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هلل فتية ،آمنوا بربهم ،وتشبثوا بوطنهم ،فتمسكوا بالقرآن حبا وابتهاجا ،واختذوا اإلصالح هلم شرعية ومنهاجا .إنهم أبناء وبنات
مجعية العلماء املس��لمني اجلزائريني ،الذين تلتقي بهم ،يف كل جانب من جوانب البناء واإلعالء  ،كانوا من الس��ابقني األولني ،يف دعم
فأصلوا شعاراتهّ ،
ووطنوا راياته ،وع ّمقوا آماله ومتنياته.
احلراك الشعيب يف كامل األرجاءّ ،،
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مببادرة مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

جلنة اإلغاثة يف البليدة ألداء واجب التضامن الوطين
ف���ي �إط���ار جهودها المعه���ودة ،وضمن مش���روعها
الوطني ،وفي ّ
ظ���ل هذه الجائحة التي عمت العالم،
قام���ت جمعية العلماء المس���لمين الجزائريين ممثلة
غاثي ،حيث اتصلت
في لجنة الاغاثة بوضع مخطط �إ ّ
بخلية أ
ال�زمة لوزارة الصحة على مستوى مستشفى
فرانس فان���ون بمدين���ة البليدة لتحدي���د المتطلبات
أ
ال�ساس���ية ،وعلي���ه اتصل���ت اللجنة بالمؤسس���ات
أ
وال�ف���راد لتموي���ل هذه الحاجيات ،نذك���ر منها على
الخص���وص مصرف الس���لام وبعض المس���توردين،
تمثلت في  30س���رير مجهزا ب آ�ل���ات التنفس و�أجهزة
قياس أ
ال�كسجين في الجسم وطاولات طبية ،ولباس
أ
طب���ي واقي و�حذية مس���تعملة مؤقت���ة  1200وحدة
وكمامات ونحو  2400لتر من سائل التعقيم الخاص
بالمستش���فيات ،كما تكفل محسن بتقديم  25وجبة
غداء وعشاء للطاقم الطبي يوميا.
كم���ا ت ّم توزيع � 50آل���ة تعقيم و ما يقارب 300.000
لتر من س���ائل التعقيم على الش���عب البلدية الجزائر
العاصمة بالتنسيق مع السلطات البلدية.
المش���روع القادم الذي تعتزم هيئ���ة الاغاثة القيام به
هو تمويل مستشفى بوفاريك وذلك في انتظار قائمة
الحاجيات أ
ال�ساس���ية م���ن اللجن���ة المختصة لبداء
أ
العملية هذا ال�سبوع بحول الله تعالى.
كما قامت اللجنة على المس���توى الوطني عن طريق

الشيخ عبد الرزاق قسوم

كل ُشعب اجلمعية مدع ّوة للتكافل
االجتماعي والعمل اخلريي

على �أم���واج القناة أ
ال�ول���ى لل إ�ذاعة الوطنية
الجزائرية كانت مداخلة موجزة للش���يخ قدور
قرناش يوم الخميس  26مارس 2020م حول
الجهود الت���ي تبذلها ُش���عب جمعية العلماء
المسلمين الجزائريين على المستوى الوطني
في المجال التضامن���ي والتوعوي والتكافل
الاجتماع���ي �أداء للواج���ب الوطن���ي في هذه
المحنة وتنفيذا للمراسلة التي كان قد وجهها
رئيس جمعية العلماء المس���لمين الجزائريين
الشيخ عبد الرزاق قسوم لكل شعب الجمعية
على المس���توى الوطن���ي مع بداية انتش���ار
في���روس كورونا الذي �أ َّث���ر على حياة النّاس،
حيث �أكد الشيخ قدور قرناش على �أنّ رئيس
حث ّ
الجمعية الشيخ عبد الرزاق قسوم ّ
ويحث
ُش���عب الجمعي���ة ف���ي ّ
كل القط���ر الجزائري
للقي���ام بما يوجبه دينن���ا الحنيف من تضامن
وتوعية وتكافل خاصة في مثل هذه الظروف
العصيبة.

بث خطبة اجلمعة عرب التلفزيون
إىل كافة مساجد األردن

بث التلفزيون أ
ال�ردني خطبة جمعة موحدة
عب���ر كاف���ة المس���اجد التي اس���تخدمت
مكبرات الصوت ل إ�ذاعتها ،بعد �أن قررت
الحكومة إ�يق���اف الصلاة ف���ي الجوامع،
ك إ�ج���راء احت���رازي ض���د تفش���ي فيروس
كورونا المستجد.
وكشفت الحكومة أ
ال�ردنية في وقت سابق
عن حزمة من التدابير لوقف تفشي الفيروس
ك إ�يقاف الصلاة في جميع مساجد المملكة
وكنائسها ،مع الالتزام برفع أ
ال�ذان ،ووقف
زيارة المستش���فيات والس���جون ،وتعليق
دوام المؤسس���ات التعليمية ،ووقف جميع
الفعالي���ات والتجمع���ات العامة ،و إ�غلاق
أ
ال�ماكن السياحية.

أ .خلضر لقدي

ُك ُّفوا األذى ....وابذلوا
الص اَل َة
الندىَ .....وأَ ِقي ُموا َّ
 ...وأكثروا من الدعاء

الشعب الولائية بـ:
الجانب التوع���وي وال إ�علامي الميداني وذلك بطبعمنشورات تحسيس���ية ،و�أخرى منشورة على مواقع
التواصل الاجتماعي للشعب ،وكذا لقاءات صحفية
من و إ�ذاعية ومكتوبة.
عمل جبار قامت به شعبة برج بوعريريج حيث كلفتبالتنس���يق مع مختلف الجمعيات المحلية من طرف
وال���ي الولاية لتعلي���م أ
ال�حياء والمؤسس���ات وتوزيع
المواد الغذائية على المحتاجين قدرت بنحو  4مليار
سنتيم.
بنفس الجهد عملت الشعب الولائية لشعبة سطيف،
�إذ ت ّم تعقي���م الجناح الخاص بتلقي مرض هذا الوباء
بمستشفى سطيف وكذا مراكز الحماية المدنية ودار
الش���يخوخة ومستش���فى ر�أس الم���اء أل�مراض ضيق

التنفس.
مع���دات طبي���ة و�أجهزة قدمت لمستش���فى س���طيف
المركزي وكمامات وقفازات ونظارات طبية وس���ائل
التعقيم بكميات معتبرة.
جهود بذلت وتبذل على مستوى الشعب غرب ًا وشرق ًا
مثل مستغانم ومعسكر وتلمس���ان وغليزان والبليدة
س���لمها وعفاها الله  -ولا ننس���ى شعبة بلدية �أولادسي سليمان ولاية باتنة ب إ�نشائها لنادى الطب يجمع
 37طبيبا ينشط فى هذا ال إ�طار.
وش���عبة عنابة القديم���ة الفتية بخرجاته���ا التوعوية
وللحديث بقية.
الله أ
نس�ل القبول و�أن يرفع عنا الداء والوباء عن بلدنا
أ
وبلاد المسلمين وسائر المستضعفين في ال�رض.
أ .نور الدين رزيق

فتــوى حول جتهيز ودفـــن الـميت املصاب بكورونا

�أص���درت اللجنة الوزارية للفتوى لدى وزارة ّ
الش���ؤون
الدّ يني���ة أ
وال�وق���اف ،بيانًا ح���ول تجهيز ودف���ن الميت
المص���اب بفي���روس كورون���ا ،حيث �أش���ارت �إل���ى �أنّ
«وزارة الصح���ة والس���كان و إ�صل���اح المستش���فيات
�أخ���ذت على عاتقها التكفل بغس���ل الموتى المصابين
بمرض كورونا ،وتكفينهم ودفنهم ،ووضعت جملة من
ال إ�جراءات الوقائية الصارمة».
ودع���ت اللجن���ة إ�لى ضرورة «وضع الجث���ة في تابوت
مغل���ق �أو في غطاء محكم قبل �أ ّية عملية نقل ،وتعيين
ف���رد �أو اثنين فق���ط من عائلة الميت لحضور مراس���م
الس���ماح أل�هل المي���ت برؤيته �إ ّلا بعد
الجنازة ،وبعدم ّ
تجهيزه مع منع لمسه».
و�أكدت على «تنظيف الغرف وملحقاتها ا ّلتي ّ
يشك في
تع ّرضه���ا للعدوى ،وكذا تنظيف وتعقيم �أغراض الميت

ا ّلتي استعملها مثل أ
ال�واني وغيرها» �إلى جانب «حرق
جميع أ
ال�فرشة ا ّلتي ّ
تلطخت ب إ�فرازات جسم الميت».
وش���دّ دت اللجن���ة على �أنّ���ه «يجب على أ
ال�ش���خاص
المك ّلفي���ن بنقل الجثة �أن يرت���ادوا قفازات خاصة» مع
ضرورة «�إنزال الجثة بشكل بطيء داخل القبر» ،على
�أن «تُسترجع القفازات ا ّلتي ت ّم استعمالها خلال عملية
الدفن للتّخ ّلص منها».
ودع���ت أ
«ال�ش���خاص ا ّلذين ش���اركوا ف���ي عملية نقل
أ
أ
ودفن الجثة إ�لى �ن يغس���لوا �يديهم ج ّيدًا» مع ضرورة
«الحف���اظ على مس���افة أ
ال�مان بنحو مت���ر �أثناء القيام
بصلاة الجنازة على الميت».
وشدّ دت اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة ّ
الشؤون الدّ ينية
وال�وقاف على ضرورة «منع على أ
أ
ال�شخاص المصابين
أ
بع ّلة �و مرض حضور مراسم الجنازة».

شكــــــرا «كــــورونـــــــا» !!
ش���كرا كورونا فقد جعلت البشرية
تتوح���د أل�ول م���رة ،بالرغم ما بينها
من ِّ
غل راس���ب ،وخصومة عاوية،
وعدوان لا يقر له قرار!....
ش���كرا كورونا فقد �أعطيت درس���ا
ل���كل جب���ار ف���ي أ
ال����رض ،أب�ن���ه
ضعي���ف ،فكنتَ �أع���دل الماكرين،
الغن���ى
فس���اويت ببلائ���ك بي���ن ِ
ال ُمطغي والفقر ال ُمدقع ،بين الجبار
أ
المت� ِل���ه ،والضعي���ف المس���تكين،
فالجميع من���ك خائف ،والكل منك
مرعوب!!...
أ
شكرا كورونا ل�نك عرفتنا على نعم
الل���ه الكثيرة المبثوث���ة في أ
ال�نفس
وال آ�فاق ،وقد عشنا غافلين ساهين
عنها ،حتى صار البش���ر يحس���دون
الطيور ف���ي س���مائها والضباع في
فيروس لا يمس���ك
جحورها ،أل�نك
ٌ
بخناق مخلوق �إلا ال إ�نسان!!...
ش���كرا كورونا أل�ن���ك جمعت ال آ�باء
ال�بن���اء أ
�إلى أ
وال�زواج �إلى الزوجات
أ
في بيوت هجره���ا ُ
ال�نس منذ زمن

ليس بالقصير.
ش���كرا كورون���ا أل�نك عرفتن���ا �أننا
�أمة غادرت ميادي���ن العلم والبحث
و الط���ب منذ ق���رون ،فعيوننا ترمق
اليوم مخابر (بن���ي أ
ال�صفر) لعلها
أ
تجد منه���ا دواء لس���قمها و�دوائها
وعلله���ا ...بع���د �أن ّ
ظ���ل كت���اب
«القانون» لابن س���ينا ُي���د ّرس في
جامعات �أوروبا ثلاثة قرون!!...
ش���كرا كورونا أل�ن���ك جعلت العالم
كله يصرخ في وجه صناع الحروب،
�أن يكف���وا عن الحرب  ،و ُيس���كتوا
البنادق ،و ُيخرسوا البارود ..فقاتل
الجميع قادم عل���ى الجميع ...وما
تحترب���ون م���ن �أجل���ه ل���ا يس���اوي
وموت
مثقال ذرة �أم���ام خطر داهمٍ ،
ُمحقق!! ...
شكرا كورونا أل�نك فضحت من كان
يسمي نفس���ه بوليس العالم ،يعربد
ف���ي �أرجائه كيفما ش���اء ،اكتش���ف
اليوم �أنه صنع ال���ذرة ،وغزا �أجواز
الفضاء ولكنه لم يس���تطع لحد ال آ�ن

�أن ٌيوف���ر لقاح���ا لفي���روس خفي لا
يحت���اج �إلى أت�ش���يرة ليعبر القارات
ُويرهب العالمين .!!....
شكرا كورونا أل�نك علمتنا �أن سكان
هذا الكوكب في مركب واحد ،أ
وخط�
واحد منهم يغرق الجميع!! ...
ش���كرا كورونا فقد ع ّرفتنا كم نحن
ضع���اف ف���ي صناع���ة الانضباط،
والذي به اس���تطاع ذاك الصيني �أن
يهزم الجائحة �أو يكاد!! ..
ش���كرا كورون���ا فق���د ع ّلمتن���ا �نأ
الفيروس���ات الت���ي تصن���ع أ
ال�وبئة
وتُهلك البشر سوف تختفي بلقاح �وأ
بدون لقاح ولكن هل يعي ال إ�نس���ان
الدرس أ
وي�خذ العبرة؟! ،لعلك -ايها
الفي���روس  -قادم من عال���م الغيب
ليرفع عن �أعيننا الغشاوة ويزيل عن
�أنفسنا الغباوة ،وترجع البشرية بعد
شرود ،فتعيش في هذه أ
ال�رض على
رس���م الفطرة وهدي الطبيعة ووحي
الله ....
د .جنيب بن خيرة

�أول���� ًا :تجلت حكمة الله في هذا الفيروس الضعيف
الذي اقتحم الحصون المنيعة والقصور الرفيعة ولم
تصده صواريخ ولا طائرات,ولم تقف في وجهه حدود
ولا س����دود…ولم يس����تثن ملكا ولا وزيرا ولا غنيا
ولا ش����هيرا....بل اقتحم كل الحصون بما في ذلك
السجون.
أ
ثانيا :ثبت �نّ ضرر الفيروس قد يصل �إلى الوفاة بعد
المعاناة الشديدة وضيق التنفس كما يحدث للغريق
���اهل في �إجراءات
و�أن ضرره لن يقتصر على ال ُمتس� ِ
الوقاية منه فحس����ب ،بل ق����د يتعدى �إلى غيره ممن
ُيساكنهم �أو يخالطهم و�أثبتت الدراسات التي �أجريت
بمراكز أ
ال�بحاث كيفية انتشار فيروس كورونا:وانها
�أربع درجات:
أ
ف�سو�أ الحالات عند التنقل الحر بدون قواعد. أوي�ت����ي بعده����ا ف����ي الس����وء التباع����د الاجتماعي
الجزئي
 أوي�ت����ي بعده����ا ف����ي الس����وء التباع����د الاجتماعي
الكلي
 أوال�فصل كليا العزل الصحي.
كما بينت الدراس����ات �أن أ
ال�سبوع الثالث هو �أسبوع
الانتش����ار ,ويسمى �أسبوع الغرق ويخرج الوضع عن
السيطرة,وتس����مى infection point :وه����ي نقطة
الع����دوى ونقطة الانحراف,ف إ�ذا تم التحكم في �أعداد
المصابين تمت الس����يطرة على الم����رض و�إذا حدث
الانفلات خرج الوضع عن السيطرة.
ثالث����ا و�أخيرا :ه����ذا وقت لزوم البي����ت �إلا للضرورة.
ويح���� ّرم ُمخالفة ال إ�رش����ادات ِّ
الطب َّي����ة ،والتَّعليمات
الوقائية.
أ
 َو َل����ا تَ ْق ُت ُلوا َ� ْن ُف َس� ُ���ك ْم ِ إ�نَّ ال َّل���� َه َكانَ ِب ُك ْم َر ِحي ًما...
أ
أ
َو َلا ُت ْل ُقوا ِب َأ� ْي ِد ُيك ْم ِ إ�لَى ال َّت ْه ُل َك ِة َو َ� ْح ِس����نُواَ ....ي َا� ُّيهَا
ا َّل ِذ َين �آ َمنُوا ُخ ُذوا ِح ْذ َر ُك ْم...
َ
�»...ألَ ْم تَ َر ِ إ�لَى ا َّل ِذ َين ِق َ
يل لَ ُه ْم ُك ُّفوا َ�أ ْي ِديَ ُك ْمَ ،و َ�أ ِقي ُموا
الصلا َة َو�آتُوا ال َّزكا َة. .وفيها تطويع نفوس المؤمنين
َّ
أ
للصبر امتثال����ا لل�مر ،وخضوعا للقي����ادة ،وانتظارا
لل إ�ذن.
���ن َ�أ ِبي َذ ٍّرَ ،ق َالُ :ق ْل ُت :يَا َر ُس� َ
الله�َ ،أ َر َ�أ ْي َت ِ�إنْ
وعَ � ْ
���ول ِ
َ
ْ
َ
ُ
َ
عَن
َض ُع ْف� ُ
���ت ْ
���ض ال َع َم ِل؟ قال :تَك ُّف َش���� َّرك ِ
عَن بَ ْع� ِ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َّاس َف ِ إ� َّنهَا َص َدقة ِمنْك عَ لى نَ ْف ِسك.رواه مسلم.
الن ِ
وق����ال -ص َّلى الل ُه عليه وس���� َّل َم  -ليس ِم����ن َر ُج ٍل يَ َق َع
الطاعونُ ف َي ُ
مك ُث في بَي ِته صا ِب ًرا ُمحت َِس���� ًبا يَع َل ُم �أ َّنه
أ
ل����ا ُيصي ُب����ه �إ َّلا ما َكت ََب الل ُه له �إ َّل����ا كان له ِم ُ
ثل � ْج ِر
َّ
هيد .البخاري
الش ِ
قرر الحافظ ابن حجر قوله« :اقتضى منطوقه �أن من
اتص����ف بالصفات المذكورة يحصل له �أجر الش����هيد
و إ�ن لم يمت..
اب ِبا ْم َر َ�أ ٍة َم ْج ُذو َم ٍةَ ،و ِه َي ت َُط ُ
وف
و َم���� َّر عُ َمر ْب َن ا ْل َخ َّط ِ
َّاس.
ِبا ْل َب ْي� ِ
الله .ل���� َا ُت ْؤ ِذي الن َ
���تَ .ف َق َال لَ َه����ا :يَا َ�أ َم َة ِ
بَ ْي ِت ِكَ .ف َج َل َس ْت في بيتها .أ
موط� مالك .
ويقول الحسن البصري رحمه اللهُ :ح ْس ُن ا ْل ُخ ِلق َك ُّف
ا ْل َأ� َذىَ ،وبَ ْذ ُل ال َّندَى.
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بالء مجعية العلماء يف مكافحة الوباء

أ.د .عبد الرزاق قسوم

رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

هلل فتية ،آمنوا بربهم،
وتشبثوا بوطنهم ،فتمسكوا
بالقرآن حبا وابتهاجا،
واختذوا اإلصالح هلم شرعية
ومنهاجا.
إنهم أبناء وبنات مجعية
العلماء املسلمني اجلزائريني،
الذين تلتقي بهم ،يف كل
جانب من جوانب البناء
واإلعالء.

كان���وا من الس���ابقين أ
ال�ولين ،ف���ي دعم الحراك
الش���عبي في كامل أ
ال�رجاء ،،أف� ّصلوا ش���عاراته،
ّ
وعمقوا �آماله وتمنياته.
ووطنوا راياتهّ ،
واليوم ،وقد �أطل بر�أس���ه الوباء ،وزرع داءه و�أثره
ف���ي كام���ل أ
ال�رجاء ،هاه���م �أبناء وبن���ات جمعية
العلم���اء ،يتص���دّ رون قوافل التضام���ن وال إ�خاء،
وحملات البذل والعطاء.
أ
أ
���رم بهم م���ن فدائيين� ،صل���اء ،يقدّ مون العون
� ْك ِ
للمرض���ى أ
وال�طب���اء ،ويس���عفون كل م���ن يطلب
ال���دواء ،والكس���اء ،والغط���اء ،م���ن أ
ال�يت���ام،
أ
وال�رامل ،والمستضعفين الفقراء.
إ�ن���ك تلتق���ي به���م ف���ي كل الم���دن ،والبلديات،
أ
وال�حياء ،بد ًء ُبش���عبة بابا حسن إ�لى ُشعبة الدار
البيضاء بالجزائر العصماء ،إ�لى ُشعب �أم البواقي،
وسطيف ،وبرج بوعريريج ،وقسنطينة ،والشلف،
ومعسكر ،وتلمسان ،والواد الشهباء ،وباقي �أبناء
وبنات ُشعب الجمعية النبلاء.
يشهد الله ،والملائكة ،والناس �أجمعون ،بالعمل
التوع���وي ،والتضامني ،ال���ذي يتواصل في كل
�أنحاء وطننا ،باستخدام مختلف الوسائل المتاحة،
في المستشفيات ،وفي كل ساحة ،بقيادة جمعية
العلم���اء المس���لمين الجزائريي���ن ،وبمعاض���دة
المحس���نين ،بالم���ال والعت���اد ،وكل أ
ال�غذي���ة،
والوسائل المباحة.
أ
�إن التح���ام ُ
الش���عب بالجمعي���ة ،ش����ن عريق في
التاريخ ال إ�س���لامي أ
ال�ول ،وفي التاريخ الجزائري
الحديث.
أ
فقد استلهم علماؤنا ال�ولون ،منهجهم ال إ�صلاحي،
التغييري ،من ال إ�سلام أ
ال�ول ،في ساعة العسرة،
حينم���ا احتضن �أغنياء المس���لمين بزعامة عثمان
بن عفان ،عملي���ة التبرع بالمال لتجاوز المرحلة،
العس���يرة التي �ألمت بالمس���لمين �آنذاك ،امتثالا
ين
���ن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
لقول���ه تعال���ى ِ ﴿ :إ�نَّ ال َّل َه ْاش��� َت َر ٰى ِم َ
َ�أن ُف َس��� ُه ْم َو َ�أ ْم َوالَهُم ِب َأ�نَّ لَ ُه ُم ا ْل َج َّن َة﴾[سورة التوبة،
ال آ�ية .]111
وف���ي تاري���خ جزائرن���ا الحبيب���ة ،مواقف ش���عبنا
الس���خي ،في معاضدة جمعية العلماء المسلمين
الجزائريين ،في البناء والتش���ييد؛ بناء المدارس،
والمس���اجد ،وعمارة المعه���د ودار الطلبة ،وغير
ذلك من المش���اريع ،التي خلدها ش���عراء من غير
ش���عراء الجمعية ،كمفدي زكريا في رائعته التي
�ألقاها بمناس���بة افتت���اح دار الطلبة بقس���نطينة،
بتاريخ � 25أكتوبر  ،1953ومما جاء فيها قوله:
جمعية العلماء املسلمني ومن
للمسلمني سواك اليوم منشود

سيروا ،وال تهنوا ،فالشعب يرقبكم
وجاهدوا فلواء النصر معقود

أمانة الشعب ،قد شدت بعاتقكم
فما لغيركم ،تلقى املقاليد

و إ�ذا كان فلاس���فة التاريخ يحكم���ون أب�ن الحادثة
التاريخية لا تتكرر ،ف إ�ننا مع القائلين أب�ن التاريخ
ق���د يعيد نفس���ه ،ولو في صورة مغاي���رة ،وهاهم
�أبن���اء الجمعية ،يثبت���ون ذلك الي���وم في معركة
الكفاح لهزم وباء «كورونا».

فعندما يتبج���ح بعضهم أ
بال�ق���وال ،ويكتفون في
ذل���ك بالبلاغ���ات ،والجعجع���ات ،ف إ�نن���ا نحيل
الجمي���ع إ�لى أ
ال�عمال ،ونق���ول لهم تلك �أقوالكم،
وهذه �أعمالنا.
ومن كان في شك من ذلك ،فلستنطق على سبيل
المثال ل���ا الحصر ،مستش���فيات و�أطباء كل من
س���طيف ،وبرج بوعريريج ،وفرانز فانون بالبليدة،
وغيرها.
أ
لقد جهزت �جنحة بكاملها في هذه المستشفيات،
بالعتاد الطبي ،ووسائل ال إ�سعاف والوقاية ،بفضل
تجند ُش���عب الجمعية في هذه الولايات ،وسخاء
المحسنين من �أبناء وطننا.
والجمعية ،إ�ذ تقوم بهذا الجهد لا تمن على �أحد،
ولكنها تستنهض الهمم ،وتستجمع العزائم ،وتقدم

لباقي ُ
الشعب من الولايات ،النموذج الذي ينبغي
�أن ُيقتدى ،في التعبئة الحتمية المتواصلة اليوم،
لنه���زم هذا الفي���روس الخبيث ،العاب���ر للقارات؛
و إ�ننا – إ�ن شاء الله -لقادرون.
عل���ى �أن هذا العم���ل التوعوي العظي���م يجب �أن
يصاحبه ،عمل نخبوي �آخر ،وهو ما يجب �أن يقوم
به ش���عبنا عل���ى جميع المس���تويات ،من التحلي
بالوعي بخطورة الوض���ع ،فيجابه ذلك بالوقاية،
والنقاي���ة ،فليس كالتعقيم ،والتنظيم ،والكف عن
المعانق���ة ،والمصافح���ة ،والمزاحمة� ،أنجح لهزم
الوباء.
كما �أن الاستغفار ،وتلاوة القر�آن ،و�إقامة الصلاة
الجامع���ة العائلية في البيوت� ،إجرا ًء �آخر نحصن
به الذات ،ونطرد به مختلف الجراثيم وال آ�فات.
و إ�نني أل�عجب من منع تلاوة القر�آن في المساجد،
حتى وهي مغلقة –ف���ي �أوقات الصلاة ،-إ�ن ذلك
من أ
ش����نه �أن يحي���ي القلوب ،ويمح���و الذنوب،
ويربط الجميع بعلام الغيوب.
إ�ن الجهد المبذول –اليوم -لمكافحة الوباء ،يجب
ال�صعدة ،فاتخاذ أ
�أن يت���م على جميع أ
ال�س���باب،
ال�بواب ،وتجنب التجمعات بين أ
وغلق أ
ال�حباب،

عامل من عوامل ،تجنب أ
ال�عطاب ،والخراب.
كم���ا �أن جمع المس���اعدات ،واقتن���اء المعدات،
وتعقيم المحلات ،هي من �أنجع الوسائل للقضاء
على الفيروسات.
و�إلى هذا كله يض���اف الوعي بالذات ،والتخلص
م���ن المثبط���ات ،والابتع���اد ع���ن الش���ائعات،
واللجوء في الفت���وى ،وفي المعلومات �إلى ذوي
الاختصاص���ات ،فه���ذه المقومات من أ
ش����نها �أن
تحص���ن النفس���يات ،وتبعث الجمي���ع ،في رحلة
جديدة ،نحو الحياة.
ولع���ل ه���ذا هو م���ا تفطنت ل���ه جمعي���ة العلماء
المس���لمين الجزائريين ،أف�ع���دت عدتها ،وع ّب أ�ت
جنده���ا ،وه���ي تتمنى �أن لا تبقى –ف���ي الميدان-
وحدها.

في���ا �أبناء ش���عبنا الميامين ! يا �أيه���ا المنخرطون
في صفوف ال إ�صلاح ،ويا �أيها أ
ال�غنياء ،والتجار
الصالحون المصلح���ون ! �إن الوطن جريح اليوم،
و�أنتم �أس���اته ،فقدموا له كل �أنواع الدعم ليصمد
ويثبت ،فنحن –�إن شاء الله -قاب قوسين �أو �أدنى
من الانتص���ار على كل أ
ال�ض���رار ،من الاحتكار
�إلى الانكسار.
و�أنتم ي���ا �أبناءنا أ
ال�طباء ،والعاملين في الس���لك
الطبي ،اصبروا وصابروا ،واثبتوا ولا تهنوا ،ف إ�ن
أ
ال�م���ة قد �ألق���ت بمصيرها بي���ن �أيديكم ،فصونوا
أ
أ
ال�مان���ة ،و�حيط���وا المرض���ى بحس���ن الصيانة،
وعاملوهم باللطف وحسن ال إ�بانة.
فليس كت آ�لف فئ���ات المجتمع بعضها مع بعض،
أ
ك�حس���ن فضيل���ة ،ولي���س �أفضل م���ن ذلك في
نس���ج �أواصر أ
ال�خوة ،والمحب���ة ،والتضامن لبناء
العلاقات المتينة.
حيا الله الش���عب الجزائري ،ال���ذي �أنجب أ
لل�مة
جمعي���ة العلماء ،وحيا الل���ه الجمعية التي كونت
ال�بناء والبنات أ
للجزائر أ
ال�صلاء.
وس���يجتاز ش���عبنا ،بتضامن���ه ،ووعي���ه ،وخطاه
الموزونة ،ما �أحدثته فيروسات «كورونا» الخبيثة
السرى.
الملعونة ،وفي الصباح يحمد القوم ّ
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يف ذكرى الشيخ اجملاهد عمار مطاطلة :املربي الكبري والعامل احلر
أ .عبد احلميد عبدوس

مرت يوم الاثنين الماضي ( 23مارس )2020
الذكرى الخامسة لوفاة العلامة المجاهد الشيخ عمار
مطاطلة الرئيس الشرفي لجمعية العلماء المسلمين
الجزائريين ،و�أحد �أنجب تلاميذ رائد النهضة الجزائرية
الحديثة ال إ�مام الشيخ عبد الحميد بن باديس ـ رحمة
الله عليهما ـ
ّ
عمار مطاطلة في جمعية
الفاضل
يخ
الش
عرفت
.لقد
ُ
ّ
العلماء المسلمين الجزائر ّيين عال ًما صادقَ ال إ�يمان،
راسخ العلم ،جريئا في الحقّ  ،لا يخاف في الله لومة
لائم؛ وكان مع ذلك كري َم ُ
الخ ُلق ،شدي َد التّواضع� ،أنيقَ
العبارة والهندام.
ُولد ّ
عمار مطاطلة في  26نوفمبر  1915ببلدية
الشيخ ّ
عين قشرة ولاية سكيكدة .وجهه والده منذ نعومة
�أظافره لحفظ كتاب الله العزيز ،فدخل الكتّاب وعمره
�أربع سنوات وحفظ القر�آن الكريم وعمره إ�حدى عشرة
سن ال ّثالثة
سنة ،فقدّ مه والده لصلاة التّراويح في ّ
عشر.
ولما بلغ التاسعة عشر من العمر(سنة  )1934التحق
بالجامع أ
ال�خضر بقسنطينة مدرسة الشيخ عبد الحميد
بن باديس الشهيرة باديس  ،فاجتاز امتحان القبول،
و�أصبح طالبا في المدرسة البادسية.
واستم ّر بالجامع أ
ال�خضر حتّى �أكمل ّ
عمار
الشيخ ّ
مطاطلة دراسته سنة  .1938ولكن بسبب تع ّلقه
بالشيخ ابن باديس أ
ّ
است� َذن والدَه في البقاء سنة �أخرى
أف�ذن له.وفي سنة  1939اندلعت الحرب العالمية
ال ّثانية فعاد �إلى بلدته عين القشرة.
لم يكتف الشيخ عمار مطاطلة بالاغتراف من العلم
الوافر لمعلمه الجليل العالم الرباني المجدد ،والفقيه
المجتهد ،ولكنه أت�ثر بخصاله أ
ال�خلاقية كصرامته في
الحفاظ على الوقت و جديته في العمل.
في سنة  2008كنت في زيارة للشيخ الراحل عمار
مطاطلة في بيته أ
بال�بيار أب�عالي العاصمة ،وروى لي
بحضور نجله المجاهد والضابط السامي الجنرال

المتقاعد عبد الحميد مطاطلة� ،أنه لم ولن ينسى
�أبدا ذلك اليوم الذي كان فيه جالسا بجانب ّ
الشيخ
الورتلاني في �أحد دروس ال إ�مام عبد الحميد بن باديس
و اثناء الدرس �أخذته سنة من النعاس أف�يقظه معلمه
ّ
الشيخ ابن باديس بصوته الجهوري قائلا :قم �أ ّيها
أ
لست وحدك بحاجة �إلى النّوم .وبعد �ن ظهرت
الفتىَ ،
على ملامحي علامات الخجل والارتباك توجه �إلي
بالسؤال :كم تظنّني نمت؟ فقلت :لا �أعلم ،فقال :لقد
�أ أ
الساعة ال ّثانية صباحا ،و�أوقدتُه
طف� ُت المصباح في ّ
وجه كلامه ّ
للطلبة قائلا“ :كيف يحلو
في ال ّرابعة .ث ّم ّ
أ
لنا النّوم ّ
والشعب الجزائري غارق في الجهل وال�مية
أ
والفقر؟ فليس من ح ّقنا �ن ننام”.
ومن يومها �أصبحت حياة الشيخ العلامة عمار
مطاطلة جهاداً متواصلا من �أجل ال إ�سلام والوطن
وال ّلغة العربية ،شعاره «ال إ�سلام ديننا والعربية لغتنا
والجزائر وطننا ،».وظل متمسكا بنهج شيخه في
التضحية وال إ�يثار� ،إلى �أن انتقل �إلى جوار ربه قبل
خمس سنوات.
ّ
في سبتمبر  1949اصبح الشيخ مطاطلة معلما
بمدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فالتحق
بمدرسة التّهذيب بـ”شاطودان” (شلغوم العيد حاليا)
وبقي هناك سنتين .وفي سنة  1951نُقل �إلى وهران
حيث التحق بمدرسة التربية الواقعة بحي الحمري
و ُك ِّلف ب إ�دارة مدرسة التّربية والتّعليم ،وبعد سنة ُح ّول
�إلى مدرسة مديوني بالمدينة نفسها.
وفي سنة  1953بطلب من الشهيد ّ
الشيخ العربي
توجه �إلى مدرسة سبدو التي تقع جنوب
التّبسيّ ،
غرب مدينة تلمسان حوالي  35كيلومتر أف�شرف على
�إعادة بناء المدرسة التي كانت عبار ًة عن غرفتين ولا
تفي بالغرض وحولها �إلى مدرسة حديثة وبنى بجانبها
مسجدا ،وكان الافتتاح يوم  27سبتمبر  1953واستمر
في نشاطه التّعليمي للنّشء ويؤ ّم النّاس في المسجد،
بما في ذلك صلاة الجمعة ،ويع ّلمهم القر�آن.
�أثار افتتاح هذا الصرح التعليمي والديني بمدينة
سبدو غيظ ونقمة وحقد عملاء الاستعمار ودعاة
الجمود والدجل ،وسعوا للكيد له عند �إدارة المستدمر
الفرنسي ،الذي قام ببث جواسيسه لمراقبة المدرسة
وكتابة التقارير حول دروس معلمها (الشيخ عمار

مطاطلة) وعن دروسه الدينية وخطبه الجمعية
للمواطنين .انتبه الشيخ مطاطلة لوجود جواسيس
فرنسا ،ولكنه لم يغير من طبيعه دروسه وخطبه التي
كانت تتعمد بث الوعي الوطني وال إ�صلاح الديني
في الناشئة وعند المواطنين .فالشيخ عمار مطاطلة
معروف بصلابته في الحق وعدم التنازل عن مواقفه
وقناعاته في كل الظروف.
وفي سنة  1956تَ ّم غلق المدرسة والمسجد معا من
السلطات الاستدمارية الفرنسية التي اعتقلت ّ
جل
ِقبل ّ
�أعضاء المدرسة واغتالت البعض ال آ�خر ،ووضعت
ّ
عمار مطاطلة تحت ال إ�قامة الجبرية.
الشيخ ّ
أ
وبعد �ن قضى ّ
عمار مطاطلة مدّ ة ال إ�قامة
الشيخ ّ
الجبرية ،قامت جبهة التّحرير الوطني بتهيئة وسائل
�إخراجه من تلمسان ،وتم نقله �إلى مدينة وجدة
بالمغرب ّ
الشقيق وذلك في �أواخر عام .1956
أ
بالمغرب الشقيق �شرف ّ
عمار مطاطلة على
الشيخ ّ
جمع مدرسي يحتوي على مستويين ابتدائي
تسيير ُم ّ
ومتوسط فكان هذا عمله بالنّهار؛ �أ ّما بال ّليل فكان
ّ
مهمة منظمّ
ّ
يعمل في نطاق جبهة التّحرير حيث تولى ّ
في ال ّثكنة التي كان يشرف عليها ال ّرئيس ال ّراحل
هواري بومدين وعبد الحفيظ بوصوف ،وال ّلذان طالبا
ّ
منه تسخير �إمكاناته العلمية لخدمة ال ّثورة الجزائرية
داخل المغرب ّ
الشقيق ،وكان اسمه ال ّثوري عبد الله.
بعد استرجاع الاستقلال عاد ّ
عمار مطاطلة
الشيخ ّ
في جويلية � 1962إلى تلمسان ،ف ُع ّين ب إ�حدى مدارس
سبدو التي كان مع ّلما ح ّرا بها �أ ّيام الاستدمار مساهما
في عملية البناء والتّشييد.
�أتذكر �أنه في �أحد لقاءاتنا سمعت من الشيخ عمار
مطاطلة �أنه شعر بالصدمة والحزن مما قاله الرئيس
أ
ال�سبق للجزائر الزعيم الراحل �أحمد بن بلة الذي �أجاب
بغضب شديد بعض محدثيه الذين طلبوا منه الترخيص
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالعودة لنشاطها
للمساهمة في �إكمال دورها التعليمي وال إ�صلاحي بعد
الاستقلال ،قال لهم :لا �أريد �أن تحدثوني �أبدا عن
جمعية العلماء المسلمين� ...إنها من الماضي ،ولن
تعود للنشاط.
انتقل الشيخ عمار مطاطلة من تلمسان �إلى العاصمة
حيث ُع ّين بمدرسة بحي أ
ال�بيار �أين استق ّر به ال ُمقام.

وانتظم في الجامعة لتحضير شهادة الكفاءة للتفتيش.
التحق الشيخ بعدها أ
بال�كاديمية ث ّم بالمركز الوطني
أ
لمحو أ
ال� ّمية سنة ّ 1972
وتر�س البعثة الجزائرية التي
ّ
شاركت في دورة تدريبية بالقاهرة في نطاق منظمة
أ
ال�مم المتّحدة للتّربية والعلوم وال ّثقافة سنة .1974
ث ّم واصل ّ
الشيخ بعدها العمل في المركز �إلى غاية
تقاعده عام  ،1978ليتف ّرغ سنة  1981لحمل مشروع
بناء مسجد “البرهان” بحي أ
ال�بيار على عاتقه الذي
مؤسسي مسجد
متطوعا ،كما كان من ّ
عمل به �إماما ّ
الخلفاء ال ّراشدين بالحي نفسه .وكان من العلماء
أ
ال�حرار عُرف بقول كلمة الحقّ ّ
والشجاعة في �أداء
أ
ّ
الشهادة ،وتع ّرض لل�ذى ولكنّه لم يبال به ،وواصل
مسيرته في العمل الجاد و ُحسن النّية والنُّصح لله
ولرسوله وللمؤمنين.
كان الشيخ عمار مطاطلة من المساهمين رفقة الشيخ
الشيخ �أحمد حماني والشيخ عبد الرحمن شيبان في
�إعادة أت�سيس جمعية العلماء المسلمين في سنة
 ،1991وكان من الكتاب البارزين في جريدة البصائر،
كما ُع ّين بعد المؤتمر الثالث للجمعية في سنة 2008
رئيسا شرفيا لجمعية العلماء المسلمين الجزائر ّيين.
تو ّفي ّ
عمار مطاطلة يوم الاثنين  03جمادى
الشيخ ّ
ال آ�خرة  1436هجرية ،الموافق لـ 23 :مارس 2015
بمنزله بحي أ
ال�بيار بالجزائر العاصمة
تبرع ّ
عمار مطاطلة قبل عام من وفاته بمكتبته
الشيخ ّ
العامرة النّفيسة المحتوية على مئات الكتب �إلى جامعة
أ
ال�مير عبد القادر للعلوم ال إ�سلامية بقسنطينة.
ترك بال إ�ضافة �إلى عشرات المقالات ،مذ ّكرات عن
حياته ومسيرته العلمية والتعليمية والنضالية في جز�أين
بعنوان« :مذ ّكرات حياة « الجزء أ
ال�ول و»ذكريات
�أحداث» الجزء الثاني ،طبعت سنة .2012
أ
وله عدة ابناء وبنات منهم :الدكتور المجاهد �حمد
مطاطلة عضو مجلس أ
ال�مة ونائب رئيس المجلس
الدستوري سابقا ،عبد الحميد مطاطلة المجاهد
والجنرال المتقاعد من الجيش الوطني الشعبي،
أ
وال�ستاذ نجيب مطاطلة المحامي المعتمد لدى
المحكمة العليا .فرحم الله الشيخ المربي المجاهد
العلامة عمار مطاطلة وجعله مع الذين رضي عنهم و
�أسكنه الفردوس أ
ال�على.

وأَ
الــجـــمـعـــــة...
ِ
ظلـــمـــت ُ

أ .مجال غول

بعد وفاة نبينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يصف لنا سيدنا �أنس بن
مالك رضي الله عنه كيف �آل حال المدينة المنورة فيقول «لما كان اليوم
الذي دخل فيه رسول الله -صلى الله عليه و سلم  -المدينة �أضاء منها
كل شيء ،فلما كان اليوم الذي مات فيه �أظلم من المدينة كل شيء»
محمد ولا مثله حتى يوم
كيف لا تُظ ِلم المدينة؟ وما فقد الماضون مثل ّ
القيامة ُيفقد.
وهانحن نعيش اليوم ظلمة �أخرى ،حينما نسمع المؤذن ينادي حي على
الصلاة حي الفلاح و قبل �أن ن ّ
ُفكر في الاستجابة من عدمها يسبقنا
بقوله :صلوا في بيوتكم !
كم من نداء �أعرضنا عنه بلا عذر واشتغلنا بما ليس فيه غنم وض ّيعنا
ما فيه الربح ولم ندر.
أ
لتزيد الظلمة سوادا عندما ُينادى بنفس النداء يوم الجمعة وما �دراك
ما يوم الجمعة !
أ
أ
ذاك اليوم الذي -منذ نعومة �ظافرنا -وهوعندنا يوم ليس كباقي �يام
أ
ال�سبوع ،فيه الراحة و التسوق و الزيارات و تاج كل ذلك هو الخروج
أ
زرافات و فرادى ،عائلات و �صحابا صغارا و كبارا يعلو غالبيتهم
البياض من اللباس بعد �أن اغتسلوا ّ
وتعطروا ول ِبسوا النظيف قبل الجميل
أ
من الثياب �آ ّمين بيوت الله راجين رحمته قاصدين تعلم �حكام دينه،
حرمهم أ
ال�جر و يجعلهم لاغين.
لل إ�مام منصتين غير مشتغلين بما يَ ِ
لم يخطر لنا ببال �أنه أي�تي يوم فيه من الوبال ما يحرمنا من الجمعة بحال
�أو من صلاة الجماعة في سائر أ
ال�يام!
أ
ف إ�ن كان تخ ّلفنا سابقا عن بعض الصلوات قد خ ّفف من وط�ة تعليق
أ
الوط�ة على الذين لم أي�لفوا التخلف عن
الجماعات فمن س ُيخ ّفف

الجمعات؟
ُ
من س ُيواسي المؤذنين والمرشدات و أ
ال�ئمة الذين اعتادوا �أن يكونوا
بالمصلين مرحبين وعلى اجتماع المسلمين في هذا اليوم مشرفين،
تزويدا ُلشحن ال إ�يمان و تعليما أل�حكام الاسلام وتجميعا للقلوب على
المحبة والوصال وتحريكا للنفوس على البذل وال إ�حسان ،فوجدوا
تئن بلا خطب
�أنفسهم �أمام محاريبهم بلا أم�مومين و�أعواد منابرهم قائمة ّ
للمصلين و بقيت دروسهم وخطبهم التي ّ
حضروها حبيسة صدورهم
أ
وامتل�ت قلوبهم �ألما وحنقا
ومكتباتهم ،أف�صابت �أجسادهم قشعريرة
أ
فك�نهم في سكرة هم فيها حائرون؟.
ال�باء أ
من سيؤنس وحشة أ
وال�مهات الذين ينتظرون الجمعة شوقا
يجعلهم في الساعات أ
وبم ْسبحاتهم ذاكرين ولسورة
ال�ولى من المبكرين ِ
أ
أ
الكهف تالين ،لا يشغلهم عنها زيارة ال�ولاد حتى و�إن كانوا لل�حفاذ
أ
وال�سباط مصطحبين ،يطلبون الخاتمة الحسنة
أ
أل�عمارهم ،يلوح لهم كل جمعة فجر ال�جر الذي
ُيذهب ظلام تعبهم خلال السنين؟.
من س َي ُسدّ ُخلة �أولئك الطلبة و الموظفين الذين
�أنهكتهم الدروس والوظيفة ل َيلوذوا أب�نفسهم
أ
الوط�ت بالسجود
الجمعات تخفيفا لثقل
�إلى ُ
أ
لرب البريات والملاقاة مع �ولاد الحومة و
تصفح الذكريات؟
أ
جمعة بلا جاموعة و �ذان بلا �إقامة ومنابر بلا
�أئمة و مساجد بلا مصلين أ
وك�نها ال آ�خرة وما
هي بال آ�خرة و �إنما هي المصيبة العظيمة التي
ليس لها من دون الله كاشفة
ّ
و�أظلمت الجمعة لما ُغ ِّلقت المساجد و عُ لقت
الجمعات كما �أظلمت المدينة لما طوى الثرى
ُ

جثمانك يا رسول الله ،فلا عاش من لم يعش لرسالتك ولا عاش من
يعيش بدون جمعة.
أ
عصيناك ربنا بجهلنا �نت العفو...
�أمرتنا بالمعروف فلم أن�مر به كما �أمرتنا �أنت الكريم..
ر�أيناك تُعصى ولم ننه �أولئك العصاة و �أنت الغفور ...
رزقتنا من غير حول منا ولا قوة و شكرنا غيرك و �أنت الشكور
ربنا سبقت رحمتك غضبك يا رحيم يا رحمان
أف�نر اللهم لنا بنورك الذي لا يخبو ُجمعتنا القادمة ولا تجعل للظلمة
�إليها سبيلا
و ُردّنا اللهم برحمتك الواسعة �إلى مساجدنا لتكون بعمارها عامرة
واكتب اللهم بفضلك المبين السلامة والعافية لعبادك المبتلين
اللهم �آمين.

