محمد أركون
في ميزان
النقد
بقلم :يحي
أبو زكرياء
شهرية سياسية ثقافية إلكترونية  ،العدد 34 :ــ فيفري 2222

دار القبس للنشر اإللكتروني
بومرداس

الهاتف 78 :ـ  73ـ  22ـ 2662



القبــس

شهرية سياسية ثقافية إلكترونية
تصدر عن

دار القبس للنشر اإللكتروني
ص ب 64 :أوالد موسى
 57033بومـــرداس

إِنَّّمَّا كَّانَّ قَّوْلَّ الْمُؤْمِنِينَّ إِذَّا دُعُوا إِلَّى اللَّّهِ وَّرَّسُولِهِ لِيَّحْكُمَّ
بَّيْنَّهُمْ أَّن يَّقُولُوا سَّمِعْنَّا وَّأَّطَّعْنَّا وَّأُوْلَّئِكَّ هُمُ الْمُفْلِحُونَّ {}73
ــ سورة النور ـ

روائع امكالم

الهاتف 9: :ـ  95ـ  40ـ 0884
البريد اإللكتروني
Email:agcelqabasdz@gmail .com

صفحة الفيسبــوك
دار القبس للنشر اإللكتروني
إعتماد النسخة الورقية
رقم 300; :ن  ،ع ;;

.
مالك بن نبي ( رحمه اهلل )

مدير النشر و التحرير

محمـد رباعـة

في هذا العدد
ووطوع امغالف :الحراك المبارك  ،محمد رباعـة  ...................ص 6 :
وعامــــــه :غرداية مهد الدولة الرستمية  ...............................ص8 :
اممقـــال :مقدمة حركة القرآن المجيد د  /أبو جرة سلطاني  ....ص::
امشعر ......................................................................................... . :ص; :
نافذة :تجربة صحيفة العقيدة  ،د /حسن خليفة  ...............ص34 :
امقصص....................................................................................... :ص36 :
قراءات  :أركون في الميزان  ،يحي ابو زكرياء  ........................ص39:
رحنث في كتاب  :هل إنتصرت الصين  ،د  /نذير طيار ..............ص 43 :
امنؤمؤ و اممرجان  :د  /أسماء بن قادة  ........................................ص45 :
اآلراء المنشورة في هذا العدد  ،ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة  ،بإستثناء اإلفتتاحية

ووطوع امغالف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الذكرى الثالثة

بقلم  :محمد رباعــة
كان يظن مجرد الظن أن الرئيس بوتفليقة الذي حكـم الـبـ د
من
لمدة عشرين (  ) 21سيـسـقـق سـقـوطـا حـرا  ،و يـخـرج مـن
الواجهة السياسية و من التاريخ من الباب الضيق ؟ ...و من كان يحـلـم
مجرد حلم بسقوط عصابة السعيد و السراق الـكـبـار الـذيـن تسـتـروا
على مرض الرئيس و حكموا بإسمه لمدة تفوق السبع (  ) 1سنوات ؟
أكاخر سنة  9191لم يكن أم شيء يػحيػي نػ ف
في البالد مقبلة على تغيير هادلء ك سلس ،عػبػر
تنظيم إنتخانات رئاسية تسمح للرئيس المريض
ناإلنسحاب نشرؼ من المشهد السياسي  ،ك تػتػيػح
الفرصة لشخصية كطنيػة أخػرل
لتحل محلها في إدارة ك تسػيػيػر
البالد  ،كما هح معركؼ في مختلف
األنظمة الديمقراطػيػة ك رػيػر
الديمقراطية  ،ألف التغيير سػنػة
الحياة ك البقاء هلل  ،ك لن يستػمػر
مسؤكؿ في السلطة الى األنػد ،
فالند أف ي تي يحـ يػتػرؾ فػيػ
الكرسي ك المسؤكلية لغيرق  ،لكن ك
على ما يبدك فإف عصانة السػعػيػد
التي عرفت في األدنيات السياسية ك
اإلعالمية نالػمػوػمػحعػة رػيػر
الدستحرية  ،كاف لها رأم آخػر ،
ييث رفعت شعار اإلستمرارية الػذم
يعني للمحاطن البسيط إسػتػمػرار
نهج الفساد السياسي ك المػالػي ك
األخالقي  ،ك سرقة الماؿ العػاـ ك
تحزيع على من ال يستحق  ...ك كما
كاف للعصانة رأم آخػر  ...كػاف
للشعب رأم آخر كذلك .

من العهدة الثالثة  ...الى الخامسة

قبل إنقضاء العهدة الثانية للرئيس نحتفليقة  ،فػكػرت
العصانة المحيطة ن ك نقيادة شقيق السعيد في طريقة
لتمديد النظاـ  ،فعمدت الى إنتهاؾ يرمة الدستحر مرة
ثانية ييث ألغت المادة التي تحدد العهدة الرئاسية نمرة
كايدة قانلة للتوديد  ،ك قد أسالت العهدة الثالثة كثيرا
من الحبر ك إعتبرها المحللحف خطحة خطيرة في سبػيػل

ترسيخ الدكتاتحرية ك سلطة الرجل الحايد في مػقػانػل
الحزب الحايد سانقا ...ك لألمانة التاريخية فإف الرئيس
نحتفليقة أدرؾ سنة  2192قبيل ك أثػنػاء الػحػمػلػة
اإلنتخانية للتشريعيات أف زمن قد إنتهى ك أف الحقت قػد
ياف لتسليم المشعل للشباب  ،ييث
تسرنت أخبار يحؿ نيت في تنظػيػم
إنتخانات رئاسية مسبقة لن يشػارؾ
فيها  ،ك يسلم نعدها السلطة الػى
رئيس جديد  ،ك قد أكد هذق النحايا
في خطاب جماهيػرم يػمػاسػي
نمدينة سطيف فقػاؿ نػالػحػرؼ
الحايد ك نالعامية ( إف جيلنا طػاب
جنانح ) نمعنى أف جيل الثحرة الػذم
يكم البالد منذ اإلستقالؿ قد أنتهى
دكرق في الحياة السياسية ك أن كصل
الى مريلة المحت اإلكلينػيػكػي ،
نحكم أف نحتفليقة هح أصغر مواهد
ك من محاليد سنة  9191ييث كػاف
عمرق سنة  ٕٓ é2012سنة  ،فػمػا
نالك نالذين كلدكا قبػل ذلػك أم
سنحات  ، 91 ، 22لكن الذم يصل
نعد ذلك هح أف الرئيس نحتفليػقػة
قد أصيب نولطة دمارية  ،تػقػحؿ
نعض األخبار أف سببها هح أرتفاع الضغط نتيوة لمناقشة
يادة مع شقيق السعيد يحؿ اإلنسحاب من السلطة  ،ك
منذ ذلك الحقت دخلت البالد في نفق مظلم نتيوة لغياب
الرئيس ك ظهحر ما عرؼ نالقحل رير الدستحر ك هح كناية
عن عصانة السعيد نحتفليقة التي تحلت الحكػم نػإسػم
الرئيس المريض  ،ييث تم ترشيح للعهدة الرانعة ك هح
يمشي على كرسي متحرؾ ك ك ف البالد خلت من الرجػاؿ
الذين يصلححف لمنصب رئيس جمهحرية  ،ك مرت العهدة
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الرانعة ك إستفحلت ظحاهر الفساد السياسي ك المالػي ك
األخالقي  ،نحيث أصبحت المراتب األكلى في يػزنػي
السلطة اآلفالف ك األرندم تباع أثػنػاء اإلنػتػخػانػات
التشريعية ك المحلية نالماليير من طرؼ توار السياسة
ك كل األمحاؿ تذهب الى يساب زعيػم الػقػحل رػيػر
الدستحرية  ،ناهيك عن إستفادة أشباق رجاؿ األعػمػاؿ
المقرنين من السلطة من قركض ضخمة إلنواز مشاريػع
كهمية  ،ك تم تححيل ميزانياتها نالعملة الصعبة لشػراء
عقارات ك فنادؽ ك شركات مفلسة ك شقق فاخرة نفرنسا ك
إسبانيا  ،ك تححلت الوزائر قبلة الثحار ك مكة األيرار الى
مهزلة تثير الضحك ك اإلستهزاء داخل القارة اإلفريقية ك
من دكؿ كنا ناألمس القريب نطعمها من جحع .

الحراك المبارك

على مدار سنة  2191نشطت السلطة في مشركع للقضاء
على األيياء القصديرية المحيطة نالمدف  ،إلسػكػاف
اآلالؼ من المحاطنين في شقق عصرية ك محترمة  ،ك
كاف هدؼ السلطة هح إيتحاء أية محاكلة إلستغالؿ سكاف
األيياء القصديرية في أيػة
ثحرة شعبية محتمػلػة قػد
تندلع نين لحظة ك أخرل ،
ألف ما يؤسمى نإستراتوػيػح
النظاـ ك المستشارين كػانػحا
يدركحف أف يراؾ شعبي قػادـ
المحالة كالند من اإلستعداد
ل نإجراءات عمليػة لشػراء
السلم اإلجتماعي ك لن توػد
الحكحمة أفضل من الشػقػق
اإلجتماعية الموانية إلخماد
ثحرة محتملة  ،ك لكن عندما
ندأ الحراؾ الشعبي المبارؾ
في يحـ  22فيفرم  2191كاف
لساف النظاـ يردد ( كنا خائفين من سػكػاف األيػيػاء
القصديرية فخرجحا ضدنا سكاف العمارات ك الفالت ) ك
مع إصرار السعيد نحتفليقة ك عصانت على ترشيح الرجل
المريض الذم يمشي على كرسي متحرؾ  ،ك ال يستطيع
يتى القياـ نحظائق البسيطة كرجل ك كػإنسػاف دكف
مساعدة الغير ف كتم تنظيم مهرجاف ياشد مػن طػرؼ
يزب جبهة التحرير الحطني لإلعالـ عن ترشح صحرة في
إطار خشبي  ،كاف إصرار الشعب على الحقحؼ في كجػ
هذق المحاكلة الدنيئة ك منعها نكل الحسائل السلمية  ،ك
هكذا ظهرت في منصات التحاصل اإلجػتػمػاعػي عػدة
منشحرات رافضة للعهدة الخامسة ،كما إنػتػشػرت فػي
الشارع الوزائرم مع نداية شهر فيفرم أخبار عػن ثػحرة
شعبية قريبة  ،ك جاء اليحـ المشهحد  ...الوػمػعػة 22
فيفرم  2191ليكحف نداية يراؾ شعبي سلمي مطلػبػ
األساسي هح تحقيف مهزلة العهدة الخامسة  ،ثم إرتػفػع
سقف المطالب الى رييل النظاـ كل  ،كتوسد المطلػب
في الوملة العامية ( يتنحاك قاع ) أم فليذهب الوميػع
الى الوحيم ،

الموقف من الحراك

ػ العصانة الحاكمة :ياكلت نكل كسعها إيتحاء الحراؾ ك

لح نإستعماؿ القحة ك العنف  ،كفكرت في إجراء تغيير في
هرـ المؤسسة العسكرية  ،كما قدمت عدة إقػتػرايػات
لتواكز األزمة المزدكجة مع الشعب ك مع قيادة األركاف ،
قحنلت كلها نالرفض  ،ثم ما لبثت أف دخلت في صػراع
خافت مع المؤسسة العسكرية  ،نعد اإلجتمػاع السػرم
الذم جمع السعيد نحتفليقة مع ضباط متقاعدين  ،ك
الرئيس السانق ليامين زركاؿ .
ػ المؤسسة العسكرية  :ترددت في األسػانػيػع األكلػى
للحراؾ الشعبي المبارؾ  ،ككصغت الشػبػاب الػثػائػر
نالمغرر نهم  ،لكن محقفها تراجع لصػالػح الػحػراؾ
الشعبي  ،ك أصبحت خطانات قائد أركاف الويش قػايػد
صالح ك إفتتاييات مولة الويش ك ك نها ناطق رسػمػي
نإسم الحراؾ الشعبي  ،تردد نفس شعارات ك مصطلحات
ككصفت السلطة الحاكمة نالعصانة  ،ثم تتطحر المحقػف
ليستويب للمطلب الرئيسي للحراؾ الشعبي ك هح ضركرة
فرض اإلستقالة على الرئيس المنتهية كاليت ك منع من
الترشح لعهدة خامسة ،من خالؿ تطبيق الػدسػتػحر
خاصة المحاد المتعلقة نحالة عوز الرئيس عن ممارسػة
مهام  ،فكػاف الػوػيػش
الحطني الشعبي قد إخػتػار
الحقحؼ الى جانب الػحػراؾ
الشعبي السلمي المبػارؾ ،
كهح ما يعني الحقػحؼ مػع
مطالب أرلػبػيػة الشػعػب
الوزائرم  ،كالتخلػي عػن
سلطة مترهلة عػاثػت فػي
البالد فسادا  ،ك أخطر مػن
ذلك فقد أقسػمػت قػيػادة
الويش ن ف ال رصاصة تطلق
من أم عنصر أمني سحاء في
الويش أك الشرطة  ،ضػد
الشباب ك الشيحخ ك النػسػاء
الذين يخرجحف كل جمعة في مسيرات شعبية ياشػدة ك
سلمية  ،للتعبير عن رأيهم نكل يرية ك ديمقراطية  ،ك
إعالف رفضهم لنظاـ فاسد  ،مطلبهم الشرعي هح التغيير
الوذرم للنظاـ  ،ك محاسبة الذين نهبحا أمحاؿ الشعب .
ػ الموتمع السياسي ك المدني :نالطبع كػاف الػحػراؾ
الشعبي مفاج ة أليزاب السلطة ك المنظمات التانعة لهػا
 ،لكن أيزاب المعارضة ك أرلبية الموتمػع الػمػدنػي
المستقل كانت محاقفها داعمة لمطالب الحراؾ الشعبي ،
ييث كاف قادة المعارضة ك المنظمات ك الومعيػات فػي
الصفحؼ األكلى للمسيرات الشعبية  ...اليحـ ك إذ تػمػر
ثالث سنحات على الحراؾ الشعبي المبارؾ الذم أنػقػذ
البالد من عصانة نحتفليقة ك المحيطين نها ،ال يسعػنػا
إال أف نثمن الدكر الريادم الذم قاـ ن الويش الحطنػي
الشعبي في يماية الحراؾ الشعبي  ،ك مرافقت الى راية
تحقيق أهم أهداف ك هح إقتالع جذكر العصانة الحاكمة ،
ك الشركع في نناء جزائر الوديدة  ...جزائر الحريات  ،ك
العدالة اإلجتماعية  ،ك التنمية الشاملة  ،كما نػثػمػن
ينكة كيكمة قادة المؤسسة العسكرية الػتػي تػوػاكزت
األزمة السياسية ن قل األضرار ك الخسائر .

