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مبنا�سبة حلول عيد الفطر ال�سعيد ،تتقدم هيئة حترير
جريدة ال�شمال ب�أحر التهاين و�أ�صدق املتمنيات �إلى
�أمري امل�ؤمنني جاللة امللك حممد ال�ساد�س
حفظه اهلل ،و�إلى �أ�رسته الكرمية وعموم
ال�شعب املغربي و�شعوب العامل
العربي والإ�سالمي ،مع الدعاء
ل�ل�ج�م�ي��ع مب��زي��د م ��ن ال �ت �ق��دم
واخل�ي�ر واال� �س �ت �ق��رار والأم ��ن
والأمان.

احلـوار االجتماعـي �أفـق لل�سلـم..

كلمة الشمال
في سياق موضوعي موسوم بضغط اجتماعي نتيجة:
 lارتفاع األسعار..
 lاتساع مستويات الهشاشة االجتماعية..
 lانتشار البطالة..
 lتفاقم مخلفات الوباء الكوفيدي..
يتم إعداد حوار اجتماعي مطلوب لكونه:
 -مقتضى دستوريا..

 حاجة لترسيخ قيم سلم اجتماعي..الحوار إذن داع��م لمقتضيات شراكة وتشارك،
ومعزز لثقة وتعاون مطلوبين ،وحتى يحقق هذا
الهدف ،فال بد من مراعاة :
 موضوعية محتكِمة للعقل والمنطق.. المصلحة العامة.. -جَبر أضرار فآت واسعة..

 تخفيض الضغط الضريبي على الدخل.. المأسسة (بما تقتضيه من لمِّ أطراف الحوار:رئيس الحكومة ،أمناء المركزيات النقابية ،رئيس
االتحاد العام لمقاوالت المغرب ..وانتظام اجتماع
لجنة الحوار العليا على مدار العام).
الحكومة الحالية أم��ام اختبار فعلي لترجمة
وعودها إلى فعل ملموس.
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بدع �شهر رم�ضان من كتاب :

قطرات..

«المختار من تعظيم المنة والمعيار»

l

منتصر الخطيب

من المعلوم أن محاربة البدع والتأليف في
ذلك قد جرى وقوعه على مر التاريخ اإلسالمي،
وقد وقف األستاذ إسماعيل الخطيب على نماذج
منه في بعض الكتابات ،جرى التحذير فيها من
الوقوع في محدثات البدع ،ودعوة الناس إلى
االلتزام بمنهج السلف الصالح ،وكان سنده في
ذلك ما ورد من مؤلفات كل من أحمد بن يحيى
الونشريسي وأحمد بن خالد الناصري.
ففي «المعيار» نعثر على إشارات متعددة
لكثير من البدع استنكرها المُفتون في الغرب
اإلسالمي تولى طائفة من المفتين -أمثال
ابن رشد وابن زرب والشاطبي من (األندلس)،
والياصلوتي والقباب وابن مرزوق والمشدالي
من (المغرب) ،وسحنون والقابسي والمازري
من (تونس) -نصوا فيها على كثير من البدع
المستحدثة قصد التنبيه إلى محاربتها .وفي
«تعظيم المنة» للناصري كذلك تنصيص
على هذا النوع من البدع المستحدثة وضرورة
محاربتها.
وقد ذكر إسماعيل الخطيب في تصدير
مؤلفه قوله« :ه��ذا بعون اهلل ك�لام يتعلق
ببعض البدع المحدثة في الدين ،جمعته من
كتاب المدخل وكتاب المعيار وغيرهما ،لينتفع
به إن شاء اهلل عامة المسلمين وخاصتهم،
ويفرقوا به بين الحق والباطل.»..
وك��ان قد أش��ار في مقدمة الكتاب إلى
مضمون ذلك والقصد من ورائه بقوله« :عمل
طائفة من العلماء على امتداد عصور االنحطاط
على مقاومة البدع بجميع الوسائل المتاحة
لهم ،فكتبوا المصنفات في التعريف بالبدع
والتحذير منها ،والقوا في سبيل نصرة السنة
ومقاومة البدعة من مجتمعاتهم الكثير من
العنت .واليوم ونحن نعيش في هذا العصر
ال��ذي طغت فيه البدع أيما طغيان وعز فيه
الحاملون للواء السنة والذابون عنها ،يجدر
بنا بل يجب علينا أن ندعو الناس بكل وسيلة
للعودة إلى كتاب اهلل وسنة رسوله وأن نبين
لهم أنه ليس كل ما توارثه الناس واعتادوه هو
من الدين».
وقد سبق للمؤلف أن تطرق في مقال له
بمجلة دعوة الحق إلى دور كتب النوازل في
المكتبة اإلسالمية ودورها الفعال في مواكبة

أعمال الناس وتقييم الصالح منها من غيره
فقال« :تعتبر كتب النوازل من أهم المصادر في
دراسة االجتهادات الفقهية ،ومعرفة مستوى
االجتهاد لدى الفقهاء ،كما أن هذا النوع من
المصنفات يزودنا بالكثير من المعلومات
ع��ن المستوى العلمي لمختلف العصور،
ويمدنا بمعلومات عن األوض��اع االجتماعية
واالقتصادية وغيرها» .ومن بين المؤلفات
التي اهتمت بهذا النوع من المواضيع نجد
«نوازل عياض» و«نوازل القاضي عبد اهلل ابن
دبوس» و«مسائل ابن زكون» كأقدم ما ألفه
المغاربة ،أو ما وصل إلينا من ذلك.
ومن جملة ما تضمنه هذا الكتاب من بدع
العبادات والعادات الحديث عن بدع المساجد،
وبدع شهر رمضان ،وبدع الجنائز والمقابر،
وبدع الذكر ..إلى غير ذلك من بدع العادات
التي اعتاد الناس على التلبس بها دون وعي
بمخاطرها ،ثم أتى في األخير على ذكر بدع
الطرق الصوفية من االجتماع والشطح والرقص
وغيره.
واستنادا إلى مقولة «المناسبة شرط»،
آثرت أن أورد ما تضمنه هذا المؤلف من بدع
شهر رمضان تنويرا لما يمكن أن يقع فيه
المرء بقصد أو بغير قصد في بعض األمور التي
تتنافى وقصدية تشريع الصوم التي تجسده
اآلية الكريمة في قوله تعالى« :لعلكم تتقون»،
يقول المؤلف:
«شهر رمضان شهر القرآن ،فرض اهلل
صيامه وسن الرسول عليه الصالة والسالم
قيامه ،فهو شهر عبادة :ليله ونهاره .غير أن
الشيطان سول للناس اختراع كثير من البدع
ليحرمهم من ثواب هذا الشهر وليضيع عليهم
تلك الفرصة والربح العظيم .وقد تحول – في
العصور األخيرة -معنى شهر رمضان رأسا على
عقب ،فصار شهال السهر في اللعب واللهو ،وزاد
الطين بلة ظهور التلفزيون الذي صار يتفنن
في إذاعة المسلسالت واألغاني إلى قرب الفجر.
وبذلك فقد شهر رمضان عند أغلب الناس
معناه ،إال فئة قليلة ال تزال محافظة متمسكة
بدينها محافظة على سنة نبيها.»..
ثم عطف الكالم لبيان مسؤولية العلماء
للقيام بواجب النصح وتنبيه الناس من مخاطر
الوقوع في مثل هذه األفعال التي تنتفي وفضل
هذا الشهر ومقصده العام فقال« :وإنه لمن
المدير المسؤول :

عبد احلــق بخــات
يومية جهوية وطنية ت�صدر م� ً
ؤقتا كل �أ�سبوع
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• محمد إمغران

فاحت ماي..
ب�أي حال عدت .؟

الواجب على علماء األمة أن يعملوا – جهد
طاقتهم -على إعادة المفهوم الحقيقي لشهر
رمضان إلى أذهان الناس ،وذلك بتوعيتهم بآي
الذكر الحكيم واألحاديث النبوية.»..
وأول ما يذكره إسماعيل الخطيب من بدع
شهر رمضان من كتاب المعيار للونشريسي
استعمال البوق والمزمار بالمآذن ،يقول في
ذلك« :ومنها ضرب بوق اليهود في مساجد
الرحمن بطول ليالي شهر رمضان ليعلم الناس
انقضاء الصالة ،وليتحينوا السحور ،وهذا البوق
صار علما في بالد األندلس في رمضان على
غروب الشمس ودخول وقت اإلفطار ،ثم علما
أيضا بالمغرب األوس��ط واألقصى على وقت
السحور ابتداء وانتهاء.»..
أما الناصري فذكر كيف انتقل هذا البوق
عند المغاربة فقال« :وقد انتقل األمر في هذه
األزمان النكدة من البوق إلى ما هو أفظع وهو
مزمار الشيطان المسمى في عالف المغاربة
بالغيطة ،يصعد به بعض سفلة الناس إلى
أعلى كثير من منارات المغرب بعد العشاء
ووقت السحور فيزمرون به مدة طويلة من
الليل بطبوع مختلفة وألحان متنوعة ،فيصيروا
منار الدين ماخورا ألهل المجون وال منكر وال
مغير.»..
وثاني هذه البدع المستحدثة خالل شهر
رمضان ،بدع خاصة بليلة القدر المباركة ،يقول
في تعظيم المنة« :وقد جرى عمل الناس منذ
أعصار بأنها ليلة سبع وعشرين من رمضان،
واالستدالل على ذلك يطولن ولكنهم ابتدعوا
فيها بدعا كثيرة ،منها :االحتفال لها بانتخاب
المآكل والمشارب وتزيين الصبيان وضرب
األطبال واألبواق نهارا ،فضال عن الليل ،واتخاذ
الحالوي في األسواق ،وتزيين المساجد وإحضار
األطعمة بها عقب صالة المغرب وغير ذلك مما
هو معلوم».
ثم ذكر المؤلف ما ورد في المعيار من ذلك
بقوله« :ومن البدع اإلس��راف في الوقود في
تلك الليالي – يعني ليالي رمضان -وخصوصا
ليلة سبع وعشرين».
فهذه جملة من بدع العادات التي انتشرت
بين المغاربة منذ العصور األولى أيام األندلس
وبباقي أقاليم المغرب األقصى واألدنى ،مما نبه
عليه القدامى والمحدثين ضمن مصنفاتهم
في فقه النوازل واألحكام.
التصفيف واإلخراج :
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تخلد الطبقة العاملة المغربية ،غدا األحد
فاتح ماي  2022العيد األممي للعمال وواضح
أن عيد الشغل تحل ذكراه ،هذه السنة ،تزامنا
مع حلول عيد الفطر وما يتبعه من طقوس
وع��ادات وتقاليد وإج��راءات ،فضال عن رواج
حركة تنقل المواطنين وسفرهم بين المدن
للقيام بصلة الرحم ،بزيارة ذويهم وأفراد من
عائالتهم ،خاصة بعد تسجيل نسبة مطمئنة
تخص تراجع عدد اإلصابات بالفيروس ،حاليا
وقبل هذا كان تخليد عيد الشغل موقوف
التنفيذ ،للمرة الثالثة على التوالي ،بحكم
الجائحة وتأثيراتها على الحياة الطبيعية
وبالتالي كان يتم االحتفال به عن بعد ،عمال
باحترام التدابيراالحترازية للوقاية من فيروس
الجائحة..
ويحل االحتفاء بعيد الشغل كذلك في
عزالغالء الفاحش الذي يؤثر بشكل كبيرعلى
القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنات
والمواطنين ،بسبب ارتفاع األسعارالذي ألهب
جميع أس��واق القرب وبعض «محالت» بيع
المواد الغذائية ،مما أثرسلبا على معيشتهم
وحياتهم.وارتفاع األسعارهذا ،ليس سببه
تداعيات الجائحة أوتداعيات الحرب الروسية
األوكرانية وتأثيرها على اقتصادات العالم ،بل
سببه «مساخيط» التجار وما أكثرهم الذين
يستغلون ظرفية الشهرالفضيل ،منذ سنين،
فيحتكرون كل شيء...
وخالصة القول أن المطلوب من عيد
الشغل ليس االستئناس بالشعارات الساخطة
على الوضع العمالي أو بتلك االحتجاجات
الملتهبة والعبارات الحادة التي تبح بها
حناجرالشغيلة كل سنة ،بل المطلوب هو
توفيرالظروف المالئمة لهذه األخيرة من أجل
العمل ،بكرامة ومن أجل الرفع من إنتاجها
وتجويده.وهذا لن يتم إال بمشروعية الزيادة
في األجور والنظر اإليجابي في قانون التقاعد
وغيرها من المطالب العادلة ،مع ضرورة
تفعيلها في أقرب اآلج��ال ،السيما أن وضع
الشغيلة بات صعبا بكل المقاييس في ظل
تداعيات الجائحة وآثارها السلبية الكثيرة وهي
على وشك إطفاء شمعتها الثالثة ،مما أدى إلى
حدوث غالء فاحش ،استهدف ويستهدف قفة
المواطن المغلوب على أمره في الوقت الذي
يسود صمت مطبق لدى الجانب الحكومي
الذي يكتفي بتقديم وعود ،خاصة أنه مازالت
أيام فقط على انتهاء مهلة هذه الوعود.
ولعل الشغيلة كافة تنتظربأمل كبيرأن
تتحسن أوضاعها وأن التكون تصريحات
الميلودي موخاريق ،األمين العام لنقابة
االتحاد المغربي للشغل ،مجرد تصريحات
لذرالرماد في العيون ،حيث قال« :إنه سيتم
تحديد جميع تفاصيل المطالب ،بداية بحجم
ال��زي��ادات المرتقبة في األج��ور والتخفيض
الضريبي وغيرها ،مضيفا أن « :اإلرادة
موجودة وليس هناك أي «بلوكاج» في الوقت
الراهن.»..
وعلى الجانب الحكومي أن يكون أيضا
في مستوى تطلعات الشغيلة ،بتحقيق آمالها
على أرض الواقع وبالتالي تفادي االحتقان
االجتماعي ،لما فيه خيرللبالد والعباد ،تحت
قيادة حبيب الشعب ،جاللة الملك محمد
السادس.
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دردشة
� ْإعالمنا ال يواكب الع�صر

درد

متابعة األخبار ،أو الحرص على متابعتها ،من الفقرات
التي تتخلل برنامجي اليومي ،فأنا بحكم انخراطي في ناد
من نوادي تطوان ،أجد الجرائد في متناولي ،وبحكم امتالكي
لتلفاز وصحن هوائي ،أجد القنوات الفضائية رهن إشارتي،
لكني رغم هذه المغريات اإلعالمية المكتوبة والمرئية،
أحرص  -الحرص الشديد  -على متابعة النشرات اإلخبارية
التي تبثها قنواتنا الوطنية.
وفي كل مرة أشاهد فيها هذه القنوات ،ألمس الفرق بينها
وبين قنوات الدنيا ،شرقيها وغربيها ،لكني رغم هذه الفوارق
التي تصنفنا في الرتب األخيرة ،تجدني ألتمس األع��ذار
للقائمين على الهيئة اإلعالمية ببلدنا ،وأحاول الدفاع عنها
إذا ما ارتفعت أصوات المستنكرين أو المنتقدين ،فأتحجج
تارة بقلة اإلمكانيات ،وتارة بعدم تحرر هذا الجهاز.
إال أن ما ال أغفره لمبرمجينا ،هذه الفترة الزمنية الطويلة
التي تفصل بين أخبار الزوال وأخبار المساء ،فهذه الفترة
إضافة إلى فترة الصباح ،يصوم فيها جهازنا أو يكف عن
الكالم المباح وغير المباح ،حتى إذا أتى المساء تداخلت جميع
القنوات وتقاطعت في بث النشرة المسائية وكأنها في سباق
محموم لنقل الخبر.
ثم بماذا نفسر التهميش الذي تُعامَل به قناة «المغربية
اإلخبارية» حين تتغذى على مائدة «الدوزيم» زواال ،وتتعشى
على مائدة القناة األولى ليال .أليس لهذه القناة طاقم من
المراسلين والمحررين ومقدمي النشرات؟ وإذا لم يكن لديها
هذا الطاقم ،فلم سميناها باإلخبارية؟.
والربورتاجات ،ما رأيكم فيها؟ هل تنقل الواقع كما هو؟
هل تشفي الكاميرا غليلكم إذا نزلت إلى الشارع؟ والصور،
صور األحداث ،هل تنقل األحداث كما هي؟.
إن مشهدنا اإلعالمي – الذي قيل عن دفاتر تحمالته ما
قيل – ال يواكب مبادرة التنمية البشرية التي أطلقها عاهلنا
المفدى ،وال يتالءم مع المشاهد األخرى التي تهم المواصالت
واالستثمارات والعمران.
فهو يظل – على الشكل الذي هو عليه – بعيدا عن األلفية
الثالثة بعقود وعقود ،وهذا يسيء إلى صورة المغرب ،ويجعلنا
نتلقى الطعنات ،في وحدتنا الترابية ،دون أن نجد من يشفي
غليلنا برد الصاع صاعين ،والكيل بمكيالين.
فهل يفهم مجلسنا اإلعالمي هذه الوضعية؟ وهل ينتهج
سياسة جديدة تحقن قنواتنا بحقن الحيوية والنشاط ،وتعيد
إليها الحياة غضة نضرة؟
هذا ما نتمناه ونتوق إليه.

م�صطفى حجاج
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�سيدي ح�سن
ال�شريف الطريبق
يف ذمة اهلل
 lعبد اللطيف �شهبون

abdelchahboun@hotmail.com

ش��ة

في آخر مساء يوم األربعاء  20أبريل الجاري هاتفني عزيزي
أحمد هاشم الريسوني ليخبرني بوفاة عزيزنا سيدي حسن
الشريف الطريبق رحمه اهلل.
كان عزيزي أحمد هاشم في غاية التأثر ،وهو يقول لي :
منذ قليل اتخذنا قرارا في اجتماع شعبة اللغة العربية بآداب
تطوان بتنظيم تكريم علمي للمرحوم يليق بمقامه؛ خاصة
بعد إصداره لكتابين ،طالما حدثنا عنهما ،وهما كتاب «مذكرات
سجين» و«السجاالت النقدية بين حسن الطريبق وبين مخالفيه
ومؤالفيه».
بعد ظهر الخميس  21أبريل توجهنا إلى مدينة العرائش
لحضور جنازة عزيزنا المرحوم سيدي حسن (أحمد هاشم
الريسوني ،كريم سليكي ،عبداللطيف شهبون).
كانت جنازة مهيبة حضرها أفراد أسرة المرحوم ،يتقدمهم
نجاله خالد وياسر وكثير من خلص أوفياء وفدوا من مختلف
المدن..
أحييت ذاكرتي وأنعشتها باسترجاع صالتي بعزيزنا المرحوم
سيدي حسن ،بدءا من منتصف ستينيات القرن الماضي :
 .قراءتي لمسرحيته الشعرية «وادي المخازن» ،كنت قد وقفت
عليها في مكتبة عمي المرحوم الحاج عبدالسالم شهبون..
 .تعرفي إليه يوم كان رحمه اهلل طالبا أستاذا بالمدرسة العليا
لألساتذة بتطوان في مقرها بالحي المدرسي بين ثانوية خديجة
أم المؤمنين والمدرسة الملكية االبتدائية.
 .لقاءاتنا بآداب فاس منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ..
 .حضورنا في لقاءات ثقافية عديدة بمدن القصر الكبير
والعرائش وتطوان وطنجة..
 .اهتمامي بقراءة كل األعمال المطبوعة للمرحوم سيدي
حسن في مجاالت نقدية وإبداعية ومشاركاتي في تقديمها في
إطار برامج اتحاد كتاب المغرب وجمعيات ثقافية ومؤسسات
علمية وشعبة اللغة العربية بآداب تطوان..
 .ترجمتي لنص شعري كتبه المرحوم سيدي حسن بلغة
ثربانطيس ،وضمَّنه ديوانه الفريد  El eco de la huidaأو
صدى الهروب.
امتدت صالتي بالمرحوم سيدي حسن لما ينيف عن خمسة
عقود كانت كلها عناوين صفاء وم��ودة ،ولن أنسى ما حييت
كلماته في حقي وفي ما أكتبه..
 .قصيدة أهدانيها ونشرها في الملحق الثقافي لجريدة
العلم بعنوان « :مواكبة ،»..وكتب « :إلى األديب المبدع د .عبد
اللطيف شهبون الراغب في اقتحام مستغلقات اليقين ،»..ثم قال
رحمه اهلل في مطلعها :
يغني مع الساري الغريب ويكتفــــــــي
بما ينجلي عبر الظالم ويختفـــــــــــي
فما له إال اهلل واق مــــــــــــــن األذى
وما عاش إال في شديد تعفـــــــــــــف
له اهلل ما استهدى بغير كالمــــــــــه
كما جاء وضاء بأقدس مصحــــــــــــف
كان سيدي حسن رحمه اهلل شاعرا أصيال ،انطلق في آفاق
تجربته الوجودية واإلبداعية غائصاً في ُلجج بحار معارف ..بعيدا
عن كل زخارف ..محلقا في سماواتٍ ..ليصل بحلمه إلى سدرة
منتهى ..يغشاه ما يغشاه ..وهو يرى خالقه عن يقين وحقيقة..
ظل سيدي حسن طيلة مسيره الحياتي منزها عن االلتفات
إلى غير حضرة ربه ..أقول هذا وأنا أقرأ اآلن خالصة محنته التي
دونها رحمه في كتابه «مذكرات سجين»..
رحم اهلل سيدي حسن؛ إنسانا وفيا نقيا مخلصا ..أستاذ
أجيال ..شاعرا متألقا وسَمَ جغرافية الشعر بالمغرب الحديث
والمعاصر بأبنية وأنساق ومضامين وقيم ..سياسيا نبيال رافضا
تحويل فضاءات السياسة إلى إصطبالت..
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الفن و الواقع  .الممكن و غير الممكن .
ما من شهر في السنة تتغير فيه العادات وروتين الحياة
العائلية مثل شهر رمضان ،وما من شهر يحوز من أوله
إلى آخره من األشهر القمرية مثل رمضان الحظوة مقارنة
باألشهر الشمسية التي هيمنت على قاموس حساب الزمن
في العصر الحديث.
شهر رمضان شهر مفضل وشبه مقدس عندنا ،يبدأ
العد العكسي له مبكرا ،ويبدأ التدريب عليه روحيا كذلك
مبكرا ،كما يبدأ اإلع��داد له من حيث التموين مبكرا؛
ولكونه الشهر الذي تزداد فيه نسب المشاهدة للقنوات
الوطنية والقومية يبدأ تهييء البرامج التلفزيونية
المختلفة واألعمال الفنية التي ستقدم للجمهور خالله،
ولياليه خاصة ،مبكرا.
في كل رمضان تشتعل حمى التذمرات ويعلو قصف
االنتقادات تجاه «األطباق الدرامية» التي تقدم للجمهور
في القنوات العمومية القليلة المتواضعة؛ في كل رمضان
قد يحصل البعض ممن يشتغل في المجال الفني(الدرامي)
على نصيبه من الحب أوأكثر في حين ال يحصل البعض
اآلخر إال على نصيب من التبن أوال شيء ،والفن قسمة
ونصيب !؛ فقد يكون العمل المشارك به في لمة هذا
الشهر الكريم يدخل في باب الفكاهة أوالسخرية...
أوالكوميديا أوقد يكون عمال ميلودراميا أوتراجيديا...
ينوي «المعقول» قلبا وقالبا.
في كل رمضان من كل ع��ام يعم الرضا فئة من
صناع الفرجة ويشتد السخط لدى فئة أخرى؛ ودفاعا عن
نفسه قد يحاجج المستفيد ويقنع ويبرر ،وغير المستفيد
قد يقصف ويحتج وينسف ،وال تبقى في غالب األحيان
العراكات الظاهرة والخفية بين معسكر المستفيدين
ومعسكر غير المستفيدين محصورة في مربعهم ،بل قد
تمتد إلى متتبعي المحيط الفني وقد تتسع إلى الجمهور
الواسع الذي يجد في رمضان ما قد يتلهى به أويصرف
به األي��ام ،مستعيدا ،استثناء ،بعض السلطة المنزوعة
منه ،المتجسدة في ما يصطلح عليه ب «ح��ق دافعي
الضرائب»؛ فالضرائب ،كما يتم تلقيننا ،هي التي تحرك
دواليب التلفزات العمومية؛ وهذه السلطة التي يذكر بها
الجمهور العريض في رمضان بعض نقاد أوممارسي النقد
الفني تتميز بكونها ظرفية وعابرة ،لكن ما ال نعرفه هو
هل تحرك ضرورة النقد الغيرة على الجمهور وما يقدم له
أوباسمه أم تحركه هواجس أخرى قد ال ينفذ إلى أسرارها
إال الراسخون في علم القطاع السمعي البصري العمومي.
على العموم ،ومن حيث المبدأ ،ال أحد يجادل في
أن المبدع له حرية الصنع واإلب���داع ،وأصحاب القرار
لهم حرية االنتقاء واالختيار ،والجمهور والنقاد لهم حق
المشاهدة والمالحظة والنقد ،لكن مع انتشار وسائل
التواصل االجتماعي قد تتخذ الشهيوات الفنية لرمضان
كيفما كانت تسمياتها أوك��ان تصنيفها (مسلسالت،
سيتكومات ،سكيتشات )...أبعادا تخرج عن نطاق السيطرة
في غياب نقد فني مؤسساتي يشكل مرجعية يعتد بها،
ويحمل يراعته نساء ورجال نزهاء يتحلون بقدر مقبول
من الموضوعية ،غير سلبيين وال تحركهم نوازع تخرج
عن نطاق الفن وخبرتهم فيه؛ متمكنون من المفاهيم
والمدارس واالتجاهات وقواعد الفن الدرامي ،قادرون
على تحليل األعمال الفنية من مسلسالت وغيرها ،وإعادة

