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ُمَها ِمْثَل الُغُصوِن الَمَصائِبُ   ُتَحطِّ

 

َباِب َضئٌِلَة     أاَل إنَّ أَْحالََم الشَّ

ٌاُح الَجَوائِبُ »: َفَقالَتْ   «َتَراَمْتَها الرِّ

 

ٌاجًسؤلُت    عن أمانً شبٌَبتً الدَّ

ُل " ٌْ  ، والنَّوائبالَقضاتلقَّفها َس

 

ٌَح َعْنها أََجاَبنًِ ا َسؤَْلُت الرِّ   :َولَمَّ

 «الَمْحُموِم، َوالَمْوُج َصاِخبُ  الشَّاِطىءَعلى 

 

ة   عفاء  فصاَرت    ، واضمحلَّت كذرَّ



إعيالم ٌيدخل كيل البٌيوت وٌبيدل المفياتٌم التيً أنشيؤتا . إٌجاد شبكة إعالمٌة سٌاسيٌة ووٌية وبدٌلية عين الموجيود ا ن: من بٌن أسباب النصر

بطرٌقية “ٌشيٌطن كيل تحيرع ٌعادٌيم وٌمجيد . تذا اإلعالم ال ٌجب أن ٌكون مستقال  أو محاٌدا  بل منحيااا  إليى شيعب  معيٌن. اإلعالم المعادي

وٌييادة ذلييع الشييعب و ٌعلييً ميين وٌميية تلييع الدوليية و ميين انجاااتهييا اإلجتماعٌيية و اإلوتصييادٌة لكيين لييٌة بالطرٌقيية السييوفٌاتٌة القدٌميية ” ذكٌيية

فيإن تمكنيوا مين نٌيل ثقية المشياتد ٌبيدإون . والبروباغندا الساذجة بل بإدعاء الحرفٌة و دخول دتيالٌا وصيور المليوع و كهيوا معارضيٌهم

 .األخبار وتوجٌم التحلٌالت كما ٌشاءون ولما ال صنع القرار ولٌة االكتفاء بنقلم كما تو حل اإلعالم الكالسٌكً وفلترةبتضمٌن رسالتهم 

 

فننفً صفات اإلرتاب والتطرا عن جهية  ميا وننسيبها للطيرا . القوة تبرا مثال  فً إعادة تواٌع األدوار بٌن المتحاربٌن تاتمأتمٌة مثل   

تيدخل  وو تذا ما جعل الكثٌر من الدول التً ترٌد أن تدعم وجودتا فً محٌطها اإلولٌميً . المقابل ونجعل وتالنا شهداء ومحاربٌنا مجاتدٌن

 .و فتح أسواق استهالكٌة أو استثمارٌة جدٌدة بهابٌوتا  جدٌدة  غٌر بٌوت مواطنٌها ونقل أفكارتم إلٌهم وإوناعهم 

 

فتير  . التً ال ٌخفى على أحد  كٌا تقيوم بؤولمية سيٌر تحرٌرتيا حسيب جنسيٌة و فكير المشياتد” روسٌا الٌوم“فلنؤخذ على سبٌل المثال وناة  

 نسختها العربٌة تحاول التقرب من المشاتد العربً بتمرٌر برامج تناوش وضاٌاه وتدافع عن اإلطروحات المتداولة لد  العرق العربً واألمة

اإلسالمٌة وتثمن من توجهات الحكومة الروسٌة فً تعاملها مع نظٌراتها العربٌة وحال المقٌم المسلم فً روسٌا وتصوٌرتا كبليد  دٌمقراطيً 

فكؤنيم كشيا صيرٌح لنٌية ” مشروع جدٌد من صدٌق ودٌم“ٌحاول كسب المسلمٌن عكة المعسكر الغربً، وحتى من خالل شعار تذه القناة 

أال و تو إسترجاع ذلع الدور الذي لعبم ٌوما  السوفٌات مع القومٌات العربٌة كحلٌا عسكري وإوتصادي وسٌاسً مهم و باعث هاته القناة 

و ٌتغٌر تذا الخطاب بالطبع لد  مشاتدتع للنسخة اإلسبانٌة أو تلع باإلنجلٌاٌة الموجهة ..مناتض للتمدد الغربً فً منطقة الشرق األوسط 

 . الناطقٌن بتلع اللغة” لمشاعر” للمواطن األمرٌكً لٌكون خطابا  موجها  

 

والتً تحاول كسب المشاتد العربً فً نسختها العربٌة لكن مع تضمٌنها أطروحيات السٌاسية الفرنسيٌة  France 24كذلع تو الشؤن لقناة 

فً مستعمراتهم القدٌمة التً ٌخافون أن ال توالٌهم الوالء بعد ما أصاب الدولة الفرنسيٌة مين تقلبيات ( حسب اعتقادتم)ونشر الفكر التنوٌري 

 .داخلٌة وخارجٌة أثرت على مكانتها

  

تكذا وبإٌجاا  شدٌد ٌمكن لنا أن نستشا مد  أتمٌة وجود تذا النوع من السالح اإلعالمً الذي ال ٌقل أتمٌة عن الترسيانة العسيكرٌة، فهيو 

الضامن إلوناع المشاتد الساذج بصحة مووا دولتنا ونشيوا كيل مين ٌخالفهيا، وتيو طرٌقية لتعسيٌر أو تٌسيٌر عميل الدبلوماسيٌٌن وصيانعً 

 .القرار، وباب ٌلج منم المستثمرون وواجهة  لعرض السلع المحلٌة على المستهلع األجنبً

 المرئً إلعالم: أسباب النصر

 بقلم وائل هاللً، طالب هندسة  
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و  ..كان ٌسكن الجنة .. حٌن خلق هللا آدم علٌم السالم كان تو أول بشري ُوجد 

فحيٌن نيام خليق هللا حيواء مين ..بالرغم من كل ميا تيو موجيود  تنياع اسيتوحش 

 !!!لِما ُخلقت حواء من آدم وتو نائم ؟؟ !!...ٌا ُتر  ما السبب ؟؟ ....!!!ضلعم 

 !!لِما لم ٌخلقها هللا من آدم وتو مستٌقظ ؟؟

 أتعلمون السبب ؟

 بعكية الميرأة التيً حيٌن تتيؤلم تياداد عاطفية    ٌُقال إن الرجيل حيٌن ٌتيؤلم ٌكيره،

لقت حواء من آدم علٌم السالم وتو مستٌقظ لشعر بؤلم خروجها  !!...وحبا   فلو خ 

حتيى ال ٌشيعر بياأللم فيال .. لكنهيا ُخلقيت منيم وتيو نيائم  و كرتهيا، مين ضيلعم

بٌنما المرأة تلد وتً مستٌقظة ، و تر  الميوت أمامهيا ، لكنهيا تياداد  ..ٌكرتها

 ...بحٌاتها  ؟؟ بل تفدٌم مولودتاو تحب  ...عاطفة 

 

ُخلقت حواء من ضلع  أعوج ، من ذاع الضيلع اليذي ٌحميً  لنعْد إلى آدم وحواء

 أتعلمون السبب ؟؟..القلب 

فُخلقت من ..حماٌة القلوب .. تذه تً مهنة حواء .. ألن هللا خلقها لتحمً القلب 

بٌنما آدم ُخلق من تراب ألنيم سيٌتعامل ميع األرض ..المكان الذي ستتعامل معم 

.. لكين الميرأة سيتتعامل ميع العاطفية ..سٌكون ماارعا  وبّناء  وحّدادا  ونجارا  …

و اوجة  وفٌة ... و بنتا  عطوفا  .. وأختا  رحٌما  ..ستكون أما  حنونا  .. مع القلب 

.. 

 

ٌُثبيت  !!!!الضلع اليذي ُخلقيت منيم حيواء أعيوج  لنعدْ ..خرجنا عن سٌاق وصتنا 

 الطب الحدٌث أنم لوال ذاع الضلع لكانت أخا ضربة على القلب سببت ناٌفا  ،

لٌحميً القليب مين الجهية  ثيم جعليم أعوجيا  .. فخلق هللا ذاع الضلع لٌحمً القلب 

إلى  –حتما   –فلو لم ٌكن أعوجا  لكانت أتون ضربة سببت ناٌفا  ٌإدي ..الثانٌة 

 ..الموت 
 

ٌُحاول إصالح ذاع االعوجاج ،..!!على حواء أن تفتخر بؤنها ُخلقت من ضلع  أعوج ...لذا  كما أخبر النبً صلى هللا علٌم  وألنم  و على آدم أن ال 

  .و ٌقصد باالعوجاج تً العاطفة عند المرأة التً تغلب عاطفة الرجل  ..إن حاول الرجل إصالح ذاع االعوجاج كسرتا  وآلم وسلم ،

 

فيال تتالعيب ..فروعتهيا فيً عاطفتهيا ..و أنيَت تحتياج إلٌهيا تكيذا ..و تيً جمٌلية  تكيذا ..فهيً ُخلقيت تكيذا ...فٌا آدم ال تسخر من عاطفية حيواء 

 ....بمشاعرتا 

فؤنيِت تكياِد ......أٌتهيا الغالٌية .....فيال تحانيً...فهً عاطفتِع الرائعة التً تحتاجها الدنٌا كلهيا ..بناوصة عقل  نعتوعِ إن  تتضاٌقًال  و ٌا حواء ،

 .فؤنِت نصا المجتمع الذي ٌبنً النصا ا خر..تكونٌن المجتمع كلم 

 

 

 إلى آدم وحواء

 تقنً سامً فً الشبكات اإلعالمٌة و االتصاالت، محمد الطاهر العباسًبقلم  
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لذا " الشباب تم طلٌعة المجتمع، وعموده الفقري، وووتم النشطة والفاعلة والقادرة على وهر التحدٌات وتذلٌل الصعوبات وتجاوا العقبات، 

 ".ال تنهض أمة من األمم غالبا إال بمشاركتهم فً البناء المجتمعً

  

وتتعاظم أتمٌة تنمٌة تذا الموارد والطاوة البشرٌة واستثمارتا فً مجاالت النهوض؛ فً ظل التحدٌات الراتنة سواء على الصعٌد اليدولً 

 أو اإلولٌمً، ومن تذا المنطلق تبرا لنا أتمٌة دور مإسسات المجتمع المدنً فً وضٌة تؤتٌل القٌادات الشابة فً الجانيب الفكيري تحدٌيدا ؛

 .كدور تكاملً مهم مع دور مإسسات الدولة ومإسسات القطاع الخاص

  

سينة الحٌياة أن : فيؤوول!! تل جمٌع الشباب مطيالبون بيؤن ٌكونيوا ويادة ؟.. ٌتبادر إلى الذتن سإال( الشباب والقٌادة)و عندما نتناول وضٌة 

ً  أدنى ٌتمثل .تناع وائد ومقود،فكل مٌسر لما خلق لم ولكن فً ظل تذه التحدٌات والتطورات التً تحٌط بنا ٌجب تؤتٌل الشباب تؤتٌال كفائ

إن مشكلة أو أامية ) :ماجد رمضان لمشكلة الفرد فذكر. وود أشار د فً أن ٌكونوا وادة ألنفسهم أوال فً عالم ٌموج بالصراعات الفكرٌة ،

