
www.oulamadz.org :موقع الـجمعية /  info.bassair@gmail.com  :الربيد  اإللكرتوني / www.elbassair.dz  :األحــد:  02 - 08  ذو القعدة  1442، الـموافق لـ:  13 - 19 جوان  2021 م/ العدد 1068 /  الثمن: 30 دج  /  موقع جريدة البصائر

م
1

9
3

5
ر 

مب
س

دي
 2

7
ق 

اف
و
امل

ـ 
ه

 1
3

5
4

ل 
وا

ش
ل 

أو
ي 

 ف
ت

س
س

أ

ننا
وط

ئر 
جلزا

 وا
تنا

 لغ
ية

رب
الع

ا و
ينن

م د
سال

اإل
ني

ري
زائ

جل
ني ا

لم
ملس

ء ا
ما

لعل
ة ا

عي
مج

ال 
 ح

ان
لس

03

نظًرا لتفاعل القراء الكرام مع املسابقة اليت أعلنتها مجعية العلماء مبناسبة "الذكرى التسعني" 
لتأسيس مجعية العلماء، وحرصا من اهليئة املنظمة على أن تفسح اجملال ألكرب قدر من الـمشاركة، 

تعلن مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني عن متديد آجال الـمسابقة 

2021م،  جويلية  وذلك إىل غايــــــــة 31 
على أن يتم إعالن أمساء الفائزين، يف ذكرى يوم الـمجاهد 20 أوت. 

إعــالن

ــر، وهو اليوم  ــاز على ثقة اجلماه ــتحقاق- فح ــئ من مسا به االنتخاب –بكل اس أهن
يرتبع، بفخر واعتزاز على الكرسي الوثر.

وأرثي ملن وصل إىل هذه املرتبة، بالتزوير، وأموال التبذير، وبيع الضمر، ومآل سوء 
املصر. كما أرثي ملن كبا به اجلواد، وحيل بينه وبني امليعاد، فنصبت له الِشباك، ومنع 

من خوض الِعراك، فوقع املسكني يف الشراك مع أنه األحق باحلراك.

خطـاب مفــتوح  إىل نـواب األمــة
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أ.د. عبد الـــرزاق قســــوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائرييـن

 حياتنـا السياسيــة 
وغيــاب رجـــل السياســــة

عود على بدء 
أدركوا اجلامعة قبل أن تغرق

اإلسالم 
االيديولوجي...

د. حمّمد قماريأ. د. حسن خليفة أ. عبد القادر قالتي
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كانت العرب تنظر لالسم نظرة جدية وفي الوقت نفسه مرنة تغير 
األس���������ماء إلى أحس���������ن منها، وكانت تقول: لكل امرئ من اسمه 
نصيب، وذلك أن معاني األس���������ماء مرتبطة بمسمياتها حتى كأن 
معانيها مأخوذة منها وكأن األس���������ماء مشتقة منها، وفي الحديث: 
���������ُنوا  »ِإنَُّكْم ُتْدَعْوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَأْس���������َماِئُكْم وََأْس���������َماِء آَباِئُكْم، َفَحسِّ

َأْسَماَءُكم« واليوم تسمينا وسمينا أبناءنا بأسماء ال معاني لها.
كان أحدهم رفيقي في العمل، وكان اس���������مه عامر، غير أنه يحب 
أن ينادى جماال، فقد نش���������أ في العاصمة، ويبدو أن اسم عامر ال 

يروقهم.
 مرت به ظروف صعبة فسألني أن أدعو اهلل له، وبعد أن غادر 

رجع إلي قائال يا شيخ إن اسمي عامر فتذكره عند الدعاء.
قلت له : هداك اهلل وهل تخفى على اهلل خافية. كن عامرا أو كن 

جماال فأنت عبد اهلل وهو الذي خلقك، ويعلم من خلق.
مّنا من ال يحسن ترتيب الدعاء وألفاظه: وهذا يكفيه  أن يرفع رأسه 
للسماء،  وينطق بالهذيان الذي في قلبه، قد نعجز عن النطق وقد 
يخوننا التعبير، ولكن اهلل يجيب دعوة عبده، مهما كان اللفظ الذي 

جرى على لسانه فالعقد عقد القلب، مهما تكن العبارة.
 هب أخرس ناجى ربه بما في قلبه، إن الذي أحاط علمه بالكائنات 
وبالوجود يس���������مع ويرى ويجيب، وكل يوم هو في شأن، فهذه نملة 
عرفت لمن تتوجه فنادت وقالت: اللهم ال ِغنى لنا عن ُس���������قياك.. 
لما خرج سليمان بن داود، عليهما الّسالم هو وأصحابه يستسقون 
رأى نمل���������ة قائمة رافعة ِإحدى قوائمها تستس���������قي، فقال ألصحابه: 

اْرِجُعوا َفَقْد ُسِقيُتْم، ِإنَّ َهِذِه النَّْمَلَة اْسَتْسَقْت َفاْسُتِجيَب َلَها. 
ولطالما كانت القصص واألمث���������ال مطيَّة لتقريب المعاني، ولذلك 
اس���������تخدمها القرآن للتربية والتوجيه واإلرشاد وكان النبيُّ صلَّى اهلل 
عليه وسلَّم ُيكثر من أن ُيحدَِّث بها أصحابه، روى قصة األعرابي 
الذي أوى إلى ش���������جرة يتفيَّأ ظالله���������ا وينام قليال غير أنه فقد ناقته 
التي عليها طعامه وش���������رابه ومتاعه، ألنه نسي أن ُيحكم ربطها، 
فلما اس���������تيقظ ولم يجدها وتعب من البحث عنها  قال في نفس���������ه: 
أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، نام واس���������تيقظ 
فإذا ناقته عند رأس���������ه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنَت عبدي وأنا 
ربك. وجعَل النبيُّ صلَّى اهلل عليه وس���������لَّم يقول: أخطأ من ش���������دة 

الفرح.
وقول الرجل ال ش���������ك أن في ظاهره كفرا بواحا! ولكن النبي صلَّى 
اهلل عليه وسلَّم أراد لنا أن نلتمس الُعذر للناس في بعض المواقف! 
يمرُّ اإلنسان بأطوار نفسية قد يفقُد فيها زمام عقله، فال يعود ذلك 
الش���������خص الذي نعرفه، فالُمصيبة أحيانا ُتفقد اإلنس���������ان صوابه، 
وربما قال فيها كالما جارحا لمن حوله، فهل ُنؤاخذه بكالمه إذا كنا 

نعرف أّن هذه ليست حاله حينما يكون في ظروف طبيعية.
إن الفرح ومثله المصائب ُتفقد اإلنس���������ان صوابه، فيكون في حالة 
ع���������دم اتزان قد يقول ما ل���������م يكن له أن يقوله في حالة اس���������تقرار 

نفسي.
والش���������رع يراعي تقدير ظروف الناس ألن للنفس البش���������رية أطوارا 
وجباال وِوهادا، وكما يراعي العوارض الجس���������مية من سفر ومرض 
وحي���������ض ونفاس، فأنه يراعي الظروف النفس���������ية من ألم وغضب 
وفرح وس���������رور، وفي الحديث: ال يقضين حاك���������م بين اثنين وهو 

غضبان.
وذلك أن الحكم في حال استيالء الغضب على الحاكم قد يتجاوز 

بالحاكم إلى غير الحق، فمنع من ذلك.
وعد الفقهاء رضي اهلل عنهم بهذا المعنى كل ما يحصل به تغير 
الفك���������ر، كالجوع، والعطش المفرطي���������ن، والوجع المزعج، ومدافعة 
أحد األخبثين، وغلبة النعاس وش���������دة الخوف أو الحزن أو الهم أو 
الس���������رور، وس���������ائر األمور التي يتعلق بها القلب تعلقا يشغله عن 

استيفاء النظر، الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب.
وكما قال مصطفى محمود: نحن ال نملُك أكثر من أن ُنهوِّن على 
بعضنا الطريق... ومن أجمل ما قال األوائل: ال تقطع وعدا وأنت 

سعيد، وال تُرد وأنت غاضب، وال ُتقرر وأنت حزين.

أ. خلضر لقدي 

قصة أرويها ....وعربة آخذها
يقبل الش���������عب الجزائري هذه 
األيام على اختيار من يمثله 
ويدافع عن حريت���������ه وكرامته 
ومصالحه، وينفذ المش���������اريع 
الت���������ي تنه���������ض ب���������ه، وتنمي 
اقتص���������اده وثقافت���������ه، وجميع 

شؤون حياته.
 إن الذي أهلك العالم اإلسالمي 
وأمة اإلسالم والعرب إنما هو 
فساده  واإ وطبائعه،  االستبداد، 

في األرض.
 إن الديمقراطي���������ة في نظري 
احترام  أس���������اس  عل���������ى  تقوم 
كرامة اإلنس���������ان في صورتيه 
الفردية والجماعية، فإن وجود 
اإلنسان الجوهري وجود كّرمه 
اهلل، وفطره على أن يكون حرا 
ال تغتاله شياطين الجن، وال 

شياطين اإلنس.
 وجعل اهلل اإلنس���������ان مختارا 
عناصر  له  وخل���������ق  بإرادته، 
القدرة على تنفي���������ذ ما اختاره 

وحمله مسؤولية اختياره.
 نع���������م قد يخط���������ئ الناس في 
اختياره���������م، ومن هنا تنش���������أ 
عيوب الديمقراطية، بأسباب: 
القبلي���������ة، أو العش���������ائرية، أو 
الجهوي���������ة، أو الحزبي���������ة، أو 

المذهبية، أو الطائفية.
ولكن إذا كان���������ت االختيارات 
نزيهة وش���������فافة كما يقولون، 
فإن إرادة الش���������عب العامة ال 
تتف���������ق على ض���������الل متعمد، 
الفساد  الفطرة من  إذا سلمت 

واالنحراف.
إن المظالم والمفاسد تنشأ من 
بالرأي،  واالنفراد  االس���������تبداد 
ومزاع���������م أصحاب الس���������لطة 
كزع���������م فرعون » َما ُأرِيُكْم ِإالَّ 

َما َأرَى«.
  وغياب ص���������وت األمة في 
الس���������بيل  اختيار ممثليها هو 
إلى الفس���������اد والدمار، وأنواع 

االنحراف والطغيان.
  فالديمقراطي���������ة إنما هي في 
مقابل أخذ السلطة باالنقالب، 
أو التسلق إليها بطريق ملتو 
عن طريق ح���������زب مراوغ أو 
جماعة مناورة تس���������تولي على 
الس���������لطة بطريق غير شرعي 
أو ح���������زب واح���������د كم���������ا في 

االتح���������اد الس���������وفياتي أو في 
الجزائر سابقا.

 إن اختالف اآلراء والمشاريع 
أمر طبيعي، ولكن عن طريق 
الجماعي  واالختيار  الشورى 
يقلل من فرص  أو األغلبي، 
االس���������تبداد واخت���������راق غي���������ر 
المؤهلين للس���������لطة بطريقة أو 
بأخرى مثل تزييف االنتخاب 

وخداعها.
  ال ش���������ك أن الديمقراطية قد 
نقده���������ا المفك���������رون الغربيون 
أنفسهم، وأشاروا إلى عيوبها، 
ولكن لم نر من أتى ببديل لها 

أحسن منها لحد اآلن.
ذا تحق���������ق الحف���������اظ على   واإ
في  وحريته  اإلنس���������ان  كرامة 
القول وال���������رأي والعمل بطرق 
شرعية فإن أساس الديمقراطية 
أو جوهرها يتحقق نسبيا على 

األقل.
الع���������دوان على  ف���������إذا وق���������ع 
كرامة اإلنسان، وعلى حريته 
ف���������ي حدوده���������ا، فق���������د غابت 
ف���������ي روحه���������ا  الديمقراطي���������ة 

وجوهرها.
   يب���������دو أن مج���������ال القبلية، 
والطائفي���������ة، والعروش���������ية، قد 
تأثي���������ره  تقل���������ص، وضع���������ف 

لحد ما. ولذل���������ك فنحن نأمل 
االنتخابات  في هذه  متفائلين 
أن تكون رش���������يدة لنصل إلى 
الحكم الراشد الرشيد، وقد أفل 
نج���������م المال الفاس���������د ونضب 
ماؤه، أو أنه آل إلى الضعف 
وغاب  األقل،  على  الش���������ديد 
رجل  مع  السياس���������ي  تحالف 
المال كثيرا. وهذا كان س���������ببا 
لخراب الشأن السياسي العام، 

صابته في المقتل. واإ
  ولعل كبراء القوم، وس���������ادة 
المال قد ضاقت بهم األرض 
بما رحبت، وضاقت مجاالت 
جيوبهم وحس���������اباتهم البنكية، 
فلم تتسع بعد ذلك ألن تلعب 
الميدان، وتجول فرسانها  في 
أرضية  في  الهزيلة  المخذولة 
االنتخ���������اب، ولع���������ل األحزاب 
تهتدي إلى طريق المش���������اريع 
والبرام���������ج الت���������ي تؤهلها ألن 
وبش���������ؤونها  باألمة  تنه���������ض 
ف���������ي التنمي���������ة، وقط���������ع دابر 
الفساد والمفس���������دين، والباطل 
والمبطلي���������ن م���������ن خفي منهم 

ومن ظهر.
م���������ن  العافي���������ة  اهلل  نس���������أل 
الض���������الل والطغيان، وتزييف 

االنتخاب.

آن زمان الشورى والدميقراطية وأفول االستبداد والطغاة
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أحرز كمال رمضاني المدرس بجامعة 
غرداية على درجة الدكتوراه في التاريخ 
المعاصر من ُشعبة التاريخ بكلية العلوم 

اإلنسانية بجامعة الشلف. 
كان موضوع أطروحته حول: »جمعية 
العلم���������اء المس���������لمين الجزائريي���������ن بين 

الهيمن���������ة االس���������تعمارية ورغبة التحرر 
ضم���������ت  وق���������د   .»)1946-1956(
أطروحته 5 فصول موزعة على 490 
تناولت األعم���������ال اإلصالحية  صفحة 
لجمعية العلماء ونش���������اطاتها السياسية 
في الجزائر، كما درس���������ت مواقفها تجاه 

القضاي���������ا التحررية ف���������ي العالم العربي 
واإلسالمي. 

وكان���������ت هيئ���������ة المناقش���������ة مكّونة من 
الدكاترة: ميلود بلعالية، مولود عويمر، 
إبراهيم لونيس���������ي، حم���������دون بن عدو، 

بلعربي خالدي. 

رسالة دكتــــوراه جديدة حول مجعيــــة العلمــــاء

أ د. عمار طاليب

دش�������������ن المدي������ر الع������ام للمصرف 
السالم السيد ناصر حيدر فرعا للبنك 
بمدين������ة عين مليلة بوالية أم البواقي 
في الش������������رق الجزائ������ري وذلك يوم 

الثالث������������اء 8 جوان2021.
وبعد افتتاح هذا الفرع يكون مصرف 
السالم الجزائر قد وسع شبكة فروعه 
إلى عش������رين فرعا منتشرا عبر ربوع 
الوطن، مستهدفا التقرب من متعامليه 
وتوفير خدماته المصرفية المتنوعة.

فرع جديــــد مصـــرف الســالم بعني مليلة 



خطــــاب مفــتـــوح  إىل نـــواب األمــــة
وأيا كان���������ت النتائج، وما س���������تفرزه من 
مس���������اوئ ومناهج، فإن الذي يعنينا، هو 
الفائز بج���������دارة، الناجي من الخس���������ارة، 

والمتأهل للنيابة، دون أية إثارة.
نأمل أن تخرج االنتخابات التش���������ريعية 
لن���������ا نوابا يرعون العهود، ويحققون لألمة 
الوع���������ود. ولئن كنا نس���������لم، بأن مس���������ألة 
النيابة، هي من أش���������د مس���������ائل الجزائر 
تعقيدا، وذلك بس���������بب غرس الشوك في 
حقلها من العصاب���������ة، وتلويثها بمختلف 
أنواع المفس���������دات وعوامل اإلصابة، لئن 
كنا نس���������لم بكل هذا، ف���������إن الفئة الناجية 
اليوم من المكائد والمفاسد، مدعوة إلى أن 
تنطلق في رسالتها الجديدة، من ماضي 
التليد، فتكون  الجزائر المجيد، وتاريخها 

م���������ن هذا المجد معتبرة، وللواقع المعيش لوطننا محللة 
ومختبرة، فتضع في ضوء ذلك كله أسس بناء مستقبل 

الجزائر بمنهجية مستبصرة.
نحن نسلم، بوجود أشواك في طريق النواب الملتزمين 
بقضايا الوطن واألمة، وندرك اختالط الناصح بالغاش، 
ولكننا عل���������ى يقين من أن هذه النخبة المتميزة، القوية 
بتزكية الش���������عب لها، عن اس���������تحقاق وجدارة، سوف 

تخوض معركة البناء والتشييد، واإلصالح والتجديد.
ذا كان لن���������ا م���������ن تذكير نذكركم ب���������ه، يا حضرات  واإ
النواب وأنتم في بداية المشوار النيابي، فهو أن ترتفعوا 
عن الغثائية السياس���������ية في الش���������عارات واألقوال، وأن 
تتجنبوا الضبابية الش���������عبوية في األفعال، وأن تتحرروا 
م���������ن االتباعي���������ة األجنبية، لتحقيق اآلم���������ال، واختيار 
المنال، وح���������ذار! حذار من العصبية بجميع معانيها، 
في التصويت على األحكام وفي اختيار معايير الكفاءة 

واإلخالص من النساء والرجال.
إننا، نفتح أعينكم وعقولك���������م، وضمائركم على أنكم 
تقدمون على االضطالع برسالة النيابة، وقد ظلم بعض 
النواب قبلكم مفهوم النيابة، فتس���������فل مدلولها إلى  حد 
اإلبت���������ذال، وضاع مضمونها إلى حد االنتحال فصار 
معناها عند الشعب –مرادفا لبيع الذمم وتحقيقها مرادفا 

لفقد القيم، والوصول إليها عنوانا لذبح الهمم.
إن النياب���������ة يا إخوتي، ف���������ي قواميس األمم الناهضة 
هي ممارس���������ة القوانين، وحامية حقوق المستضعفين، 

والقائمة على توعية الحاكمين.
لذلك نشفق على من سيخوضون غمار معركة النيابة، 
في عهد الحراك، ألنهم ورثوا نيابة أفرغت من مضمونها 
الصحيح في مجتمعنا، فكانت رمزا للسفاسف، وعالمة 
على الس���������خائف، تباح للوصول إليها كل المحرمات، 
وتنف���������ق من أجل تحقيقها ما تأباه الرجولة واألنفة، وما 

هو عال من األخالق والسلوكات.
فعل���������ى أنقاض هذا اإلرث الثقي���������ل الذي خلفه العهد 
البائد، من تشويه وتقبيح يجب أن يعمل النواب القادمون 

المؤمنون على إعادة تأصيل معنى 
النيابة، ذلك أن النيابة في تعريفها 
الصحيح، هي وكالة عن الش���������عب 
ن الش���������رط المطلوب في الموكل  واإ
ه���������و أن يكون حر اإلرادة، كاس���������با 
بمقومات  ومتحليا  القيادة  لمؤهالت 
الس���������يادة، ف���������إن لم ينج���������ح النواب 
الحقيقيون في تحقيق هذه المقومات 
فإنهم سيتحولون إلى نوائب والفرق 

بين النواب والنوائب واضح.
في���������ا حضرات الن���������واب، بالقوة أو 
بالفعل! اعلموا أن حق أبوة الوطن 
ن أمومة األمة عليكم  عليكم ثابتة، واإ
ثابت ال يغي���������ره أي مغّير، وحق ال 
يبطل���������ه أي باطل، وم���������ن هنا يبدأ 
الف���������رز بين النائب الذي يدوس على الثوابت من أجل 
تحقيق مصالحه الخاصة، والنائب الذي ينشأ، ويثبت 
عل���������ى الثوابت، فيضحي ببعض مصالحه إلعالء قيم 

األمة والوطن.
س���������وف تفتح االنتخابات التش���������ريعية هذه، صفحة 
جدي���������دة، على ضوئها، يمكن تأكيد أو إبطال ش���������عار 

الجزائر الجديدة المرفوع.
ذلك أن مستقبل األمة ال يبنيه إال نواب األمة، الذين 

ال يدينون بالوالء، إال هلل ولألمة.
ولكي »تتجسد الجزائر الجريدة البد من عملية هدم 

وبناء، وعملية مإل بعد إخالء«.
إن جذورا فاس���������دة، يجب البدء بهدمها وبناء أس���������س 

جديدة مضادة للزالزل على أنقاضها.
كما أن أفكارا فاسدة، نخرة، ال تزال تعيث فسادا في 
حالل دماء جديدة،  الوطن، يجب القضاء عليه���������ا، واإ

محلها.
فكم يحتاج وطننا اليوم، إلى االس���������تنجاد بالقدرات، 
والكفاءات الجزائرية، التي أثبتت داخل الوطن وخارجه، 
كفاءتها على الجميع، إن هذه الطاقات، طالما بعثت 
برسائل، تعبر فيها عن اس���������تعدادها، لخدمة الوطن، 
ووض���������ع قدراتها في خدمة النه���������وض به، ولكن الليل 
الذي كان مخيما على وطننا، كان يخاف الش���������مس، 

فيحول دون تسرب أشعتها إلى الدهاليز المظلمة.
فه���������ل يثبت الن���������واب الملتزمون –الي���������وم- أحقيتهم 
باالنتخاب، فيخوضوا –في ظل القانون والس���������لمية- 

معركة البناء والتشييد والنهوض؟
إن هذا هو التحدي الكبير، الذي يواجهه نواب األمة 
المنتخبون، فهل س���������يرفعون التحدي؟ وهل س���������يثبتون 
للجميع، أن عهد الرشوة، والفساد المالي قد ولى، وأن 
س���������اعة الحس���������م والعزم قد دقت؟ إننا نأمل ذلك وويل 
لمن لم يعانقه ش���������وق الحياة، فإنه سيتبخر في جوفها 

وسيندثر.
فحذار إذن، من سجل التاريخ الجديد! 

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

أهنئ من مسا به االنتخاب 
على  فحاز  استحقاق-  –بكل 

ثقة اجلماهري، وهو اليوم 
يرتبع، بفخر واعتزاز على 

الكرسي الوثري.
وأرثي ملن وصل إىل هذه 

املرتبة، بالتزوير، وأموال 
التبذير، وبيع الضمري، ومآل 

سوء املصري.
كما أرثي ملن كبا به اجلواد، 

وحيل بينه وبني امليعاد، 
فنصبت له الِشباك، ومنع من 
خوض الِعراك، فوقع املسكني 

يف الشراك مع أنه األحق 
باحلراك.
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يا حضرات النواب، بالقوة أو بالفعل! 
اعلموا أن حق أبوة الوطن عليكم 

ثابتة، وإن أمومة األمة عليكم ثابت ال 
، وحق ال يبطله أي باطل،  يغريه أي مغريرّ

ومن هنا يبدأ الفرز بني النائب الذي 
يدوس على الثوابت من أجل حتقيق 

مصاحله اخلاصة، والنائب الذي ينشأ، 
ويثبت على الثوابت، فيضحي ببعض 
مصاحله إلعالء قيم األمة والوطن.



قد أخترت الكلمة األولى لعنوان المقال كنت 
لتكون: »لم���������اذا«، ثم عدلت عن ذلك 
ألس���������باب أقل ما يقال عنها أنه���������ا بديهية، ورأيت 
أن يطّلع القارئ عل���������ى جملة حقائق، فربما تدرك 
األنظم���������ة أن الن���������اس يعرفون، وربما تس���������تحى، 
فتخفف من ضغوطها ومالحقاتها، أو إن ش���������ئت 

فقل: بطشها..!
فما يعانيه الواقفون على ثغر األقصى ) من خارج 
األرض المحتل���������ة ( فى القاه����������رة وتونس وبيروت 
وصنعاء وغيرها، يذكرنا بملحمة الش���������اعر العربى 
»عب���������داهلل بن عمر بن أمي���������ة العرجى«، وهو من 
أدباء مكة وفرس���������انها المعدودين، صحب مسلمة 
بن عبد الملك في وقائعه بأرض الروم، وأبلى معه 
بالء حس���������نا، إلى أن س���������جنه والي مكة محمد بن 
هشام، ولم يزل محبوسا حتى مات سنة 120ه� , 

وهو القائل في سجنه:
أَضاُعوني وأيَّ فًتى أضاعوا  

لـيوٍم كـريهة وِسَداِد َثْغِر  
وصـبٍر عند ُمْعَتَرِك الَمَناَيا  

وقد ُشرَِعْت أِسنَُّتها بَنْحرِي  
أَجـرَُّر في قيودى كلَّ يوٍم 

فـيا لـلِه مْظِلِمَتي وَصْبري  
هلل دّر المدافعي���������ن عن مس���������رى محمد بن عبداهلل  
) عن غير المقدس���������يين أتح���������دث ( .. فتحركاتهم 
مرصودة، وهواتفه���������م مراقبة، واألنفاس تعد عليهم 
فى كل مؤتم���������ر وكل محاض���������رة، ُيحتجزون فى 
المطارات والموانئ، وُيمنعون من إجتياز الحدود 
وُيّضيق عليهم فى أرزاقهم ومصالحهم، وُيس���������ّلط 
عليهم السفهاء من صبيان اإلعالم يأكلون لحومهم 
ويخّوفون الناس منهم، غير مس���������موح لهم بتكوين 
جمعيات أو مؤسس���������ات، أو إصدار نشرات، وهى 
ضغوط نفس���������ية وعصبي���������ة ال تتحملها الجبال، ثم 
يبقى التلويح بتهمة »التخابر« هو األمر المفضل 
لتهديدهم، إذا ما ش���������رعوا فى التواصل مع أطراف 

دولية رغم أنه حق يكفله الدستور .

صدق���������وا أو ال تصدقوا .. كيان اإلحتالل نفس���������ه 
ال يعامل المقدس���������يين بمثل الوحشية التى تعامل 
بها األنظم���������ة العربية مواطنيها الذين يحملون ّهم 
األقصى، ويكأنه���������م يأمرون بمنكر أو ينهون عن 

معروف. 
صدق���������وا أو ال تصدقوا .. س���������فراء الدول األوربية 
الذين نلتقى بهم، يس���������تمعون لنا ويتفهمون موقفنا 
ويتبس���������ّطون معنا، فى حين يق���������ف الُحّجاب دوننا 
ودون أبواب معالى وفخامة المس���������ئولين من بنى 

جلدتنا. 
صدقوا أو التصدقوا .. كل رس���������الة نرس���������لها إلى 
مسئول أممى يصلنا عليها رد ؛ إما بعلم الوصول، 
ما بتعاطف مغلف بدبلوماس���������ية رقيقة، فى حين  واإ
تذهب رسائلنا إلى مكاتب المسئولين العرب � واهلل 

أعلم � إلى النفايات.  
الس���������طور التى بين أيديكم اآلن هى بالغ عاجل، 
وصرخة فى وجه األنظمة الحارسة ألمن الكيان، 
التى تبطش بمواطنيه���������ا المدافعين عن األقصى 
والذي���������ن ُتلصق بهم تهم غريب���������ة، ويلحقهم حيف 
ش���������ديد، وتصوير كذوب ألقواله���������م وأفعالهم، فى 
حي���������ن كان من األولى أن يأت���������ى الدفاع من قبل 
هذه األنظمة، فتكسب مجدا وذكرا، ويعرف عنها 

صدق اإلعتقاد وشرف الغاية.   
لقد أفلح المغتصب فى أن يفرقّنا ويضرب بعضنا 
ببعض، وتحقق له فوق ما أّمل ويأمل، ورغم ذلك 
نقول: ال مجال للعزلة أو الخصومة بين الشعوب 
وبين الحكام فى مثل هذه ظروف، وال فكاك من وأد 
الفتن���������ة الداخلية، والمناص من الصبر والمصابرة 
والرباط، فما يسمى باألجهزة »السيادية«، تمارس 
»س���������يادتها« فقط على أهل ثغ���������ر األقصى فيما 
يبدون مقاوم���������ة أو يظهرون ثباتا، ونحن إذ نقرر 
هذه المقاومة، ال نريد إنتصارا ألنفسنا، وال غمطا 
رس���������ال إس���������تغاثة،  نما نريد تبيان حق واإ لغيرنا، واإ
فاألنظمة الحاكمة بكل ما يشوب سمعتها � مجرد 
سمعتها � من رعب ورهبة، وبدعوى علمها ببواطن 

األمور، وحرصها على األمن القومى تقوم بسحقنا 
ومنعنا من التعاطف مع قضيتنا األولى، ودائما ما 
تك���������ون الحجة هى نيتها فى ضبط األمور وفرض 
النظام، غير أن النتيجة غالبا ما تكون مزيجا من 

القهر والبطش والمالحقة .!
ال تحسـبوا أن رقصى بينكم فرح      

فالطير يرقص مذبوحا من األلم  
يقول الش���������يخ الدكتور محمد الغزال���������ى فى كتابه 
»علل وأدوية«: »إن اإلستبداد السياسى هو قّتال 
اإلسالم، ومغتال رجاله، والماكر األخبث بقضاياه 
وآماله، والحكم الفردى أصابنا فى مقتل، ولوال أن 
اهلل كتب البقاء لهذا الدين ألمسى رفاتا تحت الثرى، 
والعالم كله يعرف عن حكامنا ما تسود له الوجوه، 
ويلحق الشين بتراثنا ووحينا ومكانتنا«.. وعلى هذا 
تبقى الحقيقة المؤكدة، وهى أن اإلحتالل ال يعتمد 
على آلته العسكرية الجبارة بقدر ما يتمترس خلف 
األنظمة الحارس���������ة لحدوده، التى تّؤمن له األمن 
واألمان والس���������المة وتبطش بمواطنيها ليل نهار، 
متناسية أن المهانة تلحق الجميع، وال إستثناء لمن 
ينسق ويطبع ويهادن أو يشترى الغاز، وليت تلك 
العواص���������م تعلم أن عزّها فى إحترامها للنفس، وأن 
البطش بالشعوب يسقطها من أعين العالم كله. 

إن الط���������رف األول المعنى بمل���������ف األقصى هو 
الجماهير وليست األنظمة، وليس المجتمع الدولى، 
وليس لجان المفاوضات، فالجماهير هى صاحبة 
المسجد، وهى من تتعلق به قلوبها، وهى من ورثته 
عن صاحب اإلس���������راء والمعراج، والمفتاح األهم 
عالمها ومكاشفتها،  إلنقاذه هو إشراك الجماهير واإ
دارة الملفات بشكل عام التقوم على مجرد حسن  واإ
النية وال حتى على النزاهة والمصداقية، والبد أن 
يصحبها قوة تأثير ووس���������ائل ضغط، وهو مايوفرّه 
الظهير الش���������عبى وحده، حتى الجيوش التى تقاتل 
فى الميادين، إنم���������ا تصمد وتنتصر معتمدة على 
كل أنواع الدعم ال���������ذى يأتيها من الداخل بداهة، 
وحين يقف أهل السياسة فى عزلة عن الجماهير، 

غي���������ر مدركين لتطلعاتها ورؤيته���������ا، فذلك إنتحار 
مؤك���������د، وليت األمر يقف عند ح���������د العزلة، ففى 
مناسبات معروفة يصل األمر إلى حد المخاصمة 
والتصادم، ومن هنا فال يمكن النظر إلى الموقف 
الحال���������ى للعواص���������م العربية إال عل���������ى أنه موقف 
مقصود ومعاكس لرغبات الناس وآمالهم، والغرو 
فاس���������لوب إدارتها لملف األقص���������ى وبيت المقدس 
حتى اآلن يشتم منه رائحة التدليس، وال شئ غير 

التدليس. 
فيا جماع���������ة األجهزة الس���������يادية .. نحن من بنى 
جلدتكم، ودفاعنا عن المقدسات حق أصيل وأمر 
مش���������روع عقدنا عليه عزمنا، نمارس���������ه فى وضح 
النهار وال نتخفى بليل، وكل ما نطلبه بيئة طبيعية 
خالي���������ة من التعنت والتضييق .. فانتهوا، حتى ال 
يقال لكم كما قي���������ل لفرعون: »لن نؤثرك علٰى ما 
جاءنا م���������ن البّينات، واّلذي فطرنا فاقض ما أنت 

قاٍض، إّنما تقضي هذه الحياة الّدنيا«.
س���������تجابة  يكفى إسترس���������اال م���������ع داعى الفتنة، واإ
إلغراء الش���������يطان، تعالوا معا نلم فلولنا المبعثرة 
هنا وهن���������اك تحت راية واح���������دة بعيدا عن نعرات 
األرض وعصبي���������ات الناس، فالهزائم العس���������كرية 
عرض يزول، أما الهزائم النفس���������ية فجرح مميت، 
وس���������قوط قطر كامل فى براث���������ن اإلحتالل حدث 
شنيع، ولكنه مهما قبح، دون ضياع القدس وهدم 

مسجدنا األقصى.
يافخامة الجنراالت والرؤس���������اء والملوك والقادة 
.. هون���������وا عليك���������م، فواهلل لو وضعوا الش���������مس 
فى يميننا، والقمر فى يس���������ارنا، على أن نترك 
ه���������ذا األمر، ما تركن���������اه أو نهلك دونه .. فواهلل 
ما لألقصى من مت���������رك، واهلل ما لألقصى من 

مترك.    
 

أيمن خليل العسقالنى 
األمين العام 
ـ مركز بحوث المسجد األقصى  - القاهــرة

كيف تبطش العواصم العربية باملدافعني عن األقصى؟
العدد:اجتاهات
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ف���������ي حياتنا الديني���������ة والثقافي���������ة الحديثة غرائب 
يصعب تصديق صدورها عن مس���������لمين فضال 

عن مسلمين متدينين ومثقفين.
1. عدم كروية األرض ودورانها

تج���������دد طرح هذه القضية في الفترة األخيرة على 
يد أتباع الوهابية، خالصتها أن كروية األرض 
ودورانها خرافة »علمية« يضحك بها »الكفار« 
على أذقان الناس، ودليل ذلك من القرآن والسنة 
كما بّينه مفتي السعودية األكبر في زمانه الشيخ 
عبد العزيز بن باز في رس���������الته »األدلة النقلية 
والحسية على جريان الش���������مس والقمر وسكون 
األرض«، وكتب الش���������يخ ياس���������ر فتحي)ما زال 
على قيد الحياة( رس���������الة س���������ماها »لماذا حركوا 
األرض؟«، أكتفي بالس���������طر األول منها: »إن 
الق���������ول بثبات األرض وع���������دم دورانها هو عين 
العقل والحكمة بل هو عين ما جاءت به األنبياء 
والرسل، وهو الموافق لظاهر القرآن والسنة، بل 

هو محّل إجماع المسلمين وأهل الكتاب« !!!
هل يحتاج هذا ال���������كالم المطلق الجازم القطعي 

النهائي إلى تعليق؟
تصّوروا كيف يكوم حالنا ونحن في القرن الواحد 
والعش���������رين نكذب حقيقة )هي حقيقة وليس���������ت 
نظرية( يعرفها تالمي���������ذ المرحلة االبتدائية، كما 
انته���������ى منها الن���������اس منذ زمن بعي���������د وبالدليل 

القاطع؟
لكن ترقبوا الجديد على يد بن سلمان...س���������وف 
يجزم أن األرض كروية وتدور حول الش���������مس، 
وحينها سيفتي ش���������يوخ الوهابية أن هذا ما يقوله 
القرآن والسنة... وس���������وف ُيدخل نظرية التطور 

الداروينية في المناهج الدراس���������ية، وس���������يجد لها 
أولئك الشيوخ سندا من القرآن والسنة.