م  /رباعـــــة
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غرداية

مهد الدولة الرستمية
تقع مدينة غرداية (تغردايت) شمال الصحراء الجزائر،
ومقر الوالية مدينة غرداية تبعد ب ٓٓ 0كلـم جـنـوب
الجزائر العاصمة ،مساحتها اإلجماليـة تـقـدر ب50ٔٓ8
كلمٕ ،امتدادها من الشمال إلى الجنوب ٓ 08كـلـم ،ومـن
الشرق إلى الغرب مـن ٕٓٓ إلـى ٓ ٕ8كـلـم تـرتـفـع عـن
مستوى سطح البحر ب  050م

تتراكح درجة الحرارة شتاء نين
ُ إلى ِٓ درجة ،كنين ُٖ إلى
ْٖ درجة صيفا .يعتدؿ الوح
في فصلي الرنيع كالخريف،
كتصفح السماء في رالب أياـ
السنة .معدؿ سقحط األمطار
نالحالية يحالي َٔ ملم\سنحيا
رالبها في فصل الشتاء كما
تهب على المنطقة رياح شمالية
ررنية ناردة في الشتاء كجنحنية
ررنية محملة نالرماؿ في
الرنيع كفي الصيف جنحنية
يارة تعرؼ نالسيرككح.
قدر عدد سكاف كالية ررداية

تقع مدينة ررداية (تغردايت)
شماؿ الصحراء الوزائر ،كمقر
الحالية مدينة ررداية تبعد ب
ََٔ كلم جنحب الوزائر
العاصمة ،مسايتها اإلجمالية
تقدر بَُٖٓٔ كلمِ ،امتدادها
من الشماؿ إلى الونحب َْٓ
كلم ،كمن الشرؽ إلى الغرب من
ََِ إلى َِٓ كلم ترتفع عن
مستحل سطح البحر ب ْٖٔ ـ.
تحد كالية ررداية كل من :
كالية الولفة ككالية األرحاط
شماال ،كالية البيض ككالية
أدرار ررنا ،كالية كرقلة شرقا،
ككالية تمنراست جنحنا.
تبعد مدينة ررداية
عاصمة الحالية نػ ََِ
كلم عن عاصمة كالية
األرحاط ،ك ََِ كلم
عن عاصمة كالية
كرقلة ،ك َْٖ كلم عن
عاصمة كالية أدرار كب
ََُْ كلم عن عاصمة
كالية تمنراست كيعبرها
الطريق الحطني رقم ُ الرانط سنة ََِٖـ نػ ِّّْٗ نسمة.
العاصمة الوزائرية نالونحب السياحة
الكبير الساير.
تشكًٌل المعالم األثريىٌة كالقصحر
المناخ
السٌبع في مدينة ررداية
كحف الحالية كاقعة في مناطق الوزائريىٌة فسيفساء رائعة
صحراكية ،فإف مناخ المنطقة شكٌلت من جماؿ المكاف قلعة
المدل من قالع عبق الماضي الممتدٌ
جاؼ،
صحراكم
الحرارم كاسع نين النهار عبر األمكنة كاألزمنة التي
كالليل ،كنين الشتاء كالصيف ،تتعانق مع الحاضر كفيها

تمتزج جماليىٌة الكثباف الرىٌمليىٌة
كالتي تشكٌل هي األخرل أشكالنا
هندسيىٌة متنحًٌعة تعطي للزىٌائر
صحرة يقيقيىٌة عما تختزن
الصىٌحراء العميقة من طبيعة
خضراء كمياق رقراقة تنبثق من
الصٌخحر المتراصٌة كالمتأللئة
كحبٌات الياقحت ،تحاذيها ثركات
ناطنيٌة فيها امتداد ال ينتهي،
كجماؿ سايره يمزج في اإلنساف
أصالت كتقاليدق كعادات  .كتعدٌ
هذق المنطقة مقصد الزكار
ناألكلياء
التبرؾ
كمحبي
الصالحين كالذين يودكف
رايتهم في إشعاؿ
الشمحع كعحد العنبر
كالذم يترؾ هح اآلخر
عبقنا يفحح من القالع
الشامخة كالتي ما زالت
الطبيعة
تتحدل
كهموية اإلنساف ك نها
تبحث عن هحية كمحطن
لها لدرجة أف الثقافة
الوزائرية عوزت عن
تغيير نعض الودراف المهترئة
كالمتطايرة ،ألف في هذا
المكاف تعشش الطيحر نمختلف
أنحاعها منها اللقلق كالذم
يصنع هح اآلخر من القشة
اليانسة ككرنا ل ليحرس القصحر
السبع ككل ما تتحفر علي
القلعة المترامية األطراؼ عند
ضحايي ررداية السيايية.
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كمن أهم المعالم األثرية كالعمرانية نود المعالم الدينية
كالمساجد العتيقة كالقصحر كمصليات المقانر ككذا المعالم
كمن أهم األسحار كالمداخل كأنراج المراقبة المتحاجدة في
الحايات نود نني يزقن كمن المعالم األخرل المميزة لتاريخ
المنطقة كالتي ما زالت تحافظ على عراقتها كأصالتها سحؽ
نني يزقن الذم ما زاؿ يتى الساعة يعتمداف على طريقة
البيع نالمزاد العلني .كررداية نومالها كركعة مكانها كأصالة
يضارتها كترياب سكانها سياية ال تنتهي تبقى دائمنا
جحهرة الوزائر العميقة نظرنا لركعة المكاف كريانة قلحب
أهلها الكرماء.
اآلثار كالمعالم
محيدة في شكلها متوانسة في ألحانها كهي كالتالي :
قصر العطف (تاجنينت) ت سس سنة َُُِـ
قصر ننحرة (آت ننحر) سنة َُْٔـ
قصر ررداية (تغردايت) سنة َُّٓـ
قصر نني يزقن (آت يزجن) سنة ُّّٓـ
قصر مليكة (آت مليشت) سنة ُّٓٓـ

قصر القرارة (ايقرارف) سنة َُّٔـ (يبعد عن مقر الحالية
نححالي َُُكلم)
قصر نرياف (آت نرقاف) سنة َُٗٔـ (يبعد عن مقر الحالية
نححالي َْكلم)
كما تتميز الحالية نالعديد من المعالم الدينية من مساجد،
كمصليات تقاـ فيها شعائر دينية محسمية ،زيادة على تفرد
المساكن التقليدية نهذق الحالية ،كما يتفرد القصحر
نتحفرها على فضاءات كاسعة للمبادالت التوارية كالتي تعتبر
مركزا للحياة الحضارية .تعرؼ قصحر كالية ررداية ننظاـ
خاص لتحزيع المياق على الحايات الغناء ،التي يستفاد منها
لالستوماـ صيفا ،زيادة نالتمتع نثمارها.
الصناعات التقليدية
تعتبر زرنية ررداية من أهم الصناعات التقليدية التي تلقى
ركاجا كبيرا .زيادة على األلبسة الصحفية كالقندكرة كما
تشتهر الحالية نالنقش على النحاس كالخشب كصناعة
الولد كالفخار كالتحف الفنية.
أعياد كمحاسم

أةيض و أسود

شكرا  ...سعيد بوطاجين
نقلم  :إنراهيم قارعلي

قرأت للدكتور سعيد بوطاجين
مقالة تحت عنوان أمين الزواي
يكتب  ،وألول مرة أكتشف أن
الروائي أمين الزاوي مفكر ،
والحقيقة أنني أشكر األستاذ سعيد
على هذا االكتشاف الذي كنت
أجهله واحتفظ له بحقوق التأليف
وكل الحقوق المجاورة لكنني من
غير أن أدفع له أي درهم أو
دينار !.خ صة القول  ،يقول
ن
الدكتور السعيد بوطاجين ( :أ ّ
الفكرة تجرني إلى طرح سؤال لم
أكن أرغب في طرحه لحساسيته:
من هم الكتّاب الجزائريون الذين
ترجمت أعمالهم؟ ما عدا أولئك
الذين يمثلون البلد في التظاهرات
الدولية ويسيطرون على القنوات
التلفزيونية والهيئات الثقافية
المحلية والمشرقية والخليجية
باللجوء إلى الع قات واألموال
وتبادل المصالح ؟ للعلم فإن كثيرا
من دور النشر األوروبية تتفادى
ترجمة وطار وبن هدوقة ومالك
حداد وغيرهم ألنها تعتبرهم
قوميين ،وخطرا على منظومتها
تترجم
لكنها
“الفكرية”،
للموالين) .أما زبدة الك م الذي
يمكن أن نستخلصه من حليب
التيوس حيث يختم الدكتور سعيد
بوطاجين ك مه عن المفكر أمين
فيقول ( :المثقفون
الزواي
يحترمون
الذين
الفرنسيون
خصوصيات األمم يسمون هؤالء
الكتبة“ :التيوس” ،وهم وحدهم
المؤهلون للعالمية بناء على
مقاييس أيديولوجية ولسانية
غربية ال ع قة لها بقيمة المنجز
العربي وأصالته) .
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نسػػػم اهلل الرٌيمػػػن الرٌييػػػم

مقدّمــة حركــة القــرآن المجيــد ( ) 1
في النّفس  ،والمجتمع  ،والتّاريخ
بقلم :د  /أبو جرة سلطاني
الحمد هلل الذم يسٌر القػػرآف للذٌكر ،كسالـ على عبادق الذين اصطفى" :آىللٌى ي خىيٍره ىأمٌىا ييشٍرًكيحفى"
النٌمل . ٓٗ :ثمٌ يمدنا للذم علٌم نالقلم علٌم اإلنساف ما لم يعلم؛ خلق اإلنساف علٌم البياف كأكرـ
البشريٌة نإنزاؿ القرآف كنحفٍظ من التٌحريف كالتٌزييف كالزٌيادة كالنٌقصاف .كجعل آخر كالم لخلق
معوز نة كيوٌة على الثٌقلين من اإلنس كالواف .ال ي تي الباطل من نين يدي كال من خلف ؛ ال سهٍػح
في كال رفلة كال نسياف .فهح منهج الحقٌ إلى الخلق عقيدةن كشريعةن كخلقا كسلحكنا كعالقات في الدٌنيا
خاضعة ألدؽٌ ميزاف .مح ٌرؾه للنٌفس كالموتمع كالتٌاريخ نما في من البيٌنات كالهدل كالفرقاف .يوٌة
يحـ يقحـ اإلنساف نين يدمٍ الحايد الديٌاف .ن كمل الدٌين كتمٌت النٌعمة كتحقٌق الرٌضحاف .ثمٌ الصٌالة
كالسٌالـ األتمٌاف األكمالف األكرماف على النٌبيٌ العدناف الرٌسحؿ األميٌ محمٌد الذم أكرم رنٌ ن يسن
نياف كجعل أمٌيت إعوازنا ألمٌة كاف مبلغ فخرها كمنتهى مودها الشٌعر كالنٌثر كفصاية اللٌساف .كهح
الذم لم يترنٌم نشعر كلم يصٍدح ننثر قبل أفٍ يكرم رنٌ  نآخر ما شاء من نياف .فلح عيرفت عن
فصاية الفتة قبل أف تتنزٌؿ علي آيات رنٌ لقالحا شاعػره نبغ أك خطيب صقع أك كاهن نرع فبدٌىؿ نياننا
نبياف كقراءة نقػرآف .كلكن لم يقل شعػرنا قبل كما ينبغي ل كما كاف نين يديٍ كتاب يتلحق كال خطٌة
نبناف " :ىكمىا كي ٍنتى تىتٍليح ًمنٍ قىبٍلً ً ًمنٍ كًتىابو كىلىا ىتخيطٌي ي نًيىمًي ًنكى إًذنا لىارٍتىابى الٍميبٍطًليحفى" العنكبحت .ْٖ :فما
تال كتانا قبل هذا كال خطٌ يرفا نيمين  ،فال محلٌ للرٌيبة مما جاء ن كال محضع للشكٌ كال للبطالف.
فبنعمة القرآف كنبعثة العدناف نحن في ريمة اهلل كريمت يتٌى ينعم علينا نونٌة الرٌضحاف .كما أجمل
ما قال القاضي عيٌاض (ريم اهلل).
ت بأخمصي أطأ الثّـريّا
ومــمّا زادني شــرفا وتيــــــــــهًا * وكد ُ
د لِي نبيّا
ن صيّــرتَ أحمــ َ
دخولي تحت قولك يا عبادي * وأ ْ
يسب المؤمن فخرنا أفٍ يكحف كتابي دين كمنهاجي ييات كجنٌةي دنياق كالـى اهلل الحايد الدٌياف ،ليقع في
ركٍع أن ليس كالـ نشر كال يشبه شعره كال سحٍر كال يضاهي من كالـ النٌاس نياف .فمعاني ليست ك مٌ
معاف .كما في من هيدل للنٌاس كنيٌنات من الهدىل كالفرقاف ال عالقة لها نكالـ البشػر كال صلة لها نما
في النٌفحس من أشواف .فالشٌكر هلل الذم نرٌأ ذات ن سماء جماؿ كصفات كماؿ كأفعاؿ جالؿ" :لىيٍسى
كىمًثٍلً ً شىيٍءه" الشٌحرل ، ُُ :فهمنا عن (جل جالل ) أفٌ ذات ال تشبهها ذاته .كصفات ليس كمثلها
صفاته .كأفعال ال تيشبٌ ن فعاؿ .ككالم ليس ككالـ من خلق من اإلنس كالواف .ألنٌ (جل جالل )
كيدق الحيٌ الباقي كما سحاق فهالك كفاف" :كيلٌي ىمنٍ عىلىيٍهىا فىافو (ِٔ) ىكيىبٍقىىٰ كىجٍ ي ىر ًنٌكى ذيك ا ٍلوىلىاؿً
كىالٍإًكٍرىاـً" الرٌيمػن. ِٓ/ِٔ :فيا من أكجد ف ندع كقدٌر ف سبغ كياجٌ ف قنع كأعطى ف كسع كتكلٌم ف سمع:
"اللٌهمٌ ربٌ جبريل كميكائيل كإسرافيل فاطر السٌمحات كاألرض عالم الغيب كالشٌهادة ،أنت تحكم نين
النٌاس في ما كانحا في يختلفحف ،اهدني لما اختيلف في من الحقٌ ،إنٌك تهدم من تشاء إلى صراط
مستقيم" ،ركاق مسلم عن عائشة (رضي اهلل عنها) في دعاء رسحؿ اهلل عند استفتاح صالة اللٌيل.
كإنٌي مست نسه ندعاء محسى ر ٌن " :قىاؿى ىربًٌ اشٍرىحٍ لًي صى ٍدرًم (ِٓ) ىكيىسًٌرٍ لًي ىأمٍرًم (ِٔ) كىايٍليلٍ عيقٍ ىدةن