الفرد ا ن، تكمن فً جمود عالم فكره، وتعطٌل ملكات عقلم، التً أورثتم العجا عن التعامل مع مبياد  دٌنيم، ومسيتجدات وأحيداث ٌوميم 

تيً  إن مشكلة المجتمع واألمة اإلسيالمٌة الٌيوم)  :إلى مشكلة المجتمع الٌوم فقال الانٌديعبد الرحمن . دبٌنما أشار  (.ومعطٌات عصره 

مشكلة فكرٌة فال بد أن تقوم جهود جبارة لصناعة منهج ألصيول الفكير السيتنباط وضياٌا الفكير ووضياٌا البنياء الحضياري والنهضية مين  :

 (.الكتاب والسنة

  

وال نسيتطٌع ..التً نعٌشها على صعٌد األفراد والتً تنعكة بظاللها ال محالة على المجتميع (مشكلة الفكر) فنلمة مما سبق معالم المشكلة

بالطبع أن نحصر مشاكلنا المجتمعٌة بهذه المشكلة ، فحتى نكون موضوعٌٌن ليدٌنا الكثٌير مين المشياكل التيً تحتياج لحليول عاجلية، ولكين 

 .أٌضا من خالل معرفتً كشابة بعالم الشباب ألمة أن مشكلتهم األتم تً مشكلة بالفكر
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  معز عّباسً، طالب هندسة باقتراح من 

  

 

 

( طموحات و رؤى طالبٌة ) نحو جٌل قٌادي 
 الجهٌمانألالء 

 

 

 



 المعاصرة الداعٌة لعمل فكري جاد للشبابالتحدٌات 

   

والشباب خاصة ألنهم البناء الذي إن صلح ؛ ..مما ال شع فٌم أننا بحاجة على المستو  الفكري إلى جهاا مناعة من أجل حماٌة فكر األمة

صلح البناء المستقبلً التنموي لألمة، وال ٌخفى على المتتبع لألوضياع المجتمعٌية عليى الصيعٌد اليدولً واإلولٌميً الحاجية الماسية لتؤتٌيل 

وتيو  الرئٌة األمرٌكيً السيابق رٌتشيارد نٌكسيون ٌقول .الفكر وتكوٌنم من أجل إبقائم فً حالة من النشاط المكافئ للتحدٌات التً تواجهنا

وٌنبغً لنيا أن ...إن الوالٌات المتحدة تخوض معركة األفكار فً أحوال كثٌرة جدا وتً غٌر مسلحة: " ٌصا معركة أمرٌكا مع ا خرٌن

 ".نكشا السبل الستغالل التكنولوجٌا والمعلومات الحدٌثة، والحواسب ا لٌة، واألومار الصناعٌة، وأجهاة الفٌدٌو، لخوض معركة األفكار

  

 :ومن خالل ما سبق ٌجدر بنا عرض أتم التحدٌات المعاصرة التً تواجم الشباب بما ٌلً -

  

 :التحدٌات على المستوى العالمً

 

 :الصدمة الحضارٌة التً ترتبت على انفتاح العالم العربً للتؤثٌرات األوربٌة الغربٌة ، مما أحدث تطورات حادة من أتمها .1

 .أامة ثقة بالتراث العربً اإلسالمً    -  أ 

نتٌجة للتخلا الفكري واالوتصادي واالجتماعً الذي ٌعٌشيونم فيً بليدانهم وٌاسيا   -بصفة خاصة  -الشباب  بهاالتً ٌحة  االحباطات  -ب

 .مع الدول المتقدمة فً العالم

 .التً ولدتا الصراع واإلحباط وااللتقاء الحضاري" والبحث عن الهوٌة " الوعً باألامة  - ت

 

ظاترة امنٌة من نتاج المعيدل المطيرد السيرعة للتغٌٌير فيً المجتميع، وتيً تنشيؤ مين :صدمة المستقبل التً ٌعٌشها الجٌل الجدٌد وتً .2

عملٌة التركٌب لثقافة جدٌدة فوق أخر  ودٌمة، إنها صدمة الثقافة للفرد فيً نفية مجتمعيم وليٌة فيً مجتميع أجنبيً، ومين ثيم فيإن آثارتيا 

 .أخطر وأسوأ

  

تااٌد مخاطر الغاو الثقافً والتقنيً لليوطن العربيً، دون أن تقيوم جهيود جيادة مين أجيل مواجهية خطير تيذا الضيرب مين االسيتعمار  .3

 .الجدٌد، استعمار العقول واغتٌال الهوٌات الذاتٌة للشعوب

  

م الثورة اإلعالمٌة المتمثلة بشبكة االنترنت والقنوات الفضائٌة التً تروج للثقافة الغربٌة، وتيدعو إليى أنمياط جدٌيدة للحٌياة، وارع القيٌ .4

 .واألفكار الغربٌة فً المجتمعات العربٌة واإلسالمٌة والتروٌج لثقافة االستهالع بعٌدا  عن القٌم السامٌة والمثل العلٌا

  

 .انتشار بعض القٌم الغرٌبة فً مجتمعاتنا؛ كاالختالط واإلجهاض، واالستنساخ، وبٌع األعضاء وغٌرتا .5

 تهدٌد الّلغة العربٌة من خالل التركٌا على استخدام الّلغة اإلنجلٌاٌة فً الجامعات والمعاتد، والمدارة، وحتى فً التعامالت التجارٌة .6

تيً الّلغية اإلنجلٌاٌية، تيذا ( االنترنيت)بٌن الدول العربٌة واإلسالمٌة وداخل الدولة الواحدة نفسها، كما أن لغة التخاطب فً الشبكة الدولٌة

عليى " النحيوي: "بي من جهة، ومن جهة أخر  فإن شٌوع الّلغة العامٌة أصبح ٌهدد بقاء الّلغة العربٌة لدرجة أن مين ٌيتكلم الفصيحى ٌلقيب 

 .سبٌل التهكم

  

 عودة، والتركٌا على الجوانب المادٌة، والحٌلولة دون وتهمٌشهاالدعوة إلى فصل الدٌن عن األمور األخر  وإتمال الجوانب الروحٌة  .7
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 اإلسالم إلى واوع الحٌاة من خالل تصوٌره بالرجعٌة، ووسمم باإلرتاب، وأنم عدو التقدم والعلم، ومن أراد السٌر فً ركب الرأسمالٌة فال

 .بد لم من أن ٌتخلص من أوتام الماضً على حد وولهم

 

 :التحدٌات على المستوى اإلقلٌمً  

 

غٌاب فلسفة واضحة ومكتوبة للتربٌة ومحددة بوثٌقة فً أوطار الوطن العربً، واألرضٌة المشتركة لتكوٌن الناشئة، وحماٌة الحاضير  .1

 .إلى مستقبل تكون فٌم أكثر أمنا واوتدارا على التفاعل بعٌدا عن التبعٌة واالستالب بمإرادتم، واالنتقال  ووراره  و العربً وتحرٌر موارده

  

تشكل نمطا فرٌدا من التبعٌة الداخلٌة المضادة للتبعٌة الخارجٌة فً التعامل مع التارٌخ العربً الحضاري واالجتماعً، فؤفضى تفاعيل  .2

والحضارٌة،  الامانٌةالنمطٌن من التبعٌة الداخلٌة والخارجٌة، إلى ماٌد من العجا فً البنٌة االجتماعٌة المعاصرة، مما كرة االادواجٌة 

فً لحظة تارٌخٌة واحدة، ولقد " ما بعد الحداثة"و" الحداثة"و" الحداثة" التً تعكسها معاٌشة األفراد والجماعات ألنماط ثقافٌة ووٌم ما وبل 

تييؤثرا   و  أثيير تييذا الوضييع التييارٌخً والحضيياري فييً األداء العييام واألداء النييوعً فييً كثٌيير ميين مجيياالت الحٌيياة وكييان أكثرتييا حساسييٌة

العمل واإلعالم، مما أد  إلى إرساء طرٌقة حٌاة التً غربٌة وال تً عربٌية فيً طابعهيا العيام، وإنميا آنٌية مووفٌية مستسيهلة ،  و  التعلٌم

 .مستهلكة الامان والمكان المادي والبشري والحضاري

اتجاه اإلعالم إلى برامج وتل الووت والترفٌم دون رإٌة ومراجعٌم من األمة وعقٌدتها وتراثها، ونظرتها إليى المسيتقبل اليذي ٌجيب أن  .3

   .تنتقل فٌم من مووا المتفرج والتابع إلى مووا المنتج والمبدع والمشارع بندٌة فً صٌاغة حركة المجتمع الدولً ومتغٌراتم

 

فً تنمٌة التفكٌر وصناعة الجدٌد بامتالع ناصٌة  حقٌقٌةاالكتفاء بفتح مإسسات للتعلٌم تستوعب الطالب والتالمٌذ، وال تقدم لهم فرصا  .4

ئة اإلبداع واالبتكار وما ٌتصل بهذه الحالة من حدوث فجوة كبٌرة بٌن التعلٌم والتنمٌة، وما ٌترتب على ذلع من انعكاسات سلبٌة على الناش

 .والشباب فً مٌادٌن العمل واإلنتاج

  

انشييغال الهٌئييات الرسييمٌة وغٌيير الرسييمٌة ومراكييا الدراسييات ووطيياع واسييع ميين البيياحثٌن والدارسييٌن بدواميية المصييطلح، لدرجيية  .5

والدخول فً دوامة من االحتراب اللفظً والتفسٌرات على أرضٌات متباٌنة فيً الموويا السٌاسيً واألٌيدلوجً مميا أد  إليى  االستغراق،

 .تكوٌن خصومات وعداوات كان أساسها ورأسها المفهوم

  

م االنشغال أٌضا، بكٌفٌة وراءة التحدٌات، وتحدٌد طبٌعتها ونوعها والتحدٌد النظري لكٌفٌة التعامل معها، وعدم التحرع ولٌال  إليى األميا .6

باتجاه تكٌٌا الواوع لمواجهة التحدٌات ومن ثم إاالتها بمنهجٌة وموضوعٌة، بتاامن مدروة وبعمل ٌيإدي إليى بنياء الحاضير، واالنتقيال 

 .إلى المستقبل بؤمان وتنمٌة

  

تضعا فٌم القٌم التً استقرت طوٌال حتى لتمتليئ - السسٌولوجٌةعلى حد بعض التعبٌرات  - anomie االنومً  العٌش فً مناخ من .7

إليى حيد ٌتعيذر  -وبخاصة تناوض أنساق القٌم بٌن األجٌال المختلفة وتناوض الحٌاة الٌومٌة ميع نسيق القيٌم والمعياٌٌر –الحٌاة بالمتناوضات 

 .االتفاق على شًء مشترع ٌلتام بم المجتمع

 
" أالء الجهٌميان " أعيدتها و ويدمتها الباحثية و المهتمية بقضياٌا الفكير و النهضية   وروة عمل" دور مإسسات المجتمع المدنً فً تؤتٌل القٌادات الشابة فكرٌا " العنصر الثانً من – المصدر

 م 2011-ه 1432  (طموحات و رإ  طالبٌة ) نحو جٌل وٌادي " بجامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمٌة إلى مإتمر جامعة الشاروة الطالبً الخامة بعنوان 
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 من لً بتربٌة النساء
حافظ إبراهٌمل  

