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يا أيها السابحون في بحر السياسة المتالطم األمواج! أيها المتعلقون بشعارات المناصب وكراسي الرئاسة ذات األبراج! تعالوا بنا، 
ننقلكم من العالم الضيق ذي الفجاج، إلى منهجية الكياسة وآفاق العلم الوهاج. تعالوا نسائلكم عن عالقة التسييس السليم بالدين 
المس������تقيم، والعلم القويم، وكيف تجسدت هذه العالقة في المنهج النبراس، الذي تبنته جمعية العلماء أم الجمعيات، وخير جمعية 
أخرجت للناس. سيقول بعض األغرار من الناس: وما هو موقف الجمعية من السياسة؟ بل وماذا تعني السياسة عندها؟ والجواب 

البديهي الذي يتبادر إلى أذهاننا يكمن في التساؤل المنطقي: وعن أية سياسة يتحدثون؟
03

والسياسة اجلزائريني  املسلمني  العلماء  مجعية 

االنتخابـــات الـمحلية بني مقتضيـات السيـاسـة 
وحتميـــة التحــــّول اجلديـــد للــدولـــــة
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»الهج���������رة أو الحرقة« طاحونة ال ترح���������م المهاجر وال أوالده وال 
أحفاده، وهي قصة أليمة غالب���������ا ما تكون خاتمتها حزينة، إنها 
تسرق من األمهات فلذات أكبادها، وتسرق من المهاجر شبابه 

ودينه وأوالده وأحفاده ووطنه.
وقد يخدع المهاجر للغرب نفس���������ه فيقول: لن يكون هناك تأثير 
علي أو على أسرتي. فالعبرة بالتربية وليس بالمكان، وقد يستبد 
ب���������ه الغرور فيقول: سأس���������يطر على أموري وعل���������ى أوالدي إن 

وجدوا.
والهجرة ش���������رعية أو حرقة )غير شرعية( لغير ضرورة إلى بالد 

الغرب لها وجهان:
أما األول فيبدو مضيئا وهو غير ذلك: فالمهاجر يحلم برفاهية 
عيش وتنعم بنس���������ائم الحرية ولم ال الزواج بأجنبية ش���������قراء ولو 
كانت عجوزا ش���������مطاء يتمتع بها حينا ويسوي وثائقه مع العمل 

والجنسية.
أما الوجه الثاني الحقيقي فبشع جدا يبدأ باإلذالل واالستعباد فكم 
من ش���������باب احتجزتهم العصابات واستعملتهم في رعي األبقار 
والخنازير وكان مبيتهم في اسطبالت الحيوان، فإذا نجا من هذه 
وقلما ينجو فهروب دائم من أجهزة مطاردة المهاجرين وانغماس 
ف���������ي الرذيلة والمخدرات، فإذا نجا من هاتين وبدا له بريق النجاة 
والنجاح, ولم يضع في حس���������ابه س���������المة دين���������ه وال عاقبة أمره, 
وتزوج أجنبية فتنته في دينه فتركه ومال أو كاد يميل إلى دينها 
ووالى أهل ِمّلِتها، ولم يضع في حس���������ابه سالمة ذريته وهو يرى 
بعينيه ويس���������مع بأذنيه زوجة تغرس في نف���������وس أطفاله الكفر، 
وتس���������تأثر بتربيتهم وتنشئتهم على معتقداتها وعاداتها وأخالقها، 

فال يستطيع تحريك ساكن, وال تسكين متحرك.
والش���������اطر يتعلم من أخطاء غيره ,وهنا تذكر حفيدة الشيخ علي 
الطنطاوي أنها عندما بدأت في إجراءات الهجرة إلى كندا فقال 
الش���������يخ علي الطنطاوي لها ولزوجه���������ا: »إن اختيار العيش في 
بالد الكفر يضيع النس���������ل، فإن اس���������تطعتم حماي���������ة أوالدكم فلن 

تضمنوا ذرياتكم، فال تحملوا وزرهم«.
وقصص مآسي الهجرة ال تنتهي، فالغرب يتبع سياسة االندماج 
وهو يعول على األجيال الثاني والثالث والرابع, وتؤكد الس���������يدة 
المبارك���������ة مؤمن���������ة العظم حفيدة الش���������يخ عل���������ى الطنطاوي أن 
إحصاءات من هاجر الى بالد الكفار تؤكد أن من هاجروا منذ 
100 عام.. %96 من ذريتهم لم تعد مسلمة، ومن هاجروا منذ 
80عاما %75 من أحفادهم لم يعودوا مسلمين، ومن هاجر منذ 
60 س���������نة.. %40 على النصرانية، ومن هاجر منذ 40 سنة 

%25 منهم تركوا االسالم.
وقد قرأت منذ أكثر من ثالثين سنة أن االستعمار الهولندي أخذ 
اآلالف من مسلمي أندونيسيا منذ قرنين وبعد هذه المدة لم يبق 
منهم على اإلسالم شخص واحد، وتحولوا كلهم إلى نصارى أو 
ال دينيين، وتركوا أس���������ماء محمد وأحمد وعبد الرحمن وأصبحوا 

دان ولوكاس وليفي وسام وفين....
فكي���������ف يضيع المس���������لم أوالده وذريته إلى ي���������وم القيامة، ويكون 
س���������ببا في تحولهم عن اإلس���������الم وضياع دينهم أو يكون س���������ببا 
ف���������ي دخولهم جهنم إن الدنيا زائل���������ة، وعمرنا فيها قصير، ونحن 

ضيوف، فليضح المسلم من أجل أوالده.
ومن تزوج بام���������رأة على غير دينه فقد يختلفان في طريقة تربية 
األبناء، وقد تنفصل زوجته عنه آخذة ذريته وماله، وال ينجو إال 
بثياب���������ه، وقد تدفنه زوجته في مقابر النصارى يتأذى بمجاورتهم 

ويتألم بمشاهدة حالهم، وتفعل نفس الشيء مع أوالده.
وف���������ي تاريخن���������ا القريب قصة طريفة ألبيات ش���������عر قالها محمد 
األمي���������ن العمودي -من وادي س���������وف-الكاتب الع���������ام لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين، وقد تزوج صديقه الّدكتور سعدان 
من ميلة-رحمهما اهلل جميعا- بفرنس���������ية وله منها غالم س���������ماه 
أبوه »صالحا« وسمته أمه »موريس«، وكان الوالد سعدان يريد 
تنش���������ئته على ما نش���������أه عليه أبواه من حنين عظيم إلى كل ما 
يتص���������ل بالعروبة واإلس���������الم. وكانت أمه تريد أن تنش���������ئه على 
ما نّش���������أها عليه أبواها، فتنازعا فيه، فسجل ذلك محمد األمين 

العمودي في أبيات لطيفة ليعتبر بها أمثال سعدان.
حيث يقول العمودي:

ِبيَب ال ُتْهِمل َقِريَنَتُه َحيِّ الطَّ
َفُهَو ُسَليَماُن، والَمَداُم َبْلِقيُس  

َلُه ُغَلُم َأَطاَل اللَّه ُمَدَته
َتَنازََعِت الَعَرُب ِفيه والَفَرْنِسيُس  

اَل تعِذُلوُه إْن َخاَن ِمَلَته
َفِنْصُفه َصاِلُح والنِّْصُف ُمِوِريس .  

أ. خلضر لقدي 

الوجه اآلخر للهجرة واحلرقة

د. جنيب بن خرية

في إنجاز ثقافي وحضاري يسجله التاريخ 
في سيرة األمة العربية، تم طبع المجلدات 
ال� 17 األولى من "المعجم التاريخي للغة 
العربي���������ة"، وهو المش���������روع اللغوي الكبير 
الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
األعلى حاكم الش���������ارقة،  ويش���������رف عليه 
أخونا العالم اللغوي األديب الدكتور محمد 
صافي المستغانمي الجزائري األمين العام 

لمجمع اللغة العربية بالشارقة. 
وهذا المعجم سوف يصل إلى حدود 70 
مجلدا إن شاء اهلل وهو يؤرخ للمرة األولى 
لمفردات لغة الضاد وتحوالت استخدامها 
عب���������ر 17 قرن���������ًا ماضية. م���������ن معجم /

الَعْين/، ُمرورًا ب� /َجْمهرة اللغة/، و/معجم 
المقايي���������س/، و/القام���������وس المحيط/، و/

لسان العرب/، و/تاِج العروس/، وغيرها 
من أّمهات المعاجم والقواميس العربّية.

 تغطي مجلدات المعجم األولى األحرف 
الخمس���������ة األولى: الهمزة، والباء، والتاء، 
والثاء، والجيم، حيث تقّدم تاريخ المفردات 
في الس���������ياق الذي وردت فيه في عصر 
ما قبل اإلس���������الم، على ألس���������نة الشعراء 
اإلس���������المي،  بالعصر  الجاهليين، مرورًا 
وتتبع الّلفظ في النص القرآني، والحديث 
الّنبوّي الش���������ريف، مرورًا بالشعر األموي، 
فالعباس���������ي إلى العصر الحديث، وترصد 

حركة األلفاظ. 
ويخت���������ص المعج���������م بتوضي���������ح عدد من 
المعلومات الرئيس���������ة ه���������ي تاريخ األلفاظ 
العربية؛ حيث يبح���������ث عن تاريخ الكلمة 
من حي���������ث جذرها، ويبح���������ث عن جميع 

األلفاظ المشتّقة منها وتقّلباتها الصوتّية، 
ويق���������وم بتتّبع تاريخ الكلمة الواحدة ورصد 
المس���������تعمل األّول لها منذ الجاهلّية إلى 
العصر الحديث مرّكزا على االس���������تعمال 
الح���������ي للغة، أي أّنه يختلف عن س���������ائر 
المعاجم السابقة بأّنه يستشهد بالنصوص 
الحّية قرآنًا وحديًثا وشعرًا وخطًبا ورسائل 

وغيرها. 
ويكشف المعجم تطّور المصطلحات عبر 
العص���������ور، ويرصُد تاريخ دخول الكلمات 
الجديدة المستحدثة في اللغة المستعملة، 
والكلمات التي اندثرت وزالت من قاموس 
االستعمال مع ذكر األسباب المؤّثرة في 

ذلك.
إلى جانب ذلك، يع���������رض المعجم تاريخ 
نش���������أة العلوم والفنون؛ إذ يبحث في علوم 
اللس���������ان العربي عن جمي���������ع العلوم التي 
نش���������أت تحت ظل البحوث اللغوية قديًما 

وحديًثا من نحٍو وصرٍف وفقه لغة. 
كما يقّدم هذا المعجم مقارنات بين األلفاظ 
في اللغة العربية وبين ما انحدر منها في 

اللغة العبرية واألّكادية والّسريانية والحبشية 
وغيرها، وفي هذا المجال تّم تكليف لجنة 
متخّصصة برصد أوجه الّشبه واالختالف 
بين األلف���������اظ العربية وما يقابلها في تلك 
اللغات، وذكر الش���������واهد الحّية التي تدّل 
على ذلك مع توثي���������ٍق للمصادر والكتب 

التي ُأِخذت منها. 
وق���������د تم فتح موق���������ع الكترون���������ي للمعجم 
التاريخي وتخصيص تطبيق إلكترونّي له 
بحيث يكوُن في ُمتناوِل أصحاِب الهواتِف 

الّذكّيِة والّلوحاِت الرّقمّية.
وال يوجُد مشروٌع استقطَب اهتماَم اللغويين، 
ولفَت انتباَه ُعّشاق لغِة الّضاِد كما لَفَتُهم 
مش���������روُع المعجم التاريخي للغة العربية؛ 
ذل���������ك ألّن عدًدا من اللغ���������ات العالمية قد 
أنجزت معاجمها التاريخية مثل الفرنسية 
واإلنجليزية والسويدّية واأللمانّية وغيرها، 
وظّل المش���������روع العربي يترّنُح بين َنقِص 
الّتخطي���������ط، ومزالِق ضخامِة المش���������روع، 
وعوائ���������ق فداحة الّتكالي���������ف الماّدّية، وقد 
تعّددت المحاوالُت منذ عهِد المستش���������رِق 
األلماني فيَشْر، ومنذ تأسيِس مجمع اللغة 
العربّية بالقاهرة، ثّم جاءت محاولُة اّتحاد 
المجامع اللغوية، ومحاوالٌت أخرى، وشاء 
اهلل تعالى أن تش���������رق شمس���������ه من مجمع 

اللغة العربية بالشارقة. 
وهو ليَس جهًدا فردّيا ُيحس���������ب لدولة أو 
ّنما جهوُد  َمجمع لغ���������وي دون آخ���������ر، واإ
مؤسساٍت ومجامَع ومراكَز لغوّيٍة اشتركت 
جميُعها في هذا العمل الكبير تحت مظلة 
العلمّية العربّية  اللغوّي���������ة  اّتحاُد المجامع 
بالقاه���������رة وكان لمجم���������ِع اللغ���������ة العربّية 
بالش���������ارقة فخُر التنسيق اإلداري والمالي 

لهذه الجهود العلمية الحثيثة. 

بشـــرى لعشـــــاق العــربــيـــــة

ملتقى أدب مجــعية العلماء املسلــمني اجلزائريني يف جامعة باتنة 



مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني والسياسة
س���������يقول بعض األغرار من الناس: 
وما هو موقف الجمعية من السياسة؟ 

بل وماذا تعني السياسة عندها؟
والج���������واب البديهي الذي يتبادر إلى 
أذهاننا يكمن في التساؤل المنطقي: 

وعن أية سياسة يتحدثون؟
فالسياسة في فهم العلماء الحكماء، 
ه���������ي مثل ال���������دواء، إن أخذته بدون 
وصفة الطبيب، كان الس���������م القاتل، 
ن بالغت في اإلدمان عليه، صار  واإ
المدمن عليه كالمريض المختل غير 
ن لم ُيعل���������م كنهه، ذهب  العاق���������ل، واإ

ضحيته الحاذق والغافل.
ذل���������ك أن السياس���������ة، ف���������ي منهجها 
العلمي األصيل، هي سوس الناس 
بالحس���������نى نحو المقصد األس���������مى، 
وفي هذا الس���������ياق تكون السياس���������ة 
مرادفة للحرية، والمسؤولية، والعدل، 

واإلنصاف.
فالسياسة، بهذا المعنى السامي للقيم 
تلتقي، بل وتنبثق من  اإلنس���������انية، 
اإلس���������ام في نقائه، وصفائه. تبنى 
السياسة في عرف اإلسام –إذن- 
على األخوة التي ديدنها الحب، وعلى 
الحرية التي تقترن بالمسؤولية، وعلى 

العدل الذي دعامته اإلحسان.
فاإلنسان القوي –في عرف اإلسام- 
إذا كان ظالما، يعتبر ضعيفا حتى 
يؤخذ الحق منه، وبالمقابل، اإلنسان 
الضعيف المظلوم، يعتبره اإلس���������ام 

قويا، حتى يأخذ الحق له.

غير أن ما زهد في السياس���������ة، كما 
يفهمها بع���������ض الناس، أو يحاولون 
تطبيقها، على غير وجهها الصحيح، 

هو حصرهم لها في التحاس���������د على 
المناص���������ب، والتقاتل على كرس���������ي 
لتقديس  باأللقاب  والتناب���������ز  النيابة، 
الش���������خص، والخروج ع���������ن النص، 

ومحاولة االستياء على الفص.
إن ه���������ذا االنحراف بالسياس���������ة عن 
معناه���������ا القوي���������م، والن���������أي بها عن 
المنه���������ج الس���������ليم، هو ال���������ذي جعل 
جمعية العلماء في مبدئها ومقصدها، 
ومنذ نش���������أتها، تنأى عن السياس���������ة 
بمعناها المظلوم، ومبدئها المحروم، 

وسياسيها المأزوم.
نادت جمعية العلماء، منذ نش���������أتها 
األولى بتطهير السياسة من التعصب 
الحزب���������ي المش���������ين، وم���������ن االنقياد 
األعم���������ى الهجي���������ن، ومن التس���������لق 

الهمجي الوحشي غير المتين.
وبكلمة واحدة، فإن القول الفصل في 
السياسة، من منظور جمعية العلماء، 
وكل العق���������اء، هو العمل على بناء 
قامة  األم���������ة، بمقوماتها، وثوابتها، واإ
عوام���������ل وحدتها، وتعمي���������ق وعيها 
باالنتم���������اء، ورفع مس���������توى الحاكم 
والمحكوم في األمة، لتأدية كل واحد 
دوره على قاعدة الش���������ورى، والعدل، 

كما كان يفعل سلفنا الصالح.
وما السياسة ضرب فوق مائدة      
إن السياسة بنيان وتشييد  

هكذا صاح فين���������ا مفدي زكريا ذات 
يوم، حينما أدرك بثاقب بصره، وعي 
جمعي���������ة العلماء للمعنى السياس���������ي 
الوطن���������ي الصحي���������ح، وحين الحظ 
األضداد  بع���������ض  وطنيته  بصحيح 
الذين جبل���������وا على األحق���������اد، فهم 
كي���������دا، وينصبون  للجمعية  يكيدون 
لها الفخاخ تآم���������را وصيدا، ويؤلبون 

األغرار عليها كيدا وحقدا.
م���������ن ه���������ذه الس���������لبيات والضديات، 
َبَن���������ت الجمعي���������ة مواقفه���������ا العامة، 
فنادت باإلصاح كمنهج ش���������مولي، 
ن  وعيا منها بالفس���������اد الشمولي، واإ
الوعي بالفس���������اد، يمثل أولى مراحل 

اإلصاح.
الذي هو  الش���������مولي،  فاإلص���������اح 
أفضل سياس���������ة نادت به���������ا جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين، يتوزع 
على شرايين الحياة اإلنسانية كلها، 
إصاح يبدأ ببناء العقيدة على أسس 

االقتصاد  ص���������اح  واإ والعقل،  العلم 
بول���������وج ميادي���������ن الكس���������ب بزحزحة 
السوق،  في  والمضاربين  المفسدين 
وذلك بتشجيع المش���������اريع الرسالية، 
صاح الثقافة بالعلم الذي يتجلى  واإ
في بناء المعاهد والنوادي، والجمعيات 
المختلفة. كما أن اإلصاح المنشود، 
يتجلى م���������ن الناحية النفس���������ية، في 
بناء المواطن الجزائري على أساس 
الوعي بإنيت���������ه، وانتمائه الحضاري، 
عل���������ى أن قمة اإلصاح���������ات كلها، 
سوف يظل هو اإلصاح السياسي، 
فهو الضامن لكل إصاحات األمة، 
إذ يفت���������ح لها اآلف���������اق، ويمكنها من 
النمو، والنهوض، بكل وعي، وبكل 

إشراق.
في ضوء هذه المعطيات كلها، رسمت 
جمعية العلماء لنفسها، منهجا، يقوم 
بالنس���������بة  اإليجابية،  الحيادية  على 
لكل األحزاب السياسية، فهي تنفتح 
عليها جميعا، في كل ما يعود على 

الوطن بالنفع العميم.
كما أن الجمعي���������ة تلتزم بكل قوانين 
األمة التي يصادق عليها الش���������عب، 
باالقت���������راح الح���������ر، وتش���������د على يد 
التي  الق���������رارات  ف���������ي كل  الحكومة 
تضرب على أيدي المفسدين، وتشجع 

مبادرات المواطنين الصالحين.
إن العم���������ل الوطن���������ي، يتس���������ع لكل 
الخيري���������ن، ويحتضن كل المواطنين 
المخلصين العاملي���������ن، إال من أبى 
منهم، بغض النظر عن اختاف في 
القناع���������ة، أو تباين في اإلديولوجيا، 
أو تنوع في المذهبية، بش���������رط توفر 
العق���������ول النّي���������رة، ذات الس���������لوكات 

الخّيرة.
وكما يقول إمامنا اإلبراهيمي: »لقد 
تجل���������ت كرامة جمعي���������ة العلماء في 
اجتم���������اع وطن في ن���������اد، وبحر في 

واد، ووطن في عطن«.

يا أيها الساحبون يف حبر 
السياسة املتالطم األمواج! 

أيها املتعلقون بشعارات 
املناصب وكراسي الرئاسة 

ذات األبراج !
 تعالوا بنا، ننقلكم من 

العامل الضيق ذي الفجاج، 
إىل منهجية الكياسة وآفاق 

العلم الوهاج.
تعالوا نسائلكم عن عالقة 
التسييس السليم بالدين 

املستقيم، والعلم القويم، 
وكيف جتسدت هذه 

العالقة يف املنهج النرباس، 
الذي تبنته مجعية العلماء 

أم اجلمعيات، وخري 
مجعية أخرجت للناس.

العدد:االفـتـتــاحية
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نادت مجعية العلماء، منذ نشأتها 
األوىل بتطهري السياسة من التعصب 

احلزبي املشني، ومن االنقياد األعمى 
اهلجني، ومن التسلق اهلمجي 

الوحشي غري املتني.

السياسة يف فهم العلماء 
احلكماء، هي مثل الدواء، 

إن أخذته بدون وصفة 
الطبيب، كان السم القاتل، 
وإن بالغت يف اإلدمان عليه، 

صار املدمن عليه كاملريض 
املختل غري العاقل، وإن مل 
ُيعلم كنهه، ذهب ضحيته 

احلاذق والغافل.

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



إعــــداد: عبد القادر قالتي /  ياسيـن مبـــروكي
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الس���������بت 27 نوفمبر 2021، أول جرت 
انتخابات بلدية ووالئية في الجزائر 
بعد الحراك الش���������عبي في فيفري 2019، وهي 
س���������ابع انتخابات بلدية تجري منذ دخول البالد 

عهد التعددية السياسية عام 1989.
و بلغ ع���������دد القوائم 5848 قائمة في البلديات 
)مجموع البلديات 1541 بلدية(، بينها 4860 
قائمة حزبية، ويتنافس 40 حزبًا سياس���������يًا في 
هذه االنتخاب���������ات، أبرزها س���������بعة أحزاب هي 
»جبهة التحري���������ر الوطني« و»التجمع الوطني 
الديمقراطي« )مواالة( و»حركة البناء الوطني« 
و»جبه���������ة المس���������تقبل« و»صوت الش���������عب« 
)م���������ن الح���������زام الحكومي(، و»حرك���������ة مجتمع 
الس���������لم« و»جبهة القوى االشتراكية« من كتلة 

المعارضة.
ولم ينجح أي من األحزاب السياسية في تغطية 

كام���������ل البلديات البالغ مجموعها 1541 بقوائم 
المرشحين، بس���������بب الصعوبات السياسية التي 
واجهتها األحزاب خالل جمع التوقيعات، وتقدم 
حزب »جبهة التحرير« قائمة األحزاب األكثر 
مشاركة في البلديات ب�1242 قائمة، وتتنافس 
في انتخابات المجال���������س الوالئية 429 قائمة، 
بينها 341 قائمة حزبية، على مقاعد الواليات 
ال�58، بينها عشر واليات جديدة ستتشكل فيها 
مجالس والئية للم���������رة األولى، بعد فصلها عن 

الواليات.
وعلى غرار االنتخابات البرلمانية الماضية، برز 
حضور الفت للقوائم المستقلة من الشباب في 
االنتخابات البلدية، بعد تش���������جيع من السلطات 
والقانون االنتخابي الذي يضمن تموياًل للحملة 
االنتخابية للمرش���������حين الشباب األقل من 40 
سنة، حيث قدم المستقلون 988 قائمة مرشحة 

تنافس في البلديات، و88 قائمة مستقلة تنافس 
في المجالس الوالئية.

وتش���������ارك في هذه االنتخابات المحلية أحزاب 
سياسية كانت قاطعت تماما المسار االنتخابي 
بعد الح���������راك الش���������عبي، مثل »جبه���������ة القوى 
االش���������تراكية«، التي كانت قاطعت االنتخابات 
واالنتخابات  الدس���������تور  واس���������تفتاء  الرئاس���������ية 

البرلمانية التي جرت في جوان الماضي.
وب���������رر الحزب تغي���������ر موقفه بداع���������ي الوحدة 
الوطنية، بس���������بب وضع منطق���������ة القبائل )ذات 
الغالبية من الس���������كان األمازيغ(، فيما استمرت 
أحزاب أخ���������رى في خي���������ار المقاطعة، كحزب 
»العمال« و »العمال االشتراكي« و »االتحاد 
من أجل التغيير«، و»التجمع من أجل الثقافة 

والديمقراطية«.
وبلغ مجموع الهيئة الناخبة 23.7 مليون ناخب، 
بينهم أكثر من 600 ألف مس���������جل جديد، وتم 
تعبئة أكثر من 800 ألف عون، يؤطرون أكثر 
من 13 ألف مرك���������ز انتخاب، تضم أكثر من 
61 ألف مكت���������ب انتخابية، وجرت االنتخابات 
المحلي���������ة ، للمرة األولى، تحت إش���������راف هيئة 
مستقلة لالنتخابات، بعدما كانت تشرف وزارة 
الداخلية عليها. وتعهدت الهيئة بضمان نزاهة 
هذه االنتخابات، وأعلن رئيس���������ها محمد شرفي 
عن إدخال نظام تأمين يحمي محاضر الفرز 
الخاص���������ة باالنتخابات المحلية من أي تزوير،  
وق���������ال: »نعمل ألول مرة بتقنية جديدة ولتأمين 
محاضر الفرز الخاص���������ة بعملية االقتراع، وال 
يمك���������ن بأي حال من األحوال استنس���������اخها أو 

تزويرها«.
ما هو نظام التصويت في هذه االنتخابات؟

يتم التصوي���������ت بنظام القائمة المفتوحة، بحيث 
يمك���������ن للناخ���������ب أن يختار م���������ن قائمة واحدة 
فقط م���������ن يريد من المرش���������حين الذين يصوت 
لصالحهم، وبعد فرز األصوات يتم توزيع عدد 

المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة أوال، ثم 
يتم احتساب عدد األصوات التي حصل عليها 

كل مرشح من القوائم الفائزة بالمقاعد.
ويحص���������ل على المقاع���������د المرش���������حون الذين 
حصلوا على أكبر عدد من األصوات، وتتشكل 
المجالس البلدية والوالئية من المنتخبين التابعين 
لحزب أو أكثر حس���������ب المقاع���������د التي حصل 
عليها كل حزب، وعند تشكيل المجلس البلدي 
والوالئ���������ي يتم تقديم مرش���������ح من بين األعضاء 
الفائزين لش���������غل منصب رئيس المجلس البلدي 
والمجل���������س الوالئي، ويح���������دث انتخاب داخلي 
لتحديد ذلك، وفق���������ًا للتحالفات التي تحدث بين 

األحزاب الفائزة. 
وتتول���������ى المجال���������س البلدية تس���������يير البلديات 
والشؤون العامة وثائق الحالة المدنية والمسائل 
الخدماتية، كالنظافة والطرقات والمياه والتسيير 
اإلداري للمدارس، والتنسيق مع شركات الغاز 
والكهرب���������اء لتوصليها للس���������كان، والنقل الريفي 
التضامن  والمدرسي، واإلش���������راف على برامج 

االجتماعي.
كم���������ا تش���������ارك في اختي���������ار المس���������تفيدين من 
المساكن االجتماعية التي توزعها الدولة، لكن 
صالحياتها محدودة بسبب وجود رئيس الدائرة 
المعين من قبل الس���������لطات، وكذا الوالي الذي 
يمكن ل���������ه وقف رئيس البلدي���������ة وحّل المجلس 

البلدي.
قانون  بتعديل  السياس���������ية  وتطالب األح���������زاب 
البلدية لمنح المجالس البلدية س���������لطة مستقلة 
وصالحيات أوسع، أما المجالس الوالئية فهي 
برلمان���������ات محلية تتولى متابع���������ة تنفيذ البرامج 
اإلنمائي���������ة في الوالي���������ة والمصادقة على توزيع 
الموازنات على القطاعات المختلفة، ومساعدة 
والي الوالية في التخطيط للبرامج والمش���������اريع 
الخدماتية، لكنها تظل في الغالب بال سلطة أو 

صالحيات فعلية. 

أرقام ولوائح خاصة بانتخابات الـمجالس الـمحلية نوفمرب 2021

تعنين���������ا نتائ���������ج االنتخاب���������ات ال 
المحلي���������ة )2021/11/27(، 
فيما تفرزه من نتائج على مس���������توى 
األح���������زاب والجماعات السياس���������ية؛ 
تعبير  تنفيذية، ال  ألّنها استحقاقات 
تعبي���������رًا حقيقًا على سياس���������ة الدولة 
وتوجهاتها، فلو قدمنا دراس���������ة وافية 
لنم���������وذج المنتخب، ف���������إّن األمر ال 
يختلف كثيرًا على شكل االنتخابات 
في كّل االس���������تحقاقات التي عرفها 
المجال السياس���������ّي في مؤسس���������ات 
الدولة منذ االستقالل، ولذا ال يمكن 
ن كان  التنبؤ بمسارها الجديد، حتى واإ
مسار الدولة برمتها جديدا، كما تقول 
بذلك الس���������لطة في جميع خطاباتها، 
لكن المتاب���������ع الحصيف يدرك بكل 
يسر، استحالة التحول الحقيقي، في 
ظّل الوضع االقتصادي في الداخل 

وفي الخارج...
في هذا التقرير األولي حول س���������ير 
عملية االنتخابات المحلية)11/27( 
نح���������اول تتبع مجرياته���������ا بعيدًا عن 
تقديرات الس���������لطة السياس���������ية، التي 
تنه���������ج نهج المداف���������ع عنها كاختيار 
الدولة،  ضرورّي، من ضروري���������ات 
وبي���������ن التقديرات الح���������اّدة والرافضة 
ألّي ش���������كٍل من أش���������كال الممارسة 
الطبيعية للدول���������ة، فهذه االنتخابات 

وم���������ن خالل الحم���������االت االنتخابية 
لألح���������زاب السياس���������ية المعروفة أو 
خاضوا  الذين  األش���������خاص  لبعض 
االنتخابات بشكل مستقل، العتبارات 
سياس���������وية واضح���������ة،-إاّل ما ندر- 
تتضح لنا صورة االنتخابات وكيف 
أخذت أبع���������ادًا اقتصادية خارج لعبة 
السياس���������ة، وتحّولت مع الوقت إلى 
والمعنوي  المادي  للتكس���������ب  فرصة 
سواء بالنس���������بة لألحزاب أو لألفراد، 
فاألح���������زاب رغم أنّها تش���������اهد الوقع 
الذي  الواضح  السياس���������ي والعزوف 
ال تخط���������ؤه العي���������ن، إاّل أّنها تنخرط 
في أي استحقاق انتخابّي، وتمارس 
لعبة الحضور بكّل ما تعنيه الكلمة، 
فالمسألة بالنس���������بة لهذه األحزاب ال 
تخرج ع���������ن فك���������رة المحافظة على 
الوجود، والح���������رص على الحضور 
مهما كّلفها ذلك من خسارة لقواعدها 
السياسية، أما األفراد الذين يسمون 
بالمستقلين، فليس لهم أّي شهوة في 
المنصب  السياسة، بل عينهم على 
وامتيازات���������ه المادي���������ة، تصور معي 
أّن ش���������خصًا عاطاًل عن العمل، ال 
يجد قوت يوم���������ه، وال يحضى بأّي 
بلديته  مكانة اجتماعية، يترشح في 
ليجد القبول، وينجح في االنتخابات 
ليصبح بين عش���������ية وضحاها يرأس 

البلدية، الت���������ي كان يذهب إليه من 
قب���������ل طالب���������ًا للعمل أو للس���������كن أو 
للمعون���������ة، فيصبح ه���������و رأس هذه 
يحض���������ى  الحكومي���������ة،  المؤسس���������ة 
بالتقدير واالحترام، والخش���������ية أيضا 
كحال أّي مس���������ؤول عندن���������ا، فماذا 
الجديد،  المس���������ؤول  تتنظر من هذا 
الذي ال تعنيه السياسية وال اقتصاد 
الدولة، لكن الذي يعنيه هو وضعه 
كمس���������ؤول جاء ليأخ���������ذ نصيبه من 
الريع الذي يوفره المجال السياس���������ي 
للدول الريعي���������ة كحال بالدنا، حيث 
رجل السياسية خادم مطيع للسلطة 
الحاكمة، لذا توفر له –الس���������لطة - 
مواطن االس���������تفادة من ه���������ذا الريع، 
وقد تستفيد منه مس���������تقبال كاحتياط 
من احتياطاتها في نوعية المسؤول 
الذي توفره الدولة في أي تغيير تراه 
مناسبًا، وكأن هذه االنتخابات مختبر 

للدولة في صناعة رجاالتها. 
انتخابات )11/27(،  ال يمكن نقرأ 
كحالة اس���������تثنائية في مسار الدولة، 
أو مظهر جديد من مظاهر الجزائر 
الجديدة، التي س���������ّوقت لها السلطة 
كثيرًا، ونحن مع هذا الخيار، خيار 
القطيع���������ة مع نم���������وذج الحكم الذي 
أفرزه واقع دولة االستقالل، بسلبياته 
وايجابياته، لكن ما نلحظه ال يخرج 

كثيرًا عن س���������ياق جزائر الماضي، 
ب���������ل يكاد ينطبق علي���������ه تمامًا، فإذا 
كنا -حقيق���������ة - نريد التحّول الجاد، 
ونريد جزائر جديدة، فإن األمر يجب 
أن يرتبط بمش���������روع وطني يش���������ترك 
في���������ه الجميع، ويأخذ ب���������كّل ما يمّيز 
من خصوصيات حضارية  الجزائر 
وجغرافي���������ة، مع االعتم���������اد في ذلك 
عل���������ى أبناء الجزائر عام���������ة، أحزابًا 
تزخر  فكرية  وجمعيات وشخصيات 

بها بالنا، لنجعل من الجزائر نموذج 
يحت���������ذى اقليميًا ودوليًا، أما أن نبقي 
على مس���������ار الدولة القديم، وتكرار 
سياسات  واتباع  الفاش���������لة،  النماذج 
خاطئ���������ة، ف���������ال ننتظ���������ر أي تحّول 
حقيقي، ولو بقين���������ا الّدهر كّله نرّدد 
الش���������عارات، ونهتف صباح مساء، 
بالجديد الذي لم نره بعد، فاللهم أعن 
من يريد بالجزائر خيرًا، واخز اللهم 

من أراد بها سوءًا... أمين. 

االنتخابـــات الـمحلية بني مقتضيـات السيـاسـة 
وحتميـــة التحــــّول اجلديـــد للــدولـــــة



المشهد األول:حدثتني أستاذة ذوق فقالت لي:
تم عرض مسرحية عن المجانين في مصحة كان 
العرض في قاعة الحفالت في اإلقامة الجامعية.

المس���������رحية فظيعة ال يمكن تخيل حجم األلم الذي 
فيها والرسالة التي أرادها المؤلف قوية، لكن القاعة 
التي كان���������ت مزدحمة بالمش���������اهدين كانت تضج 
بالقهقهات عل���������ى ما يقدمه الممثل���������ون المبدعون 
المنغمس���������ون في تمثيلهم البدي���������ع الذي يكاد يكون 
واقعا ش���������اخصا، أقسم أنني بكيت بكاء شديدا تلك 
الليلة على موضوع المسرحية الجاد الهادف  وعلى 

القلوب التي كان عليها الران واألقفال.
المشهد الثاني:

فرقة أناش���������يد كانت تؤدي أداء جميال عذبا مدهشا 
لكن أحدهم ذائب في هاتفه الذكي يرد على رسائل 
المسنجر واآلخر يحاور زميله والثالث مع مكالمة 

هاتفية والرابع يضحك بصوت عال 
مع جليسه..

المش���������هد الثالث: منشور في الفيسبوك  قد عصر 
أحده���������م روحه ليكتبه واس���������تنزف جه���������ده ليصوغ 
حروفه..أم���������ا بعض التعليق���������ات عليه جافة وحادة  
وخارج س���������ياق النص ومدلوله ..المنشور جاد باك 

والتعليق ساخر ضاحك..
كل هذه المش���������اهد والوقفات تدل على فساد الذوق 

أو انعدامه
وهذا يؤثر تأثيرا سلبيا عميقا على كاتب المسرحية 
والممثلي���������ن وفرق���������ة األناش���������يد والمؤلف والناش���������ر 
وامتصاصهم  تماس���������كهم  قوة  والمحاضر..ول���������وال 

للضربات لتوقفوا عن العرض
 واالبداع والكتابة من زمان ..

لكن نفس���������هم طوي���������ل وقصدهم رس���������الي وهمتهم 
عالية.

وألنهم يج���������دون.. في غي���������ر هؤالء الذي���������ن فقدوا 
الذوق.. الكثير 

من فرسان الذوق والفهم واألدب والتلذذ باالبداع..
فليس في الكون ظلمة وأكدار  فحسب بل شموس 

وأقمار وآمال.

حينما يغيب الذوق
مداني حدييب

العدد:قضايا وأراء
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نقرأ لإلبراهيمي -عليه رحمة اهلل 
تعالى- مثل هذه الكلمة /الصرخة  
عن »الش���������باب« )وهم ثروة األمة 
ورأسمالها المعتبر الرئيس ( )*(..
في زمن قب���������ل زماننا، وفي وضع 
غير وضعن���������ا وال ريب أن زماننا 

أصعُب ووضعنا أزرى وأفسد..
نقرأ، ونحن نس���������تحضر مش���������اهد 
هذه المجاميع من ش���������بابنا التائه 
مضارب  ف���������ي  يهوي  الضائ���������ع، 
»االنح���������راف« ويغ���������رق في بحار 
تدخل  التي  والمخّدرات  »الكيف« 
وُتوزُّع على  المقنط���������رة  بالقناطير 
أوسع نطاق، حتى أمام المساجد 

والمؤسسات التربوية ...!.
 ش���������باب يج���������ري وراء أق���������راص 
و»كبسوالت« المهلوسات بأنواعها 
وأشكالها المختلفات... ويكاد يعبد 
الجل���������د المنفوخ من ق���������وة االهتمام 
الذي هو نتيجة من نتائج اإللهاء 

والتخدير..
نقرأ ون�فزع وتقش���������عر منا األبدان 
والعق���������ول... ونتس���������اءل: إذا كان 
حال الشباب في زمن اإلبراهيمي 
كم���������ا وصف، فكيف يكون وصفه 
لحال شبابنا اليوم، وهو يرى هذه 
ُمهدرَة،  )الشباب(  العظمى  الثروة 
مهملة، مهّمشة، ُتجّر جرّا إلى كل 
ألوان االنحراف: الفكري، والديني 
واالجتماعي  واللغ���������وي،  العقدي، 

... الخ.
يقول اإلبراهيمي:

»إّن ش���������بابنا الي���������وم يتخّب���������ط في 
ظلمات من األف���������كار المتضاربة 
والسبل المضّللة تتنازعه الدعايات 
المختلفة التي يقرؤها في الجريدة 
والكتاب، ويس���������معها في الش���������ارع 
وفي المدرسة، ويرى مظاهرها في 

البيت وفي المسجد. وكّل داع إلى 
ضاللة فكرية أو نحلة دينية مفرّقة 
ويزّين،  ويجه���������ر،  يرفع صوت���������ه 
ويغري، ويمّني، ونحن س���������اكتون، 
وكأّن األم���������ر ال يعنين���������ا، وكأّنهم 
ليسوا مّنا ولسنا منهم، وال عاصم 
من تربية صالحة موّحدة يعصمهم 
م���������ن التأّثر به���������ذه الدعايات، وال 
حامي من مذّك���������ر، أو معّلم، أو 
مدرس���������ة، أو قان���������ون يحميهم من 

الوقوع في هذه األشراك.
إذا كان الش���������باب ال يفه���������م الدين 
من البيت وال من المسجد وال من 
المدرسة وال من المجتمعات، فإن 
فهم ش���������يئا فهمه خالفا وش���������عوذة 
وتخريف���������ا، فف���������ي أّي موضع يفهم 
اإلسالم على حقيقته طهارة وسموّا 

واّتحادا وقوّة وعزّا وسيادة.
إن عاملن���������اه باإلنصاف نقول إنه 
معذور إن زّل وضّل باالنس���������ياق 
التي���������ارات الخاطئة التي  مع هذه 
تختلف باألسماء والمبادئ وتّتفق 
في الغاية وهي حرب اإلسالم في 
أبنائه لتحاربه بعد ذلك بأبنائه...

