة 
وطنية ورسمية، فنريدها أن تكتب وهي 
ش���������قيقة لغة الضاد، أن تكتب بحرف 
لغة الضاد، حتى نقتلعها من مخالب 
األكاديمية البربرية، ومن االس���������تعمال 
الضي���������ق لدع���������اة االنفصالي���������ة، ريثما 
يحسم األكاديميون في توحيد لهجاتها، 

وتحديد مضامينها وعباراتها. 
آن لن���������ا –إذن - أن نتنفس الصعداء، 
بعودة المحيط التج���������اري، إلى أصله 
باللياق���������ة، واللباقة،  الوطني، فيتس���������م 
المواطن، والزائر،  واألناقة، ويش���������عر 

والسائح أن:
شعب الجزائر مسلم    

لى العروبة ينتسب واإ  
من قال حاد عن أصله     

أو قال مات فقد كذب  
إّنن���������ا بذلك نك���������ون قد أدين���������ا –على 
أحس���������ن وجه – رسالة الشهداء، وحلم 
العلماء، ويومئذ يفرح  المجاهدين من 
المؤمنون بنصراهلل، ينصر من يشاء. 
أما اتخاذ اإلجراءات الردعية الموجعة 
للمخالفين، فنعتقد أّنها آخر ما يمكن 
من اإلجراءات، وأن آخر الدواء الكي 

كما يقول المثل العربي. 
يجب أن يس���������بق ذلك كل���������ه، اإلجراء 
التوع���������وي فنخاطب في التاجر، روحه 
الوطنية، وقناعته اإلسالمية، مذكرين 
إي���������اه، ب���������أن تفضيل لغة المس���������تعمر 
عل���������ى لغته، أو كتابة لغته تحت اللغة 
األجنبي���������ة، ه���������و المواالة للمس���������تعمر 

بالذات. 
كما نوعي المواطن الزبون، بأن يكون 
الفرز بين التاجر واآلخر، على أساس 
ن دعت  االلتزام بالمعايير الوطنية، واإ

الحاجة إلى مقاطعة، من يصر على 
عدم االلت���������زام بتطبيق اإلجراء الثقافي 

الوطني.
هذا، ونذكر بأن تعريب المحيط، إن هو 
إال جزء من تعريب السجالت ومعالم 
التخطيط، ولكن ينحق هذا:  يجب أن 
يصحبه تكوين في الثقافة، وتطبيق في 
الرقمنة، ونوع من االنفتاح على اللغة 
اإلنجليزية أو الصينية فهما لغتا العلم 
واإلس���������تراتجية  الرقمية  ولغتا  والعالم، 
العالم  إلى دخ���������ول  فنحن مدع���������وون 
المعاصر من بوابته الرئيس���������ية، وهي 
األصالة الوطنية، والنظريات العلمية، 

والواقعية الرقمية. 
ومن هن���������ا فإننا نناش���������د كل الفاعلين 
بالمواطنين األحرار  بدء  الساحة،  في 
أينما كان موقعهم، وم���������رورا بالتجار 
األخي���������ار كيفم���������ا كان ن���������وع عملهم، 
وانته���������اء بالحكام األطهار، مهما تكن 
مس���������تويات مس���������ؤوليتهم، أن الجميع 
مدعوون إلى ضرورة العمل المشترك 
عادة األمل  إلنقاذ الوطن مما يعانيه، واإ
الحقيقي لمواطنيه، والقضاء على كل 
أنواع القب���������ح بجميع أنواعه، وألفاظه، 

ومعانيه. 
إّننا نريد للشعارات المرفوعة، في بناء 
جزائر جديدة مسموعة، أن ُتَنزَّل هذه 
الشعارات على واقع الوطنية المطبوعة، 

والقيم اإلنسانية العالة المتبوعة. 
فيا بني قوم���������ي! إّن المعركة الثقافية 
التحريرية التي تخوضها الجزائر اليوم، 
من أجل تحرير المقومات والعودة إلى 
الذات هي معركة ال تقل قدسية وضراوة 

عما قام به جيل نوفمبر بالذات. 
ولئن بذل األولون دماءهم، وهو أغلى 
ما يملك���������ون، فليبذل جيل اليوم الحبر 
وذلك  واألعم���������ال،  واألم���������وال  والتبر 
لترميم لغ���������ة البالد، وس���������لوك العباد، 
وتجسيد قدس���������ية الجهاد، والوفاء لقيم 

معنى االستشهاد. 

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

اجملد لنواب جملس األمة 
الذين استيقظوا بعد سبات 

طويل، وأدركوا أن الّلغة 
العربية باتت يف موقع 

ذليل، أمام لغة املستعمر 
احملتل الدخيل. 

واجملد -أيضا - لوزير 
التجارة، يف حكومتنا 

»املوقرة« الذي عاد إىل 
الذات، على وقع تعدد 

الصيحات، والنداءات، فسلم 
بضرورة تعريب اإلعالم 

أإلشهاري، وتأصيل عناوين 
اإلنتاج التجاري.

فمجد النائب، أنه أدرك 
-ولو بعد فوات األوان 

- أّن اللغة العربية، يف 
اجلزائر، وهي العقيلة 
احلرة، قد زحزحت من 

األلسن، واحملالت لصاحل 
الضرة املعتدية باألحرف 

وبالكلمات. 
أفـــــراح وبشائــــر يف هيئـــة البصائر

بنج���������اح  البصائ���������ر،  جري���������دة  هيئ���������ة  أعض���������اء  كام���������ل  الفرح���������ة   عم���������ت 
األستاذ ياسني مربوكي مدير البصائر، في مسابقة القبول للدكتوراه.

وبهذه المناسبة الس���������عيدة، يتقدم له رئيس الجمعية، ومدير مسؤول النشر، 
ورئيس تحرير البصائر، باس���������مه الخاص، ونيابة عن كامل أعضاء طاقم 
التحرير، وأعضاء المكتب الوطني للجمعية بالتهنئة الصادقة للزميل ياسين، 

راجين له المزيد من اإلشعاع المعرفي، والتألق اإلعالمي.
فإلى مزيد من النجاح داخل هيئة البصائر، والبقية تأتي.

أ.د. عبد الرزاق قسوم 
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أواخر ش���������هر مارس المنص���������رم ) 2021( يف 
زع���������م كاتب عم���������ود صحفي ف���������ي جريدة 
جزائري���������ة مفرنس���������ة  أن وزي���������ر الش���������ؤون الدينية 
واألوقاف الدكتور يوس���������ف بلمه���������دي دعا التجار 
إلى »العصي���������ان المدني«، لم يكن هذا الكالم من 
قبيل التندر بما يس���������مى »كذبة أفريل«، لذلك كان 
الب���������د من البحث عن المصدر الذي اس���������تقى منه 
الصحفي ه���������ذا الزعم الخطي���������ر بتحريض التجار 
ف���������ي الجزائر عل���������ى العصيان المدن���������ي، فبالعودة 
إل���������ى تصريح الوزير تبي���������ن ان االتهام  يقوم على 
تأويل دعوة الوزير التجار يوم الس���������بت 27 مارس 
المنصرم  خالل إش���������رافه بدار القرآن الكريم الشيخ 
أحمد س���������حنون على افتتاح ندوة علمية تحسيسية، 
بعن���������وان )التجارة في اإلس���������الم، أحكام ومقاصد(، 
إل���������ى ضرورة االلتزام بروح الش���������رع الحكيم في كل 
معامالتهم التجارية، والبعد عن ممارس���������ات الغش 
والتطفيف واالحت���������كار والمضاربة،  خصوصا مع 
قرب حلول شهر رمضان الكريم، وفسر الصحفي 
دعوة الوزير التجار لاللتزام بروح الشرع بأنه دعوة 
للتخلي عن جمي���������ع القوانين الوضعي���������ة المنظمة 
للس���������وق والتجارة وااللتزام بنصوص الشريعة، وهذا  
التأويل والتحريف والتفسير المغرض لكالم الوزير 
هو مجرد نموذج عن االس���������تراتيجية المعتمدة من 
طرف غالة العلمانيين  باستعمال االفتراء كوسيلة 
لتش���������ويه أو التخويف من كل من يتمسك أو يدافع 
عن المرجعية اإلس���������المية، وقبل ذلك زعم الرئيس 
السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
)األرسيدي( سعيد سعدي في فيديو على الفيسبوك 
ب���������أن »اإلس���������الميين يعلمون األطفال بالمدرس���������ة 
الجزائري���������ة  في مناهج التربي���������ة الدينية كيف يقوم 
ال���������زوج بذبح المرأة الخائنة بس���������كين غير حاد كي 

يطول ألمها ويرضى اهلل«.
صناع���������ة الخوف والتضليل المتعمد ضد ما يتعلق  
باإلسالم والمرجعية اإلسالمية  ليست مقتصرة على 
الجزائر، ولكنها بضاعة رائجة في أغلب تصريحات 
وتصرفات العلمانيين شرقا وغربا ،ففي تونس اقتحم  
يوم 9 مارس المنصرم أنصار الحزب الدس���������توري 
الحر بقي���������ادة النائبة عبير موس���������ي المعادية لثورة 
الياسمين التونسية مقر فرع االتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين في تونس بحجة مواجهة اإلرهاب، وزعم 

أح���������د قياديي الحزب أن المقتحمين وجدوا في مقر 
االتحاد كتبا تش���������جع على اإلرهاب وتعلم األطفال 
كيفية صنع القنابل اليدوية وحتى  تحضير السالح 
النووي  مستش���������هدا في كالمه بعثورهم  على كتاب 
)األربع���������ون النووية( خالطا جه���������ال أو عمدا  بين 
كت���������اب  اإلمام النووي في الحدي���������ث النبوي  وبين 

تعليم صناعة السالح النووي.
بخصوص االفتراء عل���������ى االتحاد العالمي لعلماء 
المس���������لمين من طرف العلمانيين، نشر اإلعالمي 
المص���������ري الموالي للنظام عم���������رو أديب في العام 
الماضي ) 2020( فتوى مزعومة لرئيس االتحاد 
أحمد الريس���������وني، ادعى فيها أنه قال »إن محاربة 
االقتصاد التركي مخالفة تصل إلى مس���������توى الردة 
عن اإلس���������الم«، وعلق عمرو أديب س���������اخرا على 
الفتوى الملفقة بأن محاربة االقتصاد التركي مخالفة 
دينية تصل إلى مس���������توى الردة عن اإلسالم ودعم 
االقتص���������اد التركي يع���������ادل أجره عم���������رة، وقد ندد 
االتحاد في بيان رسمي، بالفتوى الُملفقة المنسوبة 
لالتحاد، التي زعم عمرو أديب أنها نشرت بتاريخ 
17 أكتوب���������ر 2020 على موقعه الرس���������مي  وقال 
االتح���������اد إنها »كذب وزور وبهتان وتلفيق، وأنه ال 
يوجد مقال أو تغريدة أو فتوى لرئيس االتحاد بهذا 

العنوان«.
في المغ���������رب كانت جريدة الصب���������اح ذات التوجه 
العلماني تتميز بنش���������ر أخبار كاذبة عن المنتمين 
للتيار اإلس���������المي كأن تدعي بأن »سلفيين اعتدوا 
على فت���������اة ونزعوا عنها ثيابه���������ا«، كما كتبت في 
مناسبة أخرى أن »سلفية خانت زوجها السلفي مع 

سلفي آخر«.
أما في مصر فقد وصل الهذيان باإلعالم المصري 
وبعض المسؤولين السياس���������يين في عهد السيسي 
درجات غير مس���������بوقة، حيث تمت نس���������بة  أغلب 
الكوارث الطبيعية والحوادث المرورية إلى اإلخوان 
المس���������لمين ،فعلى إثر الفيضانات  التي ش���������هدتها 
مدينة االس���������كندرية نوفمبر ف���������ي2015 وأصابت 
المدينة بالشلل ، اصدرت وزارة الداخلية المصرية 
بيان���������ا اعلنت  في���������ه عن ضبط خلي���������ة »إخوانية« 
بمحافظة اإلس���������كندرية كانت تقوم بس���������د مصارف 
ومواس���������ير الصرف الصحي باإلس���������منت إلحداث 
ازمة وزيادة السخط الجماهيري، وفي ذروة تصاعد 
حوادث القطارات ف���������ي صائفة 2017 خرج وزير 
النقل المصري ليدعي أن سبب حوادث القطارات 
هي المس���������اجد الصغيرة الموج���������ودة في المحطات 
وأنه س���������يصدر ق���������رارا بإزالتها، في حين  أش���������ار 

شخص آخر وصف نفس���������ه ب� »خبير اقتصاديات 
النق���������ل«  في برنام���������ج )صح الن���������وم( الذي يقدمه 
اإلعالمي المص���������ري “محمد الغيطي” المقرب من 
نظام السيس���������ي إلى احتمال تورط جماعة اإلخوان 
المسلمين في حادث قطاري اإلسكندرية، وزعم أن 
هناك عدة ش���������واهد تشير إلى أن حوادث القطارات 
من الممكن أن تكون عمال متعمدا، فسأل الغيطي 
: »يعني أنت ش���������اكك أن ممكن يكون  ضيفه قائالاً
 : فيه إخوان وراء الح���������ادث«؟ فرد »الخبير« قائالاً

»ممكن ...«!
من جهتها لم تتردد الكاتبة الراحلة نوال السعداوي 
في االدع���������اء في برنامج )ضيف ومس���������يرة( على 
قناة )فرانس 24( الفرنس���������ية الناطقة بالعربية، في 
سبتمبر 2017 أنها رأت بنفسها »هيالري كلينتون 
ت���������وزع دوالرات في ميدان التحرير على الش���������باب، 

حتى ينتخبوا اإلخوان المسلمين«!
رغم اختالف فئات العلمانيين وبلدانهم  فإنهم يكادون 
يستعملون األس���������اليب والطرق نفسها لبلوغ هدفهم 
األسمى والمتمثل في شيطنة عدوهم الوحيد المتمثل 
في اإلسالم والمسلمين ،هذا ما ينطبق على بعض 
اإلعالميين والسياسيين الفرنسيين الذين يتبجحون 
ف���������ي العادة بإعطاء دروس في احترام الموضوعية 
المهنية وحقوق اإلنسان خصوصا في عهد الرئيس 
الحالي إيمانوي���������ل ماكرون صاحب قانون مواجهة 
االنفصالية أو تعزيز مبادئ الجمهورية، فلم يكتف 
عالميون وسياسيون فرنسيون بإظهار  صحفيون واإ
عدائهم لإلسالم والمس���������لمين في فرنسا، بل تباروا 
في فبركة أكاذيب وافتراءات وصلت حد الفجاجة، 
إذ  أوردت الصحيف���������ة التركي���������ة )دايل���������ي صباح( 
في أوائل ش���������هر مارس المنص���������رم نقال عن وكالة 
األناضول التركية، نم���������اذج لألكاذيب واالفتراءات 
عالميين وصحفيين  التي صدرت عن سياسيين واإ
فرنس���������يين، لتبري���������ر تمرير قان���������ون »االنفصالية« 
المع���������ادي للمس���������لمين، فعلى س���������بيل المثال زعم 
الصحفي ومق���������دم البرامج التليفزيونية فرانز أوليفير 
غيزب���������رت، أن مفهوم »الحالل« ل���������م يكن موجودا 
قبل 30 عاما، و»إنما هو أمر مستحدث، وجدار 
أقامه الس���������لفيون واإلخوان المس���������لمون والخميني، 
لفصل المس���������لمين الذين يعيش���������ون في الغرب عن 
المجتم���������ع«، كما ادع���������ى وزير التعليم الفرنس���������ي 
جان ميش���������يل بالنكير، أن »الطالب المس���������لمين 
يرفضون حضور الدروس في الفصول التي تحوي 
أثاثا أحمر، ألنهم يعتبرونه لون الش���������يطان«. أما 
اإلعالم���������ي الفرنس���������ي س���������تيفان روز، فقد زعم أن 

من س���������ماهم »اإلسالميين« هم فقط الذين يرددون 
عب���������ارة »اهلل أكبر«، كما ادعى ديديه لومير، معلم 
الفلسفة المعروف بعدائه لإلسالم، بأن »هناك آباء 
وأمهات يرشون بناتهم بالُمطهرات عند العودة من 
المدارس، نظرا لوجودهن في مكان واحد مع غير 
المسلمين«، وأعرب البروفيسور باسكال أستاغنيو 
عن موقفه المعادي لإلس���������الم زاعما بأن »البصق 
عل���������ى األرض« يعد طقس���������ا دينيا للمس���������لمين في 
رمضان. أما  السياسي لورانس مارشاند تايالد، فقد 
حاول ربط أحداث »السترات الصفراء« بالمسلمين 
قائال: »يجب النظر فيما إذا كان اإلخوان المسلمون 
وراء استراتيجية ذوي السترات الصفراء لنشر عدم 

االستقرار في فرنسا«.
ل���������م تقتصر افت���������راءات العلمانيين على المس���������لمين 
األحياء بل صبوا حقدهم وأكاذيبهم حتى على أموات 
المس���������لمين ،ففي مطلع ثمانيني���������ات القرن الماضي 
)1981( زع���������م  الكاتب العراقي عبد الرحمن فوزي 
في كتابه )الرقابة على المطبوعات في العراق( أن 
الخليفة العثماني  عب���������د الحميد الثاني منع تدريس 
العلوم الحديثة في الخالفة العثمانية طيلة حكمه بعد 
أن أقنعه أحد رجال الدين المقربين منه أن تس���������مية 
جزيء الماء »H2O« في الكيمياء كانت تعني أن 
»حميد الثاني صف���������ر«.. فالمقصود ب)H 2( هو 
السلطان عبد الحميد الثاني، ألن الحرف األول هو 
الحرف األول من حميد، والرقم 2 يعني الثاني، أما 

الرقم O فيعني أن السلطان يساوى صفرااً! 
هذا االفتراء طال السلطان عبد الحميد الثاني الذي 
التحق بجوار ربه في 1918 أي قبل 61سنة من 
صدور كتاب عبدالرحمن فوزي الذي لم يتحرج من 
إطالق هذه الكذبة على أحد خلفاء المسلمين  الذي 
وصف من  طرف المؤرّخ االس���������كتلندي »نورمان 
ستون« والمؤرخ التركي »باسكين أوران« بأنه »أبو 
الحداث���������ة التركية«. وأنه عل���������ى الرغم من الحروب 
الروس���������ية والمؤامرات الغربية المستمرة على الدولة 
العثماني���������ة،  ق���������ام  بتأس���������يس وزارة التربية والتعليم 
نش���������اء أول جامعة في عهد الدولة العثمانية عام  واإ
1900، وه���������ي جامع���������ة إس���������طنبول ،وعرف عنه 
المش���������اركة في حفل تخرج الط���������الب من الجامعة 
أو مدارس الثانوية العامة، وتشجيعهم على دراسة 
وتعّلم العلوم الدنيوية و إرس���������ال الطالب المتفوقين 

في بعثات علمية إلى الغرب.
وص���������دق اهلل العظيم القائل في اآلية 105 من 
سورة النحل }إنما يفتري الكذب الذين ال يؤمنون 

بآيات اهلل وأولئك هم الكاذبون{.

          مناذج من افرتاءات العلمانيني على االسالم واملسلمني!

هذا؟ ق���������وم من »المس���������لمين« يظهرون ما 
التأثر الش���������ديد عند موت فاجر أو جاحد 
ينكر القرآن والس���������نة، ويخوضون بغير علم في 
أمر بالغ الخطورة هو عنصر أساسي في الوالء 

والبراء. 
تأتي س���������اعة االمتحان األخير، ويرس���������ب من 
يرس���������ب، وال مجال لإلعادة واالستدراك، ويلقى 
من يلقى ربه وقد قضى حياته في حرب ضده 
وضد دينه ونبّيه، يتبن���������ى الكفريات الصريحة 
ويس���������خر من الوح���������ي، ويس���������تهزأ بالمعلوم من 
الدين بالضرورة، يمضي تالحقه دعوات عباد 
اهلل الصالحي���������ن الموجعة الذي���������ن طالما آذاهم 
ف���������ي دينهم وانتمائهم وعقائدهم وقرآنهم وس���������نة 
نبّيه���������م... لك���������ن المفارقة العجيب���������ة أن يموت 
يدير  أمثال أركون و ش���������حرور وقايد السبسي واإ
ونوال س���������عداوي فينبري أصحاب الورع الكاذب 
إلعطاء المسلمين دروسا في العقيدة والتسامح، 
يترحمون عليهم ويرس���������مون لهم صورة األبرار 
األتقياء واألبطال الخالدين، ويرفعون عقيرتهم 
ضد من ينتقدهم أو يذكر صنيعهم القبيح، بل 
رأينا عجبا: يجوز لنوال السعداوي –مثال – أن 
تبدي رأيها في اهلل، وال يجوز لنا أن نبدي رأينا 

فيها هي وآرائها الش���������اذة ومواقفها العدائية من 
االسالم. 

صحيح، تكفير المس���������لمين من غي���������ر بّينة إثم 
عظي���������م، لكنن���������ا ال نتكلم عن أمور متش���������ابهة 
وال مواقف ضبابية وال أش���������خاص مختلف في 
حالهم، بل نتكلم عن أش���������خاص يعلنون كفرهم 
أو قضوا حياتهم يحاربون اإلسالم باسم الحداثة 
والعلمانية، مصرّين كل اإلصرار على طعنهم 
ف���������ي القرآن والس���������نة وجميع الثواب���������ت الدينية، 
يستنكف الواحد منهم عن التلفظ بالشهادتين إذا 
جوبه بذلك )كما حدث مع واحد من رؤوسهم، 
هو نصر حامد أبو زيد الذي طولب في المحكمة 
الذي تنظر في قضية رّدته بإعالن أنه مس���������لم 
فرفض، وكذلك الوزير السابق عمارة بن يونس 
الذي حاجه الش���������يخ حمداش على المباشر في 
التلفزيون بأن ينطق بالش���������هادتين فأبى وأصّر 
لحاحه في  عل���������ى رفضه رغم تدّخل الصحفي واإ
الطلب لدفع شبهة الكفر(. المؤمن ال يشك في 
إيمان المؤمن وال يش���������ّك كذلك في كفر الكافر، 
وفكرة تقسيم الناس إلى مسلمين وكافرين قضية 
إس���������المية قرآنية ال ينكرها إال الجاحدون للدين 
أو أصحاب الورع الكاذب الذين يتّورعون عن 
البعوض ويبتلعون الَجَمل، من نوع أولئك الذين 
دفنوا كاتب ياس���������ين على الطريقة االس���������المية 
رغم أنه قض���������ى حياته يكتب ويصرح تصريحا 
واضح���������ا ال لبس فيه أنه ليس مس���������لما، ويعلن 

إلح���������اده ويدعو إليه، بل قرأنا آنذاك أنه أوصى 
بأاّل يغس���������ل وال يكفن وال يصلى عليه –تماشيا 
مع معتقده اإللحادي وتوجه الفكري الش���������يوعي 
الجلي -... فما ب���������ال هؤالء ملكيون أكثر من 
الملك؟ )من الطرائ���������ف أو من المصائب أنهم 
أطلقوا منذ س���������نوات اس���������مه على مدرسة قرآنية 
هن���������اك ف���������ي قرية م���������ن الدش���������رة…!!! ولعّلهم 

سيطلقونه على مسجد(. 
لقد قرر علماؤنا من قديم أن عدم تكفير الكافر 
ُكف���������ر، أي أن األمر خطير جدا، وهو مس���������ألة 
يمان ال يخوض فيه أصحاب األهواء،  عقيدة واإ
وأح���������كام المرتد معروفة، وهو من صدرت عنه 
أقوال وأفعال مكّفرة، من غير إكراه تعّرض له، 
ومن غير س���������هو عَرَض له أو زّلة لس���������ان، بل 
صدر عنه ذلك بإصرار وعناد، ويش���������مل ذلك 
االستخفاف بقيم الدين والسخرية منها، أفليست 
س���������عداوي من هذا النوع؟ من جهة أخرى يجب 
أن نتأمل قول اهلل تعالى عّمن ماتوا من شاكلة 
هؤالء: »فُقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد 
هلل رب العالمي���������ن« – س���������ورة األنعام 45، أي 
يحق للمؤمنين أن يفرحوا ويظهروا الفرح بزوال 
هؤالء الذين حادوا اهلل ورسوله ويحمدوا اهلل على 
ذلك، تماما كما يحزنون على موت الصالحين 
الذين تمس���������كوا بالدين وخدموه ونصروه، فأين 
هذا م���������ن توّجع ق���������وم »مس���������لمين« من موت 
الملحدي���������ن المعتدين؟ ألن ه���������ؤالء المقصودين 

بال���������كالم هم ملحدون أوال ث���������م معتدون، يؤذون 
المؤمنين بإساءتهم لحقائق الدين، وتعّمد ردها 
نكارها، فالحزن على ذهابهم فرح باإلس���������اءة  واإ
لإلسالم، وهذا ال يستقيم عند من رضي باهلل ربا 

وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا ورسوال. 
ومما يشاغب به هؤالء المحزونون زعُمهم أننا 
نصبنا أنفس���������نا ُحكاما عل���������ى مصير الناس في 
اآلخرة، ندخل الجنة من نشاء والنار من نشاء، 
وهذا مجرد حجة واهية س���������اقطة إلخفاء س���������وء 
فعله���������م ألننا ال نتكلم عل���������ى مصير هؤالء في 
نما يقتصر  اآلخرة، فاهلل حسيبنا وحس���������يبهم، واإ
كالمن���������ا على عدم ج���������واز الترحم عليهم فضال 
اّل جاز  عن إنزالهم منزلة األبرار بعد موتهم، واإ
الترحم على فرعون وأبي جهل وسلمان رشدي 
نما يبلغ األمر منتهاه في  والرفع من ش���������أنهم، واإ
البش���������اعة حين يسلك هؤالء الناس مسلكهم هذا 
ليس باس���������م »اإلنسانية« ولكن باسم الدين ذاته 
!!!يصبح���������ون علماء محققي���������ن وفقهاء مدققين 
يعطوننا دروس���������ا ف���������ي الرحمة وحس���������ن الظن 
بالمس���������لمين، وهي كلمة حق ي���������راد بها الباطل 
الصريح، قال الرس���������ول صلى اهلل عليه وسلم: 
»أوثق عرى اإليمان الحب في اهلل والبغض في 
اهلل«. – رواه اآلم���������ام أحمد... هذا هو مقياس 

المواالة والمعاداة. 
»وهلل العزة ولرس���������وله وللمؤمني���������ن«، والحمد هلل 

على نعمة اإلسالم.

َدُعوكـــــم مــن الــــورع الكـــــاذب
عبد العزيز كحيل

أ. عبد احلميد عبدوس
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أال تتعج���������ب معي لح���������ال ذاك المتدين الذي 
يل���������زم الصف األول وال تفوت���������ه تكبيرة اإلحرام 
مع اإلم���������ام مع تالوة دائم���������ة وصيام لإلثنين 
والخميس وصالة الضحى والس���������نن الراتبة.. 
ف���������إذا دخ���������ل بيته تحول إلى ش���������خص آخر.. 

عبوس قمطرير.. يغضب ألتفه األس���������باب
وينفع���������ل ألق���������ل الهمس���������ات ويزمج���������ر ألدنى 
الح���������ركات.. ب���������ل يلجأ إلى الض���������رب المبرح 
العني���������ف لولده وزوجته وقط���������ه إن لم يجد إال 
قطه.. أيعقل أن يجمع بين األوراد الروحية في 

سموها والمعاملة السيئة في تسفلها..؟!..
أم أن جذور التدين عنده شكلية لم تغص عمقا 

في أرض العبودية الحق ..؟!
أم أن فهمه للدين أعوج بحيث فهمه أنه مجرد 

سجدات وهمهمات وتمتمات..؟!..
أم أنه استقى أفكاره وترسخت من ذاك الموروث 
الذي يختلط في���������ه الحابل بالنابل والذي يعتبر 
المرأة مجرد أثاث بالبيت للزينة.. فال حوار وال 

استش���������ارة وال رفق وال معاملة ؟!
ول���������م يرت���������و ويغترف م���������ن الينابي���������ع الصافية 
للمعاملة النبوية السلس���������ة العذبة ... فالرسول 
األعظم صلى اهلل عليه وس���������لم أعلنها واضحة 
قوية مقياس التدين الحق: خيركم خيركم ألهله 

وأنا خيركم ألهلي..
هو ذاك البسام الضحاك في بيته..

هو من يضع الحس���������ن والحس���������ين رضي اهلل 
عنهما على ظهره..

من يس���������ابق أهله.. من يكون في خدمة أهل 
بيته..

من يستشير أم سلمة في قضية هزت الصحابة 
..

فاإلس���������الم الجميل الجذاب البديع الذي جسده 
الحبيب صلى اهلل عليه وسلم بشموله وتناغمه 
وتكامله هو من يعتبر المعاملة هي روح الدين 
وجوهره وس���������ره.. وليس تلك العادات الصلدة 
البائس���������ة التي تش���������وه جماله وتذهب بحالوته 

وتأتي على أخضره ويابسه.

املعاملة هي روح التدين 
احلـــــق..

مداني حدييب

ثالثون س���������نة مضت على اتفاق أوسلو الذي 
عق���������دت عليه اآلم���������ال العريضة ف���������ي إيجاد 
حل للمعضلة الفلس���������طينية التي طال أمدها 
وتفاقمت تداعياتها وانعكاساتها على الشعب 
الفلس���������طيني الصامد الصابر المتشبث بقطع 
األرض التي ما زالت تتآكل أمام أعينه بتمدد 

الخاليا االستيطانية السرطانية. 
اآلمال ما زالت معقودة على ما يحمله المستقبل 
من تحوالت عميقة وتطورات س���������ريعة تعرفها 
المنطقة منذ تولي »دونالد ترمب« للرئاسة في 
الواليات المتح���������دة األمريكية وقراراته المتهورة 
المتعجرفة في حق الشعب الفلسطيني خاصة 
ذل���������ك القرار القاضي باالعت���������راف بأن مدينة 

القدس الموحدة عاصم���������ة أبدية لدولة الكيان 
الصهيوني ومرتفعات الجوالن السورية تضم 
إل���������ى كل خارطة فلس���������طين المحتلة وهذا في 
إطار ما أسماه ب�� »صفقة القرن« التي عقدت 
بينه وبين األنظمة العربية الخليجية في غياب 
ممثلي الش���������عب الفلس���������طيني ولو على سبيل 

التمثيل الشكلي والرمزي. 
الوضع الذي ازداد سوءا بإعالن دول عربية 
عديدة للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب طمعا 
في نيل رضاه و قبوله لحمايتها، بعضها من 
الثورة اإلس���������المية اإليرانية و آخرها المملكة 

المغربية لحمايتها من الثورة الجزائرية. 
كان المف���������روض أن يع���������رف ه���������ذا من قبل 
المتتبعين للشأن في المنطقة منذ خمسينيات 
الق���������رن الماض���������ي، ألن االصطفاف مع قوى 
االستعمار واإلمبريالية كان منذ ذلك الوقت، 
فالرئيس الراحل »جمال عبد الناصر« عانى 
من هؤالء منذ بداية توليه الحكم بعد اإلطاحة 
بالحك���������م الملك���������ي، و بعده الرئي���������س الراحل 
»هواري بومدين«الذي ح���������اول أن يلبس لهم 

السراويل بتأسيس���������ه جبهة الصمود والتصدي 
فكان المقابل اغتيال���������ه والتخلص منه والدفع 

بالجزائر إلى مهب الريح. 

اإلمربيالية تستنفر قواعدها
عه���������دة الرئيس »ترمب« كان���������ت وباال على 
التحالف اإلمبريالي الرأسمالي و حلف شمال 
األطلس���������ي جراء انفراده بالخروج من االتفاق 
النووي اإليراني و إلزام الدول األربعة الغربية 
الحليفة لبالده بالحذو حذوه بتهديدها بعقوبات 
اقتصادي���������ة في حالة مواصلته���������ا للتعامل مع 

إيران.
هذا الق���������رار إضاف���������ة إلى قرار إل���������زام الدول 
األعض���������اء ف���������ي الحل���������ف األطلس���������ي بزيادة 
مستحقات اشتراكاتها في الحلف جعل الكثير 
منها تفكر في االنس���������حاب منه وعلى رأسها 

فرنسا. 
زيادة على ما خلف هذا القرار من امتعاض، 
بل و توتر في العالق���������ات ببن دول الحلف، 
فقد مكن الجمهورية اإلس���������المية اإليرانية من 

تمتين جبهتها الداخلية حول النظام ومشروعه 
النهضوي الذي مكنها فعال من التغلب عليه 
من الناحية االقتصادية واالجتماعية والعلمية 
وجعلها أكثر تش���������دًدا في زيادة ورفع مستوى 
تس���������ليحها الصاروخي واإللكتروني إلى درجة 
أصبحت تشكل فعال توازنا للردع في المنطقة 
مقابل األس���������اطيل األمريكي���������ة و دولة الكيان 
الصهيون���������ي ؛ هذا ما زاد م���������ن متانة محور 
المقاومة ووس���������ع تحالفاته شرقا تجاه الصين 
الشعبية وكوريا الشمالية وروسيا االتحادية. 

بوصول »بايدن« إلى سدة الحكم في الواليات 
المتح���������دة األمريكية وجد نفس���������ه مرغما على 
إعادة إصالح وترميم م���������ا خرب في الحلف 
األطلس���������ي والتحالف اإلمبريالي محاولة منه 
الس���������ترجاع المكانة التي بدأت تفقدها بالده 
كمنف���������ردة بالس���������يطرة على العال���������م لكن بعد 
فوات األوان، ألن الصين الش���������عبية واالتحاد 
الروسي فاجآه في األسبوع الماضي بتشكيل 
حلف يعوض حلف وارسو الذي تفكك بتفكك 

االتحاد السوفييتي. 

التأجيـــــل مــــرة  أخـــرى  أوسلــــو.. وبعد

أ. حممد احلسن أكيالل

نية
سطي

الفل
ضية 

الق

»الحفظ نعمة م���������ن ِنَعِم  اهلل الُكب���������رى، ُينِعم 
بها على َمْن ش���������اء من عب���������اده، فُيوفِّْقه لحفظ 
النصوص واس���������تحضارها متى شاء، والحفظ 

عند السلف نوعان:
• حفظ الصدور. 
• حفظ السطور.

واألول أفضل، ومن المتقنين من السلف َمْن 
كان يجمع بينهما؛ فمثاًل اإلمام أحمد بن حنبل 
كان يحفظ ألف ألف حديث، إاّل أّنه ُذكر عنه 
أن���������ه لم يكن ُيحدِّث إال م���������ن كتاب وال ُيناظر 
إال من كت���������اب؛ خوًفا من الوه���������م. وال يكفي 
)في العلم( الفهُم فقط دون الحفظ -كما يزعم 
بعضه���������م - بل ال بدَّ م���������ن الحفظ المتَقن كما 
العلوم األخرى؛ كالرياضيات واإلنجليزية  في 
والقانون، وكثير من العلوم والمعارف؛إذ ال بدَّ 

لها من الحفظ مع الفهم«)*(
إّن حاج���������ة المجتمع���������ات واألش���������خاص للعلم 
مرتبطة بحاجاتهم الى الحياة؛ وكّل زمان يفرز 
احتياجات جديدة وفق معايير يفرضها التغير 
الزماني والتطور العلمي، إاّل أّن بعض العلوم 
تبقى الحاجة إليها مس���������تمرة كحاجة االنسان 
ال���������ى دين ينير له الطريق ويعينه على معرفة 

ربه واالستقامة على طريقه.
لقد ظهرت علوم إس���������المية كثيرة كعلم تفسير 
الق���������رآن، وش���������رح الحديث، والنح���������و العربي، 
والبالغة وأصول الفقه، والفقه... وغيرها من 
العلوم؛ وانقسمت مراحل هذه العلوم إلى مرحلة 
التأسيس أو التأليف ثم الشرح، ثم االستدراكات 
والحواشي ونظم المتون، وكانت هذه األخيرة 
نقل���������ة نوعية لهذه العل���������وم؛ حيث جمع بعض 
جهاب���������ذة العصر قواع���������د ومصطلحات علوم 
معينة في »متون« قد تكون ش���������عرا،وقد تكون 
نث���������را، فتوجه طلبة العلم إلى حفظها خوفا من 
ضياعه���������ا واندثارها، فتوارث���������ت األجيال فكرة 

حفظ المتون الى يوم الناس هذا. 