العدد:
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بني ابن باديس والعقيب ...وبرقية التأييد
شــعــــاع

يكتبه :حسن خليفة

ثمة نقاط ظلت ،في بعض منعطفاتنا التاريخية
الوطني���ة في بع���ض المراحل ،وف���ي المراحل
الحساسة والمتميزة خاصة ،والواجب أ
ال�خلاقي
ّ
والعلم���ي �أن نعم���ل عل���ى بيان تل���ك النقاط
و إ�ظهار وجه الح���ق والحقيقة فيها .يتصل هذا
أ
ال�م���ر بالثورة التحريرية المظف���رة ،كما يتعلق
أ
بمحطات تاريخية �خرى.
من تلك النقاط ما تع ّلق بالعلاقة بين الشيخين
الكريمي���ن العلام���ة عبد الحميد اب���ن باديس
والشيخ الطيب العقبي ،عليهما من الله تبارك
وتعالى ش��� آ�بيب الرحمة ،في أ
ش����ن برقية طلب
العقبي �إرس���الها قبل الح���رب العالمية الثانية
بقليل أ
لت�ييد الحكومة الفرنسية ،ورفض الشيخ
ابن باديس والمكتب ال إ�داري للجمعية ذلك..
فما هي القصة؟.
أ
أ
تن���اول ه���ذه المس����لة �كثر من كات���ب ومهتم:
كالدكتور عبد الكري���م بوصفصاف ،والدكتور
�أبو القاس���م سعد الله وغيرهما ،ولعل �أكثر من
�أهتم بس���رد الوقائع بش���كل مؤثر هو أ
ال�س���تاذ
رويت
يت وما ُ
حمزة بوكوش���ة في كتابه« :مار�أ ُ
«( ص . )95وقد جاء كلام أ
ال�س���تاذ بوكوش���ة
أ
للمس�لة.
موضحا
اش���تدّ طلب الش���يخ العقبي لابن باديس حيث
قال« :ونحن نريده في هذا الوقت الحرج ؛حيث
إ�ن الح���رب العالمي���ة الثاني���ة عل���ى أ
ال�بواب،
وجمي���ع الهيئات (كاتح���اد الزواي���ا ،وجماعة
الميعاد الخيري) ،وقد �أشار علينا بعض �أحبابنا
الذين يدافعون ع���ن قضايانا �أن نخرج من هذا
السكوت أل�ن سكوتنا يعتبر عداء».
عرض���وا القضي���ة على ابن بادي���س وقالوا له:
إ�ن س���كوت العلماء في ه���ذه الظروف الحرجة
مض ّر بها ،أ
وال�ول���ى �أن يص ّرحوا بالتضامن مع
الحكومة الفرنس���ية ،فق���ال لهم(ابن باديس):
ماالذي صنعته هذه الحكومة معنا من �إحسان:
مدارسنا معطلة ،ومع ّلموها يحاكمون محاكمة
المجرمين .قالوا له� :إن لم يكن أت�ييد الحكومة،
فليكن تضامنا مع الشعب الفرنسي في محنته،
فالشعب الفرنسي يجده انصار جمعية العلماء
المس���لمين الجزائريي���ن في الفرنس���يين حجة
أب�يديه���م يفنّدون به���ا مزاع���م خصومهم الذين
يتهم���ون الجمعية بالتنكر للس���طلة الفرنس���ية
وبغض الفرنس���يين ،فهم يقولون دائما �إن حركة

العلماء لا تس���تحق العطف؛ أل�نّ �أهدافها ضد
السياسة الفرنسية بالجزائر.
أ
أ
تحمل مسؤولية
فقال ابن باديس :لا �أستطيع �ن � ّ
أ
أ
المس����لة قبل �أخذ ر�ي المجلس
البت في هذه
ّ
ال��� إ�داري ،وذلك تمهي���دا للاجتماع العام الذي
س���يجتمع أ
ال�سبوع المقبل  ،و�أعرض عليه هذه
القضية».
وقد التقى الش���يخ حمزة بوكوشة الشيخ الطيب
العقب���ي بعد رجوعه من الاجتم���اع بيوم واحد
م���ن الاجتم���اع ،وكان معهم���ا الش���يخ محمد
العيد(الشاعر) والش���يخ فرحات بن الد ّراجي.
فحكي لهم الش���يخ العقبي مادار في الاجتماع
وقال :متى كان ابن باديس ـفي مواقفه ـ يتوقف
على استش���ارة المجلس ال إ�داري للجمعية؟
(ه���ذه واحدة م���ن الظنون والاته���ام هنا كبير
وعريض ومؤذ للشيخ ابن باديس ).
والمعني :ان ابن باديس لم يقبل اقتراح العقبي:
أ
المس����لة عل���ى المجلس
ال���ذي ر�آى في عرض
ال�داري أ
تك�ة ليس غي���ر ،والعقبي حريص على
إ
أ
تلبي���ة طل���ب �حب���اب العلم���اء من الفرنس���يين
كالمس���يو فيوليت ،خاصة و�أن لفيوليت منّة في
عن���ق العقبي؛ أ
«ل�نه عندم���ا اتُّهم العقبي بمقتل
كحول بعث �إليه رسالة وهو وزير دولة يب ّرئه فيها،
ومم���ا قي���ل :إ�ن العقبي ّلما وردته الرس���الة بعد
خروجه من السجن قر�أها على جمع حاشد بنادي
مت فادفنوا رس���الة فيوليت
الترق���ي ،وقال :إ�ذا ُّ
معي في قبري ـس���امحه الله وتجاوز عنا وعنه ـ
فعجب عقلاء النّاس من وصية العقبي هذه وهو
المؤمن الموحد ،وذكرتهم بمن يوصون �أن يدفن
معهم جواب سؤال الملكين في القبر».
أ
ويش���ير أ
ال�ستاذ بوكوشة �إلى مس���ار المس�لة،
بعد ذلك بقوله:
انعقد المجلس ال إ�داري لجمعية العلماء بنادي
الترقي وعرض ابن باديس القضية بهدوء وطلب
من �أعضاء المجلس �إبداء ر�أيهم وكانت الغالبية
ضد كتابة البرقية و إ�رس���الها؛ أ
ل����نّ ذلك ُيظهر
الجمعية في مظهر المتملق ،فدافع العقبي عن
نظريته وهو�أن إ�رس���ال البرقي���ة ينفي التهم عن
الجمعية ولايزيد ها ذلك �إلا قوة ،فعارضه كثير
م���ن أ
ال�عضاء ،ولم يؤيد نظريته إ�ل ّا قليل منهم،
كل ذلك وابن باديس ساكت.
فقال الشيخ العقبي :هذه دروشة .الحرب على
أ
ال�ب���واب و�إنّ س���كوتنا في ه���ذا الوقت الحرج
أ
أ
الذي ارتفعت فيه �صوات كل الهيئات بالت�ييد
يعدّ عداوة سافرة للحكومة (الفرنسية) ويغري
خصومن���ا بن���ا فتقضي الحكومة عل���ى نوادينا
ومدارسنا وجرائدنا ،ونفسح المجال لخصومنا
وه���ذا �أ ّ
قل ش���يء ينالنا و إ�ذا بعثن���ا برقية أت�ييد
للش���عب الفرنسي لا للحكومة الفرنسية ف إ�ننا

ُ
يق���ف بجانبنا �إذا ما
نجد من هذا الش���عب من
تح ّرشت الحكومة بنا ونبقى على اتصال أب�متنا
ولو في زمن الحرب.
ولما طالت المناقش���ة دون جدوى طلب الشيخ
عبدا لحميد ابن باديس التصويت برفع أ
ال�يدي
فكانت النتيجة �أربعة �أصوات منهم العقبي قالوا
ب إ�رس���ال البرقية ،و�أثني عشر صوتا قالوا بعدم
ال إ�رسال ،بل منهم من قال :إ�ذاوافقت الجمعية
على �إرسال البرقية ف إ�نني استعفى (استقيل).
وهو الشيخ محمد الطاهر الجيجلي.
ولم���ا انتهى التصويت تكل���م ابن باديس فحمد
الله تعالى و�أثنى عليه وكان مما قال« :لو �أيدت
�أغلبيتكم �إرسال البرقية ما بقيتم تُرئسوني في
مجلس���كم هذا .كيف نكتب برقية ولاء لفرنسا
ومدارسنا مغلقة والتعليم فيها ّ
معطل ،و�أعضاء
جمعيتن���ا ف���ي �أعماق الس���جون :الش���يخ عبد
العزيز الهاشمي ،والشيخ عبد القادر الياجوري
وعلي بن س���عد ،وعبد الكامل.ث ّم قال :بما �أن
�أغلبيتك���م قررت عدم �إرس���ال البرقية ف إ�ني �إذا
م���ت �أموت قرير العين لم���ا ر�أيته منكم .فقال
ُّ
العقبي� :إن �إرس���ال البرقية ديبلوماس���ية فنحن
نرسلها للشعب الفرنسي لاللحكومة الفرنسية
ليعيننا ،فس���مع من ر ّد عليه ولعله ابن باديس:
إ�نه لا فرق بين الش���عب الفرنس���ي والحكومة
الفرنسية.
فقال العقبي :إ�ذا لم ترسلوا البرقية ف إ�ني استقيل
من الجمعية .فقال له أ
ال�عضاء :لانرسل البرقية
أ
ولانقبل اس���تقالتك .ولما � ّلح وهدد بالاستقالة
قال له الش���يخ الش���يخ العربي التبسي :نرسل
البرقي���ة ويمضيه���ا الش���يخ العقب���ي .فقال له
العقبي :يمضيها ابن باديس.فقال ابن باديس:
لن إ�مضيها ولن �أرسلها.
أ
المس����لة التي دع���ت العقبي �إلى الاس���تعفاء
هي برقية تم ّلق للحكومة اقترح ارس���الها فقرر
المجلس ال إ�داري للجمعية أب�غلبية عدم �إرسالها
.وكيف نرس���ل برقي���ة ولاء ومدارس���نا معطلة
و�أعضاء جمعيتنا في الس���جون .ودافع العقبي
وخوف َ من الحكومة ّ
وحذر،
عن فكرته علانية ّ
أ
أ
فتعالت الهتافات ضده �ن اس���كت .وهذه �ول
مرة قاطع فيها الجمهور العقبي في الجزائر.
وقال ابن باديس� :إني �أقولها صراحة واجتماعنا
ه���ذا لا يخل���و من جواس���يس رس���ميين وغير
رس���ميين� .إني لن �أمضي البرقية ولن �أرس���لها
ولو قطعوار�أس���ي .وماذا تس���تطيع فرنس���ا �أن
تعم���ل�.إن حياتن���ا حي���اة مادية وحي���اة روحية
معنوية .تس���تطيع فرنس���ا القضاء على حياتنا
المادية بقتلنا وسجننا ونفينا وتشريدنا ،ولكنها
لن تس���تطيع القض���اء على عقيدتنا وس���معتنا
وشرفنا ...

زهــــد غــريــــب!!!
أ.د :عبد احلليم قابة

يتفنن كثيرون ف���ي تزهيد الناس في الدعاء،
وصرفهم عنه تحت سلطان الغفلة �أو سلطان
ثقاف���ة عزل أ
ال�رض عن الس���ماء ،وس���لطان
مبادئ العلمانية التي تفصل الحياة عن الدين،

وتفص���ل الدنيا عن موازين ال آ�خ���رة ،فتراهم
يتس���تهينون بالدعاء الذي جعله ربنا العظيم
م���ن �أعظم أ
ال�س���باب ومن �أعظ���م القربات،
و�أكث��� َر منه فيما �أنزل من �آي���ات بينات ،وما
�أجراه على لسان سيد الكائنات.
وقد ُيقبل منهم إ�نكا ُرهم على بعض المغ ّفلين
تر َكهم أ
ال�خذ أب�سباب النصر والعزة والنهضة،
كلها ،والاقتصار على دعاء بارد لا مفعول له
في تغيير نفوسهم ،ولا في تقوية �إيمانهم ،ولا
في شحذ عزائمهم ،ولا في تغيير �أحوالهم.
�أما �أن ننكر على الناس هذه العبادة العظيمة
ك ّلم���ا فعلها فاع���ل ،وكلما تق���رب �إلى الله

به���ا متقرب؛ فهذا �أم���ر غريب وعجيب !!!،
ل���ا ينبغي �أن يص���در من مس���لم يؤمن بالله
وعظمته ،ويوقن أب�ن أ
ال�مور كلها بيده ،و�أنه
أ
ملج� لنا منه �إلا �إليه ،و�أنه لا راد أل�مره،
ل���ا
أ
و�إذا �راد شيئا قال له كن فيكون.
أف�رجو �أن ينتبه من كان حريصا على مصلحة
أ
ال�مة ،وعلى السعادة في الدنيا والنجاة في
ال آ�خ���رة� ،إلى �أن تصحي���ح أ
ال�خطاء لا يكون
أ
بال�خط���اء ،و�أن عل���اج التط���رف ل���ا يكون
أ
بتط���رف مقاب���ل ،و�ن عل���اج الانحرافات لا
يكون بالمخالفات.
والله الحافظ وهو يهدي السبيل.

تأمــالت
سلسلةٌّ :

م ع /حدييب عبداهلل

الفرعونية الفكرية

إن تراك��م املعلوم��ات وفق منه��ج واحد،
ّ
وبس��ياق متصل ،يرس��خ مع مرور الوقت
منحى معني للفهم والتحليل ،يظهر ذلك
في تركيز بعض وس��ائل اإلعالم واالتصال
على تصورات معينة
ومناهج مقصودة تأخذ النّاس إلى مرامي
�ددة وجتع��ل املتلق��ي س��هل االنقياد
مح� ّ
�م اكذب حتى
ثم اكذب ث� ّ
فنظري��ة اكذب ّ
يصدق��ك النّاس ،تصلح م��ادام املتلقي ال
يح ّلل األحداث وفق رؤى موضوعية مجردة،
وال يجته��د بفك��ره طامل��ا أن��ه يعتقد أن
هناك من يتعب نفس��ه من أجله ،فيحلل
له األحداث
ونتائجها ويسحبه إلى حيث يريد ،ويحجب
عنه اإلطن��اب وتغ�� ّول اجلزئي��ات احلقائق،
فيستسلم ملنهجهما ورؤيتهما.
منذ القدم أثر اخلطاب املسموع في صياغة
الوع��ي اآلن��ي ،في ح�ين تكف��ل اخلطاب
املكتوب بصياغة الوعي املمتد عبر الزمن،
ثم جاء اخلطاب املرئي وعن طريق وس��ائط
ّ
تكنولوجية حديثة ليكون األخطر واألهم،
فه��و يصل إل��ى غالبية النّاس بس��هولة
ويس��ر ويكفيهم عناء املطالعة والبحث
وهن��ا جمال��ه وقوت��ه ،وفي الوق��ت عينه
خطره وأثره.
إن م��ا يتعب العق��ل ويبعده ع��ن الفهم
والتأوي��ل الصحي��ح ،هو ت��داول األحداث
عب��ر وس��ائل التواصل االجتماع��ي ،فأنت
تقب��ل عليها وأن��ت متأكد أن��ك تتعامل
مع عالم افتراض��ي ال يعترف باحلقائق ،بل
أن اإلدمان
في أغل��ب األحيان بضده��ا ،إالّ ّ
عليها يجعلك تنسى أنها ليست إالّ عاملا
افتراضي��ا يغل��ب عليه الك��ذب وتدليس
احلقائق ،إن العواصف اإلعالمية أقوى منك
وأنت جت��د آالف التعليقات تصب في اجتاه
ينحو عكس توجهك وتصورك ،فيهز ذلك
الطوفان فهمك ،ويتيه عقلك بني حقائق
تعرفها وأخرى مفروضة عليك.
إن اجليوش االلكترونية اجلرارة أصبحت مع
الوقت أكثر فتكا وأبعد أثرا ً وصارت املمالك
اإلعالمي��ة فرعوني��ة فكرية كبي��رة تقود
األح��داث وتؤثر فيها حس��ب مصلحتها،
وأصب��ح الف��رد مس��لوب اإلرادة مقي��دا
مبعلوم��ات ال ميلك أن يتعامل معها إالّ من
منط��ق املتلقي الضعي��ف الذي متنع عنه
احلقائق ويكتفي بفتات احملللني وجهــابذة
الفكر والعلم والتأويل.
إن الفرعونية الفكرية ليس��ت ش��خصا ً
يدع��ي العل��م املطل��ق والفه��م الكامل
ويحتك��ر احلقيقة وح��ده { َق��ا َل ِفرْ َع ْو ُن َما
�ب َ
�م إ اَّل َم��ا أَر َ ٰى وَ َما أ َ ْه ِد ُ
ُ ُ
يل
يك ْم إ ِ اَّل َ
س� ِ
أرِيك� ْ ِ
الرَّ َ
شادِ} [سورة غافر ]29 :
ب��ل ه��ي منظوم��ة إعالمية كامل��ة تدق
بقوة على س��معك وبصرك ،وتواتر رهيب
يجعلك تخضع ملنطقه وتوجهه.
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القضية الفلسطينية

العدد:

1005

نشيد موطين يتصدى للكورونا يف فضاء املخيمات
بقلم :عيسى قراق
نظم �أهالي مخيمات عايدة والدهيش���ة وبيت جبرين في
محافظة بيت لحم فعالية مس���ائية ب إ�طلاق نشيد موطني
في فضاء المخيمات من خلال سماعات ضخمة نصبت
فوق �أس���طح المنازل صدحت بالنش���يد ف���ي ظل اجتياح
في���روس كورونا العالم كوس���يلة �إنس���انية ثقافية وطنية
لمقاومة هذا الوباء .النش���يد كان تحية عطاء وتضامن
من الشعب الفلس���طيني وقيادته وحكومته الى أ
ال�طباء
وال�جهزة أ
والممرضي���ن أ
أ
ال�منية وجهاز الش���رطة وال�من
الوطن���ي ولجان الطوارئ وال إ�غاث���ة والمتطوعين الذين
يس���هرون على إ�جراءات الس���لامة ليل ونه���ار ،وتحية
للمرضى والمصابين والتمني لهم الشفاء .نشيد موطني
يص���دح في هذه المحن���ة في فض���اء المخيمات ،لكل
شهيد وفقير ومشرد ومريض ومبعد وجريح ،للمنكوبين
والمعذبين والمنتظرين في السجون الصهيونية سنوات
وس���نوات .صوت النش���يد يحرك علم فلس���طين الذي
يرفرف فوق �أس���طح بي���وت المخيمات ،يض���يء الليل
أب�لون���ه أ
ال�ربعة ،هذا المقعد مبتور القدمين ينهض دون
ع���كازات ،وذلك الجري���ح يعطي دمه الن���ازف لجريح
اخ���ر ك���ي تتوحد النبض���ات ،الليل يرقص ،موس���يقى
ونوافذ الس���ماء مفتوحة ،رصيف تضيئه �آلاف الشموع
أ
وال�منيات.
موطني ...موطني
اجلالل واجلمال والسناء والبهاء
في رباك..في رباك
واحلياة والنجاة والهناء والرجاء
في هواك ..في هواك
ص���وت النش���يد يعل���ن ع���ن حمل���ة ( مزيون���ة بخير )
والحاج���ة مزيونة هي ام أ
ال�س���ير ناصر ابو س���رور �أقدم
الاس���رى في محافظة بيت لحم والذي يقضي  29عاما
داخل س���جون الاحتلال ،رس���الة الى المحشورين خلف
أ
ال�بواب والقضبان ،نحن بخير ،نحن معكم ،ونش���يدنا
يطال���ب العالم بكافة مؤسس���اته الحقوقية وال إ�نس���انية
ان يتدخ���ل حتى لا يفترس الفيروس �أس���رانا البواس���ل،
هناك استهتار ورائحة جريمة ،الاسرى في هذه الظروف
م���ن �أكثر الفئ���ات في العالم بحاجة ال���ى حماية دولية.
الفلس���طينيون يقاوم���ون ب���كل الوس���ائل ،يجترح���ون
ال إ�بداعات والمعجزات ف���ي الدفاع عن ذاتهم وهويتهم
وبقاءه���م ،يقف���ون بش���جاعة ف���ي وج���ه كل التحديات
السياس���ية والطبيعية ،قاوموا أ
بال�غنيات وبالرس���ومات
وبالزجلي���ات ،قاوم���وا بالكلم���ة والبندقي���ة والمواويل
الشعبية .نش���يد موطني يتحرر من الجغرافيا الضيقة،
يعلو فوق ج���دار الفصل العنصري أ
وال�براج المس���لحة
والمس���توطنات ،يحرر الذات الفلسطينية من أ
ال�قفاص
ويحطم س���ياج دولة الاحتلال العنصرية ،نش���يد موطني
يحمي التاريخ من النس���يان ،الماض���ي والحاضر وغدا
والان ،هي قوة الذاكرة.
هل أراك ...هل أراك
ساملا منعما وغامنا مكرما
هل أراك ...في عالك
تبلغ السماك ..تبلغ السماك
موطني...موطني

نش���يد موطني يتصدى للكورونا في فضاء المخيمات،
لا يخاف الطائرات الحربية في سماء فلسطين المحتلة،
ان ل���م يكن عندنا الدواء فلن���ا �أجنحة نطير بها أب�رواحنا
العالية ،المخيمات تطير ،البيوت والذكريات والمفاتيح
العتيقة ،ندور حول كوكبنا وشمس���نا وقدسنا وحق تقرير
المصير .الشاعر إ�براهيم طوقان الذي كتب نشيد موطني
�أعلن قيام دولة فلس���طين قبل أ
نش����ة وقيام ما يسمى (
دولة إ�س���رائيل) ،وقبل ان أي�تي العابرون المسلحون الى
فلس���طين ،لم يجدوا ارض ميعاده���م الموهومة ،وجدوا
ش���عبا يربي النحل في ضلوع أ
ال�رض على طريق الغيم،
حينها �أدرك الغزاة انه ليس في كتب السماء شيء خارج
حدود فلس���طين العربية الكنعاني���ة ،جبل الكرمل ينزل
ال���ى البحر وف���ي يده موجة الحري���ة .ان كان المحتلون
ال إ�س���رائيليون قد س���يطروا عسكريا واس���تيطانيا على
أ
ال�رض والسكان ،وظنو ان كل شيء صار طوع بندقيتهم
أ
وس���لبطتهم البربرية ،وان كان وباء الكورونا �علن حربه
البيولوجية على الناس وحش���رهم في الخوف والريبة ،
فانهما لم يستطيعا إ�طفاء الشحنات الانسانية أ
المت�ججة
في القلب والعظم واللحم والوجدان ،المشاعر دائما هي
التعبير عن وجود ال إ�نسان ،المشاعر هي من تطلق العنان
وتكسر الجدران .نش���يد موطني يتصدى للكورونا في
فضاء المخيمات ،ش���عب واحد يرض���ع أ
ال�فق ،ليس لنا
بلسم �أخر ،نحن شعب كما الريح نملك الفضاء كله ،هذه
أ
ال����رض رغم اغتصابها المتكرر منذ بدء التكوين ظلت
طاهرة ولا تزال عذراء ،انظروا واس���معوا دمنا يسيل من
عنق الرواية ،انها ثقافة النكافة ،ثقافة الرصيف ،ثقافة
المخيم ،المخيم بطل ملحمي في أ
ال�س���طورة و الواقع،
أ
نخرج من منع التجوال والخوف ،نمد �يادينا نضعها في
يد السماء ونطلق اغنية.
الشباب لن يكل همه ان تستقل او يبيد
نستقي من الردى ولن نكون للعدى
كالعبيد..كالعبيد
ال نريد ...ال نريد ..ذلنا املؤبدا
وعيشنا املنكدا بل نعيد
مجدنا التليد
موطني.
أ
العالم يتعلم من الفلسطينيين و�أطفالها ومن ب�س الروح
العني���دة ف���ي المخيمات ،تعل���م كيف تهدم أ
ال�س���لاك
الش���ائكة ،تعلم كي���ف يصير الحجر ق���وة كبرى يواجه
الدباب���ات ،تعل���م العصي���ان المدني وتمزي���ق الهويات
الصهيونية ،العالم تعلم ان حياة الفلس���طيني بحر واسع
م���ن الموج���ات والانتفاضات .نش���يد موطني يتصدى
للكورون���ا في فضاء المخيمات ،يصل الى غزة  ،الولد
الفلسطيني يواجه القنابل ال إ�سرائيلية يرفع علم فلسطين
على السياج ،ينسف الدبابة بشمعة ،نشيد موطني يصل
الى القدس ،المقدس���يون يقاومون المس���توطنين الغلاة
بالصل���اة ،الفج���ر المبين ،الفجر العظيم ،في س���لوان،
في جبل المكبر ،في العيس���وية وشعفاط ،هواء الم آ�ذن
يحركه صنوبر الكنائس في باب الرحمة .رئيس الوزراء
د .محمد ش���تية قال :العالم يحارب الكورونا بالتجربة
أ
أ
الخط�،
والخط� ،ولكن نحن الفلس���طينيين ل���ا نحتمل
لهذا كنا كالجي���ش الواحد أ
المت�هب الذي قرر الانتصار
اول ًا والانتصار �أخيرا ،وبما نملك من وسائل متواضعة،

وقد انده���ش العالم عندما ر�أى الفلس���طينيين يقاومون
الفي���روس بالنش���يد والوع���ي وحب���ة الليم���ون والنكتة
الس���اخرة .دهش���ة العالم تتكرر ،لم يستوعب ان يواجه
الشعب الفلس���طيني مايسمى(دولة �إس���رائيل) النووية
بالحجر والنكافة ،الطفل فارس عودة يلاحق المجنزرة ،
الاسرى في سجن النقب يزرعون رمل الصحراء بالنعنع
وال إ�رادة .دهش���ة العالم لم تس���توعب حتى ال آ�ن تهريب
النطف المنوية من خلف قضبان س���جون الاحتلال ،خلق
حي���اة من وراء العدم� ،أطف���ال ولدوا من الظلام ،وكانت
انتفاضة الولادة .دهشة العالم لم تستوعب كيف يتزوج
ال�سير أ
الشهيد الشهيدة ،يتزوج أ
ال�سيرة ،زفاف مختلف
يجمع في زمن المؤبدات والكورونا بين الدنيا وال آ�خرة،
وكان���ت انتفاضة الحياة ذات الس���يادة .نش���يد موطني
يتص���دى للكورونا ف���ي فضاء المخيم���ات ،هي مدينة
الميلاد ،أ
ك�ن بيت لحم وجدت لتقاتل دائم ًا كل مفاج آ�ت
الموت الغادر ،دائما تبحث عن الوقت المقدس ،لكنها
لا تغيب ابداً عن موعد الصلاة .نش���يد موطني يتصدى
للكورون���ا في فض���اء المخيمات ،النش���يد كائن حي،
اسمعوا حركات دمه السرية ،اسمعوا الى ضربات قلبه،
رئتاه تتنفس حسب طقوس رياح البحر أ
ال�بيض المتوسط
وليس حسب طقوس الصواريخ ال إ�سرائيلية.
موطني
احلسام واليراع
ال الكالم والنزاع رمزنا
مجدنا وعهدنا
وواجب الى الوفا
يهزنا...عزنا
غاية تشرف...وراية ترفرف
يا هناك في عالك
قاهراً عداك

معاناة األسرى الفلسطينيني
من العنصرية

اتهم مركز �أسرى فلس���طين للدراسات
الاحتل���ال بالتعام���ل بعنصرية واضحة
مع أ
ال�س���رى الفلسطينيين في السجون
ويرف���ض اطل���اق س���راح اي��� ًا منهم في
الوقت الذى صادق عل���ى ال إ�فراج عن
 500منالس���جناءالاس���رائيليين.
وقال الباحث " رياض أ
ال�ش���قر" الناطق
ال إ�علامي للمركز بانه في الوقت الذى
تص���ادق فيه حكوم���ة الاحتل���ال على
ال إ�فراج عن مئات الس���جناء الجنائيين
اليه���ود ،في �إط���ار مكافحه انتش���ار
في���روس الكورونا ترف���ض الافراج عن
�أي اس���ير فلسطيني لنفس السبب حتى
لو كان من المرضى او كبار الس���ن او
النساء أ
وال�طفال.
و�أشار أ
ال�ش���قر الى ان الاحتلال يرفض
اطلاق س���راح الاس���رى الفلس���طينيين
ويتركهم رهينة للموت القادم اليهم في
اى لحظة نتيجة انتشار فيروس كورونا
بشكل سريع  ،لان وصوله الى السجون
مس���الة وقت فقط  ،حينها ستقع كارثة
حقيق���ة كون الس���جون ارضي���ة خصية
لانتش���اء الاوبئة والامراض ويقبع بها
اع���داد كبيرة من الاس���رى ف���ي اماكن
ضيقة ومكتظة.
و�أضاف أ
ال�شقر بان الاحتلال حتى الان
ل���م يتخذ الوس���ائل الكافي���ة ولم يطبق
�إج���راءات الس���لامة والوقاية المطلوبة
لمنع وصول المرض الى الس���جون بل
على العكس قام بمنع مواد تنظيف عن
أ
ال�سرى ضمن عشرات الاصناف التي
ح���رم الاس���رى من اقتنائه���ا من كنتين
الس���جن ،مما دفع الاس���رى لاستخدام
معج���ون أ
ال�س���نان والحلاق���ة لتنظيف
الغرف وساحات الفورة.
و�أك���د أ
"ال�ش���قر" أب�ن الاحتل���ال لم يقم
بتعقيم السجون ،ولا يجرى فحوصات
حقيقة أ
لل�س���رى الذين يتم نقلهم حديث ًا
الى الس���جون من الخارج او من مراكز
التحقي���ق والتوقي���ف أ
للت�كد من خلوهم
م���ن الم���رض ،مما يجعل م���ن وصول
المرض الى السجون �أمراً حتمي ًا.
وطالب �أس���رى فلس���طين بتدخل دولي
حقوقي و إ�نساني للضغط على الاحتلال
ل إ�طلاق س���راح أ
ال�سرى المرضى وكبار
الس���ن والنس���اء أ
وال�طفال دون شرط،
أل�نه���م اكث���ر الفئات عرض���ه للخطر ،
وطال���ب منظمة الصحة العالمية للقياد
بمسئولياتها تجه الاسرى وحمايتهم من
الموت المحقق.

العدد:
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القضية الفلسطينية

نهاية النظام الرأمسالي
كورونا ...السالح اإلهلي

كورونــــا ...الســــالح اإلهلـــــي
أ .حممد احلسن أكيالل

لا ش���ك �أنّ البشرية في هذه أ
ال�يام في مشارق
أ
ال����رض ومغاربها في هلع ورعب وانتظار ّ
كل
ف���رد منها مت���ى وهل وكيف س���يصاب بقنبلة
عنقودي���ة ل���م تصنعه���ا المصان���ع أ
ال�مريكية
والغربية ،بل هي من صنع الخالق البارئ الذي
سن للكون س���ننا ووضع منهاجا يترك خليفته
في أ
ال����رض يناور ويراوغ في مجاله الواس���ع
و�أحيان���ا كثيرة يتجاوز الخط���وط الحمراء فيه
فيفاجئه الخالق ال���ذي لا يخطئ �أبدًا بصاعقة
منه يعيده �إلى رشده.
أ
خلال حوالي ثلاثة �آلاف سنة ال�خيرة من تاريخ
ال إ�نس���ان على أ
ال�رض تتالت ثلاثة رسائل منه
�إلى بني �آدم:
 �أولاه���ا هي التوراة ،وقد نزلت على س���يدناموسى عليه السلام
 ثانيه���ا هي ال إ�نجيل ،وقد نزلت على س���يدناعيسى عليه السلام
آ
 و ثالثها هي القر�آن الكريم الذي نزل على �خرأ
ال�نبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.
الرسائل الثلاثة هي تتمة لرسالة ال إ�سلام التي
بد�أت بس���يدنا ن���وح عليه الس���لام ،ثم دعمها
برسالة سيدنا ابراهيم عليه السلام ،ليصححها
ويحفظها برس���الة س���يدنا محمد عليه �أفضل
الصلاة و�أزكى السلام.
خل���ال هذه أ
ال�حقاب والعص���ور المتتالية ،من
عهد س���يدنا نوح عليه السلام �إلى عهد سيدنا
محمد صلى الله عليه و س���لم ،جاء في القر�آن
الكري���م �أنباء ع���ن �أح���داث بل �أه���وال نزلت
بالبش���رية ابتل���اء من الله عز و ج���ل �أحيانا و
عقاب���ا �أحيانا �أخرى ،فم���ن فيضانات و طوفان
نوح عليه الس���لام �إلى ما حدث لعاد و ثمود و
فرعون على سبيل الذكر لا الحصر.
ال�ه���وال أ
كل تل���ك أ
وال�ح���داث �أراد الل���ه بها
�أن ي���ؤدب بها ال إ�نس���ان ويوجه���ه �إلى صراطه
المس���تقيم ،فيح���دث �أن يرتدع ف���ي البداية،
ثم س���رعان م���ا ينس���ى ويع���ود �إل���ى ضلاله
وجحوده وظلم���ه ،و�آخر ه���ذا الجحود والظلم
م���ا اقترفه الغرب في حق البش���رية من خلال
الح���روب الصليبي���ة المتتالية ثم غ���زو �أوطان
واحتلالها بكاملها واس���تعباد ش���عوبها ونهب
ثرواتها ليبني لنفس���ه بهذه الثروات وس���واعد
تلك الش���عوب حضارته الحالية محصنا �إياها
بالنظام الر�أسمالي الربوي والعقيدة الصهيونية
ليفرض هيمنته المطلقة على العالم و البشرية
جمعاء.
لق���د تفتقت العبقرية البش���رية في هذا الغرب
الصليبي ع���ن ثورة صناعي���ة و نهضة علمية
لم يس���بق لها مثيل في تاريخ ال إ�نسان ،ولكن
ه���ذه الث���ورة الصناعية التي خرج���ت من رحم
النظ���ام ال إ�قطاعي رافقها اليه���ود من بعيد و
�ألبسوها لبوس ثقافتهم و�أخلاقهم المبنية على
الرب���ا الفاحش وتجارة الرقيق فاس���توى النظام
الر�أس���مالي الحالي كما هو معتمد مبد�أ القوة
فوق الح���ق و�إتاحة المجال واس���عا للغرائز و
الشهوات للكسب والاكتناز دون �أدنى مراعاة

أ
لل�خلاق والر�أفة ببني جلدتهم من البشر ،فكان
�أن حم���ي وطيس التنافس على المس���تعمرات
لنهب ثرواتهم وكان �أن حدثت حربان عالميتان
قضتا على ثلث البش���رية تقريبا فرضت نتائج
�آخره���ا اتف���اق المنتصرين فيه���ا على صياغة
نظام عالمي جديد اعتمد نفس أ
ال�سس للنظام
الر�أس���مالي الظالم من حيث �أدواته و وس���ائله
و �آلياته لي���زداد الفقير فق ًرا والغني غنى على
مس���توى الدول و على مستوى أ
ال�فراد في كل
دولة� ،إنه بمثاب���ة عقيدة �أو دين جديد وضعت
كتابه الحركة الصهيونية العالمية.

اإلرادة اإلهلية حتسم األمر

يدج���ن كثير من الح���ركات التحررية بعد ذلك
بوضع اس���تراتيجية جديدة للس���يطرة المطلقة
على العالم حيث عمد �إلى �إعادة تجريب نفس
السلاح الذي استعمله ضد الاتحاد السوفييتي
المتمث���ل ف���ي اختراقه من الداخ���ل عن طريق
اليه���ود الصهاين���ة ،فاخترق الخط���ر المتوقع
من ال إ�سلام والمس���لمين بتجنيد السذج منهم
أ
وال�ق���ل فهم���ا لحقيقة ال إ�س���لام وك���ون منهم
حركات كثيرة س���لحها كلها ونفخ نيران الفتنة
بينه���ا لتتقات���ل وتت��� آ�كل حتى تفني نفس���ها و
تفني ش���عوبها وقدراتها في النهوض والعودة
�إلى مكانتها الت���ي فقدتها منذ نهاية الحروب
الصليبية.

خلال العقود السبعة الماضية حاولت شعوب
كثيرة التخلص من جبروت هذا النظام البش���ع
و لكنها لم تفلح لتركيزه كل �أدوات الس���يطرة
وال إ�مس���اك بها بيدي���ه دون �أن يترك �أي مجال
لها للعيش في���ه ،فالعملة الواح���دة واحتكار
التج���ارة والتحكم ف���ي المبادل���ات البينية و
الس���يطرة على الث���روات الطبيعي���ة والمواد
أ
ال�ولية بطرق مختلفة �أخطرها اس���تعمال القوة
العسكرية الغاشمة في احتلال مناطق تواجدها
وعدم الس���ماح بالتحوي���ل التكنولوجي ،كل
هذا صعب من مهام هذه الش���عوب المقهورة
للتح���رر من هذه الهيمن���ة المطلقة على حياة
البشر,
لق���د اس���تمر كفاح هذه الش���عوب ط���وال هذه
العقود الس���بعة أ
ال�خيرة ،وقد استطاع الكثير
منها فعل���ا نيل حريته���ا واس���تقلالها ،ولكن

الصني تنتقم

الكثير منها �أيضا وجدت نفس���ها مرغمة على
الخضوع لمش���يئة ه���ذا النظام الاس���تغلالي
البشع ووصل أ
ال�مر ببعضها إ�لى حروب داخلية
لاقتس���ام الفت���ات الذي ترميه لها الش���ركات
المتعددة الجنس���يات المتحكمة في ثرواتها،
ب���ل وصل أ
ال�م���ر بالبع���ض إ�ل���ى الدخول في
مجاع���ات و�أم���راض و�أوبئة فتاك���ة �أتت على
الكثي���ر م���ن �أفرادها بس���بب انع���دام أ
ال�دوية
وغلاء سعرها وقلة التغذية السليمة.
لقد بلغ ظلم هذا النظام �أوجه حين استطاع في
�أواخر ثمانيني���ات القرن الماضي التخلص من
نظام اقتصادي مناوئ له �أنشئ في عشرينيات
نف���س القرن بتعاض���د العم���ال والفلاحين في
بعض المناطق من العالم ،و انتصر فعلا على
هذا النظام المناوئ وفكك �أعتى قوة منافس���ة
له هي قوة الاتحاد الس���وفييتي واس���تطاع �أن

ش���ريكتين �أمريكيتي���ن عملاقتين هما :غوغل
وياهو وغيرها.
ل���م تفلح العقوبات التجاري���ة والاقتصادية مع
الصي���ن الش���عبية ،وقد بد�أت فعل���ا خطواتها
أ
ال�ول���ى في �إعادة ش���ق طري���ق الحرير وتمدده
ليط���ال كل الق���ارات بم���ا ف���ي ذل���ك القارة
أ
ال�مريكية.
ال�قوى أ
ول�ن الاستراتيجية ال إ�لهية هي أ
أ
وال�كثر
�إدراكا لم���ا يجول في خواطر الاس���تراتيجيين
أ
ال�مريكيي���ن والغربيي���ن فق���د دفعت بس���لاح
أ
"الكورون���ا" من الصين حيث يج���ب �ن يبعد
عنه���ا الته���م ويج���رب ويفكك ش���فراته و�أدق
تفاصي���ل فتكه ثم ينش���ر في مش���ارق أ
ال�رض
ومغاربها لتبتلى به كل البشرية وتتدرب على
مكافحته ثم يستقر في بلاد العم سام التي يبدو
�أنها نهاية �أكيدة للنظام الر�أسمالي الجائر.