)اآلثار ج 4ص221( 
إن كالم اإلبراهيمي دقيق وجريء 
وصري���������ح وكثير منه في غير هذا 
وقوّي  رائع  )المقتب���������س(  الموضع 
جدي���������ر باالهتمام من كل الجهات 
التي يهّمها أمر ش���������بابنا الذي هو 
وهو  وطننا.  ومس���������تقبل  مستقبلنا 
مبثوث في »اآلثار« خاصة يمكن 
أن ُتعّد حول���������ه أطروحات وبرامج 
عمل تش���������غيلية، وبرام���������ج تكوين 
مهِملون..  ق���������وم  ولكننا  ع���������داد  واإ

ُكسالى...
نعود إلى الموضوع في تس���������اؤل 
صري���������ح :من المس���������ؤول عن هذا 
الوض���������ع البائ���������س الذي يعيش���������ه 

الشباب؟
-1 ال ريب أن المس���������ؤول األول 
هم األولياء، أمهات وآباء..والكالم 
ف���������ي ه���������ذا الجانب كثي���������ر وكبير 
ومؤل���������م، وصاع���������ق ويكفي ملمح 

والُخلُع،  والطالق  األسري  التفكك 
وصراعات الميراث،  كنذير سوء 

للعاقبة المشينة..
م���������ن  وتوابعه���������ا  المدرس���������ة   2-
حت���������ى  المدرس���������ية  المؤسس���������ات 
الجامع���������ة: فال أث���������ر فيها لكل ما 
يمكن أن يكون »حصنا« للشباب 
ف���������ي إعداده���������م )ّن( للحياة على 
النحو المستقيم المطلوب، فالتربية 
اإلس���������المية  والعلوم  اإلس���������المية 
حاله���������ا كما نعرف جميعا تش���������كو 
إل���������ى اهلل تعالى ع���������دوان العادين 

وكيد الكائدين.
إيمانية  كمؤسس���������ة  المسجد:   3-
إلصالح العق���������ول والقلوب: تكاد 
تكون معّطلة عن وظائفها الجليلة 
الس���������امية، وحالها أيضا من حيُث 
نوعي���������ات القائمين عليها تش���������كو 
إلى اهلل تعالى مظالم العباد لدين 
نزاله »أدنى« منزلة  اهلل تعال���������ى واإ
لألس���������ف الش���������ديد، ال من حيث 
االهتمام بالكادر البشري المشرف 
عل���������ى المس���������اجد وال م���������ن حيث 
التكوين، وأما أن يكون المس���������جد 
»أداة إصالح« حقيقية للواقع فهذا 

ُحلم من األحالم البعيدة.
-4 الدول���������ة: وهي، ف���������ي كدحها 
وانشغالها الواسع، لتلبية المطاليب 
االجتماعي���������ة واالقتصادية وتوزيع 
ما بقّي من الريع المنهوب، بعيدة 
عن أن تكون في مستوى تطّلعات 
المعنوية،  الجوانب  في  الش���������عب 
الش���������باب، فال  خاصة في مجال 
أعم���������ال وال برامج ج���������ادة لتوفير 
الحصانة النفسية واألمان العاطفي 
والتصور الفكري الثقافي الموّحد، 
وال بيئة جاذبة توّفر األساس، في 
العمل، ودوافع االستقرار)الزواج(، 
لذل���������ك هناك أنواع من الش���������باب: 
اله���������ارب )الحرّاق( والتائه الباحث 
عن نسيان نفس���������ه وواقعه، ونسبة 
قليلة تنعم ب� »الَقبول« إلى حين.

المجتم���������ع: وه���������و »منتوج«   5-
تس���������يير وتدبير للشأن العام على 

م���������دى أكثر من خمس���������ين عاما، 
عجي���������ب ف���������ي أخالقه وس���������لوكه 
و»خرجاته« يريك العجائب أحيانا، 
في تضامنه وتآزره، وتس���������ابقه في 
الخيرات والمب���������رّات، ولكنه أيضا 
يظهر لك »إفالس���������ا مرعبا«، بما 
ُيجترح في���������ه من الجرائ���������م: كقتل 
األصول، واتس���������اع دائرة الرشاوى 
والغش، وعدم دفع الزكاة، والتجارة 
الفواحش  بالمحّرم���������ات، وش���������يوع 
ما  أنواعها،...  ب���������كل  والمنكرات 
يجعله مجتمع���������ا يصعب فيه أداء 
حق »تربية الشباب وفّن إعدادهم« 

اإلعداد المناسب للحياة.
-6 النُّخب بأنواعها: ومسؤولياتها 
أيضا عظيمة، فلو عادت ببعض 
معارفه���������ا وعلمه���������ا وخبرته���������ا في 
عداده، في أي  موضوع الشباب واإ
صيغ���������ة تربوية - علمية - ثقافية 
- تكوينية.. ولو مّدت تلك الّنخب 
يد المس���������اعدة للدولة وللجمعيات 
والمؤسس���������ات وأدت م���������ا عليه���������ا 
كمس���������ؤولية اجتماعي���������ة وأخالقية 
ووطنية... لتحقق بعض الفضل، 
لكنها لألس���������ف ُنخب مس���������تهلكة 
مستفيدة أنانية هّمها »مصالحها« 
الضيقة، وديدنها منافعها اآلنية لها 

ولألقربين، وينتهي األمر هنا.
ه���������ذا هو المش���������هد، ولوال  بعض 
االجته���������ادات هن���������ا وهن���������اك في 
مص���������ارف الخير من أهل الخير، 
ف���������ي كثير م���������ن المواقع رس���������مية 
ومجتمعية، لخشينا أن نتحول إلى 
مجتمع متوحش، ويتحول ش���������بابنا 

إلى قواضم ال تبقي وال تذر. 
كل هذا يجري أمام أعيننا... فهل 
ينبغي أن نبقى ساكتين ...؟ وما 
العم���������ل؟  وهلل األمر من قبُل ومن 

بعُد...
)*( يمكن التأكيد أنه لم يكتب عن 
الش������باب مثل الذي كتب اإلبراهيمي 
في كثي������ر من مقاالته ودروس������ه.
وسنش������ير إلى ذلك بدقة في شعاع 

األسبوع المقبل بحول اهلل تعالى.

ونـحــــن ســاكــتـــــون ... !

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ

}ِم���������َن اْلُمْؤِمِني���������َن ِرَج���������اٌل َصَدُقوا َما 
َعاَهُدوا اللََّه َعَلْي���������ِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضى 
َنْحَب���������ُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظ���������ُر َوَما َبدَُّلوا 
اِدِقيَن  َتْبِدي���������الاً * ِلَيْج���������زَِي اللَّ���������ُه الصَّ
ِبِصْدِقِهْم َوُيَعذَِّب اْلُمَناِفِقيَن ِإْن َش���������اَء 
َأْو َيُتوَب َعَلْيِه���������ْم ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفوراًا 

ا{.  َرِحيماً
َفَقْدَناُه ِفْقَداَن الرَِّبيِع َوَلْيَتَنا

َفدْيَناُه ِمْن َساَداِتَنا ِبأُلوِف  
َعَلْيَك َساَلُم اهلِل َوْقفًا َفإنَِّني

َأرَى الَمْوَت وقَّاعًا ِبُكلٍّ َشِريِف  
رحم اهلل أخانا الدالي

أيُّ ركٍن بموتِه قد تهدَّم؟!
وأيُّ جبٍل برحيله قد هوى؟!

 وأيُّ عقٍد بفقده قد انفصم؟!
ما أشدَّ حزَن العربية اليوم!

وما أشدَّ حزَن أهلها ومحبيها!
بعد أن مات فارسها الذي ال يجارى

وَعَلمها الذي ال ُيضاَهى
وخدينها الذي ال يساَمى.

وقد فارقها اليوم... 

فبكت عليه حروفها
وبكت له مخطوطاتها
وبكت عليه أعالمها!

وكأن���������ي بجامع العل���������وم األصبهاني 
يقول له: ترفَّ���������ْق واتَِّئْد وال َتْبَعْد.. فما 
عرفت بين من ق���������رأ كتبي من َيْفرِي 
فريَّ���������َك فيه���������ا، ويص���������ول ويجول في 
أرجائها، ويخرج للناس الطيب المفيد 

من نشراتها.
وكأن���������ي بالف���������رزدق يط���������وي القرون 

مناديا:
مازلت أرقب عملَ���������َك في ديواني... 
هذا الذي كلَّ���������ت دونه همُم الرجال.. 
ع���������ت دون���������ه أعناقه���������م، ووقف  وتقطَّ
الجميع ينتظرون هل في دنيا العربية 

من ينهُد َله.. أو ينهُض ِبه؟! 
عرف���������ت أخانا الدالي من���������ذ نحو من 
نصف قرٍن، فما عرفت أحداًا في مثل 
دأبه ونشاطه ونهله من علوم العربية 
وتضلعه منها، وعكوفه على نصوصها 
ومخطوطاتها، وكان أحصَف منا رأياًا 
حين اعتزلنا في مركز البحوث، فلم 
ينضمَّ إلينا برغم ترشيح شيخنا النفاخ 

رحمه اهلل له، إث���������ر نيله درجة دبلوم 
الدرس���������ات العليا، ذلك أنه أقام مركزاًا 
للبحث في صومعته، تلك التي كان 
يأوي إليها في الش���������عالن، ونأوي إليه 
فيها فما نجد إال العلم واألدب والفهم 
والجد والحفاوة والتكريم، وقد كتب في 
صدرها بخط مش���������رٍق سلسال، كلمة 

الحسن البصري رحمه اهلل:
»ابَن آدم إنما أنت أيام.. كلما ذهَب 

يوم ذهب بعضك«
أكتب هذا الكالم، والفجيعُة تجتاحني، 
والحزن يه���������زُّ كياني، والمرض ينخر 
في عظمي، وما أش���������به حالي بحال 
الش���������يخ محمد بشير اإلبراهيمي حين 

قال:
ن في  ���������ا يتنزّى، واإ إن بين جنبّي ألماً
ن بين أناملي  جوانحي ناراًا تتلّظى، واإ
ا ُس���������مُته أن يج���������ري فجَمح، وأن  قلماً
ن في ذهني  يس���������َمح فما س���������مح، واإ
معاني أنحى عليه���������ا الهمُّ فتهافتت، 
ن على لساني كلمات حبسها الغمُّ  واإ

فتخافتت.
وأنا أردد بيتي الشريف الرضي اللذين 

ا: طالما قرأناهما معاً
َما َأسرََع اأَلياَم في َطيَِّنا 

َتمِضي َعَليَنا ُثم َتمِضي ِبَنا  
في كلِّ يوٍم أمٌل قد نأى 

مراُمُه عن أجٍل قد دنا  
وبع���������د أيض���������ا.. فقد صحب���������ُت األخ 
الحبي���������ب العالمة الدال���������ي نحواًا من 
خمس���������ين عاما، في الحلِّ والترحال، 
وف���������ي اإلقامة والغربة، فما س���������معُت 
من���������ه إال خيرا، وم���������ا علمت عنه إال 
خيرا.. بل ما علمت عليه من سوء، 
وال رابني منه ش���������يء، يحضر صالة 

الجمع���������ة معن���������ا، وكثيرا م���������ا صلينا 
ا، وما كان أحرصه على  فروضنا معاً
قراءة آية الكرس���������ي بعد كل صالة، 
وما كان أحرصه على صالة الليل، 
يس���������تيقظ لها قبل الفجر، كما حدثني 
م���������رارا، ثم يأخذ ف���������ي عمله فال يقوم 
عنه إال لصالة الفجر، ثم للتوجه إلى 

الجامعة.
ذا ما كنا في سهرة، وتجاوز األمر  واإ
حدَّه، رأيت عيونه قد ذبلت، والوسن قد 
داخلها، والنعاس قد اعتراها، فيمضي 

أمامنا ال يلوي على شيء... 
أحس���������به – وال أزكي عل���������ى اهلل أحدا 
- م���������ن الذين صدقوا اهلل ما عاهدوه، 
فأدوا األمانة عل���������ى حقها، ونهضوا 
بلغة القرآن على وجهها، وكانوا خير 

األوصياء عليها.
رحمه اهلل وج���������زاه عن العربية وأهلها 
خي���������ر ما ج���������زى عالما ع���������ن لغته، 
ومصلح���������ا عن أمت���������ه. وأخلف على 

األمة فيه خيرا.
الكويت 16 ربيع اآلخر 1443ه

2021/11/21م. 

يف رثــــاء العــــالمـــة حممــد أمحــد الـدالـــي
تبكيــَك حـــروُف العربــيـــة

أ. د. حممد حسان الطيان
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يقول اهلل س���������بحانه وتعالى: }َأَلْم َتَر 
َكْيَف َضَرَب الّلُه َمَث���������ًا َكِلَمًة َطيَِّبًة 
َكَش���������َجرٍة َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثاِبٌت َوَفرُْعَها 
���������َماء* ُتْؤِتي ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن  ِفي السَّ
ِبِإْذِن رَبَِّه���������ا َوَيْضِرُب اللّ���������ُه اأَلْمَثاَل 

ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَذكَُّروَن{.
يِّب���������ة مطلوبة في كلِّ  ِإنَّ الكلم���������ة الطَّ
المجاالت وعلى مستوى كلِّ العاقات 
، كما جاء في قوله – صّلى اهلل عليه 
يَِّب���������ُة َصَدَقٌة(،  وس���������ّلم-: )الَكِلَمُة الطَّ
والس���������ام-  الصاة  علي���������ه  وقوله- 
أيضًا: )اتَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِش���������قِّ َتْمرٍَة، 
َفَمْن َلْم َيِجْد َفِبَكِلَمٍة َطيَِّبٍة؛ لذلك يجب 
علين���������ا َأْن ُنكثر من ال���������كام الطيِّب 
الذي يتفق مع تعاليم ديننا اإلسامي 
�يِّئ  الحنيف، وأْن نبتعد عن الكام السَّ
الُمخاِلف لشرعنا وديننا، فمن المعلوم 
����������يِّئ يكون سببًا ُمباشرًا  أّن الكام السَّ
في هاك صاحب���������ه؛ لقوله – صّلى 
اهلل عليه وس���������ّلم-: )ِإنَّ َأَحَدُكْم َلَيَتَكلَُّم 
ِباْلَكِلَمِة ِمْن ِرْضوَاِن اللَِّه َما َيُظنُّ َأْن 
َتْبلُ���������َغ َما َبَلَغْت، َفَيْكُت���������ُب اللَُّه َلُه ِبَها 
نَّ َأَحَدُكْم  ِرْضوَاَن���������ُه ِإَلى َيْوِم َيْلَقاُه ، وَاِإ
َلَيَتَكلَُّم ِباْلَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اللَِّه َما َيُظنُّ 
َأْن َتْبلُ���������َغ َما َبَلَغْت، َفَيْكُتُب اللَُّه َعَلْيِه 

ِبَها َسَخَطُه ِإَلى َيْوِم َيْلَقاُه(.
قولوا: ال إله إال اهلل ُتفلحوا

�يِّبة كما قال ابن عباس– الكلمة الطَّ
رضي اهلل عنهما-: »ال إله إال اهلل«، 
وهي التي َبَعَث اهلل س���������بحانه وتعالى 
الصاة  الكرام–عليه���������م  ُرُس���������َلُه  بها 
والسام– ،وَأْنَزَل سبحانه وتعالى ُكُتَبه 
؛ طلبًا لسعادة  لهداية الناس إلى الحقِّ
الدنيا والّنجاة في اآلخرة،  َفِفيها الفوز 
والف���������اح كما جاء في قوله – صّلى 
اهلل عليه وس���������ّلم –: )..ُقولوا: ال ِإَلَه 
إالَّ اللَُّه، ُتفِلحوا...(، فالكلمة الطيِّبة 
َحوَّلت البش���������رّية من حاٍل إلى حال 
ونقلتهم من الّظلمات إلى الّنور، ومن 
عب���������ادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد، 
ومن َجْور األديان إلى عدل وسماحة 
مكانة  �يِّب���������ة  الطَّ وللكلمة  اإلس���������ام، 
عظيمة في ديننا اإلس���������امي؛ لذلك 
جاء الهدي النبوي ُمَعلِّمًا المس���������لمين 
ض���������رورة أْن ُيَؤذَّن ف���������ي ُأُذن المولود 
الُيْمنى، وأْن ُتَق���������ام الصاة في ُأُذنه 
الُيْس���������رى وذلك حين الوالدة مباشرة، 
كم���������ا جاء ف���������ي حديث أب���������ي رافع- 
رضي اهلل عنه- قال: )رََأْيُت َرُسوَل 
اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم- َأذََّن 
ِفي ُأُذِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ ِحيَن َوَلَدْتُه 
َفاِطَمُة(؛ كي تكون أّول كلمات تصل 
إلى َمَساِمِعه هي كلمة التوحيد، وهي 
آخر كلمة يقولها المسلم، كما قال– 
صّلى اهلل عليه وسّلم: )َمْن َكاَن آِخُر 

َكاِمِه ال ِإَلَه ِإال اللَُّه َدَخَل اْلَجنََّة(.
يِّبة ترفُع قدر صاحبها الكلمة الطَّ

يِّبة ترفع قدر صاحبها  ِإنَّ الكلمة الطَّ
َوُتعلي شأنه، فهذا الصحابي الجليل 
ب���������ال – رضي اهلل عن���������ه – كانت 
 ، نفس���������ه تهون عليه في اهلل عزَّ وجلَّ
وكان الذي يتولَّ���������ى ِكْبَر تعذيبه ُأمّية 
بن خلف وزبانيته، فقد كانوا ُيلهبون 
ياط، فيقول: َأحٌد َأحٌد ..،  ظهره بالسِّ
َوُيْطبق���������ون على ص���������دره الّصخور، 
فُينادي: َأحٌد َأحٌد...، ويشتّدون عليه 

في النَّكال، فيهتُف: َأحٌد أحٌد ...
ومن المعل���������وم َأنَّ بااًل –رضي اهلل 
عنه - رأى محمدًا – صّلى اهلل عليه 
وسّلم – فأحّبه، فلما أحّبُه شهد َأْن ال 
إله إال اهلل ، وَأنَّ محمدًا رس���������ول اهلل، 
وأحبَّ الدين اإلسامّي الحنيف؛ ألنه 

ديُن العدل والمساواة، دين يكره الّرق 
وُيَحارب العبودّية لغير الواحد األحد، 

ويكره الّظلم والّظالمين.
لق���������د كان باٌل – رض���������ي اهلل عنه 
– يس���������تعذب التعذيب في سبيل اهلل 
الدَّوام نشيده  ورس���������وله، وُيَردِّد على 
: َأح���������ٌد َأحٌد...َأح���������ٌد َأحٌد،  الُعل���������ِويَّ
فا َيَملُّ ِمْن ِتْرَداِدِه، وال يش���������بُع من 

إنشاده. 
ه���������ذا الموقف لب���������ال – رضي اهلل 
عنه -  من المواقف الُمَش���������رِّفة له، 
َلْتُه ليك���������ون أوََّل ُمَؤذِّن في  والت���������ي َأهَّ
اإلس���������ام كما ورد في ُكُتب الّسيرة، 
أّن���������ه لّم���������ا دخل – صلّ���������ى اهلل عليه 
وس���������ّلم – مّكة المكرم���������ة فاتحًا كان 
معه داعي الس���������ماء بال بن رباح- 
رضي اهلل عنه -، ولمَّا حانت صاة 
الظه���������ر كانت األلوف الُمَؤلَّفة ُتحيط 
بالرسول – صّلى اهلل عليه وسّلم -، 
وكان الذين أس���������لموا من ُكّفار قريش 
يشهدون ذلك المش���������هد الكبير، عند 
ذلك دعا الرس���������ول – صّلى اهلل عليه 
وس���������ّلم– بال بن رباح- رضي اهلل 
عنه-، وََأَم���������ره أْن َيْصعَد على ظهر 
الكعبة، وأْن ُيْعلِ���������َن من فوقها كلمة 
التوحيد، َفَصَدَع باٌل باألمر، وأرسل 
صوته الّندّي باألذان، فامتدت آالف 
األعناق نح���������وه تنظر إليه، وانطلقت 
آالف األلُسِن ُتَردُِّد وراءه في خشوع.
لقد انتصر المس���������لمون بقيادة رسولنا 
– صّلى اهلل عليه وسّلم– وفتحوا مّكة 
المكرمة، وها هو ب���������ال الذي كان 
ُمْس���������تضعفًا ُمَطاردًا ُمَعذَّبًا ُمَهانًا في 
الُمَؤذِّن األوَّل  المكرمة، أصبح  مّكة 
في اإلسام، وها هو صوت بال– 
رضي اهلل عن���������ه– ُيَجْلِجل في جبال 
مّكة وهضابها وأوديتها، ُيزلزل الدنيا 

ب���: ال إله إال اهلل. 
وكان ب���������اٌل– رضي اهلل عنه –  قد 
امتنع ع���������ن األذان بعد وفاة النبي – 
صّلى اهلل عليه وسّلم –، وعندما فتح 
المسلمون مدينة القدس طالبه  أمير 
المؤمني���������ن عمر – رضي اهلل عنه – 
أْن يرف���������ع األذان،  فاس���������تجاب بال 
– رضي اهلل عن���������ه - وارتفع صوته 
المؤمنين  الندّي باألذان، فإذا بأمير 
عمر – رضي اهلل عنه – يبكي، ثم 
بكى الصحاب���������ة - رضي اهلل عنهم 
أجمعين-، وارتّج المس���������جد األقصى 
المبارك بالبكاء؛ لتذّكرهم لرس���������ولهم 
وقائدهم س���������يِّدنا محمد – صّلى اهلل 

عليه وسّلم –.
فبال بن رب���������اح- رضي اهلل عنه-  
اسٌم ُيحّبه المؤمنون، وصوٌت تعشقه 

آذان المسلمين.
يِّبة أثر الكلمة الطَّ

أخرج اإلم���������ام البخاري في صحيحه 
)َعْن َعاِئَش���������َة -َرِضَي اللَُّه َعْنَها-، 
َزوِْج النَِّبيِّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-، 
َأنَّ َرُس���������وَل اللَِّه -َصلَّى اللَّ���������ُه َعَلْيِه 
َوَسلََّم- َماَت وََأُبو َبْكٍر ِبالّسْنِح- َقاَل 
ِإْسَماِعيُل: َيْعِني ِبالَعاِلَيِة- َفَقاَم ُعَمُر 
َيُق���������وُل: وَاللَّ���������ِه َما َماَت َرُس���������وُل اللَِّه 
-َصلَّ���������ى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم-، َقاَلْت: 
َوَق���������اَل ُعَمُر: وَاللَِّه َم���������ا َكاَن َيَقُع ِفي 
َنْفِسي ِإال َذاَك، َوَلَيْبَعَثنَُّه اللَُّه َفَلَيْقَطَعنَّ 
َأْيِدَي ِرَجاٍل وََأْرُجَلُهْم، َفَجاَء َأُبو َبْكٍر 
َفَكَش���������َف َعْن َرُس���������وِل اللَّ���������ِه -َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم- َفَقبََّلُه، َقاَل: ِبَأِبي 
َأْن���������َت وَُأمِّي، ِطْبَت َحيًّا َوَميًِّتا، وَالَِّذي 
َنْفِس���������ي ِبَيِدِه اَل ُيِذيُقَك اللَُّه الَمْوَتَتْيِن 
َأَبًدا، ُثمَّ َخرََج َفَق���������اَل: َأيَُّها الَحاِلُف، 
ا َتَكلََّم َأُبو َبْكٍر َجَلَس  َعَلى ِرْسِلَك، َفَلمَّ
ُعَمُر، َفَحِم���������َد اللََّه َأُبو َبْك���������ٍر وََأْثَنى 
ًدا  َعَلْيِه، َوَقاَل: َأاَل َمْن َكاَن َيْعُبُد ُمَحمَّ
ًدا  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َفِإنَّ ُمَحمَّ
َق���������ْد َماَت، َوَمْن َكاَن َيْعُب���������ُد اللََّه َفِإنَّ 
اللََّه َحيٌّ اَل َيُموُت، َوَقاَل: }ِإنََّك َميٌِّت 
ٌد ِإال  نَُّهْم َميُِّتوَن{، َوَقاَل: } َوَما ُمَحمَّ وَاِإ
َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإْين 

َم���������اَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُت���������ْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم 
َوَمْن َيْنَقِلْب َعلَ���������ى َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ 
اِكرِيَن{  اللََّه َشْيًئا َوَس���������َيْجزِي اللَُّه الشَّ

َقاَل: َفَنَشَج النَّاُس َيْبُكوَن...(.  
عند دراس���������تنا للحديث السابق يتبّين 
لنا أّن الكلمة تكون ُمَؤثِّرة إذا خرجت 
م���������ن قلب مؤم���������ن بها، ويك���������ون لها 
���������ْحرّي في نفوس السامعين  األثر السِّ
وقلوبه���������م، وال يك���������ون ه���������ذا إاّل مع 
الّصبر، فعندما خرجت هذه الكلمات 
م���������ن أبي بك���������ر – رضي اهلل عنه – 
�يِّب في  كان لها هذا الوقع واألثر الطَّ
نفوس الصحاب���������ة الكرام –رضي اهلل 
عنهم-، وصبره���������م ِلَما أصابهم من 
َحْيرَة واضطراب لوفاة النبي – صّلى 

اهلل عليه وسّلم- . 
لقد علَّم رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه 
وس���������ّلم – البش���������رّية كّلها أثر الكلمة 
الطيِّبة، الكلمة الطيِّبة الصادقة الثابتة 
ْوِد اأَلَشّم الذي ال َتُهزُّه عواصف  كالطَّ
هوجاء وال رياح عاتية، فيوم أحاطت 
به األش���������رار ُتحاول أْن ُتطفئ جذوة 
اإليمان، قال- صّلى اهلل عليه وسّلم 
- كلمته المشهورة التي طالما اهتّزت 
لها أعواد المنابر، ووصل رَِنِيُنها إلى 
: )يا  أعماق القلوب، قال بلسان الحقِّ
���������مَس في  اه، واهلِل َلْو َوضعوا الشَّ َعمَّ
يميني والقمَر في ش���������ماِلي، عَلى أن 
أت���������رَك هذا األمَر حتَّى ُيظِهرَه اهلُل أو 

َأْهِلَك فيه ما تركُتُه( . 
ب القلوب َوُتَطيِّب  يِّبـة ُتقرِّ الكلمة الطَّ

النفوس
يِّبة ُتطمئن الّنفس، َوُتَؤّلف  الكلمة الطَّ
بي���������ن القل���������وب، َوُتَحوِّل الع���������دوَّ إلى 
صديق بإذن اهلل س���������بحانه وتعالى، 
كما ُتَحبِّبك إلى اآلخرين، فهي ِمْفتاح 
الدع���������وة والقبول، وم���������ن المعلوم َأنَّ  
رسول اهلل – صّلى اهلل عليه وسّلم- 
قد ب���������دأ دعوته بالحكم���������ة والموعظة 
يِّبة،  الطَّ الكلمة  الحس���������نة من خال 
فه���������ا هو – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم– 
يذهب إلى الطائف لعلَّه يجُد األنيس 
فَسبُّوه وش���������تموه ورجموه،  والّنصير، 
فجاءه الَمَلُك يعرض عليه أن ُيْطبق 
عليهم األخشبين، فقال-عليه الصاة 
والس���������ام: »اللهمَّ اهِد قومي فإنَّهم ال 
يعلمون، لعلَّ اهلل ُيخرج ِمْن أصابهم 
���������د اهلل«، لم يش���������تمهم ولم  َم���������ْن ُيَوحِّ
يلعنهم، بل دعا اهلل سبحانه وتعالى 
أْن يهديهم، وفعًا اس���������تجاب اهلل عزَّ 
وجلَّ دع���������اءه، وخرج من ُصْلب أبي 
جهل– عدّو اهلل الّلدود – الصحابي 
الجليل عكرمة-رض���������ي اهلل عنه-، 
وخرج من ُصْل���������ب أمية بن خلف– 
الكافر- الصحابي الجليل صفوان-
رض���������ي اهلل عنه-،وخرج من ُصْلب 
الوليد بن المغيرة– الكافر– سيف اهلل 

خالد-رضي اهلل عنه-. 
فعلى الّداعية أن ُيَعامل الناس بُلْطف، 
به���������م في دي���������ن اهلل عزَّ وجلَّ  وأن ُيرَغِّ
ي�ِّبة والُقْدوة الصالحة والّنيَّة  بالكلمة الطَّ
الخالص���������ة؛ حتَّى ُيوفِّقه اهلل س���������بحانه 
وتعالى ويش���������رح صدور الناس لقبول 
دعوته بفضله سبحانه وتعالى،  فليس 
���������ان وال َلعَّان وال فاحش  المؤمن بَطعَّ
وال بذيء، كما جاء في الحديث: )ال 

اًنا()9(.  َيُكوُن اْلُمْؤِمُن َلعَّ
ِإنَّ الواجب علينا جميعًا َأْن نس���������ير 
على هدي نبين���������ا – صّلى اهلل عليه 
وس���������ّلم- فم���������ن صف���������ات المؤمنين 
الصادقي���������ن أنَّهم ُملتزم���������ون بالكام 
الناس جميعًا،  الَحَس���������ن مع  يِّب  الطَّ

وقولوا للناس ُحْسنا.
 T وصلّ���������ى اهلل على س���������ّيدنا محمد

وعلى آله وأصحابه أجمعين.

يِّبـة ... دورها وآثارها الكلمة الطَّ

د. يوسف مجعة سالمة*

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  

   www.yousefsalama.com     

لن أعود في التاريخ بعيدا، وس���������أتجاوز الدور البريطاني في خلق أكبر عدد من المس���������تعمرات 
االس���������تيطانية في العالم وفي مقدمتها اس���������رائيل، ولكني س���������تناول موقفها من موضوع الدولة 

الفلسطينية منذ 1967، ثم موقفها من »المقاومة الفلسطينية« باطيفها المختلفة. 
ففي ع���������ام 1967 بعد فترة قصيرة من العدوان الصهيوني عل���������ى الدول العربية، طرح عضو 
البرلمان العمالي بول روزي)Paul Rose( فكرة إقامة »دولة فلس���������طينية«، ثّم جاءت دعوات 
مارغريت ثاتش���������ر من خال رس���������ائل لمسؤولين عرب تّم نش���������رها مؤخرًا الى كونفدرالية أردنية 
فلس���������يطينة واالعتراف بمجموعة من تنظيمات منظم���������ة التحرير عام 1982 مقابل االعتراف 
بإس���������رائيل، وصواًل إلى االعتراف بفلسطين بصفة مراقب في األمم المتحدة عام 2011 ثّم في 
2014 أقر مجلس العموم االعتراف بدولة فلس���������طين كدولة مستقلة، وعرفت الفترة من 2015 
إلى 2020 تنامي دور زعيم ح���������زب العمال جيرمي كوربين)Jeremy Corbyn( في التأييد 
للحقوق الفلس���������طينية والتي أث���������ارت عليه المحافظين واللوبيات اليهودي���������ة في بريطانية وأودت 

بزعامته للحزب من ناحية ولمستوى تمثيل الحزب نيابيا. 
وتأتي المرحلة الحالية التي تمثلها وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل)Priti Patel( المدافع 
األبرز عن إس���������رائيل والتي اتخذت قرارا يوس���������ع من إطار العداء لحم���������اس، فرغم أن بريطانيا 
اتخذت عام 2001 قرارا باعتبار كتائب عزل الدين القسام –الجناح العسكري لحماس- حركة 
إرهابية بعد ثاث محاوالت س���������ابقة، فإن الوزيرة ال ترى فرقا بين الجناح السياس���������ي والعسكري 
نها حركة تمتلك تكنولوجيا عس���������كرية خطيرة وأنها تق���������وم بتدريب اإلرهابيين وعليه  لحم���������اس واإ
يجب أن يكون الحظر على حماس ش���������امًا كل أجنحتها ونشاطاتها، وكانت صحيفة هارتس 
اإلس���������رائيلية قد أشارت إلى ان رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت طلب من رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون أن تتخذ بريطانيا قرار اعتبار حماس حركة إرهابية، وهو ما نقلته 

الوزيرة باتيل إلى حيز التنفيذ.
وه���������ذه الوزيرة التي تول���������ت منصبها الحالي من���������ذ 2019، تنتمي ألقص���������ى اليمين في حزب 
المحافظين وهي ذات نزعة ثاتش���������رية، أي أن نزوعها العدائي تجاه المقاومة الفلس���������طينية وكّل 
حركة تحرر في العالم هو امتداد لتيار ثاتشر، ففي قوائم االرهاب البريطانية هناك 78 حركة 
مصنفة حركات إرهابية، كما أن هذه الوزير الهندية األصل التي هاجرت أس���������رتها الوغندا ثم 
بريطاني���������ا من انصار الخروج البريطاني من االتحاد األوروبي، لكن انحيازها إلس���������رائيل يبرز 

اأكثر في المؤشرات التالية:
 Conservative(أ - أنها تولت نيابة رئاس���������ة هيئة اصدقاء اس���������رائيل المحافظة في بريطانيا

.).Friends of Israel
ب - في عام 2017 تم عزلها من س���������كرتارية التنمية الدولية بس���������بب اجتماعها مع الحكومة 
 Jon Trickett االس���������رائيلية دون تنسيق مس���������بق مع حكومة بادها، وقد اثار النائب العمالي
الضج���������ة حول تلك الزيارة رغم أنه���������ا حاولت أن تتملص من طبيعة الزيارة وتقول أن الخارجية 
تعرف عنها ثم عادت لاعتذار عن عدم التنس���������يق مع الخارجية، أي أنها كذبت على الدولة 

في المرحلة األولى.
ت - انتق���������دت باتي���������ل قرار المملكة المتحدة باس���������تثمار أموال وزارة التنمي���������ة الدولية البريطانية 
التي كانت ترأس���������ها لدعم األراضي الفلس���������طينية من خال وكاالت األمم المتحدة والس���������لطة 

الفلسطينية.
وف���������ي أكتوبر 2016، أمرت بمراجعة إجراءات التمويل، حيث جمدت مؤقًتا ما يقرب من ثلث 

المساعدات البريطانية للفلسطينيين أثناء المراجعة. 
بعد ذلك بش���������هرين وتحدي���������دا في كانون األول )ديس���������مبر( 2016، وتمثل���������ت خطتها في أن 
المس���������اعدات المستقبلية س���������وف تذهب “فقط إلى الخدمات الصحية والتعليمية، من أجل تلبية 

االحتياجات الطارئة والعاجلة للشعب الفلسطيني«. 
وق���������د حظيت هذه الخطوة بدعم كبي���������ر من قبل الجماعات اليهودية ، بم���������ا في ذلك الفيدرالية 
 Jewish( ومن مجلس القيادة اليهودي )[.Zionist Federation (.الصهيونية في بريطانيا
Leadership Council وه���������و مجلس يضم أكثر م���������ن 30 منظمة فيها أكثر من 50 ألف 
 )BDS(عض���������و وهو من أكثر المعادين لحركة المقاطعة إلس���������رائيل وه���������ي حركة بي دي اس

المعروفة عالميا. 
ث - في عام 2017 كانت في رحلة إلى اسرائيل واوصت بتقديم مساعدات للجيش االسرائيلي 
في الجوالن إلقامة مستش���������فيات هناك تبين من تقارير إس���������رائيلية أن لها عاقة فراد المعارضة 
السورية الذين يصابون في المعارك مع الجيش السوري وليس لمساعدة النازحين السوريين من 

مناطق المعارك كما ادعت في البداية. 
وتتصف هذه الوزيرة –وهذا ليس من باب النزق من مواقفها بل حقيقة سلوكها- بما يلي:

-1 تش���������ير دراسة حول السلوك السياس���������ي للبريطانيين من ذوي الخلفيات االثنية القومية اأو 
الديني���������ة المهاجرة انهم يبالغون ف���������ي تطرفهم لصالح بريطانيا من ب���������اب تأمين الثقة فيهم من 
المجتم���������ع البريطاني األصلي، وحيث ان هذه الوزيرة الخلي���������ط )هندي اوغندي( ينطبق عليها 
الوص���������ف اإلثني ،فيمكن وصف تصرفه���������ا- الذاتي- إلى جانب البيئة السياس���������ية البريطانية 

المنحازة أصًا – من هذه الزاوية.
-2 تدل س���������يرتها الوظيفية أنها واجهت العديد من المش���������اكل في اغلب المناصب التي تولتها 

وبخاصة الخضوع للجان تحقيق في عدة مرات ألنها كانت تكذب في وقائع عدة.
-3 واجهت انتقادات حادة من جماعات حقوق االنس���������ان في مناس���������بات عدة ابرزها زياراتها 
لس���������جون البحرين عام 2020 وما ترتب على تلك الزيارات من تداعيات س���������لبية على ظروف 

السجون البحرينية.
تبعات القرار:

يحتاج موقف وزيرة الداخلية إلى موافقة البرلمان، وحيث أن نصيب المحافظين وبعض العمال 
وبعض من األحزاب الصغيرة في البرلمان يؤيدون اس���������رائيل فإن القرار اقرب لتتبناه األغلبية، 
وسيترتب عليه طبقا للقانون البريطاني السجن 14 سنة لكل من يعلن تأييده لحركة حماس، أو 

يقوم بمقابلة زعمائها أو يرفع علم حماس أو يقوم بارتداء مابس تشير للحركة.
وحيث أن االتحاد األوروبي أقر سابقا اعتبار حماس حركة ارهابية بعد موقف امريكي مماثل 
فإن دوال عربية قد ال تفاجئنا إذا س���������ارت ”« عيس���������ها«ط وراء حاديها، وان موقف هذه الدولة 
العجوز بشير للعداء التاريخي من ناحية وللشعور بدونية مكانها في التنافس الدولي من ناحية 
ثانية، فهي دولة كانت حتى الحرب العالمية األولى تس���������يطر على %22 من الكرة األرضية، 
ولكنها اآلن تتوجس خيفة من نزعات االنفصال فيها في ايرلندا واوس���������كتلندا فا بد أن تبحث 

عن سياسات تعويضية ولو على حساب المعذبين في األرض. 

محاس والقرار الربيطاني
وليد عبد احلي



بعـــــــــد رجوعه صلـــــــــى اهللا عليه وســـــــــلم  من 
ائف بدأ يعرض نفســـــــــه على القبائل في  الطَّ
المواسم، يشـــــــــرح لهم اإلسالم، ويطلب منهم 
اإليواء، والنُّصرة، حتَّى يبلِّغ كالم اهللا - عزَّ 
وجلَّ - وكان رســـــــــول اهللا صلـــــــــى اهللا عليه 
وســـــــــلم يتحرَّك في المواسم التِّجارية، ومواسم 
ٍة  الحـــــــــجِّ الَّتي تجتمع فيها القبائـــــــــل َوْفق خطَّ
سياســـــــــيٍَّة دعويٍَّة واضحـــــــــة المعالم، ومحدَّدة 
دِّيق؛  األهداف، وكان يصاحبه أبو بكر الصِّ
ص في معرفة أنســـــــــاب  الرَّجـــــــــل الَّذي تخصَّ
العـــــــــرب، وتاريخها، وكانا يقصـــــــــدان «ُغَرر 
النَّاس، ووجوه القبائل، وكان أبو بكر رضي 
اهللا عنه، يســـــــــأل وجوه القبائـــــــــل، ويقول لهم: 
كيف العدد فيكم؟ وكيف المنعة فيكم؟ وكيف 
الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدَّث رســـــــــوُل 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويعرض دعوته». 

