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 بــــالل عـــوالي 
فـي حــوار لـ : البصائــر
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على  بصـيـرة

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

03الـمجــــد هلل ثم الـمجـد لـمن؟

لبنان بني فاجعة االنفجار  ونكبة السياسية !

04

ــا يف طوفان من النار  ــن الكارثة التدمريية اليت أغرقته ــن فاجعتها بعد أيام م ــعى للخروج م ــي الصدمة، ومازالت بريوت تلملم جراحها، وتس ــان يعان ــازال لبن م
ــبعون هذا العام  بعد  ــة والس ــانية والذي حلت ذكراه اخلامس ــيما الذي يعد أقوى انفجار عرفته اإلنس ــر قنبلة هريوش والدمار. انفجار هائل قدره بعض اخلرباء بعش
ــن واجلمال واألنوار إىل  ــان مدينة الثقافة والف ــاء 4 أوت 2020 حول  عاصمة لبن ــاء الثالث ــار بريوت، االنفجار الذي وقع مبرفأ بريوت مس ــط من انفج ــني فق يوم
ركام من الغبار وشظايا الزجاج وبقايا العمارات املنهارة واحملالت املدمرة  وهياكل السيارات احملرتقة واجلثث املمزقة  واألجساد اجملروحة النازفة. مأساة يصعب 

وصفها، وال تكفي الكلمات لإلحاطة بشاعتها.
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أعلنت ال���������وزارة األولى، اليوم الس���������بت، أن 
المساجد ستفتح أبوابها أمام المصلين ابتداء 
من يوم السبت 15 ٔاوت 2020، وعلى مدى 
ٔايام األسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي سيتم 
فيه ٔاداء صلوات العصر وال�مغرب والعشاء 
فقط، ٕالى ٔان تتوفر الظروف ال�مالٔيمة للفتح 

الكلي لبيوت اهلل، وذلك في مرحلة ثانية.
ح���������دد الوزير األول، عبد العزيز جراد، نظام 
تنفي���������ذ الق���������رار المتضمن الفت���������ح التدريجي 
والمراقب للمس���������اجد، وذلك ف���������ي ظل التقيد 
المرتبطة  الصحية  بالبروتوك���������والت  الصارم 

بالوقاية والحماية من انتشار الوباء.
وأف���������اد بيان ال���������وزارة األولى أن ه���������ذا القرار 
يأت���������ي تطبيًقا لتعليمات رٔيي���������س الجمهورية، 
عبد ال�مجي���������د تبون، القائ���������د األعلى للقوات 
ال�مسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي ٔاسداها 
خ���������الل اجتم���������اع ال�مجلس األعل���������ى لألمن  
المنعقد يوم 3 ٔاوت 2020 وبعد التشاور مع 

لجنة الفتوى لوزارة الشٔوون الدينية واألوقاف، 
واللجنة العلمية ل�متابعة تطور جأيحة فيروس 

كورونا كوفيد.19.
فف���������ي مرحلة ٔاولى، وعلى مس���������توى الواليات 
الخاضعة لحجر منزلي جزٔيي، وعددها 29 
والية، لن تكون معنية ٕاال ال�مساجد التي لديها 
قدرة استيعاب تفوق 1000 مصلي وحصريا 
بالنس���������بة لصلوات الظهر والعصر وال�مغرب 
والعشاء، باس���������تثناء يوم الجمعة والذي سيتم 

فيه أداء صلوات العصر والمغرب والعش���������اء 
فقط.

ٔام���������ا في باقي الوالي���������ات وعددها 19 والية، 
التي رفع عنها الحجر الجزئي، فسيعاد فتح 
ال�مس���������اجد التي تفوق قدرة استيعابها 1000 
مصلي، ابتداء من السبت 15 ٔاوت 2020، 
بالنس���������بة للصلوات اليومي���������ة الخمس، وذلك 
على مدى كل ٔايام األس���������بوع، باستثناء يوم 
الجمعة الذي سيتم فيه ٔاداء صلوات العصر 

وال�مغرب والعشاء فقط.
وأفاد البيان أن الفتح المبرمج للمساجد بموجب 
قرار من الوالي، يلصق عند مدخل ال�مساجد 
وتحت رقابة وٕاش���������راف المديري���������ات الوالئية 
للشٔوون الدينية واألوقاف، من خالل موظفي 
القطاع بال�مساجد، واللجان ال�مسجدية، وذلك 
بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية ال�مدنية 
والمجالس الشعبية البلدية، وبمساهمة لجان 

األحياء والحركة الجمعوية ال�محلية.

فــتـح الـمســـاجــد بــدايـــة مـن السبـت 15 أوت

تم الثالثاء 4 أوت، إطالق نشاط 
الصيرفة اإلس���������المية رسميا على 
البنك الوطني الجزائري  مس���������توى 
من خالل تسويق منتجات مطابقة 
للشريعة تحت إشراف الوزير األول 
المالية  العزيز ج���������راد ووزير  عبد 

أيمن بن عبد  الرحمان.
وبع���������د أن أك���������د ج���������راد أن العمل 
يدخ���������ل  اإلس���������المية  بالصيرف���������ة 
ضمن توجيهات الحكومة لتطوير  
المنظومة المالية و تنويع منتجاتها 
و خدماتها، لفت إلى أن الصيرفة 
اإلس���������المية س���������يتم العم���������ل به���������ا 
وتعميمها بشكل تدريجي باالعتماد 
على ط���������رق علمي���������ة و دقيقة في  
إطار مبادئ الشريعة وذلك لكسب 
ثقة المواطن ، وأضاف أنه يمكن 

االستفادة كذلك من تجارب البلدان 
اإلس���������المية التي س���������بقتنا في هذا 

المجال. 
كما دع���������ا في ذات الس���������ياق إلى 
تكوين إطارات وك���������وادر في نظم 
و تقني���������ات الصيرفة اإلس���������المية 
وحث البنوك لالنفتاح أمام الزبائن 
وتزويدهم بالمعلومات والشروحات 
الوافي���������ة ح���������ول نش���������اط الصيرفة 
اإلسالمية و كيفيات االستفادة من 

منتجاته. 
كم���������ا أعلن في ذات الس���������ياق أنه 
سيتم تعميم هذا النوع من النشاط 
عبر كل والي���������ات الوطن في 31 

ديسمبر 2020.
أما ف���������ي مجال تكوين الكوادر في 
مج���������ال الصيرفة اإلس���������المية فقد 

أكد فراحت���������ة أنه تم لغاي���������ة اليوم 
تكوين 130 إطار للعمل في هذا 

النشاط.
وكان البن���������ك الوطني الجزائري قد 
ط���������رح مجموعة متنوعة من صيغ 
االدخار والتمويل الموافقة للشريعة 
والتي تم���������ت المصادقة عليها من 
قبل هيئة الرقابة الش���������رعية بالبنك 
و كذا من طرف الهيئة الش���������رعية 
الوطني���������ة لإلفتاء للصناعة المالية 

اإلسالمية.
وبخصوص ماهية نشاط الصيرفة 
اإلس���������المية أبرز عضو المجلس 
اإلسالمي األعلى و عضو الهيئة 
الشرعية الوطنية لإلفتاء للصناعة 
)المكلف���������ة  اإلس���������المية  المالي���������ة 
بمراقبة نشاطات العمل بالصيرفة 
أن  بوزيدي  كم���������ال  اإلس���������المية( 
الصيرف���������ة اإلس���������المية تعتمد في 
نش���������اطها على البي���������ع أو اإلجارة 
أو المرابح���������ة و ه���������ي ال تقرض 

األموال.
المطروحة  المنتج���������ات  وتتمث���������ل 
في تس���������عة معامالت و هن على 

التوالي:
اإلجارة المنتهي���������ة بالتمليك وٕاجارة 
للس���������يارات  والمرابح���������ة  العت���������اد 

وحس���������اب  للتجهيزات  والمرابح���������ة 
للش���������باب  اإلس���������المي  التوفي���������ر 
)القصر( وحس���������اب الودائع تحت 
الطلب والحساب الجاري اإلسالمي 
والمرابحة العقارية وحساب التوفير 
اإلس���������المي يبرز السيد بوزيدي ، 
كم���������ا أوضح أن أربع���������ة من هذه 
المنتجات هي عبارة عن منتجات 
ادخاري���������ة )لتعبئة م���������وارد البنوك( 
وخمس���������ة أخ���������رى ه���������ي  لتمويل 

المشاريع المختلفة.
وقال أن الهدف األول من العمل 
بنش���������اط الصيرفة اإلس���������المية هو 
الحالل  بالم���������ال  العم���������ل  ضمان 
وخلق الثقة ل���������دى الزبائن الدخار 
البن���������وك من أجل  ل���������دى  أموالهم 

تمويل المشاريع المختلفة.
وأوضح أن البنوك العاملة بنشاط 
الصيرف���������ة اإلس���������المية ف���������ي هذه 
الحال���������ة  ال تتقاض���������ى فوائد لقاء 
خدماتها بل تكس���������ب نسبة معينة 
من األرباح الت���������ي تدرها عمليات 
البيع والشراء واإلجارة و المرابحة 
الت���������ي تقوم بها لفائدة زبائنها الفتا 
أن ه���������ذا النوع من البنوك ال يقوم 
بعمليات الق���������رض التي يقوم بها 

البنك الكالسيكي.

البنك الوطين اجلزائري ينطلق رمسيا يف تسويق منتجات الصريفة اإلسالمية

 عذرا سيدي عقبة...فلم يعد
 يف القوم من حيدثنا عن مآثرك.

كيف نطم���������ح لألعالي وصوت أهل الس���������فالة عال،وكيف نطمح 
للوحدة واألراذل يشتمون األماجد أهل العزة والرفعة والشرف.

عذرا يا سيدي عقبة:يا قدوة المجاهدين األفذاذ،ويا بطل الفتوحات 
العظيمة أس���������فا،فما عاد في القوم م���������ن يحدثنا عن تاريخك المجيد 

لنكون ُمّتصلين بأجدادنا وأصولنا.
يا س���������يدي لم يعد في القوم من يذكرنا كيف ش���������اركت في معركة 
ُس���������بيطلة في 27 هجرية الموافق لعام 647م على حدود الجزائر 
)والية القصرين حاليا ( مع أبطال الصحابة ومنهم العبادلة الّسبعة 
رضي اهلل عنهم: عبد اهلل بن س���������عد بن أبي سرح،أحد كتاب وحي 
الرس���������ول صلى اهلل عليه وسلم، وعبد اهلل بن الزبير بن العوام وأمه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعبد اهلل بن عباس بن عبد المطلب 
بن عم رس���������ول اهلل،وعبد اهلل بن جعفر الطيار،و عبد اهلل بن عمر 
بن الخطاب،و عبد اهلل بن مسعود،و عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
رضي اهلل عنهم أجمعين،وقد قدمت مع  الس���������بعة زينب بنت عبد 
اهلل بن عمر بن الخطاب)تابعية( ومعهم الحس���������ن والحسين سبطي 

رسول اهلل ...... 
والقي���������روان أث���������ر من آثار الفات���������ح العظيم عقبة ب���������ن نافع الفهري 
الصحاب���������ي الجليل، وهي مركز الفتوحات اإلس���������المية التي انتهت 
إلى األندلس، فاحترامها في النفوس ش���������عبة من احترام الدين، وال 

تزال في نفوس الناس بقايا من ذلك االحترام. 
يا س���������يدي عقبة عفوا وعذرا وأس���������فا فقد ترك استشهادك في تهودة 
بأرض الجزائر الطيبة أثرا كبيرا في نفوس اإلخوة عربا وبربرا،ومن 

يومها لَُقَّبت ب� »سيدي عقبة«.
أنت س���������يدنا ولكننا لألسف ال نس���������تحق إرثك وال مجدك فلم نحافظ 

عليه كما يفعل الرجال.
 يا سيدي خجال منك انهمرت أدمعي فلم يعد في القوم من يحدثني 
كيف دخل اإلس���������الم إلى الجزائر،وكيف غ���������زوت أقطارها مرحلة 
مرحلة،يا سيدي عقبة عفوا فما عاد منا من يغني ويلحن نشيد عقبة 

لمحمد العيد آل خليفة:
يا	أرض	عقبــــــة	اسلمـــي			

من	الــشــــرور	واغــنــمـــي 	
فانــــت	أرض	المسلـــــــــــم		

وداره	المــفــضـــلـــــــــــــــــــــــــه 	
بلغت	في	المجد	المــــــدى			

مـــن	الـيـــد	المـــضــلــلـــــــــــــــه 	
يا س���������يدي كيف وق���������د مضيت قدمًا تنتقل م���������ن نصر إلى نصر، 
حتى وصلت إلى )آس���������فى قرية بالمغرب( على المحيط األطلسي، 
فأدخلت قوائم فرسك في البحر المحيط، ثم قلت: »يا رب! لوال هذا 

البحر لمضيت في البالد مجاهدًا في سبيلك«
يا سيدي عقبة ماذا لو اجتزت المحيط هل كانت هذه الغربان تحوم 

في أرضنا تبحث عن نتن الجيف.
أما أهل الوف���������اء فقدوتهم أبو المهاجر بن دينار فرغم خالفه معك 
في كيفية تس���������يير معارك الفتح ورغم القي���������ود التي تكبله  لما رأى 
هجوم كسيلة ومن معه، أنشد أبيات أبي محجن الثقفي المشهورة:

َكَفى	َحَزًنا	َأْن	ترتدي	الَخْيُل	ِباْلَقَنا			
	َوَثاِقَيا وَُأْتَرُك	َمْشــــــُدوًدا	َعَليَّ 	

ِإَذا	ُقْمـُت	َعنَّاِني	الَحِديُد	وَُأْغِلَقْت	
َمَصارُِع	ِمْن	ُدوِني	ُتِصمُّ	الُمَناِدَيا 	
ففكَّ عقبة وثاقه، وقال له: إلحق بالقيروان، وُقْم بأمر المس���������لمين، 
وأنا أغتنم الش���������هادة. فقال أبو المهاجر: وأنا أيضا ُأريد الشهادة.. 
وكس���������ر عقبة والمسلمون أجفان س���������يوفهم، واقتتلوا مع البربر حتى 
اسُتش���������هد عقبة وكلُّ َمْن معه في أرض الزاب بتهودة  س���������نة )63 

ه�= 683م(.
يا س���������يدي عقبة ال يسعني إال أن أردد مع الحر مفدي زكرياء في 

إلياذة الجزائر:
فأهال	وسهال	بأبناء	عـــــــــــــم		

نزلتــــــــــــــم	جزائرنا	فاتحينــــا 	
ومرحى	لعقبة	في	أرضـنــــــــــا				

ينير	الحجى	ويشيع	اليقينــا 	
ويعلي	الصوامع	في	القيروان			

ويرفعهــــــــا	للدفاع	حصونـــا 	
يبث	المراحــــــــل	في	كـــل	فــج				

فراعت	أساليبه	العالمينـــا. 	
يا س���������يدي رحمك اهلل فأنت القائل: اللهم تقّبل نفس���������ي في رضاك، 

واجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي عندك.

أ. خلضر لقدي 

قام الش���������يخ عبد الرزاق قس���������وم بزيارة 
معايدة وتهنئة لوزير المالية السيد أيمن 
بن عبد الرحمان يوم اإلثنين 5 أوت، 
وهنأ رئيس جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين وزير المالية بمناسبة شروع 
البنك الوطني الجزائري في فتح شبابيك 
وآلي���������ات جديدة للصيرفة اإلس���������المية، 
مش���������يدا بالجه���������ود المبذولة من طرف 
وزارة المالية في س���������بيل تطبيق تعاليم 
الشريعة اإلسالمية وفق الفقه المالكي 

في المالية اإلسالمية.
من جهه ذكر وزير المالية بأن العمل 
بالصيرف���������ة اإلس���������المية يدخل ضمن 
المنظومة  لتطوير  الحكومة  توجيهات 
المالي���������ة وتنويع منتجاته���������ا وخدماتها، 
مش���������يرا أن الصيرفة اإلس���������المية سيتم 
العمل بها وتعميمها بش���������كل تدريجي 
باالعتماد على طرق علمية و دقيقة في  
إطار مبادئ الشريعة وذلك لكسب ثقة 
المواطن، وأضاف أنه يمكن االستفادة 

كذلك من تجارب البلدان اإلس���������المية 
التي سبقتنا في هذا المجال. 

كما أش���������ار إل���������ى العمل عل���������ى تكوين 
اإلط���������ارات والكوادر في نظ���������م وتقنيات 
الصيرفة اإلسالمية وحث البنوك لالنفتاح 
أم���������ام الزبائ���������ن وتزويده���������م بالمعلومات 
والشروحات الوافية حول نشاط الصيرفة 
اإلس���������المية و كيفي���������ات االس���������تفادة من 

منتجاته.
ي	م

الشيخ قسوم يلتقي وزير املالية لتهنئته بفتح شبابيك الصريفة اإلسالمية



المجد هلل ثم المجد للعرب               
من أنجبوا لبني اإلنسان خير نبي  

ونشروا ملة في الناس عادلة  
ال ظلم فيها على دين وال نسب  

وبذلوا العلم مّجانًا لطالبه  
فنال رغباه ذو فخر وذو نسب  

وحرروا العقل من جهل ومن وهم  
وحرروا الدين من غش ومن كذب  

ذلك كان ش���������أن العروب���������ة، عندما كان أهله���������ا يفتحون الحقول 
والعقول، على هدى من اهلل وبس���������نة الرسول، أي عندما تحولوا 
من رعاة اإلبل والغنم، إلى بناة الدول واألمم، على أساس أنبل 
المبادئ وأعظم القيم، وكانوا يبش���������رون، بتعاليم أفضل األنبياء، 
النبي الذي ﴿ َيْأُمرُُهم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم 
يَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئَث َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصرَُهْم وَاأَلْغاَلَل  الطَّ

الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم﴾ ]سورة األعراف، اآلية: 157[. 
غي���������ر أن العروبة، هذا المعنى الحضاري األس���������مى، فقد اليوم 
جوهره ومعن���������اه، وطار منه مقصده ومبتغ���������اه، ففقدت العروبة 
يقاعها وصارت لعنة وعذابا في  شعاعها واإ مجدها، وشهدها، واإ

أفواه الشعراء كما يقول نزار قباني:
أنا يا حبيبة متعب بعروبتي

فهل العروبة لعنة وعذاب؟  
ويقول احمد فؤاد مطر عن بيروت:

قفوا حول بيروت 
صلوا على روحها، واندبوها

وشدوا اللحى وانتفوها
لكي ال تثيروا الشكوك

وسّلوا سيوف السباب لمن قّيدوها
ومن ضاجعوها، ومن أحرقوها

لكي ال تثيروا الشكوك
ورّصوا الصكوك

على النار كي ال تطفئوها
ولكن خيط الدخان

سيصرخ فيكم، دعوها
ويكتب فوق الخراب

إذا دخلوا قرية أفسدوها...
ي���������ا هلل للعروبة، التي فقدت بريقها، وضّيعت طريقها، منذ صار 
حكامها يستبدون بالعلماء، الشرفاء، ويسجنون المثقفين األحرار 
بسبب اآلراء، ويحاطون ببطانة السوء، من المرتزقة والعمالء.

أفرغ���������ت العروبة من مقصدها وجوهره���������ا عندما صار الجيش 
العربي يحيد عن مبتغاه، فيحشد قوته ليواجه أخاه، نصرة للعدو 

المشترك، وحماية لمأربه ومرماه.
أمن العروبة أن يطلق الحاكم العربي النار على مواطنيه، ويقف 

جيشه مكتوف األيدي أمام أعدائه ومغتصبيه؟
وهل م���������ن العروبة، أن يجهر العاقون م���������ن أحفادها، بالعقوق 

لقيمتها، والنيل من شيمها، والتقزز من االنتماء إليها؟
لقد تجرأ العرب المنس���������لبون، حكام���������ا ومحكومين على إضافة 

النقطة إلى عينهم، وفيها كل السر، وفيها كل الشر.
فيدافع العداء للعروبة، يحتل جيش عربي حمى بلد عربي آخر، 
فيزرع في أرضه القتل والدمار، ويذيق ش���������عبه ألوانا من العار 

والشنار.
يح���������دث هذا في أكثر من جزء من أجزاء الوطن العربي، حيث 
امتألت، باألبرياء، السجون، وأهينت الشوارب والذقون، وأذيق 

األحرار كل أنواع الخسف والهون، وغفلوا عن قوله تعالى: 
نَّـا ِإَلْيِه رَاِجعوَن ﴾ ] سورة البقرة، اآلية: 156[. ﴿ِإنَّا ِلّلِه وَاِإ

إن مأس���������اة عروبتنا –اليوم- أنها انتقلت من اليسر إلى العسر، 
ومن المد إلى الجزر، ومن اإليمان إلى الكفر، ومن الخير إلى 

الشر.
 وهذا ما يفس���������ره في تونس الش���������نآن داخل البرلمان، وفي ليبيا،  
العدوان وما يتبع���������ه من غليان، وفتن���������ة اإلديولوجيا وعنصرية 
األلوان التي تحدث في الس���������ودان، وح���������رب الخصام واالنتقام،  
التي تدور منذ أعوام في بالد الش���������ام، وآخرها االنفجار والدمار 

واالنتحار، الذي راح ضحيته لبنان األحرار.
لطالما أسررنا وأعلنا، وفسرنا وبينا، بأن ما تعانيه أمتنا، عدوان 
داخلي على الذات س���������ببه ح���������رب المخابرات، وتصادم مصالح 
عالن العدوان على المعتقدات، واستئصال الهويات  الحكومات واإ

والكفر باألصالة في االنتماءات.
وثالثة األثا في ما حدث في لبنان، أن حجم المأس���������اة اللبنانية، 
أمر يش���������يب له الولدان، ويندى له جبين الصبيان، وتثور لهوله 

الحيتان في الشطآن.
كيف نعلل أسباب هذا االضطراب؟ 

أوط���������ن بال حماية، وقواعد بال رعاية، وخزان انفجار بال وقاية؟  
وهذه هي النهاية.

أيظن القائمون على الشأن اللبناني، بأن لبنان محاط بالمالئكة 
الطيبي���������ن، وأن صك أمان قد منح له، ليكون من اآلمنين، وأنه 
قد عقد حلفا مع الش���������ياطين، فيعيش مطمئن المرفإ، والمطار، 

والمتساكنين؟ عجبت لقومي واهلل!
واآلن وقد وق���������ع الفأس في الرأس، وقتل وفقد، وأصيب اآلالف 
م���������ن الناس، من يعوضنا ه���������ؤالء الضحايا؟ وماذا نقول للتاريخ 

عن حجم الرزايا؟
يقال أن اللوم بعد القضاء بدعة، وأن محاولة إلغاء المس���������ؤولية 

على مجرد المؤامرة الخارجية، هي أبشع خدعة..
وم���������ا نريده اليوم، هو أن يهب الوطن العربي بالرغم مما يعانيه 
من ش���������تات وتمزق، وما يحس به من جراح وأتراح، أن ينهض 
سعافه والتضامن معه بالكساء، والغذاء، والغطاء،  لنجدة لبنان، واإ

والدواء، لتضميد جراحه، وتخفيف أتراحه.
وعس���������ى أن يكون دوي االنفجار، وما أحدثه من أضرار، عامل 
إيقاظ للضمائر من هول االندحار واالنكس���������ار،  ليعي الجميع 
خط���������ورة الدرس،  فيعيدوا لحمة العروبة المخروبة، إلى االلتئام 
وااللتح���������ام، وأن يتناس���������ى الجميع حكام���������ا ومحكومين، صراع 
التكتالت المشبوهة،  فيدركوا أن القوة في رص الصف، وتوحيد 

الهدف والكف عن الدوران واللف.
وهكذا نس���������تطيع أن نعيد تحقيق حلم الرواد العلماء األولين من 
أمثال العالم الجزائري، عبد الحميد بن باديس، بأن المجد هلل، ثم 

المجد للعرب.. وصيحة وداعه قبل خروجه من الدنيا:
 فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب. 

 )1(   ابن باديس: 
قصيدة نشرت بمجلة الشهاب شهر يونيو 1938

الـمجد هلل ثم الـمجد لـمن؟ 

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

شعار رفيع املبنى، قدستى 
املعنى، هو الذي خرج به على 

الناس، ذات يوم من أيام 
التاريخ )1( ، العامل املصلح 

الثائر، اإلمام عبد احلميد بن 
باديس.

فقد تغنى، بعزٍة وافتخاٍر، 
باإلسالم والعروبة، كما هو 

ديدنه دائما، فقال يف مستهل 
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إذا كان عندن���������ا مولّ���������د كهربائ���������ي نقوم 
بتش���������غيله فال ينتج طاق���������ة، معنى ذلك 
أن هن���������اك خلال في الجهاز ف���������إذا تبّين 
أن الجهاز س���������ليم فمعنى ذلك أن هناك 
خلال في طريقة تش���������غيله، إًذا إما الخلل 
في صالحية المولد أو هي مش���������كلة فهم 
طريقة التشغيل... هذه القاعدة الفيزيائية 
الصارم���������ة تنطبق على المس���������لمين في 
عالقتهم بدينه���������م، العبادات ُتمارس لكن 
التخلف يس���������ود القلوب والعقول والحياة 
االجتماعي���������ة، فأين الخل���������ل؟ المولد هو 
الوح���������ي )الق���������رآن والس���������نة(، وهو على 
أحس���������ن ما ُي���������رام، لم يصب���������ه أي خلل 
ألنه محفوظ في الس���������ماء، بقيت قضية 
الفهم، أي حس���������ن فهم النصوص وحسن 
تنزيلها وتطبيقها... الصالة أصبحت ال 
تنهى عن الفحش���������اء والمنكر إاّل قليال، 
الصي���������ام ال يثم���������ر التق���������وى، الحج قلما 
يغّير حياة الناس نحو األفضل، وكذلك 
ت���������الوة الق���������رآن واألذكار واألدعي���������ة... 
إنها مش���������كلة الفعالية المنبثقة عن الفهم 
الخاطئ الذي تس���������ّوقه القراءة الطقوسية 
للقرآن والس���������نة التي تتلخص في التعبد 
الفردي اآللي الشكلي الذي ال يركز على 

الثمرات التربوية للعبادة على المس���������توى 
الفردي واالجتماعي، وهذا أورث حياتنا 
تناقضات فّجة أصبحت مع طول األمد 
أم���������را معتادا نتيجته أننا ال نبصر الخلل 

وال نحس بالمشكلة. 
الحظوا: نتأس���������ف إلغالق المساجد كّل 
هذه الم���������دة ومعظم الّناس يتباكون على 
ذلك ويشتكون ويقدمون تفسيرات تآمرية، 
فتُحها ليس بأيدينا لكن فتح المصاحف 
بأيدينا فه���������ل نفتحها؟ ما ال���������ذي يمنعنا 
م���������ن ذلك؟ هل ف���������ي البي���������وت محافظة 
عل���������ى األوراد؟ أم ينطبق علينا قول اهلل 
»وقال الرس���������ول يا رب إن قومي اتخذوا 
هذا القرآن مهجورا«؟...هل تباكينا على 
المس���������اجد صادق فع���������ال أم هو رد فعل 
عاطفي نغطي به تفريطنا في حقوق اهلل 
وتقصيرنا في حسن عبادته؟ أرأيتم كيف 
انزعج الّناس م���������ن التمثال العاري الذي 
تّم نصبه أمام مس���������جد بمدينة معسكر؟ 
كّل مسلم يجب أن ينزعج من ذلك لكن 
المش���������كلة أنهم ال ينزعج���������ون من عري 
نس���������ائهم بل يتأقلمون مع���������ه بأريحية... 
ورٌع هناك وتسّيٌب هنا... ما معنى هذا؟ 
»الشعب الجزائري كله مسلم« وسّب اهلل 
تعالى يمأل الش���������وارع، يشترك فيه الكبار 
والصغار والنساء والرجال حتى غدا أمرا 
مألوفا في البيوت والشوارع والمؤسسات 
م���������ا عاد يزعج األولي���������اء وال المربين وال 
ال���������رأي العام، نتضرع إل���������ى اهلل أن يرفع 

عن���������ا الوباء لكن هل رأيت���������م الّناس تابوا 
خوفا من لق���������اء اهلل؟ هل تاب أصحاب 
الفساد والمخدرات والمهلوسات؟ هل تاب 
التجار وهم يغتنم���������ون أي فرصة )مثل 
العيد( الحتكار الس���������لع ورفع أسعارها؟ 
هل تاب الساس���������ة واإلعالميون؟ القرآن 
الكريم ينبعث من المحالت والس���������يارات، 
الحجاج والمعتمرون بالماليين والفس���������اد 
يكاد يع���������ّم الجميع، ألي���������س كذلك؟ مرة 

أخرى: أين الخلل؟
الموّلد في حالة جّي���������دة لكنه ينتج طاقة 
ضعيفة جدًا ال تتناسب مع قوته وصالبة 
عطائ���������ه المفترض ألن المس���������تعملين لم 
يلتزموا طرق التش���������غيل كم���������ا هي مبينة 
في الدليل فأنتج ذلك تجارب مشّوهة من 
التدّين ونماذج مش���������وهة من المتدينين، 
فالجه���������از ال يكتمل عط���������اؤه إاّل بالتزام 
طرق التشغيل كما بّينها الخالق سبحانه 
وتعال���������ى، وأّول ذلك التناغم بين الجانب 
الروحي والجانب الدنيوي في اإلس���������الم 
القرآن والس���������نة ليس كمصدر  واستلهام 
نّما كمصدر  للصالح الفردي الروحي واإ
للفوز األخروي والسعادة الدنيوية لألفراد 
والمجتمعات، فإذا تحّول اإلس���������الم إلى 
طق���������وس باردة يلتزمها الفرد من غير أن 
تجعله يس���������تقيم وُيشع بالنور والخير فهو 
هنا إس���������الم مبّدل ونسخة مشوهة للدين 
القيم الذي بّلغه الرسول -صلى اهلل عليه 
وسلم - إس���������الم أقرب إلى الدروشة أو 

العلمانية أو الش���������عائرية البحتة ال ينهى 
عن فحشاء وال منكر وال ُيثمر تقوى في 
القلوب وال اس���������تقامة في الحياة، إسالم 
يغري أصحاب���������ه بالركض العاطفي غير 
المت���������وازن نحو الث���������واب لكن من خالل 
حركات الركوع والس���������جود واللسان فقط، 
بعيدا عن نصوص الوحي ومقاصده في 
مجاالت إقامة الحياة االسالمية والتفوق 
العلمي ألداء مهام الخالفة والعمارة التي 
ال تنفك ع���������ن مهمة العب���������ادة، وللقراءة 
الجزئية البادرة عند بعض الش���������يوخ دور 
كبير في تش���������كيل العقل المسلم المنقطع 
عن الفاعلية والشمول ألن تركيزهم على 
قيام اللي���������ل وليس قيام الّنه���������ار بالعمل 
الخالص المج���������دي لألمة، وعلى تفطير 
الصائ���������م ولي���������س على إغنائ���������ه، وعلى 
تك���������رار العمرة وليس على توفير األموال 
الكفاية كإنشاء فضائية دعوية  لفروض 
وجريدة هادفة ومركز أبحاث ومستشفى 
للفقراء ودار لأليتام، وبسبب هذا التعليم 
القاصر تجد م���������ن يبذل األموال الطائلة 
لتزيين مسجد بالرخام الناعم لكنه يبخل 
بدريهمات لمشروع ينفع المجتمع، وسوء 
توظيف المال من س���������وء فهم اإلسالم، 
وبضياع األولويات ي���������كاد يضيع الدين 
ذاته، كما أش���������ارت اآلية الكريمة »وبئر 
معطلة وقصر مش���������يد«، فمصدر الحياة 
معطل ل���������م يهبوا إلصالح���������ه، وبجانبه 
مظاهر الترف، إّن المولد يوفر لنا جميع 

عوامل النهضة والتقدم والنجاح لكن سوء 
الفهم والتعامل حّولها إلى عوامل للتأخر 
والنكوص والخمول، وم���������ا زلنا ال نفرق 
بين العبادة الفاعلة والعبادة الخاملة، أي 
تلك التي هي صحيحة في شكلها لكنها 
لم تتجاوز المستوى الطقوسي ولم تجعلنا 
فاعلين إيجابيين نتحكم في ناصية الحياة 

الدنيا لُيتاح لنا وراثة الجنة. 
عل���������ى س���������بيل المثال أنت أيه���������ا الغيور 
على دينك ه���������ل ابنك رج���������ل أو ذكر؟ 
ه���������ل ابنتك ام���������رأة أو رُجل���������ة؟ صالتك 
وصيامك وحجك وقراءتك للقران وذكرك 
ونوافل���������ك كل هذا ل���������م يجعلك تتقزز من 
وجود مخنثين ومس���������ترجالت في بيتك؟ 
ل���������م تنزعج من تبرج زوجتك؟ تبكي على 
إغالق المساجد؟ ما ش���������اء اهلل... فهل 
تحرص على الكس���������ب الح���������الل؟ أنت 
ال تعاق���������ر الخمر وال تقع في الفاحش���������ة 
وال تلع���������ب القمار والحم���������د هلل لكن ربما 
تش���������ارك في تزوير االنتخابات كأّن ذلك 
لي���������س أمرا محرما؟ رغم أنه من الكبائر؟ 
ربما تس���������ير في ركاب الظالمين وتدعو 
لهم بطول العم���������ر؟ أرأيت الخلل؟ نحن 
نطالب باإلصالح، ه���������ذا حقنا وواجبنا، 
واإلصالح السياسي جميل، وأجمل منه 
إص���������الح الّنفوس: هل خش���������عت قلوبنا؟ 
هل استقامت أخالقنا، هل أصلحنا ذات 
بينن���������ا؟ هل نحب بعضن���������ا؟ هل تبنا من 

ذنوبنا؟ أرأيت الخلل؟. 

أيـــــن اخلــلـــــــــل؟
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مازال لبن���������ان يعاني الصدم���������ة، ومازالت بيروت 
تلمل���������م جراحها، وتس���������عى للخروج م���������ن فاجعتها 
بعد أيام من الكارث���������ة التدميرية التي أغرقتها في 
طوف���������ان من الن���������ار والدمار. انفج���������ار هائل قدره 
بعض الخبراء بعش���������ر قنبلة هيروشيما الذي يعد 
أقوى انفجار عرفته اإلنس���������انية والذي حلت ذكراه 
الخامسة والسبعون هذا العام  بعد يومين فقط من 
انفجار بيروت، االنفجار الذي وقع بمرفأ بيروت 
مس���������اء الثالث���������اء 4 أوت 2020 حول  عاصمة 
لبن���������ان مدينة الثقافة والف���������ن والجمال واألنوار إلى 
ركام من الغبار وش���������ظايا الزجاج وبقايا العمارات 
المنه���������ارة والمحالت المدمرة  وهياكل الس���������يارات 
المحترقة والجثث الممزقة  واألجس���������اد المجروحة 
النازفة. مأساة يصعب وصفها، وال تكفي الكلمات 

لإلحاطة بشاعتها.
 السلطات اللبنانية  اعتبرت بيروت مدينة منكوبة، 
وقالت إن االنفجار نتج عن حريق اندلع بمستودع 
في العنبر رقم 12 بمرفأ العاصمة تخزن فيه منذ  
2014 حوالي 2750 طنًا من نيترات األمونيوم، 
ووفق بعض المصادر فإن المادة القابلة لالنفجار 
كان���������ت مخزنة في المرفأ، بعد مصادرتها من قبل 
القضاء اللبناني من س���������فينة روسية كانت متجهة 
إل���������ى ميناء في دولة موزمبي���������ق. انفجار هذا الكم 
الهائل من مادة نيترات األمونيوم أسفر عن مقتل 
أزيد من 150ش���������خصا وج���������رح أكثر من 5000 
مص���������اب، وتدمّير حوالي8000  منزل وتش���������رّيد 
300 ألف شخص، ومازالت  فرق البحث واإلنقاذ 
بع���������د أربعة أيام م���������ن وقوع الكارث���������ة تبحث عن 

المفقودين والمزيد من ضحايا االنفجار.
وما زاد الطين بلة والمشهد إيالما في هذه الفاجعة 
التي حلت بلبنان أن االنفجار حدث  في ظروف 
أزمة اقتصادّي���������ة خانقة، وتس���������ارع انهيار العملة 
اللبنانية، وانتش���������ار جائحة قاتلة بس���������بب فيروس 
كورونا المس���������تجد ) كوفيد 19(  في ظل هشاشة 

القط���������اع الصحي في لبن���������ان، وكل ذلك أدى إلى 
تصاعد نقمة ش���������عبّية على كّل الطبقة السياس���������ّية 

التي يّتهمها المواطنون بالعجز والفساد.
أمام هذا الوضع الكارثي وحجم الخسائر الفادحة 
الناتجة عن انفجار ميناء بيروت، سارعت العديد 
من دول العالم من الش���������رق والغرب وعلى رأسها 
الدول العربية واإلس���������المية  إلى تقديم مساعدات 
إغاثية إلعان���������ة لبنان على النه���������وض من نكبته  
الكبيرة، وق���������د هبت الجزائر كعادتها في التضامن 
مع أش���������قائها  والمس���������ارعة إلى مس���������اعدتهم في 
األزمات والمحن بكل ما تستطيع، ورغم ظروفها 
الصعبة  بادرت بإرس���������ال ش���������حنات متعددة  من 
الهب���������ات قدرت بأزيد م���������ن 200 طن من األدوية 
واالغذية والخيم واألفرش���������ة واألغطية ومواد البناء 
أرسلت إلى لبنان الشقيق  عن طريق الجو والبحر  

في أربعة طائرات عسكرية وباخرة.
وكان رئي���������س الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر 
بع���������د يوم واحد من وقوع الكارثة بتقديم مس���������اعدة 
فورية للش���������عب اللبناني بعد مكالم���������ة هاتفية مع 
نظيره اللبناني  العماد ميش���������ال عون، كما قدم له 
فيها تعازي الش���������عب الجزائري لش���������قيقه اللبناني، 
كما أجرى الفريق الس���������عيد شنقريحة، رئيس أركان 
الجيش الوطني الشعبي اتصاال هاتفيا مع الفريق 
األول جوزي���������ف عون، قائد الجي���������ش اللبناني أكد 
له فيها اس���������تعداد الجيش الوطني الشعبي لتقديم 

المساعدات الضرورية. 

