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الكلمة اإلفتتاحية 
بســم اللــه الرحمن الرحيم 

و الصــالة و الســالم عــى الرحمــة املهــداة و النعمة املســداة، نبينا محمد عليــه أفصل الصالة

 و أزىك التســليم

 

بعد: و 

ــن  ــاب مل ــه، و الوّه ــه برحمت ــه إىل طاعات ــه، و املوّج ــات بنعمت ــام الصالح ــق إىل مت ــه املوّف ــد لل الحم

ــاء  ــه يف العط ــرح قلم ــة، لي ــالة الصادق ــيدة، و الرس ــة الرش ــة املوزون ــديدة، و الكلم ــرة الس أراد الفك

ــور »االرشاق الحضــاري«. ــه ن ــزغ من ــايف واســع ب ــريفّ المــع، ورصح ثق ــر مع ــام؛ يف من واإلله

اِقتبســت ضياءهــا مــن أنوارالعلــوم الســنية، و اِمتصــت رحيقهــا مــن زهــر املعرفــة االنســانية، ليفــوح 

ــه يســقي عقــوال متعطّشــة إىل العلــم شــذاها عــى األلبــاب، و ميلــئ شــهدها األكــواب، لعلّ

 و املعرفــة. أرشقــت يف رابــع عدد لهــا، فانبلج عــن صبحها املعريف مثارا 

أينعــت أفكارهــا برســائل حضاريــة عبقة، فــكان االرشاق الحضاري من مركز البحث اإلســالمي.

هــي مجلّــة واعــدة، بأقــالم صاعــدة، تفتــح مركــز البحــث يف العلــوم االســالمية و الحضــارة 

ــة، و تجــود  ــات علمي ــة و فعالي ــه مــن أنشــطة بحثي ــا، فتنقــل لهــم مــا يّنظــم في باألغــواط عــى قارئيه

ــليمة     ــالمية الس ــدة اإلس ــل و بالعقي ــالمي األصي ــم اإلس ــم برتاثه ــا يربطه ــة م ــر املعرف ــن بح ــم م عليه

و الفكــر املعتــدل الصحيــح، بعيــدا عــن علــل التطــّرف. ومــا أحــوج املســلمني إىل ذلــك يف زمــن 

تســارعت فيــه األحــداث و تعالــت فيــه الفــن، و اِشــتدت فيــه الشــائكات، و أصبــح القابــض عــى دينــه 

كالقابــض عــى الجمــر. و تطــرق املجلــة ديــار غــر املســلمني و تحــاول أن تصحــّح مــا لحــق باإلســالم 

ــوار  ــامح و الح ــة و التس ــن للرحم ــه، كدي ــة ل ــورة الصحيح ــي الص ــويه، و تعط ــن تش م

التآخي. و 

و لســمّو املقاصــد، تشــحذ الهمــم و تــرى األقــالم، فتكــون »االرشاق الحضــاري« نــورا لــكّل قاصــد 

ــا  ــني عليه ــع القامئ ــل م ــالل التواص ــن خ ــب، م ــا يكت ــم في ــب أرائه ــا، و ترق ــاء قارئيه ــوق إىل وف تت

ــم.  ــا إثراءاتك ــال تحرموه ــع... ف ــروة الجمي ــا يف األخــر ث ــي، ألنّه ــع التواصــل االجتاع عــر مواق

                                                                    أ/ فريحــة بوفاتــح 
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التاريخالمداخلةاألستاذاليوم الدراسي 

أعالم و مخطوطات 

من األغواط : األديب 

أحمد بن أحمد بن 

محمد بن التوايت 

املكنايس األغواطي

أحمد بن الصغر 
الرتجمة التاريخية لحياة األديب أحمد بن أحمد بن محمد 

بن التوايت وسرته العلمية

2016/12/20 محمد بن عزوزي

الدراسة الفنية )النظرة الجالية( للمخطوط الخاص 

باألديب أحمد بن أحمد بن محمد بن التوايت الفايس 

األغواطي 

العيد هازل
الدراسة التقنية للمخطوطات املوجودة مبركز البحث يف 

العلوم اإلسالمية والحضارة

الحداثة واإلعجاز

القراءات الحداثية وفكرة اإلعجازعبد القادر جعيد

2017/01/10
اإلعجاز من خالل دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاينمختار حسيني

عباس بوطبل
القراءات الحداثية للنص القرآين من خالل املقاربة النقدية 

من منطلقات منهجية محمد عابد الجابري 

الحوارواألمن 

االجتاعي

محمد الفاروق 

عاجب
إشكالية الهوية واألمن اللغوي يف ظل العوملة 

2017/01/31

عبد القادر بلغيث
أزمة االختالف بني الرشق والغرب عند الشيخ عبد الواحد 

يحي

مرتكزات الحوار لدى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البشر بلحبيب

عصام بورشبة
قراءة يف أعال مهدي املنجرة حول الشخصية   '' أنا و 

اآلخر ''

الضيف: األستاذ 

صالح رضوان 

جامعة عار ثليجي، 

األغواط

نظرية التعارف الحضاري بني النظرية والتطبيق : زيك 

ميالد منوذجا

أحكام اإلنجاب بني 

الرشيعة والقانون

التلقيح اإلصطناعيالجياليل بن الطيب

2017/02/28 تحديد جنس الجننيعامر مريقي

تأجر الرحم: حكمه وأثره يف الفقه اإلسالميحسني شنينة

إضاءات عى الرتاث 

املوريسيك يف الجزائر

أسباب الهجرة األندلسية املوريسكية إىل الجزائرمبارك شودار

2017/03/14
محمد خبيزي

أثر الهجرة األندلسية املوريسكية عى حركة العمران يف 

الجزائر

الطيب قديم
الهجرات األندلسية املوريسكية وأثرها عى االقتصاد واملجتمع 

الجزائري

نور الدين بنعيجة
أثر الهجرة األندلسية يف بعث الحركة العلمية يف املغرب 

األوسط 

األيام الدراسية ملركز البحث يف العلوم اإلسالمية و احلضارة
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التاريخالمداخلةاألستاذاليوم الدراسي 

املناخ التنظيمي

السلوك التنظيمي وعالقته بسلوك األفراد يف املؤسسةسمرة مراح

2016/12/20
دراسة ميدانية ملديرية الخدمات الجامعية  باألغواط توفيق برغويت

الضيف: األستاذ عيل 

صادقي جامعة عار 

ثليجي، األغواط

معالجة املناخ التنظيمي من خالل عدة متغرات 

جلسة إلحياء ذكرى 

جمعية العلاء املسلمني

ظروف تأسيس جمعية العلاء املسلمنيمبارك شودار

2017/04/19
الطرق الصوفية وجمعية العلاء املسلمنيعبد القادر بلغيث

عباس بوطبل
قراءة لكتاب الشيخ عبد الحميد بن باديس يف تفسر 

القرآن الكريم

الدرس العقدي عند عبد الحميد بن باديسعصام بورشبة

دور الزكاة و الوقف 

يف تحقيق الرفاه 

االقتصادي

الضيفة فاطمة الزهراء 

قليلة

مكانة الزكاة يف االقتصاد االسالمي و دورها يف التخفيف 

من حدة االزمات االقتصادية

2017/04/25

مؤسسة الوقف يف عدة مناذج فاطمة الزهراء سبع

العرويس محمد األخرض 

مفتش األمالك الوقفية 

مبديرية الشؤون الدينية 

و األوقاف

املشاريع الوقفية التي أنشئت يف الجزائر

سوسيولوجيا الدين

الدين كظاهرة اجتاعيةأم الخر شتاتحة 

2017/04/30
املسجد كمؤسسة تنشئة دينيةالسعيد جقيدل

الضيف: األستاذ الدكتور 

رشيد بوسعادة
دراسة الظواهر الدينية 

األيام الدراسية ملركز البحث يف العلوم اإلسالمية و احلضارة

األخرض صادقي
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ــور  ــتاذ الدكت ــر 2017 األس ــوم 18 يناي ــارة )crsic( ي ــالمية و الحض ــوم اإلس ــث يف العل ــز البح ــتقبل مرك اس

ــة لالتصــاالت ووفــدا مرافقــا، وجــرى خــالل اللقــاء حديــث مــع  محمــد حامــي املديــر العــام للرشكــة األمريكي

مديــر املركــز حــول القضايــا العلميــة التــي تهــم األمــة اإلســالمية والتــي يعمــل املركــز عــى دراســتها  عــر برنامــج 

يضــم جملــة مــن األنشــطة املســطرة والتــي تســعى إىل تقديــم الصــورة الحضاريــة والقيــم اإلنســانية التــي كرســها 

اإلســالم. كــا  أَطلــع أ.د املــروك زيــد الخــر األســتاذ حامــي عــى مهــام ودور املركــز )crsic(، ورافقــه يف جولــة 

اســتطالعية ملختلــف أجنحتــه.

ــتجدات  ــل املس ــن ويف ظ ــت الراه ــة يف الوق ــز خاص ــود املرك ــي وج ــتاذ حام ــن األس ــياق مث و يف ذات الس

والتحديــات املعــارصة، خاصــة أنــه ميتلــك برامــج بحثيــة جــادة ويضــم طاقــات يافعــة ميزتهــا التنــوع والتكامــل، 

كــا أشــاد الضيــف بالتعــاون الكبــر الــذي يجمــع بينــه وبــني جامعــة عــار ثليجــي باألغــواط و اقــرتح العمــل عــى 

تواصــل مســتقبيل. 

والجديــر بالذكــر أن هــذه الزيــارة جــاءت بدعــوة مــن أ.د جــال بــن برطــال رئيــس جامعــة األغــواط ألجــل 

زيــارة كليــة الطــب و قســم اللغــة االنجليزيــة بالجامعــة.

                                                                                                                           أ/شوشة حرز الله

   المركز يستقبل المدير العام للشركة األمريكية
   لالتصاالت األستاذ محمد حمامي 
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الملتقى الوطني 
للمجالس العلمية في 

ضيافة المركز

    احتضــن صبيحــة يــوم 2017/02/06 

اإلســالمية  العلــوم  يف  البحــث  مركــز 

امللتقــى  فعاليــات  باألغــواط  والحضــارة 

ــة، وقــد حــرض  ــي للمجالــس العلمي الوطن

الّشــؤون  وزيــر  معــايل  امللتقــى  إفتتــاح 

عيــى«،  »محمــد  واألوقــاف  الدينيــة 

ــد«،  ــاليت أحم ــوايل »مق ــيد ال ــعادة الس وس

إضافــة إىل عــدد مــن املشــايخ والعلــاء 

الوزيــر  معــايل  أكــد  حيــث  والدكاتــرة. 