معاني، 1962ج 1ص 36). (السَّ
كانـــــــــت النُّصرة الَّتي طلبهـــــــــا النَّبيُّ صلى اهللا 
عليه وســـــــــلم ذات صفـــــــــٍة مخصوصٍة، وذلك 

على النَّحو التالي:
1 - طلب الرَّســـــــــول صلى اهللا عليه وســـــــــلم 
للنُّصرة من خارج مكَّة إنَّما بدأ ينشـــــــــط بشكٍل 
ملحوٍظ بعد أن اشـــــــــتدَّ األذى عليه َعِقَب وفاة 
ـــــــــه أبي طالـــــــــب؛ الَّـــــــــذي كان يحميه من  عمِّ
قريش، وذلـــــــــك ألنَّ َمْن يحمـــــــــل الدَّعوة، لن 
يســـــــــتطيع أن يتحرَّك التَّحرُّك الفعَّال ألجلها، 
وتوفير االســـــــــتجابة لها، في جوٍّ من العنف، 

غط، واإلرهاب. والضَّ
2 - كان عـــــــــرض الرَّســـــــــول صلى اهللا عليه 
وسلم نفسه على القبائل يطلب منهم النُّصرة، 
إنَّمـــــــــا هو بأمٍر من اهللا - عزَّ وجلَّ - له في 
ذلـــــــــك، وليس مجرَّد اجتهاٍد ِمْن ِقَبِل نفســـــــــه، 
روف؛ الَّتي وصلت إليها الدَّعوة  اقتضته الظُّ

في مكَّة.
3 - حصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
طلـــــــــب النُّصرة فـــــــــي زعمـــــــــاء القبائل، وذوي 
ـــــــــرف، والمكانة ممَّن لهم أتباٌع يسمعون  الشَّ
لهم، وُيطيعون؛ ألنَّ هؤالء هم القادرون على 

توفير الحماية للدَّعوة، وصاحبها.
4 - يالحظ في ســـــــــيرة النَّبيِّ صلى اهللا عليه 
وســـــــــلم ، بخصوص طلب النُّصرة: أنَّه كان 

يطلبها ألمرين اثنين:
أ - كان يطلـــــــــُب النُّصـــــــــرة مـــــــــن أجل حماية 
تبليغ الدَّعوة؛ حتَّى تســـــــــير بين الناس محميَّة 
الجانـــــــــب، بعيدًة عن اإلســـــــــاءة إليهـــــــــا، وٕالى 

أتباعها.
ب - كان يطلب النُّصرة، من أجل أن يتسلَّم 
النَّبـــــــــيُّ صلى اهللا عليه وســـــــــلم مقاليد الحكم، 
ـــــــــلطان على أســـــــــاس تلك الدَّعوة، وهذا  والسُّ

ترتيٌب طبيعيٌّ لألمور.
5 - رفض النَّبيُّ صلى اهللا عليه وســـــــــلم أن 
يعطي القوى المســـــــــتعدة لتقديـــــــــم ُنصرتها أيَّة 
ضماناٍت، بأن يكون ألشـــــــــخاصهم شـــــــــيٌء 
ـــــــــلطان على سبيل الثَّمن، أو  من الحكم، والسُّ
المكافأة لما يقدِّمونه من ُنصرٍة، وتأييٍد للدَّعوة 
اإلســـــــــالميَّة؛ وذلك ألنَّ الدَّعوة اإلســـــــــالميَّة 
ـــــــــرط األساســـــــــيُّ  إنَّما هي دعوٌة إلى اهللا، فالشَّ
فيمن يؤمن بها، ويســـــــــتعدُّ لنصرتها أن يكون 
اإلخالص هللا، ونشدان رضاه هما الغاية الَّتي 
يســـــــــعى إليها من النُّصرة والتَّضحية، وليس 
طمعًا في نفوٍذ، أو رغبٍة في ســـــــــلطاٍن، وذلك 
يء هي  ألنَّ الغاية التي يضعها اإلنسان للشَّ
عي إليه،  الَّتي تكيِّف نشـــــــــاط اإلنسان في السَّ
فالبدَّ - إذًا - أن تتجرَّد الغاية المســـــــــتهدفة 
من وراء ُنصرة الدَّعوة عن أيِّ مصلحٍة مادِّيٍَّة 
لضمـــــــــان دوام التأييد لها، وضمان المحافظة 
عليها من أيِّ انحـــــــــراٍف، وضمان أقصى ما 
يمكن من بذل الدَّعم لها، وتقديم التَّضحيات 
في سبيلها،(هيكل، 1993 ج 1 ص411). 
فيجب على كلِّ من يريد أن يلتزم بالجماعة؛ 
الَّتي تدعو إلى اهللا أال يشترط عليها منصبًا، 
أو عرضًا من أعراض الدُّنيا؛ ألنَّ هذه الدَّعوة 
هللا، واألمر هللا يضعه حيث يشاء، والدَّاخل في 
أمر الدَّعوة إنَّما يريد ابتداًء وجه اهللا، والعمل 
ا إذا كان المنصب هو  من أجل رفع رايته، أمَّ
اغل؛ فهذه عالمٌة خطيرٌة، تنبئ عن  َهمَّه الشَّ
َدَخـــــــــٍن في نيَّـــــــــة صاحبها،(الباللي ،1991، 
ص 72.) لذا قال يحيـــــــــى بن معاذ الرَّازي: 

«ال يفلح َمْن َشَمْمَت منه رائحة الرِّياسة».
6 - ومن صفة النُّصرة؛ الَّتي كان رســـــــــول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطلبها لدعوته من 
زعماء القبائل أن يكـــــــــون أهل  النُّصرة غير 
مرتبطيـــــــــن بمعاهداٍت تتناقـــــــــض مع الدَّعوة، 
وال يســـــــــتطيعون التحـــــــــرُّر منهـــــــــا؛ وذلك ألنَّ 
احتضانهم للدَّعوة - والحالة هذه - ُيعرِّضها 
لخطر القضاء عليها، ِمـــــــــْن ِقَبِل الدُّول الَّتي 
بينهم وبينهـــــــــا تلك المعاهـــــــــدات، والَّتي تجد 
في الدَّعوة اإلســـــــــالميَّة خطرًا عليها، وتهديدًا 

لمصالحها.
إنَّ الحماية المشروطة، أو الجزئية ال تحقِّق 
الهدف المقصود، فلن يخوض بنو شـــــــــيبان 
حربًا ضدَّ كسرى؛ لو أراد القبض على رسول 
اهللا صلـــــــــى اهللا عليه وســـــــــلم وتســـــــــليمه، ولن 
يخوضوا حربًا ضدَّ كســـــــــرى؛ لو أراد مهاجمة 
محمَّد رســـــــــول اهللا صلى اهللا عليه وســـــــــلم ، 
وأتباعه، وبذلك فشلت المباحثات.(الغضبان 

، 1988، ص 53.)
7 - «إنَّ ديـــــــــن اهللا لن ينصره إال من حاطه 

مـــــــــن جميع جوانبه»، كان هذا الردُّ من النَّبيِّ 
صلى اهللا عليه وسلم على المثنَّى بن حارثة 
حين عرض على النَّبيِّ صلى اهللا عليه وسلم 
حمايته على ميـــــــــاه العرب دون مياه الفرس، 
ياســـــــــة البعيدة؛ َيَر ُبْعَد  فمن يسبر أغوار السِّ

النَّظر اإلسالميِّ النَّبويِّ الَّذي ال ُيسامى.
8 - كان موقف بني شيبان يتَّسم باَألْرَيِحيَِّة، 
والخلـــــــــق، والرُّجولة، وينمُّ عـــــــــن تعظيم هذا 
النَّبيِّ صلى اهللا عليه وســـــــــلم ، وعن وضوح 
في العرض، وتحديد مدى قدرة الحماية الَّتي 
ا تكرهه  يملكونها، وقد بيَّنوا: أنَّ أمر الدَّعوة ممَّ
الملوك، وقدَّر اهللا لشـــــــــيباَن بعد عشر سنين، 
أو تزيد، أن تحمل هي ابتداًء عبء مواجهة 
الملوك بعد أن أشـــــــــرق قلبها بنور اإلســـــــــالم، 
ـــــــــيبانيُّ صاحب  وكان المثنَّـــــــــى بن حارثة الشَّ
حربهـــــــــم، وبطلهم المغوار، الَّـــــــــذي قاد الفتوح 
دِّيق رضي  في أرض العراق، في خالفة الصِّ
اهللا عنه،( الغضبان، 1998، ج2 ص20). 
فكان وقومه من أجرأ المسلمين بعد إسالمهم 
على قتال الفـــــــــرس، بينما كانوا في جاهليتهم 
يرهبون الفـــــــــرس، وال يفكِّرون في قتالهم؛ بل 
إنَّهم ردُّوا دعوة النَّبيِّ صلى اهللا عليه وســـــــــلم 
بعد اقتناعهم بهـــــــــا؛ الحتمال أن تلجئهم إلى 
قتال الفرس، األمـــــــــر الَّذي لم يكونوا يفكِّرون 
فيه أبدًا، وبهذا نعلم عظمة هذا الدِّين؛ الَّذي 
رفع اهللا به المسلمين في الدُّنيا؛ حيث جعلهم 
ســـــــــادة األرض، مع ما ينتظرون في أخرآه م 
 ، من النَّعيم الدَّائم، في جنَّات النَّعيم.(الحميديِّ

1997، ج 3 ص69).
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قبل سنوات التقيت بالدكتور نضال قسوم، وهو نجل األستاذ 
عبد الرزاق رئيس جمعية المسلمين الجزائريين، وهو إن شابه 
أباه في الِخلقة فقد آثر طريًقا آخر في العلم، فالدكتور نضال 
مختص في الفيزياء الفلكّية، وٕان بقيت فيه بقّية من أثر االهتمام 
بالفلسفة والفكر، وتلك البقّية هي التي كانت سبًبا في اجتماعنا 

ذات يوم في ملتقى دعا إليه المجلس اإلسالمي األعلى.
المستميت  دفعه  نضال،  الدكتور  محاضرة  من  نظري  ولفت 
في الرد على القائلين بفكرة االعجاز في القرآن الكريم والسّنة 
النبوية، وهو األمر الذي أسعدني بقدر معلوم، فهو قد ذهب 
في دفعه الُمنكر على أولئك المروجين إلى (إنكار) الفكرة من 
(الجرعة  الوقوع في  الرد عليه عدم  أساسها، وكان رأيي في 

المفرطة)...
لقد صادف ذلك الدفع من قبل نضال هوى في نفسي، إذ كنت 
أرصد ظاهرة غريبة تولى كبرها قوم ال خالق لهم في مجاالت 
من  يغازلون  مريًحا،  متكًأ  ألنفسهم  اتخذوا  التطبيقية،  العلوم 
خالله عواطف جمهور األمة اإلسالمّية التي نضب عطاؤها 
العلمي، فجاء هؤالء يعّوضون تلك (العقدة) تجاه اآلخر المنتج 
الذي يكتشف عن سنن اهللا في األنفس واآلفاق، ويحولها إلى 
منتجات تخدم البشرية، واختزال كل ذلك في قراءة آية قرآنية 
أو حديث شريف على شاكلة أن تلك الكشوفات موجودة في 

القرآن والسنة.
ذلك هو المدخل اآلثم في قضية (اإلعجاز) الذي اتخذه بعضهم 
مخدرا يخفي آالم (العجز)، ومع وعيي بتلك المحاذير، فإنني 
لم أوافق الدكتور نضال في شططه الذي أراد من خالله نسف 
الفكرة من قواعدها، فنحن ندرك جميًعا أن ُمنزل الكتاب هو 
مزجي السحاب وخالق األكوان، وهو سبحانه الخبير ومحسن 
التقدير (اللطيف)، فال يمكن أن يأتي وصف في كتاب اهللا 
المقروء يخالف حال ما هو عليه في كتابه المنظور «َأَال َيْعَلُم 

َمْن َخَلَق َوُهَو ٱللَِّطيُف ٱْلَخِبيُر» (الملك/14).
القدامى، وعرضت على  والحقيقة أن هذه القضايا قد عرفها 
الساحة الفكرية في تاريخ المسلمين، فهذا ابن رشد يكتب في 
(فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال)، 
وذاك ابن خلدون يبحث في الممارسة الطبّية لصاحب الرسالة، 
صلى اهللا عليه وسلم، أهي توقيفّية يجب اتباعها أم تجريبية 

تخضع لما يقول به أهل الفن في كل عصر؟
والزلت أذكر أنني أحببت يوما أن أثير الشيخ محمد الغزالي، 
رحمه اهللا، في بيته بقسنطينة وكنت أنتظر منه أن يثور في 
وجه طبيب يسأله في قضية خالفية، فما كان من الرجل إال 
خلدون  ابن  كالم  إن  بني  يا  وقال:  حنو  في  إلّي  التفت  أن 
سليم، غير أن النبي، صلى اهللا عليه وسلم، له روحانّية كبرى، 
وقام ومّد يده إلى أحد أدراج مكتبته وأهداني كتاب (اإلسالم 

والطاقات المعطلة) من تأليفه.
وأعتقد أن الشيخ الغزالي رجل اجتمع فيه ما تفرق في غيره 
من دعاة المسلمين ومفكريهم، وربما هو أهم شخصية فكرية 
العميق  الفهم  بين  جمع  حيث  العشرين،  القرن  في  إسالمية 
جراء  األمة  أصابت  التي  بالمقاتل  والوعي  اإلسالم،  لكليات 
انشغالها بفرعيات وقضايا جاءت من تطبيقات ليست بالضرورة 

صحيحة قامت بها أجيال في ظروف تاريخّية مختلفة.
فقدته  ما  هي  الكريم،  الرسول  روحانّية  إلى  الشيخ  اشارة  إن 
آلة  ليس  فاإلنسان  الحديث،  العصر  في  الطبّية  الممارسة 
تصلح أعطابها المادية أو ترمم، بل هو نفس وروح، يجب أال 
يغفل الطبيب عالجها واشباعها، وطاقاتنا المعطلة هي التي 
لم تستطع سد هذا الفراغ، وذلك بالجمع بين أرقى وأحدث ما 

يريح الجسد، وأندى وأحسن ما تقر به النفس.
اتفق عليه مع أخي نضال، هو أال يصرفنا  وما أحببت أن 
تجار اإلعجاز عن قضية اإلعجاز نفسه، ففي نصوص الوحي 
مالمح واضحة في باب اإلعجاز، منها ما تعلق بعلوم األجنة 
مثًال، ففيها وصف بديع لمختلف مراحل النمو ال تخطيها عين 

المنصف، وذلك هو الطبيعي والمنتظر عند أهل اإليمان.
الدجالين  من  كثيرا  الطب  مجال  في  موقعي  من  رأيت  ولقد 
باسم (الطب النبوي) وأحياًنا الطب البديل، يحتالون على عباد 
اهللا، وربما تسببوا في تأجيل مواعيد عالجهم، ويغرونهم أن ما 
يقدمونه هو الطب النبوي أو أنه وحي يوحى، وقد أوردنا رأي 
ابن خلدون في القضّية، كون صاحب الرسالة قد أخذ بأحسن 

تجارب المختصين من األطباء في عصره.
يأكلون  وهم  (الدجالين)،  بهؤالء  ذرًعا  ضقت  أن  يوم  وأذكر 
يقدمه  عما  فيه  تحدثت  مقاًال  فكتبت  بالباطل،  الناس  أموال 
الطب النووي في الكشف عن األمراض والعلل، وداوى أولئك 

في حديثهم عن الطب النبوي.

ÎÏ‰€a@k�€aÎ@Ïj‰€a@k�€a

ä‡�€a@’���ßa

âb‡”@Ü �‡™@NÖ@ÈjnÿÌ

@Ôi˝ñ€a@Ü‡™@Ô‹«@NÖ

Ú��Ìå»���m
تلقت عائـــــــــالت حابس وصباحي من واليـــــــــات العاصمة 
وغرداية وأم البواقي، نبأ وفاة Ô„aÜΩa@Âi@Ô»uaâ@—Ìäí€a  عن 
عمر ناهز الـ73 سنة، المدير األسبق لـ الكابس» (قديما) 
في مســـــــــكيانة والبـــــــــة أم البواقي؛ وبهذه المناســـــــــبة األليمة  
تتقـــــــــدم الحاجة صباحي واألبناء الحـــــــــا ج عزوز وحمودة 
حابس و الساسي حابس بتعازيهم األخوية ألبناء المرحوم  
واخوانه، وكافة أعضاء االســـــــــرة الكريمة، في مسكيانة  و 

أم البواقي.  
داعيـــــــــن اهللا تعالى، بأن يتغمد الفقيد بواســـــــــع رحمته، وأن 

يرزق ذويه الصبر والسلوان.
ÊÏ»uaâ@ÈÓ€g@b„gÎ@!@b„g
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موضوعن������ا ف������ي هذا المق������ال هو 
الحدي������ث ع������ن حالة م������ن الوعي 
السلبي التي تصحبها حالة شعورية 
تجعل من االنسان فردا أو مجموعا 
يش������عر باالنفصال عن واقعه، وكره 
هذا الواقع، والهروب منه، ومحاولة 
اللجوء ش������عوريا وفكري������ا إلى واقع 
متخي������ل أو إلى واق������ع موجود لكنه 
موجود في الماض������ي أو في مكان 
وسياق اجتماعي وثقافي وحضاري 

مختلف.
وهذا الوعي الس���������لبي وهذا الش���������عور 
باالنفصال يمث���������ل عائقا خطيرا من 
الحضارية  نهضتن���������ا  تحقيق  عوائق 
التي تس���������عى إليها أمتن���������ا. وهو ما 
يس���������مى باالغتراب، زمانيا ومكانيا. 
وهو مصطلح إستعاره ماركس، ولكنه 
لى  انتق���������ل بعد ذلك إلى علم النفس واإ
الفكر االجتماعي عموما، على ايدي 
كثير من رواد علم النفس االجتماعي 

والفالسفة والمفكرين في العالم.
وحال���������ة االغتراب ل���������دى قطاع كبير 
م���������ن أبن���������اء امتنا وبناته���������ا، تجعلهم 
يش���������عرون بفق���������دان الق���������وة، وفقدان 
المعنى، والعزلة، وع���������دم المعيارية، 
والغربة ع���������ن الذات، مم���������ا يدفعهم 
إلى الهامش���������ية ف���������ي الحضور وفي 
المشاركة في هموم وآمال مجتمعهم، 
بل وي���������ؤدي بهم ذلك عل���������ى نكران 
المجتمع، وعدم الش���������عور باالندماج 
فيه، وبعدم وجود قيم مش���������تركة بينه 
وبين محيط���������ه االجتماعي، وهو ما 
يحم���������ل معان���������ي حالة من الش���������عور 
بالغربة أو العزل���������ة عن المجتمع أو 

بين األفراد أنفس���������هم، مما يؤدي إلى 
اضطراب في المرجعية، واضطراب 
باالنتماء، واضطراب  الش���������عور  في 
في تحديد كيفية االسهام في النشاط 
االجتماعي بإيجابية، واضطراب في 
تحديد العالقة م���������ع االنتماء الثقافي 
تحديد  وفي  للمجتم���������ع،  والحضاري 
الحضارية  الكيان���������ات  م���������ع  العالقة 

األخرى.
وهذا االغتراب ف���������ي الحقيقة هو في 
الزمان  ذاته ثمرة تجاه���������ل متغيرات 
والمكان، وتحوالت التاريخ، وتجاهل 
او ع���������دم إدراك للثابت والمتغير في 
مرجعيتنا وفي واقعنا، وفقدان لتصور 
صحي���������ح لل���������ذات ولآلخ���������ر وللزمن 

االجتماعي الذي يعيشه االنسان.
ولع���������ل هذا م���������ا نراه في مش���������اريعنا 
اإلصالحي���������ة، والتجديدي���������ة، وجهود 
التخل���������ف، وتحقيق  م���������ن  الخ���������روج 
لش���������عوبنا، إذ نرى  نهضة حضارية 
أبناء أمتنا س���������واء منهم األصاليون 
أو الحداثي���������ون يتجاه���������ل كثير منهم 
واقع أمتهم كنقطة انطالق أساس���������ية 
إذ  النهضويين،  مش���������روعيهما  لبناء 
ت���������رى طائفة من األصاليين –بتعبير 
الدكتور مولود قاس���������م رحمه اهلل- قد 
عادت بأفكارها إلى الماضي للتشبث 
به والدفاع عنه من دون تمحيص وال 
نق���������د، والذ الحداثيون بمذاهب فكرية 
وتوجهات غربية لها واقعها الخاص 
الذي نش���������أت فيه. فنشأ عن الفريقين 
العظيمي���������ن من األمة اغتراب زماني 
ومكاني، أدى إلى التلفيق والفوضى 
لى اصطدام الجهود أحايين  أحيانا، واإ
أخرى، مما عرقل الس���������ير في طريق 

النهوض. 
وه���������ذه ليس دع���������وة عل���������ى تجاهل 
نكار منجزاته، وال دعوة  الماضي، واإ
إل���������ى االنع���������زال عن تج���������ارب األمم 
نكاره���������ا، ولكن هي دعوة  األخرى واإ

إلى »توطين« الذات على أال تنكر 
مرجعيته���������ا، وال تنك���������ر زمانها. فعند 
كثي���������ر من الش���������عوب التي س���������لكت 
طري���������ق الحضارة والتنمية في عالمنا 
المعاصر كان التاريخ مصدر إلهام 
لها، وكانت تج���������ارب األمم األخرى 
مصدر خب���������رة مفيدة دون الوقوع في 
عقدة النقص. بينما بقينا نحن نراوح 
المكان والزمان، فلم نستطع أخذ العبرة 
من التاري���������خ، وال تخلصنا من عقدة 
النقص والدونية تجاه الغرب تحديدا، 
وغيره م���������ن األمم بش���������كل عام. ولم 
نتعلم من تجارب األمم التي اختارت 
طريقا ثالثا. ولنا في هذا أمثلة كثيرة؛ 
وتركيا،  والياب���������ان،  الجنوبية،  كوريا 

وسنغافورة، وماليزيا، وغيرها.
لقد ص���������ار التاريخ عبئ���������ا علينا، بل 
وقعن���������ا ف���������ي االغت���������راب التاريخي، 
واستوردنا منه أفكارا »ميتة« -بتعبير 
األس���������تاذ مالك بن نبي- بعثنا فيها 
الحياة، فأوقعتنا في حروب التاريخ، 
بدل التوجه إلى المس���������تقبل )مشكلة 
األف���������كار، ص152-146(. كم���������ا 
وقعنا في عقدة نقص تجاه ش���������عوب 
سبقتنا في التنمية والتحضر، فصرنا 
نجلد أنفس���������نا، وننكر أصلنا. فصار 
قطاع منا يعيش استحضار التاريخ، 
بدل اس���������تحضار القي���������م المنتجة له. 
وصرنا نعيش على امل أن يظهر لنا 
»ث���������وب عمر المرقع«، بدل أن نبني 
رجاال ونساء يحملون قيم عمر وعدل 
عمر. ومن جهة أخرى، صرنا –كما 
يقول طه عبد الرحمن- مغتربين في 
زمان غيرنا وفي جغرافية غيرنا، نفكر 
كما يفكر، ونستش���������كل ما يستشكل، 
وننتج م���������ن داخل صندوق حضارته 
واف���������كاره، ولكن باعتبارن���������ا مقلدة ال 
مبدعي���������ن، فتم »تكدي���������س« منتجات 
الغ���������رب الت���������ي أنتجت في س���������ياقه 
االجتماعي والحضاري والثقافي، بل 

واالقتصادي، كم���������ا »نكدس« أفكاره 
وتوجهاته، التي تجاوزها هو، وانتقل 
إلى غيره���������ا بعد ان م���������ارس عليها 

النقد.
إن ه���������ذا االضط���������راب الع���������ام الذي 
المس���������لم والضمير  الوع���������ي  أصاب 
المس���������لم الحديث، التائه بين حلين، 
ليبعث على األسى. وقد الحظ مالك 
ب���������ن بني هذا منذ عق���������ود، ويبدو ان 
الحال مازال عل���������ى حاله. يقول بن 
نبي: »ويبدو أن رجال اإلصالح في 
كثير من المجاالت يبحثون عن حل 
ثالث أكثر توافقًا مع فكرة اإلس���������الم 
وم���������ع ضرورات العصر، بيد أن هذا 
البح���������ث في ذاته يطفح بألوان التردد 
والمعان���������اة. وال ش���������ك أن اضطراب 
أقطاب الفكر المسلمين يحدث وقفة 
في تطور األفكار، إذ ليس في وسع 
المجتم���������ع اإلس���������المي أن يعود إلى 
لى مرحلة ما بعد الموحدين،  الوراء، واإ
أو أن يطفر إلى األمام طفرة عمياء 
ف���������ي حركته )نحو الغ���������رب(. وهكذا 
تش���������عرنا حالة العالم اإلسالمي بأنه 
يقف في منطقة )حرام( في التاريخ، 
ما بي���������ن فوضى ما بع���������د الموحدين 
والنظ���������ام الغرب���������ي« )وجه���������ة العالم 

اإلسالمي، ص121(.
وكال الوضعين مهل���������ك، ويقود إلى 
االغت���������راب ف���������ي التاري���������خ وخوض 
معاركه، أو االغت���������راب في حاضر 
غيرن���������ا والوق���������وع في عق���������دة النقص 
نحو الغالب المهيمن على مجريات 
الحاض���������ر اليوم، والوقوع في أس���������ر 
مقوالته، ومنجزات���������ه، ونظرته للكون 

والحياة، وطريقة عيشه.
وهذا ما ينبغي تحرير وعي المس���������لم 
منه، ليخرج م���������ن اغترابه، ويمارس 
الحضور بين األمم والشهادة عليهم.
*مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية 
واالجتماعية/ جامعة قطر

عوائق النهضة: االغرتاب الزماني واملكاني روا
فك

ليت

د. بدران بن احلسن *

العلم حيتاج  طالب 
ما  بين  من 
علم  دراس���������ة  إليه:  يحتاج 
)أصول  التش���������ريع  أصول 
مص���������ادره  م���������ن  الفق���������ه( 
أئمته  وعل���������ى  المعتم���������دة 
الثق���������ات، ف���������إذا فعل ذلك 
فل���������ن يستش���������كل كثيرا من 
في  المطروحة  اإلشكاالت 
هذه الفضاءات، وس���������يجد 
من  يطلبه  م���������ا  بس���������هولة 
إجابات، وس���������يدرك عظمة 
قدر  وعظيم  الدي���������ن،  هذا 

علمائنا في خدمته.
أقول:  والمفتون  وللش���������اك 
حس���������بنا للبيان قوله تعالى 

}َولَ���������ْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّس���������وِل 
لَ���������ى ُأْوِلي اأَلْم���������ِر ِمْنُهْم  وَاِإ
َيْس���������َتنِبُطوَنُه  الَِّذيَن  َلَعِلَمُه 
ِمْنُهْم َوَلواَْل َفْضُل الّلِه َعَلْيُكْم 
���������ْيَطاَن  َوَرْحَمُتُه اَلتََّبْعُتُم الشَّ
ِإالَّ َقِلياًل{ وقوله صلى اهلل 
َهَذا  ]َيْحِمُل  عليه وس���������لم: 
اْلِعْلَم ِمْن ُكلِّ َخْلٍف ُعُدوُلُه، 
َيْنُفوَن َعْنُه َتْحرِيَف اْلَغاِليَن، 
وَاْنِتَحاَل اْلُمْبِطِليَن، َوَتْأِويَل 

اْلَجاِهِليَن[.
والس���������ؤال: من ه���������م الذين 
يستنبطونه منهم؟ ومن هم 
الع���������دول الذين يؤدون هذا 

الدور العظيم؟
أم���������ا إذا ل���������م ي���������درس هذا 
العل���������م أصال ول���������م يتعّمق 
فهذا  تفاصيله؛  بعض  في 
ال تنف���������ع مع���������ه اإلجابات 
المختصرة، وال المنشورات 
أو  العام���������ة  الفيس���������بوكية 

مجهولة المصدر.
ذا كان مّمن لم يدرسها،  واإ
ويرى نفس���������ه ليس بحاجة 

العلوم  من  ويراه���������ا  إليها؛ 
التي عّقدت طريق التعلم؛ 
فهذا - لألسف - ال ُيفّرق 
فهذا  العل���������م والجهل،  بين 
بالتعل���������م والتواضع  ُينصح 
ألهل العلم؛ لعلهم ينيرون 
له طريق الفه���������م والخروج 

من دائرة الجهل.
أم���������ا إذا كان يرى نفس���������ه 
والفقهاء  العلماء  من  أعلم 
أو  جميعا،  واألصوليي���������ن 
ي���������رى أن مص���������ادر العلم 
المستشرقون،  الش���������رعي: 
والحداثيون،  والعلمانيون، 
وعقله هو الذي ال يسلم من 
الناس،  من  كغيره  الخرف 
وفهمه الذي ال يس���������لم من 
القصور كغيره من الناس؛ 
فه���������ذا يحتاج إلى رس���������كلة 

عادة بناء من جديد. واإ
وال أظنُّك - أيها المتابع - 
واحدا منهم، إن شاء اهلل .

فإن كن���������ت واحدا من هذه 
األصناف؛ فاستدرك حالك 

قبل فوات األوان، واس���������أل 
ّمن هم أعلم منك، فال ضير 
في ذلك، أو اتهم معارفك 
وطال���������ع من جدي���������د، واقرأ 
المبطلون  نفَّرك منهم  لمن 
بمبالغاته���������م وِحَيلهم؛ خوفا 
أن تستكش���������ف مغالطاتهم 

وتالعباتهم.
واعلم أن دين اهلل ليس لعبًة 
بيد من لم يعرف خوف اهلل 
إلى قلبه س���������بيال، ولم تجد 
دمعة من خش���������ية اهلل إلى 
عينيه سبيال،  الخروج من 
ول���������م يلَق ن���������وُر العلم إلى 
بسبب سوء  س���������بيال؛  قلبه 
الظ���������ن بالعلماء واألولياء، 
وكث���������رة المعاصي، والغفلة 
والتقصير  الذك���������ر،  ع���������ن 
العلم أو  في مجالسة أهل 
مطالع���������ة الكتب األمهات، 
اإلصاب���������ة  بس���������بب  أو 
وغير  والكبر،  بالعج���������ب، 
ذلك من األمراض الحاجبة 
التي س���������ماها القرآن باطن 

اإلث���������م }َوَذُروْا َظاِهَر اإِلْثِم 
َيْكِسُبوَن  الَِّذيَن  ِإنَّ  َوَباِطَنُه 
اإِلْثَم َس���������ُيْجَزْوَن ِبَما َكاُنوْا 

َيْقَترُِفوَن{.
فإن اخترت لنفس���������ك غير 
أجرك  اهلل  فأعظ���������م  ذلك؛ 
وأجارك في مصيبتك، وال 
تلومن بعد ذلك إال نفسك، 
وعن���������د اهلل الملتقى، يحكم 

بيننا وبينك.
}اْلَيْوَم ُتْجزَى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما 
ِإنَّ  اْلَيْوَم  ُظْلَم  َكَس���������َبْت اَل 
اللََّه َسرِيُع اْلِحَساِب وََأنِذرُْهْم 
َي���������ْوَم اْلزَِف���������ِة ِإِذ اْلُقلُ���������وُب 
َما  َكاِظِميَن  اْلَحَناِجِر  َلَدى 
اِلِمي���������َن ِم���������ْن َحِميٍم واََل  ِللظَّ
َخاِئَنَة  َيْعَلُم  ُيَطاُع  َش���������ِفيٍع 
ُدوُر  اأْلَْعُيِن َوَما ُتْخِفي الصُّ
وَاللَُّه َيْقِضي ِباْلَحقِّ وَالَِّذيَن 
َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه اَل َيْقُضوَن 
ِميُع  ِبَشْيٍء ِإنَّ اللََّه ُهَو السَّ

اْلَبِصيُر{.
ص���������دق اهلل العظيم، ومن 

أصدق من اهلل حديثا

مصادر العلـــوم!!!

أ.د: عبد احلليم قابة

الحوكم���������ة علم متج���������ذر في قيم 
اإلنس���������انية  الحضارات  وأخالق 
التي حّرمت الظلم وعملت على 
إحق���������اق العدل وحاربت الفس���������اد 
ومنه���������ا هذه األمثل���������ة الواقعية ال 
الخيالي���������ة من جمهورية أفالطون 
كما يقال، حيث بمواقف بسيطة 
أخ���������رج لنا راعي الغن���������م نموذجا 
للحوكم���������ة الرش���������يدة ونظام حكم 
مثالي، إذ من���������ع عمر أهله من 
االستفادة من المرافق العامة التي 
الناس،  رصدتها الدولة لفئة من 

خوفا من أن يحابي أهله بها.
 � أخ���������رج س���������عيد بن منص���������ور 
ومن طريقه البيهقي في الس���������نن 
الكبير 6/147، وابن عس���������اكر 
ف���������ي تاريخ���������ه 44/ 326 وابن 
رش���������د القرطبي في كتابه البيان 
والتحصي���������ل )305/18( ع���������ن 

مالك بن أنس:
»يخرج عم���������ر بن الخطاب يومًا 
إلى الس���������وق، فيرى إباًل سمانًا، 

فيسأل عمر: إبل من هذه؟
فيقول الن���������اس: إبل عبد اهلل بن 
عم���������ر، فينتف���������ض عم���������ر وكأن 

القيامة قد قامت! 
ويقول: عبد اهلل بن عمر بخ بخ 
يا ابن أمي���������ر المؤمنين! ائتوني 

به.
ويأتي عبد اهلل على الفور ليقف 
بين ي���������دي عمر رضي اهلل عنه، 
فيقول عمر ب���������ن الخطاب لولده 
عبد اهلل: ما ه���������ذه اإلبل يا عبد 

اهلل ؟! 
فيقول: يا أمي���������ر المؤمنين! إنها 
مالي،  بخالص  اش���������تريتها  إبلي 
وكانت إباًل هزيلة، فأرس���������لت بها 
إلى المرعى- لكى تكبر وتسمن 
ألتاجر فيه���������ا، وأبتغي ما يبتغيه 

المسلمون.
ذا رآها الناس  قال عم���������ر: نعم واإ
قال���������وا: ارع���������وا إبل اب���������ن أمير 
المؤمنين، واس���������قوا إبل ابن أمير 
ويربو  إبلك  فتس���������من  المؤمنين، 

ربحك يا ابن أمير المؤمنين!
قال عبد اهلل: نعم يا أبِت

قال: اذهب وبع هذه اإلبل الن، 
وخذ رأس مالك فقط، ورد الربح 

إلى بيت مال المسلمين«
هل يوجد حاكم أو سلطان على 
وج���������ه األرض ماضيا وحاضرا، 
تخ���������رج م���������ن أرق���������ى الجامعات 
والمعاهد حامال الشهادات العلمية 
العليا ف���������ي التس���������يير والحوكمة 
وصل إلى هذا المستوى، ال واهلل، 
ّسر ذلك مدرسة محمد صلى اهلل 
عليه وسلم التي أخذت اعتمادها 

من فوق سبع سماوات .
الله���������م َصلِّ وس���������لم وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

الشيخ  نــور الدين رزيق *
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حياته: 
ولد الشيخ يوم  األربعاء 26 ُجمادى اآلخرة 
1322ه المواف���������ق ل� 7س���������بتمبر 1904م 
ببلدة س���������يدي عقبة – والية بس���������كرة – من 
أسرة يعتبرها أهل المدينة من أعرق وأشرف 
عائ���������ات س���������يدي عقبة ، وال���������ده القاضي 
الص���������ادق حوحو، يعد من أس���������رة العلم في 
المنطقة وكان ش���������غوفا بالق���������راءة، فاضا 
ش���������جاعا محبا للخير ، تولى القضاء ببلدة 

قمار بالوادي.
أما والدته فهي السيدة نجمة الدوبة من أسرة 
طيب���������ة، فقد كانت رحمه���������ا اهلل ورعة وتقية 
شديدة التمس���������ك بالدين محبة للعلم وذويه، 
فأورث���������ت البنها العزوزي ه���������ذه الصفات، 

فأيدت فيه وراثته الكريمة من أبيه.
نش���������أ محمد العزوزي  بسيدي عقبة وتربي 
فيها وتلقى العلم والمبادئ الدينية الصحيحة 
عن مش���������ايخ بلدته سيدي عقبة خاصة عن 
أبيه الصادق حوحوالعقبي، ثم واصل تعّلمه 
بقس���������نطينة عل���������ى اإلمام عب���������د الحميد بن 

باديس. 
انتقل إلى تونس س���������نة 1921  وانظم إلى 
جام���������ع الزيتونة وطوى فيه س���������نوات كان 
فيها – منذ البدء- مثال المثابرة والمواظبة 
واالجتهاد والحرص مضيفا إلى ذلك حفظ 

المتون والمصنفات العلمية.
وبعد تخرجه من الزيتونة بش���������هادة التطويع 
قفل راجعا إل���������ى الجزائر ذكي الفؤاد ، نير 

البصر والبصيرة ، فسيح اللسان جريئا.
كان الشيخ محمد العزوزي حوحو ذا نزعة 
إصاحي���������ة واضحة متأثرا بالش���������يخين ابن 
باديس والعقبي، وصفه األستاذ أحمد توفيق 
المدني في القسم الثاني من مذكراته: بأنه 
كاتب ومفكر في قوله: "والكاتبين المفكرين 
إس���������ماعيل ب���������ن المكي ومحم���������د العزوزي 

حوحو"
وقال عنه الش���������يخ أحمد حماني رحمه اهلل: 
"هواألستاذ محمد العزوزي حوحو، وهوأديب 
كريم من آل حوحوالعقبيين، وهووالد وزيرنا 
للصح���������ة اليوم)جمال حوحو(، ومن تاميذ 
الشهاب ومدرس���������ته، وهو أديب متأنق في 
أس���������لوبه، متين اللغة، فصي���������ح العبارة، لم 
يروله كثي���������ر ألن المني���������ة اختطفته وهوما 
يزال في عز ش���������بابه، ولعل له آثارا أخرى، 
لم تنش���������ر، فحبذا لوعمل نجله على نشرها 
الحديث  الجزائري  العرب  فيس���������دي لألدب 

خدمة جليلة."
 يعد الشيخ محمد العزوزي حوحو، من الذين 
أثروا الصحاف���������ة العربية الجزائرية بمقاالته 
النثرية الت���������ي كانت تزدان به���������ا )المنتقد، 

صدى الصحراء، البرق والشهاب(.
كان ينش���������ر مقاالته في جرائد وقته كجريدة 
صدى الصحراء والمنتقد والشهاب، والبرق، 
قال عنه أحمد حمان���������ي: "وهوأديب متأنق 
في أس���������لوبه، متين اللغ���������ة، فصيح العبارة 
وكانت ه���������ذه الكتابات تص���������ب في الفكر 
اإلصاح���������ي المتنور ال���������ذي قادته جمعية 

العلماء المسلمين".
وقد كتب الشيخ محمد السعيد الزاهري عن 
محم���������د العزوزي حوحو وغي���������ره في جريدة 
البرق القس���������نطينية بتاريخ 25/04/1927 

بإمضاء ))جساس(( ما يلي: 
" يا أعداء الشباب قد اتفق المؤمنون 

يلقبوا  جماعة المصلين على أن 
الش���������يخ الطيب العقبي األستاذ 
اإلمام وعلى أن يلقبوا الكاتب 
حوحوبلقب  الس���������يد  الجري 
)فاتح( ولكن حوحو اختار 
اللقب  ه���������ذا  أن يجع���������ل 
الش���������خصي  هواس���������مه 
)العزوزي(  اسم  عوض 
فأحب أن يكون اس���������مه 
هك���������ذا )محم���������د فات���������ح 
فأمض���������ى  حوح���������و( 
المصلون ذل���������ك ووافقوا 

عليه "
وفاته: 

توف���������ي األدي���������ب محم���������د 
العزوزي حوحوفي س���������كنه 

بالمنظر الجميل بقس���������نطينة 
الفاتح  ي���������وم االثني���������ن   وذلك 

ش���������وال 1363ه الموافق ل� 18 
س���������بتمبر 1944م ، شيعت جنازته 

إلى مقبرتها  بقس���������نطينة  من مس���������كنه 
وشيع جنازته جمهور من العلماء واألدباء 
واألعي���������ان في طالعتهم رج���������ال اإلصاح 
من جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
وجمعية التربية والتعليم وأبنه بخطاب رائع 
األس���������تاذ عبد الحفيظ الجنان  باسم جمعية 

التربية والتعليم.
الش���������يخ محمد العزوزي حوحوعندما توفي 
ترك خمس���������ة أبناء وهم األستاذ عبد العزيز 
فات���������ح – جمال الدين – ف���������اروق – محي 

الدين وبنتا تسمى جميلة 
أثاره:

امت���������از األديب الش���������يخ محم���������د العزوزي 
التي  المتردية  حوحوبالثورة على األوضاع 
كانت س���������ائدة في عصره فج���������ادت قريحته 
بمجموع���������ة من المقاالت الت���������ي تنتقد هذه 
الظروف على جميع األصعدة، فاحتضنته 
العديد من الصحف العربية الصادرة آنذاك، 
كما اعتاد إمضاء المقاالت باسمه أوبأسماء 
مستعارة ك�)جساس( وصفه الدكتور محمد 

ناصر بالشاب المفكر والكاتب الجريء.
إن اآلثار التي تركها الشيخ محمد العزوزي 
هي تتمثل في المقاالت الجادة التي كتبها 

في الصحف والتي نقتطف منها مايلي: 

"نش���������ر مقاال في جريدة الب���������رق للزاهري، 
عدد 11 بتاريخ 16 ماي 1927م بعنوان 
)ها هي أقامنا وها نحن حاضرون( بقلم 
الكاتب الجريء –محمد فاتح حوحو- وهي 
أول مقالة هجومية وقد علقت جريدة البرق 
على هذا المقال بقولها "أشاع المغرضون، 
أن محم���������د الفاتح حوحوه���������ذا قد منعه أبوه 
الماجد الش���������يخ الصادق حوحومن الكتابة 
والتفكير بتاتا فعزم المصلحون على مكاتبته 
ف���������ي ذلك وعلى أن يعينوا مكانه واحدا من 
رجال القلم العمودي 
ه���������ري  لزا وا أ
أوالميل���������ي 
عل���������ى 

ض  فر
يصح  أن 
ما يشاع عن 
جاءنا  حوحوحتى 
البرق-  –تضيف  المقال  هذا 
الذي سيكون شديد الوقع على أهل الطرق 

الخرافيين.
اس���������تهل الكاتب هذا المقال بقوله: " كثيرا 
ما هم سكوتي إخواني المصلحين وزاد في 
اهتمامهم إشاعة بعض الذين ال يتحرجون 
من الك���������ذب أن من ال تس���������عني مخالفته 
–إشارة إلى والده- قد نهاني عن الكتابة في 
الجرائد والحقيقة أني سكت ال طاعة ألمره 
وال عن حين كان س���������كوتي ولكن عن قلة 
اكتراث ومن يكترث بجهلة يكتبون وأميين 
يعلمون الدين سكت ألن المقام ال يستدعي 
الس���������كوت وأي في غير الس���������كوت وشوكة 
الضالين منكسرة وصحيفة الخاملين أعداء 
اللغ���������ة والدين منبوذة نبذ الع���������راء.. وزمرة 
الطرقيين مرموقة بعين االزدراء، أما اآلن 
فقد أنشئت صحيفة أخرى وتدلى إلى حركة 
التحري���������ر بها قوم آخرون، فها هي أقامنا 

وها نحن حاضرون "
ونش���������ر األس���������تاذ محمد العزوزي حوحو 
بمناسبة محاولة اغتيال الشيخ عبد الحميد 
بن باديس من ط�����������رف الطريقة في العدد 

8 من الش���������هاب الص���������ادر في30 رجب 
1345ه���������� الموافق ل���������� 3 فبراير 1928م 
يق���������ول فيه: "س���������معنا بالجمل اس���������تنوق، 
وبالبغاث استنسر، وباستحالة اإلناثي إلى 
ذكر، ولكن ما س���������معنا وما كنا نظن أن 
جماعة اللح���������ى والقصع الثريدية.. أرباب 
األح���������وال والني���������ات.. رج�������������ال الرقصات 
والش���������طحات.. الزاهدين القانعين يزهقون 
أرواح الذي���������ن يقف���������ون عث���������رة في س���������بيل 

معايشهم......
باألمس ص���������رع الندي���������م واألمس ضرب 
صاحب النجاح، واليوم يقع الس���������طوعلى 
األس���������تاذ عبد الحميد ب���������ن باديس. ألنهم 
انتقدوا سلوك الطرق والطرقيين من نهب 

وسلب ودجل وضالة وتضليل.
أعجوبة –وس���������يدي المرب���������ي- ال أعجب 
منه���������ا النقي���������اد هات���������ه  األم���������ة وال انقياد 
األعمى للبصير واستسامها وال استسام 
المستضعفين لهؤالء اللصوص المجرمين.. 

