
سما شعبنا الجزائري، بفطرته، وفطنته، إلى أعلى مستوى من الوعي والنضج لتحقيق فكرته، فعالج قضايا المستقبل والمصير باألسلوب السلمي، الذي 
نما،  هو الزهد والمقاطعة، وهو أبلغ تعبير. فقد أبان، شعبنا، في هذا العراك، عن إبداع آخر من أنواع الحراك، فلم يحدث فتنة، ولم يتسبب في محنة، واإ
عّبر عن حسن إدراك بعدم االشتراك. قال الشعب –إذن- كلمته، دون غموض أو إبهام، بأن الدستور المعروض لالقتراع، مهما تضمن من محاوالت 

التغيير واإلبداع فإنه لم يخُل من ألغام جسام، وكلها من شأنها أن تذكي المزيد من الصراع، وتؤدي إلى الخصام واالنقسام.
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حدثنا تالميذ ابن باديس
سلسلة يف مخس وعشرين حلقة أو تزيد، 
تتناول مواقف مفيدة، وجيزة وطريفة، 
يرويها تالميذ اإلمام "ابن باديس" عن 

شيخهم، مع ترمجة مقتضبة تعّرف بالتلميذ 
الراوي)سريته(. 

إعــــــداد :

أ. عيسى عمراني

 ابن باديس 
ال جييد العاميــة

أحمد بن عاش���������ور )يعيش(: ولد العام 1907م 
ب���������� »أوالد يعيش« من والية البليدة، حفظ القرآن 
الكريم بمس���������قط رأس���������ه، وتلقى مب���������ادئ العلوم 
بالبلي���������دة، ليلتحق بعدها  ب���������دروس اإلمام »ابن 
بادي���������س« بالجامع األخضر بقس���������نطينة، العام 
1932 م، وب���������ه مكث ثالث س���������نوات، ثم عاد 
إلى بلدته، وفتح مدرس���������ة قرآنية، رّكز فيها على 
تحفيظ القرآن، وتقديم مبادئ العلوم، ثم أش���������رف 

على مدرسة أخرى بالبليدة. 
عّين بعد االس���������تقالل أس���������تاذا للتعليم المتوسط، 
فالثان���������وي  إل���������ى أن أحيل عل���������ى التقاعد العام 

1970م. 
من آث���������اره القلمية: طلقات البن���������ادق )مجموعة 
قصصية(، وقصص أخرى ،إضافة إلى مقاالت 

اجتماعية وأدبية. 
زار اإلمام »ابن باديس« قرية تلميذه »العيشي« 
ربيع العام 1931م رفقة أعضاء من الجمعية، 
فنزل���������وا عند وصوله���������م بحديق���������ة المنزل تحت 
األش���������جار وارفة الظالل، ثم انزوى عنهم فجأ، 
وراح يتأمل الحقول المخضرة والبساتين الزاهرة، 
فلح���������ق به تلميذه متهيًب���������ا -وكان أول عهده به 
- فنظر إليه الشيخ مبتس���������ما وهو يقترب منه، 
وأخذ يس���������تعلمه عن القرية وأحوالها في أسلوب 
متواضع، ث���������م توجه نحو الفالحين فألقى عليهم 
رش���������ادا، مح���������اوال مخاطبتهم بالعامية  موعظة واإ
الت���������ي كان ال يجيد التعبير بها بس���������هولة، مما 
اضط���������ره إلى المبالغة ف���������ي إفهامهم عن طريق 

البيان والتبيين. 
كان الرجل يعّبر بالفصحى طيلة حياته، ويوصي 
بها تالميذه، ويسعى إلعادة بعثها بعدما حاول 
االستدمار الفرنسي إزاحتها واستبدالها بالعامية 
والفرنس���������ية، لقطع الصلة بين الجزائري وقرآنه 

وسنته وتراثه العريق. 
فلوال الجهود الجبارة التي بذلها اإلمام وصحبه، 
عن طريق التعليم العربي الحر، ونش���������ر الثقافة 
العربية اإلس���������المية، لمس���������خت األمة الجزائرية 

وطمست معالمها. 
ولعّل »ابن باديس« أول من جعل العربية مطلبا 
سياس���������يا مع الحكومة الفرنسية التي جعلتها لغة 
أجنبية ف���������ي الجزائر، فمّما جاء فيه: ».. تعتبر 
اللغة العربية رسمية مثل اللغة الفرنسية، وتكتب 
بها مع الفرنس���������ية جميع المناش���������ير الرس���������مية، 
وتعام���������ل صحافتها مثل الصحافة الفرنس���������ية، 
وتعط���������ى الحرية في تعليمها في المدارس الحرة 

مثل الّلغة الفرنسية«. 

جمــــرد رأي ورؤيــــــــــــة:
الثمار تدل علىأصوهلا... 
ومن مثارهم تعرفونهم...

خلق اهلل الناس مختلفين في األشكال واأللوان والطبائع، 
متبايني���������ن ف���������ي الق���������درات واإلمكاني���������ات، مختلفين في 
خصوصيات المكان وظروف الزمان، وليست قدراتهم 
في تحمل المصاعب والمتاعب س���������واء.... فمنهم من 
تك���������ون آهاته صرخة، ومنهم من تك���������ون آهاته دمعة، 
ومنهم من تك���������ون آهاته تمردا وصدام���������ا... مختلفين 
في الق���������درات اإلبداعية ,والمقدرة على التفكير والتحليل 

والتعليل...
ومنه���������م الخامل ومنهم العامل,ومنهم الموهوب ومحدود 
المواهب... وذلك االخت���������الف كله لحكمة يعلمها اهلل، 
وألمر يريده، قال ربنا تبارك وتعالى: )َوَلْو َش���������اَء رَبَُّك 
ًة وَاِحَدًة واََل َيزَاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن * ِإالاَّ َمْن  َلَجَعَل الناَّ���������اَس ُأماَّ

َرِحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم(.]هود [
وج���������اء في الحديث الش���������ريف:َجاَء َبُن���������و آَدَم َعَلى َقْدِر 
اأَلْرِض، َفَجاَء ِمْنُهُم اأَلْحَمُر وَاأَلْبَيُض وَاأَلْس���������َوُد َوَبْيَن 
ْهُل)=اللياَّن( وَاْلَحَزُن )=الغليظ الطبع والَخِشن( َذِلَك، وَالساَّ

يُِّب.أحمد والترمذي وصححه.  وَالَخِبيُث وَالطاَّ
وفي االختالف ِسعة ورحمة للناس ,وذلك باختيار كّل 
ش���������خٍص ما يناس���������به من اآلراء، واختيار كل شخص 
نّما يع���������اب اتباع األهواء  ما يناس���������به م���������ن األعمال، واإ
والرغبات، والتعصب، والتقليد األعمى، وتكليف النفس 
ما ال تطيق، وتحمل األعمال والمسؤوليات التي ليست 

به تليق. 
وقيمة المرء في الحياة الذي يحسنه، وميزانه في الحياة 
الذي يجيده، قال عِلّي -َرِضَي اللاَُّه َعْنُه-: »اْعَلُموا َأناَّ 
الناَّاَس َأْبَناُء َما ُيْحِس���������ُنوَن َوَقْدُر ُكلِّ اْمرٍِئ َما ُيْحِس���������ُن« 

جامع بيان العلم وفضله. 
ْين هما:أْن يعَمل  وقيمَة المرء ومنزلَته تكون بأمرين ُمِهماَّ
خالص، فيما ُيحس���������نه وُيْتقنه من ِعْلٍم وَعمٍل,وأن  بجدٍّ واإ

ال يخوَض وَيعمل ويتكلاَّم، بغير ما ُيحسنه وُيْتقنه. 
ولو أخذ كل واحد بالعمل الذي يحس���������نه وُيْتقنه، وترَك 
ما ال ُيحسنه, لصلح حال الناس، واستقامت حياة الفرد 

والمجتمع. 
وما لم نحسن التعامل مع الفروق الفردّية والجماعية,ونحترم 
التخصصات، وما لم يكن التعيين لألصلح، واألجدر، 
واألكف���������أ وصاحب الخبرة، والق���������درة... نكون قد ضيعنا 
َد اأَلْمُر ِإَلى  األمانة,وخنا الرسالة وفي الحديث: ِإَذا ُوسِّ
���������اَعَة.البخاري. وكأنه -صلى اهلل  َغْيِر َأْهِلِه َفاْنَتِظِر الساَّ
عليه وس���������لم - يش���������ير إلى أن االضطراب في إس���������ناد 
األمور المهمة فيتوالها غير األْكفاء، نتيجته اضطراب 
آخر، تش���������يب منه الِوْل���������دان, أال وهو اضطراب النظام 
الكوني بقيام الس���������اعة، حيث تتزلزل األرض، وتنش���������ق 

السماء، وتحترق البحار. 
والمصيبة حينما يْقتحم أناس مجااًل ليس بمجالهم،ويتولى 
المس���������ؤوليات غير األكفاء األمناء، ويصل المتسلقون 
إلى المناصب بالمحسوبيات والوساطات,ويخوض أقوام 
في الشريعة بعقولهم، وتحليالتهم وتخميناتهم، فيْلصقوا 
بالدين ما ليس منه، وتجيء تحليالتهٍم فاس���������دة خاطئة، 
وتسلم دفة السفينة لغير األكفاء المؤتمنين... حينئذ ال 
تس���������تغربوا من االضطراب والتخلف والخيبة، فالناَّتاِئُج 
َمرْهونٌة بالُمقدِّمات,والمقدمات الس���������ليمة تقود إلى نتائج 

سليمة. 
يروى عن س���������يدنا عيس���������ى -عليه السالم - قوله: ِمْن 
���������ْوِك ِعَنًبا، َأْو  ِثَمارِِه���������ْم َتْعرُِفوَنُهْم. َهْل َيْجَتُنوَن ِمَن الشاَّ
ِمَن اْلَحَس���������ِك ِتيًنا؟ ال ُيع���������َرُف الراَُّجُل إاّل ِبِعلِمِه، َكما ال 
َجِر إاّل ِعنَد ُحضوِر الثاََّمِر، َفَتُدلُّ  ُيعَرُف الَغريُب ِمَن الشاَّ

اأَلثماُر َعلى ُاصوِلها. 

أ. خلضر لقدي  ماهر  الفلسطيني  األسير  استطاع 
األخرس أن يحقق انتصارا من داخل 
السجون اإلسرائيلية، حيث علق ماهر 
إضرابه  الجمعة،  مساء  األخرس، 
المفتوح عن الطعام الذي استمر حتى 
أعلنت مصادر  ما  وفق  أيام،   103

حقوقية فلسطينية. 
وقال نادي األسير الفلسطيني )منظمة 
غير حكومية( في بيان إن األخرس 
علق إضرابه بعد اتفاق مع االحتالل 

من   26 ال�  في  عنه  باإلفراج  يقضي 
الشهر الجاري. 

ووفق البيان فإن االحتالل يلتزم بإطالق 
سراح األسير وعدم تجديد أمر اعتقاله 
اإلداري، على أن يقضي المدة المتبقية 
في  العالج  بتلقي  عنه،  اإلفراج  حتى 

المستشفى. 
مع  االتفاق  تم  فقد  لالناضول،  ووفقا 
األخرس  وأن  اإلسرائيلية،  المخابرات 
المتبقية  األيام  من  بعضا  سيمضي 
الذي  اإلسرائيلي  كابالن  مستشفى  في 
نقله  مستبعدة  غير  حاليا،  فيه  يمكث 
الحقا إلى مستشفى آخر إلكمال المدة 

المتبقية. 
إلى  األخرس  تحويل  جرى  والحقا 
أو  تهمة  )دون  اإلداري  االعتقال 
خاللها  رفضت  شهور،   4 محاكمة( 
رغم  عنه  اإلفراج  االحتالل  محاكم 

تدهور وضعه الصحي. 
والحقوقية،  الدولية  المناشدات  ورغم 
وتدهور صحة األخرس، فإن تل أبيب 
ونقله  عنه  الفوري  اإلفراج  رفضت 
إلكمال عالجه في مستشفيات الضفة، 
التوصل  حتى  يطالب،  كان  كما 

لالتفاق. 
سيلة  بلدة  من  عاما(   49( األخرس 
الضفة(  )شمال  جنين  في  الظهر 
تاريخ  منذ  إضرابه  في  شرع  قد  كان 
اعتقاله في 27 جوان 2020، رفضا 

العتقاله. 
المقاومة  حركة  قالت  جهتها  من 
قدم  األخرس  إن  )حماس(  اإلسالمية 
النموذج األوضح على قدرة الفلسطيني 
المحتل  على  إرادته  فرض  على 
"المتغطرس" وعجز المحتل عن هزيمته 

حتى في ظروف االعتقال والسجن. 
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، 
في تصريح لألناضول، إن هذه الحالة 
النضالية "العظيمة" التي قدمها األخرس 
"امتداد لمسيرة النضال المتواصلة التي 
في  حقه"  النتزاع  شعبنا  يخوضها 

الحرية والعودة. 
دليل  األخرس  إضراب  أن  إلى  ولفت 
والسجان  المحتل  "إجرام  على  جديد 
القوانين  لكل  وانتهاكه  الصهيوني" 
فيما يعرف  الدولية، خاصة  واألعراف 

باالعتقال اإلداري.
وكاالت

األســري ماهر األخــــرس ينتصر 
على االحتالل اإلسرائيلي 

األنيس  قناة  تحرص  مناسبة  كّل  في 
المجتمع  ومشاركة  بها  االحتفاء  على 
بباقة  وتقاليده  عاداته  في  الجزائري 
وألّن  بها،  وتليق  به  تليق  البرامج  من 
ذكرى مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم أهم هذه المناسبات السنوية فإّن 
إدارة القناة تخصه بباقة خاصة ونافعة 

تمثلت في:
- في حب النبي: أطل ثلة من األسماء 
الثقيلة على المجتمع الجزائري منددين 
عليه  اهلل  صلى  اهلل  لرسول  باإلساءة 
اهلل  رسول  نصرة  كيفية  مبينين  وسلم 

صلى اهلل عليه وسلم.
خصصت  األسبوعية  برامجنا  حتى 
لالحتفاء  خاصا  عددا  مناسبة  ألطيب 

بها:
خيري  برنامج  اإلحسان:  جنود   -
تطرق لجانب كبير من حياة رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم مستنكرا اإلساءة 

لشخصه عليه الصالة والسالم.
جعل  اجتماعي  برنامج  بصراحة:   -
هذا العدد خاصا بمولد رسول اهلل صلى 
حياته  عن  بالحديث  وسلم  عليه  اهلل 
التاريخ  خلدها  التي  المواقف  وبعض 

بماء الذهب.
- ماذا يعني انتمائي لإلسالم: الشيخ 
وجوب  أسباب  عرض  حسان  محمد 
الفرح بمولد النبي صلى اهلل عليه وسلم 
وشرف  لإلسالم  االنتماء  عظمة  مبينا 
أن يكون نبيك محمدا ودينك اإلسالم.

والمحاضرات  الملتقيات  صعيد  على 
فقد بث على شاشة القناة:

أمتع  بلقاسم  حمزة  للشيخ  محاضرة   -
المؤثر  العميق  بكالمه  فيها  الحضور 
وقد مدح فيها خير الخلق عليه الصالة 

والسالم وقد أجاد وأحسن.   

الوفاء  "لقاء  بث  القناة  أعادت  وقد   -
الشريف"  النبوي  المولد  ظالل  في 
لتحصيل الفائدة، تعميم المنفعة وتحقيق 

الجدوى.
أعمال  على  منفتحة  القناة  أن  وبما 
العالم اإلسالمي ومهتمة بكل ما ينفع 
صغيرة  كل  في  الجزائري  المجتمع 
األعمال  بعض  عرض  تم  فقد  وكبيرة 
اهلل  رسول  مول  بمناسبة  اإلعالمية 

صلى اهلل عليه وسلم:
عليه وسلم  اهلل  النبي صلى  تعامل   -
مع زوجاته للشيخ الدكتور خالد الحليبي 

من إنتاج مؤسسة الهداية.
- فيلم الرسالة 

القناة مقاطع  قدم صحفيو  - هذا وقد 
كثيرة يذكرون فيها صفات محمد صلى 

اهلل عليه وسلم الخلقية والُخلقية.
كذلك قدمت قناة األنيس بمناسبة ذكرى 
باقة  الجزائرية  التحرير  حرب  اندالع 
أجداده  ببطولة  الشباب  ُتذّكر  عطرة 
العظماء  قصص  وتروي  الشهداء 

األصالء:
بلعيد  سعيد  أبي  للشيخ  محاضرة   -
"نعمة الحرية واالستقالل  تحت عنوان 

بين الشكر والجحود"
"المدارس  السالم  عبد  أبو  الشيخ   -
فيها  مبينا  القبائل"  بالد  في  القرآنية 
أهمية دور المدارس القرآنية إبان الثورة 

الجزائرية.
للجزائر  اإلسالمي  الفتح  عن  نبذة   -

للشيخ يحيى الصاري.
القناة كل الحرص على  هذا وتحرص 
الجزائري  للمجتمع  األفضل  تقديم 
نعد  كما  وثوابته  مقوماته  عن  والدفاع 
مشاهدينا األكارم أن القناة لن تنحرف 

عن خطها األول مهما حصل.  

قنــاة "األنيس" حتتفــي بالنيب 



أحسنوا اإلصغاء لدرس الشعب يف االستفتاء
األحــد:  22 - 28  ربيع األول 1442، الـموافق لـ:  08  - 14  نوفمرب   2020االفـتـتــاحية العدد:

1037

مسا شعبنا اجلزائري، بفطرته، وفطنته، إىل أعلى مستوى من الوعي والنضج لتحقيق فكرته، فعاجل قضايا املستقبل واملصري باألسلوب السلمي، الذي هو الزهد 
واملقاطعة، وهو أبلغ تعبري. فقد أبان، شعبنا، يف هذا العراك، عن إبداع آخر من أنواع احلراك، فلم حيدث فتنة، ومل يتسبب يف حمنة، وإمنا، عربرّ عن حسن إدراك 

بعدم االشرتاك.

قال الشعب –إذن- كلمته، دون غموض 
أو إبهام، بأن الدستور المعروض لالقتراع، 
مهما تضمن من محاوالت التغيير واإلبداع 
فإنه لم يخُل من ألغام جس���������ام، وكلها من 
شأنها أن تذكي المزيد من الصراع، وتؤدي 

إلى الخصام واالنقسام.
وبعيدا عن الق���������راءات اإليديولوجية لنص 
الدس���������تور، ودون االنتص���������ار ألية قاعدة 
حزبية، فإن الحكمة السياسية تقتضي من 
القائمين على الشأن الوطني، أن يحسنوا 
اإلصغاء لنتائج االستفتاء، سواء من حيث 
نس���������بة المش���������اركة واإلدالء، أو من حيث 

نسبة المقاطعة واإللغاء.
فال يحتاج المرء إلى فلسفة ميكيافيلي، أو 
نظرية الماوردي، كي يس���������تنبط األحكام، 

ويتبّين المقاصد وأبعاد المرام.
ول���������و كان االقت���������راع على ش���������خص من 
األش���������خاص أو على نص، محدود بزمن 
لالستئناس، ألمكن القول بأنه ال يعدو أن 

يكون مصدرا لالقتباس.
لكن النص الدس���������توري ال���������ذي هو أمامنا، 
يأتي في مرحلة جد حرجة، ترفع ش���������عار 

التفكير، وتهدف  التغيير، وتعمق مستوى 
إل���������ى تخليص العقول، من عواقب س���������وء 

التسيير.
فكي���������ف والحالة هذه، نوفق بين ش���������عارات 
الش���������عبية  واإلمدادات  المرفوعة،  الطموح 

المقطوعة؟
لذل���������ك، نريد، من هذه الكلمة الصادرة من 
األعماق، والموجه���������ة إلى قادتنا وكل من 
يحم���������ل هاجس البناء الوطني، من اإلخوة 
ال���������دروس، وأن  والرفاق أن يس���������تخلصوا 
يغسلوا العقول والنفوس، وأن يعملوا على 

رفع الهامات والرؤوس.
ولو كان لي من األمر شيئ، لبادرت إلى 
تجاوز النتائ���������ج المرصودة، واإلقبال على 
إعادة العملية، لتحقيق المطالب الموعودة، 

وتجسيد الطموحات المعهودة.
ن م���������ن الصراح���������ة المرغوب���������ة، والنوايا  واإ
المطلوبة، أن نعيد النظر في هذه التجربة، 

ما دامت قد أنتجت، نتائج مقلوبة.
ذل���������ك أن نس���������بة النجاح ال تق���������اس بعدد 
نما بعدد  المصوتي���������ن من المش���������اركين، واإ
المجندي���������ن م���������ن المواطني���������ن، مهما تكن 
وانتماءاته���������م  اإليديولوجي���������ة،  قناعاته���������م 

الحزبية.
إن البقاء لن يكون إال لألصلح، واألنفع، 
واألنف���������ع واألصلح ال يكونان إال إذا حظيا 
بإجماع األمة، وعل���������و الهمة، والنأي عن 
كل ما من شأنه أن يمس بالذمة أو يجلب 

الغمة.
إن وثيقة كالدس���������تور، ينبغ���������ي أن يتعاون 
في إعداده���������ا كل المخلصي���������ن من ذوي 
الكفاءات، والطيبين من ذوي االنتماءات، 
بدءا بالمؤمنين، وانتهاء بالعلمانيين، وكل 
ذل���������ك في تعفف دون تط���������رف، وفي علو 

دون غلو، فمصير األمة ينبغي أن يتميز 
بكل أنواع الطهر والسمو.

وال أريد أن أخوض في س���������لبيات الدستور 
المنظور، فقد س���������بق في مناسبات عديدة، 
أن بينا، بأن النص فيه الكثير من األحكام 
القابل���������ة للتأويل، والتعليل، والتعطيل، وهو 
ال يتج���������ه إلى حاكم جزائري بعينه، بل إنه 
ينبغي أن يكون صالحا ألي حاكم يحظى 
بثقة األمة، مهما تبدلت األزمنة، وتعاقبت 

الحكومات.
ينبغ���������ي أن يتس���������لح ش���������عبنا باألم���������ل في 
المستقبل الس���������عيد لدولته، فباألمل يمكن 
تعبئة الجماهير، وااللتفاف حول المبادئ 
ال األش���������خاص من أجل التغيير والتطوير 

والتعمير.
ما الذي ينقصين     

ما دام عندي األمل
ما الذي حيزنين       

لو َعَبس احلاضر لي
وابتسم املستقبل

أي منفى حبضوري ليس ينفى
أي أوطان، إذا ارَحُل ال ترحتُل

أنا وحدي دولة        
ما دام عندي األَمُل

دولة أنقى وأرقى      
وستبقى حيث تفنى الدول

)أحمد مطر(
فس���������واء فيما يخص البند اإلسالمي الذي 
يحكم سواد شعبنا، والذي يحتاج إلى مزيد 

من التحديد، والتدقيق، والتعميق.

وسواء ما يتعلق بحرية العبادة، أو حيادية 
المدرس���������ة، أو مفهوم اللغ���������ة الوطنية، أو 
الفصل بين السلطات، على سبيل المثال 
ال الحص���������ر، إن هذه المواضي���������ع كلها، 
ذات تبعات خطي���������رة وقضايا ذات أذناب 

طويلة.
لذل���������ك ب���������ات ضروريا، من أجل قدس���������ية 
الوحدة الوطني���������ة، أن ندوس على بعض 
الشكليات وأن نغرس ريشة قلمنا، في دماء 
قلوبنا ودموع عيوننا، كي نضخ أوكسجينا 
جدي���������دا في هذا الدس���������تور، وال نلتفت إلى 
من يصطادون في الماء العكر، أو الذين 

يعكرون الماء ثم يصطادون فيه.
س���������واء عند هؤالء، وهؤالء، المهم أن نعيد 
تعبئة الش���������عب الجزائ���������ري بمختلف فئاته، 
فُيقب���������ل على االقتراع، يح���������دوه الحب في 

قيادته، واألمل في ازدهار سيادته.
إن الدرس القاسي الذي ألقاه درسنا )شعبنا( 
على العالم، وواجه به قيادتنا الجديدة وهي 
في خطوات حكمها األولى، إن هذا الدرس 
لجدير بالحفظ، وأن نس���������تخلص منه كل 
الدروس بالطول وبالعرض، بحيث يصبح 
حافزا لنا، على إعادة القيام بما هو منوط 

بعاتقنا من واجب وفرض.
فيا قومن���������ا! َتَحلَّوا بمزيد من الش���������جاعة، 
وواجه���������وا ضمائركم بكل ج���������دارة وقناعة، 
أعلن���������وا للعالم أجم���������ع، أن العيب ليس أن 
نتعثر أو نسقط، ولكن العيب كل العيب، 
أن نتمادى في العثرات أو نبقى ساقطين.

أعي���������دوا األمل لش���������عبكم بتجديد الس���������عي 
والعم���������ل، وافتح���������وا آذانك���������م، وضمائركم 
وعقولكم، وقلوبكم، لما يلقيه ش���������عبكم من 
دروس، وأحسنوا اإلصغاء لدرس الشعب 
فالحكومات تزول، ولكن البقاء للشعب فهو 
األدوم، وهو األقوم، وهو المنهج األسلم.  

فقدت الجزائر في هذا الش���������هر المبارك شهر 
ثورة الجزائر الكبرى، أحد رموزها الكبار، الذين 
سطروا جزءا مهما من تاريخها المعاصر، أاّل 
وه���������و المجاهد البطل لخض������ر بورقعة، الذي 
وفاه األجل المحتوم ي���������وم األربعاء 4 نوفمبر 
2020م، متأثي���������رًا بإصابته بمرض كوفيد19، 
عن عمر ناهز 87 س���������نة، ودف���������ن في مقبرة 
سي يحيى بالجزائر العاصمة في جنازة مهيبة 
شهدها مواطنون وشخصيات سياسية وحزبية 
كبي���������رة، تدّل عل���������ى مكانة الّرج���������ل في الوعي 

الجمعي لهذا الشعب العظيم. 
ول���������د المرحوم لخضر بورقع���������ة في 15 مارس 
1933 بقرية أوالد تركي التابعة لبلدية العمارية 
والية المدية، ابن علي بن قويدر ومبرك عائشة 

بنت الميلود. 
تلقى تعليم���������ه األولي في الم���������دارس القرآنية، 

وكان ولوج���������ه لعالم السياس���������ة مبكرًا تزامًنا مع 
االضطرابات الت���������ي أدت، إلى مقتل أكثر من 
اثني عشر شخًصا في المنطقة خالل انتخابات 
المندوبي���������ن إلى الجمعي���������ة الجزائرية في أبريل 
1948. وتمك���������ن من االقت���������راب من مناضلي 
الديمقراطية وأعضاء  الحريات  انتصار  حركة 
في المنظمة السرية مثل ديدوش مراد، ولخضر 
رباح، وسي الطيب الجغاللي الذين لجأوا إلى 

أسرته في عام 1952. 
أدى خدمته العس���������كرية في مس���������تغانم، ثّم في 
بريانسون في فرنسا مع صيادي جبال األلب. 
عند إرس���������اله إلى آسفي في المغرب، هرب في 
مارس 1956 مع مجموعة ُدعيت لالنضمام 
إلى جبهة التحرير الوطني. وأجرى اتصاالت 
مع جي���������ش التحري���������ر الوطني رفق���������ة الفارين 
اآلخرين في منطقة تلمس���������ان. انتسب لجيش 

التحري���������ر الوطني، وُجند في منطقة الش���������بلي، 
وبعد أن أصيب بالقرب من بوفاريك، رقي إلى 
رتبة مالزم ثان وأصبح قائ���������د الكتيبة الزبيرية 
الش���������هيرة التي اس���������تخدمها العقيد سي امحمد 
بوق���������رة لمرافقته في رحالته الطويلة. ُعين قبيل 
االس���������تقالل في مجلس قيادة الوالية الرابعة ثم 

عين عضوًا في المجلس الوطني للثورة. 
وبه���������ذا المص���������اب الجلل يتق���������دم الدكتور عبد 
الرزاق قس���������وم رئيس جمعية العلماء المسلمين 
والمجلس  المكت���������ب  وأعض���������اء  الجزائريي���������ن، 
الوطني���������ن، بأخل���������ص التعازي لعائل���������ة الفقيد، 
وألبنائ���������ه وأصدقائه ومحبيه، س���������ائلين المولى 
سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن 
يحشره مع الصدقين والشهداء والصالحين، وأن 

يلهم أهله الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا اليه راجعون

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

رحـــل يف شهـــر الثـــورة اجملاهد الكبري خلضر بورقعة يف ذمـــة اهلل
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نوفمبر(   4( الماضي  األربعاء  يوم   مرت 
والباحث  المجاهد  لرحيل  الخامسة  الذكرى 
جدواني،  نوار  األستاذ  والمربي  المحقق 
العلماء  لجمعية  الوطني  المجلس  عضو 
تراث  بإحياء  المكلف  الجزائريين،  المسلمين 
تعالى،  اهلل  رحمة  إلى  انتقل  الذي  الجمعية 
عن عمر ناهز 78 سنة )1937-2015(، 
ووري جثمانه الثرى بمقبرة العالية بعد صالة 
العصر ليوم األربعاء 21 محرم 1437 هـ 

الموافق 4 نوفمبر 2015. 
معهد  طلبة  من  جدواني  نوار  األستاذ  كان 
التحقوا  الذين  باديس  الحميد بن  اإلمام عبد 
بصفوف جيش التحرير الوطني بعد اندالع 
الثورة الجزائرية، ورغم صغر سنه فقد تحمل 
مسؤولية ثقيلة في ديوان قائد الوالية التاريخية 
األولى، العقيد محمود الشريف، واحتفظ من 
هذه الفترة البطولية بطابع االنضباط والجدية 
وتقديس روح األمانة والمسؤولية، ولما التحق 
الجزائريين بطلب  المسلمين  العلماء  بجمعية 
من أستاذه الراحل سماحة الشيخ عبد الرحمن 
خدمة  في  الخصال  هذه  وضع  شيبان، 

الجمعية. 
واسع  مثقفا  جدواني  نوار  األستاذ  عرفت 
المعرفة، يعشق اللغة العربية وبيانها وفنونها 
التعبيرية إلى حد االفتتان، وكان نقي الوجدان، 
فصيح اللسان، ممشوق القوام، أنيق الهندام، 
الجلسات  من  كثيرا  واستفدت  سعدت  ولقد 
جمعية  مقر  في  به  تجمعني  كانت  التي 
العلماء، أو في رحالتنا المشتركة إلى بعض 
واليات الوطن لتمثيل الجمعية، أو من خالل 
وسائل  أقامتها  التي  الندوات  في  المشاركة 
من  شيخ  ذكرى  لتكريم  المختلفة  اإلعالم 
شيوخ الجمعية. ولطالما حدثني عن شيوخه 
بقسنطينة،  باديس  ابن  معهد  في  األجالء 

قصصهم،  من  قبسات  بعض  لي  وروى 
شخصياتهم،  مميزات  بعض  على  وعرفني 
وجانب من طرائفهم، منها طرائف ومفارقات 
النعيمي،  نعيم  الموسوعي  العالمة  شيخه 
ولعل من عجيب األقدار أننا كنا قد حضرنا 
الملتقى  أسبوع،  بحوالي  نعيه  يبلغنا  أن  قبل 
خالد،  سيدي  ببلدية  نظمته  الذي  الناجح 
اإلعالمي  يقودها  التي  المثقف  جمعية 
شعبة  مع  بالتعاون  روينة،  عمر  الموهوب 
لبلدية  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية 
سيدي خالد التي يرأسها اإلمام الفقيه خريج 
الشيخ عمر جباري،  الشريف  األزهر  جامع 
ونسق جهود الملتقى الدكتور إسماعيل روينة 
تامنراست، وحضرها  السابق لجامعة  العميد 
من الجزائر العاصمة، األستاذ الدكتور عبد 
الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين، واألستاذ الدكتور عمار طالبي، 
والدكتور  الجمعية،  لرئيس  األول  النائب 
عبد القادر فضيل عضو الهيئة االستشارية 
طارق  المحامي  واألستاذ  للجمعية،  العليا 
للجمعية  الوطني  المكتب  عضو  شين،  بن 
المكلف بالشؤون القانونية، واألستاذ المحامي 
االستشارية  الهيئة  عضو  عثامنية  اهلل  عبد 
العليا للجمعية، واألستاذ عبد الحميد عبدوس 
وكذلك  للجمعية،  الوطني  المجلس  عضو 
الدكتور الطيب ينون، رئيس حزب »فضل«، 
كما حضرها من بلدية سيدي خالد والبلديات 
المحليين  المسؤولين  من  عدد  لها  المجاورة 
والباحثين  المثقفين  من  ونخبة  والمنتخبين، 
وطلبة العلم الذين حاضروا وناقشوا واستمعوا 
على مدى يومين )28 و29 أكتوبر 2015( 
العالمة  عن  وذكريات  ودراسات  لشهادات 
األستاذ  غاب  وقد  النعيمي  نعيم  العصامي 
الوطني  الملتقى  عن  جدواني  نوار  المرحوم 
بسبب  شيخه،  ذكرى  بتكريم  الخاص  األول 
لمتابعة  عنا  غيبته  التي  الصحية  ظروفه 

حصصه العالجية في دولة قطر الشقيقة. 
آخر  إلى  جدواني  نوار  األستاذ  ظّل  لقد 
أيامه شديد التقدير والوفاء لشيوخه وأساتذته 
العربي  محمد  الشهيد  العالمة  رأسهم  وعلى 
التبسي، والعالمة المجاهد إبراهيم مزهودي، 
والشيخ عبد الرحمن شيبان، وشاعر الوطنية 

شبايكي  محمد  األستاذ  الثورية  والحماسة 
اهلل  الشبوكي( عليهم جميعا رحمة  )المدعو 

ورضوانه. 
وكان هو صاحب الفضل في قيامنا )المرحوم 
خمس  قبل  السطور(  هذه  وكاتب  جدواني، 
سنوات بزيارة الرئيس الشرفي لجمعية العلماء 
الوطني  التحرير  جيش  في  الرائد  المجاهد 
تسجيل  لمحاولة  مزهودي  إبراهيم  المرحوم 
وقد  المجيدة،  الثورة  أحداث  عن  شهادته 
نشرت ثمرة تلك الزيارة في أعداد سابقة من 
عن  )ذكريات  عنوان  تحت  البصائر  جريدة 
المجاهد والعالم والدبلوماسي الشيخ »إبراهيم 
مزهودي«- رحمه اهلل-( في ثالث حلقات. 

استعادة  بعد  جدواني  نوار  المرحوم  التحق 
وعين  التعليم،  بسلك  الوطني  االستقالل 
ثم  بالعاصمة،  )المقراني(  بثانوية  أستاذا 
فيها  وبذل  الوطنية،  للمكتبة  مديرا  أصبح 
والكتابة  والتعريف  االهتمام  في  فائقة  عناية 
للذاكرة  أهميتها  بسبب  المخطوطات  عن 
الوطنية والثقافية، وبعد إحالته على التقاعد 
لجمعية  السابق  الرئيس  استقدمه  الوظيفي، 
الشيخ  سماحة  الجزائريين  المسلمين  العلماء 
وكلفه  الجمعية  إلى  شيبان  الرحمن  عبد 
الصفة  وبهذه  الجمعية،  تراث  إحياء  بمهمة 
والتعليق  والتنسيق  الجمع  في  باقتدار  ساهم 
صدار آثار الشيخ عبد الرحمن شيبان...  واإ
ولنقرأ ما خطه قلم األستاذ نوار جدواني عن 

هذه التجربة بتصرف: 
»حين َعِلَم )الشيخ عبد الرحمن شيبان( بإحالتي 
َدَعاني  الوطنية،  المكتبة  من  التقاعد  على 
للعمل معهم في »مركز الجمعية«، وَأْسنَد لي 
ُمهمَة َجمِع ما لم ُيجمع من ُتراِثها.. فاقترحُت 
َأواِنِه،  َفواِت  قبل  الساعة  بموضوع  نبدأ  أن 
وهو َجْمُع تلك »السوانح« التي َحَملْت عنواَن 
»حقائق وأباطيل« وَنشرها في ُكتّيب صغير 
يكون وثيقًة في أيدي المدافعيَن عن الجمعية 
المنتشرة  ُشَعبها  على  وُيوزَُّع  بهات،  الشُّ لردِّ 
في طول البالد وعرضها.. فاستحَسن الفكرة، 
ووافق عليها.. ثم طلب مني إلى جانب ذلك، 
أن أتوّلى جمَع المقاالت التي كان يكُتبها في 
الَبصائر منذ عام 1947م.! َوَقِبلُت العْرَض 
سأغِرق!  أنني  أدري  كنُت  وما  –بسذاجة- 
المقاالت سوف تضّمها  كنُت أظّن أن هذه 
إنتاجًا  فيها  أحُصُر  َحْصرّية«  »بيبليوغرافية 
النهاية،  َمعروَف  البداية،  معروَف  فكريا، 
لي  اّتضح  العمل  في  شرعُت  حين  لكنني 
البداية،  معروفُة  جارية«  »بيبليوغرافية  أنها 
ولكنَّها مجهولُة النهاية.. ووجدت نفسي مع 
إنتاج يمتدُّ أفقيا في ُعمق الزمن ستين عاما.. 
ويمتد عموديا في أدبياته، فيشمل: المحاضرة، 
واالعتراف  والتصريح،  والسانحة،  والمقالة، 
لذوي الفضل حين ُيقام له حفل تكريم.. وقد 
الشيخ  تكريم  حفل  وفي  المئات..  تجاوزت 
مع  األعلى  اإلسالمي  المجلس  أقامه  الذي 
ِمشعل الشهيد في 4 أكتوبر عام 2007م، 
تعهد الدكتور الشيخ بوعمران- بنشر الكتاب 
بِه،  َتعّهَد  ما  وتحقق  المجلس..  نفقة  على 
الرحمن  عبد  للشيخ  الهام   الكتاب  فُطبع 
شيبان تحت عنوان : »حقائق وأباطيل« في 
ُحلة أنيقة، ُتبِهُج الناظرين، وُتفيد الدارسين. 
وعندما حملُت النسخة األولى إلى الشيخ في 
تلقَّيُتها  أجَمُل هدّية  قائال: »إنها  بيته، عّلق 
في حياتي...! وكأنه –بهذه الجملة العفوية- 
من  وأطُلُب  على صدري..  وسامًا  علَّق  قد 
إنجاز  على  ُيعيَنني  أن  وَعال  َجلَّ  المولى 
أّديُت  قد  بذلك  فأكوُن  إليه،  به  تعهدُت  ما 
ُيطوُِّق  الذي  الدَّْيِن  من  يسيرًا-  ُجزءًا  –ولو 
الرحمن  الشيخ عبد  ُعُنقي ألستاذي سماحة 

شيبان...«

يف ذكرى رحيل االستاذ نوار جدواني عاشق اللغة العربية!

