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إلى مجلة اإلشراق الحضاري
          يف غمرة الفتح السيّن ملركزنا  البحثي  الّرضي،  و خالل التأسيس لإلدارة والبحث 
العلمّي النافع،  بتحريك األجواء العلمية والثقافية، انربت ثّلة من اطارات  املركز من ، باحثني 
مقتدرين، وباحثات جمتهدات، القرتاح جمّلة ثقافية علمّية إعالمية، أطلقوْا عليها امًسا معرّبًا 
بيقني عن مقاصدها العليا، ومراميها اجلّلية، ومضامينها القائمة على الفكر النّي، واملتابعة 
احلصيفة، والرؤى املبدعة، وتقييم خمتلف األنشطة اليت يضطلع بها املركز، ويقوم بها رجاله 
ونساؤه، بوعي وعقالنية واستشراف للواقع واملتوّقع .. وكفى بهذا اإلسم شرفا،  إّنه االشراق 

احلضاري بكل معانيه ..

             وإّن املركز بهذه اجملّلة الّدائمة، سيكون منفتحا على العامل اإلفرتاضي الشاسع، فيتواصل 
اإلشراق  ألّن   .. والغربّية  العربية  البلدان  البحثية يف خمتلف  واملؤسسات  العلمية،  املراكز  مع 
احلضاري هو انبعاث من النور املتّدفق، انبجس من غار حراء، وحًيا سّنًيا، وحكمة رضّية، وأمًرا 
بالقراءة إهليًّا، فانزاحت به الظلمة، وانكشفت به عن اإلنسانية الغّمة، وقام العرب واملسلمون ،على 
اختالف األعراق واللغات والقارات، ببناء حضارة مثلى مألت الدنّيا وشغلت الّناس .. وسيبقى 
ذلك التواصل احلضاري، والتالقح العلمي، بادرة طيبة، ومسلكا ناجعا ، و منهجا نافعا، يغّذي 
املركز، ويدفعه قُدًما حنو الفعالّية والنجاعة .. فهنيئا للمركز بهذا املولود املعرق، وهذا اإلجناز 
للقائمني عليه مجيعا بالنجاح والتوفيق واهلل من وراء القصد وهو يهدي  .. مع متنياتنا  املشرق 

السبيل ..
مدير مركز البحث

أ.د مبروك زيد الخير
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كلمة األمين العام
          شرف كبي أن يكون اإلنسان خدوما لوطنه ولدينه،  وخاصة إذا تعّلق األمر بالبحث 
العلمي السّيما الغوص يف مكان الكتب واجملّلدات،  ألّننا يف زمن انتشرت فيه الغثاثة والطنب، 
يرتفع  الذي  الرخيم  العلم  هو  نعم  إىل عاضد وجناد حيمله وحيميه،  احلياة حيتاج  وكّلنا يف 

صاحبه إىل عّليني والعلم صنو احلّق واحلّق أحّق أن يّتبع.
           ألجل هذا نرنوا مبركز البحث يف العلوم اإلسالمية واحلضارة باألغواط ، وأمجل به من 
شرف ،وأكرم به من عمل يف خدمة العلم والعلماء .ونستشرف مبستقبل بعون اهلل يّنم عن فكر 

صحيح وصّداح ، وحيارب كل أشكال املغاالة والفكر السمج عموما.

             إذا اجلــــهـــــــل رســــى علــى رأس أمــة         فـــــأعلــــــن نفيـــــــرا ملوت القّيـــم
             وإذا كان للنهج قسطاطس على ورع          فارقب نصــــــرا مـــن رّب القلــــم
             يــــامن رام القمم تّصبـر علـــــى بلـــــوة          قـــــد تكــــون القمم توأم احلمم

األمين العام للمركز
عمر شربالي
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حديث من القلب
  من أطيب الثمار  وأشهاها الى النفس باكو رها، ترى القوم يتهافتون عليها يستطعمونها 

ّ
                           إن

هون بها في أسمارهم.
ّ

ويهادوها و يتفك
 من ذكر لها سوًءا أو أعاب لها طلعة، وال مّج لها مذاقا وليس األمر بعجب،

ّ
و لم نسمع قط

رت بإزار السبق، ونالت حظوة البشير، وكان في جناها إيذان بفأل حسن، وبعام خير وخمير.
ّ
فقد تست

عن  صدر  الذي  الجديد،  واالعالمي  العلمي  املولود  هذا  ينال  أن  أطمع  بعُد  وإني 
واملوسوم  باألغواط،  والحضارة  االسالمية  العلوم  في  البحث  مركز 

رف نفسه وزيادة فإن كان 
ّ

باإلشراق الحضاري  في عدده األول، الش
يكون  أن  نرجو  كما  للعقول،  طعم  فالثاني  للبطون،  طعما  األّول 
بردا  الحبيبة،  جزائرنا  في  واإلعالمية،  العلمية  األسرة  على  وقعه 

وسالما.
وه بهذا اإلنجاز، الذي تطّوع له ثلة 

ّ
ه ملن دواعي سرورنا أن نن

ّ
وإن

من املجتهدين، يحذوهم األمل في أن يكون مشروعهم العلمي، 
أطروحاته،  جّدّية  حيث  من  للنفس،  وحلّية  للعقل،  فسحة 

له  تقبُّ آملين  أمثاله،  و  حكمه  وطرافة  موضوعاته،  وجّدة 
الصحيح،  املسار  في  مثمرة،  ومساهمة  إيجابية  كإضافة 

لطاملا تاقت له أفئدة جّمة في هذه األمة.
أهيب  السامقة،  والغاية  النبيل،  الهدف  هذا  على  وبناء 

لينالوا  الربانية  العناية  اختارتهم  الذين  الباحثين  باألساتذة 
في  يجدوا  وأن  هممهم،  يشحذوا  أن  العلم،  لواء  حمل  شرف 

طلبهم ويطلقوا ألفكارهم العنان في تنافس شريف ﴿ وفي ذلك فليتنافس 
املتنافسون﴾ ومن أجل  استيفاء العمل ﴿قل اعملوا﴾  واستكمال النقص لكي يبلغ البناء تمامه.

ونحن واثقون في عون هللا عّز و جّل و توفيقه، فالبدار البدار، وهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

أ. جعيد عبد القادر
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التعريف بالمركز
                  صبيحة األربعاء 27 يناير 2016، أطّل على 
في  البحث  مركز  بفتح  بالبشارة،  األغواط  مدينة 
العلوم اإلسالمّية والحضارة، في قلب هذه املدينة، 

ذات الجذور العميقة املكينة. 
املتّوسط  الحواضر،  بين  استراتيجيُّ  فموقعها 
معظم مدن الجزائر، كان ذلك باعثا الختيارها ألن 
تكون حضنا لهذا الصرح العلمي، إلى جانب البعد 

الروحي والحضاري.
املركز  لهذا  يكن  لم  مضت،  سنوات  خمس  فقبل 
إلى  فتحّول  ورق،  على  فكرة  مجّرد  كان  بل  وجود، 

مشروع قد انبثق.
رّسته وزارة التعليم العالي، ليخدم البحث لألجيال 
من 

ّ
ويث العصرية،  القضايا  صل 

ّ
ويؤ التوالي،  على 

ويحّدد  التفكير،  معالم  ويرسم  الفكرّية،  األعمال 
البحث  مراكز  غرار  على  وذلك   التصوير،  مالمح 

الكبرى، فيكون له كل الفضل و التقدير.
ق، فبفضل 

ّ
ق، وإذا بمركزنا يتأل

ّ
وها هو الحلم يتحق

وقد  شمخ.  أكتافهم  وعلى  رسخ،  الرجال  جهود 
تجّسد على مساحة عشرة آالف متر مربّعة، كتحفة 

فنّية مبدعة، ضّمت: 
رقمّية  حديثة  مطبعة  و  عصرّية،  كبيرة  مكتبة 
للضيــــــــــــوف   وجنــاحــــا  للمحاضــــرات،  وقـــاعة 
للباحثين مجــــــهـــّزة  وقـــــــاعــــــــــات  واالجتمــــــاعــــــــات، 

وناديا  ومطعما  واإلداريين،  للتسيير  وأخرى    
للعاملين فيه ،أو الزوار املّوقرين.

على   
ً
مساعدا املركز  هذا  فتح  كان  وقد       

بست  مقّدر  واعد.  مّوظف  كل  استقطاب 
تقني،  إلى  الشهادة  عالي  بين  ما  إداريا،  ّوثالثين 
من  ثالثين،  و  باثنين  قّدرناهم  باحثين  أساتذة  و 
الواليات،  جميع  من  و  التخّصصات  مختلف 
املركز  أقسام  على  و  موضوعين،  للبحث  فرق  في 
الفقهّية،  و  القرآنّية  للدراسات  قسم  في  موّزعين: 
قسم  الثالث  بينما  اإلسالمية،  للحضارة  آخر  و 
الرابع للفكر و العقيدة  الثقافي للجزائر، و  للتاريخ 

و الحوار مع اآلخر.
جلى أهمّية املركز االستراتيجّية

ّ
و بهذا تت

االقتصادّية                    و  االجتماعّية،  العلمّية،و  بأبعادها 
و الجغرافّية.