الرئيس ماكرون وعقلية الوصاية
 كان الرئيس الفرنسي إيمانويل  ماكرون  أول رئيس 
دولة أجنبي يصل إلى بيروت لتقديم مس���������اعدات 
الدولة الفرنس���������ية إلى لبنان، ولك���������ن زيارة الرئيس 
الفرنسي لم تخل من تصرفات وتصريحات تنم عن 
بقايا النزعة االس���������تعمارية والعقلية الوصائية التي 
تجلت في تعامل الرئيس الفرنس���������ي مع مستقبليه 
من اللبنانيين  س���������واء أكانوا رسميين أو شعبيين.. 
ففي شارع الجمّيزة ببيروت أصّر الرئيس الفرنسي، 
على أخذ حمام شعبي وسط مستقبليه واالستماع 
لمطالب الُمواطني���������ن اللبنانيين ومعانقة اللبنانيات 
المعجبات به، وكأنه في حملة انتخابية، مصرحا: 
»لس���������ت هنا لتقديم الدعم للحكومة أو للنظام بل 
جئت لمس���������اعدة الش���������عب اللبناني، أنا هنا ألعّبر 
عن تضامن���������ي معكم وجئت ألوّف���������ر لكم الطعام 

واألدوية، وجئت ألبحث بموضوع الفس���������اد وأريد 
مثلكم شعبًا ُحرًّا وُمستقاّلً«، وأضاف »المساعدات 
جاهزة ولكنها تنتظر االصالحات«، وطالب على 
غرار بعض تش���������كيالت المعارضة اللبنانية بلجنة 
تحقيق دولية رغم إعالن السلطات اللبنانية رفض 
القبول بلجنة تحقي���������ق دولية وتكليف لجنة وطنية 
لبنانية للتحقيق الفوري في أسباب االنفجار، كما 
طالب الرئيس الفرنس���������ي بتغيير النظام السياسي 
ف���������ي لبنان. هذا التصرف الخ���������ارج عن األعراف 
الدبلوماسية المألوفة من طرف  إيمانويل ماكرون 
دفع حتى السياسيين من المعارضة الفرنسية  إلى 
تحذي���������ره من التدخل في الش���������ؤون الداخلية للبنان 

مذكرين الرئيس ماكرون أن لبنان  لم يعد محمية 
فرنسية.

ولكن يجب اإلقرار بأن تصرف الرئيس الفرنس���������ي 
في لبنان لم يكن نابعا من فراغ أومن وحي الصدفة 
والمجازف���������ة السياس���������ية، ألن الحنين إلى الوصاية 
الفرنس���������ية مازال راسخا في قلوب بعض اللبنانيين 
المتأثرين بالثقافة الفرنسية، إذ خالل جولة الرئيس 
ماكرون في األش���������رفّية، )ذي األغلبية المسيحية( 
هتف بعض اللبنانّيين ُهناك: “تحيا فرنسا” باللغة 
الفرنسّية، وهي الهتافات التي ترافقت مع دعوات 
على المنّصات بعودة االنتداب الفرنسي، كما أقدم 
أكثر من 36 ألف من اللبنانيين على التوقيع على 
عريضة تطالب بعودة االحتالل الفرنسي للبنان، 
وفي موقف مثير  للدهش���������ة واالستهجان، طالبت 
س���������يدة لبنانية من الرئيس الفرنسي ماكرون عدم  
تس���������ليم المساعدات بشكل مباش���������ر إلى الحكومة 
اللبنانية »الفاس���������دة« بحسب وصفها، وقد تجاوب 
الرئيس الفرنسي معها، إذ أكد لها أن المساعدات 

لن تمنح للفاسدين.
وهكذا، فبعد 74 س���������نة  من االنس���������حاب الكامل 
للقوّات الفرنس���������ّية المحتلة م���������ن  أرض لبنان في 
عام 1946، وبعد 77س���������نة من اس���������تقالل لبنان 
ونهاية الوصاية الفرنسية عام 1943 والتي دامت 
23 سنة )من 1920إلى 1943( وبعد تضحيات 
الشرفاء من المقاومين والمجاهدين اللبنانيين من 
أجل االس���������تقالل، يأتي من يطالب ببساطة بإلغاء 
اس���������تقالل لبنان وعودة التبعية واالس���������تعمار من 
جديد، صحيح أن الفس���������اد قد وصل إلى حد جعل 
اللبنانيين يخرجون في مظاهرات ضخمة للمطالبة 
باإلصالح ولك���������ن  األوض���������اع الحياتية الصعبة 
لفئات واس���������عة من اللبنانيين، واحتجاج الكثير من 
اللبنانيين على طبيعة النظام الطائفي ،كل ذلك ال 
يبرر أبدا تحدي مشاعر الكرامة الوطنية اللبنانية 

والمطالبة بعودة االستعمار الفرنسي.
ومن الجانب اآلخر كان األجدر بالرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الذي جاء لمس���������اعدة لبنان على 
تجاوز محنته  أن يدعو اللبنانيين إلى التضامن، 
ويش���������جعهم على تحّويل الكارثة إلى فرصة لبناء 
دولة عادلة تجمع جميع الطوائف والحساس���������يات 
اللبنانيين،  اللبنانية، بدل تحري���������ض  السياس���������ية، 
وتش���������جيع نزعات االنقس���������ام واالنتقام بين  فرقاء 

االزمة اللبنانية.

لبنــــان بيــن فــاجـعـة االنفجـــار  ونـكبــة السياسية !

أ. عبد احلميد عبدوس

عبد العزيز كحيل
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متى يستيقظ علماؤنا ودعاتنا وأهل الرأي فينا ؟

نثرنا إش���������ارات عابرة  في الموضوع السابق مما 
له عالق���������ة  بطرائق العالج الجديدة المس���������ماة 
ب�«العالج بالطاقة«، والطاقة النورانية، والحبل 
الطاق���������ي، ... وهي أنواع وأل���������وان، ويمكن أن 
نضيف إليها أشكاال أخرى كالعالج باألحجار 
الكريمة وأنواع م���������ن التربة، والزهور، والورود، 
واألبخرة، والتأمل، وفتح الش���������اكرات السبع،... 
وما إليها وكل ذلك باس���������م »الطاقة« ومشتقاتها 
، بم���������ا ف���������ي ذلك  الع���������الج بطاق���������ة الحروف 

واألسماء!!
الناظرالمتاب���������ع يجد ماال يقّل من عش���������رات من 
القنوات الفضائية  وقنوات اليوتيوب  العربية ال 
ش���������غل لها إال هذا األمر، يقوم عليها »دكاترة« 
و»ش���������يوخ وش���������يخات« روحانيون وروحانيات، 
فيهم المعمم الظاهر، وفيهم الش���������يخ المتخفي، 
وفيهم الش���������يخة الروحانية المس���������تترة ال ُيسمع 
إال صوته���������ا، وفيهم المهندم األنيق، واآلنس���������ة 
الجميلة محجب���������ة وغير محجبة. يقدم كل واحد 
منهم نفسه بصفات »مدرب)ة(«، »خبير)ة(«، 
»استش���������اري)ة( في الوعي، ف���������ي الطاقة، في 

العالج ...
تعددت األس���������ماء ..أسماء األشخاص وتنوعت 
بين رجال ونس���������اء، وتعددت أسماء قنواتهم أو 
مواقعهم وقنواتهم في اليوتيوب يتابعها عشرات 

اآلالف..
إن الالفت للنظ���������ر في هذه القضية أن اإلقبال 
على ما تقدمه وتقترحه وتطرحه كاسح ورهيب 
)نتحدث عن المس���������لمين والمسلمات خاصة(، 
م���������ن كل أنحاء العالم العربي ومن بلدان أوروبا 
وأمريكا، واإلش���������كال أن هناك م���������ن يتطوعون 
بالقول: إنهم وجدوا حلوال لمشكالتهم وما أكثرها 
، س���������واء كان���������ت عضوية  )أمراض جس���������دية( 
وروحانية، أو س���������وء عالق���������ات زوجية أو غير 

زوجية ..
ال نحتاج إلى ضرب األمثلة فهي متوفرة منثورة 
في كل زاوية، تكفي إطاللة على برامج بعض 
القنوات وفيديوهاتها لدكاترة وأساتذة ومستشارين 
وخبراء )في التنمية البشرية � والطاقة � والعالج 

واالستش���������فاء والتأمل � والتنوي���������ر� والوعي � ...( 
لتعرف الكّم الهائل من »المعلمين« والمعلمات 
الذي���������ن يقّدم���������ون محاضرات مجاني���������ة ودورات 
متخصصة )باألجر( وبثمن كبير عادة.. فدّل 
ذلك على أن تلك التدخالت إنما هي لتس���������ويق 
»الس���������لعة« والخدمات التي يقدمونها للزبائن، 
ليس���������اعدوهم على تج���������اوز أزماتهم النفس���������ية 
والعاطفية والجس���������دية والروحانية حتى. )وهذا 

موضوع آخر يحتاج إلى اهتمام خاص(.
مرادنا في هذه الكلمة المختصرة هو التس���������اؤل: 
أين علماؤنا من كل هذا؟ وما هو حكم وموقف 
اإلسالم من كل هذا؟  إنه ال  يكفي أن يتحدث 
شخص أو مجموعة أشخاص عن كذب وسقط 
هذه األش���������كال من التداوي واالستشفاء ويكتفي 
اآلخرون بالصمت؟ هل ينبغي أن ننكسر أمام 
ه���������ذا المّد الذي يجر الن���������اس إلى  الكفر واإلثم 
ج���������رّا؟ واألهم من ذلك ما ه���������و البديل الواجب 
طرحه مما يقرّه ش���������رع اهلل تعالى وتعّززه أشفية 

القرآن والسّنة؟ 
لقد ُجرب الس���������كوت من قبُل عن المش���������عوذين 
والس���������حرة وبع���������ض الرقاة الذي���������ن ال يتقون اهلل 
تعالى ومارسوا كل أنواع الدجل والحرام والغش 
م���������ع الناس، ووصل األمر به���������م إلى االعتداء 
على النسوة وسحرهن وتطليقهن من أزواجهن، 
والتفري���������ق بينهم، ووصل األم���������ر إلى االعتداء 
الصريح وممارس���������ة الفاحشة، بادعاء أن الجن 
ال يخرج إال بهذه الطريقة. فليس السكوت حاّل 
وليس التجاهل أو التغافل حاّل أبدا. لعل واجب 

من أوكد الواجبات لكثرة المتضررين ...
نعم .. نعلم جميعا أن منسوب الشقاء والضنك 
واليأس يكبر ويزداد ومنس���������وب الضيق والتبّرم 
ومنسوب التأزم واالحتقان في العالقات األسرية 
وف���������ي العالقات العامة يكب���������ر، وفي العالقات 
العاطفية  يزيد ويتفاق���������م حينا بعد حينا، وُيثمر 
بؤسا وجفافا رهيبا بين األزواج، قدامى وجددا، 
وهذا يضّيق الخناق عل���������ى »حلق الحب« في 
القلبين، ويحرُق االنس���������جام، وآثاره ضارة  جدا، 

وقد يقود إلى أمور ال قبل ألحد بها.
لكن لم���������اذا يندفع المندفع���������ون والمندفعات إلى 
هذه الطرق الخاطئة ويس���������يرون في هذه السبل 
الس���������يئة، بح�ثا عن الحلول في العالج بالطاقة، 
والذبذبات، والهالة، والبع���������د الخامس، والطاقة 
الكوني���������ة، وتحرير األعم���������اق، والعقل الباطن، 
وعملي���������ات الجراح���������ة النفس���������ية الناعم���������ة، ... 
ويهربون إل���������ى دورات تبيع الكالم واألوهام في 
الغالب ... وتقّدم »محتويات مريبة« بأس���������ماء 

علمية ومعرفية، أو أس���������ماء برّاقة أخرى« هالة 
األنوثة«، »التمّيز األنثوي«، »الرجل الخارق«، 

»التغيير اآلن«، »الحرية النفسية« إلخ؟
الجواب بس���������يط: لم يجدوا البديل ..عند الدعاة 

والعلماء وأطباء القلوب الرساليين الصادقين.
من جه���������ة ثانية: ال ُينكر أن ف���������ي ذلك الركام 
الكبير من العالجات  شيء مما يمكن أن ينفع 
ويعين على فهم اإلنس���������ان لنفس���������ه، أو لبعضه 
بعض���������ا، ولكن ذلك يحت���������اج أن يكون بمنهجية 
علمية ش���������ّفافة واضحة  مجرّب���������ة، ويحتاج أن 
يك���������ون مؤّصال و »إنس���������انيا« ولي���������س تجاريا 
دوافع���������ه األولى واألخيرة الربح. ولألس���������ف فإن 
بع���������ض الدعاة المش���������هورين يقيمون دورات في 
هذه المجاالت ب� 300 ألف دينار للفرد الواحد 
مدتها ثالثة أيام... وبعضه���������م أقّل أو أكثر.. 
وأما المحترفون )جدا( من غير الدعاة فقد ّكونوا 
ثروات ضخمة ثم اتضح من بعض من رافقهم 
طويال أنهم كان���������وا أقرب إلى الدّجالين ال أكثر 

وال أقل.
المش���������كلة هنا: م���������ا هو دور العلم���������اء والدعاة 
والرس���������اليين عموما، حتى في مواقع المسؤولية 
التنفيذية؟ أال ينبغي تس���������ليط الضوء على هذا 
اللون من النشاط )الطاقي( والذي أشار بعض 
العلم���������اء أن فيه م���������ن الكفر والش���������رك والزيغ 
واالنح���������راف والعدوان عل���������ى اإليمان وعلى اهلل  
ما ال يخفى على مس���������لم ع���������ادي، وأقّله صرف 
القلوب عن اهلل، ونس���������بة التأثير والشفاء والقوة  
للطبيع���������ة وتدّخل الكون أو الطاقة الكونية،  وال 
يذكر اهلل تعالى إطالقا في جلساتهم، أو ُيذكر 

من باب »التعمية« على الزبائن.
فمن أين  نبدأ؟

إن أصل اإلش���������كال هو ما  ينشأ من  مشكالت 
بس���������يطة في نفوسنا وفي أسرنا، نهملها ونتركها 
للزمن، فتكبر وتكبر، ال نهتم بها وال نرعاها، وال 
نبذل الجهد الواجب في سقياها �  بماء المعرفة 
والتفهم والرف���������ق، وبماء المحبة والمودة، والبذل 
العطوف واالحتواء وال���������كالم الطيب، والحوار 
الجميل الدافئ، والبعد عن اللوم وكسر الخاطر، 
وتطوير فّن المراعاة والمداراة، وخفض الجناح 

والتنازل، والتقدير والتوقير، واإلحاطة..
مجتمعنا مأزوم عل���������ى اآلخر ... وحاجتنا إلى 
الح���������وار  واإلفص�اح والتعبي���������ر والحّب والمودة 
والدفء كبي�������رة للغاية ...وذلك جزء أصيل في 
حلول هذه المش���������كالت المتراكمة واالنحرافات 
العم�يق���������ة الخطيرة المدّمرة ..فهل نبدأ من حيث 

يجب أن نبدأ ؟

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ
د.عبد النور نابت جامعة البويرة 

إّن ما يجع���������ل هذا الموضوع راهنيا هي تل���������ك الزيارة التي قادت 
الصحفي والفيلس���������وف برنار هنري ليف���������ي إلى مصراتة، أهم مدن 
الغ���������رب الليبي األس���������بوع الماضي، وقد أثارت ه���������ذه الزيارة ردود 
أفعال مختلف���������ة حول هذا المفكر الملقب بع���������دة أوصاف، عراب 
ث���������ورات الربيع العرب���������ي، الصهيون���������ي المتعصب، مثي���������ر الفتن 
واالضطرابات... ولكن ما حقيقة هذه التوصيفات؟ وما هو الدور 

المنوط به في لعبة األمم؟   
من باب األمانة العلمية وجب الرجوع إلى كتابات هذا الفيلسوف، 
وهي غزيرة ولقيت رواجا واس���������عا بفعل اإلشهار اإلعالمي نتيجة 

الهيمنة اليهودية على وسائل اإلعالم المرئية والمكتوبة بفرنسا.
يعتبر برنار هنري ليفي بدون أدني ش���������ك الفيلس���������وف المعاصر 
األكثر ش���������هرة لدى الجمهور العام الغربي ليس بفضل كتاباته، 
ولك���������ن لفعاليته ف���������ي مجاالت جعلته في واجه���������ة األحداث، إنه 
الكاتب والمخرج السينمائي والملتزم بقضايا دولية والحاضر في 

كل الجبهات التي تعرف أزمات. 
يعد ليفي نفس���������ه يس���������اري التوجه وهذا على خطى والده الشيوعي 
اندريه ليفي الذي ناصر المعسكر الجمهوري اإلسباني إبان الحرب 
األهلية، غير أن صورة اليسار في ذهن ليفي ترتبط أساسا بتزاوج 
الفكر اليس���������اري مع الليبرالية ومقاومة الفكر الشمولي الماركسي، 
ويقف ليفي ضد اليس���������ار الذي يرى في إس���������رائيل سرطانا، وفي 
الواليات المتحدة بيتا للش���������يطان، هذا اليسار الذي يستقبل طارق 

رمضان ويتودد إلى اإلسالميين)2(
يمك���������ن القول أن صرخة ليفي تترجمه نضاالته اإليديولوجية ضد 
الشيوعية، وكشف وحش���������ية الجرائم الشيوعية السوفياتية، وهذا ما 

بّينه في كتابه بربرية بوجه إنساني )1977(، وهو كتاب فيه إدانة 
للشيوعية أكسب صاحبه شهرة عالمية. 

يبدأ تاريخ الرجل في متابعة أزمات العالم اإلس���������المي من خالل 
شادته بالحركة  تقاريره لحرب انفصال بنغالديش عن باكس���������تان واإ
االنفصالية، وهي حركة علمانية بحتة لقيت تش���������جيعا ودعما من 

الهند إلضعاف باكستان.)3(
يعتقد ليفي أن التزامه بقضايا العالم اإلس���������المي  نابع من كفاحه 
ألجل إس���������الم األنوار، وال���������ذي يعتبر من أه���������م القضايا الكبرى 
لوج���������وده، وهذا الذي قاده إلى حقول األرز ببنغالديش في س���������ن 
لى صحاري ليبيا أربعين سنة بعد ذلك، وقاده أيضا  العش���������رين، واإ
إلى أفغانستان الشاه مسعود دفاعا عن ورثة حافظ والرومي وورود 
أصفهان، وكذلك إلى باكس���������تان... وفي سراييفو عرف عن قرب 
إسالم التسامح    والسالم، الذي كان يحرك المقاومين البوسنيين 
طبعا ليس أق���������ل من قائدهم علي عزت بيغوفيتش.)4(  ويضيف 
ليفي قائال: "أليس من المنط���������ق أن نفس الكفاح والرغبة  يجعلنا 
نرمي بثقلنا نحو حرب حضارات، بين إس���������الم العلماء المتعارض 
مع إسالم القتلة، ثم إن هذه الخلفية هي التي قادتني، يقول ليفي: 
نحو جبال كردس���������تان، ألننا نؤمن بالديمقراطية والقانون والمساواة 
بين الرجال والنساء، حتى في جبهات القتال، وكذا في الالئيكية، 
وتعدد االعتقادات واإللزام المقدس في حماية المسيحيين واليزيدين 

والمسلمين الشيعة واليهود؟)5(
إن الثاب���������ت في مواقف ليفي من قضايا العالم اإلس���������المي يرتبط 
أساس���������ا بإس���������رائيل، ولعّل دفاعه عن جيش االحتالل اإلسرائيلي 
أثناء قصف غزة سينسف حتما كّل كالمه الجميل عن الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان و إسالم األنوار، الذي يرتبط أساسا بقوة الحضارة 
اإلسالمية، ثم إن ما يخش���������اه ليفي هو اإلسالم المقاوم للغطرسة 

الغربية. 
إن م���������ا ذك���������ره ليفي )آنف���������ا( في كتاب���������ه اإلمبراطوري���������ة والخمس 
ملوك)2018(، وهو كتاب يحتفي فيه بقوات البش���������مرغة الكردية 
وبنض���������االت األكراد الس���������اعية لتحقيق االس���������تقالل، ث���������م إن هذا 
االهتمام بكردستان يحركه منطق إضعاف القوى اإلقليمية كتركيا 
مثال، ولهذا السبب نرى بجالء االرتباطات الحميمية بين القيادات 

الكردية والصهيونية. 
وبالع���������ودة إلى الملف الليبي يقول ليف���������ي ردا علي زيارته األخيرة 
لمصراتة: "ال أملك أية أجندة س���������وى هذا الن���������داء لليبيين لتحقيق 
الوحدة والس���������الم، وكتابة تحقيق صحفي حول ما يجري في ليبيا، 
وبالمقابل أمتلك خلفية فكرية مفادها، أننا نرتكب خطأ عندما نترك 
المجال حرا لتركيا وطموحاتها اإلسالمية الفاشية، ومن هنا وجب 

على فرنس���������ا إعادة التوازن لموقفها من هذه الحرب األهلية"� )6(
يظهر برنار ليفي مبعوثا لفرنس���������ا إلى ليبيا في مهمة الس���������تطالع 
األوضاع، وهنا ال يخفى على القارئ ارتباطات هذا الفيلس���������وف 
باألوساط السياسية الفرنسية اليمينية واليسارية معا، وللتذكير فقد 
لعب هذا المثقف دورا ال يس���������تهان به في التأثير على ساركوزي 
إلعالن الحرب على نظام القذافي عام 2011، طبعا بأوامر من 

حلف األطلسي. 
ختاما، يمكن القول أن ليفي ال تروقه الطموحات التركية في مناطق 
الصراع ألسباب إيديولوجية ترتبط أساسا بتوجهه الصهيوني، كما 
أن كل كتاباته تبين بوضوح كراهيته للحركة اإلس���������المية وكّل قوة 

إسالمية واعدة تهدد وجود الدولة العبرية. 
اهلوامش: 

-1 يمكن إحص���������اء أكثر من أربعين مؤلفا لبرنار هنري ليفي، في 
مجاالت األدب والسياسة والفن والمسرح.

برنار هنري ليفي وإسرتاتيجية تفكيك العامل اإلسالمي

تأمل���������ت هذه العبارة النبوية جيدا فوجدت حقيقتها في ش���������هادة 
التاريخ وشهادة الواقع...

 فكل ما فقدنا عالما أوفقيها أومبدعا أومؤسسا إال وترك فراغا 
رهيبا في محرابه أوجمعيته ال يس���������د إال بعد س���������نوات وسنوات 

..
فبعد وفاة الحبيب صلى اهلل عليه وسلم ارتدت العرب وتكدرت 
الحياة وأظلمت المدينة...لوال أن اهلل قيض لألمة أبا بكر ذاك 

الخليفة الحنون البكاء الحازم القوي.
وبعد استش���������هاد عثمان ذوالنورين كسر الباب وعصفت الفتن 

وسالت الدماء على المصحف..
وكذلك كل عالم أو مبدع أومؤسس أوهمام صادق يترك فراغا 

كبيرا بعد دفنه فيكون التشتت والتشرذم والضعف والوهن...
صحيح قالوا: ال يعرف الحق بالرجال ... اعرف الحق تعرف 

أهله..
ورد الشاطبي عليهم...

 وهل يع���������رف الحق إال بواس���������طتهم...وجعلناهم أئمة يهدون 
بأمرنا...وبالنجم هم يهتدون..

ف���������اهلل عز وج���������ل جعل النجوم الس���������ماوية معالم للمس���������افرين 
والس���������ائرين وجعل النجوم األرضية معالم الطريق للس���������الكين 

والحيارى والتائهين.
فأكب���������ر حرمان لألم���������ة أن تفقد علماءها وأه���������ل الفكر والرأي  
والحكم���������ة والفق���������ه والبصيرة...فه���������م كنوزه���������ا االس���������تراتيجية 

المذخورة...فيتركون في بنيانها ثلما ال تسد وال تعوض...
فإذا كانت الجبال تحف���������ظ األرض ...وجعلنا الجبال أوتادا.. 

فأهل الهمم يحفظ اهلل بهم األرض..
وف���������ي الحدي���������ث النبوي الصحي���������ح: بهم تحفظ���������ون وترزقون 

وتنصرون ويرد عنكم العذاب...
ولع���������ل من األس���������باب الكبرى لحدوث ه���������ذه الفراغات هو أن 

العلماء لم يورثوا منهجهم لتالميذهم...
ولم يتابعوا تكوين جيل مب���������دع يخلفهم في غيابهم أومرضهم 
أوفقدهم...بل ركزوا على الدع���������وة العامة وهي على أهميتها 
إال أنها عاطفية عابرة...وانشغلوا بأعمال إدارية  وتنظيمية.. 
انغمسوا فيها وشغلتهم على واجب وقتهم األهم الذي هوتوريث 

العلم والربانية والدعوة.
فإذا أردنا أن نسد الثغرات المفقودة قبليا ووقائيا فعلينا أن نربي 
جيال من العلماء والدعاة والمبدعين شعارهم إذا مات سيد قام 
ال اتس���������ع الخرق على الراقع ويتواصل مسلسل الفقد  س���������يد..واإ

والحرمان والثغرات...

موت العامل ثلمة ال تسد ...
مداني حدييب



انتقل س���������يدنا ابراهيم الخليل عليه السالم  عبر الهجرة 
من ضي���������ق جغرافية الميالد والدعوة الفردية المجتمعية 
الكلدانية العراقية إلى شس���������اعة جغرافية االس���������تخالف 
واإلمام���������ة العالمي���������ة،  من فتوة راش���������دة داعية متحركة 
صانعة للفعل، مفعول به���������ا، مهددة في وجودها وعدم  
بلوغ مقصدها وعدم تبليغ رس���������التها إلى إمامة رش���������يدة 
قائدة للبش���������رية مبلغة للرسالة العالمية، ناقلة للناس من 
الظلمات إلى النور، مرشدة لهم نحو الصراط المستقيم، 
مرس���������خة قيم الهدى والرحم���������ة والع���������دل والبركة لدى 

العالمين، متدافعة مع االستبداد واالستعباد والفس���������اد.
لقد نال س���������يدنا ابراهيم ش���������رف النبوة واإلمامة انطالقا 
م���������ن األرض المباركة التي بارك فيه���������ا اهلل للعالمين، 
هذه األرض التي تختص عن س���������ائر مناطق األرض 
-بوصف الفليس���������وف المغربي د.ط���������ه عبد الرحمان- 
كونها ملتقى العوالم، العالم الغيبي والعالم الش���������هادي، 
فال عجب أن ينال سيدنا ابراهيم شرف القيادة الروحية 
األخالقية الرسالية التشريعية )النبوة( المرتبطة بالعالم 
الغيبي والتكليف الرباني بما يحقق مقام افراد العبودية 
هلل. ويمكن اهلل له مكانة القيادة السياس���������ية المجتمعية 
)اإلمامة( المرتبطة بالعالم الش���������هادي واالس���������تخالف 

الرباني انطالقا من بيت المقدس.
أصب���������ح س���������يدنا ابراهي���������م انطالقا من بي���������ت المقدس 
بخصائصها الرابطة بين عالم الغيب والش���������هادة إماما 
للناس بمقتضى تكليف رباني في عالم الش���������هادة، بعد 
تمام الوظيفة المختبر فيها.  النجاح في مسار  الدعوة واإ
بداية م���������ن جهد االهتداء والدع���������وة واإلصالح الفردي 
والمجتمعي مرورا بالتدافع مع الحاكم )النمرود( والثبات 
عن���������د االبتالء األعظم. وكان���������ت كذلك تحميال ألحقية 
والية المقدسات وتجديد وظيفتها الحضارية انطالقا من 
التجديد النفس���������ي العقدي في عال���������م تصورات المجتمع 
العالم���������ي وقتها بإصالح منظومت���������ه المعرفية والفكرية 
الخاطئة حول اهلل واإلنسان والوجود. وتنفيذا لذلك عبر 
التجديد المادي للمس���������اجد في عالم التصرفات باعادة 

تشييدها وتجديدها بعد انطماس معالمها. 
 لقد اس���������تلم س���������يدنا ابراهيم اإلرث النب���������وي وحق والية 
المقدسات عن األنبياء السابقين وكان أمر اهلل بتجديد 
ذلك الموروث الذي تنتجه الفطرة السليمة وفق البعدين 
الزمني المحدود )الحياة الدنيا( مدة الوظيفة الحضارية 
الوجودي���������ة لإلنس���������ان على األرض، والبعد الس���������رمدي 
الالمحدود )الحياة اآلخرة( مدة استيفاء تحقيق الوظيفة 
الوجودية ونيل الجزاء. عبر رفع القواعد في المس���������جد 
الحرام وتجديد المس���������جد األقصى بع���������د الطوفان وقت 
سيدنا نوح وقيام الحضارة اإلنسانية الثانية ونشأة عالم 

جديد. 
لم تكن وظيفة التجديد العقدي األخالقي والمادي والقيادة 
العالمية للبشرية  وظيفة مختصة بسيدنا ابراهيم متوقفة 
عليه بل ه���������ي امتداد للوظيف���������ة الحضارية في تحقيق 
العبودية هلل عبر بوصلة الهداية والهدى المسجد الحرام 
وبوصلة القيادة والس���������يادة والريادة المس���������جد األقصى 
المب���������ارك الذي اختص به اهلل األنبياء هي ميراث ممتد 
في البشرية تتوارثه األجناس والشعوب باختالفها بشرط 
تحقيق الرش���������اد والتقوى والصالح وتحقيق العبودية هلل 
يقودهم فيه���������ا العظماء األتقياء والعلماء األنقياء ويبذل 
دون ذل���������ك الش���������هداء. ويظهر ذلك في دعاء س���������يدنا 
ابراهيم لحظة استالم اإلمامة بسيران القيادة األخالقية 
الروحية التش���������ريعية العقدية )النبوة والرس���������الة( والقيادة 
السياس���������ية المجتمعية الحضاري���������ة )اإلمامة( في ذريته 
ِذ اْبَتَلٰى  بشرط الصالح وانتفاء الظلم إذ يقول تعالى: )وَاِإ
ُه���������نَّ  َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس  ِإْبرَاِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأَتمَّ

اِلِميَن( ِإَماًما َقاَل َوِمن ُذرِّيَِّتي  َقاَل اَل َيَناُل َعْهِدي الظَّ
لم ينل س���������يدنا ابراهيم وذريته شرف استحقاق اإلمامة 
وحق الوالية وذريته بحكم الجنس البشري الذي ينتمون 
إليه  ولم يك���������ن ليكون انتقال ش���������رف اإلمامة والوالية 
إال من خ���������الل إتمام المهم���������ة الحضاري���������ة الوجودية 
كشرط الستحقاق اإلمامة ونيل أحقية والية المقدسات 
وتجديدها وتلك س���������نة ربانية ثابتة في التمكين واألمامة 
يمن اهلل فيها على عباده المس���������تضعفين بشرط تحقيق 
العبودي���������ة هلل فيقول تعالى في محك���������م التنزيل: )َوُنرِيُد 
َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْس���������ُتْضِعُفوا ِفي اأَلْرِض َوَنْجَعَلُهْم 
ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلوَارِِثيَن( ويقول تعالى: )َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن  َأِئمَّ
اِلَحاِت َلَيْس���������َتْخِلَفنَُّهْم ِفي اأْلَْرِض  آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ
َننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي  َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ
اْرَتَضٰى َلُه���������ْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهم مِّن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا  َيْعُبُدوَنِني 
ِئَك ُهُم  ِلَك َفُأولَٰ اَل ُيْش���������ِرُكوَن ِبي َش���������ْيًئا  َوَمن َكَفَر َبْعَد ذَٰ

اْلَفاِسُقوَن(.

لم يكن الوعد الرباني لس���������يدنا ابراهيم بإمامة العالمين 
والتمكين على جغرافية االستخالف )األرض( انطالقا 
من عاصمة القي���������ادة واإلمامة بي���������ت المقدس وانتقال 
الوعد إال عبر الذرية الصالحة الوارثة لشرف استحقاق 
اإلمام���������ة وحق الوالية، فلذلك كان حريا بذرية س���������يدنا 
ابراهيم أن تس���������ير على درب السلف الوالد النبي اإلمام 
وقبله األجداد األنبياء من أجل إتمام االختبار والفالح 
والنجاح فيه تمهيدا لالشتراك في وظيفة التجديد العقدي 

الديني والمادي واستعادة المقدسات. 
ولد لسيدنا ابراهيم ابنان كريمان ناال شرف النبوة والقيادة 
م���������ن بعده من مركزي الهداية والقيادة المس���������جد الحرام 
والمس���������جد األقصى المبارك بعد النج���������اح في امتحان 
االستس���������الم الكامل لمنهج اهلل وم���������راده بما يحقق مقام 
إفراد العبودية هلل، فكان جزاء نجاح سيدنا اسماعيل في 
اختبار الذبح واالستالم الكامل لألمر الرباني وهو في 
كامل الحرية واإلرادة لالختيار  سلوك طريق استحقاق 
الشراكة في تجديد المس���������جد الحرام مع والده الممتحن 
سيدنا ابراهيم وانتقال حق واليته الى يوم القيامة له هو 
وذريته بل يش���������اء اهلل أن يخرج من صلبه خاتم األنبياء 
مام المرسلين رسول اهلل محمد بن عبد اهلل صلى اهلل  واإ
ْعَي َقاَل  ا َبَلَغ َمَعُه السَّ عليه وسلم اذ يقول تعالى : )َفَلمَّ
َيا ُبَنيَّ ِإنِّي َأرَٰى ِفي اْلَمَناِم َأنِّي َأْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َترَٰى 
َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر  َس���������َتِجُدِني ِإن َشاَء اللَُّه ِمَن 

اِبرِيَن( الصَّ
 من اللطائف أن ولد اهلل لسيدنا ابراهيم ولدان ولد أول 
سيدنا اسماعيل وأراد اهلل له أن ينال شرف والية البيت 
األول »المس���������جد الحرام« وولد ثان سيدنا اسحاق وأراد 
اهلل له ولذريته الصالحة حق والية المس���������جد األقصى 
المبارك البيت الثاني. وقد ش���������ارك سيدنا اسماعيل في 
تجديد بناء المس���������جد األول وقيادة المجتمع األول في 
المدينة الناش���������ئة على شرف المسجد الحرام مكة فيقول 
ْس���������َماِعيُل  ْذ َيْرَفُع ِإْبرَاِهيُم اْلَقوَاِعَد ِمَن اْلَبْيِت وَاِإ تعالى  )وَاِإ
���������ِميُع اْلَعِليُم(  ، فكان بذلك  رَبََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا  ِإنََّك َأنَت السَّ
انتقال س���������يدنا اس���������ماعيل انتقالة كبرى بعد النجاح في 
االمتح���������ان في بيت المقدس جغرافية االختبار من فتى 
مهدد بالذبح تس���������ليما بأمر اهلل إلى نبي مجدد للمسجد 
الح���������رام مع أبي���������ه إبراهيم، البيت ال���������ذي وضع قواعده 
جده تحقيق���������ا للوظيفة الحضارية تحقي���������ق العبودية هلل 

واالستخالف في األرض وعمارة الكون.
وم���������ن الالفت التأكيد أن اهلل أراد أن تنال ذرية س���������يدنا 
اس���������ماعيل ش���������رف والية البيت الحرام الى يوم القيامة 
وأن تكون تلك الوالية ال على أس���������اس الجنس والنسب 

بل على أس���������اس العبودية هلل وذلك ما تحقق في عهد 
رس���������ول اهلل عندما نزع اهلل ش���������رعية الوالية عن قريش 
عندما  أصبحت قريش تجعل من البيت أداة سياس���������ية 
واقتصادية واجتماعية لالس���������تعباد واالس���������تبداد والفساد 
بما يناقض الوظيف���������ة الحضارية والعقدية للبيت الحرام 
وكان م���������ن فض���������ل اهلل أن ينال رجل من ذرية س���������يدنا 
اسماعيل ش���������رف إمامة البيت الحرام وانطالق الدعوة 
العالمية الخاتمة من المس���������جد الحرام كما كانت لسيدنا 

أدم وسيدنا ابراهيم.
لقد كان تجديد المسجد الحرام االنطالقة الحقيقية لرسالة 
س���������يدنا ابراهيم  العالمية ولعلى لعدم بقاء سيدنا ابراهيم 
في المس���������جد الحرام وعودته للمسجد األقصى المبارك 
داللة واضحة أن الرس���������الة العالمية تنطلق من »من« 
االبتداء )من المس���������جد الحرام( وتتوجه ب »إلى«الغاية 
والبوصل���������ة والمقص���������د )الى المس���������جد األقصى(.   إذ 
تنطلق الوظيفة الحضارية من بوصلة الهدى واالهتداء 
المس���������جد الحرام وتنتقل الى العالمية والتمكين واالمامة 
والش���������هود الحضاري عبر بوابة بوصلة القيادة والسيادة 
المس���������جد الحرام. وكذلك سيكون لرسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم شرف انطالق الرسالة العالمية من المسجد 
الحرام وقيادتها البش���������رية وانتقالها للعالمية عبر  بوابة 
بيت المقدس وتحرير المس���������جد األقصى المبارك سواء 
لحظة التحرير االيماني لحظة تس���������لم حق الوالية من 
االنبياء ليلة االسراء والمعراج أو لحظة الفتح الحقيقي 
بدخول الصحابة الفاتحين وعلى رأس���������هم خليفة رسول 

اهلل الفاروق عمر  رضي اهلل عنه.
لقد عاد س���������يدنا ابراهيم إلى المسجد األقصى  ليمارس 
وظيفت���������ه إماما على البش���������رية بعدما كان اهلل قد أكرمه 
على كبر س���������نه بفتى آخر س���������يدنا اسحاق من زوجته 
العج���������وز س���������ارة وأراد اهلل عز وجل أن يكون س���������يدنا 
اسحاق واليا على المس���������جد األقصى المبارك محافظا 
عليه حاميا له من األطماع االس���������تبدادية االستعمارية 
االحتاللي���������ة منطلقا منه لتحقيق وظيفته الحضارية وأن 
ينتقل ذلك لذريته األنبياء عليهم السالم من الصالحين 
ال على أساس الجنس بل على اساس استحقاق شرف 
اإلمامة وحق الوالية بشرط تحقيق العبودية هلل وتحقيق 
االس���������تخالف القائم على العدل والرحمة وشيوع الخير  
في البش���������رية من األرض التي بارك اهلل فيها للعالمين 
إلى أن استلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حق والية 
المس���������جد األقصى المبارك وانتقل ذلك لألمة الجديدة 

الوليدة الشاهدة على األمم.
واهلل أعلم بمراده.

