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هل رأيت يا قارئي العزيز، جنة طيور، تمنع فيها الطيور من الغناء، أو عش حمام يحال بين حمامه، والتغريد والحداء؟ -وهل أتاكم- يا أيها 
الطيبون، قصة الحديقة الغّناء، التي تعاق فيها األزهار عن االزدهار والنماء، وشـــــــــمس الربيع عن الطلوع والضياء؟ وهل ســـــــــمعتم، بالجامع، 
الجاِمـــــــــع، الـــــــــذي يعلق منبره يوم الجمعة، ويكّمم إمامه عن األداء، وُيفرق مصلوه، من التحليق في الفضاء، والحيلولة دون اإلصغاء، بســـــــــبب 

03الوباء؟

فلذات أكبادنا هاجس شقائنا وإسعادنا

كوميديا سوداء يف البيت األبيض!

على  بصـيـرة

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

12

كاد الفصل الهابط من الكوميديا السوداء أو المهزلة التاريخية الذي جرت وقائعه في البيت األبيض يوم الثالثاء الماضي )15سبتمبر 2020( أن يكون »ل حدث« في خريطة الصراع  
الفلسطيني الصهيوني رغم الضجة اإلعالمية التي حاول الرئيس األمريكي دونالد ترامب وشريكه في الجريمة رئيس الحكومة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إضفاءها على حفل توقيع اتفاقيتي 
التطبيع  بين إسرائيل وكل من اإلمارات والبحرين قصد بعث  الحماس والحيوية في صفوف القاعدة النتخابية  لكل واحد منهما، فحفل تطبيع العالقات بين دولتين من الخليج ودولة 
الحتالل الصهيوني الذي زعم ترامب بأنه جاء لتغيير التاريخ، لم يكن في حقيقة األمر سوى كشف للتحالف  السري وترسيم لعالقات دبلوماسية كانت تمارس منذ سنوات في السر وتحت 

الطاولة بين دولة الحتالل الصهيوني وهاتين الدولتين.
04

الدكتــــور حســــام كريب 
رئيس مجعية الـمعرفــة 

والتبادل الدولييــن بأوروبــا
يف حــــوار  مع البصائــر 
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حساس بالذنب. ولوال الندم ما  الندم ألم يؤرق، وأسف وحســـــــــرة، واإ
شعر عبد بأخطائه، وأحسن الندم ما قاد إلى تصحيح خطإ وتغيير 
وضع، وأســـــــــوأه ما أدى إلى انهيار نفسي، وأســـــــــوأ منه الندم يوم 

القيامة.
ومن منا لم يندم على شـــــــــيء فات، أو تصـــــــــرف أخرق منه بدا، 
والعـــــــــرب تقول: عضَّ َبنان النَّـــــــــدم، أي أظهر الندَم، والقرآن يعبر 
الِـــــــــُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيـــــــــا َلْيَتِني اتََّخْذُت  فيقـــــــــول: }َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ
َمَع الرَُّســـــــــوِل َســـــــــِبيال * َيا َوْيَلَتى َلْيَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفالنًا َخِليال * َلَقْد 
ـــــــــْيَطاُن ِلإلْنَساِن َخُذوال{  َأَضلَِّني َعِن الذِّْكِر َبْعَد ِإْذ َجاَءِني َوَكاَن الشَّ

]الفرقان[.
ا رََأوُا اْلَعَذاَب َوُقِضَي َبْيَنُهْم ِباْلِقْســـــــــِط{  ويقول: }وََأَســـــــــرُّوا النََّداَمَة َلمَّ

]يونس:54[.
ومـــــــــن لعب بعمره ضيع أيام حرثه، ومن ضيع أيام حرثه ندم أيام 

حصاده.
ذا حدثتكم عن تجربتي فأنا راض بما قدر اهلل لي، ولدي أشـــــــــياء  واإ
كثيـــــــــرة ندمت عليها ولكنني مثل غيري من هذه النفوس البشـــــــــرية 

تأبى أن تتذكر ما يزعجها ويكدر صفوها.
ندمت على أشياء كثيرة فعلتها، وأقوال ما كان ينبغي أن أتفوه بها، 

ولو اســـــــــتقبلت من أمري ما استدبرت لكان لي معها شـــــــــأن آخر.
ندمت أنني لم أكن بارا بأمي بالشـــــــــكل الكافي المناســـــــــب، واليوم 

هيهات هيهات أن أستعيدها فأسعدها.
ندمت أنني لم أتعلم العربية بالشكل الكافي، واليوم فاتني ويفوتني 

فهم وتذوق روعة هذه اللغه وجمالها وسحرها.
ندمت أنني لم  أواصل دراســـــــــتي وقد حصلت على منحة دراسية 
في الخارج ولكن يســـــــــليني أنني فعلت ذلك تلبية لرغبة الوالدة، وقد 

كانت تقول لي: عد وتزوج.
 تركت ذلك لمهمة أنبل، وهدف أسمى.

واليوم أقلب أوراق المنحة الدراســـــــــية، فأبتســـــــــم وأنا أذكر إرادة اهلل، 
وحســـــــــن تدبيره لعبده، أبتســـــــــم وأنا أقرأ قوله تعالى: } ِلَكْياَل َتْأَسْوا 

َعَلى َما َفاَتُكْم{
أي كـــــــــي ال تحزنـــــــــوا على ما فاتكم من الدنيا فإنه لم يقدر لكم ولو 

قدر لكم لم يفتكم...] القرطبي في التفسير[.
تذكرت قول الشاعر بن معصوم المدني:

دع الندامة ال يذهب بك الندم           
فلست أول من زلت به قدم  

هي املقادير واألحكام جارية ٌ         
وللمهيمن يف أحكامه ِحكمهُ  

وقلت في نفســـــــــي كيف تندم على مقدور ال تستطيع تغييره ،ليس 
لك إال الرضا والتسليم ينفعانك يا صاحبي.

ليـــــــــس الندم عيبا،فخير الخطائين التوابون، و: »الندم توبة«. رواه 
الحاكم وابن ماجه

والنـــــــــدم ظاهرة صحية توقظ النفس وتعين على تصحيح األخطاء, 
لكن حاجتنا منه كحاجة الطعام للملح فما زاد عن حده انقلب إلى 
نما يذم الندم إذا بولغ فيه وأورث حســـــــــرة وانكسارا، أو قاد  ضده، واإ

صاحبه إلى اكتئاب وقلق.
يا شـــــــــباب ويا أحباب ال تفعلوا مثلي مـــــــــا عليه تندمون،وال تحزنوا 
على شـــــــــيء فات، وال تقطعوا صلتكم باهلل، عودوا إليه إذا أخطأتم 

يفرح بكم ويستقبلكم، تذكروا: ما أحلى الرجوع إليه.
واعلموا أن الشيء الوحيد الذي يستحق الندم واألسف والحسرة أن 
يفقد العبد صلته باهلل والرضا بمشـــــــــيئته والتسليم لقدره. تذكروا قول 
َأبي َسِعيٍد اْلَخزَّاز: »ُكلُّ َما َفاَتَك ِمَن اللَِّه ِسَوى اللَِّه َيِسيٌر َوُكلُّ َحظٍّ 

َلَك ِســـــــــَوى اللَِّه َقِليٌل«. ]حلية األولياء وطبقات األصفياء[.
وكم منا هو في جنة، أو في خلوة، وفجأة يأتيه من يخرجه منها، 
ولو تأنى قليال وفكر كثيرا في العواقب لتحسنت نفسيته وصلحت 

عاقبته، وصلح أمره.
وكم من ســـــــــائر إلى النار ومســـــــــتجير من الرمضاء بالنار وحين 
تسيطر شهوة القلب يتوقف العقل عن التفكير في العواقب، وحينئذ 

يدفع الثمن وقد يكون غاليا.
ال تكونوا كجرير إذ قال:
 ندمت ندامة الكسعي ملــا 

                                                               غدت مين مطلقًة نوار
وكانت جني فخرجت منها 

                                                             كآدم حني أخرجه الضرار
ولو أني ملكت يدي ونفسي

                                                            لكان هلا على القدر اخليار

أ. خلضر لقدي 

من جتارب احلياة: 
الندم والرضى

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 :

احللقة  الرابعة عشرة  

أ. عيسى عمراني

اخلبزة الباقية هلذا الطالب
موسى نويوات األمحدي: )1903م/ 

بدأ  بـ»املسيلة»،  احلضنة  يف  ولد  1999م(: 

حفظ القرآن الكريم بـ»سيدي عقبة» من والية 
»بسكرة»، ومنها إىل »برج بوعريريج»، ثم 

انتقل إىل قسنطينة ليتتلمذ على الشيخ »ابن 
باديس» باجلامع االخضر و»سيدي قموش»، 

وبإشارة منه التحق جبامع الزيتونة »بتونس».
باشر التعليم بعد عودته ،باملسيلة وجبهات 

أخرى من الوطن ،قبل االستقالل وبعده.
من آثاره: كتاب املتوسط الكايف يف العروض 
والقوايف، بقرة اليتامى )قصة لألطفال(...

كان اإلمام »ابن باديس« يتكفل بإطعام الطلبة 
يوائهم عن طريق صندوق الطلبة  المعوزيـــــــــن واإ
الذي يمّول من تبرعات المحســـــــــنين وزكواتهم، 
ومشـــــــــاركة جمعيـــــــــة العلماء، بعدمـــــــــا ضّيقت 
الســـــــــلطات االســـــــــتعمارية على التعليم العربي 
اإلسالمي بمصادرتها لألوقاف اإلسالمية، مما 
تســـــــــبب في أزمة حادة خانقة أّثرت على تسيير 

مؤسساته.
أقام الطالب »موســـــــــى« على شـــــــــظف العيش 
أيامها، وهو يزاول دراســـــــــته على الشيخ »عبد 
الحميد«، ولم يعد معه نقٌد بَعقد، ففّكر وقّدر ثم 
قّرر االنسحاب، ولّما استشار شيخه، استدعى 
طالًبا كان مكّلفا  باإلشراف على زمالئه، وقال 

له: الخبزة الباقية. 
مـــــــــن أربـــــــــع وعشـــــــــرين خبـــــــــزة أعطهـــــــــا لهذا 
الطالب)يومًيا(، فُنّفذ األمر، وقال له المشرف: 
»ُكْلها مختفًيا وحذار أن يســـــــــمع أي طالب أننا 
أعطيناك خبزة«!                                         

 فلـــــــــم ُيطلع أحًدا على الموضوع  ســـــــــوى زميل 
مقـــــــــّرب منه، كان يشـــــــــركه معه فـــــــــي جزء من 
الخبزة، التي حظي بها. وبدأت حالته الصحية 
تتحســـــــــن، وظهرت النضارة على وجهه، حتى 
راح بعض الطلبة يســـــــــأل عن سبب هذا التغّير 

المفاجئ، ولم  يهتدوا إلى ما أخفاه عنهم.
إنهـــــــــا األزمة التـــــــــي ولدت هّمـــــــــة طالب 
األمس، فخّرجـــــــــت من جيل آبائنا قامات 

باسقات.
-أخي لن تنال العلم إاّل بستة     

سأنِبيك عن تفصيلها ببيان  
ذكاء وحرص واجتهاد وبهُْلَغة  

وصحبة أستاذ وطول زمان  
الُبلغة: الكفاف من العيش دون فضلة.

استدراك: أعيد نشر الحلقة )11( بالعدد 
السابق سهوا بدال من الحلقة )13(.

الكاتب الصحفي سعدي بزيان يف زيارة للبصائر 
ق������ام األس������تاذ والكات������ب 
الصحف������ي س������عدي بزيان 
ومجاملة  عم������ل  بزي������ارة 
لجريدة البصائر لسان حال 
المسلمين  العلماء  جمعية 
الجزائريي������ن، حيث تجاذب 
أط������راف الحدي������ث رفق������ة 
البروفيسور مولود عويمر 
المكل������ف باإلع������الم ف������ي 
تحرير  ومدير  الجمعي������ة، 
األس������تاذ  البصائر  جريدة 

ياس������ين مبروكي، حول آخر المستجدات التي تعرفها الساحة اإلعالمية 
ف������ي جمعية العلماء، منوها بالدور اإلصالحي التوعوي الهام الذي قامت 
به جريدة البصائر ومجلة الش������اب المس������لم إبان الثورة التحريرية وغداة 

الستقالل. 
وس������لم األس������تاذ بزيان مجموعة من المقالت التي كتبها مؤخرًا لجريدة 
البصائر لتنش������ر في األع������داد القادمة، وعلى هامش الزيارة س������ّلمت له 
لجن������ة اإلعالم درعا تذكاريا نظير الجهود الت������ي بذلها في إثراء الجريدة 
بالمواضيع التاريخية ذات الصلة بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
وبأوضاع المس������لمين في الغرب، حيث يقيم األس������تاذ بزيان بفرنسا منذ 

سنوات طويلة.

انضمام الدكتور حممد قيماري لطاقم كتاب البصائر 
انض������م مؤخ������رًا لطاقم كت������اب جريدة 
البصائر الدكتور محمد قيماري الباحث 
في علم النفس المعرفي، واللسانيات، 
عداد  والمهت������م باإلعالم المكت������وب، واإ
البرامج اإلذاعية، حيث أعّد مجموعة 

من البرامج لإلذاعة الثقافية. 
هيئة التحري������ر ترحب بالدكتور محمد 
قيماري كاتبًا دائم������ًا على صفحاتها، 
دعم������ًا لخطه������ا الرس������الي ولجهودها 
اإلصالحية، ويعتب������ر الدكتور قيماري 
إضاف������ة نّيرة لإلعالم الجاد والرس������الّي، الذي تنتهج������ه جريدة البصائر، 

باعتبارها رائدة اإلعالم في الجزائر. 

 "cuties" "mignonnes" أو  أثار فيلم 
باإلنجليزية ضجة غير مســـــــــبوقة وحملة 
غضب شـــــــــديدة ضـــــــــد شـــــــــركة نتفليكس 
Netflix في جميع أنحاء العالم، وبشكل 

خاص في الواليات المتحدة..
خراج الكاتبة الفرنسية  الفيلم من تأليف واإ
السينغالية ميمونة دوكوري، تدور أحداثه 
حول فتاة مســـــــــلمة من السنغال )إيمي(، 
تنحدر مـــــــــن عائلة محافظة، وتعيش في 

باريس. 
البنـــــــــت ذات الـ 11 عامـــــــــا ضاقت ذرعا 
بعادات وتقاليد عائلتها المحافظة، فتقرر 
أن تنســـــــــاق إلى صخب الحياة الباريسية 
وتنضم إلى مجموعة فتيات راقصات من 
سنها في مشـــــــــاهد لم تخل من إيحاءات 

جنسية!
الفرنســـــــــية في  اإليديولوجيـــــــــة  الشـــــــــحنة 
هـــــــــذا الفيلم ضـــــــــد ثقافة اآلخـــــــــر كانت 
عالية التركيز هـــــــــذه المرة، أكبر من أن 
تتحملها المجتمعـــــــــات الغربية ذاتها، من 

حيث"استغالل القصر" وترويج اإلباحية 
لألطفال.

مئـــــــــات آالف التوقيعـــــــــات طالـــــــــب فيها 
النشـــــــــطاء بوقف الفيلم، وهو ما لم يتم، 
وأشـــــــــارت تقارير إلى أن القيمة السوقية 
للشـــــــــركة خســـــــــرت ما يقـــــــــرب 9 مليار 

دوالر.

الخالصة: هـــــــــذا الفيلم لم يكشـــــــــف فقط 
عن االعتـــــــــداء الفرنســـــــــي المتكرر على 
ثقافة اآلخر وهويته، وأن مشـــــــــكلتها هو 
االســـــــــتعالء القيمي علـــــــــى اآلخر )رغم 
أن أغلب الفرنســـــــــيين ال يعرفون آباءهم 
الحقيقيين(، بل كشـــــــــف أيضـــــــــا أن هذه 
القاذورات التي تسمى مجازا ثقافية تعدت 

حتى على قيم الثقافة الغربية نفسها!!
الكاتب الصحفي: حاتم غندير

القاذورات الفرنسية..

ــى  ــيد عيس ــار رئيس اجلمهورية، املكلف باجلمعيات الدينية، الس أعلن مستش
ــة إمكانية حصول  ــة وطنية تعكف على دراس بلخضر، عن تنظيم قريب لورش
ــي الزوايا التي تعتمد برامجها على املرجعية الدينية فقها وتربية وعقيدة  خريج

على شهادات نهاية التعليم.

تكني خرجيي الزوايا من شهادات تعليمية



إنها –واهلل- َللحالقة التي قصمت ظهر 
البعير، وأعاقت الكبير والصغير عن 

المسير، والتكبير.
فتصـــــــــوروا معي حالـــــــــة أمة تصاب 
في فلـــــــــذات أكبادهـــــــــا، فيعتدى على 
عقولهم ويرصد مستقبلهم ومصيرهم، 
وكيف يرجى ألمة، هذه هي مقدمات 
حياتها، أن يسلم مســـــــــتقبلها، أو أن 

تصلح نتائج مقوماتها؟
ويســـــــــألونك عن الجمعـــــــــة، والصالة 
الوســـــــــطى فقل، ال أظلم ممن يحول 
دون أدائها أو الذي يساعد على غلق 

أبوابها، أو تشريد عمارها؟
تـــــــــاهلل، إنها لألســـــــــئلة البتـــــــــراء، التي 
تترك الحليم حيران، وتجعل اإلنسان 

المالك شيطانا.
ذلك أن الصالة الوسطى، باإلمكان 
تداركها بتعديل بســـــــــيط في زمن منع 
التجـــــــــول كـــــــــي تســـــــــتجيب ألمر اهلل 

تعالى:
اَلِة  َلـــــــــوَاِت والصَّ الصَّ َعَلى  ﴿َحاِفُظوْا 
اْلُوْســـــــــَطى َوُقوُموْا ِلّلِه َقاِنِتيَن﴾ ]سورة 

البقرة، اآلية: 238[.
كما أن الخوف مـــــــــن االكتظاظ في 
الجمعـــــــــة، يمكـــــــــن عالجـــــــــه باتخاذ 
إجراءات الصلـــــــــوات الخمس مضافا 
إليها أداء الجمعة في المسجد الواحد 
علـــــــــى فترتين، وبإماميـــــــــن، الصالة 
األولـــــــــى في ســـــــــاعة التبكيـــــــــر، من 
الظهيرة، والصالة الثانية قبل العصر 
بقليل، وبذلك نقضـــــــــي على خطورة 
الوباء، ونمكن عّمار المســـــــــاجد من 

كامل األداء.
أّما بالنســـــــــبة ألطفالنا، فيمكن تأمين 
دراستهم بنظام التفويج، وتهدئة ما في 
قلوب األبوين من انفعال أو تهييج؟

إن هذه الهواجس التي أحدثتها اللجنة 
العلمية، بتخويف الناس من الجمعة 
القضاء  الوباء، يمكن  والتعلم بسبب 
عليها إذا سلمت النوايا، وساد الجميع 
اإلخالص والوفاء، ووعى كل الناس 
حكامـــــــــا ومحكومين خطـــــــــورة تعليق 
الجمعة، وغلق أبواب الدراســـــــــة، أمام 

األطفال األبرياء، والكبار األتقياء.
إنهـــــــــا -واهلل- لمحن تتراكـــــــــم فتثقل 
نفســـــــــية وضمائر الشرفاء، والعلماء، 

والصلحاء.
مما يذكر بقول أبي الطيب المتنبي:

فصرت إذا أصابتين سهام
تكسرت النِّصالهُ على النِّصاِل  

وقوله أيضا:
أبنَت الّدهر عندي كل بنٍت

فكيف وصلت أنت من الزحام  
ذلك – إذن- هو حال شعبنا الجزائري، 
اجتمعت عليـــــــــه كل مصائب الدنيا، 
فمـــــــــن البطالة التي تـــــــــؤدي إلى قهر 
الرجـــــــــال، إلى تعطيل وســـــــــائل النقل 
التي تعوق كل ِترحال، إلى  التفريق 
بين المرء وزوجه، وبين األخ وأخيه، 
دون أن ننسى تعطيل الفرض، ومنع 
القرض، مما قد يؤّدي إلى المســـــــــاس 

بالعرض.

هذه هي أعراض التأزم، التي نريد أن 
نتفاداها، فـــــــــي جزائرنا الجديدة، التي 
ترفع شعار التغيير، وحسن التسيير، 
والقضاء علـــــــــى التبذير، جزائر يرفع 
النشاز من  فيها أصحاب األصوات 
بقايا العصابة، شعار حذف االنتماء 
اإلسالمي، لشعبنا الجزائري المسلم، 
بضمان من الدســـــــــتور، الذي وضعه 
أخونا المجاهد الحكيم الدكتور  احمد 
بن نعمان –وصف-  الدســـــــــتور في 

عهد العصابة بأنه شاهد الزور.
ومـــــــــاذا نقـــــــــول لصنـــــــــاع التاريخ في 

بالدنا؟
ماذا نقول لرائـــــــــد اإلحياء والنهوض، 
عبد الحميد بن باديس، عندما قال:

شعب اجلزائر مسلم 
وإىل العروبة ينتسب                     

من قال حاد عن أصله 
أو قال مات فقد كذب                     

ومـــــــــاذا نقـــــــــول للشـــــــــهيد عميروش، 
والشهيد ســـــــــي الحواس، والشهيد بن 
مهيدي، والشـــــــــهيد عبـــــــــان رمضان، 
والشهيد ديدوش، وغيرهم من اخوانهم 

الشهداء؟
أنقول لهم بأن ما غرستموه من زرع 
إسالمي طيب في الجزائر، قد أتى عليه 
العاقون من أحفادكم، فحولوه –باسم 
الدســـــــــتور- إلى زرع مـــــــــر، وأصابوا 
شـــــــــعب الجزائر المسلم الطيب، بكل 
أنواع الضر، وبذلك انتصرت األقلية 
المارقة، على األغلبية الفائقة، وعلت 
األصـــــــــوات الناهقة، علـــــــــى تكبيرات 
األذان الصادقة، وسوف نعود ، في 
العدد القادم من البصائر إن شاء اهلل 
إن كان في العمـــــــــر بقية إلى قضية 
الدســـــــــتور وما نعلقه عليه من آمال، 
وما يدور في الســـــــــاحة الوطنية من 
سجال، ولكننا نريد أن نؤكد في هذه 
الكلمة علـــــــــى جملة من الثوابت كلها  
قـــــــــد تكون مقدمات ســـــــــليمة لمعالجة 

الدستور:
-1 ضـــــــــرورة التعجيل بفتح المدارس 
أمام فلذات أكبادنا، والبحث عن أنجع 

السبل لحماية أبدانهم، ووجدانهم.
-2 البحث عن حـــــــــل فّعال، إلعادة 
الجمعة، كاللجـــــــــوء إلى جمعتين في 
المســـــــــجد الواحد،  وتوعية المرضى 
والطاعنين في الســـــــــن، الذين يعانون 
من هشاشة الصحة أن يؤدوا الصالة 

في منازلهم.
-3 التعديـــــــــل الزمني، في ســـــــــاعات 
منع التجول حتى تؤمن أداء الصالة 
الوسطى التي هي على أصح األقوال 

صالة الصبح.
إن هذه العينـــــــــات من أعراض التأزم 
العســـــــــير  االمتحان  هـــــــــي  الوطني، 
لضمائر حكامنا وعلمائنا، والقائمين 
على الشـــــــــأن الوطني في بالدنا، كل 

من موقع مسؤوليته.
فـــــــــإذا أردنا، حقـــــــــا، تحقيـــــــــق جزائر 
التغيير وقطع العالقة مع فترة الزمن 
العســـــــــير،فهذا هو الطريق الصحيح، 
فالحق قد بان دليله، واتضح سبيله، 
وبذلك يتبيـــــــــن للوطن من هو عدوه، 

ومن هو خليله.
﴿ ُقْل َهـِذِه َســـــــــِبيِلي َأْدُعـــــــــو ِإَلى الّلِه 
َعَلى َبِصيرٍَة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن 
الّلِه َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشـــــــــِرِكيَن﴾ ]سورة 

يوسف، اآلية: 108[.

فلذات أكبادنا هاجس شقائنا وإسعادنا
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 أ.د. عبد الرزاق قسوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

هل رأيت يا قارئي العزيز، جنة 
طيور، تنع فيها الطيور من 

الغناء، أو عش محام يال بني 
محامه، والتغريد واحلداء؟

-وهل أتاكم- يا أيها الطيبون، 
قصة احلديقة الغّناء، الي 

تعاق فيها األزهار عن االزدهار 
والنماء، ومشس الربيع عن 

الطلوع والضياء؟
وهل مسعتم، باجلامع، 

اجلاِمع الذي يغلق منربه يوم 
اجلمعة، ويكّمم إمامه عن 
األداء، ويهُفرق مصلوه، من 

التحليق يف الفضاء، واحليلولة 
دون اإلصغاء، بسبب الوباء؟

أنقول هلم بأن ما غرستموه 
من زرع إسالمي طيب يف 
اجلزائر، قد أتى عليه 

العاقون من أحفادكم، فحولوه 
زرع  إىل  الدستور-  –باسم 
مر، وأصابوا شعب اجلزائر 
املسلم الطيب، بكل أنواع 

الضر، وبذلك انتصرت 
األقلية املارقة، على األغلبية 

الفائقة، وعلت األصوات 
الناهقة، على تكبريات األذان 

الصادقة،
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أنـــــــــا انطلق من الواقع ألعالجه ال ألبرره 
أو أخضـــــــــع له، والواقع ماثل أمامنا: في 
الجزائـــــــــر 68000 حالة طالق ســـــــــنويا 
)معظمها لنســـــــــاء عامـــــــــالت( 45000 
لقيط سنويا أي الزنا ممارسة يومية، 12 
مليون عانس يخضعن يوميا لغسيل المخ 
العلماني والقصـــــــــف اإلعالمي التغريبي 
بألف طريقة، وهذا كله ســـــــــير حثيث في 
طريق علمنة المجتمع والوصول به إلى 
القطيعة مع الدين واألخالق، وهي نفس 
الطريقـــــــــة التي اتبعت فـــــــــي الغرب، فقد 
بدؤوا بأشـــــــــياء بســـــــــيطة من الخروج عن 
الديـــــــــن واألخالق حتى وصلوا إلى حرية 
باحة اإلجهاض  المـــــــــرأة في جســـــــــدها واإ
الكنيســـــــــة...إن  المثلي بمباركة  والزواج 
هدم الجبال من غير ضجيج يبدأ بالعمل 
على نقل الحصى الصغير أوال، ومعظم 
النار من مستصغر الشرر، وهذا ما لم 
ينتبه له بعض الشيوخ مع األسف، صدر 
مرسوم خطير يقنن التبني بطريقة غير 
مباشرة فأجازوه اســـــــــتنادا إلى فتوى من 
هنا أو هناك ألن أعينهم على النصوص 
فقط وليست على الواقع، والعالم الحجة 
هو مـــــــــن عيُنه على النصـــــــــوص وعيُنه 
األخرى على الواقع مـــــــــا ظهر منه وما 
بطن حتـــــــــى ال يكون جســـــــــرا تعبر منه 

العلمانية وهو ال يـــــــــدري... الخطورة ال 
تكمن فقط في الفساد المالي وما ُيسمى 
»الكراهيـــــــــة« لكن أيضا في العنوســـــــــة 
والطـــــــــالق واللقطاء والتبني ألن كل هذا 

يعّبد الطريق للعلمانية الالدينية.
التبني أصبح حالال !!!

في شهر أوت 2020 صدر مرسوم في 
الجريدة الرسمية يبيح لمن كفل يتيما غير 
معروف الوالدين أن يســـــــــجله على اسمه 
العائلي، وهذا هو التبني المحّرم شرعا، 
وهو من أكبر الكبائـــــــــر ألنه يؤدي إلى 
اختالط األنســـــــــاب، قال تعالى }اْدُعوُهْم 
آِلَباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَد اللَِّه َفِإن لَّْم َتْعَلُموا 
آَباءُهـــــــــْم َفِإْخوَاُنُكْم ِفي الدِّيـــــــــِن َوَموَاِليُكْم{ 
فكفالة اليتيم من أبـــــــــّر األعمال، وكافل 
اليتيم مبشر بالجنة كما ورد في الحديث 
النبوي، لكن التبني محرم تحريما قاطعا 
بإجماع المســـــــــلمين، فال يجوز إصدار 
مثل هذا المرســـــــــوم، أما مـــــــــن عمل به 
فقـــــــــد أحبط عمَله، ألن التبني يؤدي إلى 
اختالط األنســـــــــاب، فيصبح المتبّنى من 
المحارم- وهو فـــــــــي الحقيقة أجنبي عن 
زوجة متبّنيه وبناتـــــــــه- ويصبح وارثا – 
وهو ليس بوارث -، هذا يؤدي إلى أنواع 
من المفاسد الخلقية واالجتماعية...هكذا 
ُتنقض عرى اإلسالم عروة عروة لصالح 
الشـــــــــرائع الغربية والفكر الالديني، ويمّر 
هـــــــــذا القانون في صمت، لم نســـــــــمع رد 
فعل من لجنة الفتوى المشـــــــــهورة وال من 

المجلس اإلســـــــــالمي األعلى، بقي على 
العلماء أن يصدعوا بكلمة الحق ويبينوا 
المخالفة الشـــــــــرعية، فنحـــــــــن نريد مزيدا 
من اإلســـــــــالم ال مزيدا من التغريب، مع 
األسف عندما نّبهت في حينه على هذا 
الخرق الصارخ لشـــــــــرع اهلل انبرى بعض 
اإلخـــــــــوة للرّد علّي وتخطئتي والتشـــــــــنيع 
علـــــــــى موقفـــــــــي ألني – فـــــــــي نظرهم – 
تجنيـــــــــُت على علماء أفـــــــــذاذ أجازوا هذا 
األمر !!! وهذه واحدة من مصائب العلم 
فـــــــــي هذا الزمان: الخروج عن الموضوع 
أو ما يسميه الفقهاء عن تحرير المناط، 
أنا أتكلم عن تســـــــــلل العلمانية التدريجي 
إلفساد األسرة بالقانون – وبأدوات أخرى 
– وهم يثـــــــــورون من أجل قول عالم في 
موضوع آخـــــــــر، فمنهم من اهتّم بالدفاع 
عن فتوى معينة ومنهم من اهتم بمصير 
اللقطاء »المساكين«، أما أنا فهّمي هو 
الغيـــــــــرة على أحكام الشـــــــــريعة، وخاصة 
التنبيـــــــــه على تنفيذ المخطـــــــــط العلماني 
بالتدريـــــــــج إلفراغ قانون األســـــــــرة من أي 
صلة بشرع اهلل...خلط بعض اإلخوة بين 
مرسومْين اثنين األول صدر في 1992 
)تتذكرون هذه السنة؟( يبيح منح اللقب 
العائلي مع التنصيص في الهامش على 
أن الطفل أجنبي عن العائلة، ولم ينتبه 
بعض الفقهاء إلى خطورة األمر فأجازوا 
ذلك، وقد كتبُت آنذاك وخطبت وقلت إنها 
مقدمة إلباحة التبني، أما المرسوم الثاني 

الصـــــــــادر هذه األيام فماذا يتضمن؟ هل 
اطلعتم عليـــــــــه؟ دافع عنه بعض اإلخوة 
من غير أن يقرؤوه، إنه أشـــــــــار إلى منح 
االســـــــــم العائلي للقيط من غير أي إشارة 
إلى التحفظـــــــــات المنصوص عليها في 
مرســـــــــوم 1992، أليس هو حلقة أخرى 
بعد إلغاء شـــــــــرط الولي في زواج المرأة 
)بنـــــــــاء على رأي فقهي شـــــــــاذ كما يحبه 
العلمانيون( لنصل فـــــــــي يوم من األيام 
إلى التسوية في الميراث وزواج المسلمة 
بغير المســـــــــلم؟..الفقه الحي ليس معرفة 
النصوص فحســـــــــب بـــــــــل االنتباه إلى ما 
تمور به الساحة وما ُيحاك فيها...على 
كل حال أنا قبل أن أكتب فإني أطلع على 
الموضوع وال تحركني العاطفة وحدها وال 
أساهل أبدا مع التسلل العلماني التغريبي 
وأعمل هنا بقاعدة سد الذرائع وأنبهر أبدا 
بفتوى من غابت عنـــــــــه معطيات الواقع 
فضال عّمن يستســـــــــلم لهذا الواقع ويبرره 

لغرض من األغراض.
الخراب يمتد إلى األسرة المسلمة بخطى 
حثيثة بـــــــــدءا بالمرأة، وهـــــــــذا حديث ذو 
شجون يكفي أن أذكر منه هنا هذه اللفتة 

المضحكة المبكية:
سورة البقرة والعنوسة والجّن.

هذه القضية طرحتها علّي الفتاة األولى ثم 
الثانية ثم العاشرة ثم ... تقرأ سورة البقرة 
كاملة يوميا فيحدث لها كذا وكذا، تسأل 
عالم تدّل هذه األعراض؟ حّيرني األمر 

فتحرّيت ووجدت عددا كبيرا من الفتيات 
ال يتركـــــــــن قراءة البقـــــــــرة وهن ال يصّلين 
وال يقرأن غيرها من الســـــــــور، لماذا؟ ألن 
المداومة عليهـــــــــا تجلب العريس لمن لم 
يتقدم أحد لخطبتها !! وهذه األعراض: 
الصداع والدموع وضيق التنفس؟ وجدُت 
عندهّن إجابة واحدة: إنه مّس من الجن 
!! َمـــــــــن قال هذا؟ لقد قرأَنه ألف مرة في 
الصفحة الدينية للجرائد الفنية على لسان 
شـــــــــيوخ رقاة !! هل نبكي أم نضحك من 
هذه المآســـــــــي؟ ســـــــــورة البقرة مفتاح حّل 
العنوسة ولها عالقة بالجن؟ الذي أعرفه 
أنها طاقة لتكويـــــــــن الرجال، فحين وقع 
المسلمون في كمين العدّو وفّر الصحابة 
نادى الرسول صلى اهلل عليه وسلم »يا 
أصحاب البقرة« فرجعوا وانتصروا، وأما 
البكاء فإما يدّل على الخشوع أو – وهذا 
هـــــــــو المحتمل هنا – على حالة نفســـــــــية 
بســـــــــبب الهوس بالجن والســـــــــحر والعين 

وسوء الحظ.
أهكذا نتعامل مع كتاب اهلل؟ هذا تحريف 
وتخريف، السنة أن يختم المسلم القرآن 
كله مرة كل شـــــــــهر ال أن يقتصر على 
ســـــــــورة واحدة، ثم هو يتلو ليتدبر ويعمل 
وينـــــــــال األجر أما حكايـــــــــة جلب الزوج 
فهي خرافة واضحـــــــــة تدل على التخلف 
الذهني...أتحـــــــــدث عـــــــــن مثقفات فضال 
عن غيرهن... وهكذا يتالشـــــــــى الدين، 

عبر العلمنة وعبر الدروشة. 