ومعالجة   دراسة  مهّمة،  بصفة  املركز  هذا  ويتّولى 
بين  وصل  همزة  يعد  و  األّمة،  و  الجزائر  قضايا 
الباحثين داخله، أو مع غيرهم من خارجه، إما من 
الوطن أو مع غيرهم من العرب، أو باحثين مسلمين 

أو غرب.
أ. يعقوبي خديجة
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 نشاطات المركز
“الصراع الفكري و التمييز الطائفي و المذهبي”

محور ندوة فكرية بالمركز الوطني للبحث في العلوم اإلسالمية و الحضارة

               شكل موضوع “الصراع الفكري 
و التمييز الطائفي و املذهبي” محور ندوة 
فكرية احتضنتها قاعة املحاضرات ملركز 
البحث في العلوم اإلسالمية و الحضارة 
أساتذة  بمشاركة    2016/  05  /15 يوم 

وباحثين مختصين.
و في هذا الصدد تطرق الدكتور   
السابق  الرئيس  الرايس،  حسين 
باريس،  بمسجد  الثقافية   للمصلحة 
نهضة  في  اإلسالمية  الحضارة  دور  إلى 
الكبير  العدد  خالل  من  ذلك  و  أوروبا، 
ّم الهائل 

َ
للمساجد و اآلثار، إلى جانب الك

من املخطوطات اإلسالمية املتواجدة هناك، و املقدر عددها بحوالي خمسة ماليين مخطوط.
كما عّرج الدكتور حسين الرايس على الصراعات املذهبية و الطائفية، و معاناة االسالم واملسلمين   

منها حاليا في جميع أنحاء العالم، و سبل مجابهتها.
ومن جهة أخرى تناول الدكتور الطيب ولد العرو�سي، مدير مكتبة معهد العالم العربي بباريس،   
في  في كونها سببا  الى رموزه،  تي أساءت 

ّ
ال و  التي استهدفت اإلسالم مؤخرا،  الجانب االيجابي للحمالت 

دخول الكثير إلى الدين اإلسالمي.
العربي،  العالم  معهد  وأهداف  مهام  و  نشاطات  الى  املتدخل  ذات  تطرق  صلة،  ذي  سياق  وفي   
وتجربته خالل ثالثين سنة من إنشائه، ليستفيد منها إداريو مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة 

باألغواط.
لإلشارة فإن هذه الندوة التي تأتي في إطار األنشطة الدورية التي ينظمها املركز، عرفت حضور   

عمداء كليات جامعة عمار ثليجي باألغواط، و أساتذة وباحثي املركز و طاقمه اإلداري.

                                                        شوشة حرزاهلل
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 نشاطات المركز
مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة يحتفي باليوم 

العالمي لعيد العمال 

العلماء  جمعية  تأسيس  ذكرى  إحياء 
المسلمين الجزائريين 

           إحتفل عّمال و موظفو مركز البحث في العلوم 
العالمي  باليوم  باألغواط،  الحضارة  اإلسالمية 
للعمال، وقد أقيم باملناسبة حفٌل تكريمّي للعمال 
و املوظفين الذين شاركوا في التشيّيد و االنطالقة 
املركز  مدير  بحضور  هذا  كان  و  للمركز،  األولى 
األستاذ الدكتور املبروك زيد الخير، و األمين العام 
األستاذ  شربالي عمر، وباقة من العّمال واإلداريين، 
واملوظفين  العّمال  بمجهودات  املدير  أشاد  أين 
العلمي،  الصرح  هذا  إنشاء  صعوبات  و  املبذولة، 

ونّوه بضرورة العمل واالجتهاد، بهدف النهوض بهذا املكسب، إلى ما فيه الخير لنا و لالمة اإلسالمية.

تأسيس  بمناسبة  و  الذكرى  هذه  خضم  في     
جمعية العلماء املسلمين الجزائريين، املصادفة     
لـ 05 ماي من كل سنة، جاءت اإلشارة لالنطالق 
في  البحث  بمركز  الباحثين  لألساتذة  الشرفي 
وذلك  باألغواط،  الحضارة  و  االسالمية  العلوم 
من  قدمته  ملا  الجمعية،   تأسيس  بذكرى  ا 

ًّ
تيمن

الجزائري  املجتمع  وتبصير  لتنوير  اسهامات 
                                                أحمد بن قسميةوتحريره من العبودية الظاملة إبان االستعمار الفرن�سي الغشوم للجزائر.
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الملتقى الوطني لحوادث المرور و السالمة المرورية

أعطوا الطريق حقه

كفانا أذى
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الملتقى الوطني لحوادث المرور و السالمة المرورية

الحضارة  و  اإلسالمية  العلوم  في  البحث  مركز  استضاف   
السالمة  و  املرور  لحوادث  الوطني  امللتقى   ، باألغواط 
اذى(،  كفانا  حقه  الطريق  )أعطوا  شعار  تحت  املرورية، 
السيد  اشراف  تحت   2016 مايو   10 االثنين  يوم  صبيحة 
للسيد  ممثال  الشرقي،  الجنوب  لشرطة  الجهوي  املفتش 
اللواء املدير العام لألمن الوطني، برفقة السيد رئيس أمن 
السيد زغادنية محمد  للشرطة  والية األغواط عميد أول 
جامعة  رئيس  السيد  و  األغواط،  والية  ووالي  الصالح 
والقضائية  العسكرية  السلطات  بحضور  و  االغواط، 

واملدنية بالوالية.
لشرطة  الجهوي  املفتش  السيد  بزيارة  امللتقى  فتتح 

ً
ا

العلوم  في  البحث  مركز  مدير  السيد  و  الشرقي،  الجنوب 
اإلسالمية و الحضارة الدكتور زيد الخير املبروك ،  والوفد 
املقام على مستوى املركز، والذي  إلى املعرض  له  املرافق 
من  وكل  األغواط،  والية  أمن  مصالح  مشاركة  عرف 
العمومية  ،األشغال  النقل   ، املدنية  الحماية  مديريات 
إعطاء  تم  كما  الوالية،  في  الفاعلة  الجمعيات  وبعض 
املرورية  للسالمة  التحسيسية  القافلة  النطالق  اإلشارة 
والتي ستجوب مختلف بلديات الوالية مع توزيع مطويات 

خاصة بالسالمة املرورية.
و أهم ما ميز هذا امللتقى هو املداخالت العلمية و العروض 
التحسيسية، التي استمرت طيلة ثالثة أيام، تنوع محتواها 
بين القانوني و الفقهي و الطبي  و النفساني قدمها أساتذة 

و باحثين.
إما  صادما  أغلبها  كان  صور  و  احصائيات  عرض  الى 
لضخامة األرقام املشيرة لعدد القتلى و الجرحى من حوادث 
املرور و إما  لفظاعة املشاهد التي تصور القتلى فيها.               

على  ركزت  والتي  النهائّية،  التوصيات  بتدوين  اختتم  و 
االلزامي  الردعي  الجانب  ،و  التحسي�سي  الوقائي  الجانب 
، مع ضرورة تفعيل دور املؤسسات التربوية ،  و املساجد 
املجتمع  في  ثقافة  خلق  و  الوقاية،  و  التحسيس  عملية  في 

تضمن السالمة املرورية ، والتأكيد على الوازع الديني الذي 
اماطة  و  الطريق حقه،  النفس، و إعطاء  الى حفظ  يدعو 
األذى عن الطريق ، و تكثيف الحمالت اإلعالمية التوعوية 
،إذاعية، أو دعائية ، و كذا إعادة النظر في الشبكة املرورية 
للمدن باعتبار املساحة و الكثافة السكانية ،و التركيز على 

التكوين املتخّصص لحيازة رخصة السياقة .... 
استراتيجية  ضمن  ادراجها  سيتم  التي  التوصيات  هذه 
وطنية ، و خطط عمل تنفيذية تضمن التقليل من شبح 
هذه  لل 

ّ
لتك  . مطمئنة  آمنة  جزائر  في  العيش  و  الطرقات 

إنجاح  في  املساهمين  و  املشاركين  بتكريم و شكر  االشغال 
أ.يعقوبي خديجةهذا امللتقى .
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وفد من إتحاد الجامعات العربية
في زيارة لمركز البحث في العلوم االسالمية والحضارة

في  إلى مركز البحث  2016 بزيارة  17 ماي  قام وفد من إتحاد الجامعات العربية بتاريخ   
العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط، ضمن إطار تبادل الزيارات بين املركز وإتحاد الجامعات 
مصطفى  العربية  الجامعات  إلتحاد  املساعد  العام  واألمين  الوفد  رئيس  أبدى  وقد  العربية، 
إدريس البشير عن إرتياحه ملا وقف عليه في هذا الصرح العلمي، مبرزا أن هذه الزيارة ستأتي 

بإتفاقيات مستقبلية بين الطرفين.

