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حـــّي علــى العمـــل..
بعد الشلل الذي أورثنا الكلل وامللل، وبعد العدوان الكبري الذي شّنه علينا وباء الكورونا اخلطري، فمات منا الكثري، وقصم ظهر الّناقة والبعري، وأبكى األم 

الثكلى، ويّتم الطفل الصغري.  أفسدت كورونا كوفيد 19، حياتنا االجتماعية، وذبذبت تركيبتنا العائلية، وأصابت يف الصميم هياكلنا االقتصادية. 
فهل ميكن القول، يف ضوء التباشري املعلنة عن ميالد األمل، والتشمري عن سواعد اجلد والعمل؟

على  بصـيـرة

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

03

 وزارة التضامن تكرم 
مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

شعبة والية برج بوعريريج

 مستشار رئيس اجلمهورية يف زيارة
 لـمدرسة الشيخ عبد الرمحن شيبان.

2418

إعــــــــــــــالن
تعلن هيئة التحرير في جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين، لقرائها الكرام، أّن صدور الجريدة سيكون 
يوم األحد بدل يوم االثنين كما هو معلوم، وذلك ابتداء من العدد 

)1027(، وسينزل األكشاك صباح كّل يوم األحد. 
هيئة التحرير
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تحدث بعض المؤرخين عن أحداث كثيرة 
وقعت في َعاُش���������ورَاَء  منها :أن اهلل  تاب 
فيه على آدم,و نجى فيه نوحا واس���������توت 
س���������فينته على الجودي,وأنق���������ذ إبراهيم من 
نمرود، ورد اهلل يوس���������ف إل���������ى يعقوب، 
ونجى موس���������ى من فرعون, وغفر لداود، 
وفيه وهب س���������ليمان ملكه، و أخرج نبي 
اهلل يونس من بطن الحوت، ورفع اهلل عن 

أيوب البالء.
ذا كان���������ت أحداث التاري���������خ إنما تثبت  واإ
بصحةالسند ،فهذه األحداث ثابتة الوقوع 
حكاها القرآن وروتها الس���������نة,أما ما وقع 
منها في عاش���������وراء فلم يثب���������ت منها إال 
نجاة موس���������ى عليه السالم,ففي الصحيح 
ا َقِدَم  َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس���������لََّم، َلمَّ
الَمِديَنَة، َوَجَدُهْم َيُصوُموَن َعاُشورَاَء َوُهَو 
���������ى اللَُّه ِفيِه ُموَس���������ى، وََأْغَرَق آَل  َيْوٌم َنجَّ
ِفرَْعْوَن ، فقال:َنْحُن َأْوَلى ِبُموَس���������ى ِمْنُكْم، 

ُثمَّ َأَمَر ِبَصْوِمِه.
وشاءت إرادة اهلل أن يكون استشهاد اإلمام 
أبي عبد اهلل الُحس���������ين ب���������ن علي بن أبي 
طالب سبط الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
وريحانته وس���������يد شباب أهل الجنة رضى 
اهلل عن���������ه على أيدي فئة ظالمةفي موقعة 
كربالء الشهيرة في شهر اهلل المحرم، بل 
في اليوم العاشر منه أيضا،بعد أن غدر 

به بعض أتباعه.
استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين 
للهجرة، وأصيب معه ستة عشر رجاًل من 
أهل بيته ما على وجه األرض يومئذ لهم 

شبيه كما قال الحسن البصري.
وأكرم اهلل الحس���������ين وأهل بيته بالش���������هادة 

على أيدي فجرة ظلمة.
والمس���������لمون يحفظون آيات الوالء والحّب 
تج���������اه النبي المصطف���������ى صلى اهلل عليه 
وسلم وصحابته األخيار،ويحبون آل البيت 
األطه���������ار ويظهرون والءه���������م واحترامهم 
ومودتهم ,ويرعون حقوه���������م تقربا إلى اهلل 
تعالى ووفاء للنبي صلى اهلل عليه وسلم.

المروعة  الكب���������رى  الفاجعة  وقد حدث���������ت 
المفجع���������ة فمألت قل���������وب المؤمنين حزنا 

وحسرة وأسى ومرارة وألما. 
واختل���������ف ف���������ي الموضع الّ���������ذي دفن فيه 
الرأس فقيل في دمشق، وقيل في كربالء، 
مع الجثة، وقيل في م���������كان آخر،ولذلك 

تعددت المراقد.
وقد اتخذت طائفة من المسلمين هذا اليوم 
يوما للبكاء والن���������واح، والندب والصراخ، 
والتس���������خط على قتل الحسين رضي اهلل 
عنه، يعذبون أنفس���������هم، ويسيلون الدماء 
م���������ن وجوهه���������م وصدوره���������م وظهورهم، 
الش���������عور،  وينتفون  الخ���������دود،  ويلطمون 
بالسالس���������ل  األبدان  بض���������رب  ويتقربون 
والسكاكين , ويصنعون الكراهية ويجددون 
األحقاد,ويتنادون بأخذ الثأر للحس���������ين,ال 
ن���������دري ممن ُيْؤَخ���������ذ ه���������ذا الثأر؟،ولفائدة 
من؟وهل قاتل الحس���������ين رضي اهلل عنه 

ما زال حيا ؟.
يتبع

أ. خلضر لقدي 

من إعداد وتقــديم :األستاذ: عبد 
الكريم بلقيدوم

َعْن أبي ُهريرَة -رضَي اهلُل عنه 
- قاَل: قال رسوُل اهلِل -صلَّى 
اهلُل عليه وسلََّم-: »المؤمُن القويُّ 
خيٌر وأحبُّ إلى اهلِل ِمَن المؤمِن 
عيِف وفي كلٍّ خيٌر. اْحِرْص  الضَّ
على ما َينفُعَك، واْسَتعْن باهلِل وال 
نَّ أصابك ش���������يٌء فال  َتعجْز. واإ
تق���������ْل: لو أنِّي فعل���������ُت كان كذا 
وكذا، ولكن ُق���������ْل: قَدُر اهلِل وما 
شاَء َفَعل، فإنَّ )َلْو( َتفتُح عمَل 

يطاِن«. رواه مسلم الشَّ
بأمر  ه������م  أذا  دائما  المس������لم 

عليه: 
• االلتجاء إلى اهلل 

• يدعو و يقول: يا حي يا قيوم 
برحمتك استغيث، رّب اشرح لي 

صدري ويّسر لي أمري. 
• المحافظ���������ة على الصالة في 
االبتعاد  الق���������رآن،  قراءة  وقتها، 

عن المعاصي
اخلطوات اليت يتبعها لالستعداد 

لالمتحان 
أوال: قبل االمتحان 

1( المذاكرة
2( االستراحة

3( االستعداد المادي والمعنوي 
املذاكرة:   )1

* ذاكر مبكرا
* ضع جدوال للمذاكرة

* كّون ملخصات
* احرص على الفهم واالستيعاب 

ال على الحفظ المجرد
* اقرأ وتدرب على االمتحانات 

السابقة 
االسرتاحة:   )2

* استرح من المذاكرة على األقل 
يوم أو يومين قبل االمتحان

* ال تسهر كثيرا

* ال تكثر من ش���������رب الش���������اي 
والقهوة

* افط���������ر جي���������دا قب���������ل أي���������ام 
االمتحان 

واملعنوي: املادي  االستعداد   )3
* استعد بالنوم المبكر والذهاب 
الوقت  ف���������ي  إل���������ى االمتح���������ان 

المحدد
* افط���������ر جيدا في كل يوم من 

أيام االمتحان 
األدوات  جمي���������ع  إحض���������ار   *
المطلوبة والمس���������موح بها )أقالم 

، آلة حاسبة ...(
* تذكر دعاء الخروج من البيت 
)باس���������م اهلل توكلت على اهلل وال 

حول وال قوة إال باهلل(
* ال تنس التماس رضا الوالدين 

فدعوتهما مستجابة
* ات���������ق اهلل ف���������ي زمالئك فال 
تثر القل���������ق وال الفزع لديهم قبل 

االختبار
* تفاءل لنفسك وإلخوانك بأنكم 
س���������تقدمون امتحان���������ا جيدا، قال 
-صل���������ى اهلل عليه وس���������لم -: 
}ال طيرة، وخيره���������ا الفأل قيل: 
يا رس���������ول اهلل وما الفأل؟ قال: 
الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم{ 

متفق عليه. 
ثانيا: داخل قاعة االمتحان 

1. ادع اهلل أن يه���������ون علي���������ك 
االمتحان ويجعله سهال

2. حافظ على استقامة ظهرك 
وان تجلس على الكرسي جلسة 

صحية

3. قل بسم اهلل قبل بدأ االمتحان 
وأثناء اإلجابة

ثالثا: أثناء االمتحان 
1. تصفح واقرأ ورقة االمتحان 
توصي  )األبحاث  وت���������أن  بدقة 
بتخفي���������ض %10 م���������ن وق���������ت 
االمتحان لقراءة األس���������ئلة بدقة 
وعمق وتحدي���������د الكلمة المهمة 

وتوزيع الوقت على األسئلة(
2. ضع خطة تتمثل فيما يلي:

- حل األسئلة السهلة أوال 
- حل األسئلة الصعبة ثانيا 

- أثناء القراءة اكتب مالحظات 
وأف���������كار تس���������تخدمها الحقا في 

اإلجابة 

3. اجمع ذهن���������ك قبل اإلجابة 
وقم بما يلي:

العريضة  الخط���������وط  أكت���������ب   ��
لإلجابة 

 �� رقم األفكار حس���������ب التسلسل 
الذي تريد عرضه

 �� أشرع في اإلجابة على األسئلة 
ذات العالمات الكبرى 

 �� أخر اإلجابة على األس���������ئلة 
الت���������ي ال يحضرك جوابها لحين 

تجد اإلجابة عنها 
4. تأّن في اإلجابة لقوله صلى 
اهلل عليه وسلم: )التأني من اهلل 

والعجلة من الشيطان(. 
5. أجب على األس���������ئلة حسب 

األهمية 
6. أكتب النقطة الرئيس���������ية في 
اإلجابة أول السطر الن هذا ما 

يبحث عنه المصحح

7.  خصص 10 % من الوقت 
للمراجعة وبتأّن 

8.  ق���������اوم الرغبة في تس���������ليم 
الورق���������ة مبكرا وال يزعجك تبكير 

اآلخرين 
9. اجتن���������ب الغ���������ش )من غّش 
فليس مّن���������ا( ألنه طريقة محرمة 
للحصول على ما ليس بحق لك 

من النقاط والشهادات. 
رابعا: بعد االمتحان 

1. إذا اكتش���������فت بعد االختبار 
انك أخطأت فال تيأس و استعد 
جيدا لآلتي، وارض بقضاء اهلل 
وتذكر قوله صلى اهلل عليه وسلم 
ن أصابك ش���������يء فال تقل لو  )واإ

أني فعلت ك���������ذا كان كذا وكذا 
ولكن قل قدر اهلل وما شاء فعل 
، فإن لو تفتح عمل الشيطان( 
2. ال تح���������اول مراجعة إجابتك 
حتى تتأثر نفسيا فيقل حماسك 

لالختبار القادم  
خامسا: نتيجة االمتحان 

1. ال تفش���������ل إذا رس���������بت في 
اهلل  يعوضك  فق���������د  االمتح���������ان 

الخير في شيء آخر 
2. اعتب���������ر من امتح���������ان الدنيا 
م���������ا أعددت���������ه المتحان  وتذكر 
اآلخرة في القبر وس���������بل النجاة 
ي���������وم الميعاد ]َفَم���������ْن ُزْحزَِح َعِن 
النَّاِر وَُأْدِخَل اْلَجنََّة َفَقْد َفاَز[ )آل 

عمران:185(
لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء 

اهلل
}الله���������م اجعل االمتح���������ان بردا 

وسالما على أبناءنا{

نصائح وتوجيهات تربوية لفائدة الطالب والتالميذ املقبلني على االمتحانات الرمسية

عاشوراء مآثر آلل البيت 
وجتديد األحقاد كل عام.

أعلنت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، أن نصاب زكاة النقود 
وعروض التجارة لعام 1442هـ قدر بسبع مائة وخمسة آالف 

وخمسمائة )705.500,00( دينار جزائري. 

ــراج الزكاة "واجب على كل مال بلغ  وأوضحت الوزارة أّن إخ
ــدر2.5 باملائة، أي  ــه احلول )العام( مبق ــذا النصاب ودار علي ه
ــواء كان من النقود أو من العروض التجارية  ــر س ربع العش

والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها".

ــرون )20(  ــدر إلى أن "أصل النصاب هو عش ــار ذات املص وأش
ــعر  ــا بـ85 غراما، مع العلم أن س ــارا ذهبيا، ويقدر وزنه دين

الغرام من الذهب من عيار 18 قيراط لدى  الوكالة الوطنية 
ــة )أجينور( حدد بـ   ــع الذهب واملعادن الثمين لتحويل وتوزي

8.300,00 دج". 

ــرف املواطنني "صندوق  ــع حتت تص ــرت الوزارة أنّها تض وذك
ــة إياهم إلى أن  ــابات البريدية الوالئية، داعي الزكاة" باحلس
ــاباته  "يلتفوا حول هذا الصندوق ويضعوا زكاتهم في حس
ــاعدة الفقراء واحملتاجني وباخلصوص  البريدية من أجل مس

أولئك الذين تأثروا من جائحة كورونا". 

وكالة األنباء اجلزائرية

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف تعلن عن قيمة نصاب الزكاة  لعام 1442هـ



لقد حّنت األقس���������ام الدراس���������ية إلى طاّلبها، واشتاقت 
المصليات الزكية إلى عّبادها، والوالئم والجنائز إلى 

روادها، أبعَد العسر يسرا؟. 
إّن األم���������ل معقود –بع���������د اهلل - عل���������ى المواطنين 
والمواطن���������ات، فالجميع مدعوون إلى اس���������تخالص 

الدروس، والِعَبر، واالعتبارات. 
وُرب ضارة نافع���������ة، وكما يقال، لقد تعلمت الحكمة 
من المجنون، وأدب الكالم من الثرثار، واإليمان من 

الملحد، وجازى اهلل الشدائد كّل خير. 
فمن الِحكم التي ينبغي أن نس���������توعبها، أّن االبتالء 
جزء من سنن الحياة، فال صّحة تدوم، وال عّلة تخلد، 
ومن كان يظّن أّن وب���������اء فتاكا -في حجم الكورونا 
- سيحيق باإلنسانية قاطبة، على اختالف أقاليمها، 

وتباين مستويات ت�نميتها، وتنوع تطورها العلمي. 
فشلت الحضارة العلمية –إذن - في حماية اإلنسان، 
وحت���������ى في إنقاذه مّما حل به، ورأينا من هم في قمة 
المناه���������ج المادية، يلجأون إلى قانون الس���������ماء، بعد 

فشل قوانين القضاء.
ل���������ذا فإّن ش���������عبنا الجزائري المس���������لم، ه���������و قبل كّل 
الش���������عوب، مدعو إلى إخضاع تجربة الجائحة إلى 
التحليل، والتعليل، في ضوء الفهم الصحيح لقوانين 

اهلل، والتطبيق السليم لتعاليمه. 
لقد كتب اهلل علينا الطهارة بأشمل مدلوالتها، طهارة 
البدن، وطه���������ارة القلب، وطهارة العق���������ل، ومجملها 
طهارة الس���������لوك، فالطهارة به���������ذا المعنى، هي أدق 
وسيلة للوقاية والحماية، ألّن تحصين الذات ال يأتي 

إاّل من الطهارة. 
ومن نافل القول، إّنن���������ا مدعوون اليوم أكثر من أي 
وقت مضى، كمس���������لمين، أن نتشبث بديننا، لنستلهم 
منه قيم تحصين الذات وحمايتها، لنضمن تحصين 

وحماية اآلخر من أي أذى. 
كما أن من المسلَّمات التي يجب التبشير بها، الوعي 
بخطورة الداء، وس���������وء عواقبه، فكم من ضحايا هذا 
الوباء، ذهبوا بسبب االستهتار بإجراءات الوقاية، بل 

وعدم التسليم بوجود وباء اسمه وباء كوفيد 19. 
نع���������ود إذن، لنؤكد على أّن وقاية المجتمع تمّر حتما 
من بوابة الوعي بتش���������خيص الداء، فذلك هو نصف 

الدواء. 
ومن الدروس المس���������تخلصة أيضا من هذه التجربة 
القاسية، حس���������ن التنظيم، ودّقة االنضباط في الدين 
والدنيا معا، فالجامع والجامعة، وقد ظال مغلقين لفترة 
طويلة من الزمن خوفا من تفش���������ي الداء، ينبغي أن 
يكونا وفيين لطبيعتهما، وهما الوعي علميا، والسعي 
عمليا، حتى نجعل منهما مصحتين للجسم والعقل، 

ضد كّل أنواع األوبئة المادية والمعنوية معا. 
إّن األس���������تاذ، واإلمام، والطال���������ب، والمأموم، كّلهم 
مدعوون إلى نقل قيم الجامع والجامعة، إلى البيت، 
لى كّل مجاالت الحياة، لكي نغدو  لى الس���������وق، واإ واإ
جامعيين ومس���������جديين في أخالقن���������ا بالبيت، وعلى 

مستوى كّل مجاالت الحياة. 

عل���������ى أّن هذا النوع من اإلج���������راء، على أهميته، لن 
ُتكتب له النجاعة ما لم يتوج بالحكم الرشيد، واالقتداء 
الس���������ديد، ذلك »أّن الّناس على دين ملوكهم«، وكم 
علمتنا التجارب، أّن الملوك، إذا لم يلَهموا الرش���������د، 
يفس���������دون كّل قرية إذا دخلوه���������ا، ورمزية الملك، ال 
نّما تعني كّل  تعني الملك المتوج بتاج الحكم فقط، واإ

من تقّلد مسؤولية في األمة. 
ويمكن أخذ العبرة بالدرجة األولى من الجزائر ذاتها، 
فقد وه���������ب اهلل بالدنا كّل خي���������رات الدنيا، من فوق 

األرض ومن تحتها، »ماء، وجنات وأنهار«.
يا سائال عن حسنها، إن كنت ذا نصف 

قل جنة الخلد، فيها األهل والولد
إّن هذه الجنة النموذجية في العالم، قد س���������لط عليها 
عصابة من الّناس، ال همة، وال ذمة،  وال تدين، وال 
تبين، فعاثوا في الجزائر فسادا، حيث أهلكوا النسل 
والح���������رث فحولوها من دولة ُتس���������َتجدى، إلى »دولة 

َتسَتجدي«، وال يظلم ربك أحدا.
إن أمتنا يصدق عليها قول شاعر النيل حافظ إبراهيم 

حين قال:
أنا لوال أن لي من أمتي      

خاذال، ما بت أشكو النَوبا  
أمة قد فت في ساعدها     

بغضها األهل وحب الغربا  
وهي واآلالم تستهدفها       

تعشق اللهو، وتهوى الطربا  
إّن مسؤولية الحاكم إذن، هي مسؤولية عظيمة عند 
اهلل، وعند الّناس، فإذا فسد الحاكم، ولم يكن عداًل، 
مشى فساده، وسوء عدله في الجميع، فانعكس على 
المواطنين والمواطنات، في شكل تأزم، وعنف، وتمرد، 

وهو ما يؤدي بالخراب كما يقول ابن خلدون. 
وخالصة ما يمكن االنتهاء إليه، من كّل هذا هو أّن 
مسؤولية حماية المجتمع، وخلق الحافز فيه، لألمل 
والعم���������ل، يكمن في تعاون الحاك���������م والمحكوم مًعا، 
على إقامة المجتمع الفاضل الذي تسوسه الحكمة، 
ويسوده العدل، وتشبع فيه الحرية، وينبض بالسعي 

والوعي. 
إّننا في ضوء المعطيات كلها التي تتيحها لنا تجربة 
الجائحة بآالمها ومعاناتها، نؤكد على ضرورة التزود 
باألمل والعمل، فقد دالت دولة اليأس والبأس، ودقت 

ساعة األمل والعمل.
ناث���������ا؛ إّن الوطن الجزائري،  في���������ا بني وطني ذكورا واإ
من عمق معاناته السحيقة يستصرخكم، أن هبوا إلى 
التعبئة الصادقة، والهّبة الحاذقة، لنصلح ما أفسدته 
العصاب���������ة، إّننا نملك كّل مقومات النهوض والبقاء، 
بش���������رط أن نمتثل لقيم الدين، والتس���������امح، والحب، 

واإلخاء.
﴿َواَل َتِهُن������وا َواَل َتْحَزُن������وا وََأنُتُم اأْلَْعَل������ْوَن ِإن ُكنُتم 

ْؤِمِنيَن﴾]سورة آل عمران/ اآلية 139[. مُّ

حـــّي علــى العمـــل..

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

بعد الشلل الذي أورثنا الكلل 
وامللل، وبعد العدوان الكبري 

الذي شّنه علينا وباء الكورونا 
اخلطري، فمات منا الكثري، 

وقصم ظهر الّناقة والبعري، 
وأبكى األم الثكلى، ويّتم 

الطفل الصغري. 
أفسدت كورونا كوفيد 19، 

حياتنا االجتماعية، وذبذبت 
تركيبتنا العائلية، وأصابت يف 
الصميم هياكلنا االقتصادية. 

فهل ميكن القول، يف ضوء 
التباشري املعلنة عن ميالد 

األمل، والتشمري عن سواعد 
اجلد والعمل؟
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منذ اإلعالن عن فتح أظرفة عروض الش���������ركات 
المتنافسة في مناقصة الفوز بمشروع إنجاز الجامع 
األعظم س���������نة 2010 تصاع���������دت حملة إعالمية 
مسعورة على هذا المشروع الديني الثقافي العمراني 
حتى قبل الش���������روع في وضع الحجر األساس���������ي 
لبنائ���������ه، وتعالت االصوات الت���������ي تطالب بتحويل 
المبلغ المرصود للجامع األعظم إلى إنجاز سكنات 
أو مسارح أو مستشفيات أو جامعات أو طرق أو 
مركبات رياضية، رغم أّن الجزائر كانت تتوفر في 
ذلك التاريخ على احتياطي  نقدي بالعملة األجنبية 
قارب 300ملي���������ار دوالر، وأكد المش���������رفين على 
المشروع أن ميزانية المسجد تمثل 0.28 % فقط 
من الميزانية العامة المرصودة للمخطط الخماسي 
للتنمية المقدرة ب�286 مليار دوالر مما يظهر سوء 
نية وتهافت حج���������ة المدعين بأّن ضخامة ميزانية 
انجاز المسجد قد تحرم الجزائر من تحقيق مشاريع 
تنموي���������ة في قطاعات أخ���������رى، وقد زاد في ضراوة 
الحملة المضادة لمش���������روع الجامع األعظم شعور 
فرنسا الدولة المحتلة س���������ابقا بالخيبة واالمتعاض 
لعدم فوزها بمناقصة إنجاز المش���������روع، وقد اعتبر 
الرئيس عبد المجيد تبون الذي كان مش���������رفا على 
مشروع إنجاز الجامع األعظم بصفته وزيرا للسكن 
آنذاك أن الشركة الفرنسية المتخصصة في البناء 
واألش���������غال العمومية »بوي���������غ« هي من تقف وراء 
الحملة الش���������عواء ضد المش���������روع بعدما فشلت في 
الظفر بالصفقة.وقال في ندوة صحفية »بويغ كان 
يعتقد أنه في منزله وأن المس���������جد له، ولم يحصل 
عليه ولن يحصل عليه وهناك عالقة بين ما تنشر 

وسائل اإلعالم الفرنسية والشركة«. 
فقد تنافس���������ت عل���������ى الفوز بمناقص���������ة بناء جامع 
الجزائر األعظم أكثر من 20 ش���������ركة من مختلف 
يطالية وكندية  أنحاء العالم، منها ألمانية وفرنسية واإ
سبانية وكورية صينية. وفازت بالمناقصة شركة  واإ
صيني���������ة، غير أّن األمر لم يتوقف عند النكس���������ة 
المالية التي أصيبت بها الشركة الفرنسية، بل تعداه 
إلى تغيظ الكنيسة الكاثوليكية بسبب اختيار موقع 
إنجاز المش���������روع بمدين���������ة المحمدية على أنقاض 
مركز التبش���������ير المس���������يحي الذي أقامه الكاردينال 

الفيجري في نفس المكان الذي حمل اسمه طوال 
الحقبة االستعمارية. 

كانت الجزائر حتى بعد اس���������ترجاع استقاللها في 
س���������نة 1962 محاصرة برموز مس���������يحية تس���������يج 
مس���������احة الجزائر، هي بمثاب���������ة اإلرث االحتاللي 
الفرنس���������ي الصليبي للجزائر، فالقادم إلى الجزائر 
عن طريق البحر من الضفة الش���������مالية للمتوسط 
تقابله غربا كنيسة سانتا كروز )الصليب المقدس( 
المطلة على الس���������احل الغربي والتي ش���������يدت عام 
1850 فوق جبل مرجاج���������و بمدينة وهران، وفي 
وسط البالد تقابلك كنيس���������ة السيدة اإلفريقية  التي 
تقع في أعالي مدينة بولوغين بالجزائر العاصمة، 
وتأسست عام 1872، أما شرقا فتنتصب كنيسة 

القديس أوغس���������طين التي تعل���������و مدينة عنابة التي 
شيدت عام 1881 على هضبة بوخضرة المطلة 
على الس���������احل الشرقي، وكل هذه المدن الجزائرية 
سواء في ش���������رق البالد أو وسطها أو غربها تطل 
على الش���������ريط الّساحلي للجزائر الواقع في الضفة 
الجنوبية للمتوسط، ولم تخف صحيفة )لوفيغارو( 
الفرنس���������ية اليمينية هدفها من معارضة مش���������روع 
إقامة جامع الجزائر االعظم  فكتبت: »أن الجامع 
سيطفئ وهج كنيسة السيدة اإلفريقية«، أما مجلة 
»لوبوان« اليمينية المعادية لإلس���������الم فقد وصفت 
مش���������روع جامع الجزائر األعظم »بالخرافي والذي 

يهدر ماال دون أي مقابل«.
كانت السلطات الجزائرية تحضر الشعائر الدينية 
حياء ليلة  مثل صالتي عيد الفطر وعيد االضحى واإ
القدر المباركة في الجامع الكبير بساحة الشهداء 
باعتباره أكبر مسجد في الجزائر الذي يعود تاريخ 
تش���������ييده إلى عهد الخليفة المرابطي يوس���������ف بن 

تاش���������فين سنة 1096م س���������نة) 490ه�(،والذي لم 
يكن يتس���������ع للعدد الكافي م���������ن المصلين في هذه 

المناسبات الدينية الكبرى. 
واش���������تدت ضراوة الحملة اإلعالمية الرافضة لبناء 
جامع الجزائر األعظم بعد وضع حجر األس���������اس 
واالنط���������الق في إنجاز البناية في س���������نة 2012، 
وتهاطل���������ت المق���������االت الصحفي���������ة والتصريحات 
اإلعالمي���������ة والرس���������وم الكاريكاتوري���������ة وعرائ���������ض 
االحتجاج الرافضة للمش���������روع والرامية إلى إبطال 
المشروع، أو دفع السلطات الجزائرية إلى التراجع 
عنه أو تعطيله، أو التقليل من قيمته، واس���������تمرت 
الحملة الحاقدة حت���������ى بعد زيارة رئيس الجمهورية 
عبد المجي���������د تبون لجامع الجزائ���������ر األعظم يوم 

فاتح مح���������رم 1442ه� الذي تجس���������د صرحا ثابتا 
في األرض بينما مئذنته المنارة الش���������امخة البديعة 
الت���������ي تعتبر أطول مئذنة في العالم إذ يبلغ علوها 
267 متر تعانق عنان الس���������ماء وتوفر رؤية لكل 
الجهات على مدار 360 درجة، مما أفرح ماليين 
الجزائريين وكذا إخوانهم المس���������لمين في مش���������ارق 
األرض ومغاربها، رغم أن الذين أشربوا في قلوبهم 
حب فرنس���������ا وم���������ن اذناب االس���������تعمار أغاضهم 
أن تصب���������ح مئذنة الجام���������ع األعظم في المحمدية 
أرفع وأطول م���������ن صلبان كنائس االحتالل وظلوا 
يصبون جام حقدهم ونقمتهم على الجامع األعظم 
الذي أصبح بمثابة مش���������روع القرن الذي تجس���������د 
على ارض الجار، فقد وصل األمر بأحد األقالم 
الس���������وداء في جريدة مفرنس���������ة أن ش���������به المسجد 
األعظم  ب�«صن���������دوق أحذية«، وصدق من قال: 
إن م���������ن يحاربون مس���������جد الجزائ���������ر األعظم، هم 
جزائريون يحّجون سنويا إلى »برج إيفل« ويولون 

وجوههم شطر »قوس النصر«، وهم من يهرولون 
ع���������ادة إلى حمل مظالتهم عندما تمطر الس���������ماء 
في باريس، وهم من يحاربون العربية واإلنجليزية 
ويسعون إلى فرض اللغة الفرنسية التي تجاوزتها 
األحداث في عقر دارها. غير أن هناك مجموعة 
أخرى من المنتقدين إلقامة الجامع األعظم الذين 
ال يمكن تصنيفهم في تشكيلة اللوبي الفرانكوفيلي، 
إال أنهم يحملون حساس���������ية خاص���������ة من الرموز 
ن كانوا يرحبون غالبا باإلنجازات  اإلسالمية فهم واإ
ذات الطاب���������ع الثقافي، إال أنهم لم يقدروا أن جامع 
الجزائر األعظم هو في الحقيقة مركب إس���������المي 
متكامل يضم إضافة إلى المس���������جد، مركزا ثقافيا، 
ومكتب���������ة، ومعهدا علميا للتكوي���������ن العالي لألئمة، 
ومدرسة قرآنية، ومتحفا للفنون والتاريخ اإلسالمي، 
ومصلحة الستغالل وترميم المخطوطات، ومركز 

أبحاث في تاريخ الجزائر. 
كنز إسالمـــــي وحتفــــة معمـــاريــــة

ويعد جام���������ع الجزائر األعظم ال���������ذي يتربع على 
مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 27 هكتارا، أكبر 
مس���������جد في الجزائر وأفريقيا، وثالث أكبر مسجد 
في العالم، بعد المس���������جد الحرام بمكة المش���������رفة، 

والمسجد النبوي في المدينة المنورة. 
وتتوسط قاعة الصالة قبة قطرها 50 وبارتفاع 70 
مترًا، يمتزج فيها الجانب الوظيفي والجمالي، ويضم 
المركب فضاء اس���������تقبال وقاع���������ة للصالة تتجاوز 
مس���������احتها هكتارين، تتس���������ع ل�120 ألف مصل، 
يحتوي المس���������جد على قاعة وض���������وء مخصصة 
للرجال وأخرى للنس���������اء وخزان مياه يسع 16 ألف 
لتر، ودارا للقرآن بقدرة استيعاب تقدر ب�300 مقعد، 
ومركزا ثقافيا إس���������الميا مشيد اعلى مساحة تقدر ب� 
8 آالف متر مربع، ويتس���������ع ل�3 آالف ش���������خص، 
ومكتبة بألفي مقعد، تستوعب مليون كتاب وقاعة 
محاض���������رات ومتح���������ف للفن والتاريخ اإلس���������المي 
ومركز للبحث في تاريخ الجزائر.كما يضم المعلم 
قاعات تتوفر على وسائل متعددة الوسائط ومقرات 
إدارية وحظيرة سيارات بطاقة استيعاب تصل إلى 
6 آالف سيارة تقع على مستويين تحت األرض، 
ومساحات خضراء ومحالت تجارية.ويحوي كذلك 
على 12 بناية مس���������تقلة تتربع على مساحة تقدر 
بحوالي هكتار مع مس���������احة خام تبلغ 400 ألف 

متر مربع. 
وق���������د زود جام���������ع الجزائر بنظام مض���������اد للزالزل 
بإمكانه الصمود في وجه هزة بقوة 8 درجات على 
سلم ريش���������تر وهو قادر على امتصاص أكثر من 

70 بالمئة من قوة الهزة األرضية. 

رغم محالت الرفض واحلقد، جامع اجلزائر األعظم مشروع القرن الذي جتسد!

أ. عبد احلميد عبدوس

بالنس���������بة لنا نحن المس���������لمين فلسطين 
ليس���������ت قضية سياس���������ة وال حرب بل 
هي قضي���������ة عقيدة، وليس���������ت قضية 
الفلس���������طينيين أو العرب بل هي قضية 
جميع المس���������لمين بحكم القرآن والسنة، 
والتطبيع مع الصهاينة شكل من أشكال 
خيانة القضية المركزية، وهو مرفوض 
مهما كانت صورته: التطبيع السياسي 
والرياضي والفني والشعبي، فال يجوز 
لرياضي مس���������لم )ف���������ردا أو فريقا( أن 
يجري مقابل���������ة مع صهيوني حتى ولو 
س���������لطت عليه عقوبات أو تم إقصاؤه، 
وال يجوز زيارة فلسطين المحتلة مهما 
كان الدافع، ويؤسفنا ما فعله »الكاتب« 
الفرنكوبربريست بوعالن صنصل حين 
زار حائط المبكى ووضع القبعة على 
رأس���������ه وبكى معهم )بالمناسبة لم يزر 
األقص���������ى الموجود أعلى الحائط على 
بعد أمتار(....علينا استصحاب بغض 
وتوريث  المحتلين  المعتدين  الصهاينة 

ذلك ألبنائنا حتى نصنع جيل النصر 
المنشود بإذن اهلل. 

وأبش���������ع ما يالزم التطبي���������ع تبريره من 
طرف »رجال الدي���������ن« الذين يحرفون 
الكل���������م عن مواضعه، يتركون الخطاب 
المنّزل ويداهنون الُحكام بخطاب مبّدل 
يخالف صريح القرآن والس���������نة، وأبشع 
م���������ن ذلك من يأت���������ي يدافع عن عمائم 
السوء ويصدع الرؤوس بأنهم اجتهدوا 
فإن أخط���������ؤوا فلهم أج���������ر... يخونون 
المسلمين ولهم أجر؟ إنه ليس اجتهادا 

بل مجموعة من المغالطات:
- مغالط���������ة صلح الحديبي���������ة: علماء 
الس���������الطين يحتجون بصلح الحديبية، 
وهذا أفس���������د قياس على اإلطالق عالَم 
تفاوض المس���������لمون والمش���������ركون في 
الحديبي���������ة؟ على دخ���������ول مكة، ومكة 
مل���������ك للطرفْين مًعا فج���������از التفاوض، 
أما فلس���������طين فهي مل���������ك ألهلها فقط 
أما الصهاينة فمحتلون وجب طرُدهم، 
أرأيتهم حين هاجمت قريش المسلمين 
في الدولة االسالمية )المدينة المنورة( 
هل فاوضها الرسول -صلى اهلل عليه 
وس���������لم -؟ ال، واجهها وقاتلها... فأي 

الحديبية وفلس���������طين؟ من  ش���������به بين 
المفتي  أن  المبكي���������ات  المضح���������كات 
ن  األكبر احتج بق���������ول اهلل تعالى: »واإ
جنحوا للسلم فاجنْح لها« عند إضفائه 
الش���������رعية الدينية على مبادرة عبد اهلل 
بن عبد العزيز بالتنازل عن فلس���������طين 
لليهود ضمن »مبادرة السالم العربية« 
عام 1994، سبحان اهلل!! متى جنح 
الصهاينة للسلم؟ هذا ما لم يره أحد إال 

ذلك المفتي وولي نعمته. 
- مغالط���������ة التن���������ازالت النبوية: يقول 
»رج���������ال الدين« الذي���������ن يحرفون الكلم 
إّن الرس���������ول -صلى اهلل عليه وسلم - 
الحديبية  للمش���������ركين في  تنازالت  قدم 
فال حرج أن يفع���������ل »والة أمرنا« مثل 
ذلك... ما هي التنازالت النبوية؟ أمران 
شكليان: محا بسم اهلل الرحمن الرحين 
وكلمة رس���������ول اهلل، ومقابل ذلك حقق 
أهدافه، أما »والة أمور« هؤالء الشيوخ 
فهم يتنازل���������ون عن القضية ذاتها، عن 
الق���������دس واألقص���������ى واألرض المباركة 
وحق الع���������ودة... هذا م���������ا يفهمه أي 
طال���������ب علم فضال ع���������ن المتخصص 
في الش���������ريعة..لكن: »فإنها ال تعمى 

األبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور«. 

- الجزائ���������ر والتطبيع: جرت محاوالت 
ملتوية كأنها مقدمات للتطبيع في عهد 
بوتفليق���������ة، أهمه���������ا: مصافحته لرئيس 
ال���������وزراء الصهيوني في مؤتمر دولي، 
دعوت���������ه العلنية للمط���������رب الصهيوني 
القس���������نطيني المولد أنريكو ماس���������ياس 
لزي���������ارة الجزائر والغن���������اء بمدنها)وكاد 
ذلك يتحقق لوال الهبة الش���������عبية الكبرى 
التي أجهضتها والحمد هلل(، زيارة وفود 
م���������ن الفنانين واإلعالميي���������ن والمثقفين 
الفرنكوبربريس���������ت لفلس���������طين المحتلة، 
على رأس���������هم بوع���������الن صنصل عام 

 .2012
بغض الصهاينة من ثوابت الجزائريين 
و التطبي���������ع خط أحم���������ر لذلك رأينا رد 
فعل الشعب كم كان صادقا وقويا بعد 
خط���������وة اإلمارات، التج���������ار في العلمة 
نزعوا الفتة شارع دبي ووضعوا مكانها 
شارع فلس���������طين، كثير من المشاركين 
في المسابقات اإلماراتية انسحبوا منها، 
منهم: فاطمة الزهراء بوخديمي، بشرى 
ميسوم سليمان التلمسانية وهي متأهلة 

سابقة في مسابقة تحدي القراءة العربي 
اإلماراتي���������ة، وقد كتب���������ت: »أعلن أنني 
أسقُط عن نفسي أي ألقاٍب أوشهادات 
جنيتها من هذا المشُروع وأدعوكم من 
باب الوالء والبراء ألحكام اهلل أن يقوم 
كل منتسب لهذا المشروع مهما كانت 
صفته سواء كمش���������ارك أو مشرف أن 
سقاط  يعلن انسحابه من المس���������ابقة واإ
انتمائه السابق لها«، واألكاديمي بشير 
صيف اهلل، وهو ناقد أدبي، كما بلغني 
أن عددا م���������ن الجزائريين المقيمين في 
اإلمارات يعتزمون مغادرتها غيرة على 
فلسطين... هذه هي األنفة التي أحبها 

في المسلم والعربي والجزائري. 
أذكر أن جهات عديدة أصدرت بيانات 
تن���������دد فيها بالتطبيع، وصرحت جمعية 
العلم���������اء تقول: »التطبي���������ع مع الكيان 
الصهيون���������ي خيان���������ة«، فه���������ل أصدر 
المتكلمون باسم الس���������لف الصلح بيانا 
مماثال أم هم مؤيدون للش���������يوخ و«والة 

األمور« ولو خانوا اهلل ورسوله؟. 
وقرأت مواقف لبعض العلمانيين كانوا 
فيه���������ا أش���������رف من بعض المنتس���������بين 

لإلسالم والسلف والسنة. 

