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وباء كــورونا ...
 يرتاجع يف الصيـــن

ويـتـمــدد عالـميــا     

ال يزال الوباء العاملي الفّتاك، الزارع للمزيد من اهلالك، حيدث االضطراب واالرتباك، ويتهاوى الناس بسببه، كما تتهاوى النجوم واألفالك. فقد أربك 
»وباء كورونا«، العقل احلصيف، والقلب الضعيف، واإلميان اخلفيف، واإلحلاد السخيف. أهوى االقتصاد باالقتصاد العاملي إىل حافة اهلاوية، وحكم على 

اجملتمعات بالعزل يف حجر الزاوية، وأعاق املتعبدين عن بلوغ الدرجات العالية. أ.د. عبد الـــرزاق قســــوم 
03رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني



دعوا الشكوى والنواح... وإياكم واهللع 
واجلزع... وعليكم بالعمل والتوكل

دنيا الّناس لا تدوم على حال ولا تستقر على منوال، وقد 
تنقلب بين لحظة واأخرى من رخاء اإلى ش���دة ومن س���راء 
اإلى ضراء ومن يس���ر اإلى عسر، وليس من الخير ولا من 
زمات اأن يقف المس���لم  الحكمة في مواقف الش���دة والاأ
زمات تطحن قومه طحنًا  س���لبيًا لا يحرك ساكنًا، يرى الاأ

رادة.  وتسحقهم سحقا وهوك سير الّنفس مهزوم الاإ

زم���ات تطي���ر بعقول الكثيري���ن وتفقدهم  والش���دائد والاأ
رش���دهم وصوابه���م وتوازنه���م، وق���د تفقده���م عقائدهم 
واإيمانه���م، والخوف والهلع والجزع لا يحل مش���كلة بل 

قد يعقدها. 

ولن ينجح عند الش���دائد والملم���ات اإلّا من كان مطمئن 
القلب قرير العين هادئ البال، يتصرف وفق ما ينبغي لا 

وفق ما يرغب.

ح���داث الكونّية تس���ير وفق نظام اأزل���ّي ثابت، واإنما  والاأ
ينج���ح فيها من خبر اأغوارها واكتش���ف اأس���رارها وتعلم 

سننها وقوانينها ,

نسان مستخلف في هذه الاأرض زوده الله -عز وجل -  والاإ
بالكفايات والاس���تعدادات اللازمة لكشف سنن الله في 

الخلق وفهم هذا العالم، وفك رموزه، والتعامل معه.

وم���ا نحتاجه لي���س كثيرا م���ن المعارف ول���ا مزيداً من 
خذ  يم���ان والتس���ليم والاأ الكل���ام، اإنم���ا حاجتن���ا اإلى الاإ

بالاأسباب الميسرة والتوكل على الله. 

س���باب عب���ادة والاعتم���اد عليه���ا ش���رك،  خ���ذ بالاأ والاأ
عراض عنها قدح في الش���رع، وقد س���ئل اأحمد عن  والاإ
رجل جلس في بيته، اأو في المسجد وقال: لا اأعمل شيئًا 
حتى ياأتيني رزقي، فقال: هذا رجل جهل العلم، فقد قال 
الّنبي -صلى الله عليه وس���لم -: لو توكلتم على الله حق 
توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا 

-فذكر اأنها تغدو وتروح في طلب الرزق.

وهذا اأعرابي ترك ناقته طليقة على باب مس���جد رس���ول 
ْلُت  الّله -صّلى الّله عليه وسّلم - ودخل يصلي قائلًا: تََوكَّ
ِه... فقال له رس���ول الّله -صّلى الّله عليه وسّلم  َعَلى اللَّ

ْل.  -: اْعِقْلَها َوتََوكَّ

ول���م تكن العذراء مريم تق���در على هّز الجذع فهي امراأة 
خ���ارت قواها خارت بعد الولادة وجذع النخلة س���ميك، 
ْخَلِة ُتَس���اِقْط  لَْيِك ِبِجْذِع النَّ ي اإِ وم���ع ذلك قيل له���ا: َوُهزِّ

ا.  َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنيًّ

وف���ي هذا المثال يعلمن���ا الله اأن الغاية ليس���ت في قوة 
نسان لا يقوم اإلّا  الفعل، ولكن الغاية اأن تفعل شيئًا، والاإ

Man does not stand alone .بالله

وحينما اشتدت اأزمة مريم البتول، وصعب موقفها,واتهمت 
ي َعْيًنا. في عرضها قيل لها: َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّ

اإّنها الطماأنينة بالله والركون اإليه والثقة فيه.

وكانت اأم موس���ى في ش���دة الخوف عل���ى وليدها فقيل 
ْلِقي���ِه ِفي اْلَيمِّ َوَل���ا تََخاِفي َوَلا  َذا ِخْف���ِت َعَلْيِه َفاأَ له���ا: َفاإِ

تَْحَزِني....

يا س���بحان الل���ه كيف تنقذه وهي تلقيه ف���ي اليم اإنها لم 
تعت���رض واألقت���ه ولم تتس���اءل: وكيف اأنجي���ه من موت 
لقيه اإلى م���وت محقق؟.....لقد قيل لها: » 

مظن���ون واأ
ْلَقاِئِه ِفي اْلَبْحِر،  لَْيَنا ِباإِ ِميِه اإِ َِذا ِخْفِت ِحْفَظُه ِبَواِسَطٍة، َفَسلِّ

مام اْلُجَنْيُد. َواْقَطِعي َعْنه َشَفَقَتِك َوتَْدِبيَرِك.« الاإ

والمس���لم يعلم اأن لكل ش���دة مدة، واأن.سنين الجهد اإن 
لَ���ى َداُوَد َعَلْيِه  طالت س���تطوى، ويتذك���ر اأن الله اأَْوَحى اإِ

ِتَيَك اْلَمُعونَُة.  َلاُم: يَا َداُوُد ، اْصِبْر َعَلى اْلَمُئونَِة تَاأْ السَّ

ويردد مع ابن الجوزي:

سننُي اجلَهِد إن طالت ستطوى 

لها أمٌد ولألمد انقضاُء  

أمانينا لها رٌب كــرميٌ 

إذا أعطى سيدهُشنا العطاُء .  

أ. خلضر لقدي 
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س���اتذة  باش���ر مجموع���ة من الاأ
برئاس���ة البروفيسور لطفي موني 
س���تاذ  رئيس جامعة البويرة، والاأ
فات���ح زوق���اغ عميد كلي���ة علوم 
الطبيعي���ة والحياة وعلوم الاأرض 
بانتاج 80 لتر من المطهر والمعقم 
بمخاب���ر كلية العل���وم التطبيقية 
وكذا وكلي���ة العل���وم الطبيعية، 
رئاس���ة  عل���ى  س���توزع  والت���ي 
بالاضافة  والكلي���ات  الجامع���ة 

ال���ى المعهدين ف���ي اطار حماية 
صحة مستخدمي الجامعة، كما 
س���توجه كمية منها لمستش���فى 
محمد بوضي���اف بالبويرة، نظرا 
للنق���ص الف���ادح له���ذه الم���ادة 
والحاج���ة الملحة لها في الظرف 
الحالي، وقد اأكد رئيس الجامعة 
باأن المطهر المنتج موافق لمعايير 
التصني���ع المدرج���ة م���ن منطقة 

الصحة العالمية.

أساتذة جبامعة البويرة ينتجون  سوائل للتعقيم

عدد املصابني جتاوز الـ300 ألف

وباء الكورونا ...يرتاجع يف الصني ويتمدد عامليا
رغم جهود الس���يطرة على الوباء والحد من تفش���يه من خلال اإجراءات العزل 
والطوارئ يواصل فيروس كورونا انتشاره عالميا، حيث تجاوز عدد الاإصابات 
حاج���ز ال���� 300 األف، وقف���ز عدد الوفيات اإل���ى 13 األفا، فيم���ا اقترب عدد 

حد 22 مارس 2020. المتعافين منه من 96 األفا وذلك الى غاية مساء الاأ

ول���ا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث اأع���داد الحالات، تليها اإيطاليا 
لمانيا واإيران وفرنسا وكوريا الجنوبية. ورغم 

والولايات المتحدة واإس���بانيا واأ
اأن عدد الحالات المصابة في الصين يتجاوز المسجلة في اإيطاليا )81054 
مقابل 53578 (، اإلا اأن عدد الوفيات في اإيطاليا اقترب من علامة 5 اآلاف 

مقاب���ل 3261 حالة في الصين، مع تواصل انتش���اره في دول العلمباأكثر من 
185 دولة عبر العالم. 

وفي الجزائر اأعلنت وزارة الصحة والس���كان واإصلاح المستشفيات، ارتفاع 
ع���دد حال���ات الاإصابة المؤكدة بفي���روس كورونا اإل���ى 201 حالة ووفاة 17 

شخصا بهذا الوباء، موضحة باأن ولاية البليدة سجلت 110 حالة. 

وف���ي ظّل هذا الانتش���ار الرهيب لفي���روس كورونا تواص���ل المخابر العلمية 
المنتش���رة عبر العال���م في اإيجاد اللق���اح الازم لهذا الوباء الذي لم تش���هده 

المعمورة خلال قرون مضت.

وزارة الصحة ُتشكل جلنة 
وطنية لرصد انتشار كورونا

اأعلن���ت وزارة الصح���ة و الس���كان و اصلاح 
المستشفيات بالجزائر العاصمة، عن تشكيل 
لجن���ة وطنية لرص���د ومتابعة تطور انتش���ار 
في���روس كورونا )كوفيد19-( ف���ي الجزائر، 
موس���عة اإلى ممثلي ع���دة قطاعات كالصحة 
علام  و الس���كان والصناعة الصيدلاني���ة والاإ
وغيرها، وتعمل ه���ذه اللجنة التي تضم اأيضا 
خبراء في الصحة وكبار اأخصائيين لاسيما في 
مراض المعدية على تنش���يط ندوات  مجال الاأ
صحفية يومية واسبوعبة لاطلاع الراأي العام 
عن الوضع الراهن ف���ي البلاد والاحصائيات 
جراءات  المتعلق���ة بالع���دوى فضل���ا ع���ن الاإ
والاحتياطات التي يتم اتخاذها للتصدي لهذا 

الوباء.

دعوة األئمة إىل توظيف الوسائط اإلعالمية 
لنشر اخلطاب الديين املطمئن

وقاف بيان���ا نوهت فيه حالة الوعي  اأصدرت وزارة الش���ؤون الدينية والاأ
العالية والعاطفة الدينية الجياشة التي ميزت سلوك الجزائريين بتفاعلهم 
يجاب���ي، كما ثمن البيان الروح المس���ؤولة والالتزام المهني، والوعي  الاإ
الديني والوطني الذي اأبدته اأسرة المساجد، خاصة في ظل هذه الظروف 
الاستثنائية مواصلة لرسالة المسجد الدينية والاجتماعية، كما دعا البيان 
علامية  ئمة اإلى توظيف الوس���ائط الاجتماعية والفضاءات الاإ الس���ادة الاأ
ف���ي نش���ر الخطاب الديني المطمئن، الذي يس���هم في تجس���يد الوحدة 

الوطنية والتماسك الاجتماعي وتعزيز روح التضامن.

الدكتور يوسف بلمهدي: صالة الرتاويح يف البيوت اىل حني السيطرة على الكورونا 
وقاف، يوسف بلمهدي، اأن  اأكد وزير الشؤون الدينية و الاأ
مس���اجد الجزائر ستبقى مغلقة اإلى حين السيطرة الكاملة 
عل���ى وباء كورونا داعي���ا الجزائريين اإلى ع���دم المزايدة 
في المس���األة، مضيفًا اأن علم���اء الدين هم من اأفتوا بغلق 
المس���اجد وبالتالي لا يجب »المزاي���دة في الموضوع«، 
جراءات واأخذ اأخرى  واأضاف الوزير، سيتم العمل بنفس الاإ
حس���ب تطور الوضعية خلال شهر رمضان اأي اأداء صلاة 

التراويح، التي هي سنة في البيوت.

وفد طيب صيين سيحل 
باجلزائر للمساعدة 

على مواجهة »كورونا«
س���يقوم الوفد الطب���ي الصيني، 
الذي س���يحل بالجزائر باأمر من 
بتقدي���م  الصيني���ة،  الس���لطات 
هب���ة من س���لطات بكي���ن تضم 
كمية كبيرة م���ن اأجهزة الفحص 
والكواشف عن الفيروس.اإضافة 
اإلى مع���دات طبية عل���ى غرار 
الكمام���ات والنظ���ارات الطبية 
الوقاية وكذا تجهيزات  وبدلات 
نع���اش الطب���ي، ويضم الوفد  الاإ
مراض  خب���راء ومختصين في الاأ
المعدي���ة لع���رض التجربة التي 
خاضوها ضد ه���ذا الوباء الذي 
ظهر في الصين وكذا بغية تزويد 
بالمعرفة  الجزائريي���ن  طب���اء  الاأ
في ه���ذا المجال ويس���اعدونهم 
دارة الصحيحة للحالات  في ال���اإ

المؤكدة.

خمرب الكيمياء جبامعة 
بومرداس ينتج حملول 

مطهر ويوزع جمانا

تمكنت فرق بحث بمخب���ر الكيمياء بجامعة 
»اأمحمد بوقرة« ببومرداس من اإنتاج محلول 
ي���دي ضد وب���اء كورونا،  مطه���ر ومعق���م للاأ
ي���وزع مجانا عل���ى المواطنين ف���ي غضون 
ت���ي اإنتاج هذه  ي���ام القليل���ة القادم���ة، وياأ الاأ
المادة الوقائية المطهرة وفق معايير المنظمة 
العالمي���ة للصح���ة، وه���ذا ما اك���ده رئيس 
الجامعة الس���يد ياحي مصطف���ى، وهذا من 
اأجل مجابهة النق���ص والندرة من هذه المادة 
المطه���رة والمعقم���ة على مس���توى الوطن 
خاصة ف���ي هذا الظرف الذي يهدد بانتش���ار 
كبي���ر لفيروس كورونا، ويج���ري العمل على 
اإنت���اج هذا المحل���ول الوقائي بالتنس���يق مع 
مديري���ة التجارة بالولاي���ة التي وفرت المواد 
نتاجه ثم التكفل بتعليبه  ولي���ة الضرورية لاإ الاأ
م���ع ضمان توزي���ع مجانا على اأوس���ع نطاق 

ممكن.

سلامية الجزائرية 10 اآلاف شاب  جّندت الكشافة الاإ
»مؤهل« عب���ر مختلف ربوع الوطن للمس���اهمة في 

التحس���يس ضد فيروس 
كورون���ا )كوفي���د 19-( 
والحد من انتش���اره في 
المجتمع, حسب  اأوساط 
م���ا اأفاد به يوم الخميس 

بيان للكشافة.

واأوض���ح المص���در ذاته 
اأن���ه بهدف اإنج���اح هذه 
العملي���ة, »ت���م تس���خير 

10 اآلاف ش���اب مؤهل من شباب الكشافة متطوعون 
وجاهزون لمختل���ف العمليات, كما تم تنظيم اأزيد من 
600 عملي���ة اإل���ى غاي���ة اليوم عبر مختل���ف بلديات 

الوطن«.

واأض���اف اأن هذه العملية »اس���تهلت بتش���كيل لجان 
ولائي���ة وبلدي���ة عبر مختل���ف ربوع الوط���ن تكفلت, 

بالتنس���يق مع الس���لطات المحلية، بالقيام بعمليات 
حياء  تحسيس���ية ووقائية عبر مختلف التجمعات والاأ
الّناس  اإرشاد  من خلال 
اليدين  اإلى طرق غسل 
المطهرات  باس���تعمال 
م���ع توزي���ع مطوي���ات 
اإرش���ادية وحثه���م على 
الابتعاد عن التجمعات 
بتعليم���ات  والالت���زام 

الصحة والسلامة« .

كما تّم -حس���ب البيان- 
»اإعداد وتنظيم برامج تعليمية وترفيهية عبر وس���ائل 
فواج الكش���فية  التواص���ل الاجتماع���ي لمختل���ف الاأ

بمشاركة كل اأبناء الكشافة والمواطنين«.

سلامية الجزائرية على »اإعداد  كما تعمل الكشافة الاإ
ولياء على استغلال  برنامج تربوي للطفولة يساعد الاأ

اأوقات اأبنائهم وتشغيلهم داخل البيوت«.

كورونا فريوس  ضد  للتحسيس  كشاف  آالف   10



ب���دد الوباء كل اأن���واع التجمعات، وقضى 
على كل األوان الملذات، وحكم بالتش���ريد 
عل���ى العائل���ات، فطف���ح الكي���ل، وفاض 

السيل، وساء الحزن والويل.

رحماك ربي، ما سر هذا البلاء؟ وما حقيقة 
هذا الوباء، الذي نش���ر الباأساء، والضراء، 

في ال�أرض وفي السماء؟

هل كل هذا لذنب اقترفناه، ولجرم ارتكبناه، 
ثم جنيناه؟ و ل�إ

اأ

نفس���ر  فكي���ف  كذل���ك،  ذل���ك  كان  واإذا 
وق���وع المؤمن والملحد مع���ا، تحت طائلة 
المصيب���ة، وتج���رع عواقب واآث���ار الوباء، 

القارات البعيدة والقريبة؟

اإن مم���ا ل� جدال فيه، اأن وباء كورونا، اإنما 
هو ال�بتل���اء، الذي ج���اء لتذكيرنا جميعا، 
عل���ى اختل���اف  مس���تويات فئاتن���ا، باأننا 
ضعفاء، ول� نعدو اأن نكون كاأوراق الخريف 

في الفضاء.

نس���انية اأيما طغيان، فكفرت  فقد طغت ال�إ
كوان، وعاثت فس���ادا في البلدان،  برب ال�أ
يمان، وها  وتجردت من كل مبادئ القيم وال�إ
لوان من  هي تحصد –بس���بب ذلك- هذه ال�أ

الهوان.

فال���دول الت���ي كان���ت عظم���ى تقزم���ت، 
والثقاف���ات الت���ي كان���ت رائ���دة تقهقرت، 
مة التي كانت خير اأمة اأخرجت للناس،  وال�أ

تبددت وتفتتت.

س���وف يش���هد عصرنا علينا، اأنن���ا اأغلقنا 
ن  المساجد في وجه الساجد، ل� لذنب اإل� ل�أ
مجتمعنا المس���لم يعج بالمفاس���د، ويترنح 

تحت ضربات السّيئ من المقاصد.

فبي���ن حماية الس���اجد، وغلق المس���اجد، 
النواي���ا والمقاص���د، فه���ل كان  ضاع���ت 
الح���ل الوحي���د لمواجهة الوب���اء، هو غلق 
ذان في  المصلي���ات، وتغيي���ر صيغ���ة ال����أ
اللهوات، واإجبار الجميع على ال�نعزال في 

البيوت والسكنات؟

األيس ذلك، هو اآخر الدواء؟ اأما كان ال�أجدى 
اأن نبداأ بتوعية الساجد بثقافة التحصين ضد 
الوباء، وتعقيم المس���اجد باأصناف التطهير 
والنقاء، وامتناع المشتبه في اأمره، من نقل 

الداء اإلى ال�أصحاء؟

اأم���ا كان ينبغ���ي لنا، اأن نقب���ل على تعقيم 
المس���جد، بعد استعمال وس���ائل التطهير، 
وتعزيز ذلك بال�ستغفار والتكبير؟ وبدل اأن 
وا  نف���ر من بي���ت الله، نلجاأ اإلى الل���ه ﴿َفِفرُّ
ِبيٌن﴾]س���ورة  ْنُه نَِذيٌر مُّ نِّي لَُكم مِّ ِهۖ  اإِ لَى اللَّ اإِ

الذاريات، ال�آية 50[.

اإن عب���ارة »صلوا في بيوتك���م« بدل »حي 
عل���ى الصل���اة« في صوت الم���ؤذن، لهي 
بدان، وذرفت  العبارة التي اقشعرت لها ال�أ
نس  جفان، وطرب لها شياطين ال�إ لهولها ال�أ

والجان.

ن هذه »التقليعة الدينية« لم تحدث  ذلك ل�أ
طيل���ة الق���رن الماض���ي والق���رن الحالي، 
لس���بب بس���يط، اأننا لم ُنبتلى به���ذا الوباء 
الخطير الذي نعانيه، في قسوة، وشمولية، 

وفجائية.

فماذا عس���انا –والحالة هذه- نستخلص من 
المعاني؟ وكيف نواجه هذا الفيروس الجاني 

الشيطاني، الذي شمل القاصي والداني؟

-1 اأول���ى الدروس والمعاني، اأن هذا الوباء 
ق���د اأبان عن هشاش���تنا، فكش���ف عوراتنا 
والسياس���ية،  والعلمي���ة،  ال�قتصادي���ة، 
خلاقي���ة، وبكلمة واحدة، ه���زال بنيتنا  وال�أ

نسانية. ال�إ

لق���د بددن���ا الطاق���ات، وبعثرن���ا الثروات، 
وسرقنا، البنوك، والمصارف، والميزانيات؛ 

على حساب الهوية، والوطنية، والذات.

-2 ثان���ي ال���دروس والمعاني، اأنن���ا اأغفلنا 
المخاب���ر، والبحث العلم���ي، والعالي من 
كاديميات، فهمش���نا الكفاءات، وغّربنا  ال�أ
الطاق���ات، واقتصرنا عل���ى الكميات، بدل 

الكيفيات.

-3 ثالث المعاني المس���تفادة، اأننا لم نربط 
وطاننا،  التكوي���ن بالتاأصي���ل، فاأخرجن���ا ل�أ
اأجيال���� ل� ت���كاد تبي���ن الظلامي���ة العقلية 
بجدي���ة الحضارية هي  ه���ي خاصيتها، وال�أ
ميزتها، والتنكر للعقيدة هو اإيديولوجيتها، 
ول���ك اأن تجمع –يا قارئ���ي العزيز- معادلة 
ه���ذه هي مكوناتها، ليتاأس���س لك وطن هو 
من الهشاش���ة، بحيث ل� يتسطيع اأن يواجه 
داءه ووب���اءه، فكيف ل���ه اأن يجابه اأعداءه 

واألّداءه؟

-4 من ال���دروس المس���تخلصة اأيضا، هذا 
يماني�  نساني بين العلماني وال�إ التضامن ال�إ
يراني،  فالصيني يه���ب لنجدة الطلياني وال�إ

واأكرم بذلك من القيم والمعاني.

اإن م���ا تعاني���ه الجزائ���ر، ي���كاد بنس���حب 
مة  على كام���ل اأجزاء الوط���ن العربي، وال�أ
س���لامية، الت���ي ه���ي في نظ���ر الجميع  ال�إ

صارت كغثاء السيل.

والحل اإذن؟ اإن الحل يكمن في العودة اإلى 
يمان،  ال���ذات بكل اأبعادها، فتتحّص���ن بال�إ
وهو المصل الذي يعصمنا من كل اأنولع فقد 
المناعة، البدني���ة، والعقلية، والحضارية، 

والعقدية.

سلام لنا، سبل الخلاص، ومد  لقد رس���م ال�إ
لنا طوق النجاة، بدء بنظافة اليد، والعقل، 
والب���دن، وانته���اء بطه���ارة الذم���ة، وعفة 

الضمير، والتزود بالوعي قبل السعي.

ورب ض���ارة نافعة، ولعل الل���ه اأحبنا حين 
ابتلان���ا بهذا الوب���اء، فجعلنا نع���ي ذاتنا، 
ونكتشف س���لبياتنا، ونعيد النظر في جميع 

مخططاتنا وسلوكاتنا.

فلي���س العيب اأن نس���قط، ولكن العيب اأن 
نبقى س���اقطين، فلا نتعّلم من السقوط ما 
يساعد على النهوض من كبوتنا، وعلى حد 

تعبير نزار قباني:

نريد جيال غاضبا

نريد جيال يفلح اآلفاق

ويكشف التاريخ من جذوره

ويكشف الفكر من األعماق

نريد جيال قادما، مختلف املالمح

ال يغفر األخطاء، ال يسامح

ال ينحني، ال يعرف النفاق

نريد جيال رائدا عمالق.

وباء كورونا: بني محاية الساجد، وإغالق املساجد

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

ال يزال الوباء العاملي الفّتاك، 
الزارع للمزيد من اهلالك، حيدث 
االضطراب واالرتباك، ويتهاوى 

الناس بسببه، كما تتهاوى 
النجوم واألفالك. فقد أربك 

»وباء كورونا«، العقل احلصيف، 
والقلب الضعيف، واإلميان 

اخلفيف، واإلحلاد السخيف. 
أهوى االقتصاد باالقتصاد 

العاملي إىل حافة اهلاوية، وحكم 
على اجملتمعات بالعزل يف حجر 

الزاوية، وأعاق املتعبدين عن 
بلوغ الدرجات العالية.
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حممد مصطفى حابس

يام على وقع تفشي وباء فيروس كورونا الذي  يعيش العالم هذه ال�أ
تحول اإلى جائحة اأصابت كل دول العالم تقريبا دون تفريق بين فقيرها 
ل�  وباء  ال�قتصادي،  اأو  العلمي  تطورهم  درجة  كانت  مهما  وغنيِّها 
نسان قبل  نه لم يسبق اأن اأصاب ال�إ »لقاح« ضده ول� »علاج« له ل�أ

اليوم
خيرة على سماع اأخبار مخيفة تتعلق  كما اعتاد الّناس في ال�آونة ال�أ
من  الكثير  وعجز  خطورته  ومدى  كورونا  فيروس  انتشار  بسرعة 
البلدان المتقدمة على السيطرة عليه، مما اأثر على ال�قتصاد العالمي 
اأكبر هبوط في  ثاني  يعتبر  الّنفط بشكل سلبي جداً، وهذا  واأسعار 

اأسعار النفط في التاريخ البشري كله.
علام بحيث غطى على  ال�إ اكتسح وباء كورونا كل وسائل  وبالتالي 
كل الحصص و البرامج بل محاها تماما وبشكل سريع، في فرنسا 
العنصرية –على سبيل المثال- علق العديد من رواد وسائل التواصل 
ال�جتماعي، على ظاهرة قناع الوجه الذي اأصبح اجباريا اليوم على 
فرنسا،  تمنعه  الذي  بالنقاب  مقارنة  المجتمع،  شرائح  من  العديد 
وحتى  لمنعه..  قوانين  و  قوانين  فيه  اأصدرت  قد  كانت  وقد  بل 
قائلة،  وبالقفازات  منقبة  ل�أخذ صورة مسلمة  ذهبت  الجرائد  اإحدى 
والقناع  القفازات  اأي  فيروس كورونا،  الحماية من  اأدوات  هذه هي 

)النقاب(؟.
سلام-فوبيا و اأبواقه: جر لدعاة ال�إ كورونا وبطالة مدفوعة ال�أ

سلام-فوبيا  ال�إ دعاة  جر  ال�أ مدفوعة  بطالة  في  اأدخلت  كورونا  ظاهرة 
فرنسية  تلفزيه   قنوات  وحتى  اإعلاميين  و  سياسيين  من  واأبواقها، 
كبيرة كـ«بي اأف اأم – تي في«، بل اشتاطوا غيرة ودهشة لما علموا 
اأطباء  من  ومسلمون  عرب  ونجدتهم  حمايتهم  على  القائمين  اأن 
وسلك شبه طبي وحماية مدنية وشرطة وحراسة، وتجار مواد غذائية 
عنها،  والدفاع  الجمهورية  لحماية  ولى  ال�أ الصفوف  في  وغيرهم، 

وجل هذه الجيوش البشرية مسلمون ويحملون اأسماء عربية واأجنبية، 
خبارية.  وتستضيفهم القنوات في نشراتها ال�إ

ننسى  ل�  اإذ  للمسلمين،  عداءها  قادر  بقدرة  فرسا  نست  وبالتالي 
سنين  منذ  تعرضت  ال�وروبية،  الدول  بعض  في  وحتى  فرنسا  في 
المجتمعي  للتمييز  المحجبات  تتعرض  زالت  ول�  المسلمات خاصة 
وكذلك للتمييز المهني، وهي ظاهرة غير قانونية البتة ولكن يصعب 
اأناس متشبعين بروح ال�ستكبار  اأيدي  ن زمام ال�مور في  كفاحها ل�أ
الشغل  لسوق  مثلا  فرنسا  في  الولوج  بات  وبالتالي   . والعنصرية 
بالنسب للمحجبة رغم ما تملكه من قدرة وشهادات تفوق غيرها من 
بنات جنسها، كل هذه الصعوبات جعلت الشغل خارج البيت بالنسبة 
للمسلمة اأمر من المستحيلات. كما ل� يجيب اأن يغيب على نباهتنا 
مثيرة  سلام  ال�إ لة 

مساأ يجعل  لفرنسا  ال�ستعماري  التاريخ  اأن  اأيضا، 
للجدل على اأراضيها. ففي استطلاع للراأي قام به معهد اإيفوب في 
اأكتوبر 2019، صّرح %61 من المستجوبين الفرنسيين باعتقادهم اأن 
سلام ل� يتوافق مع قيم الجمهورية الفرنسية، بينما يعتقد %80 اأّن  ال�إ
العلمانية في خطر في فرنسا ؟؟ وقبلها في عام 2004، حظر البرلمان 
الفرنسي ارتداء رموز دينية في المدارس العمومية. وفي 2010، تم 
ماكن العمومية لمنع ارتداء النقاب تحديدا  حظر تغطية الوجه في ال�أ
بل تلميحًا وتصريحًا، علمًا اأّنه نادر للغية لدى المسلمات. اأما في 
2016، فقد حاولت عدة مدن منع ارتداء »البوركيني« -وهو لباس 
يسمح  لكن  العمومية،  الشواطئ  على  بالمحجبات-  خاص  سباحة 
تقريبًا  فرنسا  في  المسلمات  ربع  اأّن  علما  حرج،  ول�  التام  للعري 
سلام، رغم عددهن. وقد  محجبات، لكنهن محّل جدل منتظم حول ال�إ
الحجاب  ماكرون  اإيمانويل  الحالي  الفرنسي  الرئيس  اعتبر  اأن  سبق 
نه »ل� يتطابق مع طريقة العيش  كموضوع مثير للجدل في فرنسا ل�أ

في بلادنا، فنحن مهتمون جدا بالمساواة بين النساء والرجال«. 
من  السياسيين  من  عدد  استشاط   ،2019 عام  بداية  في  وللتذكير 
للملابس  متجر  قرار  اأمام  غضبًا  سواء،  حد  على  واليسار  اليمين 

نقاط  من  بسحبه  مر  ال�أ انتهى  -وقد  للركض  حجاب  ببيع  الرياضية 
اأشهر  منذ  البلد  شهد  بل  الحد،  هذا  عند  مر  ال�أ يتوقف  ولم  البيع. 
جدلً� اآخر حول الحجاب عندما طلب سياسي من حزب اأقصى اليمين 
خلال اجتماع في مجلس محلي من والدة مسلمة محجبة كانت ترافق 

القسم الذي يدرس فيه ابنها خلال رحلة مدرسية نزع حجابها. 
المهني، كلما تعرضوا  السلم  المسلمون في  في فرنسا كلما صعد 

اأكثر للتمييز:
واسعة  اأخرى  دراسة  اأن  »يبدو  تقول:  اأيضا  مظفري  اأريانا  وكتبت 
حول   2019 سبتمبر  في  جوريس  جان  مؤسسة  بها  قامت  المجال 
التمييز وال�عتداءات العنصرية ضد المسلمين في فرنسا تؤكد تجربة 
بن عيسى: فكلما صعد المسلمون في السلم المهني، كلما تعرضوا 
يشغلون  الذين  المسلمين  من   63% اأن  ل�حظت  اإذ  للتمييز.  كثر 

اأ
مناصب اإدارية اأو الذين يعملون في مجال�ت تتطلب شهادات عليا 

خيرة«. تعرضوا للتمييز في السنوات الخمس ال�أ
يقول فرانسوا كراوس، وهو اأحد المشرفين على هذه الدراسة: »يعود 
للعوالم  قليات  ال�أ تدخل  اأن  فبمجرد  مهنية،  لخيارات  الوضع  هذا 
كمسلمين  مجتمعهم  وراءهم  ويتركون  »البيض«  عليها  يطغى  التي 
اأو كاأقلية بضفة عامة، فهم يتعرضون اإلى هذا النوع من العنصرية. 
كما اأن ال�أشخاص الذين يتمتعون بمستوى تعليمي اأعلى اأكثر وعيا 

بمسائل التمييز«.
كثيرات هّن المسلمات اللواتي يعانين من رفض مؤسسات التشغيل، 
حتى اإن كان ذلك لمناصب غير اإدارية، مريم البالغة من العمر 20 سنة 
اإلى عملها كسكرتيرة طبية في  تعودت نزع حجابها يوميًا للذهاب 
لمانية.  منطقة األزاس، بشمال شرق فرنسا، غير بعيد عن الحدود ال�أ
يام، بينما كانت تبحث عن منصب كسكرتيرة، »ذهبت اإلى  في اأحد ال�أ
مقابلة عمل واأنا اأرتدي حجابي، فقالت لي الطبيبة مباشرة اإنّها لن 
نّها ل� تريد اأن يرى المرضى  تقبل اأبدا اأن اأرتدي حجابي في الشغل، ل�أ

امراأة مذعنة وراء المكتب«. 

كــورونـــا  ألـجـمــت أبـــواق االســـالمــوفــوبيـــا فــي الغـــــرب

وأخرصــــت جــوقـــة االنسجــــام مـع قـيـــم اجلمهـــوريـــة فــي فرنســـا..

المستجد  كورونا  فيروس  تحول  كبيرة  بسرعة 
اإلى  الجينية(  تركيبته  تغير  بسبب   (  »19 »كوفيد 
فيروس مستبد، حيث استطاع بعد بضعة اأشهر من 
ول مرة  في مدينة يوهان الصينية في نهاية  ظهوره ل�أ
عالميه،  طوارئ  حالة  اإحداث  اإلى  المنصرم،  العام 
واأجبر معظم الناس على الحد من حرياتهم، وتقليص 
انتشار  سرعة  وجاءت  عاداتهم.  وتغيير  تحركاتهم، 
العالمي  والترابط  العولمة  ظاهرة  بسبب  الوباء  
الوثيق بين البشر وسهولة السفر بين البلدان، ووصل 
حد  اإلى  كورونا  فيروس  وباء  تفشي  من  الرعب 
تعليق الطواف والصلاة في الحرمين وبيت المقدس 
ومنع  والمعابد  والكنائس  المساجد  في  والصلوات 
والمقاهي  المطاعم  وغلق  والحفلات  عراس  ال�أ

والمسارح والمنتزهات،
 )COVID  -  19( المستجد  كورونا  فيروس  ن  ول�أ
التوصل  عدم  بسبب  العلاج  على  يستعصي  مازال 
الجهود  فاإن  له،  مضاد  فعال  لقاح  اكتشاف  اإلى 
رشادات الطبية موجهة حاليا اإلى اأساليب الوقاية  وال�إ
منه بمنع ال�ختلاط، وتفادي التجمعات التي ينخرط 
البشر،  من  وال�أصحاء  المحتملون  المرضى  فيها 
اليدين  العدوى، مثل غسل  تدابير مكافحة  واتخاذ 
السعال  نف عند  وال�أ الفم  وتغطية  والصابون  بالماء 
والتخلي  القماش،  من  قطعة  اأو  الورقية  بالمناديل 
عن العادات الشائعة بين معظم الناس كالمصافحة 
والمعانقات، واإخضاع جميع الحال�ت المشتبه فيها 
بقوة اإلى الفحص الطبي، وعزل اأولئك الذين ثبتت 
فراد  يجابية، مع تتبع اتصال�ت هؤل�ء ال�أ اإصابتهم ال�إ
الذين اقتربوا من تلك الحال�ت المؤكدة واإخضاعهم 
العزل  اأو  للفحص  عليهم   العثور  حالة  في  بدورهم 

الطبي ل�حتواء الفيروس.

بالعدوى  يصابون  الذين  ال�أشخاص  بعض  اأن  ومع   
بتوعك،  يشعرون  ول�  اأعراض  اأية  عليهم  تظهر  ل� 
من   )80٪ )حوالي  ال�أشخاص  معظم  ويتعافى 
ذلك  رغم  خاص،  علاج  اإلى  الحاجة  دون  المرض 
يؤكد خبراء الصحة اأن فيروسات كورونا اأثبتت، بعد 
عقود من محاول�ت القضاء عليها، اأنها عدو صعب 
اإلى  المستجد  كورونا  فيروس  ينتمي  اإذ  المراس. 
فصيلة فيروسات كورونا اأو الفيروسات التاجية، التي 
كثر شيوعا وصعوبة  مراض ال�أ تسبب مجموعة من ال�أ
في علاجها، مثل نزل�ت البرد، التي لم  يوجد لها 
وكذلك  ال�آن،  حتى  شافيا  علاجا  اأو  فعال�  لقاحا 
والفتاكة  الحادة  التنفسي  الجهاز  التهاب  متلازمة 

)سارس(، ومتلازمة الشرق ال�أوسط التنفسية.
كان  الجزائر  اإلى  كورونا  فيروس  عدوى  وصول   
من  الغالب  في   اإليها  قدموا  مسافرين  طريق  عن 
منذ  الجزائرية   السلطات  اتخذت  وقد  فرنسا، 
البداية اإجراءات وقائية ل� باأس بها لمواجهة الوضع 
رعاياها  باإعادة  سريعة  بصورة  وتكفلت  المستجد، 
من الصين، ثم من دول اأخرى اإلى الوطن، وتكفلت 
بنقلهم واإيوائهم خلال فترة العزل الصحي في فنادق 
الطبية  جهزة  ال�أ اقتناء  في  تاأخرت  ولكنها  فخمة، 
انعدام   اأو  الوباء، مثل نقص  الخاصة بمواجهة هذا 
الطبية،  والكمامات  والقفازات،  اليدين،  غسول 
التي عرفت  المواد  وهي  الجراحي،  الكحول  ومادة 
اإلى  اإضافة  اقتنائها،  قبال على  ال�إ كبيرا في  تهافتا 
اإلى  المواطنين  اإرشاد  في  تخبط  هناك  كان  ذلك 
كيفية التعامل مع هذا الوباء المستجد، كاأن يستمع 
تلفزيونية  قناة  في  ـ  المثال  سبيل  على  ـ  المواطن 
واحدة وفي اأوقات متقاربة اإلى معلومات اأو تعليمات 
متضاربة عن كيفية الوقاية من الوباء  بين اأطباء اأو 
متحدثين يقولون للمواطن باأنه لكي يحمي نفسه من 
الفيروس ل�بد له  من ارتداء القفازات والكمامات، 
اأنه  يخبره  اآخر  متحدث  اأو  طبيب  بعده   ياأتي  ثم 
يمكن ال�قتصار على غسل اليدين فقط  وليس من 

هذا  ن  ل�أ الكمامات  اأو  القفازات  ارتداء  الضروري 
جراء يخص فقط المصابين بالفيروس الذين تظهر  ال�إ
عليهم اأعراض ال�إصابة، ومن المتحدثين كذلك حول 
الفيروس من يقول للمواطنين اأن الفيروس سيختفي 
درجات  ارتفاع  مع  اأفريل  شهر  من  بداية  تلقائيا 
الفيروس  حياة  اأن  يؤكد  من  بعده  ياأتي  ثم  الحرارة 

انتشار  ذروة  اأن  بل  الجو،  بحرارة  لها  علاقة  ل� 
الفيروس قد تبداأ في شهر اأفريل وما بعده بعد ظهور 
العدد الحقيقي لحاملي الفيروس الذين انتقلت اإليهم 
يام  سواأ  سيصل اإلينا في قادم ال�أ العدوى، اأي اأن ال�أ
خبار والتوجيهات الخاطئة عن  ...وغير ذلك من ال�أ

طبيعة الفيروس وكيفية التصدي له.
غير اأن التخبط في مواجهة فيروس كورونا المستجد 
الدول  اإلى  تعداه  بل  الجزائر فقط،  يقتصر على  ل� 
مريكي دونالد ترامب، رئيس  المتقدمة، فالرئيس ال�أ
اأقوى دولة في العالم كان في البداية يقلل من خطورة 
ليس  واأنه  منخفضة،  خطورته  اإن  ويقول  الفيروس، 
اأحد  في  وسيختفي  الموسمية  ال�نفلونزا  من  اأخطر 
»سيذهب،  بالقول:  مريكيين  ال�أ وخاطب  يام...  ال�أ
يتهم  كان  اأن  وبعد  سيذهب«،  فقط،  هادئين  ابقوا 
علام  ال�إ وسائل  وكبرى  الديمقراطيين  خصومه 
في  والتهويل  الهلع،  اإثارة  في  بالمبالغة  مريكية  ال�أ
تخويف المواطنين، اأصبحت بلاده تعتزم تخصيص 
فيروس  لمواجهة  دول�ر  بتريليون  يقدر  خرافي  مبلغ 

كرونا، كما اأعلن يوم الخميس19 مارس 2020 اأنه 
الملاريا لعلاج كورونا،  صادق على استخدام دواء 
وقبل ذلك اأكدت المجموعة الفرنسية المختصة في 
لتوفير  استعدادها  »سانوفي«  الدوائية  الصناعات 
المضاد  »بلاكنيل«  دواء  من  الجرعات  ملايين 
العدوى  مخاطر  اإدارة  فريق  رئيس  ولكن  للملاريا، 
الصحة  اأن:« منظمة  اأكد  العالمية  الصحة  بمنظمة 
واأن  الفيروس،  لعلاج  بعينه  دواء  بتناول  تنصح  ل� 
لقاح »بلاكنيل« المضاد للملاريا الذي اأعلنته شركة 
يثبت  دليل علمي  ل�  لكورونا  فعال  فرنسية كعلاج 
دوية المضادة للفيروسات  فاعليته، وكذلك فاعلية ال�أ

اأو عقاقير الملاريا ضد كورونا«.
من  ينتقل  عالميا  وباء  كورونا  فيروس  كان  واإذا   
اإلى  نسان  ال�إ ينتقل من  نسان، وقد  ال�إ اإلى  الحيوان 
الحيوان، يتعاون العلماء في اأنحاء العالم للتصدي 
فاإن  له،  علاج  عن  والبحث  انتشاره  من  والحد  له 
الصين  اتهام  عن  يتورع  لم  مريكي  ال�أ الرئيس 
الصيني«   اأسماه »الفيروس  ما  تفشي  بالتسبب في 
نها تسترت عليه اأول�، كما لم يوافق على رفع اأو  ل�أ
تعليق العقوبات التي تفرضها بلاده على اإيران رغم 
خطورة ال�أوضاع الصحية في هذا البلد الذي يحتل 
المرتبة الثالثة عالميا في عدد ال�إصابات والوفيات 
بعض  دعوة  ورغم  العالمي،  الوباء  هذا  جراء  من 
قدرة  من  تحد  التي  العقوبات  هذه  لرفع  له  الدول 
التجهيزات  وتوفير  اقتناء  على  يرانية  ال�إ الحكومة 
المستجد،  فيروس كورونا  لمواجهة  اللازمة  الطبية 
مما يجعل تصرفه هذا يدخل في اإطار الجرائم ضد 
نسانية، وتشاركه في هذه الجريمة حليفته اإسرائيل  ال�إ
التي مازالت سلطاتها تفرض حصارا قاتلا على اأبناء 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويبقى التخلص من هذا الوباء ورفع البلاء هو في 
والتمسك  ولطفه  تعالى  الله  رحمة  على  ال�عتماد 
اإل�  اإلى الدعاء. ول� حول ول� قوة  بالصبر واللجوء 

بالله.