تركيبها وط��رح اإلشكاالت المرتبطة بها في سياقها،
وتبسيطها إعالميا للجمهور.
هذا وكما أن ظواهر الحياة والمجتمع قد تخضع لمناهج
ورؤى تحليلية متعددة قد تكون متقاربة أومتباعدة في
مقارباتها ،فاألعمال الفنية عامة والدرامية على الخصوص
يمكن أن يسري عليها ما يسري على الحياة والمجتمع ؛
وتحرك ذلك أسئلة عدة؛ حول الفن وخلفية العمل الفني
ومرجعيته ،ومعناه ورسالته ،ودوره ووظيفته وحدوده إلخ.
وإذا كان هذا التعدد في مقاربات الفن محمودا ومتفقا
عليه ،وإذا كان نقد األعمال الفنية الدرامية وغير الدرامية
وج��ه من أوج��ه الحكامة الثقافية و«رب��ط المسؤولية
بالمحاسبة» على الصعيد الفني ،فإنه من الصعب تقبل
اإلسقاطات التي تحمل العمل الفني ما ال يحتمل من
خارجه ،كمناقشة ظواهر أوأح��داث اجتماعية من داخل
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عبد الحي مفتاح

العمل الفني بمنطق أيديولوجي أوأخالقي بعيد عن نسيج
العمل الفني الذي قد يستثمر عناصر من الواقع ،لكنه
يمنحها حياة أخرى وجمالية وتشويقا من خالل التخييل
تنزاح بهما عن الواقع ،وتمنحهما بالتالي صبغة الحلم
الذي يجذب المتلقي ويدفع به إلى متابعة األعمال الفنية
بشغف ،وكذا االفتتان بغوايتها التي تستمد سرها من
مكر الحكي ،ونفس/ريتم األحداث ،وجاذبية الشخصيات،
وثراء اللغة وخفة الحوار ،ناهيك عن انسيابية الموسيقى
وشاعرية التصوير...
لقد نوقشت منذ زمان بعيد عالقة الفن بالخير والشر
وارتباطه باألخالق ،والزال هذا اإلشكال يفتح شهية البعض
ويرخي بثقله حتى اآلن على سقف حرية الفن ومضامينه
كلما افتقدنا البوصلة التي نميز بها بين الفن والواقع
والممكن وغير الممكن..
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مرا�سالت ومطارحات لأعالم �شمال املغرب
-9-

تقديم

أدب الرّسائل ،يتضمّن جوانب مهمّة تقتضيها الكتابة الحرّة ،والموضوع المسترسل ،ويتضمّن هذا األدب
إشارات علمية ،وإفادات فنّية ،وإنشادات معرفية ..وفي هذه السلسلة ندرج بعضاً ممّا تو ّفر لنا من أدب الرّسائل
التي التحمت فيها أرواح علماء شمال المغرب .ونثنّي بمراسالت (واردة) على العالمة األديب قاضي مدينة طنجة
ً
ً
ً ّ
محمد بن إدريس بن رحمون الفاسي دارا ،الطنجي وفاة وإقبارا رحمه اهلل ،من صديقه الشريف البشير أفيالل .د .يونس السباح
-27-

[من الشريف األديب السيد البشير أفيالل إلى
صديقه قاضي طنجة محمد ابن رحمون ،وقدّم
لها المرسِل باآلتي]:

لمّا حضر الفقيه الشّريف الجليل األديب سيدي محمد
ابن رحمون قاضياً بثغر طنجة ،وقد كانت لي معرفة خاصّة
به بمرّاكش عام 1356هـ ،وهو وقتذاك قاض بإحدى
قبائلها ،وجمعتنا موائد الباشا السيّد الحاج التّهامي
الجالوي وسهراته الليلية ،كتبتُ مهنّئاً له بما يلي:
دُرّة عقد الشّرف الحسني اليونسي ولؤلؤته ،وتاج مفرق
الفضل والكرم الحاتمي وجوهرته ،الع ّ
المة القاضي سيدي
محمد ابن رحمون.
وبعدن فإنّي أفاتحكم بتحيّات مفاتحة حِبّ لحبه،
وقد طال العهد على تدانيه منه و ُقربه ،وأجدّد بكم عهد
إخاء تقادم عصره وذهب مع توالي األيّام عنفوان شبابه
وزهره ،وأصل بكم رحِم النّسب ووصلة األدب مع مراعاة
لوازم الرّتب ،بل أصل بكم رحم القربى حقيقة وال غرابة ،إذ
معرفة عشرين يوماً -كما ورد -قرابة ،وإنّي وإن وصلتكم
بهذه الكلمات ،فلستُ على نيّة االقتصار عليها أو االتّكاء
في واجبكم عليها ،بل ال بدّ من صلة الرّحم بكم شخصيّاً
في فرصة مناسبة إن شاء اهلل.
على ّ
أن من حمّلتموه سالمكم لي بشّرني بأنّكم
تنوون القيام بزيارة تقدمون أمامها إعالمكم ،فاهتزّ لها
ال ومرحباً ،وهنا ّ
الفؤاد طرباً ،وردّدت كلمتيْ أه ً
تذكرت
اجتماعاً بكم ومعنا المقدّس سيدي الحاج المهدي المنبهي
ّ
بمحل لكم خارج المدينة،
رحمه اهلل ونعّمه ،وباشا الحمراء
وأظنّه المحكمة التي كنتم تزاولون فيها األعمال ،فأنشدتني
ّ
وتذكرت هذا
أبياتاً في بساطة المنزل ،وتواضع المسكن،
االجتماع بالخصوص دون سواه ،لما كان يعقد يومياً بدار
الحاج التهامي وقصورهّ ،
ولعل السّرّ يرجع فيه إلى ما كان
يسود ذاك الجمع من روحانية األدب ولطفه ،وصفاء جوّ
كل ّ
القلب وقتذاك وظرفه ،وعلى ّ
حال؛ إنّي ألرجو من الكريم
والوداد واإلخاء
أن نجتمع مرّة أخرى في جوّ ملؤه الصفاء ِ
واإلسعاد.
في ربيع  1عام 1365هـ.

صورة العالمة األديب الشريف سيدي البشير أفيالل
قد اهتزّت مشاعري لهذا األثر الرّوحي ،وتبلورت نفسي
ألوّل نظرة ألقيتها على ّ
خط سيّدنا الشّيخ ،وانجذبت روحي
انجذاباً كدت أن ال أصدّق معه أنّني في هذا العالم المادّي،
فسارعت لمرقدي أنشُد نوماً أستريح به من تعب النّفس
ّ
بتأثر الفرح ،فإذا بالرّوح انطلقت سابحة في عالم خيال ال
نهاية له ،ماذا أمأل به هذا الخيال يا أخي التّفكير في صفحة
تاريخ التّجاني وفضله ومزاياه ،وشدّة تشبّته بالشّريعة
وعضّه عليها بالنّواجذ ،ومحبّته آلل بيت نبيّه الكريم،
وزهده في الدّنيا ،ودعوته إلى الصد بالوسائل المشروعة
عن طريق العلم الصحيح المعضّد بنور الفتح ،التي ال يبقى
معها ريب أو شكّ ،ال تنام العين إ ّال حين ينام القلب ،وال ينام
القلب إ ّال حين ّ
تقل شواغل النّفس ،وتسكن هواجسها.

نهضتُ بعد تمديد طويل إلى صورة المخطوط ،أتمعّن
في معانيه ،وأتبسّط في مبانيه ،ولم تكن لي حاجة إلى
التعاريف التوثيقية التي وضعت تحته إلثبات نسبة الخط إلى
الشّيخ قدّس سرّه ،فالنّور نور ،والسّهى ال تظهر البدور:
وليس يصّح في األذهان شـــــــــيء
إذا احتاج النّهار إلى دليــــــــــــــــــل
ورحم اهلل القائل:
نور النّبوءة في وسيم وجوههــــــــم
ّ
يغني الشّريف عن الطراز األخضــــــــر
ّ
وخط سيّدنا الشّيخ جاء كما تجئ خطوط عثرة الرسول
الكريم ،ممدّه وساقيه ،ومفيض بحر اإلمداد عليه بمساقيه،
وقد قال اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه :ال يكاد ّ
خط قرشي
يجود لقربه من النّبيّ صلى اهلل عليه وس ّلم النّبي األمّي.
ّ
إن وجود مثل رسم هذه الصّورة عند المحبّين في
الجناب النّبوي وخلفائه في أمّته للتّبرّك والتماس الخير
والفضل ،واستفتاح أبواب رحمة لمن أعظم ما يدخرونه،
وأكبر ما يستأمنون بهّ ،
ألن التّبرّك باآلثار والمدّخرات
ّ
المخ ّلفة ذات البال عن سيّد الوجود صلى اهلل عليه وسلم،
ومستخلفيه في أمّته ،هو في الحقيقة تع ّلق بروحانيّتهم
المقدّسة ،وتمسّك بحبل اهلل الذي ال ينفصم من األعمال
بالنّيات ،ويكاد أن يكون الجاحد لمثل هذه ممن ال يومنون
بالغيب ،وقد قال المأمون العبّاسي وهو إمام المتك ّلمين
ومن فالسفة خلفاء بني العبّاسّ :
إن الرّجل ليأتيني بالقطعة
من العود أو بالخشبة أو بالشيء الذي ّ
لعل قيمته ال تكون
إ ّال درهماً أو نحوه ،فيقولّ :
إن هذا كان للنّبي صلى اهلل
عليه وس ّلم ،أو وضع يده عليه ،أو شرب فيه ،أو لمسه وما
هو عندي بثقة ،وال دليل على صدق الرّجل ،إ ّال أنّي بفرط
النّيّة والمحبّة أقبل ذلك فأشتريه باأللف دينارّ ،
وأقل وأكثر،
ثمّ أضعه على وجهي وعيني وأتبرّك بالنّظر إليه وبمسّه
فأستشفى عند المرض يُصِيب ِني أَو يُصِيب من أهتم ِبهِ
نَفسي وَإِنَّمَا هُوَ عود لم يفعل هُوَ
فأصونه كصيانتي ِ
شَيْئا وَلاَ َفضِي َلة َلهُ تستوجب ِبهِ ا ْلمحبَّة إِ اَّل مَا ذكر من
َّ
مس رَسُول اللهَّ ِ َّ -
وَسَلم .
صَلى اللهَُّ عَ َليْهِ
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[من الشريف األديب السيد البشير أفيالل إلى
صديقه قاضي طنجة محمد ابن رحمون ،وقدّم
لها المرسِل باآلتي]:
الحمد هلل
ّ
كتبتُ لألخ العالمة قاضي طنجة سيدي محمد ابن
رحمون وقد أهدى لي نسخة فوتغرافية من رسالة لشيخنا
العارف الرّبّاني موالنا أحمد التّجاني قدّس اهلل سرّه،
حرّرها لجدّ أبيه سيدي التّهامي ابن رحمون بتاريخ أواخر
ربيع النّبوي األنور عام :1374
وبعد ،وأنا ّ
أتغذى مر َقة سلق ودبّاء ،وأحتسي معها شربة
حساء ،قبضت غشاء رسالة لونه أصفر ،ينمّ ما بداخله عن
سرّ عظيم شأنه ،وكان ذلك السّرّ أخّرني عن فضّ ختامها
إلى ما بعد إنهاء وجبة الغذاء وإتمامها ،ألتل ّقى ذلك السّرّ
بكامل تهيئة واستعداد ،وأفرغ القلب عن شواغل الحياة فيتمّ
اإلسعاد ،وياما أعظم سروري وأيمن طائري وأسعد ّ
حظي،
ّ
إذ فضضت الختام لتلمس يدي رسم األثر الكريم ،والذخر
الفخيم ،أثر شيخنا األكبر ،أبي العبّاس الختم موالنا أحمد
التّجاني المضمون البركة ،والمسوجر النّفع في السّكون
والحركة ،وذلكم رسالته المخطوطة بيمناه ،والممهورة
بإمضائه ،دام سرّه وعاله ،التي أجاز بها جدّكم الكبير،
العالمة الشّهير ،موالي التهامي في أوراده وتلقين طريقته
لمن سبقت له عناية اهلل في سابق أزليته ،وفي ّ
كل ما اشتمل
عليه كتابه جواهر المعاني ،رواية عنه رضي اهلل عنه.

وزير الحربية المهدي المنبهي

باشا مراكش الحاج التهامي الكالوي
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يجمل بنا أثناء البحث عن الدور الجهادي الذي اضطلع به
أهل جبل الحبيب في القرنين الخامس عشر والسادس عشر
الميالديين (1578 - 1415م) تقسيم الفترة إلى مرحلتين،
الفاصل بينهما سنة احتالل كل من أصيال وطنجة عام 1471م،
ويرجع هدا الفصل بين المرحلتين إلى الفرق الواضح الطارئ
على الحركة الجهادية بأقاليم الشمال الغربي المغربي من
حيث التنظيم الذي عرفته خالل المرحلتين ،حيث سينتقل
الجبل من المرحلة األولى فاعال مشاركا في الحمالت العسكرية
المرينية والمواجهات التحريرية اإلقليمية إلى رباط جهادي
بقرية الخروب بالجبل النطالق الغارات والمواجهة التحريرية
ضد سبتة والقصر الصغير إلى احتالل أصيال سنة 1471م ،ومن
ثم مركزا عسكريا بالشمال الغربي في ظل اإلمارة الراشيدية
الشفشاونية ضد أصيال وطنجة مند احتاللهما إلى معركة
وادي المخازن الفاصلة بين الطرفين المغربي والبرتغالي سنة
1578م.

األولى ألهل جبل الحبيب في ميدان سبتة إلى اإلعالن عن
مساهمته في الحصار المغربي األندلسي (الغرناطي) األول على
سبتة في اليوم الرابع من الحصار الموافق للسادس عشر من
غشت سنة 1419م ،وقد وفد جبل الحبيب بفرقته وقائده الذي
كان رفيق رئيس المجاهدين بجبل مجكسة والقائد األعلى
لمجاهدي الشمال المغربي عبو بن محمد المجكسي ،تلبية
لندائه ،وكان دور الفرقة بارزا في ساحة القتال بانضمامها
إلى الجناح األيمن المكلف بالهجوم على برج الماء المريني «
من جهة البحر ،فقد كان المقاتلون تحت قيادة شيخ الشاوية
المسمى أبا بكر ،وكان إلى جانبه محاربون من بني حزمار
وجبل حبيب وجزولة وطنجة والقصر الصغير ومصمودة » ،فلقد
هاجم أهل جبل الحبيب  -إلى جانب إخوانهم الجهة التي كلفوا
بها  « -السور في نظام بديع ،بيد أن عددا كبيرا منهم سرعان
ما أسقطتهم النبال التي لم تكن تخطئهم أبدا لكثرتهم
وتراصهم » .وربما حظي محاربو الجبل باالستفادة من تجربة
قاسم بن مكان ،كبير ربابنة مدينة سبتة وأسيرها بها عند
احتاللها ،وقد صادف فراره منها عند هاته الحملة يومها ليال،
فكان هو من تولى وقائع جهة البحر التي كان عليها محاربو
جبل الحبيب ومن معهم ،وسيعرف الحصار رمي المدعو (فرناو
رودريكش) « عبو برمح كبير ،وأصابه في ﺫراعه » دون أن
يستشهد إال في الحصار المغربي األندلسي الثاني من نفس
السنة شهر دجنبر.

• جبل الحبيب أثناء تبعيته لطنجة مند احتالل سبتة
إلى حين سقوط طنجة (1471 - 1415م).

في « عهد دولة بني مرين ( )...كان في سبتة والقصر
الصغير وطنجة وأصيال وجبل الحبيب كله ،عالوة على سهول
شاسعة حاكم كبير ينتسب إلى بني مرين (صالح بن صالح
الياباني العزفي) ،ولما استولى الملك (دون جواو) على سبتة
(818ه 1415 -م) وكانت أهم مدن مناطق نفوذه انتقل إلى
طنجة وأمضى ما تبقى من عمره في االنتقال بين تلك المدينة
وأصيال »  ،فانتقل جبل الحبيب من تبعيته لسبتة إثر سقوطها
إلى حكم طنجة.
ويعد الجبل خالل هذه الفترة من الجهات التي شعرت
بخطورة وقوع مدينة سبتة بيد البرتغاليين ،إذ أن أهله كانوا
من السباقين إلى التضامن مع ما بقي من جهات الشمال
الغربي المغربي مند اللحظات األولى التي شمر فيها جبل
مجكسة (ما بين تطوان وسبتة) عن تنظيم مقاومة ضد
الوجود اإليبري ،فقد كان لسبتة مخطط واضح في التوسع
نحو الداخل المغربي واستهداف قبائله وقراه عاجال أو آجال،
حيث نقف على ما يعبر عن ﺫلك من خالل مقتطف من خطاب
حاكمها الكوند األول (دون بيدرو دو منزش) في اجتماع مع
نبالء المدينة وقواد جندها في الشهر األول من االحتالل قائال:
« لن نتردد في الخروج إلبعاد أوالئك الكفار عن السور كلما
كانت الظروف مواتية ،أظن أنهم سيضطرون كلما مكننا اهلل
من االنتصار عليهم إلى االبتعاد أكثر وأكثر ،مما سيمكننا من
اقتحام أراضيهم ،كما لو كانت ملكا لنا ،سنظل  -إن لم نفعل
ﺫلك  -طوال أيامنا في حالة استنفار» .
ومن جهة فإن مسلمي الجوار السبتي « لم يتوقفوا خالل
عشرين يوما عن المجيء لمهاجمة رجالنا ،دون أن تسفر تلك
المعارك عن انتصار طرف على اآلخر »  ،فقد « خاضوا يوميا
حروبا ومناوشات تحققت فيها منجزات »  ،ولم أقف على
سطور برتغالية مؤرخة تثبت وجود جبل الحبيب من جهة في
هجمات العشرين يوما هذه ،حيث ال أستبعد مشاركته ،ولم
أعرف قائده الجهادي أيضا ،لكن سرعان ما سنعلم أن محاربي
الجبل سينضوون تحت الرئاسة العسكرية لقائد بالشمال
الغربي ،فحسب (زورارا) مؤرخ البالط البرتغالي أنه « لما انتبه
المسلمون إلى صعوبة تحقيق ما أتوا من أجله بدؤوا يبتعدون
تدريجيا عن المدينة ،وبما أنهم الحظوا أن عليهم خوض
معركة طويلة النفس في انتظار أن يبتسم لهم الحظ ،فقد
انتبهوا إلى ضرورة اختيار قائد يوجههم ،لذلك نادوا على
مريني كان يقيم في المنطقة يسمى عبو ،قائد منطقة تسمى
مجكسة (جبل ما بين تطوان وسبتة) وهو رجل جمع فضيلتي
الحكمة والكرم »  ،وحسب المؤلف « لم تكن سلطة عبو تقتصر
على مجكسة ،منطقة نفوذه ،بل كانت تشمل كذلك بني يجم
[بنو حزمر] وبني مكان ،وبني كرفط ،وجميع سكان منطقة
غمارة الممتدة إلى الغرب » ،وحسب هذا االمتداد الجغرافي
فإن جبل الحبيب يدخل ضمن نطاق محمد عبو باعتباره القائد
األعلى لمحاربيه ،وكل شيوخ القبائل يخضعون له ويأتمرون
بأمره ضمن نظام المشيخة.
وإن كان المؤلف (زورارا) ذكر لنا  -من جهة  -بعض شيوخ
القبائل الشمال الغربي ﻛ « ابن حدو بن أحمد شيخ بني

محمد أخديم

عروس ( )...بن رحو شيخ جل قبائل شفشاون ،ويوسف قائد
أنجرة وجميع سكان تلك المنطقة »  ،فإنه لم يذكر لنا من
كان وقتها شيخ جبل الحبيب ،كما أني لم أقف على ﺫلك في
الكتابات المغربية وال األجنبية ،فمن المستبعد عدم وجود
شيخ له ،فقد ذكر (زورارا) أنه شارك في هذه الفترة في إحدى
الهجمات على سبتة « شيوخ آخرون من الجبل » دون اإلشارة
إلى أسمائهم إال ما سبق ذكرهم ،وإال قد يكون آنذاك ضمن
النفوذ الترابي لشيخ بني عروس أو أنجرة وقتها ،وإن كان هذا
غير وارد في سياق النظام المشيخي القبلي المغربي عهد بني
مرين ،الذي يستوجب شيخا على رأس كل قبيلة ،وإن غاب عنا
شيخ الجبل فإنه لم تغب عنا مشاركات محاربيه في الهجمات
على سبتة تحت قيادة قائد ما ،حيث نجد عند الحملة المرينية
األولى على سبتة شهر غشت من سنة 1419م محاربي الجبل
وبني حزمر وطنجة والقصر الصغير ومصمودة يهاجمونها
رفقة حاكم طنجة صالح بن صالح الياباني من جهة البحر،
فيما هاجم سبتة من ناحية باب فاس محاربو بني عروس وبني
كرفط ومناطق شفشاون وأنجرة وجوارها ،وهدا يدل على أن
جبل الحبيب لم يكن ضمن مشيخة بني عروس ،بل كان له
شيخ وقائد عسكري مستقلين ،ويخضع لحاكم طنجة صالح ابن
صالح ،لكن نتساءل عن من كان يقود محاربي جبل الحبيب
سنوات (1419 - 1415م) هل شيخ الجبل أم قائد معين من
قبل صالح ابن صالح ؟ فهدا ما لم تشير إليه المصادر المغربية
وال البرتغالية.
وأما عن أولى المشاركات الجهادية للجبل ضد سبتة
وإسهاماته التحريرية تجاهها فال ندري بالضبط ،وما نعلمه
عن الجبل بعد العمليتين العسكريتين األولى والثانية لعبو
أنه كان من ضمن االجتماع المعقود من قبل الجوار السبتي
المسلم وبحضور ممثلين من جبل الحبيب وغيره من قبائل
الشمال الغربي ،حيث « اتفقوا على مساعدة عبو فيما سيخوضه
من حروب ،وتمكينه من الرجال الذين قد يرغب في تجنيدهم،
وأن يقبلوا عليه يوميا من جميع الجهات » ،وعلى االبتعاد عن
سبتة قدر ما يحميهم ،وسيقود « ﺫلك المسلم الفذ الشيخ عبو،
أفضل رجاالت تلك المنطقة وقتذاك )...( ،ألفي محارب من جبال
غمارة كانوا يطيعونه وينفذون أوامره كلها »  ،وسيظهر جبل
الحبيب في ساحات القتال  -مسطرا حسب الكتابات البرتغالية
 -بعد هذا االتفاق كما سنرى.

• مشاركة جبل الحبيب في الحصار المريني األول على
سبتة سنة 1419م ودوره من جهة بحرها.
يعود تصريح المصادر التاريخية البرتغالية بالمشاركة

• الحركة الجهادية بجبل الحبيب سنوات (- 1419
1435م) بقيادة علي أبي الحسن.
لم نجد لجبل الحبيب خبرا منذ الحصار المغربي الغرناطي
األول إلى حدود سنة 1421م ،لكننا نتمكن ألول مرة من معرفة
اسم قائد جبل الحبيب في هاته الحملة األولى ،وهو أبو علي
الحسن المريني األنجري ،الذي يمكن القول أننا تعرفنا عليه
منذ عام 1416م حيث كان شيخ قرية واد الرمل االنجرية حين
داهمتها حامية سبتة وتم إخالء أهلها في السنة المذكورة ،وقد
انتقل أبو علي إلى جبل الحبيب وبرز على رأس مجاهديه بعد
استشهاد رئيسه محمد بن عبو في الحصار الثاني في دجنبر
سنة 1419م 822 -ه ،متخذا من الجبل  -الذي أضحت الظروف
مواتية له ليكون البديل المركزي الجهادي بالشمال الغربي
النطالق الحمالت في اتجاه سبتة في ظل حاكم طنجة السالف
الذكر  -نقطة الحمالت الجهادية نحو سبتة بتعاون مع جماعات
جزولة المقيمة بمقربات الميدان السبتي ،ونستطيع من اآلن
فصاعدا أن نتابع أثر أبي علي على رأس محاربي جبل الحبيب،
وفي أغلب االعتقاد أن اختيار أبي علي على رأس مجاهدي الجبل
يعود إلى حاكم طنجة صالح بن صالح العزفي ،إذ أنه ساعده
على إعادة بناء قلعة الخروب ،كما بنى صالح لنفسه هناك قصرا
إلحدى زوجاته.
هجوم ثالث لقبيلة جزولة المرابطة على سبتة بأوامر
•
من جبل الحبيب القيادة المركزية للشمال الغربي.
نستطيع تتبع غارات جبل الحبيب ما بين سنوات - 1421
1424م من خالل مصدرنا المعتمد ،فقد عادت قبيلة جزولة
لهجومها الثالث على سبتة ،وكانت أوامر الغزوات تنطلق من
جبل الحبيب إليها  -كما هجومها الثاني  -بناء على المعلومات
التي وصلت إليه من مراكز مرابطة الشيخ عبد الرحمن
الجزولي مقدم جماعة جزولة ،فقد باغتت  -الى جانب مسلمين
آخرين  -سبتة بعدد قدر « بألف وخمسمائة أو ألف وستمائة
راجل،وبخمسة وثمانين خياال ( )...أسر من المسلمين خمسة
وأربعون ،وقتل منهم مائتان وأربعة وثمانون ،فضال عمن )
اختفى في الغابة ،وعن أوالئك الذين تاهوا عبر الطرقات وهم
يحتضرون » .
وبعد اختفاء أهل جزولة من ميدان سبتة وجدنا محاربي
جبل الحبيب بقيادة أبي علي الحسن إلى جانب القوات التي
زحف بها الوزير الوطاسي الوصي على عبد الحق المريني
المعروف بأبي زكرياء يحيى ،القادم لحصار سبتة عام 1426م،
حيث ظهرت فرقة جبل الحبيب مع رجال درعة ،وخاصة
الواصلين إلى الميدان برفقة الوزير الوطاسي المذكور.
وسيظل أبو علي على رئاسة الجبل إلى أن تختفي عنا أخباره
بالكتابات البرتغالية سنة 1435م.
(يتبع ) 3
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عودة مفقود اختفى منذ عقود :

«دليل الحج والسياحة»
لمؤلفه أحمد بن محمد الهواري (ت1953م)
هذا الكتاب النادرالذي طبعت منه ثالثمائة نسخة في حلة ورقية راقية بالمطبعة
الرسمية بالرباط سنة ..1935كان والدي ـ رحمه اهلل ـ يحتفظ بنسخة منه في صندوق
ذخيرة من مخلفات «حرب الرمال» جلبه تذكارا من «حاسي بيضا» إلى مقر سكنانا بقشلة
«جانكير»بالدارالبيضاء ،وكان يحيطه بعناية خاصة ويتفقده بين الفينة واألخرى ..وكنت ـ
أنا الطفل الفضولي الصغيرـ أتحين الفرص لالطالع على مكنون ذلك الكتاب الكبير ،وكلما
استفردت به ،تصفحته وتهجيت حروفه وأمعنت النظر في مجمل صوره..
ظل هذا الكتاب بين أحضان أسرتي في الحفظ والصون ،وظل رفيقا لها في حلها وترحالها

• محمد وطاش

بين الحواضر ،ولما هجرت األهل واألحباب لطلب العلم بمدينة فاس ،حملته معي في
وطابي ،وزودت به خزانتي ،لكن دوام الحال من المحال ،فأنيسي في غربتي اختفى في
غامض الظروف واألحوال .وبعد عقود جاءتني بشارة من صديقي الحميم ،األستاذ الجليل
الدكتورعبد اللطيف شهبون الذي أخبرني ذات عشية من العشر األواخر من رمضان ،أنه قد
عثر على هذا الكتاب المقيد باسم والدي في سوق الغرسة الكبيرة بتطوان.
واحتفاء بهذا العائد المفقود منذ عقود ،يطيب لي أن أفرش له بساطا من الورود عبر سلسلة
حلقات في رحاب هذا العمود.