وأولياء الشياطين المفسدين......
مها رويدا ش���������يخ المجرمي���������ن. إن كنت 
ريحا فقد القيت إعصارا. أرسلت منومك 
ليقض���������ي على أس���������تاذ المصلحين قضاء 
مبرما فتس���������تريح من مر االنتقاد ويخلولك 

الجوفتبيض وتصفر وتنفر آمنا مطمئن���������ا.
أرس���������لته وأوصيته بأن يشمر الذيل، ويدر 
الليل، ولكنه لم يحفظ تعاليمك.. ولم تنفعه 
بركاتك من بعيد؟ فأخفق في مسعاه جالبا 
عليك س���������بة األبد، وع���������ارا ال يمحى دهر 
الداهرين.. فتقلدها طوق الحمامة يا أيها 

المجرم األفاك السفاك األثيم."
كم���������ا كتب بجري���������دة المنتقد للش���������يخ ابن 
باديس بع���������ض المق���������االت كمقال )كيف 
نعيش س���������عداء( في عدده���������ا 7 الصادر 
يوم الخميس 23 محرم 1344ه� الموافق 
13 أوت 1925م ومق���������ال )أصحافي؟ أم 
صوف���������ي؟( في عدده���������ا 10 الصادر يوم 
الخمي���������س 14 صفر 1344ه� الموافق 3 
سبتمبر 1925م ومقال )هل نحن للمنتقد 
الحر واجدون؟( ضمن العدد 17 الصادر 
بتاريخ الخميس 03 ربيع الثاني 1344ه� 
الموافق 22 أكتوبر 1925م وهذا ضمن 
ركنه القار )حديث الخميس( وكتب بجريدة 
)صدى الصحراء( مقاال في ثاث حلقات 
بعنوان )االنتقاد الحر( نش���������ر في العدد 7 
الصادر ي���������وم 18 جانفي 1926م والعدد 
10 بتاري���������خ 8 فيفري 1926م وفي العدد 
12 بتاريخ 15 مارس 1926م وهومقال 
قيم يتبين فيه المعرك���������ة العلمية الصادقة 

في ذلك الوقت.
ومق���������ال )ومجرم���������ون أيضا( بأس���������بوعية 
الش���������هاب في عدده���������ا 82 الصادر يوم 
الخمي���������س 30 رجب 1345ه� الموافق 3 
فيفري 1927م، ويمكن أن يكون قد كتب 
في صحف أخرى غير جريدة الش���������هاب 
والبرق وصدى الصحراء والمنتقد لم نطلع 
عليها.والبحث متواصل بإذن اهلل تعالى. 

الشيخ حممـــد العــــزوزي حوحـــــو
1944  -   1904

الشيخ حممد العزوزي حوحو  علم من أعالم اجلزائر وأحد أقطاب اإلصالح يف اجلنوب اجلزائري، كرس حياته خلدمة اجملتمع والدين والوطن، وعلى الرغم من 
شخصيته الالمعة والدور الذي لعبه يف اجملتمع إبان احلقبة االستعمارية، إال أنه يعترب من الشخصيات اليت مل تنل حظها من االهتمام، وجدناه قد ُأمخد ذكره ومل 
جيد من يهتم بآثاره فيجمعها وبأفكاره فيجليها وينشرها، فما سأقوم به يف هذه األسطر ما هو إال حماولُة مجٍع ملا تفرق من أخباره والقصد و الغاية من وراء ذلك هو 

توجيه الباحثني إىل دراسة أدبائنا املغمورين الــــــذين مل يكتب عن حياتهم حتى ال يبقوا يف طي النسيان.  

أ..بومعزة عبد القادر
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اإلسالم والغرب

رئاسيات فرنسا 2022..
كما يتسابـــق املرشحـــون الفرنسيون حـــــول لقب "األكثر كرهًا للمسلمني"، يتسابــق 

شبابنا لتداول ترمجـــة املقاالت التارخييــــة

العرب املطبعون مرتبكون
من���������ذ أن ق���������ررت اإلدارة األمريكية االنس���������حاب من 
أفغانستان بتلك الطريقة التي شهدها العالم من خالل 
القنوات الفضائية، وما تال ذلك من تفكيك دفاعاتها 
الجوي���������ة وقببها الحديدية المقامة في أراضي المملكة 
العربية الس���������عودية، والعرب المطبعون مشوش���������ون 
ومرتبك���������ون ومذعورون مما ينتظرون من مجهول ال 

يعلمون منه وعنه شيئا.  
فإي���������ران التي جعلوها ع���������دوا لدوًدا ب���������دل الصهاينة 
المحتلين لفلسطين يبدو أنها مصممة مواصلة تحدي 
أمري���������كا وحلفائها اإلمبرياليي���������ن الغربيين إلى النهاية 
حتى لو اقتضى ذلك انفجار للوضع الذي يؤدي إلى 
دمار ش���������امل لكل المنطق���������ة، وأكبر المتضررين من 

ذلك ال شك هم المطبعون. 
المقاوم���������ة بجناحيه���������ا اللبناني والفلس���������طيني أيضا 
لن تنس���������ى معاناتها من هؤالء أثن���������اء المعارك التي 
خاضتها ضد العدو الصهيوني عام 2006 )حزب 
الل����������ه( جنوب لبن���������ان وعام 2013 وع���������ام 2020 
)المقاومة الفلس���������طينية بكل فصائلها( في قطاع غزة 

المحاصر. 
فهذه المقاومة مرشحة قبل إيران في المنطقة إلشعال 
ح���������رب أخرى مدمرة تكون س���������ببا ف���������ي زوال الكيان 

الصهيوني وقد تتسع اللتهام كل المنطقة. 
هذه التهدي���������دات وضعت األنظمة المطبعة في حال 
من التش���������ويش واالرتباك حول تفكيرها إلى محاولة 
اس���������ترضاء الرئيس السوري "بش���������ار األسد" حين قام 
وفد رفيع المستوى بزيارة دمشق في األسبوع الماضي 
أم���������ال في إيجاد صيغة لتفاهم���������ات إلعادة العالقات 
معه إلى ما كانت عليه قبل تعليق عضوية بالده في 

الجامعة العربية.
دولة الكيان الصهيوني تبحث عن أرض هلا يف إفريقيا

قد يس���������تغرب البعض من هذا؛ لكنه في حقيقة األمر 
أصبح موضوع نقاش في أوساط النخبة الصهيونية 

في فلس���������طين المحتلة، وم���������ا انهماكها بكل جهودها 
االستخباراتية والدبلوماس���������ية والسياسية في محاولة 
توس���������يع نفوذها في القارة الس���������مراء باختراق أنظمة 
غرائها باالس���������تثمارات والتعاون التكنولوجي  جديدة واإ
مقابل العالقات الدبلوماسية معها، وآخر هذا النشاط 
طلبها لعضوية مراقب في منظمة االتحاد اإلفريقي، 
كل ه���������ذا ي���������دل داللة واضحة عل���������ى جدية موضوع 
النقاش في تل أبيب ولما ال وسط اللوبي الصهيوني 
في واش���������نطن ولندن وباريس، العواصم التي تتقاسم 

حمايتها ورعايتها والدفاع عنها. 
لق���������د كان الخيار اإلفريقي إلقامة دولة الصهاينة من 
الخيارات المطروحة منذ تأسيس الحركة الصهيونية 
عام 1897، وبعض الحاخامات المؤيدين ل��� "هرتزل" 
هم الذين أثروا في األغلبية بترجيح أرض فلس���������طين 
كوط���������ن قومي لليهودي لما لها من ارتباطات بتاريخ 
اليهود ف���������ي كثير من المحط���������ات التاريخية، وألنها 
أرض الميعاد "يهودا والناص���������رة" واألرض التي ولد 

فيها أغلب أنبياء بني إسرائيل.
وألن الش���������عور بخطر الزوال أصب���������ح هاجس كثير 
من هؤالء، قادة المجتمع الصهيوني في فلس���������طين، 

فقد عاد طرح خي���������ار وطن قومي آخر   في إفريقيا 
للتداول من جديد عساهم يصلون إلى إقناع األغلبية 

واالنتقال إليه قبل حدوث الكارثة.
استمسك غريق بغريق 

حال المطبعين العرب والصهاينة هذه األيام ينطبق 
عليه المثل القائل:"استمسك غريق بغريق"؛ فالجمهورية 
اإلس���������المية اإليرانية ال يبدو أنها تعير كبير اهتمام 
لمفاوضات فيينا التي تعرف سلفا أن الخصم المتمثل 
في الواليات المتحدة األمريكية وحلفاءها األوروبيين 
وم���������ن خلفهم دولة الكيان الصهيوني وظفوها البتزاز 
إيران لتتخلى عن دورها ف���������ي المنطقة لصالح دولة 
الكي���������ان الصهيوني بعد أن تتخلى عن كل إنجازاتها 
النووية والتكنولوجية والصاروخية، يعني جعل إيران 

مستسلمة لعدوها دون قيد أو شرط.
إي���������ران التي أظهرت نجاحات باه���������رة في صناعات 
األس���������لحة المتطورة كالصواريخ الذكي���������ة والطائرات 
المسيرة والصواريخ البالس���������تية البعيدة المدى، علما 
أن ه���������ذه اإلنجازات لم تبخل به���������ا على حلفائها من 
المقاومين كحزب الل�ه والمقاومة اإلسالمية )حماس 

والجهاد( الفلسطينية وسوريا.
هذا الذي جعل الصهاينة والمطبعين العرب يرتبكون 
ويشوش���������ون ويبحث���������ون ع���������ن طوق النج���������اة في كل 
االتجاهات ما بين سوريا وروسيا والصين الشعبية.

واليوم، ها هي أقل من س���������بعة أش���������هر تفصلنا 
عن الرئاس���������يات الفرنس���������ية المزمع إجراؤها في 
أبريل المقبل، مدة ال تمنع من بداية التسخينات 
لسباق محموم ينتظر البالد، يزيد وتيرتها توارد 
اإلعالنات الرسمية للترشح من قبل الشخصيات 

التي ُتشّكل المشهد السياسي الفرنسي. 
بالمناس���������بة تتزاحم هذه الش���������خصيات في وضع 
"قضية المسلمين" في قلب برامجها االنتخابية، 
مزايدة حول من برنامج���������ه أكثر تقييًدا لحقوقهم 
وحرياته���������م الدينية، ومن األكث���������ر هجومًا على 

خصوصيتهم الثقافية. 
اليمني املتطرف يعد بـ"استئصال اإلسالميني" من فرنسا  
وحتى قبل أن يعلن ترش���������حه الرس���������مي للرئاسة 
استغل إيريك زمور، اإلعالمي الفرنسي المثير 
للج���������دل، والمدان في قضاي���������ا "التحريض على 
العنصرية"، مساحة برامج حوارية على القنوات 
الفرنسية لإلعالن عن برنامجه "األكثر" شراسة 
وتطرفًا ناحية اليمين. حيث قال زمور، المعروف 
بمعاداته لإلس���������الم، إنه "إذا أصبح رئيسًا لفرنسا 
سيحظر على الفرنسيين اسم "محمد"، مؤكدًا أنه 
سُيفّعل "القانون 1803 في فرنسا" والذي يحظر 

تسمية أسماء غير فرنسية على الفرنسيين؟؟ 
وأضاف أن "اإلسالم كدين ال يتماشى مع الثقافة 
الفرنسية ونمط العيش بالنسبة للفرنسيين"، وأنه 
"ال يوجد فرق بين اإلس���������الم واإلسالموية" كون 
"اإلس���������الم هو اإلسالموية الهادئة، واإلسالموية 

هي اإلسالم النشط" على حد زعمه. 
وردًا عن س���������ؤال حول إغالق المس���������اجد، أكد 
الكاتب ذو األص���������ول اليهودية الجزائرية أنه لن 
يغلق المساجد ولن يمنع المسلمين من الذهاب 
إليه���������ا، ولكن���������ه لفت إلى أنه س���������يحظر جماعة 

اإلخوان المس���������لمين والس���������لفية وه���������و "ما يعني 
إغالق المس���������اجد التي يسيطرون عليها" حسب 
تعبيره، فيما لم يحس���������م زمور بعد مسألة ترشحه 

لالنتخابات القادمة. 
وخلف زمور تأتي زعيمة حزب "التجمع الوطني" 
اليميني المتطرف، الفرنسية مارين لوبان، التي 
أطلقت رس���������ميًا حملتها االنتخابية الرئاسية في 
تجمع خطابي ضمَّ 900 م���������ن أعضاء حزبها 
والمتعاطفين معها، إذ لم تدَّخر جهدًا في التلويح 
بعدائها للمس���������لمين كنقطة محورية في برنامجها 

الرئاسي. 
ووعدت لوبان ب�"اس���������تئصال اإلس���������الميين" من 
األحياء الفرنسية كما وعدت ب�"وضع الجانحين 
الفرنس���������يين منه���������م في الس���������جن، واألجانب في 
الطائ���������رة"، متعه���������دة في خطاب ألقته بمس���������رح 
فريجوس الروماني )جنوب فرنسا( بتعزيز هيبة 
الدول���������ة في "مدن المخ���������درات أو المناطق التي 
باتت أشبه بمناطق طالبان" على حد وصفها. 

أما ما اتسم به النصف الثاني من والية الرئيس 
الفرنسي إمانويل ماكرون، حسب ما يجمع عليه 
مراقبون، كان هجمته الشرس���������ة على مس���������لمي 
البالد، الت���������ي افتتحها بإعالنه قانونه المناهض 
ل�"االنفصالي���������ة اإلس���������الموية"، وأججه���������ا بتأييد 
الرسومات المسيئة للنبي محمد )صلى اهلل عليه 

وسلم(. 
فيم���������ا نجد المزاي���������دات الماكرونية ف���������ي العداء 
للمس���������لمين تبلغ مداها ووزي���������ر داخلّيته جيرالد 
دارمانان يعتبر لوبان "ليس���������ت صلبة بما يكفي 
لمواجهة اإلس���������الميين". بالمقابل، يجد ماكرون 
دعمًا له في ه���������ذا الطرح م���������ن تركيبة أغلبيته 
الحزبية ومن داخل حزبه "فرنس���������ا إلى األمام".. 
كما يدعمه في ذلك رئيس الوزراء السابق مانويل 
فالس اليس���������اري الذي يعتبر أن "القضية األهم 
في فرنس���������ا اليوم هي الحرب ضد اإلسالميين"، 
والذي وعد بأنه سيكون حاضرًا في االنتخابات 

القادمة لدعم المرشح الرئاسي لحزبه.. 
إىل أعداء لغة القرآن " قل: موتوا بغيضكم " 

وكل ه���������ذه المواق���������ف واآلراء  معلومة ال تخفى 
عن نباهة رموز جاليتنا المس���������لمة في فرنس���������ا، 
خاصة منهم مزدوجي اللغة الذين مكنتهم لغتهم 
العربية الفصيحة المكتسبة باالطالع على الرد 
بما نش���������ر عن هذا األمر منذ عقود من طرف 
كتابنا ومفكرين���������ا المعاصرين أمثال الدكتور أبو 
القاسم سعد اهلل )رحمه اهلل(، والدكتور أحمد بن 
نعمان والدكتور عثمان س���������عدي والدكتور سليم 
قاللة والدكتور عبد الرزاق قس���������وم وس���������يد القوم 
فيهم بالنسبة لشباب جاليتنا في الغرب، أستاذنا 

محمد الهادي الحسني المعروف بمواقفه الجريئة 
والواضحة ضد المس���������تعمر وأذنابه، إال أن جل 
ما كتب، ولألس���������ف، كتب بالعربية فقط وليس 
بالفرنسية، كما هو مطلوب ومرغوب لديهم، ولم 
يطلع شباب الجيل األخير على هذه الكنوز إال 
من خالل ندواتنا لما نترجم لهم مقاالت ومواقف 
مش���������ايخ جمعية العلماء، وغيرهم من الوطنيين 

الخلص.. 
فاألستاذ الهادي الحس���������ني متعه اهلل بالصحة 
والعافية، مقاالته حول فرنس���������ا تشفي الغليل، 
منذ عق���������ود، وأذكر، أني طلبت منه منذ تقريبا 
ثالث���������ة عقود خل���������ت، حينها كنت ف���������ي هيئة 
تحرير " مجلة التذكير" ف���������ي إصدارها الثاني 
في عهد التعددية، حين بلغت الحملة الفرنسية  
المسعورة أوجها على اللغة العربية خاصة تلك 
التي شنها اإلعالم الفرنسي وأبواقه في الجزائر 
خاصة بعد المصادقة على قانون التعريب التام 
من طرف المجلس الشعبي الوطني في أواخر 
ديس���������مبر 1990، طلبت من أستاذنا الهادي 
الحس���������ني أن يكت���������ب لنا الكلم���������ة الطيبة التي 
ألقاها عبر أثير التلفزيون الرس���������مي الجزائري 
ردا على فرنسا وأبواقها والتي استحسنها كثيرا 
الجمهور العربي على اخت���������الف توجهاتهم.. 
قل���������ت رجوناه أن يجمع ما علق بذهنه من تلك 
الكلمة المرتجلة فلبى دعوتنا مش���������كورا وكتب 
مق���������اال ناريا تحت عنوان إلى أعداء لغة القرآن 
"قل: موتوا بغيضكم"، سننشره الحقا في فقرات 

بحول اهلل..  
فلما صدرت " التذكير")العدد: 10 بتاريخ شهر 
رج���������ب 1411 الموافق لش���������هر يناير 1991/ 
صفح���������ات 19-17(. علق بعض مش���������ايخنا 
رحمهم اهلل، أن هذا المقال لو كتب بالفرنس���������ية 
وفي وس���������ائل اإلعالم الفرنسية، ألسمع وأوجع، 
وأردف آخ���������ر بقوله، يا حبذا ل���������و بعض كتابنا 
باللغة العربية يدركون ه���������ذه األهمية، مخاطبة 
اآلخ���������ر بلغته، ووع���������دت بعضه���������م لتبليغ ذلك 
ألستاذنا الهادي الحسني ووجدنا حتى من يترجم 
له لكثرة أشغاله، وزرناه أيامها رفقة الدكتور نور 
الدين لمجداني، وأنس���������تنا األطباق الشهية التي 
قدمها لن���������ا في بيته في ضواح���������ي البليدة، عن 
الغوص في الموضوع عل���������ى أن نعود إليه في 
فرصة قادمة بتفاصيل المش���������روع، لكن زاحمتنا 
األح���������داث وداهمتنا أخرى ففرقت ش���������مل العديد 
من الطاقات، وكس���������رت كثي���������را من أقالم الخير 
وأس���������كتت أصوات الوطني���������ة الصادقة وكممت 
أفواه الوس���������طية الواعدة وتوقفت " التذكير"  عن 
الصدور كباقي الجرائد والمجالت المنصفة..  

" الفرنسية داء اجلزائر"
وقد طلبت من بعض شبابنا في فرنسا االهتمام 
بترجمة المقاالت الواعدة التي يكتبها أس���������اتذتنا 
ومش���������ايخنا، الت���������ي تصب في الصال���������ح العام، 
منها مقاالت أستاذنا الهادي الحسني، وقد لبى 
بعضهم الدعوة وترجم بعض مقاالت مش���������ايخنا 
منها هذا المقال:" الفرنسية داء الجزائر".. منها 
قوله: يقول الذين ال تتجاوز أنظارهم "خشومهم" 
إن سبب الغزو الفرنسي للجزائر سبب اقتصادي 
واهلل يعل���������م إنهم لكاذبون، ونحن على كذبهم من 

الشاهدين.. 
لو كان الس���������بب هو ما ذكروه الكتفت فرنس���������ا 
ببس���������ط س���������يطرتها على خيرات البالد الظاهرة 
والباطنة، ولكنها كانت تمكر مكرا كبارا، كانت 
تريد محونا ونسخنا وفسخنا كما يقول سي مولود 
قاسم رحمه اهلل )وزير الشؤون الدينية من منطقة 

القبائل(. 
وما منع فرنس���������ا من تحقيق مكرها الكبار وهدفها 
الخس���������يس إال أصالة ع���������رق تأب���������ى االنحالل 
واالندماج، وصالبة عقيدة تأبى االنكسار.. وهما 
اللذان أجبراها على االندحار، وتولي األدبار. 

ولكن فرنس���������ا ال تصبر على المكر الخس���������يس 
والكي���������د الرخيص، ولذا عندما أجبرها الش���������عب 
الجزائري على أن تولي األدبار، فكرت في ترك 

"مسمار جحا" الستعماله في وقت الحاجة.. 
كان ه���������ذا "المس���������مار" هم من س���������ماهم اإلمام 
اإلبراهيمي "أوالد أحباب فرنس���������ا")اآلثار. ج5. 
ص 122 (، وم���������ن س���������ماهم الدكتور أحمد بن 

نعمان "حزب البعث الفرنسي في الجزائر". 
لق���������د مّن اهلل - عز وجل- عل���������ى الجزائر بهذا 
الحراك العظيم الذي قذف في قلب فرنسا وقلوب 
خّدامه���������ا في الجزائر الرع���������ب، ما جعل مجلس 
الش���������يوخ الفرنسي يعقد جلس���������ة مغلقة مع سفير 
فرنس���������ا في الجزائر حول هذا الحراك الذي أتى 

فرنسا وجماعتها من حيث لم يحتسبوا. 
ومن بركات هذا الحراك هذا الّس���������بر لآلراء في 
األوساط الجامعية حول استبدال اللغة االنجليزية 
باللغة الفرنس���������ية في تعليم الم���������واد العلمية في 
الجامعات، وكانت النتيجة أن أكثر من 94% 
مع اس���������تعمال اللغة االنجليزية.. وهذه النتيجة 
هي التي أرعبت س���������فير فرنسا في الجزائر وقال 
ما قال بمناسبة 14 جويلية، عيد فرنسا الوطني، 

وعيد بعض "الجزائريين..". 
إن الجزائر لن تتعاف���������ى، ولن تتقدم، ولن ترقى 
حتى تتخلص من داء فرنس���������ا والفرنسية.. وما 
ذلك على الجزائريي���������ن األحرار بعزيز، وما هو 
ببعيد )يومية الشروق : 22 جويلية 2019(. 

مع توالي إعالنات الرتشح الرمسي 
لالنتخابات الرئاسية الفرنسية املزمع 

إجراؤها يف أبريل القادم، يأخذ خطاب 
كراهية اإلسالم املوقع املركزي يف محالت من 

اصطفوا ميينًا منهم، حيث أصبح السباق 
بينهم وكأنه تنافس حول من حيوز لقب 

"األكثر كراهية للمسلمني".  

أ. حممد احلسن أكيالل

نية
سطي

الفل
ضية 

الدولة العربيــــة تتخبـــط.. ؟!الق

أ. حممد مصطفى حابس: جنيف / سويسرا
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ــك  عيني ــا  عليه ــت  فتح ــة  مكتب أول  ــي  ه ــا  م
ومداركك؟ 

mm كانت مكتبة والدي إمام الدشرة هي أول 
مكتبة فتحت عليه���������ا عينّي، وكانت متواضعة، 
كتبها قليلة، ورغ���������م ذلك فقد كانت متفردة لخلو 
المنطقة ممن يمتلكون المكتبات الخاصة، وكان 
الفض���������ول يدفعني إلى تصفح كتبها، بفهم وغير 
فهم، إذ كان عمري ست سنوات، وكانت كتبها 
دينية ف���������ي أغلبها، تجمع بين الفقه والتفس���������ير 
)تفسير الكش���������اف، الخازن، الجاللين(، وبعض 

الكتب المتفرقة في الفقه والحديث. 
ــك اخلاصة، ويف أي  ــدأت تكوين مكتبت متى ب

طور من أطوار حتصيلك العلمي كان ذلك؟ 
mm ب���������دأت تكوي���������ن مكتبة خاص���������ة بي وأنا 
بجامعة »الزيتونة« عام )1951(، وكانت وقتها 
طالبا متميزا حيث: نلت ش���������هادة »التحصيل« 
بامتياز وتفوق، وكانت أول من ألف كتابا وهو 
ال يزال طالبا وهو كت���������اب »أدباء التحصيل«، 
وكتبت ف���������ي الصحافة التونس���������ية ف���������ي جريدة 
»صوت الطال���������ب الزيتوني«، وهذه االعتبارات 
دفعتني إلى اقتناء الكتب وتكوين المكتبة، ذلك 
أن مساري المستقبلي ككاتب قد تحدد، وكثيرا ما 
كانت أحرم نفسه من الطعام ألشتري الكتاب. 

ــاب اقتنيته؟  ــر -فضيلتكم - أول كت هل تذك
وهل ما زلت حمتفظا به؟ 

mm أول كتاب شكل نواة مكتبتي هو »وحي 
القلم« ألديب العربية »مصطفى صادق الرافعي«، 
وذلك عام )1951(، وال يزال في مكتبتي. ومن 
ذلك الحين أصبحت مهووس���������ا ومهموما بجمع 
الكتب، وبدأت مكتبتي تتوس���������ع، خاصة عندما 
كانت ممثال لجبهة التحرير بطرابلس، إذ كانت 
كلما دخلت بلدا )سورية، مصر، السعودية...( 
ألداء مهمة للثورة التحريرية وأنهاها، أتفرغ لزيارة 

المكتبات، واقتناء ما استطعت من كتبها، وأذكر 
أنني اشتريت مجموعة مجلة »الهالل« المصرية 
)29 مجلدا(، بثمن يعادل ثمن س���������يارة آنذاك. 
)ولش���������راء هذه المجموعة قصة ش���������يقة سأوردها 
في محلها من هذا الحوار الش���������يق(. كنت أطلع 
على عناوين الكتب في المكتبات التي يزورها، 
وأقتني ما أمكن منها، وأس���������جل ما يعجز عنه، 

حتى يسمح الجيب، في فرصة أخرى.
ــم؟ وما  ــا مكتبتك ــي حتويه ــي الكتب ال ــا ه م

النمط الغالب عليكم يف اقتناء الكتب؟ 
mm كل الكتب التي أحتاج إليها في التأليف، 
وأتوقع حاجتي إليها، أس���������عى القتنائها، خاصة 
أنني كاتب متعدد النواحي في الكتابة، فقد كتبت 
في التفسير والبالغة واألدب وعلوم القرآن والسير 
والتاريخ والمقال وجوامع الكلم واألمثال... ولهذا 
التن���������وع في الكتابة تنوع���������ت المصادر والمراجع 

التي أرجع إليها. 
ــات أو  ــض املخطوط ــن مكتبتكم بع ــل تتضم ه

نفائس املطبوعات؟
mm كان لوالدي في مكتبته بعض المخطوطات 
لكنها ليس���������ت بالكثيرة، وق���������د احترقت ضمن ما 
احترق من كتب، عندما أحرق المستعمر مكتبة 
الوالد وبعض كتب والوثائق المؤلفالخاصة بي 

ــة  كتاب يف  ــك  حاجت ــك  مكتبت ــي  تغط ــل  ه
ــات العامة أو  ــوث، دون الرجوع إىل املكتب البح

اخلاصة؟ 
mm لس���������ت بحاجة إلى مكتبة أخرى، فعندما 
أخطط لتحرير مقال أو تأليف كتاب أستحضر 
-ذهنيا - مصادر بحثه، وما تفرق من معلومات 
في الكتب حول الموضوع، وتس���������عفني مكتبتي 

العامرة بذلك، إاّل في ما ندر. 
ــك  ــح كتب ــل تبي ــارة »، فه ــب اإلع ــة الكت »آف
ــى  ــرط عل ــل تش ــك، ه ــارة، وإن كان ذل لإلع

املستعريين شيئا غري إعادة الكتاب؟ 
mm أرى أن حرمان المحت���������اج للكتاب منه، 
كحرمان الجائع من الطعام وهو ينظر إليه، لذا 
فقد كنت أعير كل مس���������تعير ما يريد من كتب، 
لكن ظهر لي بعد حي���������ن أن طريقتي تلك غير 
ناجحة، فقد لدغ -وهو المؤمن - أكثر من مرة، 
على أي���������دي من ال يرعون أمان���������ة وال يحفظون 
ذمة، وكان منهم -لألسف - حتى بعض طلبة 
الماجس���������تير، إذ خس���������رت مكتبتي على أيديهم 

وأيدي غيرهم، ما يقارب العشرين كتابا. 
ولعّل أهم كتاب ما أزال أتأسف لضياعه، كتاب 
أهداه إلي أحد علماء تونس، وهو للشيخ »محمد 
النخلي« )1924-1869( وهو ش���������يخ العالمة 
» عبد الحميد بن باديس، والكتاب يشمل رسائله 

المتبادلة مع علماء عصره. 
ــك الي  ــر من كتب ــخة أو أكث ــل حتتفظ بنس ه

ألفتها ونشرت لك؟
mm أحتفظ ببعض النسخ من كتبي المنشورة 
ولو تع���������ددت طبعاتها، ولكن بعض الكتب التي 
طبعت مرة واحدة، فقدت نس���������خها مثل: »صور 
م���������ن البطولة في الجزائر«، »عميروش«، »من 

قلب اللهب«. وقد طبعت في بيروت. 
كم من نسخة تطبع من الكتاب الواحد عادة؟ 

mm عندما كانت القراءة هواية بل واجبًا يؤديه 
الّناس كنت أطبع عش���������رات اآلالف من النسخ، 
وعندما بدأت قيمة القراءة تتراجع، أصبح العدد 
يتأرج���������ح بين )500 و13000(.لكن أعلى رقم 
بلغه أحد كتبه هو )مليون نس���������خة(، وقد حظي 
به كتابه: )الجزائر بي���������ن الماضي والحاضر(، 
الذي طبع س���������نة 1961 بالقاهرة ونفدت نسخه 
في ثالثة أش���������هر، وأصل���������ه محاضرة ألقيتها في 
المركز الثقافي المصري بطرابلس، على السلك 
الدبلوماس���������ي العربي اإلسالمي سنة 1961، ثم 
أضفت إليه بعض الزي���������ادات والتفاصيل حتى 

استوى كتابا وطبع بالقاهرة، كما ذكرت آنفا. 
ــدى  ــه أو يه ــاب تقتني ــى كّل كت ــع عل ــل تطل ه
ــدى إليكم جانبا  ــل ختصصون ملا يه إليك؟ وه

يف مكتبتكم؟ 
mm على حس���������ب الموض���������وع وأهميته يكون 
التعامل الش���������يخ مع الكتاب المقتنى أو المهدى 
إلي، فبعضه���������ا أتصفحه وأنظر في فهرس���������ه، 
واآلخر أق���������رأ فيه فصال أو أكثر، وبعضها أتمه 
قراءة وأضعه في المكتب���������ة حيثما اتفق، بعض 
الكتب المهداة إلي، يطلب أصحابها الرأي فيها، 
فألبي - غالبا - رغبة أصحابها هاتفيًا أو كتابيًا 

أو في مقابلة بينهما. 
على ذكر القراءة واالطالع، كم كنتم تقرأون، 

خاصة سنوات الشباب؟ 
mm كن���������ت أي���������ام الطلب في تون���������س، منفتح 
الشهية جدا للقراءة، فقد كنت آ1تي على الكتاب 

ذا كان الكتاب  قراءة في ليلة أو في ثالثة أيام، واإ
ضخما أو في أكثر من جزء، ففي أسبوع يكون 

االنتهاء منه. 
ــن  م ــرب  الق يف  ــون  يتفاضل ــاس  كالّن ــب  الكت

النفس، فما أقرب الكتب إىل نفسك؟ 
mm كتبي كأوالدي، وال أس���������تطيع أن أفاضل 
بينها، ولو أمكن أن أضعها بين أجفاني لفعلت، 
وقد جمعت فيها كل نادر وذا فائدة، والكثير من 

هذه الكتب لها ذكرى تصحبها. 
ــم  ــات يف مكتبتك ــالت والدوري ــكان اجمل ــا م م

العامرة؟ 
أهمي���������ة  ذات  والدوري���������ات  المج���������الت   mm
بالغ���������ة في عملي���������ة التثقيف، وق���������د اقتنيت منها 
الكثير، وهي في مكتبت���������ي، فمثال مجلة »منبر 
اإلس���������الم« األزهرية، أمتل���������ك أكثر من )200( 
»العربي«،«الدوحة«،  أخ���������رى  ومجالت  عدد، 
»الثقاف���������ة« الجزائري���������ة، »األصالة« هي عندي 
كامل���������ة، ومجل���������دات »الهالل«، وقد اش���������تريتها 
عندم���������ا كنت بالقاهرة، متجه���������ا لصالة العصر 
في جام���������ع »األزهر«، فلقيت »دالال« يعرضها 
للبي���������ع، بثمن )290( جنيه���������ا، وهو ثمن ضخم 
حينها وأنا ال أملك إاّل عش���������رين جنيها، ورغبت 
ف���������ي اقتنائها، فأعطت لل���������دالل مبلغ 20 جنيها 
عربون���������ا، وأبرزت له بطاق���������ة تثبت أنني مجاهد 
جزائري، فرفع الدالل التحية العسكرية، يوم كان 
للجه���������اد وقعه، وللمجاهد قدره، وذهبت للس���������ّيد 
»علي كافي« الذي كان س���������فيرا للثورة بالقاهرة، 
وكان لي صديقا محبا، فاس���������تعرت منه المبلغ، 

وقدمته إليه وهو في دهشة واستغراب. 
ما قصة حرق مكتبتكم يف زاوية الدشرة؟

mm يعود س���������بب ذلك إلى إصدار كتابي: » 
مقاصد القرآن » عام 1955، والذي جلب إلي 
أنظار رجال االس���������تعمار، وقد أشار علي أحد 
رج���������ال الثورة في منطقتنا أن أهدي منه نس���������خا 
للرئيس »جمال عبد الناصر« والملكين »محمد 
الخامس« و«إدريس السنوسي«، وكذلك فعلت، 
وجاءتني منهم رس���������ائل شكر، تذكر االستعمار 
وفظائعه في الجزائر، فأثارت غيظ المس���������تدمر، 

وكان إحراق مكتبة الزاوية، المقابل لذلك. 
كم تقدرون عدد كتبكم حسابا أو ختمينا؟ 

mm يكفي مكتبتي فخرا أن بها )23 تفسيرا(، 
ويقدر عدد كتبها بحوالي )5000 عنوان(. 

