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حتـــت شعـــــار : كلنــــا فلسطيــــن
مجعية العلماء املسلمني ُتكّرم الالعب اجلزائري فتحي نورين بعد رفضه التطبيع..
فتحي نورين ختلى عن التتويج والذهب ونال االحرتام والتقدير يف العامل االسالمي
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أ.د. عبد الـــرزاق قســــوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائرييـن

ويح وطين اجلزائر مما يكابده ويعانيه، داخل الوطن على أيدي بعض أبنائه، ووحيه مما يالقيه خارجيا، من كيد وحقد أعدائه، واملبثوثني من عمالئه.
ــد القوات على احلدود، ومرورا بتجفيف املنابع والسدود، وانتهاء بتهديد الوحدة  ــاربها، بدءا حبش ــر، على اختالف مش فقد تألبت على اجلزائر، قوى الش
ــعار عدم اخلنوع حملاوالت  ــا ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاملني. ويلّمهم ! أكل هذا التحامل على اجلزائر ألنها رفعت لواء املعاداة للتطبيع، وش ــود، وم والوج

الرتكيع، وتقديم الّسند والدعم للمقاومني، واملرابطني يف غزة ويف مسجد القدس الرفيع؟
03

الوبــــاء... لــدواء  التضامنيـــــة  الــهّبــة 

ــطني" على شرف الالعب اجلزائري فتحي  ــعار "كلنا فلس ــلمني اجلزائريني، حفاًل تكرمييًا مميزاً حتت ش ــخصيات والعلماء ومثقفني، أقامت مجعية العلماء املس يف حفل بهيج وحبضور متميز ضم عددا من الش
ــبت 28 ذي احلجة 1442هـ املوافق لـ 07 أوت 2021م، حبضور الالعب فتحي نورين ومدربه عمار  ــرائيلي، وقد ُنظم احلفل التكرميي صباح يوم الس ــحب من األوملبياد رفضا ملواجهة العب إس نورين، املنس

02بن خيلف، إىل جانب قادة اجلمعية وأعضائها برئاسة الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، ونائبه الدكتور عمار طاليب. 
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خفايا شخصية اإلنسان وأسرارها تحددها لغة جسده، 
وتصرفات���������ه، وتعبيرات���������ه، وحركاته،وس���������كانته وأقواله 
وأفعاله. ذلك أن لسان الحال أصدق من لسان المقال.
وفي التوجيه القرآني: )َوَلْو َنَش���������اُء َلَرَْيَناَكُهْم َفَلَعرَْفَتُهْم 

ِبِسيَماُهْم َوَلَتْعرَِفنَُّهْم ِفي َلْحِن اْلَقْوِل(. محمد: 30
َلِة  ورََأى اْبُن اْلُمَس���������يِِّب َرُجلاً َيْعَب���������ُث ِبِلْحَيِتِه ِفي الصَّ

َفَقاَل: َلْو َخَشَع َقْلُبُه َخَشَعْت َجوَاِرُحُه. 
والس���������لوك العملي والفعل الخارجي للمس���������لم له فضل 
كبي���������ر على اقتناع اآلخرين بالمب���������ادئ وجذبهم إليها.

والعكس بعكسه. 
والنظريات والمبادئ على صحتها وتكامليتها ال تحفز 
اآلخري���������ن لألخذ بها ما لم تكن مصحوبة بواقع عملي 
ملم���������وس يعطي صورة نقية عنها، والش���������رف عند اهلل 

سبحانه بحسن العمال ال بحسن القوال. 
وفي التوجيه النبوي: ِإنَُّكْم لن تس���������عوا الناس بأموالكم 

ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق.
والعي���������ش ف���������ى الدني���������ا جهاد دائ���������م، والحي���������اه عقيدة 
وكفاح,واإلنسان خلق في َكَبٍد، يسعى ويجتهد ويطور 
لى  ذا توجب المر عدَّل المس���������ار، وتحَّ لألفض���������ل، واإ

بر والَجَلد.  بالصَّ
وخير الناس من ترك الكس���������ل، وت���������رك التجنِّي على 

الزمن، وأخذ العبرة ممن أنجز ونجح وتطور. 
وما لم يكن هناك رأي وعقيدة وكفاح فلن تكون هناك 

حياة. 
فخذ العبرة وتأمل كيف حمل الهدهد الرسالة،ونصحت 
النملة قومها،وعلم الغراب أول ابن آدم،وبنت الحمامة 

عشها، وهندست العنكبوت بيتها..
والعرب تقول: ما ساد السد حتى وثب.

ذا أردت الس���������عادة فأصرف للدي���������ن أقوالك,وأصلح  واإ
بالهدي أفعالك، وقوم بالحق أقوالك وأفعالك.....

و: قف دون رأيك في الحياة مجاهدا… 
إن الحياة عقيدة وجهاد..

و:َلوال الَمَشّقُة َساَد الّناُس ُكلُُّهُم؛ 
ألُجوُد ُيْفِقُر وَاإلقداُم َقّتاُل.

���������ِر  وتأملوا معي هذه العبارات التربوية:َفْصٌل ِفي َتَحسُّ
النَّاِس َعَلى َما َفاَت ِمْن الدُّْنَيا ُدوَن َما َحلَّ ِبالدِّيِن. 

ِم���������ْن َعِجيِب َما َنَقْدت ِمْن َأْحوَاِل النَّاِس َكْثرَُة َما َناُحوا 
ر  َعَلى َخرَاِب الدَِّياِر، َوَمْوِت اْلََقاِرِب وَاْلَْسَلِف، وَالتََّحسُّ
َعَلى اْلَْرزَاِق ِبَذمِّ الزََّماِن وََأْهِلِه َوِذْكِر َنَكِد اْلَعْيِش ِفيِه، 
َوَقْد رََأْوا ِمْن اْنِهَداِم اإْلِْس���������َلِم، َوَشَعِث اْلَْدَياِن، َوَمْوِت 
َنِن، َوُظُهوِر اْلِبَدِع، وَاْرِتَكاِب اْلَمَعاِصي َوَقضٍّ ِفي  السُّ
اْلَف���������ارِِغ الَِّذي اَل ُيْجِدي، وَاْلَقِبي���������ِح الَِّذي ُيوِبُق َوُيْؤِذي، 
َفَل َأِجُد ِمْنُهْم َمْن َناَح َعَلى ِديِنِه، واََل َبَكى َعَلى َفاِرِط 
ُعْمرِِه، واََل آَس���������ى َعَلى َفاِئِت َدْهرِِه َوَما َأرَى ِلَذِلَك َسَبباًا 
إالَّ ِقلَّ���������َة ُمَبااَلِتِهْم ِباْلَْدَياِن َوِعَظ���������َم الدُّْنَيا ِفي ُعُيوِنِهْم 
الِ���������ُح َيْرَضْوَن ِباْلَبَلِغ  ���������َلُف الصَّ ِضدَّ َما َكاَن َعَلْيِه السَّ
َوَيُنوُحوَن َعَلى الدِّيِن.اآلداب الشرعية والمنح المرعية 

 .)240 /3(

أ. خلضر لقدي 

ال تكن ممن ينوح على الدنيا... 
وتقل مباالته بدينه وخلقه

تغطية: فاطمة طاهي

يف حفل بهيج وحبضور متميز ضم عددا 
من الشخصيات والعلماء ومثقفني، أقامت 

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، حفاًل 
تكرمييًا مميزاً حتت شعار "كلنا فلسطني" 

على شرف الالعب اجلزائري فتحي نورين، 
املنسحب من األوملبياد رفضا ملواجهة العب 

إسرائيلي، وقد ُنظم احلفل التكرميي صباح 
يوم السبت 28 ذي احلجة 1442هـ املوافق لـ 

فتحي  الالعب  حبضور  2021م،  أوت   07
نورين ومدربه عمار بن خيلف، إىل جانب 
قادة اجلمعية وأعضائها برئاسة الدكتور 
عبد الرزاق قسوم رئيس مجعية العلماء 

املسلمني اجلزائريني، ونائبه الدكتور عمار 
طاليب. 

وقد سلم الدكتور عبد الرزاق قسوم هذا 
الميدالي���������ة الذهبي���������ة ودرع الفخر 
واالعتزاز للبط���������ل الجزائري فتحي نورين، 
كما شمل التكريم المدرب عمار بن يخلف، 
حيث اس���������تلم ميدالية ذهبية ودرع تكريمي 
س���������ّلمه له الدكتور عم���������ار طالبي مع أخذ 

صورة تذكارية لهم مع قادة الجمعية. 

ــع الرياضي  ــوم: التطبي ــور عبد الرزاق قس الدكت
هو مقدمة للتطبيع السياسي،

وخلل حفل التكري���������م، ثمن رئيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين الموقف العظيم 
الذي صنعه اللعب الجزائري فتحي نورين 
والراف���������ض للتطبيع الرياض���������ي قائل: "هي 
لحظ���������ات تمتزج بين ق���������وة العلم وقوة العقل 
وقوة الجسم لتصنع الحدث الوطني بفضل 
هذا البطل وبفضل المش���������رف على بطولته 
السيد عمار بن يخلف"، كما اعتبر رئيس 
الجمعي���������ة أن هذا الموقف قد س���������اهم في 
تجس���������يد المعنى الحقيق���������ي للبطولة ومعنى 

الوطنية الصحيحة واإلنسانية النبيلة. 
ه���������ذا وأكد الدكتور عبد الرزاق قس���������وم أن 
التطبي���������ع الرياض���������ي هو مقدم���������ة للتطبيع 
السياس���������ي، مش���������يرااً إلى أن الحدث يجسد 
للتطبيع بكل مس���������توياته،  اإلدان���������ة  معنى 
واعتبر رئيس الجمعية أن رفض منافس���������ة 
اللعب اإلس���������رائيلي يثبت العلقة المتينة 
بين الجيلين جيل مؤسسي الجمعية والجيل 
الصاعد حيث يق���������ول في هذا الصدد: "إن 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تجمع 

بين الماهدين أمث���������ال العلمة عبد الحميد 
ابن بادي���������س، والوافدين م���������ن أمثال فتحي 
نوري���������ن"، كما تطرق الدكت���������ور عبد الرزاق 
قسوم للحديث عن التاريخ الرياضي لجمعية 
العلماء المسلمين، حيث تحدث عن النوادي 
الرياضية التي س���������اهمت الجمعية بإنشائها 
مش���������يرا إلى مولودية قس���������نطينة ومولودية 

العاصمة. 
ــك  ــا ألولئ ــت درس ــيب: أعطي ــار طال ــور عم الدكت

الذين انبطحت رؤوسهم أما إسرائيل". 
من جهة أخرى، استحس���������ن الدكتور عمار 
طالب���������ي، نائب رئي���������س جمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين الجزائريي���������ن، الموقف البطولي 
الذي اتخ���������ذه فتحي نوري���������ن حيث وصفه 

قائ���������ل: "الذي يتمي���������ز بن���������ور العقل ونور 
القلب ونور الجس���������م الرياضي"، مثمنا دور 
المدرب عم���������ار بن يخلف الذي دربه وأيده 
في اتخاذه القرار والمتمثل في االنس���������حاب 
م���������ن الولمبياد وذل���������ك رفض���������ا لمواجهة 
اللعب اإلس���������رائيلي، ويضيف مثنيا على 
اللعب فتحي نورين قائل: "شرفت الوطن 
وشرفت المسلمين عامة وشرفت المقدسيين 
الرياضيين  بالخصوص، ورفع���������ت رؤوس 
المخلصين وأعطيت درس���������ا لولئك الذين 

انبطحت رؤوسهم أما إسرائيل". 
ه���������ذا ودعا نائ���������ب رئيس جمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين الجزائريين، إل���������ى تكوين فرق 
رياضية وفرق الكش���������افة اإلسلمية إلخراج 
كفاءات متمكنة ومقدس���������ة لمقومات ورموز 

المة اإلسلمية. 
الالعب فتحي نورين: "ال نعرتف بدولة إسرائيل"

وبلس���������ان عربي أصيل وبكل فصاحة، قدم 
اللع���������ب الجزائري فتحي نوري���������ن كلمته، 
التي اس���������تهلها بعبارة "يا نشء أنت رجاؤنا" 
مشيرا إلى الحاجة الشديدة والملحة خاصة 
في الوق���������ت الراهن والمتمثل���������ة في العودة 
إلى ش���������عارات جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريي���������ن وذلك للتذكير بع���������زة الجزائر 
وتاريخه���������ا العريق، كما تح���������دث عن دور 
جمعي���������ة العلماء المس���������لمين ف���������ي الحفاظ 
على الثوابت الوطني���������ة والقيم الدينية، كما 
عّلق عن موقفه قائ���������ل: "ال نعترف بدولة 
إس���������رائيل"، داعيا في هذا الصدد الشباب 
الجزائري إلى التمس���������ك بهذا المبدأ الوطني 

ضد التطبيع بكل أشكاله ومستوياته.
ــن خيلف: "ال للتطبيع وال للهرولة  املدرب عمار ب

حنوه"
في س���������ياق ذي صلة، ن���������دد المدرب عمار 
بن يخلف التطبيع قائ���������ل: "ال للتطبيع وال 
للهرول���������ة نحو التطبيع"، وأن مبدأ الرياضة 
الجزائرية يقوم كذل���������ك على نصرة القضية 
الفلس���������طينية، واعتبر أن هذا الموقف هو 
تمثيل للجزائر ش���������عبا وحكوم���������ة أما العالم 
تأكي���������دا على أن القضية الفلس���������طينية هي 

قضية أمة. 

حتـــت شعـــــار : كلنــــا فلسطيــــن
مجعية العلماء املسلمني ُتكّرم الالعب اجلزائري فتحي نورين بعد رفضه التطبيع..
فتحي نورين ختلى عن التتويج والذهب ونال االحرتام والتقدير يف العامل االسالمي



الــهّبــة التضامنيـــــة لــدواء الوبــــاء...
ه���������ل نستس���������لم لالبتالء؟ وه���������ل نرفع 
الرايات البيضاء؟ وكيف يستقيم هذا، 
ونحن أّمة اإليمان والدعاء، والمؤمنون 

بأن لكل داء دواء؟
لقد تنادى العلماء، والعقالء، والحكماء، 
والنجباء، إلى كلمة سواء، أن حذار، 
فقد تعال���������ت أص���������وات المعذبين إلى 
عنان الس���������ماء، وأنه البد من إحداث 
هّبة تضامنية وطنية وشمولية، لجمع 
مال المحس���������نات والمحسنين، وشراء 

األوكسجين ولو في الصين.
هكذا –إذن- تمت تقوية أسباب األلفة 
للواجب االجتماعي،  أداًء  واألخ���������وة، 
بهّبة تحرك الساكن، وتنطق الساكت. 
المباركة، في األمة  العملي���������ة  فكانت 

ذات المقوم���������ات الروحية، والثقافي���������ة المتميزة، وكان 
اليوم المفتوح الذي نظمته جمعية العلماء بالشراكة مع 
مجمع الشروق، وبمباركة من أبناء وبنات »جزائريون 
متضامنون«، و»هيئة اإلغاثة التابعة لجمعية العلماء  
المس���������لمين الجزائريين«، وجمعية »عم���������ل المواطنة 
���������عب  الجزائرية للتضامن« بفرنس���������ا، إضافة إلى الشُّ
الوالئية لجمعي���������ة العلماء، والتجمع���������ات الدينية على 

مستوى مختلف الواليات.
لق���������د صنعت هذه الطاقات الحية كلها مجتمعة، الهّبة 
التضامنية الوطنية، من أجل القضاء على وباء كوفيد 
19، فأثمرت جلب العشرات من المكثفات لألوكسجين، 
التي ستنقذ –إن ش���������اء اهلل- أرواحا، كانت على شفا 

حفرة من الموت.
نجحت جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين –إذن- 
في نشر الوعي لدى عامة الناس، التخاذ اإلجراءات 
الوقائية، من غس���������ل اليدين، ووضع الكمامة، وتفاديا 
للتجمعات الفوضوية، واحتراما للتباعد االجتماعي في 

المناسبات العائلية.
كم���������ا نجحت الجمعية –أيضا- لدى أغنيائنا بغس���������ل 
القلوب، وفتح الجيوب، وذلك بالقضاء لديهم على الشح 
المطاع، وتحريرهم من الجهل بمنهج المنفعة العامة، 
والقضاء لديهم على فقد ثقة البعض في البعض، وكل 
ذلك بالعلم الملتزم بقضايا األمة والوطن، واإلنسانية.

فتحت ش���������عار قوله تعالى: ﴿..َوَم������ْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما 
َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا ...﴾]س���������ورة المائدة، اآلية 32[، 
وقوله تعال���������ى: ﴿َما ِعنَدُكْم َينَفُد َوَم������ا ِعنَد اللَِّه َباٍق 
...﴾]سورة النحل، اآلية 96[، جندت الجمعية بمشاركة 
اإلعالميين الملتزمين والمتميزين، والخّيرين الطّيبين، 
جندت أقوال وأموال وأعمال المحسنين المتبرعين، وها 
نحن، والحمد هلل نقتني الكميات الهائلة من المكثفات 
لألوكس���������جين، واألمل معقود على أننا سنتوجه –قريبا 

بحول اهلل- إلى اقتناء المولدات.
إن هذه الحوافز، والمشجعات على التضامن هي التي 
مكنت من إحداث هذه الهّبة الوطنية التضامنية، التي 
س���������نتمكن –بعون اهلل- وبفضلها من القضاء السريع 

على هذا الوباء العابر للقارات.
إن الجزائ���������ري أخ���������و الجزائري، ومن 
متطلب���������ات ذلك الحق في مس���������اعدة 
المنكوبي���������ن، والمصابي���������ن منهم بهذا 
الوباء، حيثما كانوا، وفي أية منطقة 
سكنوا، وفي هذا السياق، وضعنا نحن 
في الجمعية مب���������دأ العدل في توزيع 
المكثف���������ات، على جمي���������ع الواليات، 
وحسب اش���������تداد الحاجات، فالجزائر 
اليوم تستغيث، باسم اإلنسانية، وباسم 
الدين، وباس���������م الوطني���������ة، كلَّ قادر 
على فعل ش���������يء، فهل من مغيث؟ 
وهي تستجدي ذوي الضمائر الحية، 
والنف���������وس األبي���������ة، م���������ن الجزائريين 
والجزائري���������ات، إل���������ى أن يرتفعوا، في 
هذا الظرف العصيب، إلى االستجابة بقدر التحديات، 
فليتناسوا الضغائن واألحقاد، وليتحدوا بالقول والعمل، 
لتقديم الدعم والعون لكل ذي حاجة مادية أو معنوية، 

حتى نقضي جميعا على الداء، ومسببات الوباء.
على أن���������ه لبلوغ ذلك كله، مطل���������وب توفير جملة من 

المطالب، وعلى جميع المستويات.
أولها، إع���������داد المواطن الفاضل، الذي يس���������مو على 
التعصب، والتش���������دد، والحقد والكراهي���������ة، حتى يغدو 
الجميع كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى 

له سائر الجسد بالسهر والحمى.
ثانيا، تحقيق العدل بين المواطنين، في توفير الدواء، 

واستئصال بؤر الداء، كيفما كان نوعها، ومصدرها.
ثالث���������ا، العودة إلى اهلل، بالتض���������رع والدعاء بعد اتخاذ 
األسباب، وكما يقول الحديث النبوي الشريف: »ادفعوا 

البالء بالدعاء، وداووا مرضاكم بالصدقات«.
ورب ضارة نافعة، ف���������إن المصائب تجمع المصابين، 
ن الش���������دائد تقوي العزائم، وتشحذ اإلرادات. صحيح  واإ
أننا فقدنا، بس���������بب الوباء، فاضالت وفضالء، ولكن 
البد من دفع ثمن وتضحيات، في سبيل تحقيق أقدس 

الغايات.
يمكنن���������ا القول في الختام، أن وب���������اء الكورونا الخطير 
هذا، مهما اشتدت وطأته، ومهما كثر ضحاياه، فإنه 
إلى أفول، والمهم أن يسجل األحياء، الذين وقاهم اهلل 
منه، جميل الذكر، وأن يترك���������وا خير البصمات، في 

تاريخ الوطن.
إننا، بالرغم من اسِوداد األفق، سنظل متفائلين، بطلوع 
الفجر، وانتصار الحياة، بش���������رط أن نتمسك باألمل، 

وأن نقاوم فينا اليأس، والبؤس، وسوء العمل.
إن ش���������عبنا غني بالتجارب على اخت���������الف أنواعها، 
وخاص���������ة المّر منه���������ا، وهو في كل م���������رة كان يخرج 

منتصرا، بتماسكه، وتآزره، وتضامنه.
وال يخالجنا شك، في أننا بهذه الهّبة التضامنية الوطنية 
التي صنعها شعبنا بمناسبة وباء الكورونا، سنهزم هذا 
الوباء وس���������ننتصر على مقدمات���������ه ونتائجه، فذلك هو 

ن غدا لناظره قريب. الدواء لهذا الوباء، واإ
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يف زمن احلشرجة املهيبة، 
وتفشي أعراض اجلائحة 

واملصيبة، عندما بلغت 
القلوب احلناجر، وضاقت 
املستشفيات  –باملصابني- 
واملقابر، وصار املوت حيصد 
أرواح األصاغر واألكابر... 

فماذا حنن فاعلون؟
إن املوت يطّوقنا من كل جانب، 

وإن املعاناة تستبد باألباعد 
واألقارب، خصوصا وقد شح 

الدواء، وتلّوث اهلواء، وحيل 
بيننا وبني املال الذي هو إكسري 
األغنياء، وجلب األوكسجني، 
الذي هو الغذاء. فكيف جيب 

أن نكون؟
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جنحت مجعية العلماء املسلمني 
اجلزائريني –إذن- يف نشر 

الوعي لدى عامة الناس، الختاذ 
اإلجراءات الوقائية، من غسل 

اليدين، ووضع الكمامة، وتفاديا 
للتجمعات الفوضوية، واحرتاما 

للتباعد االجتماعي يف املناسبات 
العائلية.



تصاعد التوتر بشكل متسارع بين دولة االحتالل 
اإلس���������رائيلي وجمهورية إيران اإلسالمية  بما ينذر 
بحدوث صدام مسلح بين الدولتين خصوصا بعد 
اتهام إسرائيل  إيران بمهاجمة  السفينة اإلسرائيلية 
»ميرس���������ر س���������تريت« مما أدى إل���������ى مقتل اثنين 
)بريطاني وروماني( من طاقم السفينة . وأشارت 
صحيفة هآرت���������س إلى أن الحكومة اإلس���������رائيلية 
توظف هذا الهجوم »لحشد تحرك سياسي عالمي 
ظهارها بأنها عقبة دولية«، ولكن بعد  ضد إيران واإ
مرور أسبوع على هذا الحادث صرح وزير الدفاع 
االسرائيلي، بيني غانتس، أن إسرائيل: »مستعدة 

لمهاجمة إيران«.
بالرغم من أن لعبة تبادل اللوم والتهديد والتراشق 
ي���������ران بخصوص الحوادث  بالتهم بين إس���������رائيل واإ
البحرية ليست جديدة، إال أن الالفت لالنتباه  في 
األس���������بوع الماضي هو مس���������ارعة وزير الخارجية 
األمريك���������ي أنتون���������ي بلينك���������ن  إلى تبن���������ي وجهة 
النظر اإلس���������رائيلية وتهديد إيران بالرد المناسب، 
وكأن الس���������فينة التي تعرضت للهجوم هي سفينة 

أمريكية. 
ف���������ي ربي���������ع الس���������نة الجارية )2021( كش���������فت 
الصحيفة األميركية )وول س���������تريت جورنال( أن 
إس���������رائيل اس���������تهدفت ما ال يقل عن 12 سفينة 
إيرانية، وأنها اس���������تخدمت من���������ذ أواخر 2019 
أسلحة متنوعة بما فيها ألغام بحرية، الستهداف 
الس���������فن اإليرانية أو تلك التي تحمل ش���������حنات 
إيرانية، عبر البحر األحمر وممرات مائية أخرى 
ف���������ي المنطقة، وأنه في ع���������ام 2020 تعرضت 
الس���������فن اإليرانية لس���������تة هجمات على األقل من 
طرف إس���������رائيل، وقبل فتح هذه الجبهة البحرية 
ضد إيران كانت إسرائيل وظلت تستهدف مواقع 
إيرانية عبر طائراتها ومقاتالتها العس���������كرية على 
األراضي الس���������ورية وفي مناط���������ق حدودية، ولم 
تكتف إسرائيل بش���������ن الهجمات الجوية والبحرية 
ضد إيران، بل إنها تورطت بش���������كل س���������افر في 
عملي���������ات إرهابية صادمة تدل على اس���������تهتارها 

بالقوانين والمواثيق واألعراف الدولية واستباحتها 
ألراضي الغير باغتي���������ال العالم النووي اإليراني 
محس���������ن فخري زادة في شهر نوفمبر من السنة 
الماضي���������ة )2020(، وعل���������ى إثر ه���������ذا  العمل 
اإلرهابي الصهيوني ، دعت إيران على لس���������ان 
وزي���������ر خارجيتها  جواد ظريف، المجتمع الدولي 
إلى الكف عن معاييره المزدوجة. وآنذاك كتبت 
مجلة )ناشيونال إنترست( األمريكية  تقول: »لو 
نف���������ذت هذه االغتياالت التي اس���������تهدفت علماء 
إيرانيين، ض���������د علماء في الغرب أو إس���������رائيل 
لكانت وصفت بأنه���������ا عمليات إرهابية« ووصل 
األمر بإس���������رائيل إلى ممارس���������ة اإلرهاب النووي 
بش���������ن هجمات سيبرانية ضد المنشاءات النووية 
اإليرانية، فقد كشفت التس���������ريبات في الصحافة 
اإلسرائيلية أن الوحدة 8200 في جيش االحتالل 
اإلس���������رائيلي، هي التي تقف وراء الهجمات على 
منشأة نطنز النووية اإليرانية منذ  عام 2016، 
كل ه���������ذه الهجم���������ات الخطيرة والمهددة للس���������لم 
واألمن في منطقة الش���������رق األوس���������ط والعالم لم 
تجعل الواليات المتحدة األمريكية العضو األقوى 
في مجلس األمن الدولي تحرك ساكنا، أو تدعو 
مع دعوة دول أوروبية إلى انعقاد مجلس األمن 
الدولي، مما دفع المتابعين إلى التساؤل عما إذا 
كانت الواليات المتح���������دة راضية أو متواطئة أو 
مش���������اركة  في هذه الهجمات اإلرهابية ضد دولة 
إيران التي س���������ارعت دون تثبت إلى إدانتها في 
حادث السفينة  »ميرسر ستريت«، بل توعدتها 
بال���������رد ،وهذا ما جعل إس���������رائيل ال تخش���������ى من 
عواقب ممارساتها اإلرهابية وتبقى في منأى عن 

المساءلة أو التعرض للعقوبات الدولية. 
ف���������ي س���������نة 2019 اخت���������ار مايك بومبي���������و وزير 
الخارجية األمريكي السابق جامعة القاهرة بمصر 
ليعلن منها أمام مس���������تمعيه من العرب والمسلمين 
أن الواليات المتحدة  هي »قوة للخير في الش���������رق 
األوس���������ط«. غي���������ر أن األيام والوقائ���������ع أثبتت أن 
»خير« الواليات المتحدة األمريكية يقتصر غالبا 
في الش���������رق األوس���������ط على إس���������رائيل، وأن شرها 
وعدوانها غالبا ما يصيبان الدول العربية والمسلمة. 
ورغم تغير الرؤساء واألحزاب الحاكمة األمريكية 
وتغير الظروف السياسية واالستراتيجية منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية، ظلت الحكومات األمريكية 
المتعاقبة ملتزمة بحماية إسرائيل ودعمها وضمان 
تفوقها العسكري  على جيرانها العرب والمسلمين، 
وس���������واء كان الس���������ر في العالق���������ة الخصوصية 
سرائيل  والمتميزة بين الواليات المتحدة األمريكية واإ

يكمن في قوة اللوبي اإلسرائيلي الذي جعل بعض 
الرؤساء األمريكيين يقدمون مصالح إسرائيل على 
المصالح األمريكية في بعض األحيان والمواقف، 
أو في األهمية االس���������تراتيجية إلس���������رائيل كقاعدة 
أمريكية متقدمة في منطقة الش���������رق األوسط، أو 
يكمن في الروابط الحضارية والثقافية المتينة التي 
س���������اهمت في ظهور التحالف اإلنجيلي المسيحي 
واليمين الصهيوني إلى الحد الذي جعل  الباحث 
األمريكي والتر راس���������ييل مييد يق���������ول »إن التأييد 
سرائيل وجد قبل  األميركي البروتستانتي لليهود واإ
أن يطأ اليهود الدولة األميركية الناشئة، وقبل أن 
تتأسس دولة إسرائيل«. فكل األسباب تؤكد حقيقة 
واحدة وهي أن الواليات المتحدة األمريكية ال تملك 
المصداقية في تقييم األوضاع بخصوص الصراع 
في الش���������رق األوسط، وال تستطيع أن تحمي الحق 
أو تضمن العدالة عندم���������ا يتعلق األمر بمصالح 

إسرائيل في المنطقة. 
بعد نهاية عهدة الرئيس األمريكي الس���������ابق دونالد 
ترامب الذي كان أكثر صهيونية من زعيم اليمين 
اإلس���������رائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو، وتس���������لم 
الرئيس الديمقراط���������ي جو بايدن لمقاليد الحكم في 
الواليات المتح���������دة األمريكية تفاءل بعض العرب 
بإمكانية اإلدارة األمريكية الجديدة ضبط السلوك 
لزامها بقبول الش���������رعية  العدوان���������ي إلس���������رائيل، واإ
الدولي���������ة في عالقاتها الخارجي���������ة، ولكن صحيفة 
)تايمز أوف إس���������رائيل( العبرية أوحت لقرائها بأن 
دار لقمان في أمريكا س���������تظل عل���������ى حالها وأن 
التحي���������ز األمريك���������ي المطلق إلس���������رائيل ال يتغير 
بتغير الرؤساء والحكام في أمريكا ،وذلك بنشرها 
لقائمة أهم الش���������خصيات اليهودية األمريكية التي 
اختارها الرئيس الديمقراطي جو بايدن لتولي أهم 

المناصب الحساسة في إدارته الجديدة. 
ومنها أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الذي صرح 
خالل جلسة التصديق على تعيينه في الكونغرس 
بأنه سيتشاور مع إس���������رائيل بشأن سياسة إيران. 
وميري���������ك جارالن���������د، المدعي العام ف���������ي الواليات 
المتحدة الذي نس���������ب الفضل في ما أصبح عليه 
إلى أجداده، الذين فروا من معاداة الس���������امية في 
أوروبا قبل مجيئهم إلى الواليات المتحدة. ورونالد 
كالين، كبير موظفي البيت األبيض الذي حافظ 
على عالقاته مع كنيس طفولته في إنديانابوليس، 
وتح���������دث عن التزامه بتربي���������ة أطفاله على أصول 
الديانة اليهودي���������ة. وأفريل هاين���������ز، مديرة لوكالة 
االس���������تخبارات المركزية)CIA(، التي تنحدر من 
عائل���������ة نصف يهودية، حيث أن والدتها رس���������امة 

يهودية، فيم���������ا أن والدها غير يهودي، وروى مرة 
أنه ذهب مع ابنته إلى رحلة إلى إسرائيل، لتعرف 
نفس���������ها اليهودية. وأليخاندرو ماي���������وركاس، وزير 
األم���������ن الداخلي الذي ينحدر م���������ن عائلة يهدوية 
كوبية، حيث ولد في كوبا ألب يهودي كوبي وأم 
يهودية رومانية نجت من الهولوكوست. وينخرط 
ماي���������وركاس في العمل م���������ع الجماعات اليهودية، 
وتحدث كثيرًا عن التهديدات المحددة التي تواجه 
اليهود األمريكيي���������ن. وجانيت يلين، وزيرة الخزانة 
أول إمرأة في الوالي���������ات المتحدة األمريكية تتولى  
وزارة الخزانة األمريكية، وتنحدر من أسرة يهودية 
بولندية. وويندي ش���������يرمان، نائبة وزير الخارجية 
الت���������ي لعبت دورا  مهما في تحويل برنامج الحزب 
الديمقراطي ليكون مؤيدا إلسرائيل وديفيد كوهين، 
نائب مدير وكالة االستخبارات المركزية مما يعني 
أن وكالة االس���������تخبارات المركزي���������ة التابعة إلدارة 
بايدن لديها خبير كبير في قضايا إيران من اليوم 

األول. 
وفي المقابل تجب اإلشارة إلى أن إدارة جو بايدن 
الديمقراطية هي أكثر اإلدارات األمريكية انفتاحا 
على العرب والمسلمين، ولم تخل من شخصيات 
مس���������لمة ضمن فريقها على غرار، عائش���������ة شاه، 
مديرة شراكة في مكتب البيت األبيض لالستراتيجية 
الرقمي���������ة، وس���������ميرة فاضلي. نائ���������ب المدير في 
المجل���������س االقتصادي الوطن���������ي األمريكي، وهما 
من أصول كشميرية، على زيدي، نائب مستشار 
المناخ الوطني وهو من أصول باكس���������تانية، وزين 
صادق، نائب رئيس موظفي البيت األبيض وهو 

من أصول بنغالديشية. 
ومن العرب المس���������لمين اخت���������ار جو بايدن ضمن  
فريقه الحكومي ريما دودي���������ن، نائبة مدير مكتب 
البي���������ت األبيض للش���������ؤون التش���������ريعية وهي من 
أصول فلس���������طينية، وهادي عمرو نائب مس���������اعد 
وزير الخارجية األمريكي للش���������ؤون الفلس���������طينية 
واإلس���������رائيلية ،وه���������و مول���������ود في لبن���������ان من أب 

فلسطيني وأم لبنانية. 
كما رشح الرئيس بايدن المحامي رشاد حسين من 
أصول مصرية ليش���������غل منصب« سفير متجول 
للحريات الدينية الدولية«، وحسب البيت األبيض  
فإن هذه التعيينات تؤكد التزام الرئيس بايدن ببناء 

إدارة تشبه أمريكا وتعكس التنوع الديني. 
كل ه���������ذه المعطيات تؤكد أنه مازال أمام الواليات 
المتحدة األمريكية التق���������دم بخطوات كبيرة لتكون 
بحق »قوة للخير في الش���������رق األوس���������ط« وحامية 

للقيم اإلنسانية في العالم. 
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طبيع���������ي جدا أن يتضايق الن���������اس من جّو الجائحة 
وانتش���������ار أخبارها المفزعة ووقائعها األليمة، وأريد 

التنبيه في هذا الصدد على مسائل:
- ال ُيعق���������ل أن يأخذ الناس ثقافتهم الصحية وزادهم 
الطب���������ي من الوس���������ائط االجتماعية مثل فيس���������بوك 
ويوتيوب، فهي كما يالحظ الجميع تطفح باألخطاء 
الفادحة وبالتناقض الصريح بين األطباء، كل واحد 
ينقض وصفة الس���������ابق، وهذا يش���������وش على الناس 
ويزيد من س���������وء حالتهم النفسية ويربكهم وال ينفعهم 
في ش���������يء، وهو أش���������به بالفتاوى الدينية المتناقضة 
التي تصدر من غير أهلها فتفس���������د وال تصلح، وال 
بد من س���������لطة – كنقابة األطباء والمجلس العلمي 
التاب���������ع ل���������وزارة الصحة – لضبط األم���������ور، فإليكم 
هذه النصيحة:ال تأخ���������ذوا ثقافتكم الطبية والصحية 
م���������ن فيس���������بوك ويوتي���������وب، فيهم���������ا كالم متناقض 
ووصفات غير علمية وأحاديث تنش���������ر الوسوس���������ة 

واالرتباك،انتبهوا وتبينوا.
- إشاعة األمل: إن »فعل الخير المعنوي«من أجّل 
األعمال، مثل إدخال السرور على مهموم ومعالجة 
عادة األمل إلى قلبه وملء نفس���������ه بالثقة باهلل  قلقة واإ
زالة هّمه والتخفيف من الضغط النفس���������ي  وبالذات واإ

الواقع عليه.
- قبس من عرفات: زم���������ن الجائحة القاتلة يجعلنا 
نتذكر اآلخرة ونحيي في أنفسنا مواطن التوبة ورقة 
القلب واإلقب���������ال على اهلل تعال���������ى وصفاء النفوس 
خبات القل���������ب، تذكرُت ي���������وم عرفة...في صعيد  واإ
عرفات الطاهر كّنا كأننا في اآلخرة...ال توجد هناك 
مش���������اغل دنيوية بل ذكر طول اليوم ودعاء وتضرع 
ودموع وابتهاالت، الحناج���������ر ال تتعب وال تتوقف، 
الرجال والنس���������اء والكبار والصغار يجأرون إلى اهلل 
تعالى...الموقف يعلوه اس���������م واح���������د : »اهلل«...اهلل 
أكبر، وهلل الحمد...الموقف يظهر فيه شيء واحد: 
»اإليمان«...ه���������ذا ما جعل وف���������د الرحمن ال يتعب 
وال يسأم وال يتوقف عن تجديد الصلة باهلل واإلقبال 

عليه بكل إخالص.
ما رأي���������ت في حياتي - وقد رأيت فيها الكثير - ما 
يش���������به موقف عرفات في الجالل والعظمة والروعة 
...ولع���������ل زمن الوباء وما في���������ه من ضيق وضغط 
نفس���������ي يعيد إلى أذهاننا وقلوبنا مش���������اهد يوم عرفة 
ألنها مشاهد أقرب إلى مشاهد اآلخرة، وكنت كأنني 
أحّس أن صوتا من المإل األعلى ُيش���������هد المالئكة 
أنه قد غفر لهذه الجموع المتضرعة المخبتة المتذللة 

على عتبة باب اهلل... عسى اهلل أن يغفر لي ولكم 
ويثبتنا على الحق.

- إنه زمن التوب������ة: اهلل تعالى يحّب أن ُيذكر فال 
ُينسى، وأن ُيطاع فال ُيعصى، لكن اإلنسان واقع ال 
محالة في الغفل���������ة والمعصية غير أن  له - مادام 
على قي���������د الحياة- مجاال لالس���������تدراك وهو التوبة، 
وليست كل توبة صادقًة وال مقبولًة، إّنما التوبة التي 
ترضي اهلل وتمحو الذنوب وتحّولها إلى رصيد من 
الحس���������نات، هي رجوع المؤم���������ن بكّلّيته إلى اهلل بعد 
الشرود، أي بعقله وقلبه وجوارحه، وتوبة العقل أن 
يعرف نفسه ورّبه ويعترف بتقصيره  في حق خالقه، 
ويكفي أن يذكر كي���������ف يتحّبب إليه اهلل بالنعم وهو 
غني عنه، بينما يقابله بالمعاصي وهو أفقر الخلق 
إليه، وقد ورد في حديث س���������يد االستغفار:﴿أبوء لك 
بنعمتك علي وأب���������وء بذنبي فاغفر لي فإّنه ال يغفر 

الذنوب إاّل أنت﴾)رواه البخاري(.
فإلى الندم وش���������حذ العزيمة للثبات على االستقامة 
والت���������زود بأنواع العمل الصالح وحس���������ناته من مثل 
ع���������ادة التواصل مع  ب���������ر الوالدين وصلة األرحام واإ
المؤمنين والتوس���������عة على المحتاجين، إضافة إلى 
طول الركوع والس���������جود والتض���������رع والصوم وتدبر 

القرآن والذكر، حتى نلقى اهلل وهو راض عنا.
- الدع������اء: هو زاد المؤمني���������ن األكبر خاصة في 

أزمنة الشدة والبلية والمحنة:
• الله���������م يا لطيف، يا قوي، ي���������ا عظيم،يا عزيز، يا 
ذا الجالل واإلكرام، ي���������ا رب، قد أريتنا قدرتك فأرِنا 

ليه في زماننا. عفوك فما أحوج األمة إليك واإ
الله���������م يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم 
إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعتق 

رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا أرحم الراحمين
اللهم اجعل للمس���������لمين م���������ن كل هم فرجا ومن كل 
ضيق مخرجا ومن كل بالء عافية،اللهم أتم عليهم 
نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا واآلخرة، يا رب.