العنوسة والطالق واللقطاء والتبين
عبد العزيز كحيل

كاد الفصل الهابط من الكوميديا السوداء أو المهزلة 
التاريخية الذي جرت وقائعه في البيت األبيض يوم 
الثالثاء الماضي )15سبتمبر 2020( أن يكون »ال 
حدث« في خريطة الصراع  الفلسطيني الصهيوني 
رغم الضجة اإلعالمية التي حاول الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب وشريكه في الجريمة رئيس الحكومة 
حفل  على  إضفاءها  نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
من  وكل  إسرائيل  بين  التطبيع   اتفاقيتي  توقيع 
والحيوية  الحماس  بعث   والبحرين قصد  اإلمارات 
القاعدة االنتخابية  لكل واحد منهما،  في صفوف 
فحفل تطبيع العالقات بين دولتين من الخليج ودولة 
جاء  بأنه  ترامب  زعم  الذي  الصهيوني  االحتالل 
لتغيير التاريخ، لم يكن في حقيقة األمر سوى كشف 
للتحالف  السري وترسيم لعالقات دبلوماسية كانت 
بين  الطاولة  وتحت  السر  في  سنوات  منذ  تمارس 

دولة االحتالل الصهيوني وهاتين الدولتين.
 لقد ادعى وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية 
النفسي  الحاجز  كسرت  اإلمارات  أن  قرقاش  أنور 
سرائيل، ولكن ما وقع كان يشبه واقعة  بين العرب واإ
انتهاك المحارم في العلن والمجاهرة بالفاحشة، فقد 
صرح السفير اإلسرائيلي في ألمانيا أن العالقة مع 
اإلمارات بدأت قبل 26 عاما، وباتت اليوم علنية بعد 
اتفاق التطبيع الذي عقد في واشنطن، أما البحرين 
الماضي  العام  من  جوان  شهر  في  احتضنت  فقد 
مثلت  التي  المنامة«  »ورشة  سمي  ما   )2019(
الذي  القرن«  الشق االقتصادي من خطة »صفقة 
األمريكي  الرئيس  ومستشار  صهر  أعمالها  ترأس 
دونالد ترامب، اليهودي الصهيوني جاريد كوشنر، 
بقيادة  المؤتمر إسرائيل بوفد رسمي،  كما حضرت 
ورئيسة  اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة  في  المسؤولة 
إدارة مكافحة اإلرهاب فيها، وذلك رغم أن البحرين 
كانت قد التزمت قبل أقل من شهر من انعقاد ورشة 
المنامةـ على غرار كل الدول العربية ـ في مؤتمر 
نهاية  في  الرياض  في  الذي عقد  القمة اإلسالمية 
للتسوية  مقترح  أي  »رفض  بـ  ماي2019  شهر 
السلمية، ال يتوافق وال ينسجم مع الحقوق المشروعة 
غير القــــابلة للتصــرف للشــعب الفلسطينــي وفـق ما 

المرجعيات  مع  ينسجم  الدولية، وال  الشرعية  أقـرته 
مقدمتها  وفي  السالم  لعملية  دوليًا  بها  المعترف 

القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة«. 
هذا الكذب والنفاق السياسي البحريني أكده صائب 
عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية بعد ساعات من توقيع اتفاقيتي التطبيع، 
حيث صرح لقناة الجزيرة مساء الثالثاء 15سبتمبر 
البحرينيين،  مع  اتصال  على  »كنا  قائال:   2020
وتحدثنا مع إخواننا البحرينيين وأصدر الملك بيانا 
قال فيه إنهم سيلتزمون بمبادرة السالم العربية، ولن 

يكون هناك تطبيع، كل هذا كان قبل أسبوع«.
لقد شكل توقيع اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل وكل 
ظهر  في  طعنة  شك  بال  والبحرين  اإلمارات  من 
األهمية  بنفس  يكن  لم  ولكنه  الفلسطينية،  القضية 
المسؤولون  حاول  الذي  االستراتيجي  والوزن 
لقواعدهم  يسوقوه  أن  واإلسرائيليون  األمريكيون 
المساند لالعتداء على حقوق  االنتخابية ولإلعالم 
خليجيتين  دويلتين  توقيع  يشكل  فلم  الفلسطينيين، 
الليكود  حكومة  رئيس  مع  والخيانة  العار  التفاق 
العربي  للصراع  النهاية  بداية  اليمينية  اإلسرائيلية 
اإلسرائيلي، كما زعم جاريد كوشنر ولم يكن فجرا 
فعلى  نتنياهو،  بنيامين  صرح  كما  للسالم  جديدا 
في  المذيعة  ميتشيل  أندريا  اعتبرت  المثال،  سبيل 
قناة »أم سي ان بي سي« األمريكية  ما وقع في 
البيت األبيض بأنه »يفتح أبواب التجارة والسياحة 

والسفر ولكنه ليس سالمًا في الشرق األوسط«.!
لعل من الخداع والتضليل والتالعب بالمفردات أن 
يطلق على عملية توقيع اتفاقية دبلوماسية بين دول 
البعض  بعضها  بين  مسلحة  حربا  أبدا  تدخل  لم 
فتح  منها  ينتظر  أن  عن  فضال  سالم«،  »عملية 
أبواب السالم في منطقة ما زال فيها المتخاصمون 
الحقيقيون يخوضون صراعا مفتوحا منذ عقود من 
الزمن، والدليل على ذلك أنه في الوقت الذي كان 
رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
توقيع  حفل  األبيض خالل  البيت  في  كلمته  يلقي 
ما سمي  »باتفاق السالم« دوت صفارات اإلنذار 
في مدينة أشدود المحتلة وكانت صواريخ المقاومة 
القضية  أصحاب  بأن  العالم  تذكر  الفلسطينية 
الحقيقيين في إنهاء الصراع عندما تتوفر شروطه 
االحتالل  وطأة  تحت  الوازحون  الفلسطينيون  هم 
البحرينيين  وال  اإلماراتيين  ال  يوكلوا  لم  والذين 

للحديث باسمهم أو توقيع اتفاقية سالم نيابة عنهم، 
فلسطين  في  اإلسالمية  المقاومة  حركة  تولت  وقد 
)حماس( إيضاح هذه الحقيقة بالقول: »بينما كان 
توقيع  عبر  فلسطين  قضية  تغييب  يريد  البعض 
اتفاقات التطبيع مع االحتالل في البيت األبيض، 
نثبت اليوم أن قضية فلسطين ستظل حية وحاضرة 
بفعل ثبات شعبنا الفلسطيني على أرضه وتضحياته 

العظيمة، وبفعل بسالة المقاومة وعنفوانها«.
اتفاقية   توقيع  كان  السابق،  الحدث  خالف  على   
أنور  المصري  الرئيس  بين  ديفيد  سالم في كامب 
السادات ورئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي مناحيم 
بيغن في 1978 بمثابة زلزال سياسي أخل بشكل 
خطير بموازين القوى بين إسرائيل والعرب، ووضع 
عائقا كبيرا في طريق المواجهة العسكرية بين العرب 
وبين الكيان الصهيوني المحتل، إال أنه رغم أهمية 
مصر وثقلها في جبهة الصراع العربي اإلسرائيلي، 
الحقيقي  السالم  إسرائيل  مع  تطبيعها  يجلب  فلم 
والكامل لمنطقة الشرق األوسط، ولم يوقف سلسلة 
سرائيل، فقد خاضت المقاومة  الحروب بين العرب واإ
اللبنانية حربا مع إسرائيل من 1985 إلى 2000 
اإلسرائيلي  المحتل  وطرد  المقاومة  بنصر  انتهت 
ثم خاض حزب  لبنان،  جنوب  مناطق  أغلب  من 
اهلل وحلفاؤه سنة 2006 حربا ضروسا ضد الغزو 
العسكري  الردع  بإسقاط مفهوم  اإلسرائيلي وتوجت 

اإلسرائيلي.
حروب  ثالث  الفلسطينية  المقاومة  خاضت  كما   
باسلة داخل فلسطين المحتلة ضد إسرائيل. جرت 
إلى  ديسمبر  من27  سرائيل  واإ حماس  بين  األولى 
»الرصاص  إسرائيل  أسمتها   ،2008 جانفي   18
المقاومة  حركة  عليها  أطلقت  فيما  المصبوب«، 
اإلسالمية )حماس( اسم »حرب الفرقان«، وجرت 
»عامود  إسرائيل  أسمتها   التي  الثانية  الحرب 
»حجارة  حماس  حركة  أسمتها  فيما  السحاب«، 
إلى 22  نوفمبر 2012، ثم  السجيل«، من 14 
وأكثرها  الحروب  أطول  الثالثة وهي  الحرب  كانت 
شراسة والتي استمرت 51 يوما من 7 جويلية 2014 
»الجرف  إسرائيل  أسمتها   ،2014 أوت   26 إلى 
المقاومة  حركة  عليها  أطلقت  فيما  الصامد«، 

اإلسالمية )حماس( اسم »العصف المأكول«.
  1973 أكتوبر  حرب  في  األساسي  الشريك  أما 
التي ادعى الرئيس المصري الراحل أنور السادات 

سرائيل، أي  أنها ستكون آخر الحروب بين العرب واإ
دولة سوريا فهي ال تزال رسميًا في حالة حرب مع 
إسرائيل التي مازالت تحتل جزءا من التراب السوري 
في مرتفعات الجوالن ولذلك تشتعل من حين آلخر 
مناوشات عسكرية محدودة بين البلدين المتجاورين.  
العرب  بين  الساخن  الصراع  هذا  إلى كل  يضاف 
سرائيل، ذلك  العداء السافر بين جمهورية إيران  واإ
سرائيل، والتي يعتقد البعض أن السبب  اإلسالمية واإ
اإلمارات  بين  التطبيع  اتفاقيتي  لتوقيع  الرئيس 
سرائيل هو ارتماء الدويلتين الخليجيتين  والبحرين واإ
تحت مظلة الحماية العسكرية اإلسرائيلية لمواجهة 
إيران، فكيف يمكن اعتبار ما حدث من مهزلة ذليلة 
في البيت األبيض بمثابة  »يوم تاريخي للسالم في 

الشرق األوسط«؟
 ال يتردد الرئيس األمريكي دونالد ترامب وحليفه 
أن  على  التأكيد  في  نتنياهو  بنيامين  الصهيوني 
بقطار  قريبا  ستلتحق  أخرى  عربية  دوال  هناك 
ذا لم يكن هذا التوقع مستبعدا في زمن  التطبيع، واإ
أنظمة  بعض  وهرولة  العربي  الرسمي  االنبطاح 
العار العربية نحو التطبيع مع المحتل اإلسرائيلي 
خضوعا لضغوط إدارة الرئيس ترامب واتقاء لشر 
إال  الصهيونية،   للمصالح  المخلص  الخادم  هذا 
اإلسرائيليين  للمحتلين  ومقلقا  ثابتا  يبقى  ما  أن 
حلوقهم،  في  شوكة  ويظل  األمريكيين  وحماتهم 
ألنهم  مناصبهم  في  خالدين  غير  الحكام  أن  هو 
الشعوب  وتبقى  ويتساقطون،  ويذهبون  يأتون 
للتطبيع  رافضة  غالبيتها  في  واإلسالمية  العربية 
ُتَحرِّم  التي  دينها  وثوابت  أمتها  بقيم  ومتمسكة 
أنه  والدليل  الظلمة،  إلى  والركون  األعداء  مواالة 
بعد مرور 42 سنة على توقيع اتفاقية السالم بين 
وانخراط  سرائيل،  واإ مصر  هي  عربية  دولة  أكبر 
هوية  تغيير  محاولة  في  العربية  األنظمة  بعض 
خريطة  وتغيير  بإسرائيل  إيران  باستبدال  األعداء 
الصراع في الشرق األوسط من صراع بين محتل 
إسالمي  ـ  إسالمي  إلى صراع  غاصب  إسرائيلي 
يران، أو بين السنة والشيعة، مازالت  بين العرب واإ
الجماهير العربية  واإلسالمية في غالبيتها تعتبر 
التطبيع مع إسرائيل عارا ومذلة وخيانة، وتصرعلى 
الفلسطيني  للشعب  الشرعية  الحقوق  استعادة  أن 
وتحرير القدس المحتلة هو الواجب القومي والديني 

الذي ال يسقط بالتقادم.

أ. عبد احلميد عبدوس

كوميديا سوداء يف البيت األبيض!
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يمكن القول: إن شمول واتساع حقول النشاط 
في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 

وتعّدد ميادين العمل فيها يقتضي رسم الحدود 
الواضحات، بما يفيد بمعرفة طبيعة العالقة 
بين الجمعية وسائر الهيئات والمؤسسات 

والتيارات والجمعيات، وذلك ما تضمنتُه وثيقة 
السياسة العامة... وهو ما نريد ترسيخه 

وتعزيزه ونش������رَه وبيانه؛ حتى نكون � جميعا 
� على بّينة من أمر العمل في الجمعية 

والضوابط والمحددات التي تحكمه.
ولنشر إلى العناوين العريضة في ذلك: الجمعية 
والســـــــــلطة، الجمعية والتيارات الفكرية، الجمعية 
والتيارات السياســـــــــية، الجمعية والتيارات الدينية 
)الســـــــــلفية كمثال( أو  جماعـــــــــة الدعوة والتبليغ، 
أو أي »كيـــــــــان« يرتكز علـــــــــى الدين ويعمل له، 
الجمعيـــــــــة واإلدارة، الجمعية والجمعيات األخرى 

)وطنية، والئية وبلدية(..
إن الملمح العام في هذا المجال )العالقات( هو 
تحكيـــــــــم وتفعيل ذلك المبدأ الذي يتأســـــــــس على 
أمرين اثنين: االنفتاح واالســـــــــتقاللية وبيان ذلك 

فيما يأتي:
أمـــــــــا االنفتـــــــــاح فيعني أن الجمعية ليســـــــــت كيانا 
مغَلقا أو  منغلقا، وال هيئة منكفئة على نفســـــــــها، 
نما هي كيان يتعامل بانفتاح مع كل ما يحيط  واإ
بـــــــــه... الشـــــــــعار الكبير الجامع  هـــــــــو ]وتعاونوا 
على البـــــــــّر والتقوى[..وهذا هو المبدأ الذي يحكم 
العالقـــــــــة، بين الجمعية وغيرهـــــــــا، فكل ما يحقق 
الّبر والصـــــــــالح والتقوى والخير والحق والفضيلة 
والتهذيب الخ، يســـــــــتوجب ـ في نظـــــــــر الجمعية 
التعاون والتشـــــــــارك، وقد عبـــــــــرت الجمعية عن 
ذلـــــــــك مرارا وتكـــــــــرارا، وعملت علـــــــــى تطبيق هذا 
الشـــــــــعار، وهذا المبدأ الكبير الرائع، ليس بالكالم 
وحده ولكن بالعمل، وفي الميدان ...فقد نظمت 
عشرات األنشـــــــــطة بالتعاون مع مختلف الدوائر 
والمؤسسات واإلدارات الحكومية، ومع الجمعيات 

األخرى، كبيرة وصغيرة، وما زالت الجمعية تدعو 
إلى »تقوية« هذا التعـــــــــاون خاصة في الميادين 
الكبـــــــــرى، والدليـــــــــل على ذلك هـــــــــو تواصلها مع 
الجمعيات الشـــــــــقيقة في العمل على تحقيق حلم 
التقارب والتشـــــــــارك في مجـــــــــال »العمل الخيري 
اإلنساني«، مع كل الهيئات التي لها اهتمام بهذا 
الميـــــــــدان، وتنهج نفس النهج أو قريبا منه. مازلنا 
ندعو إلى لقاء ســـــــــنوي كبير فـــــــــي مجال العمل 
الخيري اإلنســـــــــاني بين الجمعية وباقي الهيئات 

المهتمة، رسمية كانت أو جمعوية.
ولكن ما ينبغـــــــــي التأكيد عليه هنا هو أن العمل 
بتعاون وثيق وقوّي بين الجمعية وغيرها ال يعني 
أن تسقط الجمعية حقها في »االستقاللية«، وأن 
يكـــــــــون لهـــــــــا رأي واضح بّين في أي مســـــــــألة أو 
قضيـــــــــة... بل إن الجمعية لتحـــــــــرص على هذه 
االســـــــــتقاللية كل الحرص؛ ألن االستقاللية هي 
التي تحفـــــــــظ لها خّطها  ورؤيتها ورســـــــــالتها في 
العمل، وعدم ارتهانها ألي جهة، ال بالسكوت وال 
بالتواطؤ .. بل تعمل الجمعية على الجهر برأيها 

وبيان مواقفها بكل وضوح.
ومن يتابع بياناتها وتصريحـــــــــات قيادتها يعرف 
ذلك جيدا، سواء تعّلق األمر بالسلطة أو بغيرها 
من الهيئـــــــــات والجماعات كالســـــــــلفية، والزوايا، 

والجهات المعادية للدين والوطن.
إذن .. تتعـــــــــاون الجمعية مـــــــــع غيرها فيما يحّقق 
الصالح العـــــــــام، مع احتفاظها برأيها المســـــــــتقل 
في أي شـــــــــأن من الشـــــــــؤون العامـــــــــة، »فأعمال 
الجمعية وجهودها مكّملة لما تقوم به مؤسســـــــــات 
الدولة وهياكلها الرســـــــــمية في المجاالت الدينية 
واالجتماعية والتربوية، والجمعية تقّدر كل ما فيه 
خيـــــــــر ونفع وصالح للوطن واإلنســـــــــان. وأّما ما 
تراه من خطأ أو تقصير، يعود بالضرر حاال أو 
مآال على المجتمع، فإنها تبّينه )الخطأ( وتنصح 
بالتي هي أحســـــــــن، وتعمل جاهدة على اجتماع 
الكلمة، ونبذ الُفرقة واالختالف، كما تعمل على 
تعزيـــــــــز أمن ووحدة المجتمع ممـــــــــا يهدده داخليا 
وخارجيـــــــــا »)ص21 من النســـــــــخة التجريبية من 

وثيقة السياسة العامة(.
ومما يســـــــــتوجب االهتمام هنا معرفة أن الجمعية 
»ليست حزبا سياسيا، لذلك ال ينبغي إقحامها في 
الصراعات السياســـــــــية والحزبية، وليست جمعية 
نما هي  سياســـــــــية بالمعنى الضيق للسياســـــــــة، واإ
جمعية ُتعنى بالشـــــــــأن العام الذي يشترك فيه كل 

الجزائريين والجزائريات »وتحرص على اإلدالء 
بصوتهـــــــــا وبيان موقفها من ذلك الشـــــــــأن صُغر 
ن  أو كُبر... والجمعية ليســـــــــت جمعية خيرية، واإ
كانـــــــــت تعدُّ العمل الخيري واإلغاثي جزءا أصيال 

من رسالتها وانشغالها«..
نمـــــــــا هي )الجمعية( جمعيـــــــــة دعوية، وعلمية،  واإ
وفكرية، وثقافية، تقوم بالتوجيه والنصح والتعليم 
واإلرشـــــــــاد، والتثقيـــــــــف والتهذيـــــــــب، والتعاون مع  
الجميع في ذلك، وتضطلع بكامل واجباتها نصرة 

لدين اهلل تعالى وخدمة للوطن.
 فـــــــــكل ما يصبُّ في هذين الهدفين الكبيرين إنما 
هو من مشـــــــــاغل الجمعية وهمومها واهتماماتها، 
على المنهـــــــــج األوفق ـ بعـــــــــون اهلل ـ وهو العمل 
»على بصيرة« بكل ما تعنيه هذه الكلمة/ المنهج 
من أنـــــــــاة، وتبّصر، ومعرفة، وحـــــــــّب، واجتهاد، 

ومقاربة وتسديد. 
ولعـــــــــل بعضا من هذا هو الـــــــــذي جعل الجمعية 
بتوفيـــــــــق اهلل تعالى على مســـــــــافة طيبة جيدة مع 
الجميع، ال تتدخل في شؤون الغير، ال تتعّصب، 
وال تجـــــــــرّح، وال تدخل في مهاترات مهلكة للوقت 

والجهد، وقبل ذلك مهلكة للدين واألخالق..
ومـــــــــن يهتّم ويتابـــــــــع يجد كل ذلك متســـــــــاوقا مع 

مقاصد الجمعية المعلن عنها ومنها:
• نشـــــــــر الفهم الصحيح لتعاليم اإلســـــــــالم، وفقا 
لنصوص الكتاب والســـــــــّنة بفهم السلف الصالح 

باعتدال ووسطية.
• المساهمة في إعداد األجيال الناشئة وتحصينها 

فكريا وُخلقيا وحضاريا.
• العمـــــــــل الجاّد لتوعية المســـــــــلم)ة( الجزائري)ة( 

بانتمائه الوطني والحضاري ومواكبته للعصر.
• المحافظـــــــــة على المرجعيـــــــــة الفقهية المعتمدة 

وطنيا.
• محاربـــــــــة اآلفات االجتماعيـــــــــة واألخالقية بكل 
أنواعها، بالتي هي أحسن، ونشر القيم الفاضلة 

وتوســـــــــيع رقعة االســـــــــتقامة والفضيلة والصالح.
• محاربة البدع وكل ما هو محّرم بصريح الشرع، 
بالتوعية واإلقناع، وبالحكمة والموعظة الحسنة.

• تقديم النصح لألفراد والهيئات والمؤسسات فيما 
يخدم صالح البالد والعباد.

فكل من يعمل لهذه المقاصد الشريفه فهو أخ لنا 
في اهلل وشقيق لنا في العمل نتعاون معه وننصره 
ونعضده ونتكامل معـــــــــه، مع حفظ الوّد والتوقير 

والتقدير.

يكتبه: حسن خليفة 

ــاع
ــعــ

ش

األدب عنـــــــــوان الطريق وعالمة النجاح 
والتوفيق. 

فال صالة وال قيام وال صيام وال حج وال 
عمرة وال زكاة وال علم وال حفظ قرآن بال 

حسن خلق ورفق وطيبة وصدق...
فأثقل شـــــــــيء في ميزان المؤمن حســـــــــن 
ن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه  الخلق.. واإ
درجـــــــــة الصائم الذي ال يفطـــــــــر والقائم 

الذي ال يفتر..
تلك المرأة التي ذكرت للحبيب األعظم 
صلى اهلل عليه وسلم بأنها تصوم وتقوم 
لكنها تؤذي جيرانها بلسانها.. قال هي 

في النار.
فمـــــــــا فائدة عبـــــــــادة ال تثمـــــــــر أدبا وخلقا 
وذوقا بل تنتج طحلبـــــــــا ومرارة وحنظال 

وشوكا...
ذاك الصوام القـــــــــوام الذي جبينه مقرحة 
بالســـــــــجود قال للحبيب صلى اهلل عليه 

وسلم..اعدل فإنك ال تعدل..
فقال له الحبيب صلى اهلل عليه وسلم.. 
ويحـــــــــك من يعدل إن لم أعدل...ثم قال 
يخرج مـــــــــن ضئضئه أنـــــــــاس تحتقرون 
صالتكم إلـــــــــى صالتهـــــــــم وقيامكم إلى 
قيامهـــــــــم .. يمرقون من اإلســـــــــالم كما 

يمرق السهم من الرمية..
ســـــــــقط ســـــــــقوطا مريعا وارتطم بالوحل 
والطيـــــــــن وفقـــــــــد جناحيـــــــــه.. وأخلد إلى 
األرض.. فأصبـــــــــح كالكلـــــــــب إن تحمل 

ن تتركه يلهث.. عليه يلهث واإ
كل هذا ســـــــــببه ســـــــــوء األدب والفظاظة 

والقسوة..
وهذا القرآن الكريـــــــــم يخاطب المعصوم 

سيد األولين 
واآلخرين..الـــــــــذي كان يقوم الليل حتى 
تتشـــــــــقق قدماه.. ولو كنـــــــــت فظا غليظ 

القلب النفضوا من حولك..
فواهلل ما فاز من فاز إال بحســـــــــن الخلق 

وال سقط من سقط إال بسوء األدب..
فالحـــــــــج الركـــــــــن الكبير ربطـــــــــه القرآن 
باألخـــــــــالق... فال رفث وال فســـــــــوق وال 

جدال في الحج..
والصـــــــــالة الركن األعظم إنمـــــــــا يتقبلها 
اهلل إذا نهتك عن ســـــــــوء األخالق...إن 

الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
والصيام ذاك الركن الجميل مربوط ربطا 
وثيقا باألخالق.. من لم يدع قول الزور 
والعمـــــــــل به فليس هلل حاجة في أن يدع 

طعامه وشرابه.
فالعبادة التي ال تظهر آثارها على اللسان 
أدبا ورفقا وعلى القلب محبة وصفاء فال 
خيـــــــــر فيها... بل تعطـــــــــي صورة مقززة 

منفرة للعابد سيء الخلق..
أما العابد صاحب الذوق والرفق فتشـــــــــم 
عبيره من بعيد... تواضعا وكرما وطيبة 

وابتسامة ومرحا.
من لي بإنسان إذا أغضبته

وجهلت كان احللم رّد جوابه  
وإذا صبوت إىل املدام شربت من

أخالقه وسكرت من آدابه  
وتراه يصغي للحديث بطرفه

وبقلبه ولعله أدرى به...  

واهلل ما فاز من فاز 
إال حبسن األدب

مداني حدييب

تذكرة وتبصـرة ...عن وثيقة السياسة العامة مرة أخرى 

 

ـــــــــى يقال:  التضحيـــــــــة مصـــــــــدر ضحَّ
ى بنفســـــــــه أو بعملـــــــــه أو بماله:  ضحَّ
بذلـــــــــه وتبرع بـــــــــه دون مقابل. ... أما 
اصطالًحا: فهي بذل النَّفس أو الوقت 
أو المال ألجل غاية أســـــــــمى، وألجل 
هـــــــــدف أرجى، مع احتســـــــــاب األجر 
 ، والثواب على ذلك عند اهلل عزَّ وجلَّ

والمرادف لهذا المعنى: الفداء.
والتضحية قيمـــــــــة اجتماعية راقية جدا 
إذ بدونها يهوي المجتمع إلى األنانية 
المقيتـــــــــة، وقـــــــــد حث اإلســـــــــالم على 
التضحيـــــــــة بل إن عمـــــــــاد الدعوة إلى 
اهلل ونشـــــــــر الدين القويم إنما  أساسه 
التضحيـــــــــة والفـــــــــداء... ولمـــــــــا كانت 
للتضحية هذه المكانـــــــــة الجليلة حث 
المولـــــــــى تعالى المؤمنين عليها وجعل 
جزاءهـــــــــا النعيم المقيم:} واََل َتْحَســـــــــَبنَّ 
الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِفي َســـــــــِبيِل الّلِه َأْموَاتًا َبْل 
َأْحَيـــــــــاء ِعنَد رَبِِّهْم ُيْرزَُقـــــــــوَن * َفِرِحيَن 
ِبَما آَتاُهُم الّلُه ِمن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن 

ْن َخْلِفِهْم َأالَّ  ِبالَِّذيَن َلْم َيْلَحُقوْا ِبِهـــــــــم مِّ
َخْوٌف َعَلْيِهـــــــــْم واََل ُهـــــــــْم َيْحزَُنوَن{]آل 

عمران:169/170[...
ويصف الرســـــــــول الكريم الفدى بخير 
المعاش: »من خير معاش النَّاس لهم، 
رجل ممسك عنان فرسه في سبيل اهلل، 
يطير على متنه، كلما سمع َهْيَعًة، أو 
فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت 

مظانَّه« رواه مسلم.
- وحث على االنفـــــــــاق بالمال وكبح 
البخل وضبط النفـــــــــس وهو في باب 
فقـــــــــال: »ما نقصت  أيضا  التضحية 
صدقـــــــــة من مال، ومـــــــــا زاد اهلل عبًدا 
بعفو إالَّ عـــــــــزًّا وما تواضع أحد هلل إالَّ 

رفعه اهلل« رواه مسلم.   
ومـــــــــن يطالـــــــــع ســـــــــير الصحابة ومن 
تبعهم ويعش مع قصص تضحياتهم 
ير عجبا لما وصلـــــــــوا إليه من البذل 
والفـــــــــداء واإلقـــــــــدام والعطـــــــــاء، وليس 
المقام ذكر ســـــــــيرهم الفواحة فقد ألف 
علماؤنا األجالء مجلـــــــــدات في ذكر 
تلك القصص العبقة، ولوال تضحياتهم 
بأغلـــــــــى مـــــــــا يملكون لكنا إمـــــــــا عبادا 
للشـــــــــمس أو للقمر أو للتيوس والوثن، 
أو كنـــــــــا من معتنقـــــــــي  عقيدة التثليث 
كأحسن حال!!...فارجع إن شئت إلى 
ســـــــــيرة الفاتح العظيم عقبـــــــــة ابن نافع 
تـــــــــرى كيف يطأ بقدم فرســـــــــه المحيط 

األطلســـــــــي وهو يقول:يا رب لوال هذا 
البحر لمضيت في البالد مجاهدا في 
سبيلك انشـــــــــر دينك المبين رافعا راية 
اإلســـــــــالم فوق كل مـــــــــكان حصين .. 
باهلل عليك أي  مستوى من التضحية 
نال شـــــــــرفه هؤالء الرجال وأي صدق 
المســـــــــوا ســـــــــنامه حتى مكن اهلل لهم 
مشـــــــــارق األرض ومغاربها... وارجع 
إلـــــــــى تضحيات  البصر مـــــــــرة أخرى 
األميـــــــــر وبوعمامة وكل ما قام به وما 
قدمـــــــــه هذا الشـــــــــعب العظيم من أجل 
الحريـــــــــة واالنعتاق من قبضة  انتزاع 
اإلستدمار اللعين ولوال تلك البطوالت 
أيضا لكنا ال نزال تحت رحمة الكولون 
أو سطوة الشامبيط... ورحم اهلل شوقي 
إذ يقول: وِللُحرِّيَِّة الَحمراِء باٌب… ِبُكلِّ 

. َيٍد ُمَضرََّجٍة ُيَدقُّ
إن للتضحيـــــــــة والفـــــــــدى قيمة عظيمه 
فـــــــــي المجتمع وركيزة أساســـــــــية متينة 
فيه، ومن باب شـــــــــعورنا بتالشي هذه 
القيمـــــــــة االجتماعيـــــــــة الســـــــــامية بيننا 
تطرقنا إلى هذا الموضوع الحســـــــــاس 
والمهم، فبمقارنة واقعنا بما سلف من 
اآلباء نرى البون الشاســـــــــع والساحق 
أحيانا، فصرنـــــــــا أحرص ما يكون بل 
تجدنا نضحي ونبـــــــــذل الغالي النفيس 
من أجل البطـــــــــون و-البيطون - أما 
ما تعلـــــــــق بالبناء العقائدي أو التربوي 

فنحـــــــــن عنه معرضون  أو األخالقي 
إال مـــــــــا ندر إذا قيس بمـــــــــا يبذله ذلك 
األب أو تلك األم من أجل حياة مادية 

أفضل... 
ال ننكـــــــــر أن هناك نوعا من التضحية 
بيننـــــــــا كأفراد ومجتمع  لكنها لم تصل 
إلـــــــــى الحد المأمـــــــــول، فاختفاء بعض 
التى  التعاضدية  التكافليـــــــــة  المظاهر 
كانت بيننـــــــــا إنما هو مؤشـــــــــر لحجم 
المشكلة، فغياب التويزة أو الوزيعة أو 
غيرها من تلك السلوكيات االجتماعية 
النبيلة ما هو إال نذير خطير النحدار 
مجتمعاتنا مـــــــــن المثالية المرجوة إلى 

األنانية الضيقة... 
أخيرا فـــــــــإن موضوع التضحية والفدى 
واسع وفسيح له جوانب عدة ال يمكن 
حصرها فـــــــــي مقال عابر فهي تحتاج 
نما  بال شـــــــــك إلى مؤلفات ومجلدات واإ
حسبنا أننا أشرنا إليها إشارات طفيفة 

ليس إال من باب التنبيه والحذر...
وخالصة القول فإن التضحية مقرونة 
دائما بالعمل فكلما كان مؤشر التضحية 
والفداء عاليا كان العمل والجد مالزما 
لهما، }َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسَيرَى الّلُه َعَمَلُكْم 

َوَرُسوُلُه وَاْلُمْؤِمُنوَن..{]التوبة:105[.
                                                                                               
عضو ب� ج ع م ج شعبة ولية 
المسيلة مكلف باإلعالم

التضحيـــــة ... قيمــــة ســـامــيـــة تكـــاد تنــحـســــر

عادل بن جغلولي *
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بكر صدقي*

ما حدث في حديقة البيت األبيض، يغري 
بالمقارنة مع سوابق مشابهة حدثت في 

غضون السنوات األربعين المنصرمة، 
بدءًا من توقيع »اتفاق السالم« بين 

سرائيل في عام 1979، مرورًا  مصر واإ
بوثيقة »إعالن المبادئ« بين إسرائيل 
والقيادة الفلسطينية في عام 1993، 

واتفاق السالم األردني، اإلسرائيلي الذي 
تم توقيعه في وادي عربة في 1994. 
وفي المقارنة تفرض نفسها عبارة كارل 
ماركس الشهيرة بصدد أحداث التاريخ 

التي تحدث مرتين، األولى كمأساة، 
والثانية كمسخرة.

الراحل  المصري  الرئيس  زيارة  شكلت  فقد 
 ،1977 العام  في  القدس  إلى  السادات  أنور 
وأدى  العربي،  العام  الرأي  في  كبيرة  صدمًة 
التوقيع على اتفاق السالم بين إسرائيل ومصر 
إلى انقسام حاد بين األنظمة العربية، وتمكن 
محور »الممانعة« في نسخته القديمة المسماة 
»جبهة الصمود والتصدي« من فرض رؤيتها 
إلى طرد  أدى  مما  العربية،  الدول  بقية  على 
كلفت  وقد  العربية.  الدول  جامعة  من  مصر 
الرئيس  ديفيد  بكامب  المسماة  االتفاقية  هذه 
المصري حياته حين أطلق عليه النار جندي 

مصري في العام 1981. 
المدارس  تالميذ  األسد  نظام  جند  سوريا  في 
مسيرات  في  للخروج  والعمال  والموظفين 
موجهة للتنديد بالرئيس المصري. كنت حينها 

الثانوية وشاركت في إحدى تلك  المرحلة  في 
المسيرات تحت تهديد الطرد من المدرسة لمن 

ال يلتحقون بها.
 كانت مسيرة بال روح، تناقص عدد المشاركين 
كثير  تسرب  بسبب  تقدمها،  مع  باطراد  فيها 

منهم على الطريق.
لم يكن التسرب وانعدام الرغبة بالمشاركة بسبب 
مخالفة النظام في موقفه من معاهدات كامب 
ديفيد، بقدر ما كان بسبب أنها مفروضة من 
فوق على أناس ال يعنيهم الموضوع في كثير 
أو قليل. سأعرف الحقًا أن أحزاب المعارضة، 
وكانت سرية وتتعرض العتقاالت دورية، كان 
لها الموقف نفسه من معاهدات كامب ديفيد، 
الخارجية  السياسة  مفردات  من  كثير  ومن 
للنظام بصورة عامة. ذلك أن مظلة أيديولوجية 
النظام  مع  األحزاب  تلك  تجمع  كانت  واحدة 
سالمية.  هي تنويعات يسارية وقومية عربية واإ
لعل فتور همة »الشعب« المسّير في مسيرات 
النظام  من  كاًل  أن  إلى  يشير  تلك  النظام 
ومعارضيه كانوا في حالة انفصال كامل عن 
يمثلونه  أنهم  الذي يزعمون جميعًا  »الشعب« 

ويمثلون توجهاته وتطلعاته.
شكلت معاهدات السالم الثالثة المذكورة أعاله، 
سرائيل،  واإ بين مصر  األولى  منها  وباألخص 
حالة المأساة التي تحدث عنها ماركس، سواء 
بسبب المفاعيل التراجيدية التي تسببت بها في 
السياسيين  الفاعلين  بسبب  أو  العربي،  العالم 
الذين قاموا بها. فقد كان الرئيسان الديمقراطيان 
جيمي كارتر وبيل كلينتون، على التوالي، هما 
بطلي معاهدات السالم الثالثة األولى، مقابل 
دونالد ترامب في توقيعات البيت األبيض يوم 
يعتبر  كارتر  أن  أيلول. صحيح   15 الثالثاء 
مهمة  إنجازات  واليته  تشهد  لم  رئيسًا ضعيفًا 
في  يبقى  لكنه  ثانية،  بوالية  الفوز  في  وفشل 

يمكن مقارنته  الرؤساء األمريكيين، وال  مرتبة 
فكم  ترامب،  دونالد  األبيض«  البيت  بـ»كذاب 
باألحرى بالنسبة لبيل كلينتون. ويمكن سحب 
هذه المقارنة على الشركاء اإلسرائيليين والعرب 
أيضًا: في األمس أنور السادات، الملك حسين، 
بيريز.  شيمون  بيغن،  مناحيم  عرفات،  ياسر 

أما اليوم فإن شركاء ترامب هم 
تالحقه  الذي  نتنياهو  بنيامين 
اتهامات بالفساد وقادة اإلمارات 
والبحرين الذين يكاد اسماهما أن 

يكونا مجهولين.
موضوع  ذلك  إلى  يضاف 
السالم!  الجديدين:  االتفاقين 
تخوضا  لم  الدولتين  أن  مع 
أما  إسرائيل!  ضد  حروب  أية 
العالقات »السرية« مع إسرائيل 
فكانت معروفة للقاصي والداني، 
إخراجها  إال  التطبيع  يكون  ولن 
وتتويجها  العلن  إلى  السر  من 
قامة تحالف أمني  بفتح سفارات واإ
ـ سياسي من المتوقع أن يشمل، 
في غضون أسابيع قليلة »خمس 
حسب  أخرى«  دول  ست  أو 
إحدى تغريدات ترامب. ويتضح 

من أجواء الجامعة العربية أن موقفها الجمعي 
أصبح  قد  إسرائيل  مع  التطبيع  ضد  السابق 
الواقعين  والعراق  لبنان  حتى  كان.  خبر  في 
إعادة  يصوتا ضد  لم  اإليرانية  الهيمنة  تحت 
العربية.  األنظمة  لمجموع  الجديدة  التموضع 
من  مطرود  فهو  الكيماوي  األسد  نظام  أما 
الممانعة  الجامعة أصاًل، فال محل لجعجعته 

المعهودة.
المفارقة أن إيران وتركيا هما األعلى صوتًا في 
مواجهة معاهدتي السالم والتطبيع بين كل من 

سرائيل من جهة  اإلمارات والبحرين من جهة واإ
أخرى. مع العلم أن األولى استعانت بالسالح 
اإلسرائيلي، فيما عرف بفضيحة »إيران غيت« 
إبان حربها مع العراق في الثمانينيات، في حين 
لتركيا عالقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل منذ 
ن كانت العالقات بين البلدين مرت  عقود، واإ
بحاالت توتر كبيرة في السنوات 
رغم  على  األخيرة.  العشر 
اإليرانية  للمعارضة  فإن  ذلك 
السالم  التفاقيات  والتركية 
كبيرتان  دولتان  فهما  معنى، 
وقويتان بالقياس إلى إسرائيل، 
إلى صراع  يؤدي  الذي  األمر 
الدول  بين  موضوعي  إرادات 
العربي  »الرجل  على  الثالث 
أخرى  بكلمات  المريض«. 
فإن الدول الثالث تصارع لمد 
الذي  القوة  فراغ  في  نفوذها 
تشكله المنطقة العربية المبتلية 
بأنظمة فاسدة لعل انفجار مرفأ 
رمزية  نهاية  شكل  قد  بيروت 

لها جميعًا.
الشعبي  االعتراض  فتور 
التطبيع  مسار  على  العربي 
نهاية  إلى  أيضًا  يشير  إسرائيل  مع  الجديد 
حقبة كاملة من التاريخ العربي. كانت ثورات 
الربيع العربي محاولة شجاعة لهدم تلك الحقبة 
واالنخراط في تاريخ جديد، تم إجهاضها من 
اليوم  بعضها  يوقع  التي  األنظمة  نفس  قبل 
على معاهدات سالم مزعومة مع إلسرائيل في 
حين رهن بعضها اآلخر بالده الحتالل دول 

أجنبية مقابل البقاء في السلطة.

* كاتب سوري

ســــالم لــــم تـســبــقـــــه حــــــروب!

فتور االعرتاض 
الشعيب العربي على 

مسار التطبيع اجلديد 
مع إسرائيل يشري أيضًا 

إىل نهاية حقبة كاملة من 
التاريخ العربي. كانت 
ثورات الربيع العربي 
حماولة شجاعة هلدم 

تلك احلقبة واالخنراط 
يف تاريخ جديد، مت 

إجهاضها.

عارية  الحقيقة  وتتجلى  الصورة  تتضح  اآلخر..  وليس  أخيرًا 
منطقهم  بصواب  الناس  إيهام  يريدون  الذين  أولئك  كل  أمام 
أنها عرفت  يبدو  التي  وموضوعية تحاليلهم وصدقية قوميتهم 
خالل العقود الثالثة الماضية التي أصبحت فيها دول الخليج 
العراق  العربية بعد أن تخلصوا من  للعروبة والقومية  متزعمة 
ثم سوريا ثم ليبيا واليمن، وقبل ذلك كله من الجزائر التي كانوا 
ال يعتبرونها منهم، وخاصة بعد التخلص من الرئيس الراحل 
"هواري بومدين" رحمه اهلل دون أن يحركوا ساكنا لفتح تحقيق 
حول اغتياله مثلما فعلوا مع الراحل المرحوم "رفيق الحريري" 

في لبنان.
ربما ألنهم اطلعوا على موقف الرئيس الراحل "هواري بومدين" 
من الثورة اإلسالمية في إيران بعد انتصارها، وخاصة وأن هذا 
الراحل  الكوبي  للرئيس  وجهها  رسالة  موضوع  كان  الموقف 
"فيدال كاسترو" رئيس جمهورية كوبا وقد اطلع عليها الكثير من 
خالل قناة التلفزيون الوطنية حاملها ورئيس أمنه العقيد "عبد 
المجيد عالهم" رحمه اهلل؛ هذا الموقف كان موقف ثائر جزائري 
حقيقي ليس في فكره وال في سلوكاته وال في ممارسته للسياسة 
التعامل مع  العصا في وسطها في  للنفاق وال إلمساك  مكان 

القوى اإلمبريالية والرجعية العربية.
في 18 يوليو 1971، قرر حكام ست إمارات متصالحة هي 
أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين والفجيرة تكوين 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي 2 ديسمبر من نفس السنة 

تم اإلعالن رسميا عن تأسيس دولة االتحاد.
بعد أربع سنوات، تم اغتيال الملك "فيصل" على يد ابن أخيه 
في عيد األضحى المبارك، وفي عام 1977 قام الرئيس "محمد 
أنور السادات" بزيارة مفاجئة للعالم إلى مدينة القدس المحتلة 
عام  وفي  "الكنيست"  الصهيوني  البرلمان  داخل  خطابا  وألقى 

نشاطه  أوج  في  وهو  بومدين"  "هواري  المرحوم  توفي   1978
لرأب الصدع العربي بتأسيس جبهة الصمود والتصدي. 