 وأريد أن أش���������ير إلى أن هناك قوال يتردد على 
ألس���������نة بعض المس���������لمين مف���������اده أن الغربيين 

يشككون في كروية األرض ودورانها،
وهذا مجرد زعم يتناقله يوتيوب وفيسبوك وبعض 
الجرائد التي ال عالقة لها بالعلم، عن أشخاص 
يحبون الش���������ذوذ، فقد شككوا »علميا« في وجود 
شخص اسمه عيسى بن مريم، شككوا في وجود 
شيكسبير، شككوا في موت هتلر منتحرا وزعموا 
أنه عاش باقي حياته في األرجنتين، شككوا في 
صعود اإلنس���������ان إلى القمر، ش���������ككوا في وجود 
فيروس كورونا...ش���������ككوا ف���������ي جميع اليقينيات 
 sensationnel ووجدوا أتباع���������ا يحبون اإلثارة

ويصدقون كل شيء.
عندما تصدر مثل ه���������ذه المزاعم من أصحاب 
اإلث���������ارة فهي تفس���������د عقول الن���������اس لكن عندما 
تصدر باس���������م الدين فهي تفس���������د العقائد وتفتح 
المجال لإللحاد، هل تدرون أن تمرد أوروبا على 
الدين كان بسبب مثل هذه المواقف الهوجاء من 
العلم؟ هل تعلمون أن موجة اإللحاد عاتية جدا 
في السعودية بسبب تالعب الوهابية بنصوص 
القرآن والس���������نة تماما كما كانت تفعل الكنيس���������ة 
في القرون الوسطى؟ هذه أمور فلكية قطعية – 
نعم، قطعية وليست نظريات- أما القرآن الكريم 
فه���������و كتاب هداية وليس كتاب علوم دقيقة، وقد 
أحسن العلماء الراسخون تفسير آياته التي فيها 
إشارات علمية مثل شكل وحركة الشمس والقمر 
واألرض تفس���������يرا يتوافق مع الحقائ���������ق العلمية 
الثابت���������ة ولو صدمت عقول األعراب والش���������يوخ 

المتحجرين.
في زمن الخليفة المأمون تأكد علماء المسلمين 
من كروية األرض وبدؤوا يحاولون قياس قطرها 

ومعظمهم علماء في الفلك وفي الشريعة.
لقد ُقتل جاليليو في القرن الس���������ابع عش���������ر ألنه 

أثب���������ت كروية األرض ودورانها حول الش���������مس، 
وقفت الكنيس���������ة ضده وحكمت بإعدامه، وهؤالء 
»المس���������لمون« يتبعون اليوم خطى الكنيسة شبرا 
بش���������بر ويعّبدون الطريق لإللحاد واالس���������تخفاف 

بالدين.
 -2 عن الحوار...في جلسة بين شيخ وهابي 

وتلميذه
* »شيخنا، أحد أصدقائي على الفيسبوك يعبر 

عن شكه بوجود اهلل، هل أناقشه؟
- تس���������ميه صديقا؟ اجتنبه، ال فائدة من الحوار 

مع ملحد، ومن يضلل اهلل فما له من هاد .
* شيخنا، هناك مسيحي يعمل مداخالت على 

صفحتي، هل أرد عليه؟
- أعوذ باهلل، اجتنب جماع���������ة الثالوث الكفرة، 

فلن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم .
* شيخنا، هناك مسلم ش���������يعي، يخالفني الرأي 
ف���������ي حواراته في قضايا تاريخية ومذهبية، كيف 

أتعامل معه؟
- ش���������يعي وتح���������اوره؟ إياك وه���������ؤالء الرافضة، 
فه���������م أخبث من اليهود والنصارى، وال تس���������ّمهم 

مسلمين.
* شيخنا، هناك مسلم سني يشكك في أحاديث 

صحيحة، هل أفتح حوارات معه؟
- تفت���������ح ح���������وارات؟ هؤالء قرآني���������ون، هم العدو 

فاحذرهم، وابتعد عنهم ألف سنة ضوئية .
* ش���������يخنا، واحد من اإلخوان المسلمين يتودد 
إلّي ويريد أن نتحاور في مسائل فكرية وسياسية 

ووطنية، هل أتجاوب معه؟
- أعوذ باهلل، إنه من إخوان الشياطين، إرهابي 

والبد، ضال مضل، ال تقترب منه أبدا.
* ش���������يخنا، إمام المسجد في حّينا رجل مؤمن، 
حافظ لكتاب اهلل، خلوق، داعية إلى اهلل، عقيدته 

أشعرية، هل أجلس إليه وأحاوره
- أشعري؟ إًذا ليس من أهل السنة والجماعة وال 
من الفرقة الناجية، ال يتبع السلف الصالح، ماذا 

تفعل بمحاورته؟ اهجره.
* شيخنا، مع من أتحاور؟

- ولم���������اذا الحوار يا بني؟ الدين اكتمل، والنعمة 
تّمت، والحالل بّين، والحرام بّين، وهذا ش���������يخك 
حاضر يكشف عنك كل ش���������بهة، ويجيبك عن 
أي سؤال، ويدّلك على الحق والصواب...فاْترك 

الحوار فإنه بدعة منكرة.
قلُت: هذه هي مدرسة الرأي الواحد التي تسيء 
لى اإلنس���������انية وتخ���������رّج نماذج  إلى اإلس���������الم واإ

مشّوهة ال تحب أي شيء جميل.
3. ضحك كالبكاء

طالب جامعة »إسالمية« في زيارة إلى المقبرة 
لتعلم كيفي���������ة الدفن، وطالب جامع���������ة أمريكية 
في زيارة إلى ن���������ازا للتعرف على أحدث تقنيات 
غزو الفضاء... األولون يدرس���������ون الش���������ريعة، 
أما اآلخرون فليس���������وا طالبا في الفلك ولكن في 
تخصصات مختلفة، يوسعون ثقافتهم وينفتحون 

على العلوم المختلفة.
أرأيت���������م الفرق بي���������ن الرقي والتخل���������ف؟ إنه في 
األذهان قبل كل ش���������يء...هل يحتاج الدفن إلى 
علم غزير وتدريب وأس���������اتذة؟ هو في الش���������ريعة 
إدخال الميت في حفرة مستقبال القبلة...فقط... 

بهذه البساطة.
إل���������ى اليوم ما زالت تصدر كتب جديدة في حكم 
وضع الس���������اعة في اليد، وحكم اللحية، وجلسة 
رضاع الكبير، وتذكرُت ذلك العالم  االستراحة، واإ
الذي كتب ألف ورقة ف���������ي الوضوء، بينما ذكر 
الق���������رآن الوضوء في آيتين فحس���������ب...هذه هي 
أم���������ارات اإلرتكاس ف���������ي التخلف، وقد خصص 
خطيبنا جمعته الرتداء الرجال للسروال العصري 
)البنطل���������ون (، وأكد عل���������ى ُحرمة ذلك ألنه من 

التشبه بالكفار.
س���������نرتقي حين تصب���������ح الدراس���������ات الدينية حّية 
منعشة مواكبة للعصر، تنشط اإلنسان وتصنع 

الحياة.

غرائــــب إسالميــــة

عبد العزيز كحيل



ال يبه���������رك ال���������ذي يعبر لك 
عن محبت���������ه بكالمه المنمق 
يتخلى  ثم  المتدفق..  وشعره 
عنك عن���������د أول منعطف.. 
وينس���������حب عند هبوب أول 
عاصفة.. ويتبرؤ منك عند 

أول عثرة ..
 يدهش���������ك الذي ال يقول لك 

»أحبك«.. لفظا..
 بل يقولها ل���������ك ألف مرة.. 
وصمت���������ه  وحال���������ه  بعبي���������ره 

اإليجابي الجميل...
يقوله���������ا في س���������ؤاله..عن   
صحتك ودراس���������تك وأسرتك 

وأوالدك 
وقطتك وزهرتك البيضاء في 

حديقتك.
 يظه���������ر ذلك ف���������ي اهتمامه 

بكل تفاصيلك الصغيرة...
يقول لك ذلك بمواقفه..

يثق فيك إذا شك الناس..
يقف معك إذا تخلى الناس.

وماله  بحض���������وره  يدعم���������ك 
وكله..

يعبر لك عن محبته بحرصه 
وتفقده..

تجده قريبا منك:
 في أفراحك وأحزانك.
في قبضك وبسطك.

في تعثرك واستقامتك..
في تشتتك وجمعك...
في تلعثمك وتدفقك.

فدالئل الحب ال تخفى على 
أحد

كحامل المسك ال يخفى إذا 
عبقا.

فال تنبه���������ر بالوعود المزيفة 
والس���������راب  الخالب  والكالم 

الخادع..
انبهر باأليام التي ُسجلت بها 
والدقائق  الصادقة  اللحظات 
الذائبة والمواقف السامقة...

وهناك من يجمع بين العبير 
والتعبير..

من يمزج بين لفظه ولحظه.. 
مقاله وحاله...

فذاك النموذج البديع الفريد.

احملبة بني العبري والتعبري
مداني حدييب

منذ وق���������ت وأنا أحاول بل���������ورة أفكار 
مخصوص���������ة في الحديث عن قضية 
كبيرة ه���������ي قضية الجامع���������ة عندنا 
في بلدن���������ا؛ ذلك أّنه���������ا موضوع ذو 
آثار مباش���������رة على مس���������تقبل الوطن 
ف���������ي العقود القليل���������ة القادمة؛ وحيث 
إّنها كذلك، فإّنه من قلة المس���������ؤولية 
واالس���������تهتار، وربما حق لي أن أقول 
إنها م���������ن اإلهم���������ال المعاقب عليه، 
أعني السكوت عن مثل هذا الوضع 
الغريب الشاذ الذي هو وضع الجامعة 

على وجه التحديد.
إن الجمي���������ع يتفق على أن المس���������ألة 
بلغت مستويات قياسية في الضعف 
والتردي،ولكن قّلة، بل أقّل من القّلة 
من يصدع باألمر ويجاهر به كتابة 
أو في المجامع العامة وهو أضعف 
اإليم���������ان. وأنا أحب هنا أن أش���������ير 
إل���������ى مالمح من اإلش���������كال الخاص 
بضعف التكوين وهوان اإلعداد لقادة 

المستقبل.
من المالحظ بش���������كل واس���������ع، لدى 
طالب الجامع���������ات عندنا، باألخص 
ف���������ي أدائه���������م الكتاب���������ي )ملخصات 
جابات  الكتب، العروض، البحوث، واإ
االمتحان بشكل خاص... الخ( ذلك 
العجز الفاضح الملموس في كل ما 
له عالقة بالكتابة؛ في مناحي الكتابة 
كله���������ا؛ من الخط الرديء الس���������يئ.. 
إل���������ى التراكيب الغريبة، إلى األخطاء 
البس���������يطة،  القواعد  ف���������ي  الفادح���������ة 
وأخطاء أخرى أفدح في ِنسبة األقوال 
والنص���������وص إل���������ى أصحابها، وعدم 
التمييز بين الق���������رآن والحديث الّنبوي 

والحكم واألقوال المأثورة... إلخ.
غي���������ر أن هناك ما يلفت النظر أكثر 

في جانب الكتابة نفس���������ها، وأعني به 
الجان���������ب الخاص بالكتابة الصحيحة 
للكلمات واأللفاظ أي الرسم اإلمالئي 
وبالنظر إلى شيوع هذا األمر؛ حتى 
إّن���������ه من الصع���������ب أن تجد في كلية 
أو قسم أو ش���������عبة ما يخلو من تلك 
األخط���������اء، ل���������دى أع���������داد وفيرة من 
أنها  م���������ا يعنى  الطالب والطالبات، 
أصبح���������ت ظاهرة لعمومها واتس���������اع 

رقعتها.
وق���������د عكس ذل���������ك ص���������ورة انحدار 
أصاب  ع���������ام  جامعي  وتضعض���������ع 
الجس���������م الجامعي بضع���������ف مقزز، 
وألبس���������ه لبوس التراجع والتقهقر ذلك 
أن مثل هذه األخطاء لم تكن موجودة 
ن  في الس���������نوات العشرين الماضية واإ
ُوجدت فبش���������كل باهت وخفيف وفي 
الكليات العلمية أما اآلن فاألمر عام 
وش���������ائع في س���������ائر الكليات بما فيها 
كليات اآلداب والعلوم اإلنس���������انية أو 

كليات اآلداب واللغات. 
بالطبع هناك أس���������باٌب كثيرة ومتعددة 
س���������اعدت على ش���������يوع واتساع هذه 
الظاه���������رة الخطي���������رة، وهي أس���������باب 
متش���������ابكة ومتداخلة، يش���������ترك فيها 
كثيٌر م���������ن األطراف المعنية بالعملية 
التعليمي���������ة وفي مس���������تويات تعليمية 
وتكويني���������ة مختلقة بدءا م���������ن التعليم 
الجامعي،  بالتعليم  وانتهاء  االبتدائي 
من المنهاج،البرنامج األستاذ التلميذ 
الطالب طرائ���������ق التدريس التصورات 
العامة اإلدارة الجو التربوي والعلمي 
الجو الع���������ام أعاصير ورياح العولمة 

الترفيهية...
وما يعنيني في هذه العجالة هو رسم 
صورة عامة عن هذه المصيبة، ومن 
ث���������ّم التباحث في ش���������أنها من خالل 
مقترح���������ات وتصورات ش���������تى. ومن 
لحقيقة  الوجيز  االس���������تعراض  خالل 

األمر ستتضح الصورة، وسيبدو األمر 
على المباشر-كما يقولون- فلنتأمل 
هذه الحزمة م���������ن األخطاء ولنبحث 
بعد ذلك في أسبابها وكيفيات تجاوز 
هذا الدرك ال���������ذي انحطت وانحدرت 

جامعاتنا ومؤسساتنا إليه 
صدق أوال تصدق:

- هل يصدق أحد أن طالبا أو طالبة 
في الثانية جامعي يكتب: »تقدمت« 
هكذا»تقدم���������ة«، وما يثبت أن كاتبها 
أو كاتبته���������ا يكتبه���������ا كذل���������ك بالفعل 
وليست سهوا أو خطأ عن غير انتباه 
أنه كررها ومثيالتها أكثر من س���������ت 
ليكم نم���������اذج عن األخطاء  مرات. واإ
اإلمالئي���������ة التي تزدح���������م بها كتابات 

الجامعيين. 
- الضه���������ر: الظه���������ر، س���������واء كان 
الظهر من جسم اإلنسان، أو صالة 
مرءاة:  الرؤية.-  الرأي���������ة:  الظهر.- 

مرآة.
- الضلم: يعن���������ي الظلم.- القنوت: 
كأن  مقتضى..  مقت���������دى:  القنوط.- 
نقول: مقتضى الحال، فيكتبها: مقتدى 
الظواهر...-  الضواهر:  الحال...- 
تخل���������وا: تخلو. مثال واقعي: ال تخلوا 

الحياة من الضلم.- تأدي: تؤدي. 
واألمثلة على ذلك كثيرة. 

ولو تتبعن���������ا األغالط وحاولنا جمعها 
واإلشارة إلى نسبة منها على األقل لما 
كفتنا صفحات وصفحات، والحتجنا 
إلى مجلد متوس���������ط الحجم نس���������جل 
فيه تل���������ك األغالط الغريبة والمخزية، 
وعلى غرار ما فعله األس���������تاذ الكبير 
محم���������د العدناني في كتابه المعروف 
عن أغالط المعاصرين، ومثلما فعله 
غيره عن أغالط اإلعالميين والكتاب 

واألدباء.
والحق أن المس���������ألة ف���������ي حاجة إلى 
اهتم���������ام مخص���������وص؛ فهي ال تقف 

عند حد العجز ف���������ي األداء الكتابي 
بالعربية فحسب، ولكنها تمس أيضا 
باللغات األخرى، وباألخص  الكتابة 
اإلنجليزي���������ة والفرنس���������ية، كما عرفُت 
ذلك من زمالء وأس���������اتذة في أقسام 
والترجمة،  والفرنس���������ية  اإلنجليزي���������ة 
والفيزي���������اء، وعل���������وم الطبيعة والحياة 

 ...
وأيضا ألنها، أي مس���������ألة العجز، ال 
تقف عند األداء الكتابي الذي أشرنا 
إلى ناحية وجيزة بس���������يطة فيه، إنما 
تتعداه إلى األداء والتعبير والتواصل 
الش���������فوي،   وأعني به كل ما يتعلق 
بأصول الحديث والخطاب والكالم، 
حت���������ى ال أق���������ول : إدارة النق���������اش، 
والخطابة، والتوجيه، والتقديم والعرض 
...  وصوال إلى فن���������ون المناظرات 
والِحجاج،   والج���������دل، والدفاع عن 
الرأي والفكرة وهو الهدف األكبر من 
أي تكوين علمي وأكاديمي  جامعي، 
على األقل بالنسبة إلى طالب العلوم 
اإلنسانية وباألخص: كليات الحقوق، 
االقتصاد، التسيير، اآلداب، اللغات، 

العلوم االجتماعية... 
الموضوع مطروح للنقاش، وقد نعود 
إليه الحقا بمزيد من البسط واإليضاح 
والمزيد من األمثلة المخيفة . ولكنني   
ال أس���������تطيع إنهاء هذه السطور دون 
أن أتساءل بغضب :  عن أي جامعة  
يتحدث مس���������ؤولونا ومس���������يرونا، في 
المؤسسات الجامعية، وفي  الوصاية 

وفي الوزارة وفي الدولة كلها؟
نحن نس���������بح في بح���������ر من الضعف 
والعج���������ز وال���������رداءة .. والمس���������تقبل 
مخيف.  بعد عش���������رين عاما أو أقل 
س���������يكون الجيل الحال���������ي  هو الذي  
يحُكم ويدير شؤون البلد فهل  يمكن 
تصور كيفيات التسيير بهذا المستوى 

المنحّط؟

عود على بدء 
أدركوا اجلامعة قبل أن تغرق

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ
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التحالف الغربي الصهيوني إلنقاذ دولة الصهاينة
بعد أن قامت اإلدارة األمريكية بتعليمات من الرئيس 
»جو بايدن« ش���������خصيا بتأجي���������ل عقد اجتماعات 
لمجلس األمن الدولي لثالث مرات متتالية بغرض 
منح »تل أبيب« الوق���������ت الكافي لتحقيق أهدافها 

الحربية في قطاع غزة المتمثلة في:
- التدمير الكلي أو على األقل ألغلبية األنفاق. 

- الوصول إلى ترس���������انة الصواري���������خ ومصانعها 
تالفها. وقصفها واإ

- الوص���������ول إل���������ى أكبر عدد من ق���������ادة المقاومة 
الغتيالهم.

بع���������د أن تأك���������دت اإلدارة األمريكية م���������ن قدرات 
المقاومة في الوصول إلى كل مدن شمال فلسطين 
وكل القواعد العسكرية بما في ذلك األمريكية منها 
وخاصة تلك المتخصصة في إنتاج أدق األسلحة 
اإللكترونية، قرر »بايدن« االتصال بوكيله »النتن 

ياهو« بالهاتف ويأم���������ر بقبول وقف إطالق النار 
المقت���������رح من طرف كل من مص���������ر وقطر اللتين 
اتفق معهما على س���������يناريو هدنة مؤقتة تقوم فيها 
مص���������ر بإع���������ادة بناء ما دمر ف���������ي غزة ألغراض 
إنسانية وتقوم قطر ودول خليجية أخرى بالتمويل، 

شريطة التخلص من أنفاق المقاومة.    
المعلوم أن مصر »السيس���������ي« التي كانت تغلق 
بوابة »رفح« حتى في وجه المرضى الفلسطينيين 
والطلب���������ة، والتي أغلقت كثيرًا م���������ن األنفاق بماء 
البحر باتف���������اق مع حكومة »النت���������ن ياهو«، هذه 
المصر التي تعادي حركة اإلخوان المسلمين التي 
تتب���������ع لها حركة »حماس« ودول���������ة قطر  وتركيا 
أصبح���������ت بقدرة قادر تتفق م���������ع الدولتين إلعادة 

إعمار غزة.
الذكاء الفلسطيين يتحدى الذكاء الصهيوني

الشعب الفلس���������طيني المعروف تاريخيا بالكنعاني، 
يعني الفينيقي الذي س���������يطر لعدة قرون على كل 
البحر األبيض المتوسط، هو شعب ذكي بالفطرة 
وذكاؤه طبيع���������ي ليس اصطناعيا كذكاء الصهاينة 
واألمريكيي���������ن والغرب بصفة عام���������ة؛ لذلك لم تبد 
المقاومة معارضة لهذا السيناريو الخبيث الذي يريد 
نقاذ الدولة الصهيونية  القضاء النهائي للمقاومة واإ
من الزوال، فقادة المقاومة على يقين بأنهم قادرون 
ماضون في عزمهم على اس���������تئصال هذا الكيان 
الهجين المصطنع من أرضهم في المعركة القادمة 

التي لن تكون بعيدة، فمعركة أحد عشر يوما من 
م���������اي 2021 تعتبر مناورة واختب���������ارًا لقوتهم، وقد 
حققت النجاحات واالنتصارات الباهرة على العدو، 
وجعلت شعبه ألول مرة يعيش طوال هذه المدة في 

المالجئ تحت األرض.
إن أكبر اإلنجازات التي حققتها المقاومة الفلسطينية 
هذه الم���������رة هو ذلك التدمير الش���������امل الذي لحق 
بمجتمع الكي���������ان الذي تحول إل���������ى مجموعة من 
الش���������ظايا المبعثرة في كل االتجاهات تبحث عن 
خيط مهما كان ش���������كله ولون���������ه ليجمعها؛ الغريب 
أن ه���������ذا المجتمع إنحاز بأغلبية س���������احقة لليمين 
المتطرف، ومع ذلك لم يس���������تطع تش���������كيل حكومة 
تجمع تلك الشظايا. األكثر انبهارًا بنصر المقاومة 
هو افتضاح أمر الواليات المتحدة األمريكية ليس 
كش���������ريك للدولة الصهيونية في هذه المعركة، بل 
هي المحاربة الفعلية فيها، بس���������الحها ومالها وكل 
أدواته���������ا التدميرية، فالش���������مس ال تغطى بغربال، 
واألوان أوان زوال هذه الدولة المصطنعة واقتالع 
هذه القطعان من هذه األرض المباركة المقدس���������ة 

لتعود إلى أهلها الحقيقيين.
إن المعركة القادمة التي ال شك ستشارك فيها كل 
ق���������وات محور المقاومة من الش���������مال إلى الجنوب 
ومن الش���������رق ومن الغرب، س���������تكون هذه المعركة 
الفاصلة التي تعيد الحق ألهله وما ذلك على اهلل 

بعزيز. 

االنتصـــار الكبيـــــر للمقاومـــــــة )3(

أ. حممد احلسن أكيالل

نية
سطي

الفل
ضية 

الق
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يقول اهلل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 
:}َفاْسَتَجاَب َلُهْم رَبُُّهْم َأنِّي اَل ُأِضيُع َعَمَل 
نُكم مِّن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َبْعُضُكم مِّن  َعاِمٍل مِّ

َبْعٍض { )1( . 
جاء في كتاب صفوة التفاسير للصابوني 
في س���������بب ن���������زول اآلية:] عن ُأمِّ س���������لمة 
قالت قلُت : يا رس���������ول اهلل، ال أسمع اهلل 
َذَكَر النس���������اء في الهجرة بشيء فأنزل اهلل 
}َفاْس���������َتَجاَب َلُهْم رَبُُّهْم َأنِّي اَل ُأِضيُع َعَمَل 
نُكم مِّن َذَكٍر َأْو ُأنَثى {، كما جاء  َعاِمٍل مِّ
في تفسير اآلية السابقة : }َفاْسَتَجاَب َلُهْم 
نُكم مِّن  رَبُُّه���������ْم َأنِّي اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ
َذَكٍر َأْو ُأنَثى{ أي أجاب اهلل دعاءهم بقوله 
ِإن���������ي ال ُأْبِطُل َعَمَل َمْن  َعِمَل خيرًا، ذكرًا 
كان العام���������ل أو ُأنثى، قال الحس���������ن : ما 
زالوا يقولون ربنا ، ربنا ، حتى اس���������تجاب 
له���������م } َبْعُضُكم مِّن َبْعٍض{ أي الذكر من 
األنثى ، واألنثى م���������ن الذكر ، فإذا كنتم 
مشتركين في األصل فكذلك أنتم مشتركون 

في األجر [ ) 2(.
ومن المعلوم أن المرأة قد ش���������اركت بدوٍر 
ُمه���������م في الهج���������رة النبوية الش���������ريفة، مما 
ُيعطي انطباع���������ًا أكيدًا بأنه ال ِغَنى للمرأة 
والرجل عن التكامل في الحياة ، فقد لعبت 
المرأة المس���������لمة دورًا عظيمًا أثناء الهجرة 
النبوية، وكان لهذا أثره في نجاح الهجرة ، 
حيث قامت السيدة أسماء بنت أبي بكر – 
رضي اهلل عنهما – الُمَلقَّبة بذات الّنطاقين 
ب���������دور مهم جدًا ، فكانت تتحمل مش���������اق 
إعداد الطعام وتوصيله للرس���������ول – صّلى 
اهلل عليه وسّلم -  وصاحبه الصديق أبي 

بكر – رضي اهلل عنه - .
النساء شقائق الرجال

أخرج اإلمام الترمذي في سننه أّن رسول 
اهلل – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – قال : )ِإنََّ 
النَِّساَء َشَقاِئُق الرَِّجاِل() 3(، فالمرأة شقيقة 
الرجل، وقد أخبر اهلل س���������بحانه وتعالى أن 
المرأة والرجل في الجزاء والثواب س���������واء،  
ومن المعلوم أّن النس���������اء قْد ش���������اركن في 
نصرة الدعوة اإلسالمية والدفاع عن ديننا 
اإلسالمي، وفي بناء الحضارة اإلسالمية، 
وفي الغزوات، كما ش���������اركت النس���������اء في 
الهجرة إلى الحبشة، َوُكنَّ ِممَّن بايع رسول 
اهلل – صّلى اهلل عليه وسّلم – بيعة العقبة 
قبل الهجرة، كما َس���������اَهْمَن في نشر العلم 
والنور في المجتمع ، والتاريخ اإلس���������المي 
مليء بالمواقف الُمَشرِّفة للمرأة المسلمة ، 
فأول ش���������هيد في اإلسالم كانت امرأة إنها 
سمية أم عمار – ولفظ شهيد ُيطلق على 
المذكر والمؤنث -، وأول من آمن بالنبي- 
صّلى اهلل عليه وس���������ّلم -كانت امرأة، إنها 
زوج���������ه خديجة – رض���������ي اهلل عنها – ، 
وعند دراستنا للسيرة النبوية الشريفة وكتب 
الصحابة  وِس���������َيِر األعالم، فإننا نجد أّن 
المرأة المسلمة قد َسّطرت صفحات ُمشرقة 

ُكتبت بماء الذهب في ِسِجلِّ التاريخ. 
دور املرأة يف احملافظة على القدس واملقدسات

مدينة الق���������دس أرض اإلس���������راء والمعراج  
وأرض المحش���������ر والمنش���������ر ، وقد أخذت 
مكانته���������ا من وج���������ود المس���������جد األقصى 
المبارك أولى القبلتين وثاني المس���������جدين 
وثالث الحرمين الشريفين ، الذي جعله اهلل 

توأمًا لشقيقه المسجد الحرام بمكة المكرمة، 
كما جاء في قوله سبحانه وتعالى:}ُسْبَحاَن 
َن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم  الَِّذي َأْسرَى ِبَعْبِدِه َلْياًل مِّ
ِإَلى اْلَمْس���������ِجِد اأَلْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه 
���������ِميُع الَبِصيُر{ ِلُنرَِيُه ِمْن آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ

)4(، وتاريخها مرتبط ِبِسَيِر الرُُّسِل الكرام 
-عليهم الصالة والسالم- . 

ومن الجدي���������ر بالذكر أّن الم���������رأة اهتمت 
بمدينة القدس عبر التاريخ، حيث شاركت 
الرجل في تحّمل المسؤوليات، فاألحاديث 
النبوية الشريفة تش���������هد للنساء اهتمامهن 

الكبير بالمسجد األقصى وبيت المقدس.
*من ذلك ما جاء في الحديث الش���������ريف 
أّن بي���������ت المق���������دس هو أرض المحش���������ر 

والمنشر،
 والذي روته ميمونة موالة النبي - صّلى 
اهلل عليه وسّلم - َقاَلْت: قلُت: »َيا َرُسَوَل 
اهلِل، َأْفِتنَا ِفي َبْيِت اْلَمِقْدِس، َقاَل:« َأْرُض 

اْلَمْحَشرِ و اْلَمْنَشر... الحديث«) 5 ( .
* وكذل���������ك ما جاء في الحديث الش���������ريف 
عن فض���������ل اإلهالل بالح���������ج والعمرة من 
المسجد األقصى المبارك بالقدس، والذي 
روت���������ه أّم المؤمنين أّم س���������لمة-رضي اهلل 
عنها-زوج النبي– صّلى اهلل عليه وسّلم- 
أنها س���������معْت رسول اهلل- صّلى اهلل عليه 
ٍة َأْو ُعْمرٍَة  وس���������ّلم - يقول:«َمْن َأَهلَّ ِبَحجَّ
ِمَن اْلَمْسِجِد اأَلْقَصى ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم 
َر َأْو  ُغِف���������َر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِب���������ِه َوَما َتَأخَّ

»َوَجَبْت َلُه اْلَجنَُّة«)6(.
ومن المعلوم أّن المرأة الفلسطينية لم تكن 
بمنأى ع���������ن التضحية والف���������داء والصبر 
والمرابط���������ة، فه���������ي أم الش���������هيد، وزوجة 
األس���������ير، وش���������قيقة الجريح ، وابنة الُمبعد 
عن وطنه، كما قامت المرأة الفلس���������طينية 
بالمحافظة عل���������ى مدينة القدس واألقصى 
والمقدس���������ات  والدفاع عنها، ولم تسلم من 
االعتقال واالستش���������هاد واإلصابة ، وهدم 

البيوت، وم�ن أمثل��ة ذلك: 
* أمينة بدر الخالدي : ابنة المرحوم بدر 
مصطفى الخالدي من مواليد القدس سنة 
1855م، والدها من أعيان مدينة القدس 
وصاحب عقارات وأم���������الك كثيرة، وقفت 
جميع م���������ا يخصها وقفا خيريًّا إس���������الميًّا 
إلنشاء مستشفى خيري في القدس ُيعرف 
باسم مستش���������فى أمينة الخالدي،وكان ذلك 

سنة1942م.
* أّم كام���������ل الك���������رد: الت���������ي رفضت كّل 
اإلغ���������راءات المالية التي ُتق���������در بماليين 
الدوالرات ، كما رفض���������ت كل التهديدات 
واالعتداءات وبقيت متمسكة ببيتها وبحقها 
، مرابطة في مدينتها المقدس���������ة، لذلك فقد 
قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإخالء 
عائلة الك���������رد وطردها من منزلها في حي 
الشيخ جراح بالقدس؛ بهدف السيطرة على 
هذا البي���������ت والبيوت المج���������اورة من أجل 

تهويد المدينة المقدسة.
* المرأة المقدس���������ية في خّط الدفاع األول 
عن األقص���������ى والمقدس���������ات: للمرأة دور 
كبير في حماية المسجد األقصى والقدس 
والمقدس���������ات، حيث ِإنها تقف مع شقيقها 
الرجل في الدفاع عن أولى القبلتين وثاني 
المس���������جدين وثالث الحرمين الشريفيين ، 
ولها دوٌر ُمهم ف���������ي التصدي القتحامات 
األقصى،  للمسجد  المس���������توطنين  قطعان 
وال َنْنسى دورها الرائد في االعتصام على 
أبواب المسجد األقصى رفضًا لإلجراءات 
التي اتخذتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
بتركيب البواب���������ات اإللكترونية والكاميرات 
الخفي���������ة ، حيث اعتصمت نس���������اء القدس 

مع الرجال للدفاع عن المس���������جد األقصى 
، كما ُقْمَن بتقديم الطعام والشراب آلالف 
الُمعتصمين عند أبواب المسجد األقصى، 
ولم ُتْثِنِهنَّ مضايقات س���������لطات االحتالل 
ع���������ن القيام بواجبه���������نَّ والّتوج���������ه لبوابات 
األقص���������ى للدفاع عن مس���������رى الحبيب– 

صّلى اهلل عليه وسّلم -.
* دور طالبات مصاطب العلم في الدفاع 
عن المسجد األقصى المبارك : لقد شكلت 
مصاط���������ب العلم خّط الدف���������اع األول عن 
المس���������جد األقصى في وج���������ه االقتحامات 
اليومية للمس���������توطنين ، فهذه المصاطب 
تس���������عى إلحياء ال���������دور العلمي لألقصى 
والمرابطة فيه والّتص���������دي ألية اقتحامات 
للمس���������جد من قبل المس���������توطنين ، فهذه 
الجموع – والحمد هلل - ُتفشل أية محاولة 

للمساس بالمسجد األقصى.
ونحن ُنش���������يد بدور مصاطب العلم داخل 
ُنش���������يد  المس���������جد األقصى المبارك، كما 
بجموع الطالب والطالبات لحرصهم على 
الُمَضايقات والُمِعيقات  المواظبة رغم كل 
التي تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 
فهذا الحضور العلمي -والحمد هلل- أغاظ 
المحتلين، كما وق���������ف حائاًل دون تحقيق 
أطماعهم العدوانية ِضّد المسجد األقصى 
المب���������ارك، حيث ِإنَّ وج���������ود طالب العلم 
وطالباته في س���������احاته ُيعيق المخططات 
اإلسرائيلية العدوانية عليه، ويحفظ للمسجد 

مكانته اإلسالمية والدينية والعلمية.  
فألف تحية للمرأة الفلسطينية، وكّل النساء 
العقيدة  لخدم���������ة  العامالت  المخلص���������ات 
والوطن ، ألف تحية إلى كل أم ، وزوجة 
، وبن���������ت ، وأخت ، أل���������ف تحية إلى كّل 
الرجال والنساء العاملين المخلصين لدينهم 
َبْعُضُهْم  وَاْلُمْؤِمَناُت  ووطنهم}وَاْلُمْؤِمُن���������وَن 

َأْوِلَياء َبْعٍض{ )7( . 
إننا نناشد أبناء األمتين العربية واإلسالمية 
بضرورة العم���������ل على دعم المرابطين في 
بيت المقدس وأكن���������اف بيت المقدس بكّل 
رق وفي َش���������تَّى المجاالت، اإلسكانية  الطُّ
والتجارية  والثقافية  والتعليمي���������ة  والصحية 
والشبابية وغير ذلك، من أجل المحافظة 
على المس���������جد األقصى المبارك والمدينة 

المقدسة. 
وبهذه المناس���������بة فإننا ُنؤكد على تمسكنا 
بأرضنا المباركة فلس���������طين الحبيبة بصفة 
عامة ومدينة القدس والمس���������جد األقصى 
المبارك بصف���������ة خاصة ، كما ُنؤكد على 
حقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف . 
 نس���������أل اهلل أن يحف���������ظ رجالنا ونس���������اءنا 
وأبناءنا وبناتنا وش���������عبنا وأمتنا ومقدساتنا 

من كل سوء،
وصّلى اهلل على س���������ّيدنا محمد  T وعلى 

آله وصحبه أجمعين .
الهوامش :

-1 سورة آل عمران اآلية )195( 
-2 صفوة التفاسير للصابوني -1/252
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- 3 أخرجه الترمذي

-4 سورة اإلسراء اآلية )1(  
-5 أخرجه ابن ماجه    

-6 أخرجه أبو داود 
-7 سورة التوبة اآلية )71(

دور املرأة يف احملافظة على األقصى والقدس واملقدسات

د. يوسف مجعة سالمة*

أكثر ما يمّيز الواقع السياس���������ّي الجزائرّي، غياب 
رجل السياسة كما هو معروف في أدبيات العمل 
السياس���������ّي، ذلك الرجل الذي أوتي حظًا وافرًا من 
المعرف���������ة واإلطالع في السياس���������ة والتاريخ واللغة 
واالجتماع البشري، إلى جانب النضال في الميدان 
س���������واء باالنتماء لألحزاب السياسية، أو بالمتابعة 
لمجريات الواقع السياسّي باالنخراط في الممارسة 
السياس���������ية، نقد ومعارضة للس���������لطة، أو بالكتابة 
في الجرائد اليومي���������ة والمجالت المتخصصة في 
النقد السياسّي، كل ذلك يدخل في صناعة الخبرة 
السياسية، التي تعطي االنطباع عن الرجل الذي 
اختار الفعل السياسّي، من موقع الممارسة اليومية 
له���������ذا الفعل، وتحمل مس���������ؤولية تبعاتها الخطيرة، 
حيث تك���������ون فاتورة هذا الخيار غالبًا كبيرة وكبيرة 
جدًا، )الس���������جن، النفي، والطرد من العمل، القتل 

أحيانا...(. 
هذا النموذج لم يعد موجودا في حياتنا السياسية، 
ن وج���������د، فال يكون به���������ذه المواصفات )الثقافة  واإ
السياسية، واالطالع على تجارب الغير، ومتابعة 

التحوالت الحاصلة في العالم،...(. 
وأنا أكتب هذه األسطر أستحضر الواقع السياسي 
في بالدنا، حيث السياس���������ة عمل من ال عمل له، 
وتابعنا كيف جرت حمالت االنتخابات التشريعية 
األخيرة، وذلك الخطاب الس���������اذج الذي ينبئ عن 
مس���������تويات هزيلة، اختارت االنتخراط في العمل 
السياسي، دون أدنى شروط هذا الفعل، ثّم غياب 
االحزاب السياس���������ية التي أظه���������رت هي األخرى، 
مس���������توى من االس���������تهتار بهذا الفعل، يفسر كثيرا 
من حقائق وجود هذه األحزاب في الواقع السياسّي 
الجزائري، ومهماتها داخل الس���������احة السياس���������ية، 
حيث الغاية هي المحافظة على وجودها ككياناتى 
»سياسية«، وليس الفعل السياسي ومحاولة التغيير 

وبناء الدولة. 
لكن في المقابل هل من يسمون بالمعارضة للسلطة 
الحاكم���������ة )أحزابا وأفرادا( يملكون ما انتفى وجوده 
عند االخرين من ثقافة سياس���������ية وقدرة على الفعل 
السياسي الجاد؟، لألسف »ال«، فهؤالء تحولوا مع 
الزمن إلى ظواهر صوتية، تبيع الكالم )الهدرة(، 
كّل ذلك بلغة راديكالية متصلبة )ش���������عارها: معزة 
ولو طارت(، وكأّنها ال تنتمي إلى واقعنا السياسّي، 
وال ت���������رى ما يجري من فرض األمر الواقع، حيث 
الغلبة لمن يملك القوة الصلبة، أما القوة الناعمة، 
أي الشعب الذي يملك قوة ظرفية يحّددها الزمان 
والمكان، وتتحّول إلى تاريخ يسجل الوقت والمكان 
الذي شغلته هذه القوة في سلم الصراع بين السلطة 
والمعارض���������ة، بينما تملك الق���������وة الصلبة )الزمان 
والمكان( لتفرض هذا الواقع، الذي نعيش���������ه والذي 
ال يبشر إاّل بأفق مسدود، في غياب فعل سياسّي 
حقيقي، وفي غياب رجل السياس���������ية، الذي غاب 

عن حياتنا السياسية واهلل المستعان. 

