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أرشقـت األرض مبولـد سـيد النـاس، وأرشقـت الحضـارة بأنـوار الحبيـب، وأرشق اسـتقالل الجزائـر 

يـوم تزامـن شـهر ميـالد ثورتهـا مـع شـهر ميـالد ملهمها. ومـا كان لثـورة تحريرية أن تـؤيت أكلهـا وتينع 

مثارهـا، إن هـي مل تسـتلهم مـن سـرة رسـولها صـى اللـه عليـه وسـلم قصـص الجهـاد، وتجعـل غايتهـا 

أن تعيـد الوطـن إىل حضـن اإلسـالم، وإىل هويتـه التـي ارتضاهـا شـعبه دومنـا إكـراه. كيـف ال والجزائـر 

هـي مـن أنجبـت البوصـري الـذي طافـت » بردتـه «  اآلفـاق وتغنـى بهـا القـاع واألكـم، وهـي هـي مـن 

أهـدت اسـتقاللها ملحمـد صـى اللـه عليـه وسـلم يـوم غّنـى النـاس » يـا محمـد مـروك عليـك الجزائـر 

ليك«. رجعـت 

السـم                      ذكـر  كل    » محمـد   « باسـم  متحـو  الجزائـر  وسـتظل  الهـوى،  محمديـة  الجزائـر  سـتظل 

ثـّواره  وسـمى  جهـادا،  ثورتـه  سـّمى  الجزائـري  الشـعب  أن  يشـهد  التاريـخ  وسـيظل   ،  » فيجـري  ال   «

أنـه مل يحـد عـن عقيدتـه  لـكل مـن شـكك يف هويتـه  ليعلـن  بالشـهداء،  الضحايـا  باملجاهديـن، وسـّمى 

وعـن أصالتـه، وعـن امتـداده اإلسـالمي، مهـا حـاول األعـداء طمـس هـذا اإلرشاق. مـن أجل ذلـك صاغ 

اإلسـالم  حيـاض  إىل  الجزائـر  يعيـد  ومبـا  املعـاين،  هـذه  يرّسـخ  مبـا  عباراتـه  نوفمـر  أّول  بيـان  كّتـاب 

الدولـة  إقامـة   « وّضاحـا:  رصيحـا  الهـدف  وصاغـوا  وأجملهـا،  العبـارات  بـأدق  فكتبوهـا  واملسـلمني، 

.  » اإلسـالمية  املبـادئ  إطـار  ضمـن  السـيادة  ذات  االجتاعيـة  الدميقراطيـة  الجزائريـة 

إن الجزائـر التـي ضـّم تاريخهـا أعالمـا مثـل: أيب مديـن شـعيب، وعبـد الرحمـن الثعالبـي، واملغيـي 

والونرشيـي، والوغليـي، وابـن باديـس، واإلبراهيمـي، ... والجزائـر التـي رّوت تربتهـا دمـاء الشـهداء  

وأرسجـت حضارتهـا الدمـاء الزاكيـات الطاهـرات، لـن يطفـئ رساجهـا إنسـان، ولـن تحجـب شمسـها غربـان.

وإنـه ملـن محاسـن األقـدار أن يصـدر العـدد الثالـث مـن مجلـة » اإلرشاق الحضـاري « بـني هاتـني 

املناسـبتني العظيمتـني، كأنهـا عالمـات لحسـن الطريـق، وإشـارات لصحـة البدايـات، تجعـل القامئـني عى 

املجلـة يستأنسـون، وبأنـوار التاريـخ املجيـد يهتـدون، وبسـرة األسـالف يقتـدون.

كلمة إىل جملة 
اإلشراق احلضاري 

األستاذ: بلخر عمراين 

6- عكاضيات

7- تراجم وسير.

8- بيت الحكمة.

9- بريد القراء.
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األنشطة 

    واحدة هي من نوازل العرص، تلك العمليات الجراحية الطبية التي تجرى عى بدن االنسان ، سواء كان ذكرا أو أنثى           
و لـأغراض مختلفة: عالجية، تجملية، نقل، زرع .........، و لقد وزنت هذه النازلة مبيزان الرشع، فكان لها االحكام الخمس 

حسب درجة الرضر الواقع عى الشخص الذي ستجرى له العملية الجراحية .

و بغية تقديم الرشح املفّصل ألقوال الفقهاء املتقدمني و املتأخرين، و آرائهم يف العمليات الجراحية التي تجرى عى بدن 

االنسان، اضطلع أعضاء فرقة البحث : » فقه النوازل «، بالقاء مداخالت قّيمة، يف اطار، الحلقة البحثية التاسعة املوسومة بــ: 

» أحكام االجراءات الطبية عى بدن االنسان « ، و ذلك يوم الثالثاء 2016/10/27 . 

وجاءت عناوين هذه املداخالت كا يي :

 01- أ.شنينة حسني: أحكام العمليات التجميلية. 

02- أ. مريقي عامر: أحكام نقل و رزع االعضاء يف جسم االنسان.

و قد زادت هذه الحلقة ثراء مبداخلة قّيمة للدكتور أحمد عيسات ، معنونة بـ: الحجامة و أفاقها املستقبيلة.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                     أ.بوفاتح فريحة 

أحكام اإلجراءات الطبية على بدن اإلنسان



5

األنشطة 

الحركة اإلصالحية في الجزائر

صبيحة يوم الثالثاء 2016/09/20 ، اضطلعت فرقة البحث : » التيارات الفكرية يف الجزائر«، مبعالجة موضوع الحلقة البحثية 

الثامنة ، املوسوم بـ: » الحركة االصالحية يف الجزائر«، وهو من املواضيع الجادة و املهّمة، وأهمّيته نابعة مّا يجتاح مجتمعاتنا من 

أفكار وافدة، دخيلة عى األفكار األصيلة فيه، األمر الذي قد يّولد تضاربا بينها قد يفيض اىل أزمة الرصاع الفكري، التي ترّض 

مبصلحة املجتمع.

الخلفية            ّالفكر هو  أن  باعتبار  الترصّفات،  واملعامالت وجميع  املواقف  البالغ يف  تأثرها  الفكرية  والتيارات  أن لالتجاهات  ذلك 

و املصدر األصي ألّي سلوك، وتحليل أّي فكرة أو مسألة مها كان نوعها يستوجب الرجوع إىل معينها الفكري األصيل الذي اِنطلقت 

منه وترّشبت عنه، وخاصة إذا كّنا بصدد تناول قضايا تتعلّق بتاريخ األمة وثقافتها ودينها ولغتها. 

و من أجل تحليل املوضوع املذكور من زوايا مختلفة، شارك أعضاء الفرقة مبدخالت قيّمة، أفادوا فيها و أجادوا كانت كاآليت:

د. برغويت توفيق: اإلصالح الرتبوي يف املدرسة الجزائرية.

أ. محمد الفاروق عاجب: الفكر اإلصالحي الرتبوي عند محمد البشر اإلبراهيمي.

أ. بن علية املسعود: األخالق يف فكر جمعية العلاء املسلمني.

و قد ترشّف هذا الفضاء العلمي الطّيب بحضور االستاذين الفاضلني ، أ. محمد الحبيب منادي، أ. قاسم سليان و الذين ألقيا 

محارضتني قيمتني عى التوايل:

01-آفاق املدرسة الجزائرية بني فكر اإلصالح وإصالح الفكر )قراءة يف آثار اإلمام محمد البشر اإلبراهيمي(.

02-تاريخ الحركة اإلصالحية يف الجلفة »الشيخ محمد بن عبد الرحمن النَّعاس – منوذجا -.

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                           أ.بوفاتح فريحة
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األنشطة 

حوادث المرور سبل ووسائل الوقاية

          يف عامل يلقى فيه أكرث من مليون شخص حتفهم، ويصاب أكرث من 50 مليون آخرين سنويا يف حوادث املرور عى الطرق، 

اضطلعت فرقة البحث » قضايا اجتهادية معارصة يف )الدين والحضارة واملجتمع(«، بإثراء املوضوع العلمي ملشكل حوادث املرور، 

الذي أصبح يشكل هاجسا مخيفا ملستعمي الطرقات يف العامل عموما، ويف الجزائر خصوصا، ملا حققته من إرتفاع مرعب يف 

األرقام، حيث تخلف حوادث املرور يف الجزائر 13 قتيال و 175 جريحا كل يوم كمتوسط، أي مبعدل 4500 قتيل سنويا و 3500 

شخص بعاهات مستدمية.                                                              

وملناقشة أطراف املوضوع من مختلف جوانبه تم تقديم مداخالت قّيمة عناوينها كايي:

1- أ. شتاتحة أم الخر: التحليل السوسيولوجي لظاهرة حوادث املرور- دراسة إستطالعية ملدينة األغواط-.

2- أ. قميتي عفاف: التكاليف اإلقتصادية لحوادث املرور يف الجزائر .

3- أ.يعقويب خديجة: حوادث املرور بني الترشيع والقضاء .

4- أ. زنبط فريحة: سياية الدولة املتبعة يف مواجهة خطر حوادث املرور .

     وقد أثرى املوضوع الّسيد محافظ الرشطة ألمن والية األغواط مبا تفّضل به من مداخالت وتوجيهات قّيمة.

                                                                                                                                                        أ.قميتي عفاف
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األنشطة 

دور الزكاة في تحقيق العدالة اإلجتماعية

ثاين ركن من أركان االسالم، و نظام اقتصادي اجتاعي يحّقق التنمية يف املجتمعات بأبعادها املختلفة.... هي الزكاة ...حّق معلوم 

َدَقاُت لِلُْفَقَراِء َوالَْمَساِكنِي  َا الصَّ مفروض يف أموال االغنياء، يستحق للفئات املحتاجة التي بّينها املوىل عّزوجل يف قوله تعاىل : » إمِنَّ

ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعلِيٌم َحِكيٌم «، و ما يف  َوالَْعاِملِنَي َعلَْيَها َوالُْمَؤلََّفِة ُقلُوبُُهْم َويِف الرَِّقاِب َوالَْغارِِمنَي َويِف َسِبيِل اللَِّه َواِبِْن السَّ

ذلك من محو للطبقية و تحقيق العدالة االجتاعية. و تنبع أهمية موضوع الحلقة البحثية العارشة املوسومة بـ: » دور الزكاة يف 

.... بينا يف الرشيعة  البطالة  الفقر و  التي تعاين من مظاهر  املسلمة  املجتمعات  اقتصاديات  العدالة االجتاعية »من واقع  تحقيق 

االسالمية ما يكفل القضاء عى مظاهر الضعف يف هذه االقتصاديات، بل يضمن استدامة قّوتها عى مّر األزمان ، ألّن اإلسالم ليس 

دينا روحيا ، بل هو منهج حياة، و الرشيعة اإلسالمية تتميّز باملرونة و تستوعب متغرات العصور، إىل أن يرث الله االرض و من عليها 

و يبقى تصّور آليات تطبيق و تفعيل شعرة الزكاة يف اقتصادياتنا املعارصة ، لتحقيق املتوخى منها .

ملناقشة أطراف املوضوع من وجهة نظر سوسيو اقتصادية – رشعية ، اضطلعت فرقة البحث » االقتصاد و املجتمع » ، يوم الثالثاء 

04-10-2016 ، بتقديم مداخالت قّيمة عناوينها كايي :

أ - السبع فاطمة الزهراء : دراسة الزكاة من منظور اقتصادي.

