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مدير النشر و التحرير

محمـد رباعـة

( قل أدعوا الذين زعمتم من دونه فال يملكون كشف
الضر عنكم و ال تحويله ) اإلسراء.16 :ـ
تدل اآلية أن دعاء غير اهلل تعالى لدفع الضـرر
 ،ومثله جلب النفع  ،عبادة لـلـمـدعـو  ،فـ ن
المشركين كانوا يتعبدون آللهتهم بهذا الـدعـاء
الذي نهاهم اهلل تعالى عنه ببيان خيبتهم فـيـه
ووقوعه في غير محله  ،و تسمية الدعاء عبـادة
 ،ثابتة لغة وشرعا  ،منها حديث النعمـان بـن
ن
بشير موفوعا ( الدعاء هـو الـعـبـادة
العبادة هي الخضوع و التذلل لمن بيده الخلق و
التصرف  ،و العطاء و المنع  ،و مـهـهـر هـذا
الخضوع و التذلل هو الدعاء لدفع الضر  ،أو جلب النفع  ،و دلـت
اآلية أيضا أنه ال يجوز دعاء غير اهلل من المخلوقين لدفع ضـرر
أو جلب نفع  ،ن اآلية نعت على المشركين دعاءهم من ال يمـلـ
كشف الضر و ال تحويله  ،و هذا أ/ر يشـتـرك فـيـه جـمـيـع
المخلوقين  ،فال مخلوق يستطيع كشف الضر أو تحويله عن نفسه
وال عن غيره  ،فال مخلوق يجوز دعاءه  ،و دلت علـى أن كشـف
الضر أو تحويله ومثله جلب النفع  ،إنما هو للمعبود الحق  ،ن
اآلية إستدلت عليهم في مقام ا مر بتوحيد اهلل بـالـعـبـادة ،
ب نفاء مل كشف الضر أو تحويله عن غير اهلل ،فأفاد ذل قصر
هـــذا الـــتـــصـــرف عـــلـــيـــه تـــعـــالـــى وحـــده
الشيخ عبد الحميد بن باديس ٕٜٛ
ا
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ملحمة الشمـال القسنطيني

بقلم :محمد رباعة

تعتبر هجومات الشمال القستطيني التي خطط لها و نفذهـا فـي أ سـبـوع
ا خير من شهر أوت ،سنة ٘٘ ٜٔو دامت سبعة ليال كاملة من ٕٓ الى  ٕٚأوت
قادة الوالية التاريخية الثانية ( يوسف زيغود  ،صالح بوبنيدر  ،عمار
بن عودة و إكتسحت أهم مدن الشرق الجزائري في ذل الوقت ( سكيكـدة
الحروش  ، ،القل  ،الخروب  ،عين أعبيد قالمة ملحمة عسكرية نـادرة
في التاريخ العسكري الحديث  ،أدهشت الصديق  ،و أذهلت العدو الفرنسي  ،و
أثبتت للعالم قدرة عناصر جيش التحرير على أحداث المفاجأة  ،و صناعـة
الحدث في وقت سارت فيه الدول الديمقراطية مع ا طروحة الفرنسـيـة و
إعتبرت ما يجري في الجزائر مجرد أحداث داخلية و تمرد مجـمـوعـة مـن
المواطنين على الحكومة الفرنسية  ،كما تعتبر منعطفا هاما فـي مسـيـرة
الكفاح المسلح ضد العدو الفرنسي الذي كان يسارع لمحاصرة المجاهدين و
تطويق الثورة بعد عشرة ( ٓٔ أشهر من إنطالقها  ،من خالل شد الخنـاق
على الوالية ا ولى ا وراس النمامشة معقل الثورة و منطلقها ا ساسي ،حيـث
كانت حسابات الجنرال السفاح أوساريس ترى أنه بمجرد حصار مـنـطـقـة
ا وراس لمدة طويلة يمكن خنق أنفاس الثورة و القضاء عليها في مهدها ،
هذا و قد حققت الثورة قبل التخطيط لهذه الهجمات و تنفيذها عدة أهـداف
منها  ،إستمرارية الكفاح المسلح و شموليته  ،الشروع في تأسيس المؤسسات
ا هلية  ،كفدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني  ،و اإلتحاد العام للعمال
الجزائريين  ،أما على الصعيد الدبلوماسي الخارجي  ،فنسجل حضور القضية
الجزائرية في أهم محفل دولي في ذل الوقت وهو مؤتمر باندونغ لـدول
عدم اإلنحياز في شهر أفريل من نفس السنة  ،و من ا هداف الـتـي سـعـى
القائد المخطط يوسف زيغود و رفاقه لتحقيقها من خالل تـنـفـيـذ هـذه
الهجمات الجريئة رغم قلة العدة و العتاد  ،متسلحين فقط باإليمـان بـاهلل
سبحانه و تعالى و بعدالة قضيتهم و باإلرادة و العزيمة على عدم تـرك
المحتل الفرنسي ينام قرير النفس هادي البال هي :
ـ ف الخناق على الوالية التاريخية ا ولى ( ا وراس الـنـمـامشـة  ،و
تشتيت جهود الجيش الفرنسي
ـ إضفاء بعد شمولي على الثورة و نقلها من ا رياف الى قلب المدن
ـ تحطيم معنويات و أسطورة الجيش الفرنسي الذي ال يـقـهـر  ،و رفـع
معنويات جيش التحرير
ـ لفت إنتباه الرأي العام العالمي و الدول الفاعلة بما يحدث في الجزائر ،
و تأكيد أنها ثورة شرعية و عادلة لشعب محتل  ،و ليس مـجـرد أعـمـال
تخريبية يرتكبها خارجون عن القانون كما تزعم الدعاية الفرنسية
و قد رد الجيش الفرنسي بجنون كعادته على تل الهجومات التي إستـمـرت
أسبوعا كامال  ،من خالل إستهدافه للمدنيين العزل في كل المدن التي شملهـا
الهجوم  ،حيث قام بحملة عسكرية واسعة و تم توقيف اآلالف من المدنيين
الجزائريين  ،وحرق عشرات المشاتي  ،و قصف القرى بالمـدافـع جـوا و
بحرا  ،و تم تسليح المعمرين الفرنسيين لإلنتقام من الجزائريين  ،و مـن
أبشع جرائمه التي سجلها التاريخ بحروف من نار ودم  ،ما وقع في ملـعـب
مدينة سكيكدة التي كانت تسمى (  Phillipvillأين حشرت اآلالف مـن
الرجال و النساء و الشيوخ و ا طفال و أعدمت العديد مـنـهـم  ،وكـانـت
حصيلة هذه المجازر التي إرتكبها الجيش الفرنسي المتحضر  ،و ميليشيـات
المعمرين في منطقة الشمال القسنطيني التي تمتد من بلدية الخروب حـتـى
مدينة عنابة شماال ما يزيد عن ٕٓٓٓٔ شهيد لقد كان الجيش الـفـرنسـي
اإلستعماري يعتقد بسذاجة أن ثورة أول نوفمبر ما هي إال لعبة شـبـاب و
أطفال و أن تضييق الخناق على معقلها لعدة شهور  ،يكفي للقضاء عليـهـا أو
على ا قل ضمان عدم تمددها لتشمل كل مناطق الوطن و حصرها في منطقة
ا وراس ،فجاءه الرد الحاسم من طرف البطل يوسف زيغود و رفاقه  ،بـأن
الثورة هي ثورة كل الشعب الجزائري و ستستمر بقوة و شراسة حتى تحقيق
النصر  ،و إسترجاع السيادة الوطنية كاملة غير منقوصة  ،و إعادة بـنـاء
الدولة الجزائرية الديمقراطية اإلجتماعية في إطار المبادىء اإلسالمية

نوضوع الغالف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكل مؤتمر الصومام الذي عقد في ٕٓ أوت  ٜٔ٘ٙب حدى مداشر والية بجاية  ،منعطفا سياسيا و عسكريا
حاسما في تاريخ ثورة التحرير المباركة  ،و من أهم إيجابياته أنه أعطى للثورة بعدا تنهيميا عصريا
 ،و أدخل عدة إصالحات على أهم هياكلها  ،و في المقابل كان هذا المؤتمر سببا في إنقسام سياسي بين
قادة الثورة في الداخل و الخارج  ،و ساهم في إعادة إحياء الكتالت  ،في هذا الموضوع نحاول الغوص في
كواليس و مخرجات مؤتمر الصومام و إنعكاساته السلبية على الثورة في الداخل و الخارج

أول محاولة إلختطاف الثورة
طٌنَ حيهؼ َّ َٟحي٘ٗخىحص حيظخٍٞوٟش حيظي ٝأىيي ٛريٗيخ
َـخٖيِ٘ ٘ ٓٛخع حيظخٍٞن٘ ،طـُع حييعييٞيي َيّ حٍ٠ح ٘
حيظلً٧ٟص يُئٍهَٗ ٘ ّٟظُ ّٟرظخٍٞن حيـِحثَ حيليٞيغ
 ،أِ َئطَُ حيَٜٙخٌ حيٌ ٜعيكيي في ٕٓ ٝي أ٘ص ي ٜٔ٘ٙ
رٙ٠حكَ ٝيٓٞش رـخٞش  ،رخيٞ٦ٙش حيظخٍٞوٟش حيؼخيؼش  ،نيخِ
َـَى َل٤ش يظٜفٟش حيؼٍٙس ٘ اقظ٧عٗخ َّ ؿيٌٍٖ٘يخ ٘
طلَٞفٗخ ٘ عِيٗخ عّ حيَُؿعٟش حيٟٓ٣ٙش حيظ ٝييٍ طيهيّ
ٓيي ٚٙحٓ٤يي ٘ ٌ٧حي يعييَ٘رييش  ،رييخي يٓ ي ييَ حييي ٛييَ٘ ٘
َ٧رٔخص ٘ َٞ٣كيش حييظيلي٠يٟيَ ٘ طيٓي يٟيٍ حييُيئطيُيَ٘ ،
طٙقٟظٕ ٘ َٙقع اْعكخىٔ ٘ ،حي٘وٟٜخص حيظ ٝك٠يَص ٘ ،
َكٍَحطٕ ٘ طٟٛٙخطٕ ٘ أٖيحفٕ حيوفٟش ٘ حيُعًٓش  ٘ ،عيٓيي
طلًٟى نى ٌٖٔ حيعٓخ ٘ َٛحيُهيْٙيخص  ،طيويًي ٚحييٛ
ْظٟـش ٍثٟٟٔش ٘ ٖ ٝأِ َئطَُ حيَٜٙخٌ حييٌٞ ٜيعيظيزئَ
حيزعَٓ ٞع٤فخ ٖخَخ ف ٝطخٍٞن حيهفخف حئًُق ٘ ػيٍٙس
ػيخْيٟيش  ،نييخِ َيـيَى ييعيزييش ٓيٟيخٓيٟيش ٘ كيٟيًييش ًنيٟييش
ي٥يٓيظيٟي ٧عيًي ٛحييؼيٍٙس ٘ طيٙؿيٟيٗيٗيخ ييوييَيش َٜيخييق
حٓ٤ظعُيخٍ ٘ َٜيخييق ٗيويٜيٟيش  ،اِ فيهيَس طيٓي يٟيٍ
َئطَُ ؿخَع يـزٗش حيظلَ َٞحي ٝٓ٣ٙنخْض َّ اقيظيَحف
َٜيي٤ييفيي ٛرييّ رييٙيييعييٟييي ،
ييٟيهييَ ِٙيلي٤ييش ييًيظيكيٟييٍ ٘
اعخىس طيٓي يٟيٍ حيٜيفي٘ ، ٙ
رعي آظ٘ٗخىٔ هي٤يف عيزيخِ
ٍَ٠يخِ حييفيهييَس ٘ طيزيٓييخٖييخ
ييظ يليك يٟي ييف ر يعي يي ٞحٖ٢يييح
حييُي٘يزيٖٙييش ٞ ،يكيٙو حييعيكيٟييي
ييو ي٠ييَ رييّ ٣ييٙرييخو ع يٓيييَييخ
ٓجى عّ ٌٖح حيُي ٟٙييٙع فيٝ
أ٘حهَ كٟخطٕ ٘ قي ري ي ي ييًي َيّ حييهيزيَ عيظيٟيخ  ٘ ،نيخِ
ٗيٞي حيلٔخٟٓش ٘ حيظلفظ عٓي حيليٞغ عّ حييؼيٍٙس ي ي
أِ عزخِ ٘ ؿُخعظٕ َّ قخىس حيٞ٦ٙش حيظيخٍٞيويٟيش حييؼيخييؼيش ،
ؿُعْٙخ رُٓ٤كش حيَٜٙخٌ  ٘ ،قيَٙح يٓخ ٘ػخثف فيؤَ٠يٟيٓيخ
فٟيٗيخ  ،ىِ٘ أِ ْٔيخٖيٍ في ٝحييٓيكيخٕ ٘ اػيَح أٍ٘ح ٘
قَحٍحص حيُئطَُ ٘ طٟٛٙخطٕ ُٞ ٘ ،هّ أِ ْٔظٓظؾ َيّ
ٌٖح حيظَٜٞق عيس َئَٗحص طيٙكي ٝريؤِ حييُي٘يخٍنيٟيّ
ف ٝحيُئطَُ َّ هيخٍؽ حييٞ٦ٙيش حييؼيخييؼيش  ،نيخْيٙح طيليض
ٟغٗ ٢يٞي  ٘ ،أِ أٗغخو حيُئطَُ نيخْيض َيٙؿيٗيش ٘

طيي ٛٙيٟييخطييٕ ؿييخٖييِس َٔ يز يكييخ  ٘ ،أِ حي يٗييي حٓ٢ييخٓييٝ
يًُئطَُ ْٖ ٙيكيى ػيكيى حييؼيٍٙس ٘ ٖ٘يـيٗيخ َيّ َيٓي٤يكيش
حٍ٘٢حّ حيييٞ٦ٙييش ح٘٢ييي ٛاييي َ ٛيٓي٤يكييش ط يٟييِ٘ ، ُ٘٘ ٜ
حيك٠خ عً ٛفهَس حيَ٧يَنيِٞيش حييظيَ ٝيٓيليض قيخىس
حيٞ٦ٙخص كَٞش حييظيٜيَ ٘ اطيويخً حييكيَحٍ  ٘ ،ريخييظيخييٝ
طَن٤ًٓ ِٟش اىحٍس ٗئِ٘ حيؼيٍٙس فيٞ ٝيي ٗيويٜيٟيخص
َّ ْف ييْ حيُٓي٤يكيش كيخ٘ييض طٜييٍ ٘حؿيٗيش حييؼيٍٙس ٘ ،
طٙؿٟٗٗخ ٘فف ٍإٞظٗخ حئٟخٟٓش ٘ َٜخيلٗخ حي٘وٜيٟيش ،
كٟغ َٗ حيؼ٧ػ ٝعيزيخِ ٍَ٠يخِ  ،نيَٞيٍ ريًيكيخٓيٍ ،
عَُ أ٘عَُحِ ف ٝحيٙحؿٗيش ٘ ،طيـيًيً ٛييم هيخٛيش فيٝ
يـٓش حيظٟٓٔف ٘ حيظٓف ٌٟحيُٓزؼكش عّ َئطُيَ حيٜيَٙيخٌ ،
٘ حيظٟٓ ٝي٤يَ عيًيٟيٗيخ أٗيويخَ ٙيّ َيٓي٤يكيش ٘حكييس ي
حيكزخثى ي
الهروف ـ ـ ـ التوقيت و المكان
طِحَّ اْعكخى َئطَُ حيَٜٙخٌ َع اْظٜخٍحص عٔهيَٞيش
٘ ٟٓخٟٓش ٘ ىرًَٙخٟٓش ككظٗخ حيؼٍٙس ف ٝعخَٗخ حيؼيخْي، ٝ
َٓٗخ ٖـَٙخص حيُ٘خو حيكٔٓ ٟٝٓ٤حيظي ٝقيخىٖيخ ٞيٓٙيف
ُٞغٙى ٘ ٍفخقٕ ٘ أكيػيض ٛيي ٚى٘ييٟيخ ٘ ييفيظيض حييَأٜ
حي يعييخٌ حيييي٘ييي ٘ ٝحييي٧ع يز يٟييّ
حٓ٢خٓ ّٟٟحيَ ٛخ ٞيلييع فيٝ
حيـِحثيَ  ٘ ،ك٠ي ٍٙحييكي٠يٟيش
حيـِحثَٞش فَ ٝيئطيُيَ ريْٙييْي
ي ييي٘و ع يييٌ حْ٤ي يلي ي ٟييخُ ٘ ،
طٔـًٟٗخ ف ٝح ٍَ٢حييُيظيلييس ،
نُخ ؿخ ف ٝيَ ٓيٟيخٓيٝ
َعكي عً ٛحيٜعٟي حييُيليًي، ٝ
طُيؼيى في ٝبيٟيخد حييعييٞيي َيّ
حيكخىس حيُئٓٔٙٓ ّٟح رخٓ٤ظ٘ٗخى أ٘ حئـّ  ٘ ،ريحٞيش
ٛيَحع هيفيي ٝكييٙو حييكيٟييخىس ٓييٙح عيًيي ٛحييُئيظييٞٙييخص
حيُلًٟش أ٘ حيَُنِٞش ً َّ ،يم حيَٜحع حيٌ ٜنخى أِ
ٞظلٙو حي ٛىَ ٜٙف٤َٓ ٝكش حٍ٘٢حّ َيّ أؿيى هي٧فيش
حيٟ٘ٗي َ٤ٜف ٛرّ رٙيعٟي  ٘ ،حييظييهيى بيٟيَ حييُيٙفيف
يكخىس حيٞ٦ٙش حيظخٍٞوٟش حيؼخيؼش يليًيليًيش حييوي٧فيخص ريٟيّ
ٍفكخ حئ٧ف فَ ٝيٓي٤يكيش حٍ٘٢حّ  ٘ ،ف٘يى َٔيخعيٝ
حيعكٟي عُ َٕٟ٘حيٌ ٜفكي كٟخىٞظٕ ٘ نخىص ٘ٓيخ٣يظيٕ
أِ طظلٙو حيَ ٛـ ي ييٍِس ف ٝحي َ٘ حيٜعزش حيظ ٝطُي ييَ

سبقلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 75 :أوت  0202ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3

رٗيخ حييزي٧ى  ،كيٟيغ طيليٙو حيٜيَحع ٘ حييُيٓيخفٔيش ريٟيّ
حيٞ٦ٙظ ّٟحيظخٍٞوٟظ ّٟح٘٢ي ٛحٍ٘٢حّ حيُٓخَ٘ش ٘ حيؼخيؼش ي
َٓ٤كش حيكزخثى ي حيِْ ٛحع  ،فكخىس َٓ٤كش حيكيزيخثيى حييٌٞيّ
ٍأ٘ح أِ حيفَٛش ٓخْلش ييظيغيٟيٟيَ َيكيَ حييكيٟيخىس حييََيِٞيش
يًؼٍٙس  ٘ ،ايلخ َٓي٤يكيش حٍ٘٢حّ ريخييٞ٦ٙيش حييؼيخييؼيش ٖ ٘
ط ٍٙ٤حيَٜحع اي ٛطٜفٟش عيى َيّ قيخىس حٍ٘٢حّ َيٓيٗيٍ
عزخّ يغٍَ٘ ٘ ٟٗٗخْ ٝحيز٘ ٘ ، َٟيٍ ٞهّ اهظٟخٍ قَٞيش
اٞفَ ٜأُ٘٦ق ّٟحيكَٞزش َّ َييٞيٓيش ريـيخٞيش َ ،يّ ٣يَ
قخىس حيٞ٦ٙش حيظخٍٞوٟش حيؼخيؼش ٤ ،كظ٠خِ ٘قخثيع حييُيئطيُيَ
عفٞٙخ  ٘ ،نخِ َّ حي ٍَٜ٘٠عكي َئطَُ ؿخَع ييـيزيٗيش
حيظلَ َٞحي ٝٓ٣ٙرعي ٓيٓيظيٟيّ ٕ َيّ اعي ِ٧حييؼيٍٙس ،
ٞهَ ِٙل٤ش ييظيكيٟيٟيٍ كٜيٟيًيش حييؼيٍٙس  ،اْيـيخُحطيٗيخ ٘
اهفخقخطٗخ  ،طيلييٞيي ح٤كيظيٟيخؿيخص  ،ىٍحٓيش حئيًيزيٟيخص ٘
حٞ٤ـخرٟخص ٟٛ ٘ ،خبش آظَحطٟـيٟيش ؿييٞييس ٘ ٗيخَيًيش ٘
فعخيش  ،طٙحنذ طٍٙ٤حص حيٟٙع عً ٛح ٘ ، ٍٝ٢طٔيُيق
رظؤٖٟى ؿ ٖٟحيظلَ َٞحيفظ ٝيُٙحؿٗش ؿ ٖٟحٓ٤يظيعيُيخٍ
حيٌ ٜطؤني رؤِ ٌٖٔ حيؼٍٙس حيظٞ ٝيكيٙىٖيخ ٗيزيخد أٛيٟيى
َييّ َيويظيًييف حي٘ييَحثييق ح٤ؿيظيُييخعيٟييش ٘
حييُيٓيخ٣ييف ٖي ٝػيٍٙس كيكيٟيكيٟيش ٘ ؿييخىس
عخَُش عً ٛاقظ٧ع ؿٌٍ٘ حٓ٤ظعُخٍ َيّ
أٓييخٓ يٗييخ ٣ ٘ ،ييَىٔ َييّ ٖيئٌ حٍٝ٢
حي ي ٤ي ٟيزييش حي يُ ئ يك يٟييش ريييَييخ حي٘ يٗيييح ٘
حيٜخيل ٌَٓ ّٟقيَِ٘ َ ،يئطيُيَ ٗيخَيى
ٞل َٔ٠حيـُٟع يظكَٔ ٍٟٟخٍ حيؼيٍٙس فيٝ
ََكًظٗخ ح٘٢ي ٘ ٛحييظيوي٤يٟي ٢ييًيُيَحكيى
حيُكزًش  ،ريٓيفيْ حييٓي يَس حييظيٍ ٝحفيكيض
طؤٓ ْٟحيٓيٙحس ح٘٢يي ٛييـيزيٗيش حييظيليَٞيَ
حي ٝٓ٣ٙرُٓ٤كش حٍ٘٢حّ ح ٗ٢ي ييٍ ي
ي النتائج و التوصيات
أٍٖ حييٓيظيخثيؾ ٘ حييظيٛٙيٟيخص حييظي ٝأٓيفيَ
عٓٗخ َئطَُ حيَٜٙيخٌ ٖي ٝاْ٘يخ قيٟيخىس
عخَش يًؼٍٙس ًُٓض ٍثخٓظٗخ رٍٜٙس آييٟيش
حيَٓٗ ٛيّ حيُيئطيُيَ عيزيخِ ٍَ٠يخِ حييٌٞ ٜيٓيظيُي ٝاييٛ
حيٞ٦ٙش حيظخٍٞوٟش حيؼخيؼش َٓ٤كش حيكزخثى ٘ ٞلئيذ عيًيٛ
حيـٓخف حئٟخَٓٗ ،ٝيُيظيٕ حييَٓيُيٟيش ٖي ٝحييظيٓئيٟيف ريٟيّ
حيٞ٦ٙخص ٘ ر ّٟحييحهى  ،فٜٓذ ْفٕٔ َيظيٜيَفيخ عيخَيخ
ي٘ئِ٘ حيؼٍٙس ٓيٟيخٓيٟيخ ٘ عٔيهيَٞيخ ٘ ريخييظيخيي ٝفيبْيٕ
ٟٓظُهّ َّ حيظلهٍ فٟٙٓ ٝيش حٓ٢يًيليش ٘ حَ٢يٙحو
حيكخىَش َّ حيوخٍؽ ََ ٘ ،حقزظٗخ ٘ طُٞٙعٗخ عً ٛحيٞ٦ٙيخص
 ٘ ،طكخٍٓ حيُٓخٛذ ٘ حئُئ٘يٟخص رَ ّٟخ ٓيُي ٝريًيـيٓيش
حيظٟٓٔف ٘ حيظٓف ، ٌٟرَٞ٤كش ًنٟش طٔيُيق ييكيخىس حييٞ٦ٙيش
حيظخٍٞوٟش حيؼخيؼش ٖ رخئٟي٤يَس عيًي ٛحييؼيٍٙس ٓيٟيخٓيٟيخ ٘
عٔهَٞخٍ ،ثخٓش حيًـٓش َّ  َ٣عزخِ ٍَ٠خِ ٘ ٖيٙ
َٜٓذ ٟٓخٓ ٍَٗ ٝفً ٝيم حييٙقيض ْ ٘ ،يخثيزيٕ نيَٞيٍ
رًكخٍٓ َع طهًٟفٕ رُُٗش أٓخٟٓش ٘ َيفيٜيًيٟيش ٘ ٖي ٝي
قٟخىس حيعُى حيعٔهَ ٜحيعخٌ ي َع اكظفخ ٕ رُٜٓيزيٕ فيٝ
قٟخىس حي ٞ٦ٙييش حييظيخٍٞيويٟيش حييؼيخييؼ ي ي ي ي ييش فيـيعيًيٙح َيّ ٖيٌح
حيُئطَُ َل٤ي ييش ٤هظ٤خ حيؼٍٙس ٘ حئ٤ٟيَس عيًيٟيٗيخ ٘
طٙؿٟٗٗخ ٘فف َوَ ٢٤يٍٍّ٘ ٘ ،إٞش ٟٓخٟٓيش ٘حٟيليش
 ،طٟ٤ق رهى َكَٙخطٗخ حٓ٢خٟٓش ٘ ََؿعيٟيظيٗيخ حيي٣ٙيٓيٟيش
حًٟٛ٢ش ،حيظ ٝأػزظٗخ رٟخِ أ٘و ْيٙفيُيزيَ ريبعيظيزيخٍٔ ٘ػيٟيكيش
أٓخٟٓش كيىص ربؿُخع قخىس حيؼيٍٙس حٖ٢ييح حييَثيٟئيٟيش
يًهفخف حئًُق  ٘ ،هَ٘ؽ حيُئطيُيَ ريكيٟيخىس ٓيٟيخٓيٟيش ٘
عٔهَٞش ؿيٞيس قُٔض أٍٖ حئُئ٘يٟخص ٘ حييُيٓيخٛيذ
ر ّٟؿُخعش حيكزخثى ٘ َٓ٤كش حي ٘ ، ٢ٓٙريب٣ي٧ييش عيخريَس
عً ٛقخثُش أع٠خ ييـيٓيش حييظيٓئيٟيف ٘ حييظيٓيفيٟيٌ حييظي ٝطيٍ