• يا رب...
يا رب التائهين ارشدنا

يا رب المكسورين اجبرنا
يا رب الجاهلين علمنا
يا رب الضعفاء قّونا
يا رب الفقراء أغننا
يا رب األذالء أعزّنا

يا رب المحزونين أسعدنا
يا رب المصابين عافنا

يا رب المحرومين اعطنا
يا رب الخائفين أّمّنا

يا رب...إلى من نش���������كو وأنت موجود؟ ولمن نبكي 
وم���������ن اتاك غير مردود؟ وم���������ن ندعو وأنت وحدك 

المعبود؟ ومن نرجو ورجاؤنا فيك غير محدود؟
نه زمن التوبة وتيس���������ير الع���������ودة إلى اهلل: جاء  - واإ
رجل أثقلته ذنوبه إلى شيخ رباني يسأله:هل يقبلني 
رب���������ي على عظيم جرمي؟ق���������ال له:ويحك،إنه يدعو 
المدبرين أف���������ال يتوب عل���������ى المقبلين؟هذا هو ربنا 

سبحانه وتعالى.

وقـفـــات إميـــانـيـــة فـــي زمـــن الوبــــاء

عبد العزيز كحيل

أ. عبد احلميد عبدوس



يفق���������د الكثير من المتميزين والمش���������هورين بريقهم وألقهم 
وس���������حرهم وجاذبيته���������م وجمالهم وحالوته���������م مع مرور 

السنوات ألسباب كثيرة منها:
أسباب من المجتمع العام:

نّما طول أمد  _األلف������ة الغافلة: فليس الذنب ذنبه���������م واإ
المعايش���������ة والتكرار.. أاَل ترى معي أّن الشمس والقمر 
والّنجوم، على عظمتها المدهشة ودقتها المبهرة وجمالها 
األخاذ لم يعد يتأمل حس���������نها أحد لطول األلفة والتكرار 
والرتابة.. وكذلك كّل ش���������يء قديم تعاملنا معه مرارا يفقد 
سره ونبضه.. ابتداء من جهاز الكمبيوتر والفضائيات، 
فق���������د غطى جمالها الهاتف الذكي الذي س���������حر القلوب 
واألبصار، ثم سيأتي عليه حين من الدهر فإذا به حزين 
منكمش مكدس ال أحد يلمس���������ه حنانا وش���������وقا النغماس 

الناس في اختراعات افتراضية عجيبة. 
_ البحث عن الجديد ألنه جديد: للجديد لذة ومتعة سواء 
أكان كاتب���������ا أو داعية أو مؤلفا.. تجد عند أحدهم مكتبة 
كاملة فال يطالع من كتبها المتراكمة إاّل القليل فإذا سمع 
ذا  عنوانًا جدي���������دًا ال يهدأ له بال حتى يحصل عليه.. واإ
سمع داعية جديد س���������ارع إلى سماعه والشغف بكلماته 
حتى ولو طالعها عش���������رات الم���������رات.. فقط ألّن نبرات 

صوته غير مألوفة...
_المعاصرة حرم������ان: الكثير من العباق���������رة والمبدعين 
والعلم���������اء ال يلتفت لمش���������اريعهم ومؤلفاته���������م ودوراتهم 
أه���������ل زمانهم فتحرمهم المعاص���������رة الطويلة من تعبيرهم 

وعبيرهم...
_مغنية الحي ال تطرب: فكل مدينة فيها كنوز وجواهر 
ال يتفطن لها أحد إاّل بعد الوفاة.. حينها يتدفق القوم في 
الرثائيات واألشعار والمديح.. فكان مبدعهم يشتاق إلى 

تمرة مدح فإذا بالعراجين، والنايشين تعلق على قبره. 
وال نتقن في الورع مع األحاديث النبوية إاّل ذكر محاسن 
األموات.. اذكروا محاس���������ن موتاكم.. ف���������ي حين ندفن 

حسنات األحياء األذكياء مع سبق االصرار والعناد. 
أسباب ذاتية:

_الجمود والكس������ل والترهل: تجد المتميز المتألق متدفقا 
في بداياته وحينما يش���������عر بإقبال الناس عليه يظن أنه 
وصل إلى ذروة الكمال.. فيترك المطالعة واسناد الركبتين 
ويرضى على نفسه فإذا به يكرر نفس المقدمات ونفس 
القصص واألحاديث ويكرر نفسه مئات المرات ويجتر 
نفس األبيات الش���������عرية.. حتى يسخر منه صبي الحي 

بتكرار الزمته..
العتمة الروحية:

ال نواف���������ل وال قيام وال ضحى وال صدقة وال أوراد.. فمن 
أين تأتي البركة والنور والسر والقبول..؟!

فاقد الشيء ال يعطيه... فسر الجاذبية هو االرتواء من 
هذه الينابيع الروحية الصافية. 

_ الغلظة والخش������ونة: مهما كانت ش���������هاداتك وعلومك 
وتميزك ال تساوي مثقال ذرة إذا كنت متكبرا فظا غليظا 
عنيف���������ا.. »ولو كن���������ت فظا غليظ القل���������ب النفضوا من 
حولك«..ل���������ن يبقى معك أحد.. لن يس���������مع لك أو يقرأ 

لك...ولو سمع لك زمنا سيتركك سريعا. 
فساد االبتداء: ويكون باختالط النوايا وامتزاجها بالحظوظ 
ابتداء. فآخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الشهرة 
والرئاس���������ة ووميض الكاميرا وتصفيق المعجبين لدرجة 
أنه سمع بداعية ناجح مؤثر يضيق صدره وهو ال يعلم 
بأن مس���������احات الدعوة واسعة فسيحة منبسطة كالسهول 

الجميلة الخضراء. 

في الحلقة القادمة واألخيرة..ينابيع الجاذبية الثرة.

اجلاذبية بني االشراق واالحـــــرتاق)1(
مداني حدييب

ببطء ولكن بثق����������ة عالية، ذلك ما يمكن 
ب���������ه توصيف حركة النش����������ر اإللكتروني 
المتخصص في رح���������اب جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين وأعني هنا باألخص 
مجلة »آصرة« األس���������رية � النسوية التي 
صدر عددها الثان���������ي )اإللكتروني( قبل 
أيام قليل���������ة، وقد جاء زاخ���������را بالمقاالت 
بأقالم  المفي���������دة  المقدورة  والمس���������اهمات 
عدد من أخواتنا الباحثات واألس���������تاذات 
الفضليات، مع مس���������اهمات إلخواننا من 

األساتذة والدعاة والباحثين. 
ونذّكر هنا ببعض تلك الموضوعات �على 

سبيل التعريف واإلشارة واإلشادة �:
� لمحة عن تحديات المرأة المس���������لمة في 
الوس���������ط الغربي بريطاني���������ا: للدكتورة فلة 

لحمر؛
� المرأة المسلمة كما تمثلها لي الخواطر: 

لألستاذ حمزة معزوز
� الم���������رأة الفلس���������طينية رم���������ز المقاوم���������ة 

والصمود: للدكتورة نجيب�ة عابد
� تلخي���������ص كت���������اب »قضية الم���������رأة بين 
األنث�ى«:  ح���������ول  والتمرك���������ز  التحري���������ر 

لألستاذة نصيرة سعيد
� وجعي آدمي لألستاذة فريدة بوشباط

� الم���������رأة وأس���������رار البيوت عل���������ى مواقع 
التواص���������ل االجتماعي لألس���������تاذة عتيقة 

نابتي
سهاماتهن في رواية  � النساء الكّتانيات واإ
الكائنات )عائش���������ة وكنزة  حديث س���������يد 
الكتانيتان نموذجا ( لألستاذ محمد ححود 

التمسماني
� التربية بين الكّم والكيف: لألستاذة آمال 

السائحي
� ف���������ي وداع فخر الزيتونة � هند ش���������لبي � 

للدكتورة حجي�بة شيدخ
� العنوس���������ة بي���������ن األص���������ل الُمجعم���������ي 
محمد  للدكت���������ور  الداللي:  واالنحط���������اط 

جمعة الدربي
� أن تكون���������ي أم���������ا � لألس���������تاذة تس���������ني�م 

المحروق
� تعدد الزوجات /زاوي���������ة نظر: للدكتورة 

علياء العظم
وغير هذا من الموضوعات والمساهمات 
كثيرو وازن، سواء في العدد الثاني الذي 
صدر أواخر الش���������هر الماضي )جويلية( 
أو العدد السابق والذي صدر قبل أشهر 
قليلة، على سبيل التجريب، وكان �ايضا 
� عددا حافال زّخارا بالموضوعات النفيسة 
المفيدة من أقالم أس���������تاذات من مش���������رق 
الوط���������ن العربي ومغرب���������ه، ومن الجزائر 

بصف�ة أكبر. 
إن »آصرة«)ودون أي مبالغة( مكس���������ب 
علم���������ي �إعالم���������ي � كبي���������ر،ذو حضور 

معرفي نوعي:
1� ال تقتص���������ر فوائده على الموضوعات 
الحّساس���������ة والمهمة التي ُتنشر، للتوعية 
والتوجي���������ه وتحريك الس���������واكن الكثيرة في 
الغافلين  حياتن���������ا اإلس���������المية، وتنبي���������ه 
الذين  م���������ن رجالنا ونس���������ائنا  والغافالت 
تحت���������رق بيوتهم، ويتس���������لل منهم أبناؤهم 

وبناتهم وهم يتفرجون.
2 - ال تقتصر عل���������ى ذلك وهو عظيم 
الش���������أن، بل ل�«آصرة« دور في وتوجيه 
البوصلة إلى االتج���������اه الصحيح والثغر 

ال���������ذي يحتاج إل���������ى المرابط���������ة فيه بكل 
ما يمك���������ن من قوى)األس���������رة( وهي أحد 
المستهدفات في برامج »شياطين العولمة 

والتغريب«.
-3 وأكث���������ر م���������ن ذلك أس���������تطيع التأكيد 
والج����������زم أن األم���������ر أهم وأجم���������ل وأكثر 
تأث���������را، فهو يتع���������داه إلى تكوين ش���������بكة 
باحثات وكاتب���������ات يمكن أن يتحقق من 
خاللهن الكثير من النفع للعلم وللوطن، 
وللجمعية أيضا. فالم���������رأة أجدر وأحرى 
بطرح الموضوعات ذات الصلة باألسرة 
والطف���������ل والمرأة،والمرأة أقدر على اقتراح 
م���������ا هو مفي���������د وفّعال وأكث���������ر تأثيرا في 
مجاالت اإلصالح والصالح في ميدان 
المرأة واألسرة، والمرأة بعد ذلك وقبله جزء 
أصيل من المجتمع )الجزائري(، وجس���������م 
حّي متحرك فّعال، نرى ذلك في مختلف 
األنش���������طة من اإلقبال على حفظ القرآن 
إلى مختلف األنشطة النوعية األخرى. 

4� في إمكان »آصرة« )إن وجدت التّفهم 
والدعم( أن تقدم الكثير، وفيها مدربات، 
وباحثات، وبروفيس���������ورات، وعالمات في 
مجالهن.. وقد بدأ ذلك بالفعل من خالل 
التفكير ف���������ي »ندوات علمي���������ة نوعية«، 
»وورشات تدريبية« و»أمسيات تعريفية«، 
»فرق بحثي���������ة« لمعالجة بعض القضايا 
المهم���������ة في مجاالتن���������ا التربوية )التعليم 

ككل والتعليم العالي بصفة أخص(. 
فماذا يعني كل ذلك؟

يعن����������ي أننا أمام مكس���������ب كبي���������ر ومورد 
عظيم من موارد الخير والنفع، ينبغي أن 
نعطيه حق�ه الكامل من الرعاية واالهتمام 
والمرافقة، كما س���������نوضح ذلك في آخر 

هذه السطور العجلى. 
وللتذكير نشير إلى أن الشيخ عبد الرزاق 
قس���������وم رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين كت���������ب محتفيا بصدور العدد 

األول من »آصرة« قائال:
»جميل أن تنبثق ع���������ن »الربيئة« ذات 
العش���������رين ع���������ددًا، وقد اس���������توت جماال 
وج���������الال، أن تنبثق عنها مجلة »آصرة« 
لتك���������ون حلق���������ة الوصل بي���������ن المثقفات 
الجزائريات العربيات المسلمات، فتختار 
زه���������رة من كل قطر، وتش���������كل بذلك باقة 
ورود تعبق عطرا، وُتنعش القلب النابض 
فخ���������را، و»آص���������رة« العقد ه���������ي جمعية 
إن  الجزائريين...  المس���������لمين  العلم���������اء 
آصرة حافلة بالتنوع الفكري واإلنس���������اني 

والجغرافي ...«.
ويحس����������ُن بناء عل���������ى ذل���������ك التأكيد أن 
الوس���������ائل  »آص���������رة« هي وس���������يلة من 
اإلعالمي���������ة /المعرفية لجمعي���������ة العلماء 
المسلمين الجزائريين، وجدت لنشر الخير 
)والخير كلم���������ة جامعة لكل نافع ومفيد � 

كما يقول علماؤنا(. 
إذن ما المطل�وب؟

س���������أجيب عن الس���������ؤال في ش���������كل نداء 
صري�ح:

أ � المطلوب: إن »آصرة« في حاجة إلى 
تبّن صحيح ودعم صريح من الجمعية؛ 
م���������ن حيث إنه���������ا تعب�ّر ع���������ن منظومتها 
الفكرية، ونظامه���������ا القيمي، وهذا الدعم 
ينبغي أن ُيترجم بش���������كل واضح وصريح 
بالمس���������اهمة النافع���������ة المعنوي���������ة )كتابة 
ومشاركة( والمادية بالعون والدعم والطبع 
والنشر، ما أمكن ذلك. وأقّل ما يمكن هو 
توفير مصمم/ة دائم ل� »آصرة« )ومعها 
الربيئة(؛ يحرص على انتظام صدورهما 

في أجلى واحلى وأجمل ُحلة. 
ب � المطلوب هو المساهمة الطيبة من 
الباحثات الجزائريات باألخص، بالكتابة 
المنتظم���������ة في ش���������ؤون ش���������تى، مما له 
عالقة بالمرأة واألسرة والطفولة في شكل 
مق���������االت علمية متين���������ة )ولكن مختصرة 

قدر المستطاع(. 
ج � المطلوب أيضا هو مساهمة اإلخوة 
الباحثين والدارسين من الرجال في إثراء 
هذا الفضاء الناف���������ع بكتاباتهم وُيفترض 
أن تكون أصيلة، أي غير منشورة سابقا 
،فالنساء شقائق الرجال، وللرجال أيضا 
ما يمكن أن يفيدوا به في المجال العلمي 

�المعرفي � اإلعالمي. 
د �المطلوب هو العم���������ل على أن تكون 
»آصرة« ومعها شقيقتها الكبرى )الربيئة( 
أنش���������طتها  مؤسس���������ة معرفية باذخة لها 

ومساهماتها في حياتنا الفكرية والثقافية، 
على أن يكون لما يصدر إلكترونيا رديف 
ورقي بي���������ن حين وآخر، يجمع أحس���������ن 

المقاالت وأقومها. 
ه� المطل���������وب أيضا تحس���������ين المحتوى 
والش���������كل في »آصرة«والسعي للحصول 
عل���������ى بعض ما يعين ويدع���������م الجهود، 
ووزارة االتصال في عمل كبير من أجل 
دعم المحت���������وى الرقمي النافع من خالل 
اإلشهار، فمن الواجب متابعة هذا األمر 

بشكل جدي دقيق. 
أخيرا نذّكر أن ه���������ذا المجهود يعود إلى 
مجموع���������ة صغيرة م���������ن األفاضل وعلى 
رأسهم األخ األس���������تاذ المرّبي بلخير بن 
ج���������دو )الجلفة( الذي باش���������ر منفردا هذا 
العم���������ل )إنش���������اء مجلة رقمي���������ة معرفية 
باسم«الربيئة«(.. قبل سنوات قليلة، ومع 
قلة من إخوانه، وبدأب ومواضبة وعمل 
ش���������اّق متعب يّسر اهلل له إصدار الربيئة 
وهي في عددها العشرين، صدرت منها 
ثالثة أع���������داد ورقيا بدعم من األس���������تاذ 
الفاضل مدير دار الوعي للنشر والتوزيع 
محمد مولدي جزاه اهلل خيرا، ثم فّكر مع 
لّمة م���������ن أخواته في إص���������دار »آصرة« 
لتكون أكث���������ر تخصصا ووفقه اهلل تعالى 

إلى ذلك. 
المأم���������ول هو دعم هذا الجه���������د وتثمي��نه 
بأش���������كال مختلفة... علم���������ا أن اإلعالم 
المعرفي هو اإلعالم األرشد واألكثر أثرا 

ونفعا للمجتمع واألمة. 
واهلل المستعان.

جملـــــة »آصــــــرة«  فــــي عــددهـا الثانــي
تنويــــــة ونـــــداء
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 يجيء ه���������ال المحرم من كّل عام، ومع 
ش���������عاعه الفضّي يذكر المس���������لمون ساعة 
الّشدة والُعسر، س���������اعة النضال والنصر، 
واإلفات من اأَلْس���������ر، تلك الساعة التي 
بلغ فيها الشرك غايته في إيذاء المسلمين 
يذاء الرس���������ول األمين محمد –صّلى اهلل  واإ
عليه وس���������ّلم-، فيجدِّد في ُدنيا اإلس���������ام 
ِذكرى من أروع الذكريات، وأجلِّها خطرًا، 
وأعظِمه���������ا أثرًا في مس���������يرة اإلنس���������انية، 
إنها لحظات حاس���������مة ف���������ي تاريخ الدعوة 
اإلس���������امية وفي عمر اإلنسانية، حدَّدت 
بالدعوة  العثار، ومضت  المسار، وأقالت 
إل���������ى الغاية المرج���������وة، وكّل خير أصابه 
المس���������لمون، وكّل رشاد ظفرت به البشرية 
منذ هاجرت رس���������الة التوحي���������د إلى يثرب، 
إنما كانت ثمرة طيبة من ثمار هذه الهجرة 
المباركة، فبعد أن كان المسلمون يعيشون 
في المجتمع المكي تحت ُصَور َشتَّى من 
اإلرهاب والتعذيب َصاَر لهم وطن ودولة 

وكيان.
وفي هجرة النبي – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم 
– وهج���������رة أصحابه الك���������رام- رضي اهلل 
عنه���������م أجمعين- من مك���������ة المكرمة إلى 
المدينة المنورة، ِعَبٌر ناطقة تس���������تفيد منها 
األمة عبر الّده���������ور، إذا أرادت أن تكون 
وثيقة الّصلة بعناصر الُقوّة التي تس���������تعيُد 
بها ما كان لها من سؤدد وعزّة وكرامة بين 
الش���������عوب واألمم، وسنتحدث عن  مواقف  

من الهجرة:
اهلجرة فجٌر جديد 

لقد كانت الهج���������رة  من مكة المكرمة إلى 
المدينة  المنورة تمحيصًا للمؤمنين، واختبارًا 
صعب���������ًا اجتازوه بنجاح كبير، حيث فارقوا 
أرضهم وديارهم وأهليهم اس���������تجابة ألمر 
عاء كلمته، كما كانت الهجرة إلى  اهلل، واإ
المدينة المنورة إيذانًا بفجٍر جديد في تاريخ 
الدعوة، حيث أصبح لإلسام دولة عزيزة 

الجانب.
فقد كانوا ف���������ي مكة أف���������رادًا، فصاروا في 
المدينة دولة، وكانوا في مكة مضطهدين،  
فصاروا في المدين���������ة ُمكرمين، وكانوا في 
مكة فاقدي األمن، فص���������اروا في المدينة 
آمني���������ن، وكانوا في مك���������ة ال يردون عن 
أنفسهم َأَذًى، فصاروا في المدينة يكيدون 
َمْن كادهم، ويرهبون َمْن يعاديهم، وكانوا 
في مك���������ة يعبدون اهلل ِس���������رًا، فصاروا في 
المدينة يرفعون األذان عاليًا ُمَدوِّيًا خمس 
مرات في الي���������وم ال يخافون إال اهلل– عزَّ 

 .- وجلَّ
هذه هي هجرته���������م ، َتَحوٌُّل عظيم صاعد 
في س���������ماء الدعوة ، وعند دراستنا للسيرة 
النبوي���������ة،  نج���������د أّن  الهجرة كانت  رحمة 
من اهلل لعباده، حيث اشتملت على دروس 
كثي���������رة عميقة الداللة دقيقة المغزى، بعيدة 

األثر .
 حّب الوطن واالنتماء له

ِإنََّ للوطن منزلة عظيمة في القلوب ومكانة 
كبي���������رة في النفوس، كي���������ف ال؟ وهو الذي 
ُولدنا فيه وترعرعنا في جنباته، وتنفس���������نا 
نسائمه، يعيش فينا كما نعيش فيه، يحمل 
آمالن���������ا وآالمنا وذكرياتن���������ا، وال نقبل عنه 
بديًا مهما كانت األسباب، ومهما َمرَّ به 

من ُخطوب.
وانطاقًا من قول رسولنا – صّلى اهلل عليه 

وسّلم - وهو ُيخاطب وطنه مكة المكرمة: 
»وَاللَِّه ِإنَِّك َلَخْيُر َأْرِض اللَِّه، وََأَحبُّ َأْرِض 
اللَِّه ِإَل���������ى اللَِّه، َوَلوال َأنِّ���������ي ُأْخِرْجُت ِمْنِك 
َما َخَرْجُت«)1(، فقد أحبَّ الفلس���������طينيون 
وطنهم اقتداء بنبين���������ا محمد – صّلى اهلل 
عليه وس���������ّلم–، الذي َعلَّم الدنيا كّلها حّب 
األوطان واألماكن المباركة والوفاء لمسقط 
الرأس، حيث يظهر حّبه – صّلى اهلل عليه 
وسّلم – لوطنه مكة، وحرصه على البقاء 
فيها ال يبرحها، لوال أنه – صّلى اهلل عليه 

وسّلم - ُأخرج منها ُمضطرًا ُمرَْغمًا.
أجل فما من الوطن ُبدٌّ، وما لإلنسان عنه 
م���������ن منصرف أو غنى، ف���������ي ظلِّه يأتلف 
الناس، وعلى أرض���������ه يعيش الفكر، وفي 
حماه تتجمع أس���������باب الحياة، وهل ينسى 
اإلنس���������ان وطنه؟ وهل ينسى األرض التي 
ُولد على ثراها، وأكل من خيرها، وش���������رب 

من مائها، واستظل بظلِّها؟.
ِإنَّ حّب الوطن عطاء وليس أخًذا، ودليل 
أصال���������ة المرء َوُنبله؛ لذل���������ك علينا أن َنُردَّ 
الجميل لوطنن���������ا بالمحافظة عليه، والعمل 
على ازدهاره وتقّدمه، والدفاع عنه وحمايته 
من كّل مكروه، فحّب الوطن من اإليمان، 
والعيش فيه مع قسوة الحياة نعمة عظيمة 

ال يعرفها إال من فقدها.
ِإنَّ محبة الوطن دليل أصالة المرء وُنبله، 
كما حكى األصمع���������ي عن أعرابي يقول: 
»إذا أردَت أن تعرف الرجل، فانظر كيف 
تحنُّنه إلى أوطانه، وتش���������وُّقه إلى إخوانه، 
وبكاؤه على م���������ا مضى من زمانه«؛ ألّن 
ذلك دليل الوف���������اء، وأصالة اآلباء، فكيف 
إذا كان ه���������ذا الوطن هو األرض المباركة 
أرض اإلس���������راء والمعراج، أرض فلسطين 

الحبيبة وقلبها مدينة القدس؟!.
لقد ضرب أبناء ش���������عبنا الفلسطيني أروع 
األمثل���������ة في الدفاع عن بادن���������ا المباركة 
ووطنن���������ا الغالي فلس���������طين، حيث َضّحوا 
دوا  بالغالي والنفيس في سبيل وطنهم، وتوحَّ
ووقف���������وا صفًا واحدًا دفاعًا عن فلس���������طين 
ّن  والقدس والمس���������جد األقصى المبارك، واِإ
م���������ا رأيناه في َهبَّة الق���������دس األخيرة خال 
شهر رمضان المبارك من وحدة شعبنا في 
القدس والداخل الفلس���������طيني والمحافظات 
الش���������مالية والجنوبية وف���������ي كل التجمعات 

الفلسطينية لدليل واضٌح على ذلك.
 املسجد أساس التوحيد

 وسبيل الوحدة
ِإنَّ  بناء المس���������جد كان َأوَّل عمٍل قام به 
رس���������ولنا -صّلى اهلل عليه وس���������ّلم- عند 
وصول���������ه المدين���������ة المن���������ورة، حيث كان 
–صّلى اهلل عليه وسّلم- ُيباشر العمل مع 
أصحابه- رضي اهلل عنه���������م أجمعين-، 
وينقل الحجارة بنفسه، وكان الصحابة من 
الُمهاجرين واألنصار ينشدون وهم يبنون: 

 اللُهمَّ ال عيَش إال عيش  اآلخرة 
َفاْغِفْر لألنصار واملَُهاجرة   
والمس���������جد هو روح المجتمع اإلس���������امي، 
والرج���������ال الذين ُيرب���������ون فيه ه���������م الذين 
يبنون النهضات، ويصنعون الحضارات، 
َوُيَكوِّن���������ون أرقى المجتمعات، فالمس���������جد 
هو المكان ال���������ذي يجتمع فيه أبناء األمة 
صباح مساء يذكرون اهلل سبحانه وتعالى 
ويعبدون���������ه، وهو المكان الذي يس���������توعب 
أبناء األمة شيبًا وش���������بابًا، رجااًل ونساء، 
يقفون بين يدي ربهم كالجسد الواحد، حيث 
يقول –صّلى اهلل عليه وس���������ّلم-: )َس���������وُّوا 
ُفوِف ِمْن ِإَقاَمِة  ُصُفوَفُكْم َفِإنَّ َتْس���������ِوَيَة الصُّ
���������اِة( )2(، فما أح���������وج أبناء األمتين  الصَّ
العربية واإلسامية إلى المحبَّة والتعاضد 
والتكاتف والتكافل، ليكونوا كالجسد الواحد 

إذا اش���������تكى منه عضو تداعى له س���������ائر 
هر والُحّمى . الجسد بالسَّ

هجر املعصية للطاعة
ه���������ذا درسٌٌ نتعّلم���������ه من ذك���������رى الهجرة 
المباركة وهو َهْج���������ر المعاصي ومحاربة 
النفس والش���������يطان، فهذه الهجرة دائمة في 
ُمختل���������ف األزمنة واألمكن���������ة، فقد جاء في 
الحديث أّن رس���������ول اهلل – صّلى اهلل عليه 
وس���������ّلم - قال: »وَاْلُمَهاِج���������ُر َمْن َهَجَر َما 

َنَهى اللَُّه َعْنُه«)3(. 
فعلى المس���������لم أن يهجر المعاصي بجميع 
أش���������كالها من ربا، وغيبة، ونميمة، وأكل 
ألم���������وال الناس بالباطل، وأن يفتح صفحة 
جديدة مع ربه، وكّل ما أصاب المسلمين 
من ذل وضعف ليس تخليًا من اهلل عنهم، 
بل نتيجة حتمية الرتكاب المعاصي »َمْن 
عرفن���������ي وعصاني س���������لطت عليه من ال 

يعرفني«.
بني األمس واليوم

ما أش���������بَه الليلَة بالبارح���������ة! فذكرى الهجرة 
���������رِّ  ُتطالعن���������ا اليوم، ونحن ُنواجه قوى الشَّ

والعدوان وهي
 أش���������ّد ضراوة، ُتريد أن تقضي من جديد 
على دعوة التوحي���������د، فالعيون التي راقبْت 
محمدًا -عليه الصاة والس���������ام- َوَبيََّتْت 
له هي نفس���������ها العيون الت���������ي َتِكيُد ألتباع 
محم���������د – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم - في 
هذا الزمان، وهي نفس���������ها التي تعمل على 
رق  تهوي���������د المدينة المقدس���������ة ِبَش���������تَّى الطُّ
واألس���������اليب، وذلك من خال محاوالتهم 
تهجير المقدس���������يين من حّي الشيخ جراح 
وحي البستان وسلوان والعيساوية، وتغيير 
أسماء الشوارع، وتزييف المناهج التعليمية، 
نش���������اء القبور الوهمية، والتضييق على  واإ
الش���������خصيات الديني���������ة والوطنية، وطمس 
جميع المعالم اإلسامية والمسيحية، وهدم 
قامة الُكتل االستيطانية  بيوت المقدسيين واإ
في محاولة إلحداث تغيير ديموغرافي في 
المدينة لصالح اليه���������ود، كما تعمل على 
فرض السيادة اإلس���������رائيلية على المسجد 
األقص���������ى المب���������ارك وتنفي���������ذ مخططاتها 
اإلجرامية في التقس���������يم الزماني والمكاني 
تمهي���������ًدا لهدم المس���������جد األقصى المبارك 
قامة ما ُيَس���������مَّى بالهيكل المزعوم على  واإ
أنقاضه ال س���������مح اهلل، وم���������ا اقتحاماتهم 
المتكررة للمس���������جد األقص���������ى المبارك إال 
دليل واض���������ح على ذلك، فليك���������ن لنا في 
رحاب الذك���������رى َمَدٌد ُيَوثِّ���������ق صلتنا باهلل، 
ويربط على قلوبنا ف���������ي معركة المصير، 
حتى نص���������ون الحق، ونس���������ترد األرض، 
ونطهر الق���������دس، ﴿َوَيْوَمِئٍذ َيْفرَُح اْلُمْؤِمُنوَن 
* ِبَنْصِر اللَِّه َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز 

الرَِّحيُم﴾)4(. 
هذه بعض العبر والدروس التي ينبغي لنا 
أن نس���������تلهمها من ذكرى الهجرة النبوية، 
حيث ِإّن ذكرى الهجرة ُمَتَجدِّدة مع الزمن، 
فيه���������ا من الدروس ما يتفق مع كّل عصر 
وزمان ، فيها عبرة وِعَظة لمن كان له قلب 

أو ألقى السمع وهو شهيد .
وصّلى اهلل على س���������يدنا محمد  صلى اهلل 

عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 

اهلوامش: 
-1 أخرجه الترمذي  
-2 أخرجه البخاري 

-3 أخرجه البخاري  
-4 سورة الروم اآلية )4-5(

فـي ذكـرى اهلجــرة النبويـــة الشــريفـة

د. يوسف مجعة سالمة*

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  

   www.yousefsalama.com     

ازرعوا األمل وانثروا الورود...
فإن بعد العسر يسرا

األمل هو ذلك الش���������عور بتوقع شيئ جميل بعد محنة ما 
يمر بها االنسان كفرد او تمر بها أمة ما كجماعة، وفي 
حقيق���������ة األمر فإّن األمل كالرفيق المازم الذي يمكن أن 
نتخط���������ى برفقتة صعاب الحاض���������ر والتغلب على نوائب 
الدهر التى تازمنا ال محال، والمتأمل لس���������يرة العظماء 
وعلى رأس���������هم سيد الخلق رس���������ول اهلل -صلى اهلل عليه 
وسلم- يرى كيف كان يزرع األمل في أصحابه في وقت 
الش���������دائد والمحن فهو بمثابة الطبيب الذي يمنح جرعات 
األمل في نفوس أصحابه ليتغلبوا على المصائب والمحن، 
فالنبي صلى اهلل عليه وس���������لم مطارد وحيدا هو وصاحبه 
الصدي���������ق فقط في صحراء قاحلة تاحقهم قريش من كل 
م���������كان مع هذا يزرع األمل ف���������ي قلب صاحبه في قصة 
س���������راقة المش���������هورة لما هاجر النبي صلى اهلل عليه وسلم 
هو وصاحبه أبو بكر وتبعتهم قريش بفرس���������انها، أدركهم 
سراقة بن مالك المدلجي وكاد يمسك بهم، فلما رآه سيدنا 
أبو بكر قال ُأتينا يا رسول اهلل فقال: له النبي -صلى اهلل 
عليه وس���������لم - ال تحزن إن اهلل معنا فدعا النبي -صلى 
اهلل عليه وسلم - على سراقة فساخت يدا فرسه في الرمل  
فقال سراقة: إني أراكما قد دعوتما علي، فادعوا لي، فاهلل 
لكما أن أرد عنكما الطل���������ب، فدعا له النبي -صلى اهلل 
عليه وس���������لم - وقال لس���������راقة كيف بك إذا لبست سواري 

كسرى وتاجه...
في هذه المحنة وفي تلك الضروف يبعث الرسول شعاع 
األمل في قلب صاحب���������ه أبي بكر الصديق -رضي اهلل 
عنه- بأسلوب غير مباشر لما يخاطب سراقة "كيف بك 

اذا لبست سواري كسرى"...
وف���������ي قص���������ة الخندق وف���������ي ظل حص���������ار كاد يعصف 
بالجماعة المسلمة ويكفي ما وصف القرآن الكريم لحال 
المحن���������ة التى كان يمر بها المس���������لمون فيقول اهلل تعالى 
في وص���������ف ذلك الموقف: ِإْذ َجاُءوُكْم ِم���������ْن َفْوِقُكْم َوِمْن 
ْذ زَاَغِت اأْلَْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر  َأْس���������َفَل ِمْنُكْم وَاِإ
ُنوَن���������ا * ُهَناِلَك اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوزُْلزُِلوا  َوَتُظنُّوَن ِباللَِّه الظُّ

زِْلزَااًل ...
في ذلك الموقف الصعب يبعث الرسول ببارقة األمل عند 
ضربه للصخرة التى اعترضت الخندق حيث نادى: بسم 
اهلل، فضرب ضربة، فكسر ثلث الحجر، وقال: اهلل أكبر، 
أعطيُت مفاتيح الشام، واهلل إني ألبصر قصورها الحمر 
من مكاني هذا، ثم قال: بسم اهلل، وضرب أخرى، فكسر 
ثلث الحجر، فقال: اهلل أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، واهلل 
إني ألبصر المدائن، وأبصر قصرها األبيض من مكاني 
هذا، ثّم قال: بس���������م اهلل، وضرب ضربة أخرى فقلع بقية 
الحجر، فقال: اهلل أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، واهلل إني 

ألبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا( رواه أحمد.
هذا وفي سيرتة ما ال يعد من االمثلة في بعث األمل في 
نفوس اصحابه وهي رس���������الة الينا جميعا ان بعد العسر 

يسرا كما ذكر اهلل تعالى في سورة العصر ..
ذ بلغت القلوب  إننا ونحن نمر بمحنة الداء الذي اصابنا واإ
الحناجر وامتألت المستش���������فيات وقل���������ت الحيل فإننا بعد 
التض���������رع الى اهلل البد لنا من زرع األمل بأن هذه المحنة 
س���������تزول ال محال فقد مرت بنا موجت���������ان من قبل وزالتا 
وأكيد ستزول هذه بحول هلل ثم هناك أمل بأن هذه الموجة 
قد انحصرت في أوربا وأكيد ستنحصر عندنا ثّم إننا بعد 
التلقيح سنكتسب حماية جماعية مستقبا من هذا الوباء 
بإذن اهلل... سيزول الداء، وتنقشع غيوم الحزن والوباء، 
وستعود الحياة إلى طبيعتها فازرعوا األمل واستعينوا باهلل 

وال تعجزوا وما أضيق الحياة لوال فسحة األمل...
 *عضو ب ج ع م ج 
شعبة والية المسيلة مكلف باإلعالم

أ. عادل بن جغلولي* 
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حققت البشرية في مجال انتصارات الطب في الخمسين سنة الماضية، 
ما لم يتحقق لها منذ خلق اهلل آدم، عليه السالم، وبحسب المرء أن يقف 
عند بعض األدبيات في آخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 

ليدرك القفزة العمالقة التي تحققت!
الفرنسي  الكاتب  معاناة  يقرأ  والضحك وهو  األسى  بين  ليقف  المرء  إن 
سنوات  في  الكاتب  كان   ،)1893-1850( موبسان  دي  غي  الشهير 
سير  به  ووصل  )السفليس(،  الزهري  مرض  من  يعاني  األخيرة  عمره 
كالزئبق  مضحكة  بوصفات  يعالج  وكان  الثالثة،  المرحلة  إلى  المرض 
والزرنيخ ومعادن أخرى، غير أن هذا المرض الساري عن طريق الجنس، 
ذا بالكاتب الرشيق الذي عهده الناس  يفتك في مراحله األخيرة بالدماغ، واإ
على  أسى  الَعبرات  تسيل  ِعبارات  ويرسل  يهذي،  األلفاظ  عذب  يتخيّر 

صاحب قلم كان ملء السمع والبصر...
آه يا موبسان، لو قدر لك الحياة بعد ذلك بسنوات، فبعد أقل من عشرين 
وكان  مرضك  وهو عالج  البنسلين،  )فليمنغ(  اكتشف  رحيلك  من  سنة 
يغنيك عن تلك المعادن الضارة، والعقاقير المهلكة التي ما زادت جسمك 
العليل إال تتبيًبا، وبعد نصف قرن من رحيل موبسان أصبح عالج الزهري 

متيسرًا ومعروًفا...
الزائدة  عملية  مع  طريفة  قصة  الطنطاوي  علي  الشيخ  علينا  ويقص 
ليلة  الدودية، حيث مكث شهرين متتابعين في المستشفى، يقول: كنت 
الراهبات،  الليل، في مستشفى  الجرس استدعي ممرضة  متألمًا فقرعت 
وكانت غليظة سمجة بشعة تزيد ببشاعتها مرض المريض، وكانت فوق 
ذلك غبية نادرة في الغباء فأعطتني ما أمر به الطبيب من المسكنات فما 
أفاد فجاءت بشيء في يدها وقالت: خذ هذا وَقِبله باحترام وضعه على 
موطن األلم، قلت : ما هذا؟ قالت: إنه الصليب، فنظرت إليه فإذا عليه 

صورة إنسان، فتغابيت وتجاهلت وقلت: من هذا؟
 قالت: هذا يسوع ابن الرب، قلت: ابن رب يصلب؟ ومن صلبه؟ قالت: 
اليهود، ألم تسمع بذلك؟ قلت: ال، مع أنني أقرأ الجرائد كل يوم فما نشر 
خبره فيها، قالت: إن هذا شيء قديم، حتى إن جدة أبي سمعته من الكبار 
ولم تعرف متى كان، قلت: وكيف صلبوه؟ وهل تعرفين المعري؟ قالت: 
ما أعرفه ولكن أعرف أين بيته، قلت: بيت من؟ قالت: بيت األمعري ألنه 

كان على طريقي، قلت: ويحك المعري ال األمعري يقول:
ليت شعري وليتني كنت أدري *** ساعة الصلب أين كان أبوه؟؟

قالت: كان مسافرًا في الهند ومات على الطريق، قلت: ومن الذي كان في 
الهند؟ قالت: أبوه، قلت: أبو من؟ قالت: أبو األمعري، فقلت لها: اذهبي 
من وجهي وال تعودي، لقد زدتني بغبائك مرضًا على مرض... ورحم اهلل 
الشيخ علي، وتصوروا معي الحال في سنة 1937 كانت مدة االستشفاء 
من عملية الزائدة الدودية شهرين، وهي اليوم ال تتعدى اليومين، يخرج 

بعدها المريض فرحا مسرورا !
سنتي  االسباني  الزكام  كان  الغربية،  البلدان  عرفته  موسع  وباء  وآخر 
1919 و1920، ولذلك نسي الناس األوبئة وقد كانت تطل برأسها بين 
الفترة واألخرى، وألجل ذلك لما جاء وباء كرونا ومس أرجاء المعمورة فزع 
له الناس، في عالم تأتيك المعلومة فيه من أقاصي الدنيا في لحظتها، 
وألول مرة وجد األطباء أنفسهم يعملون تحت األضواء، وعهدهم بالطبابة 
ليس  من  أنظار  عن  وبعيدا  هدوء  في  يعملوا  أن  واالختبار  والتجريب 

منهم...
وأصبح كل الناس يتحدثون في العالج، واألشعة وأدق التحاليل الطبّية، 
ويدلون بآرائهم في اللقاحات واألكسجين ويقبلون على اقتناء األدوية كما 

لو كانوا أمام )بقالة( يتزودون بما يلزمهم منها من الغذاء !
إن السلوك القويم يقتضي أن يلزم الجميع روح السكينة والثبات في ساعة 
العسرة، ومن ذلك التثبت في نشر األخبار، وعدم المسارعة في اشاعة 
ما يضفي الخوف واالرباك في النفوس، فإذا كان بعضهم يندفع إلى هذا 
المسلك عن حسن نّية وسوء تقدير، فإن تجار األزمات يترصدون هذه 

السوانح ليشفوا أغراضهم المريضة.
األمة  في  فإن  الموت،  بأخبار  تنذر  أزمة  واشتداد  المشهد،  قتامة  ومع 
معاناة  تخفف  لطف  في  تمتد  حانية  وأيادي  بالخير،  مضيئة  منارات 
به  الصدقات، فمن قدم دواء أو جهازا يسعف  الناس، وهي من أعظم 
مريضا، فإنما اشترى وجاهة عند اهلل، وطمأنينة تعم أرجاء نفسه، وذكرا 
إحياء ألنفس، والقرآن  بالخير من عباد اهلل، وهذه عملية  حسنا ودعاء 

الكريم يقول في حق من أحي نفسا، فكأنما أحيا الناس جميعا...
إن األزمة تمر ال محالة، والباقيات الصالحات ليست سوى هذا الجهاد 

في ساعة العسرة، حيث يبقى ذكره في الدنيا واآلخرة.