أ-فريحة بوفاتح : دور الزكاة يف تحقيق التنمية املستدامة – رؤية اعجازية –.

أ-مراح سمرة :املجتمع املدين كآلية لتحقيق العدالة االجتاعية. 

أ - سّعال سمّية : ترسيخ قيم العدالة االجتاعية يف ظل متغرات الضبط االجتاعي. 

و قد أثرى املوضوع األستاذين الفاضلني: الروفيسور : داليس أمحمد، و الروفيسور: قويدي محمد، مبا تفّضال به من مداخالت 

و توجيهات قّيمة .

                                                                                                                                         أ .بوفاتح فريحة
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األنشطة 

نظـم املركـز صبيحـة يـوم الثالثـاء الثامـن عـرش مـن شـهر أكتوبـر الجـاري نـدوة حـول سوسـيولوجيا الديـن ومعالجـة   
الظواهـر الدينيـة يف املجتمعـات اإلسـالمية كمـرشوع  بعيـد املـدى ضمـن إطـار مشـاريع فرقة بحـث االقتصـاد والعمـران والدين 

واملجتمـع، أيـن تطرقـت األسـتاذة شـتاتحة أم الخـر ملداخلـة متهيديـة تحت عنـوان مقاربات مفاهيميـة ونظرية يف سوسـيولوجيا 

الديـن،  ليثـار املوضـوع مـن قبـل السـادة 

ثليجـي  عـار  جامعـة  مـن  الضيـوف 

يف: متمثلـني  باألغـواط 

  الدكتـور نـوري محمـد ضمـن مداخلـة 

تحـت عنوان الديـن والضبـط االجتاعي- 

مفاهيـم أساسـية -.

ومداخلتـه  بـودايل  عـون  بـن  الدكتـور   

الديـن واالقتصـاد - رمضـان  بــ  املعنونـة 

واالسـتهالك-.

 األسـتاذة عامـري خديجـة  والتي تطرقت 

االجتاعيـة  الوظيفـة  حـول   ملداخلـة 

القرآنيـة  املدرسـة   - الدينيـة  للمؤسسـات 

.- منوذجـا  التجانيـة  بالزاويـة 

    ليفتـح بـاب النقـاش مـن قبـل السـادة الحارضيـن من أسـاتذة وباحثني باملركـز من مختلـف التخصصات، وكذا من قبل أسـاتذة 

حـرضوا مـن الجامعـة، الدكتـور بران بن شـاعة، الدكتور بكاي رشـيد، الدكتور بن سـليم حسـني، االسـتاذة  سـاملي فاطمة، األسـتاذ 

شـعيب بلقاسم . 

هـذا وحظينـا بـرشف حضور مسـؤولني سـابقني بالوالية كل من السـيد بوعزارةمحمد والسـيد مـراد رشيفي، ليكون ختامها مسـك 

مـع فضيلـة الروفيسـور زيد الخـر مروك مديـر مركز البحث وآرائـه الطيبة. 

                                                                                                                                                                                                                                            

أ .شتاتحة أم الخر

الدينيــة                     الظواهــر  ومعالجــة  الديــن  سوســيولوجيا 

اإلســالمية المجتمعــات  فــي 

مالك بن نبي
القيمة الحضارية لفكر مالك بن نبي
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األنشطة 

نظم املركز يوم األربعاء  السادس عرش من شهر نوفمر الجاري ندوة حول 

املفكّر الجزائري مالك بن نبي تحت عنوان »القيمة الحضارية لفكر مالك بن 

اإلسالمي  الفكر  أعالم  أحد  من  يعد  حيث  وفاته،  لذكرى  تخليدا  وذلك  نبي« 

العريب يف القرن 20، وأحد  أكرث املفكرين املعارصين الذين نّبهوا إىل رضورة 

العناية مبشكالت الحضارة، حيث كانت جهوده يف بناء الفكر اإلسالمي الحديث 

التي  املواضيع  سواء من حيث  متميزة،  عموما  الحضارية  املشكالت  دراسة  ويف 

تناولها أو من حيث املناهج التي اعتمدها يف ذلك. 

املوضوع من زوايا مختلفة، شارك األستاذان  مبداخالت  و من أجل تحليل 

قيّمة ، أفادوا فيها و أجادوا:

- أ. عباس بوطبل: فكرة الحضارة عند مالك بن نبي: قراءة يف كتاب رشوط 

النهضة.

- أ.عصام بورشبة: مالك بن نبي الحارض الغائب ! تأمالت يف املنهج واألفكار.

                                                                                                                                                      

                                           

            أ. قميتي عفاف

مالك بن نبي
القيمة الحضارية لفكر مالك بن نبي

األستاذ/ عصام بوشربة - عباس بو طبل
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األنشطة 

  يف يوم الثالثاء 2016/12/20 ، تم تنظيم يوم درايس موسوم ب : » أعالم ومخطوطات من األغواط «  الذي إنرى لعرضه 

مجموعة من األساتذة الباحثني كا يي :

قّدم األستاذ الباحث  أحمد بن الصغر  دراسة مستفيضة مميزة عن األديب الكاتب أحمد بن أحمد بن محمد التاويت، فتتّبع 

مسار حياته، وأماط اللثام عن معامل ثقافية معرفية متيزت بها شخصيته، ثم إنتقل إىل املخطوط الذي قّدم ألّول مرة، وهو نسخة 

نادرة لحكاية سطّرها الكاتب، وعنونها بـ » حكاية حمدان و زوجته زهرة يف زي األروام«،  فعى قلّة صفحاتها، إالّ أنّها أبرزت 

متّيزا وعمقا يف الطرح و بذرة هامة لدراسة الفكر املعتدل  الذي الينفي اآلخر، والذي يتمّيز باملرونة التي تتيح له أن يتعايش 

مع جميع األطياف و العرقيات واألجناس.

    ويف دراسة فنية ملخطوط » حمدان و زوجته زهرة يف زي األروام«، قّدم األستاذ الباحث محمد بن عزوزي، مدخال تاريخيا 

لتطّور الكتابة املغربية ببناء منهجية لتحليل املخطوط فّنيا، وقد استعرض أنواع الخط املغريب التي وردت يف املخطوط، وكيف 

انتقل الكاتب بني هذه األنواع، مرزا الثقافة الفنية التي كان يتمّتع بها األديب أحمد التاويت، إضافة إىل الجانب األدايئ يف فن 

الخط العريب، والذي يعتر أحد املقّومات األساسية يف هذا الخط، و مّا زاد املوضوع قيمة عرض بعض الناذج الفنية من 

املخطوط، فكان تجسيد الفكرة مسها يف تقريب املعاين واألفكار التي حاول الباحث تقدميها من خالل عرضه.

     و إختتمت فعاليات اليوم الدرايس بعرض مجموع املخطوطات املوجودة يف املركز، قّدمها األستاذ الباحث العيد هازل حيث 

كان إستعراضا وصفيا لهذه املخطوطات بالرتكيز عى عدد صفحاتها وأسطرها و أحبارها وأوراقها، إضافة إىل تعريف ملؤلفيها. 

وقد ترشّف هذا الفضاء العلمي الطيب بحضور كل من : الروفسور بديار بشر، الروفسور األخرض قويدري، الشيخ بشر بن 

إساعيل، الحاج ملني التاويت )من عائلة األديب(.

                                                                                                                                                أ. بن عزوزي محمد

أعالم ومخطوطات من األغواط
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األنشطة 

البحث  2016 ورشة عمل لقسم تقويم مشاريع  18 سبتمر  العلوم اإلسالمية والحضارة يوم األحد  البحث يف  إحتضن مركز 

للوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلوم و التكنولوجيا، التابعة هيكليا للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي و ذلك 

لتقييم الحصيلة نصف مرحلية ) سنوية ( ملشاريع الباحثني من مختلف جامعات و مخابر الوطن. 

املكلفة مبتابعتها و تقوميها  اللجنة  الفيزياء لعرض أعالهم عى  الورشة عرشون دكتور وخبر يف تخصص  شارك يف هاته 

برئاسة الروفيسور زعيرتي آمال مديرة الوكالة و إطارات من مؤسسات التعليم العايل من داخل و خارج الوطن .

كا انقسمت الورشة إىل جلستني تم فيها عرض الخراء لالحتياجات املادية واللوجستية و املراحل التي وصلت اليها أعال كل 

منهم لتختتم بعدها بتأكيد دعم الوزارة للمشاريع البحثية الجادة والتي تعود بالنفع عى األمة يف جميع املجاالت . 

                                                                                                                                          أ-شوشة حرزالله

المركــز يحتضــن ورشــة عمــل للوكالــة الموضوعاتيــة 
للبحــث فــي العلــوم و التكنولوجيــا
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الملتقى الدولي 

التيجانية بعني مايض  العامة للطريقة  العلوم اإلسالمية والحضارة باألغواط بالتعاون مع الخالفة  نظم مركز البحث يف 

البعد الصويف والتحديات املعارصة، والذي  2016 ملتقى دوليا حول  27 و28 جويلية  وجامعة عار ثليجي باألغواط يومي 

حرضه معايل وزير الشؤون الدينية واألوقاف وقامات علمية من مختلف أنحاء العامل.

مد جسور  فيها عى  ركز  والتي  عيىس،  بن  رشيد  الدكتور  الدينية  الشؤون  لوزير  إفتتاحية  بكلمة  امللتقى  فعاليات  إنطلقت 

التواصل بني الجامع والجامعة، كا نوه عى أهمية الزوايا والرتبية الصوفية يف تصالح املجتمع مع مرجعيته الدينية والفكرية 

التي تحصنه من املد الطائفي والفكر النحي الذي رشد عدة عوامل عربية وتعزيز وحدة الجزائر الفكرية والدينية.

مداخلة الوزير تلتها ثالث جلسات علمية لدكاترة ومشايخ من عدة جامعات من العامل العريب واإلسالمي  والتي من خاللها تم 

تدارس مفهوم التصوف باملعنى السامي وأبعاده الروحية، وكذا دوره يف تنمية الروح الوطنية وأثر املؤسسات الروحية الجزائرية 

يف دعم العالقات بني الدول العربية واإلفريقية.

التواصل بني الزوايا واملؤسسات األكادميية، والعناية  العديد من التوصيات أهمها تفعيل جسور  وقد خلص املحارضون إىل 

بالرتاث الصويف نرشا وتحقيقا ودراسة، ونرش التصوف الديني بني الشباب، وتنشئته عى الرتبية الصوفية لتنمية خلقه وحبه 

لدينيه ووطنه وتاريخه.

لإلشارة فقد جرى هذا امللتقى تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وتم عى هامشه تدشني الوزير ملدرسة قرآنية بعني 

مايض تتسع لـ 250 طالبا.

                                                                                                                                              أ- بن قسمية أحمد 

                                                                                                                      

رؤية جديدة لملتقى »البعد الصوفي والتحديات المعاصرة«

تفعيل جسور التواصل بين الزوايا و المؤسسات العلمية
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الملتقى الدولي 

صور الملتقى 



14

المناسبات

    ألّن التاريخ ال ميحو الجرائم البشعة، و ال يخفي البطوالت و املفاخر، تظّل مدينة األغواط األبّية تخلّد ذكرى 04 ديسمر 
الغاشم، بعد مقاومة استات فيها املجتمع األغواطي، وأظهر فيها بطوالت و  الفرني  املستدمر  1852 م، تاريخ سقوطها يف يد 
التي غابت فيها  ،و  الغاشمة  الحملة  لهذه  أّرخت  التي  الفرنسية  املذكرات  املنطقة حسب  ثلثا سكان  استشهد فيها  تضحيات جسام، 

االنسانية، و استعمل فيها ألّول مرّة القصف الكيمياوي بغاز الكلوروفورم... ، و الزالت الذاكرة الشعبية تسّجل ما اقرتفته فرنسا يف 

حق ساكنة االغواط و مقاوميها ، و تسميه » بعام الخلية او عام الشكاير«.......