وم���������ع ب���������روز التكنولوجي���������ا وانتش���������ار أدواتها 
ووس���������ائلها ابتعد الناس عن الحفظ،ظّنا منهم 
أن الحف���������ظ لم تعد له مكان���������ة، مع وجود كل 
تلك الوسائل، بما في ذلك الحفظ اإللكتروني. 
غير أن ظهور فكرة بعض المعاهد االلكترونية 
الخاّصة  ب�»تحفيظ المتون« كانت ناجحة جّدا  
إل���������ى حد بعيد، مّما أع���������اد االعتبار واألهمية 
لطريقة ووس���������يلة »الحفظ« إلى الس���������طح من 
جدي���������د، بل وعّزز تذكير طلب���������ة العلم بأهمية 
»حفظ الصدور«، لصون هذه العلوم الشرعية 
الش���������ريفة وحفظه���������ا، والمحافظ���������ة عليها من 
الضياع؛ ألنها كنز األم���������ة وخزانتها العلمية 

وميراثها القويم الشريف. 
وتأسيسا على ما سبق فإنه صار من الواجبات 
الش���������رعية والعلمية األساس���������ية االهتمام بهذا 
األمر، والسعي إلى إنشاء معهد حقيقي )واقعي( 
تتبّناه جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين، 
خاصة بعد نجاح المعه���������د اإللكتروني الذي 
ُعرف باسم »معهد أم المؤمنين حفصة لحفظ 
المتون« والذي يهتم بتحفيظ المتون في شتى 

العلوم مثل:
� الورقات في أصول الفقه؛

� تحفة األطفال والمنظومة الجزرية في أحكام 
التجويد؛

� واألجرومية في النحو؛
� والبيقونية في مصطلح الحديث ..وغيرها من 

المتون التي ينبغي لطالب العلم حفظها 
وق���������د أش���������رفت علي���������ه األخت ليل���������ى جوادي 
)طالبة ماستر عقيدة � كلية العلوم اإلسالمية 
واالجتماعية �جامعة باتنة، وهي حاصلة على 
عديد من اإلجازات والتزكيات من علماء أفاضل 
مثل الش���������يخ أبوعامر تقي بن علي المصري، 
ووحيد بالي، والش���������يخ المعصراوي. ما سمح 
لها أن تقدم دورات على »التلغرام«)صوتية(. 
وق���������د حّقق عملها الطي���������ب الكثير من النجاح 
في أوس���������اط النس���������اء والبنات والناش���������ئة من 
ناثا( فأجازت الكثير منهم.  األطفال)ذك���������ورا واإ
وكل هذا عّظم ش���������أن اإلق���������دام على فتح هذا 
المعه���������د )معه���������د أم المؤمني���������ن حفصة � في 
باتنة( والذي سيكون فيه التدريس في شقين: 
لكترونيا لمن لم يستطع الحضور؛  حضوريا واإ
خاصة وأن النشاط اإللكتروني السابق )باسم 
المعهد( استقطب فئات كثيرة؛ حتى من خارج 

بالدنا كلبنان، وسورية، ومصر، والمغرب. 
إذن لقد حقق معهد أم المؤمنين نجاحا ملحوظا 
في فترة زمنية لم تتعد ثمانية أشهر؛)2020( 
حيث أجيزت فيه عشرات الطالبات، ومنحت 
فيه أكثر م���������ن 400 إجازة إضافة الى تخرج 
عشر طالبات بشهادة المستوى األول لالنتقال 

بهن للمستوى الثاني. 
ودّل اإلقبال الكبي���������ر على أهمية هذا األمر، 
ووجوب العمل والس���������عي لتحقي���������ق المرادات 
الش���������رعية في���������ه بتوفير الوس���������ائل واإلمكانات 

المطلوبة. 
إّن واجب المجتم���������ع واألمة واضح بّين، كما 
أن واجب الجمعية أيضا واضح بّين، ويتمثل 
في العمل على تيس���������ير توفير فضاء لتحقيق 
هذه األمنية الغالية التي تفضي إلى إنش���������اء« 
معه���������د لتحفيظ المتون وكل ما يّتصل بها من 
معارف الشرع واللغة والدين، يسهم في تحفيظ 
عدادهم/ إعدادهّن إعدادا  أبناء وبنات األمة واإ
متينا أصيال ليكونوا مشاريع علماء وعالمات 

في مختلف المجاالت. 
يحتاج األمر في بداياته إلى ش���������ّقة من ثالث 
أو أربع غرف ُتدار منها ش���������ؤون هذا المعهد 
لكترونيا: أقس���������ام للدراسة والحفظ،  حضوريا واإ
إدارة، غرفة مجّهزة باالنترنيت خاصة لإلدارة 
اإللكترونية، مرافق ضرورية، غرفة لألساتذة 
أو األس���������تاذات. وبالنظر إلى التجربة السابقة 
الناجح���������ة في معهد حفصة أم المؤمنين الذي 
اش���������تغل على مدار الش���������هور السابقة سيكون 
ذلك راف���������دا معّززا للنجاح بعون اهلل.. فيا أهل 
الخير والفض���������ل.. هذا نداء صريح إلى تبّني 
هذه المؤسس���������ة الغالية في شكل معهد تنافس 
به الجمعية في مجال العل���������وم النافعة غيرها 
من الهيئات والمؤسس���������ات اإلسالمية الناجحة 
ن األمريسير على من يس�ّره اهلل  هنا وهناك واإ
رادة، وانبع���������اث وتبّني هذا  علي���������ه:.. هّمة، واإ
عداد ما يجب  المش���������روع والتكّفل بتمويل���������ه واإ
ّن )ش���������ّقة مجّهزة( كافية لالنطالق  بش���������أنه.واإ
ف���������ي عمل كبير عظيم ناف���������ع بحول اهلل. وهلل 
األمر من قبُل ومن بعُد. هذا نداء ألهل الغيرة 

والدين... اللهم إني قد بلغُت.
 )*( أهمية حفظ المتون عند السلف: 
إسماعيل عباس
khelifa4@yahoo.fr:للتواصل

يكتبه: حسن خليفة 
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معهد حفصة أم املؤمنني حلفظ املتون وعلوم الشرع 
نـــــداء ورجاء
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 فاألستاذ عمر تابليت )1945( أحد أبناء غسيرة 
الحياة  هذه  يغادر  أال  نفسه  على  آل  واألوراس 
وأال يترك حياته تذهب سدى، فكان حقا نموذجا 
تاريخية  تدوين سيرة عدة شخصيات  في مجال 
في األوراس، فقد أرخ أوال لقريته غسيرة ودورها 
أول  وهو  جزأين  في  الكبرى  التحرير  ثورة  في 
كتاب من نوعه يؤرخ للدور الذي قامت به غسيرة 
دائرة آرييس والية باتنة، التي قدمت عشرات من 
ابن  معهد  في  درس  منهم  البعض  المجاهدين 
زعروري  محمد  الشهيد  مثل  والقاهرة،  باديس 
ومحمد بخوش اللذين درسا في القاهرة بعد معهد 
ابن باديس، وبلقاسم بن المبروك الذي درس في 
معهد ابن باديس فقط، وال ننسى محمد بن سعا 
د بن حركات أول طالب من غسيرة يلتحق بمعهد 
ابن باديس والزيتونة، وكاتب هذه السطور كان 

من تالمذة معهد ابن باديس والمشرق العربي.
ومن كتب األستاذ عمر تابليت التاريخية: عاجل 

عجول أحد قادة األوراس التاريخيين.
الذي  األولى  الوالية  قائد  لخضر  الحاج  العقيد 
تحمل كل من جامعة باتنة ومسجد باتنة الكبير 

اسمه.
األوفياء يذكرونك يا عباس لغرور، ولعل كتابه 
آخر  من  بولعيد  بن  حول  مؤخرا  صدر  الذي 
إصداراته والكتاب بعنوان: »مصطفى بن بولعيد 
عضو لجنة 22  و6 التاريخيين قائد الوالية 1، 
األوراس، وأبرز هؤالء القادة هو الشهيد مصطفى 
وقد  األوراس«.  »أسد  بـ  يلقب  الذي  بولعيد  بن 
صدرت الطبعة األولى لهذا الكتاب القيم لألستاذ 
تابليت والحظت عليه أنه ركز فقط على  عمر 
ثورة  وفي  الوطنية  الحركة  في  بولعيد  بن  جهاد 
لها  أعدوا  الذين  من  وكان   ،1954 نوفمبر 
كثير  ينساه  الذي  والجانب  أيضا  لها  واستعدوا 
من الذين تحدثوا عن الشهيد مصطفى بن بولعيد 
هو جانبه اإلصالحي وحبه للعلم والعلماء وهو 
متميز على غيره من قادة »حزب الشعب« فقد 
في  وأقام مسجدا  دينية إصالحية  أسس جمعية 
آريس مسقط رأسه من ماله الخاص، وكان منزله 
مأوى للعلماء الذين يزورون آريس، ويذكر شيخنا 
درست  الذي  الميموني  السعدي  بن  أحمد  سي 
عليه مبادئ اللغة العربية والفقه في قرية غوفي 
وهو من تالمذة ابن باديس أنه كثيرا ما يستشيره 
آريس،  في  ضيفا  عليه  وينزل  الدين  أمور  في 
»إن  قال:  عندما  تابليت  عمر  األستاذ  وصدق 

الكتابة عن بن بولعيد ليست أمرا هينا«.
ماذا قال لي المستشرق الفرنسي المسلم فانسان 
يروي  وهو  السوربون  ساحة  في  ونحن  منتاي 
الفرنسية في  لي كيف كلف من مصالح األمن 
اإلسالمية  للشؤون  مستشارا  كان  حيث  الجزائر 
للحاكم العام في الجزائر: »قابلت مصصطفىى 
بن بولعيد في زنزانته وجرى بيني وبينه حديث 
في  بالفرنسية  نشره  وأعاد  وبالشاوية،  طويل 

مجلة....«.
للمجاهد  هدية  وقدمته  العدد  على  حصلت  فقد 
وكاتب بن بولعيد الشيخ محمود الواعي –رحمه 
مآثر  على  الحفاظ  لجمعية  رئيسا  بصفته  اهلل- 
لفانسان  قاله  ما  أهم  ولعل  التاريخية،  األوراس 
أمام  شيئا  يساوي  ال  وجودي  »إن  مونتاي: 

الحرية  أجل  من  الجزائري  الشعب  مطالب 
»أبلغت  مونتاي  لي  قال  ما  والكرامة« وبحسب 
مع  بالتفاوض  ونصحتهم  الجزائر  في  القيادة 
ثر  هؤالء وغيرهم، ولكن كأن في آذانهم وقرا، واإ
سلسلة  نشر  في  وأخذت  استقالتي  قدمت  ذلك 
 SARASIN وهو  مسستعار«  باسم  مقاالت 
للقضية  حل  ال  أنه  المقاالت  هذه  في  مؤكدا 
الجزائرية إال بالتفاوض مع جبهة التحرير. ويبدو 
لكتابة  الظروف  لم تمهله  الشهيد بن بولعيد  أن 

مذكراته أو سيرته الذاتية على غرار زمالئه من 
قادة الثورة الذين منحهم القدر مزيدا من العمل 
البعض  وكتب  الجزائر  استقالل  بعضهم  فعاش 
منهم مذكراتهم، مثل الحاج لخضر رئيس الوالية 
األولى، وعاجل عجول الذي قدم معلومات قيمة 
للدكتور، والمجاهد محمد العربي مكاسي صاحب 
ككتاب »مغربلو الرمال« الذي أصدره بالفرنسية 
عن  قيمة  معلوومات  وفيه  العربية  إلى  وترجم 
العربي من  الطبيب محمد  تالقاها  أوراس  والية 
الحركة  في  بولعيد  بن  رفيق  عجول  عاجل  فم 
الوطنية وفي ثورة نوفمبر 1954 وعاجل عجول 
من  اهتماما  ينل  لم  االستقالل  بعد  الذي عاش 
المهتمين بتاريخ ثورة نوفمبر 1954، فلعل أهم 
محمد  المجاهد  الخاص  كاتبه  هو  به  اهتم  من 
الصغير هاليلية في كتابه »شاهد على الثورة في 
األوراس« وثاني كاتب هو األستاذ عمر تابليت. 
وعاجل عجول هو كما ذكرت أعرف المجاهدين 
مصطفى   1954 نوفمبر  ثورة  وزعيم  بالشهيد 
اهلل ورحم جميع شهداء حرب  بولعيد رحمه  بن 

التحرير. 
 قبس من سرية وحياة وجهاد
 الشهيد مصطفى بن بولعيد

ولد مصطفى بن بولعيد 1917 في قرية ابكركب 
إحدى قرى مدينة آريس وينتمي إلى قبيلة التوابة 
األوراسية، التحق أوال بالمدرسة القرآنية شأنه في 
ذلك شأن  الكثير من أبناء الشعب الجزائري في 
ذلك العهد، فحفظ ما تيسر من القرآن الكريم ثم 
انتقل بعد ذلك إلى مدينة باتنة مع أسرته بإحدى 
مدرسة  اليوم  تسمى  التي  الفرنسية  المدارس 

األمير عبد القادر بباتنة.
بالبروليتارية  من  إلى فرنسا واالحتكاك  هجرته 
عمالنا في فرنسا التي أرغمها االستعمار الفرنسي 
على الهجرة بحثا عن القوت بسبب قساوة الحياة 
هذه  وكانت  األم،  الوطن  في  العيش  وشظف 

الهجرة قد فتحت عينيه على مأساة شعبه، فكانت 
مدينة MEEIZ بالشرق الفرنسي محطته األولى، 
وكان ذلك سنة 1937، وخالل فترة قصيرة التحق 
به شقيقه عمر الذي عاش بعد االستقالل ومات 
في حادث سيارة، وقد عاد معه سنة 1938 إلى 

مسقط رأسه آريس.
اخنراط بن بولعيد يف احلركة الوطنية

يذكر الباحث عمر تابليت في كتابه الوارد الذكر 
ص 18 أن الفضل الكبير لظهور البذرة األولى 
للحركة الوطنية في آريس والية باتنة إلى المناضل 
السلطات  نفته  الذي  العنابي  الدين بكوش  محي 
االستعمارية إلى آريس سنة 1943 رفقة العربي 
روالن من جيجل، وكان نفيه هذا سببا في نشر 
األفكار الوطنية في المناطق األوراسية المجاورة، 
ورافق ذلك تشكيل خاليا للحزب على نطاق واسع 
صف  تدعم  وقد  األوراس،  منطقة  كل  شملت 
الحركة الوطنية في األوراس بانضمام بن بولعيد 
الوطنية  للحركة  ذلك مكسبا  التنظيم، وكان  إلى 
وخاصة وأن بن بولعيد ليس مجرد شخص عادي 
بل هو رجل يتمتع بذكاء، ووطنية متدفقة بحيث 
الثورة،  خدمة  في  ومزارعه  الخاص  ماله  وضع 
إحدى مزارعه  الوطنيين في  اجتماع  تم  ولطالما 
في المدينة وفي مزرعته األخرى بتازولت الميز 
والية باتنة، ويذكر الباحث عمر تابليت في ص 
19 من كتابه السابق الذكر أنه لوال بن بولعيد 
الصعيد  على  سواء  تحقق  ما  تحقيق  أمكن  لما 
المحلي أو الوطني حيث قدم بن بولعيد للحركة 
عمل  بأهم  قام  حيث  الكثير  الشيء  الوطنية 
بإيواء عدة شخصيات وطنية  الثورة  اندالع  قبل 
كانت قد التجأت إلى األوراس هروبا من تعقب 
السلطات االستعمارية لهم وخاصة بعد اكتشاف 
تنظيم L’OS  التنظيم السري للحركة الوطنية، 
ومن هذه الشخصيات بن عودة، كريم بلقاسم بن 
طوبال وغيرهم رحمهم اهلل جميعا، وعندما تأسست 
المنظمة السرية سنة 1947 تم تعيين بن بولعيد 
على رأس هذه المنظمة في األوراس وعندما تم 
اكتشاف هذا التنظيم ألقي القبض على العديد من 
أعضاء المنظمة وقد أشيع يومئذ أن الذي أفشى 
العديد من  القبض على  إلقاء  السر وراء عملية 
أفراد التنظيم هو المناضل رحيم عبد القادر وهو 
عليه  تعرفت  وقد  حياته،  في  شخصيا  نفاه  مما 
صالة  على  مداوما  وكان  باريس  في  شخصيا 
الجمعة في مسجد باريس وحاولت الحصول منه 

إليه  الموجهة  بالتهم  يتعلق  فيما  معلومات  على 
فلم أنجح وذات يوم كتب الدكتور العربي الزبيري 
مقاال برأ فيه ساحة رحيم عبد القادر، وحملت إليه 
مقال العربي الزبيري وربطت االتصال بينهما فتم 
القادر  عبد  رحيم  رحيل  قبل  ذلك  وتم  االتصال 

الذي مات في فرنسا ودفن فيها.

بعد تربئة املؤرخ د العربي الزبريي
لماذا التجأ العديد من المناضلين إلى األوراس بعد 
اكتشاف التنظيم السري ولماذا األوراس بالضبط 
دون غيره من المناطق في ربوع الوطن الجزائري 
يقول  مساحته؟  وشساعة  رقعته  اتساع  على 
األستاذ عمر تابليت إن قيادة التنظيم في الحزب 
قررت توجيه مجموعة من هؤالء المناضلين إلى 
األوراس الذي كان قد استعصى في ذلك الوقت 
مناضليه  اكتشاف  من  يتمكن  فلم  العدو  على 
التي  الواسعة  التفتيش  حمالت  من  الرغم  على 
إلى طبيعة  الفرنسية واألمر يعود  القوات  شنتها 
المنطقة في األوراس المحصنة بغاباته وكهوفها 
المنطقة  أهل  بها  يمتاز  التي  والسرية  العديدة، 
الجزائريين  رقاب  على  الجاثم  للعدو،  وكرههم 
بولعيد  بن  استضافهم  الذين  األشخاص  وهؤالء 
والحركة الوطنية في األوراس البعض ذكرنا فيما 
سبق أسماءهم والبعض منهم هذه أسماؤهم؛ عبد 
السالم حديثي، بوزيد محمد المبروك، وديدوش 
مراد، وحسب عمر تابليت فإن منطقة األوراس 
في  سياسيا  المناضلين  هؤالء  من  استفادت  قد 
توعية المناضلين للقيام بدورهم في حرب التحرير 
ضيعته  بولعيد  بن  وضع   1953 سنة  وفي 
بأسالف قرب قمم الطوب مقرا لصناعة القنابل 
قد  اآلخر  هو  كان  الذي  عنتر  مسؤولية  تحت 
التجأ إلى األوراس ضمن الواردة أسماؤهم سابقا، 
األلغام  صنع  في  يتمثل  عسكريا  كان  ودوره 
وتدريب المناضلين على هذا العمل قصد تزويد 

المجاهدين باأللغام.
 بن بولعيد ورئاسة الوفد لالتصال 

مبصالي احلاج يف فرنسا
كان مصالي الحاج يوجد في مدينة نيوز الفرنسية 
الجبرية،  اإلقامة  عليه  فرنسا حيث فرضت  في 
قناع مصالي الحاج  وذلك قصد تصفية األجواء واإ
ليتراجع عن موقفه ولوضع حد ألزمة كانت تفتك 

بالحزب وتعرقل عملية اندالع الثورة.
الحاج  مصالي  مع  بولعيد  بن  مساعي  وفشلت 
من  نترجى  ال  الوطن  إلى  عودته  عند  وقال 
وكان  الوحيد  المخرج  هي  والثورة  شيئا  مصالي 
األمر كذلك، ووجد مصالي نفسه خارج التاريخ 
فداس على نضاله وكانت نهاية تاريخه مؤلمة.

 موعد مع التاريخ وكتابة صفحة ناصعة
 يف ثورتنا املباركة

ومن هي األسماء لـ 22 شخصية جزائرية التي 
دخلت التاريخ من بابه الواسع، والتي كانت وراء 
تشييع جنازة االستعمار الفرنسي في الجزائر بعد 

قرن، وربع.
يتبع

الشهيــــد مصطفــى بن بولعيــــد )1956-1917(
كتبت مقاالت ودراسات عديدة حول الشهيد مصطفى بن بولعيد وهي كلها تصب يف نهر تاريخ احلركة الوطنية وثورة نوفمرب 1954 التارخيية، وهي أم الثورات اليت أنهت قرنا وربع قرن 

من الظلم والظالم، وأعادت للجزائر عزتها وكرامتها وبوأتها املقام الذي تستحقها بني شعوب وأمم العامل، وحنن اليوم مع موعد مع التاريخ، وتأصيل الذاكرة وتدوينها حتى تبقى حية 
يف ذاكرة اليوم وذاكرة املستقبل، ويف هذه األجواء ظهر يف املكتبة التارخيية للثورة اجلزائرية كتاب قيم يؤرخ للذاكرة ويبعث األبطال حيا ومن أرخ لشخص فكأمنا أحياه، وصديقنا األستاذ 

عمر تابليت أطال اهلل عمره أخذ على عاتقه السباحة يف حبر التاريخ ليعيد احلياة إىل أجمادنا وأبطالنا الذين دخلوا التاريخ من بابه الواسع بفضل تضحياتهم وجهودهم

مــــع أحــــد قــــادة التـــارخيييـــــن الكبــــار /  يف كتــــاب قيـــم لألستاذ عمر تابليت

تقديم وقراءة سعدي بزيان
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وقع بصري اليوم على ظرف قديم احتفظت به من سنوات بين رفوف 
مكتبتي، ونسيت ما فيه وفتحت الظرف، فوجدت دلياًل مفصاًل عن 
مشروع معماري ضخم يقع غرب باريس، ُعرف في وقته بالمشروع 
المعماري الكبير لمنطقة الديفونس )La défense(، وتذكرت أنني 
طلبت ذلك الدليل منذ سنوات من إحدى الهيئات الفرنسّية التي كانت 

تروّج للمشروع، ووصلني في وقته واحتفظت به...
والمشروع كان من تخطيط ورعاية الرئيس الفرنسي األسبق فرانسوا 
ميتران خالل عهدته الرئاسية األولى، إذ كان يراقب خطوات انجاز 
هذا المشروع في غرب باريس وانجاز المكتبة الوطنية الفرنسية في 

شمالها، وكان يهدف إلى ابراز عظمة األمة الفرنسية وثقافتها...
إن هذه النظرة هي التي جعلتني ابتهج ببناء )المسجد الكبير( في بلدية 
المحمدية، وربما هي التي جعلت بعض أحفاد )الفيجري( ينزعجون 
من إقامته في منطقة تغازل الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وتذكر 

بذلك النشيد الذي طالما ردده الجزائريون بعد االستقالل:
يا محّمد مبروك عليك،

الجزائر رجعت إليك.
وفي األسبوع الماضي قرأت كالًما أصابني بضيق شديد، ونحن في 
شهر أفريل الذي يذكرنا برحيل رجل ليس ككل الرجال، هو الشيخ 
يوم  السلطة من  اتخذت  باديس، رحمه اهلل، والذي  بن  الحميد  عبد 
وفاته )يوما وطنيا للعلم(، وفي ذلك داللة راقية على أن يوم رحيل 
الرجل الذي عاش يبث العلم في قرائح أمته لم يمت بموته، بل إن 
هكذا  أو  العلماء  وقدر  العلم  معاني  إلحياء  يوم  هي  وفاته  ذكرى 

يفترض...
قرأت في األسبوع الماضي أن القائمين على جمعّية العلماء المسلمين 
الجزائريين ما زالوا يطرقون أبواب المسؤولين على أكثر من مستوى 
للظفر بمقر الئق، وسبح بي الخيال مرتًدا إلى الماضي، واستحضر 
يحاول  وهو  باديس،  بن  الحميد  عبد  )آنذاك(  الكهل  ذلك  صورة 
شق ثقب في جبل االستعمار الجليدي، وكيف استطاع بتوفيق من 
وأماكن  لمدارسه  مقرات  يجد  أن  مشروعه  حول  األمة  والتفاف  اهلل 
الجتماعاته، وال ينكر فضل ذلك الجهد المبارك إال جاحد أعمى أو 

حاقد سفيه.
إن رجاًل بهذا المعنى، هو ملك وتراث لألمة كلها، والذين يفهمون 
إحياء ذكراه بنصب من حجر يمثل شخصه واهمون أو مضللون، 
فالتكريم الحقيقي البن باديس وأمثاله إنما يكون بحفظ تراثهم األدبي، 
والعمل على استحضار المعاني التي عاشوا بها ولها، والرجل قد حدد 
التي يعيش لها وعمل على غرسها في نفوس  المعاني   في حياته 

أبناء وطنه.
لقد سأل خليفته الشيخ االبراهيمي، رحمه اهلل، قبل االستقالل وطنه 
الذي لم يملك فيه شبرًا هل يتسع ليملك فيه قبرًا؟ وقد أكرم اهلل الرجل 
بأن ضم تراب الجزائر رفاته، لكن هل تضيق أرض الجزائر بمقر 

الئق للجمعّية التي قام عليها هؤالء الرواد بالعرق والدموع والدماء؟
المسلمين  العلماء  لمقر جمعّية  لكان  لو كان لي من األمر شيء، 
الجزائريين صرٌح يسر الناظرين، ويبهج المتأملين ويغيظ الحاقدين، 
فلقد كتب ابن باديس مقدمة )تاريخ الجزائر في القديم والحديث( الذي 
كتبه رفيق دربه الشيخ مبارك الميلي، ووصف صنيعه بأنه ضرب 
من )إحياء أمة(، فهل في الجزائر اليوم من مسؤولين أو رجال أعمال 
من يحيي ذكرى من قاموا على إحياء األمة يوم ظن أعداؤها بأنها 

قد ماتت؟
إن بعض المنجزات المعمارية ال تأخذ قيمتها من طوبها واسمنتها، وال 
من تنميق زخارفها وتشييدها بل بالمعاني التي ترتبط بها في مسيرة 
المادية،  المعالم  تلك  خالل  من  أسطره  األجيال  تقرأ  طويل،  تاريخ 
الوطن وحب  فيهم حب  وتنفث  السلف،  روح  الخلف  في  وتخاطب 
البذل من أجله، وتبقى تلك المعالم واجهة حضارية تشهد بمنجزات 

األمة ورجاالتها...
لقد أحسن الشيخ أحمد حماني، رحمه اهلل، ومن معه يوم أعادوا بعث 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهو أو من جاء بعده كالشيخ 
أو رئيس  اهلل،  الرحمن شيبان، رحمهم  الشيخ عبد  أو  علي مغربي 
الجمعية الحالي األستاذ عبد الرزاق قسوم ليسوا ابن باديس، وال الزمن 
تخبو جذوة  ال  أن  أحبوا  جميًعا  لكنهم  نفسها  التاريخية  والمالبسات 

النضال الروحي والعلمي والتربوي في أجيال األمة.
األهلية،  الجمعيات  مسمى  تحت  انضوت  ن  واإ العلماء  جمعّية  إن 
ليست كأحد من تلك الجمعيات، فهي ملك لكل الجزائريين، سواء من 
اتفق مع خطها التاريخي أو خاصمه، ألن مآل نضالها استفاد منه 
الجميع وقطف من ثمرته الجميع، وكون القائمين عليها اليوم يتطلعون 
إلى مقر يحفظ تراثها ويجدد ذكراها، وذلك أمر أهون من الهين، فإن 

تثاقلت فيه عزيمة الرسميين، فعلى أبناء الشعب أن يجسّده.

واجهتنا احلضارّية...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

إكسير الحضارة وروحها، الفن 
وقد ت���������زول الحضارة وال 
يبق���������ى منها إال معال���������م مضيئة من 
الفن، وأوابُد  ش���������اخصة من اإلبداع 
تنب���������ئ عن رقي ه���������ذه األمة أو تلك 

...
وفنون السماع تتعشقها النفوس بال 
ريب، وتهفو إليها الطباع السوية بال 
مراء... واإلنس���������ان وهو  في  لهاث 
الحياة ونَصِب العيش وُلغوب السعي 
ف���������ي األرض، محتاج ال محالة إلى 
حناجر ُترس���������ل النغم ُحلَو اإليقاع، 
صافَي الرنين، وأوتاٍر ُتعلن الطرب، 
فتبعث اللذة في المش���������اعر، واألنس 
في النفوس... مع ما يصحب ذلك 
من جمي���������ل الكالم وروائع الحكم... 
وهذه ش���������عائر الف���������ن األصيل التي 

يعرفها أولو الُنهى واألذواق...!
أما الف���������ن الهابط، ال���������ذي يدغدغ 
الغرائز الهاجعة، ويشتت عناصر 

الشرف والرجولة، وال تدور كلماته 
السمجة إال على صدود العاشق، 
وهجر الحبي���������ب ..!، مع حركات 
تش���������رح العورات، وتش���������يع الفتنة، 
بالشرف  وتعبث  الرجولة،  وتستفز 
... ف���������إن جه���������ودا ضخم���������ة تبذل 
العالمي  الت���������راث  لتصنيفه ضمن 
الجزائر،  الذي تفخر به  الالمادي 
وتسعى إلى أن يكون عالمة لفنها 

دون غيرها ...!!
وق���������د عجب���������ت وأنا أق���������رأ أن وزارة 
الجزائ���������ر: »أكدت أن  الثقافة في 
ملف » فن الراي«  س���������يتم إعادة 
إيداعه قب���������ل نهاية مارس الجاري 
اليونيسكو  منظمة  مس���������توى  على 
بعناصر  تدعيم���������ه  بع���������د  وذل���������ك 
جدي���������دة...« وأوضحت الوزارة أن 
»التراث الثقافي الجزائري هو رهان 
الدولة للحفاظ على هويتها وتنويع 
مداخيله���������ا« ملحة على انش���������غال 
وزارة الثقاف���������ة على »حماية التراث 
الوطني والدف���������اع عنه في المنابر 

المحلية والدولية«..
كما نوهت الوزارة بضرورة »إشراك 
المجتم���������ع المدني في دعم وتمتين 
مل���������ف تصنيف موس���������يقى الراي« 
الذي يعكس حسبها »قناعة وزارة 
الثقافة والفنون بدور الجمعيات في 

المسار الجديد للجزائر...« !!!
ما معنى أن نسحب ملف » الراي« 
واس���������تكمال  فيه،  النظر  إلع���������ادة 
م���������ا نقص من���������ه في حي���������ن تنتج 
اللقاحات لعالج )  العلماء  مخابر 
الكورونا( عل���������ى اختالف أنواعها 
وقوتها في مواجه���������ة الوباء القاتل 
!!، ونحن نتس���������ول اللقاح من هذا 

البلد أو ذاك..
ولو أنهم عبأوا  لنا قارورات اللقاح 
بأب���������وال القردة وال���������كالب والذئاب 
...لم���������ا علمنا من ذلك ش���������يئا إال 
أن ُنجّه���������ز )األرداف(  لتخترقه���������ا 
اإلبُر الموجعة وتُصَب فيها ما ال 

تعلمون...!!.
ونحن نودع »مل���������ف الراي«  في 
اليونيسكو، تشهد لنا هذه المنظمة 
الدولية أننا فش���������لنا � بجدارة �  في 
إيجاد بنية تحتية لمواصلة التعليم 
ع���������ن بعد في ظ���������ل الجائحة، في 
حي���������ن نجح هذا التعلي���������م في دول 
تنهشها الحروب، ويقتلها الحصار، 

وتتوالى عليها األزمات ..!!.
 إنه فساد الرأي، وضياع البوصلة، 

واللهاث وراء التوافه ...
والجزائ���������ر الجديدة تصنعها العزائم 
القوية، والسياس���������ات الرش���������يدة، ال 

الصيحات الدعية الكذوب...

» فــــن الراي« أم فســــاد الـــــــرأي ..!!

د.. جنيب بن خرية

إلى  داعية  أنه  المسلم  في  األصل 
ُمواٍل ألولياء  اهلل، ملتزم بدين اهلل، 
اهلل، وهذا يقتضي منه أن ال يكون 

من الذين يصدون عن سبيل اهلل.
 لكن - لألسف الشديد - كثيرون 
وهم  الجريمة  هذه  في  يقعون  منا 

يعلمون أو قد ال يعلمون.
لنا  حديث  ال  يعلمون  فالذين   -
معهم، وليس لنا إال أن نشكوهم إلى 
وأولياءه،  دينه  يحاربون  الذي  اهلل 

ومن حارب اهلل هلك ال محالة.
يعلمون  ال  الذين  مع  حديثي  لكن 
لعلهم  صور الصد عن سبيل اهلل، 
فيها،  الوقوع  يجتنبون  -بمعرفتها- 

أو يعرفون أهلها فيحذرونهم .
فأقول وباهلل التوفيق: 

- يدخل في معنى الصد عن سبيل 
اهلل -قديما وحديثا- صوٌر عديدة، 

منها:
الناس،  ُيفسد عقائد  الذي ينشر ما 
الدين  ثوابت  في  يقينهم  ويزعزع 
فهمهم  حسن  ويفسد  وقطعّياته، 
لإلسالم، وحسن التزامهم بأحكامه.

الذي ينشر ما ُيبّغض للناس ديَنهم، 

ويشّككهم في كونه مصدَر سعادتهم 
أنواره  من  وَيحرُمهم  األوحد، 

وبركاته.
الذي ينشر ما يبطل أو ُيضعف والَء 
الناس لربهم ودينهم وأمَّتهم، ويقوِّي 
والَءهم ألعداَء مّلتهم وأّمتهم، ويزّين 
وفسوق  كفر  من  عليه  هم  ما  لهم 

وغفلة.
الذي ينشر المدح )المطلق( للكفرة 
والمستهزئين بالدين والرسل وأحكام 
أنبياء  كأنهم  عنهم  وينافح  الشرع، 
نعمته  أولياء  وكأنهم  معصومين، 
بيَّن  المقرّبين، بل ويعادي كل من 
من  الناس  ونّفر  باطَلهم،  للناس 
كفرهم وزندقتهم، ولو كان من أكبر 

الُمنصفين.
للذين   )المطلق(  الّذّم  ينشر  الذي 
يلتزمون –حقًّا وصدقًا - بهذا الدين، 
والبحث عن  معاداتهم،  في  ويتفّنن 
أخطائهم؛ ويفرح بها وينشرها كأنها 
اكتشافات عظيمة وصل إليها. وال 
عنهم  الناس  لصرف  فرصة  يترك 
ونفث  استغلها  إال   – بالباطل   –
فيها سمومه الفاتكة بالبسطاء وغير 

المختصين.
حياة  في  الفاحشة  ُيشيع  من  كل 
ا بفرضها فرضا على  المسلمين، ِإمَّ
إليها  يدفع  ما  بتشريع  أو  الناس، 
الناس  ب  ما يرغِّ بتشجيع  أو  دفعا، 
أهلها  بإكرام  أو  لهم،  ويزّينها  فيها 
ودعوة الناس إلى االقتداء بهم فيها، 
أو بمحاربة من ينكرها ويجتهد في 

الناس عنها، أو بغير ذلك  صرف 
من أساليب الفساد والمفسدين.

جاء  ما  حارب  من  كل  وبإجمال، 
من  القرآن  به  ونزل  األنبياء،  به 
}الَِّذيَن  األولياء  أوعادى  السماء، 
في  وتفنَّن  َيتَُّقوَن{،  َوَكاُنوْا  آَمُنوْا 
الذين  من  فهو  لألعداء؛  الوالء 
قال  الذين  اهلل  سبيل  عن  يصدون 
اْلَحَياَة  َيْسَتِحبُّوَن  الَِّذيَن  عنهم:}  اهلل 
َعن  َوَيُصدُّوَن  اآلِخرَِة  َعَلى  الدُّْنَيا 
َسِبيِل الّلِه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا ُأْولَ�ِئَك ِفي 
َضاَلٍل َبِعيٍد{، }َوَمن َيْعُش َعن ِذْكِر 
َلُه  َفُهَو  َشْيَطاًنا  َلُه  ُنَقيِّْض  الرَّْحَمِن 
ِبيِل  السَّ َعِن  َلَيُصدُّوَنُهْم  نَُّهْم  وَاِإ َقرِيٌن 

ْهَتُدوَن{، َوَيْحَسُبوَن َأنَُّهم مُّ
}ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة 
َأِليٌم  َعَذاٌب  َلُهْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  ِفي 
وََأنُتْم  َيْعَلُم  وَاللَُّه  وَاآْلِخرَِة  الدُّْنَيا  ِفي 
َعَلْيُكْم  اللَِّه  َفْضُل  َوَلواَْل  َتْعَلُموَن  اَل 
َيا  َرِحيٌم  َرُؤوٌف  اللَّه  وََأنَّ  َوَرْحَمُتُه 
ُخُطوَاِت  َتتَِّبُعوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها 
ْيَطاِن  ْيَطاِن َوَمن َيتَِّبْع ُخُطوَاِت الشَّ الشَّ
َوَلواَْل  وَاْلُمنَكِر  ِباْلَفْحَشاء  َيْأُمُر  َفِإنَُّه 
َزَكا  َما  َوَرْحَمُتُه  َعَلْيُكْم  اللَِّه  َفْضُل 
ْن َأَحٍد َأَبًدا َوَلِكنَّ اللََّه ُيَزكِّي  ِمنُكم مِّ

َمن َيَشاء وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم{.
هداًة  جميعا  يجعلنا  أن  اهلل  نسأل 
مهتدين، ال ضاّلين وال مضلِّين، وأن 
يجعلنا من أوليائه المتقين )الذين ال 
خوف عليهم وال هم يحزنون( وأن 
ال يجعلنا فتنة للمؤمنين، وأن ُيحسن 

خاتمتنا أجمعين. آمين.