المسار الذي قطعته هذه الدولة الصغيرة جغرافيا وبشريا والكبيرة 
اقتصاديا وماليا وعمرانيا يكفي للداللة على االهتمام بها منذ 
التفكير في إنشائها واقتطاعها من جغرافيا شبه الجزيرة العربية 
من طرف الدول اإلمبريالية والصهيونية، إنه إعداد للمستقبل، 
قالع  إنشاء  العالم،  من  أخرى  مناطق  في  فعلوا  مثلما  تماما 
وجبهات أمامية للوقوف أمام العدو القادم المتوقع المتمثل في 
العمالق األحمر وهو ما يفرض تهيئة كل الظروف والوسائل 
النواحي  جميع  من  الجبهة  تقوية  على  المساعدة  والعوامل 
واالجتماعية  والسياسية  واألمنية  والجيوسياسية  الجغرافية 
واالقتصادية؛ بعبارة أخرى، تحرير المضائق المائية القريبة من 
المنطقة من األنظمة التحررية والثورية، ربط عالقات تبادلية 
الوسائل  بكل  اإلفريقية  القارة  وشعوب  المنطقة  شعوب  بين 
الممكنة بما في ذلك شراء ضمائر وذمم الحكام واختراق النخب 

السياسية والثقافية واإلعالمية.

من  الصهيوني  الكيان  دولة  لتمكين  محكمة  استراتيجية  إنها 
االنغراس في المنطقة وجعلها القوة المسيطرة األولى على كل 

اإلقليم بدل أية دولة عربية أو إسالمية أخرى.

إنه الطريق إلى الشرق األوسط الجديد كما فكر فيه "بريزنسكي" 
وبعده "شمعون بيريز".

اجلامعة العربية ال داعي لوجودها
دور اإلمارات العربية المتحدة في التحالف العربي في حرب 
سرائيل، ثم السودان  اليمن والتدخل في ليبيا إلى جانب مصر واإ
يجعلها تفكك عمليا ما بقي من جامعة الدول العربية التي لم 
األموال  له  تجمع  فخما  مقرًّا  لبقائها  مبرر  لها جدوى وال  يعد 
من طرف الدول لدفع مرتبات موظفين مصريين كأنها قطاع 
من قطاعات الدولة المصرية المطبعة مع إسرائيل والعضو في 
حين  في  إسرائيل  لدولة  خدمة  اليمن  لحرب  العربي  التحالف 
تحرم سوريا من عضويتها رغم كونها من األعضاء المؤسسين 
العالقات  لتطبيع  والرافضة  الممانعة  الدول  من  ألنها  فقط 
العربية اإلفريقية وعلى رأسها  الدول  باقي  العبرية؛  الدولة  مع 
الجزائر الوحيدة التي جاهرت وتجاهر بموقفها المساند للقضية 
الفلسطينية وتونس التي أنقذتها ثورة الياسمين من سلوك نفس 

مسلك كثير من الدول العربية.
العربية برئاسة دولة  للجامعة  القادم ستنعقد دورة  في األسبوع 
فلسطين التي يبدو أن سلطتها تريد أن تستعمل آخر أوراقها 
للتوسل إلى باقي األعضاء الذين حسموا أمرهم منذ ما قبل قرار 
اإلمارات كالمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان 
تحتاج  التي  القمر والصومال وجيبوتي  والسودان وربما جزر 
إلى المساعدات المالية للدول الخليجية وهي على استعداد لبيع 
الضمير والذمة مقابل حفنة من الدوالرات تساعد هذه األنظمة 

على إسكات شعوبها ورفع مستوى رفاهية حكامها.
تسمية  حذف  إاّل  سرائيل  واإ أمريكا  طرف  من  للتنفيذ  بقي  ما 
الوطن العربي وتعويضها باسم الشرق األوسط الكبير الذي ال 
شك ستؤسس له هيئة على غرار الجامعة تكون فيها إسرائيل 
عضوا بارزا بدل مصر التي انتهى دورها منذ توقيعها التفاقية 

"كامب ديفيد" التاريخية.
على السيد "محمود عباس" أن يعلن في مقر الجامعة نهايتها 
واالعتماد على البقية الباقية من الدول الممانعة ومحور المقاومة 
الذي ال شك أنه الوحيد الذي ينقذ ما تبقى من الشرف الرفيع.

األهــــداف احلقيقيـــة لتدمري اليمن

أ. حممد احلسن أكيالل



األحــد:  02 - 08 صفر 1442، الـموافق لـ:  20 - 26 سبتمرب   2020 العدد:
1030

مقـــاالت

خالل زيارة قادتني إلى إحدى المدن األوربية، كان هاجس البحث 
عن محل إطعام حالل يرافقني، وذات مساء قادتني األقدار إلى 
كثة،  لحية  ذو  رجال  وكان  جزائري،  أن صاحبه  لي  تبّين  مطعم 
ويخاطب زبائنه في غاية اللطف، ولما علم أني جزائري أبدى سعادة 
غامرة، بل أبى أن يأخذ ثمن الوجبة، وبعد العشاء دار بيننا حديث 

ملؤه الحنين للوطن، واألسى من واقع يدفع الناس إلى الهجرة...
وبعد أن فرغ المحل من رواده، خرج الرجل من وراء الطاولة التي 
كان يعمل فيها، فإذا أنا بصدد كهل يرتدي سرواال قطنيا قصيرا 
علينا  دخل  الحديث  أطراف  نتجاذب  نحن  وبينما  رياضة،  وحذاء 
شاب فاره الطول أسمر اللون، طويل الشعر، وقد شد شعره برباط 
إلى الخلف، وال يختلف في بقية مظهره عن صاحب المحل )سروال 
قطني قصير، وسترة يظهر من تحتها قميص ولباس رياضي...(.

وقدم الشاب نفسه أنه من القطر التونسي الشقيق، وتجاذب معنا 
أطراف الحديث، وكان مما قاله أنه متحصل على شهادة ماستر 
في اإلعالم اآللي من جامعة محترمة، وهو عاطل عن العمل ففي 
كل مرة تظهر فيها وظيفة يتقدم بطلبه مرفقا بسيرته الذاتية، ويأتيه 
الرد سريعا قصد إجراء المقابلة، وفي كل مرة يخرج خائبا دون بلوغ 

رغبته...
قلت للشاب: هل تعدل في مظهرك يوم المقابلة أم تذهب إليها على 

الحال التي أراها؟
قال: بل أقصدها على هيئتي التي ترى، وما العيب فيها؟

وهيئة  هيئتك  لمثل  صورا  تنشر  شرسة  إعالم  وسائل  إن  قلت: 
لعصابات  نموذج  الصورة  هذه  من  وتجعل  نهار،  ليل  صاحبك 
قتل واغتصاب وهمجية في بقاع عدة من العالم، وأنت تمشي في 
الطريق أو تدخل المحالت أو تذهب لمقابلة قصد التوظيف تالحقك 

النظرات دون أن تشعر أنك إرهابي ومجرم محتمل!
فما ضرهم من  والديمقراطية،  الفردية  الحرية  يدعون  قال: ولكنهم 

لباس المسلم؟
تونس،  في  تجاري  محل  أو  شركة  صاحب  أنك  هب  له:  قلت 
العورة  يستر  مما  إال  عاري  ولباسها  العمل  تطلب  فتاة  وجاءتك 

المغلظة، أكنت تقبل بها موظفة عندك؟
ثم من أين لك بأن هيئتك هذه لباسا إسالميا؟

لم يؤثر من سيرة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، أن أهل مكة أو 
نقدا  لهم  وجهوا  أو  أصحابه،  لباس  أو  لباسه  على  ثاروا  المدينة 
يتصل بلباسهم، والسبب أن المسلمين األوائل ومعهم النبي لم يكن 
لهم لباس خاص يتميزون به، كانوا يلبسون ما يلبس الناس، وجاءت 
تارة  المسلم  بأخالق  ومرتبطة  أحيانا  تحسينية  التوجيهات  بعض 
أخرى، من ذلك أن الرجال كانوا يعفون لحاهم وشواربهم، ومعلوم 
وانغماس  والطعام،  الكالم  بالفم موضع  متصل  الشارب  أن شعر 
وأعفوا  الشوارب  »قصوا  النبوي:  التوجيه  فجاء  مقزز،  فيه  الشعر 
عن اللحى«،  ومن ذلك أيضا أن األشراف والسادة من العرب كانوا 
لرفع ما  يتخذون عبيدا  بل  أزرهم،  الخيالء، ويرخون  يبالغون في 
زاد منها على األرض، فجاء تحذير النبي من الخيالء والكبر الذي 
َيْوَم  ِإَلْيِه  اللَّه  َيْنُظِر  َلْم  َثوَبه خيالَء  الهيئة: » مْن َجرَّ  يرافق هذه 

القياِمِة« رواه الترمذي َوقاَل: حديث حسن صحيح.
وشعرت بحزن شديد يمأل أقطار نفسي، إن هذا الشاب حرم نفسه 
من عمل شريف يكسب به قوته، بسبب فهم سقيم، فماذا لو سار 
على درب أسالفه من المسلمين وقد فتحوا الهند والسند بأخالقهم 
الرفيعة وما حملوه معهم من قيم تسعد البشرية؟ ماذا لو دخل هذا 
خالصا في أداء  الشاب لوظيفة معينة، وأثبت كفاءة في عملهم واإ
واجبه، ومعاملة بالرحمة التي جاءت بها رسالة اإلسالم للعالم: }َوَما 

َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة لِّْلَعاَلِميَن{]األنبياء/107[؟
الرِّقَُّة  وهي  بالرحمة  وجاءت  للعالمين،  جاءت  اإلسالم  رسالة  إن 
فالمسلم  عاطفّية،  أمور  وهي  الّلغة،  معاجم  تقول  كما  ُف  والتََّعطُّ
رقيق الحاشية ال يشعر معه غيره بغير الود واألمان، وهو يحمل 
معه للعالم قيم يفتقدها، فالذي يفاصل بينه وبين غيره هي تلك القيم 

البانّية التي تشيع النماء والخير، وتشع بالسماحة والود.
هو  فيما  نحاول حصرها  عندما  اإلسالم  رسالة  عالمية  نظلم  إننا 
متصل بالزمان والمكان الذي وجدت فيه، ولو كان ذلك ضروريا 
النتهت مع تلك المالبسات الزمانية والمكانية، لكنها رسالة تتجاوز 
ملبس  من  أهلها  وعادات  العرب،  جزيرة  )رحمة(  من  تحمله  بما 
صاحب  ظهر  يوم  الميالدي  السابع  القرن  وتتجاوز  ومشرب، 

الرسالة، صلى اهلل عليه وسلم.
إن فهم نصوص الدين ضمن سياقها ومقاصدها هو الذي يمدها 
الخالق، عز وجل،  بالديمومة والحياة، ويجعلها تنساق مع حكمة 
الزمان  في  ممتدة  اإلسالم  رسالة  تكون  أن  حمته  اقتضت  الذي 

والمكان، وتتجاوز األعراق واأللوان...

عاملية اإلسالم وحملية املسلمني

احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

وشهد شاهد من أهلها
تزامنًا مـــــــــع الذكرى الــــــــــ19 للهجمات 
اإلجرامية التي تبناهـــــــــا تنظيم القاعدة 
وأوقعـــــــــت نحو 3000 قتيل، بحســـــــــب 
جامعة  أصدرت  األمريكية،  المصادر 
"بـــــــــراون" األمريكية تقريرًا بعنوان "خلق 
)أزمة( الالجئين: النزوح الذي ســـــــــببته 
حروب الواليـــــــــات المتحـــــــــدة بعد 11 
ســـــــــبتمبر"، رصد نتائج الحروب التي 
خاضتها الواليات المتحدة حول العالم 
فـــــــــي إطار الحـــــــــرب علـــــــــى اإلرهاب، 
متوصـــــــــاًل لنتائج أبرزهـــــــــا نزوح ولجوء 
أكثر من 37 مليون شخص، وهو رقم 

متحفظ للغاية، بحسب التقرير نفسه.
تقريـــــــــر الجامعة التـــــــــي تتخذ من والية 
"رود آيالند" مقـــــــــرًا لها جاء فيه: "37 
مليونًا هو تقدير متحفظ للغاية. إجمالي 
النازحين بســـــــــبب الواليات المتحدة بعد 
11/9 حـــــــــروب قد يكـــــــــون أقرب إلى 
59-48 مليونـــــــــًا"، وأضاف أنه "بين 
عامـــــــــي 2010 و2019، تضاعـــــــــف 
العـــــــــدد اإلجمالي لالجئيـــــــــن والنازحين 

داخليًا على مســـــــــتوى العالم تقريبًا من 
41 مليونًا إلى 79.5 مليون".

الرقم المذكور في التقرير "هو أكثر من 
أولئك الذين شّردتهم أي حرب أو كارثة 
منذ بداية القرن العشـــــــــرين، باســـــــــتثناء 
الحرب العالمية الثانية"، بنص الدراسة 
األكاديمية التي تم نشـــــــــرها الثالثاء 8 

سبتمبر 2020.
الشـــــــــهادة صادرة عن جامعة أمريكية 
وبالتالي ينطبق عليها مقولة "وشـــــــــهد 
شـــــــــاهد من أهلها"، ما يطرح تساؤالت 
كبرى بشـــــــــأن ما حققته تلـــــــــك الحرب 
المزعومة علـــــــــى "اإلرهاب"، حيث إن 
الهجمات التي استهدفت برجي التجارة 
العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون 
بطائرات مدنية استولى عليها خاطفون 
تابعون لتنظيم القاعدة نتج عنها شـــــــــن 
إدارة بوش االبن حربًا على أفغانستان 
-حيث كان يوجد أسامة بن الدن زعيم 
التنظيم ومســـــــــاعدوه- ثم قامت بغزو 
إلى عمليات عسكرية  العراق، إضافة 
"لمحاربـــــــــة اإلرهاب" فـــــــــي معظم دول 

العالم.
تفاصيل مرعبة

التقرير الصادر عن الجامعة في إطار 
مشـــــــــروع أكبر "تكلفـــــــــة الحرب"، رصد 
نزوح ولجوء بين 37 مليونًا و59 مليون 
شـــــــــخص في بلدان ثمانية في إفريقيا 
وآسيا والشرق األوسط "اضطروا للفرار 
بحياتهم بسبب حروب عنيفة شنتها أو 

شاركت فيها القوات األمريكية منذ عام 
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األمريكي.
واعتمد معدو الدراســـــــــة فـــــــــي تقديرهم 
ألعداد النازحين والالجئين على األرقام 
اللجـــــــــوء والنازحين  الرســـــــــمية لطالبي 
داخل حـــــــــدود بالدهم، وذلك في الدول 
الثمانية التي اســـــــــتهدفتها الحرب على 
اإلرهاب وهـــــــــي: أفغانســـــــــتان والعراق 
وباكســـــــــتان واليمن والصومال والفلبين 
وليبيا وســـــــــوريا، والبلدان التي تتصدر 
قائمـــــــــة الدول التي خرج منها الجئون، 
سوريا )7.1 مليون( أفغانستان )5.3 
مليون( والعراق )9.2 مليون( وباكستان 
)3.7 مليـــــــــون(، واليمن )4.4 مليون( 
والصومـــــــــال )4.2 مليـــــــــون( والفلبين 

)1.7 مليون( وليبيا )1.2 مليون(.
لكن لم تكـــــــــن تلك البلدان الثمانية هي 
كل مســـــــــارح الحـــــــــرب األمريكية على 
اإلرهاب، فقـــــــــد أدت العمليات القتالية 
الصغيرة التي شـــــــــنها الجيش األمريكي 
أيضـــــــــًا إلى نزوح الســـــــــكان قســـــــــرًا في 

فريقيا  واإ والكاميـــــــــرون  فاســـــــــو  بوركينا 
الوسطى وتشـــــــــاد والكونغو الديمقراطية 

ومالي والنيجر والسعودية وتونس.
وقال دافيد فاين، أستاذ اإلنثروبولجي 
في جامعة أمريـــــــــكا رئيس فريق إعداد 
الدراســـــــــة لصحيفة نيويورك تايمز، إن 
النازحيـــــــــن والالجئيـــــــــن الذين رصدتهم 
الدراســـــــــة يمثلون "واحدًا من األشكال 
الرئيسية لألضرار الناجمة عن الحرب 
على اإلرهاب وليست جميعها، فهناك 
بالطبع َمـــــــــن قتلوا وأصيبـــــــــوا في تلك 

الحرب".
وأضاف فاين أن ذلك يعطينا فكرة عن 
مدى كارثية تدخـــــــــل الواليات المتحدة 
عسكريًا في تلك الدول بصورة ال أظن 
أن أي مواطن فـــــــــي أمريكا، بمن فيهم 
أنـــــــــا، كان يتصور هذا الكّم من الرعب 

والضرر الذي نتج عن تلك الحرب.
هل حققت تلك احلرب أهدافها؟

على مدى 19 عامًا منذ إعالن بوش 
االبن "الحرب علـــــــــى اإلرهاب"، مرورًا 
برئاسته 8 سنوات ورئاسة باراك أوباما 
8 ســـــــــنوات أخرى ودونالد ترامب الذي 
يقترب مـــــــــن نهاية فترته األولى، يمكن 
القول إن الحكم على نتائج تلك الحرب 
أصبحت مـــــــــن أكثر األمور جدلية في 

السياسة األمريكية نفسها.
فالبعـــــــــض يرى فـــــــــي مقتـــــــــل واعتقال 
قيادات القاعدة ثم إعالن هزيمة تنظيم 
الدولة اإلســـــــــالمية داعش وقتل قياداته 

انتصارات رئيسية وتحقيقًا ألهداف تلك 
الحـــــــــرب، بينما يرى البعض اآلخر أن 
تلك الحرب تمثل فشاًل ذريعًا للواليات 
المتحـــــــــدة من جهـــــــــة انتشـــــــــار "الفكر 
الجهـــــــــادي" حول العالم بصورة لم تكن 
موجـــــــــودة قبل هجمات 11 ســـــــــبتمبر/

أيلول 2001 وما نتج عنها من إعالن 
الحرب على اإلرهاب.

وتظهر التقارير السنوية التي يصدرها 
مركز مكافحة اإلرهاب ومقرّه واشنطن 
ذلك التناقـــــــــض في تقييـــــــــم نتائج تلك 
الحـــــــــرب، وفي تقريره العـــــــــام الماضي 
بعنوان "بعـــــــــد 18 عامًا: الحرب على 
اإلرهاب تبلغ السن القانونية"، تم رصد 
أبرز نتائج تلك الحرب – من وجهتي 

النظر المتناقضتين.
ويتوقـــــــــف الحكـــــــــم علـــــــــى نتائـــــــــج تلك 
الحرب علـــــــــى نقطتيـــــــــن: األولى هي 
الموقف السياســـــــــي للشخص، والثانية 
هي المصالـــــــــح والنظرة العامة لألمر، 
فمن جهـــــــــة المدافعين عن تلك الحرب 
حققت الواليات المتحدة -تحت ثالث 
إدارات متعاقبة- نجاحات مبهرة ضد 
تنظيمـــــــــات القاعدة وداعـــــــــش وغيرهما 
بالقضاء  الجهاديـــــــــة  التنظيمـــــــــات  من 
على قياداتها والحـــــــــد من قدرتها على 
شن هجمات على األراضي األمريكية 
بحجم هجمـــــــــات 11 ســـــــــبتمبر/أيلول 

.2001
لكن مـــــــــن وجهة النظـــــــــر األخرى أي 
المنتقديـــــــــن والرافضيـــــــــن لتلك الحرب، 
فـــــــــإن الواليـــــــــات المتحدة فشـــــــــلت بعد 
نحو عقدين من تلـــــــــك الحرب في دّق 
المسمار األخير في نعش "المنظمات 
الجهادية"، بل إنه على الرغم من تقييد 
حركة تلك الجماعات داخل األراضي 
األمريكية، فإن قضية الجهاد ذاتها قد 
اكتسبت تأثيرًا محليًا ودوليًا أكبر بكثير 
مما كانت عليه من قبل تلك الحرب.

والمقارنة ببساطة بين القاعدة وداعش 
تؤكد تلك الحقيقة، حيث إن عشـــــــــرات 
اآلالف مـــــــــن المقاتليـــــــــن في صفوف 
داعش هم من شـــــــــباب الدول الغربية 
في أوروبا وأمريكا وكندا، وهذا في حد 
ذاته يؤكد نجاح تلـــــــــك التنظيمات في 
تجنيد شباب من حول العالم، وهو ما 
لم يكن موجودًا قبل شـــــــــن تلك الحرب 

على اإلرهاب.
رصد الفشل والنجاح في حرب أمريكا 
على اإلرهاب يركز فقط على الجانب 
العســـــــــكري ونتائجه المباشرة، لكن تلك 
الحرب وتداعياتها بل ودوافعها الفعلية 
ال تـــــــــزال تمثل لغزًا كبيـــــــــرًا؛ فإذا كانت 
الحرب على أفغانستان بدت من حيث 
الشـــــــــكل مبررة لوجود قيـــــــــادات تنظيم 
القاعـــــــــدة ورفض تســـــــــليمهم من جانب 
طالبان وقتها، فإن غزو العراق تسبب 
في انقســـــــــام العالم وقتهـــــــــا لعدم وجود 
أسباب تدعو لتلك الحرب التي ال تزال 
تداعياتهـــــــــا الكارثية على بالد الرافدين 

والمنطقة والعالم عرضًا مستمرًا.
وكالت

حروب أمريكا مند 2001 شردت أكثر من 37 مليون شخص 
وفــــق دراســــة أجــرتــهـــا جـــامعــــة بــــراون األمريكــيــــة 

عندما أعلن الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش االبن "احلرب على اإلرهاب" يف أعقاب هجمات 11 سبتمرب 
2001 على األراضي األمريكية، كان اهلدف هو القضاء على "اإلرهاب"، وبعد مرور 19 عامًا تسببت تلك احلرب 

يف تشريد عشرات املاليني حول العامل، فهل حتقق اهلدف املعلن منها؟
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رأي

الـــدرس الــــذي ال يهُــنــســى! )11(

وللمصائب واالبتالءات في الكتاب والسنة 
ســـــــــببان اثنان مباشران – إلى جانب حكمة 

اهلل تعالى في قضائه وقدره: 
1/ الســـــــــبب األول: الذنـــــــــوب والمعاصـــــــــي 
التي يرتكبها اإلنســـــــــان، سواء كانت كفرا أو 
معصية أو كبيرة مـــــــــن الكبائر، فيبتلي اهلل 
عز وجل بســـــــــببها صاحبها بالمصيبة على 

وجه المجازاة والعقوبة العاجلة. 
يقول اهلل عز وجل: }َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة 
َفِمْن َنْفِسَك{]ســـــــــورة النساء اآلية رقم:79[، 
قال المفســـــــــرون: أي بذنبك. ويقول سبحانه 
وتعالى: }َوَمـــــــــا َأَصاَبُكْم ِمـــــــــْن ُمِصيَبٍة َفِبَما 
َكَســـــــــَبْت َأْيِديُكـــــــــْم َوَيْعُفو َعْن َكِثير{]ســـــــــورة 

الشورى اآلية رقم:30[. 
وَعْن َأَنٍس رضي اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُســـــــــوُل 
اللَّـــــــــِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم »ِإَذا َأرَاَد اللَُّه 
َذا  َل َلُه اْلُعُقوَبَة ِفي الدُّْنَيا، وَاِإ ِبَعْبِدِه اْلَخْيَر َعجَّ
رَّ َأْمَسَك َعْنُه ِبَذْنِبِه َحتَّى  َأرَاَد اللَُّه ِبَعْبِدِه الشَّ
ُيوَاِفَي ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة« رواه الترمذي وحسنه، 

وصححه األلباني في صحيح الترمذي.  
2/الســـــــــبب الثانـــــــــي: إرادة اهلل تعالى رفعة 
درجات المؤمن الصابر، فيبتليه بالمصيبة 
ليرضى ويصبـــــــــر فُيوفَّى أجـــــــــر الصابرين 
في اآلخرة، ويكتب عنـــــــــد اهلل من الفائزين، 
وقد رافـــــــــق البالء األنبيـــــــــاء والصالحين فلم 
يغادرهم، جعله اهلل تعالى مكرمة لهم ينالون 
بـــــــــه الدرجة العالية في الجنـــــــــة، ولهذا جاء 
فـــــــــي الحديث الصحيح عن النبي صلى اهلل 
عليه وســـــــــلم أنه قال: »ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َسَبَقْت 
َلُه ِمْن اللَِّه َمْنزَِلٌة َلْم َيْبُلْغَها ِبَعَمِلِه اْبَتاَلُه اللَُّه 
ِفي َجَســـــــــِدِه َأْو ِفي َمالِـــــــــِه َأْو ِفي َوَلِدِه« رواه 
أبو داود، وصححه األلباني في »السلســـــــــلة 

الصحيحة«.   
وعن أنس بـــــــــن مالك رضـــــــــي اهلل عنه أن 
النبي صلى اهلل عليه وسلم َقاَل: »ِإنَّ ِعَظَم 
نَّ اللََّه ِإَذا َأَحبَّ  الَجزَاِء َمـــــــــَع ِعَظِم الَباَلِء، وَاِإ
َقْوًما اْبَتاَلُهْم، َفَمْن َرِضَي َفَلُه الرَِّضا، َوَمْن 
َخُط« رواه الترمذي  وحسنه،  َسِخَط َفَلُه السَّ
وصححه الشـــــــــيخ األلباني في »السلســـــــــلة 

الصحيحة«.  
وقد ُجمع السببان في حديث عائشة رضي 
اهلل عنها، أن النبي صلى اهلل عليه وســـــــــلم 
قـــــــــال: »ما يِصيُب اْلُمْؤِمَن ِمْن َشـــــــــْوَكٍة َفَما 
َفْوَقَهـــــــــا ِإالَّ رََفَعُه اللَُّه ِبَها َدَرَجًة، َأْو َحطَّ َعْنُه 

ِبَها َخِطيَئًة« رواه الشيخان. 
ثم إن التداخل واالشتراك بين هذين السببين 

أعظـــــــــم من الصور التي ينفرد كل منهما به 
أال ترى أن من ابتاله اهلل بمصيبة بســـــــــبب 
ذنبـــــــــه فصبر وشـــــــــكر غفـــــــــر اهلل تعالى له 
ذنبه، ورفع درجتـــــــــه في الجنة، ووفاه  أجر 

الصابرين المحتسبين. 
كمـــــــــا أن من ابتـــــــــاله اهلل بالمصيبـــــــــة ليبلغ 
المنزلـــــــــة الرفيعة التي كتبهـــــــــا له في الجنة، 
تكفر عنه ذنوبه الســـــــــالفة، وتعتبر جزاء له 
عليها في الدنيا، فال تكرر عليه في اآلخرة، 
كما وقع لبعض الرسل واألنبياء: كآدم عليه 
الســـــــــالم، ويونس عليه السالم، حين ابتلى 
اهلل سبحانه وتعالى آدم باإلخراج من الجنة، 
وابتلى يونـــــــــس بن متى بالغـــــــــرق في بطن 
الحـــــــــوت، فرفعهما اهلل بهذا البالء لصبرهما 
واحتســـــــــابهما الثواب عنده سبحانه، وكانت 
كفارة للمخالفة التـــــــــي وقعت من كل منهما 

عليهما الصالة والسالم. 
ويدلك على ذلك أن الجزاء الدنيوي ال ينفصل 
عن الجزاء األخروي، وأن اقتران ذكر هذين 
السببين جاء في كثير من األحاديث النبوية 
الصحيحة، منها ما رواه سعد بن أبي وقاص 
رضي اهلل عنه قال:  ُقْلُت: »َيا َرُســـــــــوَل اهلِل! 
َأيُّ النَّاِس َأَشـــــــــدُّ َباَلًء؟ َقـــــــــاَل: اأَلْنِبَياُء ، ُثمَّ 
اأَلْمَثُل َفاأَلْمَثُل، َفُيْبَتَلى الرَُّجُل َعَلى َحَســـــــــِب 
ْن  ِديِنِه، َفِإْن َكاَن ِديُنُه ُصْلًبا اْشـــــــــَتدَّ َباَلؤُُه، وَاِإ
َكاَن ِفي ِديِنِه رِقٌَّة اْبُتِلَي َعَلى َحَســـــــــِب ِديِنِه، 
َفَمـــــــــا َيْبرَُح الَباَلُء ِبالَعْبِد َحتَّى َيْتُرَكُه َيْمِشـــــــــي 

َعَلى اأَلْرِض َما َعَلْيِه َخِطيَئٌة« رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح. 

ومع ذلك فقـــــــــد يكون أحد هذين الســـــــــببين 
أظهر في بعض صور البالء من الســـــــــبب 
اآلخر، ويمكـــــــــن  فهم ذلك من خالل قرائن 

الحال التي تتعلق بتلك المصيبة. 
فإذا كان المبتلى كافرا: فال يمكن أن يكون 
بـــــــــالؤه لرفعة درجتـــــــــه، فالكافر ليس له عند 
اهلل وزن يوم القيامة، لكن قد يكون في ذلك 
عبرة وعظة لغيره، أال يفعل مثل فعله، وقد 
يكـــــــــون من ذلك من عجـــــــــل  اهلل عقابه في 

الدنيا، زيادة على ما ادخره له في اآلخرة.
 قال اهلل تعالى: }َأَفَمـــــــــْن ُهَو َقاِئٌم َعَلى ُكلِّ 
َنْفـــــــــٍس ِبَما َكَســـــــــَبْت َوَجَعُلوا ِللَِّه ُشـــــــــَرَكاَء ُقْل 
َســـــــــمُّوُهْم َأْم ُتَنبُِّئوَنُه ِبَما ال َيْعَلُم ِفي األْرِض 
َأْم ِبَظاِهٍر ِمَن اْلَقْوِل َبـــــــــْل زُيَِّن ِللَِّذيَن َكَفُروا 
ِبيِل َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه  َمْكرُُهْم َوُصدُّوا َعِن السَّ
َفَما َلـــــــــُه ِمْن َهاٍد * َلُهْم َعـــــــــَذاٌب ِفي اْلَحَياِة 
الدُّْنَيا َوَلَعَذاُب اآلِخرَِة َأَشقُّ َوَما َلُهْم ِمَن اللَِّه 
ِمْن وَاٍق{] ســـــــــورة  الرعد  اآلية رقم: -33

.]34
وأما إذا كان المبتلى مسلما عاصيا مجاهرا، 
أو فاســـــــــقا ظاهر الفســـــــــق : فقد يغلب على 
الظن وجه المجازاة والعقوبة بهذا االبتالء، 
ألن تكفير السيئات أسبق من رفع الدرجات، 
والعاصي أحوج إلى تكفير ســـــــــيئاته من رفع 

درجاته.

د. موسى عبد الالوي *

كنا قد تناولنا في المقال الســـــــــابق ســـــــــؤال: 
هل يتناقض الدين والعلم؟ ورأينا الســـــــــياق 
الذي نشا فيه السؤال، وخصوصية التجربة 
الغربية فيه، وأنه غير قابل للتعميم، بالرغم 
من ســـــــــعي المتأثرين بالتجربة الغربية غلى 
تعميمه على كل االديان. وفي هذا المقال 
لتســـــــــاؤلين آخريـــــــــن: أحدهما هل  نعرض 
العلـــــــــم والدين مجاالن متمازيان ال يلتقيان؟ 
وثانيهما هل الدين والعلم منهجان متبيانان 

للوصول إلى حقيقة واحدة؟ 
1. هل الدين والعلم مجاالن متمايزان؟

فهناك من رأى أن بين العلم والدين تمايزا، 
ال تناقضا؛ فليس أحدهما َيثُبت حيث ينتفي 
نما يختص  الثاني، فيكون بينهما تناقض، واإ
بما ال يختص به هذا الثاني؛ فما يشـــــــــتغل 
به العلم ال يشـــــــــتغل به الدين، وما يشتغل 
به الدين ال يشـــــــــتغل بـــــــــه العلم؛ فالعلم عند 
من ذهب إلى هذ الرأي موضوعه المعرفة 
الشـــــــــعور  الدين موضوعه  بينما  والحقيقة، 
والحـــــــــدس؛ وضوابط المعرفـــــــــة والحقيقة ال 
تنطبـــــــــق على مجـــــــــال الشـــــــــعور والحدس، 
وقواعد الشـــــــــعور والحدس ال تنطبق على 
مجال المعرفة والحقيقـــــــــة. وعلى هذا، فال 
النقد العلمي بمقدوره أن ينال من الدين، وال 
السلطة الدينية بمقدورها أن تنال من العلم 

)عبد الرحمن، 2007، ص38-39(.

وقد وجـــــــــد هذا الرأي مقلدة مـــــــــن بينا ابناء 
المســـــــــلمين، ادعوا ما ادعاه هؤالء، حجتهم 
في ذلك أن العلَم مبني على التدليل العقلي 
والديَن مبني على التسليم القلبي، وال مطمع 
ر  في التقدم والتحضـــــــــر مثلما تقدَّم وتحضَّ
ســـــــــوانا إال باعتمـــــــــاد طريـــــــــق العقل على 
شرطهم؛ ولَكْم كان فخرها كبيرا أن تجد بين 
أسالفنا من أشبَه قوُله قول غيرنا، وبخاصة 
المتفلسفة، فراحوا يشددون على اتباعه، وما 
َدَروا أن البرهان ال يســـــــــتقل بنفسه وال يغني 
عـــــــــن اإليمان، كما أن اإليمان ال يســـــــــتقل 
بنفسه وال يغني عن البرهان )عبد الرحمن، 

2007، ص39(!

2. هل الدين والعلم منهان متباينان؟
وهنك رأي آخر يـــــــــرى أن بين العلم والدين 
تباينا، ال تناقضا وال تمايزا؛ فليس أحدهما 
َيثبـــــــــت حيث ينتفي الثانـــــــــي، فيكوَن بينهما 
تناقض كما ذهـــــــــب من قال بالتناقض، وال 
أنه يختص بما ال يختص به، فيكون بينهما 
نما  تمايـــــــــز كما ذهب من قـــــــــال بالتمايز، واإ
الواحد منهما يتناول ما يتناوله اآلخر، لكن 
بغيـــــــــر الوجه الذي يتناوله بـــــــــه، فُمتعلَّقهما 

واحد ووجه تعلُّقهما مختلف.
بمعنى أن االعتقاد في العلم غير االعتقاد 
في الديـــــــــن، والمعرفة في هذا غير المعرفة 
فـــــــــي ذاك، والفعل هنا غيـــــــــر الفعل هناك، 
فيكون العلم والدين بمنـزلة شكَلين متباينين 
من أشكال الحياة، بل بمنـزلة عالمين اثنين 
ال مجال للمقارنة بينهما وال لمقايسة أحدهما 
باآلخر؛ ومادام العلـــــــــم والدين بهذا التباين 
البالغ، فال ُيعقـــــــــل أن نصرف الدين بحجة 
أنه معرفة ال تقوى على النهوض بموجبات 
العلم، كما ال ُيعقل أن نســـــــــعى إلى تقويته 

بأن نخلع عليه حليـــــــــة العلم)عبد الرحمن، 
2007، ص39(.

وقد وجد هذا الرأي أنصارا من ابناء المسلمين 
اليوم، ادعوا ما ادعاه هؤالء، مســـــــــترجعين 
بهذا الصـــــــــدد ما قاله بعض أســـــــــالفنا من 
كون الدين ُيعّبر عن األشياء بلغة المجاز 
واإلشـــــــــارة، في حين أن العلم ُيعّبر عن هذه 
األشياء بلغة الحقيقة والعبارة؛ لذا ال يجوز 
أن نحكم على اإلشـــــــــارة بما يجب في حق 
ال صارت قوال كاذبا، وال أن نحكم  العبارة، واإ
ال  على العبارة بما يجب في حق اإلشارة، واإ

صارت قوال ال يقبل التحقيق وال التدليل.
ولهذا فإن تباين الدين والعلم عند من ذهب 
إلى هذا الرأي كما تتباين لغة الشـــــــــعر ولغة 
المنطق؛ وما َدرى هؤالء أن اإلشارة ليست 
نما درجـــــــــات كثيرة، وأن  درجة واحـــــــــدة، واإ
العبارَة –هي األخرى- ليست درجة واحدة، 
نما درجـــــــــات مختلفة! وحينئذ ال مفر من  واإ
أن يتعذر عليهـــــــــم الفصل في األقوال التي 
تنـزل الدرجات الوســـــــــطى هل وردت على 
وجـــــــــه اإلشـــــــــارة أم على وجـــــــــه العبارة)عبد 

الرحمن، 2007، ص39(.
ولعـــــــــل هذا يذكرنا بقـــــــــول إقبال عليه رحمة 
اهلل لما قارن بين الفلســـــــــفة والتجربة الدينية 
في الوصول إلـــــــــى الحقيقة، حيث رأى أن 
»الدين - في أكمل صوره-  يســـــــــمو فوق 
الشـــــــــعر، فهو يتخطى الفرد إلى الجماعة؛ 
وفي موقفه من الحقيقة الكلية يتعارض مع 
عجز االنسان وقصوره، فهو يفسح مطالبه، 
ويستمسك بأمل ال يقل في شيء عن شهود 
الحق شهودًا مباشرًا«)إقبال، تجديد التفكير 

الديني، ص7(.
أما في ما يتعلق بالفلســـــــــفة والجهد العقلي، 

فـــــــــإن إقبال يرى أن »مطمح الدين يســـــــــمو 
فوق مطلب الفلســـــــــفة. فالفلسفة نظر عقلي 
في األشـــــــــياء، وهي بوصفها هذا ال يهمها 
أن تذهب إلى أبعد من تصور يستطيع أن 
يرد كل مـــــــــا للتجربة من صور خصبة إلى 
نظـــــــــام أو منهج، فهي كأنمـــــــــا ترى الحقيقة 
عن بعـــــــــد، أما الدين فيهـــــــــدف إلى اتصال 
بالحقيقة أقرب وأوثق. فالفلسفات نظريات، 
اما الدين فتجربة روحية ومشاركة واتصال 
وثيق«)إقبـــــــــال، تجديـــــــــد التفكيـــــــــر الديني، 

ص77(.
وكأنـــــــــه يرى أن طريق الديـــــــــن غير طريق 
ن كان يؤكد أن  الفلسفة في إدراك الحقيقة، واإ
االدراك العقلي إدراك براني، بينما االدراك 
الديني إدراك جواني يســـــــــمو باإلنسان عن 
مجرد اإلدراك الظاهري الشكلي الذي توفره 

الفلسفة والعقل.
ولعل هـــــــــذه المواقف الثالثـــــــــة التي أثمرها 
النموذج المعرفي الغربـــــــــي في الصلة بين 
الدين والعلم، لها أثرهـــــــــا في واقعنا الفكري 
اليوم، فتجد لهـــــــــا مقلدة تبنوا هذه المواقف، 
علـــــــــى غير بصيـــــــــرة ووعي بأســـــــــباب هذه 
المواقف في ســـــــــياقها الحضـــــــــاري والثقافي 
الغربي، مما أدى إلى اضطرب في المواقف 
بين التناقـــــــــض والتمايـــــــــز والتباين، فجعل 
بعضها يستبعد الدين، وجعل بعضها العلم 
بمعنـــــــــاه الطبيعي متحكما في الدين، وجعل 
بعضها الدين والعلم في مرتبة واحدة لكنهما 

ال يلتقيان.
ولعل في مقاالتنا المقبلـــــــــة محاولة إليجاد 
طريق آخر يخرج بنا عـــــــــن داعية التقليد، 

إلى بصيرة النقد والتجديد.
* جامعة الدوحة

الدين والعلم: جماالن متمازيان أم منهجان متباينان؟!