                                                        أ.قميتي عفاف
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زيارة البروفسور عوراق عبد الحفيظ

المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

أ.يعقوبي خديجة

عبد  عوراق  البروفسور  بزيارة  والحضارة  اإلسالمية  العلوم  في  البحث  مركز  تشّرف   
الحفيظ املدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

يوم 25 مايو 2016.
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مـــــن
 إليــــــاذة  الجزائـــــر : 08 ماي 1945

ولم ننس في أربعين وخمــِس ..... ضحايا المذابح في يوم نحِس
 طـربنا مع الحلفـــاء اغــتــرارا ..... وقـمنا نصفـق في غـيرُعـْرِس
 فكانوا مع الغدر عونـا علينــا ..... ودرســا لقـــادتـــنــا أي َدْرس 
وكــانت مجــازرهــم بسطيف ..... وقالمة للشعــب دقـات َجـْرس
 وهــّز   لستــراد شعـبـــا توانــى .....  وأيقـظ في العـمق ميَِّت ِحـّس
لْبـس كـل  الّدمآ  لـون  الّثنــايــا.....فبـّدد  آشـيــار  وعــلـمنـــا   

 وكــــانت تــالحــق أقــالمنــا ..... سراب الضـياع فــباءت ببخس 
وكــــانت تكـــافــح أحــزابنا ..... مع الوهـم بين صراخ وهـمس 
فعّطل صوت الرصاص اللغى ..... وأنطـق ألــسنـة غـيــر خـــْرس

 فـقـــامت تعـبــــد أكــبـــادنا ..... طريق التخلص من كل رجــس 
شغلنا الورى ..... ومألنا الدنا

بشعر نرتله كالصالة
تسابيحه من حنايا الجزائر

مفدي زكريا
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ذكرى 08 ماي 1945
        ذكرى 08 ماي 1945، هي ذكرى كتبت بدماء 
فحسب،  التاريخ  صفحات  في  ليس  الجزائريين، 
 

ّ
لكن في ذاكرتنا ووجداننا ، لندرك في كل ّ مّرة ، أن
أبناء  من  ثقيلة  فاتورة  هي  بها،  ننعم  التي  الحرّية 

هذا الوطن املفّدى.
فعل  كرّد  الجزائر,  في   1945 ماي  مجازر  جاءت 
استعماري عنيف لقمع الشعب الجزائري ، ورفض 
مطالبه  التحريرية. مثلما عّبرت عن خيانة ونكران 
الجسام  التضحيات  من  الشعب،  هذا  قدمه  ملا 
خالل الحرب العاملية الثانية بجانب فرنسا . فخرج 
الجزائريون في مظاهرات 8 ماي 1945 ليعبروا عن 
فرحتهم بانتصار الحلفاء، وهو انتصار الديمقراطية 
بالفرحة   شعورهم  عن  وعّبروا  الدكتاتورية،  على 
الحرية  باستقالل بالدهم وتطبيق مبادئ  وطالبوا 
العاملية  الحرب  طيلة  الحلفاء  شعارها  رفع  التي 
ه، وتكثفت 

ّ
الثانية، وكانت مظاهرات عبر الوطن كل

ألحباب  الرئي�سي  ر 
ّ

املق هي  التي  سطيف  مدينة  في 
بحرّية  املظاهرات  هذه  في  ونادوا  والحرّية،  البيان 

الجزائر واستقاللها.
املظاهرات  على  االستعماري   القمع  رد  كان 
مها الجزائريون هو ارتكاب مجازر 

ّ
السلمية التي نظ

الجماعي،  التقتيل  بأسلوب  وذلك   ،1945 ماي   8
والبحرية،  والجوية  البرية  القوات  فيه  إستعملوا 
ونتج  بأكملها.  والدواوير  واملداشر  القرى  ودّمروا 
جزائري،   45000 من  أكثر  قتل  املجازر  هذه  عن 
اإلحصاءات  ووصلت  وأمالكهم.  قراهم  دّمرت 
و70000   50000 بين  أفظع  تقديرات  إلى  األجنبية 
بشعة  مجازر  فكانت  العزل،   املدنيين  من  قتيل 
على يد الفرنسيين الذين كثيرا ما تباهوا بالتحّضر 

والحرّية واإلنسانية. 
 

ّ
أن يدركون  الجزائريين  جعلت  املجازر  هذه 
االستعمار الفرن�سي ال يفقه لغة الحوار و التفاوض، 
و ما أخذ بالقوة ال يسترجع إال بالقوة، و عليه ينبغي 
ماي  من  الثامن  العسكري،فكان  للعمل  التحضير 
املنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية وبداية 
حة، التي اندلعت 

ّ
العّد التنازلي الندالع الثورة املسل

شرارتها في الفاتح من نوفمبر 1954، ولم تخمد إال 
بعد افتكاك االستقالل كامال من قبضة املستعمر 
تأمل  وقفة  املجازر  هذه  ت 

ّ
مثل وبذلك  الفرن�سي، 

االستعماري  الوجود  ضد  الكفاح  مسار  لتصحيح 
الذاكرة  في  بارزا  معلما  وأصبحت  الجزائر   في 

التاريخية الجزائرية.  
                                                أ. بوفاتح فريحة
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19 ماي عيد الطالب
الذكرى الـ60 إلضراب الطلبة الجزائريين في 19 ماي 1956

       19أفريل 1956، يوم مــّرجعي يسّجله تاريخ الثورة 
إستجاب  اليوم  هذا  الكبرى،  التحريرية  الجزائرية 
جيش  وجهه  الذي  للنداء  الجزائريون  ب 

ّ
الطال فيه 

التحرير الوطني كي يغادروا مقاعد الجامعة ليلتحقوا 
ضد  التحرير  معركة  تقوم  أين  الجبال،  في  بالثورة 
ب لرسالة 

ّ
الفّرن�سي، وفعال استجاب الطال اإلحتالل 

عن  واحدة  لحظة  يومها  يتساءلوا  ولم  الثورة، 
كان  آنذاك  الثوري  الواجب  ألن  دراستهم،  مصير 
يفوق التّوقعات الّدراسية والفكرية وكل ما له صلة 
واجب  كان  الجامعية،  هادة 

ّ
والش العلمي  بالتحصيل 

الجهاد لتحرير الجزائر أكبر بكثير من شهادة علمية 
ممضاة من طرف املستعمر، حيث التحق املئات بل 
اآلالف من الطلبة بصفوف الثورة، وحتى الثانويون 

منهم، من داخل الوطن وحتى داخل التراب الفرن�سي، 
وكان من نتائج هذا التّوجه واملنعطف الجديد الذي 
تحصين  في  ساهمت  أن  التحريرية  الثورة  به  سارت 
الفعل الثوري بخطوات عقالنية أثارت سّجل الثورة 
الذين  املجاهدين  من  جديدة  بطاقات  وطّعمته 
يحملون البندقية بيد والقلم بيد أخرى، وبالتالي كان 
في  اليوم  والطالب  آنذاك،  للتحرر  مصدرا  الطالب 
الجزائر املستقلة، عليه أن يعي ما قام به أسالفه يوم 
الجزائر،  استقالل  ألجل  الدراسية  املقاعد  غادروا 
كمؤشر  ليس  الحقيقة  هذه  يعي  بأن  مطالب  وهو 
الّدولــة  بناء  في  تاريخي وكفى، وإنما كمنطلق أسا�سي 

الجزائرية الحديثة. 
                                                أ. قميتي عفاف 
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19 ماي عيد الطالب
واتخذ الطلبة النشيد الذي كتبه شاعر الثورة مفدى زكرياء نشيدا رسميا لهم، 

