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وعالمي

الأربعاء  5 -ذو القعدة 1439 -هـ
 18يوليو 2018م
ال�سنة احلادية ع�شر  -العدد 522

عــــــــــــــربي

يف ن�شر ر�سالة القر�آن الكرمي..

المراقب الصحفي
«�إن ����س���ي���ا����س���ات
ط������ه������ران ي���ح���دده���ا
ال���ن���ظ���ام الإي��������راين،
وع��ل��ي��ه �أن ي���درك �أن
ال �ع��زل��ة وال���ض�غ��وط
على ب�لاده �ستزداد� .إن هناك �إ�صراراً
ع�ل��ى �أن ت �غ� رِِّّيرِ �إي� ��ران م��ن �سيا�ساتها
العدوانية».
عادل اجلبري
وزير اخلارجية ال�سعودي

«�إن امل����م����ل����ك����ة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
�ستت�صدى مللي�شيات
ح ��زب اهلل ال�ل�ب�ن��اين
يف كل مكان وتف�ضح
ممار�ساته �أم��ام املجتمع ال��دويل� ،إذ �إن
احل��زب ي�سعي لزعزعة ا�ستقرار الأمة
العربية .واليبدو يل حتى هذه اللحظة
�أن املبعوث الأممي �إلى اليمن الو�سيط
ال��دويل (غريفيث) ا�ستطاع �أن يحقق
اخرتاقاً كافياً يف �صفوف املوقف لدى
ط ��رف االن �ق�لاب �ي�ين احل��وث �ي�ي�ن ،و�أن ��ا
�أظ��ن �أنهم مياطلون وي�سوِّفون و�أنهم
ي�ستعملون ال��و��س�ي��ط ال ��دويل لإط��ال��ة
�أمد البحث ،ولذلك هذا الأمر الميكن
القبول به �إلى ما ال نهاية».
عبداهلل املعلمي ال�سفري ال�سعودي لدى الأمم املتحدة

«�إن م ـ�أ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة
التهجري والرتحيل
ال� �ت ��ي ت� �ع� � َّر� ��ض ل�ه��ا
�أب����ن����اء ���ش��ع��ب��ن��ا �إب�����ان
ال���ن���ك���ب���ة وال���ن���ك�������س���ة
ل��ن ت�ت�ك��رر� .إن ال�سيا�سة ال�صهيونية
ت�ستهدف تهجري  225جتمعاً من قرية
اخلان الأحمر بالقد�س ومتتد لتكمل
م�شروع ( )E1اال�ستيطاين ،وبناء 40
�أل��ف وح��دة �سكنية ا�ستيطانية مكان
ال�ت�ج�م�ع��ات ال� �ـ 23املحيطة بالقد�س،
وع ��زل ال �ق��د���س ع��ن حم�ي�ط�ه��ا ،وب��دء
عملية تطهري عرقي جديد ،وح�صر
وج� ��ودن� ��ا ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي يف امل �ن��اط��ق
امل���ص�ن�ف��ة (�أ ،ب) ك �ج��زء م��ن �صفقة
القرن و�إقامة دولة غزة الكربى».
وليد ع�ساف رئي�س هيئة مقاومة
اجلدار واال�ستيطان الفل�سطينية

«ع� � �ل � ��ى ال� ��رغ� ��م
م � ��ن االن � �ت � �� � �ص� ��ارات
الع�سكرية الأخ�ي�رة
لنظام ب�شار الأ���س��د،
ف� ��إن ال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ات
املحلية والدولية �ست�ستمر يف ت�أجيج
احل��رب يف ��س��وري��ة ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة .ما
ميكننا �أن ن�ؤكده بعيداً عن االعتبارات
الأخالقية �أن انت�صارات الأ�سد هزائم
لبالده ،وهي �أبعد ما تكون عن تهيئة
�أفق اال�ستقرار ،ناهيك عن ال�سالم».
جان بيري فيليو
م�ؤرخ و�أ�ستاذ جامعي فرن�سي