"ويمك���رون ويمكر الله والل���ه خير الماكرين"
صدق الله العظيم.
أ
أل�ن���ه ع���ز و جل يمه���ل ولا يهمل فق���د �وجد
أ
ال�سباب والوس���ائل ووضع استراتيجيته التي
أ
ل���ا تضاهى ولا تماثل ،ومكن �فقر ش���عب في
أ
ال�رض بس���بب عدده الكبير م���ن اختراق هذا
أ
النظ���ام واكتس���اب معارفه وتقنيات���ه و�دواته
ليبد�أ الهجوم المضاد ب إ�غراق السوق كل سوق
النظام الر�أس���مالي العالم���ي في عقر داره في
الولايات المتحدة أ
ال�مريكية و�أوروبا الغربية،
و�أعلن عن المنافس���ة بكل الوسائل وفي شتى
الميادين بما في ذلك الميدان الجديد للتجارة
المتمثل في التكنولوجيا الرقمية والمحركات
والتطبيق���ات والبرام���ج ف���ي ال إ�لكتروني���ات
الت���ي كانت �إلى وقت قريب حك��� ًرا على �أكبر

أ :حممد العلمي السائحي

ال تنال الراحة
إال على جسر من التعب

إن الكثي��ر م��ن الن��اس ليعجب��ون من مت��ادي بنو
صهي��ون في تطاوله��م على الفلس��طينيني في
أرضه��م ،حت��ى أن بطش��هم طال حتى النس��اء
واألطفال ،وكاد عدد األس��رى من النساء واألطفال
يساوي ويعادل أسرى الرجال.
وم��ا العجب في ذلك أليس البطش املش��اهد في
العراق وسوريا وليبيا بل في مصر والسودان ،ال يقل
فظاعة عن نظيره في إسرائيل؟ علما بأن فظاعة
الع��دوان الصهيوني على إخواننا الفلس��طينيني
له ما يبرره ،فهناك عداء مستحكم بني الطرفني،
يستدعي التمادي في العنف واملبالغة في القسوة
من هذا الطرف أو ذاك.
بينما ما يحدث في البالد العربية ليس له ما يبرره
البت��ة ،ألن امللة واحدة والوط��ن واحد والعرق واحد
واللغة واحدة واملصير مش��ترك ،فما يفس��ر هذا
النزال ،واإلصرار على االنخراط في االقتتال؟
ال جواب على ذلك إال أن النزوع إلى العنف ،والركون
إلى القس��وة ،إمنا يدعو إليه ويح��رض عليه غياب
املقاوم��ة وانعدامه��ا ،فل��و افترضن��ا أن عناص��ر
املقاومة في األراضي الفلس��طينية وجدوا تأييدا
ودعما مكنهم من توس��يع دائرة املقاومة لتغطي
كامل األراضي الفلس��طينية ،بحيث ال يس��قط
ش��هيد وال يص��اب أحد من��ا إال ترتب عن��ه حازم
وحاس��م يجد وقعه املؤلم الطرف اآلخر ،ليشكل
ذلك ردعا قويا لبن��ي صهيون وألجبارهم على جلم
أنفس��هم ،واالمتناع ع��ن التمادي ف��ي عدوانهم
املبالغ فيه.
وكذلك األمر بالنسبة للقوات األمريكية واإليرانية
ف��ي الع��راق ،والروس��ية واإليرانية وق��وات النظام
الس��وري في س��وريا ،والدليل على ذلك أن أمريكا
بعد احتالل العراق عندما واجهت مقاومة عنيفة
تص��دت لها أجب��رت عل��ى االنس��حاب وتقليص
قواتها املتواجدة في العراق ،وكذلك روس��يا التي
مت��ادى طيرانها ف��ي قصف املدن الس��ورية ودكها
وحتويله��ا إلى خراب فظيع ،يذكرن��ا بأفعال املغول
األوائل ،فرت هاربة من أفغانستان بفعل ما وجدته
فيها من مقاومة ش��ديدة ،فرضت عليها أن تعيد
حساباتها ،وتراجع نفس��ها ولو لم تفعل لكانت
خسائرها أكبر.
وإذن البد للفلسطينيني أن يعتمدوا خيار املقاومة
وأن يدعموه ،وأن يع��ودوا الصهاينة على أنه كلما
س��قط م��ن الفلس��طينيني رجل س��قط منهم
اثنان ،وكلما جرح منهم اثنان جرح من الصهاينة
أربع حتى يستش��عرون أن للعدوان ثمن باهظ ،وأن
االستمرار في احتالل األرض مكلف.
وعل��ى إخواننا في البالد العربي��ة أن يجتهدوا في
امتالك أس��باب الردع وآليات��ه ،وليتيقنوا أن أعداء
أمتن��ا ال يردعه��م عنا إال الق��وة والق��وة وحدها،
وهذه القوة إمن��ا يتم امتالكها بامتالك أس��بابها
وعواملها التي تتمثل في التدريب اجليد والتنظيم
احملك��م واألس��لحة املعاصرة ووح��دة الصف التي
ال تثل��م وال تخترق ،وال ميكن أن يرد عدوان مبنش��ور
مهما كان بليغا ،وإمنا يرده صاروخ ينطلق س��ريعا،
يصيب العدو فيخر صريعا.
نعم إن لألمن والسلم ثمن ،وهذا الثمن هو اإلعداد
واالس��تعداد ملواجه��ة الع��دو ف��ي كل الظروف،
وعندم��ا يلمس ذل��ك منا ويدركه ،يقول لنفس��ه
إذا س��ولت ل��ه االعتداء على بالدن��ا :إن فيها قوما
جبارين...
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احلدث

إعداد  :فـاطمة طاهـي

العدد:
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اجملتمع املدني يتجند ملواجهة كورونا فريوس
محالت توعوية وتضامنية رافقت اجلزائريني عرب منصات التواصل االجتماعي
رواد مواقع التواصل االجتماعي يقرتحون أفكارا الستثمار أيام احلجر الصحي
مساعدات غذائية وتربعات ُتوزع لفائدة العائالت احملتاجة يف ظل احلجر الصحي
يف خضم هذا الوباء العاملي الذي يعيشه العامل بأسره« ،كورونا فريوس» ،جتندت اجلزائر شعبا وحكومة متضامنون ملواجهة هذه األزمة الصحية ،يف محالت التحسيس والتوعية اليت مت اطالقها
حول أخطار انتشار الفريوس ووسائل وأساليب الوقاية منه ،وما هي االحتياطات الواجب اختاذها ،اىل عمليات التطهري والتعقيم اليت شهدتها خمتلف شوارع الوطن ،عالوة عن التربعات
واحلمالت التضامنية اليت نظمها ونشطها شباب أطلقوا نداءهم عرب مواقع التواصل االجتماعي ل ُتجسد على أرض الواقع ،بعدما وزعوا التربعات للعائالت املعوزة ،كلها سلوكيات ترتجم قيم
التضامن النبيلة الراسخة يف عمق اجملتمع اجلزائري.
ناشطون يف مواقع التواصل االجتماعي وعل���وم الم���ادة من صنع كمية من س���اائل
يطلقون محالت تضامنية مع سكان البليدة التطهي���ر والتعقي���م ،وس���يتم توزيعه على
المستشفيات ،بال إ�ضافة �إلى تطهير وتعقيم
كل مرافق ومنش آ�ت الجامعة ،وجاءت هذه
العملي���ة التي قام بها فريق من الاكاديميين
المتخصصي���ن وفق���ا لتوصي���ات المنظمة
العالمية للصحة ضمن مساهمات الجامعة
ف���ي الجهود الرامية للتصدي لتفش���ي هذا
الفي���روس ،وفي هذا الص���دد دعت مديرية
الجامعة أ
ال�س���اتذة ال���ى التضامن في هذا
الظرف الصحي الم���زري من خلال التنازل
تضام���ن رواد مواقع التواص���ل الاجتماعي على المنحة المردودية بصفة كلية �أو جزئية
م���ع س���كان ولاي���ة البلي���دة بع���د الاعلان وهذا بصفة طوعية وغير �إجبارية.
مباشرة عن فرض الحجر الصحي بالولاية،
أصحاب الفنادق اخلاصة يتضامنون
حيث اجتاحت مواق���ع التواصل الاجتماعي
ويفتحون فنادقهم للحجر الصحي
بمنش���ورات« :نحن معكم يا سكان البليدة بلغ عدد الفنادق المس���خرة ل إ�يواء الطواقم
مدينة الورود»« ،البليدة راح تولي من جديد الطبي���ة بولاية بجاية إ�ل���ى  14فندقا ،حيث
يا
الوريدة» ،كما نُش���رت خريط���ة الجزائر وضعها �أصحابها تحت تصرف الس���لطات
أ
مزينة ب�زهار تضامنا مع ولاية البليدة.
الولائي���ة ،من �أجل التكفل بالطواقم الطبية

املنظمة الوطنية للمؤسسات واحلرف
تنظم قافلة تضامنية مع سكان البليدة
بالتنس���يق مع �أعوان الغابات للوصول الى
مناط���ق الظ���ل ،قام���ت المنظم���ة الوطنية
للمؤسسات والحرف بحملة تضامنية تمثلت
في توزيع المواد الغذائية أ
ال�ساس���ية أل�كثر
م���ن �ألف عائلة معوزة تقط���ن في المناطق
الجبلية والغابية بولاية البليدة ،كما ستعمل
المنظم���ة على توزيع الكمام���ات المعقمة
ومحل���ول التطهير على مستش���فى فرانس
فان���ون وبوفاريك بالبليدة ومصطفي باش���ا
بالعاصمة ،في نفس الس���ياق تم تخصيص
مس���اعدات غذائية لعائلات المعوزة بكل
م���ن العاصم���ة وتيب���ازة ،حيث ت���م توزيع
توزيع مساعدات غذائية لفائدة  200عائلة
للصيادين ،مع تخصيص مساعدات مماثلة
لسكان قرية بني مليك ببلدية الداموس.
مبادرات تضامنية لفائدة املؤسسات
االستشفائية
قامت جامعة قاصدي مرباح بورقلة مبادرات
تضامنية لفائدة المؤسس���ات الاستش���فائية
لمساعدتها في ظل أ
ال�زمة الصحية المتعلقة
بفيروس كورونا المس���تجد(كوفيد ،)-19
حيث اس���تطاع مخب���ر بكلي���ة الرياضيات

المجندة خاصة الذي���ن يقطنون منهم بعيدا
عن �أماكن عملهم ،ويتعلق أ
ال�مر بفنادق رايا،
علوي ،روش���ي والش���رفة الكبيرة بتيشي.
وفندق “لاروزري” أب�وقاس ،وكريس���تال،
براهيمي ،سرازين ،ش���ريعة ومدالة بمدينة
بجاية وفنادق لازون وماجيس���تيك والمنظر
الجمي���ل أب�قب���و ،كما ش���هدت ولاية بجاية
حملات تضامنية واسعة بين �أبناء الولاية.
اجلالية باملهجر تطلق محلة الكرتونية
جلمع التربع
�أطلق���ت الجالية المقيم���ة بالمهجر ،حملة
�إلكتروني���ة لجمع التبرع م���ن �أجل تقديم يد
المس���اعدة لمستش���فى «�أوقاس» ببجاية،
حي���ث بلغ المبل���غ الذي تم جمع���ه �إلى حد
الساعة �أكثر من � 2300أورو.

مساعدات غذائية يقدمها اهلالل األمحر
اجلزائري لـ  120عائلة معوزة
أ
منح���ت اللجن���ة الولائي���ة للهل���ال ال�حمر
الجزائ���ري بولاي���ة معس���كر مس���اعدات
غذائية لفائدة  120عائلة معوزة من بلديتي
الفراقيق وس���جرارة ،وقد ذكر رئيس اللجنة
بن علي درير لوكال���ات أ
ال�نباء الجزائرية،
أ
�أن اللجن���ة الولائية للهلال ال�حمر ش���رعت
أ
ال�سبوع الجاري في عملية تضامنية لفائدة
العائلات المعوزة بعدد من بلديات الولاية
بالموازاة مع عملية التحس���يس حول س���بل
الوقاي���ة من فيروس كورونا حيث س���محت
خلال اليومي���ن أ
ال�ولين بتوزيع مواد غذائية
و�أخرى للتنظيف والتعقيم ،كما ذكر الس���يد
دري���ر �أن قافلة الهل���ال أ
ال�حم���ر الجزائري
له���ذه العملية التي تضم متطوعين يقدمون
مطبوع���ات ومطويات تعريفية حول فيروس
كورونا وكيفية الوقاية منه ،ويش���ارك فيها
طبيب متطوع يق���دم نصائح للعائلات حول
كيفية الوقاية من الفيروس.
مواقع التواصل االجتماعي تتجند
ملساعدة املواطنني
�أطل���ق العدي���د م���ن الش���باب والجمعيات
حمل���ات تضامنية واس���عة لفائ���دة الفئات
الهش���ة م���ن المجتم���ع لمس���اعدتها على
تخطي هذه المحنة من خلال تجندهم لقضاء
مختل���ف حاجياتهم اليومية ومدهم بمختلف
المواد الغذائية ،ودعت هذه الجمعيات �إلى
ضرورة التكافل والت آ�خ���ي وتفادي التهويل
ال�خبار المغلوطة لتجاوز هذه أ
ونشر أ
ال�زمة

التي تتطلب تكافل الجميع.

مبادرات تضامنية لصناعة الكمامات
قامت مجموعة من النساء بالتطوع لخياطة
كمامات وتوزيعها مجانيا على المواطنين،
ببلدية وادي الجمعة بغليزان ،كما انتشرت
كذلك مش���اهد لش���باب يصنعون كمامات
م���ن الورق الصحي بطرق يدوية ويوزعونها
مجعية أصدقاء اجلزائر تنظم محلة عل���ى المواطني���ن ،وقام �أيض���ا مجموعة
«اليد يف اليد»
من الش���باب ببوم���رداس بصناعة كمامات
«اليد في اليد» هو ش���عار لحملة تضامنية معقمة بامكانياته���م الخاصة ليتبرعون بها
لفائدة العائلات المع���وزة أب�حياء القصبة ،مجانا للمواطنين.
حي���ث ق���ام الش���باب المتط���وع بجمعي���ة محالت حتسيسية وتوعوية أمنية عرب
«�أصدق���اء الجزائر لحماية القصبة» بتوزيع
مكربات الصوت
أاللوازم الضرورية من المواد أالغذائية لفائدة تح���ت هتاف���ات عالي���ة «الزم���وا بيوتكم»
�كثر من  250عائلة قاطنة ب�حياء القصبة« .اقع���دو في دياركم احمو نفوس���كم واحمو

نقاش وحوار حول مختلف المواضيع لتبادل
أ
ال�فكار والاراء ،واعادة مشاهدة فيديوهات
لمناس���بات س���عيدة م���ن �أج���ل اس���ترجاع
الذكري���ات أ
كال�فراح الس���ابقة من حفلات
الزواج والتخرج ،كما يمكن في هذه الفترة
ممارس���ة الرياضة في البي���ت ،كما يمكن
عايلتك���م» ،جاب���ت قيادة ال���درك الوطني تعليم اعداد مختلف أ
ال�طباق والحلويات.
أ
وال�م���ن الوطن���ي مختلف ش���وارع الوطن
العبون رياضيون يتربعون
للتحس���يس بض���رورة الالت���زام ب إ�ج���راءات
من رواتبهم الشهرية
أ
الحج���ر أالصح���ي الت���ي �قره���ا المجل���س ق���ام لاعبو نادي ش���باب بل���وزداد متصدر
أ
ال�على لل�م���ن ،وعدم الخروج من المنازل دوري المحترفي���ن الجزائ���ري لكرة القدم،
لتفادي انتشار فيروس كورونا الا للضرورة التب���رع ب���ـ  % 25م���ن رواتبهم الش���هرية
القص���وى ،وبه���ذا قام���ت عناص���ر الدرك لصال���ح الصن���دوق الوطن���ي للتضامن مع
أ
وال�من
الوطني باستعمال مكبرات الصوت ضحاي���ا وب���اء كورونا ،وبه���ذا الصدد قال
أ
بالمرور بين ال�حياء مرددين عبارات «رحمة ش���رف الدي���ن عم���ارة رئيس نادي ش���باب
على والديكم اقعدوا في بيوتكم».
بل���وزداد�« :إن جميع منتس���بي النادي من
أ
أ
لاعبي���ن و�عضاء ومن �جه���زة فنية وطبية
محالت افرتاضية من أجل التوعية
ومن اداريين ،قد قرروا المش���اركة في هذه
والتحسيس
دع���ا الناش���طون عل���ى مواق���ع التواص���ل الحملة التضامنية ،داعيا جميع الجزائريين
أ
بالش����ن المحل���ي �إل���ى احت���رام �إج���راءات الحج���ر الصح���ي
الاجتماع���ي المهتمي���ن
بض���رورة المكوث في المنازل �إلا للضرورة والالتزام بقواعد التدابير الاحترازية للوقاية
القصوى وعدم الاس���تهتار به���ذه الجائحة من تفشي الوباء ،معربا عن استعداده لدعم
التي تهدد الصحة العمومية على المستوى جهود السلطات الحكومية في حملتها للحد
العالمي ،حيث ش���هدت منصات التواصل من انتش���ار كورونا ،كما �أعلنت �إدارة نادي
الاجتماع���ي في ظل الكورونا منش���ورات ش���باب �أهلي ب���رج بوعريريج عن تخصيص
من �أج���ل التوعية بضرورة البقاء البقاء في مق���ر الفريق ل إ�يواء أ
ال�ش���خاص الخاضعين
المن���زل ،حيث كتب العديد من الناش���طون للحجر الصحي.
في هذا الفضاء عب���ارات «ابق في دارك»
«الوقاي���ة خير م���ن العل���اج» ،نتعاون كي
نه���زم كورون���ا»« ،ابق في منزل���ك حماية
لك ولعائلتك»« ،لا تكن س���ببا في انتشار
فيروس كورونا» «ابق في المنزل»« ،اقعدو
في دياركم» الزموا بيوتكم».
ناشطون يف الفضاء األزرق يقرتحون
أفكارا الستثمار أيام احلجر الصحي
غ��� ّرد العدي���د من الناش���طون ف���ي مواقع
التواص���ل الاجتماع���ي ح���ول كيفية قضاء
الوق���ت طيلة �أيام الحج���ر الصحي في ظل
�أزمة الكورونا ،مقترحين �أفكارا شاركوا بها
الش���باب في مواقع التواصل الاجتماعي،
كقراءة وحفظ القران وقراءة السيرة النبوية
الش���ريفة ،والمطالعة ومشاركة ملخصات
الكت���ب م���ع أ
ال�صدقاء ،كم���ا يمكن اعادة
أ
مش���اهدة المسلس���لات وال�فل���ام القديمة
والرس���وم المتحركة ،اضافة الى تعلم اللغة
الانجليزي���ة وتطوير المس���توى اللغوي من
خلال تخصيص س���اعات معينة بالمشاركة
م���ع أ
ال�صدقاء ،كما وجهوا النش���طاء رواد
مواق���ع التواص���ل الاجتماعي ال���ى العديد
م���ن المنصات الرائع���ة كمنصة «ادراك»،
ومنص���ة «الش���رق �أكاديمي���ا» ،و»معه���د
الجزيرة الاعلام���ي» وغيرها من المنصات
الهادف���ة ،اضافة الى قض���اء وقت �أكبر مع
العائل���ة حيث يمك���ن تخصيص جلس���ات

شركة «ماما» تتربع مبنتجاتها من
العجائن للعائالت املعوزة بالبليدة
تبرعت ش���ركة «مام���ا» بكميات كبيرة من
منتجاته���ا م���ن العجائن ذات الاس���تهلاك
الواس���ع لتوزيعها عل���ى العائلات المعوزة
بالبلي���دة ،نظ���را للحجر الصح���ي للولاية،
حيث قامت الش���ركة بتبرع  20.000كيس
كسكسي و  40.000كيس من المعكرونة
و  20.000كل���غ من الس���ميد للس���لطات
المحلي���ة لولاي���ة البلي���دة لتق���وم بدوره���ا
بتوزيعها على العائلات المعوزة عبر إ�قليم
الولاية ،وقد تعهدت الش���ركة بالوقوف مع
الحكومة والش���عب ف���ي مكافحة فيروس
كورون���ا وتخطي هذه الازم���ة بتقديم الدعم
للعائل���ات المعوزة من خلال تقديم تبرعات
طيلة فت���رة انتش���ار الفي���روس ،بال إ�ضافة
ال���ى بذل �أقصى ما في وس���عها لتجنب �أي
احتمال لنقص منتجاتها أ
ال�ساس���ية اللازمة
لاحتياجات المواطنين.
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األوبئة والكوارث بني التفسري العلمي والنظرة اإلميانية

عبد العزيز كحيل

المس����لم صاحب عقلانية إ�يمانية ،ليس درويش����ا
تس���� ّيره الخرافة وليس مادي����ا ملحدا يتغافل عن
قضاء الله تعالى وقدره.
هذا الكون خلقه الله وجعله يسير وفق سنن ثابتة
(قوانين الطبيعة) ،لا تتبدل ولا تتغ ّير ،وبالتالي
يس����تطيع الناس معرفتها بالدراس����ة والملاحظة
والتجرب����ة ،واقتضت الحكم����ة ال إ�لهية �أن تكون
الحي����اة في كوكب ال� أ
����رض عرض����ة لمنغصات
أ
تصي����ب الطبيعة من حين ل آ�خ����ر فتصيب ال�حياء
بش����يء من المكاره ،هناك الزلازل والفيضانات
وال�وبئة ،وهي تشبه ما يعتري أ
والبراكين أ
ال�فراد
م����ن �أم����راض ،هذه الك����وارث الطبيعي����ة يعرف
العلماء المختصون �أسبابها وحركتها ،ويحاولون
بن����اء على ذلك التنبؤ بها والوقاية منها وحس����ن
التصرف معها �إذا وقعت ،هناك �إ ًذا تفسير علمي
ّ
لكل ظاهرة طبيعية يتفق حوله البش����ر جميعا ولا
أ
مجال للتش����كيك فيه �و إ�نكاره بمس����تند ديني،
ه����و علم دقيق �أو قريب من الدقيق يتخصص فيه

علماء الجيولوجيا والبح����ار والبيولوجيا وغيرها
من العلوم...هذه هي الرؤية العلمية التي تفسر
الظاه����رة ،لكنها عاجزة عن التحك����م فيها أل�نها
عاج����زة عن تفس����ير َ
الخلق والتحكم في الس����نن
المكونة
(العلماء وحتى العامة يعرفون العناصر
ّ
للم����اء ويعرف����ون دورة المطر من بخ����ار إ�لى ماء
منهمر لكنهم عاجزون عن �إسقاط المطر)...هنا
يكم����ن الفرق :كل الناس مع التفس����ير العلمي،
الكوارث لا تصي����ب العصاة وحدهم ،تنزل دوريا
في جمي����ع الق����ارات وعلى جميع البش����ر ،حتى
بعض الصحابة رضي الل����ه عنهم ماتوا بالوباء،
لكن يكمن ال إ�خلاف في مس����توى �آخر هو النظرة
ال إ�يمانية التي تتجاوز العلم المادي دون �أن تنكره
�أو تقلل من قيمته.
لاحظ����وا قول الله تعالى «�أل����م تر �إلى ربك كيف
مد الظل؟»...لم يقل»�ألم تر �إلى الظل»...ال آ�ية
تنقلن����ا من الظاهرة الطبيعة إ�لى الله تعالى الذي
خلقها ويس���� ّيرها وفق السنن التي وضعها هو...
م����ن أ
المكون كم����ا يقول ابن عطاء،
ال�كوان �إلى
ّ
�إ ًذا المؤمن لا يس����تغرق في الظاهرة الطبيعية –
كورونا مثلا – ولكن يرتفع ب إ�يمانه إ�لى الله الذي
يش����في ويكش����ف الض ّر ويرفع البلاء...المؤمن
أي�خذ أب�س����باب الوقاية ،يعال����ج� ،إذا عاش عاش
مطمئن����ا �إلى قدر الله و�إذا مات مات راضيا أل�ن
«م����ن لم يمت بالس����يف م����ات بغيره»...النظرة
ال إ�يمانية هي دفع قدر الله بقدر الله.

وانظ����روا مرة �أخرى إ�ل����ى قصة نوح مع ابنه فهي
تفي بالغ����رض :كانا �أمام الطوفان ،وتعاملا معه
تعامل����ا مختلف����ا ،ال إ�ب����ن ر�أى �أنه مج����رد ظاهرة
طبيعي����ة يعرف كي����ف ينجو منها« :س���� آ�وي �إلى
جبل يعصمني من الماء»� ،أما نوح فكانت رؤيته
إ�يمانية� -أي تجاوز التفس����ير العلمي إ�لى الحقيقة
الكبرى وهي «�أمر الله»  ،-قال «لا عاصم اليوم
من �أمر الله»...م����ا الفرق بين أ
ال�مر ْين؟ النظرة
المادي����ة التي يتوقف عندها التفس����ير العلمي لا
تتج����اوز الظاه����رة� ،أما النظ����رة ال إ�يمانية فتجعل
���ول الظاهرة �إلى
ال إ�نس����ان ينتبه �إلى �إمكانية تح� ّ
آ
عقوب����ة دنيوي����ة معجلة ،اقرؤوا ال�ي����ة الكريمة:
«فكل����ا �أخذنا بذنب����ه ،فمنهم من �أرس����لنا عليه
حاصب����ا ،ومنهم من �أخذت����ه الصيحة ،ومنهم من
خس����فنا به أ
ال�رض ،ومنهم من �أغرقنا ،وما كان
أ
الله ليظلمهم ولكن كانوا �نفسهم يظلمون».
«فكل����ا �أخذنا بذنب����ه»� ،أي ه����ذه عقوبة عجلها
الله لهؤل����اء أ
���ول الظواهر الطبيعية
ال�قوام ،فح� ّ
�إل����ى جنود و �أدوات ابتلاء وس����حق...حدث هذا
ف����ي الماضي وقد يحدث في �أي زمان ،و�إذا كان
الكف����ار لا يبال����ون بهذا ف���� إ�ن المؤمنين يجعلون
منه فرص����ة للضراع����ة والتوبة وتجدي����د الصلة
بالل����ه فرديا وجماعي����ا« ،فلولا �إذ جاءهم أب�س����نا
تضرعوا»...وقد تكون الظاهرة الطبيعية ليست
عقوبة ولكنها محن����ة تنبه الغافلين والمذنبين و
تفت����ح �أب����واب التوبة من المعاص����ي ،وقد تكون

درسا لمن طغى ليعرف حجمه الحقيقي و�أنه عبد
���ان ...على كل حال إ�نها فرصة
ضعيف هزيل ف� ِ
للتصال����ح م����ع المصحف وكتب الس����نة والعلوم
الش����رعية وال إ�قبال على الل����ه بالصلاة والصيام
والدع����اء وفع����ل الخير...اغتنم����وا الخلوة لهذا
الغرض.
ّ
العلم يبحث عن حل للوباء ،وقبل كل شيء وبعده
«حتى �إذا ضاقت عليهم أ
ال�رض بما رحبت وظنوا
�أن ل����ا أ
ملج� م����ن الله إ�ل����ا إ�ليه»...ليس كورونا
�أول وباء يصيب البش����رية ،سنتعافى منه إ�ن شاء
الل����ه ،ويا ليت الذي يجد ل����ه علاجا يكون واحد
من المسلمين� ،أر�أيتم كيف ظهرت �أهمية العلماء
واختفى �أصحاب الغناء والتمثيل واللعب؟
بدل الهلع والتو ّتر الشديد يجب �أن أن�خذ أب�سباب
أ
الطم�نين���ة والثقة بالله
الوقاية ونعمد �إلى نش���ر
لمواجه���ة الخوف والقلق« :قل لن يصيبنا �إلا ما
كت���ب الله لنا  ،ه���و مولانا»...هكذا نجمع في
تناغم تام بين التفس���ير العلم���ي -نفهم الظاهرة،
الوقاية ،البحث عن علاج  -والنظرة ال إ�يمانية...
�إذا لم يظهر �إيمانُنا في هذه الظروف متى يظهر؟
ونختم بالتوجيه النبوي الكريم� »:أمس����ك عليك
لس����انك( :ل����ا لل إ�ش����اعات) ،وليس����عك بيت����ك
(البقاء في المنزل) وا ْب ِك على خطيئتك (التوبة
والتضرع).
�أخيرا...هل س����يبقى العلمانيون «المس����لمون»
يسخرون من مثل هذا الكلام؟

فيـــــروس كـــورونــــا ومــــوازيـــــن الـقــــوى الـــدولــيـــــة
د .ليندة طرودي

كل ش���يء ،يعيش العالم اليوم أم�س���اة ح ّلت أ
�أول ًا وقبل ّ
فج�ةُ ،كنّا جمي ًعا
في حالة روتينية دفعتنا للتذ ُّمر من سيرورة �أيامنا ،فهذا ُيريد �أموال ًا �أكثر
ببيت فخم ،وال آ�خر يحلم بوظيفة ال ُعمر ،لكن اليوم جميعنا
وذاك ُيطالب ٍ
سواس���ية �إذ �أنّ كل فرد منّا يتمنى تو ُّفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا،
قلوبنا أ
تت�رجح بين الدُعاء والاستجابة ،ودائما ما �أرتاح لقوله تعالى في
سورة الطلاق ال آ�ية َ « :1لا تَدْ ِري لَ َع َّل ال َّل َه ُي ْح ِد ُث َب ْع َد َذ ِل َك َ�أ ْم ًرا».
لقد اقتنعنا أب�هم ّية العلم وال ُعلماء ،باتت التفاهات ُأ
ال�خرى واضحة ،كل
أ
ال�شياء بعد مرور هذه أ
نتهذب ونعرف قيمة أ
أ
ال�مل في �أن ّ
ال�زمة� ،ن نهتم
أ
أ
بالعلم �كثر ونو ّفر للعلماء �جواء مناس���بة ل إ�جراء بحوثهم وقبل ّ
كل شيء
عدم تجاهل البيئة� ،إذ شاعت الكثير من المقالات عبر مختلف المواقع
التي تقول أب�نّ كورونا ساهم في التقليل من حدة تلوث الهواء الناتج عن
د ُّخ���ان المصان���ع وكذا مختلف قنوات المياه الت���ي د ّبت فيها الحياة من
جديد ،وليس لنا �إل ّا �أن نتساءل هل هذه دورة حياة أ
ال�رض والطبيعة؟ �أم
شواغل إ�علامية لكسب �أكبر عدد من ال ّزوار لمواقعها؟.
�أنّها ِ
وال آ�ن سنعود �إلى التداعيات المحتملة لــ كورونا على العلاقات الدولية،
على المصالح الكبرى أ
وال�جندات السياس���ية التي أت� ّجل تدارسها بسبب
أ
أ
ال�وض���اع المفاجئة� ،أم �أنّ هذا الفيروس كان ضمن هذه ال�جندات لكنّه
وتطور في مدة قصيرة ما تسبب في الكثير من
تم ّرد وخرج عن سيطرتهم ّ
الوفيات؟ ّ
كل هذا وذاك ش���كوك اعتبرها البعض وهم قابع تحت عباءة
المؤامرة التي ما تزال تدور في فلك الدول المتخلفة.
هل ستطول مدة اكتشاف الدواء ال ُمناسب� ،أم �أنّ بعض الدول قد اكتشفته
لكنّها تمنع التصريح عنه للاستفادة من الخسائر التي ستتج ّرعها الدول
أ
ال�خ���رى المنا ِفس���ة ،لكن حتى هذه الدول س���يتضرر اقتصادها في حال
عوض الخسائر
ماطلت ،لكن الثمن الباهظ للقاحاتها التي اكتشفتها قد ُي ِّ
بل ويزيد أ
ال�رباح ،قد يبدو ذلك محض كلام ،لكن عالم السياسة مليء
بالمفاج آ�ت غير ال ُمبهجة.
هل س���نتحدّ ث بعد �أش���هر عن تبادل المواقع بين الصين و�أمريكا� ،أم �نّهأ
ّ
التحكم به في
تحال���ف ت ّم في الخفاء وترتّب عنه فيروس لم يس���تطيعوا
مخابرهم� ،أم �أنّها ُصدفة ستس���مح للصين بتغيير موازين القوى ،وندخل
مرحل���ة جديدة في العلاقات الدولي���ة� ،أم �أنّها حرب باردة ظننّاها انتهت
لكنّها جاءت بصورة حرب بيولوجية ُ�أزهقت فيها �أرواح بريئة؟
نح���ن ال آ�ن نعيش حقيقة هذا الوباء س���واء كان مفتعل��� ًا �أم لا ،لكنّه قد
ُيغير الكثير خاصة �أنّ جميع الدول سواس���ية ال آ�ن من حيث توقف عجلة

اقتصادها ،لكن ش���به المؤكد �أنّ المتضرر أ
ال�كثر هم دول العالم الثالث،
أ
التي عانت من الاس���تعمار وها هي اليوم تُعاني من ال�وبئة ،فكان الله
في عون ش���عوبها وكان الله مع جميع الش���عوب في هذه أ
الم�س���اة أل�نّ
ال إ�نسانية هي من تتحدّ ث ها هنا أ
وال�لم واحد.
الحبر ،ودائما ما كانت
سياسة توازن القوى ُس ِكب في فحواها الكثير من ِ
أ
الحلقة تدور وتدور ثم ترجع لتُش���ير �إلى الولاي���ات المتحدة ال�مريكية،
فرسخت
القوة التي بس���طت نفوذها وسيطرت على مختلف المستويات ّ
ال�نظمة �أنّها �أش���رس أ
في �أذهان أ
الحلفاء ،لكن ما خفي
ال�ع���داء و�أمكر ُ
حت���ى �أمريكا لا ُيمكنها تص ّيده مهما بلغ���ت درجة قوتها الاقتصادية �أو
العس���كرية ،أ
ل����نّ الصين مثل��� ًا معروفة بتقليد ّ
كل ش���يء ،لكن ما هو
الذي لم تُق ّلده ولا نعلم عنه ش���يئًا ولم تُص ّرح عنه وقد لا تفعل ،لس���ت
�أقصد الوباء أل�نّها �أولى المتضررين ،لكن ذلك لا ينفي �إمكانية تورطها
وخروج أ
ال�مر من يدها ،و�أقصد �أنّها ربما في المستقبل القريب الذي قد
تكشف عن �أوراقها� ،أم �أنّ كل هذا كلام لا وجود
أي�خذ �أشهراً �أو �أيام ًا قد ِ
له على �أرض الواقع.
لاش���يء ثابت وعليه فبقاء موازين القوى على حالها لعدة عقود لم يكن
مريح��� ًا �أبداً ،وهذا الروتين في البحث والتنظي���ر ربما قد �آن له �أن أي�خذ
منحى �آخر ،فهل ستكون �أمريكا والصين في الواجهة� ،أم روسيا و�ألمانيا
�أم دول �أخرى فت ّية ،لست �أدري لماذا يقودني قلمي لكتابة العالم الثالث
الذي قد تتغير موازينه غير المرئية فهو مج ّرد بقعة لجني الثروات ،لكن

هل ستظل التصنيفات على حالها؟.
ربما من يقر�أ هذه الس���طور س���يقول ما هذا التهويل ه���و وباء لا علاقة
أ
مفاج�ة
له بالسياس���ة والعلاقات الدولية البتة ولكن حتى لو كان الوباء
صدم���ت جميع ال���دول ،ف إ�نّه س���يؤثر بطريقة �أو أب�خ���رى على مصالحها
وس���تنتقل جميعه���ا بعد اكتش���اف العلاج المناس���ب من �أزم���ة صح ّية
عالمية �أثرت على �أمن الدول� ،إلى �أزمة اقتصادية عالمية س���تؤثر على
موازي���ن القوى ،أل�نّ يوم واح���د فقط في مجال الم���ال أ
وال�عمال يؤدي
لخس���ائر جسيمة ،فما الحال في مجال الاقتصاد وفوق هذا ليس يوم �وأ
يومان ،بل ما ُيقارب أ
ال�سبوعان منذ �إعلان مختلف الدول وتدريجيا عن
أ
حال���ة الط���وارئ ،ومن �يام عن الحجر الصحي الذات���ي والعزل المنزلي
ووقف التنقلات بين الدول ،هذا ك ّله له مؤش���رات حيوية أ
تت�ثر بالصعود
والنزول ،وهناك جنود خفاء ال آ�ن يتدارس���ون الخس���ائر ويضعون الخطط
البديلة س���واء ِل َم بع���د أ
لوقت �أطول �أو ما
ال�زمة �أو في حال اس���تمرارها ٍ
ُيس���مى بالتعايش في ظل أ
ال�زمة الصح ّية العالمية التي �أ ّثرت على كل
القطاعات :السياسية ،الاقتصادية ،أ
ال�منية ،الاجتماعية وحتى الثقافية
وه���ذه أ
ال�خي���رة ُمرتبطة بالقيم الديمقراطية الت���ي طالما نادت بها الدول
الغربية ،لكن تصرفات بعض الش���عوب �أثبت���ت �أنّ هناك خلل كبير في
عمقة.
النظام الديمقراطي يجب تدارسه �أكثر في بحوث ُم ّ
وبالنهاي���ة لا �أملك �إل��� ّا �أن �أدعو الله أب�ن يرفع عنّا ه���ذا الوباء ويرحمنا
ويعفو عنّا و ُيغيثنا.
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رسائـــــل الــروح

أ .د .ليلى حممد بلخري

مداني حدييب

واستعينوا بالصرب والصالة..

�أعظم زاد في أ
ال�زمات والمصاعب والمصائب
والاس���تثــناءات ..ه���و الصب���ر والصلاة..
فالصبر ضياء يضيء القل���وب التي كدّ رتها
ظلمات المخاوف وشتتها الوساوس.
والصبر ضبط اللس���ان عن الشكوى والقلب
عن الجزع
أ
والجس���د عن عتاب الاش���ارات .ف�نت لله
وبالله ومع الله.
والصبر لا يكفي وحده إ�ن لم تس���قه الصلاة
بماء السكينة
والراحة النفسية والبهجة القلبية ..وجعلت
قرة عيني في الصلاة� ...أرحنا بها يا بلال.
وهذا �ألكس���يس كاريل صاح���ب جائزة نوبل
الطب ف���ي كتاب���ه المات���ع "ال إ�نس���ان ذلك
المجه���ول" ..يق���ول �إنّ الصل���اة كمع���دن
الرادي���وم تزي���دك ح���رارة وقوة واش���راقا..
قالها عن الصلاة بالطريقة الكنس���ية فكيف
ل���و تذوق الصل���اة الحقيقية قر�آنا وس���جودا
ورواء..؟!..
فنح���ن �أح���وج ما نك���ون في زم���ن كورونا
المخيف القاتم إ�لى �أنوار الصبر والصلاة..
أ
فال�م���م بنت حضارتها ومدنيتها تماس���كت
أ
ببقايا ديانتها ،بل �إسرائيل قامت على �ساس
ديني تلمودي ولا تخجل من موروثها العقدي
على انحرافه وتهافته ...وبعضنا يتحرح من
قيمه وثوابته ليثبت �أنه عقلاني علمي.
فوج���دت مدن بلا مصانع ولم توجد مدن بلا
معابد
أ
ومس���اجد ..فلا ي�تينا مبه���ور بالتكنولوجيا
الحديثة التي انهارت �أمام كورونا ليسخر من
تذكيرنا بالصلاة والتوبة والاستغفار" ..و�آمر
�أهل���ك بالصل���اة واصطبر عليها لا أ
نس����لك
رزقا ..نحن نرزقك والعاقبة للتقوى".

كورونا ..أكرب صندوق سيادي
بالعامل خيسر  124مليار دوالر

احلــــب فـــي زمـــن الكــــورونــــا

نحت���اج الي���وم �أن نكت���ب
بلغ���ة يفهمها ال إ�نس���ان ،وهو
المه���دور ،المغ���دور ف���ي
�إنسانيته ،بعد عولمة أ
ال�فكار
والثقافات أ
وال�خلاق ،نش���هد
عولم���ة أ
ال�م���راض والنفايات
أ
أ
وال�وبئ���ة ،والق���ادم �عظ���م
ل���ا س���مح الل���ه � -إن لم نقمبواجبن���ا ف���ي الدع���وة إ�ل���ى
ال إ�يم���ان ،مع ض���رورة تجديد
خطابنا ،ووسائلنا للتعبير عن
محنة الوج���ود والمصير التي
تقصف بالمعم���ورة ،وتوطين
لغة الروح والوجدان كرس���الة
للعالم المادي الجائع روحيا،
نس���عى لتقريب���ه م���ن بوصلة
ال إ�حس���اس بحب الله بعد �أن
�أضاعها وانطل���ق دونها ردحا
من الزمن.
أ
ف���ي تلك ال�ي���ام الرغدة على
البش���رية ،كنت متوجسة من
طغيان البطر وال آ�فات ،وكلما
س���رت في الطري���ق ،تجلت
ف���ي خيالي ص���ورة أ
ال����رض
وهي تصرخ وتستنكر وحشية
ال إ�نس���ان وهمجيت���ه ،كن���ت
�أرق���ب حيرته���ا وخيبته���ا من
كثرة السائرين دون تبصر ولا
بصيرة .استبد بي الحزن و�أنا
�أس���مع دويها الرهيب يجلجل
بق���وة�" :أي���ن تذهب���ون؟ ما
ج���دوى كل ه���ذا التدافع؟ ما
ج���دوى التفاخر بالمكاس���ب
والرت���ب؟ م���ا ج���دوى كل
أ
ال�حقاد والش���رور؟ ما جدوى
ما تفعلون؟".
س���رت ومعي قلبي الكسير،
ظلم وظلمات وفس���اد في كل
رك���ن ،الكل ي���دوس أب�قدامه
ويكم���ل الس���ير دون رقي���ب

ول���ا وازع  -إ�لا م���ن رحم ربي
أ
وكـ����ن ال إ�يمان نقش حروف
س���طحية يش���وبها البط���ر
والغلظ���ة والبهيمي���ة ،ولكن
هيهات هيه���ات ،جاء كورونا
و ج���اءت مع���ه محن���ة عزل
ال إ�نس���ان عن صخ���ب حياته
المادية ،ليستعيد معنى حب
الل���ه الذي فق���ده وهو يركض
بلا هدف ولا غاية حتى وصل
إ�ل���ى التبط���ر،وكان الانحدار

الجماعي���ة تله���ب حماس���ته
وتحسس���ه بالانتماء والهوية،
ول���ا مب���ادئ الدي���ن تردع���ه
وتزرع فيه الرهبة من الخطايا
والمعاص���ي ،انتكس ال إ�يمان
وفرح���ة الروح ،وذب���ل الحب
داخ���ل القلب ،وف���ي كل بيت
وتنامت العظمة والصولجان،
م���ن عولمة الفك���ر والثقافة،
�إلى عولمة أ
ال�وجاع والمحن.
وم���اذا عن الح���ب في زمن

والس���قوط ،هناك فقط �أعلن
افتق���اره له���ذا الح���ب ووجد
فيه الح���ل أ
ال�مث���ل لمعاناته
وخيباته ،يرفع���ه من جواذب
الطين� ،إلى نفحات الخضوع
والتس���ليم .هو الحب الكبير
الذي يس���ع العالم كله تطهيرا
وتصفية.
أ
وما ذا بعد �ن وصل ال إ�نس���ان
�إلى قمة الترف والبطر؟ وماذا
بع���د �أن �أض���اع ف���ي الزحام
�إنس���انيته؟ قلبه ومش���اعره؟
حق���ق كل �أحلام���ه المادي���ة،
و�أصب���ح يتفن���ن في �أس���اليب
الش���ر وال إ�ب���ادة ،انس���حقت
�إنس���انيته ومات���ت �ألف مرة،
عندما غ���اب الضمير ،وصار
الزيف والخداع ترويج لفنيات
حي���اة جديدة ،لم تع���د الم آ�ثر

الكورون���ا؟ ه���ل بق���ي حب؟
وهل بقي منه ش���يء لبش���ر؟
أ
ال�خ يفر م���ن �أخيه ،والحميم
أ
م���ن حميمه ،والابن من �بيه،
والمي���ت يقب���ر �أبت���را بلا �أهل
�أو �أحب���اب .لم يع���د من حب
حقيق���ي على جنبات أ
ال�رض،
هلك المتش���دقون به من كل
صن���ف ول���ون ،وه���ذا �أقوى
درس تطبيقي عرفته البشرية
برمتها ،واختب���ار حقيقي من
أ
ش����نه �أن يمارس فعل التنقية
على أ
ال�جواء ،ويع���م ال آــ�مان
والصف���اء .وحت���ى وان رحلنا
من هذه الدني���ا بقدر من الله
وحكم���ة ،تبقى هذه الرس���الة
أ
لل�جيال الناجية تذكرهم بحب
أ
الل���ه �كبر حب ف���ي الوجود،
يوحد ال إ�نس���ان في كل زمان
ومكان.