التطبيع خيانة وتربيره جرمية
عبد العزيز كحيل
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مجعية العلماء.... النشاط العام واالحتفاالت
)تذكري بوجهــة نظر الشيـخ اإلبــراهيمي (

يزخر تاريخ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
ماضيا وحاضرا، بمناش���������ط ال تهدأ وال تتوقف، 
تقوى وال تضعف، ومن تلك المناش���������ط البديعة 
ما يتعل���������ق باللقاءات كالمؤتم���������رات والملتقيات 
والندوات، واأليام الدراس���������ية والتي ضربت فيها 
الجمعية بس���������هم وافر بحمد اهلل، فعقدت المئات 
منها ش���������رقا وغربا ش���������مااًل وجنوًبا، على تنوّع 
في موضوعاته���������ا ومحاورها: ش���������رعية دينية، 
اجتماعية، ثقافي���������ة، فكرية، إعالمية إلخ؛ حتى 
ُعرفت الجمعية في السنوات األخيرة بأنها أنشط 
جمعية على مس���������توى الوطن في هذه اللقاءات 
العلمي���������ة النوعية، وفرة ونوعا، وم���������ا ملتقياتها 
الدولية س���������وى جزء يس���������ير من ه���������ذا النوع من 
النش���������اط الدعوي اإلصالحي العام، وقد وصل 
عدد الحضور في بعض الملتقيات إلى األلف 
كملتقى تلمس���������ان الدولي )ملتقى الشيخين(... 
وقد أحيت الجمعية بذلك منش���������طا عالميا كانت 
الجزائر فيه سّباقة ورائدة وأعني ملتقيات التعّرف 

على الفكر اإلسالمي. 
نّما يعنينا في هذه الس���������طور بسط الكالم عن  واإ
الفوائ���������د الجمة اللقاءات واالحتفاالت، ومنها ما 
يندرج ضمن ما نس���������ميه ملتقي���������ات أو لقاءات 
التعريف بعلماء الجمعية وصلحائها في بعض 
المناطق، مما تقوم به الجمعية في شكل تكريم 

واحتفائيات مخصوصة. 
يجرن���������ا الحديث هن���������ا إلى اس���������تعراض منهج 
الجمعية في هذا المجال بالذات، وأعني أهمية 
حي���������اء األيام واألعالم،  االحتف���������اء واالحتفال واإ
عادة االعتبار للمناسبات، واعتداد ذلك جزءا  واإ
أصيال في نس���������يج ومنهج عمل جمعية العلماء 
واإلصالحي  الدع���������وي  الجزائريين  المس���������لمين 

المعرفي الديني. 
وربم���������ا كان في هذا المقال م���������ا يجيب بعض 
اإلخ���������وة الذين يرون في تلك االحتفاالت ومنها 
الملتقيات مضيعة للمال والجهد والوقت.. فنقول 
لهم بأخ���������وة ومحبة هذا رأي معتبر، ولكن حين 
اس���������تعراض »فلس���������فة« االحتفال والنشاط العام 
وبيان فوائده وثمراته س���������يتضح أن األمر مفيد 

غاية اإلفادة، بش���������رط أن ُيحكم النشاط ويؤطر، 
وتكون له أهدافه العلمية والعلمية. 

دعونا نس���������تعرض هن���������ا فلس���������فة الجمعية في 
االحتفاالت )والنش���������اط العام ( بصفة عامة كما 
يحددها عالم الجمعية المكين الشيخ اإلبراهيمي 
بقلمه المبدع الدقيق التصوير، ورؤيته الثاقبة، 
وتصّوره المتكامل للعم���������ل الدعوي.. يقول في 
كلمة ع���������ن أهمية االحتف���������االت بصفة عامة، 
وندرج ضمنها كل المناشط العامة من مؤتمرات 
وملتقيات وسواها، كما سبق الذكر؛ ألنها كلها 
»احتف���������اء« بالعل���������م أو  بالعلم���������اء والصلحاء، 
أو بمناس���������بات خاصة وممي���������زة. ولنركز على 
الش���������روط التي يوردها في االحتفاالت،وخاصة 
تركيزه على الخطباء )المؤطرين والمحاضرين 
والمشاركين(.وليستوقفنا في كالمه ذلك العمق 
ال���������ذي يس���������تغرق كل فضاء  ممك���������ن لإلفادة، 
م���������ن الناس العاديين إلى غيره���������م من المثقفين 
والمتعلمين وأهل االختصاص..فهي � اللقاءات  
� مفيدة في عمومها، إن توفرت ش���������روط النُّحج 
واإلف���������ادة والح���������رص على الدع���������وة واإلصالح 
فيه���������ا ..يقول من مقال ل���������ه بعنوان » كلمة في 
االحتفاالت وتصوير وصفي لالحتفال العظيم 

بختم القرآن الكريم � مجلة الشهاب 1938( 
»إّن ه���������ذه االحتفاالت بمثاب���������ة دروس تطبيقية 
معظ���������م تالمذتها م���������ن الدهماء)عام���������ة الناس 
وس���������وادهم( الذين ُحرموا الم���������دارس والدروس 
ذا كان ه���������ذا الصن���������ف كثيرا في  النظامي���������ة. واإ
األمم فمن الرحمة به وحس���������ن الرعاية له ومن 
ع له  الحكمة في اس���������تصالحه وتربيته أن ُيوسَّ
في هذه االحتفاالت وُيكثر له منها، وأن ُتبتكر 
له المناس���������بات إلقامتها«!)الحظ كالم الداعية 

الخبير(. 
ّن أكث���������ر الّناس اس���������تفادة م���������ن االحتفاالت  واإ
وأبلغه���������م إفادة فيها وأثقله���������م عهدا في توجيهها 
إل���������ى الصالح الناف���������ع أو الفاس���������د الضار، هم 
الخطباء؛ فعليه���������م وحدهم يتوقف إصالحها أو 
إفسادها، وليست خصوصية األسباب وال تحديد 
النظ���������م بمانعة للخطباء م���������ن بلوغ غرضهم ما 
دام باب المناسبات واالستطرادات واسعا رحب 
الجوانب، وما دام وجود الخطباء في االحتفال 
جزءا ضروريا بحيث لو خال من عنصرهم �في 
هذا العصر� احتفال لكان زردة متمدنة مظلومة 
في اس���������مها، فوجودهم هو الفارق الجوهري بين 

مسّمى احتفال ومسمى«زردة«!.
ثم يذكر أن االحتفاالت تتفاوت �بطبيعة الحال 
� بتفاوتها في »سمو المعاني التي تقام ألجلها، 
فبقدر س���������مّو الس���������بب وعموميته تك���������ون قيمة 

االحتفال، ثم تنزل تل���������ك القيمة وترخص كلما 
تفه الس���������بب أو خص حتى تصل درجة الساقط 
الذي ال وزن له فأس���������مى هذه األسباب ما يذّكر 
الجمهور بأمج���������اده التاريخية ومفاخره القومية، 
وفي���������ه نخوة أماتها الضيم، وفحولة قضى عليها 
التأّنث، وذكرى أخنت عليه الغفلة والنس���������يان، 
وغصالة خّبثتها األعراس الدسيس���������ة، وعزيمة 
أطفأتها طب���������اع الضعف والفس���������ولة، وأريحية 
غّطى عليه���������ا اللؤم المخزي والش���������ح المطاع، 
وشواعر خّدرتها تهدئة الدخيل وزمزمة الحاوي 
وهيمن���������ة الواغل.... ثم ما يجلو حقيقة دينية أو 
علمية غشيتها األوهام والخرافات، ثم ما يحقق 
له مصلحة في الحي���������اة كانت مجهولة أو حقا 
فيها كان ضائعا، ثم ما يكش���������ف له عن وجوه 
االصالح االجتماعي ليعمل���������وا له ،وعن وجوه 
الفس���������اد ليتقوه«.. ثم يضيف مذكرا باألش���������كال 

والصور والصيغ:
هذا من جهة األسباب والبواعث. فأما من جهة 
األشكال والصور فأعلى ما فيها أن ينساق إليها 
الجمهور بس���������ائق وجداني، وأخّس ما فيها أن 
ُيساق إليها سوقا، أو أن ُيخدع فيها عن وجدانه 
بالمرّغبات الخادعة.«. ولنتذكر هنا المسيرات 
العفوية وحش���������د الجمهور لحضور مناس���������بات 
ُيساقون فيها سوقا إليها.وهو من الطباع السيئة 

في بعض أنظمة الحكم المستبدة الغاشمة. 
ويشير اإلبراهيمي أخيرا.أن االستكثار من تلك 
االحتفاالت والمناس���������بات والمناشط ألهمية ما 
حياء وبعث للحياة والقيم..  تحققه من أهداف واإ

يقول:
لكل أمة أسباب طارئة وبواعث تاريخية تدعوها 
إلقامة االحتفاالت،وقد تنبهت  األمم الحية إلى 
ما فيها م���������ن الفوائد فجعلت االحتفال بها جزءا 
ن  م���������ن حياتها ومادة من قوانينها االجتماعية واإ
االمة اإلسالمية ألغنى األمم من هذه البواعث 
التاريخي���������ة، وكلها من ذلك الطراز العالي الذي 
أش���������رنا إليه، ومعظمها بواعث دورية )منتظمة( 
يفض���������ي الباعث منها إلى باعث فال تفتأ األمة 
مس���������تعرضة ماضيها كله وال تزال في غمرة من 

المنّبهات المنعشة.«
إذن.. يمكن تصّور م���������ا ُيجنى من الفوائد من 
هذه المناشط العامة، على شرط توّفر المعايير 
والتخطيط واالس���������تهداف  والتأطي���������ر  واألدوات 
الثقافي للجمهور الحاضر. وقد حققت الجمعية 
بعون اهلل الكثير من ذلك من خالل مناشطها. 
العام���������ة وما تزال.. وس���������تبقى جزءا أصيال من 
التعريفي... واهلل  عملها الدعوي اإلصالح���������ي 

المستعان. 

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ

األرق���������ام الكبيرة تبهج وتس���������عد وتجذب حت���������ى األنبياء 
والفض���������الء وتجعلهم يحمدون اهلل ويس���������بحونه.. ورأيت 

الّناس يدخلون في دين اهلل أفواجا فسبح..
فهذا موس���������ى -عليه الس���������الم - يبكي ليلة المعراج ألّن 
الّنب���������ّي -صلى اهلل عليه وس���������لم - س���������بقه في كثرة عدد 

أتباعه وأنصاره.
فالكث���������رة الكاثرة نعمة من نعم اهلل... إذا اقترنت بالّنوعية 

االيجابية...
فاإلمام حينم���������ا يرى إقبال الّناس يف���������رح ويزداد اجتهادا 

شراقا. واإ
واألس���������تاذ في الجامعة حينما يرى طلبته يملؤون المكان 

تقر عينه وينشرح صدره...
والمؤلف حينما تنفد طبعة كتابه األولى يقبل أكثر على 

الكتابة والتأليف.
وكاتب المقال حينما يرى عدد القراء بالمئات يتدفق قلمه 

أكثر..
وصاحب المنش���������ور الفيس���������بوكي حينما يرى االعجابات 

باآلالف يبتهج ألن فكرته انتشرت وامتدت..
فليس دائما القّلة القليلة تدل على اإلخالص والّنجاح... 

فقد تدل على الفشل والرداءة و اإلخفاق..
وكثيرا ما نبرر فشلنا بحديث... يحشر الّنبي وليس معه 

أحد.
هذا الّنبي بذل غاية الجه���������د وَنوَّع طرائق الخطاب ومع 

ذلك انفض عليه الناس فهو معذور..
وال حجة لكس���������ول ترك الناس مجالس���������ه وكالمه لنمطية 

خطابه البائس الباهت. 
فالكث���������رة تحتاجها كثيرا لدعم الفكرة ونش���������ر االيجابية.. 
وليس شرطا أن يكون االتباع والمعجبون من أهل النبوغ 
والنوعية الفريدة.. فنهضة األمم تحتاج إلى عشر معشار 

أهل الهمة  
وأهل الكسور واألعداد العشرية يكثرون السواد ويسندون 

أهل الذكاء والتأثير والقيادة...
)واذكروا إذ كنتم قليال فكثركم(

 وأرسلناه إىل مائة ألف
 أو يزيدون....

مداني حدييب

أ. حممد العماري *

ال يخف���������ى على كل حصيف ذلكم التأثير البالغ 
الذي تمارس���������ه البيئة على أهلها، إذ جرى على 
لس���������ان العامة والخاصة قولهم: »اإلنسان ابن 
بيئته«، فهل للفضاء الخارجي للمدرس���������ة سطوة 

على مرتاديه؟ وما معالم ذلك؟. 
إن الفضاء المدرسي يعني هنا تلك المؤسسات 
التعليمية التي تمارس التعليم والتعلم، سواء في 
إطاره النظامي داخل حجرات الدرس، أو بالمعنى 
العام س���������واء في س���������احاتها أو باقي فضاءاتها 
األخرى كالمكتبة ومالعب الرياضة والداخليات 
ومطاعمها... دون إغفال الفضاءات الخضراء 
ومداخل المؤسسة وأماكن تجمع المتعلمين قبيل 

ولوج المؤسسات التعليمية. 
نعم، لقد تعمدت توسيع مفهوم الفضاء المدرسي، 
نظرا للتأثير البالغ الذي يمارس���������ه كل حيز منها 

على شخصية المتعلم.
ولذلك س���������يكون الحديث في هذه التدوينة على 
الفضاء الخارجي، أي ما يجري بجنبات أسوار 

المؤسسة. 
ال غ���������رو أن ه���������ذا الحي���������ز ال���������ذي ينتظر فيه 
المتعلمون رنين الجرس للولوج إلى المؤسس���������ة، 

تم���������ارس فيه س���������لوكات أغلبها يه���������دم ما تريد 
المناهج الدراسية بناءه عبر حجرات الدرس؛ بل 
أضحى خطره جس���������يما، ولذلك وفي حديث مع 
بعض أرباب األسر عن أسباب اختيار التعليم 
الخصوصي ألبنائهم -وليس في هذا دعوة إلى 
التعلي���������م الخصوصي بل حك���������ي لواقع مرير-، 
فقد صرحوا برغبتهم ف���������ي حمايتهم من الخطر 
المتوقع حين ينتقلون إلى المؤسسات العمومية 
وما يمارس بجنبات أسوارها من طوام أخالقية، 
فكم تلميذ تم اس���������تقطابه لتعاطي المخدرات أو 
بيعها وترويجها، وكم تلميذة جالس���������ت العشيق 
بباب المؤسسة ففقدت احترام زمالئها، ودنست 
شرف األس���������رة، وكانت وباال على نفسها وعلى 
باقي تلميذات المؤسسة ممن يسهل استدراجهن، 
ب���������ل وكم جمع هذا الفضاء من منحرفين يبثون 
انحرافاتهم وس���������موم جهلهم في فكر وأجساد ثلة 
من التالميذ من المفروض أنهم جاءوا زرافات 
ووحدانا للتعلم والتربية الحس���������نة، فالوزارة التي 
ينضوون تحتها تضم بي���������ن مفرداتها مصطلح 

»التربية«.
أضف إلى ذلك، ما يتقاس���������مه المتعلمون ومن 
معهم م���������ن الغرباء على المؤسس���������ة طيلة فترة 

االنتظار أمامها من تجارب وحكايات تبث سما 
زعاف���������ا في عضد فلذات أكبادنا، حيث يتعلمون 
ما يضرهم وال ينفعهم. وكفى بالتلميح دليال لمن 
ال دليل ل���������ه، فكم من تصريح قاد إلى إفس���������اد 
الظاهرة أكثر من عالجه���������ا، كما تفعله بعض 
البرام���������ج التلفزية حين تبث حلقات عن الجريمة 
بتفاصيله���������ا المملة، فيتعل���������م الجاهل ما لم يكن 

يعلم، ويزداد البارع براعة. 
وعليه، فما حقق في���������ه التلميُح المراَد، لم يعدل 
عنه إلى التصريح، -خصوصا في هذا المقام 
- إذ ذلك ديدن القرآن الكريم والس���������نة المطهرة، 
بل أمر ج���������رت عليه عادة العرب في خطابها، 

مثل الكناية...
ولذلك ووعيا بخطورة هذه الممارس���������ات السلبية 
وغيرها عمل المعنيون وعلى رأسهم الوزارة الوصية 
على التعاقد مع مؤسس���������ات األمن الخاص كي 
يؤمنوا على األقل جزءا من باب المؤسسة. كما 
س���������عت جمعيات مدنية فاعلة إلى توعية الناشئة 
بخطورة هذا الوضع، بل إن مؤسس���������ات تعليمية 
انتبه���������ت إلى هذا الخطر الذي يوش���������ك أن يعم 
الفضاء الداخلي لها، فنس���������قت مع الدرك الملكي 
أو األمن الوطن���������ي من أجل القيام بدوريات بين 

الفينة واألخرى من أجل تمش���������يط المكان، وهو 
ما لقي استحسانا كبيرا من طرف المتتبعين، بل 

وحقق نتائج محمودة كما هو معاين. 
عالوة على ما س���������بق، البد من تظافر الجهود 
قص���������د تأثيث الفض���������اء الخارجي للمؤسس���������ات 
التعليمية ومحاولة وضع السبل العالجية الكفيلة 
بالحد من خطورة الغرباء... مع الضرب بيد من 
حديد على أيدي العابثين _بالغون غالبا_ بهذه 
الفئة م���������ن المتعلمين الذين لم يبلغوا -أغلبهم- 
الحلم، إضافة إلى وضع س���������بل عالجية للفئة 
المفس���������دة م���������ن تالميذ المؤسس���������ة، دون إغفال 
الجانب الوقائي للفئ���������ة الباقية، إذ الوقاية خير 
من العالج. والتدابير االحترازية تؤتي أكلها في 
أغلب األحيان بإذن ربها ثم بحرص الساهرين 

عليها. 
وختاما، البد من اس���������تكناه خط���������ر هذا الحيز 
الخارجي للمؤسس���������ات التعليمية، وعدم التقليل 
من ش���������أنه، فالفضاء الداخلي للمؤسسة نسخة 
طب���������ق األصل عن فضائها الخارجين وال ينبئك 

مثل خبير. 
* أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي بالمغرب

مهتم بالمجال التربوي.

الفضاء اخلارجي للمؤسسات التعليمية: خطر وشيك
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بيـــت الـمقـــدس عاصمـــة التحـــول احلضـــــاري )7(

سيدنا موسى... مراحل مشروع التحرير من االهتداء إىل االصطفاء
سلسلة سراج ومعراج )16(

انطلقت رسالة سيدنا موسى من جغرافيا مصر 
مس���������تقر الذرية اإلبراهيمية اليعقوبية اليوسفية 
المرحلي، الذرية الحاملة لمشعل القيادة العقدية 
األخالقي���������ة )النب���������وة( وأمانة الخالف���������ة ووالية 
السياس���������ية واالجتماعية )اإلمامة(   المقدسات 
وس���������ط تحديات ش���������ديدة التركيب والتعقيد في 
ذروة اقتران العلو والفس���������اد الفرعوني بأركانه 
المالية  الهاماني���������ة واالقتصادي���������ة  السياس���������ية 
القارونية واإلعالمية الثقافية الكهنوتية والعقدية 

الفكرية االجتماعية الفرعونية. 
لقد نال س���������يدنا موسى ش���������رف النبوة والهدى 
وميراث رسالة سيدنا ابراهيم ﴿َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى 
اْلُهَدٰى وََأْورَْثَنا َبِني ِإْسرَاِئيَل اْلِكَتاَب﴾ بعد بذل 
جهد عظيم ف���������ي االهتداء والبن���������اء واإلعداد 
النفس���������ي تحت عين اهلل بع���������د تحديات متتالية 
متراكمة، صقلت شخصية سيدنا موسى  فكان 
الميالد والنجاة من سياس���������ة التطهير العرقي 
الفرعونية س���������باقا والنمو الجس���������دي واإلطالع 
السياسي في منزل الحاكم السياسي )فرعون( 
﴿َأِن اْقِذِفيِه ِفي التَّاُبوِت َفاْقِذِفيِه ِفي اْلَيمِّ َفْلُيْلِقِه 
اِحِل َيْأُخْذُه َعُدوٌّ لِّي َوَعُدوٌّ لَُّه  وََأْلَقْيُت  اْلَيمُّ ِبالسَّ
نِّي َوِلُتْصَنَع َعَل���������ٰى َعْيِني﴾،  َعَلْيَك َمَحبَّ���������ًة مِّ
والنج���������اة من البطش االجتماع���������ي والمالحقة 
السياس���������ية بعد خطأ قتل النفس وهجرة سيدنا 
موسى إلى مدين وانتقاله للمستوى الثاني من 
دوائ���������ر تحقيق العبودية هلل عبر بناء األس���������رة 
ْيَناَك ِمَن اْلَغمِّ  المؤمنة لحاقا﴿َوَقَتْلَت َنْفًس���������ا َفَنجَّ
َوَفَتنَّاَك ُفُتوًنا  َفَلِبْثَت ِس���������ِنيَن ِفي َأْهِل َمْدَيَن ُثمَّ 
ِجْئَت َعَلٰى َقَدٍر َيا ُموَسٰى ﴾ لقد كان اإلهتداء 
ضرورة س���������ننية وقدرا طبيع���������ا لتحقيق االنتقاء 
واالصطفاء لميراث رس���������الة ابراهيم واس���������حاق 
واس���������ماعيل ويعقوب ويوس���������ف ﴿وَاْصَطَنْعُتَك 
ِلَنْفِسي﴾. وكانت تلك المراحل المتراكمة مقدرة 
ليأتي الوقت المقدر ليتحمل س���������يدنا موس���������ى 

عظم األمانة المكلف بها. 
بعد مرحلة االهتداء والهدى تأتي مرحلة الدعوة 
والعطاء عبر إص���������الح المجتمع وميالد أمة 
جديدة مؤمنة من خىل بناء اإلنسان استراتيجيا 
ومرحلة التدافع مع الفساد االجتماعي والسياسي 
والفك���������ري واالقتصادي والثقاف���������ي واإلعالمي 
للحاكم الطاغية المتأله تكتيكيا. لم تكن رسالة  
سيدنا موس���������ى لتتوقف عند وظيفة اإلصالح 
السياس���������ي العقدي بل انطلق���������ت منه كمحطة 
حتمية لتحقيق الغايات الكبرى للرسالة النبوية. 
لقد كان منطلق الرس���������الة معلوما بالتدافع مع 
الطغيان الفرعوني فكريا وعقديا لكسر النظرية 
الفرعوني���������ة المتمركزة في أنا فرع���������ون المتأله 
الضابط لمعايير الرشد والصالح والحق، وقد 
استخدم في ذلك سيدنا موسى الحجاج الفكري 
المتين باس���������طا للتصور الفكري الس���������ليم حول 

طبيعة هلل والكون واإلنسان َقاَل َفَمن رَّبُُّكَما َيا 
ُموَسٰى*َقاَل رَبَُّنا الَِّذي َأْعَطٰى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه 
ُثمَّ َهَدٰى، الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك 
َماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا  َلُكْم ِفيَها ُسُباًل وََأنَزَل ِمَن السَّ
ِبِه َأْزوَاًجا مِّن نََّباٍت َشتَّٰى*ُكُلوا وَارَْعْوا َأْنَعاَمُكْم  
ِلَك َلَياٍت ألُِّوِلي النَُّهٰى*ِمْنَها َخَلْقَناُكْم  ِإنَّ ِفي ذَٰ
َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َتارًَة ُأْخرَٰى* َوَلَقْد 

َأرَْيَناُه آَياِتَنا ُكلََّها َفَكذََّب وََأَبٰى﴾
لم يكن ش���������خص فرع���������ون المقص���������د بالدعوة 
واإلصالح لش���������خصه بل كانت مرحلة مهمة 
في مسار  مش���������روع التحرير لتحقيق مقاصد 
الرس���������الة. لقد كان من صميم رس���������الة سيدنا 
موسى تحرير بني اسرائيل األمة المؤمنة من 
التمكن واالستبداد واالستعباد والفساد والقبضة 
الحديدي���������ة الفرعوني���������ة تمهيدا إلع���������ادة بنائها 
وتأهيلها لممارس���������ة دورها كأمة جديدة مؤمنة 

توج���������ه بوصلتها نحو األرض المقدس���������ة 
كعاصم���������ة لإلمامة والتمكين واس���������تعادة 
أحقية الوالية على المقدسات ويذهر ذلك 
جليا ف���������ي األمر الربان���������ي يقول تعالى﴿

َفْأِتَياُه َفُقواَل ِإنَّا َرُس���������واَل رَبَِّك َفَأْرِس���������ْل َمَعَنا 
َبِني ِإْس���������رَاِئيَل واََل ُتَعذِّْبُهْم  َقْد ِجْئَناَك ِبآَيٍة 
���������اَلُم َعَلٰى َمِن اتََّبَع اْلُهَدٰى،  مِّن رَّبَِّك وَالسَّ
ِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإَلْيَن���������ا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلٰى َمن 
َكذََّب َوَتَولَّ���������ٰى﴾.  فبين أولوية االصالح 
السياس���������ي المحرر للمجتمع وأولوية بناء 
المجتم���������ع المتدافع م���������ع الطغيان  كان 
السياق التاريخي للعلو يفرض كسر العلو 

الفرعوني للقضاء على الفساد كأولوية.
لم يتوقف القضاء على علو فرعون عند 
اظه���������ار  ضعفه أمام الق���������وة العظمى هلل 
-عزوجل - كس���������را لمنظوم���������ة األفكار 

والمعتقدات التي تسيطر على تصور فرعون 
ويفرضها من خالله على المجتمع عبر ابراز 
االي���������ات الربانية في الكون إذ زاد ذلك فرعون 
تكذيبا وصدا عن السبيل المستقيم. بل تعدى 
ذلك إلى إس���������اءة وجه فرع���������ون وتعرية وجهه 
أمام المجتمع وقط���������ع حبل الناس عنه فانتقل 
ميدان المعركة االصالحية من شخص فرعون 
وبالطه إلى عموم األمة والميادين العمومية بل 
وأسهم فرعون بقوة في ذلك كعادة كل طاغية 
وقت الضعف الفكري السياس���������ي. خاصة مع 
بروز مؤش���������رات تنبئ ب���������زوال مبررات الوجود 
واالس���������تمرار لالس���������تبداد وتهاوي أركانه. يلجأ 
الطاغية وقتئذ للعديد من االستراتيجيات منها 
ًها  الترهيب والوعد والوعيد ﴿َقاَل َلِئِن اتََّخْذَت ِإلَٰ
َغْيرِي أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْس���������ُجوِنيَن﴾ واالستعانة 
باألركان السياسية والثقافية واإلعالمية لتشويه 
دعاة التغيي���������ر واإلصالح وتهيي���������ج المجتمع 
وتألي���������ب اإلعالم المأجور ضدهم. اس���������تعان 
فرعون بالمستش���������ارين السياسيين وعلى رأسهم 
هامان لإليقاع بموس���������ى ﴿َقاَل ِلْلَمإل َحْوَلُه ِإنَّ 
َه���������َذا َلَس���������اِحٌر َعِليٌم * ُيرِي���������ُد َأن ُيْخِرَجُكم مِّْن 
َأْرِضُكم ِبِسْحرِِه َفَماَذا َتْأُمُروَن﴾ لقد بلغ االستبداد 
واالستكبار وخوف زوال االمتيازات المرتبطة 
ببق���������اء نظام فرعون بالبطانة الس���������يئة لفرعون 
إلى اقتياده لنهايته السياسية وهدم صورته في 
المجتم���������ع من خالل نق���������ل المعركة إلى العلن 

ظنا منهم أنها القاضية لس���������يدنا موسى وأخيه 
هارون ﴿َقاُلوْا َأْرِجْه وََأَخاُه وََأْرِسْل ِفي اْلَمَدآِئِن 

َحاِشرِيَن * َيْأُتوَك ِبُكلِّ َساِحٍر َعِليٍم﴾. 
لقد رأى فرعون في تغي���������ر هوية الصراع من 
خالل استخدام األدوات اإلعالمية من معركة 
توحيد وحرية ضد استعباد وعدل ورحمة ضد 
استبداد إلى معركة مصلحة شخصية لموسى 
ضد االمتي���������ازات الفرعونية تحت دعوة حماية 
المصال���������ح الوطنية وحفظ الوطن ﴿قاَل أِجْئَتَنا 
ِلُتْخِرَجَن���������ا ِمْن َأْرِضَنا ِبِس���������ْحِرَك َيا موس���������ى * 
ْثِلِه َفاْجَعْل َبْيَنَنا َوَبْيَنَك َمْوِعًدا  َفَلَنْأِتَينََّك ِبِسْحٍر مِّ
الَّ ُنْخِلُف���������ُه َنْحُن وال َأنَت َمَكاًنا ُس���������ًوى * َقاَل 
َمْوِعُدُكْم َيْوُم الزِّيَنِة وََأن ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى﴾ 
لقد اس���������تعد فرعون ليوم الزينة استعدادا كامال 
بما يخدم استراتجيته واستنفر المجتمع وأدواته 
االعالمية لشهود نهاية سيدنا موسى واستعالء 

فصيله ﴿فَفَتَولَّى فرعونَ فَجَم���������َع َكْيَدُه ثمَّ َأَتى 
* َقاَل َلُهم موس���������ى َوْيَلُكْم ال َتْفَتُروا َعَلى اللَِّه 
َكِذًبا َفُيْس���������ِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن اْفَترَى * 
َفَتَنازَُعوا َأْمرَُهم َبْيَنُهْم وََأَس���������رُّوا النَّْجَوى * َقاُلوا 
ْن  ِإْن َهَذاِن َلَس���������اِحرَاِن ُيرِي���������َداِن َأن ُيْخِرَجاُكم مِّ
َأْرِضُكم ِبِس���������ْحرِِهَما َوَيْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمْثَلى * 
َفَأْجِمُعوا َكْيَدُكْم ثمَّ اْئُت���������وا َصفًّا َوَقْد َأْفَلَح اْلَيْوَم 

َمِن اْسَتْعَلى﴾. 
كعادة طبيعة الجماهير االنقياد للقوة واالنبهار 
باألش���������كال والصور والمظاهر التي تصنعها 
المؤسس���������ات االعالمي���������ة الكاذب���������ة المؤي���������دة 
للس���������لطان، رأت الجماهير في حبال الس���������حرة 
وعصيهم حي���������ات وكذلك يريد فرعون﴿َقاُلوا َيا 
ا َأن نَُّكوَن َأوََّل َمْن َأْلَقى  مَّ ا َأن ُتْلِقَي وَاِإ موسى ِإمَّ
* َقاَل َبْل َأْلُقوا َفِإَذا ِحَباُلُهْم َوِعِصيُُّهْم ُيَخيَُّل ِإَلْيِه 
ِمن ِس���������ْحرِِهْم َأنََّها َتْس���������َعى﴾. لكن الحق مهما 
سعت مؤسسات الطغيان وأده ينبجس متنفسا 
كالصب���������ح بعد الليل الدامس ليعلن فجرا جديدا 
وعصرا وليدا، مثبتة س���������نة ربانية ثابتة أن اهلل 
ال يصلح عمل المفس���������د والس���������احر والمدلس 

والمغيب للحقيقة حيث أتى. 
لقد قضى موسى على الرواية الفرعونية وقضم 
أركانها السياسية واالقتصادية والسياسية وهزم 
فرعون هزيمة نكراء فكسر كبريائه أمام عموم 
مجتمعه وفي عيده الش���������خصي الذي يجمع له 
الناس كافة. انتقل سيدنا موسى عبر المراحل 

من الهدى واالهتداء والدعوة والعطاء، تحتاج 
كل أمة تنش���������د التمكين م���������ن انتقاء واصطفاء 
عبر االبتالء يطهر صفها ويعلي من الثابتين 
فيها ويرفع مقامهم وكذلك كانت س���������نة ربانية 
اجتماعية باقية. خاص���������ة وأن الطغاة يميلون 
كل الميل إلى محاولة االس���������تئصال للمشاريع 
االصالحي���������ة الرائدة ذات ال���������وزن االجتماعي 
والتأثير المجتمعي والخلفية الش���������عبية الواسعة 
لكسر ش���������وكة المصلحين وقهرهم ومحو فكرة 
اإلصالح﴿َوَق���������اَل اْلَمأُل ِمن َق���������ْوِم فرعون َأَتَذُر 
موس���������ى َوَقْوَمُه ِلُيْفِس���������ُدوْا ِف���������ي اأَلْرِض َوَيَذَرَك 
َوءاِلَهَتَك َقاَل َسُنَقتُِّل َأْبَناءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساءُهْم 
نَّ���������ا َفْوَقُه���������ْم َقاِهُروَن﴾ وكذل���������ك هي مرحلة  وَاِإ
االبت���������الء محطة من محطات التمكين االخيرة 
تحتاج لزاد الصب���������ر  واليقين بالنصر الجتياز 
المرحلة واس���������تحقاق اإلمام���������ة ووراثة األرض 
وكذلك كانت نصيحة موس���������ى 
للمس���������تضعفين من أمته ﴿قاَل 
موس���������ى ِلَقْوِمِه اْس���������َتِعيُنوا ِباللَِّه 
وَاْصِبُروْا ِإنَّ اأَلْرَض ِلّلِه ُيورُِثَها 
ِعَباِدِه وَاْلَعاِقَبُة  ِمْن  َيَش���������اء  َمن 
ِلْلُمتَِّقي���������َن * َقاُلوْا ُأوِذيَنا ِمن َقْبِل 
َأن َتْأِتيَنا َوِمن َبْعِد َما ِجْئَتَنا َقاَل 
َعُدوَُّكْم  ُيْهِلَك  َأن  َعَس���������ى رّبُكْم 
َفَينُظَر  اأَلْرِض  ِفي  َوَيْسَتْخِلَفُكْم 

َكْيَف َتْعَمُلوَن﴾. 
لم يكن االبتالء س���������ببا لخروج 
بني اس���������رائيل م���������ن مصر بل 
هروبا من بطش فرعون بل كان 
المقصد المركزي لرسالة سيدنا 
موسى من خالل  تحرير الفئة 
المؤمنة المستعبدة من القبضة 
الفرعوني���������ة بهدف توجي���������ه البوصلة نحو فتح 
بيت المقدس وتحريره من الس���������لطة الفرعونية 
والحاكم السياسي الموالي له بل كان االبتالء 
عنوان مرحلة قادمة خالل السير نحو تحقيق 
مش���������روع التحرير  ومحطة ضرورية لالنتقاء 
واالصطف���������اء لألمة الصالح���������ة المحققة غاية 

الوجود المستحقة للتمكين والخلود. 
لق���������د اصطفى اهلل مع موس���������ى من أش���������هدهم 
الس���������لطان وزيغ  الطغيان واس���������تبداد  نهاي���������ة 
وضع���������ف االنس���������ان فكان���������ت نهاي���������ة فرعون 
الموعودة المش���������هودة عب���������رة للمؤمنين الثابتين 
الصابرين من دع���������اة التغيير واإلصالح بأن 
طريق التحرير والتغيير ليست طريقا مفروشة 
بالورود بل طريقا منكس���������رة محفوفة باألشواك 
واالبت���������الءات وأن الصبر واليقين مع حس���������ن 
يمان بالرؤية وثبات للبوصلة  تبصر للطريق واإ
ه���������ي الزاد على الدرب المتم���������وج وأن التحرير 
يمر عبر بناء االنسان والتدافع مع الطغيان. 
وكذل���������ك كانت تلك النهاية عبرة للطغاة والغزاة 
وممن يساعدهم ويواليهم من االركان السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية بأن الظلم واالستبداد 
واالستعباد س���������اعة والحرية والعدل والحق إلى 

قيام الساعة ......
يتبع

واهلل أعلم بمراده. 