الكلورفورم، هذه املادة الكيميائية السامة، التي تصبح قاتلة، حينا يتم إعدادها بنسب مركزة، إذ يؤدي استنشاقها إىل تهيج الرئة، 

وتُحدث إلتهابات حادة يف أنسجتها؛ ما يسبب اندفاع كميات متزايدة من السوائل الجسمية التي ينقلها الدم إىل الرئتني لتحدث 

اختناًقا شديًدا يؤدي إىل موت الضحية.

لجــوء فرنســا لهــذا الســالح الجبــان و هــي القــوة العظمــى، لخــر داللــة عــى قــّوة املحاربــني و شــجاعتهم و بســالتهم يف 

الــذود عــن مدينتهــم، هــو أمــر اكتشــفته مبكــرا مــن خــالل الحملــة االســتطالعية التــي قادهــا الجــرال مارميــوش اىل املدينــة 

ســنة 1844 م ، و التــي كان هدفهــا اعــداد خرائــط طبوغرافيــة و دراســة ميدانيــة عــن املدينــة ، لتكــون فيــا بعــد دليــال الحتاللهــا.

معركة األغواط 04 ديسمبر 1852 م 
بين بطولة الشعب و جرائم المستدمر
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المناسبات

ــت مدينــة األغــواط مطمعــا مغريــا لفرنســا نظــرا ملوقعهــا الجغــرايف املتمّيــز الــذي يجعلهــا تتوســط القطــر الجزائــري،و  ظلّ

بوابــة للصحــراء، كّل ذلــك جعلهــا تتعــرض لهجــات عديــدة بــاءت كلهــا بالفشــل ، لذلــك أعــدت القــوات الفرنســية العــّدة ملواجهــة 

هــذه املنطقــة املســتعصية ، و التــي فــاق عــدد الجنــود فيهــا عــدد ســاكنة االغــواط . 

بــدأت الحملــة يــوم 21 نوفمــر 1852 م، بقيــادة الجــرال جوســيف برســنانتي أوال، و اســتمرت االشــتباكات فيهــا بــني ســكان 

املنطقــة و القــوات الفرنســية، حتــى وصــل الجــرال بليســيه و بوســكارين، اللـّـذان جــاءا باملدفعيــة يــوم 02 ، 03 ، 04 ديســمر أيــن 

حســمت املعركــة مبقتــل 2300 شــهيد مــن أصــل 3600 مــن مجمــوع املقاومني )حســب اإلحصائيــات الرســمية الفرنســية( و باملقابل 

ــة ال انســانية  ــة بطريق ــوم 04 ديســمر بســقوط املنطق ــي ي ــاط فرنســيني . لتنته ــه و عــرشة ضب ــي الجــرال بوســكارين حتف لق

غاشــمة متــت فيهــا ابــادة و حــرق أهــايل املنطقــة بصــورة جاعيــة .

و هاهي ذي مذكراتهم شاهدة عى جرامئهم البشعة يف حملة االغواط :

» عندما أخفينا كل املوىت مل يبق أحياء يف املدينة إال عساكر الحملة، كل البيوت كانت فارغة من أفقرها إىل أغناها، كانت كمدينة 

هجرت. ويف رحاب هذه املدينة السوداء الصامتة تحت أشعة الشمس، يشء يوحي أين داخل إىل مدينة ميتة ومبوت عنيف.. كانت 

املجزرة رهيبة، املساكن والخيام واألزقة والطرقات مليئة بجثث املوىت أحصيت أكرث من 2300 قتيل بني رجال ونساء وأطفال. لقد 

كان لزاًما لفرنسا وهذا الهولوكوست لتثبت عظمتها للقبائل املحاربة يف الصحراء «. – من مذكرات ضباط فرنسيني…..

                                                                                                                                   

                                                                                                                                        أ.بوفاتح فريحة

قلعة بوسكارين 1952
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ال تسألوين
من أنا

فال أنت 
يعرف من أكون

و ال أنا
بل اسألوا
أمي التي

مل يبق منها
إال الذراع

يلفني
و قطرات 

الدماء
عى فمي

تزيد ملوحتها
املرارة

يف دمي
و وحديت و خيبتي

أو اسألوا
أيب الذي

تبعرثت
أشالؤه

و امتزجت
بالرتاب

دماؤه

و دموعه
أيب الذي
مل يبق 
يل منه

سوى تكبره
ال تسألوين

من أنا
فال أنت 

يعرف من أكون
و ال أنا

بل  اسألوا
حيطان

ملجئي القديم
كيف القنابل

دمرتها
كيف تداعت يف جنون

عى الصغار
و الكبار
اسألوها

كيف انصهرت
العظام

باألحجار
كيف ذابت املعامل

و الوجوه

كيف 
ماتت القلوب

أو اسألوا
تلك املدافع

و القنابل
و الرصاص

كيف دمرت القرى
و املساجد
و املدارس
و املالجئ
و املعابد

كيف 
سوت املآذن

بالرتاب
كيف

حولت
األمل

إىل رساب
.....

فآل تسألوين
من أنا......

     أ-يعقويب خديجة

الهوية
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مال وأعمال 

البنود«، أي أن يتم إعداد امليزانيات العامة من خالل توجيه املوارد 

املالية املتوفرة )الوسائل( لبنود محددة من اإلنفاق بهدف أن يتحقق 

اإلنفاق يف البنود املحددة مسبقا، بينا يتجه األسلوب الحديث إىل 

الهدف  فيكون  مسبقا  محددة  وأهداف  بنتائج  العام  اإلنفاق  ربط 

األسايس لتسير  املال العام هو تحقيق األهداف املرجوة منه، مثال 

كأن تتوىل وزارة الرتبية هدف تحقيق نسبة معّينة من تعليم األطفال 

يف األرياف وتخصص لذلك مبلغا معينا، فوفق هذا األسلوب يتم 

الرتكيز والعمل عى النتيجة املحققة وهي النسبة املحققة فعال من 

يف  املعني  املبلغ  هذا  رصف  إىل  باإلضافة  األرياف،  أطفال  تعليم 

املجال املخصص له.

2 - مؤرش األداء: إن التسير الجديد للميزانية يستلزم إستعال 

املحققة  للنتائج  الدائم  التقييم  أجل  من  وذلك  لألداء  مؤرشات 

أنه  أي  األهداف،  تحقيق  إطار  يف  وهذا  املنتظرة  بالنتائج  مقارنة 

ميكننا من التعبر عن حالة تقدم أشغال تحقيق برنامج ما وذلك 

بقياس النتائج املحققة مقارنة مع النتائج املنتظرة و املوارد املتاحة.

      والجزائر كغرها من الدول، ومن أجل فعالية و رشادة وكفاءة 

أكر يف تحقيق أهدافها وسياساتها، تولت مرشوعا مها لتحديث 

التي  الكثرة  العيوب  امليزاين )MBS(، ميكنها من تصحيح  نظامها 

تشوب نظامها امليزاين الحايل. وذلك من خالل اإلنتقال من التسير 

القائم وفق الوسائل )وهو األسلوب التقليدي(، إىل التسير القائم 

وفق النتائج يف تسير النفقة العامة، بحيث يتمثل هذا األخر يف 

تجسيد السياسات العامة يف مهام، ترتبط كل مهمة بأهداف، ويتابع 

تحقيق هاته األهداف مبؤرشات األداء. 

                                                    أ. قميتي عفاف

 شهدت العقود األخرة من القرن املايض توجها إصالحيا عامليا 

واإلقتصادية،  واإلجتاعية  السياسية  النواحي  مختلف  شمل  واسعا، 

شهدها  التي  املتسارعة  التغرات  مع  متزامنا  التوجه  هذا  وجاء 

اإلقتصاد العاملي، وقد ساهم يف الدعوة لهذا اإلصالح مجموعة من 

اللّذان  الدويل،  النقد  وصندوق  الدويل  كالبنك  الدولية  املنظات 

أثبتا أن شّح املوارد ومحدوديتها ليست وحدها املشكلة التي تواجهها 

الدول لتحقيق مستويات التنمية، بل أن سوء إستخدام وتوزيع هذه 

الشفافية  السيئة ونقص  املؤسسية  اآلليات  الفساد و  املوارد وسيطرة 

يف إدارة موارد الدولة، هي أساس املعضلة التي تعاين منها الدول.

      فمن هنا ظهرت مبادئ الحكم الراشد وهذا بتحديث وإصالح 

النفقات  تسير  وأساليب  طرق  وتطوير  العامة،  امليزانية  أنظمة 

العامة، و مواجهة الفساد وسوء إستخدام السلطة من خالل محاوالت 

وتجارب سّجلتها دول كثرة، منها الواليات املتحدة األمريكية، أغلبية 

الدول األوربية، أسرتاليا، كندا، كوريا، األرجنتني، الشيي، املكسيك، 

جنوب إفريقيا، وحتى بعض الدول النامية والعربية )لبنان، املغرب، 

ماليزيا( وغرها، بتبنيها ألطر ترشيعية وتنظيمية حديثة ومتطّورة 

يف مجال ماليتها العامة، ونذكر منها: مبادرة نيوزلندا يف 1994 

من خالل قانون fiscal responsability act، بلدانL’OCDE  من 

1996 من خالل  خالل Le traité de Maastricht، أسرتاليا يف 

Charte de L’honnêteté budgétaire، وفرنسا من خالل القانون 

2006، وذلك يف إطار سعيها  املالية يف  املتعلق بقوانني  العضوي 

لتحقيق الكفاءة والفعالية يف إستخدام املال العام.

    وميكننا تلخيص أهم األساليب املتبعة واملطلوبة حاليا لتسير 

األموال العمومية كا يي:

1- التسير القائم وفق النتائج: تركز األساليب الحديثة لتسير 

»الوسائل«،  بدل  النتائج«   « وفق  القائم  التسير  عى  العام  املال 

فالغالب يف األسلوب التقليدي هو تحديد مجاالت اإلنفاق وفق ما 

يتوفر من موارد مالية وهذا ما يسمى بالتسير وفق »الوسائل أو 

االتجاهات الحالية لترشيد اإلنفاق العام
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نبض القلم  
حياتنــا مســتمرّة مــا اســتمرّ نبــض قلوبنــا ، و ليســت القلــوب وحدهــا التــي تنبــض بــل كذلــك لألقــالم الصادقــة نبضهــا  

فهــي تخــّط كلمــات مــن القلــب لتعالــج مواضيــع تتعّلــق بحيــاة المســلم دينــا و دنيــا............
الزوجة الصالحة سكن و دعم للنجاح....

