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نظًرا لتفاعل القراء الكرام مع املسابقة اليت أعلنتها مجعية العلماء مبناسبة "الذكرى التسعني" 
لتأسيس مجعية العلماء، وحرصا من اهليئة املنظمة على أن تفسح اجملال ألكرب قدر من الـمشاركة، 

تعلن مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني عن متديد آجال الـمسابقة 

2021م،  جويلية  وذلك إىل غايــــــــة 31 
على أن يتم إعالن أمساء الفائزين، يف ذكرى يوم الـمجاهد 20 أوت. 
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أ.د. عبد الـــرزاق قســــوم 
رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائرييـن

عندما َيْصَفرُّ وجه احلقول، إيذانا بدنّو ساعة احلصاد، وتُهب رياح الصيف عنوانا بتصبب عرق األبدان، فتدور جرارات الفالحني وسط 
التهليل، وتدب حركة األقالم، ويسمع هلا صليل، وتنبعث من نتائج االمتحانات الزغاريد وبعض العويل. ذلك هو ما يأتي به الصيف يف كل 

احلقول، ولدى كل العقول، ألنه يعترب أهم الفصول إنتاجا، وأكثرها فرحا، ومرحا وابتهاجا.
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بيــــان علمـــــاء األّمــة  فـي أحكام اإلعدام 
املسلطة على علماء  مصر ودعاتها 

األكبــاد فلــذات  حـصـــاد 
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الش���������تاء ببرودت���������ه وتجهُّمه فص���������ل للجد 
واالجتهاد، وموسم للعمل والُمتع المؤجلة، 
أما الصيف بحرارته ففصل للراحة والترويح 
ع���������ن النفس، واالنتصار لحق البدن، لمن 

جد واجتهد طول العام .
وفص���������ل الصي���������ف عندنا تؤج���������ل فيه كل 
أس���������باب النش���������اط إلى حين، وتقفل غرف 
االستقبال، وترى جميع المرافق إما مغلقة 

أو كالمقفلة.
وقد دأب أدباؤنا على اس���������تغالل مناس���������بة 
الصيف في الجمع بين الجد وش���������يء من 
الهزل، فكتب س���������يد قطب مقاالت ممتعة 
بعن���������وان: »م���������ن لغو الصي���������ف« وصف 
فيها رحلته لالصطياف في االس���������كندرية، 
جمعت تلك المقاالت بي���������ن طياتها فوائد 
وقالئد، وجاءت عناوينها متنوعة، ناقشت 
موضوعات هادفة نش���������رتها مجلة الرسالة 

سنة 1946.
وفي مقدمتها: قد انقضت س���������بع س���������نوات 
عج���������اف لم أغادر فيها حلوان ش���������تاًء وال 
صيًفا، إال لهذا )التفتيش(! )كان مفتش���������ا 
في وزارة المعارف(.. ولم أبصر فيها وجه 
البحر يس���������فر، ولم أستمع فيها إلى صوته 

يجيش. 
لقد اعتدت أن أنش���������ر آرائي، وأن أوقعها 
بإمضائ���������ي. فليس من عادت���������ي أن أثرثر 
ف���������ي المجالس بش���������يء! أو أن أعمل في 

الخفاء!.
ومن عناوينها: إلى االسكندرية، صراصير، 
سوق الرقيق، هؤالء األرستقراط. . .! بقية 

من لغو الصيف، مفارقات..!
ودأب عميد األدب العربي طه حسين أن 
يخص العطل���������ة الصيفية بكتابات ظاهرها 
هزل���������ي وباطنها جدي، عن���������ون لها : لغو 
الصي���������ف، وج���������اء فيها: كنا نلغ���������و أثناء 
الصيف، فلنجد أثناء الش���������تاء، وما الذي 
كان يمنعن���������ا من اللغو أثناء الصيف، في 
الصيف تهدأ الحياة ويأخذها الكس���������ل من 
جميع أطرافها فتوش���������ك أن تنام وال تسير 
على مهل يشبه الوقوف، وفي أناة تضيق 

بها النفوس...انتهى.
وليس أحس���������ن ف���������ي هذا الج���������و الالهب 
واألعص���������اب المضغوطه، من الجمع بين 
ش���������يء من الِجدِّ الممزوج بالدعابة واللهو 
المباح حيًنا، والخي���������ال حيًنا، واإلفادة في 
معظم األحيان، ومناقشة القضايا التي تهم 
المجتمع، اجتماعية وثقافية ودينية وتربوية 

وسياسية وتاريخية وحتى فنية ورياضية.
عل���������ى أن يكون القاس���������م المش���������ترك بيننا 
احترام المقدس���������ات والقيم اإليمانية، وتقديم 
الدليل والحجة، والرأي القائم على البرهان 
واإلقناع، وليس على مجّرد الش���������عارات، 
وأن نجتنب السب والتس���������فيه فهما وسيلة 
العاجز، وأن يكون الطرح جادا ومؤصال 
في غير اختصار مخل وال تطويل ممل، 
وبذلك تكون آدابن���������ا موازية لثقافة الخزي 
والع���������ار والندامة التي عفن���������ت أو كادت 

حياتنا.

أ. خلضر لقدي 

من لغو الصيف إىل جد الشتاء... 
قضايا للنقاش ... وحوار هادف

بأن هذه االنتخابات  القول  يمكن 
التشريعية التي جرت هذه األيام لم  
تصب بتزوير، وال تحريف، وهذا 
والنزاهة، وشهد  الش���������فافية  معنى 
مراكز االنتخاب ممثلو األحزاب، 
واإلعالم،  لحد اآلن لم يبلغنا أنها 
شابتها ش���������ائبة من المال الفاسد، 
والرش���������وة، وما إلى ذلك، وأغرب 
المستقلين،  المترشحين  أن  شيء 
جاءوا في المرتب���������ة الثانية، وهذا 
لم يكن متوقعا، ألنهم لم يس���������بق 
أن كانت لهم أنصار وأتباع مثل 

األحزاب.
 ويبدو أن حزب جبهة التحرير رغم 
ما أصابه من خلل، وتسلط عليه 
من رجال فاسدين في قيادته، فإنه 

حزب ذو تاريخ، وذو أنصار نشأوا 
فيه، ورس���������خت أقدامهم وأحالمهم 
في رحابه، فنالوا المرتبة األولى، 
ونرجو أن يحترم���������وا هذه الجبهة 
التاريخي���������ة الثورية، وأن ال يتركوا 
س���������بيال للتالعب ف���������ي مصيرها، 
وتشويه سمعتها بقيادات متسلطة 

مفروضة.
 والغريب أن األحزاب اإلسالمية 
جاء بعضها ف���������ي المرتبة الثالثة، 
وبعضه���������ا اآلخر دون ذلك. وهذا 
ال يتناسب مع شعارهم اإلسالمي، 
الجزائري تغلب  الش���������عب  مع أن 
علي���������ه النزعة اإلس���������المية، فهي 
راس���������خة في���������ه، وي���������دل على ذلك 
تاريخه وثوراته، ورجال اإلصالح 

في قيادته.
 ولعل بروز عنصر الش���������باب في 
فإن  جديدة،  ظاه���������رة  االنتخابات 
مرحلة الش���������باب مرحلة الفعالية، 
والطموح الذي يتطلب بذل الجهد، 
العم���������ل، والمثابرة  ف���������ي  والتفاني 
عليه- هذا أملنا فيه- فليكن كما 
عهدنا الشباب في فتوته وحماسه، 

وتفانيه.
الس���������لطة   ونأم���������ل أن تس���������تمر 
المستقلة في الحفاظ على األمانة 
الت���������ي تحملتها، وأن تحرص على 
أن ال يتط���������رق إلى االنتخابات ال 
مال فاس���������د، وال تزييف، وال تدخل 
اإلدارة، لتكون بهذا تستحق معنى 

االستقاللية، والنزاهة والشفافية.
  ويب���������دو أن االنتخابات المحلية 
س���������تجري عل���������ى م���������ا ج���������رت به 
ألن  التش���������ريعية،  االنتخاب���������ات 
البلديات هي الحكومة الحقيقية إذا 
أعطيت لها الصالحية، والمتابعة 
والمراقبة، واس���������تبعاد العروش���������ية 
والقبلي���������ة فهي أكث���������ر ما تبدو في 
البلديات التي تنتخب أحيانا أناسا 

أميين فيما مضى.
  لك���������ن أملنا كبي���������ر في المجلس 
التشريعي الذي يقوم بسن القوانين، 
والهيئ���������ات  الحكوم���������ة  ويراق���������ب 
ف���������إن المراقبة الحقيقية  التنفيذية، 
هي التي تجعل الجهات التنفيذية 
تحرص على القيام بعملها، وتنفيذ 
المخططات والمش���������اريع، مشاريع 

التنمية المستدامة وغيرها.
وخاصة م���������ا يتعل���������ق بالمنظومة 
التربوية، والتعليم العالي، ومراكز 
البح���������وث، وتمويل البحث العلمي 
واإلش���������راف عليه، فإن التنمية ال 
تتم دون البح���������ث الجاد وتمويله، 

وتشجيعه.
 إن السياس���������ة الثقافي���������ة، والثقافة 
العلمية هي الدم الذي يس���������ري في 
أوصال الحي���������اة االجتماعية فإذا 
أصابها مرض اختل جهازاإلنتاج 
والعلم���������ي، واالقتصادي،  الثقافي 
والسياس���������ي أيضا ألن السياس���������ة 
ال تق���������وم إال على العلم، وس���������داد 
التصرف اإلداري، وتدبير شؤون 

حياتنا بجميع جوانبها.
بالفالحة ومصادر  العناي���������ة   إن 
المي���������اه، وتنمي���������ة الصحاري هي 
مصدر الخي���������ر والرفاهية والثروة 
الدائم���������ة. أما المحروق���������ات فإنها  
تكاد تحت���������رق وتختفي من الوجود 

االقتصادي.
وفق اهلل هذا البرلمان الجديد إلى 

السداد والرشاد.

إنهــــا خطـــــوة فــي بنـــاء الدميقراطيـــة ال غبــــار عليهـــا
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أ د. عمار طاليب

الحم������د هلل رّب العالمين، ول عدوان إّل عل������ى الّظالمين، والّصالة 
والّسالم على سّيدنا محّمد وعلى آله الطّيبين الّطاهرين، وأصحابه 

الغّر الميامين، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الّدين؛ وبعد:
فق������د تلقى علماء األّمة ببالغ الغض������ب واإلنكار األحكام اإلجرامّية 
المسّيس������ة التي أصدرها القضاء المصرّي بإعدام اثني عش������ر من 
علماء وقيادات العمل اإلسالمّي في مصر العزيزة، والحكم بالّسجن 

المؤّبد على عشرات آخرين.
وقد تداعى العلماء من العديد من مؤسسات وروابط العلماء لبيان 
الموقف م������ن هذه األحكام الجائرة والتحذير من مآلتها، وفي هذا 

البيان يعلن علماء األّمة عن اآلتي:
: يؤّكُد العلماء أنَّ اعتقال هؤلء العلماء والمصلحين والعاملين  أوالاً
يذاءهم ظلًما وعدواًنا  لإلسالم والمطالبين بحرّية شعبهم وكرامته واإ

جريمٌة منكرٌة، فكيف  بالحكم عليهم باإلعدام؟!
نَّ هؤلء   إّن صدور هذه األحكام الجائرة المسّيسة جريمٌة كبيرٌة، واإ
الّدع������اة والمصلحين َأْولى بالتبجي������ل والتكريم؛ فهم األحرص على 
األوطان، وهم حراس الفضيلة، وِمن  أهم عناوين الخير الباقي في 

األمة.  
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم: »ِإنَّ اللََّه ُيَعذُِّب الَِّذيَن ُيَعذُِّبوَن 

النَّاَس ِفي الدُّْنَيا«.
وقال رس������ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: » لزوال الدنيا أهون على 

اهلل من قتل مؤمن بغير حق«.
ثانياًا: يؤّكد العلماء أّن صدور األحكام باإلعدام على هذه الثّلة من 
ّن اإلقدام على تنفيذ هذه  أش������راف األّمة وأطهارها هو نذير شؤم واإ
األحكام س������يكون الحماقة الكبرى والجريمة العظمى التي س������تفتح 
األبواب على مصراعيه������ا لما ل يحمد عقباه، فهي معاداة ألولياء 

اهلل تعالى ومؤذنة بحرب من اهلل تعالى على من قام بها.
ًدا َفَج������زَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها  َتَعمِّ  ق������ال تعالى: »َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ

َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه َوَلَعَنُه  وََأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما« النساء:93 
 وفي الحديث القدس������ي قال تعالى: »من عادى لي وليًّا فقد آذنته 

بالحرب«
ــا: يطال������ب العلم������اء بإلغاء هذه األحكام الجائ������رة على الفور  ثالثاً
ويحّذرون من مغّبة بقائها فهي الّصاعق الذي قد يفّجر األوضاع 
وينتج أفعاًل ل يمكن ألحد السيطرة عليها في وجه من أصدر هذه 

األحكام وفي وجه األنظمة التي تهلل وتساند صدورها.

ــا: يدع������و العلماء فخام������ة رئيس تركيا الّش������قيقة رجب طيب  رابعاً
أردوغان وفخامة أمير قطر الّش������قيقة الّش������يخ تميم بن حمد وكّل 
من يس������تطيع من القادة والزّعماء إلى الّتدخل العاجل لوقف تنفيذ 
ه������ذه اإلعدامات، فإّن هذا من أجّل األعمال وأعظمها، وهو إحياء 

للنفوس ورّد الظلم والعدوان عنها.
ِلَك َكَتْبَنا َعَلٰى َبِني ِإْس������رَاِئيَل َأنَُّه َمن َقَتَل  قال تعال������ى: »ِمْن َأْجِل ذَٰ
َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن 
َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا َوَلَقْد َجاَءْتُهْم ُرُس������ُلَنا ِباْلَبيَِّناِت ُثمَّ 

ِلَك ِفي اأْلَْرِض َلُمْسِرُفوَن« المائدة: 32 ْنُهم َبْعَد ذَٰ ِإنَّ َكِثيرًا مِّ
ــا: يؤّكد العلم������اء أنَّ واجب األّمة كّلها الّتحّرك للحيلولة دون  خامساً
وق������وع هذه الجريمة، م������ن  خالل الحمالت اإلعالمّي������ة والفعاليات 
الجماهيرّية، وهنا فإننا ندعو المس������لمين في العالم  كّله لالحتشاد 

والعتصام أمام السفارات والبعثات  الدبلوماسّية المصرّية.  
ويحّذر العلماء من أنَّ الّصمت سيكون خذلًنا مرًّا، عاقبته وخيمة 

في الدنيا واآلخرة.
وقد  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم: »َما ِمْن اْمرٍِئ َيْخُذُل اْمرًَأ 
ُمْس������ِلًما ِفي َمْوِضٍع ُتْنَتَهُك ِفيِه ُحْرَمُتُه َوُيْنَتَقُص ِفيِه ِمْن ِعْرِضِه ِإلَّ 
َخَذَلُه اللَُّه ِفي َمْوِطٍن ُيِحبُّ ِفيِه ُنْصَرَتُه َوَما ِمْن اْمرٍِئ َيْنُصُر ُمْسِلًما 
ِفي َمْوِضٍع ُيْنَتَقُص ِفيِه ِمْن ِعْرِضِه َوُيْنَتَهُك ِفيِه ِمْن ُحْرَمِتِه ِإلَّ َنَصرَُه 

اللَُّه ِفي َمْوِطٍن ُيِحبُّ ُنْصَرَتُه«
ــا: يدعو العلماء مؤسس������ات المجتمع المدني والمؤسس������ات  سادساً
الحقوقي������ة في مختل������ف بالد  العالم ل س������يما في العال������م الغربي 
إل������ى التحرك العاجل والعمل على إثارة ال������رأي العام والّضغط على 
الحكوم������ات لعدم تمرير هذه الجريمة الكبيرة، واهلل غالب على أمره 

وسيعلم الذين ظلموا أّي منقلب ينقلبون.
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بيان علماء األّمة يف أحكام اإلعدام املسلطة على علماء  مصر ودعاتها 



حصــــاد فــلــــذات األكبــــــاد
إن الصي���������ف ف���������ي بالدن���������ا بال���������ذات هو 
إضافة إلى كونه فصل االمتحانات، وزمن 
جني الثمرات، هو عق���������د الوالئم واألعراس 

والمناسبات.
إن ميزة الصيف ع���������ن باقي الفصول أنه 
موع���������د الفاّلح مع جني الثمار في الحقول، 
وموعد الطالب مع كسب النجاح في العقول، 
وموعد الشباب مع بناء األسر على أساس 

األصول.
من ه���������ذه األهمية يأت���������ي اهتمامنا اليوم 
بحصاد فلذات األكباد، واالستماع إلى دقات 

قلوب اآلباء، واألمهات، والبنات واألوالد.
في ه���������ذه المواعيد تعود بن���������ا الذاكرة إلى 
ما بذله األبناء والبنات، في زمن الش���������تاء، 
مستهينين بكل أنواع البرد والثلوج واألنواء.

اليوم تبيض وجوه، وتصفر وجوه، وتس���������ود وجوه، فيميز 
اهلل باالمتحان الجاد من الكسول، والفاضل من المفضول، 

والثابت من المفصول.
من هنا تبدأ أهمية المدرس���������ة ف���������ي بناء األجيال، وقيمة 
المنظومة التربوية في صقل العقول، وفتح آفاق اآلمال.

وكم تبدو لنا غالية وعالية رسالة المدرسة في إخصاب 
المواه���������ب، وبذل التضحي���������ات لتحقيق المكاس���������ب، كما 
نكتشف بهذه المناسبة خطورة التهاون في العناية بالمعلم، 

والمتعلم، في بناء المجتمع الفاضل المتقدم.
هك���������ذا يتجلى لنا أنه باالمتحان تقاس مكانة التلميذ من 
الذكاء، وق���������درة األولياء على الب���������ذل والعطاء، وصالبة 
المنهج المدرس���������ي في فتح آفاق التنمية والبناء. والجزائر 
وطننا العزيز، وهو يكابد معاناة معركة التبعية، واالنتصار 
على مختلف أنواع الفس���������اد والمحسوبية، والتصدي لدعاة 
االنسالخ من الهوية والتحلل من القيم الوطنية واألخالقية، 

مدعو إلى فك هذه اإلشكالية.
يقال إن أخطر لص في الحياة، هو سارق الزمن، وهل 
هناك حقا من هو أخطر من س���������رقة مس���������تقبل األجيال، 
والزج بهم في متاهات الغثائية التي تنأى بهم عن أفضل 
األقوال، وأنف���������ع األعمال، إلى تقلي���������د الوافد من األفكار 

واإليديولوجيات الالإنسانية.
نقول هذا ونحن نستعرض تجارب بالدنا في المنظومة 
التربوية، فتتراءى لنا التجربة الباديسية، المتميزة بأصالتها، 
وعراقته���������ا، وأخالقيتها، وتفاني معلميها ومتعلميها، لتقديم 

النموذج األمثل لصنع المستقبل.
ثم توالت عل���������ى أجيالنا الصاعدة تجارب منها الواعدة، 
ومنها الفاسدة، فانعكس ذلك كله على مستوى التحصيل، 
ش���������اعة العنف األعمى  وعلى تفش���������ي الفك���������ر الدخيل، واإ

الوبيل.
إن المرء ليصاب بالذه���������ول والذهال عندما يالحظ في 
بعض تجاربنا التربوية من س���������ولت له نفس���������ه االنتقاص 
من الثوابت الوطنية، واالعت���������داء على القناعات الدينية، 
والج���������رأة على البديهي من القيم اإلنس���������انية، مع أن الحق 
الثابت الذي يكفله الدستور ويسلم به اآلمر والمأمور، أن 
م���������ا يحتاجه الجيل الصاعد في جزائرنا الجديدة، هو حق 

المتعلم في مدرس���������ة أصيلة االنتماء، 
علمي���������ة اإلقتداء، إنس���������انية االهتداء، 

وطنية االصطفاء.
إنها المدرس���������ة التي تصقل اللسان، 
وتصحح األبدان، وتعمق قيم اإلنسان 
وتهدي عقل الجيل –عقديا- إلى خير 

األديان.
ن رأس مال المدرسة في كل هذا  واإ
من الناحية اإلنسانية هو المعلم، ومن 
الناحية الثقافي���������ة الكتاب ومن الناحية 

المقاصدية المنهج.
ولكي نضمن س���������المة هذه الدعائم 
الثالثة البد م���������ن إيجاد الضامن لها، 
ن الضامن لها هو من نأتمنه على  واإ
اإلشراف على المنظومة التربوية، ومن 
هنا فالبد من إسناد شأن التربية والتعليم إلى الراسخين في 
العلم والتربية، والراسخين في الدين والوطنية، فنضمن من 
خالله عملية بناء مدرسة جزائرية المحتوى والعنوان عربية 
الحضارة واللس���������ان، وعلمية المنه���������ج والبنيان، وأخالقية 

القيمة واإلنسان.
إن المهندس الذي س���������توكل إليه هذه الرس���������الة النبيلة، 
هو من س���������يعي حقيقة أمس���������نا الذاهب ب���������ال فائدة، ليبنى 
على أنقاضه جيلن���������ا المعاصر الذي يتحلى بأفضل القيم 

السائدة.
ولنأخذ العبرة مم���������ا تعلمناه من تراثنا، من أن العلم هو 
بمنزلة الش���������جرة، والعمل بمنزل���������ة الثمرة، وأن الغرض من 
الشجرة المثمرة هو ثمرتها، أما شجرتها بدون االستعمال، 

فال يتعلق بها غرض أصال.
وقول شعرائنا القدامى:

بقية العمر عندي ما له ثمن
ن مضى غير محمود من الزمن واإ  

يستدرك المرء فيها ما أفات
ويحي ما أمات، ويمحو السوء بالحسن  
في هذه األجواء من المش���������اعر التربوية نستعرض اليوم 
حصاد فل���������ذات أكبادنا، ونقوم بعملية تش���������خيص تجاربنا 
التربوية وفيها الغث وفيها السمين، ولتكن لدينا الشجاعة، 
في التخل���������ي عن كل ما هو غث، ولنحش���������د اإلمكانيات 

لتقوية التجارب الناجعة.
ذلك أن خير اس���������تثمار تبنته أم���������م قبلنا، فنجحت، هو 

االستثمار في المعلم، ولنا في اليابان أسوة حسنة.
ولنتمثل في فضل العلم بقول اإلمام الشافعي:

رأيت العلم صاحبه كريم         
ولو ولدته آباء لئاُم  

وليس يزال يرفعه إلى أن       
م أمره القوم الكرام ُيعظِّ  

ويّتبعونه في كل حال           
كراعي الضأن تتبعه السوام   

فلوال العلم ما سعدت رجال    
وال عرف الحالل وال الحرام  

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

عندما َيْصَفرُّ وجه احلقول، 
إيذانا بدنّو ساعة احلصاد، 
وتُهب رياح الصيف عنوانا 

بتصبب عرق األبدان، 
فتدور جرارات الفالحني 

وسط التهليل، وتدب حركة 
األقالم، ويسمع هلا صليل، 

وتنبعث من نتائج االمتحانات 
الزغاريد وبعض العويل.

ذلك هو ما يأتي به الصيف يف 
كل احلقول، ولدى كل العقول، 

ألنه يعترب أهم الفصول 
إنتاجا، وأكثرها فرحا، 

ومرحا وابتهاجا.
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تبدأ أهمية املدرسة يف بناء األجيال، 
وقيمة املنظومة الرتبوية يف صقل 

العقول، وفتح آفاق اآلمال.
وكم تبدو لنا غالية وعالية رسالة 
املدرسة يف إخصاب املواهب، وبذل 
التضحيات لتحقيق املكاسب، كما 

نكتشف بهذه املناسبة خطورة التهاون 
يف العناية باملعلم، واملتعلم، يف بناء 

اجملتمع الفاضل املتقدم.



أ. عبد احلميد عبدوس

منتصف الش���������هر الجاري ) جوان 2021(  يف 
س���������قطت حكومة المج���������رم بنيامين نتنياهو 
الذي كانت فترة حكم���������ه للكيان الصهيوني: »من 
أس���������وأ المحطات في تاريخ الصراع الفلس���������طيني � 
اإلسرائيلي«  حس���������ب  تعليق محمد اشتية  رئيس 
حكومة السلطة الفلسطينية الذي اعتبر أن برنامج 
حكومة نتنياهو »كان مبنيا على تدمير أية إمكانية 

لدولة فلسطينية«.
نتنياهو ه���������و صاحب الرقم القياس���������ي  في البقاء 
عل���������ى رأس الحكوم���������ة اإلس���������رائيلية حي���������ث توّلى 
رئاس���������تها بين  أع���������وام  1996 و1999، ثم منذ 
الع���������ام 2009 ولغاية  14جوان 2021 )أي لمدة 
14 س���������نة كاملة( .  ف���������ي أفريل الماضي وصفت 
صحيفة )أوبزيرفر( البريطانية بنيامين نتنياهو بأنه 
»أخطر رجل في الش���������رق األوسط« إذ في عهده 
شن االحتالل الصهيوني أربع حروب مدمرة  على 
الشعب الفلسطيني ،كانت الحرب األولى هي التي 
دارت من 14 إلى 21 نوفمبر2012 والمس���������ماة 
من الجانب اإلس���������رائيلي »عمود السحاب« وهي 
عبارة اصطالحية من التوراة متعلقة بضياع اليهود 
في صحراء س���������يناء 40 عاما زمن سيدنا موسى، 
ومعناه���������ا المج���������ازي »العقاب الس���������ماوي«، فيما 
اختارت المقاومة عبارة »حجارة س���������جيل«، اسما 
للمعركة وهي ذات دالالت دينية إس���������المية ترمز 
للعقاب اإللهي للقوة الغازية لبيت اهلل الحرام بقيادة 
أبرهة الحبش���������ي زمن والدة الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم. فقد أسفرت وقائعها عن 155 شهيدا ومئات 

الجرح���������ى من الجانب الفلس���������طيني. وفي الطرف 
اآلخر قتل 6إس���������رائيليين، وأصيب 240، كما تم 
تفجير حافلة في تل أبيب، مما أس���������فر عن إصابة 
28 إس���������رائيليا، ورغم تميز حرب 2012 بدخول 
نظام القبة الحديدية حيز الخدمة في إس���������رائيل في 
منتصف عام 2011 م والذي كانت إسرائيل تزعم 
أنه غير قابل لالختراق، فقد اس���������تطاعت المقاومة 
الفلسطينية إطالق أكثر من 1456 صاروخا على 

إسرائيل وأصابت مدنًا مثل أشدود.
وف���������ي الحرب الثانية التي امت���������دت من 7 جويلية 
إلى 26 أوت 2014 التي سمتها إسرائيل بعملية 
»الج���������رف الصام���������د« واطلقت عليه���������ا المقاومة 
اإلسالمية اس���������م »العصف المأكول« أو »البنيان 
المرص���������وص« فكان���������ت حصيلتها ف���������ي الجانب 
الفلسطيني 174 2 ش���������هيدا %81 منهم مدنيون 
)7431( و 870 10 جريح���������ا، أكثر من نصفهم 
من األطفال والنس���������اء، وفي الجانب اإلس���������رائيلي 
72 قتيال 91 % منهم عس���������كريون )66(، وأسر 
صابة 2522 بجروح، بينهم  جنديين إسرائيليين واإ

740 عس���������كرًيا، حوالي نصفهم باتوا معاقين.
وأما الحرب الثالثة فق���������د امتدت من 11 إلى 13 
نوفمبر 2018 اندلعت عقب اكتش���������اف المقاومة 
الفلس���������طينية قوة إس���������رائيلية خاصة كانت تحاول 
التسلل إلى خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى 
صابة نائبه،  إلى مقتل قائد الوحدة اإلس���������رائيلية واإ
بينما ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 

14 شهيدا.
بينما أس���������فرت الحرب الرابعة المسماة من طرف 
الجانب  األس���������وار« ومن  اإلس���������رائيليين »حارس 
الفلسطيني »س���������يف القدس« عن استشهاد 243 
فلس���������طينيا بينهم 66 طفال و39 سيدة إضافة إلى 
1910 مصابا بجروح كما تمت إبادة 12 أس���������رة 
فلسطينية قتل جميع أفرادها ،ودمرت1447 وحدة 
سكنية، وتضررت 13ألف وحدة سكنية ،مع تهديم 
وعشرات المدارس والمستش���������فيات ومراكز العبادة 

االسالمية والمسيحية.
رغم كل هذه الخسائر الفادحة والمؤلمة في الجانب 
الفلسطيني إال أن المقاومة الفلسطينية كانت تخرج 
دائما أقوى وأكثر تصميما على التصدي للعدوان 

الصهيوني وكسر عنجهيته ورفع كلفة خسائره.
لم يكتف المجرم نتنياهو خالل عهده المشؤوم على 
رأس الحكومة الصهيونية بشن الحروب المتواصلة 
على الش���������عب الفلسطيني ،ولكنه قاد حكومته  في 
2014 لتقديم مشروع قانون يهودية دولة  إسرائيل 
وهو القانون  الذي كرس إسرائيل كدولة عنصرية 
وصادق عليه وأقره الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي 
الغيًا بذل���������ك مكانة اللغة العربية كلغة رس���������مية، 
ومس���������قطًا حق المواطنة، بش���������كل آلي عن مليون 

وستمائة ألف عربي.
غير أن س���������قوط حكومة نتنياه���������و ال يعني نهاية 
معان���������اة لفلس���������طينيين والع���������ودة إلى مس���������ار حل 
الدولتين الذي يمثل المخرج  المقبول فلس���������طينيا 
لحل القضية الفلسطينية، فبعد تصويت الكنيست 
اإلسرائيلي مباشرة على منح الثقة لحكومة تحالف 
األح���������زاب المتنافرة والمتخالفة التي ال يجمع بينها 
س���������وى الرغبة في إس���������قاط بنيامين نتنياهو وأنهاء 
سيطرته على الجهاز التنفيذي اإلسرائيلي، وعقب 
تش���������كيل حكوم���������ة »التغيير« بقي���������ادة الصهيوني 
المتطرف نفتالي بينت التي تضم كتلة من العرب 
الفلس���������طينيين، أعط���������ت  هذه الحكوم���������ة الجديدة  
الموافقة على تنظيم مسيرة اإلجرام الصهيوني في 
القدس المس���������ماة  إسرائيليا »مسيرة األعالم« التي 
يعتبرها الفلس���������طينيون »عمال استفزازيا وتصعيدا 
خطرا«، ومقابل الس���������ماح للمس���������توطنين بتنظيم 
مس���������يرتهم االستفزازية قامت س���������لطات االحتالل 
باالعتداء على الفلس���������طينيين الرافضين للمس���������يرة  
طالق الرصاص عليهم ولم  وتدنيس مقدس���������اتهم واإ
تسلم حتى السيدات الرافعات للعلم الفلسطيني من 

الضرب والسجن.  
وتنظم هذه المس���������يرات  في ذكرى احتالل إسرائيل 

للقدس الشرقية في أعقاب  الهزيمة العربية في 5 
جوان 1967. وتش���������ارك  فيها الجماعات القومية 
الصهيونية  وحركات االستيطان المتشددة، تهدف 
إلى بسط السيطرة اليهودية على المسجد األقصى 
م���������ن  خالل  االنطالق من ب���������اب العمود وصوال 
إلى حائط البراق، الذي يس���������ميه الصهاينة حائط 

المبكى.
وقد بدأت هذه المس���������يرات ف���������ي عام 1974 لكنها 
توقفت خالل الفترة ما بين عامي 2010 و2016 
بسبب المواجهات التي كانت تندلع بين المشاركين 
في المسيرة والفلس���������طينيين. من أبرز قادة مسيرة 
اإلجرام  الصهيوني عضو الكنيس���������ت عن تحالف 
»الصهيوني���������ة المتدينة« مئير بن غفير المتحالف 
مع نتنياهو الذي صرح بمناس���������بة س���������ماح حكومة 
بينت بتنظيم المسيرة التي تصر على المرور من 
باب العمود  بالحي اإلسالمي  التي كانت بمثابة 
الشرارة التي اشعلت حرب »سيف القدس«: »حان 
الوقت لكي تهدد إسرائيل حماس ال أن تهدد حماس 
إس���������رائيل«. أما زميله في تحال���������ف  »الصهيونية 
المتدينة« وش���������ريكه في تنظيم المس���������يرة  بتسلئيل 
س���������موتريتش فقد صرح في ش���������هر أفريل الماضي 
بأنه سيتأكد بنفسه من عدم بقاء عرب أو مسلمين 

في إسرائيل ال يقبلون بحكم اليهود عليهم.
وفي هذا الجو العدواني س���������ارع ق���������ادة األنظمة 
العربية المطبعة إل���������ى تهنئة نفتالي بينيت على 
انتخابه رئيس���������ا لوزراء إس���������رائيل رغم االعتداء 
على مقدسات المس���������لمين والدوس على حقوق 
الفلس���������طينيين، وه���������ذا ما يؤك���������د أن التطبيع مع 
الكي���������ان الصهيوني المحتل في ه���������ذا الظرف، 
هو خيان���������ة للقضية الفلس���������طينية ومواالة للعدو 
الصهيوني. كما ان سياس���������ة اإلجرام الصهيوني 
ونزعته لفرض هيمنته على العرب والفلسطينيين 
هي اس���������تراتيجية مستحكمة وخيار معتمد للكيان 
الصهيوني وليست مجرد نزعة متطرفة عند هذا 

القائد الصهيوني أو ذاك.

مع بقاء االحتالل ... ال خيار بني الطاعون والكولريا
العدد:اجتاهات
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ُحكمت الجزائر منذ االس���������تقالل بنظام علماني 
لم يترك لدين األمة سوى عبارة »اإلسالم دين 
الدولة«، أّمم بمقتضاها المساجد واستحوذ على 
الخطاب الديني واستثمر فيه لتمرير أطروحاته 
ضفاء الصبغة الش���������رعية عليها كلما احتاج  واإ
إلى ذلك ف���������ي مواجهة العاطف���������ة الدينية لدى 
الشعب، ثم جاءت س���������نوات المطالبة بتطبيق 
الش���������ريعة لكن وقعت بعدها االنتكاسة وأصبح 
مطل���������ب العقالء هو بناء النظ���������ام الديمقراطي 
كأحس���������ن حل متاح في الواقع، فأين نحن اآلن 

من هذا التطور؟
1.حقيقة المشروع العلماني في الحزائر

العلمانيون مواطنون مثلنا لكنهم ال يحملون أي 
مشروع نهضوي خالفا الدعاءاتهم، فقد حكموا 
الجزائ���������ر بال منازع منذ االس���������تقالل ولم يحققوا 
أي نهض���������ة، بل يتلخص مش���������روعهم في ظل 
طغيان العولم���������ة - كما يصرحون هم كأحزاب 
وشخصيات وفعاليات اجتماعية – في المدنية 
الفاسقة والجمهورية الفاجرة المؤسسة على نوع 
واحد م���������ن الحرية هو حرية اإللح���������اد والحرية 
نكار  الجنس���������ية، إلى جانب االستهزاء بالدين واإ
الثوابت والقيم، ولذلك لو تس���������لموا الُحكم بصفة 
رس���������مية فإنهم ينقلوننا ليس من مجتمع محافظ 
متخلف إلى مجتمع متقدم بل إلى مجتمع إباحي 
متخلف... مناقشات المثقفين عندهم تدور حول 
حرية المرأة في جسدها وكذلك حرية الرجل في 
جسده، أي التخنث وأنواع الخروج عن الفطرة، 
وق���������د حققوا الكثير من مآربهم – أو على األقل 
وضعوا أرضية لذلك – من خالل االس���������تحواذ 

على المنظومة التربية والمجال اإلعالمي وزارة 
الثقافة.