مًنٍ ًلسىانًي (ِٕ) يىفٍ ىقهيحا قىحٍلًي" طػ  ،ِٓ/ِٖ :كنعد:

...يتبع

أبو جرة سلطاني
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تراتيل لمدائن الوجع ..
بقلم :علي بن رابح
أنتً النبض..أنتً الركح
أنتً..نحٌانة األلق المفتحح
سالـ عليك ..مدينة الحبٌ..
فلسطين..صباح الخير
فلسطين..مساءالخير
مالشفتيك..الشون أررقهما
كسارت في عطررجاؾ..اللححف
يرتعش مني اآلق
يسائلني عن كطن..الكلم أدماق
صديقي هح يحما كنت ..عائدا
كساعة أكحف..
فلسطين..أثملنا في رناؾ الدمع الهتحف
هم ذهبحا..
ماتركحا خلفهم سحل كتانا
على رالف كتب فارس
التقلقحا..
يدٌقحا الى الشمس قليال
كيين ينضج التين كالزيتحف
سي تحف..
كهؤالء رمر الصمت أكجاعهم
لكنهم يغنحف..

عَلَى وَقع الرّؤى..

كطن نحوم اآلماني..سيكحف
يتدفٌق رضبك أنهارا
يتفتٌق الفؤاد أسرارا
كنعيني ..سؤاؿ الرعشة ينمح
كتنمح على يحاؼ يحم ..شوحف
هح كطن..كرربة طفل علٌمحق
كيف يغدك الصبر..زنانق
لحظة يريد صباينا أف يكحف
فلسطين..أتعبتنا هذق اللححف
أجتمع األهل..أفترؽ أألهل
آق..ما يفعل األهلحف
ماطعم الشعر يتلحق البؤساء
كمدينتنا رادرها ..األتقياء
يتلح كتان ..نبيه
كفي زكايا الركح..يقلدق األنبياء
سيضمٌخ جسد رربتنا..النشحل
مالئكة..كأطفاؿ مؤمنحف
هحكطن سيكحف
فلسطين..صباح العيحف
فلسطين..مساء العيحف
ردا ييلبسك جيبٌت ..
شاعر مونحف..
شاعر مفتحف..
هكذايدٌثتني..في ليل هحاؾ
فراشات اليقين

بقلم :منير الصويدي

هل سرقتً أيالمي ..كأنام..؟.
أـ أنا أهذم ..كأهذم..
في متاهات هحامى..؟

اليحـى ..سىئمتي نىساطتي..
كأيقنتي أنٌي..
كنتي سوينى سذاجتي..
ف نا ميدجٌج نبىالهتي..
كمبعثر كآؿ الضٌاد..
في خارطة األكطاف..
كصىحٍالت األمم..
يين مررتي..
نباب قصيدتي..
ال الحرؼ طاكعني..
الالعقل ..ال الفكر..
ال القرطاس  ..ال القلم..
ناديتي يًبرى محاجعي..
لملمت ثلج مهوتي المتراكم..
استعذنتي يرٌ أيلحؿ..
كسىران الماتًع...
قلتي لي :أين أنتً يا ريؤام.؟.

راب ظليٌ في الزٌياـ..
كانتشيتي كفراشات الظالـ..
يين تزهح يحؿ نارو..
كتغنٌي للفناء:
"يا يبيبي ال تسل أين الهحىل
كاف صرينا من خياؿ فهحىل"
كفي زيمرة زمهىريرم المتحقٌد..
تتعالى تراتيل الغحاية..
في رسىق الدٌيجى..
يا للخفٌة ..يا للفناء..
أين أنتى يا أنا..؟.
ت ركح الرٌكح..
رنٌما عانق ي

علي بن رابح

في سىرايا المعوزات..
كنفختي نعد ألم..
في الطٌين المبلٌل نالنٌدل..
فارتحيتي من لمىى عىضيدم..
كاكتحيتي نلهيب الشحؽ
كجحيم الوىحل..
يا لدفق الماء..
في مطبٌات الحصل..
كتمحٌجات الحلم..
في منعطفات المىرايا..
كم ترنٌح خريف االعمر..
كتصحٌر القلبي..
ثم هلٌ رنيعي الخًصب..
نين أيضاف الهىمس..
في رياهب الحجد..
كسقسىقات اللٌقاء..
يا رؤايا..
هل أنا صىبٌ ميعنٌى..
أـ طريح الحىهم
كأيالـ الهحىل؟..

منير الصّويدي ـ تونس
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المحظوظون بالثلج
بقلم :أحمد إسماعيل

ثلج يتساقط هذا الصباح
يمر فحؽ األجساد المرتدية لمعاطف
سلكي كارك
ك ال يرمي لهم التحية
ألنهم ال يبصركن
رارقحف هم في الحب
يذيبحف الوليد المتكدس في جفحف
الكراميل
ك هم ممسكحف نخيزرانة الحقت
يلحيحف نها
ك ك نها جزء يبدأ ك ينتهي نهم
فحؽ جباؿ الماؿ
ييث ال مكاف للبرد القارس
ك ال ندؼ يذكرهم نآدميتهم
هناؾ
في تلك الوباؿ الشاهقة
المعاطف تدير ظهرها
للمخيمات

دموع البساط األحمر

بقلم :إبراهيم تكالين
دققت ناب الشفق..
ك دخلت..
رايت االسرار التي الترل..
رايت العوب...
كانت دكلة كلها...
ماس ..ياقحت ..كرخاـ..
كفراشات ترقص على القصب...
ك رزالف ترضع ثدم الغماـ...
ك جدراف المدينة..
ماء يسيل..
ك تالؿ يبق...
ك ايالـ..
ك هناؾ مرت سحرية..
تعكس ضحء المساجد..
ك المذف الشامخة..
كوباؿ من نعناع ك سنانل...
ككنحز ايالـ ...ك نحيرة اقالـ..
ك الحماـ يدخل االعماؽ..
كالطفل يمشي على الماء..
كال يغرؽ...
ك نيراف ك اشحاؽ ملتهبة...
كحمم البركاف...
لكن ..ال تحرؽ
دققت ناب كطني..
رايت ماال يرل..
جزيرة من الكرز االيمر...
ملقاة ..على صدر الخليج..
تتألأل عناقيد البرؽ...
ك الحلم الوميل..

ك الشحارع المزديمة ناليتامى
ك الوثث التي تتحرؾ
فحؽ أرصفة الالمعقحؿ التي تضعهم
نين قحسين
نحن ال نزاؿ على قيد الحياة
محظحظحف هم
نعض الكالب الضالة تتبادؿ معهم
اإليساس نمعنى الثلج
نكل ما تستحعب األزمنة ك األمكنة
ك يزهر يحلهم يرؼ الحاء ك الباء
كعطر يشدك مع كل ايتضاف
ك دكف أف يفكركا
نكاميرا تحثق عفحيتهم في لحية
تذكارية
أك قصيدة مكسحة نفرك ك صحؼ
األنودية
أك لحظة تغزك كل محاقع الميديا ك
تحتسى مع قهحة ساخنة
هؤالء المحظحظحف
كم يحبهم الثلج ؟
يلقي عليهم أشكاال ك ألحانا من
التحية

اخذ نمقحدق على الشاطىء..
اليدرم افاؽ اـ لم يفق..
يمشط شعر االفق...
ك خلف الوماهير..
ك اصحات الثحرة..
تتومع كاسراب الغماـ..
ك نومة ترضع من صدر نحر..
تنش  ..خيمة مزركشة...
لقد نوحت الثحرة..
هل نوحت ثحرة العحاـ؟؟!!.
اـ اف االمر ال يعدك..
ريلة الف ليلة ك ليلة...
كريلة السندناد..
ك اثغاث ايالـ..
ليس ذنبي...
ك ليس ذنب الوماهير التي..
رسمتك فحؽ مستحل الحب...
ك فحؽ مستحل الكالـ..
ك فحؽ الركاني...
كفحؽ الحدائق..
ك فحؽ الغراـ..
يا كطني...
يا جريي...
ياكج القمر الناءـ...
يا شورة االرز العالية...
في افنانها يغفح الحماـ...
ك اصحات ..سلمية سلمية...
ايتار فيها الحراؾ...
كامرات العالم..
ك قصص االفالـ...
ك نعض ك شحشة الندل...
ك رسائل السالـ.

إبراهيم تكالين ـ بومرداس

يطفئ أعحاد كبريتهم
كيلتف يحلهم
يغمرهم من رأسهم يتى أخمص
أقدامهم
نثحب ناصع البياض
تقايض على ثمن
هتافات عقحد الظلمة
نكل اللغات
تحيا تحيا البشرية
اآلف
أنا لست نعيدا عنهم
كأنت ك هم أيضا
محظحظحف
نفتخر نثحننا األنيض
كدمى الثلج
ال فم
ك ال أطراؼ تتحرؾ لنا
نكتفي ندكرنا الوميل
ك نذكب خوال
كلما أشارت شمس إلينا نإصبعها

أحمد اسماعيل /سوريا

عيـــــون امشعــــــــر

أماوي إن المال غاد و رائج
و يبقى من المال األحاديث و الذكر
أماوي إما مانــــــع فمبيـــــن
و إما عطــــــاء ال يهنهنه الزجـــــــر
أماوي ما يغني الثر اء عن الفتى
إذا حشرجت يوما و ضاق بها الصدر
أماوي إن يصبح صداي بقفرة
من األرض ال مـــــاء لدي و ال خمـــر
ترى أن ما أنفقت لم يك ضرني
و أن يدي مما بخــــــلت به صفـــــــــر
أماوي إن المال إما بذلته
فأولــــــه شكـــــــــــــر و آخــــــره ذكــــر
وقد يعلم األقوام لو أن حاتما
أراد ثـــــــــــراء المـــــال كان لهو وفـــر
الشاعر الجاهلي :حاتم الطائي
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يىا مىػنٍ تيػنىػفًٌػذي ًللٍػعىػديكًٌ أجيػنٍػدىةن

قافية القوافي !!!...

يأـٌى الٍخىبىائًثً يىا فىرٍنىسىا لىمٍ يىعيدٍ

شعر  :إبراهيم قارعلي

هىػيى لى ٍعنىةه مىا قى ٍبلىهىا مًػنٍ لى ٍعنىةو

طقي
عىوىزى اللًٌسىافي فىمىا ييفًيدي الٍ ىم ٍن ً

لىا نىقٍبًلي التٌىعٍحًيضى عىنٍ شيهىدىا ًئنىا
طقي
مىػاذىا أقيػحؿي كى لىيٍ ىتنًي لىا أ ٍن ً

\أكٍالدي دًيغيحؿو ىعلىيٍكيمٍ لى ٍعنىةه

ت فًي الشٌىطٍرى ٍنجً إلٌىا نىيٍدىؽي
مىا أنٍ ى
ييوٍدًم اعٍتًذىاره نًالٍبىدًيعً يمنىمٌى يق
خلى يق
خلىا ًئقً نىعٍ ىدهىا لىا يي ٍ
شىرٌي الٍ ى
سنىا نىبًيعي كى نىشٍتىرًم مىػا يي ٍز ىهقي
لى ٍ
كىأعيحذي ًمنٍكيمٍ نًالٍإلىػ ً أييىحٍ ًلقي

