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علينا أن نستعد لعامل 
ما بعد الــ »كورونـــــا« 

بكل قوانـــا 06

األّمـــة العــربـيــة الـمغبونة يف زمن »الكورونا«
ويح قادة األّمة العربية من التاريخ! وويح للتاريخ مما يفعله به احلكام العرب ! إّن الّناظر إىل خريطة الوطن العربي، هذا الوطن الذي حباه اهلل مجال 

الطبيعة، واألخالق اإلنسانية الوديعة، يالحظ أّن هذه اخلريطة اخلصيبة اخلضراء قد حتّولت اليوم، إىل أرض قاحلة جرداء، جيللها السواد، وتطبعها بقاع 
الدماء يف كّل األرجاء.  فما الذي جنى على أمتنا العربية، بعد عهد النماء والعطاء، فحّوهلا إىل التقهقر حنو الوراء، بعد أن أسلست قيادتها إىل األعداء، 

وأصبحت تقاوم من أجل الوجود والبقاء؟. 
03

على  بصـيـرة

02

يف ظل أزمة كــورونــا.. 
 »رمضــان حـزيـن« 

يف كّل أرجاء العامل..!!

أ.د. عبد الـــرزاق قســــوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

 الدكتــــور 
مـختــــار حـمحــــامــــي 

فــــي حــــوار لـ«البصائر«:

أ: حممد العلمي السائحيأ. حممد احلسن أكياللأ. حممد مصطفى حابس
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الطريـق إىل مجعية العلماء

اجلزائريني  املسلمني  العلماء  مجعية  لتأسيس   89 الذكرى 

فـلـسـطــيـن  
ُر   ســتحـرِّ

الــشـــــام



من أدب احلجر الصحي...
أوراق سجــيـنـــة

 قد يكون الحجر المنزلي مرا، وقد يكون الس���جن مدمرا، وقد 
تك���ون مقيدا في مكان م���ا باإرادتك اأو ضدها، والحجر الصحي 
ح���رار باإرادتهم ، وياأباه العبي���د اإلا اإذا فرض  المنزل���ي يفعله الاأ

عليهم.

وكم تعجبني اأبيات شاعر الدعوة عبد الوهاب عزام: 

قيد احلر نفسه برضاه

وأبي في احلياه قيد سواه   

وترى العبد راضيا كل قيد

غير تقييد نفسه عن هواه  

 من ديوان املثاني

مل  مل ول���ا تترك الدعاء ،فالاأ ومهم���ا كنت معزولا فلا تفقد الاأ
بالله ليس عبثا، والدعاء لن يذهب سدى، وما بكت عين اإلا ولها 

حرار. رب يخبئ لها الاأجمل، والاستسلام ليس من شيم الاأ

ولو تاأملت الحياة لوجدت اأن كل ما ينزل بك نعمة، فنعم السراء 
للتذكي���ر، ونعم الضراء للتطهير، وواجبك اأن تكون في الس���راء 

عبدا شكورا، وفي الضراء حرا صبورا.

وليس���ت الخلوة اأو العزلة اأو الوحدة اأو الس���جن الحجر الصحي 
اإل���ا حياة في حيز يضي���ق اإذا راأيته ضيقا، ويتس���ع ليصبح كونا 

فسيحا اإذا اأردته اأن يكون.

هَتم الِمْنَقري : ومن جميل قول عمرو بن الاأ

 لََعْمُرَك ما ضاَقْت باِلٌَد بأَْهلَِها

ولكنَّ أَخالَق الرِّجاِل تَضيُق .   

بداع، والعديد  والُعزل���ة طريقة للتفكير، ومجال رحب فس���يح للاإ
م���ن الكتاب والمفكري���ن والمبدعين قدم���وا روائعهم وهم فترة 
الخلوة ضمن جدران ضيقة، وخلف نوافذ لا يمكن فتحها: حجر 

صحيا، اأو قهرا بالمرض، اأو تحت سطوة السجان.

رق لا ينام ليلا اإلا  كان لس���ان الدين ابن الخطيب مبتلى بداء الاأ
ن الناس ينامون وهو ساهر(  قليلا، لقب ذو العمرين )لاأ

كان ش���اعرا وكاتب���ا وفقيها مالكي���ا ومؤرخا وفيلس���وفا وطبيبا 
ندلس ن�ُِقشت اأشعاره على حوائط قصر الحمراء  وسياسيا من الاأ

بغرناطة، صنف جل تاآليفه البديعة ليلا ،وهو القائل:

بَِتي ِفي َغْيَهِب الَغَسِق  َجاَءْت ُمَعذِّ

َكأنََّها الَكْوَكُب الُدرِيُّ ِفي األُُفِق  

رْتِِني يَا َخْيرَ زَائِرٍَة   َفُقلُْت نَوَّ

ُرِق أَما َخِشيِت ِمَن احلُرَّاِس ِفي الطُّ  

َفَجاوَبَْتِني وَ دَْمُع الَعْيِ يَْسِبُقَها 

َمْن يَرَْكِب الَبْحرَ ال يَْخَشى ِمَن الَغرَِق  

واألف الفقيه الحنفي السرخس���ي كتاب المبس���وط في س���جنه 
محبوس���ا في الجب بسبب كلمة نصح بها، اأملاه من خاطره من 
غي���ر مطالعة عل���ى اأصحابه وهم في اأعلى الج���ب ،وذكر طرفا 
ن ختم اإملاء كتاب 

من معاناته وغربته في الس���جن فقال بع���د اأ
الهبة :

ْجِلِه اْلَمْحُصوِر  ْمَلاِء اْلُمْلَتِمِس ِلَرْفِع اْلَباِطِل اْلَمْوُضوِع، اْلَمْنِفّي ِلاأَ ِباإِ
ْهِل َواْلَولَِد َواْلِكَتاب اْلَمْجُموع. اْلَمْمُنوِع َعْن اْلاأَ

سلام بن تيمية اأملاها من حفظه  وغالب كتب ومؤلفات ش���يخ الاإ
وكثير منها صنفه في الس���جن ،وجل تفسير )في ظلال القراآن( 

للشهيد سيد قطب كتبه وهو في السجن .

لباني صحيح مس���لم في السجن وليس معه  واختصر الش���يخ الاأ
اإل���ا الصحيح وقلم رصاص وممحاة عمل فيه ليل نهار دون كلل 

ول���ا مل���ل.

واقتيد جواهر لال نهروا اإلى الس���جن بس���بب نشاطه السياسي، 
وهناك كتب »اكتش���اف الهند«، الذي نقراأ فيه عن تاريخ الهند 
وثقافتها وفلس���فتها، وكتب هتلر »كفاحي« وهو في الس���جن ، 
وكتب نيلسون منديلا اأغلب فصول كتابه: »الطريق اإلى الحرية« 

في السجن،  وهو عمل فريد في السياسة والمعاناة بالسجن.

أ. خلضر لقدي 
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اأق���ّرت المدعي���ة العام���ة بالمحكم���ة الجنائي���ة 
الدولية، فاتو بنس���ودا، الخميس، بحق فلسطين 
التوجه للمحكمة لمقاضاة اإسرائيل على جرائمها 

وانتهاكاتها.

س���باب  ويوضح التقرير المكون من 60 صفحة الاأ
والكيفي���ة الت���ي تمّك���ن المحكمة من ممارس���ة 
الولاي���ة القضائية عل���ى الجرائ���م المرتكبة على 

اأراضي فلسطين.

ويحدد التقرير بش���كل واض���ح الولاية الجغرافية 
للمحكم���ة على فلس���طين، ويجعل من مباش���رة 

التحقيق الجنائي اأقرب من اأي وقت اآخر.

وفي ديس���مبر 2019، قررت بنس���ودا فتح تحقيق 
في جرائم حرب ارتكبتها اإسرائيل بالضفة وغزة.

بدوره، رحب وزير الخارجية الفلس���طيني، رياض 
المالك���ي، باإعل���ان بنس���ودا، قائلا ف���ي بيان اإن 
"المدعية العام���ة للمحكمة الجنائية اأكدت على 
الحقائق التي تنس���جم مع اأن الولاي���ة الجغرافية 
للمحكمة الجنائية تقع على الاأرض الفلس���طينية 
المحتلة، التي تش���مل الضف���ة الغربية، بما فيها 

القدس الشرقية، وقطاع غزة".

ولى للمحكمة  ودع���ا الوزير الدائرة التمهيدي���ة الاأ

الجنائية الدولية اإلى "اإصدار قرارها باأس���رع وقت 
ممكن".

واعتب���ر اأن "قرارها الصحيح المتس���ق مع قواعد 
العدالة الدولية س���يكون بمثابة اإنهاء حقبة طويلة 
فلات من العق���اب لمرتكبي  من الحصان���ة، والاإ

الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة".

م���ن جانبه، وص���ف اأمين س���ر اللجن���ة التنفيذية 
لمنظم���ة التحرير الفلس���طينية، صائب عريقات، 
تقري���ر المدعية العام���ة للمحكم���ة الجنائية باأنه 
"خط���وة ش���جاعة في الاتجاه الصحي���ح نحو فتح 

التحقيق".

واأك���د عريقات، ف���ي بيان، اأهمية ه���ذه الخطوة، 
"باعتباره���ا تس���اهم ف���ي حماية حقوق الش���عب 

الفلسطيني من جرائم الاحتلال".

واأضاف اأن "وصول فلس���طين اإل���ى هذه المرحلة 
يبعث برس���الة اأمل لش���عبنا بقرب فت���ح التحقيق 
س���رائيليين الذين  الجنائ���ي ض���د المس���ؤولين الاإ

ارتكبوا جرائم حرب بحق شعبنا".

وجدد عريقات التاأكيد على "اس���تعداد فلس���طين 
الت���ام لتقدي���م كل الدعم والتعاون م���ع المحكمة 
الجنائي���ة واأجهزتها، من اأجل اإنهاء حقبات طويلة 

فلات من العقاب والحصانة". من الاإ

ورومتوس���طي لحقوق  ب���دوره، رح���ب المرصد الاأ
نس���ان )مقره جنيف(، بتقري���ر مكتب المدعية  الاإ
العام���ة للمحكم���ة الجنائي���ة الدولي���ة، واعتبره 
"خطوة مهمة تفتح الباب لتحقيق العدالة واإنصاف 
الضحاي���ا الفلس���طينيين لجرائ���م الح���رب الت���ي 
ارتكبتها اإس���رائيل بالضفة الغربية وغزة والقدس 

الشرقية".

ط���راف ذات العلاقة  ودع���ا المرص���د، كاف���ة الاأ
والضحايا وذويهم اإلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم 
والدلائ���ل المتوف���رة لديه���م، لمس���اعدة مكت���ب 
المدعي���ة العامة للمحكمة الدولي���ة في عمليات 

التحقيق المتوقعة.

اجلزائر جتدد دعمها الالمشروط 
لفلــسطيـــن

ش���ارك وزير الش���ؤون الخارجية ، صبري بوقادوم ،الي���وم الخميس الماضي، في 
اأش���غال الدورة الطارئة الافتراضية لمجلس جامعة الدول العربية على المس���توى 
الوزاري ، التي عقدت بطلب من دولة فلس���طين وبرئاسة سلطنة عمان، حسب ما 

اأفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

جراءات الواجب  واأوض���ح ذات المص���در ،  اأن هذه الدورة بحثت "الخط���وات والاإ
سرائيلي بضم الضفة  اتخاذها من قبل الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الاإ

الغربية اأو اأجزاء منها".

 واأض���اف البي���ان ، اأنه و خلال هذا الاجتماع جدد الس���يد بوق���ادوم "دعم الجزائر 
اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في اإقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف".

راوية: “سنسعى إىل ترقية الصريفة 
اإلسالمية بالتعاون مع البنك اإلسالمي”

المالية  وزي���ر  تحادث 
راوية  الرحم���ان  عب���د 
هاتفي���ا م���ع الرئي���س 
للبنك  الع���ام  المدي���ر 
للتنمي���ة،  س���لامي  الاإ
حم���زة  محم���د  بن���در 
المنسق  حجار وكذلك 
مم  الاأ لمنظم���ة  المقيم 
بالجزائ���ر  المتح���دة 

اإيريك اأوفرفيست.

وتطرق الطرفان اإلى برنامج التعاون والوضع المتعلق بجائحة كورونا.

وق���دم راوي���ة ش���كره لبن���در و كل طاقم البن���ك على الجه���ود المبذولة 
في س���بيل مرافق���ة الدول الاأعضاء ف���ي برنامجها التنم���وي، داعيا اإياه 
سلامية  “لتجسيد الدعم التقني المنتظر من مؤسسته لترقية الصيرفة الاإ

في الجزائر”.

وس���محت المكالمة للمس���ؤولين بتب���ادل وجهات النظر ح���ول الوضعية 
الاقتصادي���ة العالمية الت���ي تواجه اأزمتين كبيرتين و هما انهيار اأس���عار 
البترول و انتش���ار في���روس كورونا و هو ما نتج عنه كس���اد اقتصادي و 

تجاري بالعالم.

واأك���د بندر من جهته “اس���تعداد مؤسس���ته لمرافقة الجزائ���ر من خلال 
تس���هيل مكافحة الجائحة عن طريق اتخاذ اإجراءات على المدى القريب 

و المتوسط و البعيد”.

اأثار مسلسل تلفزيوني يعرض على 
قناة جزائرية خاصة غضبا واس���عا، 
بسبب اإساءته للسيدة خديجة، زوجة 

الرسول عليه الصلاة والسلام.

وان"،  "الجزائري���ة  قن���اة  وبث���ت 
الجمعة، حلقة من مسلسل "اأحوال 
الم���راأة  تعال���ج مكان���ة  الن���اس"، 

المطلقة في المجتمع الجزائري.

المش���اهد "تعرضا"  اأح���د  وتضمن 
للس���يدة خديجة، اإذ ظه���رت امراأة 
وه���ي تداف���ع ع���ن زواج المطلق���ة 
قائل���ة: "الرس���ول صل���ى الله عليه 
وسلم وداها )تزوجها( هجالة )كلمة 

رملة للنيل من  سوقية تطلق على الاأ
س���معتها("، في اإشارة اإلى السيدة 

خديجة.

وتسببت الحلقة بموجة غضب شديد 
بين مش���اهدين ومنظمات واأحزاب 

سياسية.

وقالت جمعية "العلماء المس���لمين 
صفحته���ا  عب���ر  الجزائريي���ن"، 
اأمهات  "الجراأة على  ب�"فيسبوك": 
عل���ام  المؤمني���ن جريم���ة اأيه���ا الاإ
المعتل"، واأضافت اأنها برامج رديئة 

وسطحية وجريئة على المقدسات.

ودع���ا نش���طاء ورج���ال دي���ن على 

مواق���ع التواص���ل الاجتماع���ي اإلى 
اإيقاف المسلس���ل واإغلاق القنوات 
علامي���ة الت���ي تب���ث مث���ل تلك  الاإ

عمال. الاأ

ول���م يصدر تعليق ف���وري من القناة 
ول���ا منتج المسلس���ل بش���اأن حالة 

الغضب من المسلسل.

اجلنائية الدولية تقر حبق فلسطني يف حماكمة إسرائيل

موجة سخط على برنامج تلفزيوني أساء للسيدة خدجية



م����اذ� ده����ى �أمتن����ا، حتى س����اد فيها 
�لغب����اء، وصار يطب����ع حياتها �لعنف 

و�لاعتد�ء؟. 

لق����د طاف على س����ماء �أمتنا، طائف 
�لظلم، �لذي هو سوس����ة كّل حضارة، 
وغاب فيه����ا �لعدل �لذي هو س����ياج 

�لعمارة، وسر�ج �لعبارة. 

فق����دت �أمتن����ا –و� حس����رتاه - معنى 
خوة �لتي هي صمام �أمانها، فتفرقت  �لاأ
و�أحز�با،  وممال����ك،  ودولا،  ش����يعا، 
يلعن بعضهم بعض، ويضرب بعضهم 

رقاب بعض. 

دّبت بي����ن �أبناء �لعروب����ة، وحكامها 
فاعي  وشعوبها شياطين شتى، من �لاأ
و�لعقارب، فاأعلن����ت �لحروب، �لتي 
�أظلمت �ل����دروب، و�أوغرت �لقلوب، 

و�أفلست �لجيوب. 

فهذه دماء في �لساحات تسيل، ودمار 
من هول �لس����لاح �لثقيل، وس����جون 
تعج بالحّر �لاأصيل، و�أنين �لمعذبين 

وصر�خ �لثكالى و�لعويل. 

نكبت �أمتنا، بحكام، نصبو� �أنفسهم 
بقوة �لس����لاح �لغالب، فص����ار فيهم 
�لحاك����م �لّناهب، و�لحاكم �لس����الب، 
و�لحاكم �لغال����ب، و�لحاكم �لهارب، 
و�لحاك����م �لمو�رب، فزرع �لتقس����يم 
بي����ن مكون����ات �لمجتم����ع �لو�ح����د، 
علامي،  س����تاذ، و�لعالم، و�لاإ بين �لاأ
و�لكاتب، و�لتاجر، و�لمر�أة، و�لزعيم 
�لسياس����ي، وما منهم �إلا ر�ٍج يتعلق، 
وطامع يتملق، فساد في �لوطن فريق 

�أعو�ن �لتفريق و�أعو�د �لتحريق. 

وهكذ�، يطل علينا رمضان �لمبارك، 
في ظل �لوباء �لمشؤوم، ونحن نعاني 
�لح����زن و�لاكتئاب، ونعيش �لتذبذب 
و�لاضطر�ب، لا و�زع يردع �لمقاتلين، 
ولا �إيمان يحصن �لصائمين، �إنه عتو 

قوي����اء، وكيد �لضعف����اء، و�أطماع  �لاأ
�لفاسدين �لسفهاء. 

ويحي من �لعروبة! وويح �لعروبة منا! 
�أظلام����ًا بعد نور؟ ومغبة بعد محبة؟ 

وخصاما بعد وئام وسلام؟. 

هل نستس����لم له����ذ� �لو�ق����ع �لمرير، 
ونتوق����ف بع����د �لس����عي و�لمس����ير، 
ونعطي رقابنا، وذممنا، لكّل س����فاك 

شّرير؟. 

�أيحدث هذ� بعد �أن �أذلُّونا، و�أظلونا، 
وظلمون����ا وفرقون����ا، فمكن����و� بذلك 
لكّل ع����دو�ن، بما في ذل����ك عدو�ن 

�لكورونا؟. 

و�أين علماؤن����ا؟ و�أين عقلاؤنا؟ و�أين 
صلحاؤنا؟ و�أين زعماؤنا؟ وهل نرضى 

�لذلة في ديننا، وفي �أوطاننا؟. 

ي����ا وي����ح �لمدّجني����ن م����ن �لعلم����اء، 
و�لعقلاء، و�لزعماء، و�لصلحاء، من 
دعاة �لوطني����ات �لضيقة، و�لمفاهيم 

�لدينية �لمنغلقة!. 

�أصبح����و�  �ستس����لمو�،  وق����د  �إنه����م 
يتخبط����ون في ظلمة ل����ا صباح لها، 
وفي ضائقة لا �نفر�ج لها، فهم يفتنون 
في كّل يوم، �أو ش����هر، مرة �أو مرتين 

ثم لا يتوبون، ولا هم يذكرون. 

لقد طفح �لكيل، وفاض �لسيل، وعّم 
�لويل، فانزوى دعاة �لاأصالة و�لنبل، 
ف����ر�د �لعصابات من �لعبث  ن لاأ ومكَّ
ثيل، ولم  رث �لنبيل، و�لكن����ز �لاأ بالاإ

ينج من ذلك �إلّا �لنزر �لقليل. 

�أما �آن لحكام �لعرب، �أن يرعوو� بعد 
كّل هذه �لمصائب و�لمحن، فيعودو� 
�إل����ى �لل����ه، بمنح �لحق����وق للمو�طن 

و�لوطن؟

لقد �س����تخفو� علماءهم، وزعماءهم، 
وكبر�ءه����م، و�أمر�ءه����م، فاأطاعوه����م 
وطان،  ف����ي معصية �لله، وخيان����ة �لاأ

فانقادو� جميعا �إل����ى �لّنار في �لدنيا 
وفي �لاآخرة بشعرة. 

كفى تقتيلا في ليبيا بين �أبناء �لشعب 
�لو�ح����د! كفى حروبا ف����ي �ليمن بين 
�ليمنيين �لذين حولو� يمنهم �لس����عيد 

�إلى يمٍن شقٍي، بئيس، وتعيس. 

كفى �لس����وريين �إلقاء �لبر�ميل على 
بري����اء، وتش����ريد� للاأطفال  رؤوس �لاأ

و�لشيوخ و�لنساء!

ولا تسل عن �لفتن �لتي تطل بر�أسها 
من مصر و�لس����ود�ن، وم����ن �لعر�ق 
و�أفغانس����تان، ومن �لسعودية، وكّل 

بلد�ن �لعربان. 

جز�ء م����ن وطننا  لق����د عانت ه����ذه �لاأ
�لعرب����ي، م����ا عان����ت م����ن �لدم����اء، 
ش����لاء، ومن �لهدم و�لردم، ومن  و�لاأ
�لدموع، وكس����ر �لضلوع، و�لزج في 
فر�د و�لجموع، و�إطفاء  �لس����جون بالاأ

مصابيح �لعلم و�لشموع. 

�إّننا من موقع �لمس����ؤولية �أمام �لله، 
نناش����د كّل �لقائمي����ن عل����ى �لش����اأن 
�لوطني في �أمتنا، �أن حذ�ر مّما نحن 
ذ�هبون �إليه بعيون مغمضة، وقلوب 

مغلقة، وضمائر مقفلة. 

ب����ى، ولم يعد  لق����د وصل �لس����يل �لزُّ
�لوط����ن يتحمل �أكثر من هذ�، بعد �أن 
عّم �لخر�ب، وخّيم �لظلام و�لضباب، 

وساد �لوجود �لوحوش و�ليباب. 

�إّننا نطلق رصاصة �لّرحمة، على كّل 
من قد تس����ّول له نفس����ه بعد كّل هذ� 
�لعبث بالمصير �لمشترك �لذي نحن 

جميعا مؤتمنون عليه. 

ف����كّل �لمكاس����ب �إل����ى زو�ل، وكّل 
�لمناصب �إلى ماآل، و�لبقاء، سيكون 
بقى.. و�لله  نف����ع، و�لاأ للاأصل����ح و�لاأ
غالب على �أم����ره، ولكن �أكثر �لّناس 

لا يعلمون. 

األّمـــة العــربـيــة الـمغبونة يف زمن »الكورونا«

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

ويح قادة األّمة العربية من 
التاريخ!

وويح للتاريخ مما يفعله به احلكام 
العرب !

إّن الّناظر إىل خريطة الوطن 
العربي، هذا الوطن الذي حباه 
اهلل مجال الطبيعة، واألخالق 

اإلنسانية الوديعة، يالحظ أّن هذه 
اخلريطة اخلصيبة اخلضراء قد 
حتّولت اليوم، إىل أرض قاحلة 

جرداء، جيللها السواد، وتطبعها 
بقاع الدماء يف كّل األرجاء. 

فما الذي جنى على أمتنا العربية، 
بعد عهد النماء والعطاء، فحّوهلا 

إىل التقهقر حنو الوراء، بعد أن 
أسلست قيادتها إىل األعداء، 

وأصبحت تقاوم من أجل الوجود 
والبقاء؟. 
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قال صلى اهلل عليه وسلم: »مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى«.

ــلمني اجلزائريني إذ حنيي شعبنا اجلزائري املسلم األبي على هذه اهلّبة  إننا يف مجعية العلماء املس
ــف آثارها على اجملتمع  ــاء والعتاد يف هذه احملنة، لتخفي ــة، بتقديم الغذاء والدواء والكس التضامني
عامة، والفئات اهلشة خاصة، فإننا ندعوه إىل املساهمة يف هّبة تضامنية أخرى ال تقل شأنا عن هّبة 
ــفيات بالدماء،  ــاذ األرواح، نعين بذلك إغاثة املستش ــياء، وهي تتعلق بإنق ــم املاديات من األش تقدي
ــع صعوبة، مما جعل  ــة كورونا هذا الوض ــادة، وزادت جائح ــوك الدم يف رمضان ع ــل خمزون بن ــث يق حي

املستشفيات تستغيث.
ــمح ظروفهم  ــني واجلزائريات ممن تس ــو اجلزائري ــني تدع ــلمني اجلزائري ــاء املس ــة العلم إن مجعي
ــا قدموه  ــتكماال مل ــفيات، اس ــة إخوانهم املرضى يف املستش ــوا إلغاث ــدم، أن يهّب ــرع بال ــة بالت الصحي

ويقدموه من جهد إغاثي على كل املستويات. 
ــاعدة املتطوعني  ــلمني اجلزائريني إىل تقديم املثل كعادتها، ومس ــعب مجعية العلماء املس وندعو ُش

عب للوصول إىل خمابر الصحة املعدة لذلك.  من الشَّ
يًعا..{]املائدة/32[ ِ مَا أمَْحيمَا النَّاسمَ مجمَ ا فمَكمَأمَنَّ قال تعاىل: }..ومَممَْن أمَْحيمَاهمَ

نــــــــــداء للـتـبـــرع بالــدم
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ول من ش���هر رمض���ان المعظم  س���بوع ال����أ مر ال�أ
الذي صامه الجزائريون على غرار بقية الش���عوب 
س���لامية في ظرف تميز بانتشار جائحة فيروس  ال�إ

كورونا المستجد )كوفيد 19(. 

ولم يحدث �بفضل الله ولطفه � السيناريو الكارثي 
ال���ذي حذر منه بع���ض العلمانيين بك���ون الصوم 
س���يفتك بالصائمين، وه���ذا ما ذهب اإلي���ه الوزير 
س���بق نور الدين بوكروح، الذي اأش���عل الجدل  ال�أ
باقتراحه تغليق صوم رمضان هذه الس���نة بس���بب 
لنتش���ار وباء فيروس كورونا المس���تجد ،اإذ قبيل 
مقدم ش���هر رمضان تشر السّيد بوكروح مقال� جاء 
فيه اإنه »اأمام المسلمين اإما ال�ضطرار اإلى تعليق 
ن خواء الجسم يزيد من قابليته  صيام هذا العام، ل�أ
لفتك فيروس كورونا )كوفيد 19( ويحفز انتشاره، 
واإما تثبيت الصيام وتحدي خطر تفش اأوسع له«. 

ولى في الجزائر التي يتعمد  ليس���ت هذه المرة ال�أ
فيه���ا بع���ض المس���تلبين اإطل���اق ال�آراء الش���اذة 
بخصوص رمض���ان اأو التطفل على مجال الفتوى 
الدينية بتش���كيك المس���لمين في قدس���ية شعيرة 
الصي���ام الت���ي يضعها المؤمنون ف���ي الجزائر في 
مقدم���ة الطاع���ات والعبادات الت���ي تميز هويتهم 

الدينية ودليل طاعتهم لله تبارك وتعالى. 

فف���ي رمضان العام الماض���ي )1440ه� � 2019( 
ادعى س���عيد ج���اب الخير اأن »الصي���ام اختياري 
وليس فرضا على المسلمين، واأن تعويض الصوم 

بالصدقة متاح بنص القراآن«. 

كما وص���ل الضل���ال الديني بالبع���ض اإلى دعوة 
الناس اإلى المجاهرة بكس���ر حرمة رمضان بحجة 

نسان. اأن عدم الصيام هو حق من حقوق ال�إ

مر اأن اأصحاب مثل هذه الدعوات  والغريب في ال�أ
الضالة والمفلس���ة الذين يباهون باأنهم عصرانيون 
ومتطورون ومستنيرون ومتمسكون بحقائق العلم، 
ويتهم���ون مخالفيهم ف���ي الراأي باأنه���م متخلفون 
ورجعيون وخرافيون ومتطرفون... غير اأنه لس���وء 
دعياء ف���ي الجزائر اأن ل� اأحد منهم  ح���ظ هؤل�ء ال�أ
ق���دم دليلا لو بس���يطا على اأنهم نبغ���وا في العلم 

اأو حققوا اكتش���افا طبي���ا اأو اختراعا تكنولوجيا اأو 
اإنجازا اقتصاديا... بل على العكس مما يدعون، 
فلطالم���ا اأثبت العلم اأن ما يتبجح���ون به من اآراء 
منس���وبة للعلم هي مجرد اأوه���ام زائفة وفقاعات 

فارغة. 

ويمك���ن القول اأنه بناء على ال�إحصائيات المقدمة 
من ط���رف لجنة رص���د ومتابعة في���روس كورونا 
ول  سبوع ال�أ بالجزائر حول اأوضاع الجائحة في ال�أ
م���ن رمضان 1441ه� )من الجمعة 1 رمضان اإلى 
الخمي���س 7رمض���ان الموافق 24 اإل���ى 30اأفريل 

 .)2020

فل���م يتج���اوز عدد الوفي���ات 46وف���اة فقط خلال 

اأس���بوع كامل وهو ما يمثل قرابة عش���ر الوفيات 
في ي���وم واحد في ايطاليا التي ل���� تلتزم بالصيام 
حيث بلغ عدد الوفيات420 يوم الجمعة 24افريل 
ول م���ن رمضان. وهذا  2020 المواف���ق للي���وم ال�أ
يؤكد اأن الصيام لم يتس���بب في الفتك بالصائمين 
والمس���اهمة ف���ي انتش���ار وب���اء في���روس كورونا 
المستجد )كوفيد 19(، كما ادعى السيد بوكروح 
في مقاله المنشور في صفحته بالفيسبوك ،ولكن 
ال�إحصائيات تكش���ف اأن اأعداد الوفيات تراجعت 
ول في رمضان عما كانت عليه  س���بوع ال�أ خلال ال�أ

يام السابقة على شهر رمضان.  في ال�أ

وعلى سبيل المثال اأكدت السيدة داليا السمهوري 
مدي���ر برنامج التاأه���ب واللوائح الصحي���ة الدولية 

بمنظم���ة الصحة العالمي���ة اأن الصيام يقوي جهاز 
المناعة، موضحة اأن هناك دليلا استرشاديا صدر 
مؤخرا ع���ن المنظمة فيما يتعلق بالصلاة والصيام 

والنظام الغذائي خلال شهر رمضان. 

وقد وصلت دراس���ات علمية حديثة اإلى اأن الصيام 
ل���ه العديد من الفوائد الصحي���ة منها تقوية جهاز 
المناعة وبالتال���ي مقاومة فيروس كورونا )كوفيد 
– 19( ووفق تلك الدراسات العلمية » فاإن هناك 
العديد من الفوائد الصحية للصيام المتقطع، منها 
خف���ض ضغط الدم وخفض نس���بة الكوليس���ترول 
نسولين  والدهون الثلاثية وتحس���ين حساس���ية ال�أ
وتقلي���ل ال�لتهاب.«واإل���ى جان���ب تل���ك الفوائد، 

يمك���ن للصي���ام المتقط���ع زي���ادة مناعة الجس���م 
نفلونزا  ومس���اعدته على مقاومة نزل�ت البرد وال�إ
بش���كل اأفضل، اإلى جانب تخفيض الوزن بشكل 
نه يخفض  س���هل من خلال الص���وم المتقط���ع، ل�أ
الس���عرات الحرارية ف���ورا، واإح���دى الطرق التي 
يعزز بها الصوم المتقطع المناعة تتمثل في تقليل 
ال�لته���اب في الجس���م، وقد يؤدي وج���ود الكثير 
من ال�لتهاب اإلى اإضعاف الجس���م ما يجعله اأكثر 

عرضة للاإصابة باأمراض. 

ميركي مارك ماتس���ون دراسة  كما اأجرى العالم ال�أ
اأظهرت اأن الصوم ينش���ط عم���ل الجهاز المناعي 

وقدرة الجسم على استعادة الخلايا التالفة. 

ستاذ  ومن جهته اأكد الدكتور اأندرياس مايكلسن ال�أ

في المركز الطبي بجامعة شاريتي في برلين: »اأنه 
ش���خصيا استخدم ما ُيس���مى الصيام على فترات 
متقطعة لمس���اعدة مرضى كان���وا يعانون من عدة 
اأم���راض مزمنة، مثل: الس���كري، وارتفاع ضغط 
الدم، والروماتيزم، واأمراض البطن، وكذلك ال�آل�م 

مثل صداع الشقيقة والتهاب المفاصل. 

موضح���ا اأن الصي���ام ه���و اأكثر من مج���رد تقييد 
السعرات الحرارية اأو المواد الغذائية، مشيرا اإلى 
اأنه بالنس���بة لكثير من الناس تجربة روحية اأيضا، 
اإذ يواجه البشر على مدار حياتهم العديد من اأنواع 
نجاز  و ال�إ

النق���ص، س���واء كان ذلك ف���ي الم���ال اأ
اأو التواص���ل مع ال�آخرين موضح���ا اأن هناك طرقا 
مختلفة للصوم، لكن���ه اأوصى مرضاه بعدم تناول 
وجب���ة الفط���ور اأو وجبة الغداء حت���ى تمضي 14 
قل - بعد اآخر وجبة. وهذا  ساعة مستمرة -على ال�أ
الوق���ت الموصي به من طرف الدكت���ور اأندرياس 
حي���ان فترة الصوم  مايكلس���ن يوافق في اأغلب ال�أ

ال�إسلامي من الفجر اإلى المغرب. 

كما اأف���ادت دراس���ة اأميركية جديدة ب���اأن الصيام 
يمك���ن اأن يجدد نش���اط الجه���از المناعي باأكمله 
حتى في كبار السن، ويمكن اأن يساعد اأيضا كبار 
السن الذين اأصبح جهازهم المناعي اأقل نشاطا مع 
الشيخوخة، مما يزيد صعوبة مقاومتهم للاأمراض 

الشائعة. 

لم يؤثر فيروس كورونا المس���تجد على الصائمين 
ف���ي هذا العام س���وى اأنه منعهم م���ن بعض المتع 
الروحية كاأداء صلاة التراويح التي اعتاد الصائمون 
القيام بها في بيوت الله جماعات وال�س���تماع اإلى 
ئمة  تلاوة القراآن باأحكامه وحس���ن تلاوت���ه من ال�أ
المقتدري���ن، كما حرمهم بس���بب اإجراءات الحجر 
قارب  الصح���ي من متعة التزاور والس���هر م���ع ال�أ
وال�أصدقاء. ولكن ولله الحمد ظلت بقية الفضائل 
جر  الدينية مرتبطة بفريض���ة الصيام كمضاعفة ال�أ
للصائمين وكون الصيام سببا في نيل الشفاعة باإذن 
الل���ه تعالى لقول النبي -صلى الله عليه وس���لم-: 
َياُم َواْلُقْراآُن يَْشَفَعاِن ِلْلَعْبِد يَْوَم اْلِقَياَمِة، يَُقوُل  »الصِّ
َهاِر  َهَواِت ِبالنَّ َعاَم َوالشَّ ياُم: اأَْي َربِّ َمَنْعتُه الطَّ الصِّ
وَم ِبالَّلْيِل  ْعِني ِفيِه، َويَُقوُل اْلُقْراآُن: َمَنْعتُه النَّ َفَش���فِّ
َعاِن«. فاللهم تقبل منا  ْعِني ِفيِه، َقاَل: َفُيَشفَّ َفَش���فِّ

الصيام واأعده علينا بالخير والثواب والمغفرة. 

رمضـــــان وفــيـــروس كـــورونـــا الـمستــجـــــــد 
أ. عبد احلميد عبدوس

د.عز الدين كيحل *
ل���� اأعتقد اأّن انتس���ابك لقبيل���ة تميم تؤّهلك ل�كتس���اب اأخل���اق اأبنائها 
وفروس���يتهم وهم َمن هم ع���دداً وعّزة ومهابة وحكمة وزد ما ش���ئَت من 

خلال مّيزت اأجدادك اإن صّحت لك النسبة ولم تكن محض اّدعاء..
ل� اأعتقد اأّن التميمّي من اأسلافك يتقّلب في عداوته وحّبه وهو يشير اإلى 

خصلة في قبيلته، وكّله اأنفة ومروءة وكبرياء:

إذا غضبت عليك بنو متيم 
حسبَت الناس كّلهم غضابا  

كما نرى من مواقفك التي تش���ي بزيف انتمائك، اأو انتماء على ش���اكلة 
قول حّسان بن ثابت في اأبي سفيان بن الحارث بن عبد المّطلب:

وأنت زنيم نيط في آل هاشم 
كما نيط خلف الراكب الَقَدُح الفرد   
حنف ب���ن قيس حكيم قوم���ه وحليمهم وصدرهم  ل���� اأعتق���د اأّن جّدك ال�أ
وذؤابته���م يرض���ى بالَضع���ة الت���ي ينحّط اإليها حفيد يش���ايع الس���فهاء 
والوضعاء، ويتحامل على العلية والرفعاء، وهو الذي لم يطاأطئ راأس���ه 
مر، فقال له  لمعاوي���ة، ول���� ذّل بين يديه لّما دخل عليه بعدما ت���ّم له ال�أ
مير المؤمنين ومقاتلن���ا بصّفين؟ فقال: يا اأمير  معاوية: اأن���ت الخاذل ل�أ
المؤمنين، اإّن القلوَب التي اأبغضناك بها لبين جوانحنا، والسيوَف التي 
قاتلن���اك به���ا لعلى عواتقنا، ولئن مددَت ش���براً من غ���در، لنمدنَّ باعًا 
من َخْتر، واإّنك لجدير اأن تس���تصفي قلوبَنا وكدَرها بفضل ِحلمك، قال: 

اأفعل. 
ما الذي جّد من اأمر العملاء حتى تنتحي صّفهم، وتنخرط في سلكهم، 
وتنتصر لرعوناتهم باس���م العروبة واأنت تعلم اأّنهم اأوقفوا اأنفس���هم على 
ّمة ل�سترداده، وتكريس العبودّية التي  محاربة الشرف الذي تس���عى ال�أ

تتطّلع للانعتاق من ِرباقها؟. 
ب���ل ما الذي غّير وجهت���ك بعد اأن كنَت في زم���رة المدافعين عن الحّق 
واأهله؟ وم���ا الذي قّرح صدرك، وجّرح فؤادك عليهم حتى جّردَت قلمك 

يرتع في اأعراضهم، وجعلَت لسانك رطبًا من ثلبهم وذكر عيوبهم؟. 
واإذا كان���ت العصبّي���ة في الحّق رّبم���ا خذلت صاحبه���ا واأبدت عورته، 
واجتلبت مساءته، فكيف اإذا كانت في الباطل؟ وكيف اإذا فجر صاحبها 
في الخصومة، وركب البهت، واّدرع البغضاء، وراح يحتال لخونة اأّمتهم 
وعص���اة رّبهم وخدم عدّوه في اأم���ٍر الحقُّ فيه اأبلج، والحّجة فيه دامغة، 

والمؤامرة مكشوفة..؟. 
تراك في اإس���عافهم ودعمهم للحكومة الشرعّية في  اإّن هجومك على ال�أ
مبريالّية  ليبيا ضّد حفتر وفريقه من عديمي الشرف والمروءة من جنود ال�إ

لهو صيحٌة في واد، اأو ُحلم في رقاد، وقدٌح بغير زناد..
اأين اأنت من اأردوغان الذي تنتظر رحيله، وتبّش���ر بعودة عدّوه العميل؟ 
عرابّي الذي  األ� ترى اأّنك تنش���د مجداً، وِذكراً خالداً ول���و كمثل ذاك ال�أ
د  ظلمه قوُمه حين نس���بوا اإليه زوراً س���لحه في بئر زم���زم بقصد اأن يخلَّ

اسمه في التاريخ!
اأو لربما كان حالك اأشبَه بحال خنزير بعث اإلى اأسد وقال: قاِتْلني، فقال 

ال�أسد: لَْسَت بُكفئي، واإن اأنا قتلُتك لم يكن لي ذلك فخراً، واإن قتلَتني 
ْخبرنَّ السباع بُنكولك، فقال ال�أسد:  لِحَقني عاٌر عظيم، فقال الخنزير: ل�أ
خ ِبدِمك.. وهيهات هيهات؛ فاأين  احتمال العار في ذلك اأيسُر من التلطُّ

الكودن )البغل( من العتيق، واأين السهى من سهيل؟. 
اإّن تعّصبك الكاذب للعروبة ملاأ عينيك بالقذى حتى غابت عنك الرؤية 
الس���ليمة؛ فبدل اأن تصّوب س���هامك نحو البغاة المعتدين في اليمن من 
اآل زايد واآل س���عود والحوثّيين، ونحو حفتر وداعميه من اأمثال السيسي 
والفرنس���ّيين الكفرة، ونحو بّش���ار المجرم العمي���ل والواقفين معه من 
الرواف���ض وال���روس الصليبّيين الحاقدي���ن.. اندفعت -غي���ر متنّزه عن 
اله���وى، ول���� منصفًا في الخصوم���ة، ول� متحّريًا للح���ّق في الحكومة 
تراك المس���لمين الداعمين لج���زء من اأّمتك من ذوي  - نحو مهاجمة ال�أ

الشرعّية المعتَرف لهم بها دولّيًا..
خير، يقال اإّن العداوة تزيل العدال���ة، واإّن التواضع للحّق رفعة،  ف���ي ال�أ
والترّف���ع بالباط���ل ضعة، واإّن قلمك الذي اأمتعنا يوم���ًا ما بتدبيج عيون 
القصائ���د في مدح النبّي -صّلى الّله عليه وس���ّلم -، وفي هجاء الظلمة 
من حّكام العرب حريٌّ به اأن يصان عن رسم ما يفحش وذكر ما يسمج، 
ّمة عربّيها  وخليق به اأن يثبت على مبداأ ال�نتصار لشرف وعّزة وكرامة ال�أ
وعجمّيه���ا.. وقِمن بصاحبه األّ� يتقّلب ف���ي مواقفه فيكون كحال الذي 
ين���زو ث���ّم يلين، ويستاأس���د ثّم يس���تكين، فيفقد الثقة في���ه، واأّنى له اأن 

يسترّدها بعد ذلك؟
* أستاذ بجامعة بسكرة

ِمْل بســـــاق واعـــدل بســـاق أّيــهــا التميمــــّي



قدمـاء جـامــعـة األميــر عبد القـادر اإلسالمــيـة ... فـي واجــب التــذكـيـر والنصـــح

للوص����ول الى الغايات كان على 
الانس����ان دائم����ا ان يبح����ث عن 
الوس����ائل المناسبة، ويجتهد في 
ايج����اد افضله����ا، وذلك حس����ب 
اهمي����ة الغاية ،  فهو يحدد هدفا 
ثم يبحث عن ما يجعله يبلغ ذلك 
الهدف بغض النظر عن مشروعية 

واخلاقية ذلك الهدف.

يب����دو ان كل هذا بديهي ، الا ان 
هذا المس����ار قد يتحول بش����كل 
عجي����ب خل����اف ذل����ك فيتعل����ق 
الباح����ث عن الهدف بالوس����يلة، 
وينس����ى او يهم����ل الغاية ، وقد 
يك����ون ذل����ك قلي����ل الخطر في 
بعض ام����ور الحياة ال����ا انه في 
اماكن اخرى يكون بالغ الاهمية 
،فتشجيع احدهم لفريق من فرق 
ك����رة الق����دم من منطل����ق ان هذا 
الفري����ق جمي����ل اللع����ب واخلاق 
لاعبيه راقية، يتحول مع الوقت 
الى تش����جيع نفس الفريق بلعبه 
السيئة  لاعبيه  واخلاق  الس����يء 
وينسى عند ذلك انه كان يطلب 
لنفس����ه ان يرى لعب����ا فنيا راقيا 
ولاعبي����ن عل����ى ق����در كبير من 
الاخلاق، فتتساوى اهمية الغاية 
والوس����يلة في مرحل����ة ، لتكون 
الس����يادة للوس����يلة ف����ي مرحلة 

تالية.

ويصبح ه����ذا النمط من التفكير 
غاية في الاهمية والخطر عندما 
السياس����ة،  او  بالدي����ن  يتعل����ق 
فالمتعلق بمنهج ديني او سياسي 
نه يعتقد  قد يعجبه هذا المنهج لاأ
انه يحق����ق له الغاي����ة في الدين 
والغاي����ة في السياس����ة ، اإلا انه 
بع����د ذلك ينس����ى الغاية ويتعلق 
بالوسيلة وعبثا تحاول ان تقنعه 
ان هناك مناهج اخرى يمكنها ان 

تصل لنفس الاهداف المرجوة.

نسان اخترع الديكتاتورية ،   ان الاإ
والملكية والديمقراطية ،كوسيلة 
ي����رى انها الانس����ب ف����ي حفظ 
الاوط����ان وازدهاره����ا وتقدمها، 
ولكنها مع الوق����ت تصبح عنده 
مقدس����ة اكثر م����ن الوطن ، وقد 
يس����عى بعض الائم����ة والوعاظ 
لاختيار الط����رق والمذاهب التي 
نسان الى العبادة الحقة  تصل بالاإ
لله تعالى ثم لا يلبث بعضهم او 
بعض اتباعهم ف����ي المغالاة في 
اتباع الطريقة و التي تصبح اكثر 
قدس����ية من الدين نفسه ويصبح 
اكثره����م اس����ير الطريق����ة الت����ي 
تبناه  ال����ذي  اعتمده����ا والحزب 
فلا يس����مع الا لمن كان له نفس 
توجهه واختياره ولا يس����تطيع ان 
يرى خلاف ذلك ويصبح الهدف 

والغاية اخر شيء يسعى اليه.