أ. عبد القادر قالتي

 حياتنــــا السياسيـــــة 
وغيـــــاب رجـــل السياســـــة

guellatiabdelkader@gmail.com

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  

   www.yousefsalama.com     



جرت في السنوات األخيرة في بحر الفكر مصطلحات كثيرة، تسعى 
يسعى  وهو  المعاصر  المسلم  حركة  وتوصيف  تصنيف  إلى  كلها 
الستعادة دوره على مسرح التاريخ، منطلقا من تجربته التاريخّية )تحت 

لواء اإلسالم(، ومحاولة تنزيله على واقع الحياة.
وتلك )الحركة( لم تكن شيًئا واحدا، فهي حركات بعضها يرفع شعار 
إلى  لجأ  وبعضها  الروحاني(،  بـ)اإلسالم  يصفها  من  فتجد  الروح، 
القوة والعنف، فوصفت بـ)اإلسالم الجهادي حينا( و)اإلرهاب( أحيانا، 
وبعضها تبنى منهج العمل السياسي، ومعها ظهر مصطلح )اإلسالم 
السياسي(، وبعضها ال يرى مخرًجا إال بالعودة إلى اجتهادات السلف، 
يجد  وأخرى  الفصائل  تلك  وكل  )السلفية(،  أو  بـ)األصولية(  فتسمى 
من نصوص الدين ما يعزز به ما ذهب إليه وقد يتعسف في تطويع 

نصوص منه تسوّغ مذهبه...
)آلة  المقابلة  الجهة  على  أنه  اغفالها،  عدم  يجب  التي  والحقيقة 
جهنمية(، تعمل وفق أخبث أساليب الصراع الفكري والتضليل الثقافي 
في نحت تلك المصطلحات والترويج لها، وربما تبناها أصحاب تلك 
المدارس دون روية وال تمحيص، جاعلين منها )لواء( يسيرون تحته 
لواء  إذ كل صاحب  الخطير،  )المغايرة(  تامة عن عامل  في غفلة 
يقصي من يخالفه، ومن يخالفه يعامل بوصفه ضاال عن الدين نفسه 

ال عن مذهبه هو، وفهمه هو ورؤاه هو!
وتلك هي لعبة الصراع الفكري المحببة والمحبذة: )دع الفخار يكسر 
في  ضاعت  جهود  من  وكم  بعضه،  الفخار  كسر  بعضه(...وكم 
جزئيات ألهت األمة عن قضية التنمّية وحسن عمارة األرض، وفتنت 
غير المسلمين وأبعدتهم عن دين يدعو إلى )قول التي هي أحسن( 

و)القول اللين( و)الجدال بالتي هي أحسن(...
السياسي(  )اإلسالم  مصطلح  المصطلحات،  تلك  أخطر  من  ولعل 
لتنوّع  المجاالت  أرحب  هي  فالسياسة  مسماه،  تحت  انضووا  ومن 
وحولها  الفعل،  وعالم  التنظير  عالم  في  نسبّية  وهي  واآلراء،  الرؤى 
تدور المؤامرات والمكايدة، ألنها شهوة أصيلة من شهوات بني البشر، 
أطلق عليها علماء التربّية قديما شهوة )حب الرئاسة(، والخطر يكمن 
في تسويغ شهوات البشر باسم نصوص الدين، بدليل تنوّع الفصائل 

تحت هذا الشعار نفسه...
قد يقول معترض: هل معنى ذلك تحييد هؤالء جميعا، كما يريد بهم 
لقول  وفقا  منعهم  طريق  في  ونمضي  )العلمانيين(،  من  خصومهم 

القائل: )ال دين في السياسة وال سياسة في الدين(؟
وعند هذا المنعرج نجد أنفسنا أمام خط فاصل رفيع، يجب معه الفصل 
الدين،  البشر واجتهاداتهم ورؤاهم والمحكم من نصوص  بين حركة 
فإذا كان من الظلم منع )المجتهد( في السياسة منطلقا من نصوص 
الدين، فمن الظلم أيضا للدين نفسه أن نحمله هزائم واخفاقات تلك 
الرؤى واالجتهادات، فالذي ال يقتنع بتلك الرؤى ليس بالضرورة متنكرا 
السياسي  العمل  الشأن في  يكون كما هو  فقد  له،  أو خصما  للدين 

خصما لفالن أو لرؤيته في السياسة...
وفي األسبوع الماضي جاء على لسان الرئيس تبون في تصريحات 
صحفية، مصطلح بدا لي جديدا، لم أسمع به من قبل، هو مصطلح 
)اإلسالم االيديولوجي(، وهو مصطلح جدير بالتأمل ويمكن أن يكون 
بدياًل  عن كثير من المصطلحات الشائعة، وهو يقترب من مصطلح 
)الفكر اإلسالمي( بمعنى اجتهادات بشر فكرية من خالل نصوص 
اإلسالم، وهي اجتهادات بشرية تحتمل الصواب والخطأ، كما تحتمل 

التيه والرشاد...
ن كان الرئيس قد أكد على رفض )اإلسالم االيديولوجي( في السياسة  واإ
منطلقا من تجارب سابقة التبس فيها )االيديولوجي( البشري باإلسالم 
هم  يسعوا  أن  اإلسالمّية  الحركة  أبناء  على  الواجب  فإن  )الوحي(، 
قبل غيرهم في تكريس ذلك الفصل، وأن ال يشعروا بالغضاضة إذا 
تبني  )اجتهدوا(  في  ن  واإ )ايديولوجيتهم(  الناس عن  أعرض بعض 
مرجعية اإلسالم، فأغلب العمل السياسي نسبي وخاضع الجتهادات 

البشر وعزائم البشر...
تتمثل في تكريس )مقصد  العصر  إن أكبر خدمة لإلسالم في هذا 
الحرية( وتعزيز العمل به، وتسويقه وجعله دارجا بين الناس، فالحرية 
للجميع وحمايتها من كل ما يعّكر صفوها، أو يحد من سريانها بين 
البشر هي باب العودة إلى الفطرة، وتحير الضمائر من فرض الرؤى 

تحت أي مسمى خطر على الدين وعلى الدنيا مًعا...
إن المسلم المعاصر ال يحتاج إلى كثير من الدروس والمواعظ التي 
تخاطب خمول روحه، بل يحتاج إلى من يوقد فيه الفاعلّية الحضارية 
التي تزيل عنه مركب الدونّية، وتجعله يثق في نفسه ويثق في قدرته 
والثقافي  االجتماعي  األمن  له  تحقق  التي  والحركة  االنجاز  على 
واالقتصادي والصحي، تجعل منه )شاهدا( على الناس بالقدرة على 
والصناعة  واالجتماع  والسياسة  االقتصاد  مناشط  كل  في  الحضور 

والبحث العلمي...

اإلسالم االيديولوجي...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري
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ــاش يعتقد  ــة مح ــهرة خليف ــام ش أم
ــزل فخم  ــه يعيش يف من ــض بأن البع

بقسنطينة؟
ن  mm أنا ال أعتبر نفسي مشهورا، واإ
كنت مشهورا فعال فأنا ال أستحق ذلك، 
ألن هنـــــــــاك من هم أعلـــــــــى مني مقاما 
وأرفع مني مســـــــــتوى. وما أنا إال أستاذ 
عادي رســـــــــمت منذ البداية طريقي في 
الحياة، وحددت واجبي العلمي وأجتهد 
من أجل القيام به. وبخصوص منزلي 
فهو ليـــــــــس فياّل، وليس حتى مســـــــــكنا 
نما  مصنوعا من الحجارة أو الطوب، واإ
هو عبارة عن شـــــــــالي مصنوعة جدرانه 
وسقفه من الخشـــــــــب ومادة )التيرنيت( 
المشـــــــــبعة باألميونت والمضر صحيا، 
والمهـــــــــدد بالحريق فـــــــــي كل اللحظات، 
وهذا ثمن طبيعي دفعته وسط منظومة 
ال تقـــــــــدر العلم وأهله، مقابل تضحياتي 
في سبيل البحث العلمي والقيام بواجبي 
تجاه الجامعة والدولة والمجتمع، شأني 
شأن أســـــــــاتذة آخرين ساروا في االتجاه 
نفسه مثلي، أو سيسيرون في المستقبل 

إذا بقي الوضع كما هو دون تغّير.
ــع املكتبة  ــة محاش م ــات خليف ذكري

الوطنية اجلزائرية؟
mm ذكرياتـــــــــي في دور األرشـــــــــيف 
والمكتبـــــــــات ومنهـــــــــا المكتبـــــــــة الوطنية 
الجزائرية كثيـــــــــرة، ألنني أمضيت فيها 
ســـــــــنوات طويلة، منذ أن بدأت البحث 
الجامعـــــــــي العالي في عـــــــــام 1984م، 
وأنـــــــــا في مرحلة الماجســـــــــتير، وال أزال 
إلى اليـــــــــوم كذلك. وقضيـــــــــت من تلك 
الســـــــــنوات ســـــــــنتين في فهرســـــــــة وثائق 
المكتبـــــــــة الوطنية المحفوظة في قســـــــــم 
)1994-1992م(،  المخطوطـــــــــات 
ومن تلـــــــــك الذكريات األســـــــــاتذة الذين 
كنت ألتقي بهم هنـــــــــاك، وعددهم قليل 
جدا ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة 
)عائشـــــــــة غطاس رحمها اهلل، ومختار 
حساني، والطاهر بونابي(، مما يكشف 
ضعف البحث العلمـــــــــي في جامعاتنا. 
وبعد أن أنهيت عملي في فهرســـــــــة تلك 
الوثائـــــــــق، ... وبعد ذلـــــــــك قدمتها في 
مؤتمر دولي بتونس من تنظيم مؤسسة 
التميمي للبحـــــــــث العلمي والمعلومات، 
وتم نشـــــــــره ضمن أعمـــــــــال المؤتمر في 
عـــــــــام 1996م. وبعد أن تم نشـــــــــره في 
تونس، اتصل بي مدير المكتبة الوطنية 
بواســـــــــطة برقيـــــــــة، ولمـــــــــا توجهت إلى 
الجزائر والتقيت به عرض علي نشـــــــــر 
العمل على حســـــــــاب المكتبة الوطنية، 
فوافقـــــــــت وقدمت له العمل كما نشـــــــــره 
األســـــــــتاذ التميمي إلعادة كتابته، وبعد 
أن تمت كتابتـــــــــه وتصحيحه، أدخلني 
في إجراءات إدارية أتعبتني كثيرا ماديا 
ومعنويا لمدة سنتين، وخرج هو للتقاعد 
ولم يتم نشـــــــــر العمـــــــــل. والمقام هنا ال 
يســـــــــمح بذكر تفاصيل تلك المتاعب. 
ولكـــــــــن العمل كتب له أن ينشـــــــــر بعد 
ذلك مرتيـــــــــن، األولى عبر كلية اآلداب 
بجامعـــــــــة األميـــــــــر عبد القـــــــــادر للعلوم 
على  والثانية  )2010م(،  اإلســـــــــالمية 
حســـــــــابي الخاص )2012م(، ووزعته 
من غيـــــــــر مقابل. وهو اليوم ُيعتبر أداة 

بحث أساســـــــــية في تاريـــــــــخ الجزائر في 
العهـــــــــد العثماني، وال يمكن ألي باحث 

االستغناء عنه...
ماذا متثل جامعة األمري عبد القادر 
ــبة خلليفة محاش، وملاذا مل  بالنس

يغريها منذ 1988م؟
mm جامعـــــــــة األمير عبد القادر هي 
حاضنتي الوظيفيـــــــــة والعلمية. فوظيفيا 
هي مصدر لقوتي وقوت ُأسرتي، وعلميا 
هي من أســـــــــهمت في توفير كثير من 
الظروف المادية والمعنوية لي إلنجاز 
مشـــــــــاريعي العلمية. وأنا فخور جدا أن 
أنتمي إليها، وأن أقرن اســـــــــمها باسمي 
في أعمالي العلمية. ومهما قدمُت لها، 
فلن أســـــــــتطيع أن أؤدي واجبي الكامل 
نحوها. ومنـــــــــذ أن التحقت بها في عام 
1988م لم أنظـــــــــر إليها أبدا كمصدر 
للغنائم وتحقيق المصالح الشخصية كما 
نما نظرت إليها وال  فعل كثير غيري، واإ
أزال كمؤسســـــــــة علمية وطنية محترمة، 
علّي أن أسهم في بنائها وتطويرها بما 
أنتجه من أبحاث ومـــــــــا أقدمه لطلبتها 
من خدمات تربويـــــــــة وعلمية. وأنا من 
خاللها أسهم في بناء وتطوير مجتمعي 
ودولتي وأمتي. وهـــــــــذا واجب علي وال 

أمّن به على أحد.
ــاش  مح ــة  خليف ــظ  حيتف ــاذا  م
ــة  جبامع ــة  البحثي ــه  جتربت ــن  ع

االسكندرية املصرية؟
mm الجامعـــــــــة المصرية، وبالتحديد 
جامعة اإلسكندرية، هي الجامعة التي 
حصلت فيها على رســـــــــالة الماجستير. 
وكانت الســـــــــنوات التـــــــــي قضيتها فيها 
أحسن سنوات حياتي العلمية، وبفضل 
الجو العلمي الذي عشـــــــــته فيها، ومنها 
دروس المنهجيـــــــــة التـــــــــي تلقيتها إبان 
التمهيدية بشـــــــــكل خاص، على  السنة 
يـــــــــد األســـــــــتاذ الدكتور فـــــــــاروق عثمان 
أباظة الذي كان يقـــــــــدم لنا مادة الحلقة 
العلمية، َتشـــــــــّكل حبي الحقيقي للبحث 
ثقافتي بخصوصه،  العلمي، وتفتقـــــــــت 
وتعمق تكويني. فكنـــــــــا نلتقي معه كل 
أسبوع مســـــــــاء، من الساعة الرابعة إلى 
ما بعد صالة العشاء، في ندوات نناقش 
فيها موضوعـــــــــات معينة، يلقيها أمامنا 
أساتذة متخصصون وأصحاب تجارب 
في البحـــــــــث العلمي، يســـــــــتدعيهم هو 
خصيصا لذلك، ويقدمون لنا من خاللها 
تجاربهم في البحث، وكان منها تجربته 
هو نفســـــــــه، وهي ثرية جدا، واستفدت 
منها كثيرا، وجعلتني أنظر إلى األستاذ 
فاروق كأنه األســـــــــتاذ النموذجي الذي 
كان مخفيـــــــــا في أعماقي، وكنت أبحث 

عنه دون شعور مني.
ولذلك كانـــــــــت تلك التجـــــــــارب العلمية 
المتعددة التي سمعتها في تلك الندوات 
هي التي دفعتني إلى البحث بشـــــــــغف 
كبير، وجعلتني أتوجه إلى اســـــــــتانبول 
لى فرنسا  حيث درست اللغة التركية، واإ
حيث بحثت في أرشيفاتها: أرشيف وزارة 
الخارجية، واألرشيف الوطني، وأرشيف 
وزارة الحربيـــــــــة، ثم توجهـــــــــت إلى لندن 
وبحثت في دار المحفوظات البريطانية 
التي كان يكلمنا عنها األســـــــــتاذ كثيرا، 

زيادة على األرشيف الوطني التونسي، 
وأرشيف  الجزائري،  الوطني  واألرشيف 
طوب قابي سرايي باستانبول. ومع ذلك 
كلـــــــــه المكتبات الوطنية في تلك البلدان 
جميعـــــــــا. وجعلتني الرحالت التي قمت 
بهـــــــــا من أجل ذلـــــــــك، أعيش أزهي أيام 
حياتي العلمية، وأكتشـــــــــف عالم البحث 

العلمي في أوضح تجلياته. 

ــيف  جتربة خليفة محاش مع األرش
العثماني برتكيا؟

mm كمـــــــــا هو معلوم أن األرشـــــــــيف 
العثماني في تركيا موزع على مركزين 
المعروف  هـــــــــو  أحدهمـــــــــا  رئيســـــــــيين، 
بأرشـــــــــيف رئاســـــــــة الوزراء، والثاني هو 
المعروف بأرشيف طوپ قاپي سرايي، 
)قصر الســـــــــلطان العثماني(، وكالهما 
باســـــــــتانبول. فاألّول لم أبحث فيه، أما 
الثاني فبحثت فيـــــــــه، ولكنني لم أوظفه 
بعد في أي عمل مـــــــــن أعمالي. علما 
بـــــــــأن الدخول إلى األرشـــــــــيف العثماني 
والمكتبـــــــــات التركية بصورة عامة، كان 
في السابق ال ُيسمح به إال بعد الحصول 
على رخصة من وزارة الداخلية التركية، 
وكان ذلك يتم وفقـــــــــا إلجراءات إدارية 
معقدة عكس دور األرشيف والمكتبات 
األوروبيـــــــــة التـــــــــي ال تخضـــــــــع إلى أي 

إجراء.
ــل التميمي  ــد اجللي ــل عب ــاذا ميث م

خلليفة محاش؟
mm األســـــــــتاذ المتميـــــــــز عبد الجليل 
التميمي، حفظه اهلل ورعاه، هو بالنسبة 
إلي، األســـــــــتاذ الُقدوة الذي تعلمت منه 
دون أن ُيعلمني، وأقصد دون أن يكون 
معلما لي في أقســـــــــام الجامعة. تعلمت 
منه قيمـــــــــا علمية كثيرة، تعد أساســـــــــية 
في تشكيل شـــــــــخصية الباحث، أهمها 
االعتمـــــــــاد على النفس في البحث، كما 
أوصاني هو نفسه في أول لقاء معه في 
مكتبه بتونس في عام 1984م، والثانية 
أهميـــــــــة الوثيقة في البحـــــــــث التاريخي، 
والثالثـــــــــة أهمية البحث العلمي في تقدُّم 
وازدهار الشعوب. ويجب هنا أال أخفي 
أن الكشافات التي أنجزتها حول وثائق 
تاريخ الجزائر، هـــــــــي تقليد لعمله الذي 
فهرس فيها ســـــــــجالت اإلدارة الجزائرية 
في العهد العثماني، والمعروف بعنوان: 
والتركية  العربيـــــــــة  الدفاتـــــــــر  »موجـــــــــز 

بالجزائر«. 

البحاثة املتميز الدكتور خليفة محاش )1958( استغرق أكثر من 20 سنة من البحث يف خمتلف مراكز األرشيف داخل 
وخارج اجلزائر. درس التاريخ احلديث: يف عدة جامعات )قسنطينة، اإلسكندرية، أسطنبول(. صدر له حلد اآلن 57 

حبثا بني مؤلفات ومقاالت يف تاريخ اجلزائر احلديث. ويشتغل حاليا أستاذا جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة. 
د. الصاحل بن سامل

الدكتور خليفة محاش ما ال تعرفــــون عن
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بلغني اليوم األربعاء 09 جوان 2021 مساء، 
وفاة األخ العزيز الدكتور صالح العلمي، الذي 
كنا ندعوه عمي صالح، الجتماع خصال كثيرة 
نادرة فيه، وهو كما وصفه أخوه في اهلل وزميله 
لعق���������ود طويلة من الزمن الدراس���������ي والوظيفي، 
الدكتور االهز عبيدة -حفظه اهلل - بأنه »كان 
ركي���������زة قوية في البني���������ان«، أي بنيان الصحوة 
الروحي���������ة والفكرية والثقافي���������ة واالجتماعية التي 
شهدها المجتمع الجزائري بعد االستقالل، وكان 
عمي صالح من بناته���������ا األوائل ومن مواكبيها 
منذ وقت مبكر من حياته الدراس���������ية الجامعية 
داخل الجزائر وخارجها، فقد درس في الواليات 
المتحدة وعاصر الجيل الذهبي للصحوة هناك 
وف���������ي الجزائر، بل وكان من بن���������اة هذا الجيل 
بطريقته الخاص���������ة الفعالة، فهو لم يكن خطيبا 
وال متكلم���������ا، بل كان قليل ال���������كالم جدا، كثير 
الصمت، ش���������ديد اإلنصات، كثير العمل جدا، 
فهو ممن تجس���������دت في حياته���������م صفة أو ميزة 
المنط���������ق العملي كما يقول مالك بن نبي رحمه 
اهلل ف���������ي حديثه عن ثقافة النهضة، بما أتاه اهلل 
تعالى من قدرة غير عادية على األفكار العملية، 
ومن حرص شديد على المساهمة في المشاريع 
الخيرية النافعة، وحب للفقراء والمساكين، وولع 

بخدمتهم بكل ما يستطيع. 
وقد تشرفت بمعرفته منذ وقت مبكر من دراستي 
الجامعية، وانفتاحي المبكر على عالم الصحوة 

وخيريتها وبركاتها ورحماتها التي استنقذتنا مبكرا 
من التيه الفكري، والميوعة الس���������لوكية، والخواء 
الروحي، وكان عمي صالح من جيل الصحوة 
الذهبي المبكر الذي تعرفنا عليه، واستفدنا من 
فعاليته وأخالقه الس���������محة، وثباته وطول نفسه، 

ورساليته العالية. 
عاد  من أمريكا س���������نة 1984 بشهادة الدكتورة 
PhD فيزي���������اء الميكاني���������ك ، ودرس بجامع���������ة 
قس���������نطينة الى س���������نة 1987 حيث عين رئيسا 
للمدرس���������ة العليا للعل���������وم التكنولوجية التطبيقية 
Ensep الى غابة 1991 ، ثم انتقل للتدريس 
بجامعة سكيكدة إلى أن تقاعد سنة 2016 وهو 

أستاذ باحث. 
وأذكر من مظاهر وده ووفائه واهتمامه بإخوانه 
في اهلل، أنني دعيت إلى جلسة نقاشية مفتوحة 
مع إخواني في مكتب جمعي���������ة العلماء بمدينة 
الخروب بقس���������نطينة منذ ست أو سبع سنوات، 
وس���������مع بذلك فأصر على حضور هذه الجلسة 
لإلطمئنان علي، بعد فراق قس���������ري طويل، رغم 
م���������ا كان يعانيه من متاعب صحية جمة رحمه 
اهلل، كجل الجزائريين الذين مس���������هم الضر في 
س���������نوات المحنة الدامية الت���������ي فرضها عليهم 
منطق االستبداد الجهول الغشوم، وأذاقهم فيها 
األمرين، وأهدر فيها الكثير من شروط نهضة 
مجتمعهم وقوامت���������ه الحضارية الكبرى المنتظرة 

منه، مع األسف الشديد. 
وقد ألفيته كما عرفته منذ عش���������رات الس���������نين، 
كثير االبتس���������ام، جم التواضع، كثير االنصات 
واالنتباه، مهتما بالشأن العام، رغم معاناته، لم 
تغره ولم تغيره المناصب وال الدنيا، رغم ما أتيح 
له منه���������ا، أو ما كان يمك���������ن أن يتاح له منها 
ل���������و أراد ذلك وحرص علي���������ه. فهو كما وصفه 
الدكتور االزهر عبيدة في تأبينيته القصيرة التي 
جمعت خصاله الكبيرة: »ال أنسى أبًدا ابتسامته 

وتواضعه وجده«.
ونح���������ن إذ نودع عم���������ي صال���������ح العلمي إلى 
عال���������م اآلخرة، فإننا ندع���������و اهلل تعالى أن يغفر 
له، ويتجاوز عن س���������يئاته، وأن يتغمده برحمته 
الواسعة، وأن يرفع مقامه في الجنة مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا، وأن يلهم ذويه وأهله وأحبته جميل الصبر 
والس���������لوان، وأن ال يحرمنا أج���������ره، وأن ال يفتنا 
بعده، وأن يثبتنا على طريق الرس���������الية الشريفة 
النبيل���������ة التي مضى عليه���������ا هو وجيل الصحوة 
الذهبي، الذي وفى لمب���������ادئ الصحوة وأهدافها 
وقيمه���������ا، ول���������م يتزحزح عنها، رغ���������م المغريات 

والمتاعب والمحن.
رج���������اء ودع���������وة لكتاب���������ة تاريخ جي���������ل الصحوة 

الذهبي:
ن مما يحز في نفسي ويؤلمني كثيرا، هو أن  واإ
يتناقص هذا الجيل الذهبي من أجيال المجتمع 
الجزائري، في صمت وبسرعة، دون أن يسجل 
تفاصي���������ل تجربته ومجاهدات���������ه الفكرية والثقافية 
والتربوية واالجتماعية لألجيال، حتى تس���������تفيد 
منها من ناحية، وحتى يقيم بها الحجة عليها من 
ناحي���������ة أخرى، وحتى تعرف األجيال المعاصرة 
والقادمة قيمة هذا الجيل، ولماذا أصفه بالجيل 

الذهبي من ناحية ثالثة؟
ومن أجل تدارك ه���������ذا القصور، أهيب بجميع 
إخواني الجزائريين، أن ال يبخلوا على أنفس���������هم 
وعلى الرس���������اليين من جي���������ل الصحوة الذهبي، 
ببعض شهاداتهم في مناقب ومساهمات األحياء 
منهم واألموات، ف���������ي خدمة هذا المجتمع وهذه 
األمة، والمس���������اهمة في توفير شروط نهضتهما 
الحضارية المنشودة التي طال طريقها، بسبب 
ضعف الوعي السنني المتكامل، في منظوماتنا 
الفكري���������ة والثقافي���������ة والتربوي���������ة واالجتماعي���������ة 
والسياسية.. وهيمنة منطق التجزيئية والتنافرية 

والتفاه���������ة والغثائي���������ة المنهك���������ة عليها، وحرص 
قوى ظالمي���������ة متخلفة داخلي���������ة وخارجية على 
التروي���������ج لذلك، بل والتمكي���������ن له، وتهميش بل 
وتغييب قدوات حقيقية من المشهد االجتماعي، 
فس���������اح المج���������ال أم���������ام التفاه���������ة والتافهين،  واإ
والس���������فاهة والس���������فهاء، واإلمعي���������ة واإلمعيين، 
الثقافي  المشهد  ليتصدروا  والغثائية والغثائيين، 
نموذج  ويفرض���������وا  والسياس���������ي..  واالجتماعي 
التفاهة والسفاهة والغثائية على األجيال، حتى 
تمعن ف���������ي تيهها وبعدها عن طريق وش���������روط 
نهضتها الحضارية المنشودة، التي بها وحدها 
تخرج من س���������ديم التخلف والع���������دم الحضاري، 
وتحرر لنفسها المكانة التي تليق بها في الساحة 
الحضارية العالمية، باعتبارها أمة وسطا شاهدة 
عل���������ى الناس كما أراد له���������ا اهلل تعالى ذلك في 
قوله تعالى في القرآن الكريم: ) َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم 
ًة َوَسطًا لَِّتُكوُنوْا ُش���������َهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن  ُأمَّ

الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا (]البقرة : 143[.
وأشهد بأن عموم جيل الصحوة الذهبي، ومنهم 
بال شك، البروفيسور عمي صالح العلمي رحمه 
اهلل، كان يحمل هم النهضة الحضارية، ويتحرك 
بجدية نحو إخراج المجتمع من س���������ديم التخلف 
والعدم الحضاري، والمهان���������ة الحضارية، وقدم 
م���������ن أجل ذلك جهودا مضني���������ة معتبرة، بغض 
النظر عن النواقص الت���������ي ال يخلو منها جهد 

بشري بأي حال من األحوال. 
وم���������ا أحوجنا أن نتمث���������ل روح وقيم وأخالقيات 
ومقاصد ه���������ذا التوجيه القرآن���������ي ألجيال األمة 
عامة، ال���������ذي جاء في قوله تعال���������ى: ) وَالَِّذيَن 
َجاُؤوا ِمن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن رَبََّنا اْغِفْر َلَنا وإَِلِْخوَاِنَنا 
 ً الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباإْلِيَماِن واََل َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغالاّ
لِّلَِّذيَن آَمُن���������وا رَبََّنا ِإنََّك رَُءوٌف رَِّحيٌم ]الحش���������ر: 

 .]10
واهلل ولي التوفيق.

وداعــــا البــروفيســـور عمي صاحل العلمـــي 
اجلزائر تفقد رجل املنطق العملي وصديق الفقراء

أ. د.  الطيب برغوث

أ. د عبد احلق محيش

فقدت الجزائر ومدين���������ة )المدية( بالخصوص، 
عالًما فًذا وأًخا عزيزًا هو البروفيس���������ور رضوان 
بن غربية، األستاذ المعروف بأدبه الجم وأخالقه 

الراقية..
عاش حيات���������ه متواضًعا، ي���������دراّس، يعلاّم، يفقاّه، 
.. وقد كان ل���������ه رحمه اهلل  وينص���������ح في الس���������راّ
مؤلفاٌت عظيمة وتحقيقات نافعة؛ كانت وال تزال 
محلَّ اهتمام طالب العل���������م وموضع عنايتهم، 

يكثرون من الرجوع إليها واإلفادة منها.
، ال ينجو  إناّ الموت ق���������در محتم على كلاّ حياّ
من���������ه كبير وال صغي���������ر، وال غني وال فقير، وال 
شريف وال حقير، وال حاكم وال محكوم، وال عالم 
وال جاه���������ل، وال ذكر وال أنث���������ى.. الموت نهاية 
الحياة الداّنيا، وبداية حياة اآلخرة. يقول تعالى: 
نََّما ُتَوفَّْوَن ُأُجوَرُكْم َيْوَم  }ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت وَاِإ
اْلِقَياَم���������ِة َفَمْن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر وَُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد 

َفاَز َوَما اْلَحَياُة الدُّْنَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر{.
ناّما يعظم أمر الموت، ويفظع شأن المصاب،  واإ
إذا كان المفقود عالًما من علماء األماّة، تستنير 
بعلمه البالد، ويستضيء بفقهه العباد. فالعلماء 
ورث���������ة األنبياء، وجودهم خي���������ر عظيم، وفقدهم 

مصاب جسيم.

فهم نواب رس���������ول اهلل صلاّى اهلل عليه وسلاّم في 
الداّعوة إلى اهلل، وهم المالذ – بعد اهلل تعالى – 
لبيان مراد اهلل من دينه. يقول تعالى: }َفاْس���������َأُلوا 

َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن{.
عن عمرو بن العاص قال: س���������معُت رس���������ول 
اهلل صلاّى اهلل عليه وس���������لاّم يق���������ول: "إنَّ اهلل ال 
َيقبض العلَم انتزاًع���������ا َينتزعه من العباد، ولكن 
يقبض العلماء حتاّى إذا لم َيْبَق عالٌم اتاّخذ الناّاُس 

ااًل فُسِئلوا فأْفَتوا بغير علم  رؤوًس���������ا ُجهَّ
فَضلُّوا وأَضلُّوا".

قال الحس���������ن البصري: م���������وت العاِلم 
ثلمة في اإلس���������الم ال يسدُّها شيء ما 

اختلف اللاّيل والناّهار.
وقيل لس���������عيد بن جبي���������ر: ما عالمة 
هالك الناّاس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. 
وقال س���������فيان بن ُعَيْينة: وأياّ عقوبة 
أش���������داّ على أهل الجهل من أن يذهب 

أهل العلم.
بل إناّ موت العلماء شرط من أشراط 
���������اعة، يقول الناّبياّ صلاّى اهلل عليه  الساّ
اعة أن يرفع  وسلاّم: "إناّ من أشراط الساّ

العلم، ويثبت الجه���������ل". ولهذا ُيعدُّ موت العالم 
خس���������ارًة فادحة ونقًصا كبيرًا وُثلمًة في اإلسالم 

ال ُتَسداّ.
ولقد بليت بالدنا مع جائحة كورونا في األشهر 
األخيرة بفقد عدٍد من علمائها األخيار ومصلحيها 
األبرار مماّن لهم في العلم قدم راس���������خة، ومكانة 
عالية، وجدٌّ واجتهاد، وبذٌل وعطاء، عبر ُعُمر 

خاء. مديد، وحياة حافلة بالجود والساّ
وال يخفى على كلاّ مس���������لم مكانة العلماء ورفعة 

ش���������أنهم وعلواّ منزلتهم وس���������مواّ قدره���������م، إذ هم 
ف���������ي الخير قادة وأئمة ُتقت���������صُّ آثارهم، وُيقتدى 
بأفعاله���������م، وينتهي إلى رأيه���������م، تضع المالئكة 
أجنحته���������ا ُخضعاًنا لقولهم، ويس���������تغفر لهم كلاّ 
رط���������ب ويابس حتاّى الحيتاُن في الماء، بلغ بهم 
علمهم منازل األخيار ودرجات المتاّقين األبرار، 
فسمت به منزلتهم وعلت مكانتهم وعظم شأنهم 
وقدرهم، كما قال اهلل تعال���������ى: }َيْرَفِع اهلُل الَِّذيَن 

آَمُنوا ِمْنُكْم وَالَِّذيَن ُأوُت���������وا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت{، وقال 
تعالى: }ُقْل َهْل َيْس���������َتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن وَالَِّذيَن 

اَل َيْعَلُموَن{.
موت العلماء مصيبة وأياّ مصيبة، إناّها مصاب 
لألماّة جمعاء ألناّهم مصابيح الدجى وعالمات 
مس في الناّهار، والعافية للبدن.  الهدى هم كالشاّ
ولهذا فإناّ فقَدهم خسارة فادحة، وموتهم مصيبة 
عظيمة، ألناّهم نور البالد، وهداة العباد، ومنار 
���������بيل، فقبضهم قبٌض للعل���������م، إذ إنَّ ذهاب  الساّ

العلم يكون بذهاب رجاله وحملته وحفاظه.
وُحقاّ لألماّة أن تحزن لموتهم، وتأس���������ى لفراقهم، 
ألناّ ذلك ُثلمة في جدار المس���������لمين، وشرخ في 
بناء حضارتهم. قال تعالى: }َأَو َلْم َيَرْوا َأنَّا َنْأِتي 
اأَلْرَض َنْنُقُصَها ِمْن َأْطرَاِفَها{؛ قال ابن عباّاس 
في رواية: "خرابها بم���������وت علمائها، وفقهائها، 
وأه���������ل الخير منها". وق���������ال مجاهد: "هو موت 

العلماء".
ذا نظرن���������ا في صفح���������ات التاريخ رأينا  واإ
صفحات مش���������رقة وس���������يرة عطرة ومآثر 
ندية لعلماء اإلسالم األعالم كيف كانت 
ْوا بمهجه���������م وأفنوا  حياتهم وكي���������ف ضحاّ

أعمارهم في العلم والتاّعليم ونفع الناّاس.
ورغم أناّ هؤالء قد رحلوا إلى الداّار اآلخرة 
كغيره���������م مماّن رحلوا ع���������ن الداّنيا، إالاّ أناّ 
ذكرهم باق، والذاّكر لإلنس���������ان عمر ثان 
فمازل���������ت أنهار ه���������ؤالء العلم���������اء جارية 
الظمآن  يس���������تقي منها  وينابيعهم صافية 
ويرتوي منها العطشان وهؤالء هم علماء 
ادقون العاملون في كلاّ عصر  األماّة الصاّ

ومصر.
اللاّهماّ اغفر ألخينا رضوان بن غربية واجزه عناّا 
وعن اإلس���������الم والمسلمين خير ما جازى عالًما 
عن أماّته وبلده، اللاّهماّ نوِّر له قبره، اللاّهماّ ارحمه 
تحت األرض، اللاّهماّ ارفع درجاته في المهديين، 
اللاّهماّ َبواّئُه الف���������ردوس األعلى، اللاّهماّ اجمعنا به 
في الجناّة، اللاّهماّ اجزه عناّا وعن المسلمين خيرًا، 
اللاّهماّ اخُلفه في عقب���������ه، اللاّهماّ اْجَعل البركة في 
أبنائه وطالبه ومن حم���������ل علمه يا ذا الجالل 

واإلكرام.