بـيــن الفيــروس الـمستجــد والرئيس الـمستبد
أ. عبد احلميد عبدوس
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ضـــــوء علـــى حقــــائـــق اإلســــالم الـمغـّيــبـــــة

تعزيز الصحة... باتباع منط احلياة اإلسالمية

زارن��ي أس��تاذ ف��ي التعليم الثان��وي، وفي 
حديثنا املتنوع املتشعب جتلى لي أنه شديد 
التذمر مبا يجري ف��ي األرض من املنغصات، 
فكأن��ه ال يريد هذه احلياة إالّ جميلة ال قبح 
فيها، هادئة ال زعازع فيها، س��عيدة ال حزن 

فيها، فقدمت له هذا الدرس:
يحك��ى أّن داويت م��ودي الواعظ األمريكي 
الشهير، تقدم يوما إلى تالمذته بأن يتباروا 
ف��ي اس��تنباط املعان��ي، فمن ج��اء منهم 
بأحسن فكر أجازه بخمسمائة ريال، فكان 

الفارس اجمللى في هذا التنافس من قال:
»يتذمر الّناس م��ن أن البارئ جل وعال أنبت 
م��ع الورد ش��وكا، أفما كان أح��رى بهم أن 

يحمدوه إذ أنبت مع الشوك وردا«
إّن ما ال شك فيه أن ممّا يساعد اإلنسان في 
هذا الوجود على الّنجاح في احلياة أن يقبل 
ما فيه��ا من األش��واك واألس��واء، فاحلياة 
هكذا حالوة وم��رارة، وغن��ى وفقر، وصحة 

ومرض، وفرح وحزن، وتالق وافتراق.
فمن وّطن نفس��ه على احلياة بهذا املعنى 
وه��ذا النمط هان عليه ما يالقي في حياته 

من أحوال منغصة.
وفي هذا اجملال نقرأ ما يلي ألهل الفكر:

ق��ال فونتي��ل: »إّن االس��راف ف��ي األم��ل 
والرجاء هو حجر عثرة في س��بيل السعادة 

والهناء«.
وق��ال الس��رجون لي��وك: »ل��و أّن املوك��ول 
إليهم أمر تربية الناشئة علموهم املسرة 
مبهامه��م بقدر اهتمامهم مبس��رتهم آلل 

ذلك إلى ترقي العالم وسعادته«
وكان أوليفر ون��دا هوملز، وقد بلغه الكبر ال 
ينفك أبداً يذكر جميل معلمته التي علمته 
صغيراً اإلغفاء على مساوئ احلياة، فكانت 
إذا جرح��ت أصبعه تصرف��ه عن أمله بدمية 

تهديها إليه، أو حكاية تقصها عليه.1
إّن كثيراً من الّناس ينسون أّن هذه احلياة دار 
بالء تتموج في أرجائها نسمات منعشة من 
حني آلخر، إذ يظنون أنها دار راحة وس��المة 
وهن��اء، فإذا ن��زل بهم ما يك��در صفوهم، 
وينغ��ص حالهم، ضاقت به��م الدنيا ذرعا، 
األرض  وم��أوا  الهل��ع،  عليه��م  وس��يطر 
ش��كوى وبكاء، وانطووا على أنفسهم في 

انتظار املوت حتى ينزل بهم.
وبهذه النظرة إلى احلياة تتعطل قوى عامة 

في اجملتمع.
ومن هنا قال احد احلكماء:

»ينبغي أن يعود األطفال االنبساط واالرتياح 
إلى كل ما يعرض له��م في احلياة، ناظرين 
إلى األش��ياء م��ن وجهها املش��رق املنير ال 

املظلم القامت.
أم��ا الوجه املظل��م الكئي��ب فالواجب أن 
يعودوا على أنه هني بجانب الوجه املشرق.

1عن تفسير طنطاوي جوهري، ج7، ص200

ما قل ودل

احليـــاة هكــذا...
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أ. حممد الصاحل الصديق

نس���اني الكبير المتمثل في  اأمام هذا المنعطف ال�إ
ه���ذا الط���ارئ )الوباء( ال���ذي راأينا �ب���اأم اأعيننا � 
جميعا كيف حّرك دول العالم كلها، واأرعب البش���ر 
حتى صاروا في جري محموم نحو طلب »النجاة« 

من الهلاك.
ولعّلها اأن تكون مناسبة يَؤّمل اأن تفتح  قوسًا كبيرا 
نس���ان ليعيد حساباته بشكل اأفضل واأمثل  مام ال�إ

اأ
نسانية« والفطرة. حتى يكون اأقرب اإلى »ال�إ

اأم���ام ه���ذا المنعط���ف اأعتقد اأن���ه �بالنس���بة اإلينا 
كمس���لمين � من الواجب اأن نس���تحضر بعضا من 
كنوزنا المدفونة واأشفيتنا )جمع شفاء( الميمونة، 
وذل���ك بالعود اإلى هذا النب���ع الكريم الصافي وهو 
نسان  س���لام قراآنا وس���ّنة، دين الفطرة ودين ال�إ ال�إ
الح���ق.. وقد وج���دُت في ق���راءات وتاأملات هذه 
الوثيقة الرائعة التي ُتس���مى وثيقة »تعزيز الصحة 
سلامية«،ول� ريب اأن تاأّملها  باتباع نمط الحياة ال�إ
يفي���د في معرفة حقائق ناصع���ات واأهّمها اأن نمط 
ثر  العي���ش اأو نمط الحي���اة �في ذاته � ل���ه اأكبر ال�أ
واأعظ���م الدور في تعزيز الصحة ، بجميع اأنواعها، 
وه���و ما يؤكد �مرة اأخرى � اأن ه���ذا الدين هو دين 
الفط���رة ال�أصيل���ة، واأّن نمط الحي���اة المقترح من 
سلامية الغّراء هو اأفضل واأمثل  خلال الش���ريعة ال�إ
نم���ط لتحقيق الصح���ة العامة والصحة النفس���ية 
 ّ ث���م  وم���ن  يجابي���ة،  وال�إ  ، والتوازن،وال�نتظ���ام 
تحقي���ق كل ماله صلة بالحياة الس���عيدة المطمئنة 

الكريمة. 
اإّن تاأّمل���ا عميق���ا واإع���ادة ق���راءة بع���ض تفاصيل 
س���لامي فيما يتصل ب�«اأسلوب الحياة«  المنهج ال�إ
اأو«اأس���لوب العيش »سيقودنا اإلى معرفة الحقائق 
العظيمة في اأجلى واأحلى صّورها، ولعّل اأهمها اأّن 
س���لام هي ال�أفضل  طريق���ة الحياة التي يطرحها ال�إ

نسان« لحياة  �دون منازع � فيما يتعلق ب�«عيش ال�إ
حقيقية اآمنة طيبة، بلا منّغصات ،وبلا اأوبئة،وبلا 
اأم���راض خطي���رة، وبلا م���اآس وبلا تعقي���د، ودون 
مراض المعنوية والروحية والنفس���ية  الكثير من ال�أ
والجسدية التي يعيش اإنسان عصرنا خاصة. وذلك 
سلامية  يعني اأن نمط العيش اأو اأسلوب الحياة ال�إ

نسان. هو اأنسب اأنماط الحياة للاإ
�اأول�: الصحة نعمة من الله، مغبون فيها كثير من 

الناس  كما جاء في الحديث الشريف .
ثاني���ا: والصح���ة عنصر م���ن عناصر الحي���اة، ل� 
خرى، مثل:  يكتمل اإل� بتوافر العناصر الرئيسة ال�أ
م���ن، والعدال���ة، والتعليم، والعمل،  الحرية، وال�أ
والملب���س،  والمش���رب،  والم���اأكل،  والكفاي���ة، 

والمسكن، والزواج، وصحة البيئة.
نسان حفظ صحته، باأن يحافظ  ثالثا: يس���تطيع ال�إ
على الميزان الصحي في حالة اعتدال، فلا يطغى 
في هذا الميزان ول� ُيخسر الميزان، التزاما بما اأمر 

به القراآن الكريم. 
رابعا: لكل اإنس���ان رصيد صحي، ينبغي اأن ينمّيه 
ليس���تمتع بالمعاف���اة الكاملة، وياأخ���ذ من صحته 

لمرضه، كما ورد في الحديث الشريف .
نسان اأثر رئيس  خامسا: لنمط الحياة الذي يتبعه ال�إ
على صحته وعافيت���ه، وهذا واضح تمام الوضوح 
ف���ي اأنم���اط العيش في الش���رق والغ���رب؛ حيث 
نرى باأعينن���ا الضنك والعناء والش���قاء وال�نتحار 

وال�كتئاب والفصام واطراد صعود الجريمة 
س���لامية على  سادس���ا: تش���تمل اأنماط الحياة ال�إ
يجابية المع���ززة للصحة،  س���اليب ال�إ كثي���ر من ال�أ
وتاأبي/وترفض جميع السلوكيات السلبية المنافية 

للصحة.
س���لام �كما يعّرفه القراآن � هو الفطرة  س���ابعا: ال�إ
التي فطر الن���اس عليها ، فال�لتزام باأنماط الحياة 
نس���ان ال�أصيلة،  س���لام هو تحقي���ق لطبيعة ال�إ ال�إ
وانسجام سنن الله في الجسم والنفس، وفي الفرد 

نسان وبيئته. وال�أسرة والمجتمع، وفي ال�إ
ثامنا: الصح���ة نعمة من اأعظم نعم الله عز وجل، 
من  يمان، وهي �مع ال�أ بل هي اأعظم نعمة بع���د ال�إ
ساس���ية � ضمان  دنى من ال�حتياجات ال�أ والحد ال�أ

لحياة طيبة .
� المحافظ���ة على نعمة الصحة وال�س���تزادة منها 
تك���ون بش���كرها، وذل���ك بالعم���ل عل���ى حفظها 
قدام على  و ال�إ

وتعزيزه���ا ،وبعدم انتهاج س���لوك اأ
تصّرف يؤدي اإلى التفريط بها اأو تبديلها وتغييرها 
، فاإن ذلك التبديل اأو التغيير يؤدي اإلى زوال نعمة 

الصحة ،والعقوبة بالمرض .
� التغذي���ة الصحية هي التغذية المتوازنة ، تحقيقا 

للميزان الذي وضعه الله في كل شيء. 
� تح���ري الغذاء الطيب واجتناب الغذاء الخبيث.. 

ضمانة للصحة.
�ال�متناع عن الغذاء الطيب،بلا مبرر مشروع، اأمر 

سلام  مناف للصحة،ول� يسمح به ال�إ
� التغذية الصحية ه���ي اأول� التغذية المتوازنة من 
س���راف في الغذاء مضّر بالصحة،  حيث الكّم؛ فال�إ
لم���ا يؤدي اإليه من اأمراض ف���رط التغذية �اأمراض 

سلام.  المتخمة � وهو مخالف لتعاليم ال�إ
� ل� يجوز للمس���لم اأن يتخذ سلوكا يعّرضه للخطر 
اأو يلق���ي به اإلى المهالك، كتعريض نفس���ه وبيته 
للحري���ق، اأو تعري���ض طعام���ه وش���رابه للتلّوث، 

وينسحب ذلك على جميع البلاء. 
س���لام باتخاذ جميع اأس���باب الوقاية من  م���ر ال�إ

� ياأ
طباء،  مراض،بحس���ب وصية اأهل الذكر من ال�أ ال�أ
ّن التوّق���ي يؤدي اإلى الوقاي���ة، ويدخل في هذه  ل����أ
مراض المعدية، وال�بتعاد  الوقاية التطعيم ل�تقاء ال�أ

عن كل مصادر العدوى. 
س���لام بالمحافظ���ة على البيئ���ة فينتهى  م���ر ال�إ

�ياأ
س���راف والطغيان في اس���تغلالها  ع���ن البغي وال�إ
دون مبال�ة بالموازي���ن، ويحارب على الخصوص 
الفس���اد الذي يؤدي غلى هلاك الحيوان والنبات، 
ويش���جع الزراعة وكل ما يؤدي اإلى اإصلاح البيئة 
وتجديدها، وينش���اأ محميات بيئي���ة ل� يجوز قطع 
ش���جرها ول� قت���ل حيواناتها ،وينه���ي عن تلويث 

البيئة باأي شكل من ال�أشكال، وياأمر بتنظيفها. 
س���لام بالمحافظة على صحة المس���ّنين  مر ال�إ

� ياأ
سرة  الجس���مية والنفسية، ول� س���ّيما في نطاق ال�أ
فف���ي ذلك عرف���ان بحق الكبي���ر، وتحقيق للتوقير 

كرام وال�إحسان.  وال�إ

يكتبه: حسن خليفة 

ـاع
عـــ

شــ

رشيد فوزي مصباح

دخلُت السوق للتبّضع، هس���تيريا وجنون، الّناس 
يتس���ابقون نح���و رفوف ش���به فارغ���ة تعاني من 
ندرة المواد، مس���تودعات الدقي���ق تعرف اإقبال� 
يس���ترعي ال�نتب���اه. ل���م اأتعّود ف���ي حياتي على 
اقتناء اأكثر من كيس واحد اأو كيسين في الشهر، 
لكن الّزحمة المنقطعة النظير جعلتني اأش���ّك في 
اس���تمرارية الحي���اة. يا اإله���ي اإّنه ي���وم القّيامة. 
حقيق اأن اليوتيوب اأو »اليوتيبار« مس���تخدميه لم 
يقّص���روا في الحديث عن بعض الظواهر التي قد 
حمر  تكون مؤّشرا على نهاية الّزمان، كالجراد ال�أ
والخفافي���ش الت���ي تغزو اأرض الحج���از في هذه 
يام، والعواصف التي ضربت مصر في اليومين  ال�أ
خيري���ن، والخلافات التي نش���بت في بيت اآل  ال�أ
حاديث الشريفة التي  سعود، ومقارنتها ببعض ال�أ
ج���اءت في ه���ذا الصدد، وكل ذل���ك يبقى مجّرد 
تكّهن���ات. اأما ما يحدث في هذه ال�آونة، من هلع 
وتزاحم على الس���لع والمواد، فليس له مبّرر بقدر 
يمان، وبعدنا  ما يدّل على مدى فراغ قلوبنا من ال�أ

الفعلي عن الدين. 
لماذا نحن خائفون، والم���وت ل� محالة ملاقينا، 

األيس الموت كتابا مؤّجلا؟

فراد البس���طاء  لك���ن اللوم ل���� يقع على كاهل ال�أ
وحده���م، فالمس���ؤولية مش���تركة بي���ن الجميع، 

وفر منها. وللّنظام وسلطته ومؤّسساته الجزء ال�أ
عل���ام الذي ليس ل���ه من دور س���وى الترويج  ال�إ
والمداهنة، والبرلمان الّنائم بنوابه المغّيبين، كاأّن 
ي���ادي والتنافس على  دورهم الوحي���د هو رفع ال�أ

ال�متيازات.
مصائب قوم عند قوم فوائد؛ ما س���اهم في تفشي 
زمة وظهور ال�حتكار، قّلة وعي المجتمع، ول�  ال�أ

خير في شعب يجمعه الدف و تفّرقه العصا.
سمعت اأحد المعارف يقول عنه اإّنه فيروس يحب 
الّنظاف���ة. لوقت كبير بق���ي هذا الكلام يجول في 
علام ع���ن اأضرار  خاط���ري. لم���اذا ل� يتكّل���م ال�إ

التدخين؟
علام اأصبح مسّيس���ا، ومصيره  ن ال�إ

الجواب هو اأ
بيد الس���لطة الحاكمة، والّس���لطة تخضع بدورها 
للمافيا و لوبيات الفس���اد التي تس���تورد الّسموم 

وتسهر على تسويقها.
فراد؛  ولماذا ل� يس���ن البرلمان قوانين لحماية ال�أ
ماكن  تمنع التدخي���ن في المقاهي والمتاج���ر وال�أ
المغلقة؟ والجواب بسيط هو اأن النواب اأنفسهم 

جزء من لوبيات ومافيا ال�ستيراد. 
صليُت الجمعة منذ اأسابيع قليلة في مسجد باأحد 

حياء الش���عبية المهّمشة، وكان من المفروض  ال�أ
اأن يدور كّل من الدرس والخطبة حول ما يش���غل 
بال الناس، ونحن ف���ي زمن الكورونا التي هّزت 
العالم، ولكن اختار الخطي���ب المتطّوع الحديث 
عن الميراث في الوقت الذي تجّندت فيه قنوات 
العال���م كلها لتوعية الن���اس وتحذيرهم من الوباء 
القادم. ولحسن حظي ربما فقد قامت قناة )روسيا 
اليوم( في المس���اء باإجراء حوار مع اأحد العلماء 
الّروس والذي قّدم نصائحا قّيمة حول مدى اأهمّية 
نف تفادّيا  تنظيف ال�أطراف، غس���ل اليدي���ن وال�أ
للعدوى. وكاأّنه ُيعطي درسا في كيفية الوضوء. 
مام المتط���ّوع التذكير  وكان جدي���را بخطيبن���ا ال�إ
ُهوُر َش���ْطُر  بما جاء في الحديث الش���ريف: »الطَّ

يَماِن«. اْل�إِ
المناظر التي راأيتها واأنا اأتجول في ش���وارع شبه 
خالية اإلّ� من بعض الماّرة المسرعين، كاأّنني في 
اأحد مش���اهد »نهاية العالم » الت���ي تعّودنا على 
فل���ام. والخوف في حد ذاته الذي  رؤيته���ا في ال�أ
يمان يضعف المناعة، فلا يجب  هو من ضعف ال�أ
اأن نك���ون ضحايا »بروباغندا« غب���اء اأم جنون؟ 
كونن���ا ن���درك جّي���دا اأن الدنيا دار فناء وليس���ت 
دار مقام، ولكن���ه اإيماننا الّضعيف، وقلوبنا التي 

تعّلقت بتلابيب الدنيا الفانية. 

حنن شعب عظيم حقا
ودليل ذلك اهللع الكبري الذي غدا ميّيزنا كأفراد ومجاعات
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لُه  با الملعون حلَّ انظْر فاأكُل الرِّ

رورة تحريفا وُبهتانًا زعُم الضَّ  

سُه  انظْر فاإنَّ العنا والبؤس كرَّ

شحُّ الغنيِّ الذي يختال تيهانَا  

قنا  انظْر فزيغ الهوى والغلِّ مزَّ

صرنا ُنساق اإلى الذبَّاح ِقطعانَا  

ا حاقداً عبثتْ  فهل نلوُم عدوًّ

يداهُ فينا بمن بالغدر يرعانَا  

كيف النَّجاُة وشرع الله زحزحُه 

هوى الُعلوج بِعلٍج صار مولانَا  

عد اإلى العهِد عهِد الله منتصراً 

ر يقينَك في الاأعداء ُبركانا فجِّ  

حمن مذ نزلْت  اأنت الخليفة للرَّ

اآيات ربِّك تكريما واإحسانًا  

قم للخلافة ُمعتزاًّ ومعتبراً 

لا تنقِض العهَد تسويفا ونسيانَا  

تنا  َواللِه دون الهدى يا شعَب اأمَّ

لن يرفَع الله يا للخزي بلوانَا  

ة اأبداً  صهيون ما طالنا من قوَّ

ما ذلَّنا في الورى اإلا خطايانَا  

صهيون ما ضرَّ اأهل القدس وحدهُمو 

قد ضرَّ في الاأرض صومالا واأفغانَا  

قد ضرَّ اأهل الفرات الشمِّ منتقمًا 

قد ضرَّ بالمكر بَلقانا وشيشانَا  

ضرَّ الجزائر والسودان ُمختفيا 

خلف الذين زرْوا بالدين ِعصيانَا  

ضرَّ الشاآَم وليبيا الاآمنْيِن بمْن 

يغ شيطانَا اأضحى بذاك الهوى والزَّ  

هل هدُم اأقصى بلاد الوحي ُيعجزه ؟ 

كم هدَّ من مسجٍد في الاأرض ُعدوانا  

صهيون ما ذلَّنا بل ذلَّنا وَهٌن  

بالاختلاِف وِخبث القلب اأردانَا  

صهيون ما طالنا اإلا بقادتنا 

لوا الوحي بالاأهواء ُنكرانَا من بدَّ  

النَّصُر في النَّصِر، حين النَّصِر ينصُرنا 

فلننصِر اللَه ُننصْر في قضايانَا  

ُدنا   بشائُر النَّصر في دين يوحِّ

اِس اإخوانَا كونوا عبادا لربِّ النَّ  

ّمَة الاإسلام من وَهٍن 
ري اأ تحرَّ

ستُه على ُمكٍث دنايانَا قد كرَّ  

نا َعبٌث  البعُث حقٌّ واأهواء الدُّ

فلننصر اللَه ربَّ الّناِس َمولانا  

ِلَم الهزيمةُ والخيراُت فائضةٌ  

وِر والبتروِل اأغنانَا فاللُه بالنُّ  

القــــدس قــضــيــة إميــــــان )2(
اب شعر: عبد اهلل ضرَّ

بقلم اإلعالمية: وفاء بهاني

الماسونية نس���مع عنها منذ سنوات طوال، ونعلم اأنها حركة 
عالمي���ة، ولكن قل���ة قليلة من الناس الذي���ن يعلمون ماهي 
الماس���ونية، وماهي اأهدافه���ا ومدى ارتباطه���ا بالصهيونية 
العالمي���ة، وطبيعة علاقته���ا بصفقة الق���رن، وماهو الرابط 
بين هذا الثال���وث وما يحصل من متغيرات كبرى في العالم 

كله.
اأس���ئلة كثيرة تحتاج اإلى اإجابات وتوضيح، كيف تتمكن هذه 

الحركات من استهداف اأوطاننا؟.
الماس���ونية هي حركة س���رية عالمية عرفت بغموض النشاأة، 
ونظ���راً لطبيعة هذه الحركة الموغلة في س���رية فاإنه لا يوجد 
اتفاق على ش���يء من اأمورها، فهذه الحركة تس���مى نفسها 
حرار"، وتقول اإن نش���اأتها الرمزية تزامنت  "اخ���وة البنائين الاأ
مع ما تدعوه بهيكل س���ليمان، الذي تعتبره اأول عمل عظيم 

نفذته.
 اإذاً ...هي بضاعة يهودية اأولًا واآخراً، ومس���تتر عملها حتى 
عل���ى اأعضائها، اإلا من هم النخب���ة الذين يصلون بالتجارب 
العدي���دة اإل���ى المرات���ب العلي���ا فيه���ا، وللماس���ونية ثلاث 

درجات:
العمي الصغار: والمقصود بهم المبتدئون من الماسونيين.

الماس���ونية الملوكية: وهذه لا ينالها اإلا من تنكر كليًا لدينه 
ووطنه وتجرد لليهودية، ومنها يقع الترش���يح للدرجة الثالثة 

والثلاثين كتشرشل وبلفور.
الماسونية الكونية: وهي قمة الطبقات، وكل اأفرادها يهود، 
نهم يتحكمون فيهم،  باطرة والملوك والرؤساء لاأ وهم فوق الاأ
وكل زعماء الصهيونية من الماسونية الكونية كهرتزل، وهم 

الذين يخططون للعالم لصالح اليهود.
وهن���ا ن���رى اأن ه���دف الماس���ونية العالمي���ة، وه���ي وليدة 
الصهيونية، اإقامة نظام عالمي جديد يؤسس لفكرة اأن تكون 
اإس���رائيل اليهودي���ة التلمودية هي الس���يد المطاع في العالم 

كله.
توضحت بعض المفاهيم للنظام العالمي الجديد، لا س���يادة 
دول، ل���ا اأدي���ان، لا وح���دة مجتمعية، لا ح���دود، وهذه هي 
العولمة، فالعولمة وصف لظواه���ر متعددة كالتقدم المذهل 
في وس���ائل الاتص���ال والانفتاح، وخط���ورة العولمة هي في 
علامي الخاضع لسيطرة الماسونية، والتي تمسك  ذراعها الاإ
بخيوطها، فتس���ير هذه القوة في السيطرة بالتوازي مع القوة 

الغاشمة العسكرية في فرض العولمة على الاآخرين.
علامية هي ترس���يخ القي���م والمفاهيم  وظيف���ة المنظوم���ة الاإ

والمعتقدات واأنماط الس���لوك الماسوني، ومن هذا المنطلق 
اأتت فكرة الربيع العربي التي س���معناها من وزيرة الخارجية 
مريكية السابقة كونداليزا رايس، في محاولة منها لتخليد  الاأ
مريكي، وكانت بداية مؤامرة القرن عبر  اسمها في التاريخ الاأ
مشروعها المسمى "مشروع الش���رق الاأوسط الجديد" وهو 

تمهيد لصفقة القرن.

بداأ التخطيط لصفقة القرن منذ س���نوات، فهي ليست وليدة 
الي���وم، فقد ترددت س���ابقًا ع���ام 2006 عبر ما عرف بعرض 
اأولم���رت اأو "اتفاقيات اأولمرت وعب���اس"، وهكذا اتفاقيات 
ن اإس���رائيل 

عن���د تنفيذها تحتاج لراعي اأمريكي خصوصًا واأ
مريكا. هي الطفل المدلل لاأ

واإن عدن���ا اإل���ى التاريخ قليل���ًا، وبالتحديد اإل���ى وثيقة طلب 
بيض  الاعتراف باإسرائيل، التي تقدم بها بن غوريون للبيت الاأ
عن���د قيام الدولة اليهودية، نجد اأنها كانت تطلب من اأمريكا 
الاعتراف بما يس���مى اإس���رائيل دولة يهودية، ولكنه اعترف 

بدولة اإسرائيل وتجاوز عن دولة يهودية.
اأيضًا فاإن خطابات اإسحق رابين عندما وقع على اتفاق اأوسلو 
تجده يؤكد على اإقامة دولة يهودية خالصة لليهود، وفي عهد 
ش���ارون عندما فك الارتباط مع غزة اأيضًا كان يريد الحفاظ 
على يهودية الدولة، وهي نفسها التي ترددت عام 2006 عبر 

ماعرف بعرض اأولمرت اأو "اتفاقيات اأولمرت وعباس".
كل م���ا طالبت به اإس���رائيل رؤس���اء اأمريكا تباع���ًا منذ عهد 
تروم���ان اإل���ى عهد ترامب، وت���ردد في تنفي���ذه وتحقيقه لها 
سرائيل بهذه الصفقة،  بيض، حققه ترامب لاإ رؤساء البيت الاأ
ويمكنن���ا القول ب���اأن الصهاينة جميعًا وافق���وا على الصفقة 
وراأوا فيها فرصة نادرة لتحقيق الحلم الصهيوني الذي عاش 

مع الماسوني الصهيوني هيرتزل.
تاريخ اإس���رائيل مل���يء بالمواق���ف التي تؤك���د على صفقة 
الق���رن، واأنها مطل���ب الصهيونية العالمي���ة منذ بن غوريون 
حت���ى نتنياهو، ولك���ن كان لابد م���ن حبكة جدي���دة بنكهة 
اأمريكية جريئة لتنفيذها، فهل يدرك العرب والفلس���طينيون 
اأن المؤام���رات تح���اك ضدهم في الس���ر والعلن، وفي الظل 
والخف���اء من���ذ قدي���م الزمن، وقد يش���ارك بعضن���ا في هذه 
المؤام���رات دون اأن ندري، ذلك اأن الصهيونية العالمية التي 
تس���تخدم وتس���تغل الماس���ونية تس���خر كل القوى والجهود 
لخدم���ة مش���روعها الاأصيل القديم، وهو دول���ة يهودية نقية 
خالصة، يعيش فيها اليهود وحدهم، ولا يشاركهم العيش في 

الاأرض المقدسة اأحٌد غيرهم.
bahaniwafaa@gmail.com

وفاء بهاني تقتحم أوكار املاسونية وتفضح عالقتها بالصهيونية

ل مركز اأس���رى فلس���طين للدراسات سلطات الاحتلال المس���ئولية الكاملة عن حياة وسلامه الاسرى بعد  حمَّ
وص���ول مرض كورونا اإلى س���جن مج���دو واإصابة عدد من الاس���رى بداخله نتيجة اس���تهتار الاحتلال بحياة 

الاسرى.
وحذر اأس���رى فلس���طين من كارثة حقيقية في س���جن مجدو نتيجة اكتشاف اصابه اأحد الاأسرى منذ حوالى 9 
اأي���ام بالم���رض كان نقل اليه خلال التحقيق معه في مركز "بتاح تكفا" عبر اأحد المحققين، وخلال تلك الفترة 

خالط عدد كبير من الاأسرى سواء زملائه في الغرفة اأو في ساحة الفورة. 
علامي للمركز الباحث "رياض الاأشقر بضرورة التدخل بشكل عاجل والضغط على الاحتلال  وطالب الناطق الاإ
لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة واجراء فحص فورى لكافة الاس���رى في كل الس���جون وفى مقدمتهم س���جن 

مجدو وتنفيذ اجراء الحجر الصحي المناسب دون تنكيل بالاأسرى .
س���رى بعدم تطبيق اإجراءات السلامة والوقاية المطلوبة لمنع  ش���قر" الاحتلال بالاستهتار بحياة الاأ واتهم " الاأ
س���رى ضمن عش���رات الاصناف  وصول المرض الى الس���جون بل على العكس قام بمنع مواد تنظيف عن الاأ

التي حرم الاأسرى من اقتنائها من كنتين السجن، رغم خطورة المرض وانتشاره السريع.
شقر" بان حاله من الغضب الشديد تسود كافة السجون بعد الاعلان رسميًا عن اصابة عدد من  وكشف " الاأ
الاس���رى بفيروس كوورنا حيث كان الاس���رى حذروا سابقًا من وصوله الى السجون نتيجة عدم قيام الاحتلال 

باإجراءات السلامة والوقاية المطلوبة .
س���رى المرضى كون مناعتهم ضعيفة  وحياتهم معرضه للخطر،  ش���قر" دعوته اإلى اإطلاق س���راح الاأ وكرر "الاأ
س���رى الاداريين الذين يعتقلون دون تهمه فوجودهم بين  طفال والنساء وكبار الس���ن، كذلك الاأ س���رى الاأ والاأ
س���رى بالتواصل مع اأهلهم وذويهم، للاطمئنان  اهلهم في هذا الوقت ضرورة ملحة، كما دعا اإلى الس���ماح للاأ

زمة. عليهم لحين انتهاء تلك الاأ
وطالب المؤسسات الدولية وعلى راأسها منظمة الصحة العالمية اإرسال وفد طبى بشكل عاجل اإلى السجون 
س���رى واس���تهتاره باأرواحهم بش���كل واض���ح، والضغط من اأجل  للاطل���اع على حجم جرائم الاحتلال بحق الاأ

مر وضمان عدم انتشاره في سجون اأخرى حفاظًا على اأرواح اآلاف الاأسرى.  استدراك الاأ

مركز أسرى فلسطني للدراسات

إسرائيل تتسبب يف إصابة األسرى الفلسطينيني بالكورونا
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شهدت اأسواق ال�أسهم والبضائع في الصين 
علان عن انتش����ار  تراجع����ا ملحوظا منذ ال�إ
في����روس كورونا ف����ي الصين، كم����ا امتد 
س����واق ال�آس����يوية  اأثر هذا الفيروس اإلى ال�أ
ميركية، على حد سواء، اإذ اأدى انتشار  وال�أ
الفيروس الي تقييد حركة الس����فر والتجارة 
نف����اق على العملية  بين البل����دان، وزاد ال�إ

ال�حترازية للحد من انتشاره.
 وانعك����س انتش����ار الفيروس عل����ى النمو 
ال�قتصادي والطلب العالمي على النفط، 
بل اأن انتش����ار هذا الوباء اأثر بالسلب على 
معنويات المستثمرين، وهو ما دفع الكثير 
منهم اإلى التوجه نحو ال�أصول ال�آمنة على 
غرار الذهب، والتي ينظر اإليها كملاذ اآمن 

زمات. للتحوط في اأوقات ال�أ
 انتش����ار وباء كورونا ل����ه تداعيات عديدة 
على ال�قتص����اد العالمى، لي����س الصيني 
وحسب، اإذ يؤكد جوليان اإيفانز بريتشارد، 
كبي����ر ال�قتصاديين الصينيي����ن في كابيتال 
الس����ريع  ال�نتش����ار  اإن  اإيكونوميك����س، 
للفي����روس يعني اأنه لم يعد هناك اأي ش����ك 

في تعطيله ال�قتصاد خلال هذا الربع. 
 وف����ي س����ياق متصل، يق����ول كبير محللي 
س����واق ف����ي اأوان����دا، اإدوارد موي����ا، اإن  ال�أ
المخاوف باتت تتزايد من تاأثير حظر السفر 
بش����كل كبير على ال�قتص����اد، في حين اأن 
البعض قلق من انخف����اض الناتج المحلي 
جمالي الصيني بنسبة %1 اأو حتى اأكثر  ال�إ

ول من العام 2020.  خلال الربع ال�أ
البن����ك الدولي ب����دوره اأعد دراس����ة، اأكد 
مراض يكلف  وبئة وال�أ فيها اأن انتش����ار ال�أ
ال�قتصاد العالم����ي نحو 570 مليار دول�ر 
سنويًا، اأو ما يوازي نحو %0.7 من حجم 

جمالي العالمي، ولكن  الناتج المحل����ي ال�إ
ث����ر ال�قتصادي لفي����روس كورونا  يبقى ال�أ
الجديد رهنا بتطورات جهود منع انتشاره، 
والتي تتخذها مختلف دول العالم بش����كل 

متسارع. 

 تأثري فريوس كورونا 
على االقتصاد العاملي

ويرى المحللون، اأن اس����تمرار تفشي وباء 
كورونا يمكن اأن يس����بب اأزم����ة اقتصادية 
لشرق اآس����يا باأكملها، ويتس����بب الفيروس 
اأيًض����ا ف����ي خس����ائر عالمية، فقد تس����بب 
تفش����ي الوباء في خسائر اقتصادية عالمية 
قدرت  ال� 50 مليار دول�ر، في حين تشير 
تقديرات اأخ����رى اإلى اأن ال�قتصاد العالمى 
معرض لخسارة اأكثر من 2 ترليون دول�ر.

 وق���د تجاوزت خس���ارة الصين وحدها نحو 
ي���ام القليلة  ال���� 20 ملي���ار دول�ر خل���ال ال�أ
الماضية، خاصة واأن فترة حضانة المصاب 
لفيروس كورونا المس���تجد اأكبر بكثير من 
خرى، اإذ تبلغ حوالي 10  باقي الفيروسات ال�أ
اأيام، وهوما ق���د يؤدي اإلى ركود اقتصادي 
يضغط على تمويل الصحة العامة مما يزيد 
من اإضعاف قدرة العالم على منع اأو احتواء 

تفشي الفيروس بعد ذلك.
العدي����د من المراك����ز البحثي����ة والمحللين 
ال�قتصاديين قرروا اعادة النظر في توقعاتهم 
لنم����و ال�قتصاد العالمي في 2020، وذلك 
بفعل ال�نتشار الس����ريع للفيروس، وتتوقع 
مؤسس����ة اأكس����فورد للاقتصاد، اأن يتراجع 
نمو ال�قتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة % 
ليصل اإلى %5.5، بحل����ول العام 2020، 
وذلك نتيجة لتفش����ي الفيروس، كما تتوقع 
اأيض����ا تراجع نمو ال�قتص����اد العالمي بنحو 

%0.2، ليص����ل اإل����ى %2.1 في 2020، 
وب����دوره توق����ع بنك جولدمان س����اكس، اأن 
يتراج����ع نمو ال�قتص����اد الصيني بنحو 0.4 
نقطة مئوية ليصل اإلى %5.5، فيما توقع 
ميركي بنحو 0.4  تراجع نمو ال�قتص����اد ال�أ
ول من هذا العام.  نقطة مئوية في الربع ال�أ
 واأش����ارت )كابيت����ال ايكونوميكس( اإلى 
تراج����ع ال�قتص����اد الصيني بفع����ل اإغلاق 
العديد من المصانع، اضافة الي تاأثر العديد 
س����واق الناشئة، وبال�أخص ال�سواق  من ال�أ
ال�آسيوية، بشكل كبير نتيجة ل�نتشار هذا 
الفي����روس، كما توقعت خس����ارة كلا هونج 
كون����ج, وتايلاندا كمبودي����ا نحو %3، من 

جمالي لبلادها. الناتج المحلي ال�إ
م����م المتحدة للتجارة   وق����د جدد مؤتمر ال�أ
ونكتاد( في دراس����ة تحليلية  والتنمية )ال�أ
اأن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي 
اإلى ركود في بعض الدول وستخّفض النمو 
الس����نوي العالمي هذا الع����ام اإلى اأقل من 
%2.5، وف����ي اأس����واأ الس����يناريوهات قد 
نش����هد عجزا في الدخل العالمي بقيمة 2 
تريليون دول�ر، داعية اإلى وضع سياس����ات 
منس����قة لتجن����ب ال�نهي����ار ف����ي ال�قتصاد 

العالمي.
ونكتاد اإلى اأن تباطؤ   واأش����ارت منظمة ال�أ
ال�قتص����اد العالمي اإلى اأقل من %2 لهذا 
العام قد يكلف نحو تريليون دول�ر، خلافا 
لما كان متوقعا في س����بتمبر الماضي، اأي 
اأن العال����م على عتبة رك����ود في ال�قتصاد 

العالمي.
ونكتاد،   وفي دراسة تحليلية اأصدرتها ال�أ
ذكرت اأن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر 
هي اأكثر النتائج المباشرة ل�نتشار العدوى، 

اإل����� اأن الدراس����ة اأك����دت اأن مزيج����ا م����ن 
انخفاض اأس����عار ال�أص����ول وضعف الطلب 
الكل����ي وتزايد اأزمة الدي����ون وتفاقم توزيع 
الدخل كل ذلك يمكن اأن يؤدي اإلى دوامة 
من التراجع تجعل من الوضع اأكثر سوءا.

فلاس واس����ع  ول����م تس����تبعد الدراس����ة ال�إ
النطاق، وربما ستتسبب في انهيار مفاجئ 
لقيم ال�أصول التي تمثل نهاية مرحلة النمو 
في هذه الدورة، واأشارت الدراسة اإلى اأنه 
زمة ال�قتصادية ال�آسيوية  يمكن مقارنة ال�أ
الت����ي حدثت ف����ي اأواخر التس����عينيات مع 
زمة برزت  الوض����ع الحالي، لكن تل����ك ال�أ
قب����ل اأن تصب����ح الصين بصم����ة اقتصادية 
عالمية، كم����ا اأن ال�قتص����ادات المتقدمة 
كان����ت جيدة نوعا ما، لكن الوضع يختلف 

اليوم.
 احلد من اآلثار الكارثية لكورونا

 على االقتصاد العاملي:
ونكت����اد، اأن ال�عتقاد في  تؤك����د منظمة ال�أ
س����س ال�قتصادي����ة وال�قتصاد  س����لامة ال�أ
العالم����ي ال����ذي يصح����ح نفس����ه، اأم����ران 
يعرقلان التفكير السياسي في ال�قتصادات 
المتقدمة، وهذا ال�عتقاد سيؤدي اإلى اإعاقة 
كثر جراأة، واللازمة  التدخلات السياسية ال�أ
لمنع تهديد اأزم����ة اأكثر خطورة، ويزيد من 
فرص اأن تتس����بب الصدمات المتكررة في 

اأضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل.
ونكتاد اإلى اأنه ل� يمكن للبنوك  واأشارت ال�أ
زم����ة وحدها، بل ان  المركزي����ة اأن تحل ال�أ
هناك حاجة اإلى سلس����لة من ال�ستجابات 
لمنع  المؤسساتية  وال�إصلاحات  السياسية 
الف����زع الصحي المحلي في س����وق المواد 
الغذائية في وسط الصين من التحول اإلى 

انهيار اقتصادي عالمي.
ومن اأج����ل تدارك ه����ذه المخ����اوف، فانه 
يج����ب على الحكوم����ات اأن تنفق في هذه 
المرحل����ة للحيلول����ة دون وق����وع انهيار قد 
ُيحدث اأض����رارا اأكبر من تلك المتوقعة اأن 
تحدث خلال هذا العام، ودعا المسؤول في 
ونكتاد الول�يات المتحدة المشرفة على  ال�أ
انتخابات رئاس����ية اأن تتخذ اإجراءات تفوق 
مجرد تخفيض الضرائب ونس����بة الفوائد، 
اأما في اأوروبا، والتي شهدت دولها تراجعا 
ف����ي ال�قتص����اد ف����ي اأواخ����ر 2019، فمن 
ش����هر  المتوقع اأن يس����ود التراجع خلال ال�أ

المقبلة.
وكاالت 

أيـــن يتجــــه اقـتـصــــاد العـــالــــم بعـــد أزمــــة "كورونـــــــا"؟.. 

توقعات بهبوط النمو العاملى ليصل إىل %2.1 خالل  2020
الفريوس يعيد صياغة حركة القطاعات االقتصادية.. 

الصني األكثر تضررا من الركود وتراجع حركة التجارة والصادرات.. 

توقع صن���دوق النقد الدولي اأن يك���ون لوباء كورونا 
"كوفيد19-"  اأثر شديد على ال�قتصاد العالمي.