طٟٜٓزٗخ فَ ٝئطَُ حيَٜٙخٌْ ،ـي أِ أٍٖ حيُئيئ٘ييٟيخص
حئٟخٟٓش ٘ حيعٔهَٞش ٘ ح٤عَٟ٧ش ٘ حييعي٧قيخص حييعيخَيش
رخيُل ٘ ٢ٟحيُـظُع حيُيْ ، ٝعخىص حيٗ ٛوٜيٟيخص َيّ
َٓ٤كظ ٝحيكيزيخثيى ٘ حييٓٙي ٢ي حييـيِحثيَ حييعيخٛيُيش ٘ َيخ
ؿخٍٖ٘خ هخٛش ٘ ،نخْض كٜش حٓ٢ي َّ ْٜيٟيذ عيزيخِ
ٍَ٠خِ حيٌ ٜعْ ّٟفٕٔ َيَٞح عخَخ يًؼيٍٙس َ ،يهيًيفيخ
رخيـخْذ حئٟخٓ ٘ ،ٝنَ ٍٞرًكيخٓيٍ َٔيئ٘ ٦عيخَيخ عيّ
حي٘ئِ٘ حيعٔهَٞشَ ٖٙ٘ ،خ ٔٞيخ٘ ٜقيٟيخىس حٍ٢نيخِ أ٘
ُ٘حٍس حييفخع حي، ٝٓ٣ٙفُٟخ عخىص َٔئ٘ييٟيخص حيييعيخٞيش ٘
ح٤ع٘ ٌ٧حيع٧قخص حيعخَش رخيُل ٘ ٢ٟحييُيـيظيُيع حييُييْيٝ
حيي ٛنييى َيّ ريّ هييسٓ ٘ ،يعييي ىكيًييذ ٗ ٘ ،يويٜيٟييش
ٟٓخٟٓيش نعزخِ ٍَ٠خِ ٞعظزَ َّ حيـٟى حيؼيخْي ٝييًيؼيٍٙس
 ٘ ،يٍ ٞهّ عٙ٠ح فَ ٝـيُيٙعيش حو ٕٕ حييظي ٝطيعيظيزيَ
َـًٔخ َٜغَح ٘ َئقظخ ييًيؼيٍٙس ٟ ٦ ٘ ،يُيّ َيـيُيٙعيش
حئظش  ٙحيظ ٝنخْض رُؼخرش حيُهظذ حييظيٓيفيٟيٌ ٜحييٌٜ
اطوٌ قَحٍ اع ِ٧حيؼٍٙس  ٘ ،كظ ٛنَٞيٍ ريًيكيخٓيٍ حييٌٜ
ٓٞليٍ َّ َٓ٤كش حيكزخثى  ،يٍ ٞهّ عٙ٠ح ف ٝيـيٓيش حو
ٕٕ ٘ اييظيلييف ريًيـيٓييش حئيظييش  ٙفييٝ
حييقخثف ح٢هَٟس  ،رعيَخ أقٓيعيٕ َيليُيي
رٟٟٙخ ٘ رٜيعيٙريش نيزيٟيَس َيّ أؿيى
ُٟخِ َ٘خٍنيش َيٓي٤يكيش حييكيزيخثيى فيٝ
حيؼٍٙس ي ْٟا ٘ ، ٦طٍ طكٔ ٍٟحيغٓخثٍ فيٝ
َئطَُ حيَٜٙخٌ ر ّٟؿُخعظ ٝحيكيزيخثيى ٘
حييٓٙي ٢نيُيخ ٞيًي ٝأٍريعيش ٗ أع٠يخ
ُٞؼً٤َٓ ِٙكش حيكزخثى ٘ حييٓٙيٖ ٘ ٢يٍ
عزيخِ ٍَ٠يخِ  ،نيَٞيٍ ريًيكيخٓيٍ  ،ريّ
ٓٙٞف رّ هيس ٓ ،عي ىكًذ  ٘ ،ع٠يٙ
٘حكي َّ َٓ٤كش حيَ٘ ٘ ع٠ي ٙييـيٓيش
حو ٕٕ ٘ يـٓش حئظش َ ٙلٔٙد عيًيٛ
حيظٟخٍ حييعيَري ٝحٓ٤يَ٧يٍ ٝبيٍ ػيكيخفيظيٕ
حيفَْٟٔش ٖ ٙحيعَر ٝرّ َٟٗئٌٖ ٘ ، ٜ
حيكُٔش ب َٟحييعيخىييش ٘ بيٟيَ حييُيظيٙحُْيش
حيظ ٝأًُٖض أع٠خ آهَ َّ ّٞحييٞ٦ٙيش حييؼيخْيٟيش نيخْيٙح
كخ َّٟٞف ٝحييُيئطيُيَ ُٞيغيٙى  ٘ ،ريّ ٣يٙريخو نيُيخ
طـخٖى َٗٓيّ حيُئطُيَ حييٙفيي حييويخٍؿي ٝأَ ٜيُيؼيًيٝ
ؿزٗش حيظلَ َٞحي ٝٓ٣ٙرخيكخَٖس رّ ريًيش  ،آٞيض أكيُيي ،
ه َ٠ٟحيٌ ٜاْ٠ييٍ اي ٛيي ييـٓش حئظش ي  ٙي قزٟيى اعيِ٧
حيؼيٍٙس رؤٞخٌ ي
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نخْض ٌٖٔ حيُوَؿخص حيظ ٝاقظيَكيٗيخ عيزيخِ ٍَ٠يخِ ٘
ٍََٖخ ف ٝحييُيئطيُيَ ىِ٘ أٞيش َيعيخٍٟيش ريليهيٍ طيٙفيَ
أبًزٟش َٙحيٟش يٕ َٟٙٙ ٘ ،ع اقٜيخ حييٞ٦ٙيش حييظيخٍٞيويٟيش
أ٘٢ييي ٛحٍ٘٢حّ حييٓيُييخَ٘ييش  ٘ ،حييكييخعيييس حي٘ييَقيٟييش ٘ ،
ؿُخعش حيويخٍؽ ٖي ٝحييٓيكيخ ١حييظي ٝأفيخٟيض حييهيخّ٘ ،
فظلض ؿزٗخص َٛحع ىحهً ٝريٟيّ عيزيخِ ٍَ٠يخِ ٘ قيخىس
حيؼٍٙس حيٌٍ ّٞفٙ٠ح ريبؿيُيخع نيى قيَحٍحص ٘ طيٛٙيٟيخص
َئطَُ حيَٜٙخٌ ٘ ْ ُيٙح ٗيزيٕ َيئطيُيَ في ٝحييكيخٖيَس ٘
أعخى٘ح حيٓ َ ف ٝقخثُش أع٠خ يـٓش حيظٟٓٔف ٘ حيظٓفيٟيٌ ،
٘ قخٌ حيعكٟي رَٔ ٙٛٙئ٘و َوخرَحص حيؼٍٙس ربٓظيٍحؽ
عزخِ ٍَ٠يخِ حييَ ٛييٞيٓيش ٘ؿييس حييُيغيَريٟيش عيّ ٣يَٞيف
ٍفٟك ٕٟنَ ٍٞريًيكيخٓيٍ ٘ عيُيَ أ٘عيُيَحِ ٘ ْيفيٌ فيٟيٕ
كهٍ ح٤عيحٌ ٗظكخ رظُٗش حيظوخرَ َع حيعي٘ ي ي ي َيئطيُيَ
حيَٜٙخٌ ف ٝككٟكظٕ ٘ ؿٖٙئَ ٖيَ ٙيليخ٘ييش َيّ ٣يَ
حييزييَريَ يي٥يٓيظيلييٙحً عيًيي ٛحييؼييٍٙس ٘ طييٙؿيٟييٗيٗييخ ييويييَييش
أؿٓيطٍٗ حئٟخٟٓش ٘ حيؼكخفٟش ٘ َٜخيلٍٗ حي٘وٟٜش ،

محمد رباعـة

سبقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 75 :أوت  0202ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4

نعـــالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوسعـــادة

بوابــة الصحــراء
عرفت بوسعادة منذ القدم كمركز تجاري مهم ينتج
ويسوق فيها الحلي والمجوهرات الفضية والسـجـاد
والصناعات التقليدية أخرى كالخنـاجـر (الـمـوس
البوسعادي التي حمل اسم المدينة ،إضافة لكونهـا
مركزا تجاريا للرحالة ،فهي موقع سياحي وطـنـي
خاصة في فصل الشتاء ،وتشتهر في الصيف بجمـال
منهر الواد المسمى واد بوسعادة
٘أٍٖ َٓخ٣ف حيٙحى ٖ٣ ٝخكْٙش فَ ،َ٘ٞيًٙيٟٓ ٝي ٜػخََ ٘عخثًظٕ ٘أهَس ٢طيزخعٕ
قًظش حيـُى ،ؿٓخِ حيََ٘ ،ٝحيلـَس ٘ط٘ ،ٌَٟٔ٧أٓٔٙح ق َٜرٓٙعخىس
حي٤خٞلش ،حيُك٤ع ،حيُغخٍحص حئزعش ،ع٘ ّٟنخْض َع ٍ حيُيِ حيُل٤ٟش رٕ
رّ ٓخيٍطَطز ٢حيُيٓٞش ؿٟيح َع َيِ
أهَ ٚرف٠ى حي َ٤فٗ ٝعً ٛرعي ٓٚ
نٍ َّ حئًُٟش عخُٛش حيٞ٦ٙش ؿٓٙرخ
٘٘ ٔٚنٍ عّ رٔهَس ٖ٘ٓٔ نٍ عّ
رَؽ رٙعََٞٞؾ ٕ٘ٓٔ نٍ عّ حيـًفش ٘
طعظزَ َّ أقيٌ حيي٘حثَ ف ٝحيـِحثَ

التقسيم اإلداري

رٓٙعخىس نخْض عخُٛش حيي٘يش
حيـِحثَٞش رعي حٓ٦ظك٧و يُيس َّٗٗٞ
ْٜ٘ف رلهَٙظٗخ ٘قٟخىس أٍنخْٗخ طظزع
رٓٙعخىس اىحٍٞخ يٞ٦ٙش حئًُٟش ٌَٓ ٗ،ٜٔٚ
٘نخْض طخرعش قزى ًيم يٞ٦ٙش حيظَٜ٤ٟ
٘ٞ٦ش حيُيٞش ٖ٘ َّ ٝأنزَ ى٘حثَٖخ
رٓٙعخىس طٍ طَقٟظٗخ َّ ىحثَس ايٞ٦٘ ٛش
َٓظيرش ٕٜ٘ٓٔ- ٔٔ- ٕٙ ٌٙٞط ٍ٠حيُيٓٞش
أكٟخ ٗعزٟش نؼَٟس َٓٗخ أكٟخ
حيُٙحَ٘ ّٟحييَٗس حيكزًٟش ٘حيكَٜ
ر ٢ٓٙحيُيٓٞش قَد ٓخكش حي٘ٗيح
٘حكٟخثٕ حيٟ٠كش ٘أكٟخ حيهٗٙش ٘حيكٟٔش
٘ك ٕٓ ٝأ٘ص ٟ٘ٓيًُٟٓ ٜخِ ً٘
حيهؼخفش حئهخْٟش حيعخيٟش كٟغ ٞعظزَ
أنزَ ك ٝف ٝحيـٓٙد َّ كٟغ عيى
حئهخِ ٓٓٓ ٗ٘ ُْٔش

منطقة بوسعادة الثورية

ٗٗيص َٓ٤كش رٓٙعخىس حرخِ ػٍٙس
حيظلَ َٞحيهزََ ٚعخٍل ٖخَش ٘ٓخٍٖ
أرٓخ حيُٓ٤كش ف ٝكَد حيظلََٞ
حيهزَ َّ٘ ٚأٍٖ حيُعخٍل حيظٝ
ٗٗيطٗخ رٓٙعخىس ٘حيُٓخ٣ف حيُـخٍ٘س يٗخ
َعَنش ؿزى رٙنلٟى ٘٘ نًٍ ؿٓٙد
حيُيٓٞش فَ ٝيٓٞش ع ّٟحيََ٘ ٖٞعَنش
ؿزى ػخََ ؿٓٙد رٓٙعخىس نُخ طٙفٝ
رخيُٓ٤كش قخثي ٜحيؼٍٙس حيهزَّٟٞ
حيعكٟي عُ ٝٓ٘ َٕٟ٘حيلٙحّ فٝ
َيٓٞش ع ّٟحيًُق ٍكٍ حهلل ٗٗيح ْخ
ح٦رَحٍ رٓٙعخىس نخْض َكَح حيٞ٦ٙش
حئخىٓش حرخِ حيؼٍٙس طخٍٞن رٓٙعخىس نُخ
ٞكيَٕ عًُخ ح٠ػخٍ ٘حيزخكؼَ٠ٞ ِٙد
ف ٝأعُخ حيظخٍٞن ٞلهٙٗ ٝحٖي ٌٖٔ
حيٙحكش حيظٞ ٝكٙو حيُئٍه ِٙحٓ٦ظٓـخى
رخيٙي ٝحيٜخيق ٟٓي ٜػخََ ٟ٘ٓيٜ
حيٌّٞ
ًُٟٓخِ ٍٖ٘ َّ حَٗح
ٔٞظٓ ِٙٓ٣ٙخقٟش حيلَُح ٘ ،نخِ
يًزيحٍْش أٍح ٟٝطُظي عًٟ ٛفخ
حيٙحىٖ٘ ٜهٌح طٍ طٟٟ٘ي أ٘و َٔـي ي
ؿخَع حيٓوًش ي أْ٘ؤص كٙيٕ ٓهٓخص

حيعٗي ٘ع٘٧س عًً ٛيم فكي ٦كظ
حيُئٍه٘ ِٙحيزخكؼ٘ ِٙؿٙى حػَ كٟٙحْخص
ٍرخعٟش ح٢قيحٌ عً ٛؿيٍحِ ٛوَٞش
طزعي رع ٞحيهًَٟٙظَحص ُٗخو بَد
٘حكش رٓٙعخىس ٘نخْض ٌٖٔ حيلٟٙحْخص
َلى حٟ٤ٛخى ٘ع ٖٟأْخّ َخ قزى طخٍٞن
ع َٜحيُٓ٤كش فعًٙ٣ ٛو ًًٓٔش ؿزخو
ٓ٧ص ٘ف ٝأعخيَٞ٣ ٝف ٟٓي ٜعخََ
َخ ُحيض ط٧كظ ٍَٓٙخص ٛوَٞش ٖٝ
أٗزٕ رَٓ ٌٙحيز ِٟٙٔأَخ حيٌَٓٙ
حيٜوَٞش فظٌنَ حيِحثَ رٍٜٙ
حيظخٓ ًٟٝحيـيٍحْٟش حيظ ٝط٘خرٗٗخ حٗي
حي٘زٕ ٘يهّ حيزخكؼٞ ٦ ّٟعًُ ِٙحي٘ٝ
حيهؼ َٟعّ حيُيس حيظ ٝطفٜى ر ّٟكٟخس
أ٘يجم حيٌ ّٞعخٗٙح ف ٝعَ َٜخ قزى
حيظخٍٞن ٘ر ّٟكٟخس ٓهخِ حيلٓ٠ش حيٌّٞ
ٗ٘ٞي حيظخٍٞن رؤٍْٗ َّ أ٘حثى ٓهخِ
ٌٖٔ حيُٓ٤كش ب َٟحْٕ قزى ح٦كظ٧و
حيََ٘خَْ٢ ٝخنّ َليىس َّ حئٗذ
نخْض ٌٖٔ ح٢هَٟس آًٖش «رخيـٟظٙو»
ٖ٘ئ ٦حيزَحرَس حيَكى نخْٙح ف ٝطٓكى
َٔظَُ ف ٝحيٗ٠خد حيعًٟخ رلؼخ عّ
حيَُحعٝ

َِىَٖس ْ٘ َحً يًُٓ ٙحئهخْ ٝطٍ
طٟٓٙع َـخو حيك٘ َٜكٔذ طكََٞ
أْٗخ نخْض آًٖش
حيهٙيٓخو رخِ
رخئهخِ ٌَٓ عَ ٍٜٙخ قزى حيظخٍٞن
٘قي طٍ حيعؼ ٍٙعًَٔ ٛخفش ٗ أ٘ ٘ نًٍ
ؿٓٙد حيُيٓٞش عً ٛحيعيٞي َّ ح٠ػخٍ
ماذا قال المؤرخون
حيظ ٝطيو عً٘ ٛؿٙى ٓهخِ عًٛ
عن بوسعادة
٘حى ٜرٓٙعخىس ٌَٓ حيعٗي
ٟفخ
«حٞ٦ز »ٍََِٜٟٞٙ٘أ ٌَٓ ٜكٙحي ٝيكي عٓ ٝنؼ َّ َٟحيُئٍه ّٟرظخٍٞن
رٓٙعخىس ٘ٗوٟٜخطٗخ ٘يعى حيٟ٘ن
أرٙحيكخٍٓ َلُي حيلفٓخ٘ ٜحيُعَ٘
رخرّ عَّ٘ رّ ٟٓي ٜارَحٖ ٍٟحيغٙو
ٖ٘ ٙحرّ رٓٙعخىس قي أٗخٍ ف ٝنظخرٕ
«طعَٞف حيوًف رَؿخو
حيُعَ٘
حئًف» اي ٛطخٍٞن حيُٓ٤كش ٘أٟ٘ق
ٞكٙو عً ٛطزـق حيُظفٟكٗ ّٟحيٌ٦ ّٞ
ٞك ًِٟٙعؼخٍ حيُو٤ج٘ ّٟقَٞظٍٗ فٝ
ٓفق ؿزى  ُٛٔٞأرخ حيعَعخٍ َّ فَ٘ع
ؿزى ٓخ٦ص حيٌُن ٍٙأنؼَ ََس فٝ
طخٍٞن حيعَ٧ش حرّ هًيِ٘ ٖ٘ ٙؿزى
ٗخَن نؼ َٟحئٙحعي ٘ف ٕٟأػخٍ ي٘٣يّٟ
٘أقَرٍٗ ايٟٓخ ف ٝحيظخٍٞن رٓ ٙرَُحو
حيُظٓكً ِٙاي ٛحْ٢ييْ ،نُخ ًنَٔ
حرّ هًيِ٘ َّ٘ فَ٘عٕ ؿزى حيكًٟعش ٖ٘ٙ
ؿزى ٍفٟع قُظٕ ََرعش ٘ف٤ٓ ٝلٗخ
ػُخْٟش آ ٦أ٘ عَ٘س آٓٓ ٦ش نُخ ىٞخٍ نخْض ٢كي ٍإٓخ ُْخطش ػٍ
طٍ حيعؼ ٍٙعً ٛنُٟش نزَٟس َّ ٛخٍص اي ٛرعٍ ٞإٓخ حيعَد ٍَ٘ٓٗ
ح٢ى٘حص حيُٜٙٓعش َّ َعيْ ٝحيًٟظ ٌٟٙقظٟى ًثخد فَ ٝلى حيََى ٘حيَٟحع
٘حٓظوَؿض حيُهخٗ٘ ٢حيٜفٟلخص ٘ٞعٓ ٝرٌيم نيٞش «رخْ »ٟٙحيظٝ
٘ق٤ع حيٜٙحِ ٘حيٌٖذ حيُخٓ َّ ٝحنظ٘ف فٟٗخ حي ٌٟٙعٓ َٜعـٟذ َّ
٣زكخص حيُعخىِ حيُلخًٞش يًٙحىٓٛ ٜع قيَخ حيُٗٓيّٟٓ
رخٟ٤خفش اي ٛركخٞخ ؿؼغ كٟٙحْخص ًيم
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٘قخو حرّ هًيِ٘ ٘نخِ َكخَش رٍٟٗٓ
ٓٓش ٞوظًف اي ٛرٓ ٝرَُحو رٔخ٦ص ٘ايٛ
قزخثى حيزَرَ رـزى أٍ٘حّ ٞيعٍٖٙ
ؿُٟعخ ايٌَٖ ٛذ حيٓهخٍٞش اي ٛأِ
حٍطلى اي ٛأٍ٘حّ ٘حٓظزلَ عَُحِ ٌٖح
حيُ٘ َٜحعظ ٍٜرٕ رٓ٘ ٙحٍنٖ ٧ئ٦
٘حيهؼٙ َّ َٟحعّ ُْخطش عٓي بًذ
حيٗ٧ي ّٟٟحٞخٍٖ عً ٛحيُٙحّ٣
٘حهظٜخ ٙح٢ػزؾ رٙ٠حك ٝحيكًعش
٘حيِحد َ٘خ ايٟٗخ ٘يعى رعٌٖٔ ٞ
حٗ٤خٍحص حيظخٍٞوٟش طيو عًَ ٛخ فٕٟ
حيهفخٞش عً ٛطخٍٞن رٓٙعخىس ٘حَـخىٖخ
حيُخٟٟش  ٦طِحو َيٓٞش رٓٙعخىس ٖ٘ٝ
َيٓٞش حيعًٍ ٘حيفهَ ط٘ظَٗ رَؿخ٦طٗخ
حيُؼكف َُّ ّٟرٓٙح َٛف حيـِحثَ
حيؼكخف٘ ٝحيفهَ٘ ٜحيعًُ ٝفًكي رَُ
رٗخ ًَٜلَ٘ ِٙفهَِ٘ ٘عًُخ ٍ٘ؿخو
ى ّٞنخيٟ٘ن حيي٘ ٝٔٞب َٟٔحيهؼَٟ
رى حِ رٓٙعخىس  ٦طِحو كظ ٛحيّ٣َٙ ٌٟٙ
ٗعَح َٟ٘ٓٙك ّٟٟؿِحثََ ّٟٞـٟيّٞ
٘يعًٗخ كخيش َّ حيظٙحٛى حيفهَ ٜحيٌٜ
 َٜٔٞفْٟٔ ٝؾ حيُيٓٞش ٍ٘ؿخ٦طٗخ
٘عَُحْٗخ

الطبيعة المعمارية للمدينة

يكي حٗظَٗص رٓٙعخىس َؼى ريكيٟيش حييُييِ
حييـييِحثييَٞييش حييظييخٍٞيويٟييش ريفيٓيي ِٙحييعيُييخٍس
حٓ٤يي َ٧يٟييش ٘ٗ يٗيييص ف ي ٟيٗييخ حي يُ ئييخؿييي
٘حيزٓخ حِ حييعيُيَحْيٟيش ْيُيٙح َيًيلي ٙيخ ريى
٘رييَُ َييّ هيي٧و ٖييٌح حييعيُييَحِ أٖيُيٟييش
حيييَ٘ف حٓ٤يي َ٧يٟييش ٘حيي٤ييَحُ حي يٗ يٓيييٓييٝ
حيفخهَ حيٌ ٜطُِٟص رٕ َٔخؿي رٓٙيعيخىس
نُخ ٖ ٙكخو َٔـي ُح٘ٞيش حييٗيخَيى ًٜ
حيَ٤حُ حيُعُخٍ ٜحيَحثع َ٘ٔـي حييٓيويًيش
٘حئُـي حيعظٟف حيٌ ٜرٓخٔ حيٟ٘ن حييعيخييٍ
ٓيٟييي ٜػييخَييَ ٘قييي حٓ يظ يع يُييى حي يز يٓييخ ِ٘
حيزٓٙعخى ِٙٞف ٝعُخٍطٍٗ ٘ٓخثى ٣زٟعٟش
نخيٓوٟى ٘حيعَعخٍ ٘٘ يفيٙح َيخ يييٞيٗيٍ
طٟ ٙفخ َٙفكخ في ٝريٓيخ حييُئيخؿيي حييظيٝ
طكيٌ حيًُٓٙؽ حَ٢ؼى ف ٝحيعُخٍس ٘حييزيٓيخ
حٓ٤ييَ٧يي ٝر يف يٓييْٙييٕ ُ٘هييخٍفييٕ ٘٣يئَُ
حيييَحث يعييش ْييخٖ يٟييم عييّ حي يع يًيي٘ ٌٙف يٓييِٙ
حيظيليٜيٟيى حييُيعيَفي ٝحييٌ ٜطيُيٟيِص ريٕ
رٓٙعخىس عزَ طخٍٞوٗخ حيُيـيٟيي ٘ ٦طيِحو
رٌٗح حيٜيى ُح٘ٞش حييٗيخَيى َيعيًيُيخ ىٞيٓيٟيخ
٘ك٠خٍٞخ ٘فهَٞخ ٘ٞع عيًي ٛحييُيٓي٤يكيش
ريعيًييَٙييٕ ٍ٘ؿييخيييٕ ٘ٞ ٦ييِحو ىٞييَ حييٗييخَييى
بخٍقخ فَ ٝظيخٖيش حييَِيّ ٘فيٟيخ ييظييٍٞيْ
حيُزخى ٜحيكَآْيٟيش حييُيظيٙحٛيى عيًيَ ٛيَ
حٞ٢خٌ ٌَٓ طؤٓ ٌٖٔ ْٟحيٟٗجش ف ٝعٜيَ
ح ََٟ٢عزي حييكيخىٍ حييـيِحثيَٞ ٦٘ ٜيِحو
ٞظُ ِٟرظـيٞي كّٔ حي٠يٟيخفيش ٘ريخييٗيي٘
فََُ ٝحطٕ حيُ ًًش ٘حيكزش حيظ ٝطُؼى قزَ
حيُئْٓ ٘حيٌَٞ ٜؿيع ييٗيخ حييفي٠يى فيٝ
طٌنَْٟخ رع ٍٜٙأهيَ ٦ ٚطيِحو طيـيٝ
ىحثُخ َلًُش رخٗ٤عيخع ٘حييعيًيٍ ٘حييفيهيَ
يُيٓٞش رٓٙعخىس عخييُيٗيخ حييويخٍ ٙحثيليش
حيي يظ ييَحع ٘عي يز ييف حيي يُ ييخ ٟيي ،ٝحئي ي ٟييٙ
٘حيزَحْْ ،حيف٠ش ٘حيٌٖذ ٘كً ٝحييعيَّ
ٖ٘يحٞخ طٌنخٍٞش  ٦طيٓئيٗ ٦٘ ٛيم أِ
«حيلًٟش -حيلَُ» ط٘هيى أنيؼيَ ييغيِح
َيّ ريٟييّ كيًييٖ ٝيئٌ حيييٙحكيش ٖ٘يي ٝحييظييٝ
ط٤٠يًيع ري ٙيٟيفيظيٟيّ ٘ يٟيفيش ٘حقيٟيش َيّ
حََ٢حٟ ٘٘ ٝفش ؿُخيٟش ٘حِ حيً ًٍٔ٤ح
حيعًزش حيفٟ٠ش ٖ ٙف ٝحيٙحقع ٘قيزيى نيى
َٗ ٝـُع ٞ٠خص قَآْٟش ٞيفيظيَ ٝأْيٗيخ
طزعيي نيى حييعيٓيخٛيَ حييُيَٟيٟيش ٘أ٘ييٗيخ
حيٟ٘خ ّٟ٣ففَ ٝـظُع طكًٟي ٜريحثَ ٝيخ
ُحيض ح٢ىحس حيظ ٝطزعيحي٘٤ٟخِ عّ حيٓخّ
ٖ ٝع٧ؽ ٘ح ٞـًٕ حيٓخّ ٘ٞكيٍْٕ٘ ٌٖح
عً ٛنى كيخو ٞيظيعيًيف ريخييُيليظي ،ٚٙأَيخ
رويٜي ٙٙحييليخ٘« ٜحييعيًيزيش» فيخْيٕ اًح