رحيــــل علمـــاء األمـــــــة 
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أحي���������ا ماضيها وحاضره���������ا وحياتها 
عند أبنائها حياة مستقبلها...أي نعم 
فقد أدرك الشيخ العالمة ابن باديس 
إن تاريخ األم���������ة هو حياتها ..حياة 

حاضرها ومنهج مستقبلها...
ولم���������ا كان للتاري���������خ ه���������ذه المكانة 
الهامة أولى أعداؤنا له جانبا مهما 
من دراس���������اتهم المعمقة ليس لمعرفة 
نما من باب قلبها وطمسها  حقائقه واإ
وتلبيسها، وقد شيدوا في سبيل ذلك 
معاهد وجامعات وأقاموا دراس���������ات 
وأبح���������اث وه���������ي ما يطل���������ق عليها 
بالدراس���������ات االستشراقيه لجعلنا أمة 
ب���������ال تاريخ، وال هوي���������ة، وال انتماء، 
فيس���������هل عليهم اقتيادنا أنى ش���������اؤوا 
لنصب���������ح كمثل تلك الش���������جرة التي 
اجتث���������ت من فوق األرض مالها من 
قرار...وقد نجحوا إلى حد ما في ما 
خططوا له في ظ���������ل غياب النخبة 
من جهة وجهل الناس بسبب سياسة 
االس���������تعمار من جه���������ة ثانية، وقد 
استهدفوا الجزائر بصفة خاصة لما 
أرادوا أن ينزع���������وا جذورها التاريخية 
الضاربة في أعماق التاريخ اإلنساني 
حتى خرج أحد تالميذ هذه المدارس 
-الذي تراجع فيم���������ا بعد - ليصرخ 
بأعلى صوت���������ه: بحثُت في التاريخ، 
وس���������ألت األحياء واألموات، وزرت 
القبور، فلم يحدثن���������ي أحد عن هذا 

الوطن«....
إن عملية تزوير التاريخ أسهل بكثير 
من إع���������ادة تصحيح���������ه خاصة إذا 
طال الزمان وانطبعت تلك المفاهيم 
الخاطئة وأصبحت من المس���������لمات 
في ظل سكوت النخبة وجهل العامة، 
ومن بين ما أثير ويثار مثال مسألة 
العثماني  الجزائري  التحالف  تحويل 
اإلس���������المي لطرد الغزو اإلس���������باني 
الصليبي كما ذكر األس���������تاذ الهادي 
الحسني !!!! .. رواد هذه المدرسة 
هم رفعوا ماسينيسا وحولوا تحالفه مع 
روما وترسيخ بناء الدولة النوميديه 
على أس���������اس هذا التحالف الذي تم 
بموجبه القضاء على دولة قرطاجنه 
وتدميره���������ا عن بكرة أبيها حولوه إلى 
إنجاز يفتخر به وتنصب لهذا الزعيم 
النص���������ب المخلدة، فيما ال نجد ذلك 
االهتمام لمن قاوموا الغزو الروماني 
كيوغرط���������ا وتكفاريناس وغيرهم ..، 
يق���������ول صاحب كت���������اب فتح العرب 
للمغرب محمود ش���������يت خطاب...: 
وعند مقارنة حكم القرطاجنيين بحكم 
الرومان نجد أن القرطاجنيين كانوا 
يعتبرون المغاربة إخوانا لهم، ألنهم 
أبناء عمهم، وقد اس���������تفاد المغاربة 
م���������ن القرطاجنيين وم���������ن الفنيقيين 
م���������ن قبله���������م، فلما انته���������ى عصر 
قرطاجن���������ة كان المغارب���������ة متقدمين 

في الق���������وة والحض���������ارة، وورثوا عن 
قرطاجن���������ة كثيرا من المدن، وتعلموا 
عنهم أنواعا كثيرة من العلوم، وفي 
عصر الرومان، خسر المغاربة ما 
قد اكتس���������بوه من حضارة في عصر 
كانوا  الرومان  ألن  القرطاجنيي���������ن، 
يعتب���������رون المغاربة عبي���������دا لهم: ال 
يحترمونهم، وال يريدونهم أن يتعلموا 
م���������ن الحضارة ش���������يئا، له���������ذا كان 
احت���������الل الرومان للمغرب خس���������ارة 
عظمى أصابت المغاربة...-انتهى 

كالمه-
وهاهو األس���������تاذ الشيخ عبد الرحمن 
الجيالل���������ي يذك���������ر ما لح���������ق بدولة 
لمدة  :...وحاصروها  فيقول  قرطاج 
س���������نة ..وتكرر الهجوم من الرومان 
والبرب���������ر عل���������ى الم���������دن والعواصم 
األس���������وار  البالد وهدمت  فخرب���������ت 
وسبيت النساء والذراري وتمزق القوم 
ش���������ر ممزق...إلى أن يقول وجاءت 
أمة روما بعدهم فقضت بدافع الحقد 
والضغينة عل���������ى جميع هذه المدينة 
الزاه���������رة وأتعب���������ت نفس���������ها في ذلك 
فأضاع���������ت جميع اآلثار التي كانت 
ت���������دل ببهجتها على ما للقرطاجنيين 
من الرق���������ي والتقدم في الحضارة... 
ص 30-29...وبعدما ذكر خصال 
ماسنيسا من القوة والشجاعة إال أنه 
لم ينف عن���������ه تبعيته المطلقة لروما 
فيقول: وكان ماسنيسا هذا حريصا 
على ربط صلته بالرومان واليونان 
ابتغاء وصوله إلى الغاية التي يرمي 
إليها من القضاء على نير قرطاجنة 
فكان له م���������ا أراد..-ص -84 من 

كتاب تاريخ الجزائر العام- ..
** لم������اذا تحالف ماسينيس������ا مع 

روما ...؟
قبل اإلجابة عن هذا الس���������ؤال البد 
أن نشير إلى طبيعة حكم قرطاجنة 
وعالقتها مع س���������كان شمال إفريقيا، 
يقول الش���������يخ مب���������ارك الميلي: ليس 
اس���������تعمارية  مطام���������ع  لقرطاجن���������ة 
بربر  ف���������ي  العصري-  -بالمعن���������ى 
الجزائر لم تك���������ن تخدعهم بالوعود 
الكاذب���������ة أو تمنيهم األماني الباطلة 
نما  فتتظاهر بأنها جاءت لخيرهم، واإ
تحكمهم ريثما يصيرون قادرين على 
إدارة ش���������ؤونهم رشداء في تصرفهم، 
ث���������م تقلع عنهم، وتنف���������ض يدها في 
التحكم فيهم ريثما بلغوا تلك الغاية، 
وقد عاب على هذا الخلق الس���������امي 
-س���������تيفان اغس���������ال- ونقل كالمه 
بيروني وهاك ترجمته : روما ملكت 
أوطانا شاسعة ومع ذلك عرفت كيف 
تحفظ سيادتها فالمكان الذي تنتصر 
فيه تحصنه بالجن���������ود ...وقرطاجه 
عك���������س ذلك متى ملك���������ت ناحية ال 
في���������ه،.. إلى أن  تحص���������ن مركزها 
قال: فلو شاءت قرطاجنه أن تكون 
من إفريقيه دولة ثابتة لسهل األمر 
عليها ولكنها فرطت في االستثمار 
الميلي،كتاب  واالس���������تغالل )مبارك 
تاريخ الجزائر ف���������ي القديم والحديث 

ج1 ص 162(
-طبعا هذا الم���������ؤرخ األوربي ينظر 
عليه  ليعلق  اس���������تعمارية-  بنظ���������رة 
الميل���������ي: وأن يعيب على قرطاجنة 

تفريطها في اس���������تغالل البربر فإنما 
يعي���������ب عليها أصح���������اب المطامع 
ل���������م تدنس  االس���������تعمارية، أما من 
عقوله���������م بتلك المطام���������ع فإنهم ال 
يرونه عيب���������ا بل يعترف���������ون بفضل 
أعمالها العمرانية وما أحس���������نت به 
إلى بربر الجزائر من جلب البضائع 
لوطنهم وتعليمهم الحرف والصنائع 
. .) مب���������ارك الميلي،كت���������اب تاريخ 
الجزائر في القديم والحديث ج1ص 

)162
أما عن تحالف ماسينس���������ا مع روما 
ولك���������ي اختصر وأخت���������زل فقد كان 
ماسينيسا وأبوه غولة حليفا لقرطاجنة 
ضد صيفاقس وبعدما انتصر غولة 
على س���������يفاقص لم تهدأ األمور بين 
مل���������وك البربر خاص���������ة بعدما توفي 

غولة أعقبته ثورة مزوطيل لم 
فيها قرطاجنة غضب  تتدخل 
قرطاجنة  وخالف  ماسينيس���������ا 
وحالف رومة )المرجع السابق 

بتصرف(
في الحقيق���������ة ال أريد الخوض 
في أس���������باب تحالف ماسنيسا 
مع الرومان وهدمه لقرطاحنة 
وتدمي���������ر لحض���������ارة علم���������ت 
والتقدم  التمدن  معنى  البشرية 
والرقي فهو ليس محور حديثنا 
ولربما هي سياس���������ة رأى فيها 
ليتس���������ع  قرطاجنة  إضع���������اف 
ملك���������ه ويس���������يطر على جميع 
الشمال اإلفريقي لكن هيهات 
أن يس���������تقر له األمر بعد هدم 
قرطاجنة فروما لم تكن حليفا 
وديعا يترك لماسينسا يفعل ما 
يريد حتى قال بعض المؤرخين 
لو قدر له أن يعيش خمسين 

أخرى لحارب الرومان أيضا مثل ما 
حاربها يوغرطة ....

كما ال أريد الخوض في جدلية هل 
هو خائن عميل أم حليف يريد العز 
لمملكته وقومه لكن األكيد أنه كان 
حليفا قويا ج���������دا لروما فكان يعينها 
في حروبها خل���������ف البحار بالرجال 
واألفيال والحبوب، يرسلها مع أبنائه 
ليتعرفوا إلى الروم���������ان ويقفوا على 
طبائعهم في وطنهم وسياس���������تهم في 
كتاب  الميلي،  عاصمتعم.)مب���������ارك 
تاريخ الجزائر ف���������ي القديم والحديث 

ج1ص 180 -بتصرف-( .
نما أردت أن أدلل على أن هناك  واإ
تيار م���������ا يدفع باألم���������ة إلى النظر 
للتاريخ من زاوية أن الجزائر وشمال 
إفريقيا بصفة عامة لها وجهة غربية 
أكثر منها مشرقية ولتعرفنه في لحن 
قول القوم، وغير بعيد ما صرح به 
وزير الخارجي���������ة الجزائري في عهد 
نظام بوتفليقة مراد مدلس���������ي حينما 
قال: »ل���������و كان للتاريخ منحى آخر 
لكان���������ت الجزائر عض���������وا كامال في 

اإلتحاد األوروبي«
هذا التيار ذو البوصلة الغربية وهو 
في األصل مسمار جحا فرنسا كما 
وصفهم األستاذ الهادي الحسني في 
قوله: ولكن فرنس���������ا ال تصبر على 
المكر الخس���������يس والكيد الرخيص، 
ولذا عندما أجبرها الشعب الجزائري 

على أن تول���������ي األدبار، فكرت في 
ترك »مسمار جحا«، الستعماله في 
وقت الحاجة...كان هذا »المسمار« 
هم من س���������ماهم اإلمام اإلبراهيمي 
»أوالد أحباب فرنس���������ا«. ) اآلثار. 
ج5. ص 122 (، وم���������ن س���������ماهم 
الدكت���������ور أحمد ب���������ن نعمان »حزب 
الجزائر«..- الفرنس���������ي في  البعث 

مقال الفرنسة ..داء الجزائر الشروق 
اليومي 16/مارس/ 2020- .

ه���������ذا التيار هو م���������ن ال يريد التكلم 
أو إظه���������ار من عادى اإلس���������تعمار 
جبروتهم،  وقهر  وقاومهم  الروماني 
لماذا لم يبن ليوغرطا أو تاكفريناس 
أو بيداس مايخلدهم وبني لماسينيا؟ 
يقول األستاذ الش���������يخ عبد الرحمن 
الجياللي: وق���������د تبوأ يوغرطا عرش 

سيرتا سنة 112 ق.م وأعلن استقالل 
التام بعدم���������ا هزم الرومان  الجزائر 
في معركة س���������وتول المشهورة قرب 
قالم���������ة..  )عبد الرحمن الجياللي ، 

تاريخ الجزائر العام(
أما ثورة القائد طاكفاريناس فقد عمت 
هذه الثورة السهل والجبل وأتت بذلك 
عل���������ى األخضر والياب���������س فانتصر 
فيه���������ا أوال هذا القائد عدة انتصارات 
وقضى عل���������ى القوات الرومانية في 
عدة مواق���������ف وحاربهم في مختلف 

الجهات...
وأما القائد بيداس فهو من أش���������هر 
ملوك الجزائر وزعمائها المس���������تقلين 
االس���������تعمار  قاوم  باألوراس،  بجبل 
البيزنطي بكل جهوده وأذاقهم بأسه 
وبلغ من الدهاء والسياس���������ة أن وحد 
كلمة البربر وجمع ش���������ملهم وخاض 
بهم المعارك ضد الروم...-  )عبد 
الرحمن الجيالل���������ي ، تاريخ الجزائر 

العام(
ف���������ي النهاية نقول للذي يريد للتاريخ 
أن ينح���������ى منحى آخ���������ر على غير 
حقيقته كمن يريد تغيير مجرى النيل 
والفرات أو كباس���������ط كفيه إلى الماء 
ليبلغ���������ه وما هو ببالغه، وعلى درجة 
وعي المجتمع وثقافته ينتكس دعاة 
التزوير وقل���������ب الحقائق، بل نقذف 
الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو 

زاهق ..

لـماذا يرفــــع ماسنيســــا دون ســــــواه...؟

فأووا إىل الكهف
سورة النصر تنبأ بنصر كبير وجمهور 
غفي���������ر، والقص���������ة األخيرة من س���������ورة 
الكبير والتمكن  النص���������ر  الكهف تبين 
اليس���������ير، والعجيب أن القصتين لهذين 
االنتصارين بدأتا من الغار )حراء( أو 
من الكهف }َفْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف َينُشْر َلُكْم 

رَبُُّكم مِّن رَّحمته{.
وبينهما مس���������افة طويلة شاس���������عة شاقة 
خاضها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

وعلمنا إياها موسى عليه السالم،
فأما قصة أصح���������اب الجنتين فتوضح 
أهمية السعي إلى المال وهو يعبر عن 
األس���������باب التي تقيم حياة اإلنسان لكن 
في كنف اهلل وهو رب األس���������باب، دون 
الخضوع إلى أطماع النفس وملذاتها أو 

غوائه. إلى وسوسة الشيطان واإ
 وأما المحطات الثالث لس���������يدنا موسى 
فهي تبين أهمية اقتران المال في القصة 
األول���������ى بالعلم ال���������ذي البد أن يحصله 
الداعية إل���������ى اهلل.. في ظل رحمة اهلل 
والمستمد من الوحي  }آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن 

ِعنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلمًا{.
وأن هذا الداعي إلى صراط ربه المستقيم 
يمكن له أن يتعامل مع الفئات الهش���������ة 
اقتصادي���������ا فيوجهه���������ا وينصح لها وهو 
أمر مقبول، كما ف���������ي قصة أصحاب 
الس���������فينة، ألن شريعة ربنا ليست قائمة 
نما  على العالم المادي بشكل أساسي واإ
هو جزء يس���������ير منه���������ا، ويجب عليه 
أي الداعية أن يحمي الفئات الهش���������ة 
اجتماعي���������ا، كما في قص���������ة الغالمين، 
فيصون كرامتهم ويؤمن مستقبلهم، وأما 
ف���������ي قصة الغالم ال���������ذي قتله الخضر 
فتوضح أن الداعية إلى اهلل ال يمكن أن 
يتساهل مع الفئات الهشة عقديا، ألنها 
فئة س���������ترهق المجتمع مستقبال بكفرها 
وطغيانها، }َفَخِشيَنا َأن ُيرِْهَقُهَما ُطْغَيانًا 
ن هذا الغالم يعبر عن مختلف  َوُكْفرًا{ واإ
الش���������بهات التي يطرحها المش���������ككون 
والملحدون والعلماني���������ون عن دين اهلل 
بحججهم الواهية المفترية الملفقة دون 
بيان أو س���������لطان، والعجيب أن القصة 
مع غالم!! مع طفل صغير في مراحل 
النم���������و األولى حيث تكمن التربية! فلو 
س���������كت الدعاة عن هذه الشبهات التي 
تغ���������رس في أذهان الناش���������ئة، لصنعت 
لن���������ا جيال يطغى ويكفر بم���������ا أمرنا به 
ربنا فيس���������تنزف قوانا ويرهقنا حضاريا، 
فعلى المربي���������ن والدعاة والقائمين على 
أمر الدي���������ن أن يأووا إلى كهف التربية 
بش���������كل أساس���������ي حيث ال أضواء وال 
بهرجة وال تكريم���������ات... للقضاء على 
ما تغرس���������ه نظم اإلعالم الهدام ومواقع 
التواص���������ل االجتماع���������ي المنحرفة وما 
لمؤسسة  الفاضحة  االس���������تقالة  تكرسه 
األسرة المسلمة، بعد فقدانها لكل دروع 
الحماية والتماسك، فسمحت بالتشكيك 
والش���������بهات والردة واإللحاد في نفوس 
شبابنا ولألسف في مراحل متقدمة من 

أعمارهم.
التصدي البد أن يكون في هذه المرحلة 
حتى ال يكون أبناؤن���������ا معوال يرهق أو 
يهدم أو يطغى على أمتنا في مستقبل 

أيامنا، أال هل بلغت اللهم فاشهد.

أ حمرز بن عيسى 

أ. عادل بن جغلولي* 

ال شك أن للتاريخ أهمية قصوى يف حياة األمم إذ يعترب مبثابة الدليل الذي تهتدي به الشعوب وتستمد منه قيمها ونضاهلا، لذلك ملا كتب الشيخ 
مبارك امليلى كتابه الرصني املوسوم باسم تاريخ اجلزائر يف القديم واحلديث قدم له العالمة ابن باديس ومن مجلة ما علق به على هذا الكتاب الفذ 

قوله: وقفت على اجلزء األول من كتابك تاريخ اجلزائر يف القديم واحلديث فقلت لو مسيته »حياة اجلزائر« لكان بذلك خليقا.. إىل أن يقول: 
أخي املبارك إذا كان من أحيا نفسا واحدة فكأمنا أحيا الناس مجيعا، فكيف من أحيا أمة كاملة؟
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َع���������ْن أبي ُهريرَة - رْضَي اهلُل عنه - 
قاَل: قال رس���������وُل اهلِل صلَّى اهلُل عليه 
وس���������لََّم:» المؤمُن القويُّ خيٌر وأحبُّ 
عيِف وفي  إلى اهلِل ِم���������َن المؤمِن الضَّ
كلٍّ خيٌر. اْح���������ِرْص على ما َينفُعَك، 
نَّ أصابك  واْسَتعْن باهلِل وال َتعجْز. واإ
شيٌء فال تقْل: لو أنِّي فعلُت كان كذا 
وكذا، ولكن ُقْل: قَدُر اهلِل وما ش���������اَء 
يطاِن«  َفَعل، فإنَّ )َلْو( َتفتُح عمَل الشَّ

رواه مسلم.

املسلم دائما إذا هم بأمر عليه : 
• االلتجاء إلى اهلل. 

• يدع���������و ويق���������ول: يا حي ي���������ا قيوم 
برحمتك اس���������تغيث، رّب اش���������رح لي 

صدري ويّسر لي أمري.
• المحافظ���������ة عل���������ى الص���������الة في 
وقته���������ا، قراءة الق���������رآن، االبتعاد عن 

المعاصي.
ــتعداد  لالس ــا  يتبعه ــي  ال ــوات  اخلط

لالمتحان 
أوال: قبل االمتحان 

1( المذاكرة
2( االستراحة

3( االستعداد المادي والمعنوي

 : املذاكرة   )1
* ذاكر مبكرا

* ضع جدوال للمذاكرة
* كّون ملخصات

* احرص على الفهم واالستيعاب ال 
على الحفظ المجرد

* اقرأ وت���������درب عل���������ى االمتحانات 
السابقة  

 : االسرتاحة   )2
* اس���������ترح من المذاك���������رة على األقل 

يوما أو يومين قبل االمتحان
* ال تسهر كثيرا

* ال تكثر من شرب الشاي والقهوة
* افطر جيدا قبل أيام االمتحان   

: واملعنوي  املادي  االستعداد   )3
* استعد بالنوم المبكر والذهاب إلى 

االمتحان في الوقت المحدد
* افطر جيدا ف���������ي كل يوم من أيام 

االمتحان 
* إحضار جميع األدوات المطلوبة 
والمس���������موح بها )أقالم، آلة حاس���������بة 

)...
* تذكر دع���������اء الخروج من البيت ) 
باسم اهلل توكلت على اهلل وال حول وال 

قوة إال باهلل(
* ال تن���������س التماس رض���������ا الوالدين 

فدعوتهما مستجابة
* اتق اهلل في زمالئك فال تثر القلق 

وال الفزع لديهم قبل االختبار
* تفاءل لنفس���������ك وإلخوان���������ك بأنكم 

س���������تقدمون امتحانا جيدا، قال صلى 
اهلل عليه وس���������لم : } ال طيرة، وخيرها 
الفأل قيل: يا رس���������ول اهلل وما الفأل؟ 
قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم{ 

متفق عليه .
ثانيا : داخل قاعة االمتحان 

1. ادع اهلل أن يهون عليك االمتحان 
ويجعله سهال

2. حافظ على اس���������تقامة ظهرك وأن 
تجلس على الكرسي جلسة صحية

3. قل بس���������م اهلل قبل ب���������دأ االمتحان 
وأثناء اإلجابة

ثالثا : أثناء االمتحان 

1. تصفح واقرأ ورقة االمتحان بدقة 
وت���������أن )األبحاث توص���������ي بتخفيض 
%10 م���������ن وقت االمتح���������ان لقراءة 
األس���������ئلة بدقة وعمق وتحديد الكلمة 
المهمة وتوزيع الوقت على األسئلة(

2.  ضع خطة تتمثل فيما يلي:
- حل األسئلة السهلة أوال 

- حل األسئلة الصعبة ثانيا 
- أثن���������اء القراءة اكت���������ب مالحظات 
وأفكار تستخدمها الحقا في اإلجابة 

3. اجمع ذهنك قبل اإلجابة وقم بما 
يلي:

�� أكتب الخط���������وط العريضة لإلجابة  
�� رقم األفكار حس���������ب التسلسل الذي 

تريد عرضه
 �� أش���������رع في اإلجابة على األس���������ئلة 

ذات العالمات الكبرى 
 �� أخر اإلجابة على األسئلة التي ال 
يحض���������رك جوابها لحين تجد اإلجابة 

عنها 

4. ت���������أّن في اإلجابة لقوله صلى اهلل 
عليه وسلم : ))التأني من اهلل والعجلة 

من الشيطان((
5. أج���������ب على األس���������ئلة حس���������ب 

األهمية 
6. أكتب النقطة الرئيسية في اإلجابة 
أول الس���������طر ألن هذا ما يبحث عنه 

المصحح
7. خص���������ص 10 % م���������ن الوقت 

للمراجعة وبتأّن 
8. قاوم الرغبة في تسليم الورقة مبكرا 

وال يزعجك تبكير اآلخرين 
9. اجتنب الغ���������ش )من غّش فليس 
مّنا( ألنه طريق���������ة محرمة للحصول 
عل���������ى ما ليس بحق ل���������ك من النقاط 

والشهادات  
رابعا : بعد االمتحان

1. إذا اكتش���������فت بعد االختبار أنك 
أخط���������أت ف���������ال تيأس واس���������تعد جيدا 
لآلت���������ي، وارض بقض���������اء اهلل وتذكر 
ن  قول���������ه صلى اهلل عليه وس���������لم )) واإ
أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت 
ك���������ذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر اهلل 
وما ش���������اء فعل، فإن ل���������و تفتح عمل 

الشيطان (( 
2. ال تح���������اول مراجعة إجابتك حتى 
تتأثر نفس���������يا فيقل حماسك لالختبار 

القادم 
 خامسا : نتيجة االمتحان 

1. ال تفشل إذا رسبت في االمتحان 
فق���������د يعوضك اهلل الخير في ش���������يء 

آخر 
2. اعتب���������ر من امتحان الدنيا وتذكر 
ما أعددته المتحان اآلخرة في القبر 
وسبل النجاة يوم الميعاد }َفَمْن ُزْحزَِح 
َعِن النَّاِر وَُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز{)آل 

عمران:185(
لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء اهلل

}اللهم اجعل االمتحان بردا وس���������الما 
على أبنائنا{

    كيف تستعـــــد المتحــــان شهــــادة البكالوريـــــــا 
وشهادة التعليـــم الـمتوسط تربويـــا ونفسيــــا

من إعداد وتقــديم األستاذ :
عبد الكريم بلقيدوم  

شكل البحث في التربية والعملية لقد 
التعليمية التعلمية ومواقف التعلم 
الفعال اهتماما كبيرا لدى الخبراء والمربين، 
حيث ال تزال المخابر تعمل على الوصول 
إل���������ى تعلم وتعليم بعي���������د األثر ال يزول في 
زمن قصير، تعلي���������م يقوم على مراعاة كل 
المتغي���������رات المحيطة بالمدرس���������ة والمتعلم، 
تعلم يسعى لفهم وضبط وتحبيب التعلم لدى 
النشء، وفي ظل ذلك كله ظهرت اتجاهات 
معاصرة ومفاهيم عززت هذا التحول، ومنها 
التربية المستمرة وتعليم التعلم، حيث يذكر 
أن التعلم مدى الحياة يرتبط بتحصيل العلم 
مدى الحياة وبدافع ذاتي ألسباب شخصية 
أو مهنية، حيث ال يرتب���������ط التعلم بمراحل 
معينة وينتهي في زمن محدد أو في غرف 
الدراس���������ة فقط، بل يتجاوز أسوار المدرسة 
ليكون للتعلم اسقاطات في كامل مجاالت 
الحي���������اة، ومن ثم يتكون ش���������عور اجتماعي 
واع بتحدي التربي���������ة الحديثة القائمة على 
مشاركة كل األزمنة في تحصيل الكفاءات 

لدى النشء.

وعليه فالم���������راد من التربية المس���������تمرة هو 
التأس���������يس لفكر تربوي تحرري ال يقيد بما 
يتلقاه المتعلم بالمدرسة بل يتعداه إلى عدم 
التوقف عن التعلم وأخذ الخبرات والتجارب 
حتى خارج المدرسة، ومن ثم جعل المتعلم 
ال يؤم���������ن بالتوقف عن التعلم، خاصة وأن 
دينن���������ا ينص على أن التعلم وطلب العلم ال 
يتوقف حيث يتوجب طلب العلم من المهد 

إلى اللحد حيث تنتهي حياة اإلنسان.
ويذكر أن التعلم مدى الحياة ارتبط بالتربية 
المس���������تمرة والتربية الدائمة والتعلم المستمر 
حيث يذكر أن العالم جون ديوي، تطرق إلى 
هذا النوع من التعلم باعتباره التعلم الحقيقي 
الذي يأتي بعد الخروج من المدرسة، حيث 

ال يوجد مبرر لتوقفه.
ويذكر أن فكرة التربية المس���������تمرة نوقشت 
فلس���������فيا باتجاهين حيث هناك من يرى بأن 
المدرس���������ة والمناهج البد أن تكون ش���������املة 
للحي���������اة كلها باعتبار التربي���������ة مدى الحياة 
تعب���������ر عن هذا االتجاه، وهناك جهة أخرى 
رأت بأن���������ه من الض���������روري توفير مدارس 
ومؤسس���������ات تعليمية تمكن من التعلم مدى 
الحياة وحتى في مراحل متقدمة من العمر 
حتى يس���������تطيع المجتمع إدارة شأن التربية 
المس���������تمرة وقياس مدى فاعليتها في تربية 

النشء بمعايير محكمة.
ويبق���������ى أن التربية المس���������تمرة مدخل كبير 
لبناء فرد الغد، حيث ال يمكن للمدرسة أن 
تستوعب كل مستجدات الحياة من المعرفة 

واالختراعات، مما يجعل من التربية والتعلم 
المس���������تمر خارج أس���������وار المدارس مكمال 
وضرورة لتحقيق كفاءات عالية وبعيدة األثر 

ومن ثم تربية معاصرة ترفع التحدي.
لع���������ل الحديث عل���������ى التعلم م���������دى الحياة 
المناهج  بن���������اء  والمس���������تمر كأس���������اس في 
التعليمية بل ومش���������روع اجتماعي وتربوي 
واع���������د يقودنا إلى الحديث عن التعلم خارج 
أسوار المدارس، حيث يشار إلى ما يسمى 
بتعليم التعلم وهذه األخيرة تعبر على صقل 
مواهب المتعلمين وقدراتهم بعمليات التعلم 
الناجحة من أنماط واس���������تراتيجيات تجعل 
الف���������رد يتمكن من التعلم ويبنيه بس���������هولة، 
حيث يعبر تعليم التعلم على تمكين األفراد 
من طرائق تس���������هل عليهم تحصيل المعرفة 
وتحلي���������ل المواقف التعلمية وم���������ع التجربة 
يصبح المتعلم مس���������تقال ق���������ادرا على التعلم 

بمفرده.
وتعلي���������م التعلم ينطلق من كيفي���������ة التعلم، 
طرائقه واس���������تراتيجياته وسبل تيسيره على 
المتعل���������م، هو إحدى اإلجراءات الميس���������رة 
للفعل التربوي بش���������كل كبي���������ر حيث تجعل 
م���������ن المتعلمي���������ن قادري���������ن عل���������ى خوض 
تجارب التعلم واكتساب الخبرات بمفردهم، 
وبفاعلي���������ه حي���������ث ليس كل متعل���������م يمتلك 
نمط���������ا تعليميا يجعله ق���������ادرا على التحرر 
التعلمي، وهنا يجدر اإلش���������ارة إلى التوجيه 
واإلرشاد الضروري في مثل هذه المواقف، 
حيث أضحى التعلم يحمل مسؤولية كبيرة 

لصاحبه، وليس طبيعيا أن نتحصل على 
شهادات عليا أحيانا في تخصصات علمية 
ومعرفية وال نتحمل مس���������ؤولية تعلماتنا في 

التخصص.
ال ش���������ك اليوم أن الكثير من المتعلمين في 
المدرس���������ة، وفي التعل���������م يعانون في مجال 
التحصي���������ل واالنتباه من خلق فرص التعلم 
الفعال، والس���������بب يعود إلى أنهم لم يتمكنوا 
من اكتس���������اب أنماط تعلمية فعالة لتوظيفها 
في العملية التعليمية التعلمية، ومن ثم يكون 
المتعلمين  التعلم ضرورة لمس���������اعدة  تعليم 
الذين يختلفون حس���������ب قدراته���������م وبيئاتهم 

وظروفهم النفسية والصحية عامة. 
وعليه فالتربية المستمرة أو التعلم المستمر 
وتعليم التعل���������م هما إحدى مدخالت التربية 
المعاصرة القادرة على بناء جيل الغد، جيل 
قادر على مواكبة أي تغير في المس���������تقبل 
والتكيف مع أي مستجدات بل قد يسهم في 

ميالد نشء مبتكر ومبدع في المجتمع.
وعليه فطبيعي أن يكون للتربية إصالحات 
متوات���������رة، تراعى فيها التص���������ورات الحديثة 
للمناه���������ج والكف���������اءات ذات الطابع العلمي 
والعملي، كما أنه من الطبيعي جدا أن تنشا 
خاليا البح���������ث العلمي التي تؤصل لعلمية 
المناهج ومتابعة تطبيقاتها، والتدخل لتذليل 
صعوبات تطبيقاتها لتحقيق أهداف التربية 

في بناء المجتمع ..
* أس������تاذ عل������م النفس الترب������وي والقياس 

النفسي بجامعة الجزائر 2

التعلم مدى احلياة مبدأ يف الرتبية املعاصرة وتعليم التعلم شعار الرتبية احلديثة

د.خالد شنون *



العدد:مقاالت
1068

األحــد:  02 - 08  ذو القعدة  1442، الـموافق لـ:  13 - 19 جوان  2021 م

قال تعالى:﴿ َقاَل ُنوٌح َربِّ ِإنَُّهْم َعَصْوِني وَاتََّبُعوا 
َم���������ْن َلْم َيِزْدُه َماُلُه َوَوَلُدُه ِإلَّ َخَس���������ارًا * َوَمَكُروا 
َمْكرًا ُكبَّارًا  * َوَقالُ���������وا َل َتَذُرنَّ آِلَهَتُكْم وََل َتَذُرنَّ 
َودًّا وََل ُس���������وَاًعا وََل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسرًا  * َوَقْد 
اِلِمي���������َن ِإلَّ َضَلًل *  َأَضلُّ���������وا َكِثيرًا وََل َتِزِد الظَّ
���������ا َخِطيَئاِتِهْم ُأْغرُِقوا َفُأْدِخلُ���������وا َنارًا َفَلْم َيِجُدوا  مَّ مِّ
َلُهم مِّن ُدوِن اللَّ���������ِه َأنَصارًا * َوَقاَل ُنوٌح رَّبِّ َل 
َتَذْر َعَلى اْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا * ِإنََّك ِإن 
َتَذرُْهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك وََل َيِلُدوا ِإلَّ َفاِجرًا َكفَّارًا * 
رَّبِّ اْغِفْر لِ���������ي َوِلوَاِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمًنا 
اِلِميَن ِإلَّ  َوِلْلُمْؤِمِني���������َن وَاْلُمْؤِمَناِت وََل َت���������ِزِد الظَّ

َتَبارًا﴾]نوح: -21 28[. 
لم���������ا عرض ن���������وح عليه الس���������لم دعوته بطرق 
متعددة، وبأس���������اليب متنوعة، تش���������وفت النفوس 
لمعرف���������ة نتيجة ه���������ذه الدعوة، ه���������ل قبل قومه 
دعوته؟ وكي���������ف كان قبولهم؟ وهل تخلف منهم 

أحد بعد هذا البيان والصبر الجميل؟
لقد اتبع نوح مع قومه أسلوب الترهيب والترغيب، 
وذكره���������م بنعم اهلل تعالى، ولفت أنظارهم للتأمل 
في كيفية خلقهم، وخلق الس���������ماوات والرض، 
ولم يأل جهدًا في ذلك، يتس���������اءل المرء بعد هذا 
ذا بالجواب يأتي على لسان نوح  كله، ثم ماذا؟ واإ

عليه السلم الذي دعاهم إلى طاعته .
1. ﴿ َقاَل ُنوٌح َربِّ ِإنَُّهْم َعَصْوِني﴾:

بع���������د كل هذا الجه���������د، وبعد كل ه���������ذا اإلنذار 
والطماع والوعد بالم���������ال والبنين والرخاء، بعد 
كل هذا كله كان العصيان .]قطب، في ظلل 

القرآن،6/ 3715[.
2. ﴿ وَاتََّبُع���������وا َم���������ْن َلْم َي���������ِزْدُه َمالُ���������ُه َوَوَلُدُه ِإلَّ 

َخَسارًا﴾:
واتبعوا أهل الموال والولد التي لم تزدهم تلك 
الموال والولد إل خسارًا؛ لنهم استغلوها في 
تأييد الكفر والفساد فزادتهم خسارًا، إذ لو لم تكن 
لهم أموال ول أولد لكانوا أقل ارتكاب للفساد .