اة
َ
نحن طالب الجزائر نحن للمجد ُبن

نحن آمال الجزائر في الليالي الحالكات

كم غرقنا في دماها واحترقنا في حماها

هجات
ُ
 وعبقنا في سماها بعبير امل

اة
َ
نحن طالب الجزائر نحن للمجد ُبن

ا واجعلوها لبنات
ّ
ذوا األرواح ِمن

ُ
فخ

واصنعوا منها الجزائـر

ا واعصروا منها الحياة
ّ
وا األفكار عن

ُ
وخذ

وابعثوا منها الجزائر

نحن من لّبى نداها عندما اشتّد بالها

واندفعنا لفداها واملنايا صارخات

اة
ّ
نحن طالب الجزائر نحن للمجد بن

ا قدوة للثائرين
ّ
 معشر الطالب إن

كم عصفنا بالجبابر

سل شعوب األرض عنا كم صرعنا الظاملين

واحتكمنا للمصائر

نحن بلغنا الرسالة نحن سطرنا العدالة

نحن مزقنا الجهالة وصدعنا الظلمات

نحن طالب الجزائر نحن للمجد بناة

ثورة التحرير مدي لبني الجيل يدا

دماها أحمر فائر

واشهدي كيف نفدي ثورة الفكر غدا

يوم تحرير الجزائر

وتسود العبقرية في بالدي العربية

زخرت باملدنية في العصور الخالدات

نحن طالب الجزائر نحن للمجد بناة
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صورة  العدد

اإلسالمية  العلوم  في  البحث  لمركز  الرسمي  التدشين 

والحضارة باألغواط من طرف دولة الوزير األول
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صورة  العدد
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مال وأعمال
فضل العمل وقيمته اقتصاديًا 

ة 
ّ
ل عليكم من خالل نافذة املجل

ّ
    يسعدني أن أط

ومعالجة  لعرض  األّول  عددها  في  وأعمال”،  “مال 

ية 
ّ
املحل واملالية،  اإلقتصادية  املواضيع  مختلف 

والدولية لإلقتصاد الوضعي واإلسالمي، األمر الذي 

وقد  واألعمال.   املال  لعالم  أكثر  الصورة  يوضح  

صادف تحريري لهذا املقال اليوم العالمي للعمال، 

والذي يحتفل به في غّرة شهر مايو من كل سنة في 

أول  يكون  أن  إرتأيت  ولهذا  العالم.  دول  من  عدد 

مقال لي في هاته النافذة عن فضل العمل وقيمته 

من املنظور اإلقتصادي.     

    يعتبر اإلقتصاد الشريان الحيوي والقلب النابض 

حيث  هذا،  زمننا  في  خصوصا  العالم،  لشعوب 

نتيجة  املتمّيزة  العسكرية  قواها  رغم  أمم  إنهزمت 

وهنها وضعفها اإلقتصادي، وتطّورت وتمّيزت أمم 

نتيجة تقدمها اإلقتصادي، فالعجلة اإلقتصادية 

عّزتها  و  سياستها  في  جدا  كبير  دور  لها  دولة،  ألّية 

وقدرتها و إنتصاراتها.  معتمدة في ذلك على محّرك 

رئي�سي ووحيد أال وهو العمل.

املختلفة  بمستوياته  العمل  عنصر  ل 
ّ
يشك حيث 

القادر على  العنصر  بإعتباره  أهم عناصر اإلنتاج، 

اإلنتاج )األرض،  باقي عناصر  بين  التفاعل  تحقيق 

الرأسمال، التنظيم ... إلخ(، لخلق اإلنتاج السلعي 

العنصر  هي  املعنى  بهذا  العمل  وقّوة  والخدمي، 

اإلنتاجي الحاسم أو هي الشرط الضروري لتحقيق 

تطور  ألن  وهذا  دولة،  أّية  في  اإلقتصادية  التنمية 

وإنتاجيته  بالعمل،  مرهون  الدول  إقتصاد  ونماء 

ألي  التنافسية  للقدرة  رئي�سي  ومحدد  عامل 

إقتصاد. وباملعنى الواسع وجود العمل يعني تحقيق 

دخل لألسر، ومنه استهالك، ومن ثّم زيادة اإلنتاج 

ملقابلة هذا االستهالك، وهذه الزيادة في اإلنتاج من 

عاملة  أيدي  زيادة  ب 
ّ
تتطل واملنشآت  املصانع  قبل 

ق 
ّ

)الطلب على العمالة(، وهكذا دواليك، حتى يحق

اإلقتصاد نموا و إزدهارا ومكانة بين دول العالم.

ه نشاط بشري يؤّمن السلع 
ّ
بأن      ويعّرف العمل 

محّددة،  زمنية  فترة  خالل  ما  ملجتمع  والخدمات 

وعسيرا.  ملزما  العمل  هذا  كان  إذا  وبخاصة 

سميت”  “آدم  أمثال  اإلقتصاديون  يعتبره  حيث 

ه أساس ثروة األمم، وخلق كل 
ّ
و”دافييد هيوم”، أن

سوق  أما  ورفاهيتها.   األّمة  لحياة  ضروري  هو  ما 

توزيع  عن  املسؤول  السوق  ذلك  ل 
ّ
فيمث العمل 

العّمال على الوظائف واملهن والتنسيق بين قرارات 

يمكن  السوق  هذا  خالل  ومن  املتاحة،  التوظيف 

العاملة  األيدي  على  ع 
ّ
املتوق الطلب  بحجم  التنبؤ 

وكذلك  واملنشآت،  األعمال  أصحاب  قبل  من 

يمكن تقدير العرض املتاح من عمالة حسب املهن 

و اإلختصاصات املختلفة.
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     ويمكن تصنيف العمل في املجتمع املعاصر إلى 

عّدة وظائف، من إنتاج املواد األولّية كما هو موجود 

إلى التصنيع بمعناه الواسع  في املناجم والزراعة، 

بتحويل املواد األولّية ملواد أخرى نافعة لإلنسان، 

من  النافعة  األشياء  بتحويل  وذلك  التوزيع  إلى 

إلى  اإلنسانية،  الحاجات  تحّددها  كما  آلخر  مكان 

عمليات اإلدارة وتنظيم اإلنتاج كاملحاسبة وكل ما 

في  يدخل  ما  كّل  وأخيرا  اإلداري،   بالتحرير  ق 
ّ
يتعل

مون 
ّ
واملعل باء 

ّ
األط يقّدمها  التي  الخدمات  صنف 

واألساتذة ...إلخ.

من  البد  العمل  عن  أكثر  الصورة  تتّضح  وحتى      

القضايا  من  أصبح  حيث  التشغيل،  على  التعريح 

التي تتحدى صانعي السياسات اإلقتصادية للّدول، 

ومشكلة تالزم العديد من الدول سواء املتقّدمة أو 

تقوم  التي  اإلحصائيات  تفيد  حيث  منها،  الناّمية 

مات الدولية املختلفة، عن وجود أكثر من 
ّ
بها املنظ

ما  تخّيل  العالم، ولكم  في  العمل  مليار عاطل عن 

ينّجر عن هذا الرقم من آثار إقتصادية و إجتماعية 

الرقم  هذا   
ّ

أن غير  هنا.  لذكرها  املقام  يسعنا  ال 

الحالية  الظروف  ظل  في  خاصة  مستمر  تزايد  في 

يوجب  والذي  العالم،  إقتصادات  تعيشها  التي 

إليجاد  املستويات  مختلف  من  الجهود  تكاثف 

نعني هنا  نا 
ّ
أن الناجعة. كما تجدر اإلشارة  الحلول 

اإلستعمال  و  الكامل  التوظيف  تنظيم  بالتشغيل 

األمثل للموارد البشرية، وهذا بضمان العمل لكل 

شخص يرغب فيه، وأن يكون هذا العمل منتجا، 

وبإمكانية  بحّرية،  العمل  هذا  العامل  يختار  وأن 

إكتساب املؤهالت الضرورية ملمارسته. 

    وفي ذات السياق ومن منظور اإلقتصاد اإلسالمي 

لفضل العمل وقيمته، لم تعرف القوانين الوضعية 

 في النصف األول 
ّ
مات الدولية حّق العمل إال

ّ
واملنظ

من القرن العشرين، لكّن التشريع اإلسالمي سبق 

مات الدولية، وقّرر هذا الحّق 
ّ
هذه الدساتير واملنظ

لهذا  والحماية  الضمانات  وشّرع  العمل(  )حّق 

حمايته  وكانت  1437عاما،  من  أكثر  منذ  الحق 

مات 
ّ
واملنظ القوانين  تلك  عن  متمّيزة  العمل  لحّق 

الوضعية، حيث أولى اإلسالم أهّمية خاصة للعمل 

والعمال، كما لم يهتم به أّي نظام آخر، فمن ناحية 

 ُ َسَيَرى اللَّ
َ
وا ف

ُ
ِل اْعَمل

ُ
أمر بالعمل بقوله تعالى: }َوق

َعاِلِم  ى 
َ
ِإل  

َ
ون َردُّ

ُ
َوَست  

َ
ون

ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ ْ
َوامل ُه 

ُ
َوَرُسول ْم 

ُ
ك

َ
َعَمل

}
َ

ون
ُ
ْعَمل

َ
ت ْم 

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك ِبَما  ْم 

ُ
ك

ُ
ئ ِبّ

َ
ُين

َ
ف َهاَدِة 

َّ
َوالش ْيِب 

َ
غ

ْ
ال

إتقان  على   
ّ

حث أخرى  ناحية  ومن  )التوبة:105(، 

يحب  هللا  “إن  وسلم  عليه  هللا  صلى  لقوله  العمل 

البيهقي(.  )رواه  يتقنه”  أن  عمال  أحدكم  عمل  إذا 

كما اعتبر اإلسالم العمل الوسيلة األولى لإلرتزاق، 

في  الفّعال  والعنصر  لإلنتاج،  والدعامة األساسية 

أبّر  بل هو  أباحها اإلسالم،  التي  الكسب  كل طرق 

                                                        أ.قميتي عفافطرق الكسب وأطيبها.
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التي  واملعراج،  اإلسراء  ذكرى  علينا  تّهل     