د. بدران بن احلسن *

روا
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حـــــوار

ــتاذة يامسينة  ــراء البصائر على األس ــل لك أن تعريف ق ه
وردة؟

mmامرأة جزائرية بســـــــــيطة، أم وربة بيـــــــــت أصعب المهام 
وأجلها في آن، أســـــــــرتي هي حقلي الذي اشـــــــــتغل عليه، فأنا 
بالوراثة ابنة فالح كان له الفضل مع أمي في أن أكون أنا.

ــو  ــداع، وعض ــالك لإلب ــة مس ــر جمل ــس حتري ــة رئي كنائب
ــا عن جملة  ــني، حدثين ــاب اجلزائري ــاد العام للكت االحت

مسالك ودورها يف الوسط اإلعالمي؟
mm مجلة مســـــــــالك لإلبـــــــــداع كانت فكرة األســـــــــتاذ الدكتور 
محمد شـــــــــطوطي، الكاتب والباحث في علم النفس ومستشار 
شـــــــــخصي بجامعة بوزريعة العاصمة، بمباركة رئيس االتحاد 
للكتـــــــــاب الجزائرييـــــــــن، تعنى بالنصوص األدبية والدراســـــــــات 
الفكرية، الغاية من إصدارها في فرع العاصمة برعاية األستاذ 
يوســـــــــف شـــــــــقرة، إنماء روح اإلبداع الذي ينشر الفكر ويدفع 
بـــــــــه إلى العالمية، من خالل النصـــــــــوص التي تعالج القضايا 
االجتماعية وطنيا والقضايا اإلنسانية، وجعلها منبرا إعالميا 
يســـــــــتغله الكاتب الجزائري للمشاركة في مقروئية هي بحاجة 
لقلم جزائري يعيش هموم مجتمعه واإلنســـــــــانية جمعاء، نفتح 

من خاللها نافذة لصناعة الوعي وتربية الـــــــــذوق الجمالـــــــــي.
ــالم اجلزائري خاصة؟  ــة املرأة يف اإلع ــا رأيك يف مكان »م
ــة بها يف اإلعالم  ــتطاعت أن حتتل املكانة الالئق ــل اس وه

العربي عامة؟
mm األســـــــــتاذة ياســـــــــمينة وردة: المرأة الجزائرية خاصة ما 
تزال بعيدة عن أداء دور فاعل في مجال اإلعالم ألســـــــــباب 
عـــــــــدة أهمها أن اإلعالم عموما قاصر عن أداء رســـــــــالته في 
صناعة الوعي المجتمعي، فنحن ما نزال نملك إعالما نمطيا 
محـــــــــدود األفق، مقيد تتبناه إيديولوجية كل نظام جديد، يتغير 
مذاقه بتغير أطباق السياســـــــــة، إذن المرأة هنا تتقاســـــــــم نفس 
الهم مع الرجل، باعتبارهما شـــــــــريكين أساســـــــــيين في صناعة 
الوعي وصناعة نهضة، بالرغم من وجود منابر هادفة ورقية 
والكترونية، ويبقى التعويل على اإلعالم المرئي والمســـــــــموع 

فهو الطريق األقصر لولوج عمق المجتمع.
مكاناتها  رأيي أن المرأة العربية عموما لم تستغل كل طاقاتها واإ
للعطاء وتغيير الُسلَّميَّات المجتمعية السلبية، المرأة قادرة على 
التأثير على المجتمع النســـــــــوي خاصة، امرأة تحمل رســـــــــالة 

النهضة والتنمية الفكرية واالجتماعية.
ــر على منتوجك الفكري ما  ــل لك أن تعريف قراء البصائ ه

صدر منه وما هو يف طريق الصدور؟
mm األســـــــــتاذة وردة ياســـــــــمينة: في الحقيقـــــــــة ما زلت على 
أعتاب دنيا األدب والفكر، لكن سعيدة بولوجه وبداية الخطو 
في إصداري األول، وهو عبارة عن كتاب في أدب الرســـــــــائل 
أغلبهـــــــــا تتحدث عن الذات بثوب عاطفي رومانســـــــــي، وبلغة 
أدبية حاولت من خاللها رسم المشاعر بلغة عربية تملك من 
الســـــــــحر والبيان والقدرة على ترجمة مكنونات اإلنســـــــــان، لغة 
ربانية منتقاة تتكيف مع التكوين البشـــــــــري وتعبر عن أغوار 

الذات اإلنسانية بعمق كبير.
ــة جيل الغد؟؟  ــرأة اجلزائرية اليوم يف تربي ــل وفقت امل ه

وما هو منتظر منها مستقبال؟

mmمقياس نجاح أو فشـــــــــل المرأة العربية عامة والجزائرية 
خاصة في تربية الجيل يبقى مرتبطا بنجاح أو فشل منظومة 
سياسة كاملة، لكن رأيي أن التعويل على إعداد المرأة كمدرسة 
لتربيـــــــــة الجيل تبقى تطير بجناح واحد البد من إعداد الجناح 
نجاح الشراكة، فالزمن تغير والمرأة اليوم  الثاني ليتم التعاون واإ
ليســـــــــت فقط ملزمة بالبيت حصريا، بـــــــــل لها التزامات أخرى 
في الخارج، من دراســـــــــة وعمل، نمكنها من التوفيق بين عناء 
الخارج والداخل أو أن نحرمها من تحقيق ذاتها ومشـــــــــاركتها 
بناء المجتمع فمســـــــــؤولية تربية الجيل مســـــــــؤولية الطرفين .. 
وتبقى المرأة كائنا بشـــــــــريا يتعب ويمرض ويتأثر بكل مشاكل 

المجتمع من الصحة والسكن..
المجتمع ال يقوم على مجهود المرأة فقط، بل يتطلب ترشـــــــــيد 

السياسة ككل، لنبني مجتمعا صالحا، منتجا، مبدعا.
األســـــــــرة المســـــــــتقرة المهيأة كحاضنة ال يمكن أن تصنع فردا 
صالحـــــــــا وهي تعيش في ظل أزمة ســـــــــكنية ومنظومة صحية 
مريضـــــــــة، ومنظومة تعليمية لم تجد ضالتهـــــــــا بعد، بالمقابل 
نشـــــــــجع جهود المرأة الجبارة التي تســـــــــهر، وتضحي، وتنسى 
راحتها ونفســـــــــها لخلق جو أســـــــــري مالئم برغم كل المعوقات 

التي يطول شرحها لتشعب أسبابها وتوغل جذورها.
تقدم المـــــــــرأة حين نقدم لها حياة اجتماعيـــــــــة كريمة، مريحة، 
والتحفيز بالشكر وتمكينها من ريادة مكانتها الالئقة بها التي 
تحفظ إنسانيتها وتكســـــــــر قيد مفاهيم مغلوطة متوارثة شيأتها 
ضمن معتقد ذكوري اإلســـــــــالم بريء منه. يوم تنتصر المرأة 
بمكانتها كما كرمها اهلل أستطيع القول أنها قادرة على العطاء 

والبذل.
ــي اجتاحت  ــي، ال ــف االجتماع ــرة العن ــري ظاه ما تفس

البالد بقوة يف اآلونة األخرية؟
mmاألســـــــــتاذة ياســـــــــمينة وردة: ظاهرة العنـــــــــف االجتماعي 
بحاجة لدراسة نفسية جادة ألن ما يحدث، يحيلنا على حقيقة 
مؤرقة، فأفراد المجتمع هم أســـــــــباب العنف وضحاياه في نفس 
الوقت، وما نراه من تغير في سلوك األفراد له أسباب، مجتمع 
هو نتاج إستدمار لقرابة قرن أفرز الكثير من السموم، بخلق 
فكرة فرق تسد بأحداث النعرة القبلية والعروشية وزرع العرقية 
بيـــــــــن عرب وأمازيغ، وبالتالي صناعـــــــــة النظرة الدونية، تليها 
فترة ما يسمى باالستقالل وأحقاب زمنية تستثمر في الفرد ولم 
تحدث تنمية حقيقية على كل األصعدة، تليها أصعب مرحلة 
هي العشرية السوداء وانقسام المجتمع لتيارات وأيديولوجيات 
مختلفـــــــــة انتهت بالصراع األخطر، الصراع المســـــــــلح، كانت 
تداعياته على النفســـــــــية المجتمعيـــــــــة كارثية، أنتج لنا مجتمعا 
مهزوز الثقة، أناني عصبي، سلبي، في غياب سياسة راشدة 
تحتوي هاته التصدعات بتسخير كل الطاقات واسترجاع الثقة 
بين قمة الهرم وقاعدته، تتعاون مع نخبة حقيقية جادة كوسيط 
لخلق توازن بين الحقوق والواجبـــــــــات، فالمواطن الذي يتمتع 
بحقوقـــــــــه مطالب بتأدية واجباته، وتعود للدولة هيبتها بتطبيق 

القانون.
ــالل هذا  ــا من خ ــني توصيله ــي حتاول ــرة ال ــي الفك ــا ه م

القلم؟
mm فـــــــــي البدء كان القلـــــــــم، وكان القســـــــــم العظيم من رب 
العالميـــــــــن )نون والقلم وما يســـــــــطرون(، لذا للقلم قدســـــــــيته، 
وكوني امرأة عربية تعنيني المرأة وانشـــــــــغاالتها لكن ال أحب 
أن أحصر نفســـــــــي في زاوية واحدة بما ُيسمى األدب النسوي، 
األدب عندي حياة كاملة شـــــــــاملة تعبر عن اإلنســـــــــانية كلها، 
قـــــــــد أكون محظوظة بنعمة الكتابة ولســـــــــت األولى ولن أكون 
األخيـــــــــرة لكن أحاول صناعة الســـــــــالم والمحبة والتواصل مع 
المجتمع واإلصغـــــــــاء لهمومه واختصر الطريق بالطرق على 

باب القلوب .
ــاعر معني  ــب أو روائي أو ش ــدارات كات ــار إص ــر انتش ــا أث م
ــيعتمد اختيار  ــين هل س ــا؟ يع ــلبا أو إجياب ــباب س يف الش

الشباب على الشهرة؟
mmاألســـــــــتاذة  ياســـــــــمينة وردة: الكتابة حرية وتبقى رسالة 
نبيلة وجميلة، ســـــــــواء شعرا أو رواية أو مقاال فكريا أو سياسيا 
أو اجتماعيا، ودائما أقول الكتابة في األدب ال تعني الخروج 

عن األدب، بل هي وسيلة للتواصل اإلنساني.
أســـــــــتطيع القول أن شباب اليوم يملك إلى حد ما حسا جماليا 
وذوقا راقيا، فهو يميز بين الغث والســـــــــمين، والجيد والرديئ، 
وشهرة كاتب ال تعني بالضرورة أن الجميع يقرأ له، فاإلعالم 

قادر على صنع الوجوه كما هو قادر على دفن مواهب.

أما ترشـــــــــيد الشـــــــــباب في القراءة فيكون بصناعة وعيه وتربية 
ذائقة الجمال عنده منذ الصغر، وهذا دور األسرة والمدرسة، 
ودور األســـــــــرة يكـــــــــون بإعطاء القدوة، ودور المدرســـــــــة يكون 

بالتحفيز والتشجيع، وخلق فضاءات للقراءة.
ــل للرتفيه وال  ــبكات التواص ــباب ش ــاذا يوظف معظم ش مل

يسخرونها لتطوير قدراتهم وتنمية مواهبهم؟
mmغـــــــــزو وســـــــــائل التكنولوجيا والشـــــــــبكة العنكبوتية جعل 
القـــــــــراءة الورقية تتراجع، من دون أن ننكر أن لهاته الشـــــــــبكة 
إيجابياتها بتسهيل الحصول على المعلومة المجانية، إال أننا 
ال ننكر ســـــــــلبياتها من هدر الوقت في بث الترفيه والتســـــــــلية 
وكمجتمعات عربية مقهورة اجتماعيا وحياة معيشـــــــــية صعبة 
يفر الغالبية للتنفيس، ربما عكس المجتمع الغربي تعامله مع 
الحياة االفتراضية محدودة لكونه يعيش حياة اجتماعية كريمة 
ويومه جدي بين العمل والدراســـــــــة، نعود لنقول إن الشـــــــــباب 
طاقة هائلة إن لم تجد متنفســـــــــا جيدا انجرفت لمتعة اللحظة 

وهدرت الوقت. 
ــة  ــرأة خاص ــة وامل ــلمة عام ــرة املس ــني األس ــاذا تنصح مب
ــم  التفاق يف  ــذة  اآلخ ــالمفوبيا  اإلس ــة  ملواجه ــة؟  املغرتب

هناك؟
mmنصيحتي لألســـــــــرة المســـــــــلمة أن تكون األنموذج النافع 
الناجح بتفعيل انتماءها للدين اإلســـــــــالمي واقعا باتباع هدي 

نبيها وأن تكون التربية بالقدوة.
نما أيضا  أمـــــــــا المرأة المغتربة فال أخصها وحدهـــــــــا بالكالم واإ
الرجل، بأن يكونا المثل الصالح في الســـــــــلوك والمعاملة وأن 
تترجم أفعالهم معتقدهم، وأن ال يكونوا سببا في نفور الغرب من 

اإلسالم، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأن يكونا ســـــــــفيرين لبلدهما ودينهما، ظاهرة اإلسالم فوبيا ال 
يمكـــــــــن أن تختفي، هذا صراع أبدي بين الحق والباطل، دور 

المسلم فيه أن يثبت جديته ويصحح سلوكه ليقيم الحجة.
ــر؟ ما رأيك مبا تقدمه من  ــل أنت قارئة جلريدة البصائ ه

مادة؟
mmجريدة البصائر منبر إعالمي راق، هادف، نســـــــــأل اهلل 
لهـــــــــا التوفيق وما يقدم من مـــــــــادة تثقيفية، فكرية اعتبره جهادا 
حقيقيا وســـــــــط إعالم تافه، يهدم ويفكك المجتمع ويسلخه عن 

أصالته وانتمائه.
هل من كلمة توجهينها للمرأة من هذا املنرب؟

mmكلمتـــــــــي من هذا المنبر للمـــــــــرأة كوني أنت... فال القوة 
تنقصك وال العقل وال الشجاعة وال الجدية، ال تفوتي فرصتك 
في صناعة المجتمـــــــــع، خوضي معركتك في جميع ميادينه، 
كوني فاعلة سياسيا، اجتماعيا، وثقافيا، اعتزي بكونك امرأة، 
لست نقيصة وال ناقصة، معركتك الحقيقية معه ضد محاولة 

هدم الوطن، وتغريب لغتك، واإلساءة لدينك. 
وأخيرا الشكر موصول لألخت الفاضلة آمال السائحي ألنها 
منحتنـــــــــي فرصة التواصـــــــــل مع المجتمع مـــــــــن خالل جريدة 
البصائر، ومســـــــــك الختام أن الحمد هلل رب العالمين والصالة 

والسالم على النبي األمين .

صاحبة القلم املعرب عن الفرح واألمل  يامسينة وردة يف حوار للبصائر 

حاورتها: أمال السائحي

يطيب للبصائر أن تقدم لقرائها نائبة رئيس حترير جملة: »مسالك لإلبداع» وعضو االحتاد العام للكتاب اجلزائريني، قلم نابض، قلم له رونقه وإبداعه، وقد عرفناها على شبكات التواصل االجتماعي، قلم 
يتحدث عن الذات بثوب عاطفي رومانسي، وبلغة أدبية ترسم  املشاعر بلغة عربية تلك من السحر والبيان والقدرة على ترمجة مكنونات اإلنسان، لغة ربانية منتقاة تتكيف مع التكوين البشري وتعرب عن أغوار 

الذات اإلنسانية بعمق كبري.. 
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شـــؤون اقتصادية

1/ المرابحة للواعد بالشراء
هي عملية شـــــــــراء المصرف ألصول منقولة أو غير منقولة بمواصفات محددة بناًء على طلب ووعد المتعامل بشـــــــــرائها ثم إعادة بيعها مرابحة بعد تملكها 

وقبضها بثمن يتضمن التكلفة مضافا إليها هامش ربح موعود به من المتعامل.
فالعملية مكونة من وعد بالشراء ثم شراء البضاعة ثم بيعها مرابحة، ومن ثم فهي ليست من قبيل بيع اإلنسان ما ليس عنده، ألن المصرف ال يعرض أن 
يبيع شيئا، ولكنه يتلقى أمرا بالشراء، وهو ال يبيع حتى يملك ما هو مطلوب ويعرضه على المشتري اآلمر ليرى إذا كان مطابقا لما وصف أم ال، كما أن 

هذه العملية ال تنطوي على ربح ما لم يضمن، ألن المصرف قد قبض البضاعة التي اشتراها فانتقل إليه الضمان.

صـــيـــغ الــتمـويـــل فـــي بنــك الســـالم اجلــزائــــر 

البلـــــــــدان مرتفعـــــــــة الدخل يف 
رواد  يقبـــــــــل  والمتقدمـــــــــة، 
الدفع  عمالئهـــــــــم  مـــــــــن  األعمال 
اإللكترونـــــــــي تلقائيـــــــــا ويدفعـــــــــون 
للمورديـــــــــن والضرائـــــــــب والجهات 
في  ولكن  إلكترونيـــــــــا.  األخـــــــــرى 
البلـــــــــدان الناميـــــــــة، فإن انتشـــــــــار 
استخدام أنظمة الدفع اإللكتروني 
مـــــــــازال محدودًا رغـــــــــم أن العمل 
ســـــــــوف  اإللكتروني  الدفع  بنظام 
يوفر العديـــــــــد  من المنافع  لرواد 
األعمال والمجتمع على الســـــــــواء 
مـــــــــن خالل دمـــــــــج المزيد  وذلك 
من األفـــــــــراد في النظـــــــــام المالي 
الرســـــــــمي. ومع النمو السريع في 
امتالك الهواتف المحمولة لتيسير 
عمليات الدفع الرقمي في البلدان 
النامية، وسوف يدر التحول من 
الدفع النقدي إلـــــــــى الدفع الرقمي 
مكاسب كبيرة، وتتعدد مزايا الدفع 
الرقمـــــــــي، لكل من صغار التجار 
وأصحاب  والمديرين  والبائعيـــــــــن 

المصانع الكبيرة.
فعندما يستطيع أحد رواد األعمال 
أن يتتبع بسهولة مبيعاته اليومية 
من خالل الدفع الرقمي، فإن هذا 
الشخص يمكنه أن يدير مخزوناته 
وهوامـــــــــش ربحه بشـــــــــكل أفضل. 

أيضا أن توسع قاعدة المتعاملين 
مع رواد األعمـــــــــال وأن تزيد من 
التعريف بهم، مما يفسح المجال 
أمام نمو أنشطتهم ليتجاوز مجرد 

تغطية التكلفة.
أما بالنسبة لكبار رواد األعمال، 
فـــــــــإن التطبيقات الرقمية، كالحفظ 
والدفـــــــــع  للملفـــــــــات  اإللكترونـــــــــي 
التراخيص،  لرســـــــــوم  اإللكتروني 
يمكن أن تخفض التكلفة الباهظة 
لالمتثـــــــــال الضريبي فـــــــــي البلدان 

النامية.
كما يمكنه أيضا التشـــــــــجيع على 
إضفـــــــــاء الصبغة الرســـــــــمية على 
توسيع  وعلى  األعمال  مؤسسات 
القاعـــــــــدة الضريبيـــــــــة للحكومات. 
وعالوة على ذلك، فإيداع األجور 
إلكترونيا في حسابات الموظفين، 
أصبـــــــــح بوســـــــــع رواد األعمـــــــــال 
االطمئنان إلى دقة وأمان مرتبات 
عمالهم، مما يعـــــــــود بالنفع على 
الموظفيـــــــــن وأربـــــــــاب العمل على 

السواء.
الدفع اإللكرتوني يزيد من قوة 

وتكني رائدات األعمال
يمكـــــــــن لرائدات األعمال بشـــــــــكل 
خـــــــــاص االســـــــــتفادة مـــــــــن الدفع 
األعراف  من  فكثيرا  اإللكتروني. 
تحـــــــــول  االجتماعيـــــــــة  والتقاليـــــــــد 
الموردين  إلى  المرأة  ســـــــــفر  دون 
الموجودين على مســـــــــافات بعيدة 
أو االنتقـــــــــال إلى فـــــــــروع البنوك. 
ويحسن الدفع الرقمي سبل دخول 
المرأة لألسواق فال تحتاج السفر 
إليـــــــــداع األموال. كمـــــــــا أن هناك 
االجتماعية  األعـــــــــراف  بعـــــــــض 
التي تغل يد رائدات األعمال في 

الدفع  لكن  بأموالهـــــــــن.  االحتفاظ 
يضمن خصوصية  اإللكترونـــــــــي 

وأمان أموال المرأة.
الدفع اإللكتروني األفراد  يفيد  وال 
فقـــــــــط ، بل المجتمع برمته، فعلى 
الصعيـــــــــد العالمي، ال يزال هناك 
أكثر من مليـــــــــاري بالغ من غير 
المتعاملين مع البنوك ربعهم تقريبا 
العاملين لحســـــــــابهم  البالغين  من 
الخاص في البلدان النامية. وتمنح 
أنظمة الدفع التجارية اإللكتروني 
حافزا  األعمال  منشآت  أصحاب 
قويـــــــــا إلجـــــــــراء معامـــــــــالت مالية 
رسمية، ومن ثم تزيد من الشفافية 
الماليـــــــــة وتحـــــــــد من الفســـــــــاد في 
األنشطة واألنشطة األخرى غير 

المشروعة. 
كما يمكن أن تتيح عمليات الدفع 
نظام  دمـــــــــج  أيضا  اإللكترونـــــــــي 
والرســـــــــائل  التلقائية  االيداعـــــــــات 
للتذكيـــــــــر  المنتظمـــــــــة  النصيـــــــــة 
باالدخار، وتظهر الدراســـــــــات أن 
لهـــــــــذه "المحفزات" تأثيـــــــــرا إيجابيا 
علـــــــــى الســـــــــلوكيات المالية وغير 
الماليـــــــــة. كما يمكن للدفع الرقمي 
أن يؤدى إلى تيســـــــــير الحصول 
على االئتمان . فنصف الشركات 
في العالم تحتاج إلى االقتراض، 
إال أن نسبة ال تتعدى ٣٥٪ منها 
هي التي تحصل على قروض أو 
ائتمانية مصرفية  على تسهيالت 
وكثيرا مـــــــــا يعجز صغـــــــــار رواد 
األعمال منخفضي الدخل، بشكل 
خـــــــــاص، على الحصـــــــــول على 
االئتمان بســـــــــبب ارتفاع أســـــــــعار 
الفائدة والتشـــــــــدد فـــــــــي الضمانات 
المطلوبـــــــــة . ويمكن أن يســـــــــاعد 

الدفـــــــــع اإللكتروني فـــــــــي التغلب 
على هـــــــــذه العقبات بتكوين تاريخ 
ائتماني يؤهلهم لالقتراض ليبدؤوا 
النشـــــــــاط على ســـــــــبيل المثال فى 
الواليات المتحدة، وقد ساعد دمج 
سجل دفع رسوم المرافق والهواتف 
بدرجـــــــــة كبيرة في تقليص نصيب 
البالغيـــــــــن الذين لم يكن لهم تاريخ 
في الدفع وخاصة لدى المجتمعات 
واألقليات منخفضة الدخل. ومن 
شأن تطبيق هذه الممارسات في 
البلدان النامية أن ييسر الحصول 
على االئتمان على نطاق واسع، 
السيما للفئات الضعيفة والفقيرة.

ولكن هنـــــــــاك أيضـــــــــا العديد من 
البنيـــــــــة  فمشـــــــــاكل  التحديـــــــــات، 
التغطية  مثل قصور  األساســـــــــية 
لدى شـــــــــبكات الهواتف المحمولة 
وانقطاع التيار الكهربائي خاصة 
فى المناطق الريفية، وفضال عن 
ذلك، فإن أنظمة الدفع اإللكتروني 
عـــــــــادة تحتاج إلـــــــــى بطاقة هوية 
للتسجيل. ففي  حكومية رســـــــــمية 
البلـــــــــدان النامية، ال يمتلك الكثير 
من الســـــــــكان بطاقـــــــــات هوية أو 
يختـــــــــارون العمل فـــــــــي االقتصاد 
الرسمي، وخاصة أصحاب  غير 

مشاريع األعمال الصغيرة.
وأخيـــــــــرًا، فـــــــــإن نجـــــــــاح تطبيـــــــــق 
أنظمة الدفـــــــــع اإللكتروني يتوقف 
علـــــــــى ما إذا كان هنـــــــــاك اهتمام 
كاف مـــــــــن جانـــــــــب كل من رواد 
األعمال والعمالء. وللقطاع العام 
والخاص دور مهم للتشجيع على 
اســـــــــتخدام الدفع الرقمي وتحسين 
سبل الدخول على النظام المالي 

الرسمي. 

أنظمة الدفع الرقمي مفتاح النجاح لرواد األعمال

أ. جنالء عبد املنعم

شريعة  اإلسالم  شريعة  جاءت  لقد 
متكاملة تجمع بين أمور الدين والدنيا، 
وأمر  بالعبادات  جاء  الذى  فاإلسالم 
القرآن والسنة هو  بكل ضوابطها فى 
المعامالت  نظم  الذى  اإلسالم  نفسة 
ووضع لها ضوابط شرعية، ومن أهم 
بالمال وعالقته  يتعلق  ما  المعامالت 
باإلنسان ألن هذه العالقة بين المال 
اإلسالمية  الشريعة  نظمتها  واإلنسان 
تنظيمًا حكيمًا فاهلل عز وجل الذى قال 
اَلَة وَآُتوْا  فى كتابه الكريم  }وََأِقيُموْا الصَّ
الزََّكاَة{ قال أيضًا فى كتابه الكريم }واََل 
وقال  ِباْلَباِطِل{  َبْيَنُكم  َأْموَاَلُكم  َتْأُكُلوْا 
الرَِّبا{   َوَحرََّم  اْلَبْيَع  الّلُه  }وََأَحلَّ  أيضًا 
ومن هنا نجد أن اإلسالم نظم العالقة 
بين المال واإلنسان، واإلسالم ال ينكر 
المال  فى  لإلنسان  الخاصة  الملكية 
ولكن جعل ملكيته للمال ملكية مقيدة 
بملكية المالك المطلق لهذا المال وهو 
كله،  الكون  مالك  فهو  اهلل عز وجل 
}وَآُتوُهم  تعالى  لقوله  مصداقا  وذلك 
اِل اللَِّه الَِّذي آَتاُكْم{ فالملكية هنا  مِّن مَّ
هلل عز وجل،  وتأتى ملكية اإلنسان 
فى  اإلستخالف  سبيل  على  للمال 
}وََأنِفُقوا  تعالى  لقوله  مصداقًا  المال 
وبالتالى  ِفيِه{  ْسَتْخَلِفيَن  مُّ َجَعَلُكم  ا  ِممَّ
أن  يجب  بالمال  اإلنسان  فإن عالقة 
الشرعية  الضوابط  ضوء  فى  تكون 
اإلنسان  إستخلف  من  حددها  التى 
فعليه  وجل  عز  اهلل  وهو  المال  فى 
أن يتحرى الكسب الطيب لهذا المال 
تكون  أن  يجب  إنفاقه  أوجه  وكذلك 
الشريعة  حددته  الذى  النحو  على 

اإلسالمية. 
باحث فى شئون االقتصاد اإلسالمى

الـمال واإلنسان
أ.أمحد غزالة 

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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روبورتاج

ــرة اجلوية اخلاصة للوقاية من خماطر  ــتغالل النش اس
الفيضان 

ذكر الطبيـــــــــب والخبير الدولي، امحمد كواش، 
فـــــــــي حديثه لجريدة البصائـــــــــر، أن العالم اليوم 
يعـــــــــرف نهضة تكنولوجية عاليـــــــــة فيما يخص 
نشـــــــــرات األحوال الجوية، مشيرا في حديثه إلى 
ضرورة التعامل بفطنة مع هذه التنبؤات الجوية 
التي تعلن عنها النشـــــــــرية الخاصة، وحســـــــــن 
استغاللها بشـــــــــكل إيجابي من أجل الوقاية من 
حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات المرتبطة 
بالتقلبات الجوية وتفادي أخطارها، وأيضا من 
خـــــــــالل تفعيل خاليا الصيانـــــــــة العمومية على 
مســـــــــتوى الهيئات المعنية بالواليـــــــــات والدوائر 
والبلديات، وعلى مســـــــــتوى مديريات األشـــــــــغال 
العموميـــــــــة والحماية المدنيـــــــــة، من جهة أخرى 
تحدث الدكتور عن دور المواطن في المشاركة 
للوقاية مـــــــــن مخاطر الفيضانات باعتباره جزءا 
مـــــــــن المســـــــــؤولية، مضيفا أن هذه النشـــــــــريات 
الخاصة ُيســـــــــتعان بها عبر العالم، إذ بإمكانها 
تقديم تنبـــــــــؤات على مدار عـــــــــام قبل الكوارث 
مســـــــــتدال في حديثه بتجربة دولة الصين التي 
اعتمدت على نشرية جوية خاصة قبل عام من 
انطالق تظاهرتهـــــــــا الرياضية، وذلك من أجل 
معرفة ســـــــــرعة الرياح وانعكاسات الشمس، كي 

ال يؤثر ذلك على سرعة العدائين.
ويضيـــــــــف الخبير أنه من المفروض بعد التنبؤ 
بأمطار غزيـــــــــرة، البد من الهيئة العليا أن تقدم 
تحذيرات إلى مســـــــــتوى الوالية من أجل اليقظة 
والوقاية، والوالية بدورها ُتنبأ الدوائر، هذه األخيرة 
التي ســـــــــتحذر البلديات، ومختلـــــــــف المصالح 
من الحماية المدنية واألشـــــــــغال العمومية، كما 
القيام باإلجراءات االحترازية  يستوجب مباشرة 
كتنظيف البالوعـــــــــات ومجاري األودية وكل ما 

يعيق حركة المياه.
 وعي املواطن ضروري للوقاية من خماطر الفيضان 

وفي نفس الســـــــــياق، أضـــــــــاف الدكتور امحمد 
كواش لجريـــــــــدة البصائـــــــــر، أن وعي المواطن 
والتزامـــــــــه باإلجراءات الوقائيـــــــــة واألمنية تفاديا 
لوقوع الفيضان، له دور كبير لتجنب والخروج 

من الكارثـــــــــة بأقل ضرر إن وقعـــــــــت باعتباره 
مســـــــــؤوال أيضـــــــــا، داعيـــــــــا إلى ضـــــــــرورة اتخاذ 
االجراءات الوقائية والتعاون لتنظيف البالوعات 
في األحيـــــــــاء وحتى داخل البيوت، إضافة إلى 
التعاون مـــــــــع الجهات المعنيـــــــــة على إصالح 
النقائص ومعالجة األسباب التي قد تكون سببا 
في حدوث فيضانات، كما شدد الدكتور امحمد 
زالة  كواش على إزالة البالوعـــــــــات وتنظيفها، واإ
النفايـــــــــات في الطرقـــــــــات ألن األمطار تجرها، 
ممـــــــــا يعرقل حركة المياه، كمـــــــــا دعا إلى منع 
توقف المركبات في األماكن التي تتجمع فيهم 

األمطار كاألنفاق وتحت الجسور، قائال: "بهذه 
اإلجراءات نخرج مـــــــــن الكارثة إن وقعت بأقل 

األخطار واألضرار". 
من املفروض اإلجراءات الوقائية من الفيضانات تهُقام 

قبل فصل اخلريف
وتحدث عن أهمية متابعة النشـــــــــريات الجوية 
الخاصة في الوقت المناسب للتحضير والقيام 
باإلجراءات الوقائيـــــــــة، والعمل بالنصائح التي 
يقدمها المختصون وذلك لتجنب الكارثة قائال: 
"البد أن نشـــــــــتغل في فترة الراحة أحســـــــــن من 
أن نشـــــــــتغل في فترة الخطر"، مضيفا أن فصل 
الخريف هو فترة نزول األمطار الخريفية التي 
تكون خطيرة، مشـــــــــيرا في هذا الصدد أنه من 
المفروض أنه قبـــــــــل هذه الفترة ُتقام اإلجراءات 

الوقائيـــــــــة من الكـــــــــوارث الطبيعيـــــــــة، ويضيف 
الدكتور امحمد كواش أن هذا راسخ في عادات 
األسر الجزائرية القديمة، الذين كانوا يجهزون 
بيوتهم وينظفون الوديان، يستعدون لقدوم فصل 
الخريف ومـــــــــا يعرفه من تقلبـــــــــات جوية، كما 
ذكر أنه ينبغي اســـــــــتغالل فترة العطلة الصيفية 
للقيام بأعمال الصيانـــــــــة الخارجية الالزمة في 
البيوت، وتنظيف قنوات صرف مياه األمطار 
الموصولة بالسطح والشرفات، كما ذكر أضاف 
المتحدث في نفس الســـــــــياق أنه من أســـــــــباب 
وقـــــــــوع الفيضانات هو وجود مـــــــــواد البناء أمام 
البيـــــــــوت، والتي تقوم األمطـــــــــار والرياح بجرها 
إلـــــــــى البالوعات، حيث هذه األخيرة غير مهيأة 
الستقبال األوحال واألتربة الخاصة ببقايا مواد 
البناء المنتشـــــــــرة في الطرقات، مشيرا كذلك في 
حديثه إلى سلوكيات المواطنين المتعلقة برمي 
المواد الصلبة والنفايات إلى مجاري المياه هي 
من األسباب التي ينجم عنها خطر كبير جدا، 
وعليه البد من تنظيف الطرق ومجاري األودية 
والبالوعات قبل االعالن عن النشرية الجوية. 
ــوي لتقديم  ــن يف العمل اجلمع ــة اخنراط املواط أهمي

املساعدة والدعم
 كما شدد الدكتور امحمد كواش، على ضرورة 
انخراط المواطن في العمل الجمعوي التطوعي 
واإلنســـــــــاني، وذلك من أجل تقديم االسعافات 
األولية والدعم والمساعدة إن وقعت كارثة من 
الكوارث الطبيعية، مثمنا مبادرة الحماية المدنية 
والمتعلقة بـ "ُمسعف في كل بيت" حيث قامت 
بتنظيم دورات تدريبيـــــــــة للمواطنين المتطوعين 
في مجال اإلســـــــــعافات األولية، وذلك لمدة 21 
يوما على مستوى مقرات الحماية المدنية، وقد 
ُقدم لهم دروســـــــــا نظرية وأخرى تطبيقية، داعيا 
إلى اإلقبال على اللقاءات التوعوية من مخاطر 

الكوارث،. 
كورونا علمتنا كيفية التعامل مع الكوارث 

وأضاف المتحدث أن جائحة كورونا كوفيد 19، 
هـــــــــذه الكارثة واألزمة الصحية علمتنا دروســـــــــا 
كبيرة في كيفية االســـــــــتعداد للكوارث المختلفة 
ومنها الكوارث الطبيعية كالفيضان، مشيرا إلى 
الوعـــــــــي التضامني والتطوعي من خالل العمل 
الجمعوي، الذي لـــــــــه دور كبير وهام في تقليل 
حجم األضرار، وذكر أيضا أنه على المواطن 
هـــــــــو أيضا أن يتدرب ويتكون ليكون جنديا من 
الجنود االحتياطية المتطوعة الخاصة باإلنقاذ 

وباإلسعافات األولية. 
ــاعدة  املس ــداءات  ن ــة  وتلبي ــر  التصوي ــن  ع ــف  الك

والتضامن 
وحول ثقافـــــــــة التدخل للنجدة واإلبالغ، أضاف 

الدكتور أنه البد من تعبئة شعبية حول ظاهرة 
تقديم النجدة ومســـــــــاعدة األشخاص في خطر، 
وحســـــــــبه أن الحس التضامني يكمن من خالل 
التبليغ عن الخطر، مشـــــــــيرا إلـــــــــى أن القانون 
يعاقب الشـــــــــخص الـــــــــذي لم يقدم المســـــــــاعدة 
لشـــــــــخص في خطر فيما يتعلق قضايا الموت 
والقتـــــــــل او االعتـــــــــداء الجســـــــــدي، مستشـــــــــهدا 
بالتضامن الكبير بين الشـــــــــعب الهولندي الذي 
وضع كاميـــــــــرات مراقبة في األحيـــــــــاء للمراقبة 
العمومية وتفعيل التضامـــــــــن بين أفراد الحي، 
وبالتالي شـــــــــدد الدكتور علـــــــــى ضرورة التدخل 
واالســـــــــعاف، مستشهدا بحديث النبي صلى اهلل 
عليه ويلم: "من رأى منكـــــــــم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يســـــــــتطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه 
وذلـــــــــك أضعف اإليمان"، قائال: إما ينصح من 
خالل مكالمة إلبالغ مصالح النجدة كالحماية 
المدنية، مضيفا أن عملية التصوير لشـــــــــخص 
في خطر وعدم التدخل لمساعدته هي جريمة 

في حق الضحية وجريمة في حق أهله وفي حق 
االنســـــــــانية، وعليه فإن المواطن البد أن يكون 
ايجابيـــــــــا ويلبي نداءات المســـــــــاعدة والتضامن 
ويبادر في اصالح األوضـــــــــاع ورفع مخلفات 
الفيضان عبر الشـــــــــوارع وفـــــــــي محيط البيوت 

وتنظيفه من كل النفايات والترسبات. 

تزايدت وترية الظواهر املناخية بشكل واضح، وذلك بفعل التقلبات املناخية الي تهُسجل مع نهاية فصل الصيف وحلول فصل اخلريف، مما يهدد بوقوع خماطر الفيضانات 
املومسية املرتبطة بهذه التقلبات اجلوية، األمر الذي دفع إىل البحث يف كيفية التحضري جملابهة مثل هذه الكوارث وكيفية تسيريها للوقاية من خماطرها وخملفاتها إن وقعت، 

وسواء تعلق األمر بالسلطات العامة أو باملواطن، فالبد من تضافر كل اجلهود جملابهتها، خاصة وأن ديوان األرصاد اجلوية قد خصص نشريات مسبقا ألخذ احليطة واحلذر واليقظة 
قبل حدوث الفيضان، مما يساهم يف الوقاية منها والتخفيف من آثارها على االنسان والبيئة.  