س���تراتيجية  وق���ال رئيس قس���م سياس���ة ومراجعة ال�إ
بصن���دوق النقد الدولي، مارت���ن مويلايزن، الجمعة، 
اإن وقع وباء فيروس كورونا س���يكون ش���ديدا، ولكنه 
اأضاف اأن ذلك "ياأتي عقب فترة نمو طويلة ومعدل�ت 
توظي���ف مرتفع���ة مما سيس���مح للاقتص���اد العالمي 

بامتصاص الصدمة الحالية".
واأوض���ح مويلاي���زن في تصريح صحف���ي، اأن الهدف 
الرئي���س للحكومات ينبغي اأن يتمث���ل في الحد من 

انتش���ار الفيروس بطريقة تبث الثق���ة في اأن الصدمة 
ال�قتصادية ستكون مؤقتة.

وقال اإن البنوك والحكومات اتخذت بالفعل خطوات 
س���واق وتيس���ير  غي���ر مس���بوقة لتوفير الس���يولة للاأ
اس���تمرار عمله���ا، ربما باأكثر مما كن���ا نحتاج، لكن 
مثل ه���ذه الخطوات ينبغي تنس���يقها عالميا لتعظيم 
اأثره���ا. واأضاف المس���ؤول بصندوق النق���د الدولي: 
زمة  فع���ال الصحية حي���ال ال�أ "كلم���ا كان���ت ردود ال�أ
اأفض���ل تنظيما واأكثر تنس���يقا، كان���ت اإمكانية عودة 

الثقة اأسرع".

فريوس كورونا ميتحن 
االقتصاد العاملي

كتب دانيلا مويس���ييف، في "نيزافيسيمايا 
زمة ال�قتصادية  غازيتا"، حول خط���ورة ال�أ
العالمية التي سوف تنجم عن وباء كورونا 

والتي لم يشعر بها الناس بعد.

وج���اء في المقال: ل� يقتص���ر وباء كورونا 
على تهديد حياة الناس بشكل مباشر، اإنما 
وم���ن خلال تدهور وضعه���م المالي. فاإلى 
ال�آن، الخسائر المباشرة تكاد تقتصر على 
عمال التجارية. لقد عانى اأغنى الناس  ال�أ
ف���ي العال���م، لك���ن المواطني���ن العاديين 
سيشعرون قريبا بالعواقب المالية لفيروس 
كورون���ا. فوفقا للخبراء، ق���د يكلف هذا 
الفيروس ال�قتصاد العالمي اأكثر من اأزمة 

العام 2008.

وف���ي الصدد، ي���رى مدي���ر اإدارة التحليل 
ال�س���تراتيجي في FBK Capital، اإيغور 
نيكول�ي���ف، اأن مقارن���ة الوض���ع الحالي 
باأزمة الع���ام 2008 المالية ل���ه ما يبرره. 
فقال ل�"نيزافيس���يمايا غازيتا": "في ذلك 
الحين، كما ال�آن، نحن اأمام اأزمة اقتصادية 
عالمية. اإنما الحديث ال�آن ما زال يدور عن 
بداية العملية. لم يلغ اأحد الطبيعة الدورية 
للتنمية ال�قتصادية العالمية، حيث يحدث 
الهب���وط كل 10-7 س���نوات. الدورة ال�آن 

اأطول قليلًا".

واأض���اف نيكول�ي���ف اأن في���روس كورونا 
مرش���ح مثالي للع���ب دور الدافع اإلى اأزمة 
جديدة، حيث بات ال�قتصاد العالمي مهياأ 
لذلك. وقال: "بات هناك بالفعل فقاعات 
س���واق المالي���ة. تضاعف مؤش���ر  ف���ي ال�أ
بورصة موس���كو منذ الع���ام 2015، ونما 
مؤشرS&P 500، في الول�يات المتحدة، 
خلال العام الماضي بنس���بة %28.2. ل� 
يمكن اأن يس���تمر ه���ذا النم���و الناجم عن 
بد. وعندما يحدث شيء  المضاربة اإلى ال�أ
س���لبي، عل���ى مس���توى العال���م، كما هو 
الحال ال����آن، عندها يبداأ الذعر وينهار كل 
شيء. سنواجه قريبا ركودا، ولن ننجح في 
زمة  الخروج منه بسرعة. اإن خلفية هذه ال�أ
غي���ر محددة، واأعتقد باأن الوضع قد يكون 
اأكث���ر خط���ورة مما كان علي���ه في -2008

."2009

ووفق���ا ل���� نيكول�ي���ف، حت���ى ل���و تحقق 
الس���يناريو المتفائل، وتم تطوير لقاح ضد 
في���روس كورونا بس���رعة وتراج���ع الوباء، 
فل���ن يرغب الناس في الس���فر اإلى اإيطاليا 
اأو الصين، ول���ن يعود الوضع اإلى طبيعته 
زمة س���وف تس���تمر حتى نهاية  قريبا. فال�أ
الع���ام 2020، وربم���ا تغطي مس���احة من 

العام 2021.

االقتصاد العاملي مهدد بسبب "كورونا"

شؤون إقتصادية
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ق���دم وزير الصحة والس���كان واإصلاح المستش���فيات 
ح���د عرضا حول وب���اء في���روس كورونا في  الي���وم ال�أ
اجتماع لمجلس الوزراء تراأسه رئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون.
ق���دم وزير الصحة والس���كان واإصلاح المستش���فيات 
ح���د عرضا حول وب���اء في���روس كورونا في  الي���وم ال�أ
اجتماع لمجلس الوزراء تراأسه رئيس الجمهورية عبد 

المجيد تبون.
وحس���ب ماجاء في بيان للرئاس���ة عقب ال�جتماع فقد 
ج���راءات المعلنة المتخذة  ن ال�إ

اأب���رز وزير القط���اع “اأ
للتص���دي له���ذا الوب���اء، وحماية المواطني���ن، يجري 
تجس���يدها ميداني���ا س���واء بتعزي���ز الرقاب���ة الصحية 
في المراك���ز الحدودية البرية والبحري���ة والجوية، اأو 
بالمحافظ���ة على المخزون الوطني ال�س���تراتيجي من 
المنتج���ات الطبية، وكذل���ك بتحديد المستش���فيات 
التي من الممكن تحويل عدد من اأس���رتها اإلى اأس���رة 
اإنع���اش عند الضرورة، وتدعي���م المصالح المخصصة 
للحال�ت المش���بوهة والمؤكدة بالتجهي���زات اللازمة 
لضمان التكفل الصحي، والزيادة في قدرات الكشف 
والتشخيص من خلال استعانة معهد باستور بمخبري 

وهران وقسنطينة بعد تجهيزهما الجاري”.
ج���راءات المتخذة  كم���ا تضم���ن الع���رض اأيض���ا “ال�إ
ماكن المهياأة للحجر الصحي، في الفنادق،  لتجهيز ال�أ
والمركبات السياحية، والفضاءات ال�قتصادية وغيرها، 
اإلى جان���ب محاربة المضاربين الذين يس���تغلون فزع 
المواط���ن من اأجل اإخفاء مواد ووس���ائل الوقاية قصد 

اإحداث الندرة، ومن ثمة رفع اأسعارها”.
واأوض���ح الوزي���ر اأن القط���اع الصح���ي يتوف���ر عل���ى 
المس���توى الوطني على 82.716 سرير، منها 2500 
س���رير تم تخصيصها للتكفل بالمصابين على مستوى 
64 مصلحة للاأمراض المعدية، و 247 مصلحة للطب 
الداخلي، و79 مصلحة اأمراض الرئة، و100 مصلحة 

ف���ي اختصاصات اأخرى، بال�إضاف���ة اإلى 24 مصلحة 
نعاش بها 460 سرير. للاإ

كم���ا اأّن قطاع الصح���ة يمتلك 5787 جه���از للتنفس 
نعاش موزعة كما يلي: ال�صطناع،ي والتخدير وال�إ

3333 جهاز للتنفس ال�صطناعي.
نعاش. 2390 جهاز للتخدير وال�إ

تنف���س  باآل���ة  مجه���زة  طبي���ة  اإس���عاف  س���يارة   64
اإصطناعية.

جهزة التنفس  جهزة مع الكمية ال�إضافية ل�أ كل هذه ال�أ
ال�إصطناع���ي التي يج���ري العمل عل���ى اقتنائها، يتم 
تس���خيرها عند الحاجة في كل المؤسس���ات الصحية 

سرة والوسائل الطبية. المجهزة بال�أ

* رئيس اجلمهورية يأمر باالسترياد العاجل 
ألجهزة التحليل الكيماوي

وبعد مناقش���ة واس���عة له���ذا الموض���وع، اأمر رئيس 
الجمهورية بتس���خير مبلغ 100 مليون دول�ر للتعجيل 
لبس���ة الواقية،  باس���تيراد كل الم���واد الصيدل�نية وال�أ

واأجهزة التحليل الكيمي���اوي )test( بالعدد الكافي، 
كثر، واإش���راك بعثاتنا الدبلوماسية في البحث عن 

بل اأ
ولوية الكاملة  مصدريها عبر العالم، ودعا اإلى منح ال�أ
طباء، والممرضين، واأعوان  في توزيعها اإلى س���لك ال�أ
الصحة، ل�تصالهم المباشر اليومي بحال�ت ال�إصابة. 
ويض���اف هذا المبل���غ اإلى ما وعد ب���ه لنفس الغرض 
صندوق النق���د الدولي )100 ملي���ون دول�ر( والبنك 

نشاء والتعمير )32 مليون دول�ر(. العالمي للاإ
كما اأمر جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة 
ستنفار اإلى اأقصاها، والسهر على التنسيق  اليقظة وال�إ
ن  طمئنان، ل�أ الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بال�إ
اأي ت���راخ هن���ا اأو تقاعس هناك يؤّدي اإل���ى اإبطاٍء في 
اإنقاذ حياة المصابين، ويزيد في مساحة تفشي الوباء، 
ساس���ية  وذّكر الس���يد الرئيس بمس���ؤولية المواطن ال�أ
في ال�نضب���اط واحترام اإجراءات الوقاي���ة، ودعا اإلى 
التعامل بش���ّدة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا 

مة. على سلامة ال�أ

* الشكر اجلزيل ملوظفي الصحة واحلماية املدنية 
واحلركة اجلمعوية على جهودهم

كم����ا جّدد الس����يد الرئيس ش����كره الجزيل لس����ائر 
موظف����ي الصح����ة م����ن اأخصائيين واأطباء وس����لك 
ش����به الطبي، والحماية المدني����ة، واأعوان الدولة، 
والح����ركات الجمعوية عل����ى جهودهم المبذولة في 
اإطار محاربة تفش����ي الوباء، والحفاظ على سلامة 
المواط����ن، واأّكد باأن جهودهم وتضحياتهم لن تضيع 
ن الدولة الفخورة بهم اليوم، ستحفظ لهم  س����دى ل�أ
الجميل غدا عندما تزول الش����ّدة، وتستاأنف الحياة 

مجراها الطبيعي.
كما شكر المبادرين على جميل صنعهم سواء بتنظيف 
الش���وارع، اأو تعقيم الفض���اءات، واأماكن ال�كتظاظ، 
اأو بالتبلي���غ عن المضاربين، اأو بالمس���اهمة باأبحاثهم 

في المخابر.
مة في هذا الظرف  علاء مصلحة ال�أ واأشاد بكل ُجهد ل�إ
الصع���ب، وبكل من اتخذ اإجراًء وقائيا لحماية نفس���ه 
ومجتمعه. وخُلص السيد الرئيس اإلى اأن الدولة تستعد 
ل���كل ال�حتمال�ت لمنع ومحاربة تفش���ي الوباء الذي 
سنتغّلب عليه باإذن الله بالهدوء والتضامن وال�نضباط 

والصبر.

 * الرئيس تبون يستنكر نشر إحصائيات 
مغلوطة حول الوباء

قلام وال�أصوات  وهنا اس���تنكر السيد الرئيس بشّدة ال�أ
الناعقة التي ل� يحلو لها س���وى التهويل والتش���كيك 
والني���ل من معنوي���ات المواطن، والت���ي يصدق فيهم 
قوله تعالى: “في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”، 
جراءات لمنع نش���ر  تصال اتخاذ كل ال�إ مر وزي���ر ال�إ

واأ
ي اإحصائي���ات عن وضعية حال�ت ال�إصابة في البلاد 

اأ
خارج وزارة الصحة والسكان واإصلاح المستشفيات، 
باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بذلك بالتنس���يق مع 

تصال. وزارة ال�إ

اجلزائر يف  كورونا  وباء  مواجهة  معّدات  السترياد  دوالر  100مليون 

ول، عبد العزيز جراد مرس���وما تنفيذيا  اأصدر الوزير ال�أ
جراءات الت���ي اأقرها رئيس  يح���دد كيفيات تطبي���ق ال�إ
الجمهوري���ة، الس���يد عبد المجيد تب���ون والرامية اإلى 
مكافحة انتش���ار وباء كورونا )كوفي���د19-( والوقاية 
من���ه، حيث تم توقي���ف النقل الجماع���ي من حافلات 
وس���يارات اأج���رة للنقل الجماعي »قط���ارات، ميترو، 
ج���راءات التي يخضع لها هذا  ترامواي«، وتس���ري ال�إ
المرس���وم على كامل التراب الوطني لمدة اأربعة عشر 
)14( يوم���ا، وجاء في المرس���وم تعلي���ق نقل الركاب 
بي���ن الم���دن والضواحي والبلدي���ات والول�يات، فقط 
فراد مس���تبعد من هذا التدبير، وغلق المقاهي  نقل ال�أ
والمطاعم باس���تثناء تلك التي تضمن توصيل الطلبات 
ال���ى المن���ازل، كما س���يحصل على اإجازة اس���تثنائية 
قل ٪50 م���ن موظفي كل  ج���ر عل���ى ال�أ مدفوع���ة ال�أ
مؤسس���ة واإدارة عامة، باس���تثناء العاملين الصحيين 

بغ���ض النظر ع���ن صاح���ب العم���ل، والموظفون في 
المديري���ة العام���ة للاأمن الوطن���ي، والحماية المدنية 
والجم���ارك، اأيض���ا العاملون ف���ي المديري���ة العامة 
ل�دارة الس���جون وك���ذا موظفو الب���ث الوطني، اأيضا 
موظف���و مراقبة الجودة ومنع ال�حتيال، اأيضا العاملين 
تحت الس���لطة البيطرية وكذا العاملين تحت الس���لطة 
الصحية النباتية، والموظفون المكلفون بمهام النظافة 
والتنظيف وكذا الموظف���ون المكلفون بمهام المراقبة 

والحراسة.  

كما اعتبر المرس���وم النساء الحوامل والنساء اللواتي 
ش���خاص الذي���ن يعانون من  يربي���ن اأطفالً� وكذلك ال�أ
اأم���راض مزمنة والذين يعان���ون من نقاط ضعف طبية 
ج���ازة اس���تثنائية، كما يمكن للمؤسس���ات  اأولوي���ة ل�إ
ي اإجراء يش���جع العمل عن 

دارات العامة اتخاذ اأ وال����إ
بعد بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية.

تتزايد اأعداد المصابين بفيروس 
فريقية  كورون���ا ف���ي الق���ارة ال�إ
يوم���ا بعد ي���وم، فيما ل���� تتوفر 
دول القارة السمراء على اأنظمة 
صحية ق���ادرة على مواجهة هذا 
الوب���اء الفت���اك. وللتقلي���ل من 
مخاطر انتشاره، اأقدمت العديد 
من هذه الدول على غلق حدودها 

وتعليق الرحلات الجوية.

بعد اأكثر من ش���هر م���ن ظهور 
اأول اإصاب���ة بفي���روس كورون���ا 
باإفريقي���ا وبالتحدي���د في مصر، 
جمالي للاإصابات  بلغ الع���دد ال�إ
لغاية 21 مارس الجاري 1100 
اإصابة، فيما يقدر عدد الوفيات 
باأكثر من 40 وف���اة تتوزع على 
40 بلدا، حس���ب الحصيلة التي 
للوقاية  فريقي  ال�إ المركز  نشرها 

مراض. ولمكافحة ال�أ

وتعتب���ر دول المغرب الكبير مع 
كثر  مصر م���ن ضمن ال���دول ال�أ
اإصاب���ة بفيروس كورونا )مصر، 
حس���ب  والمغ���رب(  الجزائ���ر 

خيرة المتوفرة.  ال�إحصائي���ات ال�أ
ت���ي جن���وب اإفريقيا في  فيم���ا تاأ
طليع���ة ال���دول الت���ي س���جلت 
اأكب���ر عدد م���ن ال�إصابات على 
مستوى منطقة جنوب الصحراء 

الكبرى. 

غل���ق الح���دود كوس���يلة لوقف 
انتشار فيروس كورونا

تدابي���ر مماثل���ة اتخذه���ا اأيضا 
بوركينا فاس���و حي���ث قرر فرض 
حظ���ر التج���وال م���ن الس���اعة 
السابعة مس���اء لغاية الخامسة 
صباح���ا وغل���ق جمي���ع الحدود 
جراء نفس���ه  الجوي���ة. وه���و ال�إ
الذي اتخذته الحكومة التونسية 
الت���ي فرضت حج���را صحيا في 
المن���ازل من السادس���ة صباحا 
اإضافة  السادسة مس���اء،  لغاية 
اإل���ى ف���رض حظر التج���وال من 
السادس���ة مس���اء لغاي���ة نفس 

الساعة صباحا.

اأما في بنين الذي لم يسجل لغاية 

ال�آن س���وى اإصابتي���ن بفيروس 
كورون���ا، فقد قام���ت الحكومة 
بتجهيز 10 اآل����ف غرفة فندقية 
المحتملين  المرضى  ل�س���تقبال 
مع اإمكانية وضعهم قيد الحجر 
الصحي في هذه الغرف. وتجدر 
ش���ارة اإلى اأن هذا البلد يغلق  ال�إ
لغاية ال�آن حدوده كبعض الدول 

خرى. فريقية ال�أ ال�إ

نقص حاد للاآل�ت التي تس���اعد 
على التنفس

ودع���ا المس���ؤول ف���ي منظم���ة 
الصحة العالمية اإلى »فتح ممر 
اإنساني لتسهيل اإيصال المعدات 
الضروري���ة  دوي���ة  وال�أ الطبي���ة 
لمكافح���ة فيروس كورونا، مثل 

اآل�ت التنفس ال�صطناعي«.

الرعاي���ة  »تقدي���م  اأن  وواص���ل 
الصحي���ة للمصابي���ن بفي���روس 
كورونا المستجد، ترتكز اأساسا 
نعاش التنفس���ي. لذا  عل���ى ال�إ
س���نواجه دون شك مشكلا حادا 
في نقص المعدات التي تساعد 
رقام  ال�أ بع���ض  التنف���س.  على 
تشير اإلى اأن مدنا اإفريقية كبيرة 
ل� تمتلك سوى 50 اآلة للتنفس. 
ففي حال ارتف���اع العدوى، كما 
هو الحال في الغرب، فسنواجه 
دون ش���ك مش���اكل جم���ة ف���ي 
الصحي���ة  س���عافات  ال�إ تقدي���م 

للمصابين«.

هذا ما جاء يف املرسوم التنفيذي ملكافحة إفريقيا حتت تهديد وباء فريوس كورونا
انتشار وباء كورونا
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نس���ان فجاأة هشاشته  ال�إ يكتش���ف 
وينزل م���ن برجه ليصط���دم بواقعه 
الجدي���د، ث���ّم تتهاوى جمي���ع رموز 
العصر الحدي���ث المدينة، والعمل، 

والطائرة…
حت���ى نظ���ام الحي���اة ال�قتصادي���ة 
والتراتبية المهنية، تتساوى ليصبح 
ال���كّل من رب العم���ل حتى اأصغر 
موظف في توقف تام. ل� شيء يقف 
نس���ان وجش���عه  في وجه طموح ال�إ
س���وى الخوف الذي يعيد تش���كيل 
انعزالية  نح���و  ال�جتماعية  الحي���اة 
اأكبر، وربما تضامن اأكبر وس���نعود 
لمس���األة التضامن، ومن المفارقات 
العجيبة اأن المجتمع خاصة الغربي 
لي���س اجتماعًيا، لكنه مع الفيروس 
ينتب���ه لعزلت���ه الت���ي غط���ى عليها 

صخب الحياة اليومية.
كورون���ا فيروس ش���ل اأنماط الحياة 
وجعلها تتحول م���ن اأنماط منفتحة 
اإل���ى ش���يء ش���بيه بنظ���ام الرقابة 
يس���وق  اأصب���ح  ال���ذي  الصين���ي، 
باعتباره نظاًم���ا جديًدا بعدما طالته 
ال�نتقادات في الس���ابق، المثير اأنه 
وبئ���ة يرجع النظ���ام العالمي  مع ال�أ
لفرداني���ة جديدة ل� تس���عى لتذويب 
الف���رد ف���ي نظامه���ا ال�س���تهلاكي 
المتوق���ف حالًي���ا، ب���ل عزل���ه في 

فراد عكس  محيط معين وتقسيم ال�أ
التقس���يم القديم )فئات مس���تهلكة 
وشرائح عمرية معينة( اإلى مصابين 

وغير مصابين.
نقط���ة اأخ���رى ه���ي اأن العال���م ل���م 
يك���ن جنة قب���ل تفش���ي الوباء، بل 
كان���ت الحروب س���واء العس���كرية 
اأو ال�قتصادي���ة ف���ي ذروتها، وهذا 
يعود بنا للوهم الذي تخلقه الحدود 
البعيدة، لكن  الجغرافية  والمسافة 
الكائن���ات المجهري���ة ينتفي معها 
هذا المعطى لسرعة انتشارها. هذا 
يقودن���ا لما قبل تفش���ي الفيروس، 

وه���ي الظاهرة الش���عبوية المعادية 
للهج���رة والتي ج���اء كورونا ليحقق 
اأحلامه���ا بغل���ق الح���دود والرقابة 
الصارمة عل���ى الوافدين، وقد بادر 
الرئي���س المج���ري ل�س���تعمال هذا 
المعطى بقوله: »المهاجرون س���بب 

الفيروس«.
كل هات���ه المعطي���ات تجع���ل م���ن 
كورونا فيروًس���ا يحمل ف���ي طياته 
الحدي���ث:  العال���م  متغي���رات  كل 

م���ن جه���ة الش���عبوية وم���ن جهة 
اأخرى الفردانية المتوحش���ة والعزل 
ال�جتماعي المتفش���ي بطرق اأخرى 
ما قبل الفيروس مع بروز ال�نس���ان 
علام  ال�فتراضي، اإضاف���ة لعالم ال�إ
والميديا الذي برز من جديد كموجه 
حاسم في اأي حدث يستطيع تضخيمه 
والتحكم فيه، نقطة اأخرى هي عودة 
س���يطرة الدولة بحمولة بيروقراطية 
ومركزي���ة لتس���حب البس���اط م���ن 
الشركات العملاقة وتصبح صاحبة 

القرار والمعلومة.
هذا بال�إضافة اإلى رمزية اأن يتفشى 

الفي���روس ف���ي اأوروب���ا عاصم���ة 
تعاني  والتي  نوار والحض���ارة،  ال�أ
من مشاكل عديدة اليوم، الهجرة، 
خ���روج بريطاني���ا، النق���اش ح���ول 
وروبي، الش���عبوية…  ال�تحاد ال�أ
الرك���وض  نس���يان  دون  ه���ذا 
ال�قتص���ادي الذي كان���ت عوامله 
موج���ودة م���ن قب���ل، ث���م الدل�لة 
الكبرى لتفشي الفيروس في الدول 
المتقدم���ة ولي���س دول الهام���ش، 

دون اإغفال ال�إشكال البيئي خاصة 
اإذا م���ا ثب���ث اأن الفيروس قادم من 
اس���تهلاك مباش���ر للحيوانات مما 
نس���ان في  يعيد س���ؤال مركزية ال�إ

النظام ال�ستهلاكي.
وكاأن هات���ه المعطي���ات الموج���ودة 
س���لًفا تب���رز مع الك���وارث، وتظهر 
الحقيقة التي كانت مس���تترة تحت 
غطاء الحي���اة ال�جتماعية المتعددة 
المش���ارب، وتب���دو كل المفاهي���م 
المعاص���رة زائف���ة، ويكفي فيروس 
وتحوليه���ا  لدحضه���ا  مجه���ري 

لنقيضها.
الوباء العالمي مثلما اأنتج حالة هلع 
وخوف قد تعطي ردود فعل اأنانية، 
قد ينتج حالة تضامن وتطوع، حيث 
نس���انية من جدي���د والقيم  تب���رز ال�إ
خلاقية، وهو ما راأيناه في اإيطاليا  ال�أ
من عزف للموس���يقى من ش���رفات 

المنازل.
س���ؤال ما بعد كورونا يبدو محيًرا، 
هل س���يتجه العالم نح���و ال�نغلاق 
خوًفا من فيروسات جديدة؟ اأم تعزيز 
منظوم���ة الصح���ة العالمي���ة لعدم 
وبئة؟ اإضافة لنظرية  تكرار تفشي ال�أ
العلاج بصدم���ة، حيث يرى العديد 
اأن النظام العالمي في مرحلة اإعادة 
تشكل ويحتاج لصدمات تهدم بنى 
قديمة لصالح اأخرى جديدة. ويبقى 
كي���د اأن م���ا بع���د كورون���ا ليس  ال�أ
كم���ا قبله، ولطالم���ا علمنا التاريخ 
زمات والحروب  اأن الصدم���ات وال�أ
ن اأكثر ما  تنت���ج عالم���ا جدي���دا ل����أ
يخش���اه النظ���ام العالم���ي وبتعبير 
جون بودريارهو النزول من »ما فوق 

الواقع« وال�صطدام بالواقع.

*مستورشروق

يغلب طابع المنافسة والصراع على المجتمعات 
س���باب، سياسية  البش���رية، اإذ تختلف وتتنوع ال�أ
كان���ت، اأو اقتصادية، اأو حت���ى ثقافية، وقد اأبيح 
اس���تخدام كّل الوسائل المتاحة على مر العصور، 
وف���ي مختل���ف الحض���ارات مهما كان مس���توى 
نس���ان، وعلى باقي  الضرر الذي تس���ببه على ال�إ

الكائنات الحية، وحتى على البيئة.
ومن اأبرز الوس���ائل التي اس���تخدمت من القدم، 
س���لحة البيولوجية  وكان له���ا اآث���ار مدمرة هي ال�أ
الت���ي اأدخلت العال���م في ح���روب، اأو كما تلقب 

رهاب البيولوجي. بال�إ
تعّرف ال�أسلحة البيولوجية على اأنها: »استخدام 
م���راض للتدمير، اأو  الكائن���ات الت���ي تس���بب ال�أ
قتل الش���عوب، وللضرر وتدمي���ر المواد الغذائية 
والماشية، كالجراثيم العضوية الحية والمنتجات 
الثانوية من الكائنات الحية، مثل الس���موم التي 

تعتبر من اأبرز عناصر الحرب الجرثومية«.
وق���د تتمثل اأيًض���ا في تعديل الجين���ات الوراثية 
لبعض الحش���رات بغرض نشر فيروسات معينة، 
مريكية اأنها  وق���د اأوضحت مجلة وزارة الدفاع ال�أ
اكتشفت تقنيات جديدة يمكن تحويلها اإلى اأسلحة 
بيولوجية يطلق عليها اسم »الحشرات الحلفاء«، 
ويتم اإطلاق اأساطيل من الحشرات المعدلة وراثًيا 
عل���ى النبات���ات والمحاصيل الزراعي���ة فتصيبها 

بفيروس خاص.
ب���دوره اأكد الرئيس الروس���ي فلاديمي���ر بوتين اأن 
جيوش المستقبل ستحتاج اإلى اأسلحة تعتمد على 
الجينات وما يعرف بعلم »النفس���ية الفيزيائية«. 
وعل���ى مدى العقود الماضي���ة اأصيب الكثير من 

الن���اس باأم���راض عديدة غامض���ة وخطيرة نتيجة 
ال�أض���رار الت���ي تنت���ج عن اس���تخدام مث���ل هذا 

السلاح.
وبالّنظر اإلى اأحداث تاريخية س���ابقة تم استخدام 
س���لحة من قبل مجموع���ة دول حيث في  ه���ذه ال�أ
لماني  ولى استعمل الجيش ال�أ الحرب العالمية ال�أ
مراض تصيب  مجموعة من المكروبات المسببة ل�أ
وروبية التي  نس���ان والحي���وان ف���ي ال���دول ال�أ ال�إ
احتلتها، اأما في الحرب العالمية الثانية فاستخذم 
اليابانيون اأس���لحة ميكروبية ضد الصينيين، ومن 

اأهم ال�أسلحة الكيميائية والجرثومية الموجودة:
نثراكس )الجمرة الخبيثة(: يفتك ب�٪80 من  -ال�أ
ضحاياه الذين يدخل اأجس���ادهم عن طريق الفم اأو 

الجهاز التنفسي، يعّمر طويًلا.
DX-: غ���اٌز يهاج���م الجه���از العصبي فالجس���د 
باأكمله، يدخل الجس���د عن طري���ق الجلد رائحته 

كالسمك العفن يفتك خلال ساعات.
-الطاع���ون )فلي���ج(: مرض ل� يزال منتش���ًرا في 
العالم، يجري اإنتاج���ه مخبريًا، يفتك ب�٪10 من 

المصابين به.
خي���رة وبس���بب ظه���ور فيروس  وف���ي الفت���رة ال�أ
الكورونا انتش���رت تحليلات وتفس���يرات اأعادت 
فك���رة الح���روب البيولوجي���ة اإلى الس���احة حيث 

يمكننا الخروج بفرضيتين:
ولى: اإّن فيروس كورونا القاتل الذي  الفرضي���ة ال�أ
تنقله الحيوانات، والذي ينتشر على نطاق عالمي 
حالًيا، ربما يكون نش���اأ في مختبر بمدينة ووهان 
س���لحة البيولوجية  الصينية، مرتب���ط ببرنامج ال�أ
السري الخاص بالصين. وهذا حسب ادعاء محلل 
-R »حرب بيولوجية اإسرائيلي وقد اأعادت اإذاعة 

مريكية، ال�أسبوع الماضي،  dio Free Asia« ال�أ

بثَّ تقري���ر تلفزيوني عن ووه���ان، يرجع اإلى عام 
2015، ويظه���ر في���ه مختبر اأبحاث الفيروس���ات 
كثر تطوًرا في الصين، والمعروف باس���م معهد  ال�أ
ووهان لعلم الفيروسات. وهذا المختبر هو الموقع 
الوحيد المعلن في الصين القادر على التعامل مع 

الفيروسات القاتلة.
الفرضي���ة الثانية: اأنه في���روس مفتعل من طرف 
اأجه���زة مجهولة بغ���رض اإضعاف، اأو اس���تنزاف 
قوة الصين، ومن اأجل تعظيم مكاس���ب ومصالح 

شخصية.

ذك���ر تقرير ل�»منظمة العدل والتنمية في الش���رق 
وس���ط«، اأّن في���روس »كورون���ا« الجديد في  ال�أ
الصي���ن، »تّم تصنيع���ه واختلاقه ف���ي مختبرات 
طبية س���رية ف���ي اأوروبا«. واأيًضا هناك ش���كوك 
دوية الكبيرة ستعلن بعد اأن يقتل  اأّن ش���ركات ال�أ
الفيروس عدًدا هائًلا من البشر، عن لقاح مناسب 

له، وذلك كخطة لتضخيم اأرباحها من لقاحه.
ولكن تبقى ال�آن المشكلة الحقيقية التي ستواجه 
مختلف ال���دول، وهي خطورة ه���ذه التقنية، فاإن 
مثل هذه الفيروسات بعد نشرها تستحيل السيطرة 

عليها مجدًدا.
* طالب��ة عل��وم سياس��ية و عالق��ات دولي��ة 

جامعة قسنطينة 3 صالح بوبنيدر

حملاربةالصحيةالظوابط
االوبئةيفاالسالم

تقيالدينجدي
س���لام ونزول الوحي على خير البشرية محمد،  مع ظهور ال�إ
-صل���ى الله عليه وس���لم-، دخل العالم مرحل���ة جديدة من 
ا  جميع النواحي؛ فقد كان ذلك الدين المس���تجد حينها ملمًّ
مور الحياتية، وحتى اأبس���طها؛ لغرض تس���هيل  بجمي���ع ال�أ
سلام كان  ي اإن ال�إ

حياة الفرد المس���لم واإبعاده عما يؤذيه؛ اأ
ا بكّل ش���يء باأتم معنى الكلمة، فقد قال الله  ش���امًلا وملمًّ
تعال���ى: »اْلَيْوَم اأَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُك���ْم َواأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي 

ْسَلاَم ِديًنا« ]المائدة: 3[ . َوَرِضيُت لَُكُم اْل�إِ
مور التي  س���لام تنباأ بالكثير من ال�أ ن ال�إ

كثر من ذلك اأ  وال�أ
س���تحصل بعد تلك الفترة، وهذا ما اأثبته الزمن. ومن بين 
سلام قديًما ووضع لها  تلك المجال�ت التي تحدث عنها ال�إ
قواعد وضواب���ط لمعالجتها، اإما بتقليلها، واإما بمحاربتها 
وبئة المنتشرة في  سلام للاأ والقضاء عليها، نجد محاربة ال�إ
عالمن���ا اليوم مثل وباء كورونا الذي اأثار ضجة في العالم، 
ش���خاص  وعزل دولً���� باأكملها ع���ن العالم، وقتل اآل�ف ال�أ
حول العالم، وتسبب في خسارة اأكبر ال�قتصادات العالمية 
وتوقيف كبريات المنافسات العالمية، قد يستغرب القارئ 
س���لام الكورونا، وهو لم يظهر في  ويقول: كيف يحارب ال�إ
زمان النبي، -صلى الله عليه وسلم -، اأو في عهد الخلفاء 

الراشدين؟
عزي���زي الق���ارئ كما ه���و معل���وم اأّن في���روس كورونا من 
ش���خاص  مراض المعدية، والتي تنتش���ر عبر احتكاك ال�أ ال�أ
بعضهم ببعض، مما يجعل حياة الّناس في خطر، وقبل اأيام 
فقط اأعلن���ت منظمة الصحة العالمي���ة اأن الكورونا اأصبح 
ا يهدد البش���رية جمع���اء فرغم اختلاف الكورونا  وباء عالميًّ
كبنية بيولوجية، لكن طرق انتش���اره ل���� تختلف كثيًرا عن 
وبئ���ة الت���ي تعرضت لها البش���رية من قب���ل، مثل وباء  ال�أ

بيول�. اإنفلونزا الطيور، واإنفلونزا الخنازير، وال�إ
سلام ضوابط معينة للوقاية  وبئة وضع ال�إ  ولمحاربة هذه ال�أ
منه���ا؛ فالوقاية خير م���ن األف علاج كما قيل، وقد جاء في 
حديث للنبي، -صلى الله عليه وسلم -، اأنه قال: »الطاعون 
بقية رجز اأُرس���ل عل���ى طائفة من بني اإس���رائيل، فاإذا وقع 
باأرض واأنتم بها فلا تخرجوا منها فراًرا منه، واإذا وقع باأرض 

ولستم بها فلا تهبطوا عليها« ]رواه البخاري ومسلم[.
انظروا معي وتاأملوا جيًدا في هذه الوصفة الس���حرية، كلام 
الّنبي، -صلى الله عليه وس���لم -، ُترجم اليوم اإلى مصطلح 
الحجر الصحي، الذي تتغنى ب���ه الدول الغربية، علًما باأن 
س���لام قد اأتى به قبل 14 قرنًا، بل قد بشر الّنبي -صلى  ال�إ
الل���ه عليه وس���لم، اأن م���ن يمتثل له���ذه الضوابط ويصيبه 
الطاعون اأي الوباء ومات فسيحس���به الله عنده شهيًدا؛ اإذ 
قال رس���ول الله -صلى الله عليه وس���لم -: »ليس من اأحد 
يق���ع الطاعون، فيمكث في بلده صابًرا محتس���ًبا، يعلم اأنه 
ل� يصيبه اإلّ� ما كتب الله له؛ اإلّ� كان له مثل اأجر ش���هيد« 

)رواه البخاري ومسلم(.
ولع���ّل قصة طاعون عمواس الذي ظه���ر في عهد الخليفة 
عمر ب���ن الخطاب، -رضي الله عن���ه -، خير مثال تطبيقي 
وبئة ،فقد ظهر هذا الطاعون في السنة  سلام للاأ لمواجهة ال�إ
الثامنة عشرة هجرية، اأي بعد فتح بيت المقدس، وقد مات 
فيه الكثير من صحابة الّنبي -رضوان الله عليهم - وس���مي 
كذلك نسبة للبلدة التي وقع فيها في فلسطين، وقد تعامل 
عم���ر بن الخطاب حينها مع الوباء بتطبيق توصيات الّنبي؛ 
فقد منع الدخول والخروج من تلك المدينة، واأمرهم بالتوجه 

اإلى الجبال والمرتفعات، فاإّن الوباء ل� ينتشر فيها.
تدب���ر عزيزي الق���ارئ في كّل هذه الضواب���ط التي وضعها 
وبئة، هي نفسها ما تتباهى مختلف  سلام في محاربة ال�أ ال�إ
ال���دول الكبرى والمنظم���ات الصحية العالمي���ة بتطبيقها، 

سلام اأوجدها منذ قرون. ن ال�إ
بالرغم من اأ

وبئ���ة قديًما وانتص���ر عمر بن  س���لام ال�أ هك���ذا ح���ارب ال�إ
الخط���اب على طاعون عم���واس دون اأجهزة طبية متطورة، 
ودون مض���ادات حيوية ودون اأدوية باهظ���ة الثمن، وهكذا 
س���يحارب المس���لمون كورونا الي���وم، وعلي���ه على جميع 
المس���لمين في العالم اأن يتقيدوا به���ذه النصائح للحد من 

خطورة وباء كورونا.

...احلـــديــــثالعــصــرومشــاكـــلكورونــــا

فيــروس»كورونـــا«وإعادةإحياءفـكــرةاحلروبالبيــولــوجية
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علي رضوان درار
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى 
اآله وصحبه ومن ولاه، وبعد، فهذه كلمات يس���يرة، 
في اإحياء بعض الس���نن المهجورة، في زمن انتشار 
الوباء: كورونا، اأُذّكر بها نفسي واإخواني، مستحضرا 
عمال  قول الّنبي -صلى الله عليه وسلم -: ))اإنما الاأ
بالنيات، واإنما لكل ام���رئ ما نوى((. متفق عليه. 
وق���ول يحيى بن اأب���ي كثير -رحمه الل���ه -: "تعلموا 
النية، فاإّنها اأبلغ من العمل". انظر: ابن رجب، جامع 

العلوم والحكم، 28.
فمن هذه الس���نن العملية، والتي يس���تفاد من العمل 
به���ا في هذا الظرف الذي ابتلي فيه الّناس بانتش���ار 
ه���ذا الوباء، دنيويا بكونها س���ببا للمن���ع اأو التقليل 
من انتش���اره، ودينيا بكونها سببا -مع استحضار نية 

جر والثواب:  الامتثال- لاكتساب الاأ
كثار من الوضوء: الوضوء ش���رط من ش���روط  -1الاإ
الصل���اة، بمعن���ى اأّنه يجب على م���ن اأراد اأن يصلي 
حال كونه محدثا اأن يتوضاأ،قال النبي صلى الله عليه 
وس���لم قال النبي صلى الله عليه وس���لم: ))لا يقبل 
الله صلاة اأحدك���م اإذا اأحدث حتى يتوضاأ((. متقف 

عليه. 
لك���ن الذي ق���د يغيب عن اأذه���ان البع���ض، هو اأّن 

الوض���وء عبادة مس���تقلة، فيس���تحب لم���ن اأراد اأن 
يصل���ي اأن يكرر الوضوء كّلم���ا اأراد الصلاة، ولو لم 
يكن محدث���ا، قال الّنبي -صلى الله عليه وس���لم -: 
مرتهم عند كل صلاة  ))لولا اأن اأش���ق على اأمتي، لاأ

بوضوء((. اأحمد، 7513.
كما اأنه يس���تحب للعب���د اأن يتوضاأ كلما اأحدث، ولو 
لم يرد اأن يصلي، قال النبي -صلى الله عليه وس���لم 
- لبلال -رضي الله عنه -: ))يا بلال، بما س���بقتني 
اإل���ى الجن���ة! اإني دخل���ت البارحة الجنة، فس���معت 
خشخش���تك اأمامي((. فقال بلال رض���ي الله عنه: 
ا صليت ركعتين، ولا  يا رس���ول الله، ما اأّذنت قّط اإلاأ
اأصابن���ي حدث قّط اإلّا توض���اأت عنده. فقال -صلى 

الله عليه وسلم -: ))لهذا((. الترمذي، 3689.
   ففي اإكثار الوضوء اأيام انتشار هذا الوباء السلامة 
جر والثواب، باستحضار نية  منه، كما اأّن فيه نيل الاأ

اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
   -2غس���ل الكفي���ن في اأّول الوض���وء: قد صّح عن 
الّنبي -صلى الله عليه وسلم - في غير ما حديث اأنه 
ناء، فغس���لهما،  كان اإذا توضاأ اأفرغ على يديه من الاإ

كمال وضوئه. متفق عليه.  قبل اأن يدخلهما فيه لاإ
   وجاء في بعض الروايات اأن هذا الغسل كان ثلاثًا. 