ب فًي إلٌىا الصٌىرىايىةي شًيمىةه
لىا عىيٍ ى
مىػالًي سىػحىاهىػا لىػمٍ أكيػنٍ أتىػمىػلٌىػقي
ص يق (ٕ)
يقٌو ييبٍ ى
يىشٍكيح الٍبيصىاؽي نً مًٌ ى
مىالًي سىحىل ىقلىمً الرٌىصىاصً كىصىفٍح
كى كىػ ف لىػحٍفى دىمػي مًػدىاده أ ٍزرى يؽ هىذىا لًسىانًي صىا ًرـه لىا عىيٍبى لًي
عىزٌى الٍ ىكلىاـي كى مىػا ىعلىيٍكيمٍ ىم ٍنطً يق
مىازًلٍتي أشٍديك أكٍ أنيححي نً يٍكىتًي
كى كى ىنٌنًي مًػثٍػلي الٍحىمىاـً يمطىحٌىؽي إفٌى الٍوىزىائً ًر قىدٍ يىمىاهىا شىعٍبيهيا
إنٌػا نىػعيػحذي نًػرنًٌػهىػا تىػتىػمىػزٌىؽي
هىيى لىمٍ تىعيدٍ تيوٍدًم الٍعيقيحؿي كىلىا النٌيهىى
ميذٍ صىػارى ييػؤٍمًػني نًالٍخيرىافىةً أيٍ ىمقي مىهٍمىا الٍعًصىانىةي يىاكىلىتٍ تىمٍزًي ىقنىا
فىالٍحًيٍدىةي الٍكيبٍرىل ًننىا تىتىحىقٌىقي
ىزعىمى األكىاخًري قى ٍب ىلنىا نىحٍني الٍ يلىىٰ
كى السٌىانًقيحفى السٌىانًقيحفى الٍ سٍ ىبقي نىحينى اتٌىحىدٍنىا لىا انٍفًصىاؿى لً يمٌىةو
كى الٍ يعرٍكىةي الٍحيثٍقىى نًهىا نىتى ىح ىثٌقي
سى ىبقى الزٌىمىافى زىمىا يننىا كى مىكىا يننىا
يكنٌىا كىلىمٍ يىكي مىغٍرًبه أكٍ مىشٍرًؽي مىا عىزٌى عىبٍده كىافى يىبٍغًي ذي ىلٌنىا
لىا لىنٍ يتسىامًحىكى الٍوىزىائًري عىبٍدىؽي
يىا ىللٍ كىاذًيبً الٌىتًي ضىحًكى الٍ ىحرىل
ًمنٌىا  ،لىقىدٍ هىزيلتٍ فىكىيٍفى نيهىرٍطًقي ىللٌ ي يىوٍمىعي  ،مىا تىفىرٌىؽ شى ٍم يلنىا
هىيٍهىاتى مىا جىمىعى الٍإلىػ ييفىرٌىؽي
يىا ىللٍخيرىافىاتً الٍعىوًيبىةً مىالىكيمٍ
ضنىا
ش ىن يق (ُ) تىسٍرًم دًمىاءي الٍفىاتًحًينى نً رٍ ً
أنٍزىاري يي ٍمطًريكيمٍ ىكهىػذىا شى ٍ
لًػلٌػ ً مىػا أزٍكىػى ثىػرىانىػا يىعٍ ىبقي
لىمٍ يى ٍب ىق فًي الٍحىادًم سًحىلٰ أيٍوىارًقً
وبىاؿي مًنى الدًٌمىاءً تىفىوٌىرىتٍ
سنٍديسي اخٍضى ىرٌتٍ كى لىا إسٍتىبٍرىؽي هىذًم الٍ ً
لىا ي
لىػلٌػ ً أكٍدًيىػةه تىػفًػيضي كى تىػفٍػهىػ يق
نيػحرىػنٍػوىػةه يىػشٍػديك لىػ ي أطٍفىالينىا
خلٍفهيمٍ كىتيصى ًفٌ يق (ِ) هىػذىا ىدـي الشٌيهىدىاءً كىيٌىدى نى ٍي ىننىا
تىوٍرًم الٍعىذىارىلٰ ى
مىازىاؿى يىوٍرًم هىا يهنىا يىتى ىرقٍرىؽي
صنىامنا لىكيمٍ
يطٌىمٍتي أ ٍ
س قىدٍ ى
نًالٍفى ٍ ً
ط يق (ّ) \ميدٌيكا الٍ يىادًم قىدٍ مىدى ٍدتي لىكيمٍ يىدًم
عىػوىػبنػا لىػكيػمٍ مىا نىػاليػهىػا لىا تى ٍن ً
هىػذًم ًذرىاعًػي سىػاعًػدًم كى الٍمًرٍفى يق
يىا ىللٍوىهىالىةً كىيٍفى يىكٍسًفي عى ٍق يلنىا
طنًي كىيأ ٍهلىكي ديكنى ي
مىا عىادى ييوٍدًم الٍعىقٍلى إلٌا الخىرٍ ىنقي (ْ) أيٍيىا ىعلىى كى ى
هىػذىا لىكيمٍ عىهٍدًم ىكهىػذىا الٍمىحثًقي
ا ٍللٌ ي أكٍبىري مىػا عىبىدٍنىا رىيٍرىقي
مىا كىافى رىيٍري اللٌ ً رىبه يى ٍرزيؽي أقٍسىمٍتي نًاللٌ ً الٍ ىعظًيمً نً ىٌننًي
أيٍيىا لى ي مىػا ديمٍػتي يىيٌنا يأ ٍرزىؽي
اىلٍبىيٍتي نىيٍتيكى يىػا إلىػهًػي مىا ىلنىا
ؾ قىدٍ عىشًقٍتيكى خىالًصنا
طنًي لىعىمٍري ى
يىا رىبٌي نىابٌ رىيٍري نىانًكى ىنطٍريؽي كى ى
شقي
لىحٍلىاؾً لىػمٍ أؾي يىػا جىزائًري أعٍ ى
مًنٍ قىبٍلً آ ىدـى يىا لىهىا أيسٍطيحرىةه
قىدٍ كىافى شى ٍيطىافه رىجًيمه يىمٍريؽي لىكً يىا جىزىائًري فًي الٍفيؤىادً جىزىائً هر
خلٍفًي الزٌى ٍكرىؽي
كىليىحٍتىرً ٍؽ فًي الٍبىحٍرً ى
يىتىعىحٌىذي الشٌى ٍيطىافي مًنٍ أفٍعىالًكيمٍ
ك فًي دىمًي
ت ىقلٍبًي مًنٍ هىحىائً ً
ولنا كىكىمٍ يىبٍيىضٌي ًمنٍهىا الٍمىفٍرًؽي خىفىقىا ي
خى ى
ؾ قىػلٍػبًػي يىػخٍػفىػقي
أنٍتً الٌتًي نًػهىػحىا ً
لىانيػدٌ ًللٍإنٍسىافً مًػنٍ تىػعٍػحًيذىةو
خ يلقي هػذًم يىيىاتًي لىا أينىالًي نًالرٌىدىل
خ ىلقى الٍإلى ي كىيى ٍ
مًنٍ شىرًٌ مىا ى
إنًٌي نى ىذ ٍرتي دىمًي ييبىاحي كىييهٍرى يؽ
كىيٍفى الٍخيرىافى ية قىدٍ تىصًيري يىقًيقىةن
عىػوىػبنػا نيػصىػ ًدٌقيػهىػا كى لىا نىتىحى ىقٌقي هىيٍهىاتى لىا أخٍشىى يًبىالنا كىيٍحىكيمٍ
شنىقي
شيدٌيكا ىكثىػاقًػي لىا أينىػالًػي أي ٍ
يىا ىللٍحىمىاقىةً لىيٍسى نىعٍدي يىمىاقىةه
نىلٍ أيٍنى ًمنٍكي ٍم فًي الٍغىبىاءً هى ىب ىنٌ يق (ٓ) هىػذىا يىمًيني اللٌ ً مىػهٍػريؾى ميهٍوىتًي
يىتٌىى ييسىحٌىل نًي التٌيرىابي كى ييطٍ ىبقي
نً ٍئسى الثٌىقىافىةي كىالٍحىدًيثي خيرىافىةه
كى الٍقىحٍؿي مىػا قىػاؿى الٍعيرىاةي نيصىدًٌؽي
أيٍػنى الثٌىقىافىةي لىيٍسى مًػنٍ عًػلٍػمو كىلىا
إنراهيم قارعلي ػ نحمرداس
طٌلىاسًمً تيسٍرىؽي
أدىبو سىحىلٰ نىعٍضً ال ى
_______________
أيٍ ىرقٍتيمي الزٌىيٍتيحفى كى هٍحى ميبىارىؾه
لىمٍ تىرٍيىميحا الٍحىيىحىافى كىيٍف ييحىرٌىؽي (ُ) أنزار إل المطر يسب الخرافة  ،ششنق أك شيشناؽ فرعحف مصرم تزعم
الخرافة أن جزائرم .
لىحٍلىا نىهىائًمي ريتٌىػعه مىػا أ ٍمطى ىرتٍ
كىيٍلى الٍبىهىائًمً كى ٍيلىهىا لىحٍ ىت ٍنطًقي (ِ) نحرنوة من العادات الوزائرية القديمة في نعض المناطق كالتي كاف يتم
من خاللها استوداء المطر .
كىذىنىحٍتيمي الٍيى ٍحـى الٍعىصىافًيرى الٌىتًي
(ّ ) إشارة إلى خليل اهلل النبي إنراهيم علي السالـ الذم يطم األصناـ التي
كىانىتٍ تي ىغنًٌي فى ٍح ىقنىا كى تي ىزقٍزً ي
ؽ (ٔ) كاف يعبدها قحم .
(ْ) الخرنق نبات طبي يعالج ن الصرع كالونحف .
لىا شىيٍءى رىيٍري الٍبيحـً يىطٌى يهنىا ىعلىى
شىوىرو كى لى ٍيسى سًحىل ريػرىابو ىينٍعىقي (ٓ) هبنق اسم شخص في التراث العرني يضرب ن المثل في الحماقة كالغباكة .
(ٔ) إشارة إلى الشهيد جماؿ نن إسماعيل الذم تعرض في المنطقة إلى أنشع
يليحا
كىلٍتىحٍ ًمليحا أسٍفىارىكيمٍ كىلٍتىرٍ ى
جريمة ضد اإلنساف كاإلنسانية.
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(ٕ ) البيت معارضة للشاعر أني الطيب المتنبي الذم يقحؿ  :قح هـ إذا مس النعا يؿ
لىا خىيٍرى ييرٍجىى مًن ىقطًيعو شىارًدو
ب تيصف يع .
كجحههم شكت النعا يؿ ن م ذن و
كى الٍ ىعنٍزي إفٍ قىػادى النًٌعىاجى سىتى ٍع ًلقي
قى ٍحـه إذىا رىسىلى الٍبيصىاؽي كيجيحهىهيمٍ
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قرأت كلمة كتبها
البركفيسحر عبد
تجربة صحيفة العقيدة
القادر نحيرم في
(فايس
يسان
بقلم :د  /حسن خليفة
نحؾ) قبل أياـ
تحدث
قليلة،
فيها عن جريدة “العقيدة” التي صدرت قبل نحح عشرين عاما (َُٗٗ)كالتي لم تعمٌر لألسف سحل أشهر
قليلة ،ثم اختفت كما اختفت قبلها أك نعدها(في سنحات الومر) كثير من األمحر الوميلة
كالمصليات ،نل كنعض المساجد في الوامعات ،كمصلٌيات هنا كهناؾ مع تضييق قاس على الدعحة
كالدعاة على مدار سنحات طحيالت؛ ييث قيرف اإلسالـ نػ “اإلرهاب” كتمٌ تعزيز هذا المنطق المعحجٌ
الخاطئ ،نكل الحسائل التي كانت في أيدم المتغرٌنين الالئكيين الكارهين للدين ،كما يزالحف.ذكرتني
كلمة األستاذ نحيرم نعدد من األفكار كأشاعت في نفسي عددا من المشاعر ارتبطت نتلك الفترة،
كارتبطت نشكل خاص نتورنة جريدة “العقيدة” التي كانت ػ فعال ػ تورنة رائدة في الصحافة
اإلسالمية في الوزائر.كاف يمكن لتلك التورنة أف تنمح كتزدهر كتكبر كتتسع؛ فقد كانت ناجحة منذ
نداياتها األكلى ،كلقيت الكثير الكثير من االستحساف كاالستوانة الطيبة ،كاإلقباؿ ،نتلمسي دليل ذلك
في السحب المرتفع المتصاعد للوريدة كهامش المرتوعات القليل أك المنعدـ تقريبا .كهذق معلحمات
كنٌا نستقيها من شركة التحزيع نفسها ،كما يفسٌر هذا اإلقباؿ الومٌ هح تعطٌش الناس لمعرفة دينهم،
كاهتمامهم نمعرفة يقائق كمبادئ كأصحل  ،كأيضا اهتمامهم نمعرفة اإلجانات عن أسئلة كثيرة كانت
مطركية نالنسبة إليهم ،مما هح جزء من مسلك الحياة كالعيش في هذق الدنيا في شؤكف :العمل،
الحالؿ كالحراـ ،الزكاخ ،الطالؽ ،ترنية األنناء ،الميراث ،العالقات االجتماعية كاإلنسانية ،الشوار
في األسر كالعائالت… إلخ من مسائل الدين كالحياة التي تتودٌد كتطرأ كل يحـ كفي كل كقت ،كفي أم
نايية من نحايي الحياة ،ال يخلح منها موتمع كال جماعة ،كيبحث المؤمنحف كالمؤمنات ػ نلهف ػ
عن اإلجانات المرضية التي يمثل الدين مصدرها األهم.لكن تلك التورنة “تحقفت” فو ة ،فكانت
الخسارة كبيرة للحسط االجتماعي المقبل نشغف كاهتماـ على تلك الحسيلة الصحفية المشعٌة نالخير
كالفضل كالدين كالتحجي .كانت العقيدة جريدة أسبحعية متخصصة نصفية (تانلحيد) تتكحف من ِْ
صفحة أصدرتها جريدة النصر ،مع ماليق أخرل ظهرت في تلك الفترة كػ “العيناب” ك”األكراس”…
كسحاها من الصحف التي كانت أقرب إلى الماليق للوريدة األـ (النصر)..كيققت ندكرها نوايا
كبيرا؛ ييث كانت االستوانة طيبة من القراء كقتئذ ،كلعل ذلك يعحد إلى الطانع الوحارم الذم تميزت
ن  ،كهح أسلحب ينبغي أف ييذكر في ش ن أيد الصحفيين الممتازين كالمسيٌرين الناجحين كهح األستاذ
عنٌاف الذم جاء نهذق الفكرة عندما عيين كمدير عاـ لوريدة النصر (قسنطينة) .كمع تلك الماليق
الوهحية تم إطالؽ عنحاف متخصص (ديني /إسالمي) كهح جريدة العقيدة التي ػ كما سبق الذكرػ
يققت انتشارا كاسعا كلقيت قبحال كبيرا لدل القرٌاء ،لحاجة الموتمع الوزائرم لإلعالـ الديني
نمنظحرق الفقهي الديني كأيضا نمنظحرق األشمل.لقد كانت العقيدة تورنة رائدة نكل ما تحمل الكلمة
من معنى ،كيا ريت نيظر إليها كمكسب للموتمع الوزائرم في المواؿ اإلعالمي يلبي ايتياجا كبيرا
كيسدٌ ثغرات كبيرة أيضا لدل الناس في المعرفة الدينية :في العقيدة ،كالفق  ،كاألصحؿ ،كهح مما
يدخل فيما ييسمى الثقافة الذاتية (الضركرية) في يياة كل مسلم كمسملة .كيتى من النايية
االقتصادية/المالية فقد كانت الوريدة محققة لرنح مقبحؿ تساعد عحائدق الشركة الناشرة (مؤسسة
النصر).كهنا يكمن سر السؤاؿ عن تحقٌفها نالفعل :لماذا تحقفت مع أنها مطلحنة كمرنحة (نشكل ما)؟
لعل الوحاب األقرب إلى المنطق الذم كاف يحكم كقتئذ :إف ررناف الشؤـ المتنفذين في مفاصل الدكلة
سعت كاجتهدت كيرصت على إرالؽ هذق النافذة ،مع أن ليس سحل ملحق أسبحعي يصدر عن صحيفة
عمحمية كما سبق الذكر… لقد انطف ت صحيفة كاف في إمكانها أف تكحف إيدل الصحف الرائدة في
المغرب العرني كرنما في العالم العرني ،نالتزامن مع ما يققت الوزائر الرائدة كقتئذ في مواؿ
االنفتاح كالحريات كمنها يرية اإلعالـ ،نل كاف يمكن أف تتححٌؿ إلى صحيفة يحمية ناجحة ،تصدر
ندكرها ماليق يضارية ػ كثقافية ػ كفقهية راشدة نافعة للموتمع .كلح نظر الناظركف يحمئذ ،ممن
كانحا في الحكم إلى اإلسالـ نظرة محضحعية لتمٌ الحفاظ على كثير من المكاسب في المواؿ الديني
كملتقى الفكر اإلسالمي ككليات إسالمية كمعاهد كشيوع التعليم األصلي الذم يؤصل عقائد اإلسالـ
الصحيحة الحاضحة
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"ليلة العام" أو "النّاير"...
بقلم  :فضيلة نور الهدى