الغاية والوسيلة
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زرق الكبير)الفايسبوك(  طفت على س���طح الاأ
منذ اأسابيع قليلة منشورات تحت عنوان كبير: 
س���لامية«  مير عبد القادر الاإ »قدماء جامعة الاأ
وق���د لفت نظري �ش���خصيا � تكّثرها وتنوعها 
وتعاقبها الس���ريع؛ اإذ س���رعان ما صارت نهرا 
متدفق���ا م���ن المنش���ورات التي تحم���ل قدرا 
يس���يرا م���ن المعلوم���ات، وص���ورا لقدام���ى 
س���لامية  الطلب���ة المتخرجي���ن من الجامعة الاإ
س���اتذة بين  )بقس���نطينة(، مع ذكر لبعض الاأ

حين واآخر. 
الق���راءة المتاأني���ة لهذا الذي طفا على س���طح 
وجدران موقع التواصل الاجتماعي )فايسبوك(  
مور، وقد تقود اإلى  قد تكش���ف الكثير من الاأ
مخارج طيبة اإن اأحس���ّنا التفكير والعمل معا. 
لذلك اأحببُت اأن اأساهم بهذه السطور، اآملا اأن 
خوات بصدور رحبة وقبول  خوة والاأ يتلقاه���ا الاإ
طي���ب، مع ما يمكن اأن يكون فيها من النقد، 

ومن غّشنا فليس منا، والدين النصيحة ...
-1 من الملاحظات الرئيسة التي بدت لي، وقد 
كنت �ربما كغيري � غافلا عنها، ولم يكن لدّي 
سابق اس���تيعاب لها، وفرة وكثرة المتخرجين 
والمتخرجات من ه���ذه الجامعة العريقة، فهم 

بالاآلاف، وهذا يسمح لي بالتساؤل:
س���لامية جزءا  اإذن... ه���ل اأدت الجامع���ة الاإ
كبيرا م���ن وظيفتها في تخريج الكفاءات ذات 
الصل���ة بتخّصصاته���ا بقطع الّنظر ع���ن اأمور 
اأخ���رى قد نش���ير اإليها لاحق���ا؟ بمعنى ما دام 
مر بهذه الوفرة فهل يعني ذلك اأن الجامعة  الاأ

اأدت دورها كما يجب؟. 
-2 الملاحظ���ة الثانية: اأن الكثير منهم ومنهّن 

حّقق نجاح���ا وتمّيزا في مس���ار حياته المهني 
ساتذة  والعلمي، فهناك اليوم عش���رات من الاأ
اللامعي���ن، في مختلف المواقع ومنهم من هو 
اأو هيّ   برتب عالية)بروفيسور(، هنا وهناك، 
ف���ي تخصصات ش���تى. وه���ذا في ح���ّد ذاته 
يس���تلزم التوقف عنده ومناقش���ته ومدارسته. 
اإذ منه���م م���ن اآثر الخ���روج اإل���ى دول واأقطار 
س���باب متع���ددة: اجتماعية،  اأخرى للعمل، لاأ
اأو اقتصادي���ة، اأو نفس���ية، ومنه���م م���ن بقّي 
وكاف���ح وحق���ق القليل اأو الكثي���ر. وهذا اأيضا 
م���ن النقاط التي يحُس���ن الوقوف عندها حين 
التس���اؤل عن اأدوار الجامعة في مجال التاأثير 
الدين���ي والثقافي، محليا وعربيا وعالميا. اأين 
يمك���ن اأن نجد هذا التاأثير، ف���ي الواقع؟ في 

المؤسسات؟ في الشارع؟ الخ. 
س���باب التي جاءت في  -3 بقطع النظر عن الاأ
س���ياقها هذه الدعوة اإلى ما يمكن اأن يش���كل 
»تجّمع���ا« اأو رابطة اأو هيئ���ة علمية اأو ثقافية 
تجمع هؤلاء �اأو جزءا طيبا منهم � يقفز س���ؤال 
كبير: ل���َم تاأخرت هذه الدعوة كّل هذا الوقت، 
وق���د عرفت البل���اد تقّلب���ات كبي���رة، وكانت 
حاجته���ا اإلى العل���م والعلم الش���رعي تحديدا 
كبي���رة وعظيمة، ل���مَ  تاأخرت اإل���ى اليوم؟ األم 
خوات اأمر الاجتماع  خ���وة والاأ ي���در في َخلد الاإ
ط���ار العلمي  واللق���اء والتع���اون في ه���ذا الاإ

الاإشعاعي من قبُل؟. 
-4 اأيضا بقطع الّنظر عن بعض الجدل الذي ثار 
بين بعضهم، من حيث التشكيك في الدعوة، 
واأن هن���اك ش���كوكا تحوم ح���ول الهدف غير 
المعل���ن من هذه الدعوة اإل���ى اإحياء »تجّمع« 
سلامية، وطلب اإبداء  باسم قدامى الجامعة الاإ
س���باب التي تقف وراء هذه الدعوة،  جميع الاأ
ه���داف المراد تحقيقها.. وهو جدل مقبول  والاأ
ونقاش لا يضّر اإن كانت النوايا طيبة والصيغة 
الت���ي س���تطَرح للتجّمع كفيلة ب���اأن تجعل هذا 

مر ممكنا وواقعيا اأو غير ذلك.  الاأ
-5 من الملاحظات التي يمكن للمتابع تسجيلها 

اكتفاء النس���بة العالية من المشاركين في هذا 
النقاش باأمور يس���يرة كذكر بعض المناسبات 
ح���داث، وكثير منها  وس���رد بعض الوقائع والاأ
اجتماع���ي اإنس���اني طريف ومس���ّل، مع صور 
يُطلب من المتابعين التعّرف عليها في دفعات 
مر في واقع  مختلفة. واأستطيع اأن اأقول: اإن الاأ
الحال اأكبر من ه���ذا ويحتاج اإلى ما هو اأعظم 
من مجرد السرد والحكي.. يحتاج اإلى بلورة 
مش���روع حضاري كبير يحفر في العمق ويساأل 
وض���اع ويحّدد احتياج���ات المجتمع  ويقّيم الاأ
خوة  والمس���ؤوليات المنوطة باأعناق هؤلاء الاإ

خوات  والاأ
م���ا الذي يمك���ن اأن تقّدمه نُخب���ة كبيرة وازنة 
عالمة كهؤلاء الذين يّس���ر الله لهم الدراس���ة 
سلامية وتلّقي العلوم الشرعية  في الجامعة الاإ
س���اتذة الذي  عل���ى اأي���دي ثلة م���ن اأفاضل الاأ
س���لامية على مدار  تعاقب���وا على الجامعة الاإ

العقود الماضية. 
نعم السؤال الكبير: ما الذي يمكن اأن تصنعه 
وتحقق���ه ه���ذه الُكتلة الكبيرة التي تيّس���ر لها 
التعّلم ف���ي هذه الجامعة المتمي���زة؟ وما هي 
واجباتها الشرعية اليوم وغدا، في وطن يرزح 
مية الدينية، والانحدار  تحت كثير من غيوم الاأ
يمان���ي، وطغيان المادي���ات على النفوس. الاإ
واأيضا في ظّل ُنخب معادية تغريبية مش���حونة 
ضد الدي���ن ومبادئه؟ ما ال���ذي يجب التفكير 
في���ه فيما يحُس���ن )بل يج���ب( اأن تقّدمه هذه 
النخب���ة التي ه���ي ربما هي النخب���ة الحقيقية 
الوحيدة القادرة عل���ى رّد العدوان على الدين 
يمان وحراس���ة منابت  والقّيم وصيانة ميراث الاإ
التقوى والاس���تقامة؟ واأي���ن كانت هذه الكتلة 
هم:  الكبيرة الوفيرة العدد كل هذه المدة؟ والاأ
ما الذي يجب اأن تفعله مس���تقبلا، مع تجاوز 
والنفس���يات  والحساس���يات  الح���زازات  كل 

والذهنيات المثّبطة والمحبطة؟. 
-6 ثمة ش���يء يجب التذكير به هنا وهو وجود 
بعض الهيئات التي حملت اسم الشيخ الغزالي 

كرابطة طلبة الش���يخ الغزال���ي التي اجتهدت 
عوام الس���بعة الماضية وحققت نجاحا  ف���ي الاأ
في لقاءاتها )ملتقيات( ومنشورات وندوات. 
واأيضا هناك هيئة طلابية في الجامعة نفس���ها 
تعقد سنويات ملتقى دوليا محترما باسم ملتقى 
الشيخ الغزالي... السؤال: لم يرد الكثير من 
الكلام حول هاتين التجربتين وهما تلتقيان مع 
س���لامية لّم؟  فكرة اإحي���اء قدامى الجامعة الاإ
وه���ل يجب تجاوز الموجود والبناء من جديد؟ 
اأم يج���ب اأن نراك���م التجارب ونس���تفيد �قدر 
المس���تطاع � مما س���بق. ...ندرسه ونشّرحه 
ونتعرف على اإيجابياته وسلبياته ثم نبني على 

ذلك. 
ن الجميع �في  اأعتقد اأن هذا ه���و المنطقي؛ لاأ
مر � هم من خّريجي وخريجات وقدامى  واقع الاأ
س���لامية فهل يكون  )اأو قدم���ا ء( الجامعة الاإ
من الخير، التضاّم والاجتماع والتلاقي، اأم من 

الاأفضل التنافر والتناكر؟. 
-7  اأتص���ّور اأنها مس���ؤولية جس���يمة، واأعني 
يمانية. نعم المسؤولية  بالذات المس���ؤولية الاإ

اأمام الله كبيرة وعظيمة 
واإن اأفض���ل ما يمكن اأن تقّدم���ه هذه الكتلة/

النخبة هو اأن تجتهد في دراس���ة وسائل تقديم 
الخي���ر للدين والوطن، وتجمع اأمرها على خير 
ش���عاع  وتدرس س���بل تفعيل وتوس���يع دور الاإ
يماني الش���رعي الذي ورثت���ه من الجامعة  الاإ
سلامية، ولن تعدم هذه النخبة �اإن صلحت  الاإ
رادة - اأن تجد  النوايا وعُظم العزم وتق���ّوت الاإ
فضاء عمليا يتم الاإسهام من خلاله، مع هيئات 
ومؤسس���ات اأخ���رى ف���ي رّد الاعتب���ار للدين 
والتمكي���ن للاس���تقامة والصل���اح والاإصلاح 
ف���ي هذه الديار التي ُس���قيت بدماء الش���هداء 
طه���ار.. وتنتظ���ر مداد واأص���وات العلماء  الاأ

برار.  الاأ
م���ع الملاحظ���ة اأن العم���ل متيس���ر ف���ي ظل 
تكنولوجيات الاتصال التي هي نعمة من النعم 

التي يجب تقديرها بالشكر والعمل. 

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ

سلسلة: تأمٌّــالت

م ع/ حدييب عبد اهلل   

اإّن وب���اء كورونا الذي اجتاح العالم قد اأربك 
دولا كثيرة وعراها تماما، وكش���ف للجميع 
اأن العظم���ة الت���ي كانت تدعيه���ا اأقرب ما 
تكون اإلى فقاعة اإعلامية، واإن الفضل فيها 
يرجع اإلى صناعتها الس���ينمائية اأكثر من اأي 

شيء اآخر. 
وليس ذلك فقط فكرونا هذا فضح هشاش���ة 
الهي���اكل والنظم التي كان���ت توظف لابتزاز 
الاآخري���ن والهيمنة عليه���م، اأكثر من كونها 
نس���ان والحضارة  اأدوات حضارية لخدمة الاإ
في ه���ذا الج���زء اأو ذاك م���ن العالم، فهذا 
وروبي تخلى عن التزاماته تجاه  الاتح���اد الاأ
دول اأعض���اء فيه ولم يقدم لها العون اللازم 

لمواجهة هذا الفيروس الذي اجتاحها. 
بل اإّن ه���ذا الفيروس قد كان له الفضل في 
فضح التعامل بمكيالين والنظرة الازدواجية 
نس���ان، فها هو طبيب فرنس���ي يكش���ف  للاإ
ج���راء تجارب س���ريرية  اأن فرنس���ا تتج���ه لاإ
فارق���ة تتعلق بفي���روس كرونا بدل  عل���ى الاأ
نسان عند فرنسا هو  اإجرائها في فرنسا، فالاإ
فارقة والاآسيويون  وروبي، اأما الاأ نسان الاأ الاإ

فهم فئران تجارب. 
وه���ذا الفي���روس الدقيق عل���ى دقته اأصاب 
اأخلاق الدول ف���ي مقتل، فهاهي دول كبرى 
لا تتورع عن الس���طو على مخصصات دول 
اأخ���رى، ولا تنظر بتاتا اإلى حاجة تلك الدول 
الفعلية لتلك المخصصات، لمجابهة اأخطار 

هذا الفيروس على شعبها. 
ث���ّم اإن ه���ذا الفيروس جعل الش���عوب كافة 
تعيش هاج���س الحرب البيولوجية، حيث اأّن 
الكثير من التحاليل والتصريحات، تشير اإلى 
اأن ه���ذا الفيروس لي���س طبيعيا، وهو اأقرب 
نس���ان،  اإل���ى اأن يكون مصنعا من اإنتاج الاإ
نتاجه هو اس���تخدامه كس���لاح  واأن الدافع لاإ
لفرض الهيمنة السياسية والاقتصادية لهذا 
الطرف على ذاك، وذلك اأمر وارد خاصة اإذا 
اأخذنا بعين الاعتب���ار التوتر المتصاعد بين 

اأمريكا والصين.
كم���ا اأن ه���ذا الوب���اء عص���ف باقتصاديات 
الكثي���ر م���ن البل���دان، وذلك س���يكون له 
منية  ارتدادات على الاأصعدة السياسية والاأ
والاجتماعية، وحتما سيكون ما بعد كورونا 

مختلفا تماما لما كان عليه من قبل. 
وه���ذا ما جعل بعض المحللين السياس���يين 
يتوقع���ون اإن ل���م نق���ل يرجح���ون اأن يفضي 
التوتر المتصاعد بين كل من اأمريكا وروسيا 
والصين واإيران، اإلى صدام مس���لح مباشرة 
بعد انحس���ار وب���اء كورونا، وذل���ك لكون 
اأمريكا تعرف بطالة متنامية، بالاإضافة اإلى 

تراج���ع ش���عبية ترومب قبالة منافس���ه جون 
بايدون، كما اأن الصين اكتس���حت الس���احة 
الدولية وفرضت هيبتها بفعل حسن اإدارتها 
زم���ة كورون���ا ومبادرته���ا اإل���ى تقديم يد  لاأ
المساعدة والعون لكثير من الدول ودعمها 
له���ا لمواجه���ة ه���ذه الجائح���ة الخطي���رة، 
بالاإضاف���ة اإل���ى تطويرها لعمل���ة اإلكترونية 
منافس���ة للدول���ار مما يضط���ر ترومب اإلى 
القيام بمغامرة عس���كرية وذلك لامتصاص 
اأزمة البطالة وتصحيح وضعيته قبالة خصمه 
ظهار اأمريكا بمظهر القوة  الديموقراطي، ولاإ

العظمى القادرة على الردع. 
ولعّل مّما يؤكد احتمالية هذا الس���يناريو هو 
تلك المناوش���ات التي حدثت في البحر بين 
خي���رة لها باأنها  اأمريكا وروس���يا وتهديد الاأ
س���تلجاأ اإلى الردع النووي اإذا تحرش���ت بها 
م���رة اأخرى، اأو ذلك التحرش الذي وقع بين 
يرانية في  مريكي���ة والس���فن الاإ الب���وارج الاأ

الخليج العربي مؤخرا. 
مر فاإن الدول العربية خاصة  وكيفم���ا كان الاأ
س���لامية عامة، مدعوة للاستعداد لمثل  والاإ
ن ذلك الصدام المحتمل  هذه الاحتمالات، لاأ
س���تكون له ارتداداته عل���ى المنطقة ككل، 
وق���د عودتنا اأمريكا عل���ى اأنها تقحم غيرها 
في الحروب، ولنا في حرب العراق ش���اهد 
وروبية  على ذلك، حيث حش���دت ال���دول الاأ
واأجبرتها على خوض الحرب معها، بل اأنها 
اأجبرت الدول العربي���ة على تغيير مناهجها 

التعليمية، واأخضعت معاملاتها المالية اإلى 
رقاب���ة صارمة، بدعوى الحاجة اإلى تجفيف 

رهاب.  منابع الاإ
نع���م س���تكون المنطق���ة ف���ي حاجة ماس���ة 
فعلًا اإل���ى اإعادة ترتي���ب اأولوياتها، والنظر 
ف���ي تحالفاته���ا، وطريق���ة اإدارة مصالحها 
الاقتصادي���ة، وعلينا العودة اإل���ى الاهتمام 
بالزراعة والصناع���ة، والتركيز على التعليم 
النوع���ي ل���ا الكم���ي والنهوض باأس���اليب 
البحث وتنويع مؤسس���اته لتماش���ي مطالب 
التنمية ف���ي جميع المجالات وعلى ش���تى 
المس���تويات، وذل���ك حت���ى نتلاف���ى ما قد 
ينجم عن الصراعات العس���كرية من عرقلة 
لعملي���ات الاس���تيراد بس���بب قط���ع الطرق 
البحرية وقصف الطرق البرية وعرقلة النقل 
الجوي، بالاإضافة اإلى اأن كلفة النقل ترتفع 
في زمن الحروب، مما يضاعف من اأس���عار 

السلع المستوردة. 
عادة النظر في  اإذن نح����ن في حاجة فعلا لاإ
مواردن����ا الاقتصادي����ة وتجديدها وتنويعها 
والتحول من مجرد مجتمعات اس����تهلاكية 
اإل����ى مجتمعات منتجة واأن نس����عى لجعل 
اإنتاجن����ا يس����تجيب لاحتياجاتن����ا في جميع 
المجال����ات والميادي����ن، وبذلك نتحرر من 
اقتصادي����ات الري����ع الت����ي فرض����ت علينا 
التبعي����ة للغي����ر والبقاء في خدمة الس����يد 
وروبي حتى بعد تحررنا من نير الاحتلال  الاأ

جنبي.  الاأ

علينا أن نستعد لعامل ما بعد الــ: »كورونـــــا« بكل قوانـــا

أ: حممد العلمي السائحي
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ُر  الــشـــــــام فـــلـســطـــيــــن ســتـــحـــــرِّ

كم فتأزَّم   الغرب تزَّ
س����بحان الل����ه، من يصدق اأن الغرب ال����ذي بدل في بناء 
قوت����ه منذ الق����رن الخامس عش����ر بعد اكتش����اف القارة 
الجدي����دة واإبادة ش����عوبها لاحتلالها اإلى الق����ران الواحد 
مبريالي المكون من  والعش����رين واأصبح هذا الغ����رب الاإ
ذوي البش����رة البيضاء والشعور الصفراء والعيون الزرقاء 
جناس البش����رية بما نهبه من ثروات واكتنزه من  اأقوى الاأ
اأم����وال واأنجزه من صناعات مختلفة وحققه من تقدم في 
شتى العلوم والمعارف بما في ذلك الطب الذي وصل فيه 
اإلى استنس����اخ نعجة. هذا الغرب فجاأة يتاأزم نتيجة زكام 
»الكورون����ا«، الفيروس المتجدد الذي اأعجز كل مخابره 
لكتروني����ة و كل علم����اءه في الط����ب و الكيمياء على  الاإ
وروبية  اإيق����اف هجومه ف����ي اأعقار دياره ف����ي القارتين الاأ

مريكية.  والاأ
لهي لهذا الغرب الذي عاث في  لا ش����ك اأنه التحدي الاإ
الاأرض فساًدا و حاول ويحاول اأن يغير نظام الكون وحتى 
لهي الذي اأراد به اأن يعيد البشر  خلق الله، اإنه التحدي الاإ
اإل����ى صوابهم ويجعلهم يقفون على اأرجلهم  ليفكروا ولو 
لمرة ويتذكروا اأن ما اكتسبوه ما كان ليكون لولا تمكين 

الله لهم فيه. 
في����روس »كورون����ا« في راأيي اأش����به بطوف����ان نوح عليه 
الس����لام م����ع ف����ارق اأن طوفان ن����وح من الم����اء وطوفان 
»كورون����ا« من الفيروس����ات المتناهية الصغ����ر، لا ترى 
ا واحد من  بالعين المجردة بل بمجهر اإلكتروني دقيق جدًّ
ملي����ون مرة مقارنة بغيره، وهذا الفيروس س����مي متجددا 
ن����ه كم����ا قالوا اأنه في كل مرة يتح����ول ويتجدد فيصبح  لاأ
دوية.  منيع����ا ضد كل اللقاحات والمضادات الحيوية والاأ

األيس هذا تحد اإلهي؟  
ف����ي المقالات الس����ابقة، اأش����رت اإلى بداي����ة الوباء من 
الصي����ن، ربم����ا لم اأعط الفك����رة كما تناولته����ا حقها من 
ن ما اأعرفه عن الصي����ن رغم اأنها كانت من  التحلي����ل، لاأ

مبراطوريات، ولكنها لم تكن باأخلاق وس����لوكات  اأقدم الاإ
وروبي����ة الغربي����ة من حيث  مبراطوري����ات الاأ وطبائ����ع الاإ
نسانية لذلك و لو اأن الوباء قد انطلق  التوحش وانعدام الاإ
منها اإلّا اأن ما اأحدثه في البلدان الغربية كاإيطاليا واسبانيا 
واأمريكا وفرنس����ا بالنس����بة اإلي يكاد يكون تقريبا بنفس 
فظاعة م����ا ارتكبه هؤلاء الغربيون ف����ي اأمريكا واإفريقيا 
واآس����يا مع فارق اآخر يتمثل في الفترات الزمنية والوسائل 
ب����ادات الجماعية وطرق  المبتك����رة لاس����تعمالها ف����ي الاإ
اس����تغلال الش����عوب ونهب ثرواتها. من ه����ذا المنطلق، 
نا اإلى 

كانت قراءت����ي للاأحداث والاأوضاع التي اأرجعتها اأ
اإرادة الل����ه التي تدخلت لتعيد المي����اه اإلى مجاريها فوق 

الكوكب كما فعلت في عهد سيدنا نوح عليه السلام. 

النخبة األمريكية تفقد توازنها
الح����زب الجمه����وري وم����ن خلال����ه المحافظ����ون الجدد 
نجيليين  والدول����ة العميقة بتحري����ض ودفع قوي م����ن الاإ
عمال والمال  رعن رج����ل الاأ والصهاينة ج����يء بالتهور الاأ
»دونالد ترمب« اإلى س����دة الحكم ووقفوا خلفه مساندين 
مدعمين حامين لظهره ضد كل المنتقدين لسياسته التي 
هي في الحقيقة سياس����تهم هم رغم الاأخطاء الكثيرة التي 
مريكية  ارتكبها وتسبب في اإضعاف المصالح الحيوية الاأ
نهم  في العال����م، فكل هؤلاء و على راأس����هم »ترمب« لاأ
يحس����ون ببداية النهاي����ة لنظامهم الجائر م����ن خلال كل 
المؤش����رات الاقتصادية التي بداأت تتتالى بالسلبية منذ 
ع����ام 2008 خاص����ة واأن كل الحروب الت����ي دخلوها في 
دنى انهزموا فيها شر هزيمة  منطقة الش����رق الاأوسط و الاأ

عسكريا وسياسيا وبتكاليف مالية باهظة. 
هذا الاإحساس يزيد من انفعال هؤلاء حين يرون ويسمعون 
يوميا تنامي قدرات العدو اللدود لهم الصين الش����عبية، 
الدول����ة الش����يوعية الت����ي كانت تطارد جيوش����هم في كل 
الهند الصينية س����نوات الخمس����ينيات و الستينيات اإلى 
منتصف الس����بعينيات من القرن الماضي حيث طردوا من 
فيتنام ش����ر طرد يجرون اأذيال الخيبة والهزيمة العسكرية 
رواح الكثير من جنوده����م، اآخرين بجراح  بع����د فقدهم ل����اأ
تجعل منه����م فئة من المعاقين حركي����ا اأو عقليا يكلفون 
مريكية ميزانية ضخمة س����نويا. هذه الصين  الخزين����ة الاأ
ولى بدل اأمريكا اإن لم تكن  س����تكون القوة الاقتصادية الاأ

خي����رة، بل وبداأت تبزهم  اأصبحت فعلا في الس����نوات الاأ
لكترونية والروبوتية والصواريخ الذكية  في الصناعات الاإ
العاب����رة للقارات والصناع����ات الفضائية، يعني اأن نهاية 
مريكية قد اأصبحت وش����كية ما يجعل  مبراطوري����ة الاأ الاإ
ول الذي اختير رئيًسا للبلاد يفقد صوابه فيدلي  الرجل الاأ
بتصري����ح، ثم يدل����ي باآخر بعد يومين مناق����ض له، يتخذ 
قراًرا ثم يلغيه بعد يومين اآخرين، واأكبر من كل هذا حين 
يق����رر معاقبة الدول التي تريد اأن تلتزم بالاتفاقية النووية 
م����ع اإيران اقتصاديا بعد اأن تنصل باس����م بل����اده من هذه 

الاتفاقية من جانب واحد، طبعا لا ننسى
اأن كل هذه التصرفات والممارس����ات ل����م يكن ليقوم بها 
لو لم يجد من يهمس له من وراءه بالتحفيز و التش����جيع 
المنافس����ين  بانتق����ادات  الاهتم����ام  والتحري����ض وع����دم 
السياس����يين ف����ي الداخ����ل والمنتقدين م����ن الحلفاء في 
الخارج، وبلغ الاس����تهتار بالرجل اأن يغري بالرشوة رئيس 
وكرانيا اإذا لفق تهمة لمنافسه السياسي الديمقراطي 

دولة اأ
»جون بايدن« لاإضعافه والانتصار عليه. 

»كورونا« تنزع ورقة التوت عن عورة أمريكا
ق����دار اأرادت اأن تعمي اأبصار وبصائر هذه النخبة  كاأن الاأ
حين جعلت هجوم الفيروس ينطلق من مدينة صينية كبرى 
يبلغ عدد س����كانها ستة وخمسين مليون نسمة، فاتخذوا 
من هذا الحدث حج����ة لهجوم جديد ضد الدولة الصينية 
نظمة الراأس����مالية  عس����اهم بذلك يجندون حلفاءهم من الاأ
الغربية كاآخر س����لاح للدف����اع عن النفس واإنق����اذ النظام 
الراأس����مالي المتهاوي في كل قلاعه وحصونه في العالم 
الغرب����ي، قبل اأن تقوم بهذه الحملة الدعائية ضد الصين 
مر يس����تهين بالوب����اء ويتفاخر  كاأن الرئي����س في بداية الاأ
كثر خبرة في العالم  باإمكانيات بلاده العلاجية واأطباءها الاأ
مريكية »نيويورك« تضيق  اإلى اأن بداأت اأكبر الولايات الاأ
ذرًع����ا بالمصابين وقلة وس����ائل الوقاية والعلاج و ضعف 
الميزاني����ة المالية المخصصة، وازداد عدد الولايات كما 
ازداد عدد المصابين والمتوفين لتصبح الولايات المتحدة 
كبر ف����ي العالم للمرض قبل الصين  مريكي����ة البؤرة الاأ الاأ
الت����ي انطلق منها، ف����كان لا بد م����ن البحث على كبش 
نظار بعد ازدياد حدة الانتقادات من  فداء ليلفت اإلي����ه الاأ
منافسيه في الانتخابات القادمة فوجد في منظمة الصحة 

العالمية ومديره����ا ضالته، ولكنه لم يوفق هذه المرة في 
استماع العالم لصوته المبحوح وخاصة  بعد اتخاذه لقرار 
نسانية  التوقف عن دفع مستحقات بلاده لهذه المنظمة الاإ
مم المتحدة  التي اأجابته بذكاء حاد حين عقدت مؤتمًرا للاأ
لاتخ����اذ قرار يقضي باتحاد و تع����اون كل العالم لمحاربة 
الوب����اء فل����م يجد بدا م����ن الانصياع والخضوع لمش����يئة 
اأغلبية دول العالم ولكن بعد اأن فقدت بلاده ورقة التوت 
التي تخفي عورتها داخليا بالاهتمام بالجانب الاقتصادي 

مريكي.    نسان المواطن الاأ قبل الاهتمام بالاإ
علامية السياس����ية الت����ي قام بها  كل ه����ذه اللخبط����ة الاإ
الرئي����س »ترم����ب« ال����ذي تباهي م����ن كون����ه اأول رئيس 
اأمريكي يعطي اسرائيل ما لم يعطه لها اأحد قبله باإعلانه 
ع����ن صفقة القرن التي نجح فعلا في جعلها صفقة مالية 
م����ارات العربية  بابتزاز المملكة العربية الس����عودية والاإ
المتح����دة بمبالغ مالية خيالية في ش����كل اس����تثمارات و 
صفق����ات اقتصادية واس����تثمارات في بل����اده كما اأنه نال 
حق����ه الخاص منها كالع����ادة ولكنه لم يمرر الصفقة على 
الش����عب الفلسطيني و الشعوب العربية و كل دول العالم 
باس����تثناء ثلاثة اأو اأربع����ة دول وقعت هي الاأخرى ضحية 
ابتزاز اس����تخباراتي ومالي. وم����ا عداها فالقانون الدولي 
مم المتحدة لا يعترفون بقرار ضم  والعالم وعلى راأس����ه الاأ
القدس والضفة الغربية والجولان فاأكثر من كل هذا ازدياد 
اأع����داء الولايات المتحدة في العالم وعزلتها الدولية قبل 
فلاس في المستقبل القريب بعد الانتهاء  علان عن الاإ الاإ
مريكية  م����ن وباء »الكورونا« لتجد الولايات المتحدة الاأ
قوى س����لاحا وتكنولوجية  س����لامية الاأ اأمام الجمهورية الاإ
واقتصاًدا رغ����م العقوبات الجائرة التي مورس����ت ضدها 
كث����ر من اأربعين س����نة. يجد اإي����ران وهي محاطة بقوى  لاأ
الح����ركات المس����لحة للمقاوم����ة في كل منطقة الش����رق 
وس����ط ابتداء من قطاع غزة جنوبا مروًرا بجنوب لبنان  الاأ
شمالا اإلى س����وريا والعراق ش����رقا اإلى اأفغانستان وكثير 
خرى يعلنون النقير  سلامية الاأ من الش����باب في الدول الاإ
سرائيلي من  لطرد اأمريكا من المنطقة و اإزالة الاحتلال الاإ
الوجود ولن تج����د الولايات المتحدة حينئذ اإلّا الاعتراف 
م����ن المتعلقة  م����م المتحدة ومجلس الاأ مجبرة بق����رار الاأ

بالقضية الفلسطينية وشعبها. 

اإن مدينة القدس عاصمة الشهداء وقبلة الروح ومنارة 
الحضارة والتاريخ تس���تقبل شهر رمضان المبارك في 
س���رائيلي وسياسة  ظل اأزمة كورونا ووباء الاحتلال الاإ
التهوي���د للقدس والمقدس���ات وممارس���ات الاحتلال 
العنصرية القمعية التي تفرض عليها الحصار الشامل 
في ظ���ل مخططات التهويد وقرارات الضم العدوانية 
واإن ابن���اء ش���عبنا الفلس���طيني ف���ي الق���دس ثابتون 

وصابرون ومحتسبون.

والق���دس تواجه���ه ه���ذه التحديات في ظ���ل تحالف 
س���رائيلي ال���ذي يهدف ال���ي تهويدها  العنصري���ة الاإ
مس���تغلين انش���غال العالم في محاربة كورونا وعدم 

وجود الحش���ود من المصلين في هذه الشهر الفضيل 
للاعت���داء عل���ى حرمة المس���جد الاقص���ى المبارك 
والاحتلال زاد من همجيته على مدينة القدس المحتلة 
بوضع الحواجز واقتحام البلدة القديمة في العيساوية 
عم���ال التطوعية من قبل  وصور باه���ر بهدف منع الاأ

المقدسيين في ظل اأزمة كورونا.

قص���ى المبارك  ان المدينة المقدس���ة والمس���جد الاأ
بحاجة اإلى وقفة اإيمانية حقيقة وموضوعية وروحانية 
لحماية الاقصى من سياس���ة التهويد التي تمارس���ها 
عصابات الاحتل���ال الهمجي فالقدس عاصمة الدولة 
بشع مؤامرات التهويد من قبل  الفلسطينية تتعرض لاأ
س���لطات الاحتلال القمعية والمس���جد الاأقصى اأولى 
القبلتين يتعرض لانتهاك قوات وجنود المس���توطنين 
وان مس���ؤولية حمايت���ه تق���ع على عاتق المس���لمين 
جميعا لان مكانته عميقة لدى الجميع ونحن في هذه 
الظروف وفي ظل المؤامرات الخطيرة التي نعيش���ها 
نكون في امس الحاجة الي حماية المس���جد الاأقصى 
والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وهذا الاإرث الديني 
في القدس لما له من اأهمية شاأنها شاأن مكة والمدينة 

المنورة والمسجد الاأقصى شاأنه شاأن المسجد الحرام 
والمس���جد النبوي الش���ريف فلذلك لا بد وان تكون 

المسؤولية هي جماعية وشاملة.

اأن قضي���ة القدس هي قضية اإس���لامية ودولية ويجب 
العمل على حماية القدس والدفاع عن قبلة الروح وان 
تكون قضية القدس ش���املة واس���تراتيجية في العالم 
س���لامي والمس���يحي والعمل على تدعيم الحقوق  الاإ
س���لامية والعربية فيها عبر الاهتمام بدعم الصمود  الاإ
الفلسطيني والعربي ورفع قضية القدس الي المحافل 
الدولي���ة واإل���ى اأهمية المش���اريع الخيرية في ش���هر 
قامة ش���بكة امان مالية  رمضان المبارك والس���عى لاإ
داعمة لصم���ود اأبناء القدس والحف���اظ على الاإرث 

والتواجد العربي الاإسلامي في مدينة القدس.

ان مخاط���ر ت���رك القدس وحي���دة لاس���تفراد الاحتلال 
بالقدس من ش���انه ان يتمادى في حصاره واس���تهدافه 
للمدين���ة المقدس���ة مس���تغلا اأزمة كورون���ا وهذا يدفع 
الاحتلال الي اس���تمراره في مشاريع التهويد من خلال 
زيادة الكاميرات المراقبة وفرض حصار على من يدخل 
ويخ���رج من المدين���ة وخاصة حول المس���جد الاأقصى 

لتحقيق اأهداف حكومة المستوطنين في السيطرة على 
المسجد الاأقصى وسرقة هذا التراث وتهويده.

ولع���ل اهمية وضرورة تعزيز التواجد لكل العاملين في 
المسجد الاأقصى وعدم تركه وحيدا لاستفراد الاحتلال 
ودعم صمود المرابطين في المس���جد الاأقصى يعكس 
اأهمية كبيرة في الحفاظ على المكانة الدينية والتاريخية 
للاأقصى وحمايته من مخاطر التهويد وقرارات حكومة 
الاحتلال العنصرية ومش���اريعها التي تهدف للنيل من 

صمود اأبناء شعبنا المرابطين في القدس الشريف.

اإن ابناء الش���عب الفلسطيني في مدينة القدس عبروا 
خلال المراحل السابقة عن قدرتهم وصمودهم اأمام تلك 
الهجمات والمؤامرات العنصرية وان مؤامرة الاحتلال 
لن ولم تمر وهم بصمودهم واإرادتهم القوية سيحبطون 
مخططات الاحتلال التهويدية للمسجد الاأقصى ولن 
تتمكن حكومة الاحتلال من تحقيق اأهدافها التوسعية 
وستستمر مسيرة النضال بقوة الصمود واإرادة التحدي 
يمان المطلق بحتمية الانتصار حتى دحر الاحتلال  والاإ
واإقام���ة الدول���ة الفلس���طينية المس���تقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.
* سفير النوايا احلسنة في فلسطني

رئيس حترير جريدة الصباح الفلسطينية

infoalsbah@gmail.com

أ. حممد احلسن أكيالل

أ. سري القدوة  *
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سلامية والعربية على  حّل شهر رمضان على كّل البلدان ال�إ
غير العادة في ظّل جائحة كورونا، فش���عوبها لم تس���تقبله 
بالطق���وس ول���� بالبهج���ة المعتادتَي���ن. وعلق���ت صحيفة 
»لوموند« الفرنس���ية على تعليق الصلوات في المس���اجد 

المقدسة لدى المسلمين في شهر رمضان. 
س���لامي«،  وقالت الصحيفة: »رمضان حزين في العالم ال�إ
بعدم���ا تطلب���ت محارب���ة الفي���روس غلق المس���اجد لمنع 
التجمعات الكبيرة، حيث اأشارت اإلى فتح صلوات التراويح 
جزئيا في المس���اجد الثلاثة التي تش���د لها الرحال، لكنها 
اأش���ارت اإلى اأن روحانيات ش���هر رمضان لدى المس���لمين 

جراءات ال�حترازية في المساجد.  باتت حزينة بسبب ال�إ
ولى من ش���هر رمض���ان في زمن  كم���ا ج���اءت الجمعة ال�أ
ولى  الكورون���ا حزين���ة كئيبة حيث رف���ع اآذان الجمع���ة ال�أ
فيه���ا، وخط���ب الخطباء خطب���ة تضرع خفيف���ة واقتصرت 
الصل���اة فيها عل���ى بعض الموظفين كم���ا نقلت ذلك عبر 
الفضائيات وصفحتها على »الفيس بوك«، ليتمكن العالم 

من متابعتها..
واأقيمت اأول صلاة تراويح في المسجد ال�أقصى والمسجد 
ج���راءات الوقائية  الحرام والمس���جد الّنبوى، في اإطار ال�إ
للحد من انتش���ار فيروس كورونا الذي تسبب في استمرار 
غلق المس���اجد طوال ش���هر رمضان. اإذ سيبقى راسخًا في 
ب���ال الّناس جميعا، اأّن الش���عائر الديني���ة باتت من مناحي 
ولى  كثر تاأثراً بانتشار عدوى هذا الوباء، للمّرة ال�أ الحياة ال�أ

في التاريخ المعاصر، خلت س���احة الحرم المّكي والمدني 
بالكامل من المصّلين، كما تم تعليق مناسك العمرة والحج 

للبقاع المقدسة اإلى اأجل غير مسّمى. 
ي���ام- اإجراءات  وحت���ى في دول الغرب انعكس���ت -هذه ال�أ
العزل المنزلي بش���كل ملحوظ على فترة »الصوم الكبير« 
و«عيد الفصح« لدى جيراننا المس���يحيين، نفس الش���يء 
ينس���حب على جاليتنا المس���لمة في اأوروبا بحيث ازدادت 
خش���يتها م���ن اأن تلقى ش���عائر رمضان المب���ارك المصير 

نفسه، ل� قدر الله ..

وقات التي  ن ش���هر رمضان بالنس���بة لجاليتنا، م���ن ال�أ ل�أ
لها عند المس���لمين مكانٌة عظيمٌة كل س���نة، هذه المكانة 
ليس���ت مجرد ش���جون وتقدير لما يرتبط���ون به، ل� بل هي 
بدان لما تجده النفوس من  مكان���ٌة ترتبط بها القل���وب وال�أ
بهج���ٍة وفرحٍة واطمئنان وحب للخي���رات وفعل للطاعات، 
فاأنت ترى الناس تختلف مس���الكهم في رمضان عن غيره 
ش���هر، لوقوع الصيام منه���م جماعة مما يجعل لهم  من ال�أ
فطار  صورة جماعية طيبة كاجتماع الناس في المساجد للاإ
الجماعي وقيام الليل على اختلاف جنس���ياتهم واأجناسهم، 
والحضور للنشاطات الثقافية من مسابقات وحفظ للقراآن 

الكريم..

خي���رة ل� يخفى علينا ما اأث���اره البعض من  يام ال�أ وف���ي ال�أ
ضجي���ج غير مبرر، ح���ول موضوع الصيام ف���ي ظل اأزمة 
كورون���ا، حيث دعوا اإلى عدم صيام ش���هر رمضان، تحت 
زع���م موهوم اأنه للوقاية من ال�إصابة بفيورس كورونا يجب 

اأن يبقى الحلق رطبًا طوال اليوم اأو اأكثره..؟؟
والحقيقة اأن هذا الكلام ل� سند له من الناحية الطبية، وقد 
ج���اءت بينات علمية وصحي���ة وغيرها من الجهات الطبية 
المختص���ة مبين���ة عدم صحة ه���ذا ال�دعاء، كم���ا اأعلنت 
منظمة الصح���ة العالمية قبل ذلك باأيام، اأن ش���رب الماء 
واإن كان مفي���داً في الحفاظ على الصح���ة العامة، اإل� اأن 

ذلك ل� يقي من العدوى بمرض فيروس كورونا. 
مر قد حسم، بعد صدور فتاوى  ومن الناحية الفقهية فاإن ال�أ
زهر الش���ريف  صريح���ة وواضح���ة من جه���ات الفتوى بال�أ
فتاء والبحوث وغيره ببقاء اأحكام  وروب���ي للاإ والمجلس ال�أ
الصي���ام على ما هي عليه، فالص���وم في حد ذاته مطلوب 
س���لام ل� يس���قط بحال من  ش���رًعا، وهو ركن من اأركان ال�إ
حوال اإل� بعذر شرعي من مرض اأو سفر اأو حيض، وغيره  ال�أ

عذار الشرعية..  من ال�أ
وفيم���ا يخص المصابي���ن بالفيروس ف���اإن الفقهاء في هذه 
الحالة يرجعون للاأطباء، فاإذا راأوا اأن الصوم يضر صاحبه، 
مر الطبيب وهو اأمر  فاإنه يجب عل���ى المريض اأن ينصاع ل�أ
ن حفظ النفس في هذه  واجب حتى يحافظ على نفس���ه ل����أ
الحال���ة مقدم على الصي���ام، كما جاء في بي���ان المجلس 

وروبي.  ال�أ
فط���ار الجماعي والزيارات وصلوات  اأخي���را، رغم اإلغاء ال�إ
يام  المس���اجد، يتطلع الناس في الغرب كما في الش���رق ل�أ
خير وصلاح و اأفراح قادمة بحوله تعالى.. نس���األ الله اأن 
يبارك لنا وللجميع في ش���هر رمضان هذا، واأن يرفع البلاء 
والوباء عن البشرية جمعاء، واأن يشفي المرضى، ويعافى 
المبتلي���ن، والحم���د لله رب العالمين، وصّلى الله وس���لم 

على نبّينا محمد، وعلى اآله وصحبه اأجمعين. 

ومّما ل� ش���ك فيه اأنَّ عالمن���ا اليوم في 
ظّل جائحة كورونا في اأش���د الحاجة اإلى 
يجابي  التس���امح الفع���ال والتعاي���ش ال�إ
خوي بين جميع فئات البشر  والتعاون ال�أ
-على اختلاف اأديانهم واأجناس���هم - اأكثر 
ّن التقارب بين  من اأي وقت مضى، نظراً ل�أ
الثقافات والتفاعل بين الحضارات يزداد 
يومًا بعد يوم بس���بب ث���ورة المعلومات 
وال�تصال����ت والثورة التكنولوجية التي 
اأزالت الحواج���ز الزمانية والمكانية بين 
مم والش���عوب، حت���ى اأصبح الجميع  ال�أ
يعيش���ون في قري���ة كونية صغي���رة مّما 
م على الجميع التفاعل والتعاون من  يحتِّ
اأجل حياة س���عيدة اآمنة، ومستقبل واعد 

اأفضل واأجمل. 
وهذا كّله ل� يمكن اأن يتحقق على اأرض 
الواق���ع اإل�َّ بترس���يخ مفاهيم التس���امح، 
وتطبيق مبادئ التعايش بين فئات البشر 
على تنوعهم واختلافهم، والتعاون بينهم 
ة والنهوض بها اإلى  نسانيَّ جميعا لخدمة ال�إ
من  مراقي التقدم، والعمل على اإرساء ال�أ
مان على وجه هذه المعمورة،واإفشاء  وال�أ

���لام العادل والش���امل ف���ي مختلف  السَّ
الميادي���ن والمجال�ت،فالبش���ري�ة اليوم 
والح���روب  وبئ���ة  ال�أ اأنهكته���ا  -وق���د 
والصراعات - فه���ي باأمسِّ الحاجة اإلى 
تس���امح فّعال،وتع���اون وتعايش واقعيٍّ 
لك���ي تتخّلص م���ن مش���اكلها واأزماتها 
التي تعصف بها بس���بب طغي���ان الظلم 
والكراهية والعنصرية بين فئات البش���ر 

وبئة.  وانتشار ال�أ
وف���ي الحقيق���ة ف���اإنَّ ه���ذا التس���امح 
المنشود،والتعايش الماأمول ل� يناقض 
سلام الحنيف كما يظنُّ بعض  تعاليم ال�إ
س���لام عل���ى حقيقته  م���ن لم يفه���م ال�إ
الس���محة المعتدلة، بل هو مّما يدعو 
سلام الحنيف، ويؤّكد عليه في  اإليه ال�إ
نصوص متكاثرة، ولذا فاإنَّ التس���امح 
والتعاي���ش بي���ن فئ���ات البش���ر وف���ق 
س���لامي: قاعدة راس���خة،  المنظور ال�إ
اأخلاقية، وضرورة بش���رية،  وفضيل���ة 
وس���بيل لضبط ال�ختلاف���ات واإدارتها 
س���لام -كما  اإدارة صحيحة هادفة، وال�إ
ر - برس���الته وتعاليمه ومبادئه  هو ُمقرَّ
اإل���ى البش���رية كله���ا، تلك الرس���الة 
الجليلة والتعاليم الس���محة التي تاأمر 
بالعدل والس���ماحة، وتنهى عن الظلم 
والعن���ف وُترس���ي دعائم الس���لام في 
يجابي  ال�أرض، وتدعو اإلى التعايش ال�إ
خاء  بين البش���ر جميعًا في ج���وٍّ من ال�إ
نس���انّي والتس���امح بين كل الناس  ال�إ
بص���رف النظر عن اأجناس���هم واألوانهم 

فالجمي���ع  واأوطانه���م.  ومعتقداته���م، 
ينحدرون من )نفس واحدة(، كما جاء 
في القراآن الكري في س���ورة النس���اء 
���اُس اتَُّقوا  ي���ة رقم:1: ﴿يَ���ا اأَيَُّها النَّ ال�آ
َربَُّك���ُم الَّ���ِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَّْف���ٍس َواِحَدٍة 

 .﴾...
س���لام الحنيف يعت���رف بوجود ال�آخر  ال�إ
المخال���ف فرداً كان اأو جماعة، ويعترف 
بخصوصّية ما لهذا ال�آخر من وجهة نظر 
ذاتية في ال�عتقاد والتصور والممارس���ة 
س���لام  مهّم���ا تخال���ف ما يدع���و اإليه ال�إ
الحني���ف ش���كلًا ومضمون���ًا، ويكفين���ا 
-ف���ي هذا المق���ام - اأن نعلم ب���اأنَّ القراآن 
الكريم قد س���ّمى ال�عتقادات المخالفة 
والمناقضة له دينًا على الرغم من وضوح 
بطلانها، وصراح���ة مناقضتها لتعاليمه 
جمل���ة وتفصيلا، وعل���ى الرغم من ذلك 
نَّ معتنقيها  سّماها)دينا( ل� لشيء اإلّ� ل�أ
يعتبرونه���ا دينا يدنون بها ويؤمنون بها، 
هذا من جهة،.ومن جهة اأخرى اإن مختلف 
يدلوجي���ات  وال�أ الس���ماوية  الديان���ات 
الوضعية تؤكد على ال�ش���تراك في قيم 
الحوار والتعاون والتس���امح والتعايش، 
لع���دة اأس���باب منه���ا، اأن كل النظريات 
نسان، اأكد الزمان  التي تناولت اأصل ال�إ

اأن اأصل خلقه واحد. 
س����لام يعترف بجميع  ّن ال�إ

لهذا نج����د اأ
الديان����ات الس����ماوية ويحترمها ويقوم 
يمان بالقيم  على التعايش السلمي وال�إ
والتفاهم  والتعاون  الثابتة،  المش����تركة 

المتبادل بين الحضارات.لبناء مجتمع 
اإنس����اني متعاون متفاع����ل ومتكامل. 
فكّل الديانات السماوية تؤكد اأن خالق 
نسان واحد وحتى المذاهب الوضعية  ال�إ
تحم����ل في طياتها ال�نتم����اء لقوة خفية 

نسان في وجود خالق.  تؤكد رغبة ال�إ
فالدارس للكتب السماوية اإسلامية منها 
يدلوجيات  ويهودية ومس���يحية وحتى ال�أ
الوضعية من براهمي���ة ومزدكية وبوذية 
خلاقية الس���امية  تؤك���د ب���اأن القي���م ال�أ
تشترك فيها جميعا، مثل قيمة الجمال، 
والتعاون، والصدق، وقيمة نبذ الكذب، 
والعم���ل, وقيم���ة ال�حترام، وله���ذا اإذا 
س���لامي نجده مبني  رجعنا اإلى ديننا ال�إ
عل���ى القيم الت���ي تعرف عندن���ا بحفظ 
الكليات الخمس اأو الس���بع وهي: حفظ 
الدي���ن، وحف���ظ الّنفس، وحف���ظ العقل 

والعرض والمال والحرية والبيئة. 
مام الغزالي -رحم���ه الله - وهو  ق���ال ال�إ
م���ن علماء الق���رن الخام���س الهجري، 
وصاحب كتاب اإحياء علوم الدين والذي 
س���لام: »من لم  نه علماء ال�إ

قال في ش���اأ
حياء« : »اإّن  حي���اء فليس من ال�أ  ال�إ

يقراأ
مقصود الش���رع من الخلق خمس���ة: اأن 
يحفظ عليه���م دينهم ونفس���هم وعقلهم 
ونس���لهم ومالهم، فكّل ما يتضمن حفظ 
ه���ذه ال�أصول الخمس���ة فه���و مصلحة، 
وكّل ما يفوت هذه ال�أصول فهو مفسدة 

ودفعها مصلحة«. 
* باحث في الدراسات اإلسالمية

عاملنا اليوم يف أشّد احلاجة إىل قيم التسامح الفّعال والتعايش 
اإلجيابي والتعاون األخوي مع احرتام اخلصوصيات...