نييخْييض حييعيًيزييش ٛيغيٟييَس َٜيٓييٙعييش َييّ
حيف٠ش حيُٓليٙطيش فيٗيٞ ٙيِٞيي َيّ ؿيُيخو
حي٘و ٚحيٌٞ ٜلًُٕ ٘حِ حييليًيٟيش حييظيٝ
طل ّٜحْٔ٤خِ بخيزخ َخ ٞه ِٙكـيُيٗيخ
« ٗ ٍٓ ف »ٍٓ ٖ ٝفًٟزٔيٗيخ حييُيليٜيّ
فيي ٝبييخد ح٢كيٟييخِ َييّ ٓيًئيًييش ف٠يٟييش
ؿًُٟش َٖ٘ ٙخ ِٞٞي كخًَٗخ ؿُخُٞ٘ ٦يٓيش
٘أَخ عًزش حيـًي ح٢كَُ «ف٧ٟيي »ٝفيُيخ
ٖ ٝاٍ ٦ى عًٓٛ ٛي٘ حيف٠ش حيٜيغيٟيَ
ُٖ٘خ َظ٘خرٗخِ ف ٝحيٙحقع ب َٟحِ حييعيخىس
ؿَص رٓ ّٟهخِ حيٙحكش عً ٛحٓيظيعيُيخو
كـخد حيف٠ش أف٠ى َّ حٓظعُخو طُُٟش
حييـيًيي ٘كيظيي ٛحييُي٘يزيم «أ٘ حييُيـيلييّ
حيزٔ »٢ٟفًٜٟق ٞ ِ٦هي ِٙأىحس ُٞيٓيش
ْفٕٔ حيٙقض فٗ ٙأىحس ْفعٟش ٘فيخثييس ٖيٝ
ٍريي ٢ؿييخْيزييٖ ٝيييريي ٝحييًيزييخّ حيٜييٙفيي،ٝ
٘أَٗٗ أْٙحع حييُي٘يخريم حييُيعيَ٘فيش عيٓيي
ٓهخِ حيٙحكش ٖ« ٙحيٟ٘خ »١حييٌٖ ٜيٙ
عيزييخٍس عييّ ق ي٤يعييش َييّ حي يليًيي َ ٝيؼ يً يؼييش
حي٘هى َ٘يَٛيعيش ٘ريٗيخ َٔيٓيٓيش ٍقيٟيكيش
نُيخ ٞيُيهيّ أِ ْيٌنيَ «حييُئيخل»
حيًٌٜٞ ٜق أ٠ٞيخ ي٘يي أ٣يَح حييؼيٟيخد
٘ٞعي نى َّ حيليِحٌ «حئيزيظيش» ٘حييٟيي
«هيُئييش» َييّ ْيفييْ فيجييش حييليًييً ٝحص
حيُٓفعش حيُزخَٗس

الصناعات التقليدية

َخ ُحيض ٓٛخعش حيلً ٝرزٓٙعخىس طظٙحٍع
أرخ عّ ؿي ٖ٘ ٝحيٜٓخعش حيظٓ ٝخعيص
ٓهخِ حيٙحكش عً ٛحيع٘ ٖٟحيظؤقًٍ َع
َ٘ حيزٟجش فف ٝحيكيٌ نخِ حيلَفٝ
ٔٞظعُى َٙقيح ٞلفَ يٕ ف ٝحٍٝ٢
٘حئٞ ٌٟٙظعُى ٘عخ قئٍ رعٞ
حيًٟظَحص ٘ٓٓيْخ كـُٕ ٖٓ فٍٓ ٔٓ ٝ
٘قٙحيذ كـُٗخ ٓٔ فَ٤َ٘ ٍٓ ٘ ٝقش
ًَ٘ك٤خ ٘كٜزش ٘ق٤عش كيٞيٞش ئٟخٜ٘
ٜ٘ٞكى َلظ ٚٙحيكخيذ ٘نٌيم َزَىح
٘أكٟخْخ ُقخ أ٘ َٓفخهخحيوٟى ٖ ٙعٓٙحِ
آهَ يُيٓٞش طَ٠د ف ٝأعُخ حيظخٍٞن
٘حيفلٙيش حيعَرٟش ،حيزٓٙعخى ِٙٞهٟخيش
ر٤زعٍٗ ٘عٓيَخ طٔظُع اي ٛأكُي روظٝ
حيَ٘ٞف َُؼى حييٙٞحِ حئٟخكٝ
يزٓٙعخىس ط٘عَ رخيَحكش ٘حيظًكخثٟش حيظٝ
طغَُ قًزم ٘حْض طـًْ ىحهى حيوُٟش
حيزٓٙعخىٞش كٟغ حي٘خ ٜح٢ه٘ َ٠حيفٙو
حئٙىحْ٘ ٝيٌس حيٜلَح حيظ ٝطوظِو
َُّ حي٘عَ ٘حيغٓخ ٘حيفًهً ٍٙحي٘عزٝ
حيٌ ٜط٘ظَٗ رٕ رٓٙعخىس َ٘ٞطفع عخيٟخ
َي٘ٞخ ؿُ ٧ٟحهخًح ٙٛص حيَُ٤د
حيهز َٟهًٟف ٝأكُي رٜٙطٕ ٘ٗي٘ٔ
حيٌٞ ٜـ ٝؿُ ٧ٟعٌرخ َع ٙٛص ٗخرش
رٓٙعخىٞش ٓخكَس يكي نخْض حيوُٟش
ىيٟى حيهٌَ ٘حيٟ٠خفش حيعَرٟش

المساجد

حٗظَٗص رٓٙعخىس ٌَٓ حيكيٌ رُٔخؿيٖخ،
٘يعى أُٖٗخ َٖٔ ٙـي حيعظٟف أ٘ حيٓوًش
أ٘ ٟٓي ٜػخََ٘ ،حيٌ ٜرٓخٔ ٟٓي ٜػخََ
ٌَٓ أنؼَ َّ ػُخِ قََِ٘ٔ٘ ،ـي
حيز٘ َٟح٤رَحٖ ُٟٝحيٌ ٜحٗظَٗ
رِهَفظٕ ٘رٓخثٕ حيٌ٘ٞ ٜزٕ َٔخؿي
طَنٟخَٔ٘ ،ـي رًل٤خدَٔ ،ـي
حيُٙحََٔ ،ّٟـي ٧ٛف حيي ّٞحٙٞ٢ر،ٝ
َٔـي حٟٓ٤قَٔ ،خؿي حيلف حيف٧ف،
حيظك ٚٙحيٜلخرش َ٘ٔـي عَُ رّ عزي
حيعِ٣٘ ِٞخٍ رّ ُٞخى ٘عخث٘ش أٌ
حيُئَٓ٘ ّٟحيُـخٖي بَٖٟخ

الرسام الفرنسي اتيان ديني

ْخ َٛحيي ّٞى ٕٟٓٞرخيفَْٟٔش ٘-يي ريخٓيٍ
أيف ْْٙاطٟخِ ىٟٓٞش َ ٕٛخٍّ ٕٔٗ - ٔٛٙ
ىٔٞي يُي يز ييَ  ،ٜٕٜٔر ييخٍ ٞييْ ٖ يي ٍٓ ٙييخٌ
فَْٟٔٙيي ف ٝريخٍٞيْ ٓيٓيش ٔ ٌ ٔٛٙفيٝ
٘ٓيي ٢عييخث يًييش رييَؿييٙحُٞييش ،نييخِ ٘حيييئ

قييخٟييٟييخ فيئَْييٟييخ رييخٍ ًُحٔ فيي ٝعييخٌ ٘ٔٛٙ
٘ييييص ً ٗيكيٟيكيظي ًيٕ ؿيٟييّ ،حييظييٓ ٝيظيهييِٙ
نخطزش َٟٓطٕ حي٘وٟٜش ،أَخ ؿيئ فيكيي
نخِ َٗٓيٓخ٘ ،إَٔ طييعيَ ٛيخٍ ٜييٞٙيِ
حىٞى ٖ٘ ٝحرٓش َلخَ ٝحييعيخٗيف حييُئيًيٍ
ٖ ٙعيخٗيف ريٓٙيعيخىس ٘فيٓيخْيٗيخ حييهيزيٟيَ
حيٌ ُٛٔٞ ٜريٟيظيٕ حييٟي ٌٙريُيظيليف ْٜيَ
حيي ّٞى ٝٓٞؿخ َّ رخٍَ ْٞيّ طي٧فيٟيف
حيل٠خٍس حيُخىٞش ٟٟ٘ف حٞ٢ييٞيٙييٙؿيٟيخص
حيظ ٦ ٝطَٞق َِحؽ حيُزيع فويَؽ ٞي٤يٜٙ
حْ ٍٝ٢ل ٙرٓٙعخىس كٟغ ك ٢حييَكيخو
٘حٓظَحكض ْفٕٔ يي٥يٓي ٌ٧فييهيى فيٟيٕ
فَىح َيئَيٓيخ نيؤعيٌد َيخ طيهيٍ٘ ِٙف
حئًٍُ ٘طًكذ ريخٓيٍ ْٜيَ حيييٞيّ ىٞيٓيٝ
حي يُييٙيييٙىر يزييخٍٞييْ عييخٌ ٔ َ ٔٛٙيٟيي٧ىٜ
٘حيُعظٓف ي٥يٓي ٌ٧عيخٌ ٖٔ ٌ ٜٔريعيي أِ
ق ٛ٠فظَس ًٞٙ٣يش في٘ ٝحؿيٗيش ريٓٙيعيخىس
ٔٞظًٍٗ َيّ ؿيُيخييٗيخ ييٙكيخطيٕ ٘حرييحعيخطيٕ
طُؼى ٍٙٛس حيلٟخس حيٜخىقش حيٜخفٟش فيٝ
٘ؿئْ ٔٙيخ ؿيُيٟي٧ص ٞيعيظيُييَِ حييًيزييخّ
حيظكًٟي ُّٟ٘ٞ٘ ٜاي ٛحيٙحكش فيٟئيليَِ
حيٓخ َ حيٞ٘ ّٟٗؤهٌِ ريٓيٟيخ ١قيًيزيٕ ييكيي
عزَ ْ َٜحيي ّٞحييفيٓيخِ حييُئيًيٍ كيي٘ى
حيـُخو حي٤زٟعًٖ٘ ٝذ ريعيٟييح في ٝبيٍٙ
حيَ٘ف فخًح ٖ ًٜٝٞ٘ ٌٜٙٞ ٙرعي حْيظيٗيخ
َ ٍٓٙحيلؾ ف ٕ ٝأريَٞيى ٓ ٌ ٜٕٜٔيخفيَ
حييلييخؽ ْٜييَ حييييٞييّ اييي ٛرييخٍٞييْ كيٟييغ
طٙفٖ ٝيٓيخل ريعيي أٗيٗيَ قيًيٟيًيش فيٕٗ ٝ
ىُٔٞزَ ْ٘ ،ٌ ٜٕٜٔكى ؿؼُخْٕ رعيٖخ ايٛ
َيٓٞش رٓٙعخىس فَٟٞ ٝق ئٟظيَٞيق فيٝ
حي يُييي ٞيٓييش حي يظيي ٝي ي٤ييخي يُييخ ع٘ يك يٗييخ فييٝ
حيؼ٧ػٟٟٓخص َّ حيكَِ حيُخ ٟٝأْ٘يخ فيٝ
رٓٙعخىس َظيليف ْٜيَ حيييٞيّ ىٞيٓيخص ٦

ُحو يلي حيَٙ ٌٟٙؿٙىح ٖ٘يَ ٙيّ أنيزيَ
حي يُ يظييخكييفحي يُ يكييخٍْييش َييع حيييَٓييخَ يٟييّ
حيليحػَ ّٟٟؼى ََٖٓ ٜخطٟيْ ،حييٌُ ٜحٍ
أ٠ٞخ ُٗخو أفَٞكٟخ ف ٝحيعكي ح٘٢و َيّ
حيكَِ حيعَ٘ ،ّٞفبِ ييٙكيخص ىٞيٓيٟيش ؿيي
َظيليفي يش ييًيغيخٞيش ،فيٗيٞ ٙيليذ حييظيُيؼيٟيى
٘حيُلخنيخس ٘حييٙحقيع ح٦ػيٓيٙبيَحفي ،ٝفيٝ
طعخًَٕ َع حيُٟٙٙعىٍحٞظٕ ٘فُٕٗ يًؼكخفيش
٘حييًيغييش حييعييَريٟييش َيٟييِطييٕ عييّ حييفيٓييخْيٟييّ
حييُئيظي٘ييَقيٟييّ ح٠هييَٞييَّ ،يُييخ َيهيٓييٕ
حيعؼ ٍٙعًْ ٛيُيخًؽ عيخٍٞيش في ٝحييـيِحثيَ
حيييَ ٞيف يٟييشٖ٘ ،يي ٙأَييَ  ٛيعييذ فييٖ ٝيئٌ
حيُـظُعخص حيعَرٟش حَ٠يخُٞيغيٟيش ٞيُيهيّ
٘ٛف َع ٍ أعُخيٕ قزى ٓٓش ٓٓ ٜٔرؤْيٗيخ
َ٘خٖي رَ٘ٞش ٘حقعٟش َ٘عخَٛسنُخ ُحى
حٖي يظي يُ ييخَ ييٕ ر ييخ ٓ٤يي٘ ،ٌ٧ر يييأ ر ييَٓ ييٍ
حيُٟٙٙعخص حييٞيٓيٟيش ٘نيخِ ْ٘ي٤يخ فيٝ
طَؿُش ح٢ىد حيعَر ٝاي ٛحيًغش حيفَْٟٔش،
َّ ر ّٟأعُخيٕ طَؿُش يكٟٜيس ًَيليُيٟيش
يعٓظَس رّ ٗيحى ٓٓش .ٜٔٛٛ
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حاجتنا الى التدريب
بقلم :د  /حسن خليفة
استمعت قبل مدة لتصريح أحد الخبراء المتخصصين في مجال الموارد البشرية؛ حيث ذكر أن حاجتنـا فـي
الجزائر إلى التكوين ،والتدريب ـ بلغة أصح ـ تزيد على الثمانين بالمائة؛ فأكثر المؤسسات والـهـيـ ت
والشركات في أمس الحاجة إلى هذا التدريب لعناصرها البشرية وموظفيها ،في مختلف المستويات ،لـرفـع
أدائها وتحسين وتطوير مستوى أولئ الموظفين (والموظفات والحق أن هذا مطلب مشروع وحيوي؛ يعود
بالمنفعة على المؤسسة والهيئة والشركة والمصنع والجامعة واإلدارة ،فمن شأن التدريب أن يرفـع كـفـاءة
الموظف والعامل ،كما من شأنه ـ أيضا ـ أن يحسّن ا داء ويجعل العمل أكثر انسيابية وبذلـ يـتـحـقـق
تصريف ا عمال على نحو سهل متقن سلس ومن يتفحصُ اليوم شؤوننا في كثير من المؤسسات يستطيع أن
يقف على حجم “ الجمود” والبيروقراطية ،والتأخر ،بل والعجز في تصريف ا مور ،والدليل البسيط على
ذل  ،كما نقرأ ونتابع الدليل هو عجز الكثير من الهي ت واإلدارات عن صرف ا موال المرصودة لها؛ حتى
إنها تضطر إلنفاقها في أي شيء آخر العام ،ما يرسخ فكرة العجز عن إنهاء الموسم (العام المـالـي عـلـى
الوجه المطلوب الذي يتحقق فيه إنجاز المهام وتحقيق ا هداف بنسب تقترب من المائة بالمائة أو حتى ٜٓ
بالمائة إن التدريب يُكسب الموظف والعامل مهارات أكثر ،كما يُكسبه إحراز التقدم في إنـجـاز عـمـلـه
ووظيفته ،في الزمن (بالسرعة وفي اإلنجاز (باإلتقان وفي الجهد ببذل جهد أقل إلحراز نتائج أكبـر
وأكثر وأفضل… وذل توصيف شبه دقيق للمهارة حاجتنا في بالدنا إلى االنخراط في برنامج تدريبي
وتطويري في كل القطاعات تقريبا حاجة ماسة قوية ،لالستجابة للطلب الكبير في كل شيء ،فنحن مجتمع
متطلّع قابل للحياة حسب توصيف أحد المفكرين ،وإنما تنقصنا القيادة الراشدة الصالحة وأهم ما يمكن أن
تفعله هذه القيادة الراشدة هو العمل على تعزيز مكانة التدريب في حياتنا العملية فـي حـقـول الـعـمـل
وميادين الوظائف المختلفة ومن يريد أن يعرف أهمية هذا ا مر عليه أن يطلع علـى مـا يُـنـفـق فـي
المجتمعات المتقدمة في مجال التكوين والتدريب؛ حيث تخصص نسب مئوية من الميزانيات لتحقيـق هـذا
الهدف :تكوين الموارد البشرية ،بل إن ذل يكاد يكون بشكل منتهم ودائم ،وال يحقق الموظف والـعـامـل
ترقيته الحقيقية إال من خالل المهارات التي يكتسبها بالتدريب المستمر يمكن أن نستعرض على السـريـع
قطاعات مثل :اإلدارة بمختلف مجاالتها (بلديات وواليات ودوائر وسواها  ،التربية والتعليم ،الشـركـات
الكبرى ،الوزارات ،هيئات أخرى وننهر في نمط أدائها وطرق تسييرها ومخرجاتها لـنـعـرف كـم هـي
الحاجة اليوم ماسة إلى هذا التدريب الذي أتصور أنه مشروع وطني مفتوح وعاجل ،يجب أن يـفـتـح لـه
حسابه الخاص وجدول عمله االستثنائي وبرنامجه وخططه؛ لرفع منسوب ا داء وتحسين العمل ،وصوال إلى
ما يُسمى “ا داء العالي” الذي يعني “ االستفادة القصوى من الموارد المادية وغير المادية لتحقيق نتـائـج
متميزة من خالل التعلّم المستمرّ” نحن مجتمع متطلع ،ومن يفهم شعبنا يستطيع أن يعرف أن طـمـوحـه
المشروع كبير ،وأن تطلعه لالستجابة لهذا الطموح كبير ،وذل ما يجب أن تلتقطه “القيادة” لتماشي هـذا
المجتمع الحيوي النابض على ا قل ،وا هم أن تسبقه بفتح “أفق المبادرة” واسعا عريضا ،وتواكبه كناظم
ومشرف متبصّر وتتلمس احتياجاته كلها ،ومنها االحتياج التدريبي الذي به نعلو ونرقى ونكون مـن
النمور الكبيرة…