أ. عبد احلميد عبدوس

أو هو  أنفسنا،  ومن  أهلنا  من  إلينا  أحب 
ُينتقص منه ونحن أحياء؟ ال قيمة لحياة 
ُيساء فيها إلى نبّينا... فرنسا أم الخبائث ومنبع 
الشرور تعطي المثل السيئ، وأتباُعها )من أمثال 
يبتهجون  الخير(  وجاب  والزاوي  وحدة  بوراوي 
ويريدون  رأي،  حرية  ألنها  المسيئة  بالرسوم 
منعنا حتى من االحتجاج فضال عن المقاطعة 
ألنهم ال يؤمنون به وال يعزرونه وال ينصرونه 
وال يتبعون النور الذي أنزل معه، فأنى لهم ان 
يكونوا من المفلحين؟... وكالعادة عارُنا ُحكامنا، 
األنظمة الحاكمة في فضائنا العربي ال يعنيها 
الدين وال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم - 
وال مشاعر المسلمين، الكرسي فقط مهما كان 
الثمن... واإلسالم خصُمهم ومنافسهم وعدّوهم 
مع  عربية تصطف  أنظمة  وهي  يظنون،  كما 
وتحّمل  سوء  كّل  من  وتبرئها  وتؤيدها  فرنسا 

المسؤولية لجماعة اإلخوان المسلمين!!!

نقاطع  فرنسا،  نبغض  اهلل،  لرسول  نغضب 
منتجاتها، نشجع المنتجات التركية لكن األفضل 
وهذا  وأجهزتنا،  ودواءنا  غذاءنا  نحن  ننتج  أن 
ممكن لوال أنظمة الحكم التي جعلتنا نرتكس في 

الرداءة والتخلف. 
وهناك شبهات يثيرها شيوخ السلبية واالستقالة 
األمر« حول شرية  »ولي  وعبادة  واالنسحاب 
شرعيتها  اما  وجدواها،  االقتصادية  المقاطعة 
فال تحتاج إلى دليل، هي فعل إنساني ووسيلة 
بسيء  ممن  موقفنا  عن  التعبير  وسائل  من 
أقل  المسيئين  وجه  في  والتحرك  رموزنا،  إلى 
كفى  قد  تعالى  اهلل  كان  ذا  واإ فعله،  يمكن  ما 
نبيه المستهزئين فذلك بواسطة المؤمنين الذي 
يلتفون حوله ويذودون عنه ويفدونه بكل غال 
ونفيس: »هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين« – 
سورة األنفال 62... ومن لم تتحرك فيه الحمية 
السنة  يفتري على  كاذب  فهو مجرد  اإليمانية 
بالفرقة  له  وال عالقة  الصالح  والسلف  النبوية 
استغضب  »من  العرب  قالت  وقديما  الناجية، 
فلم يغضب فهو حمار«، وأي استغضاب أقبح 
اهلل  لرسول  المتكررة  الممنهجة  اإلساءة  من 
-صلى اهلل عليه وسلم-؟ وأمضى سالح تملكه 
االقتصادية  المقاطعة  هو  المسلمة  الجماهير 
أنها  وبما  مقتل،  في  المسيئين  تصيب  ألنها 
لن تكون خيار األنظمة العربية الحاكمة فهي 

إلى  تتوجه  أن  تستطيع  التي  الشعوب  خيار 
حاجاتها  القتناء  كثيرة  قليمية  واإ عالمية  أسواق 
من  يسخرون  من  أما  والخدمات،  السلع  من 
باطل،  به  يراد  حقا  يوردون  فهم  المقاطعة 
تقيمون سنته؟  يقولون كيف تحتجون وأنتم ال 
بل نقيمها وفق الفهم الصحيح للسنة وال نتقيد 
طامات  يخفي  ما  كثيرا  الذي  الشكلي  بالتدين 
ثم  والسلوك،  القلوب  مستوى  على  وانحرافات 
من قال إن العصاة غير معنيين بالذب عنه؟ 
ال  وذنوبهم  جياشة،  عواطفهم  مسلمون  هم 
تعالى:  اهلل  قال  المؤمنين،  زمرة  من  تخرجهم 
ِعَباِدَنا  ِمْن  اْصَطَفْيَنا  الَِّذيَن  اْلِكَتاَب  َأْورَْثَنا  »ُثمَّ 
ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق  َفِمْنُهْم َظاِلٌم لَِّنْفِسِه َوِمْنُهم مُّ
ِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر –  ِباْلَخْيرَاِت ِبِإْذِن اللَِّه ذَٰ
كافرا  ليس  لنفسه  فالظالم   ...32 فاطر  سورة 
يظهر  الذين  المقصرين  المؤمنين  من  هو  بل 
إيمانهم وغيرتهم وصدقهم عند الفزع، إن أساؤوا 
في مجال فهم يستدركون ويحسنون في مجال 
آخر، ولعّل المتعالي عليهم أسوأ حاال منهم. 

نستورد  ألننا  المقاطعة  جواز  عدم  دعوى  أّما 
أوال  التهافت،  فظاهرة  الخارج  من  شيء  كل 
نبقى  ثانيا ال  إلينا  نستورد من دول ال تسيء 
سلبيين مستسلمين منسحبين حنى نمتلك ناصية 
اإلنتاج...هذه حجج يكفي إيرادها لبيان فسادها 
وعمالء  السلطة  علماء  من  إال  تصدر  لم 

الشرطة الذين حّولوا االسالم إلى مخدر ليستمر 
االستبداد فاشيا، ونحن في الجزائر نعرفها جيدا 
من أيام االحتالل الفرنسي حين كان مثل هؤالء 
»العلماء« يفتون بأن االستعمار قدر اهلل وبدل 
والعبادات  باألذكار  االشتغال  يجب  منازلته 

الفردية. 
انتفاضة األمة عالمة حياة، وهي أدنى واجب 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  ألن  عليها 
الوطن  وجريدة  فرنسا  أنف  رغم  أحمر  خط 
والسالم  الصالة  عليه  لكّنه  وشارلي،  وليبرتي 
بل  فحسب  واالحتجاج  التنديد  منا  يرضيه  ال 
والتقدم  واإلنتاج  القوة  إلى  اإلنتقال  يرضيه 
بالعودة إلى الدين الذي بّلغه، ال أقصد عبارة 
في  لها  أثر  ال  التي  الدولة«  دين  »االسالم 
وشرائعه  وأخالقه  االسالم  أحكام  نما  واإ الحياة 
وأوامره ونواهيه...بهذا ننصر نبّينا... ال ننتظر 
له  تابعون  أو موظفون  نظام حكم  ينصره  ان 
نما نؤدي واجبنا بما استطعنا، ونلتزم بسنته  واإ
ونحببها ألبنائنا ونجعل منها دليال عمليا يهدينا 
في كافة مجاالت الحياة، وهو أغلى إنسان في 

قلوبنا، فداه أبي وأمي. 
إلى  قلوبنا  في  بغضها  نحمل  فإننا  فرنسا  أما 
التبعية  من  بلدنا  تحرر  على  ونعمل  قبورنا، 
لها اقتصاديا وسياسيا ولغويا وثقافيا، ويومذاك 

سنتقدم .

االساءة لرسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم - تستفزنا



سورة الكهف سماها ش���������يوخ العلم بسورة العهد 
األسبوعي ألنك تعاهد اهلل على معاني إيمانية 
و قواعد ربانية أسبوعيا كل جمعة فيمنحك اهلل 
النور والتوفيق والتيس���������ير والبركة والتثبيت ما 

بين الجمعتين...
وهي الس���������ورة التي كان يتلوها أسيد بن حضير 
رضي اهلل عنه فجالت فرس���������ه فق���������ال له الّنبي 
-صلى اهلل عليه وس���������لم - تلك المالئكة دنت 

لصوتك..
وهي ذات السورة التي ذاب مع معانيها عباد بن 
بش���������ر لما كان يحرس ثغرا من ثغور المسلمين 
فضربه أحد المشركين بسهم ثم ثان وثالث...و 
لم يقطع التالوة لما يجد من االنغماس والمتعة 

والتلذذ والحالوة والذوبان..
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني

وبيض الهند تقطر من دمي..  
هذه السورة النورانية العجيبة تبدأ بقصة الفتية 
أهل االيمان والثبات والش���������موخ والمراغمة.. ثم 
تأت���������ي خالصة التوجيه الرباني والعهد المتجدد 
لهذه القصة... واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعش���������ي يري���������دون وجهه وال تعد 

عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. 
فالنفس تتطلع وتتش���������وف وتتفلت ويبهرها بريق 
زه���������رة الدنيا م���������ن مناصب ومكاس���������ب فتترك 
مجالس���������ة أقوام ينتقون أطايب الكالم وتأخذها 
الدني���������ا بعيدا.. لهذا النف���������س تحتاج إلى صبر 
وعزيمة لتثبت على ه���������ذا المنهج القيم الخالد 
وال ش���������يء يجرفه���������ا و يجذبها مثل الس���������راب 
الخادع والبهرج الكاذب.. مثل الفراش���������ة تماما 
يجذبها ضوء الشمعة الالهب فتحترق ثم تعود 

لتحترق.. وال ترعوي وال تنتهي. 
فماذا وج���������د من فقد أحبابه..؟!..وماذا فقد من 

ارتوى من ذاك النبع الثر الصافي..؟!
فمجالسة أهل الذكر واإلخالص تمنحك الثبات 

وتجدد فيك معاني التجرد والنقاء والوفاء...

يتبع...

سورة العهد األسبوعي...)1(

واصرب نفسك
مداني حدييب
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تخطئ عين الواح������د منا وهو يتابع ال 
حركة المجتم������ع الجزائري، ويتفاعل 
والشركات،  واإلدارات،  المؤسس������ات،  مع 
والجامعات بحكم التردد لقضاء المصالح، 
أو العم������ل… ال يتردد في التقاط مالحظة 
تتمث������ل في تلك الظاه������رة البارزة الخاصة 
بالحضور األكبر واألوفر للجنس األنثوي 
ف������ي ميادين العم������ل والنش������اط المتعددة 
الكثيرة، في المؤسسات والهيئات، خاصة 
في بعض القطاعات كالتعليم في مختلف 

أطواره والصحة واإلدارة…
وحيث إن مس���������احة هذه السطور محدودة، 
فلنحاول إبراز ما أس���������ميناه في عنوان هذه 
السطور »الزحف النسوي« في مجال واحد 
هو الجامعات. لنعّلق بأسئلة ينبغي أن تدفع 
إلى انخراط نوعي في استيعاب الظاهرة. 

ليس من باب إذاعة الس���������ر إذا قلنا، وهذا 
واض���������ح ثابت، إن معظ���������م االختصاصات 
الدراس���������ية في الجامع���������ات؛ وباألخص في 
العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية )آداب 
ولغات � آداب وفنون � علوم االتصال � علم 
االجتماع � علم النفس � فلسفة � تاريخ الخ…( 
يغل���������ب عليها غلبة كبيرة العنصر األنثوي؛ 
حيث ال يصعب أن ترى عددا محدودا من 
الذكور في بحر كامل من النس���������اء، يظهر 
ذل���������ك أيام االمتحانات خاصة؛ حيث يكون 
الحضور وجوبا ليس كما في أيام التحصيل 

العلمي العادية.
نعم إننا نرى بس���������هولة جيوش���������ا من اإلناث 
ف���������ي مقابل أعداد قليلة ت���������كاد تكون رمزية 
م���������ن الذكور، ففي مدرّج م���������ن مائتي معقد 
مثال ال تجد س���������وى ثالثة أو أربعة طالب 
والباقي طالبات، في مختلف السنوات. وال 
يختلف األمر إال قليال بالنس���������بة للمؤطرين 

من األساتذة واألستاذات. 
لس���������ُت متخصص���������ا ف���������ي االجتم���������اع أو 
االستش���������راف أو عل���������وم النف���������س أو عل���������م 
االتصال أو علم السياسية أو الديموغرافيا 
نما أجد نفسي  ألدلي برأي في هذا األمر، واإ
كمراقب ومتابع مهت���������م ملزما باإلفادة عن 
هذه المس���������ألة والدعوة الصادقة الجادة إلى 

ضرورة االنتباه. لذلك أطرح بعض األسئلة 
هنا، على أمل التداعي الرسمي � والعلمي � 
لدراسة هذه الظاهرة المسكوت عنها، دون 

مسوّغ. 
ُت���������رى ماذا يعني هذا الزحف الذي يؤش���������ر 
عل���������ى وفرة األنثوي ف���������ي الجامعات؟ وهل 
ينبغي أن يؤخذ بش���������يء من الجدية؟ وهل 
يجب أن ُيدرس وُت���������درس مآالته؟ ما الذي 
يمكن أن ينتَج عنه في المس���������تقبل القريب 

وفي المستقبل المتوسط والبعيد؟. 
يجب أن نضيف هنا أن هذا الزحف سيتسع 
ويتمدد مع الوقت، فماذا يمكن أن نقول بعد 
عشر سنوات أو عشرين سنة؛ حيث ُيتوقع 
أن تكون الجامعات مثال نسوية ربما مائة 

بالمائة؟. 
ث���������م ماذا يمكن أن تكون المخرجات؛ حيث 
“تخرُّج” الجامعات كل عام عشرات اآلالف 
م���������ن هؤالء إلى ما يمكن أن يكون افتراضا 
س���������وق العمل..؟ وقد رأينا مس���������ابقات )في 
مجال التربية( تشارك فيها عشرات اآلالف 
م���������ن اإلن���������اث للحصول عل���������ى مئات من 

المناصب في التعليم أو اإلدارة. 
القضية أبعد من مجرد اختالل توازن، وهي 
أبع���������د بكثير من مج���������رد الحديث عن كون 
البنات أكثر اهتماما بالعلم والدراس���������ة من 
الفتي���������ان والذكران؟ وأبع���������د أيضا من مجرد 
الحدي���������ث العابر الذي ال يق���������دم اإلجابات 
المقنعة التي تص���������ّور حقائق المجتمع بعد 
عقدين أو ثالثة أو خمس���������ة؟ كيف سُتدار 
ش���������ؤون المجتمع والدولة؟ وكيف س���������تكون 
تغطية القطاعات الحيوية من الرجال الذين 

هم في حكم »االنقراض«. 
إن األمر س���������يكون خطيرا إذا لم تكن هناك 
يقظة إستراتيجية تدرس هذا المعطى الوطني 
ب���������كل أبعاده الحالية والقادمة، وتضع حلوال 

حقيقية مستقبلية له؟. 
• وحيث إننا نعمل في إطار مؤسس���������ي في 
هذه الخيمة الكبيرة الواس���������عة،وهي جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين، وهي �بحمد 
اهلل � تضمُّ من أبناء وبنات الشعب الجزائري 
مجاميع وأعدادا كبيرة هائلة،تتوزّع على كل 
المناطق والواليات والجهات والش���������عب، بل 
وتتمث����������ل في »الفروع النس���������وية الخالصة« 
الموجودة في كل شعبة والئية وشعبة بلدية 

ومكتب فرع. 
• وحي���������ث إن ثمة كفاءات وكوادر وقامات 
نس���������ائية كثيرة متنوعة ف���������ي الجمعية، في 
مختلف التخصصات العلمية واإلنس���������انية: 
طبيبات، محاميات، مهندس���������ات، أستاذات 

في مختلف األطوار، الخ 
• وحيث إن الجس���������م النسوي)في الجمعية( 
أثبَت حض���������ورا فاعال، وأبانَ  عن جدارات 
متنوع���������ة في األداء والعمل والجهاد الفكري 
والديني والثقافي واالجتماعي، في كثير من 

الواليات والجهات. 
فإنه من الواجب أن يك���������ون للجمعية دور 
محدد ودقيق في هذا األمر االس���������تراتيجي، 
تقدم من خالله تصّورا نوعيا عن النهوض 
بهذا الواج���������ب الديني والوطني الكبير، وها 
أنذا أدعو إلى أمور عملية وخطوات واقعية 

يمكن تجسيدها:
-1 تنظيم ملتقى )أو مؤتمر جامع( باس���������م 
»العالم���������ات الجزائري���������ات« وقد س���������بق أن 
نش���������رُت ش���������يئا في هذا األمر، قبل أشهر، 
يك���������ون هذا المؤتمر فض���������اء جامعا يصوغ 
اس���������تراتيجية إطالق عمل نسوي دعوي /

علمي /إصالحي/ تربوي نوعي ومميز في 
بالدنا. 

-2 إنش���������اء »أكاديمية التأهيل األسري«؛ 
تنش���������ط كثير من أخواتن���������ا وبناتنا في هذا 
المجال منذ س���������نوات، والعمل على إنشاء 
نواد خاصة بالتأهيل األسري على مستوى 

كل شعبةوالئية. 
-3 إط���������الق »إذاعة »نس���������ائية خاصة،و 
كان ثمة تجربة جدي���������رة باالهتمام انطلقت 
من س���������طيف قبل س���������نتين ث���������م توقفت... 
ومع اإلذاع���������ة يمكن إطالق مجلة أوجريدة 
»الفاضل���������ة« الت���������ي هي ش���������به ملحق في 

البصائر منذ مدة. 
-4 االهتمام بالمنتوجات والصنائع وكل ما 
تبدعه أنامل نساء الجمعية وبناتها والعمل 
على توفير فرص التعريف بها وتصريفها، 
والعمل على تنظيم منتدى سنوي )معرض 
لمدة أس���������بوع( ُتعرض في���������ه كل المنتوجات 
والمكتشفات واألعمال الجميلة، في مختلف 
المجاالت ..وقد يبّلغنا ذلك الى أفق أفضل 

وأعلى. 
-5 رس���������م طريق منهجي واضح لما ُيسمى 
»األس���������رة المنتجة« بإيجاد الصيغ والسبل 
التي تحقق تجس���������يد مشروع األسرة المنتجة 
وتجعل���������ه حقيقة من حقائق الواقع المعيش؛ 
ليكون »قدوة« ومثاال لنسائنا وبناتنا عموما 
في مجال االنخراط في العمل المنتج النافع 

المفيد ..وللحديث بقية. 
)*( هذا موضوع ذو أهمية وذو 
خطر وله تداعيات، لذلك ال ينبغي أن 
ُيهمل دراسة وتحليال وتقويما وتصويبا 
واستشرافا. 

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ

الـزحف »األنثـوي« يف جمتمعنا..تساؤالت ومالحظات )*(
ماذا ميكن أن تقّدم اجلمعية يف هذا اجملال احليوي الكبري ؟

بقل��وب مؤمنة بقض��اء اهلل وق��دره تلقت جمعية 
أحباب مدينة بوس��عادة نبأ وفاة أحد الداعمني لها 
واملس��اهمني الدائم��ني في مختلف املش��اريع التي 

تقوم بها في املنطقة »احلاج أحمد خريفي«
واحلقيق��ة أن الرج��ل مكس��ب ثم��ني للفاعلني في 
امليدان اخليري واإلنس��اني مببادراته الهادفة وتفكيره 
في الصالح العام، فس��اهم في املش��اريع الصحية 
والبيئي��ة والتعليمي��ة والتاريخي��ة، فللرجل تفكير 

مؤسساتي ثاقب النظرة وواسع األفق. 
وال يسعنا في هذا املقام إال أن ندعو العلي القدير أن 
يرحمه برحمته الواسعه وأن يسكنه فسيح جناته 
وأن يش��فع في��ه كل فعل خير قام به، س��ائلني من 
املول��ى عزوجل أن يرزقنا وأهل��ه وذويه جميل الصبر 

والسلوان.

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

بقل��وب مؤمن��ة مطمئنة راضي��ة بقضاء 
اهلل وقدره بلغنا نبأ وفاة عم الزميل فاروق 
خضراوي املرحوم »عمارة خضراوي رحمه 

اهلل«. 
 وبه��ذه املناس��بة األليمة تتقدم األس��رة 
االعالمي��ة بوالية املس��يلة للزمي��ل فاروق 
وعائلة خضراوي بأخلص التعازي واملواساة، 
س��ائال املولى عزوج��ل أن يتغم��د الفقيد 
بواس��ع رحمته، وأن يجع��ل اجلنة متقلبه 
ومثواه وأن يرزق أهل��ه و ذويه جميل الصبر 

والسلوان.

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تلقيت ببالغ احلزن واألس��ى وف��اة اجملاهد والعم  
خلضر بورقعة، رمز النضال والبطولة، وأحد قادة 

الثورة التحريرية املظفرة في املنطقة الرابعة.
وال يس��عني في ه��ذا املق��ام إال أن أدعو العلي 
القدي��ر ب��أن يش��مله برحمت��ه الواس��عة وأن 
يس��كنه فس��يح جناته، وأن يلهم أهله وذويه 
جمي��ل الصبر والس��لوان وال نقول إال ما يرضي 

ربنا.
ْوَن أُُجورَُكْم  َ��ا تَُوفَّ }ُكلُّ َنْف��ٍس َذاِئَقُة اْلَْوِت َوإِنَّ
يَْوَم الِْقَياَمِة  َفَمن زُْحِزَح َعِن النَّارِ َوأُْدِخَل اْلَنََّة 

نَْيا إِلَّ َمَتاُع الُْغُرورِ{ َفَقْد َفازَ  َوَما احْلََياُة الدُّ
محمد بن مرقسي 

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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أ. د. ناصر الدين سعيدوني

ربطتن������ي به������ذا الش������يخ الفاض������ل والعالم لقد 
المتواضع صلة مصاهرة، فكان زوجا إلحدى 
أخواتي، فأنا خال أبنائه البررة من ذوي المهن النبيلة 
والشهادات الجامعية، حفظهم اهلل وجعلهم نعم الخلف 
لنعم الس������لف.وكانت صلتي به وثيقة تتعدى العالقة 
العائلية، فقد كنت حظيت بالدراسة عليه مدة سنتين 
بمعهد عبد الحميد بن باديس )1955 – 1956(، 
وأثناء ذلك خبرت فيه طيب الس������ريرة وحسن وسمو 
األخ������الق؛ فجاز لي، بل توجب علّي أن أس������جل في 
حقه هذه الكلمة المتواضعة والشهادة الصادقة تعريفا 
قرارا لمكانته  بجه������اده في مجال التربية والتعلي������م، واإ

وجهوده خدمة للوطن وثوابته والمواطن ومصلحته.
  لقد ُولد الش���������يخ األس���������تاذ موس���������ى )أحمد( بن عمار 
زوزو بمسقط رأسه بناحية شيبون في إقليم بلدية سيدي 
معنصرباألوراس األشم يوم 23 فبراير 1925 )حسبما 
هو مثبت في سجالت الحالة المدنية(، من أسرة كريمة 
ُعرف���������ت بالصالح والتق���������وى، وكان أكبر إخوته، منهم 
األس���������تاذ الجامعي المعروف عبد الحميد، المجاهد في 
جيش التحرير ثم الضابط في الجيش الوطني الشعبي 

المرحوم أبو بكر، والسيد الهاشمي المقيم بفرنسا. 
حفظ الفقي���������د القرآن الكريم، وتلقى مبادئ اللغة العربية 
وأساس���������يات الفقه بزاوية ابن عبد الصمد مقتديا بسيرة 
أبيه الشيخ عمار -رحمه اهلل - قبل أن يواصل مشواره 
العلمي بالجامع األعظم بتونس )الزيتونة(، فنال شهادة 
األهلي���������ة )جويلية 1947(، ثم ح���������از إجازة التحصيل 
في العلوم )13 نوفمبر 1950( بتفوق، وقد أس���������ّر لي 
يوم���������ا أنه كان فخورا بالجائزة التي قدمها له األس���������تاذ 
أحم���������د توفيق المدني والتي تمثلت ف���������ي كتابه بعنوان 
»محمد عثمان باش���������ا« والذي ص���������در في أول طبعة 

عام 1937. 
بعد اس���������تكمال دراسته انخرط الشيخ األستاذ في العمل 
التربوي الذي كانت تقوده رغم ضيم االستعمار جمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين، فُعّين مدرس���������ا بمدرسة 
الحياة بمدينة جيجل، تلك المدرسة التي وضع حجرها 
األساسي يوم 8 مارس 1933 بحضور الشيخ اإلمام 
عب���������د الحميد بن باديس، واكتمل بناؤها بتضافر جهود 
المصلحين والمحس���������نين من أعيان مدينة بجيجل وفي 
مقدمتهم الش���������يخ محمد الطاهر س���������احلي )الجيجلي(، 
وبلقاس���������م بن خاّلف، والطاهر ب���������ن خالف الذي تبرع 
بمنزل اتخذ مقرا للمدرس���������ة في انتظ���������ار اكتمال بنائها 

 .)1940(
دّرس الشيخ األستاذ أحمد زوزو بمدرسة الحياة بجيجل 
في مس���������تهل مش���������واره التعليمي مدة سنتين )1952 – 
1953(، فأدى رسالته على أحسن وجه مع رفاقه من 
المعلمين األحرار المنتسبين لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريي���������ن، نذكر منهم: عمار م���������زرق )بن زقيوة(، 
ومصطفى عب���������ادة، وعبد القادر ب���������ن طبيبل، وعالوة 
بوروح،وصال���������ح بوغ���������زال، وعبد الحق عب���������د المجيد، 

وغيرهم من األساتذة العاملين المخلصين.
وم���������ن صدف الحياة الجميلة وأس���������رار القدر أن تكون 
زوجتي، والتي صارت في وقت الحق إحدى المعلمات 
في مدرس���������ة الحياة، من تلميذات األستاذ الشيخ أحمد 
زوزو في بداية مش���������واره التعليمي، وأن يخصها بعطفه 
واهتمام���������ه لتفوقها، وكانت ه���������ذه الصدفة من العوامل 

التي مهدت الرتباطي بها كزوجة كريمة فاضلة. 
بع���������د تجربته التعليمية األولى بجيجل، التحق الش���������يخ 
األس���������تاذ أحمد زوزو بمعهد عب���������د الحميد بن باديس 
مدرسا، واس���������تقر بمدينة قسنطينة، وارتبط بالزواج مع 
إحدى أخواتي كما س���������بقت اإلشارة. وأثناء ذلك تعّمقت 
صلتي به، وم���������ن الذكريات التي تحضرني أنه رافقني 
إلى كتابة معهد ابن باديس للتسجيل في السنة الثانية، 
بعد أن تحصلت على الش���������هادة االبتدائية من مدرسة 
التربية والتعليم )1955(، وأنني التقيت أثناء إجراءات 
التس���������جيل بأمين س���������ر المعهد الكاتب واألديب الشهيد 
أحم���������د رضا حوحو )1911 – 1956( الذي ال زالت 
صورته، وخاصة نظاراته وطريقة كالمه، راس���������خة في 

ذهني...
درس���������ت في المعه���������د على أس���������اتذته األفاضل ومنهم 
األستاذ الشيخ أحمد زوزو الذي درست عليه عدة مواد 
رشادا،  منها البالغة واإلنشاء، فكان نعم المعلم تلقينا واإ

وكان حريصا على الدقة في اس���������تعمال اللغة العربية 
بطريقة فصيحة راقية... وفي تلك األثناء لمس���������ت فيه 
مش���������اعر الوطنية العميقة، واإليمان الراس���������خ الذي ال 
يتزعزع بالعروبة واإلس���������الم، كما خبرت فيه تفانيه في 

أداء مهمة التعليم والتربية. 
كانت الجزائر آنذاك ثائرة على االس���������تعمار الفرنس���������ي 
متحفزة السترجاع سيادتها وهويتها، وألن أساتذة المعهد 
كان ُينظر إليهم كمحرضين على الثورة، لم يطل األمر 
حتى ُألقي القبض على الش���������يخ األستاذ أحمد زوزو، 
وتعرض للتعذيب الش���������ديد بتهمة تشجيع الشباب على 
الثورة. وقد أصبح معهد ابن باديس الذي ارتبط بعض 
أساتذته بالعمل الثوري، وفي مقدمتهم إبراهيم مزهودي 
)1922 – 2010(، مستهدفا خاصة بعد توتر الوضع 
بقس���������نطينة في بداية عام 1956 عقب مقتل محافظ 
-Jean Sa )شرطة الدائرة الثانية جان سمارسيلي

marcelli( )29 م���������ارس 1956( على يد مجموعة 
من الفدائيين. 

بعد أن أقدمت اإلدارة االستعمارية على إغالق المعهد 
وملحقات���������ه في خضم ه���������ذه األحداث،أتممت دراس���������ة 
الس���������نة الثالثة ب�«دار الطالب«، في حين بدأ أس���������اتذة 
المعه���������د وطلبته يتفرقون، لكل واح���������د منهم وجهة هو 
موليها. وهكذا اضطر الشيخ األستاذ أحمد زوزو إلى 
الهجرة إلى فرنس���������ا تجنبا لالعتقال واالغتيال على يد 
غالة االس���������تعمار الذين اغتالوا العديد من خيرة علماء 
الجزائر، وحس���������نا فعل لحاجة الجزائر المستقلة برجال 

من طينته ،يحفظون هويتها و يذودون عن ثوابتها. 
لم يعد الش���������يخ األس���������تاذ أحمد إلى قسنطينة إال عشية 
االستقالل ليستأنف عمله التربوي ومهمته التعليمية،إذ 
عمل أس���������تاذا بعد استرجاع الس���������يادة الوطنية بثانوية 
خزندار بقس���������نطينة، وبعد س���������نوات عديدة من العطاء 
ُأحيل على التقاعد ليواصل مشوارا آخر ال يقل أهمية 
ونبال عن رس���������الته التعليمية، حيث أقرته وزارة الشؤون 
الدينية واألوقاف إماما وخطيبا بجامع االستقالل بالكدية 
رشاداته الهمم  )قس���������نطينة(، فأثار بدروسه ومواعظه واإ
في النفوس و الوعي في العقول، فكان نعم المنافح عن 
ثوابت الجزائر الحضارية من إس���������الم وعروبة وأصالة 
وتشوق إلى التحرر والرقي، لكن مرضا عضاال ألّم به 
واشتد عليه في بداية مش���������واره الجديد، فألزمه الفراش 
وأقعده عن النشاط، ومع أن المرض كان شديد الوطأة 
عليه عانى منه خمسا وثالثين سنة كاملة، إال أنه كان 
صابرا محتسبا متبتال يقضي وقته في الصالة والذكر 

والتدبر وتالوة القرآن. 
لقد كان الشيخ األستاذ آخر أساتذة معهد عبد الحميد 
بن باديس ممن تتلمذنا عليهم وتعلمنا منهم، نذكر من 
بينهم األس���������اتذة الشيوخ :أحمد حماني، وعبد الرحمن 
ش���������يبان، ومحمد الميلي، وأحمد بن ذياب، والطاهر 
سعدي حراث، ونعيم النعيمي، وعمر جغري، وأحمد 
بوروح وعلي الساسي .دون أن ننسى من درسنا عنهم 
بمدرسة التربة والتعليم ،وفي مقدمتهم الشيوخ األساتذة 
عبد الحفيظ عّشي، وصالح ميمش، والصادق حماني، 
ذ نذكر هؤالء فإننا نتذكر من خاللهم علماء الجزائر  واإ
ومصلحيها الذين غ���������ادروا إلى دار الحق الواحد تلو 
اآلخر، والذين كانوا نجوم���������ا مضيئة بعملها وعلمها 
وجهودها، انطفأت تاركة س���������ماء الجزائر وقد اكتنفتها 
الظلم���������ة وخيمت عليها الكآبة. انس���������حبوا في صمت 
مطب���������ق وتجاهل تام، في بيئ���������ة تنكرت– إال من رحم 
ربي –للماضي ورجال���������ه المجاهدين النافعين بعلمهم 
رشادهم، ولم يشفع لهم أنهم كانوا أساس بناء الجزائر  واإ
المستقلة وترسيخ هويتها ،عملوا و ناضلوا في تواضع 
وهدوء وصمت، في وقت عّجت فيه وس���������ائل اإلعالم 
بأخبار تافهة ال تغني وال تس���������من، وباس���������تعراضات 
ظرفية زائلة همها تسليط الضوء على بائعي المبادئ 
بثم���������ن بخس، حتى أن المرء ليق���������ف حائرا يكاد يظن  
أن ش���������علة النهضة الجزائرية التي عشناها في شبابنا 
قد خبت، وأن رجال العلم النافع لم يعد لهم وجود في 
عالمنا التائه والمتنكر لقيمه وثوابته، حقا إّن الجزائر 

في أحوالها عجب...
إن جه���������ود رجال جمعية العلماء والنتائج التي حققتها 
ن تم���������ت محاصرتها و تحييدها ظرفيا، تؤكد لنا إن  واإ
نهضة الجزائر المعاص���������رة لن تبنى بل لن تكون إال 
بالرجوع إلى أفكار رجال اإلصالح والعلم الذين كانوا 
رواس���������ي ثابتات تحطم عليها المشروع االستعماري، 

قبل أن يتمكن وكالؤه الذين احتكروا الوظائف وفرضوا 
أنفس���������هم أوصياء على األمة م���������ن مواصلة خططه 
الهّدامة لتغريب الشعب الجزائري، بعد أن أهملوا لغته 
الحضارية وجمدوا العمل بها، وخلقوا لها ضرة وهمية 
للتمكين للغة أس���������ياد األمس، ليصلوا للهدف الحقيقي 
وهو المس���������اس بعقيدة الش���������عب  بحجة حرية المعتقد 
والتعدد في الرأي لتحطيم األس���������اس الذي تقوم عليه 
بنية المجتمع الجزائري وهو العقيدة اإلس���������المية التي 

حررت الجزائر وأعادت لها سيادتها. 
إن غياب ه���������ذا العالم العامل عنا في هذه الظروف، 
تفرض علي أن أضمن هذه الكلمة مواقف وانطباعات 
عنه، تقر بمكانته وتكون ش���������هادة على واقع عاش���������ه 

والزلنا نتأثر به، نجملها، فيما يلي:
- إن الش���������يخ األس���������تاذ أحمد زوزو ورفاق دربه كانوا 
رج���������اال يحملون ضمير وآمال جي���������ل نهضة وانبعاث 
األم���������ة الجزائري���������ة، اتصفوا بمواقف ثابتة، وأس���������هموا 
بأعم���������ال لوالها النطفأت ج���������ذوة الهوي���������ة الجزائرية 
األصيلة، ولم يستسلموا رغم إبعادهم عن دوائر القرار 
والتأثير وتجاهلهم، واس���������تصغار مكانتهم من قبل من 
احتكروا الحكم وأقصوا طاقات األمة الحّية.لكن ذلك 
لم ينل منهم، فظلوا مثال وقدوة بمثابرتهم على العمل 
في أداء رس���������التهم الخالدة المتمثلة في التعليم والتربية 
واإلرشاد، دون تطلع لتحقيق مصلحة ذاتية ومكاسب 
مادي���������ة، فقد كان همهم الوحي���������د تربية النشء وتوعية 
األمة، آثروا الذكر الحس���������ن الخالد على المكاس���������ب 

الزائفة الزائلة. 
- عاش هؤالء الرجال مناضلين مؤمنين برس���������التهم 
المتمثلة في بناء جيل واع محصن مؤمن بشخصيته 
وثقافته، متمس���������ك بأصالته. وقد كان الشيخ األستاذ 
أحمد زوزو مثاال حيا وقدوة لكل من يس���������عى لخدمة 
األمة الجزائرية العربية المس���������لمة؛ كان إيمانه عميقا 
بروح الحضارة العربية اإلسالمية التي عّبر عنها في 
مواقفه وس���������لوكه، ورأى أن اإلسالم عقيدة راسخة في 
الش���������عب الجزائري ال وجود له دونها اعتقادا ومعاملة 
وس���������لوكا، بحيث ال يمكن أن تقوم قائمة للجزائر دون 
اإلسالم شاء أم أبى مدعو حرية الرأي لتكون مدخال 
لنس���������ف الهوية الجزائرية. كما اعتبر الش���������يخ األستاذ 
اللغ���������ة العربي���������ة التي كّرس حياته م���������ن أجل تعليمها 
ونش���������رها، لغة القرآن والحضارة وعامل انتماء يتجاوز 
الع���������رق والقومية،وتفانى في تعليمها للنشء وس���������عى 
لغرس حبها واالعتزاز بها وتقديسها لدى الطلبة،معتبرا 
ذلك من تمام اإليمان وحس���������ن االعتقاد، فهي الرابطة 
الجامعة والواصلة التي تحفظ مآثر الماضي وتؤسس 
ألمجاد المس���������تقبل، وهذا ما لم يهضمه دعاة اإلبقاء 
على هيمنة الفرنس���������ية التي كرستها اإلدارة المتفرنسة 
وتمس���������ك بها البيروقراطيون الذين يمثلون االستمرار 

المادي لالستعمار في أبشع صوره. 
- لم يكن إيمان الشيخ األستاذ بمكانة اإلسالم والعربية 
منفصال عن إيمانه بوحدة الوطن والش���������عب والتاريخ 
والمس���������تقبل، وهو ابن األوراس األش���������م الذي أراد له 
بعض وكالء االستعمار الجديد أن يتنكر لجهاده من 
أجل إعالء كلمة اهلل العليا ولغة القرآن الخالدة؛ فكان 
يشتكي في أحاديثه معي في العديد من زياراتي له في 
سنوات مرضه من ألم يعتصر قلبه لما أصاب العالم 
العربي واإلسالمي من مذلة وهوان، مبديا خيبة أمله 
من جراء األوضاع التي آلت إليها الجزائر المستقلة، 
بعد أن كّرست في واقعها االستعمار الثقافي الفرنسي 
من خالل تحالف جماع���������ات النخب االندماجية مع 
أس���������اطين اإلدارة المعادية للعربية والمتحسس���������ة من 
ن رفعت  اإلسالم والمتماهية مع كل ما هو فرنسي واإ
ش���������عارات ثورية جوفاء ال ينخدع به���������ا إال المغفلون 

والسذج ...
- كان الش���������يخ األستاذ أحمد زوزو من المثقفين ذوي 
الملك���������ة األدبية والمقدرة اللغوي���������ة التي قد ال يضاهيه 
فيها إال قلة من محبي العربية المالكين لزمامها؛ كما 
كان من الفقهاء المجددي���������ن الداعين لتأصيل العقيدة 
في النفوس دون انغ���������الق وتعصب وغلو، فهو الذي 
كان يؤك���������د في خطبه بأن »العلم هو ش���������قيق الدين، 
فالدين س���������اد أوائلنا فحيوا حياة كريمة عزيزة، وحملوه 
إلى أطراف المعمورة، فعرفت اإلنس���������انية االس���������تقرار 
والطمأنينة، وعاش���������ت سعيدة ردحا من الزمن، وبالعلم 
بلغت األمم ما بلغت من الرقي والحضارة والقوة، لكنها 

انحرفت بهذا العلم ألنه علم بغير أخالق، فأصبح في 
يدها أداة هيمنة وغطرسة وفتك باألمم الضعيفة.« 

كما تلمس هذه الروح اإلصالحية في دروس���������ه عندما 
كان مدرسا بالمعهد أو في خطبه عندما أصبح إماما 
وخطيبا بمس���������جد االستقالل بقس���������نطينة. وألخذ مثال 
عنها نقتبس مقاطع من خطبة  له بمناسبة يوم العلم 
ع���������ام 1982، ذكر فيها بجهود اإلم���������ام عبد الحميد 
بن باديس، وحمله���������ا معاني ودالالت إلصالح حال 
المجتمع اإلسالمي، وتشير إلى صفات الرجال الذين 