د. موسى عبد الالوي *

أ. حممد مصطفى حابس جنيف/سويسرا

ا القـمُل     تعاظَم الأمُر فاكتْب �أيهّ

عر ما �َأوَح به الأمُل واْخطْط من الشهّ  

م  َملحمًة  يهّ واْنُسْج  قصيَدك  للأ

ُ
هـر َموعظــًة  يَزُهـو بـه الَكـملمِ لدلهّ  

فرادمِ تَذكرًة  وانرْث مَن احلرفمِ للأ

ا النُّصُح هل الآهاُت تَنكمُت يف روحمِ  

رَب يف الأعامقمِ تبرصًة  تنبتمِ الصهّ وا�سْ

هتد�ْأ ُنفوٌس وبَوُح احلزن َينعدُم    

وازرْع مَن الأملمِ املوعودمِ  زنبقًة  

ُتعانـُق الورَد والأزهــاُر  تَبتسُم  

اإنهّ احلياَة  قضاٌء  ُخطهّ من �أزٍل 

م واملوُت ال شكَّ مْنُه اخَلوُف ُمحَتدمِ  

بحمِ يفٍ ليـٍل تضجُّ  به   �أشستاُق للصهّ

ُم ٍ  به  الأْ�ــقاُم  َتزَدحمِ
�ألواُن مههّ  

ُفـه  يَرتدُّ مْوًجا من الأحزانمِ تَقذمِ

ُم هبهّاُت رحٍي بمَِنْجوى  القْلبمِ  يَرتَطمِ  

�أشستاُق ُصبحا وهذا اللهّيُل ُيثقمُِلين 

مَلُ هُد والظُّ �أجشاَن ُعٍر َمـداُه  السُّ  

�أشستاُق صبحا هل عزٌف عىل َوتٍر

َيغتــاُل َهًّا هل الَأجَسـاُد  تَْنَخـرمُِم  

ٍة َ فاْقُصْص عىل اجليلمِ �َأحداًث لمَِجائمِ

َتتـاُح عالََمَنا والكـُل  ُمْنـهزمُِم  

قْد حارَص الكوَن َفريوٌس بمِال ُنذٍر 

ــالٍح ويفمِ  بَ�أ�ائمِه اْلَعـَدُم وال �مِ  

َيْطوي املسافاتمِ ُمنَساقًا عىل َعٍَل

ُم يانمِ َموَتُه ُعْرٌب �أْو مُهُ َعَ �سَ  

رَصَعى  َضاَيُه قْد خارْت عزامُئُهْم

َة اليوَم ال جيٌش وال �ُأَمُم ال ُقوهّ  

فريوُس قالوا رسيع الفتكمِ يرَدُعه 

ُمُ  اُء َيْنرصمِ َحْجٌر وعزٌل بذاَك ادلهّ  

فالَزْم وحافمِْظ عىل �أْهٍل عىل َودَلٍ 

فالنُّصُح خرٌي اإذا قوٌم بهمِ اْلزتَُموا  

الحوَل ُيدي َعبيَد هللا يف قدٍر 

هلل ُعـودوا.. حَفبُل هللا ُمعَتَصُم  

هللمِ  ُجنـٌد مىت َما شاَء �أْرَ�َلَها   

بادمِ بمِام َضلُّوا بمَِما َظَلُموا عىل العمِ  

ـُزه   فاهلَل نس�أُل ال  مكروَه  ُيعجمِ

َمُم رَب َفْلُتشحْذ لَنااْلهمِ يك ُيفرَغ الصهّ  

َرَن  اَء عنهّا يْك ُيَطههّ يك يرفَع ادلهّ

نا..فاهلُل ُمْحَتــَكُ   ْن رْجسمِ �أْنُفسسمِ ممِ  

وامحلد هلل ربهّمِ اجلـودمِ والنهَّعم 

نرجوه دوًما هل الأْفضاُل والَكَرُم    

أحمد حجيرة - سطيف

فريوس كورونا

يف ظـــل أزمـــة كــورونــا.. »رمضــان حـزيـن« يف كّل أرجاء العامل..!!

التعايـــش الــديـنـــي والتـعـــاون اإلنـســـانـــي فــي ظــــّل جـــائــحـــة كـــورونـــا



إشهــــار العدد:االثنني:   11 - 17  رمضان 1441هـ، الـموافق لـ:  04 - 10 مـاي  2020
1010

إشهار
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

واليــــــــــة: ســطــيــــــــف 
دائــــــــــرة: صــــالــــح بــــاي 

بلــــديــــــة: أوالد تبان
ر. ت. ج : 098419105154816 
رقم اهلاتــــف : 036.57.58.12
رقم الفاكــــس : 036.57.58.12

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا 
رقم : 01 / 2020 

يعلن الس��يد رئيس اجمللس الش��عبي البلدي لبلدية أوالد تبان عن إجراء طلب عروض مفتوح رقم : 01 / 
2020 من أجل إجناز مشروع:

 إعادة االعتبار للطريق البلدي CC561 على مسافة 3.5 كلم بلدية أوالد تبان 
ميكن للمتعهدين املؤهلني في الدرجة الثالثة )03( فما فوق نش��اط رئيس��ي أش��غال عمومية نشاط 
رئيس��ي وعلى املهتمني بهذا اإلعالن سحب دفاتر الش��روط من مصلحة الصفقات العمومية لبلدية 

أوالد تبان مقابل وصل تسدید مببلغ قدره:  2.000.00 دج . 
يجب أن حتتوي العروض على الوثائق التالية:

 : التالية  الوثائق  على  حيتوي  التقين  العرض   -  01
• التصريح باالكتتاب مملوء وممضي ومختوم من طرف املتعهد. 

• املراجع املهنية للمشاريع املماثلة في االختصاص للسنوات: 2017 . 2018 . 2019 .
• دفت��ر الش��روط مملوء بخط الي��د ممضي ومختوم وم��ؤرخ يحتوي في آخر صفحاته عل��ى العبارة »قرأ 

وقبل«.
• املذكرة التقنية التبريرية مملوءة وممضية حتت طائلة اإلقصاء.

 : التالية  الوثائق  على  حيتوي  الرتشح  ملف   -  02
• التصريح الترشح مملوء وممضي ومختوم ومؤرخ من طرف املتعهد.
• التصريح بالنزاهة مملوء وممضي ومختوم ومؤرخ من طرف املتعهد.

• القانون األساسي )ش ذ م م .ش ذ و . ش ت( بالنسبة للشركات املعنية.
• نس��خة من ش��هادة التأهيل والتصنيف املهنية من الدرجة الثالثة )03( فما فوق نش��اط رئيس��ي 

األشغال العمومية سارية املفعول.
• املراجع املهنية للمشاريع املماثلة في االختصاص للسنوات : 2019. 2018 . 2017 .

• نسخة من شهادة إيداع احلسابات االجتماعية بالنسبة للشركات املعنية سارية املفعول.
• نس��خة م��ن احلصائل املالية للس��نوات الثالثة األخي��رة : 2017 . 2018 . 2019 مؤش��رة من مصالح 

الضرائب.
• الوسائل البشرية مبررة بوثائق انتماء املعني عن طريق )CNAS( للسنة احلالية وشهادة جناح )الدبلوم( 

بالنسبة للتأطير.
• قائمة الوس��ائل ال�مادية: نس��خة م��ن البطاقات الرمادي��ة أو بطاقة ال�مس��ير ال�مؤقتة: في طور 
الصالحية + ش��هادة التأمني صاحلة بتاريخ إيداع العروض بالنس��بة للعت��اد املتنقل أو محضر معاينة 
م��ن طرف محضر قضائي أو خبير مناجم )يكون في الس��نة اجلارية( بالنس��بة لباقي العتاد ال يتجاوز 
السنة في تاريخ إيداع العروض ال تطلب الوثائق التي تبرر املعلومات التي يحتويها التصريح بالترشح 
إال من احلائز على الصفقة العمومية الذي يجب عليه تقدميها في أجل أقصاه عش��رة أيام ابتداءا من 
تاريخ اخطاره تطبيقا حملتوی املادة 69 من املرس��وم الرئاس��ي رقم : 15 /  247 املؤرخ في : 16 / 09 / 2015  

املتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام وهي كالتالي:
. NIF نسخة من رقم التسجيل اجلبائي •

• نس��خة من مس��تخرج الضرائب خالية من الديون أو مرفقة بجدول التس��ديدات في حالة الديون » 
Extrait de Role( سارية املفعول.

• نس��خة من مس��تخرج الس��وابق القضائية رقم 03 للمتعهد عندما يتعلق األمر بشخص طبيعي، 
للمسير عندما يتعلق األمر بشخص معنوي سارية املفعول. 

• اذا كانت العروض مقدمة من ش��ركات )ش��ركة تضامن، ش��ركة ذات مس��ؤولية محدودة، ش��ركة 
مس��اهمة... الخ ( ال بد أن يرفق العرض مبس��تندات تكوين هذه الشركة )  le statut( ونسخة من عقد 

التأسيس )القانون األساسي(.
• نسخة من توكيل سلطة التوقيع على االتفاقية عند االقتضاء.

• اخملطط الزمني لتنفيذ األشغال وفق ال�مدة واضحة، ومفصلة حسب مواد األشغال.

 03 - العرض املالي حيتوي على الوثائق التالية:
• رسالة العرض مملوءة ومختومة ومؤرخة وممضية.

• جدول األسعار الوحدوية مملوء، مختوم، مؤرخ وممضي.
• الكشف الكمي والتقي�يمي مملوء، مختوم، مؤرخ وممضي. 

يجب أن تش��مل العروض على ملف الترش��ح وعرض تقني وعرض مالي، يوضع ملف الترشح والعرض 
التقني والعرض املالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبني كل منها تس��مية املؤسسة ومرجع 
طلب العروض وموضوعه و تتضمن عبارة »ملف الترش��ح« أو »عرض تقني« أو »عرض مالي« حس��ب 
احلال��ة وتوضع هذه األظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة: ال يفتح »إال من طرف 
جلن��ة فت��ح األظرفة وتقييم الع��روض »طلب العروض رق��م : 01 / 2020 - موض��وع طلب العروض 

املشارك فيه. 
ال تقب��ل العروض احلاملة ل�ممي��زات أو عالمات خاصة أو غير املقفلة جيدا أو تلك املرس��لة عن طريق 

البريد، 
تودع العروض في اليوم احملدد ب�: خمس��ة عش��رة )15( يوم ابتداءا من صدور أول إعالن باجلرائد الوطنية 
والنش��رة االخبارية BOMOP من الساعة الثامنة )08( صباحا إلى غاية الساعة العاشرة )10( صباحا، 
ف��ي حالة مصادفة آخر أج��ل إليداع العروض ليوم عطلة متدد اآلجال إلى يوم العمل املوالي و يتم إيداع 
العروض من الس��اعة الثامنة )08( صباحا إلى غاية الس��اعة العاشرة )10( صباحا ساعة ساعة فتح 

األظرفة.
ف��ي حالة مصادفة آخر أجل إليداع العروض ليوم عطلة مت��دد اآلجال إلى يوم العمل املوالي ويتم ايداع 
العروض من الس��اعة الثامنة )08( صباحا إلى غاية الس��اعة العاشرة )10( صباحا ساعة ساعة فتح 

االظرفة. 
- يبقى املتعهدون ملزمون بعروضهم طيلة مدة حتضير العروض + )90( يوما. 

- إن هذا االعالن يعتبر مبثابة دعوة للمتعهدين املهتمني حلضور جلسة فتح األظرفة مبقر البلدية.

أوالد تبان في : 29 / 04 / 2020 
رئيس اجمللس الشعبي البلدي
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إشهار
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة السكـــــن والعمــــران والـمدينـــــة 
مديريـــــة التجهيـــــزات العموميـــــة

واليــــــة تــبـــســـــــــة 
رقم التعريف اجلبائي: 

إعالن عن مسابقة حمدودة رقم 17 / م.ت.ع / 2020
تعلن مديرية التجهيزات العمومية لوالية تبسة عن مسابقة محدودة تخص: 

العملية:  دراسة ومتابعة من أجل إجناز وجتهيز متوسطة قاعدة 05 / 200 وجبة 
تعويضية ملتوسطة صاحلي محمد بالعقلة املاحلة )برنامج 2019(

يس��مح باملشاركة في املس��ابقة لكل مكاتب الدراس��ات الوطنية العمومية واخلاصة 
املعتمدة في الهندسة املعمارية واملسجلة في اجلدول الوطني للمهندسني املعماريني. 
و ش��ركات الدراس��ات وجتمعات مكاتب الدراس��ات الوطنية العمومية واخلاصة والذين 
قاموا باجناز مش��روع دراس��ة ومتابعة على األقل ، من الفئ��ة »ب« فما فوق أو ثالثة )03( 

مشاريع دراسة ومتابعة من الفئة »أ«.       
فعل��ى املهتمني بهذا اإلعالن التقرب م��ن مديرية التجهيزات العمومية لوالية تبس��ة 

)بجانب دار الثقافة تبسة( لسحب دفتر الشروط .
- يدعى املرشحون في املرحلة األولى إلى تقدمي أظرفة ملف الترشح فقط. 

- يوضع ملف الترشح في ظرف داخلي يحمل اسم املتعهد وعنوانه و يحمل عبارة : »ملف 
الترشح« و يقدم هذا العرض في ظرف مغلق ومغفل الهوية على العنوان التالي:

إلى السيد مدير التجهيزات العمومية لوالية تبسة
إعالن عن مسابقة محدودة رقم: 17 /  م ت ع / 2020 

الختيار مكتب دراسات لدراسة ومتابعة من أجل إجناز وجتهيز متوسطة قاعدة 05 
/ 200 وجبة تعويضية ملتوسطة صاحلي محمد بالعقلة املاحلة )برنامج 2019(

»املرحلة األولى« 
»ال يفتح إال من قبل جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض«

وتسلم األظرفة معدة على املنوال املذكور أعاله إلى العنوان التالي: مديرية التجهيزات 
العمومية بجانب دار الثقافة لوالية تبسة وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:

الرتشح:  • ملف 
يجب أن يحتوي ملف الترشح للمتعهد على ما يلي:

-1التصريح بالترشح مؤرخ ومختوم ومعد حسب النموذج املوجود في امللف.

-2 التصريح بالنزاهة مؤرخ ومختوم ومعد حسب النموذج املوجود في امللف.
-3 القانون األساسي للمؤسسة املتعهدة بالنسبة للشركات. 

-4 الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة. 
-5 نس��خة من الس��جل التجاري للمؤسس��ة مصادق عليها من طرف مركز الس��جل 

التجاري CNRC بالنسبة للشركات املهنية الهندسية. 
-6 كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املرشحني أو املتعهدين أو عند اإلقتضاء املناولني.

• اإلعتماد.
• تسوية الوضعية اجتاه النقابة الوطنية للمهندسني للسنة اجلارية.

 .)RIB املراجع املصرفية )شهادة الوفاء وكشف التعريف البنكي •
• ما يثبت الوسائل البشرية كما ورد بجدول التنقيط.

• ما يثبت الوسائل املادية كما ورد بجدول التنقيط.
• املراجع املهنية. 

مدة حتضري العروض:
 حدد أجل حتضير العروض بخمس��ة عش��رة )15( يوم، إبتداءا من تاريخ نشرها األول في 

الصحافة الوطنية أو في النشرة الرسمية لصفقات املتعامل العمومي.

يوم وآخر ساعة اليداع العروض:
يوافق يوم إيداع العروض آخر يوم من أجل حتضير العروض قبل الساعة 14.00سا.

وإذا ص��ادف هذا اليوم يوم عطل��ة أو يوم راحة قانونية، فإن أجل حتضير العروض متدد إلى 
غاية يوم العمل املوالي.

توجه العروض إلى »السيد مدير التجهيزات العمومية لوالية تبسة )بجانب دار الثقافة 
تبسة(«. 

يوم وساعة فتح األظرفــة: 
فتح األظرفة املتعلقة مبلف الترش��ح يكون في جلس��ة علنية وذل��ك في اليوم املوافق 

آلخر يوم من أجل حتضير العروض على الساعة 14.00سا.
وإذا ص��ادف هذا اليوم يوم عطلة أو ي��وم راحة قانونية، فإن أجل حتضير العروض ميدد إلى 
غاي��ة يوم العمل املوالي، ويعتبر هذا اإلعالن مبثابة دعوة للمتعهدين حلضور عملية فتح 

األظرفة. 

الـمنح الـمؤقت والطعـــون:
يدرج إعالن املنح املؤقت للصفقة في اجلرائد التي نشر فيها إعالن طلب العروض، عندما 

يكون ذلك ممكنا. 
ميك��ن للمتعهد الذي يحتج على املنح املؤقت للصفق��ة أو إلغائه، أو إعالن عدم جدوى 
أو إلغ��اء اإلج��راء في إطار طلب العروض، أن يرفع طعنا ل��دى جلنة الصفقات العمومية 

للوالية.
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الطالب بندو عثمان

متهيد :
يرتك����ز الخلاف في موض����وع زكاة الفطر في 
خراجها نقدا  الجان����ب الفقهي بي����ن مجي����ز ل�إ
ومانع لذلك، ولكن التشريع ال�إسلامي تشريع 
ش����امل لكل جوان����ب الحياة ومنه����ا الجانب 
ال�قتصادي، ول� ش����ّك اأن تشريع زكاة الفطر 
م����ن الطعام في العهد النب����وي ثم تغيير ذلك 
فيما بعُد يرتكز على جانب اقتصادي، ولفهم 
ذلك ل�ب����د من التعّرض للوقائ����ع ال�قتصادية 
لعهد النبوة وما قبله وما بعده، والتعّرف على 
جابة عن  مفه����وم النقود وخصائصها، ث����م ال�إ
السؤال التالي: ما علاقة الجانب ال�قتصادي 

باإخراج زكاة الفطر قوتا اأو نقدا؟ 

أوال: مفهــــوم النقـــــود. 
1( نش��أة النق��ود: مع اأنه ل����� خلاف اأن 
الناس قد اس����تعملوا النقود منذ فجر التاريخ 
اإل����� اأنه ل� ريب في اأن المجتمع البش����ري قد 
مر نظ����ام المقايضة " اأي  ع����رف في بادئ ال�أ
فراِد السلَع والخدمات فيما بينهم  مقايضة ال�أ

 ."

أ( تعريف املقايضة: نظ����ام المقايضة هو 
النظ����ام القائم على تب����ادل المنتجات بمعنى 
تبادل السلع بس����لع اأخرى فضلا عن اإمكانية 

تبادل الخدمات بسلع والعكس. 

وكان ه����ذا النظ����ام قائما قبل تط����ور التجارة 
والصناع����ة حيث دع����ت الحاج����ة حينها اإلى 
تطوير النظام النقدي، اإذ اأن المقايضة لم تُعد 
نظاما صالحا للاس����تخدام نظ����را للصعوبات 

التي ارتبطت بها اأهمها: 

- صعوبة تحقيق التوافق المزدوج بين رغبات 
المتبادلين. 

- غي����اب وح����دة مش����تركة للقي����اس فقد كان 
التجار المسلمون يتبادلون الملح بالذهب في 

السودان. 

- صعوبة تجزئة السلع اإذ ل� يمكن تبادل شاة 
مثلا بكمية من القمح. 

- صعوبة تخزين السلع. 

فدعت الحاجة اإلى التوافق على س����لع معينة 
تستخدم كوسيط للتبادل للقضاء على عيوب 

المقايضة. 

ب( النقود السلعّية:
تعتبر النقود الس����لعية من اأقدم اأنواع النقود 
مثل الماشية، القمح، البن، الذهب، الفضة، 
غراض غي����ر نقدية تعادل  وتك����ون قيمته����ا ل�أ

قيمتها كنقود. 

اختلف����ت النقود الس����لعية من مجتم����ع ل�آخر 
حس����ب ما ينتجه كل مجتمع: جلود، صوف، 

حبوب، مع����ادن... لكنها تميزت بخصائص 
مش����تركة اأهمها اأنه����ا تحظى بالقب����ول العام 

ويمكن تجزئتها وحملها ونقلها. 

ج( النقود املعدنية: 
م����ع تطور التج����ارة الخارجي����ة وال�نتقال من 
التبادل المحلي للس����لع اإلى التبادل العالمي 
احت����اج الن����اس اإلى نق����ود تكون اأخ����ف وزنا 
واأس����هل حملا واأكثر قيمة ول����� تكون عرضة 
للتلف في حال تخزينها مع س����هولة تجزئتها، 
فاتخ����ذوا م����ن الذهب والفضة نق����ودا خاصة 
اأنهما: يتمتعان بصفة القبول العام لدى جميع 
اأفراد المجتم����ع ويصعب عن طريقهما الغش 

والخداع.  

وق����د اتخذت النق����ود المعدنية عدة اأش����كال 
هي:

- النقود الموزونة: فقد كانت النقود المعدنية 
توزن حس����ب القانون الروماني بواسطة ميزان 
خاص بالذهب، كما كان الصينيون يستعملون 

ميزانا يزن الفضة. 

- النقود الحس����ابية: تطورت النقود الموزونة 
لتصير الس����بائك قطعا صغيرة ذات اأش����كال 
دائرية اأو بيضوية يسهل حسابها واستعمالها، 
اإل� اأنه����ا كانت تتعرض للغ����ش بمزج معادن 
اأخرى غير ثمينة مما استدعى تدخل الدولة. 

- حينها ظهرت النقود المسكوكة اأو المضروبة 
من طرف السلطان حيث احتكرت الدولة سك 
النق����ود ووضع ص����ور اأو رم����وز عليها فصار 

جبار.  للنقود قبول عام وصارت تتمتع بال�إ

د( النق��ود الورقي��ة: بعد تط����ور التجارة 
وتوّس����عها والحص����ول عل����ى معادن نفيس����ة 
كبيرة قدم بها المكتشفون من العالم الجديد 
واإنشاء البنوك لحفظ النقود المعدنية ظهرت 
النقود الورقية لتس����هيل التعاملات لكنها لم 
تعتبر ملزمة في التعامل حتى منتصف القرن 
التاس����ع ثم ب����داأت الدول تتدخل ف����ي الرقابة 

وتنظي����م ت����داول ال�����أوراق النقدي����ة. 

بعدها ظه����رت النقود ال�ئتمانية )المصرفية( 
على ش����كل حس����ابات جارية في البنوك يتم 
التعامل بها بالشيكات وبطاقات ال�ئتمان ثم 
ظهرت النقود ال�لكترونية التي تس����تعمل في 

التجارة ال�لكترونية. 

2( تعري����ف النق����ود:  تعّرف النقود 
على اأنها )كل شيء يلاقي قبول� عاما كوسيط 
للمبادلة ويستخدم لتسوية المدفوعات واإبراء 

الديون(. 

وتتمثل وظائف النقود في اأنها: 

- وسيط للتبادل. 

- مقياس للقيمة. 

- مس����تودع للقيم����ة اأي وس����يلة للاحتف����اظ 
بالقيمة. 

- اأداة لتس����وية المدفوع����ات ال�آجل����ة بما اأن 
للنقود اس����تقرارا نسبيا فهي تستخدم لتسوية 
المعامل����ات التي تنتج عنها التزامات وعقود 
تتضم����ن مدفوع����ات تس����دد في المس����تقبل 

بوحدات نقدية 

ثانيا: النقود يف زمن النبوة. 
س����لام النق����ود اليمنية  ع����رف العرب قبل ال�إ
البيزنطي����ة،  والنق����ود  الساس����انية  والنق����ود 
وتعاملوا بها في مجال التجارة الخارجية وفي 
الم����دن، اأما البدو ف����ي الجزيرة العربية فاإنهم 

كانوا قانعين بطريقة التبادل والمبايعة. 

وي����دل هذا عل����ى اأنه ل����م يكن للع����رب نقود 
خاص����ة به����م اإذ كانوا مجّرد قبائ����ل ولم تكن 
مور )وكان  لهم دولة اأو س����لطان يهتم بهذه ال�أ
العرب يتبايعون بالدناني����ر الذهبية على اأنها 
تب����ر ويطلق عليها العين، اأما الدراهم الفضية 
فيطلق عليها الورق، وجميع هذه النقود تجلب 
اإل����ى الحجاز مع رج����ال القوافل التجارية من 
س����وريا بالنس����بة للدنانير والفلوس البيزنطية 
ومن العراق بالنسبة للدراهم الساسانية ومن 

اليمن بالنسبة للدراهم الحميرية(. 

ذكر غلبة التعامل بالمقايضة والنقود السلعية 
عل����ى التعامل بالنق����ود المعدنية ف����ي بداية 

العهد ال�إسلامي:

كان التداول بالنقود في عهد النبي -صلى الله 
عليه وس����لم- قليلا جدا وكان����ت العرب تميل 
اإلى اس����تخدام المقايضة اأو النقود الس����لعّية 

خصوصا فيما بينها وذلك بسبب )عدم وجود 
دار لض����رب النق����ود في الجزي����رة فالمصادر 
التاريخي����ة ل����� تخبرنا عن قي����ام اأهل الجزيرة 
بضرب النقود، فلو كان التبادل النقدي يجري 
بشكل واسع لكانت هناك حاجة ملحة للنقود 
مر الذي كان س����يدفع اإلى ضربها واإنش����اء  ال�أ

دار لهذا الغرض في الجزيرة (. 

وتش����ير المصادر التاريخية اإل����ى اأن ال�هتمام 
بالجانب النقدي بداأ في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه -: )توافرت النقود 
س����لامي ودع����ت الحاجة اإلى  بعد الفت����ح ال�إ
تعديل وزن الدراهم الساس����انية وهنا نستطيع 

اأن نقول اإنه بداأ تطوير النقود. 

مرت حرك����ة التطوير بمراحل عديدة من عهد 
عم����ر بن الخطاب رضي الل����ه عنه اإلى عهد 
عب����د المل����ك بن م����روان الذي ع����ّرب النقود 
تعريب����ا نهائيا بحيث تحررت النقود من جميع 

المؤثرات والرواسب القديمة(.  

وائل على خطى العرب  وقد كان المسلمون ال�أ
يستعملون الذهب والفضة لتحقيق المزيد من 
رباح من خلال عملية الشراء والبيع فكانت  ال�أ
الغاية هي الحصول على الذهب والفضة )لم 
نهما وسيلة  يكونوا يطلبون الذهب والفضة ل�أ
نهما ذهب وفضة فحسب( مثلما  مبادلة بل ل�أ

ذكر الدكتور نوري الخاقاني، ويضيف: 

)ونظرا لتوافر الذه����ب والفضة على خاصية 
الدوام والثبات التي تجعلهما مناسبين تماما 
مثل  ليكونا اأداة للادخار من خلال قيامهما ال�أ
بوظيفة مخزن للقيم����ة فاإنهم كانوا يقتنونهما 

للاحتف����اظ بهم����ا واكتنازهما ل����� لمبادلتهما 
خرى اإل� عند ال�ضطرار، فحيثما  بالس����لع ال�أ
كان يمك����ن للمقايضة اأن تج����ري فاإن التبادل 
بواس����طة الذهب والفض����ة يس����تبعد، اأي اأن 
اس����تخدامهما ف����ي المبادلة كان ه����و الخيار 

خير الذي يلجاأ اإليه المتعاملون اآنذاك(.  ال�أ

وله����ذا واج����ه الق����راآن الكريم اكتن����از الذهب 
والفضة وحّذر منه وش����ّدد العقوبة ففي سورة 
التوب����ة: )والذين يكنزون الذهب والفضة ول� 
ينفقونها في س����بيل الله فبّشرهم بعذاب األيم 
ي����وم ُيحمى عليها في ن����ار جهّنم فُتكوى بها 
جباهه����م وجنوبه����م وظهورهم هذا م����ا كنزتم 

نفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون(.  ل�أ

شارة فقط هنا اأن ال�كتناز عند اأغنياء  اأريد ال�إ
المسلمين لم يمنعهم اأبدا من اأداء حقوق الله 
ع����ز وجل من زكاة وصدقات، والقراآن الكريم 

توّع����د الكانزين غير المنفقين، رغم اأّن اأبا ذر 
الغف����اري رضي الله عنه كان له راأي اآخر في 
المساألة لم يوافقه فيه الصحابة واأهل العلم. 

سلامي  نستنتج من هذا التحليل اأن المجتمع ال�إ
ول كان يغلب عليه )طابع ال�كتفاء الذاتي  ال�أ
ولم يكن التبادل ليجري بش����كل واسع اإل� في 
عدد من الحواضر مث����ل مكة وحتى في هذه 
الحواض����ر ف����اإن التبادل كان يجري بواس����طة 

المقايضة على ال�أغلب(. 

ولع����ل الكاتب – نوري الخاقاني - هنا يقصد 
بالمقايضة ما عّرفناه س����ابقا بالنقود السلعية 
شار اإليه في تحديد معاني النقود في 

وهو ما اأ
ثمان وهذا المعنى متفق عليه  سلام )هي ال�أ ال�إ
بين الفقه����اء واإذا كان بعضهم  قد ذهب اإلى 
اأن النقود هي اأي شيء يتعارف عليه الناس، 
اأي ترك����وا تحديده����ا للع����رف ول����م يقصروها 
على الذهب والفضة ف����اإن ذلك ل� يعني اأنهم 
اختلف����وا في تحديد الصف����ة اأو الوظيفة التي 
سلام وهو  يقوم بها الشيء ليعتبر نقدا في ال�إ
الثمنّي����ة، واإنما يعني اأنهم ل����م يقصروا القيام 
بوظيفة الثمنية على الذهب والفضة فقط بل 
اعتب����روا كل ما يصطلح علي����ه الناس للقيام 

بهذه الوظيفة من قبيل النقد اأيضا(. 

وهذا التحليل مناسب لما كان في عهد النبي 
-صل����ى الل����ه عليه وس����لم - اإذ ذك����ر الكاتب 
تغّلب التبادل الس����لعي عل����ى التبادل بالنقود 

المعدنية.

 يتبع
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خلفية أحداث 08 ماي 1945
وف����ي الفاتح من ش����هر م����اي 1945م بادر حزب 
الش����عب الجزائري بتنظيم مظاهرات عبر التراب 
الوطن����ي، وهو الي����وم العالمي للعم����ال، وقد تم 
اع����داد  العلم الوطني وحضروا الش����عارات التي 
يرفعه����ا الجزائريون وم����ن بين هذه الش����عارات 
»اس����تقلال الجزائر« »نهاية الاستعمار« »تحرير 
مصالي«، وقد اأكدت هذه الش����عارات اأولا على 
النضج السياسي والوعي المتزايد لدى الجماهير 
الش����عبية والمناضلين، وثاني����ا عبرت على امال 
حزاب في ذلك الظرف العصيب  معظم زعماء الاأ

ومطالب الحركة الوطنية.

ل����اف من  وغيره����ا، ش����ارك فيه����ا عش����رات الاآ
الجزائريي����ن ف����ي  مختل����ف اأنح����اء الوطن: في 
الجزائ����ر، وهران، بجاية، تلمس����ان، قس����نطينة، 
مس����تغانم، قالم����ة، غلي����زان، س����طيف، باتنة، 
بسكرة، عين البيضاء، خنشلة، سيدي بلعباس، 
س����وق اأهراس، شرش����ال، مليانة، سكيكدة، واد 
زناتي، سعيدة، عنابة، تبسة، سور الغزلان، ولم 
تتوقف المظاهرات ففي ولاية عنابة تظاهر حوالي 
500 شخص، وذلك يوم 3 ماي وفي ولاية قالمة 
في الرابع ماي، وفي ولاية سطيف مرة اأخرى في 

السابع ماي.

وقائع اجملازر  يف قاملة وسطيف وخراطة
 خ����رج الجزائريون ورفعوا رايته����م عاليا وعبروا 
عن اهدافهم والمتمثلة في الحرية والاس����تقلال، 
جل����ه ف����ي صفوف  ه����ذا الح����ق ال����ذي قاتل����و لاأ
بش����جاعة واقدام ف����ي الحرب العالمي����ة الثانية، 
ففي ولاية س����طيف اكتظت الش����وارع وبالتحديد 
على الس����اعة الثامن����ة والنصف من ه����ذا اليوم 
اأخذت اف����واج من المناضلين والعمال والفلاحين 
تتجم����ع  في المس����جد القريب من المحطة، وقد 
حضر فيه مناضلي حزب الش����عب وكذا الكشافة 
الاس����لامية، وانطلقوا وقد شارك فيها ما بين 7 
الى 8 الاف شخص، وكانت الكشافة الاسلامية 
في مقدمة المظاهرات حتى وصلوا الى الش����ارع 
الرئيس����ي«جورج كليمونصو« وكان اأحد اأش����بال 
الكش����افة حامل����ا العل����م الوطن����ي والمتظاهرون 
يحملون باقة من ال����ورد، وفجاأة اأطلق الرصاص 
على اأول  ش����باب وهو بوزيد س����عال حامل العلم 

الوطني.

وفي خراطة كان يوم الثامن من شهر ماي 1945 
س����بوعي لمدين����ة خراطة كما في  يوم الس����وق الاأ
مدينة سطيف وهو يوم عطلة اأيضا بمناسبة انتهاء 
الح����رب العالمية الثانية، خ����رج فيها الجزائريون 
وما ان حلت الساعة 11.00 صباحا حتى قدمت 
القوات الفرنس����ية الى مدينة خراطة، وبواس����طة 
رشاش����اتها الثقيل����ة اطلقت النار على الس����كان 
فقتل����ت المئات، وقد ش����ملت اأعمال الابادة دون 

تمييز بين رضيع اأو ش����يخ اأو شاب وكان السكان 
يحفرون قبورهم باأيديهم.

وف����ي ولاية قالم����ة واأين ب����داأت المظاهرات من 
خلال تجميع ع����دة الاف م����ن الجزائريين بمركز 
المدينة المس����مى »الكرمات«، ورفعت خلالها 
الشعارات التي رفعت في خراطة وسطيف، وكان 
المس����توطنون في نفس الي����وم يقيمون حفلا في 
ساحة محمية بالرشاشات، وعند وصول المسيرة 
الى عين المكان، اأقيم اس����تجواب بين شخصين 
كان����ا في الحف����ل اأحدهما قال للاآخ����ر: هل توجد 
فرنس����ا هنا اأم ل����ا؟ فاأجابه الثان����ي بنعم، فاأطلق 

مباشرة النار على اأول شهيد.

مذابح 08 ماي يف نظر الشيخ البشري 
االبراهيمي 

يعتب����ر البش����ير الابراهيم����ي صاح����ب المقول����ة 
المش����هورة » ل����و اأن تاريخ فرنس����ا كت����ب باأقلام 
من نور ثم كت����ب في اآخر فصل من هذه الفصول 
المخزية بعنوان مذابح س����طيف وقالمة وخراطة، 
لطم����س هذا الفص����ل ذلك التاري����خ كله«، وهذه 
المقول����ة تبره����ن ما ارتكبته فرنس����ا م����ن جرائم 
وحشية تكفي لتلطيخ تاريخ فرنسا كله بالسواد، 
فق����د قامت باإح����راق الديار واتل����اف المحاصيل 
الزراعية وقتلت الجزائريين، وانتهكت الحرمات 
الانس����انية، وبالتالي هذه المج����ازر في نظره هو 
عم����ل جبان من الفرنس����يين، فف����ي الوقت الذي 
كانت الحرب منذ لغة اختفوا عن الساحة تاركين 
الجزائريي����ن يحارب����ون النازي����ة والفاش����ية بكل 
ش����جاعة، وعندما توقفت الحرب ظهروا فقاموا 
بالقت����ل والاعدام ولقد لخص ما جرى في الثامن 
ماي باأس����لوب حزين وقال: يا يوم .... لله دماء 
بريئ����ة فيك، ولله اأع����راض طاهرة انتهكت، ولله 
اأموال محرمة استبيحت فيك، ولله يتامى فقدموا 
العائ����ل الكاف����ي في����ك .... ولله اأي����ام فقدت 

بعولتهن فيك ......«

كما اأقس����م البش����ير الابراهيمي باأن هذه المجازر 
بد  س����تبقى تلطخ جنين الحضارة الفرنسية اإلى الاأ
مهم����ا حاول المدافعون عنها اأو المعجبون تلميع 
صورتها، وعليه فاإن هذا اليوم سيبقى محفوظا في 
يام والس����نين،  ذاكرة الجزائريين مهما تعاقبت الاأ
حيث عبر عن ذلك بقوله »يا يوم لك في نفوسنا 
الس����مة التي ال تمحى والذكرى التي ال تنس����ى 
فكن من اأي س����نة شئت فاأنت الثامن ماي وكفى 
وكل ما علينا من دي����ن اأن نحيي ذكراك... لئن 

ال يمسحه النسيان من النفوس«.

الشاذلي املكي عن الثامن ماي 1945
يقول الش����اذلي المكي ع����ن الثامن ماي: »ففي 
ه����ذا اليوم يوم الثامن ماي 1945، خرجت جموع 
الش����بان والفتيان والكهول والش����يوخ متظاهرون 
في مدن سطيف وخراطة وقالمة ..... وينشدون 

اأغاني الحرية والاس����تقلال، وما كانوا يظنون اأن 
الكثير منهم سوف لا يرجع اإلى اأهله وذويه، واأن 
الرد منهم بالمرصاد، ذلك اأنه لم تمض س����اعات 
قلائل من خروجهم من دواويرهم حتى تبدل الحال 
من مظاهرات س����ليمة اإلى مع����ارك دامية دارت 
رحاه����ا في نواحي كثيرة ف����ي القطر الجزائري«، 
ويضي����ف: » واأما ف����ي مقبرة قالمة فلق����د راأينا 
عربات نقل يملكها الجيش الفرنسي، ترمي على 
ال����اأرض باأكياس كبيرة ولقد هالن����ا اأن لا تحدث 
كياس س����اعة اإلقاءها على ال����اأرض اأي  ه����ذه الاأ
ص����دى، فاقتربنا من العربات فاذا بالداخل جثث 
ممزقة منهوش����ة مزقها الرصاص واأحراب نهشها 

الغراب«.

 حصيلة جمازر 08 ماي 1945  
صرحت جري����دة ” البصائر” لس����ان حال جمعية 
العلماء المس����لمين اأن ع����دد ضحايا مجازر 08 
ماي 1945 هو � 85 األف، واختلفت التقارير عن 
عدد القتلى والجرحى نتيجة اأحداث الثامن ماي، 
فوزير الداخلية الفرنسي ، ذكر في تقريره اأن عدد 
الجزائريين الذين ش����اركوا ف����ي الحوادث قد بلغ 
50 األف شخص، ونتج عن ذلك مقتل 88 فرنسيا 
و 150 جريح����ا. اأما م����ن الجانب الجزائري فمن 
1200 اإلى 1500 قتي����ل ) ولم يذكر الجرحى(. 
اأما التقديرات الجزائرية  فقد حددت بين 45 األف 
جنبية فتختلف اأيضا،  اإل����ى 100 األف قتيل اأما الاأ
وه����ي ف����ي الغالب م����ن 50 األف اإل����ى 70 األف، 
تضاف اإلى حوالي 200 األف بين قتيل و جريح و 
مختل عقليا من المجندين اأثناء الحرب العالمية 

نقاذ فرنسا من سيطرة النازية. الثانية لاإ

اأما جريدة ” البصائر” لسان حال جمعية العلماء 
المس����لمين فقد قدرت عدد القتل����ى ب� 85 األف، 
وذكرت الكاتبة “فرانسيس ديساني” في كتابها 
الس����فير  اأن   :”La Paix Pour Dix Ans  ”
nPi م��ريكي ف����ي القاهرة “بانكن�ي توك”  )الاأ
kney Tuck ( اأخب����ر رئي����س الجامع����ة العربية 
“عزام باش����ا” باأن هناك 45 األف جزائري قتلهم 
الفرنسيون في مظاهرات 8 ماي 45، مما اأغضب 
الجن����رال ديغ����ول من ه����ذا التصري����ح باإعتبارها 

»قضية داخلية«.

هذه المج����ازر جعل����ت الجزائريين يدرك����ون باأن 
الاس����تعمار الفرنس����ي ل����ا يفق����ه لغ����ة الحوار و 
التفاوض، و ما اأخذ بالقوة لا يس����ترجع اإلا بالقوة 
و عليه ينبغي التحضير للعمل العسكري،وبحق 
كان الثام����ن م����ن م����اي المنعطف الحاس����م في 
مس����ار الحركة الوطني����ة و بداية الع����ّد التنازلي 
لاندلاع الثورة المس����ّلحة التي اندلعت شرارتها 
في الفات����ح من نوفمبر 1954ول����م تخبو اإلا بعد 
افتكاك الاستقلال كاملا غير منقوص من قبضة 

المستعمر الفرنسي.

الذكـــرى الـ 75 لـمذابـــــح 8 ماي 1945

يعد شهر ماي 1945م تاريخ كتبته فرنسا بدماء الشهداء، يف حق شعب أعزل، وفصل من فصول الصراع املرير بني الشعب اجلزائري األبي التواق اىل احلرية واالستقالل بزعامة خنبة من 
الوطنيني، الذين أخذوا على عاتقهم النضال والكفاح، والسهر على توعية اجلماهري وتهيئتها لساعة احلسم، هذه األحداث اليت أكدت أن كل ما سلب بقوة ال ُيسرتجع اال بالقوة، كما أثبتت 

عن مدى فضاعة وهمجية املخطط االجرامي املنظم، الذي طبقته السلطات االستعمارية على الشعب اجلزائري، فلم تفرق بني األطفال أو شيوخ والنساء، لتطبق عليهم برنامج االبادة 
بالتعذيب والقتل والتشريد، ال تزال هذه اجملازر الرهيبة راسخة يف أذهان اجلزائريني يتذكرونها كل الثامن ماي، وستبقى العديد من املناطق خري شاهد للتاريخ على حقد وهمجية احملتل 

الغاصب سيما مضائق خراطة.