بيت املقدس عاصمة التحول احلضاري )5(
ذرية سيدنا ابراهيم ... استحقاق اإلمامة وأحقية الوالية

سلسلة سراج ومعراج )14(

د.كدير مراد

القضية الفلسطينية العدد:االثنني:  20 - 26  ذو احلجة  1441هـ، الـموافق لـ:   10 -  16  أوت   2020
1024

»ترمب ونتانياهو يستنجد غريق بغريق«
منذ عامين تقريبا وق���������ع الرئيس األمريكي دونالد 
ترمب قرار تحويل س���������فارة بالده من تل أبيب إلى 
القدس الغربية بكل زهو وخيالء، كأنه حقق نصرا 
في حرب ضروس مع الشعب الفلسطيني األعزل 
المقس���������م إلى ثالث كانتونات إثن���������ان منها داخل 
خارطة فلس���������طين الصغيرة جدا ف���������ي الجغرافيا، 
كانت���������ون في الضفة الغربية تتولى الس���������لطة فيها 
الس���������لطة التي ال س���������لطة لها،محاط���������ة بالجدران 
والمعابر،كانتون ثان ف���������ي قطاع غزة المحاصرة 
برا وبحرا وجوا لحس���������ن حظ س���������كانه أنهم تحت 
قيادة حركة حماس بذراعها العس���������كري المقاومة. 
الكانتون الثالث في الشتات تتوزعه سوريا ولبنان 
واألردن إضافة إل���������ى الموزعين منهم في أصقاع 

األرض. 
نش���������وة النصر تلك الش���������ك أنها أججتها رقصة 
السيوف مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية الس���������عودية احتفاال بصفقة 
القرن التي عقدها ترمب مع جالله الملك باس���������م 
حكام الخلي���������ج وبعض الدول العربية التي وقعت 

اتفاقيات م���������ع الدولة العبري���������ة كمصر واألردن، 
بمقتضى هذه الصفقة افتك ترمب تنازال تاما عن 
كل أرض فلسطين بما في ذلك األراضي المحتلة 
عام 1967 ومن ضمنها القدس الشرقية لصالح 
االحتالل الصهيوني، إضافة إلى صفقات مالية 
واستثمارية منها 110ملياردوالر لشراء األسلحة 
للجيش الس���������عودي و450 ملياردوالر استثمارات 
س���������عودية مختلفة في الواليات المتحدة األمريكية 
مقاب���������ل الحماي���������ة للمملكة العتي���������دة وجاراتها من 
الجمهورية اإلس���������المية اإليراني���������ة التي أصبحت 
الدول���������ة العدوة لها بدل الكي���������ان الصهيوني. إنها 
نش���������وة ال مثيل لها أعمت الرئيس ترمب وأفقدته 
صوابه صعدت وغروره لينفلت في داخله الوحش 
العنصري الذي نش���������أ فيه من���������ذ صباه ويملك كّل 
تصريحاته وتصرفاته التي القت استجابة واسعة 
من أنصاره وناخبيه م���������ن االنجيليين والصهاينة 
لتضط���������رم الفك���������رة العقي���������دة القديمة ق���������دم تواجد 
اإلنس���������ان األبيض في القارة الجدي���������دة التي أبيد 
سكانها األصليون من طرف هؤالء الغزاة البيض 
األوربيي���������ن. وتصبح العقيدة مثلما كانت قبل ثورة 
لوثركين���������غ ممارس���������ة يومية من طرف الش���������رطة 
الفدرالية ضد المواطنين م���������ن أصول إفريقية أو 

آسيوية أو أمريكا الالتينية. 
»جورج فاليد يشعل الفتيل«  

الغرور ال���������ذي تملك ترمب أفق���������ده صوابه حتى 
اس���������تهان بوباء الكورونا الذي انتش���������ر في بالده 
انتش���������ار الّنار في الهش���������يم، بل استخف به إلى 
درجة منع المس���������اعدات الفدرالي���������ة على الواليات 
المتضررة متهم���������ا حكامها الديمقراطيين بالتعاون 
مع الصين التي كانت الس���������بب وراء الوباء، نفس 

الشيء أراد معاملة المتظاهرين بالقوة الغاشمة. 
حين فكر في اس���������تخدام قوات الجيش لتفريقهم، 
كّل القنوات الفضائية األمريكية صورت بوضوح 
جريم���������ة الش���������رطي األمريكي وه���������و يخنق رقبة 
المواطن جورج فاليد وهو يستغيث ويطلب من 
الش���������رطي التوقف النه سيموت، ومع ذلك شكر 
الرئيس ترمب الش���������رطة على قيامها بواجبها في 
فرض النظام، لم يك���������ن يدري في خضم غرور 
قوت���������ه كرئيس أكبر قوة عس���������كرية في العالم أن 
تلك النشوة هي التي أعمته عن الحقيقة. حقيقة 
انهيار نظام بالده الرأس���������مالي واقتصاده، وبداية 
ح���������رب أهلية قد تقوم بتفكي���������ك الواليات المتحدة 

مثلما فعلت ذات يوم لالتحاد السوفياتي. 
ألنه ليس مثقفا وال يع���������رف من تاريخ بالده إال 
أح���������داث اإلبادة الجماعية للهنود الحمر ومنطق 
مؤسس���������ي دولته هوميدا الق���������وة فوق الحق، فهو 
اليتورع ف���������ي اس���������تعمال القوة ض���������د الضعفاء 
العزل س���������واء في شوارع المدن األمريكية أو في 
فلسطين المحتلة أو في العراق أو في سوريا أو 
أفغانس���������تان، إلخضاع الدول لمنطقه يعاقب أي 

دولة مهما كانت عالقتها ببالده. 
»نتانيا هو أيضا امام نفس املعضلة«

مايعانيه ترمب من تفش���������ي وباء الكورونا، مئات 
اآلالف من اإلصابات ومثله���������ا في الوفيات إلى 
جانب تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي ما 
انعكس سلبًا على أغلبية الشعب األمريكي الذي 
لم يجد وس���������يلة إليقاف التدهور إاّل بالخروج إلى 
الشوارع والمطالبة بإسقاط النظام العنصري، نفس 
الش���������يء يعانيه صديقه الحميم بن يمين نتانياهو 
في فلس���������طين المحتلة الت���������ي ازداد االحتقان في 

شوارع تل أبيب والقدس في األيام األخيرة يطالب 
رغامه على  فيه المتظاهرون باس���������تقالة نتانياهو واإ
المثول أمام المحكمة بتهم عديدة تتعلق بالفس���������اد 
والرشا لكنه لحسن حظه باعتباره أمريكي الجنسية 
فق���������د قرر الجمهوريون وه���������م األغلبية في مجلس 
الش���������يوخ تخصيص مبلغ 40 مليار دوالر كدعم 
مالي تقليدي للس���������نوات العش���������رة القادمة. القرار 
أخذ بش���������كل سري تقريبا بحيث لم تتحدث عنه إاّل 
بع���������ض الصحف، هذا المبلغ يمنح للدولة العبرية 
ف���������ي حين تطلب بعض الوالي���������ات المتضررة من 
وباء كورونا مبلغا زهيدا فال يمنح لها ألن حاكمها 

من الديمقراطيين. 
هذه هي العوامل واألس���������باب التي ال شك ستؤدي 
إل���������ى تفكيك الدولة األمريكية ثّم الدولة العبرية إن 
ش���������اء اهلل أمام هذه األوضاع التي تزداد س���������وءا 
على مر األيام في أمريكا والدولة العبرية، فصفقة 
الق���������رن ال ولن يبقى أمامه���������ا إاّل رميها في البحر 
الميت ليحلل حبرها بملحه وتصبح ال ش���������يء و 
كأنها لم تكن أصال.وسيبقى أمام اليهود المحتلين 
ربط حقائبهم للعودة إلى حيث جاؤوا إن شاء اهلل. 
أما العرب، حلفاء الصهاينة واألمريكان الساعون 
للتطيع بأي ثمن حتى على حساب كرامتهم التي 
مرغها ترمب ف���������ي األوحال بكثير من تصريحاته 
المهين���������ة وابتزازه القذر ألموالهم دون حتى ضمان 
حماية حقيقية لهم بدليل وصول صواريخ اليمنيين 
إل���������ى الرياض وأكبر ش���������ركائهم أرامكو وقواعدهم 
الجوية.هؤالء عليهم منذ اآلن أن يسارعوا إلى يد 
إي���������ران التي ظلت ممدودة إليهم بحكم حق الجوار 
واألخ���������وة الدينية قبل فوات األوان ألن الحرب إذا 

اندلعت ستكون دمارا عليهم ولهم. 

صــفــقـــة القــــرن تــرمــى فــي الـبــحـــــــــر الـمــيـــــــــــت
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أ. حممد مصطفى حابس جنيف/سويسرا

االثنني:  20 - 26  ذو احلجة  1441هـ، الـموافق لـ:   10 -  16  أوت   2020 العدد:
وطين1024

فقدت الجزائر صبيحة يوم االثنين: 03 أوت 
2020م، أح���������د رموز العل���������م والطب والخلق 
والدع���������وة إل���������ى اهلل، إنه الدكت���������ور امحمد بن 
رضوان، الطبيب المتمرس، والوزير األس���������بق 
للش���������ؤون الديني���������ة واألوق���������اف بالجزائر، عن 
عمر ناهز )70( س���������نة، إثر مرض عضال 
ألزم���������ه الفراش بضعة أش���������هر. والمرحوم يعد 
من الرعيل األول من جيل الصحوة الش���������بابي 
الذهبي، الذي الت���������ف حول بقايا جيل الحركة 
اإلصالحية في الس���������بعينات، وقام بدور كبير 
في نش���������ر الثقافة اإلسالمية الصحيحة، وبناء 
حياء التدين  الوعي اإلس���������المي الصحي���������ح، واإ
الصحيح في أوس���������اط الّنخبة الجامعية أواًل ثّم 
في األوساط الش���������عبية ثانيًا بعيد االستقالل، 
من خالل انخراط���������ه -رحمه اهلل - مبكرًا في 
مس���������يرة الصحوة ومش���������اركته ف���������ي بنائها" مع 
كوكبة كبيرة من نخب���������ة الصحوة في الجامعة 
الجزائرية بالعاصم���������ة خاصة، أمثال المرحوم 
س���������ي عب���������د الوهاب حم���������ودة، ود. عباس���������ي 
مدن���������ي، ود. محمد ج���������اب اهلل، ود. التيجاني 
بوجلخ���������ة، ود. عبد الحميد بن ش���������يكو، ود. 
رش���������يد بن عيسى، والشيخ محمد السعيد، ود. 
أحمد بن محمد، ود. أحمد بوس���������اق. وغيرهم 
كثر في جامعات وس���������احات جزائرية أخرى، 
أمثال الشيخ بن يونس آيت سالم، ود. شرفي 
الرفاعي، ود. العربي كش���������اط.. وعشرات بل 
مئ���������ات وآالف من الّنخب���������ة الجامعية الذهبية 
الت���������ي وعت حقيقة نفس���������ها وحقيقة دورها في 
المجتمع، واستعلت على كثير من اإلغراءات، 
واضطلعت بمهمتها الوطنية بقدر ما تستطيع، 
وواجهت المد اليس���������اري والليبرالي.الذي كان 
يمت���������د في الجامعة وفي المجال الثقافي العام، 
بحكم التركة االستعمارية الضخمة التي ورثها 
مجتمعنا من جهة، وبحكم المد اليس���������اري في 
العالم من ناحي���������ة أخرى في تلك المرحلة من 
التطور العالمي"، على تعبير المفكر الجزائري 

الدكتور الطيب برغوث في كلمته التأبينية. 
لقد ش���������ّكل هذا الجيل الذهب���������ي –كما وصف 
المفكر الجزائري- الصخرة التي تبعثر عليها 
ه���������ذا الم���������د التغريبي في الس���������احة الجامعية، 
وانكسرت ش���������وكته. عاش برضوان من راتبه 
هّمه الكتابة والق���������راءة وتعرف عليه الجمهور 
المفرنس خاصة في الغرب من خالل حصصه 
الدينية مع الدكاترة عمار طالبي وسعيد شيبان 
وكمال شكاط ومسعود بوجنون حفظهم اهلل. 

وهنا أحب أن أقّر أني ال أدعي صداقة المرحوم 
كغيري ممن عرفوه أع���������اله معرفة جّيدة وعن 
قرب، وال أدعي االحتكاك ب���������ه والتتلمذ عليه 
في حلقات مساجد العاصمة كما ذكر بعض 
معاصري���������ه، ولكنني أذكر أن���������ي تعرفت عليه 
عابرا من بعيد كطبيب من قدماء تالميذ مالك 
بن نبي، خاصة في بع���������ض "ملتقيات الفكر 
اإلسالمي"، هذه المدرسة الدعوية التي تربت 

وتكونت وتعلم���������ت فيها ومنها أجيال الصحوة 
المباركة، إذ أصبحت ه���������ذه الملتقيات معيار 
ص���������دق أداء الحكومات الجزائري���������ة المتعاقبة 

وعربون وفاء لثوابتها الوطنية. 
وأيضا تعرفت على الدكتور أمحمد بن رضوان، 
من خالل بعض زمالئه ممن درسوا معه في 
العلوم الطبية من أس���������اتذة وطلبة رواد مسجد 
جامعة الجزائر المركزية كالدكتور محمد ثابت 
أول والدكتور لحبيب هدام وصهره الدكتور بن 

شيكو وغيرهم. 
رغم كّل ذلك ومن خالل هذه الكلمة، ال أحب 
أن أدخل في صراع وتبرير عن تقييم مس���������اره 
السياسي ودوافع المرحوم لالنضمام لحكومتي 
س���������يد أحمد غزالي ف���������ي ظرف جد عصيب و 
حس���������اس )18ج���������وان 1991 - 22 فبراي���������ر 
1992(، وال أمل���������ك حت���������ى أدوات تقييم أدائه 
نجازاته في وزارة الشؤون الدينية التي لم  فيها واإ
يعمر فيه إاّل قلياًل، ليأتي بعده الوزير الساسي 

لعموري. 
فتفرغ للدعوى "الدولي���������ة" عن طريق برنامجه 
التلفزي بالفرنس���������ية خاص���������ة، رفقة كوكبة من 
العلماء والمفكرين، أمثال المرحوم عبد الوهاب 

حمودة والدكتور س���������عيد ش���������يبان 
والدكتور رش���������يد ميموني ومسعد 
زيان وغيرهم. فأصبح برنامجه في 
أوروبا بمثابة الملتقى المفقود مع 
الفارق طبعا، وكنت أشجع شبابنا 
في أوروب���������ا لمتابعة هذه الحلقات 

التنويرية بلغة فرنسية راقية. 
يش���������هد القاصي والداني أن تلك 
"ملتقيات  المس���������ماة  الملتقي���������ات 
التعّرف على الفكر اإلس���������المي" 
كان���������ت جامع���������ة متنقل���������ة، تقّدم 
للمئ���������ات مم���������ن يحضرونها من 
أس���������اتذة وطلبة جامعات وتالميذ 
الذي���������ن  ول���������آالف  الثانوي���������ات، 
م���������ن بعيد، خالصات  يتابعونها 
الفكر الصحي���������ح، وتعلّمهم الحّد 
المطل���������وب مما ُيس���������مى "الثقافة 

الذاتية" وهي الق���������در الالزم مما ينبغي أن ال 
يجهله كل مسلم ومسلمة من دينه وحضارته 
وتاريخه، كما تدرّبه���������م على أصول التحاور 

والنقاش والجدل أحيانا. 
ويمكن أن يش���������هد على ذل���������ك األلوف ممن 
"تتلم���������ذوا" وتعلّموا بش���������كل أو بآخر في ذلك 
المنتدى العلمي المعرفي الوارف الظالل، وقد 
صاروا جميعا، اليوم إطاراٍت عليا في مواقع 
متنوعة، في الداخل والخارج، في حقول العلم 

والفكر، واإلدارة والتسيير.. 
إذ كانت ملتقيات الفكر اإلسالمي - بالنسبة 
لهؤالء الحضور، كما وصفها اس���������تاذنا حسن 
خليفة - أقرب إل���������ى أن تكون ترّبصا علميا 
ثقافيا مفتوحا مدة أس���������بوع، يستمعون فيه إلى 
عشرات المحاضرات والمداخالت، ويستمعون 
أيضا إلى عشرات المناقشات والتعقيبات عن 
كّل محاضرة ومداخل���������ة… محاضرات لذوي 
العق���������ول الكبيرة الوازن���������ة، وذوي العلم الغزير 
الناف���������ع المتدفق من علماء وأس���������اتذة وُخبراء 
ومستش���������ارين في الفكر اإلس���������المي والفكر 
اإلنس���������اني، فيتعّلم���������ون ويتمرّن���������ون، بكل ما 
يعينهم على صقل ذواتهم وشحذ شخصياتهم 

وتطوير أنفسهم، وفق ثوابت الوطن. 

ينبغي التأكيُد هنا على أمر أساس���������ي وهو أن 
تلك الملتقيات كانت كس���������با خالصا للجزائر 
حكومة وشعبا، على أكثر من مستوى، وفي 
أكثر من مجال، ولنستعرض بعضا من ذلك، 
مما ذكره الدكتور حسن خليفة- حفظه اهلل: 
� خسرت الجزائر، دولة وحكومة وشعبا الكثير 
ب�"توقيف" تلك الملتقي���������ات الجليلة والجميلة، 
خس���������رت الدعاية اإليجابية لنفسها، وخسرت 
تس���������ويق صورتها الرفيعة المشرقة في خدمة 

الفكر اإلنساني 
– خس���������رت الجزائر ريادة وقيادة فكرية ثقافية 
على مس���������توى العالمين اإلسالمي والعربي؛ 
إذ كان���������ت تجتمع فيها مئ���������اُت العقول الكبيرة 
العالمة، من أقطار شتى، وكان ذلك يمنحها 
ق���������وة تأثير هائلة، فتك���������ون قاطرة خير ودولة 
مبادرات عالمية في ف���������ضِّ النزاعات، وحلِّ 
الخالفات بين األشقاء واألصدقاء، ويمنحها 
� بفضل اهلل تعالى أوال� ثم بفضل تلك النخبة 
من العلم���������اء وحضورهم الدائ���������م وصداقتهم 
ومعرفته���������م بالجزائر يمنحها الّس���������بق في أن 
تكون دولة ريادة في بسط النفوذ الناعم على 

عواصم ودول شقيقة وصديقة 

� وهناك خس���������ارات أخرى، لو اس���������تمرت تلك 
الملتقيات لتركَّز الفهم الصحيح لإلسالم في 
النفوس والعقول، ونشأت أجياٌل وأجيال على 
المعرفة الحقيقية لإلس���������الم من أصوله وأفواه 
علمائه األصفياء الراشدين، وما كان ليحدث 
ما حدث م���������ن فتن واحتراب، في العش���������رية 

السوداء. 
� كان في إمكان الجزائر بفضل تلك الملتقيات 
العالمية الرائدة  أن تكون وس���������يطا ناعما قويا 
بين الفرقاء المتخالفين. وما يحدث اليوم في 
العالمين العربي واإلسالمي: إيران � السعودية 
� دول الخليج � العراق، س���������وريا- اليمن- ليبيا 
- مص���������ر- … لو حرص���������ت الجزائر على 
بناء “سمعة” دولية من خالل العلماء ألمكن 
لها الضغط بالعلماء والش���������عوب التي تحب 
العلماء ولحققت الكثير من الكسب في ديار 

اإلسالم... 
فانظر إلى هذه الكس���������وب التي قتلها إيقاف 
الخير العميم ف���������ي تلك الملتقيات. وأعظمها 
خدمة الدين وطلب مرضاة اهلل تعالى، وهو 
أعظم ما يقدمه اإلنسان فردا وجماعة ودولة 
هلل تعالى سبحانه و تعالى .. وهلل األمر من 

قبل ومن بعُد. 

تقــــوُل فلسطيـــُن
املطهر يوسف بن ناصر/ نيجرييا.

ْم بالقوافي مقالًة َذُروِني  ُأَنظِّ
؛ ِلَتسَمُعوا فلسطيُن ألقْتها ِإليَّ  

ها   َتُقوُل فَلْسِطيُن اّلتي ساَء حظُّ
وخاَب لها بين الَمحافِل َمطَمُع  

َتِئنُّ أنيَن البائِس التاعِس الَِّذي  
ُع إذا قال شيًئا، صوُتُه َيتقطَّ  

تقوُل، ودمُع العين َيمأل َجفَنها،  
ُع على ما ِبَها ِمْن َلْوَعٍة َتَتوجَّ  

تقوُل، وأضنى جمسها الهّم شاحبا 
وفي َوْجِهَها اإِلْعياُء َيْجُثو َوَيْقَبُع  

تقوُل: يا ويِلي! ألمَّ ِبساحِتي  
دماٌر وَنهٌب واحِتالٌل ُمروُِّع  

هيوُن كلَّ مهانٍة،    َلقْد ساَمِني الصُّ
فلو مثُلها َناَل الجباَل َلُتْصَدُع  

فما كان َذْنِبي غيَر أنَِّي لْم أُكْن  
ُأجيُب ِلَدْعواُهم: َنَعْم، أو ُأَوقُِّع  

َيقولوَن: َأْرضي ِملُكهم، ِتْلَك َدعوٌة  
ُيَناِقُضها التاريُخ.. ِإْفٌك ُمَفقَُّع  

َفَكْم أنزَلوا أدهى َصواريَخ عنَدهم   
على َغزَِّتي، إني إلى اهلل َأْرِجُع!  

َوقْد َصَفُعوني صْفعَة القرِن؛ ِإْذ َبَغْوا 
َعلى سْرقة القْدِس اْلَعِظيِم، وَأْجَمُعوا  

وَمْسجِدَي األقصى أسيُر اجتياِحهم 
ولم َيْبَق فيه َمن َيقوُم وَيْرَكُع  

ُجنودَي ماتوا ِمن َقنابَل ُأنزَِلْت  
َعليِهم، َفاَل حوٌل لهم ُثمَّ َمرِجُع  

ِرجالَي ِسيُقوا بالسالِسِل َعنوًَة  
إلى ِسجنهم.. أخبارُهم ما ُتتبَُّع  

وُتغتَصُب األبكاُر َغْصًبا ِبَمشهِدي  
فوا أسِفي! .. هذا أشدُّ وأبشع  

فلْم َتأِو أرِضي غيَر ُمستضَعفيَن، ِمن 
كايِة ُأْرِضُعوا أياًمى، يتاًمى.. ِبالشِّ  

وَأطالِل ُدوٍر غيِر مسكونٍة، ُيرى  
على ِنْقِضها َيبِني ِكالٌب وُضْفُدُع  

وقد َحاَوُلوا قتِلي َوطْمَس َمعاِلمي  
ُعوا ، إنَّهم قْد َتَجشَّ على غيِر حقٍّ  

كأنِّي أعيش اليوم آخَر َعْيشٍة،  
ُع  وَحْبُل َحياتي كاَد َعنِّي ُيَقطَّ  

َفهْل ِمن نصيٍر يستجيب ِلنجدتي  
هُيوِن، عنَِّي َيْدَفُع أمام الِعَدى الصُّ  

ألْم َيُك فينا مجلُس األمن حاِكما؟! 
َفُيغِرَم ُصهيوَن ..  الَّذين تخلَُّعوا  

ْرق؟ أيَن َمْن   فأيَن شقيقاتي من الشَّ
ُتساعُدني منهنَّ ..  أو تَتبرَُّع  

أَما شاهدْت َعيُن الخليج ُمصيبتي؛ 
فتْلعَب أدوارًا ِلنصرِي َتنوَُّع  

أَما كان َيحيا ُمسلُمون بأرِضنا  
ُع ٌد هلل ربي وُخشَّ وُهْم سجَّ  

َفَيْدُعوا ِلَي الرحمَن في كلِّ مسجٍد  
بنصٍر، وَأن َيْبقى ِلوَاِئَي ُيرَفُع  

تراِني َأيا رحمُن موالَي، َليس لي  
سواَك مالٌذ أستعيُذ ومفزَُع  

ما   َفأرِسْل إِلنقاذي مالئكَة السَّ
َوطيرًا أبابيَل.. َعليهْم َتَلذَُّع  

َوِزْدني ُصموًدا ال ُيزَْلزُِلُه اْلَضَنى  
وقْلًبا ُشجاًعا باإِلباِء ُيَمتَُّع  

وحقِّْق رجائي بعد ما كان خاِئًبا   
َلدى الناِس، ِإنِّي َبْينهْم ُكْنُت ُأْخَدُع   

وَهْب ِلَي أهِلي َبْعَد ما قد َتَشرَُّدوا  
وَأمواَلهم، يا خيَر َمن كاَن َيجَمُع  

إستدراك
نظرا للخطأ الذي ظهر يف ترتيب أبيات القصيدة يف العدد 

السابق 1023 ، نعيد نشرها استدراكا هلذا اخلطأ.
فمعذرة للشاعر وللقراء.

الدكتـور حممــد بــن رضـــــــوان يف ذمة اهلل

بقلوب خاشعة مطمئة وراضية بقضاء اهلل وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن اهلل شليل حممد 
القطن بحي المقرية وأحد رجاالت النصح واإلرشاد بها.

الرزاق  الشيخ عبد  الجزائريين  المسلمين  العلماء  يتقدم رئيس جمعية  الحزينة  المناسبة  وبهذه 
قسوم بأخلص التعازي لعائلة الفقيد، وأصدق األماني بأن يرحم السيد حميدات برحمته الواسعة 

وأن يسكنه فسيح جنانه

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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الـــدرس الــــذي ال ُيــنــســى! )7(

ومهم���������ا واجهتن���������ا ف���������ي الحياة 
المش���������اق والصعاب فإننا نتذكر 
س���������ير األنبياء خاصة، وس���������ير 
الس���������لف الصالح عامة، وكيف 

كان زادهم بالتقوى والصبر. 
نعم!

الصبر عل���������ى قضاء اهلل وقدره، 
وه���������و الصب���������ر عن���������د االبتالء 

ويتحقق بوسائل كثيرة منها:
األول: تقوية االيمان بالقدر من 
خالل علمي ب���������أن ما أصابني 
لم يك���������ن ليخطئني وما أخطأني 
ل���������م يكن ليصيبن���������ي وأنه رفعت 
األقالم وجفت الصحف عما هو 

كائن. 
ثاني������ا: لجوئي إل���������ى اهلل تعالى 
بالدع���������اء والدعاء يرد القدر قال 
رس���������ول اهلل -صل���������ى اهلل عليه 
وعلى آل���������ه وس���������لم -: }ال يرد 
الق���������در إال الدعاء وهو يصطرع 
في السماء مع البالء{ وقال اهلل 
تعالى }أمن يجيب المضطر اذا 
دعاه ويكش���������ف السوء ويجعلكم 

خلفاء االرض 
أإله مع اهلل{ س���������ورة النمل األية 

رقم:62
ثالثا: عقيدت���������ي هي البراءة من 
الحول والقوة إل���������ى اهلل والتوكل 
عليه سبحانه وتعالى وحده وهذا 
ما حصل لجميع األنبياء »عليهم 
الصالة والسالم« فهذانوح عليه 
عليه  تداع���������ى  عندما  الس���������الم 
أه���������ل األرض جميعا قال لهم:.

}فأجمعوا أمركم وش���������ركاءكم ثم 
ال يك���������ون أمركم عليكم غمة ثم 
تنظرون{س���������ورة  إلي وال  اقضوا 

يونس األية رقم:71

وهذا هود عليه الس���������الم عندما 
اجتمع رأي قومه على التخلص 
يذائ���������ه قال له���������م: }إني  من���������ه واإ
توكل���������ت على اهلل ربي وربكم ما 
م���������ن دابة إال هو آخذ بناصيتها 
إن ربي على صراط مس���������تقيم{ 

سورة هود األية رقم:56
وهذا إبراهي���������م عندما رماه قومه 
في النار قال: }حسبي اهلل ونعم 
الوكيل{ س���������ورة ال عمران االية 

رقم:173
فق���������ال اهلل تعالى: }يا نار كوني 
ابراهيم{سورة  على  بردا وسالما 

األنبياء األية رقم:69
وهذا محمد -صل���������ى اهلل عليه 
وعل���������ى آله وس���������لم - وأصحابه 
حين قال لهم الناس: }إن الناس 
لكم فاخشوهم فزادهم  قد جمعوا 
إيمان���������ا وقالوا حس���������بنا اهلل ونعم 
الوكيل فانقلب���������وا بنعمة من اهلل 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان اهلل{ س���������ورة ال عمران 

األية رقم:173
باالبت���������الء  فمعرفت���������ي  رابع������ا: 
واالس���������تعداد له: بي���������ن لي بأن 
بالغة  ذلك سنة ماضية وحكمة 
ق���������ال اهلل تعالى: }أم أحس���������ب 
الن���������اس ان يتركوا ان يقولوا آمنا 
وهم ال يفتن���������ون ولقد فتنا الذين 
م���������ن قبلهم فليعلم���������ن اهلل الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين{ سورة 

العنكبوت االية رقم:2
وقال  اهلل تعال���������ى: }لتبلون في 
أموالكم وأنفس���������كم ولتسمعن من 
الذي���������ن أوتوا الكت���������اب من قبلكم 
ومن الذين أش���������ركوا أذى كثيرا 
ن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من  واإ
عزم األمور{ س���������ورة ال عمران 
االية رقم:186 وقال اهلل تعالى: 
}أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
البأساء والضراء وزلزلوا  مستهم 
الرسول والذين معه  يقول  حتى 
مت���������ى نص���������ر اهلل أال إن نصر 
االية  البق���������رة  قريب{س���������ورة  اهلل 

رقم:214
وق���������د علم���������ت بأن���������ه ال بد من 
االستعداد للبالء ألنني في هذه 
الحياة أس���������ير في طريق المكاره 
ق���������ال النبي -صل���������ى اهلل عليه 
وسلم -: }حفت الجنة بالمكاره 
وحفت النار بالشهوات{ الحديث 
في  صحيح مسلم عن أنس بن 

مالك .رقم الحديث :2822
وف���������ي رواي���������ة }حجب���������ت الجنة 
بالمكاره...{ وصح عنه -صلى 
اهلل عليه وسلم - }إن اهلل تعالى 
لما خلق الجنة زينها ثم أرس���������ل 
جبريل فط���������اف بها فقال: كيف 
وجدتها؟ فقال: »وعزتك وجاللك 
ال يس���������مع بها أح���������د إال دخلها، 
فلما خلق النار وجعل فيها من 
جبريل  أرس���������ل  والعذاب  الرجز 
فأطاف به���������ا فقال كيف وجدتها 
فقال وعزتك وجاللك ال يس���������مع 
به���������ا أحد فيدخله���������ا، ثّم حجبت 
جبريل  فارس���������ل  بالمكاره  الجنة 
فأطاف بها فقال وعزتك وجاللك 
لقد خش���������يت أن ال يدخلها أحد 
ثم أمر بالّنار فحفت بالشهوات 
فأرسل جبريل فأطاف بها فقال 
وعزّتك وجاللك لقد خش���������يت أن 
ال ينج���������و منها أح���������د« الحديث 
الب���������اري البن  كت���������اب فتح  في 
حجر العس���������قالني شرح صحيح 
البخاري ب���������اب الرقاق عن أبي 

هريرة -رضي اهلل عنه - 
ق���������ال الّنبي -صل���������ى اهلل عليه 
وس���������لم -: ))ما يصيب المؤمن 
م���������ن نصب وال وص���������ب وال هم 
وال ح���������زن وال أذى وال غم حتى 
الشوكة يشاكها إال كفر اهلل بها 
م���������ن خطاي���������اه (( رواه البخاري 

ومسلم. 
قال النبي صلى اهلل عليه وسلم: 
)) من ي���������رد اهلل به خيرا يصب 
منه (( الحديث رواه البخاري .

ق���������ال النبي -صل���������ى اهلل عليه 
وس���������لم-: ))إن عظم الجزاء مع 
ن اهلل تعالى إذا  عظم الب���������الء واإ

أحب قوم���������ا ابتالهم فمن رضي 
فل���������ه الرض���������ا ومن س���������خط فله 

السخط (( رواه الترمذي
ع���������ن محمد بن خال���������د عن أبيه 
عن جده وكانت له صحبة من 
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم 
- قال سمعت رسول اهلل يقول: 
))إن العبد إذا سبقت له من اهلل 
منزلة فلم يبلغها بعمل ابتاله اهلل 
في جس���������ده أو ماله أو في ولده 
ثم صب���������ر على ذلك حتى يبلغه 
المنزلة التي س���������بقت له من اهلل 
عز وجل(( رواه أحمد وأبو داود 

وأبو يعلى والطبراني. 
ق���������ال الّنبي -صل���������ى اهلل عليه 
وسلم -: ))عجبا ألمر المؤمن 
إن أمره كله له خير وليس ذلك 
ألح���������د إال للمؤم���������ن إن أصابته 
ن  سراء ش���������كر فكان خيرا له واإ
أصابته ضراء صبر فكان خيرا 

له(( رواه مسلم. 
ق���������ال الّنبي -صل���������ى اهلل عليه 
وس���������لم -: ))مثل المؤمن كمثل 
الزرع ال ت���������زال الرياح تفيئه وال 
يزال المؤمن يصيبه بالء، ومثل 
األرز  ش���������جرة  كمثل  المناف���������ق 
ال تهت���������ز حتى تس���������تحصد (( 
رواه ومس���������لم. األرز هي شجرة 
الصنوبر  وقيل شجرة  الصنوبر 
الذك���������ر خاص���������ة وقيل ش���������جرة 

العرعر. 
عن أم سلمة -رضي اهلل عنها - 
قالت سمعت رسول اهلل -صلى 
اهلل عليه وس���������لم – يقول: ))ما 
من عب���������د تصيبه مصيبة فيقول 
نا إلي���������ه راجعون اللهم  إن���������ا هلل واإ
أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خيرا منها إال أجره اهلل تعالى في 
مصيبت���������ه وأخلف له خيرا منها. 
قالت فلما توفي أبو س���������لمة قلت 
كما أمرني رس���������ول اهلل -صلى 
اهلل عليه وسلم - فأخلف اهلل لي 
خيرا منه رسول اهلل -صلى اهلل 

عليه وسلم -(( رواه مسلم .
يتبع

د. موسى عبد الالوي *

حدثنا تالميذ ابن باديس

سلسلة يف مخس وعشرين حلقة أو تزيد، تتناول 
مواقف مفيدة، وجيزة وطريفة، يرويها تالميذ 

اإلمام "ابن باديس" عن شيخهم، مع ترمجة 
مقتضبة تعّرف بالتلميذ الراوي)سريته(. 

إعــــــداد :

مكتبــــة "ابن باديس"
حممد الصاحل رمضان )1913م 2008-م(: 

ولد بالقنطرة من والية بسكرة، وبها حفظ 
القرآن الكريم وأخذ مبادئ العلوم، تتلمذ 

على الشيخ "ابن باديس" ودّرس  مبدارس 
مجعية العلماء،ثم رّقي إىل رتبة مفتش.

شارك يف الثورة التحريرية، وبعد االستقالل 
شغل عدة مناصب منها: إطار بوزارة األوقاف، 

فأستاذ... من مؤلفاته: جغرافية اجلزائر 
والعامل العربي ،أحلان الفتوة )شعر(... وله 
مقاالت متنوعة يف خمتلف الصحف واجملالت. 

كان اإلم���������ام »اب���������ن باديس« يمل���������ك مكتبة 
ثرية، ُيعير منها طلبته، لكن بش���������روط: فْتح 
الكتاب برف���������ق )حتى ال تنفص���������ل أوراقه(، 
وع���������دم العطاس فيه، وعدم بّل أوراقه بالريق 
عند تقليب صفحاته... وبعد إرجاعه يسأل 
ن شم رائحة دخان  قارئه عّما استفاده منه، واإ

الس���������جائر فيه، ال ُيعيره مرة أخرى. 
بدأت المكتبة تتس���������رب تدريجيا بعد وفاته، 
ولم يبق منها سوى نحو ألف عنوان، بالبيت 
العائلي، وقد أوصى الش���������يخ بأن ُتجعل نواًة 
لمكتبة عمومية يستفيد منها عامة الناس. 

س���������ألُت عنها أخاه »عب���������د الحق« قبل أيام، 
فأخبرني بنّيتهم ف���������ي نقلها إلى مكان يرونه 
مناس���������با، بعد أن يرفع بالء )كورونا(، ونرى 
»مؤسس���������ة ابن باديس« أنسب وأحق، على 
أن تفتح مكتبتها المغلقة وتفّعل لفائدة القرّاء 

والباحثين. 

احللقة الثامنة

أ. عيسى عمراني

القبيلة أو العرش هو ذلك االرتباط الطبيعي 
الالإرادي لإلنس���������ان )... ي���������ا أيها الناس إنا 
خلقاكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 

لتعارفوا...( االية من سورة الحجرات. 
وتعرف القبيل���������ة أيضا على أنها جماعة من 
الّن���������اس تنتمي في الغالب إلى نس���������ب واحد 
يرجع إلى جد أعلى أو اس���������م حلف قبلي يعّد 
بمثابة جد، وتتكون من عدة بطون وعشائر، 
غالًبا ما يس���������كن أفراد القبيلة إقليما مشترًكا 
يعدونه وطًنا له���������م، ويتحدثون لهجة مميزة، 

ولهم ثقافة متجانسة أو تضامن مشترك. 
يقول الدكتور يوسف فضل حسن في كتابه 
السودانيون الجبرت: يرتبط أفراد القبيلة في 
زم���������ر اجتماعية عن طري���������ق مجموعة من 
الروابط والعالقات، وتمثل رابطة القرابة أهم 
هذه الروابط، وتزداد ه���������ذه الروابط بالزواج 

داخل ما يس���������مى باألس���������ر الممتدة التي لها 
نظامه���������ا الخاص ف���������ي المس���������كن والمطعم 

واختيار األسماء واألعراف والتقاليد..
إذن فاالنتس���������اب القبلي إنّما هو شيء قدري 
جبري ليس للفرد فيه أي مش���������يئة أو اختيار، 
ذا كانت الصورة جلية واضحة بهذا الشكل  واإ
ف���������ي مفهوم االنتماء والنس���������ب فلم���������اذا إذن 
نلح���������ظ تلك التصورات ونرى تلك التصرفات 
والس���������لوكيات الزائفة الزائغ���������ة الموروثة عن 
طري���������ق الخطًأ المتراكم والتي تحولت بدورها 
–لألسف - إلى واقع أو مرجع عشائري أو 
سمه إن شئت عقدا اجتماعيا ال يقبل النقاش 
حي���������ث يتحكم ف���������ي تصرفات تلك العش���������يرة 
ويهن���������دس عالقاتها مع محيطه���������ا وهو في 
األصل موروث غذته قوى شيطانية للتفرقة 
والع���������داوة ليس إال، ينطبق عليه قوله تعالى: 
نَّا َعَلٰى آَثارِِهم  ٍة وَاِإ }ِإنَّ���������ا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَلٰى ُأمَّ
ْقَتُدوَن..{، فتجد على س���������بيل المثال قبيلة  مُّ
ما تنسب إلى نفس���������ها القيم السامية والنبيلة 
وترمي كل ما هو ذميم مستقبح على غيرها 
معتم���������دة في ذلك على موروثات س���������الفة ال 
قيمة لها، فتزدري عندئذ كل ما ال ينتمي إلى 
دائرتها، ويس���������عى أفرادها إلى تشويه غيرهم 
طالق أحكام وأوصاف عامة جائرة خاصة  واإ

إذا تصرف فرد ما تصرفا غير الئق فتتحمل 
قبيلته جريرة ما صن���������ع...-واش اجيك من 
أوالد ف���������الن مثال - واهلل تعالى يقول وال تزر 
وازرة وزر أخ���������رى، وهل أخذت بني مخزوم 

بجريرة أبا جهل. 
في صدد هذه القضية أتى القول الفصل من 
العليم الخبير فقال :﴿ َي���������ا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا 
اَل َيْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْيرًا 
ِمْنُهْم واََل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْيرًا 
ِمْنُهنَّ واََل َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم واََل َتَناَبُزوا ِباأَلْلَقاِب 
ِبْئَس ااِلْسُم الُفُسوُق َبْعَد اإِليَماِن َوَمْن َلْم َيُتْب 

اِلُموَن ﴾ ]الحجرات. َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّ
إّن العنصرية تبدأ عندما يشعر الفرد انه ليس 
كغيره من بني البش���������ر فيتوهم أنه من الخيار 
ف���������ي نظرة فوقية قميئة، وهو مرض نفس���������ي 
في الحقيقة األمر وداء عضال يصيب الفرد 
والمجتمع، وقد كتبت الفتة في جنوب إفريقا 
جاء فيها: إن التفرق���������ة العنصرية مرض ال 

يصيب البشرة بل يصيب العقل البشري..
وخالصة القول بال إطناب إن اإلنس���������ان ال 
يشرفه نسبه وال عش���������يرته إنما يسمو وينبل 
بأخالقه وقيمه، ومن أبطأ به عمله لم ينفعه 

نسبه، إن أكرمكم عند اهلل اتقاكم-اآلية-
*عضو ب ج ع م ج ش������عبة والية المسيلة 

مكلف باإلعالم

عادل بن جغلولي *
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بشفافية.
ووصلت بيروت العديد من المساعدات الطبية من 
دول عربية وغير عربية لدعم الس���������لطات اللبنانية 

على مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت. 
 اجلزائر ترسل 4 طائرات 

وباخرة مساعدات فورية للبنان 
أم���������ر الرئيس الجزائري عبد المجي���������د تبون بتقديم 
4 طائرات وباخرة مس���������اعدات، كمس���������اعدة فورية 

للشعب اللبناني اثر انفجار بيروت. 
وق���������ال بيان للرئاس���������ة أن الرئي���������س الجزائري عبد 
المجي���������د تبون أمر على إثر مكالمة هاتفية أجراها 
مع الرئيس ميش���������ال عون بتقديم مس���������اعدة فورية 

للشعب اللبناني الشقيق. 
ومن الطائرات الجزائرية االربع، طائرة تقل أطقما 
من األطباء والجراحي���������ن ورجال الحماية المدنية، 
وأيضا طائرة محملة بالمواد الطبية والصيدالنية، 
طائرة ثالثة محمل���������ة بالمواد الغذائية، ورابع طائرة 

تحمل الخيم واألغطية وغيرها. 
كما س���������ُتبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات 
من مواد البناء للمس���������اعدة في إعادة بناء وتعمير 

ما دمره االنفجار.
وكان اله���������ال األحمر الجزائري، قد أش���������رف يوم 
الخميس 6/8/2020، على عملية إرس���������ال أزيد 
من 200 طن من المس���������اعدات إلى لبنان مرفقة 
بطاقم من الهال يضم مس���������عفين ومختصين في 
تسيير الكوارث لمس���������اعدة هذا البلد الشقيق على 
تجاوز محنته إثر االنفجار الذي وقع يوم الثاثاء 

04/08/2020 بميناء بيروت. 
وأوضحت رئيسة الهال األحمر الجزائري سعيدة 
بن حبيل���������س أن هناك أكثر م���������ن 200 طن من 
المس���������اعدات لفائدة الشعب اللبناني "لمؤازرته في 
محنته"، مش���������يرة إلى أن "المساعدات تضم أغذية 
ومواد طبية وغيرها س���������يتم إرسالها عبر طائرات 

عسكرية...". 
تفاعل دولي واسع مع انفجار بريوت.. 