نحن في أشد الحاجة إليهم اليوم: 
»إن الش���������يخ عب���������د الحميد بن بادي���������س تجمع فيه ما 
تفرق ف���������ي رجال عديدين، فهو عال���������م نحرير وأديب 
شهيد وكاتب ش���������اعر، وخطيب مفوّه وصحافي بارع 
وأس���������تاذ مقت���������در ومصلح ومرب، وسياس���������ي محنك، 
هذه األوصاف الموزعة على أش���������خاص تجمعت في 
ش���������خص عبد الحميد بن باديس، وأعطى لكل صفة 
م���������ن هذه الصفات حقها من غي���������ر أن تجور الواحدة 
عل���������ى األخريات، وفاق ال���������كل باإلخالص، فإن كان 
العلم���������اء ورثة األنبياء، فهم من طراز عبد الحميد بن 
باديس الذي ربى هذا الش���������عب تربية إنسانية إسالمية 
عربية قرآنية محمدي���������ة وطنية، لم َيرْهب إال اهلل، ولم 
تأخذه في اهلل لومة الئم حتى لقي ربه، وأنه إن ش���������اء 
اهلل م���������ن الذي���������ن باركهم ربهم بقوله: ي���������ا أيتها النفس 

المطمئنة...«
كم���������ا تأس���������ى في خطبته ه���������ذه على حال المس���������لمين 
وتخاذلهم عن قضية فلس���������طين والقدس بهذه العبارات 
التي ال ت���������زال ترن في اآلذان و تعب���������ر تعبيرا صادقا 
ع���������ن زمن الردة واالستس���������الم الذي نعيش���������ه ، و هي 
تعب���������ر عن واقعنا اليوم بعد م���������رور قرابة أربعين عاما 
عل���������ى إلقائه���������ا، ومما جاء فيه���������ا: : »إن هذه األرض 
المقدسة ومس���������جدها وأهلها يتعرضون اليوم أكثر من 
أي وقت مض���������ى للدمار والخ���������راب والفناء، فاألرض 
ُتهّود وأبناؤها ُيذّبحون وُيقّتلون جماعات حتى وهم في 
الحرم داخل المس���������جد، وُيس���������جنون بالمئات وُيطردون 
باآلالف، ومس���������جدها ُيحرق مرة وُيخرب مرة وُينتقص 
منه وُتطم���������س معالمه طورا والمس���������لمون ينظرون وال 
يحركون س���������اكنا، يا اهلل للمس���������لمين ماذا دهاهم وماذا 
أصابهم حتى فقدوا أوصافهم وخصائصهم من الرجولة 
ب���������اء الضيم والنج���������دة التي كانت  والبطول���������ة والهمة واإ
شعار س���������لفهم... ال يقرؤون اآلية الكريمة: »وال تهنوا 
وال تحزن���������وا وأنتم األعلون إن كنت���������م مؤمنين.« ما هو 
الوهم الذي اس���������تحكم فيهم وهم كثرة يفوقون أعداءهم 
الغاصبين بمئات الماليين... أال يعرف المسلمون أنهم 
ُأتوا من عدم التناص���������ر، مما جعل العدو ينتقص من 
أطرافهم ويلتهمهم واحدا واحدا، ولو اجتمعوا مخلصين 
متآزري���������ن لقضوا عل���������ى عدوهم ونك���������ص على عقبيه 

مذموما مدحورا...«.
قد يبدو المس���������تقبل في ظروفنا الحالية  مقلقا بل ملغما 
بخط���������ط المخططين في الخ���������ارج ومكائد الكائدين في 
الداخل، على أن األمل يظل قائما ما دام هناك شباب 
واع يتص���������ف بالصبر والمثابرة والعمل والس���������ير على 
درب الرجال المصلحين من أمثال الش���������يخ األس���������تاذ 
أحمد زوزو، ألن���������ه ليس هناك إمكانية أو خيار آخر، 
للمحافظة على الش���������خصية الجزائري���������ة والحيلولة دون 
انهيار س���������د الثوابت الحضرية ممثلة في اإلس���������الم و 
لغة القران،فإذا انهار هذا المنيع ال قدر اهلل، فس���������وف 
يكون الطوفان الذي تغرق مياهه الجارفة الجميع دون 
تمييز، وعندئذ لن ينفع ندم المتخاذلين وحسرة الغافلين 

وخطط المتواطئين. 
وفي األخير ندعو ألس���������تاذنا وأخينا وصهرنا بالرحمة 
والغفران، تغم���������ده اهلل برحمته في رياض الجنة، وألهم 
أهله الصبر والس���������لوان.وجعله مع الصديقين والشهداء 
والصالحين، وحس���������ن أولئك رفيقا، كل من عليها فان 

ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام. 
بوزريعة � الجزائر، في 20 أكتوبر 2020

اجلزائر تفقد أحد رجال العلم والعمل والصالح

تأبني الشيخ األستاذ موسى زوزو )املدعو أمحد زوزو(
يف صبيحة يوم األحد الثامن عشر من شهر أكتوبر 2020 وافت املنية أحد رجاالت اجلزائر الربرة العاملني املخلصني الذين مجعوا بني العلم والصالح واإلرشاد، الشيخ األستاذ موسى زوزو 

املدعو أمحد زوزو، الذي أسلم روحه مبنزله بقسنطينة، بعد حياة حافلة بالعطاء يف جمال التعليم والرتبية، وبعد مرض عانى منه سنوات طواال. وبرحيله تفقد اجلزائر أحد أبنائها 
األوفياء اجملتهدين، وأظنه –إن مل أخطئ –آخر أساتذة معهد عبد احلميد بن باديس الذين رحلوا عنا بعزة وإباء وصمت. 
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يقول التاريخ أن أبا عبد اهلل الصغير آخر حكام بني األحمر في األندلس، 
في  المحفوظة  مالبسه  بعض  زالت  ما  حيث  شيء،  كل  في  كان صغيرا 
المعارض اإلسبانية تخبرنا عن رجل ضئيل الجسم، غير أن التاريخ نقل لنا 
هذا المشهد األخير لحاكم منهزم، يودع آخر ما تبقى من إرث أجداده، بل 
ويودع ابنه وزوجته النصرانّية التي انحازت لقومها، فكان يوم 25 نوفمبر 
سنة 1491 يوما تجّسد فيه )صغر( أبي عبد اهلل ولم يسترد وعيه إال على 
خّلده  ببيت شعر  الرحمة  عليه رصاصة  تطلق  المكلومة وهي  أمه  صوت 

التاريخ، قالت عائشة الحرة:
ابك مثَل النِّساِء مُلكًا ُمضاعًا
لم تحافظ عليه مثَل الرِّجاِل

وظن أبو عبد اهلل المنهزم، أن وعوًدا وردية من أعدائه بحفظ حقوق المسلمين 
قد تخفف من مسؤوليته وتريح ضميره، نقض فرناندو عهده، بل  واليهود، 
ودخلت البالد في مسلسل دموي تشيب له الولدان، إذ سرعان ما انطلقت 
محاكم التفتيش في التعذيب والقتل والنفي، وبدأت معها معاناة أهل األندلس 
من المسلمين ومن اليهود، وقد صّممت النصرانّية المنتصرة على  القضاء 
على الوجود اإلسالمي، وصدرت القوانين التي تُحرَِّم اإِلْسالم على المسلمين، 
واألسماء  العربية،  اللُّغَة  استخدام  عليهم  ُحرَِّم  كما  تركه،  عليهم  وتفرض 
ُيْحَرُق َحيًّا بعد أن  العربية، وارتداء اللباس العربي، ومن يخالف ذلك َكاَن 

ُيَعذََّب أشد العذاب...
وكل من استكان من سكان األندلس أو حاول الُتقّية، كانت تنتهك أعراضه 
وتسبى النساء ويهجر األطفال، فمحاكم التفتيش لم تكتف بالظاهر، بل كانت 
الضفة  إلى  المسلمين  مالحقة  وتمت  وضمائرهم،  الناس  أسرار  في  تفتش 
والجزائر  ووهران  األقصى  المغرب  وبلغت  المتوسط،  البحر  من  الجنوبّية 
وبعض سواحل تونس، ولم يحد من نشاط تلك المالحقات عبر أكثر من 
قرن إال ظهور اإلخوة بربروس، وكانت آخر حلقات الحملة االستعمار في 

القرن التاسع عشر.
لقد استطاعت المدنّية الغربّية المعاصرة، أن ترمم تلك الصورة البائسة، صورة 
الجشع والدوس على كل القيم اإلنسانّية في سبيل الثراء، وبث روح الصدام 
الديني في أبشع صوره، فقتل )الكفار( من المسلمين والسطو على مقدراتهم، 
وانتهاك حرماتهم يتم باسم اهلل في غرف رجال الدين النصرانيين، كل ذلك 

يسّوق على أنه رسالة في سبيل نشر الحضارة والمدنية...
منها  تنبعث  التي  الصفحات  تلك  المسلمون  طوى  ذلك،  وبعد  ذلك  ومع 
المراصد  بعض  لكن  األنوف،  قذارتها  وتزكم  الظالم،  ويكسوها  العفونة، 
التقليدية في الغرب لم تنظر بعين الرضا النبعاث اإلسالم داخل الجغرافيا 
الغربّية، فالعقيدة اإلسالمّية التي وجدت في هذا العصر الصورة والصوت 
وسرعة التواصل، استطاعت أن تشق لها طريقا في أوساط بعض )المتنورين( 
الغربيين الباحثين على الحقيقة المجردة، وما ينسجم مع فطرة اإلنسان السوي 

في تلقي رسالة الروح.
إن الدارس ليخجل من قراءة صورة اإلسالم عند بعض كتاب عصر األنوار 
في أوربا، وهم يعتمدون على وثائق كنسّية )سوداء( في حق اإلسالم ونبيه، 
ويعجب من تلك العقول المؤسسة للتنوير والحرية، كيف تسقط في براثن ما 
تدينه في كتاباتها وتنظيرها، كيف تكون الكنيسة متهمة في حق األوربيين 

وذات مصداقية في حق اإلسالم وأهله؟
ومن هنا هتكت وسائل النشر وسرعة التواصل ذلك الحجاب الصفيق، فلم 
)المنضبط(،  الرواق  ذلك  الغرب حكرًا على  في  اإلسالم  الحديث عن  يعد 
وأصبحت األرقام التي ينشرها مركز الوثائق حول المسلمين في أوربا يقلق 
nZe 2007 نشر المركز )   حراس المعبد الصليبي، فقبل سنوات أي في
في  المسلمين  تعداد  أن   )tralinstitut IslamnArchivnDeutschland
ذا  أوربا بلغ 53 مليون مسلم، يعيش منهم 16 مليون في االتحاد األوربي، واإ
استثنينا موجة العمالة التي قصدت أوربا هربا من الجوع الذي كان يالحق 
المستعمرات، وهي شريحة في طريق االنقراض فإن أغلبية المسلمين هم من 
أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين، أو هي شريحة من عمالة نوعية 
تتمثل في كفاءات علمية من مهندسين وأطباء وباحثين، ويحظون بسمعة 
طيبة بين زمالئهم وبين الوسط األوربي الذي يستفيد من خبراتهم العلمية...

وباسم  أحيانا،  المتطرف  اليمين  باسم  تتدثر  آلة  أمام  معادلة صعبة  وتلك 
الحفاظ على قيم المدنية والحداثة أحيانا أخرى، فالغرب الذي أفرغ اإلنسان 
من محتواه اإلنساني أو كما عبر عنه الدكتور )ألكسيس كاريل( بـ)اإلنسان 
المادية  من  تعبت  أرواح  يقدمه إلطفاء ظمأ  ما  لديه  ليس  المجهول(  ذلك 
وثقافة االستهالك والجري وراء المتع الحسّية، ومعها أفلست كل المؤسسات 
االجتماعية التي عرفها اإلنسان، فتهدمت األسرة، وتهتكت شبكة العالقات 
االجتماعية، وَضُمر الذكاء العاطفي، وفي هذا المنعرج التاريخي يشع نور 

اإلسالم !
صحيح ان صورة المسلمين بائسة، وواقعهم ال يسر صديقا وال يغري عدوا، 
الحقائق  ادراك  متعلمة من  تحول عند مجتمعات  الصورة ال  تلك  ان  غير 
المجردة، وتلمس طريق الراحة الروحية في تعاليم تتناغم مع الفطرة السليمة، 

وتروي عطشا طالما عملت المادية على اطالة أمده...
ومن هنا تحركت آلة اللغو، وذلك بالعزف على وتر التشويه واللغط، والمحقق 
أنه يسير باتجاه واحد لتحقيق تلك المعجزة الخالدة: }ُيرِيُدوَن َأن ُيْطِفُئوا ُنوَر 
اللَِّه ِبَأْفوَاِهِهْم َوَيْأَبى اللَُّه ِإالَّ َأن ُيِتمَّ ُنورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن؛ ُهَو الَِّذي َأْرَسَل 

َرُسوَلُه ِباْلُهَدٰى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهرَُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشِرُكوَن{.

وألغوا فيه...
احلـــق الـمر

يكتبه د. حمّمد قماري

العقود األخيرة اشـــــــــتد احتدام يف 
المحاجة واللجـــــــــج بين فئات 
والثقافية  السياسية  بأطيافها  النخبة، 
هذه  نطـــــــــاق  وتوســـــــــع  واإلعالمية، 
المحاجة إلى مجتمع األســـــــــرة، حول 
عالقة التأثير بين أنســـــــــاق المدرسة 
الدولـــــــــة  ومؤسســـــــــات  والمجتمـــــــــع 
واإلدارة، وأيهـــــــــم أكثـــــــــر تأثيـــــــــرا في 
توجيـــــــــه الســـــــــلوك االجتماعي، نحو 
عليها  المنصوص  التربيـــــــــة  أهداف 
التربوية،  والغايـــــــــات  المرامـــــــــي  في 
وقـــــــــد أخذت المحاجـــــــــة طابعا جدليا 
في  متناقضتين  أيديولوجيتيـــــــــن  بين 
اتجاهاتهمـــــــــا الفكريـــــــــة وطروحاتهما 
الثقافية واألخالقية، كل منهما تتهم 
األخـــــــــرى بأنها ســـــــــبب نكســـــــــة البلد 
ونكوصه، إذ جعلته يعيش في التيه 
الهوياتي والثقافي والبحث عن ذاته، 
ضمن تراكم من المكدسات التاريخية، 
إحداهما تتهم األخرى بالقصور في 
الفهم واإلدراك،الرتباطها بمرجعيات 
فكرية وثقافية ميتة، ال تمت إلى واقع 
الحال بأي صلة، والطبيعة -حسب 
زعمهـــــــــم- تأبـــــــــى الفـــــــــراغ والتحجر 
والتقوقـــــــــع، واألخرى تتهـــــــــم غريمتها 
بالمـــــــــروق والخـــــــــروج عن الســـــــــياق 
األخالقية  بمكوناتـــــــــه  االجتماعـــــــــي 
المجتمع  تحويل  ومحاولة  والثقافية، 
بشـــــــــرية منزوعة  إلى مجرد قطعان 
الهويـــــــــة واإلرادة والتوجه، ال تعيش 
إال لتلبية احتياجاتهـــــــــا الغريزية من 
طعام وشراب وعالقات غرام وحب، 
من  مجردة  بمفهوميـــــــــات  الرتباطها 
أي قيمة اعتبارية أو وطنية، لكونها 
تدعو إلى تحويـــــــــل اتجاهات التربية 
وأهدافها إلى مشـــــــــاريع أجنبية تابعة 
لها في الكينونة والماهية والطبيعة، 

تحت رمزية الغاية تبرر الوسيلة. 
ذا أردنـــــــــا توصيف هـــــــــذه الظاهرة  واإ
الدوغمائيـــــــــة )التعصـــــــــب لفكرة ما(، 
اعتمادا على ابستومولوجيا المعرفة، 
بنظرياتهـــــــــا  والســـــــــيكوبيداغوجيا، 
نجد  والبنائية،  والســـــــــلوكية  القصدية 
هذا النقاش الجدلي، ال يســـــــــتند إلى 
علم صحيح أو مقاربة ســـــــــيكولوجية، 
وكل مـــــــــا في األمر أنـــــــــه نقاش نابع 
مـــــــــن قناعات أيديولوجية، رســـــــــختها 
فـــــــــي وعيهم أنمـــــــــاط التثقيف اللغوي 
واألدبي، وال سيما عند الطرف الذي 
يريد تحويل اتجاهات التربية الوطنية 

إلى أهداف أجنبية. 
ولكي نقـــــــــف على حقيقـــــــــة التأثير، 
فـــــــــي العالقة البنيوية بين األنســـــــــاق 
المدرسية واالجتماعية والمؤسساتية، 
وأيهم أكثر فاعليـــــــــة ضمن التركيب 
البنيوي، يتعين علينا أال نتناول هذه 
الوضعية المعقدة بتأثيراتها المختلفة، 
تناوال عاطفيا تحكمه الدوغمائية التي 
تتعصب آلراء غير مسندة ببراهين، 
نما نتناولها من وجهة نظر نسقية،  واإ
وهي النظرية التـــــــــي وضع قواعدها 
الفلســـــــــفية منظرون كبار اســـــــــتغرقوا 
عقودا متعاقبة في صياغة نظرياتها 
الثوريـــــــــة، ضمن مؤسســـــــــات بحثية 
أنشئت لغرض البحوث المعمقة في 
بتمعن  والتدقيق  الســـــــــيكوبيداغوجيا، 
فـــــــــي اختيار المرجعيات، الفلســـــــــفية 
والمعرفيـــــــــة والثقافيـــــــــة واالجتماعية، 

وموافقتهـــــــــا لبناء المناهـــــــــج والبرامج 
والطرائق، وشبكات التقويم، والنماذج 
التعليمـــــــــة واســـــــــتراتيجيات التدريس، 
والظروف المالئمة للتكيف المدرسي 
الفاعلية والتفاعل والنجاعة  بمعايير 
والمردودية، بعتبات الجودة واإلتقان، 
كل ذلـــــــــك حدث بمناهـــــــــج التجريب 
والمقارنـــــــــة والموازنة، بيـــــــــن القوانين 
والنظريات والمقاربات ونواتج التعلم، 
والكالم  واأليديولوجيا  بالثرثرة  وليس 

الفارغ. 
ولكي نؤســـــــــس لكالمنا تأسيسا علميا 
ومنهجيا، ونصل إلى معرفة النمذجة 
الحقيقية للعالقة التركيبة للبنية النسقية 
بجميع مكوناتها، ومدى التأثير الذي 
تتركه على  الحياة االجتماعية، يتعين 
علينا أن ننطلق من النظرية النسقية، 
وهي أحدث نظرية تستند في معالجة 
مشـــــــــكالت التربية -فلســـــــــفيا وبنائيا 
النظريات  وتقويميا وتأثيريـــــــــا- على 
واالجتماعية  والبيداغوجية  النفســـــــــية 
واإلبستيمولوجية، )نظرية المعرفة أو 

دراستها(، في بناء المعرفة.
ما هي النظرية النسقية؟

ليـــــــــس مفيـــــــــدا أن أتنـــــــــاول النظرية 
النســـــــــقية بمفهومها الفلســـــــــفي، حيث 
هـــــــــو األصل في وجود هذه النظرية، 
ألنه يخرجنا عـــــــــن غايتنا في تحليل 
العالقة البنيوية بين النســـــــــق التربوي 
ونظيريه االجتماعي والمؤسساتي، إذ 
هما األصل الذي تبنى عليه العالقة 
بـــــــــكل أبعادهـــــــــا  الســـــــــيكوبيداغوجية 
وتأثيراتها، فالنسق التربوي هو عبارة 
عن تركيب بنيوي لمجموع العالقات 
المنطقية والعلمية التي تربط عناصر 
النســـــــــق مع ذاته بنجاعة وفعالية، أو 
مع غيره من األنســـــــــاق االجتماعية 
والسياســـــــــية واإلداريـــــــــة واالقتصادية 
متكاملة  منظومة  والثقافية، ضمـــــــــن 

في بنياتها الكلية. 
وهـــــــــذه العالقة التكاملية هي المعيار 
الوجاهة  بـــــــــه علـــــــــى  الذي يؤشـــــــــر 
والمالءمـــــــــة والنجاعـــــــــة والمردودية، 
فـــــــــي أي تشـــــــــخيص أو دراســـــــــة أو 
تقويم، خالفا لما كانت عليه التربية 
التقليديـــــــــة، حيـــــــــث كانت األنســـــــــاق 
مستقلة في بنياتها التركيبية والعالئقية 
والتفاعلية، وأهـــــــــم ما يربط عناصر 
النســـــــــق في تركيبها هـــــــــو العقالنية 
)ضـــــــــد الظن والتخميـــــــــن واالرتجال 
والعشـــــــــوائية(، فينظم االســـــــــتنتاجات 
واألحكام، بربـــــــــط المقدمات بالنتائج 
بمناهج  االســـــــــتدالل،  على  اعتمادا 
األدلـــــــــة العقلية التـــــــــي تراعي قواعد 
العالقات المنطقية، )ضدها العالقات 

المتناقضة(.
وهـــــــــي العمليـــــــــات التـــــــــي تحصـــــــــر 
المتناقضـــــــــات وتعزلهـــــــــا، مـــــــــن أي 
فعل تبنى بـــــــــه المعرفة في تركيباتها 
المختلفـــــــــة، فيصبح االســـــــــتدالل هو 
إلى  الوصول  فـــــــــي  العلمي  المعيار 
الحقيقـــــــــة، وبذلـــــــــك نصـــــــــل إلى أن 
مفهوم النســـــــــق التربوي، هو مجموع 
العناصر التربوية واالجتماعية التي 
تؤدي إلى سلوكيات ناتجة عن فعل 
تربوي ينسجم مع المعايير األخالقية 
والقيميـــــــــة والقانونيـــــــــة للمجتمع، فإن 
أدى النســـــــــق التربوي إلى االنحراف 
عن أهداف التربية الوطنية والقومية، 
بفلسفتها وأهدافها ومراميها وغايتها، 
فحينها يكون النسق قد انحرف عن 
وظيفتـــــــــه، باعتبار النســـــــــق التربوي 
نظامـــــــــا تربويـــــــــا وقيميـــــــــا واجتماعيا 
متكامال، لذلك يتعيـــــــــن عليه احترام 
الســـــــــلطة األخالقية التي ينتظم وفق 

قواعدها المجتمع. 

والمدرســـــــــة حين تنشئ األجيال وفق 
أهـــــــــداف وطنية وأخالقيـــــــــة محددة، 
فهي ال تنظـــــــــر إليهم على أنهم أفراد 
منفصلون عن المجتمع، ينتمون إلى 
نما تنظر إليهم على  أســـــــــر معينة، واإ
أنهم ملك للمجتمع، ال ينفصلون عن 
كينونته وأهدافه وغاياته، بتربية ناشزة 

أو توجيه منحرف. 
قال أبو تمام:

ِإنََّما َأْواَلُدَنا بيننا.. 
َأْكَباُدَنا َتْمِشي َعَلى اأَلْرِض  

َل������ْو َهبَّ������ِت الرِّيُح َعَل������ى َبْعِضِهم.. 
اَلْمَتَنَعْت َعْيِني َعِن الَغْمِض  

فالمجتمع يســـــــــعد بأبنائـــــــــه العاملين 
المجتهديـــــــــن الصالحين، مهما كانت 
الفردية، ألنهم ســـــــــر وجوده  فروقهم 
وعامل نهضتـــــــــه، وعز قوته، أما إن 
نشـــــــــأت األجيال منفصلة عن واقعها 
االجتماعـــــــــي واألخالقـــــــــي، منحلـــــــــة 
متفســـــــــخة منحرفـــــــــة، فاقـــــــــدة لوعيها 
ورشدها وانتمائها، وتعيش في غيبوبة 
شعورية، فإن المجتمع سيستغرق في 

سرمدية البوار والممات. 
سوسيولوجيا التربية الوطنية

النسق التربوي ال يؤثر وحده في التنشئة 
واالجتماعية  واألخالقيـــــــــة  التربوية، 
بالوجاهـــــــــة المعياريـــــــــة، مهما توفرت 
المعايير السيكوبيداغوجية، وظروف 
التكيف المدرسي، ومهما كانت كفاءة 
الهيئة التربوية واإلدارية والرقابية، ألن 
النســـــــــق التربوي يعمل ضمن توليفة 
مع النسق السياسي واالجتماعي في 
تكامل تـــــــــام، ال ينفصل أحدهم عن 
اآلخـــــــــر، لكونه ذا طبيعة تركيبية في 
بنيته العالئقيـــــــــة والعملية والتفاعلية، 
فهـــــــــو يرتبـــــــــط بالعضويـــــــــة التركيبية 
وفق وظيفـــــــــة تحددها أهداف التربية 
واتجاهاتها. والتأثير التربوي في حياة 
المجتمع بفعالية ونجاعة، إنما يستند 
فيهـــــــــا على البنية التركيبية، للنســـــــــق 
والمؤسساتي،  والسياسي  االجتماعي 
لكون المؤسســـــــــات تملك الشـــــــــرعية 
والمشروعية في تنفيذ أهداف التربية، 
بقـــــــــوة القانون والضميـــــــــر األخالقي 
والمهنـــــــــي، ألنهـــــــــا تملـــــــــك صالحية 
التنفيـــــــــذ والتعييـــــــــن والعـــــــــزل والرقابة 
والمحاســـــــــبة، فإن وقـــــــــع اختالل في 
التهاون  بسبب  المؤسسات،  وظائف 
أو التماطل واإلجراءات البيروقراطية 
المعطلة،  أو بالفساد وتقديم المصالح 
والمحيطين   الدولة  لرجال  الشخصية 
بهم عـــــــــن مصالح الشـــــــــعب، اختل 
التوازن بين األنســـــــــاق، وفقد التركيب 
البنيوي فاعليته في التأثير على الحياة 

االجتماعية والتربوية واألخالقية. 
ومقولـــــــــة ابن خلـــــــــدون تثبـــــــــت هذه 
النظرية، "الناس على دين ملوكهم". 
فابن خلدون صـــــــــادق في فكرته كل 
الصدق،ألنه اختبر العالقة التأثيرية 
فـــــــــي التركيب البنيوي لألنســـــــــاق في 
بيئته، فأدرك خلل التأثير في البنيوية 
الشاملة، واعتبارا لذلك يمكن إصدار 
الحكم بموضوعية على أن فساد النسق 
السياســـــــــي والمؤسساتي واإلداري، له 
تأثير كبير على فساد النسق التربوي 
واألخالقـــــــــي واالجتماعي، ألن البنية 
التراتبية في العالقة النســـــــــقية، تتأثر 
باألقوى ثم األقوى، والنسق السياسي 
والمؤسساتي واإلداري يأتي على قمة 
هرم األنساق، ولذلك يعتبر المفصل 
المحـــــــــوري الذي ترتكـــــــــز عليه بقية 
السياسي  النسق  األنساق، فإن نجح 
نجحت كل األنســـــــــاق، ألنها مرتبطة 
به أشـــــــــد االرتباط، ومتأثرة به تأثيرا 
كبيرا، ولذلك فقدت المدرســـــــــة تأثيرها 

على الحياة عندنا. 

عالقة التأثري النسقي بني املدرسة واملؤسسات واجملتمع

خري الدين هين
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اشكالية  على  السابقة  المقاالت  في  تعرفنا 
الصلة بين الدين والعلم في الفكر الحديث، 
ورأينا كيف هيمن النموذج المعرفي الغربي 
بسبب إشعاع الحضارة الغربية على العالم، 
مسألة  في  يفكرون  الّناس  صار  وكيف 
الصلة بين الدين والعلم من »ثقب اإلبرة« 
التي صنعها الغرب، وأن هذا التناقض أو 
التضاد أو التمايز المزعوم بين الدين والعلم، 

هو ثمرة فعل ثقافي غربي بخاصة. 
وأنه علينا أن نسترجع المبادرة في تصحيح 
الصلة بين الدين والعلم، وذلك بالرجوع إلى 
واالنتحاالت  التحريفات  يتجاوز  مصدر 
المصدر  وهذا  والتفريط،  واالنفراط  والغلو 
سنة  من  يتبعه  وما  الكريم،  القرآن  هو 
صحيحة. وأننا بالرجوع إلى القرآن يمكن أن 
التي  الدين والعلم  بين  الصلة  تلك  نصحح 
ران عليها نموذج حضاري وثقافي غربي، 
ليس بالضرورة يمكن اتخاذه نموذجا وقدوة 
الدين  بين  الضرورية  الصلة  هذه  بناء  في 

والعلم. 
لى سنة الّنبي  وبالرجوع إلى القرآن الكريم واإ
مجموعة  نجد   - وسلم  عليه  اهلل  -صلى 
بين  السليمة  للصلة  تؤسس  وقواعد  مبادئ 
في  اإلنسان  مصالح  تحقق  والعلم،  الدين 
هذه الدنيا وفي اآلخرة. ولعّل أول ما يؤسس 
العالقة بين الدين والعلم هي الصورة التي 
نجدها في القرآن عن العلم والعلماء ومكانة 
هي  العليا  فالمكانة  اإلسالم.  في  العلماء 
كّل  التدين وفي  المجتمع وفي  للعلماء في 
مناشط الحياة، وهي ليست مكانة سحرية أو 
النسب  أو  الدم  برابطة  أو موروثة  خرافية، 
األسطوري، كما كان في األمم السابقة، بل 
مناهج  وفق  تصنع  موضوعية  مكانة  إنّها 
أراد  لمن  مفتوحة  مكانة  وهي  موضوعية، 

أن يتبوأها بغض الّنظر عن جنسه ونسبه 
ألّنها  االجتماعية،  ومكانته  ولونه  ولغته 
مؤسسة على تحصيل المعرفة وفق مناهج 
موضوعية، بها يحقق اإلنسان تدينه الحق، 
حضارته  وبناء  لألرض  عمارته  ويحقق 

وبلوغ مقاصده في الدنيا وفي اآلخرة. 
إلى  العلماء  مكانة  من  رفع  القرآن  إّن 
درجات لم تحدث في أي دين آخر وال في 
)َيْرَفِع  تعالى:  يقول  آخر.  سماوي  كتاب 
اْلِعْلَم  ُأوُتوا  وَالَِّذيَن  ِمنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  اللَُّه 
َدَرَجاٍت( )المجادلة:11(، و)َوُقل رَّبِّ ِزْدِني 
ِعْلًما( )طه:114(. وجاء في الحديث )من 
سلك طريقًا يبتغي به علمًا سهل اهلل له به 
طريقًا إلى الجنة( ]أخرجه الشيخان[، وقوله 
-صلى اهلل عليه وسلم-: )مْن َسَلَك َطريًقا 
ِإَلى  َطريًقا  َله  اللَّه  سهَّل  عْلًما  ِفيِه  َيْبَتِغي 
نَّ المالِئَكَة َلَتَضُع أْجِنَحَتَها ِلطالب  الجنِة، وَاإ
نَّ اْلعاِلم َلَيْسَتْغِفُر  اْلِعْلِم ِرًضا ِبما َيْصَنُع، وَاإ
َمواِت ومْن ِفي األْرِض حتَّى  َلُه مْن في السَّ
الِحيتاُن في الماِء، وَفْضُل اْلَعاِلم َعَلى اْلعاِبِد 
نَّ  واإ اْلَكوَاِكِب،  َساِئِر  َعلى  اْلَقمر  َكَفْضِل 
نَّ األْنِبياَء َلْم ُيورُِّثوا  اْلُعَلماَء َورََثُة األْنِبياِء واإ
نَّما ورَُّثوا اْلِعْلَم، َفمْن َأَخَذُه  ِديَنارًا وال ِدرَْهًما واإ
َأَخَذ ِبحظٍّ وَاِفٍر.( ]رواهأبو داود والترمذي[، 
وجاء في صحيح مسلم )ِإنَّ اْلَمالِئَكَة َلَتَضُع 
َأْجِنَحَتَها ِلَطاِلِب اْلِعْلِم ِرًضا ِبَما َيْصَنُع( بل 
إّن مّما امتن اهلل به على رسوله -صلى اهلل 
يعلم،  يكن  لم  ما  علمه  أنه  وسلم-،  عليه 
َوَعلََّمَك  وَاْلِحْكَمَة  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  اللَُّه  )وََأنَزَل 
َعَلْيَك  اللَِّه  َفْضُل  َوَكاَن  َتْعَلُم  َتُكن  َلْم  َما 

َعِظيًما( )النساء: 113(.
سبحانه  اهلل  إّن  بل  فحسب،  هذا  ليس 
وتعالى جعل شهادة العلماء على وحدانيته 
وقيامه بالقسط مقرونة بشهادة اهلل سبحانه 
ومالئكته، قال تعالى: )َشِهَد اللَُّه َأنَُّه اَل ِإلََٰه 
ِإالَّ ُهَو وَاْلَماَلِئَكُة وَُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط 
َه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم( )آل عمران:  اَل ِإلَٰ

 .)18
بل أن العلم هو الطريق لتقوى اهلل وخشيته 
الطريق  هو  العلم  ألّن  عبادته،  وحسن 
السنني الذي أسس له القرآن طريقا وحيدا 
أو  سحري  طريق  يوجد  فال  اهلل،  لمعرفة 

النظر  خرافي أو أسطوري، بل من خالل 
في كتاب الخلق والوجود يصل اإلنسان إلى 
إدراك الحقيقة الدينية. يقول تعالى: )َأَلْم َتَر 
ِبِه  َفَأْخَرْجَنا  َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  َأنَزَل  اللََّه  َأنَّ 
ُجَدٌد  اْلِجَباِل  َوِمَن  َأْلوَاُنَها  ْخَتِلًفا  مُّ َثَمرَاٍت 
ْخَتِلٌف َأْلوَاُنَها َوَغرَاِبيُب ُسوٌد  ِبيٌض َوُحْمٌر مُّ
َوِمَن النَّاِس وَالدَّوَابِّ وَاأْلَْنَعاِم ُمْخَتِلٌف َأْلوَاُنُه 
ِلَك ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ  َكذَٰ
اللََّه َعزِيٌز َغُفوٌر( )فاطر: 28-27(، وهذا 
ما يجعل العلماء في مختلف حقول المعرفة 
يدركون  ألنهم  دينيا،  غيرهم  على  مقدمين 

الحق عن علم وبينة.
اهلل،  عند  والجاهل  العالم  يستوي  ال  ولهذا 
َهْل  )ُقْل  غيره،  على  مقدم  العالم  إّن  بل 
َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن وَالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإنََّما 
ألنّهم   .)9 )الزمر:  اأْلَْلَباِب(  ُأوُلو  ُر  َيَتَذكَّ
أول من يدرك الحقائق بتدبر وتفكر وتعقل، 
بعد  تسليما  به  ويسلمون  الحق  فيدركون 
برهان، )َوِلَيْعَلَم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َأنَُّه اْلَحقُّ 
نَّ  ِمن رَّبَِّك َفُيْؤِمُنوا ِبِه َفُتْخِبَت َلُه ُقُلوُبُهْم وَاِإ
ْسَتِقيٍم(  مُّ ِصرَاٍط  ِإَلٰى  آَمُنوا  الَِّذيَن  َلَهاِد  اللََّه 

)الحج: 54(.
إّن ما أردنا توكيده في مقالنا هذا، أن آيات 
العزيز تجاوزت ثمانمائة  الكتاب  العلم في 
آية، إضافة إلى اآليات التي شملت الدعوة 
ن لم تستعمل لفظه بل استعملت  إلى العلم واإ
كعرف،  العلم  يتضمنها  أخرى  مفردات 
وبان، ورأى، ونظر، وعقل، وغيرها، والتي 
وبشموله،  المختلفة  بانواعه  العلم  تشمل 
كل هذه اآليات جاءت لترسم صورة غاية 
في التكريم والتقديم للعلم والعلماء. كما أّن 
السّنة الشريفة أيضا حفلت باألحاديث التي 
ترفع من قيمة العلم والعلماء.بل إّن النبي 
-صلى اهلل عليه وسلم - في سنته وسيرته 
كان يمجد العلم ويحض عليه ويقدم العلم 
على غيره في أمور الدين والدنيا، وجعل من 
طلب العلم فريضة مثله مثل الصالة والزكاة 

والصوم والحج وبقية فرائض الدين. 
وهذا ما يجعل للعلم والعلماء الصدارة في 
نجاز  واإ العمران  وتحقيق  المجتمع  بناء 

مشروع االستخالف في األرض. 

مكانة العلم والعلماء يف الوعي الذي يؤسسه القرآن

د. بدران بن احلسن *

روا
فك

ليت

الخلوة تجعلك قريبا من اهلل.... تستجمع فيها كل حواسك، 
تهدأ فيها نفسك، تغيب كل المؤثرات حولك، تتضح كل 
االبعاد امامك، فيصحو عقلك، ويصفو بصرك، ويرهف 

سمعك، وتظهر االشياء اكثر وضوحا واسهل انقيادا. 
كانت الخلوة  تمهيدا ألعظم رس���������االت السماء ، فاختلى 
النب���������ي -صلى اهلل عليه وس���������لم - طوي���������ال، حتى تهيأ 
لذل���������ك األمر الجلل، وعرف حم���������زة بن عبد المطلب اهلل 
عندم���������ا اختلى بالصحراء، وكان الش���������نفرى طريد قومه، 
أجبره الزمن على الخلوة، فكان ابداع ش���������عره في الخلوة 
من اروع الش���������عر واجمل الكلم، واكس���������بته الوحدة قوة ال 
تضاهى فأصبح يجري مع الريح ويس���������بق الجياد، فجمع 
قوة الجس���������د وقوة اللغة في آن، وفي الخلوة كتب رائعته 

المية العرب:
َوفي اأَلرِض َمنأى ِللَكريِم َعِن اأَلذى 

ُل َوفيها ِلَمن خاَف الِقلى ُمَتَعزَّ  
وكما أن للخلوة االختيارية أبداعها، كان للخلوة القسرية 
مثل ذلك، اجمل القصائد ألفها مفدي زكريا في س���������جنه، 
وأل���������ف ُكتَّاب كب���������ار اعظ���������م كتبهم، في خلوة قس���������رية 
فرض���������ت عليهم، وفي خلوة الصم���������م ألف بيتهوفن أروع 

السيمفونيات. 
في الخلوة تس���������مع دق���������ات قلبك والخاف���������ت من كالمك، 
وتجالس كل حواس���������ك، في الخلوة ال غضب وال صراخ 
بل هدوء وس���������كينة، إمعان في الذات، تجل للخافت من 

مكنوناتك، وانكسار للشامخ من كبريائك .
قد تخونك الكلم���������ات وانت في جمع... ويجرفك طوفان 
األحاس���������يس والعبارات وأنت في جوف الليل، قد تسمع 
الكثي���������ر من الكالم في النهار فال تلقي له باال... ويهزك 

همسك لنفسك في خلوة الليل هزا. 
في الخلوة خيط رفي���������ع يفصل بين أقصى الّنقاء والقرب 
من اهلل، وبين أكبر همزات الش���������يطان، بين ُسُمّو التوبة 

وُعُتّو المعصية. 