بضعة أيام في طيبة
البقيع

يوجد البقيع على مقربة من الحرم المدني ،ويخرج إليه
من باب النساء لقربه منها ،وهو عبارة عن مقبرة عظيمة
طولها نحو  150مترا على نحو  100متر عرضـا ،ومهما
كانت لإلنسان مسكة من تاریخ دار الهجرة وكبار رجال
اإلسالم ووقف بباب هذه المقبرة إال ويجول به الفكر حصة
من الزمان في عصور صدر اإلسالم الزاهر ،ويقف بين
عينيه نحو العشرة آالف من الصحابة والتابعين ،وما كانت
لهم من األيادي البيضاء في الكفاح على هذه الديانة
السمحة وتقويض دعائمها على ما جاءهم به المصطفى
عليه الصالة والسالم ،فرضي اهلل عنهم وأرضاهم وجزاهم
خيرا.
لم يكن فيما أجراه جاللة الملك عبد العزيز آل السعود
من هدم القباب في البقيع وتسوية قبوره ما يفهم
منه أدنى إهانة لها أو تخليط فيما بينها حتى ال تعرف
بعينها ،بل صانها صيانة تامة ،وجعل على كل قبر من
قبور العظماء من الصحابة وآل البيت عالمات تعرف بها،
مع بناء بالحجارة يعلو به على أرضية البقيع بنحو بضعة
سنتيمات ويصان به من سيل األمطار ،وأهم هذه القبور
معروفة عند المزورين الذين كانوا يطوفون بنا عليها
بترتيب في مواعيد الزيارة كل يوم خمسين ،ولقد كان
من سعادة الحظ وهلل المنة والشكر أن زرنا فيها على
الترتيب قبر سيدنا عثمان ابن عفان ،جامع القرآن وقبر
سيدنا سعيد الخذري راوي الحديث ،وقبر سيدتنا فاطمة
بنت أسد وسيدتنا حليمة السعدية مرضعة الرسول،
وسيدنا إبراهيم ابن سيدنا محمد وسيدنا نافع ،شیخ
القراء ،وإمامنا مالك رضي عنه وسيدنا عقيل وسيدنا
سفيان بن الحارث وأزواج النبي وبناته رضوان اهلل عليهن
وسيدنا العباس عم النبي صلى اهلل عليه وسلم وسيدنا
جعفر وسيدنا الحسن وسيدنا زين العابدين وسيدتنا
فاطمة الزهراء وعمات النبي صلى عليه وسلم وسيدنا
إسماعیل أمام جعفر الصادق وسيدنا عبد الرحمن ابن
عوف وسيدنا عبداهلل بن مسعود وغيرهم رضوان اهلل
عليهم جميعا ،وعند كل قبر يقف بنا المزور جماعات
جماعات ويدعو لصاحبه على صفة الزيارة الشرعية ،إذ
كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يزور البقيع ويدعو ألهله.
أما ضريح سیدنا عبداهلل ابن المطلب فيوجد خارج البقيع،
بينه وبين المسجد النبوي في زنقة هناك ،وقد هدمت
قبته كذلك وأغلق بابه بالبناء فاصبح متساويا مع بقية
الجدار الواقع فيه ،وبهذه المناسبة أيضا وقفنا هناك على
قبر المرحوم السيد عالل بن ضويو ،باشا الجديدة سالفا،

مقبرة البقيع قبل هدم قببها
الذي أكرمه اهلل بجوار أهل البيت فحمدنا اهلل له على هذه
النعمة ودعونا له بما نرجو قبوله.

زيارة شهداء أحد

خرج بنا المزورون لزيارة جبل أحد في يوم معلوم
عندهم للزيارة ،وكانت في صبيحة ذلك اليوم باب المدينة
التي يخرج منها إليه عامرة بمركبات من عربات بسيطة
يجرها الحمير وحمير مبردعة بصورة جميلة كأنها بغال
مسرجة .وتألفت إذ ذاك مواكب لطيفة خرجت جماعـات
جماعات بين ترديد األذكار وعبارات المسرة واالبتهاج
وتمتيع الطرف في المناظر الطبيعية التي وجدناها أشبه
شيء بمناظر مراكش الحمراء بترابها وبساتينها ونخليها
إلى أن وصلنا لجبل أحد البعيد عن المدينة بنحو أربع
أو خمس كيلومترات في طريق صعبة بالنسبة لراكبي
العربات لكثرة غبارها وأحجارهـا ،فنزلنا لالستراحة في
قهاوي هناك يوجد فيها التمر والحليب والقهوة واألتاي،
وبعد ذلك أقبلنا على الجبل فإذا هو بمجرد النظر إليه
يمثل لنا في المخيلة تلك المالحم التي تحفظ في بطون
التاريخ أشرف ذكر لإلسالم في عصوره األولى ويتراءى منه
في أعيننا أثر من أقدس اآلثار نظرا لما تضمه تربته الزكية
من الدماء الطاهرة التي أريقت في سبيل إعالء كلمة اهلل،
فتقدم بنا المزورون ألشهر المقابر التي هي على صورة ما
وصفناه من مقابر البقيع فكانت البداية بزيارة قبر سیدنا
حمزة ثم من جاوره من بعض الشهداء الذين جاهدوا
معه في اهلل حق جهاده رضوان اهلل عليهم أجمعين .كما
زرنا عدة مشاهد هناك من جملتها عين سيدنا حمزة ،وقد
قام هناك أنفار من البوليس إلجراء المراقبة على الزيارة
الشرعية والسهر على صيانة المقابر وحفظها وبعد ذلك

عدنا إلى المدينة على نفس الطريق شاكرين اهلل تعالى
على هذه النعمة ،إال أن الذي يبعث على األسف ما وجدناه
طول هذه الطريق من أسراب الضعفاء البالغ فيهم الفقر
غايته ،كما هو الحال في كل جهة مررنا بها في تنقالتنا
األخرى .وال عجب من أن يكون اإلنسان بين عدة مئات
من هؤالء القوم وال يمكنه أن يمسه بسوء أو أن يخطف
من يده شيئا نظرا لمراعاة القصاص والعقاب الصارم
والمدينة المنورة ال تختلف بكثير عما وصفنا به مكة
المكرمة من حسن اإلدارة والنظام ووجود أبنية فاخرة
وتكايا للضعفاء وقهاوي ومطاعم ال بأس بها .وأسواقها
كذلك حافلة بأنواع البضائع والنعم فيها كثيرة وباألخص
التمر والحليب والزبدة ،وحمامها من أحسن الحمامات
الشرقية وفيها مستشفى وأطباء وصيدلية لبيع األدوية
وأسواق لبيع الكتب والمطبوعات وما أشبهها ومحالت
لصرف السكك على اختالفها وإدارة للبريد والتلغراف
وحكومة يرأسها أمير على حسب التقسيم اإلداري للمملكة
وبالجملة فإن الحاج يمكنه أن يتزود فيها بكل ما يحتاجه
من غير أن يكلف نفسه بمصاحبة شيء معه .زد على ذلك
ما يالقيه من أهلها من اللطف وجميل األخالق وباألخص
السادات المزورين الذين يخدمون مصالحه بكل إخالص
مدة إقامته هناك والمزورون كما ال يخفى هم طائفة من
األشراف عهد إليهم بمهنة التزوير يتوارثونها عن آبائهم
وهم في ذلك على أقسام كل قسم خاص بقطر من
األقطار فمزوروا المغاربة وحدهم ومزوروا الهنود آخرون
وهكذا .وقد أحسن جاللة الملك بأن تركهم على الحالة
التي كانوا عليها ولم يقيدهم بأجرة معينة في ذلك ،كما
ذكرنا في حق المطوفين.
(يتبع)
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�شاطئ بال وباء

• عبد الكريم الطبال

1

2

ح�رضت عندي
اللحــــــــــــــــــــــــــظ ُة
و�أنا يف املقهى
�أ�رشب �شايي
�ضحكت
ْ
ك�أين خليل لها
و�أنا يف حرية منها
ومن �ضحك دون داع
جتر� ُأت،
قلت لها :
من �أين �أنت؟
ملاذا جتل�سني قربي
ني؟
وملاذا ت�ضحك ْ
و�أنا ال �أعرف
ْ
ا�سمك
حتى
لتجيب
فتحت فمها
َ
فماتت
ْ

أحمد بنميمون

من الذاكــــــــــــــــــــرة

يف الليلة التي جتي ْء
�أحلم �أن طائر ًا
رفعني �إلي ِه من يدي
وهي تكتب الذي غنا ُه
يف حديقتي
ف�ضمها �إلي ْه
َّ
و�شى �صدرها
ثم َّ
ني
بري�شتــــــــــــــــــــــــ ْ
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على هذا الشاطئ لم تعد لك من متعة ،فقد أصبحت خطواتك تتشنج وأنت
تنظر إلى ما كان يسمى من قبل «ممر أقدام» أو «مارشَّا بيي» بلغة مارتين الرجل
ّ
«سُكانه األصليين» مقيد ًة خرساء.
الذي أعطى اسمه لهذا المكان  ،أيام كانت ذات
بينا يقشعرّ جلدك وأنت ترى إلى ما أصاب بناياته التي كانت صغيرة دافئة
من تورُّمات سرطانية ال عالج لها ،تتنكر أليامها األولى ،وأعجب كيف ال يتوقف
ْ
وكأن قد جن
ما أصابها إال امتدادات وباء ،ساعة بعد ساعة  ،نهاراً بعد نهار،
ساكنوها ،فهم َ
بدَل تناول أدوية يضيفون إلى دائها ما يضاعف من وبائها الذي
ال يلبث يزداد .فكيف يريد لك محدثك أال تدمع عيناك ،وهو يدعوك إلى ما كان
حاناً أمتعتك جلساته ،وما امتدت إليك به أيادي نُدُله ،أيام صباك .وما كان رم ً
ال
ذهبياً تجيء وتذهب فوقه أجساد نافرة لكن تأبى أن تفارقهأ الروح ،وكل الناس،
من عابرين ومستحمين بال فوارق فيما يجمعهم ،أو يُرتِّب ُعلى الرمال أوضاع
استجمامهم .لم يعد ما كان كما كان ،حين لم يتعملق بين الناس سوى فوارق
فاحشة ،ففرقت بين قلوب وقلوب حين شاهت نفوس ونفوس ،ولم تجمل وجوه
وإن علتها أصباغ زائفة.
ماض  ،فترفض أن تذرف تنهيدة،
ينتهي إلى سمعك من ينشد حنينًا إلى ٍ
أو ترسل جفنك بدمع ،فهناك أفواج من عشاق تداهمنك كأنهم صفوف أشباح
تلقيها الليالي تحت سجوف الظالم كأمواج بحر  ،باردة الخطوات  ،تحت قمر يطلع
جريحاً أحياناً  ،باكياً يتأمل ما انهمر من دمعة على امتداد بحر ال يتوقف وجهه عن
الحركة  ،مثلما ال يوقف وجه قمرك عن التحول كل مساء .وهناك صوت يهجس
في أعماقك :
ـ إيه  ،يا هذا إحمدْ مرور األعوام والعقود ،فقد أصاب غيرك انتفاخٌ أنتَ منهُ
سلِمتَ .فاضحكْ قبل أن تصبح من ضحايا الوباء,
في قبور تشهق أو تتضاحك فسيان فقد أوتيت شي ًئا ال يموت
حتى وإن امتنع عليك أآلن أن تستعرض شيئا منه تحت أضواء شاهقة أو بيوت
أو امتنع عليك أال تحس بخفقات مما بين يديك ،أو قريباً منك ،وقد كان حلماً أيام
كانت خطاك تعبرهذا الممر ،حزينا في سكوت.
أيام جوع قلبك إلى دف ٍء وصل ،وعطش روحك شوقاً إلى ضوء  ،أيِّ ضوء .فها
أنت ذا قد كفت قدماك عن الوقوف ،وعيناك لم تعودا إلى البحر وقد نهضت دونك
هَوْل مُـمِيتٍ.
جدران عمى  ،وحال بينك وبين أحبابك أنباء وبا ٍء ،وَقسو ُة
ٍ
 2020/11/18ـ مرتيل (تطوان)

إصـــدار
جديــــــد
صدر للعالمة
والباحث ،األستاذ القدير
عبد العزيز العيادي
مصحف طالب القرآن
برواية ورش عن نافع
َّ
المحَلى
بن عبد الرحمن
بمنظومات أندلسية
مغربية شَنْكيطيَّة طالها
النسيان.
الكتاب من القطع
الكبير ،ويضم 498
صفحة..
(المصحف بخط اليد
ونسخ محدودة جدا)....
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نفحات رمضان
د .محمد محمد املعلمي

 - 3الجــــــود
شهر رمضان شهر جود وبذل وعطاء
بامتياز ،وألن موضوع الجود وما يتصل
به من سخاء ،وكرم ،وإيثار ،مطروق بعمق
واستفاضة في المصادر والمراجع الدينية
واألدب��ي��ة ،فسأكتفي ف��ي ه��ذا المقال،
ونحن في ختام العشر األواخر حيث يحيي
الصائمون ليلة القدر المباركة التي تزكو
فيها الصلوات والدعوات واالبتهاالت؛ أقول
سأكتفي بالتذكير بقيمة الجود المادي،
والمعنوي ،والعاطفي ،في حياة كل فرد منا.
أب��دأ بالجود المباشر ال��ذي يغمرني
كل صباح لما أتلقى عبر وسائل التواصل
الحديثة من أعز األق��ارب ،وأنبل األحباب،
وأشرف األصدقاء ،وأوفى التالميذ ،تحيات
الصفاء والهناء ،ودعوات البهاء والرخاء...
وأثني بالجود الذي يخصون به بعض
كلماتي المتواضعة في هذا الفضاء الجميل
الذي أرتبط عبره بأعز الناس وأرقاهم علما،
وأقومهم سلوكا.
   وأث��ل��ث بالجود ال��ذي يخصني به
باحثون أعزاء ،ومبدعون ألباء لما يهدونني
أطيب إنتاجهم ،ممهورا بكلمات طيبة
نابعة من قلوبهم الطيبة.
وأربع بالجود الذي يشملني به أصدقاء
خلص ،لما يتقاسمون معي فائدة ،أو حكمة،
أو خبرا مهما ،أو حدثا استرعى االنتباه.
وأخمس بالجود ال��ذي أج��ده مبثوثا
فيما خلفه لنا أولو النهى وأول��و األلباب
من العلماء واألدباء والشعراء ،ورواد الفكر
المغربي والعربي واإلسالمي واإلنساني.
***
إن المرء وهو يفتح عينيه على يوم
جديد ،يجد نفسه محاطا بفيض غامر من
الجود؛
جود صحي من الجواد الكريم؛
وج��ود عاطفي م��ن ال��زوج��ة الوفية
والذرية الصالحة واألس��رة المتضامنة،
والرفقة المساندة ،والصداقة الخالصة...
     إن اللحظات الهنية ،والجلسات
األخوية ،وال��زي��ارات العائلية ،من أجمل
هدايا الجود التي تجود بها األيام علينا،
ولما نفقدها أو نعدمها ،نتذكرها وندرك
أنها كانت نفحة جود جددت فينا المحبة
وال��وف��اء ،وبسمة ج��ود طيبت كلمات
حديثنا ،وثمرة زكية زكا بعبيرها مجلسنا
مع أساتذتنا ،وأصدقائنا ،وأبنائنا ،وأقاربنا،
وطالبنا ،وجيراننا...
***
كل ما حولنا ،وفوقنا ،وتحتنا ،يجود
بنعمة ربه؛
فالسماء تجود بغيث مزنها؛
واألرض تهتز وتربو فتخرج من مكنون
جوفها كل زوج بهيج ؛
والشمس تجود بدفء أشعتها بإذن
ربها؛
والبحار واألنهار تجود بطهور مائها
ولذيذ سمكها؛
واألشجار تجود بأطيب ثمارها المختلفة

ألوانها وطعومها؛
واألنعام تجود بأوبارها وحليبها ولحمها
وشحمها ،وتحمل اإلنسان إلى أماكن ما
كان ليبلغها إال بشق األنفس؛
ودواجن الطير تجود ببيضها ولحمها
وريشها لينعم اإلنسان بحياة طيبة...
***
كل ما في الكون يجود ،وهو ما أشار
إليه بلطف وحكمة القطب الرباني أبو
العباس السبتي الذي قال :الوجود ينفعل
بالجود.
وه���ذا ام���ت���داد إلس��وت��ن��ا الحبيب
المصطفى ال��ذي كان كما روى البخاري
عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما(( :
كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أجود
الناس ،وكان أجود ما يكون في رمضان
حين يلقاه جبريل ،وكان جبريل يلقاه في
كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن،
فلرسول صلى اهلل عليه وسلم ،حين يلقاه
جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة)).
متفق عليه (ري��اض الصالحين لإلمام
النووي ،الحديث رقم.)1222 :
وقيل في منثور الحكم :الجود عن
موجود؛
     وقيل في المثل :س��ؤدد بال جود
كملك بال جنود؛
وقال بعض الفصحاء :جود الرجل يحببه
إلى أضداده ،وبخله يبغضه إلى أوالده.
وفي الشعر جادت القرائح في الجود
وأصحابه بأجود األبيات أقتطف منها قول
شاعر:
فتى كملت خيراته غير أنه
جواد فما يبقي من المال باقيا
وقول آخر:
أبى الجود في الدنيا سواك ألنه
تفرع من جود وأنت أبو الجود
هذا دون إغفال بيت المتنبي الخالد:
لوال المشقة ساد الناس كلهم
الجود يفقر واإلقدام قتــــــال
***
وبعد؛
ف���إذا ك��ن��ا ن��ت��أس��ى بسنة الحبيب
المصطفى قوال ،وفعال ،وتقريرا؛
وإذا كان الوجود ينفعل بالجود كما قال
أبو العباس المرسي؛
فإن كل فرد في مجتمعنا ،ومن طبيعة
موقعه ،مطالب بالجود الذي يناسب رصيده
المالي والتجاري؛
ومكانته الدينية واالجتماعية والخلقية؛
ودوره السياسي والرياضي؛
ورسالته األدبية والتربوية والفنية؛
وإشعاعه العلمي والفكري والثقافي...
وليكن كل غيور وغيورة جوادا بنصيب
مما رزقه الذي ال تنفد خزائنه ليظل بلدنا
آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا.
((واهلل يرزق من يشاء بغير حساب)).
(                          سورة النور)37 :
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أحاديث فكرية
د .محــمد شابو
.1حديثنا عن القاضي عياض في هذه الحلقة سننطلق فيه من مدينة سبتة ،المدينة
المغربية السليبة ،ودار العلم التي نشأ بها إمامنا القاضي ،وهي المدينة التي ظ ّلت كما يقول
المرحوم األستاذ عبد العزيز بنعبد اهلل «منذ عهد األدارسة إلى بني مرّين همزة وصل ،وبوتقة
االنصهار ،ومجمع التيّارات الفكرية بين الشرق العربي وإفريقيا واألندلس ،وقد كان لرجاالتها
في العصور دورٌ قياديٌّ في بلورة الفكـــــــــر المغربيّ».
ّ
ومحط رحالهم ،وسبيل عبور لعلماء األندلس
 .2كانت مدينة سبتة محجّ كثير من العلماء
والمشرق ،وكثير من شيوخ القاضي عياض التقى بهم وأخذ عنهم بهذه المدينة العالمة،
وعلى رأسهم :اإلمام أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن العربي المعافري [ت543 .هـ] ،الذي يقول
عنه الضّبي في «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس» « :ابن العربي المعافري،
ٌ
ٌ
محدّث ،مشهورٌ ،أديبٌ ،رائق
حافظ ،عالمٌ ،متفنّن ،أصوليٌّ،
اإلشبيلي ،القاضي ،فقيهٌ،
الشعر ،رئيس وقته» ،ويقول عنه القاضي عياض في «الغنية»« :تأدّب ببلده وقرأ القراءات...
ودرس الفقه واألصول عند أبي بكر الشاسي ،وأبي بكر الطرطوشي ،وقيّد الحديث ،واتّسع في
الرّواية ،وأتقن مسائل الخالف واألصول والكالم على أئمة هذا الشّأن من هؤالء وغيرهم...
اجتاز ببلدنا فكتبتُ عنه فوائد من حديثه ،وناولني كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني».
 .3تح ّققَ القاضي عياض في سيرته ومسيرته ،بالــمُثل العليا ،والقيم الفضلى ،وامتدت
الخصال النبيلة في شخصيّته امتداد شهرته ،فهذا ابنه القاضي محمد [ت575.هـ] يحدثنا
عنه في هذا الجانب فيقول « :نشأ على ع ّفة وصيانة ،مرضيّ الخالل ،محمود األقوال واألفعال،
حاضر الجواب ،حادّ الذهن ،متو ّقد ّ
الذكاء».
ّ
 .4أمّا النبل االجتماعي ،والسّمو األخالقي ،فقد بلغ فيه ّ
الذروة ،وتمثل في ذلك بأخالق
النّبوة « ،فقد كان حسن المجلس ،كثير الحكاية والخبر ،مُمتع المحضرْ ،
عَذب الكالم ،مليح
المنطق ،نبيل النّادرة ،حُلو الدّعابة ،ليّن الجانب ،صبوراً حليماًّ ،
مُوطأ األكناف ،جميل العشرة،
حسن األخالق ،بسّاماً ،يكره اإلطراء واإلفراط في التّصنع منه وله ،ال يستسهل التّكليف
ُّ
ويحل األمور كذلك ما
للنّاس والتّحامل عليهم ،يأخذ األمور بالمالطفة والسّياسة ما أمكنه،
استطاع وإال تقوّى ،جواداً سمحاً ،كثير الصّدقة ،حمدت الناس سيرته عند توليته للقضاء».
ٌ
ُ
حديث عن بحر ال تكدّره الدّالء ،وحديثنا عنه في
الحديث عن القاضي عياض عالماً هو
.5
هذا الجانب ال يعدو أن يكون َغرفة من بحر ،أو رَشفة من قطر ،فقد نشأ -برّد اهلل مضجعه-
مهتب ً
َّ
مُعَظماً عند األشياخ من أهلم
ال بالعلم ،معتنياً بتحصيله« ،حريصاً عليه ،مجتهداً فيه،
العلم ،كثير المجالسة لهم ،واالختالف إلى مجالسهم ،إلى أن برع في زمانه ،وساد جمله
أقرانه» « .كما كان كثير التحرير للنقول ،كثير االعتناء بالتّقييد والتّحصيل».
 .6عن مكانته العلمية يقول ابن األبار في «المعجم في أصحاب القاضي اإلمام أبي علي
الصدّفي» « :كان ال يُدرك شأوه ،وال يبلغ مداه في العناية بصناعة الحديث وتقييد اآلثار،
وخدمة العلم ،مع حُسن التّفنّن فيه ،والتّصرف الكامل في فهم معانيه ،إلى اضطالعه
باآلداب ،وتحّققه بالنظم والنثر ،ومهارته في الفقه ،ومشاركته في اللغة العربية».
ّ
مُعَظماً عند األشياخ،
 .7لفت ابنه القاضي محمد النظر في حديثه عن أبيه أنه كان
وبالغوص في شخصية القاضي عياض سنلمس مبرر هذا التعظيم واإلكبار من لدن أهل العلم
والسياسة في وقته ،ومن هذا التعظيم ما نقرأه في قصّته مع شيخه اإلمام القاضي الشّهير
الشّهيد أبي علي الصّدفي المعروف بابن ّ
سُكرة [ت514.هـ] والذي رحل إليه القاضي عياض
إلى مرسية سنة508 (:هـ) لألخذ عنه فوجده مُتخفيّاً.
.8يقول المقرّي في «أزهار الرياض في أخبار عياض» عن سبب اختفائه « :ولما ُق ّلد الشيّخ
أبو عليّ قضاء مرسية ،وعُزم عليه في توليّه ،ولم يُوسعهُ عُذراً في استعفائه مُقدّماً لذلك
وموليّه ،خرج منها فارّاً إلى المريّة ،فأقام بها سنة خمس وبعض سنة ست وخمسائة ،وفي
سنة ستّ قبل قضاءها على ُكره ،إلى أن استخفى سنة سبع» .وعنه يقول القاضي عياض« :
رحلتُ إليه غرّة سنة ثمان ،فوجدته في اختفائه ،ثمّ خرج فسمعتُ عليه خبراً كثيراً «.
 .9ولــمّا خرج من اختفائه شافهه شيخه كما يقول ابن اآلبار « :بما معناه :أن لو طال
تغيّبه ألشعره بالتّرحل إلى موضع ال يُؤبه لكونه به ،ممّا يقع االختيارُ عليه ليأخذ في وصوله
بأصوله إليه فيجد ما يرغب في سماعه ،ويحرص على تحصيله حتّى يبلغ غرضه ،لِما كان في
نفسه من إخفاق رغبته ،وتعطيل رحلته ،فشكره على ذلك».
.10مظاهر اإلكبار واإلجالل للقاضي عياض لم تكن مقتصرة على مشايخه فحسب ،بل حتى
العلماء الذين اختلفوا معه في مسائل من العلم ،كانوا يُمهدون لردودهم بعبارات التبجيل
والتقدير لشخصه ،فهذا الفقيه الع ّ
المة أبو الخير محمّد بن محمد بن خَيْضَر الزّبيدي تلميذ
الحافظ ابن حجر[ ،ت894 .هـ] في كتابه« :زهر الرّياض في ردّ ما شنّعه القاضي عياض ،على
من أوجب الصّالة على البشير النّذير في التّشهد األخير».
.11يقول في مقدمته « :اعلم أيّها الناظر في هذا الكتاب-أرشدك اهلل إلى الصواب -قبل
الخوض في غمرة ذلك ،وتجشّم التّوصل إلى هذا المسالك ،أنّي لم أقصد بهذا التّصنيف،
ولم أُرد من هذا التّأليف ،الغضّ من جانب القاضي عياض ،وال التنقيص من مقدار فضله
المستفاض ،معاذ اهلل ،ثمّ معاذ اهلل ،بل-وحقّ اهلل -إنّي ألعرفُ منزلته في تحقيق العلوم،
وإتقانه منها للمنطوق والمفهوم ،وكيف ال يكون بهذه المثابة وهو طراز هذه العصابة،
وتصانيفه قد انتفع بها أهل المشارق والمغارب ،لما اشتملت عليه من تحرير المقاصد،
وتحقيق المطالب» .
.12وأيضاً؛ كان مشايخ السياسة في الدولة المرابطية والتي عاش القاضي عياض في
كنفها يُقدّرونه ويُج ّلونه غاية ،والرّسالة التي بعث بها الوزير أبو القاسم بن الجدّ باسم أمير
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين إلى قاضي قرطبة الفقيه محمد بن علي بن حمدين
تُنبئ عن ذلك ،يقول الفتح بن خاقان في «قالئد العقيان
في شأن اإلعتناء بأمر القاضي عياض ُ
ومحاسن األعيان»:
« .13وكتب (الوزير) عن أمير المسلمين إلى ابن حمدين في أمر ابن عياض :وفالن أعزّه
اهلل بتقواه ،وأعانه على ما نواه ،ممّن له في العلم ٌّ
حظ وافر ،ووجهٌ سافر ،وعنده دواوين
أغفال ،لم تُ ْفتَح له على الشّيوخ أقفال ،وقصد تلك الحضرة ليقيم أَوْدَ مُتونها ،ويُعاني
رَمَدَ عُيونها ،وله إلينا ماتّ ٌة مرعيّ ٌة ،أوجبت اإلشادة بذكره ،واإلعتناء بأمره ،وله عندنا مكان ٌة
حفيّة تقتضي مخاطبتك بخبره ،وإنهاضك إلى َقضَاء َ
وَطره ،وأنت إن شاء اهلل تُسدّدُ عمله،
ُ
وتصل أسباب العون له».
وتُقرّبُ أمله،
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«الب ْرزخ»
رواية َ
للروائي املغربي عمر والقا�ضي