من صـــور الصـــد عن سبيل اهلل!!!
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وقد ذكر في مقدمة الجزء األول أن هناك جزءا 
رابعا متعلقا بمرحلة ما بعد االستقالل إال أن هذا 
الجزء لم يظهر ولعله لم يؤلفه أصال. وقد أثار 
كتاب "حياة كف���������اح" عند صدوره ]الجزء الثاني 
منه بصفة خاصة[ موجة من الردود الغاضبة 
واالنتقادات الالذعة من عدد من تالميذ اإلمام 
ابن باديس ورجال جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين، الذين أنكروا على المؤلف ما نسبه 
إلى نفس���������ه من أعمال وجهود في إطار جمعية 
العلماء، حيث كتب بعضهم مقاالت نشرت في 
الصحف ومن هؤالء األس���������تاذ محمد الصالح 
رمضان -رحم���������ه اهلل - وانبرى أحدهم لتأليف 
كتاب كامل يرد به على المؤلف وهو األس���������تاذ 
محمد الطاهر فضالء -رحمه اهلل - في كتابه: 
"التحري���������ف والتزييف في كت���������اب حياة كفاح" 
الذي أصدرته دار البعث في قس���������نطينة س���������نة 
1982م، وهو ما جعل األستاذ توفيق المدني 
ينشئ كتابا جديدا رد فيه على هذه االنتقادات 
بعنوان: "رد أديب على َحْملة أكاذيب"، لم ُيتح 
نما ُنشر بعد  له أن ُينش���������ر في حياة المؤلف، واإ
وفاته بمدة طويلة، حيث أصدرته دار البصائر 
في الجزائر العاصمة ضمن سلس���������لة األعمال 

الكاملة للمؤلف سنة 2008م. 
كان كتاب "حي���������اة كفاح"ومكمله"رد أديب" من 
آخر ما ألف أحم���������د توفيق المدني رحمه اهلل، 
وقبل ذلك كان قد ألف ونشر العديد من المؤلفات 
التي كان جلها متعلقا بتاريخ الجزائر منذ أقدم 
العصور إلى العصر الحديث، كما كتب ونشر 
مئات المقاالت في الصح���������ف والمجالت في 
مختلف الش���������ؤون السياسية والثقافية والتاريخية 

التي اهتم بها وعالجها. 
ولع���������ّل أول مؤلفات���������ه التاريخية ص���������دورا هو 
كت���������اب: "قرطاجن���������ة في أربع���������ة عصور: من 
عصر الحجارة إلى الفتح اإلس���������المي"، الذي 
ظه���������ر س���������نة 1927م، وقد أبرز في���������ه تاريخ 
الش���������مال اإلفريقي منذ أق���������دم العصور إلى أن 
جاء الفاتحون المس���������لمون ونشروا اإلسالم في 
ربوع هذه المنطقة، حي���������ث بدأ الكتاب بمدخل 
وصف فيه بالد المغرب من الناحية الجغرافية، 
وع���������رَّف بالعنصر البربري واألن���������واع المكونة 
له وعوائ���������د البربر وحالة الب���������الد قبل التاريخ، 
ثم قس���������م الكتاب إلى أربعة أبواب س���������مى كل 
واحد منها كتابا، تحدث في الكتاب األول عن 
"دولة قرطاجنة" وم���������ا مرت به من أطوار وما 
عرفته من رجال وما توالى عليها من أحداث، 
وتناول في الكتاب الثاني "قرطاجنة الرومانية" 
أي ف���������ي ظل االحتالل الروماني، وفي الكتاب 
الثال���������ث "قرطاجنة الوندال"، وفي الكتاب الرابع 
"قرطاجنة البيزنطي���������ة"، وختم الكتاب بالحديث 
عن الفتح اإلسالمي للشمال اإلفريقي وما وقع 
فيه من أحداث. هذا الكتاب كان وما يزال رائدا 
ف���������ي بابه فريدا من نوعه، وما من مؤلف طرق 

موضوعه إال ورجع إليه ونهل منه. 
أصدر بعده س���������نة 1932 الكتاب الذي جعل 
له عنوانا عاما: "كتاب الجزائر" وتحته عنوان 
فرعي ش���������ارح: "تاريخ بالد الجزائر وجغرافيتها 
الطبيعية والسياس���������ية وعناصر سكانها ومدنها 

ونظاماته���������ا وقوانينه���������ا ومجالس���������ها وحالته���������ا 
االقتصادية والعلمية واالجتماعية"، وهو كتاب 
تاريخي موجز أحاط في���������ه بتاريخ الجزائر منذ 
أقدم العصور إلى س���������نة تأليف الكتاب، وقصد 
من تأليفه تعريف الجزائريي���������ن بحقيقة بالدهم 
وش���������خصيتها ومراحل تاريخها سياسيا وثقافيا 
واجتماعي���������ا، كما فصل الق���������ول في المعطيات 
والخصائص الجغرافية للبالد والعناصر المكونة 
لها والث���������روات التي تزخر بها وحالتها في ظل 

االحتالل الفرنسي من جوانبها المختلفة. 
وفي س���������نة 1937 أصدر األستاذ أحمد توفيق 
المدني كتابه: "محمد عثمان باشا داي الجزائر: 
س���������يرته وحروبه وأعماله ونظام الدولة والحياة 
العامة في عه���������ده"، عقد في أوله تمهيدا حول 
دراسة تاريخ العهد التركي بالجزائر وما يكتنفها 
من ج���������دل وما يتعلق بها من نقاش وأخذ ورد، 
ثم قسم الكتاب إلى أربعة أقسام، أورد في القسم 
األول "خالصة عن الوالة والحوادث في العصر 
التركي"، وقدم في القسم الثاني ترجمة مفصلة 
وشاملة لداي الجزائر ما بين 1766 و1791 
"محمد عثمان باش���������ا"، وخصص القسم الثالث 
إليراد "مقتطفات من )دفتر تشريفاته( الرسمي 
سجلت في عهد محمد عثمان باشا رحمه اهلل"، 
أما القسم الرابع واألخير من الكتاب فهو عبارة 
عن ملح���������ق تضمن "مقتطفات م���������ن مذكرات 
فونتير دي بارادي المتعلقة بهذا العصر". وقد 
كان هذا الكت���������اب "أول كتاب أماط اللثام عن 
حقيقة الوجود العثماني التركي في هذه البالد، 
ونس���������ف تلك الخرافات واألكاذيب التي اختلقها 
االس���������تعمار من أجل تشويه هذا الوجود"، كما 

عبر المؤلف نفسه في كتاب آخر. 
تال ه���������ذا الكتاب، كتاب آخ���������ر حمل عنوان: 
"المس���������لمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا" 
صدر سنة 1946، وقد قسمه إلى تسعة أبواب 
حملت العناوين التالي���������ة على التوالي: وصف 
جزيرة صقلية، موجز تاري���������خ صقلية، أمهات 
الم���������دن والمعال���������م واآلثار، الحكم اإلس���������المي 
األغلبي، الحكم اإلس���������المي الفاطمي، عصر 
االس���������تقالل الذاتي، صقلية اإلس���������المية تحت 
الحك���������م النرمان���������ي، التمدن والعم���������ران، العلوم 

واآلداب.
ونظرا لحاجة تالميذ م���������دارس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين إلى كتب تغطي مقرراتها 
الدراسية، ألف األس���������تاذ توفيق المدني كتاب: 
"جغرافية القطر الجزائري للناش���������ئة اإلسالمية" 
س���������نة 1948، ونظمه في ثالثة أقسام، تناول 
في األول منه���������ا "الجغرافي���������ا الطبيعية"، وفي 
الثاني "الجغرافيا االقتصادية"، وخصص القسم 

الثالث "للجغرافية السياسية". 
وفي سنة 1950، نشر األستاذ توفيق المدني 
روايته التاريخية الممس���������رحة "حنبعل" بعد أن 
كان قد ألفها قبل ذلك وتم تمثيلها على مس���������رح 

األوبرا في الجزائر منذ سنة 1948.
بعد اندالع ثورة أول نوفمبر التحريرية توجهت 
الجهود إلى التعريف بها إعالميا وحشد الدعم 
والمس���������اندة السياس���������ية والمادية لها، وفي هذا 
الس���������ياق ألف األس���������تاذ توفيق المدني كتابه: 
"ه���������ذه هي الجزائر" بعد التحاقه بالقاهرة س���������نة 
1956 بصفت���������ه عضوا في البعث���������ة الخارجية 
لجبهة التحري���������ر الوطني، وقد جاء تأليف هذا 
الكتاب بناء على طلب من األستاذ محمد فؤاد 
جالل س���������كرتير عام مجلس الخدمات ورئيس 
مؤتم���������ر الخريجين الع���������رب، وأصدرت الكتاب 
مكتب���������ة النهضة المصري���������ة، حيث طبعت منه 
آالف النسخ نفذت في فترة وجيزة جدا، بالنظر 

إلى تعطش الناس لقراءة كل ما يتصل بالثورة 
الجزائرية التي كانت حينئذ حديث الساعة في 
وسائل اإلعالم ومنابر السياسة في العالم كله 
عموما والعربي خصوصا، وقد تضمن الكتاب 
تعريف���������ا ش���������امال بالجزائر جغرافية، وس���������كانا، 
وتاريخا منذ أقدم العصور، كما تضمن عرضا 

لما تعرضت له الجزائر من ظلم وعدوان 
واحتالل م���������ن قبل الفرنس���������يين، وما 

قام ضد هذا االحتالل من ثورات 
ومقاوم���������ات وحركات منذ بداياته 
األول���������ى إلى منتص���������ف القرن 
التعريف  وأخي���������را  العش���������رين، 
بثورة نوفمبر وأسبابها وأهدافها 
ووقائعه���������ا األولى في مختلف 

مناطق البالد. 
عاد  الجزائر،  اس���������تقالل  وبعد 
األستاذ توفيق المدني من جديد 

إلى البح���������ث التاريخي المتعمق، 
فأنجز كتاب: "حرب الثالثمائة سنة 

س���������بانيا" الذي أصدره  بي���������ن الجزائر واإ
سنة 1968، وقد تناول فيه بالدراسة تاريخ 

الجزائر في العهد العثماني وما ش���������هدته خالله 
من غزو صليبي استدماري من قبل إسبانيا ظل 
متتابعا طيلة ثالثة قرون )1792-1492م(، 
وق���������د فصل في مقدمة الكتاب األس���������باب التي 
فراده لهذا الموضوع تحديدا،  دعته إلى تأليفه واإ
كما بين معالم المنهج الذي س���������لكه في تأليفه 
وبناء موضوعاته. استهل المؤلف كتابه بتمهيد 
طوي���������ل أبرز فيه الخلفي���������ة التاريخية للعالقات 
الجزائرية اإلسبانية، ثم قسم الكتاب إلى تسعة 
عشر فصال، جاءت عناوينها متتالية كما يلي: 
صبغة العدوان اإلس���������باني وأس���������بابه المباشرة، 
العدوان اإلسباني قبل النجدة التركية، العدوان 
اإلسباني بعد النجدة التركية، رد الفعل العنيف، 
ش���������خصية خير الدين، تالعب اإلسبان بعرش 
تلمس���������ان أواخر بن���������ي زيان، غزوة ش���������ارلكان 
الكبرى للجزائر وانكس���������اره الش���������نيع، حسان بن 
خيرالدي���������ن، صالح رايس بطل الوحدة والجهاد، 
حس���������ان بن خير الدين م���������ن جديد، قلش علي 
المجاهد العظيم، ما بين الصليبيتين، ش���������عراء 
الجزائر يس���������تثيرون الحكومة والشعب، النظام 
االستعماري اإلسباني في وهران، الفتح األكبر 
نق���������اذ وه���������ران، الصليبية اإلس���������بانية الثانية:  واإ
اس���������ترجاع وهران، الصليبي���������ة الثانية: انتصار 
الجزائر األكبر، الصليبية الثانية: صد العدوان 
البح���������ري، فصل الخطاب وتصفية الحس���������اب. 
بين المؤلف في هذا الكتاب "أجلى بيان حقيقة 
الوجود العثماني بالبالد الجزائرية، وهي أن ذلك 
الوجود ما كان إال فترة بطولية من تلك الملحمة 
الرهيب���������ة التي ش���������نتها أوروب���������ا الصليبية ضد 
اإلس���������الم، مبتدئة بدولة األندلس ذات المدنية 
الش���������امخة والعمران الذريع، مولية وجهها بعد 
ذلك شطر الديار اإلسالمية بالشمال اإلفريقي 
وكانت دولها واهية، ونظامها مختل، وش���������عبها 
المناض���������ل ال يجد الحاك���������م الصالح وال الزعيم 
ال���������ذي يرفع راية الجهاد أم���������ام العدو الغاصب 
القوي، وكان ذلك العدو الذي التفت حوله راية 

المسيحية هو إسبانيا". 
وكان آخ���������ر م���������ا صدر لألس���������تاذ أحمد توفيق 
المدني رحمه اهلل سنة 1974، قبل أو بالتزامن 
مع الج���������زء األول من مذكرات���������ه "حياة كفاح"؛ 
كتاب "مذكرات الحاج أحمد الش���������ريف الزهار 
نقيب أش���������راف الجزائ���������ر 1246-1168ه� / 
1830-1754م"، ه���������ذا الكت���������اب الذي حققه 
األستاذ توفيق المدني، ألفه أحد أشراف الجزائر 

في العهد العثمان���������ي وأرخ فيه لعهود عدد من 
الحكام العثمانيين في الجزائر. 

في شهادة أدلى بها ودوَّنها الشيخ عبد الرحمن 
الجيالل���������ي -رحمه اهلل - والتي أبرز فيها مزية 
األس���������تاذ توفيق المدني عل���������ى تاريخ المغرب 
العربي عموما وتاريخ الجزائر خصوصا، يقول: 
"لوال المدني م���������ا عرف قراء العربية من 
أبناء هذا الش���������عب تاريخهم القديم، 
وال عرفوا تاريخ بالدهم الزكية في 
قديم الزمان، وال عرفوا وضعية 
بالدهم جغرافيا وال سياسيا وال 
طبيعيا، فبفضل المدني عرف 
العربية  الم���������دارس  ط���������الب 
وغيرهم كل ذلك، فكان له في 
هذا المضمار – رحمه اهلل – 
القدم السابقة والمزية الظاهرة" 
ع  الجزائر،  التاري���������خ،  ]مجلة 

18، 1985م، ص 26[. 
هذه المؤلفات أتيح لي أن أطالع 
جلها وأستفيد منها ما شاء اهلل لي أن 
أس���������تفيد في مراحل مختلفة، ويمكنني أن 
أقول: إن مما ميز الكتابات التاريخية لألستاذ 
أحمد توفي���������ق المدني رحم���������ه اهلل، إلى جانب 
ريادتها وتفردها وس���������بقها، مجموعة من المزايا 

والخصائص:
أوال: الجمع بين اللغة التعليمية البس���������يطة التي 
يفهمهم���������ا العام والخاص م���������ن جهة، والبحث 

التاريخي المعمق الدقيق من جهة أخرى.
ثانيا: األس���������لوب الجذاب األني���������ق الفخم الذي 
تغل���������ب عليه روح الخطابة وما تحمله من قوة، 
فهو يخاطب القارئ كأنه يسمعه ويتابع حركاته 
ويميز نبرات صوته، مما يجعل أفكار المؤلف 
تنفذ إلى قلب القارئ وعقله بس���������هولة ويس���������ر، 

وتحقق مبتغاه منها من أقصر طريق.
ثالثا: اإليجاز واإلجمال، والتركيز على األهم 
فالمهم، دون الخوض في تفاصيل ال يس���������تفيد 
منها الق���������ارئ وال تنفعه في ش���������يء، فالمؤلف 
يقصد من وراء مؤلفاته تلك إلى تحقيق أهداف 
تاريخي���������ة وحضاري���������ة وثقافية مح���������ددة، وذلك 
يقتضي التحديد والمباشرة وسلوك أقرب السبل 

وأسهل الطرق.
ه���������ذا، وعلى الرغم من هذه المزايا التي تفردت 
به���������ا األعمال التاريخية لألس���������تاذ أحمد توفيق 
المدني، إال أنها لم تحظ باالهتمام الذي تستحقه 
من قبل الباحثين والدارسين وطالب الدراسات 
التاريخية الجزائرية، ولم تكن محال لدراس���������ات 
جامعية تتناولها بالعرض والتقييم والتعمق في 
منهجه���������ا ومضمونها، بل إن ش���������خصيته الفذة 
الثرية نفس���������ها لم تكن محال للدراسة والبحث، 
حيث لم نقف سوى على دراسة جامعية واحدة 
هي عبارة عن رس���������الة ماجس���������تير في التاريخ 
الحديث والمعاصر بعنوان "أحمد توفيق المدني 
ودوره ف���������ي الحياة السياس���������ية والثقافية بتونس 
والجزائر 1983-1899"، أعدها الباحث عبد 
القادر خليفي تحت إش���������راف األستاذ الدكتور 
عبد الكريم بوالصفصاف رحمه اهلل، ونوقش���������ت 
في جامعة قسنطينة سنة 2007م. كما كتبت 
عنه مقاالت علمية قليلة انصبت حول بعض 
أعماله التاريخي���������ة ومنهجه فيها، ظهر بعض 
ه���������ذه المقاالت في العدد الذي خصص له من 
مجلة التاريخ بعد وفاته، وصدر البعض اآلخر 
منها في مج���������الت جامعية جزائرية. وكل ذلك 
ال يرقى إلى أن يكون في مستوى مكانة الرجل 
وجه���������اده وجهوده وبحوث���������ه ومؤلفاته التاريخية 

الرائدة. 

األستاذ أمحد توفيق الـمدني رمحه اهلل )1317-1404هـ / 1899-1983م(
مؤلفـــــون وُكتــــاب قــــرأت هلـــم واستــفــــدت منهـــم

أول ما قرأت من مؤلفات العالمة األستاذ الشيخ أمحد توفيق بن حممد بن أمحد بن حممد املدني -رمحه اهلل - وكنت حينها أزاول دراسيت يف املرحلة الثانوية؛ كتابه: "حياة كفاح" ذي األجزاء 
الثالثة، والذي سجل فيه مسريته يف احلياة خالل أزيد من ستني عاما، حيث تناول يف اجلزء األول حياته يف تونس منذ مولده سنة 1898 أو 1899 إىل تاريخ إبعاده منها إىل بلده األم 

اجلزائر سنة 1925، وسرد يف اجلزء الثاني ما عاشه من أحداث وما قام به من أعمال يف اجلزائر من سنة 1925 إىل اندالع ثورة نوفمرب سنة 1954، وخصص اجلزء الثالث للحديث عن الثورة 
التحريرية وما كان له فيها من إسهامات منذ انطالقتها إىل نهايتها برحيل قوات االحتالل الفرنسي سنة 1962، 

أ.د/ مسعود فلوسي*
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االهتمام بروح العلم أكثر من العلم نفسه
تخّصص مالك بن نبي خالل دراساته العليا 
وافتتن  الكهرباء  فرنسا في مجال علم  في 
أيضا بالرياضيات، وقد قال في هذا الشأن: 
»كانت مادة الرياضيات تمارس علّي نوعا 
من السحر األخاذ الذي يستبد بي كامال«.   
للفنون  الوطني  المعهد  إلى  وانتسب أيضا 
قرأ  كما  الكيمياء.  درس  حيث  والمهن 
الفلك  وعلم  الطب  في  الكتب  من  كثيرا 
أعالم  من  آثارها  ونجد  والفيزياء....الخ. 
أغلب  في  حاضرة  ومؤلفات  ونظريات 
ابن  أمثال  من  ومحاضراته  وكتبه  مقاالته 
سينا وكوبيرنيك ونيوتن وبافلوف...الخ.  

وعلى رغم تكوينه العلمي كما ذكرت سابقا 
واكتسابه رصيدا رصينا في المعرفة العلمية 
فإنه ال يكتب إال في الموضوعات الفلسفية 
تساءلت مرارا  لذلك  والسياسية،  والتاريخية 
في  نبي  بن  كتب  هل  نفسي:  قرارة  في 
مهندسا  بوصفه  البحتة  العلمية  القضايا 
ودارسا للعلوم الطبيعية والرياضية، أم أنه 
لتحليل  بمنهاجها  باالستعانة  فقط  اكتفى 

القضايا االجتماعية والحضارية؟ 
 صحيح أنه كان يدرس العلوم وتخرج من 
أكثر  متأثرا  كان  ولكنه  المهندسين  معهد 
بالجانب اآلخر وهو "روح العلم أكثر من 
العلم نفسه". ولعل هذا الكالم يجيب عن 
مقاله  يبرز  كما  السابق،  تساؤلنا  بعض 
علمية  قضية  تبسيط  على  قدرته  التالي 

ودراستها بجاذبية أخاذة. 
"حدث القنبلة الذرية"

المنشور في  قال مالك بن نبي في مقاله 
الشمالية"  إفريقيا  "مجلة  من  األول  العدد 
يوم  يكن  1948:»لم  فبراير  في  الصادر 
)6( أغسطس سنة 1945 في نظر أكثر 
به  افتتح  مثيرا  حادثا  واحد  شخص  من 
فحسب،  هيروشيما  بتدمير  الذري  العصر 
بل كان كذلك حادثا حاسما لعهد جديد في 
تاريخ العلم. وقد اقترب هذا العهد من نهايته 
في نظر أكثر من شخص واحد في ذلك 
الّذرّة، وهي  اليوم المشهود الذي دقت فيه 

الحد األخير للمادة، وحطمت تحطيما. 
في  مزدوج  سبب  الموقف  لهذا  كان  وقد 
الفكرة التي رسخت منذ عهد ديكارت عن 
تعبر  التي  الفوازييه  نظرية  وفي  المادة، 
هذه المادة مؤلفة من أجزاء ال تقبل التقسيم 
"الذرات". وينبغي أن ال يتغّير هذا الموقف 
حتى بعد ما أظهرته األبحاث التي قام بها 
بالنك وروتفورد وبوهر من التعقيد الداخلي 
في المادة وقد بقيت معرفة الّذرّة بالرغم من 
أن  مقررا  كان  الذي  الحد  هي  شيء  كل 

ينتهي إليه العلم. 

من  بعيد  العلم  فإن  االعتبار  بهذا  وحتى 
أنه يكون قد قال كلمته النهائية ألن القنبلة 
الذرية ال تستغل سوى "طاقة اإللتحام" في 
النواة بينما تكمن في هذه النواة نفسها طاقة 
النواة  جزئيات  تحويل  في  تتمثل  معتبرة 

نفسها إلى طاقة "الطاقة المادية". 
المادة  تحويل   – التحويل  هذا  ومشكلة 
وتبذل  البحث.  قيد  اآلن  هي  طاقة-  إلى 
باالستفادة  المشكلة  هذه  لحل  المحاوالت 
من معرفة ميزو وهو الجزيء األخير في 
تقسيمات الذرة الذي كشفت عنه االشعاعات 
فرض  على  فحتى  ذلك،  ومع  الكونية، 
الوصول إلى هذا الحل، أي تحويل المادة 
الميزو  دورة  طريقة  عن  طاقة،  إلى  كلها 
هذا  بأن  للتفكير  محل  ال  فإنه  السريعة، 

الفعل من العلم قد أشرف على خاتمته.

التي  األفكار  من  عددا  هناك  أن  والواقع 
يحتم  والتي  الغموض،  بها  يحيط  تزال  ال 
مجرد محاولة القاء الضوء عليها الحصول 
على معلومات جديدة عن الطبيعة الداخلية 
لألشياء ونظريات جديدة كذلك. ويجب أن 
ال ننسى أن المعلومات والنتائج التي أسفر 
البحث عنها في علم الميكانيكية التمويجية 
الراهنة  الحالة  في  عنها  التعبير  يمكن  ال 

للعلم بلغة عادية.
ومعنى هذا أن اللغة االصطالحية الدقيقة 
قد أصبحت تحت مستوى الحقائق العلمية، 
غير أن المسألة ليست بكل بساطة مسألة 
أعمق  استحالة  هي  بل  التعبير،  استحالة 
الكامل  غير  االدراك  عن  ناتجة  ذلك  من 
لبعض األفكار المحبوسة في نظام المادة-

الزمان- المكان الذي قد يكون ناقصا أو 
أسيء تعريف بعض عوامله.

ويبدو أن هذه مثال هي الحالة في عامل 
المكان من حيث تعريفه في تعريفه الهندسي 
الذي تتممه نظرية النسبية التي تؤدي إلى 
بعد  وحتى  منه.  الرابعة  المساحة  تعريف 
ال  المكان  فإن  الوجه  هذا  على  تتميمه 
يزال فكرة هندسية ولو أنه يبدو أنه يساهم 
مثل  الطبيعية  الظواهر  لبعض  كمسرح 
تغيير  إلى  يعزى  الذي  الكهربائي  التولد 
صورة المكان. ويبدو أن هذه الفقرة تشتمل 
على نظرية فيزيقية للمكان قد تؤدي يوما 

ما إلى انقالب في العلم وفي حياة الناس 
معا.

ذا جاء ذلك اليوم، فسيتلو فصل الفيزيقا  واإ
الطاقة  باستغالل  سيختتم  الذي  المادية 
الفيزيقا  فصل  وهو  جديد،  فصل  المادية 
الكونية الذي قد يخفي االكتشافات النهائية 
في الطاقة. وعند ذلك تتزحزح حدود العلم، 
إال  الذرية  القنبلة  الناس  يعتبر  ال  وسوف 

حادثا عاديا كغيره من األحداث. 
ذا جاء ذلك اليوم فسيتبع طور استغالل  واإ
جميع أشكال الطاقة طور خلق الطاقة عند 
ذلك سيعترف الناس بفضل بعض األسماء 
ن كانت جهود أصحابها في القرون  التي واإ
في  نظام  لوضع  اتجهت  قد  الماضية 
كانوا  ذلك  مع  أنهم  إال  الطبيعة  الماوراء 
أول من فّكر في "الّذرّة –المكان" مثل أحد 

رجال علم الكالم المسلمين، األشعري.
إن تاريخ العلم يعيد نفسه وقد انتقم أصحاب 
يذكر  الذي  الّذرّة  بتفتيت  ألنفسهم  الكمياء 
عرضيا بحجر الفالسفة القديم«.   انتهى.

إلى أن مالك بن نبي  والبد أن أشير هنا 
المقال  هذا  إلى  أخرى  أشياء  أضاف 
األستاذ  الصديق  منه  نسخة  سلمني  الذي 
نبي  بن  نشر  وقد  بومعزة.  القادر  عبد 
جريدة  في  بعد  فيما  والمنقح  المزّيد  مقاله 
 25 في  الصادرة  الجزائرية"  "الجمهورية 

فبراير 1949. 
الرتاكم العلمي يف حبوث الّذّرة: 

االكتشافات  لتطّور  ممتع  فيه سرد  المقال 
والفيزياء  الكيمياء  علمي  في  الحاصلة 
وربطها بالتفكير الفلسفي في ماهية المادة 
ومصير العلم ومستقبل اإلنسان، لكن هل 
في  واالكتشافات  االختراعات  هذه  بدأت 
القرن العشرين أم أنها كانت حصيلة جهود 

علماء سابقين في القرون الماضية؟
المعرفي  التراكم  بفضل  يتطّور  العلم  إن 
عبر  اإلنسانية  العبقريات  تنتجه  الذي 
في  الحديث  العلم  احتكار  وأما  العصور، 
العقل الغربي فقط فهذا ما يرفضه المنطق 

السليم ويدحضه تاريخ العلوم.  
أبدا أن يربط كل  نبي  ال ينسى مالك بن 
هذه الجهود بأعمال سابقة ساهم فيها أيضا 
العلماء المسلمون في هذه الحقول المعرفية 

وأبدعوا فيها مما شّكل تراكما معرفيا عالميا 
قادمة  علمية  خطوة  لكل  مّهد  نسانيا  واإ
البحث  تطّور  مسيرة  في  أخرى  خطوات 

العلمي والتقدم المادي لإلنسانية.
السلم العاملي صار مهددا!

-على  المقال  هذا  في  بني  مالك  يختلف 
الذين  والمفكرين  العلماء  عن  األقل- 
للدفاع  الدولي  الحراك  في  آنذاك  انخرطوا 
الحروب  مخاطر  أمام  العالمي  السلم  عن 
المدمرة القادمة وذلك بعقد مؤتمرات ونشر 
العرائض من أجل توعية الرأي العام العالمي 

حول مخاطر انتشار األسلحة النووية.
وقد ساهم مثال مفكرون جزائريون في هذه 
وأحمد  تازروت  محمد  أمثال  من  الموجة 
المؤتمر  في  شارك  الذي  حوحو  رضا 
الدولي األول للسالم الذي انعقد في باريس 
الفيزيائي  العالم  برئاسة   1949 أفريل  في 
جوليوت،  فريدريك  الشهير  الفرنسي 
األدب  مشاهير  من  كوكبة  وبحضور 
آراغون،  لويس  أمثال  والعلوم  والفنون 

بيكاسو، ألكسندر فادييف...الخ. 
شيء  كل  قبل  مشغوال  نبي  بن  كان  لقد 
وهو  المهيمن  العالمي  الحدث  بتحليل 
تداعيات ضرب الواليات المتحدة األمريكية 
على  إلرغامها  ذرية  بقنبلة  مرتين  اليابان 
االستسالم في الحرب العالمية الثانية. وأما 
موضوع السالم العالمي فإنه سيعالجه في 
األفرو- "فكرة  كتابه  مثل  أخرى  كتابات 

سماه  آخر  تكتل  إلى  ويدعو  آسيوية"، 
محور طنجة -جاكارتا للحفاظ على التوازن 

العالمي. 
بداية لمرحلة  الكبير  وقد كان هذا الحدث 
أصبحت  التي  البشرية  تاريخ  في  التحّول 
تتجه نحو عالم جديد تسّيره الدول الكبرى 
واإلتحاد  األمريكية  المتحدة  )الواليات 

السوفياتي( وال حجة فيه للضعفاء. 
غير أن هذا التنافس العلمي في مجال الذَّرّة 
المجاالت األخرى  آفاقا جديدة في  سيفتح 
واكتشافات  اختراعات  ظهور  في  ويساهم 
ال حصر لها تساعد على تحسين ظروف 
عيش االنسان في القرن العشرين ولو على 
حساب حريته أحيانا بخاصة الشعوب التي 

كانت تعيش في دول المعسكر الشرقي. 
ويبقى أن أقول أن مقال بن نبي الذي ترجمه 
األستاذ إسماعيل العربي من اللغة الفرنسية 
إلى العربية كان بموضوعه العلمي ولغته 
العلمية  بالمقاالت  الجميلة يذكرني  األدبية 
العذبة التي كنت أقرأها في عز التحصيل 
مجلة  في  زكي  أحمد  للدكتور  المدرسي 
صالح  المحسن  عبد  وللدكتور  "العربي"، 

في مجلة "الدوحة". 
إننا في أمس الحاجة اليوم إلى تعميم الثقافة 
الفضاءات  خالل  من  الناس  بين  العلمية 
المتاحة والوسائل الكثيرة كالمدرسة والجامعة 
االذاعية  والقنوات  والمجالت  والجرائد 
الشبكات  ووسائط  والنوادي  والتلفزيونية 
االجتماعية من أجل نشر قيم العصر في 

مجتمعنا وترسيخ أسس التقدم فيه.

رَّة نظرات مـــالك بن نيب يف تطـــــّور علـــم الــــذَّ

أد. مولود عومير

يف املقال السابق الذي خصصته للبحاثة اجلزائري امساعيل العربي حتدثت عن جملته "إفريقيا الشمالية" اليت أصدرها بني عامي 1948 و1949. وكان من املساهمني فيها األستاذ مالك بن نيب الذي نشر 
ّرية" )ع 1(، و "إىل الضمري املسيحي" )ع 4(. وإذا كان موضوع املقال الثاني متداوال يف كتابات مالك بن نيب فإن موضوع املقال األول يبدو لي مدروسا عرضيا يف أعماله، وحيتاج  : "حدث القنبلة الذَّ مقالنينْ

إىل تقدميه للُقراء وعرض أفكاره ومناقشتها. 
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البصائر: من هو الربوفيسور حممد سعيد موالي؟
ــوالي: ولدت في س���������نة  ــعيد م ــد س ــور حمم الدكت
1948م بالمنطقة التاريخية حمزة الممتدة بين 
جبال جرجرة وسهول بني سليمان، عاصمتها 
مدينة البويرة الت���������ي تحتضن في أعاليها "برج 
حمزة" وهو الحصن المنيع الذي ُشيِّد في عهد 
العثمانيين، وفي منطق���������ة من مناطقها الريفية 
تدعى عين ح���������ازم التي يتخللها وادي غمارى 
الجاري بين محطة حمام كس���������انة الس���������ياحية 
ن قرى عين  ومدينة س���������ور الغزالن العريقة. واإ
ح���������ازم الخصبة بإنتاجه���������ا الزراعي والفالحي 
تابعة لمدينة الهاشمية التي تحمل اسم الشهيد 
الهاشمي خريج المدرسة الباديسية والذي كان 
محافظا سياسيا إبان الثورة التحريرية وال تزال 
صورته تراود مخيلتي أيام كنا أطفاال نتدارس 
كتاب اهلل في كتاتيب تلك الديار ويزورنا فيها 
سي الهاشمي مع المجاهد البطل سي حميمي 
وهما يتأمالن ف���������ي ألواحنا المعروضة عليهما 
ويوزعان علينا أنواع الحلويات واإلكراميات. 

وال تزال صور كثي���������رة عالقة بذهني مع أولئك 
الرفق���������اء من الولدان واألطف���������ال، خاصة منها 
أحداث معركة بوقرزون الكبرى التي انتشرت 
بأوزارها على منطقة وادي غمارى وما جاورها 
وفيه���������ا التقى الجمعان وجها لوجه. فتش���������ردت 
على إثرها جموع النس���������اء واألطفال، قد رحل 
عنهم الرجال كله���������م مع الثوار، في ليلة ليالء 
يمش���������ون فيها بين أشالء القتلى ودوي المدافع 
وقناب���������ل الطائرات، ويخوضون تارة في أدغال 
الغابات وتارة يجوب���������ون البطحاء والهضاب، 
وال ت���������كاد تفرق ف���������ي تلك الليل���������ة بين صياح 
األطف���������ال وعواء الذئاب، وال ي���������دري أحد إلى 

أين المفر وأين الذهاب. حتى 
أطل الصباح وظهر في األفق 
القصديرية  المباني  من  مجمع 
يدع���������ى "الب���������راك"، كانت قوى 
االس���������تدمار قد أقامته لتحش���������د 
في���������ه أهالي األري���������اف، بهدف 
عزل المجاهدي���������ن عن الطعام 
الذي  المجمع  ذل���������ك  واإليواء، 
أضحى بعد االس���������تقالل يدعى 

بالهاشمية. 
والدي الش���������هيد عم���������ر -رحمه 
اهلل - وأس���������كنه فس���������يح جنانه 
كان إماما، وقد استش���������هد سنة 
1957م بع���������د أن قبض عليه 
المش���������ار  المعركة  تل���������ك  أثناء 
إليها سابقا وكان ذلك في شهر 
رمضان من تلك الس���������نة التي 
ش���������ن فيها بيجار ومنفذ أوامره 
أوساريس حملة همجية للتنكيل 
بالجزائريين عبر ربوع الوطن. 

والدتي من منطقة األح���������رار بالقبائل في قرية 
إقصاري���������ن، بلدية "آيت لعزي���������ز" التابعة لدائرة 
البوي���������رة، تلك القرية الت���������ي يعلوها مقام الولي 
الصال���������ح أومحند رمز التق���������ى والنهى والثبات 
على دين التوحيد، ويتوسطها مجلس ثاجماعت 
ال���������ذي كنت كلما مررت به في صغري ملكني 
شعور بالصرامة، صرامة االنضباط واألحكام 

التي ال مفر منها وال مرد لها. 
دراستي األولى كانت في المدرسة القرآنية التي 
أسس���������ها والدي ب� "وادي غم���������ارى" حيث يوجد 

عل���������ى مقربة منه���������ا ضريح 
الول���������ي الصال���������ح "ب���������ن 

يونس". وبعد استشهاد 
والدي تولى ش���������ؤون 
المدرسة عمي "بن 
الذي كان  حنفية" 
لكتاب  حافظ���������ا 
مام���������ا،  واإ اهلل 
قد  والدي  وكان 
أرسل أخوين له 
القريشي  )الشيخ 
-حفظ���������ه اهلل - 
والش���������يخ محفوظ 

 )- اهلل  -رحم���������ه 
إبن  معه���������د  إل���������ى 

بقس���������نطينة  بادي���������س 
لمتابعة دراستهما، وبعد 

تخرجهما قاما بفتح مدرسة 
عصري���������ة حرة في مدينة البويرة 

ثم بعين بسام، وفي هذه المدينة األخيرة 
خوتي بعد الدمار الذي  التحقت م���������ع والدتي واإ
لحق بقريتنا من قبل قوى االستدمار، التحقت 
بأعمامي المشرفين على تلك المدرسة، فتلقيت 
به���������ا دروس حف���������ظ القرآن والحدي���������ث والنحو 
والصرف وكذا الحساب، كما التحقت بالمدرسة 
االبتدائية العامة سنة 1958م في سن متأخر، 
وف���������ي س���������نة 1962 تحصلت على ش���������هادة 
السادس���������ة بثانوية "عمارة رشيد" في العاصمة 
وزاولت فيها دراستي الثانوية إلى حين التخرج 
منها والحصول على ش���������هادة الباكالوريا سنة 

1968م. 
وقد ش���������هدت هذه السنة األخيرة 
أحداثا كبيرة في عاصمة فرنسا، 
َتغيَّ���������ر على إثره���������ا نظام الحكم 
انعكاسات  لذلك  وكان  الفرنسي 
وفيها  المستعمرة،  الجزائر  على 
المركزية  بالجامع���������ة  التحق���������ت 
بالعاصم���������ة الجزائري���������ة حي���������ث 
ف���������رع الرياضيات  درس���������ت في 
ش���������هادة  على  بها  وتحصل���������ت 
الليس���������انس، وبعدها انتقلت إلى 
جامع���������ة نيس بفرنس���������ا وتقدمت 
فيها لنيل ش���������هادة الدكتوراه من 
ال���������دور الثالث، ث���������م عدت إلى 
أس���������تاذ  الجزائر وتقلدت وظيفة 
مساعد في الجامعة المركزية، ثم 
تحصلت على انتداب الستكمال 
دكتوراه دولة في جامعة "نانسي" 
الفرنس���������ية، ألعود بعدها نهائيا 
إلى أرض الوطن وألش���������تعل وال 
أزال كأستاذ في علوم الرياضيات بجامعة باب 

الزوار.
ــوم  بعل ــم  اهتمامك ــر  س ــن  ع ــا  حدثن ــور  دكت

الرياضيات؟ 
mmدرست في الس���������تينات كما ذكرت سابقا 
بثانوي���������ة "عمارة رش���������يد" الت���������ي كانت تدعى 
بثانوي���������ة األبيار الفرنسية-اإلس���������المية، وهي 
ثالث الثانويات الثالث التي أسس���������تها فرنس���������ا 
في المدن التالية: تلمسان، وقسنطينة والجزائر 
العاصمة، به���������دف تكوين إط���������ارات مزدوجة 
الثقافة، حتى يتولوا مهام الواسطة بين االدارة 
الفرنسية والشعب الجزائري الذي كانت تسميه 

ثرية  الم���������واد  فكانت  باألهال���������ي. 
الفرنسية  اللغتين  بين  وموزعة 
المواد  بأن  ورأيت  والعربية، 
العلمية كله���������ا تدرس في 
تل���������ك الثانوي���������ات باللغة 
كالرياضيات  الفرنسية، 
والفيزي���������اء والكيمي���������اء 
حتى  الحي���������اة  وعلوم 
والجغرافي���������ا  التاري���������خ 
أما  الفرنسي،  واألدب 
اللغ���������ة العربية فكانت 
مقتص���������رة على األدب 
العربي فقط وكأّنها لغة 
ال تمت بصلة إلى تلك 
العل���������وم، فراودتن���������ي فكرة 
االنتص���������ار إلى لغة الضاد 
بالعم���������ل عل���������ى تمكينها من 
اقتحام مختل���������ف العلوم الحديثة، 
حتى تس���������ترجع مكانته���������ا كما كانت 
علي���������ه باألمس في أوج الحضارة اإلس���������المية 
تحمل في طياتها مختلف العلوم بال اس���������تثناء 
وال من���������اص من تعلمها لمن أراد دراس���������ة تلك 
العلوم آنذاك. وكانت المادة العلمية البارزة إّنما 
هي م���������ادة الرياضيات، فعزمت على اقتحامها 
والتخصص فيها لرف���������ع تلك التحديات اللغوية 
في مجال العلوم، وذلك هو الحافز األس���������اس 
وس���������ر اهتمامي الباكر بعلوم الرياضيات، مع 
كونه���������ا باإلضافة إلى تلك األس���������باب الظرفية 
تعتبر أم العل���������وم لتوغلها في العلوم كلها. فال 
الفيزياء تس���������تغني عنه���������ا وال الكيمياء كما هو 
مألوف منذ القدم  حتى العلوم اإلنس���������انية كما 
هو الش���������أن حديثا، فهي تعتبر بمثابة العمود 
الفقري لكل العلوم. واليوم في عصرنا الحديث 
نحن مقبلون عل���������ى الثورة العلمية الرابعة التي 
سيس���������ود فيها ال���������ذكاء االصطناع���������ي وعلوم 

الرياضيات التطبيقية في شتى المجاالت. 
وقم���������ت في الس���������بعينات من الق���������رن الماضي 
برفقة زميلي عتيق يوس���������ف وأس���������تاذ آخر من 
تونس الش���������قيقة بالجامعة المركزية وكذلك مع 
األس���������اتذة خالد س���������عد اهلل وعبد الحفيظ مقران 
وآخرين بالمدرسة العليا لألساتذة، قمنا جميعا 
بتعريب عل���������وم الرياضيات في الجامعة ألول 
مرة بعد االس���������تقالل، كما قمن���������ا بتدريس تلك 
المادة )طور الليسانس( باللغة العربية، وكان 
ذلك بفضل سياس���������ة الدولة آنذاك وعلى رأسها 
الراحل ه���������واري بومدين الذي جعل من قضية 
اللغة العربية إحدى القضايا األساسية التي ال 
رجعة فيها وعمم اس���������تعمالها كلغة الدراسة في 
جميع األطوار ولغة اإلدارة في جميع مرافقها، 
ولألس���������ف الش���������ديد تم ترك هذا الق���������رار جانبا 
بتجميد المشروع وتوقيف استعمال اللغة العربية 
إلى يومن���������ا هذا، فكانت إج���������راءات متضاربة 
ومتناقض���������ة للغاي���������ة ترتبت عنها إش���������كاالت 
متراكمة ومستمرة، منها على وجه الخصوص 
معاناة الطلبة بعد انتقالهم إلى الجامعة )الفروع 
العلمية( حيث يصطدمون بتحول لغوي فجائي 
وغير مدروس فيختل اس���������تيعابهم لتلك العلوم 
الت���������ي اختاروها للتخصص فيها. وبالتالي فإن 
لغة التدريس للعلوم تمثل إشكاال كبيرا النعدام 

التناغم واالنسجام بين األطوار التعليمية. 
mmm

"اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة يقوم على ضوابط حمددة يف عدة جماالت كالطب وعلم الفلك"
"اإلعجاز العددي حباجة إىل ضوابط علمية ثابتة حلفظه من الدجالني"

»ساهمنا بعد االستقـــــالل يف تعريب علــم الرياضيات على املستوى اجلامعي«

األستـــــاذ فـــي علــــوم "الــريــاضيـــــات"  البــروفـيــســــور "حممـــد سعيــــد مــــوالي " للبصـــائـــر:

"من أراد التضلع يف علوم 
الدين عليه بفقه علوم 
الكون والعكس بالعكس 
صحيح ألن القراءة  يف 

كتابني: املسطور وهو قول 
اهلل واملنظور وهو فعل 

اهلل، وإذا أراد اهلل شيئا 
إمنا يقول له: "كن"، 
"فيكون" ما أراد فعله".