 
  حمزة، طالبة هندسة تسنٌمباقتراح من 
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 من لً بتربٌة النساء فإنها  فً الشرق علة ذلع اإلخفاق

 األم مدرسة إذا أعددتها  أعددت شعبا طٌب األعراق

   الحٌااألم روض إن تعهده  إٌراقبالري أورق أٌما 

   األلىاألم أستاذ األساتذة  شغلت مآثرتم مد  ا فاق

   سوافراأنا ال أوول دعوا النساء  بٌن الرجال ٌجلن فً األسواق

 ٌدرجن حٌث أردن ال من وااع  ٌحذرن روبتم وال من واوً

   لواتٌاٌفعلن أفعال الرجال  األحداق نواعةعن واجبات 

 فً دورتن شإونهن كثٌرة  والماراقكشإون رب السٌا 

 كال وال أدعوكم أن تسرفوا  فً الحجب والتضٌٌق واإلرتاق

   وجواترالٌست نساإكم حلً  األحقاقخوا الضٌاع تصان فً 

 لٌست نساإكم أثاثا ٌقتنى  فً الدور بٌن مخادع وطباق

 تتشكل األامان فً أدوارتا  دوال وتن على الجمود بواوً

 فتوسطوا فً الحالتٌن وأنصفوا  فالشر فً التقٌٌد واإلطالق

 ربوا البنات على الفضٌلة إنها  وثاقفً المووفٌن لهن خٌر 

 وعلٌكم أن تستبٌن بناتكم  نور الهد  وعلى الحٌاء الباوً



 

  " :إنما األمم األخالق ما بقٌت فإن تم ذتبت أخالوهم ذتبوا " 

 :لغة  تعرٌفها 

اليخ، ...جمع خلق، والخلق تو صفة راسخة فً النفة تدعوتا إلى فعل الخٌر أو فعل الشر كالشجاعة والجبن والظلم والعيدل والكيرم والبخيل

ليً لتحوبهذه الصفة ٌمتاا االنسان عن سائر المخلووات إذ أن ما سو  االنسان ال ٌدرع وٌمة تذه الصفة وال ٌهتم بها بل لم ٌإتليم هللا تعيالى ل

 .بها، من تنا صح القول أن األخالق وٌمة إنسانٌة

 إنما األمم األخالق ما بقٌت

 تقنً سامً فً الشبكات اإلعالمٌة و االتصاالت، محمد الطاهر العباسًبقلم  

 

 :األخالق أساة اإلسالم

تدا اإلسالم كدٌن مين األدٌيان السيماوٌة أن ٌبنيً اإلنسيان مين جمٌيع 

يد مين خالفهيا  ع ألجيل ذليع أحكاميا  ووضيع ويوانٌن وتوعَّ نواحٌم، فشيرَّ

بالعقوبة ووعد من وافقها باألجر والثواب، كل ذلع من أجل أن ٌحملم 

عليييى التحليييً بيييالقٌم السيييامٌة واألخيييالق الفاضيييلة، فالعميييل باألحكيييام 

ٌَّة ٌشّكل الحد األدنى من تذه األخالق، تذا الحيّد اليذي ال ٌمكين  الشرع

والتسيامح فيً تركيم، وبليوا تيذا الحيد ٌإسية لقٌيام عملٌية  بمالتهاون 

 ،البناء اإلنسانً والتكامل البشري من خالل التحلًّ بياألخالق الكرٌمية

لكن ما نراه فً بالدنا تذه األٌام ٌجعل كل مدرع  لهذه القٌمة اإلنسانٌة 

ٌطرح سإالٌن متالامٌن فً الطرح واالجابة وتما تل أن ( األخالق )

سييبب االنحييالل األخالوييً فييً بالدنييا راجييع باألسيياة إلييى تركنييا القييٌم 

تييو ميين جعييل تييذا ( عالمييا  نامٌييا  ) أم إن تخلفنييا بصييفتنا ? االسييالمٌة 

  اإلنحالل األخالوً ٌتفشى ؟؟؟

 

 

 

 

 انصيييرفوا إليييى وفيييً الحقٌقييية أن االنحيييالل األخالويييً فيييً عالمنيييا اإلسيييالمً بيييدأ فيييً التفشيييً منيييذ أن تيييرع المسيييلمون مبييياد  دٌييينهم 

ذا المعاصً ، فً حٌن أن العالم الغربً المتطور كل ما ااد تطوره كل ما ااد اإلنحالل األخالوً داخلم ، ٌعنً ال دخل للتيؤخر التكنيولجً بهي

إلى الرجوع إلى هللا ( إذ إن الشباب عماد األمة )إذا  من تنا وجب علٌنا التنبم والتنبٌم من تذا الخطر المحدق وذلع بدعوة الشباب .الموضوع 

وذلع نظرا  ألن اإلنسان فً الدنٌا كمسافر ٌقصد الوصول إلى مقصيد معيٌن، واإلنسيان الصيالح  ،لٌراونا نصره وتؤٌٌده وال ٌحل علٌنا سخطم 

 .والعاول تو من ٌبحث عن أسمى األتداا والمقاصد والتً تً فً نظر اإلسالم سعادة االخرة والفوا برضوان هللا وجناتم الواسعة

 

 المٌوعيةما علٌنا إالَّ السعً وراء تذا الهدا المقّدة واالبتعاد عن كل ما ٌسبب لنا االنحطاط إلى أسفل درع من الحضيٌض واليذي ٌنيتج عين 

ث أذٌاليم بيؤي ذنيب، . واالنحراا والتفسخ الخلقً الذي ٌصٌب مجتمعاتنا فً تذا العصر، وبالخصوص جٌل الشيباب فالعاويل تيو اليذي ال ٌليوِّ

وٌظل متحفظا  من أي انحراا فً سلوكم، فالرجال العظماء والذٌن كانوا وال ٌاالون مفاخر اإلنسانٌة جمعاء فً كل عصر ليم ٌحصيلوا عليى 

والخطوة األولى فً تذا الطرٌق للتعرا . تلع المنالة إالَّ ألنهم عاشوا عٌشة طاترة منّاتة من الدنة، فالفضائل ال ٌمكن أن تتفق مع الذنوب

ٌّياوا لنيا محاسين األميور مين مفاسيدتا، ووضيعوا لنيا السي نن على المناتج األخالوٌة السلٌمة والصحٌحة أن نتّبع منهج األنبٌاء والرسل اليذٌن م

، وويد تهموا داب وأخبروا بالمصالح والمفاسد، وساروا بؤنفسهم فً تذا الطرٌق فاستحقوا المقام الرفٌع عند هللا، فواجبنا حٌنئذ  تو إتباع خطوا

 .21/األحااب" لقد كان لكم فً رسول هللا أسوة حسنة: "وال هللا تعالى فً ذلع
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 {المتنبً}» ذو العقل ٌشقى فً النعٌم بعقلم وأخو الجهالة بالشقاوة بنعم   »

وتيو أداتيم األساسيٌة فيً  ،إن العقل اإلنسانً تو المنجا التارٌخً والبٌولوجً الذي أحراه اإلنسان فً عملٌة الصيراع مين اجيل بقياء أفضيل

الميولى سيبحانم عليى جمٌيع الخالئيق التيً  بيمتحسٌن ظروا وجوده وصوال إلى العٌش الكرٌم والحرٌة والكرامة اإلنسيانٌة، وتيو ميا فضيلم 

ٌدرع تذا الفضيل، بيل إنيم انكيب بكيل ميا ليم مين ويدرات لكيً ٌثبيت  لكن المفاروة العجٌبة تنا تو أن اإلنسان ال. وجدت منذ آدم علٌم السالم 

 .لتحقٌييييق األفضييييل وتييييو بييييالعكة ٌصيييينع فاروييييا  امنٌييييا  بٌنييييم وبييييٌن متطلبييييات عصييييره  بييييمعكيييية ذلييييع ضيييينا  منييييم أن ذلييييع سٌفضييييً 

 

تيذا المجلية اليذي رأٌنيا فٌيم ( إويرار ويانون مإويت لتنظيٌم السيلط )إن ما شهدناه خالل تذه الفترة الوجٌاة داخل المجلة التؤسٌسً فً إطيار 

العجب العجاب ، إن ما شهدناه لٌنم ضمنٌا  عن ما كنت ذكرتم آنفا  وتو ماٌد تعمٌق الهوة بيٌن العقيل البشيري ومتطلبيات عصيرنا و المرحلية 

الفرق الشاسع والواضح بٌن ما ٌطرح من آراء وبٌن ما تإول إلٌم االميور فيً ( كما أحسب انكم الحظتم )فقد الحظت جٌدا  إخوانً . الحالٌة 

آخر الحوار ، و أحسب أنم ما تكذا تكون الحوارات البناءة التً تخرج فً النهاٌة بحل وسط ٌرضً جمٌع األطراا، حٌث أنم ٌنتاب المشاتد 

 كميييا ٌحسيييب)شيييعور بيييؤن األعضييياء مقيييدمون عليييى حيييرب  ضيييروة ، صيييحٌح  أنهيييم وفقيييوا فيييً النهاٌييية ولكييين بمنطيييق اليييربح والخسيييارة 

 

السلطإقرار قانون مؤقت لتنظٌم   
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 تقنً سامً فً الشبكات اإلعالمٌة و االتصاالت، محمد الطاهر العباسًبقلم  

 

النيواب الكيرام ، تيل تكيذا " بعض"، وتنا توجب علٌنا أن نسؤل (البعض منهم 

ٌكون جااء مين أراد أن ٌسيمو ببالدنيا و أراد أن ٌشيع المجيد فيً علٌياء تونسينا 

الحبٌبة؟؟ تل جااإه أن نتهمم باالستبداد فيً اليرأي واحتكيار ا راء وأن نعتبير 

 ... أنفسنا فً صراع  معم ؟ 

 

ميين لييم ٌسييتطٌع النظييام البائييد أن ٌكسيير ضييهره وأن : إذا  وجييب القييول تنييا أوال  

أظن أن الشعب ود ادليى بصيوتم فيً : ٌرشٌم فلن تستطٌع المناصب ذلع ، ثانٌا  

إنتخابات شهد العالم بؤسره بنااتتها إذا  عن أي إسيتبداد نتحيدث تنيا ؟؟ تيل مين 

المفروض أن تضحً األغلبٌة العظمى من أجل أولٌة ال نقول أنم لٌة لها الحق 

فً إبداء رأٌها ولكن التصوٌت تو سٌد المووا ورغم ذلع فقيد وويع أخيذ رأٌهيا 

بعٌن االعتبار فيً كثٌير مين الميرات ، ولكين ميا ٌظهير جلٌيا  فيً النهاٌية تيو أن 

القيرارات  تناع ما سمً بدكتاتورٌة األولٌة ، تذه األولٌة التً ترٌد تمرٌر بعض

دون حتييى الرجييوع إلييى التصييوٌت فهييل تنيياع دكتاتورٌيية أكثيير ميين تييذه ؟ و 

 نيياوال  عنييد التنقٌحيياتالمفارويية تنييا تييو أنييم فييً غالييب األحٌييان ووعييت بعييض 