العنوان وإشكالية التجنيس
رواية «البرزخ» هي أول رواية قرأتُها للقاص الروائي عُمَر
و ْلقاضي ،والكاتبُ ليس غريباً عن عالم الكتابة ،فقد اكتوى
بنارها ،وعانى عذاباتها منذ أواخر الستينيات حيث مارس
كتابة القصة القصيرة منذ ذلك الزمن البعيد .وكان ينشر
قصصه آنذاك في جريدة «العَ َلم» في صفحة «أصوات» التي
كان يشرف عليها ثلة من خيرة أدبائنا( ،)1وقد أصدر بعدها
مجموعة من األعمال الروائية نذكر منها« :الطائر في العنق»
ـ «رائحة الزمن المقيت» ـ الجمرة الصدئة «(سيرة روائية) ـ
«سرير بروكرست» .وسنكتفي بمقاربة العنصرين التاليين
مراعاة لحيز النشر ،على أن ندرس بقية مكونات الخطاب
الروائي لهذه الرواية في مقالة أخرى.

 1ـ داللة العنوان :

أول ما يثير انتباه القارئ قبل أن يقتحم العالم المسرود
الذي يقع بين دفتي الكتاب هو العنوان « :البرزخ» باإلضافة
إلى عبارة «نص روائي» المثبتة تحت هذا العنوان .سيتم
االهتمام بهذين العنصرين الواقعين في فضاء الغالف،
عاملين على إقصاء العناصر األخرى المؤثثة لهذا الفضاء
كاللوحة التشكيلية بواجهة الغالف والعبارات واألق��وال
الصادرة عن بعض األدباء والنقاد المغاربة الواردة بظهره.
في لسان العرب البن منظور ،مادة «برزخ» ،نقرأ التعاريف
اآلتية للفظ «البرزخ» « :ما بين كل شيئين» « -الحاجز بين
الشيئين»  -البرزخ  :ما بين الدنيا واآلخرة قبل الحَشْر مِنْ
وقتِ الموتِ إلى البعث ،فمن مات ،فقد دخل البرزخ؛ وفي
حديث المبعث عن أبي سعيد  :في برزخ ما بين الدنيا واآلخرة.
إننا إذن بإزاء شيء ما واقع بين شيئين ،شيء يتسم بالهول
وبأمور ال قبل للمرء بها ،إنه شيء يقع قبل الحشر ،ما بين
الدنيا واآلخرة .على مستوى الغالف نفسه ،نجد لفظ «البرزخ»
مكتوباً بلون أحمر ،لون النار ،ونالحظ أن األحرف والنقط قد
اندلعت منها ألسنة النار من مختلف الجوانب (أعلى ،أسفل،
يمين ،شمال) .يشير هذا إلى جو العذاب والمعاناة الذي نحن
مقبلون على دخوله  .كما نجد أن لفظ العنوان واقع بين
شيئين هما  :عبارة ( :نص روائي) في األسفل واسم المؤلف
في األعلى (عُمر والقاضي) .إن العِنوان نفسَه «برزخ» تجدر
اإلشارة إلى أن هناك قصدية في اختيار هذا العنوان «فاختيار
العناوين عملية ال تخلو من قصدية كيفما كان الوضع
األجناسي للنص ،إنها قصدية تنفي معيار االعتباطية في
اختيار التسمية ( )2عبارة (نص روائي) هي األخرى التي نجدها
تحت العنوان ،لم يثبتها الكاتب بصورة اعتباطية كذلك ،بل
تم إثباتها على الغالف قصداً ،ذلك أنه يريد أن يبلغنا أن ما
سنقرؤه هو رواية متخيلة وليس سيرة ذاتية .إنها وسيلة
فنية أراد بها الكاتب إقناعنا بأن المحكي هو محكي متخيل.
وأن السارد  -المشارك في الحدث ،ليس هو الكاتب نفسه إن
المؤلف بهذه الوسيلة يعقد مع القارئ ميثاقاً روائياً (حيث يشار
إلى الطبيعة «التخييلية» للكتاب على صفحة الغالف ( )3وليس
يمتلئ بالشواهد الدالة على أن
ميثاقاً سيرياً ،فرغم أن المتن
ُ
ما يروى هو سيرة ذاتية ،فإن عبارة الغالف تجعل المرء في
حالة من الحيرة والتردد بين أن يُصَدِّق ما تَ ُقوله الشَّواهد،
وما تقو ُله العبارة على الغالف ،أال تدفعُ هذه العبارة القارئَ
إلى الوقوع في متاهات من الضالل الفني الجميل قبل أن
يُمسكَ بالسِّر ويدركَ حقيقة األمر؟ فإلى أي من الجنسين
ينتمي نص «البرزخ»؟ إلى السيرة الذاتية أم إلى الرواية؟
سنحاول اإلجابة عن هذا السؤال من خالل المحور التالي:

إصدارات
جديدة

 2ـ إشكالية التجنيس:

في الحقيقة ال يستطيع المرء إال أن يبقى محترزاً حريصاً
على أال يفوه بالقول الفصل إزاء هذه المسألة ،إال بعد الوقوف
على بعض التمييزات الدقيقة التي تميز بين السيرة الذاتية
والرواية« ،إننا لن نتهم األدباء بأنهم يعرضون علينا وقائع
حياتهم تلك التي نعرفها عن طريق االتصال الشخصي أو
السماع ،ولن نقول بكل بساطة إن بومهدي في رواية «أرصفة
وجدران» هو زفزاف ،وأن عبد الكريم غالب في «سبعة أبواب»
الذي عاش مرحلة االستعمار في الرواية أو أن عبد المجيد بن
جلون هو نفسه ذلك «الطفل» الذي صوره في مِلفه  .إن
مثل هذه األحكام تبدو اعتباطية وال معنى لها بالنظر إلى ما
وصل إليه الحديث عن طبيعة عالقة المبدع بسيرته باعتبارها
إبداعا أدبيا(.)4
صحيح أن هناك شواهد كثيرة مستقاة من حياة المؤلف
وتاريخ شخصيته ،فلقد عاش طفولته وصباه في مدينة
الناظور ،وعاش فترة من شبابه في مدينة فاس ،يطلب العلم
في كلية آدابها العتيدة أواخ��ر الستينات ،وهو اآلن يقيم
بمدينة الدار البيضاء .وهناك أيضا إشارات إلى عمله في حقل
التربية والتعليم (الفصل  11من ص  )12 - 10 :إلى غير ذلك
من الشواهد ،إال أن كل ذلك ال يسمح لنا بالحسم بأن هذا
العمل ينتمي إلى السيرة الذاتية ،وذلك لعدة اعتبارات منها :
أ  -أن السيرة الذاتية تفترض» أن يكون هناك تطابق

د .عبدالجبار التهامي العلمي
بين المؤلف والسارد والشخصية ( )6.5كما يؤكد ذلك فيليب
لوجون  -فالسيرة الذاتية كما يعرفها هذا األخير هي « :حكى
استعدادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص،
وذلك عندما يركز على حياته الفردية وعلى تاريخ شخصيته
بصفة خاصة (.)7
ب ـ ليس هناك عقد أو ميثاق أوتوبيوغرافي سبق للكاتب
أن أبرمه مع القارئ يشير أن هذا العمل هو سيرة ذاتية ،بل
إن العقد الذي يريد أن يبرمه هو عقد أو ميثاق روائي حيث
أثبت على الغالف عبارة «نص روائي» كما تمت اإلشارة إلى
ذلك آنفا.
إذن ،يجب أال نعمد إلى تأطير هذا النص ضمن السيرة
الذاتية على اعتبار أنه يحتوي على كثير من الشواهد الدالة
على حياة الكاتب ،فما لم يكن هناك ميثاق أوتوبيوغرافي
وتطابقُ بين المؤلف والراوي والشخصية ،فليس هناك سيرة
ذاتية.
يرى حسن بحراوي أن بعض النقاد المغاربة البارزين وقعوا
في مغالطة حينما صنفوا بعض األعمال الروائية المغربية
ضمن السيرة الذاتية «اعتمادا على عناصر بيبليوغرافية
()8
استقوها من معرفتهم الشخصية أو االجتماعية بالمؤلفين»
ولقد أرجع الباحث سبب حصول هذا االلتباس لهؤالء
النقاد بين السيرة الذاتية والرواية إلى أن «التاريخ الذي كتب
فيه معظمهم عن تلك الروايات لم يكن قد شهد بعد بما
فيه الكفاية شيوع هذه التمييزات النقدية الدقيقة في النقد
العربي الحديث».
يبقى االحتكام إذن في تصنيف «البرزخ» إلى الميثاق الذي
أبرمه معنا المؤلف والمتمثل في عبارة «نص روائي».
وعلى هذا ،يمكن القول إن نص «البرزخ» من النصوص
التي «يمكن تصنيفها داخ��ل» السيرة الروائية «أي تلك
النصوص التخييلية التي يرى فيها القارئ تطابقا بين المؤلف
والبطل اعتمادا على شبه يعتقد بصحته ،وذلك بالرغم من أن
()9
المؤلف ينكر هذا التطابق أو على األقل ال يؤكده».

---

هوامش :

1ـ من المفيد اإلشارة هنا إلى أن من بين هذه الثلة الخيرة من أدبائنا
المرحوم مصطفى الصباغ والدكتور محمد السرغيني أطال اهلل عمره ،وقد
نشر في هذه الصفحة  -المدرسة  -أسماء كثيرة أضحى أصحابها اآلن أدباء
أو شعراء أو نقادا بارزين أذكر منهم على سبيل المثال  :إدريس الناقوري -
أحمد المديني محمد األشعري  -نجيب العوفي  -إبراهيم الخطيب  -أحمد
بنميمون  -محمد الشيخي  -أحمد زيادي وغيرهم ...
 2ـ عبد الفتاح الحجمري ،عتبات النص  :البنية والداللة ،ط  ،1الدار
البيضاء ،منشورات الرابطة ،1996 ،ص 19 :
 3ـ فيليب لوجون ،السيرة الذاتية ،الميثاق والتاريخ األدبي ( ترجمة
وتقديم  :عمر حلي ) ،ط  ،1المركز الثقافي العربي ،الدارالبيضاء،1994 ،
ص .44 :
 - 4حميد الحمداني ،دجنبر  4ـ السيرة الذاتية وعالقتها بالرواية،
السيرة الروائية المغربية كنموذج ،مجلة آفاق ،1984 ،ص 35 :
 - 5فيليب لوجون ،م  .م  .س  .ص 245 :
 - 6نفس المرجع السابق ،ص  6 22 :ـ
 - 7حسن بحراوي ،أنساق الميثاق األطوبيوغرافي ،مجلة آفاق ،عدد :
3ـ ،4دجنبر  ،1984ص . 44 :
 8ـ المرجع السابق ،ص 44 :
 - 9المرجع السابق ،ص  43 :ـ 44.9
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السرقة الشعرية
المفهوم وآليات االشتغال

 - 78حازم القرطاجني:

يرى حازم القرطاجني أن اقتباس المعاني واستثارتها
يتأتى عبر طريقين:
.1طريق قوة الشاعرية أو الخيالية التي تميز بين
ما تشابه أو تباين من العناصر التي يشكل بها الشاعر
معانيه.
.2طريق ثان يكون زائدا على الخيال وهو ما يستعين
فيه الشاعر بالمقول أو المكتوب من قبل ،حسب تعبير
روالن بارت ،حيث يلجأ «إلى كالم جرى في نظم أو نثر
أو تاريخ أو حديث أو مثل .فيبحث الخاطر فيما يستند
إليه من ذلك على الظفر بما يسوغ له معه إيرادُ ذلك
الكالم أو بعضه»( .)1وفي هذه الطريق يتحدث ،كما هو
بين ،عن مفهوم التناص مستخدما مصطلح «االقتباس»
و»االستناد إلى كالم الغير» .ويشترط على من يستعين
بكالم غيره أن يورده« :بنوع من التصرف والتغيير أو
التضمين فيحيل على ذلك أو يضمنه أو يدمج اإلشارة
إليه أو يورد معناه في عبارة أخرى على جهة قلب أو نقل
إلى مكان أحق به من المكان الذي هو فيه ،أو ليزيد
فيه فائدة فيتممه أو يتمم به أو يحسّن العبارة خاصة
أو يصيِّر المنثور منظوما أو المنظوم منثورا خاصة.
فأما من ال يقصد في ذلك إال االرتفاق بالمعنى خاصة،
من غير تأثير من هذه التأثيرات ،فإنه البكِي الطبع
في هذه الصناعة  ،الحقيق باإلقالع عنها وإراحة خاطره
مما ال يجدي عليه غير المذمة والتعب»( .)2غير أن هذه
اإلجراءات وغيرها في التعامل مع النص المستدعى أو
«النص الغائب» قد تؤدي إلى الغموض ،وهي الظاهرة
التي خص بها حازم موضوع التضمين (أو التناص) ،
في مبحث خاص تطرق فيه إلى أهم األوضاع التناصية
التي قد يستغلق بها المعنى على المتلقي ،وكان هذا
الموضوع محل عناية ابن طباطبا الذي أشار إلى آثاره
السلبية على جمالية التلقي وضرب لذلك مثال مفيدا
كما مر ،إال أن حازما توخى في دراسته تقسيما منهجيا
يتناول فيه كل قسم بنوع من االستقصاء لجميع الحاالت
التي من الممكن أن تشكل حجابا يحول بين المتلقي وما
يستشرفه من معنى؛ فقسم وجوه اإلغماض في المعاني
إلى ثالثة أقسام:
.1قسم يرجع فيه اإلغماض إلى المعاني أنفسها؛
وعدد فيه كثيرا من الحاالت؛ منها أن يضمن الشاعر
شعره «معنى علميا أو خبرا تاريخيا أو إشارة أو مثال أو
شعرا أو كالما سالفا بالجملة» أو يكون ظاهر التضمين
مما يصرف التخمين إلى احتماالت بعيدة أو أن تكون
بعض العناصر الذاتية للمعنى المضمن مما يشترك معه
فيه كثير من المعاني وال توجد مجتمعة إال فيه(.)3
.2قسم يرجع في اإلغماض إلى األلفاظ والعبارات
المدلول بها على المعنى( ،)4منها أن يكون اللفظ غريبا
حوشيا ،أو مشتركا ال يعلم القارئ داللته أو قد يحمله من
الداللة غير ما يحتمل في ذلك الموضوع(.)5
.3قسم يرجع فيه اإلغماض إلى المعاني واأللفاظ معا،
ولم يذكر فيه الكاتب مثاال عن حالة ما ،واكتفى بإجمال
القول على الحاالت جميعها بقوله« :فكل معنى غامض
وعبارة مستغلقة ،فغموضه واستغالق عبارته راجعان إلى
بعض هذه الوجوه المعنوية أو العبارية أو إليهما معا أو
إلى ما ناسبهما وجرى مجراهما مما لعلنا لم نذكره من
وجوه اإلغماض الراجعة إلى معنى أو عبارة»( .)6وطالبَ
مَن أحسَّ بوقوع شيء من ذلك فيما يكتبه أن يجتهد
في تخليصه من اإلبهام بقرائن إن كان قصده التوضيح
وإال فإن «المعاني منها ما يُقصد أن تكون في غاية من
البيان ،ومنها ما يقصد أن تكون في غاية من اإلغماض،
ومنها ما يقصد أن يقع فيه بعض غموض»( .)7وبعد
أن يقدم الكاتب مقترحات إلزالة الغموض في المعنى
واللفظ ،وبعد أن يوضح ويمثل للقسمين األول والثاني
بما يراه مناسبا( ،)8ينتقل إلى:

ي�����ش�ترط ع��ل��ى م��ن ي�ستعني بكالم
غريه �أن يورده« :بنوع من الت�صرف
والتغيري �أو الت�ضمني فيحيل على
ذلك �أو ي�ضمنه �أو يدمج الإ�شارة �إليه
�أو يورد معناه يف عبارة �أخ��رى على
جهة قلب �أو نقل �إلى مكان �أحق به
من املكان الذي هو فيه� ،أو ليزيد فيه
فائدة فيتممه �أو يتمم به �أو يح�سّ ن
ال��ع��ب��ارة خا�صة �أو رِّ
ي�صي املنثور
منظوما �أو املنظوم منثورا خا�صة..
.1موضوع السرقة أو المعاني القديمة والمخترعة.
.2والمعاني التي تصلح أو ال تصلح للشعر.
.1ففي موضوع السرقة أو ما يسميه المعاني القديمة
المتداولة والجديدة المخترعة ،يظهر أنه لم يزد على أن
ردد كالم القدماء .وقسم المعاني في هذا اإلطار إلى
شائعة مشتركة ال يسمى من تعاطاها سارقا؛ كتشبيه
الشجاع باألسد والكريم بالبحر )9(...و«معاني قليلة»
حسب تعبيره ،يشترط على آخذها الزيادة فيها واإلضافة
إليها أو نقلها إلى موضع آخر أو قلبها أو تحسينها ،ثم
معاني نادرة وهي التي تعرف بالمعاني العُقم يختص

د .المختار حسني
بها شاعر واحد وال يستطيع أحد أن يأخذها إال بشرط
التغييرات السابقة ،فإن أخذها كما هي عد سارقا(.)10
.2أما المعاني التي تصلح أو ال تصلح للشعر فيقسمها
الكاتب إلى أربعة أقسام:
ُ
ا -معاني وعبارات أهل المهن ،واستعمالها في الشعر
«أشد قبحا من استعمال األلفاظ الساقطة المبتذلة»(.)11
ب -معانٍ خارجة عن هذا المجال وال يحتاج فهمها
إلى مقدمات «فمنزلتها من المعاني منزلة األلفاظ
المستعملة المفهومة» وهي التي ينبغي اإلكثار منها(.)12
ج -معان ال يعرفها إال األدباء مرتبطة بما اشتهر من
القصص والتواريخ واألخبار «فمنزلتها من المعاني منزلة
استعمال األلفاظ التي ارتفعت عما يفهمه العامة»(.)13
د -معان متعلقة بالعلوم والصنائع ال يعرفها إال
الخاصة القليلة من األدباء «فمنزلتها من المعاني منزلة
استعمال اللفظ الحُوشي»(.)14
وبعد ذكر هذه األقسام ،يُعنى حازم بالقسمين
الثالث والرابع موضحا وممثال ومبرزا موقفه .وعنايته
بهما ترجع إلى كونهما المحتاجين إلى مقدمات
توضحهما ،أما القسم األول ،والثاني على الخصوص،
فمعانيه «جمهورية» يشترك فيها العام والخاص(،)15
وأما القسم الثالث الذي هو اإلشارة إلى األقاصيص
واألخبار فمما يحسن في الشعر ،ويسميه الكاتب
«اإلحالة» «ألن الشاعر يحيل بالمعهود على المأثور» ،
ويشترط االعتماد فيها على المشهور مراعاة للمتلقي،
ويصف تأثيرها في النفس بأنه عجيب ،سواء في نفورها
أو ميلها من القصة أو األخبار المحال عليها؛ «فتتحرك
النفوس بما قد ارتسم فيها من صفة القصة األولى إلى
اعتقاد القصة األخرى على مثل تلك الصفة .هذا إذا كانت
اإلحالة على سبيل المحاكاة»( .)16والقسم الرابع يسرد فيه
الكاتب بعض األمثلة من الشعر للداللة على أن معاني
العلوم والصناعات مما يستشكل أمره في الشعر وال
يحسن تعاطيه ،وينبغي في نظره أن تستقل كل صناعة
بمعجمها وأال يكون هنالك خلط بين الفنون(.)17
فحازم القرطاجني يتحدث عن مفهوم التناص
المتمثل في السرقة وغيرها من الوجوه ،ويشترط فيه،
كما يلح بعض النقاد اليوم ،عدم «اجترار» المأخوذ من
الغير ،وإن كانت التغييرات التي يجريها المبدع على
النصوص المستدعاة مما يؤدي إلى غموض النص .وهي
ظاهرة عني بها الكاتب عناية خاصة ،وربط فعاليتها
بمراعاة شرط التواصل.
وإذا كان موقف الكاتب «المعادي» من بعض األلفاظ
والمعاني باعتباره إياها غير شعرية؛ كعبارات ومعاني
أهل المهن والعلوم والصناعات ،يعكس فهما «قاصرا»
لوظيفة وطبيعة اللغة الشعرية إلى حد ما ،فإن ترغيبه
في «اإلحالة» والسرقة ،ووصفه لشروط فعاليتها ،وفهمه
لفعلها في المتلقي ،لمما يجعله في طليعة النقاد القدماء
العارفين بأسرار اللغة الشعرية.
---هوامش :

( )1منهاج البلغاء وسراج األدباء ،حازم القرطاجني؛ .38-39
( )2نفسه؛ .39
( )3نفسه؛ .177-184 ،173– 172
( )4نفسه؛ .172
( )5نفسه؛ .184-187 ،173
( )6نفسه؛ .174
( )7نفسه؛ .177
( )8نفسه؛ .177-187
( )9نفسه؛ .192
( )10نفسه؛ .193
( )11نفسه؛ .189
( )12نفسه؛ .189
( )13نفسه.
( )14نفسه.
( )15نفسه؛ .190-192
( )16نفسه؛ .190
( )17نفسه.
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De la rhétorique à la propagande La rhétorique extrémiste
Bertrand Buffon, La parole persuasive, puf, première édition, 2002.

د .عبد الواحد التهامي العلمي

التعامل مع الواقع

وألن اإلديولوجية ،تعرض القوانين التي تنظم حياة الناس،
فهي ،بطريقة ما ،أكثر واقعية من الواقع نفسه .و تكون مهمة
البالغة الشمولية ضبط وتماثل الحقيقة باإليديولوجيا ،وتنبثق
من شرعية األنظمة نفسها التي تطالب بها لتبيين التوافق بين
هذه وتلك ،فهي تشتمل على ترسانة مهيبة من التقنيات.

أ ) الروابط الشفوية الخالصة

بداية ،فهي تستعمل مفردات شفوية خالصة للربط بين
الواقع واإليديولوجيا.
إن اللغة الخشبية السوفييتية على سبيل المثال ،كانت
تستعمل كلمة «انعكاس»  refletلعرض كل ظاهرة وكأنها
إشهار لحقيقة إيديولوجية ،وهكذا كان يُقال إن التنظيم
السياسي كان يعكس مصالح الطبقة المسيطرة أو إن المركزية
()1
السياسية تظهر وكأنها انعكاس لوحدة اقتصادية طبيعية.
واختزلت كل حقيقة إلى انعكاس لإليديولوجيا.

ب) الفصل املغلوط

إن البالغة المتطرفة تلجأ ،بعد ذلك ،إلى استغالل سيء
لفصل ال أساس له.