د  /حسن خليفة
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قراءة أوليّة

حيدر حب اهلل

ِ
رٓٙل َعًَٙخطٍ ٟش نٍ َّٟ٧ش طئَّ يًزخكؼ ّٟحيُخىس
ً٘يم رُعِو عّ َ٧ك ش حيظعي٧ٞص حيظَ٣ ٝأص ٘طَ٤أ أ٘ طؤْٟٓ
حيه ٌ٧اي ٛعخيٍ حْ٦ظَْض
حيظ٦ ٝري أِ طَ٤أ عً ٛعًٍ حيهٌٖ ِ٢ ،ٌٔ٧ح حيعًٍ ٘ٞظُى حيهَٟ٧ش٘ ،طلٞٙى عًٍ
ؿًُش حيُزخىة حيظٜيٞكٟش يًُعخٍ ح٢هَ ،ٚف ٧ري أِ طه٘ ِٙحيهُزٟٙطَ ْ٘لٖٙخ٘ ،رخٟ٤خفش اي ٛن ّى ًيم حٖ٦ظُخٌ
ح٧٤ْ٦قش َّ حيكخعيس ٘ ٦ً ٙٛكظٍ ٛأّ حيٌَٗ ىِ٘ حيعهْ؛ رخٛ٤يحٍحص حيهَٟ٧ش حيُظوٜٜش َّ َـٍ ّ٧ص ٍَْ٘٘ ٞ
خص
ّ
ًَ٤ٜلخص
اً ٌٖح َخ طكظ٣ ٕٟ٠زٟعش حيع٧قش ر ٌٖٔ ّٟحيعً٘ ٌٙحيُعخٍ ٘ ،ىٍّ٘ٞخص٘ ،نٌيم طٟٗجش َعخؿٍ َّفَٗٓش َ٘عخؿٍ
ٌٖ٘ح َخ ٞفَٟ٘ ٝع حيظُٟٓش حي٘خًَش يعًٍ حيه ٌ٧ف٘ ٝىحثَس َعخٍ َ٘ٙٓٙعش ،نُخ طـيٍ حٗ٤خٍس ٖٓخ اي ٛىٍ٘
طعَ ح٠هَ
َٙقعٗخ حيٜلٟق ف ًٍّٓ ٝح٘٢يٞٙخص حيفهَٞش ٘حيؼكخفٟش؛ ََ ِ٢حنِ حيظَؿُش حيظ ٝطٓكى حيفهَ ح٠هَ
نُخ ّ
ُّٟ٘ٓخ عًٛ
قٟ٠ش اعخىس طَطٟذ ح٘٢يٞٙخص رُخ ٓٞخٓذ حي َ٘ حيؼكخفٟش رخيفهَ حيه َٝ٧حٖ٘ ٘ َٝ٧ٓ٤هٌح -
حيَحٖٓش ٘عيٌ حيظكّٟي رخيظَطٟذ حئخرف يٌٗٔ ح٘٢يٞٙخص حيٌ ٜحئُظ ٚٙحيل َّ - ُٜ٘ٙحي ٍَٜ٘٠طؤََٓ ْٟحنِ طعًُٟٟش
طعي ٘حكي ًس َّ أٍٖ َخ ٓٞزغ ٝطظوٌ حيهَ ٌ٧خى ًس أٓخًٓ ٟش ٘ ُطًلف رٗخ َخ ٛخٍ ٛ٧ٞكٗخ َّ
حقظ٠ظٕ َ٘ ٌ ٓخرك ٌش َوظًف ٌش ّ
عًَ٘ ٌٙعخٍ أهَ ٚنعًٍ حيُعَفش ٘حيٓفْ ٘حيََٟٗٓ٣ٟٙكخ
رلخ٦ص
١
حيظٍٙ
َّ
٦
ً
ري
ٛلٟق
يًظٛٙى ايُْٙ ٛ
طليٞئ
ٍ
ٍ
َّ٘ ٖٓخ ّ
طئني ّ ًيم أعيحى ٘ح٦ؿظُخع ٘ح٢ئٟٓش ٘طخٍٞن حيعً٘ ٌٙحٍٙ٤ٓ٢س ٘ ٘بً َٟيم
نُخ
َ٘
حي
أِ
ْ٧كظ
طٌٍٙ
ّ
ّ
حيُٜٓفخص ٘أعيحى حيُظهًُ٘ ّٟحيفكٗخ  -حيظ ٝفَٟض ٟٗجخً َّ حيُ٘خٍٞع ٘حيزَحَؾ حيهؼَٟس ٌٖٔ حيَإٞش َٙؿٙىس ييٚ
ٍ
نظخرخص أ٘  ،٦فٗٝ
َٛكٙح رٌيم فٝ
َّ طُٗ ٖٟحيه ٌ٧يٜخيق حيفكٕ ٘حٙٛ٢و ٌَٓ حيكَِ حيظخٓع حيهؼ َّٟٞحيٙٓ ،ٌٟٙح ٌ
ّ
حيٗـَ٘ ،ٜحيظٍ ٝرُخ فَٟظٗخ حٟ٘٢خع حئٟخٟٓش حيظٍ ٝحفكض ٍإٌ ٞش ٞعٟٗ٘خ حيهؼ َّ َٟحيٌٞ ّٞلًُ ِٙحيٍٗ حيفهَ ٜعًٛ
أ٘ أعكزض ٗ ٍٙحيي٘يش حيٜفّٞٙش ٘فظلض َٟيحِ حئٟخٓش حيٜعٟي حيي ٝٓٞعَُٙخً َ٘ع حيكزٙو حيهخَى يٌٗح حيَُ٘٘ع
نزَٟ
ْ٘خ٣خص حيَٙ٘ ٌٟٙفك ٌش اي ٛكي
ك ٍٙ٠قخْ ْٝٙحيهز٘ َٟحيٌ ٜطٙؿي
٘ح٦ؿظُخع أَخٌ حيفكٗخ َُخ ح٤ ٍَٖ٤ٟػزخص
ٍ
ٍ
ٌ
حيظـيى
أِ
ٖٙ
ظٕ
َ٧ك
ٓٞزغٝ
حيٌٜ
أِ
ا٦
ا٣خٍٔ،
فٝ
ل
طظلَ
حئٟخٟٓش،
َ٘
فخعى ٓخٍٖ  -فّ ٝى طٔخٍع ٘طخثَ حي
ٍ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٗهى يي ٚحيزع ٞحْلٔخٍحً
ا٧ٛكخص نزٍ َٟس ٘عُٟك ٍش فٝ
٘حيظغ َّٟحيٌ ٜكٜى ٔٞظيعٝ
يًعكى
ش
أ٘يٞٙ
اع٤خ
فٝ
٘بَٖٟخ
ّ
أِ حيظـيى حيٌ ٜكٜى
ييٍ٘ حيٓ ٚىفعٕ يؼٍ ٍٙس عًٌٖ ٛح حيٙحقع ىفخعخً عّ حيظَحع َّ حيعكى حيهْ َٝ٧فٕٔ ،فخيُ٧كظ ّ
َٛحعخص ٘حٓع ٌش طَُنِص ف ٝنخِ عً ٛأنؼَ َّ َٔظ٘ ٚٙعً ٛأنؼَ َّ ٛعٟي َُخ
حيٟ٠خع ،فظعُِص رٌيم
ٌ
ُٞهّ اٞـخُٔ ٖٓخ ي
حٙٛ٢ي٘ ٝحيفكٗٝ
حئٟخ
طـيى حئُخثى اِ قُٔخً
الـيـوم
له
يعد
لم
الكالم
علم
مسائل
من
ا
ً
كبير
ا
ً
قسم
إن
عًٛ
٘ح٦ؿظٗخىٜ
ح٢هزخٍٜ
ّ
كٔخد حيُـخو حيه َٝ٧وجودٌ بمعنى أنّه لم يعد يشكّل القضية الـتـي تشـغـل نزَٟحً َّ َٔخثى عًٍ حيهٌ٧
ْ٘ل ٌٖٔ ،ٔٙحي َ٘ قي طغَّٟص اهتمام الباحثين والمفكّرين ،بل إن بـعـض ا فـكـار يٍ ٞعي يٕ حي٘ ٌٟٙؿٌ ٙى رُعٓ ٛإّْٔ
٘ٞهى حيكٟ٠ش حيظٝ
 نُخ ٓٓ٧كظ ٛ٘ -خٍص وا دلة والرؤى صار بطالنها اليوم غير مـحـتـاجٍ إلـى يٍ ٞعيّ
حيزخكؼّٟ
حٖظُخٌ
طٔظيع ٝحٖظُخَخً َٓخٓزخً أنؼَ توجيهٍ وتفسيرٍ نهراً إلى انهيار كل ا عـمـدة الـتـي ط٘غى
 ٘ي َّ ْٟحي ٍَٜ٘٠أِ انبنت عليها تل ا فكار عبر الزمن ،بـل إن مـذاهـب٘حيُفهَ ،ّٞرى اِ رعٞ
ّ
ٞه ِٙأنزَ ْٔزٟخً  -رخئُخثى ومدارس كالمية بأكملها صار حالها كذل  ،وهـذا أمـر ح٢فهخٍ ٘ح٢ىيش ٘حيَإٛ ٚخٍ
طبيعي ومترقب،
َلظخؽ ايٛ
رْٗ٧٤خ حي ٌٟٙبَٟ
حيهَٟ٧ش
ٍ
٘طفَٔ ْ َٟحً اي ٛحْٟٗخٍ
طٙؿٍٕ ٟ
٘فٌٖ ٝح حئٟخ ٞؤطََ٘٘ ٝع
ٍ
عًٍ حيه ٌ٧حيـيٞي ٘حيٌ ٜؿَٞ٘ ٚـَ ٜحيظَن ِٟعً ٕٟف ٝنى ح٢عُيس حيظ ٝحْزٓض عًٟٗخ طًم ح٢فهخٍ عزَ حيَِّ ،رى
حيُلخفى حيفهَٞش ٘حييٟٓٞش حيُعخَٛس ُٟٓخ ف ٝحيعكي اِ ٌَحٖذ َ٘يحٍّ نَٟ٧ش رؤنًُٗخ ٛخٍ كخيٗخ نٌيم،
حيُ٧ٟى ٜح٢ه ،َٟاً ٞلخ٘و ٌٖح حيَُ٘٘ع أِ ٠ٞع كيحً ٌٖ٘ح أََ ٣زٟعَ٘ ٝظَقذ٘ ،فَ ٝكخرى نى ًيم َٗص
أفهخٍ ؿيٞي ٌس ٌَ٘حٖذ نَٟ٧ش ؿيٞيس قي ٜٞق يٓخ أِ
يلخ٦ص حيَنٙى حيظَ٤ٟٓ ٝص عً ٛحييٍحٓخص حيهَٟ٧ش فٝ
ٌ
٘طٓل ٛعّ كًزش حيَٜحع،
ًٖذ
َُخ
رهؼَٟ
أنؼَ
اْٗخ
ْكٙو
حيكَِ٘ ح٢هَٟس ٘ٞعٟي رعغ حيٓظخؽ حيه َّ َٝ٧ؿيٞي ُّٟ
ّ
طٍٙ٤حص حيُعَفش حْٔ٤خْٟشُٟٓ ،خ ٌٖ٘ٔ ح٦طـخٖخص يٍ طٔظويٌ ْفْ آيٟخص حيزلغ حيظ ٝنخِ
آيٟخص عُى َظٓخبُش َع
ّ
طفهَٟ
حيعخٛفش حيغَرٟش حيظَٟ ٝرض حيعخيٍ َّ ٞظٍ ح٦عظُخى عًٟٗخ ٓخركخً رى حٓظكض يٓفٔٗخ أُْخ١
حيلخًٛش رفعى طؤػَٟحص
ٍ
طلٙوٌ ؿٌٍ٘ ٜأٓخٓ ٝفَٔ ٝخكخص حيعُى ٘أفف
ٌٖ٘ح
أهَ،ٚ
يٌٗح
حيفهَٞش
حيظُٟٓش
طلكٟف
رٗي
ً٘يم
أقٜخٔ اي ٛأقٜخٔ،
حيظفه َٟحي٤خٍثشّ عً ٛعًٍ حيه ٌ٧ي
٧ي
حيعًٍ ٟ٘٘عٕ فٟٓ ٝخقٕ حيُٓخٓذ يٕ فع ً
 طـيى حيُزخى ٚرُعٓ ٛأِ نؼَٟحً َّ ىٍحٓخص عًٍ حيُعَفشآفاق التجديد في علم الكالم
ٖٓخل ٍإٌ ٞشٕ طئَّ رؤِ حيظـيٞي ف ٝعًٍ حيه ٖٙ ٌ٧رظلٞٙى ٘حيٙؿٙى ٘نٌيم حيعً ٌٙحْٔ٤خْٟش ٘حي٤زٟعٟش ٘ح٢رلخع
طزييض ٘طغَّٟص َّ أٓخٓٗخٖٓ َّ٘ ،خ فبِ ركع ًش
حيَٞخٟٟش قي ّ
َئٓٔش ،أ٘ َؤٓٔش عًٍ حيهٌ٧
حيـٗي حيه َٝ٧ايٛ
ّ
ً٘يم نزً َٟس َّ حٖظُخَخص ٘أىيّش ْ٘كخٗخص حيُظهًُّٛ ّٟخٍص ر٧
ط٘هٟى
قزٟى
َّ
أٍَٙ
رُـُٙعش
َّ ه٧و حٖ٦ظُخٌ
ٍ
ْلَّ ٍَٗ ٙ
ٌٖ٘ح
ُٟش،
حيع
حيعًُٟش
حيظل٦ٙص
ى
فٝ
َعٓٛ
ّ
َئٓٔخص ٘يـخِ يظٜلٟق حيظَحع حيه٘ َٝ٧اهَحؿٕ َّ
ّ
ّ
حيظـيى حيلخٛى ي
حيُهظزخص حيكيُٞش ٘عخيٍ حيُو٣ٙ٤خص٘ ،طلكٟف ٌٖٔ حيهظذ أْلخ
ّ
حيظـيى ،فكي نخِ حيُٓٗؾ
أْٙحع
أٍٖ
ٖ٘ٙ
حيُٓٗؾ
ى
طـي
ّ
ّ
٘٣زخعظٗخ ٣زخع ًش عَٜٞشً٘ ،نٌيم اقخَش حيُئطَُحص حييٍ٘ٞش،
٘حيًُظكٟخص٘ ،حيُٓظيٞخص حيظُ ٝطعٓ ٛرخيفهَ حيه ،َٝ٧حيُظزع ٓخركخً ف ٝعًٍ حيه َٟ٘ٓٓ٘ - ٌ٧ايً ٛيم ٦ككخً -
َهظزخص نٍ َٟ٧ش َظوٍ ٜٜش طظٙفَ فٟٗخ ؿُٟع ٖ ٙحيُٓٗؾ حيـيي ٝحيكخثٍ عً ٛحيك٠خٞخ حئًُُش ٘حيٍُ٘ٗٙس
ٍ
٘طؤْٟٓ
ّ
ّ
ط ٌٍ ٙ٤ف َْٟٜ َُّ ٝحييّٞ
كٜى
ػٍ
حيَ٤ف،ّٟ
ييٚ
حيُٜخىٍ ٘حيَُحؿع حيهَٟ٧ش حيكيُٞش ٘حيليٞؼش٘ ،نٌيم
ّ
طٍ عً ٛاػَٔ كٜٙو حيظِح٘ؽ -
حي٘ ،ٝٓٙ٤فوَ حيي ّٞحيَحُّ ٜ
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قَِ٘ َّ حيظوخ ٍٛأَخ حيٌٟٙ
ر ّٟحيفًٔفش ٘حيه ٌ٧رعي
ٍ
ٍ
يظل٦ٙص رٍٓ ٟٞٙش -
 ٧عّ أِ حيفًٔفش ْفٔٗخ قي ه٠عض
ففً ٠
َع ح٢هٌ رع ّٟح٦عظزخٍ حيظل٦ٙص حيعخيُٟش يٗخ  -فبِ حيعًٌٙ
ٍ
ح٢هَ ٚقي طعَٟض ٖ ٝح٢هَ ٚأ٠ٞخً
ْ٦ك٧رخص َٓٗـٍ ّٟش،
رى ٛخٍ حيُٓٗؾ ْفٕٔ عًَ ٟش يًٓكي ٘حيظلًٟى أ٠ٞخًٌٖ٘ ،ح
نًّٕ ٔٞظيعَٙ ٝقفخً عًُٟخً َّ حيه ٌ٧حيُعخ َٛطـخٖٕ
فخئُؤيش َٖٔ ٝؤيش حيعكى حيه َٝ٧رخييٍؿش ح٘٢ي،ٛ
٘حيظل٦ٙص حيُٙؿٙىس طٔظيع ٝطٌٖ َٞٙ٤ح حيعكى رٍ ٍٜٙس
ّ
أٓخٍٓ ّٟش
طعَٟض
حيظـيى ف ٝحيٗٓيٓش حيُعَفٟشٖ فخيظغَٟٟحص حيظٝ
ّ
حئُخثى ّ
٘حيُٓٗؾ
حيعً ٌٙيٗخ يٍ طهّ َلً ٍٜٙس ف٤ْ ٝخ
طعيطٗخ يظُ٘ى َـُٙع ٌٖٔ ح ،ٍَٙ٢أٛ٘ ٜى
٘حيُزخىة رى ّ
حيظلٙو ايََ ٛكً ٍش أٗزٕ رخيهًّٟش ٘حي٘خًَش فٜخٍص رٟٓش
حيعًٍ ّ
٘حيُعييشٌٖ٘ ،ح أ٠ٞخً
٘حقع ُ٤ٞخيذ عًٍ
حيُظلٙيش
ٖٝ
ٌ
ٍّ
حيه ٌ٧رظكيّ ٍٞأؿٙر ٍش عًُّٟش يٓفٕٔ عٕٓ
َّ٘ ٖٓخ ٘ -رُ٧ك ش َخ ٟٓؤط ٝأ٠ٞخً  -فبِ حيظـيٞي فٝ
عًٍ حيه ،ٌ٧أ٘ عًٍ حيه ٌ٧حيـيٞي ٖ َّ ٙحيعُف ٘حئعش
حيُئٓٔخص رخي٘هى
َـَى رٓخ
رُهخِ ،رلٟغ  ٦طف ٝرٕ
ٍ
ً َُ٦ش يٕ ّ
ّ
حيُٜٓزّش عًٛ
حيظعي٧ٞص
اِ
نخْض
٘اِ
ٌ،
حيُظكي
َ
ّ
ّ
عًٍ َخ ٖ َّ ٝأٍٖ حيظعي٧ٞص
حيُظلهٍ فٝ
حيعكى
ّ
ٍ
 ِ٢نخ ّفش حيظعي٧ٞص
حيعًٌٙ؛
َّ
عًٍ
أٜ
فٝ
ش
حيـَٖٞٙ
ٍ
ّ
ّ
ح٢هَ ّ ٚاُّْخ طُؼّى طَٞٙ٤حص ؿخْزٟش اًح َخ قٟٔض رَطزش
حيُظٙؿٕ اي ٛحيعكى حيعًُٝ
حيعكى حيعًُْ ٝفٕٔ،
٘حيظعيٞىُٓٞق ّ
حيُفهَ َُْ ٢عخيـ ٍش
أِ
أنزَ
ُٞهٕٓ ريٍؿ ٍش
ّ
٘ه٤خً َٓٗـٟخً ؿيٞيحً٘ ،أفكخً
َوظًفخً٘ ،أًٓٙرخً طلًًٟٟخً آهَ
ّ
أَ ٦ ٍٙطظعًّف
٘حيُيٚ
٘حيُٓٗؾ
أنؼَ ٓع ًش ٍ٘كخرشً٘ ،ح٢فف
ٌ
رخيهٍ حيُعَف ٝركيٍ َخ طظعًّف رخئُظ ٚٙحيعًُْ ٝفٕٔ ي
ّ

حيُ٘ه٧ص حيهَٟ٧ش َّ ٣خرع ح٤ؿخرش عّ أٓجً ٍش
٘حٓظفٗخَخص٧َ٘ ،ك ٍ
ٍ
خص أػخٍطٗخ خَٖس حٓ٦ظَ٘ح أ٘
حي خَٖس حيعًُخْٟش٘ ،حيكَٟٙش حيُظعخ ُش أ٘ حيظٟخٍ حيُخٍنٔٝ
ٍ
ٟٛخبخص َظهخًَ ٍش يُ٘خٍٞع فهَٞش نزَٚ
اي ٛطكيٍٞ
طليٞخص ،فًٍ طعي حيكٟ٠ش ،رلٟغ آّْخ ْـٟذ
ى
ؼ
ٛخٍص طُ ّ
ّ
طٔخإو ٘اٗهخيٍ ّٟش ٘حٍى ٍس٘ ،اُْخ ٛخٍص ٖٓخل َٔئ٘يٌ ٟش
عّ
ٍ
َظهخَى فَٟٙٙ ٝع ٍش َخ؛ فخي خَٖس
َهِٙ
يظكيٍٞ
ش
ٌ
ؿيٞ
ٍ
ٍ
ّ
َظهخَى
طفٔ َٟفًٔفٝ
حييٟٓٞش نهى ٛخٍص رلخؿ ٍش ايٛ
ٍ
ٍ
٘ٗخَىَٟٙٙ٘ ،عش حيَُأس ئٟض نخَٓ ًش ف ٝاٗهخيّٟش
ٍ
حيلـخد أ٘ حئظَ ٘اُّْخ ف ٝعٍَ َٞ ْ ٝش َظهخًَ ٍش َظٓخبُ ٍش
َظٓخٓك ٍش كٙو ٌٖح حيعٓ َٜحيزٌَٖ٘ ٜح حيظليٟ ٜغ٢
رؼكًٕ عً ٛحيٓ٘خ ١حيه َٝ٧عكٟذ حيُي حُٟٓ َٝ٧ٓ٤خ
رعي كَد حيوًٟؾ حيؼخْٟش حيظ ٝأعخىص ٍٍٓ حيوَحث ٢فٝ
حيُٓ٤كش حَٟ٧ٓ٤ش حيظٓٞ ٦ ٝعِو عٓٗخ ٘عّ أكيحػٗخ عًٍ
حيه ،ٌ٧فلخو عًٍ حيه ٌ٧حيـيٞي َخ قزى حيؼُخْٟٓخص َ٘خ
رعيٖخ نلخو عًٍ حيه ٌ٧حيكي ٍٞقزى حي٘ ٝٓٙ٤حيغِحيٝ
٘حيفوَ حيَحُ٘ ٘ ٜرعيٍٖ ،أ٘ نلخو عًٍ حيليٞغ قزى
حيُٙٓٙعخص حيهزَ ٚنخيهخفٛ٘ ٝلٟق حيزوخٍ٘ ٘ ٜرعي
ٌٖٔ حيُٙٓٙعخص ي

وظائف الكالم الجديد

اِ حي ٙخثف حيَثٟٟٔش حيظُٞ ٝخٍٓٗخ عًٍ حيه ٌ٧طظُؼى -
٘فف َ٧ك خص ؿًُش َّ حيزخكؼ - ّٟ٘ف ٝأَ ٍٙػ٧ػش
أ َ -لخ٘يش َٗف ٘طز ّٟٟحيُفخٖ ٍٟح٦عظكخىٞش رخيٍٜٙس
حيُٓخٓزش حيكخىٍس عً ٛحكظٙح ٘ ،حٓظٟعخد حيُ ُِٙ٠اي ٛأرعي
حيلي٘ىْ٘ ،كًٕ رؤَخْ ٍش ٘ى ّق ٍش٘ ،رخيظخي ٝطلـ٘ ٍٟطكًٟٚ
ح٢ه٤خ ٘حٗ٦ظزخٖخص حيظُٞ ٝهّ أِ ٔٞززٗخ ٓ ٙأ٘ قٍٜٙ
حيو٤خد٘ ،حيعَ ٝحيهٞ٘ ،َٝ٧ؤطٖٓ ٝخ ىٍ٘ طليٞي
عرض موجز لتاريخ علم الكالم الجديد
حيًُ٤ٜق حئً ٍٟحيٌٞ ٜزعي عّ كي٘ع حيظيحه٧ص
رٟٙٙفَ ،خ َٞٞي أِ ٞلهٝ
طعٙى رٌٍ٘ حيظفه َٟحيه َٝ٧حيـيٞي عً ٛحئخكش ٘ح٦هظ٣٧خص رلٟغ ٞعهْ
ٍ
حَٟ٧ٓ٤ش اي ٛحيكَِ حيظخٓع هناك رؤيةٌ تؤمن بأن التجديد في علـم الـكـالم هـو عٕٓ رؤق ّى قيٍ َُهّ َّ
عَ٘ حيُ٧ٟىٜ؛ أ ٜاي َُّ ٛبتحويل الجهد الكالمي إلى مؤسّسة ،أو مأسسة علم الكالم حْ٦ف٘ ٕ٧حيظّٟ٠ف ي
َٗ٘ع حيظليٞخص حيفهَٞش وذل من خالل االهتمام بمجموعة أمورٍ من قبيل تشكيل د َ -لخ٘يش اػزخص حيُفخٍٖٟ
٘حيؼكخفٟش حيغَرٟش حيظٍ ٝحفكض مؤسّسات ولجان لتصحيح التراث الكالمي وإخراجـه مـن ح٦عظكخىٞش ٘اقخَش ح٢ىيش
حٓ٦ظعُخٍ حيغَر ٝحيفَْٔ ٝالمكتبات القديمة وعالم المخطوطات ،وتحقـيـق هـذه ٘حيزَحٖ ّٟعًٟٗخ َّ ه٧و
٘حيزَ٤ٞخْ ٝيًعخيٍ ح َٝ٧ٓ٤الكتب وطباعتها طباعةً عصـريـةً ،وكـذلـ إقـامـة طٟ ٙف َوظًف أْٙحع ح٤ػزخص
٘قي نخِ ئًُظَ٘قّٟ
ىٍ٘ المؤتمرات الدورية ،والملـتـقـيـات ،والـمـنـتـديـات حيُٓ٤كٟش ٘حيُعظزَس قٟخٓخً
ٌ
ٌ
حيـٙ
فخعى ف ٝطهّٞٙ
٘حٓظكَح حً ٘ عً ٛحئُظٚٙ
ٌٖح حيلخى ّ
س
حْ٦ظكخىحص
ْظٟـش
حيعخٌ
حيٓ ،ٜٝأ٘ حيظخٍٞو ،ٝأ٘ حيظـَٞز ٝأ٘ بً َٟيم
ّ
ََحفف حيفهَ حُٟٓ ٦ ،َٝ٧ٓ٤خ حيعكً ،ٝأ٘ ّ
٘ؿٖٗٙخ اي ٛنخفش
حيظٝ
حيُٙؿٗش ايٛ
ؽ َ -لخ٘يش ٍى ٘ىفع حٗ٤هخ٦ص ٘حي٘زٗخص
حئٓش ّ
ّ
ٌ
طًم
فٝ
حيعًُخ
َّ
ؿٟى
حْزَٚ
٘قي
حيَ٘ٞفش،
حيٓزٞٙش
ّ
حيُعظكيحص حييٟٓٞش ٘حيٌُٖزٟش
حيفظَس يُٙحؿٗش ٌٖح حيٙحقع حيفهَ ٜحيَُف ٝٙفٝ
حيٞ٘ ٢ٓٙعظكي ٖئ ٦حيزخكؼ ّٟإّْٔ ي ٙقزًٓخ رعًٍ حيه ٌ٧حيـييٞيي أ٘
حيي٘ ،ٝٓٞنخِ أرَُ ٖئ ٦حئٟي ؿُخو حيي ّٞح٢فغخْ ٝفٝ
ؿٟى آهَ طُؼى رخيٟ٘ن ٍفٓ٠خٔ ،فبِ حي ٙخثف حيُظٙؿزش عً ٛعًٍ حيه ٌ٧حيٖٝ ٌٟٙ
ٍىٔ عً ٛحييَٖ٘ ،ّٟٞؿخ رعي ًيم ٌ
ّ
٘بٍَٖٟ
ٍٟخ،
َلُي عزئ٘ ،حيٟ٘ن َلُي ٍٟٗي
فٔـًٙح ْفٔٗخ حي ٙخثف حيظكًٟيٞش حيؼ٧ع حيُظكيَشٌٖ٘ح حيظٟٛٙف أ٘
ّ
ّ
أرلخػخً ٖخَش عًٌٖ ٛح حيٜعٟي ،اي ٛأِ ٘ٛى ح ََ٢اي ٛأَؼخو طًم حيظٟٛٙش نؤْٗخ طفظََٔ ٝزكخً حْظٗخ عًٍ حيهيَ ٌ٧يّ
حيعَ٧ش حي٤زخ٣زخث٘ ٝطًُ ٌٟٔحيٟ٘ٗي ََط،َٜٗ٤َ ٛ٠
٘حي ٛحيزٓخ ح٦عظكخى َّ٘ ٜػٍ ٖٞ ٙك ،ٌٙأ٘ ٞـذ أِ ٞك ٌٙرظزٟيٟيٓيٕ،
حيينظ ٍٙعًَٞٗ ٝعظٟٓ٘ ،ٝي ق٤ذ٘ ،حئٟي َلُي رخقَ
حيُٙؿٗيش
رَى حْ٦ظكخىحص
حيٜيٍَ٘ ،خيم رّ ْز٘ ،ٝب ،ٍَٖٟفؤبٓٙح عًٍ حيه ٌ٧أ٘ اقخَش حيييٟى عً ،ٕٟأ٘ حييفخع عٕٓ ّ
ّ
ٍ
رخيهؼ َّ َٟحييٍحٓخص ٘ح٢رلخع حيكُّٟش َع
عَ٘حص َّ ايٌٖ٘ ،ٕٟح ٔٞظيع ٝأِ ٞه ِٙػيزيٙص حييُيعيظيكيي حيييٞيٓي ،ٝأ٘
أىٚ
٘ٞيَحى
حيعًُخ ح٠هَ ّٞفٗ ٝظّ ٛأْلخ حيعخيٍ ح٘ َٝ٧ٓ٤قي ّ
رع ٞحيٌُٖز ٝيي ٚحيعكى حيهيَ٧ي ٝأَيَحً َيفيَ٘بيخً عيٓيُٕ ،
حْظٜخٍ حيؼٍٙس حَٟ٧ٓ٤ش ف ٝاَٞحِ  -نُخ َٟ٘ٞ
حيهٌ٧؛ يعًٍ حيه ٌ٧أِ ٞعَ ٕٟأ٘ ٞزَّٖ عً ٕٟي١هٌَٖ٘ ،ح ٞظًّ٤ذ
ٍ
ٟخب ٢عً ٛعًٍ
٘حقع
ط٘هى
حيزخكؼ - ّٟٗايٛ
ّ
ٍ
حيعيٞي َّ حيظٔخإ٦ص حيهَٟ٧ش َعَفٟخً أِ ْه ِٙقي ٖٟؤْخ َيخ ٞيـ ّيٗيِ ييعيًيٍ حييهيٖ ٌ٧ئٌ
فؤػَٟص ٘رٍ ٍٜٙس َهؼّف ٍش
عً ٛأنؼَ َّ ٛعٟي٘ ،قي ىفع ٌٖح ح ََ٢اي ٛطعخ ٍ كـٍ حيُعظكيحص يٟك ٌٙرييٍ٘ هييَيظيٗيخ ِ٢ ،حييُيظيهيًيٍ اًح هيَؽ
حئُئ٘يٟخص حيًُكخس عً ٛنخٖى ٌٖح حيعًٍ ،فخْزَص ؿُخع ٌش رٓظٟـ ٍش طعخٍ ٝحيُعظكي حيٌُٖزَ ٝيؼي ،ً٧فيبْيٕ ٓيٟيويَؽ عيّ
ئي حيؼغَس حيلخًٛش،
َّ حيعًُخ
ّ
حيٜعٟي ٘أػَّ ًيم ف ٝكي٘ع ىحثَس حيهٌ٧؛ أ ٜعّ ىحثَس حْ٢خ اي ٛىحثَس ح٠هَ ٘ريخييظيخييٝ
طٍٙ٤حص َظٔخٍعش عًٌٖ ٛح
يكي ّ أى ٚحْظٜخٍ حيؼٍٙس حَٟ٧ٓ٤ش ف ٝاَٞحِ َ٘خ طٟٓ َّ ٔ٧ظٍ حعظزخٍٔ هخٍؿخً عّ كَ ٍٞعًٍ حيهٌ٧؛ ٌٖ ِ٢ح حيعًيٍ
كَن ّ ٍش آٍ َٟ٧ش عخيٍُ ٟ
و
طلٙ
ايٛ
حيزًيحِ
ٛ
ٗظ
فٝ
ش
٘حيظعٗي ،ي ي ي ي ي ٞظزع ي ي
ح٦يظِحٌ
َّ
ٗٝ
فٕٟ
حفظَٝ
قي
ّ
ٌ
ّ
ّ
ّ
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أربعون درسا من سورة يوسف
بقلم :د  /أبو جرة سلطاني

لم

أجد في كتاب اهلل (جل جالله سورة تعج بالرموز الحية في حياتنا المتجددة مع كـل

جيل ،مثل سورة يوسف ،فمن مطلعها إلى ختامها وهي تحرك في أعماقنا الشعور بأن الـزمـان
لم يتغير والمكان لم يتبدل والحق قديم والعدل أساس الملـ  ،واالنسـان هـو اإلنسـان،
عواطف ومشاعر ورغبات وأطماع ،أعدى أعدائه نفسه التي بين جنبيه ،وأكبـر أصـدقـائـه
صدقه مع ربه وإحسانه للناس ،وحياة اإلنسان تبدأ بحلم وتنتهي بحقيقه ،وإذا كان مهما أن
يتذكر الحلم الذي يراه في رحم أمه ،والحقيقة التي ينتهي إليها بالغرغرة ،ف ن ا هم منهمـا
وقـد
هو ضبط حركته داخل القوسين اللذين يعيش بينهما :قوس الميالد وقوس الـمـمـات
استخلصت من هذه السورة أربعين درسا أسجلها رؤوس أقالم وأقسمها إلى أربعة فئات عشـرة
بعد عشرة
أوال :في المقدمات//
ٔ من يحسدك تستفزه أحالم  ،فال تقصص رؤياك على حاسدي فمأساة يوسف بدأت بحلم
ٕ جرائم المشاعر والعواطف ال يعاقب عليها القانون ،ولكن ا قدار تتولى العقوبة ،فمبالغـة
يعقوب (ع في حب صغيره يوسف كانت سببا في فقده وتعذيبه بالحرمـان مـنـه سـنـوات
طويله ،وبكائه عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن
ٖ ليس كل اجماع حق ،فقد أجمع إخوة يوسف على إلقائه في الجب فكان إجماعا على باطل
ٗ البكاء ليس عالمة براءة السيما في الهالم
حد فيتخذها ذريعة ضدك ،فتصربح يعقوب (ع والده بخوفه
٘ ال تكشف عن مخاوف
على طفله يوسف من الذئب أوحى لهم بتدبير حيلة أنهم ذهبوا للسباق وتركوا يوسف عند
متاعهم فأكله الذئب
 ٙأقدار اهلل عجيبة ال يراها اإلنسان إال في أقصى درجات الضعف ،لما ألقي يوسف في الجب
وتولى عنه إخوته أوحى إليه ربه أنه سينبؤهم بما فعلوه به بعد حين !!
 ٚصالح اآلباء ال يعني بالضرورة صالح ا بناء ،فقد كان يعقوب (ع نبيا ولكن عشرة من
أبنائه ت مروا عليه وسلبوه فلذة كبده
 ٛليس للهداية والضاللة مفهوم واحد عند جميع الناس ،فأبناء يعقوب (ع كانوا يرونه
في ضالل مبين ،نه آثر أخويهما يوسف وبنيامين عليهما
 ٜمهما بلغ الحمق والحقد والحسد بالناس يهل دائما في قلوب بعضهم رحمة ،فقد كانت
خطة إخوة يوسف قتله أو إلقاءه في أرض مسبعة تنهشه الضواري لكن أحدهم الن قلبه
فأقنعهم بتخفيف حكم القتل والنبذ إلى رميه في بئر على طريق القوافل" :يلتقطه بعض
السيارة"
ٓٔ الغافل يخطط للفساد واإلفساد والهلم والهضم ،وفي نيته أنه بعد التخلص من جميع
ف
خصومه يختم حياته بتوبة يغسل بها ماضيه ،هكذا كان يفكر إخوة يوسف :اقْ ُتلُوا يُو ُس َ
َأ ِو اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُ ْم وَجْهُ َأبِيكُمْ َوتَكُونُوا ِمنْ بَ ْع ِدهِ َقوْمًا صَالِحِينَ  ،يوسفٜ:

د  /أبو جرة سلطاني
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تخوم الليالي

بقلم :جميلة بن حميدة
فَتَق الزمان شريانا
كان ينبض عقيقا وزهرا
مع كل نبضة
تهطل مليون زخة
بسماء مدائني
و جذوة الخداع علنا
تحرقني  ،تهشمني
تتركني شهايا متناثرة
جدب الحلم
قد أودعني ليال بال نهاية
ليركنني بزاوية
اإلرتواء اآلسن
ابتسامات تلوذ ملتحفة
تفاصيل عمق السواد
تُبَعثر مسار خطواتي
وضياع حولي يطوقني

أحب يا قدس
بقلم :مصطفى مقسم

عشقت حتى النخاع
فكيف بقلب قلبيَ باع؟
وهامت جراحي تحدث عني
كأمر مطاع

أَزْرَقُ قَمــ َـرِي

بقلم :خديجة بن عادل
وََأصْحُو
عَلَى صَبَاحَاتٍ َغرِيبَةٍ
وُجُوهٍ شَا ِئهَةِ المَلَامِحِ
حرُوفٍ فَ َق َدتْ َمعْنَى الحَبِيبَةِ
ُ
َفرَاشَاتٍ َت ْرتَجِفُ فَوْقَ جُو ِريَّ ٍة
ريَاتِي المُ َمزَّقَةَ
تُحَاكِي ذِ ْك َ
وََأنْحَنِي فِي مَتَاهَاتِ الخَ ْوفِ
س
َأتَحَسَّ ُ
َأتَ َأمَّ ُل
َأصْ ُرخُ،
طرِيقاً َأضَاعَ االتِّجَاهَ
َأتَلَمَّسُ َ
أُحَاذِرُ حُلْماً مَسْحُوراً
َويَفِيضُ انْفِلَاتٌ فِي فَجْوَةِ الرُّوحِ
َيغْتَسِلُ بِمَاءٍ أُجَاجٍ
ُسكُونٌ يَمْلَأُ اآلفَاقَ
مُْطِبقاً مُتَأَهِّباً

فيومي بال نهاية
وطريقي متعدد التعرجات
بتخوم الليالي
تثيرني بقعة الضوء ا ولى
مثل تائه في البيداء
قد اغتال حلمه السراب
واحات دون أشجار
وثمار تتساقط بالالنهاية
مع تسابيح النجوم
وبشارة نزيف السماء
نداء تدحرج إلى أذني
تعالي لنرتل لحن الخلود
على أفاة الجراحات
حتى يتمخض رحم ا رض
أزهارا سرمدية ا لوان
وترفرف سنونوات
تمحو التيه
ما بين الشمس والهل
لتبني م ذنا لألقداس
و تصدح حناجر الخشوع
في جوفها مبتهلة
تمدد ظلي
كمد البحار
وتاريخ قدس
بقلب الصراع
وحلمي
كموج يسابق موجا
ترعرع خلف الضياع
هلم إليّ إلى من
تعلم كيف يموت مرارا
بمر الخداع
َأتَوَ َسّدُ أَوْرَاقِي ،أَ ُشدُّ َيدِي
خِيفَةَ السُّقُوطِ
طّرُ َمرَارَةَ ا َشْيَاءِ
خدَاعُ يَ َتعَ َ
وَال ِ
َي ُزفُّ َمرَاكِبَ الرَّحِيلِ
بِلَا َودَاعٍ
فُسْتَانِي مَازَالَ عَلَى ال ِشّرَاعِ
ف
حدَاقِ قَسْوَةُ ا َصْدَا ِ
وَفِي ا َ ْ
حَا َرتِ المَحَارُ فِي مَخَادِ ِعهَا
صّرُوحِ بِلَا رُوحٍ
قَلْبِي يُلَوِّحُ لِل ُ
تَحُومُ حَوْ ِليَ ال ِغ ْربَانُ
خرُ مَسَا ِمعِي
تَنْ ُ
طعَانِ
تَتَجَمَّعَُ ،ترْ ُقصُ ،تَمُوجُ كَالقُ ْ
وَأنْيَابِ الغَابِ
تَ ْنهَشُ مَالمِحَ القَ َمرِ
ح
جِيءَ ِبيَ الرِّي َ
تَارِيخَ مَوْجٍ أَزْرَقَ
جدَائِلَ ال َمدَى
وَالَّلْيُل يَ ْسرَحُ َ
كَيْفَ تَسْأَلُنِي الفَال
وَبلَاغَةُ الكَوْنِ عَنْ مَوَا ِئدِ ال َنّدَى صَائِمَةٌ؟
حرَّةٌ َأنَا
ُ
حِينَ أَسْتَفِيقُ

حتى مطلع الغسق
ياكفوف ا تقياء
لفيني بهالة الدعاء
واجعليني روحا مرتدية
نقاء المالئكة السمحاء
أرتوي من الصالة
بكأس دهاق
تحت أفياء الكرماء
و أرنو كقديسة
إلى طهارة ا نبياء

جميلة بن حميدة ـ سطيف

وكيف يقاسم
بدرا كقطعة خبز
جموع السباع
وكيف تكيف مثل
الخرافة باعا بباع
وكيف يبدل حاال بحال
كأفعى لجلد يذيق عليها
كصور القالع

مقسم مصطفى ـ الشلف

مُتَ َم ِرّدَةٌ َأنَاِ ،إذْ
جهُولِ
أَسْتَقْبِلُ َلذَّةَ المَ ْ
فِي عَيْنَيْ َ مَجَازاً
جزَائِرًا
وَ َ
فِي َن ْهرِ الهَوَى
جدَةً عَلَى النَّاصِ َيةِ
سَ ْ
الرُّوحُ عَلَى أَ ْبوَابِ القِيَامَةِ ثَمِلَةٌ
وَالقَصِيدَةُ تَ ْبكِي المَسَافَةَ وَا َجَلَ

خديجة بن عادل  /فرنسا
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نفحاتُ المصطفى

من عند ربّ َ سالكا نهج التقى
صلى علي اهلل يا نبع الصفا

شعر نورالدين حيون
الدهرُ أشرقَ في الزمان وأغدقا
بالنجم حين تبّسما

تألّقا

و

و الليلُ أهدى خدّهُ مستأنِسا
لحفيفِ نورٍ في الغياهبِ أبْرقا
والبدر أضحى هائما متخفّيا
خلف الغيومِ مغرّبا و مشرّقا
حتى المواسم قد سباها ربيعهُ
وغدت فصولهُ كالغيوث تسابُقا
هذا خريفٌ
حتى تراه

ورياحهِ

مادحٌ

برعوده

معانقا

مالت جدوعُ النخلِ حين رأينهُ
واغرورق الدمع الغزيرُ تشوّقا
ال البيت طاق غيابه و عدولهُ
و الغار زاد

تعلّقا

حنينه و

لمُا أجار الكافرون
الح الضياء بيترب

بطيشهم

فتخندقا

و الكلّ أسرعَ
هذا البشير أتى إلينا

بلوائه

هاتفا

سائقا

ا وسُ حيّاها ا له فسارعت
تهدي

لخزرجها كتابا

موتقا

هذي فلول النازحين

توافدت

خلف الذي طاف البقاع وصدّقا
ما أنْضر الوجه المليحَ إذا بدى
كالبدرِ في ليلِ الشتاء فأشرقا
لوالك ما غنى الحمام

مهلال

فوق القباب مسبّحا ومزقزقا
ناداك ربّ الكون من علياءه
إقرأ

كتابا طاهرا و منمّقا
نزلَ به الروحُ ا مينُ

كورونا

بقلم :وليد عبد الستار
م سينا
كتاب ينثر الهم
و هم ا هل أوجاعي
و داء يقتل الحلم
فأغدو صخرة حسبا
لقد عاز أهالينا
وباء الجهل و البغي
و حب النفس إذ ينفي

متبّتا

إيثار كان في الطبع
فزاد الغم بل ساد
كورونا حط بالعمد
ليضفي الدين في الساحة
خصال الحسن و التقوى
فبات الجار كالذئب
عدو ا مس قد هب
و بالعلم يجازينا
يجوب الدار كي يقصي
إيمانا با نا كان
خذوها مني يا صحبي
وصايا طه ال تخدع

ما حام طيرٌ في الفضاء وحلّقا
وسلموا

صلى المالئكة الكرام

عن خير خلق اهلل والكون ارتقا
في يتربَ الشمس ا نيقةُ طوّقت
وجه المباني فاستدارتْ
والريحُ تهفو في غدوّ

عُشّقا

رواحها

مثل الجواري الطائعاتِ

تَناسقا

و البحر أسدى بالسواحل بهجةً
ما أجمل العهد الجديد إذِ ارتقا
سارت جيوش الفتح تحت لوائه
قائدها وربّ

جبريل

صادَقا

بالعدوة القصوى تراءى جمعهم
سيّره الجليل

والركبُ
للماء أبرقت الكتيبة
عذبا
نزل البشير بماءِ

ترتجي

فراتا

سائغا

بدرٍ

واتق

أنّ الذي سمّاه
نصرٌ من اهلل

فأبرقا

الكبير

أحمدَ

و مُعتّقا
ُمعْتِقا

مؤزرا

والشركُ تاه كما السراب ماحقا
سمحٌ

هذا رسول اهلل

ماجدٌ

بالقوم أسرى فاتحا بل مشفقا
الحتْ على ا فق الرحيب عمائمٌ
كأمثال

غرٌ

الغيوث

لواحقا

هذي قريشٌ أدركتْ أن الذي
قد حاربته اليوم جاء

مُحققا

للعدل في الدنيا نديرا ماحيا
كل

الشرائع للضالل فماحقا

صلوا عليه وسلموا عدد الترى
عدد الذين تطوفوا حول التقى

شعر

نورالدين حيون

رحيل الروح في لوح
قضاء حده الرب
تعالوا نجمع الصف
و بالتقوى نقويه
فتحلو الدار لن نبقى
نعاجا تخشى ال تقضي
عدو ا مس قد هب
كورونا حط بالعمد
ليضفي الدين في الساحة

وليد سترالرحمان ـ سطيف
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إالم الهروب

بقلم :وردة أيوب عزيزي
لماذا
يناديهِ قلبي لماذا؟
وماذا جنيتُ ؟
فلستُ أموتُ بحبٍّ
سواهُ
وعشقٍ أراهُ
فهالّ بنفسي إلي َ
رميتُ؟
وهالّ عذابًا سواكَ
رضيتُ؟
ولجتُ إلي َ بجنح السرابِ
بدايةُ حلمي
بأفقِ ضبابي
وتل َ ظنوني
وذاكَ عذابي
مخاضٌ عسيرٌ ليوم
الحسابِ
أصارعُ ذاتي
حنينَ فؤادي
أمعناهُ انيّ ظلمتُ ِ
نفسي بجرم العقابِ؟
إالم الهروبُ ؟
وبين يدي َ وضعت

مصيري
تأملتُ في َ
جمالَ صبايَ
وأغلى مُنايَ
وأحلى ذنوبي
إالم الهروبُ ؟
تجاوزتُ حدي
وحرمةَ عهدي
إلي وفيتُ بوعدي
وودي
لماذا ولجتَ مغاور قلبي؟
كعابر نيل
سئمتُ عذابي
وأكتبُ حرفًا
ليّصدُقَ نبضي
كطيرٍ عليلٍ
مللتُ اكتئابي
نسيتَ ورودي
عبير خدودي
نسيتَ داللي
وبوحَ صليلي
لماذا وكلّي وبعضي
ينادي
إالمَ الهروبُ ؟
والتَ مالذا
تُغلغِلُ فِيَّ
كضوءٍ جَميلٍ
يداعب روحي

وجـــع العـــــذراء
بقلم :جناة زراد
أرواح هاجها الشوق فانتبذت
مكانا بقلب ا سى شرقيا
عصفت بها رياح البين فاعتذرت
حالم بلغت من الوجع عتيا
وجيوش الفقد في العمق
قد احتدمت
وسالت دماها في كل فج نقية
وقلوب من صخر ا ذى قد قدّت
تحدق في عيون الهجر مليّا
وهن الصبر منها ولم يزل
دمعها شامخا على االحزان عصيّا

إلهي
رجوتُ َ صِدقاً
خُشوعاً
ركوعاً
سُجوداً بليلٍ فليس
يجيءُ
وذاكَ اللقاءُ
يسيرُ ببطءٍ
إلهي
سألتُ َ قلباً محبّا
وعذّبا
وهل قد كفرتُ بروح
كتابي؟
وهل قد عصيتُ سُمُوَ
إمامي؟
خذلتَ كياني
وكلّي ونصفي
فسجدةُ قلبيَ
دون عطورٍ
وسجدةُ عطريَ
دون بخورٍ
فكيف رضيتَ رواجاً
لعطري؟
وكيف نسيتَ عبير النسيم ؟

وردة أيوب عزيزي
قسنطينة

معتكفا في محراب الذكرى
ولم يقل
يا وجعي ال تجعلني بحب
شقيّا
وهب لي من لدن امال
يبعثني بين العاشقين نبيّا
نبي مثخن بالحرج
يطوف ا رض مصلوبا على عجل
يُعمّد أرواحا حبلى بالوجل
يبارك اتباعا كانوا سويّا
فروا بدين الهوى وانتبذوا
مكانا في البعد قصيّا
نبيّ عرف شرع الهوى
ونطق بالحق مذ كان صبيّا

د  /جناة زراد ـ تبسة
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خزَامَى
صَو ُت َ ُ

عيــون الشـــــعر

بقلم :ميادة مهنا سليمان
يَا َلصَوتِ َ كَيفَ قَبَّ َل
سَمعِي
ب كَجُرعَةِ
كَيفَ انسَكَ َ
خُزَامَى
ج قَ ْل ِبيَ
ت ضَجِي َ
َه َدّأَ ْ
المُشْتَا ِق لِعَيْنَيْ ِن
تُ َدوِّخَا ِن ذَاكِرَ َة العِ ْشقِ
ي
ال َف ِت ِّ
ح َقّاً كُنتَ تَحْكِي؟
أَ َ
ك لَحْ ٌن َربَّا ِنيٌّ
َأمْ ذَا َ
عَ َزفَتْهُ
أَوتَا ُركَ الصَّوتِيَّةُ
صتْ نَبضَاتِي الكَئِيبَةُ
فَ َر َق َ
ب
خلَ َعتْ كُ َريَّاتِي ثَو َ
وَ َ
حدَا ِد
ال ِ

مُ ْرتَ ِديَةً َثوْبَ اليَاسَمِي ِن
َوشَقَا ِئقَ النُّعْمَا ِن
لِتَعِيشَ عُ ْرسَ السَّعَا َدةِ
جمِيْ ِل
ال َ
ت
مَعَ َ َأنْ َ

ميَّادة مهنَّا سليمان
سورية

إذا قلت هذا صاحب قد رضيته
وقرت به العينان بدلت آخرا
كذل جدي ال أصاحب واحدا
من الناس إال خانني و تغيرا
تذكرت أهلي الصالحين و قد أتت
على جمل بنا الركاب و أعفرا
و لما بدت جوران واآلل دونها
نهرت فلم تنهر بعيني منهرا
تقطع أسباب اللبانات و الهوى
عشية غادرنا حماة و شيرزا
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه
و أيقن أنا الحقان بقيصرا
فقلت له ال تب عين إنما
نحاول ملكا أو نموت فنعذرا

الشاعر الجاهلي  :أمرؤ القيس

دار القبس للنشر اإللكتروني ـ بومرداس
تقدم للشباب و الطلبـة و
كل المثقفيـن  ،كـتـاب :
( مأزق الحداثة و ما بـعـد
الحداثة  ،و موقف اإلسـالم
منهما PDF
الكتاب يقدم تشريحا عميقا
لهاهرتي الحداثة وما بعـد
الحداثة  ،و تجلياتهما فـي
الفكر و الفلسفة و ا دب على
مستوى العالم اإلسالمي  ،و
يحدد بكل موضوعية موقف
الفكر اإلسالمـي الـمـعـاصـر
منهما
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الكالب تنبح ذهبا

بقلم :حركاتي لعمامرة
فً ٝيم حي٘خٍع حيٞٙ٤ى ،كٟغ حيُزخْٝ
حيعخيٟش ٘حيف٧ٟص حيفخٍٖش ،طـؼٍ ٗخكٓخص
حي ُِٙحيؼكٟى ٘رعٟٓ ٞخٍحص حيُ ٙفّٟ
ف ٝق٤عش أٍ٘ ٝحٓعش أًُٖٗخ أٛلخرٗخ
٘يٍ ٞزف َّ طًم حيزٓخٞش حيظ ٝنخْض
َلى ِْحع ٓ ٚٙؿيٍحِ َظٗخيهش آًٞش
ئًكٖٓ ، ١ٙخيم ٞكزع كخٍّ حئٟخٍحص
ر ّٟحيَُنزخص طَحفكٕ نظٟزش َّ
حيه٧د حيظٞ ٝلَٖ٠خ َعٕ ع َٜنى
 ٌٙٞيظٔخعئ عً ٛحيلَحٓش ٙ٣و حيًًٟى
 َُٞحيًًٟى رٗي٘ ٔ رؤكيحع ٘أكيحع
ً
طـخرٗٗخ حيه٧د رٓزخف َظٙحٛى ٘ىفخع
َّٗ عّ حيلٟخ َّ ٝأؿى َٓع طًم
حيـُخعخص حيُٓلَفش َّ حي٘زخد حيٌّٞ
ٞوظَق ِٙحيل َ حيُفَ٘ ٝيًٟـؤ٘ح ايٛ
ًيم حيُهخِ يُُخٍٓش ًٌٍٖٗ٘ رظٓخ٘و

إمرأة من زجاج
بقلم :عفاف بايزيد

حٍطُض ر ّٟأك٠خِ حيعظُش عٓيَخ
أٓيو حيًٟى ٓظخٍٔ
طًُهظٗخ حيَبزش فٝ
حيظٙكي َع حيوٟخو،
ْفٔٗخ
طوخ٣ذ
حيُظيفكش رُ٘خعَ
حيزَح س ح٢ريٞش أ٣خيض
حيٓ َ فََ ٝآس حيٌنَٞخص ٖ٘ٝ

الثعبان و الراهب
بقلم :أحالم سليماني
حٓظٟكظ  َُٟٟحيؼعزيخِ فيـيؤس ٘أٍحى
أِ  ٞيه يفييَ عييّ ًْييٙرييٕ حئييخر يكييش
٘ٞهف عّ اٞيٌح ح٠هيَٞيّ فٔيعيٛ
ايٍ ٛحٖذ ٖٓئٞ ٜظفظ ٕٟف ٝأََٔ ،
فيٓيٜيلييٕ حييَحٖييذ ريؤِ ٞيٓيظييليَ ٝييّ
حَ ٍٝ٢هخْخ َعِ٘٘ ٦أِ ٞهيظيفيٝ
رخيٍِٓ حيَ َٟٟٔيّ حييكيٙص طيهيفيٟيَح
عّ ؿَحثُيٕ فيفيعيى ًييم ييهيٓيٕ ييٍ

حئُهَحص ٘حيًُٗٓٙخص ٘ٞ٦زك ٛعٓي
اْز٧ؽ حيٜزق ٖ٘ي٘ حيه٧د عّ
حيٓزخف ف ٝحيُهخِ ٓ ٚٙركخٞخ قٙحٍَٞ
٘عًذ حيوَُ ٘حي٤عخٌ ٘،طوًي نظٟزش
حيه٧د ايٍ ٛحكش طُيى فٟٗخ أؿٔخَٗخ
طلض حيَُنزخص حيظٞ ٝغخىٍ رعٗ٠خ
حيُهخِ طلض ؿٓق حي ٞ٘، ٌ٧زكٛ
حيزع ٞعَٟش يًُْ٘ ٘حيغزخٍ فٝ
َٓ َ َكُِ يًُهخِ حيٌٞ ٜعزَٔ حيُخٍس
ْٗخٍح ٘رع ٞحئُئ٘ي ّٟىِ٘ طلَٞم
ٓخنّ ٘ٞزكٌٖ ٛح حيُ٘ٗي ٞظهٍَ
ً
نى ، ٌٙٞيظظلٙو حيُيٓٞش حيٗخىثش حيظٝ
حئٟخف ريِ٘ ٍؿعش اي ٛرخىٞش
ٖـَٖخ
ً
نزَٟس ٔٞ،ظفٟي َٓٗخ َّ ٗخ أِ
ٔٞظفٟي ا ٦أِ طظكيٌ قٟي أًُْش
،فخٓ٘٢خم طُ ٣نى ٍنّ فً ٝيم
حي٘خٍع ٘حيـُٟع ٗ٘ٞي عً ٛطلٙو
حيُيٓٞش ايَ ٛفَبش نزَٟس طـُع رّٟ
ركخٞخ حيزٟٙص ٘حيُل٧ص ْ،خٖٟم عّ
ؿُخعخص حيُظٔهعُٞ ٍٖ٘ ّٟظِٙ٤

ؿخئش عً ٛأٍؿٙكش حيلٟخس ٘عًٛ
أ٘طخٍ ح٢يٍ نخْض ٍ٘كٗخ طعِ
يلّ ح ،ٛٓ٢يهٓٗخ فً ٝحص حيٙقض
نخْض طوخ أِ طٗظِ ٌٖٔ ح٘٢طخٍ
ر٘هى هخ٣ت فظعِ ُٓفْٟٙش
حيُٙص َ٘.ع عٓـٟٗش حيُٜٙى
طهزيص أعزخ ح٢ريٞش حيٓخطـش عّ
فظـُع
حْٔ٤خْٟش
أ٘ؿخع
حيُظٓخق٠خص َّ َٟ٘جش حيـَحف،
٘طَنع أَخٌ ْعٖ حيلٟخس٘ ،رّٟ
حيٓٙح َ ٘حيوٙح َ٣طًٔم َٞ٣ف
حيَؿٙع َّ بَرش اي ٛبَرش أقٔٛ

ىٍحؿظٍٗ حيٓخٍٞش حي٠وُش حيظٞ ٝوظَ
ٙٛطٗخ حيُِعؾ ٖي٘ حيُيٓٞش يٟ٘هًٙح
َٜيٍ اُعخؽ ٘قًف يًٓخثُ ّٟي٧ٟ
ً
نى
٘هٍٙ٤س يًُخٍس ْٗخٍح ٘ف ٝريحٞش
َٗٗ طـي كخٍّ حيُٙقف حيغَٗ َٟعٝ
ف ٝطُخٌ ٓعخىطٕ ٖ٘ٞ ٙعي َلٜٙيٕ
حيَ٘ٗ ٜحيٌٞ٦ ٜلًٍ رٕ أكّٔ
حيُ ٙفٞ٘ ّٟزي٘ رك٘خرٟظٕ ٖ٘ٞ ٙلُى
عٜخ َّ حيوٍِٟحِ نؤًْٕ ٟٗن قزًٟش
،يه ًٕٓ ف ٝحيلكٟكش ٞ٦زوى عً ٛنظٟزش
حيه٧د رهؼ َّ َٟركخٞخ ح٣٢عُش
حيًًٌٌٞس حيظٞ ٝلَٖ٠خ َّ حيُ٤خعٍ
حيَحقٟش ،نٟف  ٖٝ٘ ٦رٓزخكٗخ حيًًًٟٝ
طيٍ عًًٖ ٕٟزخ ٘طزك ٛحيُيٓٞش حيٗخىثش
حيلِٓٞش ط٘ٗي ٍىس يٍ ط٘ٗيٖخ فخطلش
أرٙحرٗخ يهى َّ ٞعٟيٖخ اي ٛريح٘طٗخ فٝ
َ٘ٗي ٍَِ ٜكِّٞ

حركاتي لعمامرة
حيـِحثَٕ٘ ؿٙحِ ٕٕٓٓ

٘أنؼَ َْؿٟٔش ف ٝقخْ ِٙحيلٟخس
حي خيٍ اً أِ حيِؿخؽ اًح طل٦ ٍ٤
ُٞهّ اعخىطٕ عًٟٖ ٛجظٕ ح٘٢يٛ
عٗي
ٖ٘ٓخ طٓكَٟ ٞؼخ
حيٟ٤زشيظـُع َخ طزك َّ ٛرَح طٗخ
حيُٓؼٍٙس ٘طَطلى اي ٛؿَِٞس
حيٙكيس ٘حْ٦فَحى ٞ ،ئْٔٗخ
نزَٞخإٖخ ٖٓخل ٘ٞه ِٙيٗخ َ ًش
يَ٘كٗخ حئُخيُشي