محمــد عيــى يف خطابــه الــذي ألقــاه 

ــة  ــى أهمي ــى ع ــذا امللتق ــغال ه ــن أش ضم

الســنة  مــن  النابعــة  الوطنيــة  املرجعيــة 

أنهــا وحدهــا  الرشيفــة، وعــى  النبويــة 

ــح  ــف رشائ ــع مختل ــى أن تجم ــادرة ع الق

عــى  تحملهــم  وأن  الجزائــري  املجتمــع 

ووطنهــم. مجتمعهــم  خدمــة 

 أ/قميتي عفاف
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األنشطة 

القارئ الشيخ رياض الجزائري 
والشيخ عزوني موسى في زيارة للمركز

       قــام القــارئ الشــيخ ريــاض الجزائــري، والشــيخ عــزوين مــوىس، والدكتور 

الســايس جلــول وعــدد مــن األمئــة صبيحــة يــوم 29 جانفــي 2017 بزيــارة إىل 

مركــز البحــوث يف العلــوم اإلســالمية والحضــارة. حيــث تعرفــوا عــى مختلــف 

مرافــف املركــز وأقســام البحــث، وعــروا عــن إعجابهــم بهــذا الــرح العلمــي 

آملــني لــه التوفيــق والســداد. وللتذكــر فــإن هــذا النشــاط كان عــى هامــش 

زيــارة الوفــد للمجالــس العلميــة باألغــواط بغايــة تقديــم أمســية قرآنيــة علميــة 

مبســجد اإلمــام مالــك باألغــواط.

                                                                                        أ/ قميتي عفاف
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األنشطة 

القارئ الشيخ رياض الجزائري 
والشيخ عزوني موسى في زيارة للمركز

توقيع بروتوكول تعاون مع مركز البحث في األنثربولوجيا 

االجتماعية و الثقافية بوهران

وّقــع مديــر مركــز البحــث يف العلــوم اإلســالمية والحضــارة باألغــواط الروفيســور مــروك زيــد الخــر ومديــر 

ــول  ــال بروتوك ــادر رشب ــتاذ عبدالق ــران األس ــة )crasc( بوه ــة و الثقافي ــا االجتاعي ــث يف األنرثوبولوجي ــز البح مرك

ــاء 21 فيفــري 2017م. ــوم الثالث تعــاون بــني الجانبــني، وذلــك ي

ــع  ــي تجم ــتقبلية الت ــات املس ــرتكة واالهتام ــم املش ــز )crasc( القواس ــر مرك ــاول مدي ــاق تن ــع االتف ــد توقي     وبع

املركزيــن، وأوضــح أن هــذا الروتوكــول يهــدف إىل تجســيد هــذه االهتامــات وتعزيــز التعــاون العلمــي والبحثــي بينهــا، 

إضافــة إىل تبــادل األبحــاث واملنشــورات والقيــام بتظاهــرات علميــة مشــرتكة.

ــي قــادت وفــدا هامــا مــن مركــز )crasc( رفقــة  ــارة الت ــاق جــاء ضمــن برنامــج الزي     ولإلشــارة فــإن هــذا االتّف

ــواط. ــز )crsic(  باألغ ــار إىل مرك ــد جّب ــر األســبق أحم ــية والوزي ــل الفرنس ــة لي الباحــث بجامع

 أ/شوشة حرز الله
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ــط صبــاح الثالثــاء 21 فيفــري 2017 الروفيســور يف جامعــة ليل الفرنســية       نشَّ

ــار محــارضة حــول  ــد جّب ــتاذ: أحم ــايل األســبق األس ــم الع ــة والتعلي ــر الرتبي ووزي

إنتــاج العلــوم العربيــة وتطورهــا وانتشــارها خــارج حــدود دار اإلســالم بــني القــرن 

الســابع والقــرن الثالــث عــرش امليالديــني.

    تطــرَّق األســتاذ يف مســتهل محارضتــه إىل "مرحلــة اإلقــالع العلمــي" ونشــأة 

ــة  ــه إىل  كيفي ــت ذات ــرا يف الوق ــالدي، مش ــابع املي ــرن الس ــة يف الق ــوم العربي العل

التأســيس لقواعــد علميــة متينــة ال تــزال إىل اليــوم محــل استشــهاد وإجــالل مــن 

قبــل املصــادر التاريخيــة الغربيــة، مفصــال مضمــون العلــوم العربيــة ومصادرهــا، 

وتنوعهــا، بــني الجغرافيــا، والطــب، والرياضيــات، ومختلــف العلــوم األخــرى، ومبينا 

عالقتهــا باملارســات الدينيــة واملدنيــة آنــذاك.

    كــا أبــرز الروفيســور بلغــة التحليــل واألرقــام العوامــل التــي شــجعت عــى 

تطــور النشــاط العلمــي الــذي أســهم يف توســع رقعــة الدولــة اإلســالمية وبلوغهــا 

ــة التنظــر  ــد العقــل ودق ــت - حســبه - أســوة يف متجي ــوة والتمكــني، فكان أوج الق

مــا انعكــس إيجابــا حتــى عــى مــا ســاه "خــارج دار اإلســالم" نحــو أوربــا، ليبــدي 

بعــد ذلــك أســفه عــى مــا آلــت إليــه مــن تقهقــر يف القــرن الثالــث عــرش امليــالدي.

ــث يف  ــز البح ــر مرك ــب مدي ــني نائ ــاء ب ــارضة لق ــش املح ــى هام ــرى ع     وج

األنرثوبولوجيــا االجتاعيــة والثقافيــة )crasc( بوهــران األســتاذة بــن عــار عائشــة، 

و مديــر قســم التاريــخ و الذاكــرة بلغــّراس عبدالوهــاب مــن جهــة،  وباحثــي مركــز 

البحــث يف العلــوم اإلســالمية والحضــارة  )crsic(  مــن جهــة أخــرى، لــرشح طريقة 

عمــل األقســام وفــرق البحــث وســرورة املشــاريع، لتختتــم الجلســة بنقــاش مفتــوح.

    لإلشــارة فــإن هــذا النشــاط جــاء ضمــن برنامــج زيــارة قــادت وفــدا مــن مركــز  

)crasc( إىل مركــز )crsic( دامــت يومــني.

                                                                      أ/شوشة حرز الله
 البروفيسور/ أحمد جبار  يحاضر حول
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الشـــريعة  كليـــة  عميـــدة 
بقطـــر تحاضر بمركـــز البحث 
اإلســـالمية  العلـــوم  فـــي 

والحضـــارة
حول اإلســـالم دين الحضارة 
والتســـامح والحوار اإليجابي 

الغير مع 

ــؤدي إىل  ــذي ي ــالف ال ــاة، إال أن االخت ــّنة الحي ــالف س     االخت

ــن أن  ــذي ميك ــداء ال ــن ال ــوى رضب م ــس س ــالف لي ــة والخ الفرق

يفتــك بجســد األّمة وأن يوهــن من قدراتهــا االقتصاديــة واالجتاعية 

والحضاريــة... واألمــرُّ مــن ذلــك أن ينبــع الخــالف والشــقاق وتــدب 

ــاء الديــن الواحــد، خاصــة إذا كان هــذا  العــداوة والبغضــاء بــني أبن

الديــن هــو اإلســالم الســمح الــذي يؤصــل لثقافــة التســامح والعفــو 

والحــوار، مــن خالملــا رســخه القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

الرشيفــة مــن مبــادئ قــام عليهــا املجتمــع اإلســالمي طيلــة قــرون. 

وال شــك أن املقارنــة البســيطة بــني مــا يدعــو إليــه هــذا الديــن مــن 

حــوار وتســامح وبــني مــا يعيشــه املســلمون يف واقعهــم مــن شــقاق 

ــدأ  ــل مب ــرضورة تفعي ــوت ب ــالء الص ــا إىل إع ــؤدي بن ــالف ت واخت

الحــوار والدعــوة إىل التعايــش تحــت رايــة التوحيــد ونبــذ الخــالف 

رغــم االختــالف... 

ــا  ــي ألقته ــة الت ــارضة العلمي ــوع دارت املح ــذا املوض ــول ه     ح

ــة  ــورة عائش ــة الدوحــة بقطــر، الدكت ــة بجامع ــة الرشيع ــدة كلي عمي

املناعــي صبيحــة اليــوم األحــد 26 مــارس 2017، مبركــز البحــث يف 

العلــوم االســالمية والحضــارة، والتــي حرضتهــا نخبــة مــن األســاتذة 

والباحثــني واملهتمــني . 

    وقــد كانــت هــذه املحــارضة أوىل مثــار الزيــارة التــي قــادت 

الدكتــورة إىل مركــز البحــث يف إطــار الجهــود الرامية إىل مّد جســور 

التعــاون العلمــي بــني مراكــز اإلشــعاع العلمــي بــني البلديــن .كــا 

ــورة ملركــز البحــث، تلتهــا  ــارة بتكريــم مــن الدكت تّوجــت هــذه الزي

سلســلة مــن التكرميــات مــن طــرف القامئــني عــى املركــز للســادة 

أعضــاء الوفــد القطــري، والــذي تم اســتقباله يــوم الســبت 25  مارس 

ــوزي  ــور ف ــي ، الدكت ــة املناع ــورة عائش ــن: الدكت ــّون م 2017، و املتك

ــى  ــور مصطف ــراوي ، الدكت ــر صح ــور الطاه ــق ، الروفيس أوصدي

خياطــي، وتخللّهــا تكريــم مــن أحــد أبنــاء املنطقــة " الحــاج أبــو بكــر 

ــة  ــز مقارن ــا ملرك ــا بإيطالي ــز اإلســالمي بروم ــس املرك ــدودة " رئي ق

ــون  ــي. ليك ــة املناع ــورة عائش ــه الدكت ــذي ترأس ــر، وال ــان بقط األدي

ختامهــا مســك بتكريــم مــن "الحــاج محمــود قــازي" للمركــز بإثــراء 

مكتبتــه بكتــاب مــن تأليفــه عــن تاريــخ مدينــة األغــواط .

                                                     أ/بوفاتح فريحة
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الصالون الوطني لمراكز البحوث 

مشاركة مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة crsic، بالصالون الوطني 

لمنتجات البحث العلمي، بقصر المعارض الجزائر من 18 إلى 21 ماي 2017.
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ــة  ــال، عدمي ــة الج ــرض، بديع ــة املح ــر لطيف ــة املنظ جميل

املثــال، ىف الحســن والجــال، والقــد واالعتــدال وفصاحــة املقــال 

ال يوجــد مثلهــا بــني الخلــق، ال ىف الغــرب وال ىف الــرشق، كأنهــا 

الشــمس الضاحيــة، طلعتهــا تنعــش الصــدور واألرواح......،هــذا 

ــة  ــرة الهاللي ــات الس ــة و رواي ــب التغريب ــه كت ــا ب ــا وصفته م

ــا يف  ــتثنون رأيه ــا، ال  يس ــورة يف قومه ــث املش ــت ثل ــرأة ملك ام

ــة. ــرب  أو السياس ــور الح ــن أم ــرة، م ــرة وال يف صغ كب

هــي امــرأة عربيــة مــن  بنــي هــالل مــن بنــي ســليم  

ــى  ــي نشــأت عــى املعن ــة الت ــوت العربي ترعرعــت يف أعــرق البي

املطلــق للقبلّيــة، حيــث الــرأي واملشــورة والقوامــة والقــوة صفــات 

ــح. ــريب الق ــل الع ــل ذو األص ــا إال الرج ــى به ال يتح

و لكــن هاتــه املــرأة كانــت بألــف رجــل واســتطاعت بحكمتهــا 

ــدر  ــة مل تق ــن دول ــدّك حص ــيايس أن ت ــا الس ــا ودهائه وحنكته

ــدول. ــا باقــي ال عليه

ــلمي        ــاليل الس ــدي اله ــان الدري ــت رسح ــارق بن ــور ب ــا ن إنه

و أخــت الســلطان حســن بــن رسحــان محــور التغريبــة الهالليــة 

إنهــا األمــرة الجازيــة، ســبب ســقوط الدولــة الصنهاجيــة 

ــة. ــايت خليف ــك الزن ــاء مل وإنته

حياتهــا معــان كثــرة ووقفــات جليلــة، مــن أي زاويــة قلبتهــا 

وجــدت روح القائــد تتجــى واضحــة بينــة فيهــا، ومــن أي زاويــة 

رفعتهــا أو خفضتهــا وجــدت نفــس الســيايس املحنــك، و مــن أي 

ــح  ــة والصال ــة العربي ــدت القومي ــا وج ــا أو أقعدته ــة أقمته جه

العــام يلــوح يف ترفاتهــا أو يف كالمهــا.