متفق عليه.
   اإذا كان عل���ى يد من يريد الوضوء نجاس���ة، وكان 
ناء، فيجب عليه غسل يديه وتطهيرهما  وضوؤه من الاإ
ناء، اأما من كانت  من النجاسة، قبل اإدخالهما في الاإ
يديه طاهرتين الطهارة الش���رعية، بمعنى اأنه لم يكن 
فراغ قبل  عليهما نجاس���ة، فاإّنه لا يجب عليه هذا الاإ

دخال، ولكنه يستحب. الاإ
   ففي العمل بهذه السنة، في اأيامنا هذه التي ينتشر 

فيه ه���ذا الفيروس ال���ذي لا يرى بالعي���ن المجردة، 
جر والثواب،  الس���لامة منه، كما اأن فيه اكتساب الاأ
باس���تحضار نية العمل بس���نة النبي صلى الله عليه 

وسلم.
   -3صل���اة النافل���ة في البيوت: ق���ال الّنبي -صلى 
الله عليه وس���لم -: ))اإذا قض���ى اأحدكم الصلاة في 
مس���جده، فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته، فاإّن الله 
جاعل ف���ي بيته من صلاته خيراً((. مس���لم، 788، 
فف���ي هذا الحديث اأّن النفل في البيت اأفضل منه في 

المسجد. انظر: المناوي، فيض القدير، 1/418.
يام     وعليه يكون في العمل بهذه السنة، في هذه الاأ
الت���ي يطلب فيه���ا التقليل من المخالط���ة ما اأمكن، 
التقليل من احتمال انتشار هذا الوباء، كما يكون فيه 
جر والثواب، باستحضار نية العمل بسنة  اكتساب الاأ

النبي صلى الله عليه وسلم.
   -4ت���رك المعانق���ة عند التحي���ة اليومية: عن اأنس 
-رضي الله عنه - قال: قال رجل: يا رسول الله! اأحدنا 
يلقى صديقه، اأينحني له؟ قال رسول الله -صلى الله 
عليه وس���لم -: ))لا((. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: 
))لا((. قال: يصافحه؟ قال: ))نعم((. الترمذي، 
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   فالاأصل الاكتف���اء عند اللقاء اليومي بالمصافحة 
مقرونة بالتسليم، من غير معانقة اأو تقبيل، واإذا كان 

الاتصال الجس���دي، مهما كانت طريقته، من اأسباب 
انتقال وانتشار الوباء بين الّناس، فلا شك اأّن احتمال 
انتقاله عن طريق المعانقة والتقبيل اأقوى من احتماله 
ف���ي المصافحة فقط، وعليه فيكون في العمل بهذه 
الس���نة، تقليلًا لاحتمال انتقال وانتش���ار هذا الوباء، 
جر والثواب، باستحضار  كما يكون فيه اكتس���اب الاأ

نية اتباع سّنة الّنبي -صلى الله عليه وسلم -. 
   -5تغطية الفم عند العطاس: عن اأبي هريرة -رضي 
الله عنه -، قال: كان رس���ول الل���ه -صلى الله عليه 
وس���لم - اإذا عطس، وضع يدي���ه، اأو ثوبه على فيه، 

وخفض، اأو غّض بها صوته. اأبو داود، 5029. 
   وه���ذا حت���ى لا يت���اأذى من حوله، فف���ي الحرص 
على التزام هذه الس���ّنة في هذا الظرف، العمل على 
من���ع انتقال هذا الوباء ع���ن طريق العطاس، كما فيه 
جر والثواب، باستحضار نية اتباع سنة  اكتس���اب الاأ

الّنبي -صلى الله عليه وسلم-. 
   -6النقاب والقفازات بالنسبة للنساء: من المسائل 
الت���ي اش���تهر فيها الكل���ام في ه���ذا العصر، بحيث 
اأصب���ح لا يكاد يخف���ى على اأح���د اأن وجوب تغطية 
الم���راأة لوجهه���ا وكفيها، من المس���ائل التي اختلف 
فيه���ا العلماء، واأن الخل���اف هذا قديم، وقوي، لكن 
ال���ذي لم يختلف فيه ه���و اأن تغطية الم���راأة لوجهها 
وكفيها اأقّل ما يقال فيه اأنه مس���تحب ومندوب اإليه. 

لباني، حجاب المراأة المسلمة(. )انظر: الاأ
   كم���ا اأنه م���ن الواضح وضوحًا س���اطعًا اأن تغطية 
النس���اء لوجوههن واأيديهن هو الذي كان ش���ائعا في 
سفار عن  ول من حيث العمل، واأن انتشار الاإ الزمن الاأ
الوجه واليدين من النساء، لم يكن اإلّا بعد الاستدمار 

الفاجر، والغزو الفكري.
مر، الّنظر في تفاسير     ويكفي للوقوف على هذا الاأ

مختل���ف العلماء الذين يعتد باأقوالهم في هذا العلم، 
ف���ي نقولاتهم عن الس���لف في تفس���ير قوله تعالى: 
زواجك وبناتك ونساء المؤمنين  ))يا اأيها النبي قل لاأ
يدني���ن عليهّن من جلابيبهّن ذلك اأدنى اأن يعرفن فلا 

حزاب:59. يؤذين وكان الله غفورا رحيما((. الاأ
يام، يوصون عموم     ولم���ا كان المختصون، هذه الاأ
الّن���اس بوض���ع الكمام���ات والقف���ازات، للحد من 
انتقال وانتش���ار هذا الوباء، فيك���ون في لبس المراأة 
للقف���ازات والنق���اب -ولو لم يكن من عادتها لبس���ه 
قبل-، حماية من انتقال هذا الوباء، كما اأّنها تكتسب 
جر والثواب، اإن اس���تحضرت نية التقرب اإلى الله  الاأ
تعالى، والاس���تجابة للّنبي -صلى الله عليه وسلم - 
جانب عنها،  باس���تحباب اإخفاء اليدين والوجه عن الاأ

ولو في هذا الظرف، فاإّن هذا مّما لا مانع منه.
   -7لزوم الرجال للبيوت، وعدم الخروج اإلا لحاجة: 
ش���عري -رضي الل���ه عنه -، عن  عن اأبي موس���ى الاأ
الّنبي -صلى الله عليه وس���لم - قال: ))اإّن بين يدي 
الس���اعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها 
مؤمنا ويمس���ي كافراً، القاعد فيه���ا خير من القائم، 
والقائ���م فيها خير من الماش���ي، والماش���ي فيها خير 
من الس���اعي((. قالوا: فما تاأمرن���ا؟ قال: ))كونوا 

اأحلاس بيوتكم((. اأبو داود، 4263.
   وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه -، قال: قلت: 
يا رسول الله، ما النجاة؟ قال -صلى الله عليه وسلم 
-: ))اأمس���ك عليك لسانك، وليس���عك بيتك، وابك 

على خطيئتك((. الترمذي، 2406.
   ولا ش���ك اأّن هذا الزمن زمن انتش���رت فيه الفتن، 
عل���ى اختلافه���ا وتنوعه���ا، فت���ن الش���بهات، وفتن 
الش���هوات، فينصح العبد بالحرص عل���ى الاعتزال 
الذي فيه الس���لامة لعرضه، ودين���ه، واأن لا يخالط 

الّناس اإلّا فيما يتاأكد ويتحقق مصلحته.
   وفي العمل بهذه الس���نة، في هذا الظرف، تطبيقا 
للحجر الصحي ال���ذي يطالب به المختصون للوقاية 
من انتشار هذا الوباء، وذلك ببقاء الناس في بيوتهم، 
وعدم خروجهم اإلّا لحاجة ملّحة، كما اأّن فيه اكتساب 
جر والثواب، باستحضار نية طلب سلامة العرض  الاأ
والدين في ترك فضول المخالطة، ونية العمل بس���نة 

الّنبي -صلى الله عليه وسلم -.
   

-8قرار النساء في البيوت: قال الله تعالى: ))وقرن 
حزاب:33 في بيوتكن((. الاأ

   ف���ي هذه الاآية الكريمة، حّث النس���اء على القراِر 
لاة في  في البيِت، وع���دِم الخروج اإلاَّ للحاجة، كالصَّ
المس���جد، وطلب العلم، والاس���تفتاء، والدعوة في 
هات،  مَّ ب���اء والاأ وابط، وزي���ارة الاآ س���بيل الل���ه بالضَّ
وذوي الَمحارم، وقضاِء الحاجات التي لا غنى للمراأة 
عنه���ا، ول���ا تجد من يقوم بها، وه���ذا لا يخص وقتا 
دون وق���ت، اأو زمنًا دون زمن، بل هو عام لكّل زمان 

ومكان.
   واإذا كان يطل���ب م���ن الجمي���ع ف���ي ه���ذا الظرف 
الطارئ عدم الخروج م���ن البيوت اإلّا لحاجة ملحة، 
تفاديًا لانتش���ار هذا الوباء، والاإصابة به، ففي عمل 
لهي، تطبيقًا لهذه التوجيهات  المراأة بهذا التوجيه الاإ
الصحية الضرورية، كما يكون لها فيه، باس���تحضار 
ني���ة التقرب اإلى الله تعالى بامتثال اأمره، اكتس���اب 

جر والثواب. الاأ
   -9اس���تغلال الظرف ف���ي اغتنام الوقت فيما ينفع: 
قال الّنبي -صلى الله عليه وسلم -: ))نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ)). البخاري، 
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نسان صحيحًا ولا يكون متفرغًا لشغله     قد يكون الاإ
بالمعاش، وقد يكون مس���تغنيًا ولا يكون صحيحًا، 
ف���اإذا اجتمعا فغلب عليه الكس���ل ع���ن الطاعة فهو 

المغبون.
   وفي هذا الظرف الطارئ الذي نساأل الله تعالى اأن 
مة، يجد اأغلب الّناس نفس���ه، مع كونه  يرفعه عن الاأ
س���ليما من هذا الوباء مفّرغا عما اعتاده من اأش���غال 
يومية، فهي مناس���بة ليشتغل فيها العبد بما ينفعه، 
مما يناسب هذا الظرف، وهذا الوضع، وقد قال الّنبي 
-صلى الله عليه وسلم -: ))احرص على ما ينفعك، 

واستعن بالله، ولا تعجز((. مسلم، 2664. 
   واأش���رف ما يش���تغل به العبد: العبادة، قال الّنبي 
-صل���ى الله عليه وس���لم -: ))العبادة ف���ي الهرج، 
كهجرة اإلي((. مس���لم، 2948. واأشرف العبادات: 
الدعاء، ق���ال صلى الله عليه وس���لم: ))الدعاء هو 

العبادة((. اأحمد، 18352.
   والله الموفق، ولا حول ولا قوة اإلّا به.

إحيــــاء بعــــض السنــــن الـمهجـــورة، يف زمن انتشار الوباء )كورونا(
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 أنا متطوع أنا يف خدمة اجلزائر 
تحت ش���عار "اأنا متطوع اأنا في خدمة الجزائر" شباب 
جزائري���ون اأعلن���وا واأطلق���وا حملة خيرية ف���ي مواقع 
التواص���ل الاجتماعي، تتضم���ن اإعلان التطوع للعمل 
خدمة للجزائر وللش���عب الجزائري، في حال استدعت 
الظ���روف وتفاقمت الاأوضاع لا قدر الله، فهم جاهزون 

من اأجل تقديم يد العون.

لنتحد ضد كورونا  
اأطلق ش���باب ناشطون في مختلف النشاطات الخيرية 
والانس���انية حمل���ة بعن���وان: "لنتح���د ض���د كورونا" 
للوقوف وقفة رجل واحد وتقديم يد العون والمساعدة 
من اأجل مواجهة كورونا فيروس، وفي هذا الصدد نشر 
الصحفي والناشط المدني وليد مهاجري على صفحته 
الفايسبوك: "اذا دخلت الجزائر مرحلة الحجر الصحي 
المنزل���ي اأنا متطوع اذا احتاجت الجزائر الى يد عاملة 
لتوزيع حاجي���ات المواطنين تحت الحجر الصحي من 
اأكل وش���رب وغي���ره" واأض���اف قائل���ا: " متطوع اذا 
احتاج���ت الجزائر ال���ى يد عاملة في جم���ع التبرعات 
والتنظيف والتحسيس ومستعد لاعطاء وقتي وجهدي 

في سبيل الله والوطن وترقية لسلوك المواطنة ومؤمن 
ش���ديد الايمان بمس���ؤولية المجتمع المدني في ادارة 

زمات". الاأ

 شباب متطوع بالكاليتوس 
يقود محلة توعوية ضد فريوس كورونا

كم���ا نظم ش���باب متطوعون م���ن بلدي���ة الكاليتوس 
حملة توعوية وهذا تزامنا مع تفش���ي وباء كورونا في 
الجزائر حيث ش���ارك في هذه المب���ادرة مجموعة من 
اأئمة واأطب���اء وممثلين عن البلدية وهذا ما اتخذ طابع 
شبه رسمي، وقد دعا شباب من بلدية الكاليتوس عبر 
مختلف منصات التواصل الاجتماعي للقيام بعمليات 
تحسيس���ية وتوعوية خاصة لتفش���ي وباء كورونا في 
الجزائ���ر وهذا ف���ي ظل الارتفاع المس���تمر للمصابين 
الذي بلغ 60 حالة وبالاإضافة اإلى اأن بلدية الكاليتوس 
مر الذي اجبر الش���باب  ل���ا تبعد الكثير عن البليدة الاأ
عل���ى القيام بهذه المب���ادرة، حيث لبى الدعوة كل من 
طباء وجمعيات  ئمة وممثلين عن البلدية وعدد من الاأ الاأ
بمختلف التشكيلات والذين هدفهم كان واحد األا وهو 

التصدي لانتشار فيروس كورونا، حيث اجتمع الشباب 
المتطوع على الس���اعة الرابع���ة والنصف وقبل بداية 
الاجتماع كانت هنالك عملية تدريبية وتوعوية لتعقيم 
الاأعضاء قبل دخولهم للمقر وذلك بغسل اليدين بالماء 
و الصاب���ون وبالمطهر وتغطية الوج���ه بالكمامة وهذا 
اس���تعدادا ليوم الحملة الميداني���ة ,وتمحور الاجتماع 
جهزة اللازمة  حول سبل دعم المادي للحملة وتوفير الاأ
ماكن المس���تهدفة في الحمل���ة التوعوية  وكذل���ك الاأ
وكذل���ك توزيع الكمامات و معقم اليدين على مرتدي 
ماك���ن العمومي���ة وتعقي���م الحافلات  للمقاه���ي و الاأ
الخ���واص و موقف الحافل���ات بالبلدية  و اإضافة اإلى 
مني���ة من الدرك  س���بل التواصل م���ع المجموعات الاأ
الوطني وشرطة والحماية المدنية وهذا لتوفير التغطية 
اللازمة وكذا المصالح البلدية، هذا واستحسن سكان 
بلدية الكاليتوس والشباب المتطوع هذه المبادرة التي 
تهدف الى التصدي لانتش���ار فيروس كورونا واأميلين 

اأن تعمم في كافة اأرجاء الوطن.
كما قام شباب مختلف ولايات الوطن كولاية سكيكدة 
وسطيف وبومرداس بعمليات التطهير وتعقيم المرافق 
العمومية ومحطات الحيوية من اأجل اأخذ الاحتياطات 

والحذر من تفشي وانتشار فيروس كورونا. 

 شباب اجلزائر يصنعون الكمامات يدويا 
ويوزعونها جمانا

في مبادرة طيبة، قام بعض الش���باب بس���احة الحرية 
بالعاصمة، بمب���ادرة صناعة كمامات يدوية، من اأجل 
اجتن���اب ندرته���ا اأو نقصها على المس���توى الوطني، 
ث���م قام���وا بتوزيعها مجانًا عل���ى المواطنين، تم صنع 
الكمامات باس���تعمال وسائل بس���يطة تتمثل في ورق 
ومطاط، وبهذا الصدد قالوا باأّن الوس���ائل هي صحية 
ومعتمدة من طرف اأس���اتذة في الط���ب، وجاءت هذه 
المب���ادرة حس���بهم بعدما لاحظ���وا غلاء في اأس���عار 
الكمامات على مس���توى الصيدلي���ات وندرتها، حيث 
بل���غ س���عرها 150 دج بالصيدلي���ات، بينم���ا يتجاوز 
س���عرها في السوق السوداء 400 دج، كما جاءت هذه 
المب���ادرة من اأجل المس���اهمة ولو بقس���ط ضئيل في 
مساعدة المواطنين ولاسيما المعوزين منهم وتوفيرها 
لهم بالمجان، وحضيت ه���ذه المبادرة اإقبالًا كبيراً من 
قبل المواطنين، حيث كان اقبال كبير على اقتناء هذه 
الكمام���ات من مختلف ش���رائح المجتمع، وقد ذكرت 

احدى الس���يدات، اأنها لم تتمكن من ش���رائها، بسبب 
غلاء سعرها و ندرتها بالصيدليات، حيث وجدتها تباع 
حس���ب ما قالت، ب� 1000 دج في الس���وق الس���وداء 
ولهذا استحس���نت فكرة هؤلاء الشباب وقررت التقدم 

فراد عائلتها. لاقتناء اأربعة كمامات لاأ

 شباب متطوعون 
يوزعون كمامات ومطويات ومعقمات

كما قام مجموعة من الش���باب في ولاية باتنة بتوزيع 
مطويات تحمل مختلف المعلومات المتعلقة بفيروس 
كورونا »كوفيد 19« وس���بل الوقاية من���ه، بالاإضافة 
اإلى توزيع معقمات على المارة، وش���رح كل ما يتعلق 
بالوب���اء، في محاولة منهم التحس���يس بمدى خطورة 
مر  الوض���ع من جهة س���يما بالنس���بة للذين اأخ���ذوا الاأ
موضع سخرية واستهزاء، ولم يؤمنوا بتواجد الفيروس 
واعتبروه مجرد انفلونزا موسمية يمكن التحكم فيها، 
والدع���وة اإلى التقي���د بطرق الس���لامة وتجنب انتقال 
والاإصاب���ة بالفي���روس الخطي���ر، الذي اخذ ف���ي اإبادة 
الش���عوب، حي���ث لاقت المب���ادرة هذه ترحيب���ا كبيرا 
في الوس���ط الباتني، واقبالا واس���عا للمؤمنين بوجود 
الداء ووجوب اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتش���اره 
والوقاي���ة منه. وه���ي المبادرة الت���ي اأراد من خلالها 
الش���باب المنظم لها اطلاقها والتحرك لمنع انتش���ار 

الوباء والتوعية والتحس���يس بحجم المخاطر التي قد 
لا يعيرها الكثير الاهتمام والعناية اللازمة.

كما قام ش���باب تيارت بتوزيع قفازات طبية وكمامات 
قاموا بصناعتها يدويا من مناديل ورقية، وفي الوادى 
الجديد قام شباب متطوعون بتعقيم قريتهم ضد كورونا 
فيروس، كما قام عدد من المتطوعين من شباب قرية 
اأسمنت التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد 
حملة تطوعية من خلال تعقيم المس���اجد والمنش���اآت 
ج���راءات الاحترازية ضد  الخاص���ة بالقرية ضم���ن الاإ
فيروس كورونا، ونفس المبادرة حيث قام شباب سوق 

ربعاء بصناعات كمامات وتوزيعها بالمجان. الاأ

الناشطة يف العمل اخلريي دنيازاد بريينس تطلق 
 محلة جلمع الكمامات وسوائل معقمة 

لسكان اجلنوب
اأطلقت الرحالة والناش���طة ف���ي العمل الخيري، الفتاة 
دني���ازاد بيرين���س حمل���ة تطوعي���ة لجم���ع الكمامات 
وسوائل معقمة لسكان ومستشفيات الجنوب، مشيرة 
وروبية  اأن الكثير من الس���واح القادمين م���ن الدول الاأ
قد دخلوا المناطق الس���ياحية في الجنوب، حيث كان 
لهم احتكاك مباشر مع المرشدين السياحيين والسكان 

هناك وهذا دون الخضوع الى اأي اجراءات وقائية. 

كورونــــا فيــــروس.. برهـــان عـــن مــــدى مــواطــنـــة شـبـــــاب اجلـــزائــــــر

شباب يطلقون مبادرات وقائية ويعلنون تطوعهم خدمة لبلدهم
عمليــــات التعقيـــم ومنشــورات للوقايـــة من كورونــــا فريوس

أطلقت منصات التواصل االجتماعي محالت حتسيسية وتطوعية انسانية لشباب اجلزائر، صور وتعليقات ُنشرت بقوة يف الفضاء االفرتاضي، بعد مت جتسيدها 
على أرض الواقع، تنظيف وتعقيم مشل حمطات السفر وخمتلف املرافق العمومية، إضافة إىل توزيع الكمامات بعد صنعها بعدما أصبحت نادرة يف بعض 

الصيدليات، ومنشورات عن كيفية الوقاية من كورونا فريوس، كلها مبادرات قام بها شباب اجلزائر بعدما تيقنوا من مسؤوليتهم االجتماعية جتاه وطنهم، ومدى 
وعيهم بدور تضامنهم وتالمحهم يف أحلك الظروف اليت متر بها البالد والعامل بأسره.

إعداد : فـاطمة طاهـي
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بداية لو تقدمي لنا نبذة عن حياتك؟
mmفي �لبد�ية �أش���كركم على هذه �لالتفاتة �لطيبة، �أنا وئام 
بهياني �بنة بلدية بوس���كن ش���رق ولاية �لمدية، ذ�ت �لعش���رين 
خريف���ا، ولكل خريف مّر من عمري �أثر ظاهر فيما �أنا عليه �لاآن، 
طار�ت  كم���ا �أنني طالب���ة بالمعهد �لوطن���ي للتكوين �لعال���ي لاإ
�لش���باب "مد�ني س���و�حي" بالعاصمة، وناش���طة جمعوية نائب 
رئيس جمعية �لبش���ائر للنش���اط �لعلمي و�لثقافي و�لاجتماعي، 

مؤلفة رو�ية "حر�قة نحو �لجز�ئر".

كيف كانت بداية وئام بهياني يف الكتابة؟
mm بعد �لله س���بحانه وتعالى كان للنش���اط �لجمعوي �لذي 
ولج���ت عالم���ه منذ صغري �لفضل، وذلك م���ن خلال محاولاتي 
�لمتو�ضعة لكتابة نصوص مسرحية قصيرة ثم �تخذت من �لكتب 
رفيقا ومن �لقلم وس���يلة للتعبير عما يس���كن �أعماقي، ثم بد�أت 
تر�ودني �أفكار جديدة خلال �لقر�ءة وددت لو �أن من �أقر�أ له تطرق 
مر كان محس���وما  بالنسبة للاإصد�ر�ت،  لها في كتاباته  لكن �لاأ
حينها ش���رعت في كتابة خربش���ات لكل ما يجول في خاطري ثم 
�أصبح���ت كتاباتي نصوصا وقصصا قصيرة �إل���ى �أن دخلت عالم 

كتابة �لرو�ية؟

ــانا يف  ــت إحس ــل الق ــا وه ــة كتبتيه ــي أول رواي ــا ه م
الساحة األدبية واجملتمع الثقايف؟ 

mm �أول �إص���د�ر ل���ي ه���ي رو�ية حر�قة نح���و �لجز�ئر لكنها 
عمال س���بقتها لكن���ي لم  �أقدم  ليس���ت �أول م���ا كتبت، بعض �لاأ
على نش���رها، لقيت �لرو�ي���ة "حر�قة نحو �لجز�ئ���ر" �إقبالا كبير� 

خصوص���ا في �لمعرض �لدولي للكتاب بالعاصمة س���نة 2019، 
حيث كان "معرض س���يلا" �أولى محطات "حر�قة نحو �لجز�ئر"، 
وباعتبار �لعمل عالج قضايا ومشاكل �جتماعية مختلفة باأسلوب 
بس���يط بعيد� عن �لتكلف، لقي �لعمل تفاعلا من مختلف شر�ئح 

�لمجتمع.

ــك "حراقة حنو  ــي تناولتها روايت ــاكل ال ما هي املش
اجلزائر"؟

س���باب �لتي تدفع �لش���باب  mm تناول���ت �لرو�ية مختلف �لاأ
للهج���رة غير �لش���رعية �نطلاقا من قصص حقيقي���ة تم �لتصرف 

فيها.

ــني  وب ــك  بين ــزا  حاج ــت  وقف ــي  ال ــات  املعيق ــي  ماه
الكتابة؟

دمان  mm �لكتاب���ة هو�ية وقد تص���ل مع �لبعض �إلى درجة �لاإ
ليخط �لش���خص تجاربه وحتى ما يتخيله، فالمعيقات تكمن في 
�لنشر بدرجة �أولى، سو�ء من ناحية تكاليف �لنشر خصوصا بالنسبة 
دبي���ة �لصاعدة، وحتى ج���ودة �لطباعة و�لامتياز�ت  للمو�هب �لاأ
علام،  �لتي تقدمها دور �لنش���ر، وكذ� مش���اكل �لتوزيع ونقص �لاإ
�إضاف���ة �إلى �لمش���اكل �لتي يو�جهه���ا  ذوي �لاإصد�ر�ت �لنقص 
ف���ي �لقر�ءة �لنقدية لمؤلفاتهم من طرف �لمختصين في �لمجال، 
قلام لتقديم  و�لتي من ش���اأنها تحسين �لمحتوى ودفع �أصحاب �لاأ

�لاأفضل.

ــة  ــتحوذت بقي ــا اس ــراءة، كم الق ــف  ــن ضع ــي م نعان
ــك كاتبة كيف ترين  ــائط على وقت املتلقي، كون الوس

السبيل لعودة الكتاب إىل دوره ومكانته؟
mm في ظل �لتطور �لتكنولوجي تغيرت طريقة �لقر�ءة بتغير 
�لوس���ائل فم���ا هو متاح �لي���وم من كتب �لكترونية �أو مس���موعة 
�أصب���ح مت���د�ول �أكثر م���ن �لكتب �لورقي���ة، كم���ا �أن جيل �ليوم 
يقر�أ ما هو منش���ور عب���ر مو�قع �لتو�ص���ل �لاجتماعي وهذ� في 
ح���د ذ�ته قر�ءة لكن تختل���ف �لطريقة ويختلف �لمحتوى، وكحل 
خيرة �نتش���ار  لعودة �لكتاب �إلى دوره ومكانته نرى في �لاآونة �لاأ
�لن���و�دي و�لجمعيات �لتي تهتم بالق���ر�ءة و�لكتاب، فالمطلوب 
�لاآن من �لمؤسسات �لتربوية و�لشبابية توعية �لتلاميذ و�لشباب 

للانخر�ط في هكذ� نو�دي وجمعيات.

ــة  والرواي ــي  األدب ــأن  للش ــة  ومتتبع ــة  كاتب ــك  كون
باخلصوص، كيف تقيمني ما يصدر حاليا؟

عمال كقارئة ولي���س ككاتبة �أو ناقدة، وبالتالي  mm �أقي���م �لاأ
فتقييمي يكون عاطفي �أكثر وحس���ب ميولاتي في �لقر�ءة، ولكل 

قل. كتاب قارئ وفي كل كتاب فكرة وفائدة على �لاأ

الساحة األدبية تعج بعدد كبري من الروائيني والكتاب 
فمن يشدك أكثر ويؤثر فيك؟

mm من �لكتاب �لذين �أقر�أ لهم بشكل مستمر ولهم �أثر عميق 
في نفس���ي، �أذك���ر �لكاتبة �أثير عبد �لله �لنمش���ي وخولة حمدي 
�إضافة �إلى حنان لاشين وفيكتور هيجو و�لشاعر محمود درويش 

وغيرهم.

ما هي مشاريعك املستقبلية؟
mm س���اأبقى د�ئما ف���ي �لرو�ية، فهناك عمل جديد س���يتاأخر 
�إص���د�ره قليل���ا حت���ى تكتمل ملامح���ه وينتهي بالش���كل �لذي 

يرضيني كقارئة قبل �أن يرضيني ككاتبة.

ــح  ــم نصائ ــة تقدي ــك كروائي ــب من ــا طل م ــة  يف حال
ــي تقدمينها ملن يريد أن  وتوجيهات، ما النصيحة ال

يصبح كاتبا يف شتى اجملاالت؟
mm ل���كل من له موهبة �أدبية، بادر ولا تفش���ل وحاول د�ئما 
تطوير موهبتك من خلال �لقر�ءة في مجالات مختلفة، وكنصيحة 
ل���كل �لموهوبي���ن في ش���تى �لمجالات �بتعدو� ع���ن كل مصدر 
للطاقة �لس���لبية و�ختارو� د�ئما م���ن �لصحبة من يدفعكم لتقديم 

�لاأفضل.

ــلمني  املس ــاء  العلم ــة  مجعي ــاطات  نش ــني  تتابع ــل  ه
اجلزائريني وتطالعني جريدة البصائر؟ 

mm من عاش في وس���ط جمعوي �أكيد يتابع جمعية �لعلماء 
س���لامية  مة �لاإ �لمس���لمين �لجز�ئريين باعتبارها �إحدى ركائز �لاأ
وم���ن �أق���دم و�أع���رق �لجمعيات ف���ي �لجز�ئر وهم���زة وصل بين 
جيال، �أح���اول متابعة كل ما يتعل���ق بالثقافة خاصة  مختل���ف �لاأ
قسام �لمخصصة للمجال في مختلف  �لاأدب و�لمسرح فاأطالع �لاأ

�لجر�ئد.

كلمة أخرية؟
mm �أب���ارك جهودكم و�أتمنى لك���م �لتوفيق ودو�م �لدعم لكل 

من يستحق ذلك.

الكــاتبــــة "وئـــام بهـيــانــي"  للبصــائـــر

اختذت من الكتب رفيقا ومن القلم وسيلة للتعبري عما يسكن أعماقي
الكتابة هواية وقد تصل مع البعض إىل درجة اإلدمان ليخط الشخص جتاربه وحتى ما يتخيله

مجعية العلماء املسلمني همزة وصل بني خمتلف األجيال
فتاة يف عمر الزهور، ابنة مدينة التيطري وئام بهياني وصاحبة رواية "حراقة حنو اجلزائر" الصادرة عن دار املاهر للنشر والتوزيع، الي  تناولت خمتلف األسباب الي تدفع 

الشباب للهجرة غري الشرعية، حيث كانت لنا فرصة يف إجراء حوار معها لتبوح لنا مبا ختتلجه نفسها وعن روايتها والواقع الثقايف املعاش. 
حاورها: عبد الوهاب عزيزان.
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أ. عيسى عمراني 

م���ام عب���د الحميد ابن بادي���س يقيم ببيت  كان ال�إ
يجار، يدفع عنه والده مس���تحقاته، وتكاليف  بال�إ
معاشه وما يحتاج اإليه من ضروريات الحياة، فقد 
اآتاه الله س���عة من المال وزاده بسطة في الرزق، 
والل���ه يؤتي ملكه من يش���اء، فاأس���هم بذلك في 
م���ة، عندما مّكن ابنه من  تقدي���م خدمة جليلة لل�أ
التفّرغ للعلم والدعوة ال�إصل�حية، وكان الش���يخ 

يذكر هذا الجميل في مختلف المناسبات.
م���ّرت عل���ى الوالد اأّي���اٌم عجاٌف ِش���داٌد، لم يُعد 
فيه���ا قادًرا على توفي���ر مطالب الحياة، ورفضت 
الس���لطات الفرنسية مس���اعدته عن طريق قرض 
بنكي، ما لْم ياأم���ر ابنه باأن يكفَّ عّما يدعو اإليه 
ويتخّل���ى عنه، وهيه���ات اأن يقوم بذلك الش���يخ 
الجليل، فاضطر اإلى انتهاج سياس���ة التقش���ف، 
ذعان لش���روط فرنس���ا المغرضة  مقاب���ل عدم ال�إ
وال�نصي���اع لمطالبها، ومّما قام ب���ه التنازل عن 
البي���ت ال���ذي كان يقي���م به ابنه بس���بب الس���عر 
الباهظ، فقد كان واس���ًعا كاأّنه دارة )فيّل�(، يقع 
حياء العتيقة بوس���ط  ب�"س���يدي الجليس" اأحد ال�أ
مدينة قس���نطينة، واستبداله بكراء بيت متواضع 
بحي "باب القنط���رة" بالقرب من ثانوية "حيحي 
المك���ي"، ضمن س���كنات كانت تابع���ة للبلدية 
اآنذاك، اأسس بنيانها خصيًصا للطبقة الكادحة. 

وكان الش���يخ اإذا احتاج اإلى ال�س���تجمام والراحة 
رهاق الذهني والنفس���ي  وتجديد نش���اطه من ال�إ
–وهو الذي يشتغل خمس عشرة ساعة يوميا دون 
مقابل مادي – يجنح اإلى جو الطبيعة وسكونها، 
بعيدا عن المدينة وضوضائها ،ويوصي اأصحابه 
بذل���ك، فقد اأوصاه���م يوًما قائل����: "اذهبوا اإلى 
الطبيع���ة ورّوح���وا عن اأنفس���كم ف���ي اأحضانها، 
وانظ���روا فيها نظ���ر المتاأمل البصي���ر، والواعي 

الخبير..." )1(
وتعدُّ غابة "جبل الوحش" الشهيرة باأعالي مدينة 
قس���نطينة، الم���كان المفضل اإلى الش���يخ، يلجاأ 
اإليها للتفس���ح وال�س���تمتاع بمناظره���ا الخّل�بة، 
ويتاأمل عبره���ا ويتفّكر في ملكوت الس���ماوات 
وال����أرض، اأو يطال���ع كتاب���ا اأو مجل���ة "الع���روة 
الوثق���ى" الت���ي كان يصدرها الش���يخان "جمال 
فغاني" و"محمد عبده"، وقد تغّنى بهذا  الدين ال�أ
المكان الشاعري شاعر الثورة في اإلياذته فقال:

وفي جبل الوحش تاهت بل�دي 
  شموًخا فاأحنى الزمان لها

فلو شاء رّبك وصف الجن������ا 
نام..ِبها شّبها)!!( ِن ،ليغري ال�أ   

اأضاع بها ذو الحجى رش����دُه 
َو لو لم يخف رّبه ..األه����ا  )2(  

وعلى هام���ش اإحدى جلس���ات المكتب الوطني 
لمؤسسة الش���يخ "عبد الحميد ابن باديس" قبل 
خمس���ة اأعوام، وفي دردشة مع الشيخ عبد الحق 
مام وتلميذه، وهو  خ ال�أصغر لل�إ اب���ن باديس، )ال�أ
عضو معنا في المكتب( روى لي خل�لها اأنه كان 
يرافق الش���يخ اإلى غابة جبل الوحش في س���يارة 
الوال���د وكان لها س���ائق خ���اص، وذات مرة )من 
س���نوات الثل�ثينيات، ول� يذكر السنة بالتدقيق( 
بينما هما عائدان في الس���يارة طلب منه فجاأة اأن 

يكتب ما يملي عليه قائل�: اكتب، اكتب: 
كم عالٍم يسكن بيًتا ِبالِكرا   

وج��اهٍل يم�لك ُدوًرا وُق��رى  
لّما قراأُت قوله سبحانه       

"نحن قسمنا بينهم"زال الِمرار)3(  
س���األُت الش���يخ "عبد الحق" حينها، ث���ّم اأحييت 
الموض���وع معه قبل اأيام قص���د التاأكد من جملة 
م���ن المعلومات اأهمها كلمة "المرار " في البيت 
الثاني والمقصود منه���ا، فقال: من الَمرارة )اأي 
الش���يء المر (، قلت: فهم���ُت كذلك، ولكن األم 
يقل لك: )الِم���را(؟ اأي: الِمراء وهو الجدال فقد 
لَّ� ِم���َراء َظاِهراً { ق���ال تعالى:" َفَل� ُتَم���اِر ِفيِهْم اإِ

الكهف م���ن ال�آية 22، فهي ف���ي تقديري اأقرب 
ي اإنه من يقراأ ال�آية "نَْحُن 

م���ن الناحية الدل�لية، اأ
ْنَيا {الزخرف  ِعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ َقَسْمَنا بَْيَنُهم مَّ
م���ن ال�آية 32، يرجع اإلى ربه راضًيا مس���ّلًما بما 
اأعط���اه قّل اأو كثر، ففي ال�آية حجة دامغة، مزيلة  

لكّل ريب مدحضة لكل مراء. 
صمت الش���يخ برهة ثم قال: في الحقيقة لم اأفّكر 
في هذه الكلمة )الِمرا(، ثم اإن المس���افة الزمنية 
بعي���دة م���ذ اأمل�ها علي الش���يخ رحم���ه الله، ل� 

يمكنني اأن اأتذكر ذلك...)4(
 وفضًل���� ع���ن الجان���ب الّدل�ل���ي، اإن نظرنا اإلى 
الكلمة من الناحية الشكلية تكون كلمة )الِمرا( 
متناس���بة ومتناس���قة مع كلمة "الِكرا" في البيت 
ول، من حيث الوزن الش���عري والقافية والّروي  ال�أ

المحذوف )الهمزة في اآخر البيتين (.
مام  ثم استفس���رته عّما اإن كان البيتان من نظم ال�إ
اأم هما لش���اعر اآخر تمث���ل بهما، فقال: ل�،ل�،ل�، 
ليس���ا لش���اعر اآخر، بل هما للشيخ، وهذا اأول ما 
س���معُت منه ش���عًرا، فقد كان حزينا انتابه شعور 

س���ف عندما راأى الجاهلين يملكون  س���ى وال�أ بال�أ
يجار،  الدور والقصور بينما يسكن العالم بيتا بال�إ
فّلم���ا تذكر ال�آية الكريم���ة زال همه وغّمه، وعّبر 

عن ارتياحه شعًرا.
مام  ن ال�إ

وقد يخال ق���ارئ البيتين ومناس���بتهما اأ
كان يتله���ف على الحي���اة الدنيا،كلّ�، فالمواقف 
التي تدل على زهد الرجل في ملذاتها، ل� نحصي 
له���ا عددا وه���و ابن العائل���ة الثري���ة، لقد وهب 
س���ل�م والجزائر" وعاهد  الرجل حيات���ه كّلها "لل�إ
على ذلك. األم يجب عن تس���اؤله "لمن اأعيش؟" 
س���ل�م والجزائر"؟ األم يقل:  بجواب���ه: "اأعيش لل�إ
"اإنن���ي اأعاهدكم على اأّنن���ي اأقضي بياضي على 
س���ل�م كما قضيُت س���وادي عليهما،  العربية وال�إ
واإّنه���ا لواجبات ...واإّنني س���اأقضي حياتي على 
س���ل�م والق���راآن وهذا  س���ل�م والق���راآن ولغة ال�إ ال�إ

عهدي لكم..."؟
فالبيت���ان -عل���ى بس���اطتهما – كاأنهم���ا يحمل�ن 
م���ام "ابن باديس"  رس���الة وعظية قراآنية بثها ال�إ
اإلينا نح���ن اأصحاب البضاع���ة المزجاة،عبر اأثير 
اأخيه، يعرض فيهما ظاهرة اجتماعية تفش���ت في 
عص���ره )وعصرن���ا( تتمثل في تمجي���د الجاهل 
وتهمي���ش العالم، ثّم يفضي اإلى عل�جها بتذكيرنا 
وتقوي���م اعوجاجن���ا، اإذا زاغت قلوبن���ا وانحرفت 
اأفكارن���ا وِفَكرنا، وتلّهفت نفوس���نا على زخرف 

الحياة الدنيا وزينتها. 
وقد قال البوصيري في بردته: 
من لي بردِّ جماٍح من غوايتها

ُجِم  كما ُيَردُّ جماح الخيل باللُّ  
وبتضمينه تلك ال�آية في البيت الثاني قّدم المرّبي 
المصل���ح درًس���ا تربويً���ا كافًيا ش���افًيا لمن ضاق 
صدره بس���بب ش���ظاف العيش، يوّجه���ه فيه اإلى 
ضب���ط النفس دون مدِّ عيني���ه اإلى ما مّتع الله به 
ال�آخرين، ودرًسا توحيديا في الّرضا بما قسم الله 

لمن كان يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. 
ج���اء في تفس���ير ابن كثي���ر قوله تعال���ى: "نَْحُن 
ْنَيا" قال عز  ِعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّ َقَسْمَنا بَْيَنُهم مَّ

وج���ل مبّيًنا اأّنه قد ف���اوت بين خلقه فيما اأعطاهم 
رزاق والعق���ول والفهوم، وغير  م���وال وال�أ من ال�أ

ذلك من القوى الظاهرة والباطنة.")5(
ويق���ول الدكتور "راتب النابلس���ي" في تفس���يره 
ي���ة:"اإّن كّل ما يتعلق بدنياهم ول� يس���تطيعون  ال�آ
ا  تدبي���ره، قس���مه الله بينه���م، فجعل فيه���م غنيًّ
وفقيًرا، قوّيا وضعيًفا، صحيًحا وس���قيًما، وسيًما 
وذميًم���ا، وفيه���م من ه���و على الخط الوس���ط، 
حمر، فحظ���وظ الدنيا  واآخ���رون تحت الخ���ط ال�أ

متفاوتة")6(. 
فالتفاوت في شؤون الدنيا سّنة كونية فيه حكمة 
اإلهي���ة، به يت���م توزي���ع المهام والحظ���وظ على 
مختلف شرائح المجتمع وفئاته بقدر معلوم، اإلى 
قدر معلوم، باإنصاف وعدل من الله العدل. }اأَُهْم 
ِعيَشَتُهْم  يَْقِس���ُموَن َرْحَمَة َربَِّك نَْحُن َقَسْمَنا بَْيَنُهم مَّ
ْنَي���ا َوَرَفْعَنا بَْعَضُهْم َف���ْوَق بَْعٍض  ِف���ي اْلَحَي���اِة الدُّ
ِخَذ بَْعُضُهم بَْعضًا ُسْخِرّيًا َوَرْحَمُت َربَِّك  َدَرَجاٍت ِلَيتَّ

ا يَْجَمُعوَن {الزخرف32 مَّ َخْيٌر مِّ
ا بين   اإّن ق���ارئ البيتين يلم���س -فعل�- جدالً� خفيًّ

ط���ْرٍح وُحكٍم منطلقين م���ن منطق عقلي محدود، 
يرى ف���ي الظاهرة )المحّددة ب�"كم" الخبرية التي 
تفيد الكثرة( قسمة ضيزى غير عادلة، اأخذ فيها 
من ل� يس���تحق ما ل� يس���تحق، ف���ي حين هّمش 
س���بقية، وهذا يجعل النفس   حقية وال�أ صاحب ال�أ
حباط.  م وال�إ

تنقبض ويخيم عليها اإحساس بالساأ
ويقاب���ل ذلك ردٍّ عميق، مص���دُره العقيدة، ُيرِجع 
مر لله القاس���م المقسط، العالم باأحوال عباده،  ال�أ
فيبعث الس���كينة والرضا في النفس ويزيح عنها 

غمومها واأكدارها. 
خرى -  فيحس���ن بالمرء اأن يقف -بي���ن الفينة وال�أ
وقفات مع نفسه يراجع فيها مرجعياته التي يستند 

اإليها في اإصدار اأحكامه، واتخاذ مواقفه.
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-3 مقابلة مع الش��يخ عبد احلق ابن باديس بتاريخ 
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-4 مكاملة هاتفية مع الش��يخ عبد احلق ابن باديس 
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-5 آثار اإلمام عبد احلميد ابن باديس منشورات وزارة 
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الدراسية منشورات مؤسسة الشيخ عبد احلميد 
اب��ن باديس- دار اله��دى عني مليل��ة ط1،2015 ،ص 

.202
-7 تفس��ير الق��رآن العظيم اإلمام اس��ماعيل بن 
كثير، دار ابن باديس، اجلزائر ط1،1994، ج4،ص 162. 