د.كدير مراد
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الذي  الفك���������ري والسياس���������ّي والتربوّي  الخطأ 
ظهر في مش���������روع تعديل الدستور، والذي قرأناه 
ف���������ي الّنصوص، وهو الخطأ ال���������ذي لم ينتبه إليه 
المراجع���������ون الذين عكفوا على إجراءات التعديل، 
وهو ما يتعلق بمضمون المادة 68 من الدستور 
التي تنص على الحق في التربية والتعليم، والتي 
تشرح الحقوق األساسية المرتبطة بالمبادئ العامة 

التي تحكم المجتمع الجزائري. 
والنص الذي يتح���������دث عن الحق في التربية 
مبدأ أساس���������ي ركز عليه الدستور، ولكن الصيغة 
التي قدم به���������ا جعلته بعيدا عن روح الدس���������تور 
وع���������ن أهدافه، ألنه ُطرح طرح���������ا غريبا ليس له 
أس���������اس، فالنقطة المتفرِّعة ع���������ن المادة 68 هي 
التي تبّين مدلول هذه الصيغة وتش���������رحها ونصها 
هو: تسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات 
التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي 
والعلم���������ي، ولكن الخطأ نلمس���������ه في الجزء األول 
م���������ن النص، فهو الذي يطالب الدولة أن تضمن 
حياد المؤسس���������ات التربوية بحي���������ث يجعلها غير 
مرتبطة بسياسة األمة، وفكرة الحياد المنصوص 
عليه���������ا في بداي���������ة الفقرة هي فك���������رة غير مقبولة 
ألنه���������ا ُتبقي المدرس���������ة بال وجه���������ة تربوية، وهي 
الت���������ي اعتبرناها خطأ، ومع األس���������ف أن ممثل 
اللجن���������ة الذي ناقش الفكرة ف���������ي حصة تلفزيونية 
يعتبر حياد المؤسسات جانبا أساسيا في التعامل 
مع المدرس���������ة، ونحن اعتبرناه خطأ، ألنه يجعل 
المؤسس���������ة التعليمية محايدة لسياسة األمة وغير 
مرتبط���������ة بقيمها، وهي لذلك تطلب من الدولة أن 
تضمن حياد المؤسس���������ات التربوية، والحياد يعني 
جعل المؤسسة غير مسايرة لسياسة األمة وغير 
مرتبطة به���������ا، وغير ملتزمة بما تفكر فيه، وغير 
متفاعلة مع ما هو أساسي في سلوكها الوطني، 
ألنه���������ا تصبح غير ملتزمة بالقيم التي تؤمن بها، 
ه���������ات األمة ويخالف  وهذا الحي���������اد يناقض توجُّ
السياسة الوطنية، وهنا نتس���������اءل ما الغاية التي 
تجنيه���������ا التربية من هذا الحياد؟ ال نجد الجواب، 
ألنه ال توجد غاية محددة، ولكنه يفس���������ح المجال 
لقب���������ول المناهج المتحرِّرة واالتجاهات المس���������ايرة 
للتفتح وحرية الرأي، فالحياد يفرض الحجر على 

المبادرات المدرسية. 
إن مضم���������ون هذه الفقرة هو الخطأ الذي كنا 
ننتظر تصحيحه، ألنه إش���������كاٌل فكري سياس���������ي 
وترب���������وي ال يقبله الوطني���������ون المؤمنون بمبادئ 
الوط���������ن، فالمطل���������وب من المؤسس���������ات التربوية 
-حس���������ب هذا النص- أن تكون المدرسة مغايرة 
في س���������لوكها الفكري والسياسي، لما تسير عليه 
األمة وبعيدة عن القي���������م التي يؤمن بها الوطن، 
وهذه النتيجة ال يقبلها أحد، ألن ما تس���������ير عليه 
األمة هو ما يجب أن يتبنَّاه النظام التربوي وتدعو 
إليه سياسة التعليم، فالحياد يجعل المدرسة تقبل 
أي برنامج تعليمي يتالءم معها. وما يجب قوله 
هنا هو أن المدرس���������ة وسيلة األمة في بناء ذاتها 
ووجهتها السياس���������ية في تحديد مبادئها وأفكارها، 
ال يج���������وز الحج���������ر على مبادراته���������ا ألن حيادها 
يعن���������ي عدم انحيازها إلى هوي���������ة الوطن ومبادئه 

ومقوماته.
وقبل أن أس���������تمر في طرح اإلشكاالت التي 
تفرضها فكرة الحياد يجب توضيح عالقة التربية 
بالسياس���������ة، فالسياسة هي أس���������اس التربية ووجٌه 
م���������ن وجوهه���������ا، إذ ال يمكن أن تتن���������اول التربية 
جوانب حياتية في المجتمع ال تتصل بالسياس���������ة 
وباألفكار الملخصة للسياسة التي تتبعها األمة، 
ألنَّ الموضوعات التي تعالجها التربية وفق إرادة 
المجتمع هي موضوعاٌت سياس���������ية في األساس 

والسياسة التي أقصدها هي ما يعيش في أعماق 
األمة من قيم وأفكار لها ارتباط بالفكر السياسي أو 
باألمور التي تعالج شؤون سياسة البلد واتجاهاته 
وما تفكر فيه األم���������ة وتؤمن به وتطرحه ضمن 
آرائها المحددة لشؤون الحياة، هذا هو المضمون 
الذي يعالجه النظام التربوي، إذ ال يمكن أن يقدِّم 
النظ���������ام التربوي للمتعلمين أمورا بعيدة عما تفكر 
ذا كان هذا هو مدلول السياس���������ة فال  فيه األمة، واإ
يمكن أن يكون برنامج المؤسسة محايدا، فالحياد 
يف���������رض عليها أن تقدم أف���������كارا ال ترتبط بحقيقة 
األمة وهذا ما يجعل المؤسسة غير ملتزمة بروح 
هذه السياس���������ة، وهذا يفرض أن تكون اتجاهات 
المدرسة في جانب وما يقدَّم للمتعلمين في جانب 
آخر، والناس الذين يطالبون بإبعاد السياسة عن 
المدرسة أو إبعاد المدرس���������ة عن السياسة أمثال 
أعضاء لجنة مراجعة الدس���������تور، هؤالء يقصدون 
السياس���������ة التي تترجم أفكار الح���������زب واتجاهاته 
اإليديولوجي���������ة، )أظن هذا( ولك���������ن األفكار التي 
تنشرها األحزاب أو تفكر فيها بعض االتجاهات 
ال ُتعبِّ���������ر كلها عما يالئم م���������ا يعيش في أعماق 
األمة، أما السياس���������ة التي هي جانب من التربية 
والتي تعبِّر عن قيم األمة وثوابتها ومبادئ تفكيرها 
ووجهتها الحضارية التي تحرِّك اهتمامات األمة، 
ال يمكن أن تكون المدرسة بعيدة عنها أو محايدة 
ال تصبح المدرس���������ة غي���������ر وطنية وغير  له���������ا، واإ

منتمية إلى الوطن، وهذا ما ينبغي تصحيُحه. 
وتصحيُحه يجب أن ننطلق فيه من الحقيقة 
التي ينبغي أن ال يجهلها المسؤولون في الدولة، 
وهذه الحقيقة هي: أن التربية سياسة أمة وليست 
سياس���������ة قطاع، ومسؤولية دولة وليست مسؤولية 
وزير، والعمل بهذه الحقيقة يفرض على المسؤولين 
أن يراجعوا تفكيرهم، ويفكروا في السياس���������ة التي 
يجب أن تحدَّد للعمل بها، السياسة التي ال يجوز 
أن تبتعد عنها المدرسة وهذه السياسة ال يحددها 
الوزي���������ر، وال الحكومة، وال البرلم���������ان، وال لجان 
الوزارة، إنما تحددها هيأة عليا تابعة للدولة، هيأة 
يس���������ند إليها التفكير في الجانب السياسي للتربية 
ه الفعل التربوي، ويحدد السياسة التي  والذي يوجِّ
ينبغي أن تس���������لكها الوزارة، ه���������ذا هو المطلوب، 
وهذه الهيأة يجب أن ُيحدثها القانون في ش���������كل 
مجلس أعلى للتربية يكون بجانب الوزارة ويحدد 
لها السياسة التي يجب أن ُتتبع، وما نعيشه اليوم 
هو أن الدولة تخلت عن جانب من مس���������ؤوليتها 
في هذا المجال، وتركت األمر للمسؤولين الذين 
يسّيرون شؤون الوزارة، هم الذين يقرِّرون ما يالئم 
أفكارهم وقناعاتهم، حت���������ى ولو كان الذي قرروه 
ليس محل اتفاق، وهذا من األخطاء التي أصبح 
العمل جاريا بها منذ س���������نوات، منذ غياب الهيأة 

التي كانت مكلفة بالتوجيه التربوي. 
ال ري���������ب أّن المطالبين بحياد المدرس���������ة ال 
يس���������توعبون حقيقة السياس���������ة التربوي���������ة، فهم ال 
يعتب���������رون الحياد خطأ، بل يعتبرونه جانبا مقبوال 
في التعامل مع المدرس���������ة. وهذا ما أكده الناطق 
باس���������م اللجنة المكلفة بمراجعة تعديل الدستور. 
ولهذا ال يعتبر حياد المدرس���������ة خطأ في التعامل 
مع النظام التعليمي ألنه ينظر إلى المدرسة على 
أنها مجاٌل معرفي علم���������ي له ارتباط بالمنظومة 
التربوية التي تتولى الحكومة مس���������ؤولية اإلشراف 
عليه���������ا، ومتابعة أفكارها وأس���������اليب عملها، فهي 
الت���������ي تضع اإلطار القانون���������ي الذي يحول دون 

نشر األفكار المخالفة الهتمامات المجتمع. 
الحكومة هي الساهرة على متابعة ما يجري 
في المنظومة التربوية، وعلى ما يقدَّم في المناهج، 
فالحياد – كما تم شرحه من طرف الناطق باسم 
اللجنة المكلفة بمراجعة تعديل الدس���������تور- يدفع 
إلى رفض األفكار واالتجاهات التي تصدر عن 
بعض األس���������اتذة والتي ال تلت���������زم بما تنص عليه 
المراجع الرس���������مية، فالحكومة ال تسمح بتلقين ما 
يطرح���������ه البعض من أف���������كار واتجاهات تخالف 
م���������ا يريده المجتمع، فالحياد ُيبِعد المدرس���������ة عن 
نه المناهج التي ال  توجيه اهتمامها إلى ما تتضمَّ
هات  ترضي كل االتجاهات، وال تلتقي مع التوجُّ
الواردة في القانون التوجيهي للتربية. وهنا سؤال 
نطرحه: هل يجوز للمدرسة أن تتبنَّى تفكيرا غير 

التفكير الذي تؤمن به األمة ويلتزم به الوطن؟ إنَّ 
ه���������ذا يناقض مبادئ ثورة نوفمبر ويخالف التوجه 
اإلس���������المي الذي ُحدد في المناهج، ويتجنب ما 
ورد ف���������ي القانون التوجيهي للتربي���������ة الذي يحدد 

األسس التي تتبناها المدرسة. 
إنن���������ا نجد القان���������ون ُيلحُّ عل���������ى تكوين جيل 
متشبِّع بمبادئ اإلسالم وبقيمه الروحية، كما يلحُّ 
على المبادئ التاريخية التي تس���������عى إلى ترسيخ 
هاتنا، هذا هو التفكير الذي  ل���������ة لتوجُّ القيم المؤصِّ
نلمسه في توجهات األمة، فالعمل بالحياد يجعلنا 
ال نلتف���������ت له���������ذه التوجهات، فكي���������ف نطلب من 
المؤسس���������ات أن تكون محايدة للسياسة التربوية 
للمطالبين  الس���������ؤال  المنصوص عليه���������ا؟ نوجه 
بالحي���������اد، فما هي القيم واألف���������كار التي تعوض 
بها المؤسس���������ات ما تعيشه األمة إذا كانت تحيد 
عنها؟ ال ش���������يء، فالذين صاغ���������وا هذه المادة ال 
أظنه���������م يريدون أن تعيش المدرس���������ة قيما أجنبية 
أو توجهات فكرية غريبة عن المجتمع، اللهم إال 
إذا كانوا ينظرون إلى الجانب السياسي على أنه 
جانب مش���������بَّع بالناحية األيديولوجية واالتجاهات 
الحزبية، وحينئذ ال تجد المدرس���������ة ما تعوض به 

تفكير األمة وقيم الوطن.
إن الخط���������أ الذي ش���������رحناه بخصوص فكرة 
الحياد ل���������م يصححه األس���������تاذ ب���������ن طيفور في 
نقاش���������ه، إذ لم يتناول في مناقشته الجانب الذي 

ت���������م فيه إهمال ذك���������ر الهوية الوطني���������ة الخاصة 
بالمؤسس���������ات التربوية )المدرسة(، ويالحظ هذا 
اإلهمال في ن���������ص المادة 68 في الفقرة الرابعة، 
ففي هذه الفقرة يذكر النص مسؤولية الدولة اتجاه 
ضم���������ان حياد المؤسس���������ات، ولكنه حين يضيف 
إليها: )وعل���������ى الحفاظ على طابعها البيداغوجي 
والعلم���������ي( يهمل الطابع الوطن���������ي، فكيف يكون 
إهمال الصفة التربوية األساس���������ية، وكيف نذكر 
الطابع البيداغوجي والعلمي للمؤسس���������ة وال نذكر 
الطابع الوطني؟ أليس هذا إهماال لذكر الهوية؟ 
هذا جانٌب تم في���������ه إهمال االهتمام بالهوية التي 
يتحدث عنها األستاذ ويذكر موقف اللجنة، ويعلن 
أنه يتحدى من يثبت له جانبا أهِملت فيه الهوية، 

وهذا جانٌب واضح ال يمكن أن ينكره.
وحين نتتبَّع الفقرات الخمس التي شرحت المادة 
68 من مس���������وّدة التعديل الدستوري ال نجد فيها 
ما يعمق االهتمام بهوية المدرسة. إن هذا الشرح 
هو الذي يجعل المدرس���������ة الت���������ي تناولنا الحديث 
عنها بأنن���������ا نصفها: بأنها مدرس���������ة في الجزائر 
وليست مدرس���������ة جزائرية، والفرق بين المدرستين 
واضح. وما ذكره األستاذ ممثل اللجنة حين أكد 
أن الحكومة تمارس مسؤوليتها في اإلشراف على 
م���������ا يجري في المنظومة التربوية فهي التي تتابع 
وتب���������دي مواقفها، أعلق على قوله هذا وأقول: إن 
هذه المسؤولية غير صحيحة، فالحكومة محايدة 
لما يجري في واق���������ع المنظومة التربوية، والدليل 
ما عش���������ناه في الس���������نوات الماضية حين قررت 
وزارة التربية بع���������ض األفكار وهي أفكار مخالفة 
لتوجهات األم���������ة، ولم تحدد الحكومة موقفها من 
ه���������ذه القرارات، رغم أنها غير مالئمة للسياس���������ة 
المّتبع���������ة ولم يوافق عليها أهل االختصاص، ولم 
تعارض الحكومة ما فك���������رت فيه الوزارة وأعلنت 
ة  عنه. وأذكر بعض هذه اإلجراءات: الدَّعوة الملحَّ
إل���������ى إدراج اللهجات الدارجة في التعليم، والقرار 
الخاص بحذف البس���������ملة من الكتب المدرسية، 
دراج فكرة  ثم القرار الخ���������اص لمراجعة المناهج واإ

الجيل الثاني ونشرها في الكتب، هذه اإلجراءات 
والقرارات لم تدرس���������ها الحكومة ول���������م تقدِّم رأيها، 
ومع ذل���������ك تمَّ تنفيذ ما قررته الوزارة ولم تعارضه 

الحكومة.
وهناك جان���������ٌب تم طرحه في كتاب الس���������نة 
األولى من التعليم المتوس���������ط تناولت فيه الوزارة 
موضوع الديمقراطي���������ة في برنامج التربية المدنية 
واعتمدت في ش���������رح المضمون االس���������تفتاء الذي 
أجري عام 1962 والذي نظمته اإلدارة الفرنسية، 
هذا الش���������رح رفضناه وعلقنا على الموقف الغريب 
الذي وقفته الوزارة من االستفتاء الذي أجري عام 
62، وبّينا الجانب السياس���������ي المرتبط بتعليمات 
اإلدارة الفرنسية في موضوع االستقالل، والدرس 
الذي علقنا عليه وبينا بأنه غير مالئم سياس���������يا 
ح،  وتربويا، ومع ذلك لم ُيحذف الدرس ولم ُيصحَّ

وهو موجوٌد في الكتاب إلى حدِّ الساعة.
هذه األمثلة التي ذكرت يؤكد أن الحكومة ال 
تمارس مسؤوليتها في ميدان متابعة ما يجرى في 
المدرسة، ولهذا قلنا إن فكرة الحياد تجعل المدرسة 
بعيدة عن سياسة األمة وال تستطيع الحكومة أن 
ه التربوي  تحدِّد الجانب السياس���������ي ومبادئ التوجُّ
ألن الموضوع يتطلب تش���������كيل هيأة متخصصة 

يسند إليها األمر وهذا ما طالبنا به.
ومما يؤسف له أن قطاع التربية قطاٌع كبير 
وهام، وال يوج���������د بجانبه هيأة توّجه تفكيره وتحدد 

وجهته وتضبط رؤيته وتثري نظامه.

وأوّد في األخير تقديم هذه اإلضافة المتعّلقة 
بمراجعة صياغة النقاط الشارحة للمادة 68 من 

مسوّدة تعديل الدستور.
النقط������ة األول������ى: الحق ف���������ي التربي���������ة والتعليم 
مضمونان تع���������وض كلمة )مضمون���������ان( بكلمة 

مضمون.
يصحح الجزء المتمم: تس���������هر الدولة باستمرار، 
نضي���������ف: على توفير هذا الح���������ق وعلى ضمان 

أدائه وتحسين جودته.
النقطة الثانية: التعليم العمومي مجاني تضيف 

إليها: في كل المستويات، قبل كلمة مجاني.
النقطة الثالثة: التعليم األساسي إجباري، يحسن 
إعادة الصياغة، نقول: مدة التعليم األساسي تسع 
س���������نوات وهي إجبارية، والدول���������ة ملَزمة بتوفيرها 

للجميع.
النقطة الرابعة: تس���������هر الدولة على ضمان حياد 
المؤسسات التربوية تحذف كلمة )حياد( وُتعوَّض 
بكلمة )سير(: تسهر الدولة على سير المؤسسات، 
نضيف إليها: وفق المبادئ السياسية التي تسير 
عليها األمة، وتكمل الباقي بإضافة وعلى الحفاظ 

على طابعها الوطني والبيداغوجي والعملي.
النقطة الخامس������ة: تس���������هر الدولة على تحقيق 
تكاف���������ؤ الفرص وضمان التس���������اوي في االلتحاق 

بسنوات التعليم.
النقطة السادس������ة )تضاف(: تسهر الدولة على 
توفير التكوي���������ن المهني للراغبين في اكتس���������اب 
مه���������ارات عملية وتخصص���������ات مهنية، على أن 
تكون اللغة التي يم���������اَرس بها التكوين هي اللغة 

العربية.

نقــــاش حــــول تعـــديـــل الدســتــــور:
حيــــاد الـمدرســــة يبعـــدهــا عــن وجــهـتـهــــا الصحــيــحـــــــــــــة

د. عبد القادر فضيل
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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 :

كان »الكّل يف الكّل«
)1919م-  قصيب������ة:  أحم������د 
1994م( ول������د باألغ������واط ونش������أ 
فيها بي������ن الكتاتيب فخت������م القرآن 
الكريم، ثّم تتلمذ على بعض علماء 
جمعية العلم������اء، لينتقل إلى جامع 
الزيتونة العام 1933، وبعد عودته 
اشتغل بالتعليم، واختير كاتًبا عاًما 
للجمعية، كما ش������ارك ف������ي الثورة 

التحريرية .
تولى بعد االستقالل إدارة الشؤون 
دارة المعهد  الدينية بوالية األغواط، واإ
اإلسالمي، لُيحال على التقاعد في 

العام 1980م. 
من آثاره: رسالة موجزة وصف فيها 
رحلته إلى تونس وس������َمها: »كيف 
هاج������رت إلى تون������س« إضافة إلى 
تحرير المقاالت بجريدة البصائر. 

في العام 1936م زار اإلمام »ابن 
باديس« تونس وألقى بها محاضرة 
بمناس������بة إحياء ذكرى وفاة شيخه 
)1865م-  صف������ر«  »البش������ير 
معن������ى  فيه������ا  ش������رح  1917م(، 
العظمة ورجالها بأسلوبه المتميز، 
ف������ي تحلي������ل سياس������ّي واجتماعّي 
موفق، بلسان عربي بليغ، فأحيت 
الّنوادي  حدي������ث  وكانت  الضمائر، 
والمجال������س والصح������ف، فرفع������ت 
الزيتونيين  الجزائريين  الطلبة  رأس 
عالي������ا -ومنهم »أحمد قصيبة« - 
وهم يس������معون إخوانهم التونسيين 
يقولون عن خطاب شيخهم: »كان 
الكّل في ال������كّل«. وبالمقابل أزعج 
الحكومة، فخرج ممثلها من القاعة 
قبل أن ُيتّم الش������يخ كلمته، وندمت 
السلطات االستعمارية على السماح 
له بالدخول إلى التراب التونسي .

استدراك:
وقع بالحلقة العاشرة لعدد األسبوع 
الماضي خطآن خارجان عن نطاق 

محّرر المقال :
-1  حّولت عبارة: »لو استمررَت« 

إلى: لو استمريَت.
-2 أعي������د إدراج محت������وى الحلقة 
الثامن������ة )الخ������اص بمكتب������ة ابن 

باديس( مع العاشرة.

أ. عيسى عمراني

مّما يجابه اإلنس���������ان في عصرنا 
كما يقول المس���������يري أّن النموذج 
الحضاري الغربي أصبح يش���������غل 
مكاًنا مركزًيا ف���������ي وجدان معظم 
والش���������عوب، وليس من  المفكرين 
المس���������تغرب أن يحق���������ق نم���������وذج 
حض���������اري ل���������ه مق���������درات تعبوية 
انتصارات  مرتفع���������ة  وتنظيمي���������ة 
باهرة، على المس���������تويين المعنوي 

والمادي. 
 كم���������ا أّن التعامل م���������ع الحضارة 
الغربية الغالبة أخذ صيغة االنبهار 
الذي دف���������ع كثيرًا من قيادات أمتنا 
ونخبها وعلمائها، وأبنائها عموما، 
إلى األخذ غير المتبصر عن هذه 
الحضارة، أو ما س���������ماه مالك بن 
نبي »التكديس«، الذي يس���������تورد 
ويراكم الخبرات واألشياء، ولكنه ال 
يصنع حضارة، أو يعيد نهوضها 

من جديد ؟!. 
مع ما يصحب ذلك من خلط بين 
»عالم األشياء« و«عالم األفكار«، 
إذ أن التعامل مع األفكار بذهنية 
التعامل مع األش���������ياء يؤدي إلى 
اقتح���������ام »أف���������كار مميت���������ة« عقل 
األمة وعقيدتها وثوابتها التصورية 
وخصائصها األساسية والتشويش 
عليها بجمل���������ة من المفردات التي 
تلحق الدمار بمقومات الشخصية 
اإلس���������امية، وتقودها إلى الخروج 
من س���������احة االحتكاك الحضاري، 
وقد فق���������دت ذاتها وأصبحت -في 

نهاية األمر - تابعا يدور في فلك 
اآلخر. 

وهذا النم���������وذج الحضاري الغربي 
يقوم على نم���������وذج معرفي صار 
يؤطر المعرف���������ة ويثريها بمقوالته، 
والرؤي���������ة الغربية هلل -عز وجل - 
والحياة صارت  وللك���������ون  والكون 
تس���������يطر على توجه���������ات أغلبية 
ش���������عوب األرض اآلن، وتحاصر 
ثمرات هذا المنهج وعي اإلنسان 
وفكره وسلوكه ورغباته، حتى تكاد 
تأس���������ر رؤية اإلنس���������انية للوجود، 
فصارت الحضارة الغربية »قانون 

العصر« المهيمن. 
وعندما تنظر إلى هيمنة النموذج 
المعرف���������ي الوضع���������ي الَعلمان���������ي 
الغرب���������ي تظن ألول وهلة أنه أبلغ 
ما يمكن للعقل البشري أن يبلغه، 
ومبعث هذا االعتقاد أّن النموذج 
المذكور قد مّكن لنفس���������ه بترسانة 
من الوسائل التكنولوجية والتقنيات 
المتط���������ورة التي اس���������تبدت بحياة 
اإلنسان في شتى جوانبها، داخل 
بيت���������ه وخارجه؛ س���������يارة يمتطيها 
وهاتف يحدد به المواعيد وجهاز 
كمبيوتر يكتب فيه ما يشاء ويخط 
فيه س���������ائر خطابات���������ه ويتصل به 
األبعاد، فيظهر لك زيادة  ويقرب 
إلى ما س���������بق أّن الغرب قد امتلك 
ناصية الحقيق���������ة المطلقة التي ال 
يساورها شك وال يعتريها نقص. 

يحاول  الذي  اإلس���������امي  والعالم 
اس���������تكمال تح���������رره م���������ن الهيمنة 
الغربية، على نخبه أن تركز على 
استكمال تحرر نموذجها المعرفي، 
العناصر  بع���������ض  يحت���������وي  ألّنه 
اإلس���������امية  للرؤي���������ة  المخالف���������ة 
األسلوب  اس���������تبطان  من  للحياة، 
والنس���������بي  والوضعي  الَعلمان���������ي 
والم���������ادي والتط���������وري، في تحليل 
الظواه���������ر وق���������راءة التاريخ. ألن 

همينة النم���������وذج المعرفي الغربي 
أتلف قداس���������ة الوجود في النفوس 
والضمائر والثقافة. وبسبب دعوى 
العلمي���������ة أخضع هذا النموذج كّل 
شيء وكّل فكرة إلى مقاييس الكم، 
فصار التكميم معيارا لقياس مدى 
صحة أو علمية أي فكرة أو شيء 

في هذا الوجود.
فالتط���������ور الهائ���������ل ال���������ذي عرفته 
والتكنولوجية  الطبيعي���������ة  العل���������وم 
وحتى اإلنسانية، قائم على الفكر 
الم���������ادي، والفلس���������فة المادية التي 
طغت على الحض���������ارة المعاصرة 
سواء في أصولها الّنظرية أو في 
والسياسية.  االجتماعية  تطبيقاتها 
وص���������ار المج���������ال العقائدي وفق 
الّنظرة المادية الوضعية من قبيل 
الشأن الشخصي الذي ال يخضع 
لمنط���������ق البره���������ان االس���������تداللي 
العقلي، وال يمك���������ن اعتباره علما 

حسب هذه النظرة الوضعانية. 
فالّنم���������وذج المعرفي الغربي مادي 
في أساسه، متمركز على المادة، 
وينكر الغي���������ب وما يتصل به من 
إيمان باهلل ومائكته وكتبه ورسله 
والي���������وم اآلخر والق���������در. وترفض 
الحض���������ارة الغربي���������ة وفق منهجها 
العلم���������ي أي مصدر آخر للمعرفة 
خارج عن نطاق الفحص الحسي 
المادي، الخاضع للتجربة المخبرية 

أو المشاهدة.
وبما أّنها مادية فإّنها تخضع كّل 
ش���������يء لقوانين الم���������ادة من تحّول 
وتغّير، وال يوجد هناك ما يس���������مى 
ثابت مث���������ل القيم واألخاق، ألّنها 
ليست أشياء يمكن تقديرها بالكم، 
فالصدق بما أن���������ه ال يمكن وزنه 
وال قياسه بالكمية أو باألرقام فهو 
-ف���������ي المفهوم الغربي - ش���������يء 
مفتعل وغير موجود، وال ثمرة من 

ورائه. 

وفي ظّل ه���������ذا الفصل بين العلم 
العلوم  نظريات  تطورت  واإليمان 
والفنون  واالجتماعية  اإلنس���������انية 
رؤي���������ة  عل���������ى  مبني���������ة  واآلداب، 
ووجه���������ات نظر مادية لإلنس���������ان 
ونفس���������يته، ومحاكم���������ة طبيعت���������ه 
وتصرفاته وميل���������وه، وتقويمها من 
خ���������ال مقاييس الم���������ادة وحدها. 
وأدى ذلك إل���������ى متاهات عقائدية 
نس���������انية. إذ  وأخاقي���������ة وروحية واإ
أّنها جردت اإلنسان من مكوناته 
األساس���������ية التي ترتفع بها فطرته 
البش���������رية، وتعتدل بها نفس���������يته، 
وتتزكى بها عقليته ويتس���������امى بها 

ضميره وروحه. 
وهذا ما يحتم على المثقف المسلم 
المس���������لم أن ينتبه بشدة  والباحث 
إلى مح���������اوالت تجريد اإلنس���������ان 
المسلم فردا وجماعة من مصادر 
قوت���������ه، وافت���������كاك مرجعيت���������ه في 
تحدي���������د تصوراته وأف���������كاره وفهمه 
للعالم ولحرك���������ة التاريخ ولوظيفته 
ف���������ي تحقيق العبودي���������ة هلل تعالى، 
ودعوة الناس إلى أن يتحرروا من 

العبودية لغيره سبحانه.
كم���������ا يحتم علي���������ه الرج���������وع إلى 
القرآن والسنة في تحديد تصوراتنا 
ومفاهيمن���������ا المركزي���������ة، وبخاصة 
م���������ا يتعلق بفهمنا للدي���������ن، ودوره 
ووظيفته في حياتنا، ولبناء وعي 
أصي���������ل مرتكز عل���������ى نصوص 
القرآن والس���������نة وعلى م���������ا أنجزه 
علم���������اء األمة األع���������ام، حتى ال 
نقع ف���������ي فهم اختزالي أو مش���������وه 
أو متناق���������ض، ولكي نحمي فهمنا 
اإلس���������امي من  الدين���������ي ووعينا 
وتأويات  المبطلي���������ن،  انتحاالت 
الجاهلي���������ن، وتحريف���������ات الغالين. 
وبخاصة في موضوع صلة الدين 
بالعلم، التي تشوش���������ت بفعل هذا 

النموذج الغربي. 

الصلة بني العلم والدين يف ظل هيمنة النموذج املعريف الغربي

أ. بدران بن احلسن

أ. رشيد  فوزي 

يحت���������ار المرء وال يجد ما يقوله في هذه األّيام، 
فا ش���������يء يدل عل���������ى أّننا في الق���������رن الواحد 
والعشرين، سوى الّلهم هذه الوسائل البرّاقة التي 
يح���������اول بعض الناس أن يجع���������ل منها عباءة 
تخّفي، فا تكاد تجد من بين هؤالء من يحسن 
اس���������تعمالها على النحو الذي ُصّنعت ألجله، 
س���������وى ربما فئة قليلة ومح���������دودة. وحين تراهم 
بُخيائهم كي���������ف يتبّجحون،كأّنما صعدوا إلى 
القمر أو وصلوا إل���������ى قّمة الحضارة والتمّدن، 
وبمجّرد اقترابك منهم يصدمونك بمدى تفاهتهم 
وصفاقته���������م، فيتبّي���������ن لك أن الوس���������ائل التي 
يمتلكونها ليست سوى واجهة تحجب حقيقتهم، 
و مظهر من المظاه���������ر، و”المظاهر خّداعة 
في كثير م���������ن األحيان" - كم���������ا يقول المثل 

األجنبي المعروف 
 Les apparences sont souvent[  .

]trompeuses
وينتابك الش���������كُّ وتتساءل إن كان هؤالء فعا 
يعرف���������ون حّق المعرف���������ة قدر هذه الوس���������ائل 
العصرية التي يس���������تخدمونها ؟ والحقيقة إنه 
ال يوجد مب���������رر في ظل ه���������ذه العولمة التي 
غ���������زت العقول و اقتحم���������ت األبواب دون أن 
تطلب اإلذن من أحد، ومن ذا الذي ال يوجد 
في بيته في أيامنا هذه انترنت أو حاس���������وب؟ 
س���������وى ربما فئ���������ة قليلة من الذي���������ن اليعرفون 
الق���������راءة وال الكتابة. واألمر ال يتعّلق بعديمي 

المستوى أو أصحاب المستويات المتواضعة 
فحس���������ب، بل يتعّدى إلى م���������ن يزعمون أنهم 
مثّقف���������ون وذوي كفاءات، من الذين يحس���������بهم 
الناس عباقرة بجهلهم، وهم بعيدون كل البعد 
عن كل ما له عاق���������ة بالثقافة الحقيقية التي 
ترقى بأصحابها إلى مستوى أكبر من توظيف 
الغرائز  والميوالت، وهؤالء يحاولون التس���������ّتر 
على ما لديهم من غرائز ذميمة، من بغض، 
وكبرياء، وحس���������د...  بواجهة برّاقة مزّيفة، أو 
ببذلة مصطنعة، بغرض تهذيب صورتهم لدى 
الّناس. وقد تجد من بين هؤالء من يترأس إدارة 

مثا، أو يملك بناية ضخمة وسيارة فخمة 
تخلعنا المظاهر وننخ���������دع بها: ]ترى الرجل 
الّنحيف فتزدريه ... و في أثوابه أس���������د مزير. 
ويعجب���������ك الّطرير فتبتلي���������ه ... فيخلف ظنك 
الرج���������ل الطرير[– كما قال الش���������اعر العربي 
قديم���������ا -. غير أنه بمج���������ّرد اقترابك ترى من 
هذا الّطرير المتبّجخ ما يجعلك تندم. ودعونا 
نتكّلم عن هؤالء الذين تخّرجوا من الجامعات 
ويحملون معهم أعلى الش���������هادات، لكن ليس 
لديه���������م تجربة وال خبرة ف���������ي الحياة، وال توجد 
لديه���������م ثقافة واس���������عة، ولم يحتّك���������وا بغيرهم 
م���������ن الّناس، وفي مثل ه���������ؤالء قال )ميخائيل 
نعيمة(: " كأّنهم دفنوا شطرا من حياتهم تحت 
الّتراب "، أو كما قال. واالنغاق الثقافي الذي 
فرضوه على أنفس���������هم ليس له من مبرر في 
هذا العالم  “البانورامي” بصوره المرّكبة، وفي 
ظل هذه العولمة بوس���������ائلها المعّقدة وأقمارها 

الصناعي���������ة الت���������ي تكاد تحج���������ب علينا رؤية 
الس���������ماء الواسعة، والعالم أضحى اليوم كلعبة 
بين أيدينا، وبضغطة زّر واحدة تس���������تطيع أن 
ترى ما ف���������ي الكون وما ف���������وق الّثرى . لكن 
بعض الذين توّفرت لديهم أجهزة ووس���������ائل- 
تكنولوجية ومعرفي���������ة _ على اختاف ألوانها 
وأحجامه���������ا، ال يحّبذون اس���������تخدامها إاّل بما 
يتناس���������ب مع نزواتهم وميوالته���������م المريضة. 
فه���������م ال يري���������دون االرتقاء بعقوله���������م وذواتهم 
إلى ما هو أس���������مى، وبدال م���������ن ذلك يقومون 
بتوّظي���������ف الغرائ���������ز المذموم���������ة؛ من بغض، 
وحس���������د، وحرص، ورياء، وفضول، وتجّسس 
عل���������ى الّناس...،كونها طبيعة رخيصة، فهذا 

ما جاءت تحاربه الشرائع و األديان
ألولئ���������ك الذين ليس لديهم من ش���������غل س���������وى 
���������بل، فلم  مراقب���������ة الناس، كأّنما تفرّقت بهم السُّ
يجدوا س���������وى الوقوف، فرادى وجماعات، في 
صورة قاتمة تعكس حال���������ة المجتمع المترّدية. 
يترّصدون الماش���������ي والغادي، كأن ليس لهؤالء 
بيوت تس���������عهم وال من شغل آخر يشغلهم سوى 
الوق���������وف في طوابير لمراقب���������ة الّناس. في هذا 
الزمان الذي عرفنا فيه غلق المساجد والمقاهي 
والمتاجر والمحّات في غير أوقاتها ولزم كل 
واحد بيته، خوفا على نفسه أو أن يأذي غيره… 
وتناس���������ى الُخطباء الحديث فيه عن كل ما هو 
أصلح وأنس���������ب وذهبوا إلى سفاس���������ف األمور. 
وفي الحديث: ]اْمس���������ْك َعَلْيَك ِلَساَنَك، َوْلَيَسْعَك 

َبْيُتَك ، وَاْبِك َعَلى َخِطيَئِتك[

العـــولـمة بوســـائلهــا الرباقــة، والـمظاهر اخلداعة

احللقة  احلادية عشرة روا
فك

ليت
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فف���������ي ظ���������ّل األزمة الصحي���������ة العالمية وما نج���������م عنها من غلق 
للمؤسس���������ات التعليمية والجامعات، أضحى التعليم الرقمي أفضل 
طريقة تلج���������أ إليه المؤسس���������ات والجامع���������ات، وبالتالي ما مدى 
اس���������تيعاب جامعاتنا ومؤسس���������اتنا التعليمية للتعليم عن بعد، وهل 

سيتفاعل الطلبة مع الدروس المقدمة عبر هذه التقنية. 
الدكتور عمار عبد الرحمان: "ال يمكن 

تحقيق الرقمنة إاّل إذا تحقق التدفق 
الحقيقي والعالي لألنترنت.