محّطات من مواقف السيدة خديجة مع النبيّ صلى اهلل عليه و سلم
 

خلق الله االنسان، و نفخ من روحه يف هذا الكيان، و كرّمه عى 

الديّان       لعبادة  األكوان، وجعله خليفة يف األرض  الخالئق يف  سائر 

تكاثر يف  العارة ليست  و االحسان. هذه  الرّ  بالخر و  و عارتها 

و  األجيال،  عر  بالخر  االرض  إعار  بل  األنسال،  يف  ال  و  الولد، 

ال يتأىّت ذلك إال بامليثاق الغليظ املقّدس، الّذي جعله الله بني املرأة          

و الرجل، لنرش الخر يف األرسة و املجتمع يف كّل األحوال. هذا امليثاق 

الرضّاء           و  الرّساء  يف  املقّدسة،  الزوجية  العالقة  تواصل  عى  يقوم 

و الغنى و الفقر، و يف الصحة و املرض، و الضيق و الفرج، فالزوجة 

الصالحة ليست وطنا يأوي إليه الزوج فحسب ، بل عضدا و سندا عى 

نوائب الدهر و رزاياه و دافعا للنجاح و التألّق .

و ما نراه اليوم من مظاهر سلبية يف البيوت املسلمة من تفكّك 

عن  املرأة  تخّي  و  األزواج،  استقاللية  و 

الّذات          إثبات  بدعوى  األصلية  واجباتها 

نفسها            أثبتت  الزوجة  فال   ،... التحّرر  و 

مسرته  يواصل  أن  استطاع  الرجل  ال  و 

بشكل جّيد ،مبنأى عن الزوجة التي جعلها 

هذا  نتيجة  كان  و  سند.  و  سكن  له  الله 

الغزو  استطاع  التفكّك جيل هش مجّوف، 

باألفكار  يعبّئه  و  منه،  يتمكّن  أن  الثقايف  

الغربية التي رسعان ما تحّولت إىل سلوكات 

غريبة عن قّيمنا و أعرافنا، ال متّت بصلة إىل ديننا الحنيف ، فهل هذا 

هو الجيل الذي سيفخر به سّيد االّمة يوم القيامة ؟

و نحن نحتفل بذكرى مولد نبّي الرحمة سّيد األّمة عليه أفضل 

الصالة و أزىك التسليم، يستوقفنا مشهد يف سرته العطرة، يوم أن 

فتح مكّة، و نصب الراية عند قر أم املؤمنني السّيدة خديجة ريض 

الله عنها ، حيث أراد أن يعّر للناس بهذا الترصّف، أّن لهذه الزوجة 

تشهد  أن  لها  يكتب  مل  إن  و  حتى  الدعوة،  كبرا يف  دورا  املخلصة 

النجاحات التي حقّقها صى اللّه عليه و سلّم بعد وفاتها .

الله  فاختارها  االلهية،  العناية  هيأتها  التي  خديجة،  السّيدة  إنّها 

عّزوجل عروسا لنبّيه، وزيرا ، مشرا و نصرا بتوفيق من الله تعاىل . 

و اختصها ملا تتمّيز به ريض الله عنها عن غرها من أمّهات املؤمنني، 

بحضورها ألّول الوحي، و أّول الدعوة ، فكانت ريض الله عنها أول 

املجاهدات و أّول الصابرات .

أن  قبل  الله  رسول  جوار  رغدة يف  حياة  خديجة  السّيدة  عاشت 

يؤىت النبّوة، فلّا أوحي إليه  تحّملت معه األذى و الحرمان و اآلالم 

،يف سبيل الدعوة . ووقفت إىل جانبه، و صرت معه و ضّحت يف 

حني  ....آمنت  الشجاعة  الصابرة  املواقف  تلك  لها  قّدر  و  سبيله، 

الناس  الناس، و صّدقت حني كّذب  الناس، و أعطت حني منع  كفر 

املطمنئ                                    سكنه  فكانت  عليه،  الكّفار  أذى  اشتّد  يوم  معه  ووقفت 

بقولها : » كال، أبرش، فوالله ال يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم 

وتصدق الحديث، وتحمل الكّل، وتقري الضيف، وتعني عى نوائب 

الحق «. بهذه الكلات العظيمة ثّبتت أّم املؤمنني خديجة قلب رسول 

الله صى الله عليه وسلم ملا حدثّها بشأن املَلك الذي نزل عليه بغار 

حراء، حيث قال لها معرًا عن خشيته: »لقد خشيُت عى نفي«.

فلم  طوال،  أليام  حراء  غار  يف  يتبّتل  كان  حني  ذلك  قبل  و 

تزويده  و  عنه،  السؤال  تتواىن       يف 

كانت  أنّها  واألجمل  والرشاب،  بالطعام 

تقطع مسافات بعيدة ذهابا و إيابا......

عقلها     برجاحة  متيزت  خديجة  إنّها 

و كرمها و رّقة قلبها و عطفها و حنانها   

فلا ماتت أحّس بآالم فراقها، و ظّل وفّيا 

لها يثني عليها، و يذكر مواقفها الصادقة، 

و تضحياتها الكبرة، حتى أنّ  العام الذي 

توفيت فيه سمّي بعام الحزن 

وقد تقول أّي مّنا أين نحن من أم املؤمنني السّيدة خديجة، حتى 

نتحّى بخصالها مع سّيد األّمة، فأقول لزمن ليس ببعيد، ترعرعنا يف 

بيوت بسيطة بساطة الحياة أنذاك، لكّنها كانت عامرة بالقّيم العظيمة  

بالرغم  الدهر  نوائب  أزواجهّن عى  تساعد  و جداتنا،  أمهاتنا  فهذه 

من قلّة ذات اليد، فيتقاسان املّر قبل الحلو، و كأنها أعطيا مفاتيح 

السعادة و الرخاء، و يتكّيفان مع ظروف الحياة. فكّن مدرسة نحّن 

املواقف          تلك  نستحرض  حني   ، دروسها  إىل  بالذاكرة  نسافر  و  لها، 

و تلك النصائح الخالدة النفسية.

خر  لتكوين  بالسلف،  بالتأيس  املسلم،  البيت  ركيزة  أنتي  فكوين 

الخلف .

                                                         أ.فريحة بوفاتح
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المدونة القانونية 

القــرار الــوزاري رقــم 1273 مــؤرخ يف 28 ديســمر 2015،  املحــدد لقامئــة الخدمــات و /أو الخــرات التــي تنجزهــا املؤسســة العموميــة 

ذات الطابــع العلمــي و التكنولوجــي، زيــادة عــن مهمتهــا الرئيســية و كيفيــات تخصيــص املــوارد املتصلــة بهــا.

املادة: 02  تحدد قامئة الخدمات و /أو الخرات التي ميكن أن تنجزها املؤسسة العمومية املذكورة أعاله، كا يي:

 1-  مشاريع و/ أو أشغال البحث لفائدة املؤسسات و اإلدارات و املؤسسات اإلقتصادية، مبا فيها املنجزة يف إطار التعاون،
2- التكوين فيا بعد التدرج املتخصص و التكوين التأهيي و املثبت و تحسني املستوى و تجديد املعارف والهندسة البيداغوجية،

3- تطوير و إعداد أنظمة اإلعالم و األمن املعلومايت و الرقمنة و الشبكات املعلوماتية و التعليم عن بعد،

4- اعداد الوثائق العلمية و طبعها و نرشها،

5- أعال التحليل و القياس و مراقبة الجودة،

6- تنظيم و/أو تأطر املؤمترات و امللتقيات و املنتديات و األيام الدراسية وورشات العمل،

7- دراسات و خرات و إستشارات علمية و تقنية،

8- املنتجات املنجزة املعدة للبيع.

    إن القــرار الــوزاري الســالف الذكــر هــو قــرار إســترشايف ملــا ســيؤول لــه االقتصــاد الوطنــي خــالل العــرش ســنوات القادمــة، إذ قامــت 

الــوزارة الوصيــة بتحديــد مهــام مراكــز البحــث األساســية و كيفيــات تخصيــص املــوارد املتصلــة بها.

 فجــاءت املــادة 2 منــه بتحديــد قامئــة الخدمــات و /أو الخــرات التــي ميكــن أن تنجزهــا املؤسســة العموميــة ذات الطابــع العلمــي و 

التكنولوجــي أو مــا نســميه عمليــا مبراكــز البحــث، و مفادهــا:

-  نشاطات البحث التعاوين املنجزة يف إطار إتفاقيات التعاون.

-  الخدمــات و/ أو الخــرات يف إطــار طلبيــات و عقــود و صفقــات و إتفاقيــات تحــدد املوضــوع و البنــود املاليــة و طبيعــة و مــدة 

اإلنجــاز مــن أجــل:

• إنفتاح مراكز البحث عى القطاعات املستعملة.

• تقريب املؤسسات من عامل الشغل.

• تثمني إستغالل قدرات اإلنتاج املتواجدة يف املؤسسات.

• تحقيق إيرادات مالية إضافية.

• تطوير النشاطات العلمية و التكنولوجية.

• تشجيع اإلبتكار التكنولوجي يف املؤسسة.

و عليــه فــإن هــذا املرســوم الــوزاري جــاء تأكيــدا للطابــع التجــاري ملراكــز البحــث و قدرتهــا عــى إســتثار البحــوث العلميــة ســواء 

أكانــت فكريــة أو تكنولوجيــة ماديــة، و تثمينهــا ماليــا.

                                                                                                                                                أ.يعقويب خديجة
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العيادة النفسية   

«Un pessimiste voit les difficultés dans chaque opportunité ; un optimiste voit les opportunités dans chaque     

difficulté ». Winston Churchill

Nous avons tous éprouvé ce sentiment à un moment ou à un autre de notre existence. Nous avons  tout pour être 

heureux : une famille unie, un très bon emploi et une santé de fer…. etc  Pourtant, une insatisfaction persistante ronge 

votre esprit et finalement nous avons convaincu qu'il nous manque quelque chose pour être vraiment comblé. Bien sûr, 

nous serons  peut-être plus heureux, si nous changeons  légèrement notre rythme de vie.

Alors, comment faire pour prendre la vie du bon côté, au lieu de passer nos journées à vous plaindre ? Pour le savoir, il 

nous suffit de lire cet article.

Les optimistes :  Se sont les personnes qui fournissent des  explications permanentes et universelles   aux évènements 

positifs ainsi que des explications temporaires et spécifiques aux évènements négatifs, rebondissent rapidement après des 

problèmes et persévèrent facilement lorsqu’elles ont réussi une fois.

 Par contre les pessimistes : ce sont des individus qui fournissent des explications temporaires et spécifiques aux 

réussites et des explications permanentes et universelles aux difficultés ont tendance à s’effondrer sous la pression, à la fois 

pour longtemps et dans de multiples situations, et se remettent rarement en route. »

Quelles sont les méthodes scientifiquement prouvées pour être plus heureux ? 

  semez le bonheur autour de vous : Egoïsme et bonheur font rarement bon ménage mettez votre énergie au profit 

des autres  votre famille et vos amis

  Ne pas laisser trop d’espace au sentiment de malheur :

Si les émotions négatives sont occasionnelles, peu durables et perturbent moyennement notre quotidien, on peut 

attendre qu’elles disparaissent d’elles-mêmes. 

  Prendre la décision d’aller bien:

 Le philosophe Alain avait coutume de dire : « Il faut vouloir être heureux et y mettre du sien. Si l’on reste dans la 

position du spectateur impartial, laissant seulement entrée au bonheur et portes ouvertes, c’est la tristesse qui 

entrera » .

  Ecoutez les autre : comprendre et connaître les autres en s'identifiant à eux, maîtresse qui facilitera vos relations et 

votre regard sur la vie. 