أدارت السعدية لحح الباب الخشبيٌ الكبير ،دخلت ك في
يدها صحن البركحكس نالفحؿ ك الحمص لوارتها التي
اعتادت موالستها كلٌما مالت الشٌمس نحح جباؿ
فيڤمڤ ،نفضت جمعة نقايا القمح
عن عباءتها مزيحة رأس اننها الذٌم
استفاؽ لتحٌق ففرؾ عيني نيدين علق
نهما نقايا رمل الححش.
" مساء الخير جارتي جمعة ،نركحكس ليلة العاـ ،يدخل عليكم
نالرنح ك الخير إف شاء اهلل " ،تقحؿ
السعدية ك هي تضع صحن البركحكس
من على رأسها نيد ،ناألخرل تالطف
خد "يمح" الذم تبسٌم دكف شعحر .
"اهلل يخلف عليك يا أختي" .ردٌت كهي تلتقط الصٌحن من األرض  ،تدخل المطبخ قريبا
من الفرف الطيني ليحتفظ نحرارت  .قامت السعدية ك
من ركن الححش يملت نقايا عرجحف تمر يانس شطبت ن
األرضية ،كما تفعل رالبا ،نسطت الحصيرة المطحية
جانبا على األرض ك أجلست يمٌح نحورها ،نينما جمعة
كانت قد يضٌرت سينية الشام تدلت كريقات النعناع
الخضراء من أكبر ك س فيها تالمس يافتها ،تولس،
نصمت تصغي هي كجارتها لمحكب عرس يتقدٌـ على كقع
الغايطة ناتٌواق شارعهما ،تلت طلقات الباركد لينطلق
معها نكاء الصبي مذعحرا ،ضمٌت السعدية قائلة" :
الرجاؿ ال يخافحف من صحت الباركد يا يمٌح  ،ك أنت رجل
البيت ".
على نار المومر الذم أشعلت فاخًرق جمعة رلى إنريق
الشام الصحراكم في هدكء ،تتفرقع جمرات لتينثر على
الرمل شظايا كلٌما هاج اإلنريق لتخمد نعد أف تبرد ك قد
تبعثرت على الرمل)...(.ترنٌع السعدية مسندة ظهرها

القصاصة ..

بقلم  :وحيدة مبرا رجيمي
دست يدها في جيب معطفها
سهحا ..ليس من عادتها أف
تدخل يديها في جيحنها  ..فهي
ال تضع أم شيء من أشيائها في
جيحنها  ..تكتفي نحقيبة
الكتف  ..تضع كل مستلزماتها
يافظة
كيتى
الضركرية
النقحد  ..كريرها ..لعل فعلها

للودار ،تخرج من الكيس الذم أيضرت معها كسكاس
سعف لم يكتمل ،تستلٌ من أيد يحاف اإلنرة المحصحلة
نالسعفة ك تكمل نسج األدكار األخيرة من .
"يوب أف أنهي هذا المساء ،صايبت تستعولنيلتطهح علي كسكس "ليلة العاـ".
ردٌت جمعة:
" ذكرتني نليلة العاـ ،كم كانت رائعة يين كنٌا نحتفلنها في منزؿ عائلتي ،كاف أني عند عحدت مساء من
األرض يمر على الدكاف الحييد في
القرية ،ثم يدخل المنزؿ ك ف ال شيء
مع  ،مباشرة يلج ررفت مزيحا ستار
الباب نعول،لم نكن نلحظ شيئا في
يدق ،فقط ڤلمحنة جالٌنت تبدك
منتفخة على رير عادتها ،ثم تفرغ
نخركج من الغرفة .ك ما كنا نت كد من
شيء .ك قبيل المغرب يتصاعد نخار
المردكد من كسكاس السعف الوديد
الذم تحرص أمي على نسج كايد كل
سنة خصيصا للمناسبة فتختلط رائحة
السعف نالكسكس كيتعطر المطبخ نركائح اإلنزار ك
الفلفل األسحد كلما رفعت أمي الكسكاس عن القدر لتعاكد
تبليل الطعاـ نالماء كمرة كايدة نالماء كالملح .نعد
العشاء يفاجئنا كالدم نكيس "المقرقش" كهح خليط من
المكسرات كالحلحيات كالتمر ك البلحط ،يقسٌمها يصصا
متساكية نحسب عددنا ،ثم يختار من العائلة من يغمض
عيني  ،فيضع كالدم يدق على أيد تلك الحصص قائال:
"نصيب من هذا؟".يردٌ من أرمض عيني مختارا أكؿ اسم يخطر على نال
من أفراد العائلة فتحجٌ الحصة إلي  .ك هكذا إلى أف تحزع
كل الحصص ،في جح نهيج ك صحر تثير في الذاكرة ينينا
لذلك الزمن".
(مقتبسات من ركايتي القصيرة "ما لم تحك شهرزاد
القبيلة")

هذا عفحم
كتلقائي على
رير العادة ..
أيست كيدها
تختفي في
جيب
المعطف أف
هناؾ شيئا صغيرا تتلمس ..
سارعت ناخراج يدها كهي تقبض
على ذلك الشيء الصغير
كما يفعل
الموهحؿ ..
الغطاس  ..إنتبهت الى أن

فضيلة نور الهدى

قصاصة صغيرة  ..ياكلت أف
تسترجع  ..كيف  ..كمتى  ..كمن
أين  ..لكنها  ..عولت نفتح طي
القصاصة  ..قرأت متلهفة ..
إقرئي قصيدة  ..أيببتك
كاكتفيت ..ك تحقفت  ..توهم
كجهها  ..إنيض تحرد شفتيها ..
كاصلت القراءة  ..نعدؾ ال
تحجد أخرل تستحق أف تحل
محلك  ..عادت لها كتيرة
نبضها  ..فتحردت كجنتيها ..

وحيدة ميرا رجيمي
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قصة من األدب التشيكي

األرنب الموظف

في إيدل الغانات أ يعلًن عن كظيفة
شاررة لحظيفة أرنب،،
لم يتقدـ أيد رير دب عاطل عن
العمل .كتم قبحل كصدر ل أمر
تعيين .
كنعد مدة اليظ الدب أف في الغانة
أرنب معيٌن ندرجة كظيفية هي
( دب )كيحصل على راتب
كمخصصات كعالكة دب .

وللقلوب بصيرة
بقلم:حنان دريدي
كانت كردة متفتحة ك كلها طاقة
كييحية كضحكتها تهز أركاف الدنيا
فو ة ك ندكف مقدمات اليظت
انعزالها كسكحنها كعدـ مباالتها نما
يحصل يحلها ،ك نها جسد نال ركح
كل يحـ تذنل عن اليحـ الذم قبل
ككلما أس لها تتحوج نالتعب مرة
كنالمرض مرة يتى تحقفت عن
األكل فال يدخل جحفها إال لقيمات
كتكتفي يشرب القهحة ليل نهار
ككنت كلما س لتها عن يبيبها تغير
المحضحع لتتحدث عن كصفة كريمة
الليمحف أك طبخة جديدة من
كصفات اـ كليد التى
تعشقها ........
إستمرت تلك الفحضى المتراكمة في
العركؽ يتى اكتشفت سبب هذا
الحزف كهذا األلم الذم يعصر قلبها
الوميل الرقيق لقد كاف "رجل"
نصراية لم استغرب ! لكن الذم
ييرنى هح مستحيل أف يستححد
على قلبها رجل ال لسبب سحل أننى

أما هح فكل ما يحصل علي
مخصصات أرنب !!
تقدـ الدب نشكحل إلى مدير اإلدارة
كييحًٌلت الشكحل إلى اإلدارة العامة ،
كتشكلت لونة من ( النمحر ) للنظر
في الشكحل  ،كتمٌ استدعاء الدب
كاألرنب للنظر في القضية.
طلبت اللونة من االرنب أف يقدـ
أكراق ككثائق الثبحتية .كل الحثائق
تؤكد أف االرنب دب.
ثمٌ طلبت اللونة من الدب أف يقدـ
أكراق ككثائق الثبحتية فكانت كل
الحثائق تؤكد أفٌ الدب ارنب!!.

فواء قرار اللونة نعدـ أيداث أم
تغيير ألف األرنب دب كالدب أرنب
نكل المقاييس كالدالئل.
لم يست نف الدب قرار اللونة كلم
يعترض علي .
كعندما س لحق عن سبب محافقت
على القرار أجاب :
كيف أعترض على قرار لونة
( النمحر )  ،التي تشكلت من
مومحعة من (الحمير)  ،ككل
أكراقهم تقحؿ أنهم نمحر !
-قصة من األدب التشيكي-

أعرفها كأعرؼ شخصيتها المتمردة
تهزأ من العاشقين كتقحؿ ال كجحد
للحب نعد قيس ك عنتر كل ما
نسمع ن يكايات لطيفة ليس أكثر
 ،لم تكن تتخيل نفسها تعشق رجال
كيسكن كل ذرة من جسدها يسكن
قلبها كعقلها كانفاسها ........

كأننى تسرعت في قرارم كأنها كل
يياتى ككيانى كانت في البداية
سعيدة جدا لدردشتى معها لكن في
اليحـ الثالث س لتنى" من أنت"
اجبتها أنا يبيبك ماهذا السؤاؿ؟؟؟
فردت نضحكتها هههه ههه ياريت
كنت أنت......
لكن يبيبى لم يكن نهذا الغباء
كإال لما كنت ايببت قدر
السماء .....
لألسف زدت الطين نلة نعدما
كشفت أكراقي،كييلتى البريئة ،األف
أنا من خسرت صديقتى ك لألند
تقحؿ أنها كثقت ني كاخبرتنى
ناسرارها كأننى خنتها كخنت هذق
الصداقة كضرنت نها عرض الحائط
كال تريد أف نتحاصل كال تسمع يتى
أعذارل لتسامحنى .......
أعرؼ أننى أخط ت ،كل هذا كاف
نحسن نية،،،،،،،،
لكن كيف قلبها اخبرها ناننى لست
يبيبها......
كللقلحب نصيرة؟!؟!

أصبحت األقراص المنحمة رفيقة
درنها تهرب نالنحـ من هذا العالم
العصيب يتى تنسي ،،لكن هيهات
ازدادت يالتها أكثر.
ففكرت في ييلة يتى ادخل نعض
السركر لقلبها فتحت صفحة ناسم
يبيبها كندأت اتحدث معها على
المسنور كطلب منها أف تسامحنى

حنان دريدي
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دار القبس للنشر اإللكتروني ـ بومرداس

عقيدة المسلم المعاصر ،
بشكل جديد و أسلوب
بسيط  ،تحليل عميق  ،و
تقديم جميل و أنيق ألهم
عناصر و أبعاد العقيدة
اإلسالمية
ألول مرة في الجزائر ،
كتاب غير أكاديمي
موجه للطلبة و الشباب
المثقف  ،يحلل ظاهرتي
الحداثة و ما بعد
الحداثة و يقدم موقف
اإلسالم منهما
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محمد أركون في ميزان النقد
بقلم :يحي أبو زكرياء
محمّد أركون المفكّر الجزائري أثارت أفكاره في المغـرب الـعـربـي كـمـا فـي مشـرقـه
جدال واسعا ،وقد احتار كثيرون في أيّة خانة يصنفّونه أهو مع الفكر اإلس مـي أم
ضدّه! أيدعو إلى تفعيل الفكر اإلس مـي أم إلـى نسـفـه مـن أسـاسـه! أهـو عـربـي
وإس مي الهويّة أم ال يختلف عن المستشرقين الذين تعاملوا مع الفكر اإلس مي من
منطلق االنقضاض عليه ! وفي تعامله مع الموروث اإلس مـي أيسـقـق عـلـيـه أدوات
علميّة متعارفا عليها أم أدوات سربونيّة من وحي المناهج الغربيّة وآخر مـا تـفـتّـق
عنه العقل الغربي في التعامل مع التاريخ!
محمٌد أركحف المفكٌر الوزائرم أثارت أفكارق في المغرب
العرني كما في مشرق جدال كاسعا ،كقد ايتار كثيركف في
أيٌة خانة يصنفٌحن أهح مع الفكر اإلسالمي أـ ضدٌق! أيدعح
إلى تفعيل الفكر اإلسالمي أـ إلى نسف من أساس ! أهح
عرني كإسالمي الهحيٌة أـ ال يختلف عن المستشرقين
الذين تعاملحا مع الفكر اإلسالمي من منطلق االنقضاض
علي ! كفي تعامل مع المحركث اإلسالمي أيسقط علي
أدكات علميٌة متعارفا عليها أـ أدكات سرنحنيٌة من كيي
المناهج الغرنيٌة كآخر ما تفتٌق عن
العقل الغرني في التعامل مع
التاريخ! كفي خضمٌ كجحدق في
ناريس كإقامت في عاصمة الونٌ
كالمالئكة كإشراف على قسم
الدراسات الفلسفيٌة في جامعة
السحرنحف أكاف كالؤق للعالم العرني
كاإلسالمي أـ للغرب  .كهل أصاب
عندما يللٌ مفردات الثقافة
اإلسالميٌة ن دكات ررنيٌة! عشرات
األسئلة تومعٌت كتراكمت جرٌاء التعامل مع هذا المفكٌر
الذم مازالت آراؤق تثير الودؿ في عالمنا العرني
كاإلسالمي !