الت
ــ أمٌّ

: ت
سلة

همس اخللواتسل

م ع/ حدييب عبد اهلل   

المجتمع تؤدي  في  الثقافية  التحوالت 
الجزائري دورا مهما في كل حقبة 
تاريخية أو طور عمري أو مرحلة معينة لدى 
الفئات العمرية المختلفة، سيما مرحلة الشباب 
مختلف  عبر  الدراسة  ظروف  تحسن  بسبب 
الجامعات  وخصوصا  ومراحلها،  أطوارها 
قبل  من  شديدا  حرصا  شهدت  التي  الجزائرية 
خالل  من  ذلك  الح  وقد  لها،  الدولة  تشجيع 
رفع عددها وتزويد هياكلها بمختلف التجهيزات 
والموارد  التكنولوجية،  والمعدات  الضرورية 
وعمال،  داريين  واإ وأساتذة  طلبة  من  البشرية 
كل  التوظيف  مسابقات  من  كبير  عدد  وفتح 
أو  للزوال  اآليل  القديم  النظام  في  عام، سواء 
الجديد المواكب لسيرورة العالم الغربي، إذ صار 
يصل  األخيرة  السنوات  في  الجامعات  عدد 
المدارس  مئة جامعة، وعشرات  أكثر من  إلى 
الثقافية  والمؤسسات  والمعاهد  لألساتذة  العليا 
دور  من  كبير  عدد  إلى  باإلضافة  المتنوعة، 
الثقافة في جميع الواليات، والجمعيات الثقافية 
في كل الدوائر والمكتبات كمكتبة المطالعة في 
التي تعد فضاء  المساجد  بلدية، ومكتبات  كل 
دينيا واسع اإلقبال، ناهيك عن دور الزوايا في 
المخطوطات،  تحقيق  في  الباحثين  مساعدة 

كثيرا  يحوي  الذي  القديم  الثقافي  اإلرث  وهو 
من العلوم والمعارف والثقافات، باإلضافة إلى 
تسهيل وتعزيز دور المطابع في صناعة الكتاب 
قامة  وعملية نشره وتوزيعه في الداخل والخارج، واإ
يقام  الذي  الجزائر  الدولية كمعرض  المعارض 
كل عام، وتفد إليه أغلب دور النشر العالمية 
والقراء  الزوار  ويقصده  دولة  مئة  عن  تزيد 
وكذلك  العالم،  أصقاع  مختلف  من  والباحثون 

تنشيط الفعاليات الثقافية في كل المناسبات. 
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تحول 
الجزائرية  الفردية  الحياة  تشهده  عميق  ثقافي 
المعاصرة، بعد أن افتقدتها إبان فترة االحتالل 
الفرنسي الذي كان يمنع الدراسة باللغة العربية 
بل سعى جاهدا الستبدالها باللغة الفرنسية، إذ 
كان الطلبة يدرسون اللغة العربية وحفظ القرآن 
بعيدا عن عين المستعمر الذي فرض الفرنسية 
ودور  الزوايا  وحارب  الجزائري،  الشعب  على 
العلم الجزائرية؛ سيما جمعية العلماء المسلمين 
بن  الحميد  عبد  الجليل  الرباني  العالم  بقيادة 
باديس الصنهاجي، الذي وقف حجر عثر في 
طريق فرنسا المحتلة وسياستها االستعمارية في 
تهجين عقول الجزائريين، ومسخ واقتالع جذور 

الشعب عن دينه وتاريخه وعربيته وهويته. 
كما أن حاجة المجتمع الجزائري في ظل استعادة 
السيادة الوطنية واستشراف المستقبل بكل أدوات 
ومؤسسات المثقافة، وشق سبل العلم عبر بوابة 

الباحثين  الطلبة  سيما  النوعي،  التخصص 
والتكوينات  الدراسات  هذه  مثل  على  المقبلين 
في الداخل والخارج، سواء على نفقة الدولة أو 
اللحاق  أجل  من  وهذا  الخاصة،  نفقتهم  على 
والثقافية من خالل  العلمية  المستجدات  بركب 
والصين  وأمريكا  أوروبا  في  والتكوين  الدراسة 

ودول الخليج. 
وقد بات من الضروري على المستوى الفردي 
بكل  العربي  المثقف  يتسلح  أن  والمؤسساتي 
التعلمية،  العلمية  والبرامج  المنهجية  األدوات 
الذي هو في تطور  العالمي  الثقافي  واالنفتاح 
ن  واإ األمس  بثقافة  يكتفي  ال  أنه  أي  مستمر؛ 
كان هذا ضروريا من أجل تحصينه من الهزات 
الثقافية العنيفة التي يشهدها العالم العربي في 
سواء  وهناك  هنا  تحدث  والتي  منعرج،  كل 
تعلق  ما  سيما  مقصودة،  غير  أو  مقصودة 
التي  العربية  والهوية  والدين  االنتماء  بقضايا 
الغربية  الدوائر  لبعض  هاجسا  تشكل  صارت 
والمختبرات الحاقدة، التي تكيد لكل تحول ثقافي 
يخص اإلنسان العربي الملتف حول وطنه ودينه 
ولغته وحضارته، لذا فإن الرهان على المستوى 
الثقافي مهم جدا في تعزيز روح المواطنة وقيم 

التسامح مع الذات واألخر. 
عليه  يحرص  الذي  المحمود  التغير  وهو 
بلده  مستقبل  على  وغيور  صالح  مواطن  كل 
البرامج  بمختلف  التزود  أجل   من  ومجتمعه، 

الثقافية والعلمية التي تجعله ثابت ومتغير في 
اآلن ذاته، ثابت بالحفاظ على هويتي الثقافية 
واللغة  التراث  مقومات  من  المستمدة  العربية 
ثقافة  على  االنفتاح  بمعنى  ومتغير  والدين؛ 
الثقافي  الحوار  مستجدات  خالل  من  اآلخر 
أو  الثقافي  الصراع  هنا  أقول  وال  والحضاري، 
التغيير  نحو  تجاذب  أقول  ما  بقدر  الحضاري 
إلى األحسن في ظل التكامل المعرفي والتعدد 
اللغوي، واألخذ والعطاء من كل وافد جديد مهم 
وهذا هو الرهان الحقيقي الذي وجب االضطالع 

به. 
ولهذا فإن المجتمع الجزائري الذي أنتمي إليه 
حريص أشد الحرص فيما يخص اكتساب تلك 
والحماية  الثقافية  والحصانة  الفكرية  المناعة 
يؤثر  قد  دخيل  كل  من  ترفده  كي  الوطنية، 
ولهذا  والمجتمعية،  الشخصية  حياته  في  سلبا 
تولى  الجزائرية  األكاديمية  المؤسسات  فإن 
يثبتوا  كي  والباحثين،  للطلبة  اهتمام  كبير 
أحالمهم،  ليحققوا  مستقبلهم  ويسطروا  ذواتهم 
والمواد  والبرامج  العلوم  بكل  التزود  من خالل 
التثاقف  مبدأ  تكرس  التي  الثقافية،  والفعاليات 
الحضاري  االنفتاح  األجنبي، في ظل  العربي 
في  سيما  العولمة،  منجزات  من  واالستفادة 
األداة  وهو  والتكنولوجي  اإلعالمي  جانبها 
قرية  إلى  العالم  تحويل  في  اليوم  الفاعلة 

تكنولوجية ومعلوماتية متطورة. 

متظهرات التحوالت الثقافية يف اجلزائر
د/ عاشور توامة 
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الي������وم يعيش  اإلس������امي  العال������م 
مخاض������ا و تغي������رات جوهرية، 
لذل������ك أردت في هذه الس������طور الحديث عن 
مآالت هذه الحالة: ق������وى العالم اليوم تريد 
العلمن������ة ومفهوًما جدي������ًدا للدين، مرت فترة 
م������ن الزمن كان يقال عن الدين اإلس������امي 
أفيون الشعوب )المخدر(، اليوم ينبغي لهذا 
الدين أن يهذب ويصنع على أعينهم، إبعاد 
المس������جد عن حياة الناس اليومية، اإلسام 
مكانه المسجد، منطق  سار عليه األوربيون 
النص������ارى بتحقيق المقولة المنس������وبة إلى 
عيسى عليه السام: ما لقيصر لقيصر، وما 

هلل هلل. 
وُيحكى أنه قالها: لما س���������ئل لماذا النصارى 
يعطون الجزية إلى الرومان الذين اضطهدوا 
النص���������ارى فقالها، ال دخ���������ل للدين في حياة 
الناس: انتظروا معاش���������ر األخوة الكرام ماذا 

يحدث بعد إنهاء هذا الَحراك؟
إنها الدعوة إلى علمنة المجتمع.

وه���������ذا األم���������ر لي���������س جدي���������ًدا، كان هذا في 
زم���������ن الوحي فقد طرحت مث���������ل هذه األفكار 

والتوجهات.
لما أس���������لم عب���������د اهلل بن س���������ام وجماعة من 
اليه���������ود بقوا يعظمون يوم الس���������بت ويكرهون 
أكل لحم اإلبل فنزل قول���������ه تعالى: ﴿يا أيها 
الذين آمنوا أدخلوا في الّس���������لم كافة وال تتبعوا 
خطوات الشيطان﴾ اإلسام عقيدة وشريعة، 
دي���������ن ودنيا، ف���������ا تأخذ جزًءا وتت���������رك جزًءا 

القرآن الكريم دعا إلى العبادة ووضع أحكاًما 
وقوانين تنظم المجتمع األسرة المجتمع ونظم 

العاقات مع الغير. 
في سنة 9 ه� جاء وفد ثقيف حتى يسلموا وقد 
رأوا أن مكة أس���������لمت )فتح مكة 8 ه�(، وقد 
أسلم قبلهم زعيمهم عروة بن مسعود الثقفي. 
لما أس���������لم عروة بن مس���������عود طلب من النبي 
صلى اهلل عليه وس���������لم: إني ذاهب إلى قومي 
أدعوهم إلى اإلس���������ام فقال له صلى اهلل عليه 
وس���������لم: إنهم قاتلوك؟ فقال: يا رسول اهلل إني 
أحب إليهم من أبكاره���������م وأوالدهم، فعا كان 
عروة رج���������ا مفوها وخطيبا فصيحا ومفاوضا 

بارعا
وه���������و المقصود من قول ع���������رب قريش: ﴿

ل���������وال أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم﴾ وقصدوا عروة بن مس���������عود و عمرو 
بن هشام، ذهب عروة إلى قومه وصعد منبرًا 
عالًيا وخاطب قومه يا قومي أس���������لموا فرموه 
بالنبل فقتلوه، فقال -صلى اهلل عليه وسلم - 
عندم���������ا وصله الخبر: »مثله في قومه كمثل 
صاحب ياس���������ين« حبيب بن النجار ﴿وجاء 
من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي 
اتبعوا المرس���������لين﴾ )يس/20(، فقتلوه فقال 
-صلى اهلل عليه وسلم - مثله كمثل صاحب 
يسين، كيف عرف -صلى اهلل عليه وسلم - 
أنهم سيقتلونه أي عروة بن مسعود -رضي 
اهلل عن���������ه-، الجواب ما حدث له -صلى اهلل 
عليه وسلم - مع أهل الطائفة حين ضربوه، 

ثقيف قبيلة معاندة وأصحاب امتناع. 
لما جاء وفد ثقيف حتى يس���������لموا اش���������ترطوا 

شروطا:
ال ته���������دم ال���������ات صنمه���������م إاّل بع���������د ثاث 

سنوات.
أن يعفيهم من الصاة.

إذا صلينا فا نركع.
هكذا ارادوا اإلسام اليوم ال يتدخل في شؤون 

الناس: الدين هلل والوطن للجميع. 
فلم���������ا أفهم الّنبي -صلى اهلل عليه وس���������لم - 
أن ال تسامح مع الش���������رك واألصنام، قالوا: 
)نتن���������ازل(. ولكن ليس نحن من يهدم الات 
ابع���������ث رجا ال يكون من ثقيف، فاختار لهم 
صلى اهلل عليه وسلم: أبا سفيان لماذا؟ كان 

رمز المدافع عن الشرك قبل إسامه.
وذهب معه المغيرة بن شعبة وهو أصله من 
ثقيف أس���������لم قبل ذلك )ع���������ام الخندق( وكان 
رجا في���������ه دعابة، فحم���������ل المعول وضرب 
الصنم ثم س���������قط زعم مغش���������يا عليه، فقول: 
لقد انتصرت الات، فقام المغيرة بن ش���������عبة 

ضاحكا: قالوا: لقد ضحك علينا.
أن يس���������قط عنهم الصاة وال يركعون؟ فهموا 
أن الذي يشرع هو محمد بن عبد اهلل -صلى 
اهلل علي���������ه وس���������لم - مثل احب���������ار النصارى 
والرهب���������ان. لما نزل قوله تعال���������ى: ﴿اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهلل والمسيح 
بن مريم﴾ قال عدي بن حاتم الطائي، وكان 
نصرانيا فأس���������لم قال: »واهلل م���������ا عبدناهم يا 
رس���������ول اهلل، فقال صلى اهلل عليه وسلم: ألم 
يحل لكم الحرام واس���������تحللتموه وحرموا عليكم 

الحال فحرمتموه: تلك عبادتكم إياهم.
كان الش���������يخ عبد الحميد ب���������ن باديس يقول: 

نتجدد وال نتبدد.
أق���������ول أن هذه األمة ال يخرجها مما هي فيه 
إال من س���������لك منهج األنبياء الذي يوضحه 
العلم���������اء، التغيي���������ر ياتي ع���������ن طريق أهل 

العلم.
ق���������ال اإلمام مال���������ك: لن يصل���������ح آخر هذه 
األم���������ة إال بما صلح به أولها، قال البش���������ير 
اإلبراهيم���������ي: »جملة لم تكن من كام النبوة 
فإن عليها مسحة من النبوة ولمحة من روحها 

وومضة من إشراقها«. 
كان عب���������د الحميد بن باديس يأس���������س لدولة 
المستقبل فوضع ش���������عارا في جريدة الشهاب 

1925م شهر جويلية:
»الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء« 
أليس هذا المبدأ تقول وتعمل به األمم الغربية 

اليوم فصلحت دنياها.
لما اش���������تد الخاف بين أبناء الوطن الواحد 
ف���������ي المؤتمر اإلس���������امي 1936:  دعاهم 
الوطني���������ون واالندماجيون والش���������يوعيون إلى 
مؤتمر في قاعة األطلس: كان يقول: انبذوا 
الزعامات اتركوا الحزازات برهنوا للعالم أنكم 

أمة تستحق الحياة. 
المس���������جد واإلمام والداعي���������ة والعالم هو الذي 
يصن���������ع مس���������تقبل األمة ويعم���������ل على جمع 

كلمتها. 
اإلس���������ام ال يوافق الائكية التي تدعو إلى 
إبعاد الدين عن حياة الناس: مثا مالُك الذي 
تحصلت عليه فيه ح���������ق للفقير والضعيف: 

والضيف وضعت تنظيم خاص للضيافة. 
جاء رجل إلى النبي -صلى اهلل عليه وس���������لم 
- فقال: يا رسول اهلل إني أرغب في الضيافة 
فهل لي فيها أجر؟ قال -صلى اهلل عليه وسلم 
-: نعم ما تقدمه لغني أو فقير، لك فيه أجر، 
قال: وما هي مدة الضيافة؟ فقال: ثاثة أيام 
وقال صلى اهلل عليه وس���������لم: »من كان يؤمن 

باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه وجائزته«.
قالوا: وما جائزته يا رس���������ول اهلل؟ فقال: »يوم 
وليل���������ة والضياف���������ة ثاث���������ة أيام وم���������ا زاد فهو 

صدقة«. 
الجائزة ه���������ي القرى وهو الطع���������ام الذي يقدم 

للضيف.
وجاء في سلس���������لة الصحيحة قوله صلى اهلل 
عليه وسلم: »إذا أصبح الضيف محرما فيأخذ 

من ِقراه وال حرج عليه«. 
ه���������ذا غيض من فيض من األمثلة التي تدل 
داللة قاطعة أن اإلس���������ام ه���������و الحياة ودين 

كامل: عقيدة وشريعة ودنيا وآخرة. 
والحمد هلل رب العالمين.

اإلسالم من خمدر )أفيون( الشعوب إىل ُملهب الشعوب

الشيخ  نــور الدين رزيق *

معج������زة خلق البري������ة واإلبداع في إن  
خلقها آلي������ات ألولى األبصار وعدم 
ت������رك هذا الخلق س������دى وتنظيمهم 
اي������ة ثانية,واآلية الثالثة األخرى هي جعل تلك 
النواميس والقوانين التي تسير هذا الموج من 
البشر: )افحسبتم انما خلقناكم عبثا...-اآلية 
هاته النواميس الفطرية ومنها الشرعية  التى 
ال تحابي وال تجامل احدا , وبقدر زيغ بني ادم 
عنها تكون العقوبة والش������نآن واألمثلة كثيرة 

في هذا المجال. 
ومن بين الس���������نن الش���������رعية التى ذكرت س���������نة 
التدافع بين الحق والباطل التى بدأت مع الخلق 
وال ت���������زال إلى قيام الناس لرب العالمين، والذي 
يتأمل طريقة حس���������م المعركة بين أهل اإليمان 
وأهل الزيغ والكفر والعصيان في األمم السابقة 
مقارنة مع امة النبي المصطفى يري الفرق بّينا، 
اذ كانت المعركة في غالبها تنتهي بالمعجزات 
الخارقة، فموسى شق له البحر وعيسى رفع الى 
براهيم كانت النار  السماء ولوط خسف بقومه واإ
له بردا وس���������اما -عليهم جميعا أفضل السام 
وازك���������ي التس���������ليم- وغيرها من الخ���������وارق التي 

اعجز اهلل بها أقوامهم، وقهر بها س���������بحانه 
اهل الفجور والكفر قهرا. 

والحال يختلف عند ام���������ة النبي صلى اهلل 
عليه وسلم فقد أمرنا باإلضافة إلى األسباب 
الروحي���������ة كالدع���������اء مثا إعداد الوس���������ائل 
البشرية والمعنوية واإليمانية والمادية لصد 
او لحسم الصراع بين الحق والباطل , أذكر 

منها مثاال وليس حصرا:
-1 إعداد العنصر البش���������ري: وذلك ببناء 
الف���������رد المؤمن القوي الذي يتحمل مش���������اق 
عملية التغيير والصراع الشاق وتذييل كل 
العقبات التى من ش���������أنها إعاقة عملية بناء 
الجماعة الصلبة التى ال يمكن بآي حال من 
األحوال أن تتأثر بعوامل الفرقة والتش���������تت، 

)إن اهلل يح���������ب الذين يقاتلون في س���������بيله صفا 
كأنه���������م بنيان مرصوص(.-اآلي���������ة- ، )يا أيها 
النب���������ي حرض المؤمنين على القتال( -اآلية-، 
)يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا(.-اآلية، 
وغيرها من عشرات اآليات التي تصب في هذا 

المنوال..
-2 إعداد القوة: وذلك باألخذ بجميع أس���������باب 
القوة والمنعة )واعدوا لهم ما اس���������تطعتم من قوة 
ورب���������اط الخيل(..-اآلية-.عندم���������ا نتأمل هذه 
اآلية الجليلة نرى كيف جعل اإلس���������ام إلعداد 
وس���������ائل التغلب على العدو أهمية قصوى فلم 
نما ذكر القوه التي  يقل س���������بحانه من س���������اح واإ
هي اشمل من الساح، فقد يكون الصراع بينك 
وبين عدوك في مجاالت شتى يكون فيها حسم 
المعركة اقتصاديا أو علميا أو تكنولوجيا انكي 
في العدو من إع���������داد صواريخ العابرة للقارات، 
فهل نس���������تطيع مثا أن ن���������رد كيد الغزو الفكري 

الثقاف���������ي االلكترون���������ي التدميري اله���������دام الذي 
هو بمثابة أس���������لحة الدمار الش���������امل ،هل نقدر 
على توقيف هذا المد المخيف بالكاش���������ينكوف 
مثا!!! أم أن األمر يتطلب قوة هائلة من العلم 
والمعرفة لصد هذا العدوان الممنهج الهائج...

إن انتظ���������ار الخوارق والمعج���������زات التي تنصر 
اإلس���������ام وتعيد للمس���������لمين مجدهم وتعز نبينا 
وتحفظ كرامته-بابي ه���������و وأمي- لهو ضرب 
من الجنون، اذ بدون التس���������لح بأس���������باب القوة 
المختلف���������ة واالتكال على تل���������ك المعجزات التى 
براهيم وانتظار مقولة  كانت لموس���������ى وعيسى واإ
للكعب���������ة رب يحميها لم يأمر به اإلس���������ام ولم 
يأتي به النبي العدنان، وقد س���������ئل الشيخ عبد 
الحميد كشك -رحمه اهلل - ذات مرة عن عدم 
إرسال اهلل تعالى طيرا أبابيل على الذين اقتحموا 

المسجد الحرام كما فعل بابرهة فاجاب:
ان زمن اب���������ره لم يكن في مكة موحدا واحد، لم 
يكن هناك مسلمون، فكان اهلل وحده الذي تولى 

الذين  بيته الن  الدفاع عن 
وج���������دوا حول البي���������ت كانوا 
لألوث���������ان يطوفون  عب���������ادا 
بالبي���������ت ع���������راة يصفق���������ون 
ويصف���������رون... أم���������ا اليوم 
فنحن ألف مليون مسلم كان 
عليه���������م ان يهبوا على قلب 
البيت  ليخلصوا  واحد  رجل 
الح���������رام من هذه المأس���������اة 
، اس���������مع الى قوله تعالى: 
ذلك ولو يشاء اهلل النتصر 
منه���������م, اختبار,,,,ولنبلونكم 
حتى نعلم المجاهدين منكم 

والصابرين ..-االية-
فاهلل تعالى قال للمسلمين هذا بيتى وانتم ملزمون 
بالدفاع عنه اما يوم تتدخل العناية االلهية يوم 
ال يكون م���������ن يقول ال ال���������ه إال اهلل...-انتهى 

كامه رحمه اهلل-...
إن نصرة س���������يدنا محمد ليس باألقوال إنما كما 
قال الصديق: لس���������ت قوّاال إنما انا فّعاال، وما 
يضر ذلك القزم الذي تجرأ على خير البشر إذا 
أصدرنا تش���������جيبا او استنكارا إنما يضرهم مثا 
مقاطعة اقتصادية شاملة مدروسة تتبناها جميع 
الحكومات اإلسامية لتتناغم معها شعوبها في 
رد جرئ على من أهان حبيبا وقرة أعيننا صلى 

اهلل عليه وسلم..
أخيرا على قول كشك رحمه اهلل هذا نبينا ونحن 
ملزمون بالدفاع عنه, وان تتولوا يس���������تبدل قوما 

غيركم...-االية-.
إال تنصروه فقد نصره اهلل...-اآلية-

*عضو شعبة والية المسيلة مكلف باإلعام

أ. عادل بن جغلولي* 

إال تـنصـــــروه  فــقــــد نصــــــــــره اهلل...
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كان، رحمه اهلل، رجل المبادئ والمواقف؛ لم تغّيره األيام، ولم تنل 
من عزيمته الشدائد واالبتآلت.

نوّه الش���������يخ محّمد المأمون القاس���������مي بخصال فقي���������د الجزائر، 
المجاه���������د األخضر بورقعة، اّلذي وف���������اه األجل، بعد حياة حافلة 
بالنضال والعطاء، ف���������ي الحركة الوطنية والثورة التحريرية؛ وفي 

عهد االستقالل.
وأضاف الشيخ: » عرفنا المجاهد بورقعة صاحب مبدإ ال يحيد 
عنه، وال يس���������اوم فيه. ظّل مستمس���������كا بقيم���������ه ثابتا على عهده. 
كان مدافعا شرسا عن مبادئ الحرية والعدالة. وقد كّلفته مواقفه 
السياس���������ية الش���������جاعة، متاعب ومصاعب، ومحًنا شداًدا، ذاق 
خاللها مرارة السجن، مدة سبع سنوات طوال، قضاها في سجن 
الظلم والظالم، من س���������نة 1968م إلى غاية 1975م. ولم يثنه 
الس���������جن عن مواقفه؛ ولم ينل من عزيمته ودفاعه المس���������تميت 
عن مبادئ نوفمبر، وعهد الش���������هداء؛ ولم تزده المحن إاّل تمّسكا 
بالقيم التي ظّل وفيًّا لها، ثابتا على عهدها. ناضل، على امتداد 
العقود، من أجل القضية الفلس���������طينية والقضايا العربية. وعمل 
إل���������ى جانب المجاهد عبد الحميد مهري، رحمه اهلل، في المؤتمر 

القومي العربي، والمؤتمر القومي العربي اإلسالمي؛ واشترك في 
حمالت التضامن مع غزة المرابطة، متطّوعا بجهده وماله«.

»وعندما كانت الجزائر مهّددة، ومؤّسساتها أضحت على وشك 
االنهيار، وجد نفس���������ه في طليعة أبنائها األحرار، اّلذين انخرطوا 
في حراك ش���������عبي أصيل، رفع ش���������عار التغيير، بطريقة سلمية 
حضارية؛ وانطلق قويًّا بعزيمة الش���������باب، معّززًا بحكمة الشيوخ، 
وعندما اّتس���������عت الفجوة، واش���������تّدت األزم���������ة، اّتجهت األنظار 
إلى أص���������وات العقل والحكمة، وظهرت الحاج���������ة إلى الوطنيين 
الصادقين، اّلذين يحملون الوطن ف���������ي قلوبهم، ويحملون هموم 
األّم���������ة   في صدروه���������م؛ وكان المجاهد األخض���������ر بورقعة من 
بينهم، ليربطوا جسور التواصل والحوار، وينقلوا بأمانة المطالب 
المشروعة للحراك. في تلكم الظروف الصعبة، قد شهدت بالدنا 
أوضاع���������ا حرجة، زّلت فيها األق���������دام؛ وكادت تعصف بنا الفتن 
وتذه���������ب باأللباب. وكان لطف اهلل الخفّي. وكانت الجزائر، كما 

هي دائما، بفضل اهلل.
ما َحلَّ ُعس���������ٌر بها أو ضاق ُمتَّس���������ٌع  * إاّل ويس���������ٌر من الرحمن 

يتلوُه.

كما وصفها اإلمام العارف باهلل، الش���������يخ س���������ّيدي عبد الرحمن 
الثعالبي، رضي اهلل وأرضاه. «

وختم الشيخ بقوله: » إّننا نعزّي أنفسنا في وفاة المجاهد األخضر، 
ال���������ذي رحل إلى جوار رّبه، وقد طاب في الناس أثره، كما طاب 
فيه���������م ذكره. وتفقد الجزائر فيه رمزا م���������ن رموزها التاريخية، كما 
فقدت من س���������بقوه إلى دار الحّق، من أولئك اّلذين يصدق فيهم 
قول���������ه تعالى:}ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َم���������ا َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه 
َفِمْنُهم        مَّن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّن َينَتِظُر َوَما َبدَُّلوا َتْبِدياًل 

{األحزاب/23. 
»..نعزّي أهل���������ه وذويه. ونعزّي كاّفة رفاق دربه من المجاهدين. 
نعزّي الش���������عب الجزائرّي، ونع���������زّي األحرار   من رجال الحراك، 
اّلذين رفعوا اسمه في شعاراتهم، وحملوا ذكره في قلوبهم. ونسأل 
اهلل تعال���������ى أن يتقّبل���������ه        في عب���������اده المّتقين؛ ويجزيه على 
خالصه خير ما يجزي به عباده المحسنين. وأن  جهاده ووفائه واإ
يجمعنا به في مستقّر رحمته، ودار كرامته، ومقام أوليائه، اّلذين 
أنعم عليهم من النبّيّين والصّديقين والشهداء والصالحين وحسن 

أولئك رفيقا «. 
ّنا إليه راجعون " " إّنا هلل واإ

الدكتور علي الكنز )2020-1946(

الدكتور علي الكنز من مواليد 1946 بمدينة سكيكدة بالشرق 
الجزائري، التي فقدت ف���������ي 12 نوفمبر 2016 عالما آخر، 

وهو مالك شبل. 
درس علي الكنز الفلسفة في جامعة الجزائر ونال منها شهادة 
الليسانس في بداية السبعينيات، ثم اتجه نحو التخصص في 
علم االجتماع الذي وضع لبنات���������ه األولى بيير بورديو الذي 
أس���������س الجمعية الجزائرية للبحوث الديموغرافية واالقتصادية 
يميل س���������يكار الذي كان أول رئيس قسم علم  االجتماعية، واإ

االجتماع بالجامعة. 
غير أن علي الكنز كان آنذاك متأثرا أكثر بابن خلدون وفرانز 
فانون ومصطفى األشرف والعالم المصري سمير أمين الذي 

نشر معه مجموعة من األعمال العلمية فيما بعد. 
وبعد ص���������دور قانون تعريب العلوم اإلجتماعية، س���������افر إلى 
القاهرة لتحسين مس���������تواه في اللغة العربية في جامعة األزهر 
وبعض الم���������دارس الحرة، ثم عاد إل���������ى الجزائر ليدّرس علم 
االجتماع في جامعته. كما عم���������ل مديرا لمركز البحوث في 

االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية التابع للجامعة.
وفي مجال التأليف، نش���������ر كتبا وبحوثا باللغة الفرنس���������ية في 
قضاي���������ا التنمي���������ة والتصني���������ع والتغيير االجتماع���������ي واألزمة 
االقتصادية، أذكر منها: "االقتصاد في الجزائر"، "األس���������اتذة 
المفكرون"، "الجزائر والحداثة"، "الصدفة والتاريخ..."، "على 

مر األزمة"، و "كتابات المهجر"... 
كان عالما وكذلك مثقفا قريبا من اليس���������ار المعتدل يعّبر عن 
آرائ���������ه حول تحوالت المجتمع الجزائري في الصحافة بخاصة 
جريدة "األحداث" ثم جريدة "الوطن" فيما بعد. وس���������اهم أيضا 
في تأسيس الجمعية العربية لعلم االجتماع، والتي تضم نخبة 

من العلماء االجتماعيين العرب. 
وفي عام 1993، غادر الجزائر إلى تونس التي اس���������تقر بها 
سنتين عمل خاللها أس���������تاذا في الجامعة ومتعاونا مع مركز 
الدراسات المغاربية ثم سافر إلى فرنسا والتحق بجامعة نانت 
بعد أن س���������بقه علماء إجتماعيون جزائري���������ون إلى الجامعات 

الفرنسية أخرى كعبد الملك سعياد في مرسيليا، عدي الهواري 
في ليون، وعيسى قادري في باريس.

وجد األس���������تاذ علي الكنز كل ش���������روط العمل واإلبداع فألف 
مجموعة من الكتب، ونش���������ر العديد من الدراس���������ات والبحوث 
حول التحوالت االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات العربية 

والتي ترجمت بعضها إلى اللغتين العربية واإلنجليزية. 
عرفت األستاذ علي الكنز من خالل سلسلة األنيس التي كان 
يشرف عليها بين 1989 و1993، وهي مجموعة من كتب 

الجيب هدفها وضع العلم في متناول الجميع. 
وكانت تضم أش���������هر المؤلفات في التراث العربي واإلسالمي 
القدي���������م )الجاح���������ظ، الفارابي، ابن خلدون، اب���������ن طفيل، ابن 
المقف���������ع، ابن بطوط���������ة...( والفكر العرب���������ي الحديث )رفاعة 
الطهطاوي، محمد عبده، الكواكبي، ش���������كيب أرسالن، علي 
عبد الرازق، سالمة موسى...( والفكر اإلنساني )ميكيافيلي، 
سبينوزا، روسو، لوبون، فرويد، دوركايم، همنغواي...(. كنا 
نحن الطلبة نقتني هذه السلسلة التي وصلت إلى مائة عنوان 

بثمن معقول، وفتحت لنا آفاقا في عالم الفكر واألدب.
كما عرفته من خالل سلس���������لة الصاد التي نشر فيها مجموعة 
من الكتب في القضايا المعاصرة باللغتين العربية والفرنسية، 
وأذك���������ر اآلن "إغتي���������ال العقل" لبرهان غليون، و"س���������يد قطب 
الخطاب واألديولوجية" لمحمد حافظ دياب، "الثورة الجزائرية 
س���������نوات المخاض" لمحمد حربي، "اإلسالم السياسي" لمحمد 
س���������عيد العش���������ماوي، "الصدفة والتاريخ حوارات مع بلعيد عبد 

السالم" لعلي الكنز ومحفوظ بنون...الخ. 
ولم يس���������بقه في الجزائر -في ح���������دود علمي- إلى هذا العمل 
الثقافي الجبار إال الكاتب جياللي خالص الذي أسس سلسلة 
المكتبة الشعبية، ونشر فيها كتب للباحثين واألدباء الجزائريين 

واألجانب بسعر رمزي. 
عندما زرت جامعة ننات في نهاية التس���������عينيات لمست أثره 
في هذه الجامعة الفرنسية. سألت عنه لكنني لألسف لم أجده 
في الجامعة لكن بعض الطلبة واألس���������اتذة الفرنسيون والعرب 

حدثوني عنه بكل احترام وتقدير. 
في الس���������نوات األخيرة نشر مقاال موس���������عا عن حياته ومساره 
العلم���������ي وتجاربه في الحياة، وأعاد نش���������ره في كتابه "كتابات 
المهج���������ر" الذي قرأته بنهم، واس���������تفدت منه كثيرا لفهم بعض 
المحط���������ات من تاريخ الجزائ���������ر الراهن وقضاي���������ا اجتماعية 

وسياسية قديمة متجددة. 

الدكتور املنصف وناس )2020-1956(
تخ���������رج المنصف وناس )2020-1956( من جامعة تونس 
التي تحصل منها على ش���������هادة الدكتوراه في علم االجتماع، 
ثم دّرس هذا التخصص بفروعه المختلفة )الثقافي والسياسي( 
ف���������ي نفس الجامعة لفترة طويلة إلى أن عّين في عام 2017 
مديرا عاما لمركز الدراسات والبحوث االقتصادّية واالجتماعّية 
)السيراس(. س���������اهم في الحياة الفكرية بمداخالته في وسائل 

اإلعالم المختلفة وبكتاباته في المجالت التونس���������ية والعربية: 
الحياة الثقافية، الفكر، والطليعة، اآلداب... 

كما نش���������ر مجموع���������ة من الكتب في عل���������م االجتماع الثقافي 
أذكر منها: "الشخصية التونسية"، "الشخصية الليبية"، "الدولة 
والمس���������ألة الثقافية في المغرب العرب���������ي"، "الخطاب العربي: 

الحدود والتناقضات"... الخ.
عرفت���������ه للمرة األول���������ى في مدينة تونس ف���������ي نوفمبر 2014 
على هامش ملتقى دولي حول العالقات الجزائرية التونسية، 
وكانت مداخالته دقيقة وعميقة ساعدت على توضيح بعض 

اإلشكاالت المطروحة في الجلسات العلمية. 
وعرفت���������ه عن قرب على مائدة الغذاء في مطعم أندلس���������ي في 
الحي العتيق بجنب جامع الزيتونة العامر. كان يحلل بصوته 
الهادئ األحداث الكبرى التي كنا نعيشها آنذاك، ويقدم قراءته 
لمس���������تقبل الحركات االجتماعية والسياسية في العالم العربي 
م���������ا بعد الربيع العربي. والتقيت به للمرة الثانية في تونس في 
عام 2017 على هامش ملتقى آخر لكنه كان أقل نش���������اطا 

ومشاركة من المرة السابقة. 
اشتغل الدكتور المنصف وناس رحمه اهلل كثيرا على موضوع 
الوحدة الثقافية بين الدول المغاربية التي تتوفر على المقّومات 
األساس���������ية للنهضة الثقافية التي تفت���������ح الطريق للنهضة في 

المجاالت األخ���������رى. لذلك كانت أمنيت���������ه األخيرة "أن تتمتع 
الثقاف���������ة بموقع الري���������ادة الفكرية، وأن تك���������ون قاطرة حضارية 
تجمع سكان المغرب العربي من جهة، وتوحد جهود المثقفين 
والمبدعين من أجل الوصول إلى بناء مجال ثقافي يستوعب 
كل اإلبداعات، ويعّرف بها ويخلق حالة من الحميمية الثقافية 
وم���������ن التواصل الفكري العميق م���������ن جهة أخرى". هل يحقق 
أصدق���������اؤه وطلبته المغاربة هذا الحلم الجميل في المس���������تقبل 

البعيد أو القريب؟
رحم اهلل األس���������تاذ علي الكنز واألستاذ المنصف وناس وكل 
الذي���������ن خدموا الثقاف���������ة المغاربية والفكر العربي واالس���������المي 
واآلداب اإلنسانية بإخالص، ونشروا المعرفة بين الناس بكل 

أمانة وصدق.

عالـما االجتماع علي الكنز  و الـمنصف وناس يف ذمة اهلل
لقد فقدت اجلزائر وتونس عاملني اجتماعيني معروفني يف أسبوع واحد. ففي فاتح نوفمرب 2020 تويف الكاتب وعامل االجتماع 

اجلزائري األستاذ علي الكنز مبدينة نانت بغرب فرنسا عن عمر ناهز 74 سنة. ومل جتف بعد دموع فراقه، حتى نزل علينا يوم 4 
نوفمرب خرب وفاة عامل اإلجتماع آخر يف تونس، وهو الدكتور املنصف وناس بعد صراع مع املرض.عن عمر ناهز 64 عاما. 

الشيخ حمّمد املأمون القامسي يف تأبني اجملاهد األخضر بورقعة.

أد. مولود عومير
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الدكتور محمد ملهاق: للوباء مجموعة من 
اآلثار الخطيرة على المدى الطويل

أشار الدكتور محمد ملهاق، بيولوجي سابق 
بمخابر التحليالت الطبية، وباحث في علم 
الفيروسات، في حديث له مع جريدة البصائر، 
إلى أن التحذير الذي قدمته منظمة الصحة 
ستواجه  التي  الدول  بعض  حول  العالمية، 
منحى خطيرا، وأن وباء كورونا له مجموعة 
الطويل،  المدى  على  الخطيرة  اآلثار  من 
وهذا حسب الدراسات عن المخلفات واآلثار 
التي تترب على المصابين بفيروس كورونا، 
مشيرا في حديثه على أن استراتيجية "مناعة 

القطيع" التي لجأت إليها بعض 
المنظمة  منها  قد حذرت  الدول 
بشرية  خسائر  من  تؤديه  لما 
على  اآلثار  إلى  إضافة  كبيرة، 
الطويل وحسب دراسات  المدى 
صرحت  مشابهة  لفيروسات 
اآلثار  هذه  من  أن  نتائجها 
ضعف عملية التنفس، واألوجاع 

في العضالت والمفاصل. 
أشار  اللقاح،  جاهزية  وعن 
الفيروسات،  علم  في  الباحث 
أنه ال يوجد -حاليا - أي لقاح 
في  هي  التجارب  فكّل  مسوق، 

السريرية وأخرى ال تزال  التجريبية  المراحل 
في  اللقاح  أّن  حيث  األبحاث،  مرحلة  في 
المخابر الدولية وصل إلى المرحلة الثالثة، 
وذلك حسب البيانات التي أصدرتها منظمة 
الصحة العالمية، مضيفا أن التسويق حاليا 
المرحلة  الخروج من  إلى غاية  يبقى نظريا 
كما  إشكاالت،  أو  بدون مضاعفات  الثالثة 
المرحلة  في  اللقاح  إنتاج  أن  الدكتور  ذكر 
العادية يستغرق 10 سنوات إلى 20 سنة، 
كالوضعية  االستثنائية  الحاالت  في  أما 
الراهنة يقول الخبراء أن الفترة تستغرق بين 
12 شهر إلى 18 شهر، وهذا للوصول إلى 

لقاح موثوق فيه. 
محمد  البيولوجي  أضاف  السياق  نفس  في 
السنة  نهاية  في  المحتمل  من  أنه  ملهاق، 
كّل  أن  الجديدة  السنة  مطلع  ومع  الجارية 
من  جاهزة  عينات  على  ستتوفر  المخابر 
السريرية  التجارب  من  انتهائها  بعد  اللقاح 

والحيوانية والمخبرية وكذا االدارية. 
أن  الفيروسات،  علم  في  الباحث  ويضيف 
من خصائص الفيروسات عامة هو التغير 
فيروس  كذلك على  ما طرأ  والتحول، وهذا 
مع  االنتشار  أضحى سريع  بعدما  كورونا، 

نقص خطورته، خاصة بعد تحسين العناية 
الطبية. 