ــتحياء - فضيلة  ــى اس ــري - يأتي عل ــؤال أخ س
ــم بعد عمر طويل  ــيخ، ما هو مآل مكتبتك الش

بإذن اهلل؟
mm لقد فكر في مصير هذه المكتبة العامرة 
التي غذتني، ومألتني فكرا ونورا، وأرى أن تلحق 
بأحد المكتبات ليستفيد منها الّناس، وتكون وقفا 
هلل تعالى، لكن لم أفكر أو أحدد المكان بالضبط 

اآلن. 

حكايــــة مكتبــــة خاصــــة: تكويـــن ومـــآل

املكتبة اخلاصة يف البيت رفعة رأس وبياض وجه وجنة الشباب ورفيق الشيخوخة، ومالذ القارئ املتقاعد، وملجأه من جلسات األرصفة وزوايا الشوارع، وعاصمه من فارغ القول، وإضاعة بقايا 
العمر النفيس فيما يضر وال ينفع. وفيها قال شاعر اجلزائر »أمحد سحنون« 2003-1907، ومن بنى دارا ومل يتخذ  مكتبة فيها فلم يرشد، - فيها تلقى رفقاء حيلو معهم حديث النهار ومسر 

الليل، ال يكلون وال ميلون، وال يعيبون وال يعابون... وهلذه االعتبارات كلها، سأبدأ بعرض حلقات عن مكتبات خاصة حتت عنوان: حكاية مكتبة. وهذه احللقة ملكتبة الشيخ اجملاهد الكاتب 
املعمر »حممد الصاحل الصديق«، وقد عاينتها مرارا وتصفحت كتبها تكرارا، وكان لي معه حوارا حوهلا، أجاب عن أسئلي فيه كاملة بدون حتفظ، فله جزيل الشكر وكامل االمتنان، وقد تشرفت 

بتلخيص إجاباته وإعادة صياغتها مبؤدى معانيها:
حاوره: حممد األمني جبار

حوار قصري مع- الشيخ »حممد الصاحل الصديق« حول مكتبته...
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كتب: حسن خليفة 

مرك���������ز البحث العلم���������ي والتقن���������ي لتطوير اللغة 
العربية هو مؤسس���������ة عمومية ذات طابع علمّي 
وتكنولوجّي، يكتس���������ي صبغة قطاعية مشتركة، 
يخض���������ع ألحكام المرس���������وم التنفيذي رقم -256

99 الم���������ؤرخ في: 16 نوفمب���������ر 1999. يتمتع 
مرك�������������ز البح�ث العلمّي والتقن���������ّي لتطوي�ر الّلغ���ة 
العربّي�ة بالشخصية المعنوّية واالستقالل المالي، 
وهو تحت وصاي���������ة وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمّي، مقره في بوزريعة ، ش���������ارع جمال الدين 

األفغاني.
أنش���������ئ مركز البح���������ث العلمّي والتقن���������ّي لتطوير 
اللغة العربية في 14 ديس���������مبر 1991 بالمرسوم 
التنفيذي رق���������م 91-477، خلف���������ا لمعهد العلوم 
اللس���������انية والصوتية، ولوح���������دة البحث في علوم 
اللسان والتبليغ اللغوي، وأصبح مؤسسة عمومّي�ة 
ذات طابع علمي وتكنولوجي في: 31 ديس���������مبر 

.2003
يضّم مركز البحث العلمّي والّتقنّي لتطوير الّلغة 
العربية خمسة أقسام، تندرج ضمن كّل قسم فرق 

بحث، وهذه األقسام هي :
1 - قسم علم تعليم الّلغة العربّية وتعليم اللغات 

المقارن.
2 - قسم التبليغ المنطوق وعلم أمراض الكالم.

3 - قسم المعلومّيات الّلسانية.
4 - قس���������م اللس���������اني�ات العربّي����������ة والمعجمّي��ات 

والمصطلحات العربّية وعلم الّترجمة.
-5 قس�م الّسيميائّي��ات.

حيث نجد أن جميع الّتخّصصات تمّس موضوع 
بح����������ث واح�د، وهو الّلغ�ة البش���������رّية؛ باس���������تثم�ار 
مس���������تجّدات البحث في ش���������ّتى الفروع، وال سيما 
المتعّلقة منها بأدوات وتقنيات الّدراسات العلمّية 
والّتقنّي���������ة لّلغات، والّلغة العربّية بش���������كل أخّص، 
ومن ه�ذه الزّاوية يعتبر المركز الوحيد من نوعه 
في الجزائر وباق���������ي البلدان العربّية، وحّتى على 

المستوى الّدولّي فيما يتعّلق بالّلغة العربّية.
ــــــاّم مركــز البحث العلمّي والّتقنّي لتطوير  - مهــ

الّلغة العربّية
تتحّدد المهام األساسّية للمركز في إجراء بحوث 
نظرية وتطبيقية حول تطوير الّلغة واللس���������انيات 
العربّي�����������ة؛ بالتعاون مع الهيئ��ات والمؤسس���������ات 
نجاز  قرارها، واإ المعنّي��ة بتوحي����������د المصطلحات واإ
مش���������اريع بحث في المج���������االت الخاصة بعلوم 
اللس���������ان وتقنيات���������ه المطبقة على اللغ���������ة العربية 
واللغات واسعة الذيوع؛ قصد تطوير اللغة العربية 

على المستوى التعليمي والتكنولوجي.
كم���������ا يقوم المركز في هذا اإلطار بإنجاز بحوث 

ف�ي :
الّلس���������انّيات العربّية؛ وهذا بالّتركيز على الّنظرّية 
الحديثة ومحاولة  الخليلّي���������ة  بالّنظرّية  المس���������ّماة 
ج���������راء المقارنة بينها وبين  تعميقه���������ا وتطويرها واإ

الّنظرّيات الّلغوّية األخرى. 
علم تعليم الّلغات وتعليم العربّية في ك�ّل مستويات 
الّتعليم؛ وذلك بإجراء الّدراس���������ات العلمّية الّنقدّية 
لتعلي���������م العربّية والّلغات األجنبّي���������ة في الجزائر، 
الّتعليمّي���������ة الّتجريبّية المقارن�ة،  وتنظيم الحلق�ات 

وضبط طرائق الّتعليم الّلغوي.
العربّيـة؛ قصد  المعاجــــــم والمصطلحــــــات  علم 
المس���������اهمة في ضب���������ط المصطلح���������ات العلمّي��ة 

والتقنية العربية على مستوى الوطن العرب�ّي.
فّن وعلم الترجمة؛ بإجراء الدراس���������ات العلمّية في 
طرائ���������ق الترجمة وضبط تقني�����������ات الترجمة التي 

تستجيب لحاجيات مترجمي الكتب العلمية.
العالج اآللي للغة أو الّلســــــانيات الحاســــــوبية؛ 
بالمس���������اهمة فيما يجري م���������ن البحوث لصياغة 
النظريات اللس���������انية وخاصة النظري���������ة الخليلية 
الحديثة، صياغة نظرية. وكذا الدراس���������ة النقدية 
للنظري���������ات العلمي���������ة الخاّص���������ة به���������ذا الميدان، 
والقي�����������ام بضب�ط البرمجّي��ات وغيرها م�ن األدوات 
الحاس���������وبية؛ الس���������تثمارها ف���������ي تعلي���������م اللغات 
والمعجميات وأمراض الكالم وقواعد المعطيات، 

وغير ذل�ك. 
ميدان قواعد المعطيات اآللية؛ باإلش���������راف على 
إنجاز المش���������روع الدول���������ّي المس���������مى ب�»الذخيرة 
العربية«، والمس���������اهمة في ه���������ذا اإلنجاز بكيفية 
دائمة. وذل���������ك بالتعاون الوثيق مع ما يجري من 
بحوث في الع���������الج اآللي للعربي���������ة، وبالتعاون 
بصفة خاّصة مع الهيئة العليا الدولية لمش���������روع 

الذخيرة العربية.
الصوتي���������ات والع���������الج اآللي لل���������كالم المنطوق؛ 
ع���������داد األدوات  بإج���������راء الدراس���������ات المخبرّية واإ

الحاس���������وبية المناسبة لتحليل 
الك����������الم المنط���������وق وتركيبه 
واستكش���������اف  االصطناعي، 
هوّي�ة عناص���������ره بكيفية آلية؛ 
م���������ن وضع  للّتمكن  وذل���������ك 
بالتعرف  الخاّص�ة  األجه���������زة 
الّصناع���������ي عل���������ى ال���������كالم 

واصطناعه.
علم أم���������راض الكالم؛ بإجراء 
الدراسات العيادّية في مختلف 
وخاصة  ال���������كالم  عاه���������ات 
منهجّية  وبإعداد  الحبس���������ة، 
اضطراب���������ات  لتش���������خيص 
الحبس���������ة وضب���������ط طرائ���������ق 

مناسبة لعالجها.
بإج���������راء  الس���������يميائيات؛ 

اختبارات ودراسات ميدانية حول مختلف أشك��ال 
الّتعبي���������ر الّلغوّي��ة والثقافي���������ة واالجتماعية، وحول 
الّترجمة باعتبارها شكال من أشك��ال االنتقال من 

نظام عالمّي إلى نظام عالمّي آخ���ر.
إستراتيجّية المركز في تحقيق أهدافه العلمّية:

من أجل أن يحّقق المركز المهاّم المنوطة ب��ه ويبلغ 
األه���������داف، ونظرا للّطبيعة المعّق��دة لهذا المجال، 
نعن���������ي بذلك الّلغة البش���������رّية والّس���������لوك الكالمّي 
وبش���������كل خاّص الّلغة العربّية واستعماالتها، يقوم 

المركز ب��� :
استدعاء خبراء من آفاق مختلفة، يجمعهم هدف 
البح�ث في الّلغ�ة والّلغ�ة العربّية باألخّص، حيث 
يع�ّد المركز المؤّسسة العلمّية الوحيدة التي تجمع 
بين خب���������راء متعّددي الّتخّصص���������ات للعمل في 
مشاريع موّحدة تستثمر توّجهاتهم )هندسة الّلغة: 
مهندس���������ون ، لس���������انّيون ، مختّصون في تعليمّية 
الّلغات ، معجمّيون. أم���������راض الكالم: أطّباء ، 
مختّصون في الحبسة ، أرتوفونّيون ، مختّصون 

في الّلسانّيات العيادّية، إلخ(.
اس���������تعمال الّتكنولوجّي���������ات كاإلع���������الم اآلل���������ّي، 
اإللكترونيك األكوس���������تيكّي الفونيتيكي، وكذا ك�ّل 
منهجّية تقنّية تس���������تجيب لضرورّي���������ات البحوث 

متعّددة الّتخّصصات الحديثة.
تأسيس البحوث على نظرّيات علمّية تشّكل رابطا 
إبستيمولجّيا من شأنه تنسيق الّتوّجهات المنتهجة 

من كّل فرقة لخلق توافق وانسجام.
ويعكس تعّدد الّتخّصصات في المركز، واالعتماد 
عل���������ى ما تنتجه الميادين الّتقنّي���������ة ُوجهَة الحداثة 
الت���������ي يتبّناها المركز مع المحافظة على الّرصيد 

العربّي األصيل وترقيته.
 الهيئ���������ات اإلدارّية لمركز البحث العلمّي والّتقنّي 

لتطوير الّلغة العربّية
يق���������وم المركز في ش���������ّقه اإلدارّي عل���������ى الهيئات 

الّتوجيهّية واإلدارّية المتمّثلة فيما يلي:
المدي��ر. 

المدير المساع�د. 
األمين الع�ام. 

مجلس اإلدارة. 
المجلس العلمي.

المصالح اإلدارّية لمركز البحث العلمّي والّتقنّي 
لتطوير الّلغة العربّية

تتكّون األقطاب الّتس���������ييرّية للمركز من مصالح 
تسهر على الّسير الحسن للبحث ودعم الباحثين 
مدادهم مادّيا بوسائل البحث،  وتأطيرهم إدارّيا واإ
وتنقس���������م هذه األخي���������رة إلى المصال���������ح اإلدارية 
وعدده���������ا ثالثة )3( التي يش���������رف عليها األمين 

العاّم، واألقس���������ام التقنية وعددها اثنان )2( يضم 
كل منه���������ا ثالث���������ة مصالح تقنية يش���������رف عليها 

المديرالمساعد هي كالتالي:
المصالح اإلدارّية 

مصلحة المستخدمين والتكوين . 
مصلحة الميزانّية والمحاسبة. 

مصلحة الوسائل العامة .
األقسام الّتقنّية للمركــــز

-1 قسم العالقات الخارجية وتثمين البحث.
ويتكون هذا القسم من المصالح التالية :

1 - مصلحة العالقات الخارجية واالتصال.
-2 مصلحة تثمين نتائج البحث .
-3 مصلحة التظاهرات العلمية .

-2 قس���������م متابعة نش���������اطات البح���������ث في علوم 
وتكنولوجيات اللغة.

ويتكون هذا القسم من المصالح التالية:
-1 مصلحة اإلعالم العلمي والتقني للوثائق .

-2 مصلح���������ة قواع���������د المعطي���������ات والس���������معي 
البصري.

-3 مصلحة متابعة مشاريع البحث .
وحدات البحث التابعة للمركز:

-1 وحدة تلمسان:
بمقتض���������ى القرار الوزاري رق���������م 474 المؤرخ في 
10 جويلي���������ة 2013 والمتضمن إنش���������اء وحدة 
البحث بعنوان »واقع اللسانيات وتطور الدراسات 
اللغوية في البل���������دان العربية« لدى مركز البحث 

العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.
المادة األولى:

تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من المادة 9 والمادة 
21 من المرسوم التنفيذي رقم 257-99 المؤرخ 
في 8 شعبان عام 1420 الموافق ل� 16 نوفمبر 
سنة 1999. يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة 
بحث بعنوان »واقع اللسانيات وتطور الدراسات 
اللغوية في البل���������دان العربية« لدى مركز البحث 
العلمي والتقني لتطوير اللغة العربيةّ ، تدعى في 

صلب النص »وحدة بحث«
المادة الثانية:

يكون مقر وحدة البحث بجامعة تلمسان.
المادة الثالثة:

تتولى وحدة البحث زي���������ادة على المهام المحددة 
ف���������ي المادة 6 من المرس���������وم التنفيذي رقم -99
257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 

ل� 16 نوفمبر سنة 1999 بما يلي :
- إحصاء وترتيب وتحلي���������ل النصوص اللغوية 
العربية بمختلف أنواعها من أدب وش���������عر ونثر 
ومس���������رح ورواية وتاريخ وسياسة وعلم االجتماع 

وعلم النفس ودين وثقافة ...،
- معالجة أس���������اليب تطبيق مفاهيم اللس���������انيات 
وكذا مصطلحاتها ونظرياتها ومناهجها في تلك 

النصوص.
- المس���������اهمة في خلق مه���������ارات تقنية وخبرات 
علمية في مجاالت تحليل المس���������تويات اللسانية، 

وذلك بغرض اكتشاف كنهها ومقوماتها.
- ربط الدراس���������ات اللس���������انية الحديثة بالبحوث 
والدراس���������ات اللغوية العربية، م���������ع محاولة إبراز 
الثقاف���������ة اللغوي���������ة العربية في مج���������ال المعارف 

ظهارها  اإلنس���������انية وترسيخ تطبيقها وممارستها واإ
كنشاط إنس���������اني يمكن ربطه بالنش���������اط العلمي 
العالم���������ي، جعل الجانب العلم���������ي والتطبيقي في 
موضعه األصيل، وذلك بإعالء مكانة المعالجة 
المباش���������رة لمختلف أنواع النصوص والخطابات 
وكذا االستعمال الدقيق للمفاهيم وتعميق الرؤية 

في النظريات والمنهجيات.
- اس���������تغالل نتائج البحوث اللس���������انية في وضع 
أدوات عصرية يمكن أن تس���������اعد في الدراس���������ة 
والتحلي���������ل اللغة العربية في مختل���������ف الميادين، 
كالميدان الصوت���������ي، الصرفي والتركيبي، 
النح���������وي والداللي، المعجم���������ي، التعليم، 

والمصطلحية والمعالجة اآللية.
المساهمة في تطوير منهجيات الدروس   -
المس���������تويات،  لمختلف  العربية  اللغوي���������ة 
والعمل على حماي���������ة مصادرها المرجعية 
التعليمية  والبرام���������ج  المدرس���������ي  كالكتاب 
والصناع���������ة المعجمية وعالج اضطرابات 

اللغة.
المادة الرابعة:

تتش���������كل وحدة ة البحث من قسمي البحث 
اآلتي ذكرهما:

قسم البحث 1:  اللس���������انيات النظرية في 
البلدان العربية.

قسم البحث 2: اللس���������انيات التطبيقية في 
البلدان العربية.
وحدة ورقلة:  2-

بمقتض���������ى القرار الوزاري رق���������م 829 المؤرخ في 
13 أكتوبر 2013 المتضمن إنشاء وحدة البحث 
حول البحث اللس���������اني وقضايا اللغة العربية في 
الجزائر لدى مركز البحث العلمي والتقني لتطوير 

اللغة العربية.
المادة األولى:

طبقا ألح���������كام الفقرة األولى من المادة 9 والمادة 
21 من المرسوم التنفيذي رقم 257-99 المؤرخ 
في 8 شعبان عام 1420 الموافق ل� 16 نوفمبر 
سنة 1999. يهدف هذا القرار إلى إنشاء وحدة 
بح���������ث بعنوان » البحث اللس���������اني وقضايا اللغة 
العربية في الجزائر » لدى مركز البحث العلمي 
والتقني لتطوير اللغة العربيةّ ، تدعى في صلب 

النص »وحدة بحث«.
المادة الثانية:

يك���������ون مقر وحدة البحث بجامعة قاصدي مرباح 
ورقلة.

المادة الثالثة:
تتولى وحدة البحث زي���������ادة على المهام المحددة 
ف���������ي المادة 6 من المرس���������وم التنفيذي رقم -99
257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 
ل���������� 16 نوفمبر س���������نة 1999 بما يل���������ي: محورة 
مختلف البحوث والدراس���������ات التي أنجزت حول 
قضايا اللغة العربية ف���������ي الجزائر، وبخاصة ما 
تعلق منها بالبحوث الميدانية التي تمس بش���������كل 
مباش���������ر واقع تطوير اللغة العربية في المجتمع، 
ومن أجل التوصل إلى نتائج ملموس���������ة تس���������تمد 
شرعيتها من االس���������تعمال الفعلي للغة من خالل 
تتبع قضايا اللغة العربية في الجزائر من منظور 

لساني أكاديمي يوفر صيغة علمية مرضية .
المادة الرابعة:

تتش���������كل وحدة البحث من قس���������مي البحث اآلتي 
ذكرهما:

قسم البحث 1:  اللسانيات والتداولية.
قس���������م البحث 2: اللس���������انيات وقضايا المصطلح 

والمعاجمية والترجمة.
تندرج مهام هذا القس���������م ضمن المهمة الرئيس���������ية 
للمركز، وتتمثل في إعداد مش���������اريع البحث في 
مي���������دان تعليم اللغ���������ات وتعلمه���������ا؛ تعليمية اللغة 
العربي���������ة بالدرج���������ة األولى، والتعليمي���������ة المقارنة 
)العربية والفرنسية واالنجليزية( في كل مستويات 

التعليم الجزائري؛ من االبتدائي إلى الجامعي.
يتكون القس���������م من فرق بحث مختلفة، تشمل في 
مجملها أس���������اتذة بحث قس���������م »أ«  وقسم »ب« 

ومكلفين وملحقين باألبحاث.

ماذا نعرف عن مركــــز البحـث العلمّي والتقيّن لتطويـر الّلغـــة العربّيـة؟
أحببُت التعريف بهذا املركز البحثي العلمي يف جريدة البصائر هلذا األسبوع وأعلم أن كثريين وكثريات ال يعرفون عنه قليال وال كثريا. وأسجل شكري للباحثة )ف.ز( اليت أفادتين باملعلومات، أمال أن جنتهد 

يف البصائر يف املستقبل، لتقديم حتقيق موسع عنه )يف شكل ورقي وـ مسعي/بصري من خالل خلية اإلعالم املستحدثة(، وذلك جزء من واجبنا اإلعالمي ـ املهين وواجبنا الوطين أيضا. وهذا التعريف يفيد 
الباحثني والباحثات يف جمال علوم اللغة العربية وتطبيقاتها، املهتمني بتطويرها وتوسيع مدى انتشارها .
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الســـــؤال

وهو  اجلزائري:  الغرب  من  )م.و.ل(  السائل  قال 
ترك  موظفا  رأى  قال:  إدارية،  بدائرة  موظف 
العمل يف ساعة املداومة، ومل يعلم ما هو السبب،  
فكتب رسالة جمهولة بعد يومني، ومل يذكر امسه، 
وال التاريخ الذي رأى فيه غياب زميله، وأرسلها إىل 
املتهم،  املوظف  ملف  يف  املدير  ووضعها  اإلدارة، 
ملوعد  العمل  عن  غاب  املوظف  أن  بعد  فيما  وتبني 
مع الطبيب خلطر حل بابنه، وأخرب رئيس املصلحة 
بذلك وأذن له رئيس املصلحة يف حدود مسؤوليته، 
ولكن املدير مل يستوضح األمر من رئيس املصلحة، 
وكانت النتيجة أن اإلدارة عاقبت رئيس املصلحة، 
حبرمانه من مرتب يومني، وطرد املوظف!! يقول 
السائل: فهل كنت أنا السبب يف ذلك؟ وهل عملي 
وأصارحك  للشرع؟  خمالف  هو  أم  مشروع  هذا 
سيدي أنين ندمت ندما شديدا، وأريد أن أتوب إىل 
اهلل تعاىل، ولكن ال أستطيع كشف حالي لإلدارة 

وال للموظف املظلوم.
اجلـــــــــواب

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

اهلل.
أوال: ما كان لك أن تكتب رسالة مجهولة، 

فالرسائل المجهولة من أعمال المجهولين، 
وهو مهما كان من أعمال النميمة، والدسائس، 
مثل  المجهولة،  والرسائل  التحريش.  ومن 
والحسد،  الغيرة،  عالمة  من  السائل  رسالة 
والحقد والجهل. وما كان يجوز لإلدارة أبدا 
بناء على  أن تؤسس قرارا، أو تتخذ موقفا 
الرسائل المجهولة، ولو كانت ألف رسالة!! 
يكفي أن يقال عن الرسائل المجهولة، إنها 

مجهولة!!
 قال اهلل تعالى:﴿وال ُتِطْع ُكلَّ َحالٍَّف َمِهيٍن 
ُمْعَتٍد  ِلْلَخْيِر  َمنَّاٍع  ِبَنِميٍم *  اٍء  َمشَّ اٍز  َهمَّ  *
لإلدارة  ويقال  القلم:10/12[  ]سورة  َأِثيٍم﴾ 
)وفق رسالة السائل( المفروض أن الرسائل 
المجهولة ال تعتبر شيئا أبدا، وكأنها لم تكن، 
ثم أما قرأتم قول اهلل تعالى:﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا 
َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن﴾ 
ن جاء صاحب الرسالة  وهذا معناه حتى واإ
إلى اإلدارة وسلمها بنفسه وقابل المسؤول، 
الوارد  األمر  تطبيق  ذلك  بعد  كان  وكلمه، 

في اآلية. وهو: التبين، والتثبيت.
فعلى الناس أن يتعظوا ويخافوا ربهم سبحانه 
واتهموا،  ظلموا  األبرياء  من  فكم  وتعالى، 
واسودت َمَلفَّاُتهم بسبب الرسائل المجهول، 
أيها المجهولون!! برسائل الحقد التي يكتبها 

الجاهلون  بها  ويعمل  اُمون،  النَّمَّ الجاهلون 
واهلل  الناس،  على  أحكاما  عليها  ويبنون 
تعالى يقول: ﴿َفَتَبيَُّنوا﴾ ماذا يقول المسؤول 
يشك  أو  الناس  على  يحكم  الذي  اإلداري 
في الناس أو يتهم الناس، أو يمأل ملفاتهم 
بالرسائل المجهولة واالتهامات دون تحقيق 
مع صاحب الرسالة، أوال، فإذا لم يكن يعلم 
أن  نفسه  تطاوعه  كيف  الرسالة،  صاحب 
يحترم ورقة مجهولة؟ وقبل القرار أن يتحقق 
العليم  وهو  أعلم،  تعالى  واهلل  المعني؟  مع 

الحكيم.
ثانيا: قال السائل: )ندمت ندما شديدا، وأريد 
أن أتوب إلى اهلل تعالى، ولكن ال أستطيع 
كشف حالي لإلدارة وال للموظف المظلوم( 
ترد  أن  وعليك  الندم  يكفيك  ال  له:  أقول 
والنبي صلى  الذين ظلمتهم.  الناس  حقوق 
اهلل عليه وسلم قال: ]اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى 
ِلَجارِِه - َما ُيِحبُّ  َقاَل:  َأْو  ُيِحبَّ أِلَِخيِه - 

ِلَنْفِسِه[)مسلم:45(.
اتهمت  كما  تتهم  أن  لنفسك  ترضى  هل 
زميلك في العمل، وكنت سببا في حرمانه 
من وظيفته. ومن شروط التوب أن تصلح 
ما أفسدت. قال اهلل  تعالى:﴿ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوا 
ِديَنُهْم  وََأْخَلُصوا  ِباللَِّه  وَاْعَتَصُموا  وََأْصَلُحوا 
اللَُّه  ُيْؤِت  َوَسْوَف  اْلُمْؤِمِنيَن  َمَع  َفُأوَلِئَك  ِللَِّه 

اْلُمْؤِمِنيَن َأْجرًا َعِظيًما﴾.
سبحانه  وربه  العبد  بين  التوبة  شروط 

وتعالى: 
تنتهي  أن  المعصية،  عن  اإلقالع  أوال: 
والرسائل  والوشاية،  النميمة،  عمل  عن 
المجهولة التي تعتبر من النزغ، ومن أعمال 

الشياطين. 
ثانيا: الندم الشديد بنية الرجوع إلى طريق 
فيها  ليس  النبوية  والهداية  النبوية،  الهداية 

غيبة وال نميمة وال رسائل مجهولة. 
ثالثا: العزم على عدم العودة إلى كل ما هو 

مخالف للتقوى. 
والشرط الرابع حين تتعلق المعصية بحقوق 
الناس، كحال هذا السائل. الذي اتهم أخاه 
مجهولة،  برسالة  بالباطل  الموظف  المسلم 
برسائل  عنهم  اإلخبار  أو  الناس  واتهام 
ال  المؤمن  ألن  مؤمن،  يعمله  ال  مجهولة 
لنفسه،  يحبه  ما  ألخيه  يحب  حتى  يؤمن 
وهو ال يحب لنفسه أن تكتب عنه الرسائل 
المنكر  من  للناس  تفعل  فلماذا  المجهولة، 
هذه  في  فعليك  لنفسك؟؟  تحبه  ال  الذي 
الحال أن تذهب إلى ذلك الموظف وتطلب 
منه السماح والعفو، وأن تسعى بكل جهدك 
السترداد حقوقه التي ضاعت بسبب وشايتك؟ 

واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم

الشيخ حممد مكركب أبران
Oulamas.fetwa@gmail.com

فــتـــــاوى فــتـــــاوى 

الرسائل اجملهولة، والوشاية الشيطانية 

تصاب النفوس البشرية بكثير قد 
من األدواء واإلعياء كالش���������ح 
والغيرة والحس���������د والري���������اء وكثير من 
ن كانت هذه العلل  ش���������رور البالء، واإ
من أشد األدواء، فإن أقساها وأخطرها 
على النفس هو داء االس���������تكبار، ألنه 
أخو الحماقة، التي أصيب بها فرعون، 
وهامان، والس���������امري، وأبولهب، وكل 
من طغى وبغ���������ى وخان أمته ووطنه، 
كان س���������ببه داء االستكبار، ذلك الداء 
ال���������ذي أول من أصيب به إبليس لعنه 
اهلل وأخزاه، فكان إبليس زعيَم األشرار 

وكانت النار مثواه.  
والمتمردون المصابون بداء االستكبار 
ال يعتب���������رون بغيرهم، وال يتعلمون، وال 
يس���������معون النصيحة، ويس���������أل الناس 
ويتساءلون بحيرة واستغراب عن الخلل 
النفس���������ي الذي أصاب طغ���������اة الفكر 
الوهمي في العالم، لماذا تركوا طريق 
الخي���������ر والحب والتعاون اإلنس���������اني، 
المودة والرحمة والحنان  تركوا حدائق 
وحي���������اة األم���������ن واإليم���������ان، واختاروا 
طريق الشرور واألحقاد ونيران العداوة 

والعناد.
والجواب: إن داء االس���������تكبار عندما 
يتمكن م���������ن أنف���������س الجاهلين تعمى 
قُلوبهم، وبس���������بب ذل���������ك العمى الذي 
ضرب قلوبه���������م، يصير عندهم طريق 
الح���������ق باطال، وطري���������ق الباطل حقا، 
فالذي ال يعرف خطورة داء االستكبار 
فيهم يتعجب ويستغرب، كيف يبذلون 
جهودا كبيرة، ويصرفون أمواال طائلة، 
من أجل  إيذاء وطنهم؟ وتجد المستكبر 
الذي أصابته عدوى الس���������امري، يفرح 

عندما يس���������مع أو ي���������رى مصيبة حلت 
بوطنه. 

ق���������ال مح���������اوري: وهل ينف���������ع العالج 
الذين  المس���������تكبرين  بالموعظة لهؤالء 
يسيئون ألوطانهم، ولإلنسانية بسلوكهم 
العدائ���������ي؟ قلت: من يقرأ التاريخ على 
مس���������توى العال���������م، ولو ف���������ي العصر 
الحديث، كدراس���������ة أح���������داث الحربين 
العالميتين، يجد أن زعماء الفتن الذين 
يدعون إلى نيران الطغيان، ما تابوا وال 
استجابوا، ولكن من الذي كان الخاسر 
األكبر؟؟، هم الذين اتبعوهم في نيرانهم 
وأحقادهم، َفُقِتل أكثر من ستين مليون 

نفس في الحربين العالميتين. 
قال محاوري لم���������اذا؟.. قلت: مازلت 
تس���������أل.؟ إن دعوتن���������ا ونصيحتنا لمن 
م���������ازال يس���������أل مثلك ويري���������د أن يعلم 
الحق ليتبعه، وأن يختار طريق الحب 
والتع���������اون، وأن ال يتعجب من زعماء 
الشر، إنما التعجب في من يتبع طريق 
الشر وهو يعلم أنه طريق الشر. فمن 
منا ال يعلم بأن األخوة والتآلف خير، 
وأن العداوة والتفرق ش���������ر. من منا ال 

يعلم هذا؟؟. 
لقد أرس���������ل اهلل سبحانه وتعالى موسى 
عليه الصالة والسالم ليدعو الناس إلى 
اإلسالم. فقال:﴿َيا َقْوِم ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم 
ُلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْسِلِميَن *  ِباللَِّه َفَعَلْيِه َتَوكَّ
ْلنا رَبَّنا اَل َتْجَعْلنا  َفقاُلوا َعَل���������ى اللَِّه َتَوكَّ
نا ِبَرْحَمِتَك  اِلِميَن * َوَنجِّ ِفْتَنًة ِلْلَقْوِم الظَّ
 � اْلكاِفرِيَن﴾)يونس:84  اْلَق���������ْوِم  ِم���������َن 

.)86
 ورغم اآلي���������ات واألدلة والبراهين التي 
جاء بها موس���������ى عليه الس���������الم، فلم 
يس���������تجب ل���������ه فرع���������ون وال هامان وال 
قارون وال الجنود الجاهلين الذين كان 

مصيرهم الغرق مع فرعون. 

قال الش���������اعر ع���������ن الحمق���������ى عندما 
والخيالء  االستكبار،  يدخلون ظلمات 
والعجب ]َف���������اَل َتْذَهْب ِبَعْقِلَك َطاِخَياٌت 

... ِمَن اْلُخَياَلِء َلْيَس َلُهّن َباُب[
ما هو سبب داء االس���������تكبار والتمرد 
على المجتمع وطغيان الحرابة؟ ثالثة 

أسباب: 
أوال: ح���������ب المال، فالمتمردون يحبون 
جمع الم���������ال ليرتعوا في مس���������تنقعات 
الش���������هوات كما يش���������اءون، فكل مترد 
م���������ن الذين يخون���������ون دينهم وبالدهم، 
ويتلذذون بفعل الشر، ال يشبعون من 
الم���������ال. وحب المال س���������بب تجارتهم 
بالمخ���������درات، أو التواط���������ؤ  مع تجار 

المخدرات. 
ثانيا: حب الزعامة والتميز السامري، 
والِكْبر الفرعوني، إنه مرض الخيالء، 
والخيالء ثوب الجهالء. إال أن هناك 
فراعنة  كبار ف���������ي الفرعونية، وهناك 
فراعنة صغار، ولكنهم مصابون بنفس 

الداء. 
وثالث������ا: حب اإلباحي���������ة والتمرد على 
القيم واألخالق واآلداب، زعماء الشر 
يري���������دون أن يبيحوا ألنفس���������هم كل ما 

تشتهيه أهواءهم.
والذين ال يسمعون دعوة الرسل عليهم 
الص���������الة والس���������الم، وال يؤمنون حق 
اإليمان، وُيِصرُّون على فعل الش���������ر 
والمنك���������رات، والخوض في الموبقات، 
يضله���������م اهلل تعالى، فتك���������ون حياتهم 

كالبهائم.
آَياِتَي  قال اهلل تعالى:﴿َسَأْصِرُف َعْن 
الَِّذيَن َيَتَكبَُّروَن ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ 
ْن  ْن َي���������َرْوا ُكلَّ آَي���������ٍة اَل ُيْؤِمُنوا ِبَها وَاِإ وَاِإ
ْن  َيَرْوا َسِبيَل الرُّْشِد اَل َيتَِّخُذوُه َسِبياًل وَاِإ
َيَرْوا َس���������ِبيَل اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسِبياًل َذِلَك 
ِبَأنَُّهْم َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َوَكاُنوا َعْنَها َغاِفِليَن 

* وَالَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَن���������ا َوِلَقاِء اآْلِخرَِة 
َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َه���������ْل ُيْجَزْوَن ِإالَّ َما 
َكاُنوا َيْعَملُ���������وَن﴾)146/147( ومثلما 
الشيطان باق إلى أن يشاء اهلل تعالى 
﴿قاَل َربِّ َفَأْنِظْرِن���������ي ِإلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن 
* قاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن * ِإلى َيْوِم 
اْلَوْق���������ِت اْلَمْعُلوِم﴾)الحجر:36 � 38( 
ومن ثم فالشر، وأهل الشر ال يزالون 
في شرهم، وهم حزب الشيطان، الذين 
يقول لهم الشيطان نفسه يوم القيامة ﴿
ا ُقِضَي اأْلَْمُر ِإنَّ اللََّه  ْيَطاُن َلمَّ َوَقاَل الشَّ
َوَعَدُكْم َوْع���������َد اْلَحقِّ َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم 
َوَم���������ا َكاَن ِلَي َعَلْيُكْم ِمْن ُس���������ْلَطاٍن ِإالَّ 
َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِلي َفاَل َتُلوُموِني 
َوُلوُم���������وا َأْنُفَس���������ُكْم َما َأَن���������ا ِبُمْصِرِخُكْم 
َوَم���������ا َأْنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ ِإنِّ���������ي َكَفْرُت ِبَما 
اِلِميَن َلُهْم  َأْش���������َرْكُتُموِن ِمْن َقْبُل ِإنَّ الظَّ

َعَذاٌب َأِليٌم﴾)إبراهيم:22(. 
ولذلك قل���������ت لك: إنن���������ا نذكر وندعو 
األتباع الذين ُيَغاَلُطون ويركبون أمواج 
االس���������تكبار، ظنا منهم أنهم يتبطلون 
وينش���������دون الزعام���������ة الخوارجية، ولو 
قرأوا التاريخ، واتعظوا لكان خيرا لهم، 
بل أدعوهم إلى قراءة الخبر الصادق 
ف���������ي الق���������رآن وال���������ذي ال يقتضي من 
القارئ  كثي���������ر عناء، أو صرف وقت 
في  التفكر واالستنتاج، بل الموعظة 
واضح���������ة تق���������ول للعاق���������ل: إن طريق 
المستكبرين المتمردين على اإلنسانية 
طريق خسران وندامة ال فداء للخروج 

منها لمن سقط فيها.
ومع هذا فإننا ندعو بالهداية، والتوبة، 
وندعو كل مخطئ بالرجوع إلى طريق 
الحق بالمحب���������ة والتراحم، ندعو العالم 
كله بما دعا به ربنا سبحانه وتعالى﴿
ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسوَاٍء 
َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللََّه واََل ُنْشِرَك 

ِبِه َش���������ْيًئا واََل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا 
ِمْن ُدوِن اللَِّه َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْش���������َهُدوا 

ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن﴾)آل عمران:64(. 
أيها الش���������باب، بل ي���������ا أيها الناس، قد 
التم���������رد والعصيان،  يكون من يتزعم 
ويزرع الش���������ر والن���������زاع بي���������ن الناس 
ويس���������عى لتدمير األوط���������ان، قد يكون 
مصابا بداء االستكبار، وترونه يركب 
مراكب الظلم والطغيان، فلماذا يسقط 
في ظلمه من يرى في نفسه شيئا من 
العقل. أما قرأت���������م وَعلَّْمُتم أوالدكم هذه 

اآليات القرآنية؟؟.
اِلُم���������وَن َمْوُقوُفوَن  ﴿َوَلْو َت���������رَى ِإِذ الظَّ
ِعْنَد رَبِِّهْم َيْرِج���������ُع َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض 
اْلَق���������ْوَل َيُقوُل الَِّذيَن اْس���������ُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن 
اْس���������َتْكَبُروا َلواَْل َأْنُتْم َلُكنَّ���������ا ُمْؤِمِنيَن * 
َقاَل الَِّذيَن اْس���������َتْكَبُروا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا 
َأَنْح���������ُن َصَدْدَناُكْم َعِن اْلُه���������َدى َبْعَد ِإْذ 
َجاَءُكْم َب���������ْل ُكْنُتْم ُمْجِرِمي���������َن * َوَقاَل 
الَِّذيَن اْس���������ُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا َبْل 
َمْكُر اللَّْيِل وَالنََّهاِر ِإْذ َتْأُمُروَنَنا َأْن َنْكُفَر 
ِباللَِّه َوَنْجَعَل َلُه َأْنَداًدا وََأَس���������رُّوا النََّداَمَة 
ا رََأوُا اْلَع���������َذاَب َوَجَعْلَنا اأْلَْغاَلَل ِفي  َلمَّ
َأْعَناِق الَِّذيَن َكَفُروا َهْل ُيْجَزْوَن ِإالَّ َما 

َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾)سبأ:31/33(. 
فالشيطان يتبرأ من أتباعه يوم القيامة، 
وزعماء التمرد والطغيان الظلمة الكبار 
يتبرؤون من أتباعهم المس���������تضعفين، 
العرقية،  للفرقي���������ة  تعصب���������وا  الذي���������ن 
أو الحزبي���������ة النعرتي���������ة، أو المذهبية 
األهوائية المشتراة بالمال أو بالتبعية. 
والعاقل من ع���������اش حياته هلل تعالى، 
مؤمنا عابدا س���������اجدا هلل سبحانه، يريد 
أن تجتم���������ع كلمة المس���������لمين، ونترك 
طريق الش���������يطان، ونك���������ون مع عباد 

الرحمن. 