هذا هو مش���������روعهم، ويريدون إقامته رغم أنف 
األغلبي���������ة ألنه���������م أِلفوا وضع األقلية الس���������احقة 
المتحكمة في أغلبية مس���������حوقة، أقلية تس���������مي 
نفسها ديمقراطية وهي تكفر بآليات الديمقراطية 
ألنها تخذلها كلما ت���������ّم االحتكام إلى الصندوق 

الشفاف واالختيار الشعبي الحر.
وفي هذا الصدد زاد من مأس���������اتنا ذلك الخطاب 
الدين���������ي الجامد المتخلف الذي يجعل اإلنس���������ان 
ينس���������حب من معركة التداف���������ع، يكره الكالم عن 
الحرية والع���������دل والكرامة، وي���������رى أن األحادية 
والتمكين لالس���������تبداد والخضوع له بدون تحفظ 

فروض دينية بنص القرآن والسنة!!!
نحن نرفض هذه العلماني���������ة الالدينية التغريبية 
المتوحشة، ونؤمن بالمش���������روع اإلسالمي الذي 
يجمع بين العب���������ادة والمواطنة والرقي والتعايش 
الس���������لمي وحكم األغلبية وحقوق األقلية، ولكن 
إكراه���������ات الواقع تجعلنا ننحاز مرحليا إلى خيار 
النظ���������ام الديمقراطي ونس���������تثمر فيه من غير أن 
ننسى مش���������روعنا األصيل فضال عن أن نتنكر 

له.
2. من المطالبة بتحكيم الشريعة إلى المطالبة 

بالديمقراطية
مهما تك���������ن عي���������وب النظ���������ام الديمقراطي فهو 
أفض���������ل ألف مرة من الدكتاتورية والحكم الفردي 
وحكم العس���������كر، وقد تميزت فترة الس���������بعينيات 
والثمانينيات بمطالبة الجماهير المسلمة بأنظمة 
سياسية تطبق الشريعة، وشيئا فشيئا وبتخطيط 
رهيب من أعداء اإلس���������الم وغباء بعض طوائف 
اإلس���������الميين نس���������ينا هذا المطلب وأصبح أكبر 
هّمنا العيش ف���������ي نظام ديمقراطي، وهذا مطلب 
مرحلي مش���������روع، لكننا نريد النظام الديمقراطي 
ال نظ���������ام الواجهة الديمقراطية، نريد الديمقراطية 
الصحيحة التي فيها التعددية الحقيقية والفصل 

بين الس���������لطات واالنتخابات النزيه���������ة والتداول 
على الس���������لطة وتوفير الحريات الفردية والعامة 
واحترام حقوق اإلنسان وخاصة خضوع األقلية 
لألغلبية وليس العكس، هذه اآلليات الديمقراطية 
كفيلة بإتاحة الفرصة لتنافس المشاريع والبرامج 
السياسية ليفس���������ح المجال لمن يختاره الناخبون 
بحرية، ث���������م يجددون فيه الثقة أو ينزعونها منه، 
سواء كان حزبا أو شخصا...والبديل الديمقراطي 
ال يمك���������ن أن يقوم عل���������ى الترقيع بل يحتاج إلى 
االنطالق من قواعد سليمة ببرامج وشخصيات 
ذات مصداقية تقت���������رح البدائل ال األوهام ...لم 
نن���������س المش���������روع اإلس���������المي ولن ننس���������اه لكن 
التوازن���������ات الداخلية والدولي���������ة تقتضي االحتكام 
إلى أق���������رب اآلليات إلى تجّنب المواجهة العنيفة 
لى حسن تسيير المجتمع وما يميزه  والفوضى، واإ
من اختالفات وتجاذبات أيديولوجية وسياس���������ية، 
ذا لم نس���������تطع  وهذه اآلليات هي الديمقراطية، واإ
اليوم إقامة دولة الش���������رع فال أقل من إقامة دولة 
العقل لتوفي���������ر أجواء الحرية والتدافع الس���������لمي 
رس���������اء آليات الحياة السياسية الطبيعية كالتي  واإ
تنعم بها الدول المتقدمة...فهل يتحقق لنا ذلك؟

3. فشلت السياسة فْلنعْد إلى الدعوة
توفير البديل الديمقراطي يقتضي االستثمار في 
السياسة وممارستها على جميع األصعدة، ضمن 
منظومة الحك���������م وفي المعارضة وبالممارس���������ة 
االنتخابية، لكن البد من التس���������ليم بهذه الحقيقة 
المرة: فش���������لت الممارس���������ة السياسية عندنا فشال 
ذريعا...حتى النظام الديمقراطي صعب المنال 
في فضائنا العربي، وقد أعلنت العملية السياسية 
فشلها الذريع الفتقارها أساس���������ا إلى المصداقية 
بسبب الترقيع وعدم توفر آليات النزاهة بل حتى 
نية التغيير ذاتها كما تؤكد القرائن، وكما فهمت 

الشعوب بعد عقود من التجارب الميدانية.
لقد قالت الصناديق كلمتها بوضوح: الشعب ال 
يؤمن بهذه السياس���������ة وال ينخرط فيها وال يعيرها 

اهتماما، فما العمل؟ التمادي في تجاهل الواقع؟ 
العيش مع األوهام باْسم التفاؤل؟ البديل بالنسبة 
لكل محّب لدين���������ه وبلده وأّمته– س���������واء األفراد 
أوالتنظيمات – هو إحياء الدعوة إلى اهلل إلصالح 
الفرد واألسرة والمجتمع، هو تغيير حال القلوب 
والعقول والس���������لوك، وذلك بإحياء معاني الربانية 
وأخالق اإلخ���������الص والرحمة والمحبة والتعاون، 
من خالل إع���������ادة الروح لحلقات الذكر ودروس 
التفسير والحديث والسيرة والرقائق، والتركيز على 
إنقاذ الشباب من الضياع الممنهج ليعود الذكور 
إلى الرجول���������ة واإلناث إلى األنوث���������ة، وتتوّضح 
الرؤى، هكذا يصلح اإلنسان وبصالحه يستقيم 

كل شيء.
أجل، هذه خطة طويلة ش���������اقة تحتاج إلى صبر 
وثبات ووقت طويل لكنها أفضل من تضييع مزيد 
من الجهود واألوقات في أساليب أثبتت فشلها...

أنا هنا ال أفكر بمنطق السياس���������ي لكن بمنطق 
المصلح، واالشتغال بالدعوة ال يعني إلغاء العمل 
السياسي أو الحزبي لكنها مسألة أولويات، وها 
نحن نرى ماذا جنينا من االنغماس في السياسة 
وترك الدعوة، بينما كانت الصحوة تبشر بثمرات 
تربوية واجتماعية يأتي معها صالح المجتمع... 
فْليعد العلماء واألس���������اتذة والطلبة الملتزمون إلى 
حياض الدعوة، وْليستثمروا المساجد والمنتديات 
وفيس���������بوك ويوتيوب في الدع���������وة إلى اهلل، ولتقم 
جمعيات دعوية بتكثيف الدروس والمحاضرات 
والمخيمات الصيفية والمهرجانات الدعوية وأنواع 
المماثلة الستقطاب األطفال والشباب  األنشطة 
من الجنسين بالدرجة األولى، واستنهاض األمة 
التي ال ي���������زول منها الخير أبدا، فإذا نجحنا في 
هذه المهمة استقامت السياسة واستقامت أحوال 
المجتمع...فمن يبدأ؟ كالعادة سينطق المثّبطون، 
لكني أنتظر أن ينطق أصح���������اب الهمم العالية 
المتحرقون عل���������ى دينهم وبلده���������م وأّمتهم، وأن 

يبادروا.

عن العلمانية والدميقراطية والدعوة

عبد العزيز كحيل



ظاهرة مرضي���������ة ظهرت عند 
الخوارج قديما فهم أهل تعبد.. 
جباههم مقرحة من السجود..

تحتقر صالتك إلى صالتهم.. 
يقرؤون القرآن

 ال يجاوز حناجرهم.. أي تالوة 
ش���������كلية ال تصل القلب فترققه 
وتزكي���������ه .. وتطه���������ره وتعطره 
وترقيه.. ومن هنا نعلم س���������ر 
قساوة القلوب وجفاف األرواح 

مع وجود األوراد الروحية..
فتجد اإلنس���������ان القوام الصوام 
مع عبوس وصالدة وسوء ظن 

وحسد وحقد..
وتجد الحافظ المتقن مع غيبة 

ونميمة وشهادة زور..
وتجد العالم الجهبذ يعاني من 

هزال الروح وجفاف الدموع..
وليس الذنب ذن���������ب العبادات 
واألوراد والقيام فهي إذا كانت 
نابضة بالحياة واليقظة والعمق 
تفعل فعلها في النفس والقلب 

والروح والسلوك والذوق.
فليس الذنب ذنب الماء الفرات 

إذا وجده المريض مرا..
قد تنكر العين ضوء الش���������مس 

من رمد..
وينك���������ر الفم طع���������م الماء من 

سقم..
فالقرآن إذا كانت تالوته عميقة 
األرض  تغير  فإنها  خاش���������عة 
قال  والجبال وتكلم األموات.. 
َوَلْو َأنَّ ُقرْآنًا ُسيَِّرْت  تعالى..} 
َعْت ِبِه اأَلْرُض  ِبِه اْلِجَباُل َأْو ُقطِّ

َأْو ُكلَِّم ِبِه اْلَمْوَتى...{
} ُق���������ْل ُهَو ِللَِّذي���������َن آَمُنوا ُهًدى 

َوِشَفاء...{
وكلن���������ا نعاني في البدايات من 
التالوة الحنجرية التي ال تصل 
لكن  وتهزه..  فتحرك���������ه  القلب 

للدوام أثر...
فل���������و داومنا عل���������ى التالوة مع 
الغفل���������ة واس���������تمرينا س���������نتنعم 
بالت���������الوة العذب���������ة العميقة ولو 

بعد حين...
يمك���������ن  ال  الثان���������ي  واألم���������ر 
للعب���������ادات أن يك���������ون لها أثر 
والقل���������ب فيه الغبش والكدورات 
والمشوشات.. فالبد أن نفرغه 
بالتوبة واالستغفار باستمرار... 
ثم نمده بأنوار القيام والصيام 
والتالوة...فإذا تخلى تحلى ثم 

تجلى.

ال جياوز حناجرهم...
مداني حدييب

أس���������ارع إلى القول الذي هو أقرب إلى 
االعتراف إن الهدف من هذه الس���������طور 
ه���������و التنبيه إلى »مصيب���������ة« كبيرة في 
حياتنا االجتماعية اإلنسانية في وطننا 
ما فتئت تتس���������ع وتتعّم���������ق، ولعلها تدل 
على خلل ذي صل���������ة بنظامنا الحياتي 
وما ص���������ارت إلي���������ه حياتنا م���������ن هوان 
وضنك وعذاب وخفوت كبير لألخالق 

والقّيم اإلنسانية والدينية النبيلة.
وأنا أقصد هنا ما يتعّلق ب�»صعوبة« إيجاد 
صاحب صنعة/حرف���������ة جديرباالحترام، 
من أصح���������اب الصنائ���������ع والحَرف من 
أمثال: الميكانيكي، الكهربائي، الّصّباغ، 
الرّص���������اص )بلومبي(.. وس���������واهم من 
أصحاب الحرف الذين صار ما يتّصل 
بهم مش���������كلة حقيقية في حي���������اة الناس، 
لصعوبة إيجاد واحد من هؤالء مّمن لهم 
تقان وُنصح، ولهم ذلك  كلمة وصدق واإ
القدر المطلوب من األمانة واالنضباط 
واحت���������رام المواعي���������د، دون الحديث عن 
األس���������عار؛ حيث تفوق أسعارهم أسعار 

الطبيب الصقلي!
بالطبع البد أن تكون هناك استثناءات 
ولكنه االس���������تثناء الذي يؤك���������د القاعدة 
ويرّس���������خها ومفادها: لقد أصبح الظفر 
بصاح���������ب صنعة ص���������ادق متِقن أقرب 
إلى المعجزة. يعرف هذا كل من احتاج 
يوما إلى واحد من هؤالء في ش���������أن من 
شؤونه، في البناء أو الترميم، أو إصالح 
أعط���������اب، أو إكمال نواقص، أو تجديد 

ما يحتاج إلى تجديد.
شيء أشبه بالظاهرة، تجد الحديث فيها 
عند أكثرية الن���������اس الذين يتفقون على 
أن أصحاب الصنعة هؤالء ال تكاد تجد 
ف���������ي المائة منهم خمس���������ة أو أقل ممن 
يمكن الوثوق بهم، أو يمكن »التعويل« 

عليه���������م.. وهو ما يعني أن األغلبية من 
ّناع عل���������ى غير ُخلق قويم،  أولئك الصُّ
وعلى غير س���������لوك نبي���������ل، وعلى غير 

إتقان لعملهم.
وأول م���������ا تجده من هؤالء حس���������ب خبرة 
المحتكين بهم والمتعاملين معهم الكذب 
والمراوغ���������ة وقلة الصدق ف���������ي العمل، 
والس���������رعة في اإلنجاز )التي تعني عدم 
اإلتقان(. إن معظم هؤالء الصانعين، كما 
يتح���������دث عنهم الناس، ال كلمة لهم، وال 
احترام لموعد لديهم، كما أنهم ال يكملون 
عمال بدأوه، فما يحتاج إلى أس���������بوع قد 
يبقى ش���������هرا أو شهرين. وما يحتاج إلى 
شهر سيحتاج إلى شهور، وفي ذلك ما 
فيه من العَنت والعذاب واأللم والحس���������رة 
وفورة األعصاب، وتضييع األوقات لدى 
أصحاب األشغال واألعمال؛ حيث يريد 
غالق  كل واحد وهذا حّقه إتمام أعماله واإ

األشغال لالهتمام بأمور أخرى.
لق���������د دفعني ال���������كالم الواس���������ع عن هذه 
الظاه���������رة التي تش���������ي بانهيار كبير في 
القّي���������م وهب���������وط رهيب في االنس���������جام 
االجتماع���������ي المطلوب.. إلى مس���������اءلة 
بع���������ض األصدقاء ممن أتي���������ح لهم أن 
يعيشوا لفترات في دول هنا وهناك، ومنه 
دول أوروبا، فوجدُت الجواب عندهم: إن 
أيسر شيء هو أن تبحث عن صاحب 
حرفة لتصلح شيئا أو تعّدل أو تفعل أي 
أمر تريده، تكفي مكالمة هاتفية ليأتيك 
المعنّي بكامل مس���������تلزماته وأدواته وبعد 
حديث قصير وتفاه���������م.. ينتهي األمر 
وتجد األمر قد ت���������ّم، بعد الوقت المتفق 
علي���������ه، على أفضل وجه، ووفق المتفق 

عليه معه.
إن جؤار الناس بالشكوى من أصحاب 
الحرف والمه���������ن واجتماع كلمتهم على 
س���������وء أداء هؤالء في الغالبي���������ة الكبيرة 
منه���������م، دليل على اخت���������الالت خطيرة، 
وعلى أن ثمة »أخطاء« في نظام الحياة 
كله ونمط التس���������يير والتدبير لدينا؛ فال 

يمك���������ن أن تنعدم الكلمة ويس���������وء األداء 
على هذا النحو الواسع العريض، ويمس 
األكثري���������ة من أصحاب الصنائع ويكون 

ذلك أمرا عاديا.
نما  ال، ليس ذلك بوضع طبيعي أبدا، واإ
هو فجوة في النظ���������ام االجتماعي يدل 
على أن النس���������يج االجتماعي مضروب 

في الصميم.
إن الميكانيك���������ي )ميكانيكي الس���������يارات 
مث���������ال( الذي ال ينصح، وال يؤدي عمله 
على الوجه األكمل، وعلى النحو الذي 
يقتضي���������ه عمله من إصالح العطب بما 
ينهي المش���������كلة تماما، فتك���������ون نتيجة 
ذلك أن أصحاب السيارات أو أكثريتهم 
يش���������تكون أنهم يدفعون أس���������عارا باهظة 
إلصالح أعطاب في مْركباتهم، ولكنهم 
بعد أيام قليلة تعود األمور إلى س���������ابق 
عهدها، وكأنها لم تصّلح أصال، ومثل 
هذا ينطبق على العامل في الترصيص 

)البلومبي( وعلى الكهربائي، وغيره...
فع���������الَم يدّل ذلك؟ وهل نعلم مدى تأثيره 
في تصريف األمور وس���������ير الحياة سيرا 
طبيعيا متس���������اوقا هادئ���������ا طيبا؟ إن تلك 
السلوكات الس���������يئة ُتسلم إلى الشجارات 
والنزاعات والقطائع بين أبناء المجتمع، 
فتكّون النفور وتبادل الكراهية وس���������ريان 
»ميك���������روب« النزاع الملّغ���������م بين فئات 
المجتم���������ع الذي يتفاقم بوتي���������رة متزايدة. 
وه���������ل نعلم كم في ذلك من الخس���������ائر، 
خاص���������ة فيما يتصل ب�»الثقة« التي هي 
عملة نادرة ف���������ي العالقات بين الناس؟ 
وه���������ل نعل���������م أن المس���������ؤولية كبيرة في 
وصولن���������ا إلى مثل ه���������ذا االنحطاط في 

المعامالت؟
تأتي  المسؤولية كبيرة ومشتركة..  نعم، 
الدولة بنظمها وقوانينها وسلوكها وعملها 
الذي يجعل دورها أقرب إلى »الناظم« 
لحياة الناس والمش���������رف الع���������ام عليها، 
رشادا وتقويما  تنظيما وتوجيها وتأديبا واإ
نزاال للعقوبات ضد من تجاوز حدوده  واإ

وأضّر بشبكة العالقات االجتماعية. ثم 
تأتي مس���������ؤولية أطراف أخرى مجتمعة 
ومتفرّقة من األس���������رة، إلى المسجد، إلى 
العدالة، إلى الجامعة، إلى المس���������ؤولين 
على تنظيم وتدبير شؤون الناس. لسُت 
أش���������ك في أن لدى الكثيرين ما يقولونه 
في هذه المس���������ألة، وأن ل���������دى أكثريتهم 
قصصا محزنة ع���������ن التالعب والخداع 
والكذب والتضليل والس���������لوكات المشينة 
ما وجدوه أثناء تعامالتهم مع تلك الفئة 

من المجتمع، فئة الّصّناع والحرفيين.
»لق���������د أصبح الظف���������ر بصاحب صنعة 
صادق متِقن أقرب إلى المعجزة. يعرف 
هذا كل م���������ن احتاج يوما إلى واحد من 
هؤالء في ش���������أن من شؤونه، في البناء 
أو الترمي���������م، أو إص���������الح أعطاب، أو 
إكمال نواقص، أو تجديد ما يحتاج إلى 

تجديد«.
طبعا لم نتح���������دث هنا عن الكفاءة التي 
ت���������كاد تكون منعدم���������ة أعن���������ي الكفاءة 
المهني���������ة؛ حي���������ث يس���������توجب أن يكون 
الصانع ذا كفاءة مهنية حقيقية وهو ما 
يس���������مح له بأداء عمله على نحو متقن 
وتام ومفيد ومريح، كما ال نتحدث عن 
إغالق الهواتف والتهّرب من االلتزامات 

بادعاءات مضحكة.
ليست المسألة بسيطة في تقديري على 
األقل ولكنه���������ا نزيف، أو لون من ألوان 
النزيف الذي نعاني منه كمجتمع لم يجد 
طريقه بعُد إلى الرشادة والرشد والحكامة 
والنباهة واالنس���������جام واالنتظام والفعالية 
القوانين،  وانبس���������اط األخالق وس���������يادة 

فمتى يتحقق ذلك؟ وكيف؟
نأم���������ل أن يك���������ون ذلك ضم���������ن برامج 
النهوض بهذا المجتمع المس���������كين الذي 
يتلّم���������س طريقه منذ أم���������د دون أن يجد 

المخرج من النفق.
*س���������بقت الدندنة ح���������ول الموضوع من 
عدد من الكتاب والمهتمين لكن الحياة 

لمن تنادي..

اختالل رهيب يف موازيننا القيمية واالجتماعية ...*

يكتبه: حسن خليفة 
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اجملتمع الصهيوني ينقسم على نفسه
لعل أهم وأروع انتصار حققته المقاومة الفلسطينية 
بصواريخها التي كان المطبعون من العرب يسخرون 
منها ويتنذرون وينتظرون استسالمها وتوددها لهم 
للس���������عي لدى حاميهم وراعيهم »جو بايدن« ليأمر 
العدو بإيقاف القتال، ففوجئوا بأن المقاومة ترفض 
وس���������اطتهم بل وأصرت على مواصلة المعركة إلى 
أن طلب العدو نفسه وبشروطها هي وأولها اإليقاف 
يقاف عمليات اقتحام المسجد األقصى  المتزامن واإ
وع���������دم إخ���������راج المواطنين من مس���������اكنهم في حي 

»الشيخ جراح«.
االنتص���������ار كبير إلى حد انع���������دام القدرة ألحد على 
اإلحاط���������ة به وتعداد مواقعه ونتائجه الباهرة وأهمها 
ما حدث للمجتمع الصهيوني من تش���������ظ وانقس���������ام 
حول تشكيل الحكومة دون نسيان بقائهم لمدة أحد 
عشر يوما في المالجئ تحت األرض وانغالق كل 
لى الدولة العبرية بعد المقاومة  المجال الجوي من واإ
بصواريخ )العياش( لكل من مطاري »بن غوريون« 

في اللد و»رامون« في النقب.  

بعد كل ه���������ذا يريد النتن ياهو القف���������ز على الحبل 
ويحرك أتباعه لرفض تش���������كيل حكومة ائتالفية ال 
يرأسها هو ألنه ببساطة ال يريد مغادرة كل النشاط 
السياس���������ي ليواجه المحكمة والسجن، ولسوء حظه 
أنه يع���������ارض كل أحزاب اليمي���������ن التي هو وحزبه 
»الليك���������ود« جزء منها؛ إنه االنقس���������ام الذي يفرض 
على المجتمع الصهيوني كمقدمة لزواله، وخاصة 
وأنه ما زال متشبثا بقراره القاضي بقيام المستوطنين 
بمس���������يرة باإلعالم في ب���������اب العامود/العمود وباحة 
المسجد األقصى وهذا يعني عودة صواريخ المقاومة 

لقصف مدينة القدس.  
التنسيق األمريكي العربي لقلب املعادلة

أكب���������ر المتضررين م���������ن انتص���������ار المقاومة هي 
الوالي���������ات المتحدة األمريكي���������ة وحلفاؤها من العرب 
المطبعين الذين صفقوا لصفقة القرن والبقية الباقية 
من أتباع أوس���������لو من رام الل��ه، لذلك حين أحست 
اإلدارة األمريكية بالخطر سارع رئيسها إلى الهاتف 

لالتصال ب�� »نتن ياهو« وأمره بإيقاف القتال. 
لم يقم الرئي���������س »جو بايدن« باالتص���������ال إاّل بعد 
أن تأك���������د بأن كل األس���������لحة الجديدة التي صنعتها 
بالده والمعدة للتجريب قد تم اس���������تعمالها ولم تحقق 
كل أهدافها المتمثل���������ة في هدم األنفاق وتدمير كل 
ورش���������ات تصنيع الصواريخ الدقيق���������ة واغتيال أهم 
ق���������ادة المقاومة، لقد عرف أن مواصلة القصف بعد 
أن وصل���������ت الصواريخ إلى القدس الش���������رقية ومدن 
أخرى في شمال فلسطين والقواعد العسكرية الهامة 
ومنها األمريكية المتخصصة في صناعة األسلحة 
اإللكترونية، لذل���������ك كان مخيفا ما يمكن أن تصل 

إليه األوضاع، خاصة لدى المجتمع اليهودي الذي 
يسكنه الرعب بفطرته.

لهذا اتصل بالرئيس المصري وأمير قطر وهو يعي 
جي���������ًدا ما يفعل لتكليفهما بإقن���������اع فصائل المقاومة 
لقبول وقف إطالق الن���������ار مؤقتا مقابل إعادة بناء 
غزة من طرف مصر مع التبرع بمبلغ ثالثة ماليين 
دوالر كمس���������اعدة إنس���������انية للمواطني���������ن الغزاويين 

المتضررين. 
»جو بايدن« يدرك جيدًّا أن إعطاء أدوار لكل من 
الرئيس »السيس���������ي« و »محمود عباس« اللذين ال 
أدوار لهما في العالقة م���������ع فصائل المقاومة فهو 
يرم���������ي بقراره هذا إلى زرع بذور الفتنة بين فصائل 
المقاوم���������ة والس���������لطة الوطنية، ومن ثم اس���������تحالة 
الوصول إلى المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني، 
وذل���������ك ما حدث فع���������ال إذ أن كل الفصائل وصلت 
إلى القاهرة للقاء المهم الذي يأمل منه الوصول إلى 
وحدة الصف في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، 
ففوجئ الجميع برفض »محمود عباس« المشاركة 

في هذا اللقاء المصيري.
الحكوم���������ة الجديدة في الكي���������ان الصهيوني طلبت 
من المس���������توطنين المطالبين بالمس���������يرة باإلعالم 
في المس���������جد األقصى بتأجيلها ليوم الثالثاء القادم 
ذا تمت  )أي بع���������د يومين من كتابة هذا المقال(. واإ
المس���������يرة فإن المقاومة البد أنها س���������تنفذ تهديدها 
وتع���������ود إلى القصف بالصواري���������خ، وهذه المرة من 
الممكن مش���������اركة »حزب الل����������ه« اللبناني، ليكن، 
ندع���������و اهلل أن تكون هذه المرة معركة زوال الدولة 

العبرية نهائيا. 

االنتصــــار الكبــيـــــر للمقـــاومــــة ) 4(

أ. حممد احلسن أكيالل
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 أخرج اإلم���������ام البخاري في صحيحه َعْن 
َعْبِد اللَِّه -َرِضَي اللَُّه َعْنُه- َعِن النَِّبيِّ - 
َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم- َقاَل: ) َخْيُر النَّاِس 
َقْرِن���������ي، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم، ُثمَّ الَِّذيَن َيُلوَنُهْم، 
ُثمَّ َيِجيُء َأْقوَاٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم َيِميَنُه، 

َوَيِميُنُه َشَهاَدَتُه(.
ه���������ذا الحدي���������ث حديث صحي���������ح أخرجه 
اإلمام البخاري ف���������ي صحيحه، في كتاب 
الشهادات، باب ال َيْشَهُد َعَلى َشَهاَدِة َجْوٍر 

إَذا ُأْشِهَد. 
لق���������د بزغ الفج���������ر النبوي 
ِلُيْحيي هذه األمة ويبعثها 
م���������ن جدي���������د، وليجع���������ل 
منه���������ا أمة ممي���������زة، فهي 
وهما:  بميزتي���������ن،  تتميز 
الخيرية كما قال سبحانه 
ٍة  وتعالى:}ُكنُت���������ْم َخْيَر ُأمَّ
ُأْخِرَج���������ْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن 
َوَتْنَه���������ْوَن  ِباْلَمْع���������ُروِف 
َع���������ِن اْلُمنَك���������ِر َوُتْؤِمُنوَن 
ِبالّلِه{، والوس���������طية: فهي 
)الخيار  الوس���������ط  أم���������ة 
قال  كم���������ا  واألفض���������ل(، 

ًة  س���������بحانه وتعالى:} َوَكَذلِ���������َك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ
َوَس���������ًطا لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن 

الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا{.
وعند دراس���������تنا للحديث الس���������ابق يتبين لنا 
أنَّ الخيريَّة الكاملة كانت في تلك القرون 
الثالثة، وال يزال الخيُر في األمة اإلسالمية 

إلى يوم القيامة إن شاء اهلل تعالى. 
ومن فضل اهلل س���������بحانه وتعالى أن جعل 
ِمْعيار الخيريَّة والكرامة في األمة اإلسالمية 
هو تقوى اهلل سبحانه وتعالى كما جاء في 
قوله س���������بحانه وتعالى:} ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد 
نَّ لهذه الخيريَّة مظاهر  اللَِّه َأْتَقاُك���������ْم {، واِإ

عديدة، منها:    
َخْيُكْم َمْن َطاَل ُعمُرُه َوَحُسَن َعَمُلُه 

َعن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأِبي َبْكرََة ، َعْن َأِبيِه ، 
َأنَّ َرُجال، َقاَل: ) َيا َرُسوَل اللَِّه، َأيُّ النَّاِس 
َخْيٌر؟، َقاَل: َمْن َطاَل ُعمرُُه َوَحُسَن َعَمُلُه، 
؟، َق���������اَل: َمْن َطاَل  َقاَل: َفَأيُّ النَّاِس َش���������رٌّ

ُعمرُُه َوَساَء َعَمُلُه (.
يتبي���������ن م���������ن الحديث النبوي الس���������ابق أنَّ 
خير الناس َمْن طال عمره في طاعة اهلل 
ورسوله، وبذلك يقضي حياته في األعمال 
الصالحة ويبتعد ع���������ن المعاصي واآلثام، 

ومن المعلوم أنَّ األعمال
 الصالح���������ة وأبواب الخي���������ر كثيرة، منها: 
ماطة  تبّس���������مك في وجه أخيك صدقة، واإ
س���������قاؤك  األذى ع���������ن الطريق صدقة، واإ
الم���������اء عل���������ى الماء صدق���������ة، واإصالحك 
بين المتخاصمين صدقة، ورس���������م البسمة 
على الش���������فاه المحرومة صدقة، كما جاء 
في الحديث َعِن اْب���������ِن ُعَمَر- رضي اهلل 
عنهما- ، َأنَّ َرُجال َجاَء ِإَلى الَنبي- َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم -، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه، 
َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ ِإلَ���������ى اللَِّه؟ وََأيُّ اأَلْعَماِل 
َأَحبُّ ِإَلى اللَِّه؟ َفَقاَل َرُس���������وُل اللَِّه -َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- : ) َأَحبُّ النَّاِس ِإَلى اللَِّه 
َتَعاَلى َأْنَفُعُهْم ِللنَّاِس، وََأَحبُّ اأَلْعَماِل ِإَلى 

اللَِّه َتَعاَلى ُس���������ُروٌر ُتْدِخُلُه َعَلى ُمْسِلٍم، َأْو 
َتْكِشُف َعْنُه ُكْرَبًة، َأْو َتْقِضي َعْنُه َدْيًنا، َأْو 
َتْطُرُد َعْنُه ُجوًعا، وأََلْن َأْمِشَي َمَع َأخي ِفي 
َحاَجٍة، َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َأْن َأْعَتِكَف ِفي َهَذا 
اْلَمْسِجِد، َيْعِني َمْسِجَد اْلَمِديَنِة َشْهرًا، َوَمْن 
َكفَّ َغَضَبُه َس���������َتَر اللَُّه َعْورََتُه، َوَمْن َكَظَم 
َغْيَظُه، َوَلْو َشاَء َأْن ُيْمِضَيُه َأْمَضاُه، َمأَل 
اللَُّه َقْلَبُه َرجاًء َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َمَشى َمَع 
َأِخي���������ِه ِفي َحاَجٍة َحتَّى َيَتَهيََّأ لُه، َأْثَبَت اللَُّه 

َقَدَمْيِه َيْوَم َتُزوُل اأَلْقَداُم( .
َخْيُُكْم َمْن َتَعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه

َعْن ُعْثَماَن - َرِضَي اللَُّه َعْنُه- َعْن النَِّبيِّ 
-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَس���������لََّم-  َقاَل: )َخْيُرُكْم 

َمْن َتَعلََّم اْلُقرْآَن َوَعلََّمُه(.
ِإنَّ للق���������رآن الكريم منزلة قدس���������ية رفيعة، 
وفضائل جليلة مهيبة، منش���������ؤها أنه كالم 
الحقِّ سبحانه وتعالى الذي ال يأتيه الباطل 
م���������ن بين يديه وال من خلفه، وهو العاصم 

َك به واعتصم بحبله  من الضالل ِلَمْن َتَمسَّ
المتين.

 وم���������ن المعلوم أّن الق���������رآن الكريم مصدر 
ليه نحتكم  عزتن���������ا وكرامتنا، به نهت���������دي واإ
وبأوام���������ره ونواهيه نقت���������دي، وعند حدوده 
نقف، وسعادتنا في اّتباع منهجه، وشقاؤنا 
في اجتناب تعاليمه والُبْعِد عنه، لذلك فمن 
الواج���������ب علينا أن نتعهَّده بالحفظ والتالوة 
والتعّلم والتعلي���������م، َفَمْن فعل ذلك فهو ِمْن 
خيار هذه األمة، كما يجب علينا أن نتعهَّد 
أبناءنا بذلك، وأن َنُحثَّهم على حفظ كتاب 
- َوُحْس���������ِن تالوته، امتثااًل  اهلل –عزَّ وجلَّ
لقول���������ه– صّلى اهلل عليه وس���������ّلم -:) َأدُِّبوا 
أوالَدْكم عل���������ى َثالِث خصاٍل: ُحبِّ َنبيُِّكْم، 
وُحبِّ آِل َبْيِت���������ِه، وِتالوِة الُقراِن، فإنَّ َحملَة 
الُق���������راِن في ِظلِّ عرِش اهلِل، َيْوم ال ِظلَّ إال 

ِظلُُّه َمَع أنبياِئه وأْصفَياِئِه(.  
َخْيُُكْم َخْيُُكْم أَلْهِله

َعْن َعاِئَش���������َة- رضي اهلل عنها - َقاَلْت : 
َقاَل َرُسوُل اللَِّه- َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم-: 
)َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أَلْهِلِه وََأَنا َخْيُرُكْم أَلْهِلي(.

في هذا الحديث النبوي الش���������ريف ُيرشدنا 
رسولنا – صّلى اهلل عليه وسّلم – إلى ُحسن 
العشرة مع الزوجة واألبناء واألهل، وُحْسن 
العشرة مع الزوجة يقتضي اإلحسان إليها 
وُحْس���������ن معاملتها وعدم إهانتها، وقد بيَّن 
رس���������ول اهلل – صّلى اهلل عليه وسّلم – َأنَّ 
ُحْسن العشرة مع الزوجة من اإليمان، كما 
جاء في قوله – صّلى اهلل عليه وس���������ّلم - 
: )ِإنَّ ِمْن َأْكَمِل الُمْؤِمِنيَن ِإيَماًنا َأْحَس���������ُنُهْم 

ُخُلًقا، وََأْلَطُفُهْم ِبَأْهِلِه(. 
كما بيَّن رسول اهلل – صّلى اهلل عليه وسّلم 
– فض���������ل النفقة الت���������ي ُينفقها الرجل على 
زوجت���������ه وأهله، من غير إس���������راف وبذخ، 
فيقول- عليه الصالة والس���������الم-: )ِديَناٌر 
َأْنَفْقَتُه ِفي َس���������ِبيِل اللَِّه، َوِديَناٌر َأْنَفْقَتُه ِفي 
رََقَبٍة، َوِديَناٌر َتَصدَّْقَت ِبِه َعَلى ِمْس���������ِكيٍن، 

َوِديَناٌر َأْنَفْقَتُه َعلَ���������ى َأْهِلَك، َأْعَظُمَها َأْجرًا 
الَِّذي َأْنَفْقَتُه َعَلى َأْهِلَك (. 