وبيَّن نوح عليه السلم أن جماهير قومه اتبعوا 
كبراءهم وسادتهم الذين احتلوا مراكز السيادة بين 
قومه بأمرين هما: أموالهم، وأولدهم، لكن زيادة 
أموالهم واس���������تغناهم بذلك لم يزدهم إل طغيانًا، 
والطغيان زادهم عند ربهم خسارًا، فوق الخسار 
الذي حصل لهم بكفرهم، الذين يش���������تركون فيه 
مع س���������ائر قومه، إذ هم قد تحملوا إثم ضللهم 
ثم العمال التي أضلوا بها أتباعهم،  أنفسهم، واإ
فحمل���������وا بذلك مع آثامهم مث���������ل آثام من ضلوا 
بس���������ببها، فجاء في النص الكتفاء بذكر زيادة 
الخس���������ار الذي هو نتيجة العمال الطغيانية، 
عن ذكر هذه العمال التي طغوا بها، لن ذكر 
النتيجة يدل على مقدماتها، وذكر المسّبب يدل 
على سببه أو أسبابه، وهذا من أساليب القرآن، 
التي يكتشف دللتها من تدبر القرآن بعمق وأناة 
وفتح اهلل عليه . ]الميداني، نوح عليه الس���������لم 

وقومه في القرآن المجيد، ص 203[.
3.﴿ َوَمَكُروا َمْكرًا ُكبَّارًا ﴾:

لقد مكروا مكرًا متناهيًا في الكبر، مكروا إلبطال 
غلق الطريق في  دع���������وة نوح عليه الس���������لم، واإ
وجهه���������ا إلى قلوب الناس، ومكروا لتزيين الكفر 

والضلل والجاهلية التي تخّبط فيها القوم.
وجاءت "كّب���������ار": صيغة من صي���������غ المبالغة 
الس���������ماعية النادرة وهي مبالغة لكبير، لقد مكر 
هؤلء القادة الكبراء بأموالهم وأولدهم في اإلغواء 
والطغيان مك���������رًا عظيمًا، أوقع���������وا فيه أتباعهم 
وحاولوا إقناعهم ببط���������لن ما يدعوهم إليه نوح 
قناعهم بالت���������زام ما ورثوه عن  عليه الس���������لم، واإ
آبائهم من ش���������رك وعبادة أوثان، وفسق وفجور 

وظلم وطغيان، وعادات وقبائح ومنكرات.
4.﴿ َوَقالُ���������وا َل َتَذُرنَّ آِلَهَتُك���������ْم وََل َتَذُرنَّ َودًّا وََل 
ُس���������وَاًعا وََل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسرًا * َوَقْد َأَضلُّوا 

اِلِميَن ِإلَّ َضَلًل ﴾: َكِثيرًا وََل َتِزِد الظَّ
قال هؤلء السادة الكبراء لتباعهم مؤكدين لهم 
عل���������ى وجه الخصوص بأن عليهم أن ل يتركوا 
دي���������ن آبائهم في عبادة آلهته���������م من الوثان ل 
س���������يما كبارها: ود، وس���������واع، ويغوث، ويعوق، 

ونسر .
-"وقال���������وا ل ت���������ذرن آلهتكم": به���������ذه اإلضافة 
"آلهتكم" إلثارة النخ���������وة الكاذبة والحمية اآلثمة 
في قلوبهم، وخصصوا من هذه الصنام أكبرها 
ش���������أنًا، فخّصوها بالذكر ليهيج ذكرها في قلوب 
العام���������ة المضللين الحمية والعتزاز: "ول تذرن 
ودا، ول سواعا، ول يغوث، ويعوق، ونسرا" وهي 
أكب���������ر آلهتهم التي ظلت تعب���������د في الجاهليات 

بعدهم إلى عهد الرسالة المحمدية.
وهك���������ذا تلك القي���������ادات الضال���������ة المضللة تقيم 
أصنامًا، تختلف أسماؤها وأشكالها، ِوفق النعرة 
السائدة في كل جاهلية وتجمع حواليها التباع، 
وتهيج في قلوبهم الحمي���������ة لهذه الصنام، كي 

توجههم من ه���������ذا الخطام إلى حيث 
تش���������اء، وتبقيهم على الضلل الذي 

يكفل لها الطاعة والنقياد .
-"وقد أضلوا كثيرًا": أي: أضلوا القادة 
المبطلون خلق���������ًا كثيرًا بهذه الصنام، 
أو أضل���������ت الصنام خلقًا كثيرًا حيث 
توهموا أنها آلهة حق، أو أنها تنفع أو 
تضر، وهو وهم خاطئ، وقد استمرت 
عبادتها قرونًا كثي���������رة، فقلدهم الناس 
دون أدلة عقلية أو نقلية، أو برهان أو 
حجة . ]شحاتة، تفسير القرآن الكريم، 

.]6113 /15
-"وقد أضل���������وا كثي���������رًا ": ككل قيادة 
ضالة تجمع الن���������اس حول الصنام، 

أصنام الحجار، وأصنام الشخاص، وأصنام 
الفكار...، سواء بالصد عن دعوة اهلل وتوجيه 
القلوب بعيدًا عن الدعاة بالمكر الكبار، والكيد 
واإلص���������رار. هنا انبعث من قل���������ب النبي الكريم 
نوح عليه الس���������لم ذلك الدعاء على الظالمين، 

الضالين المضلين، الماكرين الكائدين .
- "ول ت���������زد الظالمين إل ضلًل": ذلك الدعاء 
المنبعث من قلب نوح عليه السلم الذي جاهد 
طويًل، وعان���������ى كثيرًا. وقد ج���������اء عطف هذه 
الجمل���������ة الدعائية من نوح عل���������ى قومه بالواو، 
والظاهر أنه لو كان دعاء نوح عليهم بس���������بب 
كونهم قد أضلوا كثيرًا، بأن يكون العطف بالفاء 
التفريعي���������ة ل بالواو، والرس���������ول ل يدعو بزيادة 
ض���������لل الضالين عن الح���������ق، فالعطف بالواو 
يش���������ير إلى أن المعطوف به���������ا أمر يدخل في 
القضاي���������ا التي ذكرها نوح في ش���������كواه، فما هي 

هذه القضية الخيرة؟
لقد س���������بق - في النص ال���������ذي تحدثنا عنه في 
س���������ورة الشعراء - أن قادة قومه فقالوا له:﴿ َلِئْن 
َلْم َتْنَتِه َياُنوُح َلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِميَن ﴾]الشعراء: 
116[، أي: لنرجمّنك أنت وأهلك، فأش���������ار نوح 
في شكواه إلى قضية تهديدهم له ولهله بالرجم، 
وبم���������ا أنهم ل���������م يهتدوا بعد إل���������ى طريقة مقبولة 
لدى جماهيرهم ينف���������ذون فيها ما توعدوا به، إذ 
أضله���������م اهلل عن أن يجدوا الطريقة المناس���������بة، 
طوى نوح عليه السلم قضية التهديد هذه ودعا 
اِلِميَن ِإلَّ  دعاء يتصل بها فق���������ال:﴿ وََل َتِزِد الظَّ

َضَلًل﴾.
ذا أبرزن���������ا المطويات في النص وجدنا الكلم  واإ
يتس���������ق على الوجه التالي: وقد أضّلوا إضلًل 
كثيرًا، وأضلوا كثيرًا من الناس وهّددونا بالرجم، 
فأضللته���������م ي���������ا رب عن التوص���������ل إلى طريقة 
تقبلها جماهيرهم فل تزد الظالمين الذين يودُّون 
التخلّ���������ص من���������ي بالقتل إل ض���������لًل، وهذا في 
مضمونه دعاء بأن يس���������لمه اهلل والمؤمنين معه 
من أعدائهم .]الميداني، نوح عليه السلم وقومه 

في القرآن المجيد، ص 208[.
���������ا َخِطيَئاِتِهْم ُأْغرُِقوا َفُأْدِخلُ���������وا َنارًا َفَلْم  مَّ 5.﴿ مِّ

َيِجُدوا َلُهم مِّن ُدوِن اللَِّه َأنَصارًا ﴾:
صرارهم  عراضهم عن اإليمان، واإ بسبب ذنوبهم واإ
على الكف���������ر، أغرقهم اهلل بالطوفان، ثم أدخلهم 
النار في عذاب القبر، أو أدخلهم نار جهنم، فلم 
يجدوا لهم من دون اهلل أنصارًا، ل بنون ول مال 

ول سلطان ول أولياء من اآللهة المدعاة.
وفي هذه اآلية ينتهي أمر هؤلء العصاة العتاة، 
ويط���������وى ذكرهم من الحياة، وذلك قبل أن يذكر 
الس���������ياق دعاء نوح عليهم بالهلك والفناء، ول 
يفصل هن���������ا قصة غرقهم ول قص���������ة الطوفان 
الذي أغرقهم، لن الظ���������ل المراد بقاؤه في هذا 
الموقف هو ظل اإلجهاز الس���������ريع، حتى ليعبر 
المسافة بين اإلغراق واإلحراق حرف الفاء على 
طريقة القرآن في إيقاعاته التعبيرية والتصويرية 
المبدعة، وسنأتي للحديث عن اإلغراق والطوفان 

بالتفصيل بإذن اهلل تعالى.
6. ﴿ َوَق���������اَل ُنوٌح رَّبِّ َل َتَذْر َعَلى اْلَْرِض ِمَن 

اْلَكاِفرِيَن َديَّارًا ﴾:
توضيح اآلي���������ة أن غرقهم المذك���������ور في اآلية 

الس���������ابقة كان بسبب ذنوبهم، وبسبب دعاء نوح 
عليه���������م، فقد طال مكثه فيهم، وما آمن معه إل 
قليل، وأخب���������ره اهلل:﴿َأنَُّه َلْن ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك ِإلَّ 
َمْن َقْد آَمَن َفَل َتْبَتِئْس ِبَما َكاُنوا َيْفَعُلوَن﴾]هود: 

.]36
فدعا اهلل أن يهلك جمي���������ع الكافرين، وأل يترك 
أحدًا يسكن دارًا، حيث مكث نوح فيهم ألف سنة 
إل خمسين عامًا، وسلك كل سبيل إلى دعوتهم، 
لكنهم صّموا آذانهم وتحّج���������رت قلوبهم، وكانوا 
طغاة بغاة ظالمين، فدعا ربه أن يطهر الرض 
من الظالمين حتى ل يكون هؤلء الطغاة عقبة 
في وجه إيمان الجيل الجديد .]ش���������حاتة، تفسير 

القرآن الكريم، 15/6114[.
7.﴿ ِإنَّ���������َك ِإن َتَذرُْهْم ُيِضلُّوا ِعَباَدَك وََل َيِلُدوا ِإلَّ 

َفاِجرًا َكفَّارًا﴾:
إن���������ك يا ربنا إذا تركت ه���������ؤلء الكافرين الطغاة 
فس���������يحملون الناس على الشرك بدعوتهم لعبادة 
الصنام، وهم في نفس الوقت يحذرون ذريتهم 
من اتباع نوح، فكان الرجل يأتي بابنه إلى نوح، 
ويقول له: احذر من هذا الرجل فل تتبعه، فقد 
حذرني أبي من اتباعه وأنا أحذرك من اتباعه، 
وتبيَّن لنوح أن الضلل أصيل فيهم، فهم أباطرة 
في الضلل واإلضلل، لذلك قال نوح: "إنك إن 
تذره���������م يضلُّوا عبادك ول يلدوا إل فاجرًا كفارًا". 
ولفظة "عبادك" توحي بأنه���������م المؤمنون، فهي 
تجيء في السياق القرآني في مثل هذا الموضع 
بهذا المعنى، وذلك بفتنتهم عن عقيدتهم بالقوة 
الغاش���������مة، أو بفتنة قلوبهم بما ترى من سلطان 

الظالمين وتركهم من اهلل في عافية.
ثم إنهم يوجدون في بيئة وجو يولد فيه الكفار، 
وتوحي بالكفر من الناشئة الصغار، بما يطبعه 
به الوس���������ط الذي ينش���������ئه الظالمون، فل توجد 
فرصة لترى الناشئة النور، من خلل ما تغمرهم 
به البيئ���������ة الضالة التي صنعوها، وهي الحقيقة 
التي أش���������ار إليها قول النب���������ي الكريم نوح عليه 
السلم، وحكاها عنه القرآن: "ول يلدوا إل فاجرًا 

كفارًا"، فهم يطلقون ف���������ي جّو الجماعة أباطيل 
وأضاليل، وينش���������ئون عادات وأوضاعًا ونظمًا 
وتقاليد، ينشأ معها المواليد فجارًا كفارًا  كما قال 

نوح عليه السلم.
م���������ن أجل ه���������ذا دعا نوح عليه الس���������لم دعوته 
الماحقة الس���������احقة، ومن أجل هذا استجاب اهلل 
دعوته فغس���������ل وجه الرض من ذلك الش���������ر، 
وج���������رف العوائير التي ل تجرفها إل قوة الجبار 
لى جانب الدعوة الس���������احقة الماحقة  القدي���������ر، واإ
التي جعلها خاتم���������ة دعائه وهو يقول: "ول تزد 
لى جانب  الظالمين إل تبارًا" أي هلكًا ودمارًا، واإ

هذا كان البتهال الخاشع الودود .
8.﴿ رَّبِّ اْغِفْر ِلي َوِلوَالِ���������َديَّ َوِلَمن َدَخَل َبْيِتَي 
اِلِميَن  ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِني���������َن وَاْلُمْؤِمَناِت وََل َتِزِد الظَّ

ِإلَّ َتَبارًا ﴾:
ختم نوح عليه السلم قصته في سورة نوح بهذه 
اآلية الكريمة، وهي ترنيمة دعاء من نبي صالح 

.]شحاتة، تفسير القرآن الكريم، 15/6115[.
- "رب اغف���������ر لي": دعاء ن���������وح النبي لربه أن 
يغف���������ر له هو الدب النب���������وي الكريم في حضرة 
اهلل العلي العظيم، أدب العبد في حضرة الرب، 
العبد الذي ل ينسى أنه بشر وأنه ُيخطئ 
وأنه يقصر، مهم���������ا يطع ويعبد، وأنه ل 
يدخ���������ل الجنة بعمل���������ه إل أن يتغمده اهلل 
بفضله، وهذا هو الس���������تغفار الذي دعا 
إليه، فاستكبروا  قومه العصاة الخاطئين 
عليه، وهو هو النبي يستغفر بعد كل هذا 
الجهد، وكل هذا العناء، يس���������تغفر وهو 
يقدم لربه سجل الحس���������اب .]قطب، في 

ظلل القرآن، 6/3717[.
- "ولوال���������دي": هو بّر النب���������وة بالوالدين 
المؤمنين -كما نفه���������م من هذا الدعاء- 
ولو لم يكون���������ا مؤمنين لروجع فيهما كما 
روجع في شأن ولده الكافر، الذي أغرق 
مع المغرقين، كما س���������يأتي تفصيله في 

سورة هود. 
- "ولمن دخل بيتي مؤمنًا": وهذا دعاء خاص 
لمن دخل بيته مؤمن���������ًا، لن هذه كانت علمة 
النج���������اة، وحصر المؤمنين الذين يصحبهم معه 

في السفينة.
- "وللمؤمنين والمؤمن���������ات": وهذا دعاؤه العام 
بعد ذلك للمؤمني���������ن والمؤمنات هو بر المؤمن 
بالمؤمنين كافة في كل زمان ومكان، وش���������عوره 
بآص���������رة القرب���������ى على مدار الزم���������ن واختلف 
الس���������كن، وهو الس���������ر العجيب في هذه العقيدة 
الت���������ي تربط بين أصحابها برباط الحب الوثيق، 
والش���������وق العميق، على تباعد الزمان والمكان، 
السر الذي أودعه اهلل هذه العقيدة، وأودعه هذه 

القلوب المربوطة برباط العقيدة .
قال بعض العلماء: إن الذي استجاب لنوح عليه 
الس���������لم فأغرق بدعوته أه���������ل الرض الكفار، 
لجدير أن يستجيب له فيرحم بدعوته المؤمنين 
والمؤمنات . ]ب���������ن عطية، المحرر الوجيز في 

تفسير الكتاب العزيز، 15/126[.
- وفي مقابل هذا الح���������ب للمؤمنين كان الكره 
للظالمي���������ن: "ول تزد الظالمي���������ن إل تبارًا": أي: 
أهلك ه���������ؤلء الظالمين لنهم عقبة في س���������بيل 

دعوة اإليمان والخير .
كان الحديث عن بيان نوح عليه الس���������لم لربه، 
وما قام به من جهود تجاه قومه وشكواه هلل عزَّ 
وجل، ودعاؤه على قومه، ونزول العقاب الرباني 
بهم .وقد عرضت تلك الصورة الوضيئة لجهاد 
النبي الكريم نوح عليه الس���������لم، وتلك الصورة 
المطموس���������ة إلصرار المعاندين الظالمين، وقد 
ترك���������ت هذه وتل���������ك في القلب حب���������ًا لهذا النبي 
عجابًا بهذا الجهد النبيل، وزادًا للسير  الكريم، واإ
ف���������ي هذا الطريق الصاعد، أيًا كانت المش���������اق 
والمتاعب، وأيًا كانت التضحيات واآللم، فهو 
الطريق الوحيد الذي ينتهي بالبشرية إلى أقصى 
الكمال المقدر لها في هذه الرض، حين ينتهي 

بها اهلل العلي العلى، الجليل العظيم .

شكوى نوح عليه السالم من معصية قومه له ودعاؤه عليهم

د. علي حممد الصالبي 
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ــية  ــك الدراس ــن بدايات ــتاذ ع ــا أوال أس حدثن
ــم التابعة جلمعية  ــة الرتبية والتعلي مبدرس

العلماء املسلمني بقرية »تازمالت«؟
mm في البداية شكرا على هذه المقابلة وشكرا 
لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين وأنا دائما 
أعتبر نفس���������ي من أبناء  هذه الجمعية، حس���������ن 
بهلول م���������ن مواليد 12 ج���������وان 1942م بقرية 
الروضة ببلدية تازمالت، درس���������ت في س���������نواتي 
األول���������ى بالكتاتي���������ب، كما كان ج���������دي من أمي 
المدعو بوشاش���������ي العربي إماما بالمسجد فكنت 
أتوجه إليه في فصل الصيف لتعلم القرآن الكريم 

واللغة العربية.
وقد تول���������ى مهمة التدريس في مدرس���������ة التربية 
والتعلي���������م التابع���������ة لجمعية العلماء المس���������لمين 
بتازمالت العالم المعروف الشيخ صادق أوعيسى 
والش���������يخ بلحبيب الطيب، وفي س���������نة 1951م 
زارنا بالمدرس���������ة الشيخ سعيد بهلول المدعو عبد 
المالك فضالء وس���������ليمان قوق���������ام وكان معهما 
الشيخ عمر أوش���������يحة والشيخ عيسى المعتوقي 
الذي استشهد في ثورة التحرير، وهم الذين جاؤوا 
بالتعليم الحديث والعصري عن طريق استعمال 
الطاوالت والكراسي، كما تم من خاللهما تحديث 

المناهج كتعليم الحساب والجغرافيا.
ــد  ــد عب ــنة 1956م مبعه ــا س ــم أيض التحقت
ــنطينة، حدثنا عن  ــس بقس ــد ابن بادي احلمي

هذه املرحلة التعليمية؟
mm في سنة 1956م كنت ضمن البعثة التي 
أعدها الش���������يخ عبد المالك فضالء إلرسالها إلى 
تونس ولصغر سني لم تكن معي بطاقة التعريف 
فتعذر ذهابي معهم، وفي 02 نوفمبر 1956م 
أرسلني الش���������يخ عبد المالك فضالء إلى معهد 
عبد الحميد ابن باديس في قس���������نطينة، والتحقت 
بالقس���������م األول فدرست التوحيد والفقه والجغرافيا 
والحساب على يد الش���������يخ عمر جغري والشيخ 
طاهر حراث وعبد اللطيف س���������لطاني والش���������يخ 
أحمد بن ذياب والش���������يخ أحمد حماني، وأتذكر 
جيدا زيارة الش���������يخ العربي التبس���������ي إلى المعهد 
س���������نة 1957م وبعد مدة م���������ن مغادرته أخبرنا 
الش���������يخ أحمد حماني أنه تم اختطافه فبكى كل 
الطلبة، وبعد غلق معهد عبد الحميد ابن باديس 
س���������نة 1957م التحق العديد من الطلبة بالثورة 
التحريرية كالعربي لحس���������ن والهاش���������مي هجرس 

ومحيوت وشعباني والعقيد يحياوي.
وبعد رج���������وع العقيد عميروش م���������ن تونس قرر 
أن يبع���������ث طلبة إلى تونس م���������ن أجل تكوينهم 
واس���������تعدادهم لبناء الجزائر المس���������تقلة، فأوصى 
والدي والذي كان ف���������ي الجبل ابن عمي ألكون 
من بين هؤالء الطلبة لكن لألسف وبحكم سني 
تعذر ذلك أيضا، وفي سنة 1957م أخذني أبي 
معه إلى الجبل ولما تكونت بعثة لجلب السالح 
م���������ن تونس تكونت أيض���������ا مجموعة من الطلبة 
الذين قرر العقيد عميروش أن يبعثهم إلى تونس 
فكنت أنا من بينهم وسني ال يتجاوز 15 سنة، 
ومن األمور الت���������ي أتذكرها جيدا والزالت عالقة 
في ذهني: مجيئ قادة الثورة ومنهم: عبد الحفيظ 
بوصوف وكريم بلقاس���������م وأعمر أوعمران، وهذا 
األخير لما سمع أنني من تازمالت قال لي: إن 
عبد الرحمن مي���������رة الذي هو أيضا من تازمالت 
موج���������ود أيضا ف���������ي تونس وقد جيء بش���������احنة 
لنقل العمال ونقلته���������م، وهنا بدى لي أن عظمة 
الثورة تكمن في البس���������اطة التي كان فيها قادتنا 
آنذاك، كما قال لي ش���������خص اشتغلت معه في 
وزارة اإلعالم والثقافة عن حديث بين األس���������تاذ 
همشاوي الذي كان سفيرا في لبنان وبين محمد 
سعيد حيث هذا الذي عاتبه وقال له لم تعطوني 
»التروكا« ألش���������ارك به في الدفاع عن القضية 

الجزائرية في األمم المتحدة إال بعد جهد كبير، 
وبالتالي من هنا تظهر البس���������اطة التي كان فيها 

قادتنا. 
ــروش كان يأمر  ــد عم ــأن العقي ــت ب ــتاذ قل أس
ــاهلم إىل تونس، حدثنا  بإعداد الطلبة وإرس

عن دور الثورة يف تشجيع تعليم الطلبة؟
mm من لم يرى ماذا قدم العقيد عميروش في 
حق المثقفين يعتبر جاهال، حيث أنه لما وصل 
إلى تونس سنة 1957م اتصل بممثلي الواليات 
الست وطلب منهم أن يجمعوا الطلبة الموجودين 
في تونس وأن يرسل الطلبة اآلخرين من الداخل 

إلى جامع الزيتونة.
 قبل سنوات اتصلت باألخ المجاهد والوزير عبد 
الحفيظ أمقران حاول���������ت أن أعرف منه الرواية 
الحقيقية فقال لي: يا بن���������ي الثورة لم يكن لديها 
الوقت الكافي للوص���������ول إلى الحقيقة، المثقفون 
الجزائري���������ون الذين كونهم عمي���������روش كانوا في 
ش���������تى التخصصات كالطيران والبحرية، فمثال 
س���������ي محمد فوضيل وغيره من الذين ذهبوا قبل 

1957م.
ــرتكم التعليمية حتى  ــتاذ عن مس حدثنا أس

يتعرف عليك القارئ أكثر؟
mm بقي���������ت مدة في الحدود ث���������م نقلني بعض 
اإلخوان إلى عاصمة تونس، ودرست في معهد 

ابن خلدون، وبعد مدة أصبت بمرض ووضعني 
كل م���������ن الدكتور آيت عبد الرحيم من س���������يدي 
عيش والدكتور حس���������ن من س���������وق أهراس في 
المستشفى لمدة شهرين، وبعدما تحصلت على 
شهادة األهلية سنة 1961م أرسلتني الجبهة إلى 
الكويت لمواصلة الدراس���������ة فدرست في الثانوية 
هناك والتي درس فيها أيضا الشيخ محمد الهادي 
الحسني، ولما تحصلت على شهادة البكالوريا تم 
إرس���������الي إلى القاهرة للتكوين في التخطيط لمدة 
سنة، وفي العام الدراس���������ي 1965م و1966م 
س���������جلت في الجامعة الجزائرية لمواصلة التعليم 
وف���������ي ذات الوقت كم���������درس، لكن  الحظت أن 
مستوى الدراسة في الجامعة الجزائرية في السنوات 
األولى بعد االستقالل ضعيف نوعا ما، فتوجهت 
في س���������نة 1966م إلى العراق للدراسة في قسم 
التاريخ لمدة أربع س���������نوات ثم بعد ذلك التحقت 
بالكويت، وبعدما تحصلت على الليس���������انس في 
التاريخ التحقت باإلعالم سنة 1967م فاشتغلت 
صحفيا لمدة ثالثة أش���������هر ف���������ي جريدة المجاهد 
مع األس���������تاذ محم���������د الميلي ال���������ذي كان مديرا 
للجريدة، وفي س���������نة 1970م لما تولى الدكتور 
محمد طالب اإلبراهيمي منصب وزير اإلعالم 
والثقافة، اش���������تغلت مع محمد الميلي كمستشار 
إعالمي ثم تدرجت سنة 1981م  كمدير للعمل 
الثقافي والسياحة والش���������باب والرياضة في عهد 
س���������ي عبد الحميد مهري، وفي س���������نة 1985م 
سافرت إلى بريطانيا لتحضير شهادة الماجستير 
في اإلعالم حول الصحاف���������ة العربية المهاجرة، 
وقبل أن أطلع على الموضوع حاولت أن أدرس 
الصحافة العربية المهاجرة إلى كل البلدان لكن 

بعد بحثي بتأن رك���������زت على الزاوية التاريخية، 
والقس���������م الثاني من األطروح���������ة ركزت فيه على 
الصحافة العربي���������ة المهاجرة إلى لندن يعني في 
بداية الحرب األهلية في لبنان س���������نة 1975م، 
وبعد ثالث س���������نوات عدت إل���������ى وزارة اإلعالم 
والثقافة، وشغلت منصب نائب مدير الصحافة 
المكتوبة ثم مدير الصحافة المكتوبة ثم مستشارا 

إعالميا إلى غاية سنة 2001م.
ــا أنك  ــة؟ ومب ــم اإلعالمي ــن جتربتك ــاذا ع وم
ــة يف  ــالم والثقاف ــارا يف وزارة اإلع ــت إط عمل
ــور  تط ــار  مس يف  ــول  تق ــاذا  م ــبعينيات.  الس
ــوالت  التح ــب  واك ــل  وه ــري  اجلزائ ــالم  اإلع

العميقة يف اجملتمع اجلزائري؟
mm اإلع���������الم خالل الث���������ورة التحريرية وحتى 
قبل الثورة كان إعالما مناضال، فاإلعالم يحمل 
رس���������الة إصالحية، وفي بداية االستقالل كانت 
هناك أق���������الم حاولت أن تني���������ر الطريق وتكّون 
الش���������عب، واليوم وبعد االنفت���������اح تغلبت الكمية 
على النوعية، س���������ابقا كنت أستقبل شبابا أرادوا 
تأس���������يس الصحف، وكنت أقول لهم: »البد أن 
يكون اإلنس���������ان صحفيا بس���������يطا وعندما يشيب 
شعره ويصير أبيض عندئذ يكون رئيس تحرير 
أو مدير جريدة« وما أالحظه اليوم في اإلعالم 
ن  تكونت عدة صحف هاجسها الربح، وحتى واإ
كان ذلك على حس���������اب القيم 
باس���������تثناء  طبع���������ا  والثواب���������ت 
العناوين، هناك بعض  بعض 
العربية  الدول  من  األشخاص 
أب���������دوا مالحظ���������ات لصحافتنا 
اعتبرونا أننا نه���������دم بلدنا من 
خالل بعض الكتابات، وبالتالي 
اإلعالم البد أن يسير حسب 
المواطن، وأذكر هنا  تطلعات 
الزعيم الكوبي فيدال كاس���������ترو 
لما سأله أحد الصحفيين عن 
عليه  فرد  ديكتاتوريته  س���������بب 
قائال: إذا كان الكوبي حيوانا، فسأس���������تعمل معه 

القوة كي أرجعه إنسانا ثوريا«.
كما كنت أعد ركن األخبار الثقافية لمدة س���������ت 
س���������نوات في مجلة الثقاف���������ة التي كانت تصدرها 
وزارة الثقافة واإلع���������الم، وكنت أتطرق لمختلف 

ف���������ي  الثقافي���������ة  األخب���������ار 
الجزائ���������ر وف���������ي مختل���������ف 
كانت  كما  العالم،  عواصم 
لي مس���������اهمات في بعض 
المج���������الت والجرائد العربية 
بلبنان،  الع���������رب  كجري���������دة 
وأيضا جري���������دة تصدر في 
فرنس���������ا لصاحبها فؤاد أبو 

ظر.
ــر  مدي ــم  باعتبارك
ــس  باجملل ــات  الدراس
األعلى للغة العربية، 
ــن حال اللغة  حدثنا ع

العربية يف اجلزائر؟
mm يعتب���������ر المجل���������س األعلى للغ���������ة العربية 
المؤسس���������ة الوحيدة على مستوى العالم العربي، 
توجد مجامع اللغ���������ة العربية في مختلف البلدان 
لكن كمجلس تعتبر الجزائر الدولة الوحيدة التي 
خصصت مجلسا تابعا لرئاسة الجمهورية خاصا 
بخدمة اللغة العربية، ومن خالل المجلس األعلى 
للغة العربية تحققت خطوات كبيرة ساهمت في 

خدمة ورقي اللغة العربية في الجزائر.
ماذا يهوى وميارس األستاذ حسن بهلول خارج 
ــس األعلى للغة  ــار التاريخ واإلعالم واجملل إط

العربية؟ 

mm هوايتي هي المطالعة لكن قبلها يمكن أن 
أقول هي الرياضة، وقد اشتغلت بالمناسبة تقريبا 
خمس س���������نوات متعاونا كرئيس قس���������م للرياضة 
بجريدة المجاهد األسبوعي، فمذ أن كنت صغيرا 
كنت اهتم بالرياضة ومارس���������تها حيث لعبت كرة 
الطائ���������رة والعدو، وبالتال���������ي الرياضة مهمة جدا 

للدماغ والذهن. 
ــات  العامي ــون  تك أن  ــن  املمك ــن  م ــل  ه ــتاذ  أس

واللهجات العربية عائقا للغة العربية؟
mm حاول بعض المش���������ارقة ف���������ي لبنان وفي 
مصر الكتابة والتأليف بالعامية لكن كتاباتهم لم 
تنل رواجا، إذن اللغة الوحيدة التي تجمع العالم 
العربي ه���������ي لغة القرآن الكري���������م، أما اللهجات 
فهي مختلف���������ة ومتنوعة، وطبع���������ا العائق القادم 
للغة العربية قد تك���������ون اللغة االنجليزية ولغات 
األجهزة الذكية، وبالتالي علينا أن نحرص على 
خدمة وتطوير اللغ���������ة العربية لاللتحاق بالركب 

الحضاري. 
ــباب املتعلم  ــة اجلامعيني وللش نصيحة للطلب

وللصحفيني جتاه اللغة العربية؟ 
mm البد أن يكّون اإلنس���������ان نفسه، عليه أن 
يطلع على الدراسات والكتب القديمة، وأن يحفظ 
المسكوكات والش���������عر الجاهلي والشعر 
األموي والعباس���������ي، عليه بالقرآن الكريم 
حتى يتس���������لح ويكتسب لغة عربية ثرية، 
لما درست اللغة العربية اعتبرت نفسي 
وطني���������ا، ربما اليوم لم نعد نهتم بالنوعية 
المحاض���������رات مكتظة وممتلئة  فقاعات 
على آخرها والطالب ال يمكنه استيعاب 
الدرس كما ينبغ���������ي، وبالتالي عليه أن 
ُيكون نفس���������ه ويس���������عى جاهدا من أجل 

اكتساب اللغة العربية والعلم والمعرفة.
من خالل احتكاكي باألش���������خاص الذين 
عايشوا الفترة االستعمارية وحتى الفترات 
األولى من االس���������تقالل كان الش���������خص 
يخجل من الحديث باللغة العربية مستخدما اللغة 
الفرنسية، لكن اليوم نستبشر خيرا من شبابنا في 

الجامعات وفي المدارس.
ــيق،  ــذا احلديث الش ــتاذ على ه ــك أس ــكرا ل ش

كلمتكم األخرة؟
المس���������لمين  العلم���������اء  أش���������كر جمعي���������ة   mm
الجزائريي���������ن، وفي مقدمتهم الرئيس الدكتور عبد 
الرزاق قسوم، والصديق والزميل الدكتور مولود 
عويم���������ر الذي أراه قدوة للنخب���������ة والمثقفين، وأنا 
دائما وأبدا بدوري افتخر ألني من أبناء جمعية 

العلماء المسلمين.

يف حواره مع جريدة البصائر اجلزائرية، يروي لنا األستاذ حسن بهلول مدير الدراسات باجمللس األعلى للغة العربية، عن بداياته التعليمية بالكتاتيب ومبدرسة الرتبية والتعليم التابعة جلمعية العلماء املسليمني 
"بتازمالت" ليلتحق بعد ذلك مبعهد ابن باديس بقسنطينة، كما حدثنا عن دور العقيد عمروش يف تشجيع الطلبة وارساهلم إىل تونس من أجل التعليم والتكوين ليكون األستاذ حسن بهلول واحدا من بني هؤالء 

الطلبة، كما تطرق للحديث عن جتربته اإلعالمية وعن حبثه بربيطانيا يف جمال الصحافة العربية املهاجرة وعن مسار تطور اإلعالم يف اجلزائر، ليتطرق فيما بعد إىل واقع ومدى تطور اللغة العربية يف اجلزائر.
حاورته: فاطمة طاهي

األستـــاذ حســن بهلــــول، مديــــر الدراســــات بالـمجلس األعلى للغة العربيــــة للبصائر:
" طلبة عبد احلميد ابن باديس يلتحقون بالثورة التحريرية"

"مدرسة الرتبية والتعليم جلمعية العلماء املسلمني بتازمالت استحدثت املناهج التعليمية وتبنت طريقة التعليم العصري" 
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الدين اإلسالمي ال يدخرون جهًدا في  إّن أعداء 
يعملون  وهم  حوله،  والشبهات  االفتراءات  إثارة 
عماًل منظًما، ومن خالل دراساٍت وخطٍط وتجارَب 
وبحوث، حتى صار االفتراء على اإلسالم علًما 
ُيدّرس، مثاًل، في كليات الالهوت ومراكز التنصير 
واالستشراق، ويحظى المنّصرون بتدريب مدروس 
لتشويه  الشبهات  ثارة  واإ االفتراء  طرح  كيفية  في 

صورته بين الّناس. 
ولكن ما يكون ضرره أعظم ليس في الشبهة ولكن 
فيمن يواجه هذه الشبهة ويصدها بأسلوب المحامي 
البارع ليس في الرد ولكن في الكسب. إّن أسلوب 
التحدي، ولو كان بالحجة الدامغة والدليل المبين، 
ُيبغِّض صاحبه لآلخرين، فال تلجأ إليه؛ ألّن كسب 

القلوب أهم من كسب المواقف. 
فهو يعمل على استالل ما في قلوب اآلخرين من 
غيظ وكراهية، و يقودهم إلى الهداية ليسعدوا بها 

كما سعد هو بها من قبل. 
سهل  عن  في صحيحهما،  ومسلم  البخاري  روى 
بن سعد -رضي اهلل عنه-: أن رسول اهلل -صلى 
اهلل عليه وسلم - قال يوم خيبر: »ألعطين الراية 
غدًا رجاًل يفتح اهلل على يديه«، قال: فبات الّناس 
الناس  أصبح  فلما  يعطاها،  أيهم  ليلتهم  يدوكون 
عليه وسلم -  اهلل  اهلل -صلى  غدوا على رسول 
عليه  اهلل  -صلى  فقال  يعطاها،  أن  يرجو  كلهم 
فقالوا:  طالب؟«،  أبي  بن  علي  »أين  وسلم-: 
يشتكي من عينيه يا رسول اهلل، قال: »فأرسلوا إليه 
فأتوني به«، فلما جاء بصق في عينيه ودعا له 
فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال 
علي يا رسول اهلل أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: 
ادعهم  ثم  تنزل بساحتهم  »انفذ على رسلك حتى 
إلى اإلسالم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق اهلل 
فيه فواهلل لئن يهدي اهلل بك رجاًل واحدًا خير لك 

من أن يكون لك حمر النعم«.
الذي يتولى ِكبر إثارة الشبهات في أوساط المؤمنين 
والمؤمنات واحد من اثنين: كافر حاقد أو جاهل 
ن درء الشبهات ودفعها نوع جهاد، ألن  ساذج، واإ
دفع  الشبهة  وردُّ  وهجوم،  دفع  أصله  في  الجهاد 
)الذب عن  قال:  النيسابوري  يحيى  فعن  وهجوم، 
الجهاد  من  أفضل  الشبهات«  من  »يعني  نة  السُّ
دماء  عن  يحمي  المجاهد  إن   .. اهلل(  سبيل  في 
وعقول  أرواح  يحرس  الشبهة  ودافُع  المسلمين، 
يحتاج  رباط،  نوع  الشبهات  دفع  ن  واإ الموحدين، 

همة وتربصًا ونشاطًا. 
 جرى بين اإلمام الباقالني وملك الروم كالم حول 
أحد  قاله  مما  فكان  النصارى  عقائد  من  شيء 
يريد  نبيكم؟  زوجة  في  تقولون  ما  الملك:  أساقفة 
بعائشة رضي اهلل عنها حينما رماها  أن يعرض 

المنافقون بالزنا !
مريم  امرأتان  هما  بديهته:  على  الباقالني  فقال 

وعائشة ذكرتا بسوء فبرأهما اهلل مما قيل فيهما. 
ومريم  بولد،  تأت  ولم  زوج  ذات  عائشة  وكانت 

ليست ذات زوج وجاءت بولد. 
يريد بذلك أن براءة عائشة أظهر من براءة مريم 
وكالهما بريئ بتبرئة اهلل لهما رضي اهلل عنهما. 

بمنزلة  إمام  إلى  حاجة  في  الزمان  هذا  في  إّننا 
وحسن  الشبهات  لرد  اهلل  رحمه  الباقالني  اإلمام 
الدفاع عن اإلسالم ترك لنا محمد الغزالي رحمه 
لكن محاميها  ناجحة،  اهلل مقولة )اإلسالم قضية 

فاشل(. 

الشيخ  نــور الدين رزيق * ــرة
طـــ

خـــا
و  

ف   
قــــ

مو

قضية ناجحة وحمام فاشل

مفتاح ولد  الفاضل  والمربي  الشاعر 
لخض������ر المدعو بش������ير بمدينة 

بوسعادة سنة 1950م. 
التحق في صباه بالكّتاب، حيث حفظ كتاب 
اهلل كامال على يد شيخه )شميسة بلقاسم(،  
كما حف���������ظ بعض المتون منه���������ا )متن بن 

عاشر، األجرومية، جوهرة التوحيد(.
التحق بالمدرس���������ة االبتدائية، في مدرس���������ة 
س���������يدي ثامر حاليا )ش���������الون سابقا( حيث 
تعرف على اللغة الفرنسية التي أحبها، لكن 
ذلك لم يس���������لبه حّبه للغة العربية التي تعلق 
بها في الكتاب، وقرض الشعر بها في سن 

مبكرة.
فقد والديه وسنه لم يتجاوز 15 سنة، فكفلته 
أخته الكبرى التي حرصت على توفير كل 
الظ���������روف الممكنة ألخيه���������ا حتى يواصل 

تعليمه.
أكمل دراس���������ته إلى غاية المرحلة الثانوية، 
 École(( ب���������دار المعلمي���������ن حيث التحق 
normale الت���������ي تخرج منه���������ا معلما للغة 
الفرنسية، وفي تلك المرحلة بدأ كتابة الشعر 

باللغة الفرنسية. 
عاد إلى مدينته بوس���������عادة، التي دّرس بها 
الّلغة الفرنس���������ية، وبعد حصوله على شهادة 
الباكالوريا التحق بالمدرس���������ة العليا لألساتذة 
ببوزريعة، وتخرج منها أس���������تاذا في األدب 

سنة 1973م .
إلى جانب الشعر والمسرح، كانت له هواية 
الرس���������م والنحت التي كان يلج���������أ إليها بين 
الحين واآلخ���������ر، وأعماله فيهما موزعة بين 

أهله وأصدقائه.
ولعل من الالفت في س���������يرة الشاعر مفتاح 
بش���������ير أنه جمع في ش���������خصيته بين حّبه 
لألدب وكتابة الش���������عر، وبين الرياضة التي 
كانت بالنس���������بة له هواي���������ة ونمط حياة، فقد 
كان أح���������د الرياضيين المعروفين محليا في 
رياضتي كمال األجسام والجيدو، كما كان 
ممارس���������ا  لرياضة اليوغا، والعبا بارعا في 
كرة اليد، وقد مارس���������ها العبا لفترة في فريق 

أولمبي المدية لكرة اليد.
عين أس���������تاذا لألدب العربي ف���������ي الجزائر 
العاصم���������ة لفت���������رة، ثم انت���������دب ضمن بعثة 
للتدريس في فرنسا، حيث أمضى بها خمس 

سنوات أستاذا بمدينة مرسيليا.
تزوج سنة 1974م بإحدى بنات بلدته، وقد 

رزق منها بأربعة بنات وولدين. 
قضى سنوات عمره في سلك التربية والتعليم، 
أستاذا ثم مديرا لمتوسطة إلى غاية حصوله 

على التقاعد سنة 2002م.
بع���������د تقاعده، بقي قريب���������ا من المحيط الذي 
قضى س���������نوات ش���������بابه وكهولته فيه، ورغم 
الم���������رض واإلرهاق، إال أنه ظل حاضرا في 
مختلف التظاهرات التربوية والثقافية، شاعرا 
ومحاضرا ومساهما بأوجه عديدة في إثراء 

تلك األنشطة.
انتمى إلى العديد من الهيئات الثقافية، كاتحاد 
الكت���������اب الجزائريين الذي أصبح عضوا فيه 
منذ عام 1981م، ثم نال عضوية الديوان 

الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 
وعضوية اإلتحاد الوطني للفنون الثقافية.