وقـــائـــع ال انســـانـيــة فــي يوم دمــوي عاشـــه اجلزائريــــون

إعداد:  فاطمـة طاهي
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تاأسس����ت جمعي����ة العلماء المس����لمين الجزائريين 
في ي����وم 5 م����اي 1931 بنادي الترق����ي بالجزائر 
بعد محاولات عدي����دة لتوحيد العلماء الجزائريين 
وتنظيم نشاطهم الاإصلاحي. فهذا الاجتماع العام 
كان تتويجًا لجهود دامت قرابة عش����رين سنة من 
المبادرات التي س����عت اإلى تاأس����يس هيئة علمية 
دارة الفرنسية، تهتم بالشاأن الديني  مستقلة عن الاإ
والاجتماعي والثقافي للشعب الجزائري. وسوف 
برز هذه المحاولات التي  نتطرق في هذا المقال لاأ
تعثرت م����رارا لكنها مدت في كل مرة المش����عل 
للمب����ادرات المتلاحقة حت����ى تحقق الحلم في عام 

.1931

أمسار يف املدينة املنّورة )1913(
داء فريضة  في عام 1913 زار ابن باديس الحجاز لاأ
براهيمي  الحج، والتقى في هذه الرحلة بالشيخ الاإ
الذي كان يومئذ مقيما في المدينة بعد هجرته من 
الجزائر في عام 1911. وطرحت في هذه اللقاءات 
فكرة العمل الاإصلاحي الجماعي في الجزائر كما 
براهيمي: »كنا  توضحه هذه الش����هادة للش����يخ الاإ
خيرة كّل ليلة في المسجد  نؤدي فريضة الِعشاء الاأ
الّنبوي ونخرج اإلى منزلي فنس����مر مع الشيخ ابن 
باديس منفردين اإلى اآخر الليل حين يفتح المسجد 
فندخل مع اأول داخل لصلاة الصبح، ثّم نفترق اإلى 
الليلة الثانية، اإلى نهاية ثلاثة الاأشهر التي اأقامها 
س����مار  الش����يخ بالمدين����ة المن����ّورة. كانت هذه الاأ
المتواصلة كّلها تدبيراً للوس����ائل التي تنهض بها 
الجزائر، ووضع البرامج المفصلة لتلك النهضات 
الش����املة التي كانت كّلها صورا ذهنية تتراءى في 
مخيلتنا، وصحبها من حسن الّنية وتوفيق الله ما 
حققها في الخارج بعد بضع عش����رة سنة، واأشهد 
الله على اأّن تلك الليالي من س����نة 1913 ميلادية 
ولى لجمعية  س����س الاأ ه����ي التي وضع����ت فيها الاأ
العلماء المسلمين الجزائريين التي لم تبرز للوجود 

اإلا في سنة 1931."
وافترق����ا الرجل����ان بعد ذل����ك، فعاد اب����ن باديس 
اإل����ى الجزائر وتفرغ لعمل����ه الاإصلاحي بينما بقي 
براهيم����ي ف����ي المدين����ة المنورة ث����ّم هاجر اإلى  الاإ
الش����ام واس����تقر في دمشق مدرس����ا ومصلحا اإلى 
غاية 1920 ثّم عاد اإلى الجزائر، واس����تقر بمسقط 
رشاد.  راأسه بس����طيف وتفرغ للتعليم والدعوة والاإ
واجتمعا من جديد وتواصلا خلال عش����ر س����نوات 
بدون انقطاع وتبادلا الزيارات ووضعا معا برنامجا 
تعليميا تربويا طموحا يهدف اإلى تربية النشء على 

"فكرة صحيحة ولو مع علم قليل". 
مجعية اإلخاء العلمي )1924(

ازداد ع����دد الطلبة الجزائريي����ن الذين تخرجوا من 
الجامعات الاس����لامية المعروفة اآنذاك كالزيتونة 
زه����ر. ورج����ع غالبيته����م للجزائر  والقرويي����ن والاأ
وانضموا اإلى الحركة الاإصلاحية القائمة سواء في 
ميدان التعليم العربي الحر اأو في مجال الصحافة 

العربية. 
وشّكلت هذه الّنخبة ديناميكية علمية تحتاج فقط 
اإلى توحيد جهوده����ا حتى تكون نتائجها مضاعفة 
واأعمالها مؤثرة. وظهرت في هذا السياق مبادرات 

عدي����دة للاتح����اد والتكتل باأش����كال مختلفة، فقد 
نادى الش����يخ اإبراهيم اأبو اليقظان اإلى فتح فرع في 
الجزائر لجمعية الش����بان المس����لمين التي ظهرت 
في مصر، ونش����ر الشيخ محمد الهادي السنوسي 
دبية: "ش����عراء الجزائر في العصر  موس����وعته الاأ
الحاض����ر"، وصدرت جرائد عربي����ة عديدة التفت 

قلام الجزائرية في تلك الفترة.  حولها اأبرز الاأ
براهيمي  اأما الشيخ ابن باديس وصديقه الشيخ الاإ
فاإّنهم����ا فكرا ف����ي عام 1924 في اإنش����اء جمعية 
تجمع كل علماء الشرق الجزائري ويكون مركزها 
براهيمي بوضع  في قس����نطينة. وتكفل الش����يخ الاإ
ساس����ي بناء على خبرته التي اكتسبها  قانونها الاأ

خل����ال اإقامت����ه ف����ي المش����رق العرب����ي واتصال����ه 
بالجمعيات العلمية والدينية في الشام والحجاز. 
وتمت مناقش����ته م����ن طرف بعض علم����اء منطقة 
الش����رق الجزائ����ري والموافق����ة عليه اإل����ا اأن هذا 
دارة الفرنسية للحصول على  المشروع لم يقدم للاإ
الاعتماد الرسمي بسبب عدم توفر في تلك الفترة 
الشروط الملائمة لانطلاق هذا التنظيم الاإصلاحي 
الرائ����د، لكن قصة جمعية العلم����اء الجزائريين لا 

تنته هنا. 

مدرسة "الشهاب" )1925(
تعبر "الشهاب" من اأبرز الجرائد التي ظهرت في 
العش����رينيات، اأصدرها ابن باديس بقسنطينة في 
قلام  عام 1925. ونجحت في اس����تقطاب اأبرز الاأ
في الجزائ����ر وخارجها خاصة بعدم����ا تحولت اإلى 
مجل����ة ش����هرية في ع����ام 1929. واأصب����ح ُكتابها 
الجزائريون يش����كلون مدرسة فكرية رائدة صارت 
اللبن����ة الصلب����ة لجمعية العلماء فيم����ا بعد "وفق 
طرائ����ق تعبي����ر مختلفة، ف����كان بينه����م العقائدي 
الرصين والخطيب المصقع والسجالي المتحمس 
والشاعر الملتزم والصحافي" كما وصفهم البحاثة 

الدكتور علي مراد. 
واأرادت "الش����هاب" اأن تس����تثمر ه����ذا الاتص����ال 
العلم����ي والتبادل الفكري بي����ن هذه المواهب عبر 
صفحاتها فنادت اإلى تاأس����يس هيئ����ة توّحد هؤلاء 
الُكت����اب وتجمعهم عل����ى اأرض الواقع في فضاء 
اأطلق����ت عليه اإس����م "الحزب الديني". ونش����رت 
"الش����هاب" نداء يش����رح هذه الفك����رة ويدعو اإلى 
العمل من اأجل تجس����يد هذا المش����روع الطموح: 
»اأيها الس����ادة العلم����اء المصلحون المنتش����رون 
بالقط����ر الجزائ����ري، اإن التعارف اأس����اس التاآلف، 
تحاد ش����رط النجاح، فهلم����وا اإلى تحقيق هذا  والاإ
الهدف بتاأس����يس حزب ديني محض، غايته تطهير 
الدين مم����ا األصقه ب����ه الجاهلون م����ن الخرافات 
نة،  وهام والرجوع به اإلى اأصلي الكتاب والسُّ والاأ

خيرة«. وطلبت هذه  وما كان عليه ف����ي الحقب الاأ
الجري����دة كل من يوافق عل����ى مضمون الدعوة اأن 

يرسل اإليها مقترحات عملية مكتوبة. 
لق����ي هذا النداء القبول عن����د العلماء الجزائريين، 
وتس����لمت الجري����دة رس����ائل ومقترح����ات، وكان 
اأش����ملها ما كتبه الش����يخ المولود الحافظي الذي 
راأى اأن التاآل����ف ل����ن يتّم اإلّا اإذا ش����مل كّل العلماء 
الجزائريي����ن م����ن كّل المذاه����ب، ووض����ع قان����ون 
اأساس����ي للحزب الديني الاصلاحي لا يتصادم مع 
خرى، والاعتماد في تمويله  الهيئات الجزائرية الاأ
حس����ان الخاص والعام، وتاأسيس  على الزكاة والاإ
مكت����ب اإداري مرك����زي ل����ه م����ع فتح ف����روع عبر 

القطر الجزائري، واإنش����اء مدارس ابتدائية لتعليم 
طف����ال باللغتين العربية والفرنس����ية، والاهتمام  الاأ
رشاد ونشر الجرائد والمجلات واإلقاء  بالدعوة والاإ
المحاض����رات، والابتع����اد عن السياس����ة حتى لا 
تعرقل نش����اطاتها الاجتماعية والتربوية، والسعي 
للحص����ول على جمي����ع الحقوق الت����ي يعترف بها 
القانون للجمعيات الدينية المس����يحية واليهودية. 
ورغم الحماس الفياض وصدق النيات عند هؤلاء 

المبادرين اإلا اأن المشروع لم يرى اأيضا النور. 
اجتماع الرواد يف قسنطينة )1928(

لم يستس����لم الشيخ ابن باديس بعد فشل المشروع 
السابق، بل فّكر في اإنشاء جمعية تقتصر على اإقليم 
قس����نطينة بعدما تاأكدت له استحالة اإنشاء جمعية 
في تلك الفترة تشمل كل علماء القطر الجزائري، 
فنظ����م اجتماع����ًا خاص����ًا لهذا الغرض ف����ي مكتبه 
ربعين ش����ريف بقسنطينة، حضره العلماء  بنهج الاأ
براهيمي،  المقربون منه كالش����يخ محمد البشير الاإ
والش����يخ مبارك الميلي، والشيخ الطيب العقبي، 
والشيخ العربي التبس����ي، والشيخ محمد السعيد 

الزاهري والشيخ محمد خير الدين...
وبع����د خطاب طويل ح����ول الوضع الع����ام الخطير 
الذي تعيش����ه البلاد، وبعد تعبي����ر كّل الحاضرين 
عل����ى اس����تعدادهم للتضحي����ة في س����بيل الوطن 
والدي����ن، اتف����ق الجمي����ع على خط����ة العمل التي 
تتمثل في المواصلة في تاأس����يس المدارس الحرة 
س����لامية، وتبليغ  لتعلي����م اللغة العربية والتربية الاإ
الدعوة الاإصلاحية عبر القطر الجزائري، والالتزام 
بالكتابة في الصحافة لنش����ر الوعي بين الشعب، 
وفت����ح النوادي للاجتماعات ونش����ر الثقافة والعلم 
من خل����ال المحاضرات والدروس، واإنش����اء فرق 
سلامية لتاأطير الش����باب الجزائري.  الكش����افة الاإ
عمال  وكلف كل واحد منهم بالاإشراف على هذه الاأ

في منطقته وما جاورها من المدن والقرى. 
فكار الاإصلاحية الصحافة العربية  وهكذا عمت الاأ

الت����ي كانت تصدر بي����ن 1928 و 1930، وقامت 
مب����ادرات عدي����دة لتفعي����ل النش����اط الاإصلاحي 
والتقري����ب بي����ن رجال����ه، والدعوة اإل����ى مضاعفة 
س����راع في تكت����ل الطاقات خاصة بعد  الجهد والاإ
الاحتفال����ات المس����تفزة الت����ي نظمتها الس����لطة 
الاس����تعمارية في ع����ام 1930 بمناس����بة الذكرى 

المئوية لاحتلال الجزائر. 

االجتماع احلاسم يف نادي الرتقي )1931( 
وكان من هذه المب����ادرات الجادة: مبادرة جماعة 
نادي الترقي التي كانت تضم الشخصيات العلمية 
واأعي����ان مدينة الجزائر. وقد فكر هؤلاء في وضع 
هذا النادي الواقع في قلب الجزائر واإمكاناته في 
خدمة جمعية توّحد صف����وف العلماء الجزائريين. 
وتش����كلت لجنة من 4 اأفراد لتجسيد هذه الفكرة، 
وه����م: الفقيه الش����يخ محمد العاصمي والش����اعر 
محمد عبابس����ة والتاجر عمر اس����ماعيل والكاتب 
المناض����ل اأحمد توفي����ق المدني. وتبرع رئيس����ها 
السيد اإس����ماعيل بمبلغ قدره 1000 دينار. ونشر 
الخبر في العديد من الجرائد العربية الصادرة في 

الجزائر. 
وبارك العلماء الجزائريون هذه المبادرة فتشجعت 
لجن����ة العمل الدائمة على الاقدام في مش����روعها 
وتنظيم المؤتمر التاأسيس����ي للجمعية بالتنسيق مع 
الش����يخ ابن باديس الذي كان يص����ول ويجول في 
البلاد يش����رح الفكرة الاإصلاحي����ة، ويحث الناس 
تحاد بين  على الايمان برس����التها، ويدع����و اإلى الاإ

اأنصارها. 
واتصلت اللجنة ب� 120 ش����خصية علمية معروفة 
عب����ر القطر الجزائري. وكانت رس����ائل الدعوة قد 
ستاذ اأحمد توفيق المدني واأمضاها السيد  كتبها الاأ
عمر اإس����ماعيل. ووافق اأكث����ر من 100 عالم على 
المشاركة في الاجتماع العام في نادي الترقي في 

الموعد المحدد ب� 5 ماي 1931. 
وحرص المنظمون لهذا المؤتمر التاأسيس����ي على 
ابراز الوجه المعت����دل للجمعية الجديدة للحصول 
دارة الفرنس����ية.  عل����ى الترخيص والاعتماد من الاإ
وح�ض����ر الجلس����ة الافتتاحية بعض المس����ؤولين 
الفرنس����يين الرس����ميين كما تّم اختيار شخصيتين 
معروفتين بثقافتهما المزدوجة العربية والفرنس����ية 
ش����راف على اأش����غاله وهما: الش����يخ اأبو يعلى  للاإ
مي����ن العمودي مقررا.  الزواوي رئيس����ا ومحمد الاأ
كما اأن قانونها الاأساسي يقدمها جمعية "اإرشادية 
تهذيبي����ة"، غايته����ا محاربة الاآف����ات الاجتماعية 
والامتناع عن المحرمات الشرعية وترك المنكرات 
العقلية واحترام القواني����ن الجارية، والابتعاد عن 
النش����اطات السياس����ية، غير اأن الممارس����ة على 
اأرض الواقع تجاوزت دائما هذا القانون الاأساسي 

وتحررت من قيوده. 
ش����غال، انتخب المؤتمرون  وبعد اأربعة اأيام من الاأ
مجلس����ا اإداريا برئاسة الشيخ ابن باديس وعضوية 
نخبة من العلماء الجزائريين من مختلف التيارات، 
لك����ن اأغلب المناص����ب الهامة ع����ادت للمنتمين 
لمدرسة "الشهاب" والذين ح��ضروا اجتماع الرواد 
في عام 1928 بقس����نطينة، وهم سيوجهون مسار 
الجمعية مس����لكا مختلفا يتعارض باس����تمرار مع 
دارة الاس����تعمارية واأعوانها والمؤيدين  مصالح الاإ

لسياستها. 
لقد نجحت جمعية العلماء المس����لمين الجزائريين 
في اأداء رس����التها ووقفت دائم����ا صامدة في وجه 
العواصف، ولا يعلم اإلا الله اإلى اأين تتجه الجزائر 
وتصل تاأثيرات الاس����تعمار لو اأنها تاأخرت عش����ر 

سنوات عن ظهورها!. 

الطريـــــق إلـــى جـمـعيــــة العلمـــــاء

أد. مولود عومير

اجلزائريني  املسلمني  العلماء  مجعية  لتأسيس   89 الذكرى 



 ب���رق عنوان هذه المقالة في ذهني لما 
كنت جالس���ا في مدرج جامع���ي اأتابع 
مناقشة اأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه 
دب العربي نس���ج خيوط  في اللغة وال�أ
مادته���ا نس���جا فري���دا ومحكم���ا اأحد 
الطلبة النبهاء الذين يشرفون الجامعة 
الجزائري���ة، وهو الطال���ب النجيب عبد 

العزيز شوحة. 
طروحة  اجتمع حول عجينة اإنشاء هذه ال�أ
جهدان طيب���ان اأثمرا ثمرة لذيذة يانعة، 
وهم���ا جه���د الطال���ب الباح���ث عب���د 
العزيز ش���وحة، الحاف���ظ لكتاب الله، 
والموس���وعي في مكتس���باته العلمية 
والثقافي���ة، والذي اأطل���ق عليه زملاؤه 
الذين عاش���روه بجامعة باتنة في مطلع 
ثمانينيات القرن الماضي كنية مستعارة 
هي: »مالك بن نبي«. وهو من استطاع 
قهر عاديات الزمن، ورفض اأن تكس���ر 
اإرادت���ه، واأن ت���ذل عبقريت���ه وعقيرته. 
وجه���د مؤطره الدكتور بلقاس���م ليبارير 
ال���ذي ل���� يقراأ م���ن يقابله ف���ي وجهه 
البشوش اإل� ملامح عالم طيب السريرة 
وخل���وق ومس���رف ف���ي التواضع. وقد 
استطاع بهدوئه وحنوه وصبره ومهارته 
المدهشة وطول باعه العلمي اأن يكون 
خير معين لطالبه، واأن يبني معه، بعد 
اأن س���بر اأغوار نفس���يته، علاقة اأبوية 
ملاأت قلبه برجحان ال�طمئنان والثقة. 
وظ���ل واضعا ي���ده في ي���ده حتى قبل 
س���ويعة من انطلاق جلس���ة المناقشة، 
يحدثه في همس، ويرش���ده في هدوء. 
وعندما يثني الطالب على اأستاذه الوفي 
الودود، يق���ول: )... ومع ذلك، صبر 
س���تاذ الكريم، وشجعني على  علّي ال�أ

عدم ال�ستسلام للظروف الخاصة(.
لم يس���ابق الطالب عبد العزيز ش���وحة 
الزمن في اإتمام منجزه الذي طوى حمله 
نه لم  عقدا ونصف عقد م���ن الزمن؛ ل�أ
يك���ن واقعا تحت غواية الحصول على 
الش���هادة التي يرضى كثي���رون قطفها 
وه���ي في ط���ور نموه���ا الِحْصِرمي اأو 
اأكلها حش���فا. واإنما فضل اأن يسير فيه 
سيرا هينا بطيئا. وكما فعل مع اأطروحة 
الماجس���تير، فقد اختار دربا ش���ائكا، 
ندر المش���اة فيه لفاق���ة في الزاد وعوز 
ف���ي المؤونة وقصور في ال�س���تعداد، 
وفضل اأن يواجه قضية علمية ل� يجرؤ 
الكثيرون على ال�قتراب من س���ورها، 

ودق بابها. 
طروحة اأم���ام عيني  لم���ع موض���وع ال�أ
صاحبه���ا قب���ل اأن يح���ل اآوان اختياره 
بزمن طويل. ويقر اأنه لما كان يش���تغل 
عداد رس���الة الماجس���تير عن منهج  ل�إ
لف���اظ في س���فر »ابن عطية  ضب���ط ال�أ
الغرناط���ي« المعن���ون ب����: »المح���رر 
الوجي���ز في تفس���ير الكت���اب العزيز« 
لف���ت نظره اإلى اأهمية عل���م القراءات. 
ولم يخف ُحزون���ة الموضوع، اإذ يقول: 
)لم���ا اخترت هذا الموضوع للدراس���ة 
علمت اأنه موض���وع صعب يحتاج اإلى 
اإلمام ش���امل بكافة علوم اللغة والقراآن 

مر الهّين(.  الكريم، وهو ليس بال�أ
يرف���ع الباح���ث عبد العزيز ش���وحة من 
سقف اأهمية الموضوع الذي اختاره عن 
دراية وتبصر، اإذ يقول في مقدمته: )قد 
ل���� اأبالغ اإن قلت: اإن القراءات القراآنية 
هي اأهم علوم اللس���ان العربي، بل اإنها 
تمثل في نظري اللس���انيات التطبيقية 

للغة العربية خصوصا علم ال�أصوات(. 
ويردف قائل���ا: )... واأن هذه ال�أحرف 
الس���بعة، وما تولد عنه���ا من قراءات 
صحيح���ة اأو ش���اذة هي اإح���دى مظاهر 
الكريم(.  للق���راآن  اللغ���وي  عج���از  ال�إ
ويس���تطرد ف���ي القول: )وه���و معجزة 
� يقص���د الق���راآن الكري���م � كلامية في 
نظرنا نحن المسلمين، يستدعي كشف 
اأس���راره تضاف���ر جميع العل���وم، وعلى 
راأسها اللغة. كما اأن المصادر المحققة 
الت���ي عني���ت بتدريس تل���ك القراءات 
وتوجيهها وال�حتجاج لها واإعرابها لهي 
من اأهم الوثائق التي تمكننا من دراسة 
الظواه���ر اللغوية للعربي���ة في الميدان 
مثل، وه���و القراآن الكريم  التطبيقي ال�أ
بجميع قراءات���ه الصحيحة والش���اذة، 
وبما يمك���ن اأن يرفد ال���درس اللغوي 
العرب���ي الحديث بمادة مهم���ة يمكنه 
اأن يرك���ز عليها خصوص���ا فيما يتعلق 

بقواعد النحو واأصول ال�حتجاج(. 

ق���ارب الباح���ث عب���د العزيز ش���وحة 
موضوع رس���الته الذي تعتبر س���نداته 
المس���خرة تراثي���ة ب���اأدوات منهجي���ة 
حداثي���ة، ول���م تق���و المفاهي���م العتيقة 
على الوقوف عقب���ة في طريقه بعد اأن 
قتلها ش���رحا واأشبعها توضيحا بما في 
ذلك المفاهيم المفتاحية التي ش���يد بها 
العن���وان، واأبرز الخي���وط الرابطة بين 
نسقها البنائي ونظامها الذي األفته في 
الفهم وفي التاأويل. وكان مس���هبا في 
مثل���ة التوضيحية التي تجعل  اإي���راد ال�أ
ه���ذه المفاهيم تكتس���ي حل���ل معانيها 
القديم���ة التي قد ل� تتف���ق مع معانيها 
المتداولة حاليا. فالتوجيه، على سبيل 
المث���ال وكما عّرفه، هو رد ال�ختلافات 
اللغوية والّلَهجي���ة التي برزت مع اأداء 
الن���ص القراآن���ي وتلاوته اإل���ى اأصولها 

والقبائل التي نطقت بها. 
اأثناء المناقش���ة، احتج الطالب الباحث 
اأمام لجنة المناقش���ة عن مسايرة ال�آخر 
خذ  فيما يصكه من مفاهيم جديدة، وال�أ
به���ا تجاوب���ا وتبني���ا رغ���م محدوديتها 
ف���ي الدل�لة، وذكر على س���بيل المثال 
ي���راه  ال���ذي  ش���كالية«  مفه���وم: »ال�إ
مفهوم���ا تعليميا موقوف���ا على هدف/

اأهداف قري���ب)ة( محدد)ة(، والتخلي 
عن مفهوم: »الموضوع« الذي لم يبله 

الزمن، ولم يسلمه للنسيان؟؟.
ل���و لم يكن لبح���ث الطالب عبد العزيز 
ش���وحة من فائدة س���وى بعث اس���مي 
س���لامي،  اثني���ن من علماء المغرب ال�إ
وهم���ا عالمان جليلان مرموقان عاش���ا 
ف���ي الق���رن الرابع الهجري لكفاه ش���ر 
ال���رد بع���د اأن اأثي���رت قضي���ة الفائدة 
المصرومة من عمله. وفي اإحياء شطر 
من عصارة فكريهما تذكير للمس���اهمة 
المغربي���ة )المغاربية بمصطلح اأيامنا( 
س���لامية وس���ط  في الثقافة العربية ال�إ
خوة المش���ارقة ل� تخلو  نزاعات مع ال�إ
م���ن ال�فتخ���ار واإدعاء قصب الس���بق 
والركض قب���ل ال�آخر في اأي ميدان من 

الميادين. 
ُوس���مت ال�أطروحة بعنوان مفصل يؤطر 

موضوعه���ا تاأطيرا كامل���ا هو: )منهج 
ال�حتجاج اللغ���وي للقراءات القراآنية � 
»موازنة بين كتابي: الكشف عن وجوه 
القراءات السبع وعللها وحججها لمكي 
بن اأبي طالب القيس���ي وش���رح الهداية 
ف���ي توجيه الق���راءات للمه���دوي«(. 
واأتبع المنهج الوصفي في جمع مادتها 
العلمي���ة، وفي اس���تصدارها من متني 
الكتابي���ن، والمقابلة بينهما، وتحليلها 
ومواط���ن  ال�تف���اق  مواض���ع  لتبي���ان 

ال�ختلاف بينهما. 
رغ���م اأن القراآن الكريم ن���زل على نبينا 
محمد �صل���ى الله عليه وس���لم � بلغة 
قريش، واللهجات قديما كانت تس���مى 
لغات، اإل� اأن���ه اأحاط بجميع اللهجات 
خ���رى في قراءاته الس���بع  العربي���ة ال�أ
اأو اأحرفه الس���بعة الش���ائعة على وجه 
الخصوص حتى تسهل قراءته وفهمه، 
ويسري تداوله على نطاق اأوسع واأعم. 
بم���ا يعني تمتي���ع اأداء الّن���ص القراآني 
بالتنوع حتى يس���تجيب م���ع اللهجات 
العربية الفصيحة. ولذلك كانت رس���م 
)اأي كتابة( المصحف الُعثماني رسًما 
مج���رًدا متحلل���ا م���ن اإرف���اق النقاط 
بحروفه وعاريا من علامات التش���كيل 
ن  لُيقراأ على وجوه متعددة ومتنوعة، ل�أ
م القراآن هو المشافهة  س���اس في تعلُّ ال�أ
فواه مباشرة. ونظرا لما  والتلقي من ال�أ
يحمله هذا الرسم، رغم اأنه بدائي، من 
مضامي���ن اإعجازية مبهرة فقد ضم هذا 
ال�إعجاز البلي���غ اإلى القراءات المترتبة 
ملاء  عنه حتى بع���د ظهور قواع���د ال�إ

والنحو والصرف... 
ل�حق���ت  الت���ي  المناقش���ات  فارق���ت 
اأطروح���ة الباحث عبد العزيز ش���وحة، 
وانفصلت ع���ن جوهرها، ولم تكن ثرية 
وغنية وحبلى بال�إضافات التي تصّوب 
اأو تخالف ما طرحه من اآراء وما توصل 
اإليه من نتائج انفرد بها اأو عزز بها نتائج 
من س���بقوه. ولم يغرب���ل متن اأطروحته 
كما فعل هو مع مظان الش���يخين مكي 
ندلسي القيسي )ت.  بن اأبي طالب ال�أ
1045م( واأحم���د ب���ن عم���ار ب���ن اأبي 
العباس المهدوي التميمي )توفي نحو 
1048م( وم���ع بقية المصادر والمراجع 
التي اس���تند اإليها. ول���م يكن التخفي 
خلف عدم ال�ختصاص بالعذر المنجي 
الذي يحفظ ماء الوجه. وتوقفت اأغلب 
الملاحظ���ات عند الجوانب الش���كلية 
خطاء  الهين���ة، وجعل���ت حتى م���ن ال�أ
طروحة عللا  المطبعية وزل�ت راقن ال�أ
ونقائص مشينة بعد تضخيمها. ولعله 
س���يجد هذا العمل بعد نشره في كتاب 
كف���اء  ف���ي جمه���ور المتخصصي���ن ال�أ
والمتمرسين المؤهلين من يعيد قراءته 
قراءة استكشافية تشبعها نقدا وتوجيها 

وتقويما. 
تعود مع مناقشة كل رسالة اأو اأطروحة 
جامعي���ة قضية تقويمه���ا التي ل� يجوز 
ن التقويم جزء  اأن تنزل منزلة متاأخرة؛ ل�أ
اأصيل في البحث العلمي باعتباره يفرز 
بين جيده وهزيله، وحسنه ورديئه. ول� 
يمكن تحقي���ق الجودة المنش���ودة في 
البح���وث اإل� اإذا س���نت عناصر التقويم 
على اأدق المس���نات، وش���حذت شحذ 
السيوف البواتر. واأرى في تبني شبكة 
معايير موضوعي���ة ووجيهة في صورة 
عْرضية تتج���اوب مع كل التخصصات 
العلمي���ة الجامعي���ة مع توفي���ر هامش 
للخصوصية المادوية س���يكفل التحرر 
س���اليب التقليدية التي  م���ن اأغل���ال ال�أ
يضي���ع معها الجهد ويه���در الوقت من 
دون عائ���د بالنواف���ع، والت���ي جعل���ت 
اأعضاء لجان المناقش���ات ل� يتورعون 
من الحدي���ث بالدارجة حتى في رحاب 

اأقسام اللغة العربية واآدابها. 

هـل القراءات معـجــزة قرآنــيـة؟

لـمبـــاركيـــة نـــّوار
يحضر ش����هر رمضان واأعين العال����م كّلها علينا واأذرع 
الوباء تمسك بخناقنا، واأعلنت ال�أرض فشلها، وبقيت 
لن����ا رحمة رب الس����ماء، يج����ب اأن ل� نكت����ف بالبوح 
بماآسينا بل نحاول السير في طريق الحق رغم اإحساسنا 
رشادات،  اأن رمضان مختلف، استهلكننا المواعظ وال�إ
قوال والحكم، اإنه اختبار  وجمدت الخطب وسمجت ال�أ
عس����ير وشديد اللهجة في ضرورة استعادة وعينا بروح 
العبادة، التي اأضحت اأسمال� بالية يمحقها ال�ستهلاك. 
رمضان ش����هر العزم والعزيمة، حقا اإنه فرصتنا للتغيير 
هو ليس عبادة موسمية ول� طقوس لزيادة التركيز على 

كل واللهو.  ال�أ
وض����رورة اإحي����اء المقصد من العبادة والتذكير بس����نن 
الس����ير في طري����ق الله، ت����رك الطمع فيما ي����د الناس 
والتركيز على الطمع في رضوانه قال رسول الله صلى 
الل����ه عليه وس����لم خاب وتعس م����ن اأدرك رمضان ولم 

يغفر له. 
لقد صرفنا اأنفسنا عن الطيبات في شهر رمضان طاعة 
لل����ه، كتوجيه عملي عل����ى ترك المعاصي في س����ائر 
يام، ويتاأتى ذلك من تنش����يط رقابة الله -عز وجل -  ال�أ
خلاص الكامل في التقرب اإليه، يقول بن القيم في  وال�إ
ما معناه نش����اط بن اآدم في الت����وازن بين اإتباع الهوى 
مل، فالذي ينسى الله ينشغل بهواه، ويعمى  وطول ال�أ
عن الحق، والذي ينس����ى ال�آخرة ل� يهتم بروح العبادة 
مل اأس����اء العمل كما جاء  بل بقش����ورها، ومن اأطال ال�أ
ثر، رمضان شهر الفتوحات والبطول�ت ومكارم  في ال�أ
عم����ال، وتدري����ب على حس����ن ال�نج����از والفعالية  ال�أ
والمثابرة ش����هرا كاملا، ودل�لة الزم����ن مهمة جدا في 
تعميق المقص����د من الصوم. وتجن����ب كل ما يناقضه 
ويفسد معانيه وقيمه، بداية من الهلع والخوف الشديد 
من الموت وحب الدنيا، اأو ال�س����تهتار بس����بل الوقاية 
وتضييع مقصد حفظ النفس، بالتسوق المستمر وهدر 
الوقت ف����ي متابعة المسلس����لات التافه����ة، والبرامج 
المضيع����ة لمقاص����د الفضائ����ل، والت����ي تعم����ل على 
ال�س����تهتار بالقيم وتمييع كل ش����يء، وتسويغ الميوعة 
وال�بتذال والضحك على هموم الناس واأوجاعهم، مثل 
ذلك البرنام����ج في التلفزيون الجزائ����ري الذي يعرض 
تل����ك الم����راأة الفاتنة على الرجل الفقير المش����ارك في 
البرنام����ج، ويقوم����ون بوهمه اأنه����ا من نصيب����ه واأنها 
راضية به زوجا اأمام الجماهير العريضة، وما اأن يلبس 
الموض����وع ويصدق القصة حت����ى، ينهض من يضحك 
عليه بصفاقة وغلظة ليقول له ش����كرا لك  لقد شاركت 

في كاميرا خفية، فتجحظ عيناه قهرا وحسرة. 
 اأين نحن من روح رمضان واأس����راره العميقة؟ وبرامج 
تلفزيوني����ة تق����دم خصوصا في  ش����هر رمض����ان، وهي 
مفس����دة لرمض����ان و للدين من اأساس����ه، تش����تغل بلا 
سياس����ة ول� منهج ول� هدف، اإل����� التهريج ،والضحك 
م����وات، وعلى القيم  حي����اء وال�أ عل����ى  المنكوبي����ن ال�أ

سرة.  خلاق ٍواأواصر ال�أ وال�أ
س����رة حتى  رمض����ان في زمن الكورون����ا هو اختبار للاأ
بناء على  تس����تعيد وعيها بدورها الريادي في تربية ال�أ
مقاصد الصيام، ولهذا نثمن اأهمية الحفاظ على تماسك 
الزوجين في المحنة وال�بتلاء، ليتش����رب الناش����ئة قيم 
يمان والصبر تطبيقيا، من قوة الترابط وال�نس����جام  ال�إ
بوين، ومن ثمة نرتقي لمواجهة غلق المدارس  بي����ن ال�أ
والجامع����ات والمس����اجد، بحس����ن ترش����يد الطاقات 
الموج����ودة في البيت وتوجيهها للنه����وض بالقراآن في 
ش����هر القراآن، ف����ي ظل محن����ة التباع����د ال�جتماعي، 
وانعكاس����اتها الس����لبية على الصغار والكبار، اإعطاء 
فرصة للش����باب عل����ى قيادة صل����اة التراويح وتحضير 
المواع����ظ وال����دروس والخطب، ف����ي جمعات الحضر 
الحزينة، ليكون رمضان بحق منجاة وفرصة ل� تتكرر، 
ورافد اإش����عاع في ظلمات المحن، اأي تدريب الشباب 
ف����ي المحاضن الطبيعية )البي����وت( على خوض زمام 
المبادرة واإشعارهم بالمسؤولية واكسابهم الزاد الروحي 
ال����ذي يمكنهم من مواجهة ال�بتل����اءات والصعوبات، 

ورغم البلاء والوباء يبقى بقوة الله رمضان كريم. 

أ. د.  ليلى حممد بلخري

رمضان يف زمن الكورونا
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يق���ول بع���ض الن���اس كان لن���ا فتح 
المس���اجد واللجوء الى الله  بالدعاء 
و القن���وت جماعة حتى يرفع الله عنا 
هذا الوباء ؟ اسمع الجواب من فقهاء 

الاسلام : 
ذكر الحاف���ظ ابن حجر العس���قلاني 
ف���ي كتابه »بذل الماع���ون في فضل 

الطاعون« ص 329:
اما الاجتم���اع ل���ه )الدعاء(كما في 
الاستسقاء فبدعة حدثت في الطاعون 
الكبير سنة749ه بدمشق ،خرج الناس 
ال���ى الصحراء و معظ���م اأكابر البلاد 
فص���اروا يدع���ون و يصرخون صارخا 
عاليا،اعظ���م الطاعون بعد ذلك وكثر 

و كان قبل دعائهم اأقل.
ث���م واص���ل الحديث:ووقع ه���ذا في 
زماننا حين وقع الطاعون في القاهرة 
ف���ي 27 من ش���هر ربيع الاآخر س���نة 
833ه فكان من يموت دون الاربعين 
فخرجوا الى الصحراء اجتمعوا و دعوا 
و اأقاموا س���اعة ثم رجعوا فما انسلخ 
الش���هرحتى صار عدد من يموت فى 
لف)1000( كل ي���وم بالقاهرة فوق الاأ

ثم تزايد.
ان السنن الكونية ماضية و لا تحابي 
اح���د و ق���د مات خي���ار الن���اس من 
اأصحاب رس���ول الله صلى الله عليه 
وس���لم بهذا الداء)الطاعون(، ثم هل 
عمر بن الخط���اب رضي الله تنقصه 
الش���جاعة لا اأظن اأن اأحد يقول ذلك 
و م���ع ذلك كما اأخ���رج مالك عن ابن 
اأبي ُمَليكة قال: اإنَّ عمر بن الخطاب 
رضي الل���ه عنه مرَّ بام���راأة مجذومة 

وهي تطوف بالبيت، فقال لها: يا اأَمَة 
الله لا تؤذي الناس، لو جلس���ت في 
بيتك، فجلس���ت. فم���ر بها رجل بعد 
ذل���ك، فقال: اإن ال���ذي كان نهاك قد 
طيعه  مات فاخرجي. قالت ما كنت لاأ
حي���ًا واأعصَي���ه ميتًا.)كن���ز العمال( 
دعاها  الى الحجر الصحي المنزلي.

ثم ان المس���اجد يؤمها كبار الس���ن و 
الكهول في الغالب و على الخصوص 
صل���اة التراويح وهذه ظاهرة ملحوظة 
فى العهد الاخي���ر وظاهرة للعيان مع 
العلم انهم اق���ل مناعة و اكثر عرضة 

للاإصابة بهذا الوباء . 
وينبغي ايضا للفقيه ان لا يفتن الناس 
في دينهم،قال عمر بن الخطاب رضي 
الل���ه لابي عبيدة )نفروا من قدر الله 

اإلى قدر الله (.
}اني لكم ناصح امين{

* أمني املال جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني.

الشيخ  نــور الدين رزيق * ــرة
طـــ

خـــا
و  

ف   
قــــ

مو

خواطر يف مقاصد الصوم )2(
اإّن الدي����ن لا يصنع الكم����ال بذاته، بل يخط طريق 
نس����ان الذي يصن����ع الكم����ال باإرادته  الكم����ال للاإ
وبذات����ه، من خلال تعاليم الدين، )}يَ����ا اأَيَُّها الَِّذيَن 
َذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم  ُسوِل اإِ اآَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِلّلِه َوِللرَّ
لَْيِه  َواْعَلُم����وْا اأَنَّ الّلَه يَُحوُل بَْيَن اْلَم����ْرِء َوَقْلِبِه َواأَنَُّه اإِ
نسان لا تتحقق اإلّا  نفال24( وحياة الاإ ُتْحَشُروَن {الاأ

بكمال هياأته الروحية. 
نس����ان لا ينتقل من حال نق����ص اإلى حال كمال  فالاإ
اإل����ا بمجهود ذاتي، وقيمة ذلك المجهود هي التي 
تحدد مس����توى الكمال  ال����ذي ينتقل اإليه، ولذلك 
سميت الش����رائع تكليفا لما فيها من كلفة ومشقة 
نس����ان ليحدث النقل����ة المطلوبة بذاته  يقوم بها الاإ

من حال اإلى حال اأعلى. 
والهج����رة الّنبوي����ة تمث����ل مثالًا محسوس����ًا لعملية 
الانتقال، فالمش����قة الجس����دية والمسافة المكانية 
الت����ي قطعها النبي -صلى الله عليه وس����لم - من 
مك����ة اإل����ى المدينة هي المس����افة النفس����ية التي 
يقطعه����ا المكلف ف����ي هجرته من ح����ال اإلى حال 
اأعلى، فالتغيير هجرة من موقع نفسي متخلف اإلى 
موقع نفس����ي اأكثر تحضرا وكمالا، وعملية التغيير 
حرب مس����تمرة مع النفس، ولذلك سمي المحراب 

ّنه مكان الحرب مع النفس.  محرابا لاأ
ولذلك كان التغيير اأش����به بالّنار التي تفتن الذهب 
المخلوط بالتراب، لكي تزيل عنه الش����وائب غير 
المجانس����ة لمادت����ه، وكذلك ن����ار التكليف تحرق 
خلاط التي مازج����ت الطبيعة الروحية  ش����وائب الاأ
نس����اني، لك����ي تصفي����ه م����ن اأخلاق  للجوه����ر الاإ

البهائم. 
فرمض����ان به����ذا المعن����ى ه����و الَحرُّ ال����ذي يحرق 
لهية في  خل����اق ويزيحها عن الطبيع����ة الاإ ذميم الاأ

نسان.  الاإ
فتعالي����م الدين لا تؤثر بذاتها بل بمجهود المكلف 
واإرادت����ه، والش����رائع عبارة عن تعاليم واإرش����ادات 
وتوجيهات مجردة، والواقف معها باعتبارها مقصدا 
مام اإشارات المرور التي تدله 

في ذاتها، كالواقف اأ
عل����ى الطريق، اأو الموق����ع المقصود، ويبقى ناظرا 
اإليها ولا يتخطاها اإلى مقصوده ومقصود وضعها، 
فاإنه يفوت مقصود س����يره ويضي����ع هدفه، وكذلك 
تعاليم الش����ريعة هي دلائل على الكمال، لا يوقف 
نس����انية من  عندها بل ينبغي تفعيلها في الذات الاإ
خلال التطبيق الواعي بمقاصدها باس����مرار، لكي 

تحقق مقصود التكليف بها. 
اإّن الوق����وف عندها اأفضى اإلى اأن اأصبح العلم بغيا 
بي����ن اأهله، ووقع����ت مقاتل عظيمة ف����ي تاريخنا، 
نتيجة الوقوف عند صور واأش����كال الشرائع، دون 
بذل مجه����ود للتحقق بمقتضاها، ولذلك ذّم القراآن 
هذا الصنف من الّناس الذي يقف عند صور العلم 
ُلوا  ول����ا يتحقق به، فقال تعال����ى: )}َمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ
ْوَراَة ُثمَّ لَْم يَْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر يَْحِمُل اأَْس����َفاراً  التَّ
ُه َلا  ِه َواللَّ ُب����وا ِباآيَاِت اللَّ ِبْئ����َس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ
اِلِميَن {الجمعة5(، فهذا الصنف  يَْهِدي اْلَق����ْوَم الظَّ
ّنه غافل  م����ن الّناس لا تاأثير للعبادة في نفس����ه، لاأ
عن مقاصدها ومعانيها، كغفلة الحمار عن اأحمال 
الكت����ب التي على ظهره، روي عن مالك بن دينار 
اأنه وعظ الّن����اس موعظة بليغة اأبكتهم، ولما فرغ 
من صلاته لم يجد مصحفه، فقال لهم مس����تغربا: 

كلكم يبكي فمن سرق مصحفي. 
دراك الواعي  فمقص����ود التكليف لا يتحقق اإلّا بالاإ
لمقاص����ده، والتحق����ق به عمل����ا من خل����ال اإرادة 
المكل����ف وس����عيه الدؤوب في ب����ذل مجهود ذاتي 
متواص����ل ومتعب، ه����و بمثابة الن����ار التي تحرق 
ه����واء والغرائ����ز البهيمي����ة التي تمازج  اأخل����اط الاأ
لهي، ولذلك  نس����انية وجوهرها الاإ طبيعة الذات الاإ
كان الصيام ف����ي رمضان الذي ترمض فيه الاأرض 
بحره����ا وجوعها وظمئها الذي يحرق هوى النفوس 
ويخلصه����ا جوه����را صافيا ويرتقي به����ا في مدارج 

الكمال المقدر. 

نبياء  اأعطى الله عّز وجل الاأ
عليهم الس���لام قبل رس���ول 
الله صلى الله عليه وس���لم 
معجزات واآيات خاصة من 
الظواهر الطبيعية المحيطة 
دع���وة  كاأدوات  نس���ان  بالاإ
واإصلاح وموعظة ووس���يلة 
لحقيق���ة  وتجلي���ة  ه���دى 
الوج���ود، س���واء بتعري���ف 
نس���ان ع���ن كينونت���ه اأو  الاإ
بجلاء طبيعة الطبيعة التي 
يعي���ش فيه���ا وقبله���ا بيان 
واإثب���ات عظم���ة الله واجد 
اإفراد  يوج���ب  بما  الوج���ود 
العبودي���ة ل���ه،  ف���ي وقت 
كانت تحكم البشرية عقيدة 
تاألي���ه الظواه���ر الطبيعية.  
غي���ر اأن الل���ه عزوجل اأكرم 
رسول الله صلى الله عليه 
خي���رة  وس���لم -الفرص���ة الاأ
للبش���رية لتع���ود لطبيعتها 
ولهدفه���ا  الانس���انية 
الوج���ودي-  بمعجزة خالدة 
ممت���دة ال���ى ي���وم القيامة 
تتفاع���ل مع الواقع بتغيراته 
المتتالي���ة اذ  تولى المولى 
عز وجل حفظه نصا ووظيفة 
للبش���رية  حي���اة  كدس���تور 
مة جملة  بدوام التسخير  للاأ
المجددي���ن الذين يغوصون 
اأعماق���ه لاس���تخراج لؤلؤه 

المكنون وسره المخزون.
لق���د اأس���هم الق���ران الكريم 
المس���لمين  لا  تخليص  في 
فحس���ب بل البشرية جمعاء 
م���ن ذلك التص���ور البدائي 
عالم���ا  فش���كل  للوج���ود، 
جديدا يوم نقل البشرية من  
العدمية   الوجودية  البهيمية 
اإل���ى العبادي���ة التكريمي���ة 
الغائية »عبادا لنا« وكرمنا 
بن���ي اآدم«، م���ن الدموي���ة 
فسادية »من  الاإ التنافس���ية 
يفسد فيها ويسفك الدماء« 
اإلى الاس���تخلاف الائتماني 

»اإن���ي جاع���ل ف���ي الاأرض 
خليفة«.