تراجع أسواق األسهم بسبب تفشي كورونا
أث��ر كثيرا على صندوق الثروة الس��يادي في
النرويج «غيتي».
ق��ال صن��دوق الث��روة الس��يادية النرويجي
البالغ حجمه  930ملي��ار دوالر -وهو األكبر
في العالم -يوم اخلمي��س املاضي إنه تكبد
خس��ارة  1.33تريليون كرونة نرويجية (124
مليار دوالر) منذ بداية العام اجلاري مع تراجع
أس��واق األس��هم في ظل تفش��ي فيروس
كورونا.
وبلغ��ت اخلس��ائر من��ذ بداي��ة الع��ام ف��ي
محفظة اس��تثمارات الصندوق  ،16.2%مما
ميحو إلى حد كبير مكاس��ب بنس��بة 20%
حققتها العام املاضي.
وأض��اف الصن��دوق أن محفظت��ه بس��وق
األسهم -وهي فئة األصول الرئيسية لديه-
خسرت  22.8%من قيمتها.
وبسبب فيروس كورونا أيضا أعلنت شركة
النف��ط النرويجي��ة إكوينور أم��س األربعاء
أنها س��تخفض االستثمارات وأعمال احلفر
التنقي��ب وتكالي��ف العملي��ات ،ف��ي إطار
خطة بقيمة ثالثة مليارات دوالر ملس��اعدة
الش��ركة عل��ى جت��اوز تداعي��ات الفيروس
وانخفاض أسعار النفط.
وأعلن��ت الس��لطات النرويجي��ة أول أمس
الثالثاء أن معدل البطالة ارتفع إلى ،10.4%
وه��و أعلى مس��توى من��ذ احل��رب العاملية
الثانية.
وذك��رت وكالة بلومبيرغ أن ع��دد العاطلني
بلغ  291ألف مواطن اآلن ،بزيادة قدرها 142
ألف��ا منذ صدور آخر حتدي��ث منذ  17مارس/
آذار اجلاري.
وكاالت

نــــــــــداء
في إطار جهودها املبذولة في خدمة القضايا الوطنية ،وضمن حمالتها التدعيمية للمؤسسات
الصحي��ة على املس��توى الوطني ،في محارب��ة والقضاء على وباء كورونا ،تتق��دم هيئة االغاثة
التابعة جلمعية العلماء املس��لمني اجلزائريني إلى كافة املواطنني والفاعلني االقتصاديني (بنوك،
مؤسس��ات خاصة ،رجال أعمال ،هيئات خيرية) ،مبد يد املس��اعدة من أج��ل مواصلة اجملهودات
الفاعل��ة إلنقاذ بالدنا من هذا الوب��اء اخلطير ،وخصوصاً املس��اعدات العينية من معدات وأدوية
ولوازم طبية ،وغذائية.
لالتصال0660732716 :
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شؤون اقتصادية
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دروس اقتصادية من جتربة الصني يف مواجهة «كورونا»

�أدى الانتش���ار الس���ريع لفي���روس
كورون���ا �إل���ى أت�ثير عمي���ق وخطير
على الاقتصاد العالمي  ،وقد حاول
صناع السياسة وضع استراتيجيات
س���ريعة ومحكمة من �أجل مواجهة
ال آ�ثار الاقتصادية لتفشي الفيروس.
وق���د �أظهرت تجرب���ة الصين حتى
ال آ�ن �أن السياسات والاستراتيجيات
ُح���دث فر ًقا
الصحيح���ة والعاجلة ت ِ
كبيرا في مكافحة المرض وتخفيف
من تبعاته ،بالرغم من �أن بعض هذه
السياس���ات تحمل كلفة اقتصادية
صعبة ،لكنها ف���ي المقابل تخرج
الدول من وضعية الانهيار المطلق
ال���ذي يحدثه الخلل ف���ي مواجهة
هذا الفيروس.
تشير تجربة الصين �أنه يمكن إ�يقاف
في���روس كورونا من خلال سياس���ة
الاحتواء – ولكن بتكلفة اقتصادية
ق���د تك���ون كبي���رة لكنه���ا حتمية
وضروري���ة .تس���لط ه���ذه المقالة
الضوء عل���ى التجربة الصينية في
مواجهة فيروس كورونا.
اخليار الصعب
�إن عملية النجاح في احتواء فيروس
كورونا تت���م بش���كل �أو ب آ�خر على
حساب تباطؤ النشاط الاقتصادي،
بغض النظر عن السياسات الوقائية
كالتباعد الاجتماعي وفرض الحجر
الطبي وف���رض حظر التجوال وغير
ذل���ك من أ
ال�س���اليب الوقائية التي
تتبعها الدول .في وضعية الصين،
قام صانعو السياسات بوضع خطط
عاجلة ش���ملت قيود على الحركة،
على المس���تويين المحلي والدولي
– على سبيل المثال.
في ذروة تفش���ي المرض ،فرضت
العديد م���ن الم���دن الصينية حظر
التج���ول عل���ى مواطنيه���ا ،ه���ذه
السياسات رغم كلفتها الاقتصادية
الناجم���ة ع���ن تقل���ص النش���اط
الاقتصادي إ�لا �أنه���ا �أثمرت نتائج

جيدة ف���ي احتواء الفي���روس ومنع
انتش���اره في المدن الصينية لذلك
ساهمت هذه السياسة في السيطرة
عل���ى الوض���ع الصحي عب���ر عزل
المنطاق المبوبوئ���ة و إ�غلاقها كما
ه���و الح���ال ف���ي مقاطع���ة هوبي،
والت���ي على الرغم من المس���اعدة
الكبي���رة التي قدم���ت لها من بقية
الولاي���ات الصينية ،عانت بش���دة
لكنها س���اعدت في �إبطاء انتش���ار
المرض في جميع �أنحاء البلاد.
كم���ا س���اهمت سياس���ات الدع���م
والمس���اعدة للتخفيف من أت�ثيرات
الفي���روس على الفئ���ات الضعيفة
بشكل فعال في محاصرة انتشاره.
وهكذا و مع انتش���ار الفيروس في
جمي���ع �أنح���اء العالم ،ف��� إ�ن المدن
أ
ال�كث���ر تض���ررا في الصي���ن بد�أت
تتعافى وتقدم المساعدة من خلال
تجربته���ا لي���س للم���دن الصيني���ة
فحس���ب ولكن �أيضا للبلدان التي
يجتاحه���ا الفيروس – والتي تحتاج
إ�ل���ى الدعم للمس���اعدة في احتواء
الفي���روس أ
وت�خي���ر انتش���اره �إل���ى
ال آ�خرين.

التكلفة الباهظة
خل���ف في���روس كورون���ا معان���اة
إ�نس���انية رهيبة ف���ي الصين ،و ِفي
دول �أخ���رى مع تواصل انتش���اره،
حيث تش���ير التنب���ؤات الاقتصادية
�إلى �أن التكاليف ستكون الكبيرة،
وحس���ب ما تظهره المؤشرات ،ف إ�ن
تباطؤ الصين ف���ي الربع أ
ال�ول من
عام  2020س���يكون كبيرا وسيترك
�أثرا عميقا على الاقتصاد الصيني
لهذا العام.
خلق���ت التوقف���ات المفاجئ���ة في
النش���اط الاقتصادي ف���ي الصين
صدمة كبيرة �أربكت خطط العرض
والطل���ب وق���د ظه���رت �آث���ار هذه
الصدمة بش���كل مباش���ر من خلال
أ
ال����داء الضعي���ف لقط���اع الانتاج

اإلمام حممد حممود
يعان���ي النظ���ام المالي العالمي من تحدي���ات كبيرة تزداد
وتتعقد مع كل �أزمة جديدة ،فمنذ �أزمة الكساد الاقتصادي
 1929إ�ل���ى �أزمة الره���ن العقاري  2008وم���رورا أب�زمة
البورص���ات ال آ�س���يوية  1996وحتى الي���وم ،يثبت النظام
المالي العالمي عدم القدرة على مواجهة التحديات بسبب
الخل���ل البنيوي الذي يعاني منه ه���ذا النظام ،إ�ن اعتماد
النظ���ام المالي العالم���ي على الديون خلق���ت مجتمعات
مدينة تس���تهلك �أكثر مما تنت���ج ،وقد فاقمت �أزمة الديون
المش���اكل التي تعاني منها البل���دان و�أوردتها المزيد من
المش���اكل الاقتصادية المزمنة ،كارتفاع الديون ،وضعف
ال إ�نتاجية وتفشي البطالة .وسط هذه أ
ال�حداث استطاعت
المالية ال إ�س���لامية �أن تقدم بديلا قويا ومتماس���كا ،حيث
ال�زمات المالي���ة أ
تمكنت ه���ذه المنظومة خل���ال أ
ال�خيرة
أ
م���ن �إظهار مميزات وخصائ���ص جعلتها �كثر صلابة وقوة
ف���ي وجه أ
ال�زم���ات المالية المفاجئة ،ج���اءت العديد من
أ
الدراس���ات ال�كاديمية لتعترف بهذه الخصائص والميزات
التى جعلت المالية ال إ�س���لامية تشكل ملاذا للمستثمرين
ف���ي ظل الضعف والهشاش���ة الت���ى يعاني منه���ا النظام
المالي الربوي .تس���لط ه���ذه المقالة الض���وء على قدرة
المالية ال إ�سلامية على �إدارة أ
ال�زمات المفاجئة.
قوة محاية ذاتية
أ
بعد �أزمة  1996المالية ،ظهر اهتمام كبير داخل ال�وساط
المالية في العالم بالصيرفة ال إ�س���لامية كخيار استراتيجي
بين أ
ال�نظمة المالية الحالية وخاصة النظام المالي الربوي،
وبن���ي ه���ذا الخيار عل���ى مجموعة الحلول الت���ي وفرتها

الصناع���ي ومبيعات التجزئة خلال
ش���هري يناير وفبراي���ر� .إن صدمة
في���روس كورون���ا عل���ى الاقتصاد
الصين���ي ش���ديدة حت���ى بالمقارنة
أ
بال�زمة المالية الكبرى في 2007-
 ،2008حيث أت�ثر أ
ال�فراد والشركات
أ
والمؤسسات المالية وال�سواق في
نف���س الوقت – ف���ي الصين وال آ�ن
أ
الت�ثيرات على مستوى العالم.

االستجابة السريعة
يتطل���ب التخفي���ف م���ن أت�ثير هذه
الصدم���ة الناجم���ة ع���ن تفش���ي
في���روس كورونا تقديم الدعم أل�كثر
الفئ���ات ضعف ًا ف���ي الدولة .لذلك
اس���تهدف صن���اع السياس���ة ف���ي
الصي���ن أ
ال�س���ر الضعيف���ة وبحثوا
عن ط���رق جدي���دة للوص���ول �إلى
الش���ركات الصغيرة حيث اتخذت
الس���لطات اس���تراتيجيات سريعة
لمساعدة هذه الطبقات والمشاريع
الصغي���رة – عل���ى س���بيل المثال،
ت���م التن���ازل ع���ن رس���وم الضمان
الاجتماع���ي  ،وفواتير الخدمات،
وتوجيه الائتمان من خلال شركات
التكنولوجي���ا المالي���ة .كما قامت
الس���لطات بتوجيه الدع���م المالي
لزي���ادة �إنت���اج المع���دات الصحية
وغيرها م���ن أ
ال����دوات الضرورية
أ
التي تس���تخدم بكل �كبر لمواجهة
تفشي الفيروس.
تتطلب حماي���ة الاس���تقرار المالي
اتخ���اذ إ�ج���راءات حازم���ة و قوية.
لقد �أظهر انتش���ار في���روس كوررنا
كي���ف يمك���ن �أن تتح���ول أ
ال�زم���ة
الصحي���ة ،مهم���ا كان���ت مؤقتة،
إ�ل���ى صدمة اقتصادي���ة ينتج عنها
زي���ادة التضخ���م ونقص الس���يولة
واضطرابات الس���وق .في الصين،
تدخلت الس���لطات في وقت مبكر
لدع���م البن���وك و الش���ركات التي
تعاني من ضغ���ط مالي ،في حين
ترك���ت العملة المحلية للتكيف مع

الضغوط الخارجية.
أ
ومن بي���ن التدابير ال�خرى ،تضمن
ذل���ك توجي���ه البن���وك للعم���ل مع
المقترضي���ن المتضرري���ن م���ن
تفش���ي الم���رض؛ تحفي���ز البنوك
على ال إ�قراض للشركات الصغيرة
من خلال تمويل خ���اص من البنك
المرك���زي الصين���ي .كم���ا تمتعت
الش���ركات الكبرى ،بما فيها تلك
المملوكة للدولة ،بوصول ائتمانية
مس���تقرة نس���ب ًيا ط���وال الوقت –
ويرج���ع ذلك في جزء كبير منه �إلى
�أن بن���وك الدول���ة الصينية الكبيرة
واصلت �إقراضها بسخاء.
ف���ي حي���ن �أن هن���اك علام���ات
مطمئنة لع���ودة الاقتصاد الصيني
لوضعه الطبيعي – حيث �أن معظم
الش���ركات الكب���رى �أع���ادت فتح
�أبوابها واس���تقبال موظفيها بالرغم
م���ن الحديث ع���ن وج���ود مخاطر
كبي���رة ،منها ال إ�صاب���ات الجديدة
التي ترتفع مرة �أخرى مع استئناف
السفر محليا ودوليا.
حتى ف���ي غياب تفش���ي الفيروس
مرة �أخرى ف���ي الصين ،ف إ�ن الوباء
المس���تمر يخلق مخاطر اقتصادية
على س���بيل المثال في ظل تفشي
الفي���روس ف���ي ال���دول أ
ال�خ���رى
وتذبذب أ
ال�سواق المالية العالمية،
يظ���ل الح���ذر ه���و الس���مة أ
ال�برز
للمس���تهلكين والش���ركات ،مم���ا
يؤدي �إلى انخفاض الطلب العالمي
على السلع الصينية ،لذلك سيظل
صن���اع السياس���ة الاقتصادية في
الصي���ن مس���تعدين لدع���م النم���و
والاس���تقرار المالي �إذا لزم أ
ال�مر.
وبالنظ���ر إ�ل���ى الطبيع���ة العالمية
لتفش���ي المرض ،ف��� إ�ن العديد من
ه���ذه الجهود س���تكون �أكثر فعالية
�إذا ت���م تنس���يقها على المس���توى
الدولي.
موقع أسالم أون الين

أ .جنالء عبد املنعم

وباء كورونا .....ووالدة عامل جديد

إ�نّ وباء كورونا مش���كلة عالمية تهيمن على العناوين الرئيس���ية،
فق���د كان ينظر �إلى كورونا �أول ًا على �أنه صدمة للصين ،ث ّم صدمة
إ�قليمية �آس���يوية .إ�ل��� ّا �أنّه من الواضح �أنّ الفيروس ينتقل بس���رعة
كبي���رة ،ونحن ال آ�ن نواجه صدمة عالمية وش���ائعة ،فالوباء يخيف
الجمي���ع ،فبال إ�ضاف���ة للخس���ائر البش���رية ،فهناك خس���ائر مادية
فادحة ،وبوادر �أزمة مالية مدمرة .فهناك توقعات لمنظمة التعاون
الاقتصادي ،والمفوضية أ
ال�وربية� ،أنّ كل ًا من ايطاليا وفرنس���ا في
أ
خط���ر الانزلاق إ�ل���ى الركود ،وقال صندوق النق���د الدولي �نه يرى
الوضع �أكثر خطورة �أمام الاقتصاد العالمي.
وق���د �أوضحت مديرة صن���دوق النّقد الدول���ي �أن العالم دخل حالة
ال�زمة العالمية أ
ركود قد تكون �أس���و�أ من أ
ال�خيرة (2008م) ،كما
�أضاف���ت �أنه من غير الواضح بع���د ما �إذا كانت ال إ�جراءات لحماية
النظام المالي ستكفى حتى احتواء كورونا.
أ
أ
ويتوقع الكثير من الاقتصاديين �أن ما س���يحدث ال آ�ن �س���و� بكثير
مما حدث في الكساد العظيم ،والسبب يرجع �أن الاقتصاد العالمي
يعتمد بش���كل �أكبر م���ن �أي وقت مضى على حال���ة من التواصل
المركب المتداخل والعولمة المعتمدة على بعضها ،فمنذ �أن بد�أت
أ
ال�س���واق في الانهيار في باقي �أنحاء العالم .وعلى س���بيل المثال
أ
أ
ب���د� س���وق النفط في التده���ور عندما �غلق الصيني���ون مصانعهم
ولم يعد هناك طلب على النفط ،ث ّم انهيار النفط لمس���تويات غير
مس���بوقة في السنوات أ
ال�خيرة حيث وصل �إلى 28دولار وقد يصل
أ
أ
إ�لى 20دولار في وقت ما قبل �ن تعود المصانع إ�لى فتح �بوابها.
وم���ن المتوقع �أن تهبط معنويات الس���وق إ�ل���ى  90من 95,9وفق
توقع���ات محللين جمعته���ا  investing.comومقياس التوقعات
س���تكون عند و ،85,3ومع اس���تمرار تفش���ي وباء كورونا ،يستمر
النفط بالتراجع ،وس���ط حالة التباطؤ الاقتصادي وقد عقود الذهب
ال آ�جلة هبوطا  1,624دولار أ
لل�وقية.
ه���ذا يعنى بالضرورة �أن العال���م الذي عرفناه قد انتهى ،و�أن عالم ًا
جديداً س���وف يولد ،العولمة المنفتحة على كل شيء تعانى اليوم
من خط���ر كبير ،فالحدود تغلق والعولم���ة تنتهى ،فالعولمة كانت
اقتصادي���ة بالدرجة أ
ال�ولى ،ث ّم صارت تقني���ة وثقافية ،والاقتصاد
الي���وم هو الضحية أ
ال�كبر بعد ال إ�نس���ان ،فال إ�نس���انية اليوم تحاول
العبور من انهيار اقتصادي غير مس���بوق ،فهل س���نعبر بس���لام �مأ
يغرق العالم في كساد وركود.

الـماليـــة اإلسالمية اخليار االسرتاتيجي لتجنب األزمـــات

مؤسس���ات المالية ال إ�سلامية لمواجهة أ
ال�زمة الاقتصادية كبيرة .
أ
مالذ لالستثمار اآلمن
العالمي���ة ،خل���ص �أصحاب هذا الر�أي إ�ل���ى �نه من المهم
�أن تتبن���ى الدول تقنيات ومبادئ الصيرفة ال إ�س���لامية في �إن نجاح المالية ال إ�س���لامية في تقليل ال آ�ثار النّاجمة عن
أ
ال�زمات المالية �إلى �أقل الحدود الممكنة جعل منها نظاما
�إدارة اقتصاداته���ا ،أل�ن تجربة هذه المنظومة رغم قصرها
أ
أ
كان���ت فعالة وناجحة .على الرغم من �أن صناعة الصيرفة �كث���ر جاذبية وقدرة على التغل���ب على ال�زمات وقد منح
ال إ�س���لامية تعاني من تحدي���ات وعقبات خاصة في نظام هذا النجاح ش���عور لدى المستثمرين جعلهم �أكثر احساسا
أ
تس���عير العقارات أ
بال�مان وهم يس���تثمرون في مؤسس���ات ومشاريع المالية
وال�س���هم ،إ�ل ّا �أنّ هذه المنظومة تمتلك
ق���وة حماي���ة ذاتية ض���د الانهي���ار المفاج���ئ والناجم عن ال إ�س���لامية .يقدم النظام المصرفي ال إ�سلامي العديد من
أ
الهزات أ
ال�فكار الجديدة والابتكارات المميزة التي تظهر مميزات
وال�زم���ات الاقتصادية و التي تصيب العديد من
المؤسسات المالية في النظام الربوي .يرجع خبراء المالية النظ���ام المصرف���ي ال إ�س���لامي كمنظومة تض���ع في لب
ال إ�سلامية هذا النجاح �إلى عدم استخدام أ
ال�دوات المالية �أولوياتها ضم���ان التوظيف الكامل ،وتوزيع عادل للثروة،
أ
ذات الخطورة العالية والتى لا توافق مبادئ الشريعة مثل واس���تقرار ال�س���عار  ،وتوزيع الدخل ،والنمو المستدام.
المش���تقات �أو  ،Derivativeوقد اثبت الدراسات �أن هذه كما تقوم البنوك ال إ�س���لامية ب إ�جراء تحقيقات حول طبيعة
أ
أ
ال�موال ووظائفها في النظام المصرفي بدون فوائد.
ال�دوات تساهم بشكل كبير في الانهيار المفاجئ للبنوك
أ
أ
إ�نّ عدم اعتماد المالية ال إ�س���لامية على الديون �نقذها من
ومؤسسات الت�مين ومجموعات الاستثمار.
ومم���ا يعزز ق���وة وصلابة مؤسس���ات المالية ال إ�س���لامية العديد من المشاكل البنيوية الناجمة عن ضعف الائتمان،
في وجهة أ
ال�زمات ارتباط عمل هذه المؤسس���ات بشكل وقد مكن ذلك هذه المنظومة من البقاء خلال فترات مالية
بال�نش���طة الاقتصادية التي تنطوي على أ
مباش���ر أ
ال�صول صعب���ة ،كما �أن حظره للفائ���دة الخالية من المخاطر على
الثابت���ة والخدمات .كما يتمي���ز هذا النظام المصرفي عن العائدات وجعل أ
ال�نش���طة المالي���ة مدعومة بالعقارات،
ال�خ���رى بالتزامه أ
ال�نظم���ة المالي���ة أ
أ
ال�خلاق���ي من خلال ساهم كل ذلك في تحقيق القيمة المضافة .
ال�نشطة التجارية التي لا توافق ُيعزى نجاح نظام المالية ال إ�س���لامية في مواجهة أ
تجس���يد النزاهة وتجنب أ
ال�زمات
مبادئ الشريعة ال إ�س���لامية و تلك التي توجد بها مخاطر المالي���ة العالمية إ�لى طبيع���ة هذا النظام و مميزاته ،حيث

س���اهمت ه���ذه الممي���زات والخصائص في بق���اء البنوك
ال إ�سلامية في أم�من من مشكلة الرهن العقاري في �أنظمة
التمويل الدولية .ومن ضم���ن المميزات ،اتخاذ �إجراءات
احترازية ضد غس���يل أ
ال�م���وال ،ومنع الت���داول بالديون،
وكذل���ك القيود المهنية والرس���مية على تنفيذ المش���اريع
ذات الخطورة المرتفعة.
بني يدي األزمة
تش���ير التنبؤات بوج���ود �أزمة اقتصادية ب���د�أت ملامحها
في الظهور ،وقد س���اهم ظهرو فيروس كورنا في تس���ريع
ال�زمة ،فقد ذكرت تقارير احصائية �أن أ
وتيرة هذه أ
ال�سواق
المالي���ة العالمي���ة خس���رت  1.7تريلي���ون دولار بس���بب
المخاوف من تفاقم انتش���ار الفيروس الجديد ،كما تسبب
الهبوط المفاجئ أل�س���عار النّفط خلال أ
ال�سابيع الماضية
�إلى هزة عنيفة في �أس���واق المال العالمية ،هذه الوضعية
تجعل مؤسس���ات المالية ال إ�س���لامية وخبرائه���ا الماليين
والاقتصاديي���ن �أمام تحد جديد ل إ�ظهار للعالم قوة وصلابة
هذه المنظومة في وجه أ
ال�زمات ،إ�ن نجاح هذه المنظومة
في �إظهار هذه الخصائص سيزيد �أكثر الاقتناع بها كبديل
عن النظام الربوي الذي يعاني من تتابع أ
ال�زمات في ظل
أ
غي���اب القدرة على تقديم حلول مقنعة لهذه ال�زمات التي
�أصبحت تؤرق العالم.
* باحث اقتصادي
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توقف صلوات اجلماعة يف تاريخ الـمسلميـــن

«وقع يف هذه الديار وباء عظيم مس ِرف زائد عن احلد ،...والناس مي ّرون ..فال يرون إال أسواقا فارغة وطرقات خالية وأبوابا مغلقة ،وخلت أكثر املساجد من اجلماعات»!! بتلك الكلمات ص ّور لنا اإلمام
املستجد على أدق تفاصيل
املؤرخ ابن اجلوزي (ت 597هـ) وباء فاحشا وقع سنة 449هـ ،فشغل الدنيا حينها ومأل حياة ال ّناس رعبا ،كما يفعل اليوم وباء فريوس «كورونا /كوفيد  .!»19فقد ّأثر هذا الوباء
ُّ
عالمَ نا؛ فأوقف أشغال البشرّ ،
وأجل أسفارهم ،وأبطل خططهم ،وباعد بينهم حني أقعدهم منعزلني يف بيوتهم .غري أ ّن املسلمني منهم ما اختلفوا وال احتاروا يف ذلك كلّه حري َتهم يف أمر
وعطل دراستهمّ ،
اعات) اليت عليها جيتمعون ،ومساجدهم اليت إليها يتوافدون يف اليوم مخس مرات.
وج ٍ
(ج ٍ
عات مَ َ
صالتهم مُ ُ
أ
أ
أ
سلامي 852ه����ـ) -في كتاب����ه « إ�نباء ال ُغ ْمر ب�بن����اء العمر»  -ضمن مدة الوباء ،ولا ُس����مع صوت غناءّ ،
وتعطل ال�ذان من عدة
فبينم����ا اتفق����ت �غلبية حكوم����ات الدول ال إ�س����لامية -رغم تناولهم للاعتزال الفردي  -وقع مرا ًرا في التاريخ ال إ� ّ
خلافاتها السياس���� ّية  -على �إغلاق �أماكن التجمع ك ّلها بما بدواع قهرية؛ وهذا ما نحاول تتبع �أبرز وقائعه و�أس����بابه في وقائع سنة 827هـ ،فقال« :وفي �أوائل هذه السنة وقع بمكة مواضع ،وبقي في الموضع المش����هور أب�ذان واحد» .وذكر
وباء عظيم بحيث مات في كل يوم �أربعون نفس ًا ،وحصر من المؤرخ ابن تغري ب����ردي (ت 872هـ) -في كتابه «النجوم
كثير من المجامع الفقرات التالية.
فيها المس����اجد ودُور العب����ادة ،وبموافقة ٍ
أ
أ
أ
الفقهي����ة ودُور ال إ�فتاء؛ نازعت في أ
ٌ
ً
ُ
ال�مر طائفة من الفقهاء كان «طاع����ون عم����واس» ال����ذي فتك بق����ادة وجنود جيش م����ات في ربيع ال�ول �لفا وس����بعمئة ،ويقال �إن �إمام المقام الزاهرة»  -مثل ما ذك����ره المقريزيّ وزاد عليه ب�نه «غلقت
أ
أ
أ
َ
والوع����اظ .غي����ر �أن الجميع -مع ذلك  -اتفق����وا على ِعظم المسلمين بالشام �ول وباء خطير يشهده التاريخ ال إ�سلامي (مقام �إبراهيم وكان �تباع المذهب الش����افعي يقيمون عنده �كثر المساجد والزوايا».
صلواته����م) لم يص����ل معه في تلك أ
ال�يام إ�ل����ا اثنان ،وبقية وفي المقابل؛ سجلت كتب التاريخ مواجهة الناس للطاعون
وخصوصا صورة (الجزيرة).
تعطيل المس����اجد على قلوب المسلمين،
ً
أ
أ
الكعبة المش���� ّرفة وقد خلا صحنها من الطائفين والعاكفين
ال�ئمة [من المذاهب ال�خ����رى] بطلوا [الصلاة] لعدم من بالاجتماع في المس����اجد والتع ّبد ،فق����د جاء في مخطوطة
أوبئة مهلكة
وقع����ت الفاجع����ة الكبيرة ف����ي «طاعون عم����واس» (قرية يصلي معهم».
والر ّكع السجود!
كتاب للقاضي المؤرخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن
أ
أ
���لامي نقل����ت كثي ًرا من فلس����طينية كانت تق����ع على نحو  28كم جنوب ش����رق يافا ول���ا �دري �إن كان هذا التعطيل ش���به الكلي للصلاة بالحرم القرش����ي الدمشقي الشافعي (توفي بعد 780هـ) -بعنوان:
عل����ى �نّ كتب الفقه والتاريخ ال إ�س� ّ
الوقائ����ع أ
وال�ح����داث التي ّ
تعطل����ت فيها الصل����وات ُج ُمعا وهدمها المحتل����ون اليهود 1967م) الذي عم بلاد الش����ام المكي وقع قه ًرا بس���بب الموت والمرض وانش���غال الناس ‘ش����فاء القل����ب المحزون في بي����ان ما يتعل����ق بالطاعون‘-
ّ
أ
أ
أ
أ
الناس عن التج ّمع �ن����ه حدث طاع����ون كبير س����نة 764هـ ،ف����ـ»كان الناس به
���باب كثيرة كان الوباء �حدها ،ولم يسلم من س����نة 18هـ ،و�أدى �إلى وفاة عدد لا ب� أ
����س به من الصحابة برعاي���ة مرضاهم ودفن موتاهم� ،م �حجم ُ
وجماعات أل�س� ٍ
الح َرمان المقدسان في مكة المكرمة والمدينة و�أعي����ان التابعي����ن فيها ،واش����تد البلاء أب�هل الش����ام حتى خو ًفا من العدوى ،وعدد الوفيات  1700في شهرين �أو ثلاثة على خي����ر عظيم من �إحياء الليل وص����وم النهار ،والصدقة
هذا التعطيل َ
لا ّ
وغرضنا
الشريف.
القدس
في
ثالثهما
عن
ناهيكم
المش ّرفة،
يدل على �أنّ الموت والمرض منعا الناس عن المس���اجد والتوب����ة ،...فهجرن����ا البي����وت ولزمن����ا المس����اجد رجالنا
أ
أ
«�قس����م [الخليفة] عمر (ت 23هـ) �لا يذوق سمنا ولا لبنا
أ
أ
أ
أ
و�طفالنا ونساؤنا».
ال�ثير �إلى هذه الدرجة؛ فال�رجح �نهم امتنعوا خشية العدوى.
م����ن هذا المقال ه����و تقصي �برز تلك الوقائع واس����تعراض ولا لحما حتى يحيا الناس»؛ وفقا لرواية المؤرخ ابن أ
أ أ
ال�خبار وقبل ذلك بقرون؛ يخبرنا ابن عذاري المراكشي (ت 695هـ) وكان للحاف����ظ ابن حجر ملاحظ ٌة ذك ّية حول انتش����ار الوباء
�هم �سبابها ،دون الانش����غال بتفاصيل النقاش الفقهي في (ت 630ه����ـ) في كتابه ‘الكامل‘ .ورغم ذلك ف إ�ن أ
أ
أ
أ
أ
عن تفاصيل الحياة اليومية –بما فيها �قامة صلوات الجمع -ف����ي «البيان ال ُمغرب في �خب����ار ال�ندلس والمغرب»� -نه بعد هذه التجمعات؛ فذكر -في « إ�نباء الغمر» � -ن طاعونًا
الموضوع.
َُ
إ
وجدت خبرا مثيرا بش� أ
اعتزال فردي
����ن
والجماعا -ش����حيح ٌة جدًّ ا ،لكنني ُّ ً ً
على المس����توى الفردي للش����خص المس����لم؛ ذكرت كتب نهاي����ة تل����ك الفاجعة بـ»ارتف����اع الطاعون» ،وف����ق التعبير
الفق����ه كثي ًرا من أ
يصح فيها اعتزال المس����اجد الدارج في الكتب التراثية.
ال�حوال التي ُّ
أ
والتغ ّيب ع����ن حضور صلوات الجماعة والجمعة ،إ�ن خاف فقد روى ال إ�مام �حمد (ت 241هـ) -في مسنده -من حديث
المس����لم ضر ًرا على نفسه �أو غيره ،س����واء كان أ
���ه (زوج �أ ّمه) �أنّه
منش� ذلك ش����هر بن حوش����ب (ت 112هـ) ع����ن را ِّب� ِ
الضرر مرضً ا �أو مخاوف �أمنية �أو كارثة بيئية �أو حتى حر ًجا كان قد ش����هد طاع����ون عمواس ،فكان عل����ى قيادة الناس
�أبو عبي����دة بن الجراح فمات بالطاع����ون ،ثم معاذ بن جبل
نفس ًّيا.
توس����عت في تفاصي����ل ذلك كت����ب الفقه ف����ي جميع فمات به �أيضً ا؛ «فلما مات استخلف على الناس عمرو بن
وق����د ّ
الشافعي (ت 204هـ) الع����اص (ت 43هـ) فقام فينا خطيبا فقال� :أيها الناس ،إ�ن
المذاهب؛ ومن �أقدم من بينه ال إ�مام
ُّ
ال����ذي ذكر ص����و ًرا عديد ًة أ
لل�ع����ذار الش����رعية المغ ِّيبة عن هذا الوجع �إذا وقع ف إ�نما يشتعل اشتعال النار ،فتج ّبلوا منه
أ
أ
أ
الجمعة ،فعدّ في مقدمتها ال�مراض .ولعل �طرف ما ذكره ف����ي الجبال [وفي روايات �خ����رى :فتف ّرقوا منه في رؤوس
منه����ا هو التغ ّي����ب عن صلاة الجماعة خو ًف����ا من المطاردة الجب����ال وبطون أ
ال�ودية] .ق����ال :فقال له �أبو واثلة الهذلي:
السياس����ية من قبل الس����لطة ،فقال في كتابه أ
«ال� ّم»�« :إن كذبتَ والله ،لقد صحبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم
بت�خر �سلامه) .وقع في تونس وبا ٌء عظيم س����نة 395هـ ،فتسبب في «شدة وقع س����نة 833هـ ،و�أن �أحد رجال الس����لطة ُيدعى ش����هاب
أ
أ
كان خائفا إ�ذا خرج إ�لى الجمعة �أن يحبس����ه الس����لطان بغير  ،-و�نت ش���� ٌّر من حماري هذا ( ُيع ّير َع ْم ًرا
إ
عظيمة انكشف فيها الس����تور ،...وغلت أ
ال�سعار ،وع ُِدم الدين الش����ريف «جمع �أربعين ش����ريف ًا اسم كل منهم محمد
ق����ال [عمرو] :والله م����ا �أرد عليك ما تق����ول ،و�أ ْي ُم الله لا
حق كان له التخلف عن الجمعة».
���ف م����ن ذلك بذل الع����ذر للمصلي في ت����رك الجمعة نُقيم عليه! ث����م خرج وخرج الناس فتفرقوا عنه ،ودفعه الله الق����وات ،...وهلك فيه �أكثر الناس من غني ومحتاج ،فلا وف���� ّرق فيهم مال ًا ،فقر�أ (كذا؟ ولعله����ا :قرؤوا) بعد صلاة
و�ألط� ُ
ت����رى متصرفا إ�لا ف����ي علاج �أو عيادة مري����ض �أو �آخذا في الجمعة بالجامع أ
ال�زهر ما تيس����ر من القر�آن ،فلما �أن قرب
أ
أ
ُ
ويخاف �ن عنه����م .قال :فبل����غ ذلك عمر بن الخطاب م����ن ر�ي عمرو
عس���� ًرا لا يج ُد مالا لسداد دينه
لمن كان مدينًا ُم ِ
العص����ر قاموا فدعوا وضجوا ،وك ُثر الناس معهم في ذلك،
جهاز ميت ،...وخلت المساجد بمدينة القيروان».
أ
كرهه».
ما
فوالله
م»
«ال�
في
���افعي
�
الش
فقال
بذلك؛
س
ب
ح
يباغت����ه الدائن ف ُي
َ
الذهبي -في �إل����ى �أن صعد أ
أ
ال�ربعون �إلى الس����طح أف� ّذنوا العصر جميع ًا
وبال�ندلس وقع ش����بي ٌه بهذا؛ فقد ذك����ر ال إ�مام
بش�ن ما �ن كان الناس �أ
�أيضا« :و�ن كان تغيبه عن غريم (= الدائن) ل ُعسرة َو ِس َعه والحقيقة �أ
أ
ّ
خذوا
متضاربة
الروايات
ن
ّ
إ
إ
ّ
وانفض����وا ،وكان بع����ض العجم قال للش����ريف إ�ن هذا يدفع
التخ ّلف ع����ن الجمعة» .وبالعكس؛ �أج����از فقهاء لصاحب ب����ر�أي عمرو بن الع����اص �أم تركوه ،لكن انتهاء الطاعون به «تاريخ ال إ�س����لام» � -أحداث سنة 448هـ فقال« :وفيها كان
القح����ط العظيم أ
بال�ندلس والوباء ،ومات الخلق ب إ�ش����بيلية الطاع����ون» ،ثم ع ّلق اب����ن حجر بقوله« :ففع����ل ذلك ،فما
منطقي جدًّ ا ،والقول بـ»التف ّرق في رؤوس الجبال ِّ
والشعاب
الدين التغيب عن الجماعة إ�ذا خش����ي اختفاء مدينه وفوات
ٌّ
عن عمرو بن العاص ،وقد �أخرجه بحيث إ�ن المس����اجد بقيت ُمغلقة م����ا لها من يصلي بها» .ازداد الطاعون إ�لا كثرة»!!
أ
حقه ،فقد اس����تنبط ال إ�مام بدر الدي����ن العيني (ت 855هـ) وبط����ون ال�ودية» متوات ٌر
وذكر �أيضا -في «س����ير �أعلام النبلاء» � -أنه في هذه السنة وقد كان لابن حجر ملحوظة ذكية �أخرى أ
بش�ن تزايد الطاعون
‘تهذيب
في
310هـ)
(ت
الطبري
ف����ي ‘عم����دة القاري ش����رح صحي����ح البخ����اري  -من �أحد من طرق كثيرة �أبو جعفر«كان القح����ط عظيما .أ
بال�ندلس ،وما عُهد قحط ولا وباء بعد قدوم الحجاج من الحجاز؛ فقد تحدث عن طاعون وقع
�أحاديث البخاري «ج����واز التخلف عن الجماعة [لـ]ـخوف ال آ�ث����ار‘ ،وابن خزيمة (ت 311هـ) وابن حبان (ت 354هـ)
ِّ
وسمي بمصر س����نة 848هـ ،وكان يموت بسببه مئة إ�نسان ومئتان
،
ل
ص
م
بلا
مغلقة
المساجد
بقيت
حتى
بقرطبة،
مثله
ُ َ
ُ
في صحيحيهما.
فوات الغريم (= المدين)».
ال�ئمة الاعتزال خش����ية الفتنة وبه����ذا يكون عمرو بن العاص -وفق علمنا � -أول من نادى عام الجوع الكبير».
«ثم تزايد واش����تد اش����تعاله �إلى �أن دخل الحاج (الحجاج)
أ
وقد اس����تجاز غير واحد من
ّ
ال�وبئة ،وفي الس����نة الموالية (سنة 449هـ)؛ يقدم لنا ابن الجوزي فتزايد �أيض ًا ،ومات م����ن �أطفالهم ورقيقهم عدد َج ٌّم ،ويقال
���ي �أو غيره ،كم����ا نقل ال إ�مام بالع����زل (التف ّرق/التباع����د) الجماع����ي لمواجه����ة أ
عن����د حصول
ٍ
اضطراب سياس� ّ
تفاصي����ل فظيعة عن وباء عظيم س����ريع الانتش����ار والقتل� ،إن����ه جاوز أ
ال�ل����ف في كل يوم»!! ولعل لاس����تقبال الحجاج
الذهبي (ت 748هـ) -في «سير �أعلام النبلاء»  -عن ال إ�مام والتف ّرق في رؤوس الجبال وبطون أ
ّ
شك
بلايحول
ودية
ال�
ّ
الشخير (ت 95هـ) �أنه كان دون �قامة صلاة الجمعة والجماعات؛ �ذ لا تجب شرعا �لا تفش����ى فيما يعرف اليوم ب آ�سيا الوس����طى و�أفنى فيها نحو وزيارته����م والحركة والاحتكاك ال����ذي يحصل بقدومهم �أث ٌر
التابعي ُمط ّرف بن عبد الله بن ّ
ُ
إ
إ
إ
أ
مليوني����ن من البش����ر ،ث����م انتش����ر غربا حتى ق����ارب �رض كبير في ّ
تفشي الطاعون.
ّاس (= اقتتلوا) يلز ُم قعر بيته ،ولا يقرب لهم على �أهل أ
ال�حياء والقرى والمدن والحواضر.
�إذا «هاج الن ُ
أ
ظل تضارب الروايات عن تطبيق النّاس لر�أي قائدهم الع����راق؛ فيقول« :وفي جمادى ال آ�خرة (س����نة 449هـ) ورد وم����ن ملحوظات����ه الذك ّية �يضا في ه����ذا الموضوع ما قاله
ّ
���ي
�
وف
[الفتنة]».
تنجلي
حتى
جماعة
جمعة ولا
أ كتاب من تجار ما وراء النهر أ
[ب�نه] قد وقع في هذه الديار -ف����ي « إ�نباء ال ُغمر» -من �أن �أحد الفقه����اء ر�أى في الحجر
أ
أ
ولع� ّ
���ل صنيع هذا ال إ�مام الكبير في ترك الجمعة والجماعة عم����رو بن الع����اص �و رفضهم له ،لا يس���� ُعنا �ن نجزم ب�ن
المنزلي -ولو كان بالاحتيال بالتمارض -وس����يل ًة للنجاة من
لكل ما الصحاب����ة الكرام -ومن معهم من التابعين  -قد تركوا فعلا وباء عظيم مس����رف زائد عن الح����د ،حتى �إنه خرج من هذا
أ
أ
ّ
ٌ
ّ
�إذا خ����اف من ذلك ضر ًرا �كبر � -ص����ل في تركهاالحلبي
ال�قل ال إ�قليم في يوم واحد ثمانية عش����ر �ألف جنازة ،و�أحصي من الطاع����ون؛ ففي ترجمت����ه للقاضي ابن �أبي ج����رادة
يمكن �أن تترتب عليه مفس����د ٌة عظيمة ،وقد ورد عن ال إ�مام الجمعة والجماعة جراء وقوع الوباء ،لكن لدينا على أ
ّ
مات  -إ�لى �أن ُكتب هذا الكتاب -فكانوا �ألف �ألف وس����تمئة الحنف����ي (ت 819ه����ـ) �أورد عنه خب ًرا طري ًف����ا ،فقال« :ثم
مالك (ت 179هـ) ش����ي ٌء يش����به هذا حين اعتكف في بيته دعو ٌة ضمن ّية �إلى ذلك منذ زمنهم.
لما وقع الطاعون في هذه الس����نة ُذعر [القاضي] منه ذعرا
[فـ]ـ�قام ثماني عش����رة س����نة لم يخرج �لى وس����بب الاحتجاج عل����ى ر�أي عمرو من �أب����ي واثلة الهُذلي �ألف وخمسين �ألفا»!!
«�آخر عمره ...أ
إ
َ
ّ ويضي����ف هذا ال�مام الم����ؤرخ أ
وك�نه يصف لنا �أجواء عالمنا ش����ديدا ،وصار د�أبه �أن يس����توصف ما يدفعه ويستكثر من
أ
إ
صحابي لا ُيع����رف �إلا في هذه الرواية ،وفي روايات
القرطبي (ت 672هـ) -وهو
المسجد» النبوي؛ حس����ب ما �ورده
ّ
ّ
أ
أ
���اهد ميتًا ولا
�أخرى �أن صاحب الاعتراض هو ُش����رحبيل بن حس����نة الذي الي����وم وقد خ ّيم عليه رعب «كورونا» فقضى عليه بالجمود ذلك �دوية و�دعية و ُر ًقى ،ثم تمارض لئلا يش� ِ
في كتابه «التذكرة».
أ
وكذلك فع����ل بعض العلماء احتجاجا على �جبار الس����لطة م����ات بطاع����ون عمواس-ه����و تعارض����ه -حس����ب فهم -مع والرك����ود« :والن����اس يمرون ف����ي هذه البلاد فل����ا يرون �إلا ُيدعى �إلى جنازة لشدة خوفه من الموت ،فقدر الله �نه س ِلم
إ
ال�م����ر النبويّ بع����دم الفرار من الطاعون ،لك����ن عمرا فهم �أسواقا فارغة ،وطرقات خالية ،و�أبوابا مغلقة ،...وطويت من الطاعون»!.
الم�مون (ت 218هـ) للناس في أ
العباسية �أيام أ
مس�لة «خلق أ
ّ
ً
القر�آن»؛ فابن �أيبك الدَّ واداري (ت بعد 736هـ) يقول -في م����ن الحديث -والل����ه �أعلم � -أن النه����ي كان عن الفرار من التج����ارات و�أم����ور الدني����ا ،وليس للناس ش����غل في الليل وم����ن القص����ص الطريف����ة ف����ي تاريخنا بخص����وص الحجر
َ
والنهار إ�لا غس����ل أ
���ي واعتزال الناس ول����و بمغادرة مدنهم؛ ما ذكره ابن
ال�موات والتجهي����ز والدفن ،...وخلت المنزل� ّ
بلد �آخر خش����ية �أن ُينقل �إليها الطاعون ،ولم
«كنز الدرر وجامع الغرر» � -إنه في سنة 218هـ «كان ابتداء الطاع����ون �إلى ٍ
أ
���ي الحلبي (ت 971هـ) في كتاب����ه «د ّر الحبب في
حيث ل����ا يقيم �أحد مثل قمم �كثر المساجد من الجماعات»!!
الحنبل� ّ
المحنة العظيمة و�إظهار القول بخلق القر�آن ،...وقـُتل من يك����ن نهي����ا عن الفرار منه �إلى ُ
تاري����خ حلب» في ترجمة تلميذه ش����اه محم����د الدكني (ت
أفراح مؤجلة
وال�ئمة في منازلهم وامتنعوا من الجبال وبطون أ
خالف ،واختف����ت العلماء أ
ال�ودية والشعاب.
وبمصر انتشر الطاعون الكبير الذي وقع سنة 749هـ وعُرف 952هـ) ،إ�ذ قال إ�ن والده لما «دخل الطاعون حلب ف ّر بمن
الصلوات في الجوامع ،وقتل منهم خلق كثير».
في �أوروبا باس����م «الموت أ
جائحة مكية
ال�س����ود»؛ وقد رصد المقريزي معه �إلى بعض بساتينها ،وكان يخاف الموت خوفا شديدا،
وعل����ى ّ
من
���ير
�
اليس
كل؛ ف���� إ�ن ترك الف����رد الواحد �أو العدد
���ف كثيرا ع����ن �غلاق وقد ذكرت كتب التاريخ ال إ� ّ
سلامي تعطيل المساجد بسبب (ت - )845ف����ي كتابه «الس����لوك لمعرف����ة دول الملوك» -فقدر الله [له] الس����لامة» حينها ،لك����ن لم يلبث �أن مات
ٌ
ال ّن����اس للجمع����ة والجماع����ة مختل�
إ
ً
أ
ال�وبئ����ة مرا ًرا ،ولم يس����لم من ذلك مكة المك ّرمة نفس����ها ال آ�ثار الاجتماعية له����ذا الطاعون؛ فقال« :وبطلت أ
ال�فراح الوالد والولد في طاعون �آخر!.
على
والجماعات،
للجمعة
المس����اجد وتعطيل الناس كلهم
أ
والبي����ت الحرام؛ فمن ذلك م����ا ذكره الحافظ ابن حجر (ت
mmm
وال�عراس من بين الناس فلم ُيعرف �أن �أحدًا عمل فر ًحا في
�أن هذا التعطيل الجماعي للمساجد -و إ�ن لم يتناوله الفقهاء