-8 راتب النابلس��ي،  تفسيرالنابلس��ي، مؤسسة 
الفرس��ان للنشر والتوزيع عمان- األردن ، ط1،2017، 

اجمللد11 ، ص504.

لـّمـــا قــــرأ  "ابــن باديـــــس"
"حنن قسمنا بينهم..." ! !

حمّرر املقال مع الشيخ عبد احلق ابن باديس بالبيت الباديسي يوم 13.فيفري 2015م. 



يقول الله س����بحانه وتعالى في كتابه الكريم: }ُس����ْبَحاَن 
لَى اْلَمْسِجِد  َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم اإِ الَِّذي اأَْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيلًا مِّ
ِميُع  نَُّه ُهَو السَّ ْقَصى الَِّذي بَاَرْكَنا َحْولَُه ِلُنِريَُه ِمْن اآيَاِتَنا اإِ ال�أَ

الَبِصيُر{)1 (.
ي����ام في ظل����ال ذكرى  يعي����ش المس����لمون في ه����ذه ال�أ
سراء برسولنا محمد –صلى الله  س����راء والمعراج، ال�إ ال�إ
عليه وس����لم – من المس����جد الحرام بمكة المكرمة اإلى 
قصى بالق����دس، والعروج ب����ه -صلى الله  المس����جد ال�أ
قص����ى بالقدس  اإلى ما  عليه وس����لم – من المس����جد ال�أ
س����راء من المعجزات  بعد س����درة المنته����ى، فحادثة ال�إ
س����لامية، لذلك فاإن  والمعج����زات جزء م����ن العقيدة ال�إ
ارتب����اط المس����لمين ف����ي مش����ارق ال�����أرض ومغاربها 
بال�أقصى والقدس وفلس����طين هو ارتباط عقدي، وليس 

ارتباطًا انفعاليًا عابراً ول� موسميًا مؤقتًا.
س����راء والمعراج في هذا العام وش����عبنا  وتاأتي ذكرى ال�إ
الفلسطيني المرابط بكل فصائله يتصدى لصفقة القرن 
جرامية،كما يقف ش����عبنا اليوم صفًا واحداً للحدِّ ِمْن  ال�إ
انتش����ار فيروس كورونا الذي يجت����اح دول العالم اليوم، 
وبالرغ����م من كل ذلك تبقى قضي����ة القدس هي القضية 
س����لامية، ونساأل  متين العربية وال�إ ولى لش����عبنا وللاأ ال�أ
الله العلي القدير اأن يحفظ ش����عبنا وبلادنا ومقدس����اتنا 

واأمتنا من الوباء والبلاء.
معجزة اإلسراء واملعراج تكريٌم من اهلل لرسوله 

س����راء والمع����راج تدل عل����ى تكريم الله  اإّن معج����زة ال�إ
س����بحانه وتعال����ى لرس����وله محم����د –صلى الل����ه عليه 
ل هذا التكريم في القراآن الكريم في  وس����لم-، وقد ُس����جِّ
س����راء،حتى تبقى هذه الذك����رى خالدة  ص����ْدر س����ورة ال�إ
ُد الناس بتلاوتها  ف����ي النفوس ل� يضعف تاأثيره����ا، يََتَعبَّ
نبي����اء –عليهم الصلاة  اإلى ي����وم القيامة،حيث اجتمع ال�أ
السلام–لرس����ولنا محمد– صلى الله عليه وس����لم– في 
بي����ت المق����دس، َوَصّلى بهم الحبيب -صل����ى الله عليه 
قص����ى المبارك،كما  وس����لم– اإمام����ًا ف����ي المس����جد ال�أ
نبياء الكرام- عليهم الصلاة والس����لام-مرة  اس����تقبله ال�أ
ثاني����ة بحف����اوة وتكريم اأثناء معراجه– صل����ى الله عليه 

وسلم– اإلى السماوات الُعلى.
ف����كان لهذه الرحلة العظيمة اأثٌر كبيٌر في نفس رس����ولنا 
– صلى الله عليه وسلم– ، فقد استيقن بتكريم الله عّز 
وجّل له ، واأنه لن يتخلى عنه وسيؤيده بنصره، وكذلك 
في نفوس اأصحابه الكرام – رضي الله عنهم اأجمعين-، 

يمانهم. سراء امتحانًا ل�إ حيث كان ال�إ
سراء في حقيقته اأمٌر خارق للعادة،جعله الله سبحانه  فال�إ
َت الله  وتعالى معجزة لنبيه–صلى الله عليه وس����لم-، ثَبَّ
–س����بحانه وتعال����ى - بها فؤاده على الحق، َوَش����دَّ اأزره 
سلامية، ُمْسَتْيِقنًا اأن الذي َطَوى له  للنهوض بالدعوة ال�إ
ال�أرض في جزء من الليل، ل� ُيعجزه ش����يء في ال�أرض 

ول� في السماء. 
القدس واألقصى... يف ذكرى اإلسراء واملعراج

تح����ّل علينا ه����ذه الذكرى المباركة م����ع ازدياد الهجمة 
س����رائيلية الشرس����ة على بلادنا فلسطين بصفة عامة  ال�إ

ومدينة القدس والمسجد ال�أقصى المبارك بصفة خاصة، 
والت����ي تهدف اإلى تزييف الحض����ارة وتغيير التاريخ من 
ثرية والتراثية والحضارية العربية  اأجل طمس المعالم ال�أ
وال�إسلامية في فلسطين ومدينة القدس وقلبها المسجد 

ال�أقصى المبارك.
س����رائيلي تسعى  ومن المعلوم اأن س����لطات ال�حتلال ال�إ
جاهدة اإل����ى تنفيذ مخططاتها ال�حتلالية لتهويد المدينة 
س����رائيلية على المسجد  المقدس����ة، وفرض السيادة ال�إ
ال�أقصى من خلال محاولة تقسيمه زمانًيا ومكانًيا تمهيًدا 
قامة ما ُيس����مى بالهيكل المزعوم ل� سمح الله، حيث  ل�إ
تقوم باإجراءات يومية ِضّد اأهلنا في المدينة المقدس����ة، 
من مصادرة هوياتهم، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، 
س����لامية،  وه����دم بيوته����م، وال�عتداء عل����ى المقابر ال�إ
واعتق����ال واإبعاد ومنع الش����خصيات الديني����ة والوطنية 
وس����دنة ال�أقصى وحراس����ه من دخول المسجد ال�أقصى 
والمدينة المقدس����ة، بال�إضاف����ة لحملة ال�عتقال�ت ضد 

شباب المدينة المقدسة. 
هلنا  وبهذه المناس����بة فاإننا ُنوجه تحية اإكب����ار واإجلال ل�أ
جلاء وللش����خصيات الدينية  المقدس����يين ولعلمائن����ا ال�أ
والوطنية ولس����دنة ال�أقصى وحراس����ه وللمرابطين داخل 
المس����جد ال�أقصى، عل����ى صمودهم وتصديه����م الدائم 
لقطعان المس����توطنين ودفاعهم المس����تمر عن المسجد 
قص����ى والمدين����ة المقدس����ة، حي����ث اإنهم يش����كلون  ال�أ
ول عن القدس وال�أقصى والمقدس����ات  خط الدفاع ال�����أ
ويتصدون للُمقتحمين بش����تى الوسائل الممكنة؛ دفاعًا 
عن اأول����ى القبلتين وثاني المس����جدين وثالث الحرمين 

الشريفين.
دعوة نبوية ألبناء األمتني العربية واإلسالمية 

عن ميمونة مول�ة النبي -صلى الله عليه وس����لم- َقالَْت: 
)يَا َرُس����َوَل اللِه، اأَْفِتنَا ِفي بَْي����ِت اْلَمِقْدِس، َقاَل:« اأَْرُض 
نَّ َصلَاًة ِفِيه  وا فِيه، َفاإِ اْلَمْحَش����رِ و اْلَمْنَش����ر، اْئُتوُه َفَصلُّ
ْن لَْم اأَْس����َتِطْع اأَْن  ْل����ف َصلَاة ِفي َغْيِرِه«. َقلُت: اأََراأَْيَت اإِ َكاأَ
����َل اإليه؟  قال:« َفُتْهِدي لَُه َزْيتًا ُيْس����َرُج ِفيِه، َفَمْن  اأَتََحمَّ

َفَعَل ِذلَك َفُهَو َكَمْن اأَتَاُه«()2( .
س����لامية  متين العربية وال�إ ه����ذه دعوة نبوية اإلى اأبناء ال�أ
بوجوب الوقوف مع اأشقائهم المرابطين في بيت المقدس 
ودعمهم ومس����اندتهم؛ كي يبقوا محافظين على مسرى 
رس����ولنا محمد – صلى الله عليه وسلم- من اعتداءات 

المعتدين صباح مساء.
قوال ول�  اإنَّ مدينة القدس اليوم ليس����ت بحاج����ة اإلى ال�أ
التصريح����ات التي تَْمَتّص النقم����ة من النفوس، ولكنها 
قوال اإل����ى اأفعال على اأرض  بحاج����ة اإلى ترجمة هذه ال�أ
متي����ن العربية  الواقع،حي����ث اإن الواجب عل����ى اأبناء ال�أ
سلامية دعم المقدسيين في شتى المجال�ت الصحية  وال�إ
غاثية،كي يبقوا  س����كانية والتعليمية والتجارية وال�إ وال�إ
ن  مرابطي����ن صامدي����ن ثابتين فوق اأرضه����م المباركة؛ل�أ
المواطن المقدسي هو الذي ُيدافع عن ال�أقصى والقدس 
والمقدسات، َوُيَشّكل الصخرة التي تتحطم عليها جميع 

المؤامرات.
دروس وِعبرٌَ من اإلسراء واملعراج

سراء والمعراج باأن العرب والمسلمين  نتعلم من ذكرى ال�إ
بصف����ة عامة واأبناء ش����عبنا الفلس����طيني بصفة خاصة، 
اأح����وج ما يكونون اليوم في ه����ذه الذكرى المباركة اإلى 
توحي����د كلمتهم وجم����ع صفوفهم واأن يع����ودوا متحابين 
متاآلفي����ن، امتثالً� لقوله  س����بحانه وتعالى: }َواْعَتِصُموْا 

ُقوْا{)3(. ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا َولَ� تََفرَّ
كما نتعلم م����ن هذه الذكرى المباركة ضرورة  الثقة في 
الله سبحانه وتعالى لمواجهة ما نحن فيه من مصاعب، 

زمات يكون السبيل اإلى الخلاص منها  فعندما تَْشَتّد ال�أ
، وصفاء النفوس ، والس����ير  باللج����وء اإلى الله عزَّ وجلَّ
مين محمد –  على هدي القراآن الكريم وس����نة رسولنا ال�أ

صلى الله عليه وسلم - . 
سراء والمعراج اأّن مع العسر ُيْسرا  كما تعلمنا اأحداث ال�إ

واأّن النصر مع الصبر اإن شاء الله.
مل ياأتي  م����ن كل ه����ذه المعاني نفه����م ونس����تنتج اأن ال�أ
ل����م ، واأنَّ الِمَح����َن تس����بق الِمَن����ح، واأن الضيق  بع����د ال�أ
ت����ي بعده الفرج ، واأن مع العس����ر يس����راً ، فقد علمنا  ياأ
الق����راآن الكريم ه����ذه المفاهيم ليؤصل فين����ا عدم الياأس 
والقن����وط، وال�ستبش����ار دائمًا ، والثقة ف����ي نصر الله 
َعْت  ����ُبل  َوتََقطَّ لعب����اده المؤمنين، مهما ضاقت بهم السُّ
َص  س����باب ،  فهذه س����نة الله في خلق����ه، ليمحِّ بهم ال�أ
المؤمنين ويمحق الكافرين ، كما جاء في قوله سبحانه 
َثُل  ِتُكم مَّ ا يَاأْ ����َة َولَمَّ وتعالى: }اأَْم َحِس����ْبُتْم اأَن تَْدُخُلوْا اْلَجنَّ
اُء َوُزْلِزُلوْا  رَّ َساُء َوالضَّ ����ْتُهُم اْلَباأْ سَّ الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن َقْبِلُكم مَّ
ُس����وُل َوالَِّذيَن اآَمُنوْا َمَعُه َمَتى نَْصُر الّلِه اأَل�  َحتَّى يَُقوَل الرَّ

نَّ نَْصَر الّلِه َقِريٌب{)4(. اإِ
سراء والمعراج  كما نتعرف من خلال دراستنا لحادثة ال�إ
قص����ى المب����ارك والقدس  عل����ى مكان����ة المس����جد ال�أ
وفلسطين، واأن المسجد ال�أقصى المبارك بالقدس شقيٌق 
للمس����جد الحرام بمكة المكرمة، وهذه العلاقة الوثيقة 
سلامية  متين العربية وال�إ بين المسجدين ُتوجب على ال�أ
قص����ى والقدس  ض����رورة المحافظ����ة على المس����جد ال�أ
وفلسطين، ومس����اندة هذا الشعب ودعم المرابطين في 

بيت المقدس واأكناف بيت المقدس. 
فالقدس ل� يمكن اأن ُتنس����ى اأو ُتترك لغير اأهلها، مهما 
ط المحتلون، الذين يسعون لطمس  تاآمر المتاآمرون وخطَّ
س����لامي، ومح����و معالمها التاريخية  طابعها العربي ال�إ
والحضاري����ة، وتحويلها اإلى مدين����ة يهودية، ففي  كل 
يوم تدفن جراف����ات ال�حتلال الصهيوني جزءاً عزيزاً من 
تراثنا، كما تتهياأ معاول الهدم لتقويض جزء جديد، اإنهم 
يري����دون لمدينة القدس اأن تندثر واأن يندثر اأهلها، ولكّن 
الق����دس يجب اأن تبقى، فليس ف����ي العالم قاطبة مدينة 
تُثي����ر الخواطر، وتش����حُذ خيال المؤمني����ن، مثل القدس 
الش����ريف التي وصفها ابنها العلامة الجغرافي ش����مس 
الدين اأبو عبد الله المقدسي في كتابه )اأحسن التقاسيم 
قالي����م (، باأنه����ا »اأجّل الم����دن قاطبًة،  ف����ي معرف����ة ال�أ
نبي����اء ، ومجتمع الدنيا  نها مهب����ط الوحي ومدينة ال�أ ل�أ
وال�آخرة«، هذه العبارات على اإيجازها ، تختصر تاريخًا 
ممتداً طوله اأكثر من اأربعة اآل�ف س����نة، شهدت المدينة 
خلالها اأَُمًما وحضارات، وتعاقب عليها اأفواج من الغزاة 

والطامعين.
عداء،  القدس تقول لكم: سوف يتراجع الظلم وينهزم ال�أ
فالليل مهما طال فلا ُبدَّ من بزوغ الفجر، واإن الفجر اآٍت 

باإذن الله رغم اأعداء اأمتنا كلهم. 
نس����األ الله اأن يحفظ ال�أقصى والقدس وفلسطين وسائر 

بلاد المسلمين من كل سوء
وصل����ى الل����ه على س����يدنا محمد وعلى اآل����ه واأصحابه 

اأجمعين

اهلوامش:
سراء ال�آية )1(  -1 سورة ال�إ

-2 اأخرجه ابن ماجه 
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-4سورة البقرة ال�آية )214( 
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ول م���ن منهج النبي  َن���ا في القس���م ال�أ بَيَّ
ف���ي التربي���ة والتعلي���م، مبداأين: وجوب 
تعمي���م التعليم، ووجوب اإلزامية التعليم. 
وفي هذا القس���م نبين اإن شاء الله تعالى 

المبادئ التالية:
 مب���داأ وح���دة المنهج التربوي الش���امل 
س���لوب  ف���ي المص���ادر والمضامين وال�أ
البيداغوجي العام: ومعنى وحدة المنهج 
الترب���وي اأن يتعل���م كل المس���لمين م���ن 
مش���رب واحد من عيون القراآن والس���نة 
جم���اع، ك���ي ل���� تتع���دد المذاه���ب  وال�إ
ف���كار المدلس���ة. فف���ي الحدي���ث:  وال�أ
نََّما َهَلَك َمْن َكاَن  ]َدُعوِني َما تََرْكُتُك���ْم، اإِ
َقْبَلُكْم ِبُسَؤاِلِهْم َواْخِتلَاِفِهْم َعَلى اأَْنِبَياِئِهْم، 
َذا  َذا نََهْيُتُكْم َعْن َش���ْيٍء َفاْجَتِنُب���وُه، َواإِ َف���اإِ
ُتوا ِمْنُه َما اْس���َتَطْعُتْم[  ْم���ٍر َفاأْ اأََمْرُتُك���ْم ِباأَ
نََّما  )البخاري:7288( تدبر قول النبي: ]اإِ
َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِبُس���َؤاِلِهْم َواْخِتلَاِفِهْم 
التربوي  المنهج  اأَْنِبَياِئِهْم[فوح���دة  َعَل���ى 
بن���اء المجتمع الواحد تعن���ي اأن يتربى  ل�أ
ه بنفس القيم والفكر والمبداأ،  الن���شء كلُّ
وه���ذا يقتضي وحدة النظام التربوي على 
مس���توى كل الوطن، اإْذ ماكان ال�ختلاف 
بين المس���لمين اإل� عندما اختلفت مناهج 

ومنهجيات التربية والتعليم.
ولذلك اأمر الله تعالى المؤمنين اأن ياأخذوا 
من الكتاب ول�يتبعوا غيره اأبدا. ﴿اتَِّبُعوا 
ِبُعوا ِمْن ُدوِنِه  لَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوَل� تَتَّ َما اأُْنِزَل اإِ
عراف:3(  ُروَن﴾ )ال�أ اأَْوِلَياَء َقِليًلا َم���ا تََذكَّ
ومنه���ج النبي ف���ي التربي���ة والتعليم هو 
الكت���اب المبي���ن، كما اأك���دت ذلك من 
قبل، وف���ي الحديث. عن عب���د الرحمن 
بن عمرو السلمي، اأنه سمع العرباض بن 
س���ارية، يقول: وعظنا رسول الله -صلى 
الل���ه عليه وس���لم - موعظ���ة ذرفت منها 
العي���ون، ووجلت منها القل���وب، فقلنا: 
يا رس���ول الله، اإن ه���ذه لموعظة مودع، 
فم���اذا تعه���د اإلين���ا؟ قال:]َق���ْد تََرْكُتُكْم 
َعَل���ى اْلَبْيَض���اِء لَْيُلَها َكَنَهاِرَه���ا، َل� يَِزيُغ 
لَّ� َهاِلٌك، َم���ْن يَِعْش ِمْنُكْم  َعْنَه���ا بَْعِدي اإِ
َفَسَيَرى اْخِتَلاًفا َكِثيًرا، َفَعَلْيُكْم ِبَما َعَرْفُتْم 
اِش���ِديَن  ِة اْلُخَلَفاِء الرَّ ِتي، َوُس���نَّ ِم���ْن ُس���نَّ
َواِج���ِذ،  ���وا َعَلْيَه���ا ِبالنَّ اْلَمْهِديِّي���َن، َعضُّ
ا،  ْن َعْبًدا َحَبِش���يًّ اَع���ِة، َواإِ َوَعَلْيُك���ْم ِبالطَّ
ِنِف، َحْيُثَما ِقيَد  نََّما اْلُمْؤِمُن َكاْلَجَمِل اْل�أَ َفاإِ

اْنَقاَد[ )ابن ماجة:43( )على البيضاء( 
اأي الملة والحجة الواضحة التي ل� تقبل 
الشبه اأصلا. حتى ل� يقول شيخ مغرور اأو 
متعلم متنطع )ه���ذا منهجنا وحدنا نتميز 
به عن باقي المسلمين( فكل المسلمين 
يتبعون منهاجا واحدا هو القراآن وما اأرشد 
اإليه النب���ي عليه الصلاة والس���لام. قال 
لَْيِه َواتَُّقوُه َواأَِقيُموا  الله تعالى: ﴿ُمِنيِبيَن اإِ
لاَة َول� تَُكوُنوا ِمَن اْلُمْش���ِرِكيَن. ِمَن  الصَّ
ُقوا ِديَنُهْم َوكاُنوا ِشَيعًا ُكلُّ ِحْزٍب  الَِّذيَن َفرَّ

ِبما لََدْيِهْم َفِرُحوَن﴾ )الروم:31،32(
وم���ن المب���ادئ التربوية النبوي���ة التلازم 
يم���ان: هذا اأصل كبير في  بين العلم وال�إ
التربي���ة والتعليم في المجتمع المس���لم، 
م للدنيا  ن المدرسة عند المؤمنين ل�ُتَعلِّ ل�أ
م���ن اأجل الدنيا واإنم���ا تعلم للحياة الدنيا 
من اأجل ال�آخرة، فيتخرج جيل يريد ال�آخرة 
ويس���عى لها سعيها وهو مؤمن. بدءا من 
التعلي���م ال�بتدائي يتعلم الولد باأن ماأمور 
خلاق،  بالتدين باأنواع م���ن العبادات وال�أ
وبدءا من التعليم المتوس���ط من الس���ن 
العاشرة يلزم بالتطبيق، الصلاة، والحياء 
الحديث:]اس���تحيوا  بن���اء على  العملي 
من الله ح���ق الحياء[ )الترمذي:2458(
كان النب���ي عليه الصلاة والس���لام يعلم 
الغلم���ان والش���باب والرجال والنس���اء، 
س���لام، وال�إحسان،  يمان، وال�إ يعلمهم ال�إ
خ���وة، والتواد،  يماني���ة، كال�أ والقي���م ال�إ
مر  وفعل الخير، والتحية، والتطاوع، وال�أ
بالمعروف والنهي ع���ن المنكر، واإماطة 
ذى عن الطريق، والنظافة، وغير ذلك  ال�أ

من القيم. 
اٍس، َقاَل: ُكْنُت َخْلَف َرُس���وِل   عن اْبِن َعبَّ
الله صلى اللُه َعَلْيِه َوَس���لَم يَْوًما، فقال: 
ُمَك َكِلَماٍت، اْحَفِظ اللَه  نِّي اأَُعلِّ ]يَا ُغلَاُم اإِ
َذا  يَْحَفْظَك، اْحَفِظ اللَه تَِج���ْدُه ُتَجاَهَك، اإِ
َذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن  ِل اللَه، َواإِ ْلَت َفاْساأَ َساأَ
���َة لَْو اْجَتَمَعْت َعَلى  مَّ ِباللِه، َواْعَلْم اأَنَّ ال�أُ
ل�َّ ِبَشْيٍء  اأَْن يَْنَفُعوَك ِبَش���ْيٍء لَْم يَْنَفُعوَك اإِ
َقْد َكَتَبُه اللُه لَ���َك، َولَْو اْجَتَمُعوا َعَلى اأَْن 
ل�َّ ِبَشْيٍء َقْد  وَك اإِ وَك ِبَش���ْيٍء لَْم يَُضرُّ يَُضرُّ
ْت  ْقلَاُم َوَجفَّ َكَتَب���ُه اللُه َعَلْيَك، ُرِفَع���ِت ال�أَ

ُحُف.[  الصُّ
)الترمذي:2516(

م���ن مب���ادئ التربي���ة النبوي���ة: التربي���ة 
يماني���ة: وه���ي تطهي���ر القل���ب م���ن  ال�إ

ناني���ة والعجب،  الكراهية والحس���د وال�أ
مراض، وملئ���ه بالحب، بحب  وس���ائر ال�أ
الله وحب رس���وله وحب المؤمنين وحب 
ْذِن  لَّ� ِباإِ الوط���ن، ﴿َما اأََصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة اإِ
اللِه َوَمْن ُيْؤِمْن ِباللِه يَْهِد َقْلَبُه َواللُه ِبُكلِّ 
َش���ْيٍء َعِليٌم﴾ )التغاب���ن:11( األ� يجمل 
بالمؤمني���ن اأن يتعلم���وا الحب في الله؟ 
يمان���ي، ولي���س حب  الح���ب العقل���ي ال�إ
المصلحة ول� الحب العاطفي الشهواني. 
ع���ن قتادة، ع���ن اأنس، قال: ق���ال النبي 
صلى الله عليه وسلم:] لَ� ُيْؤِمُن اأََحُدُكْم، 
لَْيِه ِمْن َواِل���ِدِه َوَولَِدِه  ���ى اأَُكوَن اأََح���بَّ اإِ َحتَّ

اِس اأَْجَمِعيَن[ )البخاري:15( َوالنَّ
 َع���ْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْس���ُعوٍد، َع���ِن النِبيِّ 
صل���ى الله عليه وس���لم قال: ]َل���� يَْدُخُل 
ٍة ِمْن  َة َم���ْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَق���اُل َذرَّ اْلَجنَّ
ُجَل ُيِحبُّ اأَْن يَُكوَن  نَّ الرَّ ِكْبٍر[ َقاَل َرُجٌل: اإِ
نَّ اللَه  ثَْوُبُه َحَس���ًنا َونَْعُلُه َحَسَنًة، َقاَل: ]اإِ
 ، َجِميٌل ُيِحبُّ اْلَجَم���اَل، اْلِكْبُر بََطُر اْلَحقِّ

اِس.[ )مسلم:91( َوَغْمُط النَّ
﴿َواْصِبْر نَْفَس���َك َمَع الَِّذي���َن يَْدُعوَن َربَُّهْم 
ِباْلَغَداِة َواْلَعِش���يِّ ُيِري���ُدوَن َوْجَهُه َوَل� تَْعُد 
ْنَيا َوَل�  َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِري���ُد ِزيَنَة اْلَحَياِة الدُّ
ُتِطْع َمْن اأَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرنَا َواتََّبَع َهَواُه 

َوَكاَن اأَْمُرُه ُفُرًطا﴾ )الكهف:28(
 ثمرات هذه المب���ادئ التربوية في تعزيز 
وحدة المجتم���ع: واأذكرك بالمبادئ التي 
لزام  َذَكْرنَاَه���ا وهي: تعميم التعلي���م، وال�إ
ن التعل���م واجب قبل  به عل���ى الجميع ل�أ
اأن يك���ون حق���ا، ووحدة المنه���اج الذي 
فكار والتوجهات على الصراط  يجمع ال�أ
يمان،  المس���تقيم، والتلازم بين العلم وال�إ
يماني���ة   بتطهي���ر القلب من  والتربي���ة ال�إ

مراض وملئه بالقيم الروحية. ال�أ
ول���ى: اإخ���راج الناس من   1 � الثم���رة ال�أ
فوض���ى الجاهلي���ة اإل���ى نظام الش���ريعة 
ن اله���دف م���ن التربي���ة  الحكيم���ة: ل����أ
نسان  س���لام اأن يستقيم ال�إ والتعليم في ال�إ
كما اأمر في الشريعة، ومن جملة فوضى 
الجاهلي���ة التي يج���ب اأن يتعل���م الناس 
كي���ف يتخلصون منها: التف���رق الطائفي 
والتعصب اْلِفْرِقي المبتدع والحساسيات 
العرقي���ة الجهوية المفتعل���ة كتلك التي 
كان���ت تدور بي���ن ال�أوس والخ���زرج قبل 
الهج���رة، اإلى س���ماحة وعظم���ة الوحدة 
يمانية. جاء النبي  نس���انية ال�إ خوية ال�إ ال�أ

صلى الله عليه وسلم باأعظم منهج تربوي 
ليقول للمتنازعين والمتعصبين: ]دعوها 
فاإنه���ا منتن���ة[ وليق���ول له���م: ]المؤمن 
للمؤم���ن كالبنيان يش���د بعض���ه بعضا[ 
كل المقاصد الحس���نة نبلغه���ا بالمناهج 

التربوية القراآنية.
2 � الثم���رة الثاني���ة: اإخ���راج الن���اس من 
تقليد الزعامات البش���رية اإلى ال�عتصام 
بالرسالة الس���ماوية. فكانت تربية النبي 
علي���ه الصلاة والس���لام بالق���راآن. ﴿َوما 
لَْيِهْم  ل�َّ ِرجال���ً� ُنوِحي اإِ اأَْرَس���ْلنا ِمْن َقْبِلَك اإِ
ْن ُكْنُتْم َل� تَْعَلُموَن.  ْك���ِر اإِ َفْس���َئُلوا اأَْهَل الذِّ
َن  ْكَر ِلُتَبيِّ لَْيَك الذِّ َْنَزْلنا اإِ

ُبِر َواأ ناِت َوالزُّ ِباْلَبيِّ
ُروَن.﴾  ُهْم يََتَفكَّ لَْيِهْم َولََعلَّ َل اإِ اِس َما ُن���زِّ ِللنَّ

)النحل:43،44( 
الثم���رة الثالث���ة: تخلي���ص المجتمع من 
مي���ة القرائية  مي���ة ب���كل األوانه���ا: ال�أ ال�أ
مية  مية المعلوماتية، وال�أ والكتابية، وال�أ
مية الحضارية.  نتاجي���ة، وال�أ الفكرية ال�إ
مي���ة القرائية: تعني الذي ل�يحس���ن  فال�أ
الق���راءة والكتاب���ة، وه���ذا ه���و معن���ى 
المصطلح المعروف والمتداول في فهوم 
مية المعلوماتية:  العامة من الناس. وال�أ
وتعني الذي ل�يمل���ك معلومات علمية، 
كالذي يحسن القراءة والكتابة، ولكن لو 
تس���األه عن مس���احة وحدود وطنه، قد ل� 
يعلمها، اأو تساأله عن مدن وعلماء وطنه، 
قد ل� يعلم، اأوعن تاريخه، اأو عن القراآن 
مية الفكرية:  والحديث وغير ذل���ك. وال�أ
تعني ذلك الذي يملك المعلومات ولكن 
ن���ه اأم���ي الفكر.  ل�يحس���ن توظيفه���ا ل�أ
مي���ة الحضاري���ة تعن���ي ذل���ك الذي  وال�أ
فكار  يفك���ر وينتج بفكره ولكن���ه ينتج ال�أ
المس���تهلكة اأي الفكر التقليدي، ويفكر 
للتحرك مثل ال�آلة، ليس له فكرا حضاريا 
مبدعا ونافعا ورافعا، ل� يضيف للمدنية 

نسانية. شيئا جديدا مفيدا ينفع ال�إ
فمت���ى يصل كل مس���لم  اإلى مرتبة اأولى 
م���ن العلم اأن���ه يقراأ القراآن ويس���تطيع اأن 
يعبر عن اإس���لامه  ومبادئه، بلغة القراآن، 
ح���كام ال�أصلية لكل عبادة، ثم  ويعلم ال�أ
ه���و مثقف بخص���وص مهنت���ه اأو حرفته 
اأو المهام التي يق���وم بها، يعلم تاأصيلها 
م���ن الق���راآن والحدي���ث، ويعلم ش���روط 
العم���ل المتفق عليه.؟ هل هذا صعب اأو 

مستحيل؟

منهج النيب الكريم
يف الرتبية والتعليم من آيات الذكر احلكيم )2(

أ. حممد مكركب 

قال الس��ائل: زوجته كانت حاملا في ش���هرها الخامس، 
فوص���ف لها الطبيب وصفة دواء، واأك���د لها باأن ل�تتناول 
غي���ر ما وص���ف لها، ولما ذهب���ت اإلى الصيدل���ي لم تجد 
نوع���ا من الدواء فاأعطاه���ا الصيدلي دواء غي���ره واأخبرته 
ب���اأن الطبيب قال له���ا ل�تتناولي غير ال���دواء الموصوف، 
ل���ح عليها الصيدلي باأنه مث���ل الذي وصف الطبيب واأنه  فاأ
ل�يضرها، فتناولته، وكان س���ببا في اإسقاط الجنين ميتا، 

فعلى من تقع المسئولية؟
اجلواب

بس���م الل���ه الرحم���ن الرحيم، الحم���د لل���ه رب العالمين، 
والصلاة والسلام على رسول الله.

اأول����: الجنين في بطن اأمه وبع���د نفخ الروح فيه له حرمة 
النفس البش���رية، واإس���قاطه عمدا من ب���اب القتل العمد، 
واإس���قاطه خطاأ من باب قتل الخطاأ. قال الله تعالى: ﴿َول� 
يَّاُهْم َول� تَْقَرُبوا  ْملاٍق نَْح���ُن نَْرُزُقُكْم َواإِ تَْقُتُل���وا اأَْول�َدُكْم ِمْن اإِ
ْفَس الَِّتي  اْلَفواِح���َش َما َظَهَر ِمْنها َوما بََطَن َول���� تَْقُتُلوا النَّ
نعام:151( والمس���ئول في هذه  ﴾ )ال�أ ل�َّ ِباْلَحقِّ َم اللُه اإِ َح���رَّ
الجناي���ة هما: الصيدلي، الذي كان عليه اأن ل�يغير الدواء 

م مخطئة اأيضا  ن نَبَّهته صاحبة الش���اأن. وال�أ
خاص���ة بعد اأ

وكان عليه���ا اأن تعمل بوصي���ة الطبيب كاملة اأو تعود اإليه 
مرة اأخرى ليطلع على الدواء المستبدل. والله تعالى اأعلم، 

وهو العليم الحكيم.
ثاني���ا: اأن هذا من قبيل القتل الخطاأ، وفيه الدية. والحكم 
اأنه لما س���قط الجنين ميتًا، فعقوب���ة الجاني )الصيدلي، 
م( هي دي���ة الجنين ذكراً اأو اأنثى، عمداً اأو خطاأ: غرة  وال�أ
بل، وهي: نصف  )بلغة الفقه(، وقيمة الدية خمس من ال�إ
عش���ر الدية، اأو ما يعادلها وهو خمس���ون دينارا ذهبيا، اأو 
خم���س مئة درهم فض���ة. ويقضى فيها بما قضى رس���ول 
الله -صلى الله عليه وس���لم -. فعن اأبي هريرة، اأن رسول 
الل���ه صلى الله عليه وس���لم قضى ف���ي امراأتين من هذيل 
خرى بحج���ر، فاأصاب بطنها  اقتتلت���ا، فرم���ت اإحداهما ال�أ
وه���ي حامل، فقتل���ت ولدها الذي في بطنه���ا، فاختصموا 
اإل���ى النبي -صلى الله عليه وس���لم - ، فقضى: اأن دية ما 
ف���ي بطنها غرة عبد اأو اأمة، فقال ولي المراأة التي غرمت: 
كيف اأغرم، يا رسول الله، من ل� شرب ول� اأكل، ول� نطق 
ول� اس���تهل، فمثل ذلك يطل، فقال النبي صلى الله عليه 

وس���لم: ]اإنما هذا من اإخوان الكهان.[ )البخاري:5758.
مس���لم:1681( تورث الدية عن الجنين بحسب الفرائض 
الشرعية المعلومة لذوي الفرض والتعصيب، فدية الجنين 
يرثه���ا ورثته، كم���ا لو مات اأو قتل  بع���د الول�دة. والذي 
نه قاتل  تسبب في اإسقاط الجنين ل�يرث شيئا  ولو اأبًا ؛ ل�أ
بغي���ر ح���ق، والقاتل ل� يرث. وتحم���ل العاقلة دية الجنين   
اإذا كانت الجناية على اأمه خطاأ اأو شبه عمد. والله تعالى 

اأعلم، وهو العليم الحكيم.
ثالثا: ه���ل عليهما الكفارة بعد الدية؟ اإذا س���قط الجنين 
ميتا ل�كفارة على من تسبب في اإسقاطه واإنما عليه الدية، 
ن الكفارة على من خرج حيا ثم مات، وذلك اأن الرس���ول  ل�أ
-صل���ى الله عليه وس���لم - لم يقض بالكف���ارة على المراأة  
الت���ي رمت الحامل بحج���ر وقتلت ما ف���ي بطنها، ولكن 
الكفارة مس���تحبة يتقرب بها من تس���بب في قتل الجنين 
وهي من باب التقرب والتوبة اإلى الله، واإذا كان بعد نفخ 
الروح وكان اإس���قاط الجنين بش���به العمد فالكفارة واجبة 

للتوبة اأيضا. والله تعالى اأعلم، وهو العليم الحكيم.  

الشيخ حممد مكركب أبران
Oulamas.fetwa@gmail.com ف��ت�����اوى ف��ت�����اوى 
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-53-50}َوَمَك��ُروا َمْك��ًرا َوَمَكرَْنا َمْكًرا 
َوُهْم َل يَْش��ُعُروَن * َفانُظ��رْ َكْيَف َكاَن 
رَْناُهْم َوَقْوَمُهْم  أَنَّا َدمَّ َعاِقَبُة َمْكِرِهْم 
أَْجَمِع��َن * َفِتْلَك بُُيوتُُه��ْم َخاِويًَة ِبَا 
َِّقْوٍم يَْعَلُموَن  َظَلُموا إِنَّ ِفي َذِلَك َليًَة ل

* َوأجََنْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا يَتَُّقوَن{:
تاآمر قوم ثمود على رسولهم صالح، وسمى الله 
نهم دبروه في خفاء، واأكد  هذا التاآمر مك����را، ل�أ
بالمفعول المطل����ق للدل�لة على قوته، واأضيف 
المك����ر اإلى الل����ه اأيضا، اس����تعارة المش����اكلة 
باستئصالهم قبل اأن يتمكنوا من ال�إضرار بصالح 
واأهله، وكانوا تاآمروا على قتله، واأكد هذا اأيضا 
تاأكي����دا، فعذاب الل����ه اأعظم من كل ما يتصوره 
الناس من تدمير واإهلاك، فخوطب النبي-صلى 
الله عليه وس����لم- بال�عتبار بمكر الله بهم، وهو 
المقص���������ود بسوق القضية: ﴿َفانُظْر َكْيَف َكاَن 
َعاِقَبُة َمْكِرِهْم﴾ تعريفا باأن عاقبة اأمره مع قريش 
اأن يرد مكرهم وينصره عليهم تسلية له على ما 

يلاقي من قومه.

والتدمير: الهلاك الشديد، وقد تقدمت القصة، 
ونج����اة صالح ومن اآمن معه، اإذ اأوحى الله اإليه 
اأن يخ����رج وم����ن معه من فلس����طين حي����ن اأنذر 
قوم����ه، بتمّتع ثلالة اأيام، فاأصبحت بيوتهم تلك 
معلومة مصيرها لقريش في طريقهم اإلى الشام 
خاوي����ة خالي����ة، ل� اأحد يس����كنها منهم بس����بب 
ظلمهم بالش����رك والتكذيب، ظلم في جانب الله 
ش����راك، واآخر في جانب رسوله بالتكذيب،  بال�إ

فالظلم هو السبب في خراب ديارهم.

فالش����رك في القراآن جامع لع����ّدة فضائع، وفي 
ذل����ك اآية، فق����د كان����ت عاقبة اأمره����م وخيمة، 
جل  اإذ انتص����ر الله لرس����وله، وهي اآي����ة للقوم ل�أ
اإيمانه����م، وهي عظة لم يتع����ظ بها قوم اآخرون، 
فق����دوا اأفهامهم، وذهب عنه����م كل علم، وختم 
النص باإنجاء الله للمؤمنين الذين اآمنوا، وكانوا 

يتقون من ثمود، وهم صالح ومن اآمن به.

-55-54}َوُلوًط��ا إِْذ َقاَل ِلَقْوِم��ِه أَتَأْتُوَن 
الَْفاِحَش��َة َوأَنُتْم تُْبِص��ُروَن  * أَِئنَُّكْم 
َلَتأْتُوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة مِّن ُدوِن النَِّساِء 

بَْل أَنُتْم َقْوٌم َتَْهُلوَن{:
اأي واذك����ر لوطا، وج����اءت قصة لوط بعد ثمود 
نه����ا متاأخ����رة عنه����ا تاريخيا، عل����ى ما جرت  ل�أ
ب����ه عادة الق����راآن ف����ي ترتيب القص����ص غالبا، 
والمناس����بة مج����اورة دي����ار قوم ل����وط لمملكة 
سليمان، ووقوعها بين ثمود وبين فلسطين ممر 

قريش اإلى الشام.

وال�س����تفهام اإن����كاري اأي اأتفعل����ون ذل����ك من 
الشناعة علنا وجهرة؟ وقد سبق ذلك في سورة 
س����لوب تجديدا  ع����راف مع اختل����اف في ال�أ ال�أ
لنش����اط الس����امع، ووصف����وا بالجهالة لفس����اد 
راأيه����م، وقس����اوة قلوبهم، ووصفوا في س����ورة 

عراف باأنهم قوم مسرفون. ال�أ

-58-56}َفَم��ا َكاَن َج��َواَب َقْوِمِه إِلَّ أَن 
َقاُل��وا أَْخِرُج��وا آَل ُلوٍط مِّ��ن َقرْيَِتُكْم 
��ُروَن  * َفأَجَنْيَن��اُه  إِنَُّه��ْم أَُن��اٌس يََتَطهَّ
رَْناَها ِمَن الَْغاِبِريَن  َوأَْهَل��ُه إِلَّ اْمَرأَتَُه َقدَّ
َطًرا َفَس��اَء َمَطُر  * َوأَْمَطرَْنا َعَلْيِهم مَّ

اْلُنَذرِيَن{:
عراف 82،  تق����دم نظير هذه ال�آية في س����ورة ال�أ

والمراد باآل لوط، لوط واأهل بيته.

-59}ُق��ِل اْلَْم��ُد ِللَّ���ِه َوَس��َ�ٌم َعَلى 
ا  ِعَب��اِدِه الَِّذيَن اْصَطَف��ى آللَّ�ُه َخْيٌر أَمَّ

يُْشِرُكوَن{:
اأقبل الل����ه في هذه ال�آية على رس����وله يخاطبه 
ويلقنه ماذا يقول عقب هذه القصص، والمواعظ 
الس����ابقة، وهو حمد الله وش����كره عل����ى اإنجاء 
الرسل من العذاب الذي حل باأممهم، وعلى ما 
وهبه����م من صبر حتى انتصروا، ورفع درجاتهم، 
وعل����ى اإهلاكه القوم الظالمين، وهذا يومئ اإلى 
وع����د الرس����ول-صلى الله عليه وس����لم- بالنصر 
عل����ى اأعدائه، فاأم����ره بحمد الله، وب����اأن يتبعه 
بالس����لام على الرسل الذين س����بقوه تقديرا لما 
تجش����موه من جهد في نشر الدين، ثناء وكرامة 
وحس����ن ذكر للذين رضي الله عنهم، من عباده 

في الدنيا وال�آخرة.