لقد رت����ب الق����ران الخريطة 
الق����رن  نس����ان  لاإ المعرفي����ة 
الس����ادس فما بع����ده، فهدم 
التصورات البالية التي انهت 
نس����ان وجودي����ا وحضاريا  الاإ
منذ مدة، وصنع عالم افكار 
جديد انتج عالمي الاشخاص 
اللذان  الجديدين  ش����ياء  والاأ
ازدهرت بهما البشرية طوال 
القي����ادة العالمي����ة الراش����دة 
خ����رى. لق����د كان  م����م الاأ للاأ
القران الكريم اداة رسول الله 
التربوي����ة والفكرية الجدالية 
الوجودي����ة  والحضاري����ة 
الوحي����دة اأم����ام واقع ش����ديد 
فكار  التعقي����د طغت فيها الاأ
الميتة والقاتلة المتجذرة في 
القرشية  والعقلية  النفس����ية 
س����باقا والحجازي����ة العربية 
جمع����اء  والبش����رية  س����ياقا 

لحاقا.
الكريم  الق���ران  ع���رف  لقد 
الوجود واأعطى تعريفا دقيقا 
للحي���اة حي���ن حص���ر  الله 
س���بحانه وتعالى ف���ي الاآية 
الكريمة العظيمة غاية خلقه 
للمخل���وق الطين���ي الجديد  
حي���ن اخب���اره الملائكة في 
تحقي���ق وظيف���ة وجودي���ة، 
بانتف���اء  وج���وده  ينتف���ي 
الوظيفة، اذ يصبح الانسان 
ميتا حي���ن يجانب الصراط 
بي���ن  الواص���ل  المس���تقيم 
انجاز  الخلق ولحظة  لحظة 
الوظيفة ونيل الجزاء الرباني 
اإذ قال المول���ى عز وجل » 
نس اإلا  وما خلقت الجن والاإ
يعبدون« ففي الاية ش���رط 
وحصر لغاية وجود الانسان 
العبودية  تحقيق وظيفة  في 
لله لا العبادة فحسب. لقد 
نسان مسارا  جعل القران للاإ
لوج���وده  حضاري���ا يعط���ي 
قيم���ة فينتق���ل م���ن مرتبة 
التي  والفوضوية  العدمي���ة 
تحكم الانعام لمقام الغائية 

الرباني���ة الت���ي ُخل���ق م���ن 
نس���ان  اأجلها، بل اأصبح للاإ
فالحياة  وتعري���ف،  معن���ى 
والوج���ود عبودية لل���ه، اأنا 
اأحق���ق العبودي���ة لل���ه اإذن 
اأن���ا موجود. لي���س كوجيتو 
ب���ل  المس���بوق  دي���كارت 
الس���ابق  القراني  الكوجيتو 
الثابت المكتوب في اللوح 

المحفوظ.
باختل����اف الغاية المنش����ودة 
م����ة بين  ف����ي تص����ورات الاأ
العبودي����ة لله مرتب����ة ومقام 
بين  وم����ا  وغاي����ة  ووظيف����ة 
بصورته����ا  لل����ه  العب����ادة 
التعبدي����ة الفردية الانعزالية 
اختلف����ت مقاص����د الحرك����ة 
وم����دارس  الب����ذل  وخط����ط 
الدع����وة ، اذ بقيت مدرس����ة 
تنش����د الصلاح الفردي على 
ما يجب تحقيقه ابتداء لكل 
فك����رة تريد النهوض لكن لا 
العبادة  البقاء فيه فجعل����ت 
غاي����ة بح����د ذاته����ا محققة 
بلوغا  الانسان  لوجود  مثبتة 
لمن راأى في الصلاح الفردي 
منطلقا حتميا لتحقيق الغاية 
غير  الوجودي����ة  الحضاري����ة 
المرتبط����ة بالف����رد  المنتهية  
عن����ده ب����ل المتعدي����ة بن����اء 
س����رة  للاأ مرحلي����ا  تراكمي����ا 
مة  والمجتم����ع والدول����ة والاأ

والبشرية. 
وكذلك هي وظيفة العبودية 
لل����ه هي تحقيق »ل����ا اله الا 
الله«  لا معبود بحق س����وى 
الل����ه عزوج����ل، اأو كما قال 
القي����م رحمه الل����ه اأن تكون 
حرا عمن س����وى األله فيكون 
المحك����م  القائ����د  المنه����ج 
المسدد منهج الله على سائر 
ولعلى  الوضعي����ة،  المناهج 
اأصدق واأوجز  واأوضح واأجلى 
ما قيل ف����ي تعريف الوظيفة 
نس����ان العبودية  الوجودية للاإ
لله، ق����ول الصحابي الجليل 
ربعي بن عامر لرس����تم قائد 
الف����رس عند س����ؤال الهوية 

الاس����تنكاري  الاس����تفزازي 
الاس����تفهامي »م����ن اأنتم؟« 
قال رستم : نحن قوم ابتعتنا 
الله لنخرج العباد من عبادة 
العباد اإلى عباد رب العباد، 
فكذل����ك تحقي����ق العبودي����ة 
ائتمانية  ه����ي وظيف����ة  لل����ه 
الل����ه ف����ي الاأرض  ابتعتن����ا 
مس����توياتها  وفق  لنحققه����ا 
الس����ت البنائي����ة التراكمي����ة 
واأسرة ومجتمعا ودولة  فردا 
واأمة بلوغا للبشرية سائرين 
على الوظيفة النبوية لرسول 
الل����ه نبي العالمين ورس����ول 
العالمية البشرية. فلا حدود 
الانس����ان  تحد نطاق وظيفة 
المس����لم فه����ي متعدية لمن 
واإصلاح����ا  صلاح����ا  س����واه 
ومتعدي����ة لمن حول����ه مهما 
تعارفا ودعوة واإحسانا مهما 
عراق  لس����ن والاأ اختلف����ت الاأ
للبش����رية  التمكين  محقق����ا 
لعبادة الله وقيادته نحو  رب 
العباد لا التمكن من البشرية 
وقيادتهم الى عبادة العباد.. 
لعل الاخ����راج الثلاثي الذي 
حدثن����ا عنه ربع����ي بن عامر 
يظهر لن����ا ق����وة الرؤية التي 
ربى رس����ول العالمين صلى 
الل����ه عليه وس����لم الصحابة 
فتجل����ت موج����زة ف����ي تلك 
العب����ارة الذهبية التي نحتها 
عق����ول  ف����ي  الل����ه  رس����ول 
الصحاب����ة وكذل����ك اأبان عن 
ذلك الصحابي الجليل ربعي 
بن عامر، تربية صنعت جيلا 
ش����بابيا فتيا وصل العالمية 
يم����ان  والاإ العل����م  بمش����كاة 
ناش����دا  والب����ذل  والجه����اد 
تحقيق غاية وجوده. وكذلك 
سيكون مقالنا القادم  باحثا 
ف����ي بدي����ع عب����ارة الاخراج 
الانس����ان  ووظيفة  الثلاث����ي 
عل����ى  الثلاثي����ة  المس����لم 
جغرافية الاأرض التي تصلح 
البشرية  رسالة ضمن خطط 

نحو تحقيق الغاية.
والله اأعلم بمراده.

أحذروااالستهتار )االستخفاف(

أ. خليل عبد السالم 
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مام �لبخاري ف����ي صحيحه عن �أبي هريرة  �أخ����رج �ل�إ
-رض����ي �لله عنه- قال: قال رس����ول �لله -صلى �لله 
ل�  عليه وس����لم -: )قال �للُه: ُكلُّ َعَمِل �ْبِن �آَدَم لَُه، �إِ
َذ�  ٌة، و�إِ َياُم ُجنَّ نَُّه ِلي َو�أَنَ����ا �أَْجِزي بِه، َو�لصِّ َياَم َفاإِ �لصِّ
ْن  َكاَن يَ����ْوُم َصْوِم �أََحِدُكْم َفلا يَْرُف����ْث َول� يَْصَخْب، َفاإِ
نِّي �ْم����ُرٌؤ َصاِئٌم، َو�لَِّذي  َس����ابَُّه �أََحٌد �أَْو َقاتََلُه َفْلَيُقْل �إِ
ِه  اِئِم �أَْطَيُب ِعْنَد �للَّ ٍد بَيِدِه لَُخُلوُف َفِم �لصَّ نَْفُس ُمَحمَّ
َذ� �أَْفَطَر  اِئِم َفْرَحَتاِن يَْفَرُحُهَما، �إِ ِمْن ِريِح �ْلِمْسِك، ِللصَّ

َذ� لَِقَي َربَُّه َفِرَح بَصْوِمِه(.  َفِرَح، َو�إِ
مام �لبخ����اري في  ه����ذ� حديث صحي����ح �أخرج����ه �ل�إ
صحيح����ه، في كتاب �لصوم، باب ه����ل يقول: �إني 

صائٌم �إذ� ُشِتَم.
يام ظلال  شهر رمضان  يتفياأ �لمس����لمون في هذه �ل�أ
�لمبارك، ش����هر �لتس����ابيح و�لتر�ويح، شهر �لصيام 
و�لقي����ام، حيث ُيِط����ّل علينا بخير�ت����ه وبركاته، فقد 
�فت����رض �لل����ه علينا صيام نهاره، َوَس����نَّ لن����ا �لّنبي 
نا على  -صل����ى �لله عليه وس����لم - قيام ليل����ه، وَحثَّ
عمال �لصالحة في����ه؛ �بتغاء  وق����ات و�ل�أ �غتن����ام �ل�أ
مرض����اة �لل����ه -عز وجل - ورغبة ف����ي جنته و�لنجاة 
من ناره، لذلك يجب على �لمس����لمين �غتنام حلول 
ُرو� عن ساعد �لجّد،  هذ� �لضيف �لكريم، و�أَْن ُيَش����مِّ

دو� �لعزم على صيام �أيامه وقيام لياليه.  َوُيَوطِّ
ِمَنٌح رمضانية

من �لمعلوم �أن بلوغ ش����هر رمض����ان وصيامه نعمة 
عظيمة على م����ن �أعانه �لله عليه، نتزود من َمِعينه 
�لفّي����اض، وروحانيته �لس����امية، ودروس����ه �لَقيِّمة، 
يم����ان و�ليقي����ن  وعطائ����ه �لمتج����دد، ب����ز�ٍد م����ن �ل�إ
خلاص، حيث ُتَفّتح �أبو�ب �لجنة، وُتَغّلق �أبو�ب  و�ل�إ
�لن����ار، كما جاء في �لحديث �أن رس����ول �لله –صلى 
َحْت  َذ� َج����اَء َرَمَضاُن ُفتِّ �لله عليه وس����لم – ق����ال: )�إِ
َدِت  ����اِر، َوُصفِّ َقْت �أَْب����َو�ُب �لنَّ ����ِة، َوُغلِّ �أَْب����َو�ُب �ْلَجنَّ
����َياِطيُن(، ومن �لجدير بالذكر �أن للصائمين بابًا  �لشَّ
من �أبو�ب �لجنة كما جاء في �لحديث �لشريف، َعْن 
ُه َعَلْيِه  ِبيِّ -َصلَّى �للَّ ُه َعْنُه -َعْن �لنَّ َس����ْهٍل- َرِضَي �للَّ
يَّاُن،  ِة بَابً����ا ُيَقاُل لَُه: �لرَّ نَّ ِفي �ْلَجنَّ َم – َقاَل: )�إِ َوَس����لَّ
اِئُموَن يَْوَم �ْلِقَياَمِة، ل� يَْدُخُل ِمْنُه �أََحٌد  يَْدُخُل ِمْنُه �لصَّ
اِئُموَن؟ َفَيُقوُموَن، ل� يَْدُخُل  َغْيُرُهْم، ُيَقاُل: �أَْي����َن �لصَّ
َذ� َدَخُل����و� �أُْغِلَق، َفَلْم يَْدُخْل ِمْنُه  ِمْن����ُه �أََحٌد َغْيُرُهْم، َفاإِ

�أََحٌد (. 
اللهم إّني صائم 

�إّن ش����هر رمض����ان فيه تربية للنف����س و�لروح، حيث 
يبتع����د �لصائم عن كّل ما ُيْفس����د �لصي����ام من لَْغٍو 
َوَرَفٍث وش����تٍم، كما جاء في �لحديث �لش����ريف، َعْن 
ِه  �أَِبي ُهَرْيَرَة –رضي �لله عنه- َقاَل: )َقاَل َرُس����وُل �للَّ
ْكِل  َياُم ِمَن �ل�أَ َم-: » لَْيَس �لصِّ ُه َعَلْيِه َوَس����لَّ -َصلَّى �للَّ
ْن  َف����ِث ، َفاإِ ْغِو َو�لرَّ َياُم ِم����َن �للَّ نََّما �لصِّ ����ْرِب، �إِ َو�لشُّ
نِّي َصاِئٌم ،  َس����ابََّك �أََح����ٌد �أَْو َجِهَل َعَلْيَك، َفْلَتُق����ْل : �إِ

نِّي َصاِئٌم(.  �إِ
 الصيام والقرآن يشفعان للعبد

من �لمعلوم �أن ش����هر رمضان ش����هر �لذكر و�لقر�آن، 
كم����ا جاء في �لحديث �لش����ريف: ع����ن عبد �لله بن 
عم����رو –رضي �لله عنهما – �أن رس����ول �لله –صلى 
َياُم َو�ْلُقْر�آُن يَْش����َفَعاِن  �لله عليه وس����لم – قال: )�لصِّ
، َمَنْعُتُه  َي����اُم: �أَْي َربِّ ِلْلَعْب����ِد يَْوَم �ْلِقَياَمِة، يَُقوُل �لصِّ
ْعِني ِفيِه، َويَُقوُل  َهاِر َفَش����فِّ ����َهَو�ِت ِبالنَّ َع����اَم َو�لشَّ �لطَّ
ْعِني ِفيهِ، َقاَل:  ْيِل َفَش����فِّ ����ْوَم ِباللَّ �ْلُق����ْر�آُن: َمَنْعُتُه �لنَّ

َعاِن(.  َفُيَشفَّ
رسولنا  T أجود الناس باخلري  

نفاق،  شهر رمضان �لمبارك شهر �لجود و�لكرم و�ل�إ
ورسولنا –صلى �لله عليه وسلم – عاش في مجتمع 
ُمِح����بٍّ للج����وِد و�لكرم، فق����د كان –علي����ه �لصلاة 
و�لس����لام - �أجود �لّناس وخصوصًا في شهر رمضان 
�لمبارك، كم����ا جاء في �لحديث �لش����ريف عن �بن 
عباس –رضي �لله عنهما- قال: )َكاَن �لّنبيُّ -َصلَّى 
اِس بالخيِر،َوَكاَن �أَْجَوَد َما  َم- �أَْجَوَد �لنَّ ُه َعَلْيِه َوَس����لَّ �للَّ
يَُكوُن ِفي َرَمَضاَن حيَن يلقاُه جبريل(، وقد َحثَّ نبينا 
–صلى �لله عليه وس����لم – �لمس����لمين على �لجود 
و�لكرم في هذ� �لشهر �لعظيم، لما جاء في �لحديث 
�لش����ريف َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد �ْلُجَهِنيِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
َر َصاِئًما،  َم-: )َم����ْن َفطَّ ُه َعَلْيِه َوَس����لَّ ����ِه -َصلَّى �للَّ �للَّ
اِئِم  َكاَن لَُه ِمْثُل �أَْجِرِه، َغْيَر �أَنَُّه ل� يَْنُقُص ِمْن �أَْجِر �لصَّ

َشْيًئا(. 
ما َنَقَص ماٌل َمْن َصَدقة

م����ن �لجدير بالذك����ر �أنَّ �لصدقات ليس����ت -َكَاِ يظّن 
�لبعض - س����ببًا في ِقّلة �لمال، ول� ُتْنِقصه، كما جاء 
ف����ي �لحديث)ما نََقَص َماٌل ِم����ْن َصَدقة(، �إّنما هي 
َس����َبٌب في وج����ود َخَلٍف لها بع����د خروجها، كما جاء 
في �لحديث �أن رس����ول �لله –صلى �لله عليه وسلم 
ل� َمَلَكاِن  – ق����ال: )َما ِمْن يَ����ْوٍم ُيْصِبُح �ْلِعَباُد ِفي����ِه �إِ
ُهمَّ �أَْع����ِط ُمْنِفًقا َخَلًفا،  يَْنِزل�����ِن، َفَيُق����وُل �أََحُدُهَما: �للَّ

ُهمَّ �أَْعِط ُمْمِسًكا تََلًفا(.  َخُر: �للَّ َويَُقوُل �ل�آ
ومن �أش����كال �لصدقات و�لبرِّ خصوصًا في مثل هذه 
س����ر �لمحتاجة بتوفير  ي����ام �لمباركة مس����اعدة �ل�أُ �ل�أ
�لطع����ام و�لغ����ذ�ء لهم من خل����ال �لّس����ّلة �لغذ�ئية، 
وشر�ء �لملابس لهم من خلال مشروع كسوة �لعيد، 
ومس����اعدة �لضعف����اء و�لفقر�ء و�ليتام����ى و�لّثكالى 

ر�مل برسم �لبسمة على شفاههم، و�إدخال �لسرور  و�ل�أ
على �لقلوب �لبائسة بما �أفاء �لله عليك من �لّنعم، 
فاإنَّ منع �لّزكاة س����بٌب مباشر لغضب �لله، فقد جاء 
في �لحديث: )َولَْم يَْمَنُع����و� زكاَة �أمو�لِهِم �إل� ُمِنُعو� 

�لقطَر من �لسماِء، ولول� �لبهاِئُم لَْم ُيْمَطرو�(. 
دعـوة ألهِل اخلري يف شهِر اخلري

�إّن �لمجتمع �ل�إسلامي مجتمع قوي بتماسك �أفر�ده 
وتعاونهم على �لبّر و�لتق����وى، فالغنّي يعطف على 
�لفقي����ر و�لق����وّي ُيس����اعد �لضعيف فهم كالجس����د 
يام �لمباركة نغتنُم حلول  �لو�ح����د، ونحن في هذه �ل�أ
ر  ش����هر رمضان �لمبارك، شهر �لخير و�لبركة، ِلُنَذكِّ
�أنفس����نا و�أحباءنا من �أهل �لخي����ر و�لعطاء بضرورة 
خو�نهم �لمحتاجين،  تقديم يِد �لعون و�لمس����اعدة ل�إ
نتاجية للشباب و�لرجال  من خلال �إقامة �لمشاريع �ل�إ
سر �لفقيرة من �أَُسٍر محتاجة �إلى  و�لنساء، لتحويل �ل�أ
�أَُس����ٍر ُمنتجة، تطبيقًا لقول رسولنا –صلى �لله عليه 
ْنَيا  َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب �لدُّ وس����لم-: )َمْن نَفَّ
َر  ُه َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَْوِم �ْلِقَياَمِة، َوَمْن يَسَّ َس �للَّ نَفَّ
ِخَرِة، َوَمْن  ْنَيا َو�ل�آ ُه َعَلْيِه ِفي �لدُّ َر �للَّ َعَلى ُمْعِس����ٍر يَسَّ
ُه ِفي  ِخَرِة، َو�للَّ ْنَيا َو�ل�آ ُه ِفي �لدُّ َس����َتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه �للَّ

َعْوِن �ْلَعْبِد َما َكاَن �ْلَعْبُد ِفي َعْوِن �أَِخيِه(. 
فاأين نحن يا �إخوتي من سنة رسول �لله -صلى �لله 
عليه وسلم- �إذ� لم نَُقْم بمساعدة �لفقر�ء و�لمحتاجين 
و�لّثكال����ى و�ليتام����ى و�لمس����اكين؟ َفَمْن َس����ُيِحيط 
هؤل�ء بالعطف و�لحنان و�لش����فقة و�ل�إحسان؟ َوَمْن 
يتام �لذين َفَقُدو� �أهليهم؟، لذلك يجب �أن  ولئك �ل�أ ل�أ
يدي �لرحيم����ة للاإحاطة بكل هذه  تتكات����ف جميع �ل�أ
ا فقدوه من  ضوهم َعمَّ �لش����ر�ئح �لمحتاجة، كي ُيَعوِّ

حنان �أهلهم وذويهم. 
����رة و�لقلوب  يدي �لَخيِّ فه����ذ� ن����د�ٌء ُنوجهه �إل����ى �ل�أ
نفس �لمعطاءة و�لُموس����رين من �أبناء  �لرحيم����ة و�ل�أ
مة؛ ليبادرو� بمساعدة �إخوٍة لهم كي يعيشو� حياة  �ل�أ

َن �ْلُمْحِسِنيَن{.  نَّ َرْحَمَت �لّلِه َقِريٌب مِّ كريمة}�إِ
خوة �لكر�م لنعلنها صريحة مدوية: تعالو� �أيها �ل�أ

تعالو� ِلَنْرسَم �لبسمة على �لشفاه �لمحرومة.
تعالو� ِلُنْدِخَل �لسرور على �لقلوب �لحزينة.

تعالو� ِلَنْمسَح ر�أس يتيم.
تعالو� ِلُنْدِخَل �لسرور على قلب طفل حزين.

تعالو� ِلُنَرتَِّل س����ويًا قول �لله تعالى: }َوتََعاَوُنوْ� َعَلى 
ْقَوى{  �ْلبرِّ َو�لتَّ

�أملي �أن نستجيب. فما ز�ل حديث رسول �لله -صلى 
�لله عليه وس����لم- يتكرر على مس����امعنا: )�ْلُمْؤِمُن 

ِلْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن يَُشدُّ بَْعُضُه بَْعًضا(. 
نساأل �لله �أن يتقبل منا ومنكم �لصيام و�لقيام
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قها بحب  صيام النف���وس تَْهِذيُبَه���ا وتََعلُّ
ب���دان اصطلاح���ا:  خالقه���ا، وصي���ام ال�أ
ال�إمساك عن الطعام والشراب والنشاط 
الجنس���ي من طلوع الفج���ر اإلى غروب 
الش���مس، قال مح���اوري ولكن هذا هو 
الصوم، قلت لو اأكملت الش���رطين لكان 
حق���ا، قال ما هم���ا: قلت م���ا َقَراأْتَُه في 
المقال السابق: »اأن يكون الصيام ايمانًا 
واحتس���ابًا لل���ه تعالى«.فالص���وم الحق 
نس���ان ب���كل مكوناته  عندم���ا يصوم ال�إ
الش���خصية الحس���ية والمعنوي���ة، قال: 
وما مكوناته الش���خصية؟ قلت: من هنا 

نبداأ: 

بعناص���ره  نس���ان  ال�إ ش���خصية  كم���ال 
ربع���ة، وكلها يج���ب اأن تصوم: ببدنه  ال�أ
ال���ذي يقتضي حفظ صحته وس���لامته، 
ونفسه التي اأُِمَر بتزكيتها، بالعلم والذكر 
والعمل والتدريب.وروحه التي هي جوهر 
وج���وده واإحساس���ه ومش���اعره، وعقله 
الذي هو الس���لطان المدبر ول���ه القيادة 

والمسئولية.

والمسلم اإنس���ان كسائر البش���ر، ويعلم 
ا َعِلَمُه من شريعة ربه، اأنه ُخِلَق  بعقله ِممَّ
ٍة ثم يمضي  ٍة َخاصَّ َوُوِجد في الدنيا ِلَمَهمَّ
اإل���ى عالم اآخر يختلف كل ال�ختلاف عن 
خصائ���ص الدنيا. قال مح���اوري ومتى 
يكون هذا ال�نتقال؟ قلت: اأاأنت مستعد؟  
اأنسيت جواب رسول الله؟ وماذا اأعددت 
له���ا؟ يك���ون الرحيل اإذا ح���ان اأجل كل 
واحد منا. اأما نهاية الدنيا على الجميع. 
ْرُض َغْيَر  ُل اْل�أَ قال الله تعالى:﴿يَ���ْوَم ُتَبدَّ
ِه اْلواِحِد  ���ماواُت َوبَ���َرُزوا ِللَّ ْرِض َوالسَّ اْل�أَ

اِر﴾ )سورة اإبراهيم:48(.  اْلَقهَّ

فالمسلم الصائم بنفس���ه وعقله يعلم اأن 
س���لام، واأنه  الصوم ركن م���ن اأركان ال�إ

َف���ْرُض عيٍن على كلِّ رج���ٍل وامراأٍة، واأن 
الص���وم الفرض هو: ص���وم كل نهار من 
ش���هر رمض���ان من كل ع���ام، من طلوع 
الفجر اإلى الليل. اإل� اأن بعض المسلمين 
يصوم���ون باأبدانهم اأكثر مم���ا يصومون 
بنفوس���هم واأرواحهم وعقولهم. وبعضهم 
ل� يقتصر صومه عن بدنه فس���حب، بل 
تج���د منهم من يص���وم لبدنه،)يعني من 
اأجل اإش���باع بدنه( حيث ُيِعدُّ لرمضان ما 
ياأكل وما يشرب، اأكثر مما كان في غير 
رمضان، ويخطط لمجالس الس���هرات، 
واللع���ب  والمسلس���لات،  فل���ام  وال�أ
والفكاه���ات وما قد يقرب للش���هوات. 
وقد ينس���ون ترتيل الق���راآن، وتدبر اآيات 
ال�أحكام، وصلاة القيام، والذكر والدعاء 

والصدقات. 

ما هو صيام النفس؟ 

عندما يصوم المسلم عن علم وفقه، باأن 
تكون نفُس���ُه مطمئنًة راضيًة، واأن تعبد 
، وهذه  ربه���ا، عن طاع���ة واإرادة وُح���بٍّ
ه���ي العبودية الخاص���ة لله تعالى. ولن 
يبلغ المس���لم درجة استقامة النفس، اإلّ� 
يمانية  اإذا رباه���ا وزكاها بالمقوم���ات ال�إ

والعلمية.

يمانية: تدبر ال�آيات  ومن المقوم���ات ال�إ
حاديث الّنبوية، وباستمرار  القراآنية، وال�أ
في ترتي���ل القراآن الكري���م، مع الحرص 
على فه���م معنى ال�آيات ف���ي الخطاب 
القراآن���ي. بدءا بتدب���ر اآيات الصوم. من 
س���ورة البقرة. ﴿يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكِتَب 
َعَلْيُك���ُم﴾ وعندم���ا يس���تطيع المتدبر اأن 
يعبر بقلبه ولس���انه معا تعبيرا واضحا، 
وكاأنما يجيب عن سؤال: مما معنى: }يا 
اأيها الذي���ن اآمنوا كتب عليكم{ ليعلم اأن 
المس���لمين الصائمين باأنفسهم وعقولهم 
يصومون كم���ا كتب عليهم ل� تقليدا ول� 

عادة بغير علم. اإلى اأن يصلوا بالنس���بة 
ل�آيات ال�أحكام فقط، اإلى قوله:﴿َكَذِلَك 
ُقوَن﴾  ُه���ْم يَتَّ اِس لََعلَّ ُه اآيَاِت���ِه ِللنَّ ���ُن اللَّ ُيَبيِّ
وليرك���ز متدبرا  التوجي���ه الحكيم. بين 
ُق���وَن وقول���ه  تَتَّ ُك���ْم  قول���ه تعالى:﴿لََعلَّ
ُقوَن﴾ ومن المقومات  ُك���ْم تَتَّ تعالى:﴿لََعلَّ
يمانية: قيام اللي���ل ليس في رمضان  ال�إ
فقط، ول���و بركعتين، وم���ن المقومات 
يماني���ة: حض���ور مجال���س العل���م اأو  ال�إ
حلقات العلم والذكر. قال محاوري: وما 

هو الذكر الذي نداوم عليه؟

قل���ت: ها قد بداأت تفهم، عندما تس���ال 
يماني���ة  ال�إ المقوم���ات  ع���ن  وتتس���اءل 
والروحية. فاسمع.ذكر الله اأن تذكر الله 
قاص���دا عبادت���ه بما تعبدن���ا، اأو قاصدا 
دعاءه، باأس���مائه الحس���نى، اأو قاصدا 
تذكير نفس���ك بالعقاب اإن خالفت اأمره، 
اأو تذكيرها بالثواب اإن استقامت كما اأمر 
س���بحانه. واإذن فاإن ذك���ر الله -عز وجل 
ركان.  - يك���ون باللس���ان والَجَنان وال����أ
والعبادات كلها ذكر،والتفكر وال�عتبار 
بالقل���ب فالذك���ر يك���ون ب���كل ح���واس 
نس���ان، قال عبد الله بن عباس رضي  ال�إ
الل���ه عنهما: اإن الله اأم���ر اأوامره فجعل 
لها حدوداً واأوقات، اأمر بالحج وحدد له 
زمنًا، واأمر بالصيام وحدد له وقتًا، واأمر 
وقاتًا، اإل� الذكر فلم 

بالصل���اة وحدد لها اأ
َه ِقَياًما  يحد له حداً، ق���ال: ﴿َفاْذُكُروا اللَّ
َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم﴾)النس���اء:103( 
اأي: اذكروا الله براً وبحراً، واذكروا الله 
حضراً وس���فراً، واذكروا الله في الصحة 
والم���رض، واذك���روا الل���ه عن���د الغنى 
والفق���ر، واذكروا الل���ه تعالى في الكبر 

حوال.  والصغر وفي جميع  ال�أ

ومن المقومات العلمية: الحوث العلمية 
والمش���اريع العمرانية الحضارية، ولكن 

الناس يختلفون في مستوياتهم وُقُدراتهم 
واهتماماته���م. فاأه���م المقومات العلمية 
للمس���لم العامي العادي ال���ذي لم يرتق 
ف���ي درجات العلم، ه���و اأن يطلب العلم 
لتحسين مس���تواه بالقدر الذي يناسبه، 
وه���ذا ه���ام ج���دا بالنس���ب للعامة،فاإذا 
ُه وتعلق بتحس���ين مس���تواه  كان هذا َهمُّ
المعرفي، فاإن حياته تتجدد بشكل كبير 
ب���اإذن الله، وتس���هل ل���ه كل الواجبات 
بفض���ل الل���ه تعال���ى. واإذا كان صاحب 
حرف���ة فالمقوم العلمي له اأن يتعلم كيف 
يبدع في حرفت���ه. واإذا كان طالب علم، 
فاإن المقوم العلمي له اأن يتخذ مشروعا 
نافعا. كل الناس الذين لهم مشاريع ذاُت 
ش���اأٍن في حياتهم، يكونون في صلاتهم 
وصيامه���م وزكاته���م وذك���ر ربه���م وكل 
اأعمالهم، يكون���ون مطمئنين، ل�يهتمون 
بال�س���تمتاع الم���ادي، ول���� ينش���غلون 
باأبدانه���م وغرائزهم اإل� بقدر الواجب في 
حفظ الصحة. ولكنهم ل� يستولي عليهم 
الهلع والجزع والخوف من المس���تقبل، 
نهم يخافون الله، فاإذا  لس���بب بس���يط ل�أ
جاء الش���يطان يخوفه������م فلا يخافونه. 
الش���يطان يع���د الن���اس الفق���ر وياأمرهم 
بالفحش���اء، والله س���بحانه وتعالى يَِعُد 
بالمغفرة من���ه والفضل والرحمة، فكلما 
صل���ى العبد لله بني���ة صادقة واإخلاص 
تام لله وحده ل� ش���ريك له، وصام اإيمان 
واحتس���ابا، فليعم اأنه ف���ي رحمة الله ل� 

يجزع ول� يهلع. 

كل  ه���ل في رمض���ان يحتاج الّن���اس ال�أ
اأكث���ر من غي���ر رمض���ان؟ اإّن ما يحتاجه 
نسان لبدنه هو، في رمضان وفي غير  ال�إ
وتنظيم،  ترتيب  رمضان.والقضية قضية 
وق���د يكفيه ف���ي رمضان اأق���ّل مّما كان 

يحتاجه في غير رمضان. 

الـمسلمــــون فــي رمــضــــان
بيــن صــيــام النفـــوس وصــيــام األبـــدان

أ. حممد مكركب 

قال السائل: كنت مسافرا في رمضان، 
وشللق علللي السللفر فأفطللرت عامللا 
بالرخصللة، وملا رجعت إلللى الوطن كان 
ذلللك نهارا، فأمسللكت فيمللا بقي من 
النهللار، فقللال لللي أحللد إخوانللي كان 
يجوز لللك أن تفطر بقية النهار. فما هو 
الصواب، وهللل املريض إذا شللفي نهار، 
وكان مفطرا بسللبب املرض، فهل يجوز 
للله أن يواصللل الفطر ذلك اليللوم؟ وهل 

الصوم أفضل في السفر أم الفطر؟. 

****اجلـــــواب ****
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 

والصلاة والسلام على رسول الله. 
أوال: ق���ال الله تعالى في اأح���كام الصيام:﴿َفَمْن 
ٌة ِمْن اأَيَّاٍم اأَُخَر﴾  َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا اأَْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
فج���اء البيان ف���ي ال�آية على اأن���ه يرخص للصائم 
فطار في رمضان، اإذا ش���ق عليهما  والمري���ض ال�إ

الصوم، واإذا استطاعا الصيام صح صومهما. 
فطار بقية النهار  والس���ائل قال:}هل يجوز لي ال�إ
اإذا رجعت من س���فر نهارا وكن���ت مفطرا؟. وهل 

المريض اإذا ش���في نه���ارا، وكان مفطرا بس���بب 
الم���رض، فهل يج���وز له اأن يواص���ل الفطر ذلك 
مساك؟{ والجواب: اأن الصيام  اليوم؟ اأم يجب ال�إ
يج���زئ بالنه���ار كاملا اإذا كان بني���ة قبل الفجر. 
ول� يحس���ب باأجزاء النهار. وعليه فالذي كان في 
س���فر مفطرا ورجع نهارا لم يك���ن عقد النية قبل 
الفج���ر، فه���و في حكم المفط���ر، وعليه ل� يجب 
مس���اك بقي���ة اليوم، واإنما ل���ه اأن يكمل  عليه ال�إ
ه اإفطارا. والل���ه تعالى اأعلم، وهو 

الي���وم كما بداأ
العلي���م الحكيم. وكذلك المريض اإذا ش���في نهار 
رمض���ان وكان مفطرا يواصل الفطر. والمس���األة 
الفقهية اجتهادية في الفروع. وقد نص على هذا 
في الرس���الة ل�بن اأبي زيد القيرواني. فقال:}واإذا 
قدم المس���افر مفط���را اأو طه���رت الحائض نهارا 
كل في بقي���ة يومهما{ وف���ي القوانين  فلهم���ا ال�أ
الفقهية ل�بن جزي:}َواإِن طهرت الحائض )وكذلك 
ة يَْومَها وقضت{. والله  النفساء( نََهارا اأكلت بَِقيَّ

تعالى اأعلم، وهو العليم الحكيم. 
ثانيا: المس���افر اإذا خرج صائما ناويا الصوم، ثم 
شق عليه الس���فر ونال منه العطش فهل يجوز له 
ان يفطر؟ بقية اليوم؟ نعم يجوز له ذلك.  ويقضي 

ذل���ك اليوم.. ففي الحديث.عن ابن عباس رضي 
الله عنهما، قال: ]س���افر رس���ول الله صلى الله 
عليه وس���لم في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان، 
ثم دعا باإناء فيه شراب، فشربه نهارا ليراه الناس، 
ث���م اأفطر حتى دخل مكة[ ق���ال ابن عباس رضي 
الل���ه عنهما: فصام رس���ول الله صل���ى الله عليه 
وس���لم واأفطر، فمن ش���اء صام، ومن شاء اأفطر{ 

)مسلم:1113(
ثالثا: وهل في الس���فر الص���وم اأفضل اأم الفطر؟ 
القاع���دة اأن ه���ذا يع���ود اإل���ى نفس المس���لم اإذا 
اس���تطاع الصوم في الس���فر  فالصوم اأفضل. قال 
الل���ه تعال���ى:﴿َواأَْن تَُصوُم���وا َخْيٌر لَُك���ْم﴾ واإذا لم 
يستطع وش���ق عليه، فالفطر اأفضل. وفي صحيح 
مس���لم}باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمس���افر في غير معصية اإذا كان سفره مرحلتين 
فاأكثر، واأن ال�أفضل لمن اأطاقه بلا ضرر اأن يصوم، 

ولمن يشق عليه اأن يفطر{ والله تعالى اأعلم. 
وف���ي الحديث َعْن نَاِفٍع، َعِن اْب���ِن ُعَمَر َقاَل: َقاَل 
نَّ اللَه ُيِحبُّ  َم: ]اإِ َرُس���وُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ
اأَْن ُتْؤتَ���ى ُرَخُصُه، َكَما يَْك���َرُه اأَْن ُتْؤتَى َمْعِصَيُتُه[ 

)اأحمد:5866(. 

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

الـمسافر والـمريض إذا زال عذرهما نهار رمضان، ماذا يفعالن؟ 
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-17}َق��اَل رَبِّ ِبَا أَنَْعْمَت َعَليَّ َفَلْن أَُكوَن َظِهيًرا 
ِّْلُمْجِرِمنَي}: ل

م� اأنعم الله عليه هو م� اأوتيه من الحكمة والعلم، ف�أصبح 
شي�ء اإلا بعين الحقيقة، ومنه� اأنه لا يكون  لا ينظر اإلى الاأ
ظهي���را اأي نصي���را للمجرمي���ن، وهم الذين يذل���ون الن�س 
سرائيلي وظلمه، فعدم  ويظلمونهم، ك�لقبطي الذي اأذل الاإ
من�صرت���ه للمجرمين لم� اأوتي من الحكمة، ونعمة العلم، 
فيكون منتصرا للحق، وتغيير المنكر، وهذه جعله� السلف 

حجة على منع من�صرة اأهل الجور واإع�نتهم.

ُب َفِإَذا  18-19}َفأَْصَبَح ِف��ي اْلَِديَنِة َخاِئًفا يََتَرقَّ
الَّ��ِذي اْس��َتنَصَرُه ِباْلَْم��ِس يَْس��َتْصِرُخُه َقاَل 
��ا أَْن أَرَاَد أَن  ِبنٌي * َفَلمَّ َلُه ُموَس��ى إِنََّك َلَغ��ِويٌّ مُّ
يَْبِط��َش ِبالَِّذي ُهَو َع��ُدوٌّ لَُّهَما َقاَل يَا ُموَس��ى 
أَتُِريُد أَن تَْقُتَلِني َكَما َقَتْلَت َنْفًس��ا ِباْلَْمِس إِن 
تُِري��ُد إِلَّ أَن تَُكوَن َجبَّارًا ِف��ي اْلَرِْض َوَما تُِريُد أَن 

تَُكوَن ِمَن اْلُْصِلِحنَي{:

اأي اأصب���ح خ�ئف� م���ن اأن يط�لب بدم القبط���ي الذي قتله، 
ويراق���ب م� يق�ل في ش����أنه، ليكون مس���تعدا للخروج من 
المدينة، اأو الاختف�ء، ف�إذا الذي يس���تصرخه، اأي يستغيث 
به هو الش���خص نفس���ه الذي ن�صره من قبل، وتسبب في 
قتل القبطي، فق�ل له موس���ى: اإنك لغوي مبين، اأي كثير 
الغواية، وس���وء النظ���ر، لائم� عليه من كث���رة خصوم�ته، 
واأن���ه يخ�ص���م من لا يطيقه، ثم يطلب من موس���ى الغوث 
يوم���� بعد يوم، فلم� اأراد موس���ى اأن يضرب هذا القبطي، 
س���رائيلي دفع� لظلمه،  وه���و معنى يبطش ب���ه لعداوته لل�إ
والظلم عدولموس���ى، ف�أراد دفعه، خ�طب القبطي موسى، 
واأنكر عليه اأن يكون جب�را لا يرفق ب�لن�س، زجرا لموس���ى 
ع���ن البطش ب���ه، واأثن�ء هذا الحوار ج����ء رجل من اأقصى 

المدينة.

ى  -20-21}َوَجاَء رَُجٌل مِّْن أَْقَصى اْلَِديَنِة يَْس��عَ
َق��اَل يَا ُموَس��ى إِنَّ اْلَ��َ�َ يَأَْتُِروَن ِب��َك ِلَيْقُتُلوَك 
ِّ��ي َل��َك ِم��َن النَّاِصِح��نَي * َفَخ��َرَج  َفاْخ��ُرْج إِن
ُب َقاَل رَبِّ َنِِّن��ي ِمَن الَْقْوِم  ِمْنَه��ا َخاِئًف��ا يََتَرقَّ

اِلنَِي{: الظَّ

الظ�ه���ر اأنه ج�ء م���ن اأقصى المدينة، وم���ن اأطرافه� حيث 
ق�مة في اأطراف  قصور فرع���ون وملئه، فع�دة المل���وك الاإ
المدين���ة توقي���� من الث���ورات والغ����رات، واأن هذا الرجل 
يعرف موس���ى، واأخبره اأن اأهل دول���ة فرعون ي�أتمرون، اأي 
مر طلب قتل  ن فرعون لم� بلغه الاأ يتش�ورون بش�أن قتله، لاأ
موس���ى، كم� في الاإصح�ح الث�ني من سفر الخروج، وعلم 
عل�مه، ونصحه  مر، واأس���رع اإلى موس���ى لاإ هذا الرجل ب�لاأ
ب�لخروج من المدينة، فخرج خ�ئف� يترقب، اأي يحذر، ودع� 

الله اأن ينجيه من القوم الظ�لمين، وهم قوم فرعون.

والعب���رة م���ن هذه القص���ة اأن الله يصطفي من يش����ء من 
نه اإذا تعلقت 

عب����ده، واأن���ه اأعلم حيث يجعل رس����لاته، واأ
اإرادته بشيء هي�أ له اأسب�به بقدرته، فجعله على اأتقن وجه 
من التدبير، واأن الن�ظر البصير في اآث�ر ذلك التدبير يقتبس 
منه���� دلالة على صدق الرس���ول في دعوت���ه، واأن اأوضح 
تلك المظ�هر هومظهر استق�مة السيرة، ومحبة الحق، واأن 
دلي���ل عن�ية الله بمن اصطف�ه لذلك هو نصره على اأعدائه 
ونج�ت���ه من المك�ئد، كم� فعل المش���ركون في مؤامراتهم 
لقت���ل الرس���ول-صلى الله عليه وس���لم-، فخ���رج من مكة 

مه�جرا ونج�ه الله من مكرهم.

ِّي أَن  َه ِتْلَقاَء َمْديََن َقاَل َعَس��ى رَب َّ��ا تََوجَّ -22}َوَل
ِبيِل{: يَْهِديَِني َسَواَء السَّ

هذه هجرة نبوية تش���به هجرة سيدن� اإبراهيم عليه السل�م، 
األهم الله موسى اأن يقصد بل�د مدين ليجد فيه� نبي� يبصره 
ب�آداب النبوة، ولم يكن يعلم اإلى اأين يتجه، ولذلك ق�ل: ﴿
ِبيِل﴾ فخرج ه�ئم� اإلى اأن  َعَس���ى َربِّي اأَن يَْهِديَِني َسَواَء السَّ

سلك طريق� اإلى اأرض مدين.

ومدين قبيلة من ذرية مدين بن اإبراهيم، واأرض مدين واقعة 
حمر على بعد 850 ميل�  على الش�طئ الغربي من البحر الاأ
تقريب����، مرورا عل���ى اأرض العم�لقة والنب���ط، وك�ن رجل� 
جلدا، ف�ألهمه الله س���واء الس���بيل، فلم يضل في طريقه، 

والسواء هو المستقيم الذي لا التواء فيه.

ًة مَِّن النَّاِس  َّا َورََد َماَء َمْديََن َوَجَد َعَلْيِه أُمَّ -23}َوَل

يَْسُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوِنِهُم اْمَرأَتنَْيِ تَُذوَداِن َقاَل َما 
َخْطُبُكَما َقاَلَتا َل َنْس��ِقي َحتَّى يُْصِدرَ الرَِّعاُء 

َوأَبُوَنا َشْيٌخ َكِبيٌر{:

بل���غ اأرض مدي���ن، وورد بمعنى بلغ، ووص���ل اإلى موضع 
الم����ء، وهو م� تجد الق���وم يجعلون دي�ره���م حيث الم�ء، 
م���ة الجم�عة الكثيرة العدد، وهم يس���قون الم�ش���ية،  والاأ
ووجد في مك�ن في غير المك�ن الذي به الم�ء، في ج�نب 
بل،  بعيد ش���يئ� م� امراأتين تذودان، اأي تطردان وتمنع�ن الاإ
اأو الغن���م من الم�ء، وفي س���فر الخ���روج اأنهم� ك�نت لهم� 
غنم، فلم� راأى موس���ى ذلك س����ألهم� م� خطبكم�؟ اأي م� 
ش����أنكم�؟ اإذ اأنهم���� لم يقتحم� لس���قي غنمهم����، ف�أج�بت� 
اأنهم� كرهت� اأن تس���قي� في اأثن�ء اكتظ�ظ المك�ن ب�لرع�ء، 
والرع����ء جم���ع راع، واأنهم� تس���قي�ن بع���د ذه�بهم وزوال 
نهم� ك�نت� في غ�ية الحي�ء، والتربية الزكية،  المزاحم���ة، لاأ
واأن اأب�هم� ش���يخ كبير لا قدرة له على الس���قي، ويبدو اأن 
التوراة تسميه »رعويل« واأحي�ن� »يثرون« واسم المراأتين: 
»لّي�« و«صّفورة« وتس���مي التوراة اأب�هم���� »ك�هن�« وهو 
نه يخبر عن الغيب، وه���و الق�ئم ب�أمور الدين  اصطل����ح لاأ

عند اليهود.

لِّ َفَقاَل رَبِّ  -24}َفَسَقى َلُهَما ثُمَّ تََولَّى إَِلى الظِّ
ِّي ِلَا أَنَزلَْت إَِليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر{: إِن

تقدم موسى وس���قى م� ج�ءت� لسقيه من الحيوان�ت، راأفة 
بهم����، وغوث� لهم�، لم� له من م���روءة، ثم رجع اإلى الظل 
لَيَّ  نِّي ِلَم���� اأَنَزْلَت اإِ الذي ك�ن ج�لس���� في���ه، ون�جى ربه:﴿اإِ
ِمْن َخْي���ٍر َفِقيٌر﴾، متذكرا في نعمة الظل م� اأنعم الله عليه 
من قب���ل، من نج�ته من القتل، ومنح���ه الحكمة والعلم، 
وتخليصه من تبعة قتل القبطي، ووصوله اإلى اأرض ع�مرة 
بقبيل���ة عظيمة، بعد اأن قطع فيه� في�في ومغ�مرات، فدع� 
ه���ذا الدع����ء اأنه محت�ج اإل���ى هذا الخير ال���ذي اأنزله الله 
اإلي���ه، ك�أنه نزل من مك�ن ع�ل رفيع لش���رفه وبركته، ومن 
الخير حفظه من اأن تؤثر فيه عق�ئد الع�ئلة التي ربي فيه�، 
ف�س���تج�ب له ب�أن األهم ش���عيب� اأن يرس���ل اإليه لينزل عنده 

ويزوجه ابنته.