هــي امــرأة ال تنافســها يف حــب الوطــن امــرأة أخــرى مهــا 

تغنــى الغــرب بجــان دارك و أقامــوا حولهــا املذابــح و أســهبوا يف 

ذكــر حكاياتهــا    و جعلــوا منهــا أســطورة ال ترقــى لقصصهــا إال 

قصــص مريــم العــذراء.

هــي امــرأة تركــت الــزوج و الولــد و ضحــت بحــب ال يضاهيــه 

ــب  ــو ح ــر ه ــمى و أك ــب أس ــل ح ــن أج ــة، م ــب العامري إال ح

الصالــح العــام للقبيلــة    و الوطــن، ضحــت بالقصــور ومبــكان 

ــا  ــة أمره ــي زوج ــة  وه ــة املكرم ــت مك ــكان، ترك ــه م ال يوازي

واختــارت حيــاة البــدو الرحــل وشــظف العيــش و التغريبــة نحــو 

ــي  ــا ه ــدري م ــن ي ــة .... و م ــو إفريقي ــا، نح ــرار له أرض ال ق

ــة.... إفريقي

ــطها  ــدت وس ــني ش ــة ح ــن الجازي ــان دارك م ــي ج ــن ه فأي

والتحفــت خارهــا و قالــت يــا بنــي العربــان ذليتــم عــن حــرب 

الزنــايت، و أنزلــت أشــجع شــجعان العــرب أيب زيــد الهــاليل عــن 

فرســه وامتطتهــا، وشــحذت همــم الرجــال وأطاحــت بالقــروان 

عاصمــة الصنهاجيــني بعدمــا عجــز عنهــا الفاطميــون.

هــي امــرأة حــرّة وتحمــل حريتهــا يف راحــة كفيهــا، أُي امــرأة 

ــا يف  ــديل برأيه ــتقالال، ت ــة واس ــا حري ــذا تضاهيه ــا ه يف وقتن

شــؤون قبيلتهــا، وال يتجاوزهــا كبــار قومهــا ال يف صغــرة و ال يف 

كبــرة، أيــن مارغريــت تاتــرش أو مادلــني أولرايــت أو كونداليــزا 

ــا وأقامــت  ــي منعــت حرب ــرأة الت ــك امل ــة، تل رايــس مــن الجازي

حربــا، تلــك التــي شــاورها أبوهــا يف أمــر أيب زيــد عندمــا رفــض 

ــا مل  ــرته، م ــه و عش ــارب أهل ــه و كاد أن يح ــود إىل قبيلت أن يع

تفــرش الصحــراء حريــرا تحــت فرســه إىل مرابــض قبيلتــه.

بســموها              و  برقّيهــا  و  بهــا،  نحتفــل  أن  أوىل  امــرأة  هــي 

ــوم  ــن ي ــامل م ــه الع ــل ب ــا يحتف ــا، ال م ــا و أحكامه و مبواقفه

ــا وراءه  ــا م ــه خزي ــل يف طيات ــذي يحم ــرأة وال ــد امل ــموه عي أس

ــت  ــذي أهين ــوم ال ــون الي ــار، فيك ــده ع ــس بع ــارا لي ــزي، وع خ

فيــه املــرأة هــو اليــوم الــذي تحتفــل بــه، اليــوم الــذي أُحرقــت 

فيــه مجموعــة مــن النســاء، ذنُبهــن الوحيــد أنهــن طالــن برفــع 

ــم        ــن: "ال للظل ــن أصواته ــن رفع ــد أنه ــن الوحي ــن، ذنبه أجوره

و ال للقهــر".

أليــس األوىل أن نحتفــل بيــوم رفعــت فيــه املــرأة شــعار 

حريتهــا عاليــا، و أســهبت عــى العــامل برأيهــا وأظهــرت للكــون 

أجمــع أن املــرأة كرمهــا اإلســالم و أوىص بهــا النبــي محمــد صــى 

اللــه عليــه و ســلم، وســاوى بينهــا و بــني الرجــل اللــه ســبحانه   

و تعــاىل مــن فــوق ســبع ســاوات.

  

                                                          أ/ يعقويب خديجة

و هلا ثلث املشورة يف قومها

عيد المرأة 08 مارس مناسبات
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عيد المرأة 08 مارس 
المناسبات

     أصبــح تحقيــق األمــن الغــذايئ مشــكلة عــى رأس قامئــة 

املواضيــع الرئيســية يف العــامل، فمــن املتوقــع أن يــزداد عــدد الســكان 

الذيــن يعيشــون يف دوامــة الفقــر مبــا يــرتاوح بــني 35 و 122 مليــون 

نســمة بحلــول عــام 2030.  وتجــدر اإلشــارة إىل أن مصطلــح األمــن 

الغــذايئ تعبــر حديــث شــاع اســتخدامه منــذ بدايــة الســبعينات 

وبالــذات عــام 1972 عنــد اتســاع نطــاق أزمــة الغــذاء العامليــة وبروزهــا 

عــى املــرح الــدويل بشــكل مل يســبق لــه مثيــل، و يطلــق مصطلــح 

ــذاء الــرضوري  ــى، كتوفــر الغ ــرث مــن معن ــذايئ عــى أك األمــن الغ

ــدرة  ــذاء، ومق ــن الغ ــذايت م ــاء ال ــق االكتف ــان، وتحقي ــاة اإلنس لحي

الُقطــر عــى توفــر مخــزون مــن املــواد الغذائيــة األساســية يســتطيع 

حالــة  يف  إليــه  اللّجــوء 

ــذاء... ــص الغ نق

     إال أن تغــّر املنــاخ 

كبــرا  تهديــدا  يطــرح 

إىل  بالنســبة  متناميــا  و 

العاملــي،  الغــذايئ  األمــن 

املتوقعــة  اآلثــار  أن  كــا 

كارتفــاع  املنــاخ  لتغــّر 

درجــات الحــرارة وزيــادة 

تواتــر الظواهــر املناخيــة 

امليــاه  ونقــص  املتطرفــة 

وارتفــاع مســتوى البحــر 

املحيطــات  وتحمــض 

وتدهــور األرايض واختالل 

النظــم اإليكولوجيــة وخســارة التنــوع البيولوجــي، كلهــا قــد تعــرض 

قــدرة الزراعــة عــى تأمــني الغــذاء للفئــات األكــرث ضعفــا إىل خطــر 

حقيقــي وبشــكل جــّدي، األمــر الــذي يعيــق التقــدم باتجــاه القضــاء 

التغذيــة والفقــر. الجــوع وســوء  عــى 

ــن  ــة واألم ــإن الزراع ــاخ ف ــّر املن ــدم تغ ــل ع ــى يف ظ      و حت

الغــذايئ يف العــامل تواجهــان تحديــات جســيمة نتيجــة النمــو الّســكاين 

وارتفــاع املداخيــل يف معظــم بلــدان العــامل النامــي، حيــث بلــغ الطلب 

عــى األغذيــة واملنتجــات الزراعيــة األخــرى مســتويات غــر مســبوقة 

واعتــرت منظمــة األغذيــة والزراعــة FAO أنــه ألجــل تلبيــة الطلــب 

املتعلــق باألغذيــة يف عــام 2050 يجــب أن يكــون اإلنتــاج العاملــي 

ــا  ــبة %60  م ــى بنس ــة أع ــرثوة الحيواني ــل وال ــنوي للمحاصي الس

ــأىت مــن غــاّلت  ــه يف 2006، و أن حــوايل 80 % يجــب أن يت كان علي

أكــر  و 10 % مــن زيــادات يف عــدد مواســم زراعــة املحاصيــل ســنويا 

)Climate change, agriculture and food security,2016( FAO,

ــدة  ــاه املتزاي ــدرة املي غــر أن كال مــن التّدهــور الواســع لــأرايض ون

يحــدان مــن إمكانيــة زيــادة الغــالّت، وأنــه مــا مل تبــذل جهــود أكــر 

للحــد مــن الفقــر واالنتقــال إىل زراعــة  منتجــة ومســتدامة عــى حــد 

الســواء فســوف تجــد العديــد مــن البلــدان منخفضــة الدخــل صعوبــة 

يف ضــان الحصــول عــى كميــات كافيــة مــن األغذيــة لجميع ســكانها.

ــة  ــداف خط ــى أه ــادا ع ــدويل اعت ــع ال ــوىّل املجتم ــد ت      و ق

التنميــة املســتدامة لعــام 2030 وعــى اتفــاق باريــس بشــأن تغــّر املناخ 

مســؤولية بنــاء مســتقبل 

مســتدام، إال أن تحقيــق 

اســتئصال  أهــداف 

الجــوع والفقــر بحلــول 

ومعالجــة   2030 عــام 

ــاخ يف  ــّر املن ــد تغ تهدي

الوقــت نفســه يقتــي 

ــا يف نظــم  تحــوال جذري

يف  والزراعــة  األغذيــة 

ســائر أنحــاء العــامل، من 

ــة  ــاد الفالح ــالل اعت خ

الذكيــة، وحايــة نظــم 

ــة  ــات اإليكولوجي الخدم

عليهــا  تعتمــد  التــي 

الزراعــة، واالســتثار يف أنظمــة البحــوث الزراعيــة العلميــة، وتعزيــز 

اإلرشــاد الزراعــي بآليــات فاعلــة لنقــل التكنولوجيــا، إضافــة إىل 

التكثيــف املســتدام ألنظمــة إنتــاج القمــح والــذي يــؤدي دورا أساســيا 

ــا  ــائر م ــص خس ــري وتقلي ــاءة ال ــني كف ــذايئ، وتحس ــن الغ يف األم

بعــد الحصــاد، وتنميــة القــدرات والدعــم املؤّســي، واعتــاد رشاكات 

مبتكــرة بــني القطــاع العــام والخــاص  . 