رحلة «يو�سف كونفي» مع القر�آن من بوركينا فا�سو �إلى القريوان
ق�ب��ل ح ��وايل  27ع��ام��اً ت��خ�� َّرج يو�سف
ك��ون�ف��ي ح��اف�ظ�اً ل �ل �ق��ر�آن ال �ك��رمي من
اجلمعية القر�آنية مبدينة القريوان
و�سط تون�س.
ث��م ع��اد كونفي ( 45ع��ام�اً) ،م��ن بلده
بوركينا فا�سو ال��واق��ع غربي �أفريقيا
�إلى القريوان جم��دداً ،للح�صول على
م��واف �ق��ة م ��ن �أج� ��ل ت���س�ج�ي��ل خم�سة
�شبان م��ن �أب�ن��اء مدينته يف اجلمعية
القر�آنية.
وقال يو�سف ،الذي التقته وكالة �أنباء
(الأن��ا� �ض��ول) ال�ترك�ي��ة يف ال �ق�يروان
«�أري��د �أن ي�صبح �أبناء بلدتي معلمني
م�ع��ي يف م��در��س��ة ق��ر�آن�ي��ة �أن���ش��أت�ه��ا يف
مدينة دجيبو».
و�أ�ضاف �أن «عدد امل�سلمني ت�ضاعف
يف دج �ي �ب��و ،ب�ف���ض��ل ن �� �ش��ر ال �ع �ل��وم
ال�شرعية وحفظ ال�ق��ر�آن الكرمي.
ك�م��ا ك��ان��ت زي��ارت��ي ل �ل �ق�يروان من
معلمي ورد اجلميل
�أج ��ل ت�ك��رمي
َّ
لهم».
وقد �أ�صبح يو�سف �شيخ علوم �شرعية
يف دجيبو ،وهو �أحد خريجي اجلمعية
القر�آنية بالقريوان عام  .1991وتتلمذ
على يد ال�شيخ العالمة عبدالرحمن
خليف �أحد م�ؤ�س�سي اجلمعية ،و�إمام
جامع عقبة بن نافع.

عطف وعناية
وت� �ب� �ع ��د دج� �ي� �ب ��و ال� ��واق � �ع� ��ة � �ش �م��ايل
بوركينافا�سو عن حمافظة القريوان
�أك �ث��ر م ��ن �أرب � �ع� ��ة �آالف ك �ي �ل��وم�تر،
و�أم�ضى يو�سف � 12ساعة عرب الطائرة
للو�صول �إلى تون�س.
ومل يكن يو�سف ي�سمع عن القريوان
�سوى يف الكتب ،حتى ج��اء �إليها عن
ط��ري��ق ع�م��ه� ،سليمان ك��ون�ف��ي ،ال��ذي
ال �ت �ق��ى ب��ال �� �ش �ي��خ خ �ل �ي��ف يف م ��ؤمت��ر
وي�سر له القدوم
�إ�سالمي �سنة َّ ،1991
�إل��ى ال�ق�يروان ،وااللتحاق باجلمعية
القرانية.
وبني �أروقة اجلمعية ومبيتها وقاعات
التدري�س بها ،تلقى يو�سف ما و�صفه
بـ»العطف والعناية وال�ترب�ي��ة» ،التي
م � َّك �ن �ت��ه م ��ن ح �ف��ظ ال � �ق ��ر�آن ال �ك��رمي
�سريعاً مقارنة ب�آخرين.
وعندما عاد �إلى م�سقط ر�أ�سه� ،ساعد
عمه يف حتفيظ القر�آن الكرمي وتعليم
اللغة العربية يف بالده �ضمن مدار�س
�أهلية.

وك��ان يو�سف ق��د ق��دِ م �إل��ى ال�ق�يروان
للتعلم وع�م��ره � 18سنة ،ق�ضى منها
�سنتني ون�صفاً حلفظ القر�آن الكرمي
ون�صف �سنة لتمتني احلفظ ،ثم رجع
�إلى بلده معلماً.
وميثل امل�سلمون ن�سبة  %60من �سكان
ب��ورك �ي �ن��ا ف��ا� �س��و ،ال �ب��ال��غ ع��دده��م 13
مليون ن�سمة ،وذل��ك وف��ق �إح�صاءات
حكومية �أجريت عام .1996