تذا ميا } :"ال تجدتم أبدا  ال مع وال ضد ، ومن ثم تسمع ( الذي نقح أغلبم بفضلهم) رغبتهم وعندما تعلق األمر بالتصوٌت على كامل القانون  

عن التصوٌت اإلضراب تل أن مصلحة الشعب تكمن فً تعطٌل مصالحم ؟؟ تل أن مصلحة الشعب تكمن فً ... { "تقتضٌم مصلحة الشعب 

؟؟ ألم ٌيتعلم تيإالء أن التصيوٌت للقيرارات تيو أسيلوب للتغٌٌير وليٌة نتٌجية التغٌٌير ؟؟ أليم ٌيتعلم تيإالء أن العميل المنفيرد المشيوب بيبعض 

التً بنت أسسها على أرضٌة  صلبة تدفن فٌها مصيالحها و تعميل فٌهيا عليى تحقٌيق مصيلحة الشيعب ) الضغوطات على المجموعات المنظمة 

ال ٌمكن لم أن ٌحقق نتٌجة إٌجابٌة فً ضل تذا التعسا الفكري و فً بعض األحٌان الخور الفكيري ، أليم ٌعليم تيإالء أن ضيغوطاتهم ( فقط 

" وأخو الجهالية بالشيقاوة بينعم ... ذو العقل ٌشقى فً النعٌم بعقلم " تذه ال تاٌد الراسخ إال رسوخا  وال تاٌدتم إال بعدا  عن الواوع ، حٌث أن 

فبالرغم من جمٌع الصعاب التً مرت بها المجموعة الواضعة للقوانٌن ، تر  أنهم مستمتعون لتؤدٌية واجيبهم عليى أكميل وجيم فيً حيٌن أنيع 

تر  عالمات التعب فً وجوه البعض ممن ٌركنون إلى الراحة طوال الووت إال من بعض الهرج و تعطٌل سٌر األمور والتخبط فً شقاوتهم 

 .، و بالتالً أنهم ٌهٌنون أنفسهم و ٌهٌنون العقل البشري الستعمالهم إٌاه أسوأ إستعمال

 

 



 :عندما استمعت للسٌد المنصا المراووً بكلماتم الواعدة والحالمة والمتفائلة ولت ما أشبم البارحة بالٌوم

 

ففً السنة الماضٌة وفً مثل تذا الووت كانت حملة المناشدات على أشدتا لمواصلة السٌر بالبالد إلى الهاوٌية وبٌنميا كانيت بالدنيا تغيرق  

كان إعالمنا ٌرٌنا الفرحة الدائمة على تذه الجنة الخضراء الموجودة على وجم األرض وفً تذا الووت من تذه السنة أٌضا  ،بالفساد ووتها

 .جمعً ٌبحث عن الفتنة وعن االختالفات اإلٌدٌولوجٌة و المعارع الوتمٌة ومشاكل غٌر موجودة على ارض الواوعالتّ مااال إعالمنا 

 ما أشبه البارحة بالٌوم

 ، طالبخذريبقلم شمس الدٌن  
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 وأوول كذلع ما أشبم البارحة بالٌوم عندما تحدثت احد نواب الشعب فً أواخر السنة 

نحيين كنييا نييائمٌن وغٌيير واعييٌن بييان صييوت األذان مرتفييع ومقلييق  والماضييٌة لتعلمنييا 

وأصييبح ملوثييا للصييوت ونحيين الٌييوم نشيياتد كٌييا سييٌتولى وٌييادة الحكوميية حيياب ذو 

 .مرجعٌة إسالمٌة

 

مااال وٌد المفعول  108و فً ذلع الووت من السنة الماضٌة أٌضا كان المنشور روم  

وتييو ٌحييارب كييل ميين اختييارت طرٌقهييا فييً التييدٌن بٌنمييا نيير  الٌييوم المحجبييات تقييود 

 .المجلة التؤسٌسً

 

فعال إن الشبم كبٌر بٌن البارحة والٌوم ففً السنة الماضٌة كان ٌحكمنا الرئٌة الثيانً  

عن طرٌق انقالب بٌنما الٌيوم ٌيؤتً رئيٌة خيامة بعيد  اتىفً تارٌخ الجمهورٌة الذي 

فييً التحضيير والسيلمٌة وبعييد انتخابييات شييهد لهييا  اوةثيورة شييهد لهييا الجمٌييع بكونهيا سييبّ 

 .الجمٌع أٌضا بالشفافٌة والحٌادٌة 

 

 !فعال ما أشبم البارحة بالٌوم

 

 

 



شكع الملحدون بقصة أصحاب الكها، فهل تؤتً لغة الروم لتثبت أن كلمات تيذه القصية تيً وحيً مين عنيد هللا، وال ٌمكين لبشير أن طالما 

 ؟ٌؤتً بمثلها
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البٌانً  االعجاز:الكهفروائع سورة 
 الدائم الكحٌللعبد 

 

 

 

   انقلٌزٌةطالبة  الشٌحًشٌماء باقتراح من 

  

 

 

 

تل تنالع عالوة بٌن عدد السنوات التً لبثها أصحاب الكها، وبٌن عدد كلمات الينص القرآنيً؟ وبميا أننيا نسيتدّل : والسإال الذي طرحتم

 .إذن فالسّر ٌكمن فً تذه الكلمة( لبثوا)وبما أننا نرٌد أن نعرا مدة ما . على الامن بالكلمة فال بد أن نبدأ وننتهً بكلمة تدل على امن

 

 309لقد بحثت طوٌال  بهدا اكتشاا سر تذه القصة، ووجدُت أن بعض الباحثٌن ويد حياولوا اليربط بيٌن عيدد كلميات القصية وبيٌن العيدد 

فقد ومت بعّد الكلميات كلمية كلمية ميع اعتبيار واو العطيا كلمية . ولكننً اتبعت منهجا  جدٌدا  شدٌد الوضوح وغٌر وابل للنقض أو التشكٌع

 !، وكانت المفاجؤة(انظر موسوعة اإلعجاا الرومً)مستقلة ألنها ُتكتب منفصلة عما وبلها وبعدتا 

 

وتنتهً  13فً ا ٌة ( لبثوا)فلو تؤملنا النص القرآنً الكرٌم منذ بداٌة القصة وحتى نهاٌتها، فإننا نجد أن اإلشارة القرآنٌة الامنٌة تبدأ بكلمة 

 .26فً ا ٌة ( لبثوا)بالكلمة ذاتها، أي كلمة 

 

 

 

 

وصيية أصييحاب الكهييا وصيية غرٌبيية، فقييد تييرب الفتٌيية ميين ظلييم الملييع الجييائر 

وشاء هللا أن ٌكرمهم . لهم من أمرتم رشدا   ٌهًءإلى كها ودعوا هللا أن  ولجؤوا

تكرٌميا  ( الكهيا)وٌجعلهم معجاة لمين خلفهيم، وأنيال سيورة كاملية تحميل اسيم 

 .لهإالء الفتٌة

 

إن القيرآن مين : ولكن المشككٌن كعادتهم ٌحاولون انتقاد النص القرآنً وٌقوليون

سينوات ثيم ٌسيتٌقظوا، إنهيا  309تيؤلٌا البشير، ألنيم ال ٌمكين ألنياة أن ٌنياموا 

 .تعالى هللا عن ذلع علوا  كبٌرا   –مجرد أسطورة 

 

فاإلعجياا العيددي . إننً على ٌقٌن بؤن معجاات القيرآن ال تنفصيل عين بعضيها

وود تقودنا معيانً . تابع لإلعجاا البٌانً، وكالتما ٌقوم على الحروا والكلمات

وتيذا ميا نجيده فيً وصية أصيحاب الكهيا، ! ا ٌات إلى اكتشاا معجياة عددٌية

وتيذا بينص . سينوات 309فجمٌعنا ٌعلم بؤن أصحاب الكها ود لبثوا فً كهفهم 

( َولَبُِثوا فًِ َكْهفِِهيْم َثياَلَث ِمَئية  ِسينٌَِن َواْاَداُدوا تِْسيعا  : )ٌقول تعالى, القرآن الكرٌم

 [.25: الكها]

 

اتَِنيا : )فالقصة تبدأ بقولم تعالى ٌَ وٌِِم َكاُنوا ِمْن آ أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِا َوالرَّ

يْئ لََنيا ِميْن * َعَجبا   ٌِّ َنا آتَِنا ِمين لَّيُدنَع َرْحَمية  َوَت ُة إِلَى اْلَكْهِا َفَقالُوا َربَّ ٌَ إِْذ أََو  اْلفِْت

ُثيمَّ َبَعْثَنياُتْم لِيَنْعلََم أَي  * َفَضَرْبَنا َعلَى آَذانِِهْم فًِ اْلَكْهِا ِسنٌَِن َعَددا  * أَْمِرَنا َرَشدا  

ِن أَْحَصى لَِما لَبُِثوا أََمدا   ٌْ : وتنتهً عند وولم تعالى[. 13-9: الكها......( ]اْلِحْاَب

ُ أَْعلَييُم بَِمييا لَبُِثييوا* َولَبُِثييوا فِييً َكْهفِِهييْم َثيياَلَث ِمَئيية  ِسيينٌَِن َواْاَداُدوا تِْسييعا  ) ( وُييِل هللاَّ

 [.26-25:الكها]



األخٌيرة، فسيوا ( لبثيوا)األولى وحتى كلمة ( لبثوا)، اعتبارا  من كلمة (مع عد واو العطا كلمة)والعجٌب جدا  أننا إذا ومنا بعّد الكلمات 

وتذا تو النص القرآنً ٌثبت صدق تذه الحقٌقة، لنبدأ العيّد !!! كلمات بعدد السنوات التً لبثها أصحاب الكها 309نجد بالتمام والكمال 

 (:لبثوا)من كلمة 

 

عَ *َنقُص  *َنْحنُ *أََمدا  *لَبُِثوا ٌْ ُهمْ *بِاْلَحقِّ *َنَبؤَُتم*َعلَ ٌَة  *إِنَّ  10*آَمُنوا*فِْت

 

ِهمْ   20*َواُموا*إِذْ *وُلُوبِِهمْ *َعلَى*َرَبْطَنا*و*ُتد  *ِاْدَناُتمْ *وَ *بَِربِّ

 

َنا*َفَقالُوا َماَواتِ *َرب  *َرب  ْدُعوَ *لَن*اأْلَْرِض *وَ *السَّ    30*ُدونِمِ *ِمن*نَّ

 

َخُذوا*َوْوُمَنا*َتُإاَلء*َشَططا  *إِذا  *وُْلَنا*لََقدْ *إِلَها    40*ُدونِمِ *ِمن*اتَّ

 

ؤُْتونَ *لَّْواَل *آلَِهة   ِهم*ٌَ ٌْ ٌِّن  *بُِسْلَطان  *َعلَ نِ *أَْظلَمُ *َفَمنْ *َب  50*اْفَتَر *ِممَّ

 

ِ *َعلَى ْعُبُدونَ *َما*وَ *اْعَتَاْلُتُموُتمْ *إِذِ *وَ *َكِذبا  *هللاَّ  60*إاِلَّ *ٌَ

 