-25}َفَجاَءتُْه إِْحَداُهَما َتِْش��ي َعَلى اْسِتْحَياٍء 
َقاَلْت إِنَّ أَِبي يَْدُعوَك ِلَيْجِزيََك أَْجَر َما َس��َقْيَت 
ا َج��اَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه الَْقَص��َص َقاَل َل  َلَن��ا َفَلمَّ

اِلنَِي{: تََخْف َنَْوَت ِمَن الَْقْوِم الظَّ
نس ف���ي دار الغربة، وم�أوى  ه���ذا خير طيب، يضمن له الاأ
وعش���يرا ص�لح�، ف�أرس���ل ش���عيب على التو اإحدى ابنتيه 
تمشي في غ�ية الحي�ء والاأدب، لم تظهر زينة ولم تتبختر، 
ول���ا تثنث، واأخبرته اأن اأب�ه� يدعوه للحضور ليك�فئه على 
جر فتع�قد،  م� ق�م به من عمل طيب، ف�لجزاء اإكرام، اأم� الاأ
اإذ ك�ن فعل موس���ى تطوع� محض����، لا يطلب عليه اأجرا، 
كرام الغريب،  وك�ن فعل ش���عيب كرم� محض�، ومحب���ة لاإ
وضي�فة الغريب من س���نة اإبراهيم عليه السل�م، فلم� ج�ءه 
وف�تحه ب�لس���ؤال عن ح�لة قص موسى عليه قصة خروجه 
ووصوله اإلى ش���عيب، فطم�أنه ش���عيب ب�أن يزيل عن نفسه 
ن  الخ���وف، واأنه في م�أمن م���ن اأن يصيبه حكم فرعون، لاأ
بل�ده مدين ت�بعة لملك الكنع�نيين، وهم اأهل ب�أس وشدة، 

واأنه نج� من القوم الظ�لمين.

بم� اأن ش���عيب رسول الله ف�إن علم�ءن� جعلوا م� صدر عنه 
في هذه القصة ش���رع� س����بق�، وبن�ء علي���ه، تفرعت عنه 
مس����ئل مبنية على اأصل وهو اأن ش���رع من قبلن� شرع لن� 

م� لم ينسخ.

عم�ل، والس���عي في طرق  وم���ن ذلك مب�ش���رة الم���راأة الاأ
المعيش���ة، واس���تحي�ؤه�، وولاية الاأب في الزواج، وجعل 
ج�رة في عقد واحد،  العمل البدني مهرا، وجعل الزواج والاإ
ج�رة، وقد استوفى الكل�م عليه� القرطبي،  ومش���روعية الاإ
وفي اإذنه لابنتيه ب�لس���قي دليل على جواز مع�لجة المراأة 
اأمور م�له�، وظهوره� في مج�مع الن�س، مع ستر م� يجب 
ستره، واأم� تح�ش���ي بعض الن�س من ذلك فمن الع�دات، 
وهم مختلفون في ع�داتهم بين البدو والحضر، ومنع المراأة 

من العمل لا اأس�س له من الشرع.

-26-29}َقاَل��ْت إِْحَداُهَم��ا يَا أَبَِت اْس��َتأِْجرُْه إِنَّ 
ِّي أُرِيُد  َخْيَر َمِن اْسَتأَْجرَْت الَْقِويُّ اْلَِمنُي * َقاَل إِن
أَْن أُنِكَحَك إِْحَدى ابَْنَتيَّ َهاتنَْيِ َعَلى أَن تَأُْجَرِني 
ثََماِنَي ِحَجٍج َفِإْن أَْتَْمَت َعْشًرا َفِمْن ِعنِدَك َوَما 

أُرِيُد أَْن أَُشقَّ َعَلْيَك َسَتِجُدِني إِن َشاَء اللَّ�ُه ِمَن 
َا اْلََجَلنْيِ  اِلِنَي * َقاَل َذِلَك بَْيِن��ي َوبَْيَنَك أَيَّ الصَّ
َقَضْي��ُت َفَل ُعْدَواَن َعَليَّ َواللَّ���ُه َعَلى َما َنُقوُل 
ا َقَضى ُموَسى اْلََجَل َوَسارَ ِبأَْهِلِه  َوِكيٌل * َفَلمَّ
ورِ َنارًا َق��اَل ِلَْهِلِه اْمُكُثوا  آَن��َس ِمن َجاِنِب الطُّ
ِّي آَنْس��ُت َنارًا لََّعلِّ��ي آِتيُكم مِّْنَه��ا ِبَخَبٍر أَوْ  إِن

َجْذَوٍة مَِّن النَّارِ َلَعلَُّكْم تَْصَطُلوَن{:

هذا اقتراح اإحدى المراأتين على اأبيه� اأن يس���ت�أجر موس���ى 
للعمل في رعي م� ش���يته، وقد كبر في نفس���ه� لم� راأت 
من اأم�نت���ه وورعه، فهو خير من يس���ت�أجر للعمل عندهم، 
م�نته، ويب���دو اأنهم� ك�نت� ح�ضرتين  لقوت���ه على العمل ولاأ
دون غيرهم� م���ن بن�ته، وفي هذا جواز عرض الرجل ابنته 
على من يتزوجه� رغبة في صل�حه، وجعل لموسى اختي�ر 
نه قد عرفهم� ف�خت�ر موس���ى »صّفورة« وهي  اإحداهم���� لاأ

نه عرف حي�ءه� واأدبه� لم� دعته اإلى اأبيه�. الصغرى، لاأ

نه اإذا زاد اإلى عشرة 
وصداقه� العمل لمدة ثم�نية اأعوام، واأ

اأع���وام فهو تفضل من عنده، واأنه س���يجده من الص�لحين 
في حس���ن المع�ملة، واأنه لا يكلفه م� فيه مش���تقة عليه، 
وعس���ر، ف�أج�ب موسى: ﴿َذِلَك بَْيِني َوبَْيَنَك﴾ ومعن�ه قبول 
موس���ى لم� ذكره ش���عيب، وبه ت���م التع�قد عل���ى الزواج 
مر على م� ش���رط شعيب وقبله موسى، ولا  ج�رة، ف�لاأ والاإ
ع���دوان على الحق الذي التزم به موس���ى، واأن الله وكيل 
على م� يقول موس���ى من الوف�ء ب�لعهد، ف�إذا اأخل اأحدهم� 
بش���يء ك�ن الله متولي� مؤاخذت���ه، وتضمن الوكيل معنى 

الش�هد ولذلك عّدي بحرف )على(.

والعبرة من سي�ق هذا الجزء من القصة هي م� تضمنه من 
عم����ل، ومن�قب اأهل الكم����ل، وكيف هي�أ الله  فض�ئ���ل الاأ
تع�لى لموسى تلقي الرس�لة، ب�أن تقلب في اأطوار الفض�ئل 
واأعظمه� مع�ش���رة رسول من رس���ل الله ومص�هرته، وم� 
تتضمن���ه من خص����ل الم���روءة والفتوة الت���ي تمكنت من 
نفس���ه، من فع���ل المع���روف، واإغ�ثة المله���وف، والراأفة 
ب�لضعف والقن�عة، وش���كر ربه على م� اأسدي اإليه، ومن 
العف����ف، والرغبة في عش���رة الص�لحي���ن، والعمل لهم، 
والوف����ء ب�لعهد، والثب�ت على العه���د، وك�ن خ�تمة ذلك 
تش���ريفه ب�لرس����لة وم� تضمنته القصة من خص�ل النبوءة 
التي اأبداه� شعيب من حب الكرم، وت�أمين الخ�ئف، والرفق 
في المع�ملة ليعتبر المشركون بذلك بمق�يسة ذلك ب�أحوال 
النبي-صلى الله عليه وس���لم-، فيهت���دوا اإلى م� عرفوه به 
من زكى الخص�ل قبل رس����لته، واستق�مة سيرته، وطه�رة 
سريرته، واإع�نته على نوائب الحق، وتزوجه ب�أفضل امراأة، 
من نس����ء قوم���ه، اإن هي اإل���ا خص�ل ش����ئعة بين قومه، 
وبوارق هطول س���ح�ب الوحي علي���ه، وفيضه، والله اأعلم 
حيث يجعل رس����لاته وليت�أسى المسلمون ب�لاأسوة الحسنة 

من اأخل�ق اأهل النبوءة والصل�ح.

جلين قض���ى، وبقية القصة تقدمت  ل���م يذكر القراآن اأي الاأ
في سورة النمل.

والجذوة هي العود المشتعل من الن�ر.
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املبحث الثاني: طبيعة النفس البشرية:
�لنفس �لبشرية تجاه متاعب �لدنيا صنفان، صنف سلبي وصنف �إيجابي، 

وكل صنف ما يميزه.
أ/ صنف سليب/ منهم:

1/ ق���ال �لله تعالى: )ومن �لناس م���ن يعبد �لله على حرف فاإن �أصابه 
خي���ر �طماأن به و�إن �أصابته فتنة �نقلب على وجهه خس���ر �لدنيا و�ل�آخرة 

ذلك هو �لخسر�ن �لمبين(. ]�لحج:11[.
شار�ت �لهامة �لتي تدل عليها معاني �ل�آية: )على حرف(  س���اأكتفي بال�إ
على ش���ك وحقيقته �أن���ه على ضعف في عبادت���ه، كضعف �لقائم على 
حرف مضطرب فيه. وحرف كل ش���يء طرفه وشفيره وحده، ومنه حرف 
�لجبل، وه���و �أعلاه �لمحدد. وقيل: »على حرف« �أي على وجه و�حد، 
وهو �أن يعبده على �لس���ر�ء دون �لضر�ء، ولو عبدو� �لله على �لش���كر 
في �لس���ر�ء و�لصبر على �لضر�ء لما عبدو� �لله على حرف. وقيل غير 
ذلك. ومعنى �لحرف قد وضح لغة وشرعا. وما جاء بعده تفسير و�ضح 
نعام و... قال هذ� دين حسن  له. فاإن �أصابه خير �أي خير في �لولد و�ل�أ
نعام  وتابع �لقيام على ذلك �لدين، و�إن �أصابه ش���ر �أي شر في �لولد و�ل�أ
و�لزر�عة و... �نقل���ب على وجهه، �أي �رتد و�لعياذ بالله... فذلك هو 
�لخس���ر�ن �لمبي���ن �أي �أن �لمصير جهنم وبئس �لقر�ر. ومنهم من فس���ر 
�لحرف بالطرف فذلك يعني �أنه معرض للانزل�ق نحو �لهاوية متى هبت 
ريح لعله ولو كانت خفيفة، وهذ� حس���ي و�لشك معنوي، وقد ر�أيت من 
جم���ع بين �لمعنيين حيث مزج بين �لحس���ي و�لمعنوي.  روى �لبخاري 
بسنده عن �بن عباس )ومن �لناس من يعبد �لله على حرف( قال: كان 
�لرجل يقدم �لمدينة فاإن ولدت �مر�أته غلاما ونتجت خيله قال: هذ� دين 
صال���ح، و�إن ل���م تلد �مر�أت���ه ولم تنتج خيله قال: هذ� دين س���وء.(. ول� 
يهمنا في س���ياقنا فيمن نزلت �ل�آية فالعب���رة بعموم �للفظ ل� بخصوص 

�لسبب.
نس���ان خلق هلوعا*�إذ� مس���ه �لش���ر جزوعا*و�إذ�  2/ قال تعالى: )�إن �ل�إ

مسه �لخير منوعا(. ]�لمعارج:19-21[.
وهذ� على حسب ظاهر �ل�آيات �أنه في كل �لناس فهو �أمر جبلي، »وهذ� 

نسان من حيث هو، وصف لطبيعته �ل�أصلية، �أنه هلوع. �لوصف للاإ
وفس���ر �لهلوع باأنه )�إذ� مس���ه �لش���ر جزوعا( فيجزع �إن �أصابه فقر �أو 
م���رض �أو ذهاب محبوب له: من مال �أو �أهل �أو ولد، ول� يس���تعمل في 
ذلك �لصبر و�لرضا بما قضى �لله. )و�إذ� مس���ه �لخير منوعا( فلا ينفق 
مما �آتاه �لله، ول� يشكر �لله على نعمه وبره، فيجزع في �لضر�ء ويمنع 

في �لسر�ء.«. )�لسعدي(
�إل���� من ذكر ممن ج���اءت �أوصافهم بعد �ل�س���تثناء فاإنهم »�إذ� مس���هم 

�لخير، ش���كرو� �لله، و�أنفقو� مما خولهم �لله، و�إذ� مس���هم �لشر صبرو� 
و�حتسبو�.« )�لسعدي(. وهنا تاأتي �لمكابدة، كما هو �لحال في جميع 
مناحي �لحياة، حتى في عالم كرة �لقدم وغيرها من �لرياضات. فاللاعب 
في �أي لعبة �إذ� لم يجالد من �أجل �لتخلص من �لعجز و�لكسل، لم يكن 

له نصيب في �لفريق.
ب/ صنف إجيابي: منهم من صفاتهم:

1/ ق���ال تعالى: )لي���س �لبر �أن تولو� وجوهكم قبل �لمش���رق و�لمغرب 
ولك���ن �لب���ر من �آمن بالله و�لي���وم �ل�آخر و�لملائك���ة و�لكتاب و�لنبيين 
و�آتى �لمال على حبه ذوي �لقربى و�ليتامى و�لمس���اكين و�بن �لس���بيل 
و�لس���ائلين وف���ي �لرقاب و�أقام �لصل���اة و�آتى �ل���زكاة و�لموفون بعدهم 
�إذ� عاهدو� و�لصابرين في �لباأس���اء و�لض���ر�ء وحين �لباأس �أولئك �لذين 
صدقو� و�أولئك ه���م �لمتقون(. ]�لبقرة:177[. 2/ قال تعالى: )يوفون 
بالنذر ويخافون يوما كان ش���ره مس���تطير�*ويطعمون �لطعام على حبه 
مس���كينا ويتيما و�أسير�*�إنما نطعمكم لوجه �لله ل� نريد منكم جز�ء ول� 

نسان:6-10[. شكور�*�إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرير�(. ]�ل�إ
3/ ق���ال تعالى: )قالو� �إنا كنا قبل في �أهلنا مش���فقين*فمن �لله علينا 
ووقان���ا عذ�ب �لس���موم*�إنا كنا م���ن قبل ندعوه �إنه ه���و �لبر �لرحيم(. 

]�لطور:26-28[.
ي���ات كله���ا و�ضح���ة بظو�هرها ل���� تحت���اج �إلى تفس���ير من حيث  و�ل�آ

�ل�عتبار.
4/ م���ا �س���تثنى �لله م���ن �أولئك �لذين )�إذ� مس���هم �لش���ر جزعو� و�إذ� 
مس���هم �لخي���ر منعو�(، حيث تكم���ل �ل�آيات �أولئك �لذي���ن ل� يتصفون 
بما مر من �لصفات �لس���لبية: )�إل���� �لمصلين*�لذين هم على صلاتهم 
د�ئمون*و�لذي���ن في �أمو�لهم ح���ق معلوم*للس���ائل و�لمحروم*و�لذين 
يصدقون بي���وم �لدين*و�لذين هم من عذ�ب ربهم مش���فقون*�إن عذ�ب 
ربه���م غير ماأمون*و�لذي���ن هم لفروجهم حافظون*�إل� عل���ى �أزو�جهم �أو 
م���ا ملكت �أيمانهم فاإنه���م غير ملومين*فمن �بتغ���ى ور�ء ذلك فاأولئك 
ماناتهم وعهدهم ر�عون*و�لذين هم بشهادتهم  هم �لعادون*و�لذين هم ل�أ
قائمون*و�لذي���ن هم عل���ى صلاتهم يحافظون(. ]�لمع���ارج:22-35[. 
وكما جاء في �لحديث: َعْن �أبي يَْحَيى ُصَهْيِب ْبِن ِسَناٍن رضي �لله عنه 
نَّ �أَْمَرُه  ْمِر �ْلُمْؤِمِن �إِ َقاَل: َقاَل َرُس���وُل �لله صلى �لله عليه وسلم: َعَجبًا ل�أ
�ُء َشَكَر َفَكاَن  ْن �أََصابَْتُه َسرَّ ل�َّ لْلُمْؤِمن: �إِ َحٍد �إِ ُه لَُه َخْيٌر، َولَْيَس َذِلَك ل�أِ ُكلَّ

�ُء َصَبَر َفَكاَن خْير�ً لَُه. رو�ه مسلم. ْن �أََصابَْتُه َضرَّ َخْير�ً لَُه، َو�إِ
ول، �إلى جانب  وه���ذه �لصفات هي دو�ء م���ن كان ينحو نحو �لصنف �ل�أ
�أدوي���ة �أخ���رى يجده���ا �لباحث عن �لنج���اة في ثنايا �لكتاب و�لس���نة. 
فنحن هنا نعطي �إش���ار�ت تكفي للاستضاءة بها على �لطريق �إلى �لله 
و�لبشرية تمر بامتحان عسير.. ولعل ما في هذ� �لمقال يساهم في 
رجوع �لز�ئغين �إلى �لله، يس���تهدونه كما ورد في �لحديث �لقدسي 
�ل���ذي يتودد �لله فيه �إلى عباده )... يا عبادي كلكم ضال �إل� من 
هديته فاس���تهدوني �أهدكم... (. �لحديث. وهو حديث جليل وقف 
�أمامه �لصالحون وقفة رهبة وخشوع و�إجلال، وهو ينتهي بقوله عز 
وج���ل: )يا عبادي �إنما هي �أعمالكم �أحصيها لكم ثم �أوفيكم �إياها، 
فم���ن وجد خي���ر� فليحمد �لله، ومن وجد غير ذل���ك فلا يلومن �إل� 
نفسه(. و�لحديث ككل بطوله رو�ه مسلم. هذه هي �لمعاني �لتي 
س���لام..  مة �ل�إ

يلزم علينا �أن نعيش���ها ونحن نو�جه هذ� �لبلاء يا �أ
سلامي لطبيعة �لنفس �لبشرية وهي تجالد �أن  وهذ� هو �لمنظور �ل�إ
تنج���و من عذ�ب �لدنيا وعذ�ب �ل�آخرة، وكما قال �أحد �لصالحين: 
»رب معصية �أولدت ذل� و�نكسار� )يعني بالتوبة( خير من طاعة 
�أولدت عز� و�س���تكبار� )يعني �إعجابا وعلو� على �لخلق(. فحذ�ر 
م���ن �ل�غت���ر�ر فاإنه ل� ياأم���ن مكر �لله �إل� �لقوم �لخاس���رون. ذلك 
�أن���ي و�أنا �أتاب���ع ما يقال في �لفضائيات حول ه���ذ� �لبلاء، كثير ما 
تس���اءل �لناس: هل »كورونا« عقاب من �لله؟ وكاأن لس���ان حالهم 
يق���ول: ما ذ� فعلنا حتى نعاقب هذ� �لعقاب؟ فما دمنا مس���لمين، 
جابة عن مثل هذه �لتساؤل�ت. �أول�  مرجعنا �لكتاب و�لسنة في �ل�إ
نس���لم في �أن �لبل���اء ليس بالضرورة �أن يك���ون متعلقا بالمعاصي 
نبياء وهم خيرة �لخلق �أشد بلاء من غيرهم. ثم ها  و�نتش���ارها، فال�أ
هم �لصحابة يصابون وفي عصر �لخلافة �لر�شدة باأمرين عظيمين: 
�أحدهما عام �لرمادة، �إذ لم يجد �لناس في مدينة رسول �لله صلى 
�لله عليه وس���لم ما ياأكلون حت���ى �أغيثو� من قبل و�لي مصر عمرو 
بن �لعاص وقد ر�سله عمر بن �لخطاب رضي �لله عن �لجميع في 
ش���اأن حال عاصمة �لخلافة وما جاورها، فاأرس���ل �إليه عير� محملة 
بم���ا يدف���ع �لجوع. �لثان���ي طاعون عمو�س في �لش���ام �لذي وقع 
زم���ن خلافة عمر �أيض���ا، و�أخذ من خيرة �لصحابة ما �أخذ منهم �أبو 
مة.. فلي���س بالضرورة �أن تكون  عبيدة عام���ر بن �لجر�ح �أمين �ل�أ
�لمصائ���ب قرينة �لمعاصي، و�إن كان���ت توجد نصوص تذكر ذلك. 
ثم لس���ت �أدري �أين عقول هؤل�ء �لذين يريدون �أن يناأو� بالبش���رية 
عن �لمعاصي؟ لعله ليس من �لمبالغة في ش���يء �لقول �أن �لله لم 
ُيعص بهذ� �لحجم وهذ� �ل�تس���اع وبهذ� �لتفنن في �لمعاصي منذ 

�إنز�ل �آدم عليه �لس���لام �إلى هذه �ل�أرض �إل� في زمننا هذ�. فمن عجب 
ما يقع في �لغرب عقد �لقر�ن وبشكل رسمي بين رجلين �أحدهما يمثل 
�لزوج و�ل�آخر يمثل �لزوجة، ومع هذ� نقول: »كورونا« ليست بالضرورة 
عقابا من �لله، وس���و�ء كانت عقابا �و �بتلاء فاإن �لمؤمن يقابل �لبلاء 
بالفزع �إلى �لطاعة. ولنعط  شيئا من �لتفصيل في �لمساألة من �لكتاب 

و�لسنة.
وق���ال تعالى: )ظهر �لفس���اد ف���ي �لبر و�لبحر بما كس���بت �أيدي �لناس 

ليذيقهم بعض �لذي عملو� لعلهم يرجعون(. ]�لروم:41[.
عصارة ما ورد في �لتفاس���ير حول هذه �ل�آية �لتي �أكثر ما ينطبق ظاهرها 
على زماننا �لحالي. ذكر �لمفس���رون �أن �لمر�د بالبر و�لبحر، �إما �أنهما 
على �لظاه���ر كما هو معروف لدى �لناس، و�إما �أن �لمر�د بالبر �لفيافي 
و�لبح���ر �لمدن و�لق���رى، وعلى �أي وج���ه ناأخذه فاإن ظهور �لفس���اد له 
عو�قبه، و�أما �لفس���اد فقد ذكرو� له معنيي���ن �أحدهما �لمعاصي و�ل�آخر 
جنس �لفساد من �لجدب و�لموتان )بما كسبت �أيدي �لناس( �أي بسبب 
ما فعله �لناس من �لمعاصي و�لذنوب وش���ؤمه... ومهما يكن من �أمر 
فاإن �لله برحمته وحكمته يذيق �لناس من �لشد�ئد ما به لعلهم يرجعون، 

هذ� في �لدنيا و�أما في �ل�آخرة فيكون �لجز�ء كاملا.
نس و�لدو�ب و�لوحوش  قيل: من �أذنب ذنبا يكون جميع �لخلائق من �ل�إ
نه تعالى يمنع �لمطر بش���ؤم  و�لطي���ور و�ل���ذر ُخصم���اءه يوم �لقيام���ة ل�أ
�لمعصي���ة فيتض���رر بذلك �أهل �لب���ر و�لبحر جميعا. ويب���دو لي �أن هذه 
ي���ة �أصلح ما تكون للتعبير عما هو في عصرنا، ذلك �أنه ومن س���وء  �ل�آ
نس���ان �ليوم في �لغابة وفي �لبحر وفي �لسهل وفي �لجبل  تصرفات �ل�إ
نسان ذ�ته ظهرت �ل�آفات، فباإتلاف �لغابات يحدث ما يحدث،  وفي �ل�إ
نه���ار و�لوديان �لت���ي تصب في �لبحر يح���دث ما يحدث،  وبتلوي���ث �ل�أ
وبالصيد �لعش���و�ئي بر� وبحر� يحدث ما يحدث من فس���اد في �لبيئة، 
نسان، حيث �أصبح �لرضيع و�لفتى  �نعكس ذلك �لفس���اد على صحة �ل�إ
ناث معرض للكثير من  و�لشاب و�لشيخ من جنس �لذكور ومن جنس �ل�إ
مر�ض، حتى لقد �أصبح يولد �لمولود مريضا بالس���كر.. فيا سبحان  �ل�أ
نس���ان بارتكابه �لفس���اد �أو ما يؤدي �إلى  �لله.. فمن س���وء تصرفات �ل�إ
�لفس���اد من فو�حش وجر�ئم وظلم وبغي ونه���ب حدثت �لكو�رث و�لتي 

نسان. بطبيعتها تفسد حياة �ل�إ
ولي ر�أي في هذه �لمس���األة �أس���ال �لله �أن يكون صو�با: لما تمكن ناس 
�ليوم خصوصا ناس �لغرب من ناصية �لدنيا، - فما من ش���يء منها �إل� 
ي���كادون ياأخ���ذون بناصيت���ه  - تملكهم �لغرور، حيث حس���بو� �أن �لدنيا 
صارت باأيديهم – وهم فعلا توصلو� �إلى نتائج رهيبة – من حيث �لتحكم 
في �لوسائل و�لغايات فاأنتجو� صلاحا من جهة وعاثو� فساد� في �ل�أرض 
م���ن جهة، حي���ث �إلى جانب ر�أس �لش���ر )�لكفر بالل���ه( يرتكبون على 
�أرضهم جميع �أنو�ع �لموبقات طلبا للاس���تمتاع، و�أما خارج رقعتهم فقد 
وضع���و� �أيديهم على مقدر�ت �لعالم مما تكتنزه �ل�أرض من معادن وما 
في حكمها، ومما تكتنزه �لس���ماء كالطاقة �لشمس���ية، من خلال �لقوة 
�لعلمية، فاإذ� لم يتحقق ما يريدون بذلك بسلمية قاهرة �أشعلو� �لحروب 
كبر منها �لمسلمون خاصة و�لضعفاء عامة.  �لمدمرة �لتي نال �لقسط �ل�أ
قوياء  لكن قوة �لله فوق كل قوة و�لحو�دث تقيم بزمنها، فقديما كان �ل�أ
فاأذهبهم �لله كل بما قدر �لله له. قال تعالى: )فكلا �أخذنا بذنبه فمنهم 
من �أرس���لنا عليه حاصبا ومنهم من �أخذته �لصيحة ومنهم من خسفنا به 
�ل����أرض ومنهم م���ن �أغرقنا وما كان �لله ليظلمهم ولكن كانو� �أنفس���هم 
يظلمون(. ]�لعنكبوت:40[. وها هو �لعالم �ليوم مؤمنه وكافره مرعوبا 
مذهول�، بس���بب من لم يرتق حتى �إلى مستوى حيو�ن وحيد �لخلية، �إنه 
»فيروس كورونا« �أو ما �أطلق عليهCOVID – 19  فهل سير�جع �لعالم 
نفسه �أمام ما �عتبر �ل�آلة �لجبارة )�لعقل( �آلة ل� يقف �أمامها حاجز ول� 
يعجزها مش���كل. فقد �أعلن �لفكر �لغربي مع �ستثناء�ت منذ ما يقرب 
من قرن �أن �لله قد مات.. يقصد �لقائل �أن زمن �ل�عتماد على �لله قد 
ولى. هل س���تفكر �لبش���رية وقد تفننت في �لكفر بالله �أن تعيد حسابها 
فترفع ر�أسها للسماء طالبة �لمدد من �لله؟ ورغم �أني كمؤمن متاأكد �أن 
نسان و�أن  محنة COVID – 19  ستنتهي ِلَكْوِن �لكوِن ُمسخًر� لهذ� �ل�إ
محمد� صلى �لله عليه وس���لم �أخبر �أن لكل د�ء دو�ء، �إل� �أن �لمس���األة 
في نظر �لعقل �لر�جح ل� تقف هنا، و�إنما تتعد�ها �إلى فهم طبيعة �لحياة 
�لبش���رية وما هو مطلوب منه���ا بالضبط. فعلة تص���رف هذ� �لمخلوق 
بش���كل س���يء �إما تحللا، �أو تقصير�، �أو تجاوز�، �أو �ستهتار�، �أو سوء 
�س���تعمال للوس���ائل - وهو ما يعبر عن���ه بلغة �لقر�آن و�لس���نة بالضلال 
نس���ان،  �ل���ذي هو ضد �له���دى - �لتي بها تؤدى �لغاية من خلق هذ� �ل�إ
يمك���ن تحديدها )�أي �لعل���ة( في �لغرور، لما توص���ل �إلى نتائج تعتبر 
على �لمس���توى �لمحلي )�ل�أرض( رهيبة، فر�ح يسعى �إلى �ستكشاف 
�لكون ل� للاعتبار و�ل�س���تفادة، وذلك و�رد، ولكن للاس���تيلاء ومن ثم 
�لهيمنة عليه، وهم بذلك يريدون �فتكاك ملك �لله من �لله. �نطلاقا من 
�لمعادلة �لعلمانية: �لحياة = �لدنيا. تبعا للتوجه �لعلماني �لذي رسخته 
وروبية من بد�يتها هروبا من طغيان �لكنيس���ة باس���م �لرب.  �لنهضة �ل�أ

فاأين �لصو�ب؟ وهو �لمبحث �لثاني.

العالــــم بيـــن فــــزع )كــورونــا( وأمــل  )احليـــاة(  
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احللقة الرابعة

مداني حدييب

ال حتسبوه شرا لكم..)4(:

إعادة التشكيل 
والصياغة والرتتيب...

كورونا ه���ذ� �لوب���اء �لعالمي �أعاد 
تش���كيل و صياغة و ترتيب حياتنا 
م���ن جدي���د على �لرغم م���ن كلفته 

�لكبيرة و ضريبته �لباهضة...
س���رة نبضها و وحدتها  فقد �أعاد للاأ
ن���ه عوضن���ا كل ما  و تعاونها..لكاأ
�أضعن���اه خارجها م���ن �للغو �لز�ئد 
لول� مش���كلة ل�ز�ل���ت قائمة و هي 
�نغماس �أفر�دها في هو�تفهم �لذكية 
يتتبعون بقلق بالغ �أخبار كورونا في 
كل م���كان و يصرخ �أحدهم �إن وجد 
خبر� جديد� فيه حالة �إصابة بمدينته 
ليكتشف �أنه مجرد �إشاعة..ههه..

فلو �ستطعنا �أن نخفف ما �أمكن من 
�لذوبان في �لفيسبوك و كل وسائل 
�ل�تص���ال �لس���ائلة لكان���ت عزلتنا 
ثر لها ما بعدها  يجابية عظيمة �ل�أ �ل�إ
سرة...و ل� قيمة  على كل �أفر�د �ل�أ
لعزلتنا �إن �عتزلنا �لعالم �لو�قعي و 
عش���نا بكلنا في �لعالم �ل�فتر�ضي 

..صحيح �أننا نستفيد صحيا
 و نتجن���ب م���رض كورون���ا و نقي 

مجتمعن���ا.. لكن س���نضيع مئات 
�لس���اعات م���رة �أخرى ف���ي حجرنا 
�لصحي و نحن �أش���د �نغماس���ا مع 
كورون���ا ف���ي �لحي���اة �ل�فتر�ضية 

�لسائلة..
هذ� �لكم �لهائل من �لس���اعات في 
�لعزل���ة كان باإمكانن���ا �أن نس���تفيد 
من عش���ر�ت �ل���دور�ت و مطالعة 

عشر�ت �لكتب
 و مر�جعة �لقر�آن قبل هذ� و ذ�ك �أو 
سرة  حفظه و �لحو�ر �لجميل مع �ل�أ

مرحا و محبة و تعاونا..
س���رة  كورونا لم يؤثر �إيجابيا في �ل�أ
س���رة  �ل�أ ب���ل  فحس���ب  �لصغي���رة 
نسانية كلها فها هي دول �لعالم  �ل�إ

تنسى خلافاتها
 و تتناغ���م و تتس���اند و تبحث عن 
صيغة حياة �إنس���انية مشتركة بعد 
كورونا لتق���ف صفا و�حد� ضد كل 
نس���انية م���ن �أمر�ض و  ما يهدد �ل�إ

�أوباء..
يتبع...
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من نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

ربعاء 29 اأفريل في حدود منتصف النهار  وصلت يوم ال�أ
ختين باج المرجعي لمعالجة المصابين  اإلى مستشفى ال�أ
بفيروس كورونا بول�ية الش���لف قافلة مساعدات طبية 
من تسيير جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وعلى 
طقم الطبية  متنها ل���وازم ومعدات طبية لمس���اعدة ال�أ

التي تتقدم الصفوف لمواجهة هذا الفيروس.
نت عاليا اإدارة المستش���فى هذه الهّبة التضامنية  اإذ ثمَّ

من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين .
وفي تصريح لوس���ائل التي حضرت لتغطية القافلة اأكد 
كل من الش���يخ قدور قرناش، والشيخ نور الدين رزيق 
م���ن المكتب الوطن���ي للجمعية اأنَّ ه���ذه القافلة تاأتي 
ضمن جه���ود جمعية العلماء التي باش���رتها منذ بداية 

الوباء ببرمجة مساعدات طبية لعدة المستشفيات في 
عدد من ول�يات الوطن، وهي مس���اعدات من تبرعات 

المحسنين الذين وضعوا ثقتهم في جمعية العلماء. 
كم���ا اأكد الش���يخان اأّن الجمعي���ة اإضاف���ة اإلى جهود 
تقديم الغذاء والدواء والكس���اء والعتاد التي تقوم بها 
غاثة  ُش���عبها على المس���توى الوطني، اأطلقت حملة ل�إ
المستش���فيات بال���دم للحاج���ة الملح���ة له���ذه المادة 
بالنس���بة للمرضى، كما صرح الش���يخان اأن الجمعية 
تفك���ر ف���ي برنامج للتخفيف في ما بع���د كورونا، وقد 
وجه وفد الجمعية المرافق للقافلة من المكتب الوطني 
دارة المستشفى على حسن  والمكتب الول�ئي التحية ل�إ
علام على المرافقة والتغطية.  ال�ستقبال ولوسائل ال�إ

شعبة والية مستغامن :
شعبة بلدية حاسي مماش توزع 

مواد غذائية على العائالت الفقرية
في اإطار سعي 
جمعية  اأبن���اء 
لش���د  العلماء 
اأزر العائل���ات 
المحتاج���ة في 
الظ���رف  ه���ذا 
الذي  العصيب 
مة،  تم���ر به ال�أ
اإخوانكم  ق���ام 
ش���عبة  ف���ي 
جمعية العلماء 

المس���لمين الجزائريين ببلدية حاس���ي مماش 
بحر ال�أسبوع الماضي، بتوزيع 25 قفة غذائية 
تحتوي عل���ى معظ���م الم���واد التموينية التي 
يحتاجها الصائم في الش���هر الفضيل من لحوم 
حم���راء وبيضاء واس���ماك مجمدة واأكياس من 
الفرينة والس���ميد وغيرها من المواد الغذائية، 
وقد مس���ت عملية التموين عدة اأس���ر محتاجة 
حياء والقرى بالمنطقة، على غرار  بعدد من ال�أ
حي دبدابة،وح���ي طريق وهران ببلدية مزغران 
ودوار الخدايش���ية بعين تادل���س ومركز بلدية 
حاس���ي مماش، فجزى الله المحس���نين خيرا، 
وبارك الله في س���واعد اأبن���اء جمعية العلماء 
الذين تجندوا لرفع الغبن عن اإخوانهم وجعلهم 

الله مفاتيح للخير مغاليق للشر.

مجعية العلماء تسلم مساعدات طبية ملستشفى الشلف

نادي الشيخ علي مغربي 
لشعبة العاصمة

»الطبعة الثانية ملسابقة 
قراء اجلزائر«

اأطل���ق نادي الش���يخ عل���ي مغرب���ي التابع 
لشعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
للجزائ���ر العاصمة ببلدي���ة بوزريعة الطبعة 
لكترونية  الثانية لمس���ابقة قّراء الجزائ���ر ال�إ
لكل الفئات المتمدرس���ة وغير المتمدرس���ة 
من خلال تسجيل المترشح تلاوة في دقيقتين 
ويرسلها للنادي وبعدها تقوم لجنة مختصة 
في اأحكام التلاوة بفرز التس���جيلات وتقييم 
كل قارئ عن مدى اإتقان اأحكام التلاوة ليتم 
علان ع���ن قائمة الفائزين في هذه  بعدها ال�إ

المسابقة. 
https://quraadz.com/index.php/

home

 قامت شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بخميس مليانة ول�ية عين الدفلى 
غاثة التابعة للمكتب الوطني لجمعية العلماء المس���لمين يوم  بالتنس���يق مع لجنة ال�إ
ربع���اء 06 رمضان المواف���ق ل 29 افريل2020 بزيارة لمستش���فى خميس مليانة  ال�أ
غاثة  وتقديم مس���اعدات طبية وهذا دائما في اإطار المبادرات التي تقوم بها لجنة ال�إ
على المس���توى الوطني حيث احتوت المس���اعدات على م���واد واأجهزة طبية نوعية 
)اأجهزة تنفس األبس���ة معقمة، اأقنعة طبية، قفازات طبية، اأفرش���ة مواد تعقيم....( 
وقد اأشرف اأعضاء المكتب الوطني مباشره يتقدمهم الشيخ نورالدين رزيق، واأعضاء 
غاثة الحاج كمال كانون والحاج نجيب بون���داوي والحاج محمد خرور  م���ن لجن���ة ال�إ
س���تاذ مختار بوناب من لجن���ة التربية وممثلي الش���عبة المحلية بمدينة  يرافقه���م ال�أ
داري للمستشفى يتقدمهم  خميس مليانة على تقديم المس���اعدات بحضور الطاقم ال�إ
خير المبادرة واأثنى على الجمعية وما تقوم  السيد مدير المستشفى. حيث ثّمن هذا ال�أ
ب���ه من جهود في هذه المحنة لصالح المستش���فيات والمرضى والطواقم الطبية كما 
يام المقبلة اإن ش���اء الله تعالى،  وعد اأعضاء المكتب بتقديم مزيداً من الدعم في ال�أ
ش���ارة فالوفد القادم لخميس مليانة بول�ية عي���ن الدفلى كان تنّقل قبل ذلك في  وللاإ

نف���س اليوم اإلى ول�ية الش���لف ل���ذات الغرض، حيث كان ف���ي انتظارهم زميلهم في 
المكتب الوطني الش���يخ قدور قرناش واأطر شعبة الجمعية بالشلف واإدارة مستشفى 
ختين باج حيث تس���لم المستش���فى المذكور مس���اعدات طبي���ة لمواجهة فيروس  ال�أ

كورونا. 

شعبة العلمة بوالية سطيف :

»التعليم لن يتوقف 
يف احلجر الصحي«

 
ش���رعت المدرس���ة القراآنية الش���يخ العربي 
التبسي والعلامة عبد الحميد بن باديس في 
التدريس عن بعد عن طريق وسائل التواصل 
بنائنا وبناتنا من تلاميذ هاتين  ال�جتماع���ي ل�أ
ستاذة »سعيدي مكتوبة«  المدرس���تين مع ال�أ

شعارهم في ذلك نتكيف ول� نتوقف. 

مستشفى مخيس مليانة يتلقى مساعدات من مجعية العلماء 

مبــــادرة
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تطلق 
مبادرة وطنية للتبرع بالدم وتدعو الش���عب 
نقاذ  الجزائري للمساهمة بقوة في الحملة ل�إ

المستشفيات...

شعبة والية مستغامن :

شعبة بلدية سيدي علي توزع الدفعة 
الثانية من املساعدات

 شرعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
شعبة بلدية سيدي علي بمستغانم في توزيع 
الدفع���ة الثانية من قفة رمضان وقد بلغ عدد 
القفف 110 قفة، ليصل عدد القفف الموزعة 
في رمضان في ه���ذه الجهة 260 قفة )دون 
حساب القفة ال�ستثنائية قبل رمضان والتي 

وصلت اإلى 230 قفة(. 

 تش���رفت دار الق���راآن الش���يخ اأحم���د 
س���حنون يوم 6 رمضان 1414ه� بزيارة 
عض���و الهيئ���ة ال�ستش���ارية لجمعي���ة 
العلماء الش���يخ س���عيد بويزري، الذي 
اأُعج���ب بالهّب���ة التضامني���ة التي تقوم 
به���ا دار القراآن الش���يخ اأحمد س���حنون 
وق���د وضع بصمت���ه يًدا بي���د مع عضو 
المجلس الوطني لجمعية العلماء مدير 
مام مراد خيشان في شحن  دار القراآن ال�إ
المركبات المتوجهة للمستشفيات خاتًما 
هل دار القراآن  زيارته المباركة بدعاء ل�أ
الشيخ اأحمد سحنون ولكل المساهمين 

والمتطوعين.،ف���ي المقابل ش���كر اأهل 
دار القراآن الش���يخ س���عيد بويزري على 

هذه ال�لتفاتة الطيبة منه. 

شيـــــوخ اجلمعيــــة فـــي الـميــــدان

التلفزي���ون  اس���تضاف 
س���تاذ قدور  الجزائري ال�أ
قرن���اش عض���و المكتب 
الوطني لجمعية العلماء 
المس���لمين الجزائريي���ن 
الحدي���ث  كان  حي���ث 
ع���ن رم���ز م���ن رم���وز 
الش���يخ  تلميذ  ال�إصلاح 
عبد الحمي���د بن باديس 
-رحمه الله تعالى - واأحد 
العلماء  جمعي���ة  رم���وز 
المس���لمين الجزائريي���ن 

الش���يخ الجيلال���ي الفارس���ي المعروف 
بالشيخ البودالي رحمه الله و الذي كانت 

له بصمته في العم���ل الدعوي والعلمي 
وال�إصلاحي اإلى اأن توفاه الله تعالى سنة 

 .1994

عضو املكتب الوطين األستاذ قدور 
قرناش يف ضيافة التلفزيون اجلزائري

أنقذوا حياة إخوانكم 
بقليل من دمكم.....

ُشعب جمعية العلماء المسلمين 
للانخراط  مدع���ّوة  الجزائريين 
بق���وة في تنظيم حملات للتبرع 
بالدم بالتنس���يق م���ع الجهات 
الصحية المختصة وقد وجهت 
القي���ادة الوطنية للجمعية نداء 
ف���ي ه���ذا الموضوع للش���عب 
الجزائري لدعم المستش���فيات 

بهذه المادة الحيوية. 
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 ف���ي اإط���ار النش���اطات 
الولاٸي  للمكتب  الداٸمة 
لجمعية العلماء المسلمين 
ب���رج بوعريريج خلال هذا 
توزيع  الفضي���ل  الش���هر 
وجب���ة خفيفة )قلب اللوز 
الش���اي( يوميا علی  مع 
من والدرك عبر  اأعوان الاأ
حواج���ز المدين���ة :محور 
ال���دوران عين الس���لطا، 
والمدخل الشمالي للقرية 
الشمالية، وملتقی الطرق 
الطرق  ش���ملال، وملتقی 
بٸر الصن���ب، .نفق 500 
الدوران.  محور  مسكن، 
مدخ���ل الطريق الس���يار. 
ال���درك الوطن���ي، محور 
الدوران ملعب 20 اأوت، 
ملتق���ی الط���رق محط���ۃ 
الح���واس بلحمر، ملتقی 
البيبان،  مطاح���ن  الطرق 

مح���ور ال���دوان الولاي���ة 
الجديدۃ. 

وتنطلق هذه العملية يوميا 
بداية من الساعة 22:30 
ليلا.عل���ی اأن تختتم كل 

يوم خمي���س بتوزيع وجبۃ 
جمي���ع  عل���ی  الس���حور 
المذك���ورۃ.  المح���اور 
اإنشاء  العملية  وستستمر 
الله اإل���ي غاية نهاية هذا 

الشهر الكريم.

اس���تاأنفت جمعية العلماء 
المس���لمين شعبة بوقاعة 
 30 الخمي���س  ي���وم 
اأفري���ل 2020م توصي���ل 
الغذائي���ة  المس���اعدات 
والطبي���ة التي اس���تلمتها 
المكت���ب  ط���رف  م���ن 
العلماء  لجمعية  الولائي 
الجزائريي���ن  المس���لمين 
س���طيف، حي���ث انطلقت 
القافل���ة الثالث���ة والت���ي 
خصصت لبلدي���ات دائرة 
بني وسين وعين  بوقاعة 
حم���ام  ودائ���رة  ال���روى 
قرق���ور بلدية ذراع اقبيلة 
بمجم���وع 135 قفة مواد 

غذائية واأكياس دقيق .
الش���كر لكل من س���اهم 
التحمي���ل  عملي���ة  ف���ي 
وتوصيله���ا  التفري���غ  و 
البلديات  مختل���ف  اإل���ى 

والش���كر موص���ول اإل���ى 
رئيس دائ���رة حمام قرقور 
الذي استقبلنا في مكتبه 
وتبادلن���ا اأطراف الحديث 
حول العملي���ة التضامنية 
اإلى رؤس���اء المجالس  و 
بن���ي  البلدي���ة  الش���عبية 
وسين وعين الروى لحسن 
الضيافة ونواب المجلس 
مي���ن الع���ام لبلدي���ة  والاأ
لوقوفه���م  اقبيل���ة  ذراع 
جل استلام القفف  معنا لاأ
لس���كان  المخصص���ة 
بلدياته���م المتضررين من 

وباء كورونا .

شعبة برج الكيفان

»وقفة مؤازرة 
للجيش األبيض«

 

دائما وفي اإطار نشاطها الدؤوب قامت جمعية 
العلم���اء المس���لمين الجزائريي���ن ش���عبة برج 
الكيفان وبالتنسيق مع رئيس المجلس الشعبي 
البلدي لبرج الكيفان بزيارة ميدانية تش���جيعية 
تضامن���ا م���ع الس���لك الطب���ي للمؤسس���ات 
الاستشفائية بعين طاية –درقانة - برج الكيفان 
وسط حيث تم تزويدهم بحوالي 300 قناع طبي 
واق للوجه وتم تكريمهم بشهادات شكر وتقدير 
على المجهودات الاس���تثنائية التي يقدمونها 

»دمتم ذخرا لوطننا واأمتنا«
خي���ر نتقدم بالش���كر لرئيس المجلس  وفي الاأ
البلدي لب���رج الكيفان الذي لم يدخر جهدا في 

دعمنا و تسهيل مهمتنا فجزاه الله خيرا .

شعبة والية وهران
تكافل مع احملتاجني يف شهر الصيام

 

جان���ب من اإع���دادات قفة رمض���ان للمعوزين 
والفقراء والمساكين وضحايا كورونا في ولاية 
وه���ران من ط���رف المكتب الولائ���ي لجمعية 
العلماء المس���لمين الجزائريي���ن بهذه الولاية، 
حيث تجندت ش���عبة ولاية وه���ران كغيرها من 
شعب جمعية العلماء في الوطن كله للعمل بما 
استطاعت للتخفيف من اآثار محنة كورونا التي 
جاء رمضان والفيروس لا يزال يتمدد وينتش���ر 
مم���ا يوجب مزيدا من التضامن والتكافل حتى 

تنجلي المحنة اأن شاء الله. 