مئات الطالب
وم� �ن ��ذ م� �غ ��ادرت ��ه ال� � �ق �ي��روان ،ب��ذل
يو�سف جهوداً كبرية لن�شر التعليم
القر�آين ،ةيف ذلك يقول «تخ َّرج على
ي��دي �أن��ا وعمي  500حافظ للقر�آن
الكرمي».
وتابع« :نتمكن �سنوياً بف�ضل اهلل من
تخريج م��ا ب�ين  30و 50ط��ال��ب��اً .وقد
ف�ت�ح��تُ دارا ل �ل �ق��ر�آن ال �ك��رمي ،ب ��د�أت
بـع�شرة �أ�شخا�ص ،ثم ات�سعت».
و�أ� �ض��اف« :ث�م��ة جمعيات تركية (مل
ي�سمها) �ساعدتني .مل �أت�صل ب�أع�ضاء
ه ��ذه اجل �م �ع �ي��ات ،و�إمن� ��ا ه��م و��ص�ل��وا
�إ َّ
يل و��س��اع��دوين على توفري مدر�سة
وم �� �س �ج��د و�إع ��ا� �ش ��ة مل �ئ��ات الأط� �ف ��ال،
مل �� �س��اع��دت �ه��م ع� �ل ��ى ح� �ف ��ظ ال � �ق� ��ر�آن
الكرمي».
و�أردف« :و�� �ص ��ل ع� ��دد ال �ط�ل�اب
يف امل� ��در� � �س� ��ة �إل � � ��ى  ،400ج � ُّل �ه��م
م��ن الأي� �ت ��ام ..وو َّزع �ت �ه��م ب�ي�ن 14
منطقة ،يف كل منها مت فتح مبيت
وم��در� �س��ة ي�ح�ف��ظ ف�ي�ه��ا الأط �ف��ال
ال �ق��ر�آن .وي�ساعدين يف التدري�س
متخرجون من اجلمعية القر�آنية
بالقريوان».
وم���ض��ى ق��ائ�ل ً�ا �إن «ه� � ��ؤالء ال�ط�لاب

يوا�صلون الدرا�سة ،ويجدون الرعاية،
ويحفظون القر�آن ،ومن بني الأطفال
َم � ��ن خ �ت �م��ه وان� �ت� �ق ��ل ل� �ل ��درا�� �س ��ة يف
اجلامعة».
وب������دا ي���و����س���ف ����س���ع���ي���داً وه�����و ي�����س��رد
جن��اح��ات��ه ،واع�ت�بر نف�سه ��س��ائ��راً على
خطى ال�ع�لام��ة ال�شيخ عبدالرحمن
خليف ،ال��ذي ك��رر ذك��ره وال��دع��اء له
بالرحمة مراراً.
وتابع« :جئت اليوم كي �أزور ال�شيوخ
ال ��ذي ��ن ت��رب �ي��ت ع �ل��ى �أي ��دي� �ه ��م وك��ي
�أعرتف لهم بف�ضلهم الذي اليو�صف
علي».
َّ
وق ��د ن ��� ِ�ش��ط ي��و� �س��ف خ �ل�ال ت��واج��ده
يف ال �ق�يروان ب�ين اجلمعية القر�آنية
وج� ��ام� ��ع ع �ق �ب��ة ب� ��ن ن ��اف ��ع وامل��دي �ن��ة
العتيقة.
وق� ��ال« :م ��اي ��زال ي ��أت��ي ��ش�ب��ان بينهم
�أيتام ،من بوركينافا�سو �إلى القريوان
ليوا�صلوا درا�ستهم يف اجلمعية».
وجلب يو�سف معه مطالب كتابية
�إل� ��ى اجل�م�ع�ي��ة ال �ق��ر�آن �ي��ة ،وت�ل�ق��ى
موافقة على قبول خم�سة طالب،
ت� �ت ��راوح �أع� �م ��اره ��م ب�ي�ن  14و21
�سنة ،م��ن �أج ��ل ال �ق��دوم للتعلم يف
اجلمعية.
وتابع« :يوجد  400طفل ينتظرون
م�ن��ي ال�ترب �ي��ة وال �ت��دري ����س و�أح �ت��اج
م� �ع� �ل� �م�ي�ن م � �� � �س ��اع ��دي ��ن ل �ت �ع �ل �ي��م
الأطفال».
و�شدد على حاجة املدار�س القر�آنية يف
بالده �إلى معلمني �إ�ضافيني ،وخا�صة
من خريجي اجلمعية ،التي تعلمهم
اللغة العربية والفقه وال�ق��ر�آن ،على
�أيدي معلمني �أكفاء.