                                                                               

                                                                                                                                                      

                                   أ/قميتي عفاف

122 مليون نسمة على عتبة الفقر



16

حياتنــا مســتمرّة مــا اســتمرّ نبــض قلوبنــا ، و ليســت القلــوب وحدهــا التــي تنبــض بــل 
ــع  ــج مواضي ــب لتعال ــن القل ــات م ــّط كلم ــي تخ ــا  فه ــة نبضه ــالم الصادق ــك لألق كذل

ــا............ ــا و دني ــلم دين ــاة المس ــق بحي تتعّل
 

 ســبحان الــذي جعــل بعــد الشــّدة الفــرج، ويف 

كّل ضيــق مخرجــا، و يف كّل محنــة منحــة، ويف كّل 

ــة.  ــة هبــة وعطّيــة رضّي نقمــة نعمــة، و يف كّل رزيّ

ــه  ره علي ــدَّ ــا َق ــد إىل م ــكان كّل عب ر، ف ــدَّ ــق فق خل

مســّر، ولــن يســلم آدمي مــن ســهام القــدر، فالدنيا 

مجبولــة عــى كــدر، فــكل مبتــى مهــا عــال،  و هو 

أمــر يف  قــول اللــه تجــّى:« لََقــْد َخلَْقَنــا اإلِنْســاَن 

يِف كََبــٍد« )ســورة البلــد: اآليــة:04(، فاالبتــالء ســّنة 

اللــه يف بنــي البــرش، فهــم ســواء فيــه، مل يســتنث 

نبّيــا وال رســوال، و لنــا يف قصصهــم آيــات و عــر

فعــن ســعد بــن أيب وقــاص ريض اللــه عنــه أنـّـه 

قــال:» قلــت: يــا رســول اللــه أيُّ النــاِس أشــّد بــالء؟ 

فقــال: أشــدُّ النــاس بــالًء األنبيــاء، ثــم األمثــُل 

ــإن  ــه، ف ــب دين ــى الرجــل عــى حَس ــل، يُبت فاألمث

كان يف ديِنــه صلًبــا اِشــتدَّ بــالؤه، وإن كان يف دينــه 

ــالُء  ــرَح الب ــا ي ــه، ف ــدِر ديِن ــى ق ــيِل ع ــة اُبُت رقَّ

بالعبــِد حّتــى يرتكَــه ميــِي عــى األرض ومــا عليــه 

ــة« رواه اإلمــام أحمــد. َخطيئ

ــا، مــا  ــاة ! مــن إدبارهــا عــى أحدن ــا الحي ...إنّه

يقــع فيــه مــن أزمــات، متعــّددة املرتادفــات يف 

ــوم  ــف يف العل ــعّبة التعاري ــة، و متش ــة العربي اللّغ

ــق،  ــة، ضي ــة، نائب ــة، مصيب ــول أزم ــانية، فنق االنس

ــرج  ــا ال تخ ــة، و كلّه ــة، أو فاجع ــة، كرب ــّدة  نكب ش

مــن الناحيــة النفســية، عــن كونهــا مرحلــة اِختــالل 

ــّدد  ــة ته ــج عــن حادث ــذي ينت ــوازن النفــي، ال الت

حيــاة اإلنســان، وتجعلــه غــر قــادر عــى التعامــل 

ــا،  ــن آثاره ــا أو م ــص منه ــا، والتخلّ ــا أو حلّه معه

ومتــى تغلّــب الفرد عليهــا، فإنّه ســيبدي اِســتجابات  

ــوازن، مــا  ــة الت ــه إىل حال ــة تعــود ب ســلوكية تكيفّي

يجعلــه يف حالــة نفســية أفضــل، و العكــس يفــي 

إىل االنهيــار النفــي، الــذي ينتــج عــن حالــة األمل، 

التــي تــزداد حــّدة، وتتعّمــق مــع مــرور الوقــت.

وميكــن أن نــرى األزمــة بعــني اإلداري، بكونهــا 

لحظــة حرجــة يواجههــا صاحــب القــرار، إذ يصعب 

ــاد،  ــى النَّحــِو املعت ــا ع ــرار حياله ــه اِتخــاذ الق علي

مــّا يوقعــه يف مــأزق القــدرة عــى االختيــار                 

و الحســم يف القــرار، و هــذا املــأزق يضغــط عليــه 

بشــّدة التخــاذ قــرار يخفِّف عنــه الضغوط النفســية 

ــة. الناجمــة عــن وجــود هــذه الحال

ــر،  ــه خ ــن كلّ ــر املؤم ــف، فأم ــا كان الوص و أيّ

و االســتعداد االميــاين لديــه بالــرىض بقضــاء اللــه

ــو  ــة، و ه ــّي األزم ــارة تلق ــبه مه ــدره يكس  و ق

أمــر جميــل و مطلــوب، و األجمــل أن يتقــن مهــارة 

التعامــل معهــا، بالتخفيــف مــن آثارهــا عليــه نفســيا 

و اِجتاعيــا، مــن أجــل مواصلــة حياتــه بشــكل 

ــف  ــة عــى التكّي ــدرة و املرون ــبه الق ــا يكس ــد م جّي

ــا  و ال  ــت إبداع ــارة ليس ــذه امله ــات، و ه ــع األزم م

اِخرتاعــا، بــل اِتّباعــا ملــا دلّــت عليــه النصــوص 

القرآنيــة، و الســنة النبويــة الرشيفــة، مــن ســلوكات 

رشــيدة و أخــالق حميــدة تضمــن ســعادة املســلم يف 

ــن. الداري

ــد  ــان عن ــه االنس ــا يواج ــر م ــن أخط ــل م و لّع

حصــول األزمــة عــدم قدرتــه عــى ضبــط مشــاعره 

...و أخر يابسات )المسلم و مهارة إدارة األزمات(

نبض القلم
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ــون  ــد تك ــل ق ــرّدات فع ــه ل ــه، و إبدائ و ترفات

ــة و عفويــة، فيكــون منبــع ضبــط األعصــاب   اِرتجاليَّ

هنــا تربيــة النفــس عــى الصــر، وعــدم التّعجــل يف 

ــرج ــاح الف ــر مفت ــرُّف، فالص ــم أو التَّ الحك

 و درع لــكل أمــر حــرج، و تكون التــؤدة و الرتيُّث 

ــع  ــلم م ــل املس ــارزة يف تعام ــمة ب ــر س ــب األم وتقلي

ــدوء رّس التعامــل معهــا          األزمــات، و الحكمــة و اله

و لنــا يف  تعامــل رســول اللــه صــى اللــه عليــه          

ــة اإلفــك  أســوة حســنة. و ســلم مــع حادث

إنَّ حســن التكّيــف مــع األزمــات و التعامــل معهــا 

بشــكل جّيــد، ال إفــراط وال تفريــط، يتــأىّت مــن 

االســتعداد االميــاين للمســلم، ورّدات فعلــه الرشــيدة، 

ــة للســيطرة عــى  التــي هــي مجملهــا خطــوات عملّي

ــد،  ــتيعابهم بشــكل جي األزمــة والحــدث املفاجــئ واِس

ــة يف  ــدرة و املرون ــبه الق ــة، و يكس ــه مناع ــا يعطي م

التعامــل املســتقبيل معهــا، بــل واِســتثارهذه املرونــة 

يف اِســتكال مســرة حياتــه بشــكل أفضل. و الرشــادة 

يف التــرّف مــع تّبــدل األحــوال؛ مثانيــة أمــور عــى 

اإلجــال، اِســتعداد و حســن تلّقــي،و ضبــط للنفــس، 

ــر       ــر يف األث ــن التّدب ــة، و حس ــاف، و معون ــام ش و إمل

ــريّض. ــرج ال ــبب و املخ و الس

فأّمــا اإلســتعداد، فالتهيــؤ النفــي لأزمــات قــدر 

املســتطاع، مــن خــالل اليقظــة املســتمرة، وإعــال 

العقــل، والتنبــؤ، واإلســتنتاج وفــق املعطيــات املتاحــة، 

ــه  ــه  يجعل ــن ربّ ــد م ــرب العب ــتعداد لق ــذا االس و ه

ــدره، ــه وق ــا بقضــاء ربّ ــرا شــاكرا، مؤمن ذاك

 راضيــا و صبــورا، ذلــك أنَّ الطاعــات هــي األرض 

اإلميــان  و  الصــر  و  االســتعداد،  لهــذا  الخصبــة 

ــا  ــدائد و أّم ــي حــال الش ــزرع  و خــر الجن خــر ال

حســن تلّقــي الحــدث والخــر، فالثبــات و ذكــر اللــه 

ــج  ــاء بتفري ــال، و الدع ــى كل ح ــده ع ــاىل وحم تع

بالحكمــة                                          النفــس  وضبــط  األهــوال،  و  الكربــات 

و الرويّــة و حســن التــرّف، كّل هــذا يكبــح املشــاعر 

و ميكّــن العقــل مــن  التفكــر والتعامــل مــع املواقــف، 

ــة التعامــل مــع  ــّي إىل مرحل ــة التلق فنتجــاوز مرحل

ــع  ــك إالَّ بجم ــون ذل ــف، و ال يك ــداث و العواص األح

ــن  ــه م ــاك ب ــن الحــدث لإلمس ــة ع ــات الكامل املعلوم

ــإن  ــاه، ف ــره و خباي ــام بصغائ ــاه، و اإلمل ــع زواي جمي

كان الحــدث هزيــل األثــر، كان االنســان عليــه مقتدر، 

و إن فــاق أمــره حــّد القــدرة وجبــت االســتعانة            

ــر يف  ــن التدبّ ــن حس ــرج م ــن املخ ــورة. وحس و املش

مظاهــر وتداعيــات الحــدث، التــي ميكــن أن تحــدث 

أو تتفاقــم، والتعامــل معهــا رسيعــاً مبــا يحّقــق 

تقويضهــا و الحــّد منهــا، وحســن التّدبــر يف البحــث 

يف أســباب األزمــة وتنظيمهــا إىل درجــات حســب 

ــة مبــكان يف إدارة  ــا مــن األهمي ــة النســبية له األهمي

األزمــة وتقويضهــا والتفكــر يف مقرتحــات التعامــل 

ــا. معه

ــارة  ــه مه ــل مع ــن التعام ــّنة، و حس ــالء س فاإلبت

لضــان مســرة حيــاة أفضــل، و تبقــى إدارة األزمــات 

عــّدة املؤمــن االميانيــة و الســلوكية، التــي تضمــن لــه 

ســعادة الداريــن.

                                         أ/ فريحة بوفاتح
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مبــا أّن العــدد الرابــع مــن مجلــة االرشاق الحضــاري جــاءت متزامنــة مــع شــهر رمضــان الفضيــل، إرتأينــا 

أن نحيــط القــارىء الكريــم ببعــض املــواد القانونيــة التــي رشّعــت  لأحــداث و الوقائــع التــي تحــدث خاللــه، 

ســواء أكانــت تنظيميــة أو ردعيــة.

ــن  ــرر 2  م ــادة 144 مك ــي امل ــل ه ــهر الفضي ــة الش ــاك حرم ــب انته ــة تعاق ــة ردعي ــادة قانوني ــم م و أه

القانــون رقــم 01-09 املــؤرخ يف 26 يونيــو 2001 ، و مفادهــا: ))يعاقــب بالحبــس مــن ثــالث )3( ســنوات إىل 

خمــس )5( ســنوات وبغرامــة مــن 50.000 دج إىل 100.000 دج أو بإحــدى هاتــني العقوبتــني فقــط كل مــن 

أســاء إىل الرســول )صــى اللــه عليــه وســلم( أو بقيــة األنبيــاء أو اســتهزأ باملعلــوم مــن الديــن بالــرضورة، أو 

بأيــة شــعرة مــن شــعائر اإلســالم ســواء عــن طريــق الكتابــة أو الرســم أو التريــح أو أيــة وســيلة أخــرى، 

تبــارش النيابــة العامــة إجــراءات املتابعــة الجزائيــة تلقائيــا((.