التجديد عند أركون :

يحهمنا محمد أركحف في كثير من كتب أنٌ في ردٌق على
مفردات الفكر اإلسالمي ال يسفٌ مرتكزات الشريعة
اإلسالميٌة ،نل يعمل جاهدا على تصحيح الفهم اإلسالمي
دكف أف يرقى إلى نقد مصادر التشريع في يدٌ
ذاتها .كلإلشارة فإفٌ مثل هذا الطرح يتبنٌاق يتى نعض
المفكرين اإلسالميين ،فالدكتحر يسن التراني في كتان
توديد الفكر اإلسالمي يدعح إلى تطهير التراث اإلسالمي
مما علق ن من شحائب كتناقضات ،كمثل هذق الدعحة
سليمة في يدٌ ذاتها ،إلى أفٌ أركحف يخرج من سيٌاؽ البحث
إلى سيٌاؽ الرٌد على مرتكزات التشريع اإلسالمي ككثير من
البديهيٌات كالمسلمٌات التي لها أصحلها الضارنة في
نصحص الشرع اإلسالمي .كعندما يقحـ أركحف ننسف
الكثير من البديهيات المتعارؼ عليها نين المفكرين
المسلمين فهح يدعح إلى توديد الفكر العرني كاإلسالمي

كلكن دكف تقديم البديل المتكامل ،فما جدكل النسف دكف
تقديم البديل ،أال يصبح فكرنا عندها كالزكجة المعلقٌة
ندكف مرتكزات نظريٌة كندكف نديل ننطلق من لبناء
النهضة.كيرل الدكتحر محمد أركحف أفٌ علماء اإلجتهاد في
اإلسالـ قد جنحا على اإلجتهاد عندما فرضحا مومحعة من
الشركط كالمقاييس ال يصٌح اإلجتهاد ندكنها ،كفي ذلك
يقحؿ محمد أركحف في كتان من االجتهاد إلى نقد العقل
اإلسالمي صفحة ُُ  :نقصد نذلك مؤسسٌي المذاهب
الكبرل الالهحتية – القانحنيٌة
الذين ثبتحا للقركف التاليٌة
المدكنٌات القانحنيٌة كالعقائد
اإليمانيٌة األرثذككسيٌة كعلم أصحؿ
الفق أم المعياريٌة الضركريٌة من
أجل إستنباط األيكاـ نشكل
صحيح من النصحص المقدسٌة
القرآف كالسنة كهكذا نود أمامنا
في نضع كلمات فقط كل شركط
كمحدكديٌة ممارسة اإلجتهاد في
الفكر اإلسالمي الكالسيكي..كيؤخذ على الدكتحر محمد
أركحف أنٌ رير مطلٌع على آليٌة اإلجتهاد في المدارس
اإلسالمية كافة ،فاالجتهاد الذم يعني نذؿ الوهد
الستباط الحكم الشرعي ال يعني مطلقا مومحعة من
الشركط يضعها الفقهاء كمن يوتهدكف لتفعيل الشرع
كجعل محاكبا لصيركرة يركة التاريخ كالحاقع .كليس
االجتهاد شركطا يضعها كيتحصٌل إليها عقل الموتهد .إ ٌف
اإلجتهاد في نعدق هح التحرؾ في منطلقات رسمها
المشرٌع كدكر الموتهد هح في ردٌ الفركع إلى أصحلها دكف
التدخل في كضع هذق األصحؿ كالتي كضعها المشرٌع
اإلسالمي كهنا الفرؽ الكبير نين المدرسة اإلسالمية
كالمدرسة العلمانيٌة الحضعيٌة.كفي سيٌاؽ ردٌق على محمد
عبدق كدعحت إلى فتح ناب اإلجتهاد فإفٌ محمد أركحف يتهٌم
عبدق ن فٌ مفهحم لفتح ناب اإلجتهاد هح عبارة عن شرعنة
البدعة التي كانت فيما مضى رير محسحنة على التراث
اإلسالمي كيحاكؿ أركحف أف يقحٌؿ عبدق ما لم يقل كرنمٌا
إلمام المت خر نلغة العرب جعلت يسيئ فهم نعض
المفكرين المسلمين .
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إشكاالت النهج األركوني

في مواؿ نقد األفكار كالمناهج المعرفيٌة يلو نعض
المفكرين إلى إستخداـ األدكات المعرفيٌة التي تحصلٌ إليها
العقل المعاصر لدل قراءة األفكار التي أنتوت في يقبة
زمنية هي في يكم العدـ اآلف  ،ففي مواؿ قراءة الفكر
الماضحم هل نقرأ الماضي نعين الماضي أـ نعين
الحاضر!فلدل تقييمنا لفكر أرسطح على سبيل المثاؿ هل
نقرأق نعقلية كارؿ ماركس كجحف نحؿ سارتر أـ نعقليٌة
أفالطحف نمعنى نوعل أنفسنا جزءا من الحقبة التاريخية
التي عاشها أرسطح كنناءا علي نتعامل مع فكرق .كمحمد
أركحف من الصنف الذم يتعامل مع المحركث اإلسالمي
ن خر ماتحصلت إلي المدرسة الغرنية النقديٌة من نظريات
ككسائل للتعامل مع النص كيسقط هذق األدكات في
التعامل مع النص اإلسالمي الذم هح مختلف جغرافيا
كصيارة كلغة كنفسية عن البيئة الغرنية التي يستعين
أركحف ن دكات مفكريها النقديٌة .فمحمد أركحف يقحؿ  :أفٌ
المصدر األساس للفق كنالتالي القضاء ليس هح القرآف
نقدر ما هح التفسير كنقصد نذلك أفٌ الفقهاء قد قرأكا
القرآف كفسركق نطريقة معينة كأتخذكا نعدئذ قراراتهم ،
كقد إستخدمحا في تفسيرهم المعارؼ اللغحية كاإلخباريٌة
السائدة في عصرهم ككل هذق األدنيات تتطلب اليحـ
مراجعة كإعادة قراءة على ضحء التاريخ النقدم الحديث-.
راجع كتاب أركحف من اإلجتهاد إلى نقد العقل اإلسالمي -
.كقد تناسى أركحف أفٌ المفسرين ال ينطلقحف من أهحائهم
نل يفسركف القرآف نالقرآف أك نالسنة النبحية الصحيحة أك
نالشركط الشرعيٌة المنصحص عليها  .كإذا سلمنا جدال
نما ذهب إلي أركحف كأعلنٌا عن ياجتنا إلى مرجعية نقديٌة
جديدة تخحلنٌا إعادة قراءة المحركث اإلسالمي قراءة جديدة
نعين العصر كعين الحاقع كالتحديٌات المعاصرة  ،فمن
أين نستقي المنهج النقدم الحديث لنسقط على
المحركث اإلسالمي !فيما يتعلٌق نمحمد أركحف فقد أختار
نحضحح المنهج الغرني كآخر إفرازات فهح كثيرا ما ينقل
آراء جحرج ررفيتش كجحزيف شافت كماكس فيبر
كنحرز دافيد كرحلد زيهر كجاؾ رحدم كعشرات
أخرين .كهؤالء الذين تعاملحا مع التراث اإلسالمي
فعلى أم أساس تعاملحا مع ! لقد كاف اإلسالـ في
نظرهم كيركت أيضا ال يختلف عن الحركات
الدينيٌة في الغرب  ،كالحركة األرثذككسية كريرها ،
ك هذا التداخل كالومع نين أفكار متناقضة كنيئات
متناقضة أيضا أكقع الكثيرين في فقداف نتائوهم
النظريٌة ألطرافها  ،كيبدك أف أركحف كاف أيد الذين
إنطلى عليهم هذا الخلط فهح كثيرا ما يستخدـ
مصطلحاتهم مثل :العقائد اإليمانية األرثذككسية ،
الثرات اإلسالمي السكحالستيكي – نمعنى المدرسي أك
الرأم الذم يعتمدق الطالب في المدارس – كهذق
المصطلحات نفسها إستخدمها المفكركف المذكحركف في
تحليل مفردات الحركات الدينية في أقطار عدٌة من
العالم .كإذا كاف أركحف يستند في مرجعيت النقديٌة على
إنتاجات من ذكرنا من المفكرين الغرنيين  ،فإفٌ المنطق
العلمي كالتحليل الفينحمحلحجي يفرضاف علينا أف تكحف
أدكات النقد من سنخ الفكر الذم نريد تحليل كتشريح ،
كما أفٌ التعامل مع الفكر اإلسالمي ال يمكن أف يكحف
إنطالقا من مصادر كمرتكزات رير متعارؼ عليها في هذا
الفكر  ،ككذلك ال يمكننا أف نعالج فرضيات لم ترد في

هذا الفكر نفس كإالٌ نكحف نذلك قد يملنٌا هذا الفكر أكثر
مما يحتمل فنخرج من سيٌاق المعرفي نفرض فهم ل ال
يقٌر هح ن .كلهذا فإفٌ أركحف يرل ن فٌ نعض آيات القرآف
الكريم متناقضة ينطح نعضها نعضا في يين أف القرآف
يعلن جهارا نهارا أفٌ ال إختالؼ في كال تبديل .يقحؿ أركحف
في المصدر السانق نفس " :هىذىا كًتىانينىا يىنطًقي ىعلىيٍكيم
نًا ٍلحىقًٌ إًنٌىا كينٌىا نىسٍتىنسًخي مىا كين يتمٍ ىتعٍ ىمليحفى (سحرة الواثية-
اآليةِٗ) .كأمٌا المعنى الثالث لكلمة النسخ كالذم يعني
إستبداؿ نص ننصٌ أك نص ال يق ننص سانق فهح ناتج
عن مناقشة األصحليين أم علماء األصحؿ الذين كجدكا
أنفسهم في محاجهة نصحص متناقضة كنالتالي فقد
إضطركا إلختيار النصٌ الذم يتناسب أكثر مع التحفيق
كتحقيق اإلنسواـ نين األيكاـ الشرعيٌة التي كانت قد
يظيت نإجماع الفقهاء األكائل.

نسف مبدأ اإلجماع

تتفق كافة المدارس اإلسالمية على أفٌ اإلجماع يشكٌل
مصدرا من مصادر التشريع كمنذ ُٓ قرنا كالمسلمحف
يلو كف إلى اإلجماع إمٌا لسدٌ الفراغ في دائرة الفتحل كإما
لوعل الشريعة اإلسالمية تتحاصل مع الحاضر
كمستودات الكثيرة .أمٌا الدكتحر محمد أركحف فل رأي في
اإلجماع فهح يقحؿ في المصدر السانق ص ٕٕ  :يعرٌؼ
اإلجماع عمحما من قبل المسلمين الذين يمشي على
أثارهم المستشرقحف ن نٌ أيد أصحؿ القانحف الديني ،
فإجماع المسلمين على مس لة من مسائل العقيدة
كالقانحف يؤدٌم في آف كايد إلى ضركرة اإلنصياع ل  ،كما
إنٌ يشكٌل عالمة من عالمات األرثذككسيٌة التي ترسٌخ
كيدة األمة كتراص صفحفها كلكن السؤاؿ المطركح :
إجماع من ! كما هح عددهم ! كمن خالؿ إسقاطات عدٌة
من قبيل الحديث عن عدـ التوانس نين المسلمين
كالخالفات الضارنة نينهم كهشاشة موتمعاتهم يخلص
أركحف إلى إستحالة اإلجماع  ،كيعكس تعريف أركحف
لإلجماع ن نٌ يفتقد إلى فهم كل للشريعة اإلسالمية
كمصطلحاتها  ،فاإلجماع ال يعني تحافق المسلمين
ررم ما فيهم من ضعف نل هح تحافق أهل العلم
المشهحد ل ناألعلمية كالتقحل أيضا .كيمكن القحؿ
من خالؿ تتبٌع إنتاج محمد أركحف أنٌ يعتبر أفٌ
النصحص القرآنية متناقضة كنالتالي ال تصلح أف
تكحف مصدرا للتشريع اإلسالمي  ،كقد تكحف كذلك
عندما يتيسٌر لنا تفسير جديد لها ي خد نعين
اإلعتبار المرجعية النقدية كالمعرفية المعاصرة
الغرنية طبعا .كيعتبر أركحف أفٌ السنة النبحية هي
األخرل أسحأ ياال من القرآف الكريم ككضع الموتمعات
اإلسالمية في الماضي كالراهن دليل على أفٌ السنة شكلٌت
إنعكاسا للتخلف كالتقهقر الذين سادا الموتمعات
اإلسالمية .كاإلجماع ال يمكن تحقيق كالعقل اإلسالمي
في عطلة إلى إشعار أخر  ،إذف كيسب رأم أركحف مصادر
التشريع اإلسالمي في ياجة إلى إعادة سبك كصيارة
كقحلبة  ،كلذلك فهح يدعح إلى الثحرة على ما يظ ٌن مليار
كرنع مليار مسلما صحيحا كسليما .لكن كنعد الثحرة على
مرتكزات التشريع اإلسالمي ماذا عسانا نفعل ! إلى هنا
ينتهي دكر محمد أركحف  ،لتبدأ الحضارة الغرنية كأركحف
أيد المدرسين في قلعة من قالعها السحرنحف نبٌث فيضها
إلى العالم العرني كاإلسالمي .