  Pas de perfectionnisme ni d’obsession du bien-être

  Face aux soucis quotidiens, réfléchir, ne pas ruminer

  Ne pas nourrir d’émotions hostiles

  Savourer les moments de bien-être

«Je suis fondamentalement optimiste. Que cela vienne de ma nature ou de mes expériences, je ne peux pas le dire. Être 

optimiste, c’est de garder sa tête pointée vers le soleil, les pieds vers l’avant. Il y a eu beaucoup de moments sombres où ma 

foi en l’humanité a été mise à rude épreuve, mais je ne voulais pas et ne pouvait pas me laisser aller au désespoir. Dans le 

désespoir résident la défaite et la mort ». Nelson Mandela .

 Etre Optimiste ou pessimiste ? ! !  

SAAL SOUMIA
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Tell me more about islam

 Muslims believe in the prophets and messengers of 

God, starting with Adam, including Noah, Abraham, 

Ishmael, Isaac,

Jacob, Moses, and Jesus (peace be upon them). But God’s 

final message to mankind, a reconfirmation of the eternal 

message, which was revealed to the Prophet Muhammad. 

Muhammad is the last prophet sent by God, as the 

Quran has said:

“Muhammad is not the father of any one of

Your men, but he is the Messenger of God and The last 

of the prophets...”Surah Al-Ahzab-verse 40.

So what is the secret in eternality and globality in Islam?

Imam Muhammad Al Ghazali explained and answer 

this question in his book “Fiqh Al Sirah”, in part named: 

The nature of the final message , he has said :

The prophethood of Muhammad ( peace be upon ) 

had the unique characteristic of being global and eternal 

.Allah was capable of sending a warner to every village 

and a guide in every age .

Now if the towns are always in need of  warners and the 

ages in need of guides , then why were they substituted by 

a single man ?

The truth is that this substitution resembles the brevity 

which contains many meanings in just a few words .the 

prophethood of Muhammad ( peace be upon ) was a 

complete substitution for sending of an army of prophets 

distributed throughout the ages and the wide world . In 

fact, it filled the need for sending an angle to every person 

who lived and will live on this earth to ask people to look 

forward .guidance and salvation.

How is that? on a dangerous a sincere adviser may 

tell you: “close your eyes and follow me”, or,” do not ask 

me about anything which arouses your attention “safety 

may be in obeying him thus would prefer to walk behind 

him until you cross into territory .in this case he is your 

appointed guide, who thinks and sees for you and he who 

takes you by your hand.

If he dies , so do you .However , if at the beginning a 

wise person comes to you , maps the itinerary ,warns you 

of the dangerous places , shows you in in detail what stages 

and difficulties you have to pass through and walks with 

you for a while in order to give you practical guidance in 

what you have learnt ,then , in this case , you would be 

your own guide capable of relying on your own sight and 

reasoning .the first case is suited to children and simple –

minded people ,but the second case is to be applied when 

dealing with people of understanding .

  When Allah sent Muhammad ( peace be upon ) to 

guide the world .He ensured that the message contained 

the principles which would open doors for intelligent 

people to understand what was and what would be . The 

Quran which he sent down on the prophet’s (peace be 

upon ) heart is a book from the Lord of the worlds to all 

living people to guide them to goodness and inspire them 

with uprightness.

 Muhammad was not a leader of tribes ,people who were 

good ,and when he died they faded away .he was a force of 

goodness which played a role in the moral world similar 

to the role played in the material world by the discovery 

of steam and electricity .His appointment as prophet ( 

peace be upon ) represented a stage in the evolution of the 

mankind .Before that , people under guardianship of their 

keepers were like confined children .Then they grew up 

and became capable of bearing responsibility themselves 

.So Allah ‘s message came to them , through the agency 

of Muhammad ( peace be upon ), and explained how they 

should live on earth and return to heaven .Thus whether 

Muhammad ( peace be upon ) remained or went away , 

it would not take anything away from his real message 

which 

The Nature Of The Final Message
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Tell me more about islam

opened eyes and ears and sharpened perceptions and 

minds, and it was all contained in his huge legacy of 

Quran and Sunnah .

He was not sent to collect a set of people around him 

but to forge a link between creation and the truth by 

which their existence would see their goal .so those who 

recognize the truth in their lives and walk among people 

with a light, have definitely acknowledged Muhammad 

(peace be upon), have taken shelter under his banner, 

even if they never seen nor lived with their guide.

So if you see children ignoring their teacher’s lessons 

or clinging to his clothes while he is alive or holding 

onto his belonging after he is dead, then know that he is 

unworthy of those children .he is not fit to be addressed 

by the teaching of the message, let alone standing firmly 

on its path.

In the prophet’s (peace be upon) mosque in Madinah 

I saw throngs of people seeking proximity grave and 

longing to spend their lives beside it. If the prophet 

(peace be upon) came out alive and saw them he would 

abhor the sight of them and hate to be near them .their 

shabby appearance, their lack of knowledge, their 

idleness and negligence, make their relationship with 

the prophet of Islam (peace be upon) weaker than the 

web of a spider.

I said to them do you gain from being near the prophet 

( peace be upon ) and what does he gain from you?”

Those who understand his message and live it beyond 

the sands and seas know the secret of prophet (peace 

be upon) better than you .it is a spiritual and mental 

proximity above which forms the only bond between 

muhammed (peace be upon) and those who are related 

to him who came to deposit the good health of religion 

and the world in sprits and minds?     is this proximity 

the sign of love and the means of forgiveness ?you will 

never love for Allah ‘s sake unless you first know Allah 

.the natural sequence is that before anything else you 

should know who is your Rabb / god and what is your 

faith.

When you know this with a clean mind you will 

appreciate with a grateful heart the kindness of the 

one who conveyed the message of Allah to you and 

bore hardship on your account.

The again, the prophet of Islam (peace be upon) did 

not appoint himself as a “gateway” for forgiveness and 

blessings. He never did so for a single day , because he 

was never implicated in swindling .He tells you either 

to go with him or go along with someone else , and let 

us all stand before Allah and pray to him :

“You (Alone) we worship; and you (Alone) we ask 

for help( for each and everything). Show us the straight 

path, The path of those whom you have favoured; Not 

the path of those who deserve your anger nor of those 

who go astray.” Surah Al Fatiha verse 7-5.

So if the prophet (peace be upon) is pleased with 

you, he will pray to Allah for you : and if you are 

pleased with him and acknowledge his great work and 

status in your heart , then pray to Allah for him like 

wise .you will be participating with the angels , who 

recognize his greatness and pray for his increased 

reward.

It is not Muhammad‘s task to drag you paradise 

with a rope .his task is only to implant insight into 

your heart to see the truth within .his means of doing 

that is a book which falsehood can never approach 

either from in front or behind, which is easy to 

remember and safe from deviation .that is the secret 

of the permanency in his message.

                                          BOUFATEH FREIHA
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           ال شك أن الدين فطري وعام لدى البرشية جمعاء، 

هذه العاملية تعود لفكرة مخلوقية االنسان يف حّد ذاته، والقامئة 

عى أساس تفاعل اإلنسان مع الحقيقة العليا كمحور تقديس يف 

ميثل  الناس  من  كثر  لدى  الدين  كان  إذا  لكن  األديان،  جميع 

»عقيدة« لها نسق فكري وشعائري، فهو بالنسبة للبعض اآلخر 

ظاهرة قابلة للدراسة من منظورات مختلفة، مبعنى أننا ال نكتفي 

مبارسة العقائد الدينية، الن الفكر االنساين حاول النفاذ وبعمق 

داخل هذه األنساق االعتقادية، و إذا كانت كل ديانة تشكل لوحدها 

عاملا معقدا متشعبا يتوسع يف الزمان واملكان، فدنيا الديانات هي 

باألحرى أكرث تعقيدا وتشعبا، وبالتايل الباحث يف علوم الديانات 

هذا  بفعل  معني  ديني  عامل  استكشاف  يف  بالتخصص  ملزم 

والفالسفة  الساللة  االجتاع وعلاء  فاملؤرخون وعلاء  التنوع، 

انطالقا  أهدافهم  يبنون  املجال  لهذا  الدارسني  من  وغرهم 

واحد مبظاهر مختلفة  ديني  عامل  فإذا ظهر  األساس،  هذا  من 

حسب تلك الوجهات املتعددة، فان وحدة النظر هي التي تسمح 

بالتعاطي مع مجموعة العوامل الدينية.

دراساتها  بل عى  الديانات،  ال عى  هنا،  التشديد  يتم         

رشح  إىل  يهدف  ال  هنا  االهتام  مجال  أن  مبعنى  االجتاعية، 

العوامل الدينية بل يعرض حقل دراسات خاص هو ما يسمى بعلم 

اجتاع األديان، فالديانات ليست فوق الدرس والتحليل والنقد، 

وبقدر ما صار علم االجتاع علا للمكان االجتاعي يف مسارات 

البحث  أهداف  من  األديان  صارت  وتحرضه،  وتغره  تطوره 

السوسيولوجي، خصوصا يف الجاعات أو املجتمعات التي تجعل 

الديني فوق الدنيوي، ومتنع درس املقدس ليبقى غامضا، مبها 

وعى  االجتاعي،  الخيال  إىل  الديني  الخيال  إرجاع  يعني  ما 

الباحث ان ال يضع الدين كإيديولوجيات يف مواجهة إيديولوجيات 

أخرى، بل املطلوب علميا هو درس ما يحدث يف املجتمع، وتحديد 

نسبة الحدث الديني وقوته، وتبيان أثره وتأثره، خصوصا تأثره 

باملجتمع الذي يعتنقه، فكل مبدأ أو اعتقاد ديني يفرس بالحوادث 

ندرسها  التي  االجتاعية  الظواهر  أن  أي  املجتمعية،  الوقائع  أو 

نجد تفسرها يف مبادئها االجتاعية، ال خارجها، وال فوقها، ما 

يؤسس ملنطق السببية االجتاعية، حيث توضع الظاهرة الدينية 

تعبر  حد  عى  بسواه،  ال  به،  فتعرف  االجتاعي،  مرجعها  يف 

علم  نظرية جديدة يف  »نحو  كتابه  يوسف شلحت يف  الدكتور 

االجتاع الديني«.

ازدياد  بعد  إال  يتطور  الدين مل  بدراسة  االهتام  ولعى       

وفوىض  اجتاعي  تفكك  من  عنه  نجم  وما  املجتمع،  يف  القلق 

املجتمع  يف  الوضع  هذا  عالقة  عن  الكثرون  ليتساءل  عارمة، 

الدراسات  شهدت  الثانية  العاملية  الحرب  فبعد  فيه،  الدين  بدور 

السوسيولوجية اهتاما ملحوظا بدراسة املعرفة واألفكار واملعاين 

الذاتية واألديان، كون والدة علم االجتاع كعلم قائم بذاته ارتبطت 

بشكل وثيق بالتساؤل حول مستقبل الدين سعيا لإلشارة إىل بروز 

العلم أمثال  املعارص، وقد اقرتح املؤسسني األوائل لهذا  املجتمع 

فير  وماكس   )1917-1858(  Emile Durkheim دوركايم  إميل 

للظواهر  تحليال  األخص،  عى    )1920  –  1864(  Max Weber

الدينية من منطلق علم االجتاع مركزين تحقيقهم عى املجتمع 

املعارص والتغرات العميقة التي طرأت عى الدين، فأزمة املجتمع 

املعارص بالنسبة لدوركايم ارتبطت بعدم وجود بديل لعلم األخالق 

التقليدي املبني عى الديانات، فمن وجهة نظره ينبغي عى علم 

مع  يتجاوب  أخالقي  علم  تشكيل  إعادة  إىل  يؤدي  أن  االجتاع 

األخالق  بعلم  اهتامه  كان  هنا  من  العلمية،  العقلية  متطلبات 

الفرنسية،  الجمهورية  يف  الرتبوي  بالنشاط  والتزامه  العلاين 

أما ماكس فير فركز عى فك السحر عن العامل الذي نتج عن 

أنه  االجتاعية، غر  الحياة  والبروقراطية يف  العلانية  زيادة 

الجاذبية شعبيا عى  يستمر يف إعطاء أهمية كرى للشخصيات 

التدين  الدين إىل دراسة  حد تعبره، ليعتر االنتقال من دراسة 

أهم تطور عرفته هذه املقاربات السوسيولوجية. 