ــة   ــادة ، ال رصاح ــص امل ــتدالالمن ن ــا  و اس ــاء قياس ــا ج ــل م ــهر الفضي ــة الش ــن حرم ــا م ــود هن و املقص

مذكــورة يف لفظــه، و معنــاه أن الصــوم مــن أركان اإلســالم املعلومــة و شــعرة مهمــة مــن شــعائره، و هــو مــا ال 

ينكــره مســلم، و معنــى الصــوم يف ظاهــره هــو االمتنــاع عــن األكل و الــرشب جهــارا، و هــو أبســط املعلــوم مــن 

الديــن بالــرضورة، فــال ينكــره ناكــر و ال يجحــده جاحــد، و هــذا دون الغــوص يف معــاين الصــوم العميقــة 

مــن غــض للبــر و كــف لــأذى و حتــى تطهــر للنفــس و تزكيتهــا، فللقانــون ظاهــر الحــال فقــط و مــا 

إنجــّر عــى النوايــا مــن أفعــال قامئــة واقعــة.

و عليــه فــكل اســتهزاء بشــهر رمضــان كــا حددتــه املــادة، بــأي طريقــة كانــت ،كتابــة مثــال باالنتقــاص 

مــن قيمتــه، أو رســم يف االماكــن العامــة أو عــى الجرائــد أو بــأّي نــوع مــن فنــون الرســم، أو التريــح بذّمــه 

او نكرانــه، أو املجاهــرة بــاألكل يف أيامــه أو الــرشب فيهــا أو التدخــني أمــام املــأ..... هــو جرميــة يعاقــب عليهــا 

القانون.

﴾ ]البقــرة:185[  و يكفيــه هــذا الشــهر الفضيــل قــول اللــه تعــاىل ﴿َشــْهُر َرَمَضــاَن الَّــِذي أُنـْـِزَل ِفيــِه الُْقــرْآُنٌ

ليكــون شــعرة عظيمــة مــن شــعائر ديــن االســالم.

المدونة القانونية

   أ/ يعقويب خديجة
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This space is dedicated to state guidelines 

about Islam as a religion, and the life of its 

Prophet Muhammad (peace be upon him), 

far from any hatred or racism or prejudices. 

«Tell me more about Islam» is launched to 

share profound religious knowledge from the Quran and 

Sunnah to reveal the right core of Islam and avoid the tainted 

one.

THE TRUE ISLAMIC FAITH

Islam is the final and eternal message for mankind, complete 

in every way, as Allah Says (what means): «This day I have 

perfected for you your religion and completed My favor 

upon you and have approved for you Islam as religion.» 

[Quran 5:3]

The meaning of Islam is submission and obedience to Allah, 

the Creator of all. From Adam through to Muhammad 

(peace be upon them) the message of Allah was delivered 

to all mankind; calling them to the worship of the One true 

God. Each prophet was sent to a particular group of people, 

except the final prophet Muhammad (peace be upon him), 

he was sent to all people without exception.

What does Islamic faith based on?

There are basic pillars of Islamic faith, which are conditions 

of right faith for every Muslim:

-The Oneness of Allah in His Lordship

Tawheed (Islamic monotheism) is the greatest foundation of 

Islamic faith. In fact, a person is considered as Muslim if he/

she accepts that there is no god worthy of worship but Allah, 

and that Muhammad (peace be upon him) is His slave and 

messenger to mankind.

As a confirmation,, Surah of Ikhlass declares Allah’s oneness 

and as such it negates all forms of polytheism and idolatry. 

Muslims worship Allah alone, He has no partners, associates, 

or helpers.   

“Say, «He is Allah, [who is] One, Allah, the Eternal Refuge. 

He neither begets nor is born, nor is there to Him any 

equivalent.” [Quran 112]

The Quran declares that “Nothing is like Him” [Quran 

42:11]. Allah is omniscient and all-powerful. All of Allah’s 

attributes belong to Him exclusively. He is the first and there 

is no last but his oneness. He is the First without anything 

before Him. He is the Last without anything after Him. The 

end is with Him alone, and He is the End. He is all-existing: 

with him there is no end. Allah is now as He was before. He 

is Eternal.

Islamic monotheism is one pillar of right faith, which 

completed with other pillars:

-Believe in Allah’s Angels : Made from light, follow Allah›s 

orders perfectly, never make mistakes and are never 

disobedient .

-Believe in Allah’s Books: Torah (Old Testament), Suhoof 

(Scriptures of prophets), Zabur (Psalms), Enjil (Evangel or 

New Testament), Quran (Recitation to Muhammad) .

-Believe in Allah’s Prophets : Adam, Noah, Abraham, Jacob, 

Moses, David, Solomon, Jesus, Muhammad, and others 

mentioned in Books, peace be upon them all. 

-Belief in the Day of Judgment (the Hereafter)

-Belief in Divine Predestination (destiny): Allah has complete 

control of all that happens, both good and evil and He has 

full knowledge of it all.

 “The Messenger has believed in what was revealed to him 

from his Lord and [so have] the believers. All of them have 

believed in Allah and His angels and His books and His 

messengers, [saying], «We make no distinction between any 

of His messengers.» And they say, «We hear and we obey. 

[We seek] Your forgiveness, our Lord, and to you is the 

[final] destination.» [Quran 3:85]

As conclusion, the right Islamic faith is based upon the 

previously mentioned six pillars together, and nothing more 

or less is accepted:

“And if one seeks a religion other than Islam, it will never 

be accepted from him, and he is among the losers in the 

Hereafter” [Quran 3:85]

                                                             Freiha Boufatah 

Tell Me More About Islam
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ــة عــى مــّر العصــور مــن أزمــات نفســية  ــت النفــس البرشي عان

اســتمّر العلــاء يف محاولــة تفســرها وحلّهــا بتجــارب و مناهــج 

عديــدة ، إالّأنّهــم عجــزوا أمــام مــا يحدثــه القــرآن الكريــم يف 

نفســية ســامعه وتاليــه مــن تغــرّات فســيولوجية إيجابيــة كالســكينة                    

ــة  ــن الروع ــه م ــا يلقي ــوف، وم ــق والخ ــّدد القل ــة ، وتب و الطأمنين

واملهابــة يف قلــوب الســامعني ، والّنــاس أمــام هــذا البيــان صنفــني، إّما 

كافــر أخفــى إعجابــه ، وإّمــا مؤمــن آمــن و أوىف ،انطالقــاً مــن قولــه 

ــه  ــد: 28، وقول ــوب﴾ الرع ــِنُّ الُْقلُ ــِه تَطَْم ــِر الل ــل: ﴿أاَل ِبِذكْ ــز وج ع

ِّلُْمْؤِمِنــنَي﴾  عــز وجــل﴿ َونَُنــزُِّل ِمــَن الُْقــرْآِن َمــا ُهــَو ِشــَفاء َوَرْحَمــٌة لل

ــك  ــه كذل ــاين ،فلدي ــم ســحر بي ــرآن الكري ــإذا كان للق اإلرساء: 82 .ف

ــة ، أو االعجــاز. ــري عــى  النفــس البرشي ســحر تأث

 تجــدر االشــارة أّن علاءاإلســالم املتقّدمــني أســهبوايف الحديــث 

عــن اإلعجازوذكرألوانــه ، فألّفــوا  يف  اإلعجازالبالغــي و البيــاين 

والعلمــي والعــددي والترشيعــي،و مل يأخــذ االعجــاز النفــي عندهــم 

نفــس الحصــة مــن االهتــام ،ذلــك ألنّهــم كانــوا يربطونــه باإلعجــاز 

البيــاين ويعترونــه مثــرة مــن مثــرات البيــان ، و إذا نظرنــا إىل 

التعريفــات التــي ذكرهــا العلــاء  يف مجــال االعجــاز النفــي ،نجــد 

أنّهــا تبحــث يف مجالــني ، املجــال األول : حديــث القــرآن عــن النفــس 

اإلنســانية وبيانــه لصفاتهــا وكشــف لخباياهــا و خفاياهــا ،أّمــا املجــال 

الثــاين : فهــو تأثــر القــرآن يف النفــس اإلنســانية ســواء كانــت مؤمنــة 

أو كافــرة ،ومــا ينتــج عــن هــذا التأثــر يف النفــس مــن نتائــج .

 : النفــي  االســتاذ فضــل حســن عبــاس، فاالعجــاز  وحســب 

ــاس  ــاف    الّن "هومانلمحــه يف تلــك اآليات،وهــي تّتحــدث عــن أصن

بيــان  ومايحزنهم،وعــن   ومايفرحهــم  ومشــاعرهم  ومواقفهــم 

كــا   .  ( القــرآن"  آي  ودوافعهــا يف  وخفاياهــا  النفــس  ملكنونــات 

ــوا  ــن أن يأت ــدرة الكافري ــدم مق ــكري بأنّه:"ع ــا الدكتورأحمدش يعرفه

بــكالم مثــل القــرآن يف بالغتــه وبيانــه ويف تأثــره العظيــم يف 

ــن  ــوع م ــذا الن ــن أبرزه ــل أّول م ــامعيه." و لّع ــه وس ــوس قارئي نف

اإلعجازاإلمــام الخطــايب ،حيــث أشــارإليه بعبارةرصيحــة يف رســالته 

" بيــان إعجازالقــرآن":يف إعجازالقــرآن وجــه آخــر ذهــب عنــه النــاس 

ــوب  ــه بالقل ــك صنيع ــاذ مــن آحادهــم ، وذل ــه إال الّش ــكاد يعرف ، فالي

ــاً  ــرآن منظوم ــاً غرالق ــمع كالم ــك التس ــوس،   فإن ــره يف النف وتأث

،إذا قــرع الســمع خلــص لــه إىل القلــب مــن اللــذة  والمنثــوراً 

ــص  ــرى مايخل ــة يف أخ ــة واملهاب ــن الروع ــال، وم ــالوة يف ح والح

ــى إذا  ــا الصــدور، حت ــه ، تســتبرشبه النفــوس، وتنــرشح له ــا إلي منه

أخــذت حظّهــا منــه عــادت مرتاعــة   قــد عراهــا مــن الوجيــب والقلــق 

،وتّغشــاها مــن الخــوف ،والفــرق مــا تقّشــعر منــه الجلــود ، وتنزعــج 

ــا  ــا وعقائده ــني مضمراته ــس وب ــني النف ــول ب ــوب، و يح ــا القل له

ــا"، ــخة فيه الراس

ــة  ــت بالنصــوص القرآني ــم مثب إّن االعجازالنفــي للقــرآن الكري

ويف الســرة النبويــة الرشيفــة ، ومــن ذلــك قــول اللــه عّزوجّل﴿"َولَــْو 

َْت ِبــِه الِْجَبــاُل أَْو ُقطَِّعــْت ِبــِه اأْلَْرُض أَْو كُلِّــَم ِبــِه الَْمــْوىَتٰ  أَنَّ ُقرْآنـًـا ُســرِّ

ــاُء  ــْو يََش ــوا أَْن لَ ــَن آَمُن ــأَِس الَِّذي ــْم يَْي ــا ۗ أََفلَ ــُر َجِميًع ــِه اأْلَْم ــْل لِلَّ ۗ بَ

ــل       ــه عّزوج ــذا قول ــد: 31،و ك ــا ۗ "﴾الرع ــاَس َجِميًع ــَدى النَّ ــُه لََه اللَّ

ــُه  ــِعرُّ ِمْن ــايِنَ تَْقَش ــاِبًها َمَث ــا ُمَتَش ــِث ِكَتابً ــَن الَْحِدي ــزََّل أَْحَس ــُه نَ ﴿اللَّ

ــِر  ــنُي ُجلُوُدُهــْم َوُقلُوبُُهــْم إِىَل ِذكْ ــوُد الَِّذيــَن يَْخَشــْوَن َربَُّهــْم ثُــمَّ تَلِ ُجلُ

ــِه ﴾ الزمــر 23 . اللَّ

ويبقــى اإلعجازالنفــي ظاهــرة يف القــرآن تّتطلــب الرتصــد 

مــن  وبغرهــا  بهــا،  القــرآن  يبقــى  و   ، التأّمــل  إىل  وتدعــوا 

ــدة ، تتحــدى العــامل مبعطياتــه  مظاهراإلعجــاز املتعــّددة معجزةخال

الخارقــة وبأثــره االبليــغ عــى النفــس اإلنســانية.