ش���������دد الدكتور عمار عبد الرحمان، أستاذ 
بجامعة الجزائر 3، عل���������ى ضرورة توفر 
إرادة سياس���������ية للوصول إل���������ى قرار نهائي 
ح���������ول رفع التدفق العالي لألنترنت، وذلك 
بالمش���������اركة مع الفاعلي���������ن التكنولوجيين، 

مضيف���������ا أّن التعليم االلكتروني في الجزائر ال يزال بعيًدا بس���������بب 
ع���������دم التحكم في اآلليات الحداثية، حيث أّن الخبراء والمختصين 
اليوم يتحدثون عن عصر "ما بعد الحقيقة"، في حين أّن الجزائر 
ال تزال تعاني من مشكل تدفق األنترنت، قائاًل: "ال يمكن الحديث 

عن الرقمنة وعن إعالم حداثي في ظّل هذه النكسات".
وعن مدى استيعاب األساتذة لتقنية التعليم عن بعد، أشار الدكتور 
عمار عبد الرحمان، إلى أّنه ليس كّل أستاذ متمكن في الرقمنة، 
داعًيا إلى ضرورة توفير اإلمكانيات ووفرة الحواسيب على مستوى 
المعاهد والكليات، وكذا تنظيم دورات تكوينية لألس���������اتذة في هذا 
المج���������ال، ومن جهة أخرى أش���������ار إلى أّن���������ه ال يمكن لكّل طالب 
أن يقتني حاس���������وبا، داعيا الحكومة إلى تقديم مس���������اعدات للطلبة 
واألساتذة القتناء الحواسيب بأثمان معقولة، لضمان تفعيل التعليم 
الرقمي، والى تنظيم دورات تكوينية من أجل تحقيق التفاعل بين 

األستاذ والطالب. 
وعن المكتبة الرقمية أضاف األس���������تاذ بجامع���������ة الجزائر 3، أن 
المكتب���������ة الرقمية أحدثت ثورة نوعية في عال���������م القراءة والمطالعة 
والبحث العلمي، أما في الجزائر ونظرا لواقع تدفق األنترنت، "ال 
يمك���������ن الحديث عن المكتبة الرقمية اال اذا تحقق التدفق الحقيقي 

والعالي لألنترنت".
الدكتور خالد بلعربي: التعليم عن 

بعد ضرورة ملحة للنهوض بالجامعة 
الجزائرية 

وق���������ال األس���������تاذ بجامعة س���������يدي بلعباس، 
الدكتور خال���������د بلعربي، أن الرقمنة هي من 
ناحية الممارسة سلوك يتفق فيه كل الباحثين 
والمؤلفي���������ن، باعتبار أنه���������ا هي التحول من 

الوثيقة الورقية إلى الوثيقة الرقمية، اذ تعتبر واقعا ملموسا تعيشه 
كل ال���������دول وفي جميع القطاعات داخل الدولة بحكم عدة عوامل 
منها تطور تكنولوجيات االتصال واإلعالم، والعولمة التي جعلت 
من العالم قرية قصيرة، وأضاف الدكتور أنه لم يبق قطاع التعليم 
والبح���������ث العلمي في الجزائر بعيًدا عن ه���������ذه الديناميكية، وبرز 
كفاعل رئيسي لتطبيق هذه اإلستراتجية بفضل نشاطات التكوين 
والتعليم العاليي���������ن والبحث العلمي، حيث ب���������رزت أهمية الرقمنة 
في قط���������اع التعليم العالي من خالل التعليمة الوزارية التي تحمل 
رقم56 والمؤرخة في 19جانفي 2020 والتي تنص صراحة على 

ضرورة استعمال الرقمنة في تسيير الجامعات.
كما ذكر الدكتور خالد بلعربي، أن جامعة جياللي اليابس بسيدي 
بلعباس من بي���������ن الجامعات الوطنية التي قطعت ش���������وطا هاما 
ال يس���������تهان به في مجال  تفعيل الرقمنة، حيث س���������اهم الغالبية 
من المس���������تخدمين فيها في هذا التحول وتبنيه بش���������كل فعال، كما 
س���������هلت الرقمن���������ة اإلدارية في جامعة جيالل���������ي اليابس الخدمات 
واإلج���������راءات وأصبحت عملية االتصال قوية و ناجحة، وبالتالي 
بفضل المجهودات المبذولة أصبحت الجامعة تقدم خدمات تتسم 
بالجودة س���������اهم بقس���������ط وافر في تكوين ص���������ورة جيدة عنها لدى  

األساتذة والطالب على حد سواء. 
وفيما يخص التعليم عن بعد، أضاف الدكتور أنه أصبح ضرورة 
ملح���������ة من أجل النهوض بالجامعة الجزائرية، وذلك باالس���������تعانة 

بوس���������ائل التواصل الحديثة، كالتلفاز واألجه���������زة اإللكترونية التي 
تشتغل باألنترنيت، كما تحدث عن بعض المبادرات التي قام بها 
بعض األس���������اتذة من أجل تقريب الدروس من الطلبة الجامعيين، 
سواء عبر فيديوهات مصورة أو عبر مواقع التواصل االجتماعي 

ومختلف المواقع التعليمية التي خصصتها كل جامعة. 
ويقول الدكتور خالد بلعربي أن تجربة التعليم عن بعد في الجزائر 
قد أعطى مساحة زمنية لعدد من المتتبعين لتقييم الوضع، خاصة 
لعدم التهييء لها بشكل مسبق، وتأهيل الطلبة الجامعيين للتعامل 
مع هذه الطريقة الجديدة في التدريس التي فرضها بش���������كل عاجل 
فيرس كورونا المس���������تجد، ويضيف نف���������س المتحدث، أنه ال يزال 
الكثير من الطلبة وحتى األساتذة يواجهون صعوبات في التعامل 
مع وسائل التواصل الحديثة، كما أنه لم يستوعب بعد التعلم عن 
بعد كممارس���������ة يجب أخذها بعين االعتبار وبشكل جدي، األمر 
الذي يرفع من احتمالية فشل هذه الطريقة. زيادة على ما قلت فإّن 
ع���������دًدا من الطلبة الجامعيين، خاصة الذين يوجدون في القرى ال 
تتوفر نسبة هامة من قراهم على تغطية شبكة األنترنيت، وبالتالي 
فإن طريقة التعليم عن بعد في القرى بالجزائر هي طريقة محكوم 

عليها بالفشل بشكل كبير. 
وفي نفس الس���������ياق يضيف األس���������تاذ بجامعة سيدي بلعباس، أنه 
م���������ادام العالم متجه اليوم للتعليم عن بعد كمكمل ضروري للتعليم 
عن قرب، أوقد يكون التعليم عن قرب في السنوات القليلة القادمة 
هو المكمل، واألس���������اس هو التعليم عن بعد، فالبد من االنسجام 
مع التطور الذي عرفته البيداغوجيا الحديثة في السنوات األخيرة، 
إذ يعد الطالب درس���������ه عبر المواق���������ع اإللكترونية التي تتيح مواد 
تعليمية مقروءة وأخرى مشاهدة، ثّم يطلع األستاذ عليها، ليصحح 
وُيقوم، وهذا يرفع كفاءة المتعلم ويجعله يتجاوز التلقي السلبي إلى 
المشاركة الفاعلة والتعلم المنتج والمبدع واليتحقق ذلك إاّل بتوفر 

األنترنيت وبتدفق عال. 
الخبير االقتصادي بالل عوالي: لماذا 
ال يتم تفعيل المادة 203 من قانون 
الصفقات العمومية التي تسمح ببناء 

بوابة الكترونية.
ذكر الخبير االقتص���������ادي، الدكتور بالل 
عوالي، أّن تحقي���������ق اقتصاد فّعال وواقعّي 
يقتضي احصائي���������ات دقيقة، وهذا يتطلب 
إدخال وس���������ائل حديثة في التسيير اإلداري 

واالقتص���������ادي كتكنولوجيات المعلوم���������ات واالتصال، خاصة أّن 
الجزائر الجديدة تعّول على المؤسسات الناشئة التي ُتعنى برقمنة 
مختلف الركائ���������ز االقتصادية واالجتماعية وفقا الس���������تراتيجيات 
الدولة، ويش���������ّدد الدكتور على رقمنة مختلف القطاعات واالدارات 
العمومية خاصة التي تس���������اهم في تحرك عجل���������ة التنمية وتخدم 
المواط���������ن، اضافة إلى ضرورة إدراج برمج���������ة المعلومات داخل 

اإلدارة. 
ويضيف أّن الجزائر أثبتت رغبتها في رقمنة كّل القطاعات، وهذا 
واضح من خالل إنش���������اء وزارة خاص���������ة باإلحصائيات والرقمنة، 
واعتبره���������ا الدكتور خطوة مهمة لبناء اقتص���������اد قوّي ومتين، كما 
ذكر الخبير بالل عوالي أن من خالل تفعيل الرقمنة س���������يتم جمع 
االحصائيات، وبالتالي سُتنش���������أ استراتيجيات ُتوجه الى االقتصاد 
الرقمي، مضيًفا أّنه بتحقيق الرقمنة سيتم تجسيد الشفافية والحكم 

الراشد والقضاء على البيروقراطية والفساد. 
كما أكد الخبير االقتص���������ادي على ضرورة تطوير عمل مختلف 
الهيئ���������ات والقطاعات خاصة االقتصادي���������ة منها، وذلك من أجل 
عصرن���������ة العمل االداري، مضيفا أن الجزائر متأخرة كثيرا مقارنة 
بالدول األخرى التي تتعامل مع التكنولوجيان مشددا على ضرورة 
التركي���������ز على القطاع المصرفي، والذي تعلقت به قضايا فس���������اد 
وتضخيم للفواتير، مضيفا أن بواسطة الرقمنة ووضع االحصائيات 

في سياق معلوماتي بحث سيتم القضاء على هذه الظواهر.
كما دعا الدكتور إلى انش���������اء ش���������راكة بين الوزارة المالية والوزارة 
المكلفة بالمؤسسات الناشئة التي تعنى باالبتكارات وبالرقمنة، من 
أجل رقمنة قطاع المالية خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية 

التي كانت بؤرة للفس���������اد، وهذا بعدما أقر مجلس الحكومة األخير 
أن تك���������ون هناك تعامالت بالتراضي البس���������يط م���������ن أجل تجاوز 
مختل���������ف المراحل، مضيًفا أّن االقتص���������اد الوطني الجزائري رغم 

إمكانياته إاّل أّنه ينعدم لإلحصائيات الرقمية. 
األستاذ عبد الرحمان بوثلجة: على 

الجامعة الجزائرية االستفادة من 
الكفاءات لتطوير نمط التسيير في ظل 
الطفرة التي تعرفها تكنولوجيا الرقمنة 

كم���������ا تحدث الباح���������ث والمهت���������م باإلعالم 
واالتص���������ال بميدان التعلي���������م العالي البحث 
العلمي، ع���������ن أهمية الرقمن���������ة في قطاع 

التعليم العالي والبح���������ث العلمي، لما توفره من وقت وجهد، ومن 
نفقات في التس���������يير اليومي للمؤسس���������ات الجامعي���������ة، حيث أن 
المؤسسات الجامعية تحوي في مجملها أكثر من مليون ونصف 
طالب، وبالتالي أصبح تطوير الرقمنة أكثر من ضرورة لتس���������يير 
شؤون هذا العدد الكبير من الطلبة، ويضيف الباحث عبد الرحمن 
بوثلجة، أّن الجزائر في ظّل الظروف الحالية تسعى لبناء اقتصاد 
المعرفة وتش���������جع على إنشاء المؤسسات الناشئة السيما الناشطة 
في تطوير وس���������ائل االعالم واالتص���������ال والرقمنة، وبالتالي وجب 
على الجامعة الجزائرية االس���������تفادة من اإلطارات والكفاءات من 
أجل تطوير نمط التس���������يير وتحديثه ف���������ي ظل الطفرة الكبيرة التي 

تعرفها التكنولوجيا الرقمية.
كما أضاف األس���������تاذ عبد الرحمن بوثلجة، أّن الجامعة الجزائرية 
تعط���������ي أهمية كبيرة لتطوير الرقمنة لعدة وه���������ذا لعّدة اعتبارات، 
كتعميم استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في التسيير اليومي 
للجامعة س���������واء فيم���������ا تعلق بالجانب البيداغوج���������ي، أو بعمليات 
تسجيل الطلبة الجدد، أيضا فيما يخص معالجة ملفات المترشحين 
لمسابقات الماس���������تر والدكتوراه وفي األمور المتعلقة باالمتحانات 
والتقيي���������م والمداوالت، وكذالك في الجان���������ب اإلداري مثل معالجة 
ملفات الموظفين رقميا، أما االعتبارات األخرى فهي تتعلق بوجود 
الكفاءات التي بمكنها المس���������اهمة في تطوير الرقمنة خدمة لهاته 

الجامعة التى تتعامل مع كتلة بشرية هائلة. 
كما أش���������ار الباحث عب���������د الرحمان بوثلجة، إل���������ى أّن التعليم عن 
بع���������د في الجزائ���������ر أصبح تعليم معترفا به بع���������د القرار رقم 633 
الم���������ؤرخ ف���������ي 26 أوت 2020 لوزي���������ر التعلي���������م العالي والبحث 
العلمي، وقرار اعتماده رس���������مًيا في الفترة الحالية، وهذا بتوجيهات 
من رئيس الجمهورية، حيث يعود أساًس���������ا لمعالجة مشكل توقف 
التعليم الحضوري بس���������بب األزمة الصحية وحتى يتم اس���������تكمال 
الس���������نة الجامعية الحالية في ظروف مقبولة، مشيرًا أّنه من جهة 
أخرى ذكر األستاذ أّن هناك محاولة تطبيق هذا النوع من التعليم 
قبل سنوات ولو بصفة محتش���������مة خاصة في التخصصات التى 
ال تحت���������وي الكثير من األعمال الموجه���������ة والتطبيقية، مضيفا أن 
تطبي���������ق التعليم عن بعد في البلدان العربية فيه تفاوت كبير، في 
حين يعرف انتش���������ارًا كبيرًا في بع���������ض دول الخليج والدول التي 
تعتمد جامع���������ات أجنبية في أراضيها وتعتمد اللغة اإلنجليزية في 

التعليم. 
وفي نفس السياق، أكد نفس المتحدث أن التعليم عن بعد هو تعليم 
تفاعلي بين الطالب واالستاذ باستعمال وسائل اإلعالم واالتصال 
الحديثة، ولتحقيق هذا التفاعل يجب أن تتوفر الوس���������ائل الالزمة 
م���������ن أجهزة تواصل وتدفق لإلنترنيت لدي الطرفين باإلضافة الى 
إتقان كّل من األس���������تاذ والطالب الستعمال هذه التقنية، كما أشار 
من جه���������ة أخرى إلى بعض النقائص بس���������بب حداثة هذه التقنية 
في الجزائ���������ر مقارنة بالدول األخرى وتع���������ّود الطلبة على التعليم 
الحضوري حصرًا، ويضيف أّنه ما تّم عمله لحد اآلن بنسبة كبيرة 
ف���������ي الجامعات هو وضع الدروس عل���������ى المنصات المخصصة 
لذالك، وحس���������به هذا غير كافًيا، مش���������يرًا في ه���������ذا الصدد إلى ما 
تضمنه قرار رقم 633 من عدة إجراءات تخفيفية لصالح الطلبة 
في التسيير والتقييم واالنتقال، وهذا على الستكمال السنة الجامعية 
الحالية في ظروف حسنة وعادلة لكل الطلب مع انتظار توفير ما 

يجب من وسائل ضرورية يستلزمها هذا النوع من التعليم. 

أمر رئيس اجلمهورية، السّيد عبد اجمليد تبون، يف االجتماع األخري جمللس الوزراء، باإلسراع يف رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية، 
واستخدام الرقمنة من أجل احصاء الثروة الوطنية وحماربة البريوقراطية والفساد، إذ تعترب الرقمنة العملة املعمول بها يف الدول 

املتقدمة، واليوم يف ظّل أزمة كورونا هي فرصة لتدارك الوضع وتفعيلها يف اجلزائر من أجل تعزيز أداء املؤسسات، ومن أجل بناء اقتصاد 
فعال، لكن ماهي حتديات تفعيلها يف اجلزائر، خاصة مع مشكل بطء تدفق األنرتنيت اليت تعترب شرًطا أساسًيا لتجسيد الرقمنة 

واالحصائيات. وحول التعليم االلكرتوني أو الرقمي أو التعليم عن بعد، الذي يعد من التطورات اليت طالت جماالت التعليم املعاصر... 
إعــداد : فاطمــة طاهـــي

الـــرقـمـنــة واالقــتــصــاد الفّعـــــال
الرقمنة السبيل األجنع لتحقيق اقتصاد فعال ومتـني
تفعيل الرقمنـــة يقتضي تدفـقـا حقيـقـيا لألنرتنــت
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عروض إشهــاريــــة
تعلن جريدة البصائر لسان حال جمعية 

العلماء املسلمني اجلزائريني عن تقدمي 
عروض إشهارية مغرية وتنافسية لفائدة 

املوثقني واحملضرين القضائيني واملرّقني 
العقاريني واملدارس اخلاصة، لنشر 
اعالناتهم على صفحات جريدتنا..

وملزيد من املعلومات يرجى التواصل على 
الوسائط التالية:

info.bassair@gmail.com
-هاتف: 021470913
-فاكس: 021495119
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أد/نورة بوحناش* 

صدمة احلداثة ونهاية التنوع الثقايف اإلنساني:
 مرت اإلنس���������انية في القرون الخمس األخيرة 
بمتغيرات فارقة، كان له���������ا أثرها الفاصل،في 
مس���������ألة إعادة هيكلة األط���������ر العامة للوجود 
البش���������ري.ومن الجلي أن اإليقاع الذي سلكته 
ه���������ذه المتغيرات، ينطبق كلي���������ا على ما حدث 
في أوروبا،منذ خمس���������ة قرون خلت،وهو زمان 
النهضة األوروبية، بوصفه���������ا تاريخية غربية 

محضة. 
    م���������ن الواج���������ب االعت���������راف،أن الزم���������ان 
الغرب���������ي كانت ل���������ه الغلبة،ثم س���������ار في فتح 
زوايا العالم،عبر وس���������ائل شتى وسبل متعددة 
أخصها الح���������رب واإلعالم،وتمت له في نهاية 
المط���������اف النصرة،بل وض���������م إليه العالم ضما 
كليا.لقد اس���������تطاعت الحداثة فرض س���������لطتها 
على اإلنس���������انية،فرضا رأس���������يا.فلم يعد الزمان 
اإلنساني زمانا اختياريا،يسري حسب اإليقاع 
الطبيع���������ي،أي عبر االخت���������الف والتميز،الذي 
يفرض القبول والتعايش ثم االعتراف والتعارف 
سمة إنسانية؛ذلك أن س���������ريان التحديث على 
الوعي البشري جملة،قدأصبح أمرا واقعا وفعال 
مؤثرا،وعدم االنصياع،يعني االندثار والموت.

فهل بق���������ي من زمان لم يضب���������ط وتيرته على 
األجرأة الحداثية قسرا؟فكل شعوب العالم سرت 
في س���������بيل التحديث،وامتثل���������ت للتغيير طاعة 
لمقول���������ة التقدم،أما الس���������ؤال ع���������ن نجاعة هذا 
التق���������دم وذلك التغيير،هو م���������ا يثير الكثير من 

األسئلة؛هي أسئلة المعنى وأسئلة الجدوى.
    كان أب���������رز إج���������راء اتخذته الحداثة،لفرض 
سلطتها على العالم،هو إجراء الكولنيالية،بوصفه 
تعبيرا عن عملية ش���������ديدة الوص���������ال بطبيعة 
الحديثة،مميزا  باألزمن���������ة  جاء  الكوجيتو،الذي 
ال���������ذات الغربي���������ة بفوقي���������ة العقالنية،وبتعاليها 
واتخاذه���������ا مق���������ام الريادة،والس���������يما أنها مالكة 
لمنط���������ق األجرأة،متجليا تحققا في الزوج العلم 
والتقنية بوصفهما تجلي للسطان اإلنسان على 

الطبيعة وملكيته لها.
   كما أن أبرز فعل قامت به الكولونيالية هو 
تعهدها،بصياغة العالم حسبما تؤديه التراتبية 
الهيغلية،م���������ن فرز للظرف اإلنس���������اني؛فهناك 
األس���������ياد وهن���������اك العبيد،هن���������اك مركز الكون 
أوروبا،وهن���������اك الهامش وه���������ي حواف ما وراء 
ذن راكمت الحداثة منطقا  البحار المستعبدة.واإ
خاصا،ال يساوي بل يفاضل ،يفاضل بوسيلة 
االستحواذ ثم الفوقية،من هنا راهنت الكلونيالية 
على خلق مجتمعات إنسانية،مس���������لوبة تاريخا 
وثقافة،كم���������ا وعمل���������ت إنش���������اء وتولي���������د ذات 
مكلومة مس���������تلبة،منزوعة الحق في الماضي 
و المس���������تقبل؛هو رهان الرج���������ل األبيض،في 
اقتالعه لمنطق االختالف والتنوع،الذي خول 
له السيادة والريادة،وصياغة الوجود اإلنساني 
بالكلية،حسب الترتيب الذي تقتضيه الحداثة.

  هكذا تعد الحملة الكولونيالية على العالم،سبيل 
الثقاف���������ة الغربية،ف���������ي اتخاذه���������ا الفوقية وفي 
تطويعها للمجتمعات البش���������رية،وفي اصدارها 
للمعايير المتسلطة،ضبطا لكونية ذاتية رهينة 
للموقف الغرب���������ي ومصالحه،كانت نتيجة هذا 
التطوي���������ع الفوقي،عالمية الثقافة الغربية علوها 
وتعاليه.بالمقابل س���������تمتثل الثقافات البش���������رية 
األخرى،لمعايي���������ر أخرى تأخذها نحو االندثار 
والزوال،لتحل محلها األوربة والتغريب.تلك هي 
حواصل،سعي الحداثة وهي تقتحم الفضاءات 
البشرية قس���������را.لكن ما هو مصير الثقافة التي 
تم اقتالعها بالحرب والمبارزة ثم الموت الكلي 
للكيان االجتماعي؟ماذا ع���������ن المجتمع الذي 
اقتلعت ثقافته بالقوة االقصائية، بوسيلة العنف 
الراغب في إب���������ادة حامل هذه الثقافة؟ذاك هو 
حال المجتم���������ع الجزائري.فهل من بناء للثقافة 
بعدما ماتت بوس���������يلة االقصاء والنفي؟ما حال 
المجتمع الجزائري وه���������و يحيا بين بين؟كيف 
له أن يعيد بناء الذات بعدما س���������لبت من حقها 

الوجودي؟

  لقد نس���������جت الكولونيالية أوهاما شتى،وبثتها 
في مخيال اإلنسانية،معتبرة ذاتها تصورا فريدا 
ومتميزا لإلنسي، لتنشر في اآلفاق خصائص 
متفردة،ه���������ي عينه���������ا خصائ���������ص اإلنس���������اني 
فكان  المبجلة.  ثقافت���������ه  الغربي،وخصائ���������ص 
ثقفل هذا االعتب���������ار فاصما،لُيلقى على كاهل 
االنسانية ثقيال مزعجا،هنا انقسمت اإلنسانية 
إلى مرك���������ز وهامش،اس���������يادا وعبيدا،وامتثلت 
للدوني���������ة بعدما صدمتها الحداثة. واألمر هكذا 
فهل يرجى من هذه المجتمعات المقلدة تغييرا 
مثمرا؟أليس التقدم المرجو هو عينه تقليد الثقافة 
الغربية،والحكم على الذات بالموت وتجنيسها 
قس���������را،لتمتثل لفروض التحديث؟هل يمكن أن 
يكون التحديث بوس���������يلة العنف واقتالع الحق 
في التميز؟لماذا يتم اقصاء الحق في المغايرة 
الثقافية،ومن ثمة السير في سبل تحديث مرهون 
بالتميز الذاتي؟أال يعد المجتمع الجزائري عينة 

عن االستيالب الثقافي الفرنكوفوني؟
 1 –الكلونيالي���������ة والحداث���������ة العنيفة –تفكيك 
المجتم���������ع الجزائري-:كان���������ت الحداثة عامال 
رئيس���������ا،في االنزياحات الت���������ي أحدثت تخلخال 
عميقا ف���������ي المجتمعات اإلنس���������انية،ذلك أنها 
مناهضة للقديم خلخلة وش���������كا؛ثم س���������عيا نحو 
التقدم بهدف سلطة اإلنسان على الطبيعة بما 
فيها اإلنسان.والحق أن رهان واقع الحداثة،هو 
رهان التارخية الغربية،وصيرورته هي صيرورة 
هذه التاريخية.أما الكولنيالية فهي الحداثة التي 
تفتقد إلى المقصد األس���������نى،إال مقصد تثبيت 
األنا مقابل اآلخر؛فبس���������بب الحملة الكولنيالية 
على العالم أدت هذه األنا سلطة قهرية،تكتسح 
الثقافات وتقتلها،لتبقي على االش���������الء مرمية 
في الدروب.ويبدو أن األجراة التي تيمزت بها 
الحداثة المتمثلة في ال���������زوج العلم والتقنية،قد 
أحدثت تأثيرا عارما،على المتغيرات واالختيارات 
التي طرأت على المجتمعات البشرية،فما كان 
له���������ا إال االنصياع طوع���������ا أو كرها إليها،دون 
ذا ما  الس���������ؤال عن طبيعة القديم الذي تغادره،واإ
كان يحم���������ل من الصالحات م���������ا يقيم به أود 

الحياة البشرية.
  هذا التقابل بين ثقافة المجتمع المنسوبة إليه 
النمو األنثروبولوج���������ي الطبيعي،والثقافة  عبر 
المصطنعة الدخيلة عبر العنف واالقتالع،يمُّكن 
من تفس���������ير وتحليل الفوض���������ى الوجودية،التي 
يعاني منه���������ا المجتمع الجزائري باعتباره عينة 
ع���������ن المجتمعات المدمرة بفعل الكولنيالية؛من 
اندثار للهوية ،واختيارات سياسية غير مؤسسة 
عل���������ى التوافق ،وبنية مجتمعية أرهقها الصراع 
بي���������ن التحديث العنيف والتقلي���������د الباقي عرفا.

هكذا يع���������ود التش���������خيص الباثولوجي للظرف 
الجزائري،إلى صدمة عنيفة مع الحداثة،واقتالع 
للذات عبر القتل بأنواعه الجس���������دي المعنوي 
،األخالقي،األمر الذي يفس���������ر فقدان البوصلة 
في المجتمع الجزائري وانهياراته إبان الزمن ما 

بعد الكولونيالي.
 ل���������م يكن س���������بيل المجتم���������ع الجزائ���������ري إلى 
الحداثة،س���������بيل االختيار كما ه���������و حاله في 
مصر التي س���������عى فيها محمد علي باشا إلى 
التحديث،وقد فرضت عليه حملة نابليون،الخروج 
من زي المماليك إلى زي الدولة الحديثة.بينما 
دخل المجتمع الجزائري إلى التحديث القسري 
عبر الحرب واالقصاء،وهو عينه الفعل الذي 
مثله المش���������روع الكولنيالي الفرنس���������ي في سنة 
1830.إذ كان ،امتث���������اال لكوجيت���������و الصمت 
ومركزية الذات،في هذا السياق اعتبر الجزائر 
أرض بدون ش���������عب، فإلى جانب حملة اإلبادة 
التي قادتها فرنسا ضد الشعب الجزائري،هناك 
معركة إبادة لثقافة المجتمع،ونعني بها اإلطار 

المرجعي للمجتمع.
 غ���������داة دخول الكولونيالية الفرنس���������ية المعاندة 
التماي���������ز  عل���������ى  القض���������اء  واالقصائية،ت���������م 
األنثروبولوجي للمجتمع الجزائري،س���������واء من 
حيث الهوية التي ال تزال محل لعبة الس���������يطرة 
الكب���������رى؛أو من حي���������ث االنتم���������اء الحضاري 
الكوني العربي اإلس���������المي، وم���������ا يعنيه من 

ثوابت تحدث المغايرة،ضد الكيان الكاثوليكي 
العلماني الفرنسي؛ونعني بهما اإلسالم والعربية 

بوصفهما مقومين معاندين ضد كل استالء.
  لقد قضت الدولة العلمانية الفرنس���������ية سليلة 
الكاثوليكية،عل���������ى الم���������دارس الفقهي���������ة وعلى 
الوقباعتب���������اره ف س���������ندا اقتصادي���������ا له داللته 
الوجودي���������ة األخالقية الخاصة بوجود المجتمع 
اإلس���������المي.كماوفككت األبع���������اد األخالقي���������ة 
واالقتصادي���������ة للمجتم���������ع الجزائري،تاركة أياه 
ب���������دون ره���������ان المرجعية،خاص���������ة أن التنظيم 
المجتمع���������ي اإلس���������المي،يؤول إلى التس���������يير 
المقاصد  إلى  للفقهاء،الذين يرش���������دون  الذاتي 
اإلس���������المية،أما وظيف���������ة الدولة فه���������ي حماية 

الثغور، والذود عن البيضة.
للمجتمع  القس���������ري  والتطويع  -2االش���������تراكية 
الجزائري –نحو االستيالب المادي- لقد ألفت 
المجال  الكولونيالي���������ة صدمة،اقتلعت  اللحظة 
الع���������ام التاريخ���������ي للثقافة الجزائرية،المش���������كل 
من المس���������جد وس���������احته ثم فقيهه.وتحت تأثير 
ه���������ذه اللحظة،مر التاري���������خ الجزائري بعصور 
المش���������اركة  الذات،ع���������ن فعالية  من تغيي���������ب 
السياس���������ية،لتمثل المرحلة منعرجا فاصال في 
انمحاء الذات،ليس من المشاركة السياسية،بل 
من الفعل الوجودي اإلنس���������اني جملة.فلم يكن 
األمر يتعلق بمطلب الفضاء العمومي،المؤلف 
من المسجد وساحته،إنما تم طرد الجزائري من 
الحياة،عبر داللة االنديج���������ان التحقيرية،وهي 
داللة مش���������حونة،بكل صور الغربة واالغتراب 

اإلنسانيين.
   س���������يتبع ه���������ذه المرحلة،مرحل���������ة الصم���������ت 
ي���������زداد ط���������رد  المفتعل،حي���������ث  البروليت���������اري 
الذات،من فضاء التبادل الطبيعي،الذي يعنيه 
الحوار اإلنساني،واس���������تيالء الفرد الحاكم،على 
مفاصي���������ل ال���������كالم ف���������ي السياس���������ية.واختزال 
الذوات،ف���������ي ذات تكل���������م نفس���������ها،أو قد تومئ 
إلى اآلخ���������ر بموقفها،وتم تعوي���������ض المرجعية 
التاريخية للمجتمع الجزائري،بفلسفة الدياليكتيك 
الذات  المادي،وه���������ي صدم���������ة جرت عل���������ى 
الجزائرية الش���������رود،وفتحت ثقبا أس���������ودا انتزع 
الوج���������ود الجزائري من أعماقه،إنه اس���������تيالب 
ماركس���������ي لمجتمع كان في حركية مغايرة عن 
جدل التاريخي كتأس���������يس ماركسي،في إطار 

تاريخية غربية محضة.
 تع���������د حالة التلبيس االش���������تراكي التي مر بها 
المجتم���������ع الجزائري،تجل���������ي لكوجيتو الصمت 
بادة اآلخر،إذ تم اقحام المجتمع المكلوم بفعل  واإ
االستحواذ الكولنيالي، في مسار الصراع الطبقي 
المتوهمة،ويعد  الشيوعية  والسعي نحو مرحلة 
هذا التلبيس مفارقة باثولوجية خطيرة،ذلك أنها 
أمعنت في اقتالع اإلنسان من جذوره،فامتثل 
لنمطين من المبارزة،مبارزة سياسية تجلت في 
صراع محموم على السلطة،ومبارزة اقتصادية 
قاعدتها اقتصاد الريع،أسس فيها رحى الجذب 

على الفساد. 
 والح���������ق أن المراحل،التي تبعت هذه المراحل 
السابقة،تعد نتيجة لحالة الصمت القهري،الذي 
تلقته ال���������ذات الجزائري���������ة طويال.كما ال يمكن  
االس���������تهانة،بالدور الخطير لألمية،في تأجيل 
االنخراط،بناءا لعقل استش���������اري جامع،يعطي 
الحق للكل في مناقش���������ة استش���������رافية للوجود 

الجزائري.
3 –العولم���������ة وم���������وت المجتم���������ع الجزائ���������ري 
التحديث  الثقافة-:فرض  –االستهالك وادنثار 
العنيف أزيزا بين طرفي الكوجيتو المتخاصمين 
األن���������ا الفردي واألن���������ا الجمعي،لق���������د أدى هذا 
الصراع إلى حروب ساخنة وباردة،هي ظرف 
اإلنس���������ان الحديث،إنس���������ان يقع ف���������ي المركز 
تحكما،وآخ���������ر مقام���������ه في الهامش مس���������لوبا.

وألن التوجه اإلنس���������اني في الزم���������ان الحديث 
هو كرونولوجيا غربية،فقد تم اقتالع الثقافات 
الغربية،مما  بالثقاف���������ة  اإلنس���������انية،وتعويضها 
أدى إلى صدمات وانهيارات،وأش���������الء إنسانية 
مرميو عل���������ى الطريق،طريق التحديث العنيف 

واالقصائي.

  والحق أن المجتمع الجزائري قد ش���������مل بهذه 
الصدمات واالمهيارات،وقد س���������يق إلى نهاية 
محتوم���������ة أعقبت فترة الجذب البروليتاري،وهو 
حل���������ول مرحلة مابعد االش���������تراكية وهي مرحلة 
فوضى سياسية واقتصادية تلفها ضبايبة قيمية 
واندثار كلي للقيم س���������واء القيم اإلنس���������انية،أو 
القي���������م الخاص���������ة بالثقافة الجزائري���������ة بأبعادها 
التاريخية،تلك القيم التي صاغها الش���������يخ عبد 
الحمي���������د ابن باديس صياغة مدروس���������ة تحمي 
المجتمع من الم���������وت واالندثار،أثناء المرحلة 
الكولنيالية،فعل���������ى الرغم م���������ن الثقافة التقليدية 
الت���������ي انطلق منها ابن باديس وجمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين،إال أنه���������ا تخفي دراية 
عميقة بكنه التحديث العنيف ودوره في القضاء 
عادة صياغة المجتمع الجزائري  على الهوية،واإ
وفق األهداف الكولونيالية،وبذلك تجنيس���������ه أو 

قل مسخه.
 ويب���������دو اإلندثار الذي تج���������ذر في المرحلة ما 
بعد الكولونيالية،سؤال مثير يدعو إلى المعاينة 
والفحص،ذلك أن المجتمع الجزائري فقد قيمه 
إب���������ان هذه المرحلة، بينما حافظ عليها في فترة 
االستدمار الفرنس���������ي،األمر الذي يدفع للبحث 
عن أس���������باب هذا التناقض،فف���������ي حين كرس 
المجتم���������ع الجزائري المحافظة على الذات في 
فترة كان ش���������عارها الجزائر الفرنس���������ية،عاد في 
مرحلة ما يصطلح عليه باالس���������تقالل بإعادة 
صياغة الذات صياغة مخلصة،وفق المخطط 

الكولونيالي. 
  حل زم���������ان العولم���������ة ،والمتغير االقصادي 
الرأسمالي قد حس���������م جولة الصراع؛وأصبحت 
ثقافة االس���������تهالك هي المعين الذي ينهل منه 
الجزائري.لذلك شاهدنا نهاية الثقافة المجتمعية 
الجزائرية،وأفولها بأفول القيم التي أدامت بقاء 
المجتمع،وحفظه من الزوال في فترة االستدمار 
الفرنس���������ي.لقد تمكنت العولمة من نفي الثقافة 
الجزائرية،وتعويضه���������ا بثقاف���������ة االس���������تهالك، 
واستطاعت بيسر شديد إعادة صياغة اإلنسان 
على  اس���������تهالكية،فتخلص  الجزائري صياغة 
إثر ذلك م���������ن قيم اللحم���������ة االجتماعية التي 
ميزته لقرون وفق���������د أخالقه ليعوضها باخالق 
االستهالك،استهالك كل شيء منها استهالك 

ذاته وأبعاده الحضارية،
   ف���������ي تفح���������ص األنم���������وذج االقتص���������ادي 
المعولم،يب���������دو أن حركة النمو فيه ترتكز،على 
نم���������ط اقتصادي مؤجج للشهوة؛مش���������كال لذات 
إيقاع الرغبة والمتعة؛إنه  إنسانية،تتحرك وفق 
ينشئ إنس���������ان يتجاوز سد الحاجة،نحو التمتع 
المفرط الفاقد للمقصد اإلنس���������اني.يقوم أثناءه 
اإلنس���������ان بتكس���������ير وتحطيم أش���������ياء،ثم يعيد 
صناعتها مرة  أخرى على شاكلة مغايرة،وكأنه 
في لعبة الالجدوى التي يؤديها،س���������يزيف في 
صعوده ونزول���������ه الالمجدي،حل منطق الفراغ 
مح���������ل امتالء ال���������ذي تفرضه الش���������هادة.بهذا 
يتط���������ور الكوجيتو من إثبات الذات،إلى إثبات 
قدرة االس���������تهالك،معلنا عن مقولة أخرى "أنا 
اس���������تهلك إذن أنا موجود" ،وج���������ود يتعين في 
قوة االستهالك وش���������دته.هكذا تحول المجتمع 
الجزائ���������ري إلى مجتمع اس���������تهالكي،ولكن في 
الهوامش حيث تباع األشياء المستهلكة والقيم 

المبتذلة.
حاص���������ل الق���������ول،كان التحديث ال���������ذي حمل 
المجتم���������ع الجزائري،من طور التقليد إلى طور 
الحداثة،تعبير عن صي���������رورة عنيفة بل قائمة 
على االقصاء والنفي، وابعاد واستعباد ،من هنا 
يمكن تبرير الفوضى التي حلت في المجتمع 
الجزائري،لتتجلى في فقدانه السبيل نحو تثبيت 
الهوية وانكاره لحقيقة ذاته،ومحاولة تلبيس���������ها 
تلبسا غربيا وفرنسيا خاصة.لقد فرض كوجيتو 
األستيالء الكولونيالي على المجتمع الجزائري 
ثنائيات تحقيرية،أف���������رزت ذاتا مجتمعية فاقدة 
للعمق األنطولوجي،فاقدة للثقة في الذات ناقمة 

على التاريخ،التمتلك تقديرا للذات.