داء االستكبار
بني وهـــم النفوس ونسيان االعتبار

أ. حممد مكركب 
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-1-2﴿حم * عسق﴾:
هذه الحروف تش���������ير إلى التحدي بعجزهم عن معارضة القرآن، 
وأن هذا العجز دليل على أنه كالم اهلل المنزل، وهذا التحدي لهم 
بالمعارضة أش���������د، ولذلك زيدت كلمة )عسق( فيها لما كانوا عليه 

من شدة الطعن في القرآن.
َلى الَِّذيَن ِم������ن َقْبِلَك اللَُّه اْلَعِزيُز  -3﴿َكَذِل������َك ُيوِحي ِإَلْيَك وَاِإ

اْلَحِكيُم﴾:
والمعن���������ى: مثل هذا الوحي، يوح���������ي اهلل إليك، ومثل الوحي إليك 
وحيه إلى الذين من قبلك أي ليس وحي اهلل إليك إال على س���������نة 
الرس���������ل من قبل���������ك، وما جاء به من الوح���������ي إن هو إال مثل ما 
جاءت به الرس���������ل السابقون، فما إعراض قومه عنه إال كإعراض 
األمم الس���������الفة عما جاءت به رس���������لهم، وهاتان الصفتان )العزيز 
والحكيم( لهما اختصاص بالغرض المقصود من أن اهلل يصطفي 

من يشاء لرسالته.
فالعزيز: المتصرف بما يريد ال يصده أحد، والحكيم لكالمه معاٍن 
ال يبلغ إلى مثلها غيرهن، وفي هذا إش���������ارة إلى تحدي المعاندين 
بأن يأتوا بس���������ورة من مثل س���������ور القرآن، وهذا التركيب: »َكَذِلَك 
ُيوِح���������ي ِإَلْيَك« أي كذلك اإليحاء يوح���������ي إليك اهلل، من مبتكرات 
القرآن إذ لم يقف ابن عاش���������ور على مثل���������ه في كالم العرب قبل 
القرآن، وصيغة »ُيوِحي« صيغة المضارع للداللة على أن وحيه 
إليه متجدد ال ينقطع في مدة حياته الش���������ريفة، لييأس المشركون 

من توقفه.
������َماوَاِت َوَما ِفي اْلَْرِض َوُه������َو اْلَعِليُّ  -4﴿َلُه َم������ا ِفي السَّ

اْلَعِظيُم﴾:
هذه تؤكد صفتي: العزيز الحكيم ألن من يملك ما في الس���������موات 
وم���������ا في األرض تتحقق له العزة لقوة ملكوته، وتتحقق له الحكمة 
لما نرى م���������ن إتقانه ذلك النظام الذي عليه هذه المخلوقات، كما 
تؤك���������د صفتا: العل���������ي العظيم ما قبلهما فإن م���������ن اتصف بالعلو 
والعظمة لو لم يكن عزي���������زا لتخلفت عظمته وعلوه، وال يكون إال 
حكيما، فعلوه يقتضي سموه عن سفاسف الصفات واألفعال، ولو 
لم يكن عظيما لتعلقت إرادته بسفاسف األمور، وتنازل إلى عبث 

األفعال.
والعلو: هو السمو في الكمال، فهو أكمل من كل موجود، والعظمة 
هي جالله في صفاته وأفعاله، فال علّي وال عظيم غيره، ألن من 

عداه ال يخلو من افتقار إليه، فال علو آللهتهم كما يزعمون.
ْرَن ِمن َفْوِقِهنَّ وَاْلَمَلِئَكُة ُيَسبُِّحوَن  َماوَاُت َيَتَفطَّ -5﴿َتَكاُد السَّ
ِبَحْمِد َربِِّهْم َوَيْس������َتْغِفُروَن ِلَمن ِف������ي اْلَْرِض َأَل ِإنَّ اللَّ�َه ُهَو 

اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴾:
أي تكاد السموات على عظمتهن يتشققن من شدة تسخيرهن فيما 
يس���������خرهن اهلل له من انتظام وعمل، ال يخالف ما قّدره اهلل لهن، 
ومن كثرة ما فيهن من الكواكب، وتصاريف األقدار، والتفطر هو 
تكرير الشق لغة، وانشقاقهن يحصل من أعالهن، ألنه إذا انشق 

أعالهن كان انشقاق ما دونه أولى، وال يدل على التكرير.
وقد ش���������به انشقاق الس���������ماء بانش���������قاق الوردة، والوردة تنشق من 
أعالها حين ينفتح برعومها، فيوش���������ك أن يتفطرن، وأن يس���������قطن 
على األرض، أي يكاد يقع ذلك لما فشا في األرض، من إشراك 
وفس���������اد، وعن ابن عباس يكاد الس���������موات يتفط���������رن من ادعاء 

المشركين أن اهلل اتخذ ولدا.

وقوله: »وَاْلَماَلِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد رَبِِّهْم« تقرير لمعنى عظمة اهلل 
تعالى وجالله في قوله: »َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم« أش���������ارت هذه اآلية 

إلى مراتب الموجودات وهي:
مرتبة واجب الوجود س���������بحانه التي تستحق التنويه والحمد، وأما 
مرتبة الروحانيات وهي المالئكة فهي واس���������طة المتصرف القدير 
فاضة  ومفي���������ض الخير، في تنفيذ أمره من تكوي���������ن ومن هدي واإ
خيره على الناس، فهي حين تتلقى من اهلل أوامره تسّبحه وتحمده، 
وحين تفيض خيرات ربها على عباده تستغفر للذين يتقبلونها تقبل 
المؤمنين بربهم، وتلك إش���������ارة إلى حصول ثمرات إبالغها، وذلك 
بتأثيرها في نظم أحوال العالم اإلنساني، والمراد بمن في األرض 
مرتبة البشرية المكرمة بالعقل، والمفضلة به، إذا أكمله اإليمان، 
واستغفار المالئكة للمؤمنين مبني على أن اهلل متصف بأنه شديد 

المغفرة والرحمة.
دراك لعظمة  وتسبيح المالئكة: خضوع لعظمته وعلوه، وتنزيه، واإ
اهلل، ووجوب طاعته، »ِبَحْمِد رَبِِّهْم« الباء للمصاحبة أي يسبحون 
تس���������بيحا مصاحبا لحمدهم ربهم بالثناء علي���������ه بصفاته الكمالية. 
والمعنى: يس���������بحون اهلل ويحمدونه، وتقديم التنزيه إشارة إلى أنه 
المق���������دم على إتي���������ان صفات الكمال، ألن التنزي���������ه تمهيد إلدراك 
كماالت���������ه تعالى، ولذلك فصفات الس���������لوب مقدمة في ترتيب علم 
الكالم على صفات المعاني، والصفات المعنوية عند األشاعرة.

واالس���������تغفار لمن ف���������ي األرض هو طلب المغف���������رة لهم بحصول 
أسبابها، لحرصهم على حصول الخير للمخلوقات وعلى اهتدائهم 
إل���������ى اإليمان باهلل وطاعته، ويناجون الناس بدواعي الخير، وهي 
الخواطر الملكية ممن يس���������تحقون االس���������تغفار، وهم يلعنون من 
يس���������تحق اللعنة ﴿ُأولَ�ِٰئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَّ�ِه وَاْلَماَلِئَكِة﴾البقرة/161 

فاهلل هو الغفور الرحيم ال غيره، كما دلت صيغة القصر.
-6﴿وَالَِّذي������َن اتََّخُذوا ِمن ُدوِنِه َأْوِلَياَء اللَّ�ُه َحِفيٌظ َعَلْيِهْم َوَما 

َأنَت َعَلْيِهم ِبَوِكيٍل﴾:
المعن���������ى: قد نهضت حجة انفراده تعال���������ى بالعزة والحكمة والعلو 
والعظمة، وعلمها المؤمنون فاس���������تغفرت لهم المالئكة، وأما الذين 
لم يبصروا تلك الحجة، وعميت عليهم األدلة فال تهتم بش���������أنهم، 
فإن اهلل حس���������بهم، وم���������ا أنت عليهم بوكيل، وهذا تس���������كين لحزن 
الرس���������ول-صلى اهلل عليه وسلم- من أجل عدم إيمانهم بوحدانية 

اهلل.
والحفي���������ظ أي حافظ، ومرجع معانيه أنه رعاية الش���������يء والعناية 
به، ويكثر اس���������تعماله في مراقبة األحوال واألعمال، والوكيل هو 
الموك���������ول إليه عمل أو أخذ حق، ومن���������ه الوكالة في التصرفات 
المالية والمخاصمة، وللتفرقة بين الوكيل والحفيظ يكون بالرجوع 
إل���������ى م���������ادة كل منهما، فمادة حفظ تقتضي قي���������ام الحدث بفاعل 
وتعديته إلى مفع���������ول، ومادة وكل تقتضي قي���������ام الحدث بفاعل 
وتعديته إلى مفعول ويتجاوزه إلى شيء آخر يتعلق به، وال يحتاج 
حف���������ظ إلى متعلق آخر، وأما فعل وكل فإنه متوقف على ذكر ما 
يدل على ش���������يء آخر زائد عل���������ى المفعول، فاهلل فاعل الحفظ وال 
يحتاج إلى من يكلفه بذلك، واستعمل الوكيل بالنسبة للنبي-صلى 
اهلل عليه وسلم- ألن المقصود أن اهلل لم يكلفه بأكثر من التبليغ، 
والمعنى: أن اهلل رقيب عليهم وما أنت بموكل من اهلل على جبرهم 

على اإليمان.
والمقصود رفع المسؤولية عنه، من عدم استجابتهم للتوحيد، أي 

ال نسألك على عدم اهتدائهم إذ ما عليك إال البالغ.

-7﴿َوَكَذِل������َك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُقرْآًن������ا َعَرِبيًّا لُِّتنِذَر ُأمَّ اْلُقرَى َوَمْن 
َحْوَلَها َوُتنِذَر َيْوَم اْلَجْمِع َل َرْيَب ِفيِه َفِريٌق ِفي اْلَجنَِّة َوَفِريٌق 

ِعيِر﴾: ِفي السَّ
أي كذل���������ك يوحي إلي���������ك اهلل العزيز الحكيم قرآن���������ا عربيا، والقرآن 
مصدر قرأ مثل غفران وسبحان، وأطلق هنا على المقروء مبالغة 
في االتصاف بالمقروئية لكثرة ما يقرأه القارئون لحس���������نه وكماله 
بين ما يق���������رأ، ولكونه عربيا فإنه يليق بح���������ال المنذرين به، وهم 
أهل مكة ومن حولها، فهم المخاطبون بالذين ابتداء لما اقتضته 
الحكمة اإللهية من اختيار األم���������ة العربية لتكون أول من يتلقى 
اإلسالم وينشره بين األمم، ولو روعي فيه جميع األمم المخاطبين 
بدعوة اإلس���������الم للزم أن ينزل بلغ���������ات ال تحصى، فاختار اهلل له 

أفضل اللغات، واختار إنزاله على أفضل البشر.
أم القرى هي مكة، وس���������ميت بأم القرى ألنها أقدم المدن العربية، 
فس���������ماها العرب أم القرى، واألم تطلق على أصل الش���������يء كما 
يق���������ال: أم الرأس، وعلى مرجع���������ه كما يقال للراية: أم الحرب، وأم 
الطريق للطريق الواس���������ع الذي تتفرع عنه ط���������رق ثانوية، والمراد 
إنذار سكان أم القرى وسكان ما حولها، فمكة لسكان قريش، وأما 
م���������ن حولها فهم المقيمون حولها من القبائل مثل خزاعة، وكنانة، 

ومنهم قريش الظواهر، وهم الساكون في جبال مكة خارجها.
وه���������ذا ال يقتض���������ي االقتصار على مكة وعلى م���������ن حولها، فإن 
الرس���������ول بعث للناس كافة، والمقصود هن���������ا الرد على أهل مكة 
إلنكارهم رس���������الته، ق���������ال تعالى: ﴿َوَما َأْرَس���������ْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِّلنَّاِس 
َبِشيرًا َوَنِذيرًا﴾س���������بأ/28، ﴿َوُتنِذَر َيْوَم اْلَجْمِع﴾، وهو يوم الحشر 
 في يوم القيام���������ة ألن الخالئق تجمع فيه للحس���������اب قال تعالى: 

﴿َيْوَم َيْجَمُعُكْم ِلَيْوِم اْلَجْمِع﴾التغابن/9.
كأن سائال سأل عن ش���������أن هذا الجمع فجوابه: فريق في الجنة، 

وآخر في السعير، وهذا اليوم ال ريب في وقوعه.
ًة وَاِح������َدًة َوَل�ِكن ُيْدِخُل َمن  -8﴿َوَلْو َش������اَء اللَّ�ُه َلَجَعَلُهْم ُأمَّ

اِلُموَن َما َلُهم مِّن َوِليٍّ َوَل َنِصيٍر﴾: َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه وَالظَّ
أي وكونهم فريقين أمر ش���������اء اهلل تقديره فأوجد أسبابه، ولو شاء 
لقّدر أس���������باب اتحاده���������م على عقيدة واحدة م���������ن الهدى، ولكانوا 
جميعا في الجنة، وهذا تس���������لية للرس���������ول-صلى اهلل عليه وسلم- 
والمؤمني���������ن على تمنيهم أن يكون الن���������اس كلهم مهتدين، ويكون 
جميعه���������م في الجنة، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿َوَلْو ِش���������ْئَنا آَلَتْيَنا 
ُكلَّ َنْف���������ٍس ُهَداَها َولَ�ِكْن َحقَّ اْلَق���������ْوُل ِمنِّي أَلَْمَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة 
وَالنَّاِس َأْجَمِعيَن﴾الس���������جدة/13، وقوله: ﴿َوَلو ش���������اَء رَبَُّك آَلَمَن 
َم���������ن ِفي اأَلرِض ُكلُُّهم َجميًع���������ا َأَفَأنَت ُتكرُِه الّن���������اَس َحّتى َيكونوا 
ُمؤِمنيَن﴾يونس/99، ولذلك جاء هذا االستدراك في قوله: »َولَ�ِكن 
ُيْدِخُل َمن َيَش���������اُء ِفي َرْحَمِتِه« أي ش���������اء مشيئة أخرى جرت على 
وفق حكمت���������ه وهي أن خلقهم قابلين للهدي، والضالل بتصاريف 
عقولهم، وميولهم، ومكنهم من كسب أفعالهم، وأوضح لهم طريق 
الخير، وطريق الش���������ر بالتكليف، فكان منهم المهتدون وهم الذين 
شاء اهلل إدخالهم الجنة، ومنهم الظالمون الذين مالهم من ولّي وال 
بصير، والتقدير: ولكن اهلل جعلهم فريقين فريقا في الجنة، وفريقا 
في الس���������عير ليدخل من يشاء منهم في رحمته وهي الجنة، ويفهم 
من ذلك أنه يدخل منهم الفريق اآلخر في عقابه، ويدخل مشركو 

مكة دخوال أوليا، فهم سبب ورود هذا العموم.
وأصل النظم: ويدخل من يشاء في غضبه.

ــلف بـ حم عسق وبها مساها البخاري  ــتهرت تسميتها عند الس اش
يف كتاب التفسري والرتمذي يف جامعه، وتسمى سورة الشورى.

ــعة والستون يف ترتيب النزول،  وهي مكية عند اجلمهور، والتاس
ــل نزوهلا  ــة، ولع ــان من البعث ــنة مث ــا نزلت س ــول إنه ــن الق وميك
ــون عند أهل  ــاث ومخس ــدد آياتها ث ــع، وع ــنة تس ــتمر إىل س اس

الكوفة، ومخسون يف عّد أهل املدينة، ومكة، والشام.
أغراضها:

ــوا بكام  ــن اهلل، بأن يأت ــرآن وحي م ــن يف أن الق ــدي الطاعن حت
ــة املقطعة من  ــور املفتتحة باحلروف اهلجائي ــه، وال ختلو الس مثل
ــي إىل حممد- ــورة البقرة، والوح ــدي، كما تقدم يف س ــذا التح ه

ــل من قبله،  ــو إال كالوحي إىل الرس ــلم- ما ه ــى اهلل عليه وس صل
ــق  ــاب، وأن اهلل خال ــوم احلس ــا بي ــن حوهل ــة وم ــل مك ــذر أه لين
ــك يف حكمته، وقد  ــاَرض قدرته، وال يش ــموات واألرض ال ُتع الس
خضعت له العوامل العليا، ومن فيها وهو فاطر املخلوقات، جيتيب 
ــرع لألمة احملمدية من الدين  ــالته، فا بدع أن يش ــاء لرس من يش
ــل إال من  ــل اهلل الرس ــل، وما أرس ــن قبله من الرس ــرع مل ــل ما ش مث
ــر، يوحي إليهم، فلم يسبق أن أرسل مائكة ملخاطبة عموم  البش

الناس مباشرة، وال حجة للمشركن إال تقليد أئمة الكفر، الذين 
سنوا هلم اإلشراك، وحذرهم يوم اجلزاء، واقرتاب الساعة، وما 
يلقون يوم احلساب من العقاب، والتعريض بالرتغيب فيما سيلقاه 
ــروا لعلموا أن النيب- ــركن تدب ــون من الكرامة، ولو أن املش املؤمن

ــه، فإنه  ــن اهلل من تلقاء نفس ــلم- ال خيرب ع ــى اهلل عليه وس صل
ــرت دالئل التوحيد،  ــول عليه ما مل يقله، وذك ــره على أن يق ال يق
ــري يف البحر وما أوتيه  ــا هو من اآليات نعمة على الناس، كالس وم

الناس من النعم.
ــزاء  ــوىل ج ــه يت ــلم- بأن ــه وس ــوله-صلى اهلل علي ــلية رس وتس
ــى دعوتهم إىل  ــتمر عل ــا عليه إال أن يس ــن، فم ــركن، املكذب املش
ــم، إال مراعاة  ــزاء على نصحه هل ــه ال يبتغي منهم ج ــق، وأن احل
أواصر القربى بينه وبينهم، وذّكرهم نعم اهلل عليهم، وحذرهم 
ــوء أعماهلم، وحّرضهم على السعي يف  ــبب يف قطعها بس من التس
ــن املتوكلن،  ــوات، وفوز املؤمن ــرة، قبل الف ــباب الفوز يف اآلخ أس
ــل  وختل اهلل،  ــب  غض ــم  وجتنبه ــم،  أعماهل ــل  جبائ ــه  والتنوي
ــراد اهلل تعاىل باخللق  ــن آيات انف ــى آيات كثرية م ــك تنبيه عل ذل

والتصرف، الدال على انفراده باأللوهية إبطاال للشرك.

ــه  ــول-صلى اهلل علي ــأن الرس ــة ب ــزة األمي ــدد املعج ــت بتج وختم
ــوا أنه مل يكن  ــم من الدين، وقد علم ــلم- جاءهم بهدى عظي وس
ــى أن ما جاء  ــابق عمره وهو أكرب دليل عل ــن تصدى لذلك يف س مم
ــم أن يهتدوا بهديه، فمن اهتدى  ــه أمر قد أوحي إليه به، فعليه ب
ــد وافق مراد اهلل، وختم ذلك بكلمة جامعة تتضمن التفويض  فق
ُُموُر{  ــه وهي كلمة: }َأاَل ِإىَل اللَّـِه َتِصرُي األأْ إىل اهلل، وانتظار حكم

]الشورى/53[.



أ . آمنة فداني

إنما تصلح الحياة وتأمن المجتمعات ويس���������عد 
األفراد بقدر إخالص بعضهم لبعض بعضا، 
لقد كانت األخالق الحسنة ضمن وسائل نشر 
دعوة سيدنا رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
التي تواكب رحلة اإلنسان الدنيوية إلى مستقره 
ف���������ي األخروية، فقد غرس ف���������ي نفوس الناس 
الفضائل المجتمعية النبيلة، وترك للكل درجة 

المنافسة في المحافظة والتطبيق في سائر 
حياتهم تقربا به���������ا للمولى تبارك وتعالى، 
فطريق اآلخرة يتس���������ع للجميع وهو القائل 
���������اِبُقوَن * ُأْوَلِئَك اْلُمَقرَُّبوَن{ اِبُقوَن السَّ }وَالسَّ

]الواقعة 10/11[.
المآثرة هي الس���������خاء والجود فهي تفضيل 
الغي���������ر على النف���������س، تضحي بمصالحك 
مقابل مصال���������ح اآلخرين، فالس���������خاء أن 
تعطي جزءا مما عندك وتبقي لنفسك جزءا 
أما الجود فأن تعطي أكثر مما تبقي لك، 
واإليثار أن تعطي كل شيء ولو كان بك 
خصاصة، إنها أعلى درجة النبل والعطاء 
م���������ع من حولك فهذا ال يكون إال من نفس 

زكية تريد أن تحصل على لذة اآلخرة ونعيمها، 
وما واقعة االس���������تقبال الراقي في مكرمة تقسيم 
الغنائم عند ن���������زول المهاجرين على األنصار 
دليل عظمة ه���������ذه الخصلة حيث خلد المولى 
تبارك وتعال���������ى أصحاب اإليثار قائال }وَالَِّذيَن 
َتَب���������وَُّؤوا الدَّاَر وَاإْلِيَماَن ِم���������ن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن 
َهاَجَر ِإَلْيِهْم واََل َيِج���������ُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة 
ا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم  مِّمَّ
َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُش���������حَّ َنْفِس���������ِه َفُأْوَلِئَك ُهُم 

اْلُمْفِلُحوَن{ ]الحشر:9[.
التربية الحس���������نة هي أفض���������ل مطالب العقالء 
فعلى األولي���������اء أن يقيموا أم���������ر األبناء على 
أس���������اس من الحق والميزان، فالمآثرة والسخاء 
تحت مظلة رسالة نبينا الكريم يزدهر عنصر 
القناعة في القلوب يفيض على خلق اهلل تراحما 
وكرما، فكل هذه الشمائل السامية ذات حقائق 
في ديننا تتفق وما جاءت به أحكامه الراش���������دة 
من خالل تغيير اإلنسان من داخله واإصالح 
نفسه من عيوب الجشع، فتعويد األبناء على 
اإليثار واألخذ بأيديهم إلى بر الس���������كينة أحد 
أس���������باب نجاح البيت، وحي���������ن يبلغ أفراده هذه 
الدرجة من المآثرة تخلص حياتهم من األنانية 
وتتطه���������ر من حب النفس فوق اللزوم ويصبح 
بيتهم مثاليا يس���������وده الس���������خاء والجود والكرم 

وفي وقاء م���������ن العبث، فغرس هذا الخلق في 
األبن���������اء يتحول مع الوقت إلى واقع ينتج عنه 
تحقيق الكفاية المادية في األسرة، طرح البركة 
بين أفراده ومن ث���������م العمل على تصديره إلى 
الجوار والحي والمدرسة، كل هذا يبعد األبناء 
عن خصلة األثرة فه���������ذه األخيرة غير المآثرة 
فه���������ي األنانية وحب الذات تأت���������ي من الفراغ 
الروحي لإلنس���������ان فإذا لم تجد في األسرة من 
يصوبه���������ا ويوجهها فمعنى ذلك أن األولياء ال 

يرون بأس���������ا في ذلك، فهم ال يبالون بأخالق 
أبنائه���������م ومصيرهم المجهول مع العلم أن أثر 
هذا الخلل الخلقي ال يحتاج إلى دليل، فنتيجة 
هذا المس���������لك السيء تغلب نوازع األثرة وحب 
الذات عل���������ى أفراده حيث ال يعرف األبناء إال 
ما يرضي أنفس���������هم وحسهم، وبالتالي من نشأ 

على أصل معوج يصعب تقويمه.
- اإليثار ثمرة اإليمان فهي النفاذ إلى القلوب، 
فمن النفوس، نفوس جامدة معاكس���������ة ونفوس 
لينة مطمئنة فاختر الثانية فهي ضرورة لتزكية 

النفس وترويضها.
-  ليس ضعف���������ا أو رضوخا من يؤمن بقيمة 
المآثرة بل هو إنسان في أروع صور اإلنسانية 
واإلخاء من خالل تعويد نفس���������ه على المكارم 
وتقدي���������م الغير على النف���������س قائال صحيح ما 
أعطي���������ه أنا بحاج���������ة إليه 
لكن بالنس���������بة ل���������ي كتب 
لآلخر وأؤج���������ر عليه عند 

اهلل تعالى. 
على  المتعود  الطف���������ل   -
األث���������رة مهم���������ا أصبح في 
بحبوحة تجده دائما يطلب 
الحاجة،  من  خوفا  المزيد 
فال حد لرغباته ومتطلباته 
إذا أطل���������ق له���������ا العنان، 
فعوده على تحمل العطاء 
بالنقصان  يشعر  أن  دون 
المعامل���������ة  خ���������الل  م���������ن 
حياء  لقيمن���������ا ومفاهيمنا واإ الميدانية تصحيحا 

لمثلنا العليا. 
-  م���������ن المعروفي���������ن بالكرم قديما الش���������اعر 
الجاهل���������ي حاتم الطائي كان يضرب به المثل 
ف���������ي الجود فيقال أجود من حات���������م، إّنها قيمة 
مارس���������ها الرجل وآمن بها وكّل يختار الطيب 
له، فاألثرة مذمومة وهي حب النفس واألنانية، 
والمآثرة محمودة وه���������ي المكرمة المتوارثة فال 
تسرع إلى اهلل بغير زاد قبل تصحيح المسار. 
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لإلنسان في كل مرحلة من إن 
مراحل نموه احتياجات نفسية 
وجس���������مانية، يحت���������اج إليها كالماء 
والهواء الذي يتنّفس���������ه، وبالطريقة 
التي تناس���������به مع مرحلته العمرية، 
حتى يتم التوازن المرجوبينه وبين 
محيطه ال���������ذي يعيش في���������ه أردنا 
القول أن هن���������اك مرحلة هامة من 
مراح���������ل العمر، يك���������ون فيها الفرد 
في أش���������د االحتياج���������ات للرعاية، 
وهي فترة ما يس���������مونه بسن اليأس 
إليه  للجنسين وما نتطرق  بالنسبة 
ف���������ي هذا المقال ع���������ن المرأة وعن 
هذه المرحل���������ة الحرجة في حياتها 
الت���������ي تتعرض له���������ا ال محالة في 
لحظة م���������ن لحظات حياتها، يقول 
الخب���������راء في هذه النقطة أنها تبدأ: 
»باالكتئ���������اب، القل���������ق، النس���������يان 
واإلرهاق،  الدرقية  الغدة  مشكالت 
هي بعض العوارض التي تعانيها 
النس���������اء في هذا العقد من الزمن 
الذي يسبق االنقطاع التام للطمث، 
تبدأ هذه المرحل���������ة  نظريًا قبل 4 
الطمث.  انقطاع  أو5 سنوات من 
لكنها قد تبدأ ل���������دى الكثيرات قبل 
ذلك، أي مع حلول سن األربعين، 
أوحتى أواخ���������ر الثالثينات أحيانًا. 
والع���������وارض التي تعانيها النس���������اء 
في ه���������ذه المرحل���������ة االنتقالية من 

حياته���������ّن كثيرة ومتفاوت���������ة الحدة، 
باالكتئاب واضطرابات  تبدأ  حيث 
الغزير والهّبات  المزاج والطم���������ث 
الساخنة واألرق، لتنتهي بالنسيان، 
تعاني  أن  للمرأة  والغثيان. ويمكن 
أحد ه���������ذه العوارض أوبعضًا منها 
قب���������ل أن تعي ه���������ي وطبيبها أنها 
بلغت مرحلة ما قبل سن اليأس إن 
هذه الفترة التي أطلقوا عليها »سن 
الي���������أس« هي يأس م���������ن اإلنجاب 
فقط؛ لكنها من ناحية أخرى نضج 
ف���������ي التعامل مع جوان���������ب الحياة 
األخرى، تحتاج لالهتمام بجوانب 
صحية ونفس���������ية مح���������ددة، وذلك 
من أج���������ل الحفاظ على النش���������اط 
والحيوية في ه���������ذه المرحلة، وهذا 
النفسانيون،  أكده األخصائيون  ما 
أن اليأس هوم���������ن اإلنجاب فقط، 
وهومن حكمة المولى - عز وجل 
- حيث إن للمرأة في هذا الس���������ن 
بنفس���������ها وصحتها  يجب أن تهتم 
أكثر، وهواألصل���������ح لها وألبنائها، 
وللعناية  بزوجها خاصة إذ قلنا إن 
الزوج قد يكون هوأيضًا في مرحلة 
ن كان ال يعترف بها،  تغي���������رات، واإ
فكالهما يمر بمرحلة يعتقدان أنها 
مرحل���������ة نهاية الش���������باب، والطريق 
نحوالش���������يخوخة، فال توجد مرحلة 
بال متاعب وال مصاعب، س���������واء 
بالنس���������بة للمرأة أوللرجل قال اهلل - 
تعالى-: )لقد خلقنا اإلنس���������ان في 

كبد(.

ومن أهم األمور االجتماعية التي 
يجب مراعاتها عندما تمر المرأة 
المرحلة الحرجة وهومراعاة  بهذه 
حالتها النفس���������ية وطمأنتها،  وأن 
الس���������ند  بمثابة  يك���������ون زوجه���������ا 
المرحلة.  ه���������ذه  لها في  والمعين 
وهذه النقطة بالذات تحتاج لزوج 
تنمية  متفهِّم وأسرة واعية، كذلك 
العالقات االجتماعية، وعدم ترك 
النف���������س للعزلة واالنط���������واء؛ مما 
يساعد على التوازن النفسي ورفع 
الثق���������ة بالنفس، واالس���������تمرار في 
في  واالشتراك  لآلخرين،  العطاء 
برامج اجتماعية وخيرية تس���������اعد 
عل���������ى االختالط بالن���������اس؛ فهذا 
من ش���������أنه تنمية الذاكرة، وكذلك 
الحركة تعالج كثيرا من األمراض 
الصحي���������ة وتعمل عل���������ى الحفاظ 
على ال���������وزن، والتفكير اإليجابي 
المتفائل، وم���������ن الضروري عدم 
اعتبارها أزم���������ة منتصف العمر؛ 
ف���������ال أحد يعلم عم���������ره حتى يعلم 

يقينًا منتصفه.
وال مانع من اللج���������وء ألخصائي 
أوطبيب نفس���������ي إذا شعرت المرأة 
بضيق متواصل، أو أعراض نفسية 
أخرى ال تستطيع الخالص منها، 
وهي تعتبر من اإلجراءات الوقائية 
النفسية، قبل أن تتحول األعراض 
إلى مرض نفسي يطول عالجه، 
واالجتماعي  النفس���������ي  فالع���������الج 
المبكِّر مهم؛ إلزالة األسباب التي 

ت���������ؤدي لالضطراب، ومس���������اعدة 
المرأة على تحقيق التوافق النفسي 
واالجتماعي المطلوب على المدى 
القريب والبعيد، وهومفتاح الصحة 

النفسية
أم���������ا األخصائيون  االجتماعيون 
فهم يقولون عن هذا الوقت الحرج 
الذي تمر به المرأة: »إن مرحلة 
سن اليأس تختلف من بلد آلخر، 
فنح���������ن ف���������ي بالدنا اإلس���������المية 
والحمد هلل نتمتع بتكافل اجتماعي 
واحترام لقيمة اإلنسان، وهوعكس 
ما يحدث في مجتمعات أخرى، 
حيث يهجر الرجل زوجته بمجرد 
ح���������دوث بع���������ض م���������ن التغيرات 
التجاعيد  الشكلية، وبداية ظهور 
والترهل! متناسيًا أن آثار العمر 
تظهر أكث���������ر مع كث���������رة الهموم 
والمش���������اكل واالنش���������غال باألسرة 
واألبناء عن العناية بالذات، وفي 
نف���������س الوقت تالق���������ي المرأة في 
المجتمعات الغير إسالمية جحود 
لجميلها،  ونكرانهم  له���������ا،  أبنائها 
وفضله���������ا عليهم؛ فتصطدم بواقع 
مأساوي جدا بينما في مجتمعاتنا 
اإلسالمية تظل الزوجة واألم ملكة 
متوجة في بيتها مصانة الكرامة، 
لها من الحقوق م���������ا يضمن لها 
العيشة الكريمة، بدون ما تطالب 
هي بحقوقه���������ا، وكلما كبرت في 
السن، كلما زاد حقها في التقدير 

والرعاية..

ثقافة املرأة والرجل الصحية والنفسية
أ. / أمال السائحي

خذ بنصيحتي وسأجعلك تتنّفس تحت الماء، نعم 
تتنّفس تحت الماء كما تتنّفس س���������ائر األسماك، 
وما عليك في المقابل إاّل أن تقتني سلعتي وتّتبع 

خطواتي.
لعّلك تتس���������اءل اآلن فتقول متعّجبا: ولكن هل 
يعق���������ل آلدمّي أن يتنّفس تحت الماء؟! الجواب: 
نعم، وأين الغرابة في ذلك؟ فكّل ش���������يء صار 

ممكنا، فقط ادفع لتجّرب بنفسك. 
الح���������ّق أّن التنف���������س تح���������ت الماء من س���������ابع 
المس���������تحيالت، وهذا لي���������س باألمر الذي يخفى 
عن���������ك، ولكن دعني أس���������ألك وأجبني بصراحة: 
أليس���������ت غرابُة العنوان هي التي دفعتك لقراءة 
هذا الّنص؟ أعتقد أّن الجواب س���������يكون: بلى. 
وذلك ما س���������تفعله أيضا ل���������و كتبت في العنوان 
مث���������ال: تعّلم كيف تطير بال أجنحة أو ال حاجة 
لنا باألكس���������جين بعد اليوم أو كيف تصبح غنّيا 
في يومين أو خذ س���������يارتك بالمّجان أو فرصتك 
لتكون مليونيرا... فكل ه���������ذه العبارات عنواين 
برّاقة ملفتة لالنتباه، تس���������تدرج غالبيتنا بما فيها 
من الغراب���������ة والبعد عن المنط���������ق الذي ألفناه، 
ولكّنه���������ا في حقيقة األمر ال تم���������ّر على الّناس 
نما ستس���������قط في شباكها بعض  مرور الكرام واإ
الّضحايا وال تفلتهم إاّل وقد نهش���������ت منهم الّلحم 

والعظم.
إّن مثل ه���������ذه اإلعالنات والعناوي���������ن قد لفيت 
رواجا كبيرا ف���������ي أيامنا هذه، خاّصة مع تطور 
الّتواصل واإلشهار،  اإلعالم وانتشار وس���������ائل 
والّس���������بب يعود إلى أّننا صرنا نفّر من المنطق 
إلى الاّلمنطق، ونؤم���������ن بالقفز على المراحل، 
ونستعجل الّثمار قبل بدّو الّصالح، ونرغب في 

بلوغ الّنهايات قبل أن نبرح البدايات.
استعجلُت مرّة فجرّبت أن أنزل الّدرج على غير 
العادة، بحيث أضع رجلي في الّدرجة الّثالثة بدل 
الّثانية فكدت أفقد خمسة من أسناني، وتحّمست 
مرّة أكثر من الّلزوم ورحت أقّلد مقاتال مش���������هورا 

دون تمرين فكدت أكسر عمودي الفقري.
فاح���������ذر أن تأخذك العجل���������ة المفرطة أو تغرّنك 
الحماس���������ة الزّائدة، وهيئ زادك وخذ حيطتك، وال 
تخدعّنك الّش���������عارات الرّّنانة وال العبارات الُملفتة 
وال اإلشهارات المنّمقة، وال تصّدق من يقول لك 

بأّنه قادر على أن يجعلك تتنّفس تحت الماء.
ضع رجليك على األرض وأس���������أل نفسك: هل 
يعقل أن تتعّلم اإلنجليزية والفرنس���������ية في ثالثة 
أّيام أو تحفظ القرآن الكريم والّس���������ّنة الّنبوّية في 
يومين أو تتقن الكتابة والّتأليف بعد جلس���������ة أو 

تكسب الجاه والمال بعد صفقة؟
ق���������د تحاججني فتقول: ألم يتعلّ���������م زيد بن ثابت 
لغة اليهود في نصف شهر، ويستظهر الّشافعي 
الموطأ في تس���������ع لي���������ال، ويحف���������ظ أبو جعفر 

المنصور القصيدة من أّول مرّة يسمعها؟
الجواب: نعم قد يح���������دث ذلك مع آحاد الّناس، 
ولكّن���������ه ال يعدو عن كونه طف���������رة نادرة الوجود، 

والّطفرة ال يقاس عليها. 
أّما أنا وأن���������ت فنحتاج إلى الّدربة والممارس���������ة 
والّصبر والمثابرة، نحتاج إلى قطع المس���������افات 

خطوة خطوة وتجاوز العقبات مرحلة مرحلة.
يقول الشاعر:

َقْد ُيْدِرُك الُمَتَأنِّي َبْعَض َحاَجِته
َوَقْد َيُكوُن َمَع الُمْسَتْعِجِل الزََّلُل   
ومن تأّنى س���������ِلم ومن استعجل ندم، وأخيرا تأّكد 
أّنك إنسان، واإلنس���������ان ال يتنّفس تحت الماء، 

والّسالم عليكم.

أدبّيـــــــات

د. عبد العزيز مرابط الزغويين 

تعّلم كيف تتنّفس حتت املاء 

األبناء بني األثــــرة والـمآثـــرة  
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إن البنية االجتماعية لمدينة عنابة يمكن تقسيمها 
تاريخيا إلى خمس فئات هي:

 1ـ  فئة ربان البحر ورياسه، وهؤالء في األغلب هم 
مالك السفن ومستأجروها ومحتكرو تجارة السمك، 
وعمليات االستيراد والتصدير للبضائع المختلفة، 
والجلود،  والصـــــــــوف،  والحيوانات،  كالحبـــــــــوب، 
عداد  برام العقود، واإ والعسل.. وعقد الصفقات، واإ
الحماية للمدينة وبالتالي الممتلكات، وهي سلطة 
لها أثرها االجتماعـــــــــي والتاريخي على المدينة،.ـ 
كما أنهم يشـــــــــكلون الطبقـــــــــة الحضرية الثرية مع 
بعـــــــــض أتباعها والدائرين فـــــــــي فلكها، التي تتوج 
بالســـــــــلطة الزمنية في مواقع متباينة إلى أن جاء 
االحتالل فدخلت في وضع غير وضعها إقصاء 

أو انجذابا. 
 2 ـ الفئة الثانية؛ فئة الحرفيين والصناع ومالكي 
صالح الســـــــــفن،  الورشـــــــــات الكبرى لصناعة وواإ
وهؤالء أكثـــــــــر انفتاحا علـــــــــى الثقافات في مجال 
مهنهم، وأكثرهم تحسســـــــــا للذوق العام، وســـــــــيطرة 
على التوجه العام للصناعة، كما أنهم على دراية 
بصنوف المواد والمشغوالت والخامات، وأصناف 
النقـــــــــش والطـــــــــرز والرســـــــــوم والتشـــــــــكيل، إضافة 
إلى دراســـــــــة االحتياجات التـــــــــي يتطلبها التطور، 
ومواكبة صناعة الســـــــــفن وأدوات اإلنتاج الفالحي 
والخشبي، وهذه فئة يغلب عليها الطابع الحضري 
أيضا، وتفرز تقاليد وســـــــــلوكات وثقافة ال تبعدها 
في أصولها ومالمحها عن الثقافة العامة، ولكنها 
تبدي ذوقا وتميزا يُخصانها ويبرزان معالمها لكننا 
ال نعدم التأثير الثقافي المتوســـــــــطي واألسيوي في 
بداعهم مما يحعلها تؤســـــــــس باستمرار  منتوجهم واإ

لثقافة حرفية متطورة منفتحة على التطور.
 3 ـ الفئـــــــــة الثالثة  هي فئة العاملين  في الموانئ 
والصيادين الذين يجوبون البحر، يغيبون فيه أياما 
بحثا عن الســـــــــمك وجلبه إلى مؤجريهم من أثرياء 
المدينة وتجارها وأرباب الســـــــــفن والسماسرة. وهذا 
الصنف مع غيره من الحرفيين البسطاء وصغار 
التجار الذين يعرضـــــــــون خدماتهم على األثرياء، 
يشـــــــــكلون البنيـــــــــة العريضة من ســـــــــكان المدينة 
عبـــــــــر التاريخ، ويطبع حياة هـــــــــؤالء الفقر الدائم، 
وتنتشـــــــــر في أوســـــــــاطهم ثقافة تعكـــــــــس صراعهم 
وعالقاتهم مع أرباب العمل وتطلعاتهم وأحالمهم 
وآالمهـــــــــم ومختلف مظاهر حياتهم، ويتوســـــــــلون 
ذكائه وتخفيف آثاره النفســـــــــية  في دفع الصراع واإ
واالجتماعية عليهم بوسائل، يزيحون عن أنفسهم 
مـــــــــن خاللها ثقل الحياة ورتابتها، وهذه الوســـــــــائل 
هي تلـــــــــك المتمثلة في المنطـــــــــوق وفي االحتماء 

بالقوى الخفية، وبخوارقها.  