ج) إخفاء الوقائع

ال يتردد الديماغوجيون الشموليون في إخفاء الوقائع أو
على العكس ،في إعطاء أهمية قصوى لبعض منها ،بتعميم غير
مناسب .ويتخذ اإلخفاء أشكاال مختلفة.
 /1فاألولى تتضمن ،طبعا ،إخفاء األحداث بصفة خاصة
وببساطة التي ال تندرج في إطار اإليديولوجيا :كالحوادث،
والكوارث الطبيعية ،والنتائج االقتصادية السيئة ،إلخ .وإذا كان
الديماغوجي ال يستطيع التستر عليها بشكل تام ،فإنه يقوم
بالتمويه ليفرغها من محتواها القابل لالنفجار .والمريح أكثر،
إذن ،هو إرسالها إلى المعسكر المضاد.

أمثلة:

ـ نددت صحيفة سوفييتية باحتجاز مزعوم ألشخاص سليمي
العقل في مستشفيات إيطالية وأمريكية لألمراض النفسية ردّاً
على الحمالت التي كانت تسمُ الممارسات التي يمارسها النظام
الشيوعي في هذا المجال.
ـ في سنة  ،1935أثناء حمالت التطهير ضد الساميين والتي
شكلت فضيحة لدى الرأي العام الخارجي ،عمل غيبل ز �Goeb
 )bels(2على إطالق حملة في الصحافة األلمانية ضد اضطهاد
اإلنجليز لإليرلنديين الكاثوليك.
 /2قد يلجأ الديماغوجي ،كذلك إلى الكذب أو الغموض .في
الحالة األولى ،يثبت قليال من الحقيقة ليدرج كثيرا من األشياء
المغلوطة( .)3وفي الحالة الثانية ،سيستشهد بواقعة ثابتة لكنه
سيدع المضمون غامضا لينفرد وحده بمنحه معنى ما .فمثل
هذا التصريح« :إن اإلنتاج قد زاد بنسبة  » ٪30قد يعني الكل
وعكسه :فهو ليس ارتفاعا قويا إذا ما انطلقنا من الصفر ،لكنه
سيكون كذلك إذا كان اإلنتاج مُهما من قبل.

د) التعميم املفرط

تَبْرع البالغة الشمولية في التعميمات المف ِرطة .فهي
تُحَو ُ
ِّل بعض الوقائع الدقيقة إلى إشهار لظواهر عامة .ففي
أخبار عن الغرب ،ال تحتفظ الصحافة السوفييتية إال ببعض
التفاصيل التهويلية ـ مثل التسريحات العمالية الضخمة ،ومثل
الرجل الـمُـسن الذي مات بسبب البرد ،إلخ.ـ ما كان يُعَدُّ
انعكاسا لحالة الدول الرأسمالية العامة .وبفضل مثل هذه
التعميمات ،فإن الدعاية الشمولية خلقت عالما استطاع أن
ينافس العالم الواقعي.

«. 3استدالل» غير قابل للتزييف

في هذا العالم غير الواقعي ،يتحرك الخطاب دون خضوعه
إلكراه العقلنة .وتتحول اللغة لدرء أي وعي بالكذبة اإليديولوجية
و لجعل االعتراض مستحيال .فمحو الواقع وتطويع اللغة يمنحان
لالستدالل طابعا غير قابل للتزييف.

أ) محو الواقع

يفقد الواقع قيمته الحقيقية .ذلك لما تقوم به البالغة
المتطرفة من تطويع للوقائع ،بال خجل ،فتختارها ،وتحرفها،
وتخفيها ،وتعمل على تنويع استغاللها حسب متطلبات
اإليديولوجيا .فهي ال تريد أن تشرح الحقيقة ولكنها تمليها.

فالدكتاتوريون يظهرون المباالة ،بل كراهية شديدة للوقائع،
وكل تصريحات هيتلر ،تقريبا ،تفتقر إلى حقيقة يمكن التثبت
من صحتها .أما بالنسبة إلى ستالين ،فإنه كان يلجأ إلى إجراء
مراجعات دورية للتاريخ الروسي .وبينما كانت المحاصيل الزراعية
ضعيفة جدا في أوكرانيا في عامي  1945و  ،1946كانت اإلذاعات
تصرح بأن المحصول كان جيدا ،وأن الكلخوزيينkolkhoziens
(الفالحون المنتمون للتعاونيات الفالحية في العهد السوفييتي،
حيث األرض ملك للدولة ،ووسائل اإلنتاج والمباني ملك للجماعة)
قد ُق ِّلدوا بأوسمة تكريما لهم على عملهم الشاق .ويستشف من
هذا أن البالغة الشمولية تبدع روايات بقيمة الحقيقة ،وكانت
إحداها ،وهي األقوى ،تلك التي اختلقها النازيون حول المؤامرة
اليهودية العالمية.
إذا كان تبديل الواقع يخضع للهوى ،فإن شروط التحقق من
صحة الخطاب قد أُتلِفت .إن معيار االستدالل ،شبه الحقيقي ،قد
توارى خلف رواية إيديولوجية تسمح بتأكيد كل شيء ،وتصبح كل
حجة غير قابلة للتزييف :إنه ألمر سخيف اليوم ،أن نكتفي باالدعاء
بأن المستقبل سيكشف استحقاقاتها.
إن قوانين الطبيعة والتاريخ أكثر صدقا من الواقع نفسه؛
وحيث إن تطبيقها حتمي على المدى البعيد ،فإن كل هزيمة وكل
فشل ليسا إال مؤقتين ومنضبطين.
لقد وجدت هذه التالعبات بالواقع صدى لدى الجماهير
المُغَرَّر بها والتي تريد الهروب من الحقيقة التي لم يتحملوا
مكوناتها الفجائية أو غير المفهومة ،والتي كانت تخضع نفسها
لإلقناع ،ليس بالوقائع ،وإن كانت مختلقة ،وإنما النسجام النظام
الذي كانت موضوعة فيه.

ب) تطويع اللغة

تهدف البالغة الشمولية إلى القضاء على كل جدال ممكن
بإعادة تشكيل اللغة ،وعليه ،فإن تطويع الوقائع يعرض شيئا
اصطناعيا .وتعمل األنظمة الشمولية ،إذن ،كل ما في وسعها
لتحوير اللغة بشكل يغيب تماما كل سؤال وكل تساؤل وكل
شك .ننظر نموذجين أساسيْن من التطويع :التسميات وتفقير
المعجم.

كانت اللغة الخشبية السوفييتية تلجأ إلى التبديل الجوهري
العام ،حيث تضحي بالفعل لصالح االسم ،ألن األفعال تدرج فكرة
الزمن؛ بينما اللغة الخشبية تهوى الالزمانية والضبابية ،مما
يبين ندرة األفعال الزمنية فيها.
على كل ،فالبنية فعل-فاعل -محمول تعبر عن حكم و تحمل
بذلك على المعارضة .انتبهوا إلى هذه العبارة «:إن الرأسمالية
متعددة الجنسيات قامعة للحركة التقدمية في باطاغونيا(le(»)4
capitalisme multinational oppresseur du mouve )ment progressiste en Patagonieوالعبارة المشابهة
لها «:إن الرأسمالية متعددة الجنسيات تضطهد الحركة التقدمية
في باطاغونيا »(le capitalisme multinational opprime
)le mouvement progressiste en Patagonieالثانية
سهلة للرد /لالعتراض عليها من األولى التي تأتي فيها الفكرة
ملتصقة باسم الموصوف ،والمحمول محتجَز في المادة االسمية
والعبارة منغلقة على نفسها .ويقود التبديل الجوهري إلى خلق
كتل كلماتٍ جامدة ال تتجزأ تفرض نفسها وكأنها إلزامية/
ِ
(حتمية) ،تعمل على إخفاء فكرة المعنى المبني ،وبذلك يكون
القصد في غير متناول لعبة العقل والمعارضة /المناقضة .إن هذا
الخطاب المنغلق ،والمتمرس وراء معناه المفروضُ ،
يحظر كل
إجابة و كل تبادل.
يمكن دراسة إفقار المفردات اللغوية من خالل اإلنْغْسوك
(لغة أقيانيا) ،الدولة الشمولية التي وصفها أورويل Orwellفي
روايته التوقعية  .1984حيث أُبدِعت مفردات التحدث الجديد
( ،) Newspeakمن كلمات مختزَلة و اختصارات.
تقوم اإلنغسوك بتكوين كلمات جديدة néologismes
بتزاوج كلمات أو مقاطع من كلمات معروفة good think
 ()(pensée orthodoxeeتفكير قويم/مستقيم) وتعطي �good
( : thinker–erbon penseurمفكر جيد)ed : bonne-،
ُ ( penséeف ِّكر جيدا)َّ wise : bon pensant- ،
(يفكر بشكل
َّ
المُولدة إلى مسح سلسلة من
جيد) .تهدف هذه الكلمات
المفردات و حصر /إيقاف التفكير .مثال crimethink(pensée
()crimeتفكير إجرامي) تغطي كل المفردات المرتبة تحت
مفاهيم الحرية والمساواة والحقوق الفردية؛ ( :Oldthinkتفكير
قديم) يعبر ويمسح كل المفردات التي تستدعى التفكير العقالني
والهادف؛( : )Ownlife(égovieحياة األنا) تعمل الشيء نفسه
مع كل ما يعني الفردانية والبعد عن المركزية.
إن كل منظمة أو معهد أو مذهب أصبح معلوما /موصوفا
بكلمة سهلة النطق ،ومكونة من عدد صغير من المقاطع
التذكيرية/االستحضارية .مثالtélédep :تيليديپ لِـ مصلحة
البرامج المتلفزة (le département des programmes
.)télévisés
إن االختصارات ال توظف ربحا للوقت فقط ،وإنما هي أداة
للسلطة :باختصار الكلمة ،نمحو جل التجميعات التي ِّ
يوَلدها
ليجمد معناها .واالختزال يقلص ما يصفه إلى واقع واسع النطاق،
ال جدال فيه ،وقمعي في أساسه .وباختصار ،فإن الفكر يهجر
الخطاب .يصبح كل شيء محددا ،وال يبقى ما َّ
يُفكر فيه .وتحافظ
الكلمة على نفسها بنفسها« ،تلف األشياء على هواها إلى ما
ال نهاية»( )5وبما أنها لم تخضع لقياس التفكير ،فإنها تنتفخ
َّ
فيتولد باتوس ل ِزج.
وتتضخم إلى ما ال نهاية.

--هوامش :

(Exemple cité par Françoise Thom, La langue de )1
bois, Paris, Julliard, 1987, p. 41
( )2مثال ذكرته فرانسواز طوم ،لغة الخشب ،باريس ،جوليار،1987 ،
ص.41 .
(Joseph Paul Goebbels (1897-1945). Homme poli� )3
tique allemand. Ministre de la Propagande de l’Allemagne
.nazieجوزيف بول غيبلز ( )1897-1945سياسي ألماني ،وزير الدعاية
أللمانيا النازية
( = CF. l’annexe au chap.8 sur les paralogismes )4ذكر
في ملحق الفصل  8حول القياسات المغالِطة
 -Patagonieباطاغونيا = منطقة تقع جنوبي أمريكا الجنوبية
تتقاسمها الشيلي واألرجنتين ،مساحتها  800.000كلم2
(/Françoise Thom, La langue de bois, op. cit., p. 56 )5
فرانسواز طوم ،اللغة الخشبية ،مرجع سابق ،ص56 .
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مسجد في جبل الحبيب حيت تدور بعض أحداث الرواية

سرد

السي َّ
الطاهر التسولي
عودة ِّ

محمد الحافظ الروسي

ـ  17ـ
صلى الفقيه المفضل العشاء بالناس ،وختم بالباقيات
الصالحات بترتيبها المعتمد .كان الفقيه يعرف سر هذا الترتيب
ويعلمه الناس ،ويزعم لهم أن هذا مما ال يعرفه القاضي ،وال
يمكن أن يعرفه .ولم يكن ينتظر أن يُسأل عن هذا السر
إلفشائه .فقد عَلِمَ فقهاء جبل الحبيب جميعا أن الفقيه سمع
من شيخه أبي الشتاء كالما نقله عن أهل العلم فيه سر هذا
الترتيب ،وهو قولهمَ :
«األوْ َلى البداءة بالتسبيح؛ ألنه يتضمن
نفي النقائص عن الباري سبحانه وتعالى ،ثم التحميد؛ ألنه
يتضمن إثبات الكمال له ،إذ ال يلزم من نفي النقائص إثبات
الكمال ،ثم التكبير إذ ال يلزم من نفي النقائص وإثبات الكمال
نفي أن يكون هناك كبير آخر ،ثم يختم بالتهليل الدال على
انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك».
ثم كان يقول :هذا كنا نسميه كوثر المعاني.
وقد سأله السي الطاهر مرة عن قوله :وال يمكن أن يعرفه.
كيف يكون ذلك؟
فقال الفقيه :هذه أسرار ربانية ،ال يمكن أن تعطى لمن
يأتمر بأمر المراقب .ولنفترض أنه قد اطلع عليها في يوم من
األيام ،فال بد بهذا الفعل أن تمحى من صدره كما محيت من
صدره جل العلوم.
كان أهل المدشر جميعا يعرفون أن هذه العبارة دال ٌة
على أن الفقيه لم ينس بعد ما وقع له يوم ْ
(اكرَامة) الفقيه
المتيوي ،غير أن الذي لم يكن يعرفه إال القلة منهم أن الفقيه
كان يطمع في تولي خطة العدالة ،وأن القاضي وعده بذلك
لوال أنه توصل برسالة من قاضي القضاة بتطوان تأمره
بمراجعة المراقب في مثل هذه األمور ،وأن ال يقضي أمرا
بدون موافقته .وكان نص الرسالة هو:
«الحمد هلل وحده.
الفقيه َ
األرْضَى قاضي قبيلة جبل الحبيب وفقكم اهلل
وسالم عليكم ورحمة اهلل عن خير موالنا أيده اهلل ،وبعد:
فإنه يتعين عليكم أن ال َ
تَاذنُوا ألحد في تعاطي خطة
العدالة فيما يُستقبَل ،وإن كان مستجمعا لشروطها المقررة
شرعا حتى تبلغوا ذلك لمراقبكم الخاص مع ذكر صفات
ذلك الشخص وسنه ومحل والدته وسكناه وتستلموا جوابه
بالموافقة عليه ،إذ ربما تكون هنالك أسباب تمنع من إجابة
ذلك الراغب خارجة عن ذلك الوصف ،وعلى المحبة والسالم.
في جمادى عام  .1352قاضي القضاة .إدارة العدلية اإلسالمية.
منطقة الحماية اإلسبانية.
ولم يكن المراقب اإلسباني راضيا عن الفقيه المفضل ،وال
عن الفقيه العياشي ،وال عن الفقيه عبد اهلل ،وال عن السي
الطاهر ،ولعله لم يكن راضيا عن قبيلة جبل الحبيب كلها،
باستثناء الدغمومي فقد كان يرافقه في الغابة إذا أراد صيد
الخنزير ويساعده بنفسه وكالبه.
ولذلك كله كان الفقيه المفضل على يقين جازم أن األسرار
الربانية ال يمكن أن توجد عند من يأتمر بأمر المراقب.
نظر الفقيه عن يمينه وعن يساره وقدر بسرعة بالغة أنه
قد صلى خلفه نحو عشرة رجال غير الطلبة ،ثم قال :آجماعة
اللي بْغَا يتعشى مرحبا به.
انصرف رجالن وبقي اآلخرون ينتظرون ،ثم قاموا إلى آخر

صورة التقطت في أوائل القرن الماضي .وتعطي انطباعا
تقريبيا عن أهم شخصيات الرواية

خُوص
المسجد حيث وُضِعَت (السْفِيرَة) ،المصنوعة من
ِ
َّوْم ،وعليها الطعام ،وانتظروا إلى أن قال الفقيه يدعوهم
الد ِ
إلى األكل :بسم اهلل ،فأكلوا حتى لم يبق في الصحن شيء،
ثم رجعوا إلى مكانهم األول قرب المحراب ،وجلسوا في حلقة
واسعة ،بينما انصرف ثالثة رجال ممن ال يحفظ كتاب اهلل
تعالى .ونظر الفقيه إلى الحضور ثم عدهم قبل أن يقول:
ـ السي الطاهر وزع السلكة .ثالثة أحزاب لكل واحد.
نظر الطاهر عن يمينه فوجد الفقيه العياشي فبدأ به وهو
يذكر اسمه احتراما:
ـ الفقيه العياشي :الم ذلك الكتاب ـ وإذا لقوا ـ سيقول
السفهاء.
ثم أشار إلى الباقين دون أن يذكر أسماءهم ،وإنما ينظر
إلى الرجل ويذكر له األحزاب التي عينها له.
ـ واذكروا اهلل ـ تلك الرسل ـ ُق َل اوْنَبِّ ُئ ُكمْ.
ـ لن تنالوا البر ـ يستبشرون ـ والمحصنات.
واستمر على ذلك حتى إذا وصل إلى (الدامر) قال :اَولم
يروا ـ قال ألم اَقل ـ طه.
فقاطعه الفقيه المفضل بصوت حاسم :اعطه طه  .اعطه
طه.
نظر السي الطاهر إلى الفقيه مستغربا ،فقال الفقيه :اَولم
يروا ـ قال ألم اَقل ـ طه ،لمن بعده في الترتيب .هو يكفيه (طه).

فرغ السي الطاهر من توزيع السلكة ،وبدأ كل رجل من
الحاضرين يقرأ ما عين له من أحزاب ،فلما رآهم السي الطاهر
قد شغلوا بالقراءة مال على الفقيه وقال:
ـ لعلك أحرجت الطالب.
قال الفقيه دون تردد :نحن ال نلعب.
فرغ القوم من قراءة السلكة وشرعوا في قراءة الصالة
المشيشية يرفعون أصواتهم بقراءتها جماعة ،وليس فيهم
من يعرف معناها .وقد طلب السي الطاهر مرة من الفقيه
المفضل أن يشرح له بعض عباراتها فقال له :وأي عبارة تريد؟
قال السي الطاهر :ما معنى :اللهمَّ ِّ
صل على منْ منهُ
انشقتِ األسرارُ؟
قال الفقيه :معناها أسرار شهود كمال الذات اإللهية من
غير حدقة عين ،وال كيف ،وال مكان ،وال فوقية مكانية ،بل رفعة
مطلقة.
فهو مغرب أسرار الذات ،ومشرق أنوار الصفات ،ومظهر
أنوار التجليات بأنوار السبحات من سنا السرادقات بأنوار
الترنحات ،ومدد المدد ،وجود الجود ،وعين الرحمة الربانية.
هل فهمت اآلن آسي الطاهر؟
قال السي الطاهر :هذا شرح يحتاج إلى شرح.
قال الفقيه :هذا علم كبير له أهله( .عَنْدُو مْوَالِيهْ).
يومها قرر السي الطاهر أن يقرأ الصالة المشيشية تبركا،
واستغنى عن الفهم .على أنه لم يكن في قبائل جبالة فقيه
ال يعرف هذه الصالة التي خرجت من هذه الجبال إلى العالم
أجمع .وقد قالها شيخهم موالي عبد السالم بن مشيش فهم
أحق بها.
اللهمَّ ِّ
صل على منْ منهُ انشقتِ األسرارُ ،وانفلقتِ
األنوارُ ،وفيهِ ارتقتِ الحقائقُ ،وتنـزلتْ علومُ آدمَ عليهِ
السالمُ فأعجزَ الخالئقَ ،ولهُ تضاءلتِ الفهومُ فلمْ يدركهُ
منا سابقٌ وال الحقٌ ،فرياضُ الملكوتِ بزه ِر جمالهِ مونق ٌة،
بفيض أنوارهِ متدفق ٌة ،وال شي َء إال وهو بهِ
وحياضُ الجبروتِ
ِ
الواسطة لذهبَ –كما َ
ُ
ٌ
ُ
الموسوط ،صال ًة
قيل-
منوطْ ،إذ لوال
تليقُ بكَ منكَ إليهِ كما هو أهلهُ .اللهمَّ إنهُ سِرُّكَ الجامعُ
الد ُّ
َّال عليكَ ،وحجابكَ األعظمُ القائمُ لكَ بينَ يديكَ.
ً
معرفة
اللهمَّ ألحقني بنسبهِ ،وحققني بحسبهِ ،وعَرِّ ْف ِني إياهُ
الفضل،
الجهل ،وأكرعُ بها منْ مواردِ
أسلمُ بها منْ مواردِ
ِ
ِ
واحملني على سبيلهِ إلى حضرتِكَ حم ً
ال محفوفاً بنصرتِكَ،
الباطل فأدمغَهُ ،وزُجَّ بي في بحا ِر األحديةِ،
واقذفْ بي على
ِ
عين بح ِر الوحدةِ
وانشلني منْ
ِ
أوحال التوحيدِ ،وأغرقني في ِ
واجعل
بها.
إال
َّ
س
أح
وال
أجدَ
وال
أسمعَ
وال
حتى ال أرى
ِ
الحجابَ األعظمَ حيا َة روحي ،وروحهُ سِـرَّ حقيقتي ،وحقيقتهُ
األول .يا ُ
أول يا آخرُ يا ظاهرُ
جـامعَ عوالمـي،
بتحقيق الحقِّ ِ
ِ
أول يا آخرُ يا ظاهرُ يا باطنُ .يا ُ
يا باطنُ .يا ُ
أول يا آخرُ يا
ظاهرُ يا باطنُ .اسمعْ ندائي بما سمعتَ بهِ ندا َء عبدكَ
زكرياء ،عليهِ السالمُ ،وانصرني بكَ لكَ ،وأيدني بكَ لكَ،
اهللُ .
اهللُ .
وحُل بيني وبينَ غيركَُ .
واجمعْ بيني وبينكَْ ،
اهلل.
إِ َّن َّالذِي َفرَضَ عَ َليْكَ ال ُق َ
رْآن َلرَادُّكَ إِلى مَعَادٍ .ربنـا آتنا
ً
وهيئ لنا منْ أمـرنا رشداً .ربنـا آتنا منْ
رحمـة
منْ لدنكَ
ْ
ً
وهيئ لنا منْ أمـرنا رشداً .ربنـا آتنا منْ لدنكَ
رحمـة
لدنكَ
ْ
ً
وهيئ لنا منْ أمـرنا رشداً.
رحمـة
ْ
(يتبع)
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«حكايات ريف الأندل�س»
�سخرية بطعم احلنظل
• سخرية بطعم الحنظل

ّ
يطل أحمد بنميمون على عالم القصة من معجم شعري
ثري ،فيقدّم في مجموعته «حكايات ريف األندلس» حكاياتٍ
مطعّمة الشعر ،حكايات تثور ضد الظلم وتنتصر للقيم اإلنسانية
السامية؛ أو أخرى تحارب المستعمر وتبث الروح الوطنية ،أو ثالثة
تحتفي بالموت كوجه آخر للحياة؛ حيث يستشعر القارئ غريزة
البقاء مبثوثة بين ثنايا المجموعة.

أ ـ في مواجهة الواقع:

لقد متح أحمد بنميمون من الذاكرة ،لكن الحاضر لم يغب
عن رؤيته ،وقد بدا واضحا في مواقفه من هذا الواقع يسستجلي
فيه ّ
كل جميل ،ويضع اليد على مكامن الخلل ،فهو يقول في قصة
«أجنحة وجدران« :تضايقني نظرات هؤالء الذين يحتلون ناصية
الطريق كمتسكعين حقيقيين ،أينما مررت بهم ،وفي أي مدينة
كنت ،فكيف وأنا اآلن أقف أمام مكان ال أرى فيه إال أثاث المقهى
وإكسسواراته ،لكن كل ذلك ليس في المكان المناسب»(.)1
فإذا قرأت له قصة «غواية المطرود» ،وجدته يواجه ّ
كل
شكل من أشكال التمييز بين الناس ،وينبذ االفتقار إلى روح
التضامن ،والشعور بالحاجة إلى اآلخر ،أو الشعور بحاجة اآلخر،
فهو يقول« :داخل مدينة؛ هي على صغرها ،لم يكن في عادات
بنيها ما يجعلهم يهتمون بمن كان بينهم بائسا كأمثاله من
أطفال أحياء ضائعين .)2(»...هذا اإلحساس الذي يترك في قلب
الصغير بعضاً من الضعف والهوان على الناس ،يجعله أمام
طريق واحد هو الهرب« ،وكثيراً ما فشلت في القيام بهذا الدور،
فلم تنجدك إال قدماك حين تلوذ بالفرار ،وقد ُل ِّقنتَ في البيت
أن الهروب رجولة ،واقتنعت ولم تستغرب ،بكل قول كان ينشئك
على الخوف ،مادمت ال تملك من يحميك من أي عدوان»( .)3ذلك
أن رد الفعل هذا يلمس لدى الصغير صحة ما أنشئ عليه من
أخالق االستكانة والبحث عن فرصة للهرب من مواجهة الواقع.

ب ـ الوعي الوطني الثائر:

للفترة الزمنية التي دارت بها أح��داث بعض القصص
إرهاصاتها ،وإسقاطاتها على األحداث التي مرت على الشخصيات
التي عاشت في ذلك الزمن القصصي ،وربما كان االستعمار واحداً
من هذه االسقاطات التي لم يستطيع أحمد بنميمون ،وهو يحفر
بالذاكرة ،إال أن يستل منها ذاك اإلحساس الوطني الذي يزداد
اتقادا كلما كان الوطن تحت نير المستعمر؛ ذلك أن الشاب الذي
كانه لم يقف مكتوف األيدي بل شكل مع بعض أصدقائه خلية
لنشر الوعي ،وتحفيز الناس على الثورة ضدّ المستعمر .نقرأ في
قصة «بقايا ظالل» «حملنا معنا منشورات ،كتبت عليها بخط رائع
الءات كبيرة لتعليقها على جدران مدينتنا ،بعد أن أخلد الجميع،
كما كنا نتصور ،إلى النوم ،فبعد غد يكون موعد االستفتاء على
أخطر وثيقة تحكم البالد بمقتضاها»( .)4محاوالت بسيطة ،ولكنها
كانت تُشعر السارد بقيمة االنتصار للوطن ،الذي هو الملجأ
والمالذ ولألرض التي تمثل الجدور .في المقابل؛ كان المستعمر
منبوذاً من خالل أفعاله وما حمله من عادات ،كانت تنغص حياة
الناس ،وتروعهم وتحملهم على اتخاذ موقف معادٍ منه ،وفي
هذا نجد الكاتب يشبه المستعمر بصورة دنيئة تحمل استصغارا
وانتقاصا ،ولكنها ال ّ
تشكل قوة كبيرة ،بل هي مجرد وهم ،يمكن
االنتصار عليه بالتضحية »:يقول« :كان اجتماع الذباب بتلك
الكثافة الخانقى آخر صور االحتالل التي بقيت ماثلة في عيني
وقتا طوي ً
ال ،إذ سرعان ما انتبهت على هتافات االستقالل( .»)5وجاء
االستقالل ،وتمّ تحرير البالد ولم تنته الحكايات ،بل ما زلنا نغرف
من معين تلك الحقبة ما يشعرنا بالفخر والشموخ.