عفاف بايزيد
تبسة

ٔٞظَف َ ِ٢يـيُيٙعيش َيّ حيٜيزيٟيخِ ٌٖٞزٙح حي ٕٟف ٝنيى ٞيٞ٘ ٌٙيكيٌفئٙ
ؿخ ٘ح حيٟيٕ فيكيٌفي ٔٙريخييليـيخٍس فيًيٍ رخيلـخٍس كظ ٛنخى٘ح ٞيكيظيًي ٔٙفيعيخى
َٞى عً ٍٟٗف٘يـيعيٗيٍ ًييم عيًي ٛأِ حي يؼ يع يزييخِ َيئَ أهييَ ٚاييي ٛحيييَحٖييذ
ٔٞؤيٕ  ،فيكيخو حييَحٖيذ اْيفيغ فيٝ
حيٗٙح ْفؼٕ نى آزٙع يٟعًيٍ ٖيئ٦
حيٜزٟش أْم طٔظٟ٤ع ٍى حييعيي٘حِ اًح
أٍىص ف يع يُييى حي يؼ يع يزييخِ ر يٓ ي ٜي ٟيلييش
حيَحٖذ فؤرظعي حيٜزٟش عٕٓ ٘أٓظَحف
 ٦طيهييّ َيفييَ٣يخً فيي ٛحٓيظيويييحَييم
يًٟ٤زش ٘حيظٔخَيق كيظيٞ ٦ ٛيعيظيزيَٖيخ
ح٠هَِ٘ ٟيعيفيخ َ٘يٗيخْيش حِ طيهيِٙ
ٟ٣زخً ٞ ٦عٓ ٛأِ طهٟ ِٙعٟفخً

احالم سليماني
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ئض حىٍ ٜيُخًح ط٤فٙ
حي ٛحئ٤ق ًنَٞخص
و أنا
إيليا الروسية
َّ ََكًش حي٤فٙيش
بقلم :خديجة عيمر
٘يُخًح فٌٖ ٝح حيٙقض
رخيظليٞي ؟؟ فخطٌنَ
حًٟٞخ  --حًٟٞخ حيٜزٟش
حيـِحثَٞش َّ حٌ ٍ٘ٓ ٕٟحيظ ٝطهزَْ ٝرعخٌ ٘حكي  --نخِ ٘حييٖخ ح٘ عُٝ
حيعَر ٝنُخ نٓخ ْٓخى ٕٞحٍٓى حي ٛحنَحْٟخ ف ٝرعؼش عًُٟش ييٍحٓش حيٗٓيٕٓ
فْٗ ٝخٞش حئزعٟٟٓخص ٖ٘ٓخل رهٟٟف حيظك ٛفْ٧ظٟٓخ  -حََحس ؿًُٟش فخطٓش رـٍٔ
ٍهخَٗ ٝيٞي حيزٟخ٘ ٝعْ ّٟٟٓـٗ٘ ّٞ٘٧عَ رٓ ٝحػٟغ ََٓى  --حنخى حؿٌِ
حْٗخ فظٓض رعُ ٝحيعَر ْٕ٦ ٝرُٔخٍٔ ٘نُخيٕ حيَؿٙيَ٧َ٘ ٝلٕ حيعَرٍ٘ ٕٟحٕٓ
حيوّ٘ نهى حيـِحثَ ّٟٞحيعٜز ّٟٟحيٌٞ ٦ ّٞظِكِك ِٙعّ ٍح ٍٗٞقٟي حًُْٕ
٘ َِ٘ٞحْٗخ َعِٔ ٘ي٣ ٙخٍص نُخ ٞكٙو حيُؼى حي٘عزٞ ، ٝهٗ ِٙغفٗخ كزخ --
طِ٘ؿخ ٖٓخل ٘طـ ٝحي ٛحييْٟخ حًٟٞخ حيظ ٝيٍ حُٓع عُ ٝحيعَرٓٞ ٝخىٗٞخ ح ٦رخٍٓ
ْخىٞخ ٍ٘ --رُخ نخِ ًيم ْك٤ش حهظ ٧ؿٌٍ ٜر ّٟعُ ٝحيعَر٘ ٝفْ٧ظٟٓخ حيظٝ
نخْض ط َٜعًَٓ ٛخىحس حرٓظٗخ رخٍٓ حًٟٞخ  --حيٍُٗ حًٟٞخ ح٘ ْخىٞخ ٖٛ ٝيٞكش
٣فٙيظ ٝحيظ٘ ٝييص رهٟٟف ٘ىهًض رًيٖخ حيـِحثَ ٘عَُٖخ ػُخْٙٓٓ ٝحص --
٘ٞخ حيكيٍ حِ طٔهّ ٖ٘ ٝحرٗٞٙخ حيُوظًف ّٟيغش ٘ىٓٞخ ٘ػكخفش ٘عخىحص ٘طكخيٟي
ف ٝحي٘كش حيُكخرًٕ يظًم حيظ ٝنٓخ ْك ٍٟفٟٗخ ْلّ ف ٝعُخٍس ٍحق ٕٟف ٝقًذ
حيُي ٕٓٞقزى حِ ْٓظكى حي ٛرٟظٓخ حيهز َٟحيلخي ًٜ ٝحيؼ٧ػش ٙ٣حرف حيٌ ٜرٓخٔ
٘حييٍ ٜكُٕ حهلل َّ نئ ٘حؿظٗخىٔ ٘عًُٕ فَ ٝئٓٔش ٓٛخعٟش ٍحثئ
نُٔئ٘و نز َٟرٗخ  --ؿخ ص حًٟٞخ حي ٛرًيٖخ ح ٦ ًٝٛ٦طظليع ح ٦حيَٕٟ٘ٓ
٘نخِ ًيم ٞؼ َٟىٖ٘ظ ٝفعُ ٝحيعَر ٝحيُٓليٍ َّ َيٓٞش ٟٓي ٜرًعزخّ
حق ٜٛحيغَد حيـِحثَٞ ٜظليع حييحٍؿش َؼًٓخ َع ٘حيي ٜحيٌ ٜطعُكض ٛيحقظٕ
رٕ ٘حٛزلخ ٞ ٦فظَقخِ  --طـُع رُٟٗٓخ حيـَٟس ٘كذ حيعُى ٘حيظفخْ ٝف ٝحىح
حيٙحؿذ ْل ٙحي َّ٘ - ّ٣ٙحيُفخٍقخص ٘رُخ حَْٓ ٝظكخٍرش ف ٝحيعَُ َع حًٟٞخ ح٘
ْخىٞخ ح٘نى حي ٝحرَُٗ ٝش طعًُٟٗخ حيًغٕ حيعَر ٕٟح٘ حييحٍؿٕ فكي نخْض طظَىى
عًْ ٛفْ َيٍٓظْ - ٝظَحفف َٟٙٞخ ْ٘ـًْ حيْ ٛفْ حي٤خ٘يش ف ٝحيٜف فكي
حطوٌطٗخ حهظخ ٍ٘فٟكٕ ٘ٛيٞكٕ نؼَٟح َخنٓض حقخُٓٗخ حيعخر ٝكْ ّٟعٙى حيٛ
حيزٟض فٌٓحنَ َٔخ َعخ  --حٛزلٓخ ْ ٦هخى ْفظَ ٙ٣حو حي ٌٟٙطعًُض َٓٗخ
رع ٞحيهًُخص حيَ٘ٓ ٕٟحَخ ٖ ٝفظعًُض ىحٍؿظٓخ ف٘ ٝقض قٟخٓ ٝيٌنخثٗخ
حيُُْ٘ ِٟزخٖظٗخ حيًُل٘ -- ٕ ٙحطٌنَ  ٌٙٞحِ ؿخ ص ؿيطٗخ حٌ عُ ٝحيعَرَّ ٝ
ٟٓي ٜرًعزخّ يظٍِ٘ عخثًش حرٓٗخ كخًَش َعٗخ ح٣زخقخ طكًٟيٞش ؿِحثَ ٕٞحً نخْض
طعظكي حِ نٓظٗخ حيََ٘ٓ ٕٟكَٜس فٖ ٝيح حيـخْذ ٘حِ حرٓٗخ ٞظلَ ٗٙقخ حيٛ
ح٦نى َّ ٞي حَٕ حيلخؿٕ كً -- ُٕٟنخْض ٟٓيس طكًٟيٞش رخطٍ َعٓ ٛحيهًُٕ
رُٗٗٙخ ح٦ه َ٠حيـُٟى عً٘ ٛؿٗٗخ َ٘عُٟٜٗخ ٞظيي َّ ٛؿٟيٖخ ٗٓظٙ
حيً٘ ِٞٙرًزخٓٗخ ح٦ر ٟٞحيٞٙ٤ى حيـُٟى َ٘ ٧طٗخ ح٘ كخٞهٗخ رخييحْظ ٧ٟحيزٟٗش
ًحص حيٍِن٘ش حيُلًٟش حيظَحػ ٕٟحيظ ٝطظزخٖ ٛرٗخ نى ٟٓيس ف ٝطًم حٞ٦خٌ --
حًنَ ح٠ٞخ طعًف حًٟٞخ رـيطٗخ ََ٘حفكظٗخ حٞخٖخ حي ٛحئ ٙح٘ حيليٞكٕ حيعَُٕٟٙ
فًٍ ٞهّ يًلخؿٕ كً٘ َّ ُٕٟحٓع رخو ٘حطٔخع َِحؽ يظكًٟ٣ ٝ٠ش حيٓٗخٍ فٝ
ٗكش حرٓٗخ حيٜغْٔ َٟٔزٟخ ٖ٘ ٝحيكخىَٕ َّ َٔهٓٗخ حيَٞف ٝحيزخًم حيُلخ١
رخيزٔخط ّٟرٙ٠حكٟٓ ٝي ٜرًعزخّ  -ح٘ طَحفكٗخ فُٞ ٝخٍحص ٘عَِ٘خص طكخٌ َّ
قزى حٛيقخ عُ ٝحيعَر٘ ٝؿَٟحْٕ طهَُٞخ يٙحييطٕ حيظ ٝؿخ ص حيَ ٛيٓٞش
ٓعٟئ فُٞ ٝخٍس ٦رٓٗخ ىحَض َخ ٞكخٍد حيؼ٧ػش حٓخرٟع َ -خ حًنَٔ ح٠ٞخ حيظٓخفَ
حيٌ ٜنخِ خَٖح يًعٟخِ ر ّٟفْ٧ظٟٓخ ٘كُخطٗخ حيلخؿٕ كً٘ - ُٕٟنؼَٟح َخ
حَٓص حي ٛحَ ٝحْٗخ طُٓض ي ٙحِ حرٓٗخ حطوٌ ُ٘ؿش َّ رًئ ريو حي٘لَ ٕ٤٤ع
رٓخص حيٓخّ حيغَد كٔذ قٙيٗخ  --ه٧و َكخَٗخ ف ٝرٟض حرٓٗخ نخْض طكٝ٠
َع ٍ ٘قظٗخ ف ٝرٟظٓخ رلـش حٓظلخيش حيظٙحٛى َع نٓظٗخ حيَ٘ٓ ٕٟػٍ حْٗخ ٦
طٔظ٣ ٟٜزوٗخ ٘طف٠ى عًَ ٕٟخ طل َ٠حَ َّ ٝحنى ؿِحثَ ٜحٟٛى َّ
ٍٗٙرٕ ٘كَ٘ َٔٞنٔهٔ٘ ٝح٣زخ طٌَ حيع ٍ ٘طٌن ٝحيٌ٘  -حَخ عّ
فْ٧ظٟٓخ فهٓض حٍحٖخ طٌ٘٘ ٜيٍ حني حؿي طفَٟٔح يٌيم ٍ --رُخ حيلَحٍٔ
حي٘يٞئ حيظ ٝطظُ ِٟرٗخ َٓ٤كظٓخ ًٟ٣ش حئٕٓ حً يٍ طٔظ٤ع طلُى نى ًحل حيلَ
ٖ٘ ٝحيكخىَش َّ ر٧ى حيؼًؾ ٘حيٜكٟع ٘ -يّ حْْ حريح ًيم حيُٓ َ ف ٝحكي حٞخٌ
حي٘ظخ َّ َٗٗ ىُٔٞزَ كٓ ّٟك ٢حيؼًؾ ٘بٍ ٛ٤رٙع َيٓٞظ ٝفًٍ حٍ فْ٧ظٟٓخ
ح٘ ٦قي حٍطيص نى َخ كًُظٕ َعٗخ َّ رًيٖخ َّ َعخ٣ف فَ٘ ٘قفخُحص ؿًيٕٞ
َ٘٧رْ ػكًٟش ىحرض عً ٛحٍطيحثٗخ فٗٓ٣َٙ ٝخ ٘هَؿض حي ٛحيليٞكٕ حيظٝ
حنظٔض رٟخٟخ ٍ٘حكض طظًُُى ٘طََ ٝرٓفٔٗخ عً ٛح٘ ٍٝ٦ط٠لم رزَح س
نعخٗكش حٟٓخٖخ حي٘ ٙطًظك ٝرلزٟذ طظلَ ٗٙقخ حي ٛيكٟخٔ  --يٍ حٍ فْ٧ظٟٓخ
ح٘ حٌ حًٟٞخ حنؼَ ٓعخىس نُخ ٗخٖيطٗخ فً ٝيم حيٗ ٌٟٙيٞي حيزَ٘ىس  --ق٠ض
َٗٙٞخ طعخْف حيؼًؾ ٘طٓؼَٔ فٍ ٙحٓٗخ َ٘٧رٔٗخ ٘طََ ٝحرٓظٗخ حًٟٞخ ح٘ ْخىٞخ
رهَحص َٕٓ ٘طًٗٓ ٙعٟيس ن٤فى ًٞظك ٝرخَٕ رعي ٙ٣و بٟخد ـ
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وكفــات
على ناصية ا مل
أعود من جديد !

بقلم :حركاتي لعمامرة
إلى تل النفوس المعجونـة بـمـاء الصـفـاء
والمعطرة بالقناعة والرضى ،وتـلـ ا رواح
التيترفرف كل ليلة في سمائنا مستغفرة ربها
ترجوه ا من وا مان والرخاء والنماء ،إلى كل
من يلهج صباح مساء بأن يرجع حالـنـا إلـى
مبتدأه ويؤول واقعنا إلى مانسعد فيه ،طوبى
لكل هؤالء وهم يأملون خيرا مـقـبـال وشـرا
مدبرا إذا كان غيابي عنكم قد ألزمـنـي أن
أسكت يام ف ن سعادتي بـعـودتـي إلـيـكـم
التعدلها سعادة واللًه يشهد أنكم فـي الـقـلـب
قائمون وبالفكر حاضرون ،ولكن إرادة المولى
كانت أقوى فهو وحده القادر على عودة القلوب
إلى النبض وا نفس في أمل جديد في الحيـاة
،فشكرا لكل من سأل عني من قريب ومن بعيـد
وعافاكم اللًه جميعا من شرور هـذا الـزًمـان
وأنعم عليكم بوافر الصًحة والعافية ونالـكـم
من المولى القبول والرضوان ،ودامت مسراتكـم
ودامت أعيادكم  :عيدكم مبارك سعيـد ودامـت
الفرحة تمأل يومياتكم والسًعادة تزينها بمـا
ترضون يارب أطال اللًه عمر السًعادة لـكـل
منكم ودامت البسمة تعلوشفاهـكـم والـفـرحـة
تصاحب كل خطوة أمامكم كثيرون هم أولئ
ا صدقاء الذين غيبهم الموت ولم نعد لنلتقـي
بهم وكثيرون هم أولئ الذين أبعدتهم عـنـا
ظروف الحياة وبعد المسافات وكثيرون هـم
أولئ الذين قاموا بمقاطعتنا فقطعوا حـبـال
الودً بيننا لسبب أو لغيره وقد تكون تـوافـه
أمور الحياة أو تفسيرا خاطئا أو تصـديـقـا
لنميمة اوخبر ملفق ولكن كل مانقوله أن هـذه
سنة الحياة فطوبى لمن تـجـاوز الـعـثـرات
وسامح الجميع عن الزًالت وتبقى سنة الـخـلـق
اإلختالف واالفروق في الطبـائـع ومـعـالـجـة
القضايا ولكل طريقته ومنهجه في الـحـيـاة
فلنعشها بود وتسهيل من رب السـمـوات فـهـو
أخـيـرا وقـبـل
العالم بماكان وماهو آت
الختام بقي أمر يشد إنتباهي ويؤلمني شديد
ا لم كمايؤلم كلً غيور نهيف يحب الـخـيـر
،ويعيش على الفطرة  :لماذا تـزداد ظـاهـرة
الغش وسلوك الجفاء بين النًاس وعالمنا يعيش
وباء يأخذ كل يوم أناسا كـانـوا بـيـنـنـا
فأصبحوا في ذمة اللًه في بضع ثـوان ،مـتـى
يستفيق هؤالء ،لقد ع ًم الغش حياتنـا حـتـى
أننا صرنا نفقد الثًقة وا مان في معامالتـنـا
نسأل اللًه أن يـرفـع
اليومية مع أيً كان
عنا ما أصاب مجتمعنا من شقاق ونفاق وسـوء
أخالق ،كما نرجوه أن يرفع عن أمتـنـا هـذا
الوباء والبالء ويبعـد عـنـا سـوء ا مـراض
وا سقام ويعيد لمجتمعنا الراحة واإلطمئنـان
والسالمة والسالم وهو القادر على كل شيء إنًـه
بعباده رحمان رحيم ودوام الصًحة والعافية
للجميع وما الدنيا إال باب لحياة أخـرى هـي
الدائمة فلنسعى للعمل لها من اجل راحة أبدية
يوم الينفع مال وال بنون إال من أتـى الـلًـه
بقلب سليم

حركاتي لعمامرة

بسكرة  /الجزائر ٔ أوت ٕٕٓٓ
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الحمامتان
السلحفاة

و

بقلم :يحي خضراوي
ٞله ٛأِ كُخَظخِ ؿًُٟظخِ قٍَطخ
حئفَ ٘ح٦رظعخى عّ حيغي َٞحيٌ ٜعخٗظخ
 ٧رٔزذ ٗق حيُخ ف،ٕٟ
اي ٛؿخْزٕ ً ٞٙ٣
فلِْض ٛيٞكظُٗخ حئًلفخس ً٘٣زض
َُٓٗخ أِ طؤهٌحٖخ َعُٗخ ،فؤؿخرظٗخ
حيلُخَظخِ رؤْٗخ  ٦طٔظٟ٤ع حيَٟ٤حِ،

خاطــرة

بقلم شيماء سليماني
ٍََص ٓخركخ عً ْٚ ٛيي٘ٓظٙفٔهيٝ
ٞكٙو ُٞهّ ئْ٥خِ أِ ٞيعيٟيٖ ع٘يَ
ٓٓٙحص فٓٓ ٝش ٘حكيس
يكي فعًض ًيم َخ نيخِ ٞيفيظيَٝ
ر ٝأِ أع ٕٟ٘ف ٝكٟخطي ٝنيًيٗيخ ع٘يظيٕ
فيي ٝه يُييْ ٓ يٓييٙحص ه يُييْ ٓ يٓييٙحص
عـخ أ ّ إْٔ ؿُٟعخ كيع َعٓخ ًيم
أ٘ ٍرُخ فجش َليىس فك ٢يعًم حْض َيّ
طكَأْ ٝحٍََ ِ٠ص رٌيم أ٘ ٍريُيخ طيُيَ
ح ِ٠أبًزٓخ ََ رفظَحص ٟٓجش في ٝكيٟيخطيٕ
أبًزيٓيخ طيعيَٟيٓيخ ييًيويٌ ، ِ٦حييوئيخٍس،
ييًيفيكييي ٘ أٗيٟييخ أًحقيظيٓييخ ٟي ّيَح نيُي ّيَ
يم
ٗـَس حيِق ٌٙاِ يٍ طَُ َيظيؤنيي أْ
ٓظفعى ي ْٟطهّٗ اُْخ عٓيَيخ طيُيعيّ

حرب باردة

بقلم أيمن مراح
ر ّٟنى حٍ٘٢ح حيُظَحنُش
٘ٓ ٢حيلٓ ّٟحيغَٞذ
٘ ٘ٓ ٢حيُخ ٟٝحيعظٟي
٘حيلًٍ حيزعٟي
نٓض أرلغ عٓم فً ٝحنَس
حيَِّ حيزعٟي
٘ٓ ٢طؤَى بَٞذ
٘ ٍ٘ َلَ٘ َيفِٙ
ف ٢ٓ٘ ٝحيـٟٙد
٘رٟ ّٟلخٞخ حيلَ٘د
٘ؿيص ٍٙٛطم ف ٝقزَ
َيفَ ٢ٓ٘ ِٙيٓٞش حيٌَ٘
ر ّٟنى حيكز٘ ٍٙحيلِٜٙ
حيُٗيَش ٘ر ّٟأٗ٧
حٙٓ٢ى ٘حيٍُٓٙ
نٓض َوفٟش َّ عٗٙى
ٓؤيض عٓم أٖى حيكزٍٙ
قخيٙح ٌٖٔ َيفْٙش ٌَٓ عٍٜٙ
َلُٟش رـُٟع حٙٓ٢ى
حيظ ٝطخي٘ض ٘ طلُ٤ض رفعى

رهض حئًلفخس نؼَٟحً ٘طًٓٙظُٗخ رؤِ
طـيح َٞ٣كش يٓكًٗخ َعُٗخ ،فهَص
حيلُخَظخِ نؼَٟحً ٘قٍَطخ كًُٗخ َعُٗخ،
فؤكَ٠طخ عٙىحً قٞٙخً أَٔهض نى
٘حكيس َُٓٗخ رٕ َّ ً٣٘ َ٣زظخ َّ
حئًلفخس أِ طع ٞعًٌٖ ٛح حيعٙى كظٛ
طَٟ٤ح رٗخ٘ ،كٌٍطخٖخ َّ أِ طفظق فُٗخ
َُٗخ نًّف حً ِ٢ ََ٢يم ٟٓئى ٜايٛ
ٓكٗ٣ٙخ٘ ،حفكض حئًلفخس عًً ٛيم
٘٘عيطُٗخ رؤِ طٓفٌ َخ ً٣زظخٔ َٓٗخ،
٘٣خٍص حيلُخَظخِ ف ٙحيغخرش ،اي ٛأِ
ٍأ ٚرع ٞحيٓخّ حيلُخَظ٘ ّٟحئًلفخس
فكخيٙح ٞخ يًعـذ كُخَظخِ طلُِ٧
حيٓ َ فَ ٝيعييِ حييزي٘يَ حييٌٞيّ كيٙييٓيخ
ٓظفٍٗ ن٘ ٍْٗٙكي ٕٙفي ٝػيٙد ر٘يَ
ي ْٟآ ٦ظفيٗيٍ َيعيٓي ٛحنيظي٘يخ أِ
نى حٖظُخٌ َِٞفٓ ،يظيفيٗيٍ َيعيٓي ٛأِ
٘ؿٙىل حْٕ نخِ يظُٟ٠ش حيٙقضَ ،عٓيٛ
حٓظغزخثم ،هٌْ٦م ٍٖ٘ حيلذ ٓيظيفيٗيٍ
أِ َٜيييٍ نييى ٗ يعيي ٓ ٍٙيٟييت ٓ يز يزييٕ
أْخِ ٓيظيفيٗيٍ نيٌييم نيٟيف طييَيّ
٘ؿٙى ٗو ٚػٍ طهظ٘ف أْيم نيٓيض
ؿِ َيّ هي٤يش ييعيٟيٓيش عيًي ٛنيى ٖيٌح
طيعييَفييٕ ؿيٟيييح كيييٞيؼيي ٝحييُيهييٍَ عييّ
كخيظم يّ ِٞٞي حي ّٟ٤ا ٦رًش حيفهَس ٘
َخ حٍٞي حِ ح٘ ًٕٛيم ٖ ٝحْـ ٙرٓفئيم
أعيًيٍ أْيم ريعيي هيٟيزيخطييم حْيعيِييض عييّ
حيعخيٍ أعًٍ أْم طهَٔ حيٓخّ حيعي٧قيخص
أعًٍ أْم ط٘عَ رخُٗ٦جِحُ طيـيخٔ نيى
َخ يٕ ع٧قش رخيوخٍؽ أعًٍ أْيم طيزيهيٝ
ف ٝعيِ ٓيعيخىطيم رٔيزيذ طيفيٜيٟيى َيّ
ًنييَٛ ٚيغيٟييَس ييًيُييخٟيي ٝأعيًييٍ أْييم
٘ك يٟييي ٍبييٍ ط يعييخَيي٧طييم ح٦ؿ يظ يُييخع يٟييش

ًٓلفخس ٘طَٟ٤حِ رٗخ يٍ
طٔظ٤ع حئًلفخس طُخيم
ْفٔٗخ فكخيض فكؤ حهلل
أعٟٓهٍ َخ ىهًهٍ
حْظٍ فٔك٤ض رعي أِ
أفًظض حيعٙى َّ فُٗخ
أًٟعٗخ
٘طهَٔص
٘قخيض رخنٟش ٌٖٔ ْٖ ٝظٟـش نؼَس
حيه٘ ٌ٧عيٌ حيٙفخ رخيٙعي

يحي خضراوي ـ
الطارف
حيهؼٟفش  ،أعًٍ إْٔ يٍ ٞعي رم  ٦قييٍس
٘ ٣ ٦ييخقييش ييظيعييَ ٘ طيهييْ ِٙييخّ ٘
ع٧قيخص ؿييى ييهيٓيٓي ٝأٍؿيٙل كيخ٘و
حْٗ ٞحْف ٞحيغزخٍ َّ عًْ ٛيفئيم ٦
طيييع ح٘٢حِ  ٞيفييٙطييم َ يؼ يًيي ٦ ٝط يهييّ
َٓ٤فت اْ ٝأٍؿيٙل أِ حهيَؽ ييًيعيخييٍ
رهى ٖ٘خٗظم ٘ ٍَُٗخ ِٞ ٦حو ٞيٙؿيي
أٗوخ ٙؿيٟييِ٘ ييٟيْ حييـيُيٟيع ٓيٟيت
ٖٓخل ىحثُخ َّ ٗٞظٍ رم رٜي ٓيظيـيي
ىحثُخ َّ ٞلزم رلف َّ طؤطيُيّ َيعيٕ ٘
ٞ ٦وٌيم  ٦رؤّ حْٗ ٞرؤيُم روٟزظم
٘ ٘حؿٕ حيعخيٍ ََس أهَ ٚحع ٢ييٓيفئيم
فَٛش أهَ ٦ ٚطهّ َؼً ٦ ،ٝطهْٝٙ
َيؼيًيي ٦ ٝطيهييّ َيٓي٤يفييت  ٦طيهييْٙييٝ
َٓ٤فجش ح ََ٢أر٘ع َُخ طظو ًِٟٙحيُيٙص
٘  ٦ح٤ْ٦فخ رعي رٗـش حيَ٘ف حييُيٙص ٘
 ٦ح٤ْ٦فخ حْـ ٙرٓفٔم قزى أِ طٓ٤فت
حْؾ رٓفٔم أٍؿٙل
شيماء سليماني ـ تيبازة