*أستاذة بجامعة قسنطينة

الـمجتمــــــع اجلـــــزائــــري والتحـــديـــث العنــيـــــف 
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تناول األس���������تاذ س���������عدي بزيان في مقالة حملت 
عنوان: )ش���������اهد على ميالد الحركة اإلصالحية 
لجمعية العلماء في األوراس( نش���������رت في جريدة 
– البصائر – الع���������دد 860 الصادر بتاريخ 29 
ماي 2017 عدة أسماء كان لها دورها المشهود 
والمؤثر في انتش���������ار الحركة اإلصالحية بمنطقة 
جبل احمر خدو باألوراس، منهم الشيخ عمار بن 
س���������ي الجودي و الشيخ بلقاسم بن عمار ميموني 
والش���������يخ محمد يكن الغس���������يري والشيخ أحمد بن 
الس���������عدي ميموني وغيرهم، لكنه أش���������ار في ثنايا 
مقال���������ه الى أنه )ومع األس���������ف الش���������ديد ال أملك 
أي معلومات وافية عن الش���������يخ سي الصالح بن 
مدور وهو من قرية أوالد منصور(، لهذا فضلت 
الوقوف عند محطات بارزة في مسيرة هذا المربي 
الذي قضى حياته في خدمة التربية والتعليم ونشر 
العل���������م على المنابر بمنطقة غس���������يرة وما جاورها 
من القرى وبمدينة بس���������كرة قب���������ل الثورة التحريرية 
الت���������ي كان أحد جنودها األتقياء المجهولين وبعد 

االس���������تقالل، عالوة على نشاطه 
المعتب���������ر ف���������ي حق���������ل اإلصالح 
االجتماعي. ويكفيه فخرا أنه أحد 
تالمذة باع���������ث النهضة الوطنية 
في الجزائر الش���������يخ عبد الحميد 

بن باديس. 
املولد و النشأة:

ولد الش���������يخ الصال���������ح بن أحمد 
بن بلقاس���������م بن أحم���������د بن علي 
بن مدور ي���������وم الجمعة 29 ربيع 
الثاني 1334ه���������� الموافق ل� 03 
مارس 1916 بقرية السلوم التي 
تعرف حاليا بقرية أوالد منصور 
التابعة لبلدية غسيرة دائرة تكوت 

من والية باتنة. 
كان وال���������ده مواال وفالحا، ال يملك مس���������كنا قارا، 
فهو يتنقل بمواش���������يه أربع مرات في الس���������نة الى 
حيث المراعى بمنطقة غسيرة بسفوح جبل أحمر 
خدو التي يحدها من الغرب جبل األخضر ومن 
الجنوب مشونش ومن الشمال آريس ومن الشرق 

تكوت. 
ول���������د داخل اعش���������وش وهو عب���������ارة عن كوخ من 
خشب العرعار، مغطى بشجر اإلكليل والحلفاء، 
وضعته أمه السيدة الفاضلة عائشة بن عمر على 
فروة صوف في المكان المس���������مى )الدار سلدان( 
أين يس���������تقر الموالون خالل فصل الشتاء. وهو 
يقع شمال وادي غسيرة بالجهة المعروفة بسامر 

وتعني باألمازيغية األرض المقابلة للشمس. 
اختار له والده اس���������م الجموعي تيمنا باليوم الذي 
ولد فيه، ولكن غيره باس���������م الصالح عند تسجيله 
ف���������ي الحالة المدنية حتى يكون صالحا في حياته 

المستقبلية. 
ترب���������ى في بيئة صعبة على يد والدته التي كانت 
تقوم بملء الماء بالقربة م���������ن المنابع الطبيعية، 
وتجمع الحط���������ب من الجبل القري���������ب، وتطحن 
الشعير والقمح بوسائلها التقليدية، وتقوم بكل عمل 

شاق من أجل التكفل براحة ابنها وسعادته. 
دخول كتاب القرية:

لما بلغ ثالث سنوات ،استقر والده بالقرية، واختار 
حرف���������ة الخياطة باليد ث���������م بالمكينة، حتى يخفف 
عن نفس���������ه أعباء التنقل مع المواش���������ي. وساعده 
االستقرار على االلتزام الديني، فكان كثير التردد 

على المسجد، رغم ثقافته البسيطة. 
ومن حس���������ن حظ مترجمنا، أن���������ه لما بلغ خمس 
سنوات من عمره ،أدخله والده الى مكتب القرآن 
بالقري���������ة. قائال له )إن���������ي وهبتك هلل، ال أريد منك 
أي���������ة إعانة على تكاليف هذه الدنيا، فتجرد لحفظ 

القرآن الكريم وتعليمه للناشئة(. 
وفي الوقت نفس���������ه أوقف ابن���������ه األكبر مصطفى 
عن التعليم، حتى يستعين به على شؤون الحياة 

وتقلباته���������ا. وكان م���������ن بين زمالئ���������ه في مكتب 
القرآن، ابن قريته محمد بن أحمد يكن الغس���������يري 
أحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
المعروفين، والس���������فير الس���������ابق بالمملكة العربية 

السعودية وبدولة الكويت. 
التعلم بالزاوية:

واصل صالح بن مدور التعليم القرآني حتى بلغ 
أحد عش���������ر س���������نة من عمره، ثم أدخله والده إلى 
زاوية المرابط أحمد بن الصادق بقرية أوالد ميمون 
الت���������ي تقع على بعد ثالثة كيلومترات عن القرية، 
مما أجبره على  المكوث بها مع الطلبة الجوالة، 
الى غاي���������ة إتمام تعليم و حفظ القرآن كله، وكان 
يزور عائلته مرة في األسبوع، حيث أن صاحب 
الزاوية حس���������ب العادات المتوارثة هو من يتكفل 
بالمأكل مجانا، أم���������ا اللباس فعلى األهالي، كما 
تقدم له الهدايا قدر المس���������تطاع في كل مناسبة، 
خاصة خالل األعياد و المواس���������م الدينية ، نظير 

تعليم أوالدهم في الزاوية.
وبعد قضاء خمسة أعوام في الزاوية، ختم القرآن 
الكري���������م وجمعه في صدره ع���������ن طريق المعلمين 
النصحاء القائمين بالتعلي���������م على نفقة صاحبها 
أيضا، منهم أحمد بن مخلوف بولطيف وخالف 

ورياشي. 
السفر اىل مدينة بسكرة:

بعد مرض زميله محمد يكن بصدره وعينه في سنة 
1930، أخ���������ذه والده الى الطبيب الحاج لخضر 
ملكمي من العائلة المعروفة بالتداوي باألعشاب 
القاطن���������ة بح���������ي رأس القري���������ة 
العالج  وبعد  بس���������كرة،  بمدينة 
وش���������فاء الولد، تقرر البقاء في 
المحسن  القرية عند  حي رأس 
العربي ب���������ن عبدي الذي تكفل 
بتموين���������ه، وكان يدرس القرآن 
على يد المعل���������م الحاج محمد 
الصغير جودي.وبقي مترجمنا 

يدرس بزاوية القرية. 

وعند حلول فصل الصيف زار محمد يكن زميله 
بالزاوية، ورغبه في الس���������فر معه عند العودة الى 
مدينة بس���������كرة، فاس���������تأذن من والده، فوافق على 
رغبت���������ه، وهكذا انتقل إلى بس���������كرة س���������نة 1930 
الستكمال حفظ القرآن على الشيخ محمد الصغير 
جودي، وقد تكفل بتموينه الحاج عبد اهلل جودي. 
وكان مع���������ه في الكتاب زميالن من عرش���������ه هما 

سالم عمار من غوفي و يوسف بن فيالة. 
االلتحاق مبدرسة اإلخاء:

عن���������د افتتاح مدرس���������ة اإلخاء في ش���������هر أكتوبر 
1931 بمدينة بسكرة، والتي تأسست بمبادرة من 
جمعية خيرية كانت تضم مجموعة من المحسنين 
يتقدمهم الحاج الحفناوي دبابش والقاضي الشيخ 
محمد بن الساس���������ي والس���������يد خبزي ب���������ن عمارة، 
واختير إلدارتها الشيخ محمد خير الدين، انتسب 
إليها رفيقه محمد يكن، وفي أول س���������نة 1932م 

التحق أيضا مترجمنا  بهذه المدرسة الحرة. 
وتعلم على يد الش���������يخ محمد خير الدين وبلقاسم 
بن عمار ميموني وعمر بن البسكري ومحمد بن 
الحاج إبراهيم الطرابلس���������ي، كما كان في الوقت 

نفسه يدرس القرآن ألبناء قرية رأس القرية. 
في س���������نة 1933 انتقل زميل���������ه محمد يكن الى 
جامع األخضر بقسنطينة للدراسة عند الشيخ ابن 
باديس رفقة الطالب مس���������عود الصحراوي، وبقي 
صالح بن مدور ببسكرة، وتكفل المحسن العربي 

عبدي بمعيشته واإليواء، مقابل تعليم أوالده. 
بني رغبة السفر ورفض الوالد: 

في آخر س���������نة 1934 عند ع���������ودة محمد يكن 
من قس���������نطينة إلى بسكرة، زار أهله بالجبل بعين 
الكرم���������ة مجبر، ورغب صديقه الصالح بن مدور 
في الذهاب معه الى الجامع األخضر للدراس���������ة، 
وبعد اس���������تئذان والده رفض الفكرة من أساس���������ها، 
مبررا ذلك بالخوف عليه من اليهود، حيث وقعت 
في تلك الس���������نة فوضى بين العرب واليهود والتي 
ضرام الحرائق  خلفت سقوط موتى من الطرفين، واإ
بالدكاكين وه���������ي المعروفة بأح���������داث 05 ماي 
1934. واقترح عليه االلتحاق بزاوية الشيخ علي 
بن عمر بطولقة أو الدراس���������ة بالزاوية الحمالوية 
بتالغمة، غير أن مترجمنا صمم على الذهاب، 

وخالف رأي والده. 
الدراسة عند الشيخ ابن باديس:

في بداية الموس���������م الدراسي في أول أكتوبر سنة 
1934، وبعدما زوده المحسن العربي بن عبدي 
باأللبس���������ة ومبلغ مالي يكفي حاجته، س���������افر مع 
زميله محمد بن أحمد يكن الذي أخذه عند الشيخ 
عبد الحميد بن باديس، وتم تسجيله ضمن قائمة 
التالميذ، وعين له اإلقامة بمسجد بومعزة، ومكث 
يدرس بالجامع األخضر مدة أربع س���������نوات على 
الش���������يخ ابن باديس وغيره من المش���������ايخ، وكان 

كبقية التالميذ يدرس 11 درسا في اليوم. 
وفي آخ���������ر عام 1938 غادر مدينة قس���������نطينة 
وتوقف عن الدراسة بالجامع األخضر اضطرارا 

لفقدان البلغة، ورجع الى قرية أوالد منصور. 
التدريس واإلمامة بقرية حتمامت وتفلفال:

وفي أول أفريل 1944 جاءته جماعة من عرش 
أوالد سي أحمد من تحمامت طالبة منه الذهاب 
معه���������ا للقي���������ام بتعليم األوالد واإلمام���������ة والفتوى، 
وأجرته تتمثل في غلل أمالك المس���������جد، وقدموا 
له إعان���������ة قبل مجيء فصل الح���������رث. غير أن 
األحوال الجوية كانت صعبة في س���������نة 1946، 
فقد يبست البساتين وعم الجفاف المنطقة، ومما 

زاد األوضاع سوءا آثار الحرب الكونية المدمرة، 
مما أجب���������ره على التوقف ع���������ن التدريس، ورجع 
ال���������ى قرية أوالد منصور بعائلته وولده األول عبد 

الوهاب رحمه اهلل في آخر عام 1946. 
وفي هذه الس���������نوات التى تولى فيها تعليم القرآن، 
حفظ على يديه بسيدي بركات 25 طالب قرآن، 

وحفظ بقرية الريف 15 طالبا. 
التدريس واإلمامة بربيكة:

تم استدعاء الش���������يخ صالح بن مدور من طرف 
الش���������يخ محمد خير الدين مدير مدرس���������ة التربية 
والتعليم ببس���������كرة، فانتقل إليها ف���������ي أول مارس 
1947م، وتولى التعليم المدرس���������ي مع عدد من 
المعلمين إلى م���������ارس 1949م حيث تم تحويله 
من طرف جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين 
إل���������ى مدينة بريكة من أجل رفع النزاع الذي كان 
مام المسجد بسبب  واقعا بين معلمي المدرس���������ة واإ
االختالف في المواقف السياسية لألحزاب، فذهب 
وتولى صالة الجمعة والدرس للكبار في المسجد 
،مع القيام بالتعليم بالمدرس���������ة أوال لوحده، ثم مع 
مدرس آخر، ومكث مدة أربعة أشهر إلى أن زال 
الخالف والتأم الجمع، وتأسس���������ت جمعية جديدة 
يرأس���������ها السيد باعلى عيسى، وقد زاره خالل هذه 

الفترة الشيخ محمد الغسيري كمفتش للتعليم. 
يف مدرسة الرتبية والتعليم ببسكرة :

في آخر سنة 1952 انتقل مرة أخرى إلى مدينة 

بسكرة بطلب من جمعية مدرسة التربية والتعليم، 
وتولى التدريس بالمدرسة الجديدة الواقعة بسوق 
الحش���������يش والتي دش���������نها الش���������يخ محمد البشير 
االبراهيم���������ي س���������نة 1952م، وزاول التعليم بها 
تحت إدارة الش���������يخ علي مغربي ثم الشيخ أحمد 
الس���������رحاني، الى جانب زمرة من المعلمين منهم: 
الش���������يخ محمد العابد الجاللي، واألس���������تاذ محمد 
الصادق مراوي �المحامي �، والش���������يخ بلقاسم بن 
عمار ميموني، والش���������يخ الش���������اعر أحمد الطيب 
معاش، والشيخ بلقاس���������م القماري، والشيخ محمد 
مغ���������زي بخوش، والش���������يخ محمد الش���������ريف بالل 
القنط���������ري. كما أنه كان قبل الث���������ورة عضوا في 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ويملك بطاقة 

عالم. 
ومن المؤيدين للكش���������افة اإلس���������المية الجزائرية، 

ويشجع تالمذته األناشيد الوطنية الحماسية. 
مشاركته يف الثورة:

كما كان الش���������يخ الصالح ب���������ن مدور يقوم زيادة 
على مهمته التربوية والحرب قائمة، بالتس���������بيل 
في الث���������ورة ،بصفته المكلف بش���������ؤون المكتب 
المالي، حيث تأتيه الحواالت المالية من العمال 
الجزائريي���������ن بفرنس���������ا ومن عدة جه���������ات بناحية 
األوراس ،فيتولى تس���������جيلها و تقديمها للمسيرين 

مثل مصطفى بن بومعراف واألمين ميموني. 
كما كان أمين سر الشهيد العرافي بركات رئيس 
المنظمة المدنية لجبهة التحرير ببسكرة من أخر 

عام 1958 إلى مارس 1961. 
وحتى بعد غلق مدرسة التربية والتعليم في أواخر 
سنة 1957 بقي يواصل عمله الجهادي كمسبل 

.واستقر بقرية أوالد ميمون في عام 1959. 
وفي عام 1960م فتح دكانا للتجارة بثمن بعض 
المحس���������نين بالقراض مع مواصل���������ة عمله لفائدة 

الثورة. 
وكان يلتقي مع أف���������راد من جيش التحرير منهم 

الفضيل وعرامي ومحمد الطاهر وغيرهم. 
نشاطه التعليمي بقرى غسرية و ببسكرة:

في آخرع���������ام 1964 رجع ال���������ى التعليم بطلب 
منه، بعد حصول���������ه على األقدمية فيه لمدة 18 
س���������نة و ثمانية أشهر بمستوى شهادة الباكالوريا 
-رتبة مدرس- فعلم سنة واحدة بتكوت ثم سنة 
1965 بغوفي ثم ب���������كاف العروس من 1967 

الى 1969. 
بعدها انتقل إلى مدينة بس���������كرة بطلب منه، فعلم 
سنة 1970 بمدرس���������ة البنات بجنان الندو، ثم 
حول إلى مدرس���������ة بركات عبد الرحمن في آخر 
سنة 1970 م وبقي بها إلى أول مارس 1977 

تاريخ حصوله على التقاعد. 
نشاطه السياسي واخلريي والفتوى:

منذ االس���������تقالل والش���������يخ صالح بن مدور يقوم 
بالفتوى الش���������رعية مجانا في كل وقت، ويسافر 
م���������ع الناس إلى األرياف والق���������رى التي يقع فيها 
النزاع. لم يكن يبخل على أحد إال لعذر مبرر، 
وال يرد محتاجا. كما تولى رئاسة الجمعية الدينية 
على مس���������توى غس���������يرة، ومن األعمال التي قام 
بها تسجيل أمالك األوقاف لكل مسجد بغسيرة، 
وكل الوثائق المتعلقة بهذا الملف توجد في مقر 
العدالة لدائرة أريس وبمقر مديرية الشؤون الدينية 
بباتنة، كما أشرف على بناء مسجد قرية تفلفال، 
ومس���������جد قرية كاف العروس، ومسجد حي بن 

عمارة بسطر الملوك بمدينة بسكرة. 
باإلضاف���������ة إلى عضويته بقس���������مة حزب جبهة 
التحرير الوطني بتفلفال وعضويته في المجلس 
الش���������عبي البلدي م���������ع المرحوم ن���������زار، وانتخب 
العضو األول في مجلس البلدية برئاس���������ة السيد 

شرارة. 
توقف���������ت ع���������ن هذا النش���������اط اإلداري في س���������نة 
1990، بعد توليه إمامة مس���������جد سعد بن أبي 
وق���������اص بحي ابن عمارة ببس���������كرة متعاقدا لمدة 

ست سنوات زيادة على اإلفتاء. 
وفاته:

توفي الشيخ الصالح بن مدور -رحمة اهلل عليه 
- بمدينة بسكرة يوم السبت 15 جمادى األولى 
1430 ه المواف���������ق 09 ماي 2009 م، ودفن 
بمقبرة حي العالية ف���������ي موكب جنائزي حضره 
تالمذت���������ه و أصدقاؤه من األئم���������ة والعلماء، قد 
صلى عليه وأبنه الشيخ محمد يخلف إمام مسجد 

قوراري ببسكرة. فطيب اهلل بالرحمات ثراه. 

من رجال احلركة اإلصالحية باألوراس الشيخ صاحل بن مدور الغسريي

أ / األخضر رمحوني 



الشيخ  نــور الدين رزيق *

موقــــف   و  خـــاطـــــرة

للعل���������م ف���������إّن الجزائر البلد الس���������ني الوحيد ال���������ذي جعل يوم 
عاشوراء عطلة رسمية)طبقا ألحكام القانون رقم 63-278 
الم���������ؤرخ في 26 يوليو 1963 المع���������دل والمتمم المتضمن 

قائمة االعياد القانونية(. 
قي���������ل جعل ذلك ليتذكر الناس زكاة أموالهم ويس���������هل عليهم 

إخراجها، وفرصة للتوسعة على األهل والمحتاجين. 
نّما تجب الزكاة  والحق أنه ليس هناك زكاة ليوم عاشوراء، واإ
في الذهب والفض���������ة والنقود وعروض التج���������ارة، إذا بلغت 

نصاًبا وحال عليها الحول من تاريخ بلوغ النصاب.
أما أحاديث التوس���������عة على العيال في هذا اليوم كلها غير 
صحيحة، فال يجوز االحتجاج بذلك على ش���������رعية التوسعة 
عل���������ى العيال؛ ألّن الحجة في الكتاب والس���������نة ال في عمل 

التابعين ومن بعدهم. 
ثّم ال ننسى أن يوم عاشوراء يوم انتصار الحق على الباطل، 
والخير على الش���������ر، واإليمان على الكفر، ففيه غرق قائُل: 
»َأَنا رَبُُّك���������ُم األْعَلى« وفيه انتصر ﴿الَِّذيَن اْس���������ُتْضِعُفوا ِفي 
ٍت َوُعُيوٍن  اأْلَْرِض﴾ وفيه تبدلت األحوال ﴿َكْم َتَرُكوا ِمن َجنّٰ
* َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكرِي���������ٍم * َوَنْعَمٍة َكاُنوا ِفيَها ٰفِكِهيَن * َكَذِلَك 
وََأْورَْثٰنَها َقْوًما آَخرِيَن﴾ ]الدخان/28-25[، فصامه موس���������ى 
عليه السالم وقومه ش���������كرا هلل و صامه نبينا محمد -صلى 
اهلل عليه وسلم - وأمر بصيامه بداية، إاّل أن قومًا استبدلوا 

هذا المعنى إلى احتفال وتجمعات منكرة. 
وهذا الش���������يخ محمد البش���������ير االبراهيم���������ي عليه -رحمة اهلل 
علي���������ه- في كلمته التي ُنش���������رت قبل 70 عام���������ًا، وحملت 
عن���������وان: »كلمة في االحتفاالت« وهي منش���������ورة في الجزء 
األول من آثار الشيخ البشير اإلبراهيمي، )ص 234، ط1، 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع(، فقال: »ذلك النوع الشائع 
في األوساط الشيعية من احتفالهم يوم عاشوراء بذكرى مقتل 
الحس���������ين -عليه الس���������الم - فإنه -فضال عما يقع فيه من 
المنك���������رات المخجلة - ال يثير إال الحفائظ واإلحن وال يثمر 
إاّل توسيع شقة الخالف«، ثم يضيف: »ال نرضى للمسلمين 
بهذا الطراز البالي من االحتفاالت التي ذكرنا بعض أنواعها، 
نّما  فقد عكفوا عليها قرونا فما زادتهم إال خباال وانحطاطا، واإ

نريد منهم محوها واستبدالها بما هو خير«. 
وق���������ال ابن تيمية رحمه اهلل :صار الش���������يطان بس���������بب قتل 
الحس���������ين -رضي اهلل عنه - )10 مح���������رم61 هجري/10 

اكتوبر680م( يحدث للّناس بدعتين:
بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء 
نش���������اد المراثى وما يفضي إليه ذلك من س���������ب  والعط���������ش واإ
دخال من ال ذنب له مع ذوي الذنوب حتى  السلف ولعنتهم واإ
يسب السابقون األولون وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها 
كذب وكان قصد من س���������ن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين 

األمة فإن هذا ليس واجبا وال مستحبا باتفاق المسلمين .
ب���������ل إحداث الجزع والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما 

حرمه اهلل ورسوله.
وكذلك بدعة الس���������رور والفرح وكانت الكوف���������ة بها قوم من 
الشيعة المنتصرين للحس���������ين وكان رأسهم المختار بن أبي 
عبيد الك���������ذاب وقوم من الناصب���������ة المبغضين لعلي رضي 
اهلل عنه وأوالده ومنهم الحجاج بن يوس���������ف الثقفي«.)منهاج 

السنة النبوية ج4/554(. 
وحتى يتس���������نى لألمة تأدية هذا الركن بش���������روطه وضوابطه 
ينبغي احياء مؤسسة الزكاة بديوانها والعاملين عليها)الجباة( 
مما ييس���������ر على الّناس إخراجها وصرفها إلى مستحقيها في 
أجلها، وحس���������ب الخبراء أن مبلغ الزكاة االجمالي في بلدنا 
يفوق 756 مليار دينار )4.5 مليار $(، فهل تجد بعد ذلك 

محتاج أو فقير؟.

الزكاة و يوم عاشوراء بني 
السنـــــة والشيعـــــة

األحــد: 11 - 17 حمرم 1442، الـموافق لـ: 30  أوت - 05 سبتمرب    2020 العدد:
1027

رأي

الـــدرس الــــذي ال ُيــنــســى! )9(

ال ينجو أح���������د من المحن والمصائب وتجدد 
الهموم، والمس���������لم وغير المس���������لم أمام سنن 

الحياة سواء. 
فالدنيا ال يمكن أن تس���������ير على وتيرة واحدة، 
ال ب���������د من خير يناكفه ش���������ر وحق يصارعه 
باطل، وهكذا يعيش االنسان في كبد قال اهلل 
تعالى: »لقد خلقنا اإلنس���������ان في كبد« سورة 

البلد االية رقم:4
فاهلل تعالى ال يقدر ش���������يئا إاّل لحكمة، وعاها 
من وعاه���������ا, وجهلها من جهله���������ا، وكم في 
المح���������ن من من���������ح وكم ف���������ي المصائب من 
ألطاف ومن وراء االبتالء حكم وأسرار تعجز 
عقول البشر عن إدراكها، كم من غافل عن 
ربه يبتليه مواله فيكون ابتالؤه سببا في  توبته 
ورجوع���������ه إلى مواله وكم م���������ن حادث أنجى 
من حادث أكبر منه ولك���������ن أكثر الناس ال 

يعلمون. 
إّن مع الش���������دة َفَرجًا ومع البالء عافية وبعد 
المرض شفاًء ومع الضيق سعة وعند العسر 

يسرا فكيف أجزع؟
قال اهلل تعالى: »فإن مع العسريس���������را إن مع 

العسريسرا« سورة الشرح اآلية رقم :5و6  
فقلت لنفسي صبرًا إنَّ بعد العسر يسرا... كم 

رأيت اليوم ُحرًَّا لم يكن باألمس ُحرَّاً.
ووقفت مع نفسي المصابة الكسيرة وقلت أيتها 
النفس المبتلية... أبشري وأبشبري ثم أبشري 
ف���������إن اهلل قريٌب منك يعل���������م مصابك وبلواك 
ويس���������مع دعاءك ونجواك فأرسلي له الشكوى 
وابعثي إليه الدعوى ث���������م زيِّنتها بمداد الدمع 
وأبرقتها عبر بريد االنكس���������ار وبقيت انتظر 
الفرج فإنَّ رحم���������ة اهلل قريٌب من المضطرِّين 

وَفَرجه ليس ببعيد عن الصادقين. 
وعودت نفس���������ي بس���������جود األس���������حار ودعاء 
العزي���������ز الغفَّار ثم تذّللت بي���������ن يدي خالقي 
وم���������والي الذي يملك كش���������ف الض���������رِّ عني 
وتفقَّدت مواطن إجابة الدعاء وحرصت عليها 
ووجدت الَفرَج بإذن اهلل قال اهلل تعالى )أمَّن 
يجيب المضطرَّ إذا دعاه ويكش���������ف السوء(. 

سورة  النمل  األية  رقم:63

وحرصت على الصدقة ولو باالبتس���������امة في 
وج���������وه الناس  كما قال المصدوق«صلى اهلل 
عليه وس���������لم« فهي من أسباب الشفاء بإذن 
اهلل. وقد قال النبي -صلى اهلل عليه وسلم-: 
)داووا مرضاك���������م بالصدقة(. رواه البيهقي و 

نه األلباني في قول. حسَّ
وكم من أناٍس قد عافاهم اهلل بسبب صدقٍة، 

أخرجها فال تتردد في ذلك. 
س���������ابعا: تذكرت قرب الف���������رج الذي يأتي مع 
الشدة قال اهلل تعالى }إن رحمة اهلل قريب من 

المحسنين{ سورة األعراف األية رقم:56
فبقيت متفائاًل واثق���������ا باهلل عز وجل ومبتعدا 
عن المثبِّطين اليائس���������ين وأشِعر نفسي بقرب 

الَفرَج ودنوِّ بزوغ األمل.
فمنَّ اهلل علي بزوال المحنة وذهاب المصيبة 
فحمدته سبحانه وتعالى وشكرته وأكِثرت من 
ذلك فإنه س���������بحانه قادر على أن ينزِع عني 

العافية مرة أخرى فأكثرت من شكره. 
قال اهلل تعالى:

}أال إن نصر اهلل قريب{ سورة ا البقرة  األية 
رقم:214

دع المقادير تـجري في أعنتها
وال تبيتن إال خالي الباِل  

ما بين غمضة عين وانتباهتها
يغير اهلل من حاٍل إلى حاِل  
ولذلك فان أبا عمرو ابن العالء أحد النحويين 
المش���������هورين كان من الق���������راء الذين اختارهم 
الحجاج في الع���������راق عند تنقيطه للمصحف 
وضبطه له وتحزيبه وتعشيره فكان يقرا على 
الحجاج فقرأ في سورة البقرة من قوله تعالى: 
} إن اهلل مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس 
مني ومن لم يطعمه فإنه مني إال من اغترف 
غرفة بيده{ سورة البقرة اآلية: 249 والحجاج 
يقرأ بقراءة أهل الحجاز وهي }إال من اغترف 
َغرفة بي���������ده{ فأنكر عليه الحجاج فقال هكذا 
سمعت وحدثه أن روايته هكذا فقال : لتأتين 
بشاهد من العربية على أن ُفعلة تأتي بمعنى 
المرة خالل ش���������هر أو ألجعلنك نكاال فخرج 
أبو عمرو في االعراب في الصحراء يتلمس 
الش���������اهد عل���������ى ذالك حتى اذا ل���������م يبق من 
الش���������هر إاّل يوم واحد خرج مغموما مهموما 
فاذا براكب يتغنى وينش���������د أبياتا سمعها أبو 

عمرو فإذا فيها الشاهد:
قد يموت الجبان في آخر الصف 

وينجو مقارع األبطال  
ربما تكره النفوس من األمر 

له فرجة كحل العقال   

فالَفرجة والُفرج���������ة معناهما واحد وهما للمرة 
كالَغرفة والُغرفة ففرح بذلك أبو عمرو فرحا 
شديدا لما استقبله الراكب قال ما وراءك من 
الخبر ق���������ال مات الحجاج ! ف���������إذا هو فرح 

آخر فقال:
)م���������ا أدري بأيهما أفرح بم���������وت الحجاج أم 

بوجود الشاهد(!!
ثامنا: تذكرت أن الناس ال يملكون ألنفسهم 
وال لغيرهم حياة وال موتا وال نش���������ورا فحمدت 
اهلل ع���������ز وج���������ل أن  مصيبتي ل���������م تكن في 
ديني.. فمصيبة الدي���������ن ال تعوَّض وحالوة 
اإليمان ال تقّدر بثمن ولذة الطاعة ال يعِدُلها 

شيء.
فكم م���������ن مبتلى، قد تبدَّلت أحوالهم وتغيَّرت 

أمورهم. بسبب فتنٍة, أو محنٍة, ألمَّت بهم.
ما في الورى بدفاع جندك طاقة 

نمل مسلطة ضراغم عّثر  
تاسعا: تذكرت أن الثبات والصرب من املروءة.

وعلمت أنَّ اختيار اهلل للعبد خيٌر من اختيار 
العب���������د لنفس���������ه والمنحة قد تأت���������ي في ثوب 
محنة، والبليَّة تعقبها عطيَّة. والنبي -صلى 
اهلل عليه وسلم - يقول: )ما ُيصيُب المسلم 
من َنَص���������ٍب، وال َوَصٍب، وال همٍّ، وال َحَزٍن، 
وال َأذًى وال َغمٍّ، حّتى الش���������وكة ُيشاكٌّها إاّل 
كفَّ���������َر اللَُّه ِبها من خطاياُه(.. فياله من أجٍر 
عظي���������م.. وثواٍب جزيل ق���������د أعده اهلل ألهل 

الِمحن والبالء. 
عاشراً وأخريا: تذكرت العاقبة احلسنة

قيل لعلي ابن أبي طالب ما الشجاعة؟ قال 
صبر ساعة.

ونحن على الدرب إن ش���������اء اهلل تعالى، وهلل 
در القائل:

سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري
وأصبر حتى يأذن اهلل في أمري  

وأصبر حتى يعلم الصبر أنني 
صبرُت على شيء أَمرُّ من الصبر  
فتمسكت بذكر اهلل -جل وعال -. فهو سلوة 
المنكوبين وأمان الخائفين. ومالذ المفزوعين 

وُأنُس المرضى والمصابين. 
قال اهلل تعالى: )الذين أمنوا وتطمئنٌّ قلوبهم 
بذك���������ر اهلل أال بذكر اهلل تطمئ���������نٌّ القلوب(. 

سورة الرعد االية رقم:28 
ويكفي ما ورد في الحديث الذي رواه مس���������لم 
»والصبر ضياء« ضياء نبصر به الطريق، 

فهو لنا نعم الزاد والرفيق، واهلل المستعان.
 يتبع 

د. موسى عبد الالوي *

التبنِّي: أن ينُس���������َب اإلنساُن إلى 
نفسه من ليس ولًدا له من صلبه، 
ول���������م تلده زوجته على فراش���������ه، 
ويعطيه اس���������مه ولقبه، ويصبح 

واحًدا من أفراد العائلة...
وق���������د كان التبن���������ي معروًفا عند 
الع���������رب ف���������ي الجاهلي���������ة، كما 
الرومان،  عن���������د  كان معروًف���������ا 
وعند كثير م���������ن األمم... فجاء 
اإلسالم وصحح الوضع وأعاده 
إلى نصاب���������ه، وأعلنها واضحة 
)َما  قطعي���������ا:  تحريما  وحرم���������ه 
َجَعَل اللَُّه ِلَرُج���������ٍل ِمْن َقْلَبْيِن ِفي 
ِئي  َجْوِفِه َوَما َجَعَل َأْزوَاَجُكُم الالَّ
َوَما  َهاِتُكْم  ُأمَّ ِمْنُه���������نَّ  ُتَظاِهُروَن 
َذِلُكْم  َأْبَناَءُكْم  َأْدِعَياَءُك���������ْم  َجَعَل 
َقْوُلُكْم ِبَأْفوَاِهُكْم وَاللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ 

���������ِبيَل * اْدُعوُهْم  َوُهَو َيْهِدي السَّ
آِلَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّه َفِإْن 
َلْم َتْعَلُم���������وا آَباَءُهْم َفِإْخوَاُنُكْم ِفي 
الدِّي���������ِن َوَموَاِليُكْم َوَلْي���������َس َعَلْيُكْم 
ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُتْم ِبِه َوَلِكْن َما 
َدْت ُقُلوُبُكْم َوَكاَن اللَُّه َغُفورًا  َتَعمَّ

َرِحيًما( ]األحزاب:4-5[.
فال يج���������وز للن���������اس أن يغيِّروا 
الحقائ���������ق، فهذا الذي تقول: إنه 
ابنك. هو في الحقيقة ليس ابنا 

لك...
وهو محرم لما في ذلك من كذب 
عل���������ى الّناس وخلط لألنس���������اب 
ضاع���������ة للحق���������وق فبه يصبح  واإ
الش���������خص واحًدا من األس���������رة، 
ِلع على العورات وُيطلع على  يطَّ
عورته، ويعتبر زوجة المتبني أما 
له وهي ليس���������ت له بأم، ويختلي 
بها، وتختلي ب���������ه... ثم موقف 
هذا المتبنَّ���������ى من بنات المتبني 
له،  أخوات  س���������يعتبرهن  الالئي 
وهن في الحقيقة أجنبيات منه، 
وكذا الحال في أخواته وأخوات 
زوجته؟ فهو س���������يعتبرهن عماته 
وخاالته، وهن لس���������ن عماته وال 

خاالته...

ثم في الميراث س���������يرث المتبنى 
من هذا الرج���������ل على أنه ابنه، 
وهو ليس ابنه، إذا كان للمتبنِّي 
إخوة وأخوات، س���������يحجبهم هذا 
االب���������ن المتبنَّى م���������ن الميراث، 
م���������ع أن المي���������راث حقهم وليس 

بحقه...!!
ولذلك كان القرآن الكريم واضحا 
في ذلك فأبطل التبني، فالمتبنَّى 
دع���������يٌّ يدَّعيه المتبنِّي وهو ليس 
ابًنا حقيًقا، ال يجري في عروقه 
، وال دم زوجته، وال  دم الّدع���������يِّ
دم أسرته وال دم أسرتها...)َوَما 
َذِلُكْم  َأْبَناَءُكْم  َأْدِعَياَءُك���������ْم  َجَعَل 

َقْوُلُكْم ِبَأْفوَاِهُكْم(]األحزاب:4[. 
وأمر س���������بحانه وتعالى بدعوتهم 

آلبائهم إن ُعلموا فقال:
)اْدُعوُهْم آِلَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد 
اللَّه( فهو أقسط عند اهلل لما فيه 
من رد لألمور إلى نصابها وما 

فيه صدق دعوى...
فإن لم ُيعل���������م آباؤهم فالعدل في 
ف���������ي الدين،  معاملته���������م كإخوة 
واإلحس���������ان إليهم كموالي، قال 
تعالى: )َفِإْن لَ���������ْم َتْعَلُموا آَباَءُهْم 

َفِإْخوَاُنُكْم ِفي الدِّيِن َوَموَاِليُكْم(

هو أخ في الدين، نواليه ويوالينا، 
وبالحس���������نى،  بالرفق  ونعامل���������ه 
ونعطي���������ه حق���������ه ف���������ي المجتمع 
بالرعاية،  ونتعه���������ده  المس���������لم، 
ونوص���������ي له إن أردنا بش���������يء 
من التركة على أن ال يزيد عن 
الثلث... ونس���������ميه أيَّ اسم، وال 
ننسبه نسبا كاذبا إلى أنفسنا أو 

إلى غيرنا...
وما أكثر طرق اإلحسان إليه في 
ديننا الحنيف فهذا نبينا -صلى 
اهلل عليه وس���������لم - عن س���������هل 
الس���������اعدي أنه قال: "أنا وكافل 
اليتيم كهاتين في الجنة" وأشار 

بالسبابة والوسطى)1(
أما التسمية فإن مجهول النسب 
ال ينسب لمعلوم، أما في مسألة 
رفع الحرج عن مجهول النسب 
فيمكنن���������ا أن نطلق عليه اس���������ًما 
مركًبا من اسمين أو أكثر بحيث 
يكون اس���������ما عاًما ال يدل على 

نسب الكافل...
 )1( رواه البخاري في الطالق

*رئيس شــــــعبة جمعية العلماء 
لوالية وهران

انـتـبـــه لـديـنــــــك...