ج ـ إيقاع الذاكرة ..إيقاع الموت:

في حكايات ريف األندلس س��ادت ،باإلضافة إلى تصوير
الواقع وال��روح الوطنية ،إيقاعات متعددة تحيل على الحس
اإلنساني المرهف ،ومن أشهر تلك اإليقاعات نوستالجيا الحكاية
التي تتربص به كمرض خطير يُتعب القلب ،والموت الذي تشيع
رائحته في نصوص متعددة.
فالسارد يقدّم لقارئه حكايات بطعم الحنين ّ
تطل من شرفة
الماضي على ربوة الحكي ،ويمكن أن نقرأ للسارد قوله« :وقد
جررتني إلى أن ّ
أطل على بئر فيها من صور أيام صباي األولى(.»)6
لذلك فإن المجموعة التي جعلت من الماضي أرضية خصبة تمتح
من ذاكرته يمكن عدّها تأريخا إنسانياً ال نقرأ له مثيل في كتب
التاريخ.
وعليه ّ
فإن ما يقابل حضور الذاكرة في المجموعة هو ذلك
التاريخ العتيق واألحداث التي كانت طي الغياب ،فيبعث السارد
في رمادها ذكرى أيام عايشها ،وعايش من خاللها مراحل من
حياة ماضية .ونقرأ ها هنا قوله ،وهو يستحث محدثه على
مواصلة سرد الوقائع« :احك لي تاريخ كل ما نراه اآلن ،مما قد
بقي في ذاكرتك عما يشهد أنك قد درجتَ في هذه األمكنة طفال
صغيراً(.»)7

تلك النوستالجيا جعلت السارد يتساءل« :أين هم اآلن،
أصدقاء ذلك الزمان البعيد ،وحتى فقهاؤه ،لقد تفرقت مجالسنا،
وتغير من نعرفهم ،وسار كل منا في طريق»( .)8فلم يبق من
الماضي غير الحنين إلى ذلك الزمن البعيد ،والذاكرة التي تكتنز
أحداثا تحاول أن تفرغها في قالب قصصي .إضافة إلى جرعة
واقعية ال تستثني الشخوص الذين بدوا أكثر واقعية من خالل
أسمائهم ،وعناوين األحياء التي عاشوا فيها ،ولنا في عنوان
المجموعة أكبر مثال على واقعية القصص التي تنطلق من
حارة «ريف األندلس» شرارة ال تنتهي إال حكايات تُجَسد بصور
متعددة من جنس القصة القصيرة.
أما ثيمة الموت التي تبدو موضوعاً أثيراً لدى السارد ،وربما
المؤلف ،فإنّه يبدو قريباً جداً ،يشعر القارئ بطغيانه ،ألنه يمأل
فضاء الحكايات ،ففي قصة «متى تطلع الشمس؟» يقفز الموت
من إهدائها الذي يقول « :الى الصديق الراحل :الفاضل الفوال
بدون مناسبة» ثم نقرأ له في القصة ذاتها ما يلي« :على ناصية
طريق نشيطة الحراك ،ليس أكثر ازدحاماً منها إال طريق الموت
التي ال تُقفل في وجه أي عابر»( .)9الموت إذاً حاضر بقوة الفعل؛
بحضوره المتكرر في أكثر من قصة في المجموعة ،وهو يصبح
أحيانا وجه الحياة العابث بالبشر ،ذلك أن والد الطفل في قصة
«غربة المطرود» استنجد بحفر القبور ليكفل ألسرته مورد رزق
يقول« :افتقر والده بعد سعة ،إذ كثر عياله ،وأصبح مجرد حفار
قبور»( .)10لكن الطفل الذي كانَهُ لم يتصور الموت على هذه
الهيئة الفارقة التي تفقد اإلنسان توازنه وتجعله يتخبط في
الحرمان؛ إنه تصور كان أقرب إلى السذاجة « ،كنت أعتقد مع
سذاجة تصوراتي أن بيتنا فوق الموت ،وأنه إن زارنا هذه المرة
فعن خطأ ،وهو يعرف أننا ال يجب أن نفترق ،أو يودع أحدنا اآلخر،
ولو في سفر قصير ،فكيف بالموت وهو السفر األخير الذي ال
يؤوب أحد منه ،هكذا كانت غريزة البقاء»(.)11
لقد ارتبط هذا التصوّر بأول حادثة وفاة سمع بها في أسرته
الكبيرة« :في بيت خال أمي شاهدت ما ظل يمثل في ذهنكَ
الصغير صورة الموت الذي لم تكن في عمرك األول هذا ،قد
عرفت أن له تجسيدات أخرى يعرفها الكبار ممن قرؤوا نصوصا
دينية»( .)12ثم إن تكرار فعل الموت ،أصبح ال يمثل أكثر من مهنة
تقليدية ،إذ ّ
إن «كل ما حولنا يعج بمحالت مهن تقليدية قريبا منا
كان دكان حفظ وسائل حفاري القبور جوار بيت مقدم الحي.)13(»..

د ـ لغة ساخرة بطعم الحنظل:

إن عين الكاتب ال تخذله ف��ي رص��د ح��رك��ات شخوصه
وتصرفاتهم ،ومن خاللهم تسرد أح��داث صادمة في بعض
جزئياتها .لكن السارد الحذق يضفي على سروده صبغة السخرية
والتي تجسدت في بعض عناوين القصص مثل «كلمات فلكمات؛
«قيامة سيدي وال��و»؛ «بهجة الموت» .إنها سخرية بطعم
الحنظل ،تلقي بظاللها على وضع عام يحتفي بما هو غير روحي؛
ليناقش موضوعا خطيراً ،تتجلى خطورته في االختالل الذي
يتركه في المجتمع الهرب من التغذية الروحية ،واالهتمام بكل
ما هو مادي ،وهذا ما يؤدي إلى التركيز على المظاهر واالستثمار

• دة .نادية االزمي
في كل ما يبعد اإلنسان عن جوهره .يقول السارد واصفاً حي
المدقة والتغير الرهيب الذي طرأ على اهتمامات سكانه« :وآخره
فرن المدقة الذي ال يزال يعمل إلى اليوم ،ومدرسة حرة توقفت
ليحتل مكانها مطعم ،لن يتوقف ما دام الناس لن يستغنوا
عن سعيهم في البحث عن خبز ،وإن كفوا عن البحث عن مكان
للدرس أو تلقي العلم»( .)14إن هذا التغيير يرخي بسدوله على
الواقع المعيش لإلنسان ،وينبئ عن تغييرات مخيفة جداً تشير
إلى ضحالة وضعنا الحالي ،حيث العزوف عن كل ماهو ثقافي
وروحي.
وال يتوانى أحمد بنميمون عن دق ناقوس الخطر؛ كتحذير
على االنحدار الخطير الذي بتنا نعيشه واقعاً ال يمكن نكرانه،
كاشفاً ما يحيل عليه من اختالالت في التوازن المادي والروحي
في المجتمع ،وهذا ما ال يبعث على االطمئنان على مستقبل
األجيال الالحقة .فهو يقول في قصة «اإلثنين يبدأ األحد» عن
الماخور قائ ً
ال« :رغم تأكدي أنه كان في مرحلة سابقة مكانا
محدوداً ،ضربت عليه حراسة شديدة ،حتى ال تغادره إال بإذن،
فقد أصبح اليوم مكاناً مفتوحاً يدخله الداخلون بحرية ويتركه
مغادروه بحرية أيضا ،ألنه تمدد واتسع ،في موجة انفتاح ،ليشمل
كل المدينة حتى ولو كره الكارهون»( .)15وهو يحدث عبد السميع
في قصة «إحالة على الماخور» عن ذلك المكان الذي كان مقره
في الحي وعرف مجموعة من االحتياطات كي ال يتسرب سُمه
إلى منطقة أخرى ،إذ انتفتح هذه األيام على عوالم جديدة ،وتمتع
بحرية أكبر ،حتى لكأني أسمعه يقول :كأننا نعيش في ماخور
كبير« ،وإن كان البغاء كما نسمع أقدم مهنة في التاريخ ،لكن
لمن تمارسه عن رضى ،أم أن يصبح الماخور سجناً كما كان
أيامها ال تستطيع منه فراراً أية واحدة منهن ،وقد جيء بهن
مرغمات ،فهذا أمر ال يطيقه إال من أكره عليه»(.)16
يستثمر أحمد بنميمون حسّ السخرية الذي يحيل على
األلم ،دون أن تفقد لغته ألقها ،على الرغم من أنه يعرضها
في مستوياته المتعددة ،فهناك لغة أنيقة تقترب من تخوم
الكالسيكية ،وتراوح بين المباشرة والمجاز ،وهناك لغة تكوّن
وسيطاً بين القارئ والمجتمع المغربي ،عبر كلمات عامية ،قد
تخدش الحياء حيناً ولكنها ال تخدش واقعية السرد ،ألنّها تأتي
في معظم األحيان عبر حوار يتصالح مع منطوق الشخصيات ومع
أفقها الفكري وبيئتها االجتماعية ،ومع وجودها داخل الماخور/
المقهى /المدينة  ..أو خارجها.
وبين الداخل والخارج تنقسم الشخصيات ،ويتولد الحرمان،
حيث تشعر الشخصية في «غربة المطرود» بالحنين إلى الداخل،
إلى المقهى ،أو المطعم ،أو السينما ،أو حتى الحافلةّ ،
ألن الداخل
يعني قوة جاذبة تعبّر عن الحبّ واالنتماء ،أما الخارج فهو نتيجة
قوة نابذة تمنع السارد من الدخول إلى أي مكان ،وتترك في
قلبه حسرة البعد ،وفي نفسه رغبة في االلتحام بما كان ،وبمن
كان .وهذا الموقف المكاني يفسّر التفاته الحاد المرَضي نحو
الماضي.

خاتمة

لم توفر حكايات ريف األندلس لكاتبها تلك المتعة التي
نشعر بها كقراء ونحن نغوص بين ثنايا القصص ،ونعيش ماضياً
بعيداً بعين من عاشها ،فقد عاش الكاتب تلك النوستالجيا بوجع
الذكرى ،عبر حكايات يختزنها خياله ،حكايات قصّ علينا بعضها،
بينما ما زال بعضها اآلخر خزين الذاكرة:
«في جعبة أبيك الكثير من حكايات هذا الحكي الذي يلتوي
وهو يمتد ..المتداد زمنه في مختلف مراحل تاريخها وتخطيطه
ألكثر صحائف أيامها الغابرة ،لكنني أشعر اآلن أن التعب بلغ مني
جهدي ،وأنني ألحب أن أستريح اآلن ،إلى أي مكان حتى حين»(.)17
وها نحن ننتظر أن تقدّم لنا ذاك��رة القاص مزيداً من
الحكايات ،فقوله «في جعبة أبيك الكثير» شبه وعد ننتظر
تحقيقه في أشكال إبداعية يقترحها الكاتب على اإلبداع العربي.
-( )1حكايات ريف األندلس ،أحمد بنميمون ،سليكي أخوين ـ طنجة ،ط1
عام  ،2015ص .72
( )2المصدر نفسه ،ص .6
( )3نفسه ،ص .10
( )4نفسه ،ص .59
( )5نفسه ،ص .41
( )6نفسه.38 ،
( )7نفسه ،ص .13
( )8نفسه ،ص .31
( )9نفسه ،ص .56
( )10نفسه ،ص .7
( )11نفسه ،ص .17
( )12نفسه ،ص .16
( )13نفسه ،ص .14
( )14نفسه ،ص 14
( )15نفسه  ،ص .35
( )16نفسه ،ص .37
( )17نفسه ،ص .24
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«ح�ساء اهلل» لأحمد ال�سبياع:
مالمح من ّ
املحلية و�شذرات من ال�سرية الذاتية
2/1

• د .عبد الرزاق الزياني

• تقديم الكتاب:

التعريف بأحمد السبياع:

أحمد السبياع من مواليد مدينة شفشاون سنة .1979
كاتب مسرحي وسيناريست ،يكتب رواية اليافعين والقصة
القصيرة وغيرها .حاصل على ماستر في الدراسات المسرحية
من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة .يعد دكتوراه
حول جمهور المسرح المغربي ،وهي دراسة سوسيولوجية
تحاول مقاربة عالقة المسرح المغربي بجمهوره ،والتغيرات
الطارئة على هذه العالقة من البداية إلى اآلن ،ثم يدرس
مكانة المسرح داخل المجتمع المغربي والنتائج المترتبة عن
هذه المكانة بإشراف د .عصام اليوسفي ود .أحمد الغازي
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة.
كتب منذ  2008ع��ددا من النصوص المسرحية تم
االشتغال عليها من قبل فرق مسرحية احترافية بالمغرب.
ونُشر البعض من نصوصه المسرحية من قبل جهات نشر
مختلفة ،ونظمت لغالبيتها حفالت توقيع قدمها أساتذة
متخصصون.
يف مجال البحث املسرحي :شارك في عدد من الندوات
الوطنية والعربية ،كما شارك في عدد من الكتب الجماعية
والمجالت العلمية.

يف مجال السيناريو ألف سيناريو فيلم سينمائي «بحرية

الدم» :حائز على جائزة اتحاد كتاب المغرب لألدباء الشباب،
نشر في كتاب مستقل من قبل اتحاد كتاب المغرب .وسلسلة
تلفزية تحسيسية عن «الوقاية من حوادث السير» إخراج حميد
زيان إنتاج شركة طقوس أربعة.
يف مجال أدب األطفال واليافعني نشرت له مسرحية
لألطفال بعنوان «اإلش��ارة حمراء» ،منشورات اتحاد كتاب
المغرب .وروايتين لليافعين بعنوان «سوق السعادة» و«بطل
رغما عنه» من منشورات دار الحدائق اللبنانية.

الجوائز:

•  2011جائزة النص المسرحي عن نص «كالكاج»
بمهرجان العاصمة للمسرح المغربي ،الدورة األولى.
•  2013جائزة اتحاد كتاب المغرب لألدباء الشباب ،صنف
السيناريو عن سيناريو «بحيرة الدم».
•  2016جائزة النص المسرحي عن نص «زمان جديد»
بمهرجان أكادير للمسرح االحترافي الدورة الثامنة عشرة.
وحصل كذلك العمل المسرحي «زمان جديد» على الجائزة
الكبرى للمهرجان.
الغالف  :الغالف مزدان بلوحة تشكيلية للفنان التشكيلي
الصديق الدكتور عمر سعدون بعنوان انفجار وردة حمراء،
والناظر إلى العنوان واللوحة التي تزين الغالف قبل تصفح
الكتاب والتعرف عليهما ،قد يتراءى له ،في محاولته للربط
بينهما ،كأس نبيذ أحمر من اللوحة قد يحيله إلى الربط بين
تأثيره وتأثير الحاالت العرفانية المرتبطة بالتعلق باإلله لدى
بعض الحضارات القديمة وكذا الحديثة (مثل الغنوصيين أو
البوذين أو حتى المتصوفة) .هذا الطرح يتهافت بعد قراءة
المجموعة القصصية انطالقا من التعرف على عنوان اللوحة
التشكيلية وانتهاء بإدراك أن حساء اهلل المتخذ عنوانا ما هو
إال «البيصار د سيدي ربي» المعلومة في القصة الشعبية
المشهورة في شفشاون .وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال الغاية
من هذه العنونة واختيار الغالف ،ويفتح الباب للتساؤل عن سر
ذلك.

القصص التي تحتويها المجموعة القصصية
واختيار العنوان.

بعملية إحصائية بسيطة نجد أن معدل عدد صفحات
القصة الواحدة ضمن المجموعة القصصية يقارب العشرة،
والمالحظ م��ن ه��ذا أن قصص «م��ذي��اع ج��دي» و «ال»
و« »20/10يقل عدد صفحاتها عن هذا المعدل بينما يقاربه
في القصص «المكافآت» و«تقرير مراقب عن مسرحية الحي
الميت» و«أحمق حينا» ويضاعفه في قصة «حساء اهلل» ،وهذا
قد يفسر تسمية المجموعة باسم «حساء اهلل» ،وربما يكون
سبب التسمية راجعا إلى بث التساؤل لدى المتلقي حول سر
نسبة الحساء إلى الذات اإللهية باعتبار أن عنوان «حساء اهلل»
قد يثير حفيظة بعض القراء أو جلهم وقد يخلق نقاشات
مختلفة بينهم.
الناشر :شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب :إن اسم الناشر
وهو شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب للمجموعة القصصية
هو إشارة بل دعوة إلى تغيير وظيفة المقهى من استضافة
التدخين والمقامرة والنقاشات البيزنطية إلى استضافة حوارات
بناءة تتناول ما يهم البالد والعباد من وجهات نظر مختلفة
تسهم في ترسيخ الوعي االجتماعي والسياسي والثقافي
وغيره ...ومدينة شفشاون تفتقر إلى مثل هذه المبادرات بعد
أن تم إقبار تجارب سابقة لعوامل أغلبها اقتصادية...

بعض مالمح المحلية في المجموعة القصصية :

تفتح قراءة المجموعة القصصية «حساء اهلل» لكاتبها أحمد
السبياع بابا للسفر في األمكنة واألزمنة التي اختارها الكاتب
لها .فنراه يجول بنا من القرية إلى مدينة طنجة ثم إلى الرباط
مرورا بجوالت متعددة في أحياء مدينة شفشاون الجميلة،
برفقة شخصيات انتقاها بعناية مزجت بين أجيال مختلفة
األعمار ،وفئات متنوعة المشارب واألفكار ،فاختار سكان القرية
والفقراء كما اختار سكان المدينة واألثرياء واختار المثقفين
كما اختار البسطاء ،واختار الجد والجدة والمرأة الطاعنة في
السن واألب واألم والزوجة والعم واألبناء.
ولم تكن لثقافته المحلية لتغيب عن إنتاجاته باعتبار
المبدع ابن بيئته ينطق حاله بحالها ولسانه بمقالها .ومما
تلمع فيه هذه المحلية:
على مستوى المكان :استخدامه للقرية ولمدينتي
شفشاون وطنجة مكانا تدور فيه أحداث أكثر من نصف قصص
المجموعة ،وحتى القصص التي لم تتخذ من هذه األماكن
مدارا ألحداثها بصريح العبارة كقصة المكافآت التي وقعت في
بيت السيد عمر ،وقصة «ال» الدائرة في كشك المعلم أحمد
وبيته ،وقصة  10/20التي تدور أحداثها في مرافق تعليمية
وإداري��ة تحتفظ باحتمالية وقوعها فيها .إال قصة وحيدة
تدور أحداثها بالرباط .وما كان اختيار الرباط مكانا لها إال

بسبب تردد الكاتب عليها خالل عمله .فكانت بذلك المنطقة
الشمالية والشفشاونية على الخصوص مهيمنة على اختيارات
الكاتب في هذا الباب.
وقد تعدى تأثر الكاتب بمدينته ونواحيها المكون المكاني
ليشمل مميزات المناخ بها ،ويتجلى ذلك من خالل تقديمه
لصورة األمطار الغزيرة التي استمرت مدة ليست باليسيرة
دون انقطاع في القرية التي شهدت أحداث قصة «حساء اهلل»،
ومن المعلوم أن مناخ مدينة شفشاون ونواحيها كان إلى عهد
قريب يتسم بشدة األمطار وطول مدد تساقطها ،حتى أن
الكثير منا يتذكر تساقطات أحد األعوام التي امتدت إلى ثالثة
أسابيع أو أكثر دون انقطاع ،ونتج عنها انهيار مبنى سكني
بحي الصبانين خلف خسائر عدة منها موت ثالثة أبرياء .وهو
الحي الذي نسب إليه الكاتب األحمق في قصة أحمق حينا.
على مستوى الشخصيات : :تعدد الشخصيات
الموظفة في مجموعة « حساء اهلل» كما سبق الذكر ،واختلف
عددها في كل قصة بدءا من شخصيتين في قصة «المكافآت»
إلى ما يفوق العشرة في قصة «أحمق حينا» ،وهذه الشخصيات
منها ما هو من خيال المؤلف ومنها ما هو حقيقي ال تكاد تجد
أحدا من سكان شفشاون الذين عاشوا فيها منذ الثمانينات
أو قبلها ال يعرفهم ،رحم اهلل من سبقنا منهم إلى دار البقاء،
وكان في عوننا وعون من يستعد معنا للرحيل إليها من دار
الفناء.
ومن الشخصيات المحلية التي ذكرها الكاتب شخصية
الحمامة التي شبه بها الكاتب هنية في قصة «حساء اهلل».
والقارئ غير الشفشاوني عند تلقيه التشبيه الذي أتى به
سيدي أحمد السبياع عند قوله في الصفحة  38من الكتاب
وهو مقطع من قصة حساء اهلل:
قالت لولدها بكل ثقة :سأزوجك من زهرة ألننا أصبحنا
أغنياء جدا .لن يقولوا إن ابني أبله .بل سيقولون إنه زوج غني.
وسأرقص في يوم زفافك كالحمامة.
سيفهم أن المشبه به هنا هو طائر الحمامة المعروف
بحركاته وأصواته بينما القارئ الشفشاوني ستذهب ذاكرته
مباشرة إلى السيدة الحمامة جدد اهلل تبارك وتعالى رحماته
عليها وعلى موتانا أجمعين في هذه األيام المباركة .وهي
سيدة من نساء مدينة شفشاون كانت قصيرة القامة صغيرة
البنية مشهورة جدا برقصتها المتميزة وكانت دائمة الحضور
في األعراس والحفالت ولعل التشبيه الذي وظفه الكاتب في
قصته عند حديثه عن رقص هنية نابع من مشاهداته في
طفولته خصوصا وأنها كانت من سكان حي الصبانين بل
كانت جارة لبوسبة الذي استمتع باستفزازه الراوي /الكاتب
بمعية أطفال الحي في قصة أحمق حينا.
وعند النظر إلى حضور المرأة والرجل في هذه المجموعة
وسمات شخصيتيهما تظهر المرأة عموما في أغلبية القصص
في صورة المرأة البسيطة المسكينة التي تتفانى في عملها،
والخجولة الحيية البعيدة عن العناد والقوة والجراءة ،والمكافحة
إلعالة أطفالها الصغار وزوجها المريض وتوفير حاجات بيتها،
وهو نموذج ال بد وأن يكون من مشاهدات الكاتب خصوصا
وأن نشأته األولى كانت في المدينة القديمة حيث تتنوع
الشرائح االجتماعية وتتعدد حاالتها وتكثر.
كما قدم الكاتب الرجل في صورة المحب للراحة والكسل،
والداهية والميسور البخيل والغني المحتال والكذاب الذي
يستغل البسطاء في تأدية أعمال عديدة مقابل أجور زهيدة
بسبب الحاجة والظروف ،وال أستبعد أن هذه النماذج مرت
بذاكرة الكاتب أكثر من مخياله باعتبار إمكانية مرور الجميع
بتجربة مثل هذه أو مرور بعض من معارفهم بعمل مع هؤالء
المطففين من الناس.
وبالنسبة الختيار األسماء فتفوح منها رائحة شفشاون
وقادة بدءا من أحمد حمدون وبوسبة وتورعان والصافية
وغيرهم ...وهي أسماء لشخصيات تحيل سامعيها من سكان
المدينة الذين عايشوهم على لقطات ومشاهدات وطرائف
بصمت ذاكرتهم بكل جميل .وحتى األسماء التي ال تتقاطع
مع شخصيات معروفة في المدينة ،تجد منها ما هو مألوف
الذكر فيها كالمعلم أحمد وهنية واحميدو الذي جسد التصغير
الذي كان معموال به محليا ،فتجد المسمى عبد السالم ينادى
بسالم وعبد القادر ب قويدر وعبد اللطيف بلطفي وفاطمة
بفطوم وخديجة بخدوج إلى غير ذلك من األسماء التي ال تكاد
تجد شكلها هذا إال في هذه األرض السعيدة.
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قيمة المحبة
2/1

تتشكل منظومة القيم من مجموع األخالق
الحميدة والمبادئ السامية التي تجعل من الفرد
إنسانا مكتمل اإلنسانية يسعى لتحقيق مبدإ
االستخالف الذي من أجله خُلق وله أنزل على هذه
االرض .وجاء اإلسالم الحنيف منذ كان لتثبيت هذه
القيم في المجتمع خدم ًة للفرد والجماعة وسعيا
لحياة كريمة تليق بخليفة اهلل فوق أرضه .لذلك
وُجه إلى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتسود
التقوى بين الناس أجمعين .وهذا ال يتأتى إال بزرع
الخير وتجنب الشر مما ينتج عنه سريان المحبة بين
الخالئق سريان النور المبدد للظالم .وما يعرفه
العالم اليوم من ارتجاج وتصدع إال نتيجة انزياحه عن
المنظومة القيمية خاصة في المجتمعات العربية
واإلسالمية التي تعرف اليوم ظواهر هجينة ما
أبعدها عن العربي الموسوم تاريخيا بالكرم والنخوة
والنجدة والوفاء ...فضال عن المسلم الذي يفترض
فيه كل خير .لذا ،نعرض عبر هذه الصفحة لبعض
القيم تذكيرا بها وإبرازا لبعض مظاهرها ومزاياها
بالنسبة للفرد والمجتمع.