 َ نُشرْ *اْلَكْهاِ *إِلَى*َفؤُْووا*هللاَّ حمتم*مِّن*َرب ُكم*لَُكمْ *ٌَ  70*و*رَّ

 

ٌِّئْ  نْ *لَُكم*ٌَُه ْرَفقا  *أَْمِرُكم*مِّ  80*َطلََعت*إَِذا*الشَّْمةَ *َتَر *وَ *مِّ

 

َااَورُ  ِمٌنِ *َذاتَ *َكْهفِِهمْ *َعن*تَّ ٌَ  90*َذاتَ *تَّْقِرُضُهمْ *َغَرَبت*إَِذا*وَ *اْل

 

َمالِ  ْنمُ *َفْجَوة  *فًِ*ُتمْ *وَ *الشِّ ٌَاتِ *ِمنْ *َذلِعَ *مِّ ِ *آ  100*هللاَّ

 

ْهدِ *َمن ٌَ* ُ  110*َتِجدَ *َفلَن*ٌُْضلِلْ *َمن*وَ *اْلُمْهَتدِ *َفُهوَ *هللاَّ

 

ٌّا  *لَمُ  ْرِشدا  *َولِ َقاظا  *َتْحَسُبُهمْ *وَ *م  ٌْ  120*وَ *ُروُود  *ُتمْ *وَ *أَ

 

ِمٌنِ *َذاتَ *ُنَقلُِّبُهمْ  ٌَ َمالِ *َذاتَ *وَ *اْل مِ *َباِسط  *َكْلُبُهم*وَ *الشِّ ٌْ  130*ِذَراَع

 

لَْعتَ *لَوِ *بِاْلَوِصٌدِ  ِهمْ *اطَّ ٌْ تَ *َعلَ ٌْ  140*ِمْنُهمْ *لَُملِْئتَ *وَ *فَِرارا  *ِمْنُهمْ *لََولَّ

 

َتَساءلُوا*َبَعْثَناُتمْ *َكَذلِعَ *وَ *ُرْعبا   ٌَ َنُهمْ *لِ ٌْ ْنُهمْ *َوائِل  *َوالَ *َب  150*َكمْ *مِّ

 

ْوما  *لَبِْثَنا*َوالُوا*لَبِْثُتمْ  ْوم  *َبْعضَ *أَوْ *ٌَ ُكمْ *َوالُوا*ٌَ  160*أَْعلَمُ *َرب 

 

ٌَنُظرْ *اْلَمِدٌَنةِ *إِلَى*َتِذهِ *بَِوِروُِكمْ *أََحَدُكم*َفاْبَعُثوا*لَبِْثُتمْ *بَِما َها*َفْل  ٌ  170*أَ
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ؤْتُِكم*َطَعاما  *أَْاَكى ٌَ ْنمُ *بِِرْاق  *َفْل اْ *وَ *مِّ َتلَطَّ ٌَ  180*ٌُْشِعَرنَّ *ال*وَ *ْل

 

ُهمْ *أََحدا  *بُِكمْ  ْظَهُروا*إِن*إِنَّ ُكمْ *ٌَ ٌْ ْرُجُموُكمْ *َعلَ  190*فًِ*ٌُِعٌُدوُكمْ *أَوْ *ٌَ

 

ِهمْ *أَْعَثْرَنا*َكَذلِعَ *وَ *أََبدا  *إِذا  *ُتْفلُِحوا*لَن*وَ *ِملَّتِِهمْ  ٌْ  200*َعلَ

 

ْعلَُموا ٌَ ِ *َوْعدَ *أَنَّ *لِ اَعةَ *أَنَّ *وَ *َحق  *هللاَّ بَ *اَل *السَّ ٌْ  210*َر

 

َتَناَاُعونَ *إِذْ *فٌَِها َنُهمْ *ٌَ ٌْ ِهم*اْبُنوا*َفَقالُوا*أَْمَرُتمْ *َب ٌْ انا  *َعلَ ٌَ ُهمْ *ُبْن ب   220*رَّ

 

ِخَذنَّ *أَْمِرِتمْ *َعلَى*َغلَُبوا*الَِّذٌنَ *َوالَ *بِِهمْ *أَْعلَمُ  ِهم*لََنتَّ ٌْ ْسِجدا  *َعلَ  230*مَّ

 

قُولُونَ  ٌَ ابُِعُهمْ *َثالَثة  *َس قُولُونَ *وَ *َكْلُبُهمْ *رَّ  240*َرْجما  *َكْلُبُهمْ *َساِدُسُهمْ *َخْمَسة  *ٌَ

 

بِ  ٌْ قُولُونَ *وَ *بِاْلَغ بًِّ*وُل*َكْلُبُهمْ *َثاِمُنُهمْ *وَ *َسْبَعة  *ٌَ  250*أَْعلَمُ *رَّ

 

تِِهم ا*بِِعدَّ ْعلَُمُهمْ *مَّ  260*ِمَراء*إاِلَّ *فٌِِهمْ *ُتَمارِ *َفاَل *َولٌِل  *إاِلَّ *ٌَ

 

ْنُهمْ *فٌِِهم*َتْسَتْفتِ *اَل *وَ *َظاِترا    270*َتقُولَنَّ *اَل *وَ *أََحدا  *مِّ

 

ء   ًْ َشاءَ *أَن*إاِلَّ *َغدا  *َذلِعَ *َفاِعل  *إِنًِّ*لَِش ٌَ* ُ  280*وَ *هللاَّ

 

بَّعَ *اْذُكر نِ *أَن*َعَسى*وُلْ *وَ *َنِسٌتَ *إَِذا*رَّ ٌَ ْهِد  290*َربًِّ*ٌَ

 

 300*ِمَئة  *َثالثَ *َكْهفِِهمْ *فًِ*لَبُِثوا*وَ *َرَشدا  *َتَذا*ِمنْ *أِلَْوَربَ 

 

ُ *وُلِ *تِْسعا  *اْاَداُدوا*وَ *ِسنٌِنَ   309*لَبُِثوا*بَِما*أَْعلَمُ *هللاَّ

 

إنهيا مفاجيؤة بالفعيل، بيل معجياة ألنيم ال !! كلمات 309األخٌرة مساوٌا  ( لبثوا)األولى وحتى ( لبثوا)تؤملوا معً كٌا جاء عدد الكلمات من 

، وجياء عيدد الكلميات مين الكلمية األوليى (لبثيوا)وانتهيى بكلمية ( لبثوا)إذن البعد الامنً للكلمات القرآنٌة بدأ بكلمة ! ٌمكن أن تكون مصادفة

فً ( ثالث مئة)والذي ٌإكد صدق تذه المعجاة وأنها لٌست مصادفة تو أن عبارة . وحتى األخٌرة مساوٌا  للامن الذي لبثم أصحاب الكها

 .، وتذا ٌدّل على التوافق والتطابق بٌن المعنى اللغوي والبٌانً للكلمة وبٌن األروام التً تعبر عن تذه الكلمة 300تذه القصة جاء رومها 

 

األخٌرة ( لبثوا)األولى وحتى كلمة ( لبثوا)ٌُعقل أن المصادفة جعلت كلمات النص القرآنً وتحدٌدا  من كلمة تل  :بسٌطةوتنا ال بّد من ِووفة 

ثيالث )كلمات بالضبط بعدد السنوات التً لبثها أصحاب الكها؟ وإذا كانت تذه مصادفة، فهيل المصيادفة أٌضيا  جعليت ترتٌيب اليروم  309

 !بٌن كلمات النص الكرٌم؟ تل تً المصادفة أم تقدٌر العاٌا العلٌم؟ 300تو بالضبط ( مئة
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 ؟نستفٌد من تذه المعجاة الرومٌةماذا 

 

 :وماذا ٌعنً ذلع؟ ونقول إنم ٌعنً الكثٌر: ود ٌقول وائل

 

ٌدل على أن تذا النص تو كالم هللا تعالى، وال ٌمكن لبشر أن ٌقوم بهذا الترتٌب  309إن التطابق بٌن كلمات النص وبٌن عدد السنوات  -1

 .المحكم مهما حاول، وبخاصة أن النبً األعظم عاش فً عصر لم ٌكن علم اإلحصاء واألروام متطورا  بل كان علما  بسٌطا  

 

ٌدل على سالمة النص القرآنً، فلو حدث تحرٌا الختيل عيدد الكلميات  309إن تذا التطابق المذتل بٌن عدد كلمات النص وبٌن العدد  -2

 .واختفت المعجاة، إذا  تذا التطابق العددي دلٌل على أن القرآن لم ٌحّرا كما ٌدعً الملحدون

 

بالنسبة لً كمإمن فإن مثل تذا التطابق العددي ٌاٌدنً إٌمانا  وخشوعا  أمام عظمة كتاب هللا تعالى، وتذا تو حيال الميإمن عنيدما ٌير   -3

ا: )معجاة فإنم ٌاداد إٌمانا  وتسلٌما  هلل عا وجل ا َوَتْسلٌِم   [.22: األحااب( ]َوَما َااَدُتْم إاِلَّ إٌَِمان 

 

فً تذه المعجاة رّد على أولئع المشككٌن بصدق تذه القصة والذٌن ٌقولون إنهيا أسيطورة، مثيل تيذه المعجياة تيرد عليٌهم ويولهم وتقيدم  -4

 .البرتان المادي الملموة على صدق كتاب هللا تبارع وتعالى

 

ُم  َن لَُهْم أَنَّ ٌَّ َتَب ٌَ اتَِنا فًِ اْ ََفاِق َوفًِ أَْنفُِسِهْم َحتَّى  ٌَ  اْلَحق  َسُنِرٌِهْم آَ
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ًّ صيدٌقً أن نرفيع الجمٌيع،  كنت سائرا  فً الشارع مع أحد أصدوائً، وجدنا أربعة أحجار تسده، فرفعنا اثنٌن منها وتركنا اثنٌن، أشيار علي

ًّ مندتشا  .. ال: فقلت لم  .لن أصلح الكون.. ولت لم أعلم!! لكن الطرٌق ال اال مسدودا  : رد عل

 

وأكٌاة جمع القمامة، ونبيدأ فيً اليتخلص مين تيذا  التظٌاسرنا فوجدنا جبال  من القمامة ٌحتل الرصٌا، ولت لم تٌا لنشتري بعض أدوات 

ًّ سيعٌدا  ويائال   ".. ٌبيدو أنيع ُتكفير عين ذنبيع ألنيع ليم ترفيع األحجيار: "الجبل، ُسر صدٌقً جدا ، وبدأنا العمل بجد لمدة خمة دوائق، نظر إل

ٌ جين، فهياتم النياة ٌتجمعيون حولنيا، وبيدأ اليبعض ٌصيورنا بهواتفيم، ٌمكين أن .. لقد انتهت المهمة تٌا بنيا: فابتسمت لم بخبث وائال   كياد أن 

ن شعبٌٌن ٌْ ألننيً لين .. نعيم ا ن.. أتترع جبل القمامة؟؟ ومتى؟؟ ا ن بعد أن جيذبنا انتبياه النياة؟؟ أجبتيم بثقية: مستهجنا   سؤلنً.. نصبح بطل

 .أصلح الكون

 قصة رائعة ٌروٌها شاب حكٌم
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  معز عّباسً، طالب هندسة باقتراح من 