ساعة العسرة...

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

يالحظ إّن  الجزائر  في  االجتماع  علم  لسيرورة  المتصفح 
الباحثين  من  مجموعة  طرف  من  نشىته  مرحلة  أن 
بين  تنحصر  والتي  كونت  اوغست  رأسهم  وعلى  الفرنسيين 
تاريخ االحتالل  تتزامن مع  السنوات 1830 و1845 والتي 
الفرنسي للجزائر ويكون بذلك قد دخل إلى الجزائرية من طرف 
ألهداف  استغالله  وكان  الفرنسيين،  الباحثين  من  مجموعة 
عسكرية استعمارية لتكريس االستعمار وبسط نفوذه وتجسيد 
مطامعه لينتقل بعد ذلك للجامعات الجزائرية كعلم قائم بذاته 
السوسيولوجية  الممارسة  تقسيم مراحل  يستوجب علينا  لذللك 
في الجزائر إلى مرحلتين أساسيتين تندرج تحتها مراحل فرعية 

وهما:
بالسوسيولوجيا  يسمى  ما  أو  االستعمارية  المرحلة   _

الكولونيالية. 
_ مرحلة الممارسة السوسيولوجية بعد االستقالل. 

املرحلة السوسيولوجية الكولونيالية 
المرحلة  خالل  أجريت  التي  واألبحاث  الدراسات  تلك  وهي 
معتوق  جمال  سماها  والتي  الجزائر  في  االستعمارية 
المجتمع  دراسة  موضوعها  الكولونيالية،  بالسوسيولوجيا 
البنى  في  تتحكم  التي  الميكانيزمات  ومعرفة  الجزائري 

االجتماعية والثقافية قصد خدمة أهداف استعمارية. 
بل  فحسب  الجزائر  على  الكولونيالية  الدراسات  تقتصر  ولم 
امتدت إلى شمال افريقيا والمجتمعات المغاربية على االخص، 
ولقد شكلت مقاربة جديدة في ربوع البلدان المغاربية، فاإلرث 
البوادر واالرهاصات  لنا اقتران ظهور  السوسيولوجي يكشف 

األولى للسوسيولوجيا الكولونيالية في مهد أطماع المستعمر 
الذي رصد مجمل الظواهر االجتماعية على جميع المستويات 

بما في ذلك الروابط االجتماعية و االسرية والقبلية. 
إن مدة االستيطان في الجزائر التي تتجاوز القرن وربع القرن 
تجسد  ونوعي  كمي  معرفي  تحصيل  على  المستعمر  ساعد 
في االبحاث والدراسات التي أنجزتها البعثات العلمية لبعض 
الرحالة والقادة العسكريين، ولقد مكن ذلك المستعمر من تطوير 
من  المغاربية  البلدان  أي  المجاورة  بالبلدان  معرفته  وتعميق 
خالل المعطيات المستخلصة من المؤرخين والسوسيولوجيين 
لتكوين إطار نظري عن المنطقة ككل واستخالص نتائج تم 
استغاللها عن طريق زرع األفكار الهدامة في إطار الحرب 
النفسية والتي تقول أن الجيش الفرنسي ال يقهر بهدف تحقيق 
الهزيمة النفسية، ونشر مفاهيم حول البدع والخرافات وتجسيد 

سياسة التجهيل والتعصب للعائلة والقبيلة. 
وقد نجح المستدمر في استعمال ورقة التقسيم العرقي للتركيبة 
به  قام  ما  وهو  وبربر  عرب  من  الشعب  لمكونات  البشرية 
masquery في دراسة المجتمع الميزابي عن طريق المالحظة 
بالمشاركة والتعرف على عاداتهم وانتماءهم العرقي والعقائدي 
والدعوة إلى توظيف ثنائية العرب/ البربر وهي الثنائية التي 
استند عليها المستدمر لحماية تغلغله، وكانت لها نتائج قوية 
ومؤثرة للسيطرة الفرنسية على المجتمع، أما من ناحية البحث 
األكاديمي فقد تم تأسيس مدرسة لآلداب بالعاصمة الجزائر سنة 
1879 تحت إدارة Renn Basset، المخبر الرئيسي للفكر 
 Jacques العربي، كما استطاع  المغرب  الكولونيالي حول 
Berque أن يقوم بدراسات حول المجتمع الجزائري من خالل 
الثقافات الفرعية للمجتمع القبائلي ودراسة اللغة كأحد التوابث 
التي وجب تفكيكها إستنادا لمقولة االنتروبولوجي مالنوفسكي 
على أن البحث البد أن يمر بمعرفة لغة الغير وأعرافه، وما 
الكولونيالية استطاعت أن  السوسيولوجيا  نقوله أن  يمكن أن 
تحقق أهدافها؛ وهي تمكين المستدمر من احتالل الجزائر لمدة 

تفوق قرن و30 سنة. 
....يتبع
*دكتور في علم االجتماع 

واقع املمارسة السوسيولوجية يف اجلزائر

د: ياسني مشتة* 

أ. لونيس بن جبل اجلزائري 

فاتكة  آفة  يعد  اإلجرامي  السلوك 
فظل  وبنيتها،  المجتمعات  بمكونات 
موضوع بحث وتحليل من خالل الكثير 
من الدراسات واألبحاث عبر مختلف 
هاجسا  شكل  واألنظمة،  الثقافات 
مروعا ألرقام تقدم كإحصائيات لكنها 
تنخر جسد المجتمعات، وتعصف ببنية 
األسر وتماسكها، الجريمة داء ضرب 
بمختلف  والدول  المجتمعات  كافة 
مستوياتها وتصنيفاتها، وتتبعا لمنحى 
تقدمها غالبا ما نستنتج أنها في تقدم 
الذي  الناقوس  هو  وهذا  ارتفاع  و 
فوفقا  للمجتمع،  المدمر  الخطر  يدق 
الجزائر  أمن  مصالح  إلحصائيات 
 3500 تسجيل  تّم  فإّنه  العاصمة 
جريمة خالل شهر جوان 2021 )1(، 
وهذا في شكله رقم ولكن في دالالته 
هذه  ومثل  وتكاليف،  وتبعات  أزمات 
األرقام أعطت داللتها اإلحصائية وفي 
لدحض  المبذولة  المجهودات  ضوء 
هذا الفعل السلوكي وهو الفعل الجنائي  
من طرف المصالح القائمة على ذلك، 
وكانت  بكثير  أكبر  لكانت  هذا  ولوال 
قاد  ما  وهذا  وأشمل،  أعم  ويالتها 
ويقودنا  السابقة  الدراسات  من  العديد 
كباحثين إلى تحليل األسباب والغوص 
فيها لعلنا نتمكن من معرفة ما ينقص 
وكتحليل  الظواهر،  هذه  تقدم  ويفرمل 
الدافعة  و  الداعمة  األسباب  لمشكلة 
لتفشي السلوك الجنائي ، نسلط الضوء 
لتكون  الرئيسية  األسباب  أحد  على 
استعداد القيام بما يخالف ما هو سائد 
آخر  وبتعبير  يكون،  أن  يجب  ما  أو 
االستعداد  تكون  التي  األسباب  أحد 
لدى الفرد أن يقوم بما يخالف ما هو 
طبيعي، وهذا السبب هو إهمال الدور 
االجتماعي من طرف أفراد المجتمع، 
ممارسة  من  يعبر عن هروب  والذي 

الدور االجتماعي، أو بمصطلح آخر 
التي  اآلفة  هذه  االجتماعية  االستقالة 
تلعب دورا كبيرا في خلق آفة السلوك 
هذا  في عصرنا  تمثل  والتي  الجنائي 
المجتمع،  جسد  تستنفذ  أخرى  كورونا 
بعلم  االهتمام  فإن  السياق  هذا  وفي 
كتخصص  ضرورة  أصبح  النفس 
دارس للسلوك من حيث ثالث محاور 
البشري  السلوك  وصف  أساسية: 
 ،)2( فيه  والتحكم  به  والتنبؤ  وتفسيره 
التقنية  المعارف  تطوير  نحو  والسعي 
فيه واالستثمار فيها، في مواجهة مثل 
هذه اآلفات، واالستقالة االجتماعية هي 
وجه من أوجه إهمال الدور االجتماعي 
أو  وعائلته  أسرته  داخل  سواء  للفرد 
وسط مجتمعه وبيئته التي يعيش فيها، 
على  المرور  فإن  ذلك  على  وكمثال 
يكتب  أو  سيارة  زجاج  يكسر  طفل 
على حائط دون التدخل لتوجيهه لترك 
فإن  مالحظا  بالمرور  واالكتفاء  هذا، 
الطفل على  أن يشجع  هذا من شأنه 
ممارسة هذا ألنه يعتبرها إما نوعا من 
القبول االجتماعي لما فعل أو يعتبره 
نوعا من سيطرته وسطوته، وهكذا مع 
الفرد  يصبح  التجارب  وتكرر  تطور 
يخالف  بما  ليقوم  استعداد  صاحب 
الطبيعة االجتماعية، ومن هنا نستنتج 
أن االستقالة االجتماعية هي نوع من 
السلبي  االجتماعي  التفاعل  أنواع 
التفاعلية  نظرية  أن  حيث  الهدام، 
الرمزية لالنحراف االجتماعي ترى أن 
خالل  من  يكتسب  اإلجرامي  السلوك 
واالستقالة   ،)3( االجتماعي  التفاعل 
سلبي  بشكل  تفاعل  هي  االجتماعية 
الدور  فعالية  ألن  بالمجتمع  مضر 
االجتماعي السلمي الهادف واإليجابي 
يعد قوة بناء وثقافة عطاء تلعب دورا 
على  مبني  مجتمع  بناء  في  كبيرا 
لتماسك  والمقوية  المحصنة  القيم  كل 

النصح  قيمة  على  معبر  المجتمع 
ومن  والتوازن،  السلمية  إلى  والدعوة 
فيبر في  الباحث ماكس  أفكار  خالل 
نظرية الفعل االجتماعي حيث يرى أن 
تبادل  بفعل  تتشكل  البنية االجتماعية 
 ،)4( االجتماعية  األفعال  بين  معقد 
كبيرة  أهمية  يعطي  فيبر  فإن  وبهذا 
لكل ما يدور في المجتمع من عمليات 
االجتماعي  الدور  همال  واإ وتفاعالت 
باعتباره عملية تجري داخل المجتمع، 
ضروري أن يتأثر بها المجتمع وتظهر 
وتترجم في شكل عائدات أخرى أهمها 
فاالستقالة  الجنائي،  السلوك  تفشي 
أن  وجب  اجتماعي  وباء  االجتماعية 
سببا  ويدخل  خطورته  ونعي  ندرك 
اإلنحرافي،  السلوك  تشجيع  في  مهما 
عمليات  فإن  هذا  كل  إلى  وبالنظر 
تطرح  االجتماعي  بالدور  التحسيس 
تشجيع  أجل  من  القصوى  ضرورتها 
سلوك  كل  اإليجابي ودحض  السلوك 
وبنيانه،  المجتمع  لجسد  ناخر  سلبي 
الدراسات  أفكار  صياغة  وكذلك 
على  الصدد  هذا  في  اإلستراتيجية 
تخدم  وتطويرية  تدريبية  برامج  شكل 
صالح المجتمع وتزرع روح المسؤولية 

االجتماعية اتجاه المجتمع والوطن. 

املـــراجع:
 . WWW.DGSN .DZ )1(

)2( محمد شحاته ربيع وآخرون، علم 
للنشر و  دار غريب  الجنائي،  النفس 

التوزيع ، القاهرة، ص 17. 
أبوعليان، االنحراف  )3( بسام محمد 
إي  منشورات  والجريمة،  االجتماعي 

كتب، ط 3، 2016، ص 78. 
)4( حسام الدين محمود فياض، نظرية 
فيبر،  ماكس  عند  االجتماعي  الفعل 
مكتبة نحو علم اجتماعي تنويري، ط 

1، 2018، ص 07. 

االستقالـــة االجتماعيـــة كورونـــا الـمجتمع
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 أعلن���������ت حركة طالبان -يوم 
 07/08/2021- الس���������بت 
الس���������يطرة عل���������ى عاصم���������ة 
المحاذية  جوزج���������ان  والي���������ة 
بذلك  مواصلة  لتركمانستان، 
الس���������ريع،  الميداني  تقدمه���������ا 
ولندن  واش���������نطن  فيما دعت 
رعاياهما لمغادرة أفغانس���������تان 

على الفور. 
وقد أك���������دت حرك���������ة طالبان 
السيطرة على مدينة شربرغان 
-عاصمة والي���������ة جوزجان- 

الحدودية مع تركمانستان.
الحركة  باسم  المتحدث  وقال 
ذبيح اهلل مجاهد إن العاصمة 
لجوزج���������ان  اإلس���������تراتيجية 
-مدينة شبرغان- "تم تحريرها 
من قبل المجاهدين في إطار 

عمليات الفتح".
وأضاف أن المعلومات تشير 
إلى أن مكت���������ب حاكم الوالية 
ومق���������ر جهاز االس���������تخبارات 
وجمي���������ع المباني ذات الصلة 
وقع���������ت تماما تحت س���������يطرة 

المجاهدين، وفق قوله.
سياس���������يا، عقد مجلس األمن 
الدولي -يوم الجمعة- جلسة 
حول أفغانستان حذر فيها من 
كارثة خطيرة تترصد البالد. 

وحذرت تصريحات المتحدثين 
مواجهة  م���������ن  الجلس���������ة  في 
البالد األسوأ في ظل تصاعد 

العمليات والهجمات هناك.
وح���������ث جيف���������ري ديلورينتيس 
األميركية  المندوب���������ة  -نائب 
في مجلس األم���������ن الدولي- 

حرك���������ة طالب���������ان على وقف 
هجومه���������ا بصف���������ة فوري���������ة، 
والس���������عي إلى تسوية سياسية 

شاملة ومستدامة.
وق���������ال ديلورينتيس إن حركة 
طالب���������ان س���������تكون معزول���������ة 
ومنب���������وذة دولي���������ا إذا اختارت 

مسار االستيالء العسكري.
من جهت���������ه، ق���������ال المندوب 
األمن  الروس���������ي في مجلس 
الدول���������ي فاس���������يلي نيبنزيا إن 
"عدم إحراز تقدم على مسار 
أفغانستان  المفاوضات بشأن 
البالد  انزالق  احتماالت  يزيد 
إل���������ى ح���������رب أهلي���������ة كاملة 

وطويلة األمد".
بدوره، قال ممثل أفغانس���������تان 
غالم  المتح���������دة  األم���������م  في 
في  األوضاع  إن  كزيك���������زاي 
البالد تدهورت بش���������كل كبير 
تشنها  التي  الهجمات  بسبب 
طالب���������ان، متهم���������ا الحرك���������ة 
بالتنص���������ل م���������ن االتفاق���������ات 
الت���������ي تم التوص���������ل إليها في 

مفاوضات الدوحة.
الجزيرة + وكاالت

حركة النهضة التونسية تنفي 
تلقي أموال من اخلارج

نفى حزب حركة النهضة توقيع أي عقد مع مؤسس���������ات خارج 
تونس لتلميع صورتها أو تلقي أموال من أي جهة خارجية، في 
وقت تصاعدت فيه الدعوات في تونس للتعجيل بتعيين رئيس 

عادة الحياة السياسية إلى طبيعتها.  حكومة واإ
وقال المتحدث باس���������م النيابة العامة التونس���������ية يوم الجمعة إن 
هناك قرارات بمنع الس���������فر عن مسؤولين في الحكومة السابقة 

سيعلن عنهم الحقا.
وش���������ددت حركة النهضة في بيان على أنها تخضع إلجراءات 
القانون التونس���������ي وأن حساباتها وعقودها تتم مراقبتها من قبل 

محكمة المحاسبات.
وجاء نفي النهضة في ظل اتهام���������ات متداولة للحركة بتلقيها 
دعم���������ا ماليا أجنبيا خالل الحملة االنتخابية األخيرة ومطالبات 

بمتابعتها قضائيا.
وفي وقت سابق اليوم، تداولت وسائل إعالم محلية، أن حركة 
النهضة وّقعت عقدا مع ش���������ركة دعاية ف���������ي الواليات المتحدة 

لتجميل صورتها في الخارج، مقابل 30 ألف دوالر. 
وكاالت

 ق���������ررت المحكم���������ة العلي���������ا 
اإلسرائيلية في القدس المحتلة 
تأجيل ردها على اس���������تئناف 
فلس���������طينية ضد  عائالت   4
قرار إخالئها من منازلها في 
لصالح  جراح،  الش���������يخ  حي 

المستوطنين اإلسرائيليين.
نحو  استمرت  مداوالت  وبعد 
5 س���������اعات على مرحلتين، 
ق���������ررت هيئة القض���������اة منح 
فرصة لعقد جلسة مكملة بعد 
ع���������دة أيام، م���������ن دون تحديد 
لم  المحكمة  ألن  موعده���������ا، 
تكتِف بالجلسة األولى، وتريد 
االستماع لطعون إضافية من 
العائ���������الت المهددة باإلخالء 

ومن المستوطنين.
وق���������ال محام���������ي العائ���������الت 
حس���������ني أبو حسين  إن طاقم 

المحكمة  أمام  قدم  المحامين 
أهالي  باسم  الكاملة  الطعون 
الش���������يخ جراح، وق���������دم طاقم 
أيضا.  الطعون  المستوطنين 
المحكمة  في حين طرح���������ت 
االتف���������اق على "تس���������وية" بين 
الطرفي���������ن، يصب���������ح األهالي 
"مس���������تأجرين  بموجبه���������ا 
رفضته  ما  وه���������و  محميين"، 
عائ���������الت الحي، ف���������ي حين 
اعتراف  المستوطنون  اشترط 
"ُم���������الًكا" لقبول  األهالي بهم 

التسوية.
وأض���������اف أب���������و حس���������ين أن 
الجلس���������ة اإلضافي���������ة الت���������ي 
سترصد  المحكمة،  ستحددها 
ردود الطرفين بشأن موضوع 

التسوية.
العلي���������ا  المحكم���������ة  وكان���������ت 

اإلسرائيلية جمدت قرار إخالء 
عائ���������الت )الدجان���������ي وحماد 
والداهودي( بعد أن كان من 
المفترض أن يدخل حيز التنفيذ 
وهذه  الحالي.  ش���������هر  مطلع 
العائ���������الت هي جزء من 28 
عائلة تضم 500 فلس���������طيني 
يعيش���������ون بحي الشيخ جراح، 
مهددي���������ن بالطرد من منازلهم 
المستوطنين. ويتعمد  لصالح 
االحتالل تقسيم جلسات البت 
ف���������ي طرده���������م، كل مجموعة 

على حدة.
وتقيم تلك العائالت في حي 
الشيخ جراح منذ عام 1956، 
الج���������زء  قب���������ل احت���������الل  أي 
الشرقي من القدس في نكسة 
عام 1967، حيث يقع حي 
الشيخ جراح. وتزعم جماعات 

استيطانية أن المنازل أقيمت 
عل���������ى أرض تع���������ود ملكيتها 
لليهود قبل عام 1948، وهو 
ما ينفيه الس���������كان، كما تنفيه 
الوثائ���������ق األردني���������ة والتركية 
ووثائق وكالة غوث وتشغيل 
الفلس���������طينيين  الالجئي���������ن 
)أونروا( الت���������ي قدمها أهالي 

الحي للمحكمة اإلسرائيلية.
س���������كان  أطلقها  والقت حملة 
ح���������ي الش���������يخ ج���������راح إلنقاذ 
المس���������توطنين،  من  منازلهم 
تضامنا  تهجيره���������م،  ومن���������ع 
مما  واسعا،  ودوليا  فلسطينيا 
وسياس���������ات  الق���������دس  وضع 
التهويد اإلسرائيلية فيها على 

أجندة المنظمات األممية.

وكاالت

مبادرة إسالمية حتت شعار "اسأل 
مسلًما" بعاصمة أوكرانيا

م ع���������دٌد من مس���������لمي أوكرانيا مبادرًة لتصحي���������ح المفاهيم  نظَّ
الخاطئة عن اإلس���������الم، تحت شعار "اسأل مسلًما"، في مدينة 
كيي���������ف عاصمة أوكرانيا، تهدف للتواصل مع الناس والحديث 

معهم حول اإلسالم واإلجابة عن أسئلتهم.
وُيش���������ِرف على المبادرة مجموعٌة من المتطوعين المس���������لمين 
التابعين لعدد من الهيئات اإلسالمية في عموم أوكرانيا، الذين 
قاموا بدورهم في تنفيذ عدد من الفعاليات المهمة التي كان لها 

أثٌر في تصحيح مفاهيم الكثيرين حول اإلسالم.
وأوضح القائمون على المبادرة اإلس���������المية "اسأل مسلًما"بأن 
المبادرة تؤتي ثمارها، وأن المس���������لمين قد أجابوا عن عدد كبير 
من أسئلة المهتمين باإلسالم، كما تحلَّى المتطوعون المسلمون 

باللطف واللين في التعامل مع الناس. 
أضاف القائم���������ون على المبادرة بأنه م���������ا زال هناك عدٌد من 
المفاهيم غير الصحيحة المنتشرة عن اإلسالم، وأن المسلمين 
يحاول���������ون تصحيح هذه المفاهيم عن طري���������ق إقامة مثل هذه 

المبادرات من حين آلخر. 

وأتاحت مبادرة "اسأل مسلًما" لغير المسلمين التواصَل المباشر 
مع المس���������لمين، وطرح كافة األس���������ئلة، وكذلك اكتشاف الدين 
اإلسالمي ومعرفة المزيد عنه، باإلضافة إلى استمرار التواصل 

بعد المبادرة مع المسلمين. 
وخالل مبادرة "اس���������أل مس���������لًما" حَرص المتطوعون المسلمون 
على توزيع عدد من ُنَسخ القرآن الكريم المترجم باللغة الروسية 
واألوكرانية، فضاًل عن توزيع الكتب عن اإلس���������الم والرس���������ول 

محمٍد صلى اهلل عليه وسلم؛
شبكة األلوكة.

طالبان تسيطر على عاصمة والية جوزجان

حمكمة صهيونية تؤجل البت يف ترحيل عائالت الشيخ جراح املهددة بالطرد
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اإلسالم والغرب

عموما ورغم  الفلكي  الحساب  صعوبة 
والهجري خصوصا، إال أنه كثيرا 
في  حتى  به  ويعمل  عليه  يدافع  من  نجد  ما 
المفكر  أمثال  خلت،  عقود  منذ  الغرب  بالد 
السويسري روجي دوباسكيي -رحمه اهلل - بل 
حتى من معتنقي اإلسالم الجدد، مهما كانت 
الصعاب والمحن التي يتعرضون لها من أقرب 
الشغل  وفي  الواحدة،  العائلة  في  اليهم  الناس 
ومن أرباب العمل، بحيث يهدد بالطرد من بيته 
أو من محل شغله، فقط ألنه اعتنق االسالم، 
شعار بعضهم في ذلك قول اهلل تعالى: ﴿َما 
ُيْؤِمن  َوَمن  اللَِّه  ِبِإْذِن  ِإالَّ  مُِّصيَبٍة  ِمن  َأَصاَب 
ِباللَِّه َيْهِد َقْلَبُه﴾. فاإليمان الصادق بالنسبة له 
يجعل المسلم على يقين بأن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فاهلل عليم 
في األرض  تخفى عليه خافية  بكل شيء ال 
وال في السماء فإذا علم المسلم أن الملك ملك 
اهلل والخلق خلق اهلل لم يعد يبالي أن يرضي 
الناس بسخط اهلل ولم يعد يبالي بذم الناس أو 
أكثر  يجعله  والقدر  بالقضاء  فاإليمان  مدحهم 
يقينا ورضًا فكل متع الدنيا ولذائذها ُتنسى فور 
عبورها وكذلك األحزان واآلالم لن تذكر منها 
شيئا بعد ُمِضيِّها والرضا والتسليم سهٌل قريب 
قدره  بما  وارضاك  قلبك  اهلل  هدى  إن  المنال 

لك..
احد  حياة  في  لمستها  الفوالذية  العقيدة  هذه 
رحمه  بوزوزو  محمود  العالمة  شيخنا  زمالء 
السويسري  اإلسالمي  المفكر  وأقصد  اهلل، 
روجي دوباسكيي المدعو )سيدي عبد الكريم(، 
أمام بعض من أرادوا زعزعة إيمانه لما أشهر 
إسالمه وبدأ يكتب عن اإلسالم والمسلمين في 
تحذره  ردود  فجاءته  الماضي،  القرن  ستينات 
من أن المسلمين قوم ال علم لهم صحيح و ال 
حساب لهم دقيق، فرأس السنة عندهم يختلف 
لدولة، وأفضح و  لقرية و من دولة  من قرية 
المسلمين  عند  العبث  هذا  على  دليل  أفصح 
الخلط في صيامهم لشهر رمضان، كل  ذاك 
هواه،  على  ويفطر  ملكه،  دين  على  يصوم 
بحيث يالحظ أن دول المشرق تصوم و تفطر 
عن  بالك  فما  المغرب،  دول  عن  أيام  بفارق 
اهلل  الغرب، ورد -رحمة  في  المسلمة  الجالية 
عليه - على هذه الزوابع واالفتراءات بدم بارد 
ويقين صادق بكتابات قوية متينة تظهر مواقفه 
باإلنكليزية  الغربية  الصحافة  في  الشجاعة 
والفرنسية دفاعا عن معتقده الجديد الذي إختاره 
لنفسه كما أتقن الذود عن أمثاله من المفكرين 

وعلماء عصره أمثال كل من:
"تيتوس بوركارت"، و"مارتين لينكس"، "وليوبولد 
منصور  و"فانسون  أسد("  )محمد  وايس 
مونتاي" و"منتجومري وات" وغيرهم وقد جمع 
يبرء  مراجع  اليوم  أصبحت  كتب  في  بعضها 
فيها اإلسالم ورسالة اإلسالم ومعتنقي اإلسالم 
من كل هذا الظلم واالفتراء، منه مقاله الشيق 
اهلل  -صلى  محمد  النبي  عن  دفاعا  التالي، 

عليه"،  المفَترَى  "محمَّد  بعنوان:  وسلم-  عليه 
رجال  تجد  "ال  اهلل:  رحمه  يقول  كتب  بحيث 
المسيحية  غير  الدينية  الشخصيات  كل  بين 
وجهت إليه التهم واالفتراءات وحمل عليه بقدر 
ما افُتري على سيدنا محمد -صلى اهلل عليه 
القرون  أوائل  فمنذ  اإلسالم،  وسلم - مؤسس 
ذلك  في  ويدخل  هذا،  الوسطى حتى عصرنا 
األساطير  زالت  ما  النور،  بعصر  يسمى  ما 
الجوفاء تنشر عن محمد، تتهمه بكل الرذائل، 
عّباد  عداد  في  تضعه  أن  عن  تتورع  ال  بل 
األوثان، مع أنه هو رسول التوحيد، والتوحيد 
هدفًا  محمٌد  ُيتَخُذ  وبينما  منازع.  بال  المطلق 
نلفت  أن  بنا  يجدر  لها  حصر  ال  الّتهامات 
النظر إلى أن أتباع هذا الرسول يقابلون ذلك 
المعروفة  الكبرى  للشخصيات  االحترام  بإبداء 
في الملل األخرى، وال سيما أنبياء بني إسرائيل 
والسيد المسيح نفسه، فإذا ذكر المسلُم المتدين 
بدعاء  يتبعه  أن  يلبث  لم  المسيح  السيد  اسم 
تبركي فيقول مثال: )عليه السالم( وما أجدر 
المسيحيين بالمقابل أن يبذلوا شيئا من الجهد 
ليقفوا موقف العدل بالنسبة إلى محمد، فيمتنعوا 
ويعترفوا  بسهولة،  عليه  االفتراء  قبول  عن 
من  اإلنكار  يحتمل  ال  بالذي  األقل  على  له 

فضائله. 
من اإلنصاف ذكر أّن هنالك حماوالت كثرية لفهم 

اإلسالم فهما صحيحا
محاوالت  هنالك  أّن  نذكر  أن  اإلنصاف  من 
كثيرة لفهم اإلسالم فهما صحيحا تصدر عن 
جهات مختلفة ال سيما عن بعض المستشرقين 
هذا  نشر  إلى  جرّنا  الذي  والكتاب  الغربيين، 
وات"  "منتجومري  السيد  تأليف  من  المقال 
"بايو" وعنوانه:  مكتبة  في  باريس  في  مطبوع 
ما  على  مثاال  يصلح  المدينة"،  في  "محمد 
الصدد.  هذا  في  الرسمي  االستشراق  أنتجه 
فالمؤلف مدّرس للعربية في جامعة أدنبره، وقد 
جمع معلومات غزيرة موثوقا بها تشهد بسعة 
علمه واّطالعه، ثم إن نهجه يشعرك بصدقه 

في تحرِّي الموضوعية في البحث. 
يشرح المؤلف في نحو أربعمائة صفحة ضّمها 
كتابه "محمد في المدينة" وهي تتمة لكتاب سبق 
باسم "محمد في مكة" أو هو يحاول أن يشرح 
اإلسالم من منابعه وأن يفّسر بذلك شخصية 
محمد النبي، وقبل أن نحكم على المؤلف أو 
الكبيرة،  المهمة  هذه  في  نجاحه  مدى  في  له 
نستطيع أن نذكر بعض الحقائق الهامة التي 
ظهرت في الكتاب، والتي تساعد بالتالي على 
س  فهم تلك الشخصية الفذة التي تمّتع بها مؤسِّ

اإلسالم. 
خالفا لما هو شائع في أوربا، يبرز الكتاب من 
ُأوَلى صفات الرسول رحمته وحلمه وتواضعه، 
فالرسول يناهض ما كان سائدا قبله من قسوة 
ويدعو  ذاك،  إذ  العربية  الجزيرة  في  ووحشية 
سواء  بعضا  بعضهم  يعامل  أن  إلى  الناس 
الصديق منهم أو العدو معاملة سمحة كريمة، 
فهو مثال يأمر أتباعه باإلحسان إلى من يقع 
ن  واإ والرسول  أعدائهم،  من  أسيرا  أيديهم  في 
القصاص ﴿ القديمة في  القاعدة  ُيلِغ  لم  كان 

َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا وََأْصَلَح َفَأْجرُُه 
]الشورى:  اِلِميَن﴾  الظَّ ُيِحبُّ  اَل  ِإنَُّه  اللَِّه  َعَلى 
40[ غير أنه قد أعطى من التعاليم ما يبين 
بأن الصفح والعفو أسمى من القصاص وأرفع 

من  موقفه  وأما  ]النحل[.  سورة  في  ذكر  كما 
الرِّق فقد تبين للسيد "وات" كما أبرز في كتابه 
أنه موقف يّتفق تمام االّتفاق مع ما جاء في 

أناجيل العهد الجديد.
 من االتهامات الشائعة 

اليت يوجهها األوربيون إىل حممد
على  الرد  في  اإلنجليزي  المستشرق  ويمضي 
األوربيون  يوجهها  التي  الشائعة  االتهامات 
ذلك  أبدا  يكن  لم  أّن محمدا  مبينا  إلى محمد 
الرجل الشهواني الذي يصّوره األوربيون، فتعدد 
وكان  قبله،  شائعا  كان  إنما  مثال  الزوجات 
الناس في عصره يعتبرونه فضيلة وشرفا، أما 

حياة محمد الشخصية وعالقاته مع زوجاته فلم 
يستطع أحد من معاصريه أن ينكر عليه فيها 

 . شيئا قد ينال من قدره كنبيٍّ
وُيبِرز السيد "وات" ِصدَق مؤسس اإلسالم، 
فيؤكد أنه ليس هنالك مجال للشك في صدق 
بالغش  الّتهامه  مجال  هنالك  وليس  النبي، 
والخداع كما تعود األوربيون أن يفعلوا بدون 
ُرِويَّة، ألن مثل تلك التهمة تصطدم بحقائق 
ثابتة ال يمكن تفسيرها إذا قبلنا التهمة، يقول 
تعطينا  ال  التهمة  هذه  "إن  "وات":  السيد 
تفسيرا مقنعا وال تبين لنا لماذا كان محمد في 
الكبير  الَعَنت  لتحمُّل  مستعدا  المّكي  العهد 
يحتل  كان  كيف  لنا  تفسر  وال  لقيه،  الذي 
أشخاص  لدى  االحترام  من  مرموقا  محال 
باالستقامة  عرفوا  كما  العقل  بسعة  عرفوا 
في األخالق، وال تفسر لنا كذلك كيف نجح 
الرجل في تأسيس دين قد انتشر في العالم 
في  مرموقين  رجاال  ينتج  أن  واستطاع  كله 

سموهم الروحي، فليس من شك إذًا أن محمدًا 
أن  في  أيضا  شك  من  وليس  كان صادقا، 
وبين  بينه  االقتناع  تمام  مقتنعا  كان  محمدًا 
نفسه وفي صميم شعوره بأن القرآن من عند 
اهلل وأنه ينزل عليه من السماء". ولكن ذلك 
ال يمنع في رأي السيد "وات" من افتراض أن 

يكون محمد نفسه واهما. 
ونحن نرى أن بإمكان كل إنسان أن يفترض 
واهمين  كانوا  األديان  األنبياء ومؤسسي  أن 
أتباعهم  يصدم  افتراض  وهو  مخدوعين، 
أن  األقل-  على   - وعلينا  مؤثرة،  صدمة 
الفرضية  إلى هذه  بأّن مجرد اإلشارة  نشعر 

لصاقها بمحمد يصدم المسلمين في أصدق  واإ
كما  المسلمين  نظر  في  فمحّمد  مقدَّساتهم، 
السيد "وات" نفسه هو األسوة والقدوة  الحظ 
وهو المثل األعلى األخالقي والروحي للعالم 
أجمع، فكيف يمكنهم أن يقبلوا من مستشرق 
نفوسهم  الشك في  يلقي شيئا من  أن  غربي 
بتصوير  نبيهم  أنزل على  الذي  الوحي  عن 

ذلك الوحي خداعا؟. 
ولذلك فإن مثل هذا الكتاب رغم تصحيحه لكثير 
اإلسالم،  مؤسس  عن  المنتشرة  األخطاء  من 
ورغم سعة اّطالع مؤلفه، ال يمكن أن يؤدي 
المسيحية  بين  التقريب  حيث  من  المطلوب 
واإلسالم، فمثل هذا التقريب إن كان ممكنا، ال 
يمكن أن يأتي ثمرة ألعمال االستشراق الرسمي 
بها  يتمّسح  التي  العلمية  المسحة  كانت  مهما 
قوية، إنما يأتي التقارب ثمرة لجهد صادق في 
محاولة فهم عميق لهذا الدين يتعاون فيها قلب 

المؤمن، ودماغه المفكر معا ..". 
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مساهمات

وأساس هذه  الثورة في اإلصالح التربوي، 
هو الفلس���������فة النفعية الت���������ي طورها )وليام 
جيمس وجون ديوي( بعدما كانت الفلس���������فة 
المثالية هي جوهر أي بناء لفلس���������فة التربية 
والتعلي���������م، ألن المثالي���������ة )مذه���������ب خيالي 
يقابل الواقعّية(، فش���������لت فش���������ال  ذريعا في 
تحقيق النجاعة والمردودية بمعايير الجودة 
واإلتقان، مما تتطلبه احتياجات العصور، 
إذ كان المتخرجون م���������ن الطلبة يواجهون 
مش���������كالت كبي���������رة، حينما يوجه���������ون إلى 
س���������وق العمل والمقاولة والوظيفة، فتضطر 
المؤسسات الرسمية إلى إعادة رسكلتهم في 
تكوين جديد، وبموارد مالية إضافية أثر ت 

على إهدار المال والزمن والجهد. 
وه���������ذا التط���������ور- في تص���������ور اإلصالح 
الترب���������وي- هو م���������ا ينبغي التعم���������ق فيه، 
باالطالع عل���������ى االختالفات الجوهرية بين 
المدارس النفسية والتربوية، واإللمام بمعرفة 
المختلفة�  العالقة العضوية بين األنس���������اق 
وأي هذه األنس���������اق أكثر تأثي���������را في فعالية 
األنساق األخرى المندمجة معها، ووجوب 
معرف���������ة أن نجاعته���������ا في تعديل الس���������لوك 
االجتماعي، إنما يكون بتالحمهم العضوي 
كبني���������ة واحدة غير منفصلة. وهذا ما أدركه 

الشاعر المحبط، قديما:
متى يبلع البنيان يوما تمامه

إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم  
واالعتماد على الرأي الشخصي أو تقارير 
الهيئات الدولية في تصنيف جودة التعليم، 
غير دقيق ألن الرأي الشخصي ال تحكمه 
القواع���������د العلمية والمنهجية ف���������ي التقويم، 
والهيئ���������ات الدولية تقّوم الجودة بمؤش���������رات 
خاص���������ة بها، تتعلق بالنوات���������ج والمخرجات 
التي تس���������فر عنها نتائج النظ���������م التعليمية، 
وال تجع���������ل ف���������ي االعتبار -عند التأش���������ير 
للج���������ودة- العالقة النس���������قية ف���������ي التأثير، 
ألن مراعاة العالقة النس���������قية ف���������ي التأثير 
من وظائ���������ف المؤسس���������ات المحلية، فهي 
المخولة بوضع سياس���������ة التربي���������ة والتعليم، 
واختيار مشاريعها التربوية، و استراتيجياتها 
وأهدافها  ونماذجها  وفلسفتها،  ومخططاتها 
ووس���������ائلها  وتقنياتها  وطرائقها  وغاياته���������ا، 
ونظم اختباراتها، وتقويمها، وتحديد الغايات 

البعيدة كمخرجات نهائية للتربية.
كم���������ا تح���������دد المعايير التي تنظ���������م العالقة 
النس���������قية بين المدرسة وغيرها من األنساق 
األخرى، وتجعلهم في بنية عضوية متكاملة 
في األداء، وتضع تصورها المس���������تقبلي لما 
يج���������ب أن يكون عليه المواطن بعد التخرج 
من المدرسة، و ترصد االعتمادات المالية 
لتحس���������ين أوضاع المربين، وبناء الهياكل 
وصيانته���������ا وتوفير الوس���������ائل التكنولوجية 
نش���������اء النشريات العلمية  والفنية للتكوين، واإ

والتربوية والبح���������ث العلمي، وتحدد معايير 
التأهيل لوظيفة التدريس، والتأطير والتكوين  
طارات التربية المشرفين، وتضع  والرقابة  واإ
نظما للتحفيز والتش���������جيع والجزاء، و تحدد 
أعضاء اللج���������ان الذين يقومون باإلصالح 
التربوي والهيكل���������ي، والمخططين والمؤلفين 
للمناه���������ج والبرام���������ج والمواقي���������ت والكتاب 
المدرسي، وتضع معايير التأهيل إلطارات 
اإلشراف على السياسة التربوية والتخطيط 
االس���������تراتيجي، وتضع القوانين والتشريعات 
التي تنظم العالق���������ات االجتماعية، وتراقب 
األفراد وتحاس���������بهم عندم���������ا يخلون بالنظام 
العام، وتحدد طبيعة هذه القوانين في الزجر 
والردع والتراخي، وتحارب مظاهر الفس���������اد 

بقوة القانون.
فإن نجحت المؤسسات االجتماعية والسياسية 
في وظائفها، واحترمت القوانين والتشريعات 
واإلجراءات التنظيمية، فإن النسق التربوي 
ينجح في تحقيق األه���������داف والغايات التي 
خططت لها التربية ف���������ي أهدافها البعيدة، 
وحينئ���������ذ تحتل مؤسس���������ات التربية المراتب 
األولى ف���������ي تصنيف الهيئات الدولية، ألن 
مؤش���������راتها تنطبق على نواتجها المعيارية، 
لكون النسق التربوي- كبنية مركبة ومعقدة- 
ال ينجح في بيئة منفصلة ومتوترة سياس���������يا 
واجتماعيا واقتصادي���������ا وثقافيا، ومضطربة 
نما  في التس���������يير والعالقات االجتماعية، واإ
ينجح النسق ويثمر في البيئات االجتماعية 
والسياس���������ية التي تحكمهما قواعد الصرامة 

واالنضباط والسلوك الحسن.
وعل���������ى هذا يمكن القول: إذا أردنا أن يكون 
النس���������ق الترب���������وي ذا أثر فعال ف���������ي تقويم 
السلوك االجتماعي، يتعين على المؤسسات 
المسئولة أال تتركه منفصال عن بقية األنساق 
نم���������ا تدمجه ضمن بنية مركبة  األخرى،  واإ
مع غيره، كالنس���������ق االجتماع���������ي والثقافي 
ونسق الشخصية الفردية، وأن هذه األنساق 
مجتمع���������ة ال يمكنها التأثي���������ر في العالقات 
االجتماعية، وتقضي على المظاهر السيئة  
للس���������لوك الف���������ردي والجمع���������ي، إذا لم تكن 
المؤسس���������ات االجتماعية والسياسية ملتزمة 

بالمعايير الناجعة في التسيير والرقابة.
والذين يعتمدون على االنفصالية النس���������قية 
في النجاع���������ة، ويعتبرون ج���������ودة المناهج 
والبرام���������ج، والطرائ���������ق ونظ���������م االختبارات 
والتقويم، جوهر كل نجاح وجودة، فهم غير 
دقيقين ف���������ي أحكامهم، ألن مرجعيات القيم 
وجودة المحتوي���������ات والطرائق وغيرها، هي 
مكونات تربوية مجردة وغير ذاتية الحركة، 
وال���������ذي يضف���������ي عليه���������ا الحي���������اة والحركة 
هو اإلنس���������ان، بإرادته وجه���������ده وقوة عزمه 
وتصميه، واإلنسان هو الذي يجعل العالقة 
عضوي���������ة بين األنس���������اق المختلفة في بنية 
متكاملة فاعلة، ويصهرها في بنية عضوية  
كجسم اإلنسان أو أي كائن حي آخر، وفي 
هذه البنية المركبة تتضافر األنس���������اق فيما 
بينها كيم���������ا تحقق أهداف التربية وأبعادها، 
مثلم���������ا تتضافر أعضاء الجس���������م الداخلية 
والخارجي���������ة في تناغم تام، فيؤدي الجس���������م  
وظائف���������ه الحيوية بكفاءة عالية، وس���������يرورة 

حياتنا بنشاطها وحيويتها وعطائها، هي ما 
نؤشر بها على سالمة بنية أجسادنا.