 /1تحديد مفهوم المحبة من المنظور
اإلسالمي:

المحبة أو الحبُّ لغة :تعني الوداد وشدة الميل أي نقيض
البغْض .واللفظ منَ :ح َّبهُ َيحِ ُّبهُ و�أَ َح َّبهُ  :فهو ُمحِ ٌّب وهو
ِ
وم َح ٌّب .ومنه :احلِ ُّب :مبعنى احلبيب واملحبوب.
َم ْحبوب ُ
بوب
باب وحِ َّب ٌ
ان ُ
وح ٌ
ويقال للأنثى :حِ َّب ٌة وحبيبة .واجلمعْ � :أح ٌ
وحِ َب َب ٌة ...وقيل :من َ
احلباب ،وهو غليان القلب وهيجانه
للقاء املحبوب ،م�أخوذ من َح َباب املاء :ما يعلو املاء عند
املطر ال�شديد .حَ َ
وت َّب َب �إليه :مبعنى ت ََو َّد َد(.)1
ٍ
تعريفات كثري ًة �ش�أنها �ش�أن
واملح َّبة ا�صطالحا� :أخ َذ ْت
الأمور الوا�ضحة اجللية البديهية ،وميكن �إجمالها يف
امليل �إِ َلى َّ
ال�ش ْيء ال�سار .قال الراغب الأ�صفهاين« :املح َّبة
ريا»( .)2وقال الهروي:
ميل النف�س �إلى ما تراه وتظنه خ ً
«املح َّبة :تعلق القلب بني الهمة والأن�س ،فيِ ال َب ْذل َواملنْع
على الإِ ْف َراد»(.)3
َ
ّ
الحبَ أو المحبة التي
فإن
اإلسالمي،
المنظور
أما من
ّ
يتبنّاها اإلسالم هي المحبة بمفهومها الشامل الذي ينسحب
على حب اإلنسان لر ِّبه ،وحبه لنفسه ،ولوالديه ،وألوالده،
ولزوجه ،وألخيه اإلنسان .ذلك أن اإلسالم دين المحبة
والجمال والسكينة وما يجري مجرى هذه القيم النبيلة.
فاإلسالم على هذا رسالة حبّ ومحبة أرسلها اهلل لعباده عبر
حبيبه المحبوب سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات
وأزكى التسليم.
ولكن المحبة عند الخاصة من أهل اهلل مقام من مقامات
الخصوصية .وقد ذهبوا في دالالت الكلمة وإشاراتها مذهبا
متغلغال حتى قرنوا بين الوَ َلهِ  -وهو أحد مراتب المحبة
العالية – واسم الجاللة «اهلل» من حيث االشتقاق لما يربط
َّ
المُوَلهَ بمحبوبه اهلل من محبة عظيمة جعلت عقله
المُحِبَّ
ْ
يَأ َلهُ في عظمته ..ألنه اهلل .والمحبة عندهم شعور وسلوك؛
استأثرت بقلوبهم فاستحالت عشقا إلهيا يكتوي المحبون
به ،واستحالت عندهم أيضا عشقا محمديا تفيض به روحهم
شوقا للحبيب المصطفى ،فال تهدأ أرواحهم إال عند ذكره
وكثرة الصالة عليه وزيارته وخدمة آل بيته .وحبهم الجارف
هذا أوقفهم في مقام العبودية الحقة لمحبوبهم اهلل ،جل
في عاله .ومن مظاهر صدق عبوديتهم الخالصة له سبحانه
حبهم لبقية خلق اهلل ،ديدنهم في ذلك أن الخالئق كلهم
عيال اهلل .وحبهم من حب اهلل خالقهم ،وتأد ِبهم مع حبيب
اهلل الرحمةِ المهداة سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل
الصلوات وأزكى التسليم.

 /2قيمة المحبة في القرآن الكريم والحديث
النبوي الشريف:
المحبة من أعظم القيم النبيلة التي أنعم بها اهلل تعالى
على عباده .محلها القلب ،وتصدقها األفعال قبل األقوال.
والمحبة عند العامة تقترن بحب الناس بعضهم بعضا فتأخذ

• د .لطيفة الوزاني الطيبي

بذلك أشكاال مما ذكرنا سابقا كحب الرجل للمرأة وعكسه،
وحب الصديق لصديقه ،وحب الجار لجاره ،وحب األقرباء
لبعضهم البعض ...وترتقي هذه المحبة عندهم لتشمل حب
اهلل ورسوله كل على قدر إيمانه وصفاء قلبه.
ويزخر القرآن الكريم بذكر المحبة بمشتقاتها والتنويه
بها والحث عليها في مواضع كثيرة ،وسياقات متنوعة .ومن
ون �ٱل َّلهِ
َّا�س َمن َيتَّخِ ُذ مِ ن ُد ِ
«ومِ َن �ٱلن ِ
ذلك قول اهلل تعالىَ :
َ
ٱ
َّ
ٱ َّ
امنُو ْا �أَ َ�ش ُّد ُح ًّبا ِّل َّلهِ »...
ء
ِين
ذ
ل
�
و
َ
َ
َ
َ
�أ ْن َد ًادا ُيحِ ُّبون َُه ْم كَ ُح ِّب �للهِ ۖ
البقرة :الآية .165
َ
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وقوله تعالىَ ُّ َ :
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َ
َعن دِ ينِهِ َف َ�س ْو َف َياتِي ال َّلهُ ِبق ْو ٍم ُيحِ ُّب ُه ْم َو ُيحِ ُّبونَهُ �أذِ لةٍ َعلى
ون فيِ َ�سبِيلِ ال َّلهِ َو اَل
ين ُي َجاهِ ُد َ
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المتطهرين﴾﴿ ،إن اهلل يحب المتوكلين﴾﴿ ،إن اهلل يحب
المقسطين﴾...
وفي أحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم ورد ذكر
المحبة بما يبين عظمتها وأثرها على الفرد والمجتمع في
الدنيا واآلخرة ،حيث تكسب المتحابين مكانة عالية بين
الخالئق .ومن هذه األحاديث نذكر من حديث ابن عباس
رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال « :إن
العرش على منابرَ من نور،
يمين
ِ
هلل جلسا َء يومَ القيامةِ عن ِ
وجوهُهُم من نور ،ليسوا بأنبياء وال شهداء وال صديقين.
قيل :يا رسول اهلل ،من هم؟ قال :هم المتحابون بجالل اهلل
تبارك وتعالى» (رواه الطبراني)
وعن أبي سعيد الخدري رضوان اهلل عليه أن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم قال« :إن المتحابين في اهلل تعالى لتُرى
غر ُفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي .فيقال
من هؤالء؟ فيقال :هؤالء المتحابون في اهلل عز وجل» (رواه
اإلمام أحمد برجال الصحاح).

 /3من مظاهر المحبة ومزاياها بالنسبة للفرد
والمجتمع:

ِيم» املائدة :الآية .54
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ُ
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ات
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ل
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ِين
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«
�سبحانه:
وقوله
ِ
َّ
َ َ
َّ
َ َ
الر ْح َم ُن ُو ّد ًا» مرمي :الآية .96
َ�س َي ْج َع ُل َل ُه ُم َّ
ود» هود :الآية ،90
وقوله تعالى� « :إِ َّن َر ِّبي َر ِح ٌيم َو ُد ٌ
ود » الربوج :الآية .14
ور ا ْل َو ُد ُ
َ
«و ُه َو الْغَ ُف ُ
وقوله تعالىُ :
«قلِ ا ِْن كُ ْنت ُْم حُ ِ
ون ال َّلهَ َفا َّتب ُِعونيِ ُي ْح ِب ْبكُ ُم
ت ُّب َ
ور َّر ِح ٌيم» �آل عمران :الآية
ال َّلهُ َو َيغْ ف ِْر َلكُ ْم ُذنُو َبكُ ْمَ ،واللهُ َغ ُف ٌ
.31
كما عدد القرآن الكريم أصناف الذين يحبهم اهلل ألخالق
حميدة اتصفوا بها كقوله تعالى﴿ :واهلل يحب المحسنين﴾،
﴿واهلل يحب الصابرين﴾﴿ ،إن اهلل يحب التوابين ويحب

المحبة نقيض البغض والكراهية .والفرد بفطرته األولى
يحتاج إلى المحبة احتياجه إلى الماء والهواء .فحياة بال محبة
حياة جافة خالية من غذاء العاطفة الذي يخلق توازنا لشخصية
الفرد منذ طفولته .انظر إلى المولود يصرخ صرخته األولى
بمجرد خروجه من رحم أمه وكأنه يعلن عن خوفه من ابتعاده
عمن أحبته قبل رؤيته ،وحنت عليه وهو في ثالث ظلمات .وإن
خرج من وحشة الظالم إلى نور الدنيا ،فإنه يحتج بصراخه
لعزله عن رحم المحبة ،عن حضن المحبة وعن صدر المحبة
الحقيقية .ويكبر هذا الطفل وتكبر معه شخصية الفرد الذي
يُبنى المجتمع به .فإن هو تلقى تلقين المحبة في العالقات
المتشابكة داخل أسرته :بين أبيه وأمه ،بينه وبين إخوته،
بينهم جميعا وبين جيرانهم وبقية أفراد عائلتهم ،سينقل هو
بدوره هذه البذرة الطيبة لمحيطه ومجتمعه بين زمالئه في
الدراسة واللعب والعمل ،وإلى بيت الزوجية مع زوجته وأبنائه.
فهذه هي حياة الفرد بمراحلها المتعاقبة ،إن نقصت محبة
في ناحية من نواحيها ،أثر ذلك على شخصيته ،وسرى مفعول
ذلك عليه وعلى المجتمع .هي معادلة واضحة :فرْدٌ تربى في
المحبة فرْدٌ سليم ال يعرف الكره وال البغض وال الحقد .فردٌ
مؤهل ليَبْنيَ ال أن يهدم ،ليساعدَ اآلخرين ويسعى بينهم
َ
بالخير والبر واإلحسان .فردٌ يشكل ً
جميلة لبناء مجتمع
لبنة
جميل تسوده المحبة .وهو ما كان يُترجم إلى أمد قريب
في المدن العتيقة من خالل األعمال الجماعية في األعراس
واألعياد والمآتم وغيرها ،حتى في وصلة الخبز تضعها رب ُ
َّة
منزل ما ،عند مدخل درب ما ،يأخذها معه رجل أو شاب ما ،إلى
فران الحي .وكأنها وصلة أمه أو أخته أو أخت زوجته...
----( )1لسان العرب :ج  / 3ص  14 – 7مادة حبب
( )2الذريعة إلى مكارم الشريعة :ص256
( )3منازل السائرين :ص 88
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نموذج باحثة في التراث اإلسالمي بالمغرب
الدكتورة مليكة هرندو

ناقشت أطروحتها في موضوع « :التفسير والمفسرون
بتطوان خالل القرن الرابع عشر الهجري ،مع دراسة نماذج
من التفاسير» سنة 2013م.
ناقشت دبلوم الدراسات العليا المعمقة في موضوع
«أم البراهين لإلمام السنوسي ،تأليف  :محمد المأمون

الحفصي ،سنة 2003م.
ناقشت بحث إجازتها في موضوع « :المخدرات بين
الطب والشريعة» سنة .1999

صدر لها :

 رسائل وقصائد عمر لوقش  :صراع السلطة فيتطوان (1139ه��ـ 1146 -م) لمؤلف مجهول ،تقديم

وتحقيق ،سنة .2017
 محمد المرابط الترغي ومنهجه في التفسير.2017م.
 خالصة تاريخ سبتة باألثر والمأثور وما جاورها منالمداشر والقرى حتى كدية الطيفور  -تأليف  :العالمة
الفقيه الفاسي الحاج محمد السراج ،قاضي المسلمين
سابقا بسبتة ومليلية (1404هـ 1984 -م)2018 .م.
 محمد العربي الخطيب التطواني  -مسير علم وعطاء(1400هـ 1980 /م)2020 .م.
 أحمد الرهوني ومنهجه في التفسير ،من خالل:«تنبيه األن��ام على ما في كتاب اهلل من المواعظ
واألحكام»2020 .م.
 منهج محمد المكي الناصري في «التسيير فيأحاديث التفسير» تقديم ودراسة2020 .م.
 منهج عبد اهلل كنون في التفسير « -سور المفصلمن القرآن الكريم» أنموذجاً2020 .م.

كتاب« :رسائل سيدي أبي الحسن الشاذلي
( 656 - 591هـ)»

ال شك في أن تحقيق النصوص األدبية
المغربية يعد ،اليوم ،رأس األولويات التي
ينبغي أن نعنى بها .إن واقعنا الثقافي ،وحاجتنا
البحثية ،كانا ،وما زاال ،يستدعيان الدعوة بإلحاح
إلى تحقيق النصوص ،والعمل على إخراجها،
لتكون منطلقا للبحث والتحليل والدراسة ،إذ
التحقيق هو المقدمة الصحيحة ألي دراسة
جادة ،وإال ظلت البحوث كسيحة ،والدراسات
ناقصة ،والرؤى مضببة ،واألحكام متسرعة.
وعلى الرغم من ظهور مبادرات إستثنائية من
هنا وهناك ،إال أن هذا الميدان ال يزال يحتاج إلى
المزيد من الجهد المتواصل والعمل الدؤوب.
بداية هذا ما حفزني منذ سنوات على
ضرورة المساهمة في هذا المسعى ،وقد
تبلورت هذه الفكرة من جراء مطالعتنا للتراث
األدبي المغربي .وقد ارتأينا بالنظر إلى ما
سبق ،أن يكون التركيز بالدرجة األولى على
تحقيق النصوص «الشعر أو الرسائل» وليس
على البحوث والدراسات ،ووقع االتفاق على
إخراج رسائل سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي
اهلل عنه ،ضمن سلسلة يعتزم «مركز األبحاث
والدراسات األدبية المغربية بمراكش» إصدارها
موصولة ومتتابعة بإذن اهلل تعالى؛ في سعي
إلى أن تكون مستوفية للنصوص قدر اإلمكان،
وفي تطلع إلى تلقي كل المالحظات واالقتراحات
التي قد تبدو لقرائها الكرام .وأن يتم ذلك وفق
المنهجية العلمية التالية:
 جمع النصوص وتوثيقها وضبطهابالتدوين والشكل والعروض.
 صنع الدواوين «الشعر أو الرسائل» كاملةمنها وليس مختارات.
 فرز النصوص «الشعر أو الرسائل»وتحقيقها ،بما يتطلبه التحقيق العلمي من
مقابلة وتعاليق وتعريف باألعالم وشرح بعض
الغوامض وغير ذلك ،دون إثقالها بهوامش قد

ال تهم إال فئة معينة من المعتنين .وقد أمكن
بحمد اهلل جمع عدة دواوين ورسائل لمجموعة
من األدباء المغاربة ،ستصدر تباعا بحول اهلل
تعالى.
ومؤلف الرسائل التي بين أيدينا هو :أبو
الحسن علي بن عبد اهلل بن عبد الجبار بن تميم
بن هرمز ،بن حاتم بن قصي بن بن يوسف بن
يوشع ،بن ورد ،بن بطال ،بن علي بن أحمد،
بن محمد بن عيسى بن إدريس المبايع له
ببالد المغرب بن عبد اهلل بن الحسن المثنى
بن الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب رضي اهلل عنه وموالتنا فاطمة الزهراء
بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه سلم ،المعروف
بالشاذلي ،ولد رضي اهلل عنه سنة  591هـ
بقرية اشتنواغل بقبيلة األخماس الغمارية فرقة
بني زرويل قرب شفشاون بالمغرب األقصى،
ومبدأ ظهوره بشاذلة قرية من قرى إفريقية
قرب تونس ،سكنها مدة وإليها نسب ،ونزل
اإلسكندرية ،وحج مرارا.
قال فيه العالمة ابن عطاء اهلل السكندري:
هو الشيخ اإلمام حجة الصوفية ،علم المهتدين،
زين العارفين ،أستاذ األكابر ،والمنفرد في زمانه
بالمعارف السنية والمفاخر ،العالم باهلل ،والدال
على اهلل ،زمزم األسرار ،ومعدن األنوار ،والقطب
الغوث الجامع :تقي الدين أبو الحسن علي بن
عبد اهلل بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز بن
حاتم بن قصي بن يوسف بن الحسن بن علي
بن أبي طالب رضي اهلل عنه .عرف بالشاذلي.
منشؤه بالمغرب األقصى ،ومبدأ ظهوره
بشاذلة :بلدة على القرب من تونس ،وإليها
نسب .له السياحات الكثيرة ،والمنازالت الجليلة،
والعلوم الغزيرة ،لم يدخل في طريق اهلل ،حتى
كان يعد للمناظرة في العلوم الظاهرة ،جامعا
لفنونها من تفسير وحديث ونحو وأصول
وآداب ،وله سياحات كثيرة ،وكرامات شهيرة ،ثم

()1

جاءه بعد ذلك العطاء الكثير ،والفضل الغزير،
واعترف بعلو منزلته من عاصره من أكابر
العلماء واألولياء العارفين باهلل تعالى.
وقال اإلمام البوصيري صاحب «البردة» من
قصيدة في مدحه:
أما اإلمام الشاذلي طريقه
فانقل ولو قدما على آثاره
أفدي عليا بالوجود وكلنا
قطب الزمان وغوثه وإمامه
ساد الرجال فقصرت عن شأوه
فتلق ما يلقي إليك فنطقه
وإذا مررت على مكان ضريحه
ورأيت أرضا في الفالة بخضرة
في الفضل واضحة لعين المهتدي

• وديع زرهون
فإذا فعلت فذاك أخذ باليد
بوجوده من كل سوء نفتدي
عين الوجود لسان سر الموجد
همم المأرب للعلى والسؤدد
نطق بروح القدس أي مؤيد
وشممت ريح الند من ترب ندي
مخضرة منها بقاع الغرقد
توفي أبو الحسن الشاذلي رحمه اهلل سنة
 656هـ ،وهو قاصد الحج في شهر رمضان،
ودفن بصحراء عيذاب بحميثرا من الصعيد
المصري.
يضم هذا الكتاب من والوصايا والحكم
وجوامع الكلم ،باقات من الرسائل القيمة ،التي
صاغها سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي اهلل
عنه ،بأسلوبه المشرق البليغ األنيق ،ونفسه
القوي المتألق .وتناولت مختلف المعارف وآداب
التصوف ،باإلضافة إلى مسائل متنوعة ونصائح
وأسرار وتفسير ومكاتبات وغيره.
ومن المعلوم لدينا أن الشيخ لم يضع شيئا
من الكتب ،وذلك تحقيقا ومقاما وما هي إال
إمالءات من حضرة الشيخ رضي اهلل عنه على
تالمذته فدونت عنه وحفظت .وكان يقول رضي
اهلل عنه :كتبي أصحابي .هذا وقد قمت بالضبط
والتحقيق والتصحيح ،والتخريج والتوثيق
والمقابلة ،وهو إال جهد المقل.
وفي األخير ،فإن رسائل سيدي أبي الحسن
الشاذلي رضي اهلل عنه ،تعد حلقة من حلقات
األدب الصوفي المغربي في العصر الموحدي،
وعلى الرغم من قيمة المحاوالت السابقة ،فإن
تحقيقها من جديد يبعث األمل في العثور على
بقية من تراثه المخطوط .واهلل ولي التوفيق.
----( )1رسائل سيدي أبي الحسن الشاذلي (- 591
 656هـ) :اعتنى به :وديع زرهون .منشورات مركز
األبحاث والدراسات األدبية المغربية بمراكش،
المطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش  410 ،2022ص.
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جديد األدب الشعبي بمنطقة الريف شمال المغرب

الريــف العاملــــــة

نظرا للصعوبة البالغة في الوصول إلى المخزون التراثي
الشفوي ،لكونه قديم وغير مدون ورواته في األغلب من
النساء ،إضافة إلى اختالف الروايات في المنطقة الواحدة
وصعوبة نقلها إلى لغات أخرى ،وفي ظل ندرة المراجع التي
تناولت الحكاية الشعبية األمازيغية ،رأى النور في اآلونة
األخيرة كتاب َقيم في بابه ،ثمين في مادته ،يتعلق األمر
هنا ب «الحكاية الشعبية األمازيغية بالريف (عشر حكايات
من قبيلة إبقوين)» لصاحبه الدكتور عبد الصمد مجوقي،
الذي أهداه إلى األنثروبولوجي العصامي األستاذ عبد العزيز
طليح ،فرج اهلل كربته .وقد صدرت طبعته األولى منذ أيام
قالئل فقط عن مطبعة الحمامة بمدينة تطوان ،صمم
غالفه الخارجي األنيق محمد شيبال ،في حين حملت الصورة
الخارجية المعبرة والدالة توقيع الفنان أحمد عبد الخالقي،
بينما راجع النص األمازيغي األستاذ المتخصص أشرف أوراغ،
دون أن ننسى تقديم الكتاب بقلم األستاذ عزالدين بوقيش،
الذي بين فيه قيمة الكتاب من الناحية التوثيقية والتحليلية،
وظروف والدته بعد مخاض عسير ،فضال عن مراحل إنجازه
والصعوبات المختلفة التي اعترضت مؤلفه .وأتى مشتمال على

مائتين وسبعة عشر صفحة من الحجم المتوسط ،ومقسما
إلى قسمين رئيسين :الحكاية الشعبية األمازيغية بالريف
وعشر حكايات من قبيلة إبقوين ،وفصلين األول خصص
لتحديد الحكاية الشعبية وأصنافها ،مع تفريعات ثالث :مفهوم
الحكاية الشعبية وأصنافها ،وبعض أشكال القص المتقاطعة
مع الحكاية الشعبية ،وتشابه الحكايات في لغات أخرى ،بينما
الثاني عالج فيه الكاتب الخصائص المميزة للحكاية الشعبية
األمازيغية ،مع تفريعات ثالث كذلك :خصائص السرد في
الحكاية الشعبية ،وشخصيات الحكاية الشعبية األمازيغية،
ووظيفة الحكاية الشعبية ،مع ضرورة اإلشارة إلى استئثار
المتن الحكائي بنصيه األمازيغي والعربي بغالبية الصفحات
( .)148ومما ورد في الغالف الخارجي لهذا السِّفر القيّم( :لقد
حاولنا قدر جهدنا تلمس بعض مالمح الحكاية األمازيغية
الريفية ،من خالل الوقوف على بعض خصائصها ومميزاتها
الكثيرة ،لذلك عملنا جاهدين على البحث عن بنيات مميزة
لها ،دون إغفال إعطاء تعريفات أولية لبعض أشكال القصص
الشعبي ،كما ارتأينا تقديم لمحة عن بعض توظيفات الحكاية
الشعبية اليوم ،لنختم بذكر عشر حكايات باألمازيغية مع

الزوبعــــــــــة
يقبع في سفح الجبل ،يرفل في بياض الصمت وقد نبت
التعب في جفونه وأزهر ،وغفا معه ثم صحا في انتظار تساقط
نوع رفيع من الصخور ...صخور متشابهة يتغير لونها كلما
دنت من األرض ....
ابنة خالته التي تتقن فنّ العيطة وخصوصا فن أَعَيُّوعْ
الجبلي كانت قد انتهت للتو من الحصاد ،يدها اليمنى تبقيها
في وضع المتأهب لحمل المنجل طيلة الوقت  .....تقول
ضاحكة :ال ّ
حظ لي مع الرجال ..ال أحد يتزوج هذه األيام.....
تهيم الشمس في السماء فتهوي وراء الجبل تائهة
ِّ
مسلمَة مقاليد الكون للدجى ،فيقفل عائدا إلى منزله.
في طريق العودة ،التقى شيخ القرية فنصحه بالزواج من
ابنة خاله السعدية التي صارت عانسا واالبتعاد عن عادة انتظار

تساقط الصخور.
في صغره ،سبق له أن توارى عن األنظار صحبة السعدية
...يوم عقيقة أختها ....
كانت عنيدة ،سريعة الغضب ،تصعب السيطرة عليها ...لم
تصل شفتاه إليها بعد ،حتى صرخت بقوة ،فتمّ إخراجهما من
تحت المائدة حيث كانا يختبئان وانهالت عليهما الركالت
والصفعات  .....منذ ذلك الوقت كره اجتماع العائلة  ....ووجوه
أوالد خالته كلها...كان يتفادى اللقاء بهم .ال ،بل أصبح يكره
األعياد والمناسبات العائلية جميعها.
يتذكر حينها ابتسامة السعدية الصفراء وهي تصفع
وتركل ولم يعرف لحد اآلن سببها ...لم تذرف دمعة واحدة..
لم تبد خوفها أو ندمها ...لم تحتج ...لم تتحدث في الموضوع

• فؤاد الغلبزوري

ترجمتها إلى العربية).
ومما يجدر ذكره هنا ،أن الدكتور عبد الصمد مجوقي
من مواليد مدينة الحسيمة ،حاصل على شهادة الماستر في
تخصص التراث الشعبي والتنمية سنة 2011م ،من كلية
اآلداب بجامعة محمد األول بوجدة ،ليتبعها سنة  2021م
بحصوله على شهادة الدكتوراه تخصص دراسات ثقافية،
من كلية اآلداب بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ،صدر له كتاب
«المقاومة الريفية من خالل الشعر األمازيغي الريفي  -دهار
أوبران نموذجا» ،عن منشورات المندوبية السامية للمقاومة
في طبعتين ( ،)2021 - 2014كما نشر عددا من الدراسات
في كتب جماعية ّ
محَكمة منها «المسرح األمازيغي بالحسيمة
وإشكالية التوثيق» و«رمزية الحمار في المثل األمازيغي»
و«إيزران وثيقة ترصد التغير االجتماعي بالريف» و«مساهمة
آيت تمسمان في نشأة المقاومة وتطورها» ...كما نشر
بعضا من مقاالته بعدد من المنابر اإلعالمية الورقية منها
واإللكترونية.
(نرخص لجميع األشخاص و المواقع بإعادة النشر)
من حائط األستاذ فؤاد الغلبزوري

حميدة جامع
وال يظن أنها فعلت يوما.
بعد تلك الحادثة ،التقيا مرارا في المراعي وعند السقاية،
لكنهما لم يقتربا من بعضهما البعض ،ولم يتحدثا قط.
في المساء ،امتألت السماء غيوما عقيمة واكفهرّ الجو ،في
تلك اللحظة قرر الرحيل.
بعد مدة من الزمن ،سمع أن رجال القرية كلهم قد رحلوا
ليال  ....وأن السعدية أدمنت أعيُّوع وسرعان ما انتقل الداء
واستفحل بين نساء القرية ....وذات صباح ارتفع صوتهن وعال
ثم دوّى في األرجاء مشكال زوبعة رملية أحاطت خصر الجبل
كما األفعى ،وأجبرت الصخور على التساقط من أعلى الجبل
...ألوانا وأشكاال  ....فرادى وجماعات .....
لكنه كان قد هاجر ولم يعد يفكر في العودة.
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بعيدا عن شراك
اليقظة .