  

 

 

 

البعض ٌظن أنم سٌصلح الكون وحده، ٌرٌد أن ٌعمل فً جمٌع المسيتوٌات 

على كل األصعدة لٌحل كل المشاكل التً تعتيرض مجتمعيم، وٌعتبير نفسيم 

المسئول الوحٌد عنها، وتذا أنصحم بشراء مجموعة من المهيدئات وأدوٌية 

 .الضغط والسكر

لقد تعلمت أن إصيالح الكيون ٌتطليب تضيافر جهيود المعنٌيٌن بصيالح تيذا 

الكون، وواجبً فً رحلة اإلصالح أن أركيا فقيط عليى مجيال أبيرع فٌيم، 

 .وأودم نموذجا  على إمكانٌة الفعل

 

ثييم فجييؤة . وجييدت أن الشييخص النيياجح ٌلتييا حولييم الجمهييور مشييجعا  إٌيياه

ٌنصييب سيياحة تشييجٌع حييول تييذا الشييخص، فقييد وجييد الجمهييور بغٌتييم، 

ثم ٌمارة الطغٌان، إنم طغٌان األغلبٌة، حٌن تطالب .. التصفٌق والتشجٌع

 مينالناجحٌن بالماٌد والماٌد وتحملهيم المسيئولٌات مضياعفة، فمين تمكين 

مشكلة ٌصبح واجبم حل آالا المشياكل، وٌيتمكن الجمهيور بشراسيتم مين إشيعاره بمسيئولٌتم تجياه كيل المشياكل التيً ويد تفيوق ودراتيم، حل  

الجمهور ٌشجع، وٌرٌد أن تطول المباراة لٌستمتع بالتشجٌع والتسلط على الالعب بالتوجٌم ثم الصراخ فٌم ثم السباب، الجمهور ٌنصب حلبة 

 ..لذلع كان البد من ووفة.. مصارعة الثٌران حول الرموا التً تإدي دورتا، ٌطالبها أن تقتل ثور الواوع وحدتا

 

وررت أن أعٌش حٌاتً ألثبت أننً لست مصارع الثٌران، وبالتؤكٌد لست الثور، سؤعٌش ألثبت فقط إمكانٌة الفعل، أما الفعل ذاتم فمسيئولٌة 

الجمٌع، إن وجدُت أربعة أحجار كبٌيرة تسيد الشيارع والنياة تتجاتيل رفعهيا مين الطرٌيق إميا كسيال  أو توتميا  بيؤن رفعهيا مسيتحٌل، سيؤووم 

 بمهمتً، سؤرفع نصفها وأترع البقٌة، ألثبت للناة إمكانٌة إاالة تلع العقبة، وأالال ضمائرتم وأحرر عقولهم من وتم المستحٌل، لكننً لن

 .أتم المهمة، ولن أووم بدورتم، وسؤحرمهم لذة التشجٌع

 

وسياعتها سيؤدخل الحلبية بمحيض . سؤعرض نفسً كمصارع بارع، وأعلم أن الجمهور حٌنها سٌفعل أفضل ما ٌحسنم، نصب حلبة الصراع

.. سؤتتا بعد أن أطعنيم، أن اناليوا معيً أو سيؤطلق الثيور عليٌكم تشجٌعمإرادتً، ألثبت إمكانٌة مصارعة الثور، لكننً لن أوتلم، وفً ومة 

 ..تبوا لتحققوا آمالكم، لن أحققها لكم، فلو وام كل فرد بدوره، وأدت كل مجموعة ما تتقنم؛ لتكاملت أدورانا وتغٌر الكون من حولنا

 

 .لٌست وظٌفتً إصالح الكون، وظٌفتً إثبات إمكانٌة إصالحم.. أُعلنها بكل وضوح
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الكائدٌنهللا اكبر رغم كٌد   

مسعورة مافونةوحثالة   

لتشهدوالقٌروان كما الرباط   

تمحًال إسالمنا أثره   

الحرٌةٌا امرة العمٌان ما   

عنوةتتطاولون على الدٌانة   

فلتستحواالشعب كلم مسلم   

نر الضمائر بعثتموتا كً أٌن   

رضكموووادتا فً أ فتناترون  

بجحوركمٌا ولة فلتقبعوا   

علٌائهاإلى خضراإنا تمضً   

  الشر والحقد الدفٌنٌارعون 

  لنا عٌشا بال خلق ودٌنتبغً 

المعمور ٌشمخ من سنٌنوالجامع   

  تدا الهاا بالحق المبٌنفعالم 

انها االصداح بالكفر اللعٌنتل   

دٌن الملتحٌنوكؤنما اإلسالم   

كان لم عرٌنوالدٌن ٌر  أسد   

واألنٌنتاٌد الجرح فٌنا فتنا   

أجمعٌنستدب فٌنا نٌرانها   

ترمت مضت فً الغابرٌنأفكاركم   

  الحاودٌنصوت إلى وال تصغً ودما 

 

 هللا اكبر رغم كٌد الكائدٌن
 بن بركةلمراد 

 

 

 

   انقلٌزٌةطالبة  الشٌحًشٌماء باقتراح من 

  

 

 



لها مجدا وتارٌخا نضالٌا ولكنيً اسيتغربت أنها تلع الكلٌة التً وٌل عنها  بمنوبةعن مستجدات ما حدث فً كلٌتً باحثة  الفجرفتحت جرٌدة 

شًء الطلبة فً ٌمثلون  الٌسٌطر علٌم شرذمة ولٌلة من الطلبة الذي  اتحاد الطلبة توااد استغرابً وما  العاصفةمن ذلع الهدوء الذي سبق 

  فوجده فً باحة الكلٌةالتؤسٌسً ٌمثلوا مشروع دعاٌة حابٌة لم ٌجد مكان فً المجلة إال أن 

 

  الغٌلوفًالتارٌخ ٌعٌد نفسم للكاتب نور الدٌن أن وتذا المقال الصحفً افهمنً 

 

الٌسيار الحصياد كانيت وبائيل عليى  الجرادوبل تجوم والحلم  العلماجتماع  اٌام جناحاكنا وكان الشباب لنا أٌام  والوعد كلٌة ا داب أٌام الوجد

اليرد وال وحيق وحده العنا الثوري كان ٌملع حق القيول اإلنحاء والصد  تناع فً صوتها  غٌرفال ٌسمع وتصرخ تسرح بمفردتا غٌالنا 

 النجٌبةعلٌم القلوب وٌعطا مفردا ٌكافح العدم لٌنحت اسمم على التربة الخصٌبة  فصٌالاإلسالمً كان االتجاه  اٌامئذراد  والرد 

 

ٌومهيا صيلى الطلبية جمياعتهم آنيذاع العلميً ا داب  كلٌةبانتخابات مجلة اإلسالمً التً ٌفوا فٌها االتجاه األولى كانت السنة  1985سنة 

العنيا  ضيحاٌامين دكتاتورٌية العنيا الثيوري وتكليم والعبيادة تحيررت العبيارة  واالنعتياق والتيوقوالشكر على العشب فكانت صالة الشوق 

 1982مارة من سنة  30الرتٌب ذات 

 

وكانيت تطيرق بيابهم  افرٌلبكذبة األبطال ولٌد من الوجود الٌوم الثالثٌن من الشهر الربٌعً تمهٌدا الحتفال إسالمً ٌستهدا استئصال تٌار 

والصيد  تليع سينة الصيوت الفلسيطٌنٌٌن بلبنان بطولة شيارون الصيهٌونً ضيد الالجئيٌن وشتٌال وفً سبتمبر من السنة كانت مذبحة صبرا 

 السلخسبل وٌعلمم الذبح أصول وذلع ٌسارنا العتٌق ٌلهم شارون 

 

أن البطولية والرجولية بلغنيا ووتهيا بطرائيق الوصيل القدٌمية  الحامةالثانوي بمعهد مدٌنة الدرة  مقاعدكنت بعد على المروعة  أٌام المجارة

 وود األكبر البٌولوجً المجاتد أبوتم كٌدا وعاثوا فً الكلٌة فسادا بمباركة من اإلسالمٌٌن  للطلبةبلٌلهم البهٌم غدرا كادوا دبروا  الٌسار طلبة
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 نفسهالتارٌخ ٌعٌد 
 

 
   انقلٌزٌةطالبة  الشٌحًشٌماء بقلم  

  

 

 



 

والثقافية وسيدنتها ومينهم التربٌية وٌنيابٌع وأدلتيم و الخيوا ومينهم الفكير األمن بٌن ذراعً الوحش دتره وجعلت لهم البالد مرتعا فمنهم ناموا 

 وتيونة المنجياات واألغنٌيات العصير تيونة الحداثية  وخرٌيدةالتبٌٌن ٌكتبون تحت حراسة سيٌدتم ٌتٌمية اليدتر  وصاروا تم البٌان العرفان 

ٌقبضيون مين اليثمن الفتيات راضيٌن مرتضيٌن لسيان  والصفة ٌعبر سٌدتم عجاه ٌقولون ما ال ٌسيتطٌع  والمعجاات وصاروا تم الموصوا 

 نصٌبًحٌث شئت فبقاٌاع من  امطري ممدوحهم محمودتمحالهم ٌقول لعطاٌا 

 

توفٌيق بكيار المعجيب األصيٌلة من حصيون المعرفية األساطٌن األولى بعد طهورتا كهفا لصنع الشهادات المشتهاة وبعد ا داب وتحولت كلٌة 

ٌرتقً وإضرابهم اللسان بعد تإالء وعلوم علٌم بعد المسدي والقادر شٌخ العبارة ومحمد عبد السالم سٌد الشعر الجاتلً  المهٌريوعبد القادر 

إليى و ٌيرد اليبالد األمنٌيات ميا ٌربيع أثرتيا لصيناعة المعرفية فنجيد مين وتتصيد  العيارفٌن أونعية و تلبة الغيٌالن األشباح و األشباه المنصة 

 رتيٌنٌصيٌر بميا اكتسيب وثيان طالبية أطروحية بقلميم ٌنجا  أستاذالمنمق والعتم العبث وتفوح كل ما تخرج الجامعة المانعة وٌلعن الحسرات 

 ٌنهمرثم ورابع وخامة ما تعد أجاتنا ربٌعة لٌت أبً وصٌدة عمر بن  بمالمقاوالت وثالث تلبست 

 

لقيد صيار دعياة االنفعياالت  تحركتالٌوم ٌجعلون من الكلٌة مخبرا لتجرٌب االنقالب على الشعب وود صار عكة ما ٌشتهون بعد فقد العاولة 

ومعوتيا  ليم ٌشيتهوا ميامين شيانها رأت صدورتم لفتياة تتسع  والٌطلبون تطبٌعا مع العدو والمعرفة شهودا على علمنا أعداء األمة التطبٌع مع 

تضيٌق أن مين العٌيب الظيالم أليٌة ٌنطق رئٌة جامعة الشيكر القيدٌم تجيرا فٌنعيت طلبتيم بكتيل مين  انبدعاو  مخجلة فهل من العلم وسعتم 