حظي بفرصة تمثيل الجزائر سنة 2002م 
في قافلة ثقافية للسالم جابت كال من سوريا 

والعراق ومصر. 
أما محليا، فقد وجد ضالته في جمعية بسكر 
لثقاف���������ة الطفل ببوس���������عادة، والتي تقاطعت 
أهدافها مع ما نذر حياته ألجله، المساهمة 
في التربية والتكوين وتهذيب س���������لوك الفرد 

والمجتمع.
برع في كتابة الش���������عر الوطن���������ي والتربوي، 
فتغنى بأمج���������اد الجزائر، وكت���������ب للطفولة 
والطبيعة، وتعددت في ذلك لغات كتاباته، 
فإلى جانب اللغتين العربية والفرنس���������ية كما 
ذكرنا آنفا، كتب الشعر الشعبي أيضا وأجاد 

فيه.
وقد تلقف أساتذة الموسيقى كلماته، فلحنوها 
وأدوه���������ا رفقة التالميذ في كل المناس���������بات 
الدينية والوطنية، س���������واء داخل المؤسسات 

التربوية أو خارجه���������ا، كما اعتمدت بعض 
نصوصه ضمن مناهج وزارة التربية.

س���������اهم بمبادرة منه في تألي���������ف العديد من 
األناش���������يد الهادفة، وتعاون في تلحينها مع 
نخب���������ة الفنانين المحليين م���������ن أمثال الفنان 
مصطفى زميرلي الذي شكل معه ثنائيا فنيا 

ناجحا، والفنان محمد لعراف وغيرهم.
كما أل���������ف العديد من األوبي���������رات الغنائية 
قدم  والسكاتشات،  المس���������رحية  والنصوص 
معظمها في النشاطات والمسابقات المدرسية 
الت���������ي كانت تقام محليا ووالئيا، وقد حظيت 
معظم أعماله بإشادات من المسؤولين عامة 

وأهل التربية بصفة خاصة.
ألف في الش���������عر العمودي عدة مجموعات 
من بينها: "إش���������ارات"، "غ���������الل من أرض 

النضال"، "ظ�واهر وطباع".
ول���������ه ف���������ي الش���������عر الش���������عبي مجموعتان 
شعريتان، سجلت بعض قصائدهما كأغاني 

في اإلذاعة الوطنية.
وألف باللغة الفرنس���������ية مجموعتين شعريتين 
-Sent »نشرتا بفرنس���������ا، األولى بعنوان: 

ments versifiés«، والثاني���������ة حمل���������ت 
 .»Mélodies :عنوان

كما قام بترجمة وتعريب 24 نصا ش���������عريا 
أجنبي���������ا لكبار كت���������اب العالم م���������ن أمثال: 
)الفونتين- فكتور هوجو، س���������ولي بريدوم، 
والش���������اعر اإلنجليزي كيبلين���������غ..( ضمنها 

مجموعة شعرية موجهة لألطفال. 
ومما قاله فيه أصدقاؤه وتالميذه:

سعيد حبيشي )مرب ومهتم بالثقافة(:

عش���������ت معه الطفولة بنفس الحي، كان منذ 
صغره شغوفا بالشعر وباللغة العربية، حافظا 
لكل نص باللغتين خاصة في المسرح، كان 
مرحا يحب اللعب والتمثي���������ل أثناء اللعب، 
كان مثقفا موسوعة، منكرا لذاته، ولمصالحه 
الخاصة، ولعل م���������ن أجمل وأثمن ما تركه 
لنا كتاب���������ه باللغة العربي���������ة )ترجمة قصائد 

الفونتان( الموجه لألطفال. رحمه اهلل.
إبراهيم صاحلي )شاعر وأستاذ جامعي(:

تتلمذت على يديه س���������نة 1981/1980م، 
كان من أحّب األس���������اتذة إلى قلبي، طّيب 
القل���������ب، يبّث ف���������ي تالمي���������ذه حيوّية غريبة 
وحماس���������ا في التعامل مع المعلومة، وكان 
ذا  َمَلَكة فريدة في قول الشعر، يجري على 
لس���������انه عذبا سلس���������ا، و قد عرفُت أول ما 
عرفُت معنى االرتجال في الش���������عر لديه...

أذك���������ر م���������رّة أّن فتاة غّن���������ت بصوت عذب 
جميل عل���������ى رأس فرقة في قاعة الش���������يخ 
النعيمي القديمة، وبمجرد انتهائها، أمس���������ك 

الميكروفون وخاطبها مرتجال: 
صبّية مثلها ما كان في نظري 

صوت أحّن على سمعي من الوتر    
سلوا قلوبكم هل هزّها نغ�م 

أم هل تبّقى لها بالصدر من أث��ر    
فإّن لحنا كذا قد هّز سامعه 

  تهتّز أفئدة أقسى من الح����جر 
كان من حفظة كتاب اهلل، يؤم الناس 
في صالة التراويح، كما كان رياضيا 
ماهرا يحمل الحزام األسود في رياضة 
الجيدو، وقد عرف���������ت الحقا أنه يجيد 
كتابة الش���������عر بالفرنسية، فكتب بذلك 
قصائد لّحنه���������ا الملّحنون وغّناها من 

غّناها.
ــط  ــار متقاعد وناش ــو )إط ــن حوح ــد ب حمم

ثقايف(:
كان مربيا متميزا ومثقفا ناش���������طا وش���������اعرا 
ملتزما، من طينة الُملَهمين، حارب الجهل 
ببسالة وزرع البسمة عند الصغار والكبار، 
كم���������ا صارع المرض بصم���������ت وثبات، هو 
أول من ترجم  "حكايات الفونتان" الفرنسي 
إلى اللغ���������ة العربية، فقدنا فيه قامة معطاءة 
في االجتهاد التعليمي والتثقيفي، خاصة في 

مجال ثقافة الطفل. 
ــكر لثقافة  ــادي )رئيس مجعية بس ــور الدين العب ن

الطفل(:
عرفت���������ه منذ 1972 ، كان أس���������تاذا متميزا 
مزدوج اللغة، يتمت���������ع بكفاءة تربوية عالية، 
ملتزم���������ا ومثابرا يجهد نفس���������ه ف���������ي إيصال 
المعرفة لتالميذه، متطوعا في كل النشاطات 
الثقافية و الترفيهية داخل و خارج المؤسسة، 
وبعد تقاعده أصبح مؤطرا لجمعية عيس���������ى 
بسكر حيث نش���������ط ورشة المسرح. وقد قدم 
عدة أعمال مسرحية لألطفال..كان عطوفا 
س���������خيا على أس���������رته يحب الخير لآلخر، 
برحيله فق���������دت المدينة أحد أعمدتها، ورائدا 

من رواد الشعر فيها.
توفي رحمه اهلل بتاريخ 22 فيفري 2013م 
بعد معان���������اة ومقاومة طويل���������ة مع المرض 
الذي لم يهزمه ولم يوقفه عن نش���������اطه إال 

أياما قليلة قبل وفاته. 
املصادر واملراجع:

� س���������يرة الش���������اعر، تضمنها ديوانه )نبض 
الصور(.

� شهادات عائلته وزمالئه.
� لقاء خاص معه في بيته سنة 2006م. 

الــمربـــي الشاعــــر مفتـــاح بشيــــر
صفحـــــات من حياتــــه ونضالــــه الثقافــي

عبد الكريم قذيفة



مركز اإلنس���������ان في هذه الحياة الدنيا 
نقطة  متالزمتان،  متحدت���������ان  نقطتان 
وج���������وده في الزمان، ونقطة وجوده في 
ذن فمجتمعه ومقتضيات  الم���������كان. واإ
حياته محكومة بواق���������ع الزمان، وواقع 
المكان. أوال: من هو اإلنس���������ان؟ وما 
ه���������و الواقع؟ وما هو الثابت اإليماني؟ 
ليعلم اإلنسان كيف يحيا حياة إنسانية، 
فيبني مجتمعا إنسانيا متعاونا مع كل 
بني اإلنسان، ويقيم دولة متينة البنيان، 
ويس���������ير نحو هدفه األسمى في طريق 
اإليم���������ان، يعب���������د الرحم���������ن، وال يكون 

للشيطان عليه سلطان.
ما هو المجتمع اإلنس���������اني؟ هو مكان 
اجتم���������اع الن���������اس، ال���������ذي تتوفر فيه 
خصائص القيم اإلنس���������انية. كالتعارف 
والتآلف والتع���������اون والتكافل والتراحم، 
ويس���������وده العدل، والمس���������اواة، واألمن. 
وأول ما كلف اهلل الناس، بعد اإليمان 
والعب���������ادة، كلفه���������م بإقام���������ة المجتمع 
المتكافل. فقال س���������بحانه وتعالى:﴿َيا 
َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر وَُأْنَثى 
ِلَتَعارَُفوا ِإنَّ  َوَقَباِئَل  ُش���������ُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم 
َأْكَرَمُك���������ْم ِعْنَد اهلِل َأْتَقاُك���������ْم ِإنَّ اهلَل َعِليٌم 
َخِبيٌر﴾. أخبر اهلل تعالى أنه خلق بني 
آدم جميعا، م���������ن أصل واحد، وجنس 
واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون 

جميعهم إلى ذك���������ر وأنثى، وهما: آدم 
وحواء، وفي ه���������ذا توجيه بليغ واضح 
بأن المقتضى م���������ن الناس جميعا أن 
يتحدوا ويعيش���������وا حياة األخوة والتكافل 
الحقيقي بينهم. ولكن اهلل جعلهم شعوًبا 
وقبائل ألج���������ل أن يتعارفوا بما مكنهم 
اهلل من قدرة الفك���������ر والتمييز، ليهتدوا 
بعقوله���������م، وفق منهاج ربه���������م، فإنهم 
لو اس���������تقل كل واحد منهم بنفس���������ه، لم 
يحصل بذلك، التع���������ارف الذي يترتب 
والتوارث،  والتع���������اون،  التناصر  عليه 
والقيام بحقوق األق���������ارب، وفي دوائر 

النسب حكم جليلة.
وجاء الخطاب للمؤمنين خاصة للتبيان 
والتفصيل، في قوله سبحانه وتعالى:﴿
وَاْلُمْؤِمُن���������وَن وَاْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء 
َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن 
اَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة  اْلُمْنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ
َوُيِطيُعوَن اهلَل َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَك َسَيْرَحُمُهُم 
اهلُل ِإنَّ اهلَل َعزِي���������ٌز َحِكيٌم﴾ هذه بعض 
اإلس���������المي:﴿ المجتمع  خصائ���������ص 
وَاْلُمْؤِمُن���������وَن وَاْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء 
والم���������واالة،  المحبة،  ف���������ي  َبْع���������ٍض﴾ 
واالنتماء، والنصرة. ونهى اهلل سبحانه 
ع���������ن التفرق والتحزب، والتش���������يع إلى 
طوائف وفرق ومذاهب. فقال سبحانه 
َحِنيًفا  ِللدِّي���������ِن  َوْجَهَك  وتعالى:﴿َفَأِق���������ْم 
ِفْط���������َرَت اهلِل الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها اَل 
َتْبِديَل ِلَخْلِق اهلِل َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ 
َأْكَث���������َر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن * ُمِنيِبيَن ِإَلْيِه 
���������اَلَة واََل َتُكوُنوا ِمَن  وَاتَُّقوُه وََأِقيُموا الصَّ
اْلُمْش���������ِرِكيَن * ِمَن الَِّذي���������َن َفرَُّقوا ِديَنُهْم 
َوَكاُن���������وا ِش���������َيًعا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَم���������ا َلَدْيِهْم 

َفِرُحوَن﴾ ]الروم:30 � 32[ 

نع���������م هك���������ذا يجب أن يك���������ون مجتمع 
المؤمنين، أن يكون مجتمعا إنس���������انيا، 
تسود فيه المحبة، والرحمة، والحنان، 
وأن أفراد المجتمع اإلسالمي اإلنساني 
يتصف���������ون بالعدل، فال ظلم وال اعتداء 
عل���������ى بعضه���������م، وأنهم عاب���������دون فال 
عبث، وال فس���������اد، وال شرك، وال كفر، 
وأنهم متحابون مسالمون متسامحون. 
ولذلك َعرََّف النب���������ي  صلى اهلل عليه 
وس���������لم أبناء المجتم���������ع الفاضل الذين 
يحبهم اهلل تعالى، فقال:]َس���������ْبَعٌة ُيِظلُُّهُم 
اهلُل ِفي ِظلِِّه َيْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه: ِإَماٌم 
َعاِدٌل. َوَش���������ابٌّ َنَشَأ ِبِعَباَدِة اهلِل. َوَرُجٌل 
َقْلُب���������ُه ُمَتَعلٌِّق ِباْلَمْس���������ِجِد، ِإَذا َخرََج ِمْنُه 
َحتَّى َيُعوَد ِإَلْيِه. َوَرُجاَلِن َتَحابَّا ِفي اهلِل، 
اْجَتَمَع���������ا َعَلى ذِلَك َوَتَفرََّقا. َوَرُجٌل َذَكَر 
اهلَل َخاِليًا َفَفاَضْت َعْيَناُه. َوَرُجٌل َدَعْتُه 
َذاُت َحَسٍب َوَجَماٍل. َفَقاَل: ِإنِّي َأَخاُف 
َفَأْخَفاَها  ِبَصَدَقٍة  َتَص���������دََّق  َوَرُجٌل  اهلَل. 
َحتَّى اَل َتْعَلَم ِش���������َماُلُه َم���������ا ُتْنِفُق َيِميُنُه[

)الموطأ(. 
ما هو الواقع المتغي���������ر؟ الواقع يتألف 
من خمسة َعوَاِلَم: عالم األشياء، وعالم 
األحياء، )ومن���������ه عالم اإلنس(. وعالم 
األحداث، وعالم األفكار، وعالم النُُّظم. 
فعندما ننظر إلى اْلَمَشاِهد التي نتعايش 
معه���������ا في ه���������ذا الكون، م���������ن أرض، 
ومصنوعات،  وجم���������ادات،  ونب���������ات، 
وبنيان، ومنشآت، كلها تتغير من حال 
إل���������ى حال. وكذلك األحياء، هذا يولد، 
وهذا يم���������وت، وهذا يزرع الخير، وهذا 
يزرع الشر. وكذا األحداث المتالحقة، 
الكوني���������ة، والسياس���������ية، واالجتماعية، 
من ح���������روب، وأزم���������ات، واختراعات. 

واألفكار المتغيرة، والمتطورة،. والنظم: 
كنظ���������ام التعلي���������م، وال���������زواج، والبيوع، 
والسياس���������ة، واإلدارة، والمال، والدفاع. 
المتغي���������ر والمتطور  الواق���������ع  كل هذا 
والمتب���������دل، يقتض���������ي م���������ن العلم���������اء 
واألمراء، أن يستمسكوا بالقرآن، حتى 
ال يتأثروا بس���������لبيات الواق���������ع المتغير، 
ألن الق���������رآن صالح لكل زمان ومكان. 
فتغي���������ر الواقع بكل ظروف���������ه الزمانية، 
والمكانية، والكائنية، هي الس���������بب في 
تغير الفتاوي. حتى إنهم يطلقون على  
الفت���������اوي: الوقائع، والن���������وازل، ويقال: 
فهم الن���������ص وفق الواق���������ع، ويقولون: 
فقه الواق���������ع، الواقع بأحداثه وتطوراته، 
بالنظر، والبص���������ر فيما تغير بالزيادة، 

أو بالنقصان. وهكذا..
ما هو الثابت اإليماني؟ هو المعروف 
الذي أمر اهلل تعالى به. والمعروف كل 
ما وافق الش���������رع، ونقيضه المنكر وهو 
ما خالف الشرع. فالمؤمنون يتعاملون 
بما يملي���������ه عليهم إيمانهم الثابت الذي 
ال يتغير. ﴿ِإنََّم���������ا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا 
َذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم  ُذِكَر اهلُل َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم وَاِإ
ُلوَن  آَياُتُه زَاَدْتُهْم ِإيَماًنا َوَعَلى رَبِِّهْم َيَتَوكَّ
ا َرزَْقَناُهْم  اَلَة َوِممَّ * الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
ُيْنِفُق���������وَن * ُأوَلِئَك ُه���������ُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا 
َلُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد رَبِِّه���������ْم َوَمْغِفرٌَة َوِرْزٌق 
َكرِيٌم﴾ فطاعة اهلل س���������بحانه وتعالى، 
وطاعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، 
واألخوة بين المؤمنين، ورعاية األوالد، 
وب���������ر الوالدين، والعدل، وأداء األمانة، 
وتحلي���������ل الح���������الل، وتحري���������م الحرام، 
طع���������ام الطعام،  فش���������اء الس���������الم، واإ واإ
وتب���������ادل االحترام، كل ذلك من الثابت 

اإليماني.
مي���������زان المعام���������الت عن���������د المؤمنين 
والمؤمنات: هو ذلك الثابت اإليماني. 
فمن إيمان المؤم���������ن أنه يحب ألخيه 
المؤمن ما يحب لنفس���������ه، وبناء على 
الوازع اإليماني، أو الضابط اإليماني 
أنه اليؤذي جاره، بل يكرمه، ويسعى 
لنصرته، وله���������ذا الضابط اإليماني أن 
المؤمن ال يغش، وال يخون، وال يسرق، 
وال يك���������ذب، ويعمل بالمعروف، ويأمر 
به، ويجتنب المنكر وينهى عنه، وكل 
حركة المؤمن في واقعه الحياتي، وكل 
اجتهاده وجهاده يكون بدافع اإليمان، 
وبميزان اإليمان، فالمؤمن يتوكل على 
اهلل، فينصره اهلل باإليمان، ويخاف اهلل 
س���������بحانه، فيقويه اهلل باإليمان. ولذلك 
تق���������رؤون في القرآن الكري���������م. ﴿يا َأيَُّها 
الَِّذيَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ 
َهمَّ َقْوٌم َأْن َيْبُس���������ُطوا ِإَلْيُكْم َأْيِدَيُهْم َفَكفَّ 
َأْيِدَيُه���������ْم َعْنُكْم وَاتَُّقوا اللَّ���������َه َوَعَلى اللَِّه 
ِل اْلُمْؤِمُنوَن﴾]سورة المائدة:11[  َفْلَيَتَوكَّ
وقول اهلل تعالى:﴿وال َتِهُنوا وال َتْحزَُنوا 
وََأْنُتُم اأْلَْعلَ���������ْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾]آل 
تعالى:﴿ِإنَّما  اهلل  وقول  عمران:139[ 
���������ْيطاُن ُيَخ���������وُِّف َأْوِلياَءُه َفال  ذِلُكُم الشَّ
َتخاُفوُهْم َوخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾]آل 
يس���������تقيم  فاإلنس���������ان  عم���������ران:175[ 
ويبني  باإليمان،  ويته���������ذب  باإليمان، 
باإليم���������ان، ويتحقق العمران باإليمان. 
فإذا س���������اءت أخالق اإلنسان َدلَّ ذلك 
ابتع���������اده عن اإليم���������ان. ولذلك  على 
َلمَّا خلت البرام���������ج التعليمية من القيم 
اإليمانية، ح���������دث االنحراف، وانهارت 

الحضارات، وفسدت المجتمعات.

الـمجتمـــــع اإلنسانــــي
بني الواقــــع الـمتغيـــر والثابــــت اإلمياني

أ. حممد مكركب 

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

قال السائل )م. م( من اجلزائر: 
اكتريت بستانا وزرعت فيه عنبا، بقصد تحويله 
إلى زبيب، فساومني فيه صاحب مصنع خمر، 
ليصنع منه خمرا، ولكنني خش������يت أن يكون 
بيعي له من باب التعاون على االثم والعدوان، 
وس������ألت فقيل ل������ي: البيع حالل وأنت لس������ت 
مسؤوال عنه، ولم يطمئن قلبي، فما هو الحكم 
في ه������ذا؟ ثم هل العمل ف������ي مصنع الخمور 

حالل أم حرام؟

اجلواب
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، 

والصالة والسالم على رسول اهلل.
أوال: توضيح: نعم، إذا لم يكن الفالح الذي زرع 
العنب لألكل فاكهة، وللزبيب، وحان وقت البيع، 
ولم يكن يعلم المشتري، فهو يبيع لكل من يساومه 
في السوق، أو في المزرعة، وال يشترط فيه أن 
يسأل المشترين ماذا يفعلون بالعنب. فاهلل تعالى 
أح���������ل بيع كل مباح للن���������اس. قال اهلل تعالى:﴿

وََأَحلَّ اهلُل اْلَبْيَع َوَح���������رََّم الرَِّبا﴾]البقرة:275[ أما 
إذا علم بائُع العنب يقينا كما هو سؤال السائل، 
بأن المش���������تري س���������يصنع بهذا العن���������ب خمرا، 
فحينه���������ا ال يجوز أن يبيع ل���������ه، وذلك كما قال 
الس���������ائل: إذا باع المزارع العنب لصانع الخمر 
ليصنع منه خم���������را، فحكمه حرام ألنه من باب 

التعاون على االثم والعدوان. قال اهلل تعالى:﴿
َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ وَالتَّْقَوى وال َتَعاَوُنوا َعَلى اإِلْثِم 
وَاْلُعْدوَاِن﴾]المائدة:2[ وبيع العنب لمن يعتصره 
خمرًا تعاون على اإلثم والعدوان، فال يصح هذا 
البيع لهذه األدل���������ة العامة. كما ال يجوز غرس 
العنب خصيصا لصناع���������ة الخمر، واهلل تعالى 

أعلم، وهو العليم الحكيم.
ــا: قاعدة عامة: كل وسيلة يعلم البائع أنها  ثاني
تستعمل للحرام ال يجوز له بيعها لمن يستعملها 
في الح���������رام، حتى لو كان األص���������ل في بيعها 
حالل، فال يجوز كراء محل لمن يس���������تعمله في 
بي���������ع الخمر، أو القم���������ار، أو الرقص والفجور، 
كما ال يجوز كراء أرض لمن يزرع فيها حشيشا 
محرما مثال، فالوسائل لها أحكام المقاصد، من 
هنا قلنا: بحرمة بيع العنب لمن يعتصره خمرًا، 
كحرمة بيع الس���������الح لم يحاربون اهلل ورسوله. 
وعلى هذا نقول للسائل، حسب سؤاله: ال يجوز 
ل���������ك بيع العنب لهذا ال���������ذي يريد أن يصنع منه 

خمرا. واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ــا: الخمر محرم���������ة، والعمل في مصانعها  ثالث
حرام. قال الس���������ائل: )ثم هل العمل في مصنع 
الخمور حالل أم ح���������رام؟( والجواب: أن العمل 
في مصانع الخمر حرام. ق���������ال اهلل تعالى:﴿َيا 
َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر وَاْلَمْيِسُر وَاأْلَْنصاُب 
ْيطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم  وَاأْلَزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

ُتْفِلُحوَن﴾]المائدة:90[.
 وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: لعن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وس���������لم في الخمر عش���������رة:] 
َوَحاِمَلَها،  َوَش���������ارَِبَها،  َوُمْعَتِصرََها،  َعاِصرََه���������ا، 
وَالَمْحُموَلُة ِإَلْيِه، َوَساِقَيَها، َوَباِئَعَها، وَآِكَل َثَمِنَها، 
وَالُمْشَترِي َلَها، وَالُمْش���������َترَاُة َلُه[)الترمذي، كتاب 

البيوع:1295(.
وفي س���������نن ابن ماجة:]لعن رس���������ول اهلل صلى 
اهلل عليه وس���������لم في الخمر عش���������رة: عاصرها، 
ومعتصرها، والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة 
له، وبائعها، والمبيوعة له، وساقيها، والمستقاة 
له، حتى عد عش���������رة، من ه���������ذا الضرب[) ابن 
ماج���������ة.3381( وحرم النبي صل���������ى اهلل عليه 
وس���������لم. التجارة في الخمر. والقاعدة أن العمل 
ف���������ي الحرام  حرام. واهلل تعالى أعلم، وهو العليم 

الحكيم.
ــا: يحرم على المس���������لمين بي���������ع الخمر في  رابع
المجتمع كله: ال يجوز للمس���������لمين صناعة وال 
بيع الخمر في مجتمعهم، وهذا من مس���������ؤولية 
الحاك���������م، فمن فعل، أو أعان، فقد ش���������ارك في 
الجريمة، ومن يزرع عنبا خاصا بعينه لصناعة 
الخمور فقد ارتكب محرما، وكل من شارك في 
الخمر يسأل عن كل جريمة ترتكب بسبب ذلك 
الخمر. كما ال يجوز لوالة األمر أن يرخصوا لبيع 
الخمر، ألن الخمر حرام. قال اهلل تعالى:﴿ِإنَّما 

ْيطاُن َأْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعداوََة وَاْلَبْغضاَء  ُيرِيُد الشَّ
ِفي اْلَخْمِر وَاْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ِذْكِر اهلِل َوَعِن 
الِة َفَهْل َأْنُتْم ُمْنَتُهوَن * وََأِطيُعوا اهلَل وََأِطيُعوا  الصَّ
الرَُّس���������وَل وَاْحَذُروا َفِإْن َتَولَّْيُتْم َفاْعَلُموا َأنَّما َعلى 

َرُس���������وِلَنا اْلَبالُغ اْلُمِبيُن﴾]المائدة: 91/92[.
ــا: التحذير من أسباب الخراب والتدمير:  خامس
بيع الخمور، ومجالس اللهو وما يسمى )الغناء( 
والس���������فور الفاضح، والحرص عل���������ى الضريبة 
هم���������ال تنظي���������م الزكاة، كل ذلك من أس���������باب  واإ
خ���������راب المجتمعات. ففي الحديث عن عبد اهلل 
بن عمر، قال: أقبل علينا رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وس���������لم، فقال:]يا معشر المهاجرين خمس 
إذا ابتليت���������م بهن، وأعوذ ب���������اهلل أن تدركوهن: لم 
تظهر الفاحش���������ة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، 
إال فش���������ا فيهم الطاعون، واألوجاع التي لم تكن 
مضت في أس���������الفهم الذين مضوا، ولم ينقصوا 
المكيال والميزان، إال أخذوا بالس���������نين، وش���������دة 
المئونة، وجور الس���������لطان عليه���������م، ولم يمنعوا 
زكاة أموالهم، إال منعوا القطر من السماء، ولوال 
البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد اهلل، وعهد 
رسوله، إال س���������لط اهلل عليهم عدوا من غيرهم، 
فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب اهلل، ويتخيروا مما أنزل اهلل، إال جعل اهلل 

بأسهم بينهم[)ابن ماجة: 4019(. 
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ولي���������س في افتراض هذه الخصومة لعت���������اب داود الذي هو غير 
نما أريد بها العبرة، ثم ينكش���������ف األمر  واقعي نوع من الكذب، واإ
ومعناه، فيعلم أنها لم تقع، فإنما هي على سبيل الفرض والتقدير، 

لتفهم الغاية منها من العتاب واالعتبار.
وفي هذا دليل ش���������رعي على جواز وضع القصص التمثيلية التي 
يراد منها التربية والموعظة، وال يظن بصاحبها أنه كاذب، خالفا 
للذين اتهموا الحريري بالكذب في وضعه »المقامات« وفيه دليل 
ش���������رعي على جواز تمثيل تلك القصص باألجس���������ام والذوات إذا 
لم تخالف الش���������ريعة، ومنه تمثيل الرواي���������ات والقصص في دور 
التمثيل، فإن ما يجري في ش���������رع من قبلن���������ا يصلح دليال لنا في 

شرعنا إذا ذكره القرآن أو السنة ولم يرد في شرعنا ما ينسخه.
وكذلك يؤخذ من هذه اآلية مشروعية القضاء في المسجد. وأورد 
هذه القصة س���������فر صمويل الثاني في اإلصحاح الحادي عشر، 
على خالف ما قصه القرآن، وما تقتضيه عصمة األنبياء، فيجب 

الحذر من ذلك.
وما قّصه القرآن هو الحق، فإن المقطوع به من عصمة األنبياء 
من الكبائر عند جميع أهل السنة، ومن الصغائر عند المحققين 

منهم.
24-25 ﴿َوَظنَّ َداُووُد َأنََّما َفَتنَّاُه َفاْس������َتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ 
نَّ َلُه ِعنَدَنا َلزُْلَفى َوُحْسَن  رَاِكًعا وََأَناَب * َفَغَفْرَنا َلُه َذِلَك وَاِإ

َمآٍب﴾:
أي علم داود بعد انتهاء الخصومة أن اهلل جعلها فتنة له، ليشعره 
بفعله مع »أوريا«، وقد أش���������عره بذلك انصراف الخصمين بصورة 
غير معت���������ادة، فعلم أنهما ملكان، وأن الخصومة صورية، فأدرك 
أن اهلل بعثهم���������ا إلي���������ه عتابا على متابعة رغبة نفس���������ه في الزواج 
بزوجة »أوريا«، وطلبه التنازل عنها، وعلم أن الخصومة ليست 
إال فتنة ل���������ه، والزواج بها فتنة له أيضا، ولعلها في تدبير الحيلة 
ف���������ي قتل أوربا في الحرب، وعّبر عن���������ا بالفتنة، ألنها كانت مما 
ن كان ذلك في مجال المباح في ش���������ريعتهم،  ال يلي���������ق بمقامه، واإ
فيكون المعنى: وعلم أن ما صدر منه فتنة نفسانية، وأحّس بذلك 
بعد هذه المحاكمة، كره ماصّوره له الخصمان، ويمكن أن يكون 
ذلك اختبارا له وابتالء، كما قال تعالى في ش���������أن موسى﴿وفتناك 
فتونا﴾طه/40، أي ظن أّنا اختبرنا زكانته بإرسال الملكين، صورة 
شبيهة بما قام به، ففطن أن ما فعله غير الئق به، فاستغفر ربه، 
وخّر أي س���������قط راكعا منحنيا تعظيما هلل، وليس س���������جودا متصال 
باألرض إذ ليس لبني إسرائيل سجود بالجبهة على األرض، فهو 
ركوع تضرعا هلل تعالى ليقبل استغفاره، وتاب، وهو معنى اإلنابة، 
وهنا موضع س���������جدة التالوة، وهي من العزائم عند اإلمام مالك، 
كما ورد في صحيح البخاري، وسنن أبي داود، فاألمر راجع إلى 

أنها شرع من قبلنا.
فغفر اهلل له، ومن لطائف القرآن استعمال اإلشارة، وأتبعه بالغفران 
بم���������ا هو أرفع درجة، وهو أنه من المقربين عند اهلل، والزلفى هي 
القرب���������ى، إزالة لتوهم أن اهلل غضب عليه، والمئاب مصدر ميمي 
لى حكمه ظاهرا وباطنا،  بمعن���������ى األْوب، وهو الرجوع إلى اهلل، واإ
وهو حس���������ن المرجع، عند نفس���������ه، وفي مرأى الناس أي له ُحسن 

رجوع عندنا، وهو كرامة عند اهلل يوم الجزاء.
-26﴿َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَن������اَك َخِليَفًة ِفي اْلَْرِض َفاْحُكم 
َبْي������َن النَّاِس ِباْلَحقِّ َوَل َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُيِضلََّك َعن َس������ِبيِل 
اللَّ�ِه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل اللَّ�ِه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد 

ِبَما َنُسوا َيْوَم اْلِحَساِب﴾:
افتتح هذا الخطاب بالنداء الس���������ترعاء وعيه واهتمامه بما سيقال 
له، أي صفحنا عنه وذّكرناه بنعمة الملك، ووعظناه فجمع له بهذا 

رشادا لما يجب عليه. تنويها بشأنه، واإ
والخليفة: الذي يخلف غيره، ويقوم مقامه، فالمعنى أنه خليفة اهلل 
في إنفاذ شرعه في األمة، لكونه خليفة لها يحكم بما يوحى إليه، 
وبما سبق من الشريعة التي جاء بها موسى، فهو خليفة له، وعن 
األحبار من بني إسرائيل األولين الذين يسمون بالقضاة أو خليفة 
عن من تقدمه في الملك وهو شاول، واألرض هي أرض مملكته، 
فإنه ال يقال خليفة اهلل إال لرس���������وله-صلى اهلل عليه وسلم-، وأما 

ن س���������ّموا عمر أمير  الخلفاء فكل واحد منهم خليفة للذي قبله، واإ
المؤمنين بعد ذلك، وما عبر عنه بعض الشعراء من تسمية أحد 

الخلفاء خليفة اهلل فهو تجّوز شعري.
وبما أن���������ه خليفة، أمره اهلل أن يحكم بي���������ن الناس بالحق والعدل، 
وأن ذل���������ك واجبه في الحك���������م بين أناس مملكت���������ه، وال يتبع هوى 
النفس، ويقع في الخطإ، س���������واء كان هوى نفسه أو هوى زوجه، 
أو ول���������ده أو صديقه، والهوى ه���������و المحبة، هوى الباطل والجور، 
ف���������إن العدل واإلنصاف مما هو ثقيل على النفوس، ومن صارت 
له محبة الحق س���������جية فق���������د أوتي العلم والحكم���������ة، وُأّيد بالحفظ 
اإلله���������ي والنهي عن اتباع الهوى إيقاظ له، وتحذير فال ينقاد له، 
فإن معظم الكماالت صعبة على النفس، ألنها ترجع إلى تهذيب 
اإلنسان لنفس���������ه واالرتقاء بها عن حضيض الحيوانية، وصرفها 
عن الرغائب الجس���������مانية والطبع الحيواني، ولذلك اشترطت في 
الخليفة شروط التكليف، والحرية، والعدالة، وسبيل اهلل: األعمال 
التي تحصل بها مرضاة اهلل فهي مثل الطريق الموصلة إلى اهلل 

أي إلى مرضاته.
والذين يضلون عن هذا الس���������بيل، ونسوا يوم الحساب فأعرضوا 
عنه، وعما يقع فيه من الجزاء على الخير والش���������ر، فلهم عذاب 

شديد، بسبب ذلك كله.
وتقدمت ترجمة داود في سورة األنعام/84 والنساء/163.

َماَء وَاْلَْرَض َوَما َبْيَنُهَما َباِطًل َذِلَك  -27﴿َوَما َخَلْقَنا السَّ
َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر﴾:

ه���������ذه اآلية والتاليتان لها جاءت لبيان حكمة اهلل تعالى في جعله 
يوم الجزاء إبطاال إلنكاره.