      عموما لقد ساهم فكر علم االجتاع يف رد االعتبار لألمور 

فعى  االجتاعية،  األنظمة  يف  الدين  أهمية  إبراز  عر  الدينية 

»تقاليد  كتابه  يف   Robert Nisbet نسبيه  روبرت  املثال  سبيل 

من  انبثقت  التي  األساسية  األفكار  أن  يرى:«...  االجتاع«  علم 

الكتابات ذات الطابع الديني التي نرشت يف أوروبا كرد فعل عى 

علانية فرتة األنوار والثورة، تتالئم متاما مع الطريقة الخاصة 

قراءات مفاهيمية في سوسيولوجيا الدين

Tell me more about islam
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إىل موضوع  ليتطرقوا  االجتاع  يتبعها علاء  أن  التي يجب 

الدين...«،  هذه األفكار نجدها يف الفكر االجتاعي املحافظ 

الرومنطيقيني كذلك، والتي لخصها جان بول ويليام  وعند 

Jean Paul Willaime يف كتابه »األديان يف علم االجتاع« 

فيا يي:

الدين رضوري يف املجتمع.  -

التاريخ  لفهم  الدين  شؤون  يف  البحث  عن  غنى  ال   -

والتغر االجتاعي.

طقوس  أيضا  هو  بل  عقيدة،  مجرد  الدين  ليس   -

مجموعة ومنظمة متارس فيها السلطة.

األساسية  واملعتقدات  األفكار  كل  يشكل مصدر  الدين   -

لدى اإلنسان.

     لكن البد للدارس يف هذا املجال أن يأخذ بعني االعتبار 

الغني  عبد  الدكتور  إليها  أشار  والتي  األساسية  النقاط  بعض 

منديب يف أن املالمح واملميزات العامة للمقاربة السوسيولوجية 

لألديان تبقى:

دراسة نسبية ال تدعي القطعية وال تدعي اإلحاطة.  -

موضوعها  الن  واالنفالت  بالتعقيد  تتصف  دراسة   -

مركب بطبيعته، لتداخله مع االجتاعي وتلبسه بعدد كبر من 

االيديولوجيات الفاعلة واملؤثرة .

دراسة حساسة، ألنها ال تسلم ابدا من مخاطر السقوط   -

يف مطبات اثارة املشاعر، حيث ال زالت مقاربة مبا ليس بها 

وفيها.

مثل  أن  البعض  العتقاد  للجدل  مثرة  مسالة  تعتر   -

هذا العمل ميس بعظمة ورفعة األديان، وقد كان أول ضحايا 

من  طرد  الذي  سنسميت  روبرت  االنرثبولوجية  املقاربة 

الجامعة االنجليزية Oxford بتهمة اإللحاد.

دراسة تخضع شانها يف ذلك شان كافة فروع املعرفة   -

والتطور والتجدد وفق منطق جديل.

      

  لذا البد من دراسة الجانب التطبيقي لدور الدين، كعالقة 

الحركات  العلانية،  واالتجاهات  الغربية  بالتيارات  الدين 

دينية  حركات  الدين،  باسم  قياداتها  تتحدث  التي  السياسية 

عرقية  هويات  االشكال،  متعددة  دينية  تطرفات  جديدة، 

حدود  التدين،  من  مدنية  أنواع  متعددة،  بالد  يف  وسياسية 

لينة  اميان  نحو طرق  تطورات  والعالج،  الدين  بني  متحركة 

اليشء  لكن  الطلب...الخ،  حسب  بديانات  يعرف  ما  وعملية، 

تبقى  االجتاعية  الدين  أهمية  استمرار  أن  هو  دامئا  املشرتك 

املعروفة بتمّدينها، فمهمة عامل  املجتمعات  موجودة حتى يف 

بل  ذاتها،  حد  يف  الدينية  النصوص  دراسة  ليست  االجتاع 

بلورة  يف  النصوص  هذه  تؤديها  التي  االجتاعية  الوظائف 

وتشكيل حياة الناس وكيفية اختالفهم يف فهم هذه النصوص 

باختالف ظروفهم االجتاعية.

                                               

                                               شتاتحة أم الخر 
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Despite the stereotypical image of 

Islam and Muslims presented 

by the Western media of the 

world, that associated Islam 

with violence and extremism, 

which is in fact the opposite of Islam as a religion and 

practice because its essence is based on peaceful co-

existence , justice and freedom.

Muslims in Western countries have become, 

unfortunately, the first defendant in case of a violent 

event anywhere in the world, and this have distorted 

their image and affected their lives negatively among 

the new communities they try to be part of, and this 

put them in same position over and over to defend the 

true principles of Islam.

United Kingdom , unlike the rest of  Western 

countries in general and European ones in particular 

provided a great example  of openness and tolerance 

towards Muslims, because as a country,  in its core  

believes in cultural diversity and ethical variance , 

UK  promoted and sponsored multiculturalism which 

elevated its statue as country and civilization, because 

its citizens of all religions and cultures have found 

a successful formula for peaceful coexistence , and 

empowered dialogue with others,  which  increased 

national spirit towards Britain and its interests.

Facts: 2011 census by The Muslim Council of 

Britain stated that there are “2.7 million Muslim in 

United Kingdom” and “%73 of Muslims state their 

only national identity is British”.

Muslims in UK have found space of freedom 

in several aspects which are considered to be 

unacceptable in other Western countries, such as 

the subject of Hijab, unlike France and Italy, Britain 

did not ban or put restrictions on the Islamic outfits 

whether it is Hijab, Niqab or Burqa, yet schools in 

Britain can decide their own dress code and prevent 

their female students from wearing face veils. 

Britain recognized the rule of Islamic Sharia 

Council which solves conflicts between the Muslim 

disputants on the basic principles of Islamic Sharia, 

yet with condition of operating under the ground 

rules and legislations of the British law.

Taking into consideration Muslims’ situation 

in Western countries, Muslims integration in 

the British society was different from any other 

European society due to the sense of acceptance 

from their government. For that UK Muslims 

play prominent , important  and essential role in 

all aspects of economic, social and political life in 

UK , we have some exceptional and extraordinary 

successful examples  such as Sayeed Warsi who is 

a former Minister for Faith and Communities and 

former Co-Chairman of the Conservative Party  , 

Sajid Javid who is a former Economic Secretary 

to the Treasury  and now Secretary of State for 

Communities and Local Government , and last but 

not least Sadiq Khan  who is the  current  mayor 

of London, former MP  of Tooting and a member 

of Liberal Party ,his impressive career build upon 

tolerance, acceptance and committing to represent 

the needs of all his voters whether they are 

Muslims, Sikh, Christians or Jews.

Eventually Muslims all over the world have the 

ability to correct the common negative serotypes 

related to Islam and Muslims. With attitude of 

righteousness and tolerance, Putting in mind, 

that as humans what unites us is far greater than 

what divides us whether it is religion, culture or 

language.

                                             IMANE MEGOUSSI

Muslims in West :   British Muslims
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    أرشقـت الشـمس وبـدأت تتغلغـل يف أركان القسـم ومعهـا 

رائحـة الصبـاح املمزوجة بالوجـوه التي ترى فيها اإلشـتياق إىل 

طلـب العلـم والتعلـم وهـا هـو املعلـم ينسـاب يف القـاء الـدرس 

والتالميـذ مشـددة اإلنتبـاه إليه تنظر تارة وتكتب يف كراريسـها 

تـارة اخرى

     جلـس املعلـم كالعـادة وهو ينظر اىل اللوحة املرسـومة من 

التالميـذ املنشـغلني بالكتابة، فخطرت بباله فكـرة إخراجهم إىل 

السـاحة لتعليمهم درسـا عمليا يبقى منقوشـا يف الذاكرة ويكون 

منهاجـا يف تسـطر حياتهـم وتقوميهـا وتوجيههـا ،فأمـر أحـد 

التالميـذ بـأن يذهـب وينـزع فسـيلة مـن أرض السـاحة فذهـب 

واقتلعهـا بسـهولة ،ثـم امره مـرة أخرى فكان الحـال كاألوىل ثم 

مـرة ومـرة اخـرى وأخـرى ،فتعجـب التالميـذ مـن هـذا العمـل 

وبعدهـا أشـار اىل شـجرة كبـرة وأمـر تلميـذا أخـر  أن ينزعهـا 

فذهـب وبـدأ يتعنـرت معهـا فضحـك وضحـك الجميع معـه ،ثم 

قـال املعلـم للتالميـذ هـذه الفسـيلة هـي كالعـادات السـيئة تكر 

معنـا كلـا مـر عليهـا الزمـن ولـن نقـدر عـى اقتالعهـا، حالها 

كحال الشـجرة.

   يصعـب عـى االنسـان أن يغـر عـادة سـيئة مهـا كانـت 

صفتهـا أو مضمونهـا سـواء يف نفسـه أو مـع األخريـن ونجـده 

يف رصاع دائـم مـن اجـل االطاحـة بهـا والتخلـص منهـا  ، فهـي 

سـلوكيات يكررهـا اإلنسـان من حني إىل آخر قـد تكون مقصودة 

او غـر مقصـودة تبـدأ بالتجربـة وتنتهـي باإلدمان ككـرة الثلج 

تبـدا وهـي صغـرة حتـى تنتهـي اضعافا يف االسـفل.