أفال أكون العرفان وراتب ٌا سٌد اللسان وسادن البٌان الرأي صدور المعلمٌن فال تتسع فال تتسع لما تر  من ترطقة المتعلمٌن تبنً خالفتع 

عين والتخليً ميداواة الجيراح األسيتاذ مين دور  افليٌةعلٌيع مرٌضيا مهٌضيا أوبليت عرفانع تبنيً ورحابة لحلمع وجدٌرا بعطا علمع أتال 

لمياذا الن العقيل أتيدري والعفية الهاربية والعقيل صنٌعكم ببناتنا فً دٌارتم ٌا دعاة الحداثة  الفرنسٌةفً فرنسا لم ٌصنع والنباح مواوع النواح 

  ٌيذتب جفياءأن  الحيتمتنيا فعقلكيم محيض ادعياء ليذلع مين األرض وأميا ٌمكث فيً  وٌعرا الحدود فال ٌنطق بغٌر ما ٌنفع الناة أداء تناع 

 سالم على العقل حٌن ٌغتالم البسوه
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Je ne savais pas comment écrire un article ، comment trouver un sujet. J'ai choisit d'écrire sur un livre. 
Ensuite m'est venu l'idée d’écrire une lettre { quelqu'un qui m'est chère ، à qui je voulais faire 
découvrir ce livre et de qui j'aimerais attendre un retour. J'ai choisit d'écrire à Tasnim Hamza ، parce 
que je penses que les thèmes du livre en question lui parlerons plus à elle qu'à moi ، parce qu'elle est 
pour moi quelqu'un de chère { mon cœur et parce que cela me permet de participer { son projet 
Plume Libre ، que j'ai tout de suite trouvé remarquable mais je n'avais pas d'idée sur quoi écrire.  
Maintenant que j'ai mon sujet et la manière dont je veux le présenter ، vous trouverez dans ce qui suit 
la lettre présentant le livre :  

 
A ma très chère cousine Tasnim، 

 
Je t'écrit pour te faire part du livre que je viens de finir de lire. Il 
s'intitule L'insolente de Kaboul de Chékéba Hachemi. Je l'est 
choisit suite à une présentation du livre dans une émission 
TéléMatin sur France 2. Il m'a intrigué entre autre par son titre.  

 
Ce livre m'a lancé à la découverte de Chekeba Hachemi ، 
présidente de l'association Afghanistan Libre ، femme qui est 
connu pour son militantisme pour la condition des femmes 
afghanes et de leur scolarisation malgré la guerre et les diverses 
tensions ، elle met un point d'honneur sur l'éducation. 

 
Politiquement son histoire est liée à celle du commandant 
Massoud ، donc il s'agit des années 2000 ، avant sa mort : la veille 
des attentats du 11 septembre 2001 et de l'histoire qui s'en 
suivit avec l'intervention militaire en Afghanistan par les États- 

Unis. Au fur et à mesure du livre on comprend qu'elle n'est pas lié uniquement à Massoud ، elle a en 
tête un combat qu'elle mène chaque jour ، et elle cherche les meilleurs interlocuteur : des personnes 
susceptible d'entendre son message. Le commandant Massoud et les gens qui partagent son idéologie 
font partit des ses interlocuteurs possible. 
 
Nous sommes aujourd'hui en 2011 et son combat continue ، via son association entre autre et via son 
livre maintenant qui laisse un témoignage de son parcours. Au final son livre résonne comme une 
demande de reconnaissance identitaire ، par ce livre elle affirme son identité : Chékéba Hachemi est 

 
 

 

L'insolente de Kaboul 

Ecrit par Sabrine Gaâliche ، ingénieure 
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une afghane qui a du fuir son pays { l’âge de dix ans par les montagnes { pied et qui est retourner des 
années plus tard pour aider à la (re)construction de son pays avec l'aide de son pays d’accueil qu'est 
la France. Mais elle ne cache pas son désarroi face à la situation actuelle où les autorités locale ( et 
internationale) pensent à considérer à la table des discutions la présence d'un nouvelle interlocuteur 
encore considérer terroriste numéro un au monde : les talibans. 

 
Je n'ai pas trouvé la réponse à ma question première : pourquoi ce qualifie-t-elle d'insolente ? mais 
peut être que lorsque tu le liras tu verra ce livre sous un angle différent et ont pourra alors compléter 
nos points de vues. 

 
En espérant t'avoir donner envie de lire ce livre ، que tu pourras le lire bientôt. 
En attendant de te revoir aussi ، portes toi bien et prend toujours bien soin de toi، 

  
fi amani allah. 

 
Ta cousine Sabrine 
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L’Amitié 

 
Par Maroua Souayah, étudiante ingénieure 
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Certes elle m’a fait sourire 
Mais elle m’a énormément fait souffrir 

Elle m’a donné des faux espoirs 
Et elle m’a plongée dans le grand désespoir 

 
Elle a meublé mon esprit par des fausses théories 

Amie =amour+fidélité+à vie 
Et elle a emmerdé ma vie Par la seule vraie théorie 

Amie= égoïsme+trahison+tant pis 
 

Elle m’a toujours fait pardonner 
Mes soi-disant « meilleures amies » 
Elle m’a toujours fait abandonner 

Mon âme, ma seule vraie amie 
 

Je l’ai toujours considérée 
Comme seule sacrée vérité 

Mais aujourd’hui je viens de découvrir 
Qu’elle était relative 

Qu'elle était éphémère. 
 



Savez-vous vraiment où vous voulez aller? 
 
« J’ai coaché une femme cadre { qui j’ai demandé de me décrire ses compétences. Elle m’a 
répondu: ‘Je sais situer les choses dans un contexte général ، identifier les décisions à prendre ، 
concevoir un projet et le faire aboutir’. Mais quand je lui ai demandé ensuite comment elle 
appliquait ces compétences à la gestion de sa carrière ، elle m’a répondu: ‘Mais ça n’a rien { voir!’ » 
raconte Richard Hall dans son livre Les secrets de la réussite au travail.  
 
On sait en général mettre en place une stratégie pour atteindre un objectif professionnel clair. Par 
exemple pour écrire un article (comme celui-ci) chacun choisit sa propre stratégie en fonction de 
ses compétences (choix de supports ، lecture des supports ، analyse de ces supports ، établissement 
du plan de l’article etc.). Mais on prend souvent ses propres compétences et capacités pour 
acquises. Quand il s’agit de soi ، on agit de manière intuitive ، en oubliant la logique et la stratégie. Si 
nous étions des armes à feu ، nous passerions notre temps à dire « prêt ، partez ، feu! Et on croise 
les doigts… ». D’où l’importance de la question: Où voulons nous allez?  
 
Elle nous permet de nous localiser par rapport à nos objectifs ، donc d’estimer la distance qui nous 
sépare de notre prochaine destination et de réfléchir aux moyens les plus efficaces pour y arriver. 
Ainsi ، le reflexe de « chercher une direction » est un reflexe sain qui reflète qu’on sait ce qu’on 
veut et qu’on a souvent un plan pour réussir { l’avoir. Il n’est pas dur de remarquer que ce reflexe 
se trouve dans la quasi-totalité des pratiques cultuelles musulmanes; La direction de la prière ،  
 

Un musulman peut-il 
exceller? -3/7- 

Ecrit par Ghazi Majdoub ، étudiant ingénieur 
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 Les invocations avec les paumes des mains dirigées vers le ciel ، Ablution dans l’intention de faire la 
prière ou de lire (lecture pour des finalités cultuelles) le coran ، S’efforcer de bien choisir le pauvre qui 
mérite le plus l’aumône légale (Zakat) ، etc. L’objectif ou l’intention des actes est au cœur même du 
pivot de l’Islam ، c’est ce qui ressort des dires des savants.  
 
En effet ، le compagnon du prophète ، Omar Ibn Al Khattab ، a dit :  » J’ai entendu le Messager de Dieu 
dire: ‘Les actes ne valent que par les intentions. Et { chacun selon son dessein. Celui qui émigre pour 
Dieu et Son Messager ، son émigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et Son Messager. Et 
celui qui émigre pour acquérir des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme ، son 
émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré ‘  » {Rapporté par Al Boukhari et 
Muslim} . L’importance de ce Hadith aux yeux des savants était telle que le savant El Bukhari l’a placé 
en tête de son recueil de hadiths authentiques ، « Aç-çahih » ، et L’Imam An-Nawawy en tête de ses 
trois ouvrages :  » Le jardin des vertueux « ،  » Les invocations  » et  » Les quarante hadiths « . 
 
Sachant qu’il est important de répondre { la question: Où voulons-nous aller? Plusieurs d’entre nous 
pensent { tort qu’ils ont trouvé la réponse. « Bah! Je veux être heureux ، riche et célèbre! ».C’est le vœu 
de tout le monde! Même les gamins de moins de 6 ans ، qui apprennent tout les contes de fées vont 
répondre ainsi. Et d’après les coachs ces rêves roses ، utopiques et abstraits n’aident en rien ceux qui 
veulent être des gagnants.  
 
Règle numéro 1 dans « Savez-vous où vous voulez aller? »: Il faut être précis pour être efficace! Les 
solutions des problèmes se cachent toujours entre les lignes de l’énoncé! Essayez de résoudre un 
problème en vous répétant ، sans lire la consigne ، autant de fois que vous voulez: « Je veux résoudre ce 
problème! » et vous verrez ce que je veux dire. Jamais vous n’y arriverez! Par contre si vous identifiez 
votre objectif précis et clair à la lumière de la consigne ، la résolution vous sera beaucoup plus facile 
(En supposant bien sûr que vous avez révisé vos maths!). Voici deux exemples de célèbres musulmans 
qui ont marqué l’histoire de l’Islam par leur réussite parce qu’ils ont pu voir avec clarté et précision 
leurs objectifs.  
 
Le premier est Abdullah ، fils de Omar Ibn Al Khattab ، qui ، inspiré d’une des invocations du messager 
des musulmans dès son enfance ، s’est fixé comme objectif être le meilleur savant  et le plus éloquent 
de tout les savants de sa génération. Et effectivement ، les historiens nous disent qu’il a excellé ، que sa 
sagesse et son éloquence a joué un rôle important dans l’apaisement de certaines tentions lors de la 
guerre civile « Alfitna Alkobra » sauvant ainsi de nombreuses vies. 
 
Le second est le célèbre Mehmet 2 sultan des ottomans en 1451. Lui ، inspiré d’une prophétie du 
prophète des musulmans Mohammad ، s’est fixé comme objectif principal la prise de Constantinople. 
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Permettez-moi de finir cet article par une petite histoire: 
Il a conçu des projets pour sa vie et les événements suivent leur cours. Il a été promu à un poste 
important. Mais voil{ qu’{ trente-cinq ans il divorce. Il tombe amoureux d’une chinoise ، il apprend 
le mandarin et il crée en chine une agence de relations publiques qui connaît un formidable succès. 
Puis les autorités l’obligent { fermer son entreprise et son épouse chinoise le quitte. Inconsolable ، 
il part ouvrir un bar à Bali. Il écrit un livre. Un producteur le repère. Il le recrute pour présenter 
une émission sur une chaîne de télévision américaine qui fait exploser l’audimat. Il devient 
millionnaire. Il lance une entreprise de glaces bio qu’il vend très cher { un groupe agroalimentaire. 
Sur un coup de tête ، il place son argent sur une startup appelée dernièreminute.com. Elle fait 
faillite et il perd tout. Il retourne à Bali où il écrit un nouveau livre qui devient un best-seller. 
 