لم يخلق اهلل تعالى هذا الوجود باطال عبثا، بل خلقت الموجودات 
بما ال يخرج عن الحق، وهذه حجة بنيت على االستدالل بأحوال 
المشاهدات من األرض والسماء وما بينهما، ويعلم المشركون أن 
اهلل هو الخالق، ولذل���������ك جعل هذا االعتراف مقدمة ال نزاع فيها 
فإنه���������م إذا تأملوا وجدوا من نظام هذه العوالم ما يدل بأدنى نظر 
وتأمل على أنه نظام في غاي���������ة اإلحكام، واإلتقان المطّرد، وأن 
خالقه حكيم عادل، وتصرفات���������ه الظاهرة تدل على ما هو خفي، 
ف���������كان ذلك جاريا على مقتض���������ى الحكمة، فعليهم أن يتدبروا من 
هذه المش���������اهدات فيما خفى عنهم من وقوع  البعث والجزاء، فإن 
جميع ما في األرض جاٍر على نظام بديع، إال أعمال اإلنس���������ان 
فبالمش���������اهدة تعلم أن منهم صالحين ومفسدين، وتعين أن إنكار 
البعث والج���������زاء يلزم منه أن خلق الس���������ماء واألرض وما بينهما 
باط���������ل، وأن م���������ا هو جار في أحوال الن���������اس باطل، والناس من 
خل���������ق اهلل، فباطلهم إذا لم يؤاخذه���������م خالقهم عليه، يكون خالقهم 
ق���������د أقرّهم عليه، فإن���������كار البعث والجزاء يل���������زم منه أن في خلق 
السموات واألرض شيئا من الباطل وهو مناقض للقول بأن خلق 
الس���������موات واألرض كان بالحق، وليس فيهم���������ا وال في ما بينهما 
باطل، وهو ظن الذين كفروا، واعتقادهم، ولذلك فويل لهم من نار 
جهنم، فإنهم ليستحقونها لس���������وء اعتقادهم، وسوء أعمالهم، وهذا 
أيضا من آثار انتفاء الباطل عن خلق السموات واألرض، ألنهم 
كانوا على الباطل في إعراضهم عن االس���������تدالل بنظام السموات 
واألرض وفي ارتكابهم مفاس���������د الش���������رك ومّلته فال جرم استحقوا 

جزاء أعمالهم.
ولفظ »َوْيٌل« يدل على أشد ما يكون من السوء، ويقال للتعجيب 
من ش���������دة سوء حالة المتحدث عنه، إذا قيل: ويل له، وتدل على 

شدة عذابهم في النار.
اِلَحاِت  -28﴿َأْم َنْجَع������ُل الَِّذي������َن آَمُن������وا َوَعِمُل������وا الصَّ

اِر﴾: َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اْلَْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلُفجَّ
هذا إضراب انتقالي، وارتقاء إلى االس���������تدالل على البعث، وبيان 
لما هو مقتضى خلق الس���������موات واألرض، واالس���������تفهام إنكاري، 
والمعنى: ل���������و انتفى البعث والجزاء كما تزعمون الس���������توت عند 
اهلل أحوال الصالحين وأحوال المفس���������دين، ف���������ال يمكن أن يكونوا 
س���������واء عند اهلل، أي إذا ل���������م يجاز كل فريق بما يس���������تحقه على 
ذا كان هذا مش���������اهدا في الدنيا، فيتعين أن يكون الجزاء  عمله، واإ
ف���������ي عالم آخر يج���������ازي المصلح على صالحه، والمفس���������د على 

إفساده، فإن الحكمة الربانية تراعي الحق والعدل، والبعث والجزاء 
ألج���������ل العدل، والمتقون هم الذين يتبع���������ون المأمورات، تجتنبون 
المنهيات ظاهرا وباطنا، والفجار هم أش���������د العصاة كفرا وخروجا 
عن الحق، وهذا تفظيع العتقادهم أن اهلل خلق ش���������يئا باطال في 
الس���������ماء واألرض وتكرير أداة اإلنكار يدل على شأن عظيم في 

فضح الضالين.
-29﴿ِكَتاٌب َأنزَْلَناُه ِإَلْي������َك ُمَباَرٌك لَِّيدَّبَُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكََّر 

ْلَباِب﴾: ُأوُلو اْلَ
ع���������ن  باإلع���������راض  وتجهيله���������م  المش���������ركين  تهدي���������د  بع���������د 
علي���������ه،                                                                                                                                 الحس���������اب  وي���������وم  الج���������زاء  حكم���������ة  ف���������ي  التدب���������ر 
والرد عليه���������م بالحجج جاء إعراض اهلل عن خطابهم، واتجه إلى 
خطاب النبي-صلى اهلل عليه وسلم- بالثناء على الكتاب المنزل 
علي���������ه، وكان هذا الق���������رآن قد بين لهم ما في���������ه مقنع حجاجا بما 
لشبهاتهم مقلع، فإنهم إذ حرموا من االنتفاع به، فإن أولي األلباب 
وه���������م المؤمنون قد انتفعوا به، وفي هذا معنى االعتزاز به، وبمن 
عادة للتنويه بشأن  أنزل عليه، وبمن تمسك به، واهتدى بهديه، واإ
الق���������رآن. والمبارك: الذي انبثت في���������ه البركة، وهي الخير الكثير، 
ما صارف عن شر وفساد، والتدبر:  فهو إما مرش���������د إلى خير، واإ
التفك���������ر والتأمل الذي يبلغ به صاحب���������ه العلم بالمراد من المعاني 
م���������ن الكالم، الذي قّل لفظه، وكثرت معانيه، فكلما تدبر المتدبر 
انكش���������فت له معان، لم تكن ظاهرة له بادئ النظر، ومعنى ذلك 
أنه يتدبر ظواهر ألفاظه ليعلم من ظواهرها من المعاني المكنونة 

وال�تأويالت العميقة.
والتذكر: اس���������تحضار الذهن ما كان يعلمه، باس���������تحضار ما هو 
منسي، وما الشأن أن ال يغفل عنه، فاألمر بتدبر القرآن للكشف 
عن غوامضه بقدر الطاقة، فإن العلماء على تعاقب طبقاتهم في 
العلم ال يصلون إلى نهاية من مضمونه، يتذكرون اآلية بنظيرها، 
وليقف���������وا على ما هو موعظة لهم، وموقظ من الغفلة، ويؤهل لهذا 
كله أهل العقول الراجحة، والذوق الرفيع، وأن التذكر إنما هو من 
شأن المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويستنبطون 
من المعاني ما لم يعلم���������وه، فيتذكرون به ما كان قد علموه، وما 
كان حق���������ا عليهم أن يرعوه، أما الكافرون فقد أعرضوا عن التدّبر 

فال جرم أن يفوتهم التذكر.
-30﴿َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُسَلْيَماَن ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب﴾:

أتى ذكر مناقب س���������ليمان من جهة كونه من منن اهلل على داود، 
تماما لما أنعم اهلل  فجاءت قصة س���������ليمان تكملة لقص���������ة داود، واإ
تعالى عليه، إذ منحه اهلل سليمان ابنا بهجة له في حياته، وليرث 
ملك���������ه بعد وفاته، غير أنه ال تخلو القصص من مواضع إس���������وة 

وعبرة، وتحذير على عادة القرآن في الهداية.
إن هبة س���������ليمان لداود كانت م���������ن المرأة التي عوتب داود ألجل 
اس���������تنزال زوجها عنها، فكان ذل���������ك مكرمة عظيمة إثر مغفرة اهلل 
ن  لداود، تل���������ك المخالفة التي يقتضي مقامه وقدره أن يتجنبها، واإ
كان���������ت مباحة لغيره، فقد غفر له، ورضي عنه فوهب له من تلك 
الزوج���������ة نبيئ���������ا وملكا عظيما، وأثنى اهلل على س���������ليمان وأنه نعم 
العبد، تقريبا له الستحقاقه أن يكون عبدا هلل، والتقدير: نعم العبد 
لى أمره ونهيه،  س���������ليمان فإنه كثير األوب أي الرجوع إلى اهلل، واإ

فإذا حصل له ما يبعده عن اهلل تذكر فآب أي تاب.
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مسري خلف اهلل  

ونقول لهم إن الصهاينة ليس���������وا أصدقاء ألحد، 
نما هم أصدقاء أنفسهم ومصالحهم. أّما البقية  واإ
الباقي���������ة من األغيار، فهم ف���������ي نظرهم كالزانية 
يس���������تخدمونهم ثم يرمونه���������م كالخرقة البالية، أو 
ه���������م كالدواب التي يس���������خرونها. وهم على حق 
حينما يحترمون دينهم وش���������عبهم وبني جنسهم، 
وما من وفاء لهم إال لهؤالء، فذلك ش���������أنهم وما 
تمليه عليهم معتقداتهم. فمتى يفهم المطبعون، 
بأنهم قد ركب���������وا القطار الخطأ ؟. وبأنهم راهنوا 
على البغل، ولم ينالوا حتى شرف الرهان على 

الحصان الخاسر.
إن التاري���������خ يخبرن���������ا بأن اليه���������ود، ال والء لهم 
ألي كان. فباألمس القري���������ب، كانوا مع الدولة 
العثمانية. ثم انقلبوا عليها، وارتموا في أحضان 
بريطانيا. ولّما أفل نجمها، يّمموا شطرهم صوب 
الو م أ. وها هم اليوم يخطبون ود الصين، وما 
أدراك م���������ا الصين. فالو م أ ب���������دأ نجمها يأفل، 
وخنجرهم المس���������موم جاهز لطعنها في الظهر. 
فم���������ا بالك بهؤالء العرب الصغار، الذين هم في 
نظر الصهاينة مجرد أدوات لخدمة مشروعهم. 
وال يتورعون ع���������ن وصفهم بالعبيد والكالب في 
كتاباتهم ومنشوراتهم وتغريداتهم، ومع هذا فهم 
يلعقون أحذيتهم، فهنيئا لهم أخالق العبيد التي 

يعانقونها، وصفع السادة. 
أّما بع���������ض األدعياء، ممن يدعون بأنهم رجال 
دي���������ن. فما هم برجال دين، ويا ليتهم كانوا برتبة 
فقهاء البالط والس���������الطين، فحتى هذا ش���������رف 
نما هم مجرد  هيهات أن ينال���������ه الواحد منهم. واإ
أب���������واق، لتبرير العمالة والخيانة واالنبطاح وبيع 
األوطان. وما من هّم لهم س���������وى قلب الحقائق، 
والتدليس على الناس، وتخدير البسطاء إن هم 
استطاعوا إلى ذلك سبيال. وما اللحية والقميص، 
س���������وى أدوات للعمل، وال عالقة لهما ال بالدين 

وال بالتدين. 
ولق���������د عان���������ت منه���������م الجزائر، خ���������الل العهد 
االس���������تعماري كثي���������را. ولكن التاري���������خ ال يرحم، 
فله ق���������درة عجيبة عل���������ى الغربلة والف���������رز. لقد 
ركلهم األحرار، عل���������ى مؤخراتهم العفنة، وقذفوا 
به���������م إلى عوالم النس���������يان األبدية. عجبا لهؤالء 
حفنة من الدوالرات، جعلت منهم خونة. وبئس 
تلك ال���������دوالرات، الت���������ي تؤاخي دناني���������ر يهوذا 
اإلس���������خريوطي. صدئت دناني���������ره، ولكن ثوب 
الخيانة س���������يالزمه إلى يوم الدين. وكما أنه ال 
مجال له، لينظف نفسه من عار الخيانة، فإننا 

نخشي على هؤالء أن يلقوا المصير ذاته. 
إن ري���������اح التغيير قد بدأت تهب، وهي في غير 
صالح الكيان الغاصب. كيان بدأ يقترب في كل 
يوم من حتفه، ليقبر في إحدى حفر النس���������يان 
ننا لنخش���������ي، أن يجر معه إلى  المهج���������ورة. واإ
ذل���������ك المصير البائس صهاين���������ة العرب وجوقة 
المطبعين. يومها ال مجال للتكفير عن خطيئة 
التطبيع، فال أمل لهم في ذلك. كما ال أمل ألهل 
الجحيم، في الخروج منها بتعبير دانتي. يومها 
لن يجدوا، غير الحس���������رة واألش���������واك يلوكونها، 

واآلهات والحسرة الخانقة لألنفاس. 
واليهود اليوم لم يبق لهم، س���������وى التوحش طريقا 

يس���������لكونه. ولم تبق لهم، س���������وى القوة يفرضون 
بها مشروعهم، ويضمنون بها بقاء ما اغتصبوه 
بأيده���������م. ولكن الق���������وة تهاج���������ر فضعيف اليوم 
قوى الغد، وقوى الي���������وم ضعيف الغد. وبغض 
النظ���������ر عّما قاله روجي غارودي، والذي فضح 
األس���������اطير المؤسس���������ة للكيان الغاصب. أو ما 
قاله شلومو س���������اند في كتاباته. أو ما جاء في 
كتاب، اختالق إس���������رائيل القديمة إسكان التاريخ 
الفلس���������طيني، وغي���������ر هذا كثير مما ال يتس���������ع 
المج���������ال لذكره هن���������ا. ولهذا فم���������ن بعد افالس 
مشروعهم، وتهدم األيديولوجيا التي يقوم عليها 
كيانهم. لم يبق لهم ككل لص ومغتصب، سوى 
اس���������تخدام القوة، لفرض إرادتهم، وكلنا يعلم بأن 
القوة لوحدها ال تؤسس ملكا أو تحافظ عليه، أو 

تضمن استمراره في الزمن. 
ولهذا يمكن القول بأن الصهاينة لو أنهم قبلوا، 
أية قطع���������ة أرضية أخرى وأقاموا عليها دولتهم. 
لكان أفضال لهم، وخاصة عرض س���������تالين في 
الع���������ام 1928، والقاض���������ي بمنحهم وطنا قوميا 
في أقصى الش���������رق الروس���������ي. ولكنهم أصروا 
وبكل وقاحة، على اغتصاب أرض ليست لهم. 
وأقاموا عليها كيانهم بصورة مس���������تفزة ومتحدية، 
وضد رغبة الفلس���������طينيين والعرب والمسلمين، 

وأحرار العالم. 
ولهذا فإن الكيان الغاصب لن يستمر في الزمن، 
خاصة وأن���������ه يدير ظهره للمنطقة العربية. التي 
كانت وال زالت تلفظه كما يلفظ، الجس���������م السليم 
أي جسم دخيل وغريب عليه. وعلى الصهاينة 
أن ال تغريه���������م، حالة الضع���������ف العربي اليوم، 
وال أن يطمئن���������وا إليها. فهي مرحلة عابرة، وكما 
تجاوزت المنطق���������ة ضعفها خالل فترة الحروب 
الصليبية، فهي حتما قادرة على تجاوز ضعف 

اليوم. 
كما يتوج���������ب على الكي���������ان الصهيوني، أن ال 
يطمئ���������ن كثيرا إلى عمليات التقتيل الوحش���������ية. 
فهي لن تزيد شعوب المنطقة، إال إصرارا على 
اقتالع هذه الخلية السرطانية، التي زرعت فوق 
أرضهم المقدس���������ة رغما عنهم، والتي تعيق شق 
طريقه���������م صوب غد أفض���������ل. كما أن المجازر 
الت���������ي يرتكبها الصهاين���������ة، أو عمليات تصفية 
القيادات الفلسطينية. ال معنى لها، صحيح أنها 
قد تعرقل المقاومة بعض الش���������يء، ولكنها لن 
ولن تجتثها من جذورها. لس���������بب بسيط ذلك أن 

مقاومة، ه���������ذا الكيان جزء من 
المنطقة وعقيدة  عقيدة شعوب 

كل مسلمي العالم وأحراره. 
الصهاينة في  ولهذا فص���������راع 
فلس���������طين عبث���������ي، بريطاني���������ا 
العظمي ووقف���������ت عاجزة أمام 
ه���������ذه العقي���������دة. وأخته���������ا في 
االستعمارية،  فرنسا  الرضاعة 
قالتها صراحة بعد عجزها في 
الجزائر. وم���������ا كان جوابها إال 
: م���������اذا أفع���������ل إن كان القرآن 
أقوى م���������ن فرنس���������ا. ولهذا ما 
دام���������ت القضية الفلس���������طينية، 
قضية دينية أو العقيدة قاعدتها 
فقضية  ومحركه���������ا،  ومحورها 
اليهود خاس���������رة، عل���������ى المدى 

القريب أو البعيد، وما عليهم سوى الرحيل قبل 
أن يجبروا عليه. كمن س���������بقهم من الصليبيين 
ن بقوا  والرومان والبيزنطيين واإلغريق والفرس، واإ

في فلسطين ألف عام. خاصة وأن الفلسطينيين 
اليوم مصرون، على استرداد أرضهم. والكيان 
الغاصب لئن أكمل قرنه األول، فهو لن يضمن 
أن يكم���������ل قرنه الثاني. ولن���������ا عبرة في التاريخ، 
ففرنس���������ا االستعمارية احتفلت في العام 1930، 
بذكرى م���������رور قرن على احتاللها للجزائر. فرّد 
عليه���������ا الجزائريون بقوله���������م : لئن أكملت القرن 
األول، فإن���������ك لن تكملي الق���������رن الثاني وهذا ما 
كان. ولم تغنى عنها ش���������يئا ترسانتها العسكرية 
وحلفاؤه���������ا وأصدقاؤها وجموع الخونة والعمالء، 

وكذلك حال الكي���������ان الصهيوني 
الذي سيلقى نفس المصير. 

لن  لوحدها،  العس���������كرية  والق���������وة 
تضمن بق���������اء الكيان الصهيوني. 
سبقتها فرنسا االستعمارية في هذا 
المضمار، فالجزائريون لما ُغ�ِلُبوا 
رضخوا إلرادة السكين إلى حين. 
ولكنهم أعلنوها صرخة مدوية في 
وجهها، قالوا لها س���������تخرجين من 
الجزائر، ولو بقيت فيها كاألتراك 
300 س���������نة وهذا م���������ا كان. وهو 
نف���������س الكالم نوجه���������ه للصهاينة 
من  س���������تخرجون  المغتصبي���������ن، 
فلسطين ولو بقيتم فيها 200 سنة 
كالصليبيي���������ن أو أكثر من 700 

عام كالرومان. 
مجازركم في حق الفلس���������طينيين، حتما ستؤجل 
عملي���������ة طردكم منها، ولكنه���������ا لن تقضي على 
المقاومة الفلسطينية، أو تضمن بقاءكم كمكون 
طبيعي للمنطقة. فها هي فرنس���������ا االستعمارية، 
قضت عل���������ى الزعامات ف���������ي الجزائر في عدة 
مناس���������بات. قتال ونفيا وتش���������ريا وتدجينا، ولكن 
ماذا كانت النتيجة ؟. ال ش���������يء س���������وى أنه في 
كل جيل كانت تلك الزعامات تتجدد، والس���������بب 
بسيط أال وهو أن جذوة المقاومة بقيت مشتعلة 
كالن���������ار تحت الرم���������اد. ومن رم���������اد الزعامات 
السابقة، ولدت زعامات جديدة. ُت�َذكِّرها األمهات 
والجدات ومنذ نعومة أظافرها، بأن هذه األرض 
أرضنا. وأن هؤالء الغزاة اعتدوا علينا، وسلبوها 
منا، ولهذا فإنه يتوجب ارجاعها إلى أصحابها 
الحقيقيي���������ن، فهم لم يموتوا حت���������ى يرثهم هؤالء 
الغرباء. كما اعتقدت فرنس���������ا االستعمارية، بأن 
تلك المجازر الجماعية، كفيلة بتثبيت وجودها 
في الجزائر. فقامت وكما يفعل 
الكيان الغاصب اليوم، بمجازر 
رهيب���������ة ولعل أش���������هرها مجازر 
08 م���������اي 1945. صحيح أن 
األخيرة ضمنت لها السالم لمدة 
10 سنوات، ولكن ما كان بعدها 
س���������وى الطوفان التي اجتثها من 

جذورها. 
وما فعلته ) فرنسا ( في الجزائر، 
في  الغاصب  الكي���������ان  يك���������رره 
فلس���������طين باألمس واليوم وغدا، 
والنتيجة لن تكون سوى دفن أي 
احتمال للتعايش المش���������ترك بين 
فلسطين  في  والصهاينة  العرب 
المحتلة. وفشل سياسة األسرلة، 
ودمج الفلس���������طينيين في الكيان 
الغاصب، يقابله فشل سياسة الفرنسة واالدماج 
ف���������ي الجزائر. والنتيجة الحتمية هي حفر خندق 
بين الكتلتين، س���������يمأل حتما بالجثث، يوم يحين 

موعد تحرير فلس���������طين. طالم���������ا أن الصهاينة، 
يرفضون منح الفلسطينيين حتى التافه والمحتقر 

من حقوقهم المشروعة. 
كم���������ا أن وصف المقاوم���������ة باإلرهاب لن يغني 
ش���������يئا، ال للمطبعين األعراب وال لس���������ادتهم في 
ت���������ل أبيب. فكل الحركات التحررية، ألصق بها 
هذا الزيف. ولكن كلمة الفصل كانت للبندقية، 
وللمقاومة الوطنية الش���������ريفة. ولق���������د خبرنا هذا 
األمر في الجزائر، فما أغنى عن فرنس���������ا نعت 
الجزائريين بالقتل���������ة والمجرمين واالرهابيين، وال 
شيطنة الثوار، كما يفعل اليوم 
الكيان الغاصب، وحلفاؤه من 
العرب المتصهينين. حتى أن 
فرنس���������ا أعلنتها صراحة، بأن 
علم الجزائر، لن ُيرفرف فوق 
ربوع الجزائ���������ر، ولكنه رفرف 
فوق باري���������س. وكذلك األمر 
مع العلم الفلس���������طيني، فيوما 
م���������ا، ومن بعد أن رفرف فوق 
قطاع غ���������زة والضفة الغربية. 
س���������يرفرف بصورة أبدية فوق 
ن رأين���������اه اليوم  ت���������ل أبيب، واإ
يرفرف فوق أراضي فلسطين 
المحتل���������ة في الع���������ام 1948 

بصورة مؤقتة وعابرة. 
ومما س���������بق يمكن القول بأن 
الكيان الصهيوني ال مس���������تقبل له في المنطقة، 
طالما ه���������و كيان غاصب متغط���������رس ومتعال 
عل���������ى أصحاب األرض الحقيقيي���������ن. وال همَّ له 
جهاض كل مشروع  خضاعهم، واإ سوى قهرهم واإ
للتعاي���������ش المش���������ترك، وهدفه األس���������مى يتمثل 
في اس���������تعباد واس���������تغالل المنطقة كلها وجعلها 
جمهوري���������ة موز لعصابات ت���������ل أبيت. ولهذا ال 
حل معه سوى طرده، ويكون هذا حينما تهاجر 
القوة، من معس���������كره صوب معسكر المسحوقين 
بأعق���������اب بنادقه. إننا اليوم ال نعيش، في الزمن 
الذي كان فيه من يس���������يطر على الجو، يسيطر 
على البر والبحر كما كان الحال في أيام حرب 
1967. فهذا الزمن قد ولى، وأسلحة اليوم قلبت 
الطاولة على الصهاينة وتغيرت المعادلة نهائيا، 
وما يحدث في غزة هذه األيام خير شاهد على 

هذا. 
وفي األخير نقول للصهاينة وصهاينة العرب، 
بأن فلس���������طين لم تحرر ف���������ي يوم من األيام من 
نما تحريره���������ا كان دوما من الخارج،  الداخل واإ
ألسباب يطول ش���������رحها وليست هي موضوعنا 
اليوم. ولذلك فالصهاينة يريدون اختزال الصراع 
ف���������ي صراع عرب���������ي إس���������رائيلي، إلجهاض أي 
مش���������روع تحرري لفلسطين على أساس أن هذه 
ليس���������ت قضيتك. فما دخلك أن���������ت فيها وهكذا 
تس���������تفرد الصهيوني���������ة العالمي���������ة وأذرعها، من 
حكومات ومنظمات علنية وخفية بالفلسطينيين 
الذين ال قبل لهم بمواجهة كل هؤالء. نقول لهم 
ال تفرح���������وا كثيرا فما أنتم اس���������تثناء في التاريخ، 
ولن تكون���������وا كذلك. وال إخواننا في فلس���������طين، 
يقف���������ون لوحدهم في س���������احة المعركة. فانتظروا 
ففي يوم ما س���������تطوق الكتل البش���������رية الزاحفة 
كيانكم الغاصب، من كل حدب وصوب. يومها 
لن تنفعكم أس���������واركم وأبراجكم وقبابكم، وهؤالء 

المتصهينين الخونة.
المجد والخلود لفلس���������طين من النهر إلى البحر 

ولغزة الكرامة ولشهداء األقصى 

تأمـــــالت حــــول القضيـــــة الفلسطينيـــــــة 
خري

 األ
زء

جل
ا

وما فعلته ) فرنسا ( يف اجلزائر، 
يكرره الكيان الغاصب يف فلسطني 
باألمس واليوم وغدا، والنتيجة 

لن تكون سوى دفن أي احتمال 
للتعايش املشرتك بني العرب 

والصهاينة يف فلسطني احملتلة. 
وفشل سياسة األسرلة، ودمج 

الفلسطينيني يف الكيان الغاصب، 
يقابله فشل سياسة الفرنسة 

واالدماج يف اجلزائر.

إن التاريخ خيربنا بأن اليهود، 
ال والء هلم ألي كان. فباألمس 

القريب، كانوا مع الدولة 
العثمانية. ثم انقلبوا عليها، 

وارمتوا يف أحضان بريطانيا. وملّا 
أفل جنمها، مّيموا شطرهم صوب 

الو م أ. وها هم اليوم خيطبون 
الصني. 



تعـــزيــــة

تعـــزيــــة

لاً َوَمْن ُيِرْد  ق���������ال اهلل تعالى: }َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإلَّ ِبِإْذِن اللَِّه ِكَتاباًا ُمَؤجَّ
اِكرِيَن{. َثوَاَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن ُيِرْد َثوَاَب اْلِخرَِة ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِي الشَّ

بعي���������ون دامعة وقلوب خاش���������عة راضية بقضاء اهلل و ق���������دره، تلقينا نبأ وفاة األم  
احلاجة مريم فطناسي أرملة محمد العبادي  ووالدة المسعود و ياسين. 

وبهذه المناسبة األليمة تتقدم جريدة البصائر بأخلص وأصدق التعازي والمواساة  
لعائل���������ة الفقيدة، راجين من العلي القدير أن يغف���������ر للمرحومة وأن يرزق أهلها 

وذويها جميل الصبر والسلوان.
���������ْع ُمْدَخَلُها،  اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُها، واْرحْمُها، وعاِفِها، واْعُف عْنُها، وََأكِرْم نزَُلُها، َووسِّ
واْغِس���������ْلُها ِبالماِء، والثَّْلِج، واْلبَرِد، وَنقِّها مَن الَخ�َطاَيا، كما ينقى الثَّوب األْبَيَض 
م���������َن الدََّنس، وََأْبِدْلُها دارا خيرااً ِمْن َدارِها، وََأْهلاً َخّيرااً مْن أْهِلِها، وأْدِخْلها الجنََّة، 

وََأِعْذها مْن َعَذاِب الَقْبِر، َوِمْن َعَذاِب النَّار.

لاً َوَمْن ُيِرْد  ق���������ال اهلل تعالى: )َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإلَّ ِبِإْذِن اللَِّه ِكَتاباًا ُمَؤجَّ
اِكرِيَن(. َثوَاَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن ُيِرْد َثوَاَب اْلِخرَِة ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِي الشَّ

بعيون دامعة وقلوب خاش���������عة راضية بقضاء اهلل و قدره، تلقينا نبأ جدة الزميل 
أمني العكروت. 

وبهذه المناسبة األليمة تتقدم جريدة البصائر بأخلص وأصدق التعازي والمواساة  
لعائل���������ة الفقيدة، راجين من العلي القدير أن يغف���������ر للمرحومة وأن يرزق أهلها 

وذويها جميل الصبر والسلوان.
���������ْع ُمْدَخَلُها،  اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُها، واْرحْمُها، وعاِفِها، واْعُف عْنُها، وََأكِرْم نزَُلُها، َووسِّ
واْغِس���������ْلُها ِبالماِء، والثَّْلِج، واْلبَرِد، وَنقِّها مَن الَخ�َطاَيا، كما ينقى الثَّوب األْبَيَض 
م���������َن الدََّنس، وََأْبِدْلُها دارا خيرااً ِمْن َدارِها، وََأْهلاً َخّيرااً مْن أْهِلِها، وأْدِخْلها الجنََّة، 

وََأِعْذها مْن َعَذاِب الَقْبِر، َوِمْن َعَذاِب النَّار.

العدد:
1068

األحــد:  02 - 08  ذو القعدة  1442، الـموافق لـ:  13 - 19 جوان  2021 م

 تم يوم الثلثاء 08 جوان2021 " صب خرسانة 
السطح األول من مش���������روع التوسعة والمقدر ب 
900 مت���������ر مربع بالمجمع التربوي الش���������يخ عبد 
الرحمان شيبان التابع لجمعية العلماء المسلمين 
الحزائريي���������ن بولية برج بوعريري���������ج حيث يرأس 
الشيخ التهامي بن ساعد هذه الشعبة، كما شارك 
الش���������يخان يحي صاري ون���������ور الدين رزيق أهل 
البرج هذا الح���������دث بحضورهم ودعمهم المعنوي 

ألطر الشعبة. 
والشعبة تسأل اهلل المولي العلي العظيم أن يتقبل 
من كل من ساهم من قريب أو بعيد وان يجزيهم 
خير الجزاء علی دعمهم لهذا المش���������روع التربوي 
به���������ذه المدينة الطيبة، حيث تكون أول ش���������هادة 
للتعليم المتوسط بهذا المجمع التربوي العام القادم 
ب���������إذن اهلل، على أن تكون أول ش���������هادة بكالوريا 

بالمجمع بعد سنتين. 

أشرفت الشعبة البلدية لجمعية 
العلم���������اء ببلدية بوادي س���������لي 
بولية الشلف على تنظيم حفل 
بنواديها  الدراسية  السنة  نهاية 
التربوي���������ة لفائدةالتلميذ وذلك 
للطفولة  العالمي  واليوم  تزامنا 
01 جوان، ه���������ذا الحفل الذي 
حضره عضو المكتب الوطني 
للجمعية فضيلة الش���������يخ قدور 

قرن���������اش، وكذا رئيس الش���������عبة الولئية الحاج 
لزعر مرفوقا باألس���������تاذ أحمد ش���������امي، وكذا 
الطاق���������م التربوي القائم على نادي الش���������يخ بن 
بادي���������س، إضافة إلى عضو المجلس الوطني 
للجمعية الدكتور مراد قمومية، أين اس���������تمتع 
الحاضرون بعروض ونشاطات مميزة ناهيك 
عن الكلمات الملقاة منهاكلمة الش���������يخ جلول 

خدة
عبد القادر، وكالعادة كانت قضية فلس���������طين 

حاضرة، والتي تس���������كن في قلوب الجزائريين 
والجزائريات،حيث قّدم براعم النادي نشاطات 
ح���������ول القضية نالت إعجاب الحاضرين، ليتم 
تكري���������م التلميذ في الختام بجوائز تش���������جيعية 
تحفيزية، ومن وحي هذا اللقاء المتميز نتذكر 
نصيحه الشيخ الرئيس عبد الحميد ابن باديس 

القائل: 
يانشء انت رجاؤنا ***وبك الصباح قد اقترب

خذ للحياة سالحها ***وخض الخطوب وال تهب

ق����ام رئيس ش���������عبة جمعية العلماء 
نقاوس  بلدية  الجزائريين  المسلمين 
بولية باتنة السيد سليماني عيسى 

مع عدد من إخوانه بافتتاح النادي 
القرآني "عب���������د اهلل هروس" بالقرية 
الش���������تراكية فنارو، وسط حضور 

غفير يتقدمهم المعلم القدير "صالح 
عجال" والش���������يخ "رج���������ب إدريس" 
والباحث في تاري���������خ مدينة نقاوس 
المرحوم  معامير"واب���������ن  "ف���������اروق 
عب���������د اهلل هروس، وس���������يكون هذا 
النادي نقطة إش���������عاع في المحيط 
الجتماعي واإلنس���������اني  في هذه 
البل���������دة الطيبة الطيب أهلها، والتي 
احتضن���������ت جمعي���������ة العم���������اء كما 
احتضنت ثورة التحرير المباركة. 

العالمي  اليوم  بمناس���������بة 
للطف���������ل نظمت مدرس���������ة 
الفت���������ح ف���������رع الصنوب���������ر 
لبراعمهم���������ا من  بقالم���������ة 
سن  إلى  السادس���������ة  سن 
الخامسة  "الدورة  العاشرة، 

لتعليم الصلة للناش���������ئة"، 
نور  الش���������يخ  فيها  عكف 
الدي���������ن بودب���������وز واإلمام 
يوس���������ف رغايس���������ية على 
الوضوء  كيفي���������ة  تعلي���������م 
والصلة وم���������ا تعلق بها 

وسنن  وأركان  فضل  من 
الذين  للطف���������ال  وغيرها 
أبدوا تفاعل جميل معهما 
اعتمدا  كونهم���������ا  خاصة 
محببا  مبس���������طا  اس���������لوبا 
فيهم  ليغرس���������وا  للطفال 

ح���������ب الص���������لة وقيمتها 
العظيم���������ة ويش���������بوا على 
إقامتها  حس���������ن  المداومة 
عليها،  المواظب���������ة  ودوام 
جزى اهلل خيرا الش���������يخين 

وحفظ اهلل البراعم. 

عقد المكتب الوطني لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
اجتماعه ال���������دوري العادي يوم الس���������بت 05 جوان 2021 
بنادي الترقي حيث ناقش عدد من القضايا التنظيمية وسبل 
دعم قضية فلس���������طين، وقد خُلص ه���������ذا الجتماع إلى ما 

يلي: 
- التأكيد على بعض الش���������عب الولئية بضرورة اس���������تكمال 
تجديد الّش���������عب البلدية المهيكلة والتي لم تتجدد بعد، حيث 
ين���������ص القانون عل���������ى أنه بعد كل مؤتم���������ر للجمعية تتجدد 
الهياكل المحلية ولئي���������ا وبلديًّا، إذ يوصي المكتب الوطني 
بضرورة إنهاء عملي���������ة التجديد في أقرب وقت، خاصة أن 
جمعية العلماء على أعتاب دورة جديدة للمجلس الوطني. 

- ح���������دد المكتب الوطن���������ي للجمعية تاريخ ال���������دورة العادية 

للمجلس الوطني والتي ستكون بإذن اهلل تعالى خلل شهر 
ديسمبر من السنة الجارية. 

على أن يتم ضبط مكان انعقادها بالتنس���������يق مع الش���������عب 
الولئية.

- أكد المكتب الوطني على تكثيف المس���������اعي مع منتسبي 
الجمعي���������ة وكذا محبيها والمتعاطفين معها إليجاد مقر لئق 
للجمعية بالجزائر العاصمة سواء عن طريق الهبة أو الشراء 
بدع���������م من المحس���������نين، إذ لم يعد مقب���������ول أن تبقى جمعية 
بمكانة جمعية العلماء وتاريخها المشّرف تزاول نشاطها في 

مقر وضيع تحت جسر، وهو للتذكير كان ملجأ للزلزل.
- ذّكر المكت���������ب الوطني بما تم اإلعلن عنه بعد العدوان 
الذي طال الش���������عب الفلس���������طيني وهو العمل على تجهيز 

قافل���������ة أداء الواج���������ب تجاه القضية ألن م���������ا أصاب قطاع 
غ���������زة يقتضي المس���������ارعة في تقديم كل س���������بل الدعم، وفي 
هذا الس���������ياق حث المكتب الوطن���������ي الجميع كل من موقعه 
وحس���������ب قدرته للمس���������اهمة في تجهيز القافلة رقم 5 والتي 
س���������تحمل الدواء والعتاد الطبي، وفق القائمة المتوّصل بها 
من أهلنا في قطاع غزة، وكذا تقديم الدعم المالي للمشاركة 
في إعادة اإلعمار، والمال يكون إما بصّبه في الحس���������اب 
���������َعب مقابل وصل مختوم  الخاص بالجمعية أو تقديمه للشُّ

من الشعبة.
- كما أك���������د المكتب الوطني على الش���������عب الولئية تفعيل 
نشاطاتها خاصة أننا على أبواب العطلة الصيفية بما يخدم 

رسالة الجمعية، ويحقق أهدافها. 

الـمكتب الوطنــي جلمعيـــة العلمـاء يعقـــد اجتماعـــه الدوري العادي

شعبة وادي سلي بالشلف حتتفي بالنشء القرآنيشعبة والية برج بوعريريج توّسع جمّمع الشيخ شيبان

شعبة نقاوس بباتنة تفـتتح ناديا  قرآنيا

إنا هلل وإنا إليه راجعونشعبة والية قاملة تعلم الرباعم كيفية الوضوء والصالة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش
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نظمت لجنة المرأة بشعبة والية خنشلة 
في الفاتح جوان ضمن سلسلة دوراتها 
األس���������بوعية دورة خاص���������ة باإلن���������اث 
موضوعها:  كان  بمقر)700س���������كن( 
)من أخالق حامالت القرآن ودورهن 
ف���������ي الرق���������ي بالمجتمع( م���������ن تأطير 
المرش���������دة الديني���������ة األس���������تاذة: نوار 
خديجة، وهو موض���������وع مهم انطالقا 
من حديث النب���������ي -صلى اهلل عليه 
وس���������لم –: »رب قارئ للقرآن والقرآن 
يلعنه( فقارئ )ة( يجب أن يكون خلقه 
القرآن كما جاء على لس���������ان عائشة 
-رضي اهلل عنها - لما س���������ئلت عن 
خلق النبي -صلى اهلل عليه وسلم - 

قالت كان خلقه القرآن الكريم. 

نظمت شعبة والية عين الدفلى 
ثقافي���������ة تحت عنوان  تظاهرة 
المقاومة«،  فلسطين  »أسبوع 
وقدم الدكت���������ور محمد تكيالين 
الوالئ���������ي  المكت���������ب  عض���������و 
»استراتجيات  بعنوان  مداخلة 
الحت���������الل  الصهيوني���������ة 
فلسطين«، حيث تكلم بإسهاب 
عن السياس���������ات المعتمدة من 
للسيطرة  صهيون  بني  طرف 

على فلسطين ومقدساتها.
كما ق���������دم كل م���������ن عضوي 
لجمعية  الوطن���������ي  المجل���������س 
األستاذين:  المسلمين  العلماء 

بون���������اب  مخت���������ار 
ماجوري  وتهام���������ي 
ح���������ول  مداخلتي���������ن 
القضية الفلسطينية، 
حي���������ث رك���������زا فيها 
الجمعية  دور  على 
في نص���������رة القضية 
عبر  الفلس���������طينية 
وكذل���������ك  التاري���������خ 
القواف���������ل  مجم���������ل 
المنظمة ألهل غزة، 

كما بعث مقرر لجنة اإلغاثة 
بالمكتب الوطني الشيخ يحي 
صاري شريط فيديو يشرح فيه 

يصال التبرعات  كيفية جمع واإ
ألهل فلس���������طين، كما تم على 
هامش التظاهرة اإلعالن عن 

جمع التبرعات لصالح القافلة 
رقم 05 الموجهة لفلسطين.

 جلنة املرأة بشعبة خنشلة يف دورة أخالق حامالت القرآن

شعبة عني الدفلى تنظم تظاهرة »أسبوع فلسطني املقاومة«

شعبة بلدية مجورة ببسكرة تنظم 
وقفة لدعم القضية الفلسطينية

 

في يوم الس���������بت 22/05/2021 على الس���������اعة العاشرة تمت 
وقفة تضامنية مع الش���������عب الفلس���������طيني بمقر جمعية العلماء 
المسلمين شعبة بلدية جمورة والية بسكرة، أفتتحت الوقفة بآيات 
من الذكر الحكيم، ثم دقيقة صمت ترحما على الش���������هداء الذين 
سقطوا بس���������بب العدوان الصهيوني، وبعدها تقدم رئيس الشعبة 
الس���������يد لطفي سناني بكلمة مختصرة عن معانات التي يعيشها 
الش���������عب الفلسطيني، والخطط التي يسعى اليهود لها من تهويد 
القدس وقتل وتش���������ريد وتهجير أهلها، ثم دعى المواطنين للتبرع 
بالمال على حس���������اب الجمعية BNA أو شراء األدوية واألجهزة 

الطبية .
وبعدها تقدم شاعر الجمعية توفيق زريبات الذي أدلى دلوه في 

أهل فلسطين .....
وبعدها أخذ السيد شكلة يوسف بكلمة الجمعية حيث أسهب في 

مواقف الجمعية في دعم القضية الفلسطينية ...
وقبل الختام كانت بعض مداخالت المواطنين .... 