كرة 
ّ

كانت في أواخر شهر رجب قبل الهجرة بسنة، مذ

بما تحمله من نفحات وبركات ومعاني للمسلمين، 

التي مازلت عبرها ومعانيها ودروسها  الذكرى  هذه 

إلى  الطريق  وتنير  األجيال  وتّربي  الهمم  تستنهض 

حدثا  تكن  لم  واملعراج  اإلسراء  فمعجزة  الخير، 

مدرسة  إّنها  بل  ت، 
ّ
ول تاريخية  بمرحلة  مرتبطا  

والخطط  التربوية  الدروس  منها  ،تستمد  للتكوين 

زمان  كل  يقتضيه  بما  لإلسالم،  تطبيقا  العملية، 

يقول  املوعود.  النصر  املسلمون  ليعانق  ومكان، 

وا 
ُ
ْم َوَعِمل

ُ
وا ِمنك

ُ
ِذيَن آَمن

َّ
ُ ال تبارك وتعالى: “وَعَد اللَّ

 
َ

ف
َ
ل

ْ
خ

َ
اْست َما 

َ
ك ْرِض 

َ ْ
األ ِفي  ُهْم  نَّ

َ
ِلف

ْ
خ

َ
َيْست

َ
ل اِلَحاِت  الصَّ

�َسٰى 
َ
اْرت ِذي 

َّ
ال ِديَنُهُم  ُهْم 

َ
ل نَّ 

َ
ن ِ

ّ
ُيَمك

َ
َول ْبِلِهْم 

َ
ق ِذيَن ِمن 

َّ
ال

 
َ

ال ِني 
َ
َيْعُبُدون  ، ا 

ً
ْمن

َ
أ ْوِفِهْم 

َ
خ َبْعِد  ن  ّمِ ُهم  نَّ

َ
ل ُيَبّدِ

َ
َول ُهْم 

َ
ل

ْيًئا “. )سورة النور - اآلية 55(.
َ

 ِبي ش
َ

ون
ُ

ِرك
ْ

ُيش

إلى  ة 
ّ

بمك الحرام  املسجد  من  اإلسراء  رحلة  كانت 

املسجد األق�سى بأرض فلسطين على ظهر البراق، 

أزكى  و  الصالة  أفضل  عليه  الرسول  ى 
ّ

صل حيث 

التسليم  باألنبياء إماما، ثم ُعّرج به إلى السماوات 

الُعال بصحبة جبريل عليه السالم ، حتى وصل إلى 

مكان لم يصل إليه مخلوق  وفي كل سماء كان يجد 

هَى، 
َ
ت

ْ
ن
ُ
الترحيب والتعظيم إلى أن وصل إلى ِسْدَرة امل

ليلة  في  كان  ذلك   كل   ، أوحى  ما  إليه  هللا  فأوحى 

يت سورة بهذا الحدث وهي سورة  واحدة. وقد سمَّ

ِبَعْبِدِه  ْسَرى 
َ
أ ِذي 

َّ
ال  

َ
“ُسْبَحان تعالى:   اإلسراء، قال 

�َسى 
ْ
ق

َ ْ
األ ْسِجِد 

َ ْ
امل ى 

َ
ِإل َحَراِم 

ْ
ال ْسِجِد 

َ ْ
امل ِمَن   

ً
ْيال

َ
ل

ِميُع  السَّ ُهَو  ُه 
َّ
ِإن ا 

َ
آَياِتن ِمْن  ِرَيُه 

ُ
ِلن ُه 

َ
َحْول ا 

َ
ن

ْ
َباَرك ِذي 

َّ
ال

َبِصيُر”. ) سورة االسراء – اآلية 01(
ْ
ال

وبالضبط  فلسطين،  في  و   ، املباركة  الليلة  تلك  في 

به  أسري  ليلة  هللا  رسول  مًّ 
َ
أ األق�سى،  املسجد  في 

النّبوة والدعوة وحمل مشعل  في حقل  من سبقه 

كان  وإن  خيرهم  بذلك  فكان  الربانية،  الرسالة 

لألنبياء  وسلم  عليه  هللا  صلى  إمامته  وفي  آِخَرهم. 

واملرسلين إمامة ألّمته على باقي األمم، وفي خيريته، 

خيرية ألّمته بين األمم... فهل واقع األّمة اإلسالمية 

يعكس هذه الخيرية ؟

بوضعها  اإلسالمية  األمة   
ّ

أن ر 
ّ

نق أن  املؤسف  من 

العصور  في  الريادية  مكانتها  عن  تراجعت  الحالي 

كانت  أين  لالسالم(،  االولى  )القرون  الذهبية 

املصطفى  ة  
ّ
سن و  عزوجل،  هللا  بكتاب  ة 

ّ
متمسك

عليه أفضل الصالة و أزكى التسليم ،فهي بخالفاتها 

 
ً
علميا وتراجعها   الطائفية  وصراعاتها  ونزاعاتها 

ل  حاليا املراتب األخيرة 
ّ
، تحت

ً
 واقتصاديا

ً
وحضاريا

بينها،  فيما  مّمزقة  أّمة  أضحت  فقد  األمم.  بين 

منها،  للنيل  طة 
ّ
املخط األعداء  مؤامرات  مّزقتها 

على  يخفى  ال  وحالها  شديد،  بينها  بأسها  وأصبح 

قريب أو بعيد.

حياتنا مستمّرة ما  
يست قلوبنا ، و لنبض استمّر

ضتنبالقلوب وحدها التي 
لالقالمبل كذلك 

الصادقة نبضها ، فهي 
تخّط كلمات من القلب 

حياة مواضيع تتعّلق بلتعالج 
............المسلم دينا و دنيا

ذكرى االسراء و المعراج : وقفة على حال األّمة االسالمية المعاصر ...
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من  حرجة  مرحلة  في  تعيش  اإلسالمية   فاألّمة   

وال  جوانبه،  كل  في  مّرا  واقًعا  و  التاريخ،  مراحل 

أيًضا  زالت  وال  العاملية،  املوائد  فتات  تأكل  تزال 

أو  الشرق  من  األمم  لكل  املستباحة  القصعة  هي 

م 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
الغرب، كما أخبر بذلك النبي صل

كل  من  األمم  عليكم  تتداعى  أن  :”يوشك  بقوله 

أفق، كما تداعى األكلة على قصعتها، قلنا: يا رسول 

كثير،  يومئذ  أنتم  قال:  يومئذ؟  ا 
ّ
من ة 

ّ
قل أمن  هللا 

ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع املهابة من قلوب 

قال:  الوهن؟  وما  قالوا:  الوهن،  ويجعل  عدوكم، 

حب الدنيا وكراهة املوت”. رواه أحمد 

الشلل  يشبه  بما  مصابون  كمسلمون  نا 
ّ
...إن

مّما   ، وملكاتنا  أجهزتنا  جّل  في  والفكري،  املعنوي 

يجعلنا في عجز عن الحراك الصحيح نحو تحقيق 

أهدافنا، وتأكيد وجودنا، وإثبات ذاتنا.