ويقول البيولوجي الدكتور محمد ملهاق، أن 
وضعية الفيروس في العالم وفي الجزائر هو 
استمرار للموجة األولى، فمن خالل البيانات 
تقدمها وزارة الصحة حول  التي  والحصائل 
 100 حدود  في  أدناها  كانت   ،19 كوفيد 
ثابتة  فترة  إلى  بعد  نصل  لم  إذ  إصابة، 

بصفر إصابة. 
التي  الخفية  الفئة  شيدخ:  محمد  الدكتور 
ال تظهر لديهم أعراض الفيروس هي التي 

تنقل الفيروس

والطبيب  الدكتور  ذكر  جهته  من 
والباحثين  العلماء  أّن  شيدخ،  محمد 
قد الحظوا خالل شهر مارس الفارط 
الجينية  الدراسة  تشخيص  عند 
العالم  مستوى  على  للفيروسات 
حدوث طفرة على مستوى "البروتيين" 
كورونا  فيروس  بانتقال  يسمح  الذي 
التي  هي  الطفرة  وهذه  الخاليا،  في 
وأقل  سرعة  أكثر  الفيروس  جعلت 
بخلل  الفيروس  أصيب  بعدما  فتكا، 
في إمكانية انتقاله في الخاليا، كما 
تحدث الدكتور في هذا الصدد عن 
تحدثت  إسبانيا  في  أخرى  دراسات 
شهر  في  بها  ُصرح  إذ  أخرى،  طفرة  عن 
من  االسبانية  بال  بجامعة  الفارط  جوان 
"ايما هودكروفت" بحيث أن  الطبيبة  طرف 
في  بالمائة   90 بنسبة  الطفرة موجودة  هذه 
بريطانيا و80 بالمائة في اسبانيا وموجودة 
أوروبا،  دول  باقي  في  بالمائة   40 بنسبة 
هذه  أن  العلماء  حسب  الدكتور  ويضيف 
الرهيب  االنتشار  في  السبب  هي  الطفرة 

للفيروس على مستوى العالم. 
وحسب ما توصلت إليه األبحاث األمريكية 
محمد  الدكتور  ذكر  كورونا،  فيروس  حول 
"كايين" وحسب دراستها  الدكتورة  أّن  شيدخ 
أن الفيروس قد يبقى ويطول إلى أواخر سنة 
الفيروس  أن  تقول  أخرى  ودراسة   ،2021
مقارنته  خالل  من  وذلك  سنتين،  سيبقى 
باألوبئة الفتاكة التي أصابت البشرية سابقا، 
كأنفلونزا اإلسبانية التي ظهرت سنة 1918 
األنفلونزا  أيضا   ،1920 حتى  ودامت 
إضافة   ،1958 إلى   1957 من  اآلسيوية 
إلى وباء هونغ كونغ الذي ظهر سنة 1968 

واختفى أواخر 1969. 
فيروس  من  األطفال  مناعة  مدى  وعن 
في  األطفال  أّن  الدكتور  ذكر  كورونا، 

وهذا  بالعدوى،  اإلصابة  عن  منأى 
بضعفين  تفوق  التي  الطفل  لمناعة 
من مناعة البالغين، وفي هذا الصدد 
أضاف المتحدث أّن الطفل قد يساهم 
الفيروس  بنقل  اآلخرين  إصابة  في 
لغيره وبالتالي هنا يكون الطفل ناقاًل 

صامتا. 
اإلصابة  معاودة  يخص  وفيما 
تحدث  الثانية،  للمرة  بالفيروس 
الناحية  عن  شيدخ  محمد  الطبيب 
الطبية  العلوم  أدبيات  في  النظرية 
بين  عليها  والمتفق  والبيولوجية، 
البيولوجية  األمراض  بأّن  العلماء، 

عموما تجعل المناعة ضعيفة أو قوية حسب 
مشيرًا  الجسم،  مقاومة  ومدى  المرض  شّدة 
من جهة أخرى أن العديد من الدول كبلجيكا 
عاودت  حاالت  وجدت  وباكستان  وفرنسا 
الثانية بعد حوالي  بالفيروس للمرة  اإلصابة 

ثالثة أشهر من الشفاء. 
يصيب  كورونا  فيروس  أن  الدكتور  وذكر 
العديد من األعضاء في الجسم كالكبد والقلب 
والعروق مشيرا أن عالماته وأعراضه تكون 
مرتبطة مباشرة بالعضو المصاب بكثرة، في 
يصنفون  ال  العلماء  أن  قال  الصدد  نفس 
الجامد  بين  يقع  إنما  حي  ككائن  الفيروس 
والحي وحسب الدكتور "يحيا داخل الحي". 
محمول  الفيروس  أن  الطبيب  أضاف  كما 
العالمات،  لديهم  تظهر  ال  أشخاص  عند 
قائال: "أن الفئة الخفية التي ال تظهر لديهم 
أعراض الفيروس هم من ينقلون الفيروس"، 
على  والقضاء  التغلب  يستحيل  أنه  مضيفا 
الجائحة مادام لم يتكفل بهذه الحاالت التي 

احتكت واقتربت من المرضى الحقيقيين. 
وحول الوضعية الوبائية في الجزائر، اعتبر 
التي  اإلصابات  في  النقص  أن  الدكتور 
الصيف  فصل  أواخر  في  الجزائر  شهدتها 
قبل  من  مباالت  والال  التراخي  إلى  أدى 
التدريجي  الرفع  بعد  مباشرة  المواطنين 
للحجر، مشددا على ضرورة التقيد بالتدابير 
واحتمالية  الجائحة  لطول  خاصة  الوقائية 
عدم توفر اللقاح على المدى القريب ودخوله 
إلى أواخر عام  في أجندة طويلة قد تصل 

2021 وبداية 2022.
الدكتور امحمد كواش: نزالت البرد قد تخفي 
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في سياق ذي صلة، اعتبر الدكتور امحمد 
إلى  يعود  الذي  النفسي  العامل  أن  كواش 

بعد  والالمباالة  االستهتار 
طول األزمة والتعود والتعايش 
معها جعلت المواطن يستهين 
وأكد  االحترازية،  بالتدابير 
الحالية  الفترة  أن  الدكتور 
تعتبر فترة حساسة جدا بسبب 
ونزالت  الموسمية  األنفلونزا 
تساهم  والتي  والزكام،  البرد 
اإلنسان  مناعة  انخفاض  في 
إصابته  إلى  إضافة  المصاب 
بالتعفن الرئوي واضطرابات في 
الحلق مّما يسهل في اإلصابة 
بعدوى فيروس كورونا خاصة 
أولئك األشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس 
"مناعة  نظرية  في  بعد  يدخلوا  ولم  سابقا، 
القطيع"، داعيا إلى االستجابة السريعة ألي 
أعراض قد تظهر على المصاب، حيث إذا 
ارتفعت حاالت اإلصابة باألنفلونزا الموسمية 
بفيروس  اإلصابة  حاالت  كذلك  سترتفع 
اللقاح  أن  الصدد  هذا  في  مشيرا  كورونا، 
ضّد الّزكام ضروري جدًا وذلك مّما يزيد في 
مقاومة ومناعة الجسم ضد فيروس كورونا. 
كما ذكر الدكتور امحمد كواش أّن المصاب 
يستحيل  للشفاء  تماثله  بعد  كورونا  بفروس 

مرة  بالوباء  يصاب  أن 
ثانية، وذلك ألّن المصاب 
تماثله  بعد   19 بكوفيد 
مناعة  سيكسب  للشفاء 
تحميه من اإلصابة للمرة 

الثانية. 
وفيما يخص عودة التالميذ 
إلى مقاعد الدراسة، أشار 
كواش  امحمد  الدكتور 
إلى أّن نجاح البروتوكول 
الخاص  الصحي 
مبني  التعليمية  باألطوار 

على الصرامة في تطبيقه وعلى مدى وفرة 
التزام  ضرورة  على  مشدًدا  اإلمكانيات، 
تفاديًا  محدد  مكان  في  بالجلوس  التالميذ 
حذر  أخرى  جهة  من  العدوى،  النتشار 
ارتداء  خطر  من  كواش  امحمد  الطبيب 
الكمامة بالنسبة لتالميذ االبتدائي، وهذا ما 
قد تسببه الحقا من أضرار لديهم في عملية 
تعرض  من  الدكتور  حذر  كما  التنفس، 
الناجمة عن  النفسية  إلى األزمات  األطفال 
حالة  في  التنمر  وحتى  واإلحراج  الخوف 
البد  أنه  داعيا  الفيروس،  أعراض  ظهور 
الطفل  مع  التعامل  في  والفطنة  الوعي  من 
الذي قد يتعرض لإلصابة بالوباء بطريقة ال 
الصرامة  أو تحرجه، كما شّدد على  تخيفه 
في المرافقة الطبية للطاقم التربوي وموظفي 
ألّي  والتأهب  االستعداد  أجل  من  القطاع، 
طارئ أو إصابة قد تحدث، وحتى ال تتحول 

المدرسة إلى بؤرة النتشار كوفيد 19. 
عن  كواش  امحمد  الدكتور  أيضا  وتحدث 
الوباء  تفشي  لمنع  تعاونها  في  األسرة  دور 
وذلك  الوقاية،  بتدابير  التزامها  خالل  من 
لمنع نقل العدوى إلى المدارس كتعقيم البيت 
ووضع البساط المعقم والحرص على نظافة 

األيدي. 

بعد التطور املقلق للوضعية الوبائية يف البالد ويف العامل، بسبب االرتفاع الكبري يف منحى اإلصابات بفريوس كورونا، ونظرا لطول األزمة الصحية، ما هي عوامل تصاعد وترية اإلصابات بكوفيد 19؟ وما هو سبب 
سرعة انتقال الفريوس؟ وما هي التدابري الضرورية إلجناح الربوتوكول الصحي بعد الدخول املدرسي واالجتماعي؟ وماذا عن مناعة األطفال من فريوس كورونا؟ وللتشابه الكبري بني أعراض األنفلونزا املومسية 

وأعراض كورونا فكيف نفرق بينهما؟ وماذا عن معاودة اإلصابة بالفريوس وهل فعال مّتت اإلصابة به للمرة الثانية؟ وماذا عن جاهزية اللقاح وأين وصلت التجارب السريرية حوله؟ أسئلة وأخرى أجاب عنها كل من 
البيولوجي السابق مبخابر التحليالت الطبية والباحث يف علم الفريوسات الدكتور حممد ملهاق ومبعية الدكتورين والطبيبني احممد كواش وحممد شيدخ. 

احلذر مطلـوب... أرقـام كـورونا ترتفع من جديد 

االستهتار 
سبب يف 
تصاعد 
منحى 

االصابات

نزالت 
الربد قد 

ختفي 
اإلصابة 

بكوفيد 19

املصابني 
بالفريوس 

بدون 
أعراض هم 
السبب يف 

انتشاره
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كيف ظهرت فكرة إنشاء اجلمعية؟
mm م���������ع بداية ظهور الوباء وانتش���������اره 
في العالم، وتحديدا بداية من ش���������هر مارس 
فكرنا في أن نقدم ش���������يئا ف���������ي هذا الظرف 
العصيب لبلدنا وشعبنا، فنحن منه وهو منا، 
وبالتنسيق مع عدد من األطباء الجزائريين 
وعلى رأسهم الدكتور جمال زكري، وألهمنا 
اهلل تعالى أن  ندعم المستشفيات الجزائرية 
باإلنعاش،والتي  الخاصة  الطبية  بالحقائب 
يتم تسليمها للمستشفيات الجزائرية،بالتنسيق 
م���������ع المكتب الوطن���������ي لجمعي���������ة العلماء 
المسلمين الجزائريين لضمان التوزيع العادل 

وكذا وصول األمانات إلى أهلها.
 ما هي أهمية  هذه احلقائب؟

mm أخطر شيء يواجهه المصاب بوباء 
كرونا صعوبة التنفس وكان يتم إس���������عاف 
المريض عن طري���������ق إدخال األنابيب إلى 
الجهاز التنفسي مما يسبب للمريض آالما 
ومضاعفات لكن الحقيبة الطبية وما تحويه 
من معدات تسهل العملية على المريض. 

يت���������م ربط عملي���������ة التنف���������س االصطناعي، 
بش���������كل آلي يوفر للمريض الراحة، ويسرع 
عملية الربط بقارورة األكسجين، لمزيد من 
التفاصيل يمكن متابعة الشرح والتفصيل مع 

األخصائي في اإلنعاش بمستشفى تلمسان 
بطاهر نور الدين على موقع الجمعية على 

الفيسبوك
 Algériens Solidaires COVID(  
19(.ولألمان���������ة العلمية لم تك���������ن الحقيبة 
جاهزة، إنما توصلنا إليها عن طريق عملية 
تركيبي���������ة، تم تجميع أجزائه���������ا من الصين 
وأوروبا وبلمس���������ة فنية جزائرية كان اإلبداع 

واإلسهام. 
ــة  ــم املنظوم ــاريعكم يف دع ــي مش ــا ه م

الصحية؟
mm نح���������ن حريص���������ون عل���������ى تقديم ما 
يسعف ويساعد في تخفيف آثار هذا الوباء 
عل���������ى أبناء الوط���������ن، فكانت لن���������ا المبادرة 
األولى بتوزيع 1500 حقيبة، لتش���������مل جل 
المستش���������فيات الجزائرية والتي بها وحدات 
متخصصة في مكافحة وباء كرونا، وذلك 
من خالل التنس���������يق م���������ع المكاتب الوالئية 
لجمعية العلماء المسلمين، لتحديد المعطيات 
وتقدي���������ر االحتياجات، حتى توضع األمور 

في نصابها الصحيح. 
نحن اآلن بصدد وضع اللمس���������ات األخيرة 
لتوزيع5000 حقيبة، لتشمل ربوع الوطن، 
وس���������يتم إيصالها في األي���������ام القليلة القادمة 

وذلك بالتنسيق مع المكتب الوطني لجمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين،وستكون لنا 

مشاريع أخرى في مستقبل األيام. 
- وفي يوم 27 ذو القعدة 1441 الموافق 
18 جويلي���������ة 2020م تم بفضل اهلل وعونه 
تس���������ليم هذه الهبة المتكونة من 35 حقيبة 
طبية الخاصة بأجهزة التنفس االصطناعي 
لفائدة مستش���������فى تلمس���������ان وذلك بحضور 
مدير الصح���������ة بالوالية ومدير مستش���������فى 
تلمس���������ان والبروفيس���������ور بن طاهر مسؤول 
االنع���������اش بالمستش���������فى وبحض���������ور نقابة 
الصيادلة وذلك بمقر والية تلمس���������ان تحت 
اشراف الوالي السيد أمومن مرموري، ومما 
قاله السيد رئيس المكتب الوالئي في كلمته: 
»ان مواجهة كورونا معركة الجميع ويجب 
أن تتظاف���������ر الجهود وتتكامل للقضاء على 
هذه الجائحة«، ثم تكلم مدير المستش���������فى 
ش���������اكرا الجمعية ومما قاله: »ان هذه الهبة 
جاءت في وقتها المناس���������ب«، أما الدكتور 
بجاوي فقال في عناء المرضى«، وختمت 
الجلسة بكلمة السيد والي الوالية الذي شكر 
الجمعية ث���������م توجه لألطب���������اء والممرضين 
والمهنيين وألبنائنا األطباء المحس���������نين في 
المهجر الذين لم ينسوا وطنهم قائال: »بهذه 
الهب���������ة أنقذت���������م أرواحا كثيرة«، وال يس���������عنا 

في األخير إاّل أن نتوجه بالش���������كر الجزيل 
ألعضاء جمعية جزائريون متضامنون في 
المهجر بارك اهلل هذه المساعي وجعلها في 
ميزان حسناتكم ودمتم ذخرا للجزائر، وتحية 
للدكتور أحمد بن عب���������د اهلل الطاهر واألخ 
الدكتور عبد الحق جبار مهندس���������ي عملية 

التنسيق بين الجمعيتين.
نسأل اهلل أن يتقبل من الجميع

الدكتور زاوي حمفوظ نائب رئيس مجعية 
جزائريون متضامنون يف حوار مع البصائر

فقدن��ا ف��ي هده األيام أخ��ا وصديقا عزيزا علين��ا وعلى كافة أف��راد حينا العريق، 
صاحب البس��مة والوجه البشوش واحلكايات الش��عبية وقصص الزمن اجلميل، 

املغفور له بادن اهلل »حميد بوعدي حركات«  تغمده اهلل بواسع رحمته.
وفي هده الس��انحة ال يس��عنا إال أن نتضرع للمولى عزوجل أن يغفر له ويرحمه 
ويجعل اجلنة مس��تقره ومث��واه، وأن يجزيه عنا خير اجلزاء نظي��ر أخالقه الطيبة 
الس��محة وجه��وده الكثيرة الوافي��ة في خدم��ة اجملتمع واحلفاظ عل��ى روابطه 

ومتاسكه.
صديقك حمو الباهي وعطية حركات 

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

انتقلت إلى جوار ربها زوجة األخ بومدين بن علية رحمها اهلل وأسكنها فسيح جناته 
وأحلقها باألنبياء والشهداء وحسن أولئك رفيقا. 

وبهذه املناس��بة احلزينة تتقدم أسرة الفوج الكش��في بدر بعبارات التعازي واملواساة 
لعائل��ة ب��ن علية، راجني م��ن العلي القدي��ر أن يرحم الفقيدة برحمته الواس��عة وأن 
يس��كنها فس��يح جناته، وأن يلهم زوجها وأبنائها الصبر اجلميل وأن يعوضهم فيها 

خيرا.
ِ َوإِنَّا 

اِبِرين الَِّذيَن إَِذا أََصابَْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا ِلَّ ��رِ الصَّ يقول ال تبارك وتعالى: َوبَشِّ
ِِّهْم َورَْحَمٌة َوأُوَْلِئَك ُهُم اْلُْهَتُدوَن ]س��ورة  إَِلْي��ِه رَاِجُع��وَن أُوَْلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِم��ْن رَب

البقرة:-155 157[.

تـــعزيــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

ــر، يبدعون يف الدعم  ــاء اجلزائر بأرض املهج ــذي يلهب الوجدان، يظل أطب ــل واألوطان، واحلنني ال ــافة عن األه ــم أبناء اجلزائر األوفياء، رغم بعد املس ــة ال تنفذ، إنه ــب، وطاق ــني ال ينض مع
ــهام للتقليل من خماطر وباء كورونا واحلد من ضحاياه، ومن خالل هذا احلوار مع الدكتور املتخصص يف األمراض الصدرية زاوي حمفوظ، نائب رئيس مجعية جزائريون متضامنون نتعرف  واإلس

على نشاطهم. 

األخصائي يف االنعاش بطاهر نور الدين يشرح فعالية احلقيبة الطبية.

حاوره:  أ. عبد اهلل  و أ. حممد اهلامشي 
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ميديا

التاريخ مرآة الشعوب وبه ومنه تؤخذ العرب واملواعظ من أجل جتنيب احلاضر من مطبات املاضي وبناء مستقبل ناصع قاعدته مستنبطة من تارخيه اجمليد، وها هو التلفزيون اجلزائري يطل علينا بقناة 
تلفزيونية خاصة بالذاكرة تعمل على تأصيل التاريخ الوطين ووضعه يف املكان الذي يليق به ملا يكتسيه من أهمية بالغة للجزائريني،  وتنظيف التاريخ الوطين مما علق به من  شوائب جراء الكتابات 

التارخيية الفرنسية االستعمارية واليت تعمدت طمس معامله النضالية. 

إطـــــالق قنــــاة تلفـــزيــونـيـة متخصصــــة فــي الـذاكـــرة الوطنيــــة 

ما الذي جعل حسيبة وهي في أول العمر ترمي 
بالحياة وراءها لتختار الموت وهل ماتت فعال؟ 
ما الذي جعل الصغي���������ر عمر يرفض الخروج 
ويختار الموت الى جانب علي البوانت وعمي 

علي كما كان يسميه وهل مات فعال؟
 أي قوة الى العربي بن مهيدي ابتسامته الخالدة 
لتبق���������ى وصمة عار في جبين الجالدين الى ابد 
االبدين هو يعرف أنه سيموت هل مات فعال؟ 

الموت هو تصور بس���������يط ال أحد منهم 
مات كل باس���������مها واسمه عبر التراب 
الوطني اختار الحياة، فالشهيد حي ال 
يموت ثم من من الجزائريات والجزائريين 
ل���������م تنزل دموعه وطائرة القوات الجوية 
التابعة لجيش���������نا الوطني الشعبي تدخل 
أج���������واء هذا الوط���������ن محفوفة بزغاريد النس���������وة 
في كل البالد، عائدة برفات ش���������هداء المقاومة 
الشعبية بفضل مجهودات الرجال يتقدمهم رئيس 
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون -شفاه اهلل-، 
تعلمنا لحضتها من ش���������هدائنا البررة ان في هذا 
الوط���������ن من لم يضحي بحياته فقط إنما ضحى 
بموته أيضا، وجعلت من رؤوس األبطال ومن 

جرح الجزائريين النازف معرضا لس���������ائح عندهم 
يعشق جمع الصور، فهمنا لحضتها رغبة السيد 
الرئي���������س الملح إلطالق قن���������اة الذاكرة قناة تعود 
بنا الى أعماق تاريخنا الى اكتشاف ذواتنا الى 
التعرف على أنفسنا لعلنا نخجل من تضحيات 
اآلب���������اء واألجداد ونفهم ان الوط���������ن مثلما كان 
باألم���������س بحاجة لمن يموت ألجل���������ه هو اليوم 
بحاج���������ة لمن يعيش ألجله لنس���������اهم جميعا في 
بنائ���������ه وترقيته ويبقى ذكر المجاهدين وتضحية 

الشهداء خالدين أبدا.
 منذ أن أعلن الس���������يد الرئيس على أول نوفمبر 
كموعد إلط���������الق القناة، ونحن ف���������ي التلفزيون 
الجزائ���������ري نعمل ليل نهار م���������ن أجل أن نكون 

في الموعد، فاألمر لم يكن بالنس���������بة لنا عمال 
عاديا كالذي نمارس���������ه يوميا، إنما إطالق القناة 
كان بالنس���������بة لكل االط���������ارات ولجميع العمال 
واجبا وطنيا مقدس���������ا، تم فيه التنسيق مع السيد 
عبد المجيد شيخي مستشار رئيس الجمهورية، 
المكلف بالذاكرة ورئيس مجلسها العلمي، وشكر 
موصول لكل من ساهم مع وزارة االتصال التي 
سهر وزيرها البروفيس���������ور عمار بلحيمر على 
المتابعة الدائمة واليومية لتجس���������يد المش���������روع، 
وزارة المجاهدي���������ن وذوي الحق���������وق وزارة الدفاع 
الوطني، وزارة الخارجية، وزارة الثقافة والفنون، 
كما ال ننسى شركائنا في مؤسسة البث االذاعي 

والتلفزي عبر األقمار االصطناعية.  

كلمة الـمدير العام للتلفزيون اجلزائري أمحد بن صبان
مبناسبة اطالق قناة الذاكرة

خمتارات من برامج قناة الذاكرةخمتارات من برامج قناة الذاكرةخمتارات من برامج قناة الذاكرة

قناة الذاكرة: أصداء التاريخ وحصانة اهلوية

إعــداد : ياسني مربوكي  /  فاطمــة طاهـــي

**** »من جرائم االستعمار« ****
م���������ن جرائ���������م  برنام���������ج 
فض���������اء  االس���������تعمار 
من  باقة  م���������ع  إعالمي 
والمؤرخين  اإلعالميين 
الباحثين وأساتذة التاريخ 
واالنتربولوحي���������ا ومم���������ن 
جرائم  حقب���������ة  عايش���������وا 
االستعمار الفرنسي لتنوير المشاهد بمسار وحقبات تاريخ 
وش���������واهد عن الجزائر بل وليمتد إل���������ى العالم، ليرصد كل 
أنواع الجرائم المرتكبة في حق اإلنس���������انية ... من ال تاريخ 
له ال مستقبل. رسالة األجيال لفهم تاريخ أمة وحقائق تروى 

في مستوى الرسالة اإلعالمية والحضارية.
البرنامج من جرائم االس���������تعمار أس���������بوعي من 52 دقيقة 
يس���������تضيف ضيفين على األقل وخاصة ممن كان ش���������اهد 
ذا تعذر ذلك يتم التركيز  عيان على الجريم���������ة إن أمكن واإ
على كل من كتب في الموضوع باالعتماد على الشهادات 
المس���������جلة ألصحابه���������ا المتوفين باإلضافة إلى المش���������رف 
العلمي ال���������ذي يرافق مقدم البرنامج ف���������ي توضيح األمور 

الغامضة في االشكالية.
برنامج من جرائم االس���������تعمار يتناول إشكالية الموضوع أو 
الجريم���������ة بعد تحديدها من ط���������رف القائمين على البرنامج 
ويتم تقس���������يم الموضوع إلى ثالثة مح���������اور مكملة لبعضها 
البعض ترافقها ثالثة تقارير صحفية على أن يكون األول 

ورقة شاملة للجريمة المعروضة للتفصيل فيها.
من جرائم االستعمار ضمن الشبكة البرامجية لقناة الذاكرة 

يبث كل يوم سبت على الساعة 21 سا 00 .
وق���������د تم تس���������جيل أربعة أع���������داد لحد اآلن بداي���������ة بجريمة 
االستعمار وطمس الهوية الجزائرية بحضور االستاذة نعيمة 
بوحمش���������وش ومحمد االمين الطيب من جامعة الجزائر 2 

والمشرف العلمي الدكتور بن يوسف تلمساني.
وثانيا باالنتهاكات االس���������رائيلية ضد الش���������عب الفلسطيني 
بحض���������ور الدكتور عب���������د اهلل نويصر الجزائ���������ر 2 وأحمد 
اإلبراهيمي رئيس جمعية البركة وعبر السكايب جمال والد 

الشهيد محمد الدرة.
وثالث���������ا بالتفجيرات النووية في الجزائ���������ر بحضور الدكتور 
محم���������د منصوري باحث في الهندس���������ة النووي���������ة والدكتور 
دحم���������ان تواتي من جامعة تيب���������ازة واإلعالمية فايزة مقران 
وعبر الس���������كايب عبد الرحمان التومي رئيس جمعية الغيث 

القادم أدرار.
ورابع���������ا المقصلة بحضور المحكوم عليهم باإلعدام بوعالم 

عرباجي ومحمد بورحلة .
ويعتزم البرنامج تس���������جيل أع���������داد أخرى على غرار جريمة 
التعذي���������ب والمعتقالت والمحتش���������دات وجريمة الرق والميز 

العنصري.

**** »احلقائق بالوثائق«*****

تواكب تجربة الحقائق بالوثائق، مرحلة سابقة في 
التلفزيون الجزائري بالضبط في قناة القرآن الكريم 
،حيث قدم الكات���������ب الكبي���������ر، والباحث الرصين 
للتاريخ االس���������تاذ الهادي الحسني، برنامجه بنفسه 
»التاريخ عبرة » والذي مّر، عبر ممرات إعالمية، 
تم بموجبه ضم المفكر الس���������عيد معول الى الشيخ 
الحس���������ني، والذي كان إضافة، من خالل حصة 
البيان،  ثّم أخيرا تجتمع هذه الخبرات في برنامج 

الحقائق بالوثائق...
التجربة ليس���������ت جدي���������دة ،لكّنها ممي���������زة ، وتتميز 
بالنضج على مس���������توى إدارة الح���������وار الذي يقوده 
ن على مستوى الوعي باألحداث،  االستاذ أحمد، واإ

واالنسجام بين الضيفين الدائمين في البرنامج.
وأضاف البرنامج الذي ينشطه أحمد طالب أحمد 
جزئية »المجاهد الوثيقة« إذ يتم استحضار مجاهد 
عايش أحداث الثورة ،ليس���������اهم بما يعرف وفق ما 
سمع أو رأى، أو ُأخبر به ممن عرفهم في سيرته 
الجهادية وسيره التحرري لتكون مخرجات النقاش 
تجمع بي���������ن قراءة الوثيقة ،وتفعيل دور الش���������هادة 

الحية في هذا الّنقاش.

**** »أطروحة للنقاش« **** 

ج���������اءت قن���������اة الذاكرة للتأكي���������د على ضرورة 
االهتمام بالتاريخ الوطني من خالل االعالم 
باعتباره وس���������يلة من وس���������ائل تأصيل الروح 
الوطنية والحفاظ على ذاكرة األمة الجزائرية 
والتعري���������ف بتاريخه���������ا المجي���������د عب���������ر حقبه 
التاريخية، من هذا المنطلق ومن أهمية القناة 
جاء التنوع في البرامج من حيث المضامين 
الهادفة ف���������ي بعدها التاريخي بالدرجة األولى 
وعليه احتل برنام���������ج أطروحة للنقاش الذي 
البروفس���������ور بوضرساية بوعزة  يشرف عليه 
ويقدم���������ه الصحف���������ي المتألق األس���������تاذ حمزة 
بلعاي���������ب ويؤط���������ره إعالميا صاح���������ب الفكرة 
األس���������تاذ الس���������عيد عولمي حيزا معتبرا لكونه 
يتن���������اول  الجانب العلمي األكاديمي، ليعكس 
براز  بذلك موضوعية القناة بالدرجة األولى واإ
س���������هاماتهم والتعريف  المؤرخين الجزائريين واإ
بهم من خالل نف���������ض الغبار على االعمال 
العلمية التي قدموها، وهذا تقديرا للمجهودات 
المضنية التي كلفتهم س���������نوات من البحث و 

التي بذلوها من أجل تاريخ الجزائر.
لق���������د دأب برنامج أطروحة للنقاش من خالل 

قناة الذاكرة ان يل���������م بجوانب عدة من تاريخ 
انجازات مؤرخي  أكاديمي���������ا  الجزائر ويدرس 
المدرس���������ة التاريخي���������ة الجزائري���������ة وباحثيها، 
والتعري���������ف به���������ذه الفئة المثقف���������ة في مجال 
تخصصاتها المختلفة ما قبل التاريخ والتاريخ 
القديم والتاريخ الوس���������يط والتاريخ الحديث ثم 

التاريخ المعاصر.
 وق���������د يتجاوز برنامج أطروحة للنقاش مجال 
تاري���������خ الجزائر الص���������رف بعرضه ألطاريح 
أكاديمية في التاريخ العام لشعوب وأمم اخرى 
لها عالقة بتاريخ الجزائر سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وثقافي���������ا، وبذلك تتنوع المعلومات 
التاريخية التي من ش���������أنها توس���������يع المعرفة 
التاريخية لش���������ريحة واس���������عة م���������ن الجمهور 
المتتبع لقن���������اة الذاكرة، وهذا ما دفع بالقائمين 
على البرنام���������ج الى توجيه الدع���������وة لدكاترة 
أكفاء لعرض مش���������اريعهم العلمية والتعريف 

بمضامينها للمشاهد الكريم.
وكان���������ت بداية انطالقة ه���������ذا المولود الجديد 
بكوكب���������ة من المؤرخي���������ن والباحثين من ربوع 

الوطن من بينهم :
- الدكت���������ور محم���������ود عاللي م���������ن جامعة 

األغواط
- والدكت���������ور حس���������ان مغدوري م���������ن جامعة 

الجلفة 
- الدكتور ابراهيم طاس من جامعة غرداية 
- الدكت���������ور عمر عب���������د الناصر من جامعة 

قالمة 
- الدكتور حس���������ين عبد الستار من المدرسة 

العليا لألساتذة بالجزائر
- الدكت���������ور عب���������د الرحمان ب���������ن بوزيان من 

جامعة سكيكدة
- الدكتور الطاه���������ر دوباخ المتخصص في 

تاريخ افريقيا جنوب الصحراء 
- الدكت���������ور محفوظ عاش���������ور م���������ن جامعة 

العفرون )البليدة2( 
هذا فيض من غيث نسعى من خالل برنامج 
اطروحة للنقاش نف���������ض الغبار على جوانب 
عدة من تاريخنا والس���������عي من أجل التعريف 
بالباحثي���������ن الجزائرين ف���������ي كل التخصصات 
في بعده���������ا التاريخي، انطالقا من مناقش���������ة 
قائمة على منه���������ج علمي أكاديمي يحوصل 
فيها الباحث استنتاجاته للموضوع المعروض 

وطريقة االستفادة منه.
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من تأمَّل واقع األمة العربية اإلسالمية 
من  تعانيه  وما  ومغربها،  مشرقها  في 
سياستها  في  المظلمة  األزمة  شدة 
على  خشي  وأخالقها،  واقتصادها 
مستقبلها، وعلم أنها في خطر خطير، 
لما أصابها من خلل كبير، فإذا حدث 
تماس بين قرون العناد، أو انزالق في 
فتنة  فستحل  الفساد،  فوضى  متاهات 
وحينها  اإلسالمي،  العالم  على  القرن 
الغادر،  مع  ُمداِهٌن  وال  ُمَطبٌِّع  الينجو 
والتابٌع بالوالء ألي كافر، فالوضع في 
ليس  ومغرب  مشرق  من  البلدان  هذه 
على ما يرام، وليس على ما ينبغي أن 
يكون عليه السير إلى األمام، إن أردنا 

التقدم في أمن وسالم.
ألولي  وهي  جميعا،  لنا  الكلمة  وهذه 
األمر بالخصوص، فبيدهم القرار، وهم 
إذ  يسأل عن هذه األخطار،  أول من 
أن كل ذي فكر رشيد ورأي سديد، يقف 
اآلن حائرا متأمال متدبرا، ويتساءل عن 
تسير  وهي  أين؟؟  إلى  األمة  مسيرة 
أعني  الصحيح،  االتجاه  غير  في 
األمة اإلسالمية، والجزائر جزء منها. 
وسيشعر هذا المتأمل ويحس بالمسئولية 
ويتساءل  إحساس،  له  كان  إن  الثقيلة 
عن مصير الدول  المسلمة في الوطن 
اإلسالمي، التي كان من المفروض أن 
تكون دولة واحدة مركبة ومتحدة، وعلى 
األقل فلينهض والة األمور على مستوى 
على  كالجزائريين  الخاص،  الوطن 
مستوى الجزائر، على مستوى: إقليمها، 
وشعبها، وثرواتها، وتربيتها، وأخالقها، 
ن أولي األمر في الجزائر وفي غير  واإ
في  االستمرار  عن  َسُيسألون  الجزائر 
يوم  وسُيوَقفون  والخطيئات،  الغلطات 
قال  األمانات.  عن  وُيسألون  القيامة 
ُتَؤدُّوا  َأْن  َيْأُمُرُكْم  اللََّه  تعالى:﴿ِإنَّ  اهلل 
َبْيَن  َحَكْمُتْم  ذا  وَاِإ َأْهِلها  ِإلى  اأْلَماناِت 

النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل﴾
إنهاالكلمة الواجبة علينا تذكيرا بما يجب 
نحو  سيرها  في  األمة  عليه  تكون  أن 
مستقبلها،  حفظ  أجل  من  المستقبل، 
وضمان دوام سيادتها. وكما هو الواقع 
الشعوب  كل  حاالت  بين  متشابه  
في  عام،  تذكير  الكلمة  فإن  العربية، 
تحذيرية،  وتنبيهات  رجائية،  همسات 
الضاربة  األزمة  أسباب  إن  فنقول:  

ومداخل  وجوانب  أعماق  في  أطنابها 
هي  المسلمة  العربية  المجتمعات  هذه 
عادات  من  متشابهة،  واحدة  أسباٌب 
سلبية نبتت في جاهلية الفكر، وتغلغلت 
وهناك  هنا  الفساد،  مستنقعات  في 
األمة  مستقبل  إن  قلنا:  لهذا  وهنالك. 