توالت ردود الفعل الدولية والعربية عقب االنفجار 
الذي ه���������ز العاصمة اللبنانية بي���������روت وأدى إلى 

دمار كبير وسقوط مئات الضحايا. 
وأعلن البي���������ت األبيض أن الواليات المتحدة تتابع 
عن كثب انفجار بيروت. وقال متحدث باسم وزارة 
الخارجي���������ة األميركية إن ال���������وزارة تتابع عن كثب 
التقارير عن انفجار في بيروت ومس���������تعدة لتقديم 

"كل المساعدة الممكنة".
من جانبه، أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني اتصاال هاتفيا مع الرئيس اللبناني ميشال 
عون، ووجه بإرسال مستشفيات ميدانية إلى لبنان 

فورا.
وق���������ال فرحان حق نائب المتحدث باس���������م األمين 
العام لألم���������م المتحدة إن "االنفج���������ارات في لبنان 
مقلقة للغاية وليس لدينا معلومات حول ما حدث 
وبالتحدي���������د س���������بب ذلك -س���������واء كان عرضًيا أو 
من فعل اإلنس���������ان- وبالتالي س���������نحتاج إلى هذه 

المعلومات للرد".
كما أعرب الرئي���������س التركي رجب طيب أردوغان 
ع���������ن تضامن باده التام مع لبن���������ان، وأعلن عن 
استعداده لتقديم المساعدات التي يحتاجها الشعب 

اللبناني في هذه الظروف الصعبة.
كما عّبرت وزارة الخارجية التركية -في بيان لها- 
عن حزنها العميق لس���������قوط عدد كبير من القتلى 

والجرحى. 
وتمنت الخارجية الشفاء العاجل للجرحى والرحمة 
ألرواح القتل���������ى بهذا االنفجار، معربة عن تعازيها 

للشعب اللبناني الذي وصفته بالشقيق والصديق. 
وفي روس���������يا، قال بيان صادر عن الكرملين إن 
الرئي���������س فاديمير بوتين بع���������ث برقية تعزية إلى 
نظيره اللبناني ميشال عون، أكد فيها على استعداد 

موسكو لدعم لبنان لتجاوز تداعيات االنفجار.
كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
أن المملكة المتحدة جاهزة لتقديم الدعم للبنان بأي 

طريقة ممكنة، وأعرب عن مواساته للضحايا. 
وأعلن مف���������وض العاق���������ات الخارجي���������ة لاتحاد 
األوروب���������ي جوزيب بوريل، ع���������ن تضامن االتحاد 
ودعم���������ه الكام���������ل لعائات الضحايا والس���������لطات 

اللبنانية، وكل من تضرر من انفج���������ار بي���������روت. 
ب���������دوره، أج���������رى رئيس المكتب السياس���������ي لحركة 
حماس إس���������ماعيل هنية اتصاال هاتفيا مع الرئيس 
اللبنان���������ي وكّل من رئيس الوزراء حس���������ان دياب 

ورئيس البرلمان نبيه بري، مقدما لهم التعازي. 
وأكد هنية على كامل الثقة بأن في لبنان من القوة 
والتماس���������ك ما يكفي لتجاوز هذه المحنة، مشددا 
على الوقوف إلى جانب لبنان وأهله وش���������عبه في 

هذه اللحظات المؤلمة. 
 تاريخ التفجريات الدموية يف لبنان: 
من اغتيال احلريري إىل مرفأ بريوت

14 فيف���������ري 2005: اغتيال رفي���������ق الحريري في 
انفجار اس���������تهدف موكبه في بيروت أسفر أيضا 

عن مقتل أكثر من 20 شخصا. 
2 ج���������وان 2005 - اغتي���������ال س���������مير قصي���������ر، 
الكاتب الصحفي في جري���������دة النهار اللبنانية إثر 
تفجير س���������يارته بعبوة ناسفة خارج منزله في حي 

األشرفية.
21 جوان 2005 - اغتيال جورج حاوي، األمين 
العام األس���������بق للح���������زب الش���������يوعي اللبناني، إثر 

انفجار سيارته بينما كان يقودها في بيروت. 
12 ديسمبر 2005: اغتيال جبران تويني، الكاتب 
الصحفي البارز، إثر انفجار س���������يارة مفخخة في 

بيروت عقب عودته من فرنسا.
25 ماي 2006: اغتيال قائد الجهاد اإلس���������امي 
محمود المجذوب في صي���������دا، جنوب لبنان، إثر 

تفجير قنبلة.
13 جوان 2007: مقتل 10 أشخاص بينهم النائب 
في البرلمان اللبناني عن تيار المستقبل وليد عيدو 

في انفجار سيارة مفخخة غربي بيروت.
19 س���������بتمبر 2007: مقتل النائب أنطوان غانم 
و4 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة في بيروت.

12 ديسمبر 2007 – مقتل العميد الركن فرنسوا 
الحاج مدير عمليات الجيش إثر انفجار س���������يارته 
صابة  بج���������وار بلدية بعبدا باإلضاف���������ة إلى مقتل واإ

عدد من العسكريين.
26 جانف���������ي 2008: مقتل النقيب في قوى األمن 
الداخلي وسام عيد، المشارك في تحقيقات اغتيال 
الحريري، بعبوة ناس���������فة أس���������فرت أيضا عن مقتل 
حارسه و4 مدنيين في إحدى ضواحي بيروت. 

13 أوت 2008: انفجار قنبلة يستهدف حافلة 
في طرابلس ويسفر عن مقتل 16 شخصا بينهم 

7 جنود لبنانيين.
10 س���������بتمبر 2008: مقتل السياسي الدرزي 

صالح العريضي في انفجار سيارة مفخخة.
صابة 35  29 سبتمبر 2008: مقتل 5 جنود واإ
آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في طرابلس.

19 أكتوبر 2012: مقتل رئيس فرع المخابرات 
لقوى األمن الداخلي الجنرال وس���������ام الحسن إثر 
انفجار ضخم في األش���������رفية، وأسفر االنفجار 
صابة 128  أيضا ع���������ن مقتل 8 أش���������خاص واإ

آخرين.
صابة  15 أوت 2013: مقتل 27 ش���������خصا واإ
نحو 300 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في 

الضاحية الجنوبية لبيروت.
صابة  23 أوت 2013: مقتل 42 ش���������خصا واإ
المئات إث���������ر انفجارين قرب مس���������جدي التقوى 

والسام في طرابلس.
19 نوفمب���������ر 2013: انفج���������ار ق���������رب المركز 
الثقافي اإليراني في الضاحية الجنوبية لبيروت 
صابة 146  يس���������فر عن مقتل 22 ش���������خصا واإ

آخرين.
27 ديس���������مبر 2013: اغتي���������ال الوزير محمد 
شطح عضو تيار المس���������تقبل ومقتل 5 آخرين 

صابة 70 إثر انفجار سيارة مفخخة. واإ
صابة  2 جانفي 2014: مقتل 4 أش���������خاص واإ
أكثر من 60 آخرين في انفجار س���������يارة مفخخة 

بالضاحية الجنوبية لبيروت.
صابة  16 جانفي 2014: مقتل 5 أشخاص واإ
42 آخرين إثر انفجار س���������يارة مفخخة في بلدة 

الهرمل شمال شرق لبنان.
صابة  1 فيفري 2014: مقتل 4 أش���������خاص واإ
23 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في محطة 

وقود بالهرمل.
19 فيفري 2014: أس���������فر تفجيران انتحاريان 
قرب المركز الثقافي اإليراني بالضاحية الجنوبية 

صابة 128 آخرين. عن مقتل 8 أش���������خاص واإ
24 ج���������وان 2014: مقت���������ل 12 ش���������خصا إثر 
تفجير انتحاري بس���������يارة مفخخ���������ة قرب مقهى 

ونقطة تفتيش عسكرية في بيروت.
10 جانفي 2015: تفجير انتحاري مزدوج يسقط 

9 قتلى و50 مصابا في مقهى بطرابلس.
صابة  12 نوفمبر 2015: مقتل 89 شخصا واإ
أكثر من 200 آخرين في هجوم انتحاري مزدوج 

في ضاحية برج البراجنة جنوب بيروت.
27 جوان 2016: أس���������فرت عدة تفجيرات عن 
صابة 12 آخرين في قرية  مقتل 5 أشخاص واإ

القاع الشرقية.
4 أوت 2020: مقتل 154 شخص على األقل 
صابة أكث���������ر من 4 آالف آخرين إثر انفجار  واإ

في مرفأ بيروت. 

االنفج���������ار ناجم عن 2750 طنا من مادة نيترات 
األمونيوم -حس���������ب الس���������لطات اللبنانية - شديدة 
االنفجار كانت مخزنة منذ سنوات في أحد مخازن 

الميناء. 
ويفس���������ر هذا الرقم ش���������دة االنفجار التي أدت إلى 
صابة أربعة آالف آخرين،  مقتل 154 شخصا واإ
فضا عن إلحاق أضرار جس���������يمة بنصف منازل 

ومباني العاصمة اللبنانية. 
ورب���������ط كثيرون بي���������ن االنفجار والقنبل���������ة النووية، 
بسبب شكل س���������حابة الفطر التي خّلفها، والدمار 

الهائل الذي أحدثه. 
وقدر صرح محافظ بيروت أن إجمالي الخس���������ائر 
الناجمة عن انفجار المرفأ قد تتراوح بين 10 و15 
مليار دوالر، موضحا أن الرقم يش���������مل الخسائر 
المباش���������رة وغير المباش���������رة ذات الصلة بالتجارة. 
وكش���������ف أن الكميات المتاحة من القمح محدودة 
ف���������ي الوقت الراهن محذرا من أن لبنان س���������يواجه 

أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي. 
دعوات لبنانية لتحقيق دولي

طالب رؤس���������اء حكومة س���������ابقون في لبنان وقوى 
سياس���������ية بإج���������راء تحقيق دولي بش���������أن االنفجار 

المدمر. 
ودعا رؤساء الوزراء السابقون سعد الحريري وفؤاد 
الس���������نيورة ونجيب ميقاتي وتمام سام إلى الطلب 
من األمم المتحدة أو الجامعة العربية تشكيل لجنة 
تحقيق دولية أو عربية لمباشرة مهامها في كشف 
مابس���������ات الكارثة التي وقع���������ت في بيروت، كما 
طالب رؤساء الوزراء الس���������ابقون األجهزة العاملة 
في مرفأ بيروت بالمحافظة على مسرح االنفجار 

وعدم المساس به.
وقالت كتلة المس���������تقبل بقي���������ادة الحريري إن هناك 
ش���������كوكا خطيرة تحيط بانفج���������ار مرفأ بيروت من 
حيث التوقيت والظروف والموقع وكيفية حصوله، 

ووصفت ما حصل بالحرب التدميرية.
وطالب���������ت الكتلة -بعد اجتم���������اع افتراضي عقدته 
برئاسة رئيس الحكومة الس���������ابق سعد الحريري- 
بتحقيق قضائي وأمني شفاف ال يخضع للمساومة، 
وفق تعبيرها، وبمش���������اركة خب���������راء دوليين ولجان 

متخصصة قادرة على كشف الحقيقة. 
كم���������ا طالب رئي���������س الحزب التقدمي االش���������تراكي 
وليد جنب���������اط بلجنة تحقيق دولية للكش���������ف عن 
مابس���������ات االنفجار، وأعرب ع���������ن عدم ثقته في 
الحكومة الحالية للكش���������ف عن الحقيقة، قائا إن 
"هناك تقصيرا فادحا في القضاء واألجهزة األمنية، 
الي���������وم يحاولون التبرؤ، لذا ال نؤمن بلجنة تحقيق 

محلية". 
وعزز مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان 
األص���������وات الداعية إلجراء تحقيق دولي بش���������أن 

االنفجار. 
وقررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق إدارية للكشف 
عن أس���������باب االنفجار على أن ترفع نتائج عملها 
ف���������ي غضون 5 أيام على أقص���������ى تقدير، وُطلب 
من السلطة العسكرية فرض اإلقامة الجبرية على 
كل المس���������ؤولين عن تخزين نترات األمونيوم في 
مرفأ بيروت منذ ع���������ام 2014 إلى تاريخ حدوث 

االنفجار. 
وكان الرئيس اللبناني ميش���������ال عون قال في كلمة 
ألقاها عقب جلس���������ة اس���������تثنائية لمجل���������س الوزراء 
بالقصر الرئاس���������ي إن الجمي���������ع مصممون على 
السير في التحقيقات، وكشف مابسات ما حصل 
في أس���������رع وقت ممكن، ومحاس���������بة المس���������ؤولين 
والمقصري���������ن، وأكد أن نتائج التحقيقات س���������تعلن 

أحدث االنفجار الذي وقع يف مدينة 
بريوت، العاصمة اللبنانية األسبوع 

املاضي )الثالثاء 2020/8/4(، 
صدمة للعامل، نظًرا لشّدة تداعياته 

املدمرة اليت طالت تقريًبا نصف 
مدينة بريوت وضخامته اليت امتدت 

إىل جزيرة قربص، حيث شعر السكان 
هناك باهلزة اليت أحدثها هذا 

االنفجار املفاجئ. 

إعــداد : عبد القادر قالتي
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الدكتور رشيد 
بوبكري: االلتزام 

األخالقي والسلوكي 
احلضاري للوقاية 

من نقل الفريوس
دعا الدكتور رشيد بوبكري، 
عل���������م  ف���������ي  األخصائ���������ي 
االجتم���������اع ومخت���������ص في 
المواطنين  البشرية،  التنمية 

الى االلتزام بالحماية والوقاية التي حددتها الجهات المختصة، 
من ارت���������داء الكمامة التي أصبحت أم���������را واجبا ليس فقط من 
الناحي���������ة الصحية بل أيضا م���������ن الناحية الش���������رعية والناحية 
العرفية، وذلك حماية للنفس وللغير، حيث من الناحية الشرعية 
ذكر أن االلتزام بتدابير الوقاية أصبح واجبا ش���������رعيا، مستدال 
بحديث النبي صلى اهلل عليه وس���������لم "ال ض���������رر وال ضرار"، 
وحس���������ب الدكتور  االنس���������ان ال يضر نفسه وال يضر االخرين 
وأي أمر فيه ضرر هو "محرم شرعا"، كما ذكر أن معنى حفظ 
النف���������س هو جعل هذه النفس بعيدة عن كل األضرار، وبالتالي 
عدم ارتداء الكمام���������ة وعدم االلتزام بالوقاية يؤدي الى الضرر 
بالنفس والذي يخل بكلية من كليات التي جاء بها االس���������ام، 
داعيا المواطنين الى االلتزام  قدر المس���������تطاع بهذه التوصيات 

لحفاظ األنفس.
أما من الناحية السلوكية، فأشار الدكتور 
الى أن اإلنس���������ان المتحض���������ر والواعي 
ينبغي أن يؤدي دوره داخل المجتمع، من 
خال االلتزام بس���������لوكيات حضارية تقلل 
من انتش���������ار هذا المرض، وبالتالي البد 
على االنس���������ان ان يكون واعيا بااللتزام 
االخاقي وااللتزام السلوكي، هذا األخير 
حس���������ب المتح���������دث، هو ال���������ذي يعطي 
االنضباط الحي في كل حياة االنس���������ان، 
كم���������ا تحدث ع���������ن ض���������رورة التأقلم مع 
المرض والتعايش مع هذه الفيروس���������ات، 
مع تتبع شروط الوقاية من غسل األيدي 
باستمرار وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد 

الجسدي. 
كما تطرق الدكتور رشيد بوبكري، للحديث عن بعض الحاالت 
التي تجعل االنس���������ان يتردد عن الكش���������ف، بسبب تخوفه من 
نظرة المجتمع، وحسب المتحدث "تبني مثل هذه األفكار يعني 
أن���������ه لم يفقه فهم الحياة بش���������كل جيد ولم يع���������رف معنى الحياة 

بشكل حقيقي"، ويضيف أن الوباء قدره اهلل تعالى على البشرية 
جمعاء ليضعهم في اختبار، داعيا من اصيب بهذا الوباء الى 
ادراج ه���������ذه المحنة في ميزان القضاء والقدر، كما تحدث عن 
نق���������ص التوعية في هذا الجانب ال���������ذي أدى الى تفاقم الوضع 
لدى البعض، مشيرا كذلك الى النقص المعرفي وأخذ معلومات 
خاطئ���������ة ومغلوطة في مواقع التواصل االجتماعي أثرت كذلك 
على نفس���������ية رواد هذه المواقع، داعيا الى االس���������تثمار من هذا 
الظرف في ظل هذا الوباء، وذلك من الناحية السلوكية والنفسية 

وغيرها من نواحي جوانب الحياة. 

الدكتور نور الدين 
بكيس "االستثمار 

يف أوضاع جائحة 
كورونا لتصحيح بعض 

السلوكيات"
م���������ن جهت���������ه أش���������ار الخبير 
نور  الدكتور  االجتماع���������ي، 
الدي���������ن بكيس، ال���������ى اليتان 
م���������ن  للوقاي���������ة  أساس���������يتان 

فيروس كورونا في ظل الفتح التدريجي للمس���������اجد والمنتزهات 
والش���������واطئ، األولى وهي االلية التحسيس���������ية التي تعتمد على 
الوعي من خ���������ال االنضباط وااللت���������زام، والثانية هي 
االلي���������ة المكملة لأللية التحسيس���������ية وه���������ي القانونية، 
مش���������يرا أن الجزائري ليس له الوعي الكافي اضافة الى 
الامباالته بالمنظومة القانونية، حيث أضاف الدكتور 
في هذا الصدد حول القوانين واالجراءات التي اتخذت 
س���������ابقا في ظل وباء كورون���������ا، كانت مجرد حبر على 
ورق، اذ ل���������م تس���������تطع ان تنتج الهدف األس���������مى من 
اس���������تصدارها، وأن القواني���������ن الردعية هي التي تفرض 
االلتزام باإلجراءات المطلوبة ضمن الجائحة والوضع 
الراهن، مضيفا أنه لم يتم تطبيق االجراءات نظرا لعدة 
أسباب من أهمها ضعف مؤسسات الدولة وعدم تطبيق 
القانون بصرامة، وحس���������به هذا قد ي���������ؤدي الى انفجار 
مجتمعي بسبب تعود الجزائريين منذ سنوات عدة على 
ع���������دم االلتزام بالمنظومة القانونية، مش���������يرا أن األزمة 
فرضت التوجه نحو نموذج  يفرض عدم التطبيق الجيد 
لمختلف االجراءات بسبب عدم تحقيق الجانب العالي 
التحسيس���������ي لألهداف المرجوة، وكذا ع���������دم تمكين الدولة من 
فرض واقع المنظومة القانوني���������ة المرافقة لجائحة كورونا، كما 
أشار الخبير االجتماعي أن الجزائر أمام مشهد صعب خاصة 
بعد عودة التاميذ الى المدارس وعودة الطلبة الى الجامعات، 
حيث من المتوقع زيادة انتش���������ار جائحة كورونا، وبهذا أش���������ار 
أنه يس���������تلزم رفع مستوى التحسيس بمستوى اكبر والتوجه نحو 

تطبيق االجراءات القانونية بشكل أكبر.
كما ذكر الدكتور نور الدين بكيس، أن المش���������كل المطروح 
الي���������وم والذي س���������يطرح بش���������كل أكبر مس���������تقبا، هو معظم 
الجزائريي���������ن ل���������م يتعاملوا مع خطر وب���������اء كورونا على أنهم 
معنيون، كالنظرة التي يش���������اهدونها بالنسبة لحوادث المرور 
وبالنسبة لمختلف األمراض كمرض السرطان، بل ينظرون 
الى أن الوباء س���������يصيب االخرين فقط، وال يفكرون أنهم هم 
أيضا معرضين لإلصابة، وحسبه أن هذا المنطق سيصعب 

التزام ه���������ذه الفئة من المواطنين، مضيفا أن المجتمع يتكون 
من فئات منها من يسهل انضباطها ومنها من يصعب ذلك، 
والفئ���������ة التي يصعب انضباطها ه���������ي الفئة التي ترفض أي 
منطق تحسيسي او ردعي، وبالتالي تحتاج الى اليات ردعية 
ومراقبة صارمة، مش���������يرا الى أن الوضع الحالي للجزائر ال 
يس���������مح بإجراءات صارمة، بل تلك التي تس���������اهم في الحد 
من انتش���������ار الوباء وفي نفس الوقت التساهل نسبيا مع اثار 
الوباء، في نفس السياق أضاف أن هناك جزائريين متخوفين 
كثيرا من المرحلة القادم���������ة، وبالتالي يلتزمون باإلجراءات، 
والفئ���������ة األخرى ال يكترثون اطاق���������ا وال يلتزمون بالمنظومة 
الوقائي���������ة، ناهيك عن أولئك الذين يتباه���������ون بعدم االلتزام، 
وكأن االلتزام حس���������بهم يعبر عن موقف وسلوك عدواني أو 
انتقام���������ي معارض، فيعارض كل م���������ا يصدر عن المنظومة 
القانونية والسياسية وكأنه يمارس شكا من اشكال االعتراض 

السياسي او االعتراض االجتماعي...

الدكتور جممد 
شيدخ: »تعزيز 

الرقابة حول مدى 
تطبيق اإلجراءات 

الوقاية« 
الدكتور  استحسن  من جهته 
محمد  والباح���������ث  الطبي���������ب 
التدريجي  الفت���������ح  ش���������يدخ، 
للمس���������اجد وتخصيص الفتح 

للمس���������اجد الكبيرة التي تتسع ل� 1000 مصل، وهذا حسبه من 
أجل امكانية تطبيق مبدأ التباعد الجس���������دي، كما أش���������ار الى 
ضرورة وضع الصقات على األرض، وذلك تحديدا لمس���������افة 
التباعد الجس���������دي التي ينبغي ان تكون بي���������ن المصلين وبين 
الصف���������وف والتي حددها على األق���������ل بمترين، كما تحدث عن 
ضرورة جلب الس���������جادات الفردية ونزع سجاد المسجد، حيث 
كل مواطن ملزم بأن يأتي بس���������جادة م���������ن بيته، كما  دعا الى 
وضع لجان امنية ودينية لمراقبة مدى تطبيق هذه االجراءات، 
مش���������يرا كذلك ودائما من أجل الوقاية من انتش���������ار العدوى في 
المس���������اجد الى أهمية ودور وضع لجان أمام المداخل من أجل 
تطبيق جهاز مراقبة درجة الحرارة وكذلك من أجل  تعقيم أيدي 
المصلين، كما تقوم هذه اللجان بالحرص على ارتداء المصلين 

للكمامات، وتوزيعها في حالة اذا نسيها بعض المصلين،...
mmm

كـي ال نـعـــود لإلغـــالق .. نصائـــح مهمــة يقدمها خمــتـصـــون جلريدة البصائر :

كيف أقي نفسي وغريي يف املساجد والشواطئ واملنتزهات؟
ما هي اليات العودة للحياة االجتماعية يف ظل وباء كورونا؟

بعد قرار احلكومة بالفتح التدرجيي للمساجد والشواطئ واملنتزهات، خرباء وخمتصون يقدمون توجيهات وتدابري احرتازية للوقاية من انتشار عدوى كوفيد 19، حيث قدموا جمموعة من 
السلوكيات والطرق اليت ينبغي احرتامها واختاذها تفاديا النتقال الفريوس، خاصة وحنن أمام موعد الدخول االجتماعي، كما مت التطرق اىل مدى وعي املواطن بالثقافة الصحية وضرورة 

التزامه بإجراءات الوقاية بأكثر جدية، كما حتدث املختصون عن نظرة اجملتمع ازاء االصابة بالفريوس واليت جعلت املصابني يف حرج للتصريح عن مرضهم، حيث قدموا ارشادات وتوجيهات يف 
هذا الشأن، ونقاط أخرى حول كيفية التعايش مع األوضاع يف ظل أزمة كورونا دون نقل املرض أو العدوى.

إعــداد : فاطمــة طاهـــي

نفرتض أن 
اجلميع مصاب 
هذا هو املنطق 
الذي نتخذه 
يف ظل غياب 

الثقافة الصحية
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ويضيف أيضا الوقاية تشترط التعقيم والتطهير بعد كل صالة، 
اضاف���������ة الى فتح األب���������واب والنوافذ من أجل تهوية المس���������جد، 
وفي الش���������واطئ والمنتزهات تحدث الدكتور ع���������ن دور الرقابة 
وتعزيزها، مش���������ددا على دور وعي المواط���������ن وثقافته الصحية 
من أجل تطبيق وتجسيد هذه االجراءات الوقائية، وفيما يخص 
المحالت التجارية حسب المتحدث، البد من المراقبة والتطهير 
والتعقيم حرصا عل���������ى النظافة، داعيا الى تخصيص رقابة في 

هذا الشأن.
وحسب الدكتور أن سبب هذا األخير هو التذمر المتراكم لفترات 
طويلة جدا، مضيفا: "نح���������ن االن امام وضع غير عادي وليد 
أزمة اقتصادية، وليد ازمة اجتماعية، وليد ازمة سياس���������ية، لسنا 
في مشهد عادي لذلك التعامل مع المشهد يبقى دائما اجتماعيا 

أكثر منه قانونيا".
كم���������ا يضيف الخبير االجتماعي، أنه البد من االس���������تثمار في 
جائحة كورونا لتصحيح بعض الخلل في السلوكيات االجتماعية 
كعدم التبليغ عن المرض، حيث تعودت األسرة الجزائرية على 
اخفاء كل ما هو س���������يء ومحاولة اصطناع واظهار كل ما هو 
جيد، وحسب المتحدث أن األسرة الجزائرية لم تكترث باالنتماء 
وبالجوار بش���������كل كبير، وع���������دم اهتمامه���������م  بالعمل الجماعي 
وبالتالي هذه الثقافة الفردانية وثقافة الوالء لألسرة وفقدان الوالء 
للمجتمع هي التي تجعل بعض األفراد يتضامنون مع األس���������رة 
حفاظا على س���������معتها وابعاد كل ما يسيء اليها،  ويضيف أن 
هذا ما جعل التستر على الوباء الذي قد ينتقل بين افراد األسرة 
والمجتمع، مضيفا أن هذا يعود الى خلل في التنشئة ألن األسرة 
الجزائرية تنش���������أ على الوالء للعائلة أكثر من المجتمع والوطن، 
وبالتالي الب���������د من مراجعة هذا الخلل ألنه س���������بب الكثير من 
األذى خاصة في ظل الجائحة، داعيا في هذا الصدد، "نفترض 
أن الجميع مصاب هذا هو المنطق الذي البد ان نتخذه عندما 

يغيب الحس المدني والثقافة الصحية الكافية".

الدكتور احممد كواش: 
"العودة اىل املساجد 

يستلزم الوقاية 
املشددة حتى ال يعاد 

غلقها جمددا" 
من جهة أخرى، ثمن الدكتور 
امحمد ك���������واش، القرار الذي 
أص���������دره رئي���������س الجمهورية 
الس���������يد عبد المجي���������د تبون، 
والمتمثل في عملية تخفيف 

الحجر الصحي تلبية لرغبات المواطن وتخفيف الضغط عليه، 
جراء تأثرهم نتيجة الحجر والبقاء في المنازل فترة الصيف وفترة 
العطل، حيث أشار أن نفسيتهم بحاجة للتنزه والتجوال من أجل 
التخفيف عن الكآبة، مشيرا أن الوقاية من كوفيد 19 تعتمد على 
األكل والنوم الجيد والمعنوي���������ات االيجابية، حيث ذكر أن هذا 
يتحقق بعد العودة الى المس���������اجد، بحيث أن الجانب الروحاني 
هو مطلب أساس���������ي للمواطن للتقرب الى اهلل عزوجل، وفرصة 

لدعوة اهلل سبحانه وتعالى ليرفع عنا هذا الوباء والبالء.
كم���������ا أضاف الدكتور أن هذه المرحل���������ة مرحلة الفتح التدريجي 
تحتاج الى مجموعة من المقاييس كي يقي االنس���������ان نفسه من 
ع���������دوى كوفيد 19، ويتجنب كذلك م���������ن نقل العدوى لآلخرين، 
مستش���������هدا بحديث الرس���������ول صلى اهلل عليه وسلم "المسلم من 
س���������لم الناس من لسانه ويده" في السياق نفسه يضيف الدكتور: 
"فما بال���������ك أن تؤدي به الى الخطر"، وع���������ن االجراءات التي 
ستتخذها الدولة في ش���������أن المساجد، تأسف الدكتور عن غلق 
بيت الوضوء، مش���������يرا أنه قد أثبتت الدراسات العلمية أن غسل 
اليدين ثالث مرات س���������وف يقضي تقريبا على 99 بالمائة من 
الميكروب���������ات الموجودة في اليدين، أض���������اف أن المصلي وهو 
ف���������ي طريقه من البيت الى المس���������جد قد يلمس أش���������ياء، وربما 
سيحمل معه الفيروس، وبهذا الصدد أكد الدكتور امحمد كواش 
أنه البد أن يكون معقم على مس���������توى مداخل المس���������اجد حتى 
يعيد المواطن تعقيم يديه، كما أضاف أنه عند دخول المساجد 
البد الدخول بهدوء وتجنب لمس أي ش���������يء في المسجد، وعدم 
لمس أو استعمال مصاحف المسجد، أو استعمال حجر التيمم، 
داعيا أنه من أجل الوقاية من انتش���������ار عدوى كورونا، البد من 
المصلين أن يقرؤون القران من مصاحفهم الخاصة، أو يمكنهم 
الق���������راءة من هواتفهم الذكية ثم غلقه في وقت الصالة، كما أكد 
الطبيب امحمد كواش، على مس���������افة األمان أن ال تقل متر أو 
متر ونصف بين المصلين، مع ضرورة اس���������تعمال الكمامات، 
وعن سجاد المس���������جد أنه من المستحسن انتزاعه، ويصلي كل 
مواطن على سجادته الفردية لتجنب نقل العدوى، كما ذكر أنه 
البد من تعقيم أرضية المس���������جد بعد كل صالة، وتعقيم س���������جاد 
المس���������جد ان لم ينتزع، مع الحرص على اغالق المس���������جد بعد 

االنتهاء من الصالة مباش���������رة، وهن���������ا أصر على ضرورة جلب 
كل مصلي لس���������جادته الخاصة، كما نبه المتحدث على تجنب 
استعمال المكيفات الهوائية والمروحيات، مشيرا الى فتح  أبواب 
ونوافذ المس���������اجد، في هذا الصدد قال: "أن أشعة الشمس هي 
كذلك معقم وقاتل لكوفيد 19"، مضيفا بعد قرار الحكومة بالفتح 
التدريجي للمس���������اجد والبداية بالمس���������اجد التي تتسع ألكثر من 
1000 مصل، أنه البد م���������ن تأطير لجان متطوعين أو لجان 
المس���������اجد من أجل الحرص على ش���������روط الوقاية واالجراءات 
االحترازية للوقاية من انتش���������ار عدوى فيروس كورونا، من جهة 
أخرى أشار الى أن المصلي البد أن يكون واعيا ومتحضرا، ألن 
العودة الى المس���������اجد يستلزم الحماية والوقاية المشددة حتى ال 
يعاد غلقها مجددا، داعيا الى االنضباط باليات الوقاية والتباعد 

االجتماعي واتباع اوامر األئمة والقائمين على المساجد.
وبالنسبة للعودة الى الشواطئ وأماكن االستجمام، أشار الدكتور 
امحم���������د كواش، الى أن الدراس���������ات العلمية أك���������دت أن البحار 
والمحيط���������ات خالية تماما من كوفي���������د 19، حيث أن الفيروس 
يحتاج جس���������ما ليعيش فيه وهو كيان االنسان، مضيفا كذلك أن 
البحر والمحيطات تعتبر قاتلة للفيروس وهذا راجع لملوحة مياه 
البحر، وفي ش���������أن األبحاث العلمية تحدث عن دراسة تطرقت 
الى تحلي���������ل للحيتان وكائنات البحار، والتي تم فحصها، حيث 
توصل���������وا الى نتائج أثبتت انه ال يوجد اثار لكوفيد 19، مضيفا 
حس���������ب الدراس���������ات أنه حتى المس���������ابح والمتوفرة على عنصر 
الكل���������ور ال يوجد فيها كوفيد 19، ألن مادة الكلور تقضي على 
كوفيد 19، وفيما يخص شواطئ البحر يواصل الدكتور امحمد 
كواش، أن دراس���������ات علمية أثبتت بعد فح���������ص وتحليل عينة 
من الهواء الموجود في ش���������واطئ البحر، أن���������ه خال تماما من 
كوفيد 19، وهذا راجع لعدة عوامل من بينها أش���������عة الش���������مس 
الحارقة الموجودة في الشواطئ، حيث هذه األشعة تقضي على 
الفيروس، مشيرا في هذا الصدد ومن أجل الوقاية أكثر، أهمية 
وضع مالبس الممرضين واألطفال تحت أشعة الشمس، حيث 
يتم تعقيمها تلقائيا بعد تعرضها ألشعة الشمس الحارقة، مشددا 
عل���������ى ضرورة االلت���������زام بالوقاية قائ���������ال: "وكل هذا ال يعني أن 
ش���������واطئنا س���������تكون خالية من كوفيد 19 لماذا؟ ألن سلوكياتنا 
هي من تأتي بكوفيد 19 الى البحر، فاإلنس���������ان هو من ينقله"، 
مش���������يرا الى أن بعض س���������لوكيات المواطنين المصطافين في 
شواطئ البحر مشددا على الباعد الجسدي فيما بينهم، واحترام 
مس���������افة األمان الكافية، كما نبه الدكتور أيضا الى أخذ الحذر 
في استعمال الشمسيات والكراسي والطاوالت، وحسبه البد من 
التعامل مع الكراس���������ي بحذر وذلك عن طريق التعقيم المستمر، 
كما حذر م���������ن عدم ترك النفايات في الش���������واطئ، خاصة مع 
ارتف���������اع درجات الحرارة في ه���������ذا الفصل، والتي قد تخلق نوعا 

اخر من األوبئة.
وس���������ياق اخر تحدث الدكتور امحمد كواش عن المتعافين من 

وباء كورونا وكيفية التعامل معهم، حيث أشار أن 
الش���������خص الذي أصيب بكوفيد 19، والذي عزل 
نفس���������ه بالحجر الصحي س���������واء في البيت أو في 
المستش���������فى ثم تماثل للشفاء، البد أن يعزل نفسه 
أليام أخرى من 7 الى 10 أيام على األقل، وحسب 
المتحدث أن بعض الدراسات أثبتت أن رغم تماثل 
المصاب بفيروس كورونا الى الشفاء، وأن التحاليل 
أثبتت أنه غير مصاب بالفيروس، اال فيه بعض 
الحاالت أصيب���������وا بفيروس كورونا مرة أخرى بعد 
أيام أو أش���������هر، وبالتالي دع���������ا الدكتور الى أخذ 
الحيطة والحذر في التعامل مع الناس، والحرص 
دائما على ارتداء الكمام���������ة لتجنب نقل العدوى، 
من جهة اخرى أش���������ار الدكتور امحمد كواش أن 
يجب الحرص على أن يكون هذا التعامل مع من 

أصيب بالفيروس سابقا بدون احراج له. 
وفي نفس السياق، تحدث عن النظرة السلبية للمجتمع للمصاب 
بفي���������روس كورونا، حيث أن هذه النظ���������رة التي تجعل المصاب 
بفيروس كورونا والش���������خص الذي تتوفر فيه كل أعراض كوفيد 
19 ال يص���������رح وال يتوجه الى المستش���������فيات من أجل العالج 
وبالتالي يؤذي نفس���������ه، بحيث قد تظهر لديه مضاعفات خطيرة 
تؤثر على صحته، كما س���������يؤذي غيره حين  يقوم بنشر العدوى 
بين الزمالء في العمل وفي األس���������رة بي���������ن أفراد العائلة، ويقول 
المتحدث: "ويعتبر قنبلة متنقلة"، كما تطرق للحديث عن بعض 
الحاالت التي تم الكش���������ف أنهم حاملو الفيروس، ويطلب منهم 

الطبيب بالتزام الحجر المنزلي، والكثير منهم ال يخبرون أهلهم 
أنه���������م مصابون بكوفي���������د 19، وهذا خوفا واس���������تحياء من نظرة 
أفراد العائلة أو المجتمع، مضيفا أن هذه الظاهرة س���������ببها دائما 
تلك الصورة الس���������لبية التي يحملها المجتمع للمصابين بفيروس 

كورونا.
من جهة أخ���������رى أضاف الدكتور امحمد ك���������واش، أن الجزائر 
ش���������هدت في األيام التي كان���������ت بعد عيد األضح���������ى المبارك 
انخفاضا محسوس في عدد االصابات وفي نسبة الوفيات بسبب 
كوفيد 19، مشيرا أن هذا االنخفاض كان نتيجة لمجموعة من 
العوامل، من بينها االجراءات األخيرة بعد غلق بعض البلديات 
وحتى بعض الواليات، وأيضا محاص���������رة المناطق التي كانت 
تعتبر كبؤر النتشار كوفيد 19، وبالتالي هذه االجراءات أدت 
الى نقص في ع���������دد االصابات، ومن خالل عملية المحاصرة 
لم تنتق���������ل العدوى، محذرا من أنه "يجب توخي الحذر اذ يمكن 
ان نش���������هد ارتفاعا في منح���������ى االصابات نتيجة عيد األضحى 
لمخالفة البعض إلجراءات الوقاية وش���������روط التباعد الجس���������دي 
وتبادلهم للزيارات وعدم ارتدائهم للكمامات"، وحس���������به ربما هذا 
س���������يخلق اعدادا اضافية للمصابين بالفيروس بس���������بب انتشار 

العدوى.