إعــداد : فاطمــة طاهـــي

املواطن... الرهان األول يف املنظومة الوقائية 
الـفـيضـــانـــات وســبــل الــوقـــايــــــــة مـن خمـــاطـــــرهــا 
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من هو الدكتور حسام؟
mm من فضـــــــــل اهلل علي أنني ابن 
الجزائـــــــــر من مواليد قريـــــــــة واد الزيتون 
دائرة صبرة بوالية تلمســـــــــان، درســـــــــت 
االبتدائي والمتوســـــــــط بمســـــــــقط رأسي، 
ثم انتقلت إلى الثانوية بإمامة الجديدة 
بتلمســـــــــان، تحصلـــــــــت على شـــــــــهادة 
ثم دخلت كلية  البكالوريا سنة1997، 
الطب وقضيت بها ست سنوات، وكنت 
أول من فتـــــــــح فرع لنقابة االتحاد العام 
للطلبة الجزائريين بتلمسان، ثم انتقلت 
إلى فرنســـــــــا، وتخصصـــــــــت في طب 
الشـــــــــيخوخة وواصلت في تخصصات 
لـــــــــه مثل)الباركنســـــــــون  تابعة  دقيقـــــــــة 
أني  السكري( كما  والزهايمر وأمراض 
حاصـــــــــل على ديبلوم قانـــــــــون الحقوق 
الطبية(، تخرجت سنة 2009 بليون، 
وأصبحت رئيس مصلحة، وليس ذلك 
باألمر الســـــــــهل في بـــــــــالد الغرب، إذ 
ال تحـــــــــوز أي منصـــــــــب إال عن جدارة 
واستحقاق، وكان لي  الشرف أن أفتتح 
مشروع مستشـــــــــفى متخصص بـ 120 

ـسرير تابع للقطاع العام.
ما عالقة الدكتور حسام بالعمل اجلمعوي؟

mm ميـــــــــل فطري قذفـــــــــه اهلل في 
قلبي، حتى قبـــــــــل تخرجي، فقد كانت 
لي بصمـــــــــات مع عدد مـــــــــن األطباء 
الجزائريين المقيمين في أرض المهجر 
إبان زلزال بومرداس، وكذلك من خالل 
استقبال عدد ال يحصى من الحاالت 
المرضيـــــــــة المســـــــــتعصية القادمة من 
الجزائر والتكفل بهم مع ذويهم، خاصة 
الذيـــــــــن تنتهـــــــــي لديهم رخصـــــــــة تحمل 

األعباء التي تمنحها الدولة الجزائرية، 
وذلك بسبب زيادة مضاعفات المرض، 
أو امتداد فترة العالج مع تعسر ظروف 
الكثير من المرضى بحيث ال يستطيع 
الذهـــــــــاب والرجـــــــــوع مرة أخـــــــــرى، ومع 
ارتفاع تكاليف المستشفيات في فرنسا 
كنا نغطي ذلك من جيوبنا وبدعم من 

المحسنين المقيمين بأوروبا.
ــاء مجعية  ــرة إنش ــورت لديكم فك ــف تبل كي

بأرض املهجر؟
mm نحن في بالد الغرب، أساس 
حياتهم الفاعلية والنظام، وحسن النيات 
ال يشـــــــــفع في أداء المهمـــــــــات، ونظرا 
لحرصنا على العمل الخيري وقناعتنا 
في التبادل المعرفي وترقية المســـــــــتوى 
الطبي في تحسين المعلومات وتطوير 
المهارات في بالدنـــــــــا الجزائر الحبيبة 
وفي ربوع قارتنا الســـــــــمراء، عمدنا أوال 
إلى إنشـــــــــاء جمعية الصداقة الشعبية 
الفرنســـــــــية الجزائرية في سنة 2014، 
وحرصنا على تسميتها بالشعبية، تجنبا 
للتأويالت السياسية ومنعا من استغالل 

الهيئات الرسمية، وبحكم انضواء عدد 
من األطباء بأوروبا من خارج فرنســـــــــا 
إلى الجمعية واتسع اإلطار فغيرنا االسم 
ليتجاوز الحدود الجغرافية وســـــــــميناها 
العالميين،  المعرفة والتبـــــــــادل  بجمعية 
والتي أتشـــــــــرف برئاستها، وهي جمعية 
فريقيا وكذا  معتمـــــــــدة بأوروبا وآســـــــــيا واإ

بالجزائر. 
ــأرض  ــا ب ــي أجنزتوه ــاريع ال ــي املش ــا ه م

اجلزائر؟
اتخذت مشاريعنا بأرض الجزائر ثالثة 

محاور:
1(  التبادل المعرفي.

2(  إجـــــــــراء اآلالف مـــــــــن العمليـــــــــات 
الجراحية.

3(  دعم المستشفيات بالعتاد الطبي.
مـــــــــن خـــــــــالل المحـــــــــور األول)التبادل 
المؤتمرات  المعرفي( نظمنا عشـــــــــرات 
الطبيـــــــــة مـــــــــع أطبـــــــــاء المستشـــــــــفيات 
الجامعية الجزائرية وفي إفريقيا، سواء 
على هامش الزيارات الميدانية أو من 
خالل التواصل عبر التقنيات الحديثة، 
وذلك بغرض نقل التقنيات الحديثة في 
العمليات الجراحيـــــــــة أو الوقوف على 
المستجدات في عالم الطب في مختلف 
تنظيم  إلى  باإلضافـــــــــة  التخصصات. 
دورا ت تكوينية لبعض القطاعات مثل: 

الحماية المدنية والطيران وغيرها..
أمـــــــــا فيما يخـــــــــص المحـــــــــور الثاني، 
فبحمـــــــــد هلل وتوفيقـــــــــه أجرينـــــــــا اآلالف 
مـــــــــن العمليات الجراحيـــــــــة في مختلف 
التخصصـــــــــات الدقيقة بالمستشـــــــــفيات 
الجامعيـــــــــة الجزائرية، وقـــــــــد زرنا من 
خاللها 35 والية، هذه العمليات التي 
تكلف أصحابها الماليير خارج الوطن 

باإلضافة إلى أعباء التنقل واإلقامة.
أما ما يتعلق بالمحور الثالث، فبتوفيق 
اهلل كان لنا إسهامات معتبرة على مدى 
6 سنوات بمد المستشفيات الجامعية، 
باألجهزة الطبية عالية التقنية بقدر ما 
تســـــــــمح  به اإلمكانات، باإلضافة إلى 

المعدات الطبية.
ــار مكافحة  ــهام مميز يف إط ــل كان لكم إس ه

وباء كرونا باجلزائر؟
mm خـــــــــالل معركة كوفيد 19 كنا 
من األوائل المبادرين منذ شهر مارس 
2020، فقد دعمنا الطواقم الطبية بأزيد 
)psr( و14000  كاشـــــــــف   30000
باســـــــــتور،  لمعهد  ســـــــــريعة  كواشـــــــــف 
باإلضافة إلـــــــــى 15000 حقيبة طبية 
لإلنعاش، و140.000 أقنعة بنوعيها 
إلى  باإلضافة  والجراحيـــــــــة،  العاديـــــــــة 
اآلالف من األلبســـــــــة الطبية، و350 

من النظارات الطبية وغيرها...
هل لكم نشاط خارج الوطن)اجلزائر(؟

نشاطنا له بعد عالمي، ببعديه المعرفي 
الملتقيات  إلـــــــــى  فباإلضافة  والخيري، 
والـــــــــدورات واأليام الدراســـــــــية والمتعلقة 
بالتبادل المعرفي على مستوى العالم، 
ن كان  للجزائـــــــــر حصة األســـــــــد في  واإ
الزيـــــــــارات الميدانيـــــــــة المرتبطة بإجراء 
العمليات الجراحية، فقد كانت لنا زيارات 
ميدانية إلى كل من موريتانيا والسنغال 
وتنزانيـــــــــا... وتفاصيل نشـــــــــاطنا على 

موقعنا في االنترنت أو الفيسبوك.
ما هي مشاريعكم املستقبلية؟

ســـــــــنواصل بإذن اهلل في مشاريعنا وفق 
الثالثة ونســـــــــعى لتطويرها  المحـــــــــاور 
وتوسيعها لتشمل المستشفيات الجزائرية 
عبر كل واليات الوطن، كما أن هدفنا 
األكبر أن نساهم في تطوير المنظومة 
الصحيـــــــــة للجزائر لتواكب المســـــــــتوى 
العالمي، ومن بعدها إفريقيا التي تعاني 

في هذا المضمار.
وفي األخير نتوجه بالشـــــــــكر والتقدير 
ألطبائنا والمحسنين في المهجر على 
ما يبذلونه من أجل بلدهم فهم مصدر 
عزنا ولن تفلح أمة ال تقدر عظماءها 

حق قدرهم .
شـــــــــرفنا بحوارنا وشـــــــــرفت الجزائر بكم 

ونتمنى لكم التوفيق والنجاح.

الدكتــــور حســــام كريب رئيس مجعية الـمعرفــة والتبادل الدولييــن 
بأوروبــا يف حــــوار  مع البصائــر 

يف أرض اجلزائر الطاهرة ميوت شهيد ويولد ألف عظيم، ألن رمحها والدة للعلماء والعظماء واألبطال والزعماء، وأصل 
اجلزائري وأصالته وحبه لدينه ووطنه ولغته تبقى كما هي وال ينسيه عنها بعد وال غربة، فأينما حل وارحتل تبقى 

اجلزائر نصب عينيه ويف قلبه، وكدليل على ذلك ويف ظل أزمة هذا الوباء نشهد التضامن والتكاتف ومساعدات إخواننا من 
أطبائنا الذين هم خارج الوطن، ويف هذا احلوار الذي أجريناه عن بعد سنتعرف على أمنوذج من هذه النماذج الطيبة مع 

الدكتور املتخصص حسام كريب وبداية نرجوه أن يعرفنا بنفسه فليتفضل مشكورا.

إعداد: أ. عبد اهلل غامل /  أ. حممد اهلامشي .



الشيخ  نــور الدين رزيق *

موقــــف   و  خـــاطـــــرة

من المؤمنين رجـــــــــال اَل َتْعَلُمُهْم اهلل يْعَلُمُهْم، 
الوفاء خصلة الكبار قل من يوصف بها في 
هذا العصر، لكني وجدتها في رجل بســـــــــيط 
نشـــــــــيط ال يظهـــــــــر عليه أثـــــــــر الثقافة مظهرا 
)الكســـــــــتيم والكرفاطه(، لكن عندما تجالســـــــــه 
تســـــــــمع َنَعْم تسمع!! ما لم تسمع به من قبل، 
ُنَكت علمية وفكرية وأخبار عن شيوخ جمعية 

العلماء ورجال اإلصالح. 
الشـــــــــيخ ثامر لطرش البوســـــــــعادي ال تسبقه 
بالتهنئة في العيد والمناســـــــــبات واالتصاالت 
دوريا، يسأل عن حالنا وحال شيوخ الجمعية، 
يتنقل شـــــــــهريا إلى مقر الجمعية، كل شـــــــــهر 
1000دج يصبها في حساب الجمعية دعما 
لجريـــــــــدة البصائر، جمـــــــــع 1000 عدد من 
جريدة البصائر وسلمها إلى المكتبة الوطنية 
لم يخطر هذا األمر على بال المشرفين على 
جريـــــــــدة البصائر وهم أولى بهذا العمل، ألف 
كتابا تحت عنوان: جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين تسعون )90( عام على التأسيس، 
جعله تحت تصـــــــــرف الطلبة والباحثين كهبة 
إلى المكتبـــــــــة الوطنية، إنه الوفاء يربي المرء 

على االلتزام وحسن األداء.
اتصل بي منذ يومين يسأل على أحوالنا قال 
لـــــــــي ادع اهلل أن يطيـــــــــل أعمارنا حتى نؤدي 

أمانة الجمعية التي تركها لنا شيوخها . 
أطال اهلل في عمرك سيدي ثامر البوسعادي 
وجعلك اهلل ذخـــــــــرا لهذه األمة ووفيا لجريدتك 
المفضلـــــــــة العتيقـــــــــة وأم الجرائـــــــــد البصائر. 

)آمين(.
 *أمين مال 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

الرجل الويف ثامر 
لطرش البوسعادي

األحــد:  02 - 08 صفر 1442، الـموافق لـ:  20 - 26 سبتمرب   2020 العدد:
1030

أعــــالم

د. عاشور توامة

يتعّذر اختزال الفقيد الرجل 
الصالح الشيخ اإلمام الخطيب 

الفذ أحمد الحافظ القاسمي 
في بضع كلمات، بعد أن 

فاضت روحه إلى بارئها على 
ضفاف قلبه المثخن بنوائب 

الدنيا ودروب الحياة وسهولها 
وتضاريسها، رجل عاش 

مجد الّصحوة اإلسالمية بكل 
تفاصيلها ودقائقها، فدانت له 

ِحلق العلم والِذكر وحضور 
مجالس العلماء، ومَلكات الّلسان 

والخطابة والفصاحة والبيان، 
ومنّصات الوعظ واإلرشاد، عاش 
صوفيا روحانيا عازفا عن الدنيا 

ومغرياتها وعروض المناصب 
وبريقها.

كما عرف اضطراب األوقات وقلق 
وحالك  األزمات  وبواكر  المحن، 
األيام، وأخيرا تعب المرض الذي 
ألّم بجسده منذ سنين؛ مما قاده إلى 
سلبت  فرنسا،  في  عالجية  رحلة 
تحدونا  كانت  التي  األمل  بارقة 
جميعا في التعجيل بشفائه وعودته 
األقدار  أن  بيد  معافى،  سالما 
شاءت ما شاء اهلل أن يعود جثمانا 

في نعشه محتسبا عند ربه.
منها  جف  وقد  األقالم  تبكيك 
المداد والكلم، وهل لمثلك ال ترثيه 
األجيال واألمم، تركت فينا جرحا 
ينتهي  يندمل، ودمعا ال  غائرا ال 
رهيبا  وفراغا  المنهمر،  مصّبه 
أيها  رفقا  والبدل،  األيام  تملؤه  ال 
ال  الّنصب،  أضناه  بأخ  الموت 
دأبت  فقد  الطاهرة  بروحه  تعجل 
تدعو  الضراعة  فأكّف  تتعّبد، 
إلى  التقيُّ  وتبتهل، وسيق  لبارئها 

الفردوس إذ كان عنها يسأل...
أحمد  باهلل  العارف  اإلمام  ترجل 
مثواه  إلى  القاسمي  الحافظ 
األخير، كفارس من فوارس الدعوة 
والخطابة والبيان من على صهوة 
الذي يشهد له بقول الحق  منبره، 
بالمعروف  واألمر  فيه،  والصدح 
وصحبة  المنكر  عن  والنهي 

مقترفيه ...
إمام بدأ يّؤم الناس صغير قوم لكنه 
كبير بعلمه إذا ُرّدت إليه المحافل، 
فشّب على جمال الخطابة وكمال 
فتوته، كنا صغارا  البيان منذ  آلة 
الثمانينيات  نهاية  خطبه  نحضر 
من القرن العشرين في مسجد ''ابن 
الخطاب'' المتواضع، والحقيقة أنه 
إلى  ُحّول  المحسنين  ألحد  منزل 
األرضية  بناء  انتظار  في  مسجد 
مدينة  وسط  له؛  المخصصة 
أحيائها  من  حي  في  بوسعادة 
العتيقة، أال وهو ''الهضبة'' أو ما 

.)plateau (. يعرف بـ
كنا نهرول من حّينا القديم )الدشرة 
القبلية( زوال يوم الجمعة، سالكين 
للوادي  المحاذية  المروج  طريق 
زرافات ووحدانا، وكأننا في الحرم 
مقبلون على أداء المناسك، نصُل 
فنفترش بساطا أخضر على حافة 
المكان مزدحم  الطريق ووسطها، 
داخل  فسحة  نجد  ال  إذ  جدا 
الذي يعمر صباحا، كنا  المسجد 
بتعطش  نعشق دروسه ومواعظه 
مقتبل  في  شاب  وهو  وعفوية 
العمر، أقبل على جواد فن القول 
وحجة اإلقناع ومسالك التأثير ... 
كان صوته قويا متدفقا ال هذرمة 
فيه يتقن به مقامات النغم والنبر، 
متهاديا  وأخرى  مرتفعا  تارة  تراه 
محددة  عبارات  مكررا  ضئيال؛ 

قصد اإلخبار المؤكد .. 
بكل  الناس  مخاطبا  عقيرته  يرفع 
أنه  تشعر  حتى  ومباشرة  جرأة 
الغافل  أنت…،  أنت  يخاطبك 
عن درسه والشارد عن موضوعه، 
كان مرهبا في حديثه عن الموت 
إن  ومؤنسا  وقيامتها،  واآلخرة 
حّدثك عن الجّنة ونعيمها، وواعظا 

بارعا عن الدنيا وفنائها.
كان مجبوال على طاعة اهلل ومحبته 
درسه  يفتتح  ما  فعادة  لرسوله؛ 
مصّليا ومسّلما على خير األنام – 
صلى اهلل عليه وسلم، إذ كان كثير 
الحضور في خطاباته وحتى رؤاه 
حسب شهادة أحد األئمة المقربين، 
إال  تؤتى  ال  المكرمة  هذه  ولعل 
لصفوة عباد اهلل المخلصين، كيف 

ال وهو يتمّثل بقوله - صلى اهلل 
عليه وسلم- وينهج نهجه ويتسّنى 

بسننه.
ولعل كثيرا ما يعنى بتوشيح خطبه 
والمناسبات  واألعياد  الجمعة  يوم 
الّسجع  من  باعتدال  الكالمية 
فيه وال  ابتذال  الذي ال  المحمود، 
مقدماته  أبرز  ومن  منه،  استكراه 
طال  والتي  الجمعة  خطب  في 
بتصرف  وفكره  خلده  في  تردادها 
امتدادات  مساحة  على  خاص 
الذي  الّشجي،  الجهوري  صوته 
يأسر به األلباب بعد أن تستجيب 
األجساد  له  وتقشعّر  األسماع  له 
عن  أخذه  الذي  المأثور،  قوله 
الحراني  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ 
الفتاوى''،  ''مجموع  كتاب  في 
''تاريخ  في  البغدادي  والخطيب 
في  الحنبلي  العماد  وابن  بغداد''، 
الحمد  »إن  الذهب'':  ''شذرات 
ونستهديه،  ونستغفره  نستعينه،  هلل 
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال 
مضل له، ومن يضلل فال هادي 
إله إال اهلل وأن  له، وأشهد أن ال 
محمدا عبده ورسوله، وصفيه من 
وأدى  الرسالة،  بّلغ  وخليله،  خلقه 
وكشف  األّمة،  ونصح  األمانة، 
اهلل به الغّمة، وجاهد في اهلل حق 
ونحن  اليقين،  أتاه  حتى  جهاده 

على ذلك من الشاهدين".
وبهذه  حياته  ريعان  في  شاب 
أي  والبيان؛  والّثقة  والرزانة  القوة 
بها…؟!،  تحلّى  خطابية  موهبة 
وأي علم حازه في مثل هذه الّسن 
المبكر...؟!، وهو يضارع الدكاترة 
أنه  مع  الشريعة  في  والمختصين 
انطلق  التي  الدراسة،  بيولوجي 
العلوم  وبين  بينها  مزاوجا  منها 
جامعة  صرح  في  اإلسالمية؛ 
لما  بقسنطينة  القادر  عبد  األمير 
مجال  مقتحما  التخصص  غّير 

علم اإلعجاز.  
بين  من  غبار  له  يشّق  ال  إمام 
أقرانه في زمانه، تعّدت شهرته إلى 
بعيدا  واإلسالمي؛  العربي  العالم 
عن سطوع أضواء المباهاة والفخر 
بيد  الذات،  وسطوة األنانية وحب 

أنه الكوكب الدرّي الساطع المنير، 
يقول كلمة الحق وال يخشى لومة 
الئم وال يتزّلف لكائن من كان...

المقدسة  البقاع  إلى  توّاقة  نفسه 
موسم،  كل  في  الحجيج  وخدمة 
عكف  إذ  حقا؛  األيتام  أبا  وكان 
ثّلة  مع  وكفايتهم  رعايتهم  على 
المدينة،  أبناء  من  المخلصين 
حيث كان مؤسسا ورئيسا لجمعية 
)كافل(، التي قّدمت الكثير والكثير 
لأليتام واألرامل والفقراء والمعوزين، 
وها هي تطمح للمزيد بعد أن رسم 
طريقها  معالم  وحدد  نهجها؛  خط 

وطرق أبواب دعمها...
إماما  انبرى  مخلصا  ربانيا  كان 
البشير  الكبير  للمسجد  مفوها 
أيقونة من  يعّد  الذي  اإلبراهيمي؛ 
حدى  واإ الجزائر  مساجد  أيقونات 
جّل  اإلسالمي،  العالم  تحف 
يحبونه  والفضل  المدينة  أهل 
دروسه  ويتابعون  ويحترمونه، 

وخطبه باهتمام وشغف... 
اختار اإلمامة عن طواعية وقناعة 
التربية والتعليم  بعدما غادر سلك 
للطبيعية،  للعلوم  أستاذا  بوصفه 
فشّق طريقه نحو العلوم اإلسالمية 
ضليعا  وواعظا  متبحرا  دارسا 

وخطيبا متفردا...
إذا  مجلجال  جهوريا  صوته  كان 
وعظ،  إذا  قويا  ومؤثرا  خاطب، 
يشّد  حاضر،  إذا  جّذابا  ومثيرا 
على  المقبلين  ويحّفز  السامعين 
الصالحة  واألعمال  الخير  فعل 

...
أضحت  بوسعادة  السعادة  مدينة 
اإلمام  هذا  بوفاة  جدا  حزينة 
المخلص،  والداعية  الخطيب 
الذي أسهم في تربية أجيال على 
اإلسالم واإليمان، وحب الطاعات 

وفعل الخيرات ...
إلى جنة الخلد أيها اإلمام المجتهد 
وتغمد  القاسمي،  الحافظ  أحمد 
الّنبيين  مع  الطيبة  روحك  اهلل 
والصالحين  والشهداء  والّصديقين 

وحسن أولئك رفيقا ...

*أستاد جامعي في األدب العربي
المدرسة العليا لألساتذة بوسعادة 

الصوت الذي ال يغيب
أمحد القامسي اخلطيب األريب

فيما تتواصل ردود األفعال الرافضة لتفاقيتي 
التطبيع بين أبو ظبي والمنامة ودولة 

الحتالل لسيما في دولة اإلمارات والبحرين، 
زعم رئيس حكومة الحتالل اإلسرائيلي 

بنيامين نتنياهو أن الفلسطينيين »يريدون 
إعادة السالم إلى الوراء لكنهم لن ينجحوا 

في ذلك«، فيما جمعت وثيقة بعنوان »ميثاق 
فلسطين«، خالل ساعات، أكثر من مليون 
توقيع، للرفض والتنديد بالتطبيع اإلماراتي 

البحريني مع إسرائيل.
وقـــــــــال نتنياهو قبيل إقـــــــــالع طائرته من قاعدة 
عسكرية قرب واشنطن عائدا إلى تل أبيب في 
حديثه عن التســـــــــخين الحاصل على جبهة غزة 
طالق الصواريخ باتجاه مدينة أســـــــــدود خالل  واإ
مراســـــــــم توقيع االتفاقيات فـــــــــي البيت األبيض، 
مساء أول أمس، إنه »ال يستغرب من اإلرهابيين 
الفلسطينيين الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا 

خالل هذه المراسم التاريخية بالذات« .
وحـــــــــذرت حركة حماس إســـــــــرائيل من التصعيد 
العســـــــــكري، قائلة: »ســـــــــنزيد من ردنا بقدر ما 
يتمـــــــــادى االحتالل في عدوانـــــــــه«، مضيفة أن 
»قيادة المقاومة قالت كلمتها، سيدفع االحتالل 
ثمن أي عـــــــــدوان على شـــــــــعبنا أو على مواقع 
المقاومـــــــــة، ســـــــــيظل الـــــــــرد مباشـــــــــرا، فالقصف 

بالقصف«.
وفيمـــــــــا اعتبر محللون إســـــــــرائيليون أن ما جرى 
في البيت األبيض مســـــــــرحية لمساعدة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، أكد مســـــــــؤولون نفيهم 
التراجع عن مخطط الضّم اإلســـــــــرائيلي، وقالوا 
إن المخطط ســـــــــيطرح مجددا بعـــــــــد االنتخابات 

الرئاسية األمريكية في نوفمبر المقبل.
في السياق انتفضت مواقع التواصل االجتماعي 
منذ أول مـــــــــن أمس، على وقع حفـــــــــل التوقيع 
المشـــــــــؤوم للتطبيـــــــــع، في يوم أقـــــــــل ما وصفه 

المغردون بأنه أســـــــــود على الشـــــــــعوب العربية 
واإلسالمية.

من جانبها أعلنت الرابطـــــــــة اإلماراتية لمقاومة 
التطبيع، وهي رابطة شعبية إماراتية تقاوم كافة 
أشـــــــــكال التطبيع مع دولـــــــــة االحتالل، أن عدد 
الموقعين علـــــــــى »ميثاق فلســـــــــطين« بلغ نحو 

مليون موقع، والرقم في تصاعد.
وكانـــــــــت الرابطـــــــــة اإلماراتية لمقاومـــــــــة التطبيع 
بالتعاون مع مجموعة من المؤسســـــــــات العربية 
والدولية، قد أطلقت حملة شعبية لدعم القضية 
الفلســـــــــطينية ورفـــــــــض التطبيـــــــــع والتوقيع على 
»ميثاق فلســـــــــطين اإللكتروني«، أول من أمس 
الثالثاء، عبر وســـــــــم »الشعوب ضد التطبيع« 

على جميع مواقع التواصل االجتماعي.
ويأتـــــــــي التوقيـــــــــع على هذا الميثاق في ســـــــــياق 
الخطوات الشـــــــــعبية التـــــــــي انطلقت للتعبير عن 
الرفض التفاقيتي التطبيع اإلماراتي- البحريني- 

اإلسرائيلي.
وقالت الرابطة إن »الشـــــــــعور بالمسؤولية دفعنا 
إلطالق حملة الشعوب ضد التطبيع، والتوقيع 
على ميثاق فلســـــــــطين تزامنًا مع اتفاق التطبيع 
بيـــــــــن اإلمـــــــــارات والبحرين من جهـــــــــة، والكيان 

الصهيوني من جهة أخرى«.
وشـــــــــاركت فئات عديدة من الشـــــــــعوب العربية 
واإلســـــــــالمية في التغريد علـــــــــى مواقع التواصل 
خاصـــــــــًة تويتر، للتعبير عـــــــــن غضبهم من هذا 

االتفاق.
وخـــــــــالل التغريد وقع المغـــــــــردون على الميثاق 
الذي يقرون فيه بأن فلسطين دولة عربية محتلة 
وتحريرهـــــــــا واجب، وأن الكيان الصهيوني كيان 
محتـــــــــل ومغتصب لمســـــــــجدنا األقصى وألرض 

فلسطين والتطبيع بكافة أشكاله خيانة.
وكالت

القضية الفلسطينية

أكثر من مليون توقيع خالل ساعات على »ميثاق فلسطني» الرافض للتطبيع
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لقد أجمـــــــــع كل العقالء فـــــــــي العالم ما عدا 
المجانين أن النبـــــــــي محمدا صلى اهلل عليه 
وســـــــــلم خاتم النبيين هـــــــــو أعظم مصلح في 
التاريخ البشري، وأن أتباعه واعتماد منهجيته 
فـــــــــي اإلصالح واإلعـــــــــداد، والعمل باألركان 
التـــــــــي اعتمدها في بناء الدولة لهي األصلح 
على اإلطالق، والســـــــــؤال لماذا مازال بعض 
المســـــــــلمين منهزمين في ذيـــــــــل المجتمعات؟ 
لماذا هجروا سياســـــــــة نبيهم وهم يقرون أنها 
األصلح، ويتبعون سياسة غيره؟ من األعداء 

أو من األهواء.
عندما توقف المســـــــــلمون عن الدعوة ونشر 
اإلســـــــــالم، توقف تاريخ مجدهـــــــــم، وتعطلت 
سفن سيادتهم، وأحاط بها الطوفان، طوفان 
الصـــــــــراع الداخلي، والتخلـــــــــف واالنحطاط، 
وبـــــــــدأت أضـــــــــواء حضارتهم فـــــــــي االنطفاء 
واالختفاء، وعندما توقفوا عن رســـــــــالة الدعوة 
الدفاعية إلنقاذ اإلنسانية من شرور الجاهلية 
والظلـــــــــم والهمجية، عندها دب في أوصالهم 
الوهن وذابـــــــــوا في التبعية لليهود والنصارى، 
وهم مكرهـــــــــون، كل ذلك بســـــــــبب مخالفتهم 
الدفاع  طريق الهجرات اإليمانيـــــــــة، وطريق 
والدعوة اإلسالمية، عندما استبدلوا المداهنة 
والخنوع والركوع لغيرهم بدل الدعوة والجهاد، 
حل بينهم الخالف والنزاع على كراسي الحكم 

والغنائم، وهجروا األخوة اإليمانية بينهم.
إذا لم يتعلم المســـــــــلمون كيـــــــــف يقيمون دولة 
العصـــــــــر والمســـــــــتقبل والقوة الســـــــــيادية من 
منهجيـــــــــة الهجـــــــــرة النبوية، فإنهـــــــــم لم ولن 
يستفيدوا شـــــــــيئا من تاريخهم. واألركان التي 
أقام عليها النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم 
دولة المســـــــــلمين في المدينة المنورة، أقامها 

على سبعة أركان: 
بيـــــــــن الدولـــــــــة  الركـــــــــن األول: المفاصلـــــــــة 
اإلســـــــــالمية وغيرها، أي التََّميُُّز عن كل ما 
هو مـــــــــن الجاهلية، وال بد مـــــــــن التنبيه إلى 
أن التميز عن غير المســـــــــلمين يعني: إقامة 
الدين الخالص  هلل وحده ال شريك له، وعدم 
مواالة الكفار من أي نوع،  أي: إقامة حياة 
نقية صافية وفق نظام اإلسالم وحده. عمال 
بقـــــــــول اهلل تعالى: ﴿َوما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا اهلَل 

الَة  ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن ُحَنفـــــــــاَء َوُيِقيُموا الصَّ
َوُيْؤُتوا الـــــــــزَّكاَة َوذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة﴾]البينة:5[. 
والتََّميُّز والمفاصلة عن غير المســـــــــلمين ال 
نما عدم التبعية  يعني عدم التعامل معهم، واإ
لهم، وعدم اتخاذهم أولياء، وعدم االعتراف 

لهم بما هم عليه من الباطل.  
الركن الثاني: تحكيم الشـــــــــريعة اإلســـــــــالمية 
في كل العبـــــــــادات والمعامالت، وما تخلفت 
بعض الشـــــــــعوب المسلمة إال عندما هجرت 
الحكـــــــــم بما أنزل اهلل، واتبعـــــــــوا أهواء الناس 
وتقاليدهـــــــــم. قال اهلل تعالـــــــــى: ﴿َفال َورَبَِّك اَل 
ُموَك ِفيما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل  ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكِّ
ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا  َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرجًا ِممَّ

َتْسِليمًا﴾]النساء:65[.
الركن الثالـــــــــث: تعييـــــــــن ذوي الكفاءات في 
مناصـــــــــب التســـــــــيير: فقـــــــــد بدأ النبـــــــــي بناء 
الدولة باختيار الرجـــــــــال األمناء المخلصين 
المتمكنيـــــــــن، وهذا أســـــــــاس كبيـــــــــر في بناء 
المجتمع والوطن والدولة، أي اختيار الرجال 
ذوي الرجولـــــــــة والكفـــــــــاءة واإلخالص. وهذا 
ما اشـــــــــترطه النبي عليه الصالة والســـــــــالم 
قبـــــــــل الهجرة على األنصـــــــــار، أنه إذا هاجر 
إليهـــــــــم أن يلتزمـــــــــوا وينضبطوا باالســـــــــتقامة 
واألمانـــــــــة. فقـــــــــد جاء في حديـــــــــث المبايعة، 
الذي يحفظه كل المســـــــــلمين، وخاصة حكام 
المسلمين، ألن هذا الحديث أصل كبير في 
الدستور اإلسالمي. قال النبي عليه الصالة 
والســـــــــالم:]تعالوا بايعوني على أن ال تشركوا 
باهلل شـــــــــيئا، وال تســـــــــرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا 
أوالدكم، وال تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم، وال تعصونـــــــــي في معروف، فمن 
وفى منكم فأجره على اهلل، ومن أصاب من 
ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، 
ومن أصاب من ذلك شـــــــــيئا فستره اهلل فأمره 
ن شاء عفا عنه[  إلى اهلل، إن شاء عاقبه، واإ
هذه صفات الرجال الذين يبنون الدولة ذات 
الســـــــــيادة القوية، ويحمون الوطن، ويقيمون 
العمران، ويطورون الحضارة. أنهم مؤمنون 
ُدون، وأنهم ال يسرقون دينارا، وال يبذرون  ُمَوحِّ
درهما، مـــــــــن مال وثروات األمة، وال يزنون، 
وال يعبثون في اللهو والشهوات، وال يتسببون 

في قتل نفس بريئة، وال يعصون رســـــــــول اهلل 
في أي معروف. هكذا يفهم المؤمنون العبر 
والعظات مـــــــــن الهجرة النبوية، أيها العلماء، 

أيها الحكام، أيها الشباب.
الركن الرابـــــــــع: إلغاء كل أنـــــــــواع الطائفية، 
والقبلية، وترســـــــــيم األخوة الدينية، وكان ثاني 
أســـــــــاس وضعـــــــــه النبي بعد بناء المســـــــــجد، 
عالن المفاصلـــــــــة التامة، وأن المدينة دار  واإ
اإلسالم، وضع هذا األســـــــــاس الثاني: وهو 
األخوة بين المسلمين] المسلم أخو المسلم[. 
لـــــــــم يبق بعد الهجرة، أثناء بناء الدولة، )هذا 
أوســـــــــي، وهذا خزرجي، وهذا قرشـــــــــي، وهذا 
عدناني، وهذا قحطاني( مثل ما يفعل كثير 
من الغافلين اليـــــــــوم الذين تركوا رابطة الدين 
وتعصبـــــــــوا لآلباء واألجداد، فاإلســـــــــالم في 
بناء المجتمع والدولة، ال يرضى للمســـــــــلمين 
بالعنصريات القبليـــــــــة، والحزبيات الطائفية، 
والدعـــــــــوات الجاهلية. حتـــــــــى إن أفرادا من 
الصحابة  أخطؤوا مـــــــــرة فتنادوا باألنصار، 
والمهاجريـــــــــن، في خصومة عابرة، لم يرض 
بذلـــــــــك رســـــــــول اهلل صلى اهلل عليه وســـــــــلم، 
وســـــــــماها دعـــــــــوى الجاهلية، وأنهـــــــــا منتنة، 
فالدعوة إلى الطائفية والقبلية والجهوية دعوة 
جاهلية منتنة. إنما المسلمون إخوة متحابون، 
الُمْســـــــــِلُمون أمة واحـــــــــدة ومجتمع واحد. عن 
جابر بن عبد اهلل رضـــــــــي اهلل عنهما، قال: 
كنا في غزاة، فكســـــــــع رجل من المهاجرين، 
رجال مـــــــــن األنصار، فقـــــــــال األنصاري: يا 
لألنصار، وقـــــــــال المهاجري: يا للمهاجرين، 
فســـــــــمع ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
فقال: ]ما بـــــــــال دعوى الجاهليـــــــــة[ قالوا: يا 
رســـــــــول اهلل، كسع رجل من المهاجرين رجال 
مـــــــــن األنصار، فقال: ]دعوهـــــــــا فإنها منتنة[

)البخاري:4905(. 
حقاق  الركـــــــــن الخامـــــــــس: إقامة العـــــــــدل، واإ
الحق. لقد أمر اهلل ســـــــــبحانه وتعالى، النبي  
صلى اهلل عليه وســـــــــلم بأن يحكم بين الناس 
بالكتاب، بما أنزل إليه:﴿وََأْنزَْلنا ِإَلْيَك اْلِكتاَب 
ِباْلَحقِّ ُمَصدِّقـــــــــًا ِلما َبْيَن َيَدْيـــــــــِه ِمَن اْلِكتاِب 
َوُمَهْيِمنـــــــــًا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْيَنُهْم ِبمـــــــــا َأْنَزَل اللَُّه 
 ﴾ ا جـــــــــاَءَك ِمَن اْلَحقِّ وال َتتَِّبـــــــــْع َأْهواَءُهْم َعمَّ

]المائدة:48[ وعن عائشة، رضي اهلل عنها: 
أن قريشـــــــــا أهمتهم المـــــــــرأة المخزومية التي 
سرقت، فقالوا: من يكلم رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إال أسامة بن 
زيد، حب رســـــــــول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 
فكلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال: 
]أتشفع في حد من حدود اهلل[ ثم قام فخطب، 
قال: ]يا أيها النـــــــــاس، إنما ضل من قبلكم، 
ذا سرق  أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، واإ
الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم اهلل، لو 
أن فاطمة بنت محمد صلى اهلل عليه وسلم، 
ســـــــــرقت لقطع محمد يدها[ )البخاري. كتاب 

الحدود.6788(.
الركـــــــــن الســـــــــادس: تقوية الدفـــــــــاع واإلعداد 
للجهاد. ﴿وََأِعدُّوا َلُهْم َما اْســـــــــَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة 
َوِمْن رِباِط اْلَخْيِل ُترِْهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهلِل َوَعُدوَُّكْم 
وَآَخرِيَن ِمْن ُدوِنِهـــــــــْم اَل َتْعَلُموَنُهُم اهلُل َيْعَلُمُهْم 
َوما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اهلِل ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم 

وََأْنُتْم اَل ُتْظَلُموَن﴾]األنفال: 60[.
الركن الســـــــــابع: االعتماد علـــــــــى الذات بعد 
التوكل علـــــــــى اهلل تعالى في بناء االقتصاد. 
وكان من بين أهم أركان النظام االقتصادي 
فـــــــــي دولة المدينة، بعد الهجـــــــــرة النبوية، بل 
وفي بناء االقتصاد في المجتمع اإلســـــــــالمي 
حيث كان، وفي أي زمان. هو إقامة وتفعيل 
الركـــــــــن الثالث مـــــــــن أركان اإلســـــــــالم. وهو 
}الزكاة{ فالـــــــــزكاة هي الفريضـــــــــة العظيمة، 
وأساس اقتصادي ضامن للنهضة العمرانية، 
ا تهاون حكام المسلمين في تطبيقها  ولكن َلمَّ
فـــــــــي الضرائـــــــــب والمكوس  وقلـــــــــدوا غيرهم 
المالية، وأنهار  واإلتاوات، ضعفت قوتهـــــــــم 
النبي عليه  اقتصادهم. فخالصة منهجيـــــــــة 
الصالة والسالم، في اإلصالح وبناء الدولة: 
كانت  باألركان المذكورة:}المفاصلة، وتحكيم 
الشـــــــــريعة، وتعيين ذوي الكفاءات، وااللتزام 
قامة  باألخوة اإليمانية، مع إلغاء الطائفية، واإ
حقاق الحق، وتنظيم الجهاد الدفاعي  العدل واإ
الحق، والتطبيق العملي الشامل لركن الزكاة{ 
﴿وَالَِّذيَن آَمُنوا َوهاَجُروا َوجاَهُدوا ِفي َســـــــــِبيِل 
اللَِّه وَالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأولِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن 

َحقًّا َلُهْم َمْغِفرٌَة َوِرْزٌق َكرِيٌم﴾]األنفال:74[.
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السؤال
قالت السائلة: كيف يكون سجود التالوة؟ وما هي اآليات 
التي يسجد فيها القارئ؟ وما حكم السجود هل هو واجب 
على من ســـــــــمع القرآن وأينما كان يسجد؟ قالت السائلة: 
ألنها كانت مارة وأخت لها بقرب مســـــــــجد فســـــــــمعتا ترتيل 
القرآن من مكبر الصوت وليس وقت صالة، والمقرئ يقرأ 
آية سورة العلق، فقالت لها أختها هل يجب السجود على 
من يســـــــــمع قراءة آية السجدة؟ قالت السائلة: فقلت: نوجه 

السؤال للشيخ.
الجواب

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

أول: كلمة السجود من مصطلحات العبادة هلل وحده ال شريك 
اِجِديَن  له، قال اهلل تعالى: ﴿َفَسبِّْح ِبَحْمِد رَبَِّك َوُكْن ِمَن السَّ
* وَاْعُبْد رَبََّك َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن﴾ ]الحجر:98/99[ وفي 
الحديـــــــــث: ]َأْقَرُب َمـــــــــا َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن رَبِِّه، َوُهَو َســـــــــاِجٌد، 
َفَأْكِثُروا الدَُّعاَء[)مســـــــــلم: 482( فالعباد يتقربون إلى ربهم 
بالســـــــــجود في الصالة، وعند قراءة آية الســـــــــجدة بشروط 
الســـــــــجود وهيئته. قال اهلل تعالى: ﴿ِإنَّ الَِّذيـــــــــَن ِعْنَد رَبَِّك 
اَل َيْســـــــــَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه َوُيَســـــــــبُِّحوَنُه َوَلُه َيْســـــــــُجُدوَن﴾ 
]األعراف:206[ وســـــــــجود التالوة انحناء تام بالوجه على 
األرض بنية الخنوع والخضوع واإلعظام هلل العلي العظيم، 
فالســـــــــجود هلل رمز للخضوع واالنقياد هلل تعالى. وســـــــــجود 
التالوة: ســـــــــجدة بين تكبيرتين: تكبيرة للهوي بالجبهة على 
األرض، كهيئة السجود في الصالة، وتكبيرة أخرى للرفع 
من الســـــــــجود، دون تشهد وال تسليم، وهي سجدة يسجدها 
القـــــــــارئ والمتبع له بنية اتباع التدبر واالتعاظ، وســـــــــجود 
التالوة هذا ســـــــــنة مستحبة من فعلها نال أجرا كبيرا، ومن 
لم يفعل فاته أجرها وليس عليه شـــــــــيء، ولكن يكره كراهة 
تحريم على من كان مســـــــــتطيعا طاهرا في مكان يستطيع 
السجود ولم يسجد. ويسجد من قرأ آية السجود سواء كان 

في الصالة، أو في ترتيل القرآن تعبدا.
وســـــــــجدة آخر سورة األعراف هي األولى بالنسبة لمواضع 

السجود في ترتيب القرآن في المصحف. واهلل تعالى أعلم، 
وهو العليم الحكيم.