والذين يحكمون على انعدام التأثير المدرسي 
ف���������ي تعديل الس���������لوك االجتماعي، يجانبهم 
الصواب لعدم إحاطتهم بالنظرية النس���������قية، 
التي أصبحت تحكم النظم التعليمية بغيرها 
من األنساق ذات الصلة،  وهم في أحكامهم 
مازال���������وا متأثرين بنظم الم���������دارس التقليدية 
التي كانت تفصل بين األنساق،  في تأدية 
الوظيف���������ة من غير تركيب بنيوي ش���������امل، 
يوم أن كانت األنس���������اق مستقلة في بنياتها 
ومناهجها وبرامجه���������ا وأهدافها و وظائفها، 
أما في نظام المدرس���������ة البنائي���������ة فمقارباته 
تبنى على مبادئ النظرية النس���������قية، حيث 
تشكل األنساق وحدة بنيوية في عالقة أفقية 

متكاملة يكمل بعضها بعضا، وباس���������تخدام 
النظرية النس���������قية في النق���������د والتقويم يمكن 
الحك���������م على التأثير المدرس���������ي، بالفش���������ل 
إن أخفقت المدرس���������ة في تحقي���������ق أهدافها 
الوظيفية، أو يحكم لها بالنجاعة إن بلغت 

عتبات الجودة واإلتقان.
الش���������هائدية،  االختب���������ارات  نواتج  وج���������ودة 
وكفاي���������ة المتخرجي���������ن ومهاراته���������م العالية، 
حينما يوجهون إلى س���������وق العمل والمقاولة 
والوظيف���������ة واالندماج االجتماعي- كما هو 
مخطط في أهداف التربية- هي المؤشرات 
الدقيقة التي نحكم بها على بلوغ مس���������اعي 

التربية غاياتها.
النظرية النسقية:

وُيلخ���������ص مفه���������وم النظرية النس���������قية عالم 
بارس���������ونز"  "تالكون  األمريكي  االجتم���������اع 
)1902/1979(،  إذ ق���������دم تص���������ورا دقيقا 
للنظري���������ة النس���������قية، انطالقا م���������ن وضعه 
نظرية عامة في دراس���������ة المجتمع أسماها 
)نظرية الس���������لوك(، فجعله���������ا نظرية بنيوية 
وظيفي���������ة ألنس���������اق ثالث���������ة، حصره���������ا في 
)النظام االجتماعي والثقافة والش���������خصية(، 
إذ اعتبر هذه األنس���������اق متداخلة في بنيتها 
القيمي���������ة والعقدية وم���������ا يربطهما من رموز 
مش���������تركة، وهي العناصر التي يتكون منها 
كل مجتمع، فالنس���������ق االجتماعي يش���������مل 
مجموعة األدوار التي يقوم بها كل عنصر 
في المجتمع، وهي األدوار التي تبنى عليها 

القي���������م االجتماعية بمعايير مش���������تركة تخدم 
والنسق  المش���������تركة،  االجتماعية  األهداف 
الثقافي يتكون من العالقات المتداخلة بين 
الرموز الثقافية والمعتقدات الدينية واألعراف 
االجتماعي���������ة، ونس���������ق الش���������خصية، تمثله 
الدوافع والغرائز والميول والمؤثرات واألفكار 
التي تح���������رك نزوع الفرد، ويمكن فهم درجة 
التكامل بين هذه  األنساق بما يجعل فهمها  
يأتي من طريق السلوك الشخصي والثقافة 
والنظام االجتماعي بتفكيره وسلوكه وأعماله 
واألخالقية،  واإلدارية  السياسية  ومؤسساته 

فالعملية مركبة وشديدة التعقيد والتداخل.
ويرى بارس���������ونز، بأن الض���������رورة الوظيفية  
القابلية   في���������ه  للنظ���������ام االجتماعي، تجعل 
للتكيف مع األنظمة األخرى بما فيها البيئة 

الطبيعي���������ة، فيحقق الوح���������دة بين أعضائه، 
والمحافظة على االس���������تقرار واالنس���������جام، 
وتهيئة الظروف النفسية والشرائط المالئمة 
المساعدة على البقاء واالستمرار والتطور، 
وحسب بارسونز –دائما- فإن اللغة الموحدة 
هي القاس���������م المش���������ترك الذي يساعد على  
التفاهم واالتصال بين األفراد والجماعات.

ويمكن التلخيص: إن المؤسسات الرسمية، 
-كعنصر بنيوي هام في النسق االجتماعي- 
هي من ُيحدث التوازن البنيوي بين األنساق 
المختلفة بسياساتها المتوازنة، ألنها هي من 
يوزع األدوار والوظائف توزيعا عادال أو غير 
عادل بين األفراد والمجموعات والمؤسسات 
االجتماعية والسياسية، وهي من تملك القدرة 
- بحكم المشروعية- على  جعل العنصر 
الثقافي برموزه  الثقافية واللغوية والتاريخية 
عنصرا فعاال في البنية النس���������قية، وهي من 
توفر األجواء النفسية والظروف االقتصادية 
واالجتماعية للشخصية الفردية، كي ينمي 
الفرد قدراته ودوافعه وغرائزه واتجاهاته نحو 
التطور، وتجعل الفرد يسعد في حياته حينما 
يش���������عر بأنه كيان محترم وله مسئولية نحو 
تطوير مجتمعه، و تكّيف العوامل النفسية 
والتربوية واالقتصادية  للبيئة المدرسة كي 
تمارس المدرسة وظائفها بفاعلية ونجاعة، 
وبدون ذلك تكون المدرسة مشلولة الحركة 
والنش���������اط، وعاج���������زة عن تأدي���������ة وظيفتها 
التربوي���������ة بمعايير الجودة واإلتقان، كما هو 

عليه حالها اليوم.

متى تؤثر الـمدرسة يف السلوك االجتماعي؟
دور املدرسة -كعنصر بنيوي- يف تقويم السلوك االجتماعي، يستدعي كما وافرا من املعرفة النفسية والرتبوية، إىل جانب اخلربة الطويلة يف املهنة تدريسا وإشرافا وحبثا 

ودراسة، حتى يكون احلكم مبنيا على تصور دقيق وموضوعي، ويتناول التطور التارخيي لفلسفة الرتبية وأبعادها العميقة، وعالقة هذا التطور بالثورات العلمية والتكنولوجية 
اليت أحدثت تغيريا كبريا يف تفكري علماء الرتبية والنفس، وبناء تصور ملا جيب أن يكون عليه وضع الرتبية يف املستقبل  املنظور، وما نتج عن ذلك من تطور كبري يف الدراسات 

النفسية، وهي الدراسات اليت سّرعت من  تقدم علوم الرتبية، انطالقا من احلاجات االجتماعية، وما تستلزمه من تلبية الرغبات اجلاحمة يف توفري السلع والبضائع واخلدمات، 
مبعايري الوجاهة املعيارية  يف اجلودة واالتقان.

أ. خري الدين هين
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ينبغي أن ُيعلم أن انتشار األوبئة ومنها وباء كورونا ما هو إال 
ابتالٌء وعقوبٌة من رب العالمين، وأن من سنن اهلل تعالى أن البالء 
ِفْتَنًة الَّ ُتِصيَبنَّ  إذا نزل قد يعمُّ غير الظلمة قال تعالى: }وَاتَُّقوا 

ًة { األنفال: 25.  الَِّذيَن َظَلُموا ِمنُكْم َخاصَّ
كما أّن من ُسنن اهلل تعالى أّن األوبئة إذا انتشرت ال ُتفرق بين 
عادل وظالٍم وكافٍر ومؤمٍن، إن من تمام تلك القيم في مواجهة 
قدَّر اهلل عزَّ وجلَّ  الوقاية، ولو  بأسباب  "فيروس كورونا" األخذ 

على أحد الموت "بفيروس كورونا" بعد أخذه باألسباب. 
-فقه الصحة:

فقد كان لإلسالم سبق واضح في الحث على الحجر الصحي، 
الّنبّي، -صلى اهلل عليه  َسْعًدا عن  ُأَساَمة بن زَْيٍد، يحدث  فعن 
َذا  وَاِإ َتْدُخُلوَها،  َفاَل  ِبَأْرٍض  اُعوِن  ِبالطَّ َسِمْعُتْم  "ِإَذا  قال:   - وسلم 
َوَقَع ِبَأْرٍض وََأْنُتْم ِبَها َفاَل َتْخُرُجوا ِمْنَها، َفُقْلُت: َأْنَت َسِمْعَتُه ُيَحدُِّث 
َسْعًدا، واََل ُيْنِكرُُه؟ َقاَل: َنَعْم" ]صحيح البخاري، كتاب الطب، باب 
ما يذكر في الطاعون[، وقال عليه الصالة والسالم: "اَل ُيوِرَدنَّ 
ال  باب  الطب،  كتاب  البخاري،  ]صحيح   " ُمِصحٍّ َعَلى  ُمْمِرٌض 

هامة[. 
نشرت مجلة "نيوزويك"األمريكية تقريرا، بعنوان: "هل يمكن لقوة 
الصالة وحدها إيقاف وباء مثل كورونا؟ حتى الرسول محمد كان 

له رأي آخر". 
نبي  تعاليم  على  الضوء  األمريكية،  المجلة  تقرير  سلط  حيث 

اإلسالم محمد -صلى اهلل عليه وسلم - بهذا الخصوص.
واستشهدت المجلة بإرشاداته حول النظافة، وبحديث له يوصي 
بعدم دخول أرض حل فيها الوباء، أو الخروج منها، وهذا اإلجراء 

نسميه في وقتنا الحالي "الحجر الصحي". 
وقالت المجلة إن هناك خبراء ومختصي مناعة، يوصون بالحفاظ 
أكثر  باعتبارها  اآلخرين،  عن  العزل  أو  والحجر  النظافة  على 
األمراض  انتشار  منع  أو  كورونا،  الحتواء  فاعلية  اإلجراءات 

المعدية عموما. 
العلماء  منبر جمعية  الطالبي ومن  الدكتور عمار  دعا  ما  وهذا 
اإلسالمي  الفقه  كتاب  تبويب  إعادة  إلى  الجزائريين  المسلمين 
وتخصيص باب الفقه الصحي مثل باب المياه والطهارة وما إلى 
ذلك، وقامت هذه األخيرة بطبع سلسلة من الكتيبات في هدي الفقه 
الصحي، ومع ما تقدم من حديث عن األوبئة الفتاكة، من ناحية 
الوقاية من اإلصابة بها، وحصرها في أضيق نطاق، والسعي إلى 
بجلد وصبر  ومواجهتها  منها،  الشفاء  والتداوي وطلب  المعالجة 

ورباطة جأش، دون الوقوع في إشكاالت الهلع والفزع. 
-أساليب الدعوة الى اهلل متعددة:

قال د. عادل هندي، أستاذ الدعوة بجامعة األزهر: إن التعامل 
ينطلق من معرفة أركان عملية  أن  ينبغي  الدعوي مع األزمات 
وتستثمر  األزمة  تناسب  دعوية  حالة  لخلق  وذلك  ذاتها؛  الدعوة 
تبعاتها، موضحًا أن األركان التي يقصدها هي الداعي والمدعو 
والجمهور والوسائل المستخدمة، وفي النهاية قياس األثر المرتبط 

بالرسالة الدعوية. 
وفي إشارة إلى القوالب التي يمكن للداعية من خاللها استثمار 
الغرب  في  الدعوة  ومؤسسات  الدعاة  على  هندي:  قال  األزمة، 
تحديدًا أن تطور في قوالبها الدعوية، الفتًا إلى أن الدعوة الحقيقية 
العملية،  التطبيقية  بالدعوة  تكون  نما  واإ الكالم،  على  تقتصر  ال 
الدعاة  بأفعال  وغيرها  البلدان  تلك  في  أساسًا  انتشر  فاإلسالم 

وأخالق التجار. 
وعن التجليات االجتماعية لألزمة وكيفية استثمارها دعويًا، قال د. 
خالد عبدالحميد، أستاذ علم االجتماع: إن األزمة عبارة عن حالة 
ما يتخّلى  استثنائية يمر بها اإلنسان، فإما يتعامل معها إيجابيًا، واإ
نسانيته، الفتًا إلى أن كورونا فضحت بعض البلدان  عن قيمه واإ
واألقطار، في معاملتها مع المرضى والمصابين واألموات الذين 

ماتوا بها، كما أنها أظهرت لنا شيئًا من أنانية بعض البشر.
مدلاًل بترك إحدى الحكومات األوروبية دارًا كاملة للمسنين دون 
بعض  أثير عن عزم  ما  وأيضًا  كثيرين!  لوفاة  أدى  ما  متابعة؛ 
الدول التفكير في عالج أعمار معينة وترك أخرى بسبب ضغط 

األزمة!
يتبع
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 الغرب يعرتف 
تعاليم اإلسالم هي الواقية1

وبعد اس���������تكمال فترة تحصيله العلمي، 
قفل عائدا إلى مسقط رأسه بريكة مؤديا 
الرس���������الة العلمية والدينية، حيث يشهد 
العام والخاص على أن النهضة العلمية 
التي ش���������هدتها المدين���������ة كانت بفضل 
نشاط الشيخ موسى زقاق، والذي أسهم 
قبل ذلك ف���������ي تعليم القرآن الكريم رفقة 
المنطقة أمثال: الشيخ الصديق  شيوخ 
قراوي، الشيخ الدراجي حمادي، الشيخ 
براهم���������ي محمد الطاه���������ر وغيرهم من 
ش���������يوخ اإلصالح، وخالل زيارة الشيخ 
عبد الحميد بن باديس إلى مدينة بريكة 
س���������نة 1931 معرجا عليها بعد زيارته 
إلى بسكرة، استقبل الشيخ بمنزل الشيخ 
موس���������ى زقاق من طرف أهل بريكة، 
والذين احتفوا بهذه الزيارة بتالوة القرآن 
من طرف ش���������يوخ القرآن وأكرموا وفادة 

الشيخ والوفد المرافق له. 
وبادر الشيخ موسى زقاق إلى تأسيس 
مدرس���������ة حرة بعد تعيينه رئيسا لشعبة 
جمعية العلماء المس���������لمين بريكة سنة 
1934، حي���������ث ت���������م تعيينه من طرف 
الش���������يخ عبد الحميد بن باديس وراسله 
بذلك أثناء زيارته لمدينة باتنة ش���������هر 
م���������اي 1934 رفق���������ة وفد من ش���������يوخ 
الجمعية، فبادر الش���������يخ إلى تأس���������يس 
مدرسة لتعليم البنين والبنات في منزل 
الس���������يد مس���������عود قوبابي الذي تبرع به 
في س���������بيل ذلك، وبالموازاة مع تأسيس 
المدرس���������ة ربيع عام 1934، تخرجت 
"دفعة الس���������عد" كما سّماها الشيخ عبد 
الحميد بن باديس بقسنطينة، وكان من 
بين المتخرجين من منطقة بريكة سبعة 
تالميذ، وأقبل سكان المدينة في تسجيل 
أبنائهم وبناتهم في المدرس���������ة التي لم 
تسع أقسامها هذا اإلقبال الواسع، فتبرع 
الشيخ أحمد واشم بقسم من بيته لتعليم 

البنات. 
ع���������ام  م���������ن  الحج���������ة  ذي  وف���������ي 
عبد  الش���������يخ  زار  1354ه/1936م، 
الحمي���������د بن باديس مدين���������ة بريكة مرة 
ثاني���������ة على رأس وفد من رجال جمعية 
العلماء المس���������لمين، وكان الهدف من 
الزيارة تنصيب الش���������يخ موس���������ى زقاق 
إماما على مسجد بريكة، وحظي الشيخ 

ابن باديس ووفده بتكريم وافر من أهل 
بريكة، فكان ه���������ذا التنصيب انطالقة 
كبيرة للش���������يخ موس���������ى زقاق في مجال 
الوع���������ظ واإلصالح وتربي���������ة النفوس، 
حيث اتبع في ذلك النهج الباديسي في 
التربية والتعلي���������م، فإلى جانب ما كان 
يقدم من دروس في المس���������جد وتحفيظ 
القرآن للناش���������ئة وللكب���������ار، فكان يقدم 
ال���������دروس في المدرس���������ة لتدريس علوم 

اللغة العربية وعلوم الشرع. 
وشرع الشيخ في تسجيل الناشئة حيث 
اعتبر س���������كان بريكة ه���������ذا األمر فتحا 
عظيما، ولكن االس���������تعمار الفرنسي لم 
يترك األمر يس���������ير ببس���������اطة، فطلبت 
من الشيخ إصدار الرخصة من اإلدارة 
ال ستغلق المدرسة، وواجه  الفرنس���������ية واإ
الشيخ موسى هذا األمر بتحد وواصل 
مشواره التعليمي، واصطدم مرة أخرى 
مع بع���������ض المغرضين الذي���������ن أرادوا 
إجهاض ه���������ذه التجربة خاصة بعد أن 
البنات للدراسة بالمدرسة  سجل الشيخ 
رفقة الذكور، فكان المغرضون يواجهون 
األمر بتهكم "هذا علم إبليس"، فاضطر 
الشيخ إلى فصل اإلناث عن الذكور، 
ولم يتردد الش���������يخ في إرس���������ال النجباء 
من التالميذ إلى قس���������نطينة الستكمال 

تحصيلهم العلمي.
وفي س���������نة 1936 عينه الش���������يخ عبد 
الحميد بن بادي���������س في لجنة الدعاية، 
فيذك���������ر الش���������يخ العربي التبس���������ي أن: 
العلماء  "المجل���������س اإلداري لجمعي���������ة 
المس���������لمين قرر في جلس���������ته المنعقدة 
في 14 رجب 1355ه الموافق ل01 
أكتوب���������ر 1936م تأس���������يس أربع لجان 
فرعية ألعمال خصوصية وهي: لجنة 
األدب، لجن���������ة الدعاي���������ة، لجنة التعليم 
وُقس���������م  االجتماعي،  اإلصالح  ولجنة 
المش���������ايخ على هذه اللجان مراعيا كل 
بأعمال  القريب  واختصاص���������ه  عضو 
اللجن���������ة التي نس���������ب إليه���������ا وكفاءته 
المش���������هودة المبنية على التجارب في 
العمل الخاص باللجنة والقوة النفس���������ية 
الت���������ي يعهدها ف���������ي كل عضو، فكان 
الشيخ موسى زقاق والشيخ محمد بعلي 
الشريف بلجنة الدعاية، والشيخ عيسى 

يحياوي بلجنة التعليم... " .
ثم أنشأ الشيخ مدرسة الُسنة ربيع سنة 
1937 وكان مقرها بالش���������ارع الرئيسي 
للمدينة، وبالموازاة مع ذلك تأسس���������ت 
الجمعي���������ة الدينية اإلس���������المية البريكية 
ونادي اإلصالح برئاسة السيد موصلي 
حمو، وواجهت هذه المدرسة اضطهادا 
من السلطات االس���������تعمارية أدت إلى 
غلقها لمدة خمسة أش���������هر، واستقبلت 
المدرسة في عامها األول حوالي 250 
تلميذا وتلميذة، واس���������تمر الش���������يخ في 
أعماله الخيري���������ة والثقافية، حيث كان 
ينفق من ماله في سبيل إصالح شؤون 
الناس، وُذك���������ر في جريدة البصائر أن 
الشيخ موسى زقاق كان من المتبرعين 
لصندوق الطلبة بقس���������نطينة منذ سنة 

 .1934
وفي س���������نة 1942، وحين اشتد عليه 
المرض ف���������ي آخر أيام���������ه، قام بجمع 
بإحضار  وأوصاهم  الش���������عبة  أعضاء 
الشيخ عيسى يحياوي إلى بريكة إماما 
على مس���������جدها ومدرسا و مشرفا على 
مدرستها قائال: "لن يصلح لمدينة بريكة 
إاّل الش���������يخ عيس���������ى يحياوي"، وتوفي 
الشيخ موسى زقاق رحمه اهلل، ومازال 
الكثير من أهالي بريكة يذكرون الشيخ 
وخصاله الحميدة، فيذكر تلميذه ساللي 
السعيد: "لقد كان شيخنا مثاال نادرا في 
األخالق الحسنة وقدوة في الكرم والجود 
وطي���������ب الخاطر، فقد كان يقضي جل 
وقته مع طلبته س���������واء في المدرسة أو 
المسجد، فقد تفرغ للعلم وأناب عنه ابنه 
في شؤون الحياة األخرى كتدبير أمور 
البيت"، ويذكر الشيخ الساسي دراجي 
أنه لما اش���������تد المرض بالشيخ موسى 
زقاق تم إخراجنا من المدرس���������ة ونحن 
تالميذ في صفي���������ن وتوجهنا إلى بيته 
بالش���������ارع المغلوق، وصرنا نقبله على 
جبينه ونس���������لم عليه وه���������و متأثر بهذا 

المنظر. 
من اليمين إلى اليس���������ار: الشيخ أحمد 
قراوي، الش���������يخ علي خميسي، الشيخ 
موس���������ى زقاق، التلميذ ساللي السعيد، 
التلميذ س���������اللي حيدر، التلميذ فرحات 

علي. 

الشيخ موسى زقاق رمحه اهلل ) 1942-1905(
سلسلـــة من أعـــــالم اإلصــــالح مبنطقــــــة احلضنــــــــة

ولد الشيخ موسى زقاق عام 1905، كان والده الشيخ الطاهر شيخ زاوية العلية باجلزار، فكان نشوءه يف أسرة متدينة 
حافظة للقرآن الكريم، وبعد حفظه للقرآن الكريم بالزاوية، أرسله والده إىل زاوية احلداد بالقبائل الكربى حيث 

تعلم مبادئ اللغة واألدب والعلوم الشرعية، ثم عّرج على قسنطينة ودرس على يد الشيخ عبد احلميد بن باديس، 
ثم انتقل إىل جامع الزيتونة بتونس الستكمال دراسته، إال أن مقامه مل يطل، وعاد إىل قسنطينة الستكمال دراسته 

باجلامع األخضر.
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ــيدي  ــة عرفنا س يف البداي
الكريم بشخصكم؟ 

mm محم���������د أمي���������ن ن���������وري 
األويغ���������وري، متحص���������ل على 
الشرعية  السياس���������ة  ماجستير 
من جامع���������ة طرابلس -لبنان. 
وماجستير في علوم الدراسات 
اإلسالمية من جامعة إسطنبول 
التركي���������ة. بكالوري���������وس العلوم 
السياسية والعالقات الدولية من 
بكالوريوس   .AITU جامع���������ة 
كلية  من  اإلسالمية  الدراسات 
الش���������ريعة والقانون من جامعة 

طرابلس، لبنان.
ف���������ي منظمة  حالي���������ا باح���������ث 
مرص���������د تركس���������تان الش���������رقية 
لحق���������وق اإلنس���������ان التي مقرها 
في إس���������طنبول، نائب الرئيس 

لحركة النسل الجديد لتركس���������تان الشرقية والتي 
مقرها أيضا في إسطنبول. 

ــتان  تركس يف  ــام  اإلس ــن  ع ــيدي  س ــا  حدثن
الشرقية؟

mm كما ُتظهر كلمة »تركس���������تان الش���������رقية« 
جغرافًيا شرق تركستان الكبرى، بالطبع لها حدود 
مع تركس���������تان الغربية، من جغرافية تركس���������تان 
الكبرى. وأما األويغور فجزء من مجموعة القبائل 
األتراك. تقع تركس���������تان الش���������رقية في منطقة ما 
يقرب من 1.8 مليون كيلومتر مربع. حيث كانت 
المس���������احة األصلية للمنطقة بالبيانات الرسمية 
1.828.418 كيلومترا مربعا أثناء احتالل البالد 
من قبل الشيوعيين الصينيين في عام 1949م. 
وهو موطن أتراك األويغور التركية المس���������لمة، 
أطلقت عليه اسم »شينجيانغ«. ويحد تركستان 
الشرقية من الشمال روس���������يا وكازاخستان ومن 
الغرب قيرغيزستان وطاجيكستان ومن الشمالى 
الشرقي منغوليا ومن الجنوبى الغربى أفغانستان 
وكشمير ومن الجنوب الهند والتبت ومن الشرق 
الصين. سيطرت الصين بقيادة الحزب الشيوعي 
على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949م، وهو 
موطن مسلمي أتراك األويغور التركية المسلمة، 
وتطلق عليه اسم »ش���������ينجيانغ«، أي »الحدود 
الجديدة«، وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 
30 مليون مس���������لم في الب���������الد، 23 مليونا منهم 

من األويغور.
من أهم التطورات في تاريخ اإلسالم قبول األتراك 
الخلفاء )632-661(،  لإلس���������الم. تعتبر فترة 
خاصة عهد الخليفة عمر )644-634(، حيث 
تعد فترة مهمة للغاية لتوس���������ع اإلسالم. ونتيجة 
للفتوحات التي قادها العرب المسلمون باألتراك 
في خراسان وما وراء النهر )تركستان الغربية(. 
ن  لكن األتراك لديهم معتقدات يتمسكون بها، واإ
توس���������ع اإلس���������الم في منطقة ما وراء النهر التي 

فيها يعيش األتراك بش���������كل مكثف، 
في  اإلس���������المية  الدعوات  وتغلغلت 
المنطق���������ة؛ مم���������ا أدى إل���������ى تعرف 
األت���������راك فردا فردا على اإلس���������الم. 
كان عه���������د األمويين )661-750( 
من أهم مراحل عملية أسلمة األتراك 
به���������ذا الوجه، بمعن���������ى أنهم لم يقبلوا 

اإلسالم بشكل جماعي.
كما يذكر ف���������ي بعض المصادر أن 
كاش���������غر، إحدى أهم مدن تركستان 
الش���������رقية انتش���������ر فيها اإلسالم في 
العص���������ر األموي. فالطب���������ري يذكر 
الجمل التالية حول كاشغر: »قتيبة 
بن مس���������لم تقدم من منطقة الفرغانة 
إلى كاش���������غر )عاصمة تركس���������تان 
الش���������رقية عبر العص���������ور( في 96 
)715( وأخذه���������ا م���������ن الصينيين، 
الذين كان���������وا يحتلونها منذ 629 ”. 
في بع���������ض المصادر العربي���������ة أن »بفتح قتيبة 
لمدينة كاشغر قبل اإلس���������الَم أهُل مدينة ياركند 
وُختن حول كاش���������غر. وبع���������د حوالي 30 عاًما، 
تأسس���������ت إمبراطورية األويغور )840-744م( 
ف���������ي المنطقة وانتهى الحكم العربي فيه. ثم تقدم 
الصيني���������ون الذين اس���������تولوا على بعض مناطق 
تركستان الشرقية في الفترة األموية إلى تركستان 
الغربية وأطلقوا حملة اس���������تعمار إلى منطقة ما 
وراء النهر التي كانت تحت س���������يادة األمويين، 

وفي عام 751 دخل الجيش 
العرب���������ي وجيش تانغ الصيني 
في معركة ميدانية حول نهر 
طاالس و هزم الجيش الصيني 
باصطفاف األتراك مع الجيش 
العرب���������ي. وبه���������ذه الطريق���������ة، 
مع  بالتعاون  األت���������راك  تمكن 
اإلس���������المي،  العربي  الجيش 
ق���������وات الصين من  من طرد 
داخل  إلى  تركس���������تان  منطقة 
فمن  العظيم؛  الصين  س���������ور 
ه���������ذه النقطة بدأت إس���������المية 

تركستان بشكل عام.
كم���������ا أن بعد هذه الفترة تطور 
اإلسالم في المنطقة وتأسست 
 819( الس���������امانية  الدول���������ة 
غربي  جن���������اح  في  999-م( 

والدول���������ة القرة خاني���������ة -القاراخاني���������ة/ الخاقانية 
)1212-840 م( ف���������ي جن���������اح ش���������رقي. فلما 
بلغ التاريخ إل���������ى 932م/322ه�� أعلن الخاقان 
عبد الكريم س���������اتوق بوغراخان إسالمه وفرض 
اإلس���������الم كدين الدولة؛ حيث تم أسلمة األتراك 
كدولة. وأصبح اإلسالم هوية اجتماعية وثقافية 
أله���������ل المنطقة من تلك الفت���������رة حتى اآلن، إال 
أنه���������م تعرضوا في القرني���������ن األخيرين لحمالت 

استعمار ألعداء اإلسالم من الروس )االتحاد 
ويكافحون  الشيوعية،  الصين  السوفياتي( 

سالمهم.  للحفاظ على هويتهم واإ
ــلمني يف  املس ــع  واق ــن  ــا ع حدثن

تركستان الشرقية؟
mm بعد سيطرة الصين بقيادة 
الحزب الش���������يوعي عل���������ى إقليم 
تركستان الشرقية منذ 1949، 
حاولت الصين منذ تلك الفترة 
المس���������لمين  اس���������تيعاب هوية 
من خ���������الل القمع السياس���������ي 
والتعذي���������ب ف���������ي معس���������كرات 
كمثال  والس���������جون.  االعتقال 
له���������ذه العملي���������ة: - كم���������ا في 
اعتقال  الرس���������مية-  التقاري���������ر 

أكثر من ثالث ماليين مس���������لم 
من س���������كان تركس���������تان الشرقية، 

جبار المحتجزين في المعسكرات  واإ
عل���������ى أكل لح���������م الخنزير وش���������رب 

دانة دين اإلسالم، واستيعابهم  الخمر واإ
ومحاولة محوهم من التاريخ، بهدف محو 

مسلمي تركستان الشرقية من هويتهم اإلسالمية 
والعرقية. وباإلضافة إلى أنهم يحببون لألشخاص 
الصي���������ن بدال من اهلل، واإلس���������الم الصيني بدال 
من اإلس���������الم الصحيح، وهن���������اك ضغوط مثل 
إزالة أنماط الحياة اإلس���������المية المرتبطة بالثقافة 
العربية. وهناك ضغوطات على لغة المسلمين، 
وتقاليدهم.  وعاداته���������م  ودينهم 
وهناك أن���������واع مختلفة من هذه 
الضغوط���������ات التي تمارس���������ها 
الصي���������ن ضد المس���������لمين في 
هذه  فمن  الش���������رقية.  تركستان 

السياسات الفاشية:
الزواج القس���������ري من الصينيين 

الملحدين:
وهذا من أسوأ السياسات التي 
يواجهها مس���������لمو األويغور في 
تركستان الشرقية؛ حيث عندما 
ال تريد فتاة مسلمة من تركستان 
الشرقية أن تتزوج من شخص 
صين���������ي ملح���������د أراد ال���������زواج 
بها س���������تتهم مباش���������رة ب�: »أنت 
إرهابي���������ة، وال تقبل���������ي بالزواج 
بي من أج���������ل ذلك«. وبالتالي 
توضع الفتاة في الس���������جن أو في المعس���������كرات. 
كما يتم س���������جن والدها ووالدتها. ويش���������ترط على 
الفتاة قبول طلب ال���������زواج من الصينيين إلنقاذ 
ن  خراج والديها من السجن، ومع ذلك حتى واإ واإ
تزوجت ال يتم إطالق س���������راح والدها ووالدتها.« 
إلى جانب الضغوط���������ات األخرى التي تفرضها 
اإلدارة الصينية الشيوعية من مال وبيت وغيرها 
من اإلمكانيات لصالح الشخص الصيني الذي 

يتزوج من فتيات األيغور المسلمات. وعليه ُيتهم 
كل المسلمين بتهمة اإلرهاب، وال أحد يستطيع 

فعل أي شيء بعد أن يوصف باإلرهاب.
تصيي������ن األويغوريي������ن عب������ر نظ������ام التعليم 

الشيوعي:
ومن الواقع األليم إن اإلدارة الصينية الش���������يوعية 
ال تس���������مح بأن يعيش الط���������الب األيغوري حياة 
إس���������المية في المدارس، فمن المس���������تحيل أداء 
طالب شعائر اإلسالم، كالصالة والصيام، كما 
تتجس���������س إدارة المدرسة على األسر من خالل 
أسئلة ُتوجه لألطفال. وبهذه اإلجراءات القاسية 
يتم تصيين األويغوريين بدءا من الحضانة، كما 
يفرضون عليهم ارتداء الزي الصيني، ويرسخون 
لديه���������م الع���������ادات الصينية القديم���������ة التي حتى 

الصينيون أنفسهم ال يجسدونها اليوم.
من السياس���������ات الظاهرة في تركس���������تان الشرقية 

صياغة اإلسالم بقالب صيني:
وم���������ن التصريحات والدعاي���������ات المكثفة للحزب 
الشيوعي أنه يحاول صياغة اإلسالم بما يسمى 
ب�: »اإلسالم الصيني«، وبذلك يصف اإلسالم 
بأنه »تقليد عربي« ويحاولون إلغاء الممارسات 
اإلس���������المية. والهدف هو ضم تركستان الشرقية 
إلى األراض���������ي الصينية الش���������يوعية إلى األبد، 
وبالتالي الصين تعمل على »تصيين األيغوريين 
ونزعه���������م ع���������ن اإلس���������الم« وجعلهم ش���������يوعيين 
والقضاء على الفرق بين الصينيين والمس���������لمين 
األيغوريين، ومحو مس���������لمي تركس���������تان الشرقية 

الذين هم أصحاب األرض الحقيقيون.
mmm

الباحث يف منظمة مرصد "تركستان الشرقية حلقوق اإلنسان" اليت مقرها يف إسطنبول األويغوري حممد أمني نوري يف حوار مع البصائر:

يف حوار حصري له مع  جريدة البصائر اجلزائرية، يقدم لنا الناشط والباحث يف منظمة مرصد تركستان الشرقية حلقوق اإلنسان ونائب الرئيس حلركة النسل اجلديد لرتكستان الشرقية، 
األويغوري حممد أمني نوري، حقائق حصرية حول مآسي األقليات املسلمة واالضطهاد الديين الذي متارسه الصني يف حق مسلمي ومسلمات األويغور، مشريا إىل اسرتاتيجية الصني الـممنهجة 

من خال احلمات لقمع املسلمني وطمس هويتهم الدينية والثقافية وحماولة إدماجهم قسرا يف اجملتمع الصيين مع منع ألي حماولة دعم هلم من اخلارج، كما حدثنا عن تفاصيل ما جيري يف 
املعسكرات واملعتقات الصينية اليت حتتجز أكثر من ثاثة مايني مسلم ومسلمة،  وعن موقف العامل اإلسامي جراء هذه القضية أشار الناشط األيغوري إىل أن الدول اإلسامية تتحمل جزءا 
من مسؤولية ما حيدث يف حق مسلمي األويغور داعيا إىل إعادة النظر يف هذا القضية على األقل من الناحية اإلنسانية واهلوية اإلسامية، كما وصف نفس املتحدث أن ما ُيرتكب يف حق مسلمي 

األويغور ما هو إال لعبة بني الصني والقوى الغربية.  

- 500 ألف 
مسلمة أويغورية 

ُتربن على 
تناول األدوية 
اليت تؤدي إىل 

العقم 

هـــدم 16 ألــف مسجـــد وحتويلهـــا إىل ماٍه ومراكز لتلقــي التعاليم الشيوعية
»اإلســــام الصينـــي« صياغـــــة اإلســــام فــي قالـــب صــينـــي

الدول اإلسامية تنظر إىل القضية من منظور مواقف الدول الغربية

الزواج القسري من 
الصينيني امللحدين 
من أسوء السياسات 
اليت تواجه مسلمو 

األويغور
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mmm
ــن محلة الكره  ــدأت هذه املوجة م كيف وملاذا ب

يف  ــلمني  واملس ــام  لإلس
الصني؟

mm باعتق���������ادي أنا: يبدو أن 
الصين ال تتوق���������ف حتى تنهي 
الهوية اإلس���������امية والعرقية من 
هذا الوط���������ن؛ حيث تخاف من 
األويغورفوبيا قبل اإلساموفوبيا، 
أن يق���������وم يوما م���������ا ضدها ضد 
االحتال، فاإليغوريون ش���������عب 
أصيل يكافح م���������ن أجل هويته 
الس���������ترجاع  والعرقية  الديني���������ة 
السيادة لهذا الوطن المغتصب. 