قرار الفتح التدرجيي واملراقب للمساجد

ح���������دد الوزير األول, الس���������يد عبد العزيز جراد, نظ���������ام تنفيذ قرار 
الفتح "التدريجي والمراقب" للمس���������اجد مع ف���������رض التقيد الصارم 
باإلجراءات الوقائية لمنع تفش���������ي وباء كورونا، وجاء في البيان: 
"تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد 
األعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني التي أسداها خالل 
اجتماع المجلس األعلى لألمن المنعقد يوم 3 أوت 2020، وبعد 
التش���������اور مع لجنة الفتوى لوزارة الش���������ؤون الدينية واللجنة العلمية 
لمتابعة تطور جائحة كورونا كوفيد 19، حدد الوزير األول نظام 
تنفيذ القرار المتضمن الفتح التدريجي والمراقب للمس���������اجد، وذلك 
في ظل التقيد الصارم بالبروتوكوالت الصحية المرتبطة بالوقاية 

والحماية من انتشار الوباء" 
وحس���������ب المصدر أن الفتح التدريجي أنه "على مستوى الواليات 
الخاضعة لحجر منزلي جزئي وعددها 29 والية لن تكون معنية 
إال المس���������اجد التي لديها قدرة استيعاب 1000 مصلي، وحصريا 
بالنسبة لصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء ابتداء من يوم 
الس���������بت 15 أوت 2020 وعلى مدى أيام األسبوع باستثناء يوم 
الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر و يوم الجمعة الذي 
س���������يتم فيه أداء صلوات العصر والمغرب والعشاء 
فق���������ط  إلى أن تتوفر الظروف المالئمة للفتح الكلي 

لبيوت اهلل  وذلك في مرحلة ثانية".
ويضيف البيان "في باقي الواليات وعددها 19 والية  
التي رفع عنها الحجر الجزئي  فسيعاد فتح المساجد 
التي تفوق قدرة اس���������تيعابها 1.000 مصلي  ابتداء 
من الس���������بت 15 أوت 2020  بالنس���������بة للصلوات 
اليومية الخمس  وذلك على مدى كل أيام األسبوع  
باس���������تثناء يوم الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات 

العصر وال مغرب والعشاء فقط".
كما جاء في البيان, "يج���������ب أن يتم الفتح المبرمج 
للمس���������اجد بموج���������ب قرار من الوال���������ي  يلصق عند 
شراف المديريات  مدخل المس���������اجد وتحت رقابة واإ
الوالئية للشؤون الدينية واألوقاف  من خالل موظفي 
القطاع بالمساجد  واللجان المسجدية  وذلك بالتنسيق الوثيق مع 
مصالح الحماية المدنية والمجالس الش���������عبية البلدية  وبمساهمة 

لجان األحياء والحركة الجمعوية المحلية".
وفي نفس الس���������ياق "يج���������ب أن يوضع نظام وقائ���������ي مرافق من 
قبل األطراف ال مكلفة بتنظيم هذه العملية  يش���������مل خصوصا: 
اإلبقاء على منع دخول النس���������اء واألطفال البالغين أقل من 15 
سنة واألش���������خاص االكثر عرضة للخطر , اإلبقاء على قاعات 
الصالة والمصليات والمدارس القرآنية مغلقة, اإلبقاء على أماكن 
الوض���������وء مغلقة, ارتداء الكمامة الواقي���������ة إجباريا, حمل المصلي 

على استعمال سجادته الشخصية".

رفع مستوى 
االليتني: 

التحسيسية 
والقانونية 

للحد من انتشار 
الفريوس
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اخلــبـيـــر االقـتـصــادي بــــالل عـــوالي  فـــي حــوار لـ : البصـــائـــر

إعــداد : فاطمــة طاهـــي

حتدث األستاذ اجلامعي واخلبري االقتصادي بالل عوالي، يف حوار له مع جريدة البصائر، عن اخلطة الوطنية لإلنعاش االقتصادي واالجتماعي الذي طرحته احلكومة مؤخرا، بعد 
االجتماع الذي ترأسه رئيس اجلمهورية عبد اجمليد تبون، والذي حضره الوزير األول ووزراء: املالية، والطاقة، والصناعة، واملناجم، والتجارة، والفالحة والتنمية الريفية، 

والوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف باالستشراف، وقد حتدث اخلبري بالل عوالي، عن خمتلف التدابري العملية الالزمة لتنفيذ برنامج عمل احلكومة من أجل بناء اقتصاد وطين 
قوي ومتنوع جديد ال يعتمد أساسا على التبعية البرتولية، بل على القطاعات احليوية على غرار الفالحة والصناعة والطاقات املتجددة. 

"االقالع االقتصادي حيتــاج إىل تفعيل القطاعات احليويـة " 
"توجد رغبة سيــاديـة يف تفعيل الديبلـومـاسية االقتصـاديــة"

ــادي واالجتماعي الذي  ــاش االقتص ــم يف خطة االنع ما رأيك
طرحته احلكومة مؤخرا؟

mm نعم طرح���������ت الحكومة خط���������ة اقتصادية، من أجل 
االقالع االقتصادي الجزائري، والذي يعاني جراء االجراءات 
االحترازي���������ة المتخذة في ظ���������ّل وباء كورون���������ا، كانت خطة 
اقتصادي���������ة نوعية، وحبذا ل���������و ُتطبق عل���������ى أرض الواقع، 
ن كان���������ت بوادرها قد بدأت من خ���������الل التعديل الحكومي  واإ
الجديد، الذي أت���������ى بإصالحات هيكلية جديدة، لتحقيق قفزة 
اقتصادية، وذلك من خالل فصل قطاع الطاقة عن المناجم 
عطاء قيمة  وتخصيص وزارة لقطاع الطاق���������ات المتجددة، واإ
كبيرة لقط���������اع المناجم بغية تثمين الموارد المعدنية، ولقطاع 
الصناعة ألجل خلق ديناميكية جديدة، كما تّم مزج مختلف 
األمور البيروقراطية من خالل رقمن���������ة اإلدارات العمومية، 
وذل���������ك بتخصي���������ص وزارة خاصة بالرقمن���������ة واالحصائيات 
وأيضا محاربة الفس���������اد وكّل ما يتس���������بب بالتراجع لالقتصاد 
الوطن���������ي كالتهرب الضريبي وتضخيم الفواتير، وبالتالي كّل 
هذا يس���������اهم في تحقيق االنع���������اش لالقتصاد، وهذا بعد وباء 
كورونا، وكما يعلم الجميع أّن الجزائر بلد مستورد وكي نقلع 
وننقص من االس���������تيراد، ونخفض من فاتورات االستيراد البد 
أن تفتح الحدود، وبالتالي الحدود مغلقة جراء الوباء وهذا في 
كّل العالم، أيضا فيما يخص قطاع الفالحة، الجزائر الجديدة 
اليوم ُتعّول على االس���������تثمار في مختلف الثروات التي تزخر 
به���������ا، الزنك، الحديد، الذهب، الطاق���������ات المتجددة، أما فيما 
يخص البيروقراطية فهناك رغبة سياسية وسيادية في تطبيق 
ما يعرف بمصطلح حوكمة االقتصاد في مختلف القطاعات 

االقتصادية الجزائرية. 
حدثنا عن التجربة االيطالية؟ وما رأيك يف االستعانة بهذه 

التجربة؟ 
mm هن���������اك نقطة أخرى نلتمس���������ها في خط���������ة اإلنعاش 
االقتص���������ادي واالجتماعي هو الرغبة الرئاس���������ية في تثمين 
وتفعيل ما يعرف بالديبلوماسية االقتصادية، حيث أّن للجزائر 
أمن طاقوي، وبالتالي تفعيل هذه الدبلوماسية هو من خالل 
تبني خطة اقتصادية وتس���������ويقها في الخارج، والديبلوماسية 
االقتصادية الجزائرية واضحة من خالل ما تّم تحقيقه مؤخرا 
في االجتماع الوزاري، حيث اقترح وزير الخارجية االستعانة 
بالحكومة االيطالية في ش���������أن المؤسسات الناشئة، وبالتالي 
البد علينا أن نأخذ التجربة، وكما أشار رئيس الجمهورية أنه 
البد أن تكون اتفاقية بين الحكومة االيطالية والوزارة الخاصة 
بالمؤسسات الناشئة في نقل الخبرات التكنولوجية، وكما نعلم 
جميع���������ا أننا ف���������ي فترة جديدة، وفي البداي���������ة يجب تبني هذه 
المؤسس���������ات ومن أجل أن نتبناها البد أن تكون لدينا قاعدة 
نستمدها من خالل تفعيل الديبلوماسية االقتصادية،  كما أّن 
تفعيل الديبلوماسية االقتصادية يكون من خالل كيفية تطبيق 
المادة التي تعنى باستيراد مصانع مستعملة من الخارج، هذا 
األمر البد أن ُيستفاد من الحكومة االيطالية، وأعتقد أنه قد 
ت���������ّم عرض بعض المصانع، لذلك أمر رئيس الجمهورية أن 
يكون للصناعة تنس���������يق مع وزارة الخارجية خدمة لالقتصاد 

الوطني وللخزينة العمومية. 
وتفعي���������ل الديبلوماس���������ية االقتصادية يلع���������ب دورًا كبيرًا على 
المستوى اإلفريقي والعالمي، من خالل ما تهدف إليه الجزائر 
لتسويقه، فالجزائر ليست فقط ديبلوماسية اقتصادية بترولية، 
الجزائر ديبلوماسية اقتصادية تعنى بالمؤسسات الناشئة التي 

تخلق مناصب عمل. 

ــتاذ فيه من يصف هذه اإلجراءات  أس
باجلريئة، وفيه من ختوف من عدم 

تطبيقها، ما هي قراءتكم؟
mm عندم���������ا نتحدث ع���������ن التجربة 
السابق،  االقتصاد  وحس���������ب  الماضية 
كان مجرد خطط واستراتيجيات، حبر 
على ورق دون بوادر التنفيذ، أما اآلن 
فرئيس الجمهورية  ق���������ال أنه البد من 
تحدي���������د أهداف الخطة وب���������وادر التنفيذ 
وهذا األمر يخلق نوعا من التش���������جيع، 
وبالتال���������ي الجزائر البد أن تس���������ير نحو 
اقتص���������اد المعرفة واس���������تغالل الثروات 
المعدني���������ة والطاق���������ات األخ���������رى وعدم 
االت���������كال عل���������ى البت���������رول، ولذلك هذا 
التخ���������وف من قبل البع���������ض جاء نظرا 
للتجارب السابقة، التي كان اتكالها على 
البترول بنسبة 90 بالمئة، أما اليوم فقد 
تّم تغيير هياكل وزارية ووضع أس���������س 
لخطط جديدة، وكّل هذا يخلق نوعا من 
االرتياح، كما أّن رئيس الجمهورية أكد 
أّن هذه الخطة لن تكون ترقيعية فقط، 
بل ش���������ّدد أن تكون هن���������اك خطط آنية 

ومراقبة لمدى تطبيقها. 
ــات الصغرية واملتوسطة دور  للمؤسس
ــاد الوطين،  ــم يف انعاش االقتص مه
ــات  ــا الذي ميكن أن تضيفه املؤسس م

الناشئة لالقتصاد الوطين؟
mm أي نم���������وذج اقتص���������ادي يكون 
بمعية المؤسسات الصغيرة الرمزية التي 

يكون رأس مالها صغيرا جدا، والتي تحقق إضافة الكترونية 
ابتكاري���������ة وابداعي���������ة لالقتصاد الجزائ���������ري، وذلك من خالل 
الطاقات الشبانية ومن خالل توفير فرص العمل، نقدم مثال 
بسيط ففي ظّل هذه الجائحة هناك مؤسسات ناشئة ابتكارية 
تّم االس���������تعانة بها في رقمنة قطاع الصح���������ة، وبالتالي هذه 
المؤسسات تحقق قفزة نوعية ودفع كبير لالقتصاد الوطني، 
من خ���������الل تثمين وتدعيم الصناع���������ات التحويلية والنصف 
التحويلية، نحن كما تعلمين نخ���������رج الثروات دون تحويلها، 
ثّم نس���������توردها مصنعة، وبالتالي الرؤية السيادية اآلن ُتعّول 
على المؤسس���������ات الناش���������ئة كثيرا، والتي حتى إذا فشلت لن 
تصنع أزمة أو تؤثر في االقتصاد، إنما ستحقق إضافة كبيرة 
جدا، وأكبر دليل هو النّموذج التركي، لذلك سيكون التعويل 
عليها أكثر، كما ستدخل هذه المؤسسات في قطاع الزراعة 
والتنقي���������ب عن الذهب، فبعد االجتم���������اع الحكومي الذي أقر 
بإمكانية المؤسسات الناشئة والصغيرة أن ُتنقب عن الذهب 
في الجنوب الجزائري، وهذا ال يخدم االقتصاد فقط بل يخدم 
كذلك العملة الوطني���������ة، والتنقيب عن الذهب يحتاج طاقات 
شبابية واالستعانة بالخبرات األخرى، وبالتالي سيكون هناك 
تعويل كبير على المؤسسات الناشئة في مختلف القطاعات 
الفالحة والمناجم والصناعات التحويلية، وأيضا التكنولوجية 

واالبتكارية منها. 
ــر أن تعتمد  ــين البد للجزائ ــر االقتصاد الوط ــن أجل تطوي م
ــرار الفالحة  ــى غ ــة عل ــات احليوي ــى القطاع ــاس عل يف األس

ــة  التبعي ــن  م ــص  للتخل ــددة  املتج ــات  والطاق ــة  والصناع
للمحروقات، كيف يتم ذلك؟

mm الجزائ���������ر دولة زراعية بحت���������ة بصحرائها وبهضابها 
وس���������هولها، تتوفر على أتربة نادرة في كّل العالم، فالجزائر 
في ظّل بداية فصل الش���������تاء عرفت ندرة في كمية األمطار، 
لك���������ن المنتوج كان وافرا، وذلك من خالل اس���������تخدام الزراعة 
الصحراوية على غرار واد س���������وف، بسكرة، ورقلة، وبالتالي 
ه���������ذا خلق نوعا من االكتفاء الغذائي إن صّح التعبير، اآلن 
الحكومة أرادت أن تتبنى هذا بإنشاء ديوان خاص بالصناعة 
الزراعية  الصحراوية، وبالتالي هذا التثمين س���������يكون له دور 
كبي���������ر، خاصة إذا تّم االتفاق م���������ع وزارة الطاقات المتجددة 
بحك���������م أّن الجزائر غني���������ة بالمياه الجوفية، كم���������ا أنه يمكن 
اس���������تغالل الطاقة الشمسية في الصحراء الشاسعة، وكّل هذا 
سيخدم قطاع الزراعة، ىمن جهة أخرى الفالحة في الجزائر 
تفتقد التسويق للمنتجات الفالحية، كما يعاني قطاع الفالحة 
من ارتف���������اع كبير جًدا في تكاليف نق���������ل المنتوجات، أيضا 
تخزي���������ن المنتوج الزراعي ووفرته وعدم تصديره إلى الخارج، 
وعليه البد أن تكون هناك دراسة لإلنتاج وكيفية مسايرة هذا 
االنتاج، وهل س���������تكون الدولة مرافقة للفالح؟ وهل س���������تكون 
هناك آلية لتسويق هذا المنتوج إلى الخارج؟ أعتقد أنه يكون 
لهذا الديوان الجديد الذي س���������ُيعّول عليه، والذي عّينه رئيس 

الجمهورية دور كبير في الزراعة الجزائرية. 
mmm



الشيخ  نــور الدين رزيق *

موقــــف   و  خـــاطـــــرة

هذا يوم الثالثاء االبيض بياض هذا الدين يقابله الثالثاء 
االس���������ود 29 أكتوب���������ر 1929.. انهي���������ار بورصة »وول 

ستريت« 
ُيفتح اول ش���������باك خاص بالمعام���������الت غير الربوية على 
مس���������توى البنك الوطن���������ي الجزائ���������ري) BNA( وهو بنك 
عمومي!!، يعتب���������ر انتصارا وفتحا من اهلل تعالى وبفضل 
جهد الرجال الذين كافحوا ونافحوا دفاعا عن هذا المشروع 
منذ مطلع الثمانينات القرن الماضي، بعقد ملتقيات دولية 
متخصصة وندوات علمية اذكر في هذا المقام »نادي ابن 
خلدون لالقتصاد اإلس���������المي« بجامعة قسنطينة السباق 
الى هذا، حيث في احد ملتقياته الدولية وبمشاركة الشيخ 
محمد الغزالي رحمه اهلل تعالى د. جمال الدين عطية ود. 
محمد شوقي الفنجري والرحالة د. الصديق تاوتي واستاذنا 
د. ثابت ناصر رحم اهلل االحياء واالموات والدكتور عمار 
الطالبي اطال اهلل في عمره عميد جامعة االمير عبدالقادر 
للعلوم االسالمية والدكتور المجتهد الحريص محمد بوجالل 
زاده اهلل حرصا ود. صالح���������ي صالح ود. الطيب لحيلح 
ود. محمود سحنون ود. احمد طرطار وغيرهم كثير ومن 
أصقاع الدنيا حاضروا وحضروا، تشرفت بإلقاء محاضرة 
بعنوان: مشكالت التنمية اإلقتصادية وحلها في المنظور 

االسالمي )سبتمبر1987(.
لقد فتحت هذه المناس���������بة شهيتنا واعادت الينا ايام الزمن 
الجميل، وصدق من ق���������ال )ما َضاَع َحٌق وراءه َطاِلب(، 
َحُقنا هو ان نعيش ونرى هذا الحلم المش���������روع الحضاري 
لهذه االمة يتجس���������د في الواقع، والتي وضع اسسه االول 
محمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم في المدينة النبوية 
وخطى عل���������ى نهجه الصحابة الك���������رام رضي اهلل عنهم، 
واحياه علماء االس���������الم من بعدهم: عبدالحميد بن باديس 
ومحمد البش���������ير االبراهيمي ومالك بن نبي عليهم رحمة 

اهلل جميعا. 
هدية الي كل مشكك ومثبط لكل عمل َيُرد االمة الى دينها 
و قد قال اهلل تعالى }َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ وَالتَّْقَوى واََل َتَعاَوُنوْا 
َعَل���������ى اإِلْثِم وَاْلُعْدوَاِن وَاتَُّقوْا الّلَه ِإنَّ الّلَه َش���������ِديُد اْلِعَقاِب { 

]المائدة: 2[ .
اسمع وأقرأ اقوال العلماء في هذا الخي:

»البنوك اإلس���������المية لها أعداء ولها خصوم ال يصدقون 
عليها، فالواجب تش���������جيعها والعناي���������ة بها، والواجب على 
القائمي���������ن عليها أن يبتعدوا عن كل ش���������بهة، حتى ال يجد 

خصومهم سبياًل إلى الطعن في أعمالهم.«
)الشيخ عبد العزيز باز(
»ال ننك���������ر أن في البنوك اإلس���������المية أخطاء تصغر أو 
تكبر، وتق���������ل أو تكثر، ما بين بنك وآخر، فمن الظلم أن 
نحكم على البنوك اإلس���������المية كلها حكمًا واحدًا، فهي ال 
ش���������ك تتفاوت تفاوتًا كبيرًا. فبعضها بلغ مرحلة عالية من 
التدقيق الشرعي وااللتزام بضوابط الشرع. وبعضها يطور 
معامالت���������ه، ويتخلص بالتدرج من بعض الش���������وائب التي 
اضطر إليها، وبعضها لم يدخل في المعامالت التي كثر 
حولها الكالم، مثل بيع المرابحة، وسوق السلع والمعادن 

الدولية«.
)الدكتور يوسف القرضاوي(

»االجتهادات القائمة على النصوص الشرعية ، والمقاصد 
المعتبرة ال تعتبر تضاربًا ، وال مضرة بالعمل المصرفي 
االس���������المي ، بل تعتبر إثراًء ل���������ه ، وتطويرًا للمنتجات 
نما الذي يضر االختالفات التي  المالية االس���������المية ، واإ
نما تعتمد على الحيل  ال ت�نضبط بالضوابط المعتبرة ، واإ
والمخارج والرخص الفقهي���������ة ، والمنظومة العقدية التي 
ال تحقق مقاصد االقتصاد االس���������المي ، بل تؤدي في 
جوهره���������ا ، وحقيقته���������ا ومآالتها إلى أح���������د المحظورات 
الش���������رعية ، وتكون بمثابة قول اب���������ن عباس رضي اهلل 
عنهما في بي���������ع العينة : ) بيع دره���������م بدرهمين بينهما 

حريرية (.«
)الدكتور محي الدين قره داغي(

» فه���������و خير قطعًا من البنوك التي تتعامل بالربا جهارًا 
نه���������ارًا، والحريص على دينه يجب أن يس���������أل فقيهًا عن 
كل معامل���������ة يريد أن يتعامل بها مع هذا البنك أو غيره؛ 
حت���������ى ال يقع في الحرام، ويجوز إي���������داع األموال لديهم 
على سبيل المشاركة، وأكل األرباح التي يعطونها؛ ألنها 

أرباح تجارّية وليست أرباحًا ربوّية«.
)الشيخ نوح علي سلمان/دار االفتاء االردن(

»ينظر المجلس بعين االرتياح والرضا إلى قيام المصارف 
اإلسالمية، التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية 
ويعني بالمصارف اإلسالمية كل مصرف ينص نظامه 
األساسي على وجوب االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية 
الغراء في جميع معامالت���������ه وُيلزم إدارته بوجوب وجود 
رقابة شرعية ُملزمة . ويدعو المجلس المسلمين في كل 
مكان إلى مس���������اندة هذه المصارف وش���������د أزرها، وعدم 
االس���������تماع إلى اإلش���������اعات المغرضة التي تحاول أن 

تشوش عليها، وتشوه صورتها بغير حق.«
) المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي( 

»بعد قيام البنوك اإلسالمية، وُدور االستثمار اإلسالمية 
في مختلف البالد العربية واإلسالمية زالت الضرورة فال 
أرى ج���������واز اإليداع في البنوك الربوية لما فيه من تقوية 

لها على المراباة .انتهى.«
) العالم���������ة مصطف���������ى الزرق���������اء(

لنا حديث و سلسلة حلقات حول هذا الخير في مناسبات 
قادمة بحول اهلل تعالى. 

قال اهلل تعال���������ى  ﴿ واََل َتِهُنوا ِفي اْبِتَغاِء اْلَقْوِم ِإْن َتُكوُنوا 
َتْأَلُموَن َفِإنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَما َتْأَلُموَن َوَتْرُجوَن ِمَن اللَِّه َما اَل 

َيْرُجوَن َوَكاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما ﴾.)النساء104(
و قال س���������بحانه وتعال���������ى } َوَلَقْد َكَتْبَنا ِف���������ي الزَُّبوِر ِمن 
اِلُحوَن { َبْع���������ِد الذِّْك���������ِر َأنَّ اأْلَْرَض َيرُِثَها ِعَب���������اِدَي الصَّ

)االنبياء105(.
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حـــــوار

mmm 
ــياحية، واليت ميكن  حدثنا كذلك عن دور الصناعة الس
ــياحي عاملي  ــن خالهلا إىل قطب س ــر أن تتحول م للجزائ
ــا متلكه من  ــه اجلزائر وم ــا تزخر ب ــن خالل م ــاز م بامتي

مواقع؟ 
mm صراحة اس���������تغربت من المجلس الوزاري الذي لم 
ن كنت أعتقد أن السبب هو غلق  يتطرق إلى السياحة واإ
الحدود كما هناك إجراءات صارمة في هذا المجال بسبب 
جائحة كورونا، ولألس���������ف في الجزائر الثقافة الس���������ياحية 
غائبة، ع���������دم وفرة الفنادق وبمختل���������ف أنواعها، وبالتالي 
البد من السماح لالستثمار األجنبي في مجال السياحة، 
الجزائر تزخر بمناظر طبيعية وبش���������ريط س���������احلي كبير 
جدا ومتنوع، لم ُتعط األولوية اآلن لقطاع الس���������ياحي لكن 
بعد هذا الوباء أعتقد أنه س���������يكون فيه إعادة نظر لقطاع 
الس���������ياحة في الجزائر والتي من خاللها سيكون فيه زيادة 
في قيم���������ة العملة الوطنية وتس���������ويق لمختلف المنتجات، 
لألس���������ف الشديد نسبة السياحة في الجزائر ضئيلة مقارنة 
بالدول المجاورة، فالبد من تعزيز االس���������تثمار السياحي، 
كما نتأس���������ف عندما نجد الوكاالت السياحية في الجزائر 
تسوق للس���������ياحة الخارجية أكثر من الس���������ياحة الداخلية، 
اليوم الحدود مغلقة فلماذا في ظّل هذا الوباء ال نس���������تثمر 
في الس���������ياحة الصحراوية والسياحة الداخلية وفيما يخص 
س���������ياحة المياه المعدنية، تركيا أصبحت تروج للس���������ياحة 
الصحية، وبالتالي البد اآلن من تفعيل السياحة الداخلية 

على السياحة الخارجية. 

حبذا لو حتدثنا عن ملف السيارات يف اجلزائر؟ 
mm ملف الس���������يارات في الجزائر متوقف حاليًا بحكم 
ما تّم اكتش���������افه من قضايا فس���������اد، وال���������ذي أّرق الخزينة 
العمومية، وبالتالي البد من وضع دفتر ش���������روط صارم، 
وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية، وبالتالي سيفتح دفتر 
الشروط خاص بالوكاالت حول اس���������تقبال السيارات من 
الخارج، وحبذا لو يتم تركيب السيارات مع متابعة ودراسة 
فعلية وليس ترقيعية للمش���������روع، لتعطي في المقابل نتائج 
ايجابية، وه���������ذا يكون بتقديم تحفيزات للمؤسس���������ات التي 
باس���������تطاعتها أن تقوم بالتركيب، وبالتالي هذا يمكن أن 
يدفع بالجزائر إلى استحداث سيارة بطاقة شمسية، وعليه 
هذا األمر كذلك سيس���������اهم في تحقيق االكتفاء الذاتي إن 
صّح التعبير في ما يخص السيارات في الجزائر، فلماذا 
ال نس���������تثمر في المش���������روع من أجل التصدير مستقبال، 
وبهذا أعتقد أن دفتر الشروط القادم سيكون أكثر صرامة 
خاصة فيما يتعلق بالوكاالت، وهنا االشكال فيما يخص 
المضاربين، ش���������خص يشتري عش���������رة أو عشرين سيارة، 
ث���������ّم يعيد بيعها بأس���������عار كبيرة، وهذا م���������ا يخلق التذبذب 
في الس���������وق، وبالتالي رئيس الجمهورية أقّر بتوفير دفتر 
شروط صارم جدا بالنس���������بة للوكاالت ويضمن خدمة ما 
بعد البيع في مختلف الواليات، وحسب اعتقادي سينعش 
السوق الجزائري للس���������يارات لكن السعر لن ينخفض كما 
هو متوقع عند الشعب الجزائري، وذلك بسبب الضرائب 
والرسوم الكبيرة المفروضة على السيارات والمقرة في قانون 
المالية التكميلي القادم، وأعتقد أن السيارات التي ستعرف 

انخفاضا طفيفا هي تلك المركبة سابقا في الجزائر. 
شكرا لك أستاذ، كلمة ختامية؟ 

mm اهلل سبحانه وتعالى يقول: "فلوال اذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا"، واالنس���������ان البد عليه أن يتضرع هلل ليرفع عنا 
ه���������ذا الوباء والبالء، ندعو اهلل أن يرف���������ع عنا هذا الوباء 
وندعو اهلل أن يوفقنا ويوفق الشعب الجزائري لخدمة هذا 
الوطن واقتصاده، وعلينا التقيد أكثر بمختلف االجراءات 
الوقائية، فحفظ النفس وحفظ ذوينا أولى من االقتصاد. 



يقول اهلل س���������بحانه وتعالى ف���������ي كتابه الكريم: 
}َقْد َأْفَل���������َح اْلُمْؤِمُنوَن*الَِّذيَن ُه���������ْم ِفي َصالِتِهْم 
َخاِش���������ُعوَن*وَالَِّذيَن ُه���������ْم َعِن اللَّْغ���������ِو ُمْعِرُضوَن 
*وَالَِّذيَن ُهْم ِللزََّكاِة َفاِعُلوَن*وَالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم 
َحاِفُظ���������وَن*ِإال َعَل���������ٰى َأْزوَاِجِهْم َأْو َم���������ا َمَلَكْت 
َأْيَماُنُه���������ْم َفِإنَُّهْم َغْي���������ُر َمُلوِميَن*َفَمِن اْبَتَغٰى َورَاَء 
ِلَك َفُأوَلِئَك ُه���������ُم اْلَعاُدوَن*وَالَِّذيَن ُهْم أَلَماَناِتِهْم  َعَل���������ٰى َصَلوَاِتِهْم ذَٰ ُهْم  َوَعْهِدِه���������ْم رَاُعوَن*وَالَِّذيَن 
ُيَحاِفُظوَن*ُأوَلِئ���������َك ُه���������ُم اْلوَارُِثوَن*الَِّذيَن َيرُِثوَن 

اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{. 
هذه اآليات الكريمات من س���������ورة »المؤمنون«، 
َور المكية التي ُتعالج أصول الدين  وهي من السُّ
من )التوحيد والرس���������الة، والبعث(، وقد ُسمِّيت 
بهذا االس���������م الجليل »المؤمن���������ون« تخليدًا لهم 
شادًة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة التي استحقوا  واإ
بها ميراث الفردوس األعلى في جنات النعيم. 

س���������بب النزول: ]أخرج اإلمام أحمد في مسنده 
َعِناْبِن ِش���������َهاٍب،َعْن ُعْروََة ْب���������ِن الزَُّبْيِر،َعْن َعْبِد 
، َس���������ِمْعُت ُعَمَر ْبَن  الرَّْحَم���������ِن ْبِن َعْب���������د اْلَقارِيِّ
اِب-َرِضَي اللَُّه َعْن���������ُه – َيُقوُل: )َكاَن ِإَذا  اْلَخطَّ
َنَزَل َعَلى َرُس���������وِل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
- اْلَوْحُي ُيْس���������َمُع ِعْنَد َوْجِهِه َدِويٌّ َكَدِويِّ النَّْحِل، 
َفَمَكْثَنا َس���������اَعًة، َفاْسَتْقَبَل اْلِقْبَلَة َورََفَع َيَدْيِه،َفَقاَل: 
اللَُّهمَّ ِزْدَنا وال َتْنُقْصَنا، وََأْكِرْمَنا وال ُتِهنَّا، وََأْعِطَنا 
وال َتْحِرْمَن���������ا، وَآِثْرَنا وال ُتْؤِثْر َعَلْيَنا، وَاْرَض َعنَّا 
وََأْرِضَنا، ُثمَّ َقاَل: َلَقْد ُأْنزَِلْت َعَليَّ َعْش���������ُر آَياٍت 
َمْن َأَقاَمُهنَّ َدَخ���������َل اْلَجنََّة، ُثمَّ َقرََأ َعَلْيَنا }َقْد َأْفَلَح 

اْلُمْؤِمُنوَن{َحتَّى َخَتَم اْلَعْشَر آَياٍت( [. 
اإلميان واألخالق

من المعلوم أن هناك ارتباطًا واضحًا بين اإليمان 
واألخالق في شريعتنا اإلسالمية الغرَّاء، حيث 
يظهر ذلك بش���������كل واضح وجليٍّ في كتاب ربِّنا 
س���������بحانه وتعالى وس���������نة نبينا –صلى اهلل عليه 
وس���������لم-، ففي الق���������رآن الكريم نج���������ُد العديد من 
اآلي���������ات القرآنية تتحدث عن ذل���������ك، منها قوله 
س���������بحانه وتعالى: }لَّْيَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم 
ِقَبَل اْلَمْشِرِق وَاْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالّلِه 
وَاْلَيْوِم اآلِخ���������ِر وَاْلَمآلِئَكِة وَاْلِكَتاِب وَالنَِّبيِّيَن وَآَتى 
اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى وَاْلَيَتاَمى وَاْلَمَساِكيَن 
الَة  آِئِليَن َوِفي الرَِّقاِب وََأَقاَم الصَّ ِبيِل وَالسَّ وَاْبَن السَّ
وَآَتى ال���������زََّكاَة وَاْلُموُف���������وَن ِبَعْهِدِه���������ْم ِإَذا َعاَهُدوْا 
رَّاِء َوِحيَن اْلَبْأِس  اِبرِيَن ِفي اْلَبْأَس���������اِء والضَّ وَالصَّ

ُأوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا وَُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتَُّقوَن{. 
وعند دراستنا لآلية الكريمة السابقة نجد أنها قد 
: بأنه إيمان باهلل واليوم اآلخر  حدَّدت معنى الِبر ِّ

والمالئكة والكتاب والنَّبيِّين، ثم َتَلى ذلك مباشرة 
الحّث على بعض مكارم األخالق، وهي: إنفاق 
الم���������ال في وجوه الِبرَّ المختلف���������ة والوفاء بالعهد 

والّصبر. 
وفي الس���������نة النبوية الش���������ريفة نج���������د العديد من 
األحادي���������ث النبوي���������ة التي تتحدث ع���������ن ارتباط 
اإليم���������ان باألخالق، فقد حّدد رس���������ولنا –صلى 
اهلل علي���������ه وس���������لم– الغاية األولى م���������ن بعثته، 
فقال –عليه الص���������الة والس���������الم-: )ِإنََّماُبِعْثُت 
���������َم َمَكاِرَم اأَلْخ���������الِق(، كما أكَّد -صلى اهلل  أُلَتمِّ
عليه وس���������لم – على الترابط الوثيق بين اإليمان 
وُحسن الُخُلق، فقال –عليه الصالة والسالم-: 
)َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنيَن ِإيَماًنا َأْحَس���������ُنُهْم ُخُلًقا، َوِخَياُرُكْم 
ِخَياُرُكْم ِلِنَس���������اِئِهْم ُخُلًقا(، فإذا َحُسَنت األخالق 
واس���������تقامت وَصُلَحت كانت دلياًل واضحًا على 

قوة اإليمان. 