وختم الشيخ عكسة مسعود بالدعاء بالنصر إلخواننا بفلسطين 
ورفع هذا اإلحتالل عن األرض المقدسة ...

كان شعار الوقفة 
القدس لنا واألرض لنا واهلل معنا 

وأنتي يا يهود ليس لكم شيء عندنا .

شعبة دلس ببومرداس تنظم دورة 
يف »الثقة بالنفس« 

قامت لجنة األسرة والمرأة والطفولة لشعبة دلس والية بومرداس 
ب���������دورة في »الثقة في النفس« من تأطير الدكتورة »زينب..ب« 
وذل���������ك بحضور فتيات نادي صانع���������ات التغيير التابع لجمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين.

نظم المكتب البلدي لجمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين دورة 
تكوينية تحت عنوان: الرس���������م العثمان���������ي، دورة تكوينية لصالح 
طالب���������ات البيان لتعليم القرآن" أطره���������ا الدكتور حمزة بن عالل 
وذل���������ك بحضور أعضاء المكتب الوالئ���������ي، وقد تطرق الدكتور 
إلى قواعد الرس���������م العثماني كقاعدة الح���������ذف والزيادة، وانتقل 
بعدها للتعريف بدور أبي األس���������ود الدؤلي ونقط اإلعجام ونقط 
اإلعراب، ثم أش���������ار إلى دور الخليل ب���������ن أحمد الفراهيدي في 
تغيير الح���������ركات، وختم الدكتور حمزة ب���������ن عالل دورته بأهم 
كتب علم الرسم، ككتاب المقنع ألبي عمر الداني وكتاب مورد 
الضمآن في رسم أحرف القرآن للخراز، وكتاب الطراز في شرح 

وضبط الخراز للتنسي وكتاب المحكم في نقط المصاحف.

املكتب البلدي ألوالد امليمون بتلمسان يف دورة تكوينية حول الرسم العثماني 

شعبة البليدة تستعد لبناء مدرسة قرآنية
اس���������تعدادا لبناء مدرس���������ة قرآنية بوالية البليدة، واتباعا 
للطرق القانونية في منح المشاريع قامت الشعبة بفتح 
االظرفة لتشييد مدرسة قرآنية حيث يعتبر هذا المشروع 

واعدا ألهل البليدة عامة ولجمعية العلماء. 

 بنهاية شهر شوال من سنة 1442ه� 
تّم إنه���������اء الدورة التكوينية في ش���������رح 
متن ابن عاشر على المذهب المالكي 
الممتدة من أول يوم من شهر رمضان 
لهذه الس���������نة إلى نهاية ش���������هر شوال 
والدورة باسم جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بالمركز الثقافي اإلسالمي 
من تأطير االستاذ أحمد نعاس لعرابة 

المتخصص في العلوم الشرعية. 
حي���������ث كان���������ت ال���������دورة متنوعة في 
برامجها، ثرية في محتواها، إذ جمعت 
التدريس تقديما وشرحا واستنتاجا مع 
فني���������ات اإلبداع في إف���������راز المفاهيم 
الصحيحة وأثرها في الواقع المعاش 
مما يعطي الوعد الثابت في تحقيق 

أفق المستقبل للجيل. 

الفضل كل الفض���������ل بعد اهلل يعود 
لكل من س���������اهم وساعد وقدم ومنح 
في إنج���������اح الدورة س���������واء المادي 
منه���������ا، أو المعنوي في اإلس���������هام 
بقسط وافر في إنجاح الدورة للسيدة 

مديرة المركز. 
وفي آخر يوم م���������ن الدورة تم توزيع 
شهادات على المتكونين عرفانا لهم 
لما ألفوا اإلقدام علي���������ه من المثابرة 
وحس���������ن الحضور م���������ع التقيد التام 
المركز، ونش���������ير أن غالبية  بنظام 
الذين حضروا من المتقاعدين، وهي 
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فئات احلداثيني يف األدب العربي املعاصرقضايا نقدية
د. وليد قصاب

أن،  ٌة رفيعُة الشَّ لعلماء األصول عبارٌة هامَّ
يِء َفرٌْع عن  وهي قوُلُهْم: »الُحْكُم على الشَّ
َتَصوُّرِِه«. وهي عب���������ارٌة َتْعِني -في أقلِّ ما 
َتعنيه- الدَّعوَة إل���������ى التََّثبُّت والمْوضوعيَّة. 
وما أكثَر م���������ا تتجافى كثي���������ٌر من األقوال 
واآلراء عن ُروح هذه العبارة؛ فنجُد األحكاَم 

الُمْرَتَجَلة، والرَّأي الَفِطير!.
ا ُيْؤَس���������ُف له أنَّ كثيرًا ممَّن يتكلَّموَن  إنَّ ممَّ
ع���������ِن الَحَداَث���������ة أو يكُتب���������وَن -مؤيِِّدين أو 
معارِضين- ال يعرف���������ون حقيقَتها، وهم لم 
يكلِّفوا أنفَس���������هم -وقد تبنَّ���������ْوا قضيََّتها- أن 
يتصوَّروه���������ا، ثم يحكموا عليه���������ا؛ احترامًا 
نََّك عندئٍذ  ألنُفس���������هم أواًل، وللِعْلم ثاني���������ًا. واإ
لمحتِرٌم رأَيهم فيها، س���������واٌء أكان متَِّفقًا مع 
ما ترى أم مختِلفًا معه؛ إذ س���������َيْجمُع بينَك 
وبينَهُم الكالُم على قضيٍة معروفٍة متصوَّرَِة 
األط���������راِف لدى ِكال الفريَقْي���������ن، ولكْن لكلِّ 

ٍة فيها. واحٍد منهما وجهُة نظٍر خاصَّ
���������ياِق- بين  ���������َة فرٌق كبيٌر -في هذا السِّ وَثمَّ
الكالِم على الواقع وال���������كالِم على الِمثال، 
بي���������ن الكالِم عل���������ى الَحَداَثة م���������ن واقٍع لها 
ُمَعاَيٍن محسوٍس يجَبُهنا لياًل ونهارًا، ترُسُمه 
ريشُة أش���������خاٍص َعدَّهْم أهُل الَحَداَثة عندنا 
قاَدَته���������ا وزعماَءها وأصح���������اَب الرَّأي فيها؛ 
وبين الَحَداَثة الِمثاليَّة الُمَتَخيََّلة التي أريُدها 

أنا أو أنَت.
إنَّ واقَع الَحَداَثة -كما ترُسُمها ريشُة الُكَبراء 
الذي���������ن ال ُيذَكر ه���������ذا المصطَلح إال اقترَن 
بهْم واقترنوا به- ال يستطيُع أحٌد أن يجاِدل 
ال ُدِمَغ بعش���������راِت النَّماذج من أقوال  فيه؛ واإ
هؤالء الُكَبراِء، وه���������ي جميعًا ُتَفنُِّد ما يقوُل 

وُتْبِطُله.
بوا  واق���������ُع الَحَداَثة كما ُيقدُِّمه���������ا لنا من ُنصِّ
نََّك لُمَداٌن َجهوٌل إذا لم تحتجَّ  زعماَء لها -واإ
بهْم إذا تحدَّثَت عنه���������ا- واقُع الَحَداَثة عند 
هؤالء القوِم يقوُل بم���������لِء الَفِم: إنها قضيٌة 
)َأْيُدُيوُلوِجيَّ���������ة( أكثَر منه���������ا قضيًة أدبيًة أو 
نقديًَّة، والس���������تكمال التَّص���������وُّر حتى يأتي 
الُحْك���������ُم -كما في عب���������ارة األصوليِّين التي 
َصدَّْرَنا بها هذا ال���������كالَم- نقوُل -كما بيَّنا 
في المقاالت التي نشرناها على صفحات 

هذا الموقع:
إنَّ هذه )اأَلْيُدُيولوْجيا( الجديدَة، أو )الرُّؤيَة( 
الجديدَة -كما يحل���������و لبعض الَحَداِثيِّيَن أن 
يها- ينبغي أن تكون )رؤيًة( ِعْلمانيًَّة  يسمِّ
ُر للعقائد واألديان،  ماديًَّة؛ بل إلحاديًَّة، تتنكَّ
ولكلِّ تراٍث ال يكِس���������ُر األع���������راَف والعقائَد 

واألدياَن، ويمرُّ على جثَِّتها!!
فئاُت الَحَداِثيِّيَن:

عل���������ى أنَّ اإلنصاف يقتض���������ي أن نبيَِّن أنَّ 
ِفْكرن���������ا العربيِّ المعاصِر،  الَحَداِثيِّيَن، في 
وفي أدبنا العربيِّ المعاصِر؛ ليس���������وا سواًء، 
وُهْم م���������ن َمنازَِع وَمش���������اِرَب مختلفٍة، ومن 

أذواٍق ونوايا متباينٍة.
وق���������د ُيْمِك���������ُن -ف���������ي ُعجال���������ٍة ال َتْنُقُصها 
المْوضوعيَُّة- أن َنرصَد أربَع فئاٍت؛ هي:

-1 فئٌة تتحدَُّث عن الَحَداَثة كما َتْنُشُدها، 
أو كما تريُدها وتتصوَّرُها، ولكنَّها ال تتحدَُّث 
عن واق���������ع الَحَداَثِة الملموِس، المطروِح في 
كتابات رموزها وُكَبرائها، وفي تنِظيرِهْم لها، 

أو إبداِعهْم فيها.
ائفِة ُيْخَل���������ُط -كما  وعلى َي���������َدي ه���������ذه الطَّ
َذَكْرَن���������ا قبَل قليٍل- بين الواقع والِمثال، بين 
الموج���������ود والمأمول، وِمن َث���������مَّ فأنَت واجٌد 
ائفِة َمْن ُيداِفُع عن الَحَداَثة أو  في هذه الطَّ
ب والرَّجعيَّة  بالتََّعصُّ لها، ويتَِّهُمَك  يتحمَُّس 
���������ْرَت لها؛ ألنَّه ل���������م يتصوَّرْها على  إْن تنكَّ

حقيقِته���������ا؛ ب���������ل تصوَّره���������ا كم���������ا ي���������رى.
ائفِة َمْن  كم���������ا أنََّك واجٌد من بين ه���������ذه الطَّ
يتحدَُّث عن َحَداَثٍة راشدٍة، بعيدٍة عن الُغُلوِّ 
���������َطط، وعن الَهَجاَن���������ة والزَّْنَدَقة، وعن  والشَّ

كِّ واإللحاد. التَّْجديف والشَّ
ولكنَّ���������ه -في هذا الحدي���������ث- ال يعبِّر عن 
حقيقة الَحَداَثِة الس���������ائدِة المهيِمنِة الباِسطِة 
الَجناَح على األدِب العربيِّ المعاصِر؛ بل 
يعبِّ���������ُر عن َحَداَثٍة راش���������دٍة موجودٍة في هذا 
األدِب، ولكنها َحَداَثٌة مغيَّبٌة غيُر ذائعٍة وال 
مشهورٍة، وال تمِلُك ِمْنَبرًا إعالمّيًا قوّيًا، كما 
ْوء،  أنَّ َمْن يتعاَطْوَنها ليس���������وا في دائرة الضَّ
وال يمِلك���������ون من التَّأثي���������ر والنُّفوذ ما يمِلُكُه 
أصح���������اُب الَحَداَث���������ِة األخ���������رى؛ فهي التي 
صوَّْرَناها في المقاالت السابقة، وليسوا هُم 
»الَحَداِثيِّيَن« الرموَز عندما ُتْذَكِر الَحَداَثة؛ 
بل ليس���������وا ُهُم المقصوديَن بهذا المصطَلِح 

الغائِم أصاًل!.
تلك إذًا طائف���������ٌة ُأولى من الَحَداِثيِّين، تتكلَُّم 
على َحَداَثٍة منشودٍة مأمولٍة، ولكنَّها ال ُتمثُِّل 
ائدة الغالَّبة المشهورة!!. حقيقَة الَحَداَثة السَّ

وبين هؤالء َحَداِثيُّوَن راشدوَن؛ تحدَّثوا عن 
َحَداَثٍة أصيلٍة س���������ديدٍة، يؤمَّل إنش���������اؤها أو 

ترسيُخ أقدامها.
َل ف���������ي نزعة الَحَداَثة الَهِجينة،  ولكنَّ المتأمِّ
التي َبَسَطْت س���������يطرَتها على أدبنا العربيِّ 
المعاص���������ِر منذ منتَصف هذا القرِن أو قبَله 
بزمٍن قصير؛ َليستطيع أن يميَِّز من ُدعاتها 
والمروِّجي���������َن لها الفئ���������اِت الثالَث األخرى، 

وهم:
، واْنَبَهرْت  -2 فئٌة َتَبنَّ���������ِت الفكَر الغرب���������يَّ
بَحَداَثِت���������ِه، ووجَدتُه في اآلَخ���������ر، في ِظلَّ 
)التِّْكنولوجّي(،  وتفوُّقه  وس���������يطرته  َهْيَمَنِته 
وَضْعِف الَحصان���������ة الدِّينية، وَخَوِر الذَّات، 
واالْنِبَه���������ار األعمى بالجدي���������د! َوَجَدْت فيه 

المثاَل األرفَع؛ فقلَّدْت َحَداَثَتُه.
والَحَداَثُة الغربيَُّة -وهؤالء ناس���������خوَن لها- 
، الذي  هي َس���������ِليَلُة الفكر الماديِّ الِعْلمانيِّ
ال يؤِمن بأدياٍن وال ِقَيٍم ثابتٍة؛ ألنَّه انعكاٌس 
ياِع النَّفسيِّ والقلِق الفكريِّ التي  لحالة الضَّ
عاشها اإلنساُن الغربيُّ في أعقاب حرَبْين 
طاحنَتْين، َأْوَدتا بالماليين، وزَْعزََعتا اإليماَن 

بأيَِّة قيمٍة.
وقد مضى هؤالء الَحَداِثيُّوَن الُمْس���������َتْغرِبوَن 
���������ة وثوابِتها  -غي���������ر ُمْكَترِثي���������َن بعقيدة األمَّ
 ، الغربيَّ النَّم���������وذَج  يحاك���������وَن  الفكريَّ���������ة- 
موَن مراس���������َم َحَداَثة اآلخر، وكأنَّهم  وَيترسَّ
نس���������خٌة منه. ه���������ذا على افتراض ُحْس���������ِن 
الظ���������نِّ بهؤالء الق���������وِم، وأنَّ ما َصَدَر عنهم 
م���������ن اجته���������اداٍت ظالمٍة في ح���������قِّ تراِثهْم 
وفكِر أمتِّه���������ْم؛ ما هو إال اجتهاداُت ُمْنَبِهٍر 
بِفْك���������ٍر َهِجيٍن، وهو مهزوُز الثِّق���������ِة بُهويَِّتِه 

الحضاريَِّة.
وه���������ذه الفئُة م���������ن الَحَداِثيي���������َن -ممثَّلًة في 
ُكَبرائهم، ممَّن لهم منابُر إعالميٌة جهيرٌة- 

َيْدُروَن ما يصنعوَن، وعلى وْعٍي تامٍّ بما ُهْم 
ساعوَن إليه. ولهؤالء مواهُب وُقُدراٌت ثقافيٌة 
ال شكَّ فيها، ولكنَّهم -في رأينا- )ُعْمِلقوا( 
كثيرًا، وُأْسِبَغ عليِهم من األلقاب والمسمَّيات 
الرَّنَّانة ما لم َيْحَظ بُعْشرِه أصحاُب الصوت 
اآلخر، الذين لهم إمكاناٌت وقدراٌت ال تقلُّ 

عن هؤالء.
-3 وفئ���������ٌة أخرى م���������ن الَحَداِثيِّي���������َن تربَّْوا 
جيُج  ���������ابقين، وَبَهرَُه���������ُم الضَّ على أيدي السَّ
���������هرة -اللَّذاِن ُأْسِبغا  ، وبريُق الشُّ اإلعالميُّ
- وما ُرمَي  عليهم وعلى اتَِّجاِهِهُم الحداثيِّ
به االتجاُه التُّراث���������يُّ من ُتَهٍم ُترِْعُب وَتْقَمُع: 
���������َلِفيَِّة، والتََّزمُِّت، والنََّمِطيَِّة،  )الرَّْجِعيَِّة، والسَّ
والنِّظاِم البائد(.. فراحوا ُيقلِّدوَن هؤالِء تقليدًا 

أعمى!.
وال يخلو هذا الفريُق -أيضًا- من مواهَب، 
م���������ْت كثيرًا، وَنفَخ  ولكنَّها -كالعادة- ُضخَّ

فيه���������ا ُب���������وُق الدِّعاي���������ة والتَّهري���������ج.
-4 وفري���������ٌق آخر من الَحَداِثيِّيَن، هو ُيمثُِّل 
ٍة  الغالبيَة العظم���������ى، ويتمثَّل بصورٍة خاصَّ
في جيل الَحَداِثيِّيَن من ُش���������بَّان هذه األياِم، 
الذي���������ن َطَلعوا علينا من َعْقٍد أو َعْقَدْيِن في 

هذا الزمن.
وأغلُب هؤالِء ال مواهَب عندهم وال ُقُدرات، 
وهم يس���������تعِجلوَن الوص���������وَل، وال ُيِطيقوَن 
ال���������دَّْرَس والتَّحصيَل، وقد فِهم���������وا التَّْحِديَث 
-بسبب إيحاءاِت جيِل الُكَبراِء- هدمًا لكلِّ 
تراٍث، وخروج���������ًا على كلِّ معياٍر، وقطيعٍة 

مع جميع ما َسَلَف!!.
���������ْعَر مثاًل -كما َرَس���������َخ في أذهان  إنَّ الشِّ
هؤالء- ال ُيش���������ترُط فيه وزٌن وال قافيٌة، وال 
معًنى محدٌَّد، وال ُيشترُط في اللُّغة ضبٌط وال 
���������ٌة!. إنَّ كلَّ ما يقذُفُه القلُم  منطٌق وال صحَّ

من الكالم هو ِشْعٌر!!!.
وه���������ؤالء يِجدوَن م���������َن الُكَب���������راء كلَّ ُحْظوٍَة 
موَن، ويسمَّى هذا  واْحِتفاٍء، ُيَعْمَلقوَن وُيَضخَّ
الكالُم اأَلْش���������وَُه الَكِسيُح الذي يكتُبوَنُه أدبًا، 

حَف والمجالت!! ويتصدَُّر الصُّ
وه���������ذه الفئُة من الَحَداِثيِّين اليوَم كثيرٌة جّدًا، 
وفي كلِّ يوٍم تتعملُق وتتمكَُّن، وتتحوَُّل إلى 
الَحَداَثَة وُيناِفُح  ِحْصٍن حصيٍن يحتِض���������ُن 
عنها؛ ألنَّ لهْم -بالدَّرجة األولى- مصلحًة 

شخصيًَّة في الدِّفاع عنها.
إنَّ مصيرَُه���������ْم مرتبٌط به���������ا؛ فُهْم بدونها ال 
ش���������يَء! إذا كفُّوا عِن االعتص���������ام بحبِلها؛ 
ْعر  ُس���������ِحَب من تحِت َأْرُجِلهم ِبس���������اُط الشِّ
واألدب، وَبَدْوا تالمذًة فاش���������ليَن، يحتاجون 
إل���������ى أن يع���������ودوا مرًَّة ثانيًة إلى المدرس���������ة 
االبتدائية؛ ليتعلَّموا قواعَد اإلمالء، ومبادئ 
���������عر، وضواب���������َط الِفْكِر  اللُّغة، وأصوَل الشِّ

والفنِّ واألدِب!!
���������عر عنَد غي���������ِر الَحَداِثيِّيَن  إنَّ طري���������َق الشِّ
صعٌب طويٌل، والكلمَة أمانٌة، والفنَّ رسالٌة 
وَهَدٌف؛ ولكنَّه عند هؤالء القوِم َدْرٌب َسْهٌل 
َمْيس���������وٌر، إنَّه كالٌم مه���������وٌَّش، ال معنى له، 
ٌأ  وال تأثيَر فيه، وال َغ���������َرَض لُه، وهو موطَّ

لكلِّ أحٍد!.
وهك���������ذا َيَتضاَفُر ف���������ي التَّْرِوي���������ِج للَحَداَثِة، 
وفي ال���������كالم عليها، وفي َتَبنِّ���������ي قضيَّتها 
-استحسانًا أو اس���������تقباحًا- ِفئاٌت متعدَِّدٌة، 
ولكنَّه���������ا غي���������ُر متس���������اويٍة في المش���������ارب 

واألهداف والتَّصوُّرات.
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1068
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���������ْيء ِفي غير َمْوِضعه َويجوز َأن  َأن اْلَغَلط ُهَو وضع الشَّ
يكون َصوَابا ِفي َنفسه وَاْلَخَطأ اَل يكون َصوَابا على َوجه؛ 
ِمَثال َذِلك َأن َس���������اِئاًل َلو َساَل َعن َدِليل َحِديث اأْلَْغرَاض 
َفُأِجيب ِبَأنََّها اَل َتْخُلو من المتعاقبات َولم ُيوجد قبلَها َكاَن 
َذِلك خطأ أِلَن اأْلَْع���������رَاض اَل َيصح َذِلك ِفيَها َوَلو ُأِجيب 
ِبَأنََّها على َضْرَبْي���������ِن ِمْنَها َما يْبقى َوِمْنَها َما اَل يبقى َكاَن 
َذِل���������ك َغلطا ولم يكن خطأ، أِلَن اأْلَْع���������رَاض َهِذه صفتَها 

ِإالَّ َأنَّك قد وضعت َه���������َذا اْلَوْصف َلَها ِفي غير َمْوِضعه 
َوَل���������و َكاَن خطأ َلَكاَن اأْلَْعرَاض لم تك���������ن َهِذه َحالَها أِلَن 
وَاب ِخاَلفه َوَلْي���������َس اْلَغَلط َما يكون  اْلَخَطأ َم���������ا َكاَن الصَّ
���������ْيء ِفي غير َمْوِضعه  وَاب ِخاَلفه بل ُهَو وضع الشَّ الصَّ
حكامه  ْيء واإ َقاَل َبعضهم اْلَغَلط َأن يسهى َعن َتْرِتيب الشَّ
وَاْلَخَطأ َأن يس���������هى َعن فعله َأو َأن يوقعه من غير قصد 

َلُه َوَلِكن لغيره.

أيها املارون بني الكلمات العابرة
أيها المارون بين الكلمات العابرة

احملوا أسماءكم وانصرفوا
واسحبوا ساعاتكم من وقتنا، و انصرفوا

وخذوا ما شئتم من زرقة البحر و رمل الذاكرة
و خذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا

انكم لن تعرفوا
كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء

أيها المارون بين الكلمات العابرة
منكم السيف - ومنا دمنا

منكم الفوالذ والنار- ومنا لحمنا
منكم دبابة أخرى- ومنا حجر

منكم قنبلة الغاز - ومنا المطر
وعلينا ما عليكم من سماء وهواء
فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا

وادخلوا حفل عشاء راقص .. و انصرفوا
وعلينا ، نحن ، أن نحرس ورد الشهداء
و علينا ، نحن، أن نحيا كما نحن نشاء

أيها المارون بين الكلمات العابرة
كالغبار المر مروا أينما شئتم ولكن

ال تمروا بيننا كالحشرات الطائرة
خلنا في أرضنا ما نعمل

و لنا قمح نربيه و نسقيه ندى أجسادنا
و لنا ما ليس يرضيكم هنا

حجر.. أو خجل
فخذوا الماضي ، إذا شئتم إلى سوق التحف
و أعيدوا الهيكل العظمي للهدهد ، إن شئتم

على صحن خزف
لن���������ا ما ليس يرضيكم ، لنا المس���������تقبل ولنا في أرضنا 

ما نعمل
أيها المارون بين الكلمات العابرة

كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة ، وانصرفوا
وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس

أو إلى توقيت موسيقى مسدس
فلنا ما ليس يرضيكم هنا ، فانصرفوا
ولنا ما ليس فيكم : وطن ينزف شعبا

وطن يصلح للنسيان أو للذاكرة
أيها المارون بين الكلمات العابرة

آن أن تنصرفوا
وتقيموا أينما شئتم ولكن ال تقيموا بيننا

آن أن تنصرفوا
ولتموتوا أينما شئتم ولكن ال تموتوا بيننا

فنا في أرضنا ما نعمل
ولنا الماضي هنا

ولنا صوت الحياة األول
ولنا الحاضر ، والحاضر ، والمستقبل

ولنا الدنيا هنا .. واآلخرْة
فاخرجوا من أرضنا

من برنا .. من بحرنا
من قمحنا .. من ملحنا .. من جرحنا

من كل شيء ، واخرجوا من ذكريات الذاكرْة
أيها المارون بين الكلمات العابرْة!

َطِإ والغلط َ الخْفرق َبني الخْ فقه العربية

القصيد

حممـــود درويـــش
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ع���������ن أنس بن مال���������ك -رضي اهلل عنه- قال: قال رس���������ول اهلل صلى 
اهلل عليه وس���������لم: »ما من رجل ينعش لس���������انه حقًا يعمل به بعده إال 
أجرى اهلل عليه أج���������ره إلى يوم القيامة ثم وفاه اهلل عز وجل ثوابه يوم 

القيامة«]رواه أحمد[. عمال
ئل األ

ن فضا
م

 تقوم التنس���������يقية العالمية 
القانوني���������ة، التي أنش���������أت 
القانونية  الن���������دوة  خ���������ال 
الدولي���������ة المنظم���������ة م���������ن 
قب���������ل جمعي���������ة »البركة« 
الجزائري���������ة، وبدع���������م من 
وأهلية  رس���������مية  جه���������ات 
ومقرها بالجزائر العاصمة، 
والتي حضرها مستشارون 
ومناص���������رون  قانوني���������ون 
من  الفلس���������طينية  للقضية 
52 دول���������ة عب���������ر العالم، 
عل���������ى رفع صفة  بالعمل 
ع���������ن حركات  اإلره���������اب 
االحتال  المقاومة ض���������د 
باعتباره���������ا  اإلس���������رائيلي 
لتقرير  رامي���������ة  ح���������ركات 
المصير، وفقًا للمعاهدات 
الدولية وقرارات الش���������رعية 
عن  واإلعان  الدولي���������ة، 
لألرشيف  مرصد  تأسيس 
الفلس���������طيني لتوثيق جرائم 
االحتال ضد األشخاص 
والمواق���������ع  والمقدس���������ات 

التراثية.
كما تعمل على إبقاء الندوة 
للتصدي  انعقاد  حالة  في 
القانوني والقضائي لجرائم 
إل���������ى جانب  االحت���������ال، 
تضم  برئاسة  لجنة  إنشاء 
المش���������اركين  من  أعضاء 
لدعوة الهيئات والمؤسسات 
لقاء  العلمية المعنية، إلى 
فيما  للت���������داول  تحضيري 
اإلطار  لوض���������ع  بينه���������ا، 
للتعاون  العملي  التنسيقي 
وتوزيع  الخب���������رات  وتبادل 

المهام.
وخلص���������ت الندوة القانونية 
عنوان  تح���������ت  الدولي���������ة، 

»جرائم الكيان الصهيوني 
والتي  فلس���������طين«،  ف���������ي 
العدل  فيها وزير  ش���������ارك 
الفلس���������طيني محم���������د فهد 
الشالدة، وسفير فلسطين 
مقبول،  أمين  الجزائر  في 
وممث���������ل »حم���������اس« في 
إلى  البراء،  أب���������و  الجزائر 
عالمية  جبه���������ة  تش���������كيل 
لمواجهة سياس���������ة الفصل 
ف���������ي األراضي  العنصري 
المحتلة، على  الفلسطينية 
التي شكلت  الجبهة  غرار 
لمواجهة سياس���������ة الفصل 
جنوب  ف���������ي  العنص���������ري 
انتهت  والت���������ي  إفريقي���������ا، 

بزوال النظام العنصري.
وجاء في التوصيات التي 
حمله���������ا البي���������ان الختامي 
رفع  إلى  الدع���������وة  للندوة، 
الحصار غي���������ر القانوني، 
ف���������ورًا، وهو الذي تس���������بب 
بأض���������رار إنس���������انية بالغة 
س���������كان قطاع غزة،  ضد 
يقاف كل أشكال التطبيع  واإ
مع االحتال اإلس���������رائيلي 
وتش���������كيل محكمة جنايات 
عربي���������ة لماحقت���������ه على 

جرائمه.
كم���������ا تّم���������ت ف���������ي البيان 

تمت  ال���������ذي  الختام���������ي، 
صياغت���������ه عق���������ب انتهاء 
ش���������ارك  التي  المداخات 
قانونيون  مستشارون  فيها 
القضي���������ة  وأنص���������ار 
 52 م���������ن  الفلس���������طينية، 
العالم، مطالبة  دولة عبر 
المجتم���������ع الدولي وهيئات 
كل  باتخاذ  المتحدة  األمم 
لوقف  الازمة  اإلجراءات 
اإلس���������رائيلية  السياس���������ات 
الرامية إلى تهويد األراضي 
أهلها  وطرد  الفلس���������طينية 

األصليين.
وف���������ي الس���������ياق، طال���������ب 
المجتم���������ع  المش���������اركون 
الدولي واألطراف السامية 
المتعاقدة في اتفاقية جنيف 
إلى   ،1949 لعام  الرابعة 
القي���������ام بخط���������وات عملية 
القانونية،  اللتزاماتها  وفقًا 
من أجل إجبار السلطات 
باعتباره���������ا  اإلس���������رائيلية 
سلطة احتال على احترام 
ووقف  االتفاقي���������ة،  تل���������ك 
جمي���������ع السياس���������ات التي 
تنتهك حقوق الفلسطينيين، 
إلى جان���������ب التأكيد على 
الفلسطيني  الش���������عب  حق 
ف���������ي ماحق���������ة االحتال 

اإلس���������رائيلي على جرائمه 
أم���������ام المحاك���������م الدولية، 
وحق الش���������عب الفلسطيني 
في تقري���������ر مصيره باتباع 
المتاحة  الس���������بل  جمي���������ع 

لتحقيق ذلك.
وضمن التوصيات أيضًا، 
مطالبة السلطة الفلسطينية 
الجرائ���������م  مل���������ف  برف���������ع 
مجلس  إلى  اإلس���������رائيلية 
حقوق اإلنس���������ان ومحكمة 
السيما  الدولية،  الجنايات 
قضية األس���������رى والعدوان 
األخير عل���������ى قطاع غزة 
وكذل���������ك موض���������وع تهويد 
ومطالبة  الق���������دس،  مدينة 
المجتم���������ع الدولي بالعمل 
على فرض عقوبات على 
اإلسرائيلية،  المستوطنات 
واالتجار  التعامل  وتجريم 

معها.
منظم���������ة  وكان���������ت  ه���������ذا 
الجزائريي���������ن  المحامي���������ن 
الميادين، قد  وعبر شاشة 
أعلنت عن إطاق مبادرة 
وبالتنس���������يق م���������ع منظمة 
الفلس���������طينيين،  المحامين 
والع���������رب، لتفعي���������ل آليات 
االحتال،  ق���������ادة  ماحقة 
السياسية  المؤسسات  في 
المحاكم  ف���������ي  واألمني���������ة 

الدولية.
نظمت  السياق  ذات  وفي 
بجامعة  الحق���������وق  كلي���������ة 
الجزائر، األسبوع الماضي، 
ن���������دوة قانوني���������ة لتحضير 
لكل  القانونية  األرضي���������ة 
مب���������ادرات محاكمة جرائم 
محكمة  في  »إس���������رائيل« 

الجنايات الدولية.

فلسطيـــن آمـــال وآالم وأعــــــالم

ــــة
ويـــ

 نبــ
رات 

ـذيــ
حتـ

ق���������ال تعالى:﴿ َذِلَك ِب���������َأنَّ اللََّه َلْم َيُك 
ُمَغيِّرًا نِّْعَمًة َأْنَعَمَه���������ا َعَلى َقْوٍم َحتَّى 
ُيَغيُِّروا َما ِبَأنُفِس���������ِهْم وََأنَّ اللََّه َس���������ِميٌع 

َعِليٌم﴾] سورة األنفال:53[ 
إنه من جانب، يق���������رر عدل اهلل في 
معامل���������ة العباد؛ فا يس���������لبهم نعمة 
وهبه���������م إياه���������ا إال بع���������د أن يغيروا 
نواياه���������م، ويبدلوا س���������لوكهم، ويقلبوا 
أوضاعهم، ويستحقوا أن يغير ما بهم 
مما أعطاهم إياه لابتاء واالختبار 
م���������ن النعم���������ة التي ل���������م يقدروها ولم 

يشكروها .
ومن الجانب اآلخر يكرم هذا المخلوق 
اإلنس���������اني أكبر تكريم، حين يجعل 
قدر اهلل ينفذ ويجري عن طريق حركة 
هذا اإلنسان وعمله، ويجعل التغيير 
القدري في حياة الن���������اس مبنيًا على 
التغيي���������ر الواقعي في قلوبهم ونواياهم 
التي  وأوضاعهم  وعملهم،  وسلوكهم 

يختارونها ألنفسهم .
ومن الجانب الثالث يلقي تبعة عظيمة 
- تقابل التكريم العظيم - على هذا 
الكائن، فهو يملك أن يس���������تبقي نعمة 
اهلل عليه ويمل���������ك أن يزاد عليها، إذا 
هو عرف فشكر، كما يملك أن يزيل 
هذه النعم���������ة إذا هو أنك���������ر وبطر، 

وانحرفت نواياه فانحرفت خطاه ..

َا{ َأْقَفالهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
*علمتني الحياة: أن ال انتخاب، انتخاب، وأن االنسحاب 

فسح المجال لانتهازيين والذئاب.
*علمتني الحياة: أن س���������وء االختيار نوع من االنتحار، 

نما يفسد األجيال. ال يقتل اآلمال واإ
*علمتن������ي الحي������اة: أن احتراف النق���������د والعتاب، ليس 
نما تعميق لثقافة غلق  م���������ن التوكل وال من األس���������باب، واإ

األبواب.
*علمتن������ي الحي������اة: أن المطر ين���������زل بالقطرات، وأن 

الطريق يقطع بالخطوات ومن 
رام التغيي���������ر بالكرام���������ات، فقد 

ولى عصر المعجزات.
الباطل  أن  الحياة:  *علمتني 
يمتد في فراغنا، وأن االنحراف 
يس���������تطيل في انحسارنا، ومن 

ل���������م يطرح البدي���������ل، واكتفى بالعويل، فق���������د أزف منطقه 
بالرحيل.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

عن أبي موسى األشعري -رضي اهلل عنه- 
قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
»والذي نفس���������ي بيده إن المعروف والمنكر 
خليقتان ينصبان للن���������اس يوم القيامة. فأما 
المعروف فيبش���������ر أصحابه ويعدهم الخير 
وأما المنكر فيقول إليكم إليكم وما يستطيعون 

له إال لزومًا«. 

ــوع
ســبــ

ة  األ
ــمــ

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
1068

األحــد:  02 - 08  ذو القعدة  1442، الـموافق لـ:  13 - 19 جوان  2021 م

  مالنا يف بناتك من حق... !!!
يقال إن أحد المتطفلين الُمحبين للطعام ويقال له بنان، مر بوليمة فُأغلق الباُب 

دونه.
فذهب بناُن واكترى ُس���������لمًا ووضَعه على حائط صاحِب الوليمة، فأشرف على 

عيال الرجل وبناِت��ه .
فقال الرجل: يا هذا؛ أما تخاف اهلل ؟! لقد رأيَت أهلي وبناتي.

نك لَ�َت�ع�َلُم ماُن�ري�د{. فقال بنان: يا شيخ؛ }لقد علمت مالنا في بناِت�ك ِمن حق واإ
فضحك الرجل وقال له: انزل فُكل.

من طرائف الفضالء

منظمات جزائرية تقود تكتاًل قانونيًا دوليًا ملالحقة االحتالل اإلسرائيلي.
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-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: 
األجوبة على األسئلة تكون خبط واضح ومفهوم مصحوبة بقسيمة 

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

ــابقة 90 . مجعية العلماء  ــل األجوبة إىل العنوان التالي: مس ترس
املسلمني اجلزائريني  17 شارع حممد مربوش. حسني داي. اجلزائر 
ُتقّيم األجوبة جلنة من األساتذة املختصني، وقراراتها ملزمة غري 

قابلة للنقض.
ال ُترد األجوبة املرسلة إىل أصحابها.

ـــة
ــــــ

كــــ
شار

الـم
ـــة 

يـم
ســـ

ق
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
ب :

للق
م وا

الس
ا

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

ف :
هلات

م ا
رق

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
ي:

رتون
اللك

يد ا
لرب

ا

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
ي:

ربيد
ن ال

نوا
الع

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

&
األحــد:  02 - 08  ذو القعدة  1442، الـموافق لـ:  13 - 19 جوان  2021 م األخرية 24

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.
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آخر أجل الستالم األجوبة يوم:  31 جويلية 2021م.
تعلن النتائج النهائية يوم: 20 أوت 2021م 
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