     

                                                   بن قانة هاجر

العيادة النفسية

اإلعجاز النفسي في القرآن الكريم
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الّشيخ أمحد قصيبة 

)1919- 1994(م

    ولـد الّشـيخ أحمـد بـن أيب زيـد قصيبـة مبدينـة األغـواط سـنة 1919، حفـظ مـا تيّر من القـرآن الكريـم عى يد الّشـيخ محمد 

بـن عـيل بـن عـزوز، وتتلمـذ عى يد الّشـيخني محمد سـعيد الزاهري ومبارك املييل، ثم أرسـل إىل جامـع الزيتونة سـنة 1931 يف بعثة 

الجمعيـة الخريـة اإلسـالمية التـي كان يـرشف عليهـا الّشـيخ مبـارك امليـيل، رفقـة زميليـه: الّشـيخ أحمد شـطة والّشـيخ أيب بكـر الحاج 

عيـى رحمهـم اللـه جميعـا، وتلقـى تعليمه عى مشـايخ جامـع الزيتونة، حتـى تخرج منها عـام 1937.

    بعـد تخرجـه عـاد إىل مسـقط رأسـه، فأّسـس فيهـا رفقة إخوانه عبـد املالك بوعامر وعيـى بوعامر وميموين عبـد القادر وعالل 

مخنـث فرع الرجاء الكشـفي بنادي األدب.

     وملـا عـادت الجمعيـة إىل نشـاطها سـنة 1946، انتخـب الّشـيخ أحمـد قصيبة كاتبـا مركزيا للجمعيـة بالجزائر، وظـل يلقي دروس 

الوعـظ واإلرشـاد يف مسـاجد العاصمـة، ويف املـدن التـي كان يتفقدهـا بتكليـف مـن الجمعية، كا قـام مبهمة التفتيش لبعـض الجهات 

كرششـال، تنـس، الجزائـر، املديـة والجلفـة، وعمـل إىل جانـب ذلـك محـررا بجريـدة البصائـر مـدة خمـس سـنوات، وكان يف بعـض 

األحيـان يحـرر افتتاحيتهـا خلفـا للّشـيخ البشـر اإلبراهيمـي وبتكليف منه.

    و إبتـداء مـن سـنة 1951 كلـف بإلقـاء دروس الوعـظ واإلرشـاد باملسـجد العتيـق باألغـواط، لينضم بعـد ذلك إىل ثـورة التحرير 

املجيـدة رفقـة زمالئـه. وبعـد االسـتقالل عـني مفّتشـا جهويـا لأوقـاف )الواحـات  والسـاورة(، كـا أرشف عـى بنـاء املعهـد اإلسـالمي 

)إكاليـة ابـن نـارص بـن شـهرة حاليـا( وصـار مديـرا لـه سـنة 1964، وقـد كان هـذا املعهد آنـذاك منـارة للعلـم يف الصحراء.

    وعندمـا تأّسـس املجلـس اإلسـالمي األعـى سـنة 1966عـنّي عضـوا فيـه.  و يف سـنة 1979 أحيـل عـى التقاعد، إال أن الشـيخ ظّل 

نشـيطا يراسـل بعـض الصحـف الوطنيـة كجريـديت )الّشـعب والعـر( ومجلـة األصالـة التـي كانـت تصدرهـا وزارة األوقـاف، ومجلة 

الثقافـة التـي كانـت تصدرهـا وزارة اإلعـالم والثقافـة، ومجلـة القعـدة التـي كانـت تصدر عـن محافظة األغـواط، فضال عن مشـاركاته 

يف ملتقيـات الفكـر اإلسـالمي ودروسـه اإلذاعيـة واملسـجدية ومحارضاتـه التاريخية.

     وهكـذا ظـّل الشـيخ أحمـد بـن أيب زيـد قصيبـة شـاهرا يراعه يف سـبيل نرش العلـم واملعرفـة، إىل أن لقي ربه يـوم 1994/06/04، 

رحمـه الله رحمة واسـعة.

                                                                                                                                 أ. قميتي عفاف

تراجم وسير 
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Tell me more about islam

أسكرَ اْلحُسنُ يف العقوِل الخياال
فعُيوني يسافر البحر فيها
و جبيني يفيض أنهر نور

تطُلعُ الشمسُ من فمي حني أتلو
وأنا من عصرتُ خَمرَ رُضابي
وببوحي عزفت لحن حبور 
وَِبيَ البلبُل الحزينُ تَغَنَّى

كم مُحبٍّ لِحِبِّهِ صاغ عِقدًا
وأنا مَنْ زرعتُ يف ُكلِّ قلب
وأنا من نثرتُ عطر نقائي

فبشعري سكبتُ صَيِّبَ عزٍم
أيُّ وصفٍ يَضُمُّني وأريْجي

أنا بحرٌ ومن يرومُ كنوزي
فمدادُ القرآن مني  وذكري

من فم املصطفى نثرتُ شُموسي
كلماتُ األذان يشدو صَداها

كلما ألقتِ الحضارُة ِبدْعًا
كم نَما يف الزمان روضٌ لغات

كم َكسَا الشَّيبُ أحرفًا يف مِهَادٍ
وبروضي يبقى البياُن َفتِيًَّا

لم أزل ُأنْجبُ الفصيحَ وغيمي
كلُّ نطٍق بغري حريف سَرابٌ

قل لِمَن يرتَجي نعيم وصالي :
هامَ يف فتنتي رجال املعالي
و نَما يف القلوِب منهم غرامٌ

كم حَمَوْني من الدَّخيل فكانوا
مَجْمَعٌ يَجمع العال وألجلي
نثروني على السطور كنوزا

..من يسلُّ الرياعَ صونًا لِعِرْضِي
أجرُهُ كالذي يَسُلُّ حُساما

أنا أم اللغات بكر املعاني
وأنا من أحبها النبي فأمست

فعليه اإلله صلى مليا
  

وجَمالي كسا امِلالحَ اْلجَماال
وبروض البهاِء ُفْقتُ الغزاال

من سَناها روت ِبخدي  اْلهالال
همسات الهوى فأسبي الرِّجاال
فرويتُ الدُّهورَ سحرًا حالال

كفكف الدمع  يف عيون   الّثكاىل !
وعلى شَدِْوه اْلمُتَيَّمُ مَاال

من جُمانٍ نََظمْتُهُ يَتَالال !
غصنَ حُبٍّ نما غراما وطاال
يف َفال اليأس أزرعُ  اآلماال

أنبت اْلِجدَّ يف نفوس الكساىل
ضاعَ من سالف الدُّهور جَالال
يف الشواطي كمن يرومُ اْلمُحاال

فاضَ شهدًا بآيه وزُالال
فجلتْ عن دجى الوجود ضالال
فاسألوا عن ندى األذان بالال

من َقشيبي كسوتُهُ سِرْباال
وِبمَرِّ الدهور عادَ رماال !

وانحنى ظهرها فصارتْ ِنباال !
شامخًا ما انحنى لريٍح وماال
يُمطر الشهدَ يَمْنة وشِماال
يف يباِب املدى تالشى وزاال

امتطِ العشقَ والجوى ال اْلِجمَاال
فانقضى العمرُ يطلبوَن الِوصاال
أشعَل الوجدَ واْلهَوى الَقتَّاال

يف رياح الحديثِ حَولي جباال
يبذُل العاشقون وقتًا وماال
وعلى األعجميِّ كانوا وَباال

وبساح الدَّخيل يَهْوى النِّزَاال
يف سبيل اْلهُدى ويرمي النِّصاال

خصني بالخلود ربي تعاىل
تتباهى على اللغات دالال
وعلى األكرمني صبحا وآال
                َ

                         على لسان العربية

مصطفى قاسم عباس-سوريا
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Tell me more about islam

بيت احلكمة 

ــا يِفِ  ــعٌة ِمنَه ــزاٍء تِس ــرشُة أج ــُة َع ــه: الَعافي ــه عن ــاس ريض الل ــن عب ــه ب ــد الل ــاَل عب َق

ــاِس. ــْن النَّ ــَك َع ــارشُة اعتزالُ ــِت والع الصم

قيــل للحســن البــرى - رحمــه اللــه - : مــا رس زهــدك ىف الدنيــا ؟ فقــال: علمــت بــأّن 

ــه ، وعلمــت بــأن ّعمــيل ال يقــوم بــه غــرى  رزقــى لــن يأخــذه غــرى فاطــأمّن قلبــى ل

فاشــتغلت بــه ، وعلمــت أّن اللــه مطّلــع عــيّل فاســتحييت أن أقابلــه عــى معصيــة ، وعلمــت 

أّن املــوت ينتظــرين فأعــددت الــزاد للقــاء اللــه.

قــال ســفيان الثــوري - رحمــه اللــه - : إذا زهــد العبــد ىف الدنيــا أنبــت اللــه الحكمــة ىف 

قبلــه ، وأطلــق بهــا لســانه ، وبــّره عيــوب الدنيــا وداءهــا ودواءهــا.

إن كنت تغدو يف الذنـوب جليـدا ... وتخاف يف يوم املعاد وعيـدا

فلقـد أتاك من املهيمـن عـفـوه ... وأفاض من نعم عليك مزيـدا

ال تيأسن من لطف ربك يف الحشا ... يف بطن أمك مضغة ووليـدا

لو شــاء أن تصى جهنم خالـدا ... ما كان أَلْهَم قلبك التوحيــدا

يخاطبني السفيه بكل قبح ..... فأكره أن أكون له مجيبا

يزيد سفاهة فأزيد حلا ..... كعود زاده اإلحراق طيبا
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     أثبتــت الرســومات الحجريــة املتواجــدة مبنطقــة األغــواط قــدم ســاكنتها، خاصــة تلــك اآلثــار املتواجــدة بامليلــق والقــر الربــري بالخنــق 

وغرهــا. وقــد ذكــر ابــن خلــدون أن بنــي األغــواط هــم فــرع مــن قبيلــة مغــراوة، وهــي بطــن مــن بطــون زناتــة الربريــة، ومــا أورده ابــن 

خلــدون قولــه: »)... وأمــا لقــواط هكــذا بالقــاف( فهــم فخــذ مــن مغــراوة أيضــا، وهــم مــن نواحــي الصحــراء، مــا بــني الــزاب وجبــل راشــد، ولهــم 

هنــاك قــر مشــهور بهــم فيــه فريــق مــن أعقابهــم عــى شــظف مــن العيــش لتوغلــه يف الفقــر، وهــم مشــهورون بالنجــدة واالمتنــاع مــن العــرب، 

وبينهــم وبــني الــدوس، أقــى عمــل الــزاب مرحلتــان، وتختلــف قصورهــم إليــه لتحصيــل املرافــق منــه، واللــه يخلــق مــا يشــاء ويختــار«1.....