Le livre est adapté au cinéma. Notre héro devient riche et célèbre. Il se met sérieusement au tennis 
et gagne de nombreuses compétitions… Pour la suite de l’histoire cherchez la biographie de 
Richard Naughton 1956-2009. « Quel maniaque! » se dit-on ، « Bon exemple de personne qui ne 
sait pas ce qu’elle veut. Pourtant ، elle a connu de nombreuses réussites tout au long de sa vie ». En 
fait ، c’est tout au contraire une personne qui sait très bien ce qu’elle veut. « Où on veut aller 
dépend de où se trouve-t-on »…  
 
voil{ en substance le message que j’ai voulu transmettre { travers cette histoire. On ne peut pas se 
fixer comme objectif immédiat être étudiant d’une prestigieuse école d’ingénieur par exemple 
alors qu’ on n’est pas encore en terminal. En d’autres termes ، les buts prioritaires sont fonction de 
la situation actuelle. Voici un exemple qui montre la prise en considération par l’Islam de cette 
règle importante: L’interdiction des boissons alcooliques { l’époque du prophète a été introduite 
progressivement.  
 
Depuis la nuit des temps ، les arabes buvaient l’alcool comme ils buvaient de l’eau. Puis ، l’Islam est 
venu pour interdire d’abord la prière en état d’ivresse ، ensuite ، sont venus de nombreux conseils 
coraniques qui encouragent les musulmans { éviter sa consommation jusqu’{ enfin l’interdire 
strictement. L’objectif a donc évolué d’une interdiction conditionnelle { une interdiction totale ، 
dépendant progressivement de la situation en temps réel de la relation des musulmans { l’alcool. 
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Starting with the concept of the fact that “all people are equal”   ، national and international 

organizations are trying to apply and support human rights everywhere regarding all 

differences between continents and worldwide regions . Nowadays ، the world becomes a 

unique entity that alienates all frontiers sharing same objectives to get an international union to 

the welfare of all people. In fact ، in these recent years ، the world saw a noticeable 

improvement remarked by the expansion of “high-tech” or as it is known by advanced 

technologies. Actually ، this technological revolution evokes “controversy” that reflected a 

delicate situation characterized by an unbalance ، inequality and humiliation where 

opportunities and essential basic elements aren’t accessible or available for everyone. So ، 

many thinks that it ridiculous and unnecessary to supply third world villages with state of the art 

technology and others are in favor of introducing technology everywhere. 

  

No one can ignore the importance of advanced technologies and its benefits for all nations. 

Eventually “high-tech” has participated in the evolution of many countries which were in the 

path of development and progression like US and Japan. In fact ، these forces strengthened its 

Technology everywhere 

By Sana Gaâloul ، student in 3rd year “English for Communication” 
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universal positions through inventing ، using and exporting technology to the whole world. I 

strongly believe that where there are financial and technical opportunities in the third world 

villages there will be an improvement in all domains as health ، shelter and education. “High-

tech” proved the powerful position of advanced technology and its substantial role in 

reinforcing strategic competences. Different opinion goes on the believe  that “High-tech” are 

unnecessary in the third world where people haven’t the essential basic elements “people 

needs water ، comfort shelters ، corps ، education … substantial elements to submit such 

standard of living “.  

 

Unfortunately ، third world’s nation faces miserable conditions such as poverty ، miser and 

ignorance this situation is made as a real challenge for many associations trying to do their 

best for a different future. I think that technology in poor countries could do better more than 

being so traditional in the way of dealing with problems of humanity. Does these organizations 

are on the right road? Absolutely not ، providing poor areas with the basic elements through 

aids and philanthropic campaigns are just a short term solution! What they need is effective 

plans and supportive studies!  

 

Learning from the Chinese proverb "Give a man a fish and you feed him for a day. Teach him 

how to fish and you feed him for a lifetime."All they need is educational ، agricultural and 

industrial reforms to integrate in international competitive plans. providing equal opportunities 

and preparing suitable areas in the four corner of the globe can encourage investors ، 

engineers and teachers to go there with the believe of making long term plans to insure the 

future for the coming generation . 

 

For instance ، implementing new systems of education is the racial remedy for third world 

villages. Keeping these nations up to date to inventions enhance their ambitions and boost 

their big desire for change.  Also Introducing technology everywhere is considered as a fight 

against discrimination ، violence ، humiliation ، racism ، stereotypes and injustice. Surely “High-

tech” there will be the first defender of human rights and the “voice of truth”. Staying calling for 

just basic elements will make the gap year by year much bigger because technologies have no 

limitation. So could anyone of the persons who disapproves the idea of “high-tech” in poor 

villages’ stops new inventions in order to provide basic elements there! Truly concerned 

assemblies may think logically towards these problems regarding personal interests and 

affairs. For example educational revolution will pave the way to human creativity which will 

successfully turn the world into a real tiny village.  

27 



Human equivalence is an inevitable step for building a competitive nation wherever its 

placement was. Sticking with this principle supports the opinion of being in favor of introducing 

technology everywhere for the welfare of all humans. In my opinion ، the absence of basic 

elements there ، where other nations enjoy life with mobile ، luxurious and equipped houses ، is 

an injustice!  On another side of the debate we may also be aware about the drawbacks of 

supplying third world’s villages with technologies. “High- tech” must serve these villages 

without exploiting their lands for harmful experiences. Indeed ، did technology promotes the 

chances of the third world villages and overstep basic elements? What about monopolization ، 

pollution and the abusive use of “High-tech” there? 
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باسمع هللاأسبح   

اخشاهولٌة سواع   

سؤلقاه.. ودرا سؤلقاه  لى انىواعلم   

شرفى عروبتىصغر  بان  فىوود علمت ...  

وعنوانى وناصٌتى  

مدارسنا نردد بعض الحان فىوكنا   

 نغنى بٌننا مثال

اخوانىوكل العرب  - أوطانىبالد العرب   

ممشووا بهامتم العربىوكنا نرسم   

تعو  اذلم صدر ٌصد الرٌح   

عبائتم فىمهابا   

اطفالوكنا محض   

 تحركنا مشاعرنا

ترو  بطوالتنا التىالحكاٌات  فىونسرح   

أوصى الىوان بالدنا تمتد من أوصى   

االوصىالمسجد  الجلوان حروبنا كانت   

صهٌونوان عدونا   

 شٌطان لم ذٌل

 وان جٌوش امتنا

 لها فعل كما السٌل

 التأشٌرة

الجخلهشام    

 

 

 

  عباسً، طالب هندسةأسامة باقتراح من 
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عندما اكبرسؤبحر   

لٌبٌا فىالبحرٌن  بشاطىء امر  

سورٌا فىالتمر من بغداد  واجنى  

السودان الىواعبر من مورٌتانٌا   

لبنان الى مقدٌشٌوعبر  اسافر  

ووجدانى ولبى فى االشعار اخبىءوكنت   

اخوانىوكل العرب  اوطانىبالد العرب   

 وحٌن كبرت

 لم احصل على تؤشٌرة للبحر

ابحرلم   

جواا غٌر مختوم على الشباع وأووفنى  

 لم اعبر

كبرتحٌن   

ولم اعبر  ابحرلم   

اناكبرت   

 وتذا الطفل لم ٌكبر

 

 تقاتلنا طفولتنا

حكام امتنا  اٌاتعلمنا مبادئنا على ٌدكم  وافكار  

 تعذبنا طفولتنا

 

 



 

 حكام امتنا اٌاتعلمنا مبادئها على ٌدكم  وافكار

 مدارسكم فىمن نشؤنا  الستم

 تعلمنا مناتجكم

للنوم  اذاتعلمنا على ٌدكم بان الثعلب المكار منتظر سٌؤكل نعجة الحمقى 

 ما خلدوا

 الست من تعلمتم بان العود محمى بحامتم ضعٌا حٌن ٌنفرد

 لماذا الفروة الحمقاء تحكمنا

 اعتصموا بحبل هللا واتحدوا انمن تعلمنا على ٌدكم  الستم

 

 باالعالملماذا تحجبون الشمة 

 االنعامبٌنكم صرنا كما  ودخلمتقاسمتم عروبتنا 

 ٌعادٌكم صدر  فىسٌبقى الطفل 

 اٌدٌكمتقسمنا على ٌدكم فتبت كل 

 

 ال اخجل العربى انا

 عمانىولدت بتونة الخضراء من اصل 

 تحبل ماتال وامى الاااد عن  وعمر 

 نخل لىبغداد  فى العربى انا

 شرٌانىوفى السودان 

 وعمانى وجٌبوتىمورٌتانٌا  مصر  انا

 وعلو  ودرا و كرد   وشٌعى وسنى مسٌحى

 ترحل اذوالحكام  االسماءال احفظ  انا

 تشتتنا على ٌدكم

 وكل الناة تتكتل

 سئمنا من تشتتنا وكل الناة تتكتل

 وتؤلٌفاتاوٌرا  وملئتم فكرنا كذبا 

 ؟الفٌفاٌد هللا وتبعدنا ٌد  اتجمعنا

 تجرنا دٌننا عمدا

 والخارج االوةفعدنا 

 نولى جهلنا فٌنا

 مخرج الغباوننتظر 

 ٌعادٌكم صدر  فىحكام امتنا ٌبقى الطفل  اٌا

 ٌقاضٌكم

 متحدا العربىوٌعلن شعبنا 

 فال السودان منقسم

 وال الجوالن محتل
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 الجرح منفردا ٌدوا وال لبنان منكسر 

 السودان ٌارعها فى العربى خلجٌناسٌجمع لإلإات 

 ومحا العربىالمغرب  فىفٌنبت حبها 

 االبٌمفلسطٌن  فىٌعصرون الناة اٌتا 

 ابداالصومال  فى االتلٌشربون 

 

 رعاتا هللا عبائتكمسٌخرج من 

 للجمهور متقدا

 تو الجمهور ال انتم

 تو الحكام ال انتم

 جحافلكم اتسمعنى

 حكومتكم فىدواوٌن المعاول  اتسمعنى

 احدالكم  اخشىتو الحكام ال انتم وال 

 احدالكم  اخشىتو الجمهور ال انتم وال 

 ال انتم فكفوا عن تجارتكم االسالمتو 

 صار مرتدا واال

 تذا الشعب حمال انوخافوا 

 صرمت انوان النوق 

 فلن تجدوا لها لبنا ولن تجدوا لها ولدا

 

 الهوا باق فى وشرعىباق  انا

 اوعٌةسقٌنا الظلم 

 ادعٌةسقٌنا الجهل 

 والساوى السقىمللنا 

 والساوى السقىمللنا 

 احذركم

 سنبقى رغم فتنتكم

 فهذا الشعب موصول

 حبائلكم وان ضعفت

 فحبل هللا مفتول

 تاركا للطفل ساكبر

 والوانى فرشاتى

 العربىوٌبقى ٌرسم 

 ممشووا بهامتم

 الحانىوٌبقى صوت 

 اوطانىبالد العرب 

 اخوانىوكل العرب 

 

 

 

 

 