َفَمْن َبرَّ والديه وأهله، وأحسن إلى زوجته، 
وأك���������رم قرابته وذويه، أكرمه اهلل س���������بحانه 
وتعالى بأبنائه ووفَّقهم إلى اإلحسان إليه، 

فكما َتدين ُتدان . 
َخْيُكْم َأْحَسنُكْم َقَضاًء

َعْن َأِبي ُهرَْيرََة- َرِضَي اللَُّه َعْنُه ( : - َأنَّ 
َرُجال َأَتى النَِّبيَّ -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- 
َيَتَقاَضاُه َفَأْغَلَظ، َفَه���������مَّ ِبِه َأْصَحاُبُه، َفَقاَل 
َرُس���������وُل اللَِّه - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- : 
»َدُعوُه َفِإنَّ ِلَصاِح���������ِب اْلَحقِّ َمَقااًل«،  ُثمَّ 
َقاَل: »َأْعُطوُه ِس���������نًّا ِمْثَل ِسنِِّه«، َقاُلوا: َيا 
َرُس���������وَل اللَِّه، ِإالَّ َأْمَثَل ِمْن ِس���������نِِّه،  َفَقاَل: 
»َأْعُط���������وُه،  َفِإنَّ ِم���������ْن َخْيِرُكْم َأْحَس���������َنُكْم 

َقَضاًء«(.
فأحس���������ن الناس أحس���������نهم قضاء، يعني 
 ، أحس���������نهم وفاء وأداًء ِلَم���������ا عليه من حقٍّ
ومعن���������ى ه���������ذا أن َيْحترم 
المدين كلمته، وَيِفي بوعده، 
ويؤدي َما عليه من َحقٍّ أو 
َدْيٍن في ُيسر وسهولة، فال 
ُيماطل ف���������ي أداء الحقوق 
ق���������ادرًا  على  مت���������ى كان 
ذلك، كما ج���������اء في قوله 
– صّلى اهلل عليه وسّلم-: 

 

)َمْطُل اْلَغِنيِّ ُظْلم(، َوُحْسن 
القضاء والوفاء من سمات 
الكريمة،  الخيِّ���������رة  النفوس 
وه���������و دلي���������ل واضح على 
الت���������زام الصدق في العهود 

والوعود والرغبة في أداء الحقوق.
ُه َخْيُكْم َمْن ُيْرَجى َخْيُُه َوُيْؤَمُن َشرُّ

َع���������ْن َأِبي ُهرَْيرََة – رض���������ي اهلل عنه- َأنَّ 
َرُسوَل اللَِّه - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم- َوَقَف 
َعلَ���������ى َناٍس ُجُلوٍس، َفَق���������اَل: ) َأال ُأْخِبُرُكْم 
ِبَخْيِرُكْم ِمْن َش���������رُِّكْم؟،  َقاَل: َفَسَكُتوا، َفَقاَل 
َذِلَك َثالَث َمرَّاٍت، َفَقاَل َرُجٌل: َبَلى َيا َرُسوَل 
اللَِّه َأْخِبْرَنا ِبَخْيرَِنا ِمْن َشرَِّنا، َقاَل: َخْيُرُكْم 
َمْن ُيْرَجى َخْيرُُه َوُيْؤَمُن َشرُُّه، َوَشرُُّكْم َمْن ال 

ُيْرَجى َخْيرُُه وال ُيْؤَمُن َشرُُّه(.
 عند دراستنا للحديث السابق يتضح لنا أنَّ 
الناس معادن مختلفة، منهم من سّخره اهلل 
لخدمة الن���������اس، حيث إنهم يتعاونون فيما 
بينهم على البّر والتقوى، ويحرصون على 
غاثة الملهوف، وتفريج  بذل المعروف، واإ
الكرب���������ة عن المكروب، وال يفعلون ش���������يئًا 
من ذلك إال ابتغاء وجه اهلل ورضوانه، ال 
يريدون من أح���������ٍد على ما يصنعون جزاء 
وال ش���������كورًا،  فق���������د ورد أنَّ رجاًل جاء إلى 
الحسن بن سهل كي يساعده ويشفع له في 
���������َر اهلل األمر للحسن فقضاها  حاجة، َفَيسَّ
والحمد هلل، فجاءه الرجل ُيقدِّم له الش���������كر 
على صنيع���������ه، فقال له الحس���������ن: َعاَلَم 
تش���������كرنا؟ نحن نرى أن للجاِه زكاة كما َأنَّ 

للمال زكاة، ثم أنشد قائاًل :
ُفِرَضْت عليَّ زكاُة َما ملكْت َيَديَّ           
وزكاُة َجاِهي َأْن ُأِعيَن وََأْشَفَعا  
فإذا َمَلْكَت َفُجْد فإْن َلْم َتْسَتِطْع              
َفاْجـَهْد بِوْسِعَك ُكلِِّه َأْن َيْنَفَعا  

نس���������أل اهلل أن يجعلنا من الّسائرين على 
ُخطى النبّي األمين

وصّلى اهلل على س���������ّيدنا محمد صلى اهلل 
عليه وسلم  وعلى آله وأصحابه أجمعين 

َمْن ُهْم خيـُر الناس؟

د. يوسف مجعة سالمة*

عندما يصبح التاريخ مسألة شخصية، ترتبط 
برؤية ف���������رد أو جماعة محكوم���������ة بمرجعية 
فكرية مضادة لثقافة المجتمع الكلّي، يتحّول 
-التاريخ المؤول - إلى سيف في يد مجرم، 
يم���������ارس كّل أنواع اإلجرام؛ دون أدنى تقدير 
للمجتمع وثقافته وانتمائ���������ه الحضاري، فهذه 
الحقيقة نعيش���������ها في الجزائ���������ر في كثير من 
األح���������داث والتحوالت السياس���������ّية التي مرت 
بها بالدنا منذ االس���������تقالل وحتى يومنا هذا، 
ومع هذا لم يطرح ه���������ذا الموضوع الخطير، 
ويعالج ضمن األطر السياسية واالكاديمية، 
حتى تخرص هذه األفواه المؤدلجة، وتختفي 
من الس���������احة الثقافي���������ة والسياس���������ية، لتترك 
المجال ألهل االختص���������اص، كي ال يتحّول 
تاريخنا إل���������ى رصيد ُمعَدم ال قيمة له، وليس 
هذا من ب���������اب الحجر على الّناس في آرائهم  
فالّناس  واأليدلوجي���������ة،  الفكرية  واتجاهاته���������م 
أح���������رار فيما يعتقدون، ولك���������ن ليس من حق 
أّي منهم -والس���������يما غير المتخصصين في 
التاري���������خ - أن يتأّول التاريخ ويقرأه بما يخدم 
مرجعيته الفكرية، وهذه الفئة أصبحت معروفة 
في الس���������احة الثقافية مثل: حميدة العياشي، 
سعيد جاب الخير، نور الدين آيت حمودة... 
وغيرهم، وهي فئة لي���������س لها عالقة بالدرس 
التاريخ���������ي )ال يوجد بينهم من درس التاريخ، 
أو أنج���������ز كتابات بحثية ف���������ي التاريخ(، بل 
هي -أي هذه الفئة - مجرد ظواهر صوتية 
تظهر بين الفينة واألخرى؛ اس���������تجابة لتمرير 
سياس���������ة ما، أو لخوض صراع فكري، تحسم 
به بعض خيارات ه���������ذه الجهة أو تلك، لكن 
السؤال المطروح -أمام هذه الجرأة والصفاقة 
- لماذا تسكت الدولة عن هؤالء، وفي كثير 
من األحياء تح���������اول احتواء بعضهم )تعيين 
حميدة العياشي مستشارًا لوزيرة الثقافة(؟ أليس 
م���������ن وظيفة الدولة حماي���������ة التاريخ، كمنجر 
حضاري؟ وأّن كتابته -أي التاريخ - ال ُتسَند 
إاّل لمن تخصص فيه؟. كيف تس���������مح الدولة 
بإهانة رموزها الكبيرة مثل: األمير عبد القادر 
)مؤس���������س الدولة الجزائرية الحديثة(، والشيخ 
عبد الحميد بن باديس رائد نهضتها العلمية، 

ومصالي الحاج أبي الحركة الوطنية؟. 
ل���������م يعد األم���������ر يحتمل الس���������كوت، أو عدم 
االكت���������راث فعلى الدولة أن تتخ���������ذ إجراءات 
ردعّية لمثل هذه الفئ���������ات المؤدلجة، وكذلك 
األمر بالنس���������بة للمتخصصين من المؤرخين 
والباحثين، إذ عليهم االضطالع بهذه المهمة 

التي ال تناط بغيرهم.... وللحديث بقية

أ. عبد القادر قالتي

تارخينا ومعضلة التأويل 
االيديولوجي

guellatiabdelkader@gmail.com

* خطيب املسـجد األقصى املبـارك
وزير األوقاف والشئون الدينية السابق  

   www.yousefsalama.com     



تهّز أوروبا أزمات دورية في عالقتها بمسلميها، متنّقلة من بلد إلى 
آخر ومتحّولة من قضية إلى أخرى. وهي في الواقع أزمات نابعة من 
العاملين وسط هذه  المثّقفين  الثقافي، وتدّني حضور  الخواء  طغيان 
الجموع المسلمة، أو لنقل إشراكهم في تقييم األمور وطرح حلول عملية 
المسلمين  ماليين  الثقافي وسط  العنصر  أّن  نقرَّ  أن  ينبغي  إذ  لها. 
الثالثين  زهاء  عددهم  البالغ  القارة،  دول  في  والمستوطنين  المقيمين 
مليونا، ضئيل وباهت، بفعل فتور التعويل على ذلك الجانب الرمزي 
أو االستثمار فيه. فهناك دول قاحلة، بالمعنى الثقافي، في ما له صلة 
وخوفا،  مسبقة،  وأحكاما  ضبابية،  انعكس  ما  وهو  العربية،  بالثقافة 

وريبة، ونفورا، بين المكوَّنات االجتماعية »الدخيلة« و«األصيلة«.
عالقة  في  الدورّي  التوتر  أْسِر  من  الخروج  السبيل  كيف  والسؤال 
حّل  يبقى  بدء  ذي  بادئ  الغربي؟  واقعهم  مع  األوروبيين  المسلمين 
المشكلة بأيدي مسلمي أوروبا، أي هؤالء المستوطنين والمقيمين في 
أحضان القارة، أكانوا ممن اندمجوا في سياق مجتمعاتها أو ممن هم 
في طور االندماج. إذ ثمة مراجعات وتساؤالت حول هوية المسلمين 
للشّق  الغلبة ستؤول  المسلمين في أوروبا ألن  نقول  األوروبيين، وال 
وحده  الديناميكي،  فاإلسالم  وواقعية.  بهدوء  تناولها  ينبغي  األول، 
وهو  لديه.  الثقة  وبّث  اآلخر،  وطمأنة  الغيرية،  مراعاة  على  القادر 
الرهان الفاعل والحاسم، حتى ال تبقى الجموع المستوطنة في أوروبا 
عائمة. وِلُيحاَصر ذلك التنافر لصالح تآلف وتآنس حقيقيين. فليست 
أوروبا وحدها أمام هذا االختبار الحضاري اإلشكالي، في استيعاب 
»الدخيل« وهضمه، بل الجموع المسلمة أيضا هي طرٌف رئيس في 

هذا التحّدي، لذلك كالهما فاعل ومفعول به.
فما من شك أّن هناك هشاشة ثقافية طاغية في أوساط الوافدين من 
العالم اإلسالمي َنحو أوروبا، جعلت التفاهم مع الغرب يوَكل أمره إلى 
الصمت والوجوم في معظم األحيان، دون أخذ زمام المبادرة. وأخشى 
ما أخشاه على هؤالء الوافدين من العالم اإلسالمي أن يتحّولوا إلى 
كتٍل صّماء صامتة، بدون أثر، وبدون صخب، في مجتمعات تعّج 

بالحركة.
وهناك،  هنا  من  للنهش،  وعرضة  سائبة  متروكة  ماليين  هناك  إذ 
هذا  ندفع ضريبة  مسلمين،  وغير  مسلمين  أوروبا،  في  نحن  ولذلك 
الفراغ الثقافي الهائل والصمت المطبق في مجال الثقافة ذات الصلة 
بالمسلمين. وما دام ليس هناك استثمار دائم في تلك الرساميل الرمزية 
الماليين  تلك  تناقض  فسيستمّر  أثرها،  على  تعويل  أو  والمعنوية، 
والمتكررة.  الدورية  للتوترات  عرضة  وستبقى  األوروبي،  واقعها  مع 
فالشراكة الثقافية التي ُيفَترض أن تقوم عليها العالقات بين دول العالم 
اإلسالمي وأوروبا، عّوضتها خالفات سياسية، سرعان ما ُتحوَّل إلى 
كيان  فيغدو  تغريرًا،  المسلمة  الجاليات  إليها  ُتستدرَج  دينية  خالفات 
المسلم األوروبي مسرحا لتصفيتها. إذ ثمة قابلية لدى مسلمّي أوروبا 
للتوظيف الخارجي، جرّاء فقدان االستقاللية مع بلدان المأتى، على 
مستوى المخيال السياسي وعلى مستوى المرجعية الدينية. وفي ظرفنا 
الراهن نعيش فتورا في الرهان على اإليالف الثقافي والتآنس الحضاري 
بين المجتمعات األوروبية وجملة من دول العالم اإلسالمي. وما من 
استراتيجية لبناء إيالف ثقافّي يستوعب هذا التوتر الحاصل والمتفجر 

بشكل دورّي. 
وتأكيدا للخواء الثقافي الذي صّنفناه عنصرا رئيسا في التوتر الحاصل 
لى درجة االبتذال،  نقول: أحيانا يجري االستهالك في البالد العربية، واإ
الروايات  وُتنَسج  الغرب،  في  تِقيم  عربية  وعلمية  ثقافية  ألسماء 
احتضانها وحسن وفادتها، وال  بعد  نجاحها  واألساطير عن قصص 
تغيب  مصائرها.  وال  وقائعها  ُتعرف  ال  سائبة  لماليين  اهتمام  ُيعار 
الهجرة  دراسات  ومن  والسياسية  السوسيولوجية  األبحاث  من  بالفعل 
ومن أحاديث الساسة، وهو ما يدعو للتساؤل: أين االستغراب العربي؟ 
والحال أن ما يريده المسلمون في الغرب هو حديث صادق عن فشلهم 
وعن نجاحهم، عن حقوقهم وعن واجباتهم، بدون تهويل أو تبسيط، 
أو تقديس أو تدنيس. فمن يعرف أّن ما يزيد عن ثالثة ماليين مسلم 
يقيمون على التراب اإليطالي، ويفدون من مشارق األرض ومغاربها، 
ال يصدر منهم ديوان شعر، وال رواية، وال كتاب، وال قصيدة، وال فيلم، 
وال مسرحية إال ما ندر؟ وال يمتلكون صحيفة، وال مجلة، وال إذاعة، أو 
حتى موقع في الشبكة العنكبوتية، يلتفون حوله. مع أن هؤالء يغدون 
سلطة  يعرف  وال  الثقافة،  على  مفتوح  ديمقراطي  بلد  في  ويروحون 

الرقيب، أو بيروقراطية التراخيص.
من  الوافدة  الثقافة  فيه  تلتقي  رحبا  ثقافيا  أُفقا  هناك  أن  نؤمن  وألّننا 
البلدان اإلسالمية والثقافة األوروبية، يحاول الطهريون من الجانبين 
تضييقه وزرع ألغام التوتر والصراعات فيه، فنحن مع أوروبا من أجل 
تعزيز مناعتها وترسيخ خياراتها على جميع األصعدة، ألّن قدرنا في 

هذه القارة وليس خارجها. 

مسلمو أوروبا واخليار الثقايف
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ــور ودان بوغفالة وهو يغادر جامعة  ما هو احساس الربوفيس
معسكر بعد سنوات طويلة من التدريس بها؟

mm كان قرار الرحيل صعبا جدا بعد عش���������رين سنة من 
العمل بجامعة معس���������كر، ولكنني اكتشفت في األخير أنه 
كان صائبا، وربما جاء متأخرا. وقد صدق اإلمام الشافعي 

حينما قال: 
ما في المقام لذي عقٍل وذي أدِب 

من راحٍة فدع األوطان واغـترب    
سافر تجد عوضًا عمن تفارقُه 

وانصب فإن لذيذ العيِش في النصِب   
إني رأيت وقوَف الماء يفسدُه 

ن لم يجِر لم يطب    إن ساَل طاب واإ  
اأُلسد لوال فراق الغاب ما افترسْت 

والسهم لوال فراق القوِس لم يصِب                                                           
والشمس لو وقفْت في الفلك دائمًة 

لملَّها الناس من ُعجٍم ومن عرب  
والتبر كالترِب ملًقى في أماكنِه 

والعود في أرضه نوٌع من الحطِب     
فإن تغرََّب هذا عز مطلبُه 

ن تغرب ذاك عزَّ كالذهب   واإ  
ــرعة يف جامعة تيارت،  ــت بس تأقلم

ــخصيتك  ــك لش ــود ذل ــل يع فه
االجتماعية أم لكفاءتك 

ــي تفرض  ــة ال العالي
ــك  ــر ل ــرام الغ اح

ــت  حلل ــا  أينم
وارحتلت؟

أعت���������ز   mm
وأفتخر بانتس���������ابي 
إل���������ى جامعة ابن 
خل���������دون بتيارت، 
الجامع���������ة الت���������ي 
ورفعت  أكرمتني 
عالي���������ا،  ش���������أني 
لي طاقمها  ووّجه 
دع���������وة  المحت���������رم 
لاللتح���������اق بها قبل 

أن أق���������دم طلبي لها. 
وتلقيت م���������ن أول يوم 

بها كل عبارات الترحيب 
واالستقبال الحار من طرف 

الجميع، زمالئي أعضاء هيئة 
التدريس وعم���������وم الموظفين بدون 

استثناء. 
شكرا لكم جميعا سيدي رئيس الجامعة وعميد كلية 

العلوم اإلنس���������انية واالجتماعية ونوابه، ورئيس قسم العلوم 
اإلنس���������انية ورئيس المجلس العلم���������ي للكلية، ومدير مخبر 
الدراسات التاريخية واألثرية بش���������مال إفريقيا. سأظل أذكر 

لكم هذا الموقف وأشيد به ما حييت.           
ــتاذ  ــرفك األس ــياء الي حتتفظ بها عن مش ما هي أهم األش
ناصر الدين سعيدوني يف مرحلي املاجستر والدكتوراه يف 

جامعة اجلزائر؟
mm الدكت���������ور ناصر الدين س���������عيدوني م���������ؤرخ ومفكر، 
عند مجالس���������ته تصير كل الوقائع التاريخية حية بين يديك 
من التاري���������خ القديم إلى التاريخ المعاصر، فهو يملك اللغة 
والمنهج والذكاء التاريخي والحس الحضاري. ش���������يخ حكيم 
بروح الش���������باب في الحيوي���������ة والثورة واالندف���������اع والحماس 

والحضور.      
ــية  ــا، فماذا أضافت اجلامعة الفرنس ــت أيضا يف فرنس درس

لرصيدك العلمي واإلنساني؟
mm ترعرع���������ت بالجزائر وتش���������ربت ثقافتها وارتويت من 
معي���������ن حضارتها. تكون���������ت بالجامعة الجزائرية أساس���������ا، 
وأسهمت الجامعة الفرنسية التي تحصلت منها على شهادة 
الدكت���������وراه في تعميق تكويني اللغوي والمنهجي، وترس���������يخ 

ثقافتي التاريخية. 
وبعد إقامتي لسنوات بفرنس���������ا، زاد تعلقي بوطني الجزائر، 
وبُهِويتي المغاربية في بعدها العربي اإلس���������المي، وصرت 
أكثر تحررا من الجمود الفكري والتحليل النمطي، واالجترار 
المعرفي والخطاب السطحي، والتخييم في الماضي والعاطفة 
غير الُمنضبطة. وعاينت على أرض الواقع مظاهر ثقافية 
وحضارية، عالمية إنس���������انية، جديرة باالحت���������رام والتقدير، 

تجمعنا بها قواسم مشتركة كثيرة.      
ــد من الباحثني اجلزائريني خباصة  تواصلت دائما مع العدي
ــو رأيك يف  ــا ه ــة، فم ــر العثماني ــخ اجلزائ ــتغلني بتاري املش
املرحومة األستاذة عائشة غطاس واألستاذ خليفة محاش؟

mm عائشة غطاس أس���������تاذة فاضلة وباحثة من الكعب 
العال���������ي، خطفه���������ا الموت ووفاتها خس���������ارة كبي���������رة. تلقاك 
باالبتسامة وتودعك باألمل، صادقة أمينة، واعية 
ن غادرتنا  ومتحررة، »العلم���������اء ال يموتون واإ
أجسادهم«.  أما  األستاذ خليفة حماش 
فهو مؤرخ مبدع، يناقش بالتحقيق وال 
ُيسّلم بسهولة، يبحث بجدية وعمق 
ومسؤولية علمية، منشوراته كلها 
مراجع للباحثين، ومسيرته قدوة 
للمشتغلين في حقل التاريخ.  

ــخ  تاري ــص  ختص اآلن  ــي  يعان
ــص  نق ــن  م ــة  العثماني ــر  اجلزائ
ــن،  ــني املقتدري ــادح يف الباحث ف
ــن وجهة  ــباب ذلك م ــا هي أس فم

نظرك؟
mm يعاني التخصص من 
جرأة الباحثين الُهواة الزائدة، 
ودراس���������ات بعض الجامعيين 
الُمتطفلين الذين وقعوا ضحية 
الكتاب���������ات األوربية والُمؤدلجة، 
وعدم قدرة المختصين في الفترة 
على تنسيق الجهود، وتشكيل فرق 
بحث مش���������تركة، واس���������تغالل الوثائق 
المحلية واألرش���������يفية، والمصادر التركية 

العثمانية.    
 حبكم اشتغالك كثرا على الوثائق األرشيفية، هل تقبل 

مبنصب مدير األرشيف الوطين يف حالة ما عرض عليك؟
mm إذا قدرت حينها أنه يمكنني تقديم إضافة من خالل 
هذا المنصب، وخدمة الجزائر والباحثين وتسهيل مهمتهم، 
ال فالبحث بحرية  وتحقيق المواصفات والمعايير العالمية، واإ

مهمة ال يضاهيها منصب مهما كان بهرجه.   
ــة ومنها دولة  ــدول يف مهمات علمي ــد من ال ــد زرت العدي لق

اليابان، فهل وجدتها كما مسعت وقرأت عنها؟
mm المحيط نظيف جدا، والشعب هادئ ويعيش في جو 
مثالي من االحترام، اإلقبال على طلب العلم ُمبهر، وجموع 
الطلبة والباحثين المتوجهين للجامعة بعد غروب الش���������مس 
أمر ملفت لالنتباه، يس���������معون منك أكث���������ر مما يكلمونك، 
ينش���������غلون عند ركوبهم القطار بالمطالع���������ة االلكترونية وال 

ُيثرِثرون، بسطاء وال يتكلفون.

يعد الدكتور ودان بوغفالة أستاذ التاريخ جبامعة ابن خلدون مبدينة تيارت من األساتذة املقتدرين واملتميزين يف 
ختصص تاريخ اجلزائر العثمانية، وقد أبان عن ذلك من خالل مؤلفاته الي اعتمد فيها على الوثائق األرشيفية مثل 

كتاب »الوقف يف اجلزائر خالل العهد العثماني من خالل الوثائق الوقفية« يف جزأين، وكتاب »التاريخ االقتصادي 
واالجتماعي ملديني املدية ومليانة يف العهد العثماني من خالل سجالت احملاكم الشرعية«. وقد زاوج الدكتور 

بوغفالة يف تكوينه بني اجلامعتني اجلزائرية والفرنسية، كما استفاد كثرا من مشرفه  األستاذ القدير الدكتور ناصر 
الدين سعيدوني.

د. الصاحل بن سامل

الدكتور ودان بـوغـفـالـة ما ال تعرفــــون عن

عز الدين عناية *
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نتأمل الس���������يرة النبوية والدعوة التي جاء ملا 
به���������ا النبي صلى اهلل عليه وس���������لم، نجد 
أنه جاء يؤس���������س مجتمعا يق���������وم على العلم في 
كل شيء، حتى يتحول العلم إلى ثقافة تتشكل 
فيها المع���������ارف واالذواق والمهارات والتطلعات 

الروحية والمادية ويقوم عليها السلوك.
ولهذا فإن النبي صلى اهلل عليه وسلم قام بتحول 
كبير في ثقاف���������ة المجتمع الذي بعث فيه، أدى 
به إلى تأسيس مجتمع جديد في نظرته للعالم، 
وفي بنائه المعرفي، وفي س���������لوكه، وفي قيمه، 
وفي ذوقه، وفي إطالق قدرات االنسان وشحذ 
فعاليته الروحية والعقلية والنفس���������ية والمهارية، 
حتى صار المجتمع المسلم مركز إشعاع ديني 
وحضاري جعل الناس يدخلون افواجا في الدين 
وينضوون تحت الحضارة الوليدة ويس���������اهمون 

فيها.
فل���������م يأت النبي صلى اهلل عليه وس���������لم بالقرآن 
من عن���������د اهلل لمجرد أن يع���������رف الناس وتزداد 
معارفهم، ويعرفون اهلل ورسوله والقرآن واالنبياء 
وعالم الش���������هادة وعالم الغيب، وغيرها من أمور 
الش���������رع وأمور الدنيا، من المع���������ارف فقط، بل 

لتبن���������ى على هذه المع���������ارف الموحاة في القرآن 
والس���������نة، إلى منبع للتصورات والمفاهيم والقيم، 
وأن توجه حياتنا، وتضبط س���������لوكنا، وأن تزكي 
أنفسنا، ألن تلك المعارف التي جاء بها الوحي، 
تمثل الحق، وجاءت من الحق. وال معنى ألن 
نع���������رف الحق ثم ال نلتزم ب���������ه وال نعمل به، وال 

نصوغ حياتنا وفقه!
بعبارة أخ���������رى فإن العلم الذي ج���������اء به النبي 
صلى اهلل عليه وس���������لم في القرآن والسنة، إنما 
جاء ليخرج االنسان من رؤية وثنية للعالم، وقيم 
جاهلية، ومجتم���������ع طبقي عنصري، ومحدودية 
للعلم والمه���������ارات الحياتية، ليتحول إلى مجتمع 
جديد متحضر، وفق رؤية اإلسالم، وهذا يتطلب 
أن المع���������ارف التي جاء به���������ا الوحي ينبغي أن 
تصير المحيط أو الوسط الذي تتشكل فيه كل 
أفكارنا وتصرفاتنا وس���������لوكاتنا وأذواقنا واشواقنا 
الدنيوية واألخروي���������ة. أو بعبارة مالك بن نبي؛ 
يتحول العلم إلى مؤسس لثقافة للفرد والجماعة. 
وبه���������ذا ف���������إن الثقافة التي يش���������كلها الوحي هي 
ثقافة تبني على العل���������م كل »الصفات الخلقية 
والقي���������م االجتماعية التي يلقاها الفرد منذ والدته 
كراس���������مال أولي في الوسط الذي ولد فيه« )بن 
نبي، مش���������كلة الثقافة(، وليست ثقافة الجاهلية 
األولى، وال ثقافة االس���������اطير التي نشأت عليها 

الحضارات القديمة أو الحديثة. 
وله���������ذا، فإن المتأم���������ل في ما أنجزت���������ه الدعوة 
النبوية ه���������ي أنها اوجدت وس���������طا جديدا للقيم 
والمعايير التي على أساس���������ها يعيش االنس���������ان 
ويتعامل ويس���������عى وينجز، حتى تحول ما جاء 

به القرآن والس���������نة إلى مؤس���������س لثقافة جديدة، 
ش���������كلت »المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه 

وشخصيته« )بن نبي، مشكلة الثقافة(.
وفي هذا السياق، فإن األستاذ مالك بن نبي عليه 
رحمة اهلل، وهو يتأمل ويدر ويحلل وضع أمتنا 
وحضارتنا اإلسالمية، وجد أن وضعنا المتميز 
بالتخلف الحضاري ال يمك���������ن أن يتغير ما لم 
نستعد ذلك المحيط الذي شكله الوحي والدعوة 
النبوية لنعيد تش���������كيل شخصية االنسان المسلم 
فردا وجماعة، ونعيد تش���������كيل وعينا وما يترتب 
عليه، مصداقا لقوله تعالى: »إن اهلل ال يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم«؛ أي تغيير وعي 
االنسان وفكره وس���������لوكه وذوقه ومهاراته. وهذا 

الذي يسميه مالك بن نبي الثقافة. 
وهذا يتطلب منا بن���������اء ثقافة علمية تكون هي 
»البالزم���������ا« التي يتش���������كل فيها وعين���������ا بذاتنا 
وبغيرنا، وتتشكل فيها رؤيتنا للعالم وتبنى وفقها 
اذواقنا، ومعارفنا، وسلوكاتنا، وخبراتنا ومهاراتنا، 
لنس���������تطيع أن نبدأ دورتن���������ا الحضارية باقتدار 
من جديد. وه���������ذا منبعه القرآن، ألنه كتاب اهلل 
تعالى الذي يؤس���������س كل حياتنا على العلم وال 
يترك مس���������احة للفوضى، والخرافة، واألساطير، 

والعشوائية.
انظر إلى قوله تعالى: »واََل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه 
ِئَك َكاَن  ْمَع وَاْلَبَصَر وَاْلُفؤَاَد ُكلُّ ُأولَٰ ِعْلٌم  ِإنَّ السَّ
« )االس���������راء، 36(، وقوله تعالى:  َعْنُه َمْسُئوالاً
»... َوِم���������َن النَّاِس وَال���������دَّوَابِّ وَاأْلَْنَعاِم ُمْخَتِلٌف 
َأْلوَاُنُه َكَذِلَك ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء 
ِإنَّ اللَّ���������َه َعزِيٌز َغُفوٌر« )فاط���������ر، 28(، وقوله 

تعالى: »ُقْل َهْل َيْس���������َتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن وَالَِّذيَن 
ُر ُأوُلو اأْلَْلَباِب« )الزمر،  اَل َيْعَلُموَن ِإنََّم���������ا َيَتَذكَّ
9(، وغيرها من اآليات التي تجعل كل ش���������يء 
يقوم على العلم ف���������ي تصرفاتنا وافعالنا وأقوالنا 

وتصوراتنا...ألخ.
ب���������ل أن النظر في أقوال وأفع���������ال النبي صلى 
اهلل عليه وس���������لم كلها تدل عل���������ى تبجيله للعلم، 
وتوجيه���������ه أصحاب���������ه وأمته من بع���������ده إلى أن 
يؤسسوا حياتهم على العلم. ولعل أول ما يتبادر 
إلى النظر هو فرضية طلب العلم: »طلب العلم 
فريضٌة على كل مس���������لٍم« )ابن ماجة(، وتقديم 
النبي صلى اهلل عليه وس���������لم لألقرأ واألعلم في 
أمور القضاء والقيادة والتجارة والحكم والصالة 
على غي���������ره، وغيرها من التصرفات التي بينت 
أن المجتمع المس���������لم ينبغي أن يقوم على العلم 
وان يتحول العلم إلى ثقافة تشكل المحيط الذي 
تنمو فيه ش���������خصية األفراد والمجتمع، وتتشكل 
فيه التصورات، ويس���������لك في���������ه المجتمع طريق 

الحضارة.
والتاريخ ش���������اهد على الثورة العلمية التي حدثت 
في تاريخ امتنا بمجيء الوحي، وأن العلم بكل 
أصناف���������ه وفروعه وتخصصاته ومجاالته صار 
ركيزة المجتمع والوسط الذي هيأ ألمتنا التفوق 
الحضاري طيلة ق���������رون، وأن ثقافتنا لما تخلت 
عن العلم أساسا لها، واتخذت التقليد واالساطير 
والخراف���������ات بكل أنواعها متكأاً فإنها تحولت إلى 
أم���������ة متخلفة يعبث به���������ا خصومها، وتفتن في 

مصيرها.
* مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية/ جامعة قطر

ثــقـــافــــة العلـــــم

د. بدران بن احلسن *
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الشيخ عبد الحميد بن باديس :يقول 
يا نشئ أنت رجاؤنا       

وبك الصباح قد اقترب  
خذ للحياة سالحها       

وخض الخطوب والتهب  
ق���������د نختلف في كيفية تحقيق روح هذه األبيات 
لكن لن نختلف أن المقصود في طياتها رسالة 
للطالب الذي صنع الثورة والمجد باألمس، والذي 
يجب أن يؤمن بأنه صانع الحاضر والمستقبل 
اليوم، ولعل معركة وعي الطالب بواقعه وهموم 
أمته والتحديات الت���������ي يجب أن يخوضها من 
أجل ذلك هو أكبر تحد يواجهه اليوم أكثر من 
األم���������س فإن كان األجداد بذلوا الغالي والنفيس 
لتحرير الوطن فعلى جيل اليوم إكمال مس���������يرة 
تحرير الوعي واإلرادة نحو صناعة مس���������تقبل 
أفضل ولع���������ل إدراك الراهن واللحظة التاريخية 
في الماضي تحتاج منا اليوم إلى إعادة النظر 
وفهم أفض���������ل للحظة التاريخية التي نعيش���������ها 
اآلن بمختل���������ف متغيراتها واس���������تيعاب أفضل 
دراك ثاقب لمس���������تقبلها وأمام هذا  لحاضره���������ا واإ
اإلرث التاريخي الحافل باألمجاد والتضحيات 
عادة إحياء  يجعلنا نقف أمام إشكالية تفعيله واإ
قيمه وفعاليته في واقعنا االجتماعي والتاريخي 
الراهن ويطرح أمامنا جملة من التساؤالت على 
رأسها ما المطلوب من طالب اليوم أمام طالب 
األم���������س ؟ وما هي التحدي���������ات التي يجب أن 

يخوضه���������ا طالب اليوم من أج���������ل تغيير واقعه 
وصناعة مستقبل مشرق لوطنه وأمته؟

طالب األمس وحتديات التحرر
 إن صناعة الوعي يحت���������اج إلى إرادة وتفعيل 
طاقات الش���������باب في تغيي���������ر الواقع وصناعة 
التاري���������خ لذلك يتض���������ح التفكير االس���������تراتيجي 
والمح���������وري ال���������ذي قدمه  الكثير م���������ن علماء 
وش���������يوخ هذا الوطن أمثال ابن باديس والبشير 
االبراهيمي وغيرهم م���������ن الذين وضعوا نصب 
أعينهم ضرورة الحفاظ على االنتماء التاريخي 
والحضاري لهذا الوط���������ن ولهذه األمة وغيرهم 
ممن اش���������تغل على ضرورة التحرر من التبعية 
الفكرية والسياس���������ية والجغرافية للمستعمر، مما 
جعل دعوتهم إلى تحرير الفكر واضحة للعيان 
باعتباره مقدمة ضرورية ل���������كل حركة تحررية 
منشودة س���������واء كانت سياس���������ية أو اقتصادية 
أو عس���������كرية، وما تلبية الط���������الب لنداء الثورة 
المجيدة إال نتيجة لذل���������ك الفكر والوعي القائم 
باإليمان بهذه المبادئ وقناعاتهم بهذا االنتماء 
الروحي والحض���������اري والجغرافي، لهذا الوطن 
مستوعبين ومتجاوزين بذلك انتمائهم الحزبي أو 
االيديولوجي، مرتقين بوعيهم إلى مستوى إدراك 
القضية الحقيقية التي يعانونها وأن المش���������كلة 
ليست هي مشكلة سياسية أو اقتصادية إنما هي 
مش���������كلة وجود أصبح مسلوب الحرية والكرامة 
واإلنسانية وأن هذا الوجود المهدد سببه الوحيد 
المس���������تعمر األجنبي، فلم يعد جدلهم قائم على 
القضايا الهامشية بل ارتقى وعيهم إلى مستوى 
الفك���������رة التي تحتاج إلى التحرر الذي أس���������س 
لوعي الثورة وصناعة التاريخ وأن ارهاصاته لم 
تكن وليدة لحظ���������ة أو محض صدفة بل كانت 
له إرهاصات تاريخي���������ة وحضارية منذ دعوات 
جمال الدين األفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا 
اإلسالمية مرورا بابن باديس والبشير اإلبراهيمي 
وغيرهم ممن سعوا إلى تحرير العقل من التبعية 

إلى هذا المس���������تعمر وأن وجودهم يختلف عن 
وجوده، ف���������كان من الذين انتقل���������وا إلى الجبال 
هم طلب���������ة الثانويات والجامعات متخليين بذلك 
عن المصالح اآلنية واألنانية وعن طموحاتهم 
وآمالهم الشخصية أمام آمال وطنهم واسترداد 
كرامتهم، ولعل استش���������هاد الطالب عمارة رشيد 
حراق جثته واستش���������هاد الكثي���������ر منهم تحت  واإ
آهات وبشاعة التعذيب للمستعمر الغاشم لتجل 
واضح لذل���������ك الوعي واإليمان بتلك الرس���������الة 
المنوط���������ة بهم والتي كانت م���������ن أجمل ثمارها 

استقالل وطنهم.
طالب اليوم ورسالة النهوض بالوطن

لعل هذه التضحيات تجعل طالب اليوم يتساءل 
ما هو دوره وما هي التضحيات التي يجب أن 
يقدمها أمام تضحيات زمالئه باألمس؟ ما هي 
التحديات الت���������ي يواجهها في لحظته التاريخية 

أمام اللحظة التاريخية إلخوته باألمس؟
إذا كان طالب األمس كانت غايته األولى هو 
تحرير واس���������تقالل وطنه فإن استكمال مسيرته 
بتحرير الوع���������ي واإلرادة منوطة بطالب اليوم 
وما تقتضيه مقتضيات الراهن من الخروج من 
الفهم والتنظير إلى الممارس���������ة والعمل الواقعي 
ولع���������ل للعمل الجماع���������ي والتناف���������س العلمي 
والمعرفي والعملي وتش���������جيع بعضهم لبعض 
تقان العمل وتنمية القدرة على  على التعاون واإ
االنسجام االجتماعي وش���������عور الفرد بانتمائه 
واندماجه في الجماع���������ة واالنخراط في العمل 
المشترك لترقية مجتمعه باعتباره نخبته وقدوته 

الحقيقية من أهم الرسائل المنوطة به .
كما عل���������ى الطالب الي���������وم أن يق���������وم بالعمل 
واس���������تخراج أقصى ما يمكن م���������ن الفائدة من 
الوس���������ائل المتاحة أمامه ومهم���������ا كانت قليلة 
أو متواضعة أو بس���������يطة، ألن هذه الواجبات 
الخاصة ب���������كل يوم كما يقول أح���������د المفكرين 
الجزائريي���������ن الخاصة بكل س���������اعة وبكل دقيقة 

هي القادرة عل���������ى بعث وصناعة التاريخ دون 
النظر إل���������ى تلك الكلمات الجوف���������اء والمثبطة 
للنفس والعزيم���������ة مع مراع���������اة الضابط الذي 
يربط هذه األفكار بواقعه���������ا العملي ومحيطها 
مكانية تحقيقه���������ا على أرض الواقع  الثقاف���������ي واإ
بعيدا عن انتظار الشعارات والساعات الخطيرة 

والمعجزات الكبيرة. 
كم���������ا على طلبتن���������ا التحلي بروح المس���������ؤولية 
والتخلص م���������ن عقد جلد الذات واإلحس���������اس 
إل���������ى الوصاي���������ة الدائمة  والش���������عور بالحاجة 
للمنظوم���������ات العالمي���������ة، والميل إل���������ى التقليد، 
فالتاريخ ال ينطلق إال في اللحظة التي تستقر 
فيه ه���������ذه القيم في نفس الف���������رد وفي محيطه 

االجتماعي 
كم���������ا أن واجب طالب اليوم أن يحمل هم أمته 
في التطور العلمي والتقدم التقني والتكنولوجي 
والمعرف���������ي باإلضافة إلى االنفتاح على الثقافة 
واللس���������ان العالم���������ي دون االنس���������الخ من قيمه 
الروحية والتاريخي���������ة باعتبارها الحصن الذي 
يؤك���������د انتمائه االجتماعي والحضاري إلى هذا 

الوطن.
رسالة إىل طلبتنا

      كم���������ا ندعو في نهاي���������ة هذه الورقة جميع 
طلبتنا إل���������ى األخذ بمبادئ النج���������اح بمختلف 
وس���������ائله وأدواته مع التش���������بث بقيمهم الروحية 
والدينية والوطنية وأن يؤمنوا بأن معركتهم هي 
معركة الوعي وأن التحدي الذي يواجهونه اليوم 
ال يقل عن تح���������دي إخوانهم في الثورة باألمس 
إذا أدرك���������وا أن ثورة الفك���������رة ال تقل أهمية عن 
فكرة الثورة  وأن معركة العلم ال تقل أهمية عن 
معركة الس���������الح ولعل مقولة األستاذ مالك بن 
نبي خير خاتمة لذلك فأمة تقرأ أمة ال تجوع وال 

تستعبد وصلى اهلل على سيدنا محمد.

* باحث في طور الدكتوراه جامعة الجزائر2

قـــراءة فـــي فهـــم الواقــع والوعــــي بالتحديـــات بيـــن طلبـــة األمـس وطلبـــة اليــــوم

دور الفكـــرة والوعــي بهـــا فــي صنــاعــة التــاريـــخ 

حممود حرشاش *
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املوقع والتأسيس..
يقع جامع سفير في وس���������ط القصبة –الجزائر 
العاصمة- عند زاوية شارع اإلخوة بشارة »كليبر 
س���������ابقا« وش���������ارع روان عبد الحميد »مونتابور 
سابقا«، وقد كان هذا الجامع في األصل بالقسم 
األعلى من القصبة المدعو بالجبل، واسم جامع 
س���������فير جاء تحريفا السم صفر نسبة إلى القائد 

العثماني »صفر ابن عبد اهلل«.
بن���������ي جامع س���������فير في 14 ربيع األول س���������نة 
941ه� الموافق ل� 11 س���������بتمر 1534م، ويعد 
هذا المسجد أول جامع بناه العثمانيون بالقصبة، 
وقد حمل هذا المس���������جد العتيق التسمية الكاملة 
للقائ���������د العثماني صفر ابن عبد اهلل، حيث كان 
يس���������مى مس���������جد »قايد صفر بن عبد اهلل«، ثم 
أصبح يسمى بمسجد »سفير«، ليأخذ بعد ذلك 
اسمه الحالي »جامع سفير«، ولقد أشرف القائد 
صفر بن عبد اهلل على تمويل بناء هذا المسجد 

وحرص على أال ينقص شيء إلتمام األشغال 
به، ما جعل عملية بنائه تس���������تغرق تسعة أشهر 
فقط، ومن خطباء مسجد »سفير« أمثال الشيخ 
محمد الدواخ، والشيخ إبراهيم بوسحاقي، والشيخ 

محمد شارف، الشيخ أحمد بن تشيكو.
 صفر ابن عبد اهلل القائد العثماني 

مؤسس مسجد »سفري«
كان »صفر بن عبد اهلل« من كبار قادة البحرية 
في عهد اإلخوة بربروس، تقول الروايات أنه ذو 
أصول عثمانية، حيث دخل في اإلس���������ام على 
يد القائد العثماني الكبير خير الدين بربروس، 
حي���������ث كان صفر ابن عبد اهلل عبدا مس���������يحيا 
لخير الدين برب���������روس، فأعتقه هذا األخير في 
فترة حكمه ما بين 1518م إلى غاية 1534م، 
وبعد اعتناقه اإلس���������ام أخذ اسم عبد اهلل، وقيل 
أنه درس اإلس���������ام وأتقن اللغ���������ة العربية وكان 
من حفظة القرآن الكريم، ورد اس���������مه في قصة 
حصار ش���������ارلكان في ش���������هر أكتوبر من سنة 
731ه�/1131م، وحسب المؤرخين يبقى اسمه 

الشخصي واسم عائلته مجهوال.
جامع بطراز عثماني وبلمسة مغاربية..

المتأمل في الهندسة المعمارية لمسجد »سفير«  
س���������يلمس روح الحضارة العثمانية  لكن بطراز 
مغاربي، حيث يظهر مسجد سفير من الخارج 
بش���������كل مكعب، هذا المس���������جد بني على قطعة 
أرضية مستطيلة، ويحتل مساحة تقدر بحوالي 

399.50 مترا مربعا.
ويتميز المس���������جد بواجهتين: األولى رئيسية لها 
مدخان يطان على ش���������ارع اإلخوة بش���������ارة، 

والواجهة الثانية تطل على ش���������ارع عبد الحميد 
روان والذي يأخذنا مباش���������رة إلى حجرة الصاة 
التي تتوسط المسجد وهي مربعة الشكل وتعلوها 
قبة كبيرة قاعدتها مثمنة األضاع، كما تتصل 

القبة بقاعة الصاة بأربعة أعمدة.
ال يحتوي المس���������جد على زخرفات كثيرة، يقول 
المؤرخون إن ه���������ذا يرجع إلى المذهب الحنفي 

الذي كان مذهبا رسميا للدولة العثمانية. 
كما أن الزائر لمس���������جد س���������فير س���������ياحظ أن 
المحراب قد صنع بزخرفة خزفية وباس���������تعمال 
ألوان متعددة، كما أن المتأمل في هذا المحراب 
يج���������ده بطراز عثماني محض فمن خال ألوانه 
وزخرفته نجده يش���������به إلى ح���������د كبير محاريب 
المس���������اجد العثمانية مغط���������ى بالزليج األبيض 
واألزرق، وعلى يمين ه���������ذا المحراب نجد دكة 
المبلغ وهي خش���������بية الصنع، أو كما يس���������ميها 
أهل القصبة ب� »س���������دة«، ترتكز هذه »السدة« 
على أربعة أعمدة مصنوعة من الحطب العريق 
يحيط بها درابيز، ويتوس���������ط الدكة حنية صغيرة 
نصف دائرية اتجاهها نف���������س اتجاه المحراب، 

لى جانب المحراب منبر خشبي وقبو يحتوي  واإ
على بيت الوضوء تتوس���������طه »فوارة« عثمانية 
مغاربي���������ة إضافة إلى أعم���������دة أو »عرصات« 
مصنوع���������ة من الرخام من النوع الرفيع، ويتميز 
هذا المس���������جد بمئذنت���������ه ذات األضاع الثمانية 
التي ترجع إلى األصل الشرقي الذي بدأ تأثيره 
يظه���������ر على الطابع المغارب���������ي ذي األضاع 
األربعة، كما أن أسطح األروقة المحيطة بالقبة 
المركزية تس���������تند إلى صباط���������ات وأقواس حادة 

ذات بناء أكثر بساطة وأكثر فعالية.
لوحات رخامية توثق لنا تاريخ جامع »سفري«

توجد بمسجد سفير لوحة رخامية وضعت عام 
940ه� الموافق ل���������� 1534م، وقد ورد في هذه 
اللوحة اسم عبد اهلل صفر وأنه مملوك للسلطان 
الكبير المعظم الذي عرف بجهاده في سبيل اهلل 

خير الدين بربروس، حيث جاء فيها ما يلي:
“بس���������م اهلل الرحم���������ن الرحيم، صل���������ى اهلل على 
س���������يدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد 
هلل الذي رفع الس���������ماء وبس���������ط األرض وفضل 
بقاعها بعضا على بعض وجعل أفضلها بقاعا 
يؤدى فيها النفل والفرض، والصاة والس���������ام 
على محمد الشفيع في يوم العرض وسلم تسليما 
وبعد، فهذا مسجد عظيم ومقام كريم أسس على 
التقوى وارتسمت على السعادة والتوفيق أرجاؤه 
وأركانه، وأمر ببنائ���������ه الفقير إلى مواله مملوك 
موالنا السلطان الكبير المعظم الشهير المجاهد 
في س���������بيل رب العالمين موالنا خير الدين أيده 
اهلل ونصره وهو عبد اهلل سبحانه صفر غفر اهلل 
ذنب���������ه، وكان ابتداؤه في ش���������هر رجب الفرد من 

الع���������ام الفارط عن عام تاريخه والفراغ منه ثاني 
ش���������هر ربيع األول عام أحد وأربعين وتسعمائة 

جعل اهلل ذلك خالصا إلى وجهه الكريم«.
وتوج���������د كذلك لوحة رخامية ثاني���������ة تبين تاريخ 
تجديده من طرف الداي حس���������ين سنة 1242ه� 
1827م وقد جاء فيها ما يلي: »بسم اهلل وأول 
الذكر الحمد لل������ه ونصلي على م�ح�م�د ام�ت�ثاال 
لألمر بالص���������اة وبعد، فإن مما يس���������ره الل����������ه 
وأواله ت�ج�ديد هذا المس���������جد للذك���������ر والص�اة، 
وكان ذلك من خ��ي�رات أس����������عد الوالة الم��خ��لص 
في مصالح العباد لوجه الل��ه، فكان الت��اريخ لما 
ج��دده وع��اه م��وس�����������وم��ا باسمه ووصفه الذي 
أع����اه وه��و ج��دد الرس�����������وم ب�ح��م��د اهلل حس���������ين 

باشا المجاهد في سبيل اهلل سنة 1242ه�«.
أوقاف جامع »سفري«

أوقف صفر ابن عبد اهلل على مسجد سفير في 
عام 1534م 100 هكتار من األراضي، وفي 
وثيقة ش���������رعية قديمة تعود إلى س���������نة 1534م 
والتي حررت من طرف القاضي الحنفي آنذاك 
حيث ُذكر فيها أن الباش���������ا خير الدين بربروس 
أوقف على مس���������جد سفير عشر زويجات والتي 
تعادل بتربيعها عشرة هكتارات من األرض تقع 
بناحية س���������يدي يخلف بقرب س���������طاوالي غربي 
مدينة الجزائر حيث يصرف دخلها على جامع 
القائد صف���������ر بن عبد اهلل، وأوص���������ى بأن هذا 
العقار »المزرعة« ال تجري عليه أية ضريبة، 
هذا بتاريخ منتصف ربيع األول من سنة 941ه� 

الموافق ل�شهر سبتمبر 1534م.
وفي عقد آخر جاء فيه أن الباش���������ا خير الدين 
برب���������روس أوقف أرض طاحونة تقع في منطقة 

وادي الزويق بمقاطعة الجزائر، والتي بني عليها 
مبان القائد يحي بن عياد الجيجلي النجار الذي 

حرره مواله الباشا المذكور.
كما تتابع الناس وتنافسوا بعد ذلك في تحبيس 
األماك وكثر المحبس���������ون ولم يقتصر األمر 
عل���������ى جنس الرج���������ال فقط فكان من النس���������اء 
الكثير من المحبس���������ات حتى اضطرت السلطة 
العثمانية إلى إصدار سجل ضخم عام 1717م 

مخصص لهذا الغرض.
وقد كانت أوقاف جامع س���������فير منضوية ضمن 

أوقاف مؤسس���������ة س���������بل الخيرات المشرفة على 
أماك مس���������اجد القصبة داخل وخ���������ارج مدينة 
الجزائر وق���������د كانت األماك العقارية الموجودة 

على سجل جامع سفير منقسمة إلى قسمين:
أوق���������اف داخل مدينة الجزائر وبعضها تضمنت 
ما يل���������ي: ثمانية عقود حان���������وت، وثاثة عقود 
ألج���������زاء حانوت، دار واح���������دة، جزآن من دار، 

وثاثة علويات، وبيتان وكوشة ومخزنان.
وأوقاف خارج مدينة الجزائر وتضمنت بعضها 
ثاث جنات، بلدان اثن���������ان واألماك العقارية 

الموجودة على سجل الجامع الكبير.
 الشيخ عبد الرمحن اجلياللي 

يتحدث عن ترميم جامع »سفري«
يذكر الش���������يخ عبد الرحم���������ن الجيالي أنه أعيد 
ترميم جامع س���������فير في عهد حس���������ن باشا سنة 
1185ه� 1771م، كما تم تجديده للمرة الثالثة 
سنة 1242ه� 1827م، في عهد حسين داي، 
حيث قال الش���������يخ عبد الرحم���������ن الجيالي في 
هذا الس���������ياق: »ومن مآث���������ره وخصاله الحميدة 
المشكورة الباقية على مر األيام إلى اليوم تجديد 
جام���������ع القائد صفر بن عبد اهلل القائم إلى اليوم 
بحي القصبة س���������نة 1242ه���������� 1827م،«كما 
ذكر الحاج أحمد ش���������ريف الزهار في مذكراته 
عن أعمال الداي حس���������ين، ق���������ال أنه بنى برج 
باب البحر وطبانة في الصنانجية وبنى جامع 
سفير، حيث قام الداي حسين بتجديده وتوسيعه 

سنة 1826م.
مصري مسجد »سفري« إبان االحتالل الفرنسي..

في ظل االحتال الفرنسي للجزائر سنة 1830م 
ش���������هد مسجد س���������فير أول 
تشويه له، حيث قام المحتل 
الفرنس���������ي بتشويهه مما أثر 
هندس���������ته  من  جانب  على 
لكن  األصلية،  المعماري���������ة 
لحس���������ن حظ لم يتم تحويل 
كنيسة  إلى  س���������فير  مسجد 
ي���������ؤدي وظيفته  بقي  حيث 
اإلسامية لكن تحت أعين 
المراقب���������ة الفرنس���������ية الذين 
كانوا حذرين ج���������دا مما قد 
يحاك ضدهم في مثل هذه 
والتي  غيرها  وفي  األماكن 
تكون مجمعا للسكان الجزائريين، وحسب بعض 
الباحثين أن سبب عدم تحويل هذا المسجد إلى 
كنيس���������ة هو معرفة الفرنسيين بأن من بناه كان 

في أصله مسيحيا وذلك قبل إسامه.
تصنيف جامع »سفري« كمعلم ثقايف حممي..

تم تصنيف مسجد سفير ضمن التراث الوطني 
الع���������ام من طرف إدارة االحتال الفرنس���������ي مع 
مطلع القرن العشرين، وقد ُصّنف فعليا ضمن 

الموروث التاريخي يوم 30 ماي 1905م.

أول مسجــــد بنــــاه العثمـــانيــــون فـــي القصبـــــة

مسجد »صفر ابن عبد اهلل« أو بامسه الشهري جامع »سفري« حتفة معمارية ال تزال صامدة يف أعالي القصبة تروي لنا تاريخ احلضارة العثمانية ممزوجا بروح مغاربية أندلسية أصيلة، هو 
معلم صنعه أولئك الذين قدسوا بيوت اهلل فشيدوها بأجود مواد البناء من الرخام والزليج واحلطب العريق، وأوقفوا عليها كثريا من أمالكهم، معلمُُ يعود بنا إىل احلقبة العثمانية وبالتحديد 

إىل عام 1534م، حيث تكفل بتمويل بنائه القائد العثماني »صفر ابن عبد اهلل« فخلده عرب التاريخ واألزمان.

مسجــــد »سفيــر« معمـــاٌر عثمانيٌّ بلمسة مغاربية  

روبورتاج: فاطمــة طاهي
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الـمشروع احلضــاري يف فكـــر مالك بن نيب



قال تعالى هاتكًا أستار المنافقين والمعادين للمسلمين: ))َقْد 
َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن َأْفوَاِهِهْم َوَما ُتْخِفي ُصُدورُُهْم َأْكَبُر(( ]آل 
عمران: 118[، وقال الّنبيُّ صلَّى اهلل عليه وسلَّم فيما رواه 
ابن ماجه في سننه: ))َسَيْأِتي َعَلى النَّاِس َسَنوَاٌت َخدَّاَعاُت، 
اِدُق، َوُيْؤَتَمُن ِفيَها  ُيَصدَُّق ِفيَها اْلَكاِذُب، َوُيَك���������ذَُّب ِفيَها الصَّ
اْلَخاِئُن، َوُيَخوَُّن ِفيَها اْلَِميُن، َوَيْنِطُق ِفيَها الرَُّوْيِبَضُة((، قيل 

ِة((. وما الّرويبضة؟ قال: ))الرَُّجُل التَّاِفُه ِفي َأْمِر اْلَعامَّ
لق���������د اختار بعض رويبضة زماننا م���������ن أمر العاّمة -على 
ادقين، الذين  ���������ة الصَّ رحابته- الحديث بس���������وء ع���������ن الئمَّ
اصطفاهم اهلل تعالى لحمل كتاب اهلل تعالى، وجعلهم أمناء 

الم. الة والسَّ على ميراث النبياء والرُّسل عليهم الصَّ
ينتق���������ص الّرويبضة من كلِّ كبير وأم���������ر جليل لعلَّه يظفر 
بحديث الّناس عنه في المجالس، ولو باالنتقاص واالزدراء، 
فمدار اهتمامه أن ُتسّلط عليه الضواء وُيشار إليه بالبنان، 
أن للحديث  ولهذا يختار من أمر العامَّة المور العظيمة الشَّ
عنها، والحطِّ من ش���������أنها، فيختار من الماكن المس���������اجد 
لتكون م���������اّدة حديثه المليء بالحقاد، ومن الّناس الّس���������ادة 
والكابر ليكونوا محور س���������بابه وهمزه ولمزه، لّنه يائس من 

أن يصل إلى مقامهم.
وبعض رويبضة زماننا ال يتكلَّمون إالَّ بوحي من أوليائهم، 
، فيطعنون في الّثوابت بوقاحة،  من ش���������ياطين اإلنس والجنِّ
ويتطاول���������ون عل���������ى العلماء والئّمة في صفاق���������ة، يروُِّجون 
الكاذيب، ويطمس���������ون الفضائل والمكارم، وُينبش���������ون عن 

القذى ويضخمونه.
بع���������ض رويبضة زماننا اختاروا فصاحته���������م الملّوثة ليهجوا 
بها خيار الّمة، ويطعنوا في الئّمة، خلفاء الّرس���������ول صلَّى 
اهلل عليه وس���������لَّم على المنابر، وأهل اهلل وخاّصته، ليقوموا 
بالّدور الذي قام به أعداء الملة والدِّين على عهد الرِّس���������الة 
المحّمدية، ))َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا ِلَهَذا اْلُقرْآِن وَاْلَغْوا 
ِفي���������ِه َلَعلَُّك���������ْم َتْغِلُبوَن(( ]فّصل���������ت: 26[، فباءت محاوالتهم 
بالخسران، وسطع نور القرآن في كلِّ مكان. وكذلك ستبوء 
تلك الفصاحة المغشوشة وأهلها بالمذّلة والمهانة في الّدنيا، 
والخسران المبين يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى ربِّهم ويرجعوا 

عن غيِّهم وفجورهم.
بعض رويبضة زماننا قد بدت البغضاء من أفواههم بطعنهم 
في الئمَّة، لتكش���������ف مزيدًا من سفاهاتم، وتفضح تفاهاتهم، 
وكأنَّهم أبناء ابن سلول، وحفدة الحركى، والطابور الخامس 

لجيوش الكفر والعدوان.
بعض رويبضة زماننا لم تسعفهم رجولتهم المزّيفة أن يطعنوا 
فيمن س���������رقوا أموال الخزينة العمومّية، ونهبوا مداخليها، بل 
راحوا يتهمون -زورًا بهتانًا- الئمَّة؛ ليكونوا كحال الجاهليَّة 
ذا سرق  ريف تركوه، واإ الولى التي كان إذا س���������رق فيهم الشَّ
فيهم الّضعيف -وحاش���������ا لألئمَّة أن يس���������رقوا- أقاموا عليه 

الحّد.
بع���������ض رويبض���������ة زماننا انعقدت ألس���������نتهم عن اإلش���������ادة 
بالنَّجاحات التي حقَّقها الئمَّة على مستوى التنظيم المحكم، 
والتطبيق المنّظم إلجراءات الوقاية من الوباء في مساجدهم، 
فانطلقت محاولة تغيير الحقائق بالباطيل، وتغطية الّشمس 

بالغربال.
بعض رويبضة زماننا لم يجدوا من إفالسهم ما يخاطبون به 
الّناخبين من برامج ورؤى إالَّ الّطعن في الئمَّة؛ ليصلوا إلى 
برلمان يس���������توي فيه صوت عارضات الزياء مع صوتهم، 
بل ويكون صوتهّن هو المؤثُِّر، عندما تحس���������بهم س���������كارى 

وماهم بسكارى ولكن اإلغراء شديد.
إّنه ال عجب أن ينزعج الذين غش���������ي قلوبهم الرّان من كلِّ 
نجاح تحقَّق على أي���������دي الئّمة، الذين أتاهم اهلل البصيرة، 
فكشفوا الّشعراء الغاوين الهائمين في أودية الّتيه والّضالل، 
���������حت على  والخائضين في أعراض الفضالء، اآلكلين للسُّ
ادقين  عراء المؤمنين الصَّ موائد الّظلمة والمستبدِّين، عن الشُّ
الذين يدافعون عن الفضالء والفضيلة، ولألس���������ف قليل ما 
هم، فاهلل المستعان، وال حول وال قوّة إال باهلل العلّي العظيم، 

وحسُبنا اهلل وِنْعم الوكيل.

عندما ينطق الرويبضة... 
ويتطاول األقزام على ساداتهم

أ. مجال غول
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إنَّ بناء الدُّول، وتربية المم، والنُّهوض بها 
لقوانين، وسنن، ونواميس، تتحكَّم  يخضع 
عوب، والمم والدُّول،  في مسيرة الفراد والشُّ
وعند التأمُّل في س���������يرة الحبيب المصطفى 
صلى اهلل عليه وس���������لم  نراه قد تعامل مع 

نن، والقوانين بحكمٍة، وقدرٍة فائقٍة. السُّ
���������نن الرَّبَّانيَّة، هي أحكام اهلل تعالى  إنَّ السُّ
الثَّابت���������ة في الكون على اإلنس���������ان في كلِّ 
زم���������اٍن، ومكاٍن، وهي كثيرٌة ج���������ّدًا، والَّذي 
نا منها في ه���������ذا الكتاب هو ما يتعلَّق  يهمُّ

بحرك���������ة النُّه���������وض تعلُّق���������اً وثيق���������اً.
»ولقد شاء اهلل ربُّ العالمين أن يجري أمر 
نن  هذا الدِّين، بل أمر هذا الكون على السُّ
���������نن الخارقة، وذلك  الجاري���������ة، ال على السُّ
حتَّى ال يأتي جيٌل من أجيال المس���������لمين، 
فيتقاع���������س، ويق���������ول: لقد ُنِص���������ر الوَّلون 
بالخوارق، ولم َتُعد الخوارق تنزل بعد ختم 

الرِّسالة، وانقطاع النُّبوَّات«.
إنَّ المتدبِّ���������ر آليات الق���������رآن الكريم يجدها 
حافلًة بالحديث عن ُسنن اهلل تعالى؛ الَّتي 
ال تتبدَّل، وال تتغيَّر، ويجد عنايًة ملحوظًة 
���������نن، وتوجيه النَّظر إليها،  بإبراز تلك السُّ
واستخراج العبرة منها، والعمل بمقتضياتها 
لتكوين المجتمع المسلم المستقيم على أمر 

اهلل.
ه أنظار المسلمين  والقرآن الكريم حينما يوجِّ
إلى ُسنن اهلل تعالى في الرض، فهو بذلك 
يردُّه���������م إلى الصول الَّت���������ي تجري وفقها، 
فهم ليس���������وا بدعًا في الحي���������اة؛ فالنَّواميس 
الَّتي تحك���������م الكون، والش���������عوب، والمم، 
والدُّول، والفراد جاريٌة ال تتخلَّف، والمور 
ال تمض���������ي جزافًا، والحي���������اة ال تجري في 
نَّم���������ا تتبع هذه النواميس،  الرض عبثًا؛ واإ
نن، وأدركوا  فإذا درس المس���������لمون هذه السُّ
���������فت له���������م الحكمة من وراء  مغازيها؛ تكشَّ
الح���������داث، وتبيَّنت لهم الهداف من وراء 
الوقائع، واطمأنُّ���������وا إلى ثبات النِّظام الَّذي 
تتبعه الح���������داث، أو إلى وج���������ود الحكمة 
الكامنة وراء هذا النِّظام، واستش���������رفوا خطَّ 
���������ير على ضوء م���������ا كان في ماضي  السَّ
ريق، ولم يعتم���������دوا على مجرَّد كونهم  الطَّ
مس���������لمين؛ لينالوا النَّصر، والتَّمكين بدون 

الخذ بالسباب المؤدِّية إليه.
���������نن الَّتي تحكم الحي���������اة واحدٌة؛ فما  »والسُّ
وقع منها من زماٍن مضى س���������يقع في كلِّ 

زمان«.
نن هي الَّتي ُيْجرِي اهلل - تعالى -  وهذه السُّ
عليها َفَلَك الحياة، وُيس���������يُِّر عليها حرَكَتها، 
فليس هناك ش���������يٌء واحٌد في حياة البش���������ر 
نَّما يجري كلُّ شيٍء في  يحُدث اعتباطًا، واإ
هذه الحياة حسب ُس���������نن اهلِل تعالى؛ الَّتي 
ال تتبدَّل، وال تتخلَّف، وال تحابي أحدًا من 

الخلق، وال تستجيب لهواء البشر.
والمس���������لمون أولى أن يدركوا س���������نن ربِّهم 

المبرزة لهم في كتاب اهلل، وفي سنة رسول 
صلى اهلل عليه وس���������لم ، حتَّى يصلوا إلى 
ما يرجون من عزٍَّة وتمكيٍن؛ »فإنَّ التَّمكين 
ال يأتي عفوًا، وال ينزل اعتباطًا، وال يخبط 
لها  َخْبَط عشواء، بل إنَّ له قوانينه الَّتي سجَّ
اهلل تعالى في كتابه الكريم؛ ليعرفها عباده 

المؤمنون، ويتعاملوا معها على بصيرة«.
إنَّ أوَّل شروط التعامل المنهجيِّ السليم مع 
نن اإللهيَّة، والقوانين الكونيَّة في الفراد،  السُّ
والمجتمعات، والمم، هو أن نفهم، بل نفقه 
نن، وكيف تعمل  فقهًا شاماًل رشيدًا هذه السُّ
، أو ما نعبر عنه  ضم���������ن النَّاموس اإللهيِّ
نن«، ونستنبط منها على ضوء  ب� »فقه السُّ
فقهنا لها القوانين االجتماعيَّة، والمعادالت 

الحضاريَّة.
يقول الس���������تاذ البنا - رحم���������ه اهلل - في 
نن: »ال تصادموا  منهجيَّة التَّعامل مع السُّ
نوامي���������س الك���������ون؛ فإنَّها غالب���������ة، ولكن 
غالبوها، واس���������تخدموها، وحوِّل���������وا تيَّارها، 
واس���������تعينوا ببعضها على بع���������ٍض، وترقَّبوا 

س���������اعة النَّصر، وما هي منكم ببعيد«.
ٍة: ونالحظ في هذا الكالم عدَّة أموٍر مهمَّ

1 - عدم المصادمة.
2 - المغالبة.
3� االستخدام.
4 - التَّحويل.

5 - االستعانة ببعضها على بعٍض.
6 - ترقُّب س���������اعة النَّصر.

إنَّ ما وصل إليه الس���������تاذ البنَّا يدلُّ على 
���������يرة النَّبويَّة، والتَّاريخ  دراس���������ته العميقة للسِّ
���������عوب، والمم،  ، وتجارب الشُّ اإلس���������الميِّ
ومعرفٍة صحيح���������ٍة للواقع الَّذي يعيش���������ه، 

وتوصيٍف سليٍم للدَّاء، والدَّواء.
إنَّ حركة اإلسالم الولى؛ الَّتي قادها النَّبيُّ 
صلى اهلل عليه وس���������لم  ف���������ي تنظيم جهود 
قامة الدَّولة، وصناعة اإلنس���������ان  الدَّعوة، واإ
النموذج���������يِّ الرَّبانيِّ الحض���������اريِّ خضعت 
لس���������نن، وقوانين قد ذكر بعضها بنوٍع من 
يَّ���������ة القيادة ف���������ي صناعة  اإليج���������از؛ كأهمِّ
المؤمنة  الجماع���������ة  يَّة  الحض���������ارات، وأهمِّ
م���������ة ف���������ي مقاومة الباط���������ل، وأهمِّية  المنظَّ
المنهج الَّذي تستمدُّ منه العقائد، والخالق، 
والعبادات، والقيم، والتَّصوُّرات. ومن سنن 
اهلل الواضحة فيما ذكر س���������نَّة التَّدرُّج، وهي 
من سنن اهلل تعالى في خلقه، وكونه، وهي 
���������نن المهمَّة الَّتي يجب على المَّة  من السُّ
أن تراعيها، وهي تعمل للنُّهوض، والتَّمكين 

. لدين اهلل عزَّ وجلَّ
ريق طويٌل -  ���������نَّة: أنَّ الطَّ ومنطلق هذه السُّ
ال س���������يَّما في هذا العصر الَّذي س���������يطرت 
ُأْهَبَتها، واستعدادها  فيه الجاهليَّة، وأخذت 
، والفس���������اد قد َتَجذَّر في  - كما أنَّ الش���������رَّ

عوب، واستئصاله يحتاج إلى تدرُّج. الشُّ
بدأت الدَّعوة اإلس���������الميَّة الولى متدرجًة، 
تسير بالنَّاس سيرًا دقيقًا، حيث بدأت بمرحلة 
االصطفاء، والتَّأسيس، ثمَّ مرحلة المواجهة 
والمقاومة، ثمَّ مرحلة النَّصر والتَّمكين، وما 
كان يمك���������ن أن تبدأ هذه جميعها في وقٍت 
ال كانت المش���������قَّة، والعجز، وما  واح���������ٍد، واإ
كان يمكن كذلك أن تقدم واحدٌة منها على 

ال كان الخلل، واإلرباك. الخرى، واإ
يَّة؛  ���������نَّة في غاية الهمِّ إنَّ اعتبار هذه السُّ

»ذلك أنَّ بعض العاملين في حقل الدَّعوة 
اإلس���������الميَّة يحسبون أنَّ التَّمكين يمكن أن 
يتحقَّق بين عش���������يٍة وضحاها، ويريدون أن 
يغيِّروا الواقع الَّذي تحياه المَّة اإلسالميَّة 
ف���������ي طرفة عيٍن، دون النَّظر في العواقب، 
روف، والمالبسات المحيطة  ودون فهٍم للظُّ
بهذا الواقع، ودون إعداٍد جيٍِّد للمقدِّمات، أو 
ه اهلل تعالى  لألساليب، والوسائل«، وقد وجَّ
نَّة في أكثر من موقع،  أنظارنا إلى هذه السُّ
���������موات والرض  فاهلل - تعالى - خلق السَّ
في س���������تَّة أي���������ام، يعلمها س���������بحانه، ويعلم 
مقدارها، وكان - جلَّ ش���������أُنه - قادرًا على 
خلقه���������ا في أقلَّ ِمْن لم���������ح البصر، وكذلك 
بالنس���������بة لطوار خلق اإلنسان، والحيوان، 
والنَّبات، كلُّها تتدرَّج في مراحل حتَّى تبلغ 
نماءها، وكمالها، ونضجها، َوْفَق سنَّة اهلل 

- تعالى - الحكيمة.
وسنَّة التَّدرُّج مقررٌة في التَّشريع اإلسالميِّ 
بصورٍة واضحٍة ملموسٍة، وهذا من تيسير 
اإلس���������الم على البش���������ر؛ حي���������ث إنَّه راعى 
معهم س���������نَّة التَّدرُّج فيما شرعه لهم إيجابًا، 
وتحريم���������ًا، فنجده حين ف���������رض الفرائض؛ 
يام، والزَّكاة فرضها على  ���������الة، والصِّ كالصَّ
ورة  مراحل، ودرجاٍت؛ حتَّى انتهت إلى الصُّ

الخيرة الَّتي اس���������تقرَّت عليها.
»ولعلَّ رعاية اإلس���������الم للت���������درُّج هي الَّتي 
جعلت���������ه ال ُيق���������دم على إلغاء نظ���������ام الرِّقِّ 
الذي كان نظامًا سائدًا في العالم كلِّه عند 
ظهور اإلس���������الم، وكان���������ت محاولة إلغائه 
تؤدِّي إلى زلزلٍة ف���������ي الحياة االجتماعيَّة، 
واالقتصاديَّة، فكانت الحكمة في تضييق 
روافده؛ بل ردمه���������ا كلِّها ما وجد إلى ذلك 
سبياًل، وتوسيع مصارفه إلى أقصى حدٍّ، 
فيكون ذل���������ك بمثابة إلغاء ال���������رِّق بطريق 

التَّدرُّج«.
���������نَّة  »إنن���������ا إذا درس���������نا القرآن الكريم، والسُّ
المطهَّرة، دراسًة عميقًة؛ علمنا كيف؛ وبأيِّ 
تدرُّج، وانس���������جاٍم تمَّ التَّغيير اإلسالميُّ في 
بالد العرب، ومنها إلى العالم كلِّه على يد 
النَّبيِّ صلى اهلل عليه وسلم  .. فلقد كانت 
المور تس���������ير رويدًا رويدًا حسب مجراها 
؛ حتَّى تس���������تقرَّ في مستقرِّها الَّذي  الطبيعيِّ

أراده اهلل ربُّ العالمين«.
���������نَّة الرَّبَّانيَّة ف���������ي رعاية التَّدرُّج  »وهذه السُّ
ينبغي أن ُتتَّبع في سياسة النَّاس، وعندما 
ُيراد تطبيق اإلسالم في الحياة، واستئناف 
حياٍة إس���������الميٍَّة متكاملٍة؛ يك���������ون التَّمكين 
ثمرتها، فإذا أردنا أن نقيم مجتمعًا إسالميًا 
م: أنَّ ذل���������ك يمكن أن  حقيقّي���������ًا؛ ف���������ال نتوهَّ
يتحقَّق بق���������راٍر يصدر من رئيٍس، أو ملٍك، 
نَّما  ، واإ ، أو برلمانيٍّ أو من مجلٍس قي���������اديٍّ
يتحقَّق ذلك بطريق التَّدرُّج؛ أي: باإلعداد، 

والتَّهيئة الفكريَّة، والنَّفسيَّة، واالجتماعيَّة.
وذلك هو المنهج الَّذي سلطه النَّبيُّ صلى 
اهلل عليه وس���������لم  لتغيير الحي���������اة الجاهليَّة 
إلى الحياة اإلسالميَّة، فقد ظلَّ ثالثة عشر 
عامًا في مكَّة، كانت مهمَّته الساسية فيها 
تنحصر في تربية الجي���������ل المؤمن، الذي 
يستطيع أن يحمل عبء الدَّعوة، وتكاليف 
الجه���������اد؛ لحمايتها، ونش���������رها في اآلفاق، 
يَّة مرحلة تشريٍع  ولهذا لم تكن المرحلة المكِّ

بقدر ما كانت مرحلة تربيٍة، وتكويٍن«. 

السنـــن الربانيـــة فــي الفقـــه النبــوي 

د. علي حممد الصالبي 
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محم���������د بن محمود بن محم���������د بن صالح هو 
عبادة وحليمة بنت محمد حشاني ولد يوم 
07 مارس 1907 ب���������دوار الخرفان بأوالد حبابة، 
توفي أبوه وهو لم يتجاوز 06 س���������نوات من عمره، 

فكفله عمه عبد العزيز أحسن كفالة.
انتقل بعدها عبادة إلى مدينة الحروش حيث حفظ 
القرآن الكريم عند خاله الس���������عيد كافي ليتمكن من 
ختمه في سن مبكرة ال يتجاوز حينها 09 سنوات، 
ليشد الرحال بعد ذلك إلى حاضرة قسنطينة لزيادة 
التحصيل العلمي والتبحر في العلوم على يد الشيخ 
العالم���������ة عبد الحميد بن بادي���������س، حيث وما إن 
تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 

لتحق بمدارسها. 1931 اندمج فيها مباشرة واإ
 اجلانب التعليمي واإلصالحي 

بع���������د تخرجه من مدارس الجمعية ودراس���������ته عند 
الش���������يخ بن باديس رجع محمد السعيد عبادة إلى 
مسقط رأسه بدوار الخرفان بأوالد حبابة وأخذ على 
عاتقه التعريف بالجمعية  ونشر مبادئها والتعريف 
بمشايخها وعلمائها، خاصة الشيخ عبد الحميد بن 
باديس، هذا ولم يكتف عبادة بمنطقة أوالد حبابة 
فقط، بل امتد نش���������اطه لنواحي كل من: زردازة � 
الحروش � برج الصاب���������اط � األربعاء بني مجالد � 

الهرية بن باديس حاليا....الخ.
كان للش���������يخ عبادة كتاتيب أو شبه زاوية بمنطقة 
الكرمات لتحفيظ الق���������رآن وتعليم الصغار القراءة 
الكتابة واللغة، إضافة لمبادئ الفقه وأصول الدين 
وغيرها، ومن الذين درسوا عنده نذكر مثاًل: عياش 
عبد اهلل- بولمعيز الظريف بن العربي- بوعكاز- 

بن زيغود...الخ.
أما عامة الناس فق���������د كان يتعامل معهم بالوعظ 
والنص���������ح واإلرش���������اد والتوجي���������ه ف���������ي المس���������ائل 
المستعصية، ناهيك عن األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والصلح بين الناس وتقديم المس���������اعدة 

للمستضعفين قدر اإلمكان.
لقد حارب الشيخ عبادة البدع والخرافات والشعوذة 

ومختلف المظاه���������ر الخارجة ع���������ن الدين متأثرا 
بأسلوب شيخه بن باديس، ومما تجدر اإلشارة إليه 
أن الش���������يخ عبادة قام بمحاربة بعض الممارسات 
والعادات الس���������يئة بدءًا بآل بيته؛ كمحاربة التبرك 
باألضرح���������ة واألولياء وغيرها، ثم امتد نش���������اطه 
لعامة الناس في محيطه ونواحيه، وكان من بين 
القضايا العاجلة  التي تصدى لها منذ رجوعه من 
مدارس الجمعية هي عادة »الزردة«، حيث أرشد 

الناس من اإلقالع عنها وبدون تردد.
ن كان منشغاًل بالتعليم والتدريس  إن الشيخ عبادة واإ
وتكوين الناش���������ئة فلم يثنه ذلك عن العمل لكسب 
قوته بيده، حيث مارس الزراعة وتربية المواش���������ي 
لس���������د حاجياته، حتى تكون أعماله الخيرية بدون 
مقابل  وال تكون مصدرا لكسب قوت عائلته.    

اجلانب السياسي ) دوره يف احلركة الوطنية (  
انضم محمد السعيد عبادة لحزب الشعب الجزائري 
ثم حركة اإلنتصار للحريات الديمقراطية، كما أنه 
كان ترجمانا بمحكمة الحروش قبل الثورة،  لقد كان 
روا  الش���������يخ عبادة من بين المناضلين الذين حضَّ
لمظاهرات 08 ماي 1945 بقالمة، كما أنه كان 
من بين المش���������اركين فيها، وبعد المظاهرات أدرج 
إس���������م محمد عبادة ضمن تالميذ الس���������عيد كافي، 
وحكم عليه غيابيًا باإلعدام، غير أن الشيخ عبادة 
فر إلى واد سقان قرب التالغمة، ثم لجأ إلى زاوية 

عبد الرحمان بلحمالوي الرحمانية.
الشيخ حممد السعيد عبادة وعالقته بالثورة اجلزائرية

أسهم الشيخ عبادة للتحضير للثورة الجزائرية في 
منطقته وذلك قبيل اندالعها س���������نة 1954، حيث 
اش���������ترى بماله الخاص بعض قطع السالح، ومع 
بداية الثورة سلمها لقائده زيغود يوسف؛ في حين 
ترك زيغود للشيخ عبادة مسدسا لحماية نفسه، هذا 
وتذكر إب����������نته عائشة نقاًل عن أمها طبول الزغدة 
بأن  أباه���������ا كان يجتمع بمنزله مع قادة معروفين 
أمثال: زيغود يوسف – ديدوش مراد – قربوع عبد 

الحميد ...الخ.
إن النش���������اط الثوري الذي يقوم به الش���������يخ عبادة 

جعله متابعا من طرف الس���������لطات اإلس���������تعمارية     
والتي اعت���������دت على منزله بدوار الخرفان وحرقته 
وحرقت مكتبت���������ه الثمينة، وهو ماجعله ينتقل عبر 
العديد من المناطق كي اليكشف أمره؛ حيث تنقل 
ما بي���������ن: دوار الخرفان – األربعاء بني مجالد – 

السمندو – الحروش – قسنطينة...الخ.
ورغم المضايقات التي تعرض لها الشيخ محمد 
السعيد عبادة من متابعات؛ وحرق منزله ومكتبته 
وتش���������ريد عائلته، إال أن ذل���������ك لم يثنه عن عمله 
رت  الثوري، حيث كان من المجموعة التي حضَّ
لهجومات الش���������مال القس���������نطيني بمنطقته تحت 
أوامر زيغود يوس���������ف، لكن ولس���������وء حظ الشيخ 
عبادة ؛ فإنه  تم القبض عليه من طرف الجيش 
الفرنساوي رفقة ستين شخصا آخرين صبيحة يوم 
20 أوت 1955 )على السادسة صباحًا(؛ ليتم 
نقلهم إلى معسكر زردازة، وبهذا المعسكر اجتمع 
حوالي 400 معتقل من مختلف المناطق: كأوالد 
حبابة – زردازة – األربع���������اء بني مجالد...الخ، 
وفي هذا المعس���������كر كل���������ف المعتقلون باألعمال 
الش���������اقة ومنها الحفر؛ وهنا تحدث للشيخ عبادة 
حادثة غريبة وشهيرة معروفة لدى العامة في تلك 
المناطق حيث أن الشيخ عبادة كلما يبدأ عملية 
الحفر إال وتكس���������ر فأسه؛ وكلما حفر بفأس آخر 
تكس���������ر أيضًا؛ حدث ذلك ثالث مرات متتالية، 
فاس���������تغرب الحضور خاصة العساكر الفرنسيون 
اللذي���������ن اعتبروا الش���������يخ )marabou( – رجل 
دي���������ن – فتم إطالق س���������راحه م���������ع مجموعة من 

المعتقلين.
كما تنبأ الش���������يخ محمد الس���������عيد عبادة رغم تلك 
الظروف القاهرة بأن ذلك المعسكر وتلك المنطقة 
سيتأس���������س فيها مس���������جد يوما ما، وق���������ال مقولته 
الش���������هيرة:  »يا ناس زرداذة إن الجزائر ستستقل 
ومن بقي منكم حيًا؛ فليكن بهذا المكان مس���������جد؛ 
ووضع عصاه بمكان ذلك المعسكر أو المعتقل«؛ 
وهذا إن دل على ش���������يء فهو يدل على قوة إيمان 
الرجل الدينية من جهة والنضالية ألجل وطنه من 
جه���������ة أخرى...وفعال تحققت مقولته بإذن اهلل وتم 

تأسيس مس���������جد هناك بعد اإلستقالل، وقد سمي 
ذلك المسجد باسم الشهيد »عبادة محمد السعيد« 

إلى يوم الناس هذا.
لقد بقي الشيخ محمد الس���������عيد عبادة في اتصال 
وثيق بالثورة واألوساط الشعبية مما أكسبه مكانة 
محترمة حتى لدى الس���������لطات اإلستعمارية ؛ فهذا 
القائد الفرنسي الشهير في تلك المناطق  »القبطان 
فان تيار« fane tiare يستش���������يره في مسألة قتل 
األهالي وما مصير تلك األرواح بالنسبة إليه، فرد 
عليه الشيخ عبادة بأنها في ذمته أمام اهلل، خاصة 
وأنهم يقتل���������ون ويعذبون دون محاكمة، في معتقل 
»هداج« الشهير بفنون التعذيب، كما عرض فان 
تيار fane tiare على الش���������يخ عبادة بأن يتولى 
منصب مس���������ؤول »مير« على محتش���������د لمغاسل 
)قرب عين س���������المات(، بكومين أوالد حبابة لكنه 

رفض.
 استشهاده 

لقد تعرض الش���������يخ عبادة لإلعتق���������ال مرة أخرى؛ 
حي���������ث زج به في محتش���������د لغرازلة ب���������أوالد حبابة 
أواخر س���������نة 1957م وحيدًا ب���������دون عائلة؛ ألن 
عائلته حينذاك كانت س���������اكنة بقس���������نطينة، وفي 
هذا المحتش���������د تدهورت صحته كثيرًا؛ فتم إطالق 
سراحه لكن دون رعاية صحية، فتوجه مباشرة إلى 
مدينة الح���������روش عند صهره طبول الطاهر حيث 
أوص���������اه على أبنائه وعائلته؛ ثم ذهب إلى عائلته 
بقس���������نطينة، ولدى  وصوله للمنزل أغمي عليه؛ 
وخرج الدم من فمه، ليتم نقله إلى المستش���������فى من 
ط���������رف العائلة والجيران؛ غير أنه لم يتلق العناية 
الالزم���������ة وال اإلهتمام؛ بدلي���������ل أن زوجته طبول 
الزغدة لما ذهبت لزيارته وجدته ميتًا بإحدى غرف 
ذلك المستش���������فى وبدون مالبس     لتقوم بتغطيته 
بلحافه���������ا )الماليا(، وتأخذه للمنزل؛ كان ذلك يوم 
17 فيف���������ري 1958، ليتم دفنه ي���������وم 18 فيفري 
1958 بالمقبرة المركزية بقس���������نطينة؛ وغير بعيد 
عن قبر شيخه »عبد الحميد بن باديس«، رحم اهلل 
الشيخ محمد الس���������عيد عبادة وجعله من الشهداء، 

وجزاه عن دينه ووطنه خير الجزاء.    

املصلح الشهيد عبادة حممد السعيد: 1907 / 1958

أ. السويف الطيب *

بمناس���������بة وفاة اإلمام الش���������يخ الطاهر 
برابح الذي وري الثرى بمس���������قط رأسه 
ببلدة سيدي خليل، قمت بأداء واجب 
الع���������زاء، وألقيت كلم���������ة ملخصة وهنا 

أش���������رحها قلت فيها:
يا أهلنا بالمغير إنكم محظوظون بأن 

يكون لكم مثل هؤالء الرجال مثل: 
الشخصية األولى الشيخ عبد المجيد 
حب���������ه: الذي عرفته منذ الس���������بعينيات 
عندما كان يأتي إلينا ببوغالنة القديمة 
ويلقي بعض الدروس بالمسجد الكبير 
بالبل���������دة، ث���������م تواصل���������ت الصلة معه 
عندما كنت ألقي الدروس بالمس���������جد 
الكبي���������ر بوغالنة الجديدة وكان عندما 
يأتي إل���������ى البلدة ويجل���������س مع كبار 
البل���������دة يقول لهم: »اتهلوا فيه« وبذلك 
طيلة ومرت  مس���������يرتي بالبلدة بسالم 
والحمد هلل ولق���������د ازدادت الصلة معه 
أكثر عندما ذهبت إلى بس���������كرة سنة 
1976 أصبحت التقي به باس���������تمرار 
حيث كنت التقي معه بمكتبة الش���������يخ 
غرايس���������ة العلمي من الوادي، وكانت 
المكتب���������ة وراء مقهى الس���������عادة مقابل 
حمام الريف، فكنت عندما أذهب إلى 
المكتبة أس���������أل صاحبه���������ا عنه فيقول 
لي لقد جاء الشيخ عبد المجيد وسأل 
عنك، وتوالت الجلسات معه بالمكتبة 
نتن���������اول مختلف المس���������ائل أو بعض 
األس���������ئلة التي طرحه���������ا علي بعض 
الناس بالبلدة، كما كنت أس���������أله عن 
بعض الكتب القديمة التي قرأتها مثل 

بدائع الزهور نزهة المجالس ...وغيرها 
فيجيبني عن كل كتاب فيقول لي هذا 
خذ منه ك���������ذا وكذا واترك الباقي، كما 
إنني أردت أن أتعلم منه علم الميراث 
وذات مرة خرجنا من المكتبة وافترشنا 
ش���������كارة وجلس���������نا عليها وجاء بكاغط 
الذي يجعل فيه الس���������كر سابقا أو كما 
يقال له بالدارجة كاغط حراشي وبدأنا 
نحل في بعض ا لمس���������ائل لكنه كان 
يكتب األرق���������ام بالهندي���������ة التي نقول 
عنها نحن األرقام العربية والحقيقة أن 
األرقام العربية ه���������ي التي يقال عنها 
أرقام فرنس���������ية 1� 2 �3 �4 �5. فوجدت 
بعض الصعوبة. كما كان عندما يريد 
الذهاب إلى بعض نواحي بسكرة يقول 
لي تعالى معي ومنه���������ا أنني أذهبت 
مع���������ه إلى الش���������يخ عم���������راوي لخضر 
بمش���������ونش، ولما وصلن���������ا كان وقت 
المغرب فصلى بن���������ا المغرب وبعدها 
وجد مكتبة صغيرة متواضعة للش���������يخ 
ذا بالش���������يخ  عمراوي وبدأ يقلب فيها واإ
عمراوي يأتي لنا بقصعة العشاء وكل 
مرة نقول له: هيا إلى العشاء ثم نكرر 
العبارة مرة أنا ومرة الش���������يخ عمراوي 
وهو س���������اكت ال يجي���������ب أحدا وعندما 
أكمل من تفتيش وتقليب المكتبة وبرد 
العشاء التفت إلينا وقال:» أنا عندما 

أجد الكتب هما اعشايا«
كما أنه كان المحفز لي على المطالعة 
حيث كان بعد مرور العطلة الصيفية 
ويأتي الموس���������م الدراس���������ي والتقي به 
فأول س���������ؤال بعد التحية والسالم يقول 

ل���������ي:»أي كتاب طالعت«؟ فكنت في 
عطل���������ة الصيف دائم���������ا أعين بعض 
الكتب وأطالعها وألخصها أو أس���������جل 
منه���������ا بعض المعلومات. إن س���������ؤال 
الشيخ أي كتاب قرأت؟ المقصود منه 
هل أنني أطال���������ع أم ال واألمر الثاني 
لعلن���������ي طالعت كتابا ل���������م يطالعه هو 
ليتعرف عليه أو ليق���������رأه رغم العالقة 
الوطي���������دة بينن���������ا ولكن���������ه عندما توفي 
س���������معت بالخب���������ر بعد ي���������وم أو اثنين 
وكنت يومها لس���������ت في صحة جيد، 
ثم قلت في نفسي وأين أنا حتى أكون 
بين العلماء والمش���������ايخ الذين سيأتون 
م���������ن كل مكان فل���������م أذهب لكن حتى 
األموات يشعرون فبعد مضي حوالي 
شهر أو شهرين جاءني في المنام ثم 
مرت األيام حوالي ش���������هور ال أعلمها 
ثم جاءني م���������رة أخرى فذهبت لزيارته 
بالمقب���������رة بالمغير وقرأت الفاتحة على 
روح���������ه الطاهرة وبعده���������ا جاءني مرة 
أخ���������رى أخي���������رة فرحم���������ة اهلل عليه لقد 
اس���������تفدت من���������ه كثيرا فج���������زاه اهلل عنا 

خيرا.
الش���������خصية الثاني���������ه الس���������يد احميدة 
الصحراوي: كان عميد األئمة بالمغير 
كان رجال وقورا متواضعا ال يتكلم كثيرا 
إال بقد الواجب أو اإلجابة عن س���������ؤال 
يغمره الحياء كثيرا حس���������ب ما الحظته 
تعرفت عليه سنة 1977 عندما ذهبت 
إلى دائرة لمغير في تربص إداري لما 
كنت في اإلدارة فكن���������ت بين المغرب 
والعش���������اء امكث بالمس���������جد حيث اقرأ 

معهم ح���������زب القرآن وبعد الحزب يقدم 
لنا درس���������ا من كتاب الح���������الل والحرام 

للشيخ يوسف القرضاوي. 
وكنت بعد صالة العش���������اء أتقرب منه 
وأتح���������ادث معه وكن���������ت عندما أذهب 
لزيارة الش���������يخ عبد المجيد أزوره ولما 
تناقشنا ذات  مرة في إحدى المواضيع 
نصحن���������ي بقراءة كتاب )إغاثة اللهفان 
من مصائد الشيطان( البن قيم الجوزية 
فرحمة اهلل عليه وأسكنه فسيح جنانه.

الشخصية الثالثة السيد لزهاري تابت: 
أحد تالميذ وأعض���������اء جمعية العلماء 
المس���������لمين عندما كنت ببسكرة، كنت 
التق���������ي به مع مجموعة من الش���������باب 
وخاصة عندما ي���������زور الجامع الكبير 
أو غيرها من المس���������اجد، فكنا شباب 
الصح���������وة آنذاك عندم���������ا نجد العلماء 
نلت���������ف حولهم ونري���������د أن نعرف منهم 
الكثير س���������واء طرح أسئلة أو توضيح 
فكرة فلقد كان يأتينا الش���������يخ النحناح 
ونلتف حوله ويأتينا الش���������يخ عباس���������ي 
مدن���������ي ونلت���������ف حوله المهم نس���������تفيد 

منهم. 
كما كان الشيخ لزهاري معظم األحيان 
بمس���������جد الظلعة بقرب سكناه فنذهب 
إلي���������ه أحيانا  أتمنى ف���������ي األخير من 
أبنائه ف���������ي حالة م���������ا إذا ترك بعض 
المخطوط���������ات ولم تطبع أن يخرجوها 
للنور لتستفيد منها األجيال ألن هناك 
بعض العلم���������اء من طبعت لهم كتبهم 
بع���������د وفاتهم فرحمة اهلل على الش���������يخ 

وأسكنه فسيح جنانه.

الش���������خصية الرابع���������ة الس���������يد الطاهر 
برابح: لقد تعرفت عليه في الثمانينيات 
وبالضبط سنة 1985 لما كنت أدرس 
بجامع���������ة فكنت كلما ل���������م يكن عندي 
تدريس في المساء أذهب إليه بالمغير 
أصل���������ي معه الظه���������ر ونبقى نتجاذب 
أطراف الحديث في مختلف المس���������ائل 
الفقهية والفكري���������ة وغيرها، كان رجال 
متفتحا عل���������ى قضايا عص���������ره وأمته 
كم���������ا قال ل���������ي األخ حش���������اني الزغيد 
كان مناصرا للش���������باب أي���������ام الصحوة 
اإلسالمية فصيح اللسان ناصع الذاكرة 
ال يخشى في اهلل لومة الئم يقول الحق 
مهم���������ا كان. يؤدي واجبه اإلس���������المي 
كما يرضي اهلل ورس���������وله ولكنه عندما 
ذهب إلى فرنس���������ا انقطعت عنا أخباره 
وكما سمعت أن أحد أعضاء الجالية 
اإلس���������المية قال عنه لقد تركنا السي 

الطاهر كاأليتام بعد رحيله.
 لكن تأسفت كثيرا أن يوم الدفن لم تلق 
كلمات تأبينية تليق به فبعض الرموز 
عندنا يذهبون ف���������ي صمت فيوم وفاة 
الش���������يخ الطاهر بلحسن ألقيت كلمات 
إلى غاية المغرب والتحقت في األخير 
ف���������ي المنام وقلت يومه���������ا:» لقد فقدنا 
رجال بمعن���������ى الكلمة « وهؤالء  كلهم 
رجال بمعنى الكلمة  فرحمة اهلل عليهم 
جميعا وأس���������كنهم في مقر رحمته كما 
أن مدين���������ة لمغير مازالت والدة ألمثال 
العالم بالقاس���������م حبه وما ذلك على اهلل 

بعزيز.
* سيدي عمران جامعة 

رجــــال مــن مديــنــة لـمغيــر كمــا عــرفــتــهـــم
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الفرد  على  ضررًا  وأكثرِها  اآلفات،  أخطر  من 
والجماعات والمجتمعات اتباع الهوى

إنه سبب من اسباب فساد الرأي والفكر والوقوع في 
التناقض، ولهذا حذرنا – سبحانه وتعالى – من طاعة 
صاحب الهوى ألنه يتكلم بغير هدى ويقع في الغفلة 
َعْن  َقْلَبُه  َأْغَفْلَنا  َمْن  ُتِطْع  تعالى: »وََل  قال  والعمى، 
ِذْكرَِنا وَاتََّبَع َهوَاُه َوَكاَن َأْمرُُه ُفُرًطا«]الكهف: 28[ وألنه 
هواه  وافق  ما  إل  منكرًا  ينكر  ول  معروًفا  يعرف  ل 
ولهذا ورد في الحديث الذي رواه حذيفة، قال: سمعت 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: »ُتعرض الفتن 
على القلوب كالحصير عوًدا عوًدا، فأي قلب أشربها 
فيه  نكت  أنكرها  قلب  وأي  سوداء،  نكتة  فيه  نكت 
نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل 
الصفا، فال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض، 
واألخر أسود ُمربادًّا كالكوز مجخًيا ل يعرف معروًفا 
ول ينكر منكرًا إل ما ُأشرب من هواه« )رواه مسلم(.

ولقد حذر اهلل تعالى الرسل واألنبياء من اتباع الهوى 
أو اتباع أهواء الذين ظلموا: 

َك َخِليَفًة ِفى ٱأْلَْرِض  َداُوُد ِإنَّا َجَعْلنَٰ قال اهلل عز وجل: }يَٰ
َفٱْحُكم َبْيَن ٱلنَّاِس ِبٱْلَحقِّ وََل َتتَِّبِع ٱْلَهَوٰى َفُيِضلََّك َعن 
َسِبيِل ٱللَِّه ِإنَّ ٱلَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل ٱللَِّه َلُهْم َعَذاٌب 

َشِديد ِبَما َنُسوْا َيْوَم ٱْلِحَساِب{)ص/26(.
كان الشيخ أحمد سحنون عليه رحمة اهلل يقول:

»ول تتبع الهوى وأحذر من مفارقة الهواء«.
وقال الشاطبي: »أن اتباع الهوى من أسباب الختالف 
ووقوع الفرقة في األمة ولذلك سمي أهل البدع« أهل 

األهواء »ألنهم اتبعوا أهواءهم« )العتصام447(.
أمام  بصاحبه  فيزري  والعجب  الكبر  يورث  انه  كما 
ويكون  والعدل،  الصدق  أهل  سيما  ل  اآلخرين، 
مستثقاًل عندهم ممقوًتا في نفوسهم لما يرونه فيه من 
عجاب صاحبه  المخالفة للحق والتكبر عن اتباعه واإ

برأيه وهواه.
أنه ُمهِلٌك من الُمهِلكات؛ لقول النبيِّ صلى اهلل عليه 
ُمتََّبٌع،  َوَهًوى  ُمطاٌع،  ُشٌح  ُمْهِلكاٌت:  »َثالٌث  وسلم: 

ْعجاُب الَمرِْء ِبَنْفِسِه«رواه البيهقي. واِإ
وقال ابُن تيمية - رحمه اهلل -: )َوَما َأْكَثَر َما َتْفَعُل 

النُُّفوُس َما َتْهوَاُه؛ َظانًَّة َأنََّها َتْفَعُلُه َطاَعًة ِللَِّه(.
فى تضليل  الحق، ويجعله سببا  ويبعد صاحبه عن 
األخرين، وهذا جرم عظيم أن يكون المرء بهواه ضاًل 
َأْهَل  ﴿َيا  تعالى:  قال  بالباطل:  ُمضاًل  الحق  عن 
اْلِكَتاِب ل َتْغُلوا ِفي ِديِنُكْم َغْيَر اْلَحقِّ وَل َتتَِّبُعوا َأْهوَاَء 
َقْوٍم َقْد َضلُّوا ِمْن َقْبُل وََأَضلُّوا َكِثيرًا َوَضلُّوا َعْن َسوَاِء 

ِبيِل﴾ )المائدة: 77(. السَّ
وهذا هو سبب الدمار والفساد، وعامل الضالل والشقاء 
الذي يعانيه المسلمون اليوم.. قال ابن القيم -رحمه 
فساد  أن  يعلم  له مسكة من عقل  اهلل-: »وكل من 
العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، 
األصالن  هذان  استحكم  وما  العقل..  على  والهوى 
الفاسدان في قلٍب إل استحكم هالكه ول في أمة إل 

وفسد أمرها أتم الفساد«
ومن صور األهواء المنتشرة في المجتمعات المسلمة.. 
والتي ولَّدت شرًا كبيرا وفسادًا عريضا - تغليُب األهواء 
فإن  القتصادي؛  المجال  ومنها  كثيرة؛  في مجالت 
انقياد كثير من الناس وراء الشهوة دعاهم إلى اكتساب 
األموال من أقبح وجوهها..الربا والرشوة والمحسوبية.

الحديث  يقول في  ورسولنا -صلى اهلل عليه وسلم- 
الذي أخرجه الشيخان: »فواهلل ما الفقَر أخشى عليكم، 
ولكن أخشى عليكم أن ُتبسط الدنيا عليكم كما ُبسطْت 
على َمْن كان قبلكم؛ فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم 

كما أهلكتهم«.
سوء  ومن  واألدواء،  األهواء  من  بك  نعوذ  إنا  اللهم 

الخالق ومن مضالت الفتن.

الشيخ  نــور الدين رزيق * ــرة
طـــ

خـــا
و  

ف   
قــــ

مو

آفة اآلفات

ولد العالمة س���������نة 1958 بمدينة الدوسن 
ببس���������كرة وبها حفظ الق���������رآن الكريم والمتون 
بطريقة جزائرية أصيلة، وفيها أنهى تعليمه 
البتدائي واألساس���������ي لينتقل الى العاصمة 
وتحديدا الى قس���������م الفلسفة متخصصا في 
المجال الذي عشقه منذ صغره وهو مجال 
التربية والسلوك أي مجال التصوف فكانت 
ثم���������رة هذا العش���������ق أن كانت كل رس���������ائله 
الكاديمية في التصوف الس���������المي وفيها 

أبدع وتفوق بشهادة جميع من درسه.
عّي���������ن أصغر أس���������تاذ جامعي ف���������ي تاريخ 
الجامعة الجزائرية بقس���������م الفلس���������فة بجامعة 
الجزائر وعمره قارب الثاني والعشرين ربيعا، 
ليلج عالم ال�تأليف من بابه الواس���������ع فكتب 
موس���������وعة الطرق الصوفية في ستة عشر 
مجلدا وهي الموس���������وعة التي قد ل يحتمل 
كتابته���������ا جملة من المؤلفي���������ن فضال على 
انسان واحد، فان دل هذا على أمر إنما يدل 
عل���������ى صبره وتفانيه في التدوين، كما كتب 
كتبا أخرى ولعل أهمها ”الكتاب الكبير في 
الثناء على النبيء البش���������ير” وكذا موسوعة 
الحبي���������ب، وجمهرة األعم���������ال الصوفية )7 
أجزاء مطبوعة(، وكتاب ” سلسلة التحاف 
بمنازل األش���������راف” في ثالث أجزاء وغيرها 
من الكتب الكاديمية القيمة التي يعود اليها 
كل باحث يشتغل على مجال التصوف في 

العالم السالمي قاطبة.
في هذا السياق كثيرا ما لحظ طلبة العالمة 
بن بريكة حضوره المبكر الى قسم الفلسفة 
يوم تقديمه محاضرته السبوعية بل وأحيانا 
قد يأتي قبل البواب الذي يفتح بناية القسم، 
فلما س���������ئل عن ذلك أقسم بأنه لم ينم طوال 
اللي���������ل يقرأ ويكتب ويؤلف، فلما أذن لصالة 
الفجر صلى ثم استقل س���������يارته الى القسم 
مباشرة للتدريس في صورة تبرز جهد الرجل 
في الكتابة والتأليف ومحاولة افادة الجيال 

المتعاقبة بدراسات معرفية دقيقة .

لش���������ك أن المؤلفات الغزيرة للبروفيس���������ور 
بن بريكة حتمت علي���������ه التواجد في الكثير 
م���������ن الملتقيات الوطني���������ة والدولية محاضرا 
ومناقشا بعدة لغات باعتبار أن الرجل يجيد 
العربية والنجليزية والفرنسية كتابة ونطقا، 
ف���������كان داعية الى اهلل بأس���������لوبه خاصة في 
البلدان الوربية، هذا النش���������اط الدؤوب في 
العل���������م والمعرفة ألزمه كذلك بتقلد جملة من 
المناص���������ب العلمية في العالم الس���������المي، 
فكان المرحوم عض���������و الكاديمية العالمية 
للتصوف بالقاهرة، وعضوا مؤسسا للرابطة 
العالمية للتصوف بأندونيسيا، وكذا عضوا 
مؤسس���������ا للمركز العالمي لح���������وار الديان 
بالدوحة سنة2007، فضال عن العديد من 
المناصب العلمية على المس���������توى المحلي 
والدولي والتي من خاللها رفع راية الجزائر 

تشريف.
ن���������ال المرحوم ب���������ن بريكة اعت���������راف من 
احاط به لجهده العلمي ولتفانيه في نشر 
المعرفة، حيث نال جائزة رئيس الجمهورية 
الجزائري���������ة للبحث العلمي س���������نة 2012، 
كما تم تكريمه من طرف الرئيس التونسي 
الراحل مؤخرا القايد السبسي سنة 2016، 
كما ن���������ال الراحل جائزة ش���������خصية العام 
التي تمنحها جامع���������ة كولومبيا األمريكية 
سنة 2017، وغيرها من الجوائز المحلية 
والدولي���������ة والتي من خاللها ت���������م القرار 
بشيء من فضل الرجل وبمكانته المعرفية 

وابداعه العلمي.
إن المراف���������ق للعالمة بن بريكة يدرك صدقا 
حجم الخسارة التي عرفتها الجزائر بفقدانه، 
كي���������ف ل وهو العالم الذي كان ينافح دفاعا 
عن الس���������لم والمؤاخاة ابان العشرية السوداء 
من خالل برامجه التلفزيونية محافظا على 
تعاليم الس���������الم الوس���������طي المعتدل القابل 
لالخ���������ر والمح���������اور له، عال���������م حافظ على 
المرجعي���������ة الدينية للجزائر من خالل تفعيله 
ل���������دور الزوايا الحقيقي ومحاربته للبدع التي 
التصقت به���������ا، وكذا تجديده لعلم التصوف 

أكاديميا م���������ن خالل بعث أس���������س معرفية 
جديدة بدأت تدرس في الجامعات الجزائرية 

وكذا العربية السالمية .
غي���������ر أن اش���������كالت محوري���������ة  ينبغي أن 
يطرحه���������ا كل أصيل مهت���������م بقضايا الفكر 
الجزائ���������ري قوامه���������ا: هل ق���������در على هذه 
األمة أن تنس���������ى فضل علمائها عليها؟ هل 
مل���������زم علينا أن نتجاه���������ل تراث األمير عبد 
الجهادي/التراحمي  السياسي  بحمله  القادر 
المس���������توحى من الدين السالمي ونستورد 
ألبنائنا انجازات أعالم غيرنا ونقدمهم على 
أساس أنهم الفطاحل والعالم؟ وهل يعتبر 
مشروع عبد الحميد بن باديس الصالحي 
غي���������ر كاف لبناء انس���������ان متكامل الجوانب 
حتى نعجب بمشاريع فلس���������فية أنشئت في 
بيئة غير بيئتنا وفي ظروف غير ظروفنا؟ 
وهل مف���������روض علين���������ا أن نتجاهل الميلي 
والبراهيم���������ي وطالبي وقس���������وم وغيرهم من 

فطاحل الجزائر؟
لألس���������ف لقد كان هذا هو الق���������در المحتوم 
للدكت���������ور بن بريكة، فمنذ س���������نتين لم تحظ 
انجازات���������ه المعرفية المهتم���������ة بقضايا الفكر 
الديني المعاصر بأي اهتمام رس���������مي رغم 
أن الرجل ألف من التآليف مال يس���������تطيع 
جملة من الباحثين تأليفه مجتمعين، كما لم 
تقدم دراسات أكاديمية تليق بمقامه العلمي 
سوي اطروحتي ماستر واحدة بجامعة وادي 
سوف واألخرى بالمدرس���������ة العليا لالساتذة 

بقسنطينة.
إن الرج���������ل يعتب���������ر رجل اص���������الح وتزكية 
وف���������ق منهج عرفاني محافظ على المرجعية 
الفكري���������ة والدينية لوطنن���������ا الجزائرداعيا الى 
وج���������وب توظيف آليات تماس���������ك المجتمع 
معززا ألواص���������ل الترابط في���������ه، لذلك فمن 
واج���������ب كل جزائري أصي���������ل محافظ على 
أصالت���������ه وخصوصيت���������ه الجزائري���������ة تفعيل 
واعادة بعث جه���������ود علماء الجزائر الفكرية 
كل حس���������ب مجاله من اجل استفادة تشمل 

جميع الجوانب النسانية للفرد الجزائري.

يف الذكـــرى الثانيـــة لرحيــــل الـمفكـــر اجلزائــري حممد بن بريكـــــة

هل قدر على هذه األمة أن تنسى فضل علمائها؟
يصادف يوم العشرين من شهر جوان لسنة واحد وعشرين وألفني الذكرى الثانية لرحيل عامل من علماء اجلزائر الذين أثروا املكتبة 

االسالمية عموما واملكتبة اجلزائرية حتديدا بعدة مؤلفات اهتمت بقضايا الفكر االسالمي املعاصر وكذا بالتصوف والعرفان، إنه 
الدكتور حممد بن بريكة البوزيدي احلسين.

أ . عبد احلميد مرزوقي 



أول من عمل بهذا األساس اإليماني 
}أس���������اس اإلخاء{ في بنا المجتمع 
النبي  والدولة هو س���������يدنا محم���������د 
صلى اهلل عليه وس���������لم، وسنتناول 
هذا البحث بش���������يء من التفصيل، 
لمافيه من الفوائد المجتمعية الدينية 

والعمرانية.
كل كلمة من هذه الكلمات السبع لو 
فهمناه���������ا لفهمنا مقاصد الدين كله، 
ومنه مقاصد الحياة البشرية في دار 
هي:}كلمة  الكلم���������ات  وهذه  الدنيا، 
واألنبي���������اء  ومدلوله���������ا،  السياس���������ة 
ومهامه���������م، وكلم���������ة البن���������اء الذي 
يقتضي قواعد مدروس���������ة وموزونة، 
والعاطفة  بالقلب  والمحبة وعالقتها 
والفكر، وكلمة الدولة في السياس���������ة 
الشرعية القرآنية، وكلمة اإلخاء وما 
ِئي{. أدراكم ما اإلخاء ومدلوله اْلواَلاَ

ما معنى كلمة أو مصطلح سياسة؟: 
لنب���������دأ بالحديث النب���������وي. عن أبي 
هريرة رض���������ي اهلل عنه، عن النبي 
اناَْت  صلى اهلل عليه وسلم، قال: ]كاَ
باَُنو ِإْسراَاِئيلاَ تاَُسوُسُهُم اأْلاَْنِبياَاُء، ُكلَّماَا 
نَُّه لاَ ناَِبيَّ  ، واَاِإ لاَفاَُه ناَِب���������يٌّ لاَكاَ ناَِبيٌّ خاَ هاَ
���������تاَُكوُن ُخلاَفاَ���������اُء فاَتاَْكُثُر«،  باَْعِدي، واَساَ
ِة  : »ُفوا ِبباَْيعاَ ا تاَْأُمرُناَا؟ قاَالاَ قاَالُ���������وا: فاَماَ
قَُّهْم،  اأْلاَوَِّل، فاَ���������اأْلاَوَِّل، واَأاَْعُطوُهْم حاَ
اُهْم[  ا اْس���������تاَرْعاَ مَّ ���������اِئُلُهْم عاَ فاَِإنَّ اهللاَ ساَ

)مسلم:1842(
األنبياء(  )تسوسهم  كلمة:  مامعنى 
قال: محمد فؤاد عب���������د الباقي:}أي 
يتولون أمورهم كم���������ا تفعل األمراء 

وال���������ولة بالرعية، قال: والسياس���������ة 
القيام على الش���������يء بما يصلحه{. 
وقال مصطفى البغا:})تسوس���������هم(: 
تتولى أمورهم. قال: والسياسة القيام 

على الشيء بما يصلحه{
وبمجرد ما تق���������رأ هذا الحيث وتعلم 
مدلوله، تعلم بأن س���������اس يس���������وس 
سياسة، كلمة نبيلة وجليلة وجميلة، 
تعني القيام على الشيء بم يصلحه، 
وه���������ي من مه���������ام األنبي���������اء عليهم 
الصالة والس���������الم، وأن���������ه ليس كما 
يفهم العوام أن السياس���������ة ليقوم بها 
العالم الفقيه،! والحقيقة أن السياسة 
المجتمع  في  الصحيحة  الش���������رعية 
اإلس���������المي أنها م���������ن اختصاص 
العال���������م الفقيه، وليج���������وز أن يقوم 
بها من ليفقه العلوم الشرعية، بل 
الذين يجهلون السيرة  بعض العوام 
النبوية، يقولون عن إمام مسجد، أو 
أستاذ جامعة، إذا تكلم في القضايا 
السياس���������ية ف���������ي الحكم والتس���������يير 
والمسئوليات، قالوا عنه: إنه يلطخ 
نفسه بالسياس���������ة؟!! ول يعلمون أن 
الدعوة إلى اهلل تعالى سياسة، وأن 
التربي���������ة والتعليم سياس���������ة، والزواج 
وبناء األس���������رة سياسة، والجهاد في 
سبيل اهلل سياس���������ة، وعلم القتصاد 
ف���������ي الفالح���������ة وتربية المواش���������ي، 
والعمران  المدن،  وبناء  والصناعة، 
كله سياس���������ة، وكل ه���������ذا من مهام 
العلماء الفقهاء، واألساتذة المفكرون 
النبغاء،  األتقي���������اء، والمخطط���������ون 
الذي���������ن يسوس���������ون الرعي���������ة بالعلم 
الش���������رعي والعلم العمراني الكوني. 
ورجال التربي���������ة والتعليم، واألطباء، 
العسكريون  والقادة  والمهندس���������ون، 
ومن  وتخصصهم.  ميدانه���������م،  في 
السياس���������ة حسن التس���������يير والتدبير 
والتقرير، ول يتولى هذا إل من تعلم 

م���������ن كالم اللطي���������ف الخبير. وكل 
مرون���������ة في التعامل مع األش���������ياء، 
والمعامالت بالحكمة، من السياسة، 

فانتبه لهذا.
ورد ف���������ي مقدم���������ة كتاب تفس���������ير 
سفيان الثوري: وكان ذلك الكتاب 
)القرآن( حاويا ألس���������رار الصفات 
لقوانيناألخالق  وجامع���������ا  اللهية، 
والتمدن  السياسة  العالية وضوابط 
المحكم���������ة، ومنطويا على قصص 
األمم الماضية، وهاديا إلى الفكر 
الصحيح في المبدأ والمعاد{ )1/4. 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
الكوفي توفي سنة 126 ه� )743 
م(قال النحاس: }األحبار العلماء، 
والرباني���������ون )هم( الذين جمعوا مع 
العلم السياسة والصالح.{ قال عز 
الدين بن عبد الس���������الم: }السياسة 
الراجعة ألم���������ور الناس والمصالح 
العامة من أفضل األش���������ياء، ألن 
فيها جلب مصالح ودرء مفاس���������د{ 
وفي تفس���������ير ال���������رازي:}أن زكرياء 
كان إليه مع النبوة السياس���������ة من 
جهة الملك وما يتصل باإلمامة..{ 

)الرازي(
ماه���������ي الكليات السياس���������ية لقيام 
الدول���������ة: الكلي���������ة األول���������ى: وحدة 
اإلمامة، أي أن يكون للدولة إماٌم 
يقود الرعية )الشعب(، وهو اإلمام 
العالم، العادل، المقس���������ط، الحاكم 
بما ش���������رع اهلل تعالى. سواء يسمى 
خليف���������ة، أو رئيس���������ا، أو ملكا، أو 
أميرا. وفي حديث الس���������بعة الذين 
يظله���������م اهلل بظله ي���������وم لظل إل 
ظل���������ه، بدأ باإلمام الع���������ادل. وفي 
ْسُئوٌل  اُم راَاٍع واَماَ الحديث أيضا:]اإْلِماَ
ْن راَِعيَِّتِه[ أن تكون رعايته شاملة  عاَ
للوطن كله، على مس���������توى أنحاء 
دولته، وأن يكون س���������لطاُنه مهيمنا 

أطراف  عل���������ى  والعدل  بالرعاي���������ة 
الدولة ومصالحها. ومن مهام إمام 
الدول���������ة ما أم���������ر اهلل تعالى به في 
نَّاُهْم  كَّ قوله عز وجل:﴿الَِّذيناَ ِإْن ماَ
الةاَ واَآتاَوُا  ِفي اأْلاَْرِض أاَقاُم���������وا الصَّ
ِن  ْوا عاَ ْعُروِف واَناَهاَ ُروا ِباْلماَ الزَّكاةاَ واَأاَماَ
اأْلُُموِر﴾ ﴿ِإْن  ِر واَِللَِّه عاِقباَُة  اْلُمْنكاَ
نَّاُهْم ِفي األْرِض﴾ أي: ملكناهم  كَّ ماَ
إياها، وجعلناهم متسلطين عليها، 
من غير من���������ازع ينازعهم ينازعهم 
فيه، كأن صارت لهم دولة، ولهم 
السلطان على هذه الدولة. ﴿أاَقاَاُموا 
الةاَ﴾ ف���������ي أوقاتها، وحدودها،  الصَّ
وأركانه���������ا، ه���������م أنفس���������هم، وأمروا 
الناس بها، كما كان  يفعل األنبياء 
﴿واَآُتوا  والس���������الم،  الصالة  عليهم 
الت���������ي عليهم خصوصا،  اةاَ﴾  الزَّكاَ
 وعل���������ى من هم تحت س���������لطانهم، 
يشمل  وهذا  ْعُروِف﴾  ِباْلماَ ُروا  ﴿واَأاَماَ
كل ما أمر اهلل تعالى به ورس���������وله 
ِن  ْوا عاَ صلى اهلل عليه وسلم. ﴿واَناَهاَ
اْلُمْنكاَِر﴾ عن كل ما نهى اهلل عنه 
س���������بحانه، ورسوله صلى اهلل عليه 

وسلم.    
  1 � أن يكون اإلمام )إمام الدولة( 
مسلما مقيما للصالة، وُيْلِزم الرعية 
بالصالة، ويدعو إليها، ومن ذلك، 
أنه إن أمكن يصلي بالناس الجمع 
واألعي���������اد. ليتمك���������ن م���������ن التوجيه 
المباش���������ر للرعي���������ة، وهذا حس���������ن، 
وأفض���������ل،  2 � وأن يؤت���������ي الزكاة، 
وأن ُيْلِزم كل الرعي���������ة بهذه العبادة 
العمال  بتعيين  وينظمه���������ا  المالية، 
اء،  لها، من األمناء الفقهاء الُحراَصاَ
لتك���������ون الزكاة كافي���������ة ومغنية عن 
واإلت���������اوات.3  والمكوس  الخ���������راج 
� األم���������ر بالمع���������روف، الدعوة إلى 
العمل بالش���������ريعة، وعدم مخالفتها. 
4 � النه���������ي عن المنكر وهو كل ما 

يخالف  اآليات المحكمات. وقوله 
ْدِل  تبارك وتعالى:﴿ِإنَّ اهللاَ ياَْأُمُر ِباْلعاَ
يتاَاِء ِذي اْلُقْرباَى واَياَْنهاَى  اِن واَاِإ واَاإْلِْحساَ
ِر واَاْلباَْغِي ياَِعُظُكْم  اِء واَاْلُمْنكاَ ِن اْلفاَْحشاَ عاَ

 ﴾ لَُّكْم تاَذاَكَُّروناَ لاَعاَ
1� إقام���������ة العدل بي���������ن الناس.2 � 
إقام���������ة اإلحس���������ان.3�  العمل على 
األس���������ر، والعائالت  حفظ حرم���������ة 
المجتمعي���������ة. 4 �  تطهير المجتمع 

من كل المحرمات. 
الكلي���������ة الثانية: وحدة الراية. ووحدة 
لاَ���������م( عالمة على  الراي���������ة، أو )اْلعاَ
الوطني.  والنتماء  المبايعة،  وحدة 
���������تاَُكوُن  وفي الحدي���������ث السابق:]واَساَ
���������ا تاَْأُمرُناَا؟  ُخلاَفاَ���������اُء فاَتاَْكُثُر[ قاَاُلوا: فاَماَ
���������ِة اأْلاَوَِّل، فاَاأْلاَوَِّل،  : ]ُفوا ِبباَْيعاَ قاَ���������الاَ
���������اِئُلُهْم  قَُّهْم، فاَِإنَّ اهللاَ ساَ واَأاَْعُطوُهْم حاَ
اُهْم[ )مسلم: 1842(  ا اْس���������تاَرْعاَ مَّ عاَ
فاَتاَْكُثُر[  ُخلاَفاَ���������اُء  ���������تاَُكوُن  ومعنى:]ساَ
���������ياَُكوُن ُخلاَفاَاُء  وعن���������د البخاري: ]واَساَ
[ )أي يكون أكثر من حاكم  فاَياَْكُثُروناَ
واحد للمس���������لمين ف���������ي زمن واحد(. 
)مصطف���������ى البغا( وذلك مثل حالنا 
في هذا العصر. كل قطر له حاكم، 
يَُّعوا وحدة األمة، وأسقطوا  بعدما، ضاَ
هيبُة  معه���������ا  الخالف���������ة، وضاعت 
وحضارُتهم.  وقوُتهم،  المس���������لمين، 
الكلية الثالثة: وحدة التشريع المستمد 
من الكتاب والس���������نة واإلجماع. بما 
الكلية  والقوانين.  بالدستور،  يعرف 
والعملة  العمل���������ة،  وح���������دة  الرابعة: 
النقدية في المجتمع اإلسالمي هي 
المصاغة م���������ن الذهب أو الفضة، 
أو يجب أن تكون موزونة محكومة 
بقيمة الذه���������ب أو الفضة، أو قيمة 
القدرة الشرائية المعيشية، كقيمة أهم 
عنصر من عناصرها، كاألنعام، أو 
القمح، أو األرض، مثال. أي عملة 

الدينار أو الدرهم الشرعيين.

سياســــة األنبيــــاء
فـــي بنـــاء جمتمـــع الـمحبــــة ودولــــة اإلخــــاء

أ. حممد مكركب 

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

قالت الس������ائلة: توفي والدي وعليه ُدُيون، ولم 
يترك ماال، وأنا ليس لي ما أسدد به تلك الديون، 
وما وجدت من ذوي األرحام من يستطيع ذلك، 
فس������ألت إمام المسجد، فقال لي ال شيء عليه 
وال عليك������م، قالت الس������ائلة: ولكني لم أطمئن 

على أبي، فما هو الحكم؟ جزاكم اهلل خيرا. 
اجلواب

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

أول: اإلنسان مهما كان يحاسب على الديون، 
ثم هن���������ا فرق بين من اس���������تدان ع���������ن تهاون 
سراف، ومن استدان عن اضطرار وحاجة،  واإ
ولك���������ن الدين ه���������و الدين يالم عن���������ه المدين 
ويحاسب عنه يوم القيامة. وسمعتم في الخبر 
أن الشهيد يغفر اهلل لهم كل الذنوب إل الدين. 
وفي الموطأ. كتاب الجهاد. باب الشهداء في 
ْن  ْبِد اهلِل ْب���������ِن أاَِبي قاَتاَاداَةاَ، عاَ ْن عاَ س���������بيل اهلل. عاَ
اءاَ راَُجٌل ِإلاَى راَُسوِل اهلِل صلى  : جاَ أاَِبيِه؛ أاَنَُّه قاَالاَ

: ياَا راَُسولاَ اهلِل، ِإْن ُقِتْلُت  اهلل عليه وسلم، فاَقاَالاَ
ْيراَ  اِبرًا ُمْحتاَِس���������بًا، ُمْقِباًل غاَ ���������ِبيِل اهلِل، صاَ ِفي ساَ
؟ فاَقاَالاَ راَُس���������وُل  اياَاياَ طاَ نِّي خاَ فُِّر اهلُل عاَ ُمْدِبٍر، أاَُيكاَ
ا أاَْدباَراَ  ْم[، فاَلاَمَّ اهلِل صلى اهلل عليه وس���������لم: ]ناَعاَ
الرَُّجُل، ناَاداَاُه راَُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم، 
لاَْيِه قاَْولاَُه. فاَقاَالاَ  اداَ عاَ ؟[. فاَأاَعاَ ْيفاَ ُقْلتاَ فاَقاَالاَ لاَُه: ]كاَ
ذاَاكاَ  . كاَ ْم، ِإلَّ الدَّْيناَ الاَُم: ]ناَعاَ لاَْيِه السَّ لاَُه النَِّبيُّ عاَ
قاَ���������الاَ ِلي ِجْبرِيُل[ )رق���������م: 1676( واهلل تعالى 

أعلم وهو العليم الحكيم.
ثانيا: من مات ولم يترك تركة وكان عليه ديون 
لمدينين هم في حاجة إلى حقوقهم وجب على 
ولي أمر المس���������لمين أن يدفع الديون من بيت 
مال المس���������لمين، بحكم واجب األخوة اإليمانية 
والتكافل الجتماعي، وبموجب الولء العام بين 
ْن  ةاَ، عاَ ���������لاَماَ ْن أاَِبي ساَ المؤمنين. ففي الحديث عاَ
لاَْيِه  لَّى اهلُل عاَ اناَ راَُس���������وُل اللَِّه صاَ : كاَ اِبٍر، قاَالاَ جاَ
لاَْيِه داَْيٌن،  لاَى راَُجٍل ماَاتاَ واَعاَ لِّي عاَ ���������لَّماَ لاَ ُيصاَ واَساَ
ْم،  لاَْيِه داَْيٌن؟« قاَاُلوا: ناَعاَ : »أاَعاَ يٍِّت، فاَقاَالاَ فاَُأِت���������ياَ ِبماَ

اِحِبُكْم« فاَقاَالاَ  لاَ���������ى صاَ لُّوا عاَ : »صاَ ِديناَاراَاِن، قاَالاَ
لاَيَّ ياَا راَُسولاَ اللَِّه،  ا عاَ : ُهماَ ارِيُّ أاَُبو قاَتاَاداَةاَ اأْلاَْنصاَ
لاَْيِه  لَّى اهلُل عاَ لاَْيِه راَُس���������وُل اللَِّه صاَ لَّى عاَ : فاَصاَ قاَالاَ
لَّى  لاَى راَُس���������وِل اللَِّه صاَ ا فاَتاَحاَ اللَُّه عاَ ���������لَّماَ، فاَلاَمَّ واَساَ
:] أاَناَا أاَْولاَى ِبُكلِّ ُمْؤِمٍن ِمْن  لَّماَ، قاَالاَ لاَْيِه واَساَ اهلُل عاَ
ْن تاَراَكاَ  اؤُُه واَماَ لاَيَّ قاَضاَ ْن تاَراَكاَ داَْيًنا فاَعاَ ناَْفِس���������ِه، فاَماَ
اًل فاَِلواَراَثاَِت���������ِه[ أبو داود.كتاب البيوع. باَاٌب ِفي  ماَ
التَّْش���������ِديِد ِفي الدَّْيِن. رقم: 3343( واهلل تعالى 

أعلم، وهو العليم الحكيم.
ثالثا: ينصح كل مس���������لم بأن ل يتس���������اهل في 
الس���������تدانة أب���������دا، ل ينبغي للمس���������لم أن يكون 
متس���������اهال كلما احتاج ش���������يئا ليوسع عن نفسه 
اقت���������رض، ثم اقترض، ولم يفك���������ر في العاقبة. 
فتدب���������ر حتى الش���������هيد يغفر له كل ش���������يء إل 
مٌّ بالليل مذلة بالنهار، وس���������بب  الدَّْين، فالدَّْين هاَ
في الشقاء. وفي الحديث عن أبي هريرة، عن 
النبي صلى اهلل عليه وسلم، قال: ]نفس المؤمن 
معلقة بدينه حتى يقضى عنه[)الترمذي:1078( 

ومدلول هذا الحديث والتحذير من الس���������تدانة، 
ُم مع هذا الحدي���������ث اآلتي: عن أبي هريرة  ُيْفهاَ
رض���������ي اهلل عنه، عن النب���������ي صلى اهلل عليه 
وس���������لم قال:] من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى اهلل عنه، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفه اهلل[ 
الس���������تقراض:2387( واهلل  كتاب  )البخراري: 

تعالى أعلم، وهو العليم الحكيم.
رابعا: وج���������وب كتابة الدَّْي���������ن. عمال بقول اهلل 
���������مًّى  ٍل ُمساَ تعال���������ى ﴿ِإذا تاَداياَْنُت���������ْم ِبداَْيٍن ِإلى أاَجاَ
اْبُن  القرطبي:}قاَالاَ  قال  فاَاْكُتُبوُه﴾)البقرة:282( 
ًة.  اصَّ ���������لاَِم خاَ ���������ِذِه اآْلياَُة ناَزاَلاَْت ِفي السَّ بَّاٍس: هاَ عاَ
باَباَ اآْلياَِة،  اناَ ساَ ِديناَِة كاَ ���������لاَماَ أاَْهِل اْلماَ ْعناَاُه أاَنَّ ساَ ماَ
ث���������م هي تتناول جميع المداينات إجماعا. وقال 
لاٍَة  اماَ ْن ُكلِّ ُمعاَ ِقيقاَُة الدَّْيِن ِعباَاراٌَة عاَ القرطبي:}واَحاَ
ِة  ُر ِفي الذِّمَّ ا ناَْقًدا واَاآْلخاَ ْيِن ِفيهاَ ُد اْلِعواَضاَ اناَ أاَحاَ كاَ
اِضرًا،  اناَ حاَ ا كاَ ْيناَ ِعْنداَ اْلعاَراَِب ماَ ناَِسيئاًَة، فاَِإنَّ اْلعاَ
اِئًب���������ا{)3/377( واهلل تعالى  اناَ غاَ ا كاَ واَالدَّْي���������ناَ ماَ

أعلم، وهو العليم الحكيم.

ُدُيوُن الفقيــــر ُتســـدد من بيــــت مال الـمسلميــــــن
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اِفَناُت اْلِجَياُد  -31-33﴿ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه ِباْلَعِش������يِّ الصَّ
* َفَق������اَل ِإنِّي َأْحَبْب������ُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعن ِذْك������ِر َربِّي َحتَّى 
وِق  َتوَاَرْت ِباْلِحَجاِب * ُردُّوَها َعَليَّ َفَطِفَق َمْس������ًحا ِبالسُّ

وَاْلَْعَناِق﴾:
الع���������رض االحض���������ار أمام الرائي، أي عرض من يس���������وس خيله 
إياها عليه، في العش���������ي أي بعد العصر، وهو وقت افتقاد الخيل 
والماش���������ية بعد رواحها من المراعي والمراتع، ويقصد بالصافنات 
الخيل، فالصافن ال يكون إال من الخيل واألفراس، وهو الذي يقف 
عل���������ى ثالث قوائم، وال يمّكن حاف���������ر القائمة الرابعة من األرض، 
عالمة على خّفته، وعلى كرم أصل الفرس، وحسن خصاله، يقال 

صفن الفرس صفونا.
والجياد جمع جواد، وهو الفرس ذو الجود، والنفاسة، وكان سليمان 

مولعا باإلكثار من الخيل والفرسان، وتعّد خيله باآلالف.
وأصل تركيب: »َأْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر« أحببت الخير حّبا، فأصبح 
 »ح���������ب الخير« تمييزا إلس���������ناد المحبة إلى نفس���������ه كقوله تعالى:

ْرَن������ا اْلَْرَض ُعُيوًنا﴾ ]القمر: 12[  فصار المعنى أحببت  ﴿َوَفجَّ
الخير حبا فتجاوزت ذك���������ر ربي، وذكر الرب قصد بها الصالة، 
فلعلها صالة كان رتبها لنفس���������ه، ألن العش���������ي ليست فيها صالة 
مفروضة في شريعة موسى إال المغرب، والخير: المال النفيس، 
والخيل م���������ن المال النفيس، والخير من أس���������ماء الخيل، والعرب 

تعاقب بين الالم والراء فيقولون، انهملت العين، وانهمرت.
وللعرب عناي���������ة عظيمة بالخيل، ومن عادته���������م التفاؤل، فلعلهم 

سموها خيرا تفاؤال بالسعد والبخت.
و»َت���������وَاَرْت ِباْلِحَجاِب« أي الش���������مس اختفت، وألقت نفس���������ها في 
الظالم، فالتواري: االختفاء، والحجاب: الس���������تر في البيت الذي 
تحتج���������ب وراءه المرأة، وغيرها، والكالم تمثيل غروب الش���������مس 

بتواري المرأة وراء الحجاب.
والمعنى: عرضت عليه خيله الصافنات الجياد فاشتغل بأحوالها 
ومراقبته���������ا، حّبا فيها حتى غربت الش���������مس، ففاتته صالته التي 
كان يصليها في المس���������اء قبل الغ���������روب، فقال إثر عرض الخيل 

وانصرافها: إني أحببت الخيل فغفلت عن صالتي هلل.
خاطب س���������وّاس خيله فق���������ال: »ردوها عل���������ّي« أي أرجعوا الخيل 
إل���������ّي، أو أن األمر مس���������تعمل في التعجيز أي هل تس���������تطيعون 
أن تردوا الش���������مس بعد غروبها، فش���������رع وهو معنى طفق يمسح 
بسوقها وأعناقها، والمسح إمرار اليد على الشيء، إلزالة ما عليه 
من غبار أو ماء، فيكون باليد أو بخرقة، والس���������وق: جمع ساق، 

واألعناق جمع عنق وهو الرقبة.
وذلك بعد اس���������تعراضها واالنصراف بها، أمر برّدها فأخذ يمسح 
بها إكراما لها وحبا، ولم يأمر بردها على أن ذلك من آثار ندمه 

وتحسره، فنشأ عن ذلك الرد فوات صالته فتنّدم وتحّسر.
-34-35﴿َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْيَماَن وََأْلَقْيَنا َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسًدا 
ُث������مَّ َأَناَب * َقاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَه������ْب ِلي ُمْلًكا لَّ َينَبِغي 

اُب﴾: ِلََحٍد مِّن َبْعِدي ِإنََّك َأنَت اْلَوهَّ
كانت اآليات الس���������ابقة متعلقة بندمه على االشتغال بالخيل عن 
ذكر اهلل، وهي موقع أس���������وة وتحذير م���������ن الوقوع في مثل غفلته، 
وجاءت هذه اآليات تش���������ير إلى فتنة عرضت لسليمان ثم أعقبتها 
نابة، ثم جاءت له نعم اهلل العظيمة. والفتن والفتون والفتنة  أوبة واإ
ه���������ي عبارة عن اضطراب الحال الش���������ديد، الذي يختبر فيه مدى 
مق���������دار الصبر، وثبات من يحل به، وقد ذهب بعض الناس في 

تفسير الفتنة مذاهب بعيدة وخرافية.
وروى وهب بن منّبه، وش���������هر بن حوش���������ب: أن س���������ليمان تزوج 
ابنة ملك صي���������دون، بعد أن غزا أباها وقتله، فكانت حزينة على 
أبيها، وهو شغوف بحبها فسألها كي ترضى أن يأمر المصورين 
ليصنعوا صورة ألبيها، فصنعت لها، فكانت تسجد لتلك الصورة، 
فلما علم سليمان بذلك أمر بكسر التمثال، وورد ما يشبه هذا في 
سفر الملوك األول من كتب اليهود في اإلصحاح الحادي عشر. 
ويؤخذ من هذا كله: أن س���������ليمان اجتهد، وسمح لنسائه أن يعبدن 
أصنامهن في بيوته���������ن، أو أنه يبني لهن معابد يعبدن فيها، فلم 
ن  يرض اهلل منه ذلك، وما كان له وهو نبي أن يس���������مح بذلك، واإ
كان يجوز له الزواج بالمش���������ركات المباح في ذلك العهد، وعلى 
هذا فالمراد بالجس���������د الصنم ألنه صورة بال حياة، كما سّمى اهلل 
تعالى العجل الذي عبده بنو إس���������رائيل جسدا في قوله: ﴿َفَأخرََج 
َلُهم ِعجًل َجَسًدا َلُه ُخواٌر﴾ ]طه: 88[ ويكون معنى إلقائه على 
كرس���������يه نصبه في بيوت زوجاته المشركات، بالقرب من مواضع 
جلوس���������ه، ففي كل بيت منها كرسي لجلوسه، ثم أناب وسأل اهلل 
مغفرة، والعفو مما عس���������ى أن يكون صدر منه مما ال يرضى اهلل 
تعالى صدوره من أمثاله، وس���������أله أن ال يس���������لب عنه النعمة في 

الدنيا إذا قّصر في ش���������كرها، وهو يومئذ في ملك عظيم، وسؤاله 
كان أن يديم عليه ذلك الملك، وس���������أل اهلل أن ال يجعل له منافسا 
في ملكه فاستجاب له، وكان يخشى من ظهور عبده )يربعام بن 
نب���������اط( فقد كاد له وفّر إلى مصر، وأن ال يكون في وقت حياته 
أحد له من الملك يضاهي ملكه، أو بعد حياته إلشفاقه على من 
يل���������ي مثل ملكه، من ليس له م���������ن النبوة والحكمة ما يضطلع به 
ألعب���������اء مثل ذلك الملك، وليس له م���������ن النفوذ فيظهر في األمة 
منازعون ينازعونه وتهلك األمة، فإن اهلل هو الوهاب يهب الخير، 
فمغف���������رة الذنب هبة عظيمة تترتب عليها درجات في اآلخرة، كما 
كان إعط���������اؤه مثل ذلك الملك هبة عظيمة، والمعنى: أنت القوي 

الهبة ال غيرك، فهو يهب ما ال يملك غيره أن يهبه.
وقد قص اهلل تعالى دعاء سليمان وهو سّر بينه وبين ربه إشعارا 
بأنه ألهمه إياه، وأنه اس���������تجاب له إش���������ارة إلى رضاه عنه، وكان 

ذلك مكرمة لتوبته.
ْرَنا َلُه الرِّيَح َتْجرِي ِبَأْمرِِه ُرَخاًء َحْيُث  -36-38﴿َفَس������خَّ
������َياِطيَن ُكلَّ َبنَّاٍء َوَغ������وَّاٍص * َوآَخِريَن  َأَص������اَب * وَالشَّ

ُمَقرَِّنيَن ِفي اْلَْصَفاِد﴾:
بعد أن س���������أل سليمان اهلل ملكا ال ينبغي ألحد من بعده سّخر له 
الريح، والش���������ياطين، زيادة في قوة ملكه، والتس���������خير اإللجاء إلى 
عمل بدون اختيار، ويقصد به هنا تكوين أس���������باب صرف الريح 
إلى الجهات التي يريد سليمان توجيه سفنه إليها في البحر، لتعين 
سفنه على سرعة السير، وال تكون معاكسة لوجهة السفن، وتقدم 
الكالم عليها في قوله تعالى: ﴿َوِلُس������َلْيَماَن الرِّيَح ُغُدوَُّها َش������ْهٌر 
َوَروَاُحَها َش������ْهٌر﴾ ]س���������بأ: 12[، كما تقدم في قوله: ﴿َوِلُسَليماَن 
الّري������َح عاِصَفًة َتجري ِبَأم������رِِه ِإَلى اَلرِض الَّت������ي باَركنا فيها﴾ 
]األنبياء: 81[ أي ذلك التسخير كان كرامة له من اهلل، إذ جعل 
تصريف الرياح مقّدرا على حس���������ب رغبته، ويكون ذلك بأمره أي 
بدعائه، بأن يدعو اهلل أن تكون الريح متجهة حسب خطة أسفار 
سفائنه أو برغبة في نفسه وتكون رخاء أي لينة، في هبوبها، وال 
تكون شديدة عاصفة، كما ورد في سورة األنبياء/81 بهذه الصفة 
اللينة تصبح كذلك بدعائه، فال تكون عاصفة، وهذا دفع للتنافي 
بين اآليتين، إذ أكثر ما تهب عاصفة أي وسخرنا لسليمان الريح 

التي شأنها العصوف فجعلناها له رخاء بهذا التسخير.
أصاب: قصد من الصوب أي الجهة، فتجري إلى الجهة المقصود 

السير إليها.
والش���������ياطين جمع شيطان وهو الجني، ويستعمل مجازا للذي بلغ 
غاية المقدرة والحذق فيما يعمل من عمل، فس���������خره اهلل لسليمان 
تس���������خيرا خارقا للعادة، على وجه المعجزة، كما سّخر له شياطين 
اإلنس، والحذاق منهم، للصناعات المتقنة كالبناء، وهو ليس من 
شأن شياطين الجن المسخرين في األمور الروحانية والتصرفات 
الخفية، فكانوا يأتون طوعا تحت سلطته، كما فعلت بلقيس لمهابته 
في قلوب األمم، فيأتيه كثير من البنائين، والغواصين، واستعملت 
»كل« في معنى الكثير، والغوص يكون الس���������تخراج اللؤلؤ، وقد 
بلغت الصناعة في ملكه مبلغا كبيرا من اإلتقان والجودة، ويأتيه 
آخرون غير البنائين والغواصين أيضا ممن يس���������تعملون في بناء 
القص���������ور، والحصون، والمدن، ومختل���������ف المهن، والصناعات، 
ومن يكون ش���������ديد الشكيمة، ويخش���������ى هروبه، وهو ممن يعمل 
عمال ال يتقنه غيره، فإنه لذلك يقّيد بقيود، ليعمل تحت حراس���������ة 
الحراس، وكان بعض الملوك يحبسون أصحاب االختصاص كي 
ال يس���������تعملهم جواسيس ملوك أخرى، ليتميز بتلك الصناعة دون 
غيره، وخاصة صناعة األس���������لحة، واشتهر ملك سليمان بصناعة 

الدروع، ولذلك يقال: دروع سليمانية.
-39﴿َه�َذا َعَطاُؤَنا َفاْمُنْن َأْو َأْمِسْك ِبَغْيِر ِحَساٍب﴾:

أي فهذا التس���������خير من عطائنا، فأنعم على من ش���������ئت بإطالقه، 
وهو معنى: »اْمُنْن« أو أمسك في العمل من شئت، والمّن كناية 
عن اإلطالق والسراح أي هذا عطاؤنا غير محدد وال تقتير فيه، 
فهو واس���������ع ال تضييق فيه، ف���������ال مؤاخذة عليك فيمن مننت عليه 
بإطالقه إن كان مفس���������دا، وال فيمن أمس���������كته في الخدمة إن كان 

صالحا.
نَّ َلُه ِعنَدَنا َلزُْلَفى َوُحْسَن َمآٍب﴾: -40﴿وَاِإ

تقدم نظيره في قصة داود.
ِنَي  -41-42﴿وَاْذُكْر َعْبَدَنا َأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّه َأنِّي َمسَّ
������ْيَطاُن ِبُنْصٍب َوَعَذاٍب * اْرُكْض ِبِرْجِلَك َه�َذا ُمْغَتَسٌل  الشَّ

َباِرٌد َوَشرَاٌب﴾:
ه���������ذا مثل ثان ذّكر به النبي-صلى اهلل عليه وس���������لم- إس���������وة به 
في الصبر على أذى قومه، واللجوء إلى اهلل في كش���������ف الضّر، 
وقد تقدم الكالم على نظيره صدر هذه اآلية في س���������ورة األنبياء، 

وتقدمت ترجمة أيوب عليه السالم في األنعام، نادى ربه متوكال 
عليه فاستجاب اهلل دعاءه بكش���������ف الضّر عنه، نادى بأنه مسه 
رُّ وََأنَت  ِنَي الضُّ الشيطان، وقال في سورة األنبياء/83: ﴿َأنِّي َمسَّ
َأْرَحُم الرَّاِحِميَن﴾ والنُّصب: المشقة والتعب، لغة في الّنصب بفتح 
الص���������اد، والمراد بالعذاب األلم، وهو الم���������رض، الذي أصابه به 
الشيطان، والشيطان ال تأثير له في بني آدم بغير الوسوسة، كما 
ه���������و مذكور في القرآن في آيات كثي���������رة، وليس النصب والعذاب 
من أثر الوسوس���������ة، وردت في ذلك أقوال كثيرة، وأكثرها سماجة، 
���������ِنَي«  بن���������اء على أن حرف الباء في »ِبُنْصٍب« لتعدية فعل »َمسَّ
والوجه عند ابن عاش���������ور أن الباء للس���������ببية أي مسني بوسواس، 
جعل الش���������يطان يوسوس له بأن هذا النصب والعذاب عظيم في 
إصابته، وأنه ال يستحق ذلك، ليلقي في نفسه سوء الظن بربه أو 
السخط من ذلك، كما يمكن حمل الباء على المصاحبة أي مسني 
ِنَي  بوسوس���������ة مصاحبة لضر وعذاب، ففي  قول أيوب: »َأنِّي َمسَّ
���������ْيَطاُن ِبُنْصٍب َوَعَذاٍب« لطيفة في طلب لطف اهلل به، ورفع  الشَّ
العذاب عنه، ألن ذلك صار مدخال للش���������يطان إلى نفسه، فطلب 
ّل َتصِرف َعّني َكيَدُهنَّ َأصُب  العصمة من ذلك كقول يوسف: ﴿وَاِإ

ِإَليِهنَّ وََأُكن ِمَن الجاِهليَن﴾ ]يوسف: 33[.
أي قلنا له اركض برجلك إيذانا بأن هذا استجابة لدعائه. الركض: 
الضرب في األرض، فقد قال اهلل تعالى في شأنه: ﴿َفاْسَتَجْبَنا َلُه 
َفَكَش������ْفَنا َما ِبِه ِمن ُضرٍّ﴾ ]األنبياء: 84[، فركض في األرض، 
ونبع ماء فقلنا له: هذا مغتس���������ل بارد وشراب واإلشارة تشير إلى 
الماء الذي يغتس���������ل به ويشرب، ففيه شفاؤه إذا اغتسل به وشرب 
منه، والبارد وصف للماء يش���������ير إلى أن به زوال ما بأيوب من 

الحّمى، بسبب ما أصابه من القروح.
نَّا َوِذْكرَى  َعُهْم َرْحَمًة مِّ -43﴿َوَوَهْبَن������ا َلُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهم مَّ

ْلَباِب﴾: ِلُوِلي اْلَ
أن اهلل أبقى له أهل���������ه لم يصيبوا بما يكره، وزاده بنين وحفدة، 
ويحتمل أنه أصابه تل���������ف في ماله، وهالك عياله ففي هالك 
العيال والمال عذاب للنفس، فهلك أهله وأوالده في مدة مرضه، 
كم���������ا جاء في كتاب »أيوب« من كت���������ب اليهود، أي وهبنا له 
عوض أهله، ومن يماثله���������م عددا، أي ضعف عدد أهله من 
بنين وحفدة، وتقدم نظيره في س���������ورة األنبي���������اء/84: ﴿َوآَتْيَناُه 
ْن ِعنِدَنا َوِذْكرَى ِلْلَعاِبِديَن﴾ فإن  َعُه������ْم َرْحَمًة مِّ َأْهَلُه َوِمْثَلُهم مَّ
التذكير ألهل النظر واالستدالل فإذا ما سمع أهل العقول هذه 
القصة فإنهم يعتبرون بالحوادث ونظائرها، ويستدلون على أن 
صبر أيوب قدوة لكل من هو في حرج منتظرا فرجا، فقصص 
األنبياء في هذه الس���������ورة جاءت لالعتبار بعواقب الصابرين. 
والمس���������لمون مع النبي-صل���������ى اهلل عليه وس���������لم- مأمورون 
باالعتب���������ار بها بقوله: »اْصِبْر َعَلى َم���������ا َيُقوُلوَن وَاْذُكْر َعْبَدَنا 
َداُووَد َذا اأْلَْيِد« وحق أن يشار إلى هؤالء المعتبرين بأنهم أولوا 
األلباب، وما جاء في س���������ورة األنبياء جيء به شاهدا على أن 
النبوة ال تنافي طبائع البشرية، فإنهم يعتريهم من األحداث ما 
يعتري البشر، مما ال ينتقص منهم في نظر العقالء والحكمة، 
وأنهم معرض���������ون ألذى الناس مما ال يخل بحرمتهم، وأقصى 
ذلك الموت في قوله: ﴿َوما َجَعلنا ِلَبَشٍر ِمن َقبِلَك الُخلَد َأَفِإن 
ِمتَّ َفُهُم الخاِلدوَن﴾ ]األنبياء : 34[، فمن األنبياء من ابتلي 
من قومه فصبر، ومن ابتلي من غيرهم فصبر، وكانت عاقبة 
صبرهم واحدة مع اختالف األسباب، فكان ذلك آيات للعابدين 
أي الممتثلي���������ن ألمر اهلل المتجانبين نهي���������ه، فإن مما أمر اهلل 
به الصبر على ما يلحق المرء من ضر، ال يس���������تطيع دفعه، 
إذ أن���������ه خارج عن طاقته، فختم���������ت اآلية بأن في ذلك آليات 

للعابدين.
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أمال السائحي

يعرف العلماء التربية لغًة: بأنها اس���������م مشتق 
م���������ن الرّب، ُيقال: رَبَّه ُيربِّ���������ه: أي كان له رَّبًا. 
وفيه ]ألك نعمٌة ُتربيها[ إي: تحفظها، وُتراعيها 
وُتربيِّها كما ُيربي الرجل ولده. ُيقال: َربَّ ُفالن 
ول���������ده َيرُبُّه رَبًَّا ورَبََّت���������ه ورَبَّاه كله بمعنى واحد. 
وتعني كذلك »تغذية الجسم وتربيته بما يحتاج 
إليه من مأكل ومشرب ليّشب قويًا معافى قادرًا 
على مواجهة تكاليف الحياة ومشقاتها. فتغذية 
اإلنسان والوصول به إلى حد الكمال هو معنى 
التربية، ويقصد بهذا المفهوم كّل ما ُيغذي في 
حساسًا ووجدانًا  اإلنسان جسمًا وعقاًل وروحًا واإ

وعاطفة«.
والتربية اصطالحًا: »يختلف تعريفها باختالف 
المنطلقات الفلس���������فية، التي تسلكها الجماعات 
رس���������اء ِقيِمها  اإلنس���������انية في تدريب أجيالها، واإ
ومعتقداته���������ا، وباخت���������الف اآلراء حول مفهوم 

العملية التربوية وطرقها ووسائلها«.
يق���������ول الدكتور عب���������د الكريم ب���������كار في كتابه 
الذي عنوان���������ه: )عالمات عل���������ى طريق، فهم 
الواق���������ع(: »على م���������دار التاري���������خ كان تطوير 
الواقع واالرتقاء إلى معارج الكمال أحَد  الهموم 
األساسية التي تشغل بال الناس، لكن المشكل 
الذي كان دائما يربك اإلنس���������ان أثناء بحثه في 
هذا الشأن هو األسس والمبادئ واألدوات التي 
يحتاجها في انطالقه في عملية التغيير«.... 
»وفي اعتقادي أن التقدم الحضاري يقوم على 
ثالثة أمور مترابط���������ة ومتكاملة: هي المعرفة، 

والتربية، والنظم والقوانين«..
فإذا أردن���������ا أن نضع عالم���������ات على الطريق 
في الرؤية االستش���������رافية للتربية والتعليم، فإن 
االهتمام بالجانب المادي وحده بوضع ميزانية 
هائل���������ة، أو وضع تجهي���������زات ومعدات متطورة 
لن يأتي بالنتيجة المرجوة وهذا ما أثبته الواقع 
الحي، بدليل تصاعد نس���������بة التسرب المدرسي 
ف���������ي بالدنا ال���������ذي لم نفلح إلى ح���������د اآلن في 
امتصاص���������ه ع���������ن طريق مؤسس���������ات التكوين 

المهني.
فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: إالما يرجع هذا 
العج���������ز والقصور رغم توف���������ر األموال وحداثة 

المعدات؟
يعود ذلك في رأينا إلى شقين اثنين:

��� الشق األول: هو عدم التكفل بحاجات المربي: 
والذي يتمثل في المعلم واألس���������تاذ، والذي لديه 
حاجات ومطالب حياتية فإذا استمرت مشاكله 
اليومي���������ة وتراكم���������ت علي���������ه، مث���������ل منغصات 
المواصالت، السكن، العمل، والصحة.. فإنه 
لن يكون بمقدوره أن يؤدي وظيفته كمرب على 
أت���������م وجه، وال ينتظر من���������ه أن يقوم بالمجهود 
المطلوب، ليرتقي بتالمذته ومنظومته التربوية، 
وهذا التسرب المدرسي الذي يزداد في كل عام 
دراسي جديد شاهد على ذلك، فأستاذ اليوم هو 
بحاجة ماس���������ة إلى النظر إليه من هذا الجانب 
اإلنس���������اني حتى يتمكن من التفرغ  بكليته إلى 

عمله وال ينشغل بشيء آخر عنه. 
��� أما الش���������ق الثاني: فهو يتمثل في مضامين 
المناهج المدرس���������ية وتكوين األس���������تاذ المربي، 

فبالنسبة لمضامين المناهج ينبغي أن تتكامل 
وتتضاف���������ر فيما بينها لتتوافق في تناغم تام مع 
متطلب���������ات المجتمع  وحاجات���������ه، كما يفترض 
فيها أن تتجاوب مع قدرا ت التلميذ وتماش���������ي 
نموها، وتس���������اير تطورها، أما بالنسبة لتكوين 
المربي فكما أن الطب والهندس���������ة اختصاص، 
فالمعلم واألس���������تاذ  التربية اختصاص،  فكذلك 
خاص���������ة في أطوار التعلي���������م الثالث ال يصلح 
الس���������تالم قس���������م ليدرس فيه لمجموعة التالميذ 
لمجرد أنه حائز على ش���������هادة الليس���������انس أو 
الماستر في الفيزياء أو الرياضيات أو الفلسفة 
أو التاريخ، بل يحتاج إلى تكوين مهني يؤهله 
لالضطالع بمس���������ؤولياته التربوية ويعرفه على 
خصائص التلميذ الذي س���������يتعامل معه داخل 
القس���������م، وتكوين عملي يعرفه بطرق وأساليب 
التعلي���������م والتربية ويدربه عمليا على تطبيقاتها، 
كما ينبغي أن تجرى العملية التربوية والتعليمية 
وفقا لمخطط تربوي ش���������امل دقيق، يرمي إلى 
إس���������هام المنظومة التربوية في تمكين المجتمع 
من تحقيق أهدافه وغاياته الكبرى التي يطمح 
إليها فال يعقل أن يجري التعليم في فراغ، وبال 
غاية مس���������تهدفة مسبقا، وهذا ما نالحظه على 
منظومتنا الحالية حيث نجد أن جامعاتنا ُتفتتح 
بها شعب ال وجود لها في الوقع الحي، فيتكون 
الطلبة لس���������نين طويلة ويكلف���������ون الدولة أمواال 
طائلة، وفي النهاية يجدون أنفسهم عاطلين بال 
عمل وال مستقبل. وهذا يعود إلى التركيز على 
الجانب الكمي وحده فقط.. فال يمكن إذن بتاتا 
النهوض بجانب التربية والتعليم، إال إذا تحول 

اهتمامن���������ا من التركيز على الناحية الكمية إلى 
عطائه  االهتم���������ام بالجانب الكيفي هو اآلخر واإ
األولوية التي يستحقها باعتباره هو الذي يعول 
عليه في تمكي���������ن المجتمع في نهاية المطاف 
نجاز غاياته، والش���������ك  م���������ن تحقيق مقاصده واإ
أن االلتف���������ات إلى ناحية الكيفية لن يس���������اعدنا 
في تحقيق مطالب المجتمع المادية فحس���������ب، 
بل سيكون عونا لنا على استعادة قيمنا ومثلنا 
التي أهدرت فتسبب انهيارها في تضرر األمن 
والسلم االجتماعيين، كما سيسهم االهتمام بهذه 
الناحية الكيفية إلى مساعدة المجتمع في تجاوز 
تناقضاته السياسية التي لو ترك لها الحبل على 
الغارب النتهى بها المطاف إلى تقويض أسس 
وحدتنا الوطنية، وفي ذلك القضاء المبرم على 
المجتم���������ع الجزائري برمته، فالمنظومة التربوية 
والتعليمية السليمة هي التي تضمن لمجتمعها 
الديمومة واالس���������تمرار، والق���������درة على مواكبة 
التطور، وهذا بتركيزه���������ا على تثبيت مقومات 
المجتمع وتدعيم وحدته وتماسكه، وتعمل على 
محاربة كل عوام���������ل التفرقة والتمييز التي من 
شأن بقائها أن يثير الفتن ويؤجج الصراعات.

 وملخ���������ص القول في ه���������ذا الصدد أن حرص 
ال���������دول والمجتمعات على االهتم���������ام بالناحية 
الكيفية فيما تقدم���������ه ألبنائها من تربية وتعليم، 
ه���������و الضامن الفعلي لبق���������اء المجتمع وتطوره 
وقدرته على مواكبة األحداث، وذلك ما ينبغي 
أن نضمنه نحن أيضا ألبنائنا وبناتنا، على أن 
يتم ذلك في إطارن���������ا الثقافي والحضاري الذي 

ننتمي إليه. 

خلضر عدوم

األدب هو القلم السّيال الذي ُيترجم ما يختلج في النفوس إّن 
ويحيك في الصدور من خفقات العواطف وسيل المشاعر 
واألحاسيس وعواصف األحزان واألشجان، لذلك تجد الناشئة 
تقبل عليه إقبال الظمآن على الغدير، فال سبيل أمامها إلفراغ 
تلك الحاالت التي تنتابها إال سبيل األدب وما إن ُأغلق هذا 
األخير وحيل بينه وبين رواده كان مآل الشخصية اإلنسانية 
وعدم  الشمال  وذات  اليمين  ذات  والترنح  االضطراب  إلى 
الذات  أن  بداهة  المعلوم  أبدا على حال! ألنه من  االستقرار 
تقوم على شقي الروح والمادة وكل له ما يشبعه ويسد حاجته، 
النسق  وهذا  السنن  هذه  عن  تخرج  ال  المسلمة  والشخصية 
المواكب  اإلسالمي  األدبي  المنتوج  من  وجدت  ن  فاإ المطرد، 
لمستجدات العصر والواقع ما يمأل فراغها الروحي والوجداني  
ن لم تجد بحثت عن البديل في  هرعت إليه ولزمت عتبته واإ
ذلك  وتتجدر،  المعضلة  وتستقر  االشكال  يكمن  ،وهنا  غيره 
أّن الكتابات غير اإلسالمية تطفح باألفكار الهدامة واالخالق 
المفسدة، فقد ُجعل األدب - كما هو معروف -مطية يركبها 
البعض في  تمرير أفكارهم المنحرفة، وازداد وهج هذا االشكال 
إشتعاال في اآلونة األخير حين ُأرخي العنان للروايات األدبية 
المتطرفة التي تدس السم الزعاف في قوالب أدبية جذابة تتمتع 

فيميل  القارئ  تستهوي  التي  العبارة  وبديع  األسلوب  برشاقة 
تستقر  ثم  وسمينها  بغثها  ويأخذها  المثقل  الغصن  ميل  إليها 
البوطي  الشيخ  يقول  ومفاهيمها،  بافكارها  مشحونة  عقله  في 
مؤكدا هذا القول )لعلك تعجب إن سمعت من يقول لك: إن 
أكثر األفكار والعقائد الزائفة والهدامة، إنما تسللت إلى رؤوس 
دعاتها المسلمين )أي الذين كانوا مسلمين( عن طريق األدب 
....ال األدب  في جانبه الشكلي فقط بل في جانبيه الشكلي 

والموضوعي معا "
ونجد الشيخ رحمه اهلل في هذا السياق  يضرب لنا مثاال بأحد 
أخذت  التي  برواياته  األدبية  الساحة  على  المعروفين  األدباء 
زمن  مّر  "ولقد  يقول:  اإلسالمية   الناشئة  عقول  في  مكانها 
طويل على الناس وهم يقبلون على الروايات التي يكتبها جرجي 
زيدان على أنها قصص أدبية عاطفية مقتبسة من بطون التاريخ 
يدفعهم إلى التعلق بها وما فيها من خّط عاطفي مستمر، دون 
أن يدركوا إال أخيرا أن جرجي زيدان إنما عبث عن طريق ذلك 
بالتاريخ اإلسالمي عبثا منكرا ال مزيد عليه والتفت الباحثون 

ذا عبثه هذا قد استقر في كثير من الرؤوس" واإ
ن أمام األدباء اإلسالمين مهمة عظيمة تستوجب عليهم  وعليه فاإ
الوقوف وقفة حازمة ُتجّرد فيها األقالم وتنشر فيها القراطيس، 
والمسارعة إلى تدوين روايات أدبية ذات طابع إسالمي تستقطب 
القارى برشاقة أسلوبها وجميل كلماتها وقوة معانيها مراعية في 

ذلك الحاجة العاطفية للذات المسلمة فتنتشلها من وحل األدب 
الغربي الساقط وتسمو بها إلى عالم الفضيلة والنقاء، ويحصل  
ذلك بتضمين هذه الكتابات قصصا تحث على مكارم األخالق 
وجميل الفضائل وفق تسلسل مرتب محكم يأسر الفكر والقلب 
سيكون  أنه  وأجزم  القصة،  لسير  مستمر  تتبع  في  ويجعلهما 
خواننا ويدفع  لهذا السعي صدى في الواقع يوقظ وعي أبنائنا واإ
بهم دفعا إلى هذه الكتابات النقية الصافية، فقد تقرر بالمشاهدة 
والشبات  اآلن  الشباب  مطالعة  غالب  أن  الشك  تقطع  التي 
تكمن في مطالعة الروايات والقصص خاصة العاطفية منها...

وهذا ما دعا إليه الشيخ محمد حسين فضل اهلل عند تعرضه 
لموقف امرأة العزيز ويوسف عليه السالم في السورة المعروفة 
في  ذلك  نستفيد من  أن  "يمكننا  بأنه   اهلل-  واستنبط -رحمه 
مضمونا  فيه  القصة  تأخذ  ملتزم  إسالمي   ألدب  التخطيط 
نافذة  الدعوة  في  اإلسالمي  لألسلوب  نفتح  وبذلك  عاطفيا، 
جديدة يطل من خاللها على حياة الناس ويعالج من خاللها 
فكر اإلسالم وشريعته، ويوحي للناس بأن اإلسالم ال يتجمد 
عند زاوية معينة جافة، بل يمتد إلى جوانب أخرى من حياتهم 

التي ترتبط باإلحساس"
يدعوكم  ثغر  هذا  اإلسالم  أهل  من  والبيان  األدب  أهل  فيا 
نما الموفق من وفقه اهلل والحمد  فالبدار البدار إلى سّده، ذلك واإ

هلل رب العالمين.

التـــربية بني الكم والكيف

حاجــــة الشباب إىل األدب اإلســـــالمــــي 

تعــزيـــة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

ببالغ الحزن واألس������ى وبقلوب راضية بقضاء اهلل وقدره تلقينا نبأ وفاة السيدة 
بروجيل فتيحة حرم الس������يد بوعالم العثماني ووال������دة الدكتور الغوثي العثماني 

عضو المكتب الوالئي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتلمسان .
وبه������ذا المصاب الجلل يتقدم المكتب الوالئي لجمعية العلماء بتلمس������ان بأحر 
التعازي لعائلة المرحومة س������ائلين اهلل أن يتغمدها برحمته الواس������عة وأن يلهم 

أهلها وذوييها وأحباءها جميل الصبر والس������لوان .

شعبة بلدية مجورة ببسكرة تعزي يف وفاة معتمد أئمة 
الدائرة

إنا هلل وإنا إليه راجعون

بقلوب راضية بقضاء اهلل وقدره تلقينا نبأ وفاة األخ عمار غامل إمام المس������جد 
العتيق ومعتمد أئمة دائرة جمورة ، وبهذا المصاب الجلل ما نقول إال ما يرضي 
ربنا إنا هلل إنا إليه راجعون ، يتقدم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
المكتب البلدي جمورة لطفي س������ناني وأعضاء مكتبه بأخلص وأصدق التعازي 
والمواس������ات لعائل������ة الفقيد ومحبوه واهل منطقتن������ا ، راجين من المولى العلي 

القدير أن يغفر للمرحوم وأن يرزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان
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نظم المكتب البلدي لجمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين ش���������عبة المش���������رية دورة تكوينية لفائدة 
معلمات المدارس القرآنية، أطرها األستاذ إبراهيم 
بوخموشة عضو المكتب الوالئي المكلف بلجنة 
التربي���������ة،  الدورة كانت بعن���������وان : كيف أخطط 

لحلقة قرآنية؟ وكانت وفق البرنامج اآلتي :
1. نش���������اط قبل العرض  :أس���������ئلة حول األداء 

الحالي. 
2. تقديم العرض الجديد حول الخطة الش���������املة 
لبرنام���������ج الحلق���������ة القرأني���������ة )حوار ومناقش���������ة 

واستنتاج(. 
3. عرض نتائج نشاط المشاركين. 

4. المقارنة بالخطة الش���������املة والقي���������ام بالتقويم 
الذاتي. 

5. ملء استمارة تقويم نتائج الدورة.
5.اختتام

ش���������هدت الدورة تفاع���������ا رائعا بين المش���������اركين 
واألس���������تاذ الملق���������ي كما تم فيها ط���������رح مختلف 
االنش���������غاالت التي واجهت بعض المدرس���������ات 
وتب���������ادل الخبرات خصوصًا ف���������ي مجال البرامج 
المرافق���������ة وأدوات التحفيز ،  تم في ختام الدورة 
االتفاق على مواصلة البرنامج التكويني بش���������كل 
ش���������هري للحصول على أداء عالي في تس���������يير 

األقسام القرآنية.

نظمت ش���������عبة  س���������يدي عامر  والية المس���������يلة محاضرة تش���������جعية و تحفيزية لطلبة 
البكالوريا، وهذا يوم 14 جوان 2021 بقاعة مكتبة البلدية.

وق���������دم   المحاضرة الدكتور: عبد الرحيم عب���������د الاوي، الخبير  في التحفيز و إطاق 
القدرات، حي���������ث جاءت هذه المحاضرة لتخفيف الضغط و القلق الذي يعيش���������ه طلبة 

البكالوريا هذه األيام.
وفي الختام كرم أعضاء الش���������عبة  الدكتور على قبوله الدعوة و إلقاء هذه المحاضرة، 

كما نتمنى لطلبة البكالوريا النجاح و التوفيق في اإلمتحانات.

 حماضــــــرة حتفيـــزية لطلبـــــة البكالوريــــا 
بشعبــــة سيـــدي عامـــر يف الـمسيلة 

كيف أخطط حللقة قرآنية عنوان دورة تدريبية بشعبة املشرية 

نشاطات الُشعب



عروض إشهــاريــــة
تعلن جريدة البصائر لسان حال جمعية 

العلماء املسلمني اجلزائريني عن تقدمي 
عروض إشهارية مغرية وتنافسية لفائدة 

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

وملزيد من املعلومات يرجى التواصل على 
الوسائط التالية:

info.bassair@gmail.com
-هاتف/فاكس: 
023.73.85.07
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l اإلجابة الصحيحة 

l ترسل القسيمة عن 
طريق البريد  العادي 

للعنوان التالي:

مجعيـــــة العلمــــــاء 
 الـمسلمني اجلزائريني
  17 شارع محمد 
مربوش حسني داي 

اجلزائر العاصمة
ص.ب : 06  حسني داي
اجلزائر العاصمة -

الفائــــــــــز  يف العدد 1061

حداد خمتار )غليزان(

مسابقـــة البصائر

مسابقـــة البصائر

ــة 
كـــ

شار
لـم

ط ا
ـرو

شـ

  ســـــــــــــــؤال العـــــدد:   1069
عف واهُلوينى،  من القائل : »...وإن دينكم ينهاكم أن تأخذوا األموَر بالضَّ

فخذوها بالقوة والغالب«.

االسم واللقب :...................................

رقم اهلاتف :...................................

الواليــــــــــة :...................................
&

شـــــارك  وفــــز 
 بـباقة كـتــــــب متـنـوعة 
e

l يتم سحب فائز واحد يف كل عدد.

<< ابن باديساإلبراهيمي
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ق���������ام وفد من جمعية العلماء المس���������لمين 
المتكون من األس���������اتذة: طارق بن شين 
وبابا أحمد موسى وقدور قرناش وحسين 
بوطاوي، بزيارة تحفيزية إلى شعبة والية 
تيسمسيلت، وبالمناسبة أشرف الوفد على 
وضع مكتب مسّير للشعبة بالوالية، هذا 
الشعبة في تجس���������يد برنامجها  وانطلقت 
بداية م���������ن التربية والتعلي���������م، وذلك من 
خالل انتشار نوادي تحفيظ القرآن الكريم 
في مناطق عدة بالوالية، وقد حظي هذا 
بإقب���������ال كبير من س���������كان الوالية، األمر 
استيعاب العدد الكبير من الطلبة. قبل أهل البر واإلحس���������ان كي تتمكن من الذي جعل الش���������عبة تطالب بالدعم من 

المس���������ابقة  فعاليات  اختتمت 
السنوية لحفظة القرآن الكريم، 
شعبة  تنظيم  من  والمس���������ابقة 
المس���������لمين  العلماء  جمعي���������ة 
لوالية سطيف بمشاركة الطلبة 
المتمدرسين على مدار السنة 
في ن���������وادي ومدارس الجمعية 
بالوالية، وهذا تحت إش���������راف 
لجن���������ة التحكيم الت���������ي أعلنت 
عن أس���������ماء الفائزين في هذه 

الطبعة لسنة 2021م، 
والجدي���������ر بالذكر أّن ش���������عبة 
المس���������لمين  العلماء  جمعي���������ة 
بوالية سطيف نظمت احتفالية 
كبيرة وهذا بمناس���������بة الذكرى 
90 لتأس���������يس جمعية العلماء 
حض���������ر  وق���������د  المس���������لمين، 
االحتفالي���������ة القي���������ادة الوطنية 
للجمعي���������ة يتقدمه���������م الش���������يخ 

الرئيس عبد الرزاق قسوم.

شعبة والية تيسمسيلت تنطلق من جديد

اختتام فعاليات مسابقة حفظ القرآن اليت تنظمها شعبة والية سطيف

شعبة والية بشار ترافق طلبة بكالوريا 2021
رافقت ش���������عبة جمعية العلماء المس���������لمين لوالية بش���������ار الطلبة 
المقبلي���������ن على امتحان بكالوريا 2021، وذلك من خالل تقديم 
دروس الدعم لهم، والتي يؤطرها أس���������اتذة مختصون في جميع 
المواد والمناهج التعليمية، كما يحظى الطلبة بمتابعة نفس���������انية 
من قبل األخصائيي���������ن لتوجيههم والرفع م���������ن معنوياتهم، وقد 
سبق وأن قدمت الشعبة دروس الدعم لتالميذ الطور االبتدائي 

والموسط وهذا يدخل ضمن برنامج الشعبة الفاعلة بالوالية. 

الدكتور حممد بوركاب يف زيارة إىل والية سطيف
نزل الش���������يخ المقرئ الدكتور محمد بوركاب مؤخرا ضيفا على 
والية سطيف، وذلك بمناس���������بة افتتاح مسيرة برج القرآن الكريم 

التعليمية.

شعبة سعيدة ترّسخ القضية 
الفلسطينية يف نفوس الناشئة

نظمت ش���������عبة جمعية العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين لوالية 
سعيدة لقاًء تضامنيا مع اإلخوة في غزة إثر األحداث األخيرة، 
وتمحورت نش���������اطات اللقاء حول التعريف بالقضية الفلسطينية 
ومحوريتها في قضايا األمة، وقد جرت فعاليات النشاط بمقرأة 
الش���������يخ مبارك الميلي بالرياض يوم األربعاء 28 شوال 1442 

هجرية الموافق ل: 09 جوان 2021 ميالدية.

مجعية العلماء تعزي الشيخ الشاب 
الدكتور غوثي العثماني يف وفاة والدته

على إثر وفاة والدة الشيخ الشاب الدكتور 
غوث���������ي العثماني الفت���������ى الواعد عضو 
الشعبة الوالئية لجمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين لوالية تلمس���������ان، تقدم جمعية 
العلم���������اء المس���������لمين الجزائريين أخلص 
تعازيها وأعظم مواساتها للشيخ الدكتور 
غوثي العثماني ولكّل أفراد األسرة وأهل 

وآل الفقيدة س���������ائلين اهلل تعالى أن يتغمدها بواس���������ع رحمته وأن 
يرزق ذويها وأهلها الصبر والسلوان.

اختتام دورة فقهية بالشلف يف شرح منت 
ابن عاشر على املذهب املالكي

اختتمت فعاليات الدورة التكوينية في شرح متن ابن عاشر على 
المذهب المالكي، والتي انطلقت من أول يوم من شهر رمضان 
الف���������ارط، وقد نظمت الدورة باس���������م جمعية العلماء المس���������لمين 
الجزائريين بالمركز الثقافي اإلسالمي من تأطير األستاذ أحمد 
نعاس لعراب���������ة المتخصص في العلوم الش���������رعية، وقد جمعت 
الدورة بين التدريس تقديما وشرحا واستنتاجا مع فنيات اإلبداع 
في إف���������راز المفاهيم الصحيحة وأثرها ف���������ي الواقع المعاش مما 

يعطي الوعد الثابت في تحقيق أفق المستقبل للجيل.

اختتام السنة الدراسية مبدرسة البصائر
اختتمت السنة الدراسة 2020/2021م في مادة التدبر القرآني 
بمدرسة البصائر القرآنية التابعة لجمعية علماء المسلمين »فرع 
الخروب«، وجرت فعاليات االختتام بإش���������راف فضيلة الش���������يخ 

المقرئ األستاذ عبد اهلل سيليني. 

نظمت ن���������وادي جمعية العلماء المس���������لمين الجزائريين حفالت 
بمناس���������بة اختتام العام الدراس���������ي 2020/2021م، وهذا على 
ش���������رف البراعم الذين الزموا نوادي الجمعية على مدار الس���������نة 
الدراس���������ية، هذا وُتش���������رف نوادي ومدارس الجمعية على ترسيخ 
القيم اإلسالمية لدى الناشئة في إطار التربية والتعليم باعتبارها 
القاعدة األساسية التي تحرص عليها جمعية العلماء المسلمين، 
كما تنظم ش���������عب الجمعي���������ة تزامنا مع بداي���������ة العطلة الصيفية 
مخيمات صيفي���������ة توفر من خاللها للتالميذ جوا ترفيهيا وهادفا 

كحفظ القرآن الكريم. 

اختتام السنة الدراسية يف نوادي مجعية العلماء

احتضن -األس���������بوع الماضي - مقر 
مدرسة الشهيد سي امحمد بوقرة الواقع 
بحي الدردارة بمدينة خميس مليانة في 
والية عين الدفلى حفال بهيجا لصالح 
حفظ���������ة القرآن الكري���������م وذلك بحضور 
أوليائه���������م، وقد تم تنظي���������م هذا الحفل 

تكريم���������ا للحفظة وتحفيزا وتش���������جيعا لهم 
على حفظ كتاب اهلل العظيم، لإلشارة إن 
مدرسة الشهيد س���������ي امحمد بوقرة تتكون 
من ثالث فروع متواجدة بخميس مليانة، 
والتي تضم آالف الطلبة الذين يدرس���������ون 

وفق نظام التفويج.

في ظل النشاطات التضامنية التي سنتها 
لجنة اإلغاثة لجمعية العلماء المسلمين، 
قامت ش���������عبة بلدية تكسبت بوالية الوادي 
بعم���������ل تضامني لصالح المرضى، وذلك 
من خالل إع���������ارة المرض���������ى المصابين 
بوباء كورونا والذي���������ن يعانون من ضيق 

في التنفس أجهزة مس���������اعدة على 
التنفس، هذا وقد حصلت الشعبة 
بالوالية عل���������ى 25 جهاز تنفس، 
لدى  بالتس���������جيل  إعارتها  ويت���������م 
الش���������عبة وفق األولوية في حدود 

العدد الموجود. 

الش���������باب والطلبة  نظمت لجنة 
لجمعي���������ة العلم���������اء المس���������لمين 
الجزائريين، شعبة والية الوادي، 
حلقات تحضيرية لصالح طالب 
البكالوريا 2021م، وذلك بقاعة 
التدري���������س الكبرى ل���������دار االمام 
وتضمنت  تكسبت،  بحي  مالك 
الدورة نصائح وتوجيهات للطلبة 
المترش���������حين من تقديم المدرب 

األس���������تاذ عبد الرؤوف عتوسي، وحصة 
ش���������املة لمنهجية اإلجابة وكيفية اختيار 
الموضوع من تقديم االستاذ موسى دودي، 
كما تضمن برنامج الدورة حلقات تعليمية 
في اللغة اإلنجليزية م���������ن تقديم الدكتور 
عبد الغني حوبة والعلوم االس���������المية من 
تقديم الدكتور العربي ببوش، إضافة إلى 
التاريخ والجغرافيا من تقديم األستاذ الزبير 

بن بردي. 

عني الدفلى تنظم حفال خلتم القرآن الكريم

شعبة تكسبت بوالية الوادي تعري أجهزة تنفس للمرضى

شعبة الوادي تنظم دورة حتضريية لطلبة البكالوريا 2021م
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مظاهر النقد األدبي وخصائصه يف العصر اجلاهليقضايا نقدية
سار النقد األدبي في العصر الجاهلي مع الشعر 
ولم يتأخر عنه كثيرًا، وكان النقد عبارة عن تمييز 
الجيد من الرديء، ثم انتقل من هذا المعنى اللغوي 
إلى المعن���������ى االصطالحي، وهو تمييز الجيد في 
ال���������كالم من رديئه، وس���������ار في ثالث���������ة اتجاهات؛ 
منها: النقد اللغوي، ونقد المعنى واألسلوب، والنقد 

العروضي.
النقد اللغوي

وج���������د العربي الفطرة الس���������ليمة، وأحاط بها إحاطة 
تامة في أس���������رار اللغة العربية، ولهذا أدرك الداللة 
الوضعي���������ة لكلماتها، فإذا خرج الش���������اعر عن تلك 
الداللة، واس���������تخدم كلمة ف���������ي غير ما وضعت له 
دون اإلش���������ارة إلى العالقة بي���������ن األصلى والمعنى 
الجدي���������د للكلمة، وحاول إل���������ى إصالح هذه الكلمة 
كما فعل طرفة بن العبد مع الش���������اعر المسيب بن 
عل���������س أو المتلمس، وذل���������ك حينما وصف الجمل 
ب� »الصيعرية« التي هي من س���������مات الناقة فقط، 
فحاول طرفة بن العبد أن يعيد ذلك الش���������اعر إلى 
الصواب، فقال: »اس���������تنوق الجمل«، بعد أن علم 
الخط���������أ بفطرته اللغوية الس���������ليمة بأن تلك الصفة 

وضعت للناقة ال للجمل.
واس���������تعمل األعش���������ى كلمة »الطح���������ال« في مقام 
المحبة والعش���������ق، فأخذ عليه النقاد؛ ألن الشعراء 
لم يس���������تعملوا هذه الكلمة في ه���������ذا المعنى، ولكن 
اس���������تعملوا على مكانها القلب والفؤاد والكبد، ولهذا 
عاب النقاد ما اس���������تعمله األعش���������ى ولم يستعمله 

شاعر قبله.
وه���������ذان المثاالن المذكوران ي���������دالن على أن النقد 
جاء في استعمال اللغة في كلمة غير ما وضعت 
له، وأن العربي كان ينقد بفطرته اللغوية الس���������ليمة 

واألصلية وبخاصة الشعراء.
نقد المعنى واألسلوب

الحظ النقاد في العص���������ر الجاهلي أن اللغة التي 
وضع���������ت للتعبير عن أحاسيس���������ه وأف���������كاره وذاته 
ومشاعره، وتس���������جيل ِقيمه وُمثله، وتصوير البيئة 
والطبيعة من حوله، فإذا وافقت لغة الش���������اعر أو 
األديب موافقة س���������ليمة، رِضي عن ذلك، وحسن 
ذا لم توافق لغة  بما يقوله األديب أو الش���������اعر، واإ
األديب أو الشاعر المعنى الذي يعبر عنه موافقة 
سليمة، اس���������تهجنوا عليه وأظهروا سخطهم عليها، 

وتتمثل هذه المالحظات في النقاط اآلتية:
-1 النظ���������ر في المبالغ���������ة ومطابقته���������ا بفطرتهم 

السليمة.
-2 المطابق���������ة بين اللفظ والمعن���������ى، والربط بينها 

وبين ما تدل عليه.
-3 وضوح المعنى أو الفكرة.

-4 المقارنة بين ش���������عر وش���������عر آخر، ومحاولة 
الحكم ألحدهما على اآلخر.

النظر في المبالغة ومطابقتها بفطرتهم السليمة:
وج���������ه النقاد انتقاداتهم في العص���������ر الجاهلي إلى 
المبالغ���������ات الغريبة التي ال تالئ���������م الطبع العربي 
الس���������ليم، وال تس���������تريح النفس العربي إليها، وقبلوا 

المبالغة ف���������ي ميدان المدح والج���������ود والكرم الذي 
تس���������كن به نفوس���������هم؛ كما جاء في بيت عنترة بن 

شداد وذلك عندما كان يتغزل بعبلة:
ذا سكرت فإنني مستهلك  واإ

مالي وعرضي وافر لم يكلم   
ذا صحوت فما أقصر عن ندى  واإ

وكما علمت شمائلي وتكرمي   
ومن نموذج المبالغة المقبولة بيت أوس بن حجر 

في وصف السحاب الكثيف:
دان مسف فويق األرض هيدبه 

يكاد يدفعه من قام بالراح  
فلم يخرج هذا البيت المذك���������ور من دائرة المبالغة 
المقبولة الذي سوغ لهم قبولها هنا، وهي كلمة كاد 
التي جعلت المبالغة المحبوبة إلى النفس العربي.

وعندم���������ا وقع األديب أو الش���������اعر ف���������ي المبالغة 
الشديدة في تصوير العواطف، ووصف المشاعر 
واألحاس���������يس، لم يقبلوها ولم يصدقوا هذه المبالغة 
غي���������ر المألوفة؛ نحو قول اب���������ن ربيعة وهو يصف 

حدة سيفه وقوة تأثيره على دروع األعداء:
فلوال الريح أسمع من بحجر 

صليل البيض تقرع بالذكور  
وعلقوا على هذا البي���������ت بقولهم: »إنه أكذب بيت 
قالته العرب«، فكيف يس���������مع من في حجر صليل 
الس���������يوف وبينه وبين مكان المعركة مسيرة عشرة 
أيام قليلة أو أكثر، وعل���������ى الرغم هناك كثير من 
الشعراء الذين استخدموا هذا القسم من المبالغة في 
أشعارهم؛ من أمثال: النابغة وامرئ القيس وعنترة 

واألعشى، والحطيئة والمرقش األكبر، وغيرهم.
المالءمة بين األلفاظ والمعاني

ويظهر ذلك فيما روي عن النابغة في نقده لشعر 
حسان بن ثابت، وذلك عندما أنشده:

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى 
وأسيافنا يقطرن من نجدة دَما   

ولدنا بني العنقاء وابني محرق 
فأكرم بنا خاال وأكرم بنا ابنما   
 فقال له النابغة: أنت شاعر، ولكنك قللت جفانك 
وأسيافك، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، 
فه���������ذا النقد للمبالغة يأت���������ي تحت نقد المعنى؛ ألن 
المقام كان مقام فخ���������ر، وكانت المبالغة مطلوبة، 

ولكنه فخر بأوالده ولم يفخر بأجداده.
 ثم ج���������اء الش���������عراء اآلخرون بعده، وأنش���������دوا ثم 
جاءت الخنساء، فأنشدته القصيدة في رثاء أخيها 

صخر:
قذى بعينك أم بالعين عوار 

أم أقفرت مذ خلت من أهلها الدار  
فق���������ال لها النابغة: لوال أن أب���������ا بصير أندني آنًفا، 
لقلت: إنك أش���������عر من بالس���������وق، فغضب حسان 
وقال له: واهلل ألنا أش���������عر من���������ك ومن أبيك ومن 
جدك، فقبض النابغ���������ة على يده، ثم قال له: يابن 

أخي، إنك ال تحسن أن تقول مثل قولي:
فإنك كالليل الذي هو مدركي 

ن خلت أن المنتأى منك واسع واإ  

الموازنة بين الشعراء:
ويتمثل ذل���������ك فيما ُروي عن قص���������ة امرئ القيس 
وعلقمة الفح���������ل واحتكامها إلى »أم جندب«، وما 
كان منه���������ا عندما ذهبت توازن بين ما قرضاه من 
ش���������عر، ثم حكمت بينهم���������ا، وفضلت علقمة على 
لوها  امرئ القيس، كما أنهم اهتموا بالمعلقات، وفضَّ
على غيرها م���������ن القصائد، واختاروها لتعليقها في 

قصورهم.
النظر في جودة الشعر: من حيث وضوح معناه، 
وظهور فكرته من غير لبس أو غموض، وقد جاء 
ذلك في ص���������ورة بعض األحكام العامة التي قيلت 
في شعر بعض الشعراء؛ من حيث أداؤه لوظيفته 
الجمالية، مراعاة لما فطرت عليه الطبيعة العربية 
من ش���������عور بالجودة والجمال، وذلك نحو في قول 
أحيحة بن الحالج لناقته عندما كره من الش���������ماخ 
أن يقابل اإلحساس باإلساءة بعد أن أوصلته إلى 

الممدوح، وحقَّقت مطلبه في الوقوف بين يديه:
إذا بلغتني وحملت رحلي 

عرابة فاشرقي بدم الوتين  
فقال أحيحة له معترًضا على ذلك التنكر والتعسف 
الذي أبداه الش���������اعر تجاه ناقت���������ه: »بئس المجازاة 
جزيته���������ا«، وهو نقد مس���������تمد من الفط���������رة العربية 
السليمة التي تستنكر أن يقابل اإلحسان باإلساءة، 

والكتب مليئة بنماذج من أمثالها.
النقد العروضي أو التناسق في النغم

ارتبط الشعر العربي بأنغام موسيقية مؤتلفة أخذها 
العربي من وحدة اإليقاع أحسها، وهو يحدو بعيره، 
وألفها هذه النغمات التي استوت وتطورت بتطوُّر 
الش���������عر وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة، فاعتادها 
الش���������عراء الموهوبون الذين قرض���������وا أبياتهم على 
ذا  طريق وح���������دة الوزن والقافية من طبع أصيل، واإ
خرج الش���������اعر عن هذه النغمة المعروفة والمؤتلفة 

لم تسترح األذن لهذه النغمة غير المؤتلفة.
وقد ع���������رف النقاد في الجاهلية إلى بعض العيوب 
التي وردت في أبيات بعض شعرائهم؛ حيث أخذوا 
على ام���������رئ القيس ما وقع فيه م���������ن إقواء وذلك 

عندما قال:
من آل مية رائح أو مغتدي 

عجالن ذا زاد وغير مزود   
زعم البوارج أن رحلتنا غًدا 

وبذاك خبرنا الغراب األسود   
اختلف���������ت حركة الدال في البيت األول والثاني بين 
الكسر والضم، وعندما قدم المدينة عابوا عليه ذلك 

الخطأ؛ مما جعله يراجع نفسه.
من خالل ما ذكر من النماذج النقدية في العصر 
الجاهلي، نس���������تطيع أن نقول أن النقد األدبي في 
العصر الجاهلي اتس���������مت بالتعمي���������م في األحكام 
والذوق الفطري، واالرتجال في األحكام واإليجاز 
والتركيز، واكتفى النقاد في األحكام النقدية باإلشارة 
عن العبارة وبالتلميح عن التصريح، وما جاء على 

شاكلتها.
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يكاُد كثيرون َيْفرُُقون بين هاتين الّلفظتين ال 
في َدْرِك دالل���������ة كلٍّ منهما كما وضعتها 
العرب؛ فتراهم ُينزِّلون إحداهما منزلة األخرى؛ 
جه���������اًل ِمن بعِضهم؛ وعدَم اكتراث ِمن آخرين؛ 
ألّن لساَن حال أحِدهم، بل ومقاَله يقول: إّنهما 

ن كان َثمََّت فرٌق فلسُت أعبُأ له!. سواٌء، واإ
إّنهم يلفظ���������ون )ُبرَْهة( ويريدون: المّدة القصيرة 
من الّزم���������ن!. ويلفظون )ُهَنْيَه���������ة( أو )ُهَنيَّة( 
ويري���������دون: المّدة الّطويلة م���������ن الزمن!. ورّبما 
عكس���������وا بينهما؛ فأصابوا في بعض األحايين؛ 
فتكون منهم رميٌة من غير رام. والّصواُب: أن 
َف هات���������ان الّلفظتان َوْفَق الَوضع العربّي،  ُتَوظَّ

فتقول:
1. الُبرَْه���������ُة والَبرَْهُة: الِحيُن الّطويُل من الّدهر، 
كِّيت: أقمُت عنده ُبرَْهًة من الّدهر،  قال ابُن السِّ
أي م���������ّدًة طويلًة من الّزمان. ق���������ال أبو ُذَؤيٍب 

الهذلّي: )الكامل(
بَقراِر ِقيعاٍن َسَقاها وابٌل 

 

واٍه فَأْثَجَم ُبرَْهًة ال ُيْقِلُع 
وقال أعشى باهلة: )البسيط(

ِعْشَنا ِبِه ُبرَْهًة َصْلتًا، َفَودََّعنا 
َكَذِلَك الرُّْمُح ُذو النَّْصَلْيِن َيْنَكِسُر   
وق���������ول َمن قال: إّن الُبرَْه���������َة الّزمان، بإطالق؛ 
فإّنم���������ا يعن���������ي: الّزمان الّطوي���������ل؛ ألّنه المعنى 

المتعارف في أصل الوضع.
وقي���������ل: الُبرهة مّدة من الزمان. أي مّدة طويلة 
منه. يؤّيده قول صاحب الفروق الّلغوّية: )وأّما 
الُبره���������ُة فبعُض الّدهر؛ أال ترى أّنه يقاُل: ُبرهٌة 

من الّدهِر، كما يقال قطعٌة من الّدهر(.
فت هذه الّلفظة في صحيح  َنن ُوظِّ وعلى هذا السَّ

السّنة، فمنها قوله عليه الّصالة والّسالم:
أ - )ال َتعَجُب���������وا بَعَمِل َأَحٍد حَت���������ى َتنُظُروا بما 
ُيخَت���������ُم له، فإّن العاِمَل َيعَمُل زماًنا ِمن َدْهرِِه أو 
ُبرَْه���������ًة ِمن َدهرِِه بعم���������ٍل صالٍح لو ماَت ]عليه[ 
ّن  دخَل الجّنَة، ثّم َيتحوَُّل فيعَمُل عَماًل َسيًِّئا، واإ

ٍء لو  العب���������َد َليعَمُل زماًنا ِمن َدهرِِه بعمٍل َس���������يِّ
ماَت ]عليه[ دخَل الّناَر، ثّم َيتحوَُّل فيعَمُل عماًل 
ذا أراَد اهلُل بعبٍد خْيرًا اس���������تعمَلُه قبَل  صاِلًحا، واإ
موِتِه؛ فَوفََّقُه ِلعمٍل صالح، ]ثمَّ َيْقبُضُه عليِه[(.

ب - وع���������ن ابن عمر رضي اهلل عنه قال: )لقد 
ِعشنا ُبرْهًة ِمن دهرِنا وأحُدنا ُيؤَتى اإليماَن ِمن 
قبل القرآن، وَتنزُل الّس���������ورة على محّمد صّلى 
الّله عليه وسّلم فيتعّلُم حالَلها وحراَمها، وزاجرَها 
وآِمرَها وم���������ا ينبغي أن يقَف عن���������ده منها كما 
تعلمون أنتم القرآَن. لقد رأيُت اليوَم رجاال ُيؤَتى 
أحُدهم القرآَن قبل اإليمان فيقرُأ ما بين فاتحِته 
إل���������ى خاتمِته ما يدري آم���������رَه وال زاجرَه، وال ما 

ينبغي أن يِقَف عنده، َينثرُُه نثَر الدَّْقل(.
2. )ُهَنْيَه���������ة وُهَنيَّة(: ُيراُد بها الّزمُن الَيس���������يُر. 
والِهْنُو بالكسر الوقُت، تقوُل: أقمُت عنده ُهَنيًَّة 
أي: ُوَقْيًتا، ومكثُت عنده ُهَنْيَهًة، أي: س���������اعًة 

لطيفة.
ُيؤيُِّد هذا المعنى وروُده في كثيٍر من األحاديث 

الّنبوّية، فمنها:
أ - َعْن َأِبي ُموَسى رضي اهلل عنه: )َأنَّ النَِّبيَّ 
صّلى الّله عليه وسّلم َدَخَل َحاِئًطا وََأَمرَِني ِبِحْفِظ 
َباِب اْلَحاِئِط، َفَجاَء َرُجٌل َيْسَتْأِذُن َفَقاَل: »اْئَذْن 
رُْه ِباْلَجنَِّة«، َفِإَذا َأُبو َبْكٍر. ُثمَّ َجاَء آَخُر  َلُه َوَبشِّ
رُْه ِباْلَجنَِّة«، َفِإَذا  َيْس���������َتْأِذُن َفَقاَل: »اْئَذْن َلُه َوَبشِّ
ُعَمُر. ُثمَّ َجاَء آَخُر َيْس���������َتْأِذُن، َفَسَكَت ُهَنْيَهًة، 
���������رُْه ِباْلَجنَِّة َعَلى َبْلَوى  ُثمَّ َق���������اَل: »اْئَذْن َلُه َوَبشِّ

َسُتِصيُبُه«، َفِإَذا ُعْثَماُن اْبُن َعفَّاَن(.
ب - َعْن َأَنِس ْب���������ِن َماِلٍك ]رضي اهلل عنه[ َأنَّ 
َرُجاًل َس���������َأَل النَِّبيَّ صّلى الّله عليه وسّلم َقاَل: 

اَعُة؟. َمَتى َتُقوُم السَّ
َقاَل: َفَس���������َكَت َرُسوُل اللَِّه صّلى الّله عليه وسّلم 
ُهَنْيَه���������ًة، ُثمَّ َنَظَر ِإَلى ُغاَلٍم َبْي���������َن َيَدْيِه ِمْن َأْزِد 
َر َهَذا َلْم ُيْدِرْكُه اْلَهَرُم َحتَّى  َشُنوَءَة َفَقاَل: ِإْن ُعمِّ
���������اَعُة. َقاَل: َقاَل َأَنٌس: َذاَك اْلُغاَلُم ِمْن  َتُقوَم السَّ

َأْترَاِبي َيْوَمِئٍذ(.
ت - وفي الّلسان، والّنهاية أّنه صّلى الّله عليه 
وسّلم: )أقاَم ُهَنيًَّة(، وُيروى: )ُهَنْيَهًة( أي: قليال 

من الّزمان.

روى األصمع���������ي: أن حاتما الطائي مر 
بب���������الد عنزة في بعض األش���������هر الحرم، 
فناداه أس���������ير لهم، وقال:  يا أبا س���������فانة 
أكلني اإلسار والقمل، فقال: ويحك، أسأت 
إذ نوهت باس���������مي في غير بالد قومي، 
فس���������اوم القوم به ثم قال: أطلقوه واجعلوا 
يدي في القد مكانه ففعلوا ذلك، ثم جاءته 
امرأة ببعير ليفصده فنحره فلطمته فقال: 
لو غير ذات سوار لطمتني، يعني أني ال 
أقتص من النساء، ثم عرف، ففدي نفسه 

فداًء عظيمًا .

فقه العربية

 رخسار أمحد
سوائر األمثال

 لو غري ذات سواْر 
لطمتين..

طرائف العلماء

تقعر أبي علقمة
كان أبو علقم���������ة النحوي، لغويا معروفًا 
بالتقّعر في الحديث واستخدام المفردات 
الغريبة التي ال ي���������كاد يفهمها أحد، وقد 
حك���������ى ابن جّن���������ي: أّن أب���������ا علقمة مّر 
يوم���������ًا عل���������ى عبدين حبش���������ي وصقلبي 
)من صقلية(، فإذا الحبش���������ي قد ضرب 
بالصقلب���������ي األرض، فأدخل ركبتيه في 
بطن���������ه وأصابعه في عينيه وعّض أذنيه 
وضربه بعصا فشّجه وأسال دمه، فقال 

الصقلبي ألبي علقمة:
اش���������هد لي، فمضوا إل���������ى األمير، فقال 
له األمير، بَم تش���������هد؟ فقال أبو علقمة: 
أصلح اهلل األمير، بينا أنا أس���������ير على 
كودني، إذ مررت بهذين العبدين، فرأيت 
هذا األس���������حم قد مال على هذا األبقع، 
فمطأُه عل فدف���������ٍد، ثم ضغطه برضفتيه 
في أحش���������ائه، حتى ظنن���������ُت أّنه تدّعج 
جوفه، وجعل يلج بش���������ناترِه في حجمتيه 
ي���������كاد يفقؤهما، وقب���������ض على صنارتيه 
بمبرم���������ِه، وكاد يجّذهما ج���������ّذًا، ثم عاله 
بمنسأٍة كانت معه فعفجه بها، وهذا أثر 

الجلاير عليه بّينًا.
 فقال األمي���������ر: واهلل ما فهمت مّما قلت 
ش���������يئًا، فقال أبو علقمة: قد فّهمناك إن 
فهم���������ت، وأعلمن���������اك إن علمت، وأّديت 
إليك ما علم���������ت، وما أق���������در أن أتكلم 
بالفارسية. فحاول األمير أن يفهم كالمه 
حت���������ى ضاق صدره، ثم كش���������ف األمير 
رأسه، وقال للصقلبي: شجنى )اضربني( 

خمسًا واعفني من شهادة هذا!

الفرق بني ُبرهـــــة وُهنيهـــة



اب
ـــو

وثـ
ــر 

ذكـ

عن أبي أمامة الباهلي رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
ن  عليه وس���������لم: » أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، واإ
ن كان مازًحا،  كان محقًّا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، واإ

وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه »]صحيح الترغيب[ عمال
ئل األ

ن فضا
م

أ. هشام احلمامي

القديم  فى قص���������ة الص���������راع 
الجديد بين الش���������رق والغرب 
سنجد أن الغرب يتعامل مع 
ه���������ذا الص���������راع بطريقتين ال 
ثالث لهما: البطش الش���������ديد 
قدر  أكبر  حداث  واإ والقس���������وة 
من األذى، والس���������يطرة التامة 
على كل المقابض والمقاليد، 
فإذا تمت مواجهته بقوة والرد 
عليه وبما يهدده فعليا وعمليا، 
فإنه يلجأ إلى الطريقة الثانية 
ف���������ورا ودون أي تفكير وهي: 
االحتواء والتبري���������د والتدوير، 
لى حين، وحتى تتكشف له  واإ
نقاط الضعف والقوة ومكامنها 
وطريق���������ة تعامل���������ه معها، ثم 
يصنع ق���������راره ويأخذ خطواته 
في االتجاه ال���������ذي يحقق له 
دائم���������ا أهدافه االس���������تراتيجية 
الكبرى، والتي هي كما هي، 
عل���������ى األقل حت���������ى اآلن، ثم 
يبدأ ثانية ف���������ي القبض على 
وتفاعالتها  األح���������داث  زمام 

وبنفس طريقته القديمة.
رأينا ذلك كثي���������را - بدرجات 
نوعية مختلف���������ة - في أغلب 
التي  الكب���������رى  الصراع���������ات 
كانت وحدثن���������ا عنها التاريخ 
ف���������ي ه���������ذا الص���������راع الممتد 
الموص���������ول المتواص���������ل، بدأ 
من طرق أبواب أوروبا شرقا: 
للقسطنطينية  العرب  حصار 
)653م  الث���������الث  الم���������رات 
واألكث���������ر  717م(،  668م 
أهمي���������ة طرق أب���������واب أوروبا 
غرب���������ا عب���������ر موقع���������ة بالط 
وبالطبع  الش���������هداء)732م(، 
)1095م  الصليبية  الحروب 
1291م(، والفت���������ح العثماني 
للقسطنطينية )1453م(، إلى 
الكبرى  االستعمارية  الهجمة 
التي أدت إلى تحطيم الدولة 
وغرس  )1923م(  العثمانية 
قلب  ف���������ي  الش���������هير  الخفير 
لجعلها  )إس���������رائيل(  المنطقة 
التوتر  في حالة دائم���������ة من 
والتخلف والتصارع التافه مع 
إحداثيات متتالية من الهزيمة 
واالنتكاس، وما  واالنكس���������ار 
يلي ذلك من إحباط وانحطاط 
وه���������دم مادي ومعن���������وي لكل 
مقومات هذا الكيان الحضارى 

الكبير المعروف ب� »الش���������رق 
اإلسالمي«.

المفكر الكبير محمد عبد اهلل 
عن���������ان )1896م- 1986م( 
حدثنا عن ظالل مهمة حول 
كل ذل���������ك في كتاب���������ه المهم 
تاريخ  »مواقف حاس���������مة في 
االس���������الم«، وهو بالمناس���������بة 
العرب  »حص���������ار  أن  يعتبر 
القس���������نطينية«  الترك  فتح  ثم 
و»ب���������الط الش���������هداء« أعظم 
الحوادث الحاسمة في صراع 

الشرق والغرب.
معرك���������ة »س���������يف الق���������دس« 
أحدثت تغيي���������را تاريخيا هائال 
في سردية هذا الصراع، وهو 
ما تعكف عليه مراكز التفكير 
الغرب  ف���������ي  القرار  وصن���������ع 
ذلك  وظهر  مكثف،  بش���������كل 
واضحا ف���������ي طريقة التعاطي 
مع المش���������هد، مفاجأة وارتباكا 
وترددا وتغي���������را من حال إلى 

حال.
الكبير  ورح���������م اهلل العالم���������ة 
المستش���������ار طارق البش���������ري، 
ألصدقائه  يق���������ول  كان  الذي 
دائم���������ا عبارة صوفي���������ة رقيقة 
عميق���������ة: »هلل ف���������ي كل نَفس 
مائة ألف فرج قريب«.. وقد 
كان رحم���������ه اهلل يق���������ول دائما 
على الصراع مع إس���������رائيل: 
»لس���������نا )يقصد مصر( طرفا 
ف���������ي صراع بي���������ن متنازعين، 
ولكننا نحن موضوع الصراع 
وأحد طرفيه في ذات الوقت، 
وهذا الوضع يعطينا مزية ال 
تك���������ون لغيرنا قط، وهي مزية 

ال ينفد معينها«.
من  المقاومة  يص���������ف  وكان 
اليوم األول لالنتفاضة األولى 
1987م قائ���������ال: م���������ا من بلد 
غلب���������ه المعتدون عل���������ى أمره 
وانته���������ى جه���������اده ضدهم إال 
تكس���������رت  وقد  المعتدي،  برد 
إمبراطوريات أمام هذا الصبر 
والتصمي���������م والمصابرة وطول 
النف���������س؛ ألن���������ه ف���������ي صراع 
الوج���������ود وفي مج���������ال الدفاع 
عن ال���������ذات، يمكن للجماعة 
أن ُتغلب مرة ومرات، ولكنها 
ال  منف���������ردة،  أو  مجتمع���������ة 
تملك أن تتن���������ازل عن الحق 
في الوج���������ود الحاضر أو في 
البقاء في المستقبل، واألجيال 

تتوالى وال يؤثر في حقوقهم ما 
انضغطت به إرادة أسالفهم.

»الفرج القريب« س���������نراه دائما 
يط���������ل علين���������ا ف���������ي األوقات 
األكثر صعوبة في تاريخ هذه 

األمة العظيمة.
جوزيب بوري���������ل )74 عاما(، 
والممثل  المخضرم  اإلسباني 
األعل���������ى للش���������ؤون الخارجية 
والسياسة األمنية في االتحاد 
األوروب���������ي، كان أح���������د وجوه 
التغي���������ر من ح���������ال إلى حال 
وبسرعة مدهشة ال تخلوا من 
طرافة. ففي آب/ أغس���������طس 
الس���������الم  أن  اعتبر  2020م 
لم يعد شرطا مسبقا للتطبيع، 
حيث طورت كل من السعودية 
العربي���������ة »رؤية  واإلم���������ارات 
بأنه  التطبيع  تصف  سردية« 
»مح���������رك لعملية بن���������اء الثقة 
اإلس���������رائيلية العربي���������ة«، مما 
يخلق بيئة أكثر مالءمة لحل 
الدولتي���������ن. لكن ه���������ذه الرؤية 
السردية باغتها ما باغتها ذات 
أيار/  في  فأصبح���������ت  فجأة، 
لس���������ان  وعلى  2012م  مايو 
بوريل أيض���������ا: »تطبيع عدد 
من ال���������دول العربية عالقاتها 
مع إس���������رائيل أعطى انطباعا 
بأن القضية الفلسطينية انتهت 
وأن النزاع العربي اإلسرائيلي 
لك���������ن الرجل  بل���������غ نهايته«. 
والح���������ق يقال، له جملة مهمة 
وهي أن: »مفاوضات عملية 
الس���������الم لم تحل الن���������زاع ولم 
المستوطنات  توس���������يع  توقف 
على األراضي الفلسطينية«.

عبارة »عملية السالم« كانت 
»ش���������عارا يس���������تخدم إلخف���������اء 
يعني:  الوق���������ت«  عالم���������ات 
لتضييع الوق���������ت.. هكذا قال 
)80 عاما(،  كوان���������ت  ويليام 
أحد كب���������ار العرابين لمعاهدة 
السالم اإلس���������رائيلية المصرية 
1979م(.  ديفي���������د  )كام���������ب 
وذكر ذلك ف���������ي كتابه المهم 
»عملية السالم«.. ما سيلفت 
الكت���������اب يصف  أن  نظرن���������ا 
ويؤرخ له���������ذه »العملية« بدءًا 
من أم الهزائم في 5 حزيران/ 

يونيو 1967م.
»عملي���������ة الس���������الم« تعتب���������ر 
الظ���������ن أح���������د أه���������م »جثث« 
الق���������دس..  س���������يف  معرك���������ة 

ينطبق عليها  العملي���������ة  وهذه 
نظري���������ة »االحت���������واء والتبريد 
والتدوي���������ر« انطباق���������ا مطابقا 
لما يقوله كتاب المؤامرة نصا 
وفص���������ا، وكان المقصود بها 
االنتفاض���������ة األولى، من أول 
تصري���������ح الجنرال بن أليعازر 
)-1936 2016م( الحاك���������م 
العسكرى للضفة الغربية وقتها 
لصحيفة معاريف اإلسرائيلية، 
ف���������ي 14 تش���������رين الثان���������ي/ 
نوفمب���������ر 1983م ب���������أن لديه 
تقارير مهمة عن بروز ظاهرة 
إلقاء الع���������رب بالحجارة على 
اإلسرائيليين، وانتهاء بتصريح 
السيد عباس للسيد بلينكن في 
25 أيار/ مايو 2012م بأنه 
ضد العنف ومع المفاوضات 
مرورا  الس���������لمية..  والمقاومة 
وواي  وأوس���������لو  بمدريد  طبعا 
ريفر وكامب ديفيد 2000م، 
والمحادثات  الطريق  وخريطة 
اإلس���������رائيلية  الفلس���������طينية 
المباش���������رة  والمفاوض���������ات 
وطاب���������ا... إلخ، وحتى مبادرة 
ترامب للسالم )صفقة القرن( 
والتي قيل وقتها إنها أفضل ما 
يمكن أن يقدم للفلسطينيين..

المصري���������ون  يق���������ول  وكم���������ا 
الطيب���������ون: »ياما في الجراب 
يا ح���������اوي«، بمعنى ما أكثر 
الحاوي  جراب  في  األالعيب 
ال���������ذي يلهي الن���������اس بألعاب 

سحرية وبهلوانية.
إذا كان المحي���������ط الدولي قد 
فوجئ بم���������ا حدث في معركة 
»س���������يف القدس« وس���������يرتب 
التقليدي في  بالش���������كل  أموره 
المواجهة مع »القوة الكامنة«، 
فيها بكل ما تحمله تلك القوة 
من إيمان المقاومة وصواريخ 
المقاومة،  وتنظي���������م  المقاومة 
فإن المحي���������ط اإلقليمي أكثر 
مفاج���������أًة ب���������ل وقلق���������ًا أيضًا، 
وس���������تكون له كلمته التي البد 
من أن تتقاطع في مسار من 
مس���������اراتها مع الغرب وخفير 
الغرب )إسرائيل( وخفير خفير 

الغرب )السلطة الفلسطينية(
معرك���������ة »س���������يف الق���������دس« 
وضع���������ت الغرب ف���������ي أزمة، 
والمنطق���������ة كلها ف���������ي أزمة، 
ووجود إس���������رائيل نفس���������ه في 

أزمة.

فلسطيـــن آمـــال وآالم وأعــــــالم

ــــة
ويـــ

 نبــ
رات 

ـذيــ
حتـ

قال تعالى:﴿ َفاَل ُتَم���������اِر ِفيِهْم ِإالاَّ ِمرَاًء 
َظاِهرًا واََل َتْس���������َتْفِت ِفيِه���������ْم ِمْنُهْم َأَحًدا﴾[

الكهف:22]
نه���������ى اهلل- تعالى- رس���������وله صّلى اهلل 
عليه وس���������لم عن الج���������دال المتعمق في 
ش���������أنهم، كما نهاه عن استفتاء أحد في 
أمرهم فق���������ال- تعالى-:﴿َفال ُتماِر ِفيِهْم 

ِإالاَّ ِمراًء ظاِهرًا ﴾
}وال َتْسَتْفِت ِفيِهْم ِمْنُهْم َأَحدًا{.

والمراء: هو الجدال والمحاجة فيما فيه 
مرية، أى: تردد.

مأخوذ من مريت الناقة إذا كررت مسح 
ضرعها للحلب.

واالستفتاء: طلب الفتيا من الغير.
والفاء في قوله َفال ُتماِر للتفريع.

أي: إذا كان الشأن كما أخبركما أخبرك 
اهلل عن ح���������ال أصح���������اب الكهف، فال 

تجادل في أمره���������م أحدا من الخائضين 
في���������ه إال جداال واضحا ال يتجاوز حدود 
ما قصصناه عليك، وهكذا الش���������أن في 
نما  كل مس���������ألة ال تنتهي إلى ق���������رار واإ

ينبني عليها الكثير من الجدال.

َا{ َأْقَفالهُ قهُلهُوٍب  َعَلى  َأْم  اْلقهُْرآَن  وَن  َيَتَدبَّرهُ }َأَفاَل 
*علمتن������ي الحياة: أن أتفادى الج���������دل وأهتم بالعمل، فما 

جدوى من السجال إذا لم أجن منه الثمار.
* علمتن������ي الحياة: أن االعتداد باآلراء يعتريه الكثير من 
المراء، فش���������تان من ينش���������د الحق لالرتقاء، ومن يكابر في 

استعالء.
* علمتني الحي������اة: أن أميز بين عالم االفتراض والواقع، 
ذا  فكم من ممن هوايته التنظير ووهو غارق في التحليل، واإ

طلب بالبديل خانه التعبير.

* علمتني الحياة: أال قداس���������ة 
لآلراء وال عصمة إال لألنبياء، 
وم���������ن ألب���������س آراءه حصان���������ة 
القضاء، فالخ���������وض معه توتر 

وعداء.
* علمتني الحي������اة: أن الزمن 

كفي���������ل ببيان الحقائ���������ق، وأن الواقع تمحي���������ص للكاذب من 
الصادق، فال داعي لالستعجال، فكل شيء موعد وآجال.

مـــن مـــدرســــة الــحــيــــاة

 أ: عبد اهلل غامل

عن أبي أمامة قال: قال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم:» ما 
ضل قوم بعد هًدى كانوا عليه 
إال أوتوا الجدل« ثم تال رسول 
اهلل - صلى اهلل عليه وس���������لم: 
﴿ َم���������ا َضرَُبوُه َلَك ِإالاَّ َجَداًل َبْل 
ُهْم َق���������ْوٌم َخِصُموَن ﴾ ]صحيح 

الترمذي[
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دهاء أم غباء !!!؟
البعض يتمنى أن تغرق السفينة ليبرهن للجميع أنه كان على صواب فيما رأى 

فيشكرونه على ذكائه !!!

من طرائف الفضالء

أخطر ما بعد معركة سيف القدس
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العـــدد:
1067

-1 أدى اإلم��ام عب��د احلميد ب��ن باديس فريضة احلج ع��ام 1913 وخالل 
إقامت��ه باملدين��ة املنورة التي دامت ثالثة أش��هر تع��رف على أحد أبرز 
العلماء اجلزائريني آنذاك ومعه وضع أسس جمعية العلماء املسلمني 

اجلزائريني، من هو هذا العالم، وماذا تعرف عنه؟
-2 جاء تأس��يس جمعية العلماء املس��لمني اجلزائريني التي مت اإلعالن 
عنها سنة 1931 بنادي الترقي ردا على احتفال كبير قامت به فرنسا، 

فما هو هذا احلفل »االستعماري الكبير«؟
-3 ذكر الش��يخ محمد خير الدين في مذكراته أنه في عام 1928م دعا 
الش��يخ عبد احلمي��د بن باديس الطالب العائدين م��ن جامع الزيتونة 
واملش��رق العربي لندوة يدرس��ون فيها أوضاع اجلزائر، وما ميكن عمله 
إلص��الح ه��ذه األوض��اع .فم��ا هي اخلط��ة الت��ي مت عرضها ف��ي هذا 

االجتماع؟
-4 ما هي أسماء األعضاء الذين تكّون منهم أول مجلس إداري جلمعية 

العلماء املسلمني اجلزائريني؟
-5 حددت جمعية العلماء املسلمني اجلزائرينّي األهداف التي ترمي إلى 
حتقيقها في منش��ور للجمعّية نشره الّش��يخ ابن باديس في جريدة 

البصائر. فما هي هذه األهداف؟
-6 أنش��أت اجلمعية عددا من الصحف لنشر مبادئها ومتابعة أوضاع 
الب��الد خ��الل الفترة الت��ي تلت تأسيس��ها، فما هي تل��ك الصحف، 
وما ه��ي اجلريدة التي ما ت��زال تصدر إلى يومنا هذا، وهي لس��ان حال 

اجلمعية، وما اسم أول مدير لها وأول رئيس حترير لها؟
-7 قامت اجلمعية بتأسيس املدارس والنوادي، وقد متكنت من تأسيس 
مؤسستني تعليميتني بارزتني تاريخيا، أذكرهما، واكتب نبذة تاريخية 

مختصرة عنهما؟ 
-8 اهتمت جمعية العلماء باملس��رح، فما هي أهم أعمال رجالها في 

هذا اجملال؟
-9 ح��دث علمي كبير في حي��اة اإلمام عبد احلميد بن باديس احتفلت 
به قسنطينة وشاركت فيه وفود كثيرة من أرجاء القطر اجلزائري، فما 

هو هذا احلدث العلمي؟
-10 امتد نش��اط جمعية العلماء املس��لمني اجلزائري��ني خارج اجلزائر 

فما هو الفرع الذي تأسس خارج الوطن، ومن هو مبعوث اجلمعية؟
-11 لق��د أول��ت جمعية العلم��اء اهتماما كبيرا بتعلي��م املرأة، وكان 
اإلم��ام عب��د احلميد ب��ن باديس قبل وفات��ه قد فكر في إرس��ال بعثة 
نس��ائية إلى اخلارج، أذكر البلد الذي أراد إرس��ال البعثة إليه، وما هي 

الهيئة التي راسلها؟ 
-12 أرس��لت جمعي��ة العلماء بعثات طالبية إل��ى املعاهد واجلامعات 
العربي��ة ملواصلة حتصيله��م العلمي. أذكر 4 م��ن الطلبة الذين كان 

لهم دور بارز في احلياة األدبية والفكرية في اجلزائر بعد االستقالل.
-13 متى أسس��ت جمعية العلماء املس��لمني اجلزائريني »جلنة إغاثة 

فلسطني«، ومن كان رئيسها؟
-14 ح��ني مت اإلعالن عن اندالع الث��ورة اجلزائرية، أصدرت اجلمعية بيانا 

دعمت فيه الثورة، متى مت إصدار هذا البيان التاريخي، ومن أمضاه؟
-15 كلف��ت قي��ادة الثورة ع��ددا من رج��ال جمعية العلماء برئاس��ة 
مكاتبها الرس��مية في األقطار العربية، أذكر 3 منهم وأس��ماء الدول 
أو املدن التي مثلوا فيه��ا جبهة التحرير الوطني ثم احلكومة املؤقتة 

للجمهورية اجلزائرية. 
-16 أذكر عش��رة ش��هداء للثورة التحريرية معروف��ني بانتمائهم إلى 

جمعية العلماء املسلمني اجلزائريني؟
-17 لقد ش��اركت جمعية العلماء في عدة نش��اطات سياس��ية بني 
1936 و1955 مع التكتالت السياسية القائمة آنذاك ملقاومة املشاريع 

االستعمارية الفرنسية. ما هي هذه املبادرات السياسية الوحدوية؟
-18 لق��د ت��رأس مجموعة م��ن العلم��اء جمعية العلماء املس��لمني 
اجلزائريني من بداية تأسيسها في اخلامس من شهر ماي سنة 1931م 
إل��ى يومنا هذا، أذكر أس��ماءهم على الترتيب، واذكر فترة رئاس��تهم 

لها؟
-19 دأبت جمعية العلماء املس��لمني اجلزائريني على تنظيم ملتقيات 
دولي��ة ومن أهمها ملتقى دولي عق��دت فعالياته في واليات مختلفة 
من الوطن. ما اس��م ه��ذا امللتقى الدولي، ومن ه��م العلماء املعنيون 
بالدراس��ة والبحث ف��ي امللتقى، وما ه��ي الواليات الت��ي َنظمت هذا 

امللتقى الدولي السنوي حلد اآلن؟ 
-20 صدرت أبحاث وكتب كثيرة حول تاريخ جمعية العلماء املسلمني 
اجلزائري��ني وتراثها اإلصالحي في اجلزائر وخارجه��ا. أذكر 3 عناوين من 

األطروحات اجلامعية األولى وعّرف بأصحابها في فقرات مركزة.

شــــــروط الـمسابقـــــة: 
األجوبة على األسئلة تكون خبط واضح ومفهوم مصحوبة بقسيمة 

املشاركة املنشورة يف جريدة البصائر.
تكتب األجوبة على وجه واحد من الورقة.

ــابقة 90 . مجعية العلماء  ــل األجوبة إىل العنوان التالي: مس ترس
املسلمني اجلزائريني  17 شارع حممد مربوش. حسني داي. اجلزائر 
ُتقّيم األجوبة جلنة من األساتذة املختصني، وقراراتها ملزمة غري 

قابلة للنقض.
ال ُترد األجوبة املرسلة إىل أصحابها.
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األحــد:  09 - 15  ذو القعدة  1442، الـموافق لـ:  20 - 26 جوان  2021 م

األخرية 24

تنّظم مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني مسابقة وطنية ثقافية خاصة بتارخيها وبرتاثها اإلصالحي ونشاطها الوطين، مبناسبة 
إحياء الذكرى التسعني لتأسيسها )5 مايو 1931م(. واملسابقة مفتوحة لكل اجلزائريني واجلزائريات داخل الوطن وخارجه.

العـــدد:
1069

آخر أجل الستالم األجوبة يوم:  31 جويلية 2021م.
تعلن النتائج النهائية يوم: 20 أوت 2021م 
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