     تأجيـل االعـال مثـال يقـودك إىل الكسـل واملاطلـة يف 

تأديتهـا بـدءا مـن الصـالة املفروضـة إىل آخـر  يشء يف الحيـاة 

فـكان رسـول اللـه صـى اللـه عليـه وسـلم يسـتعيذ مـن الكسـل 

والهـم والغـم  "َدَخـَل َرُسـوُل اللَّـِه َصـىَّ اللَّـُه َعلَْيـِه َوَسـلََّم َذاَت 

يَـْوٍم الَْمْسـِجَد َفـإَِذا ُهـَو ِبرَُجـٍل ِمْن اأْلَنَْصـاِر يَُقـاُل لَُه أَبُـو أَُماَمَة 

َفَقـاَل: يَـا أَبَا أَُماَمَة َما يِل أََراَك َجالًِسـا يِف الَْمْسـِجِد يِف َغْرِ َوْقِت 

ـاَلِة ؟ َقـاَل: ُهُمـوٌم لَزَِمْتِني، َوُديُوٌن يَا َرُسـوَل اللَّـِه، َقاَل: أََفاَل  الصَّ

َك، َوَقَض  أَُعلُِّمـَك كَاَلًمـا إَِذا أَنْـَت ُقلَْتـُه أَْذَهـَب اللَُّه َعزَّ َوَجـلَّ َهمَّ

َعْنـَك َديَْنـَك ؟ َقـاَل: ُقلْـُت: بَـَى يَـا َرُسـوَل اللَّـِه، َقـاَل: ُقـْل إَِذا 

أَْصَبْحـَت، َوإَِذا أَْمَسـْيَت: اللَُّهـمَّ إِينِّ أَُعـوُذ ِبـَك ِمْن الَْهـمِّ َوالَْحزَِن، 

َوأَُعـوُذ ِبـَك ِمْن الَْعْجِز َوالْكََسـِل، َوأَُعـوُذ ِبَك ِمْن الُْجـْنِ َوالُْبْخِل، 

يِْن، َوَقْهـِر الرَِّجـاِل، َقاَل: َفَفَعلْـُت َذلَِك  َوأَُعـوُذ ِبـَك ِمـْن َغلََبـِة الدَّ

ـي، َوَقـَض َعنِّـي َديِْنـي" رواه أبو داود  َفأَْذَهـَب اللَّـُه َعـزَّ َوَجـلَّ َهمِّ

       ومـن العـادات السـيئة أيضـا سـوء الخلـق وهـو بـؤرة 

فسـاد حياة اإلنسـان ويبدا بقطـع الروابط األرسيـة والتوجه اىل 

العزلـة ورسعـة الغضـب وينتهـي بالنفور مـن املجتمـع، فطبيعة 

التـي  السـيئة  املعاملـة  اإلنسـان صاحـب  أنهـم ميقتـون  البـرش 

ترسـم يف مالمحـه الحسـد والحقـد والـكالم الجـارح والكـذب 

وقـد مـدح الله سـبحانه وتعـاىل النبي صى الله عليه وسـلم يف 

َك لََعـَى ُخلٍُق  القـرآن لعلـو مكانتـه وحسـن خلقـه فقـال :  )َوإِنَـّ

َعِظيـٍم( سـورة القلم اآليـة 04 ، و يف جامـع الرتمذي من حديث 

َجاِبـٍر – ريض اللـه عنـه- أَنَّ َرُسـوَل اللَِّه -َصىَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسـلََّم-

َقـاَل: " إِنَّ ِمـْن أََحبِّكُـْم إِيَلَّ َوأَْقَرِبكُـْم ِمنِّـي َمْجلًِسـا يَـْوَم الِْقَياَمـِة 

أََحاِسـَنكُْم أَْخاَلًقـا..." عـن أيب هريـرة أن رسـول اللـه صـى اللـه 

عليـه وسـلم كان يدعـو يقـول: "اللهـم إين أعوذ بك من الشـقاق 

والنفـاق وسـوء األخالق".

    يقـال دامئـا "البطنة تذهب الفطنـة " فاإلفراط يف الطعام 

وتنـاول الوجبـات الرسيعـة مـن اكـرث العـادات املنتـرشة يف هـذا 

الوقـت و انعكاسـاتها عى اإلنسـان سـلبية جدا  تجـرُّه إىل إرتفاع 

ضغط الدم والزيادة يف نسـبة السـكر وانغـالق االوعية الدموية 

بتزايـد الكولسـرتول والـكاريث يف هـذا كلـه الزيـادة يف وزن 

الجسـم فيصبـح اإلنسـان مصابـا بالبدانـة وتقـل لديـه الحركـة 

ويقـل العطـاء. َقاَل َرُسـوَل اللَِّه َصىَّ اللَّـُه َعلَْيِه َوَسـلََّم :" َما َمأَلَ 

آَدِمـيٌّ ِوَعـاًء رَشًّا ِمـْن بَطْـٍن ِبَحْسـِب ابْـِن آَدَم أُكُاَلٌت يُِقْمـَن ُصلَْبـُه 

َفـإِْن كَاَن اَل َمَحالَـَة َفُثلُـٌث لِطََعاِمـِه َوثثُلُـٌث لِرَشَاِبِه َوثثُلٌُث لَِنَفِسـِه" 

رواه الرتمـذي وصححـه األلباين.

هـذه خطـوط عريضـة لبعض العـادات السـيئة التـي تتفاوت 

نسـبتها مـن شـخص إىل آخـر وعـى اإلنسـان أن يحـدد هـذه 

العـادات وميسـح مرآتـه جيـدا لـرى العيـوب التـي يجدهـا يف 

نفسـه ويبحث عن الحافز الذي يسـوقه للتخلـص منها ويجاهد 

نفسـه إلختيـار البدائل الحسـنة وترويـض نفسـه ومترينها عى 

بعـض االعـال التـي تزيـد مـن تطويـر ذاتـه وإتسـاع ثقافتـه 

بالبحـث عـن محيـط يؤيـده لـي يتخلـص مـن هـذا املنهـاج 

ُ َما  الـيء وليتمعـن قـول الله سـبحانه وتعـاىل )إِنَّ اللَّـَه ال يَُغرِّ

ُوا َمـا ِبأَنُفِسـِهْم( سـورة الرعـد 11.                              ِبَقـْوٍم َحتَّـى يَُغـرِّ

                                                    عباس بلحسن

كرة الثلج
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عكاضيات 

بريد القراء
الغيمة العاشقة الغيمة التي عشقت نبيّا  - محمد جربوعة -

هَي غيمٌة .. جّوالٌة ترتّحُل 

جّرارًة ذيال..تروُح وتُقِبُل 

مغرورٌة ..مّياسٌة..رجراجٌة 

َخْوٌد، نؤوٌم للضحى.. تتدلثُّل

العقُد من ياقوِت )َصْنعا(، أخرٌض 

، واملباخر صندُل والثوُب خزٌّ

تقيض النهار تقيُس ِمن أثوابها 

ما تشتهيِه كطفلٍة ..وتُبّدُل

مجنونُة..تلهو.. تبعرِث نفَسها 

وتعوُد تجمُع نفَسها تتشكُّل

والليَل تسهُر يك مُتّشط َشعرها 

وتفكُُّه تحت النجوم..وتجِدُل

مرّْت عقوٌد.. وهي ترفع أنَفها 

وتُروُغ ِمن ُخطّابها ، ال تَقَبُل

يأيت الخريف وينقيض، وشتاؤُه 

ويؤوُب وْهَي مرصٌّة،ال تهطُل 

مل تُلِق يوما ) للضنا( باال، ومل 

ترُج الزواَج ...كأنها تتبّتُل 

ما سال منها خيُط ماٍء مرًة 

ما هزَّ فيها شعرًة ُمتغّزُل 

مرْت عليها غيمٌة أخرى،لها 

نوٌر..ووجٌه فاتٌن .. يتهلُّل

همسْت بيشٍء .. واإلناُث طبيعًة 

يهمسَن حنَي يقلَن ما قد يُخِجُل 

فتبّسمْت .. وضعْت عى فِمها يدا 

حمراَء بالحّناِء تفِتُ ، تَقُتُل 

قالت لها : ) وعيونُه؟( قالت لها : 

)هو أدعُج العيننِي ..حلٌو.. أشهُل( 

َمَشتا إىل جهِة )الحجاِز( .. وثرثرْت 

هذي تجيُب .. وتلَك شوقا تسأُل 

شبكْت أصابعها عى رأٍس وقد 

قالت لها : شّوقِتني ..هل يُعقُل ؟

حّثْت خطاها .. والقلوب إذا مشُت 

لحبيب قلٍب غائٍب تَسَتعجُل

)..َفِصِفيِه يل( ؟ قالت: مَييُل إذا مىش 

وإذا تحّدَث يف املجالس يُقِبُل 

مقروُن حاجبِه بحاجبِه .. وِمْن 

َحَوِر العيون كأنه متكّحُل 

صلْت عليه وسلّمْت.. يف همِسها 

فاهتزَّ يف الوجِه النقاُب املُسَبُل 

- )زيدي( .. فزادتْها: )مفلُّج ِسّنِه 

وله ثنايا إن تبّسَم ، تُذِهُل 

ِعطريُّ ريحٍ .. ياسمنٌي ثوبُُه 

وإذا تعّرَق – صّدقي- فقرنفُل 

وأرقُّ ُمْمِسِك معصٍم ، يف رحمٍة 

كّفاُه – إن شئِت الحقيقَة - مخمُل 

مطبوُع ُودٍّ .. ال يغّرُ قلَبُه 

ذهٌب تحكُّ يداِك ال يَتبّدُل 

- زيدي ..

- تُجنُّ الخيُل ِمن ملْساتِه 

وتروُح تحفُر يف الرمال.. وتصهُل

إن مّر قرَب سنابٍل،وَشكْت لُه 

أخفى حياًء ناظريِْه املِنَجُل

أو مّد كّفا للزهور، متايلْت 

لَِيديْه ترجو قطَفها وتُؤّمُل (( 

قالت: ))لعّل الزهر يعرف قاطفا 

مرتّفقا ِمن قاطٍف ال يحفُل(( 

- ))ولعلّها قرأْت حديثا مرسال 

- أّن الزهوَر بكّفه ال تذبُل(( 

- ))آٍه ..وماذا ؟((

- ))رائُع يف صمته 

مثل الَخَيا.....؟

- بل فوق ما يُتخّيُل 

قمٌر - وأيُم اللِه – يف استهاللِه 

ويصرُ فتنَة َمن رأى إذ يكُمُل 

يف رْمشه وطٌَف .. ويف نظْراتِه 

جّناُت عدٍن ، َمن أتاها يدخُل 

كم قد تقطَّع نحوُه قلٌب وكْم 

َدِمَيْت عى طُرق الصحاَرى أَرُجُل 
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تراجم و سير 

ــد  ــاب املــؤدب عب ــة األغــواط، وبعــد أن حفــظ القــران الكريــم يف كت ــن التهامــي شــطة يف ســنة 1908 مبدين ــد أحمــد ب        ول

اللــه بــن الركــزة، تتلمــذ عــى يــد العالمــة الشــيخ مبــارك امليــي، ثــم إلتحــق بجامــع الزيتونــة بتونــس، حيــث بقــي ســبع ســنوات 

ــع، وكان أول مــن تحصــل عــى  ــي كانــت تســمى شــهادة التطوي ــل ســنة 1936، والت ونصــف إىل أن تخــرج حامــال شــهادة التحصي

هــذه الشــهادة يف ناحيتنــا هــذه، عــاد الشــيخ وكلــه عــزم عــى النهــوض بالحركــة اإلصالحيــة والرتبويــة مبدينــة األغــواط، حيــث 

قــام مبســاع عديــدة يف هــذا الســبيل فســعى يف الحصــول عــى األرض التــي أقيمــت عليهــا مدرســة الرتبيــة والتعليــم املســاة اليــوم 

باســمه، والتــي كانــت تابعــة لجمعيــة العلــاء املســلمني الجزائريــني والتــي وضــع حجــر أساســها يف 08 مــاي 1945 وإفتتحــت ســنة 

1948، فعــنّي مديــرا لهــا ومدرســا يف نفــس الوقــت مــن طــرف لجنــة التعليــم العليــا لجمعيــة العلــاء، وكان يســاعده يف أول األمــر 

املرحــوم الشــيخ الحســني زاهيــة، ثــم توســعت أقســامها بفضــل جهــوده وانضــم إليهــا بقيــة الشــيوخ واملعلــات. كــا ســعى أيضــا يف 

بنــاء مســجد ســّمي باســمه وهــو املوجــود اليــوم يف شــارع أول نوفمــر مبدينــة األغــواط.