ثانيا: قالت الســـــــــائلة: كيف يكون ســـــــــجود التالوة؟ يكون 
في الهيئة كســـــــــجود المصلي في الصالة. فإذا قرأ المسلم 
آية الســـــــــجدة سجد نحو القبلة كما هو الحال في الصالة، 
ويسجد ســـــــــواء كان في الصالة، أو كان يقرأ القرآن تعبدا 
في غير الصالة. وما حكم الســـــــــجود هل هو واجب على 
كل من ســـــــــمع القرآن وأينما كان يسجد؟ علمت مما سبق 

أن سجود التالوة سنة مستحبة وليس واجبة.
فُيَســـــــــنُّ للقارئ أصال، وللمســـــــــتمع أيضا يسن له السجود: 
إذا كان جالسا بقصد االستماع من القارئ، أو بنية رجاء 

الثواب من قراءة القارئ. وسجود التالوة سجدة واحدة. 
ثانيا: أن يكون القـــــــــارئ صالحا لإلمامة، بأن يكون ذكرا 
بالغا. ثالثا: أن يكون على طهارة وســـــــــتر عورة واستقبال 
ن لم يسجد القارئ ال يشرع السجود للمستمع. واهلل  قبلة، واإ

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثالثا: بم يدعو الساجد في ســـــــــجود التالوة؟ عن عائشة، 
قالت: كان رســـــــــول اهلل صلى اهلل عليه وســـــــــلم يقول في 
سجود القرآن بالليل: ]َسَجَد َوْجِهي ِللَِّذي َخَلَقُه َوَشقَّ َسْمَعُه 
َوَبَصرَُه ِبَحْولِـــــــــِه َوُقوَِّتِه[) الترمذي:579( أي يكبر. يقول: 
اهلل أكبر، فإذا اطمأن ســـــــــاجدا، قال ما جاء في الحدث، 
فإن زاد ودعا بما يلي فحســـــــــن:] اللَُّهمَّ اْكُتْب ِلي ِبَها ِعْنَدَك 
َأْجرًا، َوَضـــــــــْع َعنِّي ِبَها ِوْزرًا، وَاْجَعْلَها لِـــــــــي ِعْنَدَك ُذْخرًا، 
َوَتَقبَّْلَها ِمنِّي َكَما َتَقبَّْلَتَها ِمْن َعْبِدَك َداُوَد[ واهلل تعالى أعلم، 

وهو العليم الحكيم.
رابع������ا: كم هي المواطن التي ُيَســـــــــنُّ فيها الســـــــــجود؟ هي 
أحد عشـــــــــر موضعا. )1( آخر سورة األعراف عندما يقرأ 
﴿َوُيَسبُِّحوَنُه َوَلُه َيْســـــــــُجُدوَن﴾]األعراف:206[ عندما يقرأ 
آخر اآلية يســـــــــجد.  )2( وفي قوله تعالى: ﴿َوِللَِّه َيْســـــــــُجُد 
ـــــــــماواِت وَاأْلَْرِض َطْوعًا َوَكرْهًا َوِظالُلُهْم ِباْلُغُدوِّ  َمْن ِفي السَّ
وَاآْلصاِل﴾]سورة الرعد:15[.  )3( وفي قوله تعالى: ﴿َوِللَِّه 
ماواِت َوما ِفي اأْلَْرِض ِمْن دابٍَّة وَاْلَمالِئَكُة  َيْسُجُد َما ِفي السَّ
َوُهْم اَل َيْســـــــــَتْكِبُروَن * َيخاُفوَن رَبَُّهْم ِمْن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما 
ُيْؤَمُروَن﴾ ]النحل:49،50[ يســـــــــجد عندما يقرأ ﴿َوَيْفَعُلوَن 

َما ُيْؤَمـــــــــُروَن﴾. )4( وفي قوله تعالى: ﴿َوَيِخرُّوَن ِلأْلَْذقاِن 
َيْبُكوَن َوَيزِيُدُهْم ُخُشوعًا﴾]اإلســـــــــراء:109[. )5( وفي قوله 
تعالى: ﴿ُأولِئـــــــــَك الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهـــــــــْم ِمَن النَِّبيِّيَن ِمْن 
ْسراِئيَل  ْن َحَمْلنا َمَع ُنوٍح َوِمْن ُذرِّيَِّة ِإْبراِهيَم وَاِإ ُذرِّيَِّة آَدَم َوِممَّ
ـــــــــْن َهَدْينا وَاْجَتَبْينا ِإذا ُتْتلى َعَلْيِهْم آياُت الرَّْحمِن َخرُّوا  َوِممَّ
دًا َوُبِكيًّا﴾]ســـــــــورة مريم:58[. )6( وفي قوله تعالى:  ُســـــــــجَّ
ـــــــــماواِت َوَمْن ِفي  ﴿َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َيْســـــــــُجُد َلُه َمْن ِفي السَّ
َجُر وَالدَّوَابُّ  ْمُس وَاْلَقَمُر وَالنُُّجوُم وَاْلِجباُل وَالشَّ اأْلَْرِض وَالشَّ
َوَكِثيـــــــــٌر ِمَن النَّاِس َوَكِثيٌر َحقَّ َعَلْيِه اْلَعذاُب َوَمْن ُيِهِن اللَُّه 
َفما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم ِإنَّ اللََّه َيْفَعُل ما َيشاُء﴾]سورة الحج:18[ 
يســـــــــجد القارئ عندما يقرأ: ﴿ِإنَّ اهلَل َيْفَعُل ما َيشاُء﴾. )7( 
ذا ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحمِن قاُلوا َوَما  وفي قوله تعالى: ﴿وَاِإ
الرَّْحمُن َأَنْســـــــــُجُد ِلما َتْأُمرُنا َوزاَدُهْم ُنُفورًا﴾ ]الفرقان:60[. 
)8( وفـــــــــي قوله تعالى: ﴿اهلُل اَل ِإلـــــــــَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش 
اْلَعِظيِم﴾ ]النمل:26[. )9( وفي قوله تعالى: ﴿ِإنَّما ُيْؤِمُن 
دًا َوَســـــــــبَُّحوا ِبَحْمِد  ِبآياِتَنـــــــــا الَِّذيَن ِإذا ُذكُِّروا ِبها َخرُّوا ُســـــــــجَّ
رَبِِّهْم َوُهْم اَل َيْسَتْكِبُروَن﴾ ]السجدة:15[. )10( وفي قوله 
تعالـــــــــى: ﴿َوَظنَّ داُوُد َأنَّما َفَتنَّاُه َفاْســـــــــَتْغَفَر رَبَُّه َوَخرَّ راِكعًا 
وََأناَب﴾]ســـــــــورة ص:24[. )11( وفي قوله تعالى: ﴿َوِمْن 
ْمِس وال  ْمُس وَاْلَقَمُر اَل َتْسُجُدوا ِللشَّ آياِتِه اللَّْيُل وَالنَّهاُر وَالشَّ
ِلْلَقَمِر وَاْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوَن﴾]سورة 
فصلت:37[ يســـــــــجد القارئ: عندما يقـــــــــرأ: ﴿ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه 
َتْعُبُدوَن﴾. هذا ما عليه اإلجماع في مواطن السجود. ومن 
العلمـــــــــاء من ذكروا أن عدد الســـــــــجدات في القرآن خمس 
عشرة ســـــــــجدة. بزيادة السجدة الثانية من سورة الحج. في 
قوله تعالى: ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا وَاْسُجُدوا وَاْعُبُدوا 
رَبَُّكْم وَاْفَعُلوا اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾]الحج:77[. وفي آخر 
ســـــــــورة النجم في قوله تعالى: ﴿َفاْســـــــــُجُدوا ِللَّـــــــــِه وَاْعُبُدوا﴾ 
]النجم اآلية:62[. وفي سورة االنشقاق في قوله تعالى: ﴿
ذا ُقرَِئ َعَلْيِهُم اْلُقرْآُن اَل َيْسُجُدوَن﴾]سورة االشقاق:21[.  وَاِإ
وفي ســـــــــورة العلق في قوله تعالى: ﴿َكالَّ اَل ُتِطْعُه وَاْسُجْد 
وَاْقَتِرْب﴾]سورة العلق:19[. وهذا هو الذي يرجح وهو أن 
عدد السجدات خمس عشرة سجدة. واهلل تعالى أعلم، وهو 

العليم الحكيم.
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 أخـــــــــرج اإلمام البخاري في صحيحه َعْن اْبِن 
َعبَّاٍس- رضي اهلل عنهما- َأنَّ َرُســـــــــوَل اللَِّه 
-َصلَّى اللَّـــــــــُه َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم- َكاَن َيُقوُل ِعْنَد 
اْلَكـــــــــْرِب: »ال ِإَلَه ِإال اللَّـــــــــُه اْلَعِظيُم اْلَحِليُم، ال 
ِإَلـــــــــَه ِإال اللَُّه َربُّ اْلَعـــــــــْرِش اْلَعِظيِم، ال ِإَلَه ِإال 
َماوَاِت َوَربُّ اأَلْرِض َوَربُّ اْلَعْرِش  اللَُّه َربُّ السَّ

اْلَكرِيِم«. 
هـــــــــذا الحديث حديث صحيـــــــــح أخرجه اإلمام 
البخاري في صحيحه فـــــــــي كتاب الدعوات، 

باب الدعاء عند الكرب.
مـــــــــن المعلـــــــــوم أن الحياة الدنيـــــــــا داُر ابتالء 
واختبـــــــــار، فمن ســـــــــرَّه زمن ســـــــــاءته أزمان، 
فاإلنســـــــــان معرَّض للشـــــــــدائد حينـــــــــًا، والفرح 
والســـــــــرور حينًا آخر، وتلك هي سنة الحياة، 
ـــــــــرِّ وَاْلَخْيِر  كما في قوله تعالى: }َوَنْبُلوُكم ِبالشَّ

ِفْتَنـــــــــةً وَاِإَلْيَنـــــــــا ُترَْجُعـــــــــوَن{.
واإلنســـــــــان الذي يعمر اإليمان قلبه، يلجأ إلى 
اهلل سبحانه وتعالى دائمًا في السراء والضراء، 
يشـــــــــكره على نعمائه ويســـــــــأله العون وتفريج 
الكروب، ألن ثقته باهلل عظيمة، فالليل مهما 
طال فال ُبدَّ من بزوغ الفجر، وأما غير المؤمن 
فيضعف أمام الشدائد، فقد ينتحر، أو ييأس، 
أو تنهار قـــــــــواه، ويفقد األمل، ألنه يفتقر إلى 

لى اليقين باهلل. النزعة اإليمانية، واإ
فقد ذكر اإلمام ابن حجر – رحمه اهلل – في 
كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، في 
اٍل:  شرح الحديث السابق: )... َوَقاَل اْبُن َبطَّ
، َقاَل: ُكْنُت ِبَأْصَبَهاَن  َحدََّثِني َأُبو َبْكٍر الرَّازِيُّ
ِعْنـــــــــَد َأِبي ُنَعْيٍم َأْكُتُب اْلَحِديَث، َوُهَناَك َشـــــــــْيٌخ 
، َعَلْيِه َمَداُر اْلُفْتَيا،  ُيَقـــــــــاُل َلُه َأُبو َبْكِر ْبُن َعِليٍّ
ْلَطاِن َفُسِجَن، َفرََأْيُت النَِّبيَّ  َفُسِعَي ِبِه ِعْنَد السُّ
- َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم - ِفي اْلَمَناِم، َوِجْبرِيُل 
َعْن َيِميِنِه ُيَحرُِّك َشـــــــــَفَتْيِه ِبالتَّْســـــــــِبيِح ال َيْفُتُر، 
َفَقاَل ِلي النَِّبيُّ - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم -: ُقْل 
: َيْدُعو ِبُدَعاِء اْلَكْرِب الَِّذي  أَلِبي َبْكِر ْبِن َعِليٍّ
ِفـــــــــي َصِحيِح اْلُبَخارِيِّ َحتَّى ُيَفـــــــــرَِّج اللَُّه َعْنُه، 
َقاَل: َفَأْصَبْحُت َفَأْخَبْرُتُه، َفَدَعا ِبِه َفَلْم َيُكْن ِإال 

َقِلياًل َحتَّى ُأْخرَِج(.
وعند دراستنا لسيرة رسولنا – صلى اهلل عليه 
وســـــــــلم – نجد أنها مليئة بالمواقف اإليمانية 
التي ترشدنا إلى وجوب استقبال الهّم والحزن 
بنفس محتشـــــــــدة وعزم قوي، فقد أخرج اإلمام 
أحمد في مسنده، عن القاسم بن عبد الرحمن، 
عن أبيه، عن عبد اهلل، قال:  َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَســـــــــلََّم-: »َما َأَصاَب َأَحًدا 
َقطُّ َهمٌّ، وال َحَزٌن، َفَقاَل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َعْبُدَك وَاْبُن 
َعْبِدَك وَاْبُن َأَمِتَك، َناِصَيِتي ِبَيِدَك، َماٍض ِفيَّ 
ُحْكُمَك، َعْدٌل ِفيَّ َقَضاُؤَك، َأْســـــــــَأُلَك بُكلِّ اْسٍم 
ْيَت ِبِه َنْفَسَك، َأْو َعلَّْمَتُه َأَحًدا ِمْن  ُهَو َلَك َســـــــــمَّ
َخْلِقَك، َأْو َأْنزَْلَتُه ِفي ِكَتابَك، َأْو اْســـــــــَتْأَثْرَت ِبِه 

ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك، َأْن َتْجَعَل اْلُقرْآَن رَِبيَع 
َقْلِبي، َوُنوَر َصـــــــــْدرِي، َوِجالَء ُحْزِني َوَذَهاَب 
ُه َوُحْزَنـــــــــُه، وََأْبَدَلُه  ـــــــــي، ِإال َأْذَهَب اللَُّه َهمَّ َهمِّ
َمَكاَنُه َفَرًجا، َقاَل: َفِقيَل: َيا َرُســـــــــوَل اللَِّه، َأال 
َنَتَعلَُّمَهـــــــــا؟ َفَقاَل: َبَلى َيْنَبِغي ِلَمْن َســـــــــِمَعَها َأْن 

َيَتَعلََّمَها«.
دعوات تفريج اهلّم وفك الكرب

مـــــــــن الجدير بالذكر أن كتب الســـــــــنة النبوية 
الشريفة قد اشتملت على أحاديث كثيرة ُتسهم 
في تفريج الهّم والغّم والكرب والحزن، منها: 

* عـــــــــن َأَنِس ْبن َمالِـــــــــٍك  -رضي اهلل عنه-  
قال: قال رســـــــــول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم 
- »اللَُّهـــــــــمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمـــــــــَن اْلَهمِّ وَاْلَحَزِن، 
وَاْلَعْجِز وَاْلَكَســـــــــِل، وَاْلُبْخـــــــــِل وَاْلُجْبِن، َوَضَلِع 

الدَّْيـــــــــِن  وََغَلَبـــــــــِة الرَِّجـــــــــاِل«. 
*وعن سعد بن أبي وقاص – رضي اهلل عنه 
– قال: قال رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم 
–: )َدْعـــــــــوَُة ِذى النُّـــــــــوِن ِإْذ َدَعا َوُهَو ِفى َبْطِن 
اْلُحوِت: »اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُســـــــــْبَحاَنَك ِإنِّى ُكْنُت 
اِلِمين« َفِإنَُّه َلْم َيْدُع ِبَها َرُجٌل ُمْسِلٌم ِفى  ِمَن الظَّ

َشْىٍء َقطُّ ِإالَّ اْسَتَجاَب اللَُّه َلُه(.
*وعن َأِبى َبْكرََة -رضي اهلل عنه-أن رسول 
اهلل -صلى اهلل عليه وســـــــــلم- قال: »َدَعوَاُت 
اْلَمْكُروِب: اللَُّهمَّ َرْحَمَتَك َأْرُجو؛ َفاَل َتِكْلِنى ِإَلى 
َنْفِســـــــــى َطْرَفَة َعْيٍن وََأْصِلْح ِلى َشْأِنى ُكلَُّه، اَل 

ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت«.
* وَعِن اْبِن َعبَّـــــــــاٍس- رضي اهلل عنهما-َأنَّ 
َرُسوَل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم-َكاَن َيُقوُل 
ِعْنـــــــــَد اْلَكْرِب: »اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه اْلَعِظيُم اْلَحِليُم، 
اَل ِإَلـــــــــَه ِإالَّ اللَُّه َربُّ اْلَعـــــــــْرِش اْلَعِظيِم، اَل ِإَلَه 
ـــــــــَموَاِت، َوَربُّ اأَلْرِض، َوَربُّ  ِإالَّ اللَُّه َربُّ السَّ

اْلَعْرِش اْلَكرِيِم«.
لذلك يجب علينا أن تكون ثقتنا باهلل سبحانه 

وتعالى عظيمة، فهو على كل شيء قدير.
ك أذَهَب اهلل َهمَّ

من المعلوم أن رســـــــــول اهلل – صلى اهلل عليه 
وسلم – كان ُيرشد أصحابه إلى كّل خير، كما 
كان يعلمهم ضرورة االســـــــــتعانة باهلل سبحانه 
وتعالـــــــــى في جميـــــــــع األمور، كمـــــــــا جاء في 
الحديث: )َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلخدريِّ -َرِضَي اهلُل 
َعْنُه- َقاَل: َدَخَل َرُسوُل اهلِل -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 
َوَسلََّم- َذاَت َيوٍم الَمْسِجَد، َفِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل ِمَن 
اأَلْنَصاِر ُيَقاُل َلُه َأُبو ُأَماَمَة َجاِلسًا ِفيِه، َفَقاَل: 
َيا َأَبا ُأَماَمَة َمالِي َأرَاَك َجاِلســـــــــًا في الَمْســـــــــِجِد 
فـــــــــي َغْيِر َوْقِت َصالٍة؟ َقـــــــــاَل: ُهُموٌم َلِزَمْتني 
َوُدُيوٌن َيا َرُسوَل اهلِل، َقاَل: َأَفال ُأُعلُِّمَك َكالمًا 
ِإَذا ُقْلَتُه َأْذَهـــــــــب اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َهمََّك، َوَقَضى 
َعْنَك َدْيَنَك، َفَقاَل: َبلى َيا َرُســـــــــوَل اهلِل، َقاَل: 
َذا َأْمَسْيَت: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ  ُقْل ِإَذا َأْصَبْحَت وَاِإ
ِبَك ِمَن اْلَهمِّ وَاْلَحـــــــــَزِن، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز 
وَاْلَكَسِل، وََأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبْخِل وَاْلُجْبِن، وََأُعوُذ 
ِبَك ِمْن َغَلَبِة الدَّْيِن َوَقْهِر الرَِّجاِل( َقاَل: َفَعْلُت 
َذِلَك، َفَأْذَهَب اهلُل َعزَّ َوَجلَّ َهمِّي َوَقَضى َعنِّي 

َدْيني.
وعند قراءتنا لهذه الكلمات النبوية التي عّلمها 
رســـــــــولنا –صلى اهلل عليه وسلم- ألبي ُأمامة 
–رضي اهلل عنه-، نجد أنها درٌس عملي لنا 
جميعًا بضـــــــــرورة العمل بها، وأن نكون على 

يقيـــــــــن بأن اهلل عز وجل ال ُيَخّيب من قصده، 
ما دام اإلنســـــــــان صادقًا مخلصًا طائعًا لربه 

سبحانه وتعالى، ورحم اهلل القائل: 
يا صاحَب اهلمِّ إنَّ اهَلمَّ مهُنفـِرٌج            

َأْبِشـــــر خبيــــٍر فـــإنَّ الفارَج اهللهُ  
إذا بهُليَت فِثْق باهلِل وارَض بـــِه             

إنَّ الذي يكشفهُ البْلوى هَو اهللهُ  
اليأسهُ يقطعهُ أحيانــًا بصاِحبــــِه             

ال تيَأسـَــــــنَّ فــإنَّ الفـــــارَج اهللهُ  
ِدثهُ بْعَد العهُْسِر َمْيســــرًة               ْ اهللهُ يهُ

َزعـَــنَّ فـــإنَّ الكافــــــَي اهللهُ ال جَتْ  
واهلِل ما لَك غريهُ اهلِل من أحــــٍد             

فَحْسبهُــَك اهللهُ يف كهُـلٍّ لـــَك اهللهُ  
عروة بن الزبري – رمحه اهلل - 

عروة بن الزبير بن العوام -رحمه اهلل-، أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة، وكان عالمًا 
بالديـــــــــن صالحًا كريمًا، والده الزبير بن العوام 
– رضـــــــــي اهلل عنه – حوارّي رســـــــــول اهلل – 
صلى اهلل عليه وسلم – وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق- 
رضي اهلل عنهمـــــــــا- الملقبة بذات النطاقين، 
وقد ذكرت كتب الســـــــــيرة أن ســـــــــاق عروة بن 
الزبير-رحمه اهلل- قد ُبترت، كما وتوفي َأَحُد 
أوالده، فلما ُأدخـــــــــل على أهله، بادرهم قائاًل:  
ال َيُهوَلنَّكـــــــــم ما َترْون، فلقـــــــــد وهبني اهلل عز 
وجل أربعة من البنين، ثـــــــــم أخذ منهم واحدًا 
وأبقـــــــــى لي ثالثة، فله الحمد، وأعطاني أربعة 
من األطراف، ثـــــــــم أخَذ منها واحدًا وأبقى لي 
ثالثة، فله الحمد، وأيُم اهلل )أحلف باهلل(، لئن 
أخذ اهلل مني قلياًل، فلقد أبقى لي كثيرًا، ولئن 

ابتالني مرًَّة، َفَلَطالما عافاني مراٍت.
 لقد ضرب عروة بن الزبير بن العوام -رحمه 
اهلل- مثااًل للمؤمن الحقيقي الذي لم ُيســـــــــيطر 
عليه الهّم والغّم والحزن، بل صبر واحتســـــــــب 
ورضي بقضاء اهلل وقدره، فاستحق بفضل اهلل 
األجر العظيم يوم القيامة إن شاء اهلل، جزاء 

وفاقـــــــــاً علـــــــــى صبـــــــــره واإيمانـــــــــه.
أخـــــــــي القـــــــــارئ: ما أظـــــــــن عاقـــــــــاًل يزهد في 
البشاشة، أو مؤمنًا يجنح إلى التشاؤم واليأس، 
وربما غلبت اإلنســـــــــاَن أعراٌض قاهرة فسلبته 
طمأنينته ورضاه، وهنا يجب عليه أن يعتصم 
باهلل كي ينقذه مما حلَّ به، فإن االستســـــــــالم 
لتيار الكآبة بداية انهيار شـــــــــامل في اإلرادة، 
يطبع األعمال كلها بالعجز والشلل، وتأمل يا 
أخي قدرة اهلل ســـــــــبحانه وتعالى، ناٌر لم تحرق 
إبراهيم، وســـــــــكيٌن لم تقتل إســـــــــماعيل، وبحٌر 
لم ُيغرق موســـــــــى، وحوٌت لـــــــــم يأكل يونس – 
عليهم جميعًا صلوات اهلل وتســـــــــليماته-، }ُقل 
لَّـــــــــن ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب اللّـــــــــُه َلَنا ُهَو َمواَْلَنا 
ِل اْلُمْؤِمُنوَن{، فكن مع اهلل  َوَعَلى اللّـــــــــِه َفْلَيَتَوكَّ

وال تبالي. 
اللهم وفقنا للصبـــــــــر والطاعة، واصرف عنا 
اليأس والســـــــــخط، وارزقنـــــــــا العافية في الدين 

والدنيا واآلخرة.
وصلـــــــــى اهلل على ســـــــــيدنا محمـــــــــد وعلى آله 

وأصحابه أجمعين
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بات اللجوء إىل اهلل طريق فك الكهُرهُ



والوْهـــــــــُن هـــــــــو الضعف، وقلـــــــــة الطاقة على 
التحمل، فـــــــــاألم واهنة وهنا واقعا على وهن، 
ألن حمل المرأة يقارنه تعب، وما يزال يتزايد 
تعبهـــــــــا بامتداد مـــــــــدة الحمل، وهـــــــــذا يراد به 
التأكيد، مما يبعث فـــــــــي نفس الولد االهتمام 
ببر أمه، ويتبع ذلـــــــــك البر بأبيه أيضا، ألنه 
يتعرض لمشاق ومتاعب للقيام بشؤون األم، 
لتتمكن من العناية بالطفل في مدة حضانته، 
ويتولى هو أيضا تربيتـــــــــه والعناية به، حتى 
كمال  يبلغ أشـــــــــده، مما يرجع إلـــــــــى حفظه واإ
نشـــــــــأته، وخّص األم بذكر الحمل والرضاع، 
لما فيهما من المشـــــــــاق، وفصال الطفل أي 
فطامه عن الرضاعة، إشـــــــــارة إلى ما تتحمله 
األم من الشـــــــــفقة على الرضيع حين فصاله، 
وما يعتريه من ألم أول فطامه، وأقصى المدة 
عامان، لذلك أخذ اإلمام علي مدة ستة أشهر 
علـــــــــى أنها أقل مدة الحمـــــــــل، جمعا بين هذه 
اآلية، وآية في ســـــــــورة األحقـــــــــاف، فمن البر 

بالوالدين شكرهما.
وجملة: ﴿ِإَليَّ اْلَمِصيُر﴾ تحذير من مخالفة 
ما أوصى اهلل به من الشكر له، وتقدم الكالم 
عليه في سورة العنكبوت/8، والمجاهدة شدة 
الســـــــــعي واإللحاح، والمعنى: إن ألّحا وبالغا 
في دعوتك إلى اإلشـــــــــراك بي فال تطعهما، 
الشيء  المعاشـــــــــرة، والمعروف:  والمصاحبة 
المتعـــــــــارف المألـــــــــوف الـــــــــذي ال ينكر، أي 
صاحب الوالدين صحبة حسنة، فال يطاعان 
إذا أمرا بمعصية، فاإلحسان إليهما مطلوب، 

ولو كانا من المشركين.
واألمر باتباع ســـــــــبيل من أناب هو االقتداء 
بســـــــــيرة المنيبيـــــــــن هلل، الراجعيـــــــــن إليه، وهم 
المقلعون عن الشـــــــــرك، وعن المنهيات التي 
منهـــــــــا عقوق الوالدين، وهم الذين يدعون إلى 
التوحيد، وعالوة على ذلك فمرجعهم إلى اهلل، 
فينبئهم بما كانوا يعملون، أي مرجع الجميع، 
اآلباء واألمهـــــــــات، واألبناء إلى اهلل. ومعنى 

اإلنباء: إظهار الجزاء على األعمال.
َخْرَدٍل  ِمْن  َحبٍَّة  ِمْثَقاَل  َتكهُ  ِإْن  ِإنََّها  ــيَنَّ  بهُ ــا  {َي  16-
ــْأِت  ــَمَواِت َأْو يِف اأْلَْرِض َي ــَرٍة َأْو يِف السَّ ــْن يِف َصْخ َفَتكهُ

َ َلِطيٌف َخِبرٌي}: هُ ِإنَّ اهللَّ ِبَها اهللَّ
كّرر النداء لتجديد نشاط السامع لوعي الكالم، 
والضميـــــــــر فـــــــــي ﴿ِإنََّها﴾ للقصـــــــــة والحادثة، 
المســـــــــمى بضمير الشأن، إن علم اهلل وقدرته 
ن  محيطان بـــــــــأدق الكائنـــــــــات، وأصغرها، واإ
اختفى في أصلب مكان. والمثقال: ما يقّدر 

به الثقل. 
والحّبة: بذرة النبات من سنابل وغيرها، وتقدم 

في سورة البقرة/261. 
والخردل: نبت له جذر وســـــــــاق اســـــــــطوانية، 
يخرج أزهـــــــــارا صغيرة صفـــــــــراء، يخرج بذورا 
دقيقة، تســـــــــمى الخردل، ولبها شديد الحرارة، 
تستعمل ضمادات في األدوية على المواضع 
التي فيهـــــــــا التهاب داخلي، واســـــــــتغني عنه 
بعقاقير أخرى، وتقدم في سورة األنبياء/47.
ولو كان ذلك في صخرة أو أعّز مناال منها، 
ذلك كله ســـــــــواء في جانب علم اهلل وقدرته، 
سواء كان في العالم العلوي أو السفلي، ألن 
اهلل لطيف يعلم دقائق األشـــــــــياء، ويسلك بها 
مسلك الرفق، لتصل إلى من جعلت له، فهو 

متمكن منها بعلمه وقدرته، أعظم تمكن.
َواْنَه  وِف  ــرهُ ِبامْلَْع َوْأمهُْر  ــاَلَة  الصَّ َأِقِم  ــيَنَّ  بهُ ــا  {َي  17-
ــَك ِمْن َعْزِم  ــا َأَصاَبَك ِإنَّ َذِل ــرِبْ َعَلى َم ــِن املهُْنَكِر َواْص َع

اأْلهُمهُوِر}:
 هـــــــــذا انتقال من تعليم ابنـــــــــه أصول العقيدة 
إلى تعليمه أصول األعمال الصالحة، وأولها 

إقامة الصالة، وهي التوجه إلى اهلل بالخضوع، 
والدعاء في أوقات معينة في الشـــــــــريعة التي 
قامتها إدامتها، والمحافظة  يدين بها لقمان، واإ
عليها أداء في أوقاتها، كما يشمل النهي عن 

المنكر النهي عن المنكرات كلها.
واجتناب األعمال السيئة، فهذه كلمة جامعة 
مـــــــــن الحكمة، والتقوى، أرشـــــــــد ابنه إلى فعل 
الخير، وبثه في الناس، والكف عن الشـــــــــر، 
وزجر الناس عـــــــــن ارتكابه، ثم أمره بالصبر 
على ما يصيبه، ألن األمر بالمعروف والنهي 
عـــــــــن المنكر قد يتســـــــــببان للقائم بهما معاداة 
بعـــــــــض الناس وأذاهم، والصبر هو تحمل ما 
يصيب المرء من اآلالم أو األحزان، فإن ذلك 
كله مـــــــــن إقامة الصالة، وما ذكر بعدها من 
عزم األمور، أي اإلرادة التي ال ترد، أي من 

أرادها اهلل بعزم، وأوجبها.
اأْلَْرِض  يِف  ِش  َواَل َتْ ِللنَّاِس  َك  {َواَل تهَُصعِّْر َخدَّ  18-

وٍر}: َتاٍل َفخهُ ْ بُّ كهُلَّ خمهُ ِ َ اَل يهُ َمَرًحا ِإنَّ اهللَّ
هذا انتقـــــــــال بابنه إلـــــــــى اآلداب في معاملة 
النـــــــــاس، فنهاه عـــــــــن احتقار النـــــــــاس، وعن 
االفتخار عليهم، مما يقتضي إظهار مساواته 

مع الناس، فيعّد نفسه كواحد منهم.
ـــــــــْر﴾ يقـــــــــال: صاعر وصّعر إذا   ﴿واََل ُتَصعِّ
أمال عنقه إلـــــــــى جانب، ليعرض عن جانب 
عر، وهو داء يصيب  آخر، مشـــــــــتق من الصَّ
البعيـــــــــر، فيلـــــــــوي منـــــــــه عنقه، وهـــــــــو تمثيل 
لالحتقار، ألن مصاعرة الخّد هيئة المتحقر 
المستخف غالبا، ويشـــــــــمل االحتقار بالقول، 

والشتم، وغير ذلك.
﴿واََل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا﴾، هذا نهي عن 
التكبر والتفاخر، في حال المشي وغيره، مثل 

الكالم المعّبر عن الفخر.
والمرح: فرط النشـــــــــاط مثل المشـــــــــي تبخترا 

واختياال، ويسمى ذلك المشي مرحا.
والمختال اسم فاعل، من اختال، إذا كان ذا 
خيالء، والخيالء الكبر واالزدهاء، والفخور: 
شـــــــــديد الفخر، وهما ال يرضى اهلل عنهما وال 

يقبلهما.
ِإنَّ  َصْوِتَك  ِمْن  ــْض  َواْغضهُ ــِيَك  َمْش يِف  {َواْقِصْد   19-

ِمرِي}: َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوتهُ احْلَ
بعد بيان آداب حســـــــــن المعاملة مع الناس، 
اتبعها بحســـــــــن اآلداب فـــــــــي حالة الخاصة، 
حالة المشـــــــــي والكالم، وهما أظهر ما يبدو 

على المرء من آدابه.
والقصد: الوســـــــــط العدل بيـــــــــن طرفين، في 

المشي وغيره، فال تبختر، وال دبيب.
والغض: نقص قوة استعمال الشيء، فغض 
البصر خفض النظر، وعدم التحديق، وغض 
الصوت جعلـــــــــه دون الجهر، أي ينقص من 
جهورته، وال يبلغ درجة التخافت، ألن صوت 
الحمير وهو في غاية الجهر، أنكر األصوات 
وأقبحها، فإن رفع الصوت في الكالم يشـــــــــبه 

نهيق الحمير.
وفي هـــــــــذه الجمل فواصـــــــــل: حميد، عظيم، 
خبيـــــــــر، األمور، فخـــــــــور، الحمير. وفواصل 
القرآن تعتمد كثيـــــــــرا على الحركات والمدود، 
والصيغ، دون تماثل الحروف، وبذلك تخالف 

قوافي القصائد.
وذكر ابن عاشـــــــــور ما انتهى إليه تتبعه لما 
أثـــــــــر من حكمة لقمان، غير ما ذكر في هذه 
الســـــــــورة، كما ذكر األلوسي في تفسيره ثمانيا 
وعشـــــــــرين حكمة، وهي أقوالـــــــــه البنه وغيره. 

منها:
-1 أي بنـــــــــي، الدنيا بحر عميق، وقد غرق 
فيها أناس كثير، فاجعل ســـــــــفينتك فيها تقوى 

اهلل تعالى، وحشوها اإليمان، وشراعها التوكل 
على اهلل، لعلك أن تنجو، وال أراك ناجيا.

-2 من كان له من نفسه واعظ، كان له من 
اهلل عز وجل حافظ، ومن أنصف الناس من 
نفســـــــــه، زاده اهلل تعالى عزا، والذل في طاعة 

اهلل تعالى أقرب من التعزز بالمعصية.
-3 ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع.

-4 يا بني إياك والّدْيـــــــــن، فإنه ذل بالنهار، 
وهم الليل.

-5 يا بني ارج اهلل عز وجل رجاء ال يجرئك 
على معصيته، وخف اهلل ســـــــــبحانه خوفا ال 

يؤيسك من رحمته تعالى شأنه.
-6 من كذب ذهب ماء وجهه، ومن ســـــــــاء 
خلقه كثر غمه، ونقل الصخور من مواضعها 

أيسر من إفهام من ال يفهم.
-7 يـــــــــا بني حملُت الجنـــــــــدل والحديد، وكل 
شيء ثقيل، فلم أحمل شيئا هو أثقل من جار 
الســـــــــوء، وذقُت المرار، فلم أذق شيئا هو أمر 

من الفقر.
-8 يا بني ال ترســـــــــل رسولك جاهال، فإن لم 

تجد حكيما فكن رسول نفسك.
-9 يا بني إياك والكذب، فإنه شـــــــــهي كلحم 

العصفور، عما قليل يغلي صاحبه.
-10 يا بني احضـــــــــر الجنائز، وال تحضر 
العرس، فإن الجنائز تذكرك اآلخرة، والعرس 

يشهيك الدنيا.
-11 يا بني ال تأكل شـــــــــبعا على شبع، فإن 

إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله.
-12 يا بني ال تكن حلوا فتبلع، وال تكن مرا 

فتلفظ.
-13 ال يأكل طعامك إال األتقياء، وشـــــــــاور 

في أمرك العلماء.
-14 ال خير لك فـــــــــي أن تتعلم ما لم تعلم، 
ولمـــــــــا تعمل بما عملـــــــــت فإنك مثل ذلك مثل 
رجل احتطب حطبـــــــــا، فحمل حزمة، وذهب 

يحملها، فعجز عنها، فضم إليها أخرى.
-15 لتكـــــــــن كلمتك طيبـــــــــة، وليكن وجهك 
بســـــــــطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم 

العطاء.
-16 يا بني أنزل نفسك من صاحبك منزلة 

من ال حاجة له بك، والبد لك منه.
-17 يا بنـــــــــي كن كمن ال يبتغـــــــــي مـحـمدة 
الناس، وال يكســـــــــب ذمهم، فنفســـــــــه منه في 

عناء، والناس منه في راحة.
-18 يا بني امتنع بما يخرج من فيك، فإنك 
نما ينبغي لك من القول ما  ما سكت سالم، واإ

ينفعك.