هذا أوال. 
ثانيا: صراع فكري بين الحزب 
الحرب  أعلن  الذي  الش���������يوعي 
على كل القيم الثقافية والروابط 
مسلم  شعب  وبين  االجتماعية، 
يتحدى كل ش���������يء م���������ن أجل 

هويته اإلسامية. 
مارس���������ت  الصين  إن  وثالث���������ا: 

الجرائم غير اإلنسانية إلذابة الفوارق بين السكان 
األصلي وبين الصينين المستوطنين في اإلقليم 
منذ االحتال. وأما فيما يخص داخل المعسكرات 
فنجد مظهرا آخر للجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة 
الجماعية. بداية من يوم احتال الصين لإلقليم 
حيث أج���������رت عدة مرات الحم���������ات التطهيرية 
للنخبة العلمية من علماء الش���������رع واألدب، إلى 
جانب إغ���������اق المدارس اإلس���������امية بأكملها، 
أبرزها الحملة التي كانت في بداية التس���������عينات 
الماضية م���������ن خال تش���������ريع القوانين لتقليص 
تأثير اإلس���������ام في اإلقليم. فلما وصل الرئيس 
الحالي ش���������ي جنبينغ إلى السلطة عام 2012م 
أعلن سياس���������ات عدة لمزج األقلي���������ات وتذويبها 
في الهان الصيني، بتش���������ريع إعادة التأهيل لها 
بفكرة »التجرد عن األيديولوجيات« وغسل دماغ 
الس���������كان من جميع المعتق���������دات، ويتم ذلك من 
خال اإلغ���������اق قهرا على األقليات المس���������لمة 
داخ���������ل المعس���������كرات«. وبرر تلك السياس���������ات 
للعالم الخارجي بأنها »تصيين اإلسام« و»نزع 

التطرف« و»مكافحة اإلرهاب واالنفصال«. 
ــد  ــان ض ــوق اإلنس ــاكات حق ــن انته ــا ع حدثن
ــا  ــي ترتكبه ــم ال ــور واجلرائ ــلمي األويغ مس
ــتهدف من  ــي تس ــانية وال ــد االنس ــني ض الص

خاهلا األقلية املسلمة يف شينجيانغ؟
mm تتمث���������ل انتهاكات حقوق اإلس���������ام من 
خال زج المايين من المسلمين في المعسكرات 
العتقالهم وس���������جنهم با محكمة عدلية. فحسب 
التقارير الدولية ثاثة مايين مس���������لم متواجد في 
المعسكرات الصينية. وقد يتم إلقاء التركستانيين 
عدامهم والحكم  في هذه المعسكرات والسجون واإ

عليهم بالسجن المؤبد، ليخرجوا منها أمواتا.
باإلضاف���������ة إلى معس���������كرات األطفال األويغور، 
والتي بها أكثر م���������ن 800 ألف طفل أويغوري 
محتجز فيها، يلقون التعاليم الكونفشية والشيوعية 
ومدائح لكبار الحزب الش���������يوعي. وتبرر الصين 
ذلك قائلة أن هذه المعس���������كرات تجمع أطفاال ال 
أبا لهم وال أم؛ وهنا يأتي الس���������ؤال أين أولياؤهم، 
والجواب واضح هم في الس���������جون والمعتقات. 
بالتأكي���������د إن الصين تحاول القضاء على الجيل 
من خال أخذ األطفال إلى معس���������كرات أخرى 

لتصيينهم.
قد تكون انتهاكات حقوق النس���������اء األويغوريات 
من أسوءها في العالم؛ حيث يجبرن على عملية 
»نزع الرحم« ووضع اللولب لمنع الحمل وتناول 
األدوية الكيمياوية التي ت���������ؤدي إلى العقم، وقد 
ت���������م إهاك أكثر من 500 أل���������ف أويغورية من 
ه���������ذه العملية. فقانون من���������ع الحمل من القوانين 

األساسية للدولة. 
وقد دع���������ت المنظمات غير الحكومية والباحثين 
والناش���������طين الصين إلى االعتراف بجريمة إبادة 
جماعية، على أساس اتفاقية األمم المتحدة لعام 
1948م، التي ُتعرِّف اإلبادة الجماعية على أنها 
جريمة ُترتكب »بقصد تدمير مجموعة قومية أو 

إثنية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا«.
كما أن هدم المساجد كذلك هو واقع رهيب جدا 
ف���������ي اإلقليم؛ إذ تثب���������ت التقارير أنه تم هدم 16 

ألف مسجد وجامع من إجمالي 24 ألف مسجد 
وجامع، وتحويلها إلى ماه ومراكز الثقافة التي 
التعاليم  لتلقى  السكان  تجمع 

الشيوعية.
اتهمت  الماض���������ي،  والع���������ام 
األمريكي���������ة، في  الخارجي���������ة 
تقريره���������ا الس���������نوي لحق���������وق 
2019م،  لع���������ام  اإلنس���������ان 
الصين باحتجاز المس���������لمين 
بمراكز اعتقال لمحو هويتهم 

الدينية والعرقية. 
ــاز  باحتج ــني  الص ــوم  تق ــا  أيض
ــلمي األويغور داخل املعتقات  مس
ــا بأنها  ــي تصفه ــكرات ال واملعس
ــرف، حدثنا عما  مراكز ضد التط
ــات،  املعتق ــذه  ه ــل  داخ ــدث  حي
ــائعة هلذه  ــباب الش ــي األس وما ه

االعتقاالت؟
mm ه���������ذا مج���������رد ادعاء 
ال أس���������اس ل���������ه، ألن معظم 
المحتجزي���������ن فيه���������ا هم نخبة 
األويغور والذي���������ن يأتون في 
مقدمة المجتمع. كالمثقفين واألدباء والمدرسين 
وأصحاب المش���������اريع والتجار، ومن أهم أسباب 
ه���������ذه الحمل���������ة على ه���������ؤالء كونهم م���������ن أتراك 
األويغور واختافهم عن الصينيين لغة وعرقيا. 
تعتقلهم الصي���������ن من أجل تكوين نس���������ل جديد 
ينفصل عن س���������ابقه وتاريخه وثقافته تماما. كما 
أن حمل���������ة االعتقاالت عل���������ى مثل هؤالء مخافة 
كش���������ف الحقيقة للعالم الخارج���������ي. ويقدر عدد 
المسلمين المتواجدين في هذه المعسكرات حوالي 

3 مايين مسلم.
ــي أن اآلالف من  ــي س ــي ب ــره ب ــر تقرير نش ذك
ــلمة يف الصني يعملون قسرا  أقلية اإليغور املس
يف مصانع تنتج منتجات لبعض أكرب العامات 
ــرالي  ــة يف العامل، وقال املعهد األس التجاري
ــي املرحلة  ــراتيجية إن هذه ه ــة اإلس للسياس
ــني إلعادة  ــوم به الص ــن خمطط تق ــة م التالي

تثقيف أقلية اإليغور؟
mm نعم، اكتش���������فت أن ه���������ذه األمور كانت 
مخططة مسبقا، بدأت الصين استيطان واحتال 
مسلمي األويعور في تركس���������تان الشرقية، وبدأ 
نقل الش���������باب األويغور من تركس���������تان الشرقية 
إلى الصين من���������ذ 2005-2004 بغرض دمج 
األقلي���������ات في ثقافة األمة الصينية الكبرى. فلما 
بلغ السلطة الرئيس الحالي أصدر أوامر قاسية 
تتعلق بأمن إقليم تركستان الشرقية )شينجيانغ(؛ 
وبالتالي قد تأسس���������ت تلكم المعس���������كرات باس���������م 
»معس���������كرات التأهي���������ل السياس���������ي« ف���������ي عام 
2014، واعتقل���������ت المايين من خيرة الس���������كان 
وقد ت���������م إخضاعهم للعمل المجاني في صناعة 
المنتجات للش���������ركات العالمية؛ ولما شاع الخبر 
إلى العالم الخارجي وكثر اللوم على الس���������لطات 
الصينية من قبل المنظمات الحقوقية ومن بعض 
الدول، غيرت الصين اس���������م تلك المعس���������كرات 
إلى »معس���������كرات التدريب المهني«، واستعملت 
المحتجزين كعمال بالمج���������ان لصناعة الحرف 
اليدوية وخياطة األلبس���������ة واألحذية للش���������ركات 
العالمية، لتس���������تثمر الدولة م���������ن جانبين، عمال 
بالمجان واستثمارات هائلة تجارية مع الشركات 
العالمية. إال أنه بعدما اكُتش���������ف األمر انسحب 
العديد من هذه الشركات من تركستان الشرقية، 
إثر مناشدة المنظمات الحقوقية الدولية والتقارير 
الرس���������مية في هذا الجانب. كما يعرف البعض 
أن النظام الشيوعي الصيني ال يعترف بالملكية 
الفردية للش���������عب، بمعنى أن المواطن هو ملك 

للدولة.
ــة املعنية عن الدفاع  ــاذا عن منظمات الدولي م

عن حقوق االنسان؟
mm ق���������د ب���������رزت تحركات ومح���������اوالت كثيرة 
من قبل منظمة العف���������و الدولية وهيومان رايتس 
ووتش في المحافل الدولي���������ة واجتماعات األمم 
المتح���������دة، طالبت الصين بالكش���������ف عن حقيقة 
الواقع التركستاني، وناشدت عدة مرات لتخفيف 
المعاناة التي يعاني منها مس���������لمو األويغور، إال 
أن الصين لم تبال بأي نداءات، حيث انقسمت 
دول األعضاء في األمم المتحدة إلى قس���������مين 
س���������نة 2018م، 37 دول���������ة أدان���������ت بانتهاكات 

الصي���������ن لحقوق أتراك األويغور في تركس���������تان 
الش���������رقية )ش���������ينجانغ( مقابل 46 دولة معظمها 
دول عربية أيدوا الصين. وحتى اآلن وصفت 8 
دول كبرى اإلجراءات التي تمارسها الصين على 
مس���������لمي األويغور باإلبادة الجماعية والظالمة 
وبالاإنسانية، حيث ناشدت هذه الدول السلطات 
الصيني���������ة بالتراجع عن اإلب���������ادة الجماعية التي 
ترتكبها في حق مس���������لمي األويغور. باإلضافة 
إلى مناش���������دات من طرف منظمة العفو الدولية 
وهيومان رايت���������س ووتش وأيضا منظمات أخرى  

للمحامين الدوليين.
ملاذا تنفي احلكومة الصينية احتجاز األويغور 
ــينجيانغ  ــة ش ــال مبنطق ــكرات اعتق يف معس

الواقعة يف الشمال الغربي من الصني؟
mm ل���������و اعترف���������ت الصين س���������تضطر إلى 
التراجع في إستراتيجيتها والمتمثلة في استيعاب 
مسلمي تركستان الشرقية وسترغم على إصاح 
سياساتها نحوهم في اإلقليم، فا يمكن أن تتنازل 
الصي���������ن عن إنهاء القضية األويغورية التي هي 
من أكبر نقاط ضعفها في المحافل الدولية. ألن 

تركستان الش���������رقية بوابة للخروج إلى األوروآسيا 
ومن أهم المحطات لمشروع »الحزام والطريق« 
قديم���������ا وحديث���������ًا، ومما جعل بكين تخش���������ى أن 
يك���������ون الس���������كان المختلفون ثقافيا مش���������كا في 
نجاح مشروعها، وبالتالي انتهجت سياسة إبادة 
األويغور. أعتقد أن هذه السياس���������ات ظاهرة من 
صراع بين قوة احتالية وبين ش���������عب يكافح من 

أجل حقوقهم اإلنسانية.
ــلمي  ملس ــية  املعيش ــاع  األوض ــن  ع ــا  حدثن

األويغور؟
mm الوضع س���������يئ للغاية سياسيا واقتصاديا 

أصبح  حي���������ث  واجتماعي���������ا؛ 
اإلقليم دولة بوليس���������ية يذكرنا 
بأش���������ياء ال يصدقه���������ا العقل، 
وذل���������ك بس���������بب اإلج���������راءات 
وبمراقبة  الرقمي���������ة،  الحديدية 
المواطنيي���������ن ليا ونهارا وذلك 
باس���������تخدام أح���������دث تقني���������ات 
الذكية.  المراقب���������ة والكاميرات 
باإلضافة إلى ذلك فإن هناك 
كوادر من الحزب الش���������يوعي 
ويشاركونهم  المسلمين  يرافق 
في المأكل والمشرب حتى في 
غرفة الن���������وم، وهذا يتم تحت 
»سياسة األسرة األخوية« بين 
الشعب؛  وبين  الكوادر  هؤالء 
وذلك من أج���������ل إعداد تقرير 
مفصل وتقديمه إلى الحكومة 

الصينية.
ــا تعليقكم عن موقف  وم

ــن  ع ــامية  واإلس ــة  العربي ــدول  ال ــت  وصم
اجلرائم الي ترتكب ضد مسلمي األويغور؟

mm كما ذكرت في الفقرة الس���������ابقة إن أغلبية 
الدول المؤيدة لسياس���������ات الصين ضد مسلمي 
األويغور ه���������ي الدول التي تدع���������ي أنها عربية 
س���������امية، على رأسها الس���������عودية واإلمارات  واإ
المتحدة، مع أن هذه الدول معروفة بالدفاع عن 
المس���������لمين في الدول غير اإلس���������امية وتتناول 
قضاياه���������م إال أنها تصفق كذل���������ك على الجرائم 

اإلنس���������انية، وتتناس���������ى هذه الفظائع مجاملة مع 
الصي���������ن. أو تنظ���������ر إلى القضي���������ة من منظور 
مواقف الدول الغربية، كالواليات المتحدة وغيرها 
من الدول األروبي���������ة؛ وبالتالي قضية األويغور 
وتركستان الشرقية هي لعبة سياسية بين الصين 
والق���������وى الغربية. كما أني ال أرى أس���������ماء هذه 
ال���������دول العربية إال مدرجة ف���������ي قائمة المؤيدين 
للصي���������ن، فال���������دول اإلس���������امية ال تتحدث عما 
يحدث في تركستان الشرقية. ما عدا دولة قطر 
التي س���������حبت دعمها للصين 2019م ، كما أن 

تركيا انتقدت سياسات الصين. 
وبرأيكم ما املطلوب من العامل اإلسامي جتاه 

مسلمي األويغور؟
mm أعتق���������د أن���������ه يجب النظر إل���������ى القضية 
من حيث اإلنس���������انية واألخوة الدينية، كما أنبه 
بأن حرب الصين على اإلس���������ام في تركستان 
الش���������رقية ما هي إال حرب على العرب نفس���������هم 
في آن واحد، ألنها حرب على الهوية وليس���������ت 
مج���������رد طمس عرق أو إب���������ادة قوم؛ فيجب على 
الدول اإلسامية النظر إلى القضية التركستانية 

من حيث اإلنس���������انية والهوية اإلس���������امية. والبد 
م���������ن االهتمام بهذه القضية م���������ن ناحية األخوة 
المس���������لمة، على األقل توعي���������ة المجتمع العربي 

واإلسامي حول هذه القضية المحورية.
ــة الي تنظمها  ــن احلمات اإلغاثي حدثنا ع

الدول العربية واإلسامية؟ 
mm يا لألس���������ف الش���������ديد لم تك���������ن هناك أية 
أنش���������طة إغاثية، ال من الداخل وال من الخارج؛ 
لكون الحزب الش���������يوعي ال يسمح بأي نشاطات 
اجتماعية كأف���������راد أو كجماعة من أجل اإلغاثة 
والتبرع. ألن تركس���������تان الشرقية مغلقة تماما من 
حيث الح���������دود أو حتى التواصل 
بالخارج؛ فمثا أن���������ا كطالب لقد 
انقطع تواصلي مع أس���������رتي منذ 
وس���������ائل  وكل  2017م.  س���������نة 
التواصل ممنوعة في تركس���������تان 
المخابرات  أن  كم���������ا  الش���������رقية، 
االتصاالت  ترص���������د  الصيني���������ة 
الخارجية. باإلضافة إلى أنها ال 
ولم تسمح ألي منظمة أو لصحفي 
بزيارة اإلقليم، وهذا ما تسبب في 
انتقادات كثيرة، ومع ذلك الصين 

تتجاهل وال تبال بذلك.
كلمة ختامية لقراء جريدة البصائر؟

mm أخيرا، إن المآس���������ي التي 
يعانيه���������ا مس���������لمو األويغور في 
تركستان الش���������رقية ال يقل قدرها 
مم���������ا يعانيه الفلس���������طينيون وكل 
ما يحدث في العالم اإلس���������امي، 
بل هي أش���������د من واقع فلسطين 
وغيرها تمام���������ا؛ ألن كل ما يقع في فلس���������طين 
وس���������وريا واليمن يعرف���������ه الجمي���������ع، والصحافة 
واإلع���������ام تنقل األح���������داث، إال أن تركس���������تان 
الش���������رقية مغلقة، وما ينشره اإلعام غيض من 
في���������ض، أو قطرة من بحر في الجرائم الممنهجة 
واإلبادة الجماعية. صدقوا أو ال تصدقوا فإن تم 
مشروع إبادة الصين للمسلمين األويغور وفاتت 
قضية تركستان الشرقية ستتراكم المصائب على 

العالم اإلسامي. 

على الدول 
اإلسامية النظر 

إىل القضية 
الركستانية من 
حيث اإلنسانية 

واهلوية اإلسامية  

إن أغلبية الدول 
الـمؤيدة لسياسات 

الصني ضد 
مسلمي األويغور 
هي الي تدعي 
كونهاإسامية. 



اليكون يف  األمم،  أحوال  دراسة 
نما  الغرض من هو المخطئ، واإ
وتصحيح  الخلل،  معالجة  الغرض 
النظر  يجب  أخرى  وبعبارة  الخطأ. 
والنظر  واقعها،  بكل  األمة  حال  إلى 
محاولة  ثم  ككل،  األمة  جسد  إلى 
تعيشه  الذي  الواقع  ذلك  إصالح 
األمة، وعلمتم أن الواقع مجموعة من 
العوالم: عالم األحياء. وعالم األشياء. 
وعالم األحداث. وعالم األفكار. وعالم 
موضوعنا   في  البحث  ونبدأ  النظم. 

بهذا السؤال.
تعيشه  الذي  المتردي  الواقع  هل 
لموانع  نتيجة  المتخلفة  الشعوب 
والقدرة؟  اإلرادة  عن  خارجة  قاهرة، 
إن  األمر؟  هذا  في  السر  هو  وما 
السفن  ربابنة  أن  فيها  وما  القضية 
مفاتيح  يفتقدون  المجتمعات  هذه  في 
ومقادير  كالبوصلة  المطلوب  الوعي 
المسافات، أو قل فقدان علم التسير، 
إال من  االنحطاط،  منذ عصر  وذلك 
أن  إذن،  فالسر  سبحانه.  اهلل  رحم 
عبر  المتقدمة  الحضارية  الشعوب 
علماء، ووالة  قادها  التي  التاريخ هي 
الوعي  مفاتيح  يمتلكون  ومسيرون 
المطلوب الذي هو فن القيادة الحكيمة، 
الكافية،  العلمية  المشروعة  بالوسائل 
وأهم مفتاح من مفاتيح التسيير والقيادة 
من  الكافية  والخبرة  القرآن  تدبر  هو 
التطبيقات العملية. ومثال ذلك للدراسة  
اْلُقرَى  َأْهَل  َأنَّ  تعالى:﴿َوَلْو  اهلل  قول 

ِمَن  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحَنا  وَاتََّقْوا  آَمُنوا 
َماِء وَاأْلَْرِض﴾ قد تكونون استمعتم  السَّ
لهذه اآلية عشرات المرات، بل يمكن 
عند بعضنا أنه سمعها آالف المرات. 
إذن ما هو الجديد؟ والجميع يعلم  أن  
قول اهلل عز وجل حق  وصدق، وأنه، 
محكم واضح ومفصل، وأن فيه الخير 
إذن  به؟  اليعملون  فلماذا  الكثير، 
لماذا  الموضوع،  في  الجديد  فهذا هو 
اليتبعون طريق اإليمان والتقوى لتفتح 
عليهم البركات؟. والجواب أن كثيرا ال 
الذي  المستنير،  الفكر  مفتاح  يملكون 
فقه  لبلوغ   المصطلحات  بفهم  يبدأ 
إلى  المصطلحات  فقه  ومن  التسيير، 
الفكر  إلى  المفكر  يصل  التسيير  فقه 

المستنير، ويصير رُبَّاًنا ناجحا. 
فهم  من  الواعي  التفكير  يبدأ 
الخطاب.  لغة  أي:  المصطلحات، 
تجدها  )مثال(  حوار  كلمة  أليست 
فالذين  ذلك  ومع  لسان،  كل  على 
حسب  ويقدسونه  بالحوار  يؤمنون 
ويتقاتلون؟!  اليتحاورون  أقوالهم، 
الحوار  معنى  يجهلون  ألنهم  لماذا؟ 
أليست  ثم  المصطلح.  جهل  بسبب 
كل  على  تجدها  )مثال(  الحب  كلمة 
لسان، والناس يؤمنون بأن المتحابين 
يحبهم اهلل، ويدخلهم الجنة، وأن الحب 
يكرهون  ذلك  ومع  الخير،  طريق 
وال  بعضهم،  على  ويحقدون  بعضهم 
لماذا؟  يتصالحون،؟  وال  يتسامحون، 
أي  الحب،  معنى  يفهون  ال  ألنهم 
تعالوا  المصطلح..  حقيقة  يجهلون 
َأنَّ  ﴿َوَلْو  الكريمة.  اآلية  إلى  لنعود 
َعَلْيِهْم  َلَفَتْحَنا  وَاتََّقْوا  آَمُنوا  اْلُقرَى  َأْهَل 
َماِء وَاأْلَْرِض﴾ ما هو  السَّ ِمَن  َبَرَكاٍت 
اآلية؟  بهذه  العمل  في  منا  المطلوب 
اإليمان،  مصطلح:  فهم  المطلوب: 
والتقوى، والبركة. ومعنى هذا التركيب 

 ﴾ اللغوي: ﴿َوَلْو َأنَّ

المسلمين  فبعض  البداية.  من  لننتبه 
اإليمان  إلى  الدعوة  يسمع  عندما 
يحكم  تفكير  ودون  بسرعة  والتقوى، 
يقول  ذن  واإ أنه مؤمن، وتقي،.  لنفسه 
المقصود  نفسه  هو  ليس  نفسه:  مع 
بقوله تعالى، في اآلية نفسها: ﴿َوَلِكْن 
َكذَُّبوا َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن﴾ ولم 
يعلم أن المقصود باإليمان، هو العمل 
المستهدف  الموضوع  في  بمقتضياته 
لكل  خطاب  فاآلية  الخطاب.  في 
الناس من الكافرين والمؤمنين، فكيف 
ذلك؟ ذلك، أن المطلوب من المشركين 
عليهم  ُتْفَتَح  أن  أرادوا  إن  والكافرين، 
خالق  عنهم  ويرضى  البركات  أبواب 
أن  عليهم  وجب  والسماوات،  األرض 
ويقين،  بالشهادتين عن صدق،  ُيِقّروا 
اإليمان،  أركان  بسائر  يؤمنوا  وأن 
ذلك  غير  إلى  القرآن  بشريعة  والعمل 

من شروط وضوابط التََّديُّن. 
وأما المؤمن فينظر إلى القضية التي 
يريد أن  ينتصر فيها، وأن يوفقه اهلل 
تعالى لنيل ُمْبَتَغاُه، أن يتوب من كل 
ذنب، وأن يقلع عن كل معصية، وأن 
يحب لكل المؤمنين ما يحبه لنفسه، 
وأقام  )تاب  من  كل  مع  يتأخى  وأن 
الصالة وآتى الزكاة( وال يقاطعه، وال 
من  اآلخرين  في حزب ضد  يتحزب 
المؤمنين، أو في جماعة يميز نفسه 
عن باقي المسلمين. قال اهلل تعالى: 
آَمُنوا﴾  الَِّذيَن  َعِن  ُيَداِفُع  اهلَل  ﴿ِإنَّ 
في  بالدخول  يؤمن  أن  عليه  فالكافر 
اإلسالم والعمل بكل أركانه وفرائضه. 
بشعب  العمل  يتم  أن  عليه  والمؤمن 
الَِّذيَن  َعِن  ُيَداِفُع  اهلَل  ﴿ِإنَّ  اإليمان. 

آَمُنوا﴾.
هذا إخبار ووعد وبشارة من اهلل، للذين 
آمنوا، بأن اهلل يْدفع عنهم كل مكروه، 
من شر الكفار، وشر الشيطان، وشرور 
أنفسهم، ويخفف عنهم الشدائد.  ثم إن 

كل مؤمن له من هذه المدافعة بحسب 
إيمانه. وفهم هذه المسألة هو أن اهلل 
كما  الحق  المؤمن  عن  يدافع  تعالى 
يريد اهلل، وكما يحب لعبده، والمطلوب 
من العبد أن يثبت على يقين تام في 
يقين  توكله على اهلل، وأن يؤمن عن 
اهلل  يشاء  مما  العبد  يصيب  ما  أن 

تعالى.
في  حقا  المؤمنين  نصر  اهلل  إن  ثم   
ا آمنوا. اإليمان الحق،  غزوة }بدر{ َلمَّ
ثم اإليمان بموضوع القضية التي هم 
فيها، كيف ذلك؟ ماذا كان المطلوب 

منهم؟
يتحدوا،  أن  منهم  المطلوب  كان  1ـ 
وال  تفرقهم،  أحزاب  فال  فاتحدوا، 
مبتدعة  والتسميات  تخالفهم،  مذاهب 
مسلمون  كلهم  بينهم،  الحقد  تثير 
سموا  ربهم،  سماهم  فكما  وكفى، 
أن  منهم  المطلوب  كان  ـ   2 أنفسهم. 
اإليمانية،  األخوة  بحقيقة  إخوة  يكونوا 
واحا.  جيبا  جيوبهم  وصارت  ففعلوا 
يطيعوا  أن  منهم  المطلوب  ـ وكان   3
يومها   وهو  وقائدهم  وأميرهم  إمامهم 
طاعة  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النبي 
بهم  خاض  لو  كذلك  فكانوا  كاملة 
المطلوب  وكان  ـ   4 التبعوه.  البحر 
منهم أن ُيِعدُّوا كل ما استطاعوا تطوعا 
وأموالهم  أنفسهم  فباعوا  ففعلوا،  منهم 
هلل تعالى. 5 ـ وأن يخلصوا العمل هلل 
ففعلوا. 6 ـ كانوا على انضباط تام في 
المعركة.7 ـ أمرهم اهلل تعالى بالدعاء 
والذكر، فدعوا اهلل وذكروه.8 ـ وكانوا 
وال  المناصب،  ال  اآلخرة،  يريدون 

المكاسب.
 هذا هو اإليمان العملي في الموضوع. 
حتى إن الذين سألوا عن األنفال بعد 
وبعد  الكبير،  النصر  وبعد  المعركة، 
َذكَّرَُهم اهلل  الكاملة هلل تعالى.  الطاعة 
النصر  دوام  أسباب  من  بأن  تعالى 

سبحانه  لهم  وقال  اهلل.  يتقوا  أن  لهم 
وتعالى: ﴿ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾ هل أنتم 
خرجتم في سبيل اهلل؟ إن كنتم خرجتم 
لرسول  وطاعة  اهلل  سبيل  في  جهادا 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فال تسألوا 
عن األنفال، واتركوا أمر تقسيمها هلل 

والرسول صلى اهلل عليه وسلم.
اهلُل  َيْجَعَل  تعالى:﴿َوَلْن  اهلل  قال 
ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبياًل﴾ )سورة 
النساء:141( لن يكون التسلط للكافرين 
حقا  مؤمنين  كانوا  إن  المؤمنين  على 
وصدقا عمليا ومن الضروري أن أعيد 
وهذا  الشروط،  من  سبق  ما  عليك 
للتقرير وليس من التكرار. 1ـ  أن يكونوا 
إخوة حقا، غير متفرقين إلى طوائف، 
وال إلى أحزاب.؟. 2 ـ أن يكونوا تحت 
راية واحدة وقيادة إمام واحد. 3 ـ أن ال 
يتعمدوا مخالفة أي حكم شرعي. 4ـ  أن 
باإلحسان.  ويتعاملوا  بالعدل،  يحكموا 
5ـ  أن اليستعينوا  بكافر، وأن ال يوالوا 
كافرا. 6 ـ والمؤمنون الُيِصرُّون على 
منكر، كبيع الخمور، والتعامل بالربا، 
والمكوس، ومحالت الفجور، وهذا هو 
التطبيق الموضوعي لإليمان. أي أن 
من  ثم  ُأمروا.  كما  المؤمنون  يستقيم 
اإليمان،  لمقتضيات  التطبيقات  جملة 
هو اإلعداد. وهو بصفة عامة }العمل 
الذاتي  االكتفاء  يحقق  الذي  المنتج 
اإليمان  أن  أي:  االقتصاد{  بمفهوم 
يصنعوا  أن  المؤمنين  من  يقتضي 
ثيابهم  ينسجوا  وأن  بأيديهم،  أسلحتهم 
وشرابهم  وغذاءهم  ودواءهم  بأيديهم، 
السيادة  لهم  تكون  حينها  ومراكبهم، 
والقيادة والريادة، وحينها يستحقون أن 
وحينها  الناس،  على  شهداء  يكونوا 
يحررون فلسطين، ويعيدون األراضي 
المسلوبة، وينصرون الشعوب الغلوبة. 
﴿َوَمْن َلْم َيْجَعِل اهلُل َلُه ُنورًا َفَما َلُه ِمْن 

ُنوٍر﴾  والحمد هلل رب العالمين.

ضــــرورة علــــم التسيــــري لبلوغ مستويات  الفكر املستنري

أ. حممد مكركب 

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

الســـــؤال
قال السائل وهو رجل مسلم: إنه تزوج امرأة كتابية 
فحملت منه وملا ولدت استهل املولود صارخا ثم مات 
قبل أن يأكل شيئا، فغسله، وكفنه، ثم َهمَّ ليصلي 

عليه، فاعرتض عليه أحد احلاضرين، بأن الصالة على 
من أمه غري مسلمة ال تصح حتى يبلغ! قال تركته 

وذهبت إىل إمام املسجد اجملاور فسألت، فقال لي تصح 
الصالة على املولود إذا استهل بل الواجب أن ُيَصلَّى 

عليه، قال السائل، فما هو احلكم الشرعي؟ وهل يف 
الصالة على اجلنازة خصوصية للصالة على الطفل؟

اجلـــــــــواب
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين، 

والصالة والسالم على رسول اهلل.
أوال: األصل أن كل َوَلٍد يولد مسلما، ألن هذه هي 
الفطرة البشرية التي خلق اهلل الخلق عليها، ثم إن 
كل مسلم ولد حيا يغسل ويكفن ويصلى عليه، 
أمه  ثدي  يلتقم  كأن  حيا،  ولد  أنه  في  والعالمة 
ليرضع، أو يصرخ، أو يعطس، فإن كان والده 
ذن فالسقط  مسلما تأكد ذلك بالفطرة والنسب. واإ
ُل، ويكفن،  من ولد الرجل المسلم إذا استهل ُيَغسَّ
ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، ويرث 
ويورث إذا استهل،. قال اهلل تعالى:﴿ َفَأِقْم َوْجَهَك 
ِللدِّيِن َحِنيفًا ِفْطَرَت اهلِل الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيها اَل 
َتْبِديَل ِلَخْلِق اهلِل ذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َولِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس 
اَل َيْعَلُموَن﴾)الروم:30( فاهلل تبارك وتعالى خلق 
الناس على اإلسالم، فإذا ُوِلَد المولود في البيئة 
ولد  ن  واإ بالفطرة،  حنيفا  مسلما  فيضل  المسلمة 

مسلمين  غير  أبواه  وكان  مسلمة  غير  بيئة  في 
]َما  الحديث  ففي  اإلسالم.  نه عن  ُيِضالَّ فإنهما 
ُيَهوَِّداِنِه  َفَأَبوَاُه  الِفْطرَِة،  َعَلى  ُيوَلُد  ِإالَّ  َمْوُلوٍد  ِمْن 
الَبِهيَمُة  ُتْنَتُج  َكَما  َساِنِه،  ُيَمجِّ َأْو  رَاِنِه،  ُيَنصِّ َأْو 
َجْدَعاَء[  ِمْن  ِفيَها  وَن  ُتِحسُّ َهْل  َجْمَعاَء،  َبِهيَمًة 
شرح  وفي    )2658 )البخاري.1358.ومسلم: 
ِمْن  ِبِه  ُيْعَتدُّ  َمْن  مسلم.}َأْجَمَع  لصحيح  النووي 
َأْطَفاِل  ِمْن  َماَت  َمْن  َأنَّ  َعَلى  اْلُمْسِلِميَن  ُعَلَماِء 
اْلُمْسِلِميَن َفُهَو ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّة أِلَنَُّه َلْيَس ُمَكلًَّفا.. 
}وَاأْلََصحُّ  قال:  الحديث،  شرح  عن  كالم  وبعد 
َمْعَناُه َأنَّ ُكلَّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد ُمَتَهيًِّئا ِلإْلِْساَلِم َفَمْن َكاَن 
َأَبوَاُه َأْو َأَحُدُهَما ُمْسِلًما اْسَتَمرَّ َعَلى اإْلِْساَلِم ِفي 
تعالى  )16/208(  واهلل  وَالدُّْنَيا{  اآْلِخرَِة  َأْحَكاِم 

أعلم، وهو العليم الحكيم.
َأْن  َأَمرَِني  رَبِّي  ِإنَّ  ]َأاَل  أيضا.  الحديث  وفي 
ُكلُّ  َهَذا،  َيْوِمي  َعلََّمِني  ا  ِممَّ َجِهْلُتْم،  َما  ُأَعلَِّمُكْم 
نِّي َخَلْقُت ِعَباِدي ُحَنَفاَء  َماٍل َنَحْلُتُه َعْبًدا َحاَلٌل، وَاِإ
َياِطيُن َفاْجَتاَلْتُهْم َعْن ِديِنِهْم،  نَُّهْم َأَتْتُهُم الشَّ ُكلَُّهْم، وَاِإ
َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت َلُهْم، وََأَمرَْتُهْم َأْن ُيْشِرُكوا 
ِبي َما َلْم ُأْنِزْل ِبِه ُسْلَطاًنا[ )مسلم.2865( ومعنى 
حنفاء: مسلمين موحدين منيبين إلى خالقهم. واهلل 

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
من  الصريح  الجواب  الحديث  في  ورد  ثانيا: 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. َعْن َجاِبِر ْبِن 
َعَلْيِه  اهلُل  َصلَّى  اهلِل  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  اهلِل،  َعْبِد 
َوُوِرَث[ َعَلْيِه  ُصلَِّي   ، ِبيُّ الصَّ اْسَتَهلَّ  َوَسلََّم:]ِإَذا 

]اَل  َقاَل:  ِإْبرَاِهيَم،  وَعْن  ماجة.1508(  )ابن 

َعَلْيِه  ُيَصلَّى  واََل   ، َيْسَتِهلَّ َحتَّى  اْلَمْوُلوُد  ُيَورَُّث 
َوُورَِّث،  َعَلْيِه  ُصلَِّي   ، اْسَتَهلَّ َفِإَذا   ، َيْسَتِهلَّ َحتَّى 
)وانظر  الدارمي:3174(  )سنن  الدَِّيُة[  َلِت  َوُكمِّ

ابن ماجة:1508(.
ثالثا: نقول للسائل: ها قد علمت أن ما أفتاك به 
إمام المسجد فهو الصحيح،. وأن النصيحة لمن 
الصالة  تصح  ال  لك:  وقالوا  عليك،  اعترضوا 
ن استهل حتى يبلغ، فقد أخطأوا،  على المولود واإ
وعليه فالواجب على العامة أن ال يخوضوا في 
المسائل التي لم يكلفوا بها. والقاعدة في منطق 
المعامالت أن المسلم غير المكلف بالقضاء أو 
باإلفتاء، أو بالحسبة، ال يجوز له الخوض بالقول 
في األحكام الشرعية وال في األمر والنهي، وال 
يجوز له نشر أو ترويج ما ال يعلم، وال في نقل 
ما هو فوق قدرته، حتى ال يفتن نفسه، والينشر 
المرء  إسالم  حسن  ومن  المسلمين،  بين  الفتن 
نما العامي يتعلم ليعمل هو  تركه ماال يعنيه، واإ
يستطيع  ال  بما  غيره  ليعلم  ال  نفسه،  مع  نفسه 

تبليغه. واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ُيَصلَّى  ِشَهاٍب:  اْبُن  َقاَل  الخبر:  وفي  رابعا: 
ِمْن  ِلَغيٍَّة،  َكاَن  ْن  وَاِإ ُمَتَوفًّى،  َمْوُلوٍد  ُكلِّ  َعَلى 
َأَبوَاُه  َيدَِّعي  اإِلْساَلِم،  ِفْطرَِة  َعَلى  ُوِلَد  َأنَُّه  َأْجِل 
َعَلى  ُه  ُأمُّ َكاَنْت  ْن  وَاِإ ًة،  َخاصَّ َأُبوُه  َأْو  اإِلْساَلَم، 
َعَلْيِه،  ُصلَِّي  َصاِرًخا  اْسَتَهلَّ  ِإَذا  اإِلْساَلِم،  َغْيِر 
واََل ُيَصلَّى َعَلى َمْن اَل َيْسَتِهلُّ ِمْن َأْجِل َأنَُّه ِسْقٌط[ 

)البخاري:1358(.  
على  الصالة  في  )وهل  السائل:  قال  خامسا: 

ورد  الطفل؟(  على  للصالة  ُخُصوِصَيٌة  الجنازة 
في  البخاري.  صحيح  في  الجنائز  كتاب  في 
قال:  الجنازة.  على  الكتاب  فاتحة  قراءة  باب 
البصري(:}يقرأ  الحسن  )يعني  الحسن  وقال 
على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله 
يتقدم  الذي  )الفرط( هو  لنا فرطا وسلفا وأجرا{ 
الواردين فيهيء لهم المنزل. ومعنى:)سلفا( أي: 
سابقا يسبقنا إلى الجنة من أجلنا. ومعنى:)أجرا( 
أي اجعله سببا للثواب على صبرنا في مصيبتنا. 
وفي الموطأ: عن سعيد بن المسيب قال: صليت 
وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط 
القبر{  عذاب  من  أعذه  }اللهم  يقول:  فسمعته 
قدامة:}َوُيِسرُّ  البن  المغني  وفي   )1/228(
َبْيَن  َنْعَلُم  اْلِجَنازَِة واَل  اْلِقرَاَءَة وَالدَُّعاَء ِفي َصاَلِة 
َأْهِل اْلِعْلِم ِفيِه ِخاَلًفا{ )2/363. 1558( وفي 
ن كان الميت طفال، جعل  المغني أيضا:}قال: واإ
مكان االستغفار له: اللهم اجعله فرطا لوالديه، 
موازينهما،  به  ثقل  اللهم  وأجرا،  وسلفا  وذخرا 
كفالة  في  اجعله  اللهم  أجورهما،  به  وأعظم 
وأجره  المؤمنين،  سلف  بصالح  وألحقه  إبراهيم 
برحمتك من عذاب الجحيم، وأبدله دارا خيرا من 
داره، وأهال خيرا من أهله، اللهم اغفر ألسالفنا 
ونحو  قال:  ثم  باإليمان.  سبقنا  ومن  وأفراطنا 
ذلك وبأي شيء دعا مما ذكرنا أو نحوه أجزأه 
وليس فيه شيء موقت{ وفي شرح السنة للبغوي 
)الفقرة:1495. 5/356( هذا واهلل تعالى أعلم، 

وهو العليم الحكيم.

ُيَصلَّى على السقط إذا استهل، من أوالد الرجل املسلم، ولو كانت أم السقط كتابية..

العدد:يف رحاب الشريعة
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-29﴿َضَرَب اللَّـُه َمَثًل رَُّجًل ِفيِه ُشَرَكاُء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجًل َسَلًما 
لَِّرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثًل اْلَحْمُد ِللَّـِه َبْل َأْكَثرُُهْم َل َيْعَلُموَن﴾:

هذا ضرب مثل لحال أهل الش���������رك، وحال أهل التوحيد، وهو انتقال 
من العام إلى الخاص.