يحي أبو زكرياء
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إذا اردت احت ل أيّ دولة أو
اسقاطها ،عليك بالقضاء على
قطاع تعليمها فهي النقطة و
الهدف الحساس أليّ دولة في
بقلم  :سعاد شيحي
العالم والقلب النابض لها،
اإلحت ل
مافعله
مثل
الفرنسي في الجزائر ،وجعلها تدور في حلقة مفرغة في مجال التّعليم ،بعد اإلستق ل إلى يومنا هذا،
في حين كانت معظم الدول في طريقها إلى النّمو والبحث و التّطور التكنولوجي والجزائر آنذاك كانت
تحت اإلستعمار مما جعلها إلى يومنا هذا عاجزة في مجال التعليم و اكبر دليل على ذلك هجرة
األدمغة الجزائرية إلى الخارج .هل الجزائر مازالت عاجزة في القرن الواحد والعشرين من توفير بيئة
تكنولوجية و معلوماتية للكفاءة والكوادر الجزائرية ؟هل النّمق التّقليدي للتّعليم الّذي اليزال ساري
المفعول إلى يومنا هذا هو سبب في جمود التّعليم في الجزائر ؟هل الجزائر لديها حاسية وعدوا من
مواكبة تطور تكنولوجيا ومسايرة العصر واستبدال المناهج التربوية التقليدية بشكل جذري بما
يواكب العصر وجلب كفاءات وكوادر من الخارج لتطويرها ؟هل سبب انعزالها وعدم انفتاحها مع الدول
األخرى في مجال التّعليم هو اعتبار نظام تربوي قرار سياسي ؟هل تزايد التسرب المدرسي للت ميذ
يعكس الضعف التكوين الذي يتلقاه المعلم قبل التدريس مما جعله عاجز على توجيه وتلقين
المعلومة للتلميذ ؟هل الع قات التي القائمة على التنافر بين وزارة التربية و المديريات والوالئية
واإلدارة والمدير و المعلم او المربّي هي التي حددت مصير التعليم في الجزائر وجعلته يتراجع شئ
فشيئا مما جعله يحتل المرتبة ٔٔ1دوليا والمرتبة ٔٔعربيا حسب ما جاء في المنتدى اإلقتصادي
العالمي دافوس؟ هل مجانية التعليم قضت على نسبة األمية في الجزائر أو أن مجانية التعليم وحدها
التكفي بل يجب نص في الدستور على إجبارية التعليم لكل فرد بإعتباره انسان ؟كيف لبعض
المدارس الجزائرية وهي التزال تفتقر إلى أدنى شروط الحياة .فاألولياء يرسلون أبنائهم للمدرسة دون
أيّ تدخل او المطالبة بتوفير الموارد المادية؟ هل هذا يدل على بعد المدرسة عن الحياة
اإلجتماعية ؟ اين دور جمعيات أولياء ت ميذ ؟ هل وجودها مجرد شكليات وتسمية فقق؟ التزال
الكفاءات الجزائرية مصرّة على الهجرة كل سنة حيث أنّ المتفوقين في شهادة البكالوريا يختارون
الدراسة في الخارج أما المتفوقين في شهادة تعليم المتوسق أو اإلبتدائي فيختارون اإللتحاق بأشبال
األمة ،وهذا يعبر عن عجز الدّولة في جلب كوادر من الخارج لتأطير هذه الفئة ذوو الكفاءات
العالية  .تعتبر المدرسة مؤسسة تربوية استثمارية و التي بفضلها يتم استخراج هذه الكفاءات  .التي
سوف تساهم في المستقبل القريب في تحرك العجلة في المجاالت السياسية و االقتصادية
واالجتماعية والتكنولوجية للدولة ومن جهة أخرى يجب فرض إجبارية تعليم على فئات المجتمع
لتوفير فرص متكافئة بين كل افراد في المجتمع و التخلص من ظاهرة التسرب المدرسي ،وفي المقابل
البد من إجراء عقد بين المؤسسة التربوية و التكوين المهني والمؤسسات العسكرية وجعل اإللتحاق
بهذه المؤسسات بعد رسوب المتكرر في دراسة إجباريا لهذه الفئة الضعيفة التي تحتاج إلى الصقل و
التكوين أكثر .الحرص على إجراء تكوين للمعلم قبل التحاقه بالتدريس وانتقاء األكثر كفاءة وخبرة
وارتفاع سن نسبة التقاعد للمعلم فكلما كانت لديه خبرة أكثر كلما ينعكس ذلك على تلميذ
ايجابيا.تهيئة التلميذ داخل الوسق المدرسي وإحتوائه وإرشاده ودعمه نفسيا عن طريق مرشد نفسي
يرافقه طيلة تعليمه اإلبتدائي وإبتكار أساليب جديدة لتلقين المعلومات بطريقة تجعله يستوعب
المعلومة اكثر وتفسيرها كما قال عبد اهلل عبد الدائم (أن تعليم والقراءة والكتابة ممل بعض شئ
فعلى المعلم أن يخفف هذا الملل بإصطناعة طرق مشوقة)فهذا ينعكس إيجابيا على زيادة جودة
التعليم.بالرغم من المعيقات والصعوبات التي تواجه التعليم في الجزائر إال أن هناك فئات من
الت ميذ كل سنة تفتك المراتب األولى وتواصل حلمها وتهاجر إلى دول أجنبية و تنافس األجانب
وتثبت قوتها وعزمتها وإصرارها على النجاح.

واقع التعليم في الجزائر

سعاد شيحي
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☑العينحىاف :عليك الحداد
☑ النٌىحعي األ ىدنًيٌ :منافرة
لديحاف عليك اللهفة لألديبة
أيالـ مستغانمي
☑ت لًيف :تامر عراب
☑ ىعدىد الصٌ ىفحىاتَُُ :
صفحة
☑ دار النشر :رسائل للنشر ك التحزيع
☑ تنسيق ك تصميم الغالؼ :أيمن يحلي
☑ تقديم  :نسمة آماؿ عريف
☑المنافرات فن نثرم قديم يقانل النقائض في
الشعر ،انتشر في العصر العباسي.
☑الحداد هح كفن يلف الحب الذم انتحرت
داخل لهفت العذرية
☑" عليك الحداد أشب ي نمرثيٌة إنداعيٌة يزينة
يخصٌ نها نفس  ،يبيب  ،موتمع  ،كطن

المنكحب ن هحاؿ االقتتاؿ الموتمعي كما جرٌقي
من تدخٌل كتآمر نفسي هدٌاـ ،مسلٌطان أضحاءن
كاشفة كدالٌة على الحبيب نحصفها نؤرةن عاكسةن
أليداث هذا االيتراب الم ساكم نين ننات
أفكارق ،كما تمثل "الحب كالحل " نحصف
أنمحذجنا ييٌنا للسالـ النفسي نين مومحع األفكار
كاالنتماءات التي تنصهر في نحتقة هذق الرٌكح
البائسىة "
بسمة آمال عريف

شموع
المثقف بين المجتمع و السلطة
بقلم  :زينب مناصرية

يقع المثقف العربي في فجوة
االغتراب  ،بسبب ثقافة دخيلة
حملتها رياح اآلخر على مجتمعه ،
وبين السلطة الخانقة لحرياته
والتي تعترف به شكليا فقق .ففي
السابق وعلى وجه التحديد في
المجتمعات االوروبية كان العلماء
ورجال الدين ومن يمثلون نخبة
المجتمع أنذاك  ،هم من يسطرون
المبادئ األساسية في مجال العلوم
والفنون  ،لكن خ ل القرن االخير
يشهد المثقف العربي تراجعا وترديا
 ،والذي كان البد عليه أن يحمل
لواء التجديد ومشعل التنوير في
زمن العولمة  ،وأن يشارك في تقرير
مصير أمته إما بالمعارضة أو
بالقبول ويرتقي باالنسان وينمي
وعيه  ،فهو صوت أمته ،إذ يمثل
بين هذا المجتمع
جسرا واص
والسلطة التي تعيره في كثير من
األحيان أذنا صماء  ،فإذا تم عزله
وتهميش دوره كذات فاعلة يكون
كمن يخاطب نفسه فقق  ،لذلك
نجد أن جل المثقفين قد سلكوا
طرقا سياسية متبنين إستراتيجيات
يمكن أن تترجم على أرض الواقع ،
لكن هل تم االعتراف بهذا المثقف
من طرف المجتمع والسلطة؟
مجتمعنا اليوم اليعترف بهذا
المثقف وال بالثقافة حيث يتداول
مثل شهير في الوسق "لي قرا قرا
بكري "..وإن تحدث يطوق بعبارة
"بركا ما تتفلسف" فعوض أن يكون
مركزا أصبح هامشا مقارنة بال عب
ومغني األعراس  .أما السلطة والتي
تستغل الفلكور البد لها من االلتفات
للمشاريع التنويرية .

زينب مناصرية
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هل انتصرت الصين؟
قراءة  :د  /نذير طيار
التحدي الصيني للتفوق األمريكي
هذا االستفهاـ التقريرم هح عنحاف كتاب صدر في َّ
مارس ََِِ ،لكاتب كنايث سنغافحرم معركؼ هح :كيشحر
مهبحناني.من هح كيشحر مهبحنانيكيشحر مهبحناني
(ناإلنوليزية)iKaeobe MsehohsnK :؛ (ِْ أكتحنر
ُْٖٗ  )-هح كايد من المعلقين على التطحرات الدكلية
المتانعين عالميا…هح نركفيسحر سنغافحرم كعميد كلية
لي كحاف يح للسياسة العامة التانعة لوامعة سنغافحرة
الحطنية .شغل منصب كزير خارجية سنغافحرة .كمنصب
ممثل سنغفحرة الدائم في األمم المتحدة كرئيس الومعية
العامة لألمم المتحدة .ايتل المرتبة ْٗ في قائمة أكؿ
ََُ مفكر عالمي يسب فحرين نحليسيَُُِ ،
من مؤلفات :
ُ -هل يستطيع اآلسيحيحف التفكير؟ فهم الهحة نين
الشرؽ كالغربََُِ ،
ِ -ما نعد عصر البراءة ،إعادة نناء الثقة نين أمريكا
كالعالمََِٓ ،
ّ -نصف العالم اآلسيحم الوديد :التححؿ الحتمي
للقحة العالمية نحح الشرؽ.ََِٖ ،
كحركنا كتسريع االنتقاؿ إلى عحلمة مححرها الصين
يقحؿ مهبحناتي :ليس من المتحقع أف يغير كناء كحركنا
من ااالتواهات االقتصادية نصحرة جذرية ،كلكن سيسرع
التغيير الذم ندأ نالفعل كالمتمثل في :ااالنتقاؿ من
عحلمة مححرها الحاليات المتحدة األمريكية إلى عحلمة
مححرها الصين .لقد فقد الشعب اأالمريكي ثقت في
فكرة العحلمة كالتوارة الدكلية ،كفي المقانل فإف الصين
لم تفقد ثقتها .كلهذا مبررات التاريخيةن العميقة،
فالقادة الصينيحف يدركحف جيداا اليحـ أف قرف
الذؿ )ُُِْْٖٗٗ-ـ( الذم عاشت الصين لم يكن سحل
نتيوة تهاكف قادتها كجهحدهم رير المودية لعزؿ البلد
عن العالم .كمن جهة أخرل ،فااالنتعاش ااالقتصادم
الذم عاشت الصين في العقحد القليلة الماضية كاف
نتيوة للمشاركة كالتعايش مع العالم .كقد مر الشعب
الصيني نتورنة انفوار الثقة الثقافية التي جعلت يؤمن
نقدرت على المنافسة في كل مكاف .كلذلك ،لدل
الحاليات المتحدة خياراف :إذا كاف هدفها األسياسي هح
الحفاظ على تفحقها الدكلي ،يتعين عليها االنخراط في
منافسة جيحسياسية صفرية ،سياسيان كاقتصاديان ،مع
الصين .كمع ذلك ،إذا كانت الحاليات المتحدة تسعى
للحفاظ على رفاهية محاطنيها-الذين تدهحرت يالتهم
ااالجتماعية -فال ند لها من التعاكف مع الصين .الرأم
األكثر يكمة هح أف التعاكف يعتبر الخيار األفضل ،كعلى
الررم من ذلك ،فقد يسحد ضد هذا الرأم المعتدؿ في
البيئة السياسية األمريكية المعادية للصين.
عندما ترد فحرين نحليسي على مهبحناني كقد ردت
صحيفة فحرين نحليسي على ما كرد نكتاب “هل انتصرت
الصين؟” ،لكاتب الدنلحماسي كالمؤلف السنغفاكرم