4 ـ ــ الفئة الرابعة فئة االقطاعيين ومالك األراضي 
الزراعية وبساتين الغالل الشاسعة التي تعرف بها 
منطقة )عنابة(، وهم صنف ثري يفرز ويتســـــــــبب 
باســـــــــتمرار في نمو ثقافة تقليديـــــــــة غير متطوره، 
ترتبـــــــــط باألخالق وباألفكار التي ال طائل وراءها 
ســـــــــوى تكريس االســـــــــتغالل والذل واإلهانة، وأخذ 
حقوق الفالحين والفقـــــــــراء علنا واحتياال، وفرض 
سيطرة اجتماعية وفكرية على مختلف الفالحين، 
وقـــــــــد عكســـــــــت الثقافـــــــــة المتوارثة هـــــــــذه النماذج 
بطباعها وأخالقها، كما عكســـــــــت في نفس الوقت 
صفـــــــــات وأخالق وطباع الكادحيـــــــــن المحرومين 
مـــــــــن لذة الحياة ومن متعـــــــــة الراحة، فكانت ثقافة 
يغلب عليها الصراع، وَتَتَبدى فيها مالمح العجز 

واالحتماء بالخرافات واألساطير. 
والواقـــــــــع إن الفالحين يفرزون ثقافة أكثر ارتباطا 
باألرض، وبظروف المناخ وعجز اإلنســـــــــان أمام 
تقلباتـــــــــه.. وكانت تلك الثقافـــــــــة أداة قوية حمتها 

اإلقطاعية فرعتها وكرستها. 
لقـــــــــد طغى على مدينة )عنابـــــــــة( أدب فالحي له 
حضـــــــــور قوي إلى يومنا هذا، بعضه نشـــــــــأ على 
أطراف المدينة وأحوازها، وبعضه اآلخر وفد مع 
من وفد من عمق المناطق المجاورة طلبا للعمل، 
وهؤالء الكادحـــــــــون كونوا طبقة مؤثـــــــــرة بثقافتها، 
وتأثيرهـــــــــا ال في مجال الحرف والفنون، بل أيضا 
فـــــــــي مجال المنطـــــــــوق؛ لذلك فإن لهـــــــــذا اإلبداع 
القولي )األدب( أثرا على مجتمع المدينة بعفويته 
وبســـــــــاطته وصدقه في تصوير معاناة أصحابه، 
واحتضنه سكان المدينة من  الحرافيش  والحرفيين 
ضافة، تنفيسا  والتجار وغيرهم، وتأثروا به تمثال واإ
عن واقع مرير غيـــــــــر متكافئ. وهو أدب يعكس 
صور مبدعيه النفســـــــــية واالجتماعيـــــــــة والعقلية، 
كما يعكس ظاهـــــــــرة االتكال وعدم مقاومة الواقع، 
وهـــــــــو راجع إلى كونهم ال يبحثون عن األســـــــــباب 
لحل مشـــــــــاكلهم، بل يكلونها إلـــــــــى القوى الغيبية 
فيتخلصـــــــــون من عناء التفكير فيها، شـــــــــأنهم في 
ذلك شأن المجتمعات الفقيرة المحرومة المعدومة، 
تتغـــــــــذى بالخرافـــــــــات، وتعيش علـــــــــى صداها في 
انتظار البطل المنقذ، وما يالحظ في كل ذلك أن 
ظاهرة التعاضد والعصبية الـتي تعـرف بها المـدن 
الداخلية والقـرى، ال مجــــــــــال لهـا بمدينة )عـنابة( 
لكون ســـــــــكان المدينة خليـطـــــــــا غير متـجانـس في 

أصوله وبنياته. 
 5ـ ــــــــــ الفئـــــــــة الخامســـــــــة: فئة مســـــــــالمة، هي فئة 
الجاليات التي اســـــــــتقرت بمدينة )عنابة( منذ زمن 
طويل، وتعيش باعتبارها طوائف إثنية ســـــــــاكنة، 
أو ُأســـــــــرا قليلة العدد وضعها ال يؤهلها إلى ارتقاء 
السلم الطبقي، بحكم ضعفها وبحكم عدم تجانسها 
اإلثني، ومن هؤالء يمكن ذكر المهاجرين، وبعض 
األفراد من الشـــــــــعوب المتوسطية أو الشرقية غير 
العربية، فهؤالء يكونون جيوبـــــــــا بالمدينة ولكنهم 
يقدمون الخدمات التي تجعل الطبقات األعلى في 
حاجة إلـــــــــى خدماتهم، ولذلك فأغلبهم منخرط في 
مجال الحرف والمشـــــــــغوالت اليدوية أو الصناعة 

الطبية.. 
أمـــــــــا ما تلتقي فيه  الفئات بأنواعها؛ المســـــــــحوقة 

للبنية االجتماعية وأســـــــــاس  المكونـــــــــة  والمقهورة 
الحركة االقتصادية، فهي أنها عرضة الستغالل 

ثالوث المدينة:
الكبـــــــــار  والتجـــــــــار  الحـــــــــرف   ـــــــــــ أصحـــــــــاب  أ 

والصناعيين.
 ب ــ مالكو سفن .الصيد والتجارة. 
ج ــ  االقطاعيون مالكي األراضي.

 وتظهر هـــــــــذه الفئات )المســـــــــحوقة( كفئة واحدة 
موازية لذلك الثالوث؛ فئة أمية عاجزة، تعاني فقرا 
مدقعا ال تملك وســـــــــائل العيش الهانئ واالدخار 
االقتصادي األســـــــــري. هذا من جهة، ومن جهة 
أخـــــــــرى، فإن هذه الفئـــــــــات الضعيفة المتصارعة، 
يعكـــــــــس إبداعهـــــــــا في جانـــــــــب آخـــــــــر طموحها 
االجتماعـــــــــي واالقتصادي، وقـــــــــد تجلى ذلك في 
جوانب ثقافية عدة منطوقـــــــــة ومادية. فالفالحون 
المتوسطون المقيمون على أطراف المدن يحلمون 
ويطمحـــــــــون في أن يصبحوا من مالك  األراضي 
ويشـــــــــغِّلون خدًما وخماسين، ولهم مواش وأراض، 
ويقيمون كما يقيـــــــــم اإلقطاعي بالمدينة، وينتقلون 
مثله.. ومثلهـــــــــم الحرافيش الذين ليس لهم ارتباط 

بفئة معينة، يتطلعون إلى الفئات النموذج . 
أمـــــــــا الحرفيون الصغار فإنهـــــــــم يتطلعون إلى أن 
يكونوا كأصحاب المصانع والورشات الكبرى التي 

تنتج وافرا، وتوزع كثيرا وتقبض أمواال طائلة . 
والعاملـــــــــون في البحر يطمحون إلى أن يكون لهم 
سفن صيد تجوب البحر، وتعود محملة بالسمك، 
ويتصرفون تصرف مالكي ســـــــــفن الصيد ــ سواء 
أكان صيد غوص بحثـــــــــا عن المرجان، أم صيد 
شـــــــــباك، أم مراكـــــــــب كبرى تنقـــــــــل البضائع عبر 
المتوسط  في البيع والمقايضة، وفي كل المظاهر 
الممارســـــــــة في التجارة والصناعة. وخير ما يدلنا 
علـــــــــى ذلـــــــــك أدب المدينة الشـــــــــفوي، من األقوال 
واألمثال والقصص.. وهكذا تختلف وتتنوع الثقافة 

باختالف الطبقة التي تنمو فيها. 
المؤثرات الخارجية في ثقافة مدينة )عنابة(

لقد تعاقب علـــــــــى منطقة عنابة شـــــــــعوب عديدة 
اســـــــــتهدفتها  لمـــــــــا تزخر به من ثـــــــــروات باطنية 
وزراعيـــــــــة وحيوانية  دائمة، وما ذلك إال العتدال 
مناخها، حيـــــــــث إن مناخها مناخ البحر األبيض 

المتوسط، بارد شـــــــــتاء، حار صيفا، معتدل ربيعا 
وخريفا، وهذه الشعوب بلغت قوتها وتأثيرها بحيث 
سميت عصور باسمها وطبعت تاريخ الجزائر بها 
حيث نجد الرومـــــــــان والوندال والبزنطيين والعرب 
والعثمانيين والفرنســـــــــيين وكل هذه الشعوب على 
اختالف أجناسها ومعتقداتها وتقاليدها وما لها من 
قيم حضارية اختلطت بســـــــــكان المنطقة وتم ذلك 
عن طريق العالقـــــــــات االجتماعية اليومية، وكذا 
عن طريق الجاليات التي اســـــــــتوطنت، وأصبحت 
تنســـــــــب للمنطقة، ومن ذلك الكثير من األســـــــــماء 
التـــــــــي مازالت موجـــــــــودة بأصلها إلـــــــــى يومنا هذا 
بالمدينة يحملها أصحابها، ثم إن هذه الشـــــــــعوب 
بما لها من موروث ممارس منحدر من ماضيها، 
فإنها قد أثََّرت بطريقة أو بأخرى في الحياة العامة  
بمختلف مظاهرها وألوانها بما فيها الحياة الثقافية 

للمدينة ومناطقها..  
وســـــــــاعد على ذلك كون مدينـــــــــة )عنابة( تتميز 
اجتماعيا وثقافيا بانفتاحها وســـــــــرعة تقبلها للوافد، 
وتهيئة الجو المناسب لالندماج ثقافيا واجتماعيا، 
كمـــــــــا أن مدينـــــــــة عنابة وأحوازهـــــــــا ال تقبل التنوع 
العرقـــــــــي أو الطائفي. لذلك كان ســـــــــكانها قليلي 
النعرات  العرقية والجهوية، بل تنعدم فيها.  ومن 
يدرس ثقافة المدينة يجدهـــــــــا تعكس تأثرها بالقيم 
اإلســـــــــالمية و االنفتاح على الثقافـــــــــات الوطنية 
الداخليـــــــــة والوافدة، تمتصهـــــــــا وتكون منها مزيجا 
ثقافيا له خصوبة االحتواء والثراء، دون خصوصية 
االنكماش واالنغالق والتطرف، وهو ما ال يتوفر 
بدرجة أيســـــــــر في  ثقافة المدن الداخلية أو المدن 
المحافظة التي من خصائصها أن بنيتها الثقافية 
واالجتماعية منغلقة، وغير قابلة للوافد إال بحذر 
شديد، وتظل بطيئة النمو والتطور، وأشد تمسكا 

بعناصرها الثقافية.
وهكذا فإن التركيبة االجتماعية للمدينة كما ذكرنا 
تتميـــــــــز محليـــــــــا كما تتميز حضاريـــــــــا،  إذ نجدها 
خليطا من شـــــــــعوب البحر المتوسط وفدت عبر 
السنين، فانصهرت مع السكان المحليين في كيان 
اجتماعي واحد. وثقافتها امتزجت وتلونت وتأثر 
البعض منها ببعضها اآلخر، ثم ســـــــــارت مسرى 
آخر باندماجها بالموروث اإلسالمي المستمد من 

الشريعة اإلسالمية السمحة.

مدينــة عنابـــة مبنــاسبــــة مـــرور ثــالثني قــرنــا علــى تأسـيـسـهـا

البنيــــة االجتماعيــــــــة ملدينــــة عنابـــــة  

أ. د. حممد عيالن *

سة
ساد

ة ال
حللق

ا

1 ــ أبـــــــــو عبيد البكـــــــــري ـ المغرب في ذكر 
بالد إفريقية والمغرب ـ وهو جزء من الكتاب 

المعروف بالمسالك والممالك ـ 
مكتبة أمريكا والشرق ـ باريس ـ 1965.

2 ــ أبو الفدا عماد الدين إســـــــــماعيل ـ تقويم 
البلدان ـ القســـــــــم الخاص بذكر بالد افريقية 

والمغرب ـ نشر سولفي ـ 
الجزائر  1983.

3 ــ د . أبو القاسم سعد اهلل ـ
ــــــــــــ  تاريخ الجزائر الثقافي من ق 10 هـ إلى 
ق 14 هــــــــــ  ـ ج)1و2(  ـ الشـــــــــركة الوطنية 

للنشر والتوزيع ـ الجزائر ـ . 
ـــ أربع رســـــــــائل بين باشات الجزائر وعلماء 
عنابةـ  مجلة الثقافةـ ـ وزارة الثقافة الجزائرية. 

العدد 51. مايو جوان. 1979.
ـــ المفتـــــــــي الجزائري ابن العنابي ـ الشـــــــــركة 

الوطنية للنشر والتوزيع ـ الجزائر .
4 ــ أحمد بن حمادوش الجـزائري ـ رحـلة ابن 
حمادوش المسـماة لسان المقال في الـنبإ عن 

النسب والحال ـ تحقيق       
أبو القاسم سعد اهلل ـ الشركة الوطنية للنشر 

والتوزيع ـ الجزائر ـ 1983 ـ 
5 ــ أحمـــــــــد توفيق المدنـــــــــي ـ أوراس محطم 
االستعمار الروماني ـ مجلة األصالة ـ وزارة 
الشؤون الدينية ـ الحزائرــ العدد             

60/61 ـ 1968.    
6 ــــ جمـــــــــال قنان ـ نصـــــــــــوص ووثائق في 
تاريخ الجـزائر الحديث ـ المؤسســـة الجزائـرية 

للطـباعة ـ الجــزائر ـ 1987 .
7 ـ  الحســـــــــن بن الوزان )ليـــــــــون االفريقي( 
ـ وصـــــــــف إفريقيا.دار الغرب اإلســـــــــالمي ــ 

بيروت ــ لبنان ـ 1983.

8 ـ ــ الحكيم بن ميالد ـ تاريخ الطب العربي 
في تونس ـ مطبعة اإلتحاد التونسي للشغل 

ـ تونس ـ 1980 ـ 
9ــ الحفناويـ  تعريف الخلف برجال السلف ــ 

مطبعة فنتانا ــ الجزائر . 1907 . 
10ـ ـ الشريف اإلدرسيـ  وصف شمال افريقيا 
والصحراء، المقتبس من نزهة المشتاق في 

اختراق اآلفاق ـ نقال عن  
ابـــــــــن أبي شـــــــــنبـ  ص 83ـ  من كتاب عبد 

الرحمن الجياللي عن ابن شنب.
11ـ ـ سعيد دحمانيـ  هيبون الملكيةـ  الوكالة 
الوطنية لآلثار وحمايـــــــــة المعالم التاريخية ـ 

الجزائر ـ 1991
12ــ عبد الرحمن بن خلدونـ  العبر في ذكر 
المبتـــــــــدأ والخبرـ  م 6ـ  دار الكتاب اللبنانيـ  

بيروت ـ د/ت .
13ــ  عبد الرحمن بن محمد الجياللي

ـــ محمد بن أبي شنب حياته وآثارهـ  المؤسسة 
الوطنية للكتبـــــــــاب ـ الجزائر ـ 1983 ـ ص 

81 . ناقال من  مقال البن   

أبي شنب بعنوان: »بونة« ضمن الكتاب.
ـــ مســـــــــجد ســـــــــيدي أبومروان العتيق بعنابة ـ 
مجلـــــــــة األصالـــــــــة. وزارة الشـــــــــؤون الدينية ـ 

الحزائرـ العدد 34/35ـ . 1976 ـ
14 ــ عثمان الكعاك ـ عنابة قبل اإلســـــــــالم 
ـ مجلـــــــــة األصالة ـ وزارة الشـــــــــؤون الدينية ـ 

الحزائرـ  العدد 34/35 ـ 1976 
14 ـــــــــــ ليلى الصباح ــ عنابة بين أســـــــــمائها 
وموقعها، وعالقتها مع العالم المتوســـــــــطي 
حتى االحتالل الفرنســـــــــي . مجلة األصالة. 
ا وزارة الشـــــــــؤون الدينيـــــــــة ـ الحزائـــــــــرـ العدد 

1976 .34/35
16 ـــــــــــ مؤلـــــــــف مجهول ـ االســـــــــتبصار في 
عجائب األمصار ـ تحقيق: د ـ سعد زغلول 

عبد الحميد ـ مطبعة اإلسكندرية 
اإلسكندرية ـ 1958 ـ 

17 ــ محمد بشير شـــــــــنيتي ـ هببون القديمة 
ـ مجلـــــــــة األصالة.  وزارة الشـــــــــؤون الدينية ـ 

الحزائر. العدد 34/35 ـ 
18 ـــــــــــ محمـــــــــد الصالح مرمول ـ السياســـــــــة 

الداخلية للخالفة الفاطمية في بالد المغرب 
اإلسالمي ـ ديوان المطبوعات 

الجامعية ـ الجزائر ـ 1983.
19ـــــــــــ مارمول كربخالـ  كتاب إفرقياـ  ج 3ـ  
ترجمه عن الفرنســـــــــية محمد حجي وآخرون 
مطبعة دار المعارفـ ـ الرباط . د/ت. يالحظ 
القارئ أننا أضفنا رأي مارمول كربخال وهو 
إســـــــــباني إلى ما كتبه العرب باعتباره ناقال 
عن ابن الوزان مع بعض اإلضافات. وكان 
أسيرا لدى األتراك  بالجزائر، وتنقل جاسوسا 
عبر أرجاء المغـــــــــرب العربي إلجادته اللغة 

العربية
20 ـــــــــــ  ناصر الديـــــــــن ســـــــــعيدوني ـ مجلة 
األصالة. وزارة الشـــــــــؤون الدينية ـ الحزائرـ  ـ 

العدد 34/35ـ 
21ـ ـــــــــــ ياقوت الحمويـ  معجم البلدانـ ـ ج . 
1 ــ دار بيروت للطباعة والنشـــــــــر ــ بيروت 

ــ 1984
*كلية اآلداب ــ جامعة باجي مختار ــ 
عنابة . 

مصـادر ومراجع اعتمدت يف الـمقال



العدد:
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األحــد:  23 - 29 ربيع الثاني 1443 هـ، الـموافق لـ: 28 نوفمرب  04 ديسمرب 2021  م

إصدارات

ــث  ــدد الثال ــدور الع ص
ــدر عن نادي  ــرية، تص ــرة« الرقمية األس ــة »آص جملل

ــلمني  ــن مجعية العلماء املس ــي املتفرع ع ــم العلم الرقي
ــة  ــورة حجيب الدكت ــراف  ــني، بإش اجلزائري

ــة(. باتن ــة  )جامع ــيدخ  ش
ــدد  ع ــاعدة  ومس

من الباحثات .

العدد الثالث لـمجلة »آصرة« الرقمية األسرية



نشاطات الُشعب
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العدد:
1092

الش���������هاب  مركز  يعل���������ن 
والدراس���������ات  للبح���������وث 
لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين بس���������طيف عن 
تنظبم مس���������ابقة ش���������عرية 
إلكترونية تحت ش���������عار: 

"شعراء حول الرسول" 
المش���������اركة عبر  تك���������ون 
إرسال النصوص الشعرية 
)في  بالموضوع  الخاصة 
مدح الرس���������ول صلى اهلل 
رابط  وس���������لم( عبر  عليه 

االيميل:
chihab.jom.setif@gmail.com 

• تكون القصائ���������د باللغة الفصحى عمودية كانت 
أم من ش���������عر التفعيلة في ملف وورد قياس الخط 

.14
- ترفق القصائد :

- بنسخة عن بطاقة الهوية
- وتصريح شرفي بملكية القصيدة

مركز الشهاب للبحوث والدراسات
حي بوسكين سطيف
0673905100

اس���������تلمت ي���������وم األحد 21 
جمعية    2021 نوفمب���������ر 
ش���������عبة  الجزائريين  العلماء 
تكس���������بت  جه���������ازي تنفس 
س���������عة 10 لتر، ودخولهما 

اسطول الجمعية. 
المواطنين  الش���������عبة  وتعلم 
بدخول ه���������ذه األجهزة حيز 
الخدمة وتدعو المحس���������نين 
إلى المس���������اهمة في توفير 
بخ���������اخ ال���������دواء للصغ���������ار 

والكب���������ار نظرا لتزاي���������د الطلب���������ات اليومية 
والمكثفة هاته االيام بالرغم من وجود عدد 
معتبر منها اال اننا لم تستطع تلبية جميع 

الطلبات. 

للتبرع واالستفس���������ار االتصال على األرقام 
التالية :

032.10.32.66
مقر مكتب الجمعية: مقابل ابتدائية فرحات 

RN 48 بن عمارة تكسبت-الوادي

تعزيـــــة
تلقت ش���������عبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتلمسان نبأ وفاة صهر 
ــر الدين الواد عضو المكت���������ب الوالئي، وبهذا المصاب الجلل  ــور نص الدكت
يتقدم أعضاء المكتب الوالئي للجمعية بتعازيهم الحارة والمواس���������اة الى 
عائلة الفقيد، س���������ائلين اهلل أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه 

وأحبابه جميل الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عقد يوم الس���������بت 15 ربيع 
المواف���������ق   1443 الثان���������ي 
2021م  نوفمب���������ر   20 ل 
المكت���������ب الوالئ���������ي لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين 
بتلمس���������ان لق���������اء تنظيمي���������ا 
بالمكتب البلدي لدائرة مغنية 
المكتب  وذلك بحضور وفد 
الشيخ  من  المتكون  الوالئي 
رئي���������س المكت���������ب غالم عبد 

اهلل والمفتش محمد حمودي 
واألس���������تاذ أحمد بوش���������ريف 
والش���������يخ المختار بن عامر 
العلمي  المجل���������س  رئي���������س 
واألس���������تاذ محمد الهاشمي، 
أم���������ا أعضاء مكت���������ب بلدية 
مغنية فق���������د كان يتكون من 
رئيس المكتب البلدي األستاذ 
سفيان رايس واألستاذ عدنان 
عبد اللطيف واألستاذ محمد 

ناير واألس���������تاذ أي���������وب أبو 
قضايا  بعض  لمعالجة  بكر 
نادي  الثالثة  األندية  تسيير 
الشيخ أحمد سحنون ونادي 
أم سلمة والنادي الملحق ألم 
س���������لمة ، وقد وضع الجميع 
لتسيير هذه  خطة وبرنامجا 
األندية القرآنية وفي األخير 
نسأل اهلل التوفيق الخواننا.
أ.محمد الهاشمي

املكتب الوالئي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني 
بتلمسان يف لقاء تنظيمي

شعبـة قسنطيــنة 
فرع  إحسان جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني ـ حي الدقسي عبد السالم

شعبة تكسبت بالوادي تستلم جهازي تنفس اصطناعي 

مركز الشهاب التابع جلمعية العلماء بسطيف يعلن عن مسابقة شاعر الرسول  

ــلمني اجلزائريني  ــاء الـمس ــن مجعية العلم  تعلـــــ
ــــوداء  ـــــة الس ــة الـمــاس ــاد مكتبـــــ ــن اعتمـــــ  ع
مبدينة أدرار كنقطة بيع حصرية ملنش��ورات 

اجلمعية :

جريدة البصائر 
جملة التبيان 

جملة الشاب الـمسلم

جملة الـمقدمة 
بعض اصدارات اجلمعية الـمتنوعـــة...
وعليه ندعو املهتمني والقراء لزيارة املكتبة 

الواقع مقرها بحي سقوان شارع بودة 
القدمي، أو ما يعرف بزنقة احلوانيت وسط 
مدينة أدرار، أو االتصال على الرقم التالي: 

0698010015
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مدخل لدراسة النقد األدبي عند العرب
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احلديقة األدبية
إعداد الدكتور فؤاد مليت
aladabiah@yahoo.fr 

األحــد:  23 - 29 ربيع الثاني 1443 هـ، الـموافق لـ: 28 نوفمرب  04 ديسمرب 2021  م

قضايا نقدية
أ. د. أمحد درويش

تتش���������ابك دراس���������ة النقد األدبي مع 
كثيٍر ِمن فروع الدراس���������ات األدبية 
التي ُتمهِّد له، وتستفيد ِمن نتائجه، 
فهنالك هذه الصلة القوية التي توجد 
بين نظري���������ة األدب والنقد األدبي؛ 
حيث تعتمد »نظرية األدب« على 
العامة  والخطوط  الفني���������ة  األصول 
لكل جنس أدب���������ي، وهي أصول ال 
تس���������تقرُّ إالاَّ من خالل مناقش���������ات 
تحليلية قد تستمر على مدى أجيال 
متتابعة، ويس���������هم فيها النقد األدبي 

بدور كبير.
ف���������ي الوقت ذاته ف���������إن الصلة بين 
»تاري���������خ األدب« و»النقد األدبي« 
تبدو صلة حميمة؛ فمؤرخ األدب ال 
يس���������تطيع تصنيف األعمال األدبية 
ووض���������ع كل عمل في إطاره تمهيًدا 
لدراس���������ته مع نظائره، إال من خالل 
المعرفة الدقيقة بالنقد األدبي، والناقد 
األدب���������ي بدوره ال ب���������د أن يضع في 
اعتباره التاريخ األدبي للنص الذي 
َيتعراَّض له، ومدى إفادة النص ِمن 
الت���������راث الفني الذي س���������بقه، ومدى 
قدرته على تأويل ذلك، ثم إن النقد 
األدب���������ي من ناحية ثانية يس���������تطيع 
أن يتنبأ بالمس���������ار ال���������ذي ُيمكن أن 
يأخذه التاريخ األدبي في المستقبل 
من خالل عالئم فنية يهتدي إليها، 
ه  ويكش���������ف عنها، ويحاول أن ُيوجِّ
مس���������ار الحركة األدبية من خاللها، 
والعالق���������ة كذلك بي���������ن النقد األدبي 
واألدب المقارن تش���������تد وخاصًة في 
مناهج األدب المقارن الحديثة التي 
ت���������ود أن تهتدي إل���������ى عالئم الرُّوح 
الفنية الكامنة في آداب الش���������عوب 
بينها،  االلتق���������اء  ونقاط  المختلف���������ة 
إلى  إلى االهتداء  وس���������بيلها األول 
هذه العالئم يكُمن في دراس���������ة النقد 

األدبي واالهتمام به.
وال تقتصر صلة النقد األدبي على 
هذه العلوم وحدها، فهو يمتد بالطبع 
إلى علوم اللغة بدرجاتها المختلفة، 

ويمتدُّ كذلك إلى الفلسفة...
ومنذ العصر الجاهلي ُعرِفت ألوان 
من النقد األدب���������ي، كانت تتمُّ على 
أيدي الش���������عراء أنفس���������هم في معظم 
األحايي���������ن، وق���������د أخذ ذل���������ك عدة 

مظاهر منها:
القصائد الحولية المحككة

وه���������و مصطلح ظه���������ر في العصر 

الجاهل���������ي، وُأطل���������ق عل���������ى إنتاج 
مجموع���������ة م���������ن الش���������عراء ُعرفت 
بالتدقي���������ق الش���������ديد ف���������ي قصائدها 
ومراجعتها حتى إن القصيدة كانت 
تس���������تغرق حواًل كام���������اًل؛ ومن هنا 
ُس���������مِّيت »حولية«، ومن أشهر من 
طباَّقوا هذا النظام: أوس بن حجر، 
وزهير بن أبي سلمى، وابنه كعب، 

والحطيئة.
االحتكام

كان الش���������عراء يلج���������ؤون إل���������ى َمن 
ُيفاضل بينه���������م، وكان الَحَكم يأُخذ 
لق���������ب »القاض���������ي« وُيصدر حكمه 
ين،  بتفوُِّق أحد الش���������اعرين أو النصاَّ
ومن أش���������هر قضايا النزاع ما حدث 
بين ام���������رئ القيس وعلقمة بن عبدة 
حين احتكما إلى »أم جندب« زوجة 
امرئ القيس، فأنش���������داها بيتين في 

وصف الفرس، قال امرؤ القيس:
اق ِدرٌَّة  وِط ُألهوٌب وللسَّ فِللسَّ

وللزَّْجِر ِمْنه َوْقُع أْخرََج ُمْهِذِب
وقال علقمة:

فَأْدرَكُهنَّ ثانًيا ِمْن ِعناِنه 
يُمرُّ َكَمرِّ الرَّائِح المتَحلِّب  

فقالت لزوجها: علقمة أشعُر منك؛ 
ألن���������ك أجهدت فرس���������ك بس���������وطك 
وس���������اقك، أماَّا هو فقد أدرك فرس���������ه 
الهدف دون أن يضرَِبه س���������وٌط أو 

تتبعه ساٌق.
األسواق األدبية

وهي تقليد امت���������داَّ من الجاهلية إلى 
اإلسالم، وِمن أشهر أسواق الجاهلية 
سوق عكاظ، التي كان يجتمع فيها 
الش���������عراء فُينش���������دون ويتلقون النقد 
مالحظة لهم أو عليهم ِمن جمهور 
س���������امعيهم، أو من كبار الشعراء، 
وقد كان النابغة يجلس في السوق، 
وُتضرب له ُقباَّة حم���������راء، ويجتمع 
حول���������ه الش���������عراء فيس���������تمع إليهم، 
ويحكم فيهم، وق���������د امتداَّ هذا التقليد 
إلى العصر اإلسالمي؛ حيث كان 
يش���������هد  بالبصرة  »المربد«  س���������وق 
ف���������ي العصر األم���������وي حلقة لجرير 
وأنصاره، وحلقة للفرزدق وأنصاره، 
يتبادل الشعراء فيها ما ُعرف باسم 
»النقائض«، ومن خالل االستماع 
العابرة،  النقدية  المالحظ���������ات  ُتوَلد 
كأن يقول األخطل: »جرير يغرف 
ِمن بح���������ر، والف���������رزدق ينحت ِمن 

صخر«.

مجالس الشعراء
كانت مجالس الشعراء في العصر 
الجاهلي واإلس���������المي ت���������دور فيها 
مالحظات الش���������عراء بعضهم على 
بعض، وهي مالحظات ال تخلو من 
ِقَي���������م نقدية، ومن ذلك ما ُيروى من 
اجتماع عمر بن أبي ربيعة وُكثيِّر 
عزة وجدالهما حول ش���������عر الغزل، 
وكان كل منهم���������ا له طريقة خاصة 
فيه، فق���������ال ُكثيِّر لُعمر: إنك تتغزاَّل 
في المرأة أواًل ثم تتركها وتتغزاَّل في 
نفس���������ك، أخبرني عن قولك: قاَلْت 

َتَصداَّْي َلُه ِلَيْعرَِفنا...
وعلق قائاًل: أتراك لو وصفت بهذا 
حرة أهلك، ألم تكن قد قبحت وأسأت؟ 
نما توصف الحرة بالحياء واإلباء  واإ

وااللتواء والخجل واالمتناع.
الت���������ي  النقدي���������ة  األش���������كال  ه���������ذه 
ظه���������رت في العصري���������ن: الجاهلي 
واإلس���������المي، بدأت تتس���������ع وتأُخذ 
م في  ش���������كل التأليف العلمي المنظاَّ
العصر العباسي، نتيجة لكثير من 
العوامل الت���������ي طرأت على اإلبداع 

األدبي ذاته في ذلك العصر.
كان الشعر قد بدأ يستعيد جزًءا من 
مكانت���������ه التي كانت قد اهتزاَّت قلياًل 
في أوائل ظهور الدعوة اإلسالمية؛ 
بل أصبح الشعر عنصرًا هامًّا من 
ُيساعد  اإلسالمية،  الثقافة  عناصر 
على حفظ اللغ���������ة التي بدأت ُيهدِّد 
فصاحَتها انتشاُر الدعوة في مناطق 
اللهجات،  واختالط  أعجمية  كانت 
وس���������ارعت القبائل تجمع كل قبيلة 
ش���������عرها، وس���������ارع الرواة يجمعون 
األش���������عار القديمة، وفي خالل هذا 
اإلسراع، ظهرت فكرة »االنتحال«؛ 
أي: تأليف ش���������عر معاصر ونسبته 
إلى القدماء، وكان ال بد للنقد األدبي 
أن ُيؤدي دوره في حماية الشعر من 
ال���������داَّسِّ عليه، وظهر في هذه الفترة 
كتاب: »طبقات فحول الش���������عراء« 
البن سالم الجمحي )ت 231ه�(، 
وناقش الكت���������اب قضايا هامة ظلت 
موضع اهتمام النق���������اد حتى القرن 
العشرين، من أمثال قضية االنتحال 
والشك في الشعر المنسوب إلى عاد 
وثمود باعتبارهما قبيلتين عاشتا في 
زمن ش���������ديد الِقَدم إلى جانب أنهما 
كانتا في جن���������وب الجزيرة العربية؛ 
حيث كانت اللغة الس���������ائدة هي لغة 

ِحمَير، وهي تختلف إلى حد ما عن 
لغة ُمَضر في الشمال.

وباإلضافة إل���������ى ذلك يتنباَّه الكتاب 
���������م  إلى أهمية عنصر الزمان، فُيقسِّ
الش���������عراء إل���������ى طبق���������ات، ويجعل 
للجاهليين طبقاتهم، ولإلس���������الميين 
كذلك، وُيش���������ير إلى فك���������رة القدماء 
والمحدثين وضرورة أن ُيعطى كلٌّ 
فرصته، وهي فكرة س���������وف يطوِّرها 
من بعده ابن قتيبة، وُيش���������ير كذلك 
لى  إلى تأثير المكان في الشعر، واإ
تأثي���������ر الظروف كالح���������روب على 

غزارة اإلنتاج الشعري.
ِم���������ن زاوية أخ���������رى ت���������دور معركة 
التجدي���������د في الش���������عر العباس���������ي، 
من  المحدثون«  »الشعراء  ويقودها 
أمثال: بشار بن برد، وأبي ُنوَاس، 
ومسلم بن الوليد، وأبي تمام، ويثور 
جدل كبير ح���������ول مدى »الحداثة« 
في الصور التعبيرية التي أدخلوها 
إلى مجال الشعر العربي، وفي هذا 
اإلطار يظهر كتاب »البديع« البن 
المعت���������ز )ت 296ه����������(، يرجع فيه 
مؤلفه من خالل منهج نقدي بالغي 
إلى أصول التراث العربي القديم في 
الجاهلية واإلس���������الم ليكشف أصول 
ل  هذه الصور التعبيرية فيه، وليسجِّ
أن المحدثي���������ن لم يزي���������دوا على أن 
بالغوا في اس���������تخدامها، ولن يتوقف 
هذا الجدل حول »الجديد والقديم«؛ 
نما سوف يتركاَّز حول شخصيتين  واإ
ُيمثِّل منهما اتجاًها، وهما: أبو تمام 
والبحتري، ويظهر كتاب: »الموازنة 
بين أبي تم���������ام والبحتري« لآلمدي 
)ت 371ه�( لكي ُيق���������دِّم نوًعا من 
النقد المق���������ارن يعرض فيه صاحبه 
حجج أنصار كل من الش���������اعرين، 
ن كان  ثم ُيوازن بين ش���������عريهما، واإ
اآلمدي يميل إل���������ى جانب البحتري 

قلياًل.
وال ينته���������ي هذا الق���������رن الرابع حتى 
يظه���������ر كت���������اب: »الوس���������اطة بين 
المتنبي وخصومه« للجرجاني )ت 
392ه�(، وهو يمتد في مناقش���������ته 
إلى أعم���������اق الت���������راث، فيقف أمام 
ش���������عراء: كأبي ُنوَاس وابن الرومي 
وأبي تمام، وأمام قضايا: كالش���������عر 
أن  وُيعلن  والس���������رقات،  والفلس���������فة 
الشاعر سوف  بمحاس���������ن  اهتمامه 

يفوق اهتمامه بعيوبه.

ّنني إلهي ُذنوبي ما علمت وَاِإ
ألخشى وََأرجو والرجاء أغلُب  

َوما كاَن ما َقد كان مّني َتجّرؤًا
ولكن ُغرورًا والبوارق خّلُب  

َوَلوال رجائي كدت أفنى مخافًة
َوُلطفك لوالُه لما الح مذهُب  

ِإليك َزماني َأشتكيه وأهله
َفَلم يبَق لي منهم لغيرك مهرُب  

ّني بدار ال أذّم كبارها وَاِإ
ولكن في األطفال من ال يهّذُب  

ُأشاهد منهم ما يشّق مرائري
وأسمعه حّتى كأّنَي مذنُب  

فوالّله لوال رَغبتي في أبيهُم
لشرَّقُت في َأرِض البالد وَغّربوا  

َوكّل مقاٍم يورث الذلَّ إن يُطل
َوكّل ِارِتحاٍل في ِاقتنا العّز طّيُب  

وَأعذرهم جهدي وََأرجو َصالَحهم
َوما منهم إاّل لديَّ مقّرُب  

أراهُم ِإخواني لحّق أبيهم
علّي ولكن ليس فيهم تأّدُب  

َسمعُت لعمري منهم كّل فاحٍش
وََأغضيت حّتى قّولوا وتكّذبوا  

ِإذا ما ِاشتكوا مّني فإّنَي عالٌم
بأن اّلذي يصغي إليهم مجّرُب  

وََأّن اّلذي أغرى الصغير وغرّه
أخوه فأضحى وهو يبكي وينحُب  

وعّلمه سّبي فقال وذا اّلذي
لعمري منه لم أزل أتجّنُب  

َفمهاًل عباَد الّلِه إن كان منكم
رضى باّلذي قد كان فاألمر أعجُب  

ِإذا ما َسِئمتم أن أقيَم فإّنني
أهّش لعمري للرحيل وأطرُب  

َوما رَغبة عنكم ولكن عن األذى
َوفي األرض أّنى سرت أهٌل ومرحُب  

َوما بَي عجٌز عن بلوغ مآربي
ولكّنني عن موقف الذّل أرغُب  

سَتسمع عّني إن نأيُت مآثرًا
جميُل الثنا عن َفضلها اآلن يعرُب  

َوكم قائٍل إّنا َعهدناه صادقًا
َوآخر يغضي عن قذى ويكّذُب  

وَأحَزمهم من قال لم أبل أمره
على أّن أمري ما بلوني معّيُب  

بصيرون لكن ِبِالتماِس َمعائبي
ّن ِالتماس العيب منه ألعيُب وَاإ  

َوصعٌب بقاٌء وَِاصطباٌر على األذى
َولكن خالصي منه َأنكى وأصعُب  

وَأصعب ما القيت خطٌب زواله
على أّنه سهل من الخطب أصعُب  

القصيد

إلهي ُذنوبي ما 
علمت َوإِّنني

حممود قابادو

احتضَن���������ْت أماَّها بش���������داَّة، وكلُّها أم���������ٌل أن تلقاها 
هناك، أخَفْت عَبرَاِتها، ربطت جْأَشها ثم ابتسمت 
وقالت: ألس���������ِت يا أمِّي م���������ن رباَّيِتني على هذا؟! 

أولسِت من تمناَّيت أن تزفاَّ ابنتك البكر بكرًا؟!
فل���������م الحزن؟..واْزداد اْنِهمار الدموع على وجنتي 

األمِّ الغالية.
- أهكذا تفارقين ابنتك؟

أمِّي - وهي َتمس���������ح الداَّمع من على مقلَتي قراَّة 
عينها - اليوم العرس يا أمي، فلتفرحي.