مان
ة  لق
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عامل األسرة
msaihi2007@gmail.com إعداد: السيـــــدة السائحــي

القواعد الذهبية)1(
القاعدة األولى: قاعدة الحمار

تقول القصة إن ملكا كان مولعا كثيرا 
مناديا  يبعث  جعله  حد  إلى  بحماره 
مقابل  معلما  له  يطلب  الناس  بين 
الطلب  لهذا  يتقدم  فلم  كبير،  جزاء 
تعليم  صعوبة  يعرفون  فهم  أحد، 
بالنسبة  الحال  اإلنسان فكيف يكون 

للحيوان.
وفي أحد األيام جاء رجل يطلب مقابلة 
تعليم  على  قادر  أنه  ويدعي  الملك 
ومن  والكتابة،  القراءة  الملك  حمار 
يدري فقد يصبح الحمار من شعراء 
مفوَّها،  خطيبا  يصبح  أو  المملكة، 
الكيمياء،  أو  الفيزياء  في  عالما  أو 
وعبثا حاول أن يثنيه مستشار الملك 
عن هذه المغامرة إال أن إصرار ذلك 
الرجل كان كبيرا، ولما أصبح الرجل 
بين يدي الملك أثنى كثيرا على ذكاء 
الحمار وألمعيته، وعند سؤال  الملك 
يكمل  حتى  الالزم  الوقت  عن  له 
الرجل إن ذلك  تعليمه، قال  الحمار 
ال يمكن أن يقل عن الخمسة عشر 
عاما، فهو مهما كان ليس إال حيوانا 
لو  وأنه  للتعلم  طويلة  لمدة  ويحتاج 
عن  ومتميزا  الملك  حمار  يكن  لم 
غيره من الحمير لكانت المدة أطول، 
فأعجب الملك بالرجل، وأمره بالبدء 
في تعليم حماره الصغير حتى يتفوق 
على كل أقرانه من الحمير، فأظهر 
الرجل استعجاله بتعليم حمار الملك 
الالزمة من  الظروف  توفير  شريطة 
مريح  فخم  فقصر  مناسبة،  إقامة 
بعيد عن الناس يساعد الحمار على 
التركيز وقدرة االستيعاب، وأكل متنوع 
له ولمعلمه يحفظ جسمه ويقويه على 
كل  من  واألهم   والكتابة،  القراءة 
ذلك أن ال يأتيه أحد، لما للخلوة من 
أثر كبير في إعمال العقل والتدبر، 
من  سرا  تعليمه  طريقة  تبقى  وحتى 
فال  عليه  حكرا  وتبقى  الدولة  أسرار 

ينافسه حمار آخر في ذلك.
ولما خرج الرجل من عند الملك أسرع 
يمكنه  كيف  متسائال  المستشار  إليه 
تعليم حمار الملك وكيف له أن يأمن 
تهور  إنه  المدة،  نهاية  بعد  عقابه 
فقال  التهلكة،   إلى  بالنفس  لقاء  واإ
عيشة  لنفسي  أنا ضمنت  الرجل  له 
رغيدة لمدة طويلة يمكن خاللها أن 
يموت الحمار.. أو أن يموت الملك 

..أو ان أموت أنا.
يصادفها  التي  المشكالت  من  كثير 
إال  لها  حل  ال  حياته  في  اإلنسان 
بتطبيق قاعدة الحمار فإما  أن ينتهي 
المشكلة  تنتهي  أو  المشكلة،  منشأ 
نفسها، أو تنتهي أنت، والزمن كفيل 

بكل ذلك..

م ع/ حدييب عبد اهلل   

سلسلة: تأمٌّــالت

أ. أمال السائحي 

أي ظاهرة مرضية تطرأ على إن 
أم  كانت  إنسان عضوية  أي 
الشديد  باإلرهاق  تبدأ  سيكولوجية 
الظاهرة  تصل  أن  إلى  وبالتعب 
ال  التي  الوضعية  إلى  المرضية 
الطبيب  فيها  يزور  أن  معها  له  بد 
له  يصف  ..حتى  حالته  لتشخيص 
العالج الذي يمكن أن يخلصه من 

مرضه الذي يشكو منه...
على  الظاهرة  هذه  قسنا  إذا  وكذلك 
مجتمع ما، وكل ما يفرزه من عنف، 
جريمة  ومن  وسرقة،  وتعسف، 
الظاهرة  هذه  كانت  فإن  منظمة، 
الجزائري  ثقافة مجتمعنا  غريبة عن 
وتقاليده المتعارف عليها، فإن تسللها 
إليه يعني بالضرورة، أنه قد أصيب 
بداء ضعف المناعة، عندها البد لنا 
أيرجع  ذلك،  نتساءل عن سبب  أن 
لخلل في نظامنا التربوي؟ أم جهازنا 

الثقافي؟ أو جهازنا القانوني؟
عبد  واألديب،  القاص  أشار  لقد 
فيها   ندد  ندوة   في  عزوق  الرحمن 
في  السائدة  الكثيرة  العنف  بمظاهر 
اعتبرها  التي  الجزائري،  المجتمع 
المحافظ،  مجتمعنا  على  دخيلة 
الجزائري  للشعب  بصلة  تمت  وال 
عدة  نتيجة  تبلورت  أنها  المسالم، 
بصورة  تنتشر  جعلتها  ظروف 
خطيرة في أوساط الجزائريين، الذين 
راحوا ضحية تقليدهم األعمى ألفالم 
الفضائيات  تعرضها  التي  العنف 

العربية واألجنبية على حد سواء«.
أن  على  حديثه،  سياق  في  وأكد، 
ظاهرة العنف المدرسي، التي عرفت 

السنوات  خالل  تصاعديا  منحى 
التربوية،  المؤسسات  داخل  األخيرة 
بمختلف أطوارها التعليمية، االبتدائية، 
اإلكمالية والثانوية، يعود سببها إلى 
الذي  الشيء  وهو  المرئي،  اإلعالم 
والطلبة  التالميذ  تقمص  عمل على 
شاشة  عبر  يعرض  ما  سلبيات 
العنف،  حول  برامج  من  التلفزيون، 
على غرار أفالم الكوبوي واألكشن، 
والجريمة، حيث اعتبر األمر بمثابة 
التعليم،  مستقبل  يهدد  الذي  الخطر 
الجزائر،  في  العلمي  والتحصيل 
بغض   - العنف  أن  من  انطالقا 
سلوك   - ولونه  شكله  عن  النظر 
إيذائي وعدائي تجاه الطرف اآلخر، 
وبالتالي  وصفته،  نوعه  كان  مهما 
فإن ما يحدث في مؤسسات التربية 
من عنف وجريمة، له عالقة وطيدة 
باإلعالم، السيما المرئي منه، الذي 
على  التأثير  في  سلبيا  دورا  لعب 

طريقة تفكير التالميذ«.
»باإلضافة إلى عوامل أخرى كانت 

األوضاع  تردي  في  الثاني  السبب 
داخل أسوار المدرسة، وفي مقدمتها 
غرار  على  االجتماعية،  العوامل 
الفقر والركود االقتصادي،  البطالة، 
القاهرة،  العائلية  الظروف  وكذا 
مراقبة  وغياب  األسري،  كالتفكك 
األسباب  إلى جانب  لألبناء،  اآلباء 
ضعف  في  المتمثلة  التربوية، 
المصداقية في واقعية التعليم، ونقص 
واألكاديمي  التربوي  بشقيه  التكوين 
إلى  باإلضافة  والمعلمين،  لألساتذة 
الموضوع الذي كان الحدث الرئيس 
إلى  أدى  والذي  الماضية،  السنة 
انفجار الوضع، وهو فشل المشروع 

التربوي«.
غير أنني فيما أرى أن هناك عوامل 
أخرى لها تأثيراتها التي ال تنكر في 
هذه الظاهرة سواء من حيث بروزها 
من  نذكر  وانتشارها  اتساعها  أو 

بينها:
الذي  والثقافي  السياسي  الخطاب  ـ 
ركز  والذي  االستقالل،  منذ  اعتمد 

على أن القوة والقوة وحدها هي التي 
لعبت الدور الرئيس في تحرير البالد 
والعباد من االحتالل الفرنسي، وغيب 
في  والفن  والفكر  الدين  دور  تما 
ومواكبتها،  التحريرية  للثورة  االعداد 
والقوة  القوة  أن  األذهان  في  فقر 

وحدها مفتاح النجاح.
ـ عدم إعطاء األهمية الكافية للتربية 
المنظومة  اإلسالمية واألخالقية في 
يفتقد  جيال  لنا  أفرز  التربوية، 
التي  واألخالقية  الدينية  للضوابط 
تمكنه من التحكم في سلوكه وضبط 

انفعاالته، وكبح جماح غضبه.
وعدم  القانوني  الردع  ضعف  ـ 
من  الكثير  جعل  القضاء  استقاللية 
وذلك  العقاب،  من  يفلتون  الجناة 
العنف  موجة  ركوب  على  شجعهم 
وهم آمنون على أنفسهم من المتابعة، 
يترسمون  لغيرهم،  قدوة  فصاروا 
منوالهم  على  وينسجون  خطاهم 
فساهم ذلك في انتشار الظاهرة.    

إلى  أضفناها  التي  العوامل  ولعل 
ما ذكره الكاتب عبد الرحمن عزوق 
وأنها  معقدة  الظاهرة  أن  لنا  تبين 
تتأثر بعوامل مختلفة وهذا يؤكد أن 
ماسة  حاجة  في  أصبح  المجتمع 
وقادرة  فعال  متخصصة  لمؤسسات 

على أن:
لمعرفة  الظاهرة  بدراسة  تتكفل   -
استراتيجيات  واقتراح  مسبباتها 
بما يضمن وضع حد  لها  للتصدي 

لها          
- وتتكفل بضحايا العنف من قصر 

ونساء وخاصة األطفال
إلى  الدفء  بإعادة  وتتكفل   -

العالقات األسرية... 

علينا  أن نتصدى لظاهرة العنف املتزايد يف جمتمعنا...

أ.صباح غموشي

أحيانا كثيرة يحس المرء أنه متضايق 
وال يدري ما السبب.. حزين بداخله 
وال شيء محدد يحزنه.. بداخله كالم 
كثير وال رغبة له بمحادثة أحد .. كل 
الذي يستهويه مكان هادئ مفتوح، 
الفسيح  األفق  في  بناظره  يجول 
من غير أن يكون مضطرا لتثبيت 
التركيز  أو  معين  شيء  في  نظره 
أناس  حوله   .. بذاته  شخص  مع 
وجماعات  وفرادى  مثنى  كثيرون 
مجبرا  يكون  وال  لوجودهم  يستأنس 
لمجاملة أحدهم بابتسامة أو حديث 
.. شيء واحد يؤنس وحدته ويشعره 
براحة عجيبة ورفقة لطيفة من غير 

تكلف أو انزعاج .. هو كتابه .. 
قديما قالوا عن الكتاب أوفى صديق 
.. وهو كذلك على مر األيام وتحول 
األزمان .. هو الصديق الوفي الذي 
تجده في كل وقت وفي كل ظرف 
 .. وعلى أي هيئة وفي كل مكان 
معه  تضطر  وال  عنك  يغيب  ال 
لمواعيد مسبقة قد توفى وقد تؤجل 
.. هو الوحيد الذي تحدثه بما تريد 
تزويق  وال  كالم  لكثير  تحتاج  وال 
عبارات وال أن تحاسب على كالمك 
ما تقول وما ال تقول .. هو الوحيد 
الذي يسمعك في صمت وينتظرك 

لتكمل كالمك دون مقاطعة ويصبر 
لحظات  عنه  تغيب  حين  عليك 
تسبح بتفكيرك فيما يشغلك دون أن 
يكون له فضول معرفة ما بك ودون 
أن يغضبه التفاتك عنه .. ستكون 

براحتك جدا معه ..
صفحاته  تنسيك  الذي  الوحيد  هو 
وتحلق  سطورها  بين  تغرق  حين 
متضايقا  كنت  ما  كل  معانيها  في 
الذي يسبح  منه وال تعرفه .. وهو 
بك في عوالم ترتقي بفكرك وخلقك 
وأحالمك إلى فضاءات أرحب من 
دنيا كانت تضيق بك .. هو الذي 
ويزودك  العلوم  بشتى  عقلك  يغذي 
أن  غير  من  المعلومات  بمختلف 
مصلحة  أو  تدفعه  بمقابل  يذلك 
تؤديها له بطلب أو بتلميح أو غيره 
كثيرة  معارف  يهديك  الذي  هو   ..
أنه  ما  يوما  يذكرك  أن  غير  من 
أو  علم  في  عليك  الفضل  له  كان 
معرفة وما شابه .. هو الذي يكّمل 
ما نقص عندك من علوم من غير 
أن يعّيرك يوما ما بما كان فيك من 

نقص ..
من  عيوبك  لك  يكشف  الذي  هو 
فكر وسلوك وخلق وعقيدة من غير 
أن يجرحك أو يّذلك بما علمه عنك 
طوال العمر أو عند أول خصومة 
.. هو الذي يعرّيك أمام نفسك فترى 

منها ما يجب أن تراه من اعوجاج 
لتقّومه من غير أن يفضحك على 
هو   .. والداني  القاصي  من  مأل 
أن  دون  بلطف  ينصحك  الذي 
يؤنبك كثيرا وتحز كلماته في نفسك 
يحفزك  الذي  هو   .. العمر  بقية 
دون  بداخلك  األمل  فتيل  ويشعل 
أن يمّن عليك بفضل .. هو الذي 
ينير عقلك ويفتق خواطرك ويرتب 
أفكارك ويعّدل سلوكك ويقوي إيمانك 
ويعلمك دينك ويقربك من ربك دون 
أن ينقص من قدرك شيئا أو يكلفك 

من ملذات الدنيا شيئا ..
يغضبه  وال  بك  يرتقي  الذي  هو 
نجاحك وهو الذي يمر بحياتك في 
لحظات حرجة يعطيك كل شيء ثم 
يعود لرفوف مكتبتك دون أن يلزمك 
نفسك  في  يترك   .. دوما  بمرافقته 
ن عاله الغبار  أثرا ال تمحوه األيام واإ
ن عدت له في  بعدها طوال العمر. واإ
أي حين وفي أي ظرف وعلى أي 
والشهور  األيام  طالت  ومهما  حال 
الحنين  بنفس  استقبلك  والسنوات 
ونفس الوفاء ونفس العطاء من غير 
لحظة مالمة واحدة .. وفاء نادر ال 
تجده مع أحد في الدنيا غير كتابك 
.. لذلك استحق فعال وبجدارة لقب: 

أوفى صديق ..

من وحي التجربة ينقل لكم قلمي أروع ما مر به من لقطات .. وأصدق ما استخلص من عرب..

أوفى صـــــــديــــق ..
ومضـــــة

تصلي  إحداهن  وقفت  يوم 
)نيويورك(  في  للرجال  إماما 
اضطهاد  إيقاف  تريد  ألنها 
ومجموعة  وكنت   .. المرأة 
ضدها  نقف  السيدات  من 
قناة  مراسلة  جاءت   ..
السي أن أن تسألنا .. لماذا 
ستعطينا  وهي  ضدها  نقف 
حقوقنا نحن المظلومات من 

الرجال!؟
قلت لها .. هؤالء النسويات 
التصالح  مع  مشاكل  لديهن 

مع أدوارهن في الحياة ..
نحن لدينا من جمال الحقوق 
المعنوية والمالية ما ال يخطر 

في بالك ..
ثم أخبرتها أن أزواجنا يدفعون 
إيجار البيت وتكاليف األكل 
ومالبسنا ومصاريف الفواتير! 
.. تلك الحقوق البسيطة التي 
تتمناها الغربية جعلتها تغلق 
لماذا   .. وتسألنا  الميكرفون 

يدفعون لكم!؟ 
قلت لها . . ألن الشرع وضع 

لنا ذلك ...
وجدت  لو   .. مبتسمة  ردت 
دفع  من  يحميني  قانونا 
مع  مناصفة  الحياة  تكاليف 
وراءه  فسأصلي   ... زوجي 

وأنا سعيدة ..
د.كفاح أبو هنود
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شعبة والية تندوف: الشيخ نذير محودي يهُبعث يف تندوف 
في إطار االعتراف بصنيع الرجال  ووفاء للدعاة العاملين الذين 
تركوا بصمتهم في مسيرة الدعوة واإلصالح وخدمة دينهم ووطنهم، 
خّلدت شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوالية  تندوف 
اسم فقيد األمة مهندس الدعوة ومهندس البناء الشيخ نذير حمودي 

رحمه اهلل
تندوف،  بوالية  العلماء  جمعية  نوادي  أحد  على  اسمه  بإطالق 
حيث سيستقبل بإذن اهلل تعالى هذا النادي التالميذ بداية من العام 

الدراسي الجديد.
الراحل  يحظى  أن  انتظار  في  الوفاء  عنوانها  جميلة  لفتة  وهي 
يكون  تندوف، حبذا  معالم والية   معلم من  اسمه على  بإطالق 
نذير  الراحل  مخططه  وضع  الذي  اإلسالمي  الثقافي  المركز 

حمودي رحمه اهلل تعالى.

والية برج بوعريريج : »مــن إجنـــازات مجعيـــة العلماء 
يف عهدها اجلديد»

المجمع التربوي الشيخ عبد الرحمن شيبان بوالية برج بوعريريج هو 
أول مدرسة خاصة تفتتحها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين معتمدة 
من وزارة التربية الوطنية تستقبل التالميذ مع بداية الدخول المدرسي 

المقرر يوم 04 أكتوبر 2020.
قّيم  احتفال  وأقيم  الماضي  العام  التربوي  المجمع  افتتاح  تم  لإلشارة 

بالمناسبة حضره شيوخ الجمعية والسلطات الرسمية لوالية البرج.

شعبة براقي بالعاصمة: »جهود الستقبال املوسم 
الدراسي» 

استعدادا للدخول المدرسي الذي بات قريبا قامت شعبة جمعية 
للمدارس  تعقيم  بحملة  العاصمة  بالجزائر  براقي  ببلدية  العلماء 
الواقعة على تراب البلدية ألجل المساعدة على االستقبال الحسن 

للتالميذ.
شرعت  حيث  التعليمي  وناديها  الشعبة  مقر  مع  نفسه  واألمر 
الشعبة في دهن وطالء للمقر والنادي خاصة أن االنقطاع عن 
الدراسة طال أمده سواء في المدارس النظامية أو النوادي التابعة 

للجمعية. 

شعبة عني وملان بسطيف ترافق تالميذ البكالوريا 
في إطار نشاطات شـــــــــعبة عين ولمان بسطيف، ومرافقة للطلبة 
الممتحنين في شهادة البكالوريا قامت الشعبة بتوزيع زهاء 2000 
كمامـــــــــة و20 قارورة محلول مطهر علـــــــــى مراكز إجراء امتحان 
شـــــــــهادة البكالوريا بعين ولمان وذلك دعمـــــــــا لهاته المراكز التي 
تســـــــــتقبل التالميذ في ظروف اســـــــــتثنائية فرضها انتشار فيروس 
كورونـــــــــا إذ وضعـــــــــت وزارة التربيـــــــــة الوطنيـــــــــة بروتوكوال صحيا 
بالتنســـــــــيق مع اللجنة المتابعة لهذا الفيـــــــــروس، وهذا البروتوكول 
يقتضـــــــــي اقتناء أمور مادية لتطبيقه مما يتطلب مصاريف تنفقها 
المراكز، فجاءت هذه الخطوة مؤازرة ألبنائنا وبناتنا ودعما لمراكز 
ذ تقدم الشعبة هذا الدعم فإنها تتمنى لكل الممتحنين  االمتحان واإ
النجاح والتفوق في هذه الشـــــــــهادة المفتاح لمستقبل علمي وعملي 

زاهر إن شاء اهلل.

شعبة والية األغواط تكرم صاحبة ورشة خياطة 
في يوم الخميس 10ســـــــــبتمبر 2020 تم تكريم الســـــــــيدة فاطمة 
التهامـــــــــي من والية األغواط صاحبة  ورشـــــــــة  الخياطة بحضور 
زوجها وبعض أعضاء المكتب الوالئي لشعبة األغواط، وبحضور  
الفرع  النســـــــــوي لشعبة الجمعية بهذه الوالية،وذلك لمساهمتها في 
إنجاح مبـــــــــادرة توزيع الكمامات التي قامت بها شـــــــــعبة الجمعية 
ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا التي بذلتها شـــــــــعبة االغواط 

كغيرها من  شعب  الجمعية على المستوى الوطني.

أخبار خمتصرة

أصدرت الدار األثرية للنشر 
والتوزيع أربعة كتب للعالمة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس 
رحمه اهلل تعالى، وقد صدرت 
خراج  الكتب في حلة جميلة واإ
جيد يعبر عـــــــــن الرغبة في 
إيصال فكر الشـــــــــيخ وعلمه 
إلى الشـــــــــعب الجزائري الذي 

يعتبر هذا الشـــــــــيخ من أهم 
الفائدة ســـــــــيتم  رموزه، ولتعم 
توزيع كمية من الكتب على 
شـــــــــعب جمعية العلماء على 
المســـــــــتوى الوطني، كما يتم 
التوزيع أيضا على المكتبات 
وبأعمال كهـــــــــذه نخدم تراثنا 

ونبرز رموزنا.

تشرفت مدرسة الفتح - فرع 
قالمة،  شـــــــــعبة   - الصنوبر 
بزيـــــــــارة مفاجئـــــــــة وطيبة من 
الشـــــــــيخ المقرئ جمال سعد 
إمام خطيب بوالية   ( سعود 
بـــــــــرج بوعريريـــــــــج ومـــــــــدرس 
القراءات والتجويد بمدرســـــــــة 
عبـــــــــد الحميـــــــــد بـــــــــن باديس 
بقســـــــــنطينة، ومجـــــــــاز فـــــــــي 
القراءات مـــــــــن مجموعة من 

العلماء من بينهم شيخ قراء 
الشـــــــــام الشـــــــــيخ كريم راجح 
والشـــــــــيخ محمد بـــــــــوركاب(، 
بالمدرسة  رفقة طالبه ومعلم 
الشـــــــــيخ رفيق حالسي وكل 
من رئيس شـــــــــعبة بوشقوف 
صغايرية  وحيـــــــــد  األســـــــــتاذ 
ورئيس شـــــــــعبة حمام النبائل 
قتاتلية  الدين  األســـــــــتاذ زين 
المدرســـــــــة  بحضـــــــــور مديرة 

غموشي  صباح  األســـــــــتاذة 
وأمينة المقر الوالئي اسمهان 
شريط وذلك صبيحة األربعاء 

16 سبتمبر 
وقد عرّفت المديرة في بداية 
وأنشطتها  بالمدرسة  الجلسة 
خاصة خـــــــــالل أزمة كورونا 

وغلق المدارس .. 
الشيخ في  بعدها استرســـــــــل 
اإلجابة عن اســـــــــئلة المديرة 
أمثل  حـــــــــول  والحاضريـــــــــن 
الطـــــــــرق فـــــــــي التحفيظ وأكد 
الفائقة  العناية  على ضرورة 
بســـــــــالمة القراءة لدى الطلبة 
كأول هدف ثم التركيز على 
التكرار الجماعي الذي يثبت 
أمثلة عن  الحفظ ، وأعطى 
نماذج رائعـــــــــة لطرق الحفظ 
الحفـــــــــظ  والتكـــــــــرار وقيمـــــــــة 
لدى الحفظـــــــــة ، كما تحدث 
عن التحديـــــــــات التي تواجه 

والطلبة  والمدرسة  المعلمين 
إجاباته  السواء وكانت  على 
مفيدة جـــــــــدا ختمها بنصائح 
قيمة لمعلمـــــــــي القرآن الذين 
عليهـــــــــم أن يكونـــــــــوا قـــــــــدوة 
اخالقهم  في  لطلبتهم  حسنة 
وسلوكهم وهمتهم العالية في 
حفـــــــــظ وتحفيظ القرآن الكريم 
ووجوب تمتعهم بطول النفس 

وعدم الفتور ..
وفـــــــــي األخير أثنى الشـــــــــيخ 
كثيـــــــــرا عن النشـــــــــاط المميز 
والجهد الطيـــــــــب الذي تبذله 
المدرســـــــــة في تحفيظ القرآن 
وغرس قيمـــــــــه في الطلبة .. 
ووعـــــــــد بالتعـــــــــاون معها في 
واالستعانة  الدورات  مختلف 
دورات  أجل  من  بمختصين 

أخرى تكوينية للمعلمين. 
 مديرة المدرسة :
 أ. صباح غموشي

ُأُطـــــــــر جمعية العلمـــــــــاء ببلدية أوالد 
ســـــــــي ســـــــــليمان بوالية باتنة ضمن 
البكالوريا  لفرســـــــــان  المستقبل  الوفد 
من تالميذ البلدية وبلدية تاكسالنت 
يوم األحد 13 سبتمبر 2020 وذلك 
بدعوة من رئيس المركز الذي تجاوب 
مع هذه المبادرة التي اعتادتها شعبة 

الجمعيـــــــــة من أجل تحقيـــــــــق الراحة 
النفســـــــــية للطلبة والطالبات المقبلين 
على امتحان شهادة البكالوريا حيث 
ممـــــــــا هو معـــــــــروف في مثـــــــــل هذه 
االمتحانـــــــــات أن التالميـــــــــذ يكونون 
في وضع نفسي صعب للغاية مما 
يجعل أي مســـــــــاعدة لهم ولو بسيطة 

ذ  تخفف عنهم الضغط النفســـــــــي، واإ
تســـــــــعد الشـــــــــعبة بتواجدها في هذا 
المحفل العلمي الســـــــــنوي مســـــــــاعدة 
لجيل الغد فإنها تتقدم للســـــــــيد رئيس 
بجزيل  المســـــــــير  والطاقم  المركـــــــــز 
الشكر، وشـــــــــكر خاص للسيد مدير 

ثانوية بوكميش الحواس.

بعـــــــــد انقطـــــــــاع ِلما يقارب الســـــــــنة عن 
األنشـــــــــطة العامـــــــــة من طرف شـــــــــعب 
الجزائريين  المســـــــــلمين  العلماء  جمعية 
بســـــــــبب جائحة كورونا، ومنها عملية 
تجديد الشـــــــــعب البلدية وفـــــــــق ما يمليه 
القانـــــــــون األساســـــــــي للجمعيـــــــــة عادت 
الشعب ألنشـــــــــطتها ولو باحتشام حيث 
قام صبيحـــــــــة يوم الســـــــــبت 24 محرم 
1442 الموافق لـ 12 ســـــــــبتمبر2020 

وفد من شـــــــــعبة والية المسيلة ضم كال 
من :

الدكتور جلول ســـــــــعودي ونائبه أ.أحمد 
بطاط والمكلـــــــــف باإلعالم أ.عادل بن 
جغولي والمكلف باإلدارة أ.أحمد حيمر 
والمكلف بالتربية أ.قيس حريزي بزيارة 
بلدية عين الريش حيث تم تجديد المكتب 
البلدي لهذه البلدية وقد تم تزكية الشيخ 

الحسين حميدي رئيسا للشعبة.

تم اجتيـــــــــاز امتحان لجنة ربـــــــــع البقرة 
 12/9/2020 الســـــــــبت  يـــــــــس،  وربع 
بمقر المكتب البلـــــــــدي لجمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين بالطارف.
وفق اآلتي : 

أعضاء اللجنة التحكيم:
األستاذ فوزي رمضاني

الدكتور نبيل زياني
األستاذ ربيع بوخاتم

األستاذة راضية بوحدادة
فكل الشـــــــــكر والتقدير لهـــــــــم على قبول 

دعوتنا لإلشـــــــــراف على هـــــــــذا االختبار 
وجزاهم اهلل خيرا ونفع بهم.

الطالبات:
صبرينة مرحباوي)ربع يس(
مريم صاوي ) ربع البقرة(

دعاء بوسعادي)06 أحزاب ( 
حورية ثاليجية )ربع يس(
أحالم مرحباوي )ربع يس(

والشـــــــــعبة تغتنم الفرصـــــــــة لتبارك لهن 
النجـــــــــاح آملة المزيد من الجهد و البذل 
و العطاء لحمل كتاب اهلل وقد استفدن 
جميعهن من الكلمات المحفزة و النصائح 

القيمة من األساتذة األفاضل.

الشيخ مجال سعد سعود يف زيارة إىل " مدرسة الفتح"   بقاملة 

شعبة أوالد سي سليمان بباتنة تساهم يف استقبال تالميذ البكالويا 

جتديد شعبة عني الريش بوالية املسيلة 

شعبة والية الطارف تنظم مسابقة حلفظ القرآن الكريم 

قريبا: سلسلة اإلرث العلمي جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني
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ّن القلـــــــــب  إّن العيـــــــــن لتدمـــــــــع واإ
نا على فراقك يا الشيخ  ليخشع واإ
موالي لمحزونون وال نقول إال ما 
يرضي ربنا عز وجل: }رَبَّنا َأفرِْغ 

َعلْينا َصبرًا وَتَوفَّنا ُمْسِلميَن{. 
ولقد خالطت هذا الرجل الصالح 
الخلـــــــــوق المتواضع وعرفته عن 
ر حياته في  قرب فوجدته ســـــــــخَّ
دينـــــــــه ووطنـــــــــه وجمعية  خدمة 
العلمـــــــــاء المســـــــــلمين الجزائريين 
وقضـــــــــاء حوائج النـــــــــاس وتفقد 
والمســـــــــاكين  الفقـــــــــراء  أحـــــــــوال 
واليتامـــــــــى، لقد عاش لتحيا أمُته 

فختم اهلل له بالُحســـــــــنى وأكرمه 
بأجر الشهداء لقول النبّي صلى 
ّن اهلل جعله  اهلل عليه وســـــــــلم: ]واإ
رحمـــــــــًة للمؤمنين، ليس من أحد 
َيقع الطاعـــــــــون فيمكث في بلده 
صابرا محتسبا يعلم أنه الُيصيبه 
إال ماكتـــــــــب اهلل لـــــــــه إال كان له 
مثُل أجر الشهيد[ وقد كلمته قبل 
يومين فوجدته مؤمنا بقضاء اهلل 

صابرا محتسبا.
كما أرجو أن يشمله قوله تعالى: 
}ِمَن الُمؤمنين ِرجاٌل َصَدُقوا ما 
عاَهـــــــــُدوا الَله َعليـــــــــِه َفِمنَهم َمْن 

َقَضى َنْحَبـــــــــه وِمنهم َمن َينَتِظر 
وما بدَُّلوا َتبِديال{

فرحمه اهلل تعالى وأسكنه الفردوس 
األعلى وجعله في عداد الشهداء 
والصالحين، وَرزق زوجه وأوالده 
وبناته وأقرباءه وأصدقاءه وُمحبيه 
وتالمذته، الصبـــــــــَر وأعظم لهم 
األجـــــــــَر وآجرنا اهلل في مصيبتنا 

وعوضنا خيرا 
ّنا ِإلْيه راِجُعوَن " " ِإّنا هلل واِإ

بقلم الشيخ محمد بوركاب ،
 يوم/ 2020/09/16.

إيمانا بقضاء اهلل و قدره، وبقلوب خاشعة متذرعة هلل عز وجل، تلقينا خبر وفاة المغفور له 
الشيخ  أمحد  موالي رئيس شعبة البويرة، وبهذا المصاب الجلل يتقدم الشيخ عبد الرزاق قسوم 
رئيس جمعية العلماء المســـــــــلمين الجزائريين وأعضـــــــــاء المكتب الوطني للجمعية بأخلص 
التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وشعبة البويرة، سائلين اهلل العلي القدير أن يحيطه برحمته 
الواســـــــــعة التي وســـــــــعت كل شـــــــــيئ، وأن يثيبه بجنات الفردوس ويلحقه بالفائزين بالثواب 

األعظم من الشهداء والصالحين، وال نملك إال أن ندعو له بالرحمة والمغفرة ..
نَّا ِإَلْيِه رَاِجُعوَن * ُأوَلِئَك  اِبِريَن  الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا ِللَِّه وَاِإ ِر الصَّ }َوَبشِّ

َعَلْيِهْم َصَلوَاٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة وَُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{

رئيس شعبة والية البويرة  الشيخ  أمحد  موالي  يف  ِذّمة  اهلل 
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أقول - والعهدة على األْلِسنة والعيون -: كان 
على  وجماله  نوره  ُيوزِّع  والقمر  هادًئا،  الليل 
مر والحكايات، ورُبَّما الُقَبل  البيوت الُمهيَّأة للسَّ
الطويلة، وكانت الطيور بعضها نائمة وبعضها 
َتصطنع  النوم، بعضها شبعة وبعضها جائعة، 
إلى  زيارة  بعد  القرية  إلى  يعود  رجل  وكان 
وَيحلم  بالهدايا،  ُمحمَّل  وهو  المدينة  أضواء 
الليل  ويحوِّل  باألحضان،  الشوق  ُيبادل  بأن 
كله إلى ملعب للعناق، وشاَهد ذئًبا في حديقة 
بيته، َيلتحف األسود وُيهرول باتجاه الَعتمة، 
عينيها،  بمفاتنها  الُمسلحة   الزوجة  وفَتحت 
إلى فضاءات  المفاجأة  فطاَرت منهما طيور 
مفتوحة، وانهَمر الخوف من مسامِّها  كوابٍل 
من المطر فوق برّية مليئة بالحجارة، وكانت 
الُمطلة على الحديقة مفتوحة، وبرُفقة  النافذة 
الشكِّ الذي مأله تماًما حتى الحنجرة، اقتَرب 
من النافذة، فشمَّ رائحة الذئب تفوح منها، بل 
جَفلت  الليل،  صرَخ  عندئذ  كلِّه,  البيت  من 
الطيور، ارتَمت الشبعة في أحضان الجائعة، 
بكى السرير، َوْلَولت الجدران، وأعَلنت الدنيا 

عن حكاية جديدة.
هل كان الذئب ينهش َلحمه ويحوِّل نقاَءه إلى 
من  شيًئا  َيسرق  أن  أراَد  أنه  أم  َعِكٍر؟  ماٍء 

أمالكه الكثيرة؟
ويا له صليل السيوف الذي هَزم أفكاره، ويا له 
الزمن العاري الذي ُيريد أن َيسخر منه وَيزرع 

العار في دروبه التي أْضَحت َوِعرة!
معرفتها  بالخوف  الموشومة  الزوجة  وأْنَكرت 
ُتطأِطئ رأسها  بالذئب، أو حتى رؤيته وهي 
األسلحة،  أو  السكاكين  تنتظر  وحينًا  حيًنا، 
وألنه طوال حياته ال يفعل شيًئا قبل أن ُيفكر 
َلم  بل  األسلحة،  يستعمل  َلم  المرات،  آالف 
أوالده  غرفة  إلى  دَخل  واحدة،  بكلمٍة  يتفوَّه 
الغطيط،  في  َيسبحون  فوَجدهم  الثالثة،  

ويحلمون بالهدايا المنتظرة.
الصدر!  في  الجاثم  الشك  هذا  مؤِلم  هو  كم 
َيمضغ  إنه  القلب،  في  المغروز  النصل  هذا 
الصمت وال يعلم كيف يصحو؟ وكيف ينام؟ 
مع كل صحوة يتحالف مع الهمس، ُيجالس 
شياطين  سالحها الخراب والعذاب، ُيحاورها 
وُتحاوره، ويظلُّ الحزن يأخذه من تيه إلى تيٍه، 

ثم ُيلقي به في حقول البكاء.
كم حَملها مثل طفلة وباَدلها الُقَبل! كم نَصب 
عناقيد  أَطعمها  وكم  لها!  أرجوحة  ُروحه 

العناق، وأضاَء َعْتم لياليها!
يقرِّب  أن  يستطع  َلم  شهورًا  بل  ال،  أيَّاًما، 
المسافات، أو يخرج من َمنفاه االختياري، أو 
على  ناَم  أن  وبعد  يتيمة،  نظرة  إليها  ينظر 
وقاَبل  الظنون،  وصاَدق  طوياًل،  الجمر 
جاء  إبليًسا،  وعشرين  وواحًدا  وثمانمائة  ألًفا 
تحوَّل  حينئذ  فرٍح،  من  طبٍق  على  الخالص 
الليل إلى نهار، والجمر إلى صوف، والصوف 

إلى ُمروج للنسيان.
دَفن مع زوجته سنوات الهم، لكنَّ القهر ظلَّ 
شكل  على  وحًشا  وظلَّ  حناياه،  في  ُيعرِّش 
ينتهي،  ال  صداًعا  رأسه  في  ُيسكن  سؤاٍل  
أيُّ سؤال هذا؟ سؤال راَفقه إلى أن جاء يوم 
الخالص، وكان ذلك بعد خمسة عشر عاًما 

من رؤيته للذئب.
األفواه  انفَتحت  حتى  الوصيَّة،  ُقرئت  إن  ما 

وتساَءلت األْلِسنة:
أن  ألٍب  كيف  الغريبة؟!  الوصيَّة  هذه  "ما 
يزرع الفتنة بين أبنائه؟ يا له من رجٍل غريب 

األطوار!
َيرث،  وال  َيرث  مسعد  َيرث،  وال  َيرث  أحمد 

محمود َيرث وال َيرث.
هذه كانت وصيَّة األب.

الجنون  مراكب  َيمتطون  الثالثة  اإلخوة  كاد 
وكان  البعض،  بعضهم  حول  َيدورون  وهم 
كلُّ واحد منهم ُيريد أن َيحصل على ما فكَّر 

فيه.
أيَّاًما،  داَمت  التي  الكالميَّة  المعركة  انتَهت 
حيرة  في  أمرهم  ِمن  وهم   - الثالثة  فاجتَمع 
فاعلون،  هم  فيما  للتشاُور   - وقلٍق  وخوٍف 
وبعد أْخذ وردٍّ، أجَمعوا على رأي عَمدوا إلى 

تنفيذه في الحال.
وَبِقي  عدة،  مرَّات  الوصية  القرية  شيخ  قرَأ 
في  سَقط  قد  كأنه  الرأس،  ُمطرق  صامًتا, 

إلى  الوصول  من  أصعب  صعٍب،  امتحان 
القمر، وحين َفِشل في حلِّ اللغز، طَلب منهم 

أن يأتوا إليه في مساء الغد.
في المساء جَمع الشيخ ِمن حوله بعَض رجال 
القرية؛ ليكونوا شهوًدا على ما سيحصل، وما 
حتى  لهم،  مكاًنا  وأَخذوا  الثالثة  وَصل  إن 
بلهجة  وقال  الكبير  االبن  إلى  الشيخ  اْلَتَفت 

صارمة:
اذَهب يا أحمد وافَتح قبر أبيك، وسَتجد تحت 
سبَب  سَتعرف  تقرَأها  وعندما  ورقًة،  رأسه 

كتابته هذه الوصيَّة.
انتَفض أحمد وأصابته رِْعدة:

كلَّه،  العاَلم  ملَّكتني  لو  يا شيخ؟!  تقول  ماذا 
فلن أفَتح قبر أبي.

 اذَهب أنت يا مسعد، قالها الشيخ بهدوٍء.
ته،  انتَفض اآلخر وقال: إنه سيتنازل عن حصَّ

ولن َيفعل ما يطلب منه.
سأذَهب أنا وأفَتحه، نعم، سأفَتح القبر، ماذا 

في ذلك؟ قالها محمود وهو يهمُّ بالخروج.
َمن  إلى  اْلَتَفت  ثم  الشيخ،  به  اْجِلس، صرَخ 

حوله:
َيعرف  يكن  َلم  وصيَّته،  األب  كَتب  حين 
ودمه.  لحمه  وِمن  أوالده  من  هؤالء  ِمن  َمْن 
صوت  وكان  بة،  ُمتعجِّ األصوات  وارتَفعت 

محمود يرتفع بشكل غريٍب ويحتجُّ وُيهدِّد.