شعبة تكسبت بوادي سوف 
تضامن مع الفقراء واحملتاجني

 

ضم���ن الجه���ود التضامنية المرافق���ة لمحنة 
كورون���ا وش���هر رمضان الكريم قامت ش���عبة 
بلدية تكس���بت بوادي س���وف بتوزيع اأكثر من 
200 قف���ة على المتضررين م���ن وباء كورونا 
والمحتاجي���ن من حي تكس���بت وكذلك توزيع 
طب���اء  لبس���ة الواقي���ة والمعق���م عل���ى الاأ الاأ
الخواص والمستش���فيات، فالش���عبة تش���كر 
كّل من دعمها في هذا المش���روع الخيري من 
المحس���نيين واأعضاء الجمعية والشكر اأيضا 
مام مال���ك للحديث  للفرع النس���وي ل���دار الاإ

النبوي والفرع النسوي للجمعية .

شعبة عني شرشار بوالية سكيكدة

وفد اجلمعية يف وقفة تضامنية
غاث���ة عين شرش���ار لجمعي���ة العلماء  وف���د لجن���ة الاإ
المس���لمين الجزائريين ف���ي المستش���فى القديم رفقة 
الس���يد المحترم مدير المؤسس���ة الاستش���فائية ساعد 
غاثة نتقدم  قرم���ش اأصالة ونيابة عن كل طاقم لجنة الاإ
داري  له باس���مى اآيات الشكر والامتنان له وللطاقم الاإ
والطبي على المجهودات المبذولة كما نش���كره على 
الاس���تقبال الحار والكلمات الطيبة التي اس���تقبلنا بها 
كم���ا وافق و تعهد الش���باب على طلب الس���يد المدير 
بتزوي���د المستش���فى والطاق���م الطبي والش���به الطبي 
بنوعية خاصة للباس الطبي مع العلم ان اللجنة زودت 
المستشفى ب420 كمامة و60 واقي طبي و80لباس، 
مع التعهد بكمية اخرى عن قريب وبعد ذللك تم تزويد 
طبيبة خاصة بالكمامات والواقي الطبي ولباس ونظارة 

و هذا بطلب منها. 
Anep n: 2031003096البصائر: 04  - 10 ماي  2020  ]العدد:  1010[

إشهار اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة الصحـــة والسكـــان وإصــــالح الـمستشفـيــــات 
مديريـــــة الصحـــــة والسكــــان 

لواليـــة تلمســـــــان 
الـمؤسـســـــة العمــــوميـــــة االستشفـــائـيـــة سبـــدو 

رقم التعريف اجلبائي: 40801600001303700101

 إعالن عن طلب عروض وطين مفتوح 
مع اشرتاط قدرات دنيا رقم: 02 / 2020

متويــــن بالـمستهلكــات واألدويــة تصفـيــة الــدم
 تعلن مديرية املؤسس��ة العمومية االستشفائية سبدو -والية تلمسان- عن فتح عن 
طلب عروض وطني مفتوح مع اش��تراط قدرات دنیا رقم: 02 / 2020 املتضمنة التموين 

باملستهلكات واألدوية تصفية الدم  في حصتني: 
احلصة األولى : مستهلكات تصفية الدم

احلصة الثانية : أدوية تصفية الدم 
ميكن للمترش��حني املؤهلني املعنيني بهذا اإلعالن سحب دفتر الشروط من مكتب 
الصفق��ات التاب��ع للمؤسس��ة العمومي��ة االستش��فانية س��بدو مقابل مبلغ 
)3.000.00 دج( ثالث��ة أالف دين��ار جزائ��ري غي��ر قابلة لإلرج��اع واملتعلقة مبصاريف 

التوثيق. يدفع هذا املبلغ ألمني خزينة سبدو ما بني البلديات. 
ميكن للمترشحني التعهد من أجل حصة واحدة أو اثنني

يجب أن تشمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي. 
على: حيتوي  الرتشح  ملف   1-

- التصريح بالترشح مملوء موقع و مؤرخ حسب النموذج امللحق بدفتر الشروط. 
- تصريح بالنزاهة مملوء مرقع ومؤرخ حسب النموذج امللحق بدفتر الشروط. 

- نسخة من القانون األساسي للشركات.
- كل وثيقة تتعلق بالتفويضات التي تسمح لألشخاص بإلزام املؤسسة. 

- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات املترشحني. 
أ - قدرات مهنية : - نسخة من االعتماد

Certificat de conformité شهادة مطابقة
ب - قدرات مالية: 

- نس��خة من احلويصالت املالية للثالثة س��نوات األخيرة ) 2016, 2017 , 2018 (مؤش��ر 
عليها من طرف مصالح الضرائب. 

- املراجع البنكية.
ج-  قدرات تقنية

- املراجع املهنية مرفرقة بنسخ من شهادات حسن التنفيذ للخمس سنوات األخيرة. 

العرض التقين : حيتوي على:
- التصري��ح باالكتت��اب لكل حصة مملوء موقع ومؤرخ حس��ب النم��وذج امللحق بدفتر 

الشروط. 
- منكرة تقنية تبريرية.

- يحمل دفتر الشروط في صفحته األخيرة عبارة قرئ وقبل مكتوبة بخط اليد مع ختم 
وتوقيع املتعهد.

- 3 العرض املالي: حيتوي على 
- رس��الة العرض بالنس��بة لكل حصة مملوءة موقعة ومؤرخة حسب النموذج امللحق 

بدفتر الشروط.
- جدول األسعار الوحدوية مملوء مؤرخ وممضي حسب النموذج امللحق بدفتر الشروط. 

- الكش��ف التقدي��ري والكم��ي مملوء م��ؤرخ و ممضي حس��ب النموذج امللح��ق بدفتر 
الشروط.

يوض��ع ملف الترش��ح والعرض التقني والع��رض املالي في أظرف��ة منفصلة ومقفلة 
بإحكام تتضمن عبارة ملف الترش��ح وعرض تقني وع��رض مالي وتوضع هذه األظرفة 

في ظرف أخر خارجي مقفل بإحكام و يحمل عبارة.
ال يفتح إال من طرف جلنة فتح األظرفة وتقييم العروض 

إعالن عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنیا رقم : 02 / 2020
متوين باملستهلكات و أدوية تصفية الدم

حصة رقم:
حتدد مدة حتضير العروض بخمسة عشرة يوما )15( ابتداءا من أول صدورها في اليوميات 
الوطني��ة أو اجمللة الرس��مية للمتعامل العمومي يتم ايداع الع��روض في اليوم األخير 
املوافق لنهاية مدة حتضير العروض من الس��اعة 08 إلى الس��اعة 12 يبقى املتعهدون 
ملزمون بعروضهم ملدة 105 )مائة وخمس��ة أيام( يوما ابت��دءا من تاريخ أخر أجل إيداع 

العروض. 
عملية فتح األظرفة ستكون في جلسة علنية وهذا مبقر مديرية املؤسسة على الساعة 

الثانية زواال )14 سا( وهذا في اليوم األخير املفتوح احملدد لتاريخ إيداع العروض.

شعبة والية برج بوعريريج

 دعـــم لقــوى األمــــن 
يف احلواجز األمنيـــة

شعبة بوقاعة بوالية سطيف

 توزيع هبة املكتب الوالئي
 على احملتاجني
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َمرحًبا بُكم.
mm اأهلا.. ابتداء ش���كرا جزيلا لك، ولصحيفة 
"البصائر" على هذا اللقاء الطيب والحوار الهادئ.

ــرآن الكريم  ــِل يف الق ــرُق بنينْ العق ــًة؛ ما الَف بداي
وعند الفالسفة والـُمفكِّرين؟

mm كان س���ؤالك ع���ن العقل مح���ور الّتخاصم 
بي���ن الملل والّنحل، مّما اأّدى اإلى عقلانيات متنافرة 
متناقض���ة، الق���راآن العظي���م يصّرح ب���اأّن العقل هبة 
ُه اأَْخَرَجُكْم ِمْن  نس���ان، قال الل���ه تعالى:﴿َواللَّ الله للاإ
���ْمَع  َهاِتُكْم َلا تَْعَلُموَن َش���ْيًئا َوَجَعَل لَُكُم السَّ ُبُطوِن اأُمَّ
ُكْم تَْشُكُروَن﴾]النحل: 78[،  ْفِئَدَة لََعلَّ ْبَصاَر َواْلاأَ َواْلاأَ
وه���و ههنا يس���ميه "الفؤاد"، ويس���ميه ت���ارة اأخرى 

"القل���ب"، وت���ارة "ِحج���ر"، ويص���ف 
لباب"  اأصحاب العقول تارة باأولي "الاأ
نسان  وهكذا، وبالعقل وقع الّتكريم للاإ
عل���ى كثير من الخل���ق، والقراآن ينيط 
نس���ان بالعقل الّس���ليم الذي  هداية الاإ
يكشف لصاحبه عن الحقائق من خلال 
تعامله مع المدركات الحسّية الظاهرة 
���َماَواِت  نَّ ِفي َخْلِق السَّ والوجدانية، ﴿اإِ
َهاِر َواْلُفْلِك  ْيِل َوالنَّ ْرِض َواْخِتَلاِف اللَّ َواْلاأَ
اَس  الَِّت���ي تَْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما يَْنَفُع النَّ

ْرَض  ْحَيا ِبِه اْلاأَ ���َماِء ِم���ْن َماٍء َفاأَ ُه ِمَن السَّ َوَما اأَْنَزَل اللَّ
يَاِح  بَْع���َد َمْوِتَها َوبَثَّ ِفيَها ِم���ْن ُكلِّ َدابٍَّة َوتَْصِريِف الرِّ
يَاٍت  ْرِض َلاآ ���َماِء َواْلاأَ ِر بَْيَن السَّ ���َحاِب اْلُمَس���خَّ َوالسَّ
ِلَق���ْوٍم يَْعِقُلوَن﴾]البقرة: 164[، وهذا العقل مخلوق 
محدود اإدراكه، ولهذا تتفاوت عقول الّناس بتفاوت 
اإدراكاتهم للحقائق المحيطة بهم في عالم الّش���هادة، 
هناك عق���ول محجوبة عن الفهم الّصحيح وهذا حال 
الّرافضي���ن لهداية الق���راآن، قال الل���ه تعالى:﴿َولََقْد 
ْنِس لَُهْم ُقُلوٌب َلا  َم َكِثيًرا ِمَن اْلِج���نِّ َواْلاإِ َذَراأْنَ���ا ِلَجَهنَّ
يَْفَقُه���وَن ِبَها َولَُهْم اأَْعُيٌن َلا ُيْبِصُروَن ِبَها َولَُهْم اآَذاٌن َلا 
ْنَعاِم بَْل ُهْم اأََضلُّ اأُولَِئَك ُهُم  يَْس���َمُعوَن ِبَها اأُولَِئَك َكاْلاأَ
عراف: 179[ والقلب في هذا السّياق  اْلَغاِفُلوَن﴾]الاأ
نسان،  ُيراد به العقل من حيث هو قوة الّتمييز في الاإ
وهناك عقول ليس بينها وبين الحقائق حجاب وفيها 
ْرِض  ���َماَواِت َواْلاأَ نَّ ِفي َخْلِق السَّ قال الل���ه تعالى:﴿اإِ
ْلَباِب  وِل���ي اْلاأَ يَ���اٍت ِلاأُ َه���اِر َلاآ ْي���ِل َوالنَّ َواْخِتَل���اِف اللَّ
���َه ِقَياًما َوُقُع���وًدا َوَعَلى  )190( الَِّذي���َن يَْذُك���ُروَن اللَّ
ْرِض  ���َماَواِت َواْلاأَ ُروَن ِف���ي َخْلِق السَّ ُجُنوِبِه���ْم َويََتَفكَّ
اِر  َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطًلا ُس���ْبَحانََك َفِقَنا َعَذاَب النَّ
)191(﴾]اآل عم���ران[، ولك���ون العقل محدود فهو 
بطبعه غير مهياأ اأن يتجاوز عالمه المشهود اإلى عالم 
دراك، وهو عالم الغيب،  يفتقر فيه اإلى وس���ائط ال���اإ
حي���ث تتعّطل الح���واس دونه ولا له مث���ال في عالم 
الّتعقل���ات، هو مقطوع عن اأس���باب معرفة الغيب، 
حينئ���ذ يفتق���ر العقل اإلى الوحي ليخب���ره عن حقائق 
ما وراء عالم الّش���هادة، ولهذا جاء فيما بعد الاآيتين 
نََّنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا ُيَناِدي  السابقتين قوله تعالى:﴿َربََّنا اإِ

ا َربََّنا َفاْغِفْر لََنا ُذُنوبََنا  يَم���اِن اأَْن اآِمُنوا ِبَربُِّك���ْم َفاآَمنَّ ِلْلاإِ
ْب���َراِر﴾]اآل عمران:  َنا َمَع اْلاأَ َئاِتَنا َوتََوفَّ ا َس���يِّ ْر َعنَّ َوَكفِّ
لباب الذين شهدوا لله باأحقّية الخلق  193[، اأولوا الاأ
يمان المطلوب ش���رعا بالاستماع للوحي،  يتَلّقون الاإ
اإذن العقول اأدركت الحكمة ﴿َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِطًلا 
يمان المطلوب  ُسْبَحانََك﴾ والانقياد للوحي يحقّق الاإ
ش���رعا. اأّما الفلاس���فة عبر التاريخ والمفكرون غير 
المسلمين يشتركون في تقديس العقل باعتباره طاقة 
مفّكرة ف���ي المحسوس���ات اأو الوجدانيات دون قيد 
اآخر، لا يتجاوزون في تعقلاتهم عالم الشهادة، حتى 
خلاق  الذين يؤمنون بخالق ما فاإّنهم يتكلمون عن الاأ
لحاجة ضبط المجتمعات البشرية التي تحتاج للبعد 
الغيب���ي لا لك���ون اأّن العقل يقّر بهذا، ه���ذا فولتير 
له اإذا لم يكن  يرى ضرورة اخت���راع الاإ
موجودا، واإّن العقلانية الديكارتية قد 
له هو مبداأ الوجود  عدمت فكرة كون الاإ
نس���ان  والمعرفة لتقيم مقامها كون الاإ
الف���رد المفك���ر مبداأ، وله���ذا صارت 
نسان  دراك الاإ لهية تابعة لاإ الحقيقة الاإ
الف���رد، هذا العقل الغربي الذي تطّوح 
نسانوية التي األَّهت  في تموجاته من الاإ
نس���ان اإلى الطبيعية وتاأليه الطبيعة  الاإ
اإلى الوضعية باعتبارها فلسفة اأعدمت 

ين لتستسلم للتقنية المادية.  الدِّ

ته الكافية  اث العربيُّ واإلسالميُّ حصَّ هلنْ نال التُّ
صينة؟ راسات العلميَّة الرَّ ِمَن الدِّ

mm لا ش���ّك اأّن جه���ودا كثيرة صرفت في خدمة 
س���لامي العربي من اأهل المعرفة الباحثين  الّتراث الاإ
الجامعيي���ن وغيرهم، كانت م���ن نتائجها اإخراج جزء 
كبي���ر من هذا التراث م���ن عالم المخطوط اإلى عالم 
المطب���وع، وكثي���را ما تج���رى عليه دارس���ة علمية 
منهجية، غير اأّن هذه الحركة العلمية لم تزل ضعيفة 
في مجال الّتحقيق واأش���ّد منها في مجال الدراس���ة 
الّنقدية التي تثمر مش���اريع الّنهض���ة وتنّور مراحلها 
جرائية القادرة  واأجزاءها بالمبادئ العاّمة والخطط الاإ
على تج���اوز الاس���تضعاف الحض���اري عندنا، ولا 
ّمة،  ننسى اأّن هذا التراث يتعّرض لعوائق ذاتية في الاأ
واأخرى خارجية ُتصِدرها المدارس الاستدمارية التي 
ب���داأت منذ فج���ر الّنهضة الغربية عل���ى يد الحركة 
الاستش���راقية، والاآن قد كّون���ت قاعدة عريضة من 
الفك���ر الاس���تغرابي المتحّكم ف���ي مفاصل الحركة 
كاديمية داخ���ل المجتمعات  الثقافي���ة والعلمي���ة الاأ

سلامية. العربية الاإ

ر رفض "الثَّقافة الغربيَّة" للُحجج العقليَّة  ِبَ ُتفسِّ
الَّيت َيستند عليها اإلسالم يف فكرته؟

mm الثقاف���ة الغربي���ة مبنية على اأف���كار وليدة 
المدارس الفلس���فية منذ بداية عص���ر الّنهضة، هذه 
ف���كار قد وقف���ت معادية للفكر الديني اأساس���ا،  الاأ
له،  نس���ان محور الوج���ود وليس الاإ حي���ث جعلت الاإ

ين ف���ي ظاهرها فاإّنها  حت���ى تلك الت���ي لا تعادي الدِّ
ين اإلّا ضابطا اأخلاقي���ا بين الّناس، ولا  ل���ا تتخذ الدِّ
تؤسس نظرتها له على العقل اأو المقرّرات العلمية، 
لحادي���ة مبررات التهجم  هذا م���ا يعطي التّيارات الاإ
له لديها قد  له )فالاإ ين والاستهزاء بفكرة الاإ على الدِّ
س���اس لا تلق���ي الثقافة الغربية  مات(، على هذا الاأ
بال���ا للحجج العقلية ولا غي���ر العقلية التي يقدمها 
س���لام، بل اإّن تيارا قويا يحاول اأن يقنع المسلمين  الاإ
بكون الديانات كلها س���ماوية وغير س���ماوية تهدف 
لغاية واحدة وتتفق في مقاصد العبادة فيها، وتسعى 

ديان بطرق متعّددة.         لفرض فكرة وحدة الاأ

كينْف َتَرى نقد الفالسفة والُكتَّاب لإلسالم بصفته 
؟ ِديًنا يف هذا العصر؛ وليس للفكر اإلسالميِّ

س���لام بصفته ِدينا وليس  mm نقد الفلاس���فة للاإ
بصفت���ه فكرا، هذا لا يس���تقيم بل هو تبرير مقلوب، 
الفك���ر ليس اإلّا نتاجا للّنصوص الدينية اأي المصادر 
س���لامية التي هي القراآن العظيم والسّنة الّنبوية،  الاإ
س���لامي اإل���ّا وهو ينطلق من  لا يوجد نتاج للفكر الاإ
سلامية( فاإّنها  سلامية حتى الفلسفة )الاإ المصادر الاإ
تّدعي اأّنها لا تتناقض مع المصادر الدينية المعرفية 
سلامية، وهذا ابن رشد الفيلسوف الفقيه القاضي  الاإ
المتوفي عام 595 ه� الذي اتكاأت اأوروبا على كتبه 
قرون���ا ف���ي نهضتها- يعل���ن اأّن الّش���ريعة متفقة مع 
الفلسفة في كتابه المشهور الموسوم "فصل المقال 
فيم���ا بين الحكمة والّش���ريعة من الاتصال"، اإذن لا 
يمكن اأن يوّجه الّنقد للاإسلام دينا مع تبرئة منتجاته 
س���لام لنصوصه  الفكري���ة التي ه���ي فهوم علماء الاإ
المعصوم���ة لكونه���ا وحي���ا منّزلا على رس���ول الله 

-صّلى الله عليه واآله وسّلم-. 

ــِلمون يف "تقنني  ــاء ُمس ــ�نْ التَّاريخ فقه ــَد ع اجته
ــا  ــَرى ذاك ضروريًّ ــلنْ َت ــالميَّة"؛ ه ــريعة اإلس الشَّ
صني"؛  اليوَم يف ظلِّ انتشار "فتاَوى لغري الـُمتخصِّ

ــول لـَمن َيلِوي ُعنَق  وكينْف؟ وماذا تق
ــي  ِبداع  " ــصِّ "النَّ ــيِّ  القرآن ــري  التَّعب

االجتهاد؟
الفقهي���ة  ح���كام  الاأ تقني���ن   mm
محاولة ب���داأت اأواخر العهد العثماني 
تقريب���ا في الّنصف الثان���ي من القرن 
التاسع عش���ر الميلادي في ما يسّمى 
ح���كام العدلية"، ثّم اختفت  "مجلة الاأ
هذه المجّلة وخاّصة في عهد اأتاتورك، 
سلامية نشطت  وبعد استقلال الدول الاإ
حوال الش���خصية  حركة الّتقنين في الاأ
خ���رى للقانون، وهل  دون الف���روع الاأ

ه���ذا الّتقنين ضروري اأم ل���ا؟ اأرى اأّن الجواب عن 
هذا الس���ؤال ليست مجدية ما دام العمل بالّشريعة 
معّطل���ا، نح���ن  ل���م ن���زل تحت اآث���ار الاس���تدمار 
المتعّددة وم���ن اأوضحها هيمنة المنظومة القانونية 
الاس���تدمارية، اإذ الّضرورة يجلبه���ا الواقع العملي 

س���لامية، اأّما  وهذا مغّيب في حياة المجتمعات الاإ
ظاه���رة الفتاوى من غي���ر اأهلها ناتج���ة عن غياب 
السلطة العلمية الّشرعية ذات المصداقية التي يرجع 
اإليها المس���لمون، الفقهاء لا تربطه���م اإلّا الهيئات 
الحكومية الرس���مية التي يس���يرها الفكر العلماني 
القائ���م على اإبعاد الّش���ريعة عن ش���ؤون الاقتصاد 
والسياسة والاجتماع وغير ذلك في مختلف مناحي 
الحياة العاّمة للمس���لمين، ه���ذا الوضع اأفقد الثقة 
بالفقه���اء الرس���ميين وفت���ح باب الفوض���ى داخل 
الّنس���يج الاجتماعي في تمثي���ل المرجعية الفقهية، 
ولا يمكن معالجة هذا الاإشكال اإلّا باإصلاح شامل 
وصحيح وصادق للمنظومة الّتعليمية الّش���رعية من 
ّمة من اأن تتحاكم اإلى الّش���ريعة  جه���ة وتمكي���ن الاأ

سلامية في شؤونها.   الاإ

ــا  ــه فكًرا حيًّا ُمتعايًش ــالم ِبصفت ــظ اإلس أال ُتالِح
ــاع  ــنٍي يف أصق ــد ُكلَّ ح ــة َتتزاي ــًرا حبركيَّ وُمنتش
ــرَي  ومبعاي ــه  بنفس ــا  َيفتحه ــاق  آف ــ�نْ  ع األرض 
ــن تقليده  ــكار األخرى ع ــز األف َتعج

ومسايرته؟ 
سلام ِدين الله الذي  mm اأجل، الاإ
رضي���ه لعباده اأن يتدّين���وا به، وتعّهد 
س���بحانه اأن يحف���ظ كتاب���ه الّناط���ق 
بمقاص���ده م���ن الّتحريف، وق���د اأخبر 
الّصادق المص���دوق -صّلى الله عليه 
ّمة  واآله وسّلم–:)اإّن الله يبعث لهذه الاأ
على راأس كّل مئة س���نة من يجّدد لها 
دينها(.. هذا مقرر شرعا والواقع يدّل 
عليه، والفك���ر المبني على مضامين 
س���لام من غير تحري���ف ولا تبديل  الاإ
فكر يج���د طريقه اإلى الفطرة البش���رية ويتخّلل اإلى 
س���لام،  الّنفوس مع كثرة الّش���بهات المثارة ضد الاإ
فكار الفلسفية المختلفة المتعّددة وهذا  ولا تغلبه الاأ

ملاحظ في واقع الثقافات.

mmm

الدكتــــور مـختــــار حـمحــــامــــي فــــي حــــوار لـ"البصائر":

« عن دار ابن حزم  رعيِّ ة ملتقيات ِعلميَّة أصدر مطبوعات؛ منها: »القرائن وأثرها يف فهم الـِخطاب الشَّ ص علوم إسالميَّة. له ُمشاَركات يف ِعدَّ نستضيُف اليوَم أستاذ التَّعليم العالي جبامعة وهران؛ َتصُّ
باعة والنَّشر والتَّوزيع بالـجزائر عام 2010 م. ولألستاذ اجلامعيِّ  نَّة. دراسة دالليَّة يف ِعلم أصول الفقه« عن دار الـمختار للطِّ ببريوت عام 1430 هـ 2009 م؛ و«تذليل الِعبارة يف مباحث الِكتاب والسُّ
موحات احلضاريَّة؛  اهن بنينْ اخللفيَّة الـمعياريَّة والطُّ خصيَّة اإلسالميَّة يف العصر الرَّ مقاالت كثرية نشرها يف َمالَّت ِعلميَّة؛ وقدنْ َتناول فيها ُجلة ِمَن القضايا والـموضوعات كتعليم ِعلم أصول الفقه؛ والشَّ
وق وأثرها يف حـماية املستهلك«؛ و«التَّفسري.. َتطوُّره  رعيَّة للسُّ قابة الشَّ يخ خليل بن إسحاق؛ و«الرَّ «؛ و«دراسة عرضيَّة ملخطوط »اجلامع« للشَّ نوسيِّ يخ األطرش السُّ و«الـمدرسة الـمالكيَّة يف منظور الشَّ

«؛ و«النَّظر  رعيِّ ات وَمعاِل االجتهاد عند األمري عبد القادر؛ و«التَّأويل الـمجازيُّ يف قراءة الـِخطاب الشَّ الق، مفهومه ومقاصده«؛ و«التَّيسري واالحتياط يف َمارج الفتَوى«؛ و«حوار الذَّ ومناهجه«؛ و«الطَّ
ريعة يف االجتهاد والفتَوى«؛ و«مناهج  رعيَّة لتفعيل مقاصد الشَّ الَّت الوقائع«؛ و«سلطة مريات األعمال يف الفقه املالكيِّ بنينْ االعتبار وبنينْ اإلهمال«؛ و«املرتكزات الشَّ االستدالليُّ بنينْ قينْد النَّصِّ وتنـزُّ

املدارس األصوليَّة«.. وغريها. 

حاوره:   جـمال بوزيان

"منتــلك شـــرف اإلســـالم والتــاريخ البطولـــي الشامخ 
واستاتيجيــــة اجلغرافيــــا للبنــاء احلضاري والتفـــوق"

الفكر االستغرابي 
متحكم يف مفاصل 
احلركة الثقافية 

والعلمية األكادميية 
داخل اجملتمعات 

العربية اإلسالمية

واقع العاَل 
اإلسالمي ُتزاحـمنا 
فيه ثقافة املستدمر 

الغالبة بشراسة 
وال ُتهادن مع ضعف 
الـمناعة الثقافية 
داخل الـمنظومة 

التعليمية
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mmm
ــة« الَّيت  ــة والنَّصرانيَّ ــم اليهوديَّ ــر »الِقي هْل تأث
َتعتمدها »الثَّقافة الغربيَّة« عموًما َتنع َتعايًشا 
حقيقيَّا مع الثَّقافات األخرى مبا فيها اإلسالميَّة؟ 
mm الِقيم من حيث اأّنها ِقيم لا تمنع من الّتعايش 
بي���ن الديان���ات والثقافات، والدليل عل���ى ذلك فترة 
س���لامية ق���د تعايش���ت فيه���ا مختلف  الحض���ارة الاإ
الدّيان���ات حت���ى عّباد الّن���ار )ال�مجوس���ية( كان لهم 
حق العي���ش وفق معتقداتهم ومنهم اليهود والّنصارى 
الذي���ن كان���وا موجودي���ن حتى في مجال���س الخلفاء 
والس���لاطين مستش���ارين واأطباء وغير ذلك.. ولهذا 
نقول اإن الثقافة الغربية بخلفيتها اليهودية الّنصرانية 
س���لام بسبب العنصرية  تمنع الّتعايش الحقيقي مع الاإ
الدينية وحتى العرقية المس���يطرة على حملة الثقافة 
الغربي���ة والتحّك���م في صناعة القرار السياس���ي في 
الغرب، كيف نفسر منع فرنسا المراأة المسلمة ارتداء 
الخمار وتس���مح دول اأخرى اأوروبية بذلك؟، اإن الِقيم 
الثقافية واحدة، ولكن الّطبقة السياسية الفرنسية قد 
غلبتها عنصريتها وليس���ت اليهودية والّنصرانية التي 

تنتمي لها ثقافيا.

؛ كأنَّ ِثار  ــلِّ ق؛ والنَّجاح على األق ــوُّ مبعاير التَّف
ــالميِّ  ــاء يف العاَل العربيِّ واإلس الباحثني والعلم

َتذهب ُسًدى.. كْيف َتَرى ذلك؟ 
mm اس���تثمار نتائ���ج البح���ث 
المجال���ات  كّل  –ف���ي  العلم���ي 
العلمي���ة– يحتاج ش���روطا عديدة 
من اأهّمها صلاحية البيئة المكونة 
من ثقافة وتاأهيل العنصر البشري 
وق���درة الوس���ائل التقني���ة لذل���ك 
م���ع وج���ود تش���جيع حقيق���ي في 
السياس���ات التنفيذي���ة للمنتجات 
البحثية، خاّصة المنظومة القانونية 
دارة  الاإ دواليب  الناجعة وصلاحية 
التنفيذي���ة، وكّل ه���ذا غائ���ب في 
سلامي حتى واإن  عالمنا العربي الاإ

وج���دت النّي���ات المخلصة فاإّنها ل���ا تكفي في واقع 
عاجز لاستثمار اأي معطى اإيجابي يتوّفر لديها. 

ــالميِّ  ــدان العاَل العربيِّ واإلس ــا النَّقائص يف ُبل م
لتأهيل جيل َمعريفِّ ُمنِتج؟

mm صناع���ة اأجي���ال المعرف���ة المنتج���ة تتطلب 
الصدق ف���ي الّتوجه والخبرة المؤهل���ة لذلك، الواقع 
ّن ه���ذا لا يكون اإلّا  لا يحتاج اس���تدراك الّنقائص، لاأ
عملية تلفيقية س���رعان ما تخف���ق، كما ثبت ذلك في 
كّل الّتجارب الّسابقة منذ الاستقلال، لكون الاأساس 
الذي يقوم عليه الّترميم غير سليم، وهو لا ينطلق من 
ّمة  ّمة، اإّنما جيء به من خارج محيط الاأ مؤهل���ات الاأ

كما تستورد البضائع المصّنعة. 

ــرف  ــل والشَّ ــس والعق ــى النَّف ــالُم عل ــُظ اإلس ُياِف
ــاَن  ين والـمال؛ يف حني َيقوُد »اإلحلاد« اإلنس والدِّ
ــن  ــل... َم ذائ رات والرَّ ــدِّ ــِكرات والـُمخ ــو الـُمس حن
ــح الـمنظومة  ــا مالم ــان؟ وم ــوازن اإلنس ــُن َت َيضم

يَّة يف اإلسالم؟  حِّ الصِّ
س���لام يحافظ على النَّفس  ن الاإ

mm لق���د ذكرَت اأ
ي���ن وال�مال، وه���ذه مقومات  ���رف والدِّ والعقل والشَّ
بق���اء الوجود البش���ري على كوكب الاأرض مس���تمرا 
نس���ان دون اأن تخت���ّل توازناته،  على هيئ���ة تكّرم الاإ
س���لام قد وضع القواعد العاّم���ة التي لا بّد منها  والاإ
ب���دان، حافظ على العقل بجملة من  لحفظ صّحة الاأ
ح���كام كوجوب طلب العلم وحرمة ما يفس���ده من  الاأ
مش���روبات ومطعومات، وحرمة قتل الّنفس بغير حّق 
لا بس���فك الّدماء ولا بالانتحار:﴿ولا تقتلوا اأنفسكم 
كل  اإّن الله كان بكم رحيما﴾، واأمر باأخذ الحظ من الاأ
الّنافع والشرب الّسائغ، وفي الوقت ذاته حّرم الّتبذير 
فقال: ﴿كلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾.. وهكذا، وتبقى 
تفاصيل الحي���اة المتنّوعة والمتجّددة على مّر الّزمان 
ماكن تبقى تابع���ة للاجتهاد توضع لها  واختل���اف الاأ
اأحكامه���ا الخاّصة بها الموافقة لتلك القواعد العاّمة 
بدان وما يلحق بها من ِدين وعقل  الحافظة لصّحة الاأ

ونسب ومال.

ــْل َتَرى الـُمجتَمعات العربيَّة حالًيا بدائيَّة؛ وقْد  ه
ــا« َأْم أنَّ  ــروس »كورون ــى ُمقاَومة ف ــاِعد عل ال ُتس

العجز كاِمن يف »منظومات الـُحكم«؟ 
mm المجتمع���ات العربية تعي���ش حالة متدهورة 
في مس���تويات الحضارة المعاصرة غير اأّنها ليس���ت 
بدائية بالمصطلح الاجتماع���ي، الفوضى المحكومة 
به���ا ليس���ت ذاتي���ة فيها بل ه���ي عارض���ة باإمكانها 
تجاوزها، وهي تملك مقدرات الاس���تئناف الحضاري 
على المس���توى البشري ومس���توى الثروة، تتجاوزها 
بشروط موضوعية ينبغي اأن تتوّفر في طريق الّتغيير، 
في���روس »كورونا« من منتجات العالم الغربي وليس 
وليد البيئة العربية وهناك فيروس���ات غربية اأش���رس 
خطورة من »كورونا« وس���ائر الصناعات البيولوجية 
الفتاكة، هي فيروس���ات الاستلاب الحضاري والغزو 
ّمة.. فيروس »كورونا« يهّم  الثقافي المسّلط على الاأ
العال���م جميعا والاآن فتك بالغ���رب اأكثر من العرب، 
وله���ذا مواجهت���ه هي اأممي���ة عالمية وليس���ت الّدول 

العربية وحدها حتى واإن كانت اأنظمتها فاشلة.  

ئيسة الرتهان القرارات والـَمواقف  ما األسباب الرَّ
ُث اأُلمَّـُة  ــدِ ؟ ومتى ُتْ ــاَل العربيِّ لألجنيبِّ يف الع

َتوازًنا َيليُق بها؛ وَتنتهي »التَّبعيَّة الـخاذلة«؟
mm الق���رارات وال�َمواق���ف ف���ي العالَ���م العربيِّ 
خير مس���تدمر لها منذ  ّن هذا الاأ جنب���يِّ لاأ مرتهن���ة بالاأ
نهاي���ة القرن الثامن عش���ر الميلادي 
اأو اأزي���د لبعض الدول العربية، وهي 
لا تمتلك حريتها واس���قلاليتها، هي 
في سياس���اتها ون���وع اأنظمة حكمها 
وتوزي���ع ثرواته���ا واأنظم���ة تعليمها 
بعيَّة؟  وغير ذلك، اأّما متى تَنتهي التَّ
نحن ل���ا نحددها بتاريخ واإّنما تتحّدد 
مس���افة الانعتاق طرديا مع ما نقدمه 
س���باب الّصحيحة لذلك، لقد  من الاأ
كان���ت مع���ارك ضارية بينن���ا وبين 
الاس���تدمار الغربي غير اأّنها لم تكن 
قاّمة اس���تقلال تام وس���يادة  كافية لاإ

حقيقية. 

ــؤون العامَّة  ــالُم يف كثر ِمَن الشُّ لـماذا ُيقَصى اإلس
ــالم« يف  ــم اإلس ؛ وُياَرب »باس يف العاَل العربيِّ
ــرى؛ وُياَرب أيًضا يف  ــاِجد؛ وعْب َمناِبَر ُأخ الـَمس
بية والتَّعليم؛ وُياَرب اللِّسان العربيِّ  َمناِهج التَّ

الفصيح؟
mm هذه هي مظاهر الّصراع، الاس���تدمار الغربي 
خّلف في الوطن العربي من يحمل مشروعه يستميت 
س���لامية ع���ن الّتفاعل  قص���اء ال�ُه�ِويَّ����ة العربية الاإ لاإ
الحقيقي لصناعة الاس���تقلال، الاس���تغراب متغلغل 
حكام  ف���ي هياكل صناعة القرار واإص���دار القوانين لاإِ
ّمة..  الس���يطرة على اإبقاء الاس���تضعاف في جسم الاأ
سلامية هو  حتى في حالات الّتعامل مع المناسبات الاإ
على اأس���اس »الفلكور« الّشعبي وليس على اأساس 
انتماء حضاري.. المولد النبوي الش���ريف وعاشوراء 
عي���اد.. كّل ذلك صار وس���يلة تخدير للش���عوب  والاأ
وذريعة تجهيل وتس���طيح لمعطى الانتماء الحضاري 
س���لام، وعلى هذا ليس غريبا اأن توظف المساجد  للاإ

�ة.   مَّ والرموز الدينية لمحاربة مشاريع ن�هضة الاأُ

ــيِّ  ــنْي العرب ــات يف العاَل راس ــز الدِّ ــة َمراِك ــى قلَّ عل
ــا لـَمعرفة  ــي التَّعامُل معه ؛ َيكاُد َينتِف ــالميِّ واإلس
ول على ُأُسٍس متينة...  ؤى الـمتنوِّعة لِبناء الدُّ الرُّ

ما رأيَك؟
كثر منه اأّن تكون هذه  mm القّل���ة هذا واق���ع، والاأ
المراكز لا تحمل مش���روع الّنهضة انطلاقا من ُه�ِويَّ�ة 
����ة، واإّنم���ا هي ملحق���ات لمثيلاتها ف���ي العالم  مَّ الاأُ
الغرب���ي، تق���وم بالدراس���ات المختلف���ة لتوضع في 
رف���وف المكتبة عندنا في الوط���ن، ولكن تؤخذ في 
المؤسس���ات البحثي���ة الغربية محمل الاس���تفادة في 
تطوير البرامج المعّدة التي تصدر للعالم العربي قهرا 

عبر المعاهدات المختلفة. 

ــاَل  ــة يف الع ــِن الثَّقاف ــة؛ لك ــارة دون ثقاف ال حض
ــتوَردة  ــِكلة؛ أو ُيراد »ثقافة ُمس ــيِّ كأنَّها ُمش العرب
ــاس«... كْيف َترى  ــة ُمنَّطة وعلى الـَمق أو َملِّيَّ

ذلَك؟

mm مش���كل الثقاف���ة عندنا مش���كل اأساس���ي، 
منه يك���ون الانطلاق نحو تحقيق الذات، المس���توى 
ّمة يتناس���ب مع المستوى الثقافي قوة  الحضاري للاأ
س���لامي تزاحمنا فيه ثقافة  وضعف���ا، وواقع العالم الاإ
المس���تدمر الغالب���ة بشراس���ة ل���ا ته���ادن مع ضعف 
المناعة الثقافية داخل المنظومة الّتعليمية بل تمييعها 
اإلى حّد اس���تهداف الخواء الفك���ري وعدمية الّرصيد 
الثقاف���ي في مخرجات البرامج التي وضعت لصناعة 
جي���ال.. الحّق اأّن المؤسس���ات التي يديرها العقل  الاأ
الغرب���ي لا تري���د ترقية الجانب الثقاف���ي عند العرب 
للتفّوق واإّنما تريد تهيئة اأجيال الخدمات في الّنس���يج 
الحضاري الغربي، تس���تفيد من الذكاء العربي ضمن 
القوالب الغربية وتري���د اليد الماهرة في التكنولوجيا 

والطب وغيرها مغرقة بالِقيم الثقافية الغربية. 

كثًرا ما َتظهر الـخرافة زمَن احلروب واالضطرابات 
والفنت واألمراض الـُمعدية واألوبئة الفتَّاكة.. ما 

تفسرَك؟
mm انتشار الخرافة دليل على عموم الجهل، وما 
مراض  ذكرت���ه من الحروب والاضطرابات والفتن والاأ
اكة جالبة للجهل اإذ يفنى اأهل  وبئة الفتَّ ال�ُمعدي���ة والاأ
العل���م والفك���ر الس���ليم فُيهجر طلب العل���م وتخرب 
مدارس���ه، فلم يبق اإل���ّا الجهل معشش���ا في رؤوس 

القوم. 

ــيَّة  ياس ينيَّة والسِّ ــات الفكريَّة والدِّ راع ــزداد الصِّ َت
ــن  َتضام ــوض  ِع ــة  العاَليَّ ــات  األزم ــاء  أثن ــى  حتَّ
ــا  كورون ــة  جائح ــة  »ُمقاَوم ــيِّ  ول الدُّ ــع  الـُمجتَم

أمنوذًجا«.. ما رأيَك؟
mm الّصراع���ات لا تتوقف، بل علاقات الدول لا 
تحكمها اإلّا الّتوازنات والمصالح.. واأطماع الّتوس���ع 
لا توقفها اإلّا قوة اأكبر رادعة، واأرى اأّن الّدول الكبرى 
ف���ي هذه الاآونة ليس لها س���بيل اإلّا الّتعاون لمواجهة 
خبار تنبئ بذلك، وفي ظل تبادل  وباء »كورونا«، والاأ
الّتجارب والّتعاون لا تتوقف المنافس���ة على الغلبة، 

ة الّتدافع.  هذه طبائع الّدول في ُسنَّ

ــاَل األخطار  ُج ِحي ــرن ال َيتفرَّ ــالم بفكره الـَم اإلس
ــول؛ لكن أهله  ــْل له حل ــِكالت؛ ب ــات والـُمش واألزم

ُمغيَّبون... كْيف َتَرى ذلك؟
س���لام  ّما الاإ

س���لام مغّيبون حقيقة.. اأ mm اأهل الاإ
ديان كّلها، وهو  ِدين الله في نفس���ه مهيمن عل���ى الاأ
هداي���ة الله اإلى البش���ر، ومن اأعرض فل���ا يهلك اإلّا 
نفس���ه، والدنيا دار ابتل���اء وامتحان وليس بالضرورة 
يام نداولها بين  اأن يحكمها المس���لمون.. ﴿وتلك الاأ
تقي���اء.. ﴿تلك الّدار  الّن���اس﴾.. اأّما الاآخرة فهي للاأ
الاآخ���رة نجعلها للذين لا يريدون ُعُلًوا في الاأرض ولا 

فسادا والعاقبة للمّتقين﴾.

ــني يف جماالت  ــم إىل ُكلِّ العامل ــٌة ُموَجزٌة منك وصّي
ــاب؛  الـِخط ــر  تطوي ــأن  بش ــالميَّة  اإلس ــوة  ع الدَّ
من  ــذا الزَّ ــريَّة يف ه ة إلنقاذ البش ــن خاصَّ والتَّضام

الكورونيِّ القاتل؟
mm مضم���ون الخطاب الّدعوي ل���ا يتغّير لثبات 
سلام ونصوصه الس���رمدية، واإّنما الّتطوير  غايات الاإ
يكون في الوس���ائل وترتيب اأولويات المهام المتعّلقة 
ح���داث المتزامن���ة.. والّدعوة اإل���ى الّتضامن من  بالاأ
س���لام ﴿وتعاونوا على الب���ّر والّتقوى ولا  ش���عائر الاإ
ثم والعدوان﴾، والمسلمون لا يمنعون  تعاونوا على الاإ
خيرهم ما وجدوا من ياأخذه عنهم، اإلّا اأّن الاستضعاف 
الذي يطبع واقع المس���لمين لا يؤهلهم اأن يكونوا في 
قيادة الّتضامن العالمي واإّنما لا يتجاوزون مستويات 
دفع »الفاتورات« المالية ل�منتجات المس���تحضرات 

الطبية وما يتبع ذلك للمخابر العالمية. 

ــة اأُلمَّـة حنو  ــا رؤيتَك لتوجيه بوصل ــٍة؛ م يف وصف
ــريٍّ وثقايفٍّ  ــيٍّ وفك ــيٍّ وِصحِّ ــويٍّ وتعليم ــر ترب تغي
ــيٍّ وِعلميٍّ  ــيٍّ وقانونيٍّ وتكنولوج ــيٍّ وصحف وإعالم
راعات االثنيَّة  ــدل »الصِّ وصناعيٍّ وزراعيٍّ وغره ب

القاتلة«؟
���ة القاتل���ة« ه���ي م���ن  راع���ات الاثنيَّ mm«الصِّ
المطّبات التي نصبها الاس���تدمار داخل المجتمعات 
ّمة عنها مسؤوليات الجميع وعلى  العربية، واإبعاد الاأ
مس���تويات مختلفة، لا بد من اإش���غال ال���راأي العام 

ّم���ة بما يقويها في كّل المجالات التي ذكرتها في  للاأ
س���ؤالك، بداية من المنظومة الّتعليمية اإلى الّترسانة 
دارة من العوائق المانعة  القانونية وتصفية دواليب الاإ
ّمة دون اأن تقتل خصوصية  للّنجاح اإلى ب���ث ثقافة الاأ
الثقاف���ة المحّلي���ة.. ويكون الاس���تحقاق قائما على 
الكف���اءة بعيدا عن الولاءات الجهوية وغير ذلك مّما 

هو معروف في هذا المقام. 

ــِلمني  ــة العلماء الـُمس ــود »جـمعيَّ ــف ُتقيِّم جه كْي
ــات  الـُمقوِّم ــى  عل ــاظ  الـحف يف  ــني«  الـجزائريِّ
؟ ورأيَك يف ما َتبذله  عب الـجزائريِّ الـحضاريَّة للشَّ

ِمن جهود لـمواجهة »اجلائحة« حالًيا؟ 
���ة العلماء ال�ُمس���ِلمين ال�جزائريِّين«  mm«ج�معيَّ
ّمة الجزائرية، ه���ي الّروح التي بثها  تخت���زن تاريخ الاأ
علماء الاإصلاح في عروق الجزائر فاأحيى الله تعالى 
بي الذي شّيد المدارس وفتح الّنوادي  بها ش���عبها الاأ
العلمية واعتنى بالمجل���ّات الاإصلاحية فاأثمرت هذه 
الروح جهاد الثورة الّتحريرية المظفرة.. ثّم اس���تاأنفت 
ّمة لاستكمال  عملها على اأمل المشاركة في توجيه الاأ
سلام  مش���روع ال�ُه�ِويَّ�ة تحت ش���عارها المعروف )الاإ

ديننا والجزائر وطننا والعربية لغتنا(. 

اأّما ما تبذله ِمن جهود ل�مواجهة »الجائحة« حالًيا هو 
معلن عنه في نش���رياتها الّرسمية، وهي لم تاأُل جهدا 
في ذلك عبر ُش���عبها الولائية في كامل الوطن، غير 
ّن اإمكانياتها محدودة جدا كبقية الهيئات المجتمعية 

اأ
خ���رى، ومع ذلك فاإّنها عند مس���ؤولياتها الّدعوية  الاأ
زمة الوبائية.. نس���األ الله  خلاقي���ة تجاه ه���ذه الاأ والاأ
العل���ّي القدي���ر اأن يس���ّدد العاملين فيه���ا اإلى خدمة 

ّمة.  الاأ

اء معرفة  ــرَّ ــودُّ الق ــا .. َي ــتاًذا جامعيًّ ــم أس ِبصفتك
ــيِّ  النزل ــر  ــاء احلج أثن ــم  أوقاتك ــاء  ــة قض كيفيَّ

؛ وماذا قرأمت؟ وماذا كتبتم؟ يِّ حِّ الصِّ
mm الجامعة –الاآن - قد اأعّددت منّصة اإلكترونية 
للّتعلي���م عن بعد، واأنا اأتواصل من خلالها مع طلبتي 
لّتحصي���ل المحاضرات المتبقية في هذا السداس���ي، 
بالاإضافة للوس���ائط الرقمية التي كانت بيننا قبل هذه 
الكارث���ة الوبائية، ثّم هناك مش���اريع بحثية نش���تغل 
كاديمي الجامعي، اإّنها  فيها ضمن وحدات البحث الاأ
اأبحاث مستمّرة لسنوات في برامج الجامعة، وكذلك 
بحاث  مش���اريع طلبة الدكتوراه، اأُشِرف على هذه الاأ
لكتروني، وهي  غالبا ما تكون عبر وسائط الّتواصل الاإ
لم تتاأثر بالوضع اإذ الاأصل فيها الاش���تغال في اأماكن 
نترن���ت«.. في الحقيقة،  متفرقة تجمعنا ش���بكة »الاإ
اإّن الباح���ث الجامعي لا يجد ضيقا من الحجر لكونه 
بحاث واإتمام  قد وّفر له وقتا ثمينا لحساب متابعة الاأ

اإنجازاته العلمية، هذا من جهة العمل البحثي.

بناء في دراستهم،  سرة، هناك اأمر متابعة الاأ اأّما في الاأُ
س���تاذ  ول���ا بد من اإحلال محّل المعلم المدرس���ي والاأ
في المتوسطة، وهذا الجانب اأشق من العمل العلمي 

الخاص بي، وهو يتطّلب صبرا وكفاءة لذلك.    

ــن وخارجه ِمن أجل  ــالة لكلِّ النَّاس داخل الوط رس
حـماية أنفسهم وغرهم.

mm حماي���ة الّنفوس واجب على اإنس���ان مس���لم 
ش���رنا اإلى ذلك ف���ي اأول الحدي���ث، والحكمة 

كم���ا اأ
تقول:)العقل الّس���ليم في الجس���م الّسليم(، والحياة 
الّطيب���ة في الدنيا القائمة على عبادة الله تس���تدعي 
نفوس���ا قادرة على الاس���تخلاف في الاأرض.. ولهذا 
م���ن ش���روط تحصي���ل ذلك يج���ب المحافظ���ة على 
النفوس والله تعالى يقول:﴿من قتل نفسا بغير نفس 
اأو فس���اد في الاأرض فكاأّنما قتل الّناس جميعا، ومن 

اأحياها فكاأّنما اأحيا الّناس جميعا﴾.

ــة  ــًرا؛ كلم ــا ال أم ــور؛ كرًم ــوَم دكت ــَك الي ــعيٌد ب س
ختامية

ين،  mm اأق���ول:اإّن الل���ه تعال���ى كّرمنا به���ذا الدِّ
وكّرمن���ا بهذا البلد الطيب اأهل���ه وترابه، نحن نمتلك 
سلام وش���رف الّتاريخ البطولي الّشامخ  شرف ِدين الاإ
وشرف استراتيجية الجغرافيا.. نمتلك كّل هذا قاعدة 
للبناء الحضاري، نمتلك قّوة دافعة ومبررات الّتفوق 
فلا بد من العمل بجّد لننال ش���رف المنزلة.. وشكرا 

جزيلا.

الثقافة الغربية خبلفيتها 
اليهودية النصرانية تنع 

التعايش احلقيقي مع 
اإلسالم بسبب العنصرية 
الدينية وحتى العرقية 

السيطرة على محلة 
الثقافة الغربية وللتحكم 
يف صناعة القرار السياسي
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أ. أمال السائحي

اإّن الابتل���اء س���نة من س���نن الل���ه -عز وجل- 
ف���ي خلق���ه، ولا مفر منه  يقول الله س���بحانه 
في محك���م تنزيله: ))ولنبلونكم بش���يء من 
نفس  موال والاأ الخ���وف والجوع ونقص من الاأ
والثمرات وبشر الصابرين، الذين اإذا اأصابتهم 
مصيب���ة قالوا اإنا لله واإنا اإليه راجعون، اأولئك 
عليه���م صلوات من ربهم ورحم���ة واأولئك هم 

المهتدون((. البقرة: 155-157
قوله تعال����ى )ولنبلونكم( اأي: ولنختبرنكم يا 
اأمة محمد واللام لجواب القس����م تقديره والله 
ظهار المطيع من  لنبلونكم والابتلاء من الله لاإ
العاصي لا ليعلم شيئا لم يكن عالما به )بشيء 
من الخوف( قال ابن عباس يعني خوف العدو 
موال(  )والجوع( يعني القحط )ونقص من الاأ
نفس( يعني بالقتل  بالخس����ران والهلاك )والاأ
والموت وقيل بالمرض والش����يب )والثمرات( 
يعني الجوائح في الثمار وحكي عن الشافعي 
اأنه ق����ال الخوف خ����وف الله تعال����ى والجوع 
موال اأداء الزكاة  صيام رمضان ونقص م����ن الاأ
مراض والثمرات موت  نفس الاأ والصدقات والاأ

ن ولد الرجل ثمرة قلبه.  ولاد لاأ الاأ
نس���ان المسلم له من هذه الدروس القيمة  والاإ
من القراآن الكريم اأو الس���نة النبوية الش���ريفة 
ال���درع الواقي مما يلاقيه عبر مس���يرة الحياة 
ككل، وباس���تطاعته التعاي���ش معها بش���كل 

وفى.  دقيق وصحيح ومفيد وله الجزاء الاأ
كثيرا م����ا لاحظنا عبر ش����بكات التواصل التي 
تعج كل يوم، بل كل ساعة واأخرى، بمنشورات 
ترسل عبر اإش����اراتها اأفكارا سلبية ومثبطة من 

حين لاآخر، وهذا تزامنا مع دخول ش����هر الرحمة 
والمغفرة شهر رمضان الكريم، فتراهم يتباكون 
على المس����اجد الفارغة، والتراويح الموقوفة، 
والس����هر الممتنع مع الاأصدقاء، بحكم الحجر 
ولى  الصح����ي المفروض، في حي����ن كان من الاأ
ف����كار اإيجابي����ة تس����اعد الش����باب  التروي����ج لاأ
على تقب����ل الوضع الجدي����د والتكيف معه بل 
الاس����تفادة منه في اأمري الدني����ا والاآخرة معا، 
كاأن ننبههم اإلى اأن هذا الوضع يضع بين اأيديهم 
ن باإمكانهم 

فرصة لا تع����وض لحفظ القراآن، واأ
اس����تثماره في التفقه في الدين، والانفتاح على 
س����لامي، وبذلك لا ينقضي رمضان  التاريخ الاإ
اإلا ويكونون قد اس����توعبوا رصي����د لا باأس به 
م����ن المعرف����ة الديني����ة، التي تجع����ل عبادتهم 
نها ستس����هم ف����ي تعريفهم به  لل����ه صحيحة، لاأ
اأكثر، وبذلك ت����زداد تقواهم، وتصدق نجواهم، 
فيرض����ى عنهم ويتولاهم، وبذلك يكون رمضان 
هذا العام اأعود عليهم بالخير من س����ابقه الذي 
كانوا يقطعون لياليه في السمر والسهر،واأيامه 
ف����ي النوم اأو على ش����بكات التواصل، وهم مع 
ذل����ك يظنون اأنهم قد نجح����وا عند المولى -عز 
وج����ل - واأنهم قد فازوا بالجائزة.. لماذا نجعل 
الناس يعتقدون اأن صلاة التراويح في المساجد 
في رمضان هي كل ش����ئ؟ اأو اأن موائد الرحمة 
علام البصري هنا وهناك؟ هي  التي يلتقطها الاإ
وحدها التي تجسد روح التضامن الاإسلامي في 

رمضان؟. 
يجابي  لماذا لا نذهب بتفكيرنا اإلى الجانب الاإ
ال���ذي منح���ه الله لنا في ه���ذه المحنة والتي 
ه���ي في الاأص���ل منحة من الل���ه، حيث تتاح 
الفرص���ة للعائل���ة ككل اأن تجتمع وتتواصل، 

الصالح منه���ا والطالح، منذ صل���اة الفجر و 
اإل���ى الليل، واأن تتش���ارك في تل���اوة القراآن، 
والجلوس معا عل���ى مائدة الطعام مع بعضنا 
البعض، وبعده���ا صلاة تراويح بنكهة اأخرى، 
ثم اأخذ قسط من الراحة عبر اللعب، اأو القراءة 
المفيدة، اأو الاس���تفادة م���ن حوار عائلي، كل 
ثر الطيب، اإن الله اأراد  هاته التصرفات لها الاأ

بنا خيرا فعلا...
يجابي كذلك  ولم���اذا لا نذهب اإلى الجانب الاإ
نفس���نا في جانب العادات السيئة  من تقييم لاأ
التي يمكن للمرء اأن يتخلى عنها، اأو تصحيح 
ما يجب تصحيحه مع الغير، اأو رفع مظالم.. 
اأو خل���وة بالنفس تكون س���ببا  لتوبة نصوح، 
فالاعت���كاف ليس للمس���جد فقط، لنحس���ن 
نفسنا قبل اأن نحسن لغيرنا، فنحن اأولى ثم  لاأ

ولى   ولى فالاأ الاأ
اإن ه���ذه المحنة هي نذارة م���ن الله، واختبار 
وفتن���ة، ومن لم يتب اإبانها ليت ش���عري متى 
س���يتوب؟! قال تعالى:)فلولا اإذ جاءهم باأُسنا 
نعام.    تَضرعوا ولكن قست قلوُبهم( سورة الاأ
م���ام النخعي -رحمه الله - يصف يومًا  قال الاإ
م���ن رمضان: )صوم يوم م���ن رمضان اأفضل 
من األف يوم، وتس���بيحة في���ه اأفضل من األف 
تس���بيحة، وركعة فيه اأفضل من األف ركعة( 

لطائف المعارف .
فاليوم الواحد من رمضان يعد فرصة س���انحة 
ومجالًا واس���عًا للتقرب اإلى الل���ه باأنواع من 
جر  الطاعات واألوان م���ن العبادات فيكون الاأ
اأعظ���م والثواب اأكب���ر ..هي فرصة س���انحة 
فاغتنموها ب���كل خير وكل عام وانتم اإلى الله 

اأقرب. 

لنحول جائحة كورونا من حمنة شديدة إىل منحة مفيدة...

أ. نهى فرج 

يتفاوت س����لوك البش����ر وفًقا لمعتقداتهم 
الخاص����ة، وقد تندهش����ين ي����ا بنيتي من 
تصرفات البعض وهم يتوهمون اأنهم ذوو 

حكمة ورزانة في التصرف. 
يمكنِك الاستفادة من سلوكيات الاآخرين، 

واأن تكتسبي منها دروًسا نافعة لِك. 
����ُر يا بنيتي ما روت����ه لي والدتي عن  اأتذكَّ
تلك الس����يدة الثري����ة الكريمة التي كانت 
تتعمد اأن تشترَي الخضروات من البائعة 

المتجولة بسعر رخيص.
حك����ت لي اأمي ع����ن تلك الس����يدة التي 
اأكرمه����ا الله بم����ال وفي����ر، وكانت تمتاز 
بالك����رم والعطاء مع اأقاربها وصديقاتها، 
ولكن لاحظت والدت����ي تعاُرَض تصرفها 
م����ع البائعات المتجولات في الش����ارع، 
وكيف اأنها كانت تفاصل معهن في سعر 

كل ما تريد شراءه .
كانت والدتي تتعجب من تصرفها، ولكن 
ل هذا العجب اإلى سلوك  س����رعان ما تحوَّ
وعادة اكتسبتها وداومت وما زالت تداوم 

عليها. 
لقد اأصبحت اأمي تتعمد اإعطاء البائعات 
مبلًغا من المال على سبيل الصدقة لهن، 
لقد اأيقنت اأن تلك البائعة البس����يطة في 

اأش����د الحاجة لمن يعطي له����ا ولو مبلًغا 
بس����يًطا من المال، فما اأحوج هذه البائعة 
اإلى المال الذي يعينها على تحمل اأعباء 

الحياة!. 
س����تجدين ي����ا بنيتي فيم����ن تعرفينهم من 
يتصرف����ون تصرفاٍت قد تس����تائين منها، 
فاح����ذري اأن يك����ون ذلك س����بًبا لفخرِك 
بنفسِك وش����عورِك اأنِك الاأفضل، فيكون 
نا، وما اأخطر  مدخًلا للِكْبِر والش����عور بالاأ

هذا الشعور اإن تملَّك من قلبِك!
فليكن ما تسعين اإليه هو اأن تتعلمي من 

غيرِك. 
فاطلب����ي م����ن الل����ه اأن يلهم����ِك صواب 
التص����رف والتفكير، واحرصي يا حبيبتي 
دوًما على فهم الرسائل التي تصل اإليِك، 

واأحسني الاستفادة منها. 
كورونا.. جوانب تربوية!!

نبيل جلهوم 
العاق����ل ف����ي ه����ذه المحن����ة، يج����ب اأن 
يساأل نفسه ويكرر الس����ؤال عليها اآلاف 

المرات...
ول: ماذا لو توفاني الله اليوم  السؤال الاأ

بكورونا اأو غيره؟
كيف ساأقدم كش����ف حسابى اإلى الله مع 
الله وكش����ف حس����ابي مع الناس وكشف 

حسابي مع النفس؟. 
الس����ؤال الثاني: ل����و نجاني الل����ه اليوم 
م����ن الموت بكورون����ا اأو غيره وتم تاأجيل 
مشيئة السماء لتنفيذ هذا الموت اإلى ما 

بعد رحيل كورونا. 
كيف س����يكون حالي مع الله ومع الّناس 

ومع النفس؟.
هل س����يبقى كل ش����يء على ما هو عليه 
)من س����وء الاأدب – الغطرسة – الكبر – 

قلة الذوق – اأكل الحقوق – قسوة
القلوب – التعالى - السفاهة و.و.و(. اأم 

مر على اأحسن حال؟.  سيكون الاأ
س����ئلة فق����ط للعقل����اء اأصحاب  ه����ذه الاأ

القلوب السليمة...
)اإّن ف����ي ذلك لذكرى لم����ن كان له قلب 
اأو األفى الس����مع وهو شهيد(. اأما غيرهم 
التائهين المنغمس����ين في دروب فكاكة 
عقوله����م وش����طارة مفاهيمه����م الخاصة 
نهم  سئلة !لاأ فهؤلاء من غير المعنيين بالاأ
مش����غولون باأمور دنياهم حتى الغرق! لم 
يغي����ر فيهم كورونا ش����يئا كما نراهم حتى 
الي����وم... وربما ل����ن يغّيره����م...) ويل 
للقاس����ية قلوبهم( ويل لم����ن يمر بالبلاء 
ول����م يتعظ ول����م ينزجر ول����م يعتبر. والله 

المستعان.

تصرفــــات اآلخــــريــــن دروًســــا وعــبــــًرا

كيف حيافظ املسلمون 
يف الغرب على تقاليد 

رمضان رغم كورونا؟
فطار الجماعي وصلاة التراويح من اأبرز  الاإ
معالم شهر رمضان، وبالنسبة للمجتمعات 
المس���لمة في الغرب فرص���ة تاأتي مرة كل 
ع���ام، لكن وب���اء كورونا غّير كل ش���يء، 
المس���لمون  يحاف���ظ  اأن  يمك���ن  فكي���ف 
عل���ى تقالي���د رمضان مع مراع���اة التباعد 

الاجتماعي؟. 

مريكية  صحيفة وول س���تريت جورن���ال الاأ
نش���رت تقري���راً بعن���وان: »المجتمع���ات 
ئمة يحافظون على تقاليد  س���لامية والاأ الاإ
رمضان مع مراع���اة التباعد الاجتماعي«، 
تناول ش���كل الطقوس الرمضانية في ظل 
وباء كورون���ا الذي تمث���ل التجمعات فيه 

خطراً مميتًا. 

املسلمون يف أمريكا
س���بوع  م���ع ب���دء ش���هر رمض���ان نهاية الاأ
الجاري، تخطط س���ارة فريد ش���ودري لما 
لكترون���ي«، اإذ تريد  فط���ار الاإ ته »الاإ س���مَّ
خبي���رة التغذية وزوجه���ا اأن يحاكيا تجربة 
فط���ار الجماع���ي خلال رمض���ان، قدر  الاإ
استطاعتهما في ظل ظروف جائحة فيروس 

كورونا. 

م لطفلين ف���ي مدينة  وتخطط س���ارة، ال���اأ
وندس���ور بولاية كونيتيكت والتي تبلغ من 
العم���ر 30 عامًا، لطب���خ الطعام وتوصيله 
اإل���ى العائل���ات والاأصدقاء -من مس���افة 
اآمنة- حتى يتس���نى لهم جميعًا المش���اركة 
في تناول نفس الوجب���ة عبر تطبيق زووم، 
وقال���ت: »اأنا اأؤيد اأكثر التباعد الجس���دي 
بدلًا م���ن التباعد الاجتماع���ي خاصًة في 
شهر رمضان، الذي نقضي فيه وقتًا اأطول 

مع العائلة والاأصدقاء«. 

خماوف من سلبيات اإلفطار االفرتاضي
ولا يؤيد الجميع ه���ذه الفكرة، حيث يقول 
فطار، التي  البع���ض اإن قل���ة عزوم���ات الاإ
تتسم اأحيانًا بالشراهة، توفر فرصًة للتركيز 
على الجوانب الروحانية لشهر رمضان بما 

في ذلك صلاة التراويح وقراءة القراآن. 

فطار  ن يثي���ر الاإ
ويخش���ى البع���ض م���ن اأ

الافتراضي الحس���د: فق���د تتمنى اأن تاأكل 
الطع���ام الموجود على الط���رف الاآخر من 
الشاش���ة، وتخطط س���ارة فري���د اإلى طبخ 
ش���خاص، الذين  الطع���ام وتوصيله اإلى الاأ
سينضمون لها لاحقًا لمشاركتها في اإفطار 

جماعي عبر تطبيق زووم. 

تاأم���ل س���ارة، التي نش���رت للت���و كتابها 
لكترون���ي ع���ن الطبخ تزامنًا مع ش���هر  الاإ
رمضان، الذي سيبداأ في 24 اأبريل/نيسان 
الج���اري ويحت���وي كتابها عل���ى وصفات 
صحية من الش���رق الاأوسط وجنوب اآسيا، 
اأن تتجنب اإثارة حسد الاآخرين عبر طبخها 
لضيوفه���ا الافتراضيي���ن. وقالت: »اأعتقد 
اأننا ما زلنا مندهش���ين باأن هذا ما س���تؤول 

مور«.  اإليه الاأ
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قدار  ال�أ من  شيء  له  يقع  قد  نسان  ال�إ اإن 
التي  الموجعة،  والمصائب  المؤلمة، 
تكرهها نفسه، فربما جزع، اأو اأصابه الحزن، 
وظن اأن ذلك المقدور هو الضربة القاضية، 
فاإذا  وحياته،  ل�آماله  المهلكة،  والفاجعة 
محنة،  ثوب  في  منحة  المقدور  بذلك 
قوام ظنوها  وعطية في رداء بلية، وفوائد ل�أ
نسان من حيث ل�  مصائب، وكم اأتى نفع ال�إ
يحتسب! والعكس صحيح: فكم من اإنسان 
اإليه،  واأهطع  خيٌر،  ظاهره  شيٍء  في  سعى 
وبذل  عليه،  الحصول  سبيل  في  واستمات 
الغالي والنفيس من اأجل الوصول اإليه، فاإذا 
مر ياأتي على خلاف ما يريد. ولو قلبنا  بال�أ
قصص القراآن، وصفحات التاريخ، اأو نظرنا 
وشواهَد  عبراً  ذلك  من  لوجدنا  الواقع  في 
اأن  منها، عسى  ببعض  نذكر  لعلنا  كثيرة، 

يكون في ذلك سلوًة لكل محزون، وعزاء 
لكل مهموم:

ـ قصة اإلقاء اأم موسى لولدها في البحر!
م  ل�أ اأكره  ل�  اأنه  وجدَت  تاأملَت،  اإذا  فاأنت 
موسى من وقوع ابنها بيد اآل فرعون، ومع 
ذلك ظهرت عواقبه الحميدة، واآثاره الطيبة 
ُه يَْعَلُم  يام، وصدق ربنا﴿َواللَّ في مستقبل ال�أ

َواأَْنُتْم َل� تَْعَلُموَن﴾.

َا{ َأْقَفاهلهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 

 علــــى صعيــــد اآخــــر اأقدمــــت قــــوات 
ال�حتلال على اقتلاع عشرات ال�أشجار 
من المدخــــل الجنوبــــي الغربــــي لبلدة 
العيســــاوية وذلك بعد عدة ساعات من 
راضي  توزيع اإخطارات الهدم واإخلاء ال�أ
مــــن وعرقلتها  في البلــــدة بحجــــة »ال�أ
لكاميــــرات المراقبة المثبتة بالمكان«. 
سرائيلي  كما منعت شــــرطة ال�حتلال ال�إ
اأهالي حي واد الحمص ببلدة صور باهر 
جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، من 
نصب خيمة على اأراضيهم احتجاًجا على 
ســــرائيلية العليا بهدم  قرار المحكمة ال�إ
16 بنايــــة بالحي حيــــث حاصرت خيمة 
ال�عتصــــام وطالبت الســــكان بهدمها، 
وهددتهــــم انه فــــي حال بقيــــت الخيمة 

سيتعرضون للمساءلة القانونية.
وتتعرض محافظــــة بيت لحم على غرار 
محافظة الخليل لهجوم استيطاني جديد 
بعــــد اأن خصصــــت ســــلطات ال�حتلال 
حوالــــي 1200 دونــــم لبناء حــــي جديد 
من شــــاأنه توسيع »مســــتوطنة اإفرات« 
باتجاه مدينة بيت لحم في منطقة تعتبر 
حساسة سياســــيا، حيث من المتوقع اأن 
ُيوســــع الحي الجديد المنطقة السكنية 
فــــي مســــتوطنات »غــــوش عتصيون« 
الجنوبيــــة  الضواحــــي  اأطــــراف  حتــــى 
لمدينــــة بيت لحم، بحيــــث يتم تطويقها 

بالمستوطنات.
ويتطلب بناء حي كبير في المنطقة شق 
طرق واإنشــــاء بنية تحتية واأعمال اأخرى 

كبيرة، وتشييد المباني نفسها. 
وكانــــت دولــــة ال�حتلــــال قــــد اأقامــــت 
مســــتوطنتي »هار حوما« و«هار جيلو« 
شــــمال بيت لحم، بينما يحاصر المدينة 

مــــن الغرب الطريق 60، ومســــتوطنات 
»غــــوش عتصيون« المقامة خلفه، وفي 
اأقيمت مســــتوطنة »افرات«  الجنــــوب 
على العديد مــــن التلال المجاورة لبيت 
لحم. كما شــــرع مســــتوطنون بتجريف 
اأراٍض في قرية كيســــان شرق بيت لحم 
دارة  يرافقهم موظفون من ما تسمى بال�إ
المدنيــــة وتحت حماية قــــوات ال�حتلال 
بهــــدف اإقامــــة محطــــة توليــــد طاقــــة 
شمســــية. وتــــم التجريف فــــي اأراٍض تم 
ال�ستيلاء عليها منذ سنوات تحت حجة 
جمالية  اأراضي دولة وتبلغ مســــاحتها ال�إ
)660( دونما، وهذا من شــــاأنه اأن يلتهم 
راضي وبالتالي محاصرة  المزيد مــــن ال�أ
جراءات المحتل،  القرية لتكون رهينة ل�إ
ســــرائيلي  فيما جَرفت قوات ال�حتلال ال�إ
اأراضي زراعية وهدمت سلاسل حجرية 
فــــي بلــــدة بتير غــــرب بيت لحــــم. كما 
ســــرائيلي  صّدقــــت حكومة ال�حتلال ال�إ
على تقطيع اأكثر من األفي شــــجرة زيتون 
معمــــرة بدعاوى اأمنيــــة الواقعة ما بين 
المدخــــل الغربــــي لبلدة تقــــوع ومدخل 
قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، على 

مساحة ما يقدر بـ 80 دونما. 
وفــــي المســــتوطنات القائمة في الضفة 
الغربية باســــتثناء القــــدس المحتلة فقد 
طراأ ارتفاع كبير على البناء ال�ستيطاني 
خلــــال الفترة من نيســــان 2018 – اآذار 
بالمقارنــــة   42% اإلــــى  وصــــل   2019
مــــع البنــــاء ال�ســــتيطاني خلــــال الفترة 
مــــن نيســــان2017,اآذار 2018 . اإلــــى 
ذلــــك تخطــــط بلدية »معاليــــه ادوميم« 
قامــــة مركــــز مؤتمــــرات بتكلفة 140  ل�إ
مليون شــــيكل في المنطقــــة الصناعية 
ال�ستيطانية »ميشــــور اأدوميم«. ووفقا 
للمخطــــط يقــــام المركز على مســــاحة 
30 األــــف متر مربع منها مبان بمســــاحة 
عشــــرة اآل�ف متر مربع وذلك ل�أجل عقد 
مؤتمــــرات دولية كبيرة وحل النقص في 
مركــــز المؤتمرات في القــــدس كما اأكد 

المبادرون للمشروع. 

عن املكتب الوطني 
للدفاع عن األرض ومقاومة 
االستيطان، التابع ملنظمة 
التحرير الفلسطينية.

*علمتني احلياة: اأن الله هو المغيث، ل� يدع اأحدا يستغيث، 
حتى واإن طال الزمان، سيجد حتما عونا من الرحمن. 

الوجود  في  الله  خلق  ما  اأغلى  اأّن  احلياة:  *علمتني 
همال اأو النسيان، فاإن  و ال�إ

نسان« فاإن غدا عرضة للضيم اأ »ال�إ
عناية الله ل� تنام. 

الرحمن، ولكم قطعت في  الرحم من  اأّن  *علمتني احلياة: 
ليجبر  فجاء«كرونا«  الّديان،  اإلى  مرها 

اأ فشكت  الزمان،  هذا 
و اإمعان. 

خاطرها، حبا اأ

صراخ  اأّن  احلياة:  *علمتني 
اأمه  ن  ل�أ صغير،  اأو  جنين  طفل، 
للعمل  اضطرار  غير  من  خرجت 
العزيز  له عرش  يهتـز  التدبير،  اأو 

الجليل. 
الناس  اأن  احلياة:  *علمتني 

شارات، ومن ل� يجدي معه  صنفان، من تكفيه المواعظ وال�إ
اإل� المطارق على الهامات، ولكل منهما اآيات واآيات.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

فلسطني آالم وآمال وأعالم

من روائع األدعية

من فضائل األعمال
عن أم سلمة -رضي اهلل عنها - قالت: مسعت رسول اهلل يقول: »ما ابتلى اهلل عبًدا 
ببالء وهو على طريقة يكرهها، إال جعل اهلل ذلك البالء كفارة وطهورا ما مل ينزل ما 
أصابه من البالء بغري اهلل عزَّ وجلَّ أو يدعو غري اهلل يف كشفه[ »رواه ابن أبي الدنيا 

وحسنه األلباني، صحيح الرتغيب والرتهيب )3401[

من طرائف الفضالء
أين يسكن والدنا!؟
قال أحدهم خالل 
احلجر الصحي، 
اليوم سمعت 

األوالد يتكلمون مع 
بعضهم البعض، هل 
سيسكن والدنا معنا 

دائما«!!.

وا َشْيًئا  ِبُّ ْم َوَعَسى أَْن تحُ َو َخْيٌر َلكحُ وا َشْيًئا َوهحُ قال تعالى: }َوَعَسى أَْن تَْكَرهحُ

وَن{  ْم اَل تَْعَلمحُ  يَْعَلمحُ َوأَنْتحُ
حُ ْم َواللهَّ َو َشرٌّ َلكحُ َوهحُ

]البقرة: 216[.
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التهويد ميتد يف القدس مثل كرونــــــــــــــــــــــــــا

وية
ت نب

يرا
حتذ

عن َكْعب بن مالك َقاَل: َقاَل 

 َعَلْيِه 
حُ ِ َصلهَّ��ى اللهَّ

��ولحُ اللهَّ رَسحُ

َوَس��لهََّم:» َمَثلحُ امْلحُْؤِمِن؛ َكَمَثِل 

اْلَاَم��ِة ِم��ن ال��زهَّرِْع، تحُِفيئحَُها 

َها َمرهًَّة َوتَْعِدلحَُها  الرِّيححُ تَْصَرعحُ

َوَمَثلحُ  تَِهي��َج,  َحتهَّ��ى  أحُْخ��َرى 

ِْذيَِة  الَْكاِفِر؛ َكَمَث��ِل اأْلَرْزَِة اْلحُ

َعَلى أَْصِلَها اَل يحُِفيئحَُها َشْيء، 

َه��ا َمرهًَّة  ��وَن اْنَِعافحُ َحتهَّ��ى يَكحُ

َواِحَدًة » ]متفق عليه[
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أسست في أول شوال 1354 هـ املوافق 27 ديسمبر 1935م

اإلســــــالم ديننـــــا والعربيـة لغتنـــا واجلزائـر وطننــــــا

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

}َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِْخَواِنَنا الَِّذيَن 

َسَبُقوَنا ِباْلِمَياِن َوَل َتْجَعْل ِف 

ُقُلوِبنـــــَا ِغلاًّ ِللَِّذيَن آَمُنوا 

َربََّنا إِنََّك رَُءوٌف َرِحيٌم{ 

دعــاء العــدد

العدد:
1010

جراءات  ن����رى كثيراً من الّناس ل����� يلتزمون بال�إ
طباء،  التي اتخ����ذت في البل����اد بعلم م����ن ال�أ
وتقنين من السلطة، مع ما نشاهده في وسائل 
علام من تكرار التوعية الصحّية، وهذا كّله  ال�إ
يرجع اإلى مقصد شرعي من المقاصد الشرعية 
س����لامية الكبرى، التي ن����ّص عليها القراآن  ال�إ
والسنة، وما استقراأه العلماء من هذه الّنصوص 
من مقاصد وغايات ضرورية للمجتمع البشري، 
وفي مقدمتها الوقاي����ة والحفاظ على الصحة 
البدني����ة، والصحة النفس����ية، الت����ي هي قوام 

نسان، وقوام استمرار وجوده في العالم.  ال�إ
اإّن ش����بابنا هّب للمس����اعدة والخير، من تلقاء 
ّن الشعب الجزائري بفطرته العميقة  اأنفسهم، ل�أ
يس����رع اإلى النجدة والتكافل، ول� يتخلف، اأنه 
سلام وقيمه،  تكونت ش����خصيته من مبادئ ال�إ
زمة تراه يبادر اإلى 

فاإذا ما امتح����ن اأو اأصابته اأ
بذل ما يس����تطيع بذله من المساعدة، والخير، 

والمال، والوقت. 
كما اأّن السلطة حرصت على كرامة الجزائري، 
فس����عت ب����كل ق����وة اإل����ى ترحي����ل الجزائريين 
مارات،  العالقي����ن في الخارج، في تركي����ا وال�إ
وغيرهما، وه����ّب الجيش الوطني بطائراته اإلى 
اأقصى الش����رق، اإل����ى الصين، لجل����ب المواد 

الطبي����ة، ووس����ائل الوقاي����ة، من ه����ذا الوباء 
العالمي، الذي اأخذ يدّمر نس����يج خلايا البشر، 
وعج����ز العل����م الحالي عن الوص����ول اإلى دواء 
يقض����ي عليه، رغ����م جهود الباحثي����ن ال�آن في 
ع����دة مخابر، في ع����دة دول المعروفة بالبحث 

نسان.  العلمي، وال�كتشافات النافعة للاإ
ولع����ّل هذا الوب����اء ينّبه الن����اس والباحثين من 
العلماء، خاص����ة اإلى بذل اأقصى ما يمكن من 
تجارب وبحوث، واس����تعمال الطاق����ة العقلية 
نسان وحمايته  والحسية من اأجل بقاء وجود ال�إ
م����ن ال�نقراض، بما يصيبه من اأمراض ل� عهد 
له بها، ف����اإن عالم الجراثيم والميكروبات عالم 
واسع وضخم، ولم يحط به العلم اإحاطة تامة. 
فم����ا يعلم����ه العلم����اء ضئي����ل بالنس����بة لما 
لَّ�  ����َن اْلِعْلِم اإِ ل� يعلم����ون ﴿...َوَم����ا اأُوِتيُتم مِّ
سراء/85[، فالذي يعلمه العلماء  َقِليًلا﴾]ال�إ
نس����اني لوظائفه ربما  مثل����ا من اأداء المخ ال�إ
ل� يتجاوز ٪20 رغ����م تقدم علم ال�أعصاب، 
والخلاي����ا، وم����ا اإل����ى ذل����ك م����ن النس����يج 

البشري.
ثّم اإّن س����لوك الناس اإزاء البيئة س����لوك مدّمر، 
ومفسد لها، ولذلك جاء في الق�������راآن الكريم: 
﴿َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت اأَْيِدي 
اِس...﴾]ال����روم/41[، ونهى عن الفس����اد  النَّ
ْرِض بَْعَد  ف����ي ال�����أرض ﴿َوَل� ُتْفِس����ُدوا ِفي اْل�����أَ

عراف/56[.  ْصَلاِحَها﴾]ال�أ اإِ
ووص����ف الق����راآن المفس����دين المجرمين الذين 
َذا تََولَّٰى َس����َعٰى ِفي  يفس����دون ف����ي قول����ه: ﴿َواإِ
ْس����َلۗ   ْرِض ِلُيْفِس����َد ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّ اْل�أَ
َه  َذا ِقي����َل لَُه اتَِّق اللَّ ُه َل� ُيِحبُّ اْلَفَس����اَد، َواإِ َواللَّ

����ُمۚ  َولَِبْئَس  ْثِمۚ  َفَحْس����ُبُه َجَهنَّ ُة ِباْل�إِ اأََخَذْت����ُه اْلِع����زَّ
اْلِمَهاُد﴾]البق����رة/206-205[، اإفس����اد الحرث 
يمثل القض����اء على الحب����وب والثمرات التي 

نسان، بالمواد الكيميائية.  يقتات بها ال�إ
والتج����ارب الّنووية التي تقضي بعد ذلك على 
نس����ان نفس����ه، وعلى ال�أرض، واس����تخراج  ال�إ
الغاز الصخري الذي يفسد ال�أرض وما تحتوي 

عليه من المياه. 
نسان ونفاياته،  فالبيئة معرضة للدمار، بفعل ال�إ
ومصانعه، واأس����لحته ذات التدمير الش����امل؛ 
مراض الفتاكة المفاجئة كما نرى  مما ينت����ج ال�أ
مريكان اأنفس����هم،  في الع����راق، وفي جنود ال�أ
وما يحدث لهم من اأمراض نفس����ية وجسدية، 

والحديث عن ال�أسلحة الجرثومية يطول. 
اإّنن����ا نش����اهد بعض المفس����دين ف����ي الجزائر، 
رغم هذه المحن����ة الوبائية والحوائج القاتلة ل� 
يخافون الله، فينشرون المخدرات، ويحتكرون 
غذية، ويحاول بعضهم قتل بعض بالسيوف،  ال�أ
والشواقير، وال�أسلحة، والسلاسل، وينتهكون 

حرمات المنازل لسرقتها ونهبها. 
ونخشى في هذا الشهر المبارك اأن يعمد بعض 
التج����ار اإلى المغال�ة، وال�حتكار، واس����تغلال 
حاجات الناس اليومية للتضييق عليهم،وتخزين 
المواد الغذائية، ول� يخرجونها اإل� بمقدار، اإن 
هذا المنكر، يس����تحق العقاب ف����ي الدنيا قبل 

ال�آخرة. 
ولك����ن ل� ينبغي اأن يس����رف الّن����اس في جمع 
غذي����ة وتنوي����ع الم����اآكل والمش����ارب، فاإن  ال�أ
المقصد من رمضان عدم الجري مع ش����هوات 

النفس ورغباتها. 

أليس احلفاظ على الصحة مقصداً شرعيا ؟
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أ د. عمار طاليب

فلسطين كانت وستظّل قضيتنا المركزية، ولو كره 
عراب -ال�أشد كفراً ونفاقًا – الذين اأصبح  بعض ال�أ
مة من الدائرة الحضارية،  همهم الوحيد اإخراج ال�أ
س���لامي، من  وتش���ويه علاق���ة العرب بالعالم ال�إ
خلال ال�رتباط الوظيفي بالمش���روع ال�ستعماري 
الغربي، ول� نعرف لهؤل�ء حجة في هذا الخيار، 
ال���ذي جعلنا ننظ���ر اإليه���م بريبة واحتق���ار، فما 
بس���ط  يقوم���ون به من سياس���ات رعناء فاقدة ل�أ
اأخلاقيات العرب وتقاليدهم المعهودة، في اليمن 
مة  وليبيا حتى بتنا نش���ك في انتماء هذه الفئة ل�أ
الع���رب، ول� نعرف ماذا يس���تفيد هؤل�ء من هذه 
مة،  السياس���ات التي تصب في وع���اء اأعداء ال�أ
سوى اأنّهم اختاروا منطق العمالة والعداء لقضايا 

سلامية.  مة العربية وال�إ ال�أ

في رمضان هذه السنة، وفي ظّل ما يعيشه العالم 
كّل���ه من تحول�ت خطيرة اأفرزتها جائحة كورونا، 
قامت التلفزيونات الخليجية بعرض مسلس���لات 
تص���ّب في خانة الخياية والعمالة بوضوح منقطع 
الّنظير، مسلس���لات تدعو اإل���ى التطبيع الواضح 
مع الكي���ان الصهيون���ي، بل وتداف���ع عنه وعن 
سياس���اته دون خجل اأو وج���ل، اأّي صفاقة وصل 
اإليه���ا هؤل����ء؟ مسلس���لات عربية تنت���ج باأموال 
عربية لتزييف الوعي والتاريخ، يشاهدها الملايين 
س���اس تش���ويه الحقائق  من العرب، وظيفتها ال�أ
وصناعة الوعي المغلوط، والتجاوز السافر لقيم 
مة، حالة انهار غربية في منظومة  ومبادئ هذه ال�أ

خلاق العربية غير معهودة.  القيم وال�أ

كيف نقبل بهذا التحّول الخطير في الدائرة العربية 
ونحن نش���اهد ش���عوبا اأخ���رى ل� تربطه���ا بدولة 
الكي���ان الصهيوني اإلّ� علاق���ات العداء، وليس 
ذلك اإلّ� انتصاراً للقضية الفلسطينة، بينما يتخلى 
العرب بهذه البساطة عن قضيتهم المركزية، في 
اإط���ار حالة من ال�س���تهتار والمبالغة في التنازل 
عن حقوق ش���عب اأجمع العالم باأس���ره عن عدالة 
قضيته، بل هناك من اليهود من يدافع عن الحق 
الفلسطيني ومن داخل الكيان الصهيوني، وينقد 
سياس���ات هذا الكيان تجاه الشعب الفلسطيني، 
فكي���ف س���ّولت -لهؤل����ء – اأنفس���هم اأن تك���ون 

مواقفهم اأسوء حتى من الصهاينة؟. 

ّن اإخوانن���ا في الخلي���ج العربي ل� 
نحن ن���درك اأ

يوافقون على هذه السياسات، فهي معلومة لديهم 
واأصحابها ل� تخطئه���م العين، لكن نتمنى منهم 
مقاطعة هذه القنوات التي تبث هذه المسلسلات 
ُه  تعبيراً عن رفضهم لها، على قاعدة: » ِلَيِميَز اللَّ

ِب » والله المستعان. يِّ اْلَخِبيَث ِمَن الطَّ

عبد القادر قالتي

قضيتنا املركزية... 
وصناعة الوعي الزائف

اأكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، 
اأن حري����ة التعبي����ر مضمونة بالجزائ����ر و لكن في 
ح����دود “احترام القانون و ال�بتعاد عن التهويل”، 
مش����يرا اإل����ى اعتماده ف����ي تعامله م����ع الصحافة 

قناع”. الوطنية على “الحوار المستمر و ال�إ
و اأوضح الرئيس تبون، اأن “حرية التعبير موجودة 
و مضمونة في الجزائر”، ل�فتا اإلى اأنه منذ توليه 
منص����ب رئيس الجمهوري����ة اأصبح مقر الرئاس����ة 
علام بم����ا في ذلك  مفتوح����ا اأمام كل وس����ائل ال�إ

الخاصة.
واأك����د اأيض����ا على اأنه يعتمد ف����ي ذلك على تبني 
قناع  “حوار مستمر و ال�عتماد على محاول�ت ال�إ
و لي����س القمع”، غير اأنه ش����دد عل����ى اأن “هناك 
اأم����ور ل����� نقبلها ل� نحن و ل����� الصحافيون الذين 
يحتج����ون هم اأيضا على الخلط الواقع بين مفهوم 

الحرية و الفوضى”.
و لفت رئيس الجمهورية اإلى وجود بعض الغلطات 
الت����ي “يقوم بها صحفي����ون نتيجة نقص التكوين 
اأو قل����ة التجربة، لكنهم يعملون على تصحيحها، 
لكن هناك من يتعمدون ذلك اعتمادا على جهات 

اأجنبية”.
و توقف الرئيس تبون عند “الضجة” التي حدثت 
مؤخرا بس����بب ما سمي بالمس����اس بحرية التعبير 
مر بثلاثة اأو اأربعة  في الوق����ت الذي يتعلق فيه ال�أ
صحفيي����ن ينتمون لوس����ائل اإعلامي����ة ممولة من 
الخارج ، مشددا على اأنه “لن يتخلى عن السيادة 

م����ر”. الوطني����ة و بيان اأول نوفمبر مهم����ا كان ال�أ

و اعرب في هذا الصدد عن اس����تغرابه من هؤل�ء 
جنبي من اجل  الذي����ن يعتمدون على التموي����ل ال�أ
“تكس����ير المؤسس����ات الوطني����ة، ليدرج����وا م����ا 
يحدث لهم نتيجة ذلك تحت باب المساس بحرية 

التعبير”.
و عرج على دول اأخرى توصف بالديمقراطية، غير 
اأنها “ل� تقبل باأش����ياء من هذا القبيل فلماذا اأقبله 
اأن����ا بحجة اأن هؤل�����ء الصحفيين يتمتعون بحماية 
اأجنبية فليذهبوا اإذا اإلى هذه الجهات لحمايتهم”، 

يقول الرئيس تبون.
وعاد اإلى التش����ديد مرة اأخرى على اأن “الس����يادة 
قب����ل كل ش����يء و لن تصب����ح محل بيع و ش����راء 

الذمم”.
و تاب����ع الرئيس تب����ون مبديا تعجب����ه من صحفي 
“يس����تنطق لكون����ه اأدلى بكلام ق����وي عن الدولة 
الجزائرية ليذهب بعدها لسفارات دول اأجنبية يقوم 
فيه����ا بعرض حال حول ما حصل”، معتبرا ذلك” 

ليس ببعيد عما يقوم به العميل المخابراتي”.

طار، ذكر منظمة “مراسلون بلا حدود  في هذا ال�إ
” التي قال بشاأنها : “رئيسها يدعي الديمقراطية 
مر  غي����ر اأن منظمته ل� تتحرك اإل� عندما يتعلق ال�أ
بن����ا”، متوقفا عن����د تاريخ اأجداده ال�س����تعماري، 
مر به اإلى اأن اأصبح رئيس بلدية ممثلا  “لينتهي ال�أ

لحزب متطرف”.
و بالمقاب����ل، اأش����اد الرئي����س تب����ون بالكف����اءات 
الصحفي����ة التي تتوفر عليه����ا الجزائر، فضلا عن 
اإس����ناد تس����يير قطاع ال�تصال اإلى الس����يد عمار 

بلحيمر “احد اأكبر الصحفيين بالبلاد”.
في نفس السياق، جدد التزامه بدعم حرية التعبير 
التي “ل� يمكننا التقدم كثيرا دونها”، لكنه اأكد 
“سنحارب بشراسة التجريح و السب و التشهير 
و الذم والمستوى المتدني الذي وصل في بعض 
حيان اإلى خلق مش���اكل دبلوماس���ية من خلال  ال�أ

برامج تلفزيونية”.
كما استعرض مختلف التسهيلات التي تتمتع بها 
قرابة 126 يومية اأغلبها “تقوم بالنشر و الطباعة 
ش���هار، في  عل���ى نفقة الدولة، بال�إضافة اإلى ال�إ
نباء  حين ل� تدفع ل� حقوق ال�شتراك في وكالة ال�أ
الجزائري���ة، و ل���� الضرائب و رغ���م ذلك لم نقم 

بغلقها”، يقول رئيس الجمهورية.
خير اإلى القول اأن “الديمقراطية  و خلص ف���ي ال�أ
ل� تقوم اإل� على دول���ة قوية تعتمد على القانون 
الذي يكون الفيصل و هو طموحنا الذي نس���عى 

اإليه”.
واج

الرئيس تبون »حرية التعبري مضمونة يف اجلزائر«
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