أ. مرزوق خنشالي  *
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نطلق كلمة التحدي هنا على مجابهة 
عاب والعقبات  ومجاهدة المشاق والصِّ
والعوائق التي تعت���������رض طريقنا نحو 
المستقبل، وتعرقلنا وتمنعنا من التقدم 
العمراني، أوتحول بيننا وبين االرتقاء 
في  تكمن  واإلش���������كالية  الحض���������اري. 
الجواب عن السؤال: ما هي األسباب 
التي تجعلنا ن���������راوح مكاننا وال نتقدم، 
ونظل نعاني الضعف والهوان والتخلف 
في الحضارة والعمران؟ ماهي العقبات؟  
أليس���������ت الع���������رب تق���������ول: إذا ُعِرف 
العطب،  العجب، وُأزِيَل  َبَطل  السبب 
وتخلصت الش���������عوب م���������ن الَوَصب. 
العطب  والوصب،  بالعط���������ب  والمراد 
االقتصادي،  والوص���������ب  السياس���������ي، 

والتعب االجتماعي واإلداري.
ماه���������ي أكب���������ر عقبة؟: بداي���������ة أقول: 
ليس���������ت العقبة الكؤود، في طريق تقدم 
الش���������عوب المتخلفة ه���������ي في التحدي 
ن  واإ الصناعي،  والتخلف  التكنولوجي 
كان تخلفنا في هذا المجال عقبة كبيرة 
التنك���������ر، وال في التحدي الدفاعي في 
ن كان تخلفنا  السالح االستراتيجي، واإ
في هذا المج���������ال أيضا عائق رهيب، 
وَهمٌّ عصيب وعجز غريب، ألن قوما 
اليصنعون سالحهم الدفاعي بأيديهم، 
فه���������م كالرهينة ف���������ي يد م���������ن يبيعهم 
السالح،  بل وليس���������ت العقبة الكؤود 
في طريقنا نحو المس���������تقبل، في عدم 
قدرتنا على تحقيق االكتفاء الذاتي في 
ن كان كل هذا من  الضروري���������ات، واإ
التحديات والعقب���������ات الكبيرة الخطيرة، 
فه���������ي تحدي���������ات وصعوب���������ات مرهقة 
تقصم الظهور، وُتَعْنِون الدهور، إنها 
تحديات، تظهر في عجزنا في التربية 
والتعليم، وعجزنا في تحقيق االكتفاء، 
م���������ن الغ���������ذاء والكس���������اء إل���������ى الدواء 
واإليواء، قلت كل ذلك من التحديات 
التي يجب أن نوليها االهتمام الالزم. 
إنما العقبة الكؤود أيها الناس، العقبة 
الت���������ي كانت ه���������ي الس���������بب في كل 
المصائ���������ب والتخلف واألزمات، هي: 
}تولي مناصب المس���������ؤوليات من قبل 
ناقص���������ي أو عديمي الكفاءات وقليلي 
أغلب  ف���������ي  واألمانات،  اإلخ���������الص 
مناصب المس���������ؤوليات، ف���������ي البلدان 

العربية اإلسالمية، هذا النقد إلى زمن 
2020م{.

إن معان���������اة هذه الش���������عوب في أزمة 
الرجولة: نعم العقبة الكؤود في طريق 
الشعوب العربية اإلسالمية، هي أزمة 
الرجولة في مناصب التس���������يير، ليس 
لقل���������ة الرجال والطاق���������ات العلمية إنما 
بسب التهميش واإلبعاد القصدي من 
جراء السياسة المريضة بالتبعية للقوى 
األجنبي���������ة، أو لما خف���������ي من خيوط 

العصبية.
 وذلك نتيجة عقليات استبدادية تقليدية، 
منذ قرون م���������ن الزمن، منذ عصضر 
االنحط���������اط، وتتمث���������ل ف���������ي: تهميش 
بع���������اد الكفاءة من مناصب  الرجولة واإ
القرار، وهج���������ران العلم، والتعتيم على 
العاجزين،   وتقديم  والمفكرين،  العلماء 
والجهلة والضعف���������اء، وأهل القصور، 
وذل���������ك في مناصب كثي���������رة، وهجران 

الشريعة واللغة والقيم. 
م���������ن أخطر الكوارث على الش���������عوب 
العربية المس���������لمة هجران هذه الثالثية 
الش���������ريفة: )الشريعة اإلسالمية شريعة 
و)اللغة  والخي���������ر(،  والرحمة  الع���������دل 
الحضارية(  القرآنية  العلمي���������ة  العربية 
و)القيم اإليمانية اإلنس���������انية وهي قوام 

االستقامة واألخوة والحب والوالء( 
نعم هذا هو التحدي الحقيقي الكبير، 
والعائ���������ق اْلُمْتِع���������ب الخطير، في هذه 
التقاليد السياس���������ية الموروثة في تقديم 
بع���������اد القوي ذي  الس���������اذج العاجز، واإ
الخبرة والكف���������اءة. عدم تولي مناصب 
المس���������ؤوليات م���������ن أه���������ل الكف���������اءة 

واألمانات.
هذه هي العقب���������ة الكؤودة.!! ومن هنا 
كان الجمود والخمود!! حيث ِإنَُّه ليس 
من المنط���������ق الطبيعي وال العلمي وال 
السياسي وال الش���������رعي أن تظل هذه 
منهزمة  متخلفة ضعيف���������ة  الش���������عوب 
أما أعدائها، وهي تملك كل أس���������باب 
القوة والتقدم والتفوق. هذه الش���������عوب 
الت���������ي تملك القوة الش���������بابية المتصفة 
ب���������كل الطاق���������ات الذكائي���������ة والعلمية، 
شباب له من الطموح والذكاء والعزم، 
مايكف���������ي لقيادة العالم، ومع ذلك ُتَميَُّع 
طاقاُته وُيْهَدُر ذكاؤه وُيَفتَُّت عْزُمه في 

هامش���������يات ومعارضات بين أنُفِسهم، 
وخصومات بل وعداوات بين أحزابهم 
وعصبياتهم ومذاهبهم، وس���������خافاتهم، 
في غي���������ر هدف ينف���������ع، وال مصلحة 
ترفع، إن هذه الشعوب التي تملك من 
اإلمكانات والوسائل والموارد ما يكفي 
العالم،  العالم، ولتسود  لتلبية حاجات 
وِلُتْس���������ِعَد العالم، وم���������ع ذلك فهي في 
بع���������ض بلدان هذه الش���������عوب  ال يجد 
بعضهم عمال، وال مسكنا، والطريقا، 
وال مركب���������ا، وال اكتف���������اء ف���������ي الطعام 
والثي���������اب، فضال عن الدواء وس���������ائر 

الصناعات.!!
نعم، إنها مس���������ائُل ُمَحيِّرٌَة فعال، ولكن 
ت���������زول الحيرة عندم���������ا يعلم القارئ أن 
العقبة الك���������ؤود هو ذل���������ك الخلل في 
مناصب التس���������يير، ذل���������ك العجز في 
مناصب التخطيط والشورى والتدبير، 
بدءا من ُجلِّ البلديات إلى المديريات 
والوزارات،  والمحافظات  الواليات  إلى 
المريض���������ة،  المس���������ؤوليات  وكل 
المسؤوليات بغير مسؤولية، ومناصب 
التس���������يير بغي���������ر عل���������م، وال خبرة، وال 

إخالص، وال حسن تدبير.
قال محاوري: هل َخَلْت كلُّ مناصب 
التسيير والمسؤوليات من أهل الخير 
وذوي الكفاءات؟ َأاَل ُيوجد أهُل الخير 
واإلخالص واألمانات؟ قلت: بلى، إن 
موجودون،  واإلخ���������الص  الخير  أهل 
وهم في ضم���������ن جزء من األمة فيمن 
قال عنه���������م الحبيب المصطفى صلى 

اهلل عليه وسلم.
فعن ثوبان، قال: قال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وس���������لم: ]ال تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق، اليضرهم 
من خذلهم، حت���������ى يأتي أمر اهلل وهم 
كذلك[ )مس���������لم. 1920( وعن  جابر 
بن عبد اهلل، يقول: سمعت النبي صلى 
اهلل عليه وس���������لم يقول: ]ال تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة[ )مس���������لم:156( فمن 
بين الطوائف السياسة توجد طائفة أهل 
الحق، ومن بي���������ن الطوائف اإلدارية، 
والتعلي���������م  والتربي���������ة  واالجتماعي���������ة، 
والفالحة والصناعة والمالية، بين كل 
هؤالء يوجد أهل الخير، ولكن دنانير 

من الذهب التظه���������ر تحت ركام من 
الطين والغثاء، حتى العلماء الطيبون 
يغيبون لذات الس���������بب، في زمن يكثر 
في���������ه المتعلمنون ف���������ي مناصب يلقون 
فيها، ليس���������ت لهم واله���������م لها..فعندما 
يكثر أهل العج���������ز العلمي، والتخلف 
الفكري، وتطغى الفوضى في س���������احة 
العبث والتبذير وس���������وء التقرير، حينها 
تختلط األمور، ويكثر الفساد والفجور، 
وال يظهر ِجدُّ المجدين في غابات من  
تقصير العاجزين. ورحم اهلل من قال: 
متى يرتفع البني���������ان وننعم.. إذا كنت 

تبني وغيرك يهدم.
فقد كثر الذين يهدمون، عن جهل، أو 
ذا استبعدنا  عن قصد، أو عن حقد. واإ
الجهل، والجهل  فيبقى  القصد والحقد 
السياسات  الكؤود..مازالت  العقبة  هو 
لم تتخلص من التقاليد االس���������تبدادية، 
وم���������ازال في كثير من الش���������عوب  في 
مناصب المس���������ؤوليات من أمثال من 
قالوا لموسى عليه الصالة والسالم. ﴿

َقاُلوا َيا ُموَسى اْجَعْل َلَنا ِإَلًها َكَما َلُهْم 
آِلَهٌة َقاَل ِإنَُّك���������ْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن﴾ فالذين 
تربوا عل���������ى العجز والتواكل واإلهمال 
وقب���������ض المرتبات العالية مقابل نتائج 
خالية، اليتغيرون وال يتجددون ألنهم 
ُأصيبوا ِبُعَقِد التقليد الذي اليجدي وال 
الضربات  ومازالت  كان���������ت  يفيد..لقد 
التي أطاحت بهذه الشعوب تأتي من 
سوء التربية والتعليم، وتهميش القدرات 
العلمي���������ة. إن حزننا على واقع أوطاننا 
بلغ ح���������د اليأس عند عامة األمة، من 
جراء األزم���������ات واالنهزامات المتوالية 
على هذه الشعوب التي من المفروض 
أنها تكون في طليع���������ة الدول القوية، 
لما رزقها اهلل م���������ن الخيرات الطبيعية 
والش���������بابية.. ولكنن���������ا ب���������إذن اهلل كم 
واعدناكم في كتابنا }سياسة االئتالف{

س���������نظل ندعو العلم���������اء ووالة األمور 
إلى الخ���������روج من غفل���������ة االنحطاط،  
إلى اليقظ���������ة العلمية اإليمانية بتقريب 
الخبراء  من  الحريصي���������ن  المخلصين 
الفقهاء الحكم���������اء، والحذر كل الحذر 
من فلول البطانة المندسين وراء كراسي 

الغفلة، أو وراء سراب المساومات.

التحديات الذاتية
يف طريق مستقبل الشعوب العربية اإلسالمية

أ. حممد مكركب 

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

قال الس������ائل: أجريت له عملية جراحية على جهازه 
ُرورُة الطبيُة إلى وضع كيس  الهضمي، وَدَعِت الضَّ
خ������ارج بطنه لفضالت معدته. يقول: هل ذلك يدخل 
في حكم النجاس������ة على جسمه؟ وكيف يتطهر حال 

وجوب الغسل؟ أم هل يكفيه التيمم؟  

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

والصالة والسالم على رسول اهلل.
أوال: ق���������ال اهلل تعالى:﴿َلْيَس َعَل���������ى اأْلَْعَمى َحرٌَج واََل 
َعَلى اأْلَْعرَِج َحرٌَج واََل َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج َوَمْن ُيِطِع 
اهلَل َوَرُس���������وَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر 
َوَمْن َيَت���������َولَّ ُيَعذِّْبُه َعَذاًبا َأِليًم���������ا﴾ )الفتح:17( ومن 
القواعد الفقهية المستنبطة من القرآن والسنة ومنطق 
العقل. }الض���������رورات تبيح المحظورات{ فالش���������ريعة 
ُش���������رَِعْت لتحقيق مصالح العباد، لجلب المنافع لهم، 
لما يصلح لهم ف���������ي دينهم ودنياهم، أو لدفع الضرر 
عنهم، وعدم الوقوع في الفس���������اد. ومعنى الضرورات 
تبيح المحظورات: أي يجوز فعل المحرمات للضرورة 
إذا كان ض���������رر فعل المحظ���������ور أقل من ضرر فعل 
الضروري. ومنه المش���������قة تجلب التيس���������ير، أي أن 
المشقة سبب للتسهيل والتخفيف والتجاوز عن بعض 
الش���������روط. فالمضطر الذي يخاف الهالك من الجوع 

جاز له أكل اْلُمَحرَّم ولكن بقدر الحاجة. أي: الضرورة 
تقدر بقدرها. قال اهلل تعالى: ﴿َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ 
واََل َع���������اٍد َفاَل ِإْثَم َعَلْي���������ِه﴾ )البقرة:173( واالضطرار 
عموم���������ا يكون بإكراه من ظال���������م على فعل محرم، أو 
بسبب جوع شديد في حال مخمصة، أو بسبب مرض 
أو مشقة ال ترد إال بارتكاب ذلك القدر من المحظور.
أي: أن الضرورة ترفع اإلثم عن فعل الحرام فيصير 

مباحا، بقدر الحاجة ودون زيادة متعمدة.
 ومنه فإن الس���������ائل عن الكيس الطبي الذي اقتضته 
الضرورة الصحية لحفظ حياة المس���������لم فإن هذا النوع 
من العالج ضرورة فرضت على هذا المريض،  ومن 
ثم يتعامل معها حس���������ب اإلمكان���������ات المتاحة له، وال 
ُيَكلَُّف بما ال يس���������تطيع، وذلك الكي���������س يعتبر بحكم 
الضرورة جزءا من جسده، إذا كان محكما ال يتسرب 
منه شيء، فهو يفتح ثم ينظف، أو يغير الكيس كله. 
وال إثم على حامله. قال اهلل تعالى:﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم 
ِفي الدِّيِن ِم���������ْن َحرٍَج﴾ )الحج:78( واهلل تعالى أعلم، 

وهو العليم الحكيم.
ثانيا: قال السائل: )هل ذلك يدخل في حكم النجاسة 
على جسمه؟(  هذا لوكان بإرادة الفاعل فتعليق كيس 
بالستيكي بإرادة الش���������خص على البطن وفيه نجاسة 
يعتبر نجاسة، ولو كان مغلقا ومحكما، ولكن الكيس 
الذي يسأل عنه السائل صار جزءا من بطنه، وليس 

بإرادت���������ه، فال يدخ���������ل في حكم النجاس���������ة التي يجب 
إزالتها، واليبطل العبادة،   التي تتطلب الطهارة، فال 
حرج عليه في صالته  أو إحرامه، أو طوافه بالبيت، 
وحمل المصحف، وق���������راءة القرآن، مع االحتراز مما 
يخالف النظافة. هذا الكالم عن الكيس البالس���������تيكي 
الطبي، أما الغس���������ل والوضوء فذل���������ك البد منه عند 

وجوبهما. واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثالثا: قال السائل: )وكيف يتطهر حال وجوب الغسل( 
إذا كانت الظروف الطبية حس���������ب الطبيب المشرف 
على العالج تس���������مح بالغسل بالماء، والمريض قادر 
على ذلك فال إشكال فيغتسل ويتوضأ، أما إذا كانت  
توجيه���������ات الطبيب  توصي بعدم اس���������تعمال الماء، 
لجروح واس���������باب طبية، أو ألنه  يشق على المريض 
أو يزي���������د المرض، أو يطيل عم���������ر المرض، حينها 
يجوز للس���������ائل التيمم. قال اهلل تعالى:﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن 
اَلِة َفاْغِس���������ُلوا ُوُجوَهُكْم وََأْيِدَيُكْم  آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
ِإَلى اْلَمرَاِفِق وَاْمَسُحوا ِبرُُءوِسُكْم وََأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِن 
ْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى  ���������ُروا وَاِإ هَّ ْن ُكْنُت���������ْم ُجُنًبا َفاطَّ وَاِإ
َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء 
ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم  َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَّ
وََأْيِديُكْم ِمْنُه َما ُيرِيُد اللَُّه ِلَيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن 
َرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْش���������ُكُروَن﴾  ُيرِيُد ِلُيَطهِّ

)المائدة:6( واهلل تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.

املوضوع: الضرورات الطبية يف تغيري جسم اإلنسان. وحكم  كيس فضالت املعدة.
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أخ���������رج اإلمام مس���������لم في صحيحه َع���������ْن َأِبي 
ُهرَْيرََة -َرِضَي اللَُّه َعْنُه- َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
َياِم  -َصلَّى اللَّ���������ُه َعَلْيِه َوَس���������لََّم-: )َأْفَضُل الصِّ
الِة  َبْعَد َرَمَضاَنَشْهُر اللَِّه اْلُمَحرَُّم، وََأْفَضُل الصَّ

َبْعَداْلَفرِيَضِة َصالُة اللَّْيِل( 
هذا الحديث حديث صحيح أخرجه اإلمام مسلم 
في صحيحه، في كت���������اب الصيام، باب فضل 

صوم شهر اْلُمَحرَّم. 
تدور األيام وتمضي الش���������هور وتتقلَُّب األعوام 
وهذه سّنُة اهلل سبحانه وتعالى في خلقه، ولكن 
عندما يأتي شهر اهلل الُمَحرَّم يتذكر المسلمون 
في مش���������ارق األرض ومغاربه���������ا حادثة الهجرة 
التي غيَّرت مجرى التاريخ، ألنها كانت بمثابة 
النور الذي هدم أركان الظالم ورسم على الدنيا 
���������اَمة الُمَحيَّا،  صورة مضيئة مش���������رقة الوجه َبسَّ
ومن المعلوم أّن ل���������كّل أمة من األمم أمجادها 
وتاريخها العريق الذي َتْشُرُف به وتعتز، ومن 
أعظم هذه األمجاد وأعالها قدرًا حادثة الهجرة 
النوبية الش���������ريفة التي كانت درسًا عمليًا للعالم 
أجمع في كل زمان ومكان، ِلَما ترتب عليها من 

آثار طيبة ونتائج عظيمة، ورحم اهلل القائل:
إذا قامت الدنيا َتُعدُّ مفاخرًا 

اُء من الهجرة ابتدا فتاريُخنا الَوضَّ  
وفي هج���������رة النبي –صلى اهلل عليه وس���������لم – 
وهج���������رة أصحاب���������ه الكرام- رض���������ي اهلل عنهم 
أجمعين- من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 
ِعَبٌر ناطقة تس���������تفيد منها األمة عبر الدهور، 
َلة بعناصر القوة  إذا أرادت أن تكون وثيقة الصِّ
التي تس���������تعيد بها ما كان لها من ُس���������ْؤُدد وِعزّة 
وكرامة بين الش���������عوب واألمم، وسنتحدث عن  

مواقف من الهجرة:
اهلجرُة فجٌر جديد 

لقد كانت الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة تمحيص���������ًا للمؤمنين، واختب���������ارًا صعبًا 
اجتازوه بنج���������اح كبير، حي���������ث فارقوا أرضهم 
عالء  ودياره���������م وأهليهم اس���������تجابة ألمر اهلل، واإ
كلمته، كما كانت الهج���������رة إلى المدينة المنورة 
إيذانًا بفج���������ٍر جديد في تاري���������خ الدعوة، حيث 

أصبح لإلسالم دولة  عزيزة الجانب .
• فقد كانوا في مكة أفرادًا، فصاروا في المدينة 

دولة. 
• وكان���������وا في مكة ُمضطهدي���������ن، فصاروا في 

المدينة ُمكرمين. 
• وكانوا في مكة فاق���������دي األمن، فصاروا في 

المدينة آمنين. 

• وكانوا في مكة ال َيُردُّون عن أنفس���������هم َأًذى، 
فصاروا في المدينة يكيدون َمْن كادهم، وُيرهبون 

من يعاديهم. 
• كانوا في مكة يعبدون اهلل س���������رًا، فصاروا في 
المدينة يرفعون األذان عاليًا ُمَدّويًا خمس مرات 
ف���������ي اليوم ال يخاف���������ون إال اهلل – عز وجل -. 
هذه ه���������ي هجرتهم، تّح���������ول عظيم صاعد في 
س���������ماء الدعوة، وعند دراستنا للس���������يرة النبوية 
الش���������ريفة نجد أن الهج���������رة كانت رحمة من اهلل 
لعباده، حيث اشتملت على دروس كثيرة عميقة 
الداللة دقيقة المغزى، بعيدة األثر، ومن واجب 
األمة اإلسالمية االس���������تفادة من هذه الدروس 
عن طريق تذكره���������ا والّتَأّثر بها، وخير احتفال 
بذك���������رى الهجرة اليوم أن نع���������ود إلى هذه القيم 
الت���������ي تتطلب منا أن نرتفع بها من الُمَدارس���������ة 

إلى الُمَمارسة. 
هجر املعصية للطاعة

وهذا درس نتعلمه م���������ن ذكرى الهجرة المباركة 
وهو هجر المعاصي ومحاربة النفس والشيطان، 
فهذه الهجرة دائمة في مختلف األزمنة واألمكنة، 
فقد جاء في الحديث أن رسول اهلل –صلى اهلل 
عليه وس���������لم - قال: »وَاْلُمَهاِجُر َمْن َهَجَر َما 

َنَهى اللَُّه َعْنُه ». 
فعلى المسلم أن يهجر المعاصي بجميع أشكالها 
من ربا، وغيب���������ة، ونميمة، وأكل ألموال الناس 
بالباطل، وأن يفتح صفحة جديدة مع ربه، وكّل 
ما أصاب المس���������لمين م���������ن ذل وضعف ليس 
تخليًا من اهلل عنهم، بل نتيجة حتمية الرتكاب 
المعاصي »من عرفني وعصاني سلطت عليه 

من ال يعرفني«. 
املسجد أساس التوحيد وسبيل الوحدة

من الجدير بالذكر أن بناء المس���������جد كان أول 
عمل قام به رس���������ولنا -صلى اهلل عليه وسلم- 
لدى وصوله المدينة المنورة، حيث كان –صلى 
اهلل عليه وس���������لم- يباشر العمل مع أصحابه- 

رضي اهلل عنهم 
أجمعي���������ن-، وينق���������ل الحجارة بنفس���������ه، وكان 
الصحابة من المهاجرين واألنصار ينش���������دون 

وهم يبنون: 
اللُهمَّ ال عيَش إال عيش  اآلخرة 

فاغفْر لألنصاِر والمهاجرة  
والمس���������جد ه���������و روح المجتم���������ع اإلس���������المي، 
و الرج���������ال الذين ُيربون فيه ه���������م الذين يبنون 
النهضات، ويصنعون الحض���������ارات، وُيَكوِّنون 
أرقى المجتمعات، فالمس���������جد هو المكان الذي 
يجتمع فيه أبناء األمة صباح مس���������اء يذكرون 
اهلل س���������بحانه وتعالى ويعبدون���������ه، وهو المكان 
الذي يستوعب أبناء األمة شيبًا وشبابًا، رجااًل 
ونس���������اء، يقفون بين يدي ربهم كالجسد الواحد، 
حيث يقول -عليه الصالة والس���������الم-: )َسوُّوا 
ُفوِف ِم���������ْن ِإَقاَمِة  ُصُفوَفُك���������ْم َفِإنَّ َتْس���������ِوَيَة الصُّ
الِة(، ويقول –صلى اهلل عليه وس���������لم -:  الصَّ
وا َفِإنِّي َأرَاُكْم ِمْن َورَاِء  )َأِقيُم���������وا ُصُفوَفُكْم َوَترَاصُّ
َظْهرِي(، ويقول–صلى اهلل عليه وسلم - أيًضا: 
َتُصفُّ���������وَن ِبُصُفوِف  َفِإنََّما  ُف���������وَف،  )َأِقيُموا الصُّ

اْلَمالِئَكِة، َوَحاُذوا َبْيَن اْلَمَناِكِب، َوُسدُّوا اْلَخَلَل، 
َوِليُنوا ِفي َأْي���������ِدي ِإْخوَاِنُكْم، وال َت���������َذُروا ُفُرَجاٍت 
���������ْيَطاِن، َوَمْن َوَصَل َصفًّا َوَصَلُه اللَُّه، َوَمْن  ِللشَّ

َقَطَع َصفًّا َقَطَعُه اللَُّه(.
فما أحوج أبناء األمة اليوم إلى المحبة والتعاضد 
والتكاتف والتكافل، ليكونوا كالجس���������د الواحد إذا 
اش���������تكى منه عضو تداعى له س���������ائر الجسد 

بالسهر والحمى. 
م صياُم شهِر املـَُحرَّ

إننا نعيش في هذه األيام في ظالل شهر كريم 
هو شهر الم�َُحرَّم، وهذا الشهر فيه خير كثير، 
���������نَِّة صيام بعض  وفيه أي���������ام مباركة، ومن السُّ
أيام���������ه، فقد ورد أن رس���������ولنا– صلى اهلل عليه 
َياِم َبْعَد َرَمَضاَنَشْهُر  وسلم- قال: »َأْفَضُل الصِّ

اللَِّه اْلُمَحرَُّم«، ورحم اهلل القائل: 
شهُر الحراِم مبارٌك ميمون

والصوُم فيه ُمَضاعٌف مسنون  
فعلين���������ا أن ُنكثر فيه من الص���������وم، فإن َضُعْفَنا 
عن ذلك، فال يفوتنا صيام يوم عاش���������وراء )يوم 
العاش���������ر منه(، فإن فضله عظيم كما جاء في 

السنة النبوية الشريفة. 
وليس شهٌر من الشهور ُيَسمَّى شهر اهلل إاّل هذا 
الشهر الكريم، ش���������هر الُمَحّرم، وهو من أشهر 
اهلل الُحُرم، وهذه النس���������بة نسبة تكريم وتشريف 

كبيت اهلل الحرام. 
هذا فضل ش���������هر اهلل اْلُمَحرَّم الذي يغفل الكثير 
من المس���������لمين ولألسف- عن فضله ومكانته؛ 
لذلك يجب علينا أن نغتنم هذه األيام المباركة 
في اإلكثار من الطاع���������ات واجتناب المنهيات 

والُمَحرَّمات. 
بني األمـــس واليـــــوم

فم���������ا أحرى أبناء أمتنا العربية واإلس���������المية أن 
يتأس���������وا بدروس الهجرة النبوية، وفي مقدمتها: 
دور أبي بكر -رض���������ي اهلل عنه - في وفائه، 
وعلّي –رضي اهلل عنه - في شجاعته وبالئه، 
وعب���������د اهلل بن أبي بك���������ر -رضي اهلل عنهما - 
ف���������ي دهائه، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر - 
رضي اهلل عنه - في ِكْتمانه، وعائشة وأسماء 

-رضي اهلل عنهما - في ثباتهما.
والعب���������رة الواضحة من الهجرة أّن اإليمان باهلل، 
والثب���������ات على الحق، والّصب���������ر على المكاره، 
كّل ذلك يستلزم النصر بإذن اهلل،فليكن لنا في 
رحاب الذكرى َم���������َدٌد ُيَوثِّق صلتنا باهلل، ويربط 
على قلوبنا في معرك���������ة المصير، حتى نكون 

على طريق الحق واإليمان. 
ه���������ذه بعض الِعَبِر والدروس التي ينبغي لنا أن 
نس���������تلهمها من ذكرى الهجرة النبوية، حيث إّن 
ذك���������رى الهجرة متجدِّدة م���������ع الزمن، وفيها من 
ال���������دروس ما يتفق مع كل عصر وزمان، ففيها 
عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى الس���������مع 

وهو شهيد. 
وصل���������ى اهلل عل���������ى س���������يدنا محم���������د وعلى آله 

وأصحابه أجمعين 

د. يوسف مجعة سالمة*

مـعاجلات إسالمـيـة
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ِم َُرَّ اهلجرة النبوية... وفضُل شهِر اهلِل المْ



-42﴿ُقْل ِسيُروا ِفي اْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف 
َكاَن َعاِقَب������ُة الَِّذيَن ِمْن َقْب������ُل َكاَن َأْكَثرُُهْم 

ُمْش������رِِكيَن﴾: 
هذا إنذار بأن م���������ا أصاب الذين من قبلهم 
قد يصيبهم بما هو أش���������د وأعظم ويحل بهم 
بسبب ما كانوا عليه من الشرك، مثل شرك 
المخاطبين، فأمرهم بالس���������ير في األرض، 
والنظر ف���������ي مصير األمم التي أش���������ركت 
وكذبت، مث���������ل عاد، وثم���������ود، وقوم لوط، 
وغيرهم، فكثير من المش���������ركين قد مروا في 
أس���������فارهم بآثار تلك األمم، وخراب مدنهم، 
والعاقبة في نهاي���������ة األمر، فقد كانت أكثر 
تلك األمم التي ش���������اهدوا آثاره���������ا وعاقبتها 

السيئة من أعمال المشركين.
-43:﴿َفَأِقْم َوْجَه������َك ِللدِّيِن اْلَقيِِّم ِمْن َقْبِل 
َأْن َيْأِت������َي َيْوٌم َل َمَردَّ َلُه ِم������َن اللَِّه َيْوَمِئٍذ 

دَُّعوَن﴾  َيصَّ
بعد أن حذرت اآليات الس���������ابقة من الشرك 
بتثبيت  ه���������ذه  ج���������اءت  بعواقبه  واإلن���������ذار 
الرسول-صلى اهلل عليه وسلم- على دينه، 
والوعد بنصره باتب���������اع الدين القيم والثبات 
عليه فإنه الدين الحق، والقّس���������م: الش���������ديد 
القيام، وه���������و الصواب، فالصواب يش���������ّبه 
بالقيام وضده يشبه بالعوج، وقد جمع بينهما 
في قوله تعالى: ﴿َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوًجا )1( 
التعريض  والمقصود  َقيًِّما﴾الكه���������ف/1-2 
بالمشركين، وأنهم حرموا أنفسهم من اتباع 

الدين العظيم.
وهذا مأخوذ من أمر رس���������وله بالدوام على 
قامة وجهه هلل وحده، وما كان لهم  الدين واإ
أن يردوا ذلك اليوم ويدفعوه عنهم، في ذلك 
اليوم يتصدعون أي يش���������قون وينكسرون، 
واليوم يوم الحش���������ر والتصدع هو التفرق، 
فجمي���������ع الن���������اس يتمايزون ال���������ى مؤمنين 

وكافرين.
-44-45﴿َمْن َكَفَر َفَعَلْيِه ُكْفرُُه َوَمْن َعِمَل 
ْنُفِس������ِهْم َيْمَهُدوَن )44( ِلَيْجزَِي  َصاِلًحا َفِلَ
اِلَحاِت ِمْن َفْضِلِه  الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ِإنَُّه َل ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَن﴾.
إن الذي���������ن كفروا ال يضرون إال أنفس���������هم، 
فكفرهم عليهم ال على الرس���������ول-صلى اهلل 
علي���������ه وس���������لم- وال عل���������ى المؤمنين، وهذا 
التركيب من جوامع الكلم لداللته على ما ال 
يحصى م���������ن مضار الكفر، وإليجازه، وهو 
وعيد، بمعنى من كف���������ر فجزاؤه عقاب اهلل 

تعالى.
ومن عادة القرآن تعقيب النذارة بالبش���������ارة، 
وهذه بش���������ارة للذين عملوا الصالحات، وهو 
تنوي���������ه بهم بأنهم أه���������ل األعمال الصالحة 
المترتبة عن اإليم���������ان، وفي هذا تحريض 
أيضا على األعم���������ال الصالحة لئال يتكلوا 

على االيمان وحده. 
وهذا اصط���������الح القرآن غالب���������ا في اقتران 
االيم���������ان بالعمل الصال���������ح، ويمهدون أي 
يطلب���������ون الراحة كمن يس���������وي فراش���������ه لئال 
يتعرض ل���������ه في مضجعه م���������ا يقلقه، أي 
يمهدون كي يجزيهم اهلل من فضله أضعافا 

لرض���������اه عنهم ومحبته له���������م، فهو ال يحب 
الكافرين ولذلك حرموا من فضله.

رَاٍت  -46﴿َوِمْن َآَياِتِه َأْن ُيْرِسَل الرَِّياَح ُمَبشِّ
َوِلُيِذيَقُكْم ِم������ْن َرْحَمِتِه َوِلَتْجرَِي اْلُفْلُك ِبَأْمرِِه 

َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾
هذا عود الى ذكر اآليات الدالة على تفرده 
تعال���������ى باأللوهية فاهلل هو يتصّرف، ويقّدر 
تكوين الرياح ونظامه���������ا الذي يوجهها الى 
البل���������د الذي في حاجة إل���������ى المطر، وهي 
الرياح المبش���������رات بالخير والغيث، وأصل 
البشارة: الخبر السار، وذلك أن الرياح تسوق 
سحاب المطر الى حيث ينزل، وليذيق اهلل 
من رحمته من هو في حاجة إليها، ورحمته 
هي المطر وهو الذي تجري بالرياح والفلك 
بأم���������ره، وذلك من حكمته وتقديره بإلهام اهلل 
الناس لصنع الفلك، وتهيئة أس���������باب سيرها 
في البحر، وخلق نظ���������ام الرياح، والبحر، 

لتسخير سيرها وابتغاء فضله ورزقه.
-47﴿َوَلَقْد َأْرَس������ْلَنا ِمْن َقْبِلَك ُرُس������ً� ِإَلى 
َقْوِمِه������ْم َفَجاُءوُهْم ِباْلَبيَِّن������اِت َفاْنَتَقْمَنا ِمَن 
الَِّذي������َن َأْجَرُم������وا َوَكاَن َحقًّ������ا َعَلْيَنا َنْصُر 

اْلُمْؤِمِنيَن﴾
بمناسبة ذكر سير الفلك جاء التذكير بنقمة 
الطوفان عقابا لقوم نوح، وكونه نجاة لنوح، 
وصالحي قوم���������ه، والقصد تحذير المكذبين 
من قبيلة قريش من أن يصيبهم ما أصاب 

المكذبين قبلهم.
48-49﴿اللَُّه الَِّذي ُيْرِس������ُل الرَِّياَح َفُتِثيُر 
������َماِء َكْيَف َيَشاُء  َسَحاًبا َفَيْبُسُطُه ِفي السَّ
َوَيْجَعُلُه ِكَسًفا َفَترَى اْلَوْدَق َيْخرُُج ِمْن ِخَ�ِلِه 
َفِإَذا َأَصاَب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم 
ْن َكاُنوا ِمْن َقْبِل َأْن  َيْسَتْبِش������ُروَن )48( وَاِإ

َل َعَلْيِهْم ِمْن َقْبِلِه َلُمْبِلِسيَن﴾: ُيَنزَّ
ه���������ذا اس���������تدالل بالري���������اح والتف���������رد اإللهي 
بالتصرف فيها، وتصوي���������ر صنعة الحكيم 
حياء االرض بعد  الدال على سعة علمه، واإ
بطال  موتها الدال عل���������ى إمكانية البعث، واإ
إالهية األصنام، ألنها ال تستطيع مثل هذا 
التصرف الذي هو أقرب التصرفات في نفع 
الناس واستعمال الفعل المضارع في: يرسل، 
وتثير، ويبس���������طه، ويجعله، الس���������تحضار 
الص���������ور العجيبة له���������ذه التصرفات، كأن 

السامع يشاهد تكوينها ويدرك تجددها.
وجم���������ع »الرياح« مس���������تعمل في البش���������ارة 
بالمطر، أما اس���������تعمال الريح المفرد فيدل 
على القوة والش���������دة، وروي أن النبي-صلى 
اهلل عليه وسلم- إذا هّبت الريح قال: »اللهم 
اجعله���������ا رياحا وال تجعله���������ا ريحا« ومعنى 
ثارة  اإلصابة: تحريك الش���������يء الساكن، واإ
السحاب إنشاؤه، والبسط: النشر، والسماء: 
الجو األعلى، وهو جو الس���������حب، وكسف 

السحاب قطعه وغماماته.
والمعنى: انه يبس���������ط الس���������حاب أي يجعله 
ممتدا، وهو المس���������مى بالمدجن الذي يظلم 
به الجو، ويقال ل���������ه: المغلق، فيرى الرائي 
الودق أي المطر يخرج من خالل السحاب، 
وتختل���������ف أح���������وال الناس ف���������ي وقت نزول 

المطر، وفي وقت انحباس���������ه بين استبشار 
ب���������الس أي ي���������أس وانكس���������ار، وأفاد ذلك  واإ
س���������رعة تقلب قلوب الناس من اليأس الى 
االستبشار، ويقول الزمخشري في الكشاف 
»فيه الداللة عل���������ى أن عهدهم بالمطر قد 
تطاول فاستحكم إبالسهم فكان االستبشار 

على قدر اغتمامهم«.
وضمي���������ر ﴿ِمْن َقْبِلِه﴾ يعود الى تنزيله وهو 
المص���������در المأخوذ من الفع���������ل ﴿َأْن ُيَنزََّل 

َعَلْيِهْم﴾.
-50﴿َفاْنُظْر ِإَلى َآَث������اِر َرْحَمِة اللَِّه َكْيَف 
ُيْحِي������ي اْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِيي 

اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َش������ْيٍء َقِديٌر﴾.
بع���������د اس���������تحضار تكوين أس���������باب المطر 
واستبشار الناس بنزوله، بعد االبالس جاء 
االم���������ر بالنظر إلى أث���������ر الرحمة، واألمر 
بالنظر لالعتبار واالس���������تدالل، وعبر عن 
ب��﴿اْنُظْر﴾  والخط���������اب  بالم���������وت  الجفاف 
لغير معين ليعم كل من يتأتى منه النظر، 
ورحمة اهلل صفته المتعلقة بإمداد مخلوقاته 
بما يالئمها ويدفع عنها ما يضرها ويؤلمها، 
وأثر الش���������يء ما ينش���������أ عنه، وآثار رحمته 
دالة على وجوده وتصرفه بما يحقق رحمته 

للخلق.
أي: انظر هيئة إحياء األرض فهي أثر من 
آثار رحمته للبش���������ر، فإنبات االرض إحياء 

لها وجفافه موتها.
وجملة »ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِي���������ي اْلَمْوَتى« ادماج 
لدلي���������ل البع���������ث بعد الموت إث���������ر االعتبار 

بإحياء االرض بعد موتها.
واسم اإلشارة ﴿َذِلَك﴾ عائد الى اسمه تعالى 
فالمعن���������ى: أن اهلل محيي الموتى كما تحيا 
األرض بع���������د موتها تقريب���������ا إلدراك البعث 
مكانه ﴿َوُهَو َعَلى ُكلِّ َش���������ْيٍء َقِديٌر﴾ هذا  واإ
تذييل ليع���������م جميع األش���������ياء بقدرته ومن 
جملتها البعث الذي هو إيجاد لخلق جديد، 
كما أنش���������أ الخلق أول مرة فإحياء األرض 
هو إيجاد أمثال ما كان عليها من النبات، 

فكذلك إحياء الموتى هو ايجاد أمثالهم.