ثْتين األتان! كذا حدَّ
له ُغرفتاْن..

قمِة  إلى  النزوِل  هذا  فضُل  إلحداهما 
السفحِ حيث الُدجى والدخاْن

وأخراهما نسُج من أغرَق البحَر في ُجبِِّه، 
فخُر هذا الزمان!

هما غرفتاْن..
بفضلهما ينعُم البائعون الهوى بالنواِل،

وبالدفء بين العيون الغوالي،
وأرجوحٍة من أمان..

ْبُع، أَتوا من حظيرِة ما أكَل الضَّ
أن  الُمَبِرَدُع  فيه  تعلََّم  ومما  َترّدى،  مما 

يختلي باألتاْن.
أَتوا من حقوِل الحشيِش، وقد دفعوا كومًة 
من حشيٍش إلى من يخطُّ لهم مرتعا في 

المكان..
أَتوا والشعيُر ُيحدُِّثهم أنَّ شرَّ البغاِل الذي 
ذاك  إلى رفِع  ُيدعى  َنعْم حين  يقوُل  ال 

البناِن، 
وحيَن ُيشاُر إليه بمقطورٍة ِمن »َبناْن«..

له غرفتاْن..
ولي ُشرفٌة من إباٍء ُأِطلُّ على ذلِّهم من 

ُعالها، وأرُقُب ما َيفعُل اأُلفُعواْن:
ارَتَووا،  حتى  مِّ  السُّ الَعَلِف  من  سقاهْم 

فغابوا عن الوعي، 
، باعوا البالد بمقطورٍة  باعوا الكرامَة والعزَّ

من »بنان«!
كذا قد رأيُت،

كذا حدثْتني التي أنكَرْت ذلَّهم في سبيل 
الشعيِر،

كذا حدَثْتني األتاْن!

13 سبتمبر 2020

القصيد
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عبر  اإلسالمي  الشعر  يستمرُّ عطاء 
تاريخ اإلسالم فُيطالعنا ِشعر المالحم، 
فماذا عن ذلك الفن الشعري المطوَّل؟ 
ما َنصيب األدب أو الشعر اإلسالمي 
منه؟ وهل ِشعر المالحم مقصور على 
العرب الجاهليِّين وعلى َمن قبلهم وَمن 
اإلجابة  األخرى؟  األمم  من  بعدهم 
النقاد  أحد  قاله  ما  السؤال  هذا  على 
الشعر  مظاهر  أن  ِمن  المعاصرين 
باتفاق النقاد ُمنحِصرة في ثالثة فنون 
الغنائي، والشعر  الشعر  رئيسية: هي 
التمثيلي، والشعر الملحمي، ذلك اللون 
الذي منه ِشعر قصص بطولي متشعِّب 
والخوارق  العظمة  فيه  السرد  طويل، 
العريضة،  واآلمال  الكبيرة  واألهداف 
القومي،  واالتجاه  اإلنسانية  والنزعة 
الجماعات ال  هدفه  الرحب،  والمجال 
األفراد، وتمجيد األمة ال نقد المجتمع، 
اللونين:  عن  يشذُّ  األوصاف  وبهذه 
الملحمة  وتعني  والمسرحي،  الغنائي 
في اللغة: المعركة العظيمة، والملحَمة 
على حدِّ قول ابن خلدون تعني تاريخ 
الدول، أما في اليونانية فتعني الملحمُة 
الذي  القصصي  عر  الشِّ أو  القصَة 
كانت  ولما  القتال،  بوصف  يختصُّ 
حادثة  ذات  طويلة  قصة  الملحمة 
ارتبطت  الحوادث  ِمن  أو عدد  واحدة 
منها  دت  توحَّ جماعة  بحياة  وقائعها 
ال  كان  المصالح  وتشابَكت  اآلمال، 
عليها  يقوم  موضوعية  وحدة  ِمن  بدَّ 
الفنُّ القصصي، وتأنُّق األحداث معها 

مراحل  وتتباَين  المنطقي،  الحلِّ  إلى 
العمل الواحد في تعدُّد األناشيد لبلوغ 
ذا  واإ المطلوب،  اإلنساني  الهدف 
اختلَفت الملحمة عن القصة العادية؛ 
من حيث أغراضها وأسلوبها، فهي ال 
تقف عن السرد وَخلِق المتعة األدبية، 
بل تتخذ ِمن التمثيل، وما ُيواكبها ِمن 
وصف وتشبيه، وِمن الحوار المسرحي 
على  السيطرة  إلى  سبياًل  الخطابي 

العقول.
وللملحمة موضوع بطولي شعبي، هو 
ِمن  صراع  حضارَتين،  بين  صراع 
أجل البناء البشري والوجود اإلنساني، 
حول  َيحوم  المالحم  ِشعر  نجد  ولذا 
ثبات  واإ تراث،  وحماية  أمَّة،  كرامة 
كيان،  وحفظ  مصير،  وتدعيم  حق، 
ال  السمات  »وتلك  عقيدة،  وصيانة 
الملحمي  عر  الشِّ على  إال  َتصُدق 
اإلسالمي«، أما ما كان ِمن المالحم 
عن التاريخ اإلنساني المجرَّد بما فيه 
ِشعر  فهو  وطالحة  صالحة  قيم  ِمن 
ملحميٌّ يقوم على خلق الصراع الذي 
وتعدُّد  باألسطورة،  الواقع  فيه  َيمتزِج 
ونجد  بالخرافات،  الممتزجة  العقائد 
ظهورًا  وأعمَّ  بروزًا  أكثر  اللون  هذا 
يغالها  واإ لتحرُّرها  الوثنية؛  األمم  عند 
في مجال األساطير الذي ُيمليه عليها 
تعدُّد آلهتها، وتباُيُن عقائدها، ولنترك 
الحديث عن مجال البحث في مالحم 
عر  هذه األمة لنتبيَّن هل يوجد في الشِّ
الجاهليين شعر من هذا  العربي عند 

اللون؟ إن العرب في جاهليتهم عرفوا 
َيعرِفوا  لم  ولكنهم   ، الملحميَّ الشعر 
ِمن  الرغم  على  فني  كبناء  الملحَمة 
العبقريات  ووفرة  الموضوعات  وجود 
ووجود األدب اليوناني بينهم ومعرفتهم 
له  معرفتهم  على  دليل  وخير  له، 
والتبيين  البيان  في  الجاحظ  ذكره  ما 
شعر  بين  الفوارق  وتعليل  تحليل  من 
الرغم  وعلى  العرب،  وِشعر  اإلغريق 
الفرس  شهنامة  على  وقوفهم  ِمن 
لم  فإنهم  الهند  أدب  ِمن  وعلى شيء 
َيستسيغوا هذا النوع ِمن األدب أو ِمن 
عر وهم ُيقلِّدوه، بل ظلوا في َمعِزل  الشِّ

أحد  األسير  بابن  ما حدا  وهذا  عنه، 
النقاد القدماء إلى الحكم بالتقصير في 
عري عند العرب على الرغم  النَفس الشِّ
من أنهم أبناء بطولة وفروسية وفيض 
الِعلل  عن  بالحديث  وَنكتفي   ، ِشعريٍّ
عر  ر الشِّ واألسباب التي ِمن َأجِلها تأخَّ
طول  عن  الجاهليِّين  عند  العربي 
له  ما  ُمغِفلين  غير  الملحميِّ  عر  الشِّ
ِمن قصائد طوال ُعرفت بالُمسمَّطات 
والحوليات  والُمعلَّقات  والُمطوَّالت 
ال  حاٍل  أيِّ  على  لكنها  والُمجمَهرات 
َتِصل إلى حد المالحم المعروفة عند 

غيرها من األمم.

شعر املالحـــــم قضايا نقدية

حممد بن سعد

أ.د. عبد امللك بومنجل

الــــوصـــيـــــــــــــــــــــةقصة قصرية بسام الطعان

عادت حليمة لعادتها القدمية 
 كثيرا ما نسمع هذا المثل يتردد بين، حيث يضرب فيمن يلزم عادة سيئة 
ويعود لها بعد انقطاع، وأغلب الروايات التي بين أيدينا ترجع أصل هذا 
المثل إلى حليمة وهي زوجة حاتم الطائي الرجل الذي ضرب فيه المثل 

في الكرم حتى قيل: أكرم من حاتم .
يظهر  ذلك  وكان  الشديد،  بالبخل  معروفة  زوجها  بعكس  حليمة  كانت 
جليا في تقشفها المبالغ فيه وحرصها الشديد على االدخار وعدم التمتع 
بملذات الحياة، ومن ذلك أنها حينما كانت تهم بالطبخ وتضيف السمن 

للنكهة تمسك مقدار ربع ملعقة أو أقل من ذلك وتضعه في القدر ويداها 
ترتجفان وقلبها ينفطر من ضياع السمن. وقد سبب ذلك إحراجا لزوجها 
أمام ضيوفه وخصوصا أنه المعروف بالكرم وحسن الضيافة، فالتجأ إلى 
الحيلة فقال لزوجته ذات يوم أن األقدمين كانوا يقولون أنه على مقدار 
ما تضع المرأة من سمن عند طبخها يزيد عمرها بذلك القدر. فابتهجت 
ذلك  في طبخها، وشكل  السمن  تكثر من  ابتهاج، فصارت  أيما  زوجته 
يد  شاءت  حتى  فشيئا،  شيئا  السخاء  تعتاد  فبدأت  في شخصيتها  تحوال 
المنون أن تأخذ ابنها الوحيد إلى دار البقاء، ففجعت حليمة بهذا الحادث، 
وحدثت انتكاسة كبيرة في حياتها وتمنت الموت فأخذت تقلل من مقدار 
السمن في الطبخ ظنا منها أن عمرها سينقص، فقال الناس: عادت حليمة 

إلى عادتها القديمة.
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أغرب ما كتب يف الدساتري !

مجهورية إيرلندا.. باسم الثالوث
ليس غريبا أن يعبر الدســـــــــتور عن عقيدة الشـــــــــعب وهويته الدينية وعن 
عالقة السلطة بالدين، لكن دستور جمهورية إيرلندا يعد مدونة فريدة بين 
دساتير أوروبا الغربية من حيث عباراته الدينية القوية التي تبرز االعتقاد 

الكاثوليكي لمن كتبوه عام 1937.
يمكنك أن تقرأ مثل تلك العبارات في ديباجة الدســـــــــتور التي تقول »باسم 
ليه تنتهي حتما كل  الثالوث األقدس، الذي منه تصدر كل الســـــــــلطات، واإ

أفعال الرجال والدول
ومـــــــــن أبرز تلك المواد »المحرجة« ما ُيعرف بمادة »المرأة في المنزل«، 
والتـــــــــي تقول: »تقر الدولة بأن المرأة بمعيشـــــــــتها في كنف المنزل تعطي 

الدولة دعما ال يتحقق من دونه الصالح العام«.

ضالء
ف الف

طرائ
من 

S.D.P.O «0550.57.54.55 :الغرب *** KDP 031.92.49.48    :التــوزيــع: الوسط: مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني: 0660.73.28.55  ***  الشــــرق
إليهــــــا. الـمــرسلـــــة  الـمقــــاالت  نــشــــر  عــــدم  بتــبــريــــر  ملـــزمــــة  غيـــر  التحــريــــر  هيئــــة 

لسان حال مجعية العلماء
 الـمسلمني اجلزائريني 

n املدير مسؤول النشر
رئيــس التحريــــــر 
أ. د.  عبد الرزاق قسوم

رئيس مجعية العلماء  الـمسلمني اجلزائريني 

n مديــر التحـريــر :
أ. ياسيـن مربوكــي

n سكرتيـر التحرير :
أ. عبد القـادر قـالتـي 

n الـمديـر التقنـــي :
أ. مصطفـى كـروش

اإلشهـــار :  الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار / 01 شارع باستور - اجلزائر. 
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RIB: 001006200200650061/41 :وكالة زيغوت يوسف

سعـر العدد: 30.00دج 
العنوان: 17 شارع حممد مربوش  - حسني داي - اجلزائر .

التحرير: 
اهلاتف والفاكس: 
021.49.51.19

  اإلدارة:
 اهلاتف والفاكس: 
021.49.52.67
021.23.33.73

فكل الرساالت جاءت لتقر في األرض 
وفي حياة الناس ميزانا ثابتا ترجع إليه 
البشـــــــــرية، لتقويم األعمـــــــــال واألحداث 
واألشياء والرجال؛ وتقيم عليه حياتها في 
مأمن من اضطراب األهواء واختالف 
األمزجـــــــــة، وتصادم المصالح والمنافع. 
ميزانـــــــــا ال يحابي أحدا ألنه يزن بالحق 
اإللهي للجميـــــــــع، وال يحيف على أحد 

ألن اهلل رب الجميع.
هذا الميزان الذي أنزله اهلل في الرسالة 
هـــــــــو الضمـــــــــان الوحيد للبشـــــــــرية من 
واالضطرابات  والـــــــــزالزل  العواصـــــــــف 
والخلخلـــــــــة التي تحيـــــــــق بها في معترك 
العواطـــــــــف،  ومضطـــــــــرب  األهـــــــــواء 
ومصطخب المنافسة وحب الذات. فال 
بد من ميزان ثابت يثوب إليه البشـــــــــر، 
فيجدون عنده الحـــــــــق والعدل والنصفة 

بال محاباة. ﴿ليقوم الناس بالقســـــــــط﴾. 
فبغير هذا الميـــــــــزان اإللهي الثابت في 
منهج اهلل وشـــــــــريعته، ال يهتدي الناس 
ن اهتدوا إليه لم يثبت في  إلى العدل، واإ
أيديهم ميزانه، وهي تضطرب في مهب 

الجهاالت واألهواء!

َا} َأْقَفاهلهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ {َأَفاَل 
علمتني الحياة: أن العبرة في الدستور ليست في الحبر 

نما في الميدان كيف تسير األمور. المنثور، واإ
علمتن������ي الحياة: أن هناك فرقـــــــــا بين المنصوص وبين 
الملموس، فما خلت الدساتير السابقة من التعريب، لكنه 

في اإلدارة والجامعة عومل كالربيب.
علمتن������ي الحياة: أن بعض المواد تبقى معلبة، تفتح في 
المناســـــــــبات، فأن لم تعد لها مندوحات، غدت في ركام 

المهمالت. 
علمتني الحي������اة: أن هناك بونا بين المذكور والمأمول، 

الدولة« في  »فاإلســـــــــالم دين 
الشرائع، فهل  الشـــــــــعائر دون 
هي مـــــــــادة الحتكار القرار، أم 

لتصحيح المسار؟
علمتني الحياة:  أن منظمات 

حقوق اإلنسان، ســـــــــاوت بين المالك والشيطان، فألغت 
اإلعدام، فهـــــــــل نضبطها للحد من اإلجـــــــــرام؟ أم نتركها 

ليرضى عنا مصدرو األوهام؟

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

قال تعالى﴿َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت وََأنزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب وَاْلِميزَاَن ِلَيُقوَم النَّاُس 
ِباْلِقْسِط)25(﴾ سورة الحديد 
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وية
ت نب

ذيرا
قال: »وأهل النار خمسة: الضعيف حت

الـــــــــذي ال زَبَر له الذيـــــــــن فيكم تبعًا 
ال يتبعون أهاًل وال مـــــــــااًل، والخائن 
ن دق إال  الـــــــــذي ال يخفى له طمع واإ
خانه، ورجل ال يصبح وال يمســـــــــي 
إال وهو يخادعك عن أهلك ومالك، 
وذكر البخل، أو الكذب، والشنظير 

الفحاش«.
 رواه مسلم

يقـــــــــول الدكتـــــــــور زغلـــــــــول 
كنا  اهلل-  النجار-حفظـــــــــه 
في مؤتمر علمي بموسكو 
مور(  )كيث  معنـــــــــا  وكان 
وهو من أشهر العلماء في 
علم األجنة، ويعرفه تقريًبا 
كل أطبـــــــــاء العالم، فهو له 
كتـــــــــاب ُيـــــــــدرَّس في معظم 
كليات الطـــــــــب في العالم، 
وقد ُترجم هذا الكتاب ألكثر 
من 25 لغة، فهو صاحب 
 The( الكتـــــــــاب الشـــــــــهير
Developing Hu-
man(. فوقف هذا الرجل 
في وسط ذلك الجمع قائاًل: 
»إن التعبيرات القرآنية عن 
مراحل تكـــــــــون الجنين في 
الدقة  من  لتبلغ  اإلنســـــــــان 
والشمول ما لم يبلغه العلم 
الحديث، وهذا إن دلَّ على 
شـــــــــيء فإنما يدل على أن 
هـــــــــذا القـــــــــرآن ال يمكن أن 
يكـــــــــون إال كالم اهلل، وأن 

محمًدا رسول اهلل«.
فقيل له: هل أنت مسلم؟! 
قال: ال، ولكني أشـــــــــهد أن 
القرآن كالم اهلل، وأنَّ محمًدا 
مرَســـــــــل من عند اهلل. فقيل 
له: إذن فأنت مسلم. قال: 
أنا تحت ضغوط اجتماعية 
تحول دون إعالن إسالمي 

اآلن، ولكن ال تتعجبوا إذا 
سمعتم يوًما أن كيث مور 
قـــــــــد دخل اإلســـــــــالم. ولقد 
الماضي  العام  في  وصلنا 
أنه قد أعلن إسالمه فعاًل، 

فلله الحمد والمنة. 
اإلعجاز  مؤتمـــــــــر  وفـــــــــي 
العلمي األول للقرآن الكريم 
والسنة المطهرة والذي ُعقد 
1986م،  عام  القاهرة  في 
وقف األستاذ الدكتور كيث 
 )Keith Moore( مـــــــــور
في محاضرته قائاًل: »إنني 
أشهد بإعجاز اهلل في خلق 
كل طور من أطوار القرآن 
الكريم، ولســـــــــت أعتقد أن 
محمًدا -صلـــــــــى اهلل عليه 
وسلم - أو أي شخص آخر 
يســـــــــتطيع معرفة ما يحدث 
فـــــــــي تطـــــــــور الجنين؛ ألن 
تكتشف  لم  التطورات  هذه 
إال فـــــــــي الجزء األخير من 
القرن العشـــــــــرين، وأريد أن 
أؤكد على أن كل شـــــــــيء 
قرأته في القرآن الكريم عن 
نشـــــــــأة الجنين وتطوره في 
داخـــــــــل الرحم ينطبق على 
كل ما أعرفـــــــــه كعالٍم من 
علماء األجنة البارزين«. 

خلق  مراحـــــــــل  أن  علًمـــــــــا 
اإلنســـــــــان )بني آدم( التي 

ذكرهـــــــــا القرآن هي ســـــــــبع 
تعالـــــــــى:  قـــــــــال  مراحـــــــــل، 
ِمْن  اإِلْنَســـــــــاَن  }َوَلَقْدَخَلْقَنا 
ُسالَلٍة ِمْن ِطيٍن*ُثمَّ َجَعْلَناُه 
ُنْطَفًة ِفي َقـــــــــرَاٍر َمِكيٍن*ُثمَّ 
َخَلْقَنـــــــــا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا 
ُمْضَغًةَفَخَلْقَنـــــــــا  اْلَعَلَقـــــــــَة 
َفَكَســـــــــْوَنا  ِعَظاًما  اْلُمْضَغَة 
اْلِعَظاَم َلْحًما ُثمَّ َأْنَشْأَناُه َخْلًقا 
َأْحَســـــــــُن  اللَُّه  َفَتَباَرَك  آَخَر 
]المؤمنـــــــــون:  اْلَخاِلِقيـــــــــَن{ 

.]12-14
وقد أثبت علم األجنة هذه 
المراحل وصحتها وتطابقها 
مع المراحـــــــــل المذكورة في 
المراحل  وهـــــــــذه  القـــــــــرآن، 

هي:
-1 أصل اإلنسان )ساللة 
من طيـــــــــن(. -2 النطفة. 
-3 العلقة. -4 المضغة. 
-5 العظام.-6 اإلكســـــــــاء 

باللحم. -7 النشأة.
المؤتمـــــــــر  اعتبـــــــــر  وقـــــــــد 
العلمي  لإلعجاز  الخامس 
فـــــــــي القرآن والســـــــــنة الذي 
عقد في موسكو )سبتمبر/ 
أيلول 1995م( هذا التقسيم 
القرآني لمراحل خلق الجنين 
وتطوره صحيًحـــــــــا ودقيًقا، 
على  مقرراته  في  وأوصى 
اعتمـــــــــاده كتصنيف علمي 

للتدريس، علًما أنَّ األستاذ 
 Keith الدكتور كيث مور
Moore وهو من أشـــــــــهر 
علمـــــــــاء التشـــــــــريح وعلـــــــــم 
األجنة فـــــــــي العالم ورئيس 
جامعة  فـــــــــي  القســـــــــم  هذا 
تورنتو بكنـــــــــدا )الذي كان 
أحد الباحثين المشـــــــــاركين 
المؤتمرالمذكـــــــــور(،  فـــــــــي 
ألَّـــــــــف كتاًبا يعـــــــــدُّ من أهم 
هذا  في  الطبيـــــــــة  المراجع 
االختصاص )مراحل خلق 
اإلنســـــــــان - علـــــــــم األجنة 
الســـــــــريري(، وضمنه ذكر 
المذكورة  المراحـــــــــل  هـــــــــذه 
بين كل  القرآن، وربط  في 
فصـــــــــل من فصول الكتاب 
تطور  عـــــــــن  تتكلم  التـــــــــي 
خلق الجنين وبين الحقائق 
العلمية واآليات واألحاديث 
بها، وشـــــــــرحها  المتعلقـــــــــة 
وعلـــــــــق عليها بالتعاون مع 
الشيخ الزنداني وزمالئه. 

ملــــــــــاذا أســلـــــم هــؤالء!؟ 

عن عياض بن حمار المجاشعي 
رضي اهلل عنه عن النبي َصلَّى 
اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم قال: »وََأْهُل اْلَجنَِّة 
َثاَلَثٌة ُذو ُسْلَطاٍن ُمْقِسٌط ُمَتَصدٌِّق 
ُمَوفٌَّق َوَرُجـــــــــٌل َرِحيٌم رَِقيُق اْلَقْلِب 
ِلُكلِّ ِذي ُقْرَبى َوُمْســـــــــِلٍم َوَعِفيٌف 

ُمَتَعفٌِّف ُذو ِعَياٍل«.
رواه مسلم

عمال
ئل األ

ن فضا
م

سحب العدد السابق:
5200

ذكـــر وثــــواب

حكمة األسبوع
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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 اْغِفْر ِلي َوِلوَاِلَديَّ 
َوِلَمْن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمًنا 

َوِلْلُمْؤِمِنيَن وَاْلُمْؤِمَناِت َوَل 
اِلِميَن ِإل َتَبارًا{  َتِزِد الظَّ

دعــاء العــدد
العدد:
1030

العلمانية: النسخة الفرنسية
فرنسا  في  والثقافّية  السياسّية  الّنخبة  تشكل  ربما 
االستثناء في المجتمعات الغربية، بروحها المتطرفة 
نقول  وعندما  حضاريا،  المختلف  لآلخر  والعدائية 
االستثناء، فليس معنى هذا أّن الغرب اآلخر -غير 
المطلق،  التسامح  بروح  المختلف  يقابل  الفرنسي- 
لكن يوجد بعض القبول لهذا اآلخر، يجعل الّنموذج 
العلماني الفرنسي يحمل رؤية متطرفة عندما يحس 
التداولي  المجال  مفاهيم وتصورات جديدة  باختراق 
التسامح  فتتحّول روح  الفرنسيين،  والمجتمع  للثقافة 

والقبول باآلخر، إلى حالة نقدّية وحدّية متطرفة. 
ففي نهاية األسبوع الماضي شهد البرلمان الفرنسي 
حالة واضحة لهذه الروح الالمتسامحة مع اآلخر، 
بمغادرة  وجمهوريون  يمينيون  برلمانيون  قام  حيث 
اجتماع في البرلمان الفرنسي؛ رفًضا لوجود طالبة 
بوجيتو  »مريم  وجدت  وقد  االجتماع،  في  محجبة 
)21 عاما( وهي فتاة مسلمة محجبة تترأس االتحاد 
الوطني لطلبة فرنسا في جامعة السوربون بباريس، 
نفسها فجأة وسط هالة من الجدال والّنقاش في وسائل 
اإلعالم المختلفة وفي وسائل التواصل االجتماعي، 
وتحّولت قصتها إلى قضية سياسية وثقافية خاض 
الفتاة  هذه  وأصبحت  والوزراء«،  السياسّيون  فيها 
للعلمانية  تهديدًا  تشّكل   - جد  عن  -أبًا  الفرنسية 
الفرنسية، التي تؤسس لمنطق الحرية المطلقة للفرد 
التي  العلمانية  هذه  واألديان،  لألفكار  ونقدًا  سلوكًا 
حق  في  »التجديف«  بممارسة  للفرد  الحق  تعطي 
وسخرية  استهزاء  نّما  واإ لها،  رفضا  ليس  األديان، 
نشر  من  إيبدو  شارلي  مجلة  فعلته  وما  برموزها، 
الرسوم المسيئة للّنبي –صلى اهلل عليه وسلم – ليس 
إاّل تجسيدا لهذا الحق الذي منحته قيم العلمانية للفرد 
والمجتمع الغربي، وال نفهم كيف أصبحت للعلمانية 
حرمات  تنتهك  بينما  عليها،  المحافظة  واجب  قيم 
التجديف«،  في  »الحق  مسبوك:  بعنوان  األديان 
قيم  يخالف  متطرف  سلوك  على  أطلقوه  الذي 
أساسية  قيم  وهي  االختالف،  في  والحق  التسامح 
في العلمانية، انظر إلى هذه النائبة الفرنسية كيف 
بّررت موقفها الرافض لوجود محجبة في قبة البرلمان 
والقيم  المرأة  حقوق  عن  ُمدافعة  »بصفتي  قائلة: 
العلمانية، ال يمكنني قبول شخص يرتدي الحجاب 
من  الكالم  هذا  يصدر  أن  أيعقل  االجتماع«،  في 
إنسان عاقل، أوليس من حق هذا الفتاة الفرنسية أن 
ترتدي ما تشاء من لباس، في بالدها وهي فرنسية 
بلد  الواجبات  في  لها نفس  الحقوق كما  لها نفس 
الحق  هذا  يصبح  كيف  واألديان  األعراق  متعدد 
اعتداء على قيم العلمانية؟ والعلمانية نفسها من وفّر 

هذا الحق للمجتمع الحديث. 
منطق عجيب، واألعجب منه انخراط الّنخبة المثقفة 
التيارات  لها  تؤسس  التي  المتطرفة  الروح  هذه  في 

اليمينية المعادية فكرا وسلوكا لآلخر. 

أ. عبد القادر قالتي

فقدنا هذه األيـــــــــام )17 محرم 1442هـ/5 
ســـــــــبتمبر 2020م( عظيما مـــــــــن عظماء 
األمـــــــــة، وعَلمـــــــــا شـــــــــامخا مـــــــــن أعالمها، 
وركنـــــــــا من أركان العلم، بل موســـــــــوعة من 
موسوعات المعرفة، في مجال الطب واللغة 

والفقه والقرآن وعلومه.
ولد ســـــــــنة 1937، ودرس العلوم الشرعية، 
واللغة على شـــــــــيوخه في سوريا، ثم تخرج 
من كلية الطب بدمشق سنة 1959 بدرجة 
دكتوراه، ثم انتقل إلى جامعة بروكسيل في 
بلجيكا، وحصل على دكتـــــــــوراه في العلوم 

الكيميائية الحيوية.
فهو متعدد المواهـــــــــب تخصص في علوم 
الجراثيم، من أساتذة كلية الطب في دمشق، 
وشارك في تأليف المناهج والمقررات الطبية 
بجامعتي دمشـــــــــق وحلب، وكانت له عناية 

كبرى دقيقة بالمصطلحات العلمية.
تستعين به بعض الدول لوضع تشريعاتها 
واإصالحها بماله من فقه مرن وسطي، كما 
كان يشـــــــــارك في عدد كثير من المؤتمرات 

الدولية.
كان يوصـــــــــي تالميذه بأصـــــــــول فهم القرآن 
بقراءة اآلية في ســـــــــياقها، وأن يجمع معها 
أخواتهـــــــــا المتعلقة بموضـــــــــوع معين، وهذا 

الذي نسميه التفسير الموضوعي.

وكان والـــــــــده أحمد حمدي الخياط عَلما من 
أعالم الطب واللغة العربية وأحد مؤسســـــــــي 

كلية الطب في جامعة دمشق.
وبدأ العمل في المعجم الطبي الموحد تحت 
إشراف الدكتور حسني سبح رئيس المجمع 
العلمي بدمشـــــــــق، ومعه الدكتـــــــــور مروان 
المحاســـــــــني، وكانوا ينتقلون من دمشق إلى 
لى القاهـــــــــرة، وتونس لجمع آالف  بغداد واإ
المصطلحات إليجاد مـــــــــا يقابلها بالعربية، 
وكان الخياط النـــــــــواة الفعالة لهؤالء العلماء 
العامليـــــــــن من أجـــــــــل لغة القرآن، اللســـــــــان 

العربي.
مؤلفاته:

أصـــــــــدر أكثـــــــــر مـــــــــن 25 كتابـــــــــا باللغات 
العربيـــــــــة، والفرنســـــــــية، واإلنجليزيـــــــــة، في 
الطب، والصحة، والكيمياء، وعلم النبات، 
واللغة العربية، والفقه، واألخالق، من هذه 
المؤلفات: المعدة بيت الداء، والحمية بيت 
العربية/1997،  الدواء/1996، في سبيل 

والمرأة المسلمة وقضايا العصر/2008.
وشارك في المعجم الطبي الموحد/1973.

والفقه الصحـــــــــي ضمن سلســـــــــلة »الهدي 
الصحي«.

ونادى بتجديد الفقه، وتأليف كتاب في الفقه 
الصحي في اإلسالم، وأيده في ذلك األستاذ 

محمد سليم العوّا.
مقاالته:

نشـــــــــرت له مقاالت كثيرة باللغات العربية، 
واإليطاليـــــــــة،  واإلنجليزيـــــــــة،  والفرنســـــــــية، 

واأللمانيـــــــــة فـــــــــي المجـــــــــاالت المختلفة من 
العلم.

مناصبه العلمية واإلدارية:
كان رئيسا لقسم الطب المخبري في جامعة 

دمشق )1971-1981(.
ومقـــــــــررا للجنة المصطلحـــــــــات في مجمع 
بدمشـــــــــق )1976-1983(  العربية  اللغة 
العربـــــــــي لمنظمة الصحة  للبرنامج  ومديرا 
العالمية )1983( وعضـــــــــو مجلس أمناء 
المركز العربـــــــــي )1987( ورئيس تحرير 
المجلة الصحية لشرق المتوسط )1991(، 
وعضو مجلس أمناء المنظمة اإلســـــــــالمية 
للعلوم الطبيـــــــــة )1996(، وعضو مجلس 
أمنـــــــــاء االتحاد العالمي لعلماء المســـــــــلمين 
)2004(، وحضـــــــــرت معـــــــــه فـــــــــي مؤتمر 
مجمع اللغة العربيـــــــــة بالقاهرة، وألقى بحثا 

في األعداد.
عضو المجامع العربية: مجمع اللغة العربية 

بدمشق، والقاهرة، وعمان، وبغداد.
كما أنه عضو فـــــــــي أكثر من 20 جمعية 
علمية في مختلف أنحاء العالم، وهو صديقنا 
رحمه اهلل  وصديق األســـــــــتاذ سعيد شيبان، 
عمل معه في المعجم الطبي الموحد، وزار 
الجزائر في ملتقى الفكر اإلســـــــــالمي سنة 

1989 بتبسة، وألقى فيه محاضرة.
وقد أشـــــــــاد الدكتـــــــــور محمد قمـــــــــاري بهذه 
عجابا،  المحاضـــــــــرة، وتركـــــــــت فيه أثـــــــــرا واإ
وكاتبه فأجابه وأهدى له قرصا يشتمل على 

المعجم الطبي الموحد.

حممد هيثم اخلياط يف املإل األعلى

guellatiabdelkader@gmail.com

تغطية : فاطمــة طاهـــي
نظم المجلس اإلسالمي األعلى، 
"مشـــــــــعل  جمعية  مع  وبالتعاون 
الشـــــــــهيد"، ندوة تاريخية، تكريما 
توفيق  أحمـــــــــد  الفقيد  للمجاهـــــــــد 
المدنـــــــــي"، والتـــــــــي تزامنـــــــــت مع 
لتأسيس  والستين  الثانية  الذكرى 
المؤقتة، وقد  الجزائرية  الحكومة 
حضر الندوة مجاهدون وباحثون 
في التاريخ، والذين تأسفوا بدورهم 
علـــــــــى االهمال الـــــــــذي تعرضت 
إليه هذه الشخصية رغم مسارها 
في صناعة  والكفاحي  النضالي 

تاريخ الجزائر. 
وقـــــــــد تطـــــــــرق المتدخلـــــــــون من 
مجاهدين وباحثيـــــــــن في التاريخ 
إلى التعريـــــــــف بنضال المجاهد 
"أحمـــــــــد توفيـــــــــق المدني" عضو 
المجلس الوطني للثورة التحريرية، 
المؤقتـــــــــة، ووزيـــــــــر  والحكومـــــــــة 
الشـــــــــؤون الدينيـــــــــة واألوقاف في 
أول حكومة للجزائر المســـــــــتقلة، 
فتحدثـــــــــوا عـــــــــن مســـــــــار الرجل  
وعرفوا  والنضالـــــــــي،  الكفاحـــــــــي 
بكتاباته ومؤلفاتـــــــــه التي تناولت 
مختلف جوانب الحياة الجزائرية 
خاصة في الحقبة االستعمارية، 
وقد تأسفوا من جهة أخرى على 
إهمـــــــــال هذه الشـــــــــخصية  التي 
لـــــــــم تأخذ حقها كمـــــــــا يجب إلى 
جانب شخصيات أخرى كان لها 

دور بالغ في مســـــــــار 
والنضـــــــــال  الكفـــــــــاح 
وفـــــــــي صناعة تاريخ 

الجزائر الحديث.
الدكتـــــــــور  وتأســـــــــف 
نائب  طالبي،  عمار 
رئيس جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين، 
عن اإلهمـــــــــال الذي 
أحمد  شخصية  مّس 
المدنـــــــــي،  توفيـــــــــق 

قائـــــــــال: "ظلمنـــــــــا أحمـــــــــد توفيق 
المدني حتى في جمعية العلماء 
االهتمام  لعدم  وهذا  المســـــــــلمين 
به فـــــــــي الندوات والملتقيات التي 
تنظمها"، كما تحدث عن مسار 
الرجل النضالـــــــــي ودوره الفكري 
وذكر   الترقي،  بنادي  والسياسي 
والمتمثلة  االقتصاديـــــــــة  فكرتـــــــــه 
في دعوته إلى انشـــــــــاء شركة أو 
االستعمار  ابان  للجزائريين  بنك 
الفرنســـــــــي، كما أشـــــــــار الدكتور 
عمـــــــــار طالبي فـــــــــي حديثه إلى 
أن أحمـــــــــد توفيـــــــــق المدني كان 
وكتابة  راقيـــــــــة  بخطابة  يمتـــــــــاز 
للعالمة  مالزمـــــــــا  فـــــــــكان  بالغة 
عبد الحميد ابـــــــــن باديس، وعن 
نضاله السياســـــــــي والفكري أشار 
المتحدث إلى كتاباته وأقالمه في 
جريدة البصائر "منبر السياســـــــــة 
االعالمية" وفي مجلة الشهاب، 
كما أسرع حســـــــــب الدكتور إلى 

تكوين لجنة علميـــــــــة من أربعة 
أشـــــــــخاص ووجـــــــــه دعـــــــــوة إلى 
العلماء لالنخراط فيها وذلك سنة 
اهتمامه  عن  وتحدث  1931م، 
بالكتابـــــــــة والتأليف مشـــــــــيرا الى 
أصدره  الذي  "الجزائـــــــــر"،  كتابه 
بطلب مـــــــــن العالمة عبد الحميد 

ابن باديس.
وتأسف من جهة أخرى األستاذ 
محمـــــــــد الصغير بلعـــــــــالم، لعدم 
االهتمـــــــــام بهـــــــــذه الشـــــــــخصيات 
التاريخيـــــــــة البـــــــــارزة قائال: "مثل 
هـــــــــؤالء الرجـــــــــال الذيـــــــــن قدموا 
كل ما عليهـــــــــم للوطن دون أن 
يوفـــــــــوا ولو القليل مـــــــــن حقهم"، 
كما تأســـــــــف أيضا لعدم اعتماد 
المناهج الدراسية بالتعريف بهذه 
المسؤولية  ليحمل  الشخصيات، 
لـــــــــم يقدم  الثـــــــــورة الذي  لجيـــــــــل 
يجب  كما  والشخصيات  التاريخ 
ألجيال ما بعد االستقالل، داعيا  

الصدد  هذا  في  الشباب 
لبناء  بالعلم  التسلح  الى 
الجزائـــــــــر، وذلـــــــــك بداية 
على  المحافظـــــــــة  مـــــــــن 
وحدة تـــــــــراب هذا الوطن 
وقال  شـــــــــعبه،  ووحـــــــــدة 
السياق:  أيضا في ذات 
"كل شـــــــــيء تختلف فيه 
اآلراء واألفـــــــــكار ويطرح 
للنقاش إال وحدة الوطن 
والشـــــــــعب فال نقاش وال 

جدال فيهما".
وتحـــــــــدث األســـــــــتاذ عامر رخيلة 
فـــــــــي مداخلتـــــــــه، عـــــــــن الـــــــــدور 
النضالـــــــــي والكفاحـــــــــي للمجاهد 
أحمد توفيـــــــــق المدني، ذاكرا أهم 
محطاتـــــــــه فـــــــــي تاريـــــــــخ الجزائر 
الحديـــــــــث، حيث تحـــــــــدث كذلك 
عن نشـــــــــأته في تونس التي ُولد 
فيهـــــــــا بعدمـــــــــا هاجـــــــــرت عائلته 
الـــــــــى هناك بعد فشـــــــــل انتفاضة 
المقراني، وبعد ذلك نفته فرنســـــــــا 
إلى وطنـــــــــه الجزائر، ليكون من 
مؤسســـــــــي الحركة الوطنية وأحد 
األعضـــــــــاء القياديين في جمعية 
الجزائريين،  المســـــــــلمين  العلماء 
وأحد رجاالت مؤتمر الصومام، 
متأســـــــــفا فـــــــــي ذات الوقت عن 
االهمال والتهميش الذي وقع في 
حق  شـــــــــخصه قائال: "مثله مثل 
العظيمة  األخرى  الشـــــــــخصيات 

التي ال أحد يذكرها اليوم". 

ــق
ة ح

ـمـ
كـل

أ د. عمار طاليب

ندوة تارخيية باجمللس اإلسالمي األعلى تكرميا للمجاهد الفقيد أمحد توفيق املدني
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