في خطر، بل في مواجهة أخطار. 
الخطر األول: االنقسام والنزاع الداخلي 
هذه  من  شعٌب  منه   مانجا  الذي 
أودعوي  سياسي،  نزاع  إما  الشعوب، 
وهذا  طائفي.  حزبي  أونزاع  فكري، 
الداخلي قديم موروث  االنقسام والنزاع 
من عصبيات عرقية قبلية ابتدعوها ما 
هذا  ولكن  سلطان،  من  بها  اهلل  أنزل 
النزاع الموروث استفحل في هذه العقود 
األخيرة، وصار يهدد األمة ليس بالتخلف 
فقط، ولكن بالهالك الذي اليبقي سيادة 
العلم  دراسات  نتائج  ودلت  كرامة.  وال 
السياسي وأظهرت بوضوح أن السكوت 
أمرا  ليس  والنزاع،  االنقسام  هذا  عن 
عاديا، والُيعقل دواُمه، وهو خلل خطير 
تتآكل  وبسببه التزال  األمة،  في جسم 
من الداخل، كما يفعل المرض المزمن 
بالجسد. وأثبتت تلك الدراسات أن القوة 
التآلف  في  هي  األمة  في  المناعية 
ولنكون  أبنائها،  كل  بين  الحقيقي 
واألخوة  الحقيقي  التآلف  أن  علم  على 
الصحيحة واالتحاد التعاوني الذي أمر 
اهلل تعالى به هو ما قام على اإليمان، 
قرأتم  القرآن.أما  شريعة  إلى  واالحتكام 
وََأْصِلُحوا  اهلَل  تعالى؟:﴿َفاتَُّقوا  اهلل  قول 
َذاَت َبْيِنُكْم وََأِطيُعوا اهلَل َوَرُسوَلُه ِإْن ُكْنُتْم 
ُمْؤِمِنيَن﴾ أما قرأتم قول اهلل تعالى: ﴿وال 
َتنازَُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم وَاْصِبُروا 

اِبرِيَن﴾. ِإنَّ اهلَل َمَع الصَّ
الخطر الثاني: هو المتمثل في الدسائس 
والمكائد التي ُيِحيكها الكافرون بواسطة 
أتباع لهم، أولئك األتباع الذين اتخذوا 
تعالى  واهلل  أولياء،  الكافرين  بعض 
َتتَِّخُذوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  يقول: ﴿َيا 
اْلَيُهوَد وَالنَّصارى َأْوِلياَء َبْعُضُهْم َأْوِلياُء 
ِمْنُهْم﴾   َفِإنَُّه  ِمْنُكْم  َيَتَولَُّهْم  َوَمْن  َبْعٍض 
هو  كما  كفر،  الكافرين  إلى  فالرُُّكون 
والخطر   ظلم.  الظالمين  إلى  الركون 
الذي ننبه إليه ونحذر منه هو ما حذر 
اهلل تعالى منه في قوله عز وجل: ﴿
َيُردُّوَنُكْم  َلْو  اْلِكتاِب  َأْهِل  ِمْن  َكِثيٌر  َودَّ 

يريد  فماذا  ُكفَّارًا﴾  ِإيماِنُكْم  َبْعِد  ِمْن 
الكافرون من المسلمين؟ يريدون منهم 
الكفر واإلباحية، وأن  إلى   أن يعودوا 
يظل المسلمون  مستهلكين لما يصنعه 
الكافرون، يتحكمون في رقابهم بالتهديد 
والبوارج  والهيدروجينية  الذرية  بالقنابل 
يهددون  كما  والصواريخ،  الحربية، 
االقتصادي،  بالحصار  المسلمين 
وابتدعوا تهديدا جديدا في هذا العصر، 
اإلرهابية،  بالتنظيمات  التهديد  هو 
تنظيمات يقيمون مراكزها حيث شاءوا 

ويلوحون تهديدا بها.
الخطر الثالث: دوام سياسة االستبداد، 
إما عن غفلة أو عناد، وما يقابلها من 
واالنسداد،  الخالف  بين  المعارضة 
واختالف النظر  بين أصحاب القرار، 
التي  والمناهج  والوسائل  الطريقة  في 
يجب العمل بها، وظل المجتمع يراوح 
أكثر  الوراء  إلى  تأخره  إن  بل  مكانه، 
مصير  وظل  األمام،  إلى  تقدمه  من 
سياسية  نزوات  بين  لعبة  األمة 
فساد  الرابع:  وهرطقاتحزبية.الخطر 
على  واإلصرار  التربوية،  المنظومة 
عن  بعاده  واإ الجيل،  وتغريب  تجهيل 
المسلمة،  الدينية  واألصول  الثوابت 
الوطنية  الشخصية  من  وتجريده 
اإليمانية، وذلك بأيد تعمل على انتشار 
وترسيخ  القيم األجنبية، واللغة األجنبية 
والثقافة األجنبية، ثم إبعاد المدرسة عن 
التعليم الحقيقي، لتظل بال مستوى وال 
ما  شئتم  ن  واإ الحل؟  هو  مقاصد..فما 
هي المحاور التي نرى أن يدور حولها 
النقاش والتدير والتفكير، لضمان حسن 
السير والمصير.؟ األمر األول: اللقاء 
البيضاء  الصفحات  بفتح  التحاوري 
وغلق السوداء: أن يجتمع أعيان األمة 
التخلي  بنية  علمائها،  إشراف  تحت 
المتعلقة  المثبطة  الخلفيات  كل  عن 
بالعادات والعصبيات، واالنطالق من 
األصول الجامعة لألمة: أصل النسب 
البشري،  النسب  يجمع  الذي  اآلدمي 
الذي  الوحيد  اإلسالمي  الدين  وأصل 
المؤمنون  ليتعاون  تعالى،  اهلل  شرعه 
وأصل  بالكتاب،  معتصمون  وهم 
وحدة األرض التي تمثل السفينة التي 
محيط  ِلَنْعُبَر  عليها،  ونحافظ  نركبها 
يتفق  لم  ن  واإ الجنة بسالم.  إلى  الدنيا 

البلدان  كل  في  جميعا،  المسلمون 
االجتماع  على  اإلسالمية،  العربية 
عن  الكالم  فليكن  والتعاون،  والتالقي 
األمر  المستعان.  واهلل  وبلدنا  شعبنا، 
التبعية  من  التخلص  يجب  الثاني: 
لغير المسلمين: الدعوة إلى االستقالل 
السياسي عن التبعية لغير المسلمين، 
وليتخلص اْلُمَعقَُّدون من عقدة الخوف 
تعالى  اهلل  قال  الذين  الكافرين،  من 
ُكْنُتْم  ِإْن  َوخاُفوِن  َتخاُفوُهْم  عنهم:﴿َفال 
ُمْؤِمِنيَن﴾ ليعلم السياسيون وكل الحكام 
الكافرين  أن  اإلسالمية  البلدان  في 
أبدا،  شيء  في  المؤمنين  الينفعون 
أنهم  كما  لهم،  المؤمنون  تنازل  مهما 
ال يستطيعون ضرهم أبدا مهما بلغت 
شوكة الكافرين، وهذا إن كان المؤمنون 
مؤمنين حقا، وكانوا متحدين في صدق 
وغير  متنازعين،  غير  خالص،  واإ
منقسمين. قال اهلل تعالى: ﴿َوَلْن َيْجَعَل 
اهلُل ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبياًل﴾ أما 
المؤمنين  وعلى  تعالى؟  اهلل  تصدقون 
من  الخوف  عقدة:  من  يتخلصوا  أن 
من  والخوف  االقتصادي،  الحصار 
عدم القدرة على االكتفاء الذاتي، فاهلل 
باتباع  يتحرك  حي  كائن  كل  يرزق 
األسباب، متوكال على العزيز الوهاب، 
باهلل  نؤمن  ونحن  األبواب.  له  فيفتح 
العزيز الحكيم، ونؤمن بالقرآن العظيم، 
واهلل تعالى قال: ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى 
ِمَن  َبَركاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحنا  وَاتََّقْوا  آَمُنوا 
ماِء وَاأْلَْرِض َولِكْن َكذَُّبوا َفَأَخْذناُهْم  السَّ
الثالث:  األمر  َيْكِسُبوَن﴾.  كاُنوا  ِبما 
بالتوكل  الذاتية  القوة  من  االنطالق 
االكتفاء  لتحقيق  وذلك  اهلل:  على 
االنطالق  يكون  أن  ويمكن  الذاتي، 
أن  يمكن  أي  الميادين،  كل  في  ذاتيا 
يكفي الشعب نفسه بفضل اهلل تعالى، 
الكافرين،  إلى  ماسة  في حاجة  ولسنا 
نخطو  وكيف  ننطلق  كيف  علمنا  إذا 
واألمانة.  والحكمة،  بالسر،  الخطوات 
باالعتصام  اليقينية  الخالصة  فباإلرادة 
باهلل، والصدق واألمانة والعزم بالتوكل 
على اهلل، سنقيم دولة قوية يتحقق فيها 
الضروريات.  كل  في  الذاتي  االكتفاء 
األخوة  وأين  السياسية؟،  اإلرادة  فأين 
والرجولة  الشهامة  وأين  الدينية؟، 

والبطولة اإليمانية؟

مستقبل املسلمني يف خطر
 من الدسائس األجنبية  والفوضى الداخلية  

أ. حممد مكركب 

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

***السؤال***
قال السائل: )م. ل.( من تلمسان: إنه معاق 
حركيا، والمنحة االجتماعية لم تصل إلى الحد 
األدنى لألجور، ويطالب بحقه على المجتمع، 
وسؤاله الفقهي: هل يجوز له قبض الزكاة إن 
أعطيت له؟ قال: وأحيانا يضطر للتسول فما 

هو الحكم الشرعي في ذلك؟
***اجلواب***

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

والمساكين  الفقراء  نحو  المجتمع  واجب  أوال: 
والمعاقين  الزمنيين  )خاصة  والمرضى 
والمسنين الذين ال أقارب لهم يعولونهم( هؤالء 
في  المتمثل  المجتمع  على  مسؤوليتهم  تقع 
األغنياء  وعلى  االجتماعية.  الشؤون  وزارة 
لهؤالء  المساعدة  يد  مد  واجب  المحسنين 
عن  خبر  في  تعالى  اهلل  قال  المحتاجين. 
اِئِل وَاْلَمْحُروِم﴾  المتقين: ﴿َوِفي َأْموَاِلِهْم َحقٌّ ِللسَّ
﴿َوَتَعاَوُنوا  تعالى:  اهلل  وقال  )الذاريات:19(  

مسلم  يظل  أن  وَالتَّْقَوى﴾فاليليق  اْلِبرِّ  َعَلى 
الحديث.  وفي  إخوانه.  بين  يتسول  محروما 
الدُّْنَيا،  ُكَرِب  ِمْن  ُكْرَبًة  ُمْؤِمٍن  َعْن  َنفََّس  ]َمْن 
َنفََّس اهلُل َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن 
الدُّْنَيا  ِفي  َعَلْيِه  اهلُل  َر  َيسَّ ُمْعِسٍر،  َعَلى  َر  َيسَّ
وَاآْلِخرَِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما، َسَترَُه اهلُل ِفي الدُّْنَيا 
اْلَعْبُد  َكاَن  َما  اْلَعْبِد  َعْوِن  ِفي  وَاهلُل  وَاآْلِخرَِة، 
ِفي َعْوِن َأِخيِه،[ )مسلم:2699( والتكافل بين 
المسلمين فريضة.واهلل تعالى أعلم، وهو العليم 

الحكيم.
ثانيا: قال السائل: )هل يجوز له قبض الزكاة 
إن أعطيت له؟( نعم حسب سؤاله فإن الزكاة 
تعالى:  اهلل  قال  والمساكين.  الفقراء  من حق 
ِلْلُفَقراِء وَاْلَمساِكيِن وَاْلعاِمِليَن  َدقاُت  ﴿ِإنََّما الصَّ
َعَلْيها وَاْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِّقاِب وَاْلغاِرِميَن 
ِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اللَِّه  َوِفي َسِبيِل اللَِّه وَاْبِن السَّ
أن  ومثلما   )التوبة:60(  َحِكيٌم﴾  َعِليٌم  وَاللَُّه 
الغنى درجات، هناك من هو غني ومن هو 
الفقير  هنا  الفقر دراجات  فكذلك  منه،  أغنى 
الفقر  بين  الفاصل  والحد  األفقر.  وهناك 

فمن  النصاب.  هو  ظاهرة،  كعالمة  والغنى 
الذهب صار غنيا،  مقدار  النصاب من  بلغ 
ومن لم يملك النصاب فهو فقير.يجوز للسائل 
وهو  أعلم،  تعالى  الزكاة.واهلل  له  تعطى  أن 

العليم الحكيم.
ثالثا: واجب السلطات المحلية كالبلدية والوالية 
والمحتاجين  والمساكين  بالفقراء  التكفل  في 
ومنهم المعاقون حركيا. قال اهلل تعالى:﴿َما َأَفاَء 
اللَُّه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقرَى َفِللَِّه َوِللرَُّسوِل 
ِبيِل  َوِلِذي اْلُقْرَبى وَاْلَيَتاَمى وَاْلَمَساِكيِن وَاْبِن السَّ
َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آَتاُكُم 
وَاتَُّقوا  َفاْنَتُهوا  َعْنُه  َنَهاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  الرَُّسوُل 

اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ )الحشر:7( 
نَّ  وفي وثيقة المدينة مما رواه ابُن إسحاَق.]وَاِإ
َبْيَنُهْم َأْن ُيْعُطوُه  َيْتُرُكوَن ُمْفَرًحا   اْلُمْؤِمِنيَن اَل 
اْلُمْفرَُح  َعْقٍل[ومعنى  َأْو  ِفَداٍء  ِفي  ِباْلَمْعُروِف 
)السيرة  اْلِعَياِل(  وَاْلَكِثيُر  ِبالدَّْيِن  )اْلُمْثَقُل  هو: 
البن هشام. كتاب النبي صلى اهلل عليه وسلم 
بين المهاجرين واألنصار.( واهلل تعالى أعلم، 

وهو العليم الحكيم.
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أخرج اإلمام الترمذي في سننه َعْن َعْبِد اللَِّه 
بِن َمْسُعوٍد َقاَل: )َقاَل َرُسوُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَس���������لََّم-: اْسَتْحُيوا ِمن اللَِّه َحقَّ اْلَحَياِء، 
َقاَل: ُقْلَنا: َيا َرُس���������وَل اللَِّه ِإنَّا َنْسَتْحيي وَاْلَحْمُد 
ِللَِّه، َقاَل: َلْيَس َذاَك، َوَلِكنَّ االْس���������ِتْحَياَء ِمن 
اللَّ���������ِه َحقَّ اْلَحَياِء َأْن َتْحَفَظ الرَّْأَس َوَما َوَعى، 
���������ر اْلَمْوَت وَاْلِبَلى،  وَاْلَبْطَن َوَما َحَوى، َوَتتذكَّ
َوَم���������ْن َأرَاَد اآلِخرََة َتَرَك زِيَنَة الدُّْنَيا، َفَمْن َفَعَل 

َذِلَك َفَقْد اْسَتْحَيا ِمْن اللَِّه َحقَّ اْلَحَياِء(.  
هذا الحديث أخرجه اإلمام الترمذي في ُسَنِنه، 
ف���������ي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن 

رسول اهلل – صّلى اهلل عليه وسّلم -.
 ِإنَّ ديننا اإلسالمي الحنيف يدعو إلى مكارم 
األخالق، فقد دعا إلى كّل فضيلة ونهى عن 
كّل رذيلة، ومن المعلوم أّن نبّينا – صّلى اهلل 
عليه وسّلم - جاء ليرشد البشرية إلى الخير، 
كم���������ا أخذ بأيديهم من الّظلم���������ات إلى الّنور، 

ومن الرذائل إلى الفضائل.
وعلى رأس الصفات الكريمة والمناقب الحميدة 
الت���������ي تدّل على ُعْمق اإليمان وطهارة القلب 
وصفاء النفس: صفة الحياء، التي ما ُوجدت 
في ش���������يء إال زانته، وما ُفِقدت من شيء إال 
ش���������انته، فالحياء صفٌة عظيمة  وُخُلق كريم، 
َحرِيٌّ بكّل مسلم أن َيتَِّصَف به في كّل حين، 

وهلل دّر القائل: 
إَذا	َلْم	َتْخَش	َعاِقَبَة	اللََّياِلي		

َوَلْم	َتْسَتِح	َفاْصَنْع	َما	َتَشـــــاُء 	
َفال	وََاللَِّه	َما	ِفي	اْلَعْيِش	َخْيٌر			

َوال	الدُّْنَيا	إَذا	َذَهَب	اْلَحَياُء 	
َيِعيُش	اْلَمرُْء	َما	اْسَتْحَيا	ِبَخْيٍر		

َوَيْبَقى	اْلُعوُد	َما	َبِقَي	اللَِّحاُء 	
لقد جمع رس���������ولنا -صّلى اهلل عليه وس���������ّلم- 
أط���������راف الحي���������اء ف���������ي الحديث الش���������ريف 
الس���������ابق، فالحياء الحقيقي الذي يدعو إليه 
رس���������ولنا -صّلى اهلل عليه وس���������ّلم – ُهَو أْن 
يحفظ اإلنسان حواسه، يحفظ سمعه وبصره 
ولس���������انه، فال يستمع إلى غيبة أو نميمة، وال 
ينظر إلى ما حّرم اهلل ورس���������وله، وال يتحّدث 
إال بخير، ويحفظ بطنه فال ُيْدِخل إليه حراًما، 
ويحف���������ظ فرجه فال يرتكب فاحش���������ة، ويحفظ 

سائر أعضائه.
فضل ُخُلق احلياء 

ِإنَّ الحياء صفة محمودة في شريعة اإلسالم،  
حيث ُيْثني عليها رسولنا محمد – صّلى اهلل 
عليه وس���������ّلم– ويأمر أصحابه بالّتَخّلق بها،  
فقد ذكرت الّسّنة النبوية الشريفة فضل الحياء 

في عدٍد من األحاديث النبوية، منها: 
•َعْن رِْبِعيِّ ْبِن ِحرَاٍش، َحدََّثَنا َأُبو َمْس���������ُعوٍد، 

َقاَل : َقاَل النَِّبيُّ - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-: 
ا َأْدَرَك النَّاُس ِمْن َكالِم النُُّبوَِّة اأُلوَلى:  )ِإنَّ ِممَّ

ِإَذا َلْم َتْسَتِح َفاْصَنْع َما ِشْئَت(. 
• َعْن َأَنٍس، قال: َقاَل َرُسوُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَسلََّم-: )َما َكاَن اْلُفْحُش ِفي َشْيٍء ِإال 
َشاَنُه، َوما َكاَن اْلَحَياُء ِفي َشْيٍء ِإال زَاَنُه(.  

•ع���������ن ابن عمر- رضي اهلل عنهما -، قال: 
َقاَل َرُس���������وُل اللَِّه - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-: 
)اْلَحَي���������اُء واإِليَمان ُقرََناُء جميًع���������ا، فإذا رُِفَع 

أحدهما رُِفَع اآلخر(.  
•َع���������ْن َأَنٍس َقاَل: َقاَل َرُس���������وُل اللَِّه - َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-: )ِإنَّ ِلُكلِّ ِديٍن ُخُلًقا، َوُخُلُق 

اإِلْسالِم اْلَحَياُء(. 
 ِإنَّ الحياء ُشعبة من ُشَعب اإليمان كما جاء 
في الحديث الشريف َعْن َأِبي ُهرَْيرََة – رضي 
اهلل عنه -َقاَل: )َقاَل َرُسوُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَس���������لََّم-: اإِليَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن،  َأْو 
ِبْضٌع َوِس���������تُّوَن ُش���������ْعَبًة، َفَأْفَضُلَها َقْوُل ال ِإَلَه 
رِيِق،  ِإال اللَُّه، وََأْدَناَها ِإَماَطُة اأَلَذى َعْن الطَّ
وَاْلَحَياُء ُش���������ْعَبٌة ِمْن اإِليَماِن(، وهَو يبعُث في 
النفس معاني الخي���������ر كما جاء في الحديث 
الش���������ريف عن عمران ب���������ن ُحَصين – رضي 
اهلل عنهم���������ا – قال: ق���������ال النبّي – صّلى اهلل 
عليه وس���������ّلم -: )اْلَحَياُء ال َيْأِتي ِإال ِبَخْيٍر( 
وفي رواي���������ة: ])اْلَحَياُء َخْيٌر ُكلُّ���������ُه( قال: َأْو 
َق���������اَل: )اْلَحَياُء ُكلُُّه َخْي���������ٌر([  )8(، وجاء في 
حديث آخر َعْن َأِبي ُهرَْيرََة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
اللَِّه - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-: )اْلَحَياُء ِمن 
اإِليَم���������اِن، وَاإِليَماُن ِفي اْلَجنَّ���������ِة، وَاْلَبَذاُء ِمْن 

اْلَجَفاِء، وَاْلَجَفاُء ِفي النَّاِر(.
ورحم اهلل اإلمام الشافعي الذي قال:

ِإَذا	ِشْئَت	َأْن	َتْحَيا	َسِليًما	ِمَن	اأَلَذى								
َك	َمْوُفوٌر	َوِعْرُضَك	َصيُِّن َوَحظُّ 	

ِلَسانَك	ال	َتْذُكــــْر	ِبـــِه	َعـــــــْورََة	اْمرٍِئ			
َفُكلَُّك	َعـْورَات	َوِللَناِس	َأْلُســـــُن	 	

َوَعْينـك	ِإْن		َأْبـــَدْت	ِإَلْيَك	َمَساِوئـــــــًا		
َفُصْنَها	َوُقْل	َيا	َعْيُن	ِللنَّاِس	َأْعُيــُن	 	
	 وَعاِشْر	ِبَمْعُروٍف	َوَساِمْح	َمِن	اْعَتـــَدىَ	
َوَفـــارْق	َوَلِكْن	ِبالَِّتي	ِهَي	َأْحَسُن	 	

حياؤه صلى اهلل عليه وسلم 
ِإنَّ حياة رس���������ولنا – صّلى اهلل عليه وسّلم – 
ُتَعّد ِنْبرَاسًا ومنهاجًا لبناء الشخصية المسلمة 
التي َتتَِّسُم بالحق والخير والسمّو واالعتدال، 
فعظمته – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم - ُتشرق 
في جميع جوان���������ب حياته ، ومن المعلوم أن  
رسول اهلل – صّلى اهلل عليه وسّلم– كان أشدَّ 
حياًء من العذراء ف���������ي ِخْدرِها، كما جاء في 
الحديث الش���������ريف عن أبي سعيد الُخْدري – 
رض���������ي اهلل عنه – قال: )َكاَن النَِّبيُّ -َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم- َأَشدَّ َحَياًء ِمن اْلَعْذرَاِء ِفي 
ِخْدرَِه���������ا(، كيف ال؟ وق���������د وصفه اهلل  تبارك 
وتعالى ف���������ي القرآن الكريم بالحياء، كما جاء 
في س���������ورة األحزاب: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال 
َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَِّبيِّ ِإال َأن ُيْؤَذَن َلُكْم ِإَلى َطَعاٍم 
َغْيَر َناِظرِيَن ِإَناُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم َفاْدُخُلوا َفِإَذا 
َطِعْمُتْم َفانَتِش���������ُروا وال ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديٍث ِإنَّ 
َذِلُكْم َكاَن ُيْؤِذي النَِّبيَّ َفَيْس���������َتْحِيي ِمنُكْم وَاللَُّه 

ال َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحقِّ {.
فما أعظم أن نتخلَّق ِبُخُلِقه – صّلى اهلل عليه 
ى ِبَهْديه َوُسَنِنه،كما جاء في  وس���������ّلم – وَنَتَأسَّ
قوله س���������بحانه وتعالى:  }َلَق���������ْد َكاَن َلُكْم ِفي 
َرُسوِل اللَِّه ُأْس���������وٌَة َحَسَنٌة ِلَمن َكاَن َيْرُجو اللََّه 
وَاْلَي���������ْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اللَّ���������َه َكِثيرًا{،  فإذا كان 
الحياء ُخُلق اإلس���������الم فما أجمل أن َنَتَخلَّق 
به، ألنه ُيضفي على الفؤاد نورًا يمش���������ي به 
صاحب���������ه في الناس، فال يس���������قط في َعْثرة ، 
وال يق���������ع في زَلّ���������ة ، وال ينحرف عن الطريق 

الّسوّي.
الِئَكة   َتِحي ِمنمُْه المَْ َرُجٌل َتسمْ

أخرج اإلمام مسلم في صحيحه عن َعاِئَشَة- 
رضي اهلل عنها-، َقاَلْت: )َكاَن َرُس���������وُل اللَِّه 
-َصلَّى اللَّ���������ُه َعَلْيِه َوَس���������لََّم- ُمْضَطِجًعا ِفي 
َبْيِتي، َكاِشًفا َعْن َفِخَذْيِه، َأْو َساَقْيِه، َفاْسَتْأَذَن 
َأُبو َبْك���������ٍر َفَأِذَن َلُه، َوُهَو َعَل���������ى ِتْلَك اْلَحاِل، 
َفَتَحدََّث، ُثمَّ اْس���������َتْأَذَن ُعَمُر، َف���������َأِذَن َلُه، َوُهَو 
َكَذِلَك، َفَتَحدََّث، ُثمَّ اْس���������َتْأَذَن ُعْثَماُن، َفَجَلَس 
َرُسوُل اللَِّه -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم -، َوَسوَّى 
���������ٌد: وال َأُقوُل َذِلَك ِفي َيْوٍم  ِثَياَب���������ُه - َقاَل ُمَحمَّ
ا َخ���������رََج َقاَلْت  وَاِح���������ٍد - َفَدَخ���������َل َفَتَحدََّث، َفَلمَّ
َعاِئَش���������ُة : َدَخَل َأُبو َبْكٍر َفَل���������ْم َتْهَتشَّ َلُه َوَلْم 
ُتَباِلِه، ُثمَّ َدَخَل ُعَمُر َفَلْم َتْهَتشَّ َلُه َوَلْم ُتَباِلِه، 
ُثمَّ َدَخَل ُعْثَماُن َفَجَلْسَت َوَسوَّْيَت ِثَياَبَك، َفَقاَل: 
َأال َأْسَتِحي ِمْن َرُجٍل َتْسَتِحي ِمْنُه اْلَمالِئَكُة(، 
نِّي  ، وَاِإ وف���������ي رواية: )ِإنَّ ُعْثَماَن َرُج���������ٌل َحِييٌّ
َخِشيُت  ِإْن َأِذْنُت َلُه َعَلى ِتْلَك اْلَحاِل، َأْن ال 

َيْبُلَغ ِإَليَّ ِفي َحاَجِتِه(.
 قال المناوى: »مقام عثم���������ان مقام الحياء، 
والحي���������اء فرٌع يتولَّد من ِإجالل من يش���������اهده 
ويعظ���������م قدره، مع نقص يج���������ده في النفس، 
فكأنه غلب عليه ِإجالل الحق تعالى، ورأى 
نفسه بعين الّنقص والتقصير، وهما من جليل 
خصال العب���������اد الُمَقرَّبين، َفَعَلْت رتبة عثمان 
كذلك، فاستحيْت منه خالصة اهلل من خلقه، 
كم���������ا أّن من أحّب اهلل أح���������ّب أولياءه، ومن 

خاف اهلل خاف منه كّل شيء«.
وم���������ن المعلوم أن عثمان بن عفان – رضي 
اهلل عنه – كان ش���������ديد الحياء، كما جاء في 
الحدي���������ث َعْن َأَنِس ْب���������ِن َماِلٍك – رضي اهلل 
عنه- َقاَل: َقاَل َرُس���������وُل اللَّ���������ِه - َصلَّى اللَُّه 
ِتي َأُبو َبْكٍر،  ِتي ِبُأمَّ َعَلْيِه َوَس���������لََّم-: ) َأْرَحُم ُأمَّ
وََأَش���������دُُّهْم ِفي َأْمِر اللَِّه ُعَمُر، وََأْصَدُقُهْم َحَياًء 

ُعْثَماُن بن عّفان،...(. 
هذا هو ديننا اإلسالمي الحنيف الذي ُيرشدنا 
إلى وجوب الّتحّلي بُخُلق الحياء، فالحياء من 
مكارم األخالق، وعندما نتمّس���������ك باألخالق 
الفاضلة فإنها تعود علينا بكّل خير، فالرسالة 
اإلس���������المية ج���������اءت من أجل إتم���������ام مكارم 
األخالق لقوله -صّلى اهلل عليه وس���������ّلم -: 

َم َصاِلَح اأَلْخاَلِق(.   )ِإنََّما ُبِعْثُت أُلَتمِّ
وصّلى اهلل على سيِّدنا محمد صلى اهلل عليه 

وسلم  وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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َن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّـَه  -23﴿مِّ
َعَلْيِه َفِمْنُهم مَّن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّن َينَتِظُر َوَما 

:﴾ َبدَُّلوا َتْبِديلاً
هذا ثناء على فريق من المؤمنين كانوا قد وّفوا بما 
الذين  إخوانهم  على  ثناء  وهو  عليه،  اهلل  عاهدوا 
لم يتمكنوا من لقاء العدو يومئذ، لُيعلم أن صدق 
أولئك يؤذن بصدق هؤالء، ألن المؤمنين يد واحدة، 
ووصفهم بالرجال زيادة في الثناء، ألن الّرجل مشتق 
إنهم رجال  اإلنسان،  اعتماد  قوة  الرِّْجل وهي  من 
من المؤمنين ثبتوا في وجه العدو يوم أحد، فأنس 
بن النضر، وحمزة، ومصعب بن عمير، استشهدوا 
في أحد. أما عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد اهلل 

وسعيد بن زيد فقد قاتلوا ونجوا.
حققوا  َعَلْيِه«  اللَّـَه  َعاَهُدوا  َما  »َصَدُقوا  ومعنى: 
عهدهم، وصدقوا في هذا العهد، والّنحب الّنذر، وما 
يلتزمه اإلنسان من عهد ونحوه، أي من المؤمنين 
من وّفى بما عاهد اهلل عليه من الجهاد وما بّدلوا 

كما فعل أولئك المنافقون ومن على شاكلتهم.
َوُيَعذَِّب  ِبِصْدِقِهْم  اِدِقيَن  الصَّ اللَّـُه  ﴿لَِّيْجزَِي   24-
اْلُمَناِفِقيَن ِإن َشاَء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ اللَّـَه َكاَن 

ا﴾: َغُفوراًا رَِّحيماً
أي صدق المؤمنون عهدهم، وبّدله المنافقون ليجزي 
اهلل الصادقين، ويعذب المنافقين على ما ارتكبوه من 
التبديل وخيانة العهد، والجزاء هو الثواب، وأكثر ما 
يستعمل فعل جزى في الخير، ومع ذلك فاهلل غفور 

لمن أناب إليه، رحيم بالمحسن بإحسانه.
َيَناُلوا  َلْم  ِبَغْيِظِهْم  َكَفُروا  الَِّذيَن  اللَّـُه  -25 ﴿َوَردَّ 
َخْيراًا َوَكَفى اللَّـُه اْلُمْؤِمِنيَن اْلِقَتاَل َوَكاَن اللَّـُه َقِويًّا 

َعِزيزاًا﴾:
أي أرسل اهلل عليهم ريحا، ورّدهم إلى المكان الذي 
على  تامة  نعمة  منازلهم  إلى  ورّدهم  منه،  جاءوا 
العاصفة، وهم  المسلمين، بعد نعمة إرسال الريح 
األحزاب الذين عّبر عنهم بالذين كفروا، وهم في 
غاية الغيظ أي الغضب والحنق لما أصابهم من 
خيبة وهزيمة، وذهاب كل ما جمعوه وأنفقوه، وما 
حصار  في  المكث  وطول  الكلفة،  من  تجسموه 
دخول  في  آمالهم  وخابت  طائل،  بال  المدينة 

فناء المسلمين، وأكل ثمارها. المدينة، واإ
أغنى اهلل وكفاهم وأراحهم من كلفة القتال، بصرف 

األحزاب بقدرته وعزته وعظمة منعته.
َأْهِل  ْن  مِّ َظاَهُروُهم  الَِّذيَن  ﴿وََأنَزَل   27-26-
الرُّْعَب  ُقُلوِبِهُم  ِفي  َوَقَذَف  َصَياِصيِهْم  ِمن  اْلِكَتاِب 
َفِريقاًا َتْقُتُلوَن َوَتْأِسُروَن َفِريقاًا * وََأْوَرَثُكْم َأْرَضُهْم 
اللَّـُه  َوَكاَن  َتَطُئوَها  لَّْم  ا  وََأْرضاً وََأْموَاَلُهْم  َوِدَيارَُهْم 

َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديراًا﴾:
إليهم  وانضموا  األحزاب،  أعانوا  قريظة  يهود  إن 
في حصار المدينة، ومن الذين انضموا من اليهود 
الذي  وهو  النضير،  بني  من  أخطب  بن  ُحيي 

حرض أبا سفيان على غزو المدينة.
فلما انصرف األحزاب، أمر اهلل رسوله-صلى اهلل 
عليه وسلم- أن يغزو بني قريظة، وهم فريق من 
من  الشرقي  الجنوب  في  منازلهم  وكانت  اليهود، 
الخندق ظهرا،  المدينة من  إلى  المدينة، وقد عاد 
آمرا  الوحي  جاءه  فلما  يغتسل،  أن  بصدد  وكان 
بغزو قرية قريظة، نادى في الناس أن ال يصّلي 
أحدكم العصر إال في بني قريظة، فخرج الجيش 
الذي كان معه بالخندق، فنزلوا بهذه القرية، وكانت 
أن  فاضطروا  مدة،  وحاصروها  حصون،  ذات 
المصالحة:  ويسمى  َحكم  به  يقوم  الصلح  يطلبوا 
النزول على حكم َحَكم، وبعد مداوالت حّكموا سعد 
بن معاذ رضي اهلل عنه، فحكم أن تقتل المقاتلة، 
كلها  ديارهم  تكون  وأن  واألطفال،  النساء  وتسبى 
عليه  اهلل  اهلل-صلى  رسول  فأمضى  للمهاجرين، 
كتب  في  مفصل  وهو  معاذ،  به  حكم  ما  وسلم- 

السيرة.
جمع  حصونهم  وهي  صياصيهم  من  اهلل  فأنزلهم 
صيصة، وهي قرن الثور الذي يدافع به عن نفسه، 

صيصة،  الجيش  به  يعتصم  الذي  المعقل  سمى 
بسرعة  ألقى  قذف  ومعنى  صياصي،  والحصون 
المسلمين،  حكم  على  ونزلوا  فاستسلموا  الرعب، 
بقتل مقاتليهم وسبي نسائهم وأطفالهم، ثم االستيالء 
على أموالهم وأراضيهم، واألسرى، كما أنهم يفتحون 
المفسرون  أرضا أخرى غير أرض قريظة، ويرى 
أنها بشارة بفتح مكة، ويرى ابن عاشور أنها أرض 
بني النضير، التي لم يفتحوها عنوة، والوطء يطلق 

على األخذ الشديد.
ِإن  لَِّْزوَاِجَك  ُقل  النَِّبيُّ  َأيَُّها  ﴿َيا   29-28-
ُكنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِزيَنَتَها َفَتَعاَلْيَن ُأَمتِّْعُكنَّ 
اللَّـَه  ُتِرْدَن  ُكنُتنَّ  ن  وَاِإ َجِميلاً *  ا  َسرَاحاً وَُأَسرِّْحُكنَّ 
ِلْلُمْحِسَناِت  َأَعدَّ  اللَّـَه  َفِإنَّ  اْلِخرََة  وَالدَّاَر  َوَرُسوَلُه 

ا﴾: ِمنُكنَّ َأْجراًا َعِظيماً
لما فتحت أرض قريظة، وغنم المسلمون أموالهم، 
فيئا  قبلها  النضير  بني  أرض  فتحت  قد  وكانت 
بدون قتال، للنبي-صلى اهلل عليه وسلم-، فحسب 
أزواجه أنه مثله مثل أي واحد من المسلمين، إذا 
وسع عليهم في الرزق، توسعوا هم وعيالهم، فلما 
المال حسبن أنه  أفاء اهلل عليه من  رأين وفرة ما 
يوسع عليهن في اإلنفاق، فصار بعضهن يطلبن 
على  دل  كما  عليه،  تعودن  مما  أكثر  النفقة  من 
»ال  المؤمنين:  أم  ابنته،  لحفصة  عمر  قول  هذا 
النبي وال تراجعيه في شيء وسليني ما  تستكثري 
ال  وسلم-  عليه  اهلل  النبي-صلى  ومقام  لك«  بدا 
الدنيا إال بما يستلزمه قوام  يتعلق قلبه فيه بمتاع 
الحياة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، ثم يجعل 
ما بقي في السالح، والخيل عدة للمسلمين، فأوحى 
أزواجه  يخبر  أن  فيها  اهلل  أمره  اآليات،  بهذه  اهلل 
ألن  يفارقهن  أو  لحاله،  تبعا  يسرن  أن  ويخّيرهن 
النبوة.  يتناسب ومرتبة  بما  أزواجه  اهلل حدد سيرة 
والمعنى: إن كنتن تؤثرن ما في الحياة الدنيا من 
الترف على أن تؤثرن طاعة اهلل ورسوله، والقصد 
في النفقة، فأنتن مخيرات بين األمرين، فأقبلن على 
وزينتها،  الدنيا  الحياة  اخترتن  فإن  االختبار،  هذا 
يمتعهن ويسرحهن  أن  يقبلن على  إال  فما عليهن 
سراحا جميال والتمتع أن يعطي الرجل امرأته حين 
يطلقها منحة، جبرا لخاطرها، لما يعرض لها من 
انكسار أو حزن، والسراح الجميل هو الطالق دون 
فيه عدم  غضب وال كراهية، ألنه طالق، روعي 

تكليف الزوجة بما يشق عليها.
ولكن إن كن يؤثرن اهلل ورضاه وما يريده لرسوله له، 
بفعل ما يحبه اهلل، ويقّرب إليه، على الحياة الدنيا، 
فإن اهلل أعّد للمحسنات منهن أجرا عظيما، ألنهن 
اخترن الدار اآلخرة على متاع الدنيا وزينتها، وقد 
جاء في كتب السنة أنه لما نزلت هذه اآلية ابتدأ 
لها:  فقال  بعائشة  وسلم-  عليه  اهلل  النبي-صلى 
»إني ذاكرك أمرا فال عليك أن ال تستعجلي حتى 
تستأمري أبويك، ثم تال هذه اآلية فقالت عائشة: 
ورسوله،  اهلل  أريد  فأني  أبوي؟  استأمر  هذا  أفي 
والدار اآلخرة، وقال لسائر أزواجه مثل ذلك، فقلن 

مثل ما قالت عائشة«.
ِبَفاِحَشٍة  ِمنُكنَّ  َيْأِت  َمن  النَِّبيِّ  ِنَساَء  -30﴿َيا 
َذِلَك  َوَكاَن  ِضْعَفْيِن  اْلَعَذاُب  َلَها  ُيَضاَعْف  َبيَِّنٍة  مُّ

َعَلى اللَّـِه َيِسيراًا﴾:
اآلخر،  واليوم  ورسوله  اهلل  فاخترن  تخييرهن  بعد 
ليعلمن أن ما سيلقى  بنداء  جاء خطاب اهلل لهن 
من  يحّذرهّن  ولذلك  أقدارهن،  علّو  يناسب  إليهن 
فرض  على  المعصية  عذاب  وجعل  المعاصي، 
المعصية،  والفاحشة:  مضاعفا،  عذابا  ارتكابها 
فهي  نكرة  القرآن  في  الفاحشة  وردت  وكلما 
الزنا، والمبينة:  ذا وردت مفردة فهي  المعصية، واإ

الواضحة بنفسها.
أنهن  ذلك  من  يمنعه  وال  وعيده،  يحقق  اهلل  وأن 
معنى  وهو  سلم،  عليه  اهلل  صلى  النبي  زوجات 

»َوَكاَن َذِلَك َعَلى اللَّـِه َيِسيرًا«.
َوَتْعَمْل  َوَرُسوِلِه  ِللَّـِه  ِمنُكنَّ  َيْقُنْت  ﴿َوَمن   31-

ِرْزقاًا  َلَها  وََأْعَتْدَنا  َمرََّتْيِن  َأْجرََها  نُّْؤِتَها  ا  َصاِلحاً
ا﴾: َكِريماً

القرآن،  سنة  على  جريا  الوعد  جاء  الوعيد  بعد 
على  الدوام  وللرسول:  هلل،  الطاعة  هو  والقنوت 
في رضاه رضاء  وتحصيل رضاه، ألن  طاعته، 
اهلل تعالى، والتصريح بأن اهلل يؤتيهن أجرهن مرتين 
تشريفا إليتائهن األجر، وتعظيما له، ألنه يناسب 
مقامهن، وبأنهن يستحققن ذلك األجر، ومضاعفته 
المضاعفة  وهذه  لقدرهن،  كرامة  الطاعات  على 
في الحالين، من خصائص أزواج النبي صلى اهلل 
عليه وسلم، لعظم قدرهن، ألن زيادة قبح المعصية 
تتبع زيادة فضل من يرتكبها، والرزق الكريم، هو 

رزق الجنة لنفاسته وأفضليته.
َن النَِّساِء ِإِن  -32 ﴿َيا ِنَساَء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مِّ
اتََّقْيُتنَّ َفَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه 

ْعُروفاًا﴾: َمَرٌض َوُقْلَن َقْولاً مَّ
أعيد خطابهن وأعيد نداؤهن لالهتمام بهذا الخبر، 
األخريات،  النساء  من  واحدة  كأي  لسن  فإنهن 
ألفضليتهن على غيرهن، فال مساواة بينهن وبين 
فجملتهن  النساء،  أفضل  أنتن  فالمعنى:  غيرهن، 
مفضل على نساء هذه األمة، التصالهن بالنبي-

صلى اهلل عليه وسلم- أقرب من كل اتصال، فهن 
مالزمات شؤونه، وأنيساته، اطلعن على أحواله ما 
والمكره،  المنشط  في  خلقه،  من  غيرهن  يطلع  لم 
ويتخلقن بخلقه أكثر مما يقبس منه غيرهن، ثم إن 

نساءه يتفاضلن بينهن.
الغفلة عن  وأرشدهن اهلل إلى قيم أخالقية قد تقع 
مراعاتها لخفاء الشعور بآثارها، مما يفضي إلى ما 
ال يليق بحرمتهن في نفوس بعض الناس، وفيهم 
المنافقون، وذلك أن رقة كالم النساء أمر طبيعي 
فيهن، وقد يكون لبعضهن من اللطافة، ولين نغمة 
بدا ذلك على  فإذا  التدلل،  يقرب من  الصوت ما 
أنها  الرجال  النساء ظن من يشافههن من  بعض 
تتحّبب إليه، فربما اجترأ على الطمع في المغازلة، 
المرأة، فضال عن  منافية لحرمة  بادرة  فتبدر منه 
أزواج النبي-صلى اهلل عليه وسلم- وهن أمهات 

المؤمنين جميعا، في الحرمة والكرامة.
فال يجوز أن يخضعن بالقول، بأن يجعلنه خاضعا 
رقيقا مفككا، وهذا تحذير منه، ومما زاد على المعتاد 

في كالم النساء، من الرقة وترخيم الصوت.
الديني  الوازع  اختالل  هنا  المرض  ومعنى 
كالمنافقين، ومن كان في أول اعتناقه لإلسالم من 
األعراب، ممن لم ترسخ فيه أخالق المسلم، ومن 
تخلقوا بسوء الظن، فيرمون المؤمنات، وقضية إفك 
المنافقين على عائشة رضي اهلل عنها شاهد على 
ذلك، والمعروف المأمور به ما يألفه الناس بحسب 
العرف العام، من هيئة الكالم، وأن ال ينتهرن من 

يكلمهن أو يقلن له قوال بذيئا.
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ينقل  أن  لطفلك  تسمحي  ال   •
أحد عنك  إليك كالمًا سمعه من 
يشجعه  ذلك  فإن  آخرين  عن  أو 
والنميمة  التجسس  على  ويعوده 
ونقل األسرار  وعدم الحفاظ على 

العهود.
سيئة  أخبار  أبنائك  تورثي  ال   •
بينك  حدث  مهما  أرحامهم  عن 
بقلوب  ينشؤون  دعيهم  وبينهم، 
علميهم  صافية،  ونوايا  سليمة 

حسن الخلق، ووصل األقارب. 