تطرق األستاذ الدكتور حممد سعيد موالي، أستاذ 
الرياضيات جبامعة العلوم والتكنولوجيا بباب 

الزوار، يف حوار له مع جريدة البصائر، للحديث 
عن أهمية العلوم الطبيعية يف موسوعة العلوم 

الدينية، ومنها دور اإلعجاز العلمي يف نشر الدعوة 
اإلسالمية شريطة  إحكام الضوابط الشرعية 

والعلمية، خاصة يف جمال اإلعجاز العددي نظرا 
إىل بعض التصرحيات املشبوهة اليت تقدم بها 

أصحابها يف صورة اإلعجاز العلمي وهي تفتقد يف 
الواقع إىل الضوابط الشرعية واملناهج العلمية. 
وأضاف بأّن الشبهات واملغالطات اليت ُالِصقت من 

بعض املتفيقهني بالعالقة الوطيدة بني العلوم 
الدينية والعلوم الطبيعية والكونية، ال ينبغي أن 
تكون حجة لوضع احلواجز واملوانع بني هذه العلوم 

كلها وإنكار أمر اإلعجاز، خصوصا يف زمننا هذا 
الذي تتوسع فيه املعارف بسرعة فائقة مع اكتشاف 

الرتابط احملكم بينها واحلاجة املاسة إىل تعدد 
االختصاصات لفهم آيات اهلل تعاىل يف اآلفاق 
واألنفس. ويف ذلك أمثلة عديدة، فعلى سبيل 

املثال آية األزواج القائمة على قوله تعاىل: "ومن 
كل شيئ خلقنا زوجني لعلكم تذكرون" )الذاريات 

بيان  يف  املساهمات  تكاثف  اليوم  أصبح  إذ   ،)49
أبعاد تلك اآلية الشاسعة ليس منحصرا يف جممل 
التفاسري لكتاب اهلل عز وجل فحسب ولكن تعدى   

ذلك إىل تفاسري علمية متعددة قائمة على دراسات 
متخصصة يف جمال علوم الفيزياء والرياضيات 

واإلعالم اآللي وما سوى ذلك من العلوم الكونية، 
وعلى حبوث  منشورة يف جمالت علمية حمّكمة 

ومعروضة يف ملتقيات دولية وصادرة من جامعات 
مرموقة كجامعة ليفربول الربيطانية أو جامعة 

ستانفورد األمريكية يف مفهوم الزوجية، وهو 
مفهوم لطاملا تغنت به مسلسالت الفتنة متجاهلة 

أغواره يف عامل الذرات وما دونها ويف عامل اجملرات 
وما عالها.     

كما حتدث الدكتور حممد سعيد موالي عن 
مساهماته  يف الدعوة ونشر اإلسالم يف فرنسا 

يف أثناء دراساته العليا بها، وذلك من خالل 
دروسه املسجدية وحلقاته مع العمال املغرتبني، 

ومشاركته األسبوعية يف إحدى القنوات الوطنية 
الفرنسية )Antenne 2( اليت أصبحت تسمى 

اآلن )France 2(، وكان ذلك يف الثمانينات من 
القرن املاضي. وحدثنا أيضا عن مساره يف التعليم 
العالي بعد التحاقه باجلامعة املركزية، ونشاطه 

مع رفقائه يف الدعوة منذ فتح مسجد الطلبة بنفس 
اجلامعة يف أواخر الستينات من القرن املاضي. 

وحتدث الربوفيسور عن حميط املفكر مالك بن نيب 
منذ أن  كان يتابع حلقاته األسبوعية وينهل من 

دروسه وحماضراته، كما حتدث عن دور ملتقيات 
الفكر اإلسالمي يف نشر وتوسيع الثقافة اإلسالمية 

يف ربوع الوطن، بعدما التحق بلجنة التنظيم بها 
يف وقت تسيريها من طرف املرحوم مولود قاسم 

مع ثلة من تالميذ مالك بن نيب األوائل، وحدثنا 
عن احتكاكه بالعلماء الوافدين من خمتلف أحناء  
العامل إىل تلك امللتقيات اليت تركت أثرا بليغا يف 

أوساط الشباب والطلبة على وجه اخلصوص.

حاوراته: فاطمة طاهي
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mmm
ختصصتم يف علوم الرياضيات، لكن من خالل 
ــا بالفكر  ــنا اهتمامكم أيض ــم ملس حماضراتك
ــر ازدواجية  ــن س ــا دكتور ع ــالمي، حدثن اإلس

جمال اهتمامكم وأحباثكم؟
mm نشأت في بيئة تعاليمها اإلسالم أبا عن 
جد، وأول مدرسة ترددت عليها في صغري هي  
المدرس���������ة القرآنية، وكان والدي الش���������هيد إماما 
وحفظت معه جزءا م���������ن كتاب اهلل وجزءا آخر 
مع عمي الحافظ لكتاب اهلل أبو الحنفية، إلى أن 
أخرجنا من ديارنا االس���������تدمار الغاشم، فالتحقت 
بالمدرسة االبتدائية الفرنسية، حتى كانت مرحلة 
الثانوية الفرنسية-اإلسالمية، فكان أغلب أساتذة 
اللغ���������ة العربية فيها حفظة لكت���������اب اهلل وملمين 
بالتعاليم الدينية، فأخذنا عنهم منهم س���������عة من 

الثقافة اإلسالمية في كثير من جوانبها. 
ولما التحقنا بالجامعة المركزية س���������نة 1968م 
تّم فتح مس���������جد الطلبة في السنة نفسها، فتعرفنا 
بهذا المسجد الذي تأسس على تقوى اهلل، على 
المفكر مالك بن نبي والشيخ الشعراوي وغيرهما 
م���������ن العلم���������اء والمفكرين، ننهل منه���������م جميعا 
جوانب كثيرة من الفكر اإلس���������المي والتحديات 

التي تواجه العالم اإلس���������المي، 
فأكرمنا اهلل بهم جميعا ومكن لنا 
بالتوفيق بين العلوم اإلس���������المية 
الطبيعية، وتعرفنا على  والعلوم 
مشكالت الحضارة وعلى الدور 
الرس���������الي الذي ينبغي انتهاجه 

للقيام بنهضة األمة. 
ــم اهتمام  ــور هل لديك دكت

باإلعجاز العددي؟
mm طبع���������ا لدي اهتمام بذلك 
وأنا عضو في جمعية اإلعجاز 
ف���������ي الكت���������اب والس���������نة، مكتب 
الجزائر. اإلعجاز العددي جزء 
مهم في عصر الحاسوب، فكان 
ال بد من االهتمام به للمساهمة 
ف���������ي إظهار آي���������ات اهلل في هذا 
الجانب من العل���������وم، وقد وفق 
بع���������ض الباحثين في ذلك، لكن 
ظهرت عينة من الدراسات التي 
لم تحت���������رم الضوابط الش���������رعية 
والمنهجي���������ة، فض���������ّل أصحابها 
ض���������الال بعيدا وأعط���������وا صورة 
خاطئة عن اإلعجاز. فتشعبت 
على إثره���������ا اآلراء بي���������ن مؤيد 

لإلعجاز ورافض له. 
وحج���������ة المؤيدين قولهم إن كالم اهلل ليس كقول 
البش���������ر بل فيه إعجاز بن���������ص القرآن فكان من 
دواعي نشر الفكر اإلسالمي البحث في مجال 
اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية إظهارا 

بطاال للباطل.  للحق واإ
وأم���������ا حجة الرافضين فهي عل���������ى العموم قائمة 
على اعتبارات عدة منها على وجه الخصوص 
ما ظهر من زالت تس���������يئ إلى كتاب اهلل ونشر 
الدعوة خاصة في األوس���������اط العلمية. من هذه 
األخط���������اء ما قيل مثال عن اس���������تنباط س���������رعة 
الضوء )التي تقاريب 300 ألف كم في الثانية( 
م���������ن كتاب اهلل بنفس المق���������دار المعروف حديثا 
وذلك باستعمال مفاهيم رياضية بطرق مغلوطة 
تحسبها من البراهين القاطعة وهي سفسطة في 

لباس خضراء الدمن. 
أو كمثل تحديد تاريخ ي���������وم القيامة -وفي ذلك 
مغالط���������ة صارخة - بناء على اعتبارات عددية 
قائمة عل���������ى مضاعفات رق���������م 19، بينما نعلم 
بن���������ص القرآن أن ذلك من الغيب الذي ال يدركه 
اإلنسان، إذ يقول تعالى: "يسألونك عن الساعة 
أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي ال يجليها 
لوقتها إال هو")األعراف 187(. وقصة ذلك أن 
المصري رشاد خليفة )1990-1935( هاجر 
إلى أمريكا للدراس���������ة وتخصص ف���������ي الكيمياء 
الحيوية ثم اس���������توطن فيها، ونظرا لقلة المراجع 
الدينية بحوزته أقب���������ل على ترجمة القرآن الكريم 
إلى اإلنجليزية لتعليم أبنائه علوم القرآن في دار 
الهجرة. وأدى به ذلك إلى دراس���������ة علمية لكتاب 
اهلل فارتأى أن يدخله في الحاسوب ليجري عليه 

عمليات حسابية. 
فاكتش���������ف كما يدعي "أعظم المعجزات" 
وهي أن بنية الن���������ص القرآني قائمة على 
مضاعفات العدد 19، واستوحى ذلك من 
قوله تعالي: "سأصليه سقر وما أدراك ما 
س���������قر ال تبقي وال تذر لوّاحة للبشر عليها 

تسعة عشر" )المدثر 30(. 
فال تجد في كتاب اهلل حرفا ناقصا أو زائدا 
بل كل حرف يخضع النسجام محكم مع 
غيره من الحروف كمثل البنيان المتراص 
ال ترى خلال في اللبن���������ات المتنوعة التي 
يقوم عليها البنيان. فعلى س���������بيل الم���ث����������
��������������ال ال الحص���������ر وجد خليفة  أن عدد 
الس�������������������ور قابل���������ة للتقسيم على العدد 19 
)114  / 19= 6(، وع���������دد ح���������رف ص 
في س���������ورة  ص وحدها فقط قابل للقسمة 
على عدد  19، وكذلك األمر بالنس���������بة 

لجميع الحروف النوراني���������ة مثل ألم، كهيعص، 
حم إلخ. وتوس���������ع ف���������ي هذه الدراس���������ة إلى أبعد 
ح���������د ممكن فبهر بها كثيرا من علماء اإلس���������الم 
وأصب���������ح مطلوبا في العديد من المحافل الدولية 
إللقاء محاضرات يش���������رح فيها المعجزة الكبرى، 
حتى ذه���������ب به الغرور ليعلن بأنه 
هو "رس���������ول الميثاق" المعني في 
س���������ورة آل عم���������ران اآلية 81 وفي 
سورة األحزاب اآلية 7 حيث يقول 
ْذ َأَخْذَناِمَن النَِّبيِّيَن  فيها تعال���������ى:"وَاِإ
ْبرَاِهيَم  ِميَثاَقُهْم َوِمْنَك َوِم���������ْن ُنوحٍ وَاِإ
َوُموَسٰى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم، وََأَخْذَنا 
ِمْنُهْم ِميَثاًقا َغِليًظا". وقام بتش���������ييد 
مس���������جد في المدين���������ة التي يقطن 
فيها توس���������ان )أرزونا( يبلغ للناس 
تل���������ك المعجزة الت���������ي ذاع صيتها 
في الجرائد والمجالت والملتقيات. 
وذكر لي أحد ش���������يوخنا األفاضل 
حفظه اهلل وأطال ف���������ي عمره، أنه 
زار رش���������اد خليفة في أمريكا وقدم 
ل���������ه هذا األخي���������ر بطاقته الخاصة 
مكتوب عليها: رشاد خليفة رسول 
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم - وهو 
يعل���������م علم اليقين أن���������ه ال نبي بعد 
خاتم النبيين سيدنا محمد -صلى 
اهلل عليه وس���������لم -.وقد استضافه 
قب���������ل ذلك، المرحوم مولود قاس���������م 
في السبعينات من القرن الماضي، 
ليلقي محاضرة  في أحد الملتقيات 
للتعرف على الفكر اإلسالمي، وما 
كان أحد في الجزائر آنذاك يعلم كثيرا عن رشاد 
خليفة إاّل أّنه قد وفقه اهلل الكتشاف معجزة العدد 
19 الت���������ي أبهر بها العالم. وف���������ي هذا الملتقى 
الذي حضرته، أعلن رشاد خليفة أنه جاء بهذه 
المناس���������بة ليختص الجزائر بمفاجأة ما سمع بها 
أحد من قبله، تتمثل في استعمال حساب الجمَّل  
الذي يعتمد عل���������ى األع���������داد المقابلة للحروف 
األبجدية، وهو حساب قديم استخدم في اللغات 
الس���������امية ويعطى كل حرف ع���������ددا معينا يدل 
عليه، كمثل أ=1، ب=2، س=60، ص=90،  
ق=100، غ=1000، إل���������خ. وبن���������اء على هذا 
النوع من الحس���������اب القديم، استعمل الحاسوب 
ليجم���������ع أعداد جميع الح���������روف التي نطق بها 
الق���������رآن الكريم من أولها إل���������ى آخرها، فوجد من 
المده���������ش أن المجموع قابل للقس���������مة على عدد 
19، وبما أن هذا المجموع هو أكبر عدد يمكن 
استخراجه من كتاب اهلل وهو عدد ال يخلو بدوره 
م���������ن اإلرتباط بمضاعفات 19، ادعى - تأويال 
وليس  من البرهان في ش���������يئ- بأن ذلك العدد 
يشير إلى تحديد تاريخ يوم القيامة، فوقع زلزال 
م���������ن حدة األص���������وات التي م���������أت قاعة نادي 
الصنوب���������ر حيث كانت تجري أش���������غال الملتقى، 
ولوال أن قام مولود قاسم رحمه اهلل دعا الحضور 
إلى التهدئة ما كان ألحد أن يهدأ له بال. ورجع 
رش���������اد خليفة بعد ذلك إلى أمريكا، ولست أدري 
إن كان ت���������اب وتراجع عن غروره وما ذهب إليه 
من افتراءات حتى سماه بعض العلماء مسيلمة 
أمري���������كا، ومات مغتاال ومطعون���������ا على يد أحد 

األمريكان السود. 
وأرى أن  اإلقتص���������ار على ما هو ثابت في ُبَنى 
الن���������ص القرآني بأنه قائم على مضاعفات العدد 

19 م���������ن دون تأويل باط���������ل أو برهان خاطئ، 
وترك المجال للمزيد من البحوث المعتمدة على 
الضوابط الشرعية والمنهجية، فذلك هو األفضل 
واهلل أعل���������م، وهو ما ارتآه بعض المخلصين في 
حقل الدعوة واإلعج���������از إذ ال يزالون يواصلون 
البحث فيما صح من دراسات رشاد خليفة وتفنيد 
ما بها من االدعاءات والمغالطات التي أخرجها 
صاحبه���������ا في لباس اإلعجاز وهي ال تمت إلى 

اإلعجاز في شيئ. 
هذا عن معجزة العدد 19، ونخلص منها إلى أن 
أم���������ر اإلعجاز حقيقة ال تنكر لكن يجب الحذر 
والتمسك بالضوابط وعرض البحوث على أهل 

االختصاص في العلوم الدينية والكونية معا.
وبإمكاننا ذكر نماذج أخرى ال تحصى وال تعد، 
تتبين من خاللها أهمية اإلعجاز في إبراز آيات 
اهلل الكائن���������ة في اآلفاق واألنف���������س ليتبين الحق 
ويزهق الباطل. نذكر منها على س���������بيل المثال 

ال الحصر:
أطوار الجنين في بطن أمه، تلك األطوار التي 
لم يكتشفها اإلنسان إال في العصر الحديث وال 
تزال البحوث متواصلة في ش���������أنها، بينما ذكرها 
القرآن الكريم بتفاصيل دقيقة عرضها الشيخ عبد 
المجيد الزنداني على البروفيس���������ور كيث مور، 
-The D "مؤلف الكتاب الجامعي الش���������هير: 

veloping Human " )أطوار خلق اإلنسان( 
فاقتن���������ع هذا األخير به���������ده الحقائق المذهلة في 
كت���������اب اهلل وأضاف جوانب منه���������ا في الطبعة 
الثالثة لكتابه "أطوار خلق اإلنس���������ان" وهي اآلن 
منتشرة عبر  العالم بثماني لغات ومرجع أساسي 

للدارسين والباحثين.
أط���������وار خل���������ق الس���������ماوات واألرض التي تبين 
لإلنس���������ان المعاصر من خالل نظرية اإلنفجار 
األعظ���������م )BigBang( أنها كان���������ت في البداية  
ذرة موحدة وش���������ديدة الكثافة ثم كان انش���������طارها 
وانفصال أجزائها وانتشارها إلى ما هي عليه كما 
أنها في توس���������ع مستمر بناء على نظرية التمدد 
)Expansion of theUniverse(. وقد جاء 
ذك���������ر بداية خلق الس���������ماوات واألرض بتفصيل 
دقيق تؤكده نظرية االنفجار األعظم، وذلك في 
ِت  وَٰ مَٰ قوله تعالى: َ"أَوَلْم  َيَر ٱلَِّذيَن َكَفُروْۤا َأنَّ ٱلسَّ
وَٱأَلْرَض َكاَنَت���������ا رَْتقًا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن ٱْلَمآِء 
ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفاَل ُيْؤِمُنوَن")األنبياء 30(، كما 
أشار الذكر الحكيم إلى توسع الكون الذي تؤكده 
نظرية التمدد وذلك في قوله تعالى: "وَالّس���������ماَء 

نَّا َلُموسعون" )الذاريات 47( بَنيناها ِبَأيٍد واِإ
وم���������ن المواضيع الت���������ي بحثت فيها ش���������خصيا 
وحاولت إل���������ى جانب باحثين آخرين أن نغوص 
ف���������ي أغوارها على ضوء العلوم الحديثة هي آية 
األزواج الت���������ي جاء ذكرها وتفصيلها في مواطن 
كثي���������رة من كت���������اب اهلل، منها ما يبين ش���������مولها 
على الخلق س���������واء منها ما نعلمه كأزواج البشر 
والحي���������وان والنبات والجماد، أو ما لم نكن نعلمه 
إال في العصر الحدي���������ث بعد ما تقدمت العلوم 
كمثل الزم���������كان )الزمان والم���������كان( الذي تبين 
تزاوجهما  من خالل  نظرية النس���������بية أو كمثل 
زوجية الضوء إلى جسيمية وموجية ودورهما في 
النظري���������ة الكمية )الكوانطا(، وهناك من األزواج  
بمفاهيمها الشاس���������عة ما يبقى غير معلوم وبعيدا 
عن اإلدراك إال أن يشاء اهلل أمرا، إذ يقول الحق 
تبارك وتعالى:"ُسبَحاَن الَِّذي َخَلَق األزوَاَج كلَّها 

ا ُتنبُت األرُض َوِمن َأنفِسهم ومما اَل َيعَلُمون"  ِممَّ
)يس 36(، وجاء عن شمول اآلية قوله تعالى: 
"وٍمن ُكلٍّ َش���������يٍئ َخَلقَنا َزوَجي���������ِن لعلَّكم تَذكَُّرون" 
)الذاريات 49(. وهي من الش���������روط األساسية 
للحي���������اة  مثلما عادت الحي���������اة تدب في األرض  
كما تعود المياه إلى مجاريها بعد حادثة الطوفان 
التي أصابت قوم نوح  عليه السالم ومن بعد ما 
أمر سيدنا نوح بصنع السفينة وحمل أنواع شتى 
من األزواج فيها، إذ يقول تعالى في ذلك: "حتى 
إذا جاء أمرنا وف���������ار التنور قلنا احمل فيها من 
كل زوجين اثنين وأهلك إال من سبق عليه القول 

ومن آمن وما آمن معه إال قليل" )هود 40(.
ولقد أصبحت اليوم هذه اآلية العظيمة تش���������غل 
اهتمام���������ات كثير من الباحثين والمخابر العلمية 
في ش���������تى أنحاء العالم و في شتى المجاالت، 
أذكر  على س���������بيل المثال  الباحث صباح كرم 
الخبي���������ر في مجال عل���������وم الرياضيات واإلعالم 
اآللي بجامعة ستانفورد األمريكية، والسيد بيتر 
راوالندز في مجال علوم الفيزياء بجامعة ليفربول 
البريطانية، فهما وغيرهما قد خاضوا في أعماق 
آية األزواج، وتجدر اإلش���������ارة إلى أن منهم من 
يعلم ذكر اآلية في كتاب اهلل ومنهم من ال يعلم 
نما أدت به بحوثه العلمية إلى اكتش���������اف  ذلك واإ
ش���������مولها في الكائنات على مستوى الذرات وما 

دونها أو في عالم المجرات وما عالها. 
فال شيئ في خلق اهلل يستثنى من سنة األزواج 
بمفاهيمها الجامعة، سواء منها الدينية أوالكونية 
على حد س���������وء، ويقول في هذا الس���������ياق شيخ 
العارفين، الشيخ األكبر: "سبحان الذي شاء ان 
يبرز العالم بالش���������فعية لينفرد سبحانه بالوترية" 
)ابن عربي: الفتوحات المكية(، بمعنى أن الخلق 
كله أزواج لحاجة بعضهم إلى البعض وال غنى 
لشيئ بمفرده عما سواه من الخالئق إال الخالق:  
فهو الواحد األحد والغني ع���������ن العالمين، وفي 

ذلك أسمى معاني التوحيد الخالص. 
بذكرك املفكر مالك بن نيب حدثنا عن حميطه 

وأنتم عشتم وسط أفكاره وحماضراته؟
mm لق���������د تم فتح مس���������جد الطلبة في الجامعة 
المركزية  سنة 1968م بإيعاز من األستاذ مالك 
بن نبي، وكان قد أوصى تالميذه األوائل، قائال: 
لئن تفتحوا مصلى بمت���������ر واحد داخل الجامعة 

خير لكم من أن تفتحوه خارجها. 
ومن حس���������ن الحظ والحم���������د هلل أن صادف ذلك 
الفتح دخولي إل���������ى الجامعة. فتعرفت فيه على 
تالمذة مالك بن نبي، وهم من أخذوني إلى بيته 
حيث كانت له حلقة أسبوعية، وأصبحت حينها 
ملتزما بحلقات مالك بن نبي. وكنت أيضا ملتزما 
بدروس ومحاضرات الش���������يخ متولى الش���������عراوي 
ال���������ذي كان على رأس البعثة المصرية، كما كنا 
نأخذ من مشايخ آخرين كالشيخ صبحي صالح، 

والدكتور المنجرة المعروف باالستشراف. 
وشرع الطلبة، خاصة منهم عبد العزيز بوليفة، 
في إعادة طبع كتب مالك بن نبي ونشرها، كما 
صدرت مجلة بإيعاز من مالك بن نبي، وانطلق 
انعقاد ملتقيات الفكر اإلسالمي، كانت مختصرة 
في بدايتها على ثلة من الطلبة ثم  صارت دولية 
عندما تولى مولود قاس���������م رحمه اهلل مهام وزارة 

الشؤون الدينية. 
mmm

أطوار خلق السماوات 
واألرض اليت تبني 

لإلنسان املعاصر من خالل 
نظرية اإلنفجار األعظم 
)BigBang( أنها كانت 

يف البداية  ذرة موحدة 
وشديدة الكثافة ثم 

كان انشطارها وانفصال 
أجزائها وانتشارها إىل 

ما هي عليه كما أنها 
يف توسع مستمر بناء 

على نظرية التمدد 
 Expansion of(
.)theUniverse
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ــجد  ــاطكم يف مس ــا كذلك دكتور عن نش حدثن
الطلبة باجلامعة املركزية؟

mm أوال كان كما أش���������رت لك مجلة بعنوان: 
»ماذا أعرف عن اإلس���������ام« باللغة الفرنس���������ية 
ألن الدراس���������ة في جميع الفروع العلمية والطبية 
كانت بالفرنس���������ية وكان ال بد من مخاطبة القوم 
بلسان الدراس���������ة مع اختيار المواضيع المناسبة 
والهادفة.كانت المقاالت الرئيس���������ة بقلم مالك بن 
نبي وكان الطلبة يش���������اركون في تحرير بعض 
المق���������االت  ويجتهدون ف���������ي توزيعها في الحرم 
الجامع���������ي واألحي���������اء الجامعية.كما كنا نحضر 
بانتظام حلقات المسجد ونتقاسم مداولة المكتبة 
وحراس���������ة المس���������جد، إضافة إلى المشاركة في 

تحضير ملتقيات الفكر اإلسامي. 
ومن المعلوم أن الوس���������ط الطابي يعج بتبادل 
األفكار والمناقش���������ات الح���������ادة أحيانا كما كانت 
الطابية  المنظم���������ة  الخص���������وص  على وج���������ه 
المس���������ماة »باالتحاد الوطني للطلبة الجزائريين« 
)UNEA( ذات توجه ش���������يوعي - تروتس���������كي 
وكانت تس���������يطر على النش���������اط الجامعي، وهي 
المنظمة الت���������ي خلفت »االتحاد الع���������ام للطلبة 
المس���������لمين الجزائريين« )UGEMA(، من بعد 
ما أس���������قطت حرف M  )Musulmans( من 

الشعار. 
فتصدت مجموعة من طلبة المس���������جد بالمجادلة 
الفكرية مع المجموعات أو المنظمات الطابية 
التي كانت تنكر على دين اإلس���������ام قدرته في 
تنظيم الحياة االجتماعية وسياسة الدولة، وكان 
التحاور س���������اخنا إما وجه���������ا لوجه أو عن طريق 

المعلق���������ات في بهو المدخل 
الرئيسي للجامعة، ثم انتقل 
الجدال الفكري إلى األحياء 
الجامعية مع تنظيم معرض 
الكت���������اب للتعري���������ف بالفكر 

اإلسامي. 
وتوس���������ع نش���������اطنا الدعوي 
بفتح مس���������اجد أخ���������رى في 
األحي���������اء الجامعية، وانتقل 
بعدها إلى المساجد العامة، 
ثم التحقن���������ا بجمعية العلماء 
لما  الجزائريين  المس���������لمين 
رجعت إلى نش���������اطها. كما 
التحقن���������ا بجمعي���������ات أخرى  
مث���������ل جمعي���������ة اإلعج���������از 
وانتقل  سابقا،  إليها  المشار 
نش���������اطنا إلى فرنس���������ا بفتح 
الملتقيات  وتنظيم  المساجد 
اإلسامية  التعاليم  ونش���������ر 

ونش���������ر الكتب والمجات بالفرنسية، أذكر منها 
France- على س���������بيل المثال المجلة الشهرية

 .Islam
ــامي اليت  ــر االس ــات الفك ــن ملتقي ــا ع حدثن

كانت ُتنظم حينها؟
mm هي ملتقيات الفكر االسامي كما كانت 
تدعى في بدايتها ثم صارت من بعد ذلك تدعى 
ملتقيات التعرف على الفكر اإلسامي، وكانت 
متميزة وتدرجت م���������ن محلية وطنية إلى دولية، 
وكان يحضره���������ا الطلب���������ة الجامعي���������ون وتاميذ 
الثانويات واألس���������اتذة بمختلف اإلختصاصات، 
إلى جانب علماء ومفكرين من األقطار العربية 
فريقيا  اإلس���������امية وشخصيات شهيرة من أسيا واإ

وأوروبا وأمريكا.
انعقد الملتقى األول في أواخر سنة افتتاح مسجد 
الطلبة )1968( وكان ذل���������ك في ثانوية عمارة 
رش���������يد بالعاصمة، وشارك فيه جمع من الطلبة 
واألس���������اتذة، منهم األستاذ مالك بن نبي والشيخ 
متولي الش�����عراوي والطبيب الداعية أحمد عروة 
-رحمهم اهلل جميعا - مع منظمي الملتقيات منذ 
نشأتها: رش���������يد بن عيسى وعبد الوهاب حمودة 
-رحم���������ه اهلل - اللذين كانا يش���������تغان في وزارة 
الدينية، ومن كان معهما من الطلبة األوائل مثل 
محم���������د جاب اهلل وعبد الق���������ادر حميتو وغيرهم. 
وانعق���������د الملتق���������ى الثان���������ي بالمدرس���������ة الوطني��ة 
لإلط���������ارات الديني��ة في مدين���������ة مفتاح بضواحي 
العاصمة س���������نة 1969.أما الملتقى الثالث فقد 
جرت أشغاله في مدرسة المعلمين في بوزريعة 

في األيام األخيرة من س���������نة 1969 وبداية سنة 
 .1970

وبعد ذلك انتقل الملتقى من طابعه المحلي إلى 
النم���������ط الدولي مع تولي المرحوم مولود قاس���������م 
وزارة الشؤون الدينية، وانعقد الملتقى الرابع تحت 
إشرافه بقس���������نطينة في صائفة سنة 
1970، وفي هذا الملتقى انضممت 
مع رفيقي في الدراسة صادق سام 
إلى لجنة التنظيم، مما ساعدنا على 
االحتكاك بالطلبة وخاصة مع الشيوخ 
والمفكرين الوافدين من أنحاء العالم. 
وتوال���������ت بعد ذلك ملتقي���������ات الفكر 
اإلسامي تشد الرحال كل سنة في 
إحدى المدن عبر الوطن، لدراس���������ة 
وتحليل مواضي���������ع كثيرة  ومتنوعة، 
منها ما يهم الشأن اإلسامي العام 
ومنها ما يرتب���������ط باألحداث الراهنة 
أذك���������ر منها: نظ���������رة المؤرخين غير 
المسلمين إلى الحضارة اإلسامية، 
المؤام���������رات التي تعرضت لها وحدة 
األمة اإلسامية وواجبنا حيال ذلك، 
االستعماري  ودوره  التبش���������ير  نشاط 
باألم���������س واليوم، أخطار  التخريبي 
اإلس���������امية  الجاليات  أبناء  اندماج 
ف�ي الهجرة وواجب الدول اإلسامية 
نحوهم، روح الشريعة اإلسامية وواقع التش�ريع، 
التأثير على الجماهير)الصحافة  دور وس���������ائل 
والسينما والتلفزة( في البناء أو التخريب الذاتي، 
ومواضيع أخرى تعتني بمحاور أساس���������ية أذكر 
منها: مح���������ور االجتهاد  والصحوة اإلس���������امية 
وموض���������وع الحياة الروحية في اإلس���������ام واألمة 
اإلسامية ووحدتها ووسطيتها. ومن المواضيع 
أيضا م���������ا يتعلق بالمنطق���������ة  الحاضنة للملتقى 
أذك���������ر منها: موضوع النف���������ط: هل هو نعمة أم 
نقمة؟ الذي تناوله ملتقى تمنراس���������ت، وموضوع 
مس���������اهمة تلمس���������ان الزيانية ف���������ي الحضارة و 
الفكر اإلس���������اميين العالميين، وموضوع أهقار 
تاسيلي ودور ق��ارة أفريقيا في المجال الحضاري 
والثقافي الذي جرى في ورجان )مدينة ورقلة(، 
وموضوع اس���������تقال الجزائر و دور اإلسام في 
ثوراتن���������ا التحري�رية طيل���������ة مقاومتنا. وكان آخر 
ملتقى انعقد في العاصمة س���������نة 1990 وتناول 
موضوع الس���������اعة: االقتصاد اإلسامي وتحقيق 

التنمية الشاملة. 
ــام يف فرنسا حدثنا عن  ساهمتم بنشر اإلس

هذه التجربة؟
mm تواصل نش���������اطنا الدعوي في فرنسا من 
خال مس���������جد باريس والتنظيمات اإلس���������امية 
وبع���������ض القن���������وات التليفزيوني���������ة والجرائد. في 
البداية، س���������نة 1973، نزل���������ت بمدينة نيس في 
جنوب فرنسا للدراس���������ة، وكنت رفقة أخ تونسي 
كان طالب���������ا ومتزوجا أتردد على بيتهما للصاة 
معا. وكانت حرمه مسيحية وناشطة في الحقل 

المس���������يحي، ومنَّ اهلل عليها بأن وفقها العتناق 
اإلس���������ام فس���������اعدتنا في اقتناء قاعة كبيرة في 
إحدى المرافق التابعة للكنيس���������ة، وعندئذ اتخذنا 
تلك القاعة مصلى وش���������رعنا في إقامة الشعائر 
بها، وكنت أقوم بخطبتي الجمعة، أوالهما باللغة 
العربية والثانية باللغة الفرنسية حتى أمكنها هي 
وغيره���������ا من متابعة الجمع���������ة. والتحق بنا طلبة 
آخ���������رون منهم من أصبح اليوم من قادة الجالية 
اإلس���������امية في أوروبا، وتوس���������ع النش���������اط مع 
العمال المهاجرين من أجل تقديم دروس الوعظ 
واإلرش���������اد لهم، وساهمنا في حوار األديان، من 
ذلك مشاركتنا في مؤتمر نظمته جمعية الصداقة 
اإلبراهيمية بمرس���������يليا في السبعينيات من القرن 
الماضي. وكانت تجربة ثري���������ة في هذا الحوار 
بين األدي���������ان إذ تعرنا على أهل الكتاب ووجدنا 
ما قال فيهم ربن���������ا: "ولتجدن أقربهم مودة للذين 
آمن���������وا الذين قالوا إنا نص���������ارى. ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم ال يس���������تكبرون" )المائدة 

 .)82
ثم توس���������ع التواصل مع الجالية اإلس���������امية في 
فرنس���������ا وأوروبا عموما من خال المشاركة في 
الملتقيات السنوية وكتابة المقاالت في الجرائد. 
وتط���������ورت األحوال كما قيل من "المصليات في 
أس���������فل المباني تحت األرض" إلى "المس���������اجد 
الفس���������يحة ذات القب���������ب والم���������آذن المرفوعة في 

السماء". 
وعلمنا بمن س���������بقنا في اإليم���������ان بتلك الديار، 
 René Guénon( "كأمثال أتباع "روني قينون
1951-1886( ال���������ذي غالبا ما يعرف ككاتب 
فرنس���������ي في اإلعام الغربي بينما كان من أبرز 
أقرانه وتجاهلوا  الفرنسيين، تجاهله  األكاديميين 
مؤلفات���������ه وبحوثه، لكن اهلل ثبته وجعل له أتباعا 
يه���������دون إلى دين القيمة ب���������إذن ربهم، منهم من 
التقين���������ا بهم في إيطاليا ومنهم من انتش���������روا في 
فرنس���������ا واعتلوا مراتب عليا في األدب والثقافة، 
 Eva( كأمثال الس���������يدة الربانية إيفا ميروفيتش
والت���������ي   )Meyerovitch: 1909-1999
ربطته���������ا  صداق���������ة حميمية مع ح���������رم صديقي 

التونسي المشار إليه سابقا. 
ــام  اإلع يف  ــاهمات  مس ــا  أيض ــم  لك ــت  كان

الفرنسي حول اإلسام، حدثنا عنها؟
نعم كانت لي مش���������اركات في اإلعام الفرنسي 
 Antenne  في س���������نوات الثمانينات عبر قناة
 ،France 2  2 الت���������ي أصبحت تس���������مى اآلن
وكان ذل���������ك في الثمانين���������ات من القرن الماضي 
. ذلك ألني عينت في تلك الفترة مس���������ؤوال ثقافيا 
بمس���������جد باريس الذي كان يترأسه الشيخ عباس 
بلحوسين، وبذلك أشرفت على حصة "التعريف 
باإلسام" )Connaître l’Islam( من خال 
برنامج ديني يب���������ث كل يوم أحد صباحا، حيث 
كان يشارك فيها اليهود بربع ساعة ثم يسمح لنا 
كمس���������لمين بالمشاركة بربع ساعة أيضا، وبعدنا 

يأتي دور النصارى.
ماذا تقولون يف كلمتكم اخلتامية؟

mm كن���������ت منذ المرحل���������ة الثانوية أبحث عن 
االنسجام بين الدين والعلم، لما شاهدته من تباين 
بينهما في أثناء الدراس���������ة المزدوجة التي تلقيتها  
في الثانوية الفرنسية اإلسامية كما أشرت إلى 
ذلك سابقا، حيث كانت المواد العلمية كلها تلقى 
بالفرنس���������ية بينما كانت العربي���������ة مقتصرة على 

األدب والثقافة العامة. 
فتساءلت أفي ذلك تضاد وعجز في لغة القرآن؟ 
أم ه���������و العكس تماما، بينهما انس���������جام وتناغم 
كما تدل على ذل���������ك تلك األيام التي بلغت فيها 
الحضارة اإلس���������امية أوجها، وق���������د قال تعالى: 
"وتل���������ك األيام نداولها بين الن���������اس" )آل عمران 

.)140
وتأكد لي ذلك حينما وقعت في مطلع دراس���������اتي 
الجامعي���������ة على كتاب "الظاهرة القرآنية" ورافقت 
كاتبه في تلك الظروف الشاحنة باأليديولوجيات 
والمذاهب واالفتراءات على دين القيمة، فتبين لي 
بالحجة والدليل وزادتني التجارب تأكيدا وتوثيقا 
ب���������أن من أراد أن يك���������ون متضلعا في هذا الدين 
عليه بالعلوم ومن أراد أن يتوسع في العلوم عليه 
بالدي���������ن، فهما أمران يلتقي���������ان وال يتنافران، وقد  
ُذِكر قول الس���������لف الصالح بأن هلل كتابين وهما 
المس���������طور والمنظور: أما المسطور فهو القرآن 
الكري���������م الذي نزل وحيا وأما المنظور فهو العالم 
الذي نعيش فيه ونشاهده، وال تكون القراءة كاملة 
إال بالقراءة ف���������ي الكتابين معا، وفي ذلك طريق 
للفاح والسؤدد وس���������بيل إلى الرقي والتفضيل، 
والف���������وز بالدارين األولى واآلخرة، إذ يقول الحق 
تبارك وتعالى "يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين 
أوت���������وا العلم  درجات" )المجادلة 11(. وذلك ما 
نرجوه وننصح به الش���������باب الذين هم رجاءنا في 
رفع التحديات والف���������وز بأعلى الدرجات، وصل 
اللهم وبارك على سيدنا محمد -صلى اهلل عليه 

وسلم. 