املفقودة  مكانتها  اإلسالمية  األّمة   تستعيد  ولكي 

أّنها “خير األمم”، لتعرف حقيقتها  ينبغي أن تدرك 

طليعة،  لتكون   ”
ْ

ِرَجت
ْ

خ
ُ
“أ أّنها  وتعرف  وقيمتها، 

أن  يريد  وجّل  عّز  وهللا   ، القيادة،  لها  ولتكون 

تكون لها القيادة للخير. ومن ثّم ال ينبغي لخير أّمـة 

غيرها  من  ى 
ّ

لتـتلق املذكور   الحال  على  تكون  أن  

يكون  أن  دائًما  لها   ينبغي  ما 
ّ
،وإن والسمين    

ّ
الغث

لألمم  تعطي  بأن    ، غيرها  في  التأثير  و  السبق  لها 

ـة نبّيـها، من 
ّ
األخرى مّما عرفـته من كتاب رّبـها، وُسن

والنظام  الصحيح،  والتصّور  الصحيح،  االعتقاد 

الصحيح،  والعلم  الصحيح،  لق 
ُ

والخ الصحيح، 

املفترض،  القيادي  مكانها  عليها  ـمه 
ّ
يحت ما  هذا  و 

ـمه عليها غاية وجودها. ولهذه املكانة القيادية 
ّ
وتحت

 أن 
ّ
م لها بها إال

ّ
تبعاتها، فهي ال تؤخذ ادعاًء، وال يسل

 لها.
ً
تكون هي أهال

 واألّمة اإلسالمية  بتصّورها االعتقادي، وبنظامها 

كذلك   تكون  أن  عليها  فبقي  له،  أهٌل  االجتماعي 

 
ّ

بتـقّدمها العلمي، وبعمارتها لألرض ، وبهذا يتبّيـن أن

ويدفعها  الكثير،  بال�سيء  يطالبها  األمة  هذه  منهج 

بعه وتلـتزم به.
ّ
إلى السبق في كل مجال، لو أنها تـت

                                                        أ. فريحة بوفاتح
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      مرسوم تنفيذي رقم 136-15 مؤرخ في 04 شعبان 

1436 املوافق 23 مايو 2015 يتضمن انشاء مركز 

البحث في العلوم اإلسالمية و الحضارة.

      املادة 01: “تطبيقا ألحكام املادة 02 من املرسوم 

الحجة  28 ذي  في  املؤرخ  التنفيذي رقم  11-396 

1932 هـ، املوافق 24 نوفمبر 2011م ...، ينشأ مركز 

اإلسالمية  العلوم  في  البحث  مركز  يسمى  بحث 

والحضارة، و يدعى في صلب النّص املركز.

املركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي 

املرسوم  ألحكام  يخضع  و  قطاعية،  صبغة  له 

الحجة  ذي   28 في  املؤرخ   11-396 رقم  التنفيذي 

1432 هــ املوافق 24 نوفمبر 2011م  واملذكور أعاله 

و ألحكام هذا املرسوم”.

مركز  بداية  نقطة  أعاله  املذكور  املرسوم  يعتبر   

يعتبر  و  الحضارة،  و  اإلسالمية  العلوم  في  البحث 

الفعلي  االنشاء  تاريخ  هو   2015 مايو   23 تاريخ 

بالغ  قانوني  أثر  التاريخ  لهذا  يبقى  و  للمركز، 

الواقع            أرض  على  موجودا  املركز  لبقاء  األهمّية 

املؤرخ   11-396 رقم  التنفيذي  املرسوم   
ّ

أن بما 

األسا�سي  للقانون  املحّدد   ،2011 نوفمبر   24 في 

الطابع  ذات  العمومية  للمؤّسسة  النموذجي 

05 منه: يمنح أجال  العلمي و التكنولوجي في املادة 

للمؤّسسة ال يتعّدى خمس )05( سنوات للتطابق 

الرابعة)04( املادة  من  الرابعة)04(.  الفقرة  مع 

ر معيار 
ّ
ص على وجوب توف

ّ
املذكورة أعاله، و التي تن

القدرة العلمية و التقنية الضرورية إلنجاز أهداف 

مة في شكل ستة عشر )16( فريقا 
ّ
املؤّسسة املنظ

للبحث على األقل.

 27 في  تدشينه   منذ  املركز  إليه  سعى  ما  هو  و 

جانفي 2016، فعّجل بتوظيف أساتذة باحثين بلغ 

بموجبهم عدد فرق البحث 11 فريقا، و هو ما يّعد 

إنجازا هاما خالل األشهر األولى من بداياته.

أعاله  املذكور  التنفيذي  املرسوم  أعطي  قد  و 

باعتباره  للمركز  العمومية  املؤّسسة  صبغة 

التعليم  وزارة  تأسيسها  على  ،أشرفت  منشأة 

مؤّسسة  بذللك  فهي  العلمي.  والبحث  العالي 

العلمي  الطابع  عليها  أضفت  كما  بحتة،  قطاعية 

والتكنولوجي باعتبارها مؤسسة تعنى بادئ ذي بدء 

بالبحث العلمي، و قد أختير هذا املركز لدراسة كل 

ما يعنى بالعلوم اإلسالمية  و بالحضارة في الجزائر 

على مّر العصور .......... 

المدونة القانونية

                                                        أ. خديجة يعقوبي
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 his space is dedicated to state   
guidelines about Islam as a religion, 
and the life of its Prophet Muham-
mad (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.

Freedom in Islam
The general presumption about Islam as a reli-
gion of firm orders and inconvenient rules, which 
means a small space of freedom, that is to say, 
Muslims do not 
have the freedom of 
choice.
In fact, Islam is not 
restricted religion, 
it is accessible faith 
in practice protected 
by the divine power 
of Allah. I can simu-
late it by the power 
given to parents on 
their children. (To 
Allah applies the highest similitude)They let them 
play, eat, drink and do whatever they want un-
der their control and observation as long as it is 
moral and harmless, because they already know 
where the best interest of their children. 
Let’s take for example of a mother prevented her 
child from drinking a harmful beverage, is it any 
type of freedom oppression! Of course not, be-
cause it is a matter of nurturing and protecting 

her child .The knowledge of the mother is wider 
than the one of her child. So she knows in ad-
vance which beverage is good and nurturing, and 
which one is bad and threatening the life of her 
child. Furthermore, It is the parents, who they 
have all the power and responsibility to direct 
their children so as to bring up dependable pro-
ductive people to society.
How about God, who created us and His almighty 
knowledge that is absolute, and His mercy which 
is endless. Of course, there are some forbidden 
deeds in Islam, which science proved their harm 
and damage like: alcoholic and pork meat con-
sumption, also the consequences of the unethical 

relationships: out-
side of marriage, 
etc.

Allah doesn’t re-
strict our freedom, 
He protects it, that 
is a sign of his great 
mercy towards His 
creatures, compas-
sion i mean. Allah 
stated the rules of 

Islam to show two paths; one of righteousness 
that leads to heaven and the other which is sinful 
that guides its followers to hell.
 
How God is great, how God’s mercy is ultimate 
towards his creatures,  we can only imagine.

Tell Me More About Islam

T

F.Boufateh                                            
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أكبر  من  اإلعالمية  املؤسسات  تعد   

نشر  في   
ً
تأثيرا والثقافية  االجتماعية  املؤسسات 

العكس،  أو  التطرف  ومحاربة  التسامح  ثقافة 

وسائل  أكثر  أصبحت  اإلعالمية  فاملؤسسات 

الثقافة،  صناعة  في   
ً
تأثيرا البشري  التواصل 

في  البشر  توجهات  وتحديد  الوعي،  وتشكيل 

مختلف املجتمعات، وذلك بحكم قدراتها الواسعة 

إلى  أشكالها  بكافة  املعلومات  نشر  في  واملؤثرة 

جماهير واسعة من الناس بسرعة فائقة، من خالل 

والدينية  والتسويقية  والترفيهية  اإلخبارية  البرامج 

اإلعالم  وسائل  تحقق  ولكي  املختلفة،  والثقافية 

ومكافحة  التسامح  قيم  نشر  في  املنشود  دورها 

التطرف، فال بد من استنادها الستراتيجية شاملة 

أهداف  مجموعة  خاللها  من  تحدد  املدى  وبعيدة 

على  واملجتمعية  اإلعالمية  األطراف  جميع  تعمل 

تحقيقها بشكل مشترك، وقد دلت الدراسات على 

 في تشكيل الرأي 
ً
 مهما

ً
أن وسائل اإلعالم تعلب دورا

القيم  غرس  وفي  االجتماعية  التنشئة  وفي  العام 

باآلخر، وبالتالي فهي محرك  الوعي  الثقاقية ونشر 

رئيس لتعزيز قيم التسامح ومحاربة التطرف.

أ-نحو بناء استراتيجية إعالمية لنشر ثقافة 
التسامح ومكافحة التطرف

التسامح  ثقافة  نشر  في   
ً
مهما  

ً
دورا اإلعالم  يلعب 

إعالمية  استراتيجية  إطار  في  التطرف  ومكافحة 

شاملة، تتضمن توظيف وسائل االتصال التقليدية 

االستراتيجية  األهداف  لتحقيق  والحديثة 

اإلعالمية التالية:

-بناء رأي عام مساند لقيم التسامح نظريا وتطبيقيا 

على مستوى األفراد والجماعات.

العربية  الشعوب  بين  والحوار  التواصل  -تعزيز 

التعريف  خالل  األخرى من  والشعوب  واإلسالمية 

اإلسالمية،  العربية  للحضارة  السمحة  بالجوانب 

واإلرهـــــاب      التعصب  ممارســــــــات  مــــع  تتنـــــافــى  التي 

والتطرف.                                