صغار،  وهم  بابنائك  تمتعي   •
ولن  بسرعة  األيام  تمر  فسوف 
يبَقى لك من براءتهم وطفولتهم إال 
مجرد ذكريات، العبيهم اضحكي 
معهم ، مازحيهم، ُأخرجي معهم، 
كوني كطفلة بينهم، واجعلي التعليم 

واألدب مع اللهو واللعب .
او  لطفلك  شكرًا  تقولي  عندما   •
تقدمين  فأنت  خيرا  اهلل  جزاك 
 ، مباشرة  غير  تربوية  رسالة  له 
بحيث يقول شكرًا لكل من قدم لهم 

خدمة، فال تتجاهلي ذلك وتحرميه 
األدب .

من  كثير  في  الغضب....   •
األحيان نغضب على أبنائنا ألمر 
ال يستحق الغضب، ويكون سبب 
غضبنا كثرة ضغوط الحياة علينا، 
بين  ضغط  نفرق  إن  ينبغي  لذا 
على  وضغطنا  علينا،  الحياة 
متنفسًا  أبناؤنا  يكون  فال  أبنائنا، 

لنا من ضغط الحياة .
إلى اهلل  • عوِّدي طفلك إن يلجأ 
تعالى، ويطلب منه العون والقوة، 
ورددي أمامه اإلستغفار، وال حول 

وال قوة اال باهلل .
احترام  على  طفلك  عوِّدي   •
 ، وتقديرهم  واألعمام،  األخوال 
وحتى إن وجد خالف معهم، فال 
الخالف  هذا  في  أطفالكم  تقحموا 

.
• عوِّدي طفلك على أدب الحديث 
واالستماع واحترام آراء اآلخرين، 
تكلمت  إذا  إال  يحدث  لن  وذلك 
آراءه،  وسمعت  بهدوء،  معه 
وعلمته أن يسمع أكثر مما يتكلم، 
المتحدث  رقي  على  يدل  فالسمع 

واحترامه آراء اآلخرين .

بقلم/أمال السائحي

الُمس���������لمات في دينن���������ا أن األخذ من 
باألسباب ال ينافي وال يتعارض 
م���������ع اإليمان ب���������اهلل- تعال���������ى- واليقين 
بقضائه وقدره، وُحس���������ن الت���������وكل عليه، 
واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع 
به، ومن النصوص الدالة على ذلك على 
س���������بيل المثال ال الحص���������ر: - َكاَن َأْهُل 
وَن واََل َيَت���������َزوَُّدوَن َوَيُقوُلوَن:  اْلَيَم���������ِن َيُحجُّ
َة َس���������َأُلوا  ُلوَن ، َفِإَذا َقِدُموا َمكَّ َنْحُن اْلُمَتَوكِّ
النَّ���������اَس ، َفَأْنَزَل اهلُل- َتَعاَلى-: »َوَتَزوَُّدوا 
َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى« )سورة البقرة-آية 

. )197
َق���������اَل َرُجٌل: َيا َرُس���������وَل اهلِل، ُأْطِلُق َناَقِتي 
ُل؟، َقاَل:  ُل؟، َأْو َأْعِقُلَه���������ا وََأَت���������َوكَّ وََأَت���������َوكَّ

»اْعِقْلَها َوَتَوكَّْل«.
ذا أنزلنا هذا  فهنا نفهم أن نعقلها ونتوكل، واإ
الحديث على المنزلة التي نحن نعايشها 
من فترة الحجر المنزلي إلى غاية الدخول 
االجتماع���������ي ألبنائنا عبر المؤسس���������ات 
التربوية أو غيرها من المؤسس���������ات التي 
س���������تفتح أبوابها، فقد أصبح لزاما علينا، 
أن نكون يقظين من حيث ما تتطلبه هذه 
الجائحة من اس���������تعدادات مادية ونفسية 

للبيت وللمدرسة ..
أض���������ف إلى ذلك أنه أصب���������ح لزاما على 
البيت والتلميذ والمدرسة التعاون والتكافل 
في حق هذا المجتمع بوضع أفكار وأسس 
تمكن الجمي���������ع من القيام بواجباتهم على 
أت���������م وجه، وذلك للوقاي���������ة من هذا الوباء 
بطريقة أكثر فاعلي���������ة، وفي هذا الصدد 

لنتقدم باقتراحات نحصرها فيما يلي: 
- من الجميل أن تقوم السلطات المحلية 
بتعقيم المدارس، ودور المياه، والساحات 
الكب���������رى، بماء مطهر، حت���������ى يحد من 
انتش���������ار الوباء، ويضم���������ن للتلميذ بيئة 

نظيفة
-  محاولة إفهام التلميذ أنه عندما يحس 
بإرهاق أو حمى أو شيء من هذا القبيل، 
أن يقدم نفس���������ه إلى طبيب المدرسة حتى 
يجس���������د الحالة في الفور، وال تكون هناك 

عدوى أخرى
- توفي���������ر أدوات التعقي���������م  والتي تكون 
المؤسسات  أو  التربوية  المؤسسات  عبر 
األخ���������رى، ألنه من الممكن أن يوجد من 
لديه أبناء فوق الخمسة، وليس باستطاعته 
أن يوفر لكل واحد منهم ما يلزمه في هذه 

الجائحة.

- المحافظة على نظافة البيئة، )نظافة 
الطريق، المدرس���������ة، البيت( فالنظافة في 
ديننا نصف اإليم���������ان، ويقول صلى اهلل 
يَِّب،  عليه وسلم : »إنَّ اللََّه َطيٌِّب ُيِحبُّ الطَّ
َنِظيٌف ُيِحبُّ النََّظاَفَة، َكرِيٌم ُيِحبُّ الَكَرَم، 
ُف���������وا - ُأرَاُه َقاَل  َج���������وَاٌد ُيِحبُّ الُجوَد، َفَنظِّ
- َأْفِنَيَتُكْم واََل َتَش���������بَُّهوا ِبالَيُهوِد«، ونظافة 
البيئة المجتمعية وقت حصول الوباء من 

الواجبات في حق المجتمع.
- تخصي���������ص درس لألبن���������اء إلفهامهم 
خط���������ر األكل خارج البي���������ت، وتذكيرهم 
بوجوب غس���������ل اليدين قبل���������ه وبعده، وأن 
يتجنبوا الخ���������روج من البيت دون كمامة، 
فإنهم يضرون بأنفس���������هم وبغيرهم، وال بد 
من تعقيم األيدي كلما المسوا مقبضا أو 

شيئا من هذا القبيل.
لعل توعية أبنائنا بأهمية هذه اإلجراءات، 
سيسهم في حمايتهم من العدوى، و يجنب 
المجتم���������ع تزايد عدد اإلصابات، فيخفف 
ذلك ع���������ن هياكلنا الصحي���������ة، ويجعلها 
أقدر على التكفل بالمصابين. نسأل اهلل 
العظيم رب العرش العظيم أن يدفع هذا 
الوباء، ويرفع عنا وعن األمة اإلسالمية 

هذا البالء...

msaihi2007@gmail.com إعداد: السيـــــدة السائحــي
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مقتطفات 

أعالم من أميت ..
توحيدة بالش���������يخ أول س���������يدة تمارس الطب في الوطن 
العربي وأول تونس���������ية تحصل على شهادة الباكالوريا 

سنة 1928.. 
هي توحيدة بالشيخ الطبيبة التي نشأت في كنف أسرة 
ميسورة الحال بمدينة رأس الجبل والدتها من عائلة بن 
عم���������ار إحدى العائالت المناضلة والثرية والطاهر بن 

عمار المناضل السياسي الفذ هو خالها، 
نالت توحيدة شهادة المرحلة االبتدائية )السيزيام( سنة 
1922 لتواصل بعد ذلك دراس���������تها الثانوية في معهد 
)أرم���������ان فاليار( بتونس العاصمة حتى 1928 س���������نة 
حصولها على ش���������هادة الباكالوريا لتك���������ون بذلك أول 
تلميذة تونسية مسلمة تحصل على هذه الشهادة انتقلت 
اثر ذلك إلى باريس لمواصلة دراس���������ة الطب وتوجت 
دراستها هناك في مرحلة أولى بالحصول على اإلجازة 

في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا الطب بباريس.
وف���������ي 1936 تخرجت من جامع���������ة الطب في باريس 
وناقشت في الس���������نة الموالية رسالتها للدكتوراه وعادت 
الى تونس ومعها شهادتها في الطب لتكون أول طبيبة 
تونس���������ية وأول طبيبة في الوطن العربي وباشرت بفتح 

عيادتها الخاصة.
كان تخصصها في طب النساء والتوليد وبرزت بكونها 
صاحبة أولى المس���������اهمات في إطالق تجربة التنظيم 
العائلي في تون���������س وواصلت الريادة من خالل توليها 
عديد المناص���������ب اإلدارية في تخصصها حيث قامت 
بإنشاء قسم في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة سنة 
1963 المختص في إجراءات التنظيم العائلي وكانت 

قد تولت ادارة قسم التوليد وطب الرضيع.
أم���������ا على المس���������توى االجتماعي فقد ب���������رزت توحيدة 
بالش���������يخ في عدد من الجمعيات بفرنسا وبتونس منها 
جمعية طلبة ش���������مال إفريقيا المسلمين بفرنسا وقامت 
بعديد األنش���������طة ضمن االتحاد النس���������ائي اإلسالمي 
التونسي وأسست جمعية اإلسعاف االجتماعي وتولت 
رئاستها وذلك في فترة الحرب العالمية الثانية )1939 
� 1945( وكان���������ت هذه الجمعية وراء مش���������روع إقامة 
دار األيت���������ام ودار المرأة عام 1950.. كما برزت في 
العمل الصحفي وس���������اهمت في البداي���������ة بالكتابة في 
مجلة »ليلى« األس���������بوعية التي تعد أول مجلة نسائية 
تونس���������ية صادرة بالفرنسية وتولت إدارتها عام 1937 

حيث احتلت مكانة مرموقة.
وبعد مس���������يرة حافلة مهنية واجتماعية ، وفي ديسمبر 
2010 أسلمت توحيده بالشيخ الروح إلى باريها تاركة 

إرثا خالدا تفخر به تونس.

إمكانيات  أن  يكتشفون  حينما  األهل  لماذا 
أطفالهم ضعيفة في التحصيل الدراسي يفكرون 
التعليمية ومدارس  المناهج  اختيار أصعب  في 

اللغات لهم؟؟
يعني بما أنه ضعيف عن أقرانه؛ أكسره؟.. أزيده 

هموما؟.. أزيده أعباء؟
أم أحتضنه وأعتني به ولو تأخر إلى 7 سنين 

في الكتابة وفي االستيعاب.. 
تقول أحد األمهات الناجحات: أنا لدي 3 أطفال، 
اثنان منهم مستواهم جيد جدا.. وواحد ممتاز..

من  هبة  اهلل..  شاء  ما  لوحده  ممتاز  الممتاز 
اهلل.

أنا ال أحاول كسرهم ليكونوا ممتازين ألني وبعد 
اختبارات كثيرة أدركت أن الجيد جدا هو مستواهم 

الطبيعي.. لذا أدعهم يستمتعون بالعيش فيه..
ال أقول أدعهم يرضون بالعيش فيه ويكسلون.. 
نما أدعهم يستمتعون بالعيش فيه خاصة وأنا  واإ

أحفزهم للمزيد..
كذلك  فهم  مني  توتر  بال  مستواهم  أقّدر  وألني 
يعيشون حياة الدراسة بال توتر.. ويكون لتحفيزي 

وقع كبير لديهم..
وبالفعل يصلون إلى الممتاز في بعض المواد.. 
االمتياز  تحقيق  يستطعون  ال  التي  المواد  لكن 
فيها ال تأّزمهم نفسيا.. وال تحطم ثقتهم بأنفسهم

وهذا هو المهم. 
 .. جدا  الجيد  عن  راضية  غير  كنت  لو  أما   
ضعف  رغم  عباقرة  منهم  أصنع  أن  وأحاول 
أنا  وسأخسر  الكثير  فسيخسرون  إمكانياتهم 

عالقتي معهم..
بعض  تخوضها  التي  الحروب  هذه  تركت  لقد 
أطفالي  مهارات  تنمية  إلى  والتفّت  األمهات 

األخرى..
االجتماعية..  الناحية  من  ممتازين  فليكونوا   
أخرى..  ناحية  أي  من  المواهب..  ناحية  من 

وليستمتعوا بطفولتهم.
الجيد  بمستوى  اللذان  الطفالن  وبالمناسبة.. 
جدا ناجحان جدا إجتماعيا ما شاء اهلل ال قوة 
في  وتميزهم  ألدبهم  يمدحون  ودائما  باهلل..  إال 
الحديث مع الكبار وفي إدارة المجموعات وفي 
إدارة وتنفيذ ما يسند إليهم من مهام.. وفي فهم 

نفسيات من حولهم.
هذه  من  ضعيف  هو  الممتاز  طفلي  بينما 
يحب  والراحة..  الكسل  إلى  يركن  الناحية.. 
في  المشاركة  بدل  الذكية  واأللعاب  التفكير 
ومساعدة  والحوارات  االجتماعية  اللقاءات 

اآلخرين.. الخ
لذا.. *رسالتي لكل أم*..

ال ترهقي طفلك في التعليم إذا اكتشفِت أن قدراته 

خوانه..  أقل من أقرانه واإ
التعليم جانب واحد من جوانب الحياة.. جربيه 

في الجوانب األخرى فربما يفوق أقرانه فيها..
ال تتعسي حياته ألنك تريدينه ممتازا..

دعيه يستمتع بطفولته في المستوى المتوسط.. 
وال يحق لك أن تقلقي إال إذا كان متخلفا تماما 
عن سنه.. وحتى لو كان متخلفا ال قّدر اهلل؛ 
اصبري وتقبلي قضاء اهلل وتعاملي مع واقعك 

برفق.  
الذي  الدراسي  عنفك  أن  تضمنين  هل  ثم 

تمارسينه على طفلك لن يجعله يكرهك؟..
 بعد عشرين سنة ستكونين بحاجة لحنانه كما 
هو بحاجة حنانك وعطفك اآلن.. قدمي السبت 
لتلقي األحد..هو ال يفهم وال يترجم شدتك عليه 

إال كرها..
 وكذلك ستكونين في الخمسين أو الستين من 
العمر.. ولن تفهمي شدته حينها وال عقالنيته 

إال قسوة وعنفا. تريدين أن تصنعي منه رجال 
له مستقبل باهر؟؟

المستقبل ليس بيدك يا عزيزتي..
مهنة  صاحب  رجال  يكون  أن  الممكن  من   
عاق  تعيس  شقي  لكنه  بالفعل  مرموقة 

لوالديه..
ومن الممكن أن تجعليه عبقريا فعال لكن قبل 

أن تجني الثمرة يموت ألي سبب كان..
المستقبل ليس بيدك.. عليك بالدعاء..
الشهادة ال تجلب المال وال السعادة..

وليس كل فاشل دراسيا وليس معه شهادة عليا 
هو فاشل في حياته االجتماعية والمادية.  

مع  تعاملك  وأحسني  بسهولة  األمور  خذي 
أطفالك.. وال ترهقيهم وتكلفيهم ما ال يطيقون..

واستمتعي  تأزميهم..  ال  لكن  ودربيهم  علميهم 
بطفولتهم. 

واستمتعي بأمومتك وعطائك

حنو تربية صاحلة 
ابنك أهم من التحصيل الدراسي..

إجراءات وقائية من السنة النبوية

همسات لِك ...



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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من نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

بالمركز  وهران  والية  شعبة  نظمت 
نصرة  علمية  أمسية  )بتيالك(  الثقافي 
،الذي  والسالم-  الصالة  -عليه  للنبي 
يتعرض إلساءات كبيرة من طرف فرنسا 

الرسمية، وأذرعها اإلعالمية،
وِوفق اإلجراءات االحترازية المطلوبة في 

ظل انتشار فيروس كورونا
غّص المركز بالحاضرين شيبا وشبابا، 
كلهم  وبرعمات،  براعم  ونساء،  رجاال 
قدموا لنصرة المصطفى صلى اهلل عليه 

وسلم. 
إذ حاضر في اللقاء الشيخ الدكتور خير 
النبي  نصرة  كيفية  حول  فالح  الدين 
علي  والشيخ  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
)القرآن  موضوع  حول  حاضر  هواري 

ينتصر للنبي عليه الصالة والسالم(. 
المتزامن  اإليماني  اللقاء  هذا  شهد  كما 
عليه  اهلل  صلى  الرسول  ميالد  وذكرى 
ألخرى  فترة  من  قرآنية  تالوات  وسلم 

خالل الحفل من تقديم كل من: 
-الشيخ محمد األمين كمام 

-الشيخ محمد األمين درقاوي 
-الشيخ عمر فرقوق 

إنشادية  بوصالت  الحضور  واستمتع 
أداها المنشد المبدع محمد فتان، 

كما تزين اللقاء ببصمات البراءة لبراعم 
التبسي،  العربي  الشيخ  مدرسة  وتالميذ 
ونادي صفاء القلوب، التابعتين لجمعية 
العلماء بمشاركاتهم الطيبة بما قدموه من 

نشادية هادفة. عروض مسرحية واإ
تثبت  شعبة والية  كهذه  أنشطة  وبمثل 
وهران مشكورة تفاعلها الدائم مع قضايا 
للّنبي صلى  اإلساءة  قضية  مثل  األمة 
اهلل عليه وسلم وغيرها من القضايا التي 
كل مرة تكون شعبة وهران سّباقة للتعبير 

عن آمال وآالم األمة فيها.
بها  تنصر  التي  العملية  األمور  ومن 

شعبة الجمعية في وهران النبي محمد

بنينا  اهلل،  لكتاب  الخاتمة  الدفعات  تلك 
من  والمتخرجات  المتخرجين  وبناتا 
بلغ  إذ  العلماء،  مدارس ونوادي جمعية 
فيها  يتربى  وناديا  73مدرسة  عددها 
النشء الذي تغنى به الشيخ عبدالحميدبن 
باديس -رحمه اهلل تعالى - حيث أقامت 
تكريميا  حفال  الماضي  العام  الشعبة 
ألربعين خاتما وخاتمة لكتاب اهلل تعالى 
التألق  منهم عشر مجازات، فمزيدا من 
الماهدين  خطى  على  للسير  والنشاط 
األولين الذين أسسوا جمعية العلماء على 

تقوى من اهلل ورضوان. 

شعبة والية وهران تنتصر لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

عليه  الرحمة  لنبي  نصرة 
افضل صالة وازكى تسليم.. 
النبوي  المولد  لذكرى  حياء  واإ
في  تدارست  الشريف.. 
لجنة  حرائر  المولد  ذكرى 

بقالمة  المرأة واألسرة والطفل 
واحدا من أرقى أخالقه وأنبل 
في  الحلم  خلق  وهو  صفاته 
الموسم  لهذا  ندواتها  أولى 
بعنوان: "وسع الدنيا بحلمه".. 
روبيلة  األستاذتان  نشطتها 
بن الشيخ وصباح غموشي.. 
الندوة ذكرت صورا من حلم 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي 
الحلم  بين  الفرق  وبينت 

والمطالبة بالحق بآداب الحلم 
في  المناقشة  وفصلت خالل 
سبل التعامل السليم مع الذين 
ذوي  من  الناس  من  يؤذوننا 
القربى ومن العامة.. وختمت 
رائعة  نبوية  أحاديث  بذكر 
بخلق  التحلي  على  تحث 
الحلم وتصف مميزاته.. من 
جرعة  عبد  تجرع  "ما  مثل 
أفضل عند اهلل عز وجل من 

ابتغاء  يكظمها  غيظ  جرعة 
وجه اهلل... ". 

وقد كانت الندوة جرعة دواء 
أرقى  في  القلوب  به  تعافت 
لحظات من أمراضها وتسلل 
لها حب التحلي بصفة الحلم 
بأحلم أهل األرض  واالقتداء 
الصالة  عليه  الرحمة  نبي 
وسلم  اهلل  وصلى  والسالم.. 

على حبيبنا محمد.

شعبــة والية قالـمة
"ندوة بعنوان: وسع الدنيـــا حِبلمه صلى اهلل عليه وسلم"

بتيس���������ير من اهلل تعالى وتوفيقه، تم 
ظهي���������رة يوم الجمعة 13 ربيع األول 
أكتوب���������ر  ل30  المواف���������ق   1442
2020م، مراسم افتتاح نادي اإلمام 
ناف���������ع -رحمه اهلل تعال���������ى - للتعليم 
القرآني بح���������ي وادي الحدائق التابع 

إداريا لبلدية صيادة
افتتحت الجلس���������ة بتالوة طيبة للشيخ  
صابري الجيالل���������ي المكلف بالدعوة 
واإلرشاد بشعبة بلدية مستغانم،وبعد 
كلم���������ة ترحيبية من الش���������يخ معيزية 

بوزي���������ان رئيس الش���������عبة الوالئية لجمعية 
العلماء المس���������لمين الجزائريين بمستغانم، 
هن���������أ فيها أهل الحي عل���������ى هذا اإلنجاز 
المبارك، متمنيا للقائمين عليه النجاح في 
مهمة صناعة الجيل القرآني المنش���������ود، 
وفي مداخلته بين الشيخ األستاذ الجياللي 
صابري فضل تعلي���������م القرآن الكريم وأثره 

ف���������ي تزكي���������ة النفوس وتهذي���������ب األخالق 
وتقويم المجتمعات، ليس���������تمع الحاضرون 
بعدها إلى كلمة الش���������يخ الدكتور بومعزة 
شعبان، المكلف بالدعوة واإلرشاد بشعبة 
جمعية العلماء ببلدية حاسي مماش، ذكر 
فيها بدور الجمعية التاريخي في النهوض 
باألمة والحفاظ على ثوابتها وهويتها، وهي 
الت���������ي جمعت الجزائريي���������ن على اختالف 

مش���������اربهم ف���������ي خيمة واح���������دة وعلى 
أصول ثالثة ال يختلف فيها جزائريان: 

اإلسالم، اللغة، والوطن الجامع. 
تجدر اإلش���������ارة إلى أن التسجيالت في 
الفوج النس���������وي، وفي فوج األوالد دون 
سن 14 سنة ستنطلق في اليوم الموالي 
لالفتتاح إن ش���������اء اهلل أي 31 أكتوبر، 
حيث تش���������رف عل���������ى الفوجين المعلمة 
الفاضلة حراث سعاد صاحبة اإلجازات 
ف���������ي القراءات العش���������ر، وفي عدد من 
المتون في عل���������وم القرآن الكريم، على 
أن يتم توس���������يع النادي إلى فئات عمرية 

أخرى في  قادم األيام إن شاء اهلل. 
وفي األخير ال يسع الشعبة إال أن تشكر 
األخ بوخاري س���������ليمان الذي فتح للجمعية 
بيته، وجعله محضنا تربويا وصرحا قرآنيا، 
فجزاه اهلل خير الجزاء، ورفع مقامه ووالديه 

وذريته كما رفع شأن القرآن وأهله. 

 افتتاح نادي اإلمام نافع للتعليم القرآني مبستغامن 

جهود كبيرة تبذلها نوادي ومدارس جمعية العلماء 
على المستوى الوطني لتربية النشء، وربطه بدينه 
الجمعية  مدارس  من  يتخرج  سنة  وكل  وهويته، 
حفظة للقرآن الكريم، ولألحاديث النبوية، والمتون 
كان  ما  الجهود  هذه  التخصصات، ومن  كل  في 
في مدارس شعبة تقرت فهذا حصاد الجمعية في 

مدارسها خالل هذه السنة :
تكريم 35 حافظا للمتون والمنظومات :

-1 األربعين النووية
-2 نظم تحفة األطفال 

-3 متن اآلجرومية 
-4 متن ابن عاشر

حصـاد مدارس اجلمعية يف شعبة تقرت 

شعبة والية الشلف
»ناٍد جديد لتحفيظ القرآن الكريم«

المسلمين يف  العلماء  لجمعية  الهادفة  التربوية  الرسالة  إطار 
الجزائريين وضمن الدعم الذي يقدمه الشعب الجزائري لهاته 
الجمعية ثقة منه في مشروعها، قام أحد المحسنين ببلدية سيدي 
عكاشة بوالية الشلف بتوقيع عقد إعارة مفتوحة لعقار يملكه بهذه 
البلدية لصالح جمعية العلماء كي يتم استغالله في تحفيظ القرآن 
الكريم ،في رسالة واضحة تعبر عن اهتمام االمة بكتاب اهلل تعالى 
واستعدادها للبذل له،خاصة لما رأت األمة ثمرات مدارس ونوادي 
جمعية العلماء في الميدان، استعداد لمسته ُشعب جمعية العلماء 
من األمة في كل القطر الجزائري وما هاته النوادي التي تفتتحها 
الجمعية للسير على خطى  الشيوخ المؤسسين إال دليل على الثقة 

التي تضعها األمة في جمعية العلماء. 

 شعبة عني الريش باملسيلة تنظم 

يوما حتسيسا حول وباء الكورونا
بمناسبة الدخول المدرسي للطور المتوسط والثانوي الذي كان يوم 
العلماء  لجمعية  الريش  عين  شعبة  نظمت   ،2020 نوفمبر   04
بوالية المسيلة يوما تحسيسيا لفائدة التالميذ والطاقم التربوي شمل 

توجيهات وتوزيع معقمات وأقنعة طبية. 
تأتي هذه المبادرة في ظل االنتشار الرهيب لفيروس كورونا والذي 
الشافي  اللقاح  غياب  ظل  في  والمختصين  األطباء  يحّير  صار 

والواقي من هذا الداء. 

شعبة سطيف تواصل محلة اجلسد 
الواحد التضامنية

في إطار الحملة التضامنية التي بدأتها شعبة سطيف منذ بداية 
الجائحة بتوزيع الغذاء والدواء والكساء والعتاد الطبي انتقلت الشعبة 
األسر  لتالميذ  المدرسية  باألدوات  التكفل  وهو  آخر  اهتمام  إلى 
الفقيرة، حيث قامت الشعبة الوالئية وبالتعاون مع المحسنين بإطالق 
حملة كبرى لهذه العملية، فتم اقتناء األدوات المدرسية وتخصيص 
نصيب لكل شعبة بلدية تتولى هي توزيعه على النالميذ المحتاخين 

في تلك الجهة، والعملية تشمل كل بلديات سطيف. 

شعبة واد رهيو تستأنف نشاطاتها
تزامنا مع بداية السنة الدراسية، والدخول االجتماعي الجديد قررت 
رهيو  وادي  ببلدية  الجزائريين  المسلمين  العلماء  جمعية  شعبة 
استئناف نشاطاتها الدعوية والتربوية ، وكانت البداية يوم الجمعة 
إحياء  خالل  من  الشعبة  بمقر  العصر  صالة  بعد  أكتوبر   30
مناسبة مزدوجة شملت ذكرى المولد النبوي الشريف، وردا وانتصارا 
واستنكارا لإلساءة التي طالت أشرف خلق اهلل تعالى محمدا رسول 
نوفمبر  الفاتح  ذكرى  مناسبة  وكذلك  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 

العظيمة، تاريخ إعالن الثورة ضد االستعمار الفرنسي الغاشم. 
وكان النشاط باحترام اإلجراءات الوقائية التي أقرتها الوزارة، بارتداء 
العدد  كان  الصحي،  البروتوكول  وفق  التباعد  والتزام  الكمامات 
المتدخلين على  كلمات  من  المقاطع  بعض  نقل  تم  كما  محدودا 

المباشر وتسجيال.

 مدرسة الفتح بشعبة قاملة 
تكرم الناجحني 

قالمة  بوالية  العلماء  جمعية  لشعبة  التابعة  الفتح  مدرسة  نظمت 
حفل تكريم على شرف طلبتها الناجحين في شهادة البكالوريا دورة 

2020 وذلك تزامنا وذكرى المولد المولد النبوي الشريف 
كان االحتفال يوم الخميس 12ربيع األول 1442/ الموافق 29 

كتوبر 2020 .
فهنيئا للناجحين والناجحات من تالميذ مدرسة الفتح بقالمة والشكر 

للقائمين عليها على ما يبذلونه ألداء رسالة الجمعية. 

أخبار خمتصرة
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الجزائر  في  واألوضاع  العشرون،  القرن  ويطل 
بجرّانه  يضرب  الجهل  وسجون:  شجون  ذات 
يتزحزح  ال  بسنانه  ينهش  المدقع  والفقر  اليريم، 
المتعوس  يقيم، وتجد فرنسا في هذا الوضع  بل 
فتعمل  المساعد والمساند والمعاضد،  المنحوس، 
على المسخ والفسخ والسلخ، والفرنسة والتجهيل، 
لمحو شخصية هذا الشعب األصيل، وطمس كل 
شيء جميل، لكن هيهات، فالبد بعد االحتضار 

من حياة لجمع الشتات.
وتحّول الشعب من المقاومة الشعبية إلى المقاومة 
التي  الوطنية،  الحركة  أحزاب  بظهور  السياسية 
الشمال،  نجم  فذاك  ومشاربها،  مذاهبها  تعّددت 
وهذا حزب الشعب ينادي جهارا باالستقالل، وتلك 
حركة االنتصار، تجمع المريدين واألنصار، وترفع 
انتظار،  طول  بعد  تأتي  لكن  األحرار،  صوت 
ساعة الفرج واالنتصار، وتبزغ في سماء الجزائر 
األطهار،  العلماء  جمعية  ميالد  معلنة  األنوار، 

المصاقعة األخيار.
لقد قّيض اهلل تعالى للجزائر خير جمعية ُأخِرجت 
الّروح  بل  والّنبراس،  األساَس  كانت  للّناس، 
واألنفاس، والّسوسن واآلس، هي جمعية العلماء 
رافعة الهّمة والرّاس، وبالغُة القّمة ياناس! قادت 
األّمة نحو الصالح والفالح، وهّيأت أرضية الثورة 

والكفاح.
هم رجاٌل  أقوال،  الَماِضِغي  أعمال،  ُروّاُد  قادها 
ليسوا كباقي الّرجال، وأبطاٌل ليسوا كباقي األبطال 

َفجابوا  والّشهوات،  الكرى  خدمتها  في  ،َنُسوا 
والّدفاتر،  الّذخائر  ونادموا  والفلوات،  المداشر 
والمحابر،  القماطر  قديما-  قيل  -كما  وسامروا 
،في  والُعقيان  بالزّبرجد  الّثمان،  القالئد  ونظموا 
ِجيِد الّزمان، وتركوا أياتهم الِحسان ، شاهدًة على 

مآثرهم عبر األزمان .
وبـثُّـــوا  أبصارهم،  األّمة  هموم  في  أجالوا  لقد 
وأنفقوا  بنهارهم،  ليلهم  ووصلوا  أفكارهم،  فيها 
فتفّتحْت  أعمارهم،  العلم  حياض  عن  الّذود  في 
وتعطرت  أزهارهم،  المكلومة  الجزائر  رُبى  في 
بعبقهم وتكّحلت بأنوارهم، فكانوا الهداة األباة، في 

عصرالبدع والخرافات.
الراسخان،  والَعلمان  الشامخان،  الطودان  والتقى 

في المدينة المنّورة، والروضة الشريفة الُمعّطرة:
فعجل  المناسك  أديت  إذا  يابشير  باديس:  ابن 
األوبة إلى ناسك، فنحن كما ترى مذ نزلنا بالمدينة، 
وتركنا الجزائر رهينة، لن يهدأ لنا بال، والبّد من 
ينادي  الحبيب  فالوطن  الترحال،  عصا  وضع 
البعيد فكيف بالقريب، ألّن الجهاد فيه مضاعف 
والباطل  استشرت،  قد  واألدواء  فالعلل  ومهيب، 
أنيابه برزت وتفّشت، وحقوق الجزائريين ُهضمت 
ومستعمر  غاشم،  مستدمر  لدن  من  وُقضمت 
ظالم، والحل الوحيد هو اإلصالح والتعليم، على 
المنهج القويم، والهدي المستقيم، ليعرف الشعب 
فتسهل  الغشوم،  المهضوم، وعدوه  العظيم، حقه 
الثورة عليه بعدما عجزت األحزاب، عن رّد الحق 
وتحقيق  المنهوب،  اإلرث  واسترجاع  المسلوب، 
الغالب  قانون  وتعديل  والمرغوب،  المبتغى 

والمغلوب.
اإلبراهيمي: ِنعم الرأي يابن باديس، فهذا لعمري 
طريق األباة األشاوس، لمحاربة البدع والوساوس، 
وتجنيد طليعة الفوارس، السترجاع المجد التليد، 

إال  األمة  هذه  آخر  يصلح  المجيد،فلن  واإلرث 
جمعية  تأسيس  من  فالبّد  أولها،  به  صلح  بما 
الغطاء، عن  البالء، وكشف  هذا  لرفع  العلماء، 
ممارسات التنصير والتبشير، والتجهيل والتفقير، 
أمرين:  في  البالد  فمصيبة  والتحقير،  والتهميش 

علماء ُجّهال، واستدمار استيطانّي خّتال.
ابن باديس: فلنتحرك لتحقيق المراد، قبل ضياع 

البالد والعباد.
بروائع  وصدحت  األطهار،  صيحة  ودوت 
الذوبان  يأبى  شعب  قصة  تحكي  األشعار، 

واالندثار:
شعب الجزائر مسلم 

لى العروبة ينتسب واإ  
من قال حاد عن أصله 

أو قال مات فقد كذب  
تركت  التي  الرهيبة،  ماي  الثامن  مجازر  وتأتي 
بعدما  كااألنهار،  الدماء  فسالت  كئيبة،  القلوب 
والصغار،  الكبار  على  النار  المستدمر  أطلق 
حناجر  وصدحت  األحرار،  الشرفاء  عهد  وخان 
وربعين  ماي خمسة  »ثمانية  الباكين:  المشيعين 

تكلم الرصاص واْبكات العين«.
بعدها أدرك الشعب أن الوسائل السلمية لن تنفع 
مع االحتالل، ولن تجدي نفعا مع هؤالء األنذال، 
ملحمة  ستعزف  التي  والنار،  الحديد  لغة  هي 

االنتصار.
وُسمعت صرخة الثوار: إّن الوقت قد حان إلعالن 
ثورة تزلزل الكيان، وترفع الغبن عن شعب لن يذل 

ولن ُيهان.
الخالص،  نجم  الليلة  ظهر  لقد  الناس،  أيها 
ويحبس  الجهاد  جذوة  يبّث  األوراس،  جبال  في 
األنفاس، ويحّرك الحمّية والحماس، فُينير طريق 
القنديل  إطفاء  األنجاس،  راَم  بعدما  الناس، 

والنبراس. ولّبى الشعب ما َسِمعا ، وماكان يوما 
العدى  نحور  في  كان  بل  متضعضعا،  خوّارا 
رشاشا ومدفعا، وللخامدين الجامدين دوما ُمقرّعا، 
الدروع  وافترش  والمضجعا،  الفراش  شعب هجر 
فلّبته  نادى األوراس  المعمعة،  وامتطى صهوات 
جرجرة والشلعلعا، وأصغت اآلذان وبكت العيون 
رصاصا ودما وأدُمعا، حّركت المهج واألضلعا. 

شعب هيهات أن يذّل أو يخضعا.
وبعد سنوات الكفاح والنضال، تحقق االستقالل، 
األطهار،  والمجاهدين  األبرار،  الشهداء  بدماء 
والتشييد،  البناء  مسيرة  في  األجيال،  واندفعت 
المؤامرات  أّن  الشهيد، غير  للحفاظ على رسالة 
الخفّية،  واأليادي  الداخلية  والخالفات  الخارجية، 
الرفاق،  اإلخوة  شمل  وشتت  األوراق،  خلطت 
فتنة  واشتعلت  المهراق،  الجزائري  الدم  فسال 
وطنية  ومأساة  شعواء،  تخريبية  وحرب  هوجاء، 
سوداء، تركت الجزائر أشالء، لوال هّمة الرجال، 
وصولة الليوث األبطال، تقول لألجيال: جزائركم 

حتما ستسود، رغم أنف الحسود وكيد الحقود.
وارتفعت في سماء الجزائر سمفونية الخلود:

هي الجزائر البيضاء....
النخلة السامقة في العلياء...

والسنديانة الشاهقة في السماء...
والنجمة المتأل لئة في أفق الجوزاء...

والقصيدة الماتعة العصماء...
باء... والّروضة المزدانة شموخا واإ

عشق  ينبض  كيف  صاحبي  يا  التسلني 
الشعراء...