ملتقيات الفكر اإلسامي  متميزة 
وتدرجت من حملية وطنية إىل دولية، 

وكان حيضرها الطلبة اجلامعيون 
وتاميذ الثانويات واألساتذة 

مبختلف اإلختصاصات، إىل جانب 
علماء ومفكرين من األقطار العربية 
اإلسامية وشخصيات شهرية من أسيا 

وإفريقيا وأوروبا وأمريكا.

كنت منذ املرحلة الثانوية 
أحبث عن االنسجام بني 

الدين والعلم، ملا شاهدته 
من تباين بينهما يف أثناء 

الدراسة املزدوجة اليت 
تلقيتها  يف الثانوية 

الفرنسية اإلسامية كما 
أشرت إىل ذلك سابقا، حيث 

كانت املواد العلمية كلها 
تلقى بالفرنسية بينما كانت 
العربية مقتصرة على األدب 

والثقافة العامة. 
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نسمع بين الحين والحين تسأل عن دور جمعية العلماء اليوم 
ن كانت هذا االستفسار غير بريء وقديمة اطلقت محاولة  واإ
التش���������كيك في هذا الحصن االخير المانع والمدافع عن قيم 

األمة لغاية في نفس أزالم وبقايا االستدمار.
ولقد اجاب عالمة الجزائر الّش���������يخ محّمد البشير اإلبراهيمي 
في خطاب له حيث قال: »لو تأّخر ُوجود الجمعية عش���������رين 
س���������نة أخرى لما وجدنا في الجزائر من يس���������مع صوتنا، ولو 
سلكنا سبيال غير الذي سلكناه في إيقاظ األّمة وتوجيهها في 
الّسبيل الّسوي لما قامت هذه الّثورة الجارفة في الجزائر التي 

بّيضت وجه العرب والمسلمين«.
قال ش���������يخ المؤرخين بلقاس���������م س���������عداهلل رحمة اهلل عليه »إّن 
جمعية العلماء المس���������لمين الجزائرّيين ظهرت في وقتها، من 
صلب الّش���������عب الجزائري، ومن محن���������ه وآالمه؛ انطلقت في 
عملها من قوله تعالى: »ِإنَّ اللََّه اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّٰى ُيَغيُِّروا 

َما ِبَأنُفِسِهْم«. ]الرّعد11[
ويقول د. محمد علي الصالبي« إنَّ جمعية العلماء المسلمين 
استطاعت إحياء الجزائر، وبعثت فيه عروبته التي كادت أن 
سالمه الذي كاد يقضى عليه، ولو أن حركات التحرر  تغيب، واإ
السياسي في الجزائر سارت بطريق آخر وعلى منهج بعض 
الهيئات التي أنشئت في جو التأثر بالثقافة الفرنسية؛ لكانت 
الجزائر اليوم قطرًا فرنس���������يًا، ولو أنه مستقل استقالاًل ذاتيًا، 
لكنه اس���������تقالل يمحو ذاتيتها ويزيل عنها إسالمها وعربيتها. 
ن من الوفاء للتاريخ ومن الوفاء ألصحاب الفضل والسابقة  واإ
أن نضع جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين في القمة من 

تاريخ الجزائر الحديث«.
أن اله���������وة والقطيعة التي حدثت بين جمعية العلماء لفترة ما 
بعد االس���������تقالل وما قبلها ترجع إلى توقيف مجمل نشاطاتها 
اإلصالحي���������ة والتربوية منذ س���������نة 1963 إلى غاية االنفتاح 

السياسي لسنة 1989.
وقد كانت هذه الفترة الطويلة من الركود وانس���������حاب الجمعية 
من الساحة ومنعها من النشاط التعليمي واإلصالحي كافية 
لنش���������أة أجيال من الش���������باب الجزائري بما فيهم الطلبة نشأة 
تحمل نوعا من القطيعة ال تحمل من ارث الجمعية وأهدافها 
وحتى تاريخها الطويل إال االسم وذكرى 16 افريل يوم العلم، 

يحتفى بها سنويا مجردة من أي محتوى فكري عميق.
هذا ما جعل البعض يتس���������أل: ما دور جمعية العلماء اليوم؟ 
وقد ُطرد االستدمار، فان كانت في الماضي تبني المدارس 
وتهت���������م بالتعليم فها هي وزارة التربية ت���������ؤدي هذا الدور وان 
كانت في الماضي تشيد المساجد وترشد وتعلم الناس شؤون 

دينهم فهذا دور وزارة الشؤون الدينية اليوم،
نقول أن دور جمعية العلم���������اء اليوم كدورها باالمس ولربما 
دورها أكبر في هذا العصر عصر التحديات ، فهي تعمل على 
المزج بين الهوية الديني���������ة والهوية الوطنية وهما متكاملتان، 
هدفهما واحد وغاياتهما مش���������تركة، والتوحيد والوحدة قرينان 
وتوأمان، ثم هي حارس���������ة للقيم، قد تحي���������د وزارة التربية عن 
المنهج كما حدث مع حذف البسملة من الكتب المدرسية أو 
من منع إقامة الصالة في المدارس وتقليص الحجم الساعي 
لم���������ادة التربية اإلس���������المية فجمعية العلم���������اء تنصح وتوجه 
وتس���������تنكر كل ما يمس ثوابت وقيم األمة ونفس الشيء مع 
االنحراف الذي وقع في الخطاب الديني المسجدي مع فكر 
التبديع والتكفير فهي ترشد وتنبه وتصحح، وال تنسى مواقفها 
عندما حاول العابثون تمزيق النس���������يج األسري واالجتماعي 
من خالل المساس بقانون اآلسرة وغير ذلك من المحاوالت 
والغ���������زوات فكانت نعم الحارس والزالت خير جمعية اخرجت 

للناس.

الشيخ  نــور الدين رزيق *

حارسة القيم 
يف املاضي واحلاضر

موقــــف   و  خـــاطـــــرة

تغطية: فاطمة طاهي

انطلقت فعاليات توزيع 5200 
حقيبة طبية بتنظيٍم من جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين 
وبالتنسيق مع الجالية الجزائرية 
ف���������ي الخارج من خالل جمعية 
"جزائريون متضامنون" وجمعية 
"اإلعانة اإلس���������المية بفرنسا"، 
السبت 20 شعبان  يوم  وذلك 
1442ه� الموافق ل� 03 أفريل 
بئرتوت���������ة،  ببلدي���������ة  2021م، 
بحضور رئيس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين وأعضاء 
م���������ن المكتب الوطن���������ي، إلى 
جانب ممثلي الجالية الجزائرية 
ف���������ي المهج���������ر، كم���������ا حضر 
فعاليات التوزيع الدكتور جمال 
للجنة  الرسمي  الناطق  فورار، 
رصد ومتابعة فيروس كورونا، 

إلى جانب ممثلي الس���������لطات 
المدنية والعسكرية. 

وفي كلمت���������ه أكد الدكتور عبد 
الرزاق قس���������وم، رئيس جمعية 
الجزائريين،  المسلمين  العلماء 
على ضرورة االلتزام بالوضوح 
والش���������فافية في توزيع الحقائب 
التنفسية وتجسيد العدل حسب 
احتياجات مختلف المستشفيات 
عبر الوطن، مش���������يرا إلى أّن 
عملية التوزيع س���������تمس أيضا 
المستحدثة والجديدة،  الواليات 
وذل���������ك بالتنس���������يق م���������ع وزارة 
الصحة عب���������ر مديرياتها ومع 
السلطات الوالئية والبلدية وكذا 
شعب الجمعية، وهذا من أجل 
توزيعها،  في  الشفافية  ضمان 
العملية اإلغاثية  أّن  مضيًف���������ا 
س���������تحرص على توزيع العتاد 
الطب���������ي قبل ش���������هر رمضان، 
المحس���������نين  حديثة  في  داعيًا 
إلى  الجزائريين  والمتطوعي���������ن 
إثبات دورهم الوطني في ظّل 

األزمات. 
المس���������ؤول،  ذات  وأوض���������ح 
أّنه س���������يتم توزيع ثالثة آالف 
مختلف  على  تنفس���������ي  جهاز 
رب���������وع  عب���������ر  المستش���������فيات 
الوطن، و2200 منها سُتوزع 
الحقًا على سيارات اإلسعاف، 
والتي حس���������به أيض���������ا البد أن 
األجهزة،  ه���������ذه  فيه���������ا  تتوفر 
 5200 توفي���������ر  أن  مضيف���������ًا 
جهاز بوسينياك "جهاز التنفس 

مع  بالتنس���������يق  االصطناعي" 
جمعية "متضامنون جزائريون" 
اإلس���������المية  "اإلعانة  وجمعية 
في فرنس���������ا" دليل على وطنية 
الجالي���������ة الجزائرية التي أثبتت 
أّن خدم���������ة الوطن يكون كذلك 
المهج���������ر، مقدمًا  على أرض 
في هذا الس���������ياق كلمة ألقاها 
إلى  موجهة  الفرنس���������ية  باللغة 
المهجر  في  الجزائرية  الجالية 
مثمنا حس���������هم الوطني ودورهم 
االجتماعي، كما ثّمن الدكتور 
عبد الرزاق قسوم، دور الشباب 
المجندي���������ن من أج���������ل إنجاح 
عملية انطالق توزيع الحقائب 

الطبية والتنفسية. 
والجدير بالذك���������ر، أّن العملية 
اإلغاثية قد س���������اهم فيها دور 
النشر التي تكفلت بنقل العتاد 
الطب���������ي إلى مختل���������ف واليات 

الوطن، كم���������ا أّن هذه الحملة 
التضامني���������ة الت���������ي قامت بها 
المس���������لمين  العلماء  جمعي���������ة 
بالتنس���������يق م���������ع الجمعي���������ات 
بالمهجر  والمش���������اركة  الفاعلة 
هي الثانية من نوعها، إذ سبق 
وأن تّم إرس���������ال هبة تضامنية 
أولى والتي ق���������درت ب� 1500 

جهاز "بوسينياك". 
من جه���������ة أخرى ذكر الدكتور 
عم���������ار طالب���������ي، نائب رئيس 
المس���������لمين  العلماء  جمعي���������ة 
الجزائريين، أّن العمل اإلغاثي 
كان متج���������ذرا في الجمعية منذ 
تأسيسها من قبل العالمة عبد 
الحمي���������د ابن بادي���������س، حيث 
كان يخص���������ص أطباء لعيادة 
طلبته، إذ كان يس���������تعين بإبن 
جلول  اب���������ن  الدكتور  خالت���������ه 
ال���������ذي كان طبيب���������ًا، مضيفا: 
ليتوس���������ع اليوم العمل اإلغاثي 
في جمعية العلماء المس���������لمين 
العربية  الدول  مختلف  ليشمل 

واإلسالمية. 
عمار  الدكت���������ور  أش���������ار  كما 
العلمي  الجان���������ب  إلى  طالبي 
ال���������ذي تحرص علي���������ه جمعية 
الجزائريين،  المسلمين  العلماء 
وذلك من خالل طبع تس���������عة 
معلومات  تضمن���������ت  كتيبات 
تحسيس���������ية ح���������ول مختل���������ف 
تّم  المواضيع الصحي���������ة، وقد 
المتحدث  حس���������ب  توزيعه���������ا 
مجان���������ا، وذلك من أجل تعزيز 

الصح���������ة الوطنية، وكذا تقديم 
صحية  توعوي���������ة  إرش���������ادات 
للمواطنين، وحسب نائب رئيس 
أّن  المسلمين،  العلماء  جمعية 
كّل المواضيع التي تّم التطرق 
إليه���������ا في الكتيبات مس���������تمدة 
العالمية،  الصحة  منظمة  من 
كم���������ا ثم���������ن الدكت���������ور عمار 
الجزائري  الشباب  دور  طالبي 
ورجال الخفاء المساهمين في 
هذا العم���������ل اإلغاثي بأموالهم 

وجهودهم ووقتهم. 
في ذات الص���������دد، ثمن نائب 
رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين، دور اللجنة العلمية 
لرصد وباء كورونا، داعيا إلى 
قامة لج���������ان علمية  توس���������يع واإ
القطاعات  مختلف  في  أخرى 
كالسياسية واإلقتصادية وغيرها 
من المج���������االت، مضيًفا: البد 
أن تق���������وم كل القطاعات على 
العلم من أجل الرقي والمضي 

قدما. 
هارون���������ي،  حس���������ان  وذك���������ر 
ممث���������ل جمعي���������ة "جزائري���������ون 
متضامنون"، بأّن عملية توزيع 
هذه األجهزة التنفس���������ية جاءت 
بعد االنتهاء من تركيبها قائال 
في هذا الس���������ياق: "كل قطعة 
منها أتت من مختلف البلدان 
في أرروبا وآسيا"، مضيفا أّن 
جهاز "بوس���������ينياك" ُيس���������تعمل 
ف���������ي كّل الح���������االت المرضية 
المتعلق���������ة بضيق في التنفس، 
كم���������ا أض���������اف أّن الجمعي���������ة 
تأسس���������ت ف���������ي ظ���������ّل جائحة 
كّل  م���������ع  بالتنس���������يق  كورونا 
الكفاءات الجزائرية في الخارج 
وذلك من أجل مساندة الوطن 
إلى  األم، مش���������يرًا في حديثه 
أّنه قد تّم سابقا توزيع الحملة 
األولى من الهبات التضامنية 
والتي قدرت ب� 1500 حقيبة، 
وبع���������د تلقي طلبات أخرى من 
قبل القائمي���������ن على الصحة، 
قررت الجالي���������ة الجزائرية في 
الخارج بالتنس���������يق مع جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين 
أن تعمل من أجل إعداد هبة 
تضامني���������ة ثانية والمتمثلة في 

5200 جهاز "بوسينياك".
كم���������ا ذكرت الدكتورة رش���������يدة 
المكت���������ب  عض���������و  زبي���������ري، 
الوطن���������ي بجمعي���������ة العلم���������اء 

أّن  الجزائريي���������ن،  المس���������لمين 
الجمعية بالتنسيق مع الجالية 
الجزائري���������ة ف���������ي المهجر من 
"جزائريون  جمعي���������ات:  خالل 
و"اإلعان���������ة  متضامن���������ون" 
اإلسالمية بفرنسا" تتمكن من 
التضامنية  الهب���������ة  هذه  جمع 
المستش���������فيات  لصال���������ح 
الجزائرية، والتي تعتبر الثانية 
من نوعها، حيث س���������بق وأن 
ت���������ّم توزي���������ع 1500 جه���������از 
تنفسي "بوس���������ينياك" استفادت 
المستش���������فيات  مختلف  من���������ه 
عب���������ر الوط���������ن، وأضافت أن 
توفي���������ر 5200 حقيب���������ة طبية 
جاء بتضافر وتضامن جهود 
المس���������لمين  العلماء  جمعي���������ة 
وكذا  وأعضائها  الجزائريي���������ن 
الفاعلين الجزائريين على أرض 
المهجر، وقالت الدكتورة رشيدة 
زبي���������ري: إن القطاع الصحي 
سيستفيد من تكنولوجيا جديدة 
تدخ���������ل ألول إلى الجزائر من 
خالل ه���������ذه الحقائب الطبية، 
كما تحدثت الطبيبة عن أهمية 
استخدام هذه األجهزة في كل 
المتعلقة  المرضي���������ة  الحاالت 
في  وقالت  التنف���������س،  بضيق 
الس���������ياق: "الش���������كر موصول 
ل���������كّل من ش���������اركنا ف���������ي هذه 
العملي���������ة اإلغاثية من ممثلي 
اللجنة  ورئيس  الصحة،  وزارة 
العلمي���������ة لرصد ومراقبة تطور 
الش���������كر  كذلك  كورونا،  وباء 
لألسالك األمنية وكل ضيوفنا 
من أعضاء الجمعيات الخيرية 
الناشطة داخل الوطن وخارجه 
والمتطوعي���������ن من الس���������ائقين 

والعمال".
كما استحس���������ن الدكتور جمال 
للجنة  الرسمي  الناطق  فورار، 
رصد ومتابعة فيروس كورونا، 
هذه المبادرة الصحية المنظمة 
من قب���������ل الجالي���������ة الجزائرية 
بالتنس���������يق مع جمعية العلماء 
مثمنا  الجزائريين،  المس���������لمين 
في نفس الس���������ياق دور الطاقم 
الحكوم���������ي والطبي من خالل 
البرتوك���������والت الصحي���������ة التي 
ساهمت في استقرار الوضعية 
الب���������الد ، داعيا  الصحية في 
المواطنين  الص���������دد  ذات  في 
إلى ض���������رورة االلتزام  بإحترام 

التدابير الوقائية. 

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  وممثلو اجلالية اجلزائرية يف املهجر

الشروع يف توزيع احلقائب )املساعدة على التنفس(  على مستشفيات الوطن
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بس���������م اهلل الرحمن الرحيم. ﴿ِتْلَك الرُُّس���������ُل 
ْلنا َبْعَضُهْم َعلى َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن َكلََّم  َفضَّ
اهلُل َورََفَع َبْعَضُهْم َدَرجاٍت وَآَتْينا ِعيَس���������ى 
اْبَن َمْرَيَم اْلَبيِّناِت وََأيَّْدناُه ِبُروِح اْلُقُدِس َوَلْو 
ش���������اَء اللَُّه َما اْقَتَتَل الَِّذي���������َن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن 
َبْعِد َما جاَءْتُهُم اْلَبيِّناُت َولِكِن اْخَتَلُفوا َفِمْنُهْم 
َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن َكَفَر َوَلْو ش���������اَء اهلُل َما 
اْقَتَتُلوا َولِكنَّ اهلَل َيْفَعُل َما ُيرِيُد﴾)سورة البقرة:253( 
ولكن اختلفوا فص���������اروا فريقين ِفي الّدين 
فذلك قوله ُسْبَحاَنُه: َفِمْنُهْم َمْن آَمَن يعني 
ص���������دق بتوحيد اهلل، َعزَّ َوَجّل، َوِمْنُهْم َمْن 
َكَفَر بتوحي���������د اهلل. وما كان االقتتال بينهم 
إال بعد أن اختلفوا، وما اختلفوا إال بعد أن 
ُموا آراءهم بغير الرجوع إلى النصوص  َحكَّ
لى إجماع العلماء، في التوراة  الصريحة، واإ
بالنسبة لليهود قبل نزول اإلنجيل، واإلنجيل 
بالنسبة للنصارى قبل نزول القرآن، وبعد 
نزول القرآن فكل الن���������اس ملزمون باتباع 
القرآن. ﴿َفِإْن َتنازَْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى 
اهلِل وَالرَُّس���������وِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل وَاْلَيْوِم 
اْلِخِر ذِلَك َخْيٌر وََأْحَس���������ُن َتْأِوياًل﴾)النساء:59( 
فاليه���������ود اختلف���������وا، من قبل وم���������ن بعد، 
والنص���������ارى اختلفوا من قب���������ل ومن بعد، 
وأبناء هذه األمة اختلفوا حتى اقتتلوا، ولو 
ردوا المسائل التي اجتهدوا فيها إلى القرآن 
والس���������نة ما كانوا ليختلفوا، ولو لم يختلفوا 
لما اقتتلوا. ولوَحكَّم المسلمون المحكمات، 
وتركوا الجدال في المتشابهات لما تنازعوا 
ولم���������ا اختلفوا ولما تقاتل���������وا، ولكنهم تركوا 
االجتهاد ال���������ذي قوامه المحكمات، وفتحوا 
الباب الختالف ال���������رأي الذي أدخلهم في 

المتشابهات.
وم���������ن األمثلة على اخت���������الف اليهود في 
التاريخ، قال اهلل ع���������ز وجل: ﴿ِإنََّما ُجِعَل 
نَّ رَبََّك  ���������ْبُت َعَلى الَِّذيَن اْخَتَلُفوا ِفيِه وَاِإ السَّ
َلَيْحُك���������ُم َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَم���������ِة ِفيَما َكاُنوا ِفيِه 
َيْخَتِلُفوَن﴾)س���������ورة النحل:124( قال الزمخش���������ري: 
}والمعن���������ى: إنما جعل وبال الس���������بت وهو 
المس���������خ َعَلى الَِّذيَن اْخَتَلُفوا ِفيِه واختالفهم 
فيه أنهم أحلوا الصيد فيه تارة وحّرموه تارة، 
وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه 
على كلمة واح���������دة بعد ما حتم اهلل عليهم 

الصبر عن الصيد فيه وتعظيمه{.
وف���������ي هذا عب���������رة عظيم���������ة وتذكير جليل 
القدر لهذه األمة ب���������أن تتعظ، وال تختلف 
في قوانينها، وال في سياس���������تها، وال حتى 
ف���������ي أعيادها على س���������بيل المث���������ال: فيوم 
المس���������لمين األس���������بوعي هو يوم الجمعة. 
والعيدان الس���������نويان اللذان العيد غيرهما: 
عي���������د الفطر أول ش���������وال من كل س���������نة، 
وعيد األضحى العاش���������ر من ذي الحجة 
من كل س���������نة. فالمس���������لم الذي يؤمن باهلل 
ويتبع القرآن والس���������نة النبوية، وال يتجاوز 
االجته���������اد إلى االختالف، أنه ال يجوز له 
أن يتخذ عيدا غير ما شرع اهلل تعالى، كما 
بين النبي محمد صلى اهلل عليه وس���������لم. 
ومثال آخر، فالنبي عليه الصالة والسالم، 
ِبَسْيَفْيِهَما  الُمْسِلَماِن  الَتَقى  قال:]ِإَذا  عندما 
َفالَقاِتُل وَالَمْقُت���������وُل ِفي النَّاِر[)البخاري:31( كان 
المفروض أن اليصل المس���������لمون إلى حد 

التقاتل بينهم مهما كان األمر.
قال اهلل تعالى: ﴿َوما َأْنزَْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب 
ِإالَّ ِلُتَبيِّ���������َن َلُهُم الَِّذي اْخَتَلُف���������وا ِفيِه َوُهدًى 
فإذا اجتمع  ُيْؤِمُنوَن﴾)النحل:64(  ِلَقْوٍم  َوَرْحَمًة 
الناس على شريعة القرآن لن يختلفوا ولن 
يتفرقوا، قال اهلل تعالى:﴿وَاْعَتِصُموا ِبَحْبِل 
اهلِل َجِميًع���������ا واََل َتَفرَُّق���������وا وَاْذُكُروا ِنْعَمَت اهلِل 
َعَلْيُك���������ْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألَّ���������َف َبْيَن ُقُلوِبُكْم 
َفَأْصَبْحُت���������ْم ِبِنْعَمِت���������ِه ِإْخوَاًنا﴾)آل عم���������ران:103( 
وف���������ي الحديث: ]َفِإنََّما َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم 
ِبَكْثرَِة ُس���������ؤَاِلِهْم وَاْخِتاَلِفِهْم َعَل���������ى َأْنِبَياِئِهْم[

)م.1337( له���������ذا كان االختالف مذموما، فما 

معن���������ى كلمة االخت���������الف؟  يقال: اختلف 
الش���������يئان لم يتفقا، ولم يتس���������اويا، واختلف 
مع���������ه في الرأي عاكس���������ه، أي: جاء برأي 
معاكس مخالف مضاد له، مما يؤدي إلى 
التض���������اد والتنافر، االختالف لغة: التباين 
في الل���������ون، والصورة، والخصائص. ومن 
معان���������ي االختالف أيض���������ا: االفتراق في 
االتجاه، والشقاق في االنتماء، واالختالف 
اصطالحا: االنقسام في الفكر، أو المبدأ. 
وبصريح اللفظ والمعنى والشمول قال اهلل 
تعالى: ﴿وال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَفرَُّقوا وَاْخَتَلُفوا 
ِم���������ْن َبْعِد َما جاَءُهُم اْلَبيِّن���������اُت وَُأولِئَك َلُهْم 
َعذاٌب َعِظيٌم﴾)آل عمران:105( هل ما يعرف من 

المصطلح المتداول بين الناس:}االختالف 
بين العلم���������اء األئمة الفقهاء{ كقولهم:اعلم 
أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف 
بالزانية ون���������كاح العفيفة بالزاني. وكقولهم: 
اختلفوا في المساجد التي يجوز االعتكاف 
فيها على أقوال ثالثة.  وكقولهم: اختلفوا 
ِف���������ي ِتْلَك اْلَكِلَماِت، في ق���������ول اهلل تعالى: 
﴿َفَتَلقَّى آَدُم ِمْن رَبِّ���������ِه َكِلماٍت َفتاَب َعَلْيِه 
ِإنَُّه ُهَو التَّ���������وَّاُب الرَِّحيُم﴾)البقرة: 37( والالف 
من ذك���������ر عب���������ارة االختالف ف���������ي كتب 
الفقه. هل هو اخت���������الف حقا؟؟ وهو مما 
نما هذا  نه���������ى اهلل تعالى عنه؟ ال أب���������دا واإ
اجتهاد في الفهم واالس���������تنباط، لكن لماذا 
النق���������ول اجتهد العلماء، ب���������دال من قولنا: 
المجتهدون  الفقهاء  فالعلم���������اء  اختلفوا؟؟. 
األمناء الصادقون، ومنهم األئمة األربعة. 
أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، لم 
نما اجته���������دوا، فكانت النتيجة  يختلف���������وا، واإ
تع���������دد االس���������تنباط والفتوى، ول���������م يخالف 
واحد منهم حكما من أحكام الش���������ريعة، وال 
نما تعددت وتنوعت فتاواهم  مقاصدها، واإ
في الف���������روع. لذلك نقول: االجتهاد رحمة، 
وال نقول: االختالف رحمة، ألن ش���������ريعة 

القرآن رحمة كلها، وليس فيها اخت���������الف.
 وفي القرآن الكريم على لس���������ان ش���������عيب 
عليه الصالة والس���������الم: ﴿َوم���������ا ُأرِيُد َأْن 
ُأخاِلَفُك���������ْم ِإلى َما َأْنهاُكْم َعْنُه﴾ )هود:88( 
والِخالُف: الُخْلُف؛ وهو التفرق، والتمزق، 
والعداوة، والشقاق، فال خالف وال اختالف 
بي���������ن العلماء الصلح���������اء المجتهدين حقا،  
ال في األحكام الفقهية، وال في السياس���������ة 
نما تعددت فتاوى اجتهادهم،  الش���������رعية، واإ
وفي ذلك خير ورحم���������ة، وتعددت آراؤهم 
القائمة على العلم وفي ذلك سعة وحكمة. 
أما الخلف، والخ���������الف، واالختالف، فال 
يكون مقصودا، وفيه م���������ا ينوب عنه في 
االصطالح الفقهي، وم���������ن ثم نقول: فقه 
االجتهاد، لنتفقه كي���������ف نفكر؟ وعلى أي 
أس���������اس، وكيف نب���������دي رأين���������ا وعلى أي 

أساس.
 قال  أمير الش���������عراء أحمد شوقي:)1870م 

� 1932م(

}إَلَم  اْلُخْلُف  َبْيَنُكُم؟  ِإَلَما؟

ُة  الُكْبرَى   َعاَلَما.؟  جَّ وَهِذِه  الضَّ  
وِفي������َم   َيِكي������ُد   َبْعُضُك������ْم   ِلَبْع������ٍض

َوُتْبُدوَن    اْلعَداَوَة     وَاْلِخَصاَما؟   
وََأْيَن  اْلَفْوُز؟ َلِمْصُر   اْسَتَقرَّْت

وَداُن  َداَما؟ َعَلى  َحاٍل، َوَل  السُّ  
َترَاَمْيُتْم   َفَقاَل   النَّاُس:   َقْوٌم

ِإَلى   اْلِخْذَلِن    َأْمرُُهْم    َترَاَمى    
َتَباَغْيُتْم     َكَأنَُّكْم      َخاَلَيا

َماَما. َرَطاِن  َل َتِجُد   الضِّ ِمَن  السَّ  
وُسْس������ُتُم  اأَلْمَر إْذ  َخاَل  إلْيُكْم

ِبَأْهوَاِء   النفوِس   َفَما  اْسَتَقاَما{   
)الجزء األول، ص:221(

قال اهلل تعالى: ﴿ُثمَّ َجَعْلناَك َعلى َشرِيَعٍة 
ِمَن اأْلَْمِر َفاتَِّبْعها وال َتتَِّبْع َأْهواَء الَِّذيَن اَل 
َيْعَلُموَن﴾ )الجاثية:18( مادامت الشريعة 
التي نحتكم إليها نحن معش���������ر المسلمين 
في العالم هي واحدة وثابتة ودائمة، وعامة 
وش���������املة وملزمة، لماذا نختلف؟ وطريقة 
العبادة بالش���������ريعة، والسياس���������ة واالقتصاد 
واالجتم���������اع والتربي���������ة واألخ���������الق والبيع 
والشراء والحالل والحرام والحدود والجهاد، 
كل ذلك بالشريعة، لماذا االختالف، لماذا 
تعدد األحزاب بين المسلمين، والحكم في 
الش���������ريعة أن كل المسلمين حزب واحد؟؟ 
فهل لرؤس���������اء األح���������زاب رأي آخر لجواز 
تع���������دد األحزاب وتعدد الرأي المخالف؟ ثم 
لماذا تع���������دد المذاهب التي تؤدي باتباعها 
إلى اختالف التضاد؟ والش���������ريعة واحدة؟ 
س���������ؤاالن ُيطرحان منذ أكثر من خمس���������ة 
ق���������رون منذ س���������قوط األندل���������س، 1492م 
وزاد اإللحاح عليهما منذ س���������قوط الخالفة 
1924م والس���������ؤاالن هم���������ا لم���������اذا تفرق 
المسلمون؟ مع أنهم يؤمنون جميعا بأنهم 
يتبعون القرآن، والقرآن يدعوهم إلى األخوة 
والوحدة واالتحاد، ويحرم عليهم االختالف 
والتفرق والعداوة بينهم؟؟!! والسؤال الثاني: 
لماذا ابتدعوا المذهبية مع أن الدين واحد، 
والشريعة واحدة لكل المسلمين؟ فقد بدأت 
تعليمية  فقهية وطرائق  المذهبية كمدارس 
واجتهادية، إيجابي���������ة، ثم حولها كثير من 
األتب���������اع بتعصبهم إلى طائفي���������ة؟ فليس 
نما في  الخطأ في المدرس���������ة الفقهي���������ة، واإ

تحويلها إلى طريقة متميزة عن غيرها. 

السداد والرشاد
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الشيخ حممد مكركب أبران
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السؤال
قالت السائلة: )و.ل.( أنا موظفة وتخاصمت مع زوجي 
السيارة  في شراء  البيت، وساعدته  اإلنفاق على  بسبب 
ومصروف األوالد، ولما طلبت منه السماح لي بالسفر، 
مع أختي وابنها لحضور وليمة عرس رفض، وقال لي، 
حتى تسافرين معي، وأنا مشغول في العمل، وبعد الوليمة 
فغضبت  تعالى.  اهلل  شاء  إن  ونهنئهم  إليهم  سنسافر 
وذهبت إلى أهلي، وبقيت غضبانة مدة شهر ونصف، 
ولم يسأل  عني، ثم طالبني قضائيا بالرجوع، دون أن 
يأتي إلى أبي؟ وقال لي إذا لم ترجعي بعد أسبوع فأنت 

طالق؟ فهل إذا مضى أسبوع أعتبر طالقا؟  
الجواب

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

أول: إن بناء األسرة الذي يبدأ بالزواج بين رجل ُمْسلم 
ُمَسال�ٍِم قوَّاٍم عادل، وامرأة ذات الدين والخلق الرصين، وِقوَاُم 
بناِء األسرة: األخالق والداب ومنها: المودة، والرحمة، 
والحلم.  والتضحية،  واإلخالص،  واألمانة،  والصدق، 
إدارية  مؤسسة  أو  اقتصادية،  األسرة شركة  بناء  وليس 
بين موظفين، فالعالقة الزوجية عالقة  إيمانية، وجدانية، 
حميمية، وليست رابطة القوة المالية، والقانونية، والصراع  
والغالب، بين  غالب ومغلوب صراع جاهلي.. فاألصل 
في التعاون بين الزوجين أن يكون اإلنفاق على شؤون 
األسرة من واجب الزوج. قال اهلل تعالى: ﴿الرَِّجاُل َقوَّاُموَن 
والكسوة  عليهن،  باإلنفاق  عليهن  النَِّساِء﴾قوامون  َعَلى 
والمسكن، والدفاع عن العرض والشرف،. قوامون عليهن 
والزكاة  الصالة  من  تعالى  اهلل  بحقوق  بإلزامهن  أيضا، 
فرائضهن،.وقوامون  على  المحافظة  ومن  والصوم، 
عليهن باجتناب المفاسد.  واألصل في الزوجة أنها تقوم 
بخدمة الشأن الداخلي للبيت، من رعاية الزوج واألوالد، 
بعمل  الزوجان  رضي  فإذا  بيتها.  رعاية  المرأة  فوظيفة 

وظيفي يناسب المرأة، فيكون اإلنفاق المشترك بينما وفق 
الخارجي،.قالت  العمل  قبول  في  البداية  من  شروطهما 
السائلة: )وساعدته في شراء السيارة ومصروف األوالد( 
لها  يجوز  فال  اإلنفاق،  في  زوجها  الزوجة  عاونت  إذا 
نما  اْلَمنُّ عليه، أو محاسبته على ذلك، فهو تطوع منها. واإ
فاألصل من البداية، إذا كانت الترغب في مساعدته، فال 
تتوظف أصال، وتقوم بما يجب عليها كزوجة في البيت، 
والمسلمون عند شروطهم فيما اليخالف الشريعة، والكالم 
فعليه  الموظفة  بالزوجة  زوج رضي  فأي  أيضا:  للزوج 
المالية  الذمة  حفظ  ومنها:  النتائج،  ويتحمل  يصبر  أن 
لها، وتحمل تربية األوالد معها فهو الذي قبل ورضي، 
ال  والصبر على غيابها عن البيت في أوقات الوظيفة، واإ
اللواتي يقرن في  الدار، من  البداية يختار صاحبة  من 

بيوتهن.  واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثانيا: قالت السائلة: )ولما طلبت منه السماح لي بالسفر 
مع أختي وابنها لحضور وليمة عرس رفض( ولم تذكر 
السائلة مسافة السفر، وال وسيلة السفر، وال مدة السفر، 
ومهما  بالوليمة.  المعنيون  هم  ومن  الوليمة،  سبب  وال 
بأن  المحترمة،  السائلة  للزوجة  أقول  فإني  األمر،  كان 
قرار السفر من اختصاص الزوج وليس من اختصاص 
يقدر  الذي  هو  والزوج  سنة  الوليمة  وحضور  الزوجة، 
الظروف الخاصة به، وطاعة الزوج في الحالل فرض،. 
تسافرين معي،  لها زوجها: حتى  )قال  السائلة:  وقالت 
إليهم  سنسافر  الوليمة  وبعد  العمل،  في  مشغول  وأنا 
ونهنئهم إن شاء اهلل تعالى(. نعم، هذا منطقي، ال يجوز 
ذا كان باستطاعته  للزوجة أن تسافر بغير إذن زوجها، واإ
ذا كان  مرافقتها، فال تسافر إال معه، هذا هو األصل، واإ
واجبا عليكما حضور  فليس شرطا  الوليمة  يوم  مشغوال 
الوليمة. قال اهلل تعالى:﴿َفاتَُّقوا اهلَل َما اْسَتَطْعُتْم﴾. يدل 
الحكم الشرعي في هذه الية على أن كل واجب عجز 
عنه المسلم، يسقط عنه، بما هو معلوم فقها،  فإذا قدر 
ذا عجز عن بعضها أعفي،  على بعض المأمور أداها، واإ

ويأتي بما يقدر عليه،  وفي الحديث : ]إذا أمرتكم بأمر 
العليم  وهو  أعلم،  تعالى  واهلل  استطعتم[  ما  منه  فأتوا 

الحكيم.
ثالثا: قالت السائلة: )فغضبت وذهبت إلى أهلي(  وأقول 
ومنها:  التقليدية  العادات  بعض  بأن   السائلة  لألخت 
عندما  أنه  األوساط  بعض  في  يقولون،  كما  )الغضبة( 
باالستنجاد  الزوجة  تقوم  الزوجين،  بين  خصام  يحدث 
بأحد أهلها، أو وحدها، تحمل متاعها وتذهب إلى بيت 
أهلها ويقولون عنها: )هي غضبانة(. وربما تبقي غضبانة 
بالشهور؟! وهذا تصرف غير شرعي وغير أدبي، إال في 
حاالت خاصة جدا، جدا، هناك ظروف خاصة يصل 
األمر فيها إلى حالة أن الزوجة تذهب إلى بيت أبيها أو 

أخيها لظروف، قد اليعترض عليها حتى الزوج نفسه.
أما في حالة مسألة السائلة فإنها كانت مخطئة، وما كان 
ينبغي لها أن تترك بيت زوجها، وقولها: )وقال لي إذا 
لم ترجعي بعد أسبوع فأنت طالق؟ فهل إذا مضى أسبوع 
أعتبر طالقا؟( والجواب: نعم، وهذا ما يعرف بالطالق 
المعلق.والطالق شرعًا هو حل العصمة الزوجية، وسببه 
أن يرى الزوج بعد تدبر واستشارة، أن بقاء هذه الزوجة 
ن  القرآن}واإ وفي  به.  يضر  أو  بها  يضر  عصمته  في 
ن كان الطالق المعلق  يتفرقا يغن اهلل كال من سعته{ واإ
مخالفا للسنة، كأن يعلق الطالق على فعل شيء أو تركه 
كأن يقول الزوج لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو 
يقع إن تحقق  الطالق  فإن  فأنت طالق.  إن حدث كذا 

الشرط. واهلل تعالى أعلم.
ِن اْمرََأٌة  رابعا: وُأَذكُِّر األخت  السائلة: بقول اهلل تعالى:﴿وَاِإ
َخاَفْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعرَاًضا َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن 
اأْلَْنُفُس  وَُأْحِضَرِت  َخْيٌر  ْلُح  وَالصُّ ُصْلًحا  َبْيَنُهَما  ُيْصِلَحا 
ْن ُتْحِسُنوا َوَتتَُّقوا َفِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيرًا﴾  حَّ وَاِإ الشُّ
)النساء:128( تذكري والصلح خير. والصلح مستحب، 
وهو  أعلم،  تعالى  واهلل  حاالت،.  في  واجبا  يكون  وقد 

العليم الحكيم. 

املوضوع: حكم الزوجة الغضبانة اليت تهجر زوجها؟ أنها خمطئة عموما
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أخرج اإلمام البخاري في صحيحه عن ُأَساَمة ْبن 
زَْيٍد، ُيَحدُِّث َس���������ْعًدا، َعِن النَِّبيِّ -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 
اُعوِن ِفي َأْرٍض َفاَل  َوَسلََّم- َقاَل: )ِإَذا َسِمْعُتْم ِبالطَّ
َذا َوَقَع ِب���������َأْرٍض وََأْنُتْم ِبَها َفاَل َتْخُرُجوا  َتْدُخُلوَها، وَاِإ

ِمْنَها(.
هذا الحديث حديث صحيح أخرجه اإلمام البخاري 
في صحيحه، في كتاب الطب، َباب َما ُيْذَكُر في 

اُعوِن. الطَّ
إّن المؤمن في هذه الدنيا ُمَعرَّض للبالء كالمرِض 
وغيره، فاإلنسان ُمْمَتَحٌن بالشّر والخير، كما جاء 
���������رِّ وَاْلَخْيِر ِفْتَنًة  في قوله تعال���������ى: )َوَنْبُلوُكم ِبالشََّ
َلْيَن���������ا ُتْرَجُعوَن(؛ لذلك فالواجب على اإلنس���������ان  وَاِإ
المؤمن أن يتبع التوجيه���������ات النبوية في معالجة 
انتش���������ار هذا الوباء، ومن هذه التوجيهات النبوية 
في مواجهة األوبئ���������ة العمل على تحجيمها وعدم 
انتش���������ارها، فالوباء إذا َحلَّ بأرٍض يجُب َأالَّ َيْخرُج 
منها أحٌد كان فيها ف���������رارًا منه؛ ِلَئالَّ يكون حاماًل 
للوباء فينُشرُه في الناس، وال يْقُدُم عليها أحٌد ِممَّن 

هم خارجها؛ ِحفظًا للنَّفس من أسباب التَّْهُلكة.
إن بالدن���������ا المباركة فلس���������طين تتع���������رض لموجة 
جدي���������دة من جائح���������ة )كورونا(، ونح���������ن في ِظّل 
هذه األزمة يجب علينا األخذ باألسباب وااللتزام 
بالتعليمات، وأن نكون ُمَتيقنين أّن اهلل س���������بحانه 
َذا َمِرْضُت َفُهَو  وتعالى هو الحافظ والش���������افي )وَاِإ
َيْش���������ِفيِن(، فاألوبئة تكون ثّم تهون، وكم ِمْن أوبئة 
َحلَّ���������ْت ثم اضمَحلَّْت، وَتوالْت ثم َتوّلْت، فعلينا أن 
نكون ُمتفائلين، وأن نثق دائًما بفرج اهلل س���������بحانه 

وتعالى.

علمتنا جائحة كورونا
علَّمتنا هذه الجائح���������ة أنَّ نعمة  الصحة  واألمن 
والغذاء م���������ن َأَجّل الّنعم التي أنعم اهلل س���������بحانه 
وتعال���������ى بها على عباده بعد تقوى اهلل س���������بحانه 
وتعال���������ى، كما جاء في قول���������ه – صّلى اهلل عليه 
وسّلم –: )َمْن َأْصَبَح ِمْنُكْم آِمنًا ِفي ِسْرِبِه، ُمَعافًى 
ِفي َجَس���������ِدِه، ِعْنَدُه ُقوُت َيْوِم���������ِه، َفَكَأنََّما ِحيَزْت َلُه 

الدُّْنَيا(. 
علَّمتن���������ا هذه الجائحة أنَّ اتب���������اع النصائح الطبية 
ُيَعّزز أس���������باب الوقاية الصحي���������ة، وعدم اتباعها 
ي���������ؤدي إلى نتائ���������ج ُمهلكة، فقد أص���������درت وزارة 
الصح���������ة تعليمات وقائية منه���������ا: ضرورة  ارتداء 
الكمامة، وااللت���������زام بالتَّباعد، وأخذ الّلقاح الالزم، 
وَتَجنُِّب الّزحام، وعدم ُمخالطة الُمَصابين بأمراض 
ُمْعدية، واالهتمام بالنظافة وغس���������ل اليدين بالماء 
والصاب���������ون، وتغطية الفم واألن���������ف بمنديٍل عند 
���������َعال أو الُعَطاس، واالكتف���������اء بإلقاء التحية،  السُّ
وتجنُّب السالم باليِد أو ِعَناِق اآلخرين أو تقبيلهم، 
فمن واجبنا االلت���������زام بكافة هذه التعليمات، فذلك 

مطلب شرعي وواجب وطني. 
كم���������ا علَّمتنا ه���������ذه الجائح���������ة أّن كّل من ُأصيب 
بفيروس كورونا وكتب اهلل له الّشفاء بفضله َوَمنِّه 
وكرمه، يجب عليه االس���������تمرار في أخذ الحيطة 
والحذر، وضرورة االهتم���������ام بتطبيق اإلجراءات 

الوقائية التي ُتوِصي بها الجهات المعنية.

احَلْجُر الّصحي ... واجب شرعي 
ووطين 

من المعلوم أّن ديننا اإلس���������المي الحنيف قد سبق 
األنظمة الوضعية في المحافظة على حياة الفرد 
وس���������المة المجتمع، فقد َأَقرَّ رسولنا – صّلى اهلل 
عليه وس���������ّلم - مبدأ الَحْج���������ِر الّصّحي وقايًة من 
األم���������راض الُمعدية قب���������ل أن تعرفه أوروبا بقرون 
عديدة، وظهر ذلك َجِليًّا بشأن مرضى الطاعون 

والجذام.
لذل���������ك فإن الَحْج���������َر المنزلي أصب���������ح واجًبا على 
الجميع في هذه األيام؛ ألن بالدنا تتعرض لموجة 
جدي���������دة من جائحة كورونا، وهو الطريقة المتاحة 
للتخفيف من آثار الم���������رض، وال ُبدَّ  من االلتزام 
به، لينجو اإلنس���������ان بنفسه وينجو المجتمع، ومن 
الت���������زم به فله األجر، كما ج���������اء في الحديث عن 
عائشة َأنََّها َسَأَلْت َرُس���������وَل اللَِّه -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 
اُعوِن، َفَقاَل: »َكاَن َعَذاًبا َيْبَعُثُه  َوَس���������لََّم- َعِن الطَّ
اللَُّه َعَلى َمْن َيَشاُء، َفَجَعَلُه اللَُّه َرْحَمًة ِلْلُمْؤِمِنيَن، 
َم���������ا ِمْن َعْبٍد َيُكوُن ِفي َبَلٍد َيُكوُن ِفيِه، َوَيْمُكُث ِفيِه 
اَل َيْخرُُج ِمَن الَبَلِد، َصاِبرًا ُمْحَتِس���������ًبا، َيْعَلُم َأنَُّه اَل 
ُيِصيُب���������ُه ِإال َما َكَتَب اللَُّه َلُه، ِإاّل َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر 
َشِهيد(، وااللتزام بالَحْجِر المنزلي مسؤولية األسرة 
كما جاء في الحديث: )ُكلُُّكْم رَاٍع َوُكلُُّكْم َمْس���������ئُوٌل 

َعْن رَِعيَِّتِه(.
وحت���������ى نس���������تطيع مواجهة ه���������ذا الوب���������اء الفّتاك 
ومحاصرت���������ه، فعلين���������ا االلتزام بالَحْج���������ِر المنزلي 
والّصّحي، وبكّل التعليمات الصادرة عن الجهات 
المس���������ؤولة والتقّيد بها، ألنه في حال عدم االلتزام 
فإن كل الجهود َس���������َتْذَهُب َهَباًء وُتَس���������بُِّب مشاكل 

كثيرة ال ُتْحَمد ُعْقَباها.

وقال ربُّكم ادعوني أستجب لكم
إن الدُّع���������اء َماَلُذ كّل مك���������روب وأمُل كّل خائف 
وراحُة كّل مضطرب، كما جاء في قوله س���������بحانه 
وتعالى: }الَِّذيَن آَمُن���������وْا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم بِذْكِر الّلِه 
َأاَل بِذْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب{، فالّدعاء من أعظم 
العب���������ادات التي ينبغي للمس���������لم أن يعتصم بها، 
خاص���������ًة في أيام المحن والّش���������دائد، فهو المناجاة 
هلل عزَّ وجلَّ واالفتقار والّتذّلل والَمْسَكَنة بين يديه 
سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: 
َذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعوََة  }وَاِإ
الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي َلَعلَُّهْم 
َيْرُشُدوَن{، ونحن في هذه األيام أحوج ما نكون إلى 
التوجه إلى اهلل سبحانه وتعالى بالدعاء خاشعين 
ُمَتَذلِّلين، أن يكشف عّنا وعن شعبنا وأمتنا والعالم 
أجمع الوباء والبالء، فالدعاء من أعظم العبادات 
التي ينبغي للمسلم أن يعتصم بها خاصًة في أيام 
الِمَحِن والّشدائد، كما قال - صّلى اهلل عليه وسّلم 

–: )الدَُّعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة(.
وحٌق علينا جميًعا أن ندعوَُه س���������بحانه وتعالى في 
راِء، ونفزُع إليه في  ���������راِء والضَّ الّشدِة والرَّخاِء والسَّ
اِت ونتوّس���������ُل إليه في الُكرباِت، حينها يأتي  الُمِلمَّ
َمَدُدْه ويِصُل عْوُنه، وُيْس���������رُع فرُج���������ُه }َأمَّن ُيِجيُب 

اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه{. 
أخي القارئ: لن تتحقق تلك النتيجة المأمولة في 
مكافحة فيروس )كورون���������ا( إال بتكاتف الجميع، 
وااللتزام بكل اإلجراءات التزاًما تاًما، فالمس���������ألة 
مهمة جًدا، فهي حي���������اة أو موت، فال تهاون في 

تطبيقها.

أمـــُر املـــؤمن كّلــــه خيــر
أخرج اإلمام مس���������لم في صحيحه َعْن ُصَهْيٍب - 
رضي اهلل عنه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَس���������لََّم-: )َعَجًبا أَلْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ َأْمرَُه ُكلَُّه 
َخْيٌر، َوَلْيَس َذاَك أَلَح���������ٍد ِإالَّ ِلْلُمْؤِمِن، ِإْن َأَصاَبْتُه 
ْن َأَصاَبْتُه َضرَّاُء  َس���������رَّاُء َش���������َكَر َفَكاَن َخْيرًا َلُه، وَاِإ

َصَبَر َفَكاَن َخْيرًا َلُه(.
لقد أرشدنا رسولنا – صّلى اهلل عليه وسّلم –  إلى 
أّن المؤمن دائمًا أمره خير، إذا أصابته سراء كان 
ْن أصابته ضراء أيضًا كان خيرًا له،  خي���������رًا له، واإ
ألّن في كليهم���������ا الخير والثواب ، فهو الرابح في 
النهاية، وليس ذل���������ك ألحد إال للمؤمن، كما جاء 

في الحديث السابق، وهلل در القائل:
ن	َعُظمْت		 قد	ُيْنِعُم	�هلُل	بالبلوى	و�إ

ويبتلى	�هلُل	بعض	�لقوم	بالنِّعم 	
والمؤمن الذي يعمر اإليمان قلبه،  يلجأ دائمًا إلى 
اهلل تعالى في الّسراء والّضراء، فهو  يصبر على 
البالء، ويرضى بالقضاء، ويش���������كر في الرخاء،  
ويسأله العون وتفريج الكروب فهو على كل شيء 
قدير، ألّن ثقته باهلل عظيمة، فالليل مهما طال فال 
ُبدَّ من ب���������زوغ الفجر، وأّما غير المؤمن فيضعف 
أمام الش���������دائد، فقد ينتح���������ر، أو ييأس، أو تنهار 
قواه، ويفقد األمل ألنه يفتقر إلى الّنزعة اإليمانية، 
لى اليقين باهلل، ومن المعلوم أّن اإليمان نصفه  واإ
ش���������كر على الّنعماء، ونصفه صبر على البأساء 

والضراء. 

كيف تعامل الرسول T مع الوباء
أخرج اإلمام البخاري في صحيحه َعْن َعاِئَش���������َة 
ا َقِدَم َرُس���������وُل  -َرِضَي اللَُّه َعْنَها -َأنََّها َقاَلْت: )َلمَّ
اللَّ���������ِه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم-اْلَمِديَنَة ُوِعَك َأُبو 
َبْكٍر َوِباَلٌل، َقاَلْت: َفَدَخْلُت َعَلْيِهَما، َفُقْلُت: َيا َأَبِت 
َكْيَف َتِجُدَك؟ َوَيا ِباَلُل َكْيَف َتِجُدَك؟ َقاَلْت: َوَكاَن 

َأُبو َبْكٍر ِإَذا َأَخَذْتُه اْلُحمَّى َيُقوُل:
	�ْمرٍِئ	ُمَصبٌَّح	ِفي	َأْهِلِه													 ُكلُّ

وَ�ْلَمْوُت	َأْدَنى	ِمْن	ِشرَ�ِك	َنْعِلِه																					 	
َوَكاَن ِباَلٌل ِإَذا ُأْقِلَع َعْنُه َيْرَفُع َعِقيرََتُه َفَيُقوُل:

	َلْيَلـًة								 َأاَل	َلْيَت	ِشْعرِي	َهْل	َأِبيَتنَّ
بـِـوَ�ٍد	َوَحْوِلي	ِإْذِخٌر	َوَجِلـيــُل 	

َوَهـــــــْل	َأِرَدْن	َيْوًما	ِمَيـــاَه	ِمَجنٍَّة							
َوَهْل	َتْبُدَوْن	ِلي	َشاَمٌة	َوَطِفيُل	 	
َقاَلْت َعاِئَشُة: َفِجْئُت َرُسوَل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَس���������لََّم- َفَأْخَبْرُتُه َفَقاَل: اللَُّهمَّ َحبِّ���������ْب ِإَلْيَنا اْلَمِديَنَة 
ْحَه���������ا، َوَباِرْك َلَنا ِفي  َة َأْو َأَش���������دَّ، َوَصحِّ َكُحبَِّنا َمكَّ
اَها َفاْجَعْلَها ِباْلُجْحَفِة(.  َصاِعَها َوُمدَِّها، وَاْنُقْل ُحمَّ
وعند دراستنا للحديث الس���������ابق يتبيُن لنا ضرورة 
االلتجاء إلى اهلل سبحانه وتعالى بالُدعاء للتداوي 
به عن األس���������قام ودفع الوب���������اء، وأثره الطيب في 
ُسرعة البرء من األمراض، والّشفاء منها، ودفعها، 
ظهاِر الخضوع والتذلل هلل سبحانه وتعالى، فَكْم  واإ
نحُن بحاج���������ٍة إلى االلتجاء إلى اهلل عزَّ وجلَّ في 
أوقات األزمات والشدائد، وفي كّل ما َيْعِرُض لنا 
من مرٍض في األبدان، أو غير ذلك ممَّا ال يملُك 

زالتُه إال اهلل الواحد القهار. كشفُه واإ
نس���������أل اهلل تعال���������ى أن ُيمتعنا جميع���������ًا بالصحة 
والعافي���������ة، وأن يصرف عنا الوب���������اء والبالء، إنه 

سميع قريب. 
وصلّ���������ى اهلل على س���������ّيدنا محم���������د T وعلى آله 

وأصحابه أجمعين 

د. يوسف مجعة سالمة*

مـعاجلات إسالمـيـة

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  

   www.yousefsalama.com     

دروس من جائحــــــة كورونا 



-54﴿َفاْلَيْوَم َل ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيًئا َوَل ُتْجَزْوَن ِإلاَّ 
َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن﴾:

أيقنوا  فقد  والمعنى:  تعالى،  اهلل  من  خطاب  هذا 
أن وعد اهلل حق، وأن الرسل صادقون، فاليوم يوم 
الجزاء الذي أنذركم به المرسلون، لتلقوا جزاء عادال 
نما هو على وفاق ما كنتم تعملون،  ال ظلم فيه، واإ
وعلى مقداره، وعلى حسب سّيئاتكم، ويتحقق العدل 
ألنه عدل العليم بكل شيء، وكل عدل غير عدله 
معرض للخطأ، ويجري على حسب اجتهاد القضاة، 
ولم يكلف اهلل القاضي إال ببذل جهده في الوصول 

صابته. إلى الحق واإ
-55-57 ﴿ِإناَّ َأْصَحاَب اْلَجناَِّة اْلَيْوَم ِفي ُشُغٍل 
َفاِكُهوَن * ُهْم وََأْزوَاُجُهْم ِفي ِظَلٍل َعَلى اْلَرَاِئِك 
ا َيداَُّعوَن﴾: ُمتاَِّكُئوَن * َلُهْم ِفيَها َفاِكَهٌة َوَلُهم ماَّ

هذا خطاب المالئكة، يقال لمن حق عليهم العذاب 
إعالما لهم بانحطاط مرتبتهم عن مراتب أهل الجنة، 
ألن ذلك عالم الحقائق، إدخاال للندامة عليهم على 
يؤذن  وهذا  اآلخرة،  لفوز  السعي  من  فيه  فرطوا  ما 
بأن أهل الجنة عجل بهم إلى النعيم قبل أن يبعث 
أهل النار إليها، وأن أهل الجنة غير حاضرين ذلك 
مشاهدة  عن  شغل  بهم  أحاط  وهؤالء  المحضر، 
موقف أهل العذاب، صرفهم اهلل عن مشاهدة منظر 
انقباض  من  تخلو  ال  مشاهدتها  ألن  المزعجات، 

النفوس.
ومعنى »َفاِكُهوَن«: ذوو فكاهة، وهي المزاح بالكالم 
لهم  أعدت  الالتي  وأزواجهم  هم  والمضحك،  الساّر 
في الجنة، ومنهن من كّن أزواجا لهم في الدنيا إن 
كن غير ممنوعات من الجنة، وهم في ظالل الجنة، 
واألرائك جمع أريكة، اسم للسرير والحجلة، واالتكاء 
االضطجاع  وهو  والجلوس،  االضطجاع  بين  هيئة 
على جنب دون وضع الرأس والكتف على الفراش، 

وهو جلوس الطالب للراحة، جلوس أهل الرفاهية.
وكان المترفهون من األمم المتحضرة يأكلون متكئين، 
وهي عادة سادة الروم والفرس، ومن يتشبه بهم من 
وسلم-:  عليه  اهلل  النبي-صلى  قال  ولذا  العرب، 
»أما أنا فال آكل متكئا«، فكان االتكاء في الطعام 
مكروها لإلفراط في الرفاهية، وأما االتكاء في غير 
حال األكل فجائز، وقد فعله الرسول-صلى اهلل عليه 

وسلم-.
والفاكهة ما يؤكل من الثمار والبقول، وشأن المتكئين 
أن يتناولوا الفواكه، ولهم ما يتمنون مما هو حق لهم 

يدعون إليه.
-58﴿َسَلٌم َقْوًل مِّن راَّبٍّ راَِّحيٍم﴾:

هذا دليل على الكرامة والعناية بأهل الجنة، يتوجه 
إليهم سالم اهلل بكالم يعرفون أنه من اهلل، إما بواسطة 
جعلت  أنها  يوقنون  أصوات  بخلق  ما  واإ المالئكة، 
ناداه  حين  اهلل  كالم  موسى  سمع  كما  إلسماعهم، 
به  اهلل  ما حباهم  وبعد  الشجرة،  الطور من  بجانب 
وأعلى،  أسمى  هو  ما  لهم  بأن  أخبروا  النعيم،  من 
فإنهم  بالتسليم عليهم، والرضى عنهم،  التكريم  وهو 
عبدوه في الدنيا، واعترفوا بربوبيته، ولذلك قيل: »مِّن 

رَّبٍّ رَِّحيٍم«.
-59﴿وَاْمَتاُزوا اْلَيْوَم َأيَُّها اْلُمْجِرُموَن﴾:

أي: ويقال لهم: امتازوا اليوم أيها المجرمون كما قيل 
ألهل الجنة سالم، والمقصود امتيازهم باالبتعاد عن 
فرادهم عن غيرهم، بأن يصيروا إلى النار،  الجنة، واإ

فهم مجرمون ال يختلطون بأهل الجنة.
َأن  آَدَم  َبِني  َيا  ِإَلْيُكْم  َأْعَهْد  ﴿َأَلْم   62-60-
ِبيٌن * وََأِن  َعُدوٌّ مُّ َلُكْم  ِإناَُّه  ْيَطاَن  الشاَّ َتْعُبُدوا  لاَّ 
ْسَتِقيٌم * َوَلَقْد َأَضلاَّ ِمنُكْم  اْعُبُدوِني َهـَذا ِصرَاٌط مُّ

ِجِبلاًّ َكِثيرًا َأَفَلْم َتُكوُنوا َتْعِقُلوَن﴾:
هذا إقبال على جميع البشر في المحشر غير أهل 
الجنة الذين عجل بهم إلى الجنة، فيشمل هذا جميع 
أهل الضاللة من مشركين وغيرهم، وهو إشهاد على 

المشركين وتوبيخ لهم.
اهلل  الوصاية، ووصاية  والعهد:  تقريري،  واالستفهام 
بني آدم بأال يعبدوا الشيطان، هي ما تقرر واشتهر 
في األمم بما جاء به الرسل في العصور الماضية، 
فال يسعهم إنكاره، فعداوته واضحة، ووساوسه توقع 

في المهالك.
وأمر اهلل بعبادته دون غيره، فالذين لم يعبدوه كانوا هم 
الخائنين للعهد، فهذا هو الصراط المستقيم، والطريق 

القويم لعبادته، والمعنى: إن عداوته واضحة وضوح 
بها  وشهدت  الناس،  بين  لتقررها  المستقيم  الصراط 
األجيال في مختلف العصور، فلم يزل يضلل الناس 

إضالال تواتر أمره، ويتعذر إنكاره.
وهو  الَجْبل،  من  مشتق  العظيم،  الجمع  والِجبّل: 
عن  اإلنكاري  باالستفهام  توبيخهم  جاء  ثم  الخلق، 
دراكهم، إذ لو كانوا يعقلون لتفطنوا إلى  عدم تعقلهم واإ

يقاعهم في مهاوي الهالك. خداع الشيطان، واإ
-63-64 ﴿َهـِذِه َجَهناَُّم الاَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن * 

اْصَلْوَها اْلَيْوَم ِبَما ُكنُتْم َتْكُفُروَن﴾:
هذا خطاب للذين أشركوا وعبدوا معبودات سّولها لهم 
أمامهم،  إليها  يشار  جهنم  لهم  بدت  وقد  الشيطان، 
ويعرفون أنها جهنم التي كانوا ُينذرون بها في الدنيا، 
أن  فعليهم  الدنيا،  في  حياتهم  مدة  بها  ويوعدون 
هانة، وذلك  يصَلْوها، أي يذوقوا حرّها، تهكما بهم واإ
بسبب كفرهم، وكانوا يكذبون بهذا اليوم والوعيد به.

-65 ﴿اْلَيْوَم َنْخِتُم َعَلى َأْفوَاِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا َأْيِديِهْم 
َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾:

هذا حصول ألمر عجيب فيه نطق في غير موضعه 
المعتاد، وهو اللسان، إلى األيدي واألرجل، وأصل 
الكالم ونظمه: اليوم نختم على أفواهكم وتكلمنا أيديكم، 
المواجهة  وهذه  تكسبون،  كنتم  بما  أرجلكم  وتشهد 
في صحفهم  ما  إنكار  ينفعهم  ال  بأنهم  لهم  تيئيس 
من أعمال، والمراد بكالم األيدي كالمها بالشهادة، 
بما  بالشهادة  نطقها  األرجل  بشهادة  المراد  وكذلك 

كانوا يشركون باهلل تعالى وتكذيبهم الرسول.
َأْعُيِنِهْم  َعَلى  َلَطَمْسَنا  َنَشاُء  ﴿َوَلْو   67-66-
َنَشاُء  َوَلْو  ُيْبِصُروَن *  َفَأناَّى  رَاَط  الصِّ َفاْسَتَبُقوا 
ُمِضياًّا  اْسَتَطاُعوا  َفَما  َمَكاَنِتِهْم  َعَلى  َلَمَسْخَناُهْم 

َوَل َيْرِجُعوَن﴾:
إن إرادة اهلل تعالى تجري وفق علمه وحكمته، فجعل 
نظام الدنيا يجري على حصول األشياء عن أسبابها 
التي تنتج مسبباتها وآثارها وتوالداتها، حتى إذا بّدل 
هذا العالم بعالم آخر هو عالم الحقيقة، أجرى األمور 
ينبغي غيره في مجاري  الذي ال  الحق  منهج  على 
اإلقرار  إلى  ألجأناهم  إنا  والمعنى:  والحكمة،  العقل 
في اآلخرة بأن ما كانوا عليه في الدنيا شرك باطل، 
ولو نشاء ألريناهم آياتنا في الدنيا ليرتدعوا، ويرجعوا 
عن كفرهم وسوء إنكارهم، لكنا لم نشأ ذلك، فتركناهم 
كالم  وهذا  والطيب،  الخبيث  بين  تمييزا  واختيارهم 
الصبر  إلى  رشادًا  واإ لهم،  تبصرة  للمسلمين  موجه 
فالطمس  اهلل،  نصر  يأتي  حتى  يالقونه،  ما  على 
والطمس:  اآلخرة،  في  الدنيا ال  في  والمسخ طمس 
وهو  وبياضها،  سوادها  بإزالة  العين  شواهد  مسخ 
العمى، يقال: طريق مطموسة، إذا لم تكن فيها معالم 

وآثار السائرين ليتبعها السائر فيها.
متسابقين  الطريق  إلى  بادروا  أي:  »َفاْسَتَبُقوا«، 
بيوتهم  إلى  أن يصلوا  دهمهم، رجاء  لما  مسرعين، 
قبل أن يهلكوا، فلم يبصروا الطريق، فكيف يبصرون 
وقد طمست أعينهم وعميت؟ أي لو شئنا لجعلنا لهم 

عقوبة الدنيا يرتدعون بها، فيقلعوا عن إشراكهم.
وتقدم  غيره،  صورة  في  اإلنسان  تصيير  والمسخ: 

تفسيره في سورة البقرة/65.
أي لو شئنا لمسخنا الكافرين في الدنيا في مكانهم 
استطاعوا  فما  الرسل،  تكذيب  فيه  أظهروا  الذي 
انصرافا إلى ما خرجوا إليه، وال رجوعا إلى ما أتوا 
منه، بل لزموا مكانهم لزوال العقل اإلنساني منهم، 
وهو المسخ، والتقدير: فما مضوا وال رجعوا، فجعلنا 
منهم  وأرحنا  اآلخرة،  قبل  الدنيا  في  العذاب  لهم 

المؤمنين وتركناهم عبرة وموعظة لمن بعدهم.
َأَفَل  اْلَخْلِق  ِفي  ُنَنكِّْسُه  رُْه  نَُّعمِّ ﴿َوَمن   68-

َيْعِقُلوَن﴾:
فقد  عيونهم،  نطمس  ولم  نمسخهم،  لم  كنا  إن  أي 
أبقيناهم ليكونوا مغلوبين أذلة، وهم من نعّمره منهم، 
فالتعمير بمعنى البقاء، أي: من نبقيه منهم وال نهلكه، 
أي من المشركين، والمعنى: ألم نبقكم مدة من الحياة 
المراد من  يتذكر، وليس  ليتذكر من  المتأمل  تكفي 
ولو  والتقدير:  الهرم،  دراك  واإ الحياة،  طول  التعمير 
حسنة  حالة  من  التحول  والنكس  ألهلكناهم،  نشاء 
العزة،  بعد  اإلذالل  به  ويقصد  سيئة،  أخرى  إلى 
وسوء الحالة بعد زهرتها، أي نجعله ذليال بين الناس 
كالطلقاء يوم الفتح، ثم جاء االستفهام اإلنكاري لعدم 

تأملهم في عظيم قدرة اهلل تعالى الدالة على أنه لو 
لمسخهم على  ولو شاء  أعينهم،  لطمس على  شاء 
ن لم يفعل ذلك فإن هؤالء المشركين ال  مكانتهم، واإ
يسلمون من انتصار المسلمين عليهم، وال حاَل دون 
مسخهم عدم تعلق قدرته بمسخهم إال عدم إرادته ذلك 

لحكمة علمها.
ْعَر َوَما َينَبِغي َلُه  -69-70 ﴿َوَما َعلاَّْمَناُه الشِّ
ِبيٌن * لُِّينِذَر َمن َكاَن  ِإْن ُهَو ِإلاَّ ِذْكٌر َوُقرْآٌن مُّ

َحياًّا َوَيِحقاَّ اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِفِريَن﴾:
بأقوال شتى،  القرآن  آيات  هذا رد على طعنهم في 
كالقول أنه شعر، وتنزيه القرآن عن أن يكون شعرا، 
والنبي-صلى اهلل عليه وسلم- أن يكون شاعرا، وهذا 
النبي- تعليم  القرآن، ونفي  رّد على إعراضهم عن 
صلى اهلل عليه وسلم- الشعر، وتقدير المعنى: نحن 
علمناه القرآن، وما علمناه الشعر، فالقرآن موحى إليه 
نما هو  بتعليم من اهلل، وليس ذلك بشعر في شيء، واإ

ذكر وقرآن.
ا َعِمَلْت  ماَّ -71-73 ﴿َأَوَلْم َيَرْوا َأناَّا َخَلْقَنا َلُهم مِّ
َلُهْم  َوَذلاَّْلَناَها  َماِلُكوَن *  َلَها  َفُهْم  َأْنَعاًما  َأْيِديَنا 
َفِمْنَها َرُكوُبُهْم َوِمْنَها َيْأُكُلوَن * َوَلُهْم ِفيَها َمَناِفُع 

َوَمَشاِرُب َأَفَل َيْشُكُروَن﴾:
تعالى  اهلل  بنعم  تذكيرهم  جاء  الشرك  إبطال  بعد 
عليهم، وكيف قابلوها بالكفران، وأعرضوا عن شكره 
وعبادته، واتخذوا آلهة من دونه، ولم يروا هذه األنعام 
في  لهم  أودع  وما  النعمة،  شواهد  لهم  خلقها  التي 
أضراعها ألبانا يشربونها، وفي أبدانها أوبارا وأشعارا 
ينتفعون بها، وأسند خلقها إلى أيدي اهلل تعالى لبيان 
أن أصولها لم تتولد عن سبب غيره، وعبر عن ذلك 
الخلق بأنه بيد اهلل، لتقريب شأن الخلق البديع الخفي، 
فهو ليس كمثله شيء، فهذا من العقائد القطعية في 
اإلسالم دفعا ألي تشبيه أو تجسيم، وتشمل األنعام، 
اإلبل والبقر، والغنم، والمعز، خلقها لهم، وأصبحوا 
يشاؤون،  فيما  استعمالها  على  قادرين  لها،  مالكين 
وذللها، أي: جعلها طائعة مركوبة، ومشروبة ألبانها، 

وجاء االستفهام التعجيبي لعدم شكرهم نعمة اهلل.
-74-75 ﴿وَاتاََّخُذوا ِمن ُدوِن اللاَّـِه آِلَهًة لاََّعلاَُّهْم 
ُينَصُروَن * َل َيْسَتِطيُعوَن َنْصرَُهْم َوُهْم َلُهْم ُجنٌد 

ْحَضُروَن﴾: مُّ
أي: ألم يروا دالئل الوحدانية ويتأملوا جالئل النعمة، 
بالخلق،  المنفرد  المنعم،  اهلل  آلهة من دون  فاتخذوا 
التوحيد،  ودليل  للحق،  مكابرتهم  من  تعجيب  وهذا 
نكار النعم، راجين أن تنصرهم هذه اآللهة، وكانوا  واإ
يزعمون أنها تشفع لهم عند اهلل، وتنصرهم، والمعنى: 
أنهم ال يستطيعون النصر مع حضور هذه األصنام 
في موقف المشركين وهم يعذبون، مشاهدين تعذيبهم، 
عاجزون،  وهم  كثيرا،  عددا  أي:  جندا،  كونهم  مع 

فخاب أملهم.
ُيِسرُّوَن  َما  َنْعَلُم  ِإناَّا  َقْوُلُهْم  َيْحزُنَك  -76﴿َفَل 

َوَما ُيْعِلُنوَن﴾:
هذا صرف ألن يحزن النبي-صلى اهلل عليه وسلم- 
عراضهم  من أقوالهم من إنكار البعث، واإلشراك، واإ
سرهم  يعلم  الذي  اهلل  بعناية  وتسلية  الحق،  عن 
يقولون،  بما  مؤاخذتهم  عن  كناية  والعلم  وجهرهم، 

سواء جهروا به أو أخفوه في أنفسهم.
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شؤون إقتصادية

مجلة أكاديمية محكمة دولية سداسية، تصدر 
عن كلية العل���������وم االقتصادية والتجارية وعلوم 
التس���������يير بجامعة حس���������يبة بن بوعلي بالشلف 
بدولة الجزائر، تهتم بنش���������ر ما يتعلق بالتمويل 
والمالية اإلس���������امية أصال���������ة ومعاصرة تنظيرا 
وتحليا وتطبيقا من منظور اقتصادي وشرعي 
داري، وما  و قانون���������ي وتاريخي ومجتمع���������ي واإ
يتصل بها من مستجدات محلية ودولية ترتبط 
بمجاالت الوقف والزكاة والصيرفة اإلس���������امية 
واألس���������واق المالية اإلسامية والتأمين التكافلي 
وس���������وى ذلك، كما تهتم المجل���������ة بالفاعلين في 
المالية اإلسامية من مؤسسات مالية أو غير 
مالي���������ة، حكومية كان���������ت أو خاصة أو خيرية، 
بما يجمع ويعين على الفهم والتقعيد والتطبيق 
والتجس���������يد واإلف���������ادة من إمكانياته���������ا التمويلية 

وسواها.
ولك���������ن كانت المجلة أحد أه���������م ما أثار اهتمام 
الكلي���������ة وطاقمها البحثي مجال تطوير البحوث 
والرؤى ف���������ي المجال االقتص���������ادي وفق رؤية 
عالمية متينة وأصيلة، دعما للبدائل االقتصادية 
والمالي���������ة التي لقيت انتش���������ارا وقبوال عبر دول 
العالم، فإنها تحرص على اإلسهام في تطوير 
التعليم العالي والبحث العلمي الجاد والرصين، 
والمؤس���������س على األمانة العلمي���������ة والجدية في 
الط���������رح والتحليل واالس���������تنتاج ف���������ي مجاالت 
وميادين المالية اإلس���������امية ومتعلقاتها، بطابع 
دولي يؤطره الفك���������ر االقتصادي المتابع بعناية 

والمهتم بعقانية وموضوعية للقضايا العالمية 
والتجارب الدولية الناجحة.

جمــــاالت الـمجلــــــــــة :
واس���������تنادا إلى معايير نش���������ر أكاديمية ضابطة 
لمقاالت الباحثين من داخل الجزائر وخارجها، 
يسعد ويرحب أعضاء لجنة التحرير بمواضيع 
س���������هامات الباحثين الفض���������اء ذات الصلة  واإ
بالمالية اإلس���������امية وتجاربها، والمرتبطة على 

سبيل المثال ال الحصر ب�:
• المص���������ارف اإلس���������امية، وتطويره���������ا وأثرها 

التمويلي والتنموي.
• منتج���������ات مالية عمومية، في إطار ش���������رعي 

تشاركي.
• األوقاف والمؤسس���������ات الوقفية المس���������تقلة أو 

المس���������يرة حكوميا. 
• األس���������واق المالي���������ة اإلس���������امية، وأدواته���������ا 

التمويلية.
• التأمين التكافلي ومؤسساته وضوابطه.

• الزكاة ومؤسسات الزكاة.
• التموي���������ل التجاري والعقاري المؤطر والموافق 

للشريعة اإلسامية.
الفقهية  القواني���������ن والتش���������ريعات واألح���������كام   •

المستجدة والمعاصرة.
• التج���������ارب التاريخية والمعيش���������ة، ذات األثر 

االقتصادي واالجتماعي.
• الممارسات اإلدارية والتطبيقات العملية، ذات 
الخيرية  بالمالية اإلسامية ومؤسساتها  الصلة 

والخاصة والحكومية.
• هيئ���������ات المحاس���������بة والمراجع���������ة، ووكاالت 
التصنيف ومجالس خدمات المالية اإلسامية.

• أصحاب المصالح مع المالية اإلسامية.
أهـــــداف الـمجلـــــــة:

وترمي »مجل���������ة الوقف والمالية اإلس���������امية« 
)WIF journal(، إل���������ى تجس���������يد مجموع���������ة 

متكاملة من األهداف، تبرز أهمها في:
• تس���������ليط الضوء بش���������كل علمي على القضايا 

االقتصادية من منظور المالية اإلسامية.
• تشجيع البحث العلمي في الجامعات الجزائرية 
تاحة الفرصة للباحثين لنشر إنتاجهم  والدولية، واإ

العلمي المأمون المنهجي الرصين.
• اإلسهام في إثراء الدراسات واألبحاث العلمية 
ثارة تس���������اؤالت،  وتقديم مقاالت وطرح قضايا واإ
تشجع الفكر والتحليل واالستنباط واالستشراف، 
في مجال العلوم االقتصادية والتسييرية والتجارية 
المرتبطة بالمالية اإلسامية وتطبيقاتها العربية 

والدولية.
• االستشراف المس���������تقبلي لقضايا اقتصاديات 

المالية اإلسامية وآثارها العربية والدولية.
• تس���������ليط الضوء على تحديات الواقع اآلنية، 
والتهديدات المحتمل���������ة، واالمكانيات المتوفرة، 
حس���������ب رؤية المجل���������ة واهتماماته���������ا البحثية 

المنهجية. 
• تعزيز آلي���������ات التعاون العلم���������ي في المالية 
اإلس���������امية، بين الباحثين ومؤسسات البحث 

والمؤسس���������ات المالية، بما تتيحه المجلة وتسهم 
فيه م���������ن طرج للقضايا وتجميع لألفكار وتقديم 

الحلول.
• إطاق طاقات اإلبداع والتنافس العلمي بين 
المتخصصي���������ن، وفتح المجال وتوس���������يعه أمام 
األكاديميي���������ن والمهنيين في مؤسس���������ات المالية 

اإلسامية الربحية والخيرية على حد سواء.

المالية إلدخال تعديات  تحضر وزارة 
قانونية تمكن الشبابيك اإلسامية على 
مس���������توى البنوك العمومية من توظيف 
األموال المحصلة في عملية اإلدخار، 
والتي تم إطاقها عبر 3 بنوك عمومية 
لحد الس���������اعة، بما يتناسب مع أحكام 
العقبات  وتذليل  اإلس���������امية،  الشريعة 
الت���������ي تجاب���������ه التعامات اإلس���������امية 
وجعلها تستفيد أيضا من نفس امتيازات 
التعامات التقليدية، حيث تم تش���������كيل 
لجنة تقنية على مستوى الوزارة اجتمعت 
لح���������د الس���������اعة م���������ع خب���������راء المجلس 

اإلسامي األعلى 4 مرات.
ويرتقب أن تس���������تكمل اللجن���������ة التقنية 
أش���������غالها خ���������ال 3 أش���������هر كأقصى 
تقدير ليتم تعديل القوانين، ثم الش���������روع 
ف���������ي توظيف هذه األم���������وال بطريقة ال 
تتضمن أية شبهات من شأنها المساس 
بمصداقية هذه الخدمات اإلسامية أو 
شرعيتها، وهو ما دفع بوزارة المالية إلى 
االس���������تعانة بخبراء كب���������ار من المجلس 

اإلسامي األعلى.
كما يشرع بنك الفاحة والتنمية الريفية 
بداي���������ة من ش���������هر أفري���������ل المقبل في 
تسويق 14 منتجا ماليا إساميا موجها 
وتطلق  األول���������ى،  بالدرجة  للفاحي���������ن 
الش���������ركة العمومية “أس أ أ” ش���������ركتين 
للتأمين التكافلي لألشخاص والممتلكات 

قبل نهاية السنة.
وفي الس���������ياق، كش���������ف المدي���������ر العام 
لبنك الفاح���������ة والتنمية الريفية، بوراوي 
محمد، خال مشاركته أمس في ملتقى 
الصيرفة اإلس���������امية ودورها في دعم 
قطاع اإلنتاج والتسويق والتصدير بوالية 
وادي سوف، المنظم من طرف النادي 
االقتص���������ادي الجزائري، عن التحضير 
إلطاق 14 منتجا وخدمة متوافقة مع 
المقبل  أفريل  الشريعة اإلسامية شهر 
من طرف بنك الفاحة والتنمية الريفية، 
6 منتج���������ات هي عبارة عن حس���������ابات 
جارية لإلدخ���������ار و8 منتجات منظمة 

لعمليات االستثمار والتصدير.

وأوضح ب���������وراوي بأنه بعد نجاح تجربة 
البنوك العمومية “كن���������اب بنك” والبنك 
الوطن���������ي الجزائري والقرض الش���������عبي 
المنتجات  إط���������اق  ف���������ي  الجزائ���������ري، 
اإلس���������امية، يج���������ري حالي���������ا العم���������ل 
والتحضير لتهيئة شبابيك بنك الفاحة 
والتنمية الريفية الستقبال الزبائن الذين 
يرغبون في الحص���������ول على منتجات 
اإلس���������امية مشددا  للش���������ريعة  مطابقة 
على أّن 328 وكالة تابعة لبنك “بدر” 
جاهزة وقامت بتسخير كافة اإلمكانات 

والمساحات الستقبال الزبائن.
وف���������ي س���������ياق متصل، كش���������ف ممثل 
ش���������ركة التأمين “أس أ أ” محفوظ زيان 
بوزيان عن التحضير إلطاق شركتين 
مختصي���������ن في التأمي���������ن التكافلي هما 
عب���������ارة عن فروع للش���������ركة بعد صدور 
النص���������وص التنظيمية للتأمين التكافلي 
قريبا، منها شركة مختصة في التأمين 
على األش���������خاص وأخرى مختصة في 
التأمي���������ن عل���������ى الممتل���������كات، بصيغة 

مطابقة للشريعة اإلسامية.
وم���������ن جهته، ثم���������ن ممث���������ل المجلس 
اإلسامي األعلى كمال بوزيدي استجابة 
السلطات العليا في الباد لمطلب هيئته 
التي طالبت بتعمي���������م الصناعة المالية 
اإلسامية وتطبيق الصيرفة اإلسامية 

في أرض الواقع.
وذكر بوزيدي بالتطورات الحاصلة في 
مجال الصيرفة اإلس���������امية وتطبيقاتها 
في الجزائر الس���������يما بعد ما أصبحت 
الصيرفة اإلسامية نظاما عالميا تبنته 

عديد الدول في العالم.
وقال ممثل المجلس اإلسامي األعلى 
بأن وتي���������رة فتح المواطنين لحس���������ابات 
جارية واالدخار بالبنوك العمومية التي 
فتحت ش���������بابيك للصيرفة اإلس���������امية 
ارتفعت مؤخرا ووصفها ب�”المش���������جعة”، 
معلنا ع���������ن فت���������ح ش���������بابيك للصيرفة 
اإلس���������امية في عدة بنوك أخرى سيتم 

اإلعان عنها قريبا. 
المصدر .. الشروق أون الين 

 أموال كبرية دخلت البنوك.. 
الصريفة اإلسالمية تكسب ثقة اجلزائريني

ش���������ارك مصرف السام الجزائر في رعاية الملتقى 
الوطني حول الصيرفة اإلس���������امية وأثرها في دعم 
قطاع اإلنتاج والتس���������ويق والتصدي���������ر، الذي أقيم 
بفن���������دق الغزال الذهبي بوالية وادي س���������وف، وذلك 
أيام 27 و28 م���������ارس 2021، من تنظيم النادي 

االقتصادي الجزائري بالشراكة مع مؤسسة سوف 
فوار لتنظيم الصالون���������ات والمعارض، حيث مثل 
المصرف المدير الع���������ام ناصر حيدر ومدير فرع 
ورقل���������ة، كما كان رئيس���������ا للورش���������ة األولى بعنوان 

الصيرفة اإلسامية.

جملــــة الــوقـــــف والـماليــــــــة اإلســــالميـــــة

شارك مصرف 
السام الجزائر 

في اليوم التوعوي 
للدفع اإللكتروني أيام 
28، 29 و 30 مارس 

2021 بمشاركة عدة 
بنوك عمومية و خاصة 
وعدة مؤسسات ناشئة وقد 

مثل مصرف السام الجزائر 
كل من السيد رضوان زواتني 
مسؤول النقدية وكذا السيد 

طارق شرفاوي مكلف بالنقدية 
وقد زار وزير التجارة السيد 

رزيق كمال مختلف أجنحة العرض 
من بينها جناح مصرف السام الجزائر كما أشاد السيد الوزير إلى دور 

المصرف في تطوير آليات الدفع اإللكتروني وامتصاص 
الكتلة النقدية في السوق الموازية.

مشاركة مصرف السالم يف اليوم التوعوي للدفع اإللكرتوني 
برعاية مصرف السالم اجلزائر ملتقى وطين حول:

الصريفة اإلسالمية وأثرها يف دعم قطاع اإلنتاج والتسويق والتصدير
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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 1051
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من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة والية تندوف تعقد اجتماعا حبضور وفد املكتب الوطين
تّم صبيحة يوم االثنين29مارس2021 عقد اجتماع المكتب الوالئي 
لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين لشعبة تندوف بحضور وفد 
م���������ن المكتب الوطني لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين الذي 
زار الوالي���������ة ومخيم���������ات الالجئين الصحراويين في إطار تس���������يير 
قافلة الوفاء لإلخوة الصحراويين، حيث ألقى للش���������يخ يحيى صاري 
كلم���������ة توجيهية عبَّرمن خاللها عن أهمية تقس���������يم العمل و تفعيل 
لجان المكتب بمختلف مكوناتها وفئاتها من أجل النهوض برسالة 
الجمعية حيث أنه من الوفاء لرئيس الش���������عبة السابق الراحل نذير 
حمودي اس���������تمرار فعالية الجمعية في ه���������ذه الوالية ومواصلة دعم 
الالجئيي���������ن الصحاويين ضيوف الجزائر إل���������ى أن يقضي اهلل أمرا 

كان مفعوال. 

شعبة دلس جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف ندوة 
توجيهية للتالميذ املقبلني على البكالوريا

نظمت شعبة دل�س لجمعية العلماء بوالية بومرداس، وبالتنسيق مع 
ثانوي���������ة 19 ماي 1956 بدلس محاضرة بعنوان:كيف تتغلب على 
مخاوفك وتستعد بشكل أمثل الجتياز امتحان شهادة البكالوريا لفائدة 

األقسام النهائية من تقديم الدكتورة المبدعة »زينب بوشالغم«. 
المحاضرة رّكزت فيها الدكتورة على الجانب النفسي وطرق االستعداد 
العملي لالمتحان، وفي جو تفاعلي أعجب به التالميذ، تطرقت فيه 

أيضا إلى عامل تنظيم الوقت واستعمال الخرائط الذهنية. 
وقد ش���������رفنا مفتش التربية الوطنية لمادة العلوم إس���������المية بحضوره 

رشادا للتالميذ.  مستغال الفرصة لتوجيه التالميذ نصحا واإ
كم���������ا نعد أبناءن���������ا التالميذ م���������ن الثانويات األخ���������رى بدلس بأنهم 

سيحضون بنفس اللقاء في األيام القليلة القادمة. 

نادي نور وبيان القرآني التابع جلمعية العلماء بالشلف ينظم 
محلة حجابي عّفيت وحيــائي 

أقام الّن���������ادي القرآني »نور وبيان« التابع للجمعية ببلدية س���������يدي 
عكاشة بالش���������لف حملة حجاب تحت ش���������عار »حجابي... عفتي 
وحيائ���������ي« حيث تم تلبيس الحجاب لفتيات عقدن العهد مع اهلل أن 
يكن درات مصونات فتم تكريمهن في حفل بهيج، حيث تخلل الحفل 

أنشطة مميزة من تقديم الطالبات المتميزات في أجواء روحانية. 
كما تم تكريم أستاذات أقسام  التحضيري وأستاذات التعليم  القرآني 
لمجهوداته���������م وحرصهم الدائم جزاهّن اهلل خير الجزاء كما ش���������رّف 
الحفل حض���������ور أمهات)االمحجبات( مش���������كورات من النادي على 
س���������عيهّن،كما ألقت مديرة النادي القرآني »ُنور َو َبَيان »أ/شهرزاد 
توتة« كلمات كانت كالبلس���������م على الحاض���������رات، فقد خرجت من 
القلب لتصل القلوب ليكون ذلك موعد لتذكير كل امرأة في مسارها 

وهدفها لتصنع خير أمة على الّنهج القويم. 
ارتداء الحجاب هو رس���������الة لآلخر، تعلن فيه أن الحجاب حصانة 
وهو من أهم خطوط الدفاع أمام كل ما يفعله أعداء اإلسالم تسال 
الجمعية اهلل أن يثبته���������ّن وأن يجعلهن من حفاظ كتابه،وتحيي كل 

المشرفات على هذا الحفل البهيج. 

شعبة املشرية بوالية النعامة تنظم دورة يف تصحيح األخطاء 
الشائعة يف اللغة العربية

في يومي الجمعة والس���������بت 13و14 من ش���������عبان 1442هجري 
المواف���������ق 26 و27 مارس2021 وتحت ش���������عار: »العربية لغتنا« 
وعلى م���������دار يومين كاملين حافلين أق���������ام المكتب البلدي لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائرين ببلدية المشرية بوالية النعامة دورة في 
لغة الضاد تحت عن���������وان: »الدروس النافعة في إصالح األخطاء 
الش���������ائعة« حضرها براعم وش���������باب المدارس القرآنية، والتي كان 
مجاله���������ا الّرحب؛ تطبيقات في فن ال���������كالم البليغ، وفضح التعبير 
الش���������نيع، أّطرها الدكتور الّنبيه طارق عاش���������وري والمتخصص في 

البالغ العربي ..
وقد القت تجاوبا واستحسانا كبيرين من الشباب الحاضر، وتباَرو 

في مسابقة حامية وتثاقفو في جوّ  بهيج ..
المش���������رفون عل���������ى هذه الدورة ارتأو بس���������َط جهودهم ف���������ي االرتقاء 
بالش���������باب من خالل تقوية لس���������انهم العربي حّسا ومعنى، وتكثيف 

المادة النافعة.

انتق���������ل صبيحة الجمعة 13 ش���������عبان 
1442ه الموافق���������ة 26 مارس 2021 
م وف���������د من المكت���������ب الوطني لجمعية 
العلماء ضم: األس���������تاذ با أحمد موسى 
المكلف بالتنظيم، والش���������يخ أبو الفضل 
حس���������ين بوطاوي منسق واليات الوسط 
إلى مدينة تيسمسيلت لغرض تنصيب 
شعبتها الوالئية أين كان في استقبالهم 
أعضاء من الشعبة، وبعد القيام بداعي 
االس���������تقبال وموجباته ابتدأ اللقاء على 
الساعة العاشرة صباحا بتالوة ندية من 
القارىء الشبل حنشي يوسف الذي نال 
تكريما من الشعبة قدمه له الشيخ حسين 
بوط���������اوي، ثم ابت���������دأت مجريات اللقاء 
بكلمة موجزة من الرئيس السابق للشعبة 
الوالئية الش���������يخ بشير كاسل رحب فيها 
بالضيوف والحضور وألمح إلى الوضع 
العام بالجمعية ف���������ي الوالية، ثم تناول 
الكلمة الش���������يخ حس���������ين بوطاوي حيث 
ش���������كر القائمين على حسن االستقبال 
وأعط���������ى صورة عامة عل���������ى أبجديات 
الجمعية وعمله���������ا وعلى ضرورة األخذ 

بزمام األمور والشد بعزم من 
الجمعية،  وأعضاء  منتسبي 
وبعدها استلم الكلمة األستاذ 
باحمد موسى الذي نبه إلى 
ضرورة الخروج من الجمود 
مس���������توى  على  التنظيم���������ي 
الوالي���������ة ونب���������ه على بعض 
الملحوظ���������ات التي تقتضيها 

لقاءات الجمعي���������ات العامة الوالئية، ثم 
ابتدأ الش���������يخ بشير كاسل قراءة التقرير 
األدبي والمال���������ي للجمعية منذ الجمعية 
العامة الس���������ابقة، وتمت مناقش���������ة هذا 
التقرير ال سيما جانب االنتشار للجمعية 
عل���������ى مس���������توى بلديات الوالي���������ة وأهم 
العوائق في الس���������نوات السالفة، وبعدها 
بدأ الترشح والترشيح ألعضاء المكتب 
المسير للفترة اآلتية المحددة بستة أشهر 
يتم خاللها توس���������يع االنتش���������ار وتفعيل 
الفعالة.  الطاقات  النشاط واس���������تقطاب 
وقد تمت تزكية االس���������تاذ بشير كاسل 
رئيسا باإلجماع وبعضوية األستاذ نون 
أحمد نائبا له واألس���������تاذ تين رابح مكلفا 

بالتنظيم واإلدارة واألس���������تاذ حمزة عبد 
القادر مكلفا بالمالية واألس���������تاذ حمزي 
خليفة مكلفا بالتربية والشيخ شعشوع نور 
بالدعوة واإلرشاد واألستاذ  الدين مكلفا 
عاصي عمر مكلفا بالش���������باب والطلبة 
واألستاذ كحلي بن تمرة مكلفا باإلعالم 
واألس���������تاذ بوعبيب لخضر مكلفا بلجنة 
اإلغاثة، وبعدها أسدى األستاذ باحمد 
الجدد  واألعضاء  للحاضرين  موس���������ى 
نصائ���������ح وتوجيهات ونبه على ضرورة 
تجديد الهمم للمضي بالشعبة وبالجمعية 
قدما نح���������و ما ترنو إليه، وبدعوات من 
الشيخ حسين بوطاوي أبو الفضل، تم 

اختتام اللقاء قبيل صالة الجمعة. 

تم يوم  17 ش���������عبان الموافق ل 30 مارس بفضل اهلل حفل 
ختمة الطالبة  الخلوقة زروق بس���������مة وحفل اجازة  األربعين 
النووي���������ة  ألختها زروق كنزة  بمقر غ���������زة الصامدة لجمعية  

العلماء المسلمين  الجزائريين شعبة غليزان 
 بحضور اهلها وزميالتها المتمدرس���������ات بالمدرس���������ة وشرف 

حضورنا شيخنا بن عودة حيرش. 
 اجواء  إيمانية  عشناها  نتمنى أن  يديم نعمة القرآن  علينا 
ويثبت حفظه في قلبها وعقبال كل طالباتنا ان ش���������اء اللهتم 

اليوم  17 ش���������عبان المواف���������ق ل 30 مارس بفضل اهلل حفل 
ختمة الطالبة  الخلوقة زروق بس���������مة وحفل اجازة  األربعين 
النووي���������ة  ألختها زروق كنزة  بمقر غ���������زة الصامدة لجمعية  
العلماء المسلمين  الجزائريين شعبة غليزان، بحضور اهلها 
وزميالتها المتمدرسات بالمدرسة وشرف حضورنا شيخنا بن 

عودة حيرش 
 اجواء  إيمانية  عشناها  نتمنى أن  يديم نعمة القرآن  علينا 

ويثبت حفظه في قلبها وعقبال كل طالباتنا ان شاء اهلل.

اختتمت نهاية األس���������بوع الماضي ال���������دورة الكروية الخيرية 
لفائدة العائ���������الت المعوزة رمضان 2021 بالملعب الجواري 
حس���������ناوي، التي نظمتها ش���������عبة بلدية البون���������ي بعنابة حيث 
تم تكري���������م الفريقين وتوزي���������ع الجوائز والش���������هادات والكأس 
والميدالي���������ات على الالعبين، في حف���������ل رائع بحضور عدد 
كبير من أبن���������اء الحي والمدعوين وأمام نج���������اح هذه الدورة 
تتوجه ش���������عبة الجمعية بالش���������كر والتقدير لكل من ساهم من 
قريب أو بعيد في هذه الدورة التي جاءت لتحس���������يس الّناس 
من خ���������الل الملعب بضرورة التضامن والتكافل في ش���������هر 

رمضان الكريم. 

قامت لجنة األس���������رة والم���������رأة والطفولة 
وتحت إش���������راف لجنة التربي���������ة والتعليم 
شراف رئيس المكتب الوالئي لجمعية  واإ
العلماء المس���������لمين الجزائريين ش���������عبة 

تلمسان السيد عبد اهلل غالم  
ي���������وم الثالثاء والخمي���������س الماضيين 9 
1442 هجري.بتنظيم  ش���������عبان  و11 
دورة مكثفة في فقه الصيام لثالثة أفواج 
بالنادي القرآني محمد شيعلي من تقديم 
األستاذة المؤطرة السيدة بشالغم عائشة 
تضمنت  بمقدم���������ة  دورتها  فاس���������تهلت 

اإلشارة إلى انواع أحكام القرآن الكريمة 
وش���������رح بعض المصطلحات الخاصة 

بأحكام الصيام. 
نشكر األستاذة الفاضلة ونسأل اهلل لها 
الصحة والعافي���������ة لتواصل بلورة الدورة 
من جدي���������د للفوجين التاليين وجزاها اهلل 
عنا كل خير كما نش���������كر كل الساعين 
عل���������ى إنجاح الدورة من طالبات نظمن 
النادي وس���������هرن على تس���������هيل المهمة 

على األستاذة ....
وقد تم تقس���������يم األفواج كالتالي مراعاة 

للبروتوكول الصحي: 
-1 الفوج األول األسبوع الثاني 119 

من شعبان1442 هجرية
-2 الفوج الثاني األسبوع الثالث 1816 

من شعبان 1442هجرية 
-3 الفوج الثالث األسبوع األخير 
2523 من شعبان 1442هجرية

نتوجه بخالص الش���������كر لكل من ساهم 
في هذه ال���������دورة وحرص على انجاحها 

واله ولي التوفيق. 
أ. فاطمة رزين .

نظم��ت لجنة الم���������رأة والطفل، ولجنة 
التراث مع اطفال نادي بصمة االشبال 
وم���������ع فرقة الكش���������افة الجزائرية رحلة 
ترفهي���������ة مخصصة لفائ���������دة األمهات 
بديار العجزة بالبليدة الى حديقة دوار 
السعادة بالبليدة حيث كانت االمهات 
مع موعد الفسحة والبهجة من خالل 
نشاطات الكشافة وأطفال النادي كما 

تخللت الرحلة تقدي���������م هدايا الى كل 
امهات دار العجزة وأقيمت لهن وجبة 

غداء في الهواء الطلق. 
كم���������ا ُنظمت مس���������ابقة بي���������ن نوادي 
الجمعي���������ة وكللت المس���������ابقة بتنظيم 
منافس����������ة تربوية من اس���������ئلة خاصة 
بالتربية االس���������المية واللغ���������ة العربية 
والرياضي���������ات وألع���������اب فكرية وتقديم 

نش���������اطات من اطفال النوادي حيت 
تم تكري���������م الفائ���������ز بميداليات وكأس 

ومصاحف وشهادات. 
كما قامت شعبة حمام ملوان التابعة 
لش���������عبة البليدة بلقاء تكريم ألعضاء 
الش���������عبة، والطواقم الطبي���������ة بالبليدة، 
بالطبخ وكذا  وتنظيم معرض خاص 

الحلويات والمالبس التقليدية. 

تعـــزيـــــة
على إثر وفاة الفاضل خادم الجمعية ذاك الذي فتح بيته للقرآن الكريم 
ــد عضو شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  ــد حمم األستاذ خال
ــوم وأعضاء قيادة الجمعية  بوالية مس���������تغانم يتقدم الشيخ عبد الرزاق قس
في مكتبها الوطني وهيئتها االستشارية بخالص العزاء لعائلة األستاذ 
الراحل س���������ائلين اهلل تعالى أن يتغمده بواس���������ع رحمته وأن يرزق ذويه 

الصبر والسلوان.
 إنا هلل وإنا إليه راجعون

تنصــيـــب مكـتـــب تسيــيـــر شعبـــة واليـــة تيسمسيلت

شعبة غليزان حتتفي بأهل القرآن والسنة النبوية 

شعبـة بلدية البوني بوالية عنابة تنظم دورة رياضية

شعبــة تلمســان تنظم دورة فقهيـة للنساء

شعبة البليـــدة يف نشاطات متفّرقة
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aladabiah@yahoo.fr : إعداد الدكتور فؤاد مليت

ْن آذاها الجوع، ويروى »وال  أي ال تكون ِظْئرًا واإ
تأكل ثدييه���������ا«، وأول من قال ذلك الحارث بن 
س���������ليل األَسِدي، وكان حليفا لَعْلَقَمة بن َخَصفة 
الطائي، فزارَه فنظر إلى ابنته الزَّبَّاء - وكانت 
من أجمل أه���������ل دهرها- فأْعِج���������َب بها، فقال 
له: أتيُت���������َك خاطبا، وقد ينكح الخاطب، ويدرك 
الطال���������ب، ويمنح الراغب، فقال له علقمة: أنت 
ْفو، ويؤخذ منك  ُك���������ْفٌء كريم، يقبل من���������ك الصَّ
الَعْفو، فأِقْم ننظر في أمرك، ثم انكفأ إلى أمها 
فقال: إن الحارث بن س���������ليل س���������يُد قومه َحَسبا 
وَمْنِصب���������ًا وبيت���������ا، وقد خطب إلين���������ا الزبَّاء فال 
ينصرَفنَّ إال بحاجته، فقالت امرأته البنتها: أيُّ 
الرجاِل أحبُّ إليك: الَكْهُل الَجْحَجاح، الواِصُل 
اح؟ قالت: ال، بل الفتى  الَمنَّاح، أم الفتى الَوضَّ
ن الش���������يخ  الوضاح، قالت: إن الفتى ُيِغيُرك، واإ
َيِميُرك، وليس الَكْه���������ل الفاضل، الكثيُر الناِئل، 
، قالت: يا أمتاه  ، الكثير الَمنِّ كالحديث الس���������نِّ
إن الَفَتاة تحبُّ الفتى كحبِّ الرعاء أِنيَق الَكاَل، 
قالت: أي ُبَنية إن الفتى ش���������ديد الِحجاب، كثير 
الِعتاب، قالت: إن الشيخ ُيْبِلي شبابي، ويدنس 
ثيابي، وُيْش���������مت بي أترابي، فلم تزل أمها بها 
حتى غلبتها على رأيها، فتزوجها الحارث على 
مائة وخمس���������ين من اإلبل وخ���������ادم وألف درهم، 
فاْبَتَن���������ى بها ثم َرَحل بها إل���������ى قومه، فبينا هو 
ذاَت ي���������وم جالٌس بِفناء قومه وهي إلى جانبه إذ 
أقَبَل إليه َشَباٌب من بني أسد يعتلجون فتنفَّست 
ُصَعداء، ثم أْرَخ���������ْت عينيها بالبكاء، فقال لها: 
ما ُيْبِكيِك؟ قالت: مالي وللش���������يوخ، الناهضين 
ِك َتُجوع الحرة وال  كالُفُروخ، فقال لها: َثِكَلْتِك أمُّ

تأكل بثدييها.
ق���������ال أبو عبي���������د: فإن كان األص���������ل على هذا 
الحدي���������ث فهو عل���������ى المثل الس���������ائر »ال تأكل 
ثدييه���������ا« وكان بعُض العلم���������اء يقول: هذا ال 

نما هو »ال تأكل بثدييها«. يجوز، واإ
والحقيق���������ة أن كالهما في المعنى َس���������وَاء، ألن 
معن���������ى »ال تأكل ثدييها« ال تأكل أْجرََة ثدييها، 
ومعنى »بثدييها« أي ال تعيش بس���������بب َثْدييها 

وبما ُيِغالَّن عليها.
ثم ق���������ال الحارث له���������ا: أما وأبيك ل���������ُربَّ غارٍة 
شهدتها، وَسِبيَّة أردفتها، وَخْمرة شربتها، فالحقي 

بأهلك فال حاجة لي فيك، وقال:
َتَهزَّأت أْن رَأْتِني البسًا ِكَبرًا 

وغايُة الناس بين الَمْوِت والِكَبِر  
ْيَب راغَمًة  فإن بقيِت لقيِت الشَّ

وفي التعرُِّف ما يمضي من الِعَبِر  
ن يكن قد َعاَل رأسي وَغيَّره  واإ

َصْرُف الزماِن وتغييٌر من الَشعِر  
فقد أُروُح للذَّاِت الَفَتى َجِذال 

َوَقْد أِصيُب بها ِعينًا من الَبَقِر  
َعنِّي إليِك فإني ال ُتوَاِفُقِني 

ُعوُر الكالم وال ُشْرٌب على الَكَدِر  
وهو مثل يضرب في صيانة الرجل نفس���������ه عن 

خسيس مكاسب األموال.

ُة َواَل َتأُكُل ِبَثْدَيْيَها وُع احُلرَّ َتُ
حكى الحارُث بُن َهّماٍم قال: شِهْدُت 
َصالَة المْغِرِب. في بعِض مساِجِد 
أّديُته���������ا بفْضِلها.  المغ���������ِرِب. فلّما 
وش���������َفْعُتها بَنْفِلها. أخَذ طْرفي رُفَقًة 
قِد انَتَبذوا ناحي���������ًة. واْمتازوا َصفوًة 
صافَي���������ًة. وُه���������ْم يتعاَط���������وَن كأَس 
الُمناَفَثِة. ويقَتِدحوَن زِناَد الُمباحَثِة. 
فرِغْبُت في ُمحادثِتِهْم لكِلَمٍة ُتسَتفاُد. 
أو أدٍب ُيس���������َتزاُد. فس���������َعْيُت إليِهْم. 
سْعَي المتطّفِل علْيِهْم. وقلُت لُهْم: 
أتْقَبلون َنزياًل يطُلُب جنى األْسماِر. 
ال جّنَة الّثماِر. ويْبغي ُمَلَح الِحواِر. 
ال َمْلحاَء الُحراِر. فَحّلوا لَي الِحبى. 
وقالوا: مْرحبًا مرَحبًا. فلْم أجِلْس إال 
لمَحَة باِرٍق خاِطٍف. أو نغَبَة طاِئٍر 
َغشَينا جواٌب. على  خاِئٍف. حتى 
بالكِلمَتيِن.  فحّيان���������ا  عاِتِقه ِجراٌب. 
وحّيا المسجَد بالّتسليمَتيِن. ثّم قال: 
يا أولي األلباِب. والفضِل الُلباِب. 
أم���������ا تعَلموَن أّن أْنَف���������َس الُقرُباِت. 
تْنفي���������ُس الُكرُباِت؟ وأْمَتَن أس���������باِب 
الّنج���������اِة. مؤاس���������اُة ذوي الحاجاِت؟ 
ني وَمْن أحّلني س���������احَتُكْم. وأتاَح  واإ
لَي اسِتماحَتُكْم. لَشريُد محلٍّ قاٍص. 
وَبري���������ُد ِصبَيٍة ِخم���������اٍص. فهْل في 
الَجماعِة. مْن يفثُأ ُحَمّيا الَمجاَعِة؟ 
فقالوا ل���������ه: يا هذا إّن���������ك حضْرَت 
بْعَد الِعشاء. ولْم يْبَق إال َفضالُت 
الَعش���������اء. فإْن كنَت بها َقنوعًا. فما 
تِج���������ُد فينا َمنوعًا. فق���������ال: إّن أخا 
الّش���������داِئِد. لَيْقَنُع بَلَفظ���������اِت الَمواِئِد. 
وُنفاضاِت الَمزاِوِد. فأمَر ُكٌل منُهْم 
عْبَدُه. أْن يزّوَدُه ما ِعنَدُه. فأعَجَبُه 
الُصْن���������ُع وش���������كَر علْي���������ِه. وجَلَس 
يْرُقُب ما ُيْحَمُل إلْي���������ِه. وُثْبنا نحُن 
إلى اس���������ِتثارَِة ُمَلِح األَدِب وُعيوِنه. 
واسِتْنباِط َمعيِنِه من ُعيوِنِه. إلى أْن 
ُجْلنا فيما ال َيس���������َتحيُل باالنِعكاِس. 
كقولَك ساِكُب كاٍس. فَتداَعينا إلى 
أْن نسَتنِتَج لُه األفكاَر. ونفَترَِع منُه 
األْب���������كاَر. على أْن ينِظ���������َم الباِدُئ 

ثالَث ُجماناٍت في ِعقِدِه. ثّم تتدرّج 
الزّياداُت مْن بعِدِه. فيرَّبُع ذو ميَمَنِتِه 
في نْظِمِه. وُيسبُِّع صاِحُب ميسرَِتِه 
على رْغِمِه. ق���������ال الرّاوي: وكّنا قِد 
انتَظْمنا ِعّدَة أصاِبِع الكّف. وتأّلْفنا 
فاْبَتَدَر  الكْه���������ِف.  أْصح���������اِب  ُألَفَة 
لِعَظِم مْحَنت���������ي. صاحُب ميَمَنتي. 
وقال: ُلْم أخًا م���������ّل. وقال ُمياِمُنُه: 
كّبْر َرجاَء أْج���������ِر رّبَك. وقال الذي 
يليِه: مْن َي���������ُرّب إذا بّر يْنُم. وقال 
اآلخُر: سّكْت كلَّ مْن نّم لك تِكْس. 
وأفَض���������ِت الّنوَبُة إل���������ّي. وقد تعّيَن 
نْظُم الّسْمِط الُس���������باعّي علّي. فلْم 
يَزْل ِفكري يصوُغ ويْكِس���������ُر. وُيْثري 
وُيعِسُر. وفي ِضْمِن ذِلك أسَتْطِعُم. 
فال أجُد مْن ُيطِع���������ُم. إلى أن رَكَد 
الّنسيُم. وحْصَحَص الّتسليُم. فقلُت 
���������روجّي  ألْصحابي: لو حَضَر السَّ
هذا الَمقاَم. لَش���������فى ال���������ّداَء الُعقاَم. 
فقال���������وا: ل���������و نزََلْت ه���������ذِه بإياٍس. 
ألْمَسَك على ياٍس. وجعْلنا ُنفيُض 
باِبها.  واسِتْغالِق  اسِتْصعاِبها.  في 
وذِلك الّزْوُر الُمعَتري. يلَحُظنا لْحَظ 
الُم���������زَدري. ويؤّلُف الُدَرَر ونحُن ال 
ن���������ْدري. فلّما عَثَر على افِتضاِحنا. 
وُنضوِب ضْحضاِحنا. قال: يا قوُم 
إّن م���������َن الَعناء العظيِم. اس���������تيالَد 
الَعقيِم. واالسِتْشفاَء بالّسقيِم. وفْوَق 
كّل ذي ِعلٍم علي���������ٌم. ثّم أقَبل علّي 
وقال: س���������أنوُب مناَبَك. وأكفيَك ما 
ناَبَك. ف���������إْن ِش���������ْئَت أن تنُثَر. وال 
تعُثَر. فُقْل ُمخاِطبًا لَمْن ذّم الُبْخَل. 
وأكَثَر العْذَل: ُلْذ بكّل مؤّمٍل إذا لّم 
ْن أحبْبَت أن تنِظَم.  ومَلك بَذَل. واإ

فُقْل للذي ُتعِظُم:
ُأْس أْرَماًل إذا َعـرا 

واْرَع إذا المرُء أسا  
أْسِنْد أخـا َنـبـاَهٍة 

أِبْن إخـاًء َدنـسـا  
ُأْسُل َجناَب غـاِشـٍم 

ُمشاِغٍب إْن جَلسـا  

ُأْسُر إذا هّب ِمـرًا 
واْرِم بِه إذا َرسـا  

ُأْسُكْن تَقوَّ فَعـسـى 
ُيسِعُف وْقٌت نَكسـا  

قال: فلّما س���������حرَنا بآياِته. وحسرَنا 
بُبْعِد غاياِته. مدْحناُه حتى اسَتْعفى. 
ومنْحناُه إلى أِن اسَتْكفى. ثّم شّمَر 
ثياَب���������ُه. وازَدَف���������َر ِجراَب���������ُه. ونهَض 

ُينِشُد:
للـِه َدرُّ ِعـصـاَبٍة 

ُصُدِق الَمقاِل َمقاِوال  
فاقوا األناَم فضـاِئاًل 

مأثورًَة وفواِضـال  
حاوْرُتهم فوَجدُت سْحـ 

بانًا لدْيِهـْم بـاِقـال  
وحلْلُت فيِهْم سـاِئاًل 

فَلقيُت جودًا سـاِئال  
أقَسْمُت لْو كان الِكرا 

ُم حيًا لكانوا واِبـال  
ثم َخطا ِقيَد ُرمَحيِن. وعاَد ُمسَتعيذًا 
من الَحيِن. وقال: يا ِعّز َمْن عِدَم 
اآلَل. وَكْنَز مْن ُس���������ِلَب الماَل. إن 
الغاِس���������َق قْد وَقَب. ووْجَه المحّجِة 
قِد انتَقَب. وبْين���������ي وبيَن ِكّني ليٌل 
داِم���������ٌس. وطريٌق طاِمٌس. فهْل مْن 
ِمصباٍح يْؤِمُنني الِعثاَر. وُيبّيُن لَي 
اآلثاَر؟ قال: فلّما ِجيء بالُملَتَمِس. 
وجّلى الوج���������وَه ضوُء القَبِس. رأيُت 
أبو زيِدنا.  ه���������َو  صاِحَب صْيِدنا. 
فقلُت ألصحابي: هذا الذي أَشْرُت 
ِن  إلى أن���������ُه إذا نَطَق أص���������اَب. واإ
نحوَه  فأتَلع���������وا  اس���������ُتْمِطَر صاَب. 
األْعن���������اق. وأحَدقوا ب���������ِه األْحداَق. 
وس���������ألوُه أْن ُيس���������اِمرَُهْم ليَلَتُه. على 
أن يْجِبروا َعيَلت���������ُه. فقال: ُحّبًا ِلما 
أحَبْبُتْم. وُرْحبًا بُكْم إذا رّحْبُتْم. غيَر 
أني قصدُتُك���������ْم وأْطفالي يتضّوروَن 
م���������َن الجوِع. ويْدعوَن لي بوْش���������ِك 
اس���������َتراثوني خامرَُهم  ِن  واإ الّرجوِع. 
الّطيُش. ولْم يْص���������ُف لهُم العيُش. 
فَدعوني ألْذهَب فأُسدَّ َمْخَمَصَتُهْم. 

إليُكْم  أنَقِلَب  ثّم  ُغّصَتُهْم.  وُأس���������يَغ 
على األَثِر. متأّهبًا للّس���������َمِر. إلى 
الّس���������َحِر. فُقْلنا ألحِد الِغْلَمِة: اّتِبْعُه 
إلى فَئِت���������ه. ليكوَن أس���������رَع لَفْيَئِتِه. 
ِجراَبه.  مَع���������ُه مضَطِبن���������ًا  فاْنطَلَق 
وُمَحْثِحثًا إياَب���������ه. فأْبطأ ُبْطَأ جاوَز 
حّدُه. ثّم عاَد الُغ���������الُم وحَدُه. فُقْلنا 
له: ما عنَدَك م���������ن الحديث. عِن 
الخبي���������ِث؟ فقال: أخَذ بي في طُرٍق 
ُمتِعَب���������ٍة. وُس���������ُبٍل متش���������ّعَبٍة. حتى 
أفَضْين���������ا إلى ُدَوْي���������رٍَة خرَِبٍة. فقال: 
هاُهنا ُمناخ���������ي. ووْكُر أْفراخي. ثّم 
اس���������َتْفَتَح باَبُه. واختَلَج مني ِجراَبُه. 
وق���������ال: َلعْمري لق���������ْد خّفْفَت عني. 
الُحْس���������نى مني. فهاَك  واستْوَجْبَت 
نصيحًة هَي مْن نفاِئِس الّنصائِح. 

ومغاِرِس المصاِلِح. وأنشَد:
إذا ما حَوْيَت جنـى نـخـَلٍة 

فال تْقُرَبْنهـا إلـى قـاِبـِل  
ّما سَقْطَت عـلـى بـْيَدٍر  واإ

فحْوِصْل من الُسنبِل الحاِصِل  
وال تلَبَثّن إذا مـا لـَقـْطـَت 

فَتنَشَب في كّفِة الـحـاِبـِل  
وال توِغَلّن إذا ما سـبـْحـَت 

فإّن الّسالمَة في السـاِحـِل  
وخاطْب بهاِت وجاِوْب بسْوَف 

وِبْع آِجاًل منَك بالـعـاجـِل  
وال ُتكِثَرّن علـى صـاحـٍب 

فما مّل قطُّ سوى الواِصـِل  
ثم قال: اخزُْنها في تأموِرَك. واْقَتِد 
به في أموِرَك. وباِدْر إلى صْحِبَك. 
في ِكالءِة رّبَك. فإذا بَلْغَتُهْم فأْبِلْغُهْم 
تحّيتي. واْتُل علْيِهْم وصّيتي. وُقْل 
لُهْم عّني: إّن السَهَر في الُخرافاِت. 
َلِمْن أعظِم اآلفاِت. ولس���������ُت ُأْلغي 
احِتراس���������ي. وال أجُلُب الهَوَس إلى 
راس���������ي. قال الراوي: فلّم���������ا وقْفنا 
على فْحوى ِش���������عرِِه. واّطَلْعنا على 
ُنْكرِِه ومك���������رِِه. تالَوْمنا على تْرِكِه. 
واالغِتراِر بإْفِك���������ِه. ثّم تفرّْقنا بوجوٍه 

باِسرٍَة. وصفَقٍة خاِسرٍة.

املقامة املغربية مقامات

االستحس���������ان: هو: »ت���������رك قياس 
ه���������و:  أو  لدلي���������ل«،  األص���������ول 
»االعتماد عن���������د ترجيح حكم على 
حكم على االتساع والتصرف دون 
علة قوية«، ويقول عنه ابن جني: 
»وجماعه أن علت���������ه ضعيفة غير 
مس���������تحكمة، إال أن فيه ضرًبا من 

االتساع والتصرف«.
ولالستحسان نوعان:

ــــــا: استحس���������ان العرب: وهو  أولهم
كل ما استحس���������ن العرب ونطقوا به 
لغتهم؛ كي تتط���������ور وتؤدي الفائدة 
من النطق والكتابة بها، وعليه كل 
ش���������واهد االختصار السابق ذكرها، 
ويجب األخذ بما استحسنه العرب؛ 
ألن���������ه »ينبغي أن تعل���������م أن الذي 
نستحس���������نه نحن في زماننا هذا هو 
الذي كان عند العرب مستحس���������ًنا، 
وال���������ذي نس���������تقبحه هو ال���������ذي كان 
عندهم مستقبًحا«، ويمكن أن يلجأ 
العرب لالستحسان إلى »استحسان 
المش���������اكلة، أو المناسبة اللفظية أو 
الج���������وار، أو نحو ذل���������ك، وتفضيله 

على االستصحاب«.
ثانيهما: استحسان النحاة: وهو ما 
استحس���������نه النحاة وارتضوه، وذلك 
بعد عرضه على األصول النحوية 
الس���������ابقة؛ كالس���������ماع، والقي���������اس، 
واإلجماع، وهذا النوع أيًضا وجدناه 
الس���������ابق  أب���������واب االس���������تغناء  في 

ذكرها.
وبعد فقد تعرفنا على أصول النحو 
التي اتخذها النحاة عماًدا في بناء 
قواعد النحو، وهم اس���������تنبطوها من 
كالم الع���������رب، وطبقوها على كالم 
الع���������رب، فنج���������د النحاة قد نس���������بوا 
االس���������تغناء واالختص���������ار والحذف 
الع���������رب؛ ألن  إل���������ى  وغي���������ر ذلك 
عنه(  و)المستغنى  به(  )المستغنى 
م���������ن كالم العرب وعل���������ى مثلهم، 
واإليجاز،  واالستغناء  واالختصار 
وغي���������ر ذلك س���������مع ع���������ن العرب، 
واكتش���������فه النح���������اة خ���������الل طردهم 
لقواعدهم وأقيس���������تهم؛ فما شذ عن 
قياس���������هم أمعنوا النظر فيه، وقالوا 
فيه باالستغناء أو االختصار، كما 
أوَّلوا غيره أو حملوه على المعنى.. 

إلخ.
وفي ثناي���������ا حديثهم عن االختصار 
ل���������دى العرب اجته���������د النحاة وعللوا 
لشواهده، ووجدنا أن هذا االختصار 
قد أجمع علي���������ه العرب والنحاة في 
معظم ص���������وره وش���������واهده، وعرفنا 
أن النح���������اة قد تابع���������وا العرب في 
االختصار  لمظاهر  استحس���������انهم 
ووس���������ائله وش���������واهده وصوره، ومن 
ذلك ما ذك���������ره ابن جني: »إنهم قد 
يستعملون من الكالم ما غيره أثبت 
في نفوس���������هم منه؛ سعًة في التفسح 
ا على ما  رخ���������اًء للتنفس، وش���������حًّ واإ

يتكارهوه،  أن  فتواضعوه،  جش���������موه 
فيلغوه ويطرحوه، فاعرف ذلك مذهًبا 
لهم«، ومنه أن العرب قد استغنت 
بقولها )إال( عن)أستفهم(، واستغنوا 
بقولهم )ما( ع���������ن )أنفي(، وكذلك 
اس���������تغنوا بقولهم )يا( ع���������ن الفعل 
)أدع���������و أو أنادي(، »فتلك األفعال 
النائب���������ة عنها ه���������ذه الحروف هي 
الناصبة في األصل، فلما انصرفت 
عنه���������ا إلى الحروف طلًبا لإليجاز، 
ورغبًة عن اإلكثار، أسقطت عمل 
تلك األفعال؛ ليتم لك ما أنتجته من 

االختصار«.
والعرب هم الذين استحسنوا )ترك(، 
جمع  واستحس���������نوا  )ودع(،  وتركوا 
القلة، وتركوا جمع الكثرة، والعكس 
في المواضع الس���������ابق ذكرها، ومن 
المؤكد أن االستغناء كله قائم على 
االستحسان لدى العرب الفصحاء؛ 
ل���������ذا وجب األخذ ب���������ه؛ ألن العرب 
كثيرًا ما عبروا عن المراد بلفظ غير 
الموضوع ل���������ه لضرب من اإليجاز 

واالستحسان«.
فنح���������ن بالع���������رب الحقي���������ن، وعلى 
سمتهم آخذين، وبألفاظهم متحلين، 

ولمعانيهم وقصورهم آمين.
وأما أمثلة االستحس���������ان، فمنها أن 
فعل األمر ال يش���������ابه االسم؛ حتى 
يحمل عليه ف���������ي اإلعراب بخالف 
فإنه يشبه االسم لوجود  المضارع، 

حرف المضارع���������ة، وليس في لفظ 
األمر هنا حرف مضارعة يشبه به 
االس���������م؛ فعند ذلك يجب أن يكون 
مبنيًّ���������ا، وم���������ن ذلك م���������ا كان على 
)فعل(، فإن���������ه على )يفعل(، وليس 
لمصادر المضاعف وال الثالثي كله 
نما ينتهي فيه  قياس يحتمل عليه، واإ
إلى الس���������ماع أو االستحسان، ومن 
ذلك أعني االستحس���������ان أيًضا قول 

الشاعر:
أقائلن أحضروا الشهودا

فألح���������ق نون التوكيد اس���������م الفاعل 
تش���������بيًها له بالفعل المضارع، فهذا 
إًذا استحس���������ان ال ع���������ن ق���������وة علة 
وال ع���������ن اس���������تمرار ع���������ادة، ومن 
االستحسان قولهم: »صبية، وقنية، 
وعذي، وبلى س���������فر، وناقة عليان، 
ودبة مهيار... فهذا كله استحسان 
ال عن اس���������تحكام علة؛ وذلك أنهم 
لم يعتدوا الساكن حائاًل بين الكسرة 

والواو لضعفه.
بنوعيه  االستحسان  على  والشواهد 
كثي���������رة، فظاه���������رة االختصار قائمة 
على االستحسان، ومما سبق يتأكد 
لنا أن االختصار أخذ مش���������روعيته 
من عالقت���������ه الوطي���������دة والعضوية 
بأص���������ول النحو العرب���������ي، وجاءت 
ظاه���������رة االختص���������ار متوافق���������ة مع 

أصول النحو العربي.

االستحسان يف النحو وأمثلة عليه عبد اهلل أمحد

سوائر األمثال

احلريري

فقه العربية

طرائف 
منطق البخالء

يحك���������ى أن أحدهم نزل ضيفًا عل���������ى صديق له من 
البخ���������الء، وما أن وصل الضيف حتى نادى البخيل 
ابنه وقال له : يا ولد عندنا ضيف عزيز على قلبي 
فاذهب واشتر لنا نصف كيلو لحم من أحسن لحم.

ذهب الولد وبعد مدة عاد ولم يش���������تر ش���������يئًا، فسأله 
أبوه: أين اللحم!

فق���������ال الول���������د: ذهبت إلى الجزار وقل���������ت له: أعطنا 
أحس���������ن ما عندك من لحم فقال الجزار: س���������أعطيك 
لحمًا كأنه الزبد، قلت لنفسي إذا كان كذلك فلماذا ال 
أشتري الزبد بدل اللحم.. فذهبت إلى البقال وقلت له: 
أعطنا أحسن ما عندك من الزبد فقال: أعطيك زبدًا 
كأنه الدبس فقل���������ت: إذا كان األمر كذلك فاألفضل 
أن أش���������تري الدبس.. فذهبت إلى بائع الدبس وقلت: 
أعطنا أحس���������ن ما عندك من الدب���������س، فقال الرجل: 
أعطيك دبسًا كأنه الماء الصافي، فقلت لنفسي: إذا 
كان األمر كذل���������ك .. فعندنا ماء صاٍف في البيت، 
وهكذا عدت دون أن أشتري شيئًا، قال األب: يا لك 
من صبي شاطر .. لكن فاتك شيء، لقد استهلكت 
حذاءك بالجري من دكاٍن إلى دكان فأجاب االبن ال 

يا أبي.. فقد لبست حذاء الضيف.
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من المشاريع المتميزة في إطار 
العم���������ل الدع���������وي واإلصالحي 
الذي تق���������وم به ش���������عبة جمعية 
الجزائريين  المس���������لمين  العلماء 
بوالية بش���������ار، ما اصطلح عليه 
ب�: )سفراء سورة النور(، ويتمثل 
المشروع في تحفيظ سورة النور 
للفتي���������ات من كل المس���������تويات، 
انطالق���������ا م���������ن ق���������ول عمر بن 
الخط���������اب -رض���������ي اهلل عن���������ه 
نس���������اءكم  الذي قال: "علموا   -
س���������ورة الن���������ور"، حي���������ث قامت 
المشروع  باعتماد هذا  الش���������عبة 
الذي أطلقه أح���������د الفضالء في 
وأوع���������ز لألخوات من  الجمعية 
بتنفي���������ذه، وهو  الجمعية  أط���������ر 
مشروع دعوي إصالحي، وقف 

وفد جمعية العلماء على نجاحه 
وأهميت���������ه ف���������ي إص���������الح المرأة 
وحمايتها من أي انحراف حيث 
تجتهد الحضارة الغربية في سلخ 

المرأة المسلمة عن هويتها.
المش���������روع  تنفيذ  عل���������ى  تق���������ف 
أس���������تاذات فضليات يجتهدن في 

تحفيظ السورة
باألحكام للنساء والفتيات من كل 
المس���������تويات ومن كّل األعمار، 
وال يتوق���������ف األم���������ر عند الحفظ 
يتن���������اول أمر الصالة،  فقط بل 
وطاعة الوالدين، والعفة والقضية 

المركزية للمسلمين فلسطين. 
كما ينتقي المش���������روع المتميزات 
ف���������ي دورات خاصة، ناهيك عن 
التي تجمع  القرآني���������ة  المخيمات 

عدد كبير من األخوات والفتيات 
من كل األعمار. ولتوثيق العالقة 
بي���������ن األخوات يقم���������ن باإلفطار 
الجماعي، وقي���������ام الليل والمبيت 

مع بعض من حين آلخر. 
م���������ا ترّك���������ز علي���������ه المش���������رفات 
على المش���������روع هو تسفير هذه 
المجتمع  إلى  الشرعية  القناعات 
فترت���������دي الس���������افرات الحج���������اب 
وتتجنب���������ن المخالطة غير الالئقة 
مع الرجال، إاّل ما كان للضرورة 
ضمن أط���������ر الش���������رع الحنيف، 
وقد ذكرت األخوات المش���������رفات 
على المش���������روع نماذج لقصص 
تؤكد نجاح مس���������عى الشعبة في 
إصالح المرأة التي هي أس���������اس 

أي إصالح في المجتمع. 

نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

في إط���������ار الزيارة الت���������ي أّداها وفد من 
المكت���������ب الوطن���������ي لجمعي���������ة العلم���������اء 
المس���������لمين الجزائريين إلى والية بش���������ار 
في الذكرى61 الستشهاد العقيد لطفي، 
استقبل السيد والي الوالية بمعّية األمين 
العام للوالية وف���������دا عن المكتب الوطني 
لجمعي���������ة العلماء المس���������لمين الجزائريين 
مساء يوم األحد 28 مارس2021 بمقر 

مكتبه بالوالية ، ضم الوفد كال من :
- األستاذ طارق بن شين.

- األستاذ قدور قرناش.
- األستاذ با أحمد بن موسى

وكان وف���������د المكت���������ب الوطن���������ي مرفوقا 
بعضوين من الشعبة الوالئية لشعبة

والية بشار، رئيس الشعبة األستاذ أحمد 
بن غياث���������ي، واألس���������تاذ إبراهيم بن عزة 

الرئيس الشرفي الثالث للشعبة. 
ف���������ي البداية ق���������ّدم الوفد تحي���������ات رئيس 
الجمعي���������ة الش���������يخ عبد الرزاق قس���������وم 
للس���������يد والي الوالية، على دعم الش���������عبة 
ومس���������اعدتها على خدم���������ة الوطن على 

الوجه المطلوب. 
تن���������اول اللقاء جه���������ود جمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين الجزائريين التي تقوم بها في 
المجتمع خدمة للدين والوطن اس���������تمرارا 
لرس���������التها النبيلة التي كان عليها علماء 
الجمعية منذ تأسيس���������ها س���������نة 1931، 
وقد عّبر الس���������يد والي الوالية عن امتنانه 
الجمعية  المب���������ذول من  بالجهد  واعتزازه 
س���������واء إبان فترة االحت���������الل البغيض أو 
اليوم في ظ���������ل االس���������تقالل حيث بناء 
الوطن وتشييده مؤكدا أنه لن يّدخر جهدا 
في دعم ش���������عبة الجمعية ببش���������ار ألداء 

رس���������التها،من جهته وفد جمعية العلماء 
أكد للس���������يد والي الوالي���������ة أّن ما تقوم به 
الجمعي���������ة يمليه الواجب الديني والوطني 
وهي دعم وسند لكل المؤسسات الرسمية 
القائم���������ة في الوطن بكل ما تس���������تطيع، 
وانتهى اللقاء بتحميل السيد والي الوالية 

الوفد تبليغ تحياته لرئيس الجمعية. 
مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية 
بوالية بش���������ار يفتح آفاق النشاط لجمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين
بعد مغ���������ادرة وفد جمعي���������ة العلماء مقر 
والية بش���������ار حيث التقى بالس���������يد والي 
الوالية، توجه الوفد مباش���������رة مس���������اء يوم 
الرئيسية  المكتبة  28 مارس2021 إلى 
من  والمك���������ون  العمومي���������ة،  للمطالع���������ة 

السادة: 
طارق بن شين، وقدور قرناش، وباحمد بن 
براهيم بن عزة الرئيس الشرفي  موسى، واإ
للشعبة الوالئية، وأحمد بن غياثي رئيس 
الش���������عبة، وقد كان في اس���������تقبالهم مدير 
المكتبة الس���������يد أحمد عادلي، الذي عّبر 
عن س���������عادته بهذه الزيارة،وأثناء النقاش 
بينهما ح���������ول دور المجتمع المدني في 
تفعيل الحركية الثقافية بالوالية أكد السيد 
المدير بأن أبواب المكتبة مفتوحة لشعبة 
جمعية العلماء بالوالية لتبرمج بالتنسيق 
م���������ع المكتبة كل ما ل���������ه عالقة بالعمل 
الثقافي خاصة أن جمعي���������ة العلماء لها 
باع طويل في هذا المجال س���������واء محليا 
بوالية ببش���������ار أو وطني���������ا في كل القطر 
الجزائري، واألقوال هذه تثبتها كثير من 
األعم���������ال التي تأمل الجمعية أن تحظى 

بالتغطية اإلعالمية الالزمة. 

الوطني  المكت���������ب  أش���������رف وفد 
لجمعي���������ة العلماء ف���������ور وصوله 
ج���������وا إلى والية بش���������ار مس���������اء 
13ش���������عبان1442  السبت  يوم 
المواف���������ق 27مارس2021 على 
الجمعية العام���������ة الوالئية لتجديد 
ش���������عبة الجمعية به���������ذه الوالية، 
وقد كان لق���������اء متميزا بالحضور 
القوي للرجال والنس���������اء والشباب 
والش���������يوخ، فكان المش���������هد رائعا 
وجميال يعّبر بح���������ق عن تجّذر 
فكر جمعية العلماء في الجنوب 
إذ اكتظت القاعة التي احتضنت 

النشاط عن آخرها.
انطلق اللقاء بتالوة طيبة آليات 
بينات من الذكر الحكيم،ثم عزف 
النش���������يد الوطني، وبعد الكلمات 
التوجيهية م���������ن أعضاء المكتب 
الوطن���������ي والم���������رور باإلجراءات 
المنظمة  والقانوني���������ة  اإلداري���������ة 
لعق���������د الجمعية العام���������ة الوالئية 
لشعب الجمعية، ُشرع في عملية 
الترش���������يح والترش���������ح واالنتخاب 
السري على قائمة المرشحين، ثم 
العملية  فأسفرت  األصوات  فرز 
على األعضاء اآلتية أسماؤهم:

الرؤساء الشرفيون: 
------

- محمد معمري رئيس ش���������رفي 
أول.

- ول���������د الصديق عب���������د الرحمن 
رئيس شرفي ثان.

- إبراهيم بن عزة رئيس ش���������رفي 
ثالث.

المكتب التنفيذي :
-----

- أحمد بلغياثي رئيس���������ا للشعبة 
الوالئية.

- فتيحة مقص���������ودة نائبة رئيس 
الشعبة الوالئية.

- سيدي محمد عبد الحي مكلفا 
بالشباب والطلبة.

- العربي غازي مكلفا باإلدارة.
- عب���������د الجب���������ار دوك���������ي مكلفا 

بالتنظيم والمراقبة.
- إبراهيم س���������ارية مكلفا بالنشاط 

العلمي والتربوي.
- بن عام���������ر مخلوف���������ي مكلفا 

بالدعوة واإلرشاد.
- جلول حس���������ين مكلفا بالمالية 

والوسائل.
- ختومة بوثليجان مكلفة باألسرة 

والمرأة والطفولة.
- عمر بلع���������رج مكلفا باإلعالم 

والعالقات العامة.
- فتيحة بن دحام مكلفة بالتراث 

والثقافة.
االحتياطيون:

-----
- عبد اللطيف بعاطي.

- مبارك صالح.
- مراد بوشيبة.

- نور الدين حميدي.
- قليليش جلولي.

- العياشي بن جراد.

وبعد اس���������تخراج المكتب الوالئي 
الجديد لوالية بش���������ار قام أعضاء 
على  المشرفين  الوطني  المكتب 
اللقاء السادة: طارق بن شين - 
قدور قرناش، وموس���������ى باحمد، 
بتوجيه أعض���������اء المكتب لكيفية 
العمل، وخلق فاعلية في نش���������اط 
الظروف  ألّن  ببش���������ار  الجمعية 
مهيئ���������ة ج���������دا لوجود ه���������ذا الكم 
م���������ن األعض���������اء العاملين وكذا 
المتعاطفين الذين أبدوا االستعداد 
إلسناد الشعبة في أداء رسالتها. 

نظم الفرع النس���������وي برئاسة 
لجنة المرأة واألسرة والطفولة 
ندوة  بش���������ار  والية  لش���������عبة 
علمية مساء يوم األحد 14 
ش���������عبان 1442 ندوة علمية 
أّطرها الش���������يخ قدور قرناش 
بحي بشار الجديد وقد كان 
موضوع الندوة: )دور المرأة 
الرسالية في المجتمع( حيث 

استعرض الشيخ جوانب من 
المسلمة  المرأة  لعبتها  أدوار 
ف���������ي صناعة مج���������د األمة 

اإلسالمية. 
كما بّين األصول الش���������رعية 
لتعامالت المرأة المسلمة مع 
في  عليها  المفروض  الواقع 
تستهدفها  التي  الهجمة  ظل 
من دعاة الحضارة الغربية. 

وبعد نهاي���������ة المحاضرة ُفتح 
باب النقاش مع الحاضرات 
فأبانت األخوات عن الجدية 
والرغب���������ة ف���������ي اإلص���������الح 
ومواجه���������ة الهجم���������ة الت���������ي 
المجتمع  ف���������ي  تس���������تهدفهن 
بالفاعلية المطلوبة و التمسك 
بدين اهلل تعال���������ى الذي كرَّم 
المرأة المسلمة أّيما تكريم. 

والي والية بشار يستقبل وفد مجعية العلماء

الفرع النسوي لشعبة بشار ينظم ندوة علمية

سفراء سورة النور مشروع إصالحي واعد لشعبة والية بشار

والية بشار جتدد شعبتها الوالئية جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني

تزامنا مع وج���������ود أعضاء المكتب الوطني لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين بوالية بشار لإلشراف 
عل���������ى الجمعي���������ة العام���������ة الوالئية والقي���������ام ببعض 
االنش���������طة العلمية الدعوية استثمر المكتب الجديد 
للش���������عبة وجود الوفد المؤلف من السادة: طارق بن 

شين - قدور قرناش - بااحمد موسى ليبرمج لقاء 
ألعضائه مس���������اء يوم األحد 28 مارس، حيث كان 
الحديث عن المهام المنوطة بالمكتب الجديد، ودعاه 
الوفد لضرورة تفعيل اللجان بعد تش���������كيلها وتحقيق 

االنضباط التنظيمي مع برمجة أنشطة علمية. 

شعبة بشار تعقد اجتماعا حبضور أعضاء املكتب الوطين



األحــد:  21 - 27 شعبان 1442، الـموافق لـ:  04 - 10 أفريل 2021مإشهـــــار العدد:
1058



www.oulamadz.org :موقع الـجمعية /  info.bassair@gmail.com  :الربيد  اإللكرتوني / www.elbassair.org  :األحــد:  21 - 27 شعبان 1442، الـموافق لـ:  04 - 10 أفريل 2021م/ الثمن: 30 دج  /  موقع جريدة البصائر

أسست في أول شوال 1354 هـ املوافق 27 ديسمبر 1935م

اإلســــــالم ديننـــــا والعربيـة لغتنـــا واجلزائـر وطننــــــا

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

 }رَبََّنا َل َتَْعْلَنا ِفْتَنًة 
ِللَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفرْ 

َلَنا رَبََّنا إِنََّك أَنَْت 
الَْعِزيُز اْلَِكيُم{

دعــاء العــدد

العدد:
1058

الش���������رعي إن  المقصد 
م���������ن صيام ش���������هر 
التقلي���������ل  ه���������و  رمض���������ان 
بالش���������هوات،  التمتع  م���������ن 
والمل���������ذات، إلراحة المعدة 
وطحنها لألغذية وهضمها 
ط���������ول الع���������ام، فتكون في 
إجازة تبعد عنها تراكم هذه 
الجهاز  فيستريح  األغذية، 
الطحن  م���������ن  الهضم���������ي 

والهضم.
الع���������ادات والظواهر  ولكن 
االجتماعية، وسلوك الناس 
كله  ذل���������ك  يجري  عندن���������ا 
على عكس مقاصد الشرع 
م���������ن الصيام، وم���������ا يدعو 
الصحية،  القي���������م  من  إليه 

واألخالقية.

من  يكثرون  الن���������اس  نجد 
شراء الكماليات، وال يزهدون 
في األطعمة واألشربة، بل 
يتهافتون على اقتناء ما لذ 
وطاب منها، يعوضون ما 
فاتهم من النهار ليال، ونجد 
مائ���������دة االفط���������ار متنوعة 
تش���������تهيه  ألوانا مما  تجمع 
ولو  األعين،  وتلذ  األنفس 
التداين  إل���������ى  ذل���������ك  أدى 
واختالل  الجيوب،  وخراب 
ميزانية األسرة بما في ذلك 

األسر الفقيرة.
إن إخواننا التجار يغتنمون 
ه���������ذه الفرصة من التهافت 
المختلفة من  على األنواع 
األطعم���������ة والحلويات التي 
منها  اإلكثار  تؤدي بسبب 
إلى عدة أمراض في الجهاز 
الهضم���������ي، فتج���������د الناس 
المستشفيات  إلى  يهرعون 
والعي���������ادات ويعان���������ون من 

األمراض والتخمة.
قلنا  كم���������ا  التجار  يغتن���������م 
ذلك ويحتك���������رون البضائع 
ويرفعون أسعارها، إلدراكهم 

ن  أن الناس يقبلوا عليها واإ
أثمانه���������ا وبذلك  ارتفع���������ت 
خرب���������ت الجيوب، تش���������كو 
إل���������ى اهلل عالم الغيوب وال 
يتقون اهلل، ويراعون جيوب 

الفقراء من الناس.
نرى  أخ���������رى  جه���������ة  ومن 
المحس���������نين يقومون بتهيئة 
وينصبون  رمض���������ان،  قفة 
لإلفطار  الجماعية  الموائد 
الطرقات،  وفي  المدن  في 
يسرعون  المس���������افرين  ألن 
قبل  للوصول  بس���������ياراتهم 
المغرب إلى ديارهم، ولكنهم 
ال يصل���������ون، لذلك يجدون 
من يهيء لهم إفطارا، حتى 
ال يستمروا في السرعة فتقع 
ح���������وادث مروعة، بس���������بب 
أجل  من  المفرطة  السرعة 

اإلفطار.
هذا أمر خطير جدا على 
الن���������اس وحياتهم، كأنه إذا 
مدة قصيرة  اإلنسان  تأخر 
ع���������ن وقت اإلفط���������ار فإنه 
شيء عظيم، يصاب به ال 

يمكن أن يعوضه.

فمت���������ى يقل���������ع التجار عن 
رفع األس���������عار واالحتكار؟ 
في  السائرون  يعقل  ومتى 
الطرقات بسيارتهم فيكفون 
والتهافت  الس���������رعة  ع���������ن 
ديارهم  إلى  الوصول  على 
التي ربما ال يصلون إليها 

أحياء؟
إن مقص���������د الش���������رع م���������ن 
الصيام خالفه المسلمون في 
فأصبح شهر  الديار،  هذه 
الشهوات  ش���������هر  رمضان 
والتهاف���������ت عل���������ى الملذات 
والمآكل والمشارب، والسهر 
الطوي���������ل، فتج���������د بعضهم 
يكثر من النزاع، والصراع 
مع الناس في النهار ألقل 
سبب لتوتر أعصابهم، وقلة 
الناس  فيعامل���������ون  نومهم، 
بالس���������ب والش���������تم، وتنشب 
بذلك مع���������ارك، ربما تؤدي 
إلى سفك الدماء، والشجار 

المؤذي للنفس والبدن.
فأي���������ن مقصد الش���������رع من 
هذا كله؟ نسأل اهلل العافية 

والرشاد.

رمضـــان وغـــالء األسعـــار  وتوتــر األعـصــــاب

ـق
حـ

ـة 
ـم

كـل

أ د. عمار طاليب
تابعت كما تابع غيري مجريات محاكمة سعيد جاب الخير، 
الذي يصفه اتباعه بالباحث في الفكر اإلس���������المي، بتهمة 
اإلس���������اءة لإلسالم، وحاولت أن أبحث عن كتابات الرجل، 
ألقرأ ما كتب، فوجدت له كتابا واحدا حول التصوف، كتبه 
ف���������ي وقت كان قد اتجه إلى ه���������ذا المجال قادما من الفكر 
اإلس���������المي الحركي، وانتقل خالل مس���������يرته من اتجاهات 
متعددة إلى أن اس���������تقر به الحال داعية للعلمنة ولمقوالتها 

التلفيقية لمسائل الدين، وعالقة المجتمع والدولة به. 
إاّل أّن الرج���������ل أكثر من الضجيج وعال صوته ممثاًل لتيار 
العلمنة فيما يتعل���������ق بالقضايا الدينية ومدافعًا عن مقوالته 
التأويلية، من خالل وس���������ائل اإلعالم المرئية أو من خالل 
ش���������بكات التواصل االجتماعي، وجّلها تصّب في مشروع 
مقايضة التيار اإلس���������المي، على قيادة المجتمع )امتالك 
الشارع السياسي(، ومن ثّم الدولة كهدف استراتيجي، ولهذا 
نرى أّن اس���������تمرار الش���������غب الفكري وأدواته على اإلسالم، 
هو خيارًا انتهجه التيار العلماني في كثير من دول العالم 
اإلسالمي، حيث فتح الباب واسعًا أمام خطاب التجديف، 
إلدارة الصراع الفكري الذي كان المش���������روع االس���������تعماري 
الغربي يديره باألمس القريب، وس���������ّلم -فقط- ملفه ألتباعه 

من تيار العلمنة الذي يواصل المش���������روع من بعده. 
إن ه���������ذه المحاكمة ليس���������ت إاّل وهمًا ثقافيًا، يحس���������ب من 
يتابعها أننا أمام معركة ثقافية مهما توس���������عت دائرة تأثيرها 
الس���������لبي، تظل تضفي على حياتن���������ا الثقافية متعة فكرية، 
وزادًا معرفي���������ًا يثري فضاءها وينقل المجتمع إلى حالة من 
التحول الفكري المس���������تمر، الذي يفض���������ي إلى نتائج تزيد 
الحياة الثقافية انتش���������ارًا وتأثي���������رًا، إاّل أّن العكس تمامًا هو 
الصحي���������ح، واألمر ببس���������اطة أن جاب الخي���������ر ليس مثقفًا 
حقيقيًا يحمل مشروعًا فكريًا ناضجًا، يجعل من لغة الحوار 
والنقاش والنقد أدوات لإلثراء وتفعيل نتائج مش���������روعه في 
ّنما هو مج���������رد ناقل ألفكار  حياتن���������ا الثقافي���������ة والفكرية، واإ
منتش���������رة ومبثوثة في الكت���������ب والمدونات التي يقف وراءها 
تي���������ار العلمنة بوجهه اإليديولوجي المفضوح، والتعامل مع 
هذا النوع من المثقفين المزعومين يحّوله إلى ذلك المثقف 
العضوي المنخرط في قضايا بالده، ويعطيه مكانة سامقة 
في سجل الّنضال الفكري والثقافي، وهو لعمري أقّل بكثير 
من هذه المكانة، التي س���������يمتلكها بعد هذه المحاكمة التي 
تشكل -بالنس���������بة إليه - هدية مجانية. ربما انتظرها كثيرًا 
ولم ينلها قبله جملة من الكتبة الذين مارس���������وا شغبًا فكريًا 

على تراث األمة الديني والثقافي. 
أنا من الجيل الذي قرأ عن الكثير من المعارك الفكرية في 
تاريخنا القديم والمعاصر، وتابعت في منتصف التسعينات 
المحاكمة الشهيرة للمرحوم نصر حامد أبو زيد، التي نقلته 
من مجرد استاذ مساعد في كلية االداب جامعة القاهر إلى 
أستاذ في أعرق جامعة استشراقية في الغرب، وهي جامعة 
ليدن بهولندا، والفرق بين الرجلين كبير وواس���������ع، ولوال هذه 
المحاكمة التي تصدق بها اإلسالميون في مصر على أبي 
زيد لبقي اس���������تاذ مغمورًا في جامع���������ة القاهرة، ال يعرفه إاّل 
طالبه وبعض اليس���������ار الذي تبنى معركة الشغب الفكري 
على الدين، منذ استقر تيارًا سياسيًا في واقعنا المعاصر. 

وللحديث بقية.

أ. عبد القادر قالتي

معارك ثقافية وهمية 01

guellatiabdelkader@gmail.com

انتقل إلى رحمة اهلل تعالى يوم الس���������بت 03 أفريل 
2021 بمستشفى بني مسوس العميد السابق لكلية 
العلوم اإلنس���������انية واالجتماعي���������ة )جامعة الجزائر( 
وعال���������م االجتماع المعروف البروفيس���������ور محفوظ 
سماتي عن عمر ناهز 85 س���������نة حافلة بالعطاء 

العلمي. 
ولد المرحوم الدكتور محفوظ سماتي عام 1936م 
ب�"برج الزم���������ورة" التي تقع في والية برج بوعريريج، 
درس في المدرسة االبتدائية بمسقط رأسه وتحصل 
على شهادة األهلية ثّم انتقل إلى الثانوية "الفرنسية 
–المس���������لمة" بمدينة قس���������نطينة ونال منها ش���������هادة 

البكالوريا. 
تابع دراس���������ته العليا بجامعة الس���������وربون بفرنس���������ا 
وتخصص في علم االجتماع، ونال منها ش���������هادة 
الليس���������انس، ثم دكتوراه الدرج���������ة الثالثة، ودكتوراه 

الدولة بجامعة باريس 5 عام 1993م. 
عمل أستاذًا لعلم االجتماع بجامعة الجزائر ثّم رئيسا 
لقسم علم االجتماع، عّين مديرًا لمركز البحث في 
االنثروبولوجيا وما قب���������ل التاريخ واالثنوغرافية، ثّم 

عميدًا لكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية. 
كان المرحوم عضوا في المجلس الوطني لجمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين، وعضوا بالمجلس 

اإلسالمي األعلى. 
وبهذا المصاب الجلل يتق���������دم الدكتور عبد الرزاق 
قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
وأعض���������اء المكتب الوطني وهيئ���������ة تحرير جريدة 
البصائ���������ر، وهيئ���������ة تحرير مجلة التبي���������ان، ومجلة 
الشاب المسلم، بأحر التعازي لعائلة الفقيد، سائلين 
المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم 

أهله الصبر والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الربوفيســــور حمفــــوظ مساتـــــي فـــي ذمـــة اهلل!
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