العدد:

1005

mmm
كوارث داهمة
حصلت وقائع عديدة ّ
تعطلت فيها الجماعات بالمساجد
بسبب الكوارث الطبيعية حتى شمل ذلك البيت الحرام
بمكة ،ب����ل إ�نه كان معرو ًفا به؛ فقد �أفاد أ
زرقي (ت
ال� ّ
250هـ) -في «�أخبار مكة»  -أب�ن باب بني شيبة الكبير
���مى «باب الس����يل ،قال :فكانت السيول ربما
كان ُيس� ّ
دفعت المقام (مقام إ�براهيم) عن موضعه ،وربما ّنحته
�إلى وجه الكعبة».
الكتاني (ت
���ه
�
بالل
���ر
�
المنتص
محمد
وق����ال العلام����ة
ّ
آ
آ
1419هـ) في تفس����يره للق����ر�ن (ال�ية  27من س����ورة
الح����ج)« :و�أذك����ر منذ بضع س����نين �أن س����يولًا جاءت
[الحرم المكي] فارتفع الماء إ�لى �أن وصل إ�لى �أبواب
الكعب����ة ،فتوقفت الصلاة في الحرم يومين ،وعز على
الكثيري����ن �أن يروا الكعبة لا يطوف به����ا �أحد ،فنزلوا
يطوفون س����ابحين عائمين وق����د �أغراهم بعض من �أخذ
يطوف وهو يحس����ن السباحة والعوم ،فلما نزل بعضهم
مم����ن لا يع����رف الس����باحة -غرقوا ومات����وا ،فاضطرالمس����ؤولون �أن يمنع����وا الطواف ل� أ
����ن الناس تعرضوا
للموت».
ّ
وذك����ر الش����يخ محمد الصب����اغ المالك����ي المكي (ت
1321ه����ـ) -في كتابه «تحصيل المرام في �أخبار البيت
أ
كثير من الس����يول التي اجتاحت البيت
الحرام» � -خبار ٍ
الحرام وتس����ببت في تعطيل الصلوات به ،بل تسببت
في تهدم الكعبة �أحيانًا ،غير �أن التعطيل لم يكن يطول
فكان يحدّ ه بس����بع صلوات �أو غير ذلك .ومن ذلك �أنه
«جاء سيل عظيم س����نة ثلاث وثمانين [وتسعمئة]...
حت����ى بلغ المط����اف ووصل إ�لى قفل البيت الش����ريف،
وبقي الماء يو ًما وليلة ،...وتعطلت [صلاة] الجماعة
سبعة �أوقات (= صلوات)».
�أما في غير مكة؛ فيذكر الحافظ ابن كثير الدمش����قي
(ت 774هـ) �أنه في س����نة 647هـ «طغى الماء ببغداد
ّ
المحال والدُّ ور الش����هيرة،
حت����ى �أتلف ش����يئا كثيرا من
الج َمع في �أكثر الجوامع بس����بب ذلك س����وى
وتعذرت ُ
ثلاث����ة جوامع» .وتح����دث ابن ال ُف َوط����ي (ت 723هـ)
ف����ي ‘الح����وادث الجامعة‘ -ع����ن غرق بغ����داد �أيضاس����نة 653هـ ،فق����ال« :وتهدمت الجوامع والمس����اجد
كجام����ع المنص����ور وه����و �أول جامع ُوض����ع ببغداد...
وجامع المهدي بالرصافة ...وجامع الس����لطان وجامع
القصر ...وبعض مس����جد قمرية بالجانب الغربي...
وعدة مس����اجد» .ولا ريب �أن ذلك س����ينتج عنه تعطل
الصلاة في هذه المساجد.
كما ذكر الحسن بن محمد العباسي الصفدي (ت بعد
717هـ) -في «نزه����ة المالك والمملوك»� -أنه وقع في
ّ
سنة 717هـ ٌ
بعلبك اللبنانية ،وتسبب
سيل ع َِرم بمدينة
ف����ي هدم المس����اجد وتعطي����ل الصلاة به����ا .وذكر في
وصف����ه �أن����ه «ما م ّر على ش����يء في طريق����ه �إل ّا جعله
خاويًا ،...فخ ّرب المس����اكن و�أذه����ب أ
ال�موال ،وغ ّرق
الرج����ال والحري����م أ
وال�طفال ،...ثم ل����م يزل حتى دخل
الجام����ع أ
ّ
ال�عظ����م ....وتهدّ م����ت المس����اجد وتعطلت
الصلوات».
حروب مدمرة
وتعطيل الصل����وات والعبادات في بيوت الله بس����بب
الح����رب لم تس����لم من����ه حتى البق����اع المقدّ س����ة لدى
المس����لمين؛ ولع� ّ
���ل �أقدم ما ُذكر في ذل����ك هو ما وقع
أ
�إثر قمع ثورة �أهل المدينة س����نة 63هـ على �يدي قوات
يزيد بن معاوية (ت 64هـ) ،يقول القاضي عياض (ت
544هـ) -في « إ�كمال ال ُم ْع ِلم بفوائد مسلم» -واصفا ما
صنعه ُ
جيش يزيد بالمدينة و�أهلها« :ف َه َزموا (= جنود
أ
يزيد) �أه����ل المدينة وقتلوهم واس����تباحوهم ثلاثة �يام،
و ُقتل فيه����ا عدة من بقية الصحاب����ة و�أبناء المهاجرين
أ
وال�نص����ار ،وعُ ّطلت الصلاة في مس����جد النبي -صلى
أ
أ
الله عليه وسلم  -تلك ال�يام و[توقف] ال�ذان فيه»!!
�أما �أش����هر ما ج����رى على البيت الح����رام بمكة فهو ما
أ
القرمطي (ت 332هـ)؛ إ�ذ
ّابي
ّ
تسبب فيه �بو طاهر الجن ّ
الح ّجاج يوم التروية من سنة 317هـ
َدهَم بجيشه
َ
جموع ُ
حجهم ذلك العام ،وقت����ل �آلا ًفا من الناس في
أف�فس����د ّ
صحن المس����جد الحرام ،واقتلع الحجر أ
ال�سود ورجع
ب����ه �إلى عاصمة دُويلته ه ََجر (كانت بمنطقة أ
ال�حس����اء
الذهبي في «تاريخ
شرقي السعود ّية) .قال ال إ�مام
ّ
ال آ�ن ّ
أ
َ
ْ
حدٌ
ال إ�س����لام»« :ولم يقف � ِتلك الس����نة وقفة» عرفة،
وبذلك تعطل حج المس����لمين الذي هو �أهم عندهم من
صلوات الجماعات.
وقد س����بقت جريم���� َة القرامطة هذه حادثة ش����بيهة بها؛
فالمؤرخ عب����د الملك العصامي المكي (ت 1111هـ)

ملــــف

يذك����ر -في «س����مط النج����وم العوالي»� -أنه في س����نة
ُ
���ماعيل بن يوس����ف
250هـ دخل مك َة الثائر العلويّ �إس�
أ
بالس���� ّفاك (ت 252هـ) ،فهرب منها
ال�خيضر ال ُمل ّقب ّ
المنصب من الخليفة العباس����ي ببغداد ،ونهب
واليه����ا ّ
ُ
���ماعيل المذكور داره و�أخذ �أموال الناس ،ثم « َع َم َد
إ�س�
أ
�إل����ى الكعبة الش����ريفة ف�خذ كس����وتها وم����ا جدد في
خزانتها من أ
ال�موال ،...ونهب مكة و�أحرق بعضها ثم
خرج منها بعد مقامه بها خمسين يوما».
وبعد ذلك قصد �إس����ماعيل السفاك «المدينة الشريفة
فت����وارى عنه عاملها (الوالي العباس����ي) ،فظلم �أهلها
و�أخ����رب دورهم ،وعُ طلت الجماعة من مس����جده عليه
الصلاة والس����لام �أكثر من نصف ش����هر ،ث����م رجع �إلى
مك����ة فحص����ر �أهلها حت����ى ماتوا جوعا وعطش����ا،...
ووافى الموقف (موس����م الحج) والناس بعرفات فقتل
من الحجاج نحوا من �ألف ومئة نفس ،فهرب الحجاج
ول����م يقف بعرفة �أحد ليلا ولا نهارا س����وى �إس����ماعيل
وعسكره»!
و إ�ذا كان����ت المدين����ة نال����ت نصي ًبا من �أذى إ�س����ماعيل

الس����فاك هذا؛ ف إ�نها قد ّ
تعطل مسجدُها ثاني ًة على يد
ابني الحسين ابن جعفر
الثائر ْين العلوي ْين ّ
محمد وعلي ْ
المنورة سنة
الصادق ،فقد اقتحما بجيش����هما المدينة ّ
271هـ وعاثا فيها فس����ادًا .قال ابن كثير الدمشقي في
‘البداية والنهاية‘« :فقتلا خلقا من �أهلها و�أخذا �أموالا
جزيل����ة ،وتعطلت الصلوات في المس����جد النبوي �أربع
ُج َمع لم يحضر الن����اس فيه جمعة ولا جماعة؛ ف إ�نا لله
و�إن����ا �إليه راجعون» .ونقل المؤرخ اب����ن أ
ال�ثير قصيد ًة
أ
للفض����ل ب����ن العباس العل����وي في حزن����ه ل�جل ذلك،
أ
خرب����ت دا ُر هج����رة المصطفى ال َب����ـ ** ــ ِّر
مطل ُعه����اِ � :
أف�بكى خرا ُبها المسلمينا!
ّ
وقب����ل نحو ق����رن م����ن ال���� آ�ن؛ تعطلت الصل����وات في
المس����جد النب����ويّ �أواخر الح����رب العالمي����ة أ
ال�ولى،
فق����د ذكر مؤلف����و كتاب ‘معلم����و المس����جد النبوي‘
ف����ي ترجمة الش����يخ �ألفا هاش����م (ت 1349هـ) �أنه كان
حينها �إمام المس����جد النبوي ،و�أنه عندما اشتد حصار
قوات الش����ريف حسين بن علي (ت 1931م) للمدينة
«اتخذ [واليها العثماني] فخري باش����ا (ت 1948م)
من المسجد النبوي الشريف ثكنة للجنود أ
وال�سلحة،
أ
واتخ����ذ من منائر المس����جد النب����وي الش����ريف �براجا
للمراقبة[ ،فـ]ـتعطل����ت الصلوات ولم ُيرفع أ
ال�ذان من
المنائر لفترة»!!
غزاة وطغاة
سلامي؛
وفي غير مكة والمدينة من حواضر العالم ال إ�
ّ
ّ
الجمع والجماعات بسبب الحرب مرا ًراّ ،
ولعل
تعطلت ُ
المس����جد أ
ال�قصى كان �أكثر مس����اجد ال إ�سلام عُ رضةً
للانته����اك والتعطي����ل ،فقد ّ
تعطل����ت الصلاة فيه تحت
حكم الصليبيين نح ًوا من تس����عين عاما بدءا من س����نة
492ه����ـ ،وافتتحوا عهدهم فيها بمذبحة عظيمة .يقول
اب����ن أ
ال�ثير -في «الكامل» -واصف����ا المذبحة« :وقتل
أ
الفرنج بالمس����جد أ
ال�قصى ما يزيد على س����بعين �ل ًفا،
أ
منه����م جماعة كثي����رة من �ئم����ة المس����لمين وعلمائهم
وعباده����م وزهادهم ،ممن ف����ارق أ
ال�وطان وجاور بذلك
الموضع الشريف»!
و ُيش����به ذلك ما جرى لمس����اجد أ
ال�ندل����س بعد اجتياح
النصارى ال إ�س����بان لحواضرها الكبرى بدءا من مطلع
القرن الس����ابع؛ فقد نقل مؤرخ أ
ال�ندلس عبد الله عنان
(ت 1986م) -في كتابه ‘دولة ال إ�سلام في أ
ال�ندلس‘-
ع����ن كتاب «�أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر»
الذي �أ ّلفه شخص مجهول كان يو ّثق مشاهدات عصره؛
�أن ال إ�س����بان تراجعوا عن تعهداتهم في معاهدة تس����ليم
غرناط����ة القاضية باحترام الحرية الدينية للمس����لمين،
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أ
«ف�غ ِلق����ت المس����اجد و ُحظر عل����ى المس����لمين �إقامة على البلد»!
اضطراب واحتجاج
شعائرهم ،وانتُهكت عقائدهم وشريعتهم».
الج َمع والجماعات؛
تعطيل
في
الحروب
تسببت
وكما
حادثتان،
الصدد-
ومن �أه ّم ما ُيذك����ر تاريخيا -في هذا
ُ
���ي والف����راغ أ
مني
ال� ّ
هما اجتياح المغول لبغداد بقيادة هولاكو سنة 656هـ ،ف إ�ن ح����وادث الاضطراب السياس� ّ
ث����م غزو التتار لدمش����ق س����نة 803ه����ـ بقي����ادة القائد �أدت إ�لى مثل ذلك ،فقد ذكر ابن ش����اهين الملطي (ت
920هـ) -في ‘نيل أ
أ
ال�م����ل في ذيل الدول‘� -أنه وقعت
ال�وزبكي تيمورلنك (ت 807هـ).
أ
أ
أ
أ
والفظائ ُع التي ارتكبها المغول عند دخول بغداد �شه ُر في �حد �يام الجمعة س����نة 802هـ فتنة كبيرة بين �مراء
«ارتجت منها القاه����رة ،...ف ُغلقت �أبواب
من �أن تُروى ،غير �أنّ موضوع مقالتنا فيها هو ما ذكره الممالي����ك
ّ
أ
اب����ن كثير -في ‘البداية والنهاي����ة‘ -حين قال« :و ُقـتل الجوام����ع واختصر الخطباء و�وج����زوا في الصلاة ،ولم
الخطب����اء أ
وال�ئم����ة وحملة القر�آن ،وتعطلت المس����اجد ُيخطب ف����ي بعض الجوامع ،بل ول����ا ُصلي في بعض
أ
أ
�يضا ،وخرج الناس في ذعر و�غلقت أ
ال�سواق».
والجم َعات مدة شهور ببغداد»!!
والجماعات ُ
ويص� ُ
���راب �أمني هائل ترك الناس
���بكي (ت 771هـ) -في وبمصر �أيضا حصل اضط� ٌ
���ف معاص����ره ال إ�مام الس� ّ
‘طبق����ات الش����افع ّية‘ -ه����ذه أ
الم�س����اة وص ًف����ا مؤث ًرا ،بس����ببه صلاة الجمع����ة و�أغ ِلقت المس����اجد؛ فالمؤرخ
الج َب ْرتي (ت 1237هـ) يخبرنا -في «عجائب ال آ�ثار»-
فيقول« :و�أخذت بغداد على يد هولاكو ،..و ُقتل �أمير
َ
المؤمنين وبَعده س����ائر المس����لمين ،و ُرف����ع الصليب� ..أنه في س����نة 1230هـ جرت محاولة انقلاب عس����كريّ
محمد علي باش����ا
ُ
وس����مع الناق����وس �آونة م����ن «بيوت �أ ِذن الل����ه �أن تُرفع فاش����لة على والي مص����ر العثماني ّ
و ُيذك����ر فيها اس����مه» ،...وخربت الجوام����ع وعُ ّطلت (ت 1265هـ) ،تس����ببت في انفلات �أمني عظيم .قال
المس����اجد :...ثم انقضت تلك البل����اد و�أهلها أ
الجبرتي« :وكان هذا الحادث -الذي لم نس����مع بنظيره
فك�نها
ّ
في دولة من الدول -في ظرف خمس س����اعات ،وذلك
م����ن قبيل صلاة الجمعة إ�لى ُقبيل العصر[ ،فـ]ـحصل
للنّاس [في] هذه المدة اليسيرة من الانزعاج والخوف
الش����ديد ،ونه����ب أ
ال�موال ..ما لا يوص����ف ،ولم ت ّ
ُصل
أ
أ
الجمع����ة في ذلك اليوم و�غ ِلقت المس����اجد ،...و�خذ
الناس حذرهم ولبسوا �أسلحتهم».
وف����ي الغرب ال إ�س����لامي؛ يروي الم����ؤرخ المغربي �أبو
العباس الناصري (ت 1315هـ) -في كتابه ‘الاستقصا
أل�خبار دول المغرب أ
ال�قصى‘� -أنه «لما ُقـتل السلطان
(الس����عدي س����لطان المغرب
عب����د الملك ب����ن زيدان ّ
المتوفى 1040هـ) ...بويع �أخوه الوليد بن زيدان،...
وعظم����ت الفتن بفاس حتى عُطل����ت الجمعة والتراويح
من جام����ع القرويين مدة ،ولم ِّ
يصل ب����ه ليلة القدر �إلا
رجل واحد من شدة الهول والحروب»!
وذكر ابن عذاري المراكشي -في «البيان المغرب»� -أنه
أ
«لما رحل بن����و عُبيد (الفاطميون) �إلى مصر [قادمين
وك�نهم �أحلام»!!
ّ
أ
ويخبرن����ا ابن خل����دون (ت 808هـ) -ف����ي تاريخه� -نه م����ن تونس] ،ل����م تزل مل����وك صنهاج����ة يخطبون لهم
عندم����ا غزا القائد التتري محم����ود قازان (ت 703هـ) أب�فريقية (تونس) ويذكرون �أسماءهم على المنابر،...
بجيوش����ه الشام سنة 699هـ؛ دخلوا دمشق فعاثوا فيها حت����ى قط����ع �أهل القي����روان صل����اة الجمعة ف����را ًرا من
نهبا وس����لبا ،واقتحموا «جامع بني �أمية ...فانتهكوا دعوته����م ،وتبدي ًعا ل إ�قامتها أب�س����مائهم ،فكان ُ
بعضهم
حرمة المس����جد بكل مح ّرم من غير استثناء ..وامتُهن �إذا بلغ المس����جد قال س���� ًّرا :اللهم اشهد! اللهم اشهد!
القض����اة والخطب����اء وعُ ّطلت الجماع����ات والجمعة»! ث����م ينصرف فيصلي ظه����را �أرب ًعا ،إ�لى �أن تناهى الحال
وذل����ك رغم �أن ق����ازان هذا كان من جي����ل التتار الذين حتى لم يحضر الجمعة من �أهل القيروان �أحد! فتعطلت
الجمع����ة دهراً»!! وقد ذكر �أن الخطبة للفاطميين بقيت
�أسلموا!!
أ
أ
أ
و�أما اجتياح تيمورلنك لدمش����ق فلم يكن � ّ
قل وحش���� ّية إ�لى سنة 440هـ ،ثم ُقطعت و�حرقت �علامهم.
أ
أ
ٌ
وبشاعة ،مع �أنه كان يدّ عي ال إ�سلام واصطلح مع �هلها وهنا موق� ٌ
وطريف من �ه����ل القيروان الذين
���ف عجيب
فدية يدفعونها ليسلموا من القتل والسلب ،لكنه كانوا على عداو ٍة ش����ديد ٍة للفاطميين؛ فقد وس����عهم �أن
على ٍ
أ
أ
ً
انقل����ب على الاتف����اق ونهبها وخربه����ا و�حرق بعضها ،يتركوا الجمعة احتجا ًجا وصيانة لدينهم ول�نفسهم عن
ُ
و»ش����غل الن����اس عن الدي����ن والدُّ نيا بما ه����م فيه ،...س����ماع الثناء على من يرونهم حكام����ا َظ َلمة ُ
وضلال ًا،
فتعطلت س����ائر الجوامع والمس����اجد من إ�علان أ
ال�ذان و�أم����ا �أنه����م كانوا إ�ذا م���� ّروا بالجوامع يقول����ون :اللهم
و�إقام����ة الصلاة»؛ على ح����دّ تعبير المقريزيّ في كتابه اشهد! فهو لكونهم يس����تعظمون �أمر الجمعة ويح ُّبون
ش����هودها ،ولم يمنعهم إ�لا الدعاء لمن لا يرضون دينه
«السلوك لمعرفة دول الملوك».
أ
وق����د عاصر ابن خل����دون تلك ال�يام حي����ث كان وقتها من الحكام.
التاريخي الموجز لحوادث
في زيارة لدمش����ق قابل خلالها تيمورلنك ،وذكر كثي ًرا وفي خاتمة هذا الاستعراض
ّ
من فظاعاته هو ورجاله التي تسبب بعضها في إ�حراق تعطل صلوات الجماعة في مس����اجد المسلمين؛ نعل ُم
الجامع أ
للج َمع والجماعات
ال�موي مما �أدى �إلى تعطل الصلوات فيه ،فذكر �أنّ ما يجري علينا اليوم من �إيقاف ُ
ف����ي كتاب رحلته -إ�ضرامهم الن����ار بالممتلكات «فلم -خشية المساهمة في نشر وباء «كورونا /كوفيد -»19تزل تتو ّقد �إل����ى �أن اتصلت بالجامع أ
ال�عظم ،وارتفعت ليس اس����تثنا ًء تاريخ ًّيا غير مسبوق ،و�أنّه جرت نظائره
�إلى س����قفه فس����ال رصاصه وتهدّ مت سقفه وحوائطه ،في تاريخ �أمتنا أل�س����باب كثيرةُ ،
بعضها ُيشبه ما نحن
وبعضها �أ ّ
وكان �أمرا بلغ مبالغه في ّ
فيه من دواع صحيةُ ،
قل منه ضرور ًة وقه ًرا،
الشناعة والقبح».
أ
وفي وصف تلك أ
ُ
وبعضه����ا �عظ���� ُم منه خط����را بكثير .ثم �إن ه����ذه ال ُغ ّمة
ال�حداث؛ يقول مجير الدين العليمي
المقدسي (ت 928هـ) في كتابه «التاريخ المعتبر في -و إ�ن طال����ت -لا ب����دّ منتهية كما انته����ت قبلها حروب
ّ
�أخبار من غبر»« :ولم تقم الجمعة في الجامع أ
ال�موي وكروب ،وس����يعود �إلى المس����اجد عُ ّما ُره����ا المح ّبون،
�إلا مرة واحدة ،وهي الجمعة أ
ال�ولى من استيلاء التتار و�إلى المحاريب عُ ّشاقها المشتاقون!.

فــي ذكـرى يــوم األرض
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يق����ول الله تعالى في كتاب����ه الكري����م ِ { :إ�نَّ ا َّل ِذي َف َر َض
عَ َل ْي� َ
���ك ا ْل ُق ْر�آنَ لَ���� َراد َُّك ِ�إلَى َم َع ٍاد ُقل َّر ِّب����ي َ�أعْ َل ُم َمن َجاء
بين}(.)1
با ْل ُهدَى َو َم ْن ُه َو ِفي َض ٍ
لال ُّم ٍ
ذك����ر ال إ�مام القرطبي في تفس����ير ال آ�ية الس����ابقة�ِ {« :إنَّ
ا َّل ِذي َف َر َض عَ َل ْي َك ا ْل ُق ْر�آنَ لَ َراد َُّك ِ إ�لَى َم َع ٍاد} ختم الس����ورة
ببش����ارة نبيه محمد صل����ى الله عليه وس����لم -بردّه �إلى
مك����ة قاهراً أل�عدائه ،وهو قول جاب����ر بن عبد الله وابن
عباس ومجاهد وغيرهم .قال القتبي :معاد الرجل بلده؛
أل�ن����ه ينصرف ثم يعود .وقال مقاتل :خرج النبي –صلى
الله عليه وس����لم -من الغار ليل ًا مهاجراً �إلى المدينة في
غي����ر الطريق مخافة الطلب ،فلما رجع إ�لى الطريق ونزل
الجحف����ة عرف الطري����ق �إلى مكة فاش����تاق �إليها ،فقال
له جبريل إ�ن الله يق����ول ِ {»:إ�نَّ ا َّل ِذي َف َر َض عَ َل ْي َك ا ْل ُق ْر�آنَ
لَ���� َراد َُّك ِ�إلَى َم َع ٍاد}�أي �إلى مكة ظاه����راً عليها .قال ابن
بالج ْحفة»(،)2كما ذكر ال إ�مام
عب����اس :نزلت هذه ال آ�ية ُ
ابن كثير في تفس����يره« :قال البخاري في التفس����ير من
صحيح����ه :حدثنا محمد بن مقات����ل� ،أ أ
نب�نا يعلى ،حدثنا
سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن عباس{لَ َراد َُّك ِ�إلَى
َم َع ٍاد} قال :إ�لى مكة»(.)3
أ
ِ�إنّ ُح َّب الوطن غريزة فطرية ونزعة �إنسانية ودليل �صالة
الم����رء َو ُن ْبله،كما حكى أ
ال�صمعي ع����ن �أعرابي يقول:
ردت �أن تع����رف الرج����ل ،فانظر كي����ف تحنُّنه �إلى
«�إذا �أ َ
وتشوقه إ�لى إ�خوانه،وبكاؤه على ما مضى من
�أوطانهُّ ،
زمان����ه»؛ أل�ن ذل����ك دليل الوفاء ،و�أصال����ة ال آ�باء ،وقد
���د �أن تكون النفس إ�لى بلدها
قي����ل ِ :إ�نَّ من علامة ال ُّر ْش� ِ
ت ََّوا َقة ،و�إلى مسقط ر�أسها ُم ْشتَاقة ،وقال الجاحظ :كان
النّف���� ُر في زمن البرامكة إ�ذا س����افر �أحدهم �أخ َذ معه من
ُتربَ� ِ أ
جراب يتداوى به ،وما �أحس����ن ما قال
���ة �رضه ف����ي ٍ
ْ
ال إ�مام الشافعي–رحمه الله :-
أرض َغـ ّز َة
وإنّـي ملشتا ٌق إلى ِ
وإ ْن خانني بع َد التف ُّر ِق ِكت َْمـانــي

ُ
س َقى اهلل أرضا ً لو َظ ِفرْ ُت ب ِ ُترْبها
َ
َ
الشوق أجفاني
ة
د
ش
من
به
لت
ح
ك

َّ ُ
ِ ّ ِ
ِ
أ
فالوط����ن هو مس����قط ال����ر�س ،وميدان الحي����اة ،ومهد
الذكريات التي لا ُتنْسى.
ذكرى يوم األرض
أ
ال�يام ذكرى يوم أ
تم ّر بنا في هذه أ
ال�رض ،والتي ت�تي في
الثلاثين من شهر مارس (�آذار) من كل عام ،حيث تشهد
أ
ال�راضي الفلسطينية وال ُمدن والقرى والبلدات العربية
في الداخل الفلسطيني مسيرات ومهرجانات ومظاهرات
و�إضرابات؛ �إحياء لذك����رى هَـ َّبة يوم أ
ال�رض التي كانت
في الثلاثين من شهر مارس (�آذار) سنة  ،1976نتيجة
قيام سلطات الاحتلال ال إ�س����رائيلي بمصادرة نحو( 21
)�ألف دونم من �أراضي ع ّرابة وس����خنين ودير حنّا وعرب
الس����واعد وغيرها؛ لتخصيصها للمستوطنات في سياق

ّ
مخط����ط تهويد الجليل ،هذه الذك����رى التي أت�تي تعبيراً
أ
عن تمس����ك وتشبث ش����عبنا ب�رضه ووطنه ِضدَّ سياسة
مصادرة أ
ال�راضي والاس����تيلاء عليها ،وتش����ريد �أهلها،
واغتيالهم وقتلهم.
حب الوطن يف اإلسالم
ّ
من المعلوم �أن ديننا ال إ�سلامي الحنيف ُّ
يحث على ُح ّب
الوط����ن والوفاء له ،فعندما ُ�أ ْج ِب َر رس����ولنا – صلى الله
عليه وس����لم – على الخروج من وطن����ه مكة المكرمة،
ق����ال -صلى الله عليه وس����لم ِ -ل َم َّك َةَ ( :م����ا َ�أ ْط َي َب ِك ِم ْن
َب َل� ٍ أ
���يَ ،ولَ ْولا َ�أنَّ َق ْو ِم����ي َ�أ ْخ َر ُجو ِني ِمن ِْك َما
���دَ ،و َ� َح َّب ِك ِ إ�لَ� َّ
َس َكن ُْت َغ ْي َر ِك) ( ،)4وجاء في حديث �آخر �أنه – صلى
الله عليه وس����لم  -ق����الَ ( :وال َّل ِه ِ إ�ن َِّك لَ َخ ْي���� ُر َ�أ ْر ِض ال َّل ِه،
���هَ ،ولَ ْولا َ�أنِّي ُ�أ ْخ ِر ْج ُت ِمن ِْك َما
َو َ�أ َح� ُّ
���ب َ�أ ْر ِض ال َّل ِه ِ�إلَى ال َّل� ِ
َخ َر ْج ُت)(.)5
فها هو رسولنا –صلى الله عليه وسلم– يخرج من وطنه
مك����ة المكرمة ُم ْج َب����راً ُم ْك َره ًا،وفي نفس الوقت ُيظهر
ُح َّبه الكامن لها وهو يفارقها ،وبذلك يعلمنا–صلى الله
حب الوط����ن والانتماء إ�ليه والوفاء
عليه وس����لم–وجوب ّ
ل����ه ،والدعاء له بالخي����ر والتقدم والازدهار ،كما س����ار
�أصحابه الكرام –رضي الل����ه عنهم �أجمعين– على هذا
النه����ج القويم في حبه����م أ
لل�وطان ووفائه����م لها ،فحب
الوط����ن من ال إ�يمان،واقتدا ًء برس����ولنا –صلى الله عليه
حب الفلسطينيون بلادهم المباركة فلسطين
وسلم– فقد �أ ّ
ودافعوا عنها بالغالي والنفيس.
وم����ن المعلوم �أن مفارقة الوط����ن وال ُب ْعد عنه يترك في
فحب الوطن
النفس حسرة و�ألم ًا َ ،و ُي َو ِّلدُ شوق ًا وحنين ًا ُّ ،
غري����زة ُفطرت عليه����ا القلوب َو ُج ِبل����ت عليها النفوس،
فالعي����ش فيه مع قس����وة الحي����اة ُي َعدُّ نعم����ة عظيمة لا
يعرفها �إلا َم ْن فقدها.
لذلك ف إ�ن الواجب علينا �أن نُربي �أبناءنا وبناتنا على ُح ِّب
وطنهم و�أن نغرس����ه في نفوسهم؛ اقتدا ًء برسولنا –صلى
الله عليه وس����لم -؛ ليكونوا مواطنين صالحين يعرفون
حقَّ ربهم ودينهم ووطنهم ،ويبذلون ُقصارى ُجهدهم في
المحافظة عليه والدفاع عنه.

فلسطيـن أرض مباركة
�إن فلسطين �أرض مباركة ُم َقدّ سة ،مجبولة بدماء ال آ�باء
أ
وال�جداد ،وهي �أرض ال إ�سراء والمعراج و�أرض المحشر
والمنش����ر ،وق����د �أخ����ذت مكانتها من وجود المس����جد
أ
ال�قصى المبارك �أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث
الحرمين الش����ريفين بالنس����بة للمس����لمين في مش����ارق
ال� أ
����رض ومغاربه����ا ،فقد جعل����ه الله س����بحانه وتعالى
تو�أم ًا لش����قيقه المسجد الحرام بمكة المكرمة كما جاء
{س���� ْب َحانَ ا َّل ِذي َ�أ ْس َرى ِب َع ْب ِد ِه
في قوله سبحانه وتعالىُ :
أ
َّ
ْ
ْ
َ
���ج ِد ال�ق َصى ال ِذي
���ج ِد ا ْل َح َر ِام ِ�إلَى ال َم ْس� ِ
لَ ْيل ًا ِّم َن ا ْل َم ْس� ِ
���م ُيع ال َب ِصي ُر}
الس� ِ
َبا َر ْك َن����ا َح ْولَ ُه ِلن ُِر َي���� ُه ِم ْن �آ َيا ِتنَا ِ إ� َّن ُه ُه َو َّ
( ،)6ففلس����طين �أرض النبوات ،وتاريخها مرتبط ِب ِس َي ِر
ال ّرس����ل الكرام -عليهم الصلاة والس����لام ،-وهي عزيزة
علين����ا ،دين ًا ودنيا ،قديم ًا وحديث���� ًا ،ولن ُن َف ّرط فيها �أبداً
مهم����ا كانت المغريات ومهما عظمت التهديدات ،فهي
ال�رض التي ُولدنا على ثراها ،أ
أ
ون�كل من خيرها ونشرب
من مائها ونستظل بظلها.
أ
حب المكان الذي نش�ت
لقد ُج ِبلت النفوس البشرية على ّ
فيه وترعرعت في جنباته ،وحفظت في ذاكرتها معالمه
وطرقاته ،فالوطن ذاكرة ال إ�نس����ان في����ه ال آ�باء أ
وال�جداد

أ
وال�حباب أ
وال�صحاب ،كما قال فضيلة الش����يخ /محمد
الغزال����ي –رحمه الله ( : -والبش����ر ْأي�لَ ُفون �أرضهم على
وحب الوطن غريز ٌة
َما ِبهَا  ،ولو كانت قفراً مستو َحش ًاّ ،
أ
مت� ِّصلة في النفوس ،تجعل ال إ�نسان يستريح �إلى البقاء
ُوجم،
ويحن إ�ليه إ�ذا غ� َ
فيهُّ ،
���اب عنه ،ويدافع عنه إ�ذا ه ِ
ويَ ْغضب له �إذا انتقص) ،فالوطن له حقٌ علينا وواجبنا
المحافظة عليه.
لقد �أصبح يوم أ
ال�رض مناس����بة وطنية فلسطينية ،ورمزاً
لوحدة الش����عب الفلس����طيني ،وذكرى للتلاحم بين �أبناء
الشعب الفلسطيني في جميع �أماكن تواجده.
بني األمس واليوم
أت�ت����ي ذكرى ي����وم أ
ال�رض ه����ذا العام مع ازدي����اد وتيرة
الهجم����ة ال إ�س����رائيلية الشرس����ة عل����ى مدين����ة القدس
بصفة عامة والمس����جد أ
ال�قصى بصف����ة خاصة  ،حيث
تتع����رض مدينة القدس في هذه أ
ال�يام لمؤامرة من �أش����دّ
المؤام����رات و�أخطره����ا ،وذلك من خلال ه����دم البيوت،
ومصادر مئ����ات الدونمات ِلتُق َام عليها المس����توطنات،
وتغيير �أس����ماء الش����وارع ،وتزييف المناهج التعليمية،
و�إنش����اء القبور الوهمية ،والتضييق على الش����خصيات
الديني����ة والوطنية ،وطم����س جميع المعالم ال إ�س����لامية
والمس����يحية ،و�إقام����ة الكتل الاس����تيطانية في محاولة
ل إ�حداث تغيير ديموغرافي في المدينة المقدسة لصالح
س����لطات الاحتل����ال ال إ�س����رائيلي ،كما تعمل س����لطات
الاحتلال ال إ�س����رائيلي على تنفيذ مخططاتها ال إ�جرامية
في التقس����يم الزماني والمكاني تمهيدًا لهدم المس����جد
أ
ال�قص����ى المبارك و إ�قامة ما ُيس����مى بالهيكل المزعوم
على �أنقاضه لا س����مح الله ،وم����ا اقتحاماتهم المتكررة
للمس����جد أ
ال�قصى المبارك إ�لا ٌ
دليل واضح على ذلك،
���ن لنا في رحاب الذكرى َم���� َد ٌد ُيوثق صلتنا بالله،
فليك� ْ
ويرب����ط على قلوبن����ا في معركة المصي����ر ،حتى نصون
الحق ،ونس����ترد أ
ال�رض ،ونُطهر القدسَ ﴿ ،ويَ ْو َم ِئ ٍذ يَ ْف َر ُح
���ر ال َّل ِه َين ُْص ُر َم ْن َي َش����ا ُء َو ُه���� َو ا ْل َع ِزي ُز
ا ْل ُم ْؤ ِم ُن����ونَ * ِبن َْص� ِ
ال َّر ِحي ُم﴾(.)7
إ�ن فلس����طين الحبيبة تناديكم،والق����دس تناديكم اليوم
أ
للت�كيد أب�نها عاصمة دولة فلس����طين ،ولتطبيق العدالة
أ
ف����ي �ع����دل قضاي����ا الدنيا ،قضي����ة فلس����طين ،وقضية
ش����عب فلس����طين ،وحقه في العودة �إل����ى وطنه  ،وحقّ
تقرير مصيره ،وخروج أ
ال�س����رى والمعتقلين ،وقيام دولة
فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
الله����م احف����ظ بلادنا و�أقصانا ومقدس����اتنا وس����ائر بلاد
المسلمين من كل سوء
وصل����ى الل����ه على س����يدنا محمد وعلى �آل����ه و�أصحابه
�أجمعين
اهلوامش:
 1سورة القصص ال آ�ية ()85 - 2تفس����ير الجامع أل�ح����كام القر�آن لل إ�م����ام القرطبي13/321
 3تفسير القر�آن العظيم لابن كثير3/534� - 4أخرجه الترمذي� - 5أخرجه الترمذي 6سورة ال إ�سراء ال آ�ية ()1- 7سورة الروم ال آ�ية (4-5* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق
www.yousefsalama.com

أ .حممد مكركب

خي����ر ما نس����تهل به هذا البح����ث الوجيز في
ش����ئون أ
ال�س����رة قول الله تعالى في الجانب
الروح����ي والفكري م����ن حي����اة الزوجين﴿ :
���ن �آيا ِت ِه َ�أنْ َخ َلقَ لَ ُك ْم ِم ْن َ�أ ْن ُف ِس� ُ
���ك ْم َ�أزْواج ًا
َو ِم� ْ
َ
ُ
َ
ً
ً
ِلت َْس ُكنُوا ِ�إل ْيها َو َج َعل بَ ْينَك ْم َم َو َّدة َو َر ْح َمة ِ�إنَّ
يات ِل َق ْو ٍم يَ َت َف َّك ُرونَ﴾ (الروم)21:
ِفي ذ ِل َك َل آ� ٍ
ث����م نصيحة النب����ي عليه الصلاة والس����لام.
ع����ن حكيم بن معاوية القش����يري ،عن �أبيه،
ق����ال :قل����ت :يا رس����ول الله ،م����ا حق زوجة
َ
قال�[:أنْ ت ُْط ِع َمهَا ِ إ� َذا َط ِع ْم َت،
�أحدن����ا عليه؟،
أ
َوت َْك ُس���� َوهَا ِ�إ َذا ا ْكت ََس���� ْي َتِ �َ ،و ا ْكت ََس���� ْب َت،
���ر ِب ا ْل َو ْج����هََ ،و َلا ُت َق ِّب ْحَ ،و َل����ا تَه ُْج ْر
َو َلا ت َْض� ِ
أ
َ
َ
ْ
َّ
َ
���ت] ،ق����ال � ُب����و
[ص�ِ ]245:إل����ا ِف����ي ال َب ْي� ِ
���ح) َ�أنْ لا تَ ُق َ
ول:
دَا ُودَ :ف����ي معنىَ ( :و َلا ُت َق ِّب� ْ
���ك اللهُ] (�أب����و داود )2142:ومن ال آ�ية
َق َّب َح� ِ
الكريم����ة والحدي����ث النبوي الش����ريف نعلم
�أن الرف����ق والمودة والرحم����ة لتحقيق الت آ�لف
بي����ن الزوجين �أهم ضمان لحفظ الش����خصية
المتوازن����ة أ
لل�ولاد .كم����ا �أن الخلافات بين
أ
الزوجين تؤثر على ال�ولاد وتنتج في نفوسهم
عقدا نفسية خطيرة.
 1ـ الخلافات الزوجية مرض نفس����ي :وهذا
المرض يصيب �أهل الغفوة من أ
ال�ميين فكريا
وفقهي����ا ،ويبد�أ الخل����اف بالش����ك المقلق،
عندما يبد�أ �أحد الزوجين يش����ك ويرتاب في
س����لوك الزوج ال آ�خر ،ويبد�أ بالسؤال المتكرر
عن تصرفه� ،إما َش� ُّ
���ك الزوج����ة في زوجها،
�أو َش� ُّ
���ك الزوج في زوجته .والمسؤول الذي
ُيو َّج���� ُه لَ ُه الس����ؤال ق����د يرف����ض ال�جابة� ،وأ
َ
إ
ُي َك� ِّ
���ذب� ،أو ْيك����ذب� ،أو يغض����ب� ،أو يهدد
ويتوعد ،ثم تبد�أ الحرب النفس����ية الشرسة،
���ن
ف����ي حي����ن كان المفروض �أن يس����ود ُح ْس� ُ
الظن ،والصراح ُة ،والكلم����ة الحلوةِ ،ل َّ
تظل
جسو ُر المودة والرحمة ممتدة بينهما ،وحسن
الظن يغلق مداخل الش����يطان ،ويس����د نوافذ
الوسواس ويش����فى الظنان .قال الله تعالى:
���ن ِ�إنَّ بَ ْع َض َّ
���ن َّ
الظ ِّن
الظ� ِّ
﴿ا ْج َت ِن ُب����وا َك ِثيراً ِم� َ
ِ�إ ْث���� ٌم َولا ت ََج َّس ُس����وا﴾ وس����يدنا محمد صلى
الله عليه وس����لم ق����ال�ِ [:إ َّيا ُك���� ْم َو َّ
الظ َّنَ ،ف ِ إ�نَّ
َّ
الح ِد ِيثَ ،ول َا ت ََج َّس ُس����واَ ،ول َا
الظ َّن َ�أ ْك���� َذ ُب َ
ُ
َ
َ
ت ََح َّس ُس����واَ ،ولا تَ َباغ ُضواَ ،وكو ُن����وا ِ�إ ْخ َوانًا]
(البخاري)5143:
 2ـ �أحس����نوا الظ����ن ولاتختلف����وا فيختل����ف
أ
ال�ول����اد :الخلاف����ات الزوجية مع����اول هدم
تضرب كيان أ
ال�س����رة ،وتقضي على راحتها

اخلالفــــات الــزوجــيــــة
ُتن ِتج يف نفوس األوالد أخطر العقد النفسية

وتهدد مس����تقبل أ
ال�ولاد ،نعم إ�ن المتضررين
أ
م����ن الخلاف����ات الزوجية هم أ
ال�ول����اد و�ولاد
أ
أ
ال�ولاد ،ث����م المجتم ُع أب�كمله ،ل�ن َّ
ضرر
كل ٍ
يصبب خلي َة أ
ال�سر ِة يصيب المجتم َع الوطني
ُ
ثم المجتمع ال إ�نس����اني العالمي .الخلافات
الزوجية التي تظهر على الزوجين في ش����كل
توت����ر وقلق تنتج في نفوس أ
ال�ولاد �أمراضا
عصبي����ة وعقدا نفس����ية يصع����ب علاجها �إن
طالت مع أ
ال�يام.
 1ـ �إذا اس����تمر التذم����ر والحق����د والكراهية
بي����ن الزوجين ،يزرع في نفوس أ
ال�ولاد بذور
الك آ�ب����ة والانط����واء والحساس����ية الغامضة،
ويتحول س����لوك الطفل ثم الغلام ثم الش����اب
م����ن مشاكس����ة عفوية عصبي����ة� ،إلى تمرد،
�أو توح����د� ،أو انزواء ومحاول����ة انتحار ،وقد
يكون انتحارا معنوي����ا عندما يرفض متابعة
الدراس����ة� ،أو تتردي نتائ����ج التعلم عنده� ،أو
يسقط في رفقة الضائعين.
 2ـ إ�ذا كان بي����ن الزوجي����ن ص����راخ وعتاب
أب�صوات عالية �أمام أ
ال�ولاد ،ف إ�ن هذا يورث
أ
ال�ولاد العنف النفس����ي وضعف الشخصية
والانفجار بالب����كاء في صغرهم ،ثم يصابون
بم����رض خطي����ر يمت����د معه����م وه����و النظرة
الس����وداء ل����كل ما حوله����م ،أل�نه����م يفقدون
الثقة في الوالدين وهما �أقرب الناس إ�ليهم،
ويصبحون لا يثقون في المجتمع ،ومن حيث
لايش����عرون يصيرون معارضي����ن للغير مهما
كان هذا الغير.
 3ـ �أم����ا إ�ذا انتق����ل الخصام �أو الخلاف إ�لى
الض����رب �أو الطل����اق ،ف إ�ن ه����ذا ينقش في
ال�ولاد أ
نف����وس أ
الي�س رغم����ا عنهم ،إ�لا من
يحفظهم الله بحفظه سبحانه ،ف إ�ذا كان الولد
كبيرا حينه����ا أ
يت�زم ويفقد قدرات����ه المعنوية
وقد ينه����ار .و�إذا كان صغيرا ف إ�نه ُي َخ ِّزن في
مكبوتات اللاشعور وتبرز في سن المراهقة
وما بعدها ،وقد يس����قطه ذل����ك في مخالب
ال آ�فات الاجتماعية.
أ
فال�ص����ل �أن الزوجين المؤمني����ن المتفقهين
يتسلحان بالصبر والتسامح والحب العقلي،
والتضحية في سبيل حفظ مستقبل أ
ال�ولاد،
ولك����ن لن يصلا إ�لى فهم هذا الكلام إ�لا عن
طري����ق ندوات تدريبية مرك����زة هادفة وهادئة
وهادية ،من قبل متخصصين في علم النفس
القر�آني والسني.
 3ـ التماسك أ
ال�سري قوامه المودة والرحمة:
أ
كيف يتم عل����اج الخلافات الزوجية من �جل

فــتـــــاوى

�أن يس����ود التماس����ك أ
ال�س����ري بدوام المودة
أ
والرحم����ة.؟ �إنه س����ؤال �س����اس ف����ي معرفة
التحصين����ات الوقائية م����ن مرض الخلافات
���ن �آيا ِت ِه َ�أنْ
الزوجية .ق����ال الله تعالىَ ﴿ :و ِم� ْ
َخ َلقَ لَ ُك ْم ِم ْن َ�أ ْن ُف ِس� ُ
���ك ْم َ�أزْواج ًا ِلت َْس ُكنُوا ِ إ�لَ ْيها
يات
َو َج َع َل بَ ْين َُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ِ�إنَّ ِفي ذ ِل َك َل آ� ٍ
ِل َق ْو ٍم يَ َت َف َّك ُرونَ﴾ ودوام الرحمة والمودة بفعل
�أسباب ،واجتناب �أسباب.
أوال :ما ينبغي فعله:
 1ـ اليقي����ن ال إ�يمان����ي ،من����ذ البداي����ة يعلم
الرج����ل المت����زوج �أن مصي����ره مرتبط بزوجته
الت����ي خطبه����ا ورضيها ب إ�رادته ،ل� أ
����ول مرة،
أ
و�أنه ارتب����ط بها بميثاق غليظ فهي �مانة إ�ن
�أس����اء �إليه����ا فقد خان أ
ال�مان����ة ،وهي كذلك
إ�ن عصت����ه ونش����زت وفعل����ت مال����ا يرضيه
فقد خان����ت أ
ال�مان����ة .و�أن يقيم����ا علاقتهما
أ
عل����ى الحب العقلي إ�ن �حس����ا ببرودة الحب
العاطفي ،وعادة ف���� إ�ن الحب العاطفي الذي
قوامه إ�شباع الرغبات النفسية كالاستعباد،
والجمال المطيع ،والمال الوفير بعير حساب،
والحرية أ
ال�نانية إ�لى حد اس����تباحة ما ترغب
فيه النفس ،فهذا الح����ب المادي لن يتحقق
أل�ح����د .و إ�نما ال����ذي يدوم وه����و من صفات
الرجول����ة هو الح����ب العقلي ،ال����ذي يجعل
الزوج �أو الزوجة كل منهما ينظر إ�لى صاحبه
بعين العقل ،ويعامله بالقيم ال إ�يمانية ،وليس
بالقيم المصلحية .ولذل����ك قال الله تعالى:
وف َف���� ِ إ�نْ َك ِر ْه ُت ُموه َُّن
َاش���� ُروه َُّن ِبا ْل َم ْع���� ُر ِ
﴿ َوع ِ
َف َع َسى َ�أنْ ت َْك َرهُوا َش ْيئًا َويَ ْج َع َل ال َّل ُه ِف ِيه َخ ْي ًرا
َك ِثي ًرا﴾ (النس����اء )19:ففي الجامع أل�حكام
القر�آن لل إ�م����ام القرطبي{:قو ُل ُه تعالىَ ﴿ :ف ِ إ�نْ
وء ُخ ُل ٍقِ ،م ْن
َك ِر ْه ُت ُموه َُّن﴾ َ�أ ْيِ :ل َد َما َم ٍة�َ ،أ ْو ُس ِ
َغير ا ْر ِت َكاب َف ِاح َش� ٍ أ
وزَ ،ف َه َذا ُي ْند َُب
���ة َ� ْو ن ُُش ٍ
ِ
ِْ
أ
ِف ِيه ِ�إلَى ا ِلا ْح ِت َم ِالَ ،ف َع َس����ى �ن يول ا ْل َأ� ْم ُر ِ�إلَى
َ�أنْ يَ���� ْرزُقَ ال َّل���� ُه ِم ْنهَا َ�أ ْو َل����ادًا صالحين .قال
القرطبيُ :ق ْل ُتَ :و ِم ْن َه َذا ا ْل َم ْعنَى َما َو َر َد ِفي
َص ِحيح ُم ْس ِلم ع َْن َ�أ ِبي ُه َر ْي َر َة َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول
ٍ
ِ
ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس���� َّل َمَ [ :لا يَ ْف َر ْك ُم ْؤ ِم ٌن
ُم ْؤ ِم َن ًة ِ إ�نْ َك ِر َه ِم ْنهَا ُخ ُل ًقا َر ِض َي ِم ْنهَا �آ َخ َر] َ�أ ْو
َق َال ( َغ ْي ُرهُ) .ا ْل َم ْعنَى�َ :أ ْي َلا ُي ْب ِغ ْضهَا ُب ْغضً ا
ُك ِّل ًّيا يَ ْح ِم ُل ُه َع َل����ى ِف َرا ِقهَا�َ .أ ْيَ :لا يَ ْن َب ِغي لَ ُه
َذ ِل َك بَ ْل يَ ْغ ِف ُر َس���� ِّي َئ َتهَا ِل َح َس���� َن ِتهَا َويَ َت َغاضَ ى
ع ََّما يَ ْك َر ُه ِل َما ُي ِح ُّب( ].القرطبي)5/98:
 2ـ �أن يلغ����ي كل م����ن ال����زوج والزوج����ة من
ذهنهم����ا التفكر في الف����راق مهما كان أ
ال�مر
�أب����دا .أف�ن����ت �أيها ال����زوج �إذا كن����ت خطبت
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���ت �أيته����ا الزوجة قبلت
وكنت �أن� ِ
ب إ�رادت����كِ ،
ب إ�رادت����ك ،فمصيركما معا ط����ول حياتكما،
فبهذه النية يسهل الله لكما العقبات ويفتح
لكما البركات ،و�إن اختلفتما فبسبب تقصير
منكما وخلل من خطئكما ،والله تعالى قال:
ذات بَ ْي ِن ُك ْم َو َ�أ ِطي ُعوا
﴿ َفا َّت ُقوا الل���� َه َو َ�أ ْص ِل ُحوا َ
ين﴾ من تس����اهل
الل َه َو َر ُس����ولَ ُه ِ إ�نْ ُك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
ف����ي طل����ب الف����راق ،كان ذلك دليل����ا على
انهزامه ،وضعف ش����خصيته ،و�أن الشيطان
انتصر على رجولته .وهل يس����تحيل �إصلاح
ذات البي����ن بي����ن الزوجين إ�ن وق����ع خلاف؟
مهما كان هذا الخلاف؟ والجواب :لا ،فكل
مشكل له حل ،إ�ن �أراد الزوجان المتخاصمان
�إصلاحا.
 3ـ �أن تك����ون الصراح����ة أ
ال�دبي����ة بينهم����ا،
حيث يش����رح ويفتح كل منهما قلبه لصاحبه،
يعيش����ان حي����اة الصداقة أ
ال�مين����ة والمتينة،
صداقة مخلصة قوامها الحب العقلي والود
ال إ�يماني ،وبصداقة ملؤها الدعابة والفكاهة
والمؤانسة.
 4ـ التعاون الجدي بينهما ،تعاون بالتضحية
وال إ�يثار ،خصوصا في تربية أ
ال�ولاد ،فالزوج
يعتبر �أن تربية أ
ال�ولاد من مس����ئوليته وحده،
أ
وكذلك الزوجة تعتبر نفسها �نها هي وحدها
المسئولة عن رعاية أ
ال�ولاد .والزوجة راعية
ف����ي بيت زوجها ومس����ئولة ع����ن ماله وبيته
و�أولاده.
ثانيا :ما ينبغي تركه:
 1ـ ينبغ����ي ترك كثرة الس����ؤال والعتاب :لا
ينبغي مواجهة الزوجين بعضهما أ
بال�س����ئلة
التحقيقي����ة ،والعت����اب المتكرر .و إ�ن س����ئل
�أحدهم����ا من ط����رف صاحبه فليص����ارح بما
يقنع الس����ائل ،و�أن لا يكذب ،و�أن لا يرفض
اس����تنكافا ،و�إن كان أ
ال�م����ر يتعلق أب�س����رار
المهن����ة فليقل :أب�نه كان ذلك بس����بب القيام
بواجب المهام في حدود ما يطمئن.
 2ـ ينبغي �أن لا يصل أ
ال�مر بين الزوجين إ�لى
التجسس والتحس����س وتفتيش متاع ال آ�خر،
ول����ا ينبغي الاطل����اع على هات����ف ال آ�خر �أو
المحفظة� ،أو التصنت عليه.
 3ـ ينبغ����ي �أل����ا يس����تعمل الزوجان ش����بكة
التواص����ل الاجتماعي م����ع �أجانب �أب����دا �إلا
لم����ن كان معروفا ل����دى الطرفين .ولا يجوز
تس����جيل �أرقام �أجانب �أب����دا �إلا لمن كان في
اتصاله يمك����ن �أن يجيبه �أحد الزوجين بكل
احترام.

فــتـــــاوى

املوضوع  :اتهام الناس جرمية ،ونقل اخلرب الكاذب والتحدث به حرام

قالت السائلة :استغربت من ابني وعمره خمس
عشرة سنة رجع من املس��جد ذات مساء فقال
لي :قال املدرس عن الش��يخ اإلمام فالن وسماه،
أنه مبتدع ،وأنه ليس له علم ،وراح يروي ماسمعه
م��ن (الواعظ!! الذي نصب نفس��ه قاضيا على
الناس) فزج��رت ابني ونبهته بأن اليتكلم بهذا،
وأنه ال يجوز للمس��لم أن يغتاب مسلما ،فقلت
ل��ه :هذا ح��رام ،التَ ُع ْد إلى هذا ال��كالم .فرد علي
قائ�لا :وه��ل امل��درس اليعل��م احل��رام؟!!! .قالت
الس��ائلة:فكيف نتعام��ل م��ع أوالدن��ا في هذه
احلال؟ ومع أولئك (الدعاة املتطفلني على الدعوة)
والفتانني؟
****اجلـــــــــــــــواب****
بسم الله ،الحمد لله  ،والصلاة والسلام على رسول الله.
�أولا :أ
نت�س����ف كل أ
ال�س����ف على هذه الظاهرة الممقوتة والغلو
المش����ين ،الذي يصدر (حسب رسالة الس����ائلة) أ
نت�سف ممن
أ
يسمونهم «دعاة» ُين َِّصبون �أنفسهم بين �أتباعهم وهم مع ال�سف
فتانون ،ليخوضوا في �أعراض الناس ،من باب خالف تعرف،
فه����م بهذه الطريق����ة �أي باتهام العلماء يجعلون �أنفس����هم �أداة
س����يئة في يد الطاعنين في الدين والمس����تهزئين بالمسلمين،

الس���� ْم َع
والل����ه تعالى ق����الَ ﴿ :ولا تَ ْق ُف َما لَ ْي َس لَ َك ِب ِه ِع ْل ٌم ِ�إنَّ َّ
َوا ْل َب َص َر َوا ْل ُفؤا َد ُك ُّل ُ�أول ِئ َك كانَ عَ ْن ُه َم ْس���� ُؤل ًا﴾ (ال إ�س����راء)36:
البهت ْ
والقذ ُف بالباطل} ولا يجوز
قال القرطبي{:و�أصل ال َق ْف ِو
ُ
أل�ح����د �أن يغتاب �أحدا ،فلا يجوز اغتي����اب ولا اتهام عالم ولا
حاك����م ،ولا وزير ولامدي����ر ،ولا غيرهم .فم����ن �أراد �أن ينصح
فلتك����ن النصيحة بينه وبين المنصوح ،ول����ا تتحول النصيحة
�إل����ى الفضيح����ة و�إلى التش����هير والغيبة والنميم����ة والبهتان،
لايج����وز ب� أ
����ي حال من أ
ال�ح����وال �أن يكت����ب �أو يصرح عبر كل
الوس����ائل المكتوبة والمقروءة والمسموعة ،ولا في المسجد
ولاف����ي الطري����ق ولا في المقهى ولا ف����ي �أي مكان .قال الله
���ن �آ َمنُوا ا ْج َت ِن ُبوا َك ِثيراً ِم َن َّ
الظ ِّن ِ�إنَّ بَ ْع َض
تعالى﴿:يَا َ�أ ُّيهَا ا َّل ِذي� َ
َّ
الظ ِّن ِ�إ ْث ٌم َولا ت ََج َّس ُس����وا َولا يَ ْغت َْب بَ ْع ُض ُك ْم بَ ْعض ًا َ�أ ُي ِح ُّب َ�أ َحدُ ُك ْم
أ
أ
َ
َ
َ
َ
ُ
ً
ْ
اب
َ�أنْ يَ�����كل ل ْح َم � ِخ ِيه َم ْيتا َفك ِر ْه ُت ُمو ُه َوا َّت ُق����وا الل َه ِ�إنَّ الل َه ت ََّو ٌ
َر ِحي ٌم﴾ (الحجرات)12:
أ
أ
ثانيا :هذا الذي تكلم في �إمام �و في �ي مس����لم حس����ب سؤال
الس����ائلة ،كان الواج����ب على �أول����ي أ
ال�م����ر �أن يحاكموه و�أن
يع����زروه ويعاقب����وه على فعله هذا ،و�أن ل����ا يتركوا المتنطعين
والغلاة والفتانين يتهمون الناس على منابر المس����اجد ،وكما
يق����ال عنهم يغردون بالغيبة والنميم����ة كما يحلو لهم ،وتصبح
�أعراض الناس وكرامتهم معرضة أ
لل�لسنة الجاهلة تلوكها في

المقاهي أ
وال�س����واق .ففي الحديث .عن �أبي هريرة� ،أن رسول
أ
الله صلى الله عليه وس����لم ،قال�[ :تدرون ما الغيبة؟] قالوا:
الله ورس����وله �أعلم ،قال[ :ذكرك �أخاك بما يكره] قيل �أفر�أيت
�إن كان ف����ي �أخ����ي ما �أقول؟ ق����ال�[ :إن كان فيه ما تقول ،فقد
اغتبت����ه ،و�إن ل����م يكن فيه فقد بهته] ( مس����لم )2589:والله
تعالى �أعلم.
ثالث����ا� :إن الذي يغتاب الناس عن طريق التصريح في خطاب،
�أو على صفحة جريدة� ،أو وس����ائل أ
ال�نترنيت �أو غيرها ،والذي
ينقل ذلك �أو يتحدث به ،كلهم ش����ركاء ف����ي ال إ�ثم والجريمة،
وعقابهم شديد .والله تعالى �أعلم.
أ
رابعا :قالت الس����ائلة حفظها الله{:فكيف نتعامل مع �ولادنا
ف����ي هذه الحال؟ ومع �أولئك (الدعاة المتطفلين على الدعوة)
الفتانين؟} فعلا �إنها مس� أ
����لة محيرة فكيف يجلس مسلم على
�أنه واعظ يدعو إ�لى الله ورس����وله ،وهو يعصي الله ورس����وله
ويخالف �أمرهما ،مخالفة فس����وق وعصيان عن عمد،؟ فنقول
لها :علمي ابنك ال آ�ية القر�آنية ،والحديث النبوي الواردين في
هذه الفتوى ،ولا تسمحين أل�ولادك بنقل الغيبة والنميمة �أبدا،
واتركي �أمر م����ن يفتن الناس ويغتابهم ويخوض في �أعراضهم
لاتتكلمي فيه ،فاتركي �أمره �إلى رب الناس س����بحانه وتعالى
فهو الذي يحاسب الناس يوم القيامة .والله تعالى �أعلم.

العدد:

1005
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خمتصر تفسري ابن عاشور

ش ُ
ض َ
يب مْال ُ ْ
ُج ُ
ف
{62أ َ َّمن يط َّر إ ِ َذا د ََعا ُه َوي َْك ِ
ِ
َ َ أْ َ
السو َء َوي ْ ُ ُ
ْض أَإ ِ َلـ ٌه َّم َع
ُّ
َج َعلكمْ ُخلفا َء الر ِ
َ
َ
اً
َ
َّ
ـه ق ِليل َّما تذكرُو َن}
ال َّل ِ
انتق���ل الاس���تدلال وارتق���ى من التذكي���ر بالتصرف
الربان���ي في ذوات المخلوقات إ�لى التذكير بتصرفه
في �أح���وال الناس التي لا يخلو منها �أحد في بعض
ش���ؤون حيات���ه ،مثل ح���ال الاضطرار إ�ل���ى تحصيل
الخي���ر ،وح���ال ال إ�صاب���ة بالس���وء ،والتصرف في
أ
ال����رض ،ومنافعه���ا فهي ثلاثة �أح���وال :الاحتياج،
والبؤس ،والانتفاع.
العدد:
أ
َ
يب ا ْل ُم ْض َط َّر
ال�ولى تضمنها قول���ه
تعالى�﴿:أ َّمن ُي ِج ُ
1005
ِ إ� َذا دَعَ ���اهُ﴾ ،فالمضط���ر هو ذو الض���رورة ،والحاجة
إ�ل���ى أ
ال�ش���ياء التي يعس���ر حصولها ،وه���ي مرتبة
االثنني 11 - 05 :شعبان 1441هـ،
الحاجي���ات التي يحتاج إ�ليه���ا المرء من �أمور كثيرة
الـموافق لـ 30 :مارس  05 -أفريل  2020بها قوام حياته ،مثل أ
ال�قوات ،يحصل عليها بوجوه
من المعاوضات قد يتعس���ر بعضها ،أ
فيس�ل الله �أن
ييسرها له.
فالاضط���رار من الضرورة لا من الض ّر ،يقال اضطره
ك���ذا �إلى كذا ،فالمضطر �إذا دعا لتحصيل ما اضطر
�إليه ف إ�نه لا يجيبه �إلا الله ،ويكش���ف السوء ويرفعه
عن���ه ويزيله ،ونبهت الش���ريعة �إلى م���ا هو مهم من
�أح���وال الن���اس ،مث���ل الكلي���ات الخم���س ،وهي:
حفظ الدين ،والنفس ،والعقل ،والنس���ب ،والمال،
والعرض ،وال إ�جابة منوطة ب إ�رادة الله تعالى بحسب
حال الداعي.
أ
وحالة الانتفاع �ش���ار �إليها قوله تعالىَ ﴿:ويَ ْج َع ُل ُك ْم
���� ْر ِض﴾� ،أي يجعلكم تعم���رون أ
ُخ َل َف���ا َء ا ْل َأ
ال�رض،
وتحصل���ون على منافعها ،ويجعلك���م مالكين لها،
مم���ا يس���تلزم الانتفاع منها ،يخلف جي���ل جيلا �آخر
في مختل���ف أ
ال�مم ،ثم ج���اء الاس���تفهام ال إ�نكاري
أ
َ
وضلالاتهم�ِ �﴿:إلَـ���هٌ َّم َع ال َّل ِـه َق ِلي ًلا
تعدادا أل�خطائهم
أ
أ
َّم���ا ت ََذ َّك��� ُرونَ ﴾ �ي �نعم الله عليهم به���ذا كله ،ولا
يتذك���رون �إلا قليلا ،وهذا تعج���ب �أيضا من حالهم،
ولا يس���تحضرون الافتقار �إلى الله ،وما هم فيه من
نعمة فيهتدوا �إلى �أنه الحق الذي لا يشرك به غيره،
والقلي���ل هنا كناية ع���ن المعدوم ،وهذا مس���تعمل
ف���ي العربية ،والمقص���ود بالتذكر ما يفي���د اليقظة
والاستدلال وتذكر ما هو حق.
{63أ َ َّمن ي َْه ِد ُات الْ َبر ِّ وَالْب ْ
َح ِر
يكمْ ِفي ُظ ُلمَ ِ
َاح ب ْ
ْس ُ
ُش��رًا ب نْ َ
��ل الرِّي َ
َي يَ َد ْي رَحْ مَ ِت ِه
َومَن يُر ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ـه ت َعالى ال َّل ُ
ـه َع َّما يُش ِركو َن}
أإ ِ َلـ ٌه َّم َع ال َّل ِ
هذا وصف لتصرف الله تعالى في �أحوال المسافرين
وم���ا فيه من دلائل ،وهم ينتقل���ون في البر والبحر،
يهتدون بس���ير النجوم في ظلم���ات الليل ،وظلمات
الصح���ارى ،والبحار ،وق���د ر ّكب في الناس مدارك
للمعرفة ب إ�رصاد س���يرها ،وهداهم الله �أيضا بهبوب
الرياح ،وال إ�حس���اس بحرارته���ا ،وبردها ،وجفافها،
ورطوبته���ا ،و�إثارة الس���حب الممط���رة برحمة الله،
وهي ما ينزل من الماء ،وذلك بخلق �أسباب تكونها،
ونشرها في �أقطار أ
ال�رض ،وختمت ال آ�ية بالاستفهام
ال إ�نكاري ل إ�شراكهم بالله ،تنزيها غفلوا عنه ،مع ما
لا ينازعون فيه �أنه تصرف الله وحده.
{64أ َ َّمن يَ ْب َدأ ُ خْ َال ْل َق ثُ َّم ي ُِعي ُد ُه َومَن يَرْزُ ُق ُكم
أْ َ
م َ
ْض أَإ ِ َلـ ٌه َّم َ
ـه ُق ْل
ِّ��ن َّ
��ع ال َّل ِ
الس��مَ ِ
اء وَالر ِ
ُ
ُ
َ
صا ِد ِق َ
َهاتُوا بُر َْهانكمْ إِن كن ُتمْ َ
ني}:
هذا اس���تدلال �آخ���ر بتصرف الله تعال���ى في الحياة
ال�ول���ى والثاني���ة ،و�إم���داده الحياة أ
أ
ال�ول���ى بدوام
وجودها زمنا مقدرا ،وتذكي���ر بنعمة ال إ�يجاد ونعمة
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ال إ�مداد ،وهذا الاس���تفهام تقريري ،أل�نهم لا ينكرون
�أن���ه هو الذي يب���د�أ الخلق ،و�أنه ه���و رازقهم ،وبدء
الخل���ق يلجئه���م �إل���ى �إدراك �إم���كان �إعادت���ه التي
جعلوها مستحيلة ،فالرزق مقارن لبدء الخلق ،فهل
في �إمكانهم �أن يبرهنوا على عدم البعث؟ ف إ�ن كنتم
صادقي���ن فهاتوا برهانا ،والص���ادق هو الذي يكون
قوله مطابقا للواقع ،والش���يء الواقع لا يعدم دليلا
عليه ،أف�ين الدليل؟
ُ
َات
{66-65ق��ل اَّل ي َْع َلمُ مَن ِفي َّالس��مَ او ِ
و أْ
ـه َومَا ي ْ
ْب إ اَّل ال َّل ُ
َش ُعرُو َن أَيَّا َن
َالَر
ْض الْ َغي َ
ِ
ِ
يُب َْع ُثو َن * بَل ا َّدار ََك ِع ْلمُ ُهمْ ِفي آْ
ال ِخ َر ِة ب َْل
َ ِ
ش ٍّك ِّم ْن َها ب َْل ُهم ِّم ْن َها َعمُ و َن}:
ُهمْ ِفي
هذا �إبطال لادعاء علم الغيب بالكهانة ،و�إخبار الجن
مما كان يزعمه الكهان والعرافون ،وسدنة أ
ال�صنام،
وهذه ال آ�ية نزلت حين أ
س����ل المش���ركون رسول الله-
صلى الله عليه وس���لم -عن وقت قيام الس���اعة ظنا
منهم �أن العلم بها من أ
ش����ن النبوءة ،توصلا ل إ�نكار
النب���وة� ،إن لم يعين لهم وقته���ا ،أف�بطلت ال آ�ية هذه
المزاعم �إبطالا عاما يشمل �أهل السموات أ
وال�رض،
فلا يعلم الغيب �أحد �إلا الله ،لا الكهان ،ولا س���دنة
أ
ال�صنام ،ولا غيرهم.
�أم���ا م���ا يتفضل الله به من �إظه���ار غيب من غيوبه
لرس���له فذلك داخل ف���ي علم الله كم���ا قال﴿:عَ ا ِل ُم
ا ْل َغ ْي ِب َفلا ُي ْظ ِه ُر عَ َلى َغ ْي ِب ِه َ�أ َحدًا ِ�إلا َم ِن ا ْرت ََضى ِم ْن
���ول﴾[الجن ،]26-27/وهؤل���اء الزاعمون أب�نهم
َر ُس ٍ
يعلم���ون الغيب من الكهان والعرافين لا يش���عرون
بوقت بعثهم ،بل جحدوا وقوعه ،وهذا تذكير بالبعث
لش���دة عناي���ة القر�آن ب إ�ثباته ،وتس���فيه م���ن ينكره،
ومعنى الت���دارك في علمهم بال آ�خرة �أن علم بعضهم
لح���ق علم بع���ض �آخر ،في �أمر ال آ�خ���رة �أي تداركت
علوم الحاضرين منهم مع علوم �أس���لافهم فتلاحقت
وتتابعت ،فتلقى الخلف عن السلف علمهم بال آ�خرة،
وتقلدوها من غير بصيرة ولا نظر ،وذلك �أنهم �أنكروا
البع���ث ،والمعنى �أنه قد تلقى بعضهم عن بعض ما
يعلمون من أ
ش����ن ال آ�خرة ،وهو ما اش���تهر عنهم من
�إن���كار الحياة ال آ�خرة� ،أو �أنه قد اضطرب ما يعلمون
ف���ي �أمور ال آ�خرة ،و�أنهم س���يعلمون ل���ا محالة ذلك
ي���وم ال آ�خرة ،ولذلك ف إ�ن ه���ذا ال إ�ضراب في علمهم
�أثار فيهم ش���كا في وقوعها ،بل �إنهم عُ مي عن أ
ش�ن
ال آ�خرة.
وترتيب هذه ال إ�ضرابات الثلاثة ترتيب أل�حوالهم ،وصفوا
�أولا أب�نهم لا يش����عرون بوقت البعث� ،أي لا يعلمونه،
ثم أب�نهم تلقوا في أ
ش�ن ال آ�خرة علما مضطربا ،فخبطوا
�أمرهم في شك ومرية ،أف�صابهم عمي وضلالة.
{68-67و ََق َ��ال الَّ ِذ َ
ي��ن َك َف��رُوا أَإ ِ َذا ُكنَّا تُرَابًا
ْ
مَخُ
وَآب ُ
َاؤ َن��ا أ َ ِئنَّ��ا ل َرجُ ��و َن * َل َق ْد و ُِع ْد َن��ا َه َ
ـذا
َ
��ن وَآب ُ
َاؤ َنا ِمن َقب ُْل إ ْن َه َ
ح ُ
َن ْ
ـذا إ ِ اَّل أ َ
��اطي ُر
س ِ
ِ
أْالَ َّو ِل َ
ني}:
بعد ذكر مزاعم من يعلم الغيب ،جاء وصف شبهتهم
في �أن البعث مس���تحيل الوقوع ،ويشمل هذا جميع
الذين كفروا ،مستفهمين استفهام إ�نكار ،فكيف إ�ذا
صاروا تراب���ا يصبحون �أحياء؟ إ�ن هذا من �أس���اطير
أ
ال�ولين وخرافاتهم ،والمعنى :ما هذا إ�لا كلام معاد،
قاله أ
ال�ولون ،وس���طروه ،و�أخذه من جاء بعدهم ،ولم
يحدث شيء مما زعموه.
{69ق ْل س��يرُوا في أْالَر ْض َف ُ
انظرُوا َكي َ
ْف
ِ
ُ ِ
ِ
ْ
مْجُ
َكا َن َعا ِقب َُة ال ِر ِم َ
ني}:
�أمر الله رس���وله-صلى الله عليه وسلم� -أن يقول لهم

ه���ذه الموعظة بحال المكذبين ،أل�ن إ�نكارهم للبعث
إ�ج���رام وتكذيب ل���ه دون أت�م���ل ،والمقصود الوعيد
أب�ن يصيبهم مثل ما �أصاب المجرمين ،وتلك عاقبة
المجرمين.
{70و اََل حَتْ َز ْن َع َلي ِْهمْ و اََل تَ ُكن ِفي َضي ٍْق ممِّ َّا
مَي ْ ُكرُو َن}:
كان���ت الرحمة غالب���ة على النبي-صل���ى الله عليه
وس���لم ،-فلما ُ�أنذر المكذب���ون بهذا الوعيد تحركت
الش���فقة في نفس���ه ،أف�مره الله �أن لا يحزن عليهم،
�إذا �أصابهم ما �أنذروا به ،وكان حريصا على �إقلاعهم
عم���ا هم فيه من التكذيب والمك���ر ،أف�لقى الله في
قلبه رباطة أ
ج����ش بقولهَ ﴿:و َلا ت َُكن ِف���ي َض ْي ٍق ِّم َّما
يَ ْم ُك ُرونَ ﴾ �أي لا تكن في حرج ولا ضيق في صدرك
من مكرهم.
ول��و َن َم َت��ى َه َ
َ {72-71وي َُق ُـ��ذا الْ َو ْع�� ُد إِن
صا ِد ِق َ
ُكن ُتمْ َ
ني * ُق ْل َع َ
س��ى أَن ي َُكو َن رَ ِد َف
َل ُكم ب َْع ُ
ض الَّ ِذي تَ ْ
ج ُلو َن}:
س َت ْع ِ
لم يزالوا يقولون ويرددون الس���ؤال عن الوقت الذي
يصيبهم فيه ما �أنذروا به من العقاب ،وهو استفهام
تهك���م أل�ن���ه غير صادق في نظره���م ،أف�مر الله نبيه
بجوابه���م أب�ن هذا م���ن علم الغيب ال���ذي لا يعلمه
�إل���ا الل���ه ،ومن �أطلعه على ش���يء من���ه من عباده
المرسلين.
﴿عَ َسى َ�أن يَ ُكونَ َر ِد َف لَ ُكم بَ ْع ُ
ض ا َّل ِذي ت َْست َْع ِج ُلونَ ﴾،
ردف :تبع عن قرب� ،أي اقترب ،والمعنى :رجاء �أن
يكون ذلك قرب زمانه ،وهذا �إش���ارة �إلى ما سيحل
بهم يوم بدر ،وهو بعض الوعيد.
َ
َ َُ َ ْ
ـك َّن
َّاس و ََل ِ
َ{73-وَإ ِ َّن رَبَّك لْذو فض ٍل َعلى الن ِ
أ ْك َثر َُهمْ اَل يَش ُكرُو َن}:
�أي �أن أت�خير العذاب عنهم هو من فضل الله عليهم،
وهذا أ
الت�خير �أثر من �آثار رحمة الله في �إمهالهم ،وهو
زم���ن فيه نعمة لهم� ،إن الل���ه ذو فضل على الناس
جميعا� ،إنهم يستعجلون العذاب تهكما وتعجيزا في
زعمهم ،غير مقدرين قدر نعمة ال إ�مهال.
{74وَإ ِ َّن رَبَّ َ��ك َلي َْع َلمُ مَ��ا تُ ِك ُّن ُص ُدور ُُهمْ َومَا
ي ُْع ِل ُنو َن}:
أ
�أي �إن ال���ذي �مهلهم مطلع عل���ى ما في صدورهم،
وما �أعلنوه ،و�أنه �أمهلهم مع علمه بهم لحكمة ،فقد
كانوا يتربصون بالمؤمنين الدوائر س���را وعلنا ،فالله
محي���ط علمه به���م ،وهو ذو فض���ل عليهم مع ذلك
بال إ�مهال ولكنهم لا يشكرون.
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وسائل التواصل ..منافعها ومفاسدها وكيف نتعامل معها؟
أ .طه عامر *

العالم بي����ن يديك� ،أصبح العالم قري����ة صغيرة ،ثورة
الاتصال����ات ،عبارات تُعبر عن الس����بق الهائل الذي
وص����ل �إلى ال إ�نس����ان في الق����رن العش����رين �إلى يوم
الناس هذا حيث الهواتف الذكية ب إ�مكاناتها المقدورة
ونُس����خها المتط����ورة المتلاحق����ة ،ومع تنوع وس����ائل
التواصل وفوائده����اُ ،و ِلدت كذلك معها �إش����كالات
���ت ال إ�نس����ا َن �أمام اختب����ارات كثيرة
عدي����دةَ ،و َوضع� ْ
منها:
أ
 اختبار القيم وال�خلاق. اختبار قوة التحكم في الذات. اختبار ل إ�دارة الوقت. اختبار لقدرة ال إ�نس����ان على بناء علاقات صحيحةبشكل ُمتزنة.
أ
 -أت�ثيرها على ال�طفال وكيف يتعاملون معها؟

منافع وسائل التواصل:
هناك جملة من �أهداف وس����ائل التواصل الاجتماعي
بصوره����ا المختلفة وهى محل اعتب����ار وموطن إ�فادة
واستفادة ،نذكر منها ما يلى ما شيء من التعليق:
 1تعزيز العالقات االجتماعية:أ
هل تنس����ى يوم كنت ُت َقلب صفحات العالم ال�زرق «
الفيس بوك « �أو غيره ،فوجدت قريبا �أو صديقا قديما
�أو َ
���ة تاقت نفس����ك لرؤيته؟ والسؤال هنا:
زميل دراس� ٍ
هل حققنا هذا الهدف؟ هل عززنا علاقتنا الاجتماعية
عبر تلك الوسائل التي �أتحفنا بها زماننا؟ لا ريب �أن
تاحت فرصا متساوية للجميع ،وكل
س����احة التواصل �أ ْ
امرئ يصيب منها من الخير بقدر نيته وحزمه ورغبته
الصادق����ة في صل����ة أ
ال�رحام وتعمي����ق �أواصر القربى
أ
وال�خوة والصداقة النافعة.
 2التأثير في الرأي العام:أ
رسخ قيمةً
لمقطع قصير لا يتجاوز دقيقتين �ن ُي َ
يمكن
ٍ
�أو ينص َر حق ًا �أو ُيزهقَ باطل ًا �أو ينش َر سعاد ًة وفرح ًا� ،أو
���ى محزونين� ،أو يدعم الخير بوجوهه المتعددة،
يواس� َ
مقالات قصير ٍة� ،أو تغريدات يس����يرة ،كتبها
من
وكم
ٍ
أ
وس���� َر ْت
صاحبها من �عماق قلبه فطافت خلال البلاد َ
في قلوب الناس
 3تنمية املواهب وامللكات:مس����احة واس����عة تلك التي توفرها وس����ائل التواصل
ل����كل ذي موهب����ة يبتغي صقلها وتنميته����ا وتطويرها
وال إ�ف����ادة منها لنفس����ه ولغي����ره ،أف�صح����اب أ
ال�قلام
الناش����ئة يجدون فرص����ا للتعبير ع����ن �أفكارهم ،ومن
خلال تفاعل الجمهور يمكن �أن يس����تفيد منها ويتقدم
ويخط����و خطوات جيدة ف����ي ميدانه ،المهم كيف يعبر
عن نفس����ه و�أفكاره ويقدم ما لديه ف����ي قالب َّ
اب
جذ ٍ

والمخاطبي����ن ،و�أهل أ
َ
ال�دب
يناس����ب الزمان والمكان
والش����عر والموس����يقى والغن����اء والرس����م والتصوي����ر
وال إ�خراج ومن ضاقت بهم وس����ائل ال إ�علام التقليدية
لهم مجال واس����ع �أن يصلوا أب�عماله����م إ�لى قطاعات
مجتهد نصيب.
واسعة من الجمهور .ولكل
ٍ
 - 4إطاللة على الواقع واالستفادة منه:
تَ ُمو ُر صفحات ومواقع التواصل بالمقروء والمسموع
والمرئي ،فيها الخير والشر ،والنافع والضار ،والجيد
والرديء ،وما ُيس����عدك وما ُيحزن����ك ،وما ُيضحكك
وما ُيبكيك� ،أنت وما تريد ،ولكل قاصد غايته ،وكل
طالب منفعة �أو مفسدة سيظفر ببغيته ،تتيح لك تلك
ال�فراد أ
المواقع �أن تتعرف على واقع أ
وال�مم والشعوب
أ
من خل����ال ما يكتبون وينش����رون �و م����ا ُيكتب عنهم
ولهم ،وتستطيع من خلال التتبع والاستقراء �أن تبلور
صورة ذهني����ة عن طرق و�أنماط التفكير والس����لوك،
أ
ال�مر الذي يعين الداعية والمفكر والمصلح �أن يعالج
بعض جوان����ب الخلل والقصور في المجتمعات ،و�نأ
يرصد الظواهر ويحللها.
مزالق وسائل التواصل على الكبار والصغار:
 1البناء املعرفي َالهش:
للوجب����ات الس����ريعة �أضرارها على الجس����م وكذلك
للمعلوم����ات العش����وائية �آثارها الس����لبية على طريق

التفكي����ر والمعرفة العلمية ،وذلك لمن اتخذ من تلك
المواقع مصدرا للتكوين والمعرفة دون تكوين سابق
َ
وموازين دقيق����ة،
ضوابط حاكم����ة،
ُي َم ِّلك����ه
ومناهج
َ
َ
ف����ي التفكير بها ُيمي����ز و ُيمحص ،و ُيدق����ق فيما يقر�هأ
ويسمعه ،ومما أن�سف له عزوف كثير من الشباب عن
الق����راءة وال آ�مال العريضة بع����د �أن انصرفوا وعكفوا
عل����ىعوال����مالاتصال����ات.
أ
جاءن����ي رج����ل منذ س����نوات طويل����ة و�عطاني خمس
عش����رة ورقة مطبوعة فيها قصة خرافية كان عنوانها
«حامل مفاتيح الرس����ول» يزعم �أن حامل المفاتيح �أنه
ر�أى رس����ول الل����ه صلى الله عليه وس����لم ف����ي المنام
ونعى فيه حال أ
ال�مة وما �آلت إ�ليها من ضعف وهوان
أ
�إل����خ ...قلت وما المطلوب :قال �ن تطبعها خمس����ة
عشر مرة وتوزعها و إ�ن لم تفعل فيحدث لك شر عظيم
وفي الورقة �أن فلانا �أهملها فخس����رت تجارته وهلك
ول����ده ،إ�لى �آخر هذه ال ُت َّرهات ،نصحت الرجل أب�ن هذه
خراف����ات و�أوهام و�أننا هكذا نفس����د ديننا ودنيانا فلم
يت لو �أحرقت تلك أ
ال�وراق الممتلئة
ينتصح ،فقلت �أر�أ َ
فسجرتُها.
بالدجل ماذا يجري؟ ف ُذعر وقال لا تفعل! َّ
كانت تلك الواقعة قبل ظهور الفيس وتويتر والواتس
وغيره ،وال آ�ن أت�تيك �ألوف من الرس����ائل المش����حونة
بالكذب والدج����ل والتلفيق وال إ�ث����ارة بجميع صورها
والعج����ب العج����اب �أن بعضا من الطيبين ينش����رون
وت�مل ،و�أس� أ
دون وعي أ
����ل �أحيانا ه����ل قر�أها حقا قبل
أ
لرجل يرسل في كل يوم عشرات
�ن يرس����لها؟ وكيف ٍ
الرس����ائل والمقاط����ع �أن يمحص ما بي����ن يديه ويدرك
مخاط����ر بعض المنش����ورات -الملفق����ة -على العقول
والقلوب ،ويحار المرء قائلا :كيف تنتش����ر البضاعة
الزائفة بهذه السرعة الفائقة؟
وما �أكثر ال إ�ش����اعات في الساحة العلمية والسياسية

وغيرها وصدق المفكر الفرنس����ي الكبير «غوس����تاف
لوبون» حينما �أكد في كتابه «سيكولوجية الجماهير»
�أن «ال إ�شاعة �أقوى من الحقيقة» �آسف أل�طفال صغار
يهرع����ون في �أوق����ات كثيرة وطويلة عل����ى (الهواتف
الذكية) كما يس����مونها ،فه����ل ننتظر منهم �أن يكونوا
ما عشاق المكتبات والقراءة الهادفة؟!
 2اضطراب احلالة النفسية:يتقلب مزاج المرء في بضع دقائق مرات ومرات ،تقر�أ
نام ُلك للمرور على صفحة �أو
خب����را فتفرح ،وتتحرك �أ ِ
موقع لترى صورة فتحزن ،ثم تقر�أ منش����ورا فتغضب
�أو تتعج����ب �أو تبكي �أو إ�لخ ،تلك ما تجرى به ُس����نة
الاطل����اع على تلك المواقع و�إدم����ان النظر �إليها ،قد
يتحول الفرد مع الوقت إ�لى حالة َمرضية حقا ،ويعزل
نفسه عن العالم ،و�أرى �أن تُجرى دراسات نفسية عن
ال آ�ثار النفسية ل إ�دمان مواقع التواصل.
 - 3سهولة املعصية:
العالم بي����ن يديك ،اختبار ش����ديد للحصانة ال إ�يمانية
للمرء في هذا العصر ،فبلمس����ة واحدة أي�خذك هاتفك
�إلى عالم الطاعة �أو يقودك �إلى المعصية ،وفي ساعة
الغفل����ة التي اس����تعاذ منها الصالحون يقع ال إ�نس����ان
في الاطلاع على ما حرم الله ورس����وله �أو �أن تقترف
الجوارح إ�ثما يندم المسلم عليه طويلا .وما علينا إ�لا
�أن نرس����خ في �أنفس����نا وفي �أبنائنا م َلكة المراقبة لله
تبارك وتعالى ،ولا تقتصر المعاصي على الش����هوات
فقط ،فهناك كتائب الكذب والتش����ويه للدين والحق
ح����ول العالم ،وهن����اك «الذب����اب ال إ�لكتروني» الذين
يخدم����ون الطغ����اة ويحاص����رون أ
ال�حرار ويش����وهون
س����معتهم ويطعنون في �أعراضهم ،وهناك من يرس����خ
للفرق����ة والخل����اف والش����قاق بين المس����لمين ،ومن
ينشرون الكراهية حول العالم.
 4انكشاف الذات:أ
أ
لا ينقضي عجبي من رجل �و امر�ة لا يفضى بهمومه
و�آماله و�آلامه إ�لا للقليل جدا ممن حوله ،ثم تراه على
صفحات التواصل المختلفة يكتب وينشر ما يكتمه،
فيعلم القاصى والداني ما يخفيه في نفسه «والفيس
وغيره» ُمبديه! ما هذا الس����خف؟! لقد �أتاحت مواقع
التواصل الفرص للتعبير عن النفس ،وليس لكش����ف
عيوب النفس التي سترها الله� ،أفكلما وقع المرء في
�أزمة �أو مشكلة مع صديق �أو مع �أهله نضح بمكنونه
�أمام العالمين؟!
ربما لو قدم لنا الفيس صورة عن �أنفس����نا بعد تحليله
لما نكتب وننش����ر لتوقفنا ،على ال إ�نس����ان �أن يتجنب
الكتاب����ة �أو التعليق �أو النش����ر وهو ف����ي حالة انفعال
عاطف����ي ،ذلك أل�ن تل����ك اللحظة الت����ي تحضر فيها
العاطف����ة ينزوي النظر العقل����ي قليلا ،و�أقصد بذلك:
عاطف����ة الغض����ب �أو الحماس �أو الف����رح الطاغي� .أو
الرغبة في الظهور �أو مجاراة أ
ال�قران.
 - 5خداع النفس:
أ
ٌ
جميل �أن ترى �أثر عملك ،من حقك �ن تس����عد حينما
أ
تكتب مقالا ينال الاعجاب والقبول� ،و تنش����ر تغريدة
تنتش����ر بين الناس� ،أو تصور مقطعا قصيرا يش����اهده
أ
ال�لوف ،ولكن احترس من غرور الثناء والمجاملات،
فل����ا يعلم حقيقة المرء إ�لا نفس����ه ،ول����ا يهولنك كثرة
المعجبين بما تكتب وما تنشر ولو بلغوا �أهل أ
ال�رض

جميعا ،فلا يغني عن المرء �إلا عمله الخالص وصدق
نيت����ه ورغبته الجادة في نفع الناس ،وليفتش ٌ
كل منا
م����ا بين ال َفينة أ
وال�خ����رى في قلبه ف إ�ن����ه يتقلب ،وما
�أسرعه.
أوالدنا واهلواتف الذكية؟
دعونا �أن نقرر جملة من أ
ال�مور:
أوال :لكل زمان ومكان صعوباته وتحدياته في تربية
أ
ال�ول����اد ،ف إ�ن كان عصرنا مش����حون بصعوبات بالغة
التعقيد ،ف إ�ن العصور الخالية لم تسلم من تعقيداتها،
����لة من ش� أ
وفائ����دة �إدراكنا لهذه المس� أ
����نها �أن تخفف
العبيء النفسي قليلا ،فلسنا وحدنا من نعاني.
ثاني��ا :على الرغم م����ن كثرة الش����ركاء في صياغة
ش����خصية الطف����ل ومنها وس����ائل التواص����ل ،غير �أن
الكلم����ة أ
ال�عم����ق �أثرا س����تبقى أ
لل�س����رة ،فدورها هو
الرئيس الذي لا يقوى �أحد على منازعته �إن قامت به
وجهدت في سبيله.
ثالثا  :سياس����ة الحجب والمنع والحرمان تؤول �إلى
نقيض مقصودها ،ومن ثم فلا بديل عن حسن التوجيه
والترشيد.
أ
رابعا� :إذا �حس����نا نحن التعامل مع وسائل التواصل
فيسري ذلك إ�لى �أولادنا لا ريب ،لكن ينبغي �أن نتخذ
بعض الخط����وات الوقائية والتوجيهيه في هذا ال إ�طار
�أشير لبعضها:
 تحديد عمر معين لاس����تعمال الهواتف الذكية ،ولا�أس����تطيع القطع بالعمر المناس����ب هنا أ
فال�مر يتوقف
على مس����توى نضج الطفل ووعيه و�أس����لوب تربيته،
وف����ي جمي����ع الحالات ينبغ����ي �أن يكون الاس����تعمال
محدودا ومحصورا وتحت المراقبة.
 تحديد �أوقات معينة س����واء لاستعمال التليفون �وأمش����اهدة البرامج مع الحرص الشديد على معرفة ما
يش����اهده الطفل ،فالمواد المرئي����ة �إما �أن تكون غذاء
للعقول أ
وال�رواح �أو تكون سموما مهلكة.
 تنمي����ة الش����عور بمراقب����ة الله تب����ارك وتعالى فيالنفس فهو الحارس على ال إ�نس����ان حتى لا تزل قدمه
فيشقى.
أ
أ
 عقد لقاء �س����بوعي بين أال�سرة يتداولون فيها �هم
م����ا ر�أوه وما اطلعوا عليه من مقاط����ع �أو مقالات �وأ
منش����ورات والنق����اش حولها ،وهذا اللقاء من ش� أ
����نه
تعميق الثقة و�إنضاج أ
ال�فكار ومتابعة المس����تجدات
وغربلة المعلومات وبناء الوعى.
* عضو املكتب التنفيذي
جمللس األئمة األوربي
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شعبة والية سعيدة :

توزي���ع كمية م���ن الكمامات الت���ي تحصلنا
عليه���ا من متطوعين من ولاي���ة المدية على
بع���ض المرافق الحيوية ،فجزى الله خيرا كل
المساهمين.

شعبة برج بوعريريج

من نشاطات ُ
الشعب
من إعداد  :أ .قدور قرناش

العدد:

1005

أدا ًء للواجب الديين والوطينُ ،شعب مجعية العلماء املسلمني
هبة تضامنية ملواجهة فريوس كورونا
اجلزائريني يف َّ

استجابة لتعاليم ديننا ال إ�سلامي الحنيف
الذي دعا إ�لى التكافل الاجتماعي في
العديد من ال آ�يات القر�آنية أ
وال�حاديث
النبوية الش���ريفة ،و�أكد على ضرورة
تكاف���ل المس���لمين وتضامنهم خاصة
في المحن والش���دائد ،بادرت شعب
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
في مختلف ربوع الوطن �أمام تفش���ي
فيروس كورون���ا بالعديد من أ
ال�عمال
التضامني���ة والحمل���ات التطوعي���ة
للتخفيف عل���ى الناسِ ،لما كان لهذا
الفي���روس م���ن �أثر على حي���اة الناس
اليومي���ة ،خاص���ة �أم���ام ال إ�ج���راءات
الاحترازي���ة التي اتخذتها الس���لطات
للحف���اظ عل���ى الس���لامة الصحي���ة
ووقف انتش���ار الفيروس ،إ�ذ اضطرت

الظ���روف العدي���د م���ن المواطني���ن
للتوقف عن �أعمالهم اليومية وانقطاع
دخله���م ،مما يوج���ب الالتف���ات �إلى
حاله���م  ،كما �أن اس���تخفاف البعض
بهذا الفي���روس �أوجب القيام بحملات
توعي���ة لتبصير المواطنين أ
ب����نّ أ
ال�مر
جد وليس هزلا ،و�أن خطورة الفيروس
تزداد بالاس���تخفاف وع���دم الاحتراز
أ
وال�خذ بالتوجيهات ،كما �أن الاهتمام
أ
بالنظاف���ة وتعقيم ال�ماك���ن هو ال آ�خر
اقتضى �إيلاؤه ما يلزم ،بل حتى حاجة
أ
ال�طقم الطبية والمستشفيات للوسائل
والمعدات الطبي���ة لمواجهة الفيروس
فرضت العم���ل على المس���اعدة في
ه���ذا المجال قدر ال إ�م���كان ،كل هذا
ال���ذي ذكرن���ا و�أكثر قامت به ش���عب

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
ف���ي ربوع الوط���ن ،لتثب���ت الجمعية
م���رة �أخرى �أنها جمعية أ
ال�مة وما كان
له���ا �أن تتخلف في مث���ل هذه المحن
الملم���ات  .فكل الش���كر والتقدير
و ّ
نقدمه أل�طر الجمعية على ما يبذلونه
�أداء للواجب الديني والوطني واقتداء
بس���لفهم الصال���ح في ه���ذه الجمعية
المبارك���ة متضرعين لل���ه تعالى أب�ن
يجع���ل ذلك في ميزان حس���ناتهم و�أن
يرف���ع ع���ن �أمتنا ه���ذا البل���اء .وفي
هذا العدد م���ن البصائر نعطي بعض
الع ّين���ات لم���ا تق���وم ش���عب جمعية
العلم���اء مش���كورة لتج���اوز المحنة
أب�خف أ
ال�ضرار �أن شاء الله تعالى
إعداد :قدور قرناش.

شعبة والية سطيف:

«علملية التطهري والتعقيم متواصلة»

بمبادرة من جمعية العلماء ومشاركة الفاعلين
ف���ي ولاية الب���رج تواصل حملة (وليس���عك_
بيتك)..
بعضالمناط���ق المعقم���ة خل���ال  48س���اعة
الماضية بمدينة برج بوعريريج
شعبة الرغاية:

«عملية التعقيم متواصلة»

شعبة بلدية متالوس بوالية سكيكدة :

محلة خريية حتت
شعار «وسابقوا»

في إ�طار الحملة الخيرية التي باشرتها جمعية
العلماء المس���لمين لش���عبة تمالوس ،ب إ�عداد
س���لات مساعدات غذائية للمحتاجين في هذا
الظ���رف العصيب الذي تمر ب���ه البلاد ،يهيب
ف���رع الجمعية بعين الطابية بكل المحس���نين
الى المس���اهمة مما �أنعم الله عليهم من خيره،
لمساعدة فقراء قريتنا ،وذلك عن طريق و ضع
المواد الغذائية المتنوعة في الس���لل الموزعة
على محال القرية �أو بالاتصال المباشر أب�عضاء
الجمعية وترك مساعداتهم عندهم بمقر الفرع
فوق مكتب بريد القرية ،واعلموا �أنه ما نقص
مال من صدقة ،و�أن ماتنفقوا من شيء ف إ�ن الله
يخلفه ،و�أن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع
البلاء وتمحي الخطيئات وترفع الدرجات .
والية مستغامن:

«الشعب البلدية تواصل
عملية التضامن»

تح����ت �إش����راف جمعي����ة العلم����اء فتحي����ة التقدي����ر لس����واعد ش����باب
المس����لمين الجزائريين وبمبادرة من الجمعية بورك فيكم.
لجن����ة الاغاثة والمنب����ر الطبي لمركز ملاحظ����ة :العملي����ات التضامني����ة
الش����هاب تتواصل عملي����ات التعقيم والخرج����ات الميداني����ة التحسيس����ية
والتطهي����ر عبر مختلف المؤسس����ات متواصلة،ومكت����ب س����طيف لجمعية
الاستش����فائية والعمومية التي تشهد العلماء يعدكم أب�كبر عملية تضامنية
تجمع����ات كبيرة ،وه����ذه المرة كانت ضد الوب����اء في الايام القليلة المقبلة
لمستش����فى اعادة أ
الت�هي����ل الحركي بحول الله .كم����ا ندعوكم للانخراط
ش���عبة بلدية تزقايت توزع  20قفة اس���تثنائية
براس الماء.
والتواصل والمشاركة.
لفائ���دة المعوزي���ن والعائل���ات المتضررة من
تداعيات ال إ�جراءات المتخذة للوقاية من وباء
شعبة بلدية سيدي علي بوالية مستغامن :
كورونا.
ت��� ّم بم���ن الله وفضل���ه ،ث���م بجه���ود و�أموال
المحس���نين توزيع  20قفة على مستوى بلدية
تزقايت ،قال النبي صلى الله عليه وس���لم (ما
م���ن يوم يصب���ح العباد فيه �إلا مل���كان ينزلان
عط منفق ًا خلف ًا ،ويقول
تحتوي على المس���تلزمات أالمحس���نين ممن س���اهموا فيقول �أحدهما :اللهم �أ ِ
عط ممس���ك ًا تلف��� ًا ) ،فاللهم
الضروري���ة بمدينة س���يدي ب�مواله���م ف���ي تمويل هذه ال آ�خ���ر :اللهم �أ ِ
عل���ي وضواحيه���ا ،لفائدة العملية التكافلية ،وش���كر �أخلف على من كان س���ببا ف���ي إ�دخال الفرحة
العائل���ات الفقي���رة والت���ي الله سعي ال إ�خوة في شعبة على المؤمنين.
توقف معيلوه���ا عن العمل س���يدي علي على نشاطهم
اليومي بسبب توقف معظم الدؤوب المتميز.
شعبة بلدية حاسي الرمل بوالية األغواط:
أ
ال�نشطة الاقتصادية وورش ومن المرتق���ب �أن تتواصل
�أشرفت ش���عبة بلدية سيدي مارس 2020م على العملية البن���اء ك إ�ج���راء احت���رازي هذه
العملية لتشمل عائلات توزيع ( )100خبزة على
أ
ال�ربعاء  30رجب التضامنية الثانية ،ش���ملت وقائ���ي لمن���ع تفش���ي وباء ومناطق �خرى.
علي يوم أ
املتضررين من انقطاع عملهم»
1441ه���ـ المواف���ق لـ 25 :ه���ذه المرة توزي���ع  50قفة كورن���ا ،فجزى الل���ه جميع يا فاعل الخير �أقبل.
بادرت الشعبة البلدية لجمعية العلماء ببلدية
حاس���ي الرمل بالشروع في توزيع مائة ()100
شعبة والية تلمسان :
خبزة عل���ى بع���ض المحتاجين م���ن �أصحاب
أ
ال�عمال اليومية الذي���ن تضرروا من القرارات
الاحترازية التي اتخذتها الس���لطات الرس���مية
لمواجهة فيروس كورونا ،والعدد مرشح للزيادة
ف���ي مبادرة كريمة قام بها �أطر جمعية العلماء المس���لمين
بفضل الوعود التي وعد بها المحسنون شعبة
الجزائريين بتلمسان يوم الاربعاء  30رجب  1441الموافق
الجمعية.
لـ  25مارس  2020تمثلت في تعقيم أ
ملج� المس���نّين وهو
المرك���ز الذي أ
ي����وي عددا من الش���يوخ والعجائز ممن لا بي���ع المواد الغذائية فت���م تعقيم المداخل الرئيس���ية لتلك
م����وى لهم ولا كافل ،كما ش���ملت العملي���ة فرع المتحف المحل���ات ،أ
أ
وت�تي هذه العملية في �إط���ار الحملة الوقائية
أ
الوطني للفن والتاريخ الواقع بوسط المدينة ،و�ثناء المرور التي تنظمها جمعية العلماء والمصالح البلدية والتي نالت بعدما قلت الحركة في شوارع بابا حسن ..قام
بش���وارع المدينة تمت الاس���تجابة لطلبات تجار محلات استحسان الجميع.
ش���باب جمعية العلماء المس���لمين الجزائريين
أ
شعبة بابا حسن بحملة تطهير لل�ماكن العامة
والمحل���ات والملاع���ب الت���ي يتواف���د �إليها
والية الشلف.....
أ
ال�طفال
قام �أحد رجال أ
ال�عمال بولاية الش���لف يوم الاثنين  22مارس بتس���خير
أ
�آليات مؤسسته للقيام بحملة تعقيم لبعض �حياء وسط مدينة الشلف
ف���ي �إطار جه���ود التضام���ن الرامية لمواجه���ة في���روس كورونا ،حيث
�أن الجزائ���ر بحاج���ة لكل �أبنائه���ا وبناتها في هذه الفت���رة العصيبة من
تاريخها.

توزيع  50قفة للعائــــالت الـمتضـــــررة بسبــــب
إجراءات الوقاية من وباء كورونا

تتواصل لليوم الثاني عملية التعقيم والتطهير
وكان���ت الانطلاق���ة من مقر جمعي���ة العلماء
المس���لمين الجزائريين -ش���عبة الرغاية فالله
أ
نس�ل �أن يتقبل صالح أ
ال�عمال.
شعبة بلدية مخيس مليانة بوالية عني الدفلى:

«طلبة وتالميذ اجلمعية
يف امليدان»

«مع أمتنا وقت احملنة»

تزامنا مع انتشار الوباء العالمي covid -19
قام شباب المدرسة القر�آنية سي امحمد بوڤارة
بحمل���ة تعقيم ش���ملت كل الف���روع المتوزعة
مست
على مستوى مدينة خميس مليانة و قد ّ
هذه الحملة كل أ
ال�قسام و القاعات التعليمية
التي تنشط على مستواها المدرسة ،وقد بادر
الش���باب في حملة الى تعقي���م بعض أ
ال�حياء
المجاورة للف���روع ،رحم الل���ه موتانا وموتى
المس���لمين من قضوا في هذا المرض ونرجوا
م���ن الل���ه عز وج���ل �أن يرفع عنا ه���ذا الوباء
ويشفي جميع المرضى والمصابين.

شعبة بابا حسن:

من نشاطات ُ
الشعب

العدد:

1005

شعبة والية سيدي بلعباس:

املكتب الوالئي جلمعية ينزل
بكل أعضائه مليدان التوعية
والتحسيس
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من إعداد  :أ .قدور قرناش

شعبة بلدية تزقايت بوالية مستغامن:

«محلة توعية وتوزيع مساعدات لتجاوز احملنة»

قامت شعبة جمعية العلماء
المس���لمين الجزائريي���ن
ببلدي���ة تزقايت ف���ي ولاية
مستغانم بحملة تحسيسية
توعوية حول وب���اء كورونا
وكيفي���ة الوقاي���ة من���ه
وض���رورة الت���زام البي���وت
والح���د م���ن التجمع���ات
أ
وال�ماك���ن العام���ة حفاظا
على الصح���ة المجتمعية،
وقد تم ف���ي الخرجة توزيع
ع���دد م���ن المطويات على

سطرت برنامجا مستعجلا
للتعامل مع هذه الجائحة،
يش���مل تعقيم الشوارع في
بع���ض البلدي���ات وتوزي���ع
ال إ�عانات على بعض أ
ال�سر
الت���ي تعط���ل معيلوها عن
اعمالهم اليومية.
الله���م ارف���ع عن���ا الوب���اء
والبل���اء واحفظن���ا واحفظ
بلادنا وسائر بلاد المسلمين
أ
�بناء المنطق���ة وكذا توزيع لل إ�شارة ف إ�ن جمعية العلماء من كل سوء.
عدد من الكمامات الطبية ،بولاي���ة مس���تغانم ،ق���د

شعبة  08ماي 1945بوالية الوادي :

نظرا للامبالاة من قب���ل بعض فئات المجتمع
وذلك للتجمعات الشبانية في أ
ال�حياء السكنية
أ
والملاع���ب الجواري���ة ،وهذا ف���ي �وج الحجر
الصحي ،فقد تدخل المكتب الولائي لجمعية
العلماء المسلمين الجزائريين بسيدي بلعباس
بكل �أعضائه للتوعية ف���ي أ
ّ
ال�حياء والملاعب
بتوزيع المطويات التحسيسية فكانت خرجات
موفقة ومثمرة اس���تجاب لها ّ
الكل والحمد لله
رب العالمين.

مركز الشهاب التابع جلمعية العلماء
بوالية سطيف يف امليدان للعمل على
جتاوز احملنة بأقل األضرار.

«مساهمــــة فـي حماربــة فيـروس كورونــــا»

قام ش���باب ش���عبة  08م���اي 1945
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين
بحمل���ة تعقي���م بح���ي الثام���ن م���اي
(الفيراج) شملت السيارات والمراكب
...
كم���ا ت���م توزي���ع الكمام���ات وبعض
المطوي���ات التي تحوي ال إ�رش���ادات
الوقائية...
وتخلل هذه الحمل���ة صنع الكمامات
بطريقة مبس���طة وتعليمها للمواطنين
لكي يصنعوها في منازلهم.

شعبة والية برج بوعريريج :

« التحضري لعملية ختسيس
كربى بأخطار الفريوس»
ُ�أطر مركز الشهاب للبحوث والدراسات التابع
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بشعبة
سطيف وجمعية القوافل الطبية -سطيف الخير
 عل���ى ارض المي���دان في عمل تحسيس���يجواري حول  COVID 19استجابة كبيرة من
المواطنين ،والمعلومة الصحيحة يجبرها نزول
العارفين الغيورين على وطنهم الى الميدان.
شعبة اوال سي سليمان بوالية باتنة:

«ترتيبات وقائية
ملواجهة فريوس الكورنا»

انطلاق �أول اجتماع تنسيقي لشباب و�أعضاء
ش���عبة جمعيۃ العلماء بولاي���ة برج بوعريريج
ب إ�ش���راف رٸيس الش���عبة الولائيةالش���يخ بن
ساعد تهامي الذي �أعطی فكرۃ عامۃ للخطۃ
والمراح���ل واللجان التي ستش���كل للتحضير
أل�كب���ر عملية تعقيم وتحس���يس به���ذا الوباء
عل���ى مس���توي ولاي���ة ب���رج بوعريريج تحت
اشراف جمعيۃ العلماء المسلمين الجزاٸريين
بالاش���تراك مع بعض الجمعيات الفاعلۃ في
الولايۃ أ
،نس�ل الله التوفيق والسداد.

شعبة بلدية غليزان :

" تعقيم بعض إحياء املدينة "

مع تمام السادس���ة صباحا م���ن نهار يوم (23
مارس ) جهّ ز الشباب كل
م���ا يخ���ص تنظي���م عملي���ة اس���تلام الرواتب
م���ن مكتب البري���د والمواصل���ات ،وكذا كل
الترتيب���ات الوقائي���ة الخاصة بس���وق الخضر
والفواكه.
رجال بحق حفظكم ال ّٰله.

بتوفي���ق م���ن الل���ه تعالى ت���م مس���اء أ
ال�حد
22مارس عملية التعقيم ببعض �أحياء المدينة
الت���ي ش���ارك فيها عدد من ش���باب الجمعية
والمحبي���ن م���ن �أبن���اء المدين���ة بمركباتهم و
معداته���م س���ائلين الل���ه عز وج���ل �أن يجعل
عملهم في ميزان حسناتهم.

شعبة أوالد يعيش بوالية البليدة:

"إيصال املساعدات لبيوت احملتاجني"

�أمام الوضع الصعب الذي
تعيش���ه العديد من أ
ال�سر
ف���ي ولاي���ة البلي���دة جراء
انتش���ار في���روس كورون���ا
وتوق���ف أ
ال�عم���ال اليومية
للناس بادرت شعبة جمعية
أ
العلم���اء ببلدي���ة �أولاد يعي���ش بولاية البليدة بجمع م���ا �مكن من
المس���اعدات الغذائية من المحسنين و إ�يصالها مباشرة إ�لى بيوت
مستحقيها للتخفيف عليهم في هذه المحنة التي يمر بها الوطن.

هبة تضامنية كبرية من شعبة سطيف :
َّ

" قافلة طبية ملواجهة فريوس كورونا"

ش���عبة جمعي���ة العلم���اء المس���لمين الجزائريين بولاية س���طيف،
وب إ�ش���راف لجنة الاغاثة التابعة لش���عبة س���طيف ومركز الشهاب
التابع لشعبة سطيف في مبادرة �آزرها المحسنون تم الحصول على
كمية من القف���ازات الطبية والنظارات الخاصة أ
بال�طباء و�ألبس���ة
واقية و �أكثر من  15000كمامة طبية توزع على �أطباء مستش���فى
سطيف وبعض المراكز الطبية على مستوى الولاية.

شعبة قصر االبطال :

�أط���ر ش���عبة قصر الابط���ال لجمعي���ة العلماء
المسلمين الجزائريين لم يمنعهم تهاطل الغيث
الذي هو بشارة خير من القيام بما يمليه عليهم
الواجب الديني والوطني في الوقوف مع بلدهم
وقت المحنة.

كنا واحملنة تزيدنا ه ّمة

المب���ادرات المتع���ددة الت���ي تقوم بها ش���عب
جمعي���ة العلم���اء المس���لمين الجزائريين هذه
أ
ال�يام للمس���اهمة في مواجهة فيروس كورونا
هي امتداد أل�نش���طة �أبناء وبنات الجمعية في
عديد ولايات الوطن على مدار العام والصور
�أدن���اه تبين حملة نظافة ق���ام بها �أطر الجمعية
بجامعة غليزان ش���هر فيف���ري الماضي ،ولما
حلت ه���ذه المحن���ة ببلادناعلى غ���رار ما هو
حاصل في دول العالم ف إ�ن �أطر جمعية العلماء
في عديد ولايات الوطن ضاعفوا وتيرة العمل
التطوعي في مختلف المجالات ش���عارهم في
همة.
ذلك المحنة تزيدنا ّ

شعبة سيدي بلعباس :

«يوم هلل مع املتقاعدين
ملواجهة كورونا»

شعبة بوزريعة بالعاصمة :

ص���ور من نش���اط التطهي���ر والتعقي���م أل�عضاء جمعي���ة العلماء
المسلمين الجزائريين شعبة بوزريعة بالتنسيق مع مصالح البلدية
أب�حياء بوزريعة.
شمل النش���اط في يومه الثاني مركز التكوين المهني حي المقام
الجميل وبعض الدكاكين أ
وال�حياء..
وسيستمر النشاط لعدة �أيام ب إ�ذن الله.

ي���وم  24مارس  2020كان يوما ش���اقا ولكن
مليء بالحيوية مع ال آ�باء أ
وال�مهات المتقاعدين
الذي���ن تقدم���وا للبريد المركزي أل�جل س���حب
معاش���اتهم ،ليجدوا �أعض���اء المكتب الولائي
لجمعية العلماء المس���لمين الجزائريين لولاية
س���يدي بلعباس في انتظارهم م���ع مطهر اليد
والمطوي���ات التوعوية والتنظيم الج ّيد والراقي
والتعقي���م الدوري للموزع ال آ�لي ،حيث س���مح
هذا التنظيم بتس���هيل عملية سحب المعاشات
وهذا بشهادة كبار السن ّ
فكل الشكر موصول
أل�عضاء المكتب .
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وجهة العامل اإلسالمي من منظور مالك بن نيب -رمحه اهلل-
أ .خري الدين هين

مددت يدي إ�لى مكتبتي التي بجانب سريري ،أل�نتقي
�أح���د كتب مالك بن نبي – رحمه الله – فوقعت على
كتاب���ي وجهة العالم ال إ�س���لامي والظاه���رة القر�آنية،
أف�خذتهما أل�عيد قراءتهما في سفريتي �إلى بلد عربي
كان غاية لوجهتي ،وحين استقر بي المقام �آثرت البد�أ
بكت���اب «وجهة العالم ال إ�س���لامي» ،أل�قف عن كثب
عل���ى وجهة نظر الكاتب في تش���خيص تطور الواقع
التاريخي لزمانه ،أ
وت�ثير ذلك التاريخ بظروفه المعقدة
عل���ى الحال���ة النفس���ية والاجتماعي���ة والاقتصادية
أ
الم�ساوية التي كانت تحيط ب إ�نسان ما بعد الموحدين،
كما كان يردد مالك ذلك في لازمته.
ث���م �أعقد وجها م���ن المقارنة بي���ن العناصر المؤثرة
عل���ى نفس���ية ذل���ك ال إ�نس���ان ،وبي���ن نظيراتها من
العناصر المؤثرة في �إنس���ان ما بعد الاس���تقلال �إلى
غاي���ة اليوم ،وهل تغير ش���يء من تلك العناصر التي
خلق���ت �أمراضه النفس���ية والاجتماعي���ة؟ و�أثرت في
واقعه المعيشي والحضاري أت�ثيرا خطيرا ،مما جعله
ينفصل عن واقعه الاجتماعي ،ويستغرق في غيبوبة
فكرية وش���عورية كب���رى ،كادت تخرجه عن س���ياق
وجوده ك إ�نس���ان ،كانت له صولات وجولات في زمن
ما قبل الموحدين.
أ
�إذ �أصبح هذا ال إ�نس���ان مج���ردا من �ي قيمة ،تحرك
في نفسه الدافعية التي هي �أساس كل حركة ونشاط
وفاعلي���ة ،مم���ا جعل���ه أ
ين�ى ع���ن مس���رح أ
ال�حداث
الفاعلة التي �أ أ
نش����ها ال إ�نس���ان أ
ال�وروبي بعد سقوط
الموحدي���ن ،و�أدخلت���ه ف���ي عالم جديد مفع���م بالجد
والحيوية والنش���اط ،والخل���ق وال إ�ب���داع والابتكار
والاستكش���اف ،بع���د �أن خرج من حض���ارة الكهوف
وال�كواخ و�أخذ يجفف المستنقعات ،ويصلح أ
أ
ال�رض
أ
ليقي���م عليها ثورة م���ن ال إ�صلاح الزراع���ي ،ب�فكار
جديدة اس���توحاها من عال���م الحركة والديناميية التي
هي أ
ال�ساس في تركيب �أي بناء حضاري.
فلما عرف الحالة الطبيعة للتركيبة النفسية السوية،
التي تجعل ال إ�نسان يدرك ما بداخله من طاقة جبارة
وحيوية ،هي �أس���اس وجوده وعبقريته في إ�حداث �أي
تغيير ينش���ده ،فلما اكتشف ذلك انطلق بتلك الطاقة
الخارق���ة ،ليصنع غ���ذاءه من عبقرية أ
ال����رض التي
�أمدته بكل ما تاقت �إليه نفس���ه م���ن حاجات غذائية

ضروري���ة وكمالي���ة ،وكان م���ن قبل ضم���ن حضارة
الكه���وف يعتمد عل���ى الحيوان في طعامه ولباس���ه
وفراشه ،وعلم �أيضا �أن القيم الاجتماعية التي تركبها
التج���ارب من التجمعات العمراني���ة ،هي التي تزيد
م���ن فاعلية حرك���ة التفكير الف���ردي والجمعي أل�ي
�إنسان ،لاشتراكه مع غيره ضمن توليفة في الخبرات
والتجارب ،فتنمو لديهم المواهب وتصقل المهارات،
وتش���حذ القدرات ،ولما �أدرك هذا ال إ�نس���ان القيمة
الاجتماعية في الاس���تقرار أل�ي بناء حضاري ،ش���رع
في �إنشاء المدن والقرى ،فازدادت حاجته �إلى المهن
والحرف والصناعات ،لتلبية حاجاته المتزايدة ،أف�خذ
يمارس���ها بجد ونش���اط وحيوية ،حتى �أدرك س���رها
و�أتقن صنعها.
أ
ولما كانت البيئة الطبيعية في �وروبا شديدة البرودة
وقاسية أ
ال�جواء ،ف إ�نها قد �أثرت على التكوين العقلي
والنفسي ل إ�نسان تلك القارة� ،إذ �إن البرودة بقساوتها

ف���ي أ
ال�لوان والمواهب والمهارات ،وهذا مالم يش���ر
�إليه أ
ال�س���تاذ مالك –رحم���ه الله.-في كتابه� ،إذ كان
تركيزه على مساوئ الاستعمار وسوءاته ،بالاستيلاء
على �أوطان المس���تضعفين وقهرهم و�إذلالهم ،ونهب
�أمواله���م وتجهيلهم وتفقيرهم ،كيما يس���هل قيادهم،
ولم يكن معقولا في زمانه �أن يشيد بعبقرية ال إ�نسان
أ
ال�وروبي ،وهو قاهر لشعبه مذلا له ،أل�ن مورد الكلام
ومغ���زاه في تحليله لم يكن يقص���د به التركيز على
العوام���ل الطبيعية والبيئية والتاريخية التي ش���كلت
العقل أ
ال�وروبي وصقلت نفسيته ومواهبه ،و�إنما كان
المغزى منه هو تشخيص الحالة النفسية والاجتماعية
التي نكبت عقل مس���لم ما بع���د الموحدين ،وجعلته
يصاب بالهزيمة النفسية « القابلية للاستعمار» ،ولو
ذكر ذلك لكانت كتابته ضد شعبه ،ب إ�عطاء التبريري
التاريخي لاحتل���ال بلاده� ،أما اليوم وفي ظل التطور
التاريخي ال���ذي عرفته حركت التغيير بالاس���تقلال،

تنمي الذكاء وتقوي العزيمة وتحس���ن القوام ،لذلك
طبع هذا ال إ�نس���ان منذ خروجه من حضارة الكهوف،
بالفطنة والصلابة والشجاعة وحدة الذكاء ولذلك هو
ميال �إلى الحيوية والنش���اط والجد في العمل وحب
الاستكش���اف .ولذلك �أيضا كان له السبق في إ�نشاء
صناعة مبتكرة مبدعة ،س���يطر بها على ال آ�لة سيطرة
كاملة ،وس���بق به���ا كل �أجناس أ
ال����رض ،وما يبتكر
الي���وم في العالم الصناعي في كل بلدان العالم� ،إنما
هو محاكاة للمبتكرات أ
ال�وروبية ،والحكمة تقول« :
الفضل للمبتدئ و�إن �أحسن المقتدي».
عل���ى �أن الح���رارة بارتف���اع درجاتها ،تبل���د العقول
وتضع���ف الهمم وتثبط العزائ���م ،وتجعل الفرد يميل
إ�ل���ى اللع���ب واللهو والكس���ل والخم���ول ،وهذا ما
�أدرك���ه اب���ن خلدون منذ س���ت قرون حين �أش���ار �إلى
ذل���ك في كتاباته عن س���بب تف���اوت درجات عبقرية
أ
ال�جناس واختلاف �ألوانهم ،وتفوق بعضهم عن بعض

أ
فلاب�س �أن نتن���اول العوامل المحركة لتطوير عقله،
وم���ا اتص���ل بذلك م���ن ركود عق���ل �إنس���ان ما بعد
الموحدي���ن ،حينم���ا انتفض أ
ال�وروب���ي على حضارة
الكه���وف ،وخرج �إل���ى أ
ال�فق يلتمس لنفس���ه طرقا
جديدة للحياة.
وال إ�نس���ان أ
ال�وروب���ي حينم���ا اس���تفاق م���ن غيبوبة
أ
حض���ارة الكه���وف وال�ك���واخ ،انطل���ق يبح���ث عن
مصادر معرفة جدي���دة ،تلهمه �أفكارا نيرة ير ّكب بها
حضارة مخصوصة بحالته النفسية والاجتماعية ،فلم
يجد �أمامه �إلا �إنس���ان ما قب���ل الموحدين في قرطبة
وغرناطة و إ�ش���بيلية ،فذهب لينهل م���ن معينه ،وقد
هال���ه ما ر�آه م���ن تنظيم عبقري غير مس���بوق ،مدن
عامرة بالدور والقصور والشوارع النظيفة ،والحدائق
الغناء ال آ�س���رة للعقول ،والمي���اه الجارية في خريرها
منس���ابة في الجداول بنظام هندس���ي بديع ،والحقول
والبس���اتين المنظمة على نس���ق فاتن س���احر يقبض

أ
ال�نف���اس ،فافتتنوا بس���حر المكان وجم���ال الموقع،
أ
أل�نه���م لم ي�لفوا ذل���ك ال إ�بداع في كبري���ات مدنهم،
كباريس ولندن وبرلين.
أ
وهي المدن التي كانت تشنّع مناظرها قذارة ال�كواخ،
على حد تعبير �أحد مستش���رقي إ�سبانيا .فكانت مدن
أ
ال�ندلس حافلة بالحياة النابضة المتطلعة �إلى الحياة
الناعمة بلذتها ويس���ارها ،وقد نبغت في شتى فنون
المعرف���ة ،كعلوم اللغة والش���ريعة والعقيدة والفقه،
والفلس���فة والمنطق أ
وال�دب والتاريخ والسير والطب
أ
والجراح���ة ،....ومن���ذ ذلك التاريخ ال���ذي هي� فيه
إ�نسان ما قبل سقوط الموحدين إ�لى ال إ�نسان أ
ال�وروبي
الخارج من حضارة الكهوف أ
وال�كواخ ،كل الشرائط
النفسية والاجتماعية المساعدة على النهوض والبناء
الحضاري ،وبذلك ش���ق هذا ال إ�نس���ان طريق نهضته
أب�ف���كار ثورية ،غيرت مس���يرة حياته إ�لى أ
ال�بد ،فلما
اس���توى ع���وده واس���تقامت قناته ،خرج �إل���ى العالم
الفس���يح ،ليجد إ�نس���ان ما بعد الموحدين قد نكص
عقله وانهارت نفس���يته وتجمدت قريحته ،وخرج من
حياة الجد والنش���اط والحيوية والفاعلية ،ودخل في
غيبوبة فكرية وشعورية وعلمية وثقافية وفنية.
و�أصبح همه الوحيد ه���و التركيز على ترديده أل�فكار
ميت���ة ،اس���توحاها م���ن الصوفية المغالي���ة المعطلة
للحرك���ة وقواني���ن الحي���اة ،فكان���ت س���ببا في قتل
وال�خلاقي أ
ضميره الديني أ
وال�دبي ،أف�صيب بالهزيمة
أ
أ
النفس���ية التي جعلته يقبل بال�مر الواقع الذي �دخله
في عالم البؤس والش���قاء والتعاس���ة .ففقد ش���عوره
بذات���ه وكينونته الفعال���ة ،فلم يعد يؤم���ن ب إ�مكاناته
الذاتية وطاقت���ه الخلاقة المبدعة ،وبقدراته ومواهبه
التي وهبها له الله سبحانه ،كما �أنه لم يعد يؤمن أب�ي
قيمة اجتماعية فاعلة تعيد �إليه القدرة على التماسك
والتفاعل والفاعلية ،وتبعث في نفسه الروح المتوثبة
الدافعة التي هي جوهر �أي نشاط وحركة وحيوية.
والهزيمة النفسية كما �أس���ميها «القابلية للاستعمار
كما س���ماها مالك» ،التي �أصابته في ضميره جعلته
يشك في كل قيمة محركة للشعور والدافعية ،وهذه
الحالة النفس���ية أ
المت�زمة هي ما ش���كل له نكس���ته
العقلية ونكبته الحضارية ،اللتان بس���ببهما س���لطت
عليه القوى الاس���تعمارية قوتها وس���لطانها ،لتحتل
بل���اده وتنهب خيراته ،فزاده ذل���ك خبالا على خبال،
وه���وان على ه���وان ،وتقوقع ف���ي دوائ���ر اجتماعية
مغلق���ة ،بدون حركة وتفكير وفاعلي���ة ،وذلك ما �آلم
مالك وجيل ال إ�صلاحيين والحداثيين والثوريين الذين
انتفضوا على هذا الواقع المر ،ليغيروه بكل الوسائل
تح���ت ش���عار» �إن الله لا يغير ما بق���وم حتى يغيروا
م���ا أب�نفس���هم»  ،ولكن لكل فريق وجهته وفلس���فته
و�أهدافه التي يرومها.

ذكـــــرى اإلســـــراء فـــي زمـــن الـكـــورونــــــا!

د كادير مراد

�إنّ بلاء الكورونا وس���رقته أل�س���ماع و�أبصار وقل���وب واهتمامات النّاس
نتيج���ة غري���زة البق���اء وحماي���ة مقصد حف���ظ النّفس كواج���ب وقت لا
ينس���ينا النّظر في �أيام الله المباركة والتفكر فيها والتدبر في س���ياقاتها
التاريخي���ة والاجتماعية والثقافية والسياس���ية بما يت���رك بوصلتنا ثابتة
دائمة التوجيه فاتحة أل�فق المستقبل ،محفزة للتدافع مع الواقع ،مبشرة
بالفرج وال إ�نفراج ،بال إ�سراء تحريرا أ
لل�قصى وبالمعراج ،معراج نحو مقام
العبودية لله والاس���تخلاف في أ
ال�رض ،بل تكون ه���ذه العزلة المنزلية
أ
أ
أ
أ
وق���ود للعودة لميدان الانجاز أب�رواح و�نف���س وقلوب �قوة و�طهر و�نقى
و�أقرب لله.
لن ينسينا الكورونا وش���دة بلاءه على النفس والقلب والعقل والمجتمع
ال�م���ة من ّ
والبش���رية� ،إحي���اء ذك���رى مبارك���ة نقلت أ
ذل الاس���تضعاف
أ
وم���رارة الاحتقار أ
وط�ة الابتلاء بعد اس���تنفاذ �دوات الدعوة واس���تكمال
اس���تراتيجيات التدافع من الصلاح الف���ردي لل إ�صلاح المجتمعي لدعوة
القبائ���ل والوفود ،انتقالة من واقع بداوة وس���ياق ثنائية قطبية مس���يطرة

على العالم (ال���روم والفرس) وتبعية الجزيرة ل إ�حدى الكتلتين والقوتين
من رجل الغار الوحيد ،من تهمة الش���اعر المجنون� ،إلى بشارة التمكين
واس���تلام �أمانة الاس���تخلاف �إماما أ
لل�نبياء والمرس���لين� ،إلى بداية عهد
جديد أ
لل�رض لجغرافيتها والبش���رية بش���عوبها وقبائله���ا وديمغرافيتها،
والواقع الدولي بدوله وموازينه الجديدة!
ً
ً
ً
يعلمن���ا الله ع ّزوج���ل �أن التاريخ ليس خطا واصلا مس���تقيما بين البداية
والهدف المنشود ،بل رحلة استحقاق وانتقاء واجتباء وارتقاء واصطفاء،
اس���تحقاق لحمل رسالة الاستخلاف والتمكين ل إ�رادة الله فذاك مقا ٌم لا
ال�نفس،ضحلى العقول ،باردو القل���وب ،باهتو أ
يبلغه ضع���اف أ
ال�رواح
وناقص���و العزائ���م ،درب انتقاء للخلف���اء في أ
ال�رض وارتق���اء بهم نحو
التمكين والش���هادة على أ
ال�مم لكن بعد التمحي���ص والتدقيق والابتلاء
لبلوغ الاصطفاء!
تعلمنا حادثة ال إ�س���راء �أن البلاء والابتل���اء تطهي ٌر للنفس أ
وال�رض وفتح
لبواب���ة مس���تقبل جدي���د بقواني���ن وموازي���ن وعناوين جديدة �إذ �أمس���ى
المس���تعضعفون في مكة بعد الاس���راء والهجرة رجال دولة رس���ول الله
التي كانت نواة لمشروع جديد حكم العالم لمدة  10قرون!

�إنّ جائح���ة كورونا بما فيها من البلاء ف إ�نّ صبرنا واصطبارنا هو المفتاح
ال���ذي ينقلنا بعده���ا بتوفيق الله لمرتبة �أخرى جدي���دة بالتدافع والحركة
والعم���ل والعلم والنفير وال إ�نجاز ،فس���يكون هناك ميزان دولي جديد ما
بع���د الكورونا تتغير فيه الموازين ويكون م���ا يريده الله ،لنحافظ على
البوصلة مع �أخذنا أ
بال�سباب لاجتياز البلاء وقبولنا ورضانا بما تؤول اليه
أ
ال�ي���ام بعد الحركة والتدافع ،وطل���ب الامداد الرباني الذي لن يكون إ�لا
باكتمال ال إ�عداد والاستعداد ولنفكر ما هو موقعنا بعد هذا؟!.

العدد:
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إشهــــــــار
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وزارة الصحـــــة والسكــــان وإصــــالح الـمستشــفـــيـــات
واليــــة الــجلــفــــــة
مـــديريـــــــــة الصحــــــــــة والسكــــــــــان
NIF :408016000017053

إعــــــالن عــــن الــمنــــح الــمــؤقـــــت

تطبيق��ا للمادة  65من املرس��وم الرئاس��ي رق��م  247 - 15املؤرخ ف��ي  2015 / 09 / 16املتضمن
تنظي��م الصفقات العمومية ،تعلن مديرية الصحة والس��كان لوالية اجللفة عن املنح املؤقت
لطلب العروض الوطني املفتوح مع اشتراط قدرات دنیا رقم  2018/.. ....... :املتعلق بـــــ:
اقتناء جتهيزات جماعية في ثالثة حصص لفائدة مستشفى  60سرير بالبيرين
حصة  :14جتهيزات املغسل و املطبخ ،الصيانة
حصة  :15التجهيزات املكتبية و اإلعالم اآللي
حصة  :16اقتناء و تركيب ألواح التوجيه واالستعالم
املعلن عنه في اجلرائد الوطنية التالية:
* البصائر باللغة العربية بتاريخ2019 / 04 / 29 :
*  PLANETE SPORTباللغة الفرنسية بتاريخ 2019 / 04 / 30 :
واستناد إلى محضر جلنة التقييم مت منح املناقصة بصفة مؤقتة إلى املؤسسات التالية :
الرقم اجلبائي

اسم املسير

املؤسسة العارضة

حصة :14
جتهيزات املغسل،
املطبخ والصيانة

مؤسسة بطاش
مصطفى

197917040098516

بطاش
مصطفى
سليم

حصة :15
التجهيزات
املكتبية واإلعالم
اآللي

مؤسسة
رحمون احمد

 183170400976179رحمون أحمد

حصة :16
اقتناء وتركيب
ألواح التوجيه
واالستعالم

بن محمد بوبكر

احلصة

19117040011146

بن محمد
بوبكر

النقطة
االجمالية

املبلغ املقترح بعد التصحيح
دج بكل الرسوم

أجال التسليم

مالحظة

 92نقطة

41.600.258.00

10
عشرة أيام

صاحب
أحسن عرض

 94نقطة

47.589.290.00

09
تسعة أيام

صاحب
أحسن عرض

 91.39نقطة

7.865.900.00

10
عشرة أيام

صاحب
أحسن عرض

وعليه فإن املؤسس��ات التي لها اعتراض على هذا االختيار ميكنها الطعن لدى جلنة الصفقات
للوالية (األمانة العامة) لوالية اجللفة في أجل أقصاه ( )10أيام ابتداء من أول صدور هذا اإلعالن
في اجلرائد الوطنية.
البصائر 30 :مــارس 05 -أفريل [ 2020العدد]1005 :
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واليـــــــة ســـيـــــدي بلــعــبــــــاس
الـمؤســســـة االستشفـــائيـــة الـمخـتــصــــة فــي أمــــراض النســــاء والتـــوليـــد

إعـــــــالن عــــن منــــح مــــؤقــــــــــت

الرقم اجلباني00062219011457 :
طبقا ألحكام املادة  65و  82من املرسوم الرئاسي رقم  247 / 15املؤرخ في  02ذو احلجة الـموافق
ل��ـ  20س��بتمبر  2015املتضمن قانون الصفقات العمومية ،تعلن املؤسس��ة االستش��فالية
اخملتصة في أمراض النس��اء والتوليد بس��يدي بلعباس كافة املتعهدين املشاركني في اإلعالن
ع��ن املناقصة الوطنية املفتوحة مع اش��تراط قدرات دنیا رق��م 2020 / 02 :الصادرة في اجلرائد
اليوميــــ��ة بتاري��خ 2020 / 02 / 10 :باللغة العربــيــــة (البصائ��ر) و بتاریخ2020/ 02 /10 :
باللغة الفرنس��ية ( )Ouest Infoاخلاصة باقتناء مواد غذائية في حصص متفرقة لسنة ،2020
بأنه بعد حتلیل و تقييم العروض بتاریخ 2020 /03 /15 :قد مت منح االتفاقيات موقتا كالتالي:

يحق لكل متعهد معارض لهذا االختيار تقدمي طعن في أجل مدته عش��رة ( )10أيام ابتداء من
تاريخ اإلعالن عن املنح املوقت.
عل��ى املتعهدين املهتمني باالطالع على النتائج التفصيلي��ة اخلاصة اخلاصة بتقيم عروضهم
التقنية و املالية ،التقرب من مكتب الصفقات العمومية للمؤسس��ة االستشفائية في أجل
ثالثة ( )03أيام كأقصى حد.
البصائر 30 :مــارس 05 -أفريل [ 2020العدد]1005 :

Anep N: 2016006467

البصائر 30 :مــارس 05 -أفريل [ 2020العدد]1005 :

Anep N: 2031002468

عامل األسرة
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إعداد :السيـــــدة السائحــي msaihi2007@gmail.com

حقيقة سالم ميامنار املزعوم

لا تختلف وعود �أعداء ال إ�سلام والمسلمين المعسولة
عن بعضها في شيء فهي في حقيقتها مجرد كلام
و�أوهام �أو حبر على ورق لا تساوي الحبر الذي
كتبت به ولا تتجاوز حدود حناجر قائليها خصوصا �إذا
كانت تتعلق بموضوع السلام وتتناول �أبسط حقوق
المسلمين في العيش أب�مان داخل بلادهم و�أرضهم
التاريخية .
أ
لا تحتاج هذه الحقيقة الناصعة �إلى مزيد من ال�دلة
والبراهين في ظل استمرار الكذب والدجل الذي
تمارسه الدول المعتدية على حقوق المسلمين في
شتى بقاع أ
ال�رض بدءا بالاحتلال الصهيوني الذي
أ
ما زال مستمرا في �كذوبته الكبرى المتعلقة بعملية
السلام مع الفلسطينيين وليس انتهاء بميانمار التي
بال�مس عن حقيقة موقفها من أ
كشفت أ
مس�لة عودة
أ
اللاجئين الروهينغيا �إلى قراهم في �راكان .
فقد كشفت رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة
واجد عن حقيقة موقف ميانمار من أ
مس�لة عودة
اللاجئين الروهينغيا �إلى �أراكان فقالت� :إن حكومة
ميانمار �أجلت عودة مسلمي �أراكان (الروهينغيا) إ�لى
بلادهم؛ دون ال إ�علان عن سبب محدد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي قبيل مشاركتها في
اجتماع مبادرة دول خليج البنغال من �أجل التعاون
التقني والاقتصادي متعددة القطاعات.
و�أضافت «واجد» �أن ميانمار تعلن «بالكلام والقول»

عن استعدادها لاستقبال «مواطنيها الروهينغيا»
لكنها في الواقع لا تفعل �أي شيء حيال ذلك ،بل
وتقوم أ
بت�جيل عملية العودة دون تبيان السبب .
وفي ديسمبر /كانون أ
ال�ول الماضي وقعت بنغلاديش
أ
وميانمار اتفا ًقا يؤمن عودة مسلمي �راكان إ�لى
بلدهم ،علما أب�ن �أكثر من � 750ألف روهينغي
معظمهم من أ
ال�طفال والنساء هربوا من مناطقهم �إلى
الجارة بنغلاديش بسبب جرائم الجيش الميانماري
والميليشيات البوذية في حقهم .
ليس في إ�علان ميانمار أت�جيل عودة اللاجئين إ�لى
ديارهم دون تحديد موعد محدد �أو بيان مدة أ
الت�جيل
أ
مفاج�ة �أو غرابة بالنسبة لمن يعلم حقيقة وعودها
�أي
أ
أ
الكاذبة التي �طلقتها منذ مدة وزعمت فيها �نها على
استعداد ل إ�عادة الروهينغيا إ�لى ديارهم وقراهم ،فمن
قتل وشرد حوالي مليون مسلم من �أراكان دون سبب
�أو جريمة سوى �أنهم مسلمون موحدون لا يمكن �أن
يركن إ�لى وعودهم الكاذبة وعهودهم المخادعة.
لم تكتف ميانمار بتنكبها عن وعودها المعسولة
فحسب بل زادت على ذلك بملاحقة ومحاكمة كل
من يزيل الستار عن جرائمها وفظائعها ومجازرها
بحق المسلمين الروهينغيا ،فقد دان قاض في
ميانمار صحفيين من وكالة «رويترز» بخرق قانون
�أسرار الدولة وحكم عليهما بالسجن  7سنوات �أمس
الاثنين .

األم مفتاح السعادة
عبد اهلل ضراب اجلزائري

الى الذين يهملون امهاتهم وآبائهم
خوفا من عدوى وباء كرونا
قلمي ّ
تلظى باألحاسيس التي
االرواح
حتي احلنني فتفطن
ُ



ان ِّي ُّ
دافق
اخط حروف ودٍّ ٍ
يجتاح
ميحو ظالما لل ُّرؤى

ُ
الدنا
أمك في ّ
يا غافال عن حضن ّ


االفراح ؟
أنسيت من قامت بها
ُ

وتركتها حتيا الهموم وحيد ًة


واألشباح
تخلو بها األوجاع
ُ

أيص ُّد قل َبك عن معني حنانها
ٌ
ضحضاح ؟
عيش

ٌ
شحيح هينِّ
ُ
ّ
بت
األم
كالشمس التي إن ُغ ِّي ْ


اإلصباح
يقوى اجلليد ويُظلم
ُ
األم عنوان الهداية والهنا

في حضنها ُّ
ينزاح
كل األسى

ُ
من دونها يطغى ّ
الشقاء ويحتوي


اإلصالح
سرَّ احلياة ويعس ُر
ُ
فيض للمح َّبة ترتوي
االم
ٌ



األتراح
منه القلوب فتنجلي
ُ

السعادة في الورى
االم مفتاح ّ


ّاح
أوصى بها ذو ال ّرحمة الفت ُ

وزعم القاضي يي لوين :إ�ن «وا لون» ( 32عاما) و
«كياو سوي �أو» ( 28عاما) انتهكا قانون أ
ال�سرار
الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار عندما جمعا
وثائق سرية على حد زعمه .
أ
ال�مم المتحدة من جهتها دعت إ�لى ال إ�فراج عن
أ
أ
الصحفيين اللذين �دينا بتهمة «المساس ب�سرار
الدولة» بعدما �أجريا تحقيقا حول مجزرة ارتكبها
الجيش بحق الروهينغيا المسلمين.
وقال ممثل أ
ال�مم المتحدة في بورما نوت �أوستبي
بعيد النطق بالحكم« :نواصل المطالبة بال إ�فراج
عنهما .وا لون وكياو سو �أو يجب �أن يسمح لهما
بالعودة إ�لى عائلتيهما ومواصلة عملهما كصحفيين.
وكان الصحفيان يحققان في مجزرة راح ضحيتها
 10من مسلمي الروهينغيا في قرية اين دين بولاية
راخين العام الماضي ،خلال عملية عسكرية للجيش
البورمي.
لا يبدو �أن مسلمي �أراكان سينعمون بالسلام الحقيقي
الذي يستحقونه قريبا ولا يلوح في أ
ال�فق �أي ملمح
أ
لعودة قريبة إ�لى قراهم ومنازلهم ووطنهم ال�م الذي
تم تهجيرهم منه بقوة السلاح في ظل هيمنة منطق
الغاب على المجتمع الدولي وغياب دور الدول
العربية وال إ�سلامية المفترض في واحدة من �أهم
قضايا المسلمين العالقة.
د.زياد الشامي

كم أشبهك أ ّمي!.

بأ .أم حممد عياطي
الكثي����ر من أ
ال�مثال الش����عبية تؤكد على الت����ي �أدرك����ت �أن وس����امها ق����د قلدتني
أ
قولهم(:كب إ�ياه تل����ك الم����ر�ة العظيم����ة ،والصبورة
ش����به الابنة أب�مها ،ومنه����ا
ّ
أ
الس����نون وصارت
القدرة عل����ى فمها البنت تش����به �مها) ،والهادئ����ة .ثم تعاقبت ّ
و(�أس����اس البن����ات عل����ى أ
ال� ّمه����ات)� ،أمي بعيدة ،فلا �أراه����ا إ�ل ّا لمام ًا ،لكنها
أ
ولكن هل يعود ذل����ك للوراثة �م لطبيعة ف����ي خيالي فلا تفارقن����ي برهة من زمان
الاحت����كاك ،وفي����ه القدوة ول����ا ضير إ�ن �أو طرف����ة م����ن عين ...ب����ل �أحيانا كثيرة
كان ه����ذا �أو ذاك ،فف����ي كل����ا الحالتين �أش����عر �أنه����ا تمتزج بكيان����ي فهي معي.
أ
ّ
.تقط����ب إ�ن فعل����ت مالا ترضاه وتبتس����م
لل�م أت�ثير ش����ديد ..خاص����ة على البنت،
أل�سباب عدة منها .:التربية ،والالتصاق �إن فعل����ت ما ترضاه وتق ّر عينها ...فياله
اليومي في ّ
كل حين وجميع المناسبات ،من اس����تحواذ.. !..فكلما خطبني �أمر،
أ
أ
أ
أ
داخل البيت وخارجه ،فيحدث امتصاص �و�.ل ّم بي عارض �.س����تحضر فكر �مي.
س����لوك أ
ال�م وتفاصيل تصرفاتها ،ليجت ّر وحكمته����ا أل�بني عليها حل����ا �أو �أجد من
ذل����ك عند الضرورة ،ولا يغ ّرنا ما يحدث خلالهما مخرجا!. .
م����ن اختلاف بينهما وق����ول البنت�- :أنها تهيمن وهي التي لم تسطو يوما ولم تقمع
مختلف����ة  -ولكن في حال ُبعدها عن أ
ال�م �أبدا..و أت�كدت �أنني هي .حينما �أشار لي
أ
س����نجد ها ذلك النموذج المك ّرر للوالدة ،البعض معجبين...:.كم تشبه �مها !..
وس� أ
���تفاج� الابنة نفسها �أنها كذلك ،تقول و�أش����ار لي البع����ض ال آ�خ����ر ذا ّمين..:كم
���ن« :وككل ابن����ة لم تف����ارق �أمها تشبه �أ ّمها!. .
إ�حداه� ّ
أ
أ
�أبدا�..إلا لبيتها الثاني� ،جدني مس���� ّيجة «فيا �يها القلب الرحيم تحية وسقيا لعهد
بالكثير من المب����ادئ ،والقيم والتعاليم ،كنت فيه بجانبي».
همسة لألمهات...

الشكوى من األبناء

لا تشتكي على �أحد شقاوة طفلك وهو بجوارك يسمع كلامك أل�ن هذا يشعره
بالانتصار عليك وبالقوة أ
وب�نك عجزت عنه ،فيدفعه �إلى مزيد من التمرد بينما هو
في الواقع كان يهاب منك ولو بقدر ضئيل.
أ
ولنقر�أ حكاية (هالة) التي كانت تواجه قيام ابنها ذي الثلاث سنوات بتفكيك �لعابه
الجديدة والقديمة إ�لى �أجزاء كثيرة وبالثورة في وجهه ،وعقابه من حرمانه باللعب
�أو الخروج ظنا منها �أنه طفل مخرب ،من دون �أن تدرك �أن طفلها نموذج لعالم �أو
مكتشف وهذا ما �أكده لها الطبيب النفسي الذي أ
لج�ت إ�ليه بعد فشلها في منع
طفلها من الاتيان بذلك السلوك ،حيث �أخبرها �أنه عرف ابنها عمر �أنه يفعل ذلك
ليكتشف كيف تسير وتعمل تلك اللعب ،و�أنه يحاول �أن يفهم ما بداخلها ويؤكد
مدرسوه في المدرسة �أنه طفل متفوق في الرياضيات ولا يستغرق وقتا طويلا مثل
�أقرانه ،في فهم المسائل الرياضية ..

أحــــالم
أنـــــــــــــــــــــــثى
أ .فاطمة عبود
جلس����ت تجمع شتات نفس����ها بعد خيبة كبيرة غمرت
���ت �إلى هذه الح����ال؟ و�أين
حياته����ا ،ت����رى لماذا وصل� ْ
���يت تل����ك أ
ال�حل����ام الكبي����رة التي كان����ت تداعب
نس� ْ
آ
مخيلته����ا صباح مس����اء؟ نظرت �إلى حاله����ا ال�ن وقد
�أضحت مقيدة بسلاس����ل متينة لا ت����كاد تفك إ�حداها
�إل����ا وتنعقد أ
ال�خرى ،قيود كبلت بها حياتها بكل رضا
أ
وقناعة وهي تحس����ب �نها تحسن صنعا وتضحي من
�أج����ل زوجها وحبيبها الذي رغ����م حبه وجميل معامتله
إ�لا �أنه لم يكن لينس����يها جمال����ا �آخر كان موجودا في
حياته����ا يوما ما .أ
وفج�ة س����معت من �أعم����اق روحها
صوت����ا مخنوق����ا يهمس بحزن ش����ديد :رج����اء �أطلقي
س����راحي فقد اش����تقت �أن �أرى النور م����ن جديد ،لماذا
دفنيتي بكل هذا العمق أ
وك�نك لاتريدين سماع صوتي
ال����ذي كنت تتجنبين الكثيرين لتختلي به؟ �إنها تعرف
هذا الهمس جيدا إ�نه صوت ذالك الحلم الدافيء الذي
طالما تخيلت س����عادتها وهي ُتتَوجه أب�جمل النهايات.
قطع عليها ذالك الش����رود صوت مفاتيح زوجها ينبيء
بدخول����ه المنزل عائدا من عمله وقد اتس����مت معالمه
بالوق����ار والجم����ال كما عادت����ه ،لاتدري لم����اذا اليوم
بالذات تمنت �أن تنعم برونق كرونقه ومكانة كمكانته
تش����عر معها برضا عن نفسها وتس����تمتع بتقديم النفع
والفائ����دة لغيرها .تعانق كلاهم����ا وذهبا لقاعة الطعام
لم تكن في حال����ة جيدة فقد �أرهقها التفكير في رحلة
البحث عن نفس����ها من جديد ،كي����ف عليها �أن تبد�أ؟
وهل تعلن �أن تعمل بصمت؟ وهل س����يعارض زوجها
�أم يوافق؟ �أسئلة كثيرة دارت بخلدها جعلتها في اليوم
التالي في مكتب ال إ�رش����اد أ
ال�سرى تستمع بكل تركيز
�إلى نصائح وتوجيهات تلك المرشدة التي فهمت منها
طبيعة زوجه����ا وطريقة تفكيره ،مرت فترات ليس����ت
بقصيرة ولم تصل ولكنها مازالت تس����ير وتسير تتعب
حينا فتبطيء خطواتها وتنش����ط �أحيانا فتسرعها بد�أت
تتغي����ر بد�أت نش����وة الرضا عن النف����س تصبغ حياتها
أب�ل����وان جدي����دة وب����د�أت �أحلامها تكب����ر وتكبر مرت
س����نوات وكل من ر�آها علم �أن هن����اك تغيير غريبا في
حياتها إ�لا ذالك الزوج الذي كان يستمتع بالتغيير دون
�أن أ
يس�ل عن س����ببه ،وذات يوم وبعد �أجمل السهرات
طلب����ت منه �أن يصحبها صباح اليوم التالي إ�لى مكان
م����ا يهمها ج����دا ووعدته �أن يكون س����عيدا لم يعترض
رغم عدم تحمس����ه ولكن طيب �أخلاق����ه وحبه لزوجته
جعلته يخفي الكثير من التس����اؤلات عن سبب يقنعه
بالانتظار لس����اعتين �أو �أكثر في هذه القاعة الرس����مية
التي تجري فيها �أحداثا جعلته يستعيد ذكريات تخرجه
من جامعته وبالفعل س����بح عقله إ�ل����ى الضفة أ
ال�خرى
ليعيش لحظ����ات من الماضي في جس����د قيده الزمن
بقيود الحاضر ،أ
وفج�ة سمع صوت اسمه أ
يمل� القاعة
أ
ارتجف جس����ده وتزاحمت �فكاره هل تراه يكمل حلمه
�أم �أن الصوت من الواقع؟ نعم إ�نه اسمه ...يخرج من
في تلك الطالبة المتوجة هناك التي اس����تغلت شروده
لتخرج بخفة إ�لى قاعة التخرج :الش����كر كله بعد الله
لزوج����ي ورفيق درب����ي( )..الذي دعمن����ي بكل وقته
وس����اندني أل�صل إ�لى هنا و�أحصل على تلك الدرجات
المميزة� .أسئلة اقتحمت فكره :كيف ساعدتها وبماذا؟
ومتى درست ومتى تخرجت؟ شكرا لك يازوجتي أل�نك
اس����تجبت لطلبي و�أكملت دراس����تك ش����كرا لك أل�نك
تعبت وعق����دت العزم على النجاح ك����م �أنا فخور بك
ال آ�ن كلام تلاه تصفي����ق كبير ونظرات �إعجاب تركتها
مش����دوهة حائرة متى طلب مني وكيف؟ .لا أ
تس�ليني
ولن �أس� أ
����لك كنت ذكية عندما ذكرتي مس����اعدتي لك
و�أرضيت رجولت����ي وكنت �أذكى عندما قلت �أنه طلبي
و�أ ّمنت روعك ولايهم ش����يء س����وى �أنك وصلت وال آ�ن
دعين����ا نكمل حفلن����ا قبل �أن تحدثيني عن المش����روع
القادم قالها وهو يش����ير �إلى نادل المطعم الذي دعاها
إ�ليه بهذه المناس����بة الرائعة معها حق تلك المرش����دة
الرج����ال يحبون الجاهز ويخش����ون التفاصيل ويغارون
علينا حت����ى من الوقت قالتها بابتس����امة وهي تحضر
جوابا لسؤال قد يطرح عليها ماهو مشروعك القادم؟

العدد:

1005

وب أَ ْق َف هَُ
الا}
{أَ َفلاَ َي َت َد َّب ُرو َن ا ْل ُق ْرآ َن أَ ْم َعلَى ُقلُ ٍ
اه ُر َف ْو َق
قال تعالى{ :و َُه َو الْ َق ِ
ِعبَا ِد ِه و َُه َو الحْ َ ِكيمُ خْ َ
ال ِبيرُ}
[سورة األنعام]

فلا يتصرف منهم متصرف ،ولا
يتحرك متحرك ،ولا يسكن ساكن،
�إلا بمشيئته ،وليس للملوك وغيرهم
الخروج عن ملكه وسلطانه ،بل هم
مدبرون مقهورون ،ف إ�ذا كان هو القاهر
وغيره مقهورا ،كان هو المستحق وقدر﴿ .ا ْل َخ ِبي ُر﴾ المطلع على السرائر
للعبادة.و﴿ ُه َو ا ْل َح ِكي ُم﴾ فيما �أمر به والضمائر وخفايا أ
َ
ال�مور ،وهذا كله
ونهى ،و�أثاب ،وعاقب ،وفيما خلق ليهدي العباد إ�لى منارة التوحيد.

حتذيرات نبوية
عب����د الله بن عمر َق� َ
���ال �أقبل علينا
َر ُس����ول الله صلى الله عَ َل ْي ِه َوسلم
َف َق� َ
َاجرين خمس
���ال يَا معش����ر ا ْل ُمه ِ
ِ�ذا ابتليت����م به����ن َو َ�أعُ ����وذ بال َّله َ�نأ
ِ
ِ
إ

تدركوهن لم تظهر ا ْل َف ِاح َشة ِفي قوم
ّ
قط َحتَّى يعلنوا بهَا ِ�إ َّلا َف َش����ا فيهم
أ
َّ
الطاعُ ����ون وال�وج����اع ا َّل ِتي لم تكن
أ
َم َضت ِفي �س����لافهم ا َّلذين مضوا
َول����م ينقص����وا ا ْل ِم ْك َي����ال َوا ْل ِمي َزان
ِ�إ َّلا �أ ُ
ين َوشدَّ ة المئونة
الس���� ِن َ
خذوا ِب ِّ
الس���� ْل َطان عَ َل ْي ِهم َولم يمنعوا
وجور ُّ
َز َكاة َ�أ ْم َواله����م ِ إ� َّلا من ُعوا ا ْلقطر من
الس َماء َولَ ْو َلا ا ْل َبهَا ِئم لم يمطروا َولم
َّ
ينقضوا عهد الله وعهد َر ُسوله ِ�إلاَّ
س����لط الله عَ َل ْي ِهم عدوا من َغيرهم
َف أ� ُ
خذوا بعض َما ِفي َ�أ ْيديهم َو َما لم
تحكم �أئمتهم ِب ِكتَاب الله ويتخيروا
ِم َّما �أنزل الله ِ�إ َّلا جعل الله أب�س����هم
َبينه����م» �أخرجه ابن ماجه وصححه
الحاكم وحسنه أ
ال�لباني.
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مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

*علمتني احلياة :في النوائب أ
وال�زمات تظهر
المعادن وتنكشف الشخصيات ،فتجد من ارتقى في
سلم المروءات ،ومن سقط فهوى في الدّ ركات.
أ
*علمتني احلياة :الهلع والفزع لمن كان د�به
الطمع،فيخشى الجوع بعد الشبع،و�أما من قنع فلغيره
نفع.
* علمتني احلياة� :ألا �أضطرب مع التهويل ،و�لاأ
�أستخف مع التقليل ،و�إنما �أتكيف مع التعديل ،ناشدا
الاتزان دون ميل.

فلسطني آالم وآمال وأعالم

أقسى حجر يف التاريخ ،ليس من أجل الوباء لكن
حتى ال مير الغذاء والدواء.

حكمة األسبـوع

حصار بري وحبري وجوي
في  12ايلول  ،2005سحبت اسرائيل
جميع جنودها ومستوطنيها من قطاع
غزة في مبادرة من جانب واحد.
في حزيران  ،2006فرضت إ�س���رائيل
حص���ارا بري���ا وبحري���ا وجوي���ا على
القطاع عقب فوز حماس بالانتخابات
التش���ريعية .وقامت �إس���رائيل بعدها
بتش���ديد الحص���ار في ع���ام 2007
بعدتحكم حماس في قطاع غزة.

من روائع األدعية

من طرائف الفضالء
من فضائل األعمال

لسان حال مجعية العلماء
الـمسلمني اجلزائريني

 nاملدير مسؤول النشر
رئيــس التحريــــــر
أ .د .عبد الرزاق قسوم

رئيس مجعية العلماء الـمسلمني اجلزائريني

 nمديــر التحـريــر :
أ .ياسيـن مربوكــي

* علمتني احلياة� :أن درهم
وقاية ،خير من كل �أموال
العلاج والعناية ،والاحتياط
في البداية �أنفع من كل
أ :عبد اهلل غامل
التدابير �إذا حلت البلية.
*علمتني احلياة� :أن البشرية و�إن ارتقت في سلم
الحضارات ،لا ينبغي �أن تغفل قدرة رب البريات،
فيعجزها أب�دق الفيروسات ،لتذعن أ
وت�وب وتصلح
وتتوب.

ومن���ذ ال إ�طاح���ة بالرئي���س المصري
الس���ابق محمد مرس���ي عام ،2013
�أقفلت الس���لطات المصرية بش���كل
شبه كامل معبر رفح ،المنفذ الوحيد
الذي لا تسيطر عليه اسرائيل ويربط
غزة بالخارج .ومنذ �أيار � ،2018أعيد
فتحه للحالات ال إ�نس���انية والطارئة
ومع قيود عديدة على العابرين.
فقر وبطالة
أ
لا تملك هذه المنطقة الس���احلية �ي
صناع���ات تقريبا وتعان���ي من نقص

مزمن في المياه والكهرباء والوقود.
تبلغ نسبة البطالة في القطاع ،52%
وبي���ن العاطلي���ن ع���ن العمل 70%
من الش���باب .ويعتمد �أكثر من ثلثي
س���كان القط���اع على المس���اعدات
ال إ�نسانية.
في تش���رين أ
ال����ول  ،2018وبرعاية
أ
ال�م���م المتحدة ،ب���د�أت قطر بتمويل
شحنات من الوقود مخصصة لمحطة
الكهرباء الوحيدة ف���ي القطاع ،مما
سمح بخفض ساعات التقنين.

مع الطحني قد تأتي بالفيروس اللعني!!!
مع الفزع والهلع والهرولة القتناع السلع ،قد جتلب معك الفيروس دون أن تدفع
فلوس ،ولعلك في ترك البضاعة سالمة لك وللباعة.
عب��د اهلل بن عباس –رضي اهلل عنهما – قال :قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم «:من لزم
خمرجا ،ورزقه من حيث ال حيتس��ب»
فرج��ا ،ومن كل ضي��ق ً
االس��تغفار جع��ل اهلل له م��ن كل هم ً
صححه العالمة أمحد شاكر.

التحرير:

 nسكرتيـر التحرير :
أ .عبد القـادر قـالتـي

اهلاتف والفاكس:
021.49.51.19

 nالـمديـر التقنـــي :
أ .مصطفـى كـروش

اهلاتف والفاكس:
021.49.52.67
021.23.33.73

اإلدارة:

اإلشهـــار  :الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار  01 /شارع باستور  -اجلزائر.
الطباعــــــة :مطبعة الوسط اجلزائر.
رقم احلساب البنكي جلريدة البصائر :البنك الوطين اجلزائري
وكالة زيغوت يوسفRIB: 001006200200650061/41 :
سعـر العدد30.00 :دج
العنوان 17 :شارع حممد مربوش  -حسني داي  -اجلزائر .

التــوزيــع :الوسط :مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني *** 0660.73.28.55 :الشــــرق *** KDP 031.92.49.48 :الغربS.D.P.O «0550.57.54.55 :

هيئــــة التحــريــــر غيـــر ملـــزمــــة بتــبــريــــر عــــدم نــشــــر الـمقــــاالت الـمــرسلـــــة إليهــــــا.
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قال اهلل تعاىل:
[سورة آل عمران /اآلية .]138

�إن �أمانة البيان ،وواجب المحافظة على أ
ال�وطان ،توجب على العلماء
وال�زمات ،أ
�ألا يس���كتوا ،خاصة في زمن الفتن أ
ويت�كد هذا الوجوب
بالنسبة للهيئات والمؤسسات.
وقيام���ا بالواجب ،و�إبراء للذمة ،ها هي جمعية العلماء اليوم تضيف
�إلى بياناتها السابقة مايلي:
تصــــور الـجمعــيـــــة للوبــــــــاء:
أ
 تذ ّك���ر الجمعي���ة أب�ن ما هو واقع م���ن وباء وبلاء هو م���ن �مر اللهال���ذي لا يقع في ملكه �إلا م���ا يريد ،وال إ�يمان بالقضاء والقدر ،خيره
وش���ره� ،أحد �أركان ال إ�يمان الستة ،قال تعالى�ِ ﴿ :إنَّا ُك َّل َش ْي ٍء َخ َل ْقنَا ُه
ِب َقد ٍَر﴾[سورة القمر /ال آ�ية .]49
أ
���ن ُم ِصي َب ٍة ِفي ا ْل َأ� ْر ِض َو َلا ِفي َ� ْن ُف ِس ُ
���ك ْم
وق���ال كذلكَ ﴿ :ما َ�أ َص َ
اب ِم ْ
���ل َ�أنْ نَ ْب َر َ�أهَا ِ إ�نَّ َذ ِل َك عَ َلى ال َّل ِه َي ِس���ي ٌرِ ،ل َك ْي َلا
ِ إ� َّل���ا ِفي ِكت ٍ
َاب ِم ْن َق ْب ِ
ت ْأَ� َس��� ْوا َع َلى َما َفات َُك ْم َو َلا تَ ْف َر ُحوا ِب َما َ�آتَا ُك ْم َوال َّل ُه َلا ُي ِح ُّب ُك َّل ُم ْخت ٍَال
ور﴾[سورة الحديد /ال آ�يتان .]23،22
َف ُخ ٍ
أ
ومعلوم �ن ال إ�نسان ممتَحن بالشر والخير ،قال تعالىَ ...﴿ :ونَ ْب ُلو ُك ْم
الش ِّر َوا ْل َخ ْي ِر ِف ْت َن ًة َو ِ إ�لَ ْينَا ُت ْر َجعُونَ ﴾[سورة أ
ِب َّ
ال�نبياء /ال آ�ية .]35
أ
ط���وق العالم ،عل���ى ما فيه من
ولا ش���ك �ن وب���اء «كورونا» الذي ّ
�أذى وش���ر ،يحمل في ثناياه ِحكما نستطيع �أن ندرك بعضها أ
بالت�مل
والاس���تبصار ،قال تعالى...﴿ :فاعْ َت ِب ُروا يَا ُ�أو ِلي ا ْل َأ� ْب َص ِار﴾[س���ورة
الحجر /ال آ�ية .]2
أ
وعلي���ه ،ينبغي �أن يكون ه���ذا الوباء موقظا قويا يدعو الناس �فرادا،
وجماع���ات ،ودول���ا إ�لى مراجعة حس���اباتهم على جمي���ع أ
ال�صعدة،
فالمؤم���ن في مثل هذه الظروف ،مدعو لتثبيت عقيدة الرضا والفرار
�إل���ى الله ،وهذا ل���ا يمنع من أ
ال�خذ أب�س���باب التوق���ي من المرض،
فال إ�س���لام دعوة إ�لى الحياة َبش َقيها المعنــــوي والمادي ،قال تعالى:
ول ِ إ� َذا دَعَ ا ُك ْم ِل َما ُي ْح ِي ُ
يك ْم...
﴿يَا َ�أ ُّيهَا ا َّل ِذ َين َ�آ َمنُوا ْاست َِجي ُبوا ِل َّل ِه َو ِلل َّر ُس ِ
ال�نف���ال /ال آ�ية  ،]24وقال جل أ
﴾[س���ورة أ
ش����نهَ ...﴿ :و َل���ا تَ ْق ُت ُلوا
َ�أ ْن ُف َس ُك ْم ِ�إنَّ ال َّل َه َكانَ ِب ُك ْم َر ِحي ًما﴾[سورة النساء /ال آ�ية  ،]29والنفس
هي إ�حدى الكليات الخمس التي �أمر ال إ�سلام بحفظها.
وم���ن القواعد التي نص عليها العلماء�« :أن التوكل على أ
ال�س���باب
وحدها ش���رك ،و�أن تركها معصيه» ،ومع هذا ،فالمسلم غير ملوم �إذا
تس���لل شيء من الخوف إ�لى نفس���ه ،ف إ�ن ال إ�نسان مجبول على حب
العافي���ة ،فقد قال رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم لعمه العباس
رضي الله عنه« :سل الله العافية» (رواه الترمذي).
�أم���ا الهلع فلا ينبغ���ي �أن يكون ،فهو ُمضر بالنف���س والبدن ،يجعل
صاحبه سلبيا في خضم أ
ال�زمة.
والمقصر �إلا �أن
و�أم���ام هذا البلاء لا يس���ع العاص���ي �إلا �أن يت���وب،
ّ
يجتهد ،والتقي إ�لا �أن يزداد تُقى.
ولو أت�مل الحكام وذووا السلطان ،على اختلاف مللهم ونحلهم ،هذا
الوباء وما صاحبه من شدة وفتنة ما حادوا عن العدل قيد �أنملة.
�أما حكام المس���لمين فهم مدعوون لتجاوز خلافاتهم اليوم قبل الغد،
ليجعل���وا م���ن �أمة ال إ�س���لام� ،أمة واح���دة موحدة ،قوي���ة عزيزة كما
ُون﴾[س���ورة
�أرادها الله ِ ﴿ :إ�نَّ ٰ َه ِذ ِه ُ�أ َّمت ُُك ْم ُ�أ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َ�أنَا َر ُّب ُك ْم َفاعْ ُبد ِ
المومنون /ال آ�ية .]92
فـــــي قــلـــــب األزمــــــــــــة:
 عملا بالهدي المحمدي «لا يش����كر الله من لا يشكر الناس» ،تتوجهالجمعية بالش����كر للقائمين على الش� أ
����ن الوطني على م����ا يبذلونه من
بال�س����باب المفضية �إلى بر أ
جه����ود مباركة �أخذا أ
ال�مان� ،إن ش����اء الله،
وتدعوهم إ�لى مضاعفة هذه الجهود ،سائله الله لهم ال إ�عانة والتوفيق.

نـــصـــح وتـــوجــيـــــــــــه
 وتدعو الجمعية الشعب ،بصفته ال ُّركن أال�ساس في الدولة� ،إلى مد
يد العون ،قياما بواجبه الوطني.
 كم���ا تحيي الجمعية أال�عمال التعاونية ،والحملات التطوعية التي
يقوم بها الشباب خاصة ،وتدعوهم �إلى التنسيق مع الجهات المختصة،
أل�ن التخطيط والتنظيم س���بب من �أسباب نجاح أ
ال�عمال ،قال تعالى:
﴿ َوتَ َعا َونُو ْا َع َلي ۬ َا ْل ِب ِّر َوال َّت ْق ۪و ۖ ٰي َو َلا تَ َعا َونُو ْا عَ َلي ۬ َا ِلا ْث ِم َوا ْل ُعدْ ٰ َو ِۖن﴾[س���ورة
المائدة /ال آ�ية .]3
أ
 �إن الـجزائريي���ن الذي���ن عُ رفوا دائم���ا بالتضامن ،ول���م يكونوا �بدافردانيين،لاب���د �أن يبرهن���وا اليوم ،وبقوة ،عن هذه الروح ال إ�نس���انية
الت���ي هي من صميم دينه���م ،فالـحجر أب�نواعه له أت�ثيراته الاجتماعية
الس���لبية على الطبقة الضعيفة ،ولا يجوز �أن يوكل هؤلاء �إلى
�أنفس���هم ،قال رس���ول الله صلى الله عليه وسلم:
« إ�ن أ
ال�ش���عريين كان���وا إ�ذا �أرملوا في الغزو
�أو ق���ل طعامهم ،جمع���وا ما عندهم ،ثم
اقتس���موه بالس���وية ،فهم من���ي و�أنا
منهم»(متفق عليه).
فالتكفل بهذه الطبقة ليس واجبا
على الس���لطة وحده���ا ،ولكنه
واج���ب كذلك عل���ى المجتمع،
ق���ال علي���ه الصلاة والس���لام:
«لي���س المؤم���ن الذي يش���بع
وجاره جائ���ع �إلى جنب���ه»(رواه
الحاك���م في المس���تدرك عن ابن
عباس).
 �إن الجمعي���ة لتن ّب���ه �أن الوض���عالاقتص���ادي غي���ر المري���ح ال���ذي تمر به
بلادن���ا ،والذي زاده هشاش��� ًة انـْخفاض س���عر
البت���رول الناتج عن هذا الوب���اء العالمي هو �أزمة �أخرى،
ال�زمة الوبائي���ة ،و�أمام هذا الوضع يجب على أ
تضاف �إلى أ
ال�غنياء،
�أن يبرهنوا عمليا عن صدق انتمائهم �إلى وطنهم لتجاوز هذه أ
ال�زمة،
ال�وضاع أ
بص���رف النظر عن �أي اعتبار �آخ���ر .ففي مثل هذه أ
المت�زمة
يك���ون التعاون والتضامن واجبا عل���ى الجميع ،وما الحاكم إ�لا واحد
منه���م ينوب عنهم ،و�أنه���م مطالبون بالتعاون مع���ه لتحقيق الصالح
العام.
أ
وللعلم ف إ�ن لنا في تراثنا ال إ�س���لامي سبقا في �إدارة ال�زمات ،فهناك
من فقهاء أ
الس���نن و�أنتجوا
ال�مة من جمعوا بين فقه النصوص وفقه ُ
أ
لل�زم���ات فقها خاصا ،وم���ن كلام ال إ�مام الجوين���ي في هذا الباب:
أ
أ
«ف��� إ�ذا �ج���از الفقهاء بذل الدم���اء فبذل المال من ب���اب �ولى»،...
�إل���ى �أن يقول�« :إذا كانت الدماء تس���يل على حدود ُ
الضبات (حدود
السيوف) أ
ات».
فال�موال في هذا المقام من ال ُم ْست َْح َق َر ِ
 إ�ن الجمعية بقدر ما تشكر كثيرا من التجار على صدقهم و�أمانتهمُت ْع ِر ُب عن �أسفها البالغ عما فعله �آخرون ،حيث استغلوا الظرف لرفع
أ
ال�س���عار ،وغبن �إخوانهم ،وهو س���لوك يمقته الدين ،وتعافه الطباع
أ
السليمة ،وترفضه ال إ�نسانية ،فليعلم هؤلاء ،هداهم الله� ،ن المحتكر
ملعون ،و�أن الغلاء شر يستعاذ بالله منه ،فكيف بمن يتسبب فيه.
ندعوه���م �إل���ى التعجيل بالتوب���ة ،والمبادرة بالتكفي���ر عما صنعوا،
ونذكره���م بقوله صلى الله عليه وس���لم« :لا يؤمن �أحدكم حتى يحب
أل�خيه ما يحب لنفسه»(رواه البخاري ومسلم).
 �إن الجمعية لتُن ّبه �إلى �أن فتاوى النوازل ليست فروعا فقهية تُنقل،إ�نما هي إ�سقاط للحكم على نازلة بعينها ،وهذا لا يحسنه إ�لا النخبة

من العلماء ،أل�ن وس���ائله كثيرة ومتنوعة� ،إلى جانب ملكات يؤتيها
الله من يشاء من عباده.
أ
 تحذر الجمعية من الشائعات ل�نها مصدر للفتنه ،وسبب في تفريقص���ف أ
ال�مة ،وتن ّبه من يتلق���ى كل كلام بالقبول ويذيعه �إلى �أنه يبوء
ب إ�ث���م كل ما ينجر عن ذلك من ش���ر ،فالله تعالى يق���ولَ ﴿ :و َلا تَ ْق ُف
الس��� ْم َع َوا ْل َب َص َر َوا ْل ُف��� َؤا َد ُك ُّل ُ�أولَ ِئ َك َكانَ َع ْن ُه
َم���ا لَ ْي َس لَ َك ِب ِه ِع ْل ٌم ِ�إنَّ َّ
َم ْسئُولًا﴾[سورة ال إ�سراء /ال آ�ية .]36
أ
وليعلم المتس���اهلون في تلقي الكلام و�إذاعته� ،نه في بعض أ
ال�حيان
يـُ ْح َظ ُر إ�فش���اء الكلام وهو حق محض ،فكيف بالكلام المرسل الذي
لا ُي ْع َل ُم صدقه من كذبه ،فقد قال رس���ول الله صلى الله عليه وسلم:
«كفى بالمرء كذبا �أن يحدث بكل ما سمع»(رواه مسلم).
 تحذر الجمعية من النقد السلبي الذي يمارسه بعضالن���اس ،وهو نق���د يهدم ولا يبن���ي ،بما يحدث
من تمزي���ق للصف و�إضعاف له ،في الوقت
ال���ذي نحن �أحوج ما نكون �إلى الاجتماع
والتكاتف.
ف إ�ذا كان ولابد ،فالنقد لا يكون بنا ًء
�إلا �إذا مارس���ه من يحسنه ،ويحسن
تقدير زمانه ،وتقدير نتائجه.
 �إن الجمعي���ة تن ّبه �إل���ى �أن حديثأ
الش����ن الطب���ي المتعلق
الناس في
بالوب���اء ،والدخ���ول ف���ي التفاصيل
والجزئيات تش���ويش يض���ر ولا ينفع،
والعق���ل ّ
والش���رع متفقان عل���ى �أن كل
أ
اختص���اص م ْوك���ول �إل���ى �هله ،ق���ال عليه
الصلاة والسلام« :من تط َّب َب ولم ُيعلم منه طب
فهو ضامن»(رواه �أبو داود والنسائي).
الـجـمـــعــيــــة تــقــتـــــــــرح:
أ
 ول إ�عانة المواطنين والمواطنات على حسن استثمار الوقت في �يامالحجر ،تدعو الجمعية وس���ائل ال إ�عل���ام إ�لى تكييف برامجها بحيث
ومتنوعة ،ومناسبة للظرف.
تكون هادفة ّ
 إ�ن التوعي���ة بخط���ورة الوباء،والدعوة إ�لى ال َّت َو ِّقي منه ،لا تمنع منبث المبش���رات ،إ�حياء أ
لل�مل في النفوس ،وذلك من الهدي النبوي،
حت���ى في �أحل���ك الظروف ،فقد حكى القر�آن الكريم عن رس���ول الله
صلى الله عليه وس���لم قوله أل�بي بكر وهما في الغار�ِ ...﴿ :إ ْذ ُه َما
ِفي ا ْل َغ ِار ِ إ� ْذ َي ُق ُ
���كي َن َت ُه
ول ِل َص ِاح ِب ِه َلا ت َْحزَنْ ِ إ�نَّ ال َّل َه َم َعنَا َف َأ� ْن َز َل ال َّل ُه َس ِ
عَ َل ْي ِه[﴾...س���ورة التوب���ة /ال آ�ي���ة  ،]40فعلى الجهات المس���ؤولة
ووسائل ال إ�علام �أن أت�خذ هذا بعين الاعتبار.
 ترج���و الجمعية م���ن كل المواطنين رجالا ونس���اء �أن يتوجهوا إ�لىالله خاش���عين متذللين أ
يس�لونه ،وكلهم ثقة بال إ�جابة� ،أن يكشف هذا
الع���ذاب ،و�أن يف ّرج هذا الكرب عن المس���لمين خاصة ،وعن الناس
عامة ،فرحمة ال إ�س���لام في الدنيا يصيب منها المسلم وغير المسلم،
مصداقا لقوله تعالى مخاطبا نبيـــــــه محمدا صلى الله عليه وسلم:
ين﴾[سورة أ
﴿ َو َما َ�أ ْر َس ْلن َ
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َاك ِ�إلَّا َر ْح َم ًة ِل ْل َعالَ ِم َ
وفي الختام ،ندعو بدعاء رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم فنقول:
«الله���م إ�نا نع���وذ بك م���ن البرص والجن���ون والجذام ،ومن س���يئ
أ
ال�سقام»(رواه �أبو داود عن �أنس).
رئــيس اجلمعية
أ.د .عبد الرزاق قســوم