فهذا مثل لحال َمْن َشرح اهلل صدره لإلسالم، وحاِل َمْن َقست قلوبهم، 
س���������ناد َضْرب المثل إلى اهلل ألنه الذي كّون نظمه ثم أوحى به إلى  واإ
رسوله، فالقرآن كله من جعل اهلل سواء في ذلك أمثاله، وغيرها، فكأنه 
قال له: ضرب اهلل مثال فاْضرِْبُه للناس وبّينه لهم، فإن المقصود من 
فحامهم، في كشف سوء حالتهم  ضرب هذا المثل محاجة المشركين واإ
في اإلش���������راك، وصيغ بصيغة الخبر ألن���������ه في مقام العبرة والموعظة 

للمسلمين، أو أهل الكتاب.
ومعنى أنهم ش���������ركاء: أي ش���������ركاء في امتالكه، والتش���������اكس: شّدة 
االختالف في الّرجل في توجيهه، واس���������تخدامه، ومعنى أنه »س���������لم« 

بفتح الالم: خلص له، والمعنى: أنه ال يشركه فيه أحد.
وهذا تمثيل حال المش���������رك في تردد عقل���������ه، بين آلهة كثيرة، فهو في 
حيرة وش���������ك من رضا بعضهم عنه وغضب البعض، وفي تردده في 
عبادته إن أرضى بها أحد آلهته، لعله ُيغضب اآلخر، فيبقى ضائعا 
ال يدري على أيهم يعتمد، فنفس���������ه ش���������عاع، وقلبه أوزاع، وحاله حال 
مملوك اشترك فيه أكثر من مالك، ال يخلون من أن يختلفوا ويتنازعوا 
شغالهم في مهن شتى، فهو  فيه، ويأخذوا في التدافع في حوائجهم، واإ
حيران في إرضائهم تعٌب في أداء حقوقهم، اليتمكن من استراحة في 

نفسه، وال يطمئن في عمله.
يقابله حال المس���������لم الموحد، يقوم بم���������ا كلفه به ربه عارفا بمرضاته، 
قاصدا رضاه، وجزاءه وحده، مستقّر البال، فحاله حال العبد المملوك 
لمالك واحد ملكا خالصا، عرف مراد مواله منه، وعلم ما أوجبه عليه، 

ففهمه واحد، وقلبه مجتمٌع.
وكذلك الحال في كل تابع للحق، وتابع للباطل، فإن الحق هو الموافق 
لما في الوج���������ود والواقع، والباطل مخالف لما في الواقع، فتابع الحق 
ال يعترضه ما يش���������وش عليه بال���������ه، وال ما يثقل عليه حمله وأعماله، 
وتاب���������ع الباطل يتعثر به ف���������ي المزالق، ويتخبط في أعماله بين نقص 
وس���������وء الخطإ، فهل يس���������توي هذان الرجالن؟ إنه ُعبر عنه باستفهام 
إن���������كاري، وجاء حمد اهلل على االعتراف بأنهما ليس���������ا س���������واء، وعلى 
نهوض حجته، فموقع الحمد موقع النتيجة بعد الدليل الواضح، ولذلك 
فإن هؤالء المش���������ركين ال يعلمون عدم اس���������تواء الحالتين، ولو علموا 
الختاروا ألنفس���������هم الحس���������نى مما يردهم عن اإلصرار على الشرك، 
وانتحال أكاذيبه ه���������ذا ال يمّت إلى الِعلم بصلة، فهو جهالة اختالق، 
وأس���������ند عدم العلم ألكثرهم، ألن أكثرهم عامة وأتباع لزعمائهم، الذين 
سّنوا لهم الشرك انتفاعا بالجاه، والزعامة، فغّشى ذلك على أبصارهم 

وبصائرهم.
يُِّتوَن﴾: نَُّهم مَّ -30﴿ِإنََّك َميٌِّت وَاِإ

ه���������ذه إحالتهم على حكم اهلل بينهم، وبي���������ن المؤمنين يوم القيامة، فال 
يس���������تطيعون إنكارا وال يرون إال نارا، وقدم لذلك بتذكيرهم بأن الناس 
كله���������م صائرون إلى الموت، فإن الموت آخر ما يذّكر به الغارق في 
غلوائه، إذا كان قد اغتر في الحياة، ولم يفكر في طريق النجاة، وهذا 
انتهاز لفرصة الموعظة واإلرش���������اد، وعسى أن يكون لهم اتعاظ بذكر 
يوم القيامة والتذكير بزوال هذه الحياة، وحّث المؤمنين على المبادرة 
ش���������عارهم بأن الرسول-صلى اهلل عليه وسلم- نفسه  للعمل الصالح، واإ
إلى الموت يصي���������ر، كما مات النبيون من قبله، ليغتنموا االنتفاع به 
في حياته حرصا على مالزمة مجلس���������ه، وتعليما للمس���������لمين أن اهلل 

سّوى في الموت بين الخلق، دون اعتبار لتفاضلهم في الحياة.
إذ كان المش���������ركون يتربصون به المنون، والمعنى: أن الموت يأتيك 
ويأتيه���������م، فما يدري هؤالء المتربصون بك الم���������وَت أن يموتوا قبلك، 
وقدر أن الرس���������ول-صلى اهلل عليه وسلم- رأى مصارع أشد أعدائه 
ف���������ي بدر أبي جه���������ل وغيره، وهلكوا قبله. وفي ه���������ذا الرد على إنكار 
المشركين البعث، فإنهم يقع الحكم بينهم فيما اختصموا فيه في الدنيا، 

ويومئذ يبتهج أهل الحق، ويفتضح المبطلون.
ــــــمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَد َربُِّكْم َتْخَتِصُموَن * َفَمْن  -31-32﴿ُث
ْدِق ِإْذ َجاَءُه َأَلْيَس ِفي  ــــــِه َوَكذََّب ِبالصِّ َأْظَلُم ِممَّن َكَذَب َعَلى اللَّـ

َجَهنََّم َمْثًوى لِّْلَكاِفِريَن﴾:
الكالم على الحكم بينهم فيم���������ا خالفوا فيه وأنكروه، والمعنى: يقضي 
بينك���������م يوم القيامة فيكون القضاء على م���������ن كذب على اهلل، وكّذب 
بالص���������دق إذ جاءه، إذ هو الذي ال أظل���������م منه، فيكون القضاء على 
المش���������ركين إذ هم الذين كذبوا على اهلل، وأشركوا به، وكّذبوا بالصدق 
وه���������و القرآن، والمراد من االس���������تفهام أنهم أظل���������م الظالمين وال ظالم 
أظلم منهم، ظلموا حق اهلل الواحد، وظلموا الرس���������ول بتكذيبه، والقرآن 
بدعوى أنه ليس وحيا، والمؤمنين باألذى وظلموا حقائق العالم بقلبها 
فسادها، وظلموا أنفس���������هم بإقحامها في العذاب األبدي، فإن القرآن  واإ

جاء بلسانهم، وبأفصح بيان وأبلغه، ال ُيعرض عنه إال مكابر.
»َأَلْي���������َس ِفي َجَهنََّم َمْثًوى لِّْلَكاِفرِي���������َن« أي أن ظلمهم أوجب أن يكون 
مثواه���������م ومقرهم جهّنم، باالس���������تفهام التقريري، فال يس���������ع المخاطب 

اإلنكار، وال يلبث أن يقّر بالحق.
ْدِق َوَصدََّق ِبِه ُأوَلـِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن  -33-35﴿وَالَِّذي َجاَء ِبالصِّ
ــــــِنيَن * ِلُيَكفَِّر  ــــــاُءوَن ِعنَد َربِِّهْم َذِلَك َجزَاُء اْلُمْحِس ا َيَش * َلُهم مَّ
اللَّـُه َعْنُهْم َأْسوََأ الَِّذي َعِمُلوا َوَيْجِزَيُهْم َأْجرَُهم ِبَأْحَسِن الَِّذي َكاُنوا 

َيْعَمُلوَن﴾:
الذي جاء بالصدق هو محمد-صلى اهلل عليه وس���������لم-، والصدق هو 

القرآن، والذي صّدق بالقرآن من المؤمنين فأولئك هم المتقون.
والمعنى: أولئك هم الذين تحقق فيهم ما أريد من إنزال القرآن، ولذلك 
فله���������م ما يريدون ويتمنون في الجن���������ة، عند ربهم، الذي اّدخر لهم ما 
يبتغ���������ون، ونوه اهلل بهذا الوعد وأنه جزاء المحس���������نين، وتضمن اس���������م 
اإلش���������ارة تعظيما لشأن المشار إليه، واإلحس���������ان: كمال التقوى، وأّي 
إحس���������ان وأي تقوى أعظم من نبذهم األصن���������ام وعبادتها التي تعودوا 
عليه���������ا وتحملهم مخالفة أهليهم وذويه���������م وعداوتهم وأذاهم، وصبرهم 
على مصادرة أموالهم ومفارقة نس���������ائهم إيثارا لرضى اهلل على ش���������هوة 
النفس ورضا العش���������يرة، أي وعدهم اهلل بذلك ليكفر عنهم أس���������وأ الذي 
عمل���������وا، والمعنى أن اهلل وعدهم وعدا مطلقا ليكفر عنهم أس���������وأ الذي 
عملوا، وما وعدهم بذلك الجزاء إال ألنه أراد أن يكفر عنهم سيئات ما 
عملوا وأعظمها سوءا، ويكون هذا التكفير للسيئات التي عملوها بعد 
اإلسالم خصوصية ألصحاب رسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم-، أما 
ما قبل اإلس���������الم فيتس���������اوى فيه كل من أسلم ويعمهم، وفي هذا داللة 
على عظمة صحابته-صلى اهلل عليه وس���������لم-، فقد قال رسول اهلل-
صل���������ى اهلل عليه وس���������لم-: »اهلل اهلل في أصحابي ال تتخذوهم غرضا 
بع���������دي، فمن أحبهم فبحّبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، 
ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اهلل، ومن آذى اهلل فيوشك 

أن يأخذه«، حديث مرفوع أخرجه اإلمام أحمد وغيره.
قد أوصى أئمة س���������لفنا الصالح أن ال يذكر من أصحاب الرس���������ول-
صلى اهلل عليه وس���������لم- إال بأحس���������ن ذكر، وباإلمس���������اك عما شجر 
بينهم، وأنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحس���������ن المخارج فيما جرى 
بين بعضهم، ويظن بهم أحس���������ن المذاهب، ولذلك اتفق السلف على 
تفس���������يق ابن األش���������تر النخعي، ومن لّف لّفه من الثوار، الذين جاءوا 
من مصر إلى المدينة لخلع الخليفة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، 
واتفقوا على أن أصحاب الجم���������ل، وأصحاب صّفين كانوا متنازعين 
عن اجتهاد، وما دفعهم عليه إال السعي لصالح اإلسالم، والذّب عن 
جامعته، من أن تتسرب إليها الفرقة واالختالل، فإنهم جميعا قدوتنا، 
وواسطة تبليغ الشريعة إلينا، والطعن في بعضهم يفضي إلى مخاوف 
في الدين، ولذل���������ك أثبت علماؤنا عدالة جميع أصحاب النبي-صلى 

اهلل عليه وسلم-.
-36-37﴿َأَلْيَس اللَّـُه ِبَكاٍف َعْبَدُه َوُيَخوُِّفوَنَك ِبالَِّذيَن ِمن ُدوِنِه 
ــــــا َلُه ِمْن َهاٍد * َوَمن َيْهِد اللَّـُه َفَما َلُه ِمن  ــــــن ُيْضِلِل اللَّـُه َفَم َوَم

ِضلٍّ َأَلْيَس اللَّـُه ِبَعِزيٍز ِذي انِتَقاٍم﴾: مُّ
بعد أن ضرب اهلل مثال للمش���������ركين والمؤمنين بمثل رجل اشترك في 
ملكيته شركاء متشاكس���������ون، ورجل خالص ملكيته لرجل واحد، كان 
ذلك مثيرا ألن يقول قائل المش���������ركين بأنه تتألب شركاؤهم على الذي 
جاء ُيحّقرها ويس���������بُّها، ومثيرا لحميتهم ب���������أن ينتصروا آللهتهم، وربما 
حدثتهم هذه الحمية بتخويف الرس���������ول-صلى اهلل عليه وس���������لم- فقد 
نا نخش���������ى عليك  قال���������ت قريش له: »إن���������ا نخاف أن ُتخبلك آلهتنا، واإ
معرّته���������ا )بمعنى اإلصابة بمكروه( ِلَعْيِب���������َك إيَّاها« فجاءت هذه اآلية 
بال���������كالم عما هددوه به وخّوفوه، من ش���������ر أصنامهم في قوله تعالى: 

»َأَلْيَس اللَّ�ُه ِبَكاٍف َعْبَدُه َوُيَخوُِّفوَنَك ِبالَِّذيَن ِمن ُدوِنِه«.
والمعنى: أن اهلل الذي أفردته بالعبادة هو كافيك ش���������ّر المش���������ركين، 

وباطل آلهتهم التي عبدوها من دونه.
وأصل الكالم ونظمه: ويخوفونك بالذين من دون اهلل واهلل كافيك، أي 
كافيك أذاهم، والمراد بعبده: الرسول-صلى اهلل عليه وسلم-، وشرّفه 
اهلل به���������ذه اإلضافة وه���������ي معنى عظيم، وتحقيق أنه ال ُيس���������لمه إلى 
أعدائه، و»الذين من دونه«: هم األصنام عّبر عنهم بصيغة العقالء 

لكثرة استعمال التعبير عنهم بصيغ العقالء.
إن ضالله���������م داء مؤصل ألنه ض���������الل متمكن منهم، أي متمكن في 
جبّلتهم، ورسخته تعاقب األجيال فران على ألبابهم،  ويعسر اقتالعه 
من نفوس���������هم، فال هادي لهم، لبلوغ ش���������ناعته غايته���������ا، فطمعوا في 
تخويف النبي صلى اهلل عليه وس���������م بأصنامهم، وغفلوا عن قدرة اهلل، 
ف���������ال مطمع للضالين أن يجّروا من اهتدى إلى ضاللهم، »َأَلْيَس اللَّ�ُه 

ِبَعزِيٍز ِذي انِتَقاٍم«.
واالس���������تفهام تقريري ألن اإليمان بعزة اهلل متقرر في النفوس، والعلم 
بانتقامه متقرر من مش���������اهدة آثار أخذه لبع���������ض األمم كعاد وثمود، 
وبذلك فهو كاف عبده فال يقدر أحد على إلحاق سوء بعبده لعزة ربه، 
وبانتقام���������ه من الذين يريدون األذى لعبده، والعزيز: منعة الجانب فال 
ينال بذل، واالنتقام: المكافأة على الش���������ر بشر، مشتق من النقم وهو 

الغضب، وتقدم نظيره في سورة األعراف، وسورة العقود.
إنهم يعلمون بأن اهلل هو المتصرف في عظائم األمور، ويقرون بأنه 
خالق الس���������موات واألرض وال ينازعون في ذلك، وقصد بذلك التوطئة 

لما بعده ألنهم يعترفون بأنه الخالق دون غيره.
َماوَاِت وَاْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ اللَّـُه  ْن َخَلَق السَّ ــــــَأْلَتُهم مَّ -38﴿َوَلِئن َس
ــــــن ُدوِن اللَّـِه ِإْن َأرَاَدِنَي اللَّـُه ِبُضرٍّ َهْل  ا َتْدُعوَن ِم ــــــْل َأَفرََأْيُتم مَّ ُق
ُهنَّ َكاِشَفاُت ُضرِِّه َأْو َأرَاَدِني ِبَرْحَمٍة َهْل ُهنَّ ُمْمِسَكاُت َرْحَمِتِه ُقْل 

َحْسِبَي اللَّـُه َعَلْيِه َيَتَوكَُّل اْلُمَتَوكُِّلوَن﴾:
ابتدأت اآلية بأسلوب المقاولة والمجاوبة.

والمعنى: ليقول���������ن اهلل، فقل أفرأيتم ما تدعون من دون اهلل الخ وتفرع 
هذا االس���������تفهام اإلنكاري على جوابهم بمحاجتهم على اعترافهم بأن 
اهلل خالق السموات واألرض، فيلزمهم أن يقروا أيضا بأنه المتصرف 
فيما تحويه الس���������موات واألرض أي أفطنت���������م لتروا رؤية قلبية بطالن 
تصرف أصنامكم؟ أرأيتم ما تدعون من دون اهلل من آلهة كاش���������فات 
ض���������ره إن أراده اهلل، ومزيالت آثاره؟ وكذلك إن أراد رحمتهم فهل هّن 
مانعات لرحمته وممسكاٌت لها عني؟ ولما ألقموا بهذه الحجة الحجر، 
فلم ينطقوا ببنت ش���������فة، أمر اهلل رس���������وله-صلى اهلل عليه وسلم- أن 
يقول: »حس���������بي اهلل عليه يتوكل المتوكل���������ون«، والمقصود أن يكون 
هذا القول ش���������عارا للنبي-صلى اهلل عليه وس���������لم- في جميع شؤونه، 
وش���������عارا للمؤمنين معه، ومعنى حسبه: كافيه أي حسبي اهلل من كل 
شيء وفي كل حال، يعتقد ذلك، ويتذكره ويعلن عنه لتعليم المسلمين 

غاظة المشركين. واإ
والتوكل تفويض أموره إلى من يكفيه إياه، فهو حس���������به وحس���������ب كل 
مؤم���������ن يعرف اهلل حق معرفته، ويعتم���������د على كفايته دون غيره، كما 

يفعل المشركون الذين يعتمدون في أمورهم على أصنامهم.
ــــــْوَف  -40-39﴿ُقْل َيا َقْوِم اْعَمُلوا َعَلى َمَكاَنِتُكْم ِإنِّي َعاِمٌل َفَس

ِقيٌم﴾: َتْعَلُموَن * َمن َيْأِتيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَيِحلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب مُّ
لّم���������ا أبلغهم اهلل من الموعظة أقص���������ى مبلغ، ونصب لهم من الحجج 
أوضح حجة، وثبت رسوله-صلى اهلل عليه وسلم- أرسخ تثبيت أمر 
رسوله-صلى اهلل عليه وسلم- بأن يوادعهم موادعة من يتوقع النصر 

ويثق به، ويواعدهم بما أعّد لهم من خسر وهزيمة.
وابتدأ بندائهم بوصفهم قومه لما يش���������عر به ذلك من الترقيق لحالهم، 
واألسف على ضاللهم، وكونهم قومه، يقتضي أن ال يّدخرهم نصحا 

صادقا.
والمكان���������ة: الحالة التي تحيط بصاحبه���������ا إحاطة المكان بالكائن فيه، 

وأصلها المكان.
والمعنى: اعملوا على طريقتكم وحالكم من عداوتي، وتقدم نظيره في 

سورة األنعام.
وق���������ال تعالى هنا: »َمن َيْأِتيِه َعَذاٌب ُيْخزِي���������ِه« ليكون التهديد بعذاب 

مخز في الدنيا وعذاب مقيم في اآلخرة.
»ِإنِّ���������ي َعاِمٌل« أي ثابت على عمله ف���������ي نصحهم ودعوتهم إلى ما 
ينجيهم، وهذا مش���������عر بأنه ال يقتصر على مقدار مكانته وحالته بل 

تزداد كل حين قوة وشدة ال يعتريها تقصير وال يثبطها إعراضهم.
والعذاب المخزي هو عذاب الدنيا، وعنى به عذاب السيف يوم بدر، 
والمقيم هو عذاب اآلخرة، والحلول مشعر بالمالزمة، واإلقامة الخالدة 

في النار.
واإلتيان في »َيْأِتيِه« مشعر بأنه يأتيهم فجأة كإتيان الطارق.

-41﴿ِإنَّا َأنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِللنَّاِس ِباْلَحقِّ َفَمِن اْهَتَدى َفِلَنْفِسِه 
َوَمن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأنَت َعَلْيِهم ِبَوِكيٍل﴾:

لما أمر اهلل نبيه أن يقول لهم: اعملوا على مكانتكم قصدًا لمواعدتهم 
تهوين���������ا عليه تصميمهم على الكف���������ر، وتثبيتا له على دعوته، جاءت 

اآلية بعدها تعليال لهذا األمر.
والمعن���������ى: ألنا نزلن���������ا عليك الكتاب بالحق نفعا للن���������اس وفائدة لهم، 
وكفاك ذلك ش���������رفا وهداي���������ة، وكفاك تبليغه إليهم فم���������ن اهتدى منهم 
فهدايته لنفس���������ه، بواس���������طتك، ومن ضل منهم فلم يهتد فضالله على 

نفسه، وما عليك من ضاللهم تبعة، ألنك بّلغت ما أمرت به.
وتقدم نظير هذا في آخر س���������ورة يونس، وفي آخر س���������ورة النمل، مع 
اخت���������الف في المعنى وتوجيه الخطاب، وما في ذلك من نكت دقائق 

إعجاز القرآن، فهو ليس مأمورا بإرغامهم على االهتداء.

زمر
:  ال

ورة
ســــ

خمتصر تفسري ابن عاشور  427   
أ. د.  عمار الطاليب

العدد:يف رحاب الشريعة
1076

األحــد:  29  ذو  احلجة  1442 /05 حمرم 1043، الـموافق لـ:  08- 14 أوت  2021 م



األحــد:  29  ذو  احلجة  1442 /05 حمرم 1043، الـموافق لـ:  08- 14 أوت  2021 م

العدد:
1076

نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة العلمة بسطيــف 
تبدع يف مواجهة الوباء

ف���������ي اجتهاد صائب قررت ش���������عبة العلمة 
لجمعية العلماء -بناء على الوضع الراهن 
- فتح باب المتابعة والمراقبة النفسية عن 
بعد، وتكوين "خلي�ة إصغاء" للمتضررين/ 

والمتضررات نفسيا من كورونا... 
الجلس���������ة س���������تكون عن بعد مدتها نصف 
ساعة )30 دقيقة( مع األخصائية النفسية 
المتميزة )ب مهني( ب���������ارك اهلل فيها وفي 

علمها. 
ومن يريد التس���������جيل فعلي���������ه الدخول على 
الراب���������ط ال���������ذي وضعت���������ه الش���������عبة وملء 
االس���������تمارة الخاصة بالمعلومات المطلوبة 

ثم سيتم تحديد موعد الجلسة معه. 
الجلس���������ات مجاني���������ة نهدف م���������ن خاللها 
لمس���������اعدة أكبر عدد ممكن م���������ن الناس 

للقضاء على الخوف و دعمهم نفسيا. 
مالحظ������ة: كل المعلوم���������ات المطلوبة في 
االس���������تمارة ضرورية للتشخيص... وتبقى 
سرية بين الشخص واألخصائية ولن يطلع 

عليها أحد. 
ملحوظة: ليت ُش���������عب الجمعية تجتهد في 
هذا الباب أيضا، فه���������و من أبواب الخير 
العظيمة في التخفيف عن الناس، بالتنفيس 
عن كرباتهم وتجفيف منابع التوّتر والخوف 

والقلق. 

الواح���������د األحد  الش���������كر والمنة هلل 
العظي���������م المس���������تعظم ال���������ذي وفق 
المش���������رفين على جمعي���������ة العلماء 
المسلمين: شعبة بلدية عين البرد؛ 
مسيرين ومشرفات على تنشئة هذا 
الجيل م���������ن فلذات أكبادنا تنش���������ئة 
تجعل م���������ن تعاليم كتاب اهلل تعالى 
–رسالة السماء إلى أهل األرض – 
في عقيدته وشريعته نبراسا نهتدي 
به في عصر يض���������رب فيه الجهل 
بمعول االنحالل والتفس���������خ وضياع 
ال���������ذات، فيكون االعتص���������ام بقيمه 
وتعاليمه وس���������نن رس���������وله وشمائله 
النيرة سبيال من سبل االهتداء إلى 
ما ارتض���������اه لخلقه ال يحيدون عنه 
قي���������د أنملة إال من ض���������ل وزاغ من 
يتبجحون  الذين  النف���������وس  ضعاف 
بالفكر الوضعي يتخذونه بديال عن 
الش���������رع المحفوظ في كتاب الخالق 
الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه 
أو من خلفه. ولن نجانب الصواب، 
الذين  حينما نبتهل بزه���������ور األمل 
اصطفاهم سبحانه وتعالى من بين 
خلقه، وهداه���������م ليكونوا طلبة علم، 
وحمل���������ة كتابه ينعم���������ون باالحترام 
والتقدير في دنياهم، وبجزيل عطائه 
في أخراهم، والت حين اختالف في 
كونهم حملة المس���������ؤولية مستقبال، 
يعدون أنفسهم ليكونوا "القومة على 
الحدود أن ته���������دم وعلى الحرمات 
أن تنتهك وعلى األخالق أن تزيغ" 
كما قال الشيخ البشير اإلبراهيمي. 
وال يجحد فضل المربين والمرشدين 
والمش���������رفين على أداء هذه الرسالة 

النبيل���������ة إال جاحد ناكر لفضل أهل 
الفضل م���������ن خيرة رجال هذه األمة 
الحية التي تمنح ه���������ؤالء االعتبار 
والتقدي���������ر ليمنحوه���������ا واجب القيادة 
والتدبي���������ر؛ فلهم منا وم���������ن أولياء 
هؤالء البراعم والش���������باب الذين هم 
في عنفوان الش���������باب جزيل الشكر 
والعرفان واالمتنان لما أسدوه لهؤالء 
جميعا والذين قدر عددهم بتس���������عة 
عشر طالبا)19( منهم: ستة)06( 
ذك���������ور، وثالثة عش���������ر)13( فتاة. 

ن��ورد أسماءهم  كاآلتي:
1( األوالد:

1(مكرلوف عبدالصمد
2(قراب يونس عبدالهادي

3(غريب يحيى
4(شنان عالء الدين عبدالرحمان

5(قراب حارث
6(مختار أنس عبدالهادي

2( الفتيات:
1(شنان دعاء

2(غيس عائشة 
3( رانم فاطمة الزهراء

4( شنان هديل
5(مقدم رانيا

3( الكبريات:
1(معرف وحيدة 

2(زناتة نورية
3(يوسف كريمة

4(قراب زهرة 
5(نقاش زهرة 

6( سعيد فاطمة 
7( غراف إخالص

8(هواري حفصة

وق������د قام المش���������رفون على الجمعية 
بإق����������امة حف���������ل تكريمي نخ��اله في 
مس���������توى وقدر الحدث، كما حضر 
الحف���������ل الكريم ع���������دة مدعوين من 
أهل القرآن وخاصت���������ه الذين متعوا 
أسماعهم بسماع أصوات من منحهم 
المولى جل وعز هذا التشريف اليوم 
–والتكلي���������ف غدا – لت���������وزع جوائز 
تقديرية ورمزية عس���������اها أن تكون 
في مستوى الح����دث، وفضل الشهر 
المبارك، ولتكون تذكارا يس���������تنيرون 
ب���������ه في مس���������الك تكوينه���������م الديني 
بوصفهم طلبة علم ش���������رعي ندعو 
لهم المولى تعالى أن يجعله سبيال 
ونهج���������ا يفضي بهم إلى الجنة، فقد 
أبرز عليه الصالة والس���������الم فضل 
طلب العلم في ش���������ريعة اإلس���������الم 
الحنيف ف���������ي قوله عن أبي الدرداء 
–رضي اهلل عنه - قال، قال رسول 

اهلل -صلى اهلل عليه وس���������لم - "من 
س���������لك طريقا يبتغي فيه علما سهل 
ن العالم  اهلل له طريقا إلى الجنة. واإ
ليس���������تغفر له من في السموات ومن 
في األرض حتى الحيتان في الماء. 
وفضل العال���������م على العابد كفضل 
ن  القم���������ر على س���������ائر الكواكب، واإ
ن األنبياء  العلماء ورثة األنبياء، واإ
نما  ل���������م يورثوا دين���������ارا وال درهما، واإ
ورث���������وا العلم فمن أخ���������ذه أخذ بحظ 
وافر.")رواه أبو داود والترميذي(. 

فهنيئا لنا بكم من شباب وفتيات – 
بهذا الحظ الوفي���������ر والخير العميم، 
تشدو سماؤنا بتراتيلكم التي تصدح 
بالق���������رآن الكريم اليوم وغدا، الحرف 
بحسنة والحسنة بعشر أمثالها واهلل 
يضاعف لمن يش���������اء، وما عساها 
تفص���������ح اللغ���������ة وه���������ي عاجزة عن 
التعبي���������ر، إال أن ن���������ردد قول محمد 

العي���������د آل خليف���������ة ف���������ي ثنائه على 
العالم���������ة اب���������ن بادي���������س رحمه اهلل 
حينما ختم كتاب اهلل عزوجل حفظا 

وتفسيرا: 
بمثلك تعتز البالد وتفخر  

وتزهر بالعلم المنير وتزخر  
طبعت على العلم النفوس  

نواش���������ئا بمخبر ص���������دق ال يدانيه 
مخبر 

ودرس���������ك في التفس���������ير أشهى من 
الجنى 

وأبهى من الروض النظير وأبهر 
ختمت كتاب اهلل ختمة دارس 
بصير له حل العويص ميسر

وكما قال الشيخ البشير اإلبراهيمي:.
يا ش���������باب الجزائر هكذا كونوا. أو. 

ال تكونوا..

ع��بدالحق العربي شحط

استقبل السيد جمال الدين بريمي والي والية 
عنابة ممثلين لش���������عبة عنابة )رئيس الشعبة 
نور الدين فليغة والشيخ محمد نجيب النوي 
عضو الهئية االستش���������ارية العليا واألس���������تاذ 
محم���������د نايلي رئيس ش���������عبة البوني والعضو 
عبد الناص���������ر بوبكر والش���������يخ عبد الحكيم 
بونور مدير مدرسة البصائر( وذلك لتسليمه 
حصة شعبة عنابة والمتمثلة في 30 حقيبة 

خاصة باألنعاش الطبي لمرضى كوفيد 19 
إلى جانب 300 مصفاة  وذلك بالتنس���������يق 
م���������ع مديرية الصحة والس���������كان لوالية عنابة 
،المعدات ستوزع على المؤسسات العمومية 

االستشفائية بالوالية. 
وجدي���������ر بالذكر أن هذه ه���������ي الدفعة الثالثة 
التي تس���������اهم بها جمعية العلماء باالشتراك 
والتعاون مع اإلخوة في المهجر، في مجال 

توزيع المستلزمات الخاصة بمجابهة كوفيد. 
وس���������بق لوالية عنابة أن استفادت في الدفعة 
األولى 26 حقيبة وف���������ي الدفعة الثانية 53 

حقيبة. 
وللتذكير فإّن الجمعية ستستلم قريبا جدا عددا 
معتبرا من المعدات والمستلزمات وستوزعها 
أيضا على الش���������عب الوالئية لتس���������ليمها إلى 

المستشفيات. 

شعبة مجعية العلماء ـ عنابة
تسليــم 30 حقيبــة خاصة باإلنعاش ملرضى كوفيد

شعبة مجعبة العلماء ببلدية عني الربد بوالية سيدي بلعباس حتتفي باحلافظني واحلافظـات
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نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

شعبة قاملة يف محلة »استعجالية«
أطلقت شعبة والية قالمة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالتعاون 
مع جم�عيات المجتمع المدني وأهل الخير حملة »اس���������تعجالية« لشراء 
المستلزمات لمستشفى الوالية وذلك جراء االكتظاظ ونقص اإلمكانيات 

واألوكسجين بالمستشفى. 

شعبة والية تيسمسيلت تقود هّبة 
تضامنية لشراء حمطة لتوليد األكسجني

 
قامت ش���������عبة والية تيسمس���������يلت بحملة تضامنية لمس���������اعدة المرضى 
المصابي���������ن بفيروس كورونا، حيث تم اللقاء برئيس ديوان والي الوالية 
ث���������م لقاء األمين العام للوالية، ثم لقاء والي الوالية، وذلك الس���������تصدار 
رخصة جمع التبرعات لشراء محطة لتوليد األوكسجين إلنقاذ وتخفيف 
الوضع الذي تعيش���������ه مستش���������فيات الوالية، وقد توالت مساعي الشعبة 
بدف���������ع بعض الجمعيات في هذه الوالية لالنخراط في مس���������عى ش���������عبة 
جمعية العلماء وقد أتت مس���������اعي الشعبة أكَلها حيث ُفتح باب التبرع 
بكل الطرق والوس���������ائل، وتم صب التبرعات في حس���������اب الجمعية أو 

تسليمه في مقر جمع التبرعات مقابل وصل.

تم  يوم الفاتح من شهر أوت الجاري 
تسليم أجهزة تنفس اصطناعي لصالح 
مديرية الصحة والسكان لوالية سوق 
اه���������راس، العملي���������ة س���������اهم فيها إلى 
جانب المكتب الوالئي شعبتا سدراتة 
وم���������داوروش ضمن حمل���������ة مكافحة 
وباء كوفيد 19، وتشمل هذه العملية 
تسليم 20 جهازا مساعدا على التنفس 

و300 مصفاة خاصة بالتنفس.

تم ي���������وم  الثالث���������اء 24 ذو الحجة 
1442ه� الموافق ل� 03 أوت 2021 

م، تسليم شحنة من الحقائب التنفسية 
من طرف ش���������عبة جمعي���������ة العلماء 

المسلمين بسدراتة، لمستشفى هواري 
بومدي���������ن ومتمثلة ف���������ي أربع حقائب 
بها أدوات المس���������اعدة على التنفس 
وكذا 60 مصفاة للتنفس في س���������ياق 
الحملة الوطنية لمواجهة وباء كوفيد، 
وقد اس���������تقبل السيد مدير المستشفى 
وأعوانه  األعضاء الممثلين للشعبة 
أحس���������ن استقبال وش���������كر  المبادرة، 
مش���������يرا إلى رمزيتها ودورها المعنوي 
للمستش���������فى ولجميع األطقم  الكبير 
الطبية والش���������به الطبي���������ة العاملة في 
ظل مواجهة الوباء، كما ثمنت شعبة 
المس���������لمين بسدراتة  العلماء  جمعية 
المجهودات المبذولة في مستش���������فى 

هواري بومدين. 

ف���������ي مبادرة طيب���������ة قامت ش���������عبة والية 
غليزان بتكري���������م التلميذة المتحصلة على 
المرتبة األولى والئيا في شهادة البكالوريا 
عوايش���������ية حفصة بمعدل 18.89، وقد 
احتض���������ن مق���������ر الجمعية ه���������ذا التكريم 
بحض���������ور أطر الش���������عبة يتقدمهم رئيس 

خوانه أعضاء الشعبة.  الشعبة واإ

تم يوم الثالثاء 03 أوت 
2021، وبإشراف السيد 
بن عرعار حرفوش والي 
تس���������ليم  الطارف،  والية 
مصالح قط���������اع الصحة 
على  المساعدة  الحقائب 
التنف���������س، وذلك مواصلة 
في العملية اإلغاثية التي 
العلماء  بها جمعية  تقوم 

المسلمين الجزائريين. 

في ظروف الحجر الصح���������ي وبإجراءات الوقاية 
التامة نظمت بفضل اهلل تعالى يوم السبت 21 ذو 
الحجة 1442/31 جويلية 2021، الحفل الختامي 
لمدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين شعبة 

قالمة، بمقر مدرسة عبد اهلل بن عباس. 
فق���������د تم تكري���������م 29 فائ���������ز وفائزة في المس���������ابقة 
القرآنية الوالئية في طبعتها السادس���������ة في مختلف 
المس���������تويات العمرية والفئ���������ات القرآنية. بحضور 
أعض���������اء المكتب الوالئي واللجنة المش���������رفة على 

المسابقة والمكرمين. 
مبارك للفائزين بآيات اهلل في صدورهم وتحية لكل 
من س���������اهم في إخراج الحفل البرتوكولي في أجمل 
صوره وبأس���������مى معانيه -تكريم حملة كتاب اهلل - 

وبأدق إجراءات الوقاية الصحية. 
أ. صباح غموشي

شعبــة سوق أهراس  تسلم مديرية الصحة الدفعة الثالثة من حقائب التنفس

 شعبـــــة سوق أهراس تسلم مستشفى هواري بومدين بسدراتة
 حقائب مساعدة على التنفس

شعبة والية غليزان تكرم التلميذة املتحصلة على املرتبة األوىل والئيا

شعبة والية الطارف ُتوزع احلقائب املساعدة على التنفس

شعبة قاملة تكّرم الفائزين يف الطبعة السادسة للمسابقة القرآنية
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إشهار

تعزيــــة
ببالغ احلزن واألس��ى يتلقى أعض��اء املكتب الوالئي 
جلمعي��ة العلم��اء املس��لمني اجلزائريني بتي��ارت نبأ 
وفاة جد األس��تاذ ملياني عبد القادر مسؤول التنظيم 
واملراقبة بش��عبة تيارت. وعلى إثر هذا املصاب اجللل 
يتقدم أعضاء املكتب الوالئي بتيارت إلى عائلة ملياني 
بأحر التعازي راجني م��ن املولى -عز وجل - أن يتغمد 

الفقيد برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. 

تهنئة
يتقدم طاقم جريدة البصائر والفرع النسوي لشعبة جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريي���������ن بلدية المقرية، باج���������ر التهاني، وأجمل 
التبريكات لألستاذة آمنة فداني بمناسبة زواج ابنتها سارة األسبوع 
الماضي، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يبارك لها ولزوجها، 
وأن يرزقها الذرية الصالح���������ة، وأن يديم عليها الصحة والعافية 

لها وألسرتها. 
مبـــــارك للعروسيـــن ولعائلتيهمــــا
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تر  ))ألم  تنزيله:  محكمه  في  تعالى  اهلل  قال 
كيف ضرب اهلل مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة 
أكلها  تؤتي  السماء،  في  وفرعها  ثابت  أصلها 
كل حين بإذن ربها ويضرب اهلل األمثال للناس 
لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 

اجتثت من فوق األرض ما لها من قرار((. 
ابن عباس في  أبي طلحة، عن  بن  قال علي 
قوله: ))مثال كلمة طيبة(( هي شهادة ان ال إله 
إال اهلل، ))كشجرة طيبة(( وهو المؤمن، ))أصلها 
ثابت(( يقول: ال إله إال اهلل في قلب المؤمن، 
عمل  بها  يرفع  يقول:  السماء((  في  ))وفرعها 
المؤمن إلى السماء.إن ذلك عبارة عن المؤمن، 
المؤمن  ن  واإ الصالح،  وعمله  الطيب،  وقوله 
عمل  له  يرفع  يزال  ال  النخل،  من  كالشجرة 

صالح في كل حين ووقت، صباح ومساء.
وقوله: ))مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة(( هذا 
مثل كفر الكافر، ال أصل له وال ثبات، وشبه 
)رواه  لها:"الشريان"،  ويقال  الحنظل،  شجرة 
شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك: 

أنها شجرة الحنظل(.
والكلم  الصالح  العمل  مفهوم  إلى سعة  بالنظر 
وتلك  الدستور  ذلك  يشمل  ومحتواه  الطيب 
إنسان  لكل  العمل  في  الطريقة  أو  المنهجية 
يمتلك  كائن  بركة....لكل  طاهر ونظيف وذي 
الحركة والنمو، وليس جامدا خامال، بل إنسان 
فعال ومبدع لنفسه ولآلخرين...فاإلنسان الذي 
يكون  الصدر،  وسعة  والنشاط  الحركة  يمتلك 
شجرة  ألنها  ولنفسه،  لآلخرين  ومبدعا  فعاال 
المنظر  النواحي، في  ناحية من  طيبة من أي 

والثمار واألزهار والظالل...
فالعمل الخيري الذي يبذله أي إنسان بال مقابل 

لمجتمعه بدافع منه لإلسهام في ترقية مجتمعه 
لما فيه الخير والصالح للجميع قد يكون بذال 
ماليا أو بدنيا أو فكريا يقدمه المسلم عن رضا 
بقصد  مقابل  بدون  دينه،  من  بدافع  وقناعة، 
اإلسهام في مصالح معتبرة شرعًا، يحتاج إليها 
إنسانية سامية، كما  المسلم، وهو كذلك خدمة 
نراه هذه األيام على كل المستويات وعلى كل 
افرزت  والتي  التواصل  شبكات  منها  الجبهات 
لنا الكثير من معادن الناس الذين يحاولون ان 
يزرعوا الكلمة الطيبة والعمل الخير والذي يتمثل 
في تواصل الجميع فيما بينهم مع قضية الكوفيد 
19، من قارورات أكسجين إلى صفائح الدم ..