عزخٟٓش
حيلَ٘د
ِ
طَرٟض عًٞ ٛي حيهخٖٓش
قخيٙح عٓم َيٓٞش ٍَ٘خْٟش ٘قعظٝ
٘عًُظم ه ٝٙحيلَ٘د حيلَرٟش
َع حيلِٜٙ
٘يهٓم ٟعفض ٘أٛزلض فظخس
ٖ٘خؿُم رع ٞحيغِحس
عَرٟش
٘حي٘ـعخِ
ٓؤيض عٓم حيُٓـُ ّٟفكخيٙح عٓم طَكز ّٟرخيي٘و حٓ٦ظعُخٍٞش
طكيَّٟ
ْـُش ٘قعش َّ نٙنذ حيَِٖح
يٍٗ حيظُ ٍٙحيٜلَح٘ٞش
طٗ٧ض ٘ طلُ٤ض نى
رٔزذ حيِعِعش ح٢ؿٓزٟش
حيل٠خٍحص
٘حٞ٢خى ٜحيوخٍؿٟش
رعيل رلؼض ف ٝنى حيٓٔخ
فخْكٍٔ نٟخْم اي ٛنظًظّٟ
٘يٍ أؿي َؼًم ر ّٟؿُٟع رٓخص
َٗقٟش ٘بَرٟش
كٙح
ٓٙفٟخطش ٘أََٞهٟش
فَفكخً ركًز ٝأٞظٗخ حئَُح
حٗظَحنٟش ٍ٘أُٓخيٟش
فهًُظَٖ ٝرض ْلٙل ىِ٘ عٓخ
رلؼض عٓم ف ٝنى أٛكخع حيز٧ى ٘أٛزلض رًٗـخص ٘ىٓٞخص
٘حْكٔخَخص
ً٘ٛض اي ٛر٧ى حيٗٓي
عيٞيس
٘يٍ أؿي َؼًم ف ٝنى أٛكخع
كَد رخٍىس
رٟٓٓخ
فليػض
حيعخيٍ َ٘ٓخك ٝحٟ٢خكٝ
ٌ
فكًزم طعذ َّ حيلَ٘د حًٟٖ٢ش
٘عظزخص ح٢رٙحد
كٌٍطم ٘أهزَطم أِ طهْٝٙ
حطُٗٙل رظيَ َٟح٤بَٞف ٘حيٌَ٘
ى٘يش ٓٙفٟخطٟش
رلؼض عٓم ٘أيفض عّ عٟٟٓم
َّ  ًُْٞأٍحٟٟٗخ َ٠ٞد
نى حيهظذ
رٜٙحٍٞن ْٙح٘ٞش
َ٘خ ُيض  ٦أفُٗم
عَفض أْم نٓض أَخُٞغٟش رؤٛخيش
أيمن مراح ـ باتنة
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عقائدية اإلعالم االسالمي

(

كن رجال وال تتبع خطواتي
د

عبد الهادي الزيدي

جامعة بغداد

عبارة قالها احد اعالم الفلسفة ،مؤكداً على تمايز الشخصية وضرورة انفراد المنهج االصيل والفكر الخالّق والشخصية
المبدعة عن اجترار خطوات اآلخرين وضرورة التمس بطريق الحق وسبيل المؤمنين قديمة واصيلة أكدها القرآن الكريم
بقوله تعالى( :قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي َأدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ َأنَاْ وَمَنِ اتَّ َبعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَ َناْ مِنَ الْمُ ْشرِكِي َن [يوسف/
 ] ٔٓٛولما كانت رسالة االعالم االسالمي رسالة حق وصدق في ذاتها واهدافها ،مهتدية بأحكام وتشريعات واخالق القرآن
الكريم ،لزم االمر ان ال يحيد هذا االعالم مطلقاً عن هذا الطريق ،خصوصاً في مجال العقيدة وتوابعها لعهم اثر ذل على
االمة ومستقبلها وعلى االعالم وشخصية االعالمي المسلم نفسه يقول (تيسير محجوب الفتياني في كتابه( :مقومات رجل
االعالم االسالمي ( :فرجل االعالم المسلم بهذه العقيدة تتميز شخصية عن غيره فهو شخصية مؤمنة مهتدية ،يتجه بمشاعره
واحاسيسه هلل تعالى ،ويستلهم منه الرشد والسداد ويهتدي بنور االيمان في سلوكه ويتخذ الشريعة االسالمية نبراساً له في
تصرفاته ويحتكم اليها في كل شأن من شؤون الحياة ان تميز شخصية االعالم االسالمي عن غيره تقوده الى تأسيس بناء
وكيان مؤسساتي ينفرد بالطرح والكلمة ويتألق با هداف الراقية لهذا االعالم المستند في عمله الى القرآن والسنة وأحكام
هذا الدين الخالد فهي –اذن -ضرورة كبرى لكي يكون اهالً الستحقاق هذا الوصف فقصد الدعوة واالعالم بدين اهلل تعالى الى
حكْمَةِ وَالْمَوْعِهَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ ْلهُم
البشرية جمعاء ،قوالً وعمالً ومنهجاً وسلوكاً ،يؤيده قوله تعالى( :ادْعُ إِلِى سَبِيلِ َربِّ َ بِالْ ِ
بِالَّتِي ِهيَ أَحْسَنُ إِنَّ َربَّ َ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْ ُمهْ َتدِي َن [النحل ]ٕٔ٘ :وقوله –صلى اهلل عليه وسلم-
فالمسلم –عامة -مأمور بالدعوة ونشر هذا الدين واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وإعالم
(بلغوا عني ولو آية
الناس بدين الحق ،ولهذا انطلق الصحابة (رضي اهلل عنهم في اقطار االرض وارجائها يدعون هلل ويعلمون الناس الدين
واالخالق والتشريع وكون االعالم يحتمل الدعوة والدعوة تحتمل اإلعالم ،وجب على االعالمي المسلم االنتباه الى هذه النقطة
الحيوية ،فال يتصور عمله في الفضائية او الصحيفة او موقع االنترنيت انه مجرد شهرة واستعراض عضالت بالغية او
شكلية بل هو صاحب رسالة ومأمور بواجب مقدس يجب ان يؤديه ،بل انه يجب ان يعي ان دخوله في مجال االعالم بدءاً
لحتمية الدعوة والتبليغ برسالة االسالم ،وإالّ فان عمله لن يكون عقائدياً او محلقاً في سموات دينه وقضيته الرئيسية في
الحياة ،وكم من كفاءة تعمل في مجال االعالم العربي واالسالمي لم تحقق شيئاً لدينها وقضيتها بل نالت لعنة اهلل وسخط
االمة لما نالها منه من ضرر وتهاون في عرض عقيدة االمة بل ومهاجمتها ،وهذا قطعاً لما ال يلتقي مع االهداف المرجوة من
االعالمي االسالمي مطلقاً وضرورة حتمية العقائدية في االعالم االسالمي يوجبه التفرد عن اتباع اآلخرين وادراك ان هوية
االعالم الحقيقية وشخصية المسلم في االعالم (مرسالً او متلقي ًا تكون مستقلة ومتميزة عن الهوية اليهودية والنصرانية،
الغربية أو الشرقية ،الرأسمالية والشيوعية ،وما سوى ذل من افكار حديثة عناوينها :العولمة والقطب ا وحد والشرق
االوسط الكبير وغيرها فاإلسالم بما تضمنه من منهج شامل ومنهم وواسع لبناء الحياة ،يعد قدوة في التفرد واالصالة
والتجذر في واقع الحياة والمجتمع واالنسان فلماذا اذن يترك االعالمي المسلم عقيدته تل ويكون مقلداً تابعاً لغيره؟!
التأكيد على عقائدية االعالم االسالمي وتجذره فيها حتى نضج الثمر وقطفه تتطلبه ضرورة الحفاظ على هوية ا مة
اإلسالمية ،بتراثها وعلومها وأخالقها وتأريخها ،فما فعله اإلسالم في القرون السالفة من بناء وتأصيل للحضارة االنسانية
لم يعد خافياً ،وأمثلته لم تزل حية وتدرس ب عجاب بل تتفوق عند مقارنتها بأي منهج آخر سماوي أو أرضي فاذا كان
إعالمنا الذي نقدمه اليوم عبر الفضائيات والصحافة واالنترنيت مأخوذ من الغرب أو الشرق ،فماذا بقي من عقيدتنا
وهويتنا ،بل هل يصح في هذه الحالة أن نعد أنفسنا أصحاب إعالم مستقل؟! ويمكن صياغة السؤال بشكل آخر ،فنقول:
متى يتحول إعالم أمتنا من حالة الدفاع عن العقيدة والشخصية اإلسالمية – الى حالة الهجوم ضد العقائد الفاسدة وا فكار
الهدامة الضعيفة ،فنكون بالفعل قادة وليس أتباعاً أو مقلدين لسوانا؟! التمس بالعقيدة اإلسالمية واتخاذها لوناً وحيداً
وطاغياً لإلعالم العربي واإلسالمي يضمن متابعة هذه الفئة الشعبية العريضة من العرب والمسلمين والمتمثلين بأكثر من
مليار مسلم في مشارق ا رض ومغاربها ،وال يقلل من عزيمتنا اتجاه فئة كبيرة من المتابعين العرب والمسلمين –اليوم -الى
قنوات اللهو والغناء وسواها من وسائل إعالم خارجة عن نطاق التعامل اإلسالمي مع مفردات الحياة ،الن كثرتها وعدم اكتمال
الجهود وتضافرها في الدعوة الى اإلعالم اإلسالمي هي التي دفعت الى ذل  ،فلو تحولت هذه الوسائل الى الدعوة اإلعالمية
اإلسالمية تجه المتابع لذل وتقبلها ،وتحهى البرامج والمؤسسات اإلعالمية التي تدعو لإلسالم :عقيدة ومنهجاً وسلوكاً
بمتابعة واسعة من الناس أما مواقع االنترنيت اإلسالمية فقد أثبتت نجاحها مع الوقت وكوّنت لها فئة عريضة من
ا تباع ،وال ننسى هنا اتجاه المتابع غير المسلم الى متابعة وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية في أمريكا وأوربا
واستراليا والصين وغيرها نهراً لما تثيره قضايا المسلمين اليوم من تساؤالت ووجهات نهر على مدى اليوم ،وفي مجاالت
السياسة واإلعالم والفكر ومستقبل العالم ،ولهذا تتجه فئة كبيرة من متابعي اإلعالم في العالم الى هذه الوسائل للحصول
على اجابات وافية عن اإلسالم والمسلمين وقضاياهم فاذا تخلت وسائل إعالمنا عن عقيدتنا وإسالمنا فألى من يلجأ المتابع
في العالم لمعرفة هذه االجوبة؟

د  /عبد الهادي الزيدي ـ العراق
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العمق التاريخي
في رواية ( مئا شعاريم

لألديبة

أحالم ا حمدي
بقلم :زياد الحمداني
ال تسألوا إن كـانـت الـروايـة
حقيقةً ام خياالً  ،بـل اسـألـوا
انفسكم وانتم تقرئونها ان كانت
تفحّصوا هـذا االنسـان
كذل
الذي يرويها لكم  ،وتمعّنوا فـي
تفاصيله الصغيرة  ،بين كلمـاتـه
واسراره الدفينة بين مشاعـره ،
هذا مـا
والبدّ انكم ستعرفون
استهلّت به الروائية االديبة فـي
كلمة مقدمتها ( بلسان السارد
يٙيٙؽ حكيحع َ٘ـَٞخص حيعُى حييَ٘حثيٝ
َجخ ٗعخٍ٘ ٍٞحيظ ٝطعٓ ٝرخيعَرٟش حيُخثش
رخد ي كخٍس َيّ كيخٍحص ٘حكيٟيخ حييكييّ
حيكيُٞش ٘حيظُ ٦ ٝحيض قخثُش يَٟٓٙخ ٌٖح
 ،حٓظٗٞ ٦ً ٧ؼٟيَ حييهيؼيٟيَ َيّ عيَ٧يخص
حييٖ٘ش ٘حيظٔخإو عّ َخٖٟش ٌٖح حييكيٚ
٘فليٙحٔ ٘كيٟيؼيٟيخطيٕ قيزيى حي٘يَ٘ع ييٙييٙؽ
حكيييحع حيييَ٘حٞييش ىِ٘ ْ يهييَحِ ع يٓ يٜييَ
حيظ٘ٞٙف ٘حييـيٌد ٓ٦يظيهيُيخو حييكيَح س
َّ حيزخد حيي ٛحييُيليَحد ٍ٘حٞيش طيغيًّيزيض
فٟٗخ حيهخطزش حك ٌ٧كُي ٜعًْ ٛيفئيٗيخ
٘ٞ ٦و٤ت ٓ ٝحْٗخ عخْض حيهؼيٟيَ َيّ
حي٘ع ٍٙرخي٠غ ٢حيٓفٔ٘ ٝحيهيؼيٟيَ َيّ
حيو ٙيـًُش َّ حٓ٦زخد َٓٗخ
ه ٢حيظٙؿٕ
ٔي َ ُِٙ٠حيَ٘حٞش رُخ فٟٗخ ّ
حئَىٗ٘ ٜوٗٛٙخ ٘كٔخٟٓش حيُٟٙٙع
حيَ٘حثَ٘ ٝخ ُٞهّ طؤ٘ ًٕٞرعٟيح عّ
حيعُف حيَإ ٜٙٞيًهخطذ
ٕي كخيش حيظلي٘ ٜحيَٖزش حيظٞ ٝعخَْٗٓ ٝيخ
حيهخطذ حَخٌ ْفٕٔ قيزيى حٛييحٍ حييعيُيى
َكخٍْش رُخ ٓزف يٕ َيّ حعيُيخو كي يٟيض
رخٖظُخٌ ْ٘ـخف  ،طليٞخ حَخٌ ْفٔيٕ ٘حَيخٌ
َٔظٞٙخص فهيَٞيش َيظيزيخٞيٓيش َيّ حييكيَح
َ٘ٔظيٞٙيخص ًٖيٓيٟيش َيظيٓيٙعيش َيّ حييٓ ّيك ّيخى
٘٘ٓخثي ٢ح٦عيَ٘ ، ٌ٧يويخ٘ ٟ٘يغي١ٙ
ْفٟٔش ييٟيويَؽ ريعيُيى ٍ٘حثيٞ ٝيظيفي ٙح٘
٠ٞخٖ ٝعًَ ٛخٓزكٕ َّ حعُخو
ٍ٘حٞش َجخ ٗعخٍ٘ ٍٞحيظٞ ٝهف ٝعٓيٙحْيٗيخ
حِ ٞه ِٙطليٞخ ٛعزخ ْخٖٟم عّ َظٓٗيخ
٘حكيحػٗخ حئَىٞش ٘حييٍحَٟش ٘ٗويٛٙيٗيخ
َ٘خ قي ٞؤ٘يٕ حيكخٍة ٘حيٓخقي حيزَٟٜ
ف ٝحيزيحٞش ٞـذ عً ٛحيٓخقي حيـٗزٌ حِ
َٞنِ عً ٛحٓخٓ َُّٟٗ ّٟف ٝقَح طٕ
يَ٘حٞش َجخ ٗعخٍُٖ ٍٞخ
ٔي حيزعي حيَإ ٜٙٞيًهخطذ ٘ٞظُؼى ًيم
فٍ ٝإٞش حيـ َٖٙح ًٝٛ٦يظخٍٞن ٌٖٔ
ح ٍٝ٦عً ََ ٛحيع٘ ٍٜٙطخٍٞن ٌٖح
حي٘عذ رظعيى حٟ٣خفٕ َ٘آػَ ٗعزٕ
حيُعخَٛ

ٕي عُف ح٦كٔخّ رخيٗي ٘حيُغِٚ
يًعُى حيَ٘حث٘ ٝحرعخىٔ حٞ٦يٙٞيٙؿٟش
٘حٓظعخىس ٌٖح حيـ٘ َٖٙحرَحُ حيٗٞٙش
حيلكٟكٟش ٘حًٟٛ٦ش يٌٗح حي٘عذ
ًَُٔ ّٟي ْٜخٍ ٚي ٙٗٞى َّ بَٟ
حيٜٗخٓٞش حيهٟخِ حئُن
طكٙو ف٘ ٗٙٙ ٝعّ ئخِ هًٟى
حيلذ
ًَٜلظ ٝحِ ٞفٍٗ حيـُٟع حِ
ّ
٘حيعَٜٓٞش
حق َّ ٚٙح٦ىٞخِ ٘حيعكخثي
حًِ ٦ري َ٘ٓ ٦خ َّ ٙحيكَح س حيظلًًٟٟش
حيظفهٟهٟش رعٟيح عّ حئ٤ليٟيش ٖ٘يٌح
َخ كيح رخيهخطزش حيَٓ ٛى ٘طٙػٟف طخٍٞين
َ يعييخٛييَ ي يك ي ٠يٟييش َ يع يكيييس بييخٞييش فييٝ
حيلٔخٟٓش رَإٞخ عُٟكش ٘رخًٓٙد ٍ٘حثيٝ
طخٍٞوَ ٝلهٍ َ٘يليخٞيي ىِ٘ حْ٦يكيٟيخى
حيعخ٣ف ٝعً ٛكٔخد حيلكٟكش ٘حيظخٍٞن
٘ف ٝككٟكش حَ٦يَ ٘ؿيٖٙئَ فيؤِ ٍ٘حٞيش
َ يجييخ ٗ يعييخٍٞييٍ ٖيي ٝر يُ يؼييخرييش ٍٓييخيييش
حٞيٙٞيٙؿٟش عُٟكش ْيخٖيٟيم عيّ نيْٙيٗيخ
عيُييى ٍ٘حثيي ٝحَيظييِؿييض فيٟييٕ ٛييَحعييخص
َييَنيزييش َيعيكيييس  ،حييلييذ  ،حييلييَد ،
حيييٙؿييٙى  ،حي يـييٌٍ٘  ،حٛ٦ييٙو حيييي ٞيٓ يٟييش
٘حيعكيٞيش  ،حييعيٓيٜيَ حْٔ٦يخْي ٝحٟيخفيش
يًظخٍٞن رُ٘ٙيٟظٕ  ،ح٠ػخٍ حئٟهٙيٙؿيٟيش
٘ ،حَُش حيَُٟ٠
 ٞيكييٙو ح ٓ٦يظييخً حك يُييي ع يزييي حي يُ يع ي٤ييٝ
كـخُ ٜف ٝحكيَ ٚيكيخ٦طيٕ ٖ٘ي ٙعيّ
رع ٞحي٘عَح حٓ٦يَحثيٟيًيٟيٟيّ عيخَيّٙ
ا ًِٙٞي ىحفٟي حٞيحِ ي ٙٗٞىح حَٟ٘خ ٜحِ
ٖئٞ ٦يعيخْيَ ِٙيّ حَُيش ٟيُيٟيَ ٘حِ
حيُـظُع حٓ٦يَحثيٟيًيْ ٝيفئيٕ ٞيُيَ َيٓيٌ
ك ّٟرؤَُش حه٧قٟش ٣خكٓش طظيفيخقيٍ ٞيَٙيخ
رعي ٘ ٌٙٞطيٗييىٔ ريخْيفيـيخٍحص ىحهيًيٟيش ٦
ْٔ يظ ي ٤يٟييع حِ ْ يكيييٍ َيييحٖييخ ح٘ ْ يظ يٓ يز ي ييؤ
رٓظخثـٗخ ٘حِ نٓخ ًُْٔٗخ ْ٘لْ ىرٟزيٗيخ
َّ حِ٦
ٌٖ٘ح رخي٠زَ ٢خ حٍحىص حيهخطزيش حكيٌ٧
ح٦ك يُييي ٜحٜٞييخيييٕ ي يً يكييخٍة حي يعييَرييٝ
٘حيٟٙٗى٘ ٜحئُٟل ٝنعخيٍ قخثٍ ٞيـيذ
حِ ٞيعيي ٝعيُييف ٘ؿييٙىٔ ٖ٘ييَ ٙييخ ٞيكييٙىْييخ
يفًٔفش ٘اٗهخيٟش حْ٦خ ٘ح٦هَ ريعيٟييح
عّ حيظٓخُ٦ص ٘حييظئيٞٙيخص عيًي ٛكٔيخد
حيلكخثيف حييـيٖٙيَٞيش ٘قيي حطٔيُيض ٖئٌ
حييَٓييخيييش ريغيٓييخٖيخ َ٘٠ييخَيٟيٓيٗييخ حيييي٦ييٟييش
٘طٙك ٝرزَحعش ٘كَفٓش حيهخطزش حيَ٘حثٟيش
ف ٝحيفّ حيَ٘حث ٝحئَى٘ ، ٜنُخ قيًيض
فٍٗ٘ ٝحٞش ْٔ ٦ظٟ٤يع حِ ْي٤يًيف عيًيٟيٗيخ
عُ٘ ٧ؿييحْيٟيخ نيكيٜيش كيذ ح٘ عيُي٧
طخٍٞوٟخ  ،ح٘ فًٔفٟخ حٟ٘ٓيهيٙييٙؿيٟيخ ريى
عيُييى ٍ٘حثيي ٝحَيظييِؿييض فيٟييٕ نييى ٖيئٌ
حيُعٟ٤خص في ٝآِ ٘حكيي طيكيٙو ٘ريًئيخِ
حئخٍى  ٦ ٔٙ ٙطٔظٟٗٙٓح ركٙس حيليذ

 ،ركٙس حػَٔ عً ٛحيٓفْ  ،رعيُيف ٓي٤يٙطيٕ
٘ٓييَعييش ق يٗيئَ ٍ٘ريُييخ ريـيُييخيييٕ ٍ٘٘عييش
ؿيٓيْٙيٕ ٍبيٍ نيى ٗيي ، ٝفيٗيٞ ٙيفئييَ
حيهؼ َٟعّٓخ ٘عّ حْظُخ حطٓخ ٘ٗوٟٜخطٓخ
ري حكظيحٌ عٓ َٜحيعكيس ٘حيٜيَحع فيٝ
حيَ٘حٞش يظٔظَٓى ٘عً ٛئخِ حئخٍى فٝ
 ٕٙٙحييغي٠ييذ قييٙس ٖييخىٍس طيفييَُٖييخ
ٛيي ٍٙنييَٞييٗييش َٔ ،ييظييفييِس هييخىٗييش
ي يً يه يزييَٞييخ  ،ط٘يي ٔٙحيييٌحص ٘حي يكييَحٍ
٘حيهًُخص ٘طلهٍ ّعيًيٟيم اِ ح٣يًيكيظيٕ
رخيٓٗخٞش ٓظَطخف ريحٞش ٘ ،يهٓم ٓظيٓييٌ
ْ٢ ،ييم َيع َيٓي٤يف حييوئييخٍس ٓيظيٓيظيٗييٝ
ره ٌ٧ؿخٍف حرٔ ٕ٤يّ ٞيُيلي ٛئيٓيٟيّ
آطي ي ٟييش ٘يي يًي يلي يكي يٟي يك ييش ٘كٔ ييذ ىٍحٞي يظ ييٝ
ح٦نخىُٟٞش ٘حييٙحقيعيٟيش ييظيزيخٞيّ هي٤ي١ٙ
َ٘ٔظٞٙخص حيكَح حص قخٍة ح٘ ْخقي قيي
طييئهييٌ ريعيي ٞحييُييآهييٌ عيًيي ٛحييوي٤يي١ٙ
حيعَ٠ٞش يًَ٘حٞش َٓٗخ
ٔي طؤ٘ٞى حيظٙؿٕ حئَى ٜفْٗ ٝخٞظٕ حيٛ
ْٙع َّ حيظعخ٣ف َع حي٘وٟٜش حيَثٟٔش
آٍٞى آَٗ ىِ٘ حيظُعّ رعُف حيٛ
حيٗي ٘حيَٓخيش َّ ري حيَ٘حٞش
ٕي ْٙع ٘كخ٦ص حيَٜحع ر ّٟحي٘وٟٜظّٟ
حيَثٟٔظ ّٟهًٟى ٘ أٍٟٞى رٗ ّٟي
٘ؿٌد  ،ر ّٟنَٔ عُٟف َ٘ٙحقف
حٞـخرٟش ََٟٜٞش ٓٞكٌ حكيُٖخ ح٦هَ فٝ
عيس َ٘خٖي ٘قٜش حيلذ حيُ٘ظَنش
حيليس و حٞخ٦
رٓفْ
ّ
حيظغَٟحص حئًٙنٟش ٘حيٓفٟٔش
ٖي
ي٘وٟٜش آٍٟٞى ٘طكًزخطٕ حيغَ َٟظٙحُْش
ْظٟـش ٗع ٍٙعُٟف رخيُِٗٞش ٘ح٦كزخ١
ف٘ ٝقض ٘حكي طكَٞزخ
يهّ َّ ه٧و حيكَح حص حيُعُكش ْيـيي
حِ حييهييخطيزييش ح يٗييَص ٘فييف حييظئيًئييى
حئَى ٜح٘يٞٙخص نيى كييع ْيفئي ٝح٘
ٗ يعييَ ٍٜٙييّ هيي٧و حي يظيييٍؽ حئييَىٜ
٘حٞ٦لخ حيًف ٘ ٝحيظؤ٘ ًٝٞحييٌ ٜحعي٤يٛ
يًكيخٍة حييفي٤يّ حِ ٞيظييحٍل حريعيخى ٖئٌ
حيُيعي٤يٟيخص ىِ٘ طيهيًيف ح٘ عيٓيخ ٘٦
ٞيُيهييّ حييظيغيخ يي ٝعييّ ٍ٘عيش حٓ٦يًييٙد
حيزٓ٘ ٜٟٙحيًغ ٜٙي٧ىٞزش حيُزييعيش َ٘ييٚ
عٓخ ٖخ ف ٝحيزلغ ٘حيظيُيليٟي ٚحيييقيٟيف
رهى حئُُٟخص ّ ُ٦قش ٘كيخٍحص حييكييّ
َ٘فظَقخطٗخ ٘حيكَ ٚحيظٗ ٝيٗييص َيعي يٍ
حكيييحع حيييَ٘حٞييش ل ع يٟييّ نييخٌٍ ٘رييخد
ك٤ش ٘حيُجخ ٗعخٍٞيٍ ٘كيٟيفيخ ٘حييكئي٤يى
حيظ ٝحٓظ٘ٗي فٟٗيخ حييكيخثيي عيزيي حييكيخىٍ
حيلْٔ ٟٝٓخٖٟم عّ ح٦كيحع ٘حَُيٓيظيٗيخ
حييقٟكش ٘حٗ٦خٍس يً٘وٟٜخص حيظخٍٞيويٟيش
قيزيى ٘ريعييي ْيهيزيش عيخٌ ٘ ٜٔٗٛحٗييخٍحص
ىق ي ٟيكييش ؿيييح ي يُييآػييَ حي٘ يعييذ حي يعييَرييٝ
حيفًَٔٔ ٟٝٓ٤يًيُيٟيّ ْٜ٘يخٍٞ٘ ٚيٗيٙى
ْخٖٙ٠ح حيفهَ حٓ٦ظ٤ٟخْ ٝحيٜٗيٟيْٙيٝ
حيزغُ ٦٘ ٟٞحيٙح ٞعخْي ِٙحٓيٙس ريخييعيَد
حئًُُ٘ ّٟحئُٟل ّٟٟعيًي ٛكيي ٓيٙح
َّ ٣غٟخِ ًََٗش ٗ٤ٟخْٟش ٗيخًس َٔين
ٖ٘ ٝحع٠خ كَنش كَى َّ٘ ٍٞقزيًيٗيٍ
حييٟيٗييٙى حييُيظيييٞيٓيٟيّ حريييعييض حييهييخطيزييش
حيـِحثَٞش حك ٌ٧كُيي ٜحرييحعيخ حقي ّى َيخ
ُٞهّ حِ ٞكخو عٕٓ حْيٗيخ طيفيٙقيض كيظيٛ
عًْ ٛفٔيٗيخ ييًي٘يَ٘ع ريخٛييحٍ ٘نيظيخريش
ٌٖٔ حيَ٘حٞيش ريهيى َيخ فيٟيٗيخ َيّ عيُيف
ٍإ٘ ٜٙٞحريحعٝ
ي