- تشجيع املواهب الفكرية واإلعالمية العربية على 

اإلعالمية  الوسائل  في  إعالمية  محتويات  إنتاج 

التقليدية والجديدة تعزز قيم التسامح واالعتراف 

إنسانية  كقيم  والسالم  املشترك  والعيش  باآلخر 

متجذرة في الحضارة العربية.

في  املؤثرة  واملؤسسات  الشخصيات  استقطاب   -

العربية من خالل  املجتمعات  للتفاعل مع  الغرب 

بهدف  والدراسات  والبحوث  والندوات  املؤتمرات 

للمجتمعات  واإلنسانية  الحضارية  األبعاد  إبراز 

العربية.

الفكر  تستهدف  مكثفة  إعالمية  حمالت  إطالق   -

املتطرف على املستوى العربي والعالمي، من أجل 

فضح جوانب هذا الفكر وتعريته أمام العالم.

للشباب  واإلعالمية  الثقافية  الفرص  توفير   -

الثقافي  والتعبير  االتصال  في  حقهم  ملمارسة 

املسؤول لخدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.

في  متخصصة  إعالمية  مؤسسات  قيام  -تشجيع 

مكافحة  الفكر  املتطرف  عبر   الحوار   العقالني  

البناء.                                  

القواسم  وعلى  يفرق  وال  يجمع  ما  على  التركيز   -

املشتركة بين الثقافات والحضارات والديانات.                       

الديني  للخطاب   
ً
اعالميا املجال  إفساح  عدم   -

دور المؤسسات اإلعالمية في نشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف
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نشره،  في  قصد  غير  عن  املساهمة  وعدم  املتشدد 

وباملقابل إفساح املجال للخطاب الديني املتسامح 

والوسطي.

اإلعالمية  املؤسسات  في  البشرية  الكوادر  تعزيز   -

مع  الفاعل  التعامل  على  قادرة  لتكون  لتأهيلها 

مفردات الفكر املتطرف، وتكون قادرة على تعزيز 

قيم التسامح. 

أكثر  يصبح  بحيث  اإلعالمي  الخطاب  -تطوير 

التطرف  ومكافحة  التسامح  لقيم   
ً
احتضانا

واستيعاب اآلخر والعيش املشترك.

متخصصة  وإلكترونية  صحفية  قنوات  -إطالق 

اإلرهابي  للفكر  ومكافحة  التسامح  ثقافة  بناء  في 

لجميع  موجهة  وتكون  العربية  باللغة  واملتطرف، 

شرائح املجتمع .

فكري  إعالمي  وتدريب  تأهيل  برامج  إطالق   -

مع  الناجح  التفاعل  من  لتمكينهم  لإلعالميين 

خطاب  تبني  خالل  من  املتطرف،  الفكر  قضايا 

إعالمي يدافع عن قيم التسامح والعيش املشترك 

ويحارب الفكر اإلرهابي املتطرف.

واملؤثرين  الصحفيين  استقطاب  برامج  -إطالق 

واالطالع  العربية،  املنطقة  إلى  للحضور  العامليين 

بعض  في  املشترك  والتعايش  التسامح  واقع  على 

النماذج املشرفة في املنطقة.

واالتصال  اإلعالم  في  الجامعية  املناهج  تعديل   -

لتتضمن مفردات مهمة في نشر التسامح، ومكافحة 

التطرف عبر وسائل اإلعالم.

-إنشاء مراصد إعالمية ملتابعة التغطيات اإلعالمية 

العربية والعاملية للفكر املتطرف واتجاهات الرأي 

العام بناء على منهجيات تحليلية حديثة.

اإلعالمية  املؤسسات  بين  تشاركية  عالقات  -بناء 

واالجتماعية،  والتربوية  الثقافية  واملؤسسات 

لتوفير دفق فكري من تلك املؤسسات إلى الفضاء 

اإلعالمي.

يحث  السمحة:  اإلسالمية  واملبادئ  القيم  نشر   -

والتعايش  التسامح  على  الحنيف  اإلسالمي  ديننا 

املشترك ويكافح التعصب والتطرف في إطار ثقافة 

بصرف  املجتمع،  أفراد  لجميع  املشترك  التعايش 

النظر عن أصولهم الثقافية والعرقية والدينية.

ب- املرجعيات الفكرية والدينية واملعنوية 
والقانونية لإلعالم

واملعنوية  والدينية  الفكرية  املرجعيات  إن 

قيم  نشر  في  اإلعالم  إليها  يستند  التي  والقانونية 

جهد  ألي  يمكن  ال  التطرف  ومكافحة  التسامح 

في تحقيق املستوى املرغوب من  إعالمي أن ينجح 

نشر قيم التسامح بكافة أشكالها، إال باالستناد إلى 

يعتد  ومعنوية  ودينية  وقانونية  فكرية  مرجعيات 

فخالل  والدولية،  القطرية  املستويات  على  بها 

واندالع  النزاعات  تطور  ومع  املاضية،  السنوات 

فيها  بما  املختلفة،  العالم  مناطق  في  الحروب 

إحدى  التسامح  ثقافة  أضحت  العربية،  املنطقة 

املجاالت التي حظيت باهتمام واسع في املجتمعات 

الحديثة على املستويين الرسمي واألهلي، والعالمي 

والدولي بحيث شكلت هاجسا مهما يؤرق شعوب 

العالم التي تبحث عن االستقرار والسالم واألمان، 

املبادرات  املؤتمرات وأطلقت  الكثير من  وقد عقد 

التي تحث على تعزيز ثقافة وقيم التسامح ومحاربة 

بالدرجة  وهدفت  العالم  مجتمعات  في  التعصب 

األولى إلى بلورة أطر مشتركة للتعاون بين الشعوب 

والدول في نشر تلك الثقافة وتعزيزها.

                                                        أ.غريبي علي



العدد األول                                       مجلة اإلشراق الحضاري - مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط 28

القرن  مطلع  في  األغواط  مدينة  عرفت   

إبن  الحميد  عبد  الشيخ  نشاط  بفضل  العشرين 

ثقافية  بوادر نهضة  باديس وأمثاله من املصلحين، 

سعيد  للشيخ  أعيانها  إستحضار  مظاهرها  بين  من 

الزاهري ليؤسس مدرسة عربية إسالمية حرة.

مبارك  الشيخ  فإستقدموا  املقام  به  يطل  لم  لكن 

امليلي الذي أّسس بها مدرسة )الشبيبة( التي تعد من 

أوائل املدارس الحّرة على املستوى الوطني، وتخرج 

الشيوخ:  بينهم  من  الطالب  نجباء  من  نخبة  منها 

أبو بكر الحاج عي�سى، أحمد قصيبة  ة، 
ّ
أحمد شط

الذين توجهوا إلى جامع الزيتونة املعمور، وملا أنهوا 

به دراستهم عادوا وكلهم توق إلى بعث نهضة تعليمية 

من  املدينة  أعيان  ذلك  في  أزرهم  وقد  باألغواط. 

أنصار اإلصالح، فسعوا وعلى رأسهم الشّيخ أحمد 

املدرسة  لبناء  أرض  قطعة  على  للحصول  ة 
ّ
شط

بناء  تّم  وبالفعل  لذلك،  التبرعات  جمع  وتم  عليها، 

املدرسة  وفتحت  أصيل،  عربي  طراز  وفق  املدرسة 

 1948- الدراسية  السنة  بداية  في  للتالميذ  أبوابها 

الشيخ  إشراف  تحت  لذلك  مكتب  ل 
ّ
وشك  ،1949

إلى  املدرسة  جمعية  رئاسة  وأسندت  ة، 
ّ
شط أحمد 

وسعة  بنشاطه  املعروف  شهرة  املالك  عبد  السّيد 

هللا  عبد  السّيد  إلى  املال  أمانة  وأسندت  نفوذه، 

التاوتي.

في بداية األمر من  التدريس تتكون        كانت هيئة 

الحسين  ومدرسا،  مديرا  شطة  أحمد  الشّيخين 

هللا  عطاء  الشّيخ  إليهما  إنضم  ثم  مدرسا،  زاهية 

كزواي، كما إلتحق بهم الشّيخ أبو بكر الحاج عي�سى 

لجمعية  عام  كاتب  منصب  قبل  من  شغل  الذي 

 1946 بالعاصمة من سنة  العلماء بمقرها املركزي 

إلى سنة 1951.