أهميـة األخالق يف اإلسالم
لقد أول���������ى ديننا اإلس���������المي الحنيف األخالق 
الفاضلة اهتمامًا عظيمًا، وحرص على غرسها 
في القلوب َوَطَبَع النفوس عليها، َفُحْسُن الُخُلق 
م���������ن أهّم مقاصد اإلس���������الم، حيث إّن الرُُّس���������َل 
–عليهم الصالة والسالم- قد دعوا أقوامهم إلى 
لى التَّحلِّي  إخالص العبادة هلل سبحانه وتعالى واإ
بم���������كارم األخالق، وُحْس���������ُن الُخُلق من أكثر ما 
يثقل به موازين األعمال يوم الحساب، كما جاء 
في الحديث عن أبي الدرداء – رضي اهلل عنه- 
قال: َس���������ِمْعُت النَِّبيَّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- 
َيُقوُل: )َما ِمْن َشْيٍء ُيوَضُع ِفي اْلِميزَاِن َأْثَقُل ِمْن 
نَّ َصاِحَب ُحْسِن اْلُخُلِق َلَيْبُلُغ ِبِه  ُحْسِن اْلُخُلِق، وَاِإ

الِة(.  ْوِم وَالصَّ َدَرَجَة َصاِحِب الصَّ

األخالق عامل مهم يف بناء األمم
لقد حّث ديننا اإلسالمي الحنيف على األخالق 
الحسنة ووجوب التَّحلِّي بها، وجمع بين اإليمان 
وُحسن الُخُلق، كما جاء في قوله–عليه الصالة 
َأْحَس���������ُنُهْم  ِإيَماًنا  اْلُمْؤِمِنيَن  والس���������الم-: )َأْكَمُل 
ُخُلًقا (، ومن ُحسن الُخُلق: طالقة الوجه وبذل 
المعروف وكّف األذى عن الناس والدعوة إلى 
التآلف والحّب واإليثار، ألن سوء الخلق يؤدي 
إلى الحقد والكراهية والحس���������د، فما أحوجنا في 
ه���������ذه األيام إلى األخ���������الق الفاضلة التي تعمل 
على بناء المجتمع على ُأُس���������ٍس س���������ليمة وقوية 

قائمة على اإليمان والِقَيم واألخالق الحسنة. 
كما أن األخالق عام���������ل مهم في نهضة األمم 
وبنائها، فاألخالق سياج األمم، وميزان تقّدمها 
ورقيِّها، وعنوان عظمتها وخلودها، وبها تصلح 
أحواله���������ا، فاألمم ال تحيا ب���������دون أخالق، وفي 

ذلك
يقول الشاعر: 

نََّما اأُلَمُم اأَلْخالُق َما َبِقَيْت  وَاِإ
َفِإْن ُهُمو َذَهَبْت َأْخالُقُهْم َذَهُبوا  

األخالق ميزان ُرِقّي األمم
أخ���������رج اإلمام الترمذي في س���������ننه َع���������ن َجاِبٍر 

-رضي اهلل عنه-، َأنَّ َرُس���������وَل اللِّه -صّلى اهلل 
عليه وس���������لم-  َقاَل: )ِإنَّ ِمن َأَحبُِّكْم ِإَليَّ وََأْقرَبُكم 
نَّ  ِمنِّي َمجِلًس���������ا َيوَم الِقياَمِة َأَحاِسنُكْم َأخالًقا، وَاِإ
َأبَغضُكْم ِإَليَّ وََأبَعَدُكْم ِمنِّي َمجِلًس���������ا َيوَم الِقَياَمِة 
َيا  َقاُلوا:  وَالُمَتَفْيِهُقوَن،  وَالُمَتَش���������دُِّقوَن  الثَّرَثاُروَن 
َرُس���������وَل الّلِه، َقد َعِلمَنا الثَّرَثاُروَن وَالُمَتَشدُِّقوَن، 

َفَما الُمَتَفْيِهُقوَن؟ َقاَل: الُمَتَكبُِّروَن(. 
محة جاء  من المعلوم أن اإلس���������الم بتعاليمه السَّ
ليأخذ بيِد البش���������رية إلى حياة ُمشرقة بالفضائل 
واآلداب، واعتب���������ر المراح���������ل المؤدية إلى هذا 
اله���������دف النبيل من صميم رس���������الته، حيث إن 
األخ���������الق الفاضلة م���������ن أصول الحي���������اة التي 
يرتضيها اإلس���������الم ويحترم ذويها، كما أنه عّد 
اإلخالل بهذه الوس���������ائل خروج���������ًا عليه وابتعادًا 

عنه. 
ومن هنا فقد حرص ديننا اإلس���������المي الحنيف 
على وجوب الّتحّلي بمكارم األخالق وغرس���������ها 
في نفوس أفراد المجتمع لينشأوا َوَيُشّبوا عليها، 
فالُخُلَق الحس���������ن هو وصية رسول اهلل –صلى 
اهلل عليه وسلم- إلى جميع المسلمين، كما جاء 
في الحديث الش���������ريف َعْنَأِب���������ي َذرٍّ –رضي اهلل 
عنه- َقاَل: َقاَل ِلي َرُسوُل اللَِّه –َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
���������يَِّئَة  َوَس���������لََّم-: )اتَِّق اللََّه َحْيُثَما ُكْنَت، وََأْتِبع السَّ

اْلَحَسَنَة َتْمُحَها، َوَخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسٍن(. 
ومن الجدير بالذكر أن الُخُلق الحسن من أعظم 
األس���������اليب التي تجذب الناس إلى اإلسالم، فقد 
أقبل كثيٌر من الناس على الدخول في اإلسالم 
بفضل اهلل  س���������بحانه وتعالى، ثم بفضل ُحسن 

ُخُلقه –صلى اهلل عليه وس���������لم -: 
* فهذا ُثَمامُة بن ُأثال ُيس���������لم، ويقول للرسول – 
صلى اهلل عليه وس���������لم -: )وَاللَِّه َما َكاَن َعَلى 
اأَلْرِض َوْجٌه َأْبَغَض ِإَليَّ ِمْن َوْجِهَك، َفَقْد َأْصَبَح 

 .) َوْجُهَك َأَحبَّ اْلُوُجوِه ِإَليَّ
* وذاك أعراب���������ٌي يقول وهو في الصالة: )اللَُّهمَّ 

ًدا، وال َتْرَح���������ْم َمَعَن���������ا َأَح���������ًدا (.  اْرَحْمِني َوُمَحمَّ
إن األخالق الفاضلة ليس���������ت سبب السعادة في 
الدنيا فحسب، بل هي أساس السعادة في الدنيا 
واآلخرة، وكف���������ى صاحُب الُخلق الرفيع ش���������رفًا 
َوُعُلوًّا مجاورته للرسول  الكريم –صلى اهلل عليه 
وس���������لم – في الجنة، كما جاء في الحديث َعْن 
َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل: َقاَل َرُس���������وُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه وسلم - :)َأَنا زَِعيٌم ِبَبْيٍت ِفي رََبِض اْلَجنَِّة 
ْن َكاَن ُمِحقًّا، َوِبَبْيٍت ِفي َوَسِط  ِلَمْن َتَرَك اْلِمرَاَء وَاِإ
ْن َكاَن َماِزًحا، َوِبَبْيٍت  اْلَجنَِّة ِلَمْن َتَرَك اْلَكِذَب وَاِإ

َن ُخُلَقُه«.  ِفي َأْعَلى اْلَجنَِّة ِلَمْن َحسَّ
هذه هي مدرس���������ة الّنبوة التي ترشدنا إلى وجوب 
الُبْعد  الّتحلّ���������ي بمكارم األخ���������الق، وض���������رورة 
�يِّئة، فالمس���������لم حينما يتمّسك  عن األخالق السَّ
باألخ���������الق الفاضلة فإنها تعود عليه بكّل خير، 
فالرسالة اإلسالمية جاءت من أجل إتمام مكارم 

األخالق. 
وصّلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 

أجمعين. 
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فلينتب���������ه الداعية والمفكر وأي مس���������لم إلى 
هذه القضايا التي قد تتس���������لل عبر جوانبها 
شبهاٌت أو مالبساٌت أو مغالطات، كقضية 
الدعوة إلى الرفق والتس���������امح، ونحن ندعو 
إلى الرفق والتس���������امح، أو كقضية محاربة 
العن���������ف واإلرهاب، ونح���������ن فعال نبغض 
العنف والحراب���������ة والخروج على المجتمع، 
أو كقضية الحرية والمساواة والعدالة، وهي 
من صميم الدعوة اإلس���������المية، وغير ذلك 
مما يدعو إليه غير المسلمين مما ظاهره 
الدعوة إلى الحق، وباطنه تكثيف الضغط 
بالنقد على المسلمين ليشككوا المسلمين في 
نهم كما قال علي بن أبي طالب  الدين، واإ
رضي اهلل عنه، ع���������ن الخوارج كلمة حق 
يراد بها باطل، عندما قالوا )الحكم إال هلل( 
فكذلك العلماني���������ون والكافرون والملحدون 
يدعون إلى الحرية وهم يتمردون على اهلل 

وعلى شريعة اهلل وأنبيائه.
 يحاولون إلصاق تهمة التطرف واإلرهاب 
والمغالطات  الشبهات  وليدخلوا  باإلسالم، 
عل���������ى الفكر اإلس���������المي، فتجد الطاعنين 
في اإلس���������الم وَمِن اْنَجرَّ معهم، يصيحون 
واالتهامات،  بالتهويل  َم���������ٍة  ُمَلغَّ بخطابات 
يقولون مثال: فكيف يكون هذا التطرف في 
جماعات إس���������المية؟ واإلسالم دين الحرية 
والتس���������امح والرحمة، لم���������اذا كانت الدعوة 
إلى الجهاد والفتوحات، واإلسالم يقول:﴿
اَلإْكرَاَه ِفي الدِّيِن﴾ حسب ما يفهمون هم، 
واهلل تعالى يقول:﴿َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن 
شاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن شاَء َفْلَيْكُفْر﴾ ويفسرون 
للناس كما يفهمون هم، ويتوجهون للناس 
قائلي���������ن وكأنهم يس���������تعطفون: فكيف هذا 
لزام  التشدد في دعوة اإلسالم إلى القتال، واإ
الناس بالدخول في اإلسالم؟ هم يقولون.

يري���������دون أن يقتن���������ع المس���������لمون بأن غير 
المس���������لمين يتعرضون للعنف وهذا اليليق 
باإلسالم؟؟ ثم يقولون: كيف هذا واإلسالم 
دي���������ن العقل والحوار والتعايش مع اآلخر؟ 
هم يقول���������ون  هكذا، فينج���������ر بعض دعاة 
اإلس���������الم بالعاطفة اْلِحنَِّي���������ة دون تأصيل 
وال روية، يؤيدون خطاب غير المس���������لمين 
ويحاولون إرضاءهم وكأن غير المسلمين 
هم المظلومون وكأن اإلس���������الم هو الذي 
ظلمهم، وما على هؤالء الدعاة المسلمين 
بين قوسين إال أن يعتذروا لغير المسلمين 
المظلومي���������ن المس���������اكين. ع���������ن الدع���������وة 
اإلس���������المية والفتوحات والغزوات!! أكرر 
فأق���������ول: نع���������م كل العقالء يقول���������ون: إن 
اإلس���������الم دين الرحمة والمحبة والس���������الم، 
والرفق والحوار والتسامح، ولكن نقول: إن 

التطرف وحمل السالح على اآلمنين بغير 
ح���������ق، وظلم الناس بإيذائهم في أنفس���������هم 
وأموالهم وأعراضهم، ليس من اإلس���������الم، 
وأن ذل���������ك الخروج والتطرف والعنف الذي 
ينبت هنا أو هناك باس���������م أي تنظيم، فهو 
من تأليف صناع األسلحة أنفسهم، وهم من 
غير المس���������لمين، ليبيعوا أسلحتهم وليربكوا 
المسلمين ويجعلهم يحارب بعضهم بعضا، 
فمن هم الذين قتلوا األنبياء؟ ومن هم الذي 
قتلوا العبيد وقدموهم للوحوش أحياء؟ من 
هم الذين َحرَُّق���������وا المدن والقرى؟ منذ عهد 
الرومان والماغول والتتر والحرب العالمية 
األول���������ى والح���������رب العالمي���������ة الثانية، من 
ه���������م الذين رموا القناب���������ل الذرية على مدن 
بأكملها؟ وفي عهود االستعمار اإلنجليزي 
والفرنسي واإليطالي واإلسباني، وكم قتلوا 
من األفارقة واألسيويين ما ال يعلمه إال رب 
العالمين، ذلك هو العنف والتطرف، ومن 
هم الذين يغتصبون األراضي الفلسطينية 
بغير حق، ويقتلون الش���������باب الفلس���������طيني 
ويسجنون أهل األرض بغير حق، هذا هو 
العنف واإلرهاب ي���������ا أولي األلباب. لماذا 
يقلب دعاة الكف���������ر الموازين ويلعبون لعبة 
الش���������ياطين في معاملة المتخلفين الذين لم 
يستيقظوا ورضوا بلعبة القط والفأر بتوجيه 
من وراء الس���������تار، ولكن األسرار ال تخفى 

عن علم الواحد القهار.
هل تعل���������م لماذا يريد غير المس���������لمين أن 
يلصقوا التهم باإلس���������الم والمسلمين، وهم 
يعلمون أن أص���������ل اإلرهاب والتطرف من 
فكرهم؟ ذلك ليجعلوا دعاة  المسلمين عن 
غير ش���������عور منهم يعترفون بأن اإلس���������الم 
يقبل أديان���������ا أخرى، ويرض���������ى بالكافرين 
والمش���������ركين والوثنيين عل���������ى ماهم عليه 
من الكفر والش���������رك والوثنية، ويريدون من 
دعاة اإلس���������الم أن يصرحوا بأن اإلنسان 
يكون مسلما أو غير مسلم ال يهم، فالكل 
سواسية، ولسان حالهم يقول: اتركوا الناس 
وشأنهم من شاء أس���������لم وجهه هلل وأحسن 
العمل، ومن ش���������اء كفر، من ش���������اء صلى 
وزك���������ى وصام، ومن ش���������اء تعرى أو ترك 
اإلس���������الم، وُيَكثُِّفون نقدهم وتركيز اتهامهم 
للمس���������لمين، ليرضى البع���������ض من دعاة 
اإلس���������الم على التنازل عن المبادئ والقيم 
الش���������رعية اإلس���������المية، ويرضون بالواقع 
ويعترفون علنا لغيرهم بأنهم على حق.!! 
وف���������ي األخير كأنهم يقولون: إن إرس���������ال 
نزال الكتب لدع���������وة الناس إلى  الرس���������ل واإ
الدين كان زائدا، وكان ينبغي أن ال يكون 
ذل���������ك، واألصل عندهم أن يترك الناس أن 

يفعلوا ما يشاءون.
ونحن نق���������ول: فرق كبير بي���������ن أن يكون 
الطبيب رحيم���������ا بالمريض ويعامله بالعدل 
واإلحسان ويعالجه بالرحمة والحنان، وهذا 
حق، وبين أن يقول له: إنك أيها المريض 
ابق على مرضك وأنت مثلي س���������ليم وأنت 
على م���������ا ي���������رام، وال ب���������أس، فاألصحاء 
والمرضى على س���������واء، وال أقول لك إنك 
مريض، حتى التظن أني عنيف معك أو 

متطرف.!!
إن الرفق مع غير المس���������لمين بأن َنَبرَُّهم 
وُنْقِس���������ط إليه���������م، اليعن���������ي الرضا عنهم 
بمخالف���������ة الدين، النقول للكافر هو على 
ح���������ق، فالكافر كافر وه���������و على باطل، 
وس���������واء رض���������ي أم لم ي���������رض، فلو قال 
الطبي���������ب للمريض أنت س���������ليم صحيح 
الينقصك ش���������يء، بعد أن فحصه وعلم 
بمرضه وأخفى عنه ولم يرشده ولم يعطه 
دواء، فل���������و فعل معه ذلك لق���������ال العالم 
أجم���������ع أن ه���������ذا الطبيب خ���������ان األمانة 
وظلم ذل���������ك المريض ظلما كبيرا، عندما 
لم يعالجه ولم ينصحه، ولكن لوصارحه 
بمرضه وعالجه نفس���������يا بالتفاؤل، وبدنيا 
بالدواء، ووجهه إلى كيفية العناية بنفسه، 
لقال العالم أجمع هذا هو اإلخالص في 
الطب وهذا هو المنطق في المعاملة. فإن 
كل من هو خ���������ارج عن ملة إبراهيم فهو 
مريض نفس���������يا وعقليا يحتاج إلى دواء، 
قبل أن يناقش قضية اإلرهاب، فاإلرهاب 
مع الكافر في ضميره في فكره في قرارة 
نفس���������ه. فليحذر الكافر الذي يموت على 
الكفر عندم���������ا يقول ي���������وم القيامة:﴿َيْوَم 
َيْنُظُر اْلَمرُْء َما َقدََّمْت َيداُه َوَيُقوُل اْلكاِفُر 
َيا َلْيَتِني ُكْنُت ُترابًا﴾ يوم يقول الكافرون 
الذين يتطاولون اليوم على المس���������لمين، 
ويريدون أن يقول لهم المس���������لمون: أنتم 
عق���������الء ومتحض���������رون، فاس���������مع حال 
الكافرين يوم القيامة يوم التنفع السياسة 
ُأْلُقوا  الذرية.﴿ِإذا  القنابل  االستبدادية وال 
ِفيها َسِمُعوا َلها َش���������ِهيقًا َوِهَي َتُفوُر.َتَكاُد 
َتَميَُّز ِم���������َن اْلَغْيِظ ُكلََّما ُأْلِق���������َي ِفيَها َفوٌْج 
َس���������َأَلُهْم َخزََنُتَها َأَلْم َيْأِتُكْم َنِذيٌر.َقاُلوا َبَلى 
َقْد َجاَءَنا َنِذي���������ٌر َفَكذَّْبَنا َوُقْلَنا َما َنزََّل اهلُل 
ِمْن َش���������ْيٍء ِإْن َأْنُتْم ِإالَّ ِفي َضاَلٍل َكِبير. 
َوَقاُلوا َلْو ُكنَّا َنْس���������َمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكنَّا ِفي 
ِعيِر .َفاْعَترَُفوا ِبَذْنِبِهْم َفُسْحًقا  َأْصَحاِب السَّ

ِعيِر.﴾ )الملك:7 � 11(  أِلَْصَحاِب السَّ
ه���������ل فقه���������ت ق���������ول اهلل تعالى:﴿َوَقاُلوا َلْو 
ُكنَّا َنْس���������َمُع َأْو َنْعِقُل َم���������ا ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب 

ِعيِر﴾ السَّ

 فنقول لغير المسلمين النظلمكم وال نأخذ 
حقوقكم، وال أموالكم، وال نسبكم، وال نعتدي 
عليك���������م، هكذا يأمرنا ربنا الذي ش���������رع لنا 
اإلس���������الم، واعلموا أن من اعتدى عليكم 
فهو من نسيج ظلمكم، وعليه فمن واجبنا 
في معاملتكم بالحس���������نى ال يعني أننا نقر 
بأنكم في الطريق الصحيح أيها الكافرون، 
وأنتم على غير اإلسالم. فغير المسلم يظل 
في دائرة األخوة البش���������رية ونعامله بمنطق 
األخوة البش���������رية، بأن ندعوه إلى اإلسالم، 
كما دعا نوح عليه الس���������الم ابنه.﴿َوَناَدى 
ُن���������وٌح اْبَنُه َوَكاَن ِفي َمْع���������ِزٍل َيا ُبَنيَّ اْرَكْب 
َمَعَنا واََل َتُكْن َم���������َع اْلَكاِفرِيَن﴾ )هود:42( 
وابن نوح اس���������تعمل عقل���������ه وتفكيره ككفار 
اليوم بالذات يقولون بأنهم يتبعون عقولهم 
وال يتبع���������ون األنبياء وم���������ا جاءوهم به من 
الوح���������ي من رب العالمين. ما ذا قال  ابن 
نوح؟﴿قاَل َس���������آِوي ِإلى َجَبٍل َيْعِصُمِني ِمَن 
اْلماِء﴾ فكان الج���������واب. ﴿اَل عاِصَم اْلَيْوَم 
ِم���������ْن َأْمِر اللَِّه ِإالَّ َمْن َرِح���������َم َوحاَل َبْيَنُهَما 

اْلَموُْج َفكاَن ِمَن اْلُمْغرَِقيَن﴾
فإن رفض الكافر الدعوة إلى اإلس���������الم، 
نقول له بأنه على باطل، وهو وش���������أنه، 
ونعامله بما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى.﴿

اَل َيْنهاُكُم اهلُل َع���������ِن الَِّذيَن َلْم ُيقاِتُلوُكْم ِفي 
الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدياِرُكْم َأْن َتَبرُّوُهْم 
َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن﴾ 
ولذل���������ك فلينتب���������ه غير المس���������لمين الذين 
اليزال���������ون في بلدان إس���������المية وهم على 
غير اإلسالم، فإنهم على باطل، وتسامح 
وتراحم المس���������لمين مع غير المس���������لمين 
في معاملة وطنية اليعني أن المس���������لمين 
ُيِق���������رُّون للكافرين بما هم عليه من الكفر؟ 
والمعام���������الت الحس���������نة والمجامالت مع 
غير المس���������لمين ليس���������ت تزكي���������ة لما هم 
علي���������ه من الكفر. فعندما يس���������كت بعض 
المس���������لمين أو غالبية المس���������لمين  وحتى 
من الحكام المس���������لمين، عندما اليقولون 
للكافرين أنتم كف���������ار، ويعاملونهم معاملة 
الصداقة والجوار، فيظل المس���������لم مسلما 
على ملة إبراهيم عليه الصالة والس���������الم، 
ويظ���������ل الكافر كافرا ليس على ش���������ريعة 
ن  العدل والرحم���������ة والخير والس���������الم، واإ
ادعى التحضر والتقدم بغير إسالم. وورد 
الخطاب البياني في القرآن للمسلمين عن 
حال الكافرين. قال اهلل تعالى:﴿َفِإْن آَمُنوا 
ْن َتَولَّْوا  ِبِمْث���������ِل َما آَمْنُتْم ِبِه َفَقِد اْهَت���������َدْوا وَاِإ
َفِإنَّما ُهْم ِفي ِش���������قاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَُّه َوُهَو 

ِميُع اْلَعِليُم﴾.  السَّ
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15  قال الس������ائل: أردت أن أشتري سيارة عن طريق البنك  
بطريقة البيع والش������راء بالمرابح������ة، أدفع نصف الثمن  
ويبقى النصف أسدده على أقساط، واشترطوا علي )قال 
الس������ائل( زيادة في باقي األقساط نسبة محددة مسبقا، 
فهل هذه الزيادة جائزة، أم هي من الربا؟  وهل يجوز لي 

بيع السيارة لشخص آخر قبل سداد الثمن كامال؟ 

***اجلـــــــواب***
بس���������م اهلل الرحمن الرحيم. الحم���������د هلل رب العالمين، 

والصالة والسالم على رسول اهلل.
أوال: قال اهلل تعالى: ﴿َيا َأيَُّه���������ا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْأُكُلوا 
َأْمواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتجارًَة َعْن َتراٍض 
ِمْنُكْم﴾ )النس���������اء:29(  بالباطل  أي بغير حق، ومن 
أوجه الباطل، السرقة، والربا، والعربون بغير توثيق، 
والقم���������ار، والغصب، والرش���������وة، والتزوي���������ر، والغش، 
واالحتكار. وقال اهلل تبارك وتعالى:﴿وال َتْأُكُلوا َأْمواَلُكْم 
اِم ِلَتْأُكُلوا َفرِيقًا ِمْن  َبْيَنُكْم ِباْلباِطِل َوُتْدُلوا ِبها ِإَلى اْلُحكَّ

َأْمواِل النَّاِس ِباإْلِْثِم وََأْنُتْم َتْعَلُموَن﴾ )البقرة: 188(
 وتكون التجارة مباحة عن تراض في كل المعامالت 
المالي���������ة والبي���������وع التجارية التي تتم ع���������ن تراض إذا 
لم يوج���������د نص في تحريمها، واألصل في األش���������ياء 
اإلباحة، إال ما حرم بنص قاطع مفصل. واهلل تعالى 

أعلم، وهو العليم الحكيم.

ثانيا: م���������ا هو بيع المرابحة؟ ه���������و البيع بمثل الثمن 
األول مع زيادة ربح. وصورة المرابحة هي أن يعرِّف 
صاحب الس���������لعة المشتري بكم اش���������تراها، ويأخذ منه 
ربحًا، إما على الجملة مثل أن يقول: اشتريتها بمائة 
ما على التفصيل بتحديد  وتعطيني ربحا قدره عشرة، واإ
نس���������بة لكل دينار، أو نحوه، أي ربح بمقدار محدد، 
أو نسبة مئوية.وتقع على المصرف مسؤولية الهالك 

قبل التس���������ليم، وكذا حق الرد بالعيب.
وص���������ورة بيع المرابحة أن يتقدم ش���������خص بطلب إلى 
المصرف )البنك( يريد ش���������راء سيارة، أو أجهزة طبية 
مثال. فيش���������تري المصرف )البنك( تلك األشياء وفق 
الطل���������ب، ثم يبيعها لراغبها بثمن معين مؤجل، يكون 

طبعا أكثر من الثمن النقدي. 
وم���������ن ثم فإن عق���������د بيع المرابحة جائز ش���������رعًا. ألن 
عق���������د المرابحة بي���������ع بالتراضي بي���������ن العاقدين عمال 
وتأصيال بقول اهلل تعال���������ى:﴿ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتجارًَة َعْن 
َت���������راٍض ِمْنُكْم﴾. وال أثر له بالض���������رر على الطرفين 
وال غيرهما. ويش���������ترط أن يكون الثمن األول معلومًا 
للمش���������تري الثاني، ألن العلم بالثمن شرط في صحة 
البي���������وع. كما يج���������ب أن يكون الرب���������ح معلومًا وبهذا 
الوضوح يكون ش���������راء س���������يارة  عن طريق المصرف 

)البنك( جائزا. واهلل تعالى أعلم وهو العليم الحكيم.
ثالثا: قال الس���������ائل: )اش���������ترط المص���������رف زيادة في 

األقس���������اط نس���������بة محددة، فهل هذه الزيادة جائزة، أم 
هي من الربا( تلك الزيادة المحددة في العقد ليس���������ت 
نما هو الرب���������ح. ألن المرابحة أصال هي  م���������ن الربا واإ
البي���������ع بالثمن األول وزيادة، ثم هذا  في هذه الجزئية 
كطريقة البيع بالتقس���������يط، والبيع بالتقسيط جائز، واهلل 

تعالى أعلم وهو العليم الحكيم.
ثالثا: قال السائل: وهل يجوز لي بيع السيارة لشخص 
آخر قبل سداد الثمن كامال؟  والجواب اليجوز للسائل 
أن يبيع السيارة حتى يسدد ثمنها كامال، وتصبح ملكا 
له، فعال ووثائقيا. أم���������ا قبل تمام الملكية فال يجوز. 
ففي الحديث عن ابن عباس، أن رس���������ول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم قال: ]من ابتاع طعاما فال يبعه حتى 
يستوفيه[، قال ابن عباس: )وأحسب كل شيء مثله( 
)مسلم:1525( حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه وافيا 
كامال في الوزن أو الكيل والعدد والنوع.وعن عبد اهلل 
بن عمرو أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:] اَل 
َيِحلُّ َس���������َلٌف َوَبْيٌع، واََل َشْرَطاِن ِفي َبْيٍع، واََل رِْبُح َما َلْم 
ُيْضَمْن، واََل َبْيُع َما َلْيَس ِعْنَدَك[ )الترمذي:1234(. 
وعند النسائي:]اَل َتِبْع َطَعاًما َحتَّى َتْشَترَِيُه َوَتْسَتْوِفَيُه[ 
وعنده أيضا:عن عمرو بن ش���������عيب، عن أبيه، عن 
جده قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:]َلْيَس 
َعَلى َرُجٍل َبْيٌع ِفيَما اَل َيْمِلُك[ )النسائي:4612( واهلل 

تعالى أعلم وهو العليم الحكيم.

الـموضوع: جيــــوز شـــراء سيـــارة عن طريــق البنك بالـمرابــحـــة



-9﴿َأَوَلْم َيِس������يُروا ِف������ي اْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف 
َكاَن َعاِقَب������ُة الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َكاُنوا َأَش������دَّ ِمْنُهْم 
ا َعَمُروَها  ُقوًَّة وََأَث������اُروا اْلَْرَض َوَعَمُروَها َأْكَثَر ِممَّ
َوَجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناِت َفَما َكاَن اللَُّه ِلَيْظِلَمُهْم 

َوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن﴾.
هذا إنذارا لهم وموعظة، بعد بيان أن من أس���������باب 
عدم علمهم أنهم كذبوا رسول اهلل-صلى اهلل عليه 
وس���������لم- الذي أخبرهم بالبعث، وجاء بدليل حكمة 
البعث والجزاء بالح���������ق، إنها موعظة لهم بعواقب 
األمم الذين كذبوا رسلهم، وأمروا بالسير في االرض 
بس���������ؤال تقريري أليس من الجدير بهم أن ينظروا 
بأعينهم وهم يمرون في أسفارهم الى الشام بديار 
ثمود وقوم لوط وفي أسفارهم الى البيت على ديار 

عاد، ليروا خراب مدنهم، وانقطاع ذرياتهم؟
والعاقب���������ة: آخر االمر من الخير والش���������ر بخالف 
العقب���������ى فه���������ي خالصة للخير، وم���������ن جملة ذلك 
يقينه���������م أن الفرس ال يغلبون بعد انتصارهم، وهذه 
آثار أمم قديمة غنية عظيمة، كانت لها الس���������يادة 
على األرض فزال س���������لطانها وخلت مدنهم بسبب 

تغلب أمم أخرى عليها.
والم���������راد بالذين من قبلهم عاد، وثمود، وقوم لوط، 
وأمثالهم الذين شاهد العرب آثارهم، فكانوا في مثل 

حال قريش من الشرك وتكذيب الرسل. 
ف���������كل تلك االم���������م كانت أش���������د قوة م���������ن قريش، 
وأكثر تعميرا لألرض وحض���������ارة، فكانت عاقبتهم 
االستئصال، وقوة االمة ما به تدفع األعداء وتبقي 
على وجودها وس���������لطانها بما لها من عدة حربية 
وأموال وجنود، والعرب تنسب الشيء العظيم إلى 
عاد، فتقول: إنه ع���������ادي، وعمارة األرض جعلها 

عامرة بالبناء والغرس والزرع.
أي عمر الذين من قبلهم األرض أكثر مما عمرها 
ه���������ؤالء، فليس لقريش م���������ا يضاهي من قبلهم من 

بناء وغرس، كما كان لعاد، وثمود.
نما هم الذين ظلموا انفس���������هم  فاهلل لم يظلمه���������م واإ
فجازاهم على تكذيبهم الرسل، ومعاندتهم فحل بهم 

ما يشاهدون من خراب ديارهم، وتناقل أخبارهم.
وَأى َأْن  -10﴿ُثمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَس������اُئوا السُّ

َكذَُّبوا ِبَآَياِت اللَِّه َوَكاُنوا ِبَها َيْسَتْهزُِءوَن﴾.
أي ثم عاقبة كل من أس���������اءوا السوأى مثلهم، وهي 
ساءتهم األخرى، فإن اهلل أوعد المكذبين  الشرك، واإ
للرس���������ول-صلى اهلل عليه وس���������لم- بعواقب األمم 
التي كذبت الرس���������ل ليكونوا عل���������ى حذر من مثل 
تلك العاقبة، وجاءت اآلية باإلنذار بعد الموعظة، 
والعاقبة هي الحالة األخيرة التي تعقب حالة قبلها، 
والسوأى تأنيث األسوء، وهي الحالة الشديدة السوء 

والشر.
-11﴿اللَّ������ُه َيْب������َدُأ اْلَخْلَق ُث������مَّ ُيِعيُدُه ُث������مَّ ِإَلْيِه 

ُتْرَجُعوَن﴾.
هذا شروع فيما جاءت به هذه السورة من بسط أدلة 
مدادهم  تفرد اهلل بالتصرف في اإليجاد واإلفناء، واإ
في أطوار حياتهم بما يقيمها، وما كان لشركائهم 
ش���������يء من التصرف في ذلك كل���������ه، وهذه دالئل 
ساطعة على إثبات الوحدانية التي عموا عنها، اهلل 
ذا  مبدئ الخل���������ق والوجو، وهذا ال ينازعون فيه، واإ
ُس���������لِّم بدء الخلق كان تسليم إعادته أولى وأحرى، 

لى جزائه. فمصيرهم الى اهلل يرجعون إليه واإ
اَعُة ُيْبِلُس اْلُمْجِرُموَن  -12-13﴿َوَيْوَم َتُقوُم السَّ
)12( َوَلْم َيُكْن َلُهْم ِمْن ُش������َرَكاِئِهْم ُشَفَعاُء َوَكاُنوا 

ِبُشَرَكاِئِهْم َكاِفِريَن﴾
ي���������وم يرجع الناس الى اهلل، تصيب المجرمين وهم 
المش���������ركون حيرة ويأس وأعظم أس���������باب إبالسهم 
ويأسهم أنهم فقدوا الش���������فعاء الذين كانوا يحسبون 
أنها تشفع لهم تلك الساعة عند اهلل، فخابوا وخسروا 
وأبلسوا وخسؤوا، ولذلك فإنهم يكفرون بهم، يوم ال 

ينفعهم ذلك.

������اَعُة َيْوَمِئٍذ َيَتَفرَُّقوَن  -14-16﴿َوَيْوَم َتُقوُم السَّ
اِلَحاِت َفُهْم  ا الَِّذي������َن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ )14( َفَأمَّ
������ا الَِّذيَن َكَفُروا  ِفي َرْوَض������ٍة ُيْحَبُروَن )15( وََأمَّ
َوَكذَُّبوا ِبَآَياِتَنا َوِلَقاِء اْلَِخ������رَِة َفُأوَلِئَك ِفي اْلَعَذاِب 

ُمْحَضُروَن﴾ 
لما ذكر إبالس المشركين وشعورهم بتوقع السوء 
والعذاب ج���������اء تفصيل أحوال الن���������اس ذلك اليوم 
وبيان عاقبة إبالس���������هم، فيتفرق الن���������اس فريقين، 
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يسّرون ويبتهجون 
وتتهلل وجوههم، ف���������ي روضة وهي األرض ذات 

أشجار وأزهار.
وأم���������ا الفريق اآلخر ممن ك���������ذب وكفر بآيات اهلل 
ولقائه، فيؤتى بهم ويحض���������رون للعذاب األبدي، 
وقد يس���������تعمل محضر في القرآن بمعني معاقب، 
كما ف���������ي قوله تعالى: ﴿َوَلَقْد َعِلَم���������ِت اْلِجنَُّة ِإنَُّهْم 
عند  ُمعاقبون  أي  َلُمْحَضُروَن﴾الصاف���������ات/158 

إحضارهم.
-17-18﴿َفُس������ْبَحاَن اللَِّه ِحيَن ُتْمُسوَن َوِحيَن 
َموَاِت وَاْلَْرِض  ُتْصِبُحوَن )17( َوَلُه اْلَحْمُد ِفي السَّ

َوَعِشيًّا َوِحيَن ُتْظِهُروَن﴾.
هذا تنزيه اهلل تعالى عما نسبوه اليه من عدم القدرة 
نشاء للثناء عليه  على إحياء الناس بعد موتهم، واإ
س���������بحانه، في هذه األوقات صباحا ومساء ووقت 
الظهر، ومعنى ذلك أوقات الصلوات، وأنه يكون 

التسبيح والتنزيه في كل وقت أيضا.
-19﴿ُيْخ������رُِج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِّ������ِت َوُيْخرُِج اْلَميَِّت 
ِم������َن اْلَحيِّ َوُيْحِي������ي اْلَْرَض َبْع������َد َمْوِتَها َوَكَذِلَك 

ُتْخَرُجوَن﴾.
أي أن اهلل مس���������تحق للتسبيح والحمد لتصرّفه في 
المخلوق���������ات بااليجاد العجي���������ب، وباإلحياء بعد 
الموت، ومن هذه التصرفات تصرفه بايجاد الحياة 
واالماتة في الحيوان والنبات، ألن الغرض إثبات 

البعث.
إن األمر بتس���������بيح اهلل وبحمده إليفائه حق شكره، 
وح���������ق التعظيم واالج���������الل، والمقصود هو إخراج 
الح���������ي من المي���������ت، وهو آية عظيم���������ة على هذا 
االس���������تحقاق لعبادته وتوحيده، لما أودع من هذا 
النظام العجيب في الموجودات، فأخرج من الشيء 
الذي ال حي���������اة له حياة، وأخرج من تراب األرض 
نش���������اء  قوى تجع���������ل الزرع و النبات حيا ناميا، واإ
الف���������راخ من البيض، وفي هذه اآلية إيماء الى ان 
اهلل يخرج من غالة المش���������ركين أفضل المؤمنين 
مثل خالد بن الوليد من أبيه الوليد بن المغيرة من 
طغاة الشرك، وهند بنت عتبة بن ربيعة من والدها 
هذا، وه���������و من أئمة الكفر، وكلثوم بنت عقبة بن 

أبي معيط من أبيها.
أي كإخراج النبات م���������ن األرض بعد موته فيها، 
يك���������ون إخراجكم من األرض بع���������د أن كنتم أمواتا 
فيه���������ا، فاإلبداء للخلق واإلعادة متس���������اويان فليس 

البعث بعد الموت بأعجب من ابتداء الخلق.
-20﴿َوِمْن َآَياِتِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن ُترَاٍب ُثمَّ ِإَذا َأْنُتْم 

َبَشٌر َتْنَتِشُروَن﴾ 
هذا االنتقال الى اآلية التي فيها ش���������به باالستدالل 
التقريب���������ي على البعث فإن خلق الناس من تراب، 
وب���������ث الحياة فيها، ضرب م���������ن إخراج الحي من 

الميت.
ومن هذا إلى دالئل على عظمة قدرة اهلل في خلق 
اإلنسان وقوام بش���������ريته، واستدالل الناس بأنفسهم 
النهم يشعرون بها قبل سواها، فالنطفة أصل خلق 
اإلنس���������ان، فإذا تأملوا أدركوا أن النطفة تتكون من 
الغذاء، والغذاء من نبات األرض والنبات يشتمل 
عل���������ى األجزاء الترابية التي نبت منها، وبذلك فهم 
مخلوقون من تراب، وه���������ذا يدل على عظيم قدرة 
اهلل، وكان خلق أصل اإلنسان وهو آدم من تراب، 

فالتراب موات ال حياة فيه.