      بعــد رجوعــه إىل مســقط رأســه ســنة 1936، قــدم طلــب رخصــة تدريــس للســلطات اإلســتعارية وبــذل كل جهــد للحصــول 

عليهــا ولكــن بــدون جــدوى، الشــئ الــذي دفعــه إىل الــرشوع يف إعطــاء دروس 

ــدروس يف  ــاء ال ــدأ بالق ــك ب ــد ذل ــب، وبع ــر الحبي ــن عم ــارع اب ــرتاه بش ــكن اك مبس

الوعــظ واإلرشــاد ويف الفقــه واللّغــة رفقــة الشــيخ أيب بكــر الحــاج عيــىس يف مســجد 

ســيدي عبــد القــادر الكائــن بشــارع عبــد الحميــد بــن باديــس حاليــا، حتــى تــم بنــاء 

ــا. املدرســة وإفتتاحه

ــاطا  ــم نش ــل كان ينظ ــة، ب ــم باملدرس ــى التعلي ــك ع ــد ذل ــاطه بع ــرص نش ومل يقت

تعليميــا وتربويــا لصالــح الكبــار يتمثــل يف إلقــاء دروس يف نــادي املدرســة وخاصــة 

ــل  ــم حف ــى تنظي ــية ع ــنة دراس ــر كل س ــرشف يف اخ ــا كان ي ــان، ك ــايل رمض يف لي

ــيد  ــة وخطــب وأناش ــة ووطني ــات ديني ــن مرسحي ــاطاتهم م ــذ نش ــه التالمي ــدم في يق

ــذ. ــؤالء التالمي ــوي له ــي والرتب ــاء املســتوى العلم ــرز لألولي ت

وكان رحمــه اللــه يف كل أعالــه الكثــرة مــرضب املثــل يف النشــاط واإلخــالص واإلنضبــاط وإحــرتام األوقــات واملواعيــد، فضــال 

عــن طريقتــه الرتبويــة الناجحــة التــي مازالــت محــل إعجــاب تالميــذه.

     وعــرف رحمــه اللــه بأخالقــه الرفيعــة وعــزّة نفســه وبغضــه لإلســتعار، وقــد إنضــم مبكــرا مــع زمالئــه إىل العمــل الســيايس 

الوطنــي حتــى إندلعــت ثــورة التحريــر فســارع إىل اإلنخــراط يف صفوفهــا كمســؤول ســيايس، إىل أن إكتشــفت مصالــح اإلســتعار 

ــب  ــز التعذي ــوا إىل مرك ــوم 15 أوت 1958 ونقل ــض ي ــر والشــيخ الحســني القب ــه الشــيخ أيب بك ــة زميلي ــه رفق نشــاطه، فألقــت علي

واالســتنطاق، أيــن تعــرض الشــهيد ألبشــع أنــواع التعذيــب، حتــى فاضــت روحــه إىل بارئهــا وألقــي بجثانــه يف مــكان مجهــول. 

رحمه الله رحمة واسعة.

                                                                                                                                                 أ. قميتي عفاف 

الشيخ أحمد شطة
1958-1908
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قال اللخمي :

) تعلم إذا ما كنت لست بعالم ... فما العلم إال عند أهل التعلم (

) تعلم فإن العلم أزين للفتى ... من الحلة الحسناء عند التكلم (

و قال أحدهم :

) شكوت إلى وكيع سوء حفظي ... فأرشدني إلى ترك المعاصي (

) وذلك أن حفظ العلم فضل ... وفضل اهلل ال يؤتى لعاصي (

و عن الشافعي :

) أخي لن تنال العلم إال بستة ... سأنبيك عن تفصيلها ببيان (

) ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة ... وصحبة أستاذ وطول زمان

قيــل: إذا أراد اهلل بعبــد خيــرا ألهمــه الطاعــة وألزمــه القناعــة وفقهــه فــي الديــن وعضــده باليقيــن 

ــه اآلمــال  ــاف وإذا أراد بــه شــرا حبــب إليــه المــال وبســط من ــاف واكتســى بالعف فاكتفــى بالكف

وشــغله بدنيــاه ووكلــه إلــى هــواه فركــب الفســاد وظلــم العبــاد.

سئل لقمان الحكيم: عمن تعلمت الحكمة، قال: من الجهالء، كلما رأيت منهم عيبا تجنبته.

قــال ابــن القيــم: ال تحســب ان نفســك هــي التــي ســاقتك لفعــل الخيــرات، بــل اعلــم أنــك عبــد أحبــك 

اهلل، فــال تفــرط فــي هــذه المحبــة فينســاك.

بيت احلكمة 
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بريد القراء

ــة  ــيادة الوطني ــرى إســرتجاع الس ــر 1962 ذك 28 أكتوب   

لإلذاعــة والتلفزيــون متثــل املؤسســة العموميــة للتلفزيــون أهــم 

ــالم  ــة إلع ــة عمومي ــي مؤسس ــر، وه ــي يف الجزائ ــاز إعالم جه

واالتصــال تضطلــع مبهــام رئيســية يحدهــا دفــرت رشوط مبوجبه 

تابــع يف وســائطها االتصاليــة النشــاطات الرســمية ملؤسســات 

الدولــة بالتبليــغ والبــث وفــق مــا يقتضيــه الصالــح العــام للبــالد 

كــا تضطلــع مبهمــة التوجيــه واإلعــالم باإلضافــة إىل الرتفيــه 

ــف. والتثقي

ــة للتلفزيــون  ــم اســرتجاع الســيادة للمؤسســة الوطني ت   

ــذت  ــث اتخ ــر1962 حي ــي يف 28 أكتوب ــتعار الفرن ــن االس م

الدولــة الجزائريــة التدابــر الالزمــة مــن أجــل إســرتجاع مبنــى 

ــن  ــاس م ــاع الحس ــذا القط ــه ه ــا ميتلك ــون، مل ــة والتلفزي اإلذاع

أهميــة يف نقــل الســيادة الجديــدة للدولــة الجزائريــة، و كــذا يف 

ترســيخ القيــم الثقافيــة الخاصــة بالشــعب الجزائــري بعيــدا عــن 

ــالً.  ــذي إســتعمله املســتعمر طوي املســخ ال

  

وتطبيقــا لهــذا التوجــه الــذي يتعلــق بــأداة مــن أدوات الســيادة 

الوطنيــة قــام كل اإلطــارات والتقنيــون والعــال الجزائريون  

يف 28 أكتوبــر 1962 برفــع التحــدي والتغلــب عــى صعوبات 

الوطنيــة  الــروح  تحدوهــم  واحــدة  يــدا  وشــكلوا  التكويــن 

ــق  ــوا بتحقي فالتزم

  الذكرى 54 السترجاع السيادة الوطنية  لإلذاعة والتلفزيون 

28  أكتوبر 1962

السيد ريان محمد من أوائل مؤسسي اذاعة السهوب باألغواط
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ــتمرار  ــون ويف إس ــة والتلفزي ــزة اإلذاع ــن ألجه ــر الحس الس

اإلرســال يف حــني ظــن اإلطــارات والتقنيــون الفرنســيون أن 

ــة. ــدة طويل ــال مل ــة اإلرس ــبب يف عرقل ــم سيتس ذهابه

ديســمر  يف  إالّ  الجزائــر  يف  التلفــزة  تظهــر  ومل    

ــث  ــث أقيمــت مصلحــة ب ــان الفــرتة االســتعارية، حي 1956 إب

محــدودة اإلرســال كانــت تعمــل ضمــن املقاييــس الفرنســية ويعد 

ــر  ــدة بالجزائ ــية املتواج ــة الفرنس ــاً بالجالي ــتحداثها اهتام اس

آنــذاك كــا اقتــرص بثهــا عــى املــدن الكــرى للجزائــر املتمثلــة 

يف قســنطينة، العاصمــة  ووهــران.

أمــا دخــول اإلذاعــة إىل الجزائــر فــكان قبــل ذلــك    

ســنة  أي  االســتعارية  الحقبــة  إبــان  نســبيا  بوقــت طويــل 

1929 وكان ذلــك أيضــا اســتجابة لحاجيــات األقليــة األوروبيــة 

املتواجــدة يف الجزائــر، حيــث كانــت برامجهــا ذات صلــة وطيــدة 

مــع فرنســا، كــا أن الهيــاكل األساســية التــي أنشــأت منــذ البدايــة 

ــر. ــساعة الجزائ ــع شـ ــة م ــداً مقارن ــة ج ــت متواضع ظل

ويف ذكــرى الـــ 25 مليــالد إذاعــة الســهوب جريــدة    

الخــر زارت ابــن مدينــة األغــواط املناضــل قــدور ريــان لــروي 

لنــا ولكــم تفاصيــل هــذا الحــدث التاريخــي.

كانــت بنــود اتفاقيــة افيــان تقــيض بقــاء مؤسســة     

التلفزيــون تحــت الســيطرة االســتعارية بعــد االســتقالل لكنهــا 

ــية، إىل  ــزة الفرنس ــة والتلف ــة اإلذاع ــم مؤسس ــل اس ــت تحم ظل

أن صــدر املرســوم املــؤرخ يف الفاتــح مــن أكتوبــر 1962 تحــت 

ــث  ــت املؤسســة إىل مؤسســة الب ــه تحول ــم 67-234 و مبوجب رق

ــون إىل  ــة والتلفزي ــة اإلذاع ــم إىل مؤسس ــزي ث ــي والتلف اإلذاع

غايــة صدور املرســوم رقــم 86-147 املــؤرخ بـــ01 جويلية 1986، 

ــث  ــون حي ــة لتلفزي ــة العمومي ــأت املؤسس ــه أنش ــذي مبوجب وال

ــة.  ــر العاصم ــهداء الجزائ ــارع الش ــا بـــ 21 ش يتواجــد مقره

واملؤسســة العموميــة لتلفزيــون مؤسســة ذات طابــع    

ــذ وزارة  ــة و تأخ ــخصية املعنوي ــك الش ــاري، متل ــي وتج صناع

االتصــال عــى عاتقهــا مســؤولية تســريها وتحديــد ميزانيتهــا. 

ــة عــر كامــل  ــري التغطي ــون الجزائ ويضمــن التلفزي   

الــرتاب الوطنــي وهــذا مــن اجــل الوصــول بأهدافــه االجتاعيــة  

والثقافيــة إىل كل رشائــح الجزائــر العميقــة، إذ تركــز اهتامــات 

ــة  ــة عــى الرامــج املتنوع ــاة عمومي ــري كقن ــون الجزائ التلفزي

ذات البعــد الوطنــي يف الدرجــة األوىل، و كــذا املجتمــع الــدويل و 

مختلــف قضايــاه الراهنــة، التــي تحــرص املؤسســة عــى تقدمهــا 

ــة. ــفافية كامل ــري بش ــور الجزائ إىل الجمه

مواكبــة  عــى  الجزائــري  التلفزيــون  يعمــل  كــا    

ــن  ــال، م ــالم واالتص ــات اإلع ــدة و تكنولوجي ــات الجديـ التقنيـ

ــز عــى  ــة داخــل املؤسســة والرتكي ــة الرقمن خــالل توســيع حركي

متطــورة.     بأجهــزة  العمــل 
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مسعودة ريان 

مقال عن جريدة الخر بتاريخ 04 نوفمر 2016،املوافق لـ 04 صفر 1438 هـ 

صفحة رقم 17، أجرى الحوار بن زيان وسيم.
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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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