كيشحر ماهبحناني ،الذم لطالما عمل على مهمة شرح
القيم اآلسيحية للقراء الغرنيين .كيرل الكاتب أن مما ال
شك في أف الصين نالفعل قد فازت ،كلكن في الحقت
نفس يحذر الصين من االستهانة ن مة تتمتع نالمركنة
مثل الحاليات المتحدة األمريكية ،كما يشير إلى أف
العديد من القادة كالمراقبين المحنكين في البلداف
الحساسة استراتيويا يحؿ العالم قد ندأكا في االستعداد
لعالم قد تصبح في الصين رقم كايد على مستحل
العالم .إذ أنها من كجهة نظرق ،تعتبر هي القحة الصاعدة
المثالية على مستحل العالم.كردا على كجهات نظر
«ماهبحناني» ،قالت فحرين نحليسي :إن يوب التفرقة
نين الصين كالنمحذج الصيني ،نمعنى التفرقة نين هل
انتصرت الصين نالفعل أـ النمحذج الصيني هح الذم
انتصر .كاألكثر أهمية من ذلك هح قدرة الدكلة على اتخاذ
القرارات العقالنية على المدل الطحيل ،كااللتزاـ نالحكم
الرشيد ،كالحاقعية كالمركنة في محاجهة عالم مضطرب
كضبط النفس الحاقعي في التعامل نمسائل الشؤكف
الدكلية .األفكار الرئيسية لكتاب :هل انتصرت
الصين؟في المنافسة العالمية نين الحاليات المتحدة
كالصين ،مازالت الحاليات المتحدة في المقدمة لكن
الصين سولت نقاطا عديدة لصالحها .ألنها ترتكب
أخطاء أقل .خالؿ الحرب الباردة يقق االتحاد السحفياتي
َْ %من الناتج المحلي الخاـ للحاليات المتحدة
األمريكية ،كالصين اليحـ كصلت إلى تحقيق َٔ%الخط
الرئيسي للصين يسب كيشحر مهبحناني هح  :إرالقها
لسحقها كتونبها التطبيق الفعلي لقحاعد التوارة
الدكلية .منذ دخحؿ الصين في منظمة التوارة العالمية
زاد ناتوها المحلي نعشرة أمثاؿ .كعندما دخلت فرضت
يحاجز رير جمركية كلم تحترـ الملكية الفكرية ،كهذا
خط كبير نالنسبة لمهبحناني ،ألن يحرمها من الدعم
الدكلي .أما خط ها الثاني الذم قد تركتب هح االستهانة
نقحة الحاليات المتحدة األمريكية ،التي ما زالت قادرة
على فعل أشياء كثيرة .كررم ذلك تبقى أخطاء الحاليات
المتحدة أكثر ،كهي مطالبة نالتحكم في هدفين
متناقضين :الرربة في تسهيل يياة َّّ مليحف أمريكي
كنين ضماف الهيمنة على العالم  .كقد رفع الهدؼ الثاني
اإلنفاؽ العسكرم نشكل أسي .في يين اعتدؿ الصينيحف
في ذلك نعد أف فهمحا أف االتحاد السحفياتي انفور من
الداخل يين ياكؿ مسايرة الحاليات المتحدة في المواؿ
العسكرم .كنالتالي فإف رفع ميزانية اإلنفاؽ العسكرم
خط فادح ،كلن يحل التنافس إال نالطرؽ الدنلحماسية،
كال يدث التدمير المتبادؿ للبلدين .ما فائدة امتالؾ
الحاليات المتحدة آلالؼ األسلحة النحكية ،ذا كانت
الصين تملك المئات منها كهي كافية لردع األمريكاف .إف
سعر ياملة طائرات أمريكية ُّ مليار دكالرا ،كيمكن
تدميرها نصاركخ صيني D26
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تأنيث الملعب وتأنيث السياسة وجهان لعملة واحدة ( ) 2
بقلم :د  /أسماء بن قادة
فشلت كانحصرت في دائرة المقاكمة الفكرية ،األمر الذم دفعني كم مرة نيني كنين نفسي إلى القياـ نتمارين ذهنية،
ألغي فيها الغربى تماما كهاجس كعامل صراع كليس كمعرفة كعلم ،أثناء تفكيرم في أم قضية من النحع الذم
ياليقني فيها عبء التاريخ كالماضي كالصراع كاالستعمار...الخ ...محاكلة إدراؾ طبيعة النتيوة التي ستؤكؿ إليها
ت مالتي في اإلشكاليات الكثيرة المتزايمة التي يزخر نها كاقع أمتنا .كفي نفس السياؽ أيضا تخطت الكثير من
األديبات كالشاعرات العرنيات المتميزات تحذيرات الفرزدؽ كانتقلت من لغة يكي شهرزاد إلى الت ليف كالكتانة نعد أف
مهدت لهن مي زيادة كنازؾ المالئكة الطريق نتضحياتهما ،فت نثت نذلك القصيدة كدخلت معاني األنحثة في نصحص

النثر فزادتها رنى كإثراء ،ككانت آخرهن الوزائرية أيالـ مستغانمي من خالؿ ذاكرة الوسد كفحضى الححاس ،كعانر سرير ...الخ...
كلكن عوزت هذق الكتانات عن استقطاب الفئات العريضة كاختراؽ الحاقع الذكحرم نما يستلزـ نناء ثقافة جديدة تسهم في تشكيل ذهنيات
جديدة تعرؼ كيف تضع مسافة نين معنى األنحثة كعحرة األنثى! كما انتهت المبادرات كالنشاطات كالمطالبات القائمة على النزعة
اإليديحلحجية القائمة على مزيج من النسحية كنقايا كآثار من التيارات الماركسية كالليبرالية ...الخ...مع العحلمة ،كت ثير منظمات
الموتمع المدني ،كإعالـ الشبكات كهكذا...أما صناع القرار ،فكاف اهلل في عحنهم كلما ياكلحا االقتراب نحذر من قحانين األيحاؿ
الشخصية نهدؼ تحقيق مومحعة من المحازنات مع الداخل كالخارج ،نعضها يتمثل في الضغحط الدكلية متمثلة في االتفاقيات الصادرة
عن األمم المتحدة مثل اتفاقية مناهضة كل أشكاؿ التمييز ضد المرأة (سيداك) كفي تقارير المنظمات رير الحكحمية كفي الداخل ما
يحاجهحن من ضغحط التيار اإلسالمي من جهة كما يقانل من مطالب منظمات الموتمع المدني من جهة ثانية ،نينما األهم في خضم
هذق التفاعالت يكاد يكحف رائبا تماما ،إنها الدراسات المعرفية كالعلمية رير المتحيزة في تناكؿ هذا المحضحع كالتي من ش نها أف تؤهل
الفقهاء كعلماء االجتماع كالنفس كريرهم إلى الدخحؿ إلى دائرة االجتهاد الفعلي ،كالسؤاؿ األساسي الذم يفرض نفس نهذا الصدد
كالذم من ش ف اإلجانة علي فتح الباب الجتهاد يقيقي يكشف عن األنعاد االنسانية الهامة لعملية الت نيث يدكر يحؿ مفهحمنا لألنحثة
كللذكحرة ،فالطركيات التبسيطية كاالختزالية كالتوزيئية هي السبب فيما تعاني من األمة ،كليس هناؾ قضية صغيرة أك كبيرة اليحـ،
ناتت تعالج عن طريق االنطباع أك الحعظ أك الخطاب البسيط المباشر كالمحج  ،ككل قضية ناتت تخضع للدراسة التي تتحالها مراكز
البححث الخاصة ييث تتناكلها تخصصات مختلفة تعتمد منهويات مختلفة ،كما نات يعبر عن ب (العىبٍر منهاجية) أك (البىيٍن -منهاجية)
أك تكامل المعارؼ في دراسة قضية معينة في عالم انتهت آخر النظريات في إلى التسليم نمبدأ التعقيد complexKteالذم تتسم ن
ظحاهرق االنسانية كالطبيعية ،كلعل ذلك ماجعل الموامع الفقهية تعتمد مؤخرا الخبراء من تخصصات مختلفة في كثير من القضايا
كهي خطحة أكلى إيوانية تدؿ على نداية استشعار التركيب كالتعقيد في القضايا اإلنسانية.كأف الفتاكل المباشرة كالتبسيطية التحمل
دائما في مضمحنها استيعانا يقيقيا للحاقع المعقد ،فما نالنا نمواؿ الفق الخاص نقضايا المرأة ييث ظل الرجل يحتل هذق المساية
من ييث الفتحل كالقضاء كالتفسير كالت كيل قركنا طحيلة ،نينما نقيت النساء كالعالمات منهن مغيبات عن قضايا تخصهن كطبيعتهن
نشكل مباشر ،في يين يتطلب العمل نمبدأ الزكجية الذم يقحـ علي النظاـ المعرفي اإلسالمي في تحديد العالقة نين الرجل كالمرأة
إلى جانب التحييد كالعمارة كاالستخالؼ ،أف تتحازف رؤية الرجل نرؤية المرأة لما في مصلحة الوميع.كفي هذا السياؽ الند انتداء من
االنتقاؿ في إدراؾ مفهحـ األنحثة من المستحل الحسي المباشر إلى المستحل االنساني الكلي كالمركب كالنهائي ،األمر الذم اليمكن أف
يتحقق إال نفتح آفاؽ جديدة لتعدد القراءات كتحفير أدكات منهوية تكسر طحؽ االنغالؽ المفاهيمي كالمعرفي في تناكؿ هذق المحاضيع،
فلقد انبنت كل أشكاؿ التمييز نين المرأة كالرجل من منطلق مفاهيم مغلحطة للذكحرة كاألنحثةييث استخدمت الذكحرة كاألنحثة دائما من
منطلق نعدهما الصفاتي ،كليس الوحهرم ،كأقحؿ الذكحرة ألف الرجل نفس نات عاجزا في كثير من األيياف عن إدراؾ الوحهر االنساني
للذكحرة لسبب نسيط يتمثل في االشتراط القائم من أجل تحقيق ذلك اإلدراؾ كالمتمثل في الخركج من ذات كاكتشاؼ اآلخر المؤنث
كإدراؾ مبدأ الزكجية إلدراؾ ذات  ،فإدراؾ كن األنحثة المركبة هحالمرأة التي تتيح للرجل معرفة يقيقة جحهرق اإلنساني ،كعندما يصبح
كل من الرجل كالمرأة قادرا على إدراؾ تلك المعاني المزدكجة أييانا كالمتداخلة أييانا أخرل ،تكحف األمة قد دخلت في عملية البناء
الحضارم كنكحف قد استحعبنا كمسلمين يديث الرسحؿ  bيبب إلي من دنياكم ثالث...كأم مفهحـ لألنحثة ذلك الذم يبب إلى الرسحؿ
bآخذين في االعتبار أن الرسحؿ  bكأن قد يبب إلي  ،أقحؿ ذلك يتى نسارع نإقصاء المعاني االختزالية المباشرة المتمثلة في المفهحـ
المباشر كالحسي للوسد كالشهحة .كنناء على هذا المفهحـ المركب لألنحثة ،ككفقا لمبدأ الزكجية ،تكحف مشاركة المرأة للرجل في صنع
القرار السياسي إثراء للقرار نفس  ،على اال تسعى المرأة لتغيير طبيعتها من أجل الدخحؿ في معايير المنافسة مع الرجل لكي تنتزع
التميز ،ففي طبيعتها األنثحية عناصر راية في اإليوانية ،من ش نها أف تكمل عناصر أخرل ذكرية إيوانية فيكتمل المقصد االلهي من
هذق الزكجية في تعاكنهما المشترؾ ،فطبيعة المرأة مثال تنفر من الفساد أكثر من الرجل كفي هذا المواؿ يصلح تحليها لمناصب لها
عالقة ناألمحاؿ العامة التي رالبا ما تكحف ذات عالقة مباشرة نالدكائر السياسية ،كما أف المرأة نطبيعتها تنحح إلى السلم كما جاء في
القرآف الكريم عن الملكة نلقيس ،كأكثر استشعارا لضركرة يماية البيئة كلمخاطر تسرب الغازات كما يهدد المناخ ،كنود رالبية أعضاء
منظمات الخضر من النساء كالمستشارة األلمانية انويال ميركيل كانت كزيرة للبيئة على عهد هلمحت كحؿ قبل تحليها مناصب أخرل
كسبت من خاللها ثقة الشعب األلماني ف كصلها إلى المستشارية ،كمن هذا المنطلق اكتسبت النساء في دكائر صنع القرار في فنلندا
كالنركيج كالسحيد ثقة شعحنهن نعيدا عن النزاعات النسحية االيديحلحجية ،ككما يقحؿ الفيلسحؼ الفرنسي ركجي راركدم في كتان في
سبيل ارتقاء المرأة  " Poob L'svenement de ls femmeإف استبعاد المساهمة النسائية في إنداع الثقافة كإنشاء الدكلة
يشكل إفقارا لإلنسانية " ،ألن تاريخيا يحجد أسلحب كطريقة معالوة مختصاف نالنساء تواق كل مس لة ،من الحياة االقتصادية
كاالجتماعية إلى السياسة كالثقافة كالفنحف ،كيضيف راركدم نهذا الصدد ن ف " الويش هح اختراع الرجاؿ مع ما يرافق من معاني القحة
كالسيطرة كاالنتظاـ كالطاعة العمياء ،كالنفحذ كالسلطاف كالتحسع ،كالتي فقدت معها نظريات الحرب العادلة كالدفاع المشركع معناها
كلم يعد هناؾ تمييز نين هوحـ أك دفاع" كفي هذا السياؽ نود فرقا شاسعا نين السيدة ماررريت تاتشر التي كانت من خالؿ معايير
الذكحرة تقلد الرجل في جحانب السلطة كالسيطرة كمعاني القحة يتى كصفت نالحديدية كنين رئيسة فنلندا تاررا هحلنن التي اتبعت
سياسة تكاملية هادئة فيما يخص ت نيث نعض دكائر صنع القرار فتحقق من خاللها االندماج الكامل للمرأة في كل استراتيويات التنمية
كنلغ التمثيل النياني للنساء ِْ %ككصل التمثيل الحكحمي إلى يد ٓٓ  ،%نعيدا عن أم نزعة إيديحلحجية أك مالمح صراع أك تحتر،
ييث سارت األمحر على مستحل الموتمع نناء على التكامل كاإلثراء المتبادؿ نين الونسين من ييث الطبيعة االنسانية المذكرة أك
د  /أسماء بن قادة
المؤنثة كمن ييث الكفاءة!
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وكتب األعمال و امسكريتاريا
و اإلستشارة اإلدارية

حي المويلحة أوالد موسى  ،والبة بومرداس
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وسيطكم
األمين في كل
التعامالت
العقارية
ـ بيع و إيجار شقق ،
فالت  ،هـيـاكـل ،
قــطــع أر ــيــة
صالحة لـلـنـ ـا
الترقوي .
ـ ـ تــعــامــالت مــع
الخواص
و الـــمـــرقـــيـــن