فالعمل الخيري الشامل لكل الفئات التي تستحق 
ان تدفع ببصمة خير أصبح ركيزة أساسية في 
بين  االجتماعي  التماسك  ونشر  المجتمع  بناء 
العمل  هذا  يزال  وال  مجتمع،  ألي  المواطنين 
الجيل  إعداد  على  المؤثرة  العوامل  أهم  من 

الجديد؛ فهو يدخل ضمن تكوينهم ُخلقيًا ونفسيًا 
واجتماعيًا، كما يحفز القائمين عليه في األعمال 

اإلنسانية.
من الجميل زرع قيمة العمل الخيري منذ السنوات 
برامج  خالل  من  تدرس  الدراسة  من  األولى 
مدرسية، وهنا يكمن دور المدرسة في زرع هذه 
القيمة المهمة في نفوس األطفال حتى نضمن 

وصول المعنى المطلوب لكل أفراد المجتمع.
ربما يحتاج كل واحد منا وقفة تأمل مع الذات، 
يقرأ من خاللها عناوين مهمة في مسيرة حياته 
إنسانية، عادت  ماذا قدم من أعمال تطوعية 
يوما ما بفائدة على فرد، أو جمعية، أو مجتمع 
دائما  يسعى  ان  اإلنسان  على  فلزاما  ما، 
ليكون كتلك الشجرة الطيبة ببراعيمها وفروعها 
وأوراقها وظلها الدائم...وال يكون كتلك الشجرة 
ظل  وال  أوراق  وال  لها  فروع  ال  التي  الخبيثة 

ُيستَظل به.

واستبقوا اخلريات بالتصدي لألوبــئــة واآلفات 

واقعا  االجتماعي  التواصل  مواقع  أصبحت 
فرض نفسه وغير مجرى حياة البشر جميعا 
سهولة  بسبب  فقط  ليس  المعمورة  على 
التواصل بين الناس بل ألنه غير نمط الحياة 
تفكيرهم  وطرق  الناس  سلوك  معها  وتغير 
ورؤيتهم لألمور خاصة من الناحية القيمية.

واألمر الملفت حقا هو أن حياة الناس فقدت 
هناك  أن  ورغم  الخصوصية  من  الكثير 
ضوابط الدين والعادات التي تتحكم في مسار 
التواصل بين الناس عبر العالم، إال أن القيم 
التي كانت إلى عهد قريب من أهم  ضوابط 
التواصل  مواقع  جاءت  عامة،  العالقات 
االجتماعي لتجعل منها مفهوما عائما غير 

ذي معنى .
التواصل  لمواقع  ارتيادا  أكثر  هي  والمرأة 
االجتماعي وهذا قد يكون راجعا إلى طبيعتها 
ومن  عواطفها  في  كالموج  فهي  األنثوية 
طبيعتها أنها تحتاج إلى اهتمام خاصة وأنها 
مخلوق يحتفظ بمشاعره مدة طويلة، بل إن 
عن  بعيد  والسالم  بالمحبة  مليء  عالمها 
الصراع لكنه مملوء بالتنافسية، وكلما كانت 
األهداف والغايات الحياتية راقية تعبدية كان 
ورسالية،  رقيا  أكثر  لديها  التنافسي  المجال 
كانت  والغايات  االهتمامات  انحدرت  وكلما 
شهواني  طابع  ذات  النساء  بين  التنافسية 
االجتماعي  والنفاق  المباهاة  تتلبسه  غريزي 

بكل تفاصيله.
ينعكس  االجتماعي  التواصل  مواقع  وفي 
االنعكاس  ذلك  ويظهر  البشر  أصناف  كل 
االنثوية  بالمرأة من خالل طبيعتها  الخاص 
وحبها للفضفضة، والتي غالبا ما تصبح ثرثرة 
واالنثوية  االنسانية  قيمتها  معها  تفقد  مقيتة 
وكونها مخلوقا يتسم بالعطاء والحب ويحتاج 
هي  االنثى  عند  فالثرثرة  وتقبل  اهتمام  الى 

بحث عن االهتمام.
والبحث  السلبية والفضفضة  الثرثرة  بين  وما 
عن االهتمام خيط رفيع فالفضفضة جزء من 
التي  الخطوط  هي  والكلمات  األنثى  طبيعة 
تربطنا بالناس والكلمات هي الحرارة التي في 
فتستمر  دافئة  فتجعلها  الخطوط  تشحن هذه 

أو جافة فتنقطع.
التي  القنوات  إحدى  هي  السلبية  والثرثرة 
تصبح فيها الكلمات مؤذية خاصة إن حملت 
معنى فضا أو كانت كلمات نابية أو أفشت 
سرا، خاصة أن المرأة في حديثها تحب ذكر 
االجتماعي  التواصل  مواقع  وفي  التفاصيل 

مع غياب الوعي فال رقابة.
مشوهة  ونفس  حائر  وقلب  مستعار  اسم 
أين  تبحث  كالموج  عواطفها  أنثوية  وطبيعة 
تفرغ تلك الشحنات التي تثقل كاهلها طوال 

فيها  لتبث  المواقع  تلك  إال  تجد  فال  اليوم 
شحنات حرارية لكلمات قد تهدم بيوتا لشدة 

وقعها.
فكل حديث دون هدف هو ثرثرة دون معنى 
الشكوى في غالب  تنفع فبث  وقد تؤذي وال 
األحيان ماهو إال تفكير بصوت مرتفع ولن 
األلم  من  االنسان  يتخلص  مالم  البث  ينفع 
عن  نحكي  ما  فكثيرا  الداخل  ومن  بنفسه 
مجرد  وليس  بالشكوى  ألما  فنزداد  آالمنا 

التفريغ دواء.
من هذا المنطلق جلت في صفحات الفايسبوك 
كبيرة  مجموعات  في  النساء  تجتمع  حيث 
العنوان  متخصصة من حيث  تجدها  أحيانا 
والبوح  للثرثرة  األحيان هي  فقط وفي غالب 

فقط .
بدراستها  قمت  منشورا  خمسين  فجمعت 
تعبر عن طبيعة  أنها أوال  وتحليلها فوجدت 
االنثى في البحث عن االهتمام وألننا مجتمع 
بمختلف  المرأة  تبحث  التواصل  يحسن  ال 
االهتمام  والعمرية  والقيمية  الثقافية  تنوعاتها 

في صفحات التواصل.
وثانيا هي نفسها ال تفهم بأن الفضفضة بحث 
كانت  ولو  ثرثرة  فقط  وليست  االهتمام  عن 
تفهم ذلك لما نشرت أسرارها أمام المأل حتى 

ولو كان باسم مستعار.
فاحش،  بكالم  الثرثرة  تلك  تكون  ما  وكثيرا 
بسبب  أنثى  كل  منه  تتبرأ  أن  ينبغي  كالم 
انحدار أسلوب الكالم، فالكلمة المبتذلة هي 

أسوأ من جرح يشوه وجه امرأة جميلة.
هذه المشكلة باتت واقعا في مواقع التواصل 
االجتماعي والسبب واضح هو حاجة المرأة 
وفي  والعاطفية  النفسية  حالتها  للتنفيس عن 
نفس الوقت سوء التواصل داخل االسرة فهي 
تفضل أن تفضفض باسم مستعار على أن 
زمالء  أو  األصدقاء  أو  لألهل  سرها  تفشي 

العمل .
لغة  إما  تحمه  أصبحت  بأطيافه  فالمجتمع 
الحسد أو لغة التفاهة أو لغة أحمل مشاكلك 
التواصل  فأواصر  معاناة،  منك  أكثر  فأنا 
في  يعوم  كل شخص  أصبح  حتى  تشوهت 
هذه  ظل  وفي  أحد  به  يسمع  وال  همومه 
الظروف وجدت مواقع التواصل االجتماعي 
لتجد الكثير من النساء ضالتها فتبث همومها 
دون رقابة من أحد في مجتمع تحكمه منطقة 

العار من مراحل الوعي المجتمعي.
المجموعات  على  بجولة  نقوم  أن  يكفي  إذ 
النسائية بمختلف مسمياتها وتوجهاتها لنعرف 
ذلك الكم من األسرار التي تنتشر هنا وهناك 
وتعب  الحاجة  حول  وتتمحور  ابتذال،  بكل 
بسبب  المزري  الواقع  من  والتذمر  االنفاق 
الفقر وكونها المعيل الوحيد للبيت بسبب وفاة 
المعيالت  الفتيات  ، وأغلب  الزوج  أو  الوالد 

عازفات عن الزواج أو لم يرزقن بزوج فسلمن 
امرهن للواقع وفضلن التضحية على العائلة 

والبيت.
المجتمع  عليها  حكم  لفتاة  ثرثرة  وهناك 
خراجها من دائرة  بمقاييسه الظالمة بالقبح واإ
الجمال وبالتالي فهي ليس مرغوبا فيها ولم 
في  رغبة  يتقدم  من  وال  تصاحبه  من  تجد 
حول  تتمحور  ثرثرة  وهناك  منها،  الزواج 
الخيانة  وحاالت  زواج،  أولى  سنة  مشاكل 
المحارم،  وزنا  التحرش  وحاالت  الزوجية 
وحاالت الشك في خيانة الرجل واالحساس 
تصور  الى  مخيلتها  فتقودها  منها  بالنفور 

خيانة في الموضوع .
إضافة إلى حاالت الضرب والطرد واإلهانة 
وحاالت الغيرة المرضية ولعب الزوجة دور 
زوجها،  هاتف  على  والتجسس  الشرطي 
فشلها  وأسباب  الحميمة  العالقة  ومشكالت 
ونتائج ذلك على العالقة الزوجية عامة دون 
عليها  تكون  التي  النفسية  الحالة  ننسى  أن 
فيكون  وغيرها  المشكالت  هذه  جراء  النساء 
بإفشاء األسرار واستعمال كل  التعبير عنها 
ما يضيق  يعبر عن  أن  يمكن  الذي  الكالم 

به القلب.
وال يتوقف األمر فقط في نشر األسرار وهتك 
نصائح  الى  األمر  يتحول  بل  األسرة  ستر 
بعض  وجود  الهاوية رغم  الى  تؤدي  مريعة 
النصح  على  يعملن  اللواتي  الفاضالت 
واإلرشاد، األمر يحتاج حقا إلى دراسة فعلية 
والقناعات،  األفكار  وتغيير  الحلول  يجاد  واإ
ضرورة  للفضفضة  المرأة  احتياج  كان  فإذا 
كيف نمنعها من أن تصبح ثرثرة سلبية وهتك 
الدنيا  إذا شقت عليها  بأنه  لألسرار وتعرف 
اثنين  أمرين  تعرف  لهاأن  وشقائها  بقسوتها 
،أولهما انها دار شقاء وليست دار بقاء أي 
فتجعل  التقوى  وهو  الزاد  بخير  تتزود  أن 
دار  الى  بسالم  للعبور  مطية  فيها  شقاءها 

البقاء في جنات الخلد.
وثانيها أن تتعلم كيف ال تجعل حياتها كتابا 
ن  مفتوحا يسجل فيه الجميع مالحظاتهم واإ
احتاجت الى من تستشير  ليس بالضرورة 
أن تفتح صفحات حياتها تقلبها رياح أهواء 
سبب  إن  االخير  في  ويسارا،  يمينا  الناس 
التواصل األسري  الظاهرة هو ضعف  هذه 
من  الضحية  دور  لعب  المرأة على  وتعود 
جهة ومن جهة أخرى االحتياج الى االهتمام 
عادة  فهي  الرقيب  غياب  في  وممارسته 
الحماية،  باب  من  مستعارا  اسما  تستعمل 
واألهم هو غياب الوازع الديني فإفشاء السر 
فيه  فقد  عصر  ومع  لألمانة  تضييع  هو 
الناس جوانب هامة من الخصوصية باتت 
التواصل  صفحات  على  تقرأ  الناس  حياة 

االجتماعي.

املرأة وأسرار البيوت على مواقع التواصل االجتماعي 
 هل ينجو طفلي 

من اإلصابة بكورونا؟
يمكن  أنه  العالمية  الصحة  منظمة  صرحت 
األعمار  جميع  من  األشخاص  يصاب  أن 
بفيروس كورونا المستجد، ويبدو أن كبار السن 
سابقة  مرضية  بحاالت  المصابين  واألشخاص 
الوجود مثل الربو، داء السكري، وأمراض القلب، 
في  وخيم  بمرض  لإلصابة  عرضة  األكثر  هم 
حال العدوى بالفيروس، وتنصح منظمة الصحة 
باتباع  األعمار  جميع  من  األشخاص  العالمية 
الفيروس  أنفسهم من  لحماية  الالزمة  الخطوات 
مثل غسل اليدين جيًدا والنظافة التنفسية الجيدة. 
لكننا نجد دائًما أن حاالت إصابة الكبار بفيروس 
كورونا تتزايد يوًما تلو اآلخر، إذ أثبتت الدراسات 
أن أعمار أكثر من نصف المصابين بالفيروس، 
تتراوح بين الـ40 والـ 59 عاًما،وأن %10 فقط 
من المصابين كانو دون سن الـ 39، وال يذكر 
تنجو   فلماذا  اآلن،  إلى  لألطفال  إصابات  أي 
األطفال من اإلصابة بالفيروس؟ اقرئي أيًضا: 4 
أشياء مهمة في حقيبتك للحماية من كورونا تذكر 
بعض الدراسات أنه ربما بسبب االختالفات في 
االستجابة المناعية لألطفال مقارنًة بالبالغين، إذ 
تفسر إحدى النظريات الطبية، أن األطفال أقل 
عرضة لإلصابة بالمرض مقارنًة بالبالغين، ألن 
جهاز المناعة الفطري لدى األطفال قوي جًدا، 
فهو خط الدفاع األول ضد مسببات األمراض، 
فيقاوم العدوى بسهولة أكثر من البالغين، وربما 
تظهر  ال  لكن  بالفيروس  األطفال  يصاب  قد 
عليهم األعراض بسبب تغلب جهازهم المناعي 
عليه. أعراض فيروس كورونا المستجد: حمى. 
درجة  ارتفاع  تنفسية.  مشكالت  كحة.  سعال. 
ابني  أن  أعرف  كيف  أيًضا:  اقرئي  الحرارة. 
الطرق  أفضل  كورونا؟  وليس  بالبرد  مصاب 
كورونا:  فيروس  من  وأطفالك  نفسك  لحماية 
مزدحمة.  وأماكن  تجمعات  في  التواجد  تجنبي 
االبتعاد عن األشخاص المصابين بنزالت البرد 
واإلنفلونزا. تجنب لمس العينين واألنف والفم دون 
العطس  عند  المناديل  استخدام  اليدين.  غسل 
والسعال ثم التخلص منه وغسل اليدين. غسل 
عزيزتي  وأخيرًا  والصابون.  بالماء  كثيرًا  اليدين 
أطفالك  وصحة  إلى صحتك  انتبهي  سوبرماما 
الفيروس  والوقاية من  النظافة  إجراءات  واتبعي 
ال  كى  العالمية،  الصحة  منظمة  تنشرها  التي 
تصابي أنِت أو أطفالك بأي مكروه ال قدر اهلل.

أخــــبار الصحـــــة 

أ. أمال السائحي

أ. عتيقة نابيت
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اجلمهوريــــــــــة اجلزائريـــــــــة الدميقراطيـــــــــة الشعبيـــــــــــــة
وزارة السكـــــن والعمــــران والـمدينــــة 

مديريـــــة التجهيـــزات العموميــــة لواليــــة البليـــــــدة
طلــــب عـــروض وطنــــــي مفتـــــوح مــع اشتـــــراط قــــــدرات دنيـــــا رقـــم:  24 / 2021  

رقــــم التعريــــف اجلبائــــي: 411024000009010 
تط��رح مديري��ة التجهي��زات العمومية لوالي��ة البليدة طلب 

عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنیا خاص:
- املش��روع: التهيئ��ة والتكس��ية بالعش��ب االصطناعي 

ألرضية امللعب البلدي باألربعاء. 
األرضي��ة وحتضي��ر  املي��اه  تصري��ف   :01 رق��م  احلص��ة   - 

 .)Drainage et préparation du terrain( 
االصطناع��ي  بالعش��ب  التغطي��ة   :02 رق��م  احلص��ة   - 

.Revêtement en gazon synthétique(

بإم��كان املؤسس��ات اخملتص��ة واملؤهل��ة أن تطلع عل��ى دفاتر 
الش��روط وس��حبها: مديرية التجهي��زات العمومي��ة لوالية 
البليدة مع تقدمي نس��خة مطابقة لألصل لش��هادة التأهيل 
والتصني��ف ف��ي االختص��اص درج��ة الثالث��ة )03( فم��ا فوق 
تخصص في البناء كنش��اط رئيس��ي أو ثانوي سارية املفعول 
ونس��خة لشهادة حس��ن اإلجناز ملش��روع من نفس الطبيعة 
أو مش��ابه أو مماثل وك��ذا حصيلة مجموع رق��م أعمال لثالث 
س��نوات األخيرة يس��اوي أو يفوق 30 مليون دينار جزائري كما 
هو مبني في البند رقم 04 من دفتر الش��روط، ميكنها س��حب 
دفت��ر الش��روط من مصلح��ة الصفقات ملديري��ة التجهيزات 

العمومية لوالية البليدة، الكائن مقرها بحي اإلخوة زادري.
ميكن للمؤسسات املتعهدة التعهد في حصة أو حصتني كما 

متنح لها حصة أو حصتني.
يجب أن تش��تمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني 

وعرض مالي:
*  ملف الترشح.

-  تصريح بالترشح حسب النموذج املرفق في دفتر الشروط. 
- تصريح بالنزاهة.

- القانون األساسي للمؤسسات في حالة الشخص املعنوي.
- ش��هادة التأهي��ل والتصني��ف املهني��ني درج��ة الثالثة )03( 
فما فوق اختصاص البناء كنش��اط رئيس��ي أو ثانوي س��ارية 

املفعول.
- ش��هادة حس��ن التنفيذ ممنوحة من طرف صاحب مش��روع 

عمومي.
- نس��خة مطابقة لألصل حلصيلة احملاس��بة لثالث السنوات 
األخيرة مصادق عليها من طرف محافظ حس��ابات ومختومة 

من طرف مصالح اجلباية. 
- نس��خة مطابق��ة لألص��ل للعت��اد املتوفر لدى املؤسس��ة 
-بالنس��بة لعتاد املتحرك يجب أن يثب��ت بالبطاقات الرمادية 
وش��هادة التأمني س��ارية املفعول- بالنس��بة للعتاد الورشة 

يجب أن يثبت بفواتير الشراء أو عقد كراء في حالة الكراء.
- نسخة مطابقة لألصل لقائمة املوارد البشرية مختومة من 

طرف الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية.
- نس��خة مطابقة لألصل حلصيلة احملاس��بة لثالث السنوات 

األخيرة مختومة من طرف مصالح اجلباية. 
• العرض التقني :

- تصريح باالكتتاب.
- مذكرة تقنية.

- دفتر الشروط ممضي ومؤشر.

* العرض املالي: 
- رسالة التعهد.

- جدول األسعار الوحدوية مملوء وممضي ومؤشر.
- اجلدول الكمي التقديري مملوء وممضى ومؤشر.

- حوصلة عامة لألسعار.

العروض مرفقة بالوثائق التنظيمية املش��ار إليها أعاله طبقا 
للمادة 67 من املرس��وم الرئاس��ي رقم 15 - 247 مؤرخ في 16 
س��بتمبر س��نة 2015 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 
وتقويض��ات املرف��ق الع��ام ت��ودع ل��دى مديري��ة التجهي��زات 

العمومية بحي اإلخوة زدري، بن بولعيد والية البليدة.
يوض��ع مل��ف الترش��ح والعرض التقن��ي والع��رض املالي في 
أظرف��ة منفصلة ومقفل��ة بإحكام يبني كل منها بتس��مية 
املؤسس��ة ومرجع طلب العروض وموضوعه، وتتضمن عبارة: 
»مل��ف الترش��ح« أو »عرض تقن��ي« أو »عرض مالي« حس��ب 
احلال��ة وتوض��ع ه��ذه األظرفة في ظ��رف آخر مقف��ل بإحكام 
ومغلق ويحمل عبارة »ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة 
وتقيي��م العروض - طل��ب عروض وطني مفتوح مع اش��تراط 

قدرات دنیا رقم: ...........
ح��ددت أج��ال إيداع الع��روض في الي��وم العاش��ر )10( قبل 
منتصف النهار )سا 12.00( ابتداءا من تاريخ ظهور هذا اإلعالن 
في اجلرائد الوطنية أو النش��رة الرس��مية لصفقات املتعامل 
العموم��ي )BOMOP(، و إن ص��ادف هذا التاري��خ يوم عطلة أو 
عطلة نهاية األس��بوع، يكون اإليداع وفتح العروض في اليوم 

املوالي. 
املؤسس��ات املتعه��دة ميكنه��ا حض��ور اجتم��اع جلنة فتح 
األظرف��ة املبرمجة ي��وم انتهاء مهل��ة اإليداع على الس��اعة 
الثانية بعد الزوال )14H00 ( مبقر مديرية التجهيزات العمومية 

لوالية البليدة.
مدة صالحية العروض تساوي مدة إعداد العرض + 03 أشهر.

اجلمهوريــــــــــة اجلزائريـــــــــة الدميقراطيـــــــــة الشعبيـــــــــــــة
وزارة الـمــــــــــــوارد الـمائيــــــــــــــة

مديريـــــة الـمــــــــــوارد الـمائيـــــــــــــة

إعــــــالن عـــــن منـــــاقصـــــــــــة وطنيــــــــــــة مفتوحـــــــــــــــــة 
مــع اشتـــــــــراط إمكانيـــــــــات أدنـــــى رقــــــــم .......م ح م م / 2021

ر. ت. ج :.............................. 
الـمشــــــروع: ترميـــم و إجنــاز حشــد الـمنابـــع مع توصيـلهـــا عبــر الوالية. 

مديرية املوارد املائية لوالية تيزي وزو  تعلن عن مناقصة وطنية مفتوحة مع اشتراط إمكانيات أدنى والتي تهدف إلى 
ترميم واجناز حش��د املنابع مع توصيلها عبر الوالية موزعة على 35 حصة منها 11 حصة مخصصة للمؤسسات 

املصغرة. 
بإمكان املؤسس��ات املؤهلة س��حب دفتر الش��روط أو التعهد باملناقصة احلالية التي يجب أن تستجيب للشروط 

املنصوص عليها والتي تستطيع التعهد بحصة واحدة أو أكثر.
* احلصة 01، 02، 03، 04، 05، 06، 07، 08، واحلصة 09: 

- التمتع بأهلية في ميدان الري كنشاط رئيسي أو ثانوي املصنف في الطبقة الثانية )02( أو أكثر.
- التمتع مبتوسط رقم األعمال الذي يفوق أو يساوي 15 مليون دينار للسنوات الثالث األخيرة.

* احلصة: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، واحلصة 17: 
- التمتع بأهلية في ميدان الري كنشاط رئیسي أو ثانوي املصنف في الطبقة الثالثة )03( أو أكثر. 

- التمتع مبتوسط رقم األعمال الذي يفوق أو يساوي 20 مليون دينار للسنوات الثالث األخيرة. 
* احلصة: 18، 19، 20، 21، 22، 23، واحلصة 24:

- التمتع بأهلية في ميدان الري كنشاط رئیسی أو ثانوي املصنف في الطبقة الرابعة )04( أو أكثر.
- التمتع مبتوسط رقم األعمال الذي يفوق أو يساوي 30 مليون دينار للسنوات الثالثة األخيرة. 

* حصص مخصصة للمؤسسات املصغرة: 
 C.N.A.C ، A.N.S.E.J احلصة: 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، واحلصة 35: املؤسسات املنشاة في إيطار

وA.N.D.I ، املتخصصة في ميدان أشغال البناء، األشغال العمومية والري. 

بإمكان املؤسسات املهتمة باإلعالن عن املناقصة الوطنية املفتوحة احلالية، أن يسحبوا دفتر الشروط من:
مديري���ة ال�موارد ال�مائية لوالية تيزي وزو 

يجب أن حترر العروض في ظرف مزدوج مختوم والذي يودع إلى العنوان التالي:

السي���د مدير ال�موارد ال�مائية لوالية تيزي وزو
شارع آيت مولود موحند أو سالم

يجب أن توضع العروض الثالثة في أظرفة منفصلة مختومة املش��ار عليها تس��مية املؤسس��ة، املرجع وموضوع 
املنتقص��ة، كما يجب أن حتمل عالمة »ملف الترش��ح«، »العرض التقني«، و »الع��رض املالي«. هذه األظرفة يتم 

وضعها في ظرف خارجي الذي يجب أن يكون بدون تسمية ويحمل فقط عالمة:

»مناقصة رقم ................../ م ح م م / 2021 » 
ترمیم و إجناز حشد املنابع ووصلها عبر الوالية.

حصة رقم: ........................
 »ال تفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض«

على: الرتشح  ملف  حيتوي   )I
- التصريح بالترشح )مؤرخ، ممضي ومختوم(.
- التصريح بالنزاهة )مؤرخ، ممضي ومختوم(.

- القانون األساسي بالنسبة للشركات )نسخة(.
- وثيقة تسمح بتقييم قدرات املكتتب.

أ( القدرات املهنية: ش��هادة التصنيف والتأهيل املهنيني س��ارية املفعول في ميدان الري کنشاط رئيسي أو ثانوي 
حسب احلصص كما تشير إليه املادة 03 من دفتر الشروط.

ب( القدرات املالية: الوس��ائل املالية مثبتة بحصيلة الس��نوات الثالثة األخيرة حس��ب احلصص كما تش��ير إليه 
املادة 03 من دفتر الشروط.

ت( مراجع مهنية: شهادات حسن التنفيذ املسلمة من طرف رئيس مشروع عمومي
طبقا ألحكام املادة 69 من املرس��وم الرئاس��ي رقم 15 - 247 املؤرخ في 16 / 09 / 2015 املتضمن تنظيم الصفقات 
العمومية ووفدات املصالح العمومية الوثائق املثبتة للمعلومات احملتوية في التصريح باالكتتاب مشترطة فقط 
ف��ي الفائ��ز بالصفقة العمومية والذي يجب عليه تقدميها في أجال عش��رة )10( أيام على األكثر ابتداءا من تاريخ 
تس��ليمه له وفي كل األحوال قبل نش��ر إعالن املنح املؤقت للصفقة، وإذا لم يتم تسليم الوثائق السالفة الذكر 
في اآلجال أو حتتوي على معلومات غير مطابقة للمصرح بها في التصريح بالترش��ح، فإن العرض س��يتم إقصاؤه 

واملصلحة املتعاقدة تعيد إجراءات منح الصفقة من جديد.

على: التقين  العرض  حيتوي   )II
 - التصريح باالكتتاب.

- دفتر الشروط )مؤرخ، ممضي، ومختوم( حامل في الصفحة األخيرة عالمة كتابية »قرأت ووافقت«.
- بحث تقني تبريري الذي يحتوي على القدرات البشرية واملادية املهيأة من طرف املكتتب لتنفيذ املشروع.

- وسائل املادية والبشرية املتوقعة من طرف املتعهد إلجناز املشروع.
الوس��ائل البشرية: املس��تخدمني الذين يتم تس��خيرهم إلجناز املش��روع فيجب أن تظهر أس��ماؤهم على وثائق 

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية. 
يجب أن توزع حس��ب كل حصة )إضافة قس��يمة االنضمام إلى صندوق التأمينات( أو إضافة ش��هادة املهندسني 

والتقنيني، وشهادات العمل للمستخدمني املنفذين.
الوس��ائل املادية: الوسائل املادية التي يتم وضعها في خدمة الورش��ة، فيجب تبريرها بالبطاقات الرمادية، فواتير 

الشراء أو تقرير اخلبرة األقل من سنة، كما يجب توزيعها حسب احلصص.
- مخطط الشروط للمؤسسة

- املنهجية املتبعة إلجناز األشغال وتهيئة الورشة. 
- مدة اإلجناز وبرنامج األشغال.

على:  حيتوي  الذي  املالي  العرض   )III
- رسالة االكتتاب )مؤرخة، ممضية ومختومة(

- الئحة وحدات األسعار )مؤرخة، ممضية ومختومة(.
الكشف الكمي والتقديري )مؤرخ، ممضي ومختوم(.

يجب على املكتتبني تقدمي عرض أصلي ونسختني مطابقتني.
يح��دد تاريخ إيداع العروض ب� 15 يوم ابتداءا من أول يوم لإلعالن عن املناقصة الوطنية والس��اعة القصوى لإليداع 

محددة على الساعة 10.00. 

* مالحظة: إذا تالزم يوم فتح العروض مع يوم عطلة أو مع يوم راحة قانونية، يتم متديد مدة تهيئة العروض إلى يوم 
العمل املوالي طبقا ألحكام املادة 66 من املرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 املؤرخ في 16 / 09 / 2015. 

مدة سريان العروض محدد مبدة تهيئة العروض املمددة إلى ثالثة )03( أشهر.
بإم��كان املكتتب��ني احلضور أثناء فتح األظرفة التقنية واملالية والذي يتم عالنيا في مقر مديرية املوارد املائية لتيزي 

وزو في آخر يوم لإليداع على الساعة 10 و 30 دقيقة.
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مقامات
عبد الرحيم صادقي

حكى نبهان بن يقظ���������ان قال: نزلت ضيفا 
على الجامعة، ابتغاء ِحكم مانعة. ُمعرضا عن 
قوِل هامز، ت���������اركا بْهَت غامز. ِلعلمي أن أهل 
الحس���������د، وأقران ذات المس���������د، قد ملؤوا األرض 
طوال وعرضا، وضّيعوا نفال وفرضا. ولما ولجت 
دي���������ار »بني جامع«، وأنا راغب طامع، عّن لي 
أن أتوّجه تلقاء كلّية اآلداب، لدواٍع وأس���������باب. 
فلعلّي أج���������د أدبا أصيال، أو قوال ثقيال. أو أفوز 
ب���������كالم بليغ فصيح، أو قول صحيح مليح. ولما 
عب، وقد حوْت من هّب وَدب،  هاَلتني كثرة الشُّ
ذا بي  حثث���������ُت الخطى، ال كما تفع���������ل الَقطا. واإ
ُقبالة أستاذ يحاضر، أو لعله كان ُيناظر. يقول 
المحاضر وُيعيد، ثم ينقض ما قال ويزيد. ولقد 
ن كان قوله قد طال، أن امرأ  أف���������دت مما قال، واإ
القيس ُيكّنى أبا وهب، فضممت إلّي جناحّي من 
الرَّهب. وأنه هو نفس���������ه الملك الّضليل، فزّهَدني 
في علم ال يروي الغليل. ولما زاد َذا القروح، نكأ 
الج���������روح، فقلت أروح، قبل أن تفيض الّروح. ثم 
ألفيُتني في قسِم أدب، فيه شغب. وكأن المتأّدب 
س���������مع من َقبله، فهّم إلى بيان األمر لُيتّمه. قال 
إن لألصمعي في َنَس���������به رواي���������ة، والبِن حبيب 
رواية. وأن هاجَس���������ه الفظ بن الحظ، ال َيعدله 
المبرد وال الجاحظ. وذكر خبرَه مع بني أس���������د، 
وَبرّه في يميِنه وما وعد. ونزوله عند الّس���������موأل، 

وسبب قوله في الطويل المطّول:
أجارَتنا إّن المزاَر قريُب 

ني ُمقيٌم ما أقاَم َعسيُب واإ  
أجارَتنا إنا غريباِن َها ُهنا 

وكلُّ غريٍب للغريِب َنسيُب  
وأن���������ه اخُتلف في آكل الُمرار، فأحسس���������ت لهَب 
نار، فقل���������ت له: ال َضرَر وال ِض���������رار! فإذا به 
يسوق ما قال ابُن دريد في »االشتقاق«، فذكرت 
رداَفهم سؤاال على سؤال،  ُشرطة االستنطاق. واإ
ولمن أكتُب وكم من المال؟ ثم راح يقرنه بزهير 
والنابغة، وأعش���������ى قيس بحّجة دامغة. فسئمت 
حججه وش���������واهده، وغرائبه وفرائ���������ده. وقلت ما 

لي والب���������كاء على الديار، والّن���������وح على األهل 
واألحجار؟ أَما في هذا المقام غير من هو ومن 
أبوه؟ وكيف أخذوه وصلبوه؟ وأنه عاش ومات، 
وترك مصّنفات؟ وما ضرَّ لو أنه ُقّل بن ُقل، لم 
يكن ولم َيقل؟ فوّليت وجهي شطَر موليير، بعد 
وداِع َطرفة وجرير. وتركت فؤادي يتحّرق، أسفا 
على لبيد والفرزدق. قال أستاذ األدب الفرنسي، 
لقد وقر في نفس���������ي، أن أْرسَخ القوم فولتير، فال 
يغرّنكم ُهذاء فلوبير. فَوّليُت مدِبرا ولم أَعّقب، وما 
عّضني الثِّقاف ولم ُأَدرِدب. فكأن علَمه ال يريش 
وال يبري، وال يس���������تجلب س���������معا وال ُيغري. وبينا 
أنا أبحث عن ضاّلت���������ي، وأطلب حكيما يقضي 
حاجتي، إذ بأس���������تاذ يتكلم في الّتخيير والّتسيير، 
فقلت لعله ُيفيد، ويْغني وُيجيد. ويّذكرنا بالغزالي 
ذا به يقول:  وابن رش���������د، فنظفر بحكمة وُرشد. واإ
إن اإلنس���������ان على العموم مخّي���������ر، لكنه أحيانا 
مس���������ّير. فأنا أقوم في الصباح، بإرادة وارتياح. 
وأتناول الفطور، في غبطة وحبور. فما أن يحّل 
العش���������ّي، ويتفّرق الداني والقصّي، حتى أجُدني 
ف���������ي حانة، بهّية مزدانة. فإذا ما دارِت الَقرَقف، 
ذا بنفس���������ي على سجّيتها،  طار عقلي ورفرف. واإ
قد بان ما في طوّيتها، مع ُبْجد قد طرْحنا الِجد. 
فأقول ما ال أع���������ي، وال أنكُر وال أّدعي. قد رُفع 
عني القل���������م، حتى أفيق على َلْطم. فلو أّن ذاَت 
ِس���������وار لطمْتن���������ي، ولكنه حارُس الحان���������ة َيهتِبل 
الغفلة، ويس���������ّدد اللْكمة على الَقْفلة. أفتَرْون بعُد 
أني مخّير غير ُمسّير؟ فأدركُت أن الرجل ال في 
العير وال في الّنفير. فانسللُت بعد أن سمعت ما 

ال يْغني وال ُيطرب، وَيغيظ وال ُيعجب.
قال نبهان بن يقظان: ثم إني قلت لعل حظ اليوم 
عاثر، وال َجَرم أن الِملحاح خاسر. فعاودت الَكرّة، 
على حين ِغرّة. فألفيت شيخا يفتي في النوازل، 
ويخّطئ المتأخرين واألوائل. يملي من أوراق بين 
يديه، ولو حضر أبو حنيفة لمّد رجليه. قال: رِبا 
البنِك حالل، كماٍء زالل. وحاكٌم غش���������وم، خير 
من فتنة تدوم. وطاعة اإلمام، واجبة والس���������الم. 

وال ُيش���������ترط الع���������دل والصالح، لي���������س هذا عقد 
نكاح. هذه بيضة اإلس���������الم، افهموا يا أنام! لعن 
اهلل من فقسها! فقال أحد الطالب: من أيقظها يا 
شيخ! أْبعَد اهلل عنك الرَّْيخ! قال: تلك فتنة وهذه 
بيضة، ثم همَّ َيميز حْيضا من حْيضة. فتركت 
الشيخ يفتي ويعّلل، ويحّرم ويحّلل. وُرحت أطلب 
العلم الذي »تتداوله األمم واألجيال، وُتشّد إليه 
الركائب والرحال«. قال معلم الطالب: أتدرون 
لَم ضاعت األندلس؟ ألننا لم نس���������تعن بالُفرس. 
ولو أننا أعطيناهم القدس، لكانوا لنا كَصمصام 
وُترس. أرأيتم لو أن ِهتلر ما انكسر، إذًا لكانت 
للعرب شؤون ُأَخر. لكان منهم األمير والوزير، 
والقائد والمش���������ير. أليس َيكره اليهود، كُكره آبائنا 
والجدود؟ فقلت أهذا هو العلم الذي »في باطنه 
نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق«؟ 
ث���������م قفز المؤرخ إلى العص���������ر الحجري، ثم إلى 
العص���������ر الفنيقي والبربري، لينظر ما بينهما من 
نسب، وصلة وسبب. لكن أطرف ما قال، عن 
الوقائع واألحوال، أن اإلنس���������ان ليس من نس���������ل 
القرود، بل البشر أس���������الف القرد والجدود. وله 
على ذلك أدلة وشهود، وله في ذلك أقوال وردود. 
فمضيُت ال َأْلوي على شيء، وقد اعتراني ُدوار 
وقيء. فما شعرت إال وأنا بكلّية الحقوق، فقلت 
بوح من الَغب���������وق. وبينما أنا  ال بأس بع���������د الصَّ
أجول، إذ انتهى إلّي صوت يقول: إن االعتقال 
عل���������ى ذّمة التحقيق، يك���������ون لمقصد على وجه 
التدقيق. ألن األصل في الذمة البراءة، ويجوز 
في النصوص اختالف القراءة. ولذلك قد يطول 
االعتقال، الختالف األقوال. فال ُيطَلق س���������راح 
ريرة.  المذنب بال َجريرة، حتى ُيعلم الظاهر والسَّ
وال ُيعذر أحد بجهله القانون، ليس ذا عزفا على 
قان���������ون. فقال أحد الحاضرين: لكن جهَل الناس 
واقع، ما له من دافع. أفرأيت لو نظْرنا أس���������باب 
الجهالة، لتس���������تتّب العدالة؟ أليس للقانون روح، 
روح؟ أم تريده نصوصا مقّدسة،  دونها َتهوي الصُّ
على الرفوف ُمكّدسة؟ لكن أستاذ القانون نهره، 

وألزم���������ه بم���������ا أمره. فزهدُت ف���������ي جمع ليس فيه 
تعبير، وال رجاحُة رأي أو ُحسن تدبير.