     لقــد ذكــر ابــن خلــدون قبيلــة األغــواط يف فصائــل زناتــة مغــراوة، التــي أنشــأت املدينــة وســميت باســمها، وقبيلــة زناتــة الربريــة األمازيغيــة 

هــي فــرع مــن القبيلــة الكبــرة العظيمــة )لواتــا( فرناتــة والتــي تعــد مــن أكــر القبائــل الربريــة حضــارة وعمرانــا، وذات فــروع متعــددة وثــاين 

ــت  ــزاب )بســكرة( وكان ــة األغــواط وال ــا كتامــة وهــي منتــرشة يف نواحــي تلمســان وريغ ــد صنهاجــة، وتليه ــة باملغــرب العــرىب بع ــل القوي القبائ
مواطنهــا األوىل باملغــرب األقــى والصحــراء املحيطــة بهــا مــن الجنــوب. 2

    أمــا قبيلــة مغــراوة فهــي بطــن مــن بطــون زناتــة وهــم أبنــاء )مغراويــن يصلــني( وجدهــم األكــر هــو )زانــا ابــن يحــى( وهــم إخــوة بنــي 
ينــزن وبنــي يرنيــان وبنــي واســني، وهــم مــن أهــم بطــون مغــراوة: ســنجاس- الغمــرة- بنــي ورة- بنــي األغــواط.3

    ومــا يــدل عــى أثــر األمازيــغ باملنطقــة وجــود عــدة ألفــاظ أمازيغيــة مازالــت متداولــة؛ كالهضبــة التــي اختطــت فوقهــا املدينــة، وهــي )جبــل 

تيــزي قراريــن( وبعــض املناطــق مثــل: تاونــزة، وتلغيمــت، وكــذا أســاء التمــور املعروفــة بالواحــة مثــل )تادالــة، وتيــزاوت، وتيمجهــورت.... والتــي 
تشــهد بأصولهــا الربريــة(.4

   ويرجــع املؤرخــون تاريــخ إنشــاء املدينــة بصفــة نهائيــة إىل بدايــة القــرن الحــادي عــرش ميــالدي، وذلــك حســب العالمــة ابــن خلــدون الــذي 

يرجعــه إىل تاريــخ غــزو الهالليــني للمنطقــة ســنة 1045، حيــث شــهدت املنطقــة ابتــداء مــن هــذا التاريــخ نــزوح قبائــل عربيــة كبنــي هــالل وبنــي 

ســليم الذيــن قدمــوا مــن الجزيــرة العربيــة )الحجــاز( ونجــد كذلــك الــذواوة، وحــدد املؤرخــون هــذا النــزوح العــريب لأغــواط مبــا بعــد الفتــح 

اإلســالمي لشــال إفريقيــا، حيــث توافــد عليهــا العــرب الفاتحــون وأسســوا بهــا مدينــة ســموها األغــواط.

1  عبد الرحمن ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، املجلد 7، دار الكتاب اللبناين، بروت، 1981، ص 100 

2  راجع: عبد الرحمن بن محمد الجياليل، تاريخ الجزائر العام، الجزء 1، دار الثقافة، 1983، ص 41 

3  بهطيلة عيل، بن صحراوي يحيى، لهجة األغواط وعالقتها بالفصحى، مذكرة ليسانس يف اللغة العربية وآدابها، جامعة األغواط الدفعة )02(، ص06 

4  -مداين لبرت، األغواط  صفحات من التاريخ والحضارة،  دار هومة للطباعة والنرش، الطبعة األوىل، الجزائر، 2005، ص10 
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    يقــول الشــيخ محمــد مبــارك امليــيل- رحمــه اللــه - يف كتابــه )تاريــخ الجزائــر القديــم والحديــث( الــذي ألفــه ســنة   1930 مبدينــة األغــواط 

مــا نصــه: )لقــواط مــن مغــراوة، ولهــم مدينــة مل تــزل تســمى بهــم ذكــرت يف عهــد بنــي عبيــد، وهــي التــي ألفنــا بهــا هــذا الكتــاب، واملحقــق 
عنــد أهلهــا وأعرابهــا أن الهالليــني تغلبــوا عــى أطــراف مدينتهــم، وبهــا بســتان يعــرف اليــوم بإســم بنــي هــالل.....(5

    ومــن بــني الهجــرات الســكانية املعروفــة آنــذاك مــا جــاء يف قــول الــرواة أن أوالد ســكحال وأوالد زيــد - وهــا مــن القبائــل التــي كانــت 

تعيــش مبنطقــة الزيبــان ببســكرة - وأثنــاء الزحــف الهــاليل هاجــروا إىل املنطقــة وأسســوا قــرا يدعــى )بــن بوطــا(، وهــم يف الحقيقــة النــواة 

األوىل ملدينــة األغــواط حاليــا »زقــاق الحجــاج« و«الغربيــة«، وكان إىل جانبهــم أوالد ســامل الذيــن قدمــوا مــن القــرارة جنوبــا باإلضافــة إىل 

الســكان األصليــني وهــم بنــي األغــواط الربــر، وأسســت بعدهــم قصــور عــدة مثــل - قــر ندجــان ألوالد بوزيــان- قــر ســيدي ميمــون ألوالد 

ــة  ــكرة يف الواحــات الجنوبي ــن شــال بس ــوراس م ــدال ألوالد ب ــان- قــر بومن بوزي

)الشــطيط حاليــا(. قصبــة بــن فتــوح يف الجهــة املقابلــة لــوادي مــزي )ســيدي حكــوم( 

ــن أسســوا  ــزايب الذي ألوالد يوســف يف الواحــات الشــالية )أوالد يوســف ذي األصــل امل

قــر تاجمــوت حــوايل ســنة 1666(، ومــا الشــك فيــه أن هــذه القصــور والقصبــات 

كانــت يف البدايــة مســتقلة تضــم قبيلــة شــيخ، و ال تربــط بينهــا ســوى عالقــة الجــوار، 

ــح والرشيــف اإلدريــي الحســني ســيدي الحــاج  ويف ســنة 1698 وصــل الــويل الصال

عيــى ذو األصــل التلمســاين إىل املنطقــة، ويف ســنة 1700 تجمعــت القصــور مبشــورة 

الــويل الصالــح وتحصنــت مدينــة األغــواط محاطــة باألســوار والبســاتني، وأصبحــت 

مبثابــة القلعــة، ويــرى البعــض أن هــذا الحــدث هــو بدايــة تأســيس مدينــة األغــواط.

 و هنــاك مــن يرجــع فــرتة التأســيس إىل الفــرتة الزمنيــة التــي اســتقرت بهــا قبيلــة 

)األربــاع ( باملنطقــة، ويقــال أن أصــل األربــاع يعــود إىل القحطانيــة اليمنيــة، واســمها )أربعــن، أو أرباعــن( ولعلهــا مــا ذكــره األجــذع الهمــذاين 

يف قولــه:

سألتني بركائة ورحلها       ونسيت قتل فوارس األرباع6

ــن  ــتقروا يف الخــط الشــايل م ــن اس ــني الذي ــود إىل الهاللي ــاع يع ــال إن أصــل األرب ــن )لخــم وجــذام(، ويق ــة م ــة ميني ــي قبيل ــاع ه فاألرب

الصحــراء ناحيــة الزيبــان ببســكرة، وقــد واجهــوا حروبــا ونزاعــات مــع القبائــل األخــرى ســنة 1635، فهاجــروا إىل جبــل )بوكحيــل( مبســعد 

بواليــة الجلفــة، وأقامــوا بــه مــدة )15ســنة( ثــم توجهــوا إىل األغــواط واســتقروا بهــا، وكانــوا عبــارة عــن أربــع قبائــل أو عــروش بدويــة هــي:

ــل( وهــي: )الحجــاج، العامــرة،  ــاع )10قبائ ــوم فيشــكل األرب ــوا ببســكرة(، أمــا الي ــن مكث ــد الذي ــح، وأوالد زي )العامــرة، الحجــاج، أوالد صال

الزكازكــة، أوالد ســيدي ســليان الحرازليــة، أوالد صالــح، أوالد زيــان، أوالد ســيدي عطاللــه، العبابــدة صفــران، مخاليــف الصحــراء(، وقســمت 

الســلطات الفرنســية القبائــل خوفــا مــن امتــداد ثورتهــم إىل األغــواط وقــد ظــل هــؤالء العــرب الرحــل عــى الرتحــال، كــا أقامــوا عالقــات 
اجتاعيــة طيبــة باملصاهــرة واملبــادالت التجاريــة بينهــم وبــني ســكان قصــور منطقــة األغــواط، مــا ســبب إزدهــار املنطقــة.7

                                                                                                                                                                                                                             

أ/ مراح سمرة   

1 - محمد مبارك املييل ،تاريخ الجزائر القديم والحديث، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزء1، الجزائر، 2004، ص 212  5

6  - عن خريطة متثل مواقع قصور األغواط، املتحف البلدي، األغواط 
7  -محمد السويدي، مقدمة يف دراسة املجتمع الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 1990، ص 167 
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خلــق اللــه ســبحانه وتعــاىل الكــون ومــا فيــه، وخلــق البــرش ألوانــا 

ــن، وال  ــوم الدي ــة إىل ي ــنة باقي ــم س ــالف بينه ــل االخت ــا،  وجع وأطياف

ــة  يكمــن التحــدي يف القضــاء عــى هــذا االختــالف ولكــن يف إمكاني

ــا أو  ــا أو فكري ــا ديني ــل وجــوده؛ ســواء كان مذهب ــه وتقب التعايــش مع

ــيا ... سياس

ــة  ــني متقدم ــا ب ــا تصنيفه ــامل والحظن ــا يف دول الع ــو تأملن      ل

ــا نجاعــة ســعيها يف  ــا أو تخلفه ــة ســنجد مــن أســباب تقدمه ومتخلف

القضــاء عــى التطــرف الحاصــل نتيجــة الخــالف .فالعديــد مــن 

الــدول عــر العــامل تعيــش مجتمعاتهــا خالفــات دينيــة؛ مذهبيــة 

ــية. إال أن  ــة أو سياس ــات فكري ــون خالف ــد تك ــة، وق ــت أو عقائدي كان

ــاين مــن التطــرف نتيجــة  ــي تع ــدول الت ــك ال ــا هــي تل ــة منه املتخلف

الخــالف والتــي فشــلت مجتمعاتهــا يف التعايــش مــع بعضهــا البعــض 

وعــدم تقبــل فكــرة الخــالف، وهــو مــا أدى إىل انتشــار مظاهــر القتــل 

ــس. ــاجد والكنائ ــادة كاملس ــن العب ــر أماك ــب وتدم والرتهي

   وباملقابــل نجــد دولــة  كالواليــات املتحــدة األمريكيــة متثــل 

أعتــى القــوى سياســيا واقتصاديــا رغــم مــا عانتــه لعــرشات الســنني مــن 

ــض  ــني البي ــي ب ــالف العرق ــة االخت ــل نتيج ــرف الحاص ــالت التط وي

ــة  ــكا عنري ــوداء يف أمري ــرشة الس ــاىن أصحــاب الب ــد ع ــود ،فق والس

بغيضــة مارســها ضدهــم أصحــاب البــرشة البيضــاء، مــا أثــر حينهــا 

عــى السياســة الداخليــة والخارجيــة ألمريــكا عقــودا مــن الزمــن .ولكن 

ــر  ــون أدت يف األخ ــال القان ــود رج ــكا وجه ــة يف أمري ــاعي الساس مس

ــابق  ــيك الس ــس األمري ــل الرئي ــالف، فعم ــذا الخ ــى ه ــاء ع إىل القض

ــة  ــن ربق ــوداء م ــرشة الس ــر أصحــاب الب ــن عــى تحري ــام لنكول ابراه

العبوديــة، ودعــا إىل املســاواة داخــل املجتمــع األمريــيك، لتيقنــه مــن أن 

الدولــة التــي تهــدف إىل الريــادة يجــب أن يتعايــش أفــراد مجتمعهــا 

مــع خالفاتهــم وأن يقــى فيهــا عــى التطــرف واالســتبداد، وهــو مــا 

ــن  ــمراء م ــرشة الس ــا ذو الب ــاراك أوبام ــل ب ــا وص ــرث عندم ــد أك تجس

ــني  ــة ولعهدت ــدة األمريكي ــات املتح ــة الوالي ــة إىل رئاس ــول إفريقي أص

ــالف  ــة االخت ــرف نتيج ــن تط ــكا اآلن م ــه أمري ــا تعيش ــني. وم متتاليت

العرقــي ميكــن اعتبــاره حــاالت شــاذة قياســا مبــا كان عليــه الحــال قبــل 

عــرشات الســنني ..