وكيف تركض الكلمات تترى لوصاٍل ولقاء...؟
ألم ُيسّطْر ابن الرومي أبياتا سائرة غرّاء:

ولي وطن آليُت أاّل أبيعه 
وأاّل أرى غيري له الدهر مالكا  

الـمقــــامـــة الـملحـمــيــة اجلـــزائــرّيـــــة2 مقامات

البشري بوكثري 

-1 العرب واالختيار الثقافي
إن الشعور باالستقالل الذاتي والنفسي لدى العربي، جعله يختار 
أي  دون  للحياة،  دراكه  واإ وذوقه  طبعه  مع  يتناسب  الذي  الفن 
ضاغط خارجي يدفعه إلى لعبة تقليد الفنون عند غيره، أو األخذ 
عنهم على طريقة األمم الممسوخة، التي ال تصدر عن ذاتها، 

وتعيش عالة على ذوق غيرها.
فيه  رأى  االختيار،  في  خالصًا  عربيًا  فنًا  الشعر  يعتبر  ولهذا 
العربي مرآة نفسه، يعوضه عن جميع الفنون، وال تعوضه جميع 
الفنون عنه، وفعاًل كان الذوق العربي موفقًا في اختياره الفنون 
األدبية وبخاصة فن الشعر، ألن هذا الفن مميز عن كل الفنون 
التي عرفتها اإلنسانية: -1 بيسر األداة وسهولتها )اللغة( لكل 
شباع الذوق الفني فيه لجميع الطبقات  الظروف والبيئات، -2 واإ
فهو فن ميسر لألغنياء والفقراء والمتحضر والمتخلف، يناسب 
البدوي المتنقل والحضري المقيم، -3 يملك من سمات الخلود 
والبقاء ما يجعله مستمرًا أمام عوادي البيئة والزمان والحروب، 
يحفظه اإلنسان في ذاكرته كما يحفظ اسمه -4 يجمع جميع 
الفنون  اقرب  وهو   5- نسيجه،  داخل  األخرى  الفنون  مذاقات 
إلى الوعي، والفكر والحكمة، وهو الفن الوحيد الذي يعتبر بحق 
ضرورة من ضرورات التعبير عن النفس البشرية وسط خضم 

الحياة.
-2 قيمة الشعر عند العرب

وهكذا تمكن العرب عبر خبرتهم الطويلة وفي عدة قرون قبل 
اإلسالم من إنضاج هذا الفن، حتى أصبح فنا مرموقًا له صدارة 
جميع الفنون عندهم، فيه تركزت العبقرية العربية التي صقلتها 
الحياة  غرض  عن  بالتعبير  يفي  فنًا  تجد  فلم  الصحراء،  حياة 
الفنون،  جميع  عن  نفسها  به  فعوضت  الشعر،  كفن  العربية 
عن  يغني  ما  الوصف،  ودقة  البيان  عبقرية  من  فيه  وملكت 
الفنون األخرى التي ابتدعتها األمم لنفسها، وجعلت من الشعر 
حساسها  ديوان العرب، فكان الشعر تاريخًا لمشاعرها وذوقها واإ
لغتهم  العرب  على  حفظت  التي  األداة  الشعر  وكان  بالحياة، 
به عن  ذواتهم وعبروا  فيه  اكتشفوا  وثقافتهم ووحدتهم،  وعلمهم 
كان   « عنه  اهلل  يقول عمر رضي  كما  وكان  وقيمهم  مواقفهم 

الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه ».
ذلك  عن  فحدث  الشعر،  لفن  وتقديرهم  القوم  احتفاء  عن  وأما 
وتعليقها  المعلقات  كتابة  إلى  األمر  بهم  وصل  فقد  حرج،  وال 
على جدران الكعبة، بعد أن علقت بقلوبهم وحفظها رواتهم. وال 
البيئة العربية واصبح  الفن في  عجب في ذلك فقد استقر هذا 

العام، بعد أن استقرت قواعده وأوزانه  للذوق  الموجه األساسي 
السائدة.  الفنية  وأعرافه  الثابتة  مقاييسه  له  وأصبحت  وقوافيه، 
يتحاكمون إليها في أسواقهم الموسمية: عكاظ، ذي المجنة، ذي 
المجاز، حيث يتبارى الشعراء بعرض إنتاجهم وتتالقح أفكارهم 
تجذرت  وبهذا  أشعارهم،  القبائل  بين  وتنشر  مواهبهم،  وتصقل 
حارت  حتى  العربي،  الذوق  في  مقامه  وارتفع  الفن  هذا  قيمة 
لهامه فنسبوه إلى  العقول واألفهام في تفسير مصادر موهبته واإ

لى األشياء الخارقة. العبقرية واإ
-3 الشعر والغناء واإلنشاد في حياة العربي

نشاده  من الحقائق المعروفة في تاريخ العرب، أن غناء الشعر واإ
الحادي  العربي في حياته وسهره وسفره، حيث كان  هو رفيق 
عن  للترويح  األخاذ،  الجميل  بصوته  المسافرين  قوافل  يرافق 
المرافقين للقافلة; ولهذا جاء قول عمر بن الخطاب رضي اهلل 
عنه )الغناء زاُد الراكب( ألنه يروح عن نفسه ويطرد منها الملل 
المواصلة  على  والقدرة  والحيوية  النشاط  فيها  ويبث  والتعب، 
واإلستمرار، وقد اعتبر العرب الحداة الذين يرافقون قوافل السفر 
والتجارة من الطاقم اإلداري الذي ال ُيستغني عنه، حيث كانت 
والحداة  والعمال  والحراس  )التجار  داخلها  في  تحوي  القافلة 
لطيفا، هو وصف  أن نطلق عليه وصفا  والمسافرين( ويمكننا 
الحادي بأنه )حامل القافلة(  في السفر، ألنه يحملهم في السير 
تشبيها له بمن يحمل الشيء على ظهره، وفي الحقيقة هو ما 
حملهم على ظهره،  ولكنه َولّـَد فيهم من النشاط ما يدفعهم إلى 
سهولة حمل أنفسهم على متابعة السفر، والتحامل على متاعب 
ورد  وقد  وتقريب،  تشبيه  فيه  والمعنى  حملهم،  فكأنه  الطريق، 
ذلك في قصة المثل العربي المشهور )وافق شن طبقه(; ولهذا 
ال نستغرب أن تكون الموسيقى حاضرة في جميع أنواع الشعر 
والرباعية  والمرسل  والتفعيلة  )العمودي  وحديثه:  قديمه  العربي 
والموشح( وقد وصلنا من الشعر إنتاج ما يقرب من 400 شاعر 
الموسيقي(  )الحس  يكون  أن  يعقل  فال  الجاهلي،  العصر  في 
الضخم من  العدد  قد ظهر مرة واحدة، والدليل على ذلك هذا 
الموسيقي(  )الحس  هذا  فيها  تطور  هناك مراحل  بل  الشعراء، 
فيما سبق، وتم البناء عليها. ويالحظ أن الشعر العربي مغموس 
بالموسيقى الفطرية الساحرة، سواء كانت ظاهرة أو خفية. حيث 
الشعر  أن  يؤكد  وهذا  وتجربته،  الشاعر  أحاسيس  ترسم  كانت 
العربي ال يستغني عن الموسيقى واإليقاع واألنغام، ويؤكد أن 
الحياة محكومة بالنظام واإليقاع والغناء، وال توجد فيها فوضى 
الصناعة  ضجيج  وفي  االنفالت،  حاالت  في  إال  األصوات 

ذا حصل انحسار في اإلحساس واإليقاع  وصخب األسواق، واإ
وجفاف  في المشاعر على المستوى العالمي في ثقافة العصور 
ولكن  الموسيقى،  يجهلون  كانوا  الجاهلية  شعراء  فإن  وآدابها، 
صفاء فطرتهم دفعهم إلى تسجيل توتر مشاعرهم تجاه أحداث 
بحرًا ووزنا شعريًا، وفي   16 لنا  فقدموا  حياتهم في قصائدهم، 
ذلك إشارة إلى أن عالم اإليقاع والموسيقى في الشعر ال ينضب، 
مادامت هناك قلوب تنبض متأثرة بالحياة وبما يدور من حولها، 
وهاهو الشاعر المخضرم الذي عاش في الجاهلية وفي اإلسالم، 
حسان بن ثابت أمير شعراء الدعوة، رضي اهلل عنه يؤكد ذلك 

بقوله:
تغن بالشعر إما كنت قائله            

إن الغناء لهذا الشعر مضمار  
 ومن خالل ما سبق، يستطيع الباحث المدقق أن يرى أن العرب 
لم يبرعوا في صناعة اآلالت الموسيقية، في جاهليتهم وال في 
نما ظهرت عبقرية العربي في فن الموسيقى  صدر اإلسالم، واإ
وبان  وتوترها،  ومشاعره  قلبه  داخل  من  موسيقاه  نبتت  حيث 
)الحس الموسيقي( عنده من خالل فنه المفضل )فن الشعر( وما 
يحمل في داخله من ينابيع الموسيقى في أوزانها المتعددة، وتأكد 
ذلك حين تمكن عالم عبقري هو )الخليل بن أحمد الفراهيدي( من 
اكتشاف السجل العظيم والكنز الثمين للموسيقى العربية، وحلل 
رموزها وفك شيفرتها في الوزن واإليقاع من خالل علم العروض، 
الذي حفظ نبضات قلب العربي وموسيقى ذاته، ألنه كان يملك 
)أذنا موسيقية( مرهفة تحس بنغمات المحيط والحياة من حولها، 
وكان علم العروض هو السجل التاريخي الراصد الستجابة هذا 
العربي، وذلك من خالل فن الشعر، وهذا هو مربط الفرس: )أذن 
)الشعر  اسمه  وعاء  في  نفسه  يسكب  مرهف(  وحس  موسيقية 
العربي( وتواجد في حياته على شكل مجموعة من فنون األداء 
أصيل  طبع  بالشعر  العرب  وتعلق  واإللقاء(،  والغناء  )اإلنشاد 
فيهم أثبته إنتاجهم األدبي في هذا الفن الذي تفوق على جمع 
اهلل عليه وسلم )ال  الرسول صلى  وأكده حديث  الفنون عندهم 
تدع العرب الشعر حتى تدع اإلبل الحنين( ورغم ما يقوله بعض 
النقاد المعاصرين أن فن الرواية بدأ ينافس فن الشعر إال أن هذا 
األمر في حدود ضيقة إذا ما قسناه بشعبية الشعر عند العرب 
خالل  من  الشعب  طبقات  جميع  وتذوقه  كتابته  تمارس  حيث 
الفصحى والعاميات ونتذكر قول العقاد الذي قال ما معناه إن ما 
يقوله الروائي في مئات الصفحات يكثفه الشاعر في بيت من 

الشعر أو رباعية أو أبيات قليلة.

العــــــرب وسيــــــد الفنــــــــــون قضايا نقدية

عباس املناصرة



عن أبي موسى األشعري -رضي اهلل عنه- أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: »على كل مسلم صدقة. قال 
أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفس���������ه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يس���������تطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو 

الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنه له صدقة«.
 ]رواه البخاري[
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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. 
الطباعــــــة:  مطبعة الوسط اجلزائر.

رقم احلساب البنكي جلريدة  البصائر:  البنك الوطين اجلزائري
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

من إعجاز القرآن الكريم أنه يتجاوز 
الكلم���������ات والعب���������ارات إلى األحرف 
واإلشارات فالميم باآلية هي المفصل، 
ميم، فقد يحل الهالك بالقوم وأهلها 
صالحون، متى ال يهلكهم إذا كانوا 
لذاته  الصال���������ح  يعني  مصلحي���������ن، 
األناني هو صالح مس���������تقيم، هؤالء 
مس���������لمون، ال يعنيك أمرهم، ال تهتم 
لهم ال تغار على أعراضهم، ومن لم 
يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، بين  
صالح ومصلح مسافة كبيرة ، صالح 
بذاته يعن���������ي اليتعدى الصالح دائرة 
نفس���������ه، لكن مصلح لغيره مؤثر في 

غيره، فإن ل���������م تكن مصلحًا لغيرك، 
فااهلل -عز وجل - بحاس���������بك على 

ذنب السلبية، على ذنب األنانية. 

َا{ َأْقَفاهلهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
*علمتني الحياة: أال أجعل العربة قبل الحصان، وال 
أنشغل بالنصوص قبل اإلنسان،فليست العبرة بالكالم 

نما في الواقع والميدان.  وال بمنثور األقالم، واإ
*علمتني الحياة: أال أصنع سفينة بأخشاب قديمة، 
فما نخ���������ره الزمن،ال يجدي معه ط���������الء، وال تزيين 

الواجهة للخداع واإلغراء.
* علمتن������ي الحي������اة: أن المحافظ���������ة عل���������ى رأس 
المال،أول���������ى م���������ن مغامرة غير محس���������وبة العواقب 

والمآل. 
الحي������اة: أن  * علمتن������ي 
الحف���������اظ على األوطان من 
اإليمان، ومن كان  مقاصد 
همه الغلب���������ة والتيجان، باء 
مجتمعه بالتمزق والخسران. 

*علمتن������ي الحياة: أن البنيان إن لم تس���������نده أعمدة 
وأركان،غدا أطالال، وحكاية يرويها الزمان.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل
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يرا
ع���������ن عبد اهلل بن عمرو بن العاص - حتذ

اهلل عنهما - في مس���������ند اإلمام أحمد 
وبسند صحيح قال: قال لي رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم: »كيف أنت إذا 
بقيت في حثالة الناس؟ قال: قلت: يا 
رسول اهلل كيف ذلك؟ قال: »إذا َمِرجت 
عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا وشبك 
بي���������ن أصابعه« قال قل���������ت: ما أصنع 
عند ذاك يا رسول اهلل؟ قال: »اتق اهلل 
عز وجل وخذ ما تعرف ودع ما تنكر 

ياك وعوامهم«.  وعليك بخاصتك واإ
ومن عجيب فقه اإلمام البخاري رحمه 
اهلل تعالى أنه أورد هذا الحديث تعليقًا 
في كتاب الصالة باب تشبيك األصابع 

في المسجد وغيره. 

ويواص���������ل د. گرين حديث���������ه متطرّقًا 
ال���������ى أّن الغرب أخذ ه���������ذه الفضيلة 
المقاصد والغايات  الش���������رق أي  من 
ثّم وّسعها وحّولها س���������عيًا وراء القوّة 
الى مدنّية كبيرة، وقد أّدت هذه القوّة 
الى التحّك���������م بالعالم. وقد فقد الغرب 
هنا الّدوافع لحضارته ومدنّيته. وفي 
الواقع أّن تح���������رّي العدالة ليس هدفًا 
في الغرب لذلك بدأُت أسعى وُافتش 
عن العدال���������ة. والمفارقة اّنني عندما 
ذهبُت الى جامعة هارفارد وحصلُت 
القانون، مكثُت  على ش���������هادتي في 
هناك ثالث سنوات لم أسمع خاللها 

كلمة العدل وال مرّة واحدة. 
أّما كيف تّم اختياره مستشارًا للشؤون 
الخارجّية األميركّية فيقول عن ذلك:

في عام 1963م كتبُت مقالة طويلة 
ع���������ن الّصراع بين روس���������يا وأميركا، 
وقد قرأ الرئيس نيكسون هذه المقالة 
وهو في الطائرة. واس���������تدعاني بعدها 
وكّلفني بوضع كتاب حول السياسة 
الخارجّية األمريكية وحول الشيوعّية. 
ثّم عملت مستشارًا للشؤون الخارجّية 
من���������ذ ع���������ام 1968م، وكنتيجة لهذا 
نائبًا للرئيس نيكسون  الكتاب ُعينُت 
لألمن القومّي ف���������ي البيت األبيض، 
وكان هناك أربعة نوّاب للرئيس كنُت 
أحدهم. وفي ع���������ام 1969م عندما 
استلم هنري كيسنجر وزارة الخارجية 
أنهى عملي بس���������بب 25 ورقة كانت 
في كتابي تضّمنت موضوع فلسطين، 
وقد اقترحُت يومها تش���������كيل دولتين: 
يهودّية وفلس���������طينية، وقد ُبِحَث هذا 
الموضوع لسنوات عديدة على أعلى 
المستويات في دوائر الواليات المتحدة 
وفي البيت األبيض. ولكّن كيسنجر 
كان ضّد كل انس���������ان يبحث في هذا 
الموضوع. ووقف كيس���������نجر ضّدي 
في كّل مجال دخلُت أو عملُت فيه، 
ثّم عينني نيكسون نائبًا إلدارة شؤون 
إح���������دى الواليات في البيت األبيض، 

كما عملُت في مسألة )ووترغيت(.
بعد فضيحة )ووت���������ر غيت( وجدُت 
أّنني ال أستطيع أن أؤثر على سياسة 

الوالي���������ات المتحدة بش���������كل فّعال من 
داخل الدولة. ورأيُت أّن الحّل الوحيد 
إلزالة الظلم هو إنش���������اء حركة فكرّية 
تعود للمثالّي���������ات في أمريكا، وتنادي 
باستعادة التراث األمريكي الذي كاد 
أن يضيع.. هذا التراث الذي ضاع. 
ه���������ذه المثل الُعليا لم تعد موجودة في 
أمريكا. ولكّني وجدتها في اإلسالم. 
لذل���������ك أرى أّن الطري���������ق إلى إنعاش 
التراث األمريكي سيكون عن طريق 
اإلس���������الم وهذا ما أقوم بالعمل عليه 

منذ إسالمي عام 1980م. 
وعن هذه النقطة، وبشيء من التفصيل 
ع���������اود صاحبنا، وفي المؤتمر الرابع 
والعش���������رين لالتحاد اإلس���������المي في 
أمريكا الشمالّية )المعروف اختصارًا 
ب���������� ISAN( والذي ُعِقَد ف���������ي الفترة 
إل���������ى 1/9/1986م  ما بين 29/8 
بمدينة إنديانا بوليس، والذي ُخّصص 
لمناقشة مستقبل اإلسالم في أمريكا 
الش���������مالّية، إذ عرض د. فاروق عبد 
الحق )گرين( مقارنة للمقّدمات التي 
تح���������ّدد توّجهات السياس���������ة الخارجّية 
التي  المثلى  والص���������ورة  األمريكي���������ة 
قام���������ت على أساس���������ها، ولهذا ظّلت 
السياس���������ة األمريكية ثابتة لثبات هذه 
المقّدمات.. وبالنس���������بة لإلسالم فاّن 
العدل، ويمكن  تترّكز على  السياسة 

تعريف العدل بأّنه إرادة اهلل. 
ومن هنا فاّنه يرى أّن الحاجة قائمة 
إلى صناع فكر إسالمي لكي يشرحوا 
لألمريكيي���������ن كيف يجب على أمريكا 
أن تدي���������ر سياس���������تها الخارجّية، وأن 
يبّينوا أّن العدل هو الطريق الطويل 

الذي يجب أن تس���������لكه أمريكا.
وف���������ي الوقت ال���������ذي ال يبدي فيه د. 
فاروق قلقًا على بقاء اإلس���������الم في 
أمريكا.. غير أّنه يجب التركيز على 
بن���������اء فكر عال للمفهوم اإلس���������المي 
بين الشباب بشكل خاص. يجب أن 
يفهموا العالم الحديث، ويجدوا ردودًا 
المطروحة  المش���������اكل  لكل  إسالمية 
في المجتمع. ومن جانب آخر يجب 
أن ننّم���������ي ونطّور قي���������ادة فكرّية بين 

المس���������لمين وفي كّل حقول المعرفة. 
ويك���������ون الهدف من كال األمرين هو 
تدعيم العدل والعدال���������ة في العالم.. 
وهذا يجعل اإلس���������الم ق���������وّة ايجابّية 
من أج���������ل الخير ف���������ي العالم. وهذه 
األولوّيات تنطب���������ق على الغرب كما 

تنطبق على العالم اإلسالمي. 
وللدكت���������ور فاروق عب���������د الحّق آراء 
وتصّورات عميقة في أمهات القضايا 
والتحّديات التي تواجه المسلمين في 
عالم اليوم.. وه���������و حين يوّجه النقد 
إلى الغرب لنظرته المنحازة والقاصرة 
تجاه اإلس���������الم، فاّنه ال ينسى توجيه 
الّلوم إلى بعض المسلمين في الّشرق 
أو الغرب مّم���������ن ال يفهمون التعاليم 
اإلسالمية. ومن الّصعب _كما يقول 
_ أن تفهم الغربيين حقيقة اإلس���������الم 
الكثي���������ر من المس���������لمين الذين  ألّن 
يعيش���������ون في الغرب ال يمارسون وال 

يعيشون حسب تعاليم اإلسالم.
وهذا أس���������تاذ مص���������ري للقانون يعمل 
بإحدى الجامع���������ات األمريكية.يقول: 
كنا في حوار قانوني, وكان معنا أحد 
أساتذة القانون من اليهود, فبدأ يتكلم 
ثم بدأ يخوض في اإلسالم والمسلمين, 
فأردت أن أسكته فس���������ألته:هل تعلم 
حجم قانون المواريث في الدس���������تور 
األمريكي؟.قال: نعم,أكثر من ثمانية 
مجلدات.فقلت ل���������ه:إذا جئتك بقانون 
للمواري���������ث فيما ال يزيد علي عش���������رة 
سطور,فهل تصدق أن اإلسالم دين 
صحيح؟.قال:ال يمكن أن يكون هذا. 
فأتيت له بأيات المواريث من القرآن 
الكري���������م وقدمتها له فجاءني بعد عدة 
أيام يقول لي: ال يمكن لعقل بش���������ري 
أن يحصي كل عالقات القربى بهذا 
الشمول الذي ال ينسي أحدّا ثم يوزع 
عليهم المي���������راث بهذا العدل الذي ال 
يظلم أحدًا.ثم أسلم هذا الرجل. فكانت 
آي���������ات المواريث وحدها س���������بياًل إلي 
اقتناع هذا الرجل اليهودي باإلسالم. 
المصدر: اإلس���������الم والغرب، الوجه 
اآلخر حسن السعيد، الذين هدى اهلل 

للدكتور زغلول النجار. 

ملــــــــــاذا أســلـــــم هــؤالء !؟
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إسالمنا واإلســــالم 
الذي يريدون 1

عندما صرّح الرئيس الفرنسي أّن اإلسالم يعيش 
»أزمة«، لم يكن يتكّلم عن وضع داخل المجتمع 
ّنما  واإ الفرنسيين؛  المسلمين  بين  أو  الفرنسي، 
التعامل  الجديدة في  المرحلة  كان يضع عنوان 
والسلوكية  الفكرية  بنيته  تقوم  الذي  مع اإلسالم 
بنية  عن  جوهرًيا  اختالفًا  تختلف  فلسفة  على 
الحداثة الغربية القائمة على نظام التقليد القديم 
كما تشكّل في مرحلة ما قبل الحداثة، فاإلسالم 
دين مازال يحافظ على بنيته الفكرية كما تشّكلت 
الذي يفصل  الجديد )اإلسالم(  التقليد  في نظام 
بين العالمين القديم والجديد، وهي حقيقة يدركها 
طويلة  سنوات  عبر  التصاله  جّيدًا،  الغرب 
مع  التعامل  في  وخبرته  اإلسالمي  التراث  مع 
وتسليمه  والسنة(،  )القرآن  التأسيسية  نصوصه 
على  وقدرته  التراث،  هذا  وعمق  وقوة  بصالبة 
للمسلمين جميعًا، رغم مزاحمة  البقاء كمرجعية 
الحداثة وعولمة ثقافتها في العالم اإلسالمي، كّل 
ذلك جعل من الغرب يبحث عن صيٍغ جديدٍة في 
مقاومة هذا التأثير الواضح في حياة المسلم الذي 
يعيش في الغرب، وأصبح جزًءا من المجتمعات 
الثقافية  المنظومة  تتمكن  أن  دون  الغربية، 
التي  األصلية  ثقافته  من  تجرده  أن  الغربية 
والمجتمع  للفرد  كمرجعية  اإلسالم  بنيانها  شّكل 
يعيش  »اإلسالم  فعبارة:  اإلسالمي،  العالم  في 
أزمة« تعني إعادة الّنظر في جوهر اإلسالم من 
حيث نصوصه ومجمل المفاهيم المشكلة لرؤيته 
والمجتمع  اإلنسان  لقضايا  العامة  وتصوراته 
والدولة، ألّنها مفاهيم تختلف كليًا عن العلمانية 
التي سّلم الغرب بنهاية تاريخ األفكار والمنظومات 
األخرى التي تصلح لسير المجتمعات البشرية، 
وفرض النموذج الحداثي الغربي كخيار نهائي، 
خالل  ومن  واألديان،  والثقافات  لألفكار  بدياًل 
هذه الرؤية يتّم معالجة فكرة صناعة رؤية جديدة 
المجال  في  وتسويقها  اإلسالمي  الفكر  داخل 
يسمون  مّمن  فئة  لتقوم  اإلسالمي،  التداولي 
ناسخة  تكون  جديدة،  بدائل  لطرح  بالتنويريين 
وتوابعه  الغربي  للعقل  المزعجة  المفاهيم  لتلك 
الُمعولَمة في عالمنا العربي اإلسالمي، وبالرغم 
من أن هذه المجهودات المتهافتة لها وجود كبير 
منذ عصر النهضة والى اليوم، ولم تتمكن من 
خراجها من ساحة الفكر  زعزعة هذه المفاهيم واإ
اإلسالمي، بل زادتها رسوخًا وتمكنًا وقبواًل عند 
إلى  المتهافتة  المشاريع  تلك  وتحّولت  المتلقي، 
بضاعة مزجاة ال تقابل إاّل باالستهزاء والسخرية 
عن  القوم  هؤالء  وتغافل  المسلمين،  عموم  من 
ووعيه،  بفطرته  البسيط  المسلم  يدركها  حقيقة، 
أن هذا دين اهلل الخالص والنهائي، وأن الحرب 
عليه مهما امتلكت من أدوات فاعلة، فلن تغير 
شيئًا منه، »ُيرِيُدوَن َأن ُيْطِفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبَأْفوَاِهِهْم 
اْلَكاِفُروَن«  َكرَِه  َوَلْو  ُنورَُه  ُيِتمَّ  َأن  ِإالَّ  اللَُّه  َوَيْأَبى 

]التوبة/32[...
 يتبع

أ. عبد القادر قالتي

يبدو من تصرف الرئيس األمريكي من التشكيك 
في االنتخابات، إذا ط���������رأ على ذهنه أنه ربما 
ال يحالف���������ه النجاح فيها، وكأن أتباعه ينظمون 
فرقا مس���������لحة لالحتجاج، ل�ّم���������ا ظهر أن الكفة 
تميل إلى مرشح الحزب الديمقراطي، وكأن هذه 
الظاهرة تذّكرنا بما يقع في النظم المتخلفة التي 
ال تخلو االنتخاب���������ات فيها من النزاع فالذي لم 
يفز يشكك وينازع، لما تعّودوا عليه من تزييف 
االنتخابات وتزويرها، ولذلك ال يطمئن من لم 
يفز فيها، ويؤك���������د أن االنتخابات مزورة، وأنه 

ُظلم، ويناصره أتباعه باحتجاجات صاخبة.
ويبدو أن ه���������ذه الظاهرة في أمريكا تحدث أول 
مرة، وهي ظاهرة مرضية في مجتمع لم يتعود 
على التزوير في االنتخابات، وله نظام محكم 
يصعب تزويره، بدأت ه���������ذه الظاهرة في عهد 
ترمب عندما وقع الزّعم بأن النظام الروس���������ي 
تدخل ف���������ي االنتخاب الس���������ابق، لفائدة ترمب 
بسبب عالقات تجارية مشبوهة، وكثر اللغط، 
والتحقي���������ق، والن���������زاع بين الن���������واب وخصومهم 

الجمهوريين.
يب���������دو أن مزاج ترمب م���������زاج خاص، متقلب، 

شّكاك، ال يرس���������و على اتزان، وليس له ميزان 
يزن به األشياء بدقة، يميل مع أهوائه المتغيرة، 
المتقلبة، وهذه ظاهرة، تفطن إليها السياس���������يون 
األمري���������كان، والغربيون عموما، وال تخفى على 
عام���������ة الناس ف���������ي تصرفات���������ه، وهجومه على 
من ال يوافقه، فق���������د عزل عددا من الموظفين، 
والخب���������راء، كم���������ا رأيناه أيضا يهاجم المرش���������ح 
الديمقراطي، ويقاطع م���������رات عديدة، وليس له 
صبر وال تحمل لس���������ماع المرشح اآلخر، كما 
أنه في عالقت���������ه الخارجية يهاج���������م، الصين، 
ثيوبيا، وتركيا، ويشتم األفارقة، ويهّيج  وأوربا، واإ
العنصرية في بلده، ويس���������لك مسلك الصهاينة 
في بناء جدار بينه وبين المكس���������يك، ويفصل 
بين األبناء وأمهاتهم في أوس���������اط المهاجرين، 
الذين يأتون من المكسيك، ويمنع المسلمين من 

دخول أمريكا، فال تعطى لهم تأشيرة دخول.
فهذه عنصري���������ة يميل فيها إل���������ى البيض ضد 
الس���������ود، وهذه عنصرية أخرى ضّد العناصر 

الالتينية، وهكذا.
ويبدو أن مش���������اكل قانونية، ودستورية ستحدث 
في ه���������ذه االنتخابات، التي يعل���������ن عنها فيما 
يظهر ي���������وم الجمعة الق���������ادم، وتصبح أمريكا 
مث���������ل النظم المتخلفة، التي ال تس���������ود فيها ال 
ديمقراطية وال حري���������ة، وال نظام محكم عادل، 
نما يسود فيها التزوير، وقوة األمن والجيش،  واإ
وتؤخذ السلطة بالقوة، والتزوير، مع الزعم بأنها 
نزيهة ديمقراطية، فكنا في العالم العربي نسمع 
احتس���������اب النتائج يصل إلى %99 أو أكثر، 
وما إلى ذلك من األكاذيب، والتزوير، وكانت 

فريقيا تأخذ الس���������لطة  النظم في العالم العربي واإ
باالنقالبات، والس���������طو العس���������كري بالقوة، كما 
تخض���������ع للتدخل األجنبي أحيانا كثيرة، ُينّصب 

من يرضون عنه، ويدخل تحت طاعتهم.
إن اإلمبراطورية األمريكية الطاغية التي تتسلط 
على الفلسطينيين، وتقهرهم بإعطاء الصهاينة 
مصيرهم وأراضيهم المحتل���������ة، ظلما وعدوانا، 
ذا وصلت ه���������ذه اإلمبراطورية إلى هذا الحد  واإ
من المظالم الفاضحة، فإن أمرها يؤول ش���������يئا 
فش���������يئا إلى الزوال، كما زال���������ت اإلمبراطورية 
الرومانية وغيرها من اإلمبراطوريات التاريخية 

بسبب مظالمها، واستكبارها.
إن اقتصاد أمريكا اآلن في مش���������كالت، بسبب 
هذا الوباء، وتصاعد عدد المصابين واألموات، 
مش���������كلة أخرى، عجز المختبرات العلمية إلى 
اليوم على اكتش���������اف لقاح مضاد لهذه اآلفة، 
التي تس���������لطت على العالم، لعله يعترف أنه ال 
يمل���������ك كل علم، وأنه ينبغ���������ي له أن يكّف عن 
طغيان الطغاة الذين يقهرون الش���������عوب، وأنه 

فوق كل قاهر، من هو أقهر، وأشد فتكا.
ولع���������ل اهلل أراد أن يؤدب ه���������ؤالء الطغاة الذين 
يش���������ّنون الحروب، وينهبون ثروات الشعوب، 
بهذا الطاعون، ليكشف طغيان هؤالء الطغاة، 
ويظهر عجزهم، لعله���������م يتراجعون، ويعترفون 
بأخطائه���������م، ويجددون س���������لوكهم، ويكفون عن 

الفساد والظلم.
﴿الَِّذيَن َطَغْوا ِف���������ي اْلِباَلِد ﴿١١﴾ َفَأْكَثُروا ِفيَها 
اْلَفَساَد ﴿١٢﴾ َفَصبَّ َعَلْيِهْم رَبَُّك َسْوَط َعَذاٍب 
﴿١٣﴾ ِإنَّ رَبََّك َلِباْلِمْرَصاِد﴾الفجر/11-14.

هل أمريكا آيلة إىل االنقسام؟
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أ د. عمار طاليب

د.حممد بوركاب 

الحم���������د هلل ال���������ذي بفضل���������ه تت���������م 
الدعوات،  وُتستجاب  الصالحات، 
وْتغفر ال���������زالت، وتعود الُجمعات، 
وتتنزل الرحمات، والصالُة والسالم 
األتّمان األكمالن على نور األنوار 
سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه ما 

دام الليُل والنهار، وبعد:
فاعلم���������وا أيها المؤمن���������ون أّنه كما 
توالت علين���������ا المصائب والنكبات، 
توالت علين���������ا أيضا -وهلل الحمد- 
الِنعُم والمسرات: فرحُة ذكرى مولد 
حبيبنا محمد صلى اهلل عليه وسلم، 
وفرحة ذكرى ثورة الفاتح من نوفمبر 
المباركة، وفرحُة رجوع أبنائنا إلى 
مقاعد الدراسة، وفرحُة رجوعنا إلى 
اجتماع صالة الجمعة بعد انقطاع 

دام قرابة تسعة أشهر!!!
وقد ذّكرني هذا اليوم األغّر بفرحة 
الجزائريي���������ن ب���������أول ُجمعة صلوها 
غداة االستقالل خطَب فيهم عالَمُة 
اإلبراهيمي  البشير  اإلمام  الجزائر 
رحم���������ه اهلل، وِمن جملة ما قال: يا 
معشر المؤمنين، إنكم لم تسترجعوا 
ِمن هذا المس���������جد س���������قوَفه وأبوابه 
وحيطانه، وال فرحتم باس���������ترجاعه 
فرحة الصبيان ساعًة ثّم تنقضي! 
ولكنك���������م اس���������ترجعتم معانَيه التي 
كان َي���������ُدل عليه���������ا في اإلس���������الم، 
ووظائَف���������ه الت���������ي كان يؤديها: ِمن 
إقامة ش���������عائر الصلوات والجمعة، 
والت���������الوة، ودروس الِعل���������م النافعة 
على اختالف أنواعه���������ا ِمن ِدينية 

ودنيوية، فإّن المسجد يؤدي وظيفة 
المعهد والمدرسة والجامعة. 

أيه���������ا المس���������لمون: إّن اهلل َذّم قوما 
َنَع  ���������ن مَّ فق���������ال: )َوَم���������ْن َأْظَلُم ِممَّ
َمَس���������اِجَد اللَِّه َأن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه 
ِئَك َما َكاَن  َوَس���������َعٰى ِفي َخرَاِبَها ُأولَٰ
َلُه���������ْم َأن َيْدُخُلوَه���������ا ِإالَّ َخاِئِفيَن َلُهْم 
ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي َوَلُه���������ْم ِفي اآْلِخرَِة 
َعَذاٌب َعِظيٌم(]البقرة:114[، ومدح 
قوما، فقال: )ِإنََّما َيْعُمُر َمَس���������اِجَد 
اللَِّه َمْن آَمَن ِباللَّ���������ِه وَاْلَيْوِم اآْلِخِر 
اَلَة وَآَتى الزََّكاَة َوَلْم َيْخَش  وََأَقاَم الصَّ
ِئ���������َك َأن َيُكوُنوا  ِإالَّ اللََّه َفَعَس���������ٰى ُأولَٰ
اْلُمْهَتِديَن(]التوبة:18[/]آثار  ِم���������َن 

اإلبراهيمي[. 
فالمس���������جد هو أعظم مؤسسة في 
المجتمع المس���������لم، ولذلك���������م قدَّمه 
النبّي صلى اهلل عليه وس���������لم على 
سائر المؤسسات، وبدأ بتعميره قبل 
غيره وهو ُيؤسس دولة اإلسالم في 

المدينة المنورة. 
وأطهر ُبقٍع في األرض المساجُد، 
ولذلك نس���������بها اهلل لنفس���������ه تشريفا 
وتعظيم���������ا، فق���������ال تعال���������ى: )وَأنَّ 
الَمَس���������اِجَد هلِل َفال َتْدُع���������وا َمَع اهلِل 

َأَحًدا(]الجّن:18[.
وق���������د أم���������ر اهلل برفعه���������ا وتعميرها 
بالذك���������ر والصالة وت���������الوة القرآن 
الحوائج...  وقضاء  الِعلم  ودروس 
فقال تعالى: )ِف���������ي ُبُيوٍت َأِذَن اللَُّه 
َأن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه 
ِفيَه���������ا ِباْلُغُدوِّ وَاآْلَصاِل ¤ ِرَجاٌل الَّ 
ُتْلِهيِهْم ِتَجارٌَة واََل َبْيٌع َعن ِذْكِر اللَِّه 
يَتاِء الزََّكاِة َيَخاُفوَن  اَلِة وَاِإ َقاِم الصَّ وَاِإ
َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب وَاأْلَْبَصاُر(

]النور:38-36[.
والقصُد من ذلك���������م تحقيُق غايات 

ومكاس���������ب، أهما:
- تعظي���������ُم اهلل وش���������كره على ِنعمه 

وآالئه.
- تحصيُل النور الذي يضيئ لنا 
الطريق لُنمّيز بين الحّق و الباطل، 
نما أناره  ألّن الكون كله ُظلم���������ة واإ
ظهوُر الحّق فيه، لقوله تعالى:)اهلُل 
َماوَاِت وَاأَلٌرِض(]النور:35[  ُنوُر السَّ
ث���������ّم َبّين لنا أين نج���������د النوَر، فقال 
في اآلي���������ة التي بعدها: )ِفي ُبُيوٍت 
أِذَن اهلُل َأن ُتْرَفَع( فالمس���������اجد هي 

مصدر النور والمعارف. 
- جمُع كلمة المس���������لمين وتعزيُز 

وحدتهم، وما ُسّميت صالة الجمعة 
والجماع���������ة بذلك االس���������م إال ألّنها 

تجمع.
- َتَنزُّل الرحم���������ات التي بها ُيرفع 
لنا  قال  البالُء والوب���������اُء، ولذل���������ك 
رس���������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
" إذا دخل أحُدُكم المس���������جد فليقل: 
اللهم افتح لي أبواَب رحمتك" ]رواه 

مسلم[.
- تفقُُّد أحوال المس���������لمين وتفريُج 
كرباته���������م، فُيس���������أل ع���������ن غائبهم 

وُتقض���������ى حوائ���������ُج حاضره���������م.
- التوسعة على الناس في أرزاقهم 
ش���������ريطة األخذ باألس���������باب لقوله 
تعال���������ى: )َف���������إذا ُقِضَي���������ِت الّصالُة 
َفانَتِش���������ُروا ِفي اأَلْرِض واْبَتُغوا ِمن 
َفض���������ِل اهلِل(]الجمع���������ة:10[ فجمع 
بين السعي في األرض وتحصيل 
الِرزق، وعلمنا رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم إذا خرجنا من المسجد 
أن نقول: " الله���������م افَتْح لي أبواَب 

َفضِلك ".
- ني���������ُل ِرض���������اء اهلل، وَمن رضي 
اهلُل عنه فقد أفل���������َح، وفي الحديث 
القدس���������ي "فُطوبى لمن تطّهر في 
َبيت���������ه وزارني في بيتي، فَحقٌّ على 

الَمزوِر أن ُيكرم زائرَه".
فالزم���������وا بيوَت اهلل ي���������ا عباد اهلل، 
وتوبوا إلى اهلل توبًة نصوحا وُردُّوا 
األمانات والمظالم إلى أهلها ليرفع 
اهلُل عنا البالَء والوباَء، قال تعالى: 
)وم���������ا أَصاَبُكم ِم���������ن مُِّصيَبٍة َفِبما 
َكَس���������َبْت َأيِديُكم وَيْعُفو َعن َكِثيٍر(

]الشورى:30[

فرحــــــة الـــرجــــوع لـصــــــالة الـــجــمـعـــــــــــــة
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