فأصبح مخلوقا حيا مدركا، متحركا متصرفا وهو 
معنى »َتْنَتِش���������ُروَن« واالنتشار هو الظهور على 

األرض، واختالف األعمال وتباعدها.
-21﴿َوِم������ْن َآَياِت������ِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِس������ُكْم 
َأْزوَاًجا ِلَتْس������ُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودًَّة َوَرْحَمًة 

ِإنَّ ِفي َذِلَك َلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن﴾.
ه���������ذه اآلية فيها عظة وتذكير بنظام الناس العام، 
وهو نظ���������ام كينونة العائلة والتناس���������ل، وهو نظام 
عجيب جعل���������ه اهلل في جبلة اإلنس���������ان وفطرته، 
فجعل لإلنس���������ان نظام التناس���������ل والتزاوج، وجعل 
فيه أنس���������ا بين الزوجين ومودة ورحمة، وهذا كله 
آيات عديدة: »ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن« 
فصن���������ف الذكر وصنف األنث���������ى أودع اهلل فيهما 
نظام اإلقبال، يقب���������ل أحدهما على اآلخر بالجبلة 
وهي آي���������ات لمن يفك���������ر، ألن التفكر والنظر هو 
الذي يجلي هذه الحقائ���������ق ويدركها، ويزيد النظر 
بصارة بحقائق أخرى ومناف���������ع، والزوج هو الذي 
يصير به الواحد بالثاني زوجا فكل أحد من الرجل 

والمرآة زوج اآلخر.
والسكون يقصد به التأنس وابتهاج النفس، وذهاب 

الوحشة، وزوال االضطراب.
������َموَاِت وَاْلَْرِض  -22﴿َوِم������ْن َآَياِتِه َخْل������ُق السَّ
وَاْخِتَلُف َأْلِس������َنِتُكْم وََأْلوَاِنُك������ْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلََياٍت 

ِلْلَعاِلِميَن﴾ 
بعد آيات األنفس تكلمت هذه على آيات اآلفاق: 
األرض والس���������ماوات، وخلقها، فخلقها آية عظيمة 
ثالثة، مرئية بما فيها من نظام وحركات األجرام، 
وتعاق���������ب الليل والنهار والفص���������ول، وقرن ما في 
أحوال الناس وهم أشرف المخلوقات بما في خلق 
األرض من اآلي���������ات واختالف أحوالهم كاختالف 
األلس���������نة باختالف األوطان وتباعدها، واختالف 
األلوان واختالف اللغات آي���������ة، فهم مع اتحادهم 
ف���������ي النوع يختلفون في األلس���������نة وطريقة التفكير 
والتعبير بعد أن كان���������ت اللغة واحدة في أصلها، 
حي���������ن كانوا في م���������كان واحد، فتغيرت بانتش���������ار 
القبائ���������ل في مواط���������ن مختلف���������ة، وكذلك اختالف 
االلوان آية ألن البش���������ر منح���������در من أصل واحد 
وه���������و آدم، وه���������و ذو لون واح���������د، ولعله البياض 
المش���������وب بحمرة، فلما تعدد النسل جاءت األلوان 
المختلفة في بش���������رتهم ألس���������باب مختلفة، واللون 
البشري تحت الطبقة الجلدية متحد، ومن العلماء 
من جعل ألوان البش���������ر ثالثة: األبيض، واألسود، 
واألصف���������ر، ومنهم من أضاف األحمر، وهو لون 
س���������كان قارة أمريكا األصليي���������ن وهم هنود أمريكا، 
وقسمت أجذام البشر إلى ثالثة: الجذم القوقاسي 
األبيض، المغولي األصفر، والحبشي، واألحمر، 
واألصفر، والس���������امي، والهندي، والمالوي، نسبة 
إلى بالد الماليو وهذه كلها آيات العالمين، لجميع 

الناس يمكنهم إدراكها بمجرد التفات الذهن.
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أ. أمال السائحي 

جاءت الّنصوص في القرآن والسنة 
المطه���������رة بالح���������ث عل���������ى مالزمة 
من  والتحذير  الصالحين،  الجلساء 
الجلساء الفاسدين؛ وذلك لما للرفقة 
والمجالسة من تأثير على الفرد في 

حياته وسلوكه بصفة عامة.
فإذا كان���������ت الرفقة صالح���������ة فإّنها 
ذا  تقوده إل���������ى الخير وتدله عليه، واإ
كانت سيئة فإّنها ستقوده إلى الشّر 

وتدله عليه كذلك.
وقد ض���������رب نبين���������ا محمد -صلى 
اهلل علي���������ه وس���������لم - مث���������اًل لتأثير 
الرفقة والمجالسة في حياة اإلنسان 
وفكره ومنهجه وس���������لوكه فيما رواه 
عنه الصحابي الجليل أبو موس���������ى 
األشعري -رضي اهلل عنه -، حيث 
ق���������ال: قال رس���������ول اهلل -صلى اهلل 
عليه وس���������لم-: ))ِإنََّما َمَثُل الَجِليِس 
ال���������ِح والَجِليِس الّس���������وِء َكَحاِمِل  الصَّ
اْلِمْسِك َوَناِفِخ اْلِكير، َفَحاِمُل اْلِمْسِك 
ا أْن َتْبَتاَع ِمْنُه  مَّ ا أْن ُيْحِذَي���������َك وَاِإ إمَّ
ا َأْن َتِجَد ِمْنُه رِيًحا َطيَِّبًة، َوَناِفُخ  مَّ وَاِإ
ا َأْن  مَّ ا َأْن ُيْحِرَق ِثَياَبَك وَاِإ الِكي���������ِر ِإمَّ

َتِجَد رِيًحا َخِبيَثًة( متفق عليه(.
فم���������اذا نق���������ول اليوم عن جلس���������اتنا 
األخوي���������ة، أو العائلي���������ة، أو ف���������ي 
اجتماعاتن���������ا لم���������ا تقتضي���������ه األيام 
م���������ن مناس���������بات ديني���������ة كاألعياد، 
أو اجتماعي���������ة كاألع���������راس، والتي 
تضطرك للجل���������وس مع غيرك من 

خلق اهلل، فهل تج���������د ذلك الجليس 
الصالح الذي ال تمل من كلماته؟ أو 
أنك تستفيد وتستزيد من معلوماته؟ 
أو أن���������ك تح���������س بالوق���������ت يمضي 
بس���������رعة وكأنك جلست ساعة من 
نهار؟ واأله���������م أن وقتك لم يذهب 
سدى، بين كلمات عجاف ال تسمن 

وال تغني من جوع..
وقد تصادف في هذه الجلس���������ات: 
والعصامية،  والمثقف���������ة،  المتعلمة، 
واألمية، ولكن ه���������ل وجدت الفائدة 
صغاؤك  من جلوس���������ك معه���������ن، واإ
لهن؟ مما علمناه عن هذه الجلسات 
النس���������وية أن األحادي���������ث فيها في 
الغالب األع���������م تدور حول أطفالهم 
شقاوة أو مدحا، وحول ما هو جديد 
وعصري بالنس���������بة لبائعي األلبسة 
أو األحذية وباألسعار طبعا، تليها 
أدوات التجمي���������ل وآخر ما رأينه أو 
جربنه، وال ننسى طبعا البيت وآخر 
ما استجد من س���������تائر، أو مطابخ 
آخر طراز... وهكذا أحاديث عقيمة 

ليس لها قيمة. 
وأس���������أل نفسي في كل مرة: أهذا ما 
تهتم به المرأة فقط؟ أهذا هو الشغل 
الش���������اغل له���������ا؟  م���������ن الجميل أن 
نتحدث عن كل هذا، ومن الجميل 
أيض���������ا أن نعرج بالحديث عن آخر 
كت���������اب صدر، أو آخ���������ر انجازاتنا، 
أو عن دورات تدريبية شاركنا فيها 
واستفدنا منها، أو عن أحدث مقالة 
قرأناها، أو عن كيفية اقتناء مكتبة 

للطف���������ل، أو كيف نش���������كل  مكتبة 
للبيت، فالكثير من البيوت ال يوجد 

فيها ولو كتابا واحدا...
وقد حدث لي أن استوقفتني كلمات 
جميلة لألس���������تاذة: »هناء الصنيع« 
ف���������ي مقاله���������ا الذي حم���������ل عنوان: 
»نس���������اء ملون���������ات« تحاك���������ي واقع 
جميل حيث تقول فيه: »في األلوان 
تجدين األبيض واألس���������ود، وهناك 
الرمادي مزيج منهما.. كذا في عالم 
اإلنسان، تجدين ألوانا من األخالق 
كثيرة، ق���������د تجبرين على االحتكاك 
بأصحابها لظروف الزمة )أقارب، 
جيران، زميالت دراس���������ة أو عمل، 
س���������كن مش���������ترك.( وتضيف قائلة: 
)لماذا ال يشعر اإلنسان أحيانا بأن 

لونه األخالقي بغيض؟. 
ربما ألنه نشأ في بيت األخالق السيئة 
عندهم أمر عادي..كأن يكون األب 
أو األم واإلخوة أو بعضهم يمارسون 
الظلم، الكذب، البذاءة، التجس���������س، 
في حياته���������م اليومية! واألمثلة كثيرة 
في هذا المضمار. وجعلتني أتساءل 
فيما بيني وبين نفسي: أال يمكن أن 
تكون أحاديثنا في جلساتنا انعكاسا 
لم���������ا تربينا عليه وبقي عالقا فينا؟ أم 
أن ذلك يعود لأللفة والعادة وعجزنا 
عن التغيير في أنفسنا أو غيرنا قيد 
أنملة..؟ وقد نطرح سؤاال أكبر وهو: 
لماذا ال نستطيع أن نغير من مجرى 
الحديث؟ ألضعف في ش���������خصيتنا؟ 
أم ألن المجموع���������ة كلها منس���������جمة 

مع الموضوع الفالني؟ وال تجد من 
يسمع صوتك أو يتقبل فكرتك؟ 

كثيرة هي مآس���������ينا التي تعود علينا 
الوقت، إلهدار  بالس���������لبية وضياع 
أوقاتنا في أحاديث فارغة ال تسمن 
وال تغن من ج���������وع، فكثيرا ما يقوم 
اإلنس���������ان مفلس���������ا من جلساته التي 
شارك فيها، ناهيك عن الكثير من 
األمور التي ضاعت منه، بس���������بب 

وقته المهدور في تلك الجلسات. 
ذن علين���������ا أن نعّود أنفس���������نا إذا  واإ
اقتضتن���������ا الظ���������روف أن نحض���������ر 
بعض هذه الجلس���������ات، أن نتخير 
من نجال���������س فيها حت���������ى نغنم وال 
نأثم، وحتى نوفق في ذلك لنس���������تفد 
من تصنيف اإلمام ابن القيم الذي 
ق���������ال في���������ه: ))وقد حص���������ر اإلمام 
اب���������ن القيم أن���������واع األصدقاء فقال: 
كالغذاء  األول:  ثالثة،  »األصدقاء 
ال بد منه، والثاني: كالدواء يحتاج 
إليه وق���������ت دون وق���������ت، والثالث: 
كالداء ال ُيحتاج إليه قط«، فاألول 
هو الجلي���������س الصالح، والثالث هو 
الجليس السوء، والثاني هو الجليس 
الذي به بعض صفات السوء ولكن 

ُيرتجى منه الخير((. 
وأن نعم���������ل بحكمة اإلمام مالك بن 
دينار في ش���������أن الصحبة وتأثيرها، 
التي تقول: »إنك إن تنقل الحجارة 
م���������ع األب���������رار خير م���������ن أن تأكل 

الخبيص مع الفجار«. 

إالم يعود عقم جــــلساتنا النــــــسائيـــــة؟
من وحي التجربة ينقل لكم قلمي 

أروع ما مر به من لقطات .. وأصدق ما 
استخلص من عرب..

شبابنا فيه اخلري 
صباح غموشي

كنت في طريقي من بلدتي التي ولدت بها إلى 
المدينة التي أقطن بها عاصمة الوالية.. وكان 
أحدهم قبل يوم قد صدم س���������يارتي من الخلف 
حي���������ن كانت مركونة في مكان مزدحم وأصابها 
في واقي الصدمات فأفسده وأعدته لمكانه على 
عجل.. لكنه في الطريق تحرك من مكانه مرة 
أخرى.. فركنت قريبا من موقف الحافالت في 
بلدة في منتص���������ف الطريق.. ونظرت إليه من 
الخل���������ف فإذ به يكاد يس���������قط.. وما لبثت حتى 
وجدت ثالثة ش���������باب كانوا يعانق���������ون هواتفهم 
غارقين مع ألعابها أو فايس���������بوكها أو يويتيوبها 
ال يتبين لك، كل ما رأيته هو مسارعتهم نحوي 
وألقوا بنظرة س���������ريعة على الواق���������ي ثم انطلقوا 
يبحثون مباشرة عن معدات التصليح عند رجل 
كبي���������ر كان قريبا من المكان يبدو أنهم يعرفونه 
جيدا ويبدو كذلك أنه لديه أش���������غال ببيته فكان 

من السهل توفر تلك المعدات بسهولة لديه. 
عاد أحدهم س���������ريعا بتلك المعدات وباشروا في 
تصليح الواقي.. وجلست أنا على رصيف تحت 
ش���������جرة ركنت السيارة في ظلها لتستظل والدتي 

وخالتي وعمتي بداخلها. 
كان الشباب يعملون بجد كأن السيارة سيارتهم 
وكأني غي���������ر موجودة ال يكلمونن���������ي إاّل حين 
يس���������ألونني عن شيء يخص الس���������يارة.. وحين 
يكلمونني يحدثونني بكّل احترام كأنني والدتهم 
أو أختهم الكبرى.. كان اليوم قائظا والحر شديد 
والع���������رق يتصبب منهم فيبلل ثيابهم وال تس���������مع 
منهم تذمرا وال امتعاظا كأنهم س���������ينالون مقابال 
ماديا معتبرا نظير جهدهم هذا وهو لوجه اهلل. 
وش���������غلني أمرهم عن ش���������ّدة الحّر وعن حديثي 
مع والدتي ومرافقي من خلف زجاج الس���������يارة. 
الشيء الذي شدني أكثر تلك المفارقة العجيبة 
جدا بين ما يبدو عليهم من طيبة قلب وحس���������ن 
تعامل وخلق طيب على األقل ما كان يبدو لي 
في تلك اللحظات ولم يكن لديهم داع ليتصنعوا 
أمامي خلقا غير خلقهم وس���������لوكا غير سلوكهم 
ول���������م ألتق بهم ال من قبل وال من بعد أبدا.. ولم 
تكن لهم مصلحة بأي ش���������كل مقابل ما صنعوه 
مع���������ي.. حتى أنهم ربما ل���������و رأوني مرة أخرى 
لما عرفون���������ي ألنهم كانوا مركزين على تصليح 
الس���������يارة من أول وهلة.. وال أنا سأعرفهم طبعا 
ألني كن���������ت أتمعن في تل���������ك المفارقة بين كّل 
ما ذكرته وبين ثيابهم التي كانوا يلبس���������ونها وقد 
تقطعت س���������راويلهم وانحصرت أقمصتهم.. ولم 
يمض وق���������ت طويل حتى انتهوا من تصليح ما 
يمكن تصليحه وبكل أدب قالوا لي تس���������تطيعين 
الوصول بس���������المة ولكن عليك تصليحها فيما 
بعد بشكل نهائي.. وعادوا ألماكنهم وقد نزعوا 
أقمصته���������م المبلل���������ة بالعرق ومضي���������ت أنا في 
طريقي بعدما شكرتهم شكرا جزيال ودعوت لهم 

دعاء طيبا. 
الش���������يء الذي لفت انتباهي والحقيقة أنه تكرر 
مع���������ي كثيرا هو هذا الخي���������ر الكامن في قلوب 
ن بدت مظاهرهم غير الئقة.. ومن  ش���������بابنا واإ
الطري���������ف أني ذكرت القص���������ة لمن حولي فيما 
بعد وقلت لهم ال أريد أن يش���������تم أحد بعد اآلن 
ن كانوا يلبسون سراويل مقطعة.. طبعا  شبابنا واإ
أنا ضد ه���������ذا اللباس وأتمنى أن يعود ش���������بابنا 
لرش���������ده وذوقه الس���������ليم ويلبس ما يليق برجولته 
وأصالت���������ه.. لكن هناك أمرا ال بد أن نقف عنده 
مطوال.. إذا كان شبابنا بداخله هذه الطيبة وهذه 
النخوة وهذه الشهامة وهذا السلوك الطيب وهذه 

األخالق الجيدة لماذا هو ضائع هكذا؟؟؟. 
م���������ا أردت أن ألفت االنتباه له في هذه الكلمات 
هو أن نفكر في ش���������بابنا م���������ن زاوية أخرى من 
زاوية مس���������ؤوليتنا نحن تجاههم.. هم بذرة طيبة 
تحتاج لرعاية كبي���������رة واحتضان جميل وعناية 
فائقة وس���������قي طيب.. واهلل إن في شبابنا لخيرا 
كبيرا.. الدنيا ضيعته���������م وواجبنا أن نحتضنهم 
وننقذهم إلى ب���������ر األمان.. فقط علينا أن نغير 

زاوية نظرنا إليهم وحكمنا المسبق عليهم. 

أ. أم حممد عياطي 

البركة هي النماء والزيادة والسعادة، فالسعادة هي محور البركة وأساسها 
ونبراس���������ها ألنه قد توجد الكثرة وتوجد الوفرة وال يوجد.. ذلك االنش���������راح 
الروح���������ي واالطمئنان النفس���������ي حينها نفتقد متعة التنعم بكل ش���������ئ فقد 
يوج���������د األوالد لكن نعدم برهم.. وقد توج���������د الزوجة لكن نعدم ودها وقد 
يوجد المس���������كن لكن نعدم سكينته وقد يوجد الطعام لكن نعدم الشبع منه 
وقد يوجد المال لكن نع���������دم القناعة به فالبركة قيمة روحية نلمس أثرها 
ونس���������تعذب ذوقها وال نقتنيها فهي هب���������ة ربانية غير مرئية يهبها الوهاب 

لمن يس���������تحقها ونعمة إلهية ال يعرفها إال من حلت في بيته وأشرقت في 
نفسه. وظللت حياته بظاللها النورانية الخّيرة.. وفي هذا يلخص الشيخ 
الش���������عراوي -رحمة اهلل عليه - معن���������ى البركة بقول راجح جميل فيقول: 
البركة هي ُجنٌد خفيٌّ من جنود اهلل، يرس���������لها لمن َيَش���������اُء من عباده َفِإْن 
حلَّ���������ْت: في المال أكثرته، وفي الولد أصلحته، وفي الجس���������م قوته، وفي 
الوقت عمَّرته، وفي القلب أس���������عدته. فيا من أراد البركة في المال عليه 
بال���������زكاة والتصدق، ويا م���������ن أراد البركة في الول���������د عليه بإصالح أمر 
نفس���������ه مع ربه، ويا من أراد البركة في الجس���������م عليه بحفظ جوارحه من 
المحرم���������ات، ويا من أراد البركة في الوقت عليه بصالة الفجر والبكور، 
وي���������ا من أراد بركة قلبه وطمئنينته عليه بذكر اهلل... ومن أراد بركة في 
كل ش���������ئ عليه بتقوى اهلل }تبارك الذي بيده الملك وهو على كل ش���������ئ 
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هل توجد الربكة يف بيوتنا.!؟

سارة بنت حممد حسن

ظلت تنتظر دورها وتتسرى بجولة العين في أرجاء 
المكان... 

سمعت اسمها ينادى فجلست أمام فتاة االستقبال... 
سألتها بصوتها الرتيب تلك األسئلة الروتينية....

عملك؟
تحرك لسانها في عجالة ليجيب اإلجابة المعروفة... 

ال أعمل!
ثم توقف قبل أن ينطقها...

فجأة شعرت أن عقلها يتمرد على الكلمة.. ويستعرض 
عليها قائم���������ة كاملة.. من الذي ترجم كلمات ولدها 

الصغير للناس حينما لم يفهموا قصده؟
من الذي برعت يداه في عمل الطعام والحلوى؟؟

من الذي نظف البيت وأشرف على تنظيفه وترتيبه 
واعتنى به كما ينبغي؟؟

من الذي أمس���������ك يد ابنته���������ا تعلمها الكتابة؟؟ وظل 
يردد قصائد الش���������عر العربي وكلمات اللغة األجنبية 
م���������ع ولدها ليلة االختبار؟؟ ومن الذي س���������هر الليل 

ليشرح ما استغلق على ولدها في الصباح؟
من الذي سهر بجوار ابنتها وهي محمومة ليال؟

ومن الذي ردد القرآن مع ولدها ليحفظه؟؟
م���������ن الذي علمهم الحالل والحرام والفرق بين جميل 
األخالق وس���������يئها... وذكرهم بحديث رس���������ول اهلل 

-صلى اهلل عليه وسلم- ؟. 
من الذي علم ولدها كيف يأكل وكيف يش���������رب كما 
جاء في الس���������نة؟؟ ومن علم ابنته���������ا جمال الحياء 

والعفة؟
من الت���������ي تزينت بأبهى الزين���������ة لزوجها لتعّفه عن 

الحرام؟
ومن التي قدمت النصح والمشورة البنتها وأوصتها 

بزوجها؟
م���������ن التي علمت ولدها كي���������ف يكون قواما في بيته 

على منهاج النبوة؟
ومن التي أدارت الحياة في البيت مدبرة قليل المال 

وكثيره؟
ومن التي أصلحت بين أقاربها؟

م���������ن الذي أصلح جهاز الرادي���������و لما تعطل؟؟ ومن 
الذي أعاد س���������يارة ولده���������ا ذات الريموت للعمل بعد 

أن كسرها؟
من الذي أقام احتفاال لولدها وبنتها لما حفظا كتاب 

اهلل؟
ومن ال���������ذي دعا أهل زوجه���������ا لإلفطار عندهم في 
رمض���������ان؟ ومن الذي وصل رحمه���������ا ورحم زوجها 

في األعياد؟
من التي بنت البيت على التوحيد؟؟ من التي كانت 
على ثغر من ثغور اإلس���������الم؟؟ م���������ن التي قدمت 
للمجتمع أسرة متماسكة.. لبنة من لبنات صرح أمة 

اإلسالم؟؟
من... ومن.. ومن؟؟

قال رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »كلكم راع، 
وكلكم مس���������ؤول عن رعيته، اإلمام راع ومس���������ؤول 
عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مس���������ؤول عن 
رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 

رعيتها، والخادم راع في مال س���������يده ومسؤول عن 
رعيته« رواه البخاري

األم مدرس���������ة إذا أعددتها.... أعددت ش���������عبا طيب 
األعراق

لقد كانت طبيبة ومهندس���������ة.... ممرضة وعاملة... 
كاتبة وشاعرة

كانت ش���������يف يعد أجود الطعام.. ومديرة منزل تدير 
شؤونه بأفضل الطرق..

كانت محاسبة تدير »مالية« بيتها بمهارة...
كانت منظمة حفالت... وسكرتيرة... كانت مدرسة 
وداعي���������ة ومحفظة قرآن... كانت مترجمة ومصلحة 

اجتماعية. 
كانت مستش���������ارة نفس���������ية... وعارضة أزياء لزوجها 

فقط.. بل كانت مراقبة جودة للطعام والشراب!
كانت......

)أم(... وملك���������ة متوج���������ة عل���������ى ع���������رش األس���������رة 
المسلمة...

قاطع صوت فتاة االستقبال المتضجر تلك األفكار 
السيالة.....

العمل؟
رفعت عينيها مبتسمة ابتسامة واسعة وقال في زهو 

وفخر: )أم( وربة بيتي. 
اِلَح���������اُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظ���������اٌت ِلْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ  »َفالصَّ

اللَُّه« سورة النساء34-. 

الـمهنـــة: ال  أعـمـــــــــــل!
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من نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

ضمن الحملة الواس���������عة التي أطلقتها شعبة والية العاصمة لجمعية 
العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين للتبرع بالدم بالتنس���������يق مع مديرية 
الش���������ؤون الدينية واألوقاف لذات الوالية، احتضن مس���������جد الفرقان 
بب���������اب الزوار، الخمي���������س 06 أوت 2020 حملة التبرع بالدم التي 
ت���������م برمجتها كما تم اإلعالن عنه في )11( أحد عش���������ر بلدية من 
بلديات العاصمة لدعم المستشفيات بهذه المادة الحيوية، وقد لقيت 
عجاب العديد ممن يتابعونها  الحملة نجاحا ممي���������زا ونالت رضى واإ
ويش���������اركون فيها لحاجة المرضى لل���������دم خصوصا أن بنك الدم قد 

نقص في المستشفيات بسبب هذه الجائحة التي تمر بها البالد. 

دائرة الدار البيضاء بالعاصمة 
مسجد الفرقان بباب الزوار حيتضن محلة شعبة العاصمة للتربع بالدم

شعبة والية باتنة
فرع اإلخوة ملباركية يف التفاتة للفقراء

بفضل اهلل تعال���������ى ثم بفضل تبرعات المحس���������نين وجهود أعضاء جمعية 
العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين فرع االخوة لمباركية بباتنة بمناس���������بة عيد 

األضحى تم القيام باآلتي  
- توزيع 43 اضحية على عائالت اليتامى والمحتاحين.

- توزيع لحوم االضاحي على 25 عائلة خالل اليوم الثاني
والثالث من عيد األضحى. 

- توزيع مساعدات مالية بقيمة 17 مليون سنتيم على عائالت محتاجة. 

شارك صبيحة يوم األربعاء 
الش���������يخ   2020 أوت   05
قدور قرناش عضو المكتب 
الوطن���������ي لجمعي���������ة العلماء 
رفقة  الجزائريين  المس���������لمين 
الس���������يد حاج حج���������اج مدير 
واألوقاف  الدينية  الش���������ؤون 
بالشلف، والسيد جمال غول 
الوطني  المجل���������س  رئي���������س 
ومستخدمي  لألئمة  المستقل 
الش���������ؤون الدينية وممثل عن 
مديرية الس���������ياحة في حصة 
إذاعة  من  مباش���������رة  إذاعية 
الجزائر من الشلف للحديث 
عن قرار فتح المسجد، وكذا 
فتح الشواطئ حيث تمحورت 
تثمين  حول  الضيوف  كلمة 
الق���������رار داعين ف���������ي الوقت 
نفس���������ه إلى ض���������رورة احترام 
المرافقة لعملية فتح  التدابير 
المساجد خاصة أن األصل 
في المسجد أن يكون رواده 
قدوة لغيرهم كما أقّر ضيوف 

هذه الحصة بصعوبة المهمة 
في ظل الفتح الجزئي، وكذا 
اقتصاره على المساجد التي 
فقط  تتس���������ع أللف مص���������ّل 
متأملي���������ن ت���������دارك ما يجب 
تداركه مث���������ل قضية توقيت 
والفجر  العش���������اء  صالت���������ي 
المتزامنة مع توقيت الحجر.
الضيوف  ه���������ؤالء  دعا  كما 
لض���������رورة  المس���������اجد  رواد 
األخ���������ذ بالتدابي���������ر التي تم 
إقرارها مرافقة لفتح المساجد 
حتى يك���������ون المصلون قدوة 
المصلين  أيض���������ا  داعي���������ن 
للتوج���������ه بأخالق المس���������اجد 
إلى الش���������واطئ على ما في 
م���������ن صعوبة  االمر  ه���������ذا 
الشواطئ، حيث  بخصوص 
الجس���������دي  التباعد  يصعب 
على عكس المس���������اجد التي 
يع���������ّول الضيوف كثيرا على 
أن يك���������ون رواده���������ا ق���������دوة 

لغيرهم.

تّم بفضل اهلل تعالى وبمساعدة أهل 
البر واإلحس���������ان -جزاه���������م اهلل خير 
الج���������زاء - اقتناء خمس���������ة 5 أجهزة 
مس���������اعدة علی التنفس ذات س���������عة 
10لتر لفائدة المكتب الوالئي لجمعية 
العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين برج 
بوعريريج، حيث تفاعل المحس���������نون 
كثي���������را مع ه���������ذه الجائحة التي حلت 
م���������ن خالل تبرع���������ات كثيرة  باألمة 
كالعتاد  للمستشفيات  سواء  ومتنوعة 
وال���������دواء أو للفقراء والمس���������اكين من 
الغذاء والكساء فصدقه  تقديم  خالل 
في الش���������عب الجزائري حديث الّنبي 

-صل���������ى اهلل عليه وس���������لم - الذي 
امت���������دح فيه األش���������عريين لتضامنهم 

وقت الشدة. 

شعبة املشرية بوالية النعامة

سلسلة حصص إذاعية للتعريف 
بشيوخ اجلمعية

تّم بفضل اهلل وتوفيقه اختتام تس���������جيل برنامج مسارات الذي يعده ويقدمه 
المكتب البلدي لجمعية العلماء شعبة المشرية بوالية النعامة ضمن الشبكة 
الصيفية التي تبثها إذاعة الجزائر من النعامة والذي تناول س���������ير بعض 
ش���������يوخ جمعية العلم���������اء )المغمورين(، وُخ�تم بذكر مس���������ار هذه الجمعية 
المباركة من التأس���������يس إلى وقتنا الحاضر، وال يفوتنا في األخير أن نتقدم 
بجزيل الش���������كر إلى جميع الطاقم القائم على هذه اإلذاعة و على رأس���������ها 
الس���������يد مدير اإلذاعة على إتاحته هذه الفرصة، وللمهندس الخلوق بشير 

دموش على مرافقته خالل فترة التسجيل. 

والية الشلف 
 أسبوع للتربع بالدم

 يف ذكرى يوم اجملاهد
بمناس���������بة ذكرى اليوم الوطني المجاهد الموافق ل�20 
أوت من كل عام، ومن أجل دعم المستشفيات بمادة 
ال���������دم التي هي مادة حيوية للمرضى واألطقم الطبية 
برمجت وبالتنسيق مديرية الشؤون الدينية واألوقاف 
لوالية الش���������لف وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
لذات الوالية حملة تبرع بالدم تحت إش���������راف مديرية 

الصحة. 
حيث تتم عملية التبرع على مستوى المدارس القرآنية 
التابعة للمس���������اجد في الفترة الممت���������دة من 15 أوت 
2020 إلى 22 أوت 2020 وتم اختيار 13 بلدية 
من بلديات الوالي���������ة الحتضان العملية أي بلدية من 

كل دائرة وللعلم والية الشلف تضم 13 دائرة. 

شعبة بلدية احلمادية بربج بوعريريج

تالميذ نوادي اجلمعية يتألقون
يتقدم رئيس شعبة بلدية الحماية لجمعية العلماء ببرج بوعريريج وكّل أعضاء 
الشعبة البلدية بتهنئة تالميذ نوادي الجمعية المتفوقين في حفظ القرآن الكريم 
والمنتقلين بمعدل جيد وهم: الذكور مهاني أنس 55 حزبا رباح ياس���������ين 55 
حزبا بوخميس أمين 43 حزبا حريزي هيثم 30 حزبا صاهد يونس 12 حزبا 
اإلناث دحيري دعاء 49 حزبا علجي أنفال 32 حزبا فرحات هاجر 13 حزبا 

فرحات منال 13 حزبا عيسى شفاء 04 أحزاب. 

من نشاطات أعضاء املكتب الوطين

شعبة برج بوعريريج
حمسنون يتربعون بأجهزة تنفس

شعبة والية قسنطينة

فرع جبل الوحش يف محلة 
تكافل مع ضحايا كورونا

المس���������لمين  العلم���������اء  جمعي���������ة 
الوحش -  الجزائريين -فرع جبل 
بوالية قسنطينة، ومن باب التكافل 
مع ضحايا كورون���������ا تجمع قفف 
لصال���������ح مصابي ه���������ذا الفيروس 
ش���������فاهم اهلل، ف���������ي إط���������ار حملة 

»لندخل البهجة 
على قلوب المرضى وأسرهم« ...

ومستلزمات القفة هي: مياه معدنية، مأكوالت جاهزة، 
مأكوالت معلبة، حفاظات )ليكوش(، شامبو، صابون، 

معقمات، منظفات، مناديل .... 
ا ُتِحبُّوَن  يقول اهلل تعالى: )َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّ

َوَما ُتنِفُقوْا ِمن َشْيٍء َفِإنَّ الّلَه ِبِه َعِليٌم(.

في إطار الحمالت التضامنية التي 
تقوم بها ش���������عب جمعية العلماء في 
كل القطر الجزائ���������ري لتخفيف آثار 
جائح���������ة كورونا، وضمن ما تقوم به 
شعبة تكسبت بوالية الوادي استلمت 

الشعبة من أحد المحسنين شحنة مياه 
معدنية، وبدورها الش���������عبة توزع هذه 
الهبة على المرضى في المستشفيات 
خاصة في هذا الحر الش���������ديد الذي 

تعيشه العديد من الواليات. 

شعبة تكسبت بالوادي
حمسن يتربع بشحنة مياه معدنية

أشرفت الش���������عبة الوالئية بأدرار على 
توزيع 20 حقيبة مساعدة على التنفس 
وتيميمون  أدرار  مدينة  بمستش���������فيات 
ورق���������ان وأولف، وذلك بالتنس���������يق مع 
هيئ���������ة اإلغاث���������ة في جمعي���������ة العلماء 
المسلمين الجزائريين، من خالل توزيع 
1500 حقيبة مس���������اعدة على التنفس 

في مختلف أنحاء ربوع الوطن.
وأش���������اد القائمون على المستش���������فيات 
التضامنية  بالوقف���������ة  الذكر  الس���������الفة 
للشعبة مثمنين كل األعمال التي قامت 
بها خالل هذه الجائحة والوقوف على 
جانب األطق���������م الطبية والمرضى في 
مواجهة كوفيد 19، آملين في استمرار 

هذه الهبات التضامنية من الناشطين 
والفاعلين في المجتمع المدى س���������واء 
من الوس���������ائل المادية أو المعنوية من 
خالل الحمالت التحسيسية والتوعوية 

بخطورة الوباء .
من جهته عبر رئيس الش���������عبة الوالئية 
لوالية أدرار عن س���������عادته بتوفير هذا 
العدد م���������ن األجهزة المس���������اعدة على 
التنفس رغم قل���������ة عددها، داعيا أهل 
البر واإلحسان لبذل العطاء والتنافس 
على فعل الخير، ومنوها بجهود أفراد 
الشعبة والش���������عب البلدية في مختلف 
أنح���������اء الوالية والبرام���������ج الثرية التي 

ينتظر تنظيمها في األشهر القادمة.

رغم ظ���������روف الحجر الصحي، 
ومنع التنقل بين الواليات بسبب 
انتشار فيروس كورونا ، انعقد 
اللقاء ال���������دوري للمكتب الوطني 
لجمعي���������ة العلماء  المس���������لمين 
الس���������بت18ذو  الجزائريي���������ن 
الحج���������ة1441 الموافق ل 08 
أوت بن���������ادي الترق���������ي بالجزائر 
رئي���������س  برئاس���������ة  العاصم���������ة 
الجمعي���������ة الدكتور عبد  الرزاق 
تيّس���������ر له حضور  قسوم ومن 
المكتب  اللق���������اء من أعض���������اء 
الوطني للجمعية لمناقشة جملة 
الداخلية  التنظيمية  األمور  من 
للجمعي���������ة وكذا  حال األمة في 
ظل هذه الظروف التي فرضها 
فيروس كورونا إذ تؤكد الجمعية 
أن الهّم الوطني يش���������غلها دوما  
وهي كما ال يخفى على الجميع  
تبذل جهدها لصالح الوطن،كما 
هو الحال م���������ع جائحة فيروس 
البالد  الذي ض���������رب  كورون���������ا 
فقد أبلت جمعي���������ة العلماء من 
خالل لجنة اإلغاثة بالء حسنا 
لكل  المس���������اعدات  فأوصل���������ت 
واليات القط���������ر الجزائري ، بما 
جاد به المحسنون الذين يثقون 
ف���������ي  جمعي���������ة العلم���������اء ، ولم 
تغفل الجمعية عن قضية غلق 
المساجد ، إذ أكدت منذ البداية 
أن الغلق ليس هو الحل ودعت 
إل���������ى إعادة فتحها ، خاصة لما 
تم فتح فضاءات كثيرة يرتادها 

المواطنون بكثرة.
وأمام ما يح���������دث من تعّد على 
الرم���������وز الديني���������ة والوطنية في 
العدي���������د من صفح���������ات مواقع 
خاصة  االجتماعي  التواص���������ل 
التي  المشبوهة  الصفحات  تلك 
تهاجم الرموز وتنش���������ر الكراهية 
في المجتمع وُس���������ّبة أخرى في 
هذا الفضاء حيث وصل األمر 
بالبعض أن اتخذوا زورا اس���������م 
جمعية العلماء عنوانا لصفحات 
بترويج  الس���������موم  تنشر  وهمية 
األكاذيب عنه���������ا ، إذ كثيرا ما 
اكتش���������فت الجمعي���������ة ف���������ي هذا 
 ، مش���������بوهة  الفضاء صفحات 
واألمر نفسه مع بعض وسائل 
اإلعالم التي وبكل أسف تعطي 
الفرصة لمن يهاجمون  الرموز 
والثوابت الظهور على عناوينها 
، سواء كانت مرئية أو مكتوبة    
وهو ما أك���������دت الجمعية على 
ض���������رورة ضبط���������ه بضوابط ال 
تجعل من هذا الفضاء أو وسائل 
لنشر األكاذيب  اإلعالم وسيلة 

أو التعدي على الرموز.
الجمعية  رئي���������س  ص���������دق  وقد 
الش���������يخ عبد الرزاق قس���������وم  إذ 
جع���������ل عن���������وان:  ) تكاث���������رت 
علينا الس���������هام( إلحدى مقاالته 
االفتتاحية عل���������ى صدر جريدة 
لس���������ان  اإلس���������بوعية  البصائر 
المسلمين  العلماء  جمعية  حال 

الجزائريين.

املكتب الوطين يف اجتماعه الدوري العادي

أشرفت على توزيعها الشعبة الوالئية 
توزيع 20 حقيبة مساعدة على التنفس 

مبستشفيات والية أدرار 



االثنني:  20 - 26  ذو احلجة  1441هـ، الـموافق لـ:   10 -  16  أوت   2020
العدد:
1024

تـــعزيــة
على إثر وفاة والد األخ توفيق زرواطي عضو 
شعبة بلدية براقي بالعاصمة لجمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين  نتق���������دم إليه بخالص 
العزاء وعظيم المواساة سائلين اهلل تعالى أن 
يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل الجنة متقلبه 

ومثواه وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

إشهار

إشهار

تهنئــــــة
 الشيخ الدكتور 

حممد العربي الشايشي
 عضو الهيئة االستشارية العليا لجمعية 
العلم������اء المس������لمين الجزائريين يلتحق 

بلجنة الفتوى الوزارية. 
خوانه العلماء كّل التوفيق  نسأل اهلل له واإ
والسداد، ولكّل خادم لهذا الدين أن يرفع 

مقامهم ويثبت أقدامهم على الحق.

ــقيق رئيس شعبة والية  وافى األجل المحتوم ش
عنابة االخ نور الدين فليقة وعلى إثر ذلك نتقدم 
إليه بأخلص التعازي وأعظم المواساة واهلل نسأل 
أن يتغمده بواس���������ع رحمته ويجع���������ل الجنة داره 

ومستقره وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تـــعزيــة
ــن ديكي  ــدة األخ عبد الرمح على إث���������ر وفاة وال
رئيس شعبة بلدية بئر توتة بالعاصمة لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين نتقدم إليه بخالص 
العزاء وعظيم المواس���������اة سائلين اهلل تعالى أن 
يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل الجنة متقلبها 

ومثواها وأن يرزق ذويها الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تـــعزيــة

تلقينا نبأ وفاة والد السيد سليمان العلمي رئيس شعبة جمعية 
العلم���������اء ببلدية س���������كيكدة وعضو المكتب الوالئي لش���������عبة 
الجمعي���������ة، وبه���������ذا المصاب الجلل تتق���������دم جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين له ولكل افراد عائلته بتعازينا الخالصة، 
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن 

يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تـــعزيــة

Anep n: 2016012822البصائر:  10  - 16  أوت   2020  ]العدد:  1024[



Anep n: 2016012849البصائر:  10  - 16  أوت   2020  ]العدد:  1024[

إشهار

Anep n: 2016012870البصائر:  10  - 16  أوت   2020  ]العدد:  1024[

إشهار
Anep n: 2016012607البصائر:  10  - 16  أوت   2020  ]العدد:  1024[

إشهار

Anep n: 2016012808البصائر:  10  - 16  أوت   2020  ]العدد:  1024[

إشهار

العدد:االثنني:  20 - 26  ذو احلجة  1441هـ، الـموافق لـ:   10 -  16  أوت   2020
1024 إشهار



االثنني:  20 - 26  ذو احلجة  1441هـ، الـموافق لـ:   10 -  16  أوت   2020
العدد:
احلديقة األدبية1024

aladabiah@yahoo.fr : إعداد الدكتور فؤاد مليت

ُتفَّاحٌة للبحر، نرجسٌة الرخام
 .* بيروُت  حجرّيٌة  فراشٌة 

شكُل الروح فى المرآة
َوْصُف المرأة األولى، ورائحة 

الغمام
بيروُت من َتَعٍب ومن َذَهٍب، 

وأندلس وشام
األرض  وصايا  زََبٌد،  ٌة،  فضَّ

فى ريش الحمام
وفاُة سنبلة، تشرُُّد نجمٍة بينى 

وبين حبيبتى بيروُت
َلم أسمع دمى من قبُل ينطُق 
تنام على دمى  باسم عاشقٍة 

.....وتناُم...
البحر  على  َمَطٍر  ِمْن 
طعم  من  االسم،  اكتشفنا 
القادمين  وبرتقال  الخريف 
أسالُفنا  كأنَّنا  الجنوب،  من 
نأتى  كى  بيروَت  إلى  نأتى 

إلى بيروَت...
من َمَطٍر َبَنْينا كوخنا، والرِيُح 
كأنَّ  نجرى،  فال  تجرى  ال 

الريح مسماٌر على
الصلصال، تحفر قبونا فننام 
مثل النمل فى القبو الصغير

كأننا كنا ُنَغنِّى خلسًة:
بيروُت خيمُتنا
بيروُت َنْجمُتنا

سبايا نحن فى الزمان الرخو
َأْسَلَمنا الغزاُة إلى أهالينا

فما كدنا نعضُّ األرَض حتى 
انقضَّ حامينا

والذكرى  األعراس  على 
فوزَّعنا أغانينا على الُحرّاس

ِمْن ملٍك على عرٍش
إلى ملك على نعٍش

الزمان  هذا  فى  نحن  سبايا 
الرخو

سوى  نهائى  َشَبٍه  نعثر  َلْم 
دمنا

يجعُل  ما  على  نعثر  ولم 
السلطاَن شعبيًا

يجعل  ما  على  نعثر  ولم 

جاَن ودّيا السَّ
َيُدلُّ  شيء  على  نعثر  ولم 

على هويتنا
يتسلَّق  الذى  دمنا  سوى 

الجدران....
مرفأ بيروت
خلسًة: ُننشُد

بيروُت خيمُتنا
بيروُت َنْجمُتنا

رصاص  على  تطلٌّ  ونافذٌة 
البحِر

ٌح يسرقنا جميعًا شارٌع وُمَوشَّ
بيروُت شكل الظلِّ

وأسهُل  قصيدتها  من  أجمُل 
من كالم الناس

مفتوحة  بدايٍة  بألف  ُتغرينا 
وبأبجدياٍت جديدة:

 بيروُت خيمُتنا الوحيدة
بيروُت نجمُتنا الوحيدة

صفصافها  على  تمدَّدنا  هل 
البحر  أجسادًا محاها  لنقيس 
عن أجسادنا جئنا إلى بيروت 

من أسمائنا األولى
الجنوب  نهايات  عن  نفتُِّش 

وعن وعاء القلِب...
سال القلُب سال...