قال نبهان: ولقد كنت كالمستجيِر من الّرمضاء 
ني  بالنار، أو كفأٍر حاصرَه ِس���������نَّور في غار. واإ
كنت كلما سلكت طريقا، أو غادرت فريقا، رأيُت 
طالب العلم في ُغ���������دّو ورواح، وأكثر ما لديهم 
ُيس���������تجمع في صباح. ولبعضهم إجازة، كشهادة 
ِخب���������ازة. ال ُتجيز رواية، وال تفيد دراية. وآلخرين 

دكتوراه و«ماْستر«، تفضُح حاِملها وما َسَتر!
قال نبهان بن يقظان: فلما أطللت على األطالل، 
طرحت علمهم كما ُتطرح األسمال. وأيقنت أن 
نظر القوم كليل، وعلمهم قليل. ال يروي الغليل، 
ن  وال يش���������في العليل. يتصّنعون المقام والجاه، واإ
بضاعَتهم َلُمزج���������اة. رأُس مالهم أقوال، وما أقّل 

األعمال. ثم أنشأت أقول:
وجامعٍة بَدْت باألْمِس مْرقًى 

سمْت وعلْت وُروح الِعلِم َتْسرِي  
وحيَن هَوْت إلى ُجبٍّ َقِعيٍر 

َتساَمى الجهُل في األْرجاِء َيْفرِي  
قفاٌر ذاُت ِسيراٍن ِعظاٍم 

رتاٌج شامٌخ ُيْغِشي وُيْغرِي  
وِعلُم القوِم ليَس َيريُش سْهمًا 

فمْن َثِقٌف َيناُل ِقنًى فَيْبرِي؟  
فإْن َتقِصْد دياَر القوِم َرْجوًا 

ْر ُعْسَر أْمرِي فقْل َمْوالَي يسِّ  
وكْن سِلسًا وال َتجزَْع َكِغرٍّ 

وِطْب نْفسًا وُلْذ دْومًا بَصْبِر  
فمْن َيْدري َلعّل اهلَل ُيْجرِي 

أُمورًا ما َعِلْمَت َتِجي بَخْيِر  
فإّن الخْيَر حيَن َيِجي ِبَقْدٍر 

َدَرْيَت وَما ِبأْمِسَك ُكنَت َتْدرِي  
ق���������ال نبهان: ثم إني عجب���������ت كيف ُيفني هؤالء 
األعم���������ار، وُيْحفون األدبار، فيما ال يس���������ّر وال 
ن كان يشغل وَيغّر. وُجالُل ما عندهم  يضّر، واإ

في الشابكة، يحصل بُطرق سالكة؟

الش���������عراء هم أفضل رمز للمثقف 
في كل زمان، وخاصة في ثقافتنا 

العربية.
دأب س���������الطين العرب دائًما على 
اس���������تئجار قرائح الشعراء، وكيف 
ال، والشعر هو الوسيلة االعالمية 
انتش���������ارًا في عالم العرب  األكثر 
ف���������ي وقت قلَّ من يع���������رف القراءة 
والكتاب���������ة، ولم تتغي���������ر الحال في 
وقتنا، انما تعمق تحكم السالطين 

برقاب الناس وانفاسها.
ازداد ع���������دد من يعرف���������ون القراءة 
والكتابة، ولكن القراءة صارت من 
الكماليات في حياة العرب، اي لم 
يتغير الحال وظل الرواة والمحدثين 
الش���������عرية  الحكايات  من مروجي 
والغيبيات والخرافات والخوارق هم 

وسائل اعالم المجتمع.
حمل الشعر في وقته، الحكايات 
واألح���������داث، حس���������ب مفاهيم ذلك 
العصر، وكان اما ش���������عرًا هجائًيا 
أو مديًحا ام���������ا إذالاًل او تكريًما، 
اما حًب���������ا أو كراهية…أو بطوالت 
اس���������طورية، وم���������ا زلن���������ا في نفس 
الس���������احة لم يتغير فينا اال وسائل 
تنقلنا ونوع مساكننا، وأنواع أكلنا.

قال الش���������اعر الس���������وداني المبدع 
محمد الفيتوري:"نحن كشعراء في 
هذا العصر، فقدنا أنفس���������نا وفقدنا 
عالقتن���������ا بالواق���������ع االجتماع���������ي، 
وفقدنا قيمنا االنس���������انية، ولم نعد 
نمثل ش���������يئًا على األطالق، لذلك 
يزعم بعض المدعين انهم شعراء، 
أنه���������م مجرد ضباب ومجرد فراغ، 

يس���������يرون في الهواء الطلق بدون 
ماض وبدون مستقبل".

ل���������و قرأت هذا التقييم بدون اس���������م 
الفيتوري، لظننت ان كاتبه اديب 
محلي يقلقه ما ي���������دور في ثقافتنا 
العربية داخل اسرائيل وخاصة في 

شعرنا.
بالطبع الس���������الطين العرب ازدادوا 
مناصبهم  وتعددت  وأشكاال  عددا 
طوال وعرضا، وارتفاعا وانخفاضا، 
وكث���������ر الطل���������ب عل���������ى الداللين 
الكالم. وبما  والمداحين ومنظمي 
ان الشعر والشعراء هي أشهر ما 
تبق���������ى في الذاكرة م���������ن موروثات 
لذا  العربي���������ة”،  “األمجاد  تاري���������خ 
الشعراء  الس���������الطين بحشد  طمع 
ارادوا  “الس���������حيجة”،  في صفوف 
اخضاعه���������م لس���������لطانهم بصفتهم 
حافظ���������وا عل���������ى مكانته���������م كأهم 
وسيلة اعالمية الى جانب الدعاة 
والش���������يوخ األجالء، ف���������ي مجتمع 
سماعي يرفض استعمال كماليات 
الشعراء  قرائح  فاستأجروا  القراءة، 
وذممهم، بصفتهم ممثلي االعالم 
الش���������عبي، بعد ضم���������ان االعالم 
اإللهي بإعالنهم الرسمي المتكرر 
اسبوعيا بالورع وطاعة اهلل وتقديم 
أولي  الدوالرات، وبصفتهم  قرابين 
أمره في دولهم وأحزابهم وقبائلهم.

ربما تكون بعض الحكايات التي 
نقلها التاريخ على ألسن الشعراء، 
التاريخية  للحقيقة  تش���������ويه  مجرد 
وتحريفها بما يتالءم وحجم العطاء 
الس���������لطان.  يهبه  الذي  )القربان( 

حج���������م العطاء يقرر ن���������وع المديح 
واعالء شأن الس���������لطان، وتمجيد 
كل ترهات���������ه الكالمي���������ة وبطش���������ه 
غبائه وضيق  وجعل  واس���������تبداده 
ربانية،  ألوام���������ر  اس���������تجابة  أفقه 
الحربية  تع���������داد بطوالته  وبالطبع 
الع���������رب على  )مث���������ل انتصارات 
الصهاينة واألمري���������كان( وفحولته 
األس���������طورية، وتع���������داد صاحبات 
النعمة اللواتي فض سلطان زمانه 

بكارتهن.
إن االبتذال في الفهم األدبي، هو 
الثقافية  من أخطر االجته���������ادات 
ويقود الى التستر باألقوال الطنانة 
المنمقة على الغالب، أو التس���������تر 
بالحكمة الكاذب���������ة، ويجيئني قول 
لكارل ماركس ع���������ن االجتهادات 
الثقافي���������ة المماثلة الت���������ي عمليًا لم 
تتوقف من���������ذ بدأ العقل البش���������ري 
مس���������يرته الفكري���������ة، إذ وص���������ف 
مارك���������س االبتذال ف���������ي التفكير ب� 
األوهام"  وعظمة  األعمال  "تفاهة 
وهذا ما يفسر الكثير من مجريات 
حياتنا الثقافية اليوم ابداعًا ونقدًا.

في مراجعة نقدية لناقد حول ديوان 
التطرق لألسماء،  شعر، وال اريد 
ألن الموض���������ع ليس ش���������خصي، 
كتب بتمهيده النقدي عن صاحب 
الديوان: " هو في جميع ما يكتب 
تتجلى ش���������اعريته بخصوبة الفكر 
والكلمة التي باتت تميز ما يكتب. 
وهو انسان واسع االطالع مثقف 
والمطالعات.  القراءة  كثير  وقارئ 
ونح���������ن نلم���������س ذلك م���������ن خالل 

الكثي���������رة  والتلميح���������ات  قصائ���������ده 
لمصطلحات ادبية عالمية وألسماء 
المعة في االبداع في أدب الغرب 
والشرق على حد سواء، وهو الى 
جانب ذل���������ك متبحر ف���������ي قواعد 
اللغة العربية وبحور الشعر على 

مختلف تفعيالتها."
لم نقرأ نقدا، ألن���������ه عندما تتحول 
هذه " الفت���������وى" األدبية الى مقال 
نقدي ينشر كنقد ادبي، يصبح من 
حق القارئ ان يفهم القاعدة التي 
ينطلق منها هذا التأليه للش���������اعر 

وشعره موضوع " النقد ".
لس���������ت في مجال تقييم شعر ذلك 
الش���������اعر، وقد يكون حقا يستحق 
المديح، لك���������ن تلك المقدمة انهت 
النقد وافقدت مقال الناقد من قيمته 

النقدية والفكرية.
 وال ب���������د ان أس���������جل حتى ال افهم 
خطأ، ان الموض���������وع ثقافي عام 
ويخصن���������ا جميعا بغ���������ض النظر 
عن ابداع الش���������اعر واس���������تحقاقه 

للمدح!!.  
وال بد من إضافة انهي بها مقالتي: 
يؤلمن���������ي حتى النخ���������اع التضليل 
األدب���������ي ال���������ذي يقوم ب���������ه بعض 
تس���������مى  نصوص  تحت  مثقفينا، 
بالنق���������د، يغيب عنها النقد، وتغيب 
عنه���������ا الذائقة األدبي���������ة البديهية، 
وأكثر م���������ا يغيب عنها المصداقية 
واالستقامة االدبية، وهذه الظاهرة 
تتسع باضطراد في الثقافة العربية 
داخل إسرائيل، ويبدو اننا ننسخها 

من حركة النقد العربي عامة.

الشعر والشعراء والنقد يف ثقافتنا قضايا نقدية
نبيل عودة

 من نــــوادر أبي نواس 
ُي���������روى أن الخليف���������ة المأم���������ون كان يحب الش���������عر 
والش���������عراء؛ وذات ليلٍة أنش���������د المأمون قصيدًة بين 
مدعويه وحاش���������يته وكان جالس���������ًا بينهم الشاعر أبو 
نواس وبعد أن انتهى الخليفُة من إلقاء القصيدة نظر 

إلى الشاعِر أبي نواس وسأله: 
-هل أعجبتك القصيدة يا شاعر؟ هل هي بليغة؟

فأجابه الشاعر: 
-ال أشم بها أي رائحٍة للبالغة ..!

فغضب الخليفة المأمون وسرها في نفسه ومال على 
حاجبه وقال لحاشيته : 

- بعدم���������ا أنهُض وينه���������ُض المدع���������وون وينفُض 
المجلُس احبسوا شاعرَنا في اإلصطبل مع الخراف 

والحمير!
وقد كان هذا .. 

وظل أب���������و نواس محبوس���������ا في اإلصطبل ش���������هرا 
كامال!!

ولما ُأفرِج عنه وخرج من اإلصطبل عاد إلى مجلس 
الخليفة وعاد الخليفة الى إلقاء الشعر..!

وقبل أن ينتهي الخليفة من إلقاء الشعر نه.ض أبو 
نواس وهمٌَ بالخروج من المجلس ..

فلمحه الخليفُة وسأله: 
-إلى أين يا شاعر؟؟

فأجابه أبو نواس: إلى اإلصطبل يا موالي.

بدائع العربية
مر العماد األصفهاني علي القاضي الفاضل وكان 
األخي���������ر راكبا، فقال له: "دام ُعال العماد"، فأجابه 

العماد على الفور: "سر فال كبا بك الفرس".
ق���������ول القاضي الفاضل: "دام ُعال العماد" يقرأ من 

اليمين ومن اليسار بنفس النطق سواء.
وكذلك قول العماد األصفهاني: "س���������ر فال كبا بك 

الفرس"، نطقه واحد من اليمين ومن اليسار.



ليس الكتاب الذي نتولى عرضه قاموس���������ا جغرافيا 
للجزر بالمعن���������ى المتعاَرف عليه للقواميس، بل هو 
مؤلَّ���������ف جامع تتداخل فيه عدي���������د أصناف التآليف 
التاريخي���������ة والجغرافية والفيلولوجي���������ة واألدبية حول 
موض���������وع الجزر، وه���������و أقرب إل���������ى األنطولوجيا 
ن آثر صاحب���������ه عنونته بالقاموس.  والمختارات، واإ
يتضّمن الكتاب مجموعة من النصوص تدور حول 
موضوع الُجُزر، مستخَلصة من كتابات عربية تعود 
إلى الحقبة الوس���������يطة، تم انتقاؤه���������ا بعناية من ِقبل 
المؤلف اإليطالي أنجيلو أْريولي وترجمتها والتعليق 
عليها. وعلى العموم يحوي المؤلَّف في متنه حديثا 
ح���������ول الجزر تق���������ع وفق الحكي ف���������ي بحر الصين 
والمحيط الهندي وفي أطراف جنوب القارة اإلفريقية 
ثم باتجاه الغ���������رب نحو بحر الظلمات، وهي أحيانا 
خيالية وأخرى واقعية. فالكتاب هو اس���������تعادة لتلك 
الروايات بشأن طبيعة الحياة وجغرافية المكان، كما 
تناقلها التجار والرحالة، وم���������ا دّونته أقالم األدباء، 

وما أوردته كتب اإلخباريين والجغرافيين.
اعتمد المؤلف خطًة واضحة في مؤلفه استندت إلى 
سلس���������لة من المصادر العربية، صّنف من خاللها 
كتاب���������ه عن الجزر. تغّطي تلك المدّونات فترة زمنية 
تتراوح ما بين القرن التاس���������ع والقرن الخامس عشر 
الميالديي���������ن. وكّتاب تلك الفترة الممتدة على س���������تة 
قرون هم من مّثلوا مص���������ادر الحديث عن الجزر، 
الكثير منهم تحّدَث كش���������اهد عيان، وبعضهم روى 
عن غيره وبعضهم عاد إلى مصادر قديمة، ومنهم 
من أش���������ار إلى المصادر ومنهم من غفل عن ذلك 

أو تغافل.
وأصحاب النص���������وص المعتَمدة م���������ن ِقبل المؤلف 
اإليطالي لبناء قاموس���������ه ح���������ول الجزر هم: التاجر 
سليمان ونصه مستوحى من مخطوط "أخبار الصين 
والهند" المودع في المكتب���������ة الوطنية بباريس، وهو 
يعود إلى العام 851م؛ ابن الفقيه الهمذاني صاحب 
"كت���������اب البل���������دان"؛ بزرك بن ش���������هريار الرامهرمزي 
صاح���������ب "كتاب عجائب الهند"؛ ابن واصف ش���������اه 
صاحب "مختصر العجائب"؛ الش���������ريف اإلدريسي 
صاحب "نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق"؛ القزويني 
صاحب "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات"؛ 
ش���������مس الدين أبو عبد اهلل محمد الدمشقي صاحب 
"نخبة الدهر في عجائب البر والبحر"، ابن بطوطة 
صاحب "تحف���������ة النظار في عجائ���������ب األمصار"؛ 
الحميري صاح���������ب "كتاب ال���������روض المعطار في 
أخبار األقطار"؛ ابن الوردي صاحب كتاب "خريدة 

العجائب وفريدة الغرائب".
اعتم���������د المؤلِّف اإليطالي خّطة واضحة المعالم في 
التأليف، حي���������ث قّدم لكتابه بمقدم���������ة علمية تطرق 
فيها إلى المدونات التاريخية التي اس���������تخلص منها 
نصوصه، مبرزا أن الحديث عن الجزر هو متنوع، 
يختلط فيه الواقعي بالخيالي، والتاريخي بالالتاريخي، 
بحسب السياق الذي وردت فيه. شّكل حديُث الجزر 
القس���������َم األول والرئيس من الكتاب، وقد أتى معنَونا 
ب���������� "الكّتاب والجزر"، حيث يفرد المؤلف أريولي في 
مطلع كل مجموعة مختارة من الجزر، مس���������توحاة 
من مصّنف معيَّن، تعريفا للمصدر وصاحبه ينحو 
فيه إلى البحث عن تاريخية المؤلِّف والشكوك التي 
حامت حوله أو حول نس���������بة مؤلفه إليه، معتمدا في 
ذلك التقّصي التاريخي في تدوين س���������يرته. يلي ذلك 
حديث صاحب المصدر العربي عن الجزر، الواحدة 
تل���������و األخرى. حيث نقل أنجيل���������و أريولي نصوص 
الج���������زر بأمانة عالية وبلغة إيطالية أنيقة، واّتَبع في 
هذا القس���������م التقليل من اإلحاالت واالستطرادات إال 
ما دعت الحاجة الماسة إليه. حيث يورد في البداية 

اسم الكاتب ثم يتناول الجزر التي وردت في مؤلفه 
الجزيرة تلو األخ���������رى. أتى عدد الجزر متفاوتا بين 
كاتب وآخر وذلك بحس���������ب المذكور لديه، وقد حاز 
هذا القس���������م 160 صفحة من مجموع 343 صفحة 
من صفحات الكتاب. أتَبع أريولي ذلك القسم بقسم 
ثان في كتابه بعنوان: "التعليقات"، اس���������تغرق 131 
صفحة. وتن���������اول فيه كل ش���������اردة وواردة عن تلك 
الجزر، امتزج فيها التعليق األدبي بالتدقيق التاريخي 
وباإلحاالت الطريف���������ة المتنوعة والثرية. كما يحاول 
في عدي���������د المواضع ربط الحدي���������ث بالجزيرة ذاتها 
بأعم���������ال أخرى غربية كالس���������يكية كانت أم حديثة. 
ولكل حديث عن جزيرة واردة في القس���������م األول رقٌم 
ُيحيل إلى التعليق في القسم الثاني، بما ييّسر على 
القارئ التحول من قس���������م إلى آخر. واعتمد المؤلف 
في قس���������م التعليق على مقوالت دارس���������ي الماضي 
والرحال���������ة والجغرافيين، مجّمعا األخبار والمعلومات 
والمالحظات، وبيان إن كانت تتعلق بمواقع حقيقية 
أم مج���������رد اختالقات، معتمدا في ذلك على التدقيق 
الفيلولوجي خصوصا، بم���������ا ال يخفي تأثر المؤلِّف 

بمناهج الفيلولوجيا األلمانية.
لي���������س الكتاب كتاب���������ا مؤرخا يحصح���������ص األمور، 
ويعتمد أدوات التدوي���������ن والنقد التاريخيين، وال كتابا 
جغرافيا أو رحالة يتتّبع تجاويف تلك الربوع المعزولة 
واصفا تضاريس���������ها ومناخاتها، بل هو كتاب أقرب 
إلى مؤلف���������ات األدباء مع إيالئه التحليل الفيلولوجي 
أهمية بارزة. وللذكر ال يخفى على القارئ ما خّلفه 
"كت���������اب ألف ليلة وليلة" من أثر عميق في المخيال 
الغربي تج���������اه العرب، ال زال���������ت تفاعالته حاضرة 
في النظرة العجائبية الممزوجة بأجواء رومانس���������ية 
ومس���������حة غرائبية إلى اليوم. وكتاب أْريولي ينساق 
ضمن هذا الفن ف���������ي الكتابة الخيالية واإليزوتيكية، 
التي تحاول اس���������تعادة تلك الرواي���������ات الخالبة عن 
الشرق، لكنه في اآلن نفس���������ه يرفد نصه بإضافات 
الناقد المتفحص. حيث يقول المؤلف: "هي جزر تم 
اختيارها من جانبي، قمُت بترجمتها لغرض أساسي 

بقصد عرض رؤى فنطازية" )ص: 25(.
ثم���������ة في الكتاب نظرة غرائبية )إيزوتيكية( ممزوجة 
بنوع من الس���������حر عن الشرق تلبي ذوق العديد من 
الغربيي���������ن، تجد مرجعية في كتب غرائب الش���������رق 
وف���������ي الروايات التاريخية الش���������اذة، والكتاب الحالي 
بطابعه ذلك يذكي تلك النظرة الحالمة. صحيح أن 
الموضوع الذي يتط���������رق إليه أنجيلو أريولي فيه ما 
يغ���������ري القارئ، من خالل المختارات المنتقاة بعناية 
ع���������ن الجزر الغريب���������ة وما تتضّمنه م���������ن مغامرات 
وعجائ���������ب وخوارق. والكتاب يس���������تدرج ويغوي قراء 
غربيين يتقّصون هذا الصنف من األدب العجائبي، 
وربم���������ا ذلك مما يفيد ويمتع، لكن المؤلف ال يكتفي 
بهذا الحشد لما يشّد القارئ، بل نجده يرفد مختاراته 
بتعليق���������ات وش���������روح ال تقّل أهمي���������ة عن النصوص 
الواردة في القسم األول، تنحو صوب الواقعية والنقد 
والتمحي���������ص، األمر الذي يجعل الكتاب مقروءا من 
ِقبل فئتين م���������ن القراء: الباحثين عن المتعة األدبية 

العاجلة والمقتفين للتدقيق التاريخي والفيلولوجي.
وال يخفى على المّطِلع على كتاب "القاموس العربي 
للجزر في العصر الوس���������يط" ألريولي ما يثيره لديه 
من تواشج في حديث صاحبه عن الجزر مع كتاب 
"مدن المرئية" إليتال���������و كالفينو وكتاب "المخلوقات 
الوهمي���������ة" لخورخي بورخيس، وه���������و ما يصرح به 
الكات���������ب ويقّر به في مقدمة كتابه، حيث ينطلق بك 
الكتاب من األس���������طوري ليسحبك إلى حضن الواقع 
والتاريخ والعكس أيضا، وهو أس���������لوب أتقنه مؤلف 
الكتاب. ولكن يبقى الكتاب بوجه عام تتمة لمؤلَّفْين 
سابقين ُنشرا حول الموضوع ذاته: "الجزر الخاّلبة. 
رحل���������ة عربية في العصور الوس���������يطة" )1989( و 
"المدن الخالبة: متاهة عربية في العصر الوسيط" 

)2003(، كان أريولي قد نشرهما في فترة سابقة.

فيم���������ا يتعل���������ق بالمؤلِّف، لم يمي���������ز صاحب الكتاب 
انش���������غال بالبحث العلمي طيلة مش���������واره الجامعي 
التعليمي المطّول، وال شغف ثقافي بحقل الدراسات 
العربية، مع أنه أس���������تاذ اللغ���������ة واآلداب العربية أو 
"مس���������تعِرب" كما يقّدم نفسه. وبش���������كل عام أنجيلو 
أريولي مق���������ّل في الكتابة رغم أنه ترّبع على قس���������م 
الدراس���������ات العربية في كلية الدراس���������ات الشرقية في 
جامعة روما السابيينس���������ا طيل���������ة عقود حتى إحالته 
على التقاعد، حيث ال يتجاوز رصيده المنشور ثالثة 
مؤلفات. وكس���������ائر جيل المستعرِبين اإليطاليين في 
الحقبة المعاصرة، ال يتقن أريولي العربية مشافهة، 
وليس بوسعه التعامل مع نص عربي حديث أو قديم 
ن دّرس المؤلف مواد  دون االلتجاء إلى القاموس، واإ
العربي���������ة: النحو والترجمة واألدب الكالس���������يكي في 
جامعة روما. فقد اعتمد منهج تدريس يماثل منهج 
تدريس اللغات الميتة، حيث يجري تحليل التراكيب 
العربية وش���������رح النحو العرب���������ي باللغة اإليطالية مع 
ضرب أمثلة محدودة في ذلك بالعربية، وهو أسلوب 
سائد في تدريس اللغات الشرقية الحية منها والميتة. 
غير أن هذا النقص في منهج تدريس العربية لديه، 
وه���������و نقيصة عامة في إيطالي���������ا وليس خاصا به، 
ينبغ���������ي أال يحول دون اإلقرار للرجل بأنه مدقق في 

ما يقول ومتثبت في ما يكتب.

ففي كتابه الذي نتولى عرضه، عاد أنجيلو أريولي 
إل���������ى عديد المصادر العربية التي تناولت نصوصه 
المخت���������ارة، وهي مص���������ادر تاريخي���������ة وكتب رحالة 
وقواميس باألساس. تابع وقارن من خاللها مصادر 
الحدي���������ث عن تل���������ك الجزر، كما ع���������اد إلى بعض 
المؤلف���������ات الغربية الكالس���������يكية ذات الصلة. لكن 
أرّجُح أن الكات���������ب كان يّطلع على النص في لغته 
األصلية وفي ترجماته في األلس���������ن الغربية ليصوغ 
بع���������د ذلك ترجمته للنص���������وص المختارة. فقد تعامل 
أريولي مع الحضارة العربية تعامال استشراقيا باردا، 
لكن ذل���������ك ال يخفي كلفه بالبعد الغرائبي في الثقافة 
العربية، وليس هناك ما يش���������ي بأن الكتاب يتضمن 
نزعة مركزية غربية في تعليقات صاحبه. فالكتاب 
قّيم ومفيد، خصوصا وأنه ال ينس���������اق ضمن موجة 
الشيطنة لكل ما هو عربي، بل لعله يخّلف انطباعا 

حسنا لدى قارئه.
فالمؤلِّف لغته اإليطالية راقية وأسلوبه واضح، حيث 
أت���������ت الترجمة أمينة والصياغة سلس���������ة عالوة على 
تمي���������ز الكاتب بذوق أدبي رفي���������ع. وبوصف الكتاب 
عبارة عن إعادة ترتيب لطرائف وروايات موضوعها 
الج���������زر، وبما يش���������به نوعا م���������ا األنطولوجيا ذات 
المضامين الجغرافية والتاريخية. حاول الكاتب في 

تعليقاته وش���������روحه اعتماد لغة راقية جاءت مفعمة 
بالح���������س األدبي. أس���������عف المؤلف إلمام���������ه بخبايا 
فيلولوجي���������ا العربية قدرة عل���������ى التحكم في دالالت 

نصوصه التي اشتغل عليها.
يبدو التدقيق اللغوي س���������واء العرب���������ي أو اإليطالي 
بارزا في نص الكاتب، وهو ما يش���������ي بتعامل دقيق 
وعميق مع النصوص التي اشتغل عليها. ولعل تلك 
التدقيقات في القسم الثاني من الكتاب بالخصوص، 
هو م���������ا يجعلها أقرب إل���������ى اهتمام���������ات الباحثين 
والدارس���������ين. وهو ما أتى على خالف القسم األول 
ال���������ذي أقّدُر أن قراءته يس���������يرة على غير المختص 

وعلى الباحث عن المتعة األدبية ال غير.
هذا وقد خال الكتاب من الفهارس الضرورية، حيث 
اعتمد صاحبه ضمن التعليقات والحواش���������ي تفسير 
كل ما ورد مبهم���������ا أو غائما في نصوص الجزر، 
ولم يضمِّن المؤلُف كتاَبه سوى فهرس عام أدرج فيه 
أسماء الكّتاب الذين استخلص من مؤلفاتهم حديثه 
عن الجزر إلى جانب جرٍد بأس���������ماء الجزر وفهرس 
للمراج���������ع. كما خال الكتاب خلوا تاما من الرس���������وم 
والج���������داول والخرائط، وأقّدر أن الخرائط والرس���������وم 
يحتاجها هذا الصنف من التأليف. لكن وبشكل عام 
الكتاب هو عبارة ع���������ن أنطولوجيا جزر مصحوبة 

بتعليقات.
وبرغ���������م ما قد تب���������دو في القس���������م األول من الكتاب 
من بس���������اطة ففي���������ه جاذبية للقارئ بش���������كل عام، ال 
س���������يما القارئ الغربي الباحث عل���������ى المتعة األدبية 
والتحليق في أجواء مفعمة بعبق الشرق. وصاحب 
تل���������ك المنتخبات لم يكتف بذل���������ك القدر، بل أردف 
كتابه بتفّحص لتلك النصوص، وهو ما يشفي غليل 
ال���������دارس المدقق والمتمعن ف���������ي خبايا النصوص. 
ولذا يلّبي الكتاب حاجة طائفتين من القراء: القارئ 
النهم والمتعط���������ش للحكي والقارئ المتمعن والمدقق 
ف���������ي خبايا النص���������وص. أعتب���������ر أن الكتاب حقق 
غرض���������ه، وهو كتاب ناجح ومقروء ال س���������يما وكما 
ذكرت أن هناك استعدادا في المخيال الغربي لتقّبل 
هذه النصوص ذات الطابع الس���������حري عن الشرق. 
وه���������و ما جعل الكتاب يحظ���������ى بترحيب معتبر في 
الصحافة اإليطالية ويلقى قبوال حسنا. فطاِبعا الحكي 
والفنطازيا للكت���������اب يذكران بمؤلف "ألف ليلة وليلة" 
ن تكن جل الحكايات  المثي���������ر للمخيال الغرب���������ي. واإ
المتعلق���������ة بالجزر الواردة ف���������ي الكتاب معروفة لدى 
الق���������ارئ المّطلع على أّمهات الت���������راث العربي، فإن 
الجميل هذا التجمي���������ع للمتناثر، فضال عّما يضيفه 
المؤل���������ف من تحليل لنصوص قد تبدو غامضة في 
بع���������ض األحيان خصوصا لدى الق���������ارئ غير الملّم 
به���������ذا المجال. فمرويات الحكي الغرائبي في التراث 
العربي التعاطي معها بأسلوب التحليل الفيلولوجي 
والدخول في غورها، هو ش���������يء مفيد ال س���������يما مع 

وفرة اإليحاءات.
ال بد أن نش���������ير إلى ظرف مه���������ّم صدر فيه كتاب 
أْريول���������ي، إذ ال يخفى أن ثمة س���������يال من الكتابات 
السياس���������ية االس���������تهالكية ذات الطاب���������ع الدعائ���������ي 
والمغ���������رض في الغ���������رب. باتت تتص���������در مصادر 
االطالع ع���������ن العرب وحضارته���������م وأديانهم، وهي 
كتابات تطمس ما في غور الثقافة العربية من سمو 
بداع وتنوّع. كت���������اب أريولي محاولة هادئة  وبهاء واإ
وموّفقة للوقوف في صّف عرض الجانب النّير من 
ثقافة العرب، داخل أوضاع مضطربة طغت عليها 

السياسة.
الكتاب: القاموس العربي للجزر.

تأليف: أنجيلو أْريولي.
الناش������ر: منش������ورات أديلف������ي )ميالن������و( 'باللغة 

اإليطالية'.
سنة النشر: 2021.

عدد الصفحات: 343ص.
*أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
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يعتق���������د الكثي���������ر م���������ن الّن���������اس أّن توفر 
المعلومات وكثافتها وانتش���������ارها المفرط 
في عصرنا، مدخل صحيح للمعرفة، وأن 
امتالك هذا الكم الهائل من المعلومات، 
والتوس���������ع الكبير في حصرها وتجميعها 
وس���������هولة الوصول إليها، عندما يتعلق 
األمر بأبسط األشياء في حياتنا، يجعل 
اإلنس���������ان المعاصر س���������يد هذا الكون، 
والمتحكم في مصيره، وينسى هؤالء -في 
لحظة االنبهار بتكنولوجيا المعلومات - 
مسبب األس���������باب األول وُموجود الكون 
واإلنس���������ان والدواب، وخالق األشياء من 
الع���������دم، اهلل الخالق األج���������ل، الذي بيده 
ملك���������وت الس���������موات واألرض، فإذا كان 
اهلل ه���������و المس���������بب األول، فكيف تغيب 
هذه المعرفة عن العقل المعاصر الذي 
اس���������تنجد بأدوات مخلوقة ليدرك بعض 
أسرار الكون واإلنسان؟ ثم أعطى مطلق 
اليقين فيما أنتج من تصورات ورؤى حول 
الكون واإلنس���������ان ومجم���������ل المخلوقات، 
فغاب عنه الس���������ّر الخال���������د الذي أودعه 
اهلل فيه، وهو الفطرة السليمة التي تفسر 
عالقت���������ه بالكون وبخالق الكون، قبل أن 
تتس���������رب إليها -أي للفطرة - تصوراته 
ورؤاه -أي اإلنسان المعاصر - فتفسد 
عليه التزامه وخضوعه لمنطقها، وهكذا 
فقد اإلنس���������ان المعاصر رش���������ده، وأعلن 
تس���������ّيده على الكون، واحت���������كاره للمعرفة 
بعيدًا ع���������ن المنطق الديني الذي تجاوزه 
وأعلن بط���������الن حقائق���������ه، والدعوة إلى 
هجرانه؛ ألّنه لم يعد -أي الدين -مصدرًا 
للمعرف���������ة التي احتكرها لنفس���������ه، وأعلن 
فيما أعلن موت اإلله وخلود اإلنس���������ان، 
فتحّول���������ت المعرفة وف���������ق المنهج الجديد 
إلى نس���������بية تعضدها كثافة المعلومات 
واختالفه���������ا وتع���������دد تأويالته���������ا، فتغيب 
حقيقة األشياء، ويتيه اإلنسان مرة أخرى 
باحثا عنها انطالقا من تسّيده المزعزم، 
ومرغما على التفس���������ير لكّل مستجد من 
نوازل عصره، فيتيه م���������رة أخرى مع ما 
جمعه من معلومات كثيفة ومتضاربة حد 
التضاد حول المسألة الواحدة، كّل ذلك 
وهو ُي���������رّدُد مقولته المتهافتة والمغلوطة: 
»اإلنسان مصدر المعرفة«، فقط ليثبت 
فش���������ل األديان ونهاية االعت���������راف بها، 
واستحالة سالمة منهج مصدرية المعرفة 
خارج اإلنسان والكون، وهو عين الحداثة 

الغربية المعاصرة. 

أ. عبد القادر قالتي

كثافة املعلومة وفوضى املعرفة

guellatiabdelkader@gmail.com
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ش���������رفنا رياضي ملت���������زم باحترام ش���������عبه 
ودولت���������ه، فال يهرول للتطبي���������ع مع العدو 
المحت���������ل لألراضي المقدس���������ة، كما فعلت 
تلك الخنزي���������رة التي جلبت الخزي لقومها، 
وانبطجت مهزوم���������ة ذليلة للضربة األولى 

فكانت من الخاسرين األذلة.
هذا »نورين« له نور قلب حي، ونور بصيرة 
دراك للموقف  ناف���������ذة، وضمير خلق���������ي، واإ
السياس���������ي الملتزم بالدفاع عن مقدس���������ات 
المس���������لمين، لذلك هبت جمعي���������ة العلماء 
المس���������لمين الجزائريين لنصرته، ورأت أنه 
أه���������ل لجائزة وأحق به���������ا، فقد رفع رؤوس 
الرياضيين العرب والمس���������لمين، وش���������رفها 
بموقفه هذا، وموقف مدربه الرصين. فله 
عجاب، وليس هذا  تحية إكبار وتقدير، واإ

غريبا عن الجزائريين.
لكن أليس هناك من ال يرعى لقومه حرمة، 
ويميل إل���������ى التطبيع، فهذا رئيس الفدرالية 
الجزائرية لأللع���������اب األولمبية يوجه اللوم 
للرياضي الشريف »نورين« ، ويقول له: 
هل أنت تمثل الجزائر أم تمثل فلسطين؟

بئس هذا الخذول، وبئس موقفه، وبئست 
هذه العب���������ارة التي نطق بها، مخالفا بذلك 
موقف ش���������عبه، وموقف دولت���������ه، وموقف 
أصحاب  األحرار،  الجزائريين  الرياضيين 

الغيرة في كل مواقفهم المشرفة.

أال يخجل من نفس���������ه؟ أال يفكر في عاقبة 
أمره؟

إنه الحق بتلك الرياضية الذليلة المنهزمة، 
التي خذلت ش���������عبها ذليل���������ة طريحة تحت 
رجلي إس���������رائيلية. نحن لسنا ضد اليهود، 
وال ضد ديانة موسى عليه السالم، فنحن 
نؤمن به،وهو أكثر من ذكر من الرس���������ل 

في القرآن، مرات متعددة.
ولكن نحن نعادي من احتل أرض المسلمين 
المقدسة، والعدوان على المسجد األقصى 
وحرماته، واقتحام تلك القطعان المتوحشة 
المتمردة اإلرهابية من المستوطنين للمسجد 
األقصى، ومنع الفلسطينيين من عبادة اهلل 

في مسجدهم.
 وه���������ذه دولة الصهاينة ته���������دد أمن العالم 
بعدوانها المتواصل على ايران ، وقد سهل 
له���������ا بعض عرب الخلي���������ج الذين يزعمون 
الس���������الم مع ه���������ؤالء، وتيس���������ير الوصول 
ل���������ى ممر التجارة العالمية،  إلى ديارهم، واإ
لتحدث ه���������ذا الص���������راع والتهديد وضرب 
مصالح ايران، وقتل رجال العلم، والعدوان 

على أجهزة الطاقة النووية.
 لكن مع األس���������ف الش���������ديد ن���������رى الغرب 
يدعمه���������ا ويهدد ايران، وين���������دد بها، ولكن 
ل���������م يفعل ش���������يئا إزاء ع���������دوان الصهاينة 
عليها، وعلى س���������فنها، ومصالحها، فكيف 
يسكت هؤالء األمريكان والبريطانيون عن 
هذا كله، ويتحدون ض���������د ايران؟ هذا هو 

العجب، واألغرب في سياسة هؤالء.
مع أن الن���������اس في الش���������عوب الغربية قد 

تفطنوا ألالعيب الصهاينة كما يقول المثل 
الش���������عبي عندنا »ضربني وبكى، وسبقني 

وشكى«.
 إن هؤالء الصهاينة س���������بب لبث الشرور 
في هذا العالم، يتجسسون على حلفائهم، 
ويتحالفون مع الش���������يطان لزرع الحروب، 

والنزاع في العالم.
 ولك���������ن عاقبته���������م أنه���������م ال يذوقون طعم 
األمن وال يتمتعون به أبد الدهر، ما داموا 
على هذه الس���������يرة الشريرة، والمكر بالعالم 
بش���������تى السبل، وهم يملكون وسائل الشر، 
واألسلحة النووية، وال تجد من يحذر منهم، 
وال يفضح سرائرهم، ويتبجح هؤالء بقوتهم، 
ويستعينون بالدول الكبرى لتأييد شرورهم، 
فهم يريدون أن يدّبروا الش���������أن االمريكي، 
وأن يدفع���������وا قادة أمري���������كا حتى ال يعودوا 
لالتفاق النووي، الذي يؤدي إلى الس���������لم، 
ولكنهم يدفعون األمر إلى الحروب، وشن 

العدوان على من ال يؤيدهم.
سكت الغرب عن تجسس الصهاينة على 
دولهم وقادتها، في عق���������ر دارهم، وأخذوا 
يصيح���������ون ويصرخون، ويه���������ددون ايران 
ألنه���������ا تدافع عن نفس���������ها ض���������د  عدوان 
الصهاينة وال تركع لسياس���������ة الغرب. إن 
الغيرة على المقدس���������ات، التي دفعت هذا 
الرياضي الجزائري الكريم الش���������ريف على 
أن ال يتن���������ازل لمش���������اركة ع���������دوه في هذه 
األلعاب، فهنيئا له وشكرا، وهنيئا لمدربه، 
ول���������كل رياضي حّر، ذي غيرة على وطنه 

ومقدساته.

أليس هذا رياضيا يستحق جائزة؟

تغطية: فاطمة طاهــي

نظم���������ت جمعي���������ة العلم���������اء المس���������لمين 
الجزائريين، وبالتنس���������يق مع قناة الشروق 
نيوز، يوما مفتوحا لجمع التبرعات لشراء 
مكثفات األوكسجين ومختلف المستلزمات 
الطبية التي تحتاجها مستشفيات الجزائر 
في ظل األزم���������ة الصحية الراهنة، وذلك 
ي���������وم 02 أوت 2021م، بحضور قادة 
جمعي���������ة العلماء المس���������لمين الجزائريين 
والقائمين عل���������ى العمل اإلغاثي كل من 
الدكتور عب���������د الرزاق قس���������وم، الدكتور 
عمار طالبي، األستاذ نور الدين رزيق، 
واألس���������تاذ عبد الكريم رزقي، واألس���������تاذ 

كمال كانون. 
كما ش���������ارك عبر الهاتف وعلى المباشر 
ممثلو الجالية الجزائرية بالمهجر القائمون 
عل���������ى "جمعية جزائري���������ون متضامنون"، 
وتعتبر ه���������ذه المب���������ادرة التضامنية التي 
تشرف عليها الجالية الجزائرية في المهجر 
الثالثة من نوعها، حيث سبق وأن أرسلت 
مساعدات تمثلت في األجهزة المساعدة 
على التنفس، وذلك بالتنسيق مع جمعية 

العلماء المسلمين الجزائريين. 
وقد ش���������هد اليوم المفت���������وح تدخال لوزير 
الصحة البروفيس���������ور عب���������د الرحمان بن 
بوزيد، الذي أثنى على المبادرة ومنظميها، 
مش���������يرا إلى أن التالحم والتضامن يبقى 
س���������مة من سمات الجزائريين، كما طمأن 
الشعب الجزائري حول الوضعية الصحية 

الوبائية مؤكدا في حديثه تجاوز الجزائر 
مرحلة الذروة. 

هذا وس���������تتولى جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين ترش���������يد التبرع���������ات لتجربتها 
اإلغاثية المتنوعة والسابقة داخل الوطن 
وخارج���������ه، وللثقة الت���������ي تحظى بها بين 

الجزائريين. 

ـق
حـ

ـة 
ـم

كـل

أ د. عمار طاليب

بالتنسيق مع قناة الشروق

"تيليطون" جلمع التربعات ُتؤطره مجعية العلماء املسلمني
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