وم
الر

رة  
سو
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أ. أمال السائحي 

يقول اهلل سبحانه وتعالى في محكم 
تنزيله: ﴿وََأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن 
اْلَخْيِل﴾( ]األنفال:  َوِمْن رَِباِط  ُقوٍَّة 
60[، فاإلعداد في اآلية صرَّح اهلل 
عز وجل بأنه من ﴿ُقوٍَّة﴾، وجاءت 
نكرة للعموم؛ أي: من كلِّ قوة الزمة 
لتحقيق الهدف والغاية، سواء كان 
قوة ذاتية »إيمانية، ذهنية، بدنية«، 
أم قوة خارجية »علمية، اقتصادية، 
إل���������خ«،  سياس���������ية، عس���������كرية... 
وباجتماع أس���������باب القوة يكون قد 

اكتمل اإلعداد.
وألّن القاع���������دة الرباني���������ة المعروفة 
من قوله تعال���������ى: ﴿اَل ُيَكلُِّف اللَُّه 
َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾ ]البقرة: 286[، 
كان المقدار المطلوب من اإلعداد 
غير محدَّد، ولكنه متروك حس���������ب 
كل حال، فقال اهلل عز وجل:﴿ َما 
اْسَتَطْعُتْم﴾؛ أي: قدر استطاعتكم، 
م���������ن دون تضيي���������ق عليك���������م أيها 

المؤمنون. 
فهل نحن الي���������وم مخيرون أن نعد 
أطفالن���������ا لزمانهم ه���������م، أم تربيتهم 
من أجل المس���������تقبل، كما جاء في 
كتاب الدكت���������ور عبد الكريم بكار، 
والذي يحمل عنوان )ابن زمانه – 
التربية من أجل المس���������تقبل( حيث 
يقول: »إن التربية الرش���������يدة هي 
تل���������ك التربية التي توف���������ر األفكار 
واألدوات الت���������ي تس���������اعد الصغار 
عل���������ى االس���������تعداد للعي���������ش وفق 
ُم���������رادات الخالق العظيم، ومنهجه 
القوي���������م، وعلى اس���������تعداد لخوض 
معارك الحياة بكفاءة واقتدار، وهذا 
وفق ما نراه اليوم من تطورات في 

الحياة كاف���������ة، ووفق ما  مجاالت 
نعرف���������ه من س���������نن اهلل تعالى وفي 
ردود بني اإلنسان على التحديات 
المختلفة« فنحن اليوم نجد أنفسنا 
كمربين مجبرين أن نتقاس���������م معهم 
ه���������ذه األف���������كار، التي س���������تؤهلهم 
للدخ���������ول إلى مس���������تقبلهم من بابه 
الواسع، كما ذكرت آنفا في جميع 

مجاالت الحياة. 
فإذا إذا أردنا تحقيق القوة الذاتية 
بناء  عند  والذهني���������ة  واإليماني���������ة 
ش���������خصيتهم، وأقصد هنا أبناءنا 
الذين هم عدتنا للمستقبل، وكيف 
لن���������ا أن نجعل منهم ق���������ادة، فإنه 
من الواجب عل���������ى كل مربي أن 
يتقن بلورة ه���������ذه العدة التي كلفنا 
به���������ا اهلل س���������بحانه -عز وجل - 
والتي تتمثل ف���������ي البناء الروحي 
والوجداني والعقدي للطفل، بحيث 
نلقن���������ه األدب مع اهلل  في الصبر 
والت���������وكل، نعلمه كيفي���������ة الدعاء 
إليه وحده، واألدب في  والتضرع 
المخاطب���������ة، األمان���������ة، الصدق، 
وكيفية األخذ باألس���������باب والعمل 
الجاد، أم���������ا من الناحية التاريخية 
وم���������ا يجري على الس���������احة، فهذا  
يعود عل���������ى المربي الف���������ذ، الذي 
يعرف كيفية إيصال الفكرة  عبر 
الصورة وتتمثل في المش���������اهدات 
التلفزيوني���������ة ف���������ي ذلك الش���������ريط 
التوع���������وي أو ف���������ي تل���������ك القصة 
الهادفة، وعبر الحوار الجاد الذي 
يركز فيه المرب���������ي على الحقائق 
اس���������تخالص  وكيفية  التاريخي���������ة 
الدروس والعبر منها، حتى يكون 

للناشئة شأن وعلو همة.
ل���������ذا ق���������د تبهرنا تل���������ك القصص 

والدروس التي نقرأها عن الرعيل 
األول  المس���������لمين اأُلوَائ���������ل وما 
���������نة،  اس���������تنبطوه من  القرآَن والسُّ
كان بناؤهم ألنفس���������هم ولمن تحت 
ا، ش���������اماًل بناءا  واليتهم بناًء عامًّ
ذا  روحي���������ا و علميا و جس���������ديا، واإ
أردنا أن نضرب مثااًل يحتذى به 
في بناء الفرد واألمة منذ طفولته، 
لوجدن���������ا آالف األمثلة، بداية من 
الصحاب���������ة رض���������وان اهلل عليهم، 
مرورًا بعصور الصليبيين والتتار؛ 
ولكن أغرب مثال هو محمود بن 
ممدود »سيف الدين قطز«، الذي 
ُولد في بيت مل���������وك، وتربَّى في 
قيد العبودية، ثم صعد إلى أعلى 
درج���������ات الُملك في الدنيا، وقصم 
ظه���������ر التتار في عي���������ن جالوت، 
وكان ش���������عار حياته تلك الوصية 
الت���������ي َعَقله���������ا: »اصب���������ر صبر 
الملوك«، فنش���������أ وصبر على ذلِّ 
وأذى العبودية حتى صار ملًكا. 

ومن قبله صالح الدين الذي أنجبه 
أبوه وربَّاه على هدف واحد، وهو 
ومحمد  المقدس«،  بيت  »تحرير 
الفاتح الذي كانت أمه ُتلقنه حديَث 
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم 
-: »لتفتحنَّ القسطنطينية، فلِنْعَم 
األمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك 

الجيش«، حتى فتحها بجيشه. 
ذا ثبت لن���������ا تاريخيا أن الرجال  واإ
األوائل من أمتن���������ا الذين امتازوا 
المعالي،  الهمة،وطل���������ب  بعل���������و 
وَتعُشق كل ثمين وغال، قد تعاون 
عل���������ى إعدادهم رج���������ال عظماء 
ونساء عظميات، وجب علينا أن 
نأخذ ذلك بالحس���������بان، وأن نعمل 
على إع���������داد أبناءنا وبناتنا بنفس 

الحماس واالهتمام، ألّن المجتمع 
كما قال اب���������ن باديس رحمه اهلل، 
في إحدى المناسبات، كالطير ال 
يس���������تطيع أن يحلق إال بجناحين 
اثنين، والب���������د لجناحيه أن يكونا 
م���������ن القوة  بما يمكنهما من رفعه 
عاليا إلى الس���������ماء، وتمكينه من 
قطع المس���������افات البعيدة، لينتقل 
من أماك���������ن القحط والجدب، إلى 
أماكن الخص���������ب والنماء، فكذلك 
الرجال والنساء بالنسبة للمجتمع، 
فهما جناحاه الل���������ذان يحلق بهما 
ف���������ي س���������ماء الرق���������ي واالزدهار 
علينا   يتوجب  ول���������ذا  الحضاري، 
أن نتوخى في إعدادهم مقتضيات 
الفطرة وطبيع���������ة الجنس وما هو 
منوط بكل جنس منهما من دور 
ف���������ي الحياة حتى تلتقي جهودهما 
وتتكامل في خدمة المجتمع وبناء 
الحضارة، وق���������د أثبت لنا التاريخ 
أن للم���������رأة دور بالغ األهمية في 
للمجتمع،  تعرض  التي  األزمات 
فهي التي تشد من أصر الرجال، 
الصبر وتحمسهم  وتحملهم على 
إلى مواصلة الكف���������اح وهي التي 
رس���������الة  يواصلون  األبناء  تجعل 
اآلباء وال ينكصون على أعقابهم، 
وهذا واقع أختنا الفلسطينية اليوم 

يشهد على ذلك ويؤكده....
فاإلعداد ينبغي إذن أن يش���������مل 
الذك���������ور واإلن���������اث، وأن يضمن 
حصول كل عنصر منهما على 
ما يليق ب���������ه ويحتاج إليه ويمكنه 
من القيام بما يسند له من وظائف، 
ومهام تضمن ألمته التحرر من 
التخل���������ف والعودة بها إلى العطاء 

الحضاري ...

فــــــأعــــدوا ....

أ. حياة زيتوني 

محمد  الكتاب:تأليف:  اس���������م 
سعيد مرسي. 

المقدمة: فن تربية األوالد في 
اإلسالم ل� محمد سعيد مرسي 
ف���������ي طياته  كت���������اب يحمل 
النصائح  م���������ن  مجموع���������ة 
واإلرش���������ادات الت���������ي قدمها 
الكاتب لألبوين في التعامل 
مشكالتهم  أبنائهم وحل  مع 
أجل  وتفهم تصرفاتهم ومن 
تربيته���������م تربي���������ة إس���������المية 
الكت���������اب ملم   . صحيح���������ة 
وشامل لكل التوجيهات التي 
س���������واء  المربي  يحتاجها  قد 
األبوي���������ن أو المعل���������م الذي 
يعتبر جزء مه���������م في تربية 

الطفل.
استخدم  الكاتب:  أس���������لوب 
الكات���������ب لغة بس���������يطة في 

للقارئ كما  إيصال معلوماته 
أنه يدع���������م كتاب���������ه بأحاديث 
معبرة  وقصص  شريفة  نبوية 
ع���������ن الصحابة -رضوان اهلل 
عليه���������م - وأيض���������ا قصص 
للطفل  رسائل  تحمل  متنوعة 
كم���������ا ال يخلو الكت���������اب من 
اختبارات مقدمة لألبوين من 
أجل تقيي���������م أطفالهم ومعرفة 
قدراتهم وتحديد نسب ذكائهم 

واختالفاتهم وميولهم. 
ماجاء في الكتاب:

✓ إن مرحل���������ة الطفول���������ة أهم 
مرحل���������ة في حياة اإلنس���������ان، 
ففيها بداية التشكيل والتكوين 
وعليها س���������يكون اإلنسان بعد 
ذلك سويا أو مريضا فجميع 
األم���������راض النفس���������ية تنش���������أ 

نتيجة لس���������وء فهم طبيعة هذه 
المرحلة ومتطلباتها فالغضب 
والشجار  واالنطواء  والخوف 
والكذب والس���������رقة وغيرها من 
هذه األمراض النفس���������ية تنشأ 
بداية هذه المرحلة إن أسيء 
إلى الطفل فيه���������ا ولم يعامل 

المعاملة التربوية السليمة.
✓ »الصبي أمانة عند والديه 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيس���������ة 
س���������اذجة خالية عن كل نقش 
وصورة وهو قابل لكل ما نقش 

ومائل إلى كل ما يمال به إليه 
فإن عوِّد الخير وعلمه نش���������أ 
عليه وسعد في الدنيا واآلخرة 
وش���������اركه في ثوابه أبوه وكل 
ن عوِّد  معل���������م له وم���������ؤدب واإ
الش���������ر وأهمل إهمال البهائم 
ش���������قي وهل���������ك وكان الوزر 
في رقبة القيم عليه والوالي. 

»االمام محمد الغزالي 
✓إن الوق���������وف على حاجات 
تحقيقها  كيفية  وعلى  الطفل 
ضروري  ش���������يء  شباعها  واإ
وهام ولكي ينمو الطفل ويتفتح 
بشكل كامل متزن في جوانب 
شخصيتيه المختلفة الجسمية 
واالجتماعي���������ة  والنفس���������ية 

والعقلية والروحية 
✓ع���������دم إش���������باع الطفل إلى 
الحب والعطف بإهماله ونبذه 
أو القسوة عليه وكثرة تهديده 
زعزعة  إلى  ي���������ؤدي  وعقابه 
بدوره  وهذا  باألمن،  ش���������عوره 
يؤثر تأثيرا س���������لبيا على نومه 
الجس���������مي والعقلي والوجداني 

 .
✓كم���������ا ال يخل���������و الكتاب من 
واالستبيانات  التمارين  بعض 
التي طرحها المؤلف بش���������كل 
نماذج  للمربى  ليق���������دم  جميل 
حول تقييم طفله ومن خاللها 
لديه  الذكاء  ويحدد مس���������توى 
وم���������دى قدرات���������ه العقلية وقوة 

إدراكه. 

إن الكثير منا يتذكر قصة الدُّب الذي 
أراد أن يبعد الذباب عن صاحبه وهو 
نائ���������م فضربه بصخرة ف���������َأرداه قتياًل، 
وكثي���������رًا من الحب ما قت���������ل، مع أن 
المنطق ال���������ذي جاءت به القصة فيه 
كثيرا من القصور، فالدب ليس حيوانا 
آليف���������ا... وهو بالتأكي���������د ال يعرف أن 
الذباب يؤذي اإلنس���������ان.. ومع ذلك 

نساير القصة على عالَّتها .
إن مدير مؤسس���������ة، قد ال يجد حرًجا 
في التعامل مع أبس���������ط العمال، وقد 
يك���������ون ذلك من ب���������اب التواضع، إاّل 
أن���������ه في أحيان كثي���������رة يبالغ في ذلك 
فيصب���������ح رأي ذلك العام���������ل أهم من 
رأي ُرَؤَس���������ائه بل أهم من رأي رئيس 
المصلحة أو حتى نائب المدير، وقد 
يك���������ون ذلك العامل محق���������ا في كثير 
م���������ن رأيه وقد يك���������ون لظروف معينة 
وضعته في موضع أقل من مس���������تواه 
الحقيق���������ي، وقد حظي بفرصة ليظهر 
إمكانياته، ويس���������تعيد اعتب���������ارًا ظلمه 
الزمن،  الطالع، وعاتيات  س���������وء  فيه 
إاّل أن هذا التص���������رف واإلمعان فيه 
يخرق قواعد عالقات العمل، ويجعل 
اإلطار التنظيمي غير متجانس، وقد 
يكون أول ضحاياه ليس فقط مردودية 
العمل، بل مدير المؤسسة نفسه وقد 

قال المتنبي قديما:
َوَوضُع الَندى في َموِضِع الَسيِف ِبالُعال 

ُمِضرٌّ َكَوضِع الَسيِف في َموِضِع الَندى  

إن الثقافة االنطباعية االس���������تهالكية 
هي التي وسعت مثل هذه المفاهيم، 
وجعلت لها الس���������يادة ف���������ي المجتمع، 
ورس���������خت مفاهيم مغلوطة تجعل من 
البعض موس���������وعة، يخوض في كّل 
العل���������وم وبدون تحف���������ظ، أن مطالعة 
كت���������اب ع���������ن الط���������ب ال يجعل منك 
طبيبا، وتصفحك لمجلة في الهندسة 
ال يجع���������ل من���������ك مهندس���������ا، كما أن 
حضورك لمحاض���������رة علمية أو دينية 

ال يجعل منك عالما أو فقيها .
إن االستثناء ال يمكن أن يتحول إلى 
قاعدة، فذلك مدعاة إلى كس���������ر أسس 
التعامل بين الناس، إن الدُّب قد يكون 
ف���������ي الحديقة العامة،  مالئما وجوده 
الحديقة،  ومرتادي  األطفال  فيس���������عد 
وقد يكون وجوده في الس���������يرك أكثر 
ذل���������ك يجعل صاحبه  إثارة، وتجاوز 
عرضة إلى الم���������وت بضربة صخرة 

على رْأسه... وبحسن نية.

بُّ الصاحـــــب الدُّ

سلسلة: تأمٌّــالت

م ع/ حدييب عبد اهلل   

قراءة يف كتاب: » فن تربية األوالد يف اإلسالم )اجلزء1(« قضية اإليغور...
اجلارديان: الصني حتبس 

اإليغور املسلمني يف منازهلم

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن السلطات الصينية 
قام���������ت بحبس اإليج���������ور مكبلين في منازلهم ألس���������ابيع؛ 

بذريعة مكافحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(.
الخب���������ر الذي نش���������رته صحيفة “الغاردي���������ان” البريطانية، 
الثالثاء، نقلته عن منشورات ومقاطع فيديو انتشرت على 

مواقع التواصل االجتماعي المختلفة.
وتش���������ير إلى أن بعض المس���������لمين في إقليم شينجيانغ، 
حبس���������وا في منازلهم مكبلين وأجبروا على شرب دواء قيل 

إنه لعالج كورونا.
وسمع في مقاطع الفيديو التي نشرها نشطاء على مواقع 
التواصل االجتماعي المختلفة، صراخ س���������كان عدد من 
العمارات، م���������ا يعني أنهم كانوا محبوس���������ين في منازلهم 
عنوة، وبحس���������ب النش���������طاء فإنهم منذ أس���������ابيع على هذا 

الحال.
جدير بالذكر أنه حتى منتصف أغس���������طس/آب الجاري، 
تم تسجيل 531 إصابة بالفيروس في المنطقة، غير أنه 

لم تسجل أية حالة جديدة منذ أسبوع.
وعالمي���������ا، أص���������اب كورونا، حتى فج���������ر األربعاء، أكثر 
من 24 مليونا و50 ألف ش���������خص، توف���������ي منهم أكثر 
من 823 أل���������ف، وتعافى أكثر م���������ن 16 مليونا و599 
ألفا، بحس���������ب موقع “worldmeter” المختص بإحصاء 

ضحايا الفيروس.
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من نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

تتواصل حملة " أطباء متضامنون" 
لجمعية  الوالئي  المكتب  بإش���������راف 
العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين - 
ش���������عبة عنابة. وقد وزعت خاللها 
ع���������دة مس���������تلزمات طبية ) ألبس���������ة 
واقي���������ة، واق���������ي الوج���������ه، كمامات 
متنوعة، قفازات طبية، أجهزة قياس 
مس���������توى  قياس  أجهزة  الضغ���������ط، 

األكسجين في الدم(.  
وق���������د ش���������ملت ه���������ذه العملي���������ة في 
مرحلتها الثانية بعض المؤسس���������ات 
االستش���������فائية التي لم تس���������تفد من 
قبل، وعرفت نقصا في مدها بهذه 
المستلزمات الضرورية في مواجهة 
" وب���������اء كورون���������ا"، مث���������ل مصلحة 
االس���������تعجاالت الطبية لمستش���������فى 
ابن سينا، مؤسسة الصحة الجوارية 
العي���������ادة المتعددة الخدمات عطوي 

صالح ببلدية الحجار.
هذه العملية عرف���������ت ارتياحا وثناء 
حس���������نا من قبل الطواقم الصحية. 

ويأمل القائم���������ون على هذه الحملة 
مواصلتها من خالل توس���������يع دائرة 

المشاركة فيها.
المجهودات  تدع���������م  الحمل���������ة  هذه 
المبذولة لتغطي���������ة حاجات الطواقم 

الصحية في  المستشفيات.
في نف���������س اإلطار ولدعم نش���������اط 
المكت���������ب الوالئي لجمعي���������ة العلماء 
المسلمين الجزائريين - شعبة عنابة 
في الميادين اإلغاثية والمس���������اعدة 
االجتماعية. سينشأ المكتب الوالئي 
بإش���������راف  العاجل-  القريب  – في 
هياكل الجمعي���������ة المختصة " لجنة 
اإلغاث���������ة" التي يمكنه���������ا أن تدعم 
في  واإلغاثي  االجتماع���������ي  العمل 
هذه المرحل���������ة الحرجة بوالية عنابة 
وخاصة في مواجهة وباء كورونا.

لجنة اإلعالم والعالقات العامة 
بالمكتب الوالئي 
أ/ مراد الطف

قام مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية السيد  عيسى  
بلخضر رفقة الس���������يد والي والية برج بوعريريج نهاية األس���������بوع الماضي 
بزي���������ارة مجاملة إلى مجمع الش���������يخ عبد الرحمن ش���������يبان التربوي التابع 

لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوالية برج بوعريريج.
حي���������ث اطلعا على مرافق هذا المعل���������م التربوي الذي افتتحه الجمعية منذ 
أقل من س���������نة وسمعا إلى ش���������روحات حول عمل هذا المجمع من طرف 
القائمين عليه بحضور أطر الشعبة الوالئية وفي مقدمتهم رئيس الشعبة 

الشيخ التهامي بن ساعد.

شعبة والية الوادي
"دار اإلمام مالك للحديث تشرع يف جتديد التسجيالت"

تش���������رع دار اإلمام مالك في تجديد التس���������جيالت الدفع���������ة الثانية لحفظ 
مختصر صحيح البخاري وموطأ اإلمام مالك 

- صحي���������ح اإلمام البخاري بغير المكرر من كت���������اب )التجريد الصريح 
ألحاديث الجامع الصحيح للزبيدي( 

- وموطأ اإلمام مالك )ما لم يروه البخاري في صحيحه(
لمزيد من االستفس���������ار يرجى مراس���������لة صفحة دار اإلمام مالك للحديث 

النبوي.

في آخر ندواتها للموس���������م 2019-2020 
بسطت لجنة المرأة واألسرة والطفل بقالمة 
نمارقها لتستضيف على منصة الزوم حرائر 
اللجنة عبر تراب الوطن عش���������ية األربعاء 
07 مح���������رم 1442 / 26 أوت 2020، 
بمناس���������بة ذكرى عاشوراء بندوة مميزة جدا 

عنوانها "إن معي ربي سيهدين". 
الندوة التي افتتحت بآيات بينات من الذكر 
الحكيم نش���������طتها األستاذة صباح غموشي 
رئيسة اللجنة بقالمة حيث استهلت كلمتها 
بالترحي���������ب بكل المش���������اركات من مختلف 
واليات الوطن ثم أعطت ملمح سريع عن 
فحوى الندوة والمحاور التي س���������تتطرق لها 
والرس���������الة التي تبتغي إيصالها من خالل 
موضوع الندوة وهي استش���������عار معية اهلل 
عز وجل في كل حياتنا وأال نخش���������ى في 
الدنيا ش���������يء م���������ا دام اهلل معنا ذاك اليقين 
الذي ال بد أن يسكننا في كل مواقف حياتنا 
كما سكن موس���������ى عليه السالم في أعظم 
موقف فارق في مس���������ار الدعوة بالنسبة له 
حين قال قولته الخالدة "كال إن معي ربي 
سيهدين" مقولة تنحت في الصدور وتعلق 
بماء الذهب على الجدران لتكون زاد ثقتنا 

بمعية اهلل في كل حي���������ن.. بعدها أعطت 
الكلم���������ة لرئيس���������ة اللجنة الوطني���������ة للمرأة 
واألسرة والطفل األس���������تاذة اعتدال دبابش 
والتي بدورها رحب���������ت بالجميع وأثنت ثناء 
حس���������نا على المبادرة الطيبة وعلى النشاط 
المميز لحرائر الجمعية وعلى لجنة قالمة 
بالخصوص ، كما بينت قيمة المناس���������بة 
المزدوج���������ة التي هن بص���������دد إحيائها في 
نفوس المس���������لمين كلهم ومعاني االنتصار 

الرباني فيها للثلة المؤمنة الصابرة. 
ثم تناولت الكلمة بعدها الدكتورة رش���������يدة 
زبي���������ري عض���������و المكتب الوطن���������ي والتي 
اس���������تفاضت من جهتها ف���������ي الحديث عن 
المعاني الجليلة لهذا الش���������هر المحرم وهذه 
الذك���������رى العظيمة وقيمة التوكل فيها على 
اهلل والثق���������ة به والتي كان���������ت زاد المؤمنين 
المجاهدين في كل زم���������ان وفي كل حين 

فكان النصر حليفهم بكل يقين. 
بعده���������ا أعطيت كلم���������ات مقتضبة لبعض 
الحاض���������رات م���������ن ممثالت لجن���������ة المرأة 
واألس���������رة والطفل في بع���������ض الواليات.. 
لتختتم الندوة بعد انتهاء الغرفة الثانية الزوم 
وقد خصصت الغرفة األولى لدردشة ودية 

بين عض���������وات اللجنة الوطنية في انتظار 
التحاق البقية. 

جدير بالذك���������ر أن الندوة تزام���������ن توقيتها 
مع توقيت المخي���������م الوطني الذي نظمتها 
اللجنة الوطنية للمرأة واألسرة والطفل العام 
الماضي بتيقورايت فكانت بمثابة تعويضا 
عن الطبعة الثانية التي كان من المفروض 
تنظيمها لوال مش���������كل جائحة كورونا الذي 

حال دون ذلك. 
ونظرا للتفاعل الكبير الذي ش���������هدته الندوة 
قبل وخ���������الل وبعد انعقادها من عدد كبير 
تع���������ذر عليهم دخول الرابط بس���������بب نقص 
النت فقد ارتأينا تس���������جيل الندوة وبثها بعد 
ذلك في ش���������كل جميل عبر صفحاتنا في 

الفايس بوك. 
وكل الشكر لألستاذات الفاضالت اللواتي 
نش���������طن الندوة وللحاضرات اللواتي اضفن 
لها نكهة بوجودهن وكلماتهن ولمنس���������طة 
غرفة الزوم ول���������كل من تفاعلن معها عبر 
الفايس ب���������وك.. والحم���������د هلل على فضله 

وتوفيقه. 
رئيسة لجنة المرأة واألسرة والطفل بقالمة 
األستاذة صباح غموشي

نظم نادي الرواحل الشبابي لبلدية 
س���������كيكدة يوم 06 محرم 1442ه 
م   2020 أوث   25 ل  المواف���������ق 
خرجة بحرية كان���������ت الوجهة فيها 
إل���������ى ش���������اطئ واد طنج���������ي، وهي 
أول خرجة ترفيهية نظمت لشباب 
الن���������ادي، تجس���������دت فيه���������ا معاني 
األخوة والمحبة والتعاون على البر 

والتقوى.
ابتدأت الرحلة بالذكر والدعاء في 
الحافلة حيث قام المنشط وهو رئيس 
النادي معاذ دريوي بالقراءة والشباب 
يرددون خلفه في جو إيماني رائع، 
وبعد الوصول إلى الشاطئ كانت 
كالعدو  رياضية  منافس���������ات  هناك 
وك���������رة الق���������دم والس���������باحة، وثقافية 
تمثلت في لعبة سؤال وجواب حول 
مواضي���������ع مختلفة كما قام ش���������باب 

قامة  الن���������ادي فيها برف���������ع األذان واإ
جماعة  والعصر  الظهر  ش���������عيرتا 
تلتها قبل الرحيل عقد جلسة نقاش 
وتشاور حول آفاق وبرامج النادي 
المس���������تقبلية بين الش���������باب أشرف 
الرحلة األستاذ خالد  عليها ضيف 
منص���������ور الذي كان له فضل كبير 
في إنجاح هذه الخرجة وفي طريق 
العودة أجريت منافسة علمية حول 
علوم القرآن والسيرة وألغاز في جو 

تخللته الفكاهة والمرح. 
وف���������ي األخير يتقدم أعضاء مكتب 
الن���������ادي بالش���������كر لألعضاء على 
تلبيتهم للدعوة والتزامهم بالنظام وال 
ننس���������وا شكر األستاذ خالد منصور 
والش���������يخ عالء الدين الذي فاجأهم 
بإطاللته ومش���������اركته لهم في هذه 

الرحلة. 

ق���������ام إخوانك���������م ف���������ي المكتب 
الوالئ���������ي لجمعي���������ة العلم���������اء 
المس���������لمين الجزائريين بشعبة 
والية مستغانم، برئاسة الشيخ 
معيزية بوزيان ونائبه الش���������يخ 
األستاذ  رفقة  سعداوي،  أحمد 
محمد األمين بحطيطة، بزيارة 
أخوية إل���������ى أكاديمية التحدي 
التي س���������تفتتح أبوابه���������ا قريبا 
لطلبة اللغات األجنبية ودروس 
الدع���������م والتقوية للمس���������تويات 
التعليمي���������ة الث���������الث، دعم���������ا 
وتش���������جيعا لألخ كمال سماج 

خوانه، حي���������ث من المرتقب  واإ
أن تض���������م األكاديمية قس���������ما 
للتعليم القرآني بفوجين للذكور 
جمعية  مع  بالتعاون  واإلناث 
العلماء المسلمين الجزائريين، 
المكفوفين  لفائدة  قس���������م  وأول 
يعتني  الوالية  مس���������توى  على 
بتعليم القرآن الكريم لهذه الفئة 
من خالل تقنية البراي ودون 
أي اش���������تراكات مالية، وقد تم 
اقتن���������اء كل الوس���������ائل التقنية 
الضرورية له���������ذه العملية رغم 
كلفتها الباهضة، فبارك اهلل في 

جهود إخواننا العاملين، وجعل 
ذلك في ميزان حسناتهم، يوم 
تج���������د كل نفس ما عملت من 

خير محضرا، وما عملت من 
س���������وء تود لو أن بينها وبينه 

أمدا بعيدا. 

بعد انقطاع قهري عن التدريس في نوادي 
جمعية العلم���������اء منذ 12 مارس الماضي 
بس���������بب فيروس كورونا، تس���������تعد نوادي 
جمعية العلماء للتعلي���������م القرآني، والتعليم 
الش���������رعي،  التعليم  ومدارس  التحضيري، 
والمدرس���������ي للعودة إلى قاع���������ات الدرس 
والتحفيظ  بضبط األمور التنظيمية وذلك 
بتجديد االعتم���������اد للنوادي، حيث تحصي 

الش���������عب الوالئي���������ة الن���������وادي التابعة لها 
وتتواصل مع اللجنة الوطنية للتربية ألجل 

هذا األمر. 
كما ش���������رعت الش���������عب في تهيئة هياكل 
االستقبال، سواء تلك المملوكة للشعبة أو 

المأّجرة أو المعارة من طرف محس���������نين. 
فمع بداية الدخول االجتماعي الذي اقترب 
موعده شرعت النوادي في عملية التسجيل 

التالميذ والمعلمين، خاصة  لتحيين قوائم 
أن االنقطاع طال أمده، مما يقتضي عمال 
جادا ومنظما لضمان دخول مدرسي ناجح 

في نوادي الجمعية. 
وكما هو معلوم فإن وزارة التربية الوطنية 
حددت الدخول المدرس���������ي لهذه السنة يوم 

04 أكتوبر 2020. 

شرعت ش���������عبة براقي بالعاصمة منذ أول أمس في االسهام في عملية 
تعقيم وتموين المساجد بمواد التعقيم والكمامات،وقد شملت العملية 13 
مسجدا من مساجد براقي وهذا بالتنسيق مع مفتش المقاطعة كما تقوم 

فرقة التعقيم بتعقيم المساجد والمؤسسات التربوية عند الطلب. 
شعبة عين الكبيرة بسطيف

بدع���������وة من إدارة المؤسس���������ة تم بحمد اهلل تعال���������ى صبيحة اليوم تعقيم 
متوس���������طة طابوش البشير عشية عودة طلبة الس���������نة الرابعة تحضيرا 

المتحان شهادة التعليم المتوسط
نس���������أل اهلل تعالى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة وان يرفع عنا الوباء 

والبالء. 

شعبة والية برج بوعريريج
مستشار رئيس اجلمهورية يف زيارة ملدرسة الشيخ عبد الرمحن شيبان.

شــعــبـــة واليــــة قـــالـمـــــــة
ندوة علميـــــة من تنظيـــم جلنــة األسرة مبناسبــــة ذكـــــرى عاشـــــوراء

والية سكيكدة
"نادي الرواحل يف خرجة حبرية ترفيهية"

املكتب الوالئي لشعبة عنابة: 
محلة أطباء متضامنون متواصلة

والية مستغامن
أكادميية التحدي بالتعاون مع شعبة مجعية العلماء

نوادي شعب مجعية  العلماء تستعد للدخول املدرسي 

شعبــــــة براقــــي بالعاصمــــة

الـمساهمــــة فــي إجنـــاح فــتـح الـمساجـــــد



Anep n: 2016013876البصائر:  30  أوت - 05 سبتمرب 2020  ]العدد:  1027[ Anep n: 2016013688البصائر:  30  أوت - 05 سبتمرب 2020  ]العدد:  1027[

األحــد: 11 - 17 حمرم 1442، الـموافق لـ: 30  أوت - 05 سبتمرب    2020 العدد:
1027

إشهار

إشهار إشهار

العام اهلجري 1442 تتقدم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بخنشلة بتعازيها الخالصة 
لعائلة عضو مكتب بلدية خنشلة موسى ولد عمار لوفاة والدته الكريمة 
راجي���������ن من اهلل عز وجل أن يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة 

ويلهم ذويها الصبر والسلوان. 
اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها 
واغس���������لها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والمعاصي كما ينقى 

الثوب األبيض من الدنس. 

تـــعزيــــــــــــــة

إنــــا هلل وإنــــا إليــــه راجـعــــون

توفيت صباح يوم الجمعة 28 أوت 2020 جدة الدكتور حممد العاطف 
عضو المجلس الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وشقيقه 
الحسين عضو جمعية العلماء فرع الشباب والطلبة، والتي كانت لهما 
بمثابة الوالدة حيث أنهما عاشا يتيمين من جهة األم التي توفاها اهلل 
عز وجل وهم صغار. وعلى إثر هذا المصاب،تتقدم جمعية العلماء 
المس���������لمين الجزائريين لهما ولكل أفراد العائلة بخالص العزاء وعظيم 
المواس���������اة سائلين اهلل تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل جنة 

الخلد مستقرها ومثواها وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان. 
إنــــا هلل وإنــــا إليــــه راجـعــــون

تـــعزيــــــــــــــة
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األستاذ د. العربي فرحاتي*

أص���������در الدكتور »عم���������ار طالب���������ي العمراني 
الحس���������يني« مؤخرا كتيب بعنوان »نس���������ب آل 
البيت بالمغرب االسالمي وشجرة آل عمران« 

ولعّل إصداره الكتيب بهذا االسم الرباعي تيمنا 
منه بسيدنا الحسين بن علي كرم وجهه وليؤكد 

نسبه ونسب عرشه إلى
آل البي���������ت. واختياره لهذا العنوان للكتيب يكون 
اختيارا مقصودا، يندرج ضمن اهتماماته بالثقافة 
االسالمية ويعكس التوجه االسالمي المعروف 
عن المؤلف.. فهو من الرعيل األول ألس���������اتذة 
الفلس���������فة في جامعة الجزائر وباحث في الفكر 
اإلس���������المي. وقد كتب عن الحضارة اإلسالمية 
وألف حول فكر مالك بن نبي وأصدر مجلدات 
حول حياة وآثار عبد الحميد بن باديس وجمعية 
العلماء المس���������لمين وحقق مخطوطات اسالمية 
كثي���������رة.. وهذا الكتيب ال���������ذي بين أيدينا مع أنه 
صغير في حجمه وعدد صفحاته)٧٩ صفحة( 
بما فيها المالحق والص���������ور. إاّل أنه غني في 
معلومات���������ه ووثائقه ومصادره حول نس���������ب آل 
البيت في المغرب وأوالد عمران.فال يس���������تغنى 
عنه الق���������ارئ أو الباحث في الثقاف���������ة والتاريخ 

واألنساب.. سيما وأن
المؤلف كتبه بلغة أكاديمية رصينة تثير فضول 
الق���������ارئ لقراءت���������ه.. وتثير الباح���������ث لمزيد من 

ذا كان لي من قول في البحث.. واإ
أهمي���������ة هذا الكتيب فأقول بداي���������ة أن مثل هذه 
الدراس���������ات حول االثني���������ات العرقي���������ة والثقافية 

شحيحة جدا في بالدنا ولم تحظ بما
يكفي من الدراس���������ات المحلية بعد االس���������تقالل، 
وما أنجز من دراسات حول الثقافات المناطقية 
المحلية اعتمد فيها على دراس���������ات المستشرقين 
في ما قب���������ل وأثناء االحت���������الل.. ولعل تغييب 
علم االنس���������اب من الجامعات وهيمنة األحادية 
الثقافية والسياسية ضمن توجه ايديولوجي معين 
في تاريخ ما بعد االس���������تقالل هو ما أدى كذلك 
إلى عدم اهتمام النخب بهذا الجانب وال يشجع 
الدراس���������ات المناطقية ومظهره���������ا التنوعوي في 
الجزائر، إال بصفة محتش���������مة، بحجة الخوف 
من إثارة النع���������رات العرقية وخطر على الوحدة 
الوطني���������ة. وبالتالي أعتقد هذه المبادرة هي من 
بين المبادرات القليلة الش���������جاعة التي تطرقت 
إل���������ى هذا الميدان.. ثم أنها ثانية دراس���������ة تميط 
اللثام عن الكنوز الثقافية للمنطقة وتعرف جيل 
بني عمران -القراء منه���������م والباحثين - بتراث 
نجازاتهم العلمية.. فليس  المنطقة وبعلمائه���������ا واإ
غريب���������ا عن قام���������ة مثل »عم���������ار طالبي« أن 
يصدر بش���������جاعة مثل هذا الكتيب عن عرشه 
بني عمران القاطنين ببلدية جالل والية خنشلة، 
ويضعه ضمن مش���������اريعه في التأثيل االسالمي 
المس���������تمر للثقافة والفكر، وهو ما جعل الكتيب 
إضافة ثقافية متميزة ليس ألوالد عمران وحدهم، 
بل للثقافة الوطنية عموما من حيث هي مبادرة 
لفتح الكثير من مغلقات أصول االثنيات العرقية 

والثقافية وما يثار حولها من جدل..
وكم���������ا يوح���������ي عنوانه وفهرس���������ة مواضيعه أن 
الكتي���������ب بحث قس���������مين؛ نس���������ب آل البيت في 
المغرب اإلس���������المي.. وشجرة آل عمران، وهو 
ما أوضحه المؤل���������ف في مقدمة الكتيب، حيث 
أك���������د أن الغرض من تأليف���������ه هو بحث وصول 
آل البي���������ت إلى المغرب اإلس���������المي وانتش���������ار 
س���������اللتهم في ربوعه. وبحث نسب أوالد عمران 
كإثني���������ة ثقافية في منطقة شش���������ار، واعتمد في 

بحثه للنس���������بين على الرواي���������ات وما توفر لديه 
من الوثائق، وفي ما يلي اطالل س���������ريعة على 

مضامين القسمين. 
أوال: ففي القس���������م األول اهتم المؤلف بنس���������ب 
إدري���������س االكبر )ت ١٧٥ هجري ( الذي يعود 
كم���������ا ذهب إلى ذلك ج���������ل المؤرخين إلى علي 
اب���������ن أبي طالب كرم وجهه واهتم بتأريخ قدومه 
)١٧٢ هج���������ري( إلى المغرب وتأسيس���������ه لدولة 

األدارسة
ومدينة فاس العلمية، وفتحه لكثير من األقاليم، 
واصفا رحلته من بداية فراره بعد معركة فخ إلى 
مصر ثم القيروان فتلمسان فإلى بالد المغرب، 
حيث بويع من عدة قبائل البربر وذاع صيته.. 
وبس���������بب ذلك كم���������ا ذكر المؤل���������ف قتل )١٧٥ 
هجري(. مس���������موما خشية على سلطان الخليفة 
العباس���������ي، ودفن في مدينة ولليلي وترك زوجه 
كنزة من القبيلة البربرية حامال، فولدت إدريس 
الثاني )١٧٥ هجري( ومن ساللة إدريس الثاني 
انحدر »عمران » الذي أعطي في اطار تقسيم 

الواليات
بي���������ن االخ���������وة االثنى عش���������ر والية تكس���������اس 
)السطحية( بالمغرب وتوفى بفاس .ومن ذريته 
أوالد عمران واوالد عون ومنهم فرقة بني عمران 
في خنش���������لة ويقال لها قبيلة بني صبيح وبهذا 
أصل المؤلف بني عمران المنتشرين في مناطق 
عدة من الجزائر اس���������تنادا إل���������ى مصادره كابن 
خلدون وما كتب حول األنس���������اب في المغرب 
االسالمي إلى ساللة العمرانيين الذين كانوا في 
فاس وانتشروا في المغرب االسالمي وأرجعهم 
إلى ساللة فاطمة الزهراء .ومنهم عمران الذي 
جاء حسب مصادر المؤلف إلى جبل ششار... 