وهل تمدَّدنا على اأَلطالل كى 
َنِزَن الشمال بقامة األغالل؟

رني  مال الظلِّ مال علي، كسَّ
وبعثرني

وطال الظلُّ طال....
يسرو  الذى  الشجُر  لَيْسُرَو 

ليحملنا من األعناق
بال  القتلى  من  عنقودًا 

سبِب...
وجئنا من بالٍد ال بالد لها

وجئنا من يد الفصحى ومن 
َتعِب....

خراٌب هذه األرض التى تمتدُّ 
من قصر األمير إلى زنازننا

ومن أحالمنا األولى إلى ... 
حطِب

فأعطينا جدارًا واحدًا لنصيح 
يا بيروُت !

ْأفقًا  نرى  كى  جدارًا  أعطينا 
ونافذًة من اللهِب

وأعطينا جدارًا كى ُنعلِّق فوقه 
سُدوَم

عشرين  إلى  انقسمت  التى 
مملكًة

لبيع النفط .... والعربي
وأعطينا جدارًا واحدًا

لتصيح فى شبه الجزيرْة
بيروت خيمُتنا األخيرْة
بيروت نجمُتنا األخيرْة

فى  تناثر  رصاصى  ُأُفُق 
اأُلفق

ُطُرٌق من الصدف المجوَّف... 
ال ُطُرْق

ومن المحيط إلى الجحيم
من الجحيم إلى الخليج

إلى  اليمين  إلى  اليمين  ومن 
الوسْط

شاهدُت مشنقًة بحبٍل
واحٍد

من أجل مليونى ُعُنْق !
الطريُق  أين  من   ! بيروُت 

إلى نوافذ ُقْرُطبْه
أنا ال ُأهاجُر َمرتَّين

وال ُأحبُّك مرتين
لكنِّى ُأحوُِّم حول أحالمي

جمجمًة  األرض  وأدعو 
لروحى المتعبْه
وُأريد أن أمشي

ألمشي
ثم أسقط فى الطريق

إلى نوافذ قرطبْه
بيروُت شاهدٌة على قلبي

وأرحُل عن شوارعها وعنِّي
عالقًا بقصيدٍة ال تنتهي

وأقوُل: ناري ال تموُت...
على البنايات الحماُم

على بقاياها السالم...
أطوى  مثلما  المدينَة  أطوى 

الكتاْب
وأحمُل األرَض الصغيرَة مثل 

كيٍس من سحاْب
مالبس  فى  وأبحُث  أصحو 

ُجّثتى عّني
فنضحك: نحن ما زلنا على 

قيد الحياِة
ام وسائِر الُحكَّ

إنى  تقل  لم  للجريدة  شكرًا 
سقطُت هناك سهوًا...

الصغيرة  الُطُرَق  أفَتُح 
واألصدقاِء  وخطوتى  للهواء 

العابرين
وتاجر الخبز الخبيث وصورِة 

البحر الجديدة
شكرًا لبيروت الخراب...
شكرًا لبيروت الخراب...

رْت روحي سأرمى ُجّثتى  تكسَّ
لتصيبنى الغزواُت ثانيًة

إلى  الغزاُة  وُيْسِلَمني 

القصيدة...
المطيعة  اللغة  أحمل 

كالسحابِة
فوق أرصفة القراءة والكتابِة:

يترك عندنا  البحر  »إن هذا 
آذانه وعيونه«

ويعود نحو البحر بحريّا
كنعاَن  أرض  ....وأحمل   
على  الغزاُة  اختلف  التى 

مقابرها
وما اختلف الرواُة على الذى 

اختلف الغزاُة عليِه
من حجٍر ستنشأ دولُة الغيتو

دولَة  سننشئ  حجٍر  ومن 
اِق الُعشَّ

أرتجُل الوداع
فى  الصغيرُة  المدُن  وتغرُق 

عباراٍت مشابهة
وينمو الجرُح فوق الرمح أو 

يتناوبان عليَّ
حتى ينتهى هذا النشيد....

ينتهى  ال  الذى  اَلَدَج  وأهبط 
بالقبو واألعراس

أصعُد مرًة ُأخرى على الدرج 
الذى ال ينتهى بقصيدٍة...

أهذى قلياًل كى يكون الصحُو 
والجاّلُد...

َعذَّْبنى  الميالُد  أيها  أصرُخ: 
ألصرخ أيها الميالُد...

أمتطى  التداعى  أجل  مْن 
درب الشآم

لعلَّ لى رؤيا
وأخجُل من صدى األجراس 

وهو يجيئنى صَدَأ
كيف  أثينا:  فى  وَأصرُخ 

تنهارين فينا؟
ُثمَّ أهمُس فى خيام البدو:

تمامًا  حنطيَّا  ليس  وجهى 
والعروُق مليئٌة بالقمح...

َأسأل آخر اإلسالم :
هل فى البدء كان النفُط

أم فى البدء كان السخط؟
عن  غريبًا  أبدو  رُبَّما  أهذى 

بنى قومي
فقد يفرنقُع الشعراُء عن لغتى 

قلياًل
الماضى  من  فها  ُأنظِّ كى 

ومنهم...
الكلمات  من  جدوى  أجد  لم 

إال رغبة الكلمات
فى تغيير صاحبها..

حسن التخلص

ُيعرف )حسن التخلص( عند البالغيين والنقاد بأنه انتقال الشاعر، 
أو الناثر من حال إلى حال، أو من غرض إلى آخر، ويشترطون 
فيه الترابط الوثيق دون أن يشعر المتلقي بانقطاع في المعنى؛ لهذا 
ذكر ابن األثير )637هـ( في كتابه )المثل السائر( أن التخلص 
إنما يتحقق في الكالم عندما يكون بعضه آخًذا برقاب بعض، من 

غير أن ينقطع. ثم ُيستأنف كأنما ُأفرغ إفراغًا. وعمومًا فإن حسن 
التخلص وسيلة فنية يستعين بها األديب ليشعر المتلقي باالنتقال 
من معنى إلى معنى دون أن يفقد المتلقي ذلك الخيط الناظم لهذه 

األفكار.
غيره  في  نجد  ال  حين  ضروريًا  مطلبًا  التخلص  حسن  ويكون 
الصدمات،  وتخفيف  األزمات،  من  كالتخلص  وذلك  مخرجًا، 
إلى  الركون  والتأقلم مع سائر األحوال، وعدم  اإلخفاقات،  وتقّبل 
االنهزام، عندئذ يكون االنتقال إلى حال أخرى أفضل، ليس من 
يتحول األمر  إذ  بكثير،  التخلص فقط، بل أرفع من ذلك  حسن 
بـ)قوة  أن نصطلح عليه  يمكن  ما  إلى  التخلص(  بنا من )حسن 

التخلص(.

فقه العربية

حسن التخلص

ضـــرورة الفلسفــــة
بتــــة العياشي*

يبـــــــــدو أنه من غير الضـــــــــروري الحديث 
عن الفلســـــــــفة، بعد مرور ألفين سنة على 
ظهورها تقريبا، وتمركزها واحتاللها مكانة 
متميزة ومرموقة، في عالم االبستيمولوجيا 
فـــــــــي أنحـــــــــاء العالم أجمـــــــــع، وغيابها في 
تشـــــــــكيل آلية التفكير، هو حرمان العقل 
من أحـــــــــد أهم منابع تعزيـــــــــز قدرته على 

التحليل والتركيب والفهم. 
- الفلســـــــــفة فن التفكير الســـــــــليم، هي فن 
الواقع في اكتشاف السؤال الحقيقي الذي 

يطرحه اإلنسان من معضالت تراوده. 
- الفلسفة تعلمنا كيف نفهم الواقع؟ كيف 
نسير ونتعايش مع االخرين " األنا والغير" 

كيف نحترم أنفسنا؟ 
- الفلســـــــــفة تبحث في القيـــــــــم واألخالق 
"االكســـــــــيولوجيا"، وتطرح كيفية الوصول 

إلى الضمير األخالقي ..
- الفلســـــــــفة مهمتها أن تجعل األشـــــــــياء 
أبســـــــــط مما هي عليه وليس تعقيدها كما 

يدعي جهال العلم..
- الفلسفة تنمي فينا الفهم الجمالي والحس 
الفني "فلســـــــــفة الفن" والذوق األدبي وذلك 

كله يسمو بسمو اإلنسان ورقيه..
-الفلســـــــــفة ضرورية لإلنسان في تشكيل 

نموه معرفيا وعقليا. 
بهـــــــــذه الوظيفـــــــــة المعرفية  الفلســـــــــفة  إن 
والمنطقية واألخالقية والجمالية والوجودية 
جميعهـــــــــا مباحث الفلســـــــــفة الكبرى، التي 
تسعى في عملية تكوين شخصية اإلنسان 
من مختلف جوانبه، بوصفها كما قلنا فن 
التفكير الســـــــــليم، وتستحضرني هنا مقولة 
الفيلسوف اليوناني سقراط حيث يقول في 
هذا الصدد: "مادامت أمي تولد النســـــــــاء، 

فأنا أولد األفكار". 
فمن ضرورات الفلسفة أيضا، ويجب أن 
نتكلـــــــــم فيه، ضرورة تدريس الفلســـــــــفة في 
المراحـــــــــل التعليمية، خاصـــــــــة في مرحلة 
التعليـــــــــم االبتدائـــــــــي؛ ألن األطفال لديهم 
إشكاليات وتســـــــــاؤالت تعترضهم في كل 
دقيقة، ألننا وبكّل أســـــــــف شديد أصبحنا 
نكدس المعلومات لدى التلميذ، وال نعطيه، 

يجب علينا أن نعلمه كيف يفكر؟. 
في أوروبا والواليـــــــــات المتحدة األمريكية 
وأمريـــــــــكا الالتينية يدرســـــــــون في مرحلة 
التعليـــــــــم االبتدائـــــــــي الفلســـــــــفة لألطفـــــــــال 
الصغار بمناهج تربوية يقوم بها أســـــــــاتذة 
االختصاص بما يتناسب مع عمر الطفل 
ونموه العقلي، تدريس الفلسفة حسبهم في 
هـــــــــذه المرحلة بالذات ليـــــــــس عبثا، ألنهم 
يدركـــــــــون أهميتها وضرورتها لدى الطفل 
خاصة في هـــــــــذه المرحلة بالذات، أتمنى 
من صميم فؤادي أن نقوم بتدرس الفلسفة 
في مرحلـــــــــة التعليم االبتدائي في الجزائر 
والوطن العربي لضرورتها.. وتستحضرني 
هنا مقولة الفيلســـــــــوف االلماني إيمانويل 
كانط حيث يقول فـــــــــي هذا الصدد: "إني 
أســـــــــمع من كّل مكان صوتـــــــــا ينادي ال 
تفكر، رجل الدين يقول ال تفكر بل آمن، 
رجل االقتصاد يقـــــــــول ال تفكر بل ادفع، 
رجل السياسة يقول ال تفكر بل نفذ، لكن 
فكر بنفســـــــــك وقف على قدميك، إني ال 
أعلمك فلسفة الفالســـــــــفة ولكنني أعلمك 

كيف تتفلسف؟". 

طالب الجامعي *
قسم الفلسفة جامعة المسيلة

بيــــروت مــن تعـــب ومـــن ذهــــب

حممود درويش

القصيد
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رئيــس التحريــــــر 
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أ. ياسيـن مربوكــي
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أ. مصطفـى كـروش
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الّن���������اس على كثرته���������م، وعلى تنوعهم، 
ثقافاتهم، وعلى أصولهم، وعلى  وعلى 
أعراقهم، وعلى أنسابهم، وعلى طوائفهم، 
ال يزيدون عن نموذجين، أول نموذج، 
عرف اهلل فانضبط بمنهجه، وأحسن إلى 
خلقه، فسلم وس���������عد في الدنيا واآلخرة، 
والثاني غفل عن اهلل وتفلت من منهجه، 
وأساء إلى خلقه، فشقي وهلك في الدنيا 

واآلخرة، ولن تجد صنفًا ثالثًا. 
الصن���������ف األول أيقنوا أنه���������م مخلوقون 
للجنة، م���������اذا يترتب على هذا اإليمان؟ 
اتقوا أن يعصوا ربهم، وبنوا حياتهم على 
العطاء، المؤمن إس���������تراتيجيته العطاء، 
م���������ن هنا قدم أحدهم كتابًا عن رس���������ول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم-، وفي مقدمة 
الكت���������اب توجه إليه فقال: يا س���������يدي يا 
رس���������ول اهلل-عليه الصالة والسالم - يا 
من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا 
من قدست الوجود كله، ورعيت قضية 
اإلنس���������ان، يا من زكيت سيادة العقل، 

ونهنهت غريزة القطي���������ع، يا من هيأك 
تفوقك لتكون واحدًا فوق الجميع فعشت 
واحدًا بين الجميع، يا من كانت الرحمة 
والحب  ش���������ريعتك،  والع���������دل  مهجتك، 
ومشكالت  حرفتك،  والس���������مو  فطرتك، 

الّناس عبادتك. 
وصن���������ف ثان، همه األخ���������ذ ال العطاء 
والعاجل قبل اآلجل، انطلق من تكذيبه 
بالجنة، آمن بالدنيا وكفر باآلخرة، فلما 
آمن بالدنيا استغنى عن طاعة اهلل وبنى 

حياته على األخذ. 

َا{ َأْقَفاهلهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 

أ. أمين اللبدي

 أنا أرُض النُّبوات 
 أنا زهُر المداراِت أن���������ا للمجِد عنواٌن 

وأهدابي عربيْة
 أنا درُب البطوالِت 

أنا باُب الحضاراِت وُأش���������رُق في جبيِن 
الشمِس أغنيًة سماويْة 

أنا القدسُ 
 أنا القدس..

ْل أنا القدُس َ سجِّ
 أنا األنواُر مشرعٌة 

أنا التاريُخ واألمجاُد والحاضر

 أنا األسواُر أنشودْة 
أنا عربيٌة حرْة
 أنا اإلنساْن 
أنا القدسُ  
أنا القدس.

ْل أنا القدُس  سجِّ
 أنا في عتمِة الليِل قناديٌل ألوالدْي

 وأطبُع فوقَ وْجناِت الفدا قبلْة 
وأحمُل بيَن أضالعي لهم غنوْة

 تعالوا يا أحبائْي فإني قد أقمُت اليوَم 
أعيادْي

 أنا القدُس........

*علمتني الحياة: أن أس���������عد الّناس من أسعد الّناس، 
وأن أفضل الُعباد، من كان أنفع للعباد. 

*علمتني الحياة: أن للعبادة ثمارا، وأوالها باالعتبار، 
ما كان من نسق »شق تمر تتقي به الّنار«. 

*علمتن������ي الحياة: أن أكثر ما يفس���������د العبادات، أن 
تغدو مطية للتهرب من المستحقات، كثرّي موغل في 
القيام والصيام والطواف ح���������ول المقام، وال ينفع بماله 

األنام. 

* علمتني الحياة: أن س���������لم 
االرتقاء نعلوه بالبذل والعطاء، 
وكلم���������ا أوغلنا ف���������ي الحرص 
بالدنيا  آخرتنا  بعنا  واألنانية، 

الفانية. 
* علمتني الحياة: أن أشد معاركها، إنقاذ حياة أبنائها، 
وفرسانها أصحاب المآزر البيضاء ومن كان لهم سندا 

بالبذل والعطاء.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

فلسطيــــــن آالم وآمــــال وأعــــــالم

ية
دع

األ
ئع 

روا
من 

رُُه  ا َمْن َأْعَطى وَاتََّقى * َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى * َفَسُنَيسِّ قل تعالى﴿َفَأمَّ
رُُه  ا َمْن َبِخَل وَاْسَتْغَنى * َوَكذََّب ِباْلُحْسَنى * َفَسُنَيسِّ ِلْلُيْسرَى * وََأمَّ

ِلْلُعْسرَى﴾ ]سورة الليل اآلية: 10-05[
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ية
بو

ت ن
يرا

حتذ

عن أب���������ي هريرة -رضي اهلل عنه - 
أنه سمع رسول اهلل -صلى اهلل عليه 
وسلم - يقول: »مثل البخيل والمنفق، 
كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد 
من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق 
فال ينفق إال س���������بغت -أو وفرت - 
على جلده حتى تخفي بنانه، وتعفو 
أثره، وأما البخيل، فال يريد أن ينفق 
شيئا إال لزقت كل حلقة مكانها، فهو 

يوسعها فال تتسع«]متفق عليه[.

من فضائل األعمال
عن أس���������ماء بنت أبي بكر الصدي���������ق -رضي اهلل عنهما - قالت: قال لي 
رس���������ول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -: »ال توكي فيوكي اهلل عليك«. وفي 
رواية: »أنفقي أو انفحي، أو انضحي، وال تحصي فيحصي اهلل عليك، وال 

توعي فيوعي اهلل عليك« . ]متفق عليه[.

واب
ثــــ

  و  
ـــر

ذكـ

يقول محمد أس���������د في ش���������تاء 1926 
كنت ف���������ي طريقى راكب���������ًا من هرات 
لكابول بصحبة إبراهيم ودليل أفغاني 
الجنسية نس���������ير خالل جبال مدفونة 
بالجليد، وودي���������ان وطرق في  مغطاة 
»هندو- كش« فى وسط أفغانستان. 
كان الطق���������س باردا والجلي���������د يتألق، 
وتق���������ف عل���������ى كّل الجوان���������ب جبال 
بيضاء، وأخرى سوداء. كنت حزينا، 
وفى نفس الوقت بش���������كل غريب كنت 
س���������عيدا هذا اليوم!!، أم���������ا حزني فقد 
كان ألن من كن���������ت أعيش معهم في 
الشهور السابقة كانوا محجوبين ببالدة 
عن حقيقة النور، والقوة، والتقدم الذي 
يعطيه لهم إيمانهم، وفي نفس الوقت 
كانت س���������عادتي، بأن ه���������ذه الحقيقة 
والنور، والقوة والتقدم، في متناول يدي 
تقريبا اآلن، وأمام عيني، كهذه الجبال 
التي  والس���������وداء  البيضاء  الش���������امخة 
أمامي. بدأ حصاني يعرج وكأن شيئا 
في حافره، ووجدت أن الحدوة الحديدية 
أصبح���������ت معلقة فقط بمس���������مارين!!، 
س���������ألت رفيقنا األفغانى: »هل هناك 
قرية قريبة نج���������د فيها حدادا؟«، نعم، 
قري���������ة »ديهزانجي« تقع على بعد أقل 
من ثالثة أميال، يوجد بها حداد هناك، 
وبها قصر حاكم »هزرجات«. وهكذا 
اتجهنا إلى ه���������ذه القرية، وتمهلنا فى 
المسير حتى ال نرهق الحصان. حاكم 
المنطقة، كان قصي���������ر القامة، وكان 
مرحا الطلعة، وودودا، وكان س���������عيدا 
أن يس���������تضيف أجنبيا عنده فى قصره 
العمران، والمتواضع. وقد  البعيد عن 
كان هذا الحاكم قريب���������ا للملك »أمان 
اهلل«، وم���������ن المقربين له... وقد كان 
م���������ن أكثر م���������ن قابل���������ت تواضعا فى 
أفغانس���������تان. وقد أص���������ر على بقائي 

فى ضيافته ليومين. وفى مساء اليوم 
الثانى، جلس���������نا كالعادة لعشاء دسم، 
وبعد العش���������اء حضر رجل من القرية 
ليطربن���������ا بأغانى ش���������عبية، مصطحبا 
قيث���������ارة بث���������الث أوت���������ار، وكان يغنى 
بلغة الباش���������تو التى لم أفهمها، ولكن 
بعض الكلمات الفارسية كانت تخللها 
بوضوح في الغرف���������ة الدافئة المغطاة 
بالسجاجيد، بينما وميض الثلج البارد 
يظهر من خ���������الل النوافذ. أتذكر أنه 
كان يغن���������ى عن المعرك���������ة بين داوود 
وجالوت، وبدأها بنغمة متواضعة، ثم 
تدرجت إلى بع���������ض العنف، وأنتهت 
بروح اإلنتصار. وبعد أن انتهت، قال 
الحاكم: »أن داوود كان ش���������ابا، ولكن 
إيمانه كان قويا....«، ولم أتمالك من 
التعليق فقلت: »كذل���������ك أنتم كثيرون 
ولك���������ن إيمانكم ضعي���������ف«. نظر إلي 
المضيف بدهشة، وارتباك لما تطوعت 
وذكرته، فأسرعت ألوضح قولي وأخذ 
توضيحي شكل سيل من األسئلة: لماذا 
فقدتم أنتم المس���������لمون ثقتكم بأنفسكم 
التي في القديم س���������اعدت على نش���������ر 
اإليمان باإلسالم في أقل من مائة عام 
من الجزيرة العربية غربا إلى المحيط 
األطلس���������ي، وش���������رقا فى العمق إلى 

الصين - واآلن تستسلمون بضعف، 
إلى األفكار والعادات الغربية؟، لماذا 
ال تس���������تطيعون أنتم يا من كان أباؤكم 
األوائ���������ل أناروا العال���������م بعلمهم وفنهم 
بينما كان���������ت أوروبا تغض فى بربرية 
وجه���������ل مدقع، فلتعملوا من اآلن على 
أن تعودوا إليمانكم الخالق؟، كيف أن 
هذا األتاتورك التافه الذي ينكر كل قيم 
اإلسالم قد أصبح عندكم رمزا إلحياء 
اإلس���������الم؟ استمر مضيفي في صمته 
وبدأ الجلي���������د ينهمر في الخارج، ومرة 
ثانية غمرني الشعور المزدوج بالحزن 
والس���������عادة الذي انتابني حينما اقتربت 
من »ديهزانجى«، أحسس���������ت بالفخار 
لم���������ا قد كان، وبالخجل لما عليه أبناء 
حضارة عظيمة. هل ل���������ك أن تدلني 
- كي���������ف أن اإليمان الذى دلكم عليه 
نبيكم، وكّل هذا الوضوح والبساطة، قد 
دفنت تحت أنقاض الثرثرة المتحزلقة، 
والش���������جار بين علمائك���������م؟، كيف أن 
أمراءك���������م واإلقطاعيين يعيش���������ون فى 
رفاهية، بينما إخوانهم من المس���������لمين 
يذوقون الفاقة والفقر المدقع، فى حين 
أن نبيك���������م يقول أنه ال يؤمن من بات 
ش���������بعان وجاره جائع؟، ه���������ل لك أن 
تش���������رح لى كيف نبذتم النساء خلفكم، 
بينما نس���������اء الرسول »صلى اهلل عليه 
وسلم«، وصحابته كن يشاركن الرجال 
فى أموره���������م الهام���������ة؟، كيف وصل 
الحال بكم أنتم المس���������لمين إلى الجهل 
واألمية، فى حين يقول نبيكم أن طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، 
وفض���������ل العالم عل���������ى العابد كفضل 
البدر على سائر النجوم؟ ظل مضيفي 
يحملق في دون كالم، وابتدأت أشعر 

أن ملحوظاتي قد أحبطته.... 
يتب����������ع

لـمــــــــــاذا أســلـــــم هــؤالء!؟ 

ْل أنـــا القــــــدس  سجِّ
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لم يعد الش���������عب اللبناني يتحمل العيش في ظّل دولة 
فاش���������لة، يتصدر مجالها السياسّي ثّلة من السياسيين 
العابثين بمقدرات البلد، والمرتبطين بدوائر ضيقة في 
الداخل )الطائف���������ة(، وبأخرى خارجيًا )الدول الراعية 
لهذه الطوائف(، أما الش���������عب فهو مجبر أن ينتسب 
إلى هذا الفري���������ق أو ذاك لهذه االعتبارات الخاطئة، 
التي أفرزها واقع سياس���������ّي ُصنع على عين المشروع 

االستعماري الغربي. 
رغم الصراعات التي عرفها لبنان منذ استقالله عام 
1943م جراء االنقسام الطائفي، إاّل أّن ثقافة الطائفة 
مازال���������ت تحكم هذا البلد وتدفع ب���������ه نحو المزيد من 
االنقسام والتشظي، حتى تحّول مع مرور الوقت إلى 
س���������احة مفتوحة على جملة من التناقضات السياسية 
والفكرية وحتى االجتماعية والثقافية، وكأّن هذا البلد 
الصغير يش���������ّكل مجموعة من البل���������دان في جغرافيا 
صغيرة اس���������مها لبنان، فلبنان الثقافة والفكر واإلبداع 
واإلعالم وصناع���������ة الكتاب، كما أنه لبنان المقاومة 
والممانعة وتجمع حركات التحرر الوطني، وال ننسى 
ن كانت  أنه –أيضًا – بلد الفن والسياحة والجمال، واإ
هذه التناقضات -في عمومها - تش���������كل حالة إثراء 
ودعم لمخ���������زون البلد التاريخ���������ي والثقافي، وتعطي 
انطباعًا أولي���������ًا أّن بلدًا بهذا الثراء والتعدد، يجب أن 
يكون نموذجًا يحتذى به في العالم أجمع، لكن الواقع 
غير ذلك تمامًا، فاالنقسام السياسي الواضح، الذي 
ُتَغذِّيه الطائفية والوالءات الخارجية، غّطى على ذلك 
الثراء وجعل الحياة في هذا البلد الجميل مستحيلة مع 
تفاقم هذا الوضع، دون أن ننسى الوضع االقتصادي 
المزري الذي حّول حياة اإلنس���������ان اللبناني البس���������يط 
إلى ج�حيم، بينما يعيش السياسّي اللبناني حياة بذخ 
وترف ال يحلم به السياس���������ّي ف���������ي البلدان المتقدمة، 
فالمس���������اعدات التي تقدمها بعض الدول لهذا البلد، 
ال ترج���������ع بالّنفع عل���������ى الفرد اللبناني البس���������يط، بل 
تتحّول مباش���������رة إلى جيوب هذا السياس���������ّي أو ذاك 
حسب مصدر هذه المساعدات، والغرب وخصوًصا 
فرنسا، وكذلك الدول األخرى التي تدعم طوائفها مثل 
يران )الشيعة(، يدركون ذلك،  السعودية )الس���������نة( واإ
لكنهم يواصلون دعم من يخدم سياساتهم في لبنان، 
وال يعنيهم الش���������عب من قريب أو بعي���������د، وعند كّل 
أزمة يذهبون إلى لبنان إلعادة األوضاع إلى ما هي 

عليه، حفاظًا على مصالحهم ومصالح ممثليهم. 
لم يعد النموذج اللبناني صالحا إلدارة بلد مهم كلبنان، 
فالواقع يستدعي مرحلة جديدة تفرض حتمية ما بعد 
الطائفية كمخرج نهائي للحالة اللبنانية، فلبنان تزخر 
بالطاق���������ات العلمية والفكرية والسياس���������ية التي تملك 
من الق���������درات ما يؤهلها لقيادة ه���������ذا البلد المهم في 
الجغرافي���������ا العربية، ولعّل المظاهرات التي ش���������هدتها 
المدن اللبنانية في الشهور األخيرة -قبل ظهور وباء 
كورونا - كانت صريحة في مطالبها بحتمية تجاوز 
النموذج السياس���������ّي في ش���������كله الحالي، والدعوة إلى 
دول���������ة مدنية ديمقراطية خ���������ارج األطر التقليدية التي 
عرفها لبنان منذ اس���������تقالله الوطني، ومع تزايد هذه 
المطالب، البد من الس���������ير نح���������و هذا الخيار، حتى 

تستقر لبنان سياسيًا واقتصايًا. 

 لبنـــــان: 
حتمية ما بعد الطائفية

guellatiabdelkader@gmail.com
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اإلســــــالم ديننـــــا والعربيـة لغتنـــا واجلزائـر وطننــــــا

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
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دعــاء العــدد
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فوجئن���������ا بجماعة تن���������ادي بعودة 
االس���������تعمار الفرنس���������ي وانتدابه 
لبن���������ان ويخلصها مما  ليحك���������م 
ناشئة عن  إنها صرخة  تعانيه، 
الفساد المتفشي تفشيا أنكى وأمّر 
فالوباء عادة  الوباء،  من تفشي 
وقته قصي���������ر، وينتهي باختراع 
دواء ينه���������ي وج���������وده وفس���������اده 
لألنفس واألجس���������اد، لكن مرض 
القابلية لالستعمار يطول أمده، 

ويمتد وباؤه لقرون.
ب���������ل أكثر من ذلك أن���������ه ينادي 
بصرخ���������ات مدوية الي���������وم فلئن 
كان ه���������ذا الم���������رض صامتا في 
ج���������اءت صرخة  حتى  القدي���������م 
المقاومة، والجهاد، فإنه اليوم ال 
يخفى وال يصم���������ت بل يصرخ، 
ويتظاهر أصحابه في الش���������وارع 
ببي���������روت المنكوبة، هي منكوبة 
من قب���������ل إال أن هذا االنفجار، 
وهذا الزل���������زال المدّمر أعلن عن 
مدى هذا الفساد، واإلهمال وعن 

المافياوية المترسخة في المرفأ، 
البحرية  المافيا  فيه  التي خزّنت 
ما يخ���������ّرب البلد، ويقضي على 
الوالد وما ولد من الس���������كان في 
بيوته���������م ومتاجره���������م، فتطايرت 
النوافذ واألبواب بزجاجها ومألت 
الش���������وارع، وقتل���������ت وجرح���������ت، 
ودّمرت ما أمكن لها أن تدّمر.

إنه زلزال الفس���������اد، وليس مجرد 
ُخّزن  المخزونة،  المواد  انفجار 
الفس���������اد كله في ص���������ورة هذه 
عن  النظر  وبقط���������ع  الم���������واد، 
المواد، وعن سبب  طبيعة هذه 
تفجيرها، ومن قام بهذا التفجير 
عن ُبع���������د أو عن ق���������رب، فإن 
الفس���������اد العام في ه���������ذا الحكم 
المافي���������اوي، وه���������ذا  الطائف���������ي 
االختراق لكل فئات المخابرات 
في العال���������م لهذه البلد الصغير، 
وتحريك من انس���������اق إليها ممن 
وخانت  ضمائره���������م،  فس���������دت 
وطنهم وأهلهم، ومن الذين كانوا 
يساندون الصهاينة، وينضمون 
إلى جيشها ليقتحم هذا الوطن، 
ومنهم فئات سياسية، وأحزاب ما 
تزال تحكم هذا البلد، وتتكلم بال 
حياء، وكأن شيئا لم يحدث من 
قبل من تعاونها مع الصهاينة.

ثقته  اللبنان���������ي  الش���������عب  فق���������د 
ف���������ي النخ���������ب السياس���������ية التي 

تتقاس���������م االقتص���������اد، تتحكم في 
المص���������ارف، وتلجأ إلى الخارج 

إذا لزم األمر.
إن هذه الظاهرة ليس���������ت قاصرة 
على لبنان بل إنها ظاهرة عامة 
في العالم اإلسالمي إال من رحم 
ربك، فقد أصابت ماليزيا نفسها 
الت���������ي كنا نظن أنه���������ا بريئة من 
الفس���������اد، وأنها ناهضة ومتقدمة 
بفضل بعض قادتها المخلصين 

مثل محمد مهاتير وصحبه.
إن الظل���������م، وتجييش المخابرات 
والجيش والشرطة لقهر الشعوب، 
واغتيال أي معارض، وقتل من 
يقول كلمة حق، إن في الداخل، 
ن في الخارج والفساد المالي،  واإ
الش���������يوخ  وتجنيد  واألخالق���������ي، 
الفاس���������دين لتأييد الظلم والفساد، 
ومن تجرأ منهم بقول كلمة حق 

سجن وعّذب أو قتل.
ما دام هذا الوض���������ع قائما فإن 
التخل���������ف يصع���������ب اقتالع���������ه، 
والتخل���������ص منه، ويج���������د هؤالء 
الظلمة مرتع���������ا خصبا، ومجاال 
واسعا لتدمير أي تقدم وأية دعوة 
إل���������ى حرية الناس، والش���������ورى، 
والسياس���������ي،  االجتماعي  والنقد 
وهو ضرورة اليوم ال محيد عنها 
ولذلك فال تي���������أس فإن عصرنا 
الش���������عوب واإلع���������الم  عص���������ر 

بمختلف وسائله.
وها هي تونس تحاول جاهدة أن 
تلج عالم الديمقراطية، والحرية، 
وتج���������د هذه المحاول���������ة صعابا، 
القابلي���������ة  وجراثي���������م  وعراقي���������ل، 
لالس���������تعمار وبي���������ع الضمائ���������ر 
لدولة أو أخ���������رى، وما وقع في 
البرلمان التونسي يشير إلى هذه 
الظاهرة، ولك���������ن حصانة رئيس 
البرلم���������ان، وهدوءه وصبره حال 
دون تلك العريضة المس���������مومة، 
وتحقيق أهدافه���������ا، وكان رئيس 
الدولة حاس���������ما ف���������ي هذا األمر 
وعّين رئي���������س حكومة من غير 
م���������ن اقترحته األح���������زاب، وهذه 
خطوة لعلها تؤتي ثمارها وتنهي 
في  المهرجين  أولئك  مشاغبات 
البرلمان من النس���������اء، وأش���������باه 

الرجال.
فلتك���������ن تونس نموذجا للخالص 
من القابلية لالستعمار وجراثيمه 
ووبائ���������ه، ال���������ذي ال دواء له إال 
اإلص���������رار على حري���������ة القول، 
والكلم���������ة، واس���������تقالل الق���������رار، 
الشعب  السيادة، سيادة  وترسيخ 

والدولة.
ندعو اهلل أن يوفق تونس العزيزة 
وأن يجعلها ف���������ي طليعة الحرية 
في زماننا، زمن الوباء السياسي، 

والوباء الشيطاني.

ــتعمار ــة لالس القابلي
ــاء ــي   ووب ــي سياس ــرض اجتماع م

ـق
حـ

ـة 
ـم

كـل

أ د. عمار طاليب

قال اهلل تعالى: ﴿..ِإْن ُأِريُد ِإلاَّ اْلِْصَلَح َما اْسَتَطْعُت...﴾]سورة 
هود/ اآلية 87[

اجتمع المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 
دورته العادية، يوم 19 ذي الحجة 1441 ه الموافق لـ08 أوت 
2020م بنادي الترقي ســــــاحة الشــــــهداء، وقد تطرق إلى عديد 

القضايا الهامة التي تهم األمة، وخلص إلى مايلي:
-1 إن جمعية العلماء المســــــلمين الجزائريين تثمن كل جهد بذله 
ــــــرون في أي موقع كانوا خلل هذه الفترة العصيبة -جائحة  الخي
ــــــا-، والتي ظهر من خللها المعدن األصيل لهذه األمة،  الكورون
وزاد التلحــــــم والوحدة والخاء بين أبنائها، وذلك تصديقا لمقولة 
ــــــا جمعته يد اهلل ل تفرقه يد  الشــــــيخ عبد الحميد بن باديس: »م

الشيطان«.
-2  تدعــــــو جمعية العلماء األمة إلى مزيد من الصبر والحكمة، 
ــــــع الحجر التدريجي األخيرة،  والتعامل اليجابي، مع إجراءات رف
ظهــــــار الحــــــس الحضــــــاري حتى نتجــــــاوز هــــــذه المحنة بأقل  واإ

الخسائر.
-3 لقد كانت جمعية العلماء وستظل ضمير األمة، والسند الداعم 

لها، كما ستبقى إلى جانب شعبها في أية لحظة يحتاج إليها.
ــــــد تلقت جمعية العلماء بارتياح كبير قرار فتح المســــــاجد،  -4 لق

وهي إذ تثمن ذلك، تدعو إلى مايلي:
أ - فتح جميع المســــــاجد بدون استثناء، وليست المساجد الكبيرة 
فقط، ألن هذا القرار ســــــيؤدي حتما إلى اكتظاظ المساجد الكبيرة 

بسبب القادمين من األحياء األخرى.
ب - تدعو الجمعية األمة للمساعدة في إنجاح هذا الفتح، وأن ل 
نترك فرصة لمن يصطــــــادون في الماء العكر، ويحاولون تحميل 
عمار بيوت اهلل أسباب انتشار الوباء، ولنا كامل الثقة في شبابنا 

ليؤدي دورا مميزا في هذا الموضوع.
ت - إن الجمعية تزامنا مع قرار الفتح التدريجي للمســــــاجد، تدعم 
وتدعو بإلحاح إلى تطبيق واحترام إجراءات الوقاية الصحية التي 
ن تطبيق هذه الجراءات  دعــــــت إليها اللجان الطبية المختصة، واإ
يعطي صورة ايجابية عن وعينا، ويضمن فتحا دائما لمساجدنا.

-5 تســــــجل جمعية العلماء من باب األخوة السلمية والتضامن 
الوطني وشــــــيم التكافل التي ُعرف بها الشعب الجزائري، تعاطفا 
ودعما لمن تضــــــرروا من الزلزال، من إخواننا في ولية ميلة وما 
جاورها، وندعو الشــــــعب الجزائري لظهار خيره وعطائه لمواساة 

إخوانهم في ولية ميلة.
-6 إن لبنان الشقيق الذي هو منا ونحن منه، هذا الجزء الغالي 
والعزيز من بلدنا الســــــلمية، وهو الذي كان منذ القدم ول يزال 
ــــــن الثقافات،  ــــــى الحضارات، ونموذجــــــا للتنوع والتعايش بي ملتق
بعطائه للبشرية في مجال العلم والمعرفة، لذا ندعو اهلل عز وجل 
أن يرفع هذه المحن عن لبنان الشــــــقيق، وندعو الشعب اللبناني 
ــــــوع الثقافي الذي أثبت  إلى  الثبات على التعايش الســــــلمي والتن

التاريخ أنه صمام األمان للبنان.
رئيس الجمعية 
أ.د. عبد الرزاق قسوم

بــيــــــان 

أ. عبد القادر قالتي
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