من  لصنفين  موجها  فكان  بها  عليم 
ّ
الت أما        

يزاولون  الذين  العربي  القسم  طالب  الطالب، 

لطالب  أساسا  واملشكلون  العربية  باللغة  دروسهم 

في  منتظمون  وطالب  بها،  املنتظمين  املدرسة 

لهم املدرسة  الذين خصصت  الفرنسية و  املدارس 

هذا  وبقي  العربية.  دروسهم  فيها  يزاولون  أوقاتا 

 1957- الدراسية  السنة  نهاية  حتى  ساريا  النظام 

 معلميهم تعرضوا لإلعتقال في شهر 
ّ

1958. وهذا ألن

اإلستقالل  إستعادة  حتى  إغالقها،  وتم   1958 أوت 

تحت  التعليمي  نشاطها  املدرسة  إستأنفت  الوطني 

السنة  من  إبتداء  والتعليم  التربية  وزارة  إشراف 

يخ 
ّ

الدراسية -1962 1963، وأسندت إدارتها إلى الش

أبو بكر حاج عي�سى الحاج عي�سى- رحمه هللا-.

وقد كان املؤّسسون واملدّرسون رجاال بحق جاهدوا 

بالقلم واللسان، ولم يثنهم عن عزمهم بطش املستبد 

ولم يستكينوا أللوان العّسف والعذاب التي سلطت 

عليهم، فمنهم من فاز بشرف الشهادة كالشّيخ أحمد 

ة –رحمه هللا- ، ومنهم من أمّد هللا في عمره إلى 
ّ
شط

أن تحقق حلمه ورأى اإلستقالل يعم ربوع الوطن.

الرجال  لهؤالء  وإجالل  وتقدير  إكبار  فتحية      

من  وكتبهم  ثراهم  هللا  وطيب  األفاضل  أساتذتنا 

األعداد  خالل  من  وسنحاول  العاملين.  العلماء 

القادمة ملجلتنا إلقاء الضوء عليهم كل على حدى.

                                                        أ. قميتي عفاف



29 مجلة اإلشراق الحضاري - مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط                                       العدد األول

املدرسة(،  )كاتب  السويدي  محمد  الشطة،  أحمد  الشيخ  عي�سى،  الحاج  أبوبكر  الشيخ  اليمين  من 

الشيخ حسين زاهية
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بريد القّراء

ال يزال أثر الطريقة التيجانية يتسع انطالقا        

التي تضم علماء مهتمين  من مهدها بعين ما�سي، 

لهذه الطريقة. 

   - قصر عين ما�سي العتيق؛ 

   - قصر كوردان الشهير.

يمثالن فضاء روحيا يمتزج فيه حقيقة األسطورة 

ومحبة العبادة.

قصرها  ما�سي  لعين  أن  يجهلون  من  هم  كثيرون 

الطريقة  كتبته  كبير  بتاريخ  مدعوما  زال  ما  الذي 

التيجاني  أحمد  سيدي  ميالد  منذ  التيجانية 

بأحد  ممثل  رأسه  مسقط  حيث   )1737-1815(

أزقة القصر الذي يح�سي 300 بيت بالتقريب.

منطقة  في  للحياة  األولى  النواة  يمثل  القصر  هذا 

ما�سي”  “عين  تأسست  إثره  وعلى  ما�سي،  عين 

الحالية.

باب  الساقية”-  “باب  إلى  الكبير”  “الباب  من 

تضج  والحجرية  الطوبية  األزقة  تزال  ما  القصر- 

“باب  ليحيل  للتيجانيين,  الجميل  الزمن  بعبق 

الساقية” على البساتين..

بعليته  القصر  التيجاني  الشيخ  مسجد  يتصدر 

بيت  املقابلة  الجهة  وفي  له  املجاورة  وباألضرحة 

الوضوء، هاته األماكن تشكل أكبر فضاء يستقبل 

الزوار.

ما�سي  عين  قصر  أن  الزوار  خاصة  الكثير  يعتقد 

أو  التيجانية،  للطريقة  روحيا  مكانا  فقط  ليس 

وسياحٌي  تاريخٌي  معلٌم  أيضا  ولكنه  للبركات  فضاء 

في  الحياة  عن  أغلبهم  يعرف  وال  الجزائر،  في  بارٌز 

القصر سابقا الكثير، إال ما يتواتر من حكايات. في 

منها،  أجزاء  تهدمت  بيوت  هناك  القصر  مفاصل 

وأخرى منهكة وسيكون مآلها االنهيار، هناك تاريخ 

لقاطني  املعي�سي  النمط  الجدران يعكس  بين  ينام 

املنطقة، ويسرد حكايات جميلة عن ماضيها.

و في األخير يمكن أن يقف الزائر على آثار إسطبالت 

الجياد التي استخدمها أهل عين ما�سي، و كذا على 

طريقة تربيتها وإطعامها، كما يمكن أن يقف على 

باألبواب  باألزقة،  املتواجدة  واملتاجر  املحالت  آثار 

الخشبية املتآكلة. 

من  كبيرا  كما  ما�سي  عين  علماء  ترك  وقد 

باحثين  الى  بحاجة  تزال  ما  املفيدة،  املخطوطات 

في  البحث  مركز  ويسعى  الغبار،  عنها  ينفضون 

مع  التعاون  على  والحضارة  اإلسالمية  العلوم 

الزاوية من أجل تحقيقها و طبعها في املستقبل

عين ماضي مهد الطريقة التيجانية

                                                مسعودة ريان
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بريد القّراء
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، أو أطنبت نبت، أو أركبت كبت أو أبهجت هجت، أو 
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، وإن أدبرت بَرت

ْ
         الدنيا إن أقبلت بلت

أسعفت عفت، أو أينعت نعت، أو أكرمت رمت، أو عاونت ونت، أو ماجنت جنت، أو سامحت 

محت أو صالحت لحت، أو واصلت صلت، أو بالغت لغت أو وفرت فرت، أو زوجت وجت، أو 

نوهت وهت، أو ولهت لهت أو بسطت سطت.

مقولة عميقة للشافعي
نا على واجب وأوجب ؟،وعجيب وأعجب ؟،وصعب وأصعب 

ّ
قيل لإلمام الشــــافعى: يا إمام دل

؟،وقريب وأقرب ؟

قــــــــــــــال:

 ، لكن ترك الذنوب أوجب ...
ْ۬
من واجب الناس أن يتوبوا

والدهر فى صرفه عجيب وغفلة الناس عنه أعجب ...

والصبر في النائبات صعب لكن فوات الثواب أصعب ...

وكل ما يرتجى قريب واملـــــــــوت من دون ذلك أقرب ...
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مجلة العلوم االسالمية و الحضارة
2016 م، الثمرة األولى  تّعد مجلة العلوم اإلسالمّية والحضارة في عددها االّول، الذي صدر في جانفي 

 ، املركز  عن  تصدر  دورية  محكّمة،  علمية  مجلة   هي  ،و  للمركز 

األثبات،  العلماء  من  ونخبة  املتخصصين،  من  ثلة  بها  يضطلع 

والدكاترة الثقات، الذين لهم في البحث آثار، من مختلف األقطار.

االسالمية   العلوم  فمجال  بتسميتها،   صلة  لها  موضوعاتها  و 

فيها،  للبحث  جّمة  فنونا  يحوي  نفيس،  و  منفسح  والحضارة 

حليل 
ّ
أّمل العميق، والت

ّ
وفوائد كثيرة، وينطوي على ألوان من الت

ائقة ، واالستشرافات 
ّ

قودات الش
ّ
الّدقيق، واملوازنات الّرائقة، والن

 العلوم اإلسالمية 
ّ

وقّية العابقة، ذلك أن
ّ

مسات الذ
ّ
الّسابقة، والل

وعلوم  الشرعي  العلم  جانب  على  يقتصر  ال  بالحضارة  ووصلها 

اآللة، بل هو مجال فسيح  لكل املباحث العلمية، واملستجدات 

النوابت، من املتغيرات والثوابت، التي تستوعب العقيدة والفقه 

والفكر واللغة واالجتماع والفلسفة والتاريخ الثقافي واآلثار والترجمة واإلعالم واالقتصاد والعمران، وما 

إلى ذلك مما يدخل في هذا املجال البحثي الجامع بين األصالة واملعاصرة.

اصدارت المركز

01

األول العدد 

و ما ينطق عن الهوى
هو كتا ب للشيخ أبي بكر الشنافي ، جعل فيه قول هللا تعالى : “و ماينطق عن 

الهوى“ عنوانا ينقدح عّما يحمله من دليل مفعم عن صدق النبي )صلى هللا 

عليه و سلم(، و انفتاح قلبه املنيف، بما نطق به لسانه الشريف. 

العلوم االسالمية و الحضارة،  في  للبحث  الوطني  املركز  افتتاح  بمناسبة  و 

ى طبع هذا الكتاب إسهاما منها في تشجيع القدرات 
ّ
رأت إدارة املركز أن تتبن

ة، و مبادرة لنشر البحوث في امليدان القرآني و الفكري و الحضاري .
ّ
الخالق
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