الخطيب /تطوان

• وفاء التهامي الوزاني

ارتبط التفسير اإلذاعي ارتباطا وثيقا بظهور اإلذاعة األثيرية
باعتبارها الوسيلة األسرع إلى مسامع الناس وتلقيهم ،وقد تعددت
محاوالت العلماء في مجال التفسير اإلذاع��ي كما وكيفا ،شكال
ومضمونا ،فأصبح تفسير القرآن الكريم مذاعا بمختلف محطات
إذاعات بلدان العالم اإلسالمي ،وقد تربع تفسير القرآن الكريم
للعالمة محمد المكي الناصري على منصة اإلذاعة الوطنية المغربية
لفترة طويلة من أرشيف هذا األثير.
ومن أجل مناقشة هذا النوع من التلقي األثيري ،التأم باحثون
وإعالميون بمعهد الغرب اإلسالمي بتطوان بعيد ظهر يوم السبت
 21رمضان المبارك  1443لمناقشة كتاب الباحث المقتدر الدكتور
يونس السباح المعنون :التفسير اإلذاعي للقرآن الكريم بالمملكة
المغربية الصادر عن دار سيليكي اخوان بطنجة ،والذي يعتبر لبنة
أساسية في تتبع نشأة هذا اللون العزيز من التفسير بالمغرب،
ويفتح آفاقا لتوثيق تاريخ التفسير اإلذاعي في باقي بلدان العالم.
وقد شارك في هذه القراءة مدير فرع معهد الغرب اإلسالمي
الدكتور إدريس العلمي السجلماسي مسيرا ،واإلعالمي البارز بإذاعة
طنجة الجهوية األستاذ خالد اشطيبات ،والدكتور مصطفى الزكاف
أستاذ التفسير بكلية آداب تطوان قارئين ،فيما حالت ظروف خاصة
دون مشاركة الدكتور عبد العزيز الضامر عبر المنصة الرقمية .وقد
حضر هذا اللقاء ثلة من األساتذة وطلبة العلم والمهتمين.
بعد الترحيب بالحضور وبالمشاركين انطلق مسير اللقاء الدكتور
إدريس العلمي في تأطير هذه القراءات باعتبارها سنة حميدة في
عرض مضامين الكتب وتقريب تداولها لدى المهتمين بالشأن
العلمي والثقافي أوال ،ثم بالتقديم لجهود بعض الباحثين المجدين
في هذا الميدان العزيز من العلوم اإلسالمية ثانيا ،وهي مناسبة
سانحة – يقول المتدخل -لتقديم عمل الباحث الناشئ الدكتور
يونس السباح الذي يخطو خطوات حثيثة في هذا المجال من خالل
مؤلفاته المتتالية عن أعالم الشمال وأخرى متنوعة بحسب مجالها
داخل حقل العلوم اإلسالمية ،ومنها هذا السفر النفيس في تتبع
نشأة التفسير اإلذاعي للقرآن الكريم بالمملكة المغربية ،والذي
خلص به إلى هذا العمل المنتظم في فصول أربعة تحت العناوين
التالية - 1 :نشأة التفسير اإلذاعي بالمغرب؛ اختصر فيه نشأة هذا
اللون من التفسير بالمغرب عبر البرامج اإلذاعية - 2 .أعالم التفسير
اإلذاعي بالمغرب؛ وهو رصد تاريخي وتعريفي بأعالمه سواء عبر
اإلذاعة الوطنية أو اإلذاعات الجهوية ،نذكر منهم :محمد المكي
الناصري ،عبد العزيز العمراوي ،محمد المختار السوسي ،محمد
الحسن الغربي ،مصطفى بنحمزة ،أحمد عبادي - 3.منهج التفسير
اإلذاعي؛ من خالل مضامين هذه المادة اإلعالمية - 4.ثم نماذج
من التفسير اإلذاعي؛ وذلك بالغوص في عرض طريقة تقديم كل
مشارك لبرنامجه المذاع عبر األثير.
وقد أبدى المتدخل أسفه عن عدم تمكن األكاديمي السعودي
المتخصص في اإلعالم القرآني الدكتور عبد العزيز الضامر من هذا
اللقاء ،لكنه أشار أن هذا ال يمنع من نثر كلمة تقديمه لهذا العمل
والمتضمنة في غالف الكتاب بقوله( :يطل علينا الدكتور النبيه
والصديق العزيز يونس السباح الطنجي ببحثه الجميل عن نشأة
التفسير اإلذاعي للقرآن الكريم وأعالمه في المملكة المغربية،
ليوثق من خالله الحضور الكبير لهذا اللون من التفسير في هذا
القطر العزيز على قلوبنا ،لقد أدهشنا –المؤلف -بهذا الكم المعرفي
عن التفسير اإلذاعي بالمغرب في ظل غياب المعلومة عنه ،حيث لم

يقف ..على مرجع سبقه جمع هذه المعلومات في سمط توثيقي
أنيق).
بعد ذلك أسلم المسير الكلمة للمتدخل األول في هذا اللقاء
اإلعالمي خالد اشطيبات الذي جال بحكم تخصصه اإلذاعي عبر
أثير إذاعة طنجة الجهوية للحديث عن المعيقات التي تعترض
الباحث المفتش عن بعض البرامج المسجلة بسبب ضعف أرشيف
هذه اإلذاعات ،مما يشكل عائقا كبيرا أمام متتبعي أثر مثل هذه
البرامج على المتلقين ،هذا من جهة ،ومن جهة ثانية تطرق
المتدخل لمشكل قلة المنتوج الديني عبر أثير اإلذاع��ات بصفة
عامة ،باإلضافة إلى اختيار التوقيت المناسب إلذاعتها ،مما يصطلح
عليه عند اإلعالميين بوقت الذروة .وقد أثنى خالد اشطيبات على
انخراط مؤلف هذا الكتاب في تنشيط فقرات إذاعية عبر أثير
إذاعة طنجة على موجاتها الجهوية أو في فترات البث عبر اإلذاعة
الوطنية ،اختلفت مواضيعها بحسب مناسبات إذاعتها بين التأريخ
ألعالم منطقة الشمال أو عبر دروس خاصة بحياة الصحابة الكرام
بمناسبة شهر رمضان وغير ذلك ،مشيدا في الختام بهذا العمل
الجميل الذي أفرده المؤلف لتتبع نشأة التفسير اإلذاعي للقرآن
الكريم في المملكة المغربية ،مقدرا مجهوداته وملتمسا له العذر
في كم الصعوبات التي تواجه الباحث في هذا المجال.
ثم انتقلت الكلمة إلى المتدخل الموالي الدكتور مصطفى
الزكاف الذي جال في محتويات الكتاب وقراءة مضمراته ،والتي
نظمها في نقاط خمسة :ابتدأها بالسياق الذي أعد فيه المؤلف
هذا الكتاب وهو علم التفسير ،ثم تطرق إلى العنوان مقترحا
عنوانا تقريبيا آخر هو« :تفسير القرآن الكريم عبر اإلذاعة» ،حتى
ال يعد التفسير اإلذاعي فرعا من علوم التفسير ،ثم انتقل لعرض
مضمون الكتاب وتتبع فصوله ،وأتبعه بالحديث عن البناء الذي
ينتظم هذا النوع من المواضيع التي تهدف إلى توعية الناشئة
وتعليمها مضامين القرآن العظيم وإشاراته الهامة في بناء اإلنسان
والحضارة ،ليخلص إلى النقطة الخامسة وهي اآلفاق التي يفتحها
هذا البحث بالنسبة للمتلقي ليكون مطلعا على توجيهات القرآن
الكريم للمسلمين بصفة عامة .وكانت المناسبة سانحة لتنويه
المتدخل بعمل المؤلف بما شمله من عرض ضاف حول أشهر
المفسرين الذين أسهموا في هذا الباب وعلى رأسهم العالمة
المقتدر محمد المكي الناصري بما عهد عنه من اجتهاد في التأليف
والتأطير والتوجيه ،وال أدل على ذلك من كثرة مؤلفاته في مختلف
ميادين العلم وفروعه.
وأخيرا تسلم الميكروفون مؤلف الكتاب الدكتور يونس السباح
مفصحا للحاضرين والقراء عن أصل الكتاب الذي كان عبارة عن
ورقة بحثية نوى بها الباحث المشاركة في إحدى الملتقيات العلمية،
ثم نضجت الفكرة لتصبح مشروع كتاب ،بعد أن لم يقف على من
اعتنى بهذا الموضوع ضمن البحوث األكاديمية بشكل مفرد،
ومستعرضا كذلك الصعوبات الجمة التي واجهته في تضمين
فصول هذا الكتاب وعلى رأسها ما يرجع إلى قلة األرشيف اإلذاعي
الذي يحفظ هذه المادة اإلعالمية.
وفي ختام هذا اللقاء تفضل مسيره بشكر القارئين والتنويه
بعمل المؤلف في الكتاب ،مفسحا المجال لبعض مداخالت جمهور
المتتبعين التي ساهمت في إغناء هذه القراءات وأبانت عن تتبع
حثيث لمضمون مداخالتها ،ثم تقدم المؤلف بتوقيع الكتاب لمن
اقتناه من المعرض المقام بالمناسبة.

أيها الصمت الجسور :
ها قد تركت فيك أوجاعا تمور،،
ونزلت كأني من على «الجُودِيِّ»
َ
ُ
نزلتُ ...أجرُّ أسمالي وحدها الرًَثة هناك..
البنفسجي
على األثير ٍ
رأيت سبّابتي خرساء
أومأت لي بنفسجية هي مدائن األحالم..
ادخليها بسالم..
َّ
سلمْتُك أنفاسي
َ
ُقلتُ  :هي لك ْ
لتكتمل صمتاً رصيناً،،
خُذها
إني قد هِ ْئتُ إليها
َف ِه ْئ أنتَ كيْ ُ
نرْفل سويّاً في زخرف الضياء
خلعتُ أسمالي حتى ال أخدش العطر
شيئ شبيه بالبرَدِ َّ
لفني
خلدت إلى غفوة بعيدا عن شراك اليقظة
دفء نادرً َّ
دثرَت نعومتُه وفادتي المرتعشةِ مِنْ
مُدُنِ النور
ُ
مُشرعة وجدت أبوابها
ال حارس وال ساسة
الريح معزوفة غنائي ًة
لطفا تالعب سواسية
ما صادفه هبوبُها لتكتمل سمفونية الزهو
عين
هناك نام النهار قرير ٍ
المسا ُء قصيدة ثناء
ال أنين يتخلل انسيابه
من رذاذ السماء
الماء سيِّدِ العطاء
ال متسع للذبول
تنثر الورود أريجها بسخاء
ترشف من يد الماء قدرها
خرج الصمت عن صمته..
يسائلني ،يلوِّكُ أحزانه
لم أسمع صفارة العبور
ما ُّ
كل هذا الحبور ؟
التحف صمتك واصطبر
أجبته  :نحن في أقاصي الغياب
خذ نصيبك من ميزان العروس
المعة هي كفتا الوهج
االرتياح وميض البهجات
أصخْ مليّاً أيها الصمت
لصمت السكينة
كل العيون رأت يد اهلل
بسطت راحتيها لكل مشربه
لكم انمحى السحاب كما السراب
تمدَّدْ ايها الصمت الموضوع بذاكرة اليباب
الزَهْو
تمدد جسرا الى زوايا
ِ
خذ من هذه الرُّبوع هيأة الحالمنا
قد نعود بنكهة السرور
ُّطوع
ِب
عُشْب ،من الس ِ
ٍ
تميم ًة ..تَخْضَرُّ بها يقظتُنا..
عسانا نعود..
رجوع
قد نعود بعشب الخلود ذات ٍ
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ُ�س ْبحَ ُ
ــة
«الياقـــوت»..
• عبد اللطيف بنيحيى

لقد صدر عن دار مفكرون الدولية للنشر
والتوزيع (مصر) ،كتاباً عنوانه:
“إشكالية الحوار :مدخل لبناء رؤية
إسالمية حضارية”
للباحث ال��ش��اب ،محمد المرابط،
( ،)1992أستاذ مادة الفلسفة ،وباحث في
الدراسات العليا بتخصص األدب العربي،
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -مرتيل
(المغرب)؛ وقد قدم للكتاب الدكتور سعيد
بوعصاب ،والدكتور عبد اللطيف شهبون.
ويأتي هذا الكتاب -في نظر الدكتور
سعيد ب��وع��ص��اب« -ليغوص ف��ي ثنايا
النصوص القرآنية ويستلهم منها قيمة
المبدأ الحوار؛ وأهميته ودوافعه ومجاالته
ومسالكه ومناهجه؛ وأن تنفتح هذه
ال��دراس��ة على مختلف المشارب العلمية
والثقافية والفكرية والفلسفية لتستفيد
منها؛ وتناقشها؛ وتتفاعل معها سلبا وإيجابا
موافقة ومخالفة ،لتكون هذه الرسالة دعوة
إلى الحوار وتطبيقا له في آن».
ويقول الدكتور عبد اللطيف شهبون:
«في هذا المنجز الفكري للباحث محمد
المرابط ،اجتهاد مؤصَّل وممتد؛ فهو
مؤصل من حيث معياريته المصدرية؛ لغة
وشرعا وفلسفة ومنظومة قيم ..وهو ممتدٌّ
من حيث أنسجته الحضارية والتاريخية
واالجتماعية والتواصلية واألخالقية...
وفضلاً عن هذا ،فمنجز الباحث محمد
منبن على معمار منطقي ت ِبينه
المرابط
ٍ
تدرّج شمل المقدمة والفصول
مستويات
ٍ
والمباحث والمطالب ثم النتائج والخالصات..
استرفادا واستمدادًا من رصيد بيبليوغرافي
منتقىً ،ووظيفي في صُلب الموضوع».
وق��د انتظم ه��ذا الكتاب في مقدمة،
وأربعة فصول وخاتمة:
ففي المقدمة :بين الكاتب أهمية
الموضوع (إشكالية الحوار) ومنهجية الكتاب
وخطته.
وف��ي الفصل األول :تم التطرق إلى
مفهوم الحوار ومنظومته في القرآن الكريم،
و ُقسم هذا الفصل إلى مبحثين ،فقد تناول
الكاتب في المبحث األول ،تعريف الحوار
وفلسفته وأبعاده ،وتضمن هذا المبحث
ثالثة مطالب ،وقد خُصص المبحث الثاني
إلى دراسة منظومة الحوار في القرآن وآثارها

• محمد المرابط
في الواقع ،وتم تقسيم هذا المبحث إلى
مطلبين.
وفي الفصل الثاني تناول الكتاب الحوار
في الواقع وإشكالياته ،و ُقسم هذا الفصل
إلى مبحثين ،ففي المبحث األول بين الكاتب
حاجة الحوار إلى فقه الواقع ،وفي المبحث
الثاني بين إشكالية الحوار والتواصل من
الناحية العملية ،وقد قسم الكاتب هذا
المبحث إلى مطلبين.
أما في الفصل الثالث فقد بين ودرس
ون��اق��ش الكاتب م��ج��االت ال��ح��وار وآفاقه
ومعوقاته ،وفي هذا الفصل ثالثة مباحث،
في المبحث األول تم التطرق إلى ميادين
الحوار ومجاالته ،وفيه ثالثة مطالب (الحوار
الديني -الحوار الثقافي -الحوار الحضاري).
وخصص المبحث الثاني إلى دراسة مسيرة
الحوار وآفاقه ،أما في المبحث الثالث فقد
وض��ح الكاتب معوقات ال��ح��وار وموانعه
(التدافع والصراع -نهاية التاريخ).
وفي الفصل الرابع واألخير ،عمل الكاتب
على إبراز دور المؤسسات والدول في خدمة
الحوار الحضاري ،واقتراح تصورات لتفعيله،
وفيه مبحثان ،في المبحث األول ،بين دور
المؤسسات العلمية واإلعالمية واالجتماعية
وال��دول في خدمة الحوار الحضاري ،وفي
المبحث ال��ث��ان��ي اق��ت��رح ال��ك��ات��ب بعض
التصورات لتفعيل الحوار الحضاري.
وف��ي ختام الكتاب بين الكاتب أهم
النتائج التي توصل اليها.

ُك ِّلي َل َها
َو َب ُ
يني َع ْن ُك ِّلي..
عض ُك ِّل َها َيكْ ِف ِ
ات َح ْي َر ِتي إلى
ور ِم ْن َم َت َ
اه ِ
َف َك ْي َف ُأكْ ِم ُل ال ُْع ُب َ
يني..؟
َص َف ِاء َي ِق ِ
الد َو ِالي
يب َّ
َو َم ْن َيقُ ُ
ود ِني ِإ َلى َل ِه ِ
يني..
ِل َي ْم َ أ
لَ ِلي َكأس ًا ِم ْن َخ ْم َر ِت َها َو َي ْس ِق ِ
*
َس َو ُاد َع ْي ِني إلى َب َه ِاء َطل َْع ِت َها َي ْش َت ُ
اق
الص ْد ِر ِل ِذكْ ِر َها َخفَّ ُ
اق..
َوال َْقل ُْب َب نْ َ
ي َحنَ َ
ايا َّ
َو َخ ْم َر ِتي َق ْب َل َأ َو ِان ْ
ال َج ْم ِر َها
اش ِت َع ِ
ون َو َما َأ َف ُ
يب َها َس ِك َر َّ
اقوا..
الش ِار ُب َ
ِب َل ِه ِ
*
قالت لي:
ُ
باب منها تدخل إلى حضرتي
احليرة ٌ
َو ِم ْن باب اليقني تأتيك ِأد َّل ِتي..
َف ُك ْن يف َح ْي َر َ
تك ُمريدي..
أِ َ
كون لحِ َ ْي َ
رتك ا َّل ِتي..
ل َ
*
حر َنا
ِإ ْن َد َخل َْت َب َ
يد ِس َّر َنا..
ام ِر ُ
َأ ْد َركْ َت َي ُ
ي الحْ َ ْي َر ِة ِمثْ َلنَ ا
َفإذا َغ َر ْق َت فيِ مَ ِّ
ن ْو َت َك َما جَ َ
جَ َ
ن ْو َنا
لي َك َأ ْم َر َنا!!..
َو َأ ْس َل ْمنَ ا ِإ ْ
*
يب َم ٌ
يه َغ ْي َر ِظ ِّل ِه..
الذ َي ْأ ِو ِ
س ِلل َْغ ِر ِ
َل ْي َ
اح
ُي َق ِ
اس ُم ُه َق ْه َو َة َّ
الص َب ْ
َو َن ِب َ
يبة..
اء ِ
ات ال َْك ِئ َ
يذ المْ َ َس َ
َي ْق ِط ُف ِم ْن َح ِد َ
ي
األسى َو ْر َد َت نْ ْ
يق ِة َ
َو ْر َد ًة ِلنَ ْع ِش ِه
يبة..
َو َو ْر َد ًة ِلل َْح ِب َ
*
ِع ْن َد َما َب َحثْ ُت َعنِّ ي
َل ْم َأ ِج ْد ِل َّل ِذي ُك ْن ُت ُه َأ َث َرا..
ون َق ْد َم َّل ِمنِّ ي
َهلْ َي ُك ُ
َف َص َار َر َماد ًا َوان َْد َث َرا..؟
ون َس ِاك ِني
َو َهلْ َي ُك ُ
ِحنيَ َغنَّ ْي ُت ِلل َْح َي ِاة
َك َّس َر ِق َ
يث َار ِتي
َو َمزَّ َق ال َْو َت َرا..؟!
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عن طيب نف�س
عبد المجيد اإلدريسي
 ...ودَّتْ األستاذية في الخط ،بنية تنبني على
استقامة الفطرة وحسن االطالع على علوم الشرْع،
بمشاعر االنعتاق الروحي ،والوقوف بين يدي اهلل،
والركوع والسجود والصالة لصاحب ّ
كل نجوى،
لتضاعف الحبّ لكتاب اهلل كما يُضاعف الشوْق
إليه .وهذا ما حصل للسيدة الفاضلة كريمة البدوي،
زوجة الدكتور محمد بوشداق عضوالمجلس العلمي
بتازة وأستاذ التعليم العالي ،بالفعل مع تخطيط
القرآن الكريم ،بخط مغربي مبسوط ،على غرار
المصحف المحمدي ،وقد استلهمتْ فكرة كتابته من
توجيهات أمير المؤمنين ،الذي كان قد أعطى أمره
بكتابة المصحف الشريف من قبل المستفيدات من
محو األمية بالمساجد ،وهي األستاذة التي أسهمتْ
في تأطيرهنّ بأحد مساجد مدينة تازة.
– شرعت في كتابة المصحف الشريف في غرَّة
رمضان عام 1439هـ ،وانتهت من تخطيطه بفضل
اهلل َّ
جل وعال في شهر رمضان  1441للهجرة النبوية
الموافق لـ  2020 / 2018للميالد ،وقد أشرف على
تصحيحه ومراجعته ثلة من العلماء األجالء ،وعلى
رأسهم رئيس المجلس العلمي األستاذ رشيد غيوت،
ومدير مدرسة القرآن الكريم بواد أمليل ،األستاذ
فريد بوتسغوت ،وكذا إمام مسجد عين بوسالف
األستاذ يوسف فضيلي ،جزاهم اهلل عنا خير الجزاء،
وتقبل منهم صالح األعمال.
– ما أجمل ثقافة الكتابة ،وما أح��بَّ إلى نفس
المسلم المؤمن كتاب اهلل وسنة رسوله ،صلى اهلل
عليه وسلم ،والذي دعا إلى سبيل ربّه وبلغ األمانة.
– الخط المغربي المبسوط ينبجس من ذاكرتي
وأنا الطفل الذي من داخلي أسمعُ وأنتصتُ في
دمدمة ذكرى لحفظ القرآن الكريم على لوْح ،بعد
حفظ أثمان من سوَره ،ألمحوَهُ كل صباح ،مفترشاً
حصير المسيد ،فما أراني قد بلغت من العمر ثمانية
عقود ،ولم أنعم بعدُ بتخطيط كتاب اهلل  .ليتني
فإن َّ
وإياي كتبته بدمي ،ألستضيء بنورهَّ .،
كل إنسان
يجازى على عمله.
– وقد سنَّتْ األستاذة وهي األمّ الفاضلة بجمالية
الحرْف العربي وبخط مغربي مبسوط ،لتُحْييَ

الماضي بالحاضر والمستقبل ،فيه ذكر وشكر وحمد
وحسن عبادة.
– فرحمة اهلل أرحم بالناس من الناس بأنفسهم،
ولن يجدوا الشعور الذي يجدونه وهم يتدبَّرون
في آي من القرآن الكريم ،الذي ينطوي على عمق
وجمال روحي مستغرَق ،ال ولن ينقطع بتغيُّر األزمنة
واألمكنةّ ،
وكل يوم في أماسي وأصباحي ،في مجالس
العزّ والمهابة .فالجنة طيبة ال يدخلها إال الطيب،
فطوبى لمن حفظ القرآن الكريم.
– ال يجد العقل ح�لاوة العبادة حتى يجعل بين
القلب والهوى حدوداً ،فأطيب ما في الدنيا محبة
اهلل ورسوله .فإذا حيَّتْ القلوب ذاق العبد حالوة
اإليمان .فكلما تحلى المرْء بخلق النزاهة والتقى نال
محبة ربّه.
– عن إمام المتقين وصحابته الغرّ الميامينَّ ،
أن خير
الوصايا تقوى اهلل ،وخير تقاته .ولنا أيضاً في العلماء،
وهم كمثل النجوم يضاء بها في البرّ والبحر ،عقدُهم

وَضّاء ،وهم أئمة األمان وحرّاس الدّين ،ووَرَثة
األنبياء .وإلى ما جاء به هذا الديّن بسكينة ووَقار،
وهومنهج حياة .ف «من قام بعشر آيات لم يُكتب
من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين،
ومَنْ قام بألف آية كتب من المُقنطرين (حديث،
رواه عبد اهلل بن عمرو)» .فما بالك مَنْ خط بيمينه
ثالثين جزْءاً من القرآن الكريم ؟ .فالحياء والشهامة
والمروءة تتناسب مع الفطرة« .واذكر ربّك تضرُّعاً
وخفية (اآلية)».
– إنما األمّ التي آوتْ إلى الوكيل ،عند معرفتها
للتوكل على اهلل ،واألخذ باألسباب المشروعة .فما
أحوَجَ األمة اليوم إلى معرفة التوكل على اهلل« .إنما
المؤمنون إذا ذكر اهلل وجلتْ قلوبهم وإذا تليتْ
عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
(اآلية  2من سورة األنفال-صدق اهلل العظيم)».
ْ
تُشغَل األستاذة الكريمة بالدنيا عن الدّين.
– إذ لم
فالذكر عبادات« ،ولذكر اهلل أكبر (اآلية-صدق اهلل
العظيم)» ،وهي غراس الجنة ،إذ غراسها  :سبحان
اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر.
– وقد تيسَّرتْ لحرَم د.محمد بوشداق حياة زوجية،
على م��ودَّة القلوب وراح��ة النفوس وبيئة علمية
وأدبية وإيمانية ،لالستزادة من علم الشرْع ،من
شأنها معرفة الواحد األحد ،فطابت حياة األسرة،
واكتملت لها األدوات الفكرية والعلمية ،لتفيَ رب ُ
َّة
البيت بعهدها ،ثمَّ فتح اهلل بصيرتها ،وهي من
أصحاب البصائر النافذة ،لتخط بالسبابة واإلبهام
والوسطى في تناغم ،أعظم كتاب في الوجود ،والذي
جاء قول اهلل فيه « :إنا نحن نزَّلنا الذكر وإنا له
لحافظون» – (اآلية  9من سورة الحجر،صدق اهلل
العظيم) