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العقل العربي بني مرارة االنكسار  وحالوة االنتصار
ويح ضميرنا العربي، مما يكابده، ومما يالقيه، فقد اس������تبيحت ُحرماته، وُبددت ثرواته، وُش������وِّه تاريخه، ومزقت جغرافياته، لقد توالت 
عل������ى الوطن العربي المصائب والنكبات، وتكاثر حوله –وفيه – األعداء وتضاعف������ت المؤامرات، فتح الجيل العربي المعاصر عينيه 

وعقله على خيبة الهزائم، وعلى انبطاح الحكام من عهد التمائم، وبمباركة بعض الشذاد من ذوي اللحى وأهل العمائم...

البصائر يف واليات: 
ــة،  ــة ، غرداي ــوف، ورقل واد س
ــر  املغ ــرت،  تق ــة،  املنيع
ــة العمومية  مبساهمة املؤسس
ــافرين  ــة لنقل املس االقتصادي

للوسط، كل يوم الثالثاء.

 متى تلتحق فرنسا
 بقافلة املعتذرين عن جرائم 

االستعمــــار؟

04

البصائر فـــي  واليــــات:  واد ســــــوف، ****  ورقلـــــة ، ****  غردايـــــــة، **** الـمنيـعــــــة، **** تـقــــــرت، **** الـمغيــــــــــر
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أخط���������ر ما يواجه الدعوة اإلس���������المية اخت���������الل المفاهيم واختالطها، 
واضطراب األفكار وتشوهها، وما ينشأ عنهما من  فساد في األعمال 

واألفعال واألقوال...
ومن يكن الغراب له دليال ***يمر به على جيف الكالب.

ن كان األص���������ل اللغوي لكلمتي: »الدع���������وة« و »الدعاية« واحدا،  واإ
وسواء كانتا مشتقتين  من الفعل »دعا«، أو من الجذر - د ع و – 
فإنهما تفترقان في المعنى والغاية والمقصد لكل منهما، افتراقا يتباعد 

أحيانا ويتقارب أحيانا أخرى.
أما  االدِّعاء فهو الزَّعم واالفتخار بما ليس له وما ليس فيه.

والدعوة اإلسالمية شريفة عالية المنزلة تستمد قيمتها من الدعوة إلى 
لى دينه وش���������ريعته وطريقها واحد عمَّده السلف الصالح  اهلل تعالى واإ
بالتقوى والورع والزهد ومحبة اهلل ورسوله وعباده الصالحين، وساحاتها 

واسعة تنطلق من دور العبادة لتشمل اإلنسان حيثما وجد.
أما الدعاية فتكون غالبا لعمل دنيوي محض يراد منه تس���������ويق منتج 

معين أو بضاعة معينة أو شخص ما أو وجهة نظر ما،
ومسرحها الدعاية والساحات العامة والتجمعات واللقاءات والملصقات 

والصفحات. 
وحت���������ى ال يقع اللبس فقد وجب التنويه والتنبيه، فإذا كانت السياس���������ة 
عند الغربيين تعني: الصراع من أجل تحديد من يحصل على ماذا، 
متى، وكيف، ولماذا وهو تعريف يش���������رح السياسة كما هي في واقع 
الناس المعيش، فإن السياسة عند أغلب فقهاء المسلمين هي: القيام 
على األمر بما يصلحه، وهو تعريف يش���������رح السياسة بما ينبغي أن 

تكون. 
عود على بدء:

 إن ما يؤس���������ف ما نالحظه من انحراف في الخطاب، ووعود كاذبة، 
وهذا يحاسب عليه القانون وال يلتزم بضابط من ضمير.  

فوا عجًبا كم يّدعي الفضل ناقٌص 
ووا أسًفا كم يظهر النَّقص فاضُل  

إن المظاه���������ر خداعة وكثيرا ما تكون مزيفة نرى ونس���������مع لكثير من 
الناس فيبهرنا حس���������ن هندامهم وجمال مظهرهم وبريق حديثهم وزيف 
حضورهم وتعدد ثقافاتهم، وما أن نقترب من أحدهم فحتى ُنفاجأ بأن 
جمال مظهره خلفه قبح جوهر، وأن حالوة كلماته يكمن بين حروفها 
س���������م ثعبان...وأنه ممن يقولون ما ال يفعلون، وممن يأمرون الناس 
ن َيُقوُلوا  َذا رَ َأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم * وَاِإ بالبر وينسون أنفسهم! }وَاِإ

َسنََّدٌة{. َتْسَمْع ِلَقْوِلِهْم َكَأنَُّهْم ُخُشٌب مُّ
ولي���������س كل ما يلمع ذهبا وجمال الذهب في عتقه، وجمال الصاحب 

في وده، وطيبة المؤمن في قلبه. 
أراد حكي����م القصر أن يعطي األمير الصغير ولي العه��د درس�����������ا في 
الحي��اة . فس���������أل��ه: م��والي م�ا ه�و المع�دن ال�ذي يستهوي�ك ويستميلك 
من دون المع����������ادن؟ أج��اب األمير ال�صغير بثق�ة: ال��ذه�ب بالطب��ع . 
فس���������أل�ه: ول����م ال�ذه��ب؟ أج��اب بثق��ة أكثر م�ن سابقته��ا: ألن��������ه ث�مين 
وغ����ال وه��و المع���دن ال�������������ذي يلي��������ق بالمل����وك . صمت الحكي��م ول��م 

يج�ب.
 ث�����������م ذه��ب إل���������ى الخ����دم وق��ال اصنع���وا لي تمث��الين بنفس الش���������ك��ل 
أحدهم���ا من ال��ذهب الخ�الص واآلخ��ر من الطب��اشير وأطل��وا األخير 
بط���الء ذهبي ليب��دو كأن�����������ه ذه��ب خالص، بع����د يومين أتى الحكي���م 
باألمي���������ر أم��ام التمث�الين وق��د غطاهم��ا فن���������زع الغط��اء ع��ن التمث��الين 

تقانهم��ا . انبه�ر األمير لجم��ال صنعهم����ا واإ
فس�����������أل الحكي�����������م: م���ا رأي األمير بم��ا ي��رى؟ أج����������اب األمير: إنهم���ا 

تمث���االن رائع�ان م�ن ال��ذهب الخ���الص.
ق�����������ال الحكي��م: دق��ق ي��ا م�والي أال ت�رى فرق���ا بينهم����ا؟ فق����ال : ك�������ال. 

فك�رر الحكي���م: أمتأك����د ي���ا م��والي.
ق�����������ال األمير بغض����������ب: ق��لت لك ك����ال ل������������م أر أال ت�������درك أن ك���الم 

المل��وك ال يع��������اد.
 أش���ار الحكي��م إلى خ���ادم ك���ان يمس���ك دل���و م��اء ف�رمى الخ���ادم الم���اء 
على التمث��الين بق���وة فصع��ق األمير عندم����ا رأى تمث�����ال الطباش���������ير 

يت���الشى ولك�ن تمث�����ال ال��ذهب ك���ان ي��زداد لمعان�����ا .
 فق����ال الحكي���م: م�والي هك���ذا الن��اس عن��د الش���������دائ��د من ك���ان معدن���ه 
م�ن ذه��ب ي��زداد لمعان����ا  وم�ن ك���ان م�ن ط�ب��اش���������ير يت����الش���������ى كأن���ه 

ال شيء .
إن أخطر أناس نصادفهم الذين يقولون ما ال يفعلون، الذين يأمرون 
الناس بالبر وينس���������ون أنفسهم..الذين يعدون بما ال يستطيعون الوفاء 

به ويعلمون أنهم يكذبون.

أ. خلضر لقدي 

 دعوة...ودعاية ...وادعاء: 
ليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل من غنى أطربنا

يبدو أن الشعوب اليوم مقبلة 
ف���������ي مجال  عل���������ى أن تحيا 
السياسة حياة ديمقراطية وهذا 
يتطلب تكوين أحزاب حقيقية 
واستراتيجيات  تهيئ مشاريع، 
قريب���������ة الم���������دى ومتوس���������طة 
الم���������دى  وبعي���������دة  الم���������دى، 
للنهوض بالش���������عب وال يكون 
همه���������ا الوصول إل���������ى الحكم 
فق���������ط، وأول م���������ا ينبغي أن 
نجعل له استراتيجية واضحة 
هو المنظومة التربوية، ألنها 
االجتماعي  التغيير  أس���������اس 
والثقافي والعلمي، األمر الذي 
ينمي الفك���������ر العلمي والبحث 
والفك���������ر النق���������دي اإلبداعي، 
اعتمادا على وسائل عصرنا 

هذا التقنية الفعالة.
التربوية  المنظوم���������ة  وه���������ذه 
الذهنية  تك���������ون  ال  الحالي���������ة 
العلمي���������ة، والفك���������ر النق���������دي 
اإلبداع���������ي، بقدر م���������ا تعتمد 

على التلقين وحشو الذاكرة.
وأود أن أش���������ير إلى دراس���������ة 
قام بها األستاذ د. مصطفى 
عش���������وى عن الفك���������ر النقدي 
وهي  العربية،  الجامعات  في 
دراس���������ة علمية ميدانية جادة، 
س���������أخصص له���������ا كلمة حق 
فيما يأتي م���������ن أعداد جريدة 
البصائر، لع���������ل وزارة التربية 
أن  التربوي  بالفكر  والمعنيين 
يدرس���������وا  وأن  عليها،  يطلعوا 

مدى إمكانية االنتفاع بها.
إن الطري���������ق إلى الديمقراطية 
االنتخاب  فك���������رة  يعتمد على 
الشعبي، الذي يراعي الكفاءة، 
واألخالقي���������ة، وال يعتمد على 
العروش���������ية، وال���������والء القبلي، 
أو الجه���������وي، ونحن نعلم أن 
ونقائص،  عيوبا  للديمقراطية 
ولكن مع ذلك فهي لحد اآلن 
السبيل إلى الحرية في القول 

والعمل وهي ترجع إلى المبدإ 
القرآني الصري���������ح، وهو مبدأ 
الش���������ورى وال تقتصر الشورى 
على أهل الح���������ل والعقد كما 
نم���������ا تكون  كان���������ت قديما، واإ
جماعية ش���������عبية يشارك فيها 
كل ف���������رد بحري���������ة تام���������ة في 

اختياره.
والحم���������د هلل فقد وضعت اآلن 
قي���������ود مش���������ددة عل���������ى المال 
الفاس���������د، ال���������ذي كان له دور 
كبير في االنتخابات السابقة. 
الم���������ال  بي���������ن  الجم���������ع  ألن 
والسياسة مش���������كلة تؤدي إلى 
الفساد واالنحراف فإذا تحالف 
السياسي مع رجل المال، فقد 
وغابت  الديمقراطية  ذهب���������ت 
عن أن يتحقق ش���������يء منها، 
وقد تفطن الن���������اس إلى هذا، 
الش���������عبي  الحراك  قام  ولذلك 
تلقائي���������ا، وهب الش���������باب تلك 
كان  ن  واإ العارم���������ة،  الهب���������ة 
ق���������د دخلته فيم���������ا بعد بعض 

العناصر المشبوهة.
إنن���������ا ندع���������و أفراد الش���������عب 
الجزائ���������ري أن يكون���������وا ف���������ي 

أساس  الحرة على  اختياراتهم 
كفاءة،  أكث���������ر  يرونه���������م  من 
وصالحية ألن يدافع عن قيم 
التشريع، والثقافة  الشعب في 
والتاريخ، فإن الوطن يجمعنا 
جميعا، ويوحد وجهتنا باختيار 
الرجال والنساء الذين يعملون 
من أج���������ل المصلحة العامة، 
مصلح���������ة الش���������عب، والدفاع 
ع���������ن قيمه الديني���������ة والثقافية 

والتاريخية.
وعلى جامعتنا ومراكز البحوث 
عندنا أن تهتم بالبحث العلمي 
الجاد المبدع، وأن تتخلى عن 
وحش���������و  التعليم،  في  التلقين 
أبناءنا   نعل���������م  الذاك���������رة، وأن 
كي���������ف يفك���������رون، ويبحثون، 
ويبدعون، فه���������ذا يتطلب من 
الذي���������ن يقومون بتربية العقول 
أن يغيروا طرقه���������م التربوية، 
وأن يجته���������دوا ف���������ي توجي���������ه 
الفكر لإلبداع، واالس���������تدالل، 
والنقد،  والتعليل،  واالستقراء، 
بعاد الفك���������ر الخرافي الذي  واإ
شاع في المجتمع، فهذا سبيلنا 

للنهضة العلمية والتقدم.

الدميقــراطـيــــــــــة واالنـتـخــــــــاب
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أ د. عمار طاليب

قام وفد من هيئة تحرير جريدة البصائر 
لس���������ان حال جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريي���������ن، بزيارة ودّي���������ة للعالم الجليل 
واألديب المعروف الشيخ محمد الصالح 
الصدي���������ق، في بيته بالقب���������ة يوم الثالثاء 
25 م���������اي2021 بعد ص���������الة الظهر، 
لالطمئنان على صحته، وتجديد الدعوة 
لمواصلة الكتابة ف���������ي هذه الجريدة التي 
نش���������رت باكورة مقاالته في خمس���������ينيات 

القرن الماضي. 
وبهذه المناسبة قدم الدكتور مولود عويمر 
المكل���������ف باإلعالم والثقاف���������ة في جمعية 
العلماء واألس���������تاذ ياسين مبروكي مدير 
التحرير، »وس���������ام البصائر« الذي منح 
لعدد من ُكتابها الدائمين بمناسبة صدور 
العدد )1000( تقديرًا لجهوده في خدمة 
س���������هاماته  الثقافة العربية اإلس���������المية، واإ

المتمّيزة بهذه الجريدة اإلصالحية. 
وقد ش���������كر الشيخ الصديق وفد البصائر 
عل���������ى هذه المبادرة الحس���������نة، التي تدل 
لعلمائنا،  الوف���������اء والتقدير  على فضيلة 
والحرص على رب���������ط األجيال الحاضرة 

بمن سبقهم من أهل الفضل والعلم.

الصالح  الفاضل محمد  ولعّل األس���������تاذ 
الصديق خير من يمث���������ل هذا التواصل 
العلمي األصيل بي���������ن األجيال فهو من 
خيرة شباب الجزائر الذين حرصوا على 
العل���������م، وتلقاه من مص���������ادره األصيلة، 
حيث تيسر له في فترة من تاريخ الجزائر 
المعاص���������ر -خالل مرحلة االس���������تعمار 
الفرنسي الغاشم الذي كان يحرص على 
تجهيل الش���������عب الجزائري- السفر إلى 
جامع الزيتونة العامر، لينهل من معينه 
الخالد. في ه���������ذه الزيارة التي رأينا -في 
هيئة التحرير – أهميتها في هذا الوقت، 
لرجل عالم ومجاهد ورجل تربية، حدثنا 
فيها الشيخ محمد الصالح الصديق عن 
تفاصيل من حياته العلمية، وجهاده حيث 
ما زالت ذاكرة الشيخ تستجمع جملة من 
األحداث بتفاصيله���������ا المهمة والممتعة، 
خصوصًا وأّن الشيخ له مقدرة فّذة على 
س���������رد األحداث، واستحضار تفاصيلها، 
في بلدت���������ه الصغيرة من ب���������الد القبائل، 
وف���������ي رحاب جام���������ع الزيتون���������ة العامر، 
وأهم المشايخ الذين تعرف إليهم والتقى 
بهم وتأثر بأفكارهم، كما حدثنا الش���������يخ 

طوياًل عن مؤلفاته التي تجاوزت المئة، 
وتنوعت موضوعاتها، في األدب والفكر 
والسياسة  والذكريات،  والس���������يَّر  والدين، 
والتاريخ والتراجم، وش���������رح الشيخ طريقته 
ف���������ي الكتابة، حيث يكتب مباش���������رة على 
ال���������ورق، دون تبييض ما كتب في أوراق 
أخ���������رى، وهي طريقة كثي���������ر من األدباء 

والُكتاب.
وتوقف الش���������يخ محمد الصالح الصديق 
طوياًل عند محطة هامة من حياته، وهي 
مرحلة الجهاد ضد المس���������تعمر الفرنسي 
الغاش���������م، حيث التحق بالثورة التحريرية 
المبارك���������ة، وكلّ���������ف من ط���������رف قادتها 
بمهم���������ات إعالمية وتوجيهات سياس���������ية 
عديدة للمجاهدين في تونس وليبيا، وظّل 

في خدمتها إلى أن تحررت البالد.
وبعد االستقالل رجع شيخنا إلى ميدانه 
العل���������م والتعليم، حيث  األساس���������ي وهو 
أصبح أستاذا للتعليم الثانوي في الجزائر 
العاصمة إلى أن تقاع���������د وتفرغ للكتابة 
والبحث، فكتبه شاهدة على جهده العلمي 
والمعرفي المتنوّع، فهو يتحدث عن كتبه 
بش���������يء من الحميمية، والحب، كّل ذلك 
جاء تحقيق���������ًا ألمنية تمناها في الصغر، 
وهي أن يكون كاتبًا، وقد تحققت أمنيته، 
وما زال الشيخ يواصل مشواره الجهادي 
ف���������ي القراءة والتألي���������ف، في ظّل طقوس 

يومية يحافظ عليها منذ سنوات. 
اغتنم صديقنا األس���������تاذ حمزة س���������عيدي 
الفرص���������ة وأخذ لنا ص���������ورا تذكارية تخّلد 
هذه الذكرى التي ال تنسى. أهدانا الشيخ 
محمد الصالح الصديق بعضًا من كتبه، 
كما أهديناه بعض منش���������ورات الجمعية، 
وخرجنا من بيته، ونحن نحمل قدرًا كبيرًا 
من االحترام والتقدير لهذا العالم واألديب 

والكاتب الكبير أطال اهلل عمره. 
ي. مبروكي

»البصائر« يف زيارة للشيخ حممد الصاحل الصديق 
يف العدد املاضي وعدنا قراءنا الكرام بتغطية شاملة للزيارة اليت قام بها وفد من هيئة حترير جريدة البصائر بزيارة 

للشيخ الفاضل واألديب الكبري فضيلة األستاذ حممد الصاحل الصديق، ويف هذه التغطية نقدم لكم تفاصيل الزيارة اليت 
سعد بها األستاذ الصديق كما سعدنا بها يف جريدة البصائر...



العقل العربي بني مرارة االنكسار  وحالوة االنتصار
ففي عام 1948، احتل العدو الصهيوني 
أرضن���������ا، بدعم األع���������داء، وتواطئ بعض 
األشقاء فكانت الخيانة الكبرى، التي ضيعت 

األرض، وهتكت العرض.
وفي عام 1956، ذقن���������ا من جديد مرارة 
الهزيمة، على أيدي الش���������رذمة اللئيمة، فلم 
تجد حماسة الجماهير الكريمة،  وال بعض 
العصابات،  فأذلتن���������ا  الس���������ليمة،  الزعامات 

الزنيمة.
وبع���������د طول إع���������داد واس���������تعداد، وتهديد 
م���������داد، أصبنا في ع���������ام 1965، بأنكى  واإ
الهزائ���������م، الصعاب الت���������ي مرغت أنوفنا في 
الت���������راب، ومكن���������ت العدو م���������ن المزيد من 
االغتصاب، ودخلنا من يومها –في مراحل 

االضطراب.
وكنا نظن أن هذا س���������يكون لنا الدرس النافع، والبلس���������م 
صابة العدو  الشافع، فخططنا للعبور وتحطيم الجسور، واإ
ببعض النس���������ور، لكن الصهيوني بمك���������ره، وغدره، وقهره 
وفكره، تمكن من فتح الجيوب، وكش���������ف العيوب، وجعل 
عام 1973، عام بداية التطبيع والتمكين للركوب، فتحول 

الغالب منا إلى مغلوب.
هكذا، توالت المحن والنكبات على التتابع فحق فينا قول 

أبي الطيب المتنبي:
فصرت إذا أصابتني سهام

تكسرت النِّصال على النِّصال  
ورب ض���������ارة نافع���������ة، فقد أخرج اهلل م���������ن جيل الهزيمة 
والحقارة، أطف���������ال الحجارة، الطيور األبابيل، التي زرعت 
الرعب في نف���������وس األعداء، ولقنته���������م دروس التضحية 

والفداء، وأذاقتهم البأساء والضراء.
يا أيها األطفال

يا مطر الربيع .. يا سنابل اآلمال
أنتم بذور الخصب في حياتنا العقيمة

وأنتم الجيل الذي سيهزم الهزيمة
إن أطف���������ال الحجارة، ه���������م الذين أصبح���������وا اليوم جيل 
الصواري���������خ واإلغارة، وهم الذي���������ن أصبحوا فخر العروبة، 

واإلسالم والحضارة.
فبفضل أطفال الحجارة، وأش���������بال الجهاد واإلغارة، ذقنا 
الي���������وم في الق���������دس وفي غ���������زة، ذوق االنتصار، وخضنا 
المعارك بكل جدارة واقتدار، وأعدنا القضية الفلس���������طينية 

إلى ساحة العزة والفخار.
فيا جيل االنتص���������ار، ويا مرابط���������ي ومرابطات القدس 
األحرار األخيار، لقد أيقظتم ضمائرنا بعد طول س���������بات، 
وبعثت���������م فينا الحي���������اة، بعد طول م���������وات، وحولتم جحافل 

األعداء المتغطرسين إلى شرذمة شتات.
وسام نعلقه –إذن- على جبين أحمد ياسين، والبرغوثي، 
وأبو عبيدة، وباقي األبطال، وقبلة تقديس وتقدير نضعها 
على رؤوس األمه���������ات، الالئي أنجبن جي���������ل المقاومة، 
ال���������ذي قضى على فكرة التفاوض والمس���������اومة، وأبدع لنا 
لغة الصواريخ العميقة، وأْس���������َمع الع���������دو صوت الحقيقة 

الدقيقة، وقدم للعالم صورة فلسطين بالدم 
والوثيقة.

فلله در األم الفلس���������طينية التي أنجبت، 
واألخت المقدس���������ية التي رابطت، وكبََّرت 
وزغردت، وأح���������رار العروبة، والعالم وكل 
س���������اندت، وتضامنت،  التي  الجماهي���������ر 

وأنفقت.
فعندما تحل بنا اليوم نكبة الخامس من 
يونيو التي تعيد إلى عقولنا ذكرى أم الهزائم 
المشؤومة، يش���������فع لنا في االستهزاء بها 
م���������ا يعانيه أعداؤنا اليوم، من اضطرابات 
معلومة، ومن دعاء انتصارات موهومة، 
ومن وقفة عالمية مع الحق الفلس���������طيني 

كانت معدومة.
فيا آل إس���������رائيل! نقول ما قاله لكم الشاعر العربي نزار 

قباني:
من ورق المصحف نأتيكم

من السطور واآليات
لن تفلتوا من يدنا

فنحن مبثوثون في الريح
وفي الماء، وفي النبات

ونحن معجونون، باأللوان واألصوات
لن تفلتوا، لن تفلتوا

فكل بيت بندقية،
من ضفة النيل إلى الفرات

تب���������ارك الذي أيقظ العقل العربي المس���������لم من س���������باته، 
���������ره –بعد طول مدى- بآياته ومكنه من العبور، بعد  وبصَّ

االنكسار، إلى الحضور على جسر االنتصار. 
إن المارد الفلس���������طيني من القدس ومن غزة، يلقي درسه 
البليغ، فلتحسن العروبة واألمة اإلسالمية اإلصغاء، فما 
عاد في جماهيرنا ببغاء، وس���������نقضي على بقايا العمالء، 
بالتضحية والفداء، وسنجبر العالم كله على التسليم بقضية 

القدس عاصمة لكل فلسطين بفضل األبطال الشرفاء.
لقد قالت القدس وغزة، كلمتهما النافعة الجريئة، وتبعتهما 
في ذلك كل الجماهي���������ر الصادقة البريئة، وبقي أن نعزز 
هذا االنتص���������ار، بالدعم والمس���������اندة، للقضاء على دعاة 
االستس���������الم والمزايدة، فال بد للجيش الفلسطيني من مال 
يقويه، وللمقاوم من س���������ند يحمي���������ه، وللجهاد من فكر حر 

يجليه، وللحق من سالح يعليه.
فاليوم، وقد تخلص الوعي العربي من مرارة االنكس���������ار، 
وعب���������ر إلى ح���������الوة االنتصار، يجب أن يس���������مو الجميع 
إلى مس���������توى هذه المرحلة ومتطلباتها، فالنصر بات قاب 
قوسين أو أدنى، بشرط أن نكون في مستوى النصر، وفي 
مس���������توى ما بعد النصر، وتقع المسؤولية بالدرجة األولى 
على الفلس���������طينيين كي يوحدوا لغتهم، وعلى العرب كي 
يتجاوزوا خيانتهم، وعلى المسلمين كي يفّعلوا مساندتهم.

﴿ِإن َينُصْرُكُم الّلُه َفاَل َغاِلَب َلُكْم﴾ ]س���������ورة آل عمران، 
اآلية: 160[

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

ويح ضمرينا العربي، مما 
يكابده، ومما يالقيه، فقد 
استبيحت ُحرماته، وُبددت 

ثرواته، وُشوِّه تارخيه، ومزقت 
جغرافياته.

لقد توالت على الوطن العربي 
املصائب والنكبات، وتكاثر حوله 

وتضاعفت  – األعداء  –وفيه 
املؤامرات.

فتح اجليل العربي املعاصر 
عينيه وعقله على خيبة 

اهلزائم، وعلى انبطاح احلكام 
من عهد التمائم، ومبباركة 

بعض الشذاد من ذوي اللحى وأهل 
العمائم.
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إن أطفال احلجارة، هم 
الذين أصبحوا اليوم 

جيل الصواريخ واإلغارة، 
وهم الذين أصبحوا 

فخر العروبة، واإلسالم 
واحلضارة.



عكس ما ميز مسعى الجزائر على على 
مدى عق���������ود للوصول إل���������ى اتفاق 
قناع  عادل مع فرنسا بخصوص ملف الذاكرة واإ
المستعمر الفرنسي بتقديم اعتذار صريح على 
الحقبة االس���������تعمارية التي دام���������ت قرنا وثلث 
الق���������رن)1830� 1962(، اس���������تطاعت الجارة 
األوروبي���������ة لفرنس���������ا ألمانيا بعد 6س���������نوات من 
التفاوض أن تتوص���������ل إلى اتفاق مع الحكومة 
الناميبي���������ة حول ملف الماضي االس���������تعماري، 
حيث اعترفت ألمانيا رس���������ميا في أواخر الشهر 
الماضي )م���������اي 2021( ب���������أن الجرائم التي 
ارتكبها االحتالل األلماني بين  أعوام 1904 
و1908 بحق شعبي هيريرو وناما في ناميبيا 
هي جرائم إبادة جماعية، وقررت تقديم اعتذار 
ودفع أموال لدعم األجيال الالحقة من الضحايا 
وقال وزي���������ر الخارجية األلماني وفي بيانه إنه: 
»في ض���������وء المس���������ؤولية التاريخية واألخالقية 
أللمانيا، سنطلب الصفح من ناميبيا ومن أحفاد 

الضحايا عن الفظائع التي ارتكبت بحقهم«.
للتذكير احتلت  ألماني���������ا ناميبيا  لقرابة ثالثين 
س���������نة )1884 – 1915(، وبعد عشرين سنة 
من االحت���������الل األلماني لناميبيا وبالتحديد بين 
عامي 1904 و1905 ث���������ار أفراد من قبليتي 
هيريرو وناما ضد المستوطنين األلمان بعدما 
حرمهم هؤالء من أراضيهم وماشيتهم، فأصدر 
الحاكم العس���������كري األلماني لناميبيا أمرا بإبادة 
الثائري���������ن الناميبيين ، فق���������ام المحتلون األلمان 
بمذابح بش���������عة ضد الث���������وار بين أعوام 1904 
و1908 أس���������فرت عن مقتل م���������ا ال يقل عن 
60 ألف���������ا من أبناء ش���������عب هيري���������رو وحوالي 
10 آالف من أبناء ش���������عب ناما، واستخدمت 
القوات االستعمارية األلمانية إلخماد هذا التمرد 
تقني���������ات إبادة جماعية ش���������ملت ارتكاب مذابح 

جماعي���������ة والنفي إلى الصح���������راء حيث قضى 
قامة  آالف الرجال والنس���������اء واألطفال عطشا واإ
معسكرات اعتقال، وُأجبرت قبائل هيريرو وناما 
على المغادرة إل���������ى الصحراء، ومن عاد منهم 
إلى أراضيه إما قتل أو وضع في معس���������كرات 
االعتقال، ول���������م يكتف المحتلون األلمان بإبادة 
الثوار بل تعمدوا سرقة عظام الضحايا وأرسلت 
إل���������ى ألمانيا في بدايات القرن العش���������رين بغية 
إجراء دراس���������ة تهدف إلى إثبات أن األوروبيين 

البيض يتفوقون على باقي األعراق. 
وظ���������ّل تاريخ االحتالل األلمان���������ي لناميبيا مغيبا 
عن األجيال الصاعدة يق���������ول المؤرخ األلماني 
المتخص���������ص في الحقبة االس���������تعمارية يورغن 
تس���������يمرر »الكثير من طلبت���������ي ال يعلمون في 
بداية تعليمهم الجامعي أي ش���������يء عن أفريقيا 
واالستعمار«. ويضيف »في المناهج التعليمية 

يتم تناول ذلك في ساعة أو ساعتين«. 
وفي شهر نوفمبر من العام الماضي ) 2020( 
أكد وزير الدولة في وزارة الخارجية خالل جلسة 
للبرلمان األلماني بالقول »عشنا لفترة طويلة في 
ألمانيا على وهم أن حقبة االس���������تعمار األلماني 
مرت بأقل األض���������رار وأنها لم تكن طويلة حتى 

تخلف أضرارا حقيقية« . 
قبل اعتراف ألمانيا بجرائم ماضيها االستعماري 
وتقديم االعتذار والتعويضات عن ذلك للشعب 
الناميبي، كانت إيطاليا قد قدمت  لليبيا اعتذارها 
عن حقبة االس���������تعمار على لسان رئيس الوزراء 
اإليطالي األسبق سيلفيو برلسكوني، ووقع نهاية 
أوت 2008، معاهدة صداقة بين البلدين وقال 
إن بالده س���������تدفع لليبيا خمس���������ة مليارات دوالر 
كتعويضات في شكل استثمارات على مدى 25 
عاما.. وأعاد إلى ليبيا تمثال »فينوس قورينا«، 
الذي يعود إلى القرن الثاني الميالدي، وهو تمثال 
س���������رقه جنود إيطاليون م���������ن ليبيا عام 1913. 
ووصف رئيس الحكومة اإليطالي االتفاق ب�أّنه: 
»اعتراف ملموس وأخالقي للضرر الذي ألحقته 

إيطاليا بليبيا«. 
وللتذكي���������ر، فقد هيم���������ن االس���������تعمار اإليطالي 
عل���������ى ليبيا قرابة اثنين وثالثين س���������نة )1911 
� 1943(، وفي الحقبة الفاشس���������تية كان رئيس 
الحكومة الفاش���������ية بينيتو موسوليني يعتبر ليبيا  

بمثابة »الشاطئ الرابع« إليطاليا  وتقدر بعض 
المصادر ضحاي���������ا االس���������تعمار اإليطالي من 

الليبيين بقرابة ثالثمائة ألف ليبي. 
في نفس الفترة التي تم فيها االعتذار األلماني، 
قام الرئيس الفرنس���������ي إيمانويل ماكرون، بتقديم 
االعتذارعن دور فرنسا في مجازر رواندا وقال 
خالل زيارته إل���������ى رواندا يوم الخميس 27ماي 
المنص���������رم )2021( إن���������ه ج���������اء »لالعت���������راف 
بمسؤولية فرنسا« في المجازر التي ارتكبت في 
رواندا عام 1994، لكنه أضاف أن فرنسا »لم 

تكن متواطئة«. 
وفي شهر مارس الماضي)2021( ذكر تقرير 
صادر عن لجنة المؤرخين الفرنس���������يين حول 
الدور الذي لعبته فرنس���������ا في الحرب األهلية 
برواندا وس���������لم إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون إن فرنسا تتحمل »مسؤوليات جسيمة 
ومروع���������ة« إزاء ما جرى ف���������ي رواندا، ولكنها 
»غي���������ر متواطئة« في جريمة التطهير العرقي 
الت���������ي حصلت في رواندا، س���������نة 1994التي 
كانت حصيلته���������ا 800 ألف قتيل واغتصاب 
حوالي250 ألف ام���������رأة. يمثل الهوتو حوالي 
%80 من سكان رواندا، ويمثل التوتسي أقلية  
%20من السكان، ويش���������كل المسيحيون  في 
رواندا األغلبية ) %93(، ويمثل المس���������لمون 
أكب���������ر أقلية دينية في )حوال���������ي %5( التقرير 
الذي أصدرته لجنة المؤرخين الفرنسيين أشار 
إلى أن »الدولة الفرنس���������ية ظل���������ت عمياء في 
مواجهة التحضير للمجزرة ألسباب إيديولوجية 
صرفة عمادها الدفاع ع���������ن الفرانكوفونية في 
مواجهة الثوار التوتسي المدعومين من أوغندا 

األنجلوفونية«. 
رغم أن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هوالند 
عمل في س���������نة 2015على رفع السرية عن 
الملفات والوثائق الخاصة بالدور الفرنسي في 
مذابح روان���������دا إال أن الولوج إلى تلك الوثائق 
ظل ممنوعا بسبب القيود القانونية واإلدارية. 
منذ انتهاء تل���������ك المذبحة، التي راح ضحيتها 
عناصر أقلية التوتس���������ي، ل���������م يتوقف التقارير 
عن اإلش���������ارة إلى ضلوع فرنس���������ا فيها، وعن 
مس���������ؤوليتها الكبي���������رة في اس���������تمرارها وتأمين 
الحماي���������ة لمقترفيها، ب���������ل وتوّرطها أكثر عبر 

تقديم األس���������لحة، ومش���������اركة فرنس���������يين فيها، 
وتسهيل هروب المجرمين من حكومة الهوتو، 

وتأمينهم في معسكرات آمنة. 
ف���������ي نوفمبر 2016 نش���������رت اللجنة الرواندية 
المعنية بمكافحة اإلبادة، الئحة تتضّمن أسماء 
22 ضابطًا وسياسيًا فرنسيًا تتهمهم بارتكاب 
جرائم خطيرة خالل حملة التطهير العرقي. كما 
تحّدث كت���������اب بعنوان »ما ال ُيصرَّح به« بأن 
الفترة التي حصلت فيها جريمة التطهير العرقي 
الكبرى، بعد 7 أفريل 1994، والتي استمرت 
مائة يوم، ش���������هدت إيصال ست شحنات من 
األسلحة الفرنسية للقوات الحكومية الرواندية. 
وجاء في كتاب آخر أن هذه األسلحة، والدعم 
اللوجيستي المرافق، س���������اعدت في زيادة عدد 
القوات الرواندية عشرات األضعاف، ما ساهم 

في زيادة عمليات القتل. 
 مازالت فرنسا تسمي جريمة التطهير العرقي 
ف���������ي رواندا »حربا أهلي���������ة«. االعتذار الوحيد 
الذي قدمته فرنس���������ا  لحد اآلن لضحاياها كان 
هو الشعب اليهودي ففي 16 جويليه 1995 
أقر رئيس الرئيس الفرنسي األسبق الراحل جاك 
شيراك بمسؤولية فرنسا في ترحيل اليهود، قال: 
»نعم دعم فرنس���������يون، دعمت الدولة الفرنسية 

الجنون اإلجرامي لسلطات االحتالل«. 
وفي جويليه 2012 الرئيس الفرنس���������ي السابق 
فرنسوا هوالند اعترف بمسؤولية الدولة الفرنسية 
عما وقع لليهود بالقول: »الحقيقة هي أن هذه 

الجرائم ارتكبت في فرنسا من قبل فرنسا«. 
رغم أّن الرئيس الفرنس���������ي الحال���������ي إيمانويل 
ماكرون يعتبر أكثر رؤس���������اء فرنسا جرأة في 
انتقاد الماضي االس���������تعماري للجزائر إال أنه 
لم يس���������تطع بعد تجاوز مرحل���������ة »الال إنكار 
والال اعتذار« مكتفيا بخطوات صغيرة رمزية 
على درب تحقيق المصالح���������ة التاريخية، بل 
إن إيمانوي���������ل ماكرون تحدث في كتابه )ثورة، 
إّنها معركتنا من أجل فرنس���������ا( الذي نشره في 
نوفمبر 2016 قبل وصوله إلى سدة الرئاسة 
في فرنس���������ا عن وجود »جوانب حضارية« في 
استعمار الجزائر بقوله: »حصل تعذيب، لكن 
نشأت أيضا دولة وثروة وطبقات وسطى، كانت 

هناك جوانب حضارية وجوانب همجية«. 

متى تلتحق فرنسا بقافلة املعتذرين عن جرائم االستعمار؟

أ. عبد احلميد عبدوس
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من عادة الخطاب الديني تسليط األضواء على 
الدني���������ا المذمومة والتنفير منه���������ا والتركيز على 
اآلخرة، إلى درج���������ة أن يفهم المتلقي أنهما في 
الواقع على خطين متوازيين ال يلتقيان، فكانت 
النتيج���������ة أن حرم كثير من المتدينين أنفس���������هم 
من طيب���������ات الدنيا حرصا عل���������ى اآلخرة، في 
حي���������ن انخرطت األغلبية في ملذات الدنيا وهي 
تس���������تصحب – بدرجات متفاوتة – اإلحس���������اس 
بالذنب من هذا الس���������لوك، لذلك كثيرا ما أقول 
لمن يحضرون دروسي: معظم الخطباء يقولون 
لكم اتركوا الدنيا، أما أنا فأقول لكم: اس���������تمتعوا 
بها، واجعلوها حياة في سبيل اهلل، فقبل الموت 
هن���������اك حياة خلقها اهلل لنعيش���������ها ال لنتركها أو 

نذّمها أو نتأثم من االستمتاع بها.
من مش���������كالت األمة الكبرى أنها ما زالت إلى 
اليوم لم تحسم هذه المسألة الجوهرية ولم تتسق 
حياتها مع معادلة الدنيا واآلخرة رغم أن حقائق 
القرآن والسنة ماثلة واضحة جلية: الحياة ليست 
كله���������ا مذمومة، المذمومة ه���������ي المنقطعة عن 
اهلل، المس���������تغرقة في الح���������رام، وهي التي أبدى 
القرآن والس���������نة في التحذير منها وأعاد، فينبغي 

إدراك أبعاد المعادلة جيدا: نحن المسلمين لسنا 
مخيرين بي���������ن الدنيا واآلخرة بل نحن مأمورون 
بالعمل للباقية بواسطة حسن التعامل مع الفانية 
تسخيرا وامتالكا وارتفاقا واستمتاعا، إنما أوصانا 
الوحي بعدم االستغراق فيها إلى درجة تقديمها 
على اآلخرة، كما أوصان���������ا بعدم االغترار بها 
كما هو ش���������أن الغافلين الذي���������ن يعميهم حجاب 
المعاص���������رة عن إبصار أم���������ارات الدار اآلخرة 
فيعيش���������ون حياة دنيوية بحتة ال عالقة لها بدين 

وال خلق.
وقد أنتج الخطاب الديني لدى المس���������لمين منذ 
عصور االنحطاط شعورا بالقبول بالهون والدون 
واس���������تمراء التخلف، وارتبط الدين فيه بمفردات 
الفق���������ر والزهد وترك الدنيا لآلخرين، فلم ينعكس 
ذلك عل���������ى األفراد وحده���������م – إًذا لهان األمر 
– بل أّثر في تص���������ّور األمة والدولة والمجتمع 
بحيث اس���������تمرأ الجميع حالة التخلف، ولم يعبأ 
الخط���������اب الديني بالتراجع الحضاري إال قليال، 
حتى أصبح بناء المس���������اجد يغطي على إهمال 
المؤسس���������ات الحيوية ف���������ي المجتمع ألن الدين 

محفوظ ما دامت الشعائر تقام !!!
كم قلت في دروسي وكتاباتي: أنا ال أحبب إليكم 
الفقر وال أدعوكم إلى الزهد المادي بل أقول لكم 
اكتس���������بوا األموال، استمتعوا بالسيارات الفخمة، 
اسكنوا البيوت الواسعة المجهزة الجميلة، ارتدوا 
اللباس الفاخر، تعطروا كما ش���������ئتم، سيحوا في 
مختلف البالد م���������ع زوجاتكم، اغتنموا أعماركم 
وال تميتوها ببطء....فنعم المال الصالح للرجل 

الصالح، وقد عّد الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
المنزل الواسع والمركب الهنيء من سعادة المرء 
)في حديث رواه اإلمام أحمد وصححه الش���������يخ 
األلبان���������ي(، وكلنا نعرف الحدي���������ث النبوي عن 
حّبه للنس���������اء والطيب، أي االستمتاع بالزوجة 
الصالحة في البي���������ت وخارجه، وأنواع العطر، 
وطّبق ذلك الصحابة رضي اهلل عنهم، فهذا ابن 
عباس يقول: إني ألتزي���������ن لزوجتي كما تتزين 
لي، وخّص نفسه بنوع معين من المسك، فكان 
النساء يجدن ريحه في بيوتهن فيقلن: »أمّر ابن 

عباس أم المسك؟«.
وهناك شبهة قديمة البد من إزالتها هي موقف 
الرسول صلى اهلل عليه وس���������لم من الدنيا، فقد 
غل���������ب على ظن الناس أن���������ه عاش فقيرا ومات 
فقيرا، حتى غدا عيش المسغبة سنة نبوية وهذا 
غير صحي���������ح، فبعد أن أقام الدولة في المدينة 
واش���������تد عودها صارت ُتجبى إليه أموال الدنيا 
على اختالف أنواعها، وقال له تعالى }َوَوَجَدَك 
نما كان  َعاِئاًل َفَأْغَنٰى{]س���������ورة الضحى: 8[، واإ
ينفق وال يترك لنفس���������ه وأهله إال قليال ألنه ليس 
كأحد من الناس، لكن ثبت أنه أكل أحسن أنواع 
الطعام، وارتدى أحسن أنواع الثياب، واستمتع 
بالطيبات كلما أتيح له ذلك، وقد فّصل ذلك من 
كتبوا في الشمائل المحمدية، ومن أحسن الكتب 
في هذا المجال  »زاد المعاد« لإلمام ابن القيم 
فقد عد فيه فصوال شافية كافية...أي كان غنيا 
يتمّيز باإليثار، وكذلك كان جمهرة من أصحابه 
رضي اهلل عنهم مثل أب���������ي بكر وعثمان وعبد 

الرحمن، فقد كانوا أثرياء منّعمين.
ق���������ال تعالى }ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اأْلَْرِض 
َجِميًعا{]س���������ورة البق���������رة: 29[...الحظ���������وا كلمة 
»لكم« أي كل ش���������يء لتستمتعوا به، وقال }ُقْل 
يَِّباِت  َم���������ْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخرََج ِلِعَباِدِه وَالطَّ
ِمَن الرِّْزِق  {]سورة األعراف: 32[...لماذا نحرم 
م���������ا أحل اهلل؟..اس���������تمتعوا بحياتكم، تعلموا فقه 
الحياة...فقط ال تقربوا الحرام )الرشوة، السرقة، 
أكل األموال العامة والخاصة بالباطل، الملذات 
المحرمة بالقرآن والس���������نة واإلجم���������اع(، واتركوا 
اإلسراف والتفاخر، وعيشوا حياتكم وأنتم تؤدون 
واجبات العبودية هلل ومهاّم الخالفة والعمارة...

واجعلوا الدنيا في أيديكم ال في قلوبكم.
وبس���������بب اس���������تواء عقلية التقليد والتحريم على 
أكثر العقول أصبح المس���������لمون المتمس���������كون 
بدينهم يتحرجون من ممارس���������ة الرياضة وأنواع 
الهوايات من جمع الطوابع البريدية إلى تس���������لق 
الجبال، مرورا بالشطرنج والمسرح، ولم تقتصر 
المش���������كلة على األفراد ب���������ل امتدت ظاللها إلى 
الدول  والتنظيمات ومش���������روعات  الجماع���������ات 
ويتحّم���������ل الخط���������اب الديني قس���������طا كبيرا من 
المس���������ؤولية ألن التركيز على الزهد والتقلل من 
الدنيا وتحبي���������ب الفقر للناس يصلح حين يكون 
المتلقون هم كبار األثرياء والسياسيين والالعبين 
واإلعالميي���������ن ونحوهم، فهم في حاجة إلى هذا 
الحديث ليح���������دث التوازن في حياتهم، أما وجّل 
المتلقين من الطبقة المتوس���������طة والضعيفة فإنه 

يفقد مصداقيته إلى حد بعيد.

استمتعــــــوا باحليــــاة

عبد العزيز كحيل



شبه النبي صلى اهلل عليه وسلم النساء 
وسهولة  وشفافيتها  لليونتها  بالقوارير.. 

كسرها وتهشيمها..
فقد كان أنجشة رضي اهلل عنه صاحب 
صوت عذب يح���������دو لإلبل التي كانت 
تحمل أمهات المؤمنين، فأسرعت اإلبل 
في السير، فخاف النبي صلى اهلل عليه 

وسلم عليهن..فقال له:
يا أنجش���������ة رفقا بالقواري���������ر.. رويدك يا 

أنجشة سوقك بالقوارير.
طلب من أنجش���������ة الرف���������ق بهن بأدائه 

العذب...
فكيف بالمعاملة الخشنة والهجر السيئ 

والضرب المبرح والطالق المهشم..؟!
لهذا كان النبي صلى اهلل عليه وسلم في 
بيته بساما ضحاكا متصابيا متغافال.. 
وكان يق���������ول: خيركم خيركم ألهله وأنا 
خيركم ألهل���������ي.. وكان في خدمة أهله 

معينا ومترفقا.
والقارورة الش���������فافة اللينة السهلة تحتاج 
إلى معاملة خاصة وذوقيات في فنون 

التعامل الكريم..
فكيف بمن يؤذيه���������ا ويحطمها بالكلمة 
العنيفة والمعاملة القاس���������ية ويهش���������مها 

انتقاصا وهجرا وضربا وظلما..؟!
خ���������رج الحافظ الثبت إبراهيم بن ميمون 

إلى الحج، فوجد امرأة تنشد بمكة:
أعمرو عالم تجنبتني

أخذت الفؤاد فعّذبتني  
فلو كنَت يا عمرو خيرتني

أخذت حذاري فما نلتني  
فس���������أل عنه���������ا فوجدها أحب���������ت رجال 
وأحبه���������ا.. فتزوجها.. ثم تركها.. تتلوع 

لفراقه.. بسبب الفقر والحاجة..
فأصل���������ح بينهم���������ا إبراهيم ب���������ن ميمون 
..ومنح زوجها مبلغا كبيرا وجمع بينهما 
من جديد وجبر الخواطر المكسورة...

هذا رجل ت���������رك زوجته بس���������بب الفقر 
المدقع والحاجة الملح���������ة، فكيف بمن 
يشتت أسرة لسبب تافه أو انفعال عابر 

أو وشاية كاذب..؟!.
وكيف بمن يعلق قلب فتاة باسم الزواج 
المقدس والميثاق الغليظ.. سنوات..؟!

 ثم ينس���������حب دون مبرر واضح ودون 
سبب بيِّن..

ويكسر القوارير الشفافة ويحطم القلوب 
اللين���������ة المحبة..، فتتهش���������م ألما وبكاء 

وسهرا وندما.
فيت���������رك في قلبه���������ا ندوبا ونزيف���������ا وأثرا 

عميقا..؟!
فرفقا بالقوارير...أما وأختا وابنة وزوجة 

نسانة.. واإ

رفــقــــا بالــقــواريـــــر
مداني حدييب

أحببُت أن تكون س���������طور هذا األس���������بوع 
تذكيرا بشيء من التاريخ القريب للجمعية، 
يتمثل في مس���������ّودة تقرير ع���������ن اجتماع 
ل�هيئ���������ة حملت مس���������ّمى »الهيئة العلمية« 
)أو هيئة التخطيط واالستش���������راف(، وهي 
هيئة اعتمده���������ا المجلس الوطني في أحد 
لقاءاته منذ ثماني سنوات تقريبا، وصدر 
قرار اعتمادها من رئيس الجمعية، وُعّدت 
ضمن هيئات ولج���������ان الجمعية العاملة، 
وكان الهدف من تشكيلها تقديم خالصات 
اقتراحات وتوصيات ومالحظات مكتوبة 
منتظم���������ة للمكت���������ب الوطني في ش���������ؤون 
الجمعية المختلفة، بعد دراس���������تها وتوثيقها 

وتمحيصها.
ضم���������ت الهيئة نح���������و 20 من األعضاء 
األفاضل في الجمعية: سليم قاللة، عمار 
جي���������دل، تهامي مج���������وري، مختاربوناب، 
قدورقرناش، م���������راد قمومية، منيرالصغير، 
ياسرشاللي، عبد الفتاح داودي، مخلوف 
العاطف،  بوقزولة، منيرمهي���������دي، محمد 
كثير)أعتذر ممن  حسن خليفة...وغيرهم 
نسيُت أس���������ماءهم(، وكانت الهيئة العلمية 
تعقد لقاءاتها كل ش���������هرين على األكثر، 
تتوّج دائم���������ا بتقرير ُيرس���������ل إلى المكتب 
الوطني ورئي���������س الجمعية � مع توصيات 
وثمرات ومقترحات � ليّطلُع عليه أعضاء 
عالمي عن  المكت���������ب، كما ُينش���������ر تقريراإ

نشاطها  في جريدة البصائر.
عق���������دت الهيئة نحو 14 لقاء، في واليات 
مختلفة، ونظمت بعض اللقاءات الجهوية، 
وس���������جلت مقترحات رأتها ضرورية لحسن 
س���������ير الجمعي���������ة، ومن تل���������ك المقترحات 
)ومعظمها ُطّبق(: عق���������د لقاءات جهوية 
منتظمة بإش���������راف قي���������اد ة الجمعية، عقد 
جامعة صيفية سنوية، عقد ندوة إطارات 
الجمعية )كل سنتين(، اقتراح زيارة قيادة 
الجمعية إلى الواليات وعقد لقاءات المكتب 
الوطني خارج العاصمة )مع لقاءات مع 
األعيان واألساتذة والدعاة في تلك الوالية(، 
تنظيم ندوات تكويني���������ة متعددة ألعضاء 
الجمعية، إدراج التدريب كمنهج في عمل 
الجمعية )األسري � التأهيلي � التنظيمي � 
القيادي/اإلداري � المالي ..الخ(، الحرص 

الجان���������ب اإلعالمي، اعتماد  على تقوية 
برنامج وطني للمواعظ والرقائق؛ خاصة 
في رمضان، إطالق المس���������ابقات في كل 
األطوار تعريفا بالجمعية وتاريخ الجزائر، 
اإلسراع في إنشاء قناة فضائية وصحيفة 
يومية، إنش���������اء مؤسسة تعنى بمطبوعات 
عادة طبع تراث  الجمعية نشرا وتوزيعا، واإ
أع���������الم الجمعي���������ة، التوأمة بين الش���������عب 
الوالئية وتبادل الزيارات تعارفا وس���������ياحة، 
تفعيل بعض اللجان والتنسيق بينها بشكل 
حياء  محكم )اإلرش���������اد والدعوة � الثقافة واإ
التراث � التنظيم واإلدارة � التربية � اإلعالم 

الخ...(...
وما ت���������زال التقارير ش���������اهدة على الكثير 
مّما ُبذل في هذه الهيئة/اللجنة مما قصد 
به دعم وتحس���������ين وتطوير األداء...وهذا 
نموذج م���������ن التقارير يمكن للقارئ معرفة 
م���������دى األهمي���������ة التي كان���������ت عليها هذه 
الهيئة، والتي ال تخلو منها مؤسس���������ة أو 
منش���������أة أو جمعية أو وزارة ، أو إدارة أو 
شركة عمل في أي ميدان كان. فما بالك 
بجمعي���������ة دعوية حضاري���������ة فكرية عمرها 

90 عاما أو يزيد.
هذا تقرير)نموذج( يس���������مح باس���������تحضار 
المعان���������ي والدالالت واألفكار األساس���������ية 
في شأن عمل هذه الهيئة..نعرضه تذكيرا 
حياء لذكرى غائب عزيز )الهيئة العلمية(  واإ
عسى أن يكون في ذلك ما يعيدها ويعزز 
اإلحس���������اس بالحاجة إليه���������ا في كل وقت 

وخاصة في مثل هذه األوقات.
*****

بتاريخ )الجمعة ( 19 ربيع الثاني1437 
المواف���������ق ل���������� 29 جانف���������ي2016 انعقد 
االجتماع الس���������ابع للهيئ���������ة العلمية بمقر 
لجن���������ة اإلغاث���������ة � القب���������ة � العاصم���������ة، 
ابتداء من الس���������اعة التاس���������عة والنصف 
صباح���������ا، بحضور معظم أعضاء الهيئة 
)15عضوا(. وقد تناول جدول األعمال 

النقاط التالية:
-1 مناقش���������ة جدول األعم���������ال: اإلثراء 

والمصادقة عليه.
-2  ملخ���������ص عن مجري���������ات المجلس 

الوطني.
-3 تالوة توصيات المجلس الوطني: أ. 

عب���������د الفت���������اح دواودي.

-4 مناقش���������ة إلح���������اق الهيئ���������ة باللجن���������ة 
االستشارية أو باللجنة العلمية.

-5 التذكير بتوصيات لقاء وهران.
-6 الفصل في النظام الداخلي.

-7 ع���������رض دليل الملتقي���������ات والبُت فيه 
نهائيا: تقديم أ. أحمد طوايبية.

-8 عرض الخطة اإلس���������تراتيجية: تقديم 
عضو من قسم التخطيط.

-9 البُت في ندوة اإلطارات.
-10 تأس���������يس فرقة البح���������ث في الهوية 
اس���������تنادا لورق���������ة د.عمار  والمرجعي���������ة، 

جيدل.
-11 تأس���������يس فرقة بحث حول موضوع 

»العلماء«:  أ.تهامي مجوري.
-12 رزنامة نشطات الهيئة بما في ذلك 

تدريب وتكوين اإلطارات.
-13 تأس���������يس ورش���������ة المالي���������ة، أفكار 

ومقترحات.
وبعد الم���������داوالت والنق���������اش والمقترحات 
كانت »الثمرات«/التوصيات.. كما يلي:

-1 عرض ملخ���������ص مجريات المجلس 
الوطني وتس���������جيل بع���������ض المالحظات 
التي ترفع إلى المكت���������ب الوطني، ومنها 
)ما يتعل���������ق بالمجل���������س الوطني ( وهي 
مالحظات تتكرر لألسف في كل اجتماع، 
اللق���������اء من مضمون���������ه ومحتواه؛  وُتفرغ 
حي���������ث يصبح أقرب إلى اللقاء الروتيني، 
فضال ع���������ن أن إدارته تكون عادة بوتيرة 
متسارعة تغّيب القضايا الجادة من الطرح 

والمساءلة والمناقشة.
ع���������دد  أن  األساس���������ية  المالحظ���������ة   2-
الحضور ل���������م يتجاوز النصف إال بقليل، 
وكان حضورا روتينيا وباردا يفتقد لألجواء 
األخوية، كما سجلنا بقاء بعض األعضاء 
خارج القاعة أثناء الجلس���������ات.. وهو ما 
يش���������كل خط����������را على المجل���������س الوطني 
للجمعي���������ة، وحي���������ث إن المجلس الوطني 
هيئة أساس���������ية في الجمعية، وتالفيا ألي 

محاذير، نوصي بما يلي:
أ- إيجاد صيغة قانونية تعالج االضطراب 
الموج���������ود في عالقة المجل���������س الوطني 
باألعض���������اء الممثلين فيه م���������ن المكاتب 

الوالئية.
ب- مس���������اءلة الغائبين واالستفسار منهم 
)كُثرت الغياب���������ات دون مبّرر ألكثر من 

مرة(.
الش���������بابي والنسوي  التمثيل  ج- مراجعة 
)حضور باهت وضعيف للشباب والجسم 

النسوي(.
د- اقتراح نقل انعق���������اد المجلس الوطني 
إل���������ى والي���������ات أخرى، من أج���������ل إعطاء 
تاحة الفرصة الحتكاك  تجديد تنظيمي، واإ

عب الوالئية بالقيادات. الشُّ
 -2 اإلبق���������اء عل���������ى صيغ���������ة الهيئ���������ة 
العلمية وبن���������اء صيغة نظام عمل داخلي 
ألعضائها، وتكون تابعة لرئيس الجمعية 

مباشرة.
-3 البتُّ في ندوة اإلط���������ارات: اقُترحت 
قسنطينة الستضافة الندوة، مع االحتفاظ 
ببق���������اء الندوة م���������ن فكرة وتأطي���������ر الهيئة 
)التركيز على موضوع ومخرجات الندوة، 
وأن يكون محور أهدافها تأهيل أعضاء 
الجمعي���������ة لبل���������ورة الخطة اإلس���������تراتيجية 

للجمعية(.
-4 موضوع »العلماء«: البد من تحديد 
مفهوم العاِلم في نظر الجمعية لما لذلك 
من انعكاسات مؤثرة على التنظيم بشكل 
عام. م���������ع اقتراح ملتق���������ى وطني يتناول 
في  العلمائي  »العلماء«)الجسم  موضوع 

الجمعية كيف ينبغي أن يكون؟(.
-5 اقتراح التشارك مع لجنة اإلغاثة في 
جزء من مقرهم مع االس���������تعداد للمشاركة 
ف���������ي التكالي���������ف، واقترح ق���������دور قرناش 
لتبليغهم.أو التعاون مع هيئة المش���������اريع 

الرس���������الية إليجاد مقر مش���������ترك.
-6 تأسيس ورشة المالية: مهمتها وضع 
ميزاني���������ة تقديري���������ة للهيئة، وبحث س���������بل 
تعزيزه���������ا المالي، ومقتض���������ى ذلك تقوية 
الجمعية ف���������ي هذا المجال الحيوي الكبير 
والمؤثر، ويتعين تبعا لذلك أن يكون أمين 

المال داخل الهيئة.
-7 ترسل مس���������ودة الخطة اإلستراتيجية 
للهيئة التي أنجزها وقدمها قسم التخطيط 
إلى باقي األعضاء إلثرائها ومناقش���������تها 
وتس���������جيل المالحظات عليها، ثم تقديمها 

لرئيس الجمعية والمكتب الوطني.
-8 تعيين أ. منير صغير رئيس���������ا لقسم 
الدراس���������ات واالستش���������راف خلف���������ا لمحمد 
العاط���������ف، وتعيين مراد قمومية منّس���������قا 

تنفيذيا ينسق العمل بين أقسام الهيئة.

شيء من التاريخ القريب /
مسودة تقرير عن االجتماع السابع للهيئة العلمية *

يكتبه: حسن خليفة 
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أمريكا تنقذ الكيان الصهيوني
واهم م���������ن يعتقد أن الكيان الصهيوني هو المحارب 
الذي اعتاد أن يهزم الجي���������وش العربية خالل القرن 
الماض���������ي، المؤكد أن جيش���������ه ال���������ذي أراده الغرب 
اإلمبريالي وعلى رأس���������ه الواليات المتحدة األمريكية 
أن يك���������ون الجيش ال���������ذي ال يهزم، تكريس���������ا للنكبة 
والشعور بالهزيمة في الذهن الجمعي لألمة العربية 
واإلسالمية واإلبقاء على حالة الرعب لديها من هذا 
الجيش الذي يسكنه الخوف مثله مثل كل أفراد شعبه 

منذ وجد على وجه األرض. 
جيش الكيان الصهيوني تأسس بمكونات المجموعات 
اإلرهابية الثالث »الهجانا« وأختيها التي تأسست بعد 
عام 1921 تحت رعاية االستعمار البريطاني الذي 
كان يحميها ويوفر لها السالح ويدربها، وبعد الحرب 
العالمية الثانية س���������هلت الدول االس���������تعارية الغربية 
التح���������اق المجندين من اليهود في جيوش���������ها بأرض 
فلس���������طين تمهيًدا لتأس���������يس هذا الجيش بعد إعالن 
األمم المتحدة إنشاء الدولة في أرض فلسطين، كما 
س���������اهمت كل هذه الدول  بتسليحه بالسالح الذي لم 

تكن تمتلكه الدول العربية القليلة التي كانت مستقلة 
ش���������كليا، كما س���������اعدته في خوض حروب ضد هذه 
الدول أع���������وام 1948، 1956 و 1976 بنوع من 
أنواع التدريب أو اإلشراف عليه لتمكينه من النصر 
الذي يكرس في نفسيات وذهنيات المواطن العربي.

بلغ���������ت العناي���������ة بهذا الجي���������ش أوجها حي���������ن مكنه 
االستعمار الفرنس���������ي من امتالك تكنولوجيا القنابل 
الذرية عام 1959 لتصبح في المنطقة القوة النووية 

الوحيدة.
هذه القوى االستعمارية المتأكدة من قوة هذا الجيش 
عتاًدا وعدًدا مقارنة بالجيوش العربية الكالس���������يكية 
لم تتفطن إلى إمكانية نشوء حركات مسلحة شعبية 
تقوم بش���������ن حرب عصابات ض���������ده، لذلك عملت 
كل ما في وس���������عها للقضاء على الثورة الفلسطينية 
ومنظمتها، كما عملت على إفشال جبهة الصمود 
والتصدي بوس���������ائل عدة أبش���������عها اغتيال رئيس���������ها 

الرئيس الراحل »هواري بومدين« رحمه اهلل. 
وألن روح المقاومة ظلت متقدة في نفوس المواطنين 
الفلسطينيين ومواطني لبنان وسوريا، فقد استطاعت 
خ���������الل بداية القرن الحال���������ي أن تخرج من أنقاض 
جنوب لبن���������ان وقطاع غزة ويش���������تد عودها وتحقق 
االنتص���������ارات تل���������و األخ���������رى ضد الع���������دو وآخرها 
بمناسبة يوم النكبة من عام 2021 حيث وألول مرة 
استطاع مقاومون من قطاع غزة المحاصر ألكثر 
من 14س���������نة برا وبحرا وجوا أن يصنعوا أسلحتهم 
وصواريخه���������م التي فرضوا به���������ا ألول مرة الهزيمة 
وطلب الهدنة عن طريق الرئيس »جو بايدن« الذي 

كان يلح عل���������ى كل من مصر وقطر أن تبذال كل 
ما في وسعيهما إلقناع المقاومة الفلسطينية لقبول 

وقف إطالق النار.  
غباء الصهاينة يبطل حيل أمريكا

المؤك���������د اآلن أن اإلدارة األمريكي���������ة حين س���������عت 
إليق���������اف القتال إنما تريد بذلك إنقاذ دولة الصهاينة 
من الزوال، لذلك كلفت كال من رئيس مصر وأمير 
دولة قطر لمس���������اعدتها في المسعى، كما اتصلت 
برئيس السلطة لتمكينه من لعب دور بعد أن خرجت 
كل القضايا من بين يديه، وخاصة حين انتش���������رت 
االنتفاضة في كل أرض فلس���������طين وأصبح الشباب 
المتظاهرون يرددون اس���������م قائ���������د المقاومة »محمد 
ضيف« ومع ذلك فبالنس���������بة ألمري���������كا يمكن بهذه 
الحيلة وضع اس���������فين في وسط الشعب الفلسطيني 

قد يؤثر على وحدته.
اليه���������ود بطبعهم ال أمان له���������م، فهم لم يوقعوا على 
وثيقة الهدنة ولذلك ع���������ادوا بعد يوم واحد إلى قمع 
الفلس���������طينيين في المس���������جد األقصى وحي الشيخ 
جراح ومدن ع���������ام 1948، ربما لم يصدقوا أن ما 
هددت ب���������ه المقاومة يمكن أن يح���������دث، فالمقاومة 
هددت على لسان رئيسها وكل مسؤوليها أن القدس 
وحي الشيخ جراح ومواصلة حصار غزة خط أحمر 

يمكن أن يبطل الهدنة.
األيام القادمة ستؤكد هذا وتجعل الواليات المتحدة 
األمريكية ناقمة على العدو الصهيوني وخاصة وأن 
كثيرا من المواطني���������ن األمريكيين أصبحوا يؤيدون 

الحق الفلسطيني.  

االنتصار الكبري للمقاومة )2(

أ. حممد احلسن أكيالل

نية
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فلسطين مكانة مميزة في نفوس حتتل 
العرب والمسلمين، حيث تهفو 
إليها نفوس المسلمين، فهي أرض النبوات، 
وتاريخها مرتبط ِبِسَيِر الّرسل الكرام -عليهم 
الصاة والس���������ام-، وهي عزيزة علينا، دينًا 
ودني���������ا ، قديمًا وحديثًا، ول���������ن ُنفرط فيها أبدًا 
مهم���������ا كان���������ت الُمغريات، ومهم���������ا َعُظمت 

التهديدات.
ّنة  وال تخفى مكانة فلسطين في الكتاب والسُّ
على كلِّ من له إلمام بالعلوم الدينية والدراسات 
اإلسامية والتاريخية، فيعرف حتمًا -من غير 
ش���������ك وال ريب- أّن فلسطين جزء من الوطن 
العربي واإلسامي، وفيها المسجد األقصى 
المبارك الذي ش���������رّفه اهلل س���������بحانه وتعالى 
بالتقديس، وجمع فيه األنبياء- عليهم الصاة 
والسام- ليلة اإلسراء والمعراج تكريمًا لنبينا 
محمد – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم -، كما جاء 
في قوله سبحانه وتعالى:}ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسرَى 
َن اْلَمْس���������ِجِد اْلَحرَاِم ِإَلى اْلَمْسِجِد  ِبَعْبِدِه َلْيًا مِّ
اأَلْقَصى الَّ���������ِذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنرَِيُه ِمْن آَياِتَنا 
ِميُع الَبِصيُر{، فالمسجد األقصى  ِإنَُّه ُهَو السَّ
المبارك والمس���������جد الحرام شقيقان، كما ورد 
في الحديث الش���������ريف: »ال ُتَشدُّ الرَِّحاُل ِإالَّ 
إَلى َثاَثِة َمَس���������اِجَد: اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم، َوَمْسِجِد 
الرَُّسوِل - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-، َوَمْسِجِد 

اأَلْقَصى«.
أرض فلسطني وقف إسالمي

ِإنَّ أرض فلس���������طين وقف إس���������امي لجميع 
المسلمين في مشارق األرض ومغاربها، فهي 
أرض اإلسراء والمعراج، وحادثة اإلسراء من 
المعج���������زات، والمعجزات جزء م���������ن العقيدة 
بفلسطين  المس���������لمين  فارتباط  اإلس���������امية، 
ارتباط عقدّي، وليس ارتباطًا موسميًا مؤقتًا، 
وال انفعاليًا عابرًا، كما أّنها أرض المحش���������ر 
والمنشر، وقبلة المس���������لمين األولى، وواجب 
عليه���������م أن يعمل���������وا على تحري���������ر أرضهم 
ومقدساتهم  التي اس���������تولى عليها األعداء، 
وأن يعملوا جميعًا على مواجهة المخططات 
اإلس���������رائيلية الت���������ي تهدف لاس���������تياء على 
األراضي الفلسطينية وتهويد المدينة المقدسة، 

وذلك من خال النقاط اآلتية:
-1 العم������ل على تعزيز وحدة األمة العربية 

واإلسالمية.
ِإنَّ وحدة المس���������لمين وتضامنهم عمل ُيمثل 
قط���������ب الرحى، ويمثل طوق النجاة لس���������فينة 
المسلمين، فالمسلمون لن ترتفع لهم راية ولن 
يس���������تقيم لهم أمر، ما ل���������م يكونوا متضامنين 
مجتمعين على كلمة واحدة، فالوحدة أساس 
كل خير في ُدنيا الن���������اس وآخرتهم، والُفْرقة 
أخط���������ر اآلفات التي تقضى على قوة األمم، 
فتحرير فلسطين عامة والقدس خاصة رهن 

بوحدة األمة وتضامنها وتكاتفها.
وم���������ن المعلوم َأنَّ قوة المؤمنين في وحدتهم، 
وَأنَّ ضعفهم ف���������ي فرقتهم وتخاذلهم، فالوحدة 
فريضة ش���������رعية وضرورة وطني���������ة لمواجهة 
التحدي���������ات واألخط���������ار المحدقة بفلس���������طين 
بصفة عامة والمس���������جد األقص���������ى المبارك 

بصفة خاصة، وهذا يتطلب: 
- العم���������ل على وحدة الصف الفلس���������طيني، 
عادة اللحمة إلى الش���������عب الفلسطيني؛ كي  واإ
يعود كما كان دائًما نموذًجا للشعب المرابط 

الصامد المدافع عن المقدسات.
- إعادة التضامن العربي في إطار جامعة 
الدول العربية، وض���������رورة العمل على إزالة 
رساء قواعد التعاون، بما  الخافات العربية واإ
ي���������ؤدي إلى فاعلية قراراتها، فالعرب هم قلب 

اإلسام النابض.

- تفعيل دور منظمة التعاون اإلس���������امي، 
وذل���������ك بجمع كلم���������ة المس���������لمين؛ من أجل 
الحفاظ على المقدس���������ات في فلسطين وفي 
مقدمتها المسجد األقصى المبارك، وضرورة 
مس���������اعدة المقدس���������يين المرابطي���������ن في بيت 

المقدس وأكناف بيت المقدس.
فم���������ن الواج���������ب عل���������ى العرب والمس���������لمين 
استخدام عاقاتهم الدولية ومقدراتهم للضغط 
عل���������ى المجتمع الدول���������ي وال���������دول الداعمة 
لاحتال؛ لثنيه���������ا عن ذلك، واعترافها بحق 
الفلس���������طينيين في إقامة دولتهم الفلس���������طينية 
والمحافظة على مقدساتهم، كما تقع مسئولية 
كبرى على الجاليات العربية والمس���������لمة في 
الغرب بتعريف شعوب الدول المقيمين فيها 
بالظل���������م والعدوان الذي يتعرض له الش���������عب 
الفلس���������طيني، وتفنيد األكاذيب التي ُيروجها 

االحتال اإلسرائيلي.
  - ح���������ّث العلماء على توعية األمة بأهمية 
الوحدة، ويتم ذلك من خال المنابر والوسائل 
ظهار أهمية الوحدة  اإلعامي���������ة المختلفة، واإ
العربية واإلس���������امية لمواجه���������ة أية أخطار 

ُمحدقة بفلسطين ومقدساتها.

-2 التمس��ك باألرض والمقدس��ات. 
فلس���������طين بقعة مباركة، ب���������ل هي من أقدس 
الباد وأش���������رفها، ولها في قلوب المس���������لمين 
جميعا مكانة س���������امية، حيث ج���������اء التنويه 
بها ف���������ي القرآن الكريم، وفي الس���������نة النبوية 
الشريفة، لذلك يجب على شعبنا الفلسطيني 
ومعه كل العرب والمس���������لمين أن يتمس���������كوا 
بالثوابت الوطنية، والحقوق التاريخية، وعدم 
التفري���������ط أو التنازل عنه���������ا تحت أي ظرف 
إقليم���������ي أو دولي، كما يج���������ب على الجميع 
أن يحملوا عبء القضية الفلس���������طينية؛ ألنها 
قضية كل مسلم، فأبناء شعبنا الفلسطيني لم 
روا في الدفاع عن أرضهم السليبة، فهم  ُيَقصِّ
بدينهم متمس���������كون، وعن عقيدتهم وأوطانهم 
مدافع���������ون، ولم ُيفرِّطوا في ش���������بر واحد من 
فلس���������طين الحبيبة، وس���������تبقى فلس���������طين لنا 

والقدس لنا إن شاء اهلل. 
-3 العمل على تحسين األوضاع االقتصادية 

في القدس وفلسطين.    
نظرًا للمعاناة الشديدة التي يعيشها أبناء شعبنا 
الفلسطيني في القدس، فإنَّنا  نؤكد على ضرورة 
دعم أبناء ش���������عبنا في المدينة المقدسة ماديًّا 
ومعنويًّ���������ا، وفي جميع المجاالت االقتصادية 
والتجارية  والصحية  والتعليمية  واإلس���������كانية 
نهم م���������ن البقاء والصمود  والش���������بابية بما ُيَمكِّ
والتكاثر والعمل في القدس؛ ليش���������كلوا درًعا 
لحماية فلس���������طين والقدس والمسجد األقصى 
والمقدسات،  فعلى صخرة صمودهم وثباتهم 
م كل المؤامرات، وكذلك المساهمة في  تتحطَّ
دعم عمليات الترميم داخل المدينة المقدسة 
وخارجه���������ا؛ للمحافظة عل���������ى الطابع العربي 
واإلسامي للمدينة المقدسة، وذلك من خال 
عمل وقفيات لكل مشروع من هذه المشاريع، 
تكون مصدرًا ثابًتا مس���������تمرًا للمحافظة على 

القدس وفلسطين، ودعم صمود أهلها.
-4 إنش������اء جهاز إعالمي إلب������راز قضية 

القدس وفلسطين.
إنَّ اإلعام ساح قوي فّعال في إبراز الحقائق 
التاريخي���������ة المتعلقة بالمقدس���������ات في القدس 

وفلسطين، وحيث إنَّ قضية القدس وفلسطين 
تتص���������در من حيث األهمي���������ة قضايا عالمنا 
المعاصر الذي يعيش ثورة االتصاالت، فإّننا 
ُنوصي بوجوب االهتمام باإلعام المسموع 
والمرئي والمقروء؛ إلبراز القضية الفلسطينية 
بصفة عامة، ومدينة القدس بصفة خاصة، 
د  وذلك عن طريق إنشاء جهاز إعامّي ُمَوحَّ
ق���������ادر على نش���������ر الحقائق الثابت���������ة تاريخيًّا 
وسياسيًّا ودينيًّا، والُمَؤكِّدة على الحقوق العربية 
واإلسامية في القدس وفلسطين، كما يجب 
على وسائل اإلعام المختلفة فضح الجرائم 
واالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة في القدس 
وسائر األراضي الفلسطينية، خاصة في هذه 
األيام التي يتعرض فيها المس���������جد األقصى 
وحي الش���������يخ جراح وحي سلوان وغيرها من 
األحياء العتداءات المحتلين صباح مساء، 
وما العدوان اإلسرائيلي اإلجرامي على قطاع 
غ���������زة أخيرًا عّنا ببعي���������د، و ضرورة مخاطبة 
المجتم���������ع الغرب���������ي والدولي بذل���������ك وبلغات 
متعددة؛ ليتع���������رف الجميع على االعتداءات 
االجرامية اإلسرائيلية التي طالت المقدسات 

والبشر والشجر والحجر.

-5 ض������رورة تدريس مس������اق عن القدس 
وفلسطين في المؤسسات التعليمية.

المؤسسات التعليمية بصفة عامة والجامعات 
بصف���������ة خاصة تضم بين جنباتها خيرة أبناء 
األمة من الش���������باب، الذين هم أمل المستقبل 
وع���������ّدة الحاضر، وقلب األمة النابض وبحر 
علمها الفّياض؛ لذلك كان من الواجب علينا 
جميع���������ًا أن نعمل على تعزيز الوعي بقضية 
فلس���������طين عامة والقدس بصفة خاصة من 
خال مناه���������ج التربية والتعلي���������م في الوطن 
العربي والعالم اإلسامي، وذلك لتعريف أبناء 
األمة بمكانة القدس وفلس���������طين في الكتاب 
والس���������نة، وأنَّ ارتباطهم بفلسطين هو ارتباط 
َعقدي وتعبدي وتاريخي وسياسي وحضاري، 
لذلك يجب عليهم المحافظ���������ة عليها والّذود 

عن ِحَماها.
-6 تكوين فريق من المحامين للدفاع عن 

المدينة المقدسة وفلسطين.
يجب تشكيل فريق من المحامين الفلسطينيين 
والعرب والمس���������لمين وأح���������رار العالم؛ للدفاع 
ع���������ن أهال���������ي مدينة الق���������دس بصفة خاصة 
وأهالي فلسطين بصفة عامة، وذلك بفضح 
الممارسات اإلس���������رائيلية في المحاكم الدولية 

والمنظمات الحقوقية واألمم المتحدة.
ِإّن فلسطين بصفة عامة ومدينة القدس بصفة 
خاصة  بحاجة إلي ُخطوات فعلية ُتسهم في 
س���������اميتها ودعم  المحافظة على عروبتها واإ
صم���������ود أهلها، فمدينة الق���������دس احتلت عبر 
التاريخ مرات عديدة، ولكنها لفظت المحتلين 

وستلفظ هذا المحتل إن شاء اهلل.  
نس���������أل اهلل أن يحفظ ش���������عبنا وأمتنا والقدس 
واألقصى والمقدسات  وسائر باد المسلمين 
من كل س���������وء وصّلى اهلل على سّيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين .

 ُسُبل احملافظة على األقصى والقدس وفلسطني

د. يوسف مجعة سالمة*

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  

   www.yousefsalama.com     

حاولنا في المقال الس���������ابق اإلجابة عن س���������ؤال: هل 
يتخل���������ى الغرب عن الكي���������ان الصهيوني؟ وبدا لنا أن 
االجابة لن تس���������تقيم واضحة في الذهن إاّل بس���������ؤال: 
»متى يتخلى عن الكيان الصهيوني«، ذلك أّن الغرب 
بكّل مؤسساته السياسية )القيادات الحاكمة( والمعرفية 
)النخ���������ب الفكرية واألكاديمي���������ة ومراكز البحوث(، ال 
يغيب عن ذهنه استحالة استمرار زرع كيان نشاز في 
بنية جغرافية فيها من التوافق واالنس���������جام، ما يجعل 
عملية الزرع هذه لن تؤتي أكلها مهما اجتهد الغرب 
ومشروعه االس���������تعماري في البحث عن أي مشترك 
يبقي لهذا الكيان الحياة واالستمرار داخل هذه البنية 
الجغرافية المختلفة، والسؤال بصيغة: »متى«، تحسم 
أي جدل فكري أو سياسي، حول إمكانية االستمرار 
من عدمه، يقول المفكر اإلسامي الراحل عبد الوهاب 
المس���������يري: »ابتداء ال بد أن نذكر حقيقة تاهت عن 
الكثيري���������ن في العالم العربي، وهي أّن موضوع نهاية 
إس���������رائيل متجذر في الوجدان الصهيوني. فحتى قبل 
إنش���������اء الدولة أدرك كثير من الصهاينة أّن المشروع 
الصهيونى مشروع مس���������تحيل وأّن الحلم الصهيوني 
س���������يتحول إلى كابوس«، والمسيري من أكثر الكتاب 
العرب معرفة بالكيان الصهيوني، فقد أعّد موسوعة 
معرفية كبيرة )7 مجلدات(، تناول الظاهرة الصهيونية 
في عصرنا، وفّكك الكثير من األوهام التي تش���������ّكلت 
فى الواقع العربي واإلس���������امي، وعّششت في مخيال 
الشعوب العربية واإلسامية، انطاقًا من واقع لم يكن 
لنا فيه أي تأثير، فعندما ُزرع الكيان الصهيوني في 
الجغرافيا العربية، كان المشروع االستعماري الغربي، 
هو من يحّدد السياس���������ات ويرس���������م معال���������م الجغرافيا 

الجديدة للمنطقة بعد انهيار الدولة العثمانية. 
الكثير م���������ن النخب الصهيونية، تق���������ّر بحقيقة نهاية 
الكيان الصهيون���������ي، وزواله، ألّنها تعي تماما حقيقة 
وجود هذا الكيان، الذي رسمته سياسات استعمارية، 
غ���������اب ع���������ن ذهنها، حقيق���������ة محورية في مش���������اريع 
االس���������تيطان التي جرت في العال���������م، حيث ال يمكن 
استمرار استيطان شعب بدل شعب آخر إاّل بإبادته، 
كما حدث في أمريكا واس���������تراليا وبعض المجموعات 
العرقية األخرى في العالم، لكن الوضع في فلسطين 
يؤك���������د حقيقة زوال الكيان الصهيوني، ألّن الش���������عب 
الفلسطيني يكاد يفوق نس���������بة الصهاينة، فقد أصبح 
األم���������ر مخيفا ج���������دا في دولة الكيان، حيث  تش���������ير 
األرق���������ام التي قدمتها الوكالة الفلس���������طينية نهاية عام 
2014 إل���������ى وجود 2.8 مليون فلس���������طيني يقيمون 
في الضف���������ة الغربية و1.8 مليون ف���������ي قطاع غزة، 
وفي ذلك الوقت، قال الجهاز المركزي ال�فلس���������طيني 
لإلحصاء إن عدد الفلسطينيين والعرب اإلسرائيليين 
مجتمعين، بين النهر والبحر، بلغ 6.1 مليون، ومن 
المتوقع أن يرتفع الع���������دد إلى 7.1 مليون حتى عام 
2020، وهي حالة تدفع بدولة الكيان إلى الكثير من 
التنازالت لصالح الطرف الفلس���������طيني؛ ألّن سياسات 
االس���������تيطان المتبعة داخل الدولة زدات األمر تفاقمًا 
وتعسرًا، وجعل حالة الخوف تزداد تمكنا من سياسيّي 
الدولة، باالضافة إلى حضور القضية الفلس���������طينية 
في الوعي الفلسطيني، واإلجماع على مركزيتها بين 

الفلسطينيين أنفسهم وداخل المجتمعات العربية. 
إّن الحدي���������ث ع���������ن نهاي���������ة أو زوال دول���������ة الكي���������ان 
الصهيوني، أمر محس���������وم، ذلك أن هاجس الخوف 
من هذه اللحظة لم يفارق الصهاينة منذ تاسيس هذا 

الكيان النشاز. 

أ. عبد القادر قالتي

هل بدأ العد التنازلي لنهاية 
الكيان الصهيوني؟

guellatiabdelkader@gmail.com



لو خّير اإلنسان الراشد بين مرافقة صديق )أحمق( أو عدو )عاقل(، 
وهذا المعنى جرى على ألسنة العرب في مضرب الحكمة، فقالوا: 
»عدو عاقل خير من صديق جاهل« ، والجاهل هنا ليس كما قد 
ولم  تعليما  يتلق  لم  الذي  ذاك  هذا،  زماننا  في  أذهاننا  إلى  يتبادر 
يحز على شهادة، إنما الجاهل في عرف العرب قديما هو األحمق 
األمور  على  الحكم  في  الراشد  العقل  من  ينطلق  ال  الذي  األخرق 

وسياستها...
وألجل ذلك أطلق القرآن مصطلح )الجاهلية( على حياة العرب قبل 
اإلسالم، وفيهم فطاحل الشعر والبيان، وفيهم من يكتب ومن يقرأ، 
لكن المنظومة التي كانت تسّير حياتهم ال رشد فيها، إذ تستغيث في 
عبادتها بالحجر والشجر، وتدفن البنات أحياء، وتأتي المنكرات كلها، 
ن حاز على أعلى الشهادات الجامعّية، ألن  فقد يكون المرء جاهليا واإ

تلك الشهادات لم تعمل في تشكيل عقله وصياغة وجدانه...
و)الصديق  العاقل(  )العدو  عن  تتحدث  وهي  العربّية  الحكمة  إن 
الجاهل(، ال تقصد بالجاهل أولئك الذي أصيبوا بالخبل أو المرضى 
أمرهم،  خاصة  في  لهم  حيلة  وال  يسير،  أمرهم  فهؤالء  بالحمق، 
نما قصدت فصيال  فالمواهب العقلّية أرزاق، كالمال والعلم والذرّية، واإ
من الناس أوتي من موهبة العقل رزقا، لكنه يتنكب الحق ويرفض 
اعتبر  وقديما  سجيته،  في  وعوج  نفسه  في  لكبر  البديهية  الحقائق 

المتنبي مخاطبتهم نوع من البالء العظيم:
ومن البلّية عذل من ال يرعوي      عن غييه، وخطاب من ال يفهم

والعدو العاقل...بمعنى المخالف، فكثير من الناس يضيق ذرعا بمن 
ليس على شاكلته، ويرى في صاحب الرأي المخالف )عدوا(، فكما 
صدر  يضيق  بعضا،  بعضها  أذناب  الماشية  قطعان  بعض  تتبع 
ما  وهو  تدبيره،  آفاق  وتتفتح  تفكيره  دائرة  تتسع  بمن  الناس  بعض 
أدركت بلواه األمم المتحضرة في هذا العصر، وكأنها فهمت خطر 
اإلكراه على البشر، وخنق التّنوع فيهم، فأفسحت لكل ذي رأي مكانا، 
والعبرة بالتنافس بين أصحاب العقول فيمن يقدم األجود واألحسن، 

واألقدر على اإلتيان بما )ينفع الناس(.
)التعصب(  الصاق  على  الدعايات  من  كثير  عملت  واقعنا  وفي 
بالدين  ارتبط  ما  هو  )المغلق(  فالفكر  المجتمع،  في  واحد  بفصيل 
وبالفعل وباألراجيف،  بالقول  ولذلك يجب محاصرته  األمة،  وتراث 
وحالل بعد ذلك على كل الملل والنحل أن تعرض ما عندها، فيكفي 
أن تذكر )السلفّية( بمعناها الواسع أي استلهام تاريخنا، حتى تنطلق 
هذه  من  دنوت  فإذا  بـ)الحداثة(،  وتبشر  )الماضوية(  تشجب  أبواق 
أخرى،  )سلفّية(  ووجدت  وركيزتها،  بعمادها  تكفر  وجدتها  الحداثة 

تعود بك إلى قرون خلت في أوربا...
إن تلك السلفّية )الحداثّية( أكثر انغالًقا في بعض أوجهها من )بعض 
سلفية( التراث اإلسالمي، فهي ال تناقش وال تفكر إال ضمن القوالب 
)المعلبة(، وفي منظور تجربة )القرون الوسطى( األوربية وتكفر بما 
وراءها، ولقد استطاعت أن تشنق كل سلفي تراثي بأمعائه لفعلت...

وهي في سعيها ذلك تنتقل من منطق )الرفاق( اليساري إلى منطق 
)العولمة( اليميني في انتهازية منقطعة النظر في تاريخ الفكر.

ذلك  يوم وضع  وطبيعته،  الطغيان  منطق  الكريم  القرآن  ذكر  ولقد 
السؤال االستنكاري عقب ذكر رفض أجيال من أقوام الرسل لمنطق 
الحجاج والمقابلة، حتى بدا المشهد وكأن السلف يوصي الخلف بذلك 
ِلَك َما َأَتى الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهم مِّن  المنطق )الجاهل(، قال تعالى: »َكذَٰ
رَُّسوٍل ِإالَّ َقاُلوا َساِحٌر َأْو َمْجُنوٌن؛ َأَتوَاَصْوا ِبِه  َبْل ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن« 

)الذاريات/53(...
 يا اهلل، يا لها من طبيعة تركن إلى األراجيف )ساحر أو مجنون( ال 
يهم، المهم هو تمرير األراجيف وتحييد الخصم بالوسم الذي ينقص 
من قيمته...سواء أكان ساحرا أو مجنونا أو رجعيا أو ماضويا أو 
متخلفا أو قرن أوسطيا أو ما شاء ألفاظ القاموس أن تحمل، العبرة 
الوعي، وهذا منطق يسري عبر  العقل ومصادرة  بالتحييد وتضليل 
الزمن، ليس من الضروري أن ينتقل بقوانين الوراثة، وال بالتوصية بل 
هو منطق وطبيعة معوجة تتنكب )المنطق السليم( وترفض الحجاج 

المبصر...
اهلل،  رسل  من  الكوكبة  تلك  معاناة  عن  تعقيبا  اآلية  هذه  جاءت 
عليهم السالم، إلى أقوامهم على مختلف اإلثنيات ومختلف المناطق 
ِلَك َما َأَتى الَِّذيَن  ومختلف العصور، لكن طبيعة الطغيان واحدة )َكذَٰ
)السوداء(  والدعايات  نفسها  األراجيف  رَُّسوٍل...(،  مِّن  َقْبِلِهم  ِمن 
ذاتها، ربما اختلفت العبارات قلياًل، لكنها تصب في خانة )الساحر( 
دنيا  واقع  غادر  الذي  )المجنون(  أو  الملموس  إلى  يركن  ال  الذي 

الناس...
تلك هي الماضوية التي غادرت واقع الناس، وتلك هي )األصولية( 
التي اغرقت في البحث عن الجذور، دون النظر إلى ما هو فوق 

السطح...

طبيعة الطغيان...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

العدد:مساهمات
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اعتنق إتيان دينييه اإلسالم بعد 
1913م،  سنة  وتأمل  دراسة 
أمام  1927م  ســـــــــنة  وأشهره 
الشيخ محمد بوقندورة المفتي 
الحنفـــــــــي بالجامـــــــــع الكبيـــــــــر 
نفســـــــــه  وســـــــــمى  بالعاصمة، 
الّدين(، وعندما عاد  )ناصر 
إلى بيتـــــــــه ببوســـــــــعادة ذهب 
أدبـــــــــاء وعلماء  إليه وفد من 
ووجهاء البلدة، فاستقبلهم مع 
صديقه ســـــــــليمان بن إبراهيم، 
فقام الّشـــــــــيخ عبد الرحمن بن 
بيوض إمام جامع الموامين، 
وارتجل خطابـــــــــا بّين فيه ما 
للّدين اإلســـــــــالمي من األدلة 
الواضحـــــــــة التـــــــــي ال تخفى، 

وهّنأه بإشهاره لإلسالم.
 كانت وفـــــــــاة إتيـــــــــان دينييه 
بباريس بتاريخ 24 ديســـــــــمبر 
جثمانه  ونقل  1929م،  سنة 
إلى بلدة بوسعادة بتاريخ 12 
جانفي 1930م، لم يكن يوم 
ّنما تحّول  دفنه يوما عاديا، واإ
إلـــــــــى ملتقى فكري لم تشـــــــــهد 
تعبير  وحســـــــــب  مثله،  البلدة 
الّشـــــــــيخ الطيب العقبي: »هو 
يوم هـــــــــذه البلدة المشـــــــــهود، 
ما  الذي  التاريخـــــــــي  ونهارها 
قّدر لهـــــــــا وال لغيرها من بالد 
اهلل فيما رأينا وســـــــــمعنا تشهد 
مثله، فســـــــــبحان مـــــــــن جعل 
البالد تسعد كما يسعد العباد، 
وجعل مـــــــــن البالد التي نالت 
السعادة يطابق اسمها مسمى 
بلدة )بوسعادة(«، أتاها الّناس 
من كّل فج وناحية، وجاءها 
العربية  الصحافـــــــــة  أربـــــــــاب 
والفرنسية، واإلدارة والّسياسة، 
الجنائزي  الموكـــــــــب  وحضر 
»ميرانـــــــــت« مدير الشـــــــــؤون 
األهلية، واجتمع فيها األدباء 
والشـــــــــعراء والفقهـــــــــاء، أمثال 
أحمد توفيق المدني، والشيخ 
مصطفى بن محمد القاسمي، 
والطيـــــــــب العقبي، واألســـــــــتاذ 
األمين العمودي في وفد من 
أهل بسكرة، وآخر من سيدي 
عقبة يقوده الحاج الشاوي من 
كبـــــــــار التجار، والحاج محمد 
حوحـــــــــو، والعقبي بن عمارة، 
وصالح بـــــــــن رزقي، واألديب 
مكـــــــــي إســـــــــماعيل، وقاضي 
الّســـــــــادة اإلباضية بالعاصمة 
الشيخ سليمان برفقة الشاعر 
اليقظان  وأبو  زكرياء،  مفدي 

)وادي  جريـــــــــدة  صاحـــــــــب 
ميزاب(، يقول الشيخ الطيب 
العدد11  العقبي )اإلصالح، 
/1930م(: » إّنـــــــــه كان في 
انتظارهم لما حّلوا ببوسعادة،  
األديـــــــــب المحـــــــــّب المحبوب 
السيد محمد بن بسكر، الذي 
هيأ لوفد بسكرة وسيدي عقبة 
واإلقامة«،  لالستراحة  مكانا 
ثـــــــــم قال:»وقد شـــــــــهدنا ألّول 
وهلة من كرم أهل هذه البالد 
ما جعلنا مدينين لهم بالّشكر 
على مّر األيام، وكّر الّسنين 

واألعوام«. 
كتبت عن يوم مدفنه الجرائد 
IL’AFR »الفرنسية كجريدة 
QUE DU NORD ILI

التـــــــــي   ،»LUSTREE
من  بمقالة  الحـــــــــدث  خّصت 
صفحتين بعنوان »جنازة إتيان 
الجرائد  تناولته  كما  دينييه«، 
العربيـــــــــة كاإلصالح والنجاح 
والشهاب، وتسّلم رفيقه الحاج 
ســـــــــليمان بن إبراهيم با عمر 
المزابـــــــــي رســـــــــائل تعزية من 
منها  وخارجه،  الوطن  داخل 
رســـــــــالة من األديب شـــــــــكيب 
أرســـــــــالن بتاريخ 10 جانفي 
1930م،  وما يهمنا في هذا 
خّطيتان،  رسالتان  الموضوع 
لما لهما من مدلوالت تاريخية 

تهم الباحث.
مـــــــــن  األوىل:  ــالة  الرس  •  
وهو  بوشمال،  أحمد  األستاذ 
في  طويلة  تجربـــــــــة  صاحب 
ويعتبر  الصحفـــــــــي،   العمل 
عضـــــــــد اإلمام ابـــــــــن باديس 
وصفيـــــــــه، وكاتبـــــــــه والمؤتمن 
على أســـــــــراره، سبق أن أسند 
إليه رئاســـــــــة تحرير أسبوعية 
المنتقـــــــــد ســـــــــنة 1925م، ثم 
عّينـــــــــه مديرا لشـــــــــؤون مجلة 
امتيازها،  وصاحب  الشهاب 
التربية  جمعية  أسّس  وعندما 
والتعليم، ترأس قســـــــــم الشبان 
فيها،  والرسالة محّل حديثي 
موجهة من قبله إلى األستاذ 
أحمد توفيق المدني، ومؤّرخة 
بتاريخ 17 شـــــــــعبان 1348م 
17جانفـــــــــي  لــــــــــ  الموافـــــــــق: 
1930م، وهـــــــــي مختصـــــــــرة 
األلفاظ، تحّدث فيها بلســـــــــان 
اإلمام ابن باديس، ونقل إليه 
رغبتـــــــــه أن يكتب مالحظات 
عن االحتفال بجنازة المرحوم 
كمبعوث  الدين  ناصر  الّسيد 
من طرف الشـــــــــهاب، وأخبره 
أّن نشـــــــــر المقالـــــــــة ســـــــــيكون 
مـــــــــع صورتـــــــــه، وهـــــــــي لفتة 
طيبة من ابن باديس تشـــــــــير 
الفكر  برجـــــــــال  اهتمامه  إلى 
الشـــــــــخصية  وبهذه  والثقافة، 
اختـــــــــارت  التـــــــــي  الفرنســـــــــية 
اإلســـــــــالم دينا، ودافعت عنه 

اختيار  وسبب  مؤلفاتها،  في 
التوفيق  باديس ألحمـــــــــد  ابن 
ليكتب عن ناصر الّدين كونه 
يدرك العالقة الوطيدة بينهما، 
فســـــــــبق أن زاره إتيان دينييه 
العاصمة  بالجزائـــــــــر  بإقامته 
ســـــــــنة 1926م رفقة صديقة 
وتحّدث  ســـــــــليمان،  الحـــــــــاج 
المدني معه في هذا المجلس 
عن الفـــــــــّن والحياة ومآســـــــــي 
الجزائر، وتهالك المستعمرين 
على خيراتها،  وكيف أخبره 
إتيان دينيه أّنه أّلف رســـــــــالة 
مع سليمان بن إبراهيم سّماها 
» الشـــــــــرق كما يراه الغرب« 
دامغة  بحجـــــــــج  فيها  دحض 
أباطيل المستشرقين، وقّدم له 

نسخة منها. 

وقد لبى أحمد توفيق المدني 
دعوة »ابـــــــــن باديس« فكتب 
مقالـــــــــة بعنوان »يـــــــــوم دينييه 
في بوســـــــــعادة« نشرتها مجلة 
الشـــــــــهاب بتاريخ 20 جانفي 
فيها عن  تحـــــــــّدث  1930م، 
المهيب،  الجنـــــــــازة  موكـــــــــب 
ومشـــــــــهده الجليـــــــــل، والعلماء 
أمثال  الخطابة  تداولوا  الذين 
القاسمي،  مصطفى  الشـــــــــيخ 
وأحمد توفيق المدني، واألمين 
العمـــــــــودي، والطيب العقبي، 
زكرياء،  مفـــــــــدي  والشـــــــــاعر 
وقـــــــــال إّن جنازتـــــــــه كانـــــــــت 
الجزائر  معجزة أخرى، وكأّن 
اجتمعت  في هذا اليوم على 
فكرة واحـــــــــدة، وهي عروبتها 
ســـــــــالمها، وقـــــــــّدم في مقاله  واإ
لمحتويات  ملخصـــــــــا  عرضا 
بعض مؤّلفاتـــــــــه ككتابه)حياة 
محمد رســـــــــول اهلل( و)الشرق 
كما يراه الغرب( و)الحج إلى 

بيت اهلل الحرام(.

أرســـــــــل  ــة:  الثاني ــالة  الرس  •
الحاج سليمان بن إبراهيم بن 
باعمر الميزابي رســـــــــالة إلي 
)بتاريخ  المدني  توفيق  أحمد 
7 جانفـــــــــي 1930م(، بعـــــــــد 
صدور مقاله بمجلة الشهاب، 
عبر لـــــــــه فيها عـــــــــن امتنانه 
وتقديره لما كتبه عن المرحوم، 
والّسيد »سليمان« من مواليد 
1870م،   سنة  بوسعادة  بلدة 
تمّيز بسعة الثقافة، وتسامحه 
لّلغة  تقانه  واإ الرّائـــــــــع،  الوّدي 
الفرنســـــــــية، واّطالعـــــــــه الجيد 
على أهم معالم بلدته السياحية 
كبيرة  شعبية  وله  والتاريخية، 
فـــــــــي الوســـــــــط البوســـــــــعادي، 
صاحب الفنـــــــــان إتيان دينييه 
قرابة األربعين ســـــــــنة،  فكان 

ســـــــــببا في حّبه لعشرة العرب 
وهذه  لإلســـــــــالم،  واعتناقـــــــــه 
الرسالة الخّطية الوحيدة التي 
اّطلعـــــــــت عليها مـــــــــن تراثه، 
تشـــــــــير إلى تمتعـــــــــه بقدر ال 
بأس به في الّلغـــــــــة العربية، 
لما تصدره  باهتمام  ومتابعته 
مجلة الشـــــــــهاب، وتدل على 
التعايش واالمتزاج بين األسر 
البوسعادية باختالف مذاهبها، 
أبدى في نّصها استحســـــــــانه 
لما نشره أحمد توفيق المدني 
في مقاله التعريفي بشـــــــــخص 
الرّاحـــــــــل ومؤلفاته، وقال بأّنه 
تذّكـــــــــر محبة ناصـــــــــر الّدين 
له، وتعظيمه لشأنه، وتشوقه 
الّدائم لســـــــــماع أحاديثه، وأّنه 
لوال مشاركة أمثاله وغيره من 
العلماء له في هذا المصاب، 
لفاضت روحه أســـــــــًفا وحزًنا، 
ولســـــــــان  بلســـــــــانه  وشـــــــــكره 
البوســـــــــعاديين على أحاسيسه 

الشريفة.

ناصر الّدين دينييه من خالل رسالتني خّطيتني نادرتني
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عندما اختار ألفونس إتيان دينييه إحدى واحات الّصحراء اجلزائرية داَر إقامة، الشك أّن طبيعتها خّصته مبتعتني 
)الّرسم والكتابة(، فمتعة الّرسم برزت يف لوحاته الّزيتية بداية من سنة 1888م، واليت صّور فيها الطبيعة 
العربية بأضوائها اخلاّلبة، وظالهلا الّصامتة اليت تعكس مجال الصحراء بكثبانها وواحاتها، أّما متعة الكتابة 

فهي بالّنسبة إليه رسٌم بالكلمات ظهر من خالل مؤّلفاته اليت عاجل يف جزء منها قضايا الّرسم وفنونه، ويف جزئها 
اآلخر قضايا تتعلق باإلسالم وتعاليمه، وضع فيها عصارة أفكاره وفهمه هلذا الّدين، ورّد مبوضوعية ترهات 

املستشرقني الذين حتاملوا على اإلسالم عقيدة وشريعة.

أ. حممد بسكر
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نش���������رنا في عدد س���������ابق من البصائر الغراء، مقالنا تحت عنوان 
"مس���������رى محمد ومنطلق معراج���������ه.. قضية األرض المقدس���������ة 
بي���������ن األمس والي���������وم"، وهو عنوان متش���������عب، يتطلب صفحات 
وصفحات، إذ ليس باإلمكان في هذه العجالة وهذا الحيز الضيق 
من الجري���������دة أن نعدد النواحي الكثيرة التي أس���������هم فيها الكتاب 
العرب والمسلمون في نجدة فلسطين والذود عن حماها وال نملك 
إال أن نذك���������ر بإيجاز بعض المحطات المهم���������ة التي ندين بها 
لعبقرية أقالم أس���������الفنا رغم شراس���������ة العدوان وجبن الخالن وأن 
نذكر ببعض جهود العلماء والكتاب الذين اجتهدوا أيام المستعمر 
وسنوات المحن والصعاب، رغم ذلك كان لهم أثر ساحق ماحق 
على العدو وأزالمه على قلة العدة والعتاد للش���������عب الفلس���������طيني 

وأنصاره..  
وقد كنت قد كتبت فيما مضى وحاضرت في بعض المناس���������بات 
حول "الدور الرس���������الي للمثقف العربي والقضية الفلسطينية" من 
وجهة نظر أق���������الم مغاربية عموما، وفي كتابات جمعية العلماء 
خصوصا يتقدمهم اإلمام العالمة البش���������ير اإلبراهيمي وش���������عراء 
كثر وباقي النخب الجزائرية عبر األجيال..  كما ش���������رحت ذلك 
ف���������ي مقال مطول عام 2014 إثر خبر وفاة ش���������اعر فلس���������طين 
س���������ميح القاس���������م، فكتبت مقاال بعنوان "القضية الفلسطينية بين 
اإلمام البش���������ير اإلبراهيمي والشاعر سميح القاسم"، وقلت يومها 
" إن كان موت س���������ميح القاسم )المس���������يحي( يعتبر فجيعة كبرى 
لفلس���������طين والعرب وهو الرجل الذي دافع بأسلوبه الشعري الثائر 
وأدواته المتاحة عن أرضه وعرضه في تناغم قريب مع ما كتبه 
العالمة الرسالي البشير االبراهيمي عن فلسطين قبل عقود رغم 
اختالف األزمان واألدي���������ان واألوطان، فإن ما كتبه هذا األخير 
خاصة في افتتاحيات البصائر في أعدادها األولى، حينها كانت 
فع���������ال – وال فخر- كلمات من نار ونور، نار تحرق العدو ونور 
تضيء الطريق لألجيال وتحملها المس���������ؤولية أمام اهلل والتاريخ 
واألمة، وقد ُكتبت جلها في بداية االحتالل االسرائيلي لفلسطين 
من أع���������وام 1946/ 1948، منها ما كتب���������ه تحت عنوان: "إن 

فلسطين وديعة محمد عندنا"
 وقد وص���������ف اإلمام العالمة اإلبراهيم���������ي االحتالل الصهيوني 
لفلس���������طين حينها ب�"الفجيعة" والجزائر حينها الزالت بدورها تئن 
تحت نير االستعمار الفرنسي البغيض، وقد كتب رحمة اهلل عليه 
في العدد الخامس من جري���������دة البصائر، تحت عنوان "تصوير 
الفجيعة"، هذه الكلمات البليغة الصادقة الواعدة، مناجيا فلسطين 
بقوله :» يا فلسطين! إن في قلب كل مسلم جزائري من قصيدتك 
جرحا داميا، و في جفن كل مس���������لم جزائري من محنتك عبرات 
هامية، وعلى لس���������ان كل مس���������لم جزائري في حقك كلمة مترددة 
هي: فلس���������طين قطعة من وطني االسالمي الكبير قبل أن تكون 
قطعة من وطني العربي الصغير، وفي عنق كل مس���������لم جزائري 
لك � يا فلسطين � حق واجب األداء، و ذمام متأكد الرعاية، فإن 
نما  ف���������ُرط في جنبك، أو ضاع بعض حق���������ك، فما الذنب ذنبه، واإ
ذنب االس���������تعمار الذي يحول بين المرء وأخي���������ه، والمرء وداره، 
والمس���������لم وقلبه«.. ثم كتب يقول : » يا فلسطين! ملكك اإلسالم 
بالسيف ولكنه ما ساس���������ك وال ساس بنيك بالحيف«، كناية عن 
عدل اإلس���������الم وتعايشه الس���������لمي مع اآلخر مهما كان دين هذا 
اآلخ���������ر.. كما كتب أيضا في خاتمة افتتاحية البصائر عدد 22 
مناديا ومنذرا ومحفزا العرب والمسلمين بقوله: »أيها العرب، أيها 
المس���������لمون! إن فلس���������طين وديعة محمد عندنا، وأمانة عمر في 
ذمتنا، وعهد اإلس���������الم في أعناقنا، فلئن أخذها اليهود منا ونحن 

عصبة إنا إذا لخاسرون«. 
الشيخ االبراهيمي، قمة التضحية والعطاء والفداء: 

 الحظ أنه رغم االس���������تعمار الفرنس���������ي لبلده الجزائر ورغم الفاقة 
وقلة ذات اليد التي يتخبط فيها الشعب الجزائري، فقد آل العالمة 
اإلبراهيمي على نفسه أن يهب أعز ما يملك بل أغلى ما يملك 
لنصرة فلسطين، وهي كتبه، كما وضح ذلك في افتتاحية البصائر 
عدد 30 بقوله: ».. أما أنا .. فو الذي روحي بيده لو كنت أملك 
ما يملكه العمودي من سخل، أو ما يملكه البسكري من نخل،... 
أو م���������ا يملكه الف���������الح من أرض أو ما يملك���������ه الكانز من ورق 
وورق- لخرجت من ذلك كله في سبيل عروبة فلسطين، ولكني 
أملك مكتبة متواضعة أضعها بخزائنها تحت تصرف اللجنة التي 
تشكل إلمداد فلسطين«. وهنا يسمو اإلمام اإلبراهيمي محلقا في 
علياء زهده وسخاءه وعطائه المعهود، مصداقا لقوله تعالى: }َلن 

ا ُتِحبُّوَن{!  َتَناُلوا الِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّ
وقد كت���������ب إمامنا اإلبراهيمي العديد والعدي���������د من مقاالت غاية 
في األهمية بأس���������لوب راق قوي متين عن جرح فلس���������طين الغائر 

وسرطانات القضية الفلسطينية الممتدة وقرارات التقسيم األممية 
المجحف���������ة، جمع���������ت كلها في الع���������دد الثاني من آث���������اره "عيون 
البصائر"، يمكن للقارئ الكريم الرجوع إليها لالستزادة خاصة في 
الصفحات 490/526، تحت فصل : جمعية العلماء وفلسطين، 
منها القطوف الت���������ي ذكرناها أعاله، وأخرى تحت عناوين مثل: 
تصوي���������ر الفاجعة - وقف قرار تقس���������يمها- الع���������رب واليهود في 
الميزان عند األقوياء- ماذا نري���������د لها وماذا يريدون؟- اإلنكليز 
حلقة الشر المفرغة- واجبات فلسطين والعرب-أما عرب الشمال 

اإلفريقي- قيمة عواطف المسلمين في فرنسا. 
" ال عيد، حتى تنفذوا يف صهيون الوعيد، وتنجزوا لفلسطني املواعيد": 

ونحن مقبلون بعد أس���������ابيع على عي���������د األضحى المبارك، حري 
بنا أن نتوقف، عن���������د هذا الكالم المجلجل والمزلزل، حيث كتب 
باكيا يقول في مثل أيامنا هذه متحسرا على حال فلسطين، تحت 

عنوان : "عيد األضحى وفلسطين" : 
  النفوس حزينة، واليوم يوم الزينة، فماذا نصنع؟  

إخواننا مشّردون، فهل نحن من الرحمة والعطف مجّردون؟ 
تتقاضان���������ا العادة أن نفرح في العيد ونبتهج، وأن نتبادل التهاني، 

وأن نطرح الهموم، وأن نتهادى البشائر. 
وتتقاضانا فلس���������طين أن نحزن لمحنته���������ا ونغتّم، وُنعنى بقضيتنا 

ونهتم. 
ويتقاضان���������ا إخواننا المش���������ردون في الفيافي، أبدانهم للس���������وافي، 
وأشالؤهم للعوافي، وأن ال ننعم حتى ينعموا، وأن ال نطعم حتى 

يطعموا. 
ليت شعري! ... هل أتى عّباد الفلس والطين، ما حل ببني أبيهم 

في فلسطين؟ 
أيها الع���������رب، ال عيد، حتى تنفذوا في صهيون الوعيد، وتنجزوا 
لفلسطين المواعيد، وال نحر، حتى تقذفوا بصهيون في البحر. وال 

أضحى، حتى يظمأ صهيون في أرض فلسطين ويضحى. 
خوانكم بؤس���������اء، وحرام أن تطعموا  أيها العرب: حرام أن تنعموا واإ
خوانكم  خوانك���������م جياع، وح���������رام أن تطمئّن بكم المضاج���������ع واإ واإ

يفترشون الغبراء. 
أيها المسلمون: افهموا ما في هذا العيد من رموز الفداء والتضحية 
والمعاناة، ال ما فيه من معاني الزينة والدعة والمطاعم، ذاك حق 

اهلل على الروح، وهذا حق الجسد عليكم. 
ن بين  ن بين جوانحي نارا تتلّظى، واإ إن بين جنبي ألما يتنزّى، واإ
ن  أناملي قلما ُس���������مته أن يجري فجمح، وأن يسمح فما سمح، واإ
ن على لس���������اني  ف���������ي ذهني معاني أنحى عليها الهم فتهافتت، واإ

كلمات حبسها الغم فتخافتت. 
ولو أن قومي أنطقتني رماحهم 

  نطقت ولكن الرماح أجرِت 
 كما ع���������اش العالمة اإلبراهيمي -إضافة لذلك- مرارة االعتقال 
والس���������جون، وحتى اإلقامة الجبرية لمواقفه الوطنية إبان استقالل 
الجزائر المنقوص، ومات هذا القلم ولم يجف روح مداده، ورحل 
متحس���������را على ح���������ال الجزائر كما مات متحس���������را بغصة ضياع 

فلسطين وبيت مقدسها .. 
 بنفس نبض روح االبراهيمي وفورة دمه

 واكب شعراء اجلزائر وأقالمها حمنة فلسطني: 
وقد رافق الش���������عر العربي واألمازيغي الجزائري قضية فلس���������طين 
منذ ظهورها على المس���������رح العالمي في العش���������رينيات من القرن 
الماضي، وكان الشعراء يستغلون كل مناسبة لتأييدها، وتابعوها 
في جميع مراحلها وأطواره���������ا المختلفة منذ إعالن " وعد بلفور" 
المشؤوم سنة 1917م، مرورًا بانتفاضات الشعب الفلسطيني في 
الثالثينيات، ثم رفضه لقرار التقسيم، وقد وقف شعراء الجزائر إلى 
جانب فلس���������طين والعرب أثناء حرب 1948م، ونكسة 1967م، 
ثم تجاوبوا مع انتصارات الثوار الفلسطينيين، وأبطال المقاومة، 

وأطفال الحجارة بعد ذلك حتى اليوم.
وقد كتَب ش���������اعٌر جزائريٌّ ناِش���������ٌئ – من شباب جمعية العلماء- 
لم يذكر اس���������مه خوفا من رقابة االس���������تعمار الفرنس���������ي البغيض 
المتصهين، قصيدة ش���������عرية عن فلس���������طين في سنة 1930 م، 
حيث نش���������رها آنذاك بمجلة "الشهاب" الجزائرية التي كان يديرها 
العالمة الش���������يخ عبد الحميد بن باديس رئي���������س جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين، يصّور فيها مشاعره النابضة نحو القدس 
وس���������اكنيها، ويعبر فيها عن تعاطف الش���������عب الجزائري كله مع 
الشعب الفلسطيني الشقيق انطالقا من إحساسه بخطر االحتالل 

الصهيوني على قدس العروبة واإلسالم، فقال:  

ناشـَْدُتَك اهلَل ياُقـْدَس الُعروَبِة ال ُتقْم 
ِحساًبا، ِلَمْن َقـْد رَاَم َتْمِوَيها   

ْرِق َيْنَفُعُهم  َفَما ُطموُح َيُهـوِد الشَّ
َواَل َيَناُلـوَن إالَّ اْلَمْقَت َتْشِويَها   

يا ُأّمَة اْلُقْدِس، ال ُيْحِزْنَك َمْطَمُحُهم 
َفإنَّ ِلْلقـُْدِس َربًّـا، ُهَو َيْحِميَها   

ا اْلَجـزاِئُر، َفهي ِمْن ُمصـاِبُكم  أمَّ
في َحر ناِر األَسى، َتْشُكو ِلَباِريَها   

ـِة اْلُقْدِس التي َبَسَطْت آٍه َعَلى ُأمَّ
ِلْلجاِر إْحَساَنها، وأسَأْل ُمِجِيريَها    

، َوهَي َتْرُشُفها  آٍه، َعَلى كـَْأِس ُذلٍّ
وَعْن ِصَغاِر كـآباٍت ُتقـاِسيَها   
عة تزخر  وباستثناء الوزن المختل في بعض األبي�ات، ف�إنَّ المقطَّ

بالمش�اعر الفّياَضِة، واإليح�اءات القومية النافذة. 
ومن جهة أخرى وبنفس نبض الروح وفورة الدم  واكب ش���������عراء 
الجزائر محنة فلس���������طين، أمثال ش���������اعر الجزائر محمد العيد آل 
الخليف���������ة، إذ لم يكتف ِبمج����������رد التعبير عن تض�امنه مع القضية 
الفلسطينية، وتأييده لقض�ايا األم�ة العربية كلها س�واء في فلسطين 
أوفي ش���������م�ال إفريقيا، بل غّير لهجته من التض�امن إلى الته�ديد 
والوعيد، ووصف أخ�الق اليه�ود وطب�اعهم الش����������ريرة التي عرف�وا 
ِبه���������ا كالخ�داع والجبن والغ�رور وس����������واها، يق�ول محمد العيد في 

قصيدته " فلسطين الع�زيزة " التي نظ�مها سنة 1367 ه� :
َفَلْسطيُن العـزيزُة اَل ُتراِعي

  َفَعيُن اهلِل رَاصِدٌة ُتـراِعي 
وَحْوَلِك ِمْن َبِني َعْدناَن ُجْنٌد

باِع  َكِثيُر اْلَعـدِّ َيزْأُر َكالسِّ   
إذا اْسَتْصَرْخِتِه ِلْلَحـْرِب َلبَّى 

وَخفَّ إَلْيِك ِمْن ُكلِّ اْلِبقاِع  
َيجوُد ِبُكلِّ ُمْرَتَخٍص وغـَال

  ِلَيْدَفَع َعْنَك َغاراِت الّضباِع
ُبليِت ِبِهْم َصهـاَيَنًة جياًعـا

هاِيَنِة اْلِجيـاِع   َفُسْحًقا للصَّ
َسَتْكِشُف َعْنُهُم الَهْيجاُء ِسْترًا 

وَترِميِهُم ِبُكلِّ َفتَّى ُشجـاِع  
ث���������م يدخل في وصف أخالق اليه���������ود، وطباعهم التي عرفوا ِبها 

عبر العصور، فيقول:
وَكْيَف ُيصاِدُف الِعْبريُّ ُنْجًحـا

  َوَما َأْخـاَلُقـُه َغْيَر اْلِخـَداِع
قد اْشَتَهر الَيُهـوُد ِبُكلِّ ُقْطٍر

  ِبَأنَّ ِطَبـاَعُهم َشـرُّ الّطَبـاِع
َقِد اْغَترَّ اْلَيُهـوُد ِبَما َأَصاُبـوا

ِبَأْرِض اْلُقْدِس ِمْن َبْعِض اْلِقاَلِع   
َمَتى َكاَن اْلَيُهـوُد جُنوَد َحرٍب

َوُكُفؤًا ِلألعـاِرِب في الّصراِع   
ويختم القصيدة ِبهذا الصوت المتحمس الذي يأتي من الش���������اعر 

الثائر ُمتوجها إلى فلسطين العزيزة :
َفَلْسطيُن اْلَعـِزيزَُة ال َتَخـاِفي 

َفإنَّ الُعْرَب َهبُّـوا ِللدَِّفـاِع  
ى  ِبَجْيٍش ُمِظلٍم َكاللَّْيِل َغـطَّ

ِحياَلِك ُكلَّ َسْهٍل أْو َيفـَاِع  
ومـا أْسَياُفـُه إالَّ ُنجـوٌم 

ُرجـوٌم ِلْلَيهـُوِد ِبال ِنزَاِع  
ُيراِبُط في ُثُغـوِرِك ُمْسَتِعـدًّا

َعَلى األْهباِت ِلألْمِر الُمطـاِع   
َسَيْهُجُم ِمْن َمراِكـزِِه َعَلْيهْم 

ُهجوَم اآلِكليَن َعلى القصاعي  
وَنْحُن َبِني الُعـروَبِة قد ُخِلْقنا 

ُنَلّبي ِلْلَمعـاِرِك ُكلَّ َداِعـي   
َلَنا في الَحْرِب غـاراٌت ِكباٌر 

وأيَّـاٌم ُمخـلََّدُة اْلَمَسـاِعي   
وَكْيَف َنِذلُّ أْو َنْرَضى اْنِخَفاًضا

  وَنْجُم ُجـُدوِدَنا َنْجُم اْرِتَفاِع 
انتصار فلسطني انتصار للجزائر وللعروبة مجيعا:  

غير أنَّ بعض الش���������عراء الج�زائريين كانوا يقرنون قضية فلسطين 
بالث�ورة التحريرية بالج�زائ���������ر، ألنَّ انتصار الج�زائر هو انتصار 
لفلس���������طين وللعروبة جميعا، وهزيَمة المس���������تعمر في هذا القطر 
تحم���������ل له الهزْيمة في كل م���������كان، والنصر المتوقع في الجزائر 
سيتبعه نصٌر آخر في فلسطين، ألنَّ ابن الجزائر بعد النصر في 
بالده س���������يولي وجهه شطر فلسطين ليلبي ن�داء )حيفا ويافا( وهو 
المعنى الذي عّبر عنه، شاعر الثورة مفدي زكريا، والشاعر الشيخ 
أحمد س���������حنون، وص�الح خرفي، و محمد جريدي وأحمد الطيب 
مع�اش، وعبد الكريم العق�ون، ومحمد األخضر الس�ائحي، ومحمد 

أبو القاسم خمار، وعمر البرناوي، وغيرهم من المعاصرين.. 
ال أريد أن أطيل اكثر من هذا في عرض هذه النماذج الش���������عرية 
)غير المستقصاة(، من الشعر الذي تجاوب فيه الجزائريون مع 
إخواِنهم الفلسطينيين، وقد اجتهد غيرنا من أصحاب االختصاص 
ف���������ي التنقيب عنه في جملة من المظان، آثرنا تجميع بعضه في 
هذه الس���������طور، واكتفينا ببعض المقطعات والقصائد دفعا للسآمة 
والملل. وهناك مجاالت أخرى لم َأَش���������ْأ أن أتحدث عنها، فهناك 
نثر، ومقاالت، وأبحاث عن فلس���������طين، والنّضال الفلس���������طيني 
نخصص لها بحول اهلل حلقة خاصة، واهلل ناصر المستضعفين  

في فلسطين وغيرها ولو بعد حين..وما ذلك على اهلل بعزيز. 

أجيال اجلزائر وأقالم خنبتها "مع فلسطني من املهد إىل اللحد" 
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أ.آمال السائحي

إن الشكوى من سوء أحوال المنظومة التربوية، 
وسوء أحوال التلميذ واألستاذ، هي بمثابة األلم 
ال���������ذي يلم بالمريض، فيندفع إلى رحلة العالج، 
ولكن البد من تش���������خيص المرض جيدا، حتى 
يستطيع الطبيب أن يضع يده على الداء الفاجع، 
ومن ثمة يقرر أس���������لوب العالج الناجع، والدواء 
المفي���������د النافع وبما أن ال���������دروس الخصوصية 
أصبحت تمثل اليوم للتلميذ 80 %، بالنس���������بة 
إلى نجاحه أو رسوبه، يحق لنا أن نسأل فنقول: 
أين هي المنظومة التربوية ودور المدرسة ودور 

األستاذ…؟
لقد ب���������ات اليوم أولياء التالمي���������ذ مجبرين على 
اللجوء إلى ال���������دروس الخصوصية ولو كلفتهم 
الغالي والنفيس، حتى يستطيع التلميذ أو الطالب 
االستمرار في دروسه كي ال يتعرض للرسوب 
مثال، ويغدو بمقدوره االس���������تمرار في التجاوب 
مع الواجبات المدرسية بسالسة، والنقطة األهم 
هي: ضمان الطريقة الجيدة إليصال المعلومة 

إلى التلميذ..
ولهذا الغرض استضفنا بعض األساتذة الكرام، 
وكان لن���������ا معه���������م هذا الحوار حت���������ى نفهم هذه 
الظاهرة التي فرضت نفس���������ها عل���������ى مجتمعنا 
اليوم، باعتبارهم طرفا فاعال فيها إذ يعايشونها 
يوميا في الميدان، محاولة منا لفهمها وقد كانت 

أولى أسئلتنا لألستاذة سلمية زكار: 

البصائر : ملاذا أصبح التالميذ يف خمتلف األطوار 
التعليمية ال يستغنون عن الدروس اخلصوصية ؟  
عن  ــاتذة  األس عجز  إىل  هذا  أيعود  ــك  – برأي  1

أداء مهامهم الرتبوية والتعليمية ؟؟؟ 
ــريف  املع ــن  التكوي يف  ــل  خل إىل  أم   –  2

والبيداغوجي للمعلم واألستاذ ... ؟؟؟
ــا  مم ــام  األقس ــاظ  اكتظ إىل  ــه  ترجعين أم   -  3
ــكل التالميذ  ــن االهتمام ب ــن املربي وب ــول ب حي

وإعطاء كل ذي حق حقه ؟؟؟
فأفادتنا قائلة: 

mm هي عبارة ع���������ن كل جهد تعليمي مكرر 
يمكن أن يحصل عليه الطالب بصورة منفرد أو 
ف���������ي داخل حيز مجموعة نظير الحصول على 
مقابل مادي يتم دفعه للقائم بأدائه. وبعد القيام 
باختيار عينات عش���������وائية م���������ن مختلف الطلبة 
والطالب���������ات وكذلك من أولي���������اء األمور وكذلك 
بالنس���������بة للمعلمين وللمعلمات قد تبين ما يأتي: 
أن ظاه���������رة الدروس الخصوصي���������ة عبارة عن 
ظاهرة منتشرة انتشارًا واضحًا وواسعًا بما يجعل 
منها ظاهرة تنتش���������ر بين الط���������الب، أكثر من 
انتشارها بين الطالبات، وأن المعلمين هم أكثر 
إعطاء للدروس الخصوصي���������ة من المعلمات، 
أّما أكثر المواد الت���������ى يجري عليها اإلقبال في 
الدروس الخصوصية هي: الرياضيات الفيزياء،  
ث���������م يتبعها اإلنجليزية ثم تتبعها اللغة العربية ثم 

وأخيرًا العلوم اإلسالمية..
دل���������ت النتائ���������ج عل���������ى أن اس���������تجابة عدد من 
الطلب���������ة لظاهرة ال���������دروس الخصوصية لكونهم 
يحتاجونها  للتمكن من الحصول على مجموع 
متميز، لرغبة أولياءهم بذلك، حتى يتمكنوا من 
االلتحاق بالكليات والتخصصات المرغوبة، كم 
يلجأ الطالب لل���������دروس الخصوصية النصياع 

أولياءهم لنصيحة معلمي أساتذة أبناءهم.   
كما أن خض���������وع الطلبة  للدروس الخصوصية 
تم بناء على نصيحة أحد زمالء الطلبة بفاعلية 
هذه الدروس في تحس���������ين مستواهم،  ومن أهم 
األس���������باب ال تباع نهج الدروس الخصوصية: 
إعادة الطالب للمادة ورس���������وبه فيها، كما يعتبر 
التكدس وضعف مس���������توى الطلبة عقبة تحول 
دون مس���������اعدة المدرس على التوسع في شرح 

دروس المادة، و كذلك عدم كفاية الفترة الزمنية 
المحددة للحصة الواحدة.

كما أن  الوقت المخصص للدراس���������ة بالمدرسة 
يعتبر طويال  لكثرة المواد الدراس���������ية المبرمجة 
في الي���������وم الواحد،  مما ي���������ؤدى إلى انخفاض 
مستوى تركيز الطلبة في كافة األوقات وطوال 

الدوام.
وقد تبين من اس���������تطالع رأي كل من المعلمين 

والمعلمات اآلتي: 
1 - أن ال���������دروس الخصوصية تثير الخالف 

وتتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص.
2 - يمكن اعتبار الدروس الخصوصية سالبة 

لفرصة مجانية التعليم للطالب واألستاذ.  
3 - تعتب���������ر ال���������دروس الخصوصية عبارة عن 

عمل مرهق ومتعب وممل.
4 - يتوجب بق���������در اإلمكان البعد عن إمكانية 
إعطاء الدروس الخصوصية وذلك يغدو ممكنا 
في حالة توف���������ر اإلمكانات واألج���������ور المادية 

بالقدر المناسب للمعلمين.
ليس كل األس���������اتذة يعطون الم���������ادة حقها من  
الناحية العلمية، وال م���������ن ناحية تحبيب الطلبة 
فيه���������ا، فهؤالء يدرس���������ونها من أج���������ل االمتحان 
وخاصة ش���������هادة البكالوريا، باإلضافة إلى عدم 
إعطاء المادة حقها حيث تدرس س���������اعة واحدة 
وفي المستوى الثاني والثالث ساعتان باإلضافة 
إلى المعام���������ل المتدني مما يجع���������ل أبناءنا ال 

يهتمون بها إال قبيل االمتحانات الرسمية.
ثّم عرجنا على األستاذة غادة.س

وطرحنا عليها هذه األسئلة :
ــدروس  ال ــص  خي ــا  فيم ــم  برأيك  : ــر  البصائ
اخلصوصية اليت أصبحت عذابا ألولياء التالميذ 
هل تردونه إىل كثافة املنهاج مما جيعل تغطيته 
ــذ؟ فتحتم على  ــي والتلمي ــى املرب ــتحيلة عل مس
التلميذ االستعانة بالدروس اخلصوصية لتدارك 

النقص وجتاوز اخللل ؟؟؟؟ 
ــك إىل طبيعة الطرق املعتمدة يف  ــن ذل - أم  تردي
التعليم كونها طرق تقليدية تعتمد على التلقن 
ــة اليت تعتمد  ــن الطرق احلديث ــظ  بدال م واحلف
ــذ إىل التحليل والقياس  وجتعله  على دفع التلمي

طرفا فاعال يف العملية الرتبوية ؟؟؟
- أم  يعود ذلك إىل عجز املعلمن واألساتذة طبعا 

عن أداء رسالتهم الرتبوية والتعليمية..
فأجابتنا األستاذة الكرمية مبايلي :

mm كأس���������تاذة سابقة س���������أجيب على األسئلة 
الثالث ف���������ي هذه الكلمة ألنه���������ا ترتبط بعضها 
ببعض، أرى أنه يوجد عدة أسباب أذكر بعضها، 
الدروس الخصوصية بدأت عندما أصبح التلميذ 
ليس باستطاعته استيعاب أو كتابة الدرس في 
الوقت المقرر بالمدرسة فتبقى المعلومة ناقصة 
لديه، فطبعا الدرس الخصوصي يبقى البد منه 
...كذلك بالنسبة للحش���������و في الدروس والقيمة 
التعليمية التي يخضع لها التلميذ تفوق استيعابه 
للدرس.. كذلك يوج���������د نقطة مهمة جدا بعض 
التالميذ يس���������توعبون الدرس جي���������دا، ولكن يجد 
نفس���������ه ال يأخذ العالمة الجيدة التي يس���������تحقها 
حين يقدم عمله لألس���������تاذ...ألن األس���������تاذ بكل 
بس���������اطة ال يعطي العالمة للتلميذ النجيب حتى 
يجب���������ره على أخذ الدرس الخصوصي مثله مثل 
زمالئه، وهنا ينقلب األس���������تاذ إلى تاجر جش���������ع 

يهتم بالجانب المادي وفقط. 
تلك حقائق يعيش���������ها التالمي���������ذ وأولياء التالميذ 
واألستاذ كذلك، غير أنها استفحلت  اليوم كثيرا، 
كنا نظنها فترة عابرة بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي، 
تتيح للتلميذ االستعداد الجيد  لالمتحان النهائي، 
ولكنها تحولت إلى ظاهرة عامة فرضت نفسها 
عل���������ى الجميع، وكلنا نعلم  بؤس العائالت التي 
تحرم نفس���������ها من عدة أشياء، لتوفر مستحقات 

الدرس الخصوصي ألبنائها ..
وسألنا األستاذة فضيلة دكومي األسئلة اآلتية:

البصائر : ملاذا أصبح التالميذ يف خمتلف األطوار 
ــدروس اخلصوصية  ــتغنون عن ال التعليمية ال يس
ضف إىل ذلك تعب األولياء وعناءهم يف املراجعة 

ألبنائهم؟  
ــاتذة عن  ــز املعلمن واألس ــن ذلك إىل عج أترجع

أداء رسالتهم الرتبوية والتعليمية ؟؟؟
ــريف  ــن املع ــل يف التكوي ــك إىل خل ــن ذل أم ترجع

والبيداغوجي للمعلم واألستاذ؟؟؟
أم ترجعن ذلك إىل عدم تقاضي هذين الطرفن 
ــع التالميذ  ــا إىل دف ــق مما يضطرهم ــر الالئ األج
ــة بطريقة أو  ــى الدروس اخلصوصي لالعتماد عل

بأخرى ؟؟
فأجابتنا قائلة:

أس���������باب لجوء التالميذ في مختل���������ف األطوار 
التعليمية للدروس الخصوصية متعددة وكثيرة

 -  أ-   كثاف���������ة البرنام���������ج وحش���������وه من جهة، 
والتغيي���������رات الكثيرة التي تطرأ على المناهج في 
كل مرة دون إعداد أو تكوين للمعلم أو األستاذ 

من جهة أخرى.                 
 ب-رفض بعض المعلمي���������ن الخضوع للتكوين 
معرفيا وبيداغوجيا بل هناك من يرفض حضور 
الملتقي���������ات التكوينية إال ش���������كال اللهم خريجي 
المعاهد التكوينية القديمة أو المدارس العليا فهم 
أفضل في جانب التكوين.                               

ج-عدم إعطاء المعلم أو األستاذ األجرة الالئقة 
به والمكانة االجتماعية التي يستحقها كالسكن 
الالئق، والرات���������ب الكافي الذي يحفظ له كرامته 
وكرام���������ة عائلته، حتى ال يضط���������ر للجوء إلى 
المعلم واألس���������تاذ  الخصوصية فراتب  الدروس 
ف���������ي الجزائر هو أدنى رات���������ب في دول المغرب 

العربي، ناهيك عن دول العالم األخرى.
 د-كثرة عدد التالميذ داخل القس���������م الواحد وكثرة 
األفواج مما يصعب عملية المتابعة لكل التالميذ 

في الفروض والواجبات المنزلية. 
ـــ- نش���������اطات ال صفي���������ة أضيف���������ت للتالميذ  ه
ومشاريع ال ينجزونها هم بل تنقل من االنترنت 

كما هي فلم نكلفهم بهّا.
و-س���������عة الحجم الس���������اعي أو كثرة الوقت الذي 
يقضيه أبناؤنا في المدارس من الثامنة صباحا 
إلى الخامس���������ة مساء  في نظام الدوامين فيرجع 
التلمي���������ذ منهكا لينام فال مراجعة وال يجدون وقتا 

للراحة إال يوم الجمعة.           
ح-إدراج بعض األنشطة لتالميذ االبتدائي مثل 
دراس���������ة الوسط أو الجغرافيا ال يمكن للطفل في 
الس���������نة الثالثة اس���������تيعابها مثال: عرف المناخ 
والطقس والتضاريس؟ أو اش���������رح كيفية تكوين 
الجنين؟-وغيرها من األس���������ئلة التي ال تناسب 

مرحلته العمرية.
اس���������تقالة بعض اآلباء واألمه���������ات من متابعة 
أبنائهم فاألم أو األب تجده مثقفا ولكن ال يتابع 

ابنه بل يدفع به للدروس الخصوصية ليستريح 
ويدفع ويتحمل تكاليف ذلك راضيا.

وأخيرا نس���������يان أو تناس���������ي بع���������ض المعلمين 
لرسالتهم النبيلة وهي وتحولهم إلى أناس يلهبهم 
الجشع بسوطه حتى ما عادوا يرون في التلميذ 
إال خبزة ومص���������درا للمادة والربح الوفير، وليس 

بناء إنسان سوي.
كما أنن���������ا  ونحن نم���������ارس العملي���������ة التعليمية 
دائما نجد أنفس���������نا أمام أنواع من التالميذ لكل 
واحد منه���������م قدراته فمنهم الممت���������از والقوي في 
االس���������تيعاب، ومنهم المتوسط ومنهم الضعيف 
وهذا المتوسط والضعيف هو من ندعمه ونقويه 
بالتطبيق���������ات أو الدروس الخصوصية وهذا هو 
الواقع الذي نحن فيه وعجزنا من س���������نوات على 
ع���������الج الظاهرة أو الحد منها ألن هناك جهات 
تتمنى بقاءها وتتمنى تحطيم المنظومة التعليمية 
والتربوية عندنا، ألن نج���������اح التعليم هو نجاح 
للمجتمع وتطور للبلد وعندما طرحنا األس���������ئلة 
على شبكات التواصل كانت هذه هي األجوبة 

التي استوقفتنا: 
التعليق األول

يفترض أن يختلف ش���������كل الدرس الخاص عن 
درس االستدراك شكال ومضمونا، لكن الحقيقة 
أن درس الخاص ليس���������ت له أية خصوصية إال 
ال فإن ما يفترض أن يحصل  معاملة خاصة، واإ
عليه التلميذ في ه���������ذا الفضاء الخاص جدران 
القس���������م أولى به ش���������كال ومضمون���������ا... وال منة 
وال مزية للمعلم ف���������ي توفيره، وال دخل لظروف 
التم���������درس باألم���������ر، فمس���������تودعات ال���������دروس 

الخصوصية تنبئ بما وراء التذرع المختلق..
التعليق الثاني: 

كث���������رت هذه الظاهرة كثيرا مع كل المس���������تويات 
من االبتدائي حتى الثانوي ولو كان لدينا ثقافة 
البحث واالعتماد على أنفس���������نا في الدراس���������ة، 
وليس فقط االعتماد على ما يقدم في المدارس 
لم���������ا وصلنا إلى هذا االس���������تغالل في الدروس 
الخصوصي���������ة... الن التلمي���������ذ ال يحصل على 
معلومات إضافية.. فقط إع���������ادة لما تم تناوله 
ف���������ي المدارس.. لذلك أصبح كل من هب ودب 
يقدم دروس���������ا خصوصية من أجل الربح إال من 

رحم ربي.
 واألولياء أصابه���������م الهلع وال يهمهم ما يكلفهم 
ذلك، المهم أن ينجح أبناؤهم بأعلى المعدالت، 

وال يهم إن أخذ فائدة أو معلومات جديدة.
التعليق الثالث:

إن تخلخل المنظومة التربوية من قمة الهرم إلى 
أسفله هي المس���������ئولة عن  دروس الدعم، التي  
ما ه���������ي إال نتيجة حتمية في له���������ذا التخلخل، 
وال اس���������تغناء عنها، إال إذا رجعت األمور إلى 
نصابه���������ا، فأخذ كل ذي مس���������ؤولية واجبه على 
عاتقه، كما يجب اعتبار الدروس الخصوصية 
باختصار شديد نتيجة حتمية وطبيعية النهيار 

أي منظومة تربوية.

هــل أبنــاؤنــا فــي حاجـــة إلـى الــدروس اخلصوصيــــة؟
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- لق���������د كان الطاهر بونابي من أقرب الطلبة 
للمرحوم موسى لقبال هل من ذكريات عالقة 

عن هذه الشخصية العلمية الفذة؟ 
*في حضرة األستاذ موسى لقبال كان يستقيم 
اللس���������ان ويت���������زن التاريخ وُيفرق بي���������ن العقائد 
والمذاه���������ب وتصفو الش���������ريعة. إنه رحمه اهلل 
بحق ن���������ادرة من نوادر الفكر اإلس���������امي في 
شمول فنونه، تراه صارما فتعتقد أن في طبعه 
النفور، ولكن إذا دنوت واقتربت من ش���������موله 
فإنك تستكشف أنك صغير أمام شيخ عماق 
صرح مش���������يخته شامخ، لذلك كان ينظر إلينا 
من أعلى هذا الصرح ونحن في السفوح وهي 
المس���������افة الطبيعية التي تفصل بين المشيخة 
ليك واحدة من مظاهر  الحقة والطالب المجد، واإ
صروحه أحكيها للطلب���������ة والمتدرجين ويتعلق 
األمر بطريقته في تصحيح أوراقنا ونحن قلة 
من الطلب���������ة في الدراس���������ات المعمقة بجامعة 
الجزائ���������ر )1991-1989م(. كان يصححها 
وفق هذا الش���������مول، ف���������إذا أصبنا في صحيح 
األحداث والوقائع -التاريخ- يمسكنا بكماشته 
في مواطن األسلوب والتركيب ومجمل اللغة، 
فق���������د كان من أبرز نحاة ه���������ذه الباد، وكلما 
عبرنا بتكلفة من هذا المس���������توى، تجده ينقلنا 
إلى المتشابه وأش���������كال المقارنات والمقاربات 
الموس���������وعية في موضوع االمتحان، فيذكرك 
بهذا القس���������طاس العلمي بكبار الموس���������وعيين 
األوائل في الحضارة العربية اإلسامية أمثال 

الجاحظ وابن قدامة والمسعودي.
- ماهو سر توقيت )4 صباحا( في يوميات 
الطاهر بونابي وهل يمكن اعتباره أحد أسرار 

نجاحاته العلمية؟
* ال يجدني ش���������روق الش���������مس، إال وأنا أقرأ 
أو أكت���������ب وذلك من فض���������ل الفجر في قلبي 
وأنواره على عقلي، درجت عليه في ش���������بابي 
ووصلت���������ه بكهولتي زمنا يصفو فيه ذهني مع 
موعد كل فجر من أشغال الحياة فأقتنص من 
التاريخ معارفه وأرتقي في معارجه وأسري في 

منازعه.
- يعتقد البعض بأن زهد الطاهر بونابي في 
الحياة وفي مخالطة المجتمع ناجم من تعمقه 

في دراسة التصوف؟
*ال أعتقد أن دراس���������تي األكاديمية للتصوف 
ق���������د حالت بين���������ي وبين الن���������اس، فأنا أعيش 
حيات���������ي مندمجا غير منع���������زل متواصا غير 
منقط���������ع. لكن م���������ع )ش���������عب الحكومة( من 
أصحاب األش���������غال واألعمال والمحكوم على 
ش���������ريحة كبي���������رة منهم مدى الحي���������اة بعقود ما 
قبل التش���������غيل التي لم ترد حتى في منظومة 
الرومان القانونية وهي األكثر إمعانا في إهانة 
البشر، فهؤالء أتواصل معهم باستمرار وحبل 
صاتي بهم متين ف���������ي الخفاء والعلن. أنا ال 
أرى هؤالء خلف الشاش���������ة أو اليوتيوب أو أن 
أحكي أحوالهم وأقدم الحلول النظرية لهم من 
الباطوه���������ات أو على منصات الفايس���������بوك. 
أنا لس���������ت من نخبة رابطة العنق المندسة في 
المؤسسات أو منظورا إليه في قوائم االنتخاب 

با نسبة لهذا الشعب.
- يقال ب���������أن الطاهر بونابي يتعامل بصرامة 
ش���������رافا( ما  فوق اللزوم مع طلبته )تدريس���������ا واإ

صحة ذلك؟
* يرونه���������ا صرامة فوق الل���������زوم، وأراها من 
أدب الدرس وعنفوان المعرفة وأساس البحث 
وضم���������ان نجاحه. فا تخ���������اذل وال تهاون في 
صناعة العقل قوام الحضارة واإلنسانية الفذة.

- جالس وعايش الطاهر بونابي مشرفه عبد 
العزيز فيالي لسنوات طويلة هل من كلمات 

مختصرة عن هذه الرفقة العلمية؟

لي���������س هذا موقف االختصار ولكن لمس���������احة 
الس���������ؤال ح���������دود، إن ما كتبته ح���������ول الدرس 
واإلش���������راف عند شيخي عبد العزيز فيالي أو 
ما قمت بدراس���������ته في مستوى مجمل المبادئ 
والمعارف التي كتب بواسطتها مؤلفاته، ماهو 
س���������وى النزر القليل مما أفكر فيه والذي أنوي 
تجس���������يده فعا وبعض���������ه اآلن خطاطة على 
مكتبي. وقد احتاج مني ذلك إلى االس���������تعداد 
والتكوين في مستوى المناهج ومعارف التاريخ 

وخصوص���������ا وأن كتاباته في اآلونة األخيرة 
تش���������عبت امتداداتها إلى أزمنة في 

التاريخ القديم والحديث وقضايا 
العصر والفكر، مما ضاعف 
من إحساس���������ي بالمسؤولية 
حيال ه���������ذا الجهد الكبير 
كساني  وأنه  وخصوصا 

بهيبة كبير تامذته.
بونابي  للطاهر  كان   -
س���������فريات علمية عديدة 
نحو  الجزائ���������ر  خ���������ارج 
المغرب األقصى وتونس 
وتركيا ... ماذا أكس���������بته 

هذه الرحات؟
أكس���������بتني هذه الرحات إلى 

جانب المتعة العلمية واالقتصاد 
في انجاز أبحاثي والراحة النفسية، 

كذل���������ك إقامة نس���������يج م���������ن العاقات مع 
العلم���������اء الباحثين في هذه البلدان، وهي اليوم 
أكبر من أن تفس���������دها فقاعات السياسة ودوي 
طبول الحرب الوهمي���������ة على األرحام. ثم إن 
الرحلة كانت لي وال ت���������زال أكبر فضاء رأيت 
فيه الماض���������ي المندثر حيا في تقاليد وأعراف 
ش���������عوب هذه البلدان فمن خالها يدرك المرء 
المش���������ترك الروحي والثقافي والحضاري الذي 
يش���������عرك بوحدة دار اإلس���������ام حي���������ة تتناغم 

أوشاجها مع كل حوار.
- تأث���������ر الطاه���������ر بونابي كثي���������را بمنهج أبي 
القاسم سعد اهلل في الكتابة التاريخية رغم فارق 

التخصص بينهما؟
إن جوه���������ر إعجاب���������ي بالتجرب���������ة الكبيرة في 
الكتابة التاريخية عند س���������عد اهلل والتي أنجزت 
حولها العديد من الدراس���������ات، ليس في طبيعة 
الموضوعات التي تناولها في التاريخ الثقافي 
الوس���������يط والتي تعد انتقائية لها رس���������ائلها في 
نما  الحاضر العربي واإلس���������امي المتردي، واإ
في مجمل الطرق المنهجي���������ة والمعرفية التي 
استقاها من مصادر عصر األنوار األوروبي 
خ���������ال القرني���������ن 18 و19 المياديين ومما 
اكتسبه عن رواد المدرس���������ة األنجلوسكسونية 
الذين عاصرهم في العقود األربعة األخيرة من 
القرن العشرين والتي وظفها في قراءة وتفسير 
تاريخ الجزائر الثقافي، مبتعدا به عن القواعد 
المنهجية التي ارتضتها له مدرس���������ة الحضارة 
العربية اإلس���������امية من منظ���������ور اعتقاده بأن 

تواريخ األمس تكتب بأدوات اليوم.
وهذا الجانب العلمي والمعرفي من التاريخ هو 
من ش���������كل المش���������رك بيني وبين سعد اهلل في 
النظر إلى الظواهر الثقافية، ثم إن تفرده في 
موس���������وعته التاريخ الثقافي بطريقة في الكتابة 
مضمونها عقلنة هذا التراث والنفخ فيه بدافعية 
الفكرة الواعية -اإلسام-، يعد باكورة طريقة 
جزائري���������ة في كتاب���������ة تاريخن���������ا الثقافي وعلينا 
االلتفاف حولها وترقيتها أكثر. وأشدد هنا على 
مصطلح الطريقة خافا للمنهج أو المدرس���������ة 
المرتبطين بشروط حضارية وتطور واسع في 

شتى العلوم، نحن اليوم خارج حركته.
- لماذا فضل الطاهر بونابي البقاء في مدينة 

عين تاغروت رغ���������م توفر إمكانية العيش في 
المدن الكبرى؟ وهل سيكتب عنها يوما؟

قد يضيق مكان الح���������وار في الموضوع هنا، 
ألنه يتعلق بعروقي وجذوري في هذه المدينة، 
فهي موطن آبائي وأجدادي الذين يستمد منه 
بيتنا اليوم جذوره وأصالته. فمن جدي عيسى 
بن أحمد بن الحس���������ين البونابي نستمد عرف 
الوجاهة كما كان في العشرينات والثاثينات 
واألربعينات من القرن العشرين واقفا على تمثيل 
عين تاغروت باس���������م ش���������يخ الدوار عندما 
الوطنية  االتجاه���������ات  زعماء  كان 
يحطون الرحال بها وهي حين 
ذاك بلدي���������ة مختلط���������ة منذ 
1880م وكان آخر حواره 
بحانوته  1943م  س���������نة 
المقابل لدار البلدية مع 
الزعي���������م فرحات عباس 
الباد  مس���������تقبل  حول 

وحكم الكولون.
أم���������ا أم ج���������دي كلثوم 
الرجوحي���������ة دفينة مقبرة 
س���������نة  الحم���������ام  كاف 
1934م فكان���������ت الطبيبة 
والكولون  لألهالي  المداوية 
معا لم���������ا حباها اهلل من معرفة 
واسعة بالطب الشعبي الذي خبرته 
خوتي استمرت  بباد القبائل، ومع أبي واإ
حرف���������ة التجارة في بيتن���������ا، بينما كانت أم أبي 
جدت���������ي زينب الجدوية قصاص���������ة من الطراز 
العالي تواصل األربعين في تغريبة بني هال 
وتغزل خيوط الروايات حول هارون الرش���������يد 
والبرامكة والحكايات الشعبية واألمثال الموزونة 
والطريفة في آن واحد، وقد أدركت مجلس���������ها 
العام���������ر في صغري حتى عام 1976م، وزاد 
في أرومة بيتنا منزلة زوج عمتي سي الميلود 
بن الميلود آخر أحفاد الولي س���������يدي الميلود 
صاحب الضري���������ح غرب عين تاغروت الذي 
كانت أخاقه اإلنس���������انية الحقة ورواياته حول 

األولياء تثير اهتمامي منذ طفولتي.
فمن جدي ث���������م أبي احترف بيتنا التجارة ومن 
أمه اكتس���������بنا حرفة الطب السارية في األبناء 
وم���������ن والدة أبي القص���������ص واألخبار الطوال 
-التاريخ- وبذلك صار طابع بيتنا يجمع بين 
ع���������رف التجارة والطب وكتاب���������ة التاريخ الذي 
أنهض بها أنا اليوم، لذلك تجدني مثقا بهذه 

األمانة على أرضها.
أما فيما يخص الكتابة عنها فحتما س���������يكون 
ذلك لكن عندما أحصل على التقاعد إن شاء 
اهلل ألنني اليوم منش���������غل بأبحاثي األكاديمية 
فلطالما سألت نفسي عن داللتها الطوبونومية 
وكنيتها البربرية التي لم يجرأ االستعمار األخير 
على تغيير اس���������مها ومجمل تفسيره أن معناها 
مدينة السهل والصخر ترحب بك سهولها من 
أية ناحية دخلتها ويلقاك صخرها في مدخلها 
ومخرجها، فيها آث���������ار البربر األوائل وعمران 
الرومان والبيزنطيين تحت األنقاض واألتراك 
والفرنسيين وقد اندثر منها اليوم الكثير بسبب 

األيادي العابثة بزمن اآلخرين وثقافتهم.
ألن غريب الجغرافية يأبى أال أن يجسد طبعه 
في األوص���������اف والتصرفات، ومن هذا الباب 
س���������أكتب تاريخ هذا العمران المندثر بأوصافه 
المادية والهندس���������ية وتاريخ بنائه وكيف بني؟ 
ولماذا بني؟ وكيف ترفلنا في جماله واثر في 
س���������لوكنا؟. ومن هدمه؟ وكيف هدمه؟ ولماذا 
هدمه؟ ليكون دليا على حياة راقية عش���������ناها 
قبل أن تعبث هذه األي���������ادي بهذا التاريخ في 

العقود الثاثة األخيرة من هذا الزمن.

الدكتور الطاهر بونابي يشتغل حاليا أستاذا للتاريخ الوسيط جبامعة املسيلة، ال مير يوم أو أسبوع إال وألتقيه أو أكلمه ويكون 
التاريخ دائما حاضرا يف نقاشاتنا، إذ ملست فيه علما غزيرا ومنهجا قوميا وأخالقا ال تزحزحها نزوات البشر امليالة للمناصب 

واملكاسب وشهوة املال والسلطة صدرت له جمموعة كبرية من األعمال نذكر منها: »التصوف يف اجلزائر خالل القرنني 12-13م«، 
»عصر املتصّوفة يف املغرب األوسط« يف 4 أجزاء، »البيت الباديسي مسرية علم ودين وسياسة«...اخل.

د. الصاحل بن سامل

ما ال تعرفــــون عن    الدكتور الطاهر بونابي

التغيير واإلصاح هو التدافع كما هو مقرر بوضوح 
في القرآن الكريم في قوله تعالى: )َوَلواَْل َدْفُع اللَِّه 
النَّاَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت اأْلَْرُض َولَِٰكنَّ اللََّه 
ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِميَن(؛ ]البقرة: 251[، ومنها ما 
ورد في الحديث الصحيح َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد 
َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم - َقاَل: »َما 
ِمْن  َلُه  َكاَن  ِإالَّ  َقْبِلى  ٍة  ُأمَّ ِفى  اللَُّه  َبَعَثُه  َنِبىٍّ  ِمْن 
َوَيْقَتُدوَن  ِبُسنَِّتِه  َيْأُخُذوَن  وََأْصَحاٌب  َحوَارِيُّوَن  ِتِه  ُأمَّ
ِبَأْمرِِه، ُثمَّ ِإنََّها َتْخُلُف ِمْن َبْعِدِهْم ُخُلوٌف َيُقوُلوَن َما 
ُيْؤَمُروَن؛ َفَمْن َجاَهَدُهْم  َوَيْفَعُلوَن َما اَل  َيْفَعُلوَن  اَل 
ِبَيِدِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبِلَساِنِه َفُهَو ُمْؤِمٌن، 
َذِلَك  َورَاَء  َوَلْيَس  ُمْؤِمٌن،  َفُهَو  ِبَقْلِبِه  َجاَهَدُهْم  َوَمْن 

ِمَن اإِليَماِن َحبَُّة َخْرَدٍل« ]رواه مسلم[.
وأساس أي إصاح أو تغيير حقيقي يجب أن يبدأ 

من الداخل. 
ويأخذ  فيجاهدها  أوال  نفسه  داخل  من  يبدأ  وأن 
باألسباب التي تعينه على ذلك، ال ينتظر أن يأتي 
غير  فهو  وبالتالي  غيره،  من  واإلصاح  التغيير 

مطالب ببذل أي جهد لتغيير نفسه.
وما نيل المطالب بالتمني

ولكن تؤخذ الدنيا غالبا  
وما استعصى على قوم منال

إذا اإلقداُم كان لها ركابا.  
لكن ينبغي للمصلح من مراعاة الحال من حيث 
القوة والضعف والمصلحة والمفسدة فالتغيير ال بد 
الجمود  يصلح  وال  األحوال  هذه  مراعاة  من  فيه 

على حال واحد.
وهذه هي السياسة التي اتبعها رسول اهلل -صلى 
اهلل عليه وسلم - إلحداث التغيير في الواقع، لذا 
من تمسك بمرحلة واحدة -المكية مثا - وأهمل 
السنة  خالف  فقد  شامًا  تغييرًا  يغير  كي  الباقي 

وغالب الواقع الذي ربما غلبه. 
قد يواجه هذا االصاح والتغيير المنشود )معوقات 
)كالجمعيات  المنظمات  أو  األفراد  إذ  التغيير(، 
السياسية(  األحزاب  أو  الشركات  أو  أوالجماعات 
قد يصل  تعثر واضح في مسيرتهم،  يعانون من 
إلى حد الفشل في بعض األحيان، ومع ذلك تجدهم 

يقاومون التغيير. 
فالّناس تقاوم التغيير؛ ألّنها تتوقع النتيجة السلبية، 
والخوف من أن النتائج سوف تكون أسوأ مّما هي 
عليه اآلن. والمثل العربي الشهير خير دليل على 
هذا، يقول: السيئ الذي تعرفه خير من الجّيد الذي 

ال تعرفه. 
والبعض يعيش نظرية المؤامرة مما يجعل األنظار 
كّلها في حالة حدوث الفشل تتجه إلى الخارج، وترى 
المشكلة على أّنها مؤامرة، وبالتالي فإّن األسباب 
التي أدت إلى المشكلة هي أسباب خارجية، وهنا 
يدخل صاحب المشكلة في مرحلة إلقاء اللوم على 
اآلخرين، مما يؤدي إلى عدم مواجهة الواقع وعدم 

االعتراف بالخطأ، وبالتالي مقاومة التغيير. 
يقول جل في عاه: }ِإنَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى 
تتحسن  لن  أي   ]11 ]الرعد:  ِبَأنُفِسِهْم{  َما  ُيَغيُِّروا 
أوضاعكم -هذه قاعدة ومنطلق - لن تتحسن إاّل 

بأن تعملوا شيًئا وتغيروا، بدًءا ما بأنفسكم. 

الشيخ  نــور الدين رزيق * ــرة
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منهجنا يف اإلصالح والتغيري
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اإلسالم على حماية البيئة بكافة حرص 
مكوناته���������ا وذلك بإنش���������اء تصور 
كامل للحياة ونظامها وما تتطلبه من نهضة أو 
تط���������ور وفق قواعد ثابتة ال تتغير وال تتبدل مع 
تغي���������ر الزمان والمكان، وهذا ما يعطي المبادئ 
البيئية اإلس���������المية صفة الصالحية التي تحقق 
ألفرادها الس���������عادة والرخاء ف���������ي الدنيا واآلخرة، 
والمبادئ اإلس���������المية للبيئ���������ة لم تكن ضربًا من 
الخيال وال أسطورة من أساطير اليونان والرومان 
نم���������ا هي جزء من الفطرة التي فطر اهلل عليها  واإ
الناس، في توجه صادق إلى خالق الخلق كله، 
ق���������ال تعالى:﴿َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّيِن َحِنيًفا ِفْطرََة اهلِل 
الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل ِلَخْلِق اهلِل َذِلَك 
الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾]الروم، 

آية : 30[.
فالطبيعة بما فيها من موارد هبة اهلل لعباده من 
ماء وتربة وش���������مس وهواء، فمن حق اإلنس���������ان 
ف���������ي هذا المجتمع أن تحفظ له � إن أمكن � هذه 
الموارد الطبيعية التي ساقها اهلل تعالى إليه، غير 
نجازاتها  أن الحضارة الحديثة رغ���������م خدماتها واإ
التي ال تنكر جّرت على الجسد البشري ويالت 
كثيرة، سوى إصابات العمل التي سلف ذكرها، 

منها تلوث البيئة.
فالبيئة هي المنزل وما يحيط بالفرد أو المجتمع 
ويؤث���������ر فيهم���������ا، يق���������ال: بيئة طبيعي���������ة، وبيئة 
اجتماعية، وبيئة سياسية، والمقصود هنا األول 
� الطبيع���������ة � التي هي مدار حديثنا، وأما التلوث 
فه���������و التلطخ، وتلوث الم���������اء أو الهواء ونحوه، 

خالطه مواد غريبة ضارة.
فسادها على  واإلس���������الم دعا إلى سالمة البيئة واإ
الناس، والنبي صلى اهلل عليه وس���������لم أكد هذه 
المعاني، بدعوته إلى تطهير البيئة من المفاسد 

التي تلوثها منها:
أ ـ النهي عن البول في الماء الراكد:

الماء نعمة من اهلل تعالى خلقه ليشرب منه الناس، 
ويغسلون ويسقون حيواناتهم ومزروعاتهم، قال 
تعالى: ﴿َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َش���������ْيٍء َحيٍّ َأَفاَل 

ُيْؤِمُنوَن﴾ ]األنبياء، آية : 30[.
هذه النعمة � الم���������اء � تنقلب إلى ضرر محض 
إذا عبثت به يد اإلنس���������ان بالتل���������وث، وكم من 
األمراض تنش���������أ من المس���������تنقعات ذات المياه 
الملوثة، لذا نهى النبي صلى اهلل عليه وس���������لم 
عن تلويث الماء س���������يما الراك���������د منه، فقد روى 

جابر بن عب���������د اهلل رضي اهلل عنهما، أنه نهى 
صلى اهلل عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، 
ألن الجاري متغير متب���������دل ال تتحقق فيه علة 
الضرر � التلويث � على الكائنات الحية بخالف 

الراكد.
ب ـ تطهير المساجد وتطبيقها:

تجمع تعاليم اإلسالم بين الحرص على النظافة 
واللين والمس���������امحة، فق���������د روى أنس بن مالك 
رض���������ي اهلل عنه قال: بينما نحن في المس���������جد 
مع رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إذا جاء 
أعرابي فقام يبول في المس���������جد، فقال أصحاب 
النب���������ي صلى اهلل عليه وس���������لم: »مه مه«، قال 
صل���������ى اهلل عليه وس���������لم: »ال تزرموه«، فتركوه 
حتى ب���������ال، ثم إن رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه 
وس���������لم دعاه فقال: »إن هذه المساجد ال تصلح 
لش���������يء من هذا البول وال القذر، إنما هي لذكر 
اهلل ع���������ز وجل والصالة وق���������راءة القرآن«، قال: 
فأمر رجاًل من القوم فجاء بدلو من ماء فش���������نه 
عليه، فال ش���������ك أن هذا األعرابي الحديث عهد 
باإلس���������الم لم يكن يقيم وزن���������ًا للبيئة، ولم يعرف 
تعاليم اإلسالم بعد، فبال في أطهر مكان وأكرم 
بيئة بعد بيت اهلل الحرام، فبين له النبي صلى اهلل 
عليه وسلم أن المساجد ال يليق بها هذا األمر، 
غير منف���������ر وال مفّند ولما كان فرش المس���������جد 
النبوي الش���������ريف الحصا فإن صّب بعض الماء 
على البول يكفي، كما أنه صلى اهلل عليه وسلم 
نهى عن تلويث المس���������جد بالبزاق ونحوه، وعن 
أبي ذر رض���������ي اهلل عنه قال: قال النبي صلى 
اهلل عليه وس���������لم: »عرضت علي أعمال أمتي 
حسنها وس���������يئها، فوجدت في محاسن أعمالها 
األذى يماط من الطريق، ووجدت في مس���������اوئ 
أعمالها النخاعة، تكون في المسجد ال تدفن«، 
بل أمر بتنظيف المس���������اجد وتطييبها، فقد روت 
السيدة عائشة رضي اهلل عنها قالت: أمر رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وس���������لم ببناء المس���������اجد في 

الدور وأن تنظف وتطّيب.« 
ج ـ نظافة الطرق والمرافق العامة:

إن أكثر األماكن الت���������ي يرتادها الناس الطرق 
العامة وم���������وارد المياه وأماكن الجلوس، كالظل 
ونحوه، لذا حذر اإلسالم من تلويثها خاصة فإن 
ذل���������ك يكون إيذاء للناس من جهة، ألنها أماكن 
ال غنى لهم عنها، ومجلبة للعن فاعله من جهه 
ثاني���������ة، فعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال: 
قال رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وس���������لم: »اتقوا 
المالع���������ن الثالث: البراز ف���������ي الموارد، وقارعة 

الطريق، والظل«.
فال ش���������ك أن تلويث ه���������ذه األماكن أكثر ضررًا 
م���������ن غيرها، فالن���������اس يكثرون فيه���������ا فيحصل 
الضرر، لذا كان التحذي���������ر منفرًا واصفًا الفعل 
بأنه مجلبة محصنة للعن الناس وش���������تمهم ألن 
الطباع السليمة تنفر من ذلك فضاًل عن تلويث 

البيئة ويمكن أن يقاس على ذلك من يدخن في 
الصاالت العام���������ة والحافالت واألماكن العامة، 
ألنه إنش���������اء ألذى وضرر ف���������ي أماكن يرتادها 

الناس، فيفسد البيئة ويستجلب لنفسه اللعن.
د ـ عدم حجب الريح عن الجار:

لق���������د بيَّ���������ن صلى اهلل علي���������ه وس���������لم أن الهواء 
الطلق من حق اإلنس���������ان أن يش���������مه وال يجوز 
أن يحج���������ب عنه بحال، فق���������ال مخاطبًا الجار 
في حس���������ن الجوار: »وال تستظل عليه بالبنيان 
فتحجب عنه الري���������ح إال بإذنه«. فهذا الحديث 
ش���������ارة إلى أن الهواء من حق  إرش���������اد للجار، واإ
اإلنسان ال يجوز حجبه عنه إال بإذنه، ويلحق 
بذلك أشعة الشمس ألنها أكثر أهمية في بعض 
البلدان واألماكن والفصول فالهواء والشمس من 
عناصر البيئة الطبيعية، ال يجوز التفريط بهما 
ذا كان حجب الريح عن الجار مرفوض، فمن  واإ
باب أولى أال يض���������ع القمامة أمام داره، أو أن 
يرفع صوت المذياع والمسجل والتلفاز، فيؤذيه 
بالصخب، وأن ال يفتح على داره فوهات دخان 
الحمامات والمطابخ، فكل ذلك يندرج تحت قوله 
صلى اهلل عليه وس���������لم: »ال َضرر وال ِضرار«، 
ومما تقدم تبّين لنا حرص اإلسالم على البيئة، 
فف���������ي نظافتها ونقائها طيبة النفوس، وس���������المة 
األجس���������اد، ولما كان الغراس والزرع يزيد البيئة 
نضارة وجمااًل حث عليه اإلسالم، فعن أنس بن 
مالك رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم: »ما من مسلم يغرس غرسًا أو 
يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة 

إال كان له به صدقة«.
 امللوثات احلديثة للبيئة:

كانت ملوثات البيئة في الماضي ساذجة ويسيرة، 
وقد توس���������عت في العصر الحديث نتيجة الثورة 
الصناعي���������ة، فجاء بعضها مؤثرًا على الس���������مع 
كالصخب أو ملوثًا لله���������واء كالدخان والغازات 
وبعضها اآلخر مش���������وهًا لألجس���������اد، كالتلوث 
اإلش���������عاعي، ومنها ما يبع���������ث الروائح الكريهة 
وينق���������ل الجراثيم وه���������ي الملوث���������ات بالفضالت 

اآلدمية كالقمامة وغيرها.
الصخب وأثره على السمع:

هناك صخب يشوه البيئة ويعكر صفوها ويصم 
اآلذان معرض���������ًا إياها للصمم أحيانًا مثل: أزيز 
الطائ���������رات، وأص���������وات الس���������يارات، ومحركات 
المصان���������ع، وطني���������ن المراوح وأجه���������زة تكييف 
الهواء، وصفير الراديو والتلفاز، فهذا الصخب 
الدائم الضوضاء يتس���������بب في انكماش األوعية 
الدموية، وشحوب الجلد، وانقباض العضالت، 
ويندف���������ع "األدرونالين" في مج���������اري الدم، حيث 

يحدث توترًا عصيبًا.
التلوث بالدخان والغازات:

إن دخان المصانع والقطارات وغاز الس���������يارات 
العادم واحت���������راق الغابات، وتقلص األش���������جار 

الخضراء، ضربة خطيرة للجسد البشري، عندما 
أح���������دث تلوث الهواء الذي ه���������و بأمس الحاجة 
إليه غير أنه يمكن الحد من هذا التوث بالعمل 
على توس���������يع الرقعة الخض���������راء، وذلك بغرس 

األشجار.
التلوث اإلشعاعي:

إن المخلفات بالء على البش���������رية وخطر عظيم 
على الجسد البشري، يش���������وهه إذا لم يفنيه، إذا 
أهمل���������ت ولم يمكن التخلص منها، لذا يجب أن 
توضع في أوعي���������ة ال تتآكل أو تصدأ حيث ال 
توجد كائنات حية، وحيث ال تكش���������فها الظواهر 

الجيولوجية كالزالزل فتعيدها للوجود.
التلوث بالفضالت اآلدمية:

م���������ن المعلوم أن القمامة لها أثر س���������يىء على 
البيئة، فمنه���������ا تنبعث الروائح الكريهة والجراثيم 
المختلفة والناقلة لألم���������راض، وكل ذلك يصل 
إلى الجسد البش���������ري عن طريق الهواء وغيره، 
ويمك���������ن التخلص من التلوث بهذه بأن توقد في 
مراجل المصانع، فبذلك يتخلص بها من جهة، 

ويستفاد منها كطاقة من جهة ثانية.
كما أن مجاري المياه � البواليع � تشكل خطرًا ال 
ن لم يكن أكثر، فهي  يقل عن خطر القمامة، واإ
تفسد البيئة أيّما إفس���������اد إذا لم يحسن إحكامها 

وتصريفها. 
هذه بعض الملوثات األساسية للبيئة: الصخب 
الذري،  الس���������امة، واإلشعاع  والدخان والغازات 
والفضالت اآلدمية وغيرها كثير، إنما اقتصرت 
في الدراسة على هذه األنواع ألنها أكثر شمولية 
وأش���������د خطرًا على الجسد البش���������ري من غيرها 
فهناك التل���������وث بالنفايات النفطي���������ة، من جراء 
غسل وتنظيف ناقالت النفط في البحار، وهناك 
التلوث المعدني والكيماوي الناش���������ىء عن إلقاء 
الكيماوي���������ة والبتروكيماوية،  المصانع  فضالت 
ومصانع الفوالذ على الس���������واحل والتي تلقى في 
مياه البحار أيضًا، كما يجب أن ال يفوتنا خطر 
األسلحة الحديثة الملوثة للجو المشوهة لألجساد 
فهي الخانقة أحيانًا، والقاتلة أحيانًا أخرى والتي 
ال يقف خطرها عند حدود الجيوش العسكرية، 
ب���������ل تتعداهم إلى عامة الن���������اس، وال تزال آثار 
التش���������وه النووي لدى اليابانيين من جراء تفجير 
القنبلة الذرية عام 1945م على هيروشيما وهذه 

األسلحة مثل:
�األسلحة النووية، كالقنابل الذرية والهيدروجينية 

والنيتروجينية.
األس���������لحة الكيماوية، كالغازات الحربية والمواد 

الحارقة "كالنابالم" والمواد الدخانية.
األس���������لحة البيولوجية، وهي تستخدم في صور 
مس���������تحضرات بيولوجي���������ة س���������ائلة أو جافة من 
اس���������تخدام الحشرات  المعدنية، أو  الميكروبات 

الناقلة لألمراض وسيلة لنقل الميكروبات.

محايــــــة البـيــئــة فــي الدولـــة احلديثـــــة الـمسلــمـــة
حنــــو تــأسيــــس وعــي بيــئي فـــي حيـــاة الـمسلميــــــن

د. علي حممد الصالبي 

فقدت الساحة العلمية والثقافية في مغربنا 
الكبير، ثالث���������ة من العلماء وهم: الدكتور 
هشام جعيط من تونس، والدكتور رضوان 
ب���������ن غربية والدكتور أحم���������د خطابي من 
الجزائ���������ر، حيث توفي المفك���������ر والمؤرخ 
ــليل عائلة  ــط س ــور هشام جعي التونسي الدكت

جعي���������ط  آل 
ف���������ي  العلمي���������ة 
فهو  تون���������س، 
الوزير  حفي���������د 
يوسف  األكبر 
جعيط وابن أخ 

العالم والشيخ محمد عبد العزيز جعيط. 
زاول تعليمه الثانوي بالمدرس���������ة الصادقية 
قبل أن يواصل تعليمه العالي في العاصمة 
الفرنسية باريس حيث تحصل على شهادة 
التبري���������ز في التاريخ س���������نة 1962 تحت 
إشراف كلود كاهين. وعلى الدكتوراه في 

التاريخ اإلس���������المي من جامعة السوربون 
بباريس س���������نة 1981. قام بنشر العديد 
من األعمال الفكرية واألكاديمية صدرت 

باللغتين العربية والفرنسية. 
وفي الجزائر توفي الدكتور رضوان بن غربية 

عن عمر يناهز 
66 سنة، وهذا 
مس���������يرة  بع���������د 
م���������ن  طويل���������ة 
والبحث  العطاء 
مخلفا  العلمي، 

مؤلف���������ات وأعماال محل إش���������ادة الباحثين 
واألس���������رة الجامعية، ناهيك عن مس���������اره 
المهن���������ي المتنوع في جامع���������ات جزائرية 

وعربية. 
وقد عل���������ق على وفاته الدكتور مس���������عود 
فلوسي )عميد كلية الشريعة بجامعة باتنة( 
قائ���������ال: "أخونا األكبر وأس���������تاذنا وزميلنا 

األس���������تاذ الدكتور رضوان بن مختار بن 
غربية ف���������ي ذمة اهلل، ناقش���������ني الدكتور 
رضوان في رسالة الدكتوراه سنة 2002، 
ثّم زاملته في العمل وجاورته في الس���������كن 
مدة ثالث سنوات كان خاللها نعم الجار 
ونع���������م الزميل.. هكذا يرحل األحبة واحدا 
بعد اآلخ���������ر"، وتطرق الدكتور مس���������عود 
فلوس���������ي إلى بعض اآلثار العلمية لفقيد 
العلم األس���������تاذ الدكت���������ور رضوان مختار 
بن غربي���������ة مثل تحقيق كتاب "اإلمام في 
بيان أدلة األحكام"، لإلمام عز الدين عبد 
العزيز بن عبد الس���������الم بن أبي القاس���������م 
بن الحسن السلمي، وتحقيق كتاب "إرشاد 
السالك إلى مناقب مالك"، لإلمام يوسف 
بن حس���������ن بن عبد الهادي )ابن المبرد(. 
ولد الدكت���������ور -الراحل - رضوان غربية 
عام 1954، حيث نال شهادة الليسانس 
)1981( م���������ن جامع���������ة أم القرى بتقدير 

ممتاز، ثّم الماجستير )1984( والدكتوراه 
"فقه وأصوله"  )1989( في تخص���������ص 

بتقدير ممتاز من جامعة أم القرى. 
كما توفي في اليوم الرابع من شهر جوان 
األس���������تاذ الجزائ���������ري في عل���������م االجتماع 
ــي، الذي يش���������غل  ــد خطاب ــور أمح الربوفيس

أستاذ  منصب 
عل���������م  ف���������ي 
ع  جتم���������ا ال ا
مع���������ة  بجا
والذي  الشارقة، 
توف���������ي متأث���������ر 
بمرض كورونا، 
اهلل  فرح���������م 
وألهم  الجمي���������ع 

ذويهم الصبر والس���������لوان، وعوض األمة 
فيهم.

 إنا هلل وإنا إليه راجعون.

هــــؤالء 
رحلــــوا 
عــــــــن 
دنيانـــا 
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ــو حممد الصغري  ــيكي من ه ــؤال الكالس نبدأ بالس
بن لعالم؟

mm محم���������د الصغي���������ر بن لعالم م���������ن مواليد 
23 جويلي���������ة 1932م المواف���������ق ل� 5 ربيع األول 
1351ه���������� ببلدية بني ورثي���������الن، أول خطواتي 
التعليمية كانت ف���������ي جامع القرية، حيث تعلمت 
القراءة والكتابة وحفظت الق���������رآن الكريم وعمري 
ل���������م يتجاوز 16 س���������نة، كما أمم���������ت بالّناس في 
صالة التراويح وأنا في الثالثة عش���������ر من العمر، 
وذلك في قريتنا بزاوية فريحة ببني ورثيالن، هذه 
المنطقة المشهورة بالزاوية التي أسسها مؤسسها 
سيدي يحي بن موسى في القرن التاسع الهجري، 
والتي تعتبر ثالث زاوية تأسس���������ت بمنطقة القبائل 

الصغرى بعد س���������يدي محند 
أويح���������ي في أمالو وس���������يدي 
احم���������د يحي���������ي العيدلي في 
ثمقرا، ثم في س���������نة 1945م 
التحقت بزاوية بن س���������حنون 
في ثغراسث ب� إغزر أمقران، 
وفي س���������نة 1946م انتقلت 
إلى زاوية ثمقرا ومكثت فيها 
خمس سنوات، حيث تتلمذت 
على يد الشيخ الطاهر آيت 
علجت، الذي علمني مبادئ 
والش���������رعية،  العربية  العلوم 
وفي س���������نة 1950م التحقت 
بمعهد عبد الحميد ابن باديس 
وتحصل���������ت على الش���������هادة 
ثم  1954م،  ع���������ام  األهلية 
توجه���������ت إلى تونس إلكمال 
بجيش  التحقت  ثم  دراستي، 
التحرير الوطني رفقة العديد 
تقريبا  ومكث���������ت  الطلبة  من 
سنتين في الجبل، ثّم عدت 

إلى تونس إلكمال دراس���������تي بأمر من العقيد سي 
عمي���������روش، وتحصلت على ش���������هادة التحصيل 
»البكالوريا« من جامع الزيتونة س���������نة 1958م، 
وبعد موافق���������ة جيش التحري���������ر الوطني توجهت 
إلكمال الدراس���������ة في جامعة دمش���������ق، والتحقت 
بكلية اآلداب في قس���������م اللغة العربي���������ة وآدابها، 
وتحصلت على ش���������هادة الليسانس سنة 1965م 
في اللغة العربية من جامعة دمشق، وعدت إلى 
الجزائر سنة 1965م، وبداية مشواري الوظيفي 
في الجزائر كان بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف 
الذي كان على رأسها آنذاك المرحوم سي العربي 
س���������عدوني والذي كان من أساتذة مدارس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين وتخرج من الزيتونة، 
وقد أسند إلّي اإلشراف على مجلة ثقافية شهرية 
وهي مجلة »القبس« مع المرحوم التلي بن الشيخ 
حيث كنت نائبا لرئيس تحريرها، وبقيت فيها مدة 
خمس س���������نوات، ثّم ُعينت مديرا للشؤون الدينية 
واألوق���������اف، والجدير بالذكر أّن الش���������يخ مولود 
قاس���������م أراد تطبيق مخطط الش���������يخ عبد الحميد 
ابن باديس في إحياء التعليم الديني واللغوي في 
الجزائر عن طريق ثانويات التعليم األصلي وعن 
طريق فتح المساجد للتدريس كما كانت من قبل، 
حيث كانت المساجد سابقا جامعة ومدرسة فكان 
األئمة مكلفين بتعمير المس���������اجد وبتقسيم أوقاتهم 
لتدريس الكبار والصغار ومحو األمية وفي تقديم 

التوجيهات الدينية. 
وفي س���������نة 1975م وألس���������باب خاصة، غادرت 
وزارة التعليم األصلي والش���������ؤون الدينية والتحقت 

بوزارة الداخلية حيث عينت رئيس���������ا للدائرة وبقيت 
في ه���������ذا المنصب حوالي 16 عاما، وقد عملت 
رئيس���������ا للدائرة في خمس والي���������ات: الجلفة، تيزي 
وزو، البليدة، معسكر وأخيرا في غرداية ثّم أحلت 

إلى التقاعد عام 1990م. 
ــراث منطقة  ــم إىل البحث يف ت ــع بك ــذي دف ما ال

الزواوة؟
mm س���������جلت في الدكتوراه سنة 1973م حول 
أحمد بن أحمد بن عبد اهلل أبو العباس الغبريني 
وكتابه: »عنوان الدراية في من عرف من العلماء 
في المائة الس���������ابعة ببجاية« وه���������ذا الكتاب مهم 
ج���������دا للتاريخ الثقافي الجزائ���������ري وخاصة التاريخ 
الثقاف���������ي لمنطقة الزواوة، حي���������ث عّد أبو العباس 
الغبريني أكثر من 170 عالما 
في بجاية من كب���������ار العلماء 
آن���������ذاك في العالم اإلس���������المي 
ومنه���������م مجموع���������ة كبيرة ممن 
كتاب���������ي: »علماء  ذكرتهم في 
من زواوة«، وبكل أسف شديد 
لم أخّط حرف���������ا واحدا في هذه 

الرسالة.
فبع���������د التقاع���������د رجع���������ت إلى 
الق���������راءة م���������ن جدي���������د وقررت 
أن أق���������وم بدراس���������ة الموضوع 
الذي س���������بق وأن عزمت على 
االنش���������غال عليه منذ أن كنت 
طالبا في جامعة دمشق، وهو 
الجزائري،  التراث  عن  البحث 
حيث وكما وضحت في مقدمة 
كتابي »علماء م���������ن الزواوة« 
أنه في أول عام دراس���������ي لي 
في جامعة دمشق خالل العام 
الدراس���������ي 1960/1959م لم 
أجد في القائمة التي قدمت لنا من الكتب المقررة 
والمراجع إاّل اسمًا مغاربيًا واحدا وهو ابن رشيق 
المسيلي صاحب كتاب »العمدة« والذي ينحدر 
من والية المس���������يلة، وقد نسبه إخواننا التونسيون 
إليهم وس���������موه ابن رشيق القيرواني، فكان الوحيد 
من المغاربة الذي وجدته ف���������ي القائمة الطويلة، 
فسألت أس���������تاذي الدكتور ش���������كري فيصل، هل 
األمة المغاربية عقيمة قال: »ال تراثكم نائم تحت 
األطالل عليكم نش���������ره إذا أردتم ذلك وال تنتظروا 
منا نحن المش���������ارقة أن ننشر تراثكم«، فأعطاني 
مث���������اال على ذلك بكتاب: »خريدة القصر وجريدة 
العصر« األصبهاني عماد الدين محمد بن محمد، 
قال لي: هذا الكتاب هو أهم كتاب تم تأليفه في 
تاريخ األدب العربي في العصور القديمة، قال: 
»إن المصريين نش���������روا القس���������م الخاص بمصر 
والسوريين كذلك حيث أنا شخصيا نشرت القسم 
الخاص بالش���������ام والعراقيون نشروا القسم الخاص 
بالعراق، أما القس���������م الخاص بالمغاربة فال يزال 
نائما إلى يوم الّناس هذا«، وبالتالي لما قال لي: 
»أنش���������روه وال تنتظروا منا أن ننشر تراثكم« هذه 
الجملة بالذات كانت ترن في ذهني طوال حياتي 
الفكرية، فكان هدفي أن أنشر ما استطعت حول 
التراث الجزائري عامة، من دون تعيين المنطقة 
أو الزم���������ان، ولما بدأت أراج���������ع أمهات المراجع 
المشرقية، ولألس���������ف علماؤنا القدامى لم يكونوا 
يهتم���������ون بالتأليف وقد قلت هذا أيضا في مقدمة 
كتابي بأن المغاربة عامة والجزائر خاصة اهتموا 
بالتعلي���������م لكن لم يهتموا بالكتابة حتى اإلمام عبد 

الحميد اب���������ن باديس رحمه اهلل 
لما سئل عن سبب عدم تأليفه 
أج���������اب قائال: »نح���������ن نؤلف 
الرج���������ال«، فعلماؤنا منذ العهد 
القدي���������م كانوا يؤلف���������ون الرجال 
لدينا  بعدهم،  المشعل  ليحملوا 
ف���������ي بجاية ولم  كبار العلماء 
يؤلف���������وا إطالق���������ا م���������ن أمثال: 
الفضل  أبو  المشدالي،  ناصر 
المش���������دالي، أبو العباس أحمد 
اإلدري���������س البجائ���������ي، إبراهيم 

األصولي البجائي وغيرهم.
الكتب  أمه���������ات  راجعت  ولما 
والمراجع المشرقية تفاجأت من 
الذين  الزواويين  أس���������ماء  كثرة 

كانوا بالعشرات ككتاب الضوء الالمع للسخاوي، 
ففي القرن التاس���������ع نجد حوالي 45 عالما زواويا 
و20 بجائي���������ا وحوالي 15 جزائري »العاصمة«، 
فاندهشت وانبهرت باألسماء الزواوية الذين كانوا 
كبار علماء وأسياد زمانهم ليس في بجاية أو في 

الجزائر بل  في المغرب والمشرق العربي. 
وق���������ررت أن أحصر البحث حول علماء الزواوة، 
وقد كلفني ذلك ست سنوات من البحث، صدرت 
الجزء األول سنة 2013م وجزئين سنة 2016م 
والطبعة الثالثة منذ عامين فقط، هذا الكتاب ليس 
قاموسا أو معجما عن علماء الزواوة، اخترت فقط 
عينات من ه���������ؤالء العلماء الكبار الذين أنجبتهم 
منطق���������ة الزواوة والتي أصبح���������ت ما يعرف اآلن 
بمنطقة القبائل سواء الصغرى أو الكبرى، وفرنسا 
هي التي سمتها لألسف بالقبائل، فقبل االستعمار 
لم يكن هذا االسم موجودا، حيث سمتنا بالقبائل 
وقس���������متنا إلى أربعة: قبائل كبرى وقبائل صغرى 
ثم قبائل عليا وقبائل س���������فلى، في أبحاثي سميتها 
بالزواوة ألن منطقة القبائل كانت تسكنها الزواوة، 
وقبيل���������ة ال���������زواوة هي فرع من قبيل���������ة الصنهاجة 
البربرية الكبيرة التي جاء منها الحماديون ومنهم 

اإلمام عب���������د الحميد ابن باديس وبالتالي 
ألفت هذا الكت���������اب وجمعت فيه ما يربو 

عن ستين عالما.
ــزواوة والذين  ــاء منطقة ال من هم علم
ــن  ــاء م ــاب »علم ــم يف كت ــرزت آثاره أب

زواوة«؟
mm كم���������ا ذكرت لك هذا الكتاب ليس 
قاموسا إّنما اخترت عينات تتوفر المراجع 
عنهم وكانوا س���������ادة العلم في زمانهم من 
أمثال: محمد بن بلقاس���������م الزواوي الذي 
توفي س���������نة 280ه�، اإلم���������ام ابن معِط 
الزواوي وهو أول م���������ن ألف األلفية في 
النح���������و العربي فهو المبتك���������ر قال عنه 
اإلمام الذهبي: هو شيخ العربية ليس في 
الجزائر فقط بل حتى في المشرق العربي، 
حيث أن ألفيته في النحو يتكون من ألف 
بيت بدأه ف���������ي بجاية وختم���������ه في بالد 

الش���������ام، ومات في القاهرة سنة 628ه�، وأصبح 
شيخ العربية في المشرق العربي، حتى أن اإلمام 
السخاوي يقول عنه: »أي إجازة في اللغة العربية 

لم تمر على ابن معِط تعتبر باطلة«.
وأبو الفضل المشدالي الذي يتقن 28 علما حيث 
درس أيضا على عش���������رة من كبار علماء بجاية 
ثم درس على عش���������رة من كبار علماء تلمس���������ان 
أيضا وأصب���������ح أكبر العلماء في زمانه، وقد قال 

عنه ابن عذيبة الفلس���������طيني الذي كان تلميًذا له:  
»ليس له مثيل في األرض«، ويقول الس���������خاوي 
المص���������ري عنه: »من لم يس���������مع درس���������ه لم يقرأ 
العل���������م«، كما قال عنه تلميذه اإلمام برهان الدين 
البقاعي: »من لم يسمع منه لم يسمع العلم حتى 
أنه لم يولد«، وكان أبو الفضل المش���������دالي أول 
من وضع قاعدة التناسب بين اآليات والسور في 
القرآن الكريم وأمالها عل���������ى تلميذه برهان الدين 
البقاعي من بق���������اع لبنان وقد ألف عنه كتابا في 
هذا الموضوع بعنوان »نظم الدرر في تناس���������ب 

اآليات والسور. 
أيضا القاضي أب���������و الروح المنقالت���������ي الزواوي 
وهو القاضي شرف الدين عيسى بن مسعود بن 
المنصور المنقالتي الزواوي من أكبر العلماء في 
زمانه تخرج على يد الش���������يخ أبو يوسف يعقوب 
المنقالت���������ي في بجاية وتوفي س���������نة 770ه�، لما 
انعقدت جلسة محاسبة ابن تيمية على آرائه التي 
خالف بها م���������ا ذهب إليه الجمهور في المذاهب 
األربعة، ُعقدت له جلس���������ة محاس���������بة لمناقش���������ة 
آرائه س���������نة 720ه� بالقاهرة، وقد ترأس الجلس���������ة 
العام���������ة المل���������ك الناصر أحمد بن قل���������وون، أما 
الجلسة العلمية فترأس���������ها قاضي قضاة المذهب 
الشافعي وهو اإلمام بدر الدين 
اب���������ن جماعة بحض���������ور قضاة 
المذاهب األربعة وكبار علماء 
المذاهب األربعة، وقد كان أبو 
الروح المنقالت���������ي الزواوي هو 
ال���������ذي ُأنُتدَب باتف���������اق العلماء 
الحاضرين لمناقشة ابن تيمية. 
الش���������يخ زين الدين الزواوي من 
علماء المالكية الذي كان شيخ 
اإلقراء في بالد الش���������ام وتوفي 
س���������نة 665ه����������، وأيضا جمال 
الدي���������ن ال���������زواوي ابن س���������ومر 
البربري المنقالتي قاضي قضاة 
المذه���������ب المالكي لمدة ثالثين 
س���������نة في دمش���������ق وهو ش���������يخ 
ابن كثي���������ر، وأبو علي الزواوي 
وهو م���������ن أكبر علماء الجامعة 
المصرية وهو شيخ اإلمام الشاطبي، وهو الوحيد 
الذي تحصل على درجة األس���������تاذية، وقد طلب 
منه اب���������ن خطيب أن يجيزه فأج���������ازه هو وولديه 
باألندل���������س، ونصر الدين المش���������دالي الذي كان 
قطب���������ا جامعيا في بجاية، حيث كان يأتيه الطلبة 
من األندلس ومن المغرب وتونس وقد توفي سنة 

731ه�.
mmm

اجملاهد والباحث يف التاريخ اإلسالمي والرتاث األمازيغي،  حممد الصغري بلعالم للبصائر:

أشار املؤرخ والباحث يف التاريخ اإلسالمي والرتاث األمازيغي، حممد الصغري بن لعالم، إىل أحباثه يف الرتاث األمازيغي وما توصل إليه من آثار لعلماء منطقة الزواوة ودورهم يف خدمة العلم والفكر العربي 
واإلسالمي يف منطقة املغرب العربي ومشرقها، فمن هم هؤالء العلماء؟ وما هي آثارهم؟ وما هو سبب إهمال كل هذا اجلزء الكبري من الرتاث العلمي اجلزائري؟ وملاذا تراث علمائنا بقي وال يزال مهمشا عند 

مقارنته برتاث املشارقة؟ وعودة إىل موضوع وإشكال كتابة اللغة األمازيغية، فمن الناحية العلمية ما هو احلرف األنسب لكتابتها: هل هو احلرف العربي أو الالتيين أو خبط التيفيناغ؟ وعن الثورة التحريرية 
ودور رجاالت مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني؟ أسئلة وأخرى وبالتفصيل أجابنا عنها اجملاهد واملؤرخ حممد الصغري بلعالم يف حوار مجعه جبريدة البصائر اجلزائرية.

حاورته: فاطمة طاهي

"اإلمام ابن معِط الزواوي وأبو الفضل املشدالي وآخرون  كانوا سادة العلم يف زمانهم"  
أيـــن إنتـــاج علمائنـــا؟ أين ثقافتنا الفكرية؟

 حرصت مجعية 
العلماء على التعليم 

فالشعب املتعلم 
هو الذي يسعى إىل 
االستقالل وهو من 
يسرتجع السيادة 

ويبين الدولة

ملاذا ُكتبنا ال تزال 
حتت أطالل من الغبار 
يف دار املكتبة املصرية 
واألزهرية يف دمشق؟
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ــاء منطقة  ــني والباحثني لعلم ــن قبل املؤرخ ــذا اإلهمال م ــاذا كل ه مل
الزواوة؟

mm ليس علماء الزواوة فقط بل حتى الكثير من علماء الجزائر 
مثال: ابن قرقول الجزائري، أبو علي الحس���������ين المس���������يلي أيضا 
الذي كان ُيلقب في زمانه بأبي حامد الصغير، وبالتالي علماؤنا 
مهملون ليس فقط الزواويين، ومن منا سمع بالسيدة رقية بنت أبي 
محمد عبد القوي البجائي وتسمى رقية البجائية، التي توفيت سنة 
876ه� في أواخر القرن التاسع، حيث كانت لها حلقة في الحرم 
المك���������ي وكان يحضر حلقاتها كبار العلم���������اء ويرجون إجازتهم، 
واإلمام السخاوي في كتابه: »الضوء الالمع« يقول حرفيا: »ولقد 
أجازتني السيدة رقية بنت أبي محمد عبد القوي البجائي في حرم 

المكي«.
أيضا يحي الش���������اوي من مليانة أحد كب���������ار علماء القرن الحادي 
عش���������ر الهجري، درس على يد س���������عيد ق���������دورة وعلى عبد العزيز 
الثعالبي وعلى حسن بهلول الزواوي، ثم رحل إلى مصر وأصبح 
أحد كبار شيوخ األزهر، وقد بعثت الخالفة العثمانية إلى األزهر 
قائلة: »ظهر عندنا ش���������خص يدعي العلم ابعثوا لنا من يناظره«، 
اجتمع ش���������يوخ األزهر وقرروا أن يرسلوا إليه يحي الشاوي، ولما 
وصل إلى اسطنبول أخذوه إلى مكان االجتماع وترأس االجتماع 
السيد الصدر األعظم الذي يعتبر الشخصية الثانية بعد الخليفة، 
ولما دخل يحي الش���������اوي القاعة قال: »الس���������الم عليكم، أنا يحي 
الشاوي« فجلس، ثم قال لهم: من أنا؟ فلم يجب عليه أحد، فقال: 
»لم تحفظوا اس���������مي من كلمتين وتدع���������ون العلم، من أين يأتيكم 
العلم!؟، أنتم لس���������تم أهال للمناظرة«، فن���������زل الصدر األعظم من 

كرسيه وقبله من جبهته وأخذه إلى الخليفة. 
- األم���������ر يتعلق بالتوجيه والوعي وبعض المواقف، أذكر ما وقع 
في سنة 1980م بما يسمى بالربيع البربري، وقد كنت رئيسا للدائرة 
في الربعاء ناث ييراثن، وأعلم جيدا ما جرى هناك تصرفات تدفع 
الناس إلى أن يتخذوا مواقف مضادة، أشير هنا مثال إلى التبشير 
ف���������ي التاريخ القديم للمنطقة، هناك مستش���������رق اس���������باني معروف 
يدع���������ى رامون ليول، جاء إلى بجاية في القرن الثامن ليتعلم اللغة 
العربية وكان هذا المستشرق فيلس���������وفا وقسيسا وعالما، فأراد أن 
يبش���������ر للمسيحية في بجاية فقتله البجائيون ألنه أراد أن ينال من 

مقومات هذا الوطن والمتمثلة في الدين اإلسالمي. 
وفي الحقبة االستعمارية جند الفرنسيون أساقيفتهم 
منهم الفيجري والقس���������يس دوفوكو، ومع ذلك لم 
يتمكنوا م���������ن تحقيق مصالحهم التبش���������يرية، وقد 
أنشأ الكاردينال الفيجري  هيكل اآلباء واألخوات 
البيض خصيًص���������ا للجزائر وكان أول مركز لهم  

في بالد الزواوة بمنطقة بونوح ببوغني.
واليوم أصبحنا نسمع المسيحية في منطقة القبائل 
لهذا أقول أن هناك أسبابا البد أن ُتعالج سياسيا 
وتعلميا في الم���������دارس والجامع���������ات، وقد أدرك 
الرئيس الراح���������ل هواري بومدي���������ن أهمية التعليم 
الديني التربية اإلس���������المية في إصالح المجتمع 
وتوجيهه الوجهة الس���������ليمة،  فقرر إنش���������اء شعبة 
العلوم اإلسالمية في وزارة التربية والتعليم  والتي 
تم إلغاؤها سنة 2003م، وهنا أقول لماذا؟ وماذا 
يعرف الطالب الجزائري عن اإلسالم في مدرسته 
أو في ثانويته أو في جامعته؟ وبالتالي نحن من 

زرعنا الفراغ والقضية هي قضية سياسية.
لما انعقد اجتم���������اع لجمعية العلماء المس���������لمين 

الجزائريين ف���������ي نادي الترقي بحضور جم���������ع غفير من الناس، 
ألقى اإلمام عبد الحميد ابن باديس خطابا باللغة العربية فضجت 
القاع���������ة بالتصفيق، ثم طلب اإلم���������ام عبد الحميد ابن باديس من 
الش���������يخ يحي حمودي وه���������و من منطقة بني ورثي���������الن أن يلقي 
خطابا باللغة األمازيغية، وهنا أشير أننا لدينا في جمعية العلماء 
المسلمين شيخان فصيحان جدا باللغة األمازيغية: الشيخ صادق 
عيس���������ات والش���������يخ يحي حمودي ولما ألقى ه���������ذا األخير خطابه 
بالقبائلي���������ة ضجت القاعة بالتصفيق أكثر من ذي قبل، وهنا عّلق 
الشيخ عبد الحميد ابن باديس قائال: »ما جمعته يد اهلل لن تفرقه 
يد الش���������يطان« فالذي جمع األمازيغي والعربي هو اإلسالم، كما 
قال عبارة أخرى مهمة جدا سياسيا: »الجزائري أبوه اإلسالم وأمه 
الجزائر« ليس القبائلي وال الش���������اوي وال الميزابي وال القسنطيني، 

والشعب الجزائري كونه الدين على هذه األرض المقدسة. 
كان ابو م���������روان البوني من كبار علماء زمانه وأول من ش���������رح 
المدون���������ة وهو قائد البحرية، إن كل الجهادات في الجزائر خرجت 
من المساجد، الشيخ الحداد هو شيخ الزاوية والطريقة الرحمانية، 
األمير عبد القادر ابن ش���������يخ زاوية الطريقة القادرية، ومحمد بن 
عثم���������ان الكبير باي الغرب الذي طرد اإلس���������بان من وهران كان 
م���������ن كبار العلماء في زمانه، كما كانت مقدمة جيش���������ه كلهم من 

طلبة القرآن، والذين قال عنهم الشيخ توفيق 
المدن���������ي: »عباد في اللي���������ل ومجاهدون في 
النهار«، الشعب الجزائري واحد أبوه اإلسالم 
وأمه الجزائر، وحت���������ى في ثورة أول نوفمبر 
كلمة السر هي: خالد وعقبة: خالد بن الوليد 
وعقبة بن نافع، نحن أنشأنا وكوننا اإلسالم 
وجعل منا ش���������عبا واحدا فالخيوط التي تشدنا 
مع بعضنا أقوى بكثير من هذه السخافات، 
فأول قائ���������د للوالية الثانية هو العقيد ديدوش 
مراد وهو قبائلي، وقائد المنطقة الخامسة في 
وهران هو العربي بن مهيدي من عين ميلة، 
والس���������ويداني بوجمعة من قالمة أشرف على 
تهيئة الثورة ف���������ي العاصمة ومتيجة والبليدة 
والقليعة منذ س���������نة 1950م، وبالتالي نحن 
ال نفرق بين هذا وذاك كلنا جزائريون وكلنا 

ننتمي إلى هذا الوطن.
ــتاذ أعود بك إىل موضوع احلرف األنسب  أس
ــب  ــو حس ــا ه ــة م ــة األمازيغي اللغ ــة  لكتاب

رأيكم؟
mm في العالم كله هن���������اك مجموعات لغوية تنتمي إلى ثالث 
أصول أساس���������ية هي اللغات الس���������امية واللغ���������ات اآللية واللغات 
األسيوية، اللغات الس���������امية بما فيها األمازيغية والعربية والعبرية 
والفينيقي���������ة والكنعانية كلها لغات تجمعه���������م مخارج الحروف بما 
يس���������مى بحروف الحل���������ق كحرف العين والح���������اء والهاء وحروف 
القلقل���������ة مثل القاف. واللغات اآللية وه���������ي كل اللغات األوروبية 
مثل الالتينية أو الجرمانية أو السكس���������ونية وه���������ذه اللغات تفتقر 
لبعض الح���������روف كحرف العين والحاء، واللغة اإلس���������بانية التي 
اكتس���������بت بعض الحروف من اللغة العربية عندما بقي المسلمون 

في إسبانيا.
 اللغ���������ة األمازيغية م���������ن الناحية العلمية ال يمك���������ن أن ُتكتب بما 
يس���������مى التيفيناغ التي هي لغة محلية ألمازيغ التوارق في جبال 
الهق���������ار، حروفها معدودة وليس لها قواع���������د وال روابط نحوية وال 
يمكن أن تس���������توعب كل  الحروف الموجودة في األمازيغية التي 
هي تقريبا 33 حرفا، كما أن اللغات اآللية الفرنسية تستلزم علينا 
أن نزي���������د 14 حرفا لنتمكن من كتابة اللغ���������ة األمازيغية بالحرف 
الالتيني، يعني البد أن نبدع أبجدية جديدة متكونة من 14 حرفا، 
ألن لغات الحرف الالتيني ليس فيها بعض 

الحروف كحروف الحلق وحروف القلقلة. 
بينم���������ا إذا كتبنا اللغ���������ة األمازيغية بالحرف 
العربي وهو حرف س���������امي، سينقصنا فقط 
أربع���������ة ح���������روف، أما إذا كتبناه���������ا بالحرف 
الالتيني  فنحتاج إلى 14 حرفا آخر، واليوم 
يوجد من يكتب اللغ���������ة األمازيغية بالحرف 
الالتين���������ي ويضيف ح���������رف اله���������اء والعين 
بالحرف العربي، فلم���������اذا ال أكتب بالحرف 
العربي مباشرة، وكل تراثنا مكتوب بالحرف 
العربي وحت���������ى قصائد كبار الش���������عراء في 
منطقة القبائل كالشيخ سيدي محند أومحند، 
إذن علمي���������ا دون الح���������رف العربي ال يمكن 
كتاب���������ة اللغة األمازيغية بالح���������رف الالتيني 
إال إذا تفتق���������ت عبقري���������ة المجته���������د بأبجدية 
جديدة، فهتان اللغتان »العربية واألمازيغية« 
تالزمتا منذ 14 قرن���������ا ولم يكن هناك تنافر 
أو خصومة أو تضاد أو خالف فقد س���������ارتا 

متوازيتان متكاملتان.
كيف نتعامل مع الكتابات الفرنسية حول األمازيغية؟

mm نحن لس���������نا ضد اللغ���������ات نحن ضد االس���������تالب الثقافي 
والفكري، فالفرنس���������ية كبقية اللغات األخ���������رى يمكن أن تكون لغة 
للتعلم ال كوجه من وجوه االس���������تعمار القديم يظهر بلباس جديد، 
وهنا أش���������ير إلى سوريا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج 
االستعمار الفرنسي منها سنة 1945م، ُمنع تعليم اللغة الفرنسية 
بالبالد وبالتالي تم القضاء على األثر الفرنسي تماما في سوريا، 
إذ لم يتم إدراجها في المدارس الس���������ورية إال بعد الستينيات يعني 
بعد مضي تقريبا ثالثين سنة من خروج فرنسا وبعد انتهاء الجيل 
الذي نشأ مع الثقافة الفرنسية، نحن بكل أسف طردنا االستعمار 
المادي وأدخلنا االستعمار الفكري، والبشير اإلبراهيمي قالها في 
أول خطبة ألقاها في جامع كتش���������اوة 1962م: »خرج االستعمار 
م���������ن أرضكم، ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم، ولم يخرج من 

ألسنتكم، ولم يخرج من قلوب بعضكم«.
كتب مولود قاسم في 14 نوفمبر 1962م مقاال بعنوان: »تعريب 
األمخاخ والقلوب قبل تعريب اللس���������ان« قائال: »إن هؤالء الذين 
ن هؤالء  يجهلون لغتهم لم يستحوا بذلك بل يتبجحون بلغة العدو، واإ
متضامنون ولقد استطاعوا أن يستولوا على دواليب الدولة، وهؤالء 

عبارة عن دودة في جسم الجزائر إن لم يقطعها 
قتلته«، إن فرنس���������ا التي لم تستطع أن تنال منا 
بسبب ركيزتنا والمتمثلة في اللغة والدين، لم يكن 
هناك إطالقا مشاكل بين اللغة العربية ومختلف 
اللهج���������ات في الجزائ���������ر، إذن اللغة العربية هي 
لغة القرآن هي اللغة الثقافية التي أسست الفكر 
اإلسالمي الثقافي، والش���������يخ الفضيل الورثالني 
يقول: »اإلس���������الم واجب علينا وجوب المقاصد 
فديننا هو الذي حفظ شخصيتنا وهو الذي وحدنا 
وهو ال���������ذي مزج بعضنا ببعض.. واللغة العربية 

واجبة علينا وجوب المقاصد....«.
وقال أيضا العالمة اإلصالحي الش���������يخ صالح 
بن مهنا القس���������نطيني الذي توفي سنة 1910م، 
يقول وهو يكتب عن مدينة قس���������نطينة: »مدينة 
قسنطينة يسكنها ثالثة أجناس المسلمون واليهود 
والنصارى، ويقول المسلمون ثالثة: عرب وبربر 
وأتراك هؤالء الثالثة امتزجوا بالنسب والمصاهرة 
فص���������اروا واحدا هذا هو الجزائري«. وبقيت اآلن 

األوتار األخرى التي تعزف خارج القطيع ويجب أن ُتعالج.
حدثنا عن دور مجعية العلماء املسلمني الديين والرتبوي والتهذييب 

ودورها يف الثورة التحريرية؟
mm يوج���������د بيان في العدد الثالث من مجلة الش���������هاب أصدره 
العالمة عبد الحميد ابن باديس، يطلب فيه من ُيعينه على إنشاء 
حزب للعلماء ومن يتولى ذلك له جائزة، وفي العدد التاسع لمجلة 
الشهاب جاء أول رد من طرف الشيخ المولود الحافظي األزهري 
الفلكي وهو أول من عل���������ق على هذا البيان وأجاب عبد الحميد 
ابن باديس في جانفي 1929م، حيث قال: »حان الوقت بالفعل 
إلنشاء هذا الحزب للعلماء لتنقية الدين بكل ما لحق به ومحاربة 
الش���������عوذة والطرقية وكل ما انتسب إلى الدين«، حتى أن الشيخ 
المولود الحافظي وضع األس���������س واألهداف التي يس���������عى إليها 
هذا الحزب والمتمثلة في تنقية الدين مما لحق به من الش���������عوذة 
والطرقية ثم إنش���������اء مدارس لتعليم اللغة العربية، ثم إدخال اللغة 
الفرنسية في هذه المدارس، وكذا جمع الزكاة لبناء المدارس، ثم 
تأليف الكتب ونش���������ر التراث، وأن يبتعد هذا الحزب عن السياسة 
الت���������ي س���������تعرقل أهدافه. هذا ما جاء في جواب الش���������يخ المولود 
الحافظى على نداء العالمة عبد الحميد ابن باديس الذي صدر 
في العدد الثالث، وعلى هذا بدأت االجتماعات وتكونت الجمعية 
يوم 05 ماي 1931م، وأنا أش���������رت إلى أن الشيخ العالمة عبد 
الحميد ابن باديس ومن كان معه كانوا أذكياء، حيث في االحتفال 
بالذكرى المئوية الحتالل الجزائر، قال كاردينال الجزائر قسيس 
الكنيسة الكتدرائية في جامع كتشاوة: » اآلن قد ولى عهد الهالل 
ف���������ي الجزائر نهائيا وأقبل عهد الصليب أبدا«، لكن الش���������يخ عبد 
الحميد ابن باديس ومن مع���������ه لم ينفعلوا عاطفيا ولم يردوا عليه 
لكن في سنة 1931م أسسوا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
كرد بأن الهالل مازال قائما في الجزائر وهو األصل والوحيد وال 
يوج���������د من ينافس ويضاهي الهالل ف���������ي الجزائر، كما قد صدر 
قانون يمنع تعليم اللغة العربية س���������نة 1938م، لكن العالمة عبد 
الحميد اب���������ن باديس تحدى هذا القانون وأنش���������أ المدارس وكّون 

الطلبة لتعليم اللغة العربية.
إن الدور الذي نهضت به جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
ال ينحص���������ر في التوعية أو في التعلي���������م فقط، بل أدت الجمعية 
دورا مهما في تهيئة الش���������عب لقيام الثورة، وألن الوعي السياسي 
والديني هو الذي يكّون في النفوس الرغبة في التحرر وفي طرد 

المستدمر والرغبة في الحرية وفي استرجاع ما ُسلب منا.
وهنا أشير إلى أن الجزائر لم تستقل سنة 1962م بل استرجعت 
استقاللها في هذه السنة، فنحن كنا دولة قبل سنة 1830م وفي 
1962م استرجعنا سيادتنا واستقاللنا وليس قيام الدولة الجزائرية 
إنم���������ا إعادة بعث الدولة الجزائرية الت���������ي كانت من قبل موجودة 

وقوية. 
حرصت جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريي���������ن والعالمة عبد 
الحمي���������د ابن باديس على التعليم ألن الش���������عب المتعلم هو الذي 
يس���������عى إلى االستقالل وهو من يبني الحضارة ويسترجع السيادة 
وهو الذي س���������يبني الدولة ويحافظ على مقوماتها، والبد أن نعلم 
أن كل ش���������يء يمكن أن نتفاوض عليه إال نقطتين أساسيتين ال 
مفاوض���������ات وال نقاش عليهما مع أي كان وهما: وحدة الش���������عب 

ووحدة الوطن.
شكرا لكم أستاذ كلمة ختامية جلريدة البصائر؟

mm نترحم على الش���������يوخ الذين لم يكن لهم من هم إال إحياء 
الشعب الجزائري، والبد على هذا الشعب تطبيق ما قاله العالمة 
عب���������د الحميد ابن بادي���������س وكما ورد في نش���������يد جمعية العلماء 
لى العروبة ينتسب«،  المسلمين الجزائريين »شعب الجزائر مسلم واإ
فالجمعية هي التي أحيت نفوس���������نا وفتح���������ت عيوننا ودفعتنا إلى 

الثورة ضد االستدمار الفرنسي الستعادة سيادتنا من جديد. 

علميا احلرف العربي 
هو األنسب لكتابة اللغة 
األمازيغية وكل تراثنا 

وقصائد كبار الشعراء يف 
منطقة القبائل مكتوب 

باحلرف العربي«

»الثقافة الفكرية 
هي اليت تبين 
األمم والشعوب 
وتؤسس الدول«



من فنون السياسة الحكيمة لدى المسلم 
والمسلمة  فقُه المعاشرة والتعايش مع 
الوسط األسري والمجتمعي، من أسباب 
المش���������اكل الزوجية خصوصا والعائلية 
عموم���������ا، أن تجد الزوجة نفس���������ها في 
منزل مع إخوته وأخواته، فإذا لم يكن 
المعاش���������رة  الطرفان متمكنين من فقه 
اإلنس���������انية، وآداب المعاملة النفسية، 
فقد تتأزم األوضاع وتتعقد المش���������اكل، 
وق���������د يحدث انفج���������ار نفس���������ي بينهم، 
ذا كان���������وا يجهلون الحلول الش���������رعية  واإ
الس���������لمية، يمكن أن تصل األمور إلى 

تمزيق األسرة وتشتيت أفرادها.
إن أول م���������ا ينبغي ِعْلُمه في الوس���������ط 
العالق���������ات  أح���������كام  ه���������و  العائل���������ي، 
والمعامالت، أي: األحكام الش���������رعية، 
مثال حدود الش���������رع، فيم���������ا يجوز وما 
ال يجوز، بي���������ن الزوجة وأبي زوجها، 
وبين الزوجة وأخي زوجها، وابن أخي 
زوجها، وعمه، وبين الزوج وأم زوجته، 
وبين الزوج وأخت زوجته، وبنت أخت 
زوجته، وهك���������ذا كل العالقات، ثم فقه 
اللباس الش���������رعي، والس���������فر الشرعي، 

والجلوس الشرعي، والكالم الشرعي.
فكل سياس���������ة وكل تربية وكل حوار، 
يبدأ من فقه األحكام الشرعية، وجهل 
األحكام الشرعية أو عدم تحكيمها هو 

سبب السقوط في كثير من  المشاكل 
الكبيرة، حتى على مس���������توى األحزاب، 
ومؤسس���������ات الدول���������ة، والجمعي���������ات، 
وليس بين زوج وزوج���������ة فقط )ونحن 
هنا نتناول المش���������اكل الزوجية كمثال 
للمش���������اكل السياس���������ية( حين ال يحتكم  
الشريعة  إلى  المسلمون  المتخاصمون 
يكون���������ون قد ارتكب���������وا جرائم من حيث 
يعلم���������ون، أو م���������ن حي���������ث يجهلون، 
وتس���������تغرب كل االستغراب حينما تجد 
كل أط���������راف الخصوم���������ة، يتكلم���������ون 
بخوف اهلل س���������بحانه، وحب الرس���������ول 
صل���������ى اهلل علي���������ه وس���������لم، ومع ذلك 
أسرتهم،  ويمزقون  ويتعادون،  يتفرقون 
أو حزبه���������م أو جمعيتهم، وربما عندما 
يبل���������غ بهم الطيُش َم���������َداه، ويِصُل بهم 
ُمْنَتَهاه، يمزقون دولتهم  إلى  َش���������َنآُنُهم 
كما فعل ملوك الطوائف في األندلس، 
الذين َبْهَدُلوا أنفس���������هم وُأَس���������رَُهم وكانوا 

عارا على التاريخ اإلسالمي.
قال لي محاوري: في المقال الس���������ابق 
ركزت على دور الزوجة وكيف يجب 
أن تقوم ب���������دور الطبيبة النفس���������انية، 
وتعال���������ج القضايا بالِحكم السياس���������ية، 
وه���������ذا توجيه لطيف منك���������م، وُنْصٌح 
ظري���������ف إلخوانكم وأخواتك���������م، ولكن 
أليس من العدل واإلنصاف أن ُنَحمَِّل 
المسؤولية كل أفراد األسرة، مثلما في 
والدولة،  والجمعية،  واإلدارة،  اللجنة، 
المس���������ؤولية في  نحمل كل األطراف 
وجوب الفهم والتفهم والتفاهم، والعقل 
والتعق���������ل؟ وفي األس���������رة نحمل الزوج 
الشطر األكبر من المسؤولية؟ أليس 

هذا هو األصل؟
قلت: نعم، وهذا طرح جميل، من فكر 

جليل، خاصة بالنسبة لمالحظتكم في 
تحم���������ل الزوج مس���������ؤوليته كاملة، فإذا 
كان دور ال���������زوج اْلِقوَاَم���������ُة وهذا بحكم 
الشرع، فإن الِقوَاَمَة السياسية في إدارة 
ش���������ؤون األس���������رة أولى وأهم من ِقوَاَمِة 
النفقة، ويق���������ال للزوجة األم إن واجبها 
البيتي في األس���������رة رعاية األوالد، أوال 
ذا لم يكن  ثم الرعاية النفسية للزوج، واإ
لها أوالد، َفِقوَاَمُتها رعاية الزوج نفس���������يا 
وعاطفيا وأدبيا، أولى وأهم من الوظيفة 
الخارجي���������ة لجمع المال الذي قد يؤدي 

إلى الجدال ثم إلى المحال. 
الفطنة  الزوج���������ان حذر  فليحذر  أوال: 
إل���������ى كل عالقة  والوع���������ي واالنتباه، 
وتعام���������ل م���������ن البداية، فعل���������ى الزوج 
التذكير، تذكير زوجته، ومس���������اعدتها 
بلط���������ف وحنان، يرش���������دها أو يذكرها، 
بح���������دود التعامل مع إخوته، بش���������أن 
وال���������كالم، والحضور، مثال،  اللباس، 
والواجب على إخوته أيضا أن يعلموا 
األحكام الش���������رعية، ماذا يجوز وماذا 
ال يجوز، وهكذا كل مس���������لم ومسلمة، 
في واجب التفقه في الدين. فال ينبغي 
التس���������اهل المؤدي إلى التغافل، ففي 
الحديث َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر، َأنَّ َرُسوَل 
اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس���������لََّم َقاَل:]ِإيَّاُكْم 
وَالدُُّخوَل َعَلى النَِّساِء[ َفَقاَل: َرُجٌل ِمَن 
اأْلَْنَصاِر: َيا َرُسوَل اهلِل َأَفرََأْيَت اْلَحْمَو؟ 
َق���������اَل: ]اْلَحْمُو اْلَمْوُت[ )مس���������لم.كتاب 

السالم. 2172(. 
فم���������ا معنى: )الحمو( ق���������ال الليث بن 
سعد الحمو أخو الزوج وما أشبهه من 
أقارب ال���������زوج ابن العم ونحوه، وكلمة 
)األحم���������اء( تطلق عل���������ى أقارب زوج 
المرأة كأبيه وعم���������ه وأخيه وابن أخيه 

أقارب  وابن عمه ونحوه���������م واألختان 
زوج���������ة الرجل واألصه���������ار يقع على 

النوعين.
وأما قوله صلى اهلل عليه وسلم )الحمو 
الموت( فمعن���������اه أن الخوف منه أكثر 
من غيره والش���������ر يتوقع من���������ه والفتنة 
أكثر لتمكنه م���������ن الوصول إلى المرأة 
والخلوة من غير أن ينكر عليه بخالف 

األجنبي. 
ومن النصوص الش���������رعية التي على 
َتْعَلَمَها وتتعلم أحكامها  أن  المس���������لمة 
في ه���������ذا الموضوع اآلي���������ة )31( من 
س���������ورة النور. ق���������ال اهلل تعالى:﴿َوُقْل 
ِلْلُمْؤِمن���������اِت َيْغُضْضَن ِم���������ْن َأْبصارِِهنَّ 
َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ وال ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ ِإالَّ 
َما َظَهَر ِمْنها َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعلى 
ُجُيوِبِهنَّ وال ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ 
َأْو آباِئِهنَّ َأْو آباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبناِئِهنَّ 
َأْو َأْبن���������اِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخواِنِهنَّ َأْو َبِني 
ِإْخواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخواِتِهنَّ َأْو ِنس���������اِئِهنَّ 
َأْو َما َمَلَكْت َأْيماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعيَن َغْيِر 
ْفِل  ُأولِ���������ي اإْلِْرَبِة ِمَن الرِّج���������اِل َأِو الطِّ
الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعلى َعْوراِت النِّس���������اِء 
وال َيْضرِْب���������َن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن 
ِمْن زِيَنِتِه���������نَّ َوُتوُبوا ِإلَ���������ى اهلِل َجِميعًا 
َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾]س���������ورة 

النور:31[. 
ق���������ال القرطب���������ي في الجام���������ع ألحكام 
الق���������رآن:) َفاَل َيِحلُّ اِلْم���������رََأٍة ُتْؤِمُن ِباهلِل 
وَاْلَي���������ْوِم اآْلِخِر َأْن ُتْبِدَي زِيَنَتَها ِإالَّ ِلَمْن 
َتِح���������لُّ َلُه، َأْو ِلَمْن ِه���������َي ُمَحرََّمٌة َعَلْيِه 
َعَلى التَّْأِبي���������ِد، َفُهَو آَم���������ُن َأْن َيَتَحرََّك 
َطْبُع���������ُه ِإَلْيَها ِلُوُقوِع اْلَي���������ْأِس َلُه منها(. 
ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ  وقول اهلل تعال���������ى:﴿وال 
ِإالَّ َم���������ا َظَهَر ِمْنه���������ا﴾ ورد في الجامع 

���������ا َكاَن اْلَغاِلُب ِم���������َن اْلَوْجِه  أيضا:)َلمَّ
وَاْلَكفَّْي���������ِن ُظُهورُُهَما َعاَدًة َوِعَباَدًة َوَذِلَك 
، َفَيْصُلُح َأْن َيُكوَن  اَلِة، وَاْلَحجِّ ِفي الصَّ
ااِلْسِتْثَناُء رَاِجًعا ِإَلْيِهَما. َيُدلُّ َعَلى َذِلَك 
َما َروَاُه َأُبو َداُوَد َعْن َعاِئَش���������َة َرِضَي 
اهلُل َعْنَه���������ا: َأنَّ َأْس���������َماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر 
َرِضَي اهلُل َعْنُهَما َدَخْلُت َعَلى َرُس���������وِل 
اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلْيَها ِثَياٌب 
رَِقاٌق، َفَأْعَرَض َعْنَها َرُسوَل اهلِل َصلَّى 
اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقاَل َلَها:]َيا َأْسَماُء ِإنَّ 
اْلَمرَْأَة ِإَذا َبَلَغ���������ِت اْلَمِحيَض َلْم َيْصُلْح 
َأْن ُي���������رَى ِمْنَها ِإالَّ َهَذا َوَهَذا، وََأَش���������اَر 
َوَكفَّْيِه[)أبوا داود: 4104(  َوْجِهِه  ِإَلى 

)الجامع.12/229(. 
﴾ يريد ذكور أوالد  ﴿َأْو َأْبن���������اِء ُبُعوَلِتِهنَّ
ن  األزواج، ويدخل فيه أوالد األوالد واإ
س���������فلوا، م���������ن ذكران كان���������وا أو إناث، 
كبني البنين وبني البنات. وكذلك آباء 
ن علوا من جهة  البعولة واألج���������داد واإ
الذكران آلباء اآلب���������اء وآباء األمهات، 
ن سفلوا. وكذلك أبناء  وكذلك أبناؤهن واإ
ن س���������فلن، فيستوي فيه أوالد  البنات واإ
البنين وأوالد البنات. وكذلك أخواتهن، 
وهم من ولده اآلباء واألمهات أو أحد 
الصنفي���������ن. وكذلك بن���������و اإلخوة وبنو 
ن س���������فلوا من ذكران كانوا  األخوات واإ
أو إن���������اث كبني بني األخ���������وات وبني 
بنات األخوات. وه���������ذا كله في معنى 
ما حرم م���������ن المناكح، فإن ذلك على 
المعاني ف���������ي الوالدات وهؤالء محارم، 
والجمهور على أن العم والخال كسائر 
المح���������ارم في جواز النظ���������ر لهما إلى 
ما يجوز لهم. وليس ف���������ي اآلية ِذْكُر 
الرضاع، وهو كالنسب على ما تقدم( 

)القرطبي:12/233(. 

سياسة الزوجة وذكاؤها
اِتها يف التعامل مع أخوات الزوج وَحَ

أ. حممد مكركب 

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

ــائل: )و. ل( من الجزائر. قرأت  فتوى  ــال الس  ق
على صفحات التواصل االجتماعي، وفيها أن 
الفقيه علل في اس������تنباطه الحكم بسد الذرائع، 
وقال هذا الشيء مباح في ظاهره ولكن يؤدي 
إلى الحرام، فال يجوز العمل به. فما هو مفهوم 
}سد الذرائع{ وكيف يكون الشيء مباحا، وغير 
مباح في نف������س الوقت؟ وهل م������ن مثال من 

القرآن الكريم أو السنة النبوية؟

اجلواب:
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، 

والصالة والسالم على رسول اهلل.
أوال: مفهوم }س���������د الذرائع{ الس���������د ف���������ي اللغة: 
إغالق الخلل، والذريعة، معناه الوسيلة والسبب  
الموص���������ل إلى ش���������يء آخ���������ر، والجم���������ع ذرائع 
وذريعات، ومفهوم َسدِّ الذرائع في أصول الفقه: 
قطع الطريق المؤدية إلى اإلثم والمعصية، بمنع 
ش���������يء ظاهره أنه مباح ويكون س���������ببا موصال 
لش���������يء محرم. }فس���������ّد الذرائع أصل من أصول 
الش���������ريعة اإلس���������المية، وحقيقته: منع المباحات 
الت���������ي يتوصل بها إلى مفاس���������د أو محظورات{ 
وقد يكون الفعل الس���������الم من المفسدة وسيلة إلى 
مفس���������دة. غير أنني أذكر بأن���������ه  كما ال يكون 
التحليل بالظن فيما ه���������و حرام، كذلك ال يكون 

التحريم بالظن، ال يقال بس���������د الذرائع حتى يتم 
التأكد يقينا بأن ما حرم كان سيؤدي إلى الحرام 
قطعا، ثم إن األصل في األشياء اإلباحة، وهذا 
أصل كبير في اإلسالم. واهلل تعالى أعلم، وهو 

العليم الحكيم.
ثانيا: قال الس���������ائل؟ وكيف يكون الشيء مباحا، 
وغير مباح في نفس الوقت؟  وأقول للسائل تدبر 
مرة أخرى مفهوم س���������د الذرائع، أنه ليس تحريم 
نما إذا كان فع���������ل المباح بطريق أو  المب���������اح، واإ
في ظروف يؤدي إلى المحظور. أي: األش���������ياء 
الت���������ي ظاهرها اإلباحة ويتوص���������ل بها إلى فعل 
محظ���������ور. فالبيع أصله مباح، ولكن يحرم وقت 
صالة الجمعة، واألص���������ل في جلوس رجل في 
مكان في حديقة أو بس���������تان أنه مباح، ولكن إذا 
أدى إل���������ى خلوة مع أجنبي���������ة، يصبح محرما لما 
ترتب عليه، ومثال ذلك يحرم بيع الس���������الح لمن 
يعلم أنه يريد قطع الطريق على المس���������لمين أو 
إثارة الفتنة بينهم. ومن القواعد: )وجوب التالزم 
بين الغاية والوسلية(. والذرائع أصل من أصول 
المدرس���������ة الفقهية المالكية إلى جانب: الكتاب، 
والحديث، واإلجماع، والقياس، واالستحس���������ان، 
وقول الصحاب���������ي، وعمل أه���������ل المدينة. وفي 
حاش���������ية الصاوي على الش���������رح الصغير:}َيْحُرُم 
َعلَ���������ى اْلُمَكلَِّف َذَكرًا َكاَن َأْو ُأْنَثى اتَِّخاُذ إَناٍء ِمْن 
ٍة َوَلْو َلْم َيْس���������َتْعِمْلُه ِباْلِفْعِل، أِلَنَُّه  َذَه���������ٍب َأْو ِفضَّ
َذرِيَعٌة ِلاِلْسِتْعَماِل{ )1/61( قلت: ومن ذلك ال 
يجوز اتخاذ صناع���������ة التماثيل واقتناؤها للزينة، 

وال نصبها في مداخل القصور، والساحات، لكي 
ال تكون ذريعة لتقديس���������ها، كما ال يجوز، تعليق 
صليب، كما ال يجوز بناء وال ترميم كنيس���������ة أو 
فعل شيء من طقوس المخالفين للدين، والدين 

عند اهلل اإلسالم.
ثالثا: قال الس���������ائل: وهل م���������ن مثال من القرآن 
الكريم أو الس���������نة النبوية؟ من األمثلة في القرآن 
الكريم. ق���������ال اهلل تعالى:﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل 
َتُقوُلوا رَاِعَن���������ا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا﴾]البقرة:104[ فنهى 
اهلل س���������بحانه عن كلمة )راعنا( م���������ع أنها كلمة 
سليمة ومباحة في أصلها، ونهى اهلل تعالى عنها 
لئ���������ال يكون ذلك ذريعة لليهود إلى س���������ب النبي 
صلى اهلل عليه وس���������لم، ألن كلم���������ة )راعنا( في 
لغتهم سب للمخاطب، واستهزاء بمن يخاطبونه 

بكلمة )راعنا(. 
ومن باب سد الذرائع إلى الزنى، ورد في الشرع 
تحريم النظر الس���������يء إلى المرأة إذا كان القصد 
التشهي والتحرش، وتحريم الخلوة بها. ومن باب 
سد الذرائع تحريم بيع وسيلة إذا علم أنها تستعمل 
في المحرمات،. ومن باب س���������د الذرائع قال اهلل 
تعالى: ﴿واََل َتُس���������بُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلِل 
َفَيُسبُّوا اهلَل َعْدوًا ِبَغْيِر ِعْلٍم﴾]النعام:108[ فالنهي 
عن سب صلبان الكفار وآلهتهم، لئال يكون ذلك 
ذريعة إلى س���������ب اهلل تعال���������ى. واهلل تعالى أعلم، 

وهو العليم الحكيم.
رابعا: م���������ن القواعد الكلية الفقهية:}ال ضرر وال 
ضرار{ ومنها: }درء المفاس���������د مقدم على جلب 

المصالح{ فأي ش���������يء تتس���������اوى فيه المصلحة 
مع المفسدة وجب تركه واجتنابه، أما إذا كانت 
المفس���������دة أكب���������ر فمن باب أولى يك���������ون الترك. 
ولذلك ورد في الحديث. وقد أوصى النبي عليه 
الصالة والس���������الم الحسن بن علي، قال له:]دع 
ما يريبك إلى م���������ا ال يريبك[)الترمذي:2518(

ألن األحكام في الش���������رع على الحقائق ال على 
الظن���������ون. ومن هذا الب���������اب }يرجح النهي على 
األمر، إذا وجد ظاهر نص فيه أمر بالفعل، أو 
باإلباحة، ونص فيه النهي عن فعل ذلك الفعل، 
فيرجح النهي{ وفي الحديث عن الش���������عبي، عن 
النعمان بن بش���������ير، قال: سمعته يقول: سمعت 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، يقول: � وأهوى 
النعم���������ان بإصبعيه إلى أذنيه � ]ِإنَّ اْلَحاَلَل َبيٌِّن، 
نَّ اْلَحرَاَم َبيٌِّن، َوَبْيَنُهَما ُمْش���������َتِبَهاٌت اَل َيْعَلُمُهنَّ  وَاِإ
���������ُبَهاِت اْس���������َتْبرََأ  َكِثيٌر ِمَن النَّاِس، َفَمِن اتََّقى الشُّ
���������ُبَهاِت َوَقَع  ِلِديِن���������ِه، َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع ِفي الشُّ
ِفي اْلَحرَاِم، َكالرَّاِعي َيرَْعى َحْوَل اْلِحَمى، ُيوِشُك 
نَّ  نَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى، َأاَل وَاِإ َأْن َيْرَتَع ِفي���������ِه، َأاَل وَاِإ
نَّ ِفي اْلَجَس���������ِد ُمْضَغًة،  ِحَمى اهلِل َمَحاِرُمُه، َأاَل وَاِإ
َذا َفَس���������َدْت،  ِإَذا َصَلَحْت، َصَلَح اْلَجَس���������ُد ُكلُُّه، وَاِإ
َفَسَد اْلَجَسُد ُكلُُّه، َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب[ )مسلم. كتاب 
المساقاة. رقم: 1599( فترك المسلم المشتبهات 
ُبَهاِت  سبب لحماية دينه وعرضه. ]َفَمِن اتََّقى الشُّ
اْس���������َتْبرََأ ِلِديِنِه، َوِعْرِض���������ِه[واهلل تعالى أعلم، وهو 

العليم الحكيم.
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-12-14﴿َكذََّب������ْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُن������وٍح َوَعاٌد َوِفرَْعْوُن ُذو 
اْلَْوَت������اِد * َوَثُموُد َوَق������ْوُم ُلوٍط وََأْصَح������اُب اْلَْيَكِة ُأوَل�ِئَك 

اْلَْحزَاُب * ِإن ُكلٌّ ِإلَّ َكذََّب الرُُّسَل َفَحقَّ ِعَقاِب﴾:
بعد تسلية الرسول-صلى اهلل عليه وسلم- ووعده بالنصر، ووعيد 
مكذبي���������ه بأنهم يصيرون إلى ما صار إليه األحزاب، الذين هؤالء 
منه���������م، جاء الخبر عن أمم مكذبة، وخص فرعون بالتكذيب دون 
قومه، ألن اهلل أرس���������ل موس���������ى إلى فرعون ليحّرر بني إسرائيل 
من عبوديتهم له، فأم���������ره اهلل بمجادلته، ووصف بأنه ذو األوتاد 
ولعلها هي األهرامات، والبناءات الشاهقة لرسوخها في األرض، 
وفرع���������ون المعني في هذه اآلية هو: »منفتاح الثاني« الذي خرج 
بنو إسرائيل من مصر في عهده، وهو من ملوك العائلة التاسعة 
عشرة، واشتهرت هذه العائلة بوفرة المباني التي بناها ملوكها من 
معابد، ومقابر في القرن الخامس عش���������ر قبل الميالد إلى القرن 

الثالث عشر قبل الميالد.
وقال  األس���������تاذ محمد عبده في تفسيره للجزء الثالثين من القرآن 
في س���������ورة الفجر: »ما أجمل التعبير عم���������ا ترك المصريون من 
األبنية الباقية باألوت���������اد، فإنها هي األهرامات ومنظرها في عين 

الرائي منظر الوتد الضخم المغروز في األرض«.
وأكثر األهرام بنيت قبل زمن فرعون موسى منفتاح الثاني، فكان 
منفت���������اح هذا مالك تلك األهرام، وال يلزم أن يكون هو الباني لتلك 

األهرام كلها.
وتق���������دم الكالم على ثمود، وقوم ل���������وط، وأصحاب ليكة وهم أهل 

مدين، قوم شعيب، وتقدم الكالم عليهم في سورة الشعراء.
وتقدمت قصة فرعون، وثمود وقوم لوط، وأصحاب ليكة، مع أنها 
حدثت بعدهم ألن حالة موس���������ى أش���������به بحال زعماء أهل الشرك 
بمكة، من أح���������وال األمم األخرى، والمعن���������ى: أولئك المذكورون 
هم األمم ال تضاهيهم أمة في القوة والش���������دة، وفي اآلية تعريض 
بتخويف مشركي العرب من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك، وجملة 
»ِإن ُكلٌّ ِإالَّ َكذََّب الرُُّسَل« مؤكدة، فأخبر أوال أنهم كذبوا، وأكد ذلك 
أنهم ليسوا إال مكذبين لتوغلهم في التكذيب، على وجه الحصر، 
فح���������ّق عقاب اهلل عليهم، واس���������تحقوه لعظيم جرمهم، والعقاب هو 
ما حل بكل أمة من العذاب والغرق، والخس���������ف، والصيحة، فهذا 

تهديد لمشركي قريش بعقاب مثل أولئك التحادهم في ُموجبه.
ا َلَها ِمن  -15﴿َوَم������ا َينُظُر َه�ُؤَلِء ِإلَّ َصْيَح������ًة وَاِحَدًة مَّ

َفوَاٍق﴾:
هؤالء إش���������ارة إل���������ى كفار قريش، ألن تج���������دد دعوتهم، ووعيدهم، 
وتكذيبهم يوما فيوما جعلهم كالحاضرين، فكانت اإلش���������ارة إليهم، 
وقد اس���������تقرى ابن عاش���������ور اصطالح القرآن فوجده إذا استعمل 
»َه�ؤاَُلِء« ولم يذكر معه مش���������ار إليه، أنه يقصد به المشركين من 

أهل مكة، ونّبه على هذا مرات فيما مضى.
وينظ���������ر بمعن���������ى االنتظار أي ما ينتظر المش���������ركون إال صيحة 
واح���������دة، فهذا تهديد لهم بصيحة واحدة كصيحة ثمود، ويمكن أن 
تك���������ون الصيحة صيحة قتال، وهي أن يصيح النذير: يا صباح، 
كما صاح الصارخ بمكة يوم تعرض المسلمون لعير قريش ببدر، 

وهي صيحة واحدة كالصاعقة العظيمة المهلكة.
والُفواق: اس���������م للفترة التي تقع بي���������ن حلبتين يحلبها حالب الناقة، 
ورضعت���������ي فصيله���������ا، فالحالب يحل���������ب الناقة ثم يتركها س���������اعة 
ليرضعه���������ا فصيلها، ليدّر اللبن ثم يعود ليحلبها، فالمدة التي بين 
حلبتين تس���������مى ُفواقا، ومعنى ذلك أن الصيحة مالها من إمهال، 

ولو قدر الفواق.
َنا َقْبَل َيْوِم اْلِحَساِب﴾: ل لََّنا ِقطَّ -16﴿َوَقاُلوا َربََّنا َعجِّ

هذه مقولتهم يس���������تخفون بها بالبعث، ويكذب���������ون به، فلما هّددهم 
الق���������رآن بعذاب اهلل، قال���������وا: ربنا عجل لنا قطن���������ا أي نصيبا من 
العذاب في الدنيا، إظهارا لعدم اكتراثهم بالوعيد، واس���������تهزاء به، 
ظهارا لتصلبهم في الكفر، والِقّط هو القسط من الشيء، ويطلق  واإ
عل���������ى قطعة من ال���������ورق، أو الّرق يكتب فيها العطاء، ويس���������مى 
بالصّك، وقد يكتب فيه ما هو عقاب، وس���������موا الحظ من العذاب 

قطا، تهكما.
-17-20﴿اْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن وَاْذُكْر َعْبَدَنا َداُووَد 
ْرَنا اْلِجَباَل َمَعُه ُيَس������بِّْحَن  َذا اْلَْي������ِد ِإنَُّه َأوَّاٌب * ِإنَّا َس������خَّ
ْيَر َمْحُش������ورًَة ُكلٌّ لَُّه َأوَّاٌب *  ِباْلَعِش������يِّ وَاْلِْشرَاِق * وَالطَّ

َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه َوآَتْيَناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل اْلِخَطاِب﴾:
هذا أمر للنبي-صلى اهلل عليه وسلم- بالصبر على أذى أقوالهم، 
من إنكار ما جاء به، واالستهزاء من إثبات أن اإلله واحد، واتبع 
أمره بالصبر االئتس���������اء ببعض األنبياء الس���������ابقين فيما لقوه من 
الناس، ث���������م كانت لهم عاقبة النصر، وكش���������ف الكرب، وابتدأت 

اآلي���������ة بذكر داود ألن اهلل أعطاه مل���������كا لم يكن آلبائه، وفي هذا 
إيماء إلى أن ش���������أن محمد-صلى اهلل عليه وسلم- سيصير إلى 
العزة والس���������لطان، فقد كان حاله أش���������به بحال داود عليه السالم، 
وفي اآلية إيماء أيض���������ا إلى التحذير من الضجر، واتقاء مراعاة 
حظ���������وظ النفس في سياس���������ة األم���������ة، وكان داود صابرا على ما 
لقيه من حس���������د طالوت )شاول( ملك إس���������رائيل لما انتصر على 
جالوت ملك فلسطين، فعليه أن يتذكر ذلك، وهو تسلية له وحفظ 
لكماله ودعوته، و »اأْلَْيِد«: القوة والش���������دة، مشتق من آد يئيد إذا 
اش���������تد وقوي، ومنه التأييد، وقد منح اهلل داود قوة نادرة، وشجاعة 
قداما، وكان يعالج الحديد ليصنع منه س���������ردا للدروع بأصابعه،  واإ
وكان أوّاب���������ا أي كثي���������ر األوب، أي الرجوع إل���������ى ما أمر اهلل به، 
والوق���������وف عند حدوده، وتدارك ما فرط منه، ويطلق على التائب 
أنه أواب أيضا وهو غالب اس���������تعمال القرآن، ولداود الزبور الذي 
يسمى عند اليهود بالمزامير، به كثير من عبارات االستغفار وما 

في معناه من عبارات التوبة.
أم���������ر اهلل نبيه أن يذك���������ر فضائل داود، وما أنع���������م اهلل عليه من 
تس���������خير الجبال وغيرها، وتقدم تسخير الطير والجبال لداود في 

سورة األنبياء.
فالجبال تس���������بح مع���������ه كلما حضر إليها، وأصل التس���������بيح قول: 

سبحان اهلل، ثم أطلق على الذكر، وعلى الصالة.
والعش���������ّي: ما بعد العصر، واإلشراق: وقت ظهور ضوء الشمس 
واضحا على األرض، وهو وقت الضحى، يقال شرقت األرض، 
نما يقال شرقت الشمس، ووقت طلوع  وال يقال أشرقت الشمس، واإ
الشمس هو الشروق، ووقت اإلشراق هو الضحى، والمحشورة أي 
المجتمعة حوله عند قراءته الزبور، كل هذه المحش���������ورة له أواب: 
كثي���������ر الرجوع، تأتيه من مكان بعيد، وهي معجزة له، ألن الطير 

شأنها النفور من اإلنسان.
وشّد الملك تقويته وسالمته من األضرار، ومن غلبة أعدائه، في 
حروبه، وقد ملك داود أربعين س���������نة، والحكمة: النبوءة، والحكمة 
عموما: العلم باألش���������ياء على حقيقتها، والعمل باألمور على ما 
ينبغ���������ي، وقد اش���������تمل كتاب الزبور على حك���������م كثيرة، أما فصل 
الخطاب فهو بالغة ال���������كالم وجمعه لمقاصده تمام الجمع، وهو 
فاصل، والمعنى: إن داود أوتي من أصالة الرأي وفصاحة القول، 
وكالم���������ه فاصل بين الحق والباطل، كما يبدو ذلك في المزامير، 
وق���������د أعطي لمحمد-صلى اهلل عليه وس���������لم- من كل ما أعطي 

لداود من الحكمة، وفصل الخطاب.
ُروا اْلِمْحرَاَب *  -21-25﴿َوَهْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَّ
ِإْذ َدَخُل������وا َعَلى َداُووَد َفَفزَِع ِمْنُهْم َقاُلوا َل َتَخْف َخْصَماِن 
َبَغى َبْعُضَنا َعَلى َبْعٍض َفاْحُكم َبْيَنَنا ِباْلَحقِّ َوَل ُتْش������ِطْط 
رَاِط * ِإنَّ َه�َذا َأِخي َلُه ِتْس������ٌع  وَاْهِدَن������ا ِإَلى َس������وَاِء الصِّ
َوِتْس������ُعوَن َنْعَجًة َوِلَي َنْعَجٌة وَاِحَدٌة َفَقاَل َأْكِفْلِنيَها َوَعزَِّني 
ِفي اْلِخَطاِب * َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبُسؤَاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجِه 
َن اْلُخَلَطاِء َلَيْبِغ������ي َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض ِإلَّ  نَّ َكِثي������رًا مِّ وَاِإ
ا ُهْم َوَظنَّ َداُووُد  اِلَحاِت َوَقِليٌل مَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
َأنََّما َفَتنَّاُه َفاْس������َتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ رَاِكًعا وََأَناَب * َفَغَفْرَنا َلُه 

نَّ َلُه ِعنَدَنا َلزُْلَفى َوُحْسَن َمآٍب﴾: َذِلَك وَاِإ
هذه الجملة قّصت شأنا من شؤون داود مع ربه تعالى، واالستفهام 
مستعمل في معنى التعجيب، أو البحث عن العلم، والنبأ: الخبر، 
والخص���������ام، واالختص���������ام: المجادلة، وضمي���������ر الجمع قصد به 
الّتثنية، وهو استعمال عربي، إذا كانت هناك قرينة، لثقل صيغة 
التثنية، وندرة استعمالها والتقدير: تحاكم الخصمان حين تسّوروا 

المحراب لداود.
والتسّور: مشتق من السور أي الجدار المحيط بمكان أو مدينة، 
يقال: تس���������ّور إذا اعتلى على الس���������ور، والمعنى: إن بيت عبادة 
داوود عليه الس���������الم، كان محاطا بسور، لئال يدخله أحد إال بإذن 

من حارسه.
المح���������راب: البيت المعّد للعبادة، فلما دخل���������وا عليه فزع، والفزع: 
الذعر وهو انفعال يضطرب به صاحبه من توقع شدة أو مفاجأة، 
إذ ل���������م يك���������ن معصوما من أن يصاب بالض���������ر، إال إذا أّمنه اهلل 
فيطمئن، وداود لم يؤّمن، ولذلك فزع، وهذا يدل على عدم سالمة 
األنبي���������اء من الخوف، ألنه انفعال جبل���������ّي في النفوس عند رؤية 
المكروه، فال تخلو من بوادره نفوس البشر إال إذا أّمن اهلل نبيا من 
أنبيائه كما قال لموس���������ى: »اَل َتَخْف«، والفزع أعم من الخوف،، 
فهو اضطراب يحصل من اإلحس���������اس بشيء شأنه أن يتخلص 
منه، ولذلك قال: »َفَفزَِع ِمْنُهْم« لم يقل: خاف، وقال في إبراهيم: 

﴿فأْوَجَس ِمْنُهم ِخيَفة﴾الذاريات/28.
أي توجس���������ا ّما لم يبلغ درجة الخ���������وف، واألنبياء مأمورون بحفظ 

حياتهم ألنها خير لألمة، فقد يفزع النبي من توقع خطر خشية أن 
يكون س���������ببا في هالكه فينقطع انتفاع أمته به، قد روى الترمذي: 
أن العباس كان يحرس النبي صلى اهلل علي وسلم حتى نزل قوله 
تعالى: ﴿واهلل يعصمك من الناس﴾المائدة/67 فتركت الحراسة، 

والبغي: الظلم والعدوان.
طلب الخصمان أن يحكم بينهما بالحق، وال يشطط أي ال يجور، 
مش���������تق من الش���������طط وهو تجاوز الحّد، والقدر المتعارف عليه، 
حرصا من الخصمي���������ن على إظهار الح���������ق، وتذكيرا بالواجب، 
وال يعّد ه���������ذا جفاء أو غلظة على القاض���������ي، بخالف قول ذلك 
س���������اءة إليه،  بعد صدور الحكم، فإنه جفاء وخدش في القاضي واإ
فيعاقب عل���������ى ذلك وال يعاقب في الحال���������ة األولى، ولذلك طلب 
الخصمان الهداية إلى س���������واء الصراط، ومعنى س���������واء الصراط: 
الحق الذي ال يش���������وبه باطل، فالصراط الطريق الواسع، والسواء: 
الذي ال التواء فيه، وال تشعب، والحاكم بالعدل حاله حال المرشد 
الدال على الطريق الموصل إل���������ى الغاية، وحكم القاضي ُيحمل 

على أنه يجري على الحق ويلتزمه.
ومعن���������ى: »َأْكِفْلِنيَها« اجعلها ف���������ي كفالتي أي حفظي، والمقصود 
َهْبه���������ا لي، وأعطني إياها، وهما أخوان في النس���������ب كما يظهر، 

وقيل إنهما ملكان، وفيه معنى استفظاع اعتداء أخيه عليه.
و»َعزَِّني« أي غلبني، وأظهر في كالمه عزة علّي وتطاوال.

والمعنى: أنه س���������أله أن يعطيه نعجته، ولما رأى منه تمنعا أغلظ 
له الكالم، واش���������تد عليه، وهّدده، فأظهر الخصم المشتكي مخافة 
على القرابة، فش���������كاه إلى الملك ليصّده عن معاملة أخيه معاملة 
الجفاء والتط���������اول، ليأخذ نعجته عن غي���������ر طيب نفس، فيكون 
التحاكم طلبا لإلنص���������اف في معاملة القرابة، لئال يؤدي الخالف 
بينهم���������ا إلى التوابت فتنقطع أواصر القرابة بينهما والرحمة، فحكم 
داود بأن كون هذا الس���������ؤال طلبا لنعجة أخيه ظلم، ألن الس���������ائل 
في غنى عنها، والمس���������ؤول ليس له غيرها، وهذا ليس من ش���������أن 
األخوة، وال من اإلنصاف، لتطاوله عليه في الخطاب، مع رغبته 

في أخذ نعجته الوحيدة.
إن بغ���������ي بعض أهل العش���������يرة على بعض ش���������ائع بين الناس، 
وذائ���������ع بين غير الصالحين من المؤمني���������ن، وأنه عمل ليس من 
ش���������أن الصالحين، وهو غالب أحوال الخلط���������اء وأراد داود بذلك 
موعظتهما، وأن يكرّه لهما الظلم، وكأنه يأس���������ف لحالهما، وتسلية 

المظلوم عما جرى له.
ا ُه���������ْم« قصد به الحث عل���������ى أن يكونا من  وقول���������ه: »َوَقِلي���������ٌل مَّ
الصالحين، لنفاس���������ة كل ش���������يء قليل في نفوس الناس، والحكمة 
ف���������ي ذل���������ك أن الدواعي إلى ل���������ذات الدنيا كثي���������رة، واتباع الهوى 
محبوب، ومجاهدة النفس عزيز الوقوع، ودواعي الحق والكمال، 
إنم���������ا هي الدين والحكمة، والكم���������ال في اإلعراض عن محركات 
الش���������هوات عسير، ال يسلكه إال من سما بدينه وهمته إلى الشرف 

النفساني.
وهذان الخصمان أخوان شقيقان من بني إسرائيل ألهمهما اهلل إلى 
ه���������ذا الوعظ، وهذا النبأ الذي أعقب التنويه بداود ليس إال تتميما 
للتنوي���������ه به، لدفع ما قد يتوهم أنه مناقض لفضائله، وما ورد في 
كتاب »صمويل الثاني« من كتب اليهود من أغالط باطلة تنافي 

مقام النبوءة.
وهذا النبأ يش���������ير إلى قصة تزوج داود عليه السالم زوجة »أوريا 
الحّثي« من رجال جيش���������ه، كان ق���������د رآها فمال إليها، ورغب في 
تزوجها، فسأله أن يتنازل له عنها، وهذا كان مباحا في شريعتهم 
أن الرج���������ل يتنازل عن زوجه إلى غيره، فيطلقها ويتزوجها اآلخر 
بع���������د انقضاء عدته���������ا، وخرج أوريا في غ���������زوة فقتل في الحرب، 
وحك���������ى القرآن القصة اكتفاء بأن نبأ الخصمين يش���������ير إليها ألن 
العبرة بما أعقبه نبأ الخصمين في نفس داود فعتب اهلل عليه هذا 
الزواج، فأرس���������ل إليه ملكين في صورة خصمين وقّصا عليه هذا 
فحك���������م بينهما، فكان ذلك عظة له، وأنه األليق به، ومقامه أن ال 

يقع منه هذا الزواج، وهذا افتراض للخصومة.
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مسري خلف اهلل  

وكان ه���������ذا يوم اكتش���������ف الجزائريون، بأن ذلك 
المحتل الغاصب، ليس من نسل اآللهة وال هو 
أنصاف آلهة، واكتش���������فوا زيف مبررات احتالله 
ألرضهم. ولذلك فقد شرعية حيازة األرض التي 
اغتصبها بحد الحربة والس���������كين. المستوطنون 
في الجزائر، هم كذلك كانوا يرددون نفس اللحن 
النشاز بأن هذه األرض أرض اآلباء واألجداد. 
وأن الجزائريين يريدون رميهم في البحر، وكانوا 
يتباك���������ون ويس���������تعطفون العالم كل���������ه. فإلى أين 
س���������يذهبون لو أنهم يطردون م���������ن الجزائر التي 
اغتصبوه���������ا بعد اعت���������داء 1830. ولكن ما أن 
الح���������ت بوادر نصر الجزائريي���������ن، حتى تركوها 
نما  من تلقاء أنفس���������هم، ألنها ليس���������ت أمه���������م واإ
مجرد حديقة خلفي���������ة اغتصبوها لجني األرباح 
وتكديس الثروات. نعم لقد تركوها غير أس���������فين 
على الرغم من نداءات الجزائر المس���������تقلة لهم 
بأن يبقوا، لكونها بحاجة إلى الجميع حتى ُيعاد 
لى أين ذهب���������وا لقد عادوا  بناؤها م���������ن جديد. واإ
إلى مواطنهم األصلية، االس���������باني إلى إسبانيا، 
وكذلك الفرنسي واإليطالي والمالطي واليوناني. 

وهو نفس الحال الذي سيكون 
تحرير  ب���������وادر  تل���������وح  عندما 
فلسطين من المغتصبين، الذين 
)إسرائيل(  س���������فينة  سيغادرون 
الغارقة. ويعودون إلى بلدانهم، 
الروسي إلى روسيا، واألثيوبي 
إل���������ى أثيوبيا. وم���������ا احتفاظهم 
بجنسياتهم األصلية، إال تحسبا 
لذلك اليوم. فهم يعلمون بأنها، 
مجرد مخيم ليل���������ي وال محالة 
سيأتي يوم تفكيكه وتركه إلى 

غير رجعة.  
ولهذا فال معن���������ي لكالم من، 
يتباكى عل���������ى الصهاينة، فهم 
مساكين حس���������ب زعمه. فإلى 
أين سيذهبون، وكأننا نحن من 
دعوناه���������م الحتاللها في العام 
1948. إن طري���������ق الع���������ودة 
يعرفونه جيدا، إنه نفس الطريق 
الذي س���������لكوه أيام غزوهم لها. 

وجوازات س���������فر بلدانهم بحوزته���������م، وما عليهم 
سوى قطع تذكرة السفر وحمل أغراضهم، مع ما 
سلبوه والرحيل. وترك فلسطين ألهلها، يعيشون 
فيها بس���������الم، كما كانوا قبل سطوهم عليها. فما 
من أحد رحب بهم يومها، وال أحد سيبكي عليهم 

إن هم رحلوا عنها.  
نعم كيف يتعاطف هؤالء المطبعون من العرب 
المتصهيني���������ن، مع الظال���������م والمحتل الغاصب، 
لحرمة نسائهم وأوطانهم ومقدساتهم ؟. كأن بينه 
وبينهم صلة ووش���������ائح قرب���������ى، إنهم أقل مروءة 
من الش���������اعر االس���������باني فيدريكور لوكا، الذي 
قال ذات ي���������وم بأن : » الصيني الصالح أقرب 
الي من االس���������باني الطالح أنا اب���������ن هذا العالم 
وأٌخ للجميع«. فما بالك واألمر، يتعلق بإخواننا 

الفلسطينيين.

فتبا لقوم يقفون مع الظالم ألنه قوي، إنه منطق 
العاه���������رة فه���������ي ال يهمها مع من تن���������ام ما دام 
قادرا على حمايتها. وه���������و نفس منطق العرب 
المطبعي���������ن، والذين يتفاخ���������رون بأنهم أصبحوا 
حلفاء لألقوياء. األقوياء س���������يرحلون كما رحل 
ترامب ويوليوس قيصر، ويبقى عارهم الذي لن 
يمحى، مهما تقادمت الق���������رون والدهور. كيف 
لهم أن يتناسوا بأن القوة ال تصنع حقا أو تعطى 
ش���������رعية. وكيف غاب عن بالهم أن الحق الذي 
نما هو اغتصاب  يزول بزوال القوة ليس حقا واإ
زائ���������ل ال محال���������ة. عندما تهاج���������ر القوة صوب 
معسكر الضعفاء، يومها ماذا سيفعل المطبعون 
الع���������رب بصداقة )إس���������رائيل( الكيان الغاصب. 
الذي جاء بمش���������روع من الخارج، وفرضه على 
فلس���������طين التاريخية في غفلة م���������ن الزمن. من 
بعد أن ش���������ّرد وذّبح أهله���������ا، ليثبت ألمثاله من 
المغتصبين بأنها أرض بال ش���������عب لشعب بال 
أرض. والبقية الباقية ال ضير إن اس���������تعبدها، 
لصالح الس���������ادة الجدد تماما كما فعلت فرنس���������ا 
االس���������تعمارية في الجزائ���������ر. فالكيان الغاصب 
يراهن على نسيان الفلس���������طينيين لهويتهم، مع 
مرور الوقت. يذوبون ويندمجون، سياسة راهنت 
عليها فرنسا في الجزائر، ولكنها فشلت. وكذلك 
الحال مع عرب فلسطين 1948، فها هم ومع 
االنتفاضة األخيرة، نراهم فلسطينيين كما كانوا 
وكما سيكونون. هم ليسوا إسرائيليين ولو تحدثوا 
العبرية، لظروفهم القاهرة. 
ويوما ما س���������يعودون كما 
كان���������وا، وكي���������ف لمنظري 
أن  الصهيوني  المش���������روع 
ال ينتبهوا لذلك. ألم يقرؤوا 
بأن بالد الشام قد سادتها 
الثقافة الهيلينية ألكثر من 
1000 عام، ولكنها عادت 
زوال  بمج���������رد  كانت  كما 
القوة التي تستعمرها. وهو 
ما حدث في الجزائر، مع 
ن  فشل سياس���������ة الفرنسة واإ
تحدث أبناؤها لفترة ما لغة 
المحتل الغاصب. وها هي 
اليوم قد استعادت لسانها، 
فم���������ا بالك بالفلس���������طينيين 
الذي���������ن لم يفقدوا لس���������انهم 
أو هويته���������م أو ثقافتهم ؟. 
بأن  متأكدون  فنحن  ولهذا 
يوم  في  فلسطين ستتحرر 
ن كان يعزُّ علينا أن ال نرى ذلك اليوم.  ما، واإ
إنن���������ا نعتقد جازمين بأن ه���������ؤالء المطبعين، لو 
أنهم عايش���������وا الثورة الجزائري���������ة. لوقفوا ضدها، 
ولوصفوا أحرار الجزائر باإلرهابيين والقتلة، كما 
يفعلون اليوم مع الفلسطينيين الشرفاء. ولدعموا 
فرنس���������ا االس���������تعمارية، بالمال والسالح والجند 
وف���������ي اإلعالم والمحافل الدولي���������ة، كما يفعلون 
مع أس���������يادهم في تل أبيب. ولتباهوا بصداقتها، 
كما يتباه���������ون بصداقة الكيان الغاصب. ولذلك 
فهم أخطر على فلس���������طين، من الصهاينة وما 

ضاعت فلسطين إال بسببهم. 
هؤالء المطّبعون، إنهم ليس���������وا من طينة العربي 
بن مهي���������دي. أو مصطفى بن بولعيد، أو عمر 
المختار وأحمد عراب���������ي وعبد الكريم الخطابي. 
بل هم من طينة الخون���������ة الذين رفض نابليون 

ن رمى لهم  مصافحتهم، واإ
كال���������كالب ثم���������ن عمالتهم 
وخيانته���������م، وكذل���������ك يفعل 
م���������ع خونة  اليوم  اليه���������ود 
ن ذكره���������م في  الع���������رب. واإ
التاريخ، ل���������ن يكون أفضل 
من ذكر كل الخونة الذين 
ن ارتدوا الذهب  نعرفهم. واإ
والحرير وس���������كنوا القصور 
وتس���������ّموا بصاحب الجاللة 
واألميري.  الملكي  والسمو 
لق���������د فّضلوا حي���������اة العمالة 
الخصيان  والدياثة وحي���������اة 
حياة  عل���������ى  والحرمل���������ك، 
يحملون  الذي���������ن  الرج���������ال 
البندقية ف���������ي كف، والكفن 
فاستحق  اليد األخرى.  في 

ه���������ؤالء التبجي���������ل والتكريم، واس���������تحقوا هم لعنة 
األجي���������ال والتاريخ واألقالم. وهم من حّذر منهم 
ابن بادي���������س، ألنهم خون���������ة وكل العطب يأتي 

منهم. 
أّما أدبياتهم فهي تثير الس���������خرية والشفقة، فهي 
الزبد الذي س���������رعان ما يتبدد، أمام أشعة الحق 
الس���������اطعة. التي قد تحجبها أبواقهم في بعض 
األحيان، ولكنها ال تس���������تطيع حجبها أو اقناع 
الجماهير بما س���������واها. ولق���������د كان لنا هنا في 
الجزائر، إّبان االحتالل الفرنس���������ي. نماذج كثيرة 
من هذه األدبيات المغشوش���������ة والمزورة، تحدث 
عنه���������ا المفكر الكبير مالك بن نبي. والحظ بأن 
هن���������اك توائم لها في مدغش���������قر والفيتنام، ومن 
حسن الحظ أنها أدبيات مفلسة تسير في ركاب 

المغتصبين وتزول بزوالهم. 
إننا نعتقد بأنه يتوجب على العرب المتصهينين، 
والذين يثيرون الشفقة ألنهم نتاج الجهل والرعب 
والخوف والف���������زع الجاثم عل���������ى صدورهم، فهم 
يرتعش���������ون من السوط الذي يحمله السيد ترامب 
وخلف���������اؤه. وال همَّ لهم س���������وى ارضائه، ورضاه 
عنهم. نعم عليهم خل���������ع رداء العمالة والجبن، 
ألنهم يس���������يرون في طريق االنتحار الجماعي. 
أحبوا التمس���������ك بأه���������داب الحي���������اة البالية فذلوا، 
على عكس الشرفاء الذين عشقوا الموت ألجل 
الكرام���������ة ودفعوا أرواحهم مهرا لها، فاس���������تحقوا 

الخلود والحياة األبدية.
عجبا لهؤالء المطبعين، ال أحد يعلم أين تعلموا، 
وال ما ق���������رأوا. وال هو يعرف هؤالء الرهط الذين 
يتخذونهم كمستشاري سوء يغالطونهم ويدلسون 
عليهم. عرب تصهينوا فع���������ادوا عنوانا للخيانة 
والعمالة والسفاهة. وعادوا في العيون كخصيان 
القصور، ش���������خصيتهم، حكوماته���������م، وأفكارهم 
كلها رديئة ورث���������ة وأردأ منها تبريراتهم للعمالة. 
والمضحكات المبكيات هو بكاؤهم، على كيان 
لقيط ولد من سفاح بعدما نامت بريطانيا عجوز 
االستعمار في فراش الحركة الصهيونية. فكانت 
الثمار كيانا غاصبا، طرد وش���������ّرد أهل فلسطين 
في غفلة من الزمن. وأحل محلهم شّذاذ اآلفاق، 
وقطع���������ان اللصوص والحاقدين على البش���������رية 
جمعاء. ممن يعانقون العقد واألمراض النفسية، 
فجاؤوا فلسطين كقطع الجحيم والحجارة يصبون 
ويال على س���������كانها. وكأنهم هم س���������بب مآسيهم 
المزعوم���������ة، في أوروبا وتناس���������وا عن عمد. أن 
أهل ه���������ذه البالد احتضنوهم بعد تلك المجازر، 

التي طالتهم ف���������ي أوروبا، ولعل 
أشهرها ما ارتكبته محاكم التفتيش 

االسبانية في حقهم. 
نع���������م إن صهاينة العرب يتباكون 
اليوم، على من أحرق الفلسطينيين 
وسرق أرضهم وتاريخهم ودورهم 
بتواطؤ  وهويتهم وقراهم ومدنهم. 
القوى االستعمارية، التي ال ترى 
ضيرا في إبادة الشعوب األخرى، 
طالما هي شعوب غير أوروبية. 
الرومان  طبق���������وا عليها منط���������ق 
للمغلوبين. وهو  وش���������عارهم ويل 
نفس منطق اليهود الصهاينة في 
فلسطين، فما الضير إن هم قّتلوا 
الفلس���������طينيين األغيار، واحتكموا 

إلى منطق نبيهم يوشع ؟. 
الع���������رب يطرقون أبواب  وها هم 
رجاع الحقوق  الغرب، لحل القضية الفلسطينية واإ
إلى أهلها. وتناسوا بأن البريطانيين والفرنسيين 
ما من مش���������كلة عندهم، حينما س���������رقوا أراضي 
اآلخرين وأبادوا ش���������عوبا بأكملها، وما حدث مع 
الهن���������ود الحمر وفي الجزائر خير ش���������اهد على 
هذا. ولهذا فإنه يتوجب على العرب أن يتوقفوا 
عن تس���������ويق قضيتهم عل���������ى أنها صراع ألجل 
األرض، عكس ما يفعل���������ه اليهود. ولذلك خرج 
علينا من تجرأ وبكل وقاحة وساوى بين القدس 
ورام اهلل، وبين فلسطين األرض المباركة، وبين 
أية قطعة أخرى، س���������يناء كانت أو األردن مع 
تقديسنا لهاتين القطعتين. فما من مشكلة عنده 
أن تكون عاصمة فلسطين رام اهلل أو القدس، أو 
أن تكون فلسطين أو سيناء وطنا للفلسطينيين.  
إن بعض العرب المتصهينين، ال يرون أبعد من 
بطونهم وأعضائهم الخاصة. فالكيان الغاصب 
ليس بتلك القوة التي يتصورونها، وأحداث غزة 
األخيرة كش���������فت مدى ضعفه وهشاش���������ته. أّما 
ع���������ن انتصاراته المزيفة ف���������ي الماضي القريب، 
فهن���������اك الكثير مم���������ا يجب أن يقال بش���������أنها. 
حتى تنجل���������ي الحقيقة، وتتمزق الغش���������اوة التي 
ران���������ت على العيون. نع���������م إن الكيان الغاصب 
ليس بأقوى من إس���������بانيا القرن السادس عشر، 
والتي غزت سواحلنا هنا في الجزائر. حينها كنا 
كحال العرب والمسلمين اليوم، في أشد درجات 
ضعفنا. فاس���������تثمرت فيها، كما يستثمر الكيان 
الغاص���������ب هو األخر في ضعفن���������ا. فظهر من 
بيننا أصدقاء وحلفاء وعمالء، للغزاة، وكما هو 
الحال اليوم ) إسرائيل(، ولكن التاريخ كانت له 

كلمة أخرى والقصة يعرفها الجميع. 
وال هذا الكيان، أقوى من فرنس���������ا االستعمارية. 
الت���������ي هزم���������ت مرتين، األولى على يد ش���������عب 
ضعي���������ف في فيتن���������ام، والثانية على يد ش���������عب 
أضعف منه، أال وهو الشعب الجزائري. ولذلك 
فأحرار العالم ليس���������وا مرعوبي���������ن منهم، وال من 
ألتهم العسكرية. فحين يجد الجد ويقف الرجال، 
وكم���������ا فعل الجزائريون إب���������ان ثورتهم المباركة. 
يومها فقط س���������نرى جيشهم الذي ال يقهر بتعبير 
دعايته���������م الزائفة على حقيقت���������ه، وصور األيام 
الماضية تشهد لهذا القول. أّما من كانت قبلتهم، 
عاهرات تل أبيب وشواذ تل أبيب، نقول لهم إن 

غدا لناظره لقريب.  

يتبع

تأمـــــالت حــــول القضيـــــة الفلسطينيـــــــة 
ني

لثا
زء ا

جل
ا

هؤالء املطّبعون، إنهم ليسوا 
من طينة العربي بن مهيدي. 

أو مصطفى بن بولعيد، أو عمر 
املختار وأمحد عرابي وعبد 
الكريم اخلطابي. بل هم 

من طينة اخلونة الذين رفض 
نابليون مصافحتهم، وإن رمى 

هلم كالكالب مثن عمالتهم 
وخيانتهم، وكذلك يفعل 

اليهود اليوم مع خونة العرب.

 إننا نعتقد جازمني بأن 
هؤالء املطبعني، لو أنهم 

عايشوا الثورة اجلزائرية. 
لوقفوا ضدها، ولوصفوا 

أحرار اجلزائر باإلرهابيني 
والقتلة، كما يفعلون اليوم 
مع الفلسطينيني الشرفاء.
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الفدائي الماجد، وقد س���������بق لي أن قدمت ش���������هادة مسار 
مكتوبة عن والده س���������ي المس���������عود قرفي أحد قادة 
اإلصالح في باتنة وعضو فعال في جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين، وكتبت هذه الش���������هادة بطل���������ب من صديقي ورفيقي 
ف���������ي معهد ابن باديس محمد الش���������ريف عباس وزير المجاهدين 
س���������ابقا ليضعها في كتابه عن والده وهو بعنوان: س���������يرة ومسيرة 
العالمة الشيخ الجليل سيدي عمار عباس بن الحسين الزراري، 
ذلك أن س���������ي المس���������عود القرفي كان صديق الشيخ عمار في 
مس���������يرة اإلصالح في األوراس وها هو ابن سي المسعود القرفي 
وهو عمار القرفي المدعو حميد يدش���������ن خريف عمره بمذكرات 
تاريخية يروي فيها مس���������يرة نضاله في سبيل ثورة التحرير بدأها 
كفدائي، وأبلى في ذلك بالء حسنا وتوج ذلك بااللتحاق بالجبل 
ف���������ي رحاب قيادة العقيد الحاج لخضر الذي تحمل جامعة باتنة 
اسمه تخليدا لنضاله في س���������بيل تحرير الوطن ومذكرات حميد 
قرفي ترجمها الدكتور محمد س���������اري وصدرت عن دار الشهاب 
بالجزائر العاصمة وأه���������دى مذكراته إلى عائلته وأبنائه وأحفاده 

ورفقائه في النضال وكل شهداء ثورة التحرير الجزائرية.
وقد تحدث مطوال عن والده سي المسعود عن إخالصه ونزاهته، 

وحبه للعلم والعلماء والمصلحين.
 وكان ف���������ي ذلك صادقا كل الصدق فقد عرفت منه ذلك عندما 
كنت أزوره من حين آلخر فما من مرة زرته في محله التجاري 
"تج���������ارة التمور" إال وجدت معه ش���������خصيات من رجال جمعية 
العلماء وخاصة الش���������يخان عب���������د اهلل قرفي والمبارك قرفي وهما 
أخوان درس���������ا في معهد ابن باديس وقد حصل أكثر من مرة أن 
أدين���������ا صالتي الظهر أو العصر ف���������ي محله، بحيث غدا محله 
التج���������اري ناديا لإلصالح وملتق���������ى المصلحين وكان ابنه حميد 
قائد الثورة في األوراس قبيل اندالع الثورة، لطالما حضر العديد 

من المناقشات التي كانت تجري في محله التجاري. 
ومن هو عمار املدعو محيد صاحب هذه املذكرات

ولد عمار قرفي المدعو حميد في 8 أكتوبر 1935 بمدينة باتنة 
درس في المدرس���������ة االبتدائية الوحيدة الخاصة باألهالي، وهبه 
دارة األعمال بطريقة يحسد عليها، من  اهلل موهبة في التسيير واإ
زمالئه بحيث استطاع في فترة وجيزة أن يقيم تجارة وأن يكسب 
زبائ���������ن كبار من األهالي وحتى م���������ن األوروبيين ذلك أنه كان 
يتعاطى "اللويس" ومع األسف الشديد خسر هذه التجارة بسبب 
انضمام���������ه لألعمال الفدائية مما جعل تجارته تتعرض لالتالف 
من طرف اإلدارة االستعمارية انتقاما منه لمواقفه الثورية وكان 
ذا كان في المدرسة ال  في مطلع ش���������بابه شابا متفردا ومتمردا واإ
يعتبر طفال نجيبا في دراسته فهذا ال يعني أنه كان بليدا بل كان 
رافضا لسياس���������ة معلمي القرآن التي تقوم على العقاب الجسدي 
وكان���������ت حياته في البداية "طفولة متمردة" ويقدم لنا حميد قرفي 
في ص 34 من مذكراته أين ولد وأين كان يس���������كن؟ فقد سكن 
في الحي المس���������مى الكان أي المحتش���������د تملك���������ه عائلة برغوث 
وكان والده رحمه اهلل يس���������كن في هذا الحي بال كهرباء وال ماء 
في الحنفية فالطفل حميد لم يعش في رفاهية وال يعد يومئذ من 
العائالت البورجوازية وقد تحدث هنا عن والده س���������ي المس���������عود 
وقال عنه "كان رجال عظيما ولكن لألس���������ف الش���������ديد لم يسمح 
طبعي المش���������اكس الصعب بالتواصل معه واكتشاف شخصيته 

وأبوه س���������ي المس���������عود قرفي ولد في غوفي بلدية غسيرة- آريس 
1908ن في بداية الثالثينيات من القرن الماضي غادر مسقط 
رأسه غوفي –غس���������يرة ليس���������تقر في تابقيت وليس تاباليت كما 
ترجمها المترجم وهي فعال قرب غوفي وقد عرف سي المسعود 
قرف���������ي بالنزاهة والثق���������ة مما جعل الكثير من أبناء غس���������يرة في 
فرنس���������ا يبعثون إلى عنوانه وباسمه الخاص ليتولى هو شخصيا 
تسليم األمانات إلى أهلها دون أن ينقص منها سنتيم وكنت أنا 
ش���������خصيا في طريقي إلى معهد ابن باديس بقسنطينة أو عائدا 

من المعهد فال بد من زيارته واالستماع إلى نصائحه.
وكان آخر لقاء بيني وبينه تم في سنة 1956، وعندما توفي في 
س���������نة 1958 كنت في المشرق العربي وبعد االستقالل تجددت 
الصلة بيني وبي���������ن أبنائه ولطالما زرت صاحب هذه المذكرات 
في مؤسس���������ته للطباعة والنشر في مقرها األساسي في المنطقة 
الصناعية بباتنة، ولطالما كان يروي لي ذكرياته كفدائي ومجاهد 
في جيش التحرير، وقد فاجأني بنشر مذكراته، وحسنا فعل وقد 
مهد في مذكراته عن الحديث عن األوراس كقلعة للثورة والثوار 
ألي���������س األوراس ه���������و من التجأ إليه قادة الثورة عندما اكتش���������ف 
التنظيم السري للحزب ومن هؤالء الذين التجأوا باألوراس وتعهد 
بن بولعيد بحماتهم والحفاظ على أمنهم وس���������المتهم، وهؤالء هم 

بيطاطا وزيغود يوسف، وبوصوف وبن طوبال وبن عودة.

كيف عاش عمار قريف املدعو محيد ثورة نوفمرب 1954؟
كان حميد يومئذ في التاسعة عشر من عمره، وقد أحدث انفجار 
ث���������ورة نوفمبر 1954 انقالبا في حيات���������ه وكأنه كان على موعد 
معه���������ا، وتابع أصداءها قبيل وقوعها، وانخرط فيها عمليا وكان 

جنديا من جنودها.
تأسيس أول خاليا للفدائيني يف باتنة حسب شهادة حممد الفدائي

ورد ف���������ي ص 49 م���������ن مذكراته "أن عب���������د الحفيظ عيد الصمد 
هو من أس���������س أول خلية للفدائيين في باتنة، وفي بداية 1956 

تش���������كلت مجموعة من الفدائيين في خلية وهذه المجموعة تضم 
عمار قرفي المدعو حمي���������د، وأحمد بقة ومحمد الفداءي وحميد 
مناصرية، وابراهيم وعياش حمادي وآخرين، وسرعان ما حصلوا 
على أس���������لحة وفدت إليهم من قبل المجاهدي���������ن جاءوا بها من 
تونس وهنا ال يس���������ع حمي���������د قرفي إال أن يتحدث عن مس���������يرة 
النضالي كفدائ���������ي وكجندي التحق بجيش التحرير وكس���������جين 
استضافه س���������جن تازولت، المعروف بالفرنس���������ية ب� المبيز وقد 
أف���������اض في الحديث عن ه���������ذا الموضوع وتح���������دث عن دكانه 
التجاري ال���������ذي طالما تحول إلى مخبأ وم���������كان آمن للفدائيين 
الذين يختبئون فيه بعد قيامهم بأعمال فدائية، وكان حميد قرفي 
صاحب هذه المذكرات ظاهرة حقيقية فقد تربى في وسط أوروبي 
وكانت تجارته معهم ولكنه كان يكره االستعمار الفرنسي وحاربه 
بالسالح رغم أنه درس في مدارسه وأتقن لغته ولكن كل هذا لم 
يحل دون كرهه لالس���������تعمار الفرنسي وقد خصص في مذكراته 
فض���������اء كبيرا للعمليات الفدائية التي قام بها أو خطط لها وذكر 
لنا كيف كان يجمع السالح من عند المواطنين الستعمالها في 
حرب ضد الجيش الفرنسي ولطالما التجأوا إلى القوة والتخويف 

للحصول على هذه األسلحة 
 عمار قريف املدعو محيد يف جبال األوراس 

كمجاهد بعد األعمال الفدائية 
كان الس���������ير مشيا مع زمالئه في الطريق إلى الجبل للجهاد مع 
المجاهدي���������ن تحت قيادة العقيد الح���������اج قائد لخضر قائد الوالية 
األولى في األوراس وحضر المعارك المسلحة وأعطى لنا صورة 
عن حياته في الجبل مع جيش التحرير وكم كانت الحياة قاسية، 
البرد والجوع والخوف ولكن كل هذا يهون في سبيل حرية البالد 
واس���������تغالله وحدثنا كيف ذهب مع عناص���������ر إلى تونس لجلب 
الس���������الح وكان معهم ش���������يخنا نعيم النعيمي الذي درست عليه 
عندما كنت طالبا في معهد ابن باديس وش���������اءت لنا األقدار أن 
نلتق���������ي في تونس لمرات عديدة، وأن ننزل ضيفا على تاجر من 

أصل جزائري يدعى رشيد كان مع الثورة قلبا وقالبا .
كيف مت اعتقال عمار قريف املدعو محيد؟

قبل اعتقاله قد أصيب بش���������ضايا قنبلة، وكان هو حافي القدمين 
في برد شديد، وقد وقع في حفرة قبل أن يتم اعتقاله وهو مصاب 
بجروح، وعندما اعتقلوه سادهم االعتقاد بأنه قائد المجموعة وقد 
حملوه في طائرة هيلوكبتير إلى خنشلة الستضافته في السجن، 
وهذا فصل آخر من فصول حياة عمار قرفي المدعو حميد، في 
وسط جيش التحرير وما لقيه من تعذيب وسجن ومرحلة السجن 

هي وحدها تحتاج إلى فصل كامل.
مالحظة

يجد القارئ لمذك���������رات عمار قرفي معلومات قيمة عن مناضل 
كتب اهلل له أن يعيش���������ها ويبقى حيا، ويشارك في معركة البناء 
وحين س���������ألت أخاه عبد الكريم عن إغفال شقيقه حميد الحديث 
عن تأسيس���������ه ألكبر دار نشر الش���������هاب ومطبعة ومكتبة تحمل 
اس���������م مكتبة النهضة كان جوابه: "أج���������ل ذلك إلى الجزء الثاني 
من مذكراته، ولكن للقدر حكمه وما كل ما يتمنى المرء يدركه، 
فقد عاجله الموت ورحل بعد فترة وجيزة من نش���������ر الجزء األول 
من مذكراته وكنت آمل أن يطلع على ما كتبته ش���������خصيا على 
مذكراته وأزور باتنة وأجد صاح���������ب هذه المذكرات على فراش 
الم���������رض ولم أتمكن من زياته بس���������بب وضعه الصحي الذي ال 
يس���������مح بزيارته وفوجئت بالهاتف صباحا وأنا أعد العدة لزيارته 
أنه ارتقى إلى رحمة اهلل، وحضرت جنازته وزرت أهاليه وأسرته 
معزي���������ا كما كنت مع المئات في مقب���������رة بوزوران لحضور دفنه 
وتأبينه من طرف األستاذ فلوس���������ي مسعود عميد كلية الشريعة 
في جامعة الحاج لخضر بباتنة، فرحم اهلل الفدائي والمجاهد عبد 
الحميد قرفي وأس���������كنه فراديس جنانه مع المجاهدين في س���������بيل 
تحرير الوطن والمواطن، وهكذا لدينا لقاء وافتراق س���������اعة تحلو 

وأخرى ال تطاق.      

قراءة يف مذكـــرات الفدائي والـمجاهــد عمار قرفـــي الـمدعـــو "محيد"

من املقاومة املسلحة إىل جبال الوالية األوىل مسار الفداءي اجملاهد

مـــن دفـتـر الــذاكـــــــرة التـــاريــخــيـــــة اجلـــزائـــريــــــة

كان لي احلظ أن أقرأ عدة مذكرات تارخيية لشخصيات تارخيية أوراسية، فقد قرأت مذكرات احلاج خلضر قائد الوالية األوىل ورفيق الشهيد مصطفى بن 
بولعيد أسد األوراس، كما قرأت مذكرات مصطفى بن النوي أحد قادة الثورة يف األوراس، ومذكرات حممد الصغري هاللية: "شاهد على الثورة يف األوراس وكان 

الكاتب اخلاص ألحد أبطال الثورة يف األوراس عاجل عجول، ومذكرات الدكتور ماداسي: "مغربلو الرمال" صدرت بالفرنسية وترمجت إىل العربية و3 جملدات 
من مذكرات الرائد عمار مالح، اليت أرخت للثورة يف األوراس بالتفصيل مصحوبة بشهادات لضباط كانوا ممن ساهموا يف املشاركة يف الثورة بقوة، وال ننس 

مذكرات اجلنرال خالد نزار  يف طبعته الطبعة العربية ويف املدة األخرية وصلتين الرتمجة العربية ملذكرات عمار قريف املدعو محيد وهو بعنوان: "من املقاومة 
املسلحة إىل جبال الوالية األوىل".

قراءة  وتقديم: سعدي بزيان



 تعلـــــن مجعية العلماء الـمسلمني اجلزائريني 
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مبدينة أدرار كنقطة بيع حصرية ملنشورات اجلمعية 

جريدة البصائر 
جملة التبيان 

جملة الشاب الـمسلم
جملة الـمقدمة 

بعض اصدارات اجلمعية الـمتنوعـــة...
وعليه ندعو املهتمني والقراء لزيارة املكتبة الواقع مقرها 
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للعنوان التالي:

مجعيـــــة العلمــــــاء 
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اختتم يوم الخميس 22 شوال  
الش���������يخ محمد  نادي   1442
الكريم وعلومه  للقرآن  شيعلي 
الش���������يخ  قدمها  دورة علمي���������ة 
الفاض���������ل المختار بن عامر، 
والت���������ي كان  افتتحها من يوم 
17 الى 22 ش���������وال 1442 
المواف���������ق ل 29 م���������اي الى 
03 ج���������وان  2021م . تحت 
التعامل مع  عنوان » مفاتيح 

السنة النبوية«.
المختار  الفاضل  الشيخ  أّطر 
بن عامر دورته الموسومة ب���: 
الس���������نة  التعامل مع  »مفاتيح 
النبوي���������ة«، والت���������ي ه���������ي في 
األصل ملّخص مركّز لكتاب 
ف���������ي جزأين، ل���������م يطبع بعد، 
يعالج في���������ه كيفّية التعامل مع 
الس���������نن النبوّية، وأهّم القواعد  

والمعالم لذلك. 
بدأ دورت���������ه بمقّدمة ذّكر فيها 
بحديث النب���������ّي عليه الصالة 
َعْبًدا  اللَُّه  َر  »َنضَّ والس���������الم: 
َسِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَها ُثمَّ َبلََّغَها 
َعنِّ���������ي َفُربَّ َحاِم���������ِل ِفْقٍه َغْيِر 
َفِقيٍه َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه ِإَلى َمْن 
ُهَو َأْفَقُه ِمْنُه«، رواه أصحاب 
الس���������نن.  مستنبطا من خالله 
كيفي���������ة التعام���������ل مع الس���������نة 
النبوّي���������ة، ملّخص���������ا ذلك في 

الرواية والدراية والتنزيل. 
اس���������تهّل حديث���������ه بالكالم عن 
ض���������رورة المراجع���������ات له���������ذا 
والحّس���������اس،  الهام  الموضوع 
حيث يعتبر التأّسي واالقتداء 
بالنبّي صّلى اهلل عليه وس���������ّلم 
حقال واس���������عا، وفض���������اء رحبا 
في ميدان الدعوة اإلسالمية، 
تكثر في���������ه األخطاء، وتلتبس 
فيه المفاهي���������م، والّناس أمامه 

بين مفّرط وغال فيه.
ولهذا كان ال بّد من دراس���������ة 
دقيقة لهذا الموضوع، ومعرفة 
أنواع تصرّفاته صّلى اهلل عليه 
وسّلم، والوجوه التي يقع عليها 

الفعل النبوي. 
جّي���������دا،  النص���������وص  وفه���������م 
وبطريق���������ة علمي���������ة صحيحة، 
مصحوب���������ة بحس���������ن الفق���������ه، 
المعيش  بالواق���������ع  والتبص���������ر 

للناس وأحوالهم  ألّنه قد تكون 
الفكرة والمبدأ الذي يدعو إليه 
اإلنس���������ان صحيحا في أصله 
لكن قد يخونه التطبيق السليم 
الذي  النص  يك���������ون  له، وقد 
يستنبط منه اإلنسان األحكام 
معصوما من الخطأ، لكن قد 
يخونه الفه���������م الصحيح، فيقع 
نزاله على  الزلل في تطبيقه واإ

الواقع.
وعلي���������ه ال بّد من التفريق بين 
المعصوم،  الّنب���������وي  الن���������ّص 
النّص  له���������ذا  البش���������ر  وفهوم 
وتنزيل���������ه على الواق���������ع، ألّنه 
يس���������تحيل أن ُتستنبط األحكام 
على  وُتنّزل  النص���������وص  من 
الواقع، دون أن يكون ذلك عبر 
والتنزيل  فالفه���������م  العقل،  قناة 
هو فعل بشرّي، وعمل عقلّي 
بحت، وهو انتقال من الكمال 
والمطلق إلى التجربة البشرية 
يعتريها  التي  النسبية  والفهوم 

الخطأ. 
ففي جانب الفه���������م، ذّكر أوال 
بأه���������ّم األط���������ر الت���������ي ينبغي 
للمتأّس���������ي أال يخ���������رج ع���������ن 
الكريم  القرآن  نطاقها، كإطار 
ط���������ار التصرفات والمقاصد  واإ

الشرعّية واللغة والعرف...
وكذا أهّم القواعد التي تضبط 
تغّير  كقاعدة  التعام���������ل،  هذا 
األحكام بتغّير الزمان والمكان 
والح���������ال، وقاعدة الحكم يدور 
م���������ع عّلت���������ه وج���������ودا وعدما، 
وقاعدة كفر دون كفر، وغير 

ذلك من القواعد. 
وعرّج على بعض المعالم التي 
ترشد المتأّسي وتهديه الّطريق 

السليم لولوج هذا الحقل الواسع، 
مثل الس���������نن التشريعية وغير 
التبليغ  سبيله  وما  التشريعية، 
وم���������ا ليس من ب���������اب التبليغ، 
وما كان من س���������نن العادات 
وغيرها، وضرورة التفريق بين 
المقاصد الضرورية والحاجية 

والتحسينية.
لل���������كالم عن جانب  انتقل  ثم 
مهّم في هذا التعامل، أال وهو 
جان���������ب التنزيل عل���������ى الواقع 
ال���������ذي تكثر في���������ه األخطاء، 
مذّكرا ببعض المسالك في هذا 
الميدان، كالجمع والتوفيق بين 
والتأخير  والتقديم  النصوص، 
بينه���������ا، وضوابط ذلك، وذكر 
بعض مقاربات وفهوم الفقهاء 

والعلماء. 
وخلص ف���������ي األخير إلى أّن 
كّل إخالل بهذه األطر وهذه 
القواعد والمعالم يؤّدي بصاحبه 
المفارقات،  م���������ن  الكثير  إلى 
على مس���������توى الفه���������م، وعلى 
كمفارقة  التنزي���������ل،  مس���������توى 
التكفير ومفارقة التأّسي اآللي 
الحرف���������ي، ومفارق���������ات الفهوم 
الس���������لبّية، والوقوع في الكثير 
والنتائج  المتناقض���������ات  م���������ن 
العكس���������ّية كالخ���������روج  ع���������ن 
المقاص���������د الش���������رعية وتحريم 

الحالل وتحليل الحرام.
لقد كانت هذه ال���������دورة، التي 
ج���������رت خالل أس���������بوع كامل، 
عبارة عن عرض لعدة حاالت 
مرضّية في هذا المجال، مّر 
نفسه،  المؤّطر  األس���������تاذ  بها 
بأس���������لوب  ومحاولة معالجتها 
حوارّي مع الّطلبة، مصحوب 

بالكثير من الّطرفة والنكتة. 
ولمن ال يعرف الشيخ المختار 
بن عام���������ر فهو خريج جامعة 
األمير عبد القادر االسالمية 
بقس���������نطينة وتلمي���������ذ االم���������ام 
المرحوم الشيخ محمد الغزالي 
وهو باحث مجد ، قليل الكالم 
، كثير العمل ، صاحب همة 
عالي���������ة ، وله ع���������دة مؤلفات 

نذكر منها : 
- مسيرة الحركة االصالحية 

بتلمسان 
- واحة الوعظ واالعتبار من 
كالم العزيز الغفار في جزأين 

 .
- االم���������ام االبراهيمي محيي 

تلمسان .
- مفاتيح التعامل مع الس���������نة 
ينتظر  النبوي���������ة في جزأي���������ن 

الطبع .
وله مساهمات عديدة في مجلة 
التبي���������ان وح���������وارات تلفزيونية 

مختلفة .
وفي األخير نش���������كر األستاذ 
المؤّطر على م���������ا قّدم ويقّدم 
م���������ن عط���������اءات ف���������ي ه���������ذا 
الميدان، ونتمّنى أن يس���������ارع 
لتستفيد  في إخراج كتابه هذا 
منه األّمة. كما نتوجه بالشكر 
الجزيل لمنش���������ط ه���������ذه الدورة 
العثماني  الغوث���������ي  الدكت���������ور 
ولكل الطلبة الذين شاركوا في 
هذه الدورة ونشطوها بأسئلتهم 
وتدخالتهم، نسأل اهلل التوفيق 

والسداد.

األستاذ محّمد الهاشمي.

شعبــة نقاوس بباتنة تفتتح ناديا قرآنياشعبة تلمسان تنظم دورة علمية بعنوان »مفاتيح التعامل مع السنة النبوية« 

ق����ام م رئيس ش���������عبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بلدية 
نقاوس بوالية باتنة الس���������يد سليماني عيسى مع عدد من إخوانه 
بافتتاح النادي القرآني »عبد اهلل هروس« بالقرية االش���������تراكية 
فنارو ، وس���������ط حضور غفير يتقدمه���������م المعلم القدير »صالح 
عجال« والش���������يخ »رجب إدريس« والباحث ف���������ي تاريخ مدينة 

نقاوس »فاروق معامير« وابن المرحوم عبد اهلل هروس
وس���������يكون هذا النادي نقطة إش���������عاع في المحيط االجتماعي 
واإلنساني  في هذه البلدة الطيبة الطيب أهلها ، والتي احتضنت 

جمعية العماء كما احتضنت ثورة التحرير المباركة.

»اهلمة وأهميتها يف حياة طالب 
القرآن« عنوان حماضرة بشعبة عنابة

نظمت ش���������عبة عنابة لقاء لفائدة طلبة مدرسة البصائر وحفظة 
القرآن الكريم  بعن���������وان الهمة وأهميتها في حياة طالب القرآن، 

من تأطير لألستاذ علي بوعزدية والشيخ بدر الدين بوغليم.

شـــــعبة عيـن وملان حتتفي باليوم العاملي للطفولة 

تتويجا لنهاية الس���������نة الدراسية 2020/2021  وبمناسبة اليوم 
العالم���������ي للطفولة قامت جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
ش���������عبة عين ولمان بتنظيم رحلة الى غابة الضرو بجبال راس 
ايس���������لي خاصة بتالميذ المدارس التحضيرية للشعبة  بحضور 

بعض العائالت و اعضاء الجمعية.

شعبة سكيكدة 
تصدر العدد 

التجرييب جمللة 
»الرواحل« 

الثقافية 
المجلة متاح���������ة على النت 
ش���������عبة  ...ف���������ي صفح���������ة 
سكيكدة)المكتبة الوالئي ( 

شعبة تقرت 
توفر حقائب 

خاصة 
للمدرسة 
القرآنية 

اإلمام نافع 

مقتطفات من احلفل اخلتامي لروضة نادي املبدع الصغري بشعبة تكسب بالوادي 
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البشري بوكثري 

الـمقامـــــة الطـــالبــيــــةمقامات

إلى أبنائي الطلبة والتالميذ  
وفلذات األكباد ، وهم يتأهبون 

لموسم الحصاد ..

أّيها الطالب الجزائرّي:
أتمّثلك ذا قلب نق���������ّي، وعقٍل ذكّي، وُخُلٍق 

َحِيّي، وأصٍل زكّي
أتمّثُلك صانعا للحياة ، مثل الزّهر والّنبات، 
يسيُر بعزم وثبات ، فُتورق بين قدميه رُبوع 
الفالة، والَغْرو..فهو سليُل األماجد اأُلباة.

أتمثل���������ك  الورَد واألقاح، والش���������ذى الفوّاح، 
وحادَي األرواح، إلى طريق الّنجاح والَفالح 
أتمثل���������ك مثل قطر الّندى وب���������ّل الّصدى، 

وسْهما نّدِخرُه في ُنحور العدى

أتمثلك بان���������َي أوطان، بالعل���������م واإليمان، 
البالّدروشة والرّهبنة والبهتان

أتمثلك فارس الفرسان يوم الّطعان، وحارس 
الّضاد والبيان، حين تتالقح األفكار على 
ُع���������ود الجنان ، محافظ���������ا على إرث »ابن 

باديس« و«اإلبراهيمّي« و«شْيبان«.
أتمّثُلك »س���������يبويهيا« و«ِجّنيا« في الّنحو 
واإلعراب، و«ُرْشِدّيا« في المنطق وفصل 
الخطاب، و«بطوطيا« يجوب اآلفاق بفكره 

الخاّلب.
أتمّثلك »فراهيديا« في الَعروض« ، الُتغريه 

الُقروض، والتستهويه كثرة الُعروض
أتمثلك » خلدونيا« في االجتماع، و«حّيانّيا« 
ف���������ي المؤانس���������ة واإلمتاع،و«ُبحتريا« في 
الوصف اللطي���������ف، و«جريريا« في اللفظ 

الخفيف ، الاللفظ الّسخيف.
أتمثل���������ك » ُجرجانيا« في البالغة والبيان، 

و«سحبانيا« في الفصاحة والّتبيان

أتمثل���������ك« قعقاعيا« في نصرة اإلس���������الم، 
و«جربوعيا« في مدح خير األنام

الّس���������جع  ف���������ي  »إبراهيمّي���������ا«  أتمثل���������ك 
الجميل،و«باديس���������يّا« في الفكر األصيل، 

ال«باريسّيا« في الفكر الّدخيل.
أتمثلك » أدهميّا« في الّصوامع، و«قّطزّيا« 
ف���������ي المعام���������ع ، و«س���������يوطيا« في همع 
الهوامع«،و«أصمعّي���������ا« في تتّبع األخبار 

وتدبيج الّروائع.
وف���������ي األخير اعمل���������وا أبنائ���������ي بنصيحة 

الشاعر الّنحرير:
العلم يغرس كل فضل فاجتهــد 

أاّل يفوتك فضل ذاك المغـــرس  
واعلم بأّن العلم ليس ينالـــــــه 

من هّمه في مطعم أو ملبـــــس  
فلعّل يوما إْن حضرَت بمجلس

  كنَت الرئيس وفخر ذاك المجلس
واهلل الموّفق والهادي إلى سواء الّسبيل.

العدد:
1067

احلديقة األدبية
إعداد الدكتور فؤاد مليت
aladabiah@yahoo.fr 
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د. وليد قصاب

الترجمة متَّهمة منذ زمٍن بعيد 
بعدم الدق���������ة واألمانة في نقل 
النصِّ المترَجم عنه، أو تأديته 
على وْجه���������ه الحق؛ إذ تواجه 
صعوباٍت  دائًم���������ا  الترجم���������ة 

مختلفة.
إتقان  فالمترِجم محت���������اٌج إلى 
اللغتين مًعا، إحساًنا متساوًيا 
يجعله قادرًا على فهم أس���������رار 

كل منهما فهًما عميًقا.
وهو محتاج كذل���������ك إلى فهم 
دراك  ينقل���������ه، واإ ال���������ذي  العلم 
وأس���������راره، ولغته  مصطلحاته 
الخاص���������ة به؛ إذ إن لكل علٍم 
ألفاًظا وتعبيراٍت ومصطلحات 
خاصة به، وهي مصطلحات 
أبعُد في معناها مما تدل عليه 

ظواهر ألفاظها.
ث���������م إن ل���������كل ن���������ص عالَمه 
إليه  الدخول  ن  واإ الخ���������اص، 
هو دخول في عالم منش���������ئه، 
بكل ما فيه من خفايا وأسرار، 
وما ينطوي عليه من خلفياٍت 
فكرية، أو نفسية، أو ما شاكَل 

ذلك.
وتأخذ  الصعوب���������ات،  وتزداد 
أبعاًدا أعمق إذا كانت الترجمة 
لنص أدبي؛ بل لنص شعري 
على وجه الخصوص؛ إذ إن 
لغة الش���������عر هي لغة عصيَّة 
عل���������ى االنقي���������اد، غامض���������ة 
الداللة، غنية  مبهمة، عميقة 
الدالالت،  ث���������رَّة  بالمعان���������ي، 
حت���������ى إن بعض النقاد يجعل 
من مزاي���������ا لغة الش���������عر هذا 
الغم���������وَض، ال���������ذي هو عنده 
واإلبحار  العمق،  من  ضرب 

خلف الظاهر.
 - بطبيعت���������ه  الش���������عر-  إن 
غام���������ض، حت���������ى ف���������ي لغته 
األصلية التي ُكتب بها، وهو 
ال يعطي���������ك كل ش���������يء، إنه 
يوح���������ي وال يصرِّح، يومئ وال 
يبوح، فكي���������ف إًذا يمكن نقله 

إلى لغة أخرى؟!
م���������اذا يفعل الناقل أو المترجم 

بنظم���������ه الخ���������اص، وبما فيه 
من إيج���������از وتكثيف، وحذف 
وِذكر، وتقديم وتأخير؟ وكيف 
نتعامل مع لغة المجاز، التي 
هي عالم���������ة فارقة فيه، حتى 
كاد الش���������عر أال يسمى شعرًا 

إال بها؟
م���������اذا يفعل الناقل أو المترجم 
بم���������ا ينط���������وي علي���������ه النصُّ 
الش���������عري م���������ن دالالٍت غير 
ظاهرة، ومعاٍن خفية، وبأسرار 
كثيرة مسكوٍت عنها، ال تبوح 
بها السطور؛ بل يبوح باليسير 

منها ما خلف السطور؟
هل في اللغة األخرى المنقول 
إليها النصُّ الشعري ما يقابل 
هذه الصوَر واأللفاظ والعبارات 
واألسرار، التي تنطوي عليها 

لغة النص المنقول عنه؟
ثم بع���������ُد أين ال���������وزن بصوره 
وأشكاله المختلفة، وما ينطوي 
علي���������ه هو في ح���������دِّ ذاته من 
دالالت وأحوال ومعاٍن؟ وأين 
موق���������ع القافي���������ة - التي مهما 
الش���������عر  في  تعددْت صورها 
- ذات حضور، وذات داللة 

عميقة؟
إن الترجمة ليست أمرًا سهاًل 
على اإلط���������الق، وهي - في 
ترجمة الشعر بصورة خاصة 

- أشقُّ وأعقد.
القدماء  علماؤن���������ا  كان  لق���������د 
ش���������ديدي الفطنة إل���������ى مزالق 
الترجمة وخطورتها، وال سيما 
ترجمة الش���������عر، وال أش���������هر 
في ه���������ذا المقام م���������ن مقولة 

الجاحظ:
"الشعر ال ُيستطاع أن يترجم، 
وال يج���������وز عليه النقل، ومتى 
ع نظُم���������ه، وبَطل  ُح���������وِّل تقطَّ
وزُنه، وذهب ُحس���������نه، وسقط 
موض���������ع التعجب، ال كالكالم 
المنثور  وال���������كالُم  المنث���������ور، 
المبتَدأ على ذلك أحسُن وأوقع 
من المنث���������ور الذي تحوَّل من 
موزون الش���������عر... وقد ُنقلت 
ِحكم  وُترجمت  الهن���������د،  كتب 
اليونان، وحوِّلت آداب الفرس، 

فبعضها ازداد حسًنا، وبعضها 
ما انتقص ش���������يًئا، ولو حوِّلت 
ذلك  لبَط���������ل  العرب  حكم���������ة 
المعجز، الذي هو الوزن، مع 
أنهم لو حوَّلوها لم يجدوا في 
معانيها ش���������يًئا لم تذكره العجم 

في كتبهم...".
"إن  الجاح���������ظ:  يق���������ول  ث���������م 
الترجم���������ان ال ي���������ؤدِّي أبًدا ما 
قال���������ه الحكيم على خصائص 
معاني���������ه، وحقائ���������ق مذاهبه، 
وخفيات  اختصاراته،  ودقائق 
حدوده، وال يق���������در أن يوفيها 
حقوقها، ويؤدي األمانة فيها، 
وكي���������ف يقدر عل���������ى أدائها، 
وتس���������ليم معانيه���������ا، واإلخبار 
عنها على حقِّها وصدقها، إال 
العلم بمعانيها،  أن يكون في 
ألفاظها،  تصاريف  واستعمال 
وتأوي���������الت مخارجها - مثَل 

مؤلف الكتاب وواضعه؟".
ذا كان الجاح���������ظ - رحمه  واإ
اهلل - يتح���������دَّث عن صعوبة 
الترجمة، وما يقع فيه المترجم 
م���������ن المزال���������ق والتصحي���������ف 
ليس���������تحيل  حتى  والتحريف، 
عليه أن يؤدي حقوق المعاني 
الت���������ي ينقله���������ا، ف���������إن بعض 
المعاصرين يع���������د الترجمة - 
بس���������بب من هذا - نوًعا من 
ويعد  النص،  خيانة  الخيانة: 
المترجم خائًن���������ا، وهي خيانة 
معنوي���������ة، بمعنى أن���������ه ال بد 
أن يدخل الضيم على النص 
المترج���������م، مهم���������ا اجتهد أال 
الزل���������ل، وأن يتحرى  يقع في 
الص���������واب، وأن يجته���������د في 
الدقة، وأن يتقن اللغتين اللتين 
يتعامل معهم���������ا، وال نتحدث 
هنا عن خيانة مادية متعمدة 

يقع فيها أصحاب األهواء.
ترمجة الشعر احلديث:

ن المرء ليأخذه اليوَم عجٌب  واإ
ما مثله عجب وهو يسمع عن 
ترجمة نصوص لشعراء عرب 
من المعاصرين أو الحداثيين، 
بغموض  يتفاخ���������رون  مم���������ن 
ش���������عرهم، وانغالق���������ه في وجه 

الق���������ارئ، وهو ق���������ارئ عربي، 
لغته لغتهم، ولس���������انه لسانهم، 
يس���������مع عن ترجمة أش���������عار 
هؤالء إلى لغات أجنبية، َمن 
الذي ترجم هذه األشعار التي 
لم تفهم في لغتها أصاًل؟! بل 

قال عنها أحدهم:
لن تفهموني دون معجزة

ألن لغاتكم مفهومة
إن الوضوح جريمة

كي���������ف ترج���������م المترج���������م هذا 
الذي َفهُمه معجزٌة، كما يقول 

صاحبه نفسه؟!
منه���������ا؟ وكيف  ترجم  وم���������اذا 
فهمها حتى يترجمها؟! وعلى 
أي حال - كما يقول الجاحظ 

- أدَّاها؟
إذا كانت هذه األشعار الحداثية 
- على وج���������ه الخصوص - 
ه���������ي في األص���������ل غامضة، 
عصيَّة على التفسير والتأويل 
باعتراف أصحابها أنفسهم كما 
ذا كانوا هم أنفسهم ال  رأينا، واإ
يحسنون تفسيرها بلغتهم التي 
كتبوها به���������ا، ويفرُّون من هذا 
التفسير إذا ُسئلوا عنه؛ بحجة 
ر وال يشرح،  أن الشعر ال يفسَّ
أفلي���������س إًذا من حق الس���������ائل 
أن يس���������أل: ماذا ترجم مترجم 
أجنبي من هذه النصوص إلى 
لغته؟ أه���������ذا النص هو ذاك؟ 
وكيف؟ اهلل وح���������ده هو العليم 
بما نقله هذا المترجم من نص 
غير مفهوم في لغته األصلية 

التي كتب بها.
هنا تتَّسع خيانُة النص، وهنا 
ينفتح باب التزوير والتحريف 
يصبح  وهنا  على مصراعيه، 
النص المترجم في واٍد، والنص 
المترجم إليه في واٍد آخر، وهنا 
تتسع ثغرات التشويه واالفتراء، 
والُمرِجفون  الُمبِطلون  ويدخل 
البدع  وأصحاب  المدينة،  في 
النقد  واأله���������واء، وأصح���������اب 
الكولونيالي"   " االس���������تعماري 
ال���������كالم عنه،  كُث���������ر  ال���������ذي 
معروًفا  متداواًل  تيارًا  وأضحى 

في نقد ما بعد الحداثة.

الصعلكة في األدب العربي
املصطفى املرابط

حين ينبري الباحث المهتم بالش���������عر القدي���������م إلى اقتفاء أخبار 
الش���������عراء الصعاليك وآثارهم، فإن���������ه َيجدها حافلًة بالحديث عن 
َفقرِه���������م، وُمعاناتهم التي الزمتهم طيلة حياتهم، وس���������ط مجتمع 
جاهليٍّ راَهَن على حق القوة، واغتَصب إنسانية اإلنسان عندما 
نَبذ الضعيف لَضعفه، وازدرى الفقير لَفقرِه، وأذلَّ الُمحتاج لَعوزِه، 

واحَتفى في المقابل بالغني فقط لغناه، وبالقويِّ فقط لقّوته.
لقد عانى صعاليك عرب المرحلة الجاهلية آالًما كبيرة، أناخت 
عليهم بها ظروٌف صعبة، تداَخل فيها االجتماعيُّ والسياس���������ي 
والطبيع���������ي، وهي في الحقيقة آالم ش���������بيهة بتل���������ك التي كاَبَدها 
وُيكاِبده���������ا الفقير المعدم في كل عصر وفي كل مصر، الفقير 

الذي لم َيجد يَد عوٍن ُتفرِّج عنه شيًئا من األزمات والُكَرب.
���������عر: إنَّ  تق���������ول الحقيق���������ة التاريخي���������ة الُمثبتة ف���������ي َدواوين الشِّ
الصعاليك نهجوا أس���������لوًبا فريًدا ف���������ي الحياة، انَتصروا له وآمنوا 
في أعماقهم بأنه األس���������لوب الخاص والناِجع، الذي َيستطيعون 
به أن يرفعوا عن كواهلهم ما أس���������دلْته عليها ظروفهم الطبيعيَّة، 
وتقاليدهم االجتماعية، وأوضاعهم االقتصادية من ذلٍّ وهوان، 
وهو األس���������لوب الذي جَعلوا ش���������عارًا له: الغْزو واإلغارة للسلب 

والنَّهب.
عراء الصعاليك ولقضيتهم  وحتى يتحقَّق لنا فهم عميق لظاهرة الشُّ
اإلنسانية؛ ال بدَّ ِمن إطاللة على مفهوم الصعلكة في استعمالها 

اللغوي واألدبي.
الصعلكة في االسِتعمال اللغوي:

ورد في لس���������ان العرب في مادة )صعل���������ك(: الصعلوك: الفقير 
ال���������ذي ال ماَل له، زاد األزهري: وال اعتماد، وقد تصعَلَك الرجُل 

إذا كان كذلك؛ قال حاتم الطائي:
َغنينا زماًنا بالتَّصعُلِك والغنى 

فكالًّ َسقاناه بكأَسيِهما الدَّهُر  
وتصعلكت اإلبل: خرَجب أوبارُها وانجرَدت وطرحْتها.

ورج���������ل ُمصعَلك ال���������رأس: ُم���������دوَّره، ورجل ُمصعلَ���������ك الرأِس: 
َصغيرُه.

وصعلك الثريدة: جعل لها رأًسا، وقيل: رفع رأسها.
والتصعُلك: الفقر.

وصعاليك العرب: ذؤبانها، وكان عروة بن الورد ُيس���������مى ُعروة 
عالي���������ك؛ ألنَّه كان َيجمع الفقراء ف���������ي حظيرة فيرزقهم مما  الصَّ

َيغنم.
من خالل نصِّ ابن منظور ُيمكننا أن َنخلص إلى فكرة مفادها: 
أنَّ الصعلكة في مفهومها اللغوي ُتفيد الفقر الذي يجرِّد اإلنسان 
من ماله، وُيظِهره ضام���������رًا هزياًل بين أولئك األغنياء الُمترَفين 

الذين أتخمهم المال وسمَّنهم.
ا ودقيًقا إال  لك���������ن المعنى الحقيقي اللغوي للكلمة ال يك���������ون تامًّ
بالوق���������وف عند الزيادة التي أضافه���������ا األزهري، وهي قوله: "وال 

اعتماد".
أ  والمعنى اللغوي لهذه العبارة واِضح؛ فاعتَمَد على الشيء: توكَّ
علي���������ه، واعتمد عليه في كذا: اتَّكل عليه، وعلى هذا نس���������تطيع 
الق���������ول: إنَّ الصعل���������وك في اللغة هو: الفقي���������ر الذي ال ماَل له 
يس���������تعين به على أعباء الحياة، وال اعِتماد له على ش���������يء أو 
أحد يتَّكئ عليه أو يتَّكُل عليه ليشقَّ طريقه فيها، وُيعينه عليها، 
حتى يسلك سبيله كما يسلكه سائر البشر الذين يتعاونون على 

الحياة وُيعالجون مشكالتها بيد واحدة.
أو بعبارة أخرى: الفقير الذي يواجه الحياة وحيًدا وقد جرَّدته ِمن 
وسائل العيش فيها، وسلبْته كلَّ ما يستطيع أن يعتمد عليه في 
مواَجهة ُمشكالتها، فالمسألة إًذا ليست فقرًا فحْسب، ولكنَّه فقر 

ُيغلق أبواب الحياة في وجه صاحِبه ويسدُّ مسالكها أمامه.
الصعَلكة في االستعمال األدبي:

عند دراس���������ِتنا ألش���������عار الجاهليِّين ُنصادق ف���������ي غير ما َموقع 
حضورًا واس���������ًعا لكلمة الصعلكة، لكنَّنا َنكشف ونحن في طريق 
بحِثنا أن الكلمة قد تأتي حاملًة داللة َتختلف َتماًما عن المفهوم 
اللغويِّ الذي س���������بق أن تطرقنا إليه؛ وذلك كما جاء في أخبار 
عديِّ ب���������ن زيٍد ِمن أنَّ النُّعمان بن المنذر حبَس���������ه حتى مات، 
فأراد ابُنه زيد أن َيث���������أر له ِمن النعمان، فدبَّر مكيدًة ُيوغر بها 
صدر كس���������رى عليه حتى َيقتله، وترامى خبر المكيدة إلى سمع 
النُّعمان، ففرَّ ِمن كس���������رى ولجأ إل���������ى قبائل العرب، ولكنَّ أحًدا 
لم َيجُرؤ على إجارته، فقال له س���������يد ِمن بني شيبان في حديث 
طويل معه: "فامِض إلى صاحِبك، فإما أن صَفَح عنك فعدَت 
ما أن أصاب���������ك فالموت خير لك ِمن أن يتلعَّب  َمل���������ًكا عزيزًا، واإ
َفك ذئاُبها، وُتؤَكل ماُلك"؛ إذ ِمن  بك صعاليك الع���������رب، ويتخطَّ
الواضح هنا أن الصعاليك ليس���������وا ه���������م الفقراء، ولكنهم طوائف 
اع الطُرق، كانوا ُمنتِش���������رين ف���������ي أرجاء الجزيرة العربية  من قطَّ
َينهبون من َيلقونه في صحرائها الُموِحشة الرهيبة، ويتلعَّبون به 

فونه ويأكلون ماَله. ويتخطَّ

               ترمجـــة الشعــــر العربــــي احلداثي

أيام العرب

قضايا نقدية



 روى أبو ذّر الغفارّي -رضي اهلل عنه-: »أنَُّه س���������أل رسوَل اهلِل صلَّى 
الِة في َبيِت المقِدِس أفضُل أو في مسِجِد رسوِل  اهلُل علْيِه وسلََّم َعن الصَّ
اهلِل صلَّى اهلُل علْيِه وس���������لََّم َفقاَل: » صالٌة في مسِجدي هذا، أفضُل من 
أربِع صلواٍت فيِه، ولِنْعَم المصلَّى، هَو أرُض الَمحشِر والمنَشِر، وليأتَينَّ 
على النَّاِس زماٌن ولَقْيُد َسوِط أو قال: قوِس الرَّجِل َحيُث يرى ِمنُه بيَت 
المقدِس؛ خي���������ٌر لُه أو أحبَّ إليه ِمَن الدُّني���������ا جميًعا« رواه األلباني في 

صحيح الترغيب. مال
ألع

ل ا
ضائ

ن ف
م

 خرج���������ت التط���������ورات التي 
المسجد  س���������احة  ش���������هدتها 
الس���������يطرة،  األقص���������ى عن 
لتتحول إلى حرب رابعة بين 
حكوم���������ة الكيان الصهيوني 
المقاوم���������ة  وفصائ���������ل 
الفلسطينية في قطاع غزة، 
وعلى رأسها حركة المقاومة 
ورغم  )حماس(،  اإلسالمية 
التش���������ابه الكبي���������ر بين هذه 
الثالث  والح���������روب  الحرب 
و2012   2008 الس���������ابقة 
اختلف���������ت  فإنه���������ا  و2014 
عنه���������ا في جوانب حيوية لم 
تحدث م���������ن قبل، وكان لها 
من النتائ���������ج واآلثار ما لم 
الحس���������بان، وكان  يكن في 
لها م���������ن ال���������دالالت ما ال 
يمكن إنكاره، ومع ذلك يبقى 
السؤال األكبر الذي ينتظره 
الفلس���������طينيون قبل غيرهم: 

وماذا بعد؟
 نتائج مل تكن يف احلسبان

المقال  مقدمة  في  أش���������رت 
السابق واألخير من سلسلة 
»صناعة العدو والصديق« 
القيادة  عل���������ى  أن���������ه  إل���������ى 
الصهيونية الخروج من مأزق 
والمسجد  جراح  الشيخ  حي 
الممكنة،  بالسرعة  األقصى 
»حيث م���������ن المتوق���������ع إذا 
تأخ���������رت عملية احتواء هذه 
األزمة أن تنفجر االنتفاضة 
الثالثة في عموم فلس���������طين 
المحتلة، محدثة خلطا كبيرا 
على  السياس���������ية  ل���������أوراق 
كل المس���������تويات، فلسطينيا 
وصهيوني���������ا وعربيا ودوليا، 
وراس���������مة فصال جديدا في 
القضية الفلس���������طينية تتغير 
واالتفاقيات«،  الوج���������وه  فيه 
تأخ���������ر رئي���������س وزراء  وقد 
الكي���������ان الصهيوني بنيامين 
نتنياهو في احتواء األزمة، 
مما أدى إلى حدوث نتائج 
كبيرة بالغة األهمية، بعضها 
وق���������ع ألول مرة منذ احتالل 
فلسطين عام 1948، وفي 

مقدمة هذه النتائج:
1 ( تحك���������م المقاوم���������ة في 
قواعد االشتباك، فقد فرضت 
المقاومة قرارها وخيارها على 
الصهيوني،  الكيان  حكومة 

باالنتق���������ال باألح���������داث من 
مرحلة االش���������تباك بالحجارة 
والصدور العارية واإلصرار 
العني���������د في س���������احة الحرم 
المقدس���������ي إل���������ى رش���������قات 
تنطلق  مكثف���������ة  صاروخية 
من قطاع غزة باتجاه المدن 
اإلسرائيلية القريبة والبعيدة، 
فجّرت بذلك حكومة الكيان 
لم  حرب  إل���������ى  الصهيوني 
تكن ترغب به���������ا على هذا 

النحو.
2 ( صحوة الهوية الفلسطينية 
لدى الش���������عب الفلس���������طيني 
ف���������ي األراضي المحتلة عام 
ف���������رض  والذي���������ن   ،1948
الجنس���������ية  االحتالل  عليهم 
وص���������اروا  اإلس���������رائيلية، 
ُيعرفون ب� »عرب إسرائيل« 
وكان���������وا   ،48 ع���������رب  أو 
يعتبرون من���������ذ ذلك التاريخ 
إسرائيليين  مواطنين  بمثابة 
يخضع���������ون لقوانين وأحكام 
الكيان الصهيوني في التعليم 
والعمل  والصح���������ة  والثقافة 
الكثير  والدفاع واألمن، مع 
من التمييز العنصري بينهم 

وبين المواطنين اليهود.
وألول مرة منذ ذلك التاريخ 
الوطنية  الهوي���������ة  تس���������تيقظ 
صدورهم  في  الفلس���������طينية 
الجماعية  الص���������ورة  به���������ذه 
بواجب  ويشعرون  الواسعة، 
التضامن العلني مع إخوانهم 
الغربية  والضفة  القدس  في 
وقطاع غ���������زة بغض النظر 
عن الثمن الذي س���������يدفعونه 
مقاب���������ل ذلك، ه���������ذه الروح 
التي  الش���������املة  الفلسطينية 
الصهيوني  الكي���������ان  حاول 
طمس���������ها على مدى العقود 

استيقظت  الماضية  السبعة 
م���������ن جديد ولن ته���������دأ مرة 

ثانية.
العربي  التضامن  3( عودة 
واإلسالمي والدولي الشعبي 
م���������ن جدي���������د مع الش���������عب 
العادلة  الفلسطيني وقضيته 
بع���������د أن أحبطه االنقس���������ام 
الفلسطيني، وغيبته الحروب 
األهلية الت���������ي انفجرت في 
اليمن وسوريا وليبيا والعراق، 
واألزمات السياسية المزمنة 
في مصر وتونس والسودان 
ولبن���������ان ومجل���������س التعاون 

الخليجي.
وتعتبر هذه العودة مؤش���������را 
كبيرا على رفض الش���������عوب 
مشروع  واإلسالمية  العربية 
وعملية  إبراهيم«  »اتفاقيات 
التطبي���������ع الكامل التي تقوم 
العربية  ال���������دول  بعض  بها 
تبع���������ا له���������ذه االتفاقيات مع 
الكي���������ان الصهيون���������ي على 
حساب الشعب الفلسطيني.

دالالت قاطعة ساطعة
دلت  وغيرها  النتائ���������ج  هذه 
بص���������ورة قاطعة على جملة 
م���������ن الحقائ���������ق التي يجب 
عل���������ى جمي���������ع األط���������راف 
المعنية بالقضية الفلسطينية 
أن تعيها جيدا، وعلى رأسها 

ما يأتي:
1 ( الش������عب الفلسطيني ال 

ينكسر:
فالشعب الفلسطيني -كسائر 
شعوب األرض- لن يتخلى 
عن قضيته، ولن يتنازل عن 
حقوقه، ولن يتأخر عن بذل 
أجل  من  والنفي���������س  الغالي 
استعادتها مهما طال الزمن 
التضحيات  بلغ���������ت  ومهما 

وتوال���������ت المؤام���������رات، وقد 
الفلسطينية  المقاومة  أثبتت 
في قطاع غزة -ومن ورائها 
أنها  الفلس���������طيني-  الشعب 
تخ���������رج بع���������د كل حرب مع 
الكي���������ان الصهيون���������ي أقوى 
مم���������ا كان���������ت علي���������ه قبلها 
رغم الفات���������ورة الباهظة التي 

تتحملها في هذه الحرب.
القضي������ة  مركزي������ة   )  2
سالميا: الفلسطينية عربيا واإ

فرغم قس���������وة السياق الراهن 
الذي تمر به الدول العربية 
واألزم���������ات  واإلس���������المية، 
السياسية والعسكرية واألمنية 
الداخلي���������ة  واالقتصادي���������ة 
والخارجية التي تواجهها فإن 
هذا الس���������ياق لم يلِغ مركزية 
القضية الفلسطينية لدى هذه 
الدول، وهذا سيفتح المجال 
والدعم  للتضامن  جديد  من 
الفلسطينية  للقضية  والتأييد 
في المرحل���������ة القادمة على 
نح���������و ما كان���������ت عليه قبل 

اتفاقية أوسلو.
واالستقرار: التوتر  بؤرة   )  3

الفلسطينية  القضية  ستظل 
بؤرة التوتر واالس���������تقرار في 
دول المنطقة على المستويين 
الرسمي والشعبي، ولن تنعم 
حقيقي  باس���������تقرار  المنطقة 
دون ح���������ل عادل وش���������امل 
للقضي���������ة، وأي مح���������اوالت 
مصيرها  س���������يكون  التفافية 
الفش���������ل، وس���������تتحطم على 
والتحدي  الصم���������ود  صخرة 
الش���������عب  بها  يلتصق  التي 
الفلسطيني منذ حوالي 100 

سنة.
املفقود: السالم   )  4

الس���������الم ال���������ذي يبحث عنه 
والشعب  الصهيوني  الكيان 
اليه���������ودي في فلس���������طين لم 
بالترس���������انة  يتحقق  ولن وال 
والترهي���������ب  العس���������كرية 
األمنية  والهيمن���������ة  والظلم، 
وتزوي���������ر  واالقتصادي���������ة، 
الغربية،  والحماية  التاريخ، 
والتمرد على القانون الدولي 
والشرعية الدولية، ولن يكون 
حساب  على  الس���������الم  هذا 
الشعب الفلسطيني صاحب 

األرض... 

فلسطيـــن آمـــال وآالم وأعــــــالم

ـــة
يــــ

بــو
ت  ن

ــرا
ــذي

حت

ْن ُعدتُّْم ُعْدَنا..﴾]اإلسراء: 8]. ﴿وَاِإ
والسياق خطاب لليهود في استكبارهم 
وطغيانه���������م وحلول النقم���������ة عليهم، 
س���������نة جارية رحمة ربانية. إْن ُعدتُّم 
للفساد، ُعْدنا، وهذا جزاء الدنيا، وهو 
ال ينجيكم من ج���������زاء اآلخرة، فهذه 
مسألة وتلك أخرى حتى ال يفهموا أن 
العقاب على الذنوب في الدنيا ُيبرّئهم 

من عذاب اآلخرة.
فالعقوب���������ة على الذنب الت���������ي ُتبرّئ 
المذنب من ع���������ذاب اآلخرة ما كان 
الَّ اَلْستوى َمْن  في ِحْضن اإلسالم، واإ
أقي���������م عليه الحّد مع َمْن لم ُيقْم عليه 

الحد.
فلو سرق إنسان وُقِطَعْت يده، وسرق 
آخر ولم ُتقطع يده، فلو اس���������َتوْوا في 
عقوب���������ة اآلخرة، فقد زاد أحدهما عن 
اآلخر في العقوبة، وكيف يس���������توي 
الذي ُقِطَعْت يده. وعاش ِبذّلتها طوال 

عمره مع َمْن أفلت من العقوبة؟
هذا إْن كان المذنب مؤمنًا.

أم���������ا إذا كان المذن���������ب غير مؤمن 
فاألصل الذي بنينا عليه هذا الحكم 
ضائع ال وجوَد له، وعقوبة الدنيا هنا 
ال ُتعفي صاحبها من عقوبة اآلخرة؛ 
بعده�������������������������ا:  تعال���������ى  يق���������ول   لذلك 
﴿َوَجَعْلَنا َجَهنَّ������َم ِلْلَكاِفِريَن َحِصيرًا﴾

 

 ]اإلسراء: 8.]

َا{ َأْقَفالهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
*علمتن������ي الحي������اة: أنه حينما يتع���������رض األقصى 
لأقس���������ى، وجب بذل األقص���������ى ألن دفع الخطوب 

ينبغي أن يتناسب مع المطلوب.
*علمتني الحياة: أن التاريخ س���������جل األمجاد، وأن 
الحاضر ش���������اهد على اآلباء واألحفاد، ومن لم يكن 

عونا لأمة زادها غصة وغمة.
*علمتن������ي الحياة: أن الق���������دس بوصلة األحداث، 
وترمومتر اإلحداث، ومن فقد الوجهة والفعال غرق 

في األوحال.

*علمتني الحياة: أن القدس 
الش���������ريف ال يدافع عنه إال 
الشريف، وأن صدى األحرار 
ال يسمعه إال األحرار، ورغم 
الخراب والدمار فإن العاقبة 

لأبرار.
*علمتن������ي الحياة: أن سالس���������ة اآلليات، تس���������رع 
المهم���������ات، وأن التعقي���������دات تعط���������ل الغايات، وأن 

الواقعية واالعتدال ميزان الرجال.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

روى أب���������و هريرة رض���������ي اهلل عنه قال: أن 
رس���������ول اهلل قال: كيف أنَت يا عبَد اهلِل إذا 
بقيَت في ُحثال���������ٍة ِمن النَّاِس»قال: وذاك ما 
هم يا رس���������وَل اهلِل ؟ قال:» ذاك إذا مَرَجْت 
أماناُتهم وعهوُدهم وصاروا هكذا« وش���������بَّك 
بْيَن أصابِعه قال: فكيف بي يا رسوَل اهلِل ؟ 
قال:» تعَمُل ما تعِرُف وَدْع ما ُتنِكُر وتعَمُل 
ِة نفِسك وتَدُع عوامَّ النَّاِس«] صحيح  بخاصَّ

ابن حبان[.

ـوع
بـــ

ســ
 األ

ــة 
ــم

حــك

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

إليهــــــا. الـمــرسلـــــة  الـمقــــاالت  نــشــــر  عــــدم  بتــبــريــــر  ملـــزمــــة  غيـــر  التحــريــــر  هيئــــة 

لسان حال مجعية العلماء
 الـمسلمني اجلزائريني 

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

رئيس مجعية العلماء  الـمسلمني اجلزائريني 

n مديــر التحـريــر :
أ. ياسيـن مربوكــي

n سكرتيـر التحرير :
أ. عبد القـادر قـالتـي 

n الـمديـر التقنـــي :
أ. مصطفـى كـروش

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

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

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

التحرير: 
الاتف والفاكس: 
023.73.85.07

  اإلدارة:
 الاتف والفاكس: 
023.73.86.84
023.73.85.11

سحب العدد السابق:
 6600

العدد:إسرتاحة القارئ
1067
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ادفـــــــــــع !
أراد بخي���������ل أن يزور صديقه في المستش���������فى رأى عل���������ى الباب مكتوب 

»ادفع« فأفل راجعا وقال الزيارة في البيت أحسن.

من طرائف الفضالء



العدد:إشهـــــار
1067
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تنّظم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني مسابقة وطنية ثقافية خاصة 
بتارخيها وبرتاثها اإلصالحي ونشاطها الوطين، مبناسبة إحياء الذكرى التسعني 
لتأسيسها )5 مايو 1931م(. واملسابقة مفتوحة لكل اجلزائريني واجلزائريات 

داخل الوطن وخارجه.

العـــدد:األخرية 24
1067

-1 أدى اإلم��ام عب��د احلميد ب��ن باديس فريضة احلج ع��ام 1913 وخالل 
إقامت��ه باملدين��ة املنورة التي دامت ثالثة أش��هر تع��رف على أحد أبرز 
العلماء اجلزائريني آنذاك ومعه وضع أسس جمعية العلماء املسلمني 

اجلزائريني، من هو هذا العالم، وماذا تعرف عنه؟
-2 جاء تأس��يس جمعية العلماء املس��لمني اجلزائريني التي مت اإلعالن 
عنها سنة 1931 بنادي الترقي ردا على احتفال كبير قامت به فرنسا، 

فما هو هذا احلفل »االستعماري الكبير«؟
-3 ذكر الش��يخ محمد خير الدين في مذكراته أنه في عام 1928م دعا 
الش��يخ عبد احلمي��د بن باديس الطالب العائدين م��ن جامع الزيتونة 
واملش��رق العربي لندوة يدرس��ون فيها أوضاع اجلزائر، وما ميكن عمله 
إلص��الح ه��ذه األوض��اع .فم��ا هي اخلط��ة الت��ي مت عرضها ف��ي هذا 

االجتماع؟
-4 ما هي أسماء األعضاء الذين تكّون منهم أول مجلس إداري جلمعية 

العلماء املسلمني اجلزائريني؟
-5 حددت جمعية العلماء املسلمني اجلزائرينّي األهداف التي ترمي إلى 
حتقيقها في منش��ور للجمعّية نشره الّش��يخ ابن باديس في جريدة 

البصائر. فما هي هذه األهداف؟
-6 أنش��أت اجلمعية عددا من الصحف لنشر مبادئها ومتابعة أوضاع 
الب��الد خ��الل الفترة الت��ي تلت تأسيس��ها، فما هي تل��ك الصحف، 
وما ه��ي اجلريدة التي ما ت��زال تصدر إلى يومنا هذا، وهي لس��ان حال 

اجلمعية، وما اسم أول مدير لها وأول رئيس حترير لها؟
-7 قامت اجلمعية بتأسيس املدارس والنوادي، وقد متكنت من تأسيس 
مؤسستني تعليميتني بارزتني تاريخيا، أذكرهما، واكتب نبذة تاريخية 

مختصرة عنهما؟ 
-8 اهتمت جمعية العلماء باملس��رح، فما هي أهم أعمال رجالها في 

هذا اجملال؟
-9 ح��دث علمي كبير في حي��اة اإلمام عبد احلميد بن باديس احتفلت 
به قسنطينة وشاركت فيه وفود كثيرة من أرجاء القطر اجلزائري، فما 

هو هذا احلدث العلمي؟
-10 امتد نش��اط جمعية العلماء املس��لمني اجلزائري��ني خارج اجلزائر 

فما هو الفرع الذي تأسس خارج الوطن، ومن هو مبعوث اجلمعية؟
-11 لق��د أول��ت جمعية العلم��اء اهتماما كبيرا بتعلي��م املرأة، وكان 
اإلم��ام عب��د احلميد ب��ن باديس قبل وفات��ه قد فكر في إرس��ال بعثة 
نس��ائية إلى اخلارج، أذكر البلد الذي أراد إرس��ال البعثة إليه، وما هي 

الهيئة التي راسلها؟ 
-12 أرس��لت جمعي��ة العلماء بعثات طالبية إل��ى املعاهد واجلامعات 
العربي��ة ملواصلة حتصيله��م العلمي. أذكر 4 م��ن الطلبة الذين كان 

لهم دور بارز في احلياة األدبية والفكرية في اجلزائر بعد االستقالل.
-13 متى أسس��ت جمعية العلماء املس��لمني اجلزائريني »جلنة إغاثة 

فلسطني«، ومن كان رئيسها؟
-14 ح��ني مت اإلعالن عن اندالع الث��ورة اجلزائرية، أصدرت اجلمعية بيانا 

دعمت فيه الثورة، متى مت إصدار هذا البيان التاريخي، ومن أمضاه؟
-15 كلف��ت قي��ادة الثورة ع��ددا من رج��ال جمعية العلماء برئاس��ة 
مكاتبها الرس��مية في األقطار العربية، أذكر 3 منهم وأس��ماء الدول 
أو املدن التي مثلوا فيه��ا جبهة التحرير الوطني ثم احلكومة املؤقتة 

للجمهورية اجلزائرية. 
-16 أذكر عش��رة ش��هداء للثورة التحريرية معروف��ني بانتمائهم إلى 

جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني؟
-17 لقد ش��اركت جمعية العلماء في عدة نش��اطات سياس��ية بني 
1936 و1955 مع التكتالت السياسية القائمة آنذاك ملقاومة املشاريع 

االستعمارية الفرنسية. ما هي هذه املبادرات السياسية الوحدوية؟
-18 لق��د ت��رأس مجموعة م��ن العلم��اء جمعية العلماء املس��لمني 
اجلزائريني من بداية تأسيسها في اخلامس من شهر ماي سنة 1931م 
إل��ى يومنا هذا، أذكر أس��ماءهم على الترتيب، واذكر فترة رئاس��تهم 

لها؟
-19 دأبت جمعية العلماء املس��لمني اجلزائريني على تنظيم ملتقيات 
دولي��ة ومن أهمها ملتقى دولي عق��دت فعالياته في واليات مختلفة 
من الوطن. ما اس��م ه��ذا امللتقى الدولي، ومن ه��م العلماء املعنيون 
بالدراس��ة والبحث ف��ي امللتقى، وما ه��ي الواليات الت��ي َنظمت هذا 

امللتقى الدولي السنوي حلد اآلن؟ 
-20 صدرت أبحاث وكتب كثيرة حول تاريخ جمعية العلماء املسلمني 
اجلزائري��ني وتراثها اإلصالحي في اجلزائر وخارجه��ا. أذكر 3 عناوين من 

األطروحات اجلامعية األولى وعّرف بأصحابها في فقرات مركزة.

شــــــروط الـمسابقـــــة: 
ــئلة تكون خبط واضح ومفهوم مصحوبة بقسيمة املشاركة  األجوبة على األس

املنشورة يف جريدة البصائر.
تكتب األجوبة على وجه واحد من الورقة.

ــلمني  ــابقة 90 . مجعية العلماء املس ــة إىل العنوان التالي: مس ــل األجوب ترس
اجلزائريني  17 شارع حممد مربوش. حسني داي. اجلزائر 

ــة غري قابلة  ــاتذة املختصني، وقراراتها ملزم ــة من األس ــم األجوبة جلن ُتقّي
للنقض.

ال ُترد األجوبة املرسلة إىل أصحابها.
آخر أجل الستالم األجوبة يوم:  25 جوان 2021م.

ــبة االحتفال بذكرى  تعلن النتائج النهائية يوم: 5 جويلية 2021م مبناس
االستقالل.
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