زيــاد الحمدان

العراق

سبقلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدد 75 :أوت  0202ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 07

قراءة في القصّة القصيرة جدًّا ( حنين
للكاتبة الجزائرية فتيحة قصاب
بقلم :ميادة مهنا سليمان
حنين نكأ شهر الصّيام جراحه ،أمس قطعة كلس ،رسم على جدار زنزانته أمّه وهي تلقي ب خر رغـيـف داخـل تـنّـورهـا
المتوهّج ثوان قبل موعد اإلفطار ،حين فرغت ارتمى في حضنها ،تكوّر تكوّر وأفطر على دفئه ال ّنصّ جميل جدًّا ،وهو
يتطرّق لموضوع إنسانيّ يمسّ شغاف القلب وأنت تقرأ ستتعاطف الشعوريًّا مع بطل القصّة ،سواءٌ أكان مهلومًـا ،أم مـجـرمًـا
يستحقّ العقاب كيف ال ،والموضوع هو الحنين إلى ا مّ؟
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يَؿ يظ يٗييٍ ٛ٘٘ ،يًييض اي يٟييٕ
اىهييخي يٗييٍ  ،ف يظي
٘حكيظي٠يٓيظييٕ نيّ ٤يفي ٍيى ٛيغيٟي ٍيَ ،فيهيظييذ
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ال تكنّ له ما تـكـنّ مـن
الحبّ إلخوته ،إلى أن عاش
مــوق ـفًــا فــي السّــجــون
اإلسرائيليّة جعلـه يـنـدم
على سنوات من ظنٍّ خاطـٍٍ،
وذل حين جاءت تـزوره،
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فترجّتهم ،ووصلـت إلـيـه
واحتضنته كطفلٍ صـغـيـرٍ،
فكتب قصيدة "اعتذار
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 ٛيٓييخعييش ا شياء اليدويّـة ،الـرّسـم…
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ٖ٘خىفش٘ ،أْخّْٟش ٘يهّ نخِ ٟٓهِٙ
أؿ يُييى٘ ،أن يؼييَ اط يكييخ ًْييخ ييي ٦ٙع يٓييٙحْييٕ،
ؿيح،
حي٘و ٜٝحيعٓٙحِ
فزَأّ ٝٞ
نخٗف ً ّ
ح٢ىرٝ
ٟٗ ّ ٚجًخ َّ ٖ٘ـٕ
حيٓ
٘قي
ّ
أفكيهييخطيزي ّ
ي٘ ٚطيُييّٓيٟييخطيي ٝييٗي ّيخ
ي
يٓ
ي
ي
ح
يش
ي
ي
يش
ي
يٟ
ّ
طيلي ّ
ّ
رخيُِٞي َّ ح٢يف

ميَّادة مهنَّا سليمان
سورية
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كورونا

وثورة قوارب الموت !!
د سكينة العابد

ال عزاء فنعوش للتراب وأجساد للبحر ،وإذا كان ا ول وباء
في زمن كورونا
عالمي ،ف ن الثاني جزائري وبامتياز يا إلهي وكأن يأس العالم كله استوطن فينا ،
وكأن الجزائري ضاقت به أرضه بما رحبت ليستبيح كرامته ويخاطر بحياته ويعدها على
الرغم من ذل انتصارا !!أسئلة كثيرة تحاصرني وأنا أتابع أخبار قوارب الموت التي عادت
تتصدر مشاهد اليأس والخذالن أسئلة تضيَق علي خناق التفكير في هذا الوباء الذي تصدر
مشهدنا اإلعالمي ومنذ سنوات دون أن نجد له حل لماذا الجزائري بالذات من يمارس هذه
الطقوس المجنونة والصادمة وليس غيره؟ هل الجزائري مخلوق من طينة أخرى ليشتري
الموت بماله ،ويتمثل اليأس ويلوذ به لحد أن يغامر حتى بفلذة كبده وسط أهوال البحر
وما ينتهره من سياط العقاب المُذلة؟ هل أضحى مفهوم الهجرة مرادفا لالنتحار وركوب
المخاطر واعتالء المصائب ونكران الذات؟ بماذا كان يفكر الجزائري المهاجر نحو المجهول؟
ماذا كان يجول بذهنه وهو يترك وطنا قد يجد فيه من يلملم جراحه ،ليتوجه نحو الضفة
ا خرى من البحر حيث التشرد بل حيث الالوطن والالانتماء؟ كيف له أن يختار بين نار
ونار ،ليختار في لحهة فارقة ،لحهة انفصام عقل ،وذروة يأس النار الحارقة ،النار التي
ال تذر؟ كيف يفر الشاب من حضن والديه وأهله ليسجد فوق شاطٍ الخيبة في صورة
نسترجع من خاللها هروب أجداده من هناك نحو هذا الوطن التماسا لألمن والسالم ؟؟ فكم هي
صادمة بعض المفارقات ،وكم هي محزنة بعض التصرفات حد اإليالم العميق !!يا إلهي إلى
متى يهل هذا الوطن مبتلى بأبدية الخصومة بينه وبين من يحكمه؟ اليزال مبتلى بانعدام
الثقة ،انتفاء ا مل وحضور الصبر ،لحد الوثوق بغدر البحر واالستسالم له؟ بالطبع ا سئلة
والمراء عن اإلجابة عن بعضها ولن أتردد في القول :بأن قوارب الموت ماهي إال
كثيرة
أحد الدفاعات الفاشلة وردود الفعل العقيمة إزاء ما نتخبط فيه إن قوارب الموت ما هي إال
انتقال لصدمة أقوى ،ما هي إال لجوء لمرحلة الكي ا خير عوض انتاج دواء فعال قوارب
الموت انتقام من الذات واآلخر ،هي سادية من نوع آخر ،هي وهم تأسس على مبدأ المقاومة
مقاومة الواقع البائس هي مساحة لجذب االنتباه ،بل هي آخر المواجهات لمرض
العقيم
هي تشبت با مل الكذاب مع الوعي بحرقته ومحرقته! نحن ال
استوطن جسد الوطن
نتجاهل مشاكل الشباب ،لكن في الوقت ذاته ال يجب أن ندفع أثمانا غالية من ا رواح
والعقول ،أثمانا باههة حزنا وقهرا وتأثيما إن خلق االستعجال والهروب إلى ا مام عمًق
حاكمين
عمًق الشرخ أكثر بيننا كمجتمع
اإلشكال أكثر ودفع بنا للمزيد من الخسائر
ومحكومين عبر انشطار غريب يعيق التقدم ويكرس اإلقصاء والتراجع ننا حتى وإن
عجزنا عن إيجاد الحلول ف ن مشروعية المعارضة وعالج الوضع ال تتطلب رهان الموت
واالنتحار عند عتبات الدول ا خرى ،ن هذا سيسهم أكثر في خديعة للنفس وللمجتمع
والمستقبل إن العالم اليوم و على وقع صدمة كرونا يتطلب من الجميع أفرادا وجماعات
ومسؤولين الوعي أكثر الوعي بأنسنة كل شيء مشاكلنا أحالمنا ،البد من حفر خنادق
لسلطات ا وهام ،فبعض ما نعتقده حقائق قد ال يتطابق مع واقع نريده وأردناه البد من
عودة سلطة االبداع واالنجاز والعمل بصورة تتيح الرجوع للذات وتوسيع دائرة الحقوق
فكم نحن بحاجة اليوم إلى تأصيل فكرة
والواجبات ،للخروج من ضيق الفشل والتراجع
العودة لألنا ،فكل يجب أن يثق اليوم وغدا أن مشروع مستقبله هو صناعة نفسه بنفسه ال
د  /سكينة العابـــد
صناعة ا خر له!
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للــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشاعرة سميرة بعداش

الرواية أصبحت تستهويني اآلن
تتميز بموهبة شعرية و نثرية خصبة صقلها علم النفس الذي درسته عن حب و حماس ،لتغوص أكثر في
أغوار النفس البشرية المعقدة و تشرح ب»مبضع» المعالجة النفسانية مختلف الـمـشـاعـر و اآلراء و
المواقف و الذكريات ،و تحولها إلى قصص و قصائد تنبض إبداعا و جماال ،فالمعالجة الـنـفـسـانـيـة
الشابة سميرة بعداش تحمل بجعبتها إلى جانب أبحاثها في علم النفس ،مجموعـة شـعـريـة و قصـة
لألطفال ،و نشرت أشعارها في جريدة الشعر و الشعراء المصرية و أدرجت فـي مـوسـوعـة اإلبـداعـات
النسوية المغاربية التي أعدت من أجل أطفال سوريا في ٕٓٔٙ
نُخ ٣زعض أٗعخٍٖخ َئهَح ف ٝألم تفكري في دراسة ا دب
نظخد ؿُخع ٝعٓٙحْٕ «َ٘خعى العربي؟

ؿِحثَٞش أىٞزخص َّ حيـِحثَ ي أنٟي ،نخِ حهظٟخٍ ٜح٘٢و أىد
حيعُٟكش» أعئ حيهخطذ حئعٙى ٜعَر ٘ ،ٝطفخؿؤص رظٙؿ ٟٝٗييٍحٓش
عًٍ حيٓفْ ْٝٓ٢ ،كًٜض عًٛ
َ٘عى حيعزخى ،ٜايٛ
َ٘خٍنخطٗخ
ؿخْذ
حيعيٞيس فًَ ٝظكٟخص ٘
أَٟٔخص أىرٟش  ،حرٓش
ىحثَس ُٞغٙى ٓٙٞف
رٞ٦ٙش قٟٔٓٓ٤ش  ،فظلض
قًزٗخ يًكَح َّ ه٧و
ٌٖح حيلٙحٍ
حدثينا عن أهم محطات
مسارك اإلبداعي

ي َُٟٓس رعيحٕ ريأص
أنظذ حيوٙح٘ َ٣
حيك ٜٚحيكَٟٜس عٓيَخ
نٓض طًٌُٟس ف ٝحيٍٙ٤
حيُظ ،٢ٓٙػٍ ريأص أَٟى
اي ٛنظخرش حي٘عَ٘ ،
طؤػَص هٜٛٙخ رخي٘عَ
حيـخًٖ ٘ ،ٝفََ ٝكًش
حيؼخْٜٙ
حيظعًٍٟ
حنظ٘فٓ ٝأٓظخً ح٢ىد
حيعَر ، ٝكٟغ حً٣ع عًٛ
هخَ٣س نظزظٗخ عٓٙحْٗخ «ٗـَس
ح٢رٓ ، »ّٙػٍ ٗخٍنض فٝ
َٔخركش أكّٔ رلغ كٙو حيٟ٘ٗي
ُٞغٙى ٓٙٞف رٞ٦ٙش ٓهٟهيس،
ف ٝا٣خٍ اكٟخ ًنَ ٚأ٘و
ْٙفُزَ فٓٓ ٝش ٗ ،ٜٜٔػٍ
ٗخٍنض فَٔ ٝخركش ف ٝحيكٜش
رعي كٜٙي ٝعًٛ
حيكَٟٜس
طفَبض
حيزهخيٍٞٙخ
ٗٗخىس
ييٍحٓظ ٝحيـخَعٟش

ح٤ريحعٟش
ي طٙؿي ف ٝعًٍ حيٓفْ طكٟٓش
حٓ٦ظز٤خِ ٘ ٖ ٝاهَحؽ
ح٢كخٓ ْٟحيعُٟكش اي ٛحئ٤ق٘ ،
أْخ أفعى ًيم عّ َٞ٣ف حيهظخرش،
٘ ٖٓخل َفهَ ٞكٙو
«ح٤ريحع ٓٞزع َّ ْفْ
َفعُش رخْ٦فعخو».

ما هي المواضيع التي
تحبين تناولها؟

ي أكذ طٓخ٘و َٙحٟٟع َظٓٙعش
أنظذ عّ حي ، ّ٣ٙعّ
حيَُأس  ،عّ حيعٙح٣ف ٘
بَٖٟخ
 .من يقرأ أشعارك يالحظ
النزعة التشاؤمية التي
تطغى عليها و كذا النزعة
لتقديم الحكم و المواعظ

عَ٧ش ؿٟيس ف ٝحيفًٔفش ف ٝحئٓش
حيؼخْٟش ريأْخ ْيٍّ حََ٢حٝ
حيٓفٟٔش ٘ ْغ ٙٙف ٝأعُخ
حيٓفْ حيزَ٘ٞش رهى طٓخق٠خطٗخ ٘
َٛحعخطٗخ ٘ أرعخىٖخ حي خَٖس ٘
حيهخَٓش ،فٔخعيًْ ٝيم عًٛ
ح٦قظَحد أنؼَ َّ َـخو ح٤ريحع
اًح أْض طَ ّٞرؤِ ٖٓخل ع٧قش
ر ّٟعًٍ حيٓفْ ٘ حيهظخرش

ي أكذ حيزي ف ٝأٗعخٍ٘ ٜ
ْ ٜٝٛٙر٘ َّ ٝحيظ٘خإٌ،
رخيظفخإو،
أهظُٗخ
ػٍ
َٔظٓز٤ش أفهخٍَّ ٜ
حيٙحقع َٔ ،ظعٟٓش رخيوٟخو،
َع حهظٟخٍ يغش َٓخٓزش ٘
رٔ٤ٟش ٛ٢ى اي ٛعُف ٘
اكٔخّ حيكخٍة َُٗخ نخِ
َٔظٙحٔ يكي طعُيص ٍبٍ أْٓٝ
أنظذ حي٘عَ حيفٟٜق حيعُٙى،ٜ
أِ أٓظعُى ف ٝأ٘و َـُٙعش
ٗعَٞش أٛيٍطٗخ طلض عٓٙحِ
«أٗعخٍ ؿَٖٙس حيَ٘ » عّ ىحٍ
حيُٟ٘خ يًَٓ٘ ٘ حيظُٞٙع ،أ٘و
ؿْٓ َّ أؿٓخّ حي٘عَ قزى
حي٘عَ حيـخًٖ ٖٙ ٘ ٝحئًٟكش
رخيكخفٟش
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حيٓٔزش يًلهٍ ،أنظذ طًم حيظٝ
أٓظٓزٗ٤خ َّ حيٙحقع رلهٍ
طو ٜٜٝحيٌ ٜقَرَٖٓٙ َّ ٝزش
ح٤ريحع ٘ عخيٍ ح٢ىد ي
هل لدي إصدارات أخرى؟

ي ْعٍ َْ٘ص أٗعخٍ ٜفَٙٓٙ ٝعش
اريحعخص ْٔٞٙش َغخٍرٟش ٢ؿى
أ٣فخو ٍٓٞٙخ ،ػٍ ف ٝحيُـُٙعش
حيُغخٍرٟش»أٍ ٝح٢ك ٘ ٌ٧نى
حيعَد اهٙحِ» حيٜخىٍط ّٟعّ ىحٍ
ػٍ أٛيٍص قٜش
حيُؼكف،
ي٣٣فخو عٓٙحْٗخ «حيؼًغ حيوخي»ٝ
عّ ىحٍ حيُٟ٘خ رزخطٓش ٖٝ ٘ ،قٜش
َكظزٔش َّ كهخٞش طَحػٟش ي
نظخر»ٝحيؼًغ حيوخي »ٝأعظزَٔ
َكيَش يعُى أنخىْ ُٝٞفٔخْ،ٝ
٦ ْٝٓ٢ك ض أِ ْٔزش حيُكَ٘ثٟش
حْعيَض عٓي ح٣٢فخو ،رٔزذ
حْ٘غخيٍٗ رخ٢يعخد ح٤يهظَْٟ٘ش
حيظ ٝقي ط َ٠رخيظلٟٜى حييٍحٓٝ

٘ رًٔٙنخص حي٤فى ،فخيُ٤خيعش
ٍَٟٞ٘ش يظُٟٓش ٗوٟٜش حي٤فى ٘
ط َٞٙ٤قيٍحطٕ ٘ َعخٍفٕ ٘ ،ييٜ
حيعيٞي َّ حيُ٘خٍٞع ٘ ح٢رلخع
فَ ٝـخو طوٓ ٜٜٝؤَْٖ٘خ
٦ككخ نُخ أْ ٜٙحيظٙؿٕ رعي
حيوخَ٣س ٘ حيكٜش ٘ حي٘عَ ايٛ
عخيٍ حيَ٘حٞش ي

هذا يعني أن سميرة بعداش لم
تكتف بشهادة ليسانس في علم
النفس العيادي؟

ي أنٟي فخييٍحٓش حيظ ٝطهِٙ
ْ َٞش ف ٝحيغخيذ يُيس ػ٧ع أ٘
أٍرع ٓٓٙحص رخيُعٗي ُٞ ٦هّ أِ
طهف ٝيٜٓع ْفٔخَْ ٝظَُّ ٘
ْخؿق ٦ ،ري أِ ْ ٍٙ٤ٞفٕٔ رٓفٕٔ
رعي حيظوَؽ رخييٍحٓش ٘ حيظهّٞٙ
حئُظَُ ٘ حيزلغ أْخ ٗوٟٜخ
أه٠ع رخٓظَُحٍ يظهٓٞٙخص
نظكٟٓخص حيع٧ؽ حيٓفٔ ٘ ٝحيع٧ؽ
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رخي٤خقش حيهْٟٙش حيع٧ؽ حٞ٤لخث٘ٝ
حيع٧ؽ رخٓ٦ظَهخ ٘ حيظو٢ٟ٤
حٓ٦ظَحطٟـ ٝحي٘و ٜٝف ٝحيظُٟٓش
حيزَ٘ٞش ٘ بَٖٟخ ،يه ٝأككف
ْظخثؾ ؿٟيس ف ٝع٧ؽ حيَُٟٛ
حيٌٞ ّٞكٜيْ٘ٓ ٝرُٔظ٘فُٞ ٛغٙى
ٓٙٞف ،كٟغ أعُى عًُخ رؤْٓٝ
أَٟٓش ٘٦ثٟش يٓكخرش حيٓفٔخْ٘ ّٟٟ
قي حقظَكض حيٓكخرش عً ٛحيـٗخص
حيُعٟٓش ،قزٙو ح٘٢حثى فٗٗ ٝخىس
عًٌٙ
طوٜٚ
حيزهخيٍٞٙخ
طـَٞزٟش ييٍحٓش عًٍ حيٓفْ َ ،ع
طُيٞي فظَس طه ّٞٙحيٓفٔخْ ٝفٝ
حيـخَعش اي ٛهُْ ٓٓٙحص َع
حيظَن ِٟعً ٛحيـخْذ حيظ٤زٟك،ٝ
يهٞ ٝهَ ِٙئٖ ٧ككخ يُُخٍٓش
عًُٕ ي

حاورتها :إلهام طالب
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اللؤلؤ و المرجان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صانع القرار في مواجهة الزمن اإلجتماعي
بقلم :د  /أسمــاء بن قـادة
صدام السرعات ،االستعجالية ،انعدام التزامن ،زمن الالزمن مفاهيم ومصطلحات تحاول من خاللها مراكز التفكير والخبراء
التعبير عن التحول الكبير الذي طرأ على مفهوم الزمن وأهمية استيعاب دوائر صنع القرار لذل التحول ،في محاولة
لضبط آثار اإليقاع المتسارع للمطالب االجتماعية بشكل يتناغم مع إيقاع الزمن السياسي المرتبط بالمصالح العليا
للدول إنها رحلة البحث عن نقطة التقاطع بين الزمن السياسي الذي تجري على إيقاعه التقليدي االستغراقي عملية صنع
القرار وفقا للمسار الخطي التقليدي أيضا ،والزمن االجتماعي المطلبي الذي يجري على إيقاع فوري ولحهي وتفاعلي ،ومن
ثم يكمن التحدي أو اإلشكالية في كيفية ضبط سرعة صنع القرار السياسي على إيقاع متطلبات اللحهة االجتماعية
المطلبية الراهنة حتى اليقع صانغ القرار قي مشكلة انعدام التزامن بين سرعة التفاعالت االجتماعية السيما الغير مرئية
منها وسرعة اتخاذه للقرار الذي يخص مطالبها ،ا مر الذي يضع السياسي وصانع القرار في مواجهة حالة من التعقيد الذي
يتسبب فيه الكم الهائل للمعلومات والبيانات الفورية وحزم التدفقات المتسارعة والمتعاكسة في اتجاهاتها ،فضال عن
حصار اإلعالم الجديد الفوري والتفاعلي ،وكل ذل ينه أدوات الفعل السياسي وآليات الضبط والتكيف لدى صانع القرار،
في حالة عدم توافر مجموعة من العوامل ذات العالقة بثقافة استيعاب التحوالت الكبرى التي تجري على مستوى العالم
بسبب النهام المعرفي الجديد القائم على التعقيد الذي يطال التحول في مفهوم الزمان والمكان أول عناصر تل الثقافة
السياسية الجديدة ،يتمثل في المسارعة إلحداث القطيعة مع نهم ونماذج التفكير القائمة على المفهوم التقليدي
االستغراقي في التعاطي مع الهواهر واعتماد إيقاع الزمن اللحهي اآلني بدال عن ذل
أما العنصر الثاني ف نه يقوم على عدم االلتزام بالمسار الخطي لعملية صنع القرار حيث أن قصر المدة الممنوحة
للتفكير والتخاذ القرار أمام حجم المعلومات وكل ما يحيط بها من عوامل التوتر ،تضطر صانع القرار إلى القفز على
المسار الخطي التخاذ القرار والمتمثل في التخطيط والتحضير ثم اتخاذ القرار وفقا لمسار إداري وبيروقراطي معين،
فاإليقاع االستعجالي الناتج عن االنفجار المعرفي وثورة االتصاالت تضطر صانع القرار التباع مسار الخطي في اتخاذ
القرار حتى اليدخل في إشكالية انعدام التزامن بين التفاعالت االجتماعية وما ينتج عنها من مطالب والقرار السياسي
أما العنصر الثالث ،ف نه يتمثل في زيادة سرعة سير البيروقراطيات الحكومية من خالل تفعيل دينامكيتها وفقا للمفهوم
الجديد للزمن السياسي واالجتماعي ،تفاديا للوقوع في صدام السرعات ،بين سرعة الجهاز التنفيذي وسرعة اتجاه
التفاعالت بين عناصر أي تنهيمات شعبية واجتماعية منبثقة ومستجدة ،وبما يزيد القدرة على التكيف مع إيقاع
االستعجالية التي باتت تمثل إحدى الوحدات ا ساسية في قياس الزمن االجتماعي ومن ثم ف ن أي اضطراب في ذل
اإليقاع يؤدي إلى تباطؤ في تسيير الزمن على مستوى دوائر صنع القرار ،قد يزيد في تكاليف حل المشاكل المطلبية
ويتمثل العنصر الرابع في ضرورة توافر مجموعة من خبراء مراكز التفكير والرأي أو ما بات يسمى بخزانات التفكير،
كرافد فاعل وقوي وضروري لصانع القرار ،على اعتبار أن مراكز التفكير هي من يحدد االتجاهات المحتملة لهاهرة
معينة ،ا مر الذي يجعل منها (التيرموميتر الذي يقرأ المؤشرات التي تدل وتساعد صانع القرار في رسم المسار الذي
ينبغي أن يتخذه القرار ،والخبراء هم من يؤكد على ضرورة التحرك بشكل سريع جدا ومحسوس وفعال تجاه ظاهرة
معينة ،السيما عند إدراة ا زمات على اعتبار أنهم المتخصصون في رصد ذبذبات المورفولوجيا االجتماعية من حيث
التشكل والبنية والتفاعالت الممكنة بين مجموعات الشباب والقوى السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع
المدني الخ
وفي سباق السرعة بين السياسي واالجتماعي باتجاه تحقيق التزامن ،تمثل ا حزاب السياسية رافدا آخر لصانع القرار
على أن تجري بعض المراجعات للتكيف مع المعطيات الجديدة المنبثقة عن التحوالت الجذرية الطارئة على المجتمع
الدولي ،السيما على مستوى البعد اإليديولوجي ،حيث ال مكان لإلديولوجيا بمفهومها التقليدي في عصرالعولمة ،واالقتصاد
الرقمي والمجتمعات القائمة على المعرفة والتي وضعت حدا لتقسيمات شمال-جنوب وا غنياء والفقراء ،والعوالم الثالث،
ولم يبقى غير تقسيم المسرعون والمبطئون ،بعد أن انقسم العالم إلى عالم سريع وعالم بطيٍ وفقا للمفهوم الجديد
للزمن والتسارع ومعدالت السرعة بما فيها سرعة تدفق المعرفة ورؤوس ا موال والبيانات والمعلومات عبر النهام
االقتصادي السريع الذي يولد الثروة التي تقوم على االستثمار في رأس المال الفكري ،الذي يمثل نوع القيمة المضافة،
وفي هذه المرحلة التي يطغى فيها االجتماعي على السياسي ،وتتكاثر فيها التنهيمات االجتماعية وعلى رأسها مؤسسات
المجتمع المدني ،كقوى جديدة تحاول أن تقود العمل الشعبي والسياسي المنهم ،يسجل بعض التراجع للدور التقليدي
لألحزاب السياسية التي كانت تعتبر الموجهات الفكرية والسياسية للسلوك السياسي واالجتماعي والثقافي للمواطنين ،ومع
هذا التراجع يصبح صانع القرار في تفاعل مباشر مع تنهيمات شعبية جديدة تركز على مطالب اجتماعية واقتصادية
لألفراد أو الفئات بعيدا عن شعارات اإليديولوجيات الكلية ومن ثم يفقد صانع القرار ذل الرافد الحزبي ا مر الذي
يتطلب من ا حزاب إجراء المراجعات المطلوبة الستعادة دورها كرافد قوي ومساند لصانع القرار
إنها ثقافة استيعاب جديدة تقوم على إدراك أهمية إدراج التحول في مفهومي الزمان والمكان وكذا مسلمة التعقيد في
عملية صنع القرار حتى يحقق صانع القرار نقطة التقاطع بين الزمن السياسي والزمن االجتماعي
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نكتب األعمال و السكريتاريا
و اإلستشارة اإلدارية
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وسيطكم
األمين في كل
التعامالت
العقارية
ـ بيع و إيجار شقق ،
فالت  ،هـيـاكـل ،
قــطــع أر ــيــة
صالحة لـلـنـشـا
الترقوي .
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