ــة  ــرف نتيج ــالت التط ــن وي ــاين م ــوم يع ــريب الي ــا الع     إن عاملن

االختــالف العقائــدي املذهبــي خاصــة يف بعــض الــدول كالعــراق الــذي 

شــهد فتنــة طائفيــة بعــد الغــزو األمريــيك، ولبنــان ومــا يعيشــه مــن 

فــن وتناحــر بــني الســنة والشــيعة مــا أثــر عــى السياســة الداخليــة 

والخارجيــة للبلديــن. والهــدف ليــس أن ننهــي الخــالف ألن الخــالف 

ال ينتهــي وألن الســعي إىل إنهائــه رضب مــن الخيــال وإمنــا الهــدف هــو 

كيــف ميكننــا أن نتعايــش داخــل نفــس البلــد ونفــس املدينــة ويف نفــس 

الحــي ونفــس البيــت مــع وجــود هــذا الخــالف.

ــاء يف  ــم الفقه ــن أعظ ــو م ــافعي-  وه ــام الش ــه اإلم ــم الل     ورح

ــرأي والتعصــب  ــخ اإلســالمي- حــني عــر عــن االختــالف يف ال التاري

لــه بقولــه:  "رأيــي صــواب يحتمــل الخطــأ، ٍورأي غــري خطــأ يحتمــل 

الصــواب" فليتنــا نتمثــل هــذا القــول واقعــا ونقــف عــن معنــاه حــني 

نختلــف.

                                                        شويرب محمد

مقاالت مختارة

نختلف ويبقى الود
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مــن أّول يــوم خلــق اللــه هــذا الكــون وكّل مــا فيــه، أودع فيهــم صفــة التغــر، فنجــد أن أي يشء يخلــق بوضــع معــنّي وبعــد 

ــا لتصبــح شــجرة تعطــي مثارهــا، وهــذا  فــرتة يصبــح بوضــع آخــر، فقــد جعــل اللــه النبــات بــذرة صغــرة تســقى بفضــل ربّه

التغــّر يف الشــكل والهيئــة ســار عــى كل أنــواع الحيــاة، حتــى عــى البــرش، وقــد جعــل اللــه البــرش بقــدرة هائلــة وأرسار عجيبــة 

فــأودع فينــا كل األمــور التــي تســاعدنا عــى أن نغــّر مــن أنفســنا، قــال عــيل بــن أيب طالــب ريض اللــه عنــه 

داؤك منك وما تبر.. دواؤك فيك وما تشعر

وتحسب أنك جرم صغر.. وفيك انطوى العامل األكر

هــذا القــول الجميــل يلخــص الكثــر مــن العلــوم الحديثــة التــي توصلــت لهــا البحــوث الخاصــة باإلنســان وتفكــره. اليــوم 

ســأخرك رساً عليــك أن تصغــي لــه بــكل مــا فيــك، أنــت لســت الــذي تــرى أمامــك، أنــت شــخص مختلــف، أنــت متمّيــز عــن 

نفســك التــي تعتقــد أنـّـك خلقــت بهــا، إّن اللــه تعــاىل منحــك اآلالف مــن امليــزات التــي ســتصبح بهــا كــا تحلــم، فقــط عليــك أن 

تســتثمرها، عليــك أن تســعى جاهــداً لتكتشــفها ولتغــّر مــن نفســك لأفضــل وإىل الــذي تريــد، فكّــر معــي، هــل خلقــت أنــت مثــل 

مــا أنــت اليــوم، هــل عندمــا ولــدت كنــت تتقــن الــكالم؟ هــل كنــت تتقــن املــي عــى قدميــك؟ كّل األمــور التــي تعرفهــا اليــوم 

قــد تعلمتهــا يف املــايض ونســيت أنـّـك تعلمتهــا، تعلّمتهــا بطريقــة ال إدراكيــة بالنســبة لــك اليــوم، ولكــن عندمــا كنــت صغــراً قــد 

كنــت شــديد املالحظــة، وشــديد املحاولــة، شــاهد طفــاًل أمامــك كيــف يحــاول باســتمرار الصعــود عــى كــريس مثــالً، إنّــه يريــد 

أن يصعــد، وال يهمــه إن ســقط، ســيقوم مــن جديــد وســيحاول بطريقــة أخــرى، أنــت أيضــاً متلــك هــذه العزميــة ولكّنــك رمبــا 

صادفــت شــخصاً يف حياتــك قــال أنّــك ال تســتطيع، فكــررت أنّــك ال تســتطيع حتــى آمنــت بهــا ، ولكّنــي ســأخرك اليــوم أنّــك 

تســتطيع وســتتغر، وتنجــز أكــرث مــّا تتوقــع، هــذه مقالــة بســيطة أّدلــك فيهــا عــى أهــم األمــور الالّزمــة لــيك تتغــّر فتابــع 

معــي ولخــص عــى ورقــة.

ماذا يعني التغير؟

التغير هو االنتقال من نقطة إىل نقطة، وهو ثابت من الثوابت األصيلة يف هذا الكون، كل يشء يتغر.

ماذا تحتاج ليك تتغر؟

-1املالحظــة: عليــك أن تالحــظ نفســك ،وأن تنظــر إىل داخلــك، أن تبحــث جيــداً عــى الــيء الــذي تريــد تغيــره، هــذه 

املالحظــة ستســاعدك عــى تحديــد نقــاط القــوة والضعــف فيــك، اكتــب عــى ورقــة كل مــا وجدتــه، مــاذا تريــد أن تغــّر؟

ــة  ــك تريــد تغيــره، عليــك أن متلــك نّي ــة لــن تســتطيع تغيــر مــا حــّددت أنّ ــك بــدون رغب ــد أنّ -2الرغبــة والعزميــة: تأكّ

ــة التغيــر. ــاً ثــم انطلــق فقــد بــدأت رحل صادقــة بــأن تتغــّر، دع عنــك التســويف وضــع األعــذار جانب

-3القــرار: قــرر أنـّـك ســتتغّر، وآمــن أّن التغيــر ممكــن، أنــت الوحيــد صاحــب هــذا القــرار، أنــت مــن ســتحّدد إن كنــت ترغــب 

يف التغيــر األفضــل يف كّل مجــاالت حياتــك أم ال، ال يوجــد يشء ال يتغــّر، تأكّــد مــن ذلــك.

بريد القراء

أنت أفضل مما تعتقد
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ــم: قــرار التغيــر بالــغ األهميــة ولكّنــه ليــس كّل يشء، فمثــالً لــو كان هنــاك شــخص يريــد أن يصبــح ســّباحاً ماهــراً بريد القراء -4التعلّ

،وأيقــن أنـّـه يســتطيع أن يفعــل ذلــك وقــّرر أنـّـه يريــد أن ينجــح يف أن يصبــح ســّباحاً ماهــراً، ولكّنــه مل يســع لــيك يّتعلــم الســباحة 

ومل ينــزل للمســبح لــيك يجــرّب ذلــك، باختصــار مل يتعلّــم كيــف سيســبح فلــن يصبــح ذلــك الحلــم الــذي يريــد، املعرفــة أســاس 

نجــاح الحلــم.

ــق كّل مــا تتعلّمــه، املعرفــة دامئــاً موجــودة، ولكــن إذا مل تنتقــل لعــامل التطبيــق فــال قيمــة لهــا،  -4التطبيــق: عليــك أن تطّب

انقلهــا للتطبيــق حتــى وإن أخطــأت، ســتتعلم مــن أخطــاءك أكــرث مــن تعلمــك مــن الكتــب.

ــا ظهــر لــك  -5التعديــل: حينــا تطبــق ســتظهر لــك بعــض األخطــاء، عليــك أن تعّدلهــا، اســتّمر يف التعديــل لخطتــك كلّ

خطــأ مــا ،ومــا أجمــل أن تكــون قــد كتبــت مــا تفعــل ليســهل عليــك تعديلــه.

ــة  ــال أهمي ــه ف ــيئاً دون أن تطّبق ــرتك ش ــل، ال ت ــوراً يف الفع ــع ف ــب أن يوض ــل يج ــذا التعدي ــه: ه ــت بتعديل ــا قم ــق م -6طّب

ــق. ــل دون تطبي للتعدي

و تذكر دامئاً:

أن تتوكّل عى الله تعاىل عند رشوعك يف تغير حياتك وادع الله دوماً أن يوفقك.  -

أّن التغير يحتاج للبدء الفوري، ابدأ اآلن.  -

أّن تحقيق التغير املطلوب ال ومل ولن يحصل بخطوة واحدة وعمالقة، ولكّنه يحصل مبجموعة خطوات صغرة.  -

أنّه حتى يكون التغير إيجابياً فال بد أن يكون صادقاً ومستمراً ومنتظاً وشامالً.  -

أّن التغير ممكن لجميع األعار.  -

أن التغير يحتاج ألن تراعي قدراتك الحالية فال تحّملها أكرث من طاقتها.  -

ال يوجد تغير إيجايب دون عناء.  -

أن تحافظ عى روح معنوية عالية أثناء رحلة التغير.  -

أن تجمــع أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات حــول املوضــوع الــذي تريــد أن تغــّره فاألكــرث مالحظــة هــو األقــدر عــى   -

ــر. التغي

اعن بصحتك، ال تخر صحتك لتّغر أمراً آخر.  -

واظب عى املرونة وغّر الخطط باستمرار  -

ــك  ــدار إرادت ــد عــى مق ــن عــى يقــني أن نجاحــك يعتم ــد، ك ــا تري ــا دامئــاً ســتصل إىل م ــذه األمــور وتّذكرته إذا قمــت به

وإرصارك يف الوصــول 

فريحة صيافة
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خدمات املركز 

إقامة مميزة لرفاهية النزالء

مطعم يتسع لـ 120 مقعد يقدم  وجبات تقليدية وعصرية

مكتبة تضم كتب في مختلف التخصصاتقاعة اجتماعات تتسغ لـ 25 مقعد 

قاعة محاضرات تتسع لـ 177 مقعد
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إصدارات املركز 
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