- يا ابنتي، ما ه���������ي إال دموع الِفراق ليس إال، 
أحبيبتي، سأشتاق لك.

- إناَّني على يقيٍن أناَّنا سنلتقي، ولو بعد حين.
مضت بخطوات الواثق���������ة بثوِبها الفضفاض إلى 
���������ت الزاَّغاريد المكان، خرجت وكأناَّها  هناك، وعماَّ

أْجمل عروس عرفْتها القرية، ومضت.
دواَّى البارود، فرًحا وحزًنا، فخرًا واعتزازًا بغالية، 
قباَّلت واِلَدها عل���������ى جبهته، احتضَنها وقال لها: 
���������حاب  رفعِت رأس���������ي عالًيا حتاَّى كاد ُيناطح الساَّ
ي���������ا حبيبتي، اذهبي فأنا راٍض عنك. ابتس���������مت 
ابِتس���������امة مش���������رقة ومضت، لكن إلى أين؟ إلى 
���������احة العامة، أين؟ الجميع بانتظارِها هناك،  الساَّ

أهل القرية كلُّهم أجمعون ماعدا أماَّها، فقد آثرِت 
البقاء في المنزل بعيًدا بعيًدا.

تقداَّمْت »غالية« الموِك���������ب وخْلَفها فتيات القْرية 
ريق أبناء العمومة  ونس���������اؤها، وعلى حافتي الطاَّ
واألقارب، ولعلاَّها أواَّل مراَّة يكون العْرس بكل هذا 
الحْش���������د من الناس... ومضت. ففي كلِّ خطوة 
تتذكاَّر مراحل حياِتها، فُهنا ُوِلَدت، وهناك لعبت، 
وفي المس���������جد العتيق تعلاَّمت علوًما كثيرة، كان 
في أولها علم الكتاب. وفي تلك المزرعة، كانت 
تلك الحاِدثة التي قراَّبت يوم زفافها، فقد أحضرْت 
بع���������ض الخبز والتاَّمر لخاِلها ال���������ذي كان منهًكا 
ريق  بزراعة ُش���������جيرات الزيتون بالُق���������رب من الطاَّ
الرئي���������س، الاَّذي يصل القري���������ة بعاصمة الوالية، 
وجلست بُقْرِبه رْيَثما ُيْنِهي عمَله، ويعوَدا مًعا إلى 
المنزل، حتاَّى قدم���������ت كتيبٌة من جنود االحِتالل 
إلى ذات المكان، وقفْت وراَء خاِلها، ودعِت اهلل 

مخِلصًة بأن َيمراَّ هذا اليوم بسالم وأمان.
تقداَّم رئي���������س الكتيبة كعادِته؛ لالس���������تجواب، أو 
لالعِتق���������ال، أو إلرس���������ال عب���������ارات َتهدي���������د إلى 
المجاهدين، أح���������ساَّ الخال ِبخطورة الموِقف، فلم 

يأَبْه لحاِله؛ بل لحاِل َمن وراَءه، فس���������جلُّه حافل 
بالذِّْكريات المؤلمة والحزينة، فكم من مراَّة اعُتقل! 
رب والحْرق  وكم من مراَّة ُسِجن! وال تزال آثار الضاَّ

يشهد لها كل جسِده.
أحس بارتج���������اف الفتاة »غالية«. تقداَّم الضابط، 
وطلب منه أن يقدِّم ل���������ه الفتاة، فأبى، هداَّده، لم 
ُيِعرْه اهتماًما، أمر جنوَده باعتقاله، قاوم، وقاوم، 
ابط  وق���������اوم، ُثماَّ كباَّلوه بسالس���������ِلهم. دنا منها الضاَّ
»جون«، وأخذ يبتس���������م ابتس���������امًة تنمُّ عن خبِثه، 
ويكتنفها إشعاع يعكس فرح ذئب في جلد إنسان، 

فهو من أِلف تلكم األخالق.
خافت »غالي���������ة« وأْيقنت أناَّ���������ه ال مفراَّ من هذا 
المتغْط���������ِرس إال المقاوم���������ة، فاليوم ال صياح وال 
عويل، التفتْت َيميًنا فلمحت فأَس خاِلها، أمسكتها 
بقواَّة، وفي لمح البصر ضربته على رْأِسه، فأردْته 
قتي���������اًل. ذهل الجنود لمصرع قائِدهم، فقد مضِت 
األْحداث سريًعا، فلم يتعواَّدوا بأن ُتْقِدم نساُء هذه 
القرية على هذا الفع���������ل. اعتقلوها، بعدها تلقاَّت 
ضرًبا مبرًحا، أقدم���������وا على قتلها، ترياَّثوا وقراَّروا 

عْرَضها على المحاكمة.
مض���������ت ثالثة أي���������ام وهي في زنزانِته���������ا وحيدة. 
ت بقرب أجِلها... ابتهلْت،  ذرفت الدموع، وأحساَّ

وصلاَّت، ودعت.
حكم���������ت المحكم���������ة حضوريًّا عل���������ى اإلرهابياَّة 

يــــوم عرسي

»غالية« باإلعدام ش���������نًقا، وعل���������ى المأِل؛ لَكْي 
تكون لمن خلفه���������ا آية، ومضى الحكم. رفعت 
رأَس���������ها وابتسمت وهي تقول: اقِض يا موُت ما 
أن���������َت فياَّ قاض، أنا راضيٌة إذا متُّ ش���������هيدة، 
أنا راضية إذا زُِفْفت اليوم عروس���������ة. قد تحقاَّقت 
أغلى أمنياِتها، ودعوات أمِّها فتحت لها أبواب 
الس���������ماء، وقيل لها: ه���������الاَّ تقدمِت بطلٍب وحيٍد 

أوحد من القاضي، أن تودِّع أماَّها في بيتها.
وصلت إلى الس���������احة العاماَّة، المشنقة بانتظار 
رقبِته���������ا، والجالد ماٍض في عمل���������ه، والحاكم 
المدني يرقب الحدث من بعيد، والمستوطنون 
في أمٍر مريب، تقداَّمت وهي تبتسم مودِّعًة أهل 

رف. القرية، وراسمة لهم طريق العزِّ والشاَّ

قصة قصرية*** قصة قصرية*** قصة قصرية 
أمساء خليفي
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طبيعة العالقات بني املسلمني
يتميز المجتمع المس���������لم عن غيره من المجتمعات 
البش���������رية، بنوعية العالقات التي تربط بين أفراده، 
تلك العالقات التي ال تقوم على روابط النس���������ب أو 
نما تقوم على أس���������اس  العرق أو البيئة أو القبيلة، واإ
المبدأ الذي يدين به هذا المجتمع، أال وهو اإلسالم 

واإليمان.
فالمسلمون جميعا إخوة، بمقتضى كونهم مسلمين، 
مهما تباعدت بهم الدي���������ار ومهما فرقتهم األوطان 
ومهم���������ا تنوعت بهم األع���������راق واألجناس، وهذا ما 
ق���������رره الحق س���������بحانه وتعالى في كتاب���������ه الحكيم، 
حيث قال ج���������ل جالله: ))ِإنََّم���������ا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخوٌَة(( 

]الحجرات: 10[.
وق���������د وصف الحبي���������ب المصطفى علي���������ه الصالة 
والسالم طبيعة العالقة التي تربط بين المسلم وأخيه 
المسلم، فشبهها باللبنات التي ال يمكن لواحدة منها 
أن يعل���������و بها بنيان، ولكنه���������ا مجتمعة قد ُيرفع بها 
بنيان س���������امق أو صرح ش���������امخ. فعن َأِبي ُموَسى 
األشعري رضي اهلل عنه َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَس���������لََّم َقاَل: )اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه 
َبْعًضا(، ُثمَّ َشبََّك َبْيَن َأَصاِبِعِه ]صحيح البخاري[.

وهكذا، فالمؤمن���������ون قلوبهم على بعضهم البعض، 
يفرح المؤمن لفرح أخيه ويحزن لحزنه، يس���������عد بما 
يس���������عده ويتألم مما يؤلمه. وه���������ذا ما يؤكده حديث 
الحبي���������ب المصطفى عليه الصالة والس���������الم، فعن 
النُّْعَماِن ْبِن َبِش���������يٍر رضي اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم: )َمَث���������ُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي 
َتوَادِِّهْم َوَترَاُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى 
َهِر وَاْلُحمَّى(  ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسَّ

]صحيح مسلم[.
إنه لتصوير رائع ودقيق يكشف عن مكانة المؤمن 
في قلوب إخوانه المؤمنين، ويبرز نوعية المشاعر 
الت���������ي تجمع بي���������ن قلوب أهل اإلس���������الم واإليمان، 
ويظهر ص���������ورة المجتم���������ع حين تس���������وده العقيدة 

اإلسالمية وتصبغ العالقات بين أفراده وفئاته.
والح���������ق أن هذه الصورة ال يمكن أن تتحقق، وهذه 
المشاعر اإليمانية ال يمكن أن توجد في الواقع إال 
حي���������ن يؤدي كل مؤمن واجب���������ه في إطار المجتمع 
المس���������لم، فيعيش في هذا المجتم���������ع قائما بواجباته 
مراعيا لحقوق غيره، مدركا بأن اإلس���������الم معاملة 

اجتماعية إلى جانب كونه اعتقادا قلبيا.
وحتى تتحق���������ق األخوة اإليمانية بين المس���������لمين، 
فالبد أن يؤدي كلٌّ منهم واجبه تجاه إخوانه فيحفظ 
إلخوانه حق���������وق األخوة ويؤديها له���������م كاملة غير 

منقوصة.
حديث جامع

وهذه الحقوق هي التي يجمعها حديث رس���������ول اهلل 
صلى اهلل عليه وس���������لم الذي رواه اإلمام مسلم َعْن 
َأِبي ُهرَْيرََة رضي اهلل عنه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
 ،) َعَلْيِه َوَس���������لََّم َقاَل: )َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم ِستٌّ

ِقيَل: َما ُهنَّ َيا َرُس���������وَل اللَِّه؟ َقاَل: )ِإَذا َلِقيَتُه َفَسلِّْم 
َذا اْس���������َتْنَصَحَك َفاْنَصْح  َذا َدَعاَك َفَأِجْبُه، وَاِإ َعَلْيِه، وَاِإ
َذا َمِرَض  ْتُه، وَاِإ َذا َعَط���������َس َفَحِمَد اللََّه َفَش���������مِّ َلُه، وَاِإ

َذا َماَت َفاتَِّبْعُه(. َفُعْدُه، وَاِإ
يحدد لنا رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في هذا 
الحديث أهم حقوق األخوة اإلس���������المية، ويش���������ير 
إلى العالقات التي يجب أن تس���������ود بين المؤمنين 
حت���������ى تأتلف قلوبهم على المودة والمحبة، وتتوافق 
مش���������اعرهم على التراحم والتعاون فيما بينهم. وهي 
حقوق بس���������يطة في صورته���������ا، ولكنها عظيمة في 
معانيها، عميقة في مدلوالتها، ش���������ديدة التأثير في 
نفوس المؤمنين وفي رب���������ط العالقات بينهم. وهي 
على الرغم من س���������هولة القيام به���������ا، إال أننا كثيرا 
ما نس���������تهين بها وال نقوم بحقها وال نؤديها لبعضنا 
البعض، مما جعل العالقات بين المسلمين يسودها 
الفتور والالمباالة، بل كثيرا ما تتعرض لالنقطاع. 
وهكذا، فبدال من أن يعطي المس���������لمون المثل في 
التآخي والتع���������اون والتآزر في الس���������راء والضراء، 
ص���������اروا يعط���������ون المثل في التحاس���������د والتباغض 
والتقاتل، كل ذلك بسبب استهانتهم بحقوق األخوة 
اإلس���������المية وعدم حرصهم على القي���������ام بها تجاه 
بعضه���������م البعض، ناس���������ين أو متناس���������ين أن هذه 
الحقوق جزء ال يتجزأ من اإليمان وركن ركين من 

أركان اإلسالم.
احلق األول: إفشاء السالم

)إذا لقيته فس���������لم عليه(: ه���������ذا أول حقوق األخوة 
اإلس���������المية؛ أن يحيي المس���������لمون بعضهم بعضا 
بتحية اإلس���������الم، وهي )الس���������الم عليكم ورحمة اهلل 
تعالى وبركاته(، وأن يرد بعضهم على بعض التحية 

)وعليكم السالم ورحمة اهلل تعالى وبركاته(.
والحق أن التحية بالسالم هي أفضل التحايا، ألن 
فيها إشعارا للمحيَّى بأنه في أمان وسالم واطمئنان 
وأنه ال ينبغي أن يخش���������ى أي خطر من أخيه وال 
أن يتوجس في نفسه أي خيفة منه. وكذلك في رد 
الس���������الم طمأنة للمحيِّي بأن من حيَّاه يبادله نفس 
الش���������عور، ويؤكد له أنه هو اآلخر ال يحمل له أي 
حق���������د أو ضغينة وليس له ف���������ي قلبه إال كل مودة 
ومحبة واحترام. وحين تنتش���������ر التحية بالسالم في 
المجتمع المسلم تس���������وده الطمأنينة ويشعر الناس 
باألمان على أنفس���������هم وأهليهم وأموالهم، فتس���������ود 
بينهم مشاعر المودة والمحبة. َعِن اْلَبرَاِء ْبِن َعاِزٍب 
رض���������ي اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُس���������وُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
اَلَم َتْسَلُموا( ]مسند أحمد[. َعَلْيِه َوَسلََّم: )َأْفُشوا السَّ

لذلك كان إفشاء السالم من خير أعمال اإلسالم، 
َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َأنَّ َرُجاًل 
َس���������َأَل النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم: َأيُّ اإْلِْساَلِم 
���������اَلَم َعَلى َمْن  َعاَم َوَتْقرَُأ السَّ َخْيرٌ؟ َقاَل: )ُتْطِعُم الطَّ

َعرَْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرْف( ]صحيح البخاري[.
والرجل المؤمن المخلص الذي يحرص على إفشاء 
م فيه اإليمان واإلسالم،  السالم وَبْذِله لكل من يتوسَّ
عرفه أم لم يعرفه، هذا الرجل هو أحب الناس إلى 
اهلل عز وج���������ل وأقربهم إليه، َعْن َأِبي ُأَماَمَة رضي 
اهلل عن���������ه َقاَل: َقاَل َرُس���������وُل اللَِّه َصلَّ���������ى اللَُّه َعَلْيِه 
اَلِم(  َوَس���������لََّم: )ِإنَّ َأْوَلى النَّاِس ِباللَِّه َمْن َبَدَأُهْم ِبالسَّ

]سنن ابن ماجه[.
فالس���������الم هو رس���������ول المحبة والراب���������ط الذي يوثق 
مشاعر األخوة اإليمانية بين المسلمين ويرتقي بهم 
إلى الدرجة التي يس���������تحقون معها أن يكرمهم ربهم 

س���������بحانه وتعالى بجنته ورضوانه. َعْن َأِبي ُهرَْيرََة 
رضي اهلل عنه َقالَ: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَس���������لََّم: )اَل َتْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤِمُنوا، واََل ُتْؤِمُنوا 
َحتَّى َتَحابُّ���������وا، َأواََل َأُدلُُّكْم َعَلى َش���������ْيٍء ِإَذا َفَعْلُتُموُه 

���������اَلَم َبْيَنُكْم( ]صحيح مس���������لم[. َتَحاَبْبُتْم؟ َأْفُشوا السَّ
إن االبتداء بالس���������الم بين المس���������لمين سنة مؤكدة، 
ولك���������ن رده فرض واجب ال ُيع���������ذر بتركه، فقد قال 
َذا ُحيِّيُتْم ِبَتِحيٍَّة  س���������بحانه وتعالى وقوله الحق: ))وَاِإ

َفَحيُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّوَها(( ]النساء: 86[.
نه لمؤس���������ف حقا أن يشيع بين المسلمين التهاون  واإ
في شأن السالم، فكثير منهم ال يلقون هذه التحية 
معتبرين ذل���������ك دليل التقدم والتطور واالنفتاح على 
اآلخرين، كما أن كثيرين منهم يستنكفون أن يردوا 
الس���������الم إذا ُحيُّ���������وا به، معتبرين م���������ن يلقيه عليهم 
متخلفا أو متطرفا ال يستحق أن ترد تحيته. وهو ما 
أدى إلى أن تنتشر بين المسلمين أسباب الشقاق، 
وأن تتقط���������ع العالقات بينهم، وأن تعش���������ش اآلفات 

االجتماعية في المجتمع المسلم.
احلق الثاني: إجابة الدعوة

ما أكثر الوالئم في مجتمع المسلمين، بمناسبة زواج 
أو نج���������اح أو والدة أو ما إلى ذلك، ومن العادة أن 
يدعو المسلم بعض إخوانه المسلمين إلى وليمته، 
ويسره كثيرا أن يجيبوا دعوته ويدخلوا بيته ويتناولوا 
من طعامه، إنه حينئذ يش���������عر بأهميته في نفوسهم 

وقيمته في قلوبهم، فيزداد حبه لهم وتعلقه بهم.
والحق أن المس���������لم ال يدعو أخاه المس���������لم لدخول 
بيته وتن���������اول طعام���������ه إال إذا كان يحبه ويحترمه 
ويحرص على مودته. ولتمتين هذه الروابط وتوثيق 
هذه العالقات بين المؤمنين، وترس���������يخا لمش���������اعر 
المودة والمحبة بينهم، حث رس���������ول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم المؤمنين على أن يجيب بعضهم دعوة 
بعض، وش���������نع على من يرف���������ض إجابة الدعوة أو 
يس���������تهين بها، معتبرا ذلك سلوكا يغضب اهلل عز 
وجل ودليال على نقص اإليمان في قلب المدعو، 
َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما َأنَّ َرُسوَل 
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم َقاَل: )ِإَذا ُدِعَي َأَحُدُكْم 
ِإَلى اْلَوِليَمِة َفْلَيْأِتَها( ]أخرجه البخاري ومسلم[. وَعْن 
َناِف���������ٍع َأنَّ اْبَن ُعَمَر رضي اهلل عنهم���������ا َكاَن َيُقوُل 
َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم: )ِإَذا َدَعا َأَحُدُكْم 
َأَخاُه َفْلُيِجْب ُعْرًسا َكاَن َأْو َنْحوَه( ]صحيح مسلم[. 
وَع���������ْن َجاِبٍر رضي اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُس���������وُل اللَِّه 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: )ِإَذا ُدِعَي َأَحُدُكْم ِإَلى َطَعاٍم 
ْن َش���������اَء َتَرَك( ]صحيح  َفْلُيِجْب، َفِإْن َش���������اَء َطِعَم وَاِإ
مس���������لم[. وَعْن َأِبي ُهرَْي���������رََة رضي اهلل عنه َأنَُّه َكاَن 
َع���������اِم َطَعاُم اْلَوِليَم���������ِة ُيْدَعى َلَها  َيُقوُل: »َش���������رُّ الطَّ
اأْلَْغِنَياُء َوُيْتَرُك اْلَمَساِكيُن َوَمْن َلْم َيْأِت الدَّْعوََة َفَقْد 

َعَصى اللََّه َوَرُسوَلُه« ]موطأ مالك[.
ذل���������ك أنه كم���������ا أن إجاب���������ة الدعوة دلي���������ل المحبة 
واالحت���������رام والتقدير، فإن عدم إجابتها بال عذر وال 
س���������بب معقول دليل على اس���������تهانة المؤمن بأخيه 
المؤمن وعدم ش���������عوره بقيمت���������ه، بل واحتقاره له في 
نفسه. وال شك أن ش���������عورا كهذا محرم شرعا ومما 
يغضب اهلل عز وجل ويس���������خطه على عبده، وهو 
دليل على ضعف اإليمان في قلبه وعدم مراقبته هلل 
عز وجل وعدم خش���������يته له. َعْن َأِبي ُهرَْيرََة رضي 
اهلل عن���������ه َقاَل: َقاَل َرُس���������وُل اللَِّه َصلَّ���������ى اللَُّه َعَلْيِه 
َوَسلََّم: )اَل َتَحاَس���������ُدوا واََل َتَناَجُشوا واََل َتَباَغُضوا واََل 
َتَداَب���������ُروا واََل َيِبْع َبْعُضُكْم َعَلى َبْي���������ِع َبْعٍض َوُكوُنوا 

ِعَباَد اللَِّه ِإْخوَاًنا. اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم اَل َيْظِلُمُه واََل 
َيْخُذُلُه واََل َيْحِقرُهُ. التَّْقَوى َهاُهَنا َوُيِش���������يُر ِإَلى َصْدرِِه 
رِّ َأْن َيْحِقَر َأَخاُه  َثاَلَث َمرَّاٍت. ِبَحْسِب اْمرٍِئ ِمْن الشَّ
اْلُمْسِلَم. ُكلُّ اْلُمْس���������ِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحرَاٌم َدُمُه َوَماُلُه 

َوِعْرُضُه( ]صحيح مسلم[.
إن المس���������لم المخلص لربه عز وجل، الصادق في 
إيمانه، ال يرى لنفسه فضال على إخوانه المؤمنين، 
بل إنه يرى نفسه أقلهم شأنا وأدناهم مكانة وأضعفهم 
قوة، ولذلك فهو حريص على ما يربطه بهم، دائب 

فيما يقوي عالقته بإخوانه.
احلق الثالث: بذل النصيحة

ال يستطيع اإلنسان أن يدرك وجوه الخير والفضل 
كلها بنفس���������ه، ولذلك فهو بحاج���������ة إلى غيره ممن 
يسترش���������د برأيه ويستهدي بتوجيهه، خاصة فيما ال 

علم له به أو ما ليس له به س���������ابق خبرة.
ذل���������ك أن الناس تتفاوت مداركه���������م وتتنوع مراتبهم 
في المعرف���������ة بالحياة والخبرة بالواق���������ع، وقد يكون 
لدى بعضهم من االط���������الع ما ليس لدى البعض 
اآلخر، ولذلك يحتاج بعضهم إلى مش���������ورة بعض 
فيما يتخذونه من قرارات أو ما يسلكونه في الحياة 

من مسالك.
والمؤمن بحاجة ماسة إلى إخوانه المؤمنين في كل 
ما يس���������لكه في الحياة وما يقرره من قرارات، ولذلك 
فهو يتوجه إلى إخوانه ممن يتوس���������م فيهم المعرفة 
والخبرة بطلب النصيحة، ملتمسا منهم التوجيه إلى 

أفضل السبل وأحسن المسالك وأفضل القرارات.
وحي���������ن يتوج���������ه المؤمن إل���������ى أخ ل���������ه يطلب منه 
النصيح���������ة، فذلك دليل على ثقت���������ه فيه ومحبته له 
وشعوره بأنه يبادله المودة والمحبة وبأنه سيخلص 
ل���������ه في النصيحة ويبذل له ما يملك من رأي وخبرة 

ومعرف���������ة بالواق���������ع والحي���������اة والمجتم���������ع.
لذل���������ك كان من واجب من ُطلب���������ت منه النصيحة 
أن يك���������ون في مس���������توى الثقة الت���������ي وضعها فيه 
أخوه المؤمن، فيستفرغ وس���������عه وطاقته في تقليب 
األمر على وجوهه، ويخلص في أن يش���������ير عليه 
بما سيش���������ير به على نفسه لو كان هو في مكانه، 
فالمؤمن الصادق هو من ال يميز أخاه عن نفسه، 
بل ربما بذل له ما ال يبذله لنفسه، َعْن َأَنٍس َرِضَي 
اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: )اَل 
ُيْؤِم���������ُن َأَحُدُكْم َحتَّى ُيِحبَّ أِلَِخيِه َما ُيِحبُّ ِلَنْفِس���������ه( 

]صحيح البخاري[.
إن نصيح���������ة المؤمنين، والرغب���������ة في تحقق الخير 
لهم، وكراهية أن يلحق بهم الش���������ر والضرر، صفة 
من صفات المؤمنين وعالمة من عالمات صدق 
اإليم���������ان. كما أن عدم الرغبة في أن يلحق الخير 
بالمؤمنين والحرص على إلحاق الشر بهم، شعور 
ال ينط���������وي عليه قلب مؤمن صادق، ألن من كان 
قلبه متعلقا بهذه المشاعر فال شك أنه منافق كاذب 

في دعوى اإليمان.
َعْن َتِميٍم الدَّارِيِّ رض���������ي اهلل عنه َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى 
اللَّ���������ُه َعَلْيِه َوَس���������لََّم َقاَل: )الدِّي���������ُن النَِّصيَحُة(، ُقْلَنا: 
ِة اْلُمْسِلِميَن  ِلَمنْ؟ َقاَل: )ِللَِّه َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُس���������وِلِه وأَِلَِئمَّ
ِتِهْم( ]صحيح مسلم[. وَعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اللَِّه  َوَعامَّ
رضي اهلل عنه َقاَل: َباَيْعُت َرُس���������وَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
يَتاِء الزََّكاِة وَالنُّْصِح  اَلِة وَاِإ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى ِإَقاِم الصَّ

ِلُكلِّ ُمْسِلٍم ]صحيح البخاري[.
ُيتبع

حقــــوق األخـــــوة بني املؤمنني1

أ.د/ مسعود فلوسي*

مْ عَلَيْهِ، وَإَِذا دَعَاَك فَأَِجبْهُ، وَإَِذا اسْتَنْصَحَكَ 
ِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اهلل عنه أَنَّ رَسُوَل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاَل: )حَقُّ الْمُسْلِِم عَلَى الْمُسْلِِم سِتٌّ(، قِيَل: مَا هُنَّ يَا رَسُوَل اللَّهِ؟ قَاَل: )إَِذا لَقِيتَهُ فَسَل

فَانْصَحْ لَهُ، وَإَِذا عََطسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّْتهُ، وَإَِذا مَِرضَ فَعُدْهُ، وَإَِذا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ( ]رواه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب السالم، باب من حق املسلم للمسلم رد السالم، حديث رقم: 4023[.

يف ظــــالل السنـــة النبويـــة الشريفـــة 
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َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر}
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نرى كل يوم كميات هائلة من المخدرات 
يخبـــــــــر بهـــــــــا رجـــــــــال األمن فـــــــــي القنوات 
التلفزيونية، وهذا شيء غريب ومريب، أال 
يخشى تجار المخدرات والمشتغلون ببيعها 
واســـــــــتهالكها من األمن الذي يالحقهم في 
كل مكان من البالد؟ فأين محاكمة هؤالء؟ 

وأين تطبيق القوانين الرادعة الزاجرة؟ 
إن هذا لمنكر، وخطر على شـــــــــبابنا، إذ 
يمكن أن يتّســـــــــرب ذلك إلـــــــــى التالميذ في 
المـــــــــدارس والطالب في الجامعات، فيدّمر 
هذا الشـــــــــباب وينتهك أجسامهم وعقولهم، 

وهو أنفس ما يملكه مجتمعنا لمستقبله. 
نحن ال نســـــــــمع عـــــــــن محاكمـــــــــة هؤالء 
المجرمين في رحاب وقاعات القضاء ليرى 
الناس ذلك ويرتدعوا، ويحذر شـــــــــبابنا من 
أن يناله هـــــــــؤالء المجرمون الذين يدمرون 
حياة شـــــــــرائح المجتمع المختلفة، فالقانون 
شرّع ليرتدع المخالفون له، ويحذر غيرهم 

من أن يسلك ســـــــــلوكهم، وهنا نتساءل هل 
ينالهم عقاب شـــــــــديد أم أن القانون يتساهل 
معهـــــــــم، وأنه خفيف، ولذلـــــــــك يقبلون على 
هذه التجارة الخائبة القاتلة أم أن التشـــــــــريع 
يحتاج إلى مراجعـــــــــة ليكون العقاب رادعا 

حقا وزاجرا ؟ 
الواقع أن اإلنســـــــــان المراقب يبقى حائرا 
ومتعجبا من كثرة ما يعرض في القنوات، 
كل يـــــــــوم، فهل إذا اســـــــــتمر هـــــــــذا الوضع 
ينجو شـــــــــبابنا من الهالك والدمار في بدنه 

وعقله؟
البد أن نفكر في هذا الموضوع، والبحث 
عن األســـــــــباب وعالجها. إذ اإلحصاء بلغ 
منتهاه فـــــــــي الكثرة، فهـــــــــل نبقي على هذا 

الوضع الخطير؟
نعلم أن الحدود عندنا طويلة شرقا وغربا 
وشماال وجنوبا، وأن هذا يتطلب عددا كبيرا 
من رجال األمن، وربما يحتاج إلى طائرات 

وحوامات تتجول في أجواء الحدود، ولكن 
البد من تخطيط وتدبير فّعال، لمنع دخول 
هذه الســـــــــموم القاتلة، وعلى األئمة ورجال 
اإلعالم، وعلى الباحثين أن يقوموا بواجبهم 

في هذا المجال.
إن هـــــــــؤالء المدمنيـــــــــن علـــــــــى المخدرات 
يكلفـــــــــون الدولة مبالغ باهظـــــــــة من المال 
والجهد، فلو اقتصر األمر على هذا لكان 
األمر هّينا شيئا ما، ولكن ضياع الشباب 
وتســـــــــميم عقله هو الخطر األخطر، الذي 
يواجهـــــــــه مجتمعنا، وهو فـــــــــي معظمه من 
الشباب، وهو سّن الطاقة واإلنتاج والتعلم 
في المـــــــــدارس والجامعات، وأظن أن وزارة 
العدل والمشـــــــــرعين ينبغي لهم أن يناقشوا 
الموضوع فـــــــــي ندوة  أن يصلوا إلى حلول 
ناجعة لصّد هذه السموم من أن تنال أهم 
شريحة من شرائح شعبنا وهم شبابنا وعمدة 

مستقبلنا، إننا منتظرون؟
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منذ أســـــــــابيع أصدر مركز دراســـــــــات الوحـــــــــدة العربية بيان 
استغاثة، «يشرح فيه وضعه المالي الصعب في ظّل األزمة 
االقتصاديـــــــــة القائمـــــــــة في لبنان منذ نحـــــــــو عامين، ويطلب 
عبره دعـــــــــم أصدقائه وقرائه إما من خالل طلب منشـــــــــوراته 
وتســـــــــديد قيمتها بالعملة الصعبة نقـــــــــًدا، أو حتى عبر تقديم 
بعـــــــــض التبرعـــــــــات النقدية التي قد تمّكنه مـــــــــن تعزيز قدرته 
على الصمود واالســـــــــتمرار في ضـــــــــوء األزمة القائمة»، وقد 
مـــــــــّر خبر «نداء االســـــــــتغاثة» دون أن يخضى بأي اهتمام، 
إعالمـــــــــي أو سياســـــــــّي، أو من النخبة المتنفـــــــــذة في المجال 
الثقافي العربي، المقصود بهذه االســـــــــتغاثة، رغم ما قدم هذا 
المركز من خدمـــــــــات ثقافية وعلمية لمجمل األقطار العربية 
المعنيـــــــــة بالثقافة والفكر العربـــــــــي، ومن كان له أدنى اهتمام 
بالفكـــــــــر العربي المعاصر في الفلســـــــــفة واالجتماع والتاريخ 
والسياســـــــــة وغيرها من حقول المعرفـــــــــة، يعرف مكانة مركز 
دراسات الوحدة العربية، فقد تأسس المركز عام 1975 في 
بيـــــــــروت على يد ثلة من المفكرين العرب «وفي عام 2000 
تّم تصنيفه على أنه منظمة دولية. ال يتبع أية جهة حكومية 
أو أي تنظيم سياســـــــــي أو حزبي، فهو مركز مســـــــــتقل يعنى 
بالدراســـــــــات ذات العالقة المباشرة بقضايا الوحدة العربية... 
يصدر المركز ســـــــــنويًا ما يقرب مـــــــــن 50 كتابًا، ومن أبرز 
المجـــــــــالت التي يصدرها المركز: مجلة المســـــــــتقبل العربي، 
ومجلـــــــــة إضافات (المجلة العربية لعلـــــــــم االجتماع)، ومجلة 
بحوث اقتصادية عربية، والمجلة العربية للعلوم السياســـــــــية» 
إلـــــــــى جانب الملتقيات والندوات الفكرية التي يعقدها المركز، 
التي تركز على الواقع العربي، وفي كّل األقطار دون تمييز، 
ومن أهم المشـــــــــاريع التي تبناها المركـــــــــز ورعاها في إطار 
الوحدة العربية، «المؤتمر القومي اإلسالمي» الذي ضّم كبار 
مفكري التيار اإلســـــــــالمي والقومي، وكان ذلك عام 1992م 
خالل نـــــــــدوة: «الحوار القومي –الديني»، لينعقد أول مؤتمر 
عام 1994م، وعرف مشاركة ثلة من المفكرين اإلسالميين 
بينهم: الشـــــــــيخ يوسف القرضاوي والمستشار طارق البشري، 
ومحمد عمارة، ومحمد سليم العوا، وفهمي هويدي،  وغيرهم 

من الفكرين. 
لقد أصدر المركز مئات الكتب وعّرف بالكثير من المفكرين، 
وأصحـــــــــاب المشـــــــــاريع الفكريـــــــــة أمثال ســـــــــاطع الحصري، 
وقســـــــــطنطين زريق، ومحمد عابد الجابري، ورشـــــــــدي راشد، 
كما أصدر عشـــــــــرات أعمـــــــــال المؤتمرات التـــــــــي دعا إليها 
عبر مســـــــــيرته، وقدم خدمـــــــــات جليلة للباحثيـــــــــن العرب في 
أغلـــــــــب المجاالت التي اهتم بها المركز، ونشـــــــــر الكثير من 
األطروحات الجامعية، وأصبح المركز موئل الباحثين العرب 
شـــــــــرقا وغربا، واليوم وقد وصل إلى حالة مالية صعبة جدا، 
دفعـــــــــت القائمين عليه إلى إصدار «نداء اســـــــــتغاثة»، ينذر 
بنهاية هذه التجربة الرائدة، فأين األنظمة السياسية، والنخبة 
الثقافية من هذا النداء؟ هل ينتهي هذا المشـــــــــروع الرائد الذي 
يعد من أحســـــــــن خمسة مراكز بحثية في العالم؟ وهي سابقة 
في مســـــــــار بحثنا عن النهوض الحضاري، أليس فينا نظام 
رشـــــــــيد، يتبنى المركز ويدعمه لمواصلة رســـــــــالته في الوحدة 
والنهوض الحضاري المنشود؟ كيف يسكت المثقف العربي، 
وهـــــــــو يرى مركز مرموقًا ورافدا مهمـــــــــا للثقافة العربية ينزف 

ويحتضر دون أن يحرك ساكنا؟. 
مـــــــــا الذي جري ويجري للوعي العربـــــــــي؟ أي انحدار وصلنا 
إليه؟ وأي واقع بشـــــــــع نعيشـــــــــه؟ وأي صمـــــــــت مطبق أخرس 
ألســـــــــنتنا؟ أهي نهايتنا يا ترى؟... ال، نعم «ال» وألف «ال»، 
نحن أمة التفاؤل، ال يمكننا االستســـــــــالم، واليأس، ســـــــــيحرك 
ســـــــــكوننا ضميرنا الغائب فور حضوره، فصورة حاضرنا لها 
من تاريخنا نســـــــــخ كثيرة، ســـــــــرعان ما يحّور مالمحها رسام 
ماهر، فتغـــــــــدو جميلة كما ذواتنا ودواخلنا...فاأليام دول يوم 

لك ويوم عليك، والصبح -ما هما طال - فهو قريب. 
guellatiabdelkader@gmail.com
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التصاميم  أفضل  من  كواحد  الجزائر  جامع  ُأختير 
الجزائر،  جامع  وتوج   .2021 لعام  الدولية  المعمارية 
بالجائزة السنوية من قبل متحف شيكاغو أثينيوم للهندسة 
الفنون  لتصميم  األوروبي  والمركز  والتصميم  المعمارية 

المعمارية.
وتقدمت السفارة األمريكية لدى الجزائر، بتهانيها للجزائر، 
على هذا التتويج المشرف لجامع الجزائر الذي أبهر العالم 
من  الجزائر  جامع  أنجز  وقد  هذا  المعماري.  بتصميمه 
طرف شركة الهندسة المعمارية يورغن إينجل أرشيتيكتن 

المتواجدة بألمانيا.
بعد  العالم  في  مسجد  أكبر  ثالث  الجزائر،  جامع  ويعد 
الحرمين. وتم تدشين ”جامع الجزائر“، يوم 28 أكتوبر 
وتمت  الشريف،  النبوي  المولد  ليلة  مع  تزامنا   ،2020

عملية التدشين بفتح قاعة الصالة.
بذكرى  االحتفاالت  الصالة مع  قاعة  افتتاح  تزامن  كما 
الفاتح نوفمبر 1954، تاريخ اندالع الثورة. وهو ما يعبر 
اللحظة  هذه  مع  الجزائري  للشعب  القوية  الروابط  عن 

التاريخية التي حّررته من االستعمار.
سبعة  عن  تزيد  مساحة  على  الجزائر  مسجد  ويتربع 
وعشرين هكتارا. كما يتوفر على مئذنة تعّد األعلى في 
العالم بطول يقدر بـ 267 متر، أي بمعدل ثالثة وأربعين 

طابقا.
وبناء المسجد األعظم، مضاد للزالزل وملحقة به مواقف 
تستوعب 4 آالف سيارة ومساحة قاعة الصالة فيه تزيد 
على هكتارين. وتتسع قاعة الصالة، ألكثر من 36.000 
مصل ومن الممكن مع استعمال المساحات الخارجية أن 

يتسع لحوالي 120.000 مصل.
وكاالت 
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أعلنـــــــــت ماليزيـــــــــا أنهـــــــــا لن 
اإلسرائيلي  للمنتخب  تسمح 
المشـــــــــارك في بطولة العالم 
لإلسكواش، المقرر انطالقها 
في 7 ديسمبر القادم، بدخول 

أراضيها.
 (N12) قنـــــــــاة  وقالـــــــــت 
اإلســـــــــرائيلية، يـــــــــوم الثالثاء 
وزارتـــــــــي  إن   ، الماضـــــــــي 
والخارجية  والرياضة  الثقافة 

فـــــــــي إســـــــــرائيل تدخلتا لحل 
المشـــــــــكلة، وال تقيـــــــــم ماليزيا 
مع  دبلوماســـــــــية  عالقـــــــــات 

إسرائيل.
وأشارت القناة إلى أن االتحاد 
اإلسرائيلي لإلسكواش طالب 
االتحـــــــــاد الدولي للعبة بإلزام 
للمنتخب  بالســـــــــماح  ماليزيا 
أراضيها  بدخول  اإلسرائيلي 
للمشـــــــــاركة فـــــــــي البطولـــــــــة 

العالمية.
االتحـــــــــاد  رئيـــــــــس  وقـــــــــال 
اإلسرائيلي لالسكواش أفيف 
بوشينسكي لقناة (N12) إن 
األمر لن يمر بهدوء، مضيفا 
”من جانبنا سنتجه بتصعيدنا 
إلى أعلى مستوى ممكن، إن 
لم يســـــــــاعدنا االتحاد الدولي 
سنتوجه إلى محكمة التحكيم 

الرياضية“.

الخارجيـــــــــة  وزيـــــــــر  وكان 
الماليزي قـــــــــد قال في بيان، 
نهاية الشـــــــــهر الماضي، إن 
بالده ثابتة في ”التزامها بدعم 
الفلسطيني،  الشعب  نضال 
العدوان  استمرار  ومعارضة 
اإلســـــــــرائيلي والقمع الممنهج 
في األراضي الفلســـــــــطينية“، 
األنبـــــــــاء  وكالـــــــــة  بحســـــــــب 

الماليزية الرسمية (برناما).
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