ن لم يذكر ذلك صراحة ومنهم كما يعتقد - واإ
- بني عمران القاطنين بجالل.. ويبقى السؤال 
هل بني عمران جالل ينحدرون من بني عمران 

المنتسبين الدريس االصغر ..؟؟
وهذا ما حاول أن يجيب عنه في جزء من أجزاء 

القسم الثاني التالي .
ثانيا: .فأما القس���������م الثاني الذي بحث فيه نسب 
أوالد عمران تناول في���������ه المؤلف عدة مواضيع 
حي���������ث عرف الق���������ارئ بقرية ج���������الل موطنهم، 
وتطرق إلى وثيقة بني عمران األخالقية القانونية 
واختتمها بثورة قرية جالل، وذيل القسم بالئحة 
المص���������ادر الخاصة بنس���������ب آل البيت وأخرى 
بنس���������ب ال عمران فجاء القيم غنيا ..فبالنسبة 
لنس���������ب أوالد عمران فقد أصل أصلهم العرقي 
مستندا على وثيقة بها نسب بني عمران سلمها 
له الش���������يخ محمد الطاهر أمام مس���������جد بلخوخ 
بجالل في الخمس���������ينيات، حي���������ن ما كان طالبا 
في الزيتون���������ة بتونس..وهي عبارة عن منظومة 
شعرية من نظم سيدي عبد ا بن بلقاسم عنوانها 
»شجرة االنساب« وفي كل بيت اسم من أسماء 
الش���������جرة وتنتهي الشجرة إلى االدريس األصغر 
المنتسب إلى علي بن أبي طالب كرم ا وجهه. 
ذا كان  وهذا ما ورده بشأن نسب بني عمران. واإ
هذا ما ترويه القصيدة وتثبته بتسلسل النسب..
فإن البح���������ث يبقى مفتوحا للمك���������ون الجوهري 
االمازيغ���������ي لثقافة ولغة وع���������ادات بني عمران 
جالل.. فقد ال تكفي هذه الشجرة بالسليم باصل 
بني عمران »جالل« وهو ما يحتاج إلى دراسات 
حقلية انثروبولوجيا ميدانية تؤكد ما ذهبت إليه 
الروايات والوثائق.ومهما يكن فالمؤلف لم يقف 
عند النسب العرقي آلل عمران طويال حتى بدا 
في هذا القس���������م وكأنه عارض���������ا، فاهتم المؤلف 
أكثر بالتأثيل االس���������المي ألوالد عمران كثقافة، 

ليؤك���������د انهم من أمة محم���������د -صلى اهلل عليه 
وسلم - حيث عرف بداية بقرية جالل جغرافيا 
وما تزخر به المنطقة من آثار تعود إلى ما قبل 
الميالد ونبه لخطورة ضياعها واندثارها، وتوسع 
المؤلف بش���������كل ملحوظ في ذكر حفظة القرآن 
والفقهاء وعلماء بني عمران والذين درسوا كلهم 
في خنقة س���������يدي ناجي المحاذية لجالل، وهي 
القرية التي أسسها س���������يدي ناجي األكبر الذي 

ينتمي إلى األمويين ويقال انه من آل س���������يدي 
ناجي المحاذية لجالل، وهي القرية التي أسسها 
سيدي ناجي األكبر الذي ينتمي إلى األمويين 
ويقال ان���������ه من آل البيت.. وتولى التدريس في 
الزاوي���������ة كما جاء في الكتي���������ب علماء من بني 
عمران وهم كثيرون، ذكر منهم أبو الفضل بن 
عمر البرباري، وعبد ا بن بلقاسم بلكحل، واحمد 
زروق، واحمد بركروك والمفتي سيدي عبد ا بن 
الواحد العمراني.. وسيدي عمر الشخام وسيدي 
احمد بوشامة وسيدي عبد الرحمن جد بني وادة، 
وسيدي احمد بن بوشامة.. الخ. وبذكر المؤلف 
للعدد الهائل من العلماء في أصغر عش���������ر في 
والية خنش���������لة.. يؤكد نزعة حب العلم والثقافة 
االس���������المية المتوارثة جيل بعد جيل لعرش بني 
عمران. ولعل هذه النزعة العلمية هي ما كانت 
وراء مظاهر التنظيم السوس���������يولوجي والقانوني 
للعرش كما بينته الوثيق���������ة القانونية واألخالقية 
التي نش���������رها المؤلف في هذا الكتيب وشرحها، 
وه���������و ما زاد من قيمة هذا الكتيب.. وهي وثيقة 

صاغها سنة
١٩٤١ علم���������اء وحكماء بني عم���������ران وكتبها 
كما ذكر المؤلف الش���������يخ البشير العمراني أحد 
تالميذ عبد الحميد بن باديس، وهو من حفظة 
القرآن الكريم..ووقع علي الوثيقة س���������اكني قرية 
جالل ومن حوله من القرى تابعة، وذكر أسماء 
الموقعي���������ن لثالثة قرى من ق���������رى أوالد عمران 
)اوالد ثاب���������ت، واوالد بوش���������امة، واوالد بلقاس���������م 
( ف���������ي اجتماع خاص، ويبق���������ى البحث مفتوحا 
حول غياب أوالد اس���������باع واوالد وادة عن حفل 
التوفيع..ومهم���������ا يكن فإن هذه الوثيقة القانونية 
الهامة التي نش���������رها المؤلف كمخطوط في هذا 
الكتيب هدفت إلى من���������ع الظلم والعدوان والحد 

من الفساد األخالقي كما قال المؤلف .
لزامات  وه���������ي عبارة ع���������ن مجموعة أح���������كام واإ
والتزامات يعتقد أنها إنصاف وعدالة في تنظيم 
حياة بني عمران وتخص عقوبات الش���������تم والذم 
والنميمة والغيبة وشهادة الزور والسرقات وهتك 

األع���������راض والع���������دوان على الم���������زارع والضرر 
س���������كان األجنبي وتداعياته ..الخ ومن  بالبيئة واإ
ثمة فالوثيقة صيغت في ضوء الثقافة االسالمية 
وتعكس تمس���������ك بني عمران في تنظيم حياتهم 
بالشريعة اإلس���������المية، أما عن ثورة قرية جالل 
ومس���������اهمة بني عمران في الثورة فيجد القارى 
ف���������ي الكتي���������ب معلومات قد تك���������ون جديدة عند 
الكثير.. حيث ذكر المؤلف أن منطقة شش���������ار 
وجالل ش���������هدتا ارهاصات ضد االس���������تعمار ما 
قبل ثورة نوفمبر ١٩٥٤ وكانت فرنسا تسميهم 
»المنافقين« وانظمت المنطقة كلها للثورة مباشرة 
١٩٥٤وش���������هدت معارك ضارية ف���������ي بدايات 
١٩٥٥ أولها كان في ٩ نوفمبر 1954، ورفع 
العل���������م الجزائري في قرية جالل س���������نة ١٩٥٥ 
بع���������د تجمع بحض���������ور عباس لغ���������رور. وذكر 
مسلسل التضييق على سكان جالل وتهجيرهم 
إلى تبردقة.. وتطرق ال���������ى العمليات الجهادية 
البطولية والتضحي���������ات لمجاهدي بني عمران، 
حيث ذكر أن المجاهدين نفذوا في منطقة جالل 
معارك ضارية كثيرة، منها على س���������بيل المثال 
ال الحصر ثالثة عش���������ر معركة كبرى.. فضال 
عن المناوشات االسبوعية بين جنود االستعمار 
والمجاهدين في الق���������رى وضواحبها.. مما يدل 
عل���������ى وحدة الموق���������ف الجهادي الث���������وري لبني 
عمران مع الثورة وتنظيمها في كامل تراب والية 
خنش���������لة ..ولم يكتف المؤلف بتقديم معلومات 
حول نس���������ب آل البيت في المغرب وشجرة بني 

عمران وثقافتهم.. فقد سهل على
الباحثين ب���������أن زودهم بقائمتين للمصادر حيث 
ذي���������ل بها الكتي���������ب، إحداها خاص���������ة وعنونها 
بمص���������ادر النس���������ب وغيره وذكر بش���������أنها ١٣ 
االنس���������اب  مصدرا.. والثانية عنونها بمصادر 
النبوي���������ة وذكر بش���������أنها ٧٤ مص���������درا . وبهذا 
الكتيب يكون د. عمار طالبي قدم خدمة ثقافية 
نبيلة لعرش���������ه وزوده بوثيقة هامة، وفتح لنخبهم 

مجال البحث .
وخالص���������ة ما نقوله في ه���������ذا الكتيب..هو أنه 
مبادرة قيمة لتثقي���������ف أجيال عرش بني عمران 

بتاريخهم والتعريف بأصولهم
دون تعص���������ب، والتعرف عل���������ى علمائهم وما 
أنتجوه من ثقافة أخالقي���������ة حكيمة، ولذلك يعد 

إضافة جديدة لمكتبة البلدية؟
وبعد ذلك فالكتيب مب���������ادرة من بين المبادرات 
القليلة التي بحثت الثقافات واالثنيات في منطقة 

ششار وجالل، مما
يش���������جع الباحثين ويثير فيه���������م االهتمام وجذوة 
البحث العلم���������ي إلماطة اللثام ع���������ن الثقافات 

ثراء الثقافة الوطنية المناطقية واإ
وتعريف الجزائريين بثقافاتهم المغمورة المتنوعة، 
فضال عما فتحه الكتيب من أس���������ئلة تس���������تثير 

الباحثين حول ثقافة بني
عمران الضاربة الجذور في التاريخ االمازيغي..

وبه���������ذا الكتيب يكون قد توفر لجيل بني عمران 
إضافة إلى المخطوطات

والروايات كتيبان )هذا الكتيب الذي ببن أيدبنا، 
وكتابنا الذي أصدرن���������اه ٢٠١٧ بعنوان: »بنو 
عمران التاريخ والثقاف���������ة والجغرافيا(. نأمل أن 
تتلوا هاتين المبادرتي���������ن؛ مبادرات أخرى أكثر 
تخصصا تكشف عن كنوز الثقافة في المنطقة 
وفي مناطق محاذي���������ة. ونأمل أن يحظ الكتيب 
باهتمام القراء والباحثين ونس���������أل أن يجعل هذا 

الجهد في ميزان حسنات المؤلف. 

*أستاذ متقاعد جامعة الحاج لخضر باتنة

قراءة يف كتاب: نسب آل البيت باملغرب االسالمي وشجرة آل عمران للدكتور عمار طاليب
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درس أهل الكهف!!!
كان الج���������و حارا فنام أحد المعلمين بالقس���������م وتمدد على البالط، 
الحظ التالميذ مجيء المدير، فراحوا يرددون، المدير، المدير...، 
فانتب���������ه وقال وهكذا يا أبنائي تك���������ون صالة العاجز، في الحصة 

القادمة سنأخذ درس أهل الكهف! ضالء
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ل���������م يكن أبدا من حكمة اهلل 
وحس���������ن تدبي���������ره، أن يدع 
الص���������ف المس���������لم مختلطًا 
غير مميز يتوارى المنافقون 
فيه وراء دع���������وى اإليمان، 
ومظه���������ر اإلس���������الم، بينما 
قلوبهم خاوية من بشاش���������ة 

اإليمان، ومن روح اإلسالم. فقد أخرج 
اهلل األمة المس���������لمة لت���������ؤدي دورًا كونيًا 
كبي���������را، ولتحمل منهج���������ا إلهيا عظيما، 
ولتنشأ في األرض واقعًا فريدًا، ونظامًا 
جدي���������دًا.. وهذا ال���������دور الكبير يقتضي 
التج���������رد والصفاء والتميز والتماس���������ك، 
ويقتضي أال يك���������ون في الصف خلل، 
وال ف���������ي بنائه دخل.. وبتعبير مختصر 

يقتض���������ي أن تكون طبيعة 
ه���������ذه األمة م���������ن العظمة 
عظمة  تس���������امي  بحي���������ث 
الدور الذي ق���������دره اهلل لها 
وتسامي  األرض  هذه  في 
المكانة التي أعدها اهلل لها 

في اآلخرة..
وكل هذا يقتض���������ي أن يصهر الصف 
ليخرج منه الخبث. وأن يضغط لتتهاوى 
اللبن���������ات الضعيفة. وأن تس���������لط عليه 
األضواء لتتكشف الدخائل والضمائر.. 
ومن ثم كان ش���������أن اهلل- سبحانه- أن 
يمي���������ز الخبيث من الطي���������ب، ولم يكن 
ش���������أنه أن يذر المؤمنين على ما كانوا 

عليه قبل هذه الرجة العظيمة. 

َا{ َأْقَفاهلهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
ــين احلياة: أن الزمن يكش���������ف المعادن، وأن المواقف  *علمت
تفرق بين القاعد والواقف، وأن المنعطفات تبرز القناعات. 
ــاة: أن دوام الحال من المحال، وأن في تغير  ــين احلي * علمت
نما  األحوال، تمييز للكبار م���������ن الصغار ليس في العمر واإ

في اآلثار. 
ــاة: أن التناق���������ض ف���������ي المواقف من أش���������نع  ــين احلي * علمت
المع���������ارف، وأن التنازل عن المب���������ادئ و القيم إيذان بهالك 

األمم. 

تل���������ون  أن  ــاة:  احلي ــين  *علمت
الحرب���������اء للتخفي، وتلون بعض 
العب���������اد للتردي، يبتغون مرضاة 
األس���������ياد، فال يخجلون من أي 

تعارض أو إفساد. 
ــاة: أن ش���������ر العب���������اد من جعل نفس���������ه كلب  ــين احلي *علمت
اصطي���������اد، يلهث وراء الطري���������دة غاية مناه، أن يرضي من 

أرسله وأعياه. 

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

قال تعالى﴿َما َكاَن اللَُّه ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى َما َأْنُتْم َعَلْيِه َحتَّى َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن 
يِِّب َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَلِكنَّ اللََّه َيْجَتِبي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء  الطَّ

ْن ُتْؤِمُنوا َوَتتَُّقوا َفَلُكْم َأْجٌر َعِظيٌم)179(﴾ ]آل عمران[ َفآِمُنوا ِباللَِّه َوُرُسِلِه وَاِإ

األحــد: 11 - 17 حمرم 1442، الـموافق لـ: 30  أوت - 05 سبتمرب    2020
العدد:
1027 إسرتاحة القارئ
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روى عب���������د ال���������رزَّاق والحاك���������م عن 
األس���������ود بن خلف: رضي اهلل عنه 
:أن النبيَّ -صلَّى اهلل عليه وس���������لَّم 
- أَخذ يوًما حس���������ًنا وُحسيًنا، فجعل 
هذا على هذا الفخذ، وهذا على هذا 
الفخذ، ثم أقبل على الحس���������ن فقبَّله، 
ثم أقبل على الحسين فقبَّله، ثم قال: 
»اللهمَّ إني أحبُّهم���������ا فأِحبَّهما«، ثم 
قال: »إنَّ الولد َمْجَبنٌة َمْبَخلٌة َمْجَهلٌة 
َمْحزَنٌة«؛ ورواه كذلك الطبراني عن 
خولة بنت حكيم، ُدوَن ذكر الحسن 
حه العراقي  والحسين، والحديث صحَّ
في »تخريج اإلحياء«، واأللباني في 

»صحيح الجامع«. 

اهتّم عدد من الصحف الفلسطينية 
بمناقش���������ة موجة التطبيع األخيرة. 
وتحت عن���������وان »وب���������اء التطبيع 
محمد  يقول  الج���������دد«،  والخوارج 
خ���������روب في صحيف���������ة القدس إن 
»وب���������اء التطبي���������ع ال���������ذي يجتاح 
س���������افر  بش���������كل  العربية  المنطقة 
واس���������تفزازي أكثر خطورة وكارثية 
م���������ن وباء كورون���������ا، حيث َموجة 
األخير في طريقه���������ا إلى التراجع 

واالنحسار«. 
وتكاليف  »آثار  خروب  ويضيف 
التطبيع ستكون أكثر فداحة، ألنها 
تمّس نسيج األمة وتاريخها وتطيح 
بالكثي���������ر من عوام���������ل صمودها 
الموجة  ظ���������ل  في  واس���������تمرارها، 
)الجديدة(  الح���������روب  من  الراهنة 
التي تقودها اإلمبريالية األمريكية 
والحرك���������ة الصهيونية, على نحو 
ُين���������ذر بما هو أخط���������ر من مجرد 
»تعري���������ب« وب���������اء التطبيع الذي 
يجب التصدي له قبل أن يتجّذَر 

ويقوى عود الخوارج الُجدد«.
يقول  أونالي���������ن،  فلس���������طين  وفي 
جبري���������ل ع���������ودة »ال يخفى على 
أح���������د االنحدار الم���������دوي، أو قل 
االنكشافة الخطيرة، لموقف بعض 
القضية  م���������ن  العربية  األنظم���������ة 
الفلس���������طينية وس���������عيها الحثي���������ث 
للتطبيع مع االحتالل الصهيوني 
الدبلوماس���������ية  العالقات  قام���������ة  واإ
الكاملة م���������ع الكيان المجرم الذي 
يحت���������ل أرضا عربية بقوة اإلرهاب 
الدموي ويمارس إلى هذه اللحظة 
حرب التهويد واالس���������تئصال على 
أرض فلسطين في مجزرة مفتوحة 

ضد البشر والشجر والحجر«. 
تقول صحيفة الشرق القطرية في 
الرياض  افتتاحيته���������ا إن »تطبيع 

مع تل أبي���������ب، يعني التنكر لحق 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 
على حدود 1967، والتخلي عن 
المب���������ادرة العربي���������ة 2002، ومن 
المواق���������ف الغريبة اعتراض رئيس 
مجلس الش���������ورى السعودي، العام 
الماضي على توصية أمام مؤتمر 
ترفض  العربي  البرلماني  االتحاد 
التقارب والتطبيع،  أش���������كال  كافة 
فم���������ا الذي تبقى، وه���������ل هناك ما 
يحفظ ماء الوج���������ه إزاء مثل هذه 
المواقف الش���������اذة والتي ال يقبلها 
إنس���������ان ُحّر؟ في المحصلة يبقى 
القول الفصل ب���������أن آخر احتالل 
في العالم مصيره الزوال وهذا ما 

ل���������م يدرك���������ه المطّبع���������ون«.
كما تقول ابتس���������ام آل س���������عد في 
التطبيع  »لألسف  ذاتها:  الجريدة 
بات أمرا واقعا ال يمكن أن ينكره 

مثلي ومثلك والكثيرون مثلنا«.
وتضيف الكاتبة: »مش���������كلتنا أننا 
رمينا بالقضي���������ة لردهات ودهاليز 
األمم المتح���������دة وألمريكا وغيرهما 
ول���������م نجعل م���������ن القضية حصرا 

علينا لخل���������ل كبير فينا وألننا دول 
عربية شعارها فّرق تُسد وال نؤمن 
فعال بعروبة فلس���������طين لنحلها في 
البيت العربي الذي بات متهلهال 

ومتهاويا بل وآيال للسقوط«.
وفي صحيفة البناء اللبنانية، يقول 
زياد حافظ: »من س���������خرية الدهر 
أن ن���������رى دواًل ومجتمعات عربية 
ُتسرّع في وتيرة تقديم أوراق اعتماد 
للكي���������ان الصهيون���������ي عبر جعل 

العالقة معه أمرا طبيعيا«.
ويش���������ّدد زياد بأن الع���������داء العربي 
اإلس���������رائيلي »ليس ع���������داء ظرفيا 
مبنيا على خالف���������ات موضوعية 
بل هو عداء وجودي. فال مجال 
لمهادنة  للتساكن وال  للتعايش وال 
مع كيان يش���������ّكل وجوده في قلب 
األم���������ة أول���������ى الطعن���������ات إللغاء 

وجودها«.
ويضي���������ف زي���������اد ب���������أن »المبّرر 
الحقيق���������ي للمطّبعين هو االعتقاد 
الحماية  أنه سيؤّمن لهم  الخاطئ 
األمريكية والصهيونية من شعوبهم 
المنتفضة ضّدهم بسبب سياسات 

القمع والفساد والتبعية«.

فلسطيــــــن آالم وآمــــال وأعــــــالم

وبــــــــــــــــــــاء التطبيـــــــــــــــــــــع

عن أبي ثعلبة الخش���������ني رض���������ي اهلل عنه عن النبي صلى 
اهلل عليه وس���������لم أنه قال : »إن م���������ن ورائكم أيام الصبر، 
الصب���������ر فيه مثل قبض على الجم���������ر ، للعامل فيهم مثل 
أجر خمسين رجال يعملون مثل عمله« قيل : يا رسول اهلل 
أجر خمسين منهم ؟ قال: »أجر خمسين منكم«. صححه 

األلباني في »صحيح أبي داود« عمال
ئل األ

ن فضا
م

سحب العدد السابق:
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أسست في أول شوال 1354 هـ املوافق 27 ديسمبر 1935م

اإلســــــالم ديننـــــا والعربيـة لغتنـــا واجلزائـر وطننــــــا

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

}َربِّ اْشرَْح ِلي َصْدرِي 
ْر ِلي َأْمرِي *  * َوَيسِّ

وَاْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني 
* َيْفَقُهوا َقْوِلي { 

دعــاء العــدد

العدد:
1027

على هامش التطبيع
الشيخ واملريد السياسي )2(

في  السلم  تعزيز  »منتدى  تأسس  عندما 
المجتمعات المسلمة« بقيادة الشيخ عبد اهلل 
بن بية، الكل فهم المغزى من إنشاء هذه 
الواجهة الدينية لدولة تريد أن تكون محورية 
في المنطقة، وفي العالم العربي، ولذا كانت 
الشرعية  الغطاء، إلظفاء  هذا  إلى  تحتاج 
رتها  سطَّ التي  ممارساتها  على  الدينية 
األطر  خارج  تكون  أن  على   - –ابتداء 
تستطيع  ال  أّنها  تدرك  وكانت  الشرعية، 
أن تجلب إلى صفها مؤسسة عالمية كبيرة 
بقيادة  المسلمين  لعلماء  العالمي  كاالتحاد 
القرضاوي،  يوسف  الشيخ  الكبير  العالمة 
في  التدمير  مشروعها  ضمن  من  ألّنه 
المنطقة محاربة اإلخوان المسلمين، الحركة 
ثورات  وراء  بالوقوف  المتهمة  االسالمية 
يحدث  أن  يمكن  ال  وهذا  العربي،  الربيع 
هذا  المؤسسة  هذه  قيادة  قبلت  ن  واإ حتى 
الدور؛ ألّن أغلب أعضاء االتحاد العالمي 
شرفاء مخلصون، ولو حدث هذا فسيتفكك 
وقيمته  مكانته  ويخسر  ويضعف  االتحاد 
التي يتمتع بها اليوم في العالم االسالمي. 
وجاء »منتدى تعزيز السلم في المجتمعات 
المسلمة« بقيادة الشيخ بن بية الذي كان 
االتحاد  في  الرئيس  نائب  منصب  يشغل 
الدور  ليؤدي  المسلمين،  لعلماء  العالمي 
مشروعها  في  االمارات  اختارته  الذي 
المشبوه الذي بدأت بعض مصائبه تظهر 
إلى العلن، آخرها إعالن التطبيع مع دولة 
الكيان الصهيوني، ومباركة »منتدى تعزيز 
الذي  المسلمة«  المجتمعات  في  السلم 
أخرج بيانا زّك فيه هذا المسار االنتحاري 
منقطعة  بصفاقة  زايد  أبناء  يمارسه  الذي 

الّنظير. 
وهكذا تحّولت العالقة الصافية التي برزت 
في الفضاء الصوفي اإلسالمي، التي تجعل 
دائما مساعدته  ينتظر  للشيخ  تابًعا  المريد 
في  ولكن  الحياة،  في  المصاعب  لتجاوز 
إطار من الروحانية الراقية السامية، لتصبح 
-هذه العالقة - وسيلة طيِّعة في يد المريد 
فاعلة،  كآلية سياسية  يستثمرها  السياسي، 
أخرجها  نفعيًا  منحى  أخذت  فشيًئا  وشيًئا 
عن مسارها األصيل، وهو ما يوحي بنهاية 
ظّل  وثقافي،  روحي  كمخزون  التصوف 
لقرون طويلة يمّد األّمة بأدوات االستمرار 
ذا لم يخرج إلى العلن العلماء  والفاعلية، واإ
داخل مجال  والمكانة  بالعلم  لهم  المشهود 
التصوف، ليتبرؤا من هذا المسار الخطير 
هيمنة  بفعل  التصوف،  إليه  انجرف  التي 
أدق  في  وضرب  الديني،  على  السياسي 
واهلل  بالشيخ،  المريد  عالقة  وأهمها  قيمه، 

المستعان.

قام���������ت وزارة التضامن الوطني 
وكذا  المرأة،  وقضايا  واألس���������رة 
وزارة العمل والتشغيل والضمان 
الجمعيات  بتكري���������م  االجتماعي 
التي ساهمت في محاربة كوفيد 
19، تح���������ت ش���������عار: )ال���������روح 
التضامني���������ة اصال���������ة جزائرية( 

وذلك بحضور كل من:
ذوي  و  المجاهدي���������ن  -وزي���������ر 

الحقوق السيد الطيب زيتوني.
- وزي���������ر الصح���������ة والس���������كان 
صالح المستش���������فيات الس���������يد  واإ

عبدالرحمن بن بوزيد. 
برمض���������ان،  نزي���������ه  الس���������يد   -
المستشار لدى رئيس الجمهورية 
المكل���������ف بالمجتم���������ع المدن���������ي 

والجالية الوطنية بالخارج. 
- الس���������يد عيس���������ى بن لخضر، 
المستشار لدى رئيس الجمهورية 

المكلف بالجمعيات الدينية. 
- الس���������يد بوزيد لزهاري رئيس 
لحق���������وق  الوطن���������ي  المجل���������س 

اإلنسان. 
في هذا اليوم التكريمي لفعاليات 
المجتمع المدني الناش���������طة في 
مكافح���������ة جائح���������ة كوفيد 19، 
تقدي���������را وامتنان���������ا للمجه���������ودات 
المبذول���������ة من طرفهم في مرافقة 

ومساهمتهم  المواطنين  وتأطير 
الفعالة طيلة فترة مجابهة بالدنا 
لجائح���������ة كورون���������ا كوفي���������د 19 

اعتراف بجهود العاملين.
وم���������ن بين الجمعي���������ات التي تم 
تكريمه���������ا ف���������ي الحف���������ل جمعية 

الجزائريين  المس���������لمين  العلماء 
الش���������يخ  رئيس���������ها  في  ممثل���������ة 

عبدالرزاق قسوم. 
المتحف  الحف���������ل  احتضن  وقد 
الوطني للمجاهد في ذكرى يوم 

المجاهد. 

أ. عبد القادر قالتي

وزارة التضامن تكرم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

عندم���������ا كان عم���������ر بن الخط���������اب -رضي اهلل 
عنه- في طريقه إلى الشام، أتاه خبر الطاعون 
الذي أصاب الشام، فأمر ابن العباس أن يدعو 
ل���������ه المهاجرين األولين، فدعاهم الستش���������ارتهم، 
وأْعلمه���������م بما أصاب أهل الش���������ام من طاعون، 
فقال بعضهم: معك الّناس وأصحاب رسول اهلل 
-صلى اهلل عليه وس���������لم-، ونرى أنه ال يحسن 
أن يقدم���������وا على هذا الوباء، ورأى بعضهم: أننا 
خرجنا ألم���������ر، وال نرى أن نرج���������ع عنه، فقال: 
ارتفع���������وا عني؟ ثّم أمر بإحض���������ار من كان في 
الجي���������ش من مش���������يخة قريش م���������ن المهاجرين، 
مهاجرة الفتح واألنصار، فاستش���������ارهم فأش���������اروا 
عليه جميعًا بقوله���������م: نرى أن ترجع بالّناس فال 
تقدمه���������م على هذا الوباء، فما كان من عمر إاّل 
أن نادى في الّناس أن يركبوا ضعائنهم للرحيل، 
فاعترض أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه األمة 
وقال: أف���������رارًا من قدر اهلل؟ فقال عمر لو غيرك 
قالها ي���������ا أبا عبيدة، نعم نفّر م���������ن قدر اهلل إلى 

قدر اهلل. 
ثّم ج���������اء عبد الرحمن بن ع���������وف، وكان غائبا 
ف���������ي بعض حاجات���������ه فقال إّن عن���������دي من هذا 
علمًا، سمعت رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم 
- يقول: »إذا س���������معتم بالطاع���������ون بأرض فال 
ذا وقع بأرض وأنتم بها فال تخرجوا  تدخلوه���������ا، واإ
فرارا منه«، فحمد اهلل عمر ثّم انصرف )صحيح 
البخاري، باب ما يذكر في الطاعون من كتاب 
الطب(، وفي حديث آخر: »فليس من عبد يقع 
الطاع���������ون فيمكث في بلده صاب���������را يعلم أنه لن 
يصيب���������ه إاّل م���������ا كتب اهلل ل���������ه، إاّل كان له مثل 
أجر شهيد«)البخاري ومسلم(، فالمبطون شهيد، 
والمطعون شهيد )البخاري(، وأن الطاعون شهادة 
لكّل مس���������لم )البخاري(، ومن السنة الوضوء قبل 

زي���������ارة المريض، وأن المري���������ض يكره أن يتمنى 
الموت، ونصحه الّنبي -صلى اهلل عليه وسلم - 
أن يدعو بهذا الدعاء: »ال َيَتمنََّيّن أحدكم الموت 
م���������ن ضّر أصابه، ف���������إن كان البد فاعال فليقل: 
اللهم أحيني ما كان���������ت الحياة خيرًا لي، وتوفني 
إذا كانت الوفاة خي���������رًا لي«)البخاري(، فإذا عاد 
اإلنس���������ان مريضًا فليدع له هذا الدعاء النبوي: 
»أْذِهب الباس، رب الّناس، اشف وأنت الشافي، 

ال شفاء إاّل شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما«. 
كنت أحاور األس���������تاذ عبد القادر سماري الوزير 
األس���������بق، في ش���������أن ما أصابنا؛ فنصح بخمسة 

نصائح رأيتها مفيدة:
أولها: الوقاية، فإنّها الحافظة لصحة اإلنس���������ان 
ووجوده، أوصى بها الدين، بالبعد عن كّل ضرر 
محقق أو متوقع، بنص القرآن ﴿وََأنِفُقوا ِفي َسِبيِل 
اللَِّه واََل ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة..﴾]سورة البقرة، 
اآلية 195[، وليست التهلكة خاصة بعدم إنفاق 
األم���������وال في الدفاع عن األمة إذا اعتدى عليها 
الع���������دو، كما ذهب إلى ذلك بعض المفس���������رين، 
نما النّهي عن اإلقدام على ما ُيهلك المرء، أو  واإ
األمة وهي مسألة عامة كلّية، وكما يقول علماء 
األص���������ول: العبرة بعموم اللف���������ظ، ال بخصوص 

السبب الذي نزلت فيه اآلية. 
وجاء علم الطب وأكد هذا تأكيدا قائما على العلم 
والتج���������ارب العلمية المؤكدة، فأن اإلس���������الم أكد 
قضية الطه���������ارة، وامتدحها القرآن بأّن اهلل يحب 
المتطهرين، والمسلم يغس���������ل أعضاءه كّل يوم، 
ويغسل جسمه كله على األقل يوما في األسبوع، 
وم���������ن منافذ العدوى األنف والفم، والمس���������لم في 
كّل وضوء يغس���������ل أنفه وفمه، ويسمى تنظيف 
األنف باالستنش���������اق واالستنثار، وهذا مهم غاية 
األهمي���������ة، ال نجده دينيا عند أية أمة من األمم، 
ول���������ذا نؤكد إلخواننا في المجتم���������ع الجزائري أن 
يلتزموا بش���������أن الوقاية بجميع وجوهها، وأساليبها 
التي نصح بها األطباء، وأهل السلطة في البالد 
بلزوم البيوت، وتف���������ادي الجماعات من أي نوع 

كانت، وفي أي مكان. 
وثانيها: أن يحافظ ش���������عبنا عل���������ى صحته، فإن 
الحفاظ على الّنفس من أهم مقاصد الش���������ريعة، 

وأوكدها.

وثالثها: عدم الفزع، والرعب، والحزن، فإّن ذلك 
يجعل النفس تنهار، ويزيد في المرض وش���������دته، 
فالمسلم ثابت في ميدان الصعاب، تطمئن نفسه، 
بثقته باهلل وقدره، وصبره، وقد بشر اهلل الصابرين 
في غير ما آية من القرآن، وأنه معتصم برعايته 

وحّبه. 
إّن ثب���������ات الّنفس وصبرها، والثق���������ة باهلل، تعين 
على الش���������فاء، وتتغلب على المرض واألوجاع، 
وعلى المريض ق���������راءة القرآن والدعاء، واالقتداء 

بالصابرين الصالحين.
ورابعه���������ا: احترام األم���������ة وكّل أفرادها بما وضع 
لهم من لزوم البيوت، والنظافة، وخاصة غس���������ل 
األيدي باستمرار قبل األكل وبعده، وفي كل مرة 
تمس يداه شيئا يخاف منه، والُبعد عن المصافحة 

والعناق، والتجمع، والخروج إال لضرورة. 
خامس���������ها: إّن مع كّل محنة منحة، وكّل مصيبة 
له���������ا نهاية، وكّل محنة وب���������الء ال دوام له، وكّل 
داء له دواء، ولعّل اهلل يلهم العلماء في مخابرهم 
إلى دواء يقضي على هذا الداء، فالحذر الحذر 
ن كاّن اإلنس���������ان  من الف���������زع والهلع، والجزع، واإ
أحيانا يذهب رش���������ده ويجزع، ولكن ستغلب على 
يمانه باهلل، والتزامه  هذا بصب���������ره، وثبات قلبه، واإ
باإلج���������راءات الت���������ي أمرت به���������ا وزارة الصحة، 

واألطباء، والمنظمة العالمية  للصحة. 
سادسها: البحث العلمي، فإنه هو السالح وسبيل 
العالج، ونحن مقصرون في هذا الجانب، وينبغي 
لجامعتنا ومراكز البحوث عندنا أن ُتْعنى عناية 
جدّي���������ة بهذا البحث في كّل ميدان، وأولها ميدان 
صحة األنفس واألبدان، وكما يقول القدماء فإن 
العلم علم���������ان: علم األديان، وعلم األبدان، رمزا 
ني  ألهمية هذين العلمين في الحياة البش���������رية، واإ
أقترح عل���������ى وزارتي الش���������ؤون الدينية واألوقاف 
والصح���������ة، إن ضاقت المستش���������فيات بالمرضى 
-كما في مدينة البليدة - أن يلجأوا إلى المساجد 
الكب���������رى، وهي اآلن ال تقام بها صالة الجماعة، 
عدادها الس���������تقبال المرض���������ى مؤقتا، ألّن هذا  واإ
ال���������داء أخذ ينتش���������ر، ولم تكن المستش���������فيات قد 

أعدت لمثل هذا الوباء العالمي الكاسح. 
ندعو اهلل لمرضانا بالشفاء، وألصحائنا بالوقاية، 

إّنه قريب مجيب.

يا شعب اجلزائر ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون

ـق
حـ

ـة 
ـم

كـل

أ د. عمار طاليب
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