نبياء في سورة  وجاء السلام على خمسة من ال�أ
مة بالس����لام اأن تصّلي  الصاف����ات، واأمر الله ال�أ
على رسولها، واأصبح ذلك دعاء سلام من الله 
ن����ه في حالة غياب  علي����ه بعد اأن كان تحية، ل�أ
م����ن يس����لم عليه، وعباد الله يش����مل الرس����ل، 
نبي����اء، والصالحين م����ن عباده كما ورد في  وال�أ
صيغة التشهد: الس����لام علينا وعلى عباد الله 

الصالحين.

ا ُيْشِرُكوَن﴾: �ُه َخْيٌر اأَمَّ ﴿اآللَّ

في هذا ال�ستفهام عن ال�أفضل في الخير تنبيه 
للمشركين على الخطاإ المفرط، والجهل، لتنفتح 
بصائرهم اإلى الحق، اإن اأرادوا من ال�أصنام خيراً 
وهي الت����ي ل� يصدر منها خير، ول� تس����تجيب 

للدعاء.

َواْلَرَْض  ��َماَواِت  السَّ َخَل��َق  ��ْن  -60}أَمَّ
اِء َم��اًء َفأَنَبْتَنا  ��مَ َوأَنَزَل َلُكم مَِّن السَّ
ا َكاَن َلُكْم أَن  ِبِه َحَداِئَق َذاَت بَْهَجٍة مَّ
َع اللَّ�ِه بَْل ُهْم  تُنِبُتوا َشَجَرَها أَإَِل�ٌه مَّ

َقْوٌم يَْعِدُلوَن{:
ه����ذا اس����تفهام تقريري قص����د به ال�س����تدل�ل، 
وفي ال�آية عّد الله الخي����رات والمنافع من اآثار 
رحمت����ه، واآثار قدرته، فهو اس����تدل�ل مش����وب 
بامتنان، ذكر الله فيه هؤل�ء المش����ركين بخلق 
السموات وال�أرض، وكل الخلائق التي تحتوي 
عليها ال�أرض من الناس والحيوانات باإيجادهم، 
واإيجاد ما به قوام حياتهم، فهو استفهام تقريري 
ن الل����ه اإله واحد ل� ش����ريك ل����ه، تقرير 

عل����ى اأ
ثبات اأن الخالق، والمنبت، والرازق هو الله،  ل�إ
والخط����اب موجه اإلى المش����ركين، واإيماء اإلى 
اأنهم ما ش����كروا الله على نعم����ه، واإنزال الماء 
من جملة ما خلق الله، حتى ل� يظنوا اأن المنبت 
للش����جر هو الماء، اغترارا بالس����بب المباشر، 
س����باب والمسببات،  فنبهوا اإلى اأن الله خلق ال�أ
نبات اإليه لئلا ينص����رف اإلى الماء،  واإس����ناد ال�إ
ش����ياء،  تذكي����را بالمنبت الحقيقي الذي خلق ال�أ
وهذا توبيخ لهم على عدم رعاية نعمه وشكره، 
عناب،  والحدائق هي البساتين ذات النخل وال�أ
نهم كان����وا يحدقون بها حائطا  س����ميت حديقة ل�أ
يمنع الدخ����ول اإليه����ا صونا للعن����ب، والمعنى 
مح����دق به����ا، والبهجة جمال المنظر وحس����نه، 
يبته����ج به����ا الناظر، وليس في اس����تطاعتهم اأن 

ينبتوا شجرة تلك الحدائق.

ن اإثبات  فه����ل بعد هذا كله من اإله غير الله؟ ل�أ
نعام لل����ه تعالى دليل ل�  نب����ات وال�إ الخل����ق وال�إ

نه ل� اإله معه.
قرار به، فينتج اأ يسعهم اإل� ال�إ

فال�س����تفهام اإنكاري اأضربت عنه »بل« فاأصبح 
المعن����ى لك����ن من حق الن����اس اأن ل� يش����ركوا 
معه غيره، فالمش����ركون لم ينتفعوا بالدليل مع 
ظهوره، لمكابرتهم واإعراضهم عن ال�هتداء بهذا 

الدلي����ل، فهم يعدلون بالله غي����ره، اأي يجعلون 
لوهية، فعدلوا بذلك  غيره عديلا مثيلا له في ال�أ

عن الحق وانحرفوا عنه.

ش����راك مع وضوح  فالمقصود توبيخهم على ال�إ
دل�لة خلق الس����موات وال�����أرض، وما ينزل من 
الس����ماء من الماء اإلى ال�����أرض، وبذلك عدلوا 
عن الحق، واس����تمروا على ذلك ولم يس����تنيروا 
بدليل العقل، ول� اأقلعوا عن الشرك مع التذكير 
والتدليل، فتمكن العدول عن الحق منهم، كاأنه 

من مقومات قوميتهم.

��ن َجَع��َل اْلَرَْض َق��َرارًا َوَجَعَل  -61}أَمَّ
ِخَ�َلَه��ا أَنَْه��ارًا َوَجَع��َل َلَها رََواِس��َي 
َع  َوَجَعَل بَْنَ الَْبْحَريْ��ِن َحاِجًزا أَإَِل�ٌه مَّ

اللَّ�ِه بَْل أَْكَثُرُهْم َل يَْعَلُموَنْ{:
هذا اس����تدل�ل اآخر مج����رد باأدلة قدرت����ه تعالى 
وعلم����ه، باأن خلق المخلوق����ات العظيمة، ودبر 
نظامها، والغرض اإثبات عظمة قدرة الله وحكمة 
صنعه. وال�أرض قرار اأي ذات قرار ل� اضطراب 
فيها سابحة في الهواء متحركة كل لحظة، وهي 
م����ع ذلك قارة فيما يبدو لس����كانها، فهذا تدبير 
اأعج����ب، وفيه نعمة ورحمة، ولول� قرارها لكان 
الن����اس عليه����ا متزلزلين مضطربي����ن، ولكانت 
اأش����غالهم في غاية الصعوبة، ومع جعلها قرارا 
نهار، تش����ق ال�أرض في اأخاديد  ش����ق خلالها ال�أ
تجري خلالها، والمراد بالرواسي جمع راٍس، اأي 
الثابت، وهي الجبال، لما في تكوين الجبال من 
حكمة دفع الملاسة عن ال�أرض، ليكون سيرها 
في الكرة الهوائية معدل� غير ش����ديد السرعة، 

ويدوم سيرها معتدل� في سرعته.

كما جعل الله حاجزا بين البحرين وهو من بديع 
حكمته م����ن دفع كل����ا الماءين اأحدهم����ا ال�آخر 
عن ال�ختلاط به، بس����بب تفاوت الثقل النسبي 
جزاء التي تركب منها الماء المالح  ل�ختلاف ال�أ
والم����اء الع����ذب، فالحاجز من طبيع����ة الماءين 
وليس جس����ما حاجزا بينهما، وتقدم في س����ورة 

النحل.

﴿بَ����ْل اأَْكَثُرُهْم َل� يَْعَلُم����وَن﴾، هذا نفي للعلم عن 
اأكثر المش����ركين، لقلة من ينظر منهم في دقائق 
هذه المخلوقات وخصائصها، فربما كان اعتياد 
مش����اهدتها من اأول نشاأتهم يذهل عما فيها من 
اأدل����ة بدي����ع الصن����ع، فاأكثرهم يجه����ل ذلك ول� 
يهت����دي بما فيه، بخل����اف المؤمنين فاإن القراآن 
نبههم اإلى ذلك، يقراأون اآياته التي تكررت فيها 

كثيرا الدعوة اإلى النظر وال�ستدل�ل.
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س����لام ينطل����ق في مس�����ألة العل����اج والتداوي والجوان����ب الصحية  اإّن ال�إ
بصورة ع�مة م����ن منطلق اأن الحف�ظ على الّنفس والبدن والعقل والفكر 
ج����ل الحف�ظ عليه�،  س�س����ية التي ج�ءت الش����ريعة ل�أ من الضروري�ت ال�أ
وحم�يته� وتنميته�، ولذلك اأمر الله تع�لى رسوله الكريم صلى الله عليه 
ْهُلَكِة( وقوله تع�لى:  لَى التَّ ْيِديُكْم اإِ وس����لم ب�لتداوي، فق�ل: )َولَ� ُتْلُقوْا ِب�أَ
ح�ديث النبوية  َه َك�َن ِبُكْم َرِحيمً�( ، وكذلك ال�أ نَّ للَّ )َولَ� تَْقُتُلوْا اأَنُفَس����ُكْم اإِ
الش����ريفة اأمرت ب�لتداوي مثل حديث اأس�مة بن شريك ق�ل: )اأتيت النبي 
� صلى الله عليه وس����لم � واأصح�به ك�أنم� على رؤوسهم الطير، فسلمت، 
ثم قعدت، فج�ء ال�أعراب من ههن� وههن�، فق�لوا: ي� رسول الله اأنتداوى 
؟ فق�����ل: تداووا ف�����إن الله تع�لى لم يضع داًء اإل����ّ� وضع له دواء غير داء 

واحد الهرم (.

موقف االسالم من الطب واملرض:
االعجاز القرآني يف جمال اإلنسان والطب:

سلام اأعظم واأكرم واأشرف مخلوق على وجه ال�أرض،  نس�ن في نظر ال�إ ف�ل�إ
نَس������َن ِفى اأَْحَس����ِن تَْقِوي����ٍم(، وهو عجيب في  فق�����ل تع�لى )لََقْد َخَلْقَن� ال�إِ
س����رار  تكونيه الجس����م�ني، وغريب ف����ي تكوينه الروح�ني، وفيه من ال�أ

العظيمة م� ل� تعّد ول� تحصى حتى ق�ل الش�عر:

وفيك انطوى العالم األكبر وتزعم أنك جرم صغير  

ولذلك اأمرن� الله تع�لى ب�لنظر اإلى اأنفس����ن� فق�ل تع�لى: )َوِفى اأَنُفِس����ُكْم 
اأََفل����َا ُتْبِصُروَن( بل اإن الله تع�لى بّين ب�أنه س����ُيري الن�س اآي�ته في ال�آف�ق 
نفس حتى يتحقق لهم اليقين ب�أن رس�����لة محمد صلى الله عليه وسلم  وال�أ
َن لَُهْم  َف�ِق َوِفى اأَنُفِسِهْم َحتَّى يََتَبيَّ حق فق�ل تع�لى: )َسُنِريِهْم َءايَ��ِتَن� ِفى ال�أَ
ن  نَُّهْم ِفى ِمْريٍَة مِّ َلَ� اإِ

اأَنَُّه اْلَحقُّ اأََولَْم يَْكِف ِبَربَِّك اأَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َشِهيٌد اأ
ِحيُط(. نَُّه ِبُكلِّ َشْىٍء مُّ َلَ� اإِ

لَِّق�آِء َربِِّهْم اأ

ونج����د في القراآن الكريم مجموعة كثيرة من ال�آي�ت الكريمة تتحدث عن 
نس�����ن والجوان����ب الخ�صة به من حيث النش�����أة والتكوين، ومن حيث  ال�إ
المسيرة الطويلة التي تبداأ ب�لحي�ة بعد تلقيح البويضة )ِمن نُّْطَفٍة اأَْمَش�ٍج( 
اإلى الموت، والحي�ة البرزخية، ثّم اإلى البعث والحشر والحس�ب، ف�لجّنة 

اأو الن�ر.

نس�ن ل� شك اأنه� معجرزة،  جنة ومراحل خلق ال�إ ف�ل�آي�ت المتعلقة بعلم ال�أ
ن فيه����� اأوص�فً� دقيقة لم تكش����ف اإل����ّ� في عصر الحدي����ث من خلال  ل�����أ
التقني�ت العلمية الدقيق����ة المع�صرة، حيث ذكرت مراحل واأدوار وتطور 
الجني����ن، من النطف����ة اإلى العلقة، ثم اإلى المضغة، ث����م العظ�م، ثم طور 
اإكس�ء العظ�م لحمً�، ثم طور الحركة الذاتية للجنين، ثم تطوره ب�أمر الله 
مش�����ج  اإل����ى الخلق المتك�مل اإض�فة اإلى الدخول في تف�صيل النطفة ال�أ

التي تتكون من الحيوان المنوي، والبويضة وغير ذلك.

واإذا قمن� بنظرة ف�حصة نجد اأن ال�آي�ت الصريحة في هذا المج�ل اأو التي 
يمكن استنب�ط م� يتعلق ب�لطب منه� يبلغ عدده� في الطب النفسي 130 
جنة 36 اآية، وفي م�  اآي����ة، وف����ي وظ�ئف ال�أعض�ء 59 اآية، وفي عل����م ال�أ
يخ����ص النس�����ء 21 اآية، وفي العيون 10 اآي�����ت، وفي طب المجتمع 43 
ذن والحنجرة 15 اآية، وفي  نف وال�أ اآية، وفي التش����ريح 19 اآية، وف����ي ال�أ
عل����م الوراثة 15 اآية، وفي الطب الغذائي 18 اآية، وفي العن�ية ب�لمريض 
10 اآي�����ت، وفي الجلدي����ة 9 اآي�ت، وفي الطب العلاج����ي 8 اآي�ت، وفي 
طف�����ل 5 اآي�ت، وفي  الجراح����ة 8 اآي�����ت، وفي الش����يخوخة 6 اآي�ت، وال�أ
الطب الش����رعي 4 اآي�ت، ف�لمجموع النه�ئي لع����دد ال�آي�ت التي تن�ولت 
و اإجم�لية، وبصورة واضحة، اأو اأنه� يفهم 

هذه القض�ي� بصورة مفصلة، اأ
منه� هي 416 اآية مع المكرر.

وم����ن الّضروري التنبيه عليه اأّن القراآن الكريم ليس كت�ب طب، واإنّم� هو 
كت�����ب هداية، ولكنه تن�ول هذه الموضوع�ت من خلال ال�س����تدل�ل على 
عظمة الله تع�لى وعلمه وقدرته، اأو من خلال ذكر القصص اأو من خلال 
نس�ن، اأو نحو ذلك، كم� اأن هذه ال�آي�ت ليست جميعه�  بي�ن خص�ئص ال�إ
على سنن واحد من حيث الدل�لة على الموضوع�ت الطبية، واإنم� غ�لبه� 

مور الطبية. يؤخذ منه� ب�ل�ستنب�ط في ال�أ

خالصـــة الــمنهــج اإلســالمــي يف العـــالج:
س����لامي في الطب والعل����اج في النق�ط  نس����تطيع اأن نلخ����ص المنهج ال�إ

ال�آتية:

يم�ن ب�لله تع�لى وب�لقض�����ء والقدر، واإرج�ع  أواًل: العل����اج من خل����ال ال�إ
س����ب�ب المت�حة لدفع  خذ بجمي����ع ال�أ م����ر كل����ه اإلى الله تع�ل����ى مع ال�أ ال�أ
خذ  خ����ذ ب�لحيطة والوق�ية قب����ل الوقوع وال�إص�ب����ة، ثم ال�أ الم����رض، وال�أ

بجميع ال�أسب�ب المت�حة للعلاج والشف�ء.

س����لام في نف����وس اأتب�ع����ه الرض� والقن�ع����ة، والصبر  ــًا: يغرس ال�إ ثاني
والمص�برة على م� اأص�به.

سلام ب�لوق�ية والحم�ية، سي�أتي تفصيله في الطب النبوي  مره ال�إ
ثالثًا: ي�أ

والوق�ئي.

سلام بعد ذلك المسلم ب�لتداوي � كم� سبق �. مر ال�إ
رابعًا: ي�أ

دوية والعلاج الطبي والعملي�ت  سلام دائرة التداوي ب�ل�أ خامسًا: يوسع ال�إ
ونحوه�.

س����لام للن�س جميع����ً� ب�أن ل����كل داء دواء ولكل مرض  ــًا: يبي����ن ال�إ سادس
ش����ف�ء علمه من علم����ه، وجهله من جهله، يختلف ذلك حس����ب العصور 
دوية والعلاج والوس�����ئل الطبية، حيث يقول الرس����ول  زم�ن وتطور ال�أ وال�أ
الكري����م صلى الله عليه وس����لم: )اإن الله لم ين����زل داًء، ��أو لم يخلق داًء � 
اإلّ� اأنزل � اأو خلق � له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله اإلّ� الس�م، 

ق�لوا: ي� رسول الله، وم� الس�م ؟ ق�ل: الموت(.

وهذ الحديث الصحيح يعطي اأملًا �م� بعده اأمل � لكل مريض حيث قضى 
مل مهم� ك�ن  ب�أنه لكل داء دواء، ولكل مرض ش����ف�ء، وبذلك ل� يفقد ال�أ
مراض  مرضه خطيراً على عكس م� هو الح�ل اليوم حيث تصنف بعض ال�أ

على اأنه ل� شف�ء له�.

س����لام منهج ق�ئ����م على الزوجي����ة )اأي الطب الروحي  ــرًا فمنهج ال�إ وأخ
ح�دية اأي ال�عتم�د على الج�نب  والنفسي والطب الم�دي( وليس على ال�أ
س����لام في كل ش����يء  الم�����دي فقط، اأو الج�نب الروحي فقط، وهكذا ال�إ
حي����ث يجمع بين الدي����ن والدني�، وبين الم�دة وال����روح، وفي ذلك وغيره 

ذلك جمع للخيرين.

العالقة املتبادلة بني الفقه والطب:
اإّن العلاق����ة بي����ن الفقه والطب علاقة وثيقة ف����ي مج�ل�ت متعددة، نذكر 

اأهمه� ب�إيج�ز شديد، وهي:

حك�م الش����ريعة من  س����لام ل�أ أواًل: اأّن جميع مس�����ئل الطب تخضع في ال�إ
خلاق وال�آداب المطلوبة. حيث الحل والحرمة، ومن حيث ال�لتزام ب�ل�أ

س����لامي اإلى الطب للوصول اإلى الحكم الش����رعي  ثانيًا: يحت�ج الفقه ال�إ
ن الحكم على الشيء فرع من تصوره. لجميع المس�ئل الطبية، ل�أ

وكذلك يحت�ج الفقيه اإلى الطب في كثير من مس�ئله، منه�:

1. معرفة كون الشيء ض�راً اأو خبيثً� حتى يحكم عليه في الفقه ب�لحرمة 
اإذا ك�ن الضرر كبيراً، وب�لكراهة اإذا ك�ن قليلًا.

م�م الش�فعي في الم�ء المشمس )الذي وضع اأم�م الشمس  ولذلك ق�ل ال�إ
في اأواني منطبعة وفي بلاد ح�رة(: )ل� اأكره المشمس، اإلّ� اأن يكره من 

جهة الطب(.

نس�����ن مريضً� فيرخص له الرخص الش����رعية في  2. في مس�����ألة كون ال�إ
الطه�����رة، والصلوات، والحج والصي�م ونحوه�، وكذلك في كونه مختل 
م����ر حيث يترتب على ذلك الحجر عليه،  العقل، اأو مجنونً� اإذا اش����تبه ال�أ

ومنعه من التصرف�ت.

3. في اإثب�ت النسب في ح�ل�ت معينة.

4. في اإثب�ت الجرائم من خلال الطب الشرعي.

5. ف����ي اأح����ك�م ال����زواج، وثبوت بعض العي����وب الموجبة للفس����خ مثل 
العنة.

وغير ذلك كثير، ولذلك ل�م فقه�ؤن� الس�����بقون بعض علم�ء عصرهم في 
عدم عن�يتهم ب�لطب الذي هو فرض كف�ية � كم� سبق �.

وأخرًا ف�إن المس����تجدات الطبية يحت�ج حله� من الن�حية الش����رعية اإلى 
طب�ء يكش����فون عن حق�ئقه� وتف�صيله�،  طب�ء، ف�ل�أ تع�ون الفقه�ء مع ال�أ
والش����رعيون يصدرون عن فهم ورؤية اأحك�مه�����، وبذبك يتحقق التك�مل 

والدقة.

ضوابط وآداب الطبيب:
حك�م، وال�آداب للمع�لج  فقد وضعت الشريعة مجموعة من الضوابط وال�أ
نس����ن اأي مع�لجة ك�نت س���واء ك�ن���ت مع�لجة للج�نب  ال���ذي يع�لج ال�إ

البدني، اأو النفسسي، اأو غير ذلك، نذكره� هن� ب�إيج�ز:

أواًل: اأن يك���ون المع�لج ذا علم وخبرة وح���ذق بمهنته الطبية، وفي وقتن� 
ذن ببم�رسة المهنة  الح�ضر: ضرورة الحصول على الش���ه�دة الطبية، وال�إ

الطبية من الدولة، وهو اأمر معتبر اأيضً� في الشرع.

ثانيًا: اأن تكون اأعم�له على وفق الرسم المعت�د.
ثالثًا: اأن يكون مخلصً� لعمله اأمينً� مح�فظً� على حقوق ال�آخرين يس���عى 

بداع. تق�ن وال�إ بكل م� في وسعه للاإ

رابعًا: اأن يعرف ال�أحك�م الشرعية الخ�صة ب�لطب والمريض.
سلامية الراقية. خلاق ال�إ خامسًا: اأن يتسم ب�ل�أ

بداع،  ــًا: احترام تخصصه الطبي بمزيد من ال�هتم�م و الدراس���ة وال�إ سادس
مع احترام تخصص ال�آخرين.

نس����نية التي اأقره�  خلاقية ال�إ ــابعًا: اأن يلتزم ب�أس���رار المهنة وقيمه� ال�أ س
سلام. ال�إ

ثامنًا: اأن يكون حريصً� على استشف�ء المريض.
ــعًا: ان ل� يقوم ب�إجراء التج�رب عل���ى مرض�ه اإلّ� بعد الحصول على  تاس

اإذنهم، وعلى موافقة جهة ال�ختص�ص.

نظمة واللوائ���ح والقرارات الصحية التي  ــرًا: اأن يلت���زم ب�لقوانين وال�أ عاش
تصدر من السلط�ت المختصة.

موقف اإلسالم من األمراض املعدية:
مراض المعدية فعلًا يمكن تلخيصه فيم� ي�أتي: سلام من ال�أ اإّن موقف ال�إ

أواًل: الج�ن���ب العمل���ي الذي يتثمل فيم� يجب عل���ى المريض، وم� يجب 
على غيره.

فيجب على المريض اأن يسعى ج�هداً للعلاج اإن ك�ن ذلك ممكنً�، ويكون 
اآثمً� اإذا تركه، وعليه كذلك اأن يبذل كل جهده لعدم انتش�ر مرضه وتعديته 
اإل���ى غيره، من خلال عدم ال�ختل���اط، وعدم الخروج اإلّ� للضرورة، وذلك 
ن اإيذاءه للاآخر محرم واإضراره ب�ل�آخر � ب�أي طريق ك�ن � ممنوع ش���رعً�،  ل�أ
حيث يقول الرس���ول الكريم صلى الله عليه وس���لم: )ل� ضرر ول� ضرار( 

يذاء � كم� سبق �. دلة الدالة على منع الضرر وال�إ اإض�فة اإلى ال�أ

واأم���� غير المريض فيجب عليه اأيض���ً� اأن ل� يقترب من المريض المص�ب 
بمرض معد، ولكن بلطف ولب�قة دون اإيذاء لمش�عره.

واإذا ك�نت هن�ك وس�ئل لعدم عدوى المرض اإليه فينبغي ال�ستف�دة منه�، 
وب�لت�لي يكون تع�مله مع المريض طبيعيً�.

ــًا: الح�نب العقدي حيث يجب على المريض اأن يكون راضيً� بقض�ء  ثاني
ج���ر العظيم لكل  الل���ه تع�لى ص�ب���راً على مرضه محتس���بً� لله تع�لى ال�أ

مص�ب بقدر مصيبته.

واأم���� غير المري���ض فيجب عليه الت���وكل على الله تع�ل���ى واأن ل� يكون 
خ�ئفً�.

س���ب�ب بلطف دون  وم���ع هذه العقي���دة الصحيحة العميقة القوية ي�أخذ ب�ل�أ
اإيذاء لمش����عر ال�آخرين، وهذا هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم حينم� ق�ل: )ل� عدوى ول� طيرة، ويعجبني الف�أل الص�لح، والكلمة 

الحسنة( اأي ل� يسري المرض اإلى الغير بذاته، بل بقدر الله وسنته.

نس�ن نحو ال�طمئن�ن الداخلي  س���لام يقصد من خلال ذلك ان يدفع ال�إ وال�إ
س���ب�ب التي  خذ ب�ل�أ مر كله اإلى الله تع�لى، ونحو ال�أ م���ن خلال اإرج�ع ال�أ

هي سنة من سنن الله تع�لى، وبذلك يجمع بين الخيرين.

كم���� اأن الرس���ول -صلى الله عليه وس���لم- جمع بين قول���ه: )ل� عدوى( 
س���د( حيث ق�ل: ) ل� عدوى  وبي���ن قوله: )وف���ّر المجذوم كم� تفر من ال�أ
س���د( للت�أكيد على هذين  ول���� طيرة.... وفّر من المجذوم كم� تفّر من ال�أ
خذ ب�ل�أسب�ب، وان كليهم�  يم�ن بقدر الله تع�لى، واأمر ال�أ مر ب�ل�إ

مرين، اأ ال�أ
من قدر الله، واأنن� نفّر من قدر الله الخ�ص ب�لتوكل اإلى قدر الله الخ�ص 

ب�ل�أسب�ب، واأنه ل� تن�قض بينهم�.

والل���ه الموف���ق وهو اأعل���م ب�لص���واب واآخر دعوان���� اأن الحم���د لله رب 
الع�لمين

وصلى الله على سيدن� محمد وعلى اآله وصحبه وسلم.

منهــــج اإلســـالم فــي عــــالج األمـــراض العـــاديــــة والـمعــديـــة
األميــن العــام لالحتـــاد العالـمــي لعلمــاء الـمسلميـــن

د. علي حمي الدين القره داغي
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من نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

انعق���د الاثني���ن 16 مارس 
بمق���ر  تنس���يقي  اجتم���اع 
المس���لمين  العلماء  جمعية 
في���ه  حض���ر  الجزائريي���ن 
الجمعي���ات  م���ن  زم���رة 
الناش���طة بمدينة عين مليلة 
جمعي���ة فك���رة، وبصم���ة، 
المس���لمين  العلماء  جمعية 
الجزائريين شعبة عين مليلة، 
جمعي���ة النف���س المطمئنة، 
جمعية كافل اليتيم، جمعية 
قدم���اء  الرحم���ن،  اأحب���اب 
الحي���اة،  ف���وج  الكش���افة 
الرابطة الوطنية للدفاع عن 
نس���ان والرابط���ة  حق���وق الاإ

الافات  لمكافح���ة  الوطنية 
الاجتماعية وكذلك عدد من 
طباء والصيادلة والبياطرة  الاأ

حي���ث تطرق الحض���ور اإلى 
ايجاد سبل واآليات لتحسيس 
المجتمع المليلي حول خطر 

فيروس كورونا والتنسيق مع 
الس���لطات البلدية لتشكيل 
خلية ازم���ة محلية لمواجهة 

الوب���اء والتجن���د بكّل  هذا 
الامكانيات لمنع انتشاره .

وت���ّم الاتف���اق عل���ى تقديم 

النش���اطات  م���ن  جمل���ة 
كتعلي���ق الملصقات وتوزيع 
المطويات وكذلك القفازات 
والكمامات الطبية وخرجات 
ميداني���ة لمختلف المحلات 
التجارية واأماكن التجمعات 
العمومي���ة واأحي���اء المدينة 
طب���اء  موجهي���ن الدع���وة لاأ
الفاعلي���ن  وكل  المدين���ة 
في مي���دان الصح���ة مد يد 
ه���ذه  نج���اح  لاإ المس���اعدة 
التي ستستمر لعدة  العملية 
اأيام كما تّم دعوة المواطنين 
وس���اكنة المدين���ة التعاطي 

باإيجابية مع هذه الحملة.

بلدية أوالد سليمان بوالية باتنة:
مجعية العلماء شريك أساسي 

يف محلة مكافحة كورونا

تّم الاثنين 16 مارس عقد اجتماع طارئ بدعوة 
جراءات  كريمة من رئيس الدائرة بغية اّتخاذ الاإ
الوقائية والعلاجية لفيروس كورونا،حيث ضّم 

هذا الاجتماع:
السيد رئيس دائرة بلدية اأولاد سي سليمان.

السادة رؤساء البلديات التابعة للدائرة.
اأعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين-

اأولاد سي سليمان.
اأعضاء نادي العلوم الطبية التابع للجمعية.

مكتب الوقاية الصحية للبلدية.
جراءات اللازمة بالاإضافة اإلى  للشروع في الاإ
علامية التحسيس���ية التي انطلقت  الحملة الاإ
يوم اأمس، فالش���كر موصول للس���لطات على 
كل التدابير المجه���زة والاحترازات المتخذة، 

مر الذي يدّل على حّسهم المسؤول. الاأ

إعــــالن هــــام
ليك���ن في علم جميع ُش���عب جمعي���ة العلماء 
المسلمين الجزائريين اأن عملية تجديد الشعب 
الولائية والش���عب البلدي���ة تتاأجل اإلى مواعيد 
لاحقة، حيث يتعذر عقد الجمعيات العامة في 

هذه الظروف التي
تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا.

جلنة التنظيم.

تّم افتتاح الجلس���ة بتلاوة اآيات بينات من الذكر الحكيم 
تلاها الشيخ اسماعيل جدور، ثّم جاءت كلمة الشيخ عبد 
الله غالم رئي���س المكتب الولائي ليرح���ب بالحاضرين 
بداية، ثّم تحّدث عن طبيعة البشر في الاستجابة للدعوة 
فمنهم السباقون لفعل الخير ومنهم غير ذلك، ثّم تحدث 

س���ف هم  ع���ن فضل المخلصي���ن الصادقين للدعوة وللاأ
قل���ة، ثّم انتقل ليتحدث عن الظرف الذي تعيش���ه الامة 
مدعما قوله بقول الام���ام عبد الحميد بن باديس "نحن 
نتجدد ولا نتبدد" "الظروف تكيفنا ولا تتلفنا"، ثّم انتقل 
ليتح���دث ع���ن دور المكات���ب البلدية الت���ي تعد روافد 
مام لتحقيق  ساس���ي لدفعه���ا اإلى الاأ الجمعية ودورها الاأ
ه���داف المرس���ومة، ودعا اإلى اس���تقطاب الكفاءات  الاأ
العلمية وبخاصة الش���بانية والم���راأة لا حجر الزاوية في 
اإصل���اح المجتمع وهؤل���اء هم رجال المس���تقبل وعماد 
مم وتناول الكلمة بعدها  البلاد فبهم ترفع مكانتها بين الاأ
الاستاذ عبد الحكيم شيعلي مسؤول لجنة التنظيم ليذكر 
ببعض الّنصوص من القانون الداخلي والقانون الاأساسي 
مواصل���ًا حديثه عن تعليمة رئي���س الجمهورية الوقائية 
ستاذ  وعن خطة عمل سداس���ية، وبعده تناول الكلمة الاأ

محمد حمودي رئيس لجنة التربية الذي رّكز على اعتماد 
ندية التابعة للجمعية وع���ن توحيد البرامج والمناهج  الاأ
وعن ملائم���ة المقرات مبينًا الصعوبات والعراقيل التي 
ستاذ بوشريف  تعترض طريق هذه النوادي، ثّم جاء دور الاأ
دارة والمالية ليتحدث عن الكيفية التي  رئي���س لجنة الاإ
خير جاء دور رئيس  تس���ير بها مالية الجمعية، وف���ي الاأ
س���تاذ محمد الهاش���مي ليتحدث عن  علام الاأ لجن���ة الاإ
نشطة وتحدث اأيضا عن  اخطار المكتب الولائي بكل الاأ
المدارس والنوادي التابعة للجمعية وعن كيفية اإنش���اء 
المدارس ثّم انتقل ليتحدث عن اإصدارات الجمعية وعن 
البصائر التي هي لسان حال الجمعية ،ثم فتحت المناقشة 

بين اأعضاء المكتب الولائي والمكاتب البلدية.
خير نساأل الله التوفيق لخدمة البلاد والعباد. وفي الاأ

تغطية: أ. محمد الهاشمي

من نشاطات شيوخ اجلمعية :

عض���و الهيئ���ة الاستش���ارية العلي���ا لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين عضو المجلس 
على الدكتور الس���عيد بويزري  س���لامي الاأ الاإ
يش���رف عل���ى دورة علمي���ة ح���ول )الصل���ح 
.مجالس���ه والياته وفنونه( بولاية تمنراس���ت 
على  س���لامي الاأ بحضور عض���و المجلس الاإ

ستاذ اأحمد بن مالك. الاأ

شعبة غليزان:
ق���رار  م���ع  تماش���يا 
الجمهوري���ة  رئاس���ة 
النشاطات  كل  اإلغاء 
ف���اإن  الجماهيري���ة 
س���بوعي  الاأ ال���درس 
ال���ذي يلقيه الش���يخ 
بن عودة حيرش بمقر 
الشعبة غزة الصامدة 
والمعروف ب)حديث 

الثلاث���اء( س���يتم بثه عل���ى مواق���ع التواصل 
الاجتماعي حس���بما اأعلنت ذلك الصفحة اإلى 

اأن يجدَّ جديد.
والله نساأل اأن يرفع عن اأمتنا هذا البلاء.

عيـــن مليلـــــة :

مجعية العلماء وشركائها يف محلة تأطري وحتسيس من خطر فريوس كورونا

شعبــــة واليــــة تلمســـــان:

الـمكتـــب الوالئــــي بتلمســــان جيــتـمــع بالشعــــب البلـــديــــــة

من نشاطات شيوخ اجلمعية :
 الرؤية الشرعية

 يف مواجهة كورونا

براهيمي  علامي الطيب الاإ اس����تضاف الاإ
حد 15 مارس في حصة المشهد  مساء الاأ
وعلى المباشر على اأمواج اإذاعة الجزائر 

من الشلف كلا من :
- السيد حاج حجاج مدير الشؤون الدينية 

وقاف بالشلف والاأ
- الش����يخ ق����دور قرناش عض����و المكتب 
الوطن����ي لجمعي����ة العلم����اء المس����لمين 

الجزائريين.
والحديث عن الرؤية الش����رعية لمواجهة 
في����روس كورون����ا وما يجب اتخ����اذه من 

اإجراءات حفاظا على النفس البشرية.

اأعل���ن مس���ؤول العلاق���ات 
غاثة في  الخارجية بلجنة الاإ
جمعي���ة العلماء المس���لمين 
عمال  الاأ رج���ل  الجزائريي���ن 
رزق���ي  كري���م  الجزائ���ري 
نساني  الاإ بنشاطه  المعروف 
داخ���ل الجزائ���ر وخارجه���ا، 
ف���ي  للمس���اعدة  تطوع���ه 
التصدي لوباء كورونا، وقال 
في منش���ور عل���ى صفحته 
"اأنا المواطن الجزائري كريم 
امحم���د رزقي اأضع نفس���ي 
ومالي وكل من يشتغل معي 
وكل  واأول���ادي  وش���ركاتي 

م���ا امل���ك ضم���ن كادر اأي 
مؤسس���ة داخ���ل الوطن لاأي 
في���ه مصلحة  تطوعي  عمل 
عام���ة في اأي م���كان داخل 

الوطن "
واأض���اف كريم رزق���ي الذي 
قاد عدة قوافل اإغاثة باس���م 
جمعي���ة العلم���اء اإل���ى غزة 
متط���وع  "اأن���ا  والروهينغ���ا 
اإل���ى  الدول���ة  احتاج���ت  اإذا 
لتوزيع حاجيات  اأيٍد عامل���ة 
المواطني���ن الموضوعين في 
الحج���ر الصح���ي م���ن اأكل 
وشرب وغيره ، واأنا متطوع 

اإذا الدول���ة اأو اي مؤسس���ة 
دع���ت مكون���ات المجتم���ع 
ف���ي  للمش���اركة  المدن���ي 
حمل���ات التوعي���ة والتثقيف 
وجم���ع التبرعات وتش���كيل 
فريق، وغيرها من مستلزمات 

زمة في اإطار  الخروج من الاأ
استراتيجية وطنية"

فهل يلتحق رجال المال بهذه 
المبادرة؟

الجزائرتحت���اج جميع اأبنائها 
وبناتها.

مبثل هذا فليقتِد رجال األعمال ...

م���ن اأجل اس���تقطاب اأكبر ع���دد من الطاق���ات والكفاءات 
المحلية بولاية باتنة وحيث اأن عدد اأعضاء الشعبة الولائية 

محدد بنص في لوائح الجمعية
قامت شعبة الجمعية بولاية باتنة بتوسيع المكتب اإلى لجنة 
استش���ارية وتُظهر الصور المرافقة اجتم���اع اأعضاء اللجنة 
الاستشارية وهي فكرة جيدة تجعل من شعبة الجمعية تجمع 

نخبة الولاية للتعاون على الخير وخدمة الصالح العام.
فاإضافة اإلى النادي العلمي الذي يقوم بتوجيه اأفراده الدكتور 
نور الدين ع���دوان عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء، 
تاأتي اأيضا ه���ذه المبادرة المتمثلة في اللجنة الاستش���ارية 

للشعبة الولائية التي يراأسها الدكتور عيسى بوعكاز.

شعبة والية عنابة :

توزيع 500 كمامة 
واقية ملواجهة كورونا

بتوفيق م���ن الله تعالى وزعت ش���عبة جمعية 
العلماء المس���لمين الجزائريي���ن بولاية عنابة 
500 وح���دة من الكمامات الواقي���ة، العملية 
ش���خاص  والاأ طف���ال  والاأ المس���نين  ش���ملت 
ماكن المغلق���ة والمزدحمة،  العاملين ف���ي الاأ
على الجمعيات مواصل���ة العملية، ومن لديه 
كمي���ة يريد توزيعها فش���عبة جمعي���ة العلماء 
بعناب���ة في الخدمة و ج���زاء الله كل خير، "لا 

يكلف الله نفسا اإلّا وسعها". 

شعبة والية باتنة :
هيئة استشارية الستقطاب الطاقات احمللية
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من نشاطات الُشعب
من إعداد : أ. قدور قرناش

سلسلة: تأمٌّــــــــــالت

اخليال أساس االبداع
وقف وحي���د� يتاأمل �آل���ة عملاقة، قال���و� له �أنها 
خصم���ه �لجدي���د....! وباأكثر م���ن مترين طولا 
ومئات �لكيلوغر�مات وزنا كانت وحش���ا يصعب 
س���بق  �لتغل���ب علي���ه، كان عل���ى بطل �لعالم �لاأ
للش���طرنج غاري كاس���باروف �أن يقارع كّل تلك 
�لجثة �لمتفوقة عليه وزنًا وطولًا بالاإضافة لتفوقها 
�لساحق في �لحس���اب و�لتحليل  فقد جعل منها 
نخبة من �لمهندسين قوة لا تضاهى خلال عملهم 
كثر من خمس س���نو�ت، فهي تستطيع  �لدءوب لاأ
تحليل ملايين �لوضعيات في �لثانية وتّم حشوها 
ب���كل �لمقابل���ات �لت���ي لعبت منذ نش���اأت لعبة 
�لش���طرنج، وهي كثيرة جد� تحسب بالمليار�ت، 
وللتاأكد من فعاليتها �لعالية ويدها �لطولى جاءو� 
حياء فهزمتهم  لها بكّل �أبطال �لعالم �لس���ابقين �لاأ

شر هزيمة.

كان ه���ذ� �لامتح���ان �لاأصعب �ل���ذي يتعرض له 
بطل �لعالم، فهو عندما يو�جه �لبش���ر كان ير�هن 
عل���ى بر�عته في �للعبة وير�هن �أيضا على قصور 
ق���د يعتري �لخصوم، �إلّا �أّن هذ� �لاحتمال معدوم 
تماما في مو�جهة خصمه �لجديد، خصم لا يعرف 
�لخ���وف ولا يتاأثر بالجمهور �أو �لاعلام وهو على 
يقين �أن هذ� �لتحدي ليس تحديا لش���خصه فقط، 

بل هو تحدي للبشرية كلها. 

بع���د �نتهاء �لمقابلة* �لت���ي فاز فيها بطل �لعالم 
هرع �لصحافيون �إليه يتس���اءلون في دهشة كيف 
تمكن هذ� �للاعب �لفذ من قهر ذلك �لوحش -�إنه 
نس���ان ض���د �لاآلة- ولكن  وحده من يد�فع عن �لاإ
كيف؟.. و�أية �ستر�تيجية مكنته من قهر خصمه، 
وهزيمته؟ لقد كان عليه �أن يس���تغل نقاط ضعف 
خصم���ه، و�أنى له هذ� وهو يو�جه جس���ما حديديا 
مر  بل���ا عاطفة ولا �إحس���اس لكنه ف���ي نهاية �لاأ
-كما قال - �هتدى لنقطة ضعف قاتلة �ستخدمتها 

لهزيمته. 

�لثابت �أنه لا يمكن لبش���ري �أن يجاري تلك �لاآلة 
في عملياتها �لحس���ابية ودقتها، �إل���ّا �أنها تفتقد 
نس���ان وه���ي �لخيال، يقول  �إلى �أهم ميزة عند �لاإ
بط���ل �لعالم �إنه طيل���ة �لمقابل���ة كان يبحث عن 
وضعي���ة جديدة وضعي���ة لم تلعب �أب���د�...! ولم 
توج���د في �أية مقابلة لعبت عب���ر �لتاريخ...! �أن 
�لاآلة مع تفوقها في �لحس���اب و�لتحليل، و�لكم 
�لهائ���ل م���ن �لمقابلات �لمخزنة ف���ي ذ�كرتها لا 
تس���تطيع تقديم وضعية لا توج���د ضمن بياناتها، 
وهنا يظهر �لخيال �لمعجز �لذي خص به �لله بني 
نسان، �إن �لخيال وحده هو ما يفتح �آفاق جديدة  �لاإ
بد�ع، كان هذ� �لدرس �لذي  ف���ي �لعلم و�لفن و�لاإ
صاغه بطل �لعالم بطريقته �أنموذجا يعكس قيمة 
بد�ع، فاأنت هنا تلحظ  �لخي���ال و�أثره �لبالغ في �لاإ
�س���تخد�م �لخيال في �لحس���اب �لدقيق و�لعلوم 
�لمتقنة، فكيف بربك ترى �س���تخد�مه في �لعلوم 

نسانية و�لطبيعة و�لحياة.  �لاإ

"غ��اري  فيه��ا  ف��از  الت��ي  *املقاب��ات 
كاس��باروف" على احلاس��وب "ديب بلو" 
كان��ت س��نة 1989 وبعدها ف��ي 1996  
لينه��زم بعده��ا م��ع "ديب بل��و 2" في 
1997 ث��م يكتش��ف املهندس��ون ف��ي 
2014 أن الهزمية كانت بس��بب خلل في 
الكمبيوتر نتج عنه نقلة غير منطقية 

أربكت بطل العالم فخسر اللقاء. 

م ع/ حدييب عبداهلل   

في �لخامس من ش����هر رج����ب �لمحرم من 
عام 1441ه� �لمو�فق ل� 29 فبر�ير 2020م 
�س����تضافت جمعي����ة �لعلم����اء �لمس����لمين 
�لجز�ئريين )ش����عبة عين ولمان( بالتنسيق 
س����لامي،  م����ع ملحقة �لمرك����ز �لثقافي �لاإ
�لش����يخ �لجابري س����الت مش����رف مدرسة 
خل����اص للقر�آن بالجلف����ة في لقاء تحت  �لاإ
عن����و�ن : بطاقي����ة �لفر�ئ����ض بي����ن �لذكر 

و�لمذ�كرة.
�نطل����ق �للق����اء - �لذي حض����ره جمع غفير 
ساتذة  ئمة خصوصا و�لمفتشين و�لاأ من �لاأ

و�لطلبة من د�خ����ل �لولاية وخارجها - في 
حدود �لساعة �لتاسعة صباحا، حيث �فتتح 
�للقاء بتلاوة عطرة لاآيات بينات من كتاب 
�لل����ه تعالى ش����نف به����ا �آذ�ن �لس����امعين 
�لمقرئ �لش����اب عبد �لل����ه عريبي، بعدها 
كان����ت �لكلم����ة �لترحيبي����ة �لمزدوجة لكل 
من �لدكتور عبد �لفتاح د�ودي عن جمعية 
�لعلماء و�لشيخ ر�بح شخشوخ عن ملحقة 
س����لامي، ث����م �أحيلت  �لمرك����ز �لثقاف����ي �لاإ
�لكلم����ة لعال����م �لجلف����ة و�لجز�ئر�لش����يخ 
�لجاب����ري س����الت �ل����ذي بي����ن �أن �للق����اء 

يحتوي على ش����قين �أحدهما نظري و�لاآخر 
تطبيقي.

مر  في �لجانب �لنظري �أوضح �لشيخ �أول �لاأ
�أن هذه �لبطاقية هي �ستناد� �إلى ما �أخذ به 
مام����ان مالك و�لش����افعي �للذ�ن �عتنقا  �لاإ

مذهب زيد بن ثابت رضي �لله عنه.
بعده����ا �نتقل �إل����ى ترتيب �لورث����ة �لرجال 
من و�حد لثمانية و�لنس����اء �أيضا من و�حد 
لثماني����ة، بعده����ا تركت فس����حة لتدخلات 

�لحاضرين و�ستفسار�تهم.
ف���ي �لجانب �لتطبيقى �نتق���ل �لحاضرون 
�إلى عمل �لورش���ات حيث �شتمل كل فوج 
على ستة مشاركين وزعت عليهم بطاقات 
عليها �أس���ماء �لورثة وغير �لورثة ثم طلب 
م���ن كل ف���وج �أن يرتب �لبطاقات حس���ب 
�لترتي���ب �لمتفق عليه )ترتي���ب �لثمانية( 
ثم عملية �لتصفية، تلاها حس���اب ما يناله 
كل فرد حس���ب م���ا يوجد عن���ده في تلك 

�لبطاقات.
�أشرف على عمل �لورشات �لشيخ �لجابري 
س����تاذ طيب����اوي �بر�هيم  مع مس����اعديه: �لاأ

�لخلي����ل – �إمام بالجلفة وطالب دكتور�ه – 
س����تاذ وليد مس����عودي – ماستر قانون  و�لاأ
و�أس����تاذ �لمو�ري����ث – و�لدكتور مس����عود 
بوخالفي – �أس����تاذ بجامعة غرد�ية - بعدها 
ع����اد �لحاضرون �إلى �لقاعة وش����رعو� في 
س����ئلة على �لش����يخ �لجابري حول  طرح �لاأ
بعض �لقضايا �لمعاصرة كالتنزيل و�لوصايا 
ومناقش����ات و�ستفس����ار�ت عام����ة، وكان 
م����ن توصيات �للقاء �ختيار س����تة �أس����اتذة 
لمو�صلة عمل �لورشات في حصص قادمة 
بالتو�صل مع �لشيخ من جهة ومع �لر�غبين 
ف����ي تعلم �لفر�ئض من جه����ة �أخرى، وقبل 
�لختام ُكّرم �لشيخ ومر�فقوه باأوسمة تعبير� 

عن �لاعتر�ف و�لشكر و�لتقدير.
خير �ختت����م �للقاء على �لس����اعة  وف����ي �لاأ
�لو�ح����دة ظه����ر� بدع����اء من �لش����يخ زين 
�لعابدين بصالح باي �لذي دعا فيه بصلاح 
�لبل����اد و�لعب����اد وبموفور �لصح����ة وطول 
�لعمر للش����يخ �لجابري وبمزي����د من �لعلم 

و�لتعلم للحاضرين.
متابعة: عبد العزيز بلعمري.

شعبــــة عيـــن ولـمـــان واليــــةسطيــــف
بطاقيــــــة الفـــرائـــض.. بيــــن الـــذاكـــــرة والـمـــذاكــــرة 

بتوفي���ق م���ن �لل���ه س���بحانه نظمت 
جمعية �لعلماء �لمسلمين �لجز�ئريين 
-ش���عبة بلدية خضرة- يوم �لسبت 29 
فيف���ري2020 دورة مه���ار�ت �لتفوق 
�لدر�س���ي موجهة لتلاميذ �لمتوس���ط 
س���تاذ بلغازي  و�لثانوي، من تقديم �لاأ
خير مجموعة  �لعيد، حيث قدم هذ� �لاأ
رشاد�ت �لمتمثلة في  من �لنصائح و�لاإ
كيفي���ة �لمر�جعة و�لتحضير �لنفس���ي 
للامتحانات �س���تغلال �أوقات �لفر�غ، 
ط���رق �س���تعمال �لخر�ئ���ط �لذهني���ة 

.......
ذ�عة  �لدورة كانت بحضور مر�سل �لاإ
�لجهوية بمستغانم، ورئيس �لمجلس 

�لشعبي �لبلدي بالنيابة، �لسيد رباحي 
خير ش���هادة  مولود �ل���ذي قدم في �لاأ

شرفية وهدية للمدرب تكريما له

شكر خاص: �إلى من ساهم في �إنجاح 
س���تاذ بلغازي  هذه �لدورة وخاصة �لاأ

�لعيد.

شعـــبـــة واليـــــة مستغــــانـــــم:

»شعبة بلدية خضرة تنظم دورة مهارات التفوق الدراسي«
حــــزُن الـمــــآذن

لَُم   ما للماآذِن في �أحد�قها �لاأ

تهفو �إلينا وقد طافت بها �لُظَلُم  

ذ�ِن وقد غامْت بشاشُتُه وللاأ

لّما ر�آنا صحوَن �لبيِت نلتزُم؟  

تشكو �لماآذُن، نشكو ُمرَّ فرقتنا 

يا َحرَّ وْجٍد نعاني �لاآَن، نصطلُم!  

ذ�ُن، وتبكي �لروُح و�مقًة يبكي �لاأ

وتشعُر �لفقَد عيُن �لمرِء و�لَقَدُم  

كّنا نهبُّ كسالى نحو مسجدنا 

و�لجوُّ صحٌو، ووجُه �لدرِب مبتسُم  

فنغنُم �لبهجَة �لخضر�َء ناظمًة

قلبا وصحبا، فشمُل �لحبِّ منتِظُم  

و�لاآن لا �لصحُب جنبي، لا �لمدى َخِضٌر

ماذ� جرى؟ هل غر�ُب �لبيِن ينتقُم؟  

�أبكي طريقا بجنِب �لحيِّ �أسلكُه

�إلى حبيبي �لذي في بيته �لكَرُم  

و�أنثُر �لدمَع �أشو�قا �إلى عظٍة 

نمتاُح منها فيوَض �لغيِب، نغتنُم  

�أبكي، وتبكي دروب �لصمِت و�جمًة

ّن خطوي بها ما عاد يرتطُم لاأ  

وللسماء وقد غابت ملامحنا  

عنها، نشيٌج، و�أيُم �للِه، يحتدُم  

�إّنا نحنُّ �إلى �لُلقيا، �إلى ُشَرٍف

نشتاُم منها رحيَق �لوصِل، نستلُم  

رو�َح بارُئها  فهل ُترى يجمُع �لاأ

عّما قريٍب، �ألا ليت �لصدى: نََعُم!  

شعبة البوني بعنابة:

 محلة نظافة وتعقيم حي
 5 جويلية والصرول بعنابة

بالتنس���يق مع مكتبة جمعي���ة �لرجاء بالبوني 
قامت شعبة بلدية �لبوني بولاية عنابة بحملة 
نظافة وتعقيم ح���ي 5 جويلية و�لصرول، هذه 
�لحملة �لتحسيسية و�لتوعية تاأتي بعد مبادرة 
توعي���ة و�إرش���اد للتلامي���ذ و�لمعلمين ببعض 

�لابتد�ئيات و�لمتوسطات قبل �أسبوع.

�أطلقت ش���عبة بلدية �لبوني 
ف���ي عناب���ة حمل���ة توعي���ة 
للمو�طنين �بتد�ًء من �لبوني 
مكبر�ت  باس���تخد�م  مرك���ز 
س���يار�ت  ف���ي  �لص���وت 
�لاإسعاف للوقاية من فيروس 

كورونا.
�لحمل���ة كجزء  ه���ذه  وتاأتي 
ج���ر�ء�ت �لاحتر�زية  م���ن �لاإ
�لمتبعة للوقاية من �لاإصابة 
بالفاي���روس باإش���ر�ف �أطباء 

م���ن كلي���ة �لطل���ب ورعاية 
بلدي���ة �لبوني حيث ش���ملت 
توزيع بوستر�ت توعوية على 
�لتجارية  و�لمر�كز  �لمحلات 
و�لحث عبر مكبر�ت �لصوت 
عل���ى ع���دم �لتجم���ع و�إتباع 

�إرشاد�ت �لوقاية.
ف���ي  �لحمل���ة  وتتو�ص���ل 
كالص���ور  �لمناط���ق  باق���ي 
و�لش���ابية وخر�زة وو�د �لنيل 

وبوزعروة.

محلة باستخدام مكربات الصوت 
باإلسعاف يف البوني للوقاية من كورونا

شعر: عبد امللك بومنجل



إلى روح العاّلمة والفّهامة »محّمد 
العربي بن الّتّباني« رحمه اهلل 

تعالى، أرفع هذه المقامة 

حّدثنا الفتى الُهمام، عن ش���يخ العلماء في المس���جد 
الحرام، بعد اأْن صام وقام:

ه���و »محّمد العربي ب���ن التّباني«، العال���م الّرّباني، 
والّزاهد الّروحاني، وشيخ العلماء في المسجد الحرام، 
وبليغ ُبلغاء الكلام، وجهبذ الفقهاء في معرفة الحلال 

والحرام .
جواد، وقلعة الفق���ه والعلم والجهاد،  ولد بمدين���ة ال�أ

مجاد، »راأس الوادي«. وقبلة الّنشامى ال�أ
فن���ان، ط���رّي العود  حف���ظ الق���راآن، وه���و غ���ّض ال�أ
وال�أغص���ان، ف���كان فتى الفتي���ان، في حلب���ة العلم 

والعرفان.
هو الّناسك العابد، الوِرع الّزاهد، وحمامة المساجد، 
وهو الّراكع الّس���اجد، للقاهر الواحد، الّذي شرفت به 
قبيل���ة »اأول�د عبد الواحد«، لّم���ا حفظ المتون واأتقَن 

مبادئ العقائد، فاأتى بالفرائد وحاَز زبدَة الفوائد. 
تلّق���ى العلَم الّراس���خ، على ش���يِخ المش���ايخ، »عبد 
الل���ه بن القاضي اليعل���اوي«، ول� عجب في ذلك يا 
عّمي »لْهواوي«، فهو س���ليل خاله الش���يخ »الّسعيد 
بلعيساوي«، الذي سارْت بذكره الّركبان في الحواضر 

والفيافي.

فقد حّثه على الّس���َفر، والجَلد والّصبر، بعدما غرَس 
ْهر، ليكون العالم الَحْبر، في  فيه العفاف والّزهد والطُّ

ذلك العصر، ول� فخر.
وفعل���ا لّبى الّندا، واأغ���اظ بعض الِعدى، فحّط عصا 
الترح���ال، في الحال، ف���ي رحل���ة ميمونة،اإلى جامع 
الّزيتونة، الّدّرة المصونة، والجوهرة المكنونة، فكان 
بح���ّق، مثلما نطقْت به األس���نُة الّص���دق »مّمن اأدرَك 
العلم بالمصب���اح، والجلوس اإلى الّصباح، وبالّس���فر 

والّسَهر، والبكور اإلى الفْجر«.
وم���ن الزيتونة الميمون���ة، يّمَم ش���طر المدينة، حيث 
لّاء، والفقهاء  جِّ اأدرَك الّسادَة الّنجباء، والمش���ايخ ال�أ
الّنبه���اء، والمصاقعة الُبلغاء، فنهل من معين ش���يخ 
ش���نقيط، ل� ِمن الماج���ِن العبي���ط، صاحِب«ماَل بنا 
الغبي���ط«، كما اأخذ العلم على »حمدان لونيس���ي«، 
اأس���تاِذ ش���يخنا »الباديس���ي«، الّذي فاَق في عصره 

دريسي«. نباهَة »ال�إ
ولّم���ا جع���َل العل���م زاده، وغايته وم���راده، وبوصلته 
ولياء الكرام، اإلى المسجد  وسداده، فقد نقَله دعاُء ال�أ

الحرام... 
خيار،  طه���اُر ال�أ حي���ن وصل تلك الّدي���ار، احتضَنه ال�أ
زهار، وهاهو ذا يرتشف الماء  واأْفَرشوا له القلوَب وال�أ
الّزل����ل، من اأفواه الّرجال، فيغرف من فصيح الكلام، 
فهام، من العالم الَقمقام، وُمحّقق  ويع���رف ترويض ال�أ
ذاك الّزمان،«عب���د الّرحمن الّدّه���ان«، صاحب الّدرر 
م���ان، وال�آيات الِحس���ان، في فهم بلاغة واأس���رار  الثِّ

القراآن.

ِنْعَم الجليس، حين اعتلى كرسّي الّتدريس، فاأزاَل كّل 
دج���ٍل وتلبيس وتدليس، ول� غ���رو في ذلك فهو صنو 
براهيمّي« و«ابن باديس«، في مقارعة وكش���ف  »ال�إ

زيف »باريس«.
وهاهو الّش���يخ الجْحجاح، والقمر الوّضاح، والقنديل 
والمصباح، ينش���ر الّش���ذى الفّواح، فيغم���ر البطاح، 
فتظهر للناس مدرس���ة »الَفل���اح«، على نهج القراآن، 
حاديث الّصحاح، وتصون عقيدَة المس���لم وسليقة  وال�أ

قحاح. العرب ال�أ
لقد رَجَح علُمه في الميزان، وعلا شاأنه حّتى بزَّ »بديع 
الّزم���ان«، بزهده تنّم���َق العلُم وازدان، وف���اَح بالعَبق 
والعنفوان، في خميلِة العلم والعرفان، فاأهدى تلامذته 

يمان، على طَبٍق من الّسوسن والّريحان. صْدَق ال�إ
مجد،  : انهض ول� تقعد، والحْق بالعلّامة ال�أ اأْي ُبن���يًّ
وحد، فهو في فنون  س���عد، والفّهام���ة ال�أ والّدّراكة ال�أ
الّنحو والّسيرة والّتجويد، مثل »يحي عبد الحميد«، 
اأو »اب���ن العمي���د« ف���ي الكتاب���ة والّتنضي���د، ياأتي 
بالمفي���د، لكّل طالٍب ُمري���د، وهو َمْن قّرَب وس���ّهل 
مام مال���ك«، وبذلك اأنقَذ   ال�إ

المس���الك، اإلى« ُموّطاأ
العاّمة والخاّصَة من شّر المهالك.

اأت���ى بالعجب، في خدمة لغة العرب، وهاهو ذا كتابه 
دب باأخبار واأنساب جاهلّية العرب«،  »محادثة اأهل ال�أ

ُيغنيَك عن المال والّذهب.
عرَفْته الحلقاُت الّش���رعّية، والمنابر الّدعوّية، ُمنافحا 
عن الّس���يرة النبوّية، والعقيدة الّس���لفّية، ل� الّتلفّية، 
فقد ختَم على ُمريديه سيرة ابن هشام وعقود الُجمان، 

تق���ان في علوم القراآن، ولس���ان المي���زان، وفتح  وال�إ
الباري وال�إصابة، واأس���د الغابة في تراجم الّصحابة، 
ثي���ر، وتاريخ الطب���ري ل�بن جرير،  والكام���ل ل�بن ال�أ
عيان ل�بن خلِّكان، وطبقات الش���افعّية،  ووفي���ات ال�أ

دون اأن ينسى طبقات المالكّية .
واإذا اأردَت الّزي���ادة، فاقص���د حلقَة درس���ه في »باب 
الّزي���ادة«، واإذا اأردَت ني���ل الحظ���وة، واإبعاد البلوى 

والّصْبوة، فجالْسه في »الحصوة«.
واإذا اأردَت اأن تك���ون م���ن ذوي الحصاف���ة والنجابة، 
فاق���راأ ِس���فره« اإتح���اف ذوي الّنجابة بما ف���ي القراآن 
والّس���نة من فضائل الّصحابة«. واإْن ش���ئَت اختصار 
الكلام عن المسجد الحرام، فعليك بكتابه »خلاصة 

الكلام فيما هو المراد بالمسجد الحرام«.
كرم، س���رعة الحف���ظ والفهم، ونعمة  له ال�أ وهَب���ه ال�إ
ه ب��«ابن  الّزهد والعلم، وشيمة الورع والِحلم، حّتى ُشبِّ

اأدهم«. 
ح���اَز المكرمات، فكانت له كرامات، في تلك البقاع 
بيات  الخالدات، والَجَنبات الطاهرات، واسمع لهذه ال�أ
الّرائعات، لتلمي���ذه »محمد اأمين كتبي« وهو يصدح 

مام الّزهد في الفلوات: بالشمائل الخالدات، ل�إ
َمن كان يعتّز في علم وفي اأدب 

بشيخه فاأنا اأعت�������ّز ب�«العربي«  
شيٌخ تمّكَن فيه الفضُل فانبثق���ْت 

������ُهب اأنواره فحكْت سّيارَة الشُّ  
هذا ربيٌع فلا تعجب اإذا جمعْت 

هذي الحدائُق بين الّزهر والعشب  

املقامة الّتّبانّيـــــــــــــــــة
مقامات

ما َكُثَر في ِش���عر لغٍة  ���عر واأخصِّ ُفنوِنِه، وُكلَّ الوصف من اأهم اأغراض الشِّ
ة، وروائَع  ؛ اإذ اإنَّ مناظر الطبيعة خاصَّ ِهما الفنيِّ واآثاِر ش���اعٍر، َدلَّ على ُرِقيِّ
ة من اأش���د العوامل تاأثيًرا في النفس الشاعرة وتحريًكا  المش���اهدات عامَّ
لعاطفتها، وبَْعًثا لها اإلى القول، والوصف في الش���عر العربي غزير يتناول 
جادة، فكثيًرا  ة غاية ال�إ شتَّى الموضوعات، ويبلغ في يد كبار ُشعراء العربيَّ
ما تخلَّص ش���عراؤنا من قيود المدح والرثاء، والنسيب ال�ستهلاليِّ - مهما 
عَر العربيَّ - وَعَرُجوا على  َلِت الشِّ غلال الثقيلة التي َكبَّ ُدهم بهذه ال�أ كان تََقيُّ
وص���ف اأثر من اآثار الطبيعة اأو المدنية، فاأبدعوا واأرَضُوا الفنَّ اأضعاَف ما 

َعى. اأرَضْوُه بمبالغات المدح والرثاء، والنسيب الُمدَّ
ش���ارة اإليه في هذه الكلم���ة، اأن اعتماد الوصف في  ولك���نَّ الذي اأريد ال�إ
الشعر العربي كان دائًما على المعنى دون اللفظ، على التشبيه وال�ستعارة 
وزان والقوافي،  لفاظ، وتتاُبع التراكيب وَوْق���ِع ال�أ والمج���از دون َج���ْرِس ال�أ
خيرة اعتماًدا  ش���ياء ال�أ بينما الش���عر الوصف���يُّ الغربي اعتمد على هذه ال�أ
كبي���ًرا، فبلغ الغاية في المطابقة بين المعنى واللفظ مطابقًة تملاأ الوصف 
َر بعُض الش���عراء على هذا الضرب مَن التَّصوير، ومنهم  حياة وجلاء، وتوفَّ
ملتون وتنيس���ون، ول� سيما الثاني الذي بلغ في القدرة على تذليل اللفظ 
ا منقطع النظير، واأضحْت اآثار  للمعنى، واستخدامه في تصوير ما يشاء حدًّ
اأولئ���ك الش���عراء مهبط وحٍي لكبار المصورين، يس���تلهمون ما حوت من 

لون ذلك على لَْوحاتهم. َور، ويسجِّ روائِع ال�أوصاف، ومحَكمات الصُّ
اإذا كان ف���ي المنظ���ر المراد تصويُرُه حرك���ٌة؛ كَجَرياِن نه���ر، اأو َعْدِو َجَواٍد 
عر يلائم تلك الحركة ويحكيها،  استخدم الشاعر الغربي بحًرا من بحور الشِّ
واإذا كان ب���ه ص���وت اأو اأصوات مختلطة؛ كهدي���ر اأمواج البحر، اأو قصف 
لفاظ تلك الت���ي تحتوي على حروٍف  المداف���ع في الحرب، اختار م���َن ال�أ
َخِشَنٍة َقِويَّة، واإذا كان يصف منظًرا ساكًنا وادًعا لم يذكر ذلك في القصيدة 
ين مثلًا، وهناك  َنة؛ كالسِّ يِّ لفاظ ذات الحروف اللَّ ِذْكًرا، واإنَّما اس���َتْعَمل ال�أ
عدا هذا وذاك ضروب شتَّى مَن الُملاءمة بين الصيغة والمعنى، يَْفَتنُّ فيها 
اف ما ش���اء له اقتداُرُه؛ ككثرة العطف، وتكرار الحروف،  الش���اعر الَوصَّ

بيات الكاملة. والكلمات والتراكيب، وال�أ
؛ ولكنه كان  ولقد وقع ش���يء من ذلك في بعض اأش���عار الوص���ف العربيِّ
اإلهاًما محًضا اأِو اتفاًقا عارًضا، س���اقت الش���اعَر اإليه المصادَفُة الس���عيدة 
َف في َصْوِغِه َعَناًء، ويقرؤه  َدُه اأو يتكلَّ ���ِليَقُة المجيدة، دون اأن يتعمَّ اأِو السَّ
الق���ارئ العربي فيس���تطيبه ويعزو موِقَعُه من نفس���ه اإل���ى مجرد معانيه، 

وُحْسِن تشبيهاته، ويَْجُمل ذكُر شيء من هذا للتمثيل والبيان:
يَل في بيته المشهور: َقِتِه يصف امرُؤ الَقْيس اللَّ ففي ُمَعلَّ

ى  بُِصلِْبِه         َّا  َتَطَّ َفُقلُْت لَُه  َل
وَأَرْدََف أَْعَجازًا وَنَاَء بَِكلَْكِل  

وفضلًا عن َجْودة المعنى، وُحس���ن التش���بيه في هذا البي���ت، يزيد الوزُن 
والتركي���ُب الَوْص���َف المراَد ظه���وًرا؛ فالبحر الطويل ذو الحرك���ة الَوِئيَدة، 

قامة،  وتك���راُر العط���ف بالواو يمثلان ُبْطَء َمِس���يِر الليل، ولََجاَج���ُه في ال�إ
ول خيَر تمثيل، وفي بيته ال�آَخِر حيث يصف جواده بقوله: وتماِديَُه في الطُّ

ِمَكرٍّ    ِمَفرٍّ    ُمْقِبٍل    ُمْدبٍِر     َمًعا       
ْيُل ِمْن َعِل ُه السَّ َكُجلُْمودِ َصْخٍر َحطَّ   

لفاظ الضخمة  ول، واستعماَل ال�أ نرى تتاُبَع الصفات بلا فاصل في الشطر ال�أ
لان تََوثُّب الجواد، وسرعَة انطلاقه وارتداده،  الَخِشَنة في الشطر الثاني يَمثِّ
ًدا بصرف النظر عن تش���بيهه بانحطاط الصخر  ومفاجاآِت حركاته تمثيلًا جيِّ

من شاهق.
 وفي قول المتَنبِّي:

َا         أَتَْوَك    يَُجرُّوَن     احلَِديَد     َكأَنَّ
َسرَوْا    بِِجَيادٍ    َما    لَُهنَّ     َقَوائُِم  

َخِميٌس بَِشرِْق األَرِْض وَالَغرِْب زَْحُفُه        
وَِفي   أُذُِن    اجلَْوزَاِء    ِمْنُه    زََمازُِم  

ن���رى وصًف���ا رائًعا لجيش كثيف َوِئيِد الزح���ف لكثافته، وليس في البيتين 
معنى كبير، وليس فيهما س���وى مبالغة غير معقولة؛ ولكنه البحر الطويل 
لفاظ التي  تمَّ تمثيل، هذا فضلًا عن فخامة ال�أ

يمث���ل هذه الحركة البطيئة اأ
َرها الشاعر، ونرى البحر الطويل يؤدي مثل هذا الغرض، ويرُسُم صورًة  تََخيَّ

اأخرى رائعة في قول َجِميٍل:
َّا َقَضْيَنا ِمْن ِمًنى ُكلَّ َحاَجٍة         وََل

َح بِاألَرَْكاِن َمْن ُهَو َماِسُح وََمسَّ  
أََخْذنَا بِأَْطرَاِف األََحادِيِث بَْيَنَنا        

وََسالَْت بِأَْعَناِق الَِطيِّ األَبَاِطُح  
بل البطيئة واضحة ماثلة، وقد كان جميٌل ملهًما، حيث َذَكَر  فهنا حركة ال�إ
راد؛ فاإنَّ 

كلمة اأعناق في البيت الثاني، فاإنها َوْحَدَها تَْرُس���ُم الصورة التي اأ
جزاء،  َلة باقَي ال�أ همِّ مَن الصورة كثيًرا ما يبع���ث اإلى الُمَخيِّ ذك���ر الجزء ال�أ
ثر اأيًضا في  ًة كاملة، ويت���رك البحُر الطويل ِمْثَل هذا ال�أ وُيْب���ِرُز الصورة َجِليَّ

شار اإليه الدكتور صبري في كتابه عن الشاعر:
قول الباُروِديِّ الذي اأ

َدى ِفي َخِميَلٍة َهَنا َوْقُع النَّ َونَبَّ
فاإذا ُقِرئ هذا الشطر ِبَتاأَنٍّ وجدنا الوزن ُيمثِّل تساُقط قطرات الندى متتابعًة، 

اأما الحركة السريعة فيمثلها البحر الكامل، ومن ذلك قول المتَنبِّي:
أَْقَبلَْت تَْبِسُم  وَاجلَِيادُ  َعَوابٌِس        

يَْخَبْبَ بِاحلَلَِق الَُضاَعِف وَالَقَنا  
َعَقَدْت َسنابُِكَها َعلَْيَها  ِعْثَيرًا        

لَْو  تَْبَتِغي  َعَنًقا  َعلَْيِه  ألَْمَكَنا  
فف���ي البيت الثاني نرى مبالغًة اأخرى م���ن مبالغات المتَنبِّي، وهي وحدها 
ل���� تكاد تؤدي معنى، ولكن البحر الذي ِصيَغْت فيه القصيدة يؤدي َخَبَب 
الجياد خيَر اأداء، حتى لَيكاُد يريك تََوثَُّب الفرسان فوق ظهورها، ولو حاول 

الشاعر وصف الَخَبِب في البحر الطويل لما استقامت صورته.

َوِر، وبَْعِث  لفاظ اأو التعبي���رات اأحيانًا اأثٌر بليٌغ في اإب���راز الصُّ وِلتك���رار ال�أ
: ندلسيِّ ْخِيَلِة؛ ففي قول ابن هانٍئ ال�أ ال�أَ

َوَفَواِرٌس لَ� الَهْضُب  يَْوَم  َمَغاِرَها        
َهْضٌب َولَ� الَوْعُر الَحُزوُن َحُزوُن

بَى  َل���ة تتاُبَع الهضاب والرُّ يوحي تك���راُر َكِلَمَتْي هضب، وحزون اإلى الُمَخيِّ
ًكا،  ا متحرِّ نَّه يعرض اأمام العين ش���ريًطا س���ينمائيًّ اأثن���اء َعْدِو الفرس، فكاأ
اأَِضْف اإلى ذلك َصْوَغ البيت في البحر الكامل، واختيار الكلمات الفخمة، 

: ستاذ المازنيِّ وفي قول ال�أ
لََغُط  الَيمِّ   إِذَا   الَيمُّ   َطَما        

وَالَْتَقْت ِفيِه ِهَضاٌب بِِهَضاْب  
، ول� يرجع هذا اإل���ى معنى البيت وحده،  ت���رى صورة رائعة لَجَيش���اِن الَيمِّ
���ُل الحركة المتضاربة  َمِل ُيَمثِّ ولك���ن اإل���ى وزنه واألفاظه كذلك؛ فبح���ر الرَّ
َجِج،  َلة تتاُبع اللَّ اأََدقَّ تمثي���ل، وتكراُر كلمتي الَيمِّ وِهَضاب يوحي اإلى الُمَخيِّ
وتك���راُر حرف الهاء ثلاث مرات في الش���طر الثان���ي يَزيد الحركة تصويًرا 

وبروًزا.
و اإله���ام، ولم يقم في 

كان ذل���ك ف���ي الغالب كم���ا ذكرُت محَض اتف���اق اأ
ُر على هذا الضرب مَن النظم والتصوير؛ واإنَّما  العربية فرٌد اأو مدرس���ة تتوفَّ
حي���ن اتَّجه نظر الش���عراء اإل���ى اللفظ صاَدَف ذلك عص���َر انحلال ال�أدب؛ 
براز المعنى؛ بل صرف���وا كلَّ همهم اإلى اللفظ دون  روا اللفظ ل�إ فلم ُيَس���خِّ
ْوَها محسناٍت، واأَْوَغُلوا هذه  ة التي س���مَّ ل�عيب اللفظيَّ المعنى، وُوِلُعوا بال�أ
ِسَفْت وانعدم  ِسيِب، فاأَ ���عر َخَطًرا؛ كالرثاء والنَّ الُغثاثاِت على اأََجلِّ فنون الشِّ

فيها الِحسُّ والشعور، فراأينا شاعًرا ينسب فيقول:
نَاِظرَاُه  ِفيَما  َجَنى   نَاِظرَاُه        

أَوْ دََعانِي أَُمْت ِبَا أَوْدََعانِي  
ع فيقول: واآَخر يتوجَّ

لِي ُمْهَجٌة  ِفي  النَّازَِعاِت  وََعْبرٌَة        
ِفي الُرَْسالَِت وَِفْكرٌَة ِفي َهْل أَتَى  

وثالث يمدح فيقول:
وَإِْن أََقرَّ َعلَى رَقٍّ  أَنَاِملَُه        

أََقرَّ بِالرِّقِّ ُكتَّاُب األَنَاِم لَُه  
ولي���س ف���ي كلِّ هذا تعبيٌر ع���ن ش���عور اأو اأداُء َغَرٍض، وما ه���و اإل� َعَبٌث 
ْجِع والتورية، واإنما اأكَثْرُت من  باق والسَّ لفاظ، واقتناٌص للجناس والطِّ بال�أ
عر العربي يربح لو اأنَّ المجهوداِت  َح كْم كان الشِّ َوضِّ ِة؛ ل�أُ مثلة الَغثَّ هذه ال�أ
َهْت اإلى تس���خير اللفظ  الِت���ي ُصِرَف���ْت في مثل ه���ذا التحاُيل العقي���ِم ُوجِّ
ِللمعَنى، وال�س���تعانة ِبهما مًعا على اإب���راز الوصف المقصود؛ كما يصنع 

شعراء الغرب.
ولي���س في طبيع���ة اللغة العربية ُقصوٌر يَحول بينها وبي���ن ُمَجاَراِة اللغاِت 
مه���ا على غيرها،  خ���رى ف���ي هذا الب���اب، بل لها من المي���زات ما يقدِّ ال�أُ
لفاظ  ي كلُّ منها َغَرًضا مختِلًف���ا، غزيرُة ال�أ فه���ي كثيرة الُبحور التي ي���ؤدِّ
ِتها مختِلِف  الَوْعَرة الضخمة، والرقيقة اللَّطيفة التي توحي بُخُشونَِتها اأو ِرقَّ
َنة، والحروف الَخِشَنة الجافية التي  يِّ لسة اللَّ ٌة بالحروف السَّ الصفات، َغِنيَّ
تط���اِوع الناظَم القدير، ليس ُيْعِوُز العربيَة ش���يٌء من ذل���ك؛ واإنما ُيْعِوزها 

الجراأُة مَن الناِظِميَن بها، والَعْزُم والَجَلُد.

البشري بوكثري 

التصوير يف الشعر العربي قضايا نقدية
فخري أبو السعود 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات
مديرية الصحة والسكان

املؤسسة العمومية االستشفائية بوفاريك
رقم التعريف اجلبائي: 09200571311 

رقم             م ع ا ب/2020

إعالن الـمنـــح الـمؤقـــت للصفقـــــة
       طبق��ا ألح��كام امل��ادة 65 من املرس��وم الرئاس��ي رق��م: 15-247 املؤرخ ف��ي 2015/09/16  
واملتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويض املرفق العام، يعلن مدير املؤسسة العمومية 
االستش��فائية ببوفاريك املتعهد املش��ارك في طلب العروض املفتوح مع اشتراط قدرات دنیا 
ــات « أنه بعد حتليل  ــز وحلوي ــة رقم 05 خب رق��م: 2020/01 اخلاص��ة باقتناء امل��واد الغذائية »احلص

العرض مت منح الصفقة للمتعهد الذي قدم العرض الوحيد حسب اجلدول االتي: 

املتعهدي��ن الراغب��ن في االطالع عل��ى النتائج املفصل��ة لتقييم عروضه��م التقنية واملالية 
االتص��ال مبصاحلها ف��ي أجل أقصاه ثالثة )3( أي��ام ابتداء من اليوم األول لنش��ر اإلعالن للمنح 

املؤقت للصفقة التبليغهم هذه النتائج.

 ميكن للمشاركن في طلب العروض تقدمي طعن لدى جلنة الصفقات العمومية على مستوى 
والية البليدة في أجل أقصاه عشرة )10( أيام ابتداء من أول يوم لظهور هذا اإلعالن.
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إشهار
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة الصحـــــة والسكــــان وإصـــالح الـمستـشـفـيـــات
الـمركــز االستشفائــــي اجلامعـــــي بــوهــــــران

ر. ت. ج: 099731019204033
الـمديريـــة العــــامــــة

إعالن عن طلب عرض مفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا رقم: 2020/08
يعلن املركز االستشفائي اجلامعي بوهران عن طلب عرض مفتوح مع 

اشتراط قدرات دنيا من أجل:
La fourniture des films et produits d’imagerie médicale et exploration au profit du 

chuo pour l’année 2020

على الراغبن في املشاركة التعهد في جميع فقرات وأي عرض نقص يعد مرفوضا
 األهلية : على املتعهدين الراغبن في املشاركة استيفاء الشروط التالية :

 يتم توجيه الدعوة إلى تقدمي العروض إلى أي ش��خص طبيعي أو اعتباري لديهم الصفة املطلوبة ووفقا ألحكام 
دفتر الش��روط على هذا النحو، ال يس��مح بتقدمي عروض إال املنتجن، املستوردين واملوزعن احلاصلن على شهادة 

اعتماد صادرة من وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات أو ترخيص التوزيع واالستغالل.
 - املؤسسات التي أجنزت مشاريع توريدات مماثلة خالل اخلمس سنوات األخيرة، مدعومة بشهادات حسن التنفيذ 

الصادرة عن مؤسسات عمومية. »على األقل شهادة واحدة«. 
- أن يك��ون مع��دل رقم أعمال املالية للثالث الس��نوات األخي��رة 2016-2017-2018 مصدقا من قبل الس��لطات 

الضريبية أو محافظ احلسابات الذي يجب أن يكون مساويا أو أكبر من: 15.000.000.00 دج.
 املهتم��ون بهذه املناقصة والذين ميتلكون لقدرات مؤهلة لتطبيق موضوع دفتر الش��روط ميكنهم س��حب دفتر 
األعب��اء من املديرية العام��ة مكتب الصفقات للمستش��فى اجلامعي بوهران مقابل دفع مبل��غ ثالثة آالف دينار 

3000.00 دج.
عل��ى املتعه��د تقدمي أربعة أظرف��ة، الظرف األول ظ1 : خاص مبلف الترش��ح، الظرف الثان��ي ظ2 : خاص بالعرض 
التقن��ي والظ��رف الثالث ظ 3: خاص العرض املالي والظرف الراب��ع ظ 4: يحتوي على الظرفن ظ1 و ظ2 و ظ3 أين 

يكتب ملف الترشح، العرض التقني والعرض املالي، مع حتديد هوية املتعهد وعنوانه الكامل.
 الظرف اخلارجي ظ : مغلق ومجهول يحمل عبارة :

إعالن عن عرض مفتوح مع اشتراط قدرات دنیا رقم:2020/08
La fourniture des films et produits d’imagerie médicale et exploration au profit du chuo 

pour l’année 2020.
عرض ال يفتح

حت��دد م��دة حتضير العروض املرفقة بجميع الوثائق احملددة في دفتر الش��روط ب� 15 يوم ابتداءاً من أٍول يوم نش��رها 
بيوميتن وطنيتن أو BOMOP حيث يتم ايداع العروض في آخر يوم محدد لتحضير العروض من الساعة 08 حتى 

الساعة 12:00 سا. 
ال يقب��ل أي ع��رض يتجاوز املدة احملددة س��لفا، على املتعهدين تق��دمي عروضهم مرفقة بالوثائ��ق املبينة في دفتر 

الشروط و املتمثلة فيما يلي:

 ملف الرتشح : 
- تصريح بالترشح حسب النموذج املرفق بدفتر الشروط )مملوء ممضي مؤرخ ومختوم( يشهد فيه املترشح: 

- أن��ه غير مقصى أو ممنوع من املش��اركة ف��ي الصفقات العمومية طبقا للمادتن 75 و89 من املرس��وم 247-15 
املؤرخ في 2015/09/16

- ليس في حالة تسوية قضائية وأن صحيفة سوابقه القضائية الصادرة منذ أقل من ثالثة )3( أشهر حتتوي على 
اإلش��ارة »ال شيء«. وفي خالف ذلك فإنه يجب أن يرفق العرض بنس��خة من احلكم القضائي وصحيفة السوابق 

القضائية.
- اس��توفى واجباته اجلبائية وش��به اجلبائية وجتاه الهيئة املكلفة بالعطل املدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن 
األحوال اجلوية لقطاعات البناء واألشغال العمومية والري عند االقتضاء بالنسبة للمؤسسات اخلاضعة للقانون 

اجلزائري واملؤسسات األجنبية التي سبق لها العمل باجلزائر
- مس��جل في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية واحلرف فيما يخص احلرفين الفنين أو له البطاقة 

املهنية للحرفي فيما يخص موضوع الصفقة.
- استوفى اإليداع القانوني حلساب شركته بالنسبة للمؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري

 حاصل على رقم التعريف اجلبائي بالنس��بة للمؤسس��ات اجلزائرية واملؤسسات األجنبية التي سبق لها العمل 
باجلزائر.

- الوثائق التي تبرر املعلومات املطلوبة في التصريح بالترش��ح تطلب من صاحب املنح املؤقت والذي يتعن عليه 
تقدميها في أجل 10 أيام وهي:

 - نسخة من السجل التجاري مصادق عليها من طرف املركز الوطني للسجل التجاري
- شهادات أداء مستحقات CNAS سارية املفعول ومصادق عليها

- شهادات أداء مستحقات CASNOS التزال سارية املفعول ومصادق عليها
- نس��خة من مستخرج كش��ف التحصيل الضريبي مصفى يحمل عبارة غير مسجل في امللف الوطني الغش 

أو مرفق باجلدول الزمني للتسديد
- شهادة السوابق العدلية األصلية للعارض أو املدير العام للمؤسسة سارية املفعول

- شهادة ايداع احلسابات االجتماعية بالنسبة للشركات ألخر سنة
NIF رقم التعريف اجلباني -

- تصريح النزاهة حسب النموذج املرفق بدفتر الشروط مملوء وممضي.
- القانون األساسي للعارض مصادق عليه خاص بالشركات.

- الوثائق املتعلقة بأهلية األشخاص امللتزمن باسم املؤسسة. 
- الوثائق التي تسمح بتقييم قدرات املتعهدين. 

- القدرات املهنية: - نس��خة من ش��هادة اعتماد من وزارة الصحة والس��كان واصالح املستش��فيات أو ترخيص 
التوزيع واالستغالل

- القدرات املالية: نس��خ مصادق عليها من احلصائل املالية للثالث الس��نوات األخيرة 2018-2017-2016 مصادق 
عليها من مصلحة الضرائب أو من محافظ احلسابات. 

القدرات التقنية:
- املراجع املهنية للعارض )شهادات حسن التنفيذ ممضاة من طرف أصحاب املشاريع العمومية(.

التقين:  العرض   2-
- تصريح باالكتتاب مملوء وممضى حسب النموذج املرفق بدفتر الشروط )اإلمضاء واخلتم والتاريخ( 

- مذكرة تقنية تبريرية مملوءة وممضية حسب النموذج املرفق بدفتر الشروط 
- تفويض باإلمضاء سارية املفعول حسب النموذج املرفق مملوءة، ممضاة، مختومة ومؤرخة

- ملخص خصائص املنتوج 
- نسخة من تعهد باسترداد املنتوجات منتهية الصالحية 

- رسالة تعهد مبدة التسليم مملوءة ممضية و مختومة
- شهادة املطابقة للمنتجات املقترحة

- شهادة البيع في البلد األصلي
- دفتر الشروط ممضي من طرف املتعهد )اإلمضاء واخلتم( مع عبارة في آخر صفحة قرأ ووافق

املالي:  العرض   3-
- رسالة التعهد مملوءة وممضية حسب النموذج املرفق بدفتر الشروط )اإلمضاء واخلتم(

- جدول األسعار الوحدوية مملوء وممضي )اإلمضاء واخلتم والتاريخ( 
- اجلدول الكمي والتقديري مملوء وممضي )اإلمضاء واخلتم والتاريخ (

- جدول تلخيصي. 
يت��م فتح األظرفة في جلس��ة علنية مبقر مديرية املستش��فى على الس��اعة 14:00 كآخر أج��ل إليداع العروض 

املتعاهدون مدعوون للحضور في هذه اجللسة وملزمون بعروضهم ملدة 105 يوما ابتدءا من تاريخ صدور اإلعالن.

إشهار

Anep n: 2016006063البصائر:  23 - 29  مــارس  2020  ]العدد:  1004[

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

وزارة الصحـــــة والسكــــان وإصـــــالح الـمستشــفـيـــــات
مديـــريـــة الصحــــة والسكـــــان لـــواليــــة اجللــفــــة

الـمؤسســـــة العموميــــة االستشفــــائـــيـــة الـمجاهــــد حماد عبد القادر باجللفـــة
رقم التعريف اجلبائي: 40801600001705300100

رقم اهلاتف / الفاكس :027936377

إعــــــــالن عــــن الــمنــح الــمؤقــــــت
تطبيقا ألحكام املادة: 65 من املرس��وم الرئاس��ي رقم 15/247 املؤرخ في : 2015/09/16 املتضمن تنظيم 
الصفق��ات العمومي��ة املعدل و املتمم ، تعلن املؤسس��ة العمومية االستش��فائية اجملاهد محاد عبد 
الق��ادر باجللفة كل العارضن املش��اركن في العرض املفتوح مع اش��تراط قدرات دنی��ا رقم : 2020/01 

واملتعلقة ب�: مواد التغذية حسب احلصص التالية:

* احلصة رقم 01: الـمواد الغذائية العامة

* احلصة رقم 02: اخلضر والفواكه

واملعلن عنها في اجلريدتن:

- جريدة LE MAGHREB باللغة الفرنسية بتاريخ: 2020/02/17

جريدة البصائر باللغة العربية بتاريخ: 2020/02/17

و استنادا إلى محضر جلنة تقييم العروض مت منح املناقصة إلى املؤسسات اآلتية:

ــة: ميكن للمتعهدين تقدمي طعونهم في أجل أقصاه عش��ر)10( أيام ابتداء من تاريخ أول صدور  مالحظ
لهذا االعالن في الصحف اليومية. 

احلصة

احلصة رقم 01

احلصة رقم 02

املؤسسة الفائزة

زياني عبد الطيف

زياني عبد الطيف

النقطة التقنية

احملصل عليها

50

50

املبلغ

8446400.00 دج

5462500.00 دج

مدة  التموين

12 شهرا

12 شهرا

سبب االختيار

أقل عرض

أقل عرض



عامل األسرة االثنني: 28 رجب- 04 شعبان 1441هـ، الـموافق لـ:  23 - 29  مارس 2020
العدد:
1004

msaihi2007@gmail.com إعداد: السيـــــدة السائحــي

بقلم/أ. أمال السائحي

ق����در الل����ه للجزائر اأن تبتلى ش�����أنه� ش�����أن الكثير من 
بلدان الع�ل����م بهذا الوب�ء المس����مى ب�ل�:«كرون�« فم� 

هو الوب�ء؟
يعرف الوب�ء ب�أنه: »ح�لة انتش�����ر لمرض معين، حيث 
يكون ع����دد ح�ل�ت ال�إص�بة اأكبر مم����� هو متوقع في 
مجتمع محدد اأو مس�����حة جغرافية معينة اأو موسم اأو 

مدة زمنية«.
 وه����ذا وفق� لتعري����ف منظمة الصح����ة الع�لمية. وقد 
يح����دث الوب�ء في منطقة جغرافي����ة محصورة اأو يمتد 
اإلى عدة دول، وقد يس����تمر لعدة اأي�م اأو اأس�بيع، وربم� 

يستمر لسنوات.
eepid (وهن�����ك مصطلح�����ن ش�����ئع�ن، هم����� وب�����ء 
mic( وتف����شٍّ )outbreak(، وفيم� يعد بعض علم�ء 
الوب�ئي�ت هذين المصطلحين متط�بقين، يرى بعضهم 
اأن مصطل����ح وب�ء يصف ح�لة تش����مل منطقة واس����عة 
وترتب����ط ب�أزم����ة كبيرة، اأم� التفش����ي فيعب����ر عن ح�لة 
انتش�����ر مرضية ف����ي منطقة اأو من�ط����ق محددة اأصغر 

من الوب�ء.
وع�دة م� تضطر الدول التي ينتشر فيه� الوب�ء اإلى عدة 

اإجراءات تهدف اإلى:
� مح�صرة الوب�ء للحد من انتش�ره

� الح����ذر منه واتق�ئه ومنع انتق�له ب�لعدوى من العليل 
اإلى السليم

دوية ت  � حس����مه والتخل����ص منه وذل����ك ب�بت����ك�ر ال�أ
وتطبيق العلاج المن�سب

س����لامية الس����مح�ء م� يرشدن�  اإلى  وفي الش����ريعة ال�إ
س�ليب والطرق التي ينبغي اعتم�ده� في  الكثير من ال�أ
التع�مل مع الوب�ء وذلك ب�لنظر اإلى كيف ك�ن يتع�مل 
الرس����ول صلى الله عليه وسلم مع هكذا ظروف، وقد 
ح�ديث،  بين صلوات ربي وسلامه عليه، في عدد من ال�أ

مب�����دئ الحجر الصحي ب�أوضح بي�ن، فمنع الن�س من 
الدخ����ول اإلى البلدة المص�ب����ة ب�لط�عون، ومنع كذلك 
اأه����ل تلك البلدة من الخروج منه�����، بل جعل الخروج 
منه����� ك�لفرار من الزحف الذي هو من كب�ئر الذنوب، 

وجعل للص�بر في الط�عون اأجر الشهيد.
فقد روى البخ�ري في صحيحه قصة عمر بن الخط�ب 
-رض���ي الله عنه- حي���ن خرج اإلى الش����م، فلم� وصل 
اإل���ى منطقة قريبة منه���� يق�ل له�: »س���رغ«، ب�لقرب 
جن�د اأبو عبيدة بن الجراح  من اليرم���وك، لقيه اأمراء ال�أ
واأصح�به، ف�أخبروه اأن الوب�ء قد وقع ب�أرض الش�م، فق�ل 
ولين، فدع�هم ف�ستش����رهم،  عمر ادع لي المه�جرين ال�أ
واأخبره���م اأن الوب�ء ق���د وقع ب�لش����م، ف�ختلفوا، فق�ل 
م���ر ول� نرى اأن ترجع عنه، وق�ل  بعضه���م: قد خرجَت ل�أ
بعضهم: معك بقية الن�س واأصح�ب رس���ول الله صلى 
الله عليه وس���لم، ول� نرى اأن ُتْقِدَمهم على هذا الوب�ء، 
نص�ر،  فق����ل: ارتفعوا عن���ي، ثّم ق����ل: ادعوا ل���ي ال�أ
فدع�ه���م ف�ستش����رهم، فس���لكوا س���بيل المه�جرين، 
واختلف���وا ك�ختلافه���م، فق�ل: ارتفعوا عن���ي، ثّم ق�ل: 
ادع لي من ك�ن ه� هن� من مش���يخة قريش من مه�جرة 
الفت���ح، فدع�هم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فق�لوا: 

نرى اأن ترجع ب�لن�س ول� ُتْقِدَمهم على هذا الوب�ء.
فن�دى عمر في الن�س اإني ُمَصبِّح على َظْهٍر ف�أَْصِبحوا 
عليه، فق�ل اأبو عبيدة بن الجراح: اأفرارا من قدر الله؟ 
فق�ل عمر لو غيُرك ق�له� ي� اأب� عبيدة نعم، نفرُّ من قدر 
الل����ه اإلى قدر الله، اأراأيَت لو ك�ن لك اإبل هبطت وادي� 
خرى جدبة، األيس اإن  ل����ه عدوت�ن اإحداهم� خصب����ة وال�أ
رعيت الخصب����ة رعيته� بقدر الله، واإن رعيت الجدبة 
رعيته� بقدر الله؟ ق�����ل: فج�ء عبد الرحمن بن عوف 
وك�ن متغيب����� في بعض ح�جته، فق�����ل: اإن عندي في 
هذا علم�، س����معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: )اإذا س����معتم به ب�أرض فل����ا تقدموا عليه، واإذا 
وق����ع ب�أرض واأنتم به����� فلا تخرجوا ف����رارا منه( ق�ل: 

فحمد اللَه عمُر ثم انصرف.
ف�لي����وم وكل ي����وم  ونحن تحت وط�����أة الرحمن الرحيم 
ننتظر الفرج في كل س�عة وحين، ك�أمه�ت، وك�أعمدة 
للبي����وت، يج����ب اأن يك����ون وعين����� في ه����ذه النوائب 
اأكث����ر مم� نراه ونس����معه على ش����بك�ت التواصل من 
نكت واس����تهت�ر بصحة الجمي����ع، وعلين� اأن ندرك اأن 
س����رة عليه� اأن تكون  الم����راأة كيفم� ك�ن دوره� في ال�أ
س����ب�ب  عل����ى قدر كبير من الفهم، واأن تتخذ جميع ال�أ
وتسلك مختلف الطرق لحم�ية نفسه� وع�ئلته�، وهذا 
بتف�نيه� اأول� ب�لعودة اإلى الله تقرب� وط�عة واستغف�را، 
س����ب�ب وتتمث����ل  في تقديم  خذ ب�ل�أ ث����م تليه� ق�ئمة ال�أ
النص�ئح المفيدة، والرع�ية الصحية لبيته�، والحرص 
على التغذية الس����ليمة التي تس�����عد ف����ي تقوية جه�ز 
المن�ع����ة لدى اأفراد اأس����رته�، والس����هر عل����ى نظ�فة 
جراءات الوق�ية من العدوى،  البيت  واحترام الجميع ل�إ
س����واء اأك�ن ذلك في البيت اأو في المحيط الخ�رجي، 
طف�����ل على تمضية  تكفله� بوضع برن�مج يس�����عد ال�أ
وقت فراغهم دون اأن يش����عروا بثق����ل الوقت طيلة اأي�م 
الحج����ر الصحي، ك�أن تخصص له����م وقت� للمط�لعة، 
ووقت� لحفظ القراآن، ووقت� للرسم اأو ال�أشغ�ل اليدوية، 
ووقت����� للري�ضة، وتكليف النجب�ء من اأبن�ئه� ب�لتكلف 
بمس�����عدة اإخوانهم على تدارك م� يعنون منه من ت�أخر 
نش����طة المفيدة الن�فعة  دراس����ي، اإلى غير ذلك من ال�أ
التي يمكن اأن تلج�أ اإليه� لمس�����عدة اأبن�ئه� على ملء 

فراغهم بم� ينفع ويمتع.
اإّن دور المراأة في التصدي لهذا الوب�ء ل� ينكر، وحتى 
لو اقتصر دوره� على حم�ية اأفراد اأسرته� من اأن ينتقل 
اإليه����م الوب�ء لكف�ه ذلك، فكيف به� اإذا ك�نت تس����هر 
على تقدي����م الدعم الم�دي والمعن����وي للرجل في كل 
الجبه�ت وعلى كل المستوي�ت، وهذا م� يجعلني واأن� 
اأرفع له� التحية واأدعوه واألح عليه� على حسن تحمل 

هذه المسئولية...   

عليك املعّول يف التصدي للــ: »كورونا«

البش���رية كله� تعيش ح�لة من الفزع والهلع من ال�نتش�ر 
رق�م تتزايد السريع لمرض كورون�..وحق له� ذلك ..ف�ل�أ

 ورقع���ة المرض اآخذة في ال�تس����ع لم تفرق بين مس���لم 
اأوك�فر واأبيض اأواأسود...ففي وقت ك�نت الدول العظمى 
تتب�ه���ى بعلوم الجم�د والحي����ة يقهره� هذا المرض قهرا 
فلم تجد دواء فع�ل� لحد اللحظة اإل� نشر ارش�دات طبية 
وطرق وق�ئية واج���راءات احترازية..لكن اغفلوا الج�نب 
نس����ن تلك الس���كينة  النفس���ي المعنوي الذي يمنح ال�إ

واليقين 
والطم�أنينة والرض� في اأحلك الظروف وهي مع�ني س�مقة 

يم�ن والصلاة والدين الجميل الحق. تقتبس من ال�إ
فهن����ك اأبجدي����ت ويقيني�ت في هذا الدين تس���كب في 
القلب الهدوء العميق..اأرحن���� به� ي� بلال..وجعلت قرة 

عيني في الصلاة..اإذا حزبه اأمر فزع اإلى الصلاة.
نس����ن يموت ب�أجله..وم� يعمر من  ن ال�إ

من اليقيني�ت..اأ
قلام  معمر ول���� ينقص من عمره اإل� في كت�ب..جفت ال�أ
وطوي���ت الصحف..ول���ن تم���وت نفس حتى تس���تكمل 

رزقه�..
مراض اأسب�ب ظ�هرية فقط .. عم�ر بيد الله وال�أ ف�ل�أ

سب�ب والوق�ية والدواء اأبدا واإنم� اأن  هذا ل� يعني ترك ال�أ
نعيش حي�تن� بشكل ه�دئ بعيدا عن القلق والوس�وس

فراط .  وكثرة التشقيق والتدقيق والمب�لغة وال�إ
نبتسم ونتف�ءل ونجتهد ونعمل ونبدع..

وستمر ع�صفة المرض سواء ك�نت حرب� اإعلامية اأونفسية 
اأوجرثومية اأومرض حقيقي..وتبقى الحسن�ت والحي�ة.

واأم� ينفع الن�س فيمكث في ال�أرض.

إن اإلنسان خلق هلوعا إذا مسه 
الشر جزوعا. .

مداني حدييب

أ. صباح غموشي 
يق����ول الله تع�ل����ى: »ولنبلونكم حتى نعلم 
المج�هدين منكم والص�برين ونبلوا اأخب�ركم 
».. واأن����� اأت�بع اأخب�ر فيروس كورون� الذي 
غ����زا الع�لم ووض����ع جبروته تح����ت الحجر 
الصح����ي تس����تحضرني كثي����را ه����ذا ال�آية 
وغيره� وتس����توقفني عبرا كثي����رة اأحس اأن 
الله -عز وجل - اأراد بقدرته اأن ينبه البشرية 
مور  جمع�ء والمس����لمين خ�ص����ة لبعض ال�أ
الت����ي غيبه����� عنهم طغي�ن الحي�����ة الم�دية 
وجبروت قوى الشر الع�لمية وتج�ذب قوى 

الشر والخير في النفس البشرية. 
فلعل كورون� ذاك الفيروس المجهري الذي 
اأوقف الع�لم عل����ى رجل وتركه يتخبط في 
ظلم�ت����ه ، لعله جندي م����ن جنود الله التي 
يصيب به� من يش�����ء فيع�قب المتغطرسين 
المت�ألهي����ن المذلين لخلق الله بس����لط�نهم 
واأموالهم وعلمهم، ويكون رحمة للمؤمنين 
الخ�شعين المتعلقة قلوبهم ب�لله فيطمئنوا 
لقض�ء الل����ه ويتع�ملوا م����ع الوب�ء بحكمة 
كم� علمهم نبيهم -صلى الله عليهم وس����لم 
- فيتحصنوا بصلواتهم ودعواتهم واأذك�رهم 
س����ب�ب العلمية والطبية  ويتخذوا ب����كل ال�أ
للوق�ية من هذا الوب�ء ومح�صرة انتش�����ره، 
ويك����ون تنبيه� للغ�فلين الع�صين الغ�رقين 
ف����ي مت�ه�ت ملذات الحي�ة الدني� فيوقظهم 
ن�بة  من غفلتهم ويعطيهم فرصة للتوبة وال�إ
لل����ه -عز وج����ل - بهجر المع�ص����ي وكثرة 
الط�ع�����ت فم����� انتش����ر ف����ي ق����وم البغي 
والفح����ش والظل����م اإل� س����لط الل����ه عليهم 
اأمراض� واأوبئة لم تكن في غيرهم ف�إن ت�بوا 
واأن�بوا واأحسنوا رفع عنهم البلاء وك�ن لهم 

مطهرة ولغيرهم عبرة. 
ولعّل الله اأراد لهذه ال�أرض اأن ترت�ح قليلا 

من ضوض�ء البش����ر ف�ألزمه����م بيوتهم وقد 
اأثبتت الدراس�����ت العلمية النقص الواضح 
للتلوث البيئي في ش����تى المن�طق التي عم 
فيه� الوب�ء.. كم� قد يكون الحجر الصحي 
س����رة اأن تلتقي بعد اأن ش����تتته�  فرص����ة للاأ
مش�غل الحي�ة المتس�����رعة التي ل� تنتهي 
، ولعله فرصة ليختل����ي المرء بربه فيقوي 
اإيم�نه بكثرة ق����راءة القراآن والمداومة على 
لح�ح في الدع�ء، كم� هو فرصة  الذكر وال�إ
ثمينة للراحة النفس����ية التي ضغطت عليه� 
ظروف الحي�ة مش�كله� اليومية وال�حتك�ك 
اليومي بمن يزي����دون ضغطك من اأن�س ل� 
ه����م لهم غير القي����ل والق�����ل والفتنة وكثرة 
الس����ؤال.. وطبع� هو اأغلى فرصة لعش�ق 
الكتب اأن يلتهموا من درره� م� يريح قلوبهم 
ويمت����ع عقوله����م ويزيد مع�رفه����م ويطرب 
عم�ل عن مص�حبة  اأرواحهم وقد شغلتهم ال�أ
كتبهم المحببة.. وس����تكون ل� شك فرصة 
غ�لية ل�أصح�ب المش�����ريع المؤجلة بسبب 
ضغ����ط المش�����غل اليومية م����ن مثل حفظ 
بداع في اأي مج�ل هم  الق����راآن والكت�بة وال�إ
يتقنونه.. هو فرص����ة اأيض� لتنظيف البيت 
س����رة عل����ى نظ�مه الذي  وترتيبه وتعويد ال�أ
يضمن حي�ة مستقرة حتى بعد عودة تس�رع 

المش�غل وال�أحداث. 
ولعله فرص����ة لن� لنختب����ر اأنفس����ن� اإيم�نن� 
وش����خصيتن� وهدفن����� ف����ي الحي�����ة.. فهن� 
يتميز المؤمن الواثق ب�لله الذي ل� يخش����ى 
ش����يئ� وهو يوقن اأنه ف����ي ملك الله يصرف 

اأموره كيفم� ش�����ء سبح�نه، فيلج�أ اإلى الله 
وي�أم����ن في كنفه بكثرة الط�ع�ت والمب�درة 
ب�لخيرات والمش�����ركة في حملات التطوع 
من تحس����يس ووق�ية، وهذا اأيض� س����يميز 
ش����خصية كل ف����رد اإن ك�ن اإيج�بي����� يعيش 
برض����� وصب����ر وت�أقل����م مع ظ����روف الحجر 
الصح����ي وض����راوة الوب�����ء ويس�����هم بكل 
يج�بي����ة للانتص�ر  اإيج�بية ف����ي التوعية ال�إ
علي����ه، وبي����ن ذاك ال����ذي يظل الس�����ع�ت 
زرق يجتر  الطوال وراء ش�ش�����ت الفض�ء ال�أ
الحس����رة ويقتله الي�أس ويبث الهلع ويقنط 
الن�س ثّم ل� تج����ده يحترم اإجراءات الوق�ية 
ول� يس�هم مع المخلصين من اأبن�ء بلده في 
تطويق المرض. هن� سيكمن الفرق والنصر 
ولى  خي����ر لص�ح����ب الش����خصية ال�أ ف����ي ال�أ
والتح����دي ه����و التوعية من اأج����ل الوصول 

لعدد اأكبر من اأمث�له. 
تل����ك بع����ض الومض�����ت التي اأوح����ت به� 
كورون����� وغيره� كثير لعله� تكون دروس����� 
نعتب����ر به� لنتج�����وز المحنة بس����لام واأم�ن 
ب�إذن الله، وتمر وقد زادتن� اإيم�ن� ب�لله وثقة 
برحمته وق����د زادتن� تعقيم� لقلوبن� وتطهيرا 
نفسن� وتمسك� بدينن� الذي ي�أمرن� ب�تخ�ذ  ل�أ
العلم وس����يلة لتطوير الحي�ة والحف�ظ على 
مم به.. حتى ل� نكون  سلامتن� ومج�بهة ال�أ
لقمة س�����ئغة في اأي����دي المت�جرين ب�أرواح 
البشرية من اأجل مص�لحهم الع�لمية. نس�أل 
الل����ه اأن يع�في البش����رية جمع�ء ويرفع عن� 

البلاء ويردن� اإليه رداً جميلًا. 

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

حامت غنديرمــــن وحـــــي كـــورونــــــــا

اأعرف اأنكم تدرك���ون وتقدرون م� تقوم به� 
الطواق���م الطبي���ة في مواجه���ة كورون� في 

مختلف دول الع�لم..
لك���ن اأن تع�يش ذلك يومي� فذلك اأمر اآخر، 
عندم� تك���ون زوجت���ك المختصة في طب 
ول في  الطوارئ تق���ف في خط الدف����ع ال�أ
المستشفى، س���تخ�ف عليه� كثيرا وتخ�ف 

منه� في الوقت ذاته !!

نه�ك وم���ن انتق�ل  س���تخ�ف عليه� م���ن ال�إ
ن تنقله اإلى بيتك 

الفيروس، وستخ�ف من اأ
واأول�دك..

كت���ب واعلم اأنه ق���د ل� يعجبه�  م���� كنت ل�أ
ذل���ك، لول���� اأني ش����هد يمنكن���ه ان ينقل 

تجربة، وهي ل� تمتهن الكت�بة كم� اأفعل.
مؤلمة الرس����لة القصي���رة التي وصلته� من 
اإدارة المستشفى قبل يومين تعتذر له� فيه� 
عن اإلغ�ء اإج�زته� الس���نوية المقررة س���لف� 
سبوع بسبب كورون�، ك�نت تنتظره�  هذا ال�أ
نف�س، لكنه� ك�نت  بف�رغ الصبر ل�لتق�ط ال�أ

ت���درك اأن ذلك غير ممك���ن والبلد كله في 
ح�ل���ة اس���تنف�ر قصوى وهم جيش���ه الوحيد 

لمواجهة عدو شرس فت�ك!
طيل���ة 12 ع�م� في قس���م الط���وارئ تتقلب 
العم���ل بي���ن الليل والنه�ر بهمة عس���كري 
وروح طبيب، ومع ذلك دراسة ومح�ضرات 
وامتح�ن�ت ل� تنتهي مذ عرفته� والى ال�آن، 
ول اتم���ت التخصص  فبع���د التخصص ال����أ

طف�ل. الفرعي في طب طوارئ ال�أ
ول تحت����ج اإلى صلابة  في خط الدف����ع ال�أ
وجراأة وهو م���� تبديه اأثن�ء العمل، 
لك���ن ح�لم� تعود اإلى البيت يكون 
الضغط بلغ منته����ه، تبكي اأحي�ن� 
لش����بة ف���ي مقتبل العم���ر ح�ولوا 
اإنق�ذه� دون جدوى اأو رضيع ف�رق 
الحي����ة بين ذراع اأم���ه، اأو ح�ل�ت 
معلق���ة بين الحي����ة والموت، في 
م���رات كثيرة ك�نت تفتح في البيت 
ج����زة جه����ز الكمبيوتر  ثن����ء ال�إ

واأ
لتت�ب���ع تطورات مري���ض يرقد في 
المستش���فى هل تع�فى اأم س����ءت 

ح�لته ؟!
لي���س لزوجتي وقت ك�ف ول� نش����ط على 
مواقع التواص���ل ال�جتم�عي، اأن���� ن�فذته� 
الوحيدة على الع�لم عندم� تعود اإلى البيت 
خب�ر .. وهي َمَثلي في  وبعض نش���رات ال�أ
الِجد، وكل قوتي وسندي الذي استمد منه 

ط�قتي لمواصلة دراستي ونش�طي..
فخورون بك زوجت���ي وبم� تقومين به.. اأن� 

وبن�تي
وتحية لكل الطواق���م الطبية المرابطة حول 

الع�لم ... 

كلمـــة حـــق وعـــرفــــــــان ..
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القيم في زاد المعاد )2/25(:  قال ابن 
نابة اإلى الله سبحانه وتعالى، ومحبته  ال�إ
والتنعم  عليه،  قبال  وال�إ القلب،  بكل 
العبد  لصدر  اأشرح  شيء  فلا  بعبادته، 
حيانا: اإن كنت 

من ذلك. حتى اإنه ليقول اأ
في الجنة مثل هذه الحالة، فاإنى اإذا فى 
تاأثير عجيب فى  عيش طيب. وللمحبة 
ونعيم  النفس،  وطيب  الصدر،  انشراح 
به،  حس  له  من  اإل�  يعرفه  ل�  القلب، 
كان  واأشد،  اأقوى  المحبة  كانت  وكلما 

الصدر اأفسح واأشرح، ول� يضيق اإل� عند 
رؤية البطالين الفارغين من هذا الشاأن، 
حمى  ومخالطتهم  عينه،  قذى  فرؤيتهم 

روحه.

َا{ َأْقَفاهلهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 

ع���ن جابر بن عتيك –رضي الل���ه عنه عن النبي 
ُه  –صلى الله عليه وس���لم»مَن الَغيرِة ما يحبُّ اللَّ
ُه  ها اللَّ ا الَّت���ي يحبُّ ���ُه، فاأمَّ وِمنه���ا م���ا ُيبِغُض اللَّ
ا الغيرُة الَّت���ي ُيبِغُضها  يب���ِة، واأمَّ فالغي���رُة في الرِّ
���ُه فالَغيرُة في غيِر ريب���ٍة، واإنَّ مَن الُخَيلاِء ما  اللَّ
ا الخيلاُء  ُه، فاأمَّ ُه، ومنها ما يح���بُّ اللَّ ُيبغُض اللَّ
جِل نفَسُه عنَد القتاِل،  ُه فاختياُل الرَّ الَّتي يحبُّ اللَّ
ُه  ا الَّت���ي يبغُض اللَّ َدقِة، واأمَّ واختياُل���ُه عن���َد الصَّ

فاختياُلُه في البغِي والفخِر« صحيح اأبو داود.

وية
ت نب

يرا
 بكيت حت���ى انتهت الدموع .. صّليت حتذ

حت���ى ذاب���ت الش���موع .. ركعت حتى 
مّلن���ي الركوع .. س���األت ع���ن محمد، 
فيك وعن يس���وع .. يا قدس يا مدينة 
تف���وح اأنبياء .. يا اأقص���ر الدروب بين 

ال�أرض والسماء.
–  المس���جد ال�أقصى دمع���ة في عين 
كّل مس���لم .. طعنة في كّل قلب مؤمن 
.. مصيبة يعيشها كّل مسلم على وجه 

ال�أرض.
–  اأيا قدس ع���ذراً فما اأحرفي ُتجدي؟ 
وم���اذا س���ُتجدي؟ فصبراً اأي���ا قدس ل� 
جل���ك دوم���ًا نثور ..  ّن���ا ل�أ تجزع���ي فاإ
قص���اك نبيع الحي���اة وللخوف ل� نمّد  ل�أ

الجسور.
–  بجمال عيناه���ا .. باأنوثتنا .. برقتا 

.. بثورتها .. فلسطينيه.
–  سيشرق فجرك فوق الربى .. ويعلو 
مداك الرضا والحبور .. سيشرق مهما 
يط���ول الع���دا .. ويقص���ف بالغدر كل 

الثغور.
–  اأُعَشُق ِفْلسِطَيْن .. واأعَشُق ُتَرابٌَها .. 
واأعَش���ُق َجْنوبَها و َوْسَطها َو َشْمالَها .. 
اأْعَشُق ُكلُّ َمْن َقاَل اأنا ِفلسِطيني َوُرْوِحي 

ِفَداْها.
–  فلس���طين .. فلسطين صبراً ونصراً 
ِمن الله غير بعيد .. لَك الله يا فلسطين 

لَك الله .. يا قدسنا السليب.

–  س���تبقين يا فلس���طين القم���ر الذي 
يضي���ئ درب الحري���ة المرتقبة .. حتى 

يضيء قمر الحرية اأو يفرقنا القبر.
–  اأيه���ا التاري���خ ل���� تعت���ب علينا .. 
مجدن���ا مؤود الحناج���ر .. اأّيها التاريخ 
ح���ّدث عن رجال .. ع���ن زمان لم تمت 

فيه الضمائر.
–  َجمعت بين الحب والوَطنية والَعشق 
ني عربية بالَهوية بل  والُحرية .. ليس ل�أ

ني فلسطينية اأُحب فلسطيني. ل�أ
–  اأمتي يا ويح قلبي ما دهاك .. دارك 
الميمون اأضج���ي كالمقابر .. كل جزء 
من���ك يا بحر من دماء .. كل جزء منك 

مهدوم المنابر.
–  ِعندَم���ا اأتكَل���م َعْن فلس���طين، فاأنَا 
اأتكَلْم َعْن َعالْم، َعْن ُدنَيا، َعْن جَنة، َعن 

َوطن ّجميْل وعن حب ل� يموت اأبداً.
–  اأجم���ل ش���يء اأن تول���د عاش���قًا .. 
واأجمل عشق اأن تعشق وطن .. واأجمل 

وطن فلسطين.
–  صب���اح الن���ور يا اأقص���ى .. صباح 
النور يا مس���رى رس���ول الله صلى الله 
علي���ه وس���لم .. ِم���ن قلبي م���ن ذاتي 
صباح الن���ور يا بواب���ة التاريخ والمجد 
س���لام .. لماذا ل� يرى  ويا اإش���راقة ال�إ
عداء اإل� المس���جد ال�أقصى لماذا اإّل�  ال�أ
عداء اإل� اأرض���ي قدرنا وفكرنا  يرى ال�أ
وقررنا وبعد س���نين اأدركنا باأّنك مصدر 
العّزة يا فلسطين واأّنا حين سّلمناك كّنا 
نجهل المفه���وم والمنطوق والقّصة .. 
تغ���رس الرمح الدنيئة في الس���طور .. 

مجاد ترمقها البصائر. والعّز وال�أ

فق  ال�أ واسع  كالبحر  اأكون  اأن  احلياة:  *علمتني 
وال�نشراح، ل� يضيروني اأثر عابر اأو صراخ ملاح.

*علمتني احلياة:  اأن اأتسامى كالسحاب، ل� اأكترث 
لمن انتقص اأو عاب، فكل شيء اأحصاه الكتاب، ومناي 

ليست في دنياي.
واأن  السفاهات،  عن  اأترفع  اأن  احلياة:   *علمتني 
ن ال�نشغال بها قد يغير  اأغض الطرف عن التافهات، ل�أ

المسارات ويضّيع الغايات.

*علمتني احلياة:  اأن اأنشد 
رضا رب العالمين، ل� تنفخني 
تهزني  ول�  المعجبين،  نسائم 
رياح القادحين، ويتسع صدري 

وفياء الناصحين. للاأ
رتاح اأتسامى عن الجراح، ففي  *علمتني احلياة:  ل�أ
مل، ل�مناص  بر، ولتحقيق ال�أ جني العسل ل�بد من وخز ال�إ

من األم وعمل.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

فلسطني آالم وآمال وأعالم

عية
ألد

ئع ا
روا

من 
مال

ألع
ئل ا

فضا
ــى اهلل عليه من  ــول اهلل صل ــه، أنَّ رس ــرة  رضي اهلل عن ــي هري ــن أب ع

ــن العبادة» رواه  ــن الظن باهلل تعاىل من حس ــلم قال: »إن حس وس
أبو داود والرتمذي.

عندما تتكلم احلمى !
أحدهم على فراش املرض وهو يحتضر، 
من  هكتارا   20 يرد  بأن  ابنه  يوصي 
 20 يرد  وأن  ورثته،  اغتصبها من  األرض 
رأس غنم اغتصبها من شريكه وأن يرد 
10 ماليني دينا أكلها من غرميه، فوعد 

االبن أباه بتنفيذ وصيته، لكن يوم بعد 
يوم متاثل األب للشفاء وقام من فراشه، 
رجعت  هلل،  حمدا  ألبيه  االبن  فقال 
إلى  أن ترد احلقوق  إليك عافيتك ممكن 
كانت  أأسكت  له  فقال  أصحابها، 

احلمى تكلمني )تهدرني( !!!

َّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَُقوُلونَ  قال تعاىل:} وَال
مِيَاِن  َّذِينَ سَبَُقونَا بِالإْ فِرْ لَنَا وَِلِخْوَانِنَا ال رَبَّنَا اغإْ
َّكَ  لَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِن

ِّ
وََل َتجْعَلإْ فِي ُقُلوبِنَا غِلاًّ ل

رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ{.

االثنني: 28 رجب- 04 شعبان 1441هـ، الـموافق لـ:  23 - 29  مارس 2020إسرتاحة القارئ العدد:
1004

نسائم أحـــــزان من فلســـــطني
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أسست في أول شوال 1354 هـ املوافق 27 ديسمبر 1935م

اإلســــــالم ديننـــــا والعربيـة لغتنـــا واجلزائـر وطننــــــا

لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

}رَبََّنا َل َتَْعْلَنا ِفْتَنًة 
ِللَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفرْ َلَنا 

رَبََّنا إِنََّك أَنَْت الَْعِزيُز 
اْلَِكيُم{

دعــاء العــدد

العدد:
1004

ي���ام يصلون جماعة  ن���رى بعض الّناس هذه ال�أ
خارج المس���جد، وداخله، ويصّرون على ذلك 
اإص���راراً، يمكن حمل هؤل�ء على نية حس���نة 
اإذ ت���راءى له���م اأن ت���رك الصل���اة جماعة اأمر 
غير ماألوف، س���واء في صل���اة الجمعة اأو في 
الصلوات الخمس، وكاأن الصلاة جماعة عادة 
اجتماعي���ة ل� يمكن التخل���ي عنها مهما يكن 
زمات اأو اأّن الحماسة الدينية  اأمر الكوارث وال�أ
وقوة الّتدين الشكلي اأو غير ذلك دفعتهم اإلى 

هذا.

ورغ���م الفت���اوى الص���ادرة من جه���ات علمية 
موثوقة، واأيمة ذو رؤية مقاصدية للشريعة في 
نصوصها وروحها، من المقصد الش���رعي في 
الحفاظ عل���ى النفس اإذا األ���ّم بالّناس وباء اأو 
حرب اأو طاعون، واأن الحذر مطلوب في السلم 
والحرب واأن توقع الضرر اأو وقوعه يحذر منه 
ويزال، واأنه ل�ضرر ول� ضرار، واأّن من اأجريت 
علي���ه عملية جراحية مثل���ًا يتنقل من الوضوء 
بالم���اء اإل���ى التيمم اإذا خ���اف اأن يزيد مرضه، 

اأو اأن ينتكس، واأن���ه ليس على المريض حرج 
اإذا عجز ع���ن الذهاب اإلى صلاة الجماعة في 
المسجد واأنه يفطر في رمضان اإذا كان الصيام 
ي���ام التي اأفطر فيها اإذا  يضره ويقضى تلك ال�أ
ش���في ، واإذا ل�زمه العجز والخطر فاإنه يمكن 

له اأن يطعم المساكين.

يمة  يمك���ن اأن يقال اإّن هؤل�ء ل� ثقة لهم في ال�أ
والعلماء، ول� ينصاع���ون لهذه الفتاوى، لكن 
يمة الثقاة اأفتوا بذلك لمصلحتهم  هل هؤل�ء ال�أ
الخاصة اأو اس���تجابة لس���لطان سياس���ي، اأو 
و رهب���ة، اإّن بع���ض هؤل�ء اأح���رار ل� 

رغب���ة اأ
س���لطان عليهم مثل ال�تح���اد العالمي للعلماء 
المس���لمين وجمعية العلماء المسلمين، وكثير 
م���ن من ال�يم���ة والدعاة والفقه���اء، فلو اأنهم 
اأخطاأوا لهّب بعض العلماء للرّد عليهم واثبات 
خطاإ هذه الفتاوى بالحجة والبرهان، اإلّ� اأننا لم 
ذان يقام في  نسمع اأحداً رّد عليهم، وما دام ال�أ
المس���اجد اإذ ل� ضرر يلح���ق المؤذن ل�نفراده، 
وتبقى المس���اجد مفتوحة لم���ن اأراد اأن يؤدي 
سلام، ووسيلة  الصلاة منفرداً فال�آذان شعار ال�إ

عل���ام باأوقات الصلوات ل���� يترك وجمهور  ال�إ
العلم���اء ل���� يوجبون صل���اة الجماعة في غير 

صلاة الجمعة.

طباء والفقهاء،  وهذه المساألة مشتركة بين ال�أ
فقد اأدى الفقهاء مس���ؤوليتهم وبينوا للّناس اأّن 
الشرع يدعو لترك ما يتوقع من ضرر اأو يتحقق 

منه.

طب���اء اأجمعوا في العال���م كّله وفي  ث���ّم اإّن ال�أ
سلامي وهم اأطباء مسلمون ويجمعون  العالم ال�إ
اأحيانًا بين الطب والفقه والتدين اأيضا، اأجمعو 
عل���ى اأن التجم���ع يؤدي اإلى انتق���ال المرضى 
واأنه يجب لزوم المنازل، والبعد عن ال�ختلاط 
بالّناس، بل واأّن الس���فر وال�نتقال بدون س���بب 

ضروري.

اإّن هذا ال�إصرار من بعض الّناس يدل على اأمية 
س���لامي، وعدم اإدراك  دينية ف���ي المجتمع ال�إ
واإلمام بالضروري من الدين، واأّن التدين اأصبح 
عادة ش���كلية ل� فقه فيها ول� فهم لدى طائفة 

من المجتمع واسعة.

وهنا ياأتي نظام التعليم والتربية، وما يبدو فيه 

من خلل في التكوين الديني والمدني، وكذلك 
الوعي الديني الشرعي في المساجد اإذ اأصبح 
يمة يقتصر على اآداء صلاة الجمعة  كثير من ال�أ
و اإما ع���ن الجماعة في الصلوات 

وخطبتها، اأ
الخمس ثم يذهب اإلى شؤونه .

اأما محتوى الخطبة اأو محتوى بعض الدروس 
فق���د تك���ون بعيدة ع���ن مش���كلات المجتمع 
وحاجاته، وعن اإفهام الّناس مقاصد الش���ريعة 
وغاياتها العليا، وخاصة في عصرنا هذا الذي 
س���لامية تس���طو على  اأخذت الثقافات غير ال�إ
س���لامي، وتهز اأركانه من الداخل  المجتمع ال�إ
ول� نحسن الدفاع عن ثقافتنا، ول� نبث حقائق 
ديننا باأس���لوب معاصر، وبثقافة معاصرة، اأما 
اأن تك���ون خطبتنا مجرد »كليش���يهات« تردد 
وعب���ارات تتكرر ب���دون اإفهام، ول���� مخاطبة 
للعقل والنفس مخاطبة واضحة يدركها عامة 

الناس ، فهذا من العبث .

اإننا في حاجة لتجديد هذا الخطاب واأس���لوب 
الدع���وة اإلى الله، لتبليغها اإل���ى الّناس مبينة 

توقظ الوعي، وتحيي الضمائر والبصائر.  

متى ترفــــع هــــذه األمــيـــة الديـنــيـــــة؟

ـق
حـ

ـة 
ـم

كـل

أ د. عمار طاليب

أكد خبراء في الصحة وأخالقيات الطب احليوي 
ض��رورة اتب��اع اإلرش��ادات الصحي��ة ملواجهة 
تفش��ي جائحة في��روس كورون��ا، وذلك خالل 
الندوة اإللكترونية الت��ي نظمها مؤمتر القمة 
العامل��ي لالبتكار في الرعاي��ة الصحية )ويش( 

بالعاصمة القطرية الدوحة.

أس��تاذ  اخلطي��ب،  معت��ز  األكادمي��ي  واعتب��ر 
الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة 
أّن التبعات األخالقية املرتبطة بجائحة كورونا 
غائبة عن الّنقاش العام، لكن بعض املشاركني 
بالندوة جلؤوا إلى تفسيرات سياسية أو دينية، 
مش��دداً على ضرورة الوع��ي باجلانب األخالقي 
الذي يض��ع األولوي��ات والقواعد، ويرش��د إلى 

التصرف السليم وطريقة االستجابة.

وق��ال اخلطيب خ��الل مداخلت��ه إّن هناك عدم 
اتف��اق عل��ى املعايي��ر األخالقي��ة الت��ي حتكم 
التعامل مع األوبئة، وش��دد على أولوية مبادئ 
الصحة العام��ة، وهي التضام��ن، والفعالية، 

والكرامة، والنزاهة.

من جانبه، قال األكادميي محمد غالي، أس��تاذ 
دراسات اإلسالم واألخالقيات احليوية، إن القضايا 
األخالقية مرتبطة باملعلومات الطبية، واعتبر 
أن املرجعي��ات الدينية قب��ل احلداثة حتدثوا عن 
الطاعون واألوبئة، وش��دد على ض��رورة الوعي 
بالس��ياق التاريخي وعالقته باجلوانب الطبية 

املصاحبة له.

واستشهد الدكتورغالي بعالم التاريخ صالح 
الدين الصفدي، ال��ذي عاش في زمن الطاعون 
وتوف��ي بس��ببه ع��ام 764 ه���، بع��د أن امتد 
الوباء على الس��احل الش��رقي للبحر األبيض 
املتوس��ط، مؤكدا أن العدوى أمر ثابت تاريخيا، 

وليس هناك شك في ذلك في الزمن الراهن.

وناقش غالي مسألة "الضرر" وعالقتها بالذات 
واآلخرين، مش��ددا عل��ى أن إي��ذاء النفس من 
املب��ادئ التي ميكن من خالله��ا التضييق على 

حريات األفراد حلماية اجملموع.
املصدر.. وكاالت 

مؤمتر يناقش تداعيات فريوس كورونا وأخالقيات الطب من منظور إسالمي 
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