ر�سالة القر�آن
وق��ال رئي�س اجلمعية القر�آنية يف
القريوان الدكتور حممد احلبيب
ال �ع�لاين� ،إن «ال �ق�ي�روان م��ا ت��زال
حت��اف��ظ ع �ل��ى ث�ق�ل�ه��ا الإ� �س�لام��ي،
ب �ف �� �ض��ل ر�� �ص� �ي ��ده ��ا احل� ��� �ض ��اري،
ا�ستناداً �إل��ى علماء الفقه وكتبهم
املرجعية وجامع عقبة ،وه��ي �أول
م��دي �ن��ة �إ� �س�لام �ي��ة ب�ن�ي��ت ب��امل�غ��رب
العربي».
و�أ� �ض ��اف يف ح��دي��ث ل �ـ(الأن��ا� �ض��ول)
�أن��ه للقريوان «�إ��ش�ع��اع ع�بر التاريخ
�أك�سبها �سمعة طيبة ،وي�أتيها طالب
م��ن دول �أف��ري �ق �ي��ة ع��دي��دة ،لتعلم
ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وال�ت�ف���س�ير وال�ف�ق��ه
واحل��دي��ث وح�ف��ظ ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي
ل �ف�ت�رة ت� �ت��راوح ب�ي�ن ث �ل�اث و�أرب � ��ع
�سنوات».
و�أو�� �ض ��ح �أن «امل �ت �خ��رج�ين يح�صلون
مت ِّكنهم الحقاً
على ��ش�ه��ادة حت�صيل َ
من موا�صلة درا�ستهم يف معاهد دول
عديدة ،مثل م�صر وتركيا ويف الأزهر
وجامعة الزيتونة وال�سعودية وخا�صة
ملن لديه �شهادة الباكالوريا (الثانوية
العامة)».
و�أ��ض��اف �أن �شهادة التح�صيل « َ
مت ِّكن
م ��ن ي ��ري ��د م �ن �ه��م اف� �ت� �ت ��اح م ��دار� ��س
خا�صة ُي َح ِّفظون فيها القر�آن الكرمي
و ُي� � َد ِّر�� �س ��ون ال �ع �ل��وم ال��دي�ن�ي��ة وال�ل�غ��ة
العربية».
وتابع« :هذه ال�سنة �سيتخرج طالب
�أف ��ارق ��ة � �س �ي �ع��ودون �إل� ��ى �أوط��ان �ه��م
لتعليم �أب�ن��اء قراهم ما حفظوا من
ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي وم��ا اكت�سبوها من
العلوم ال�شرعية وال�سيما من الفقه
املالكي».
وب��دا م�ت��أك��داً م��ن �أن «م��ن ه ��ؤالء
ال� � �ط �ل��اب م � ��ن �� �س� �ي� �ع ��ودن �إل � ��ى
ال�����ق��ي��روان م�����ص��ط��ح��ب�ين م��ع��ه��م
ط�ل�اب �اً �آخ��ري��ن ي�ت�ع�ل�م��ون مثلما
تعلم يو�سف».
وخ� � �ت � ��م ال � � �ع� �ل��اين ب � � � � ��أن ه � � � ��ؤالء
«ي��وا���ص��ل��ون ن�����ش��ر ر���س��ال��ة ال���ق���ر�آن
الكرمي ،التي و�صلت �إلى القريوان
على �أي��دي �صحابة وتابعني ،مثل
ال�صحابي اجلليل �أبوزمعة البلوي
(ا�ست�شهد مب��دي�ن��ة ج �ل��والء غ��رب
القريوان �سنة 34هـ654 /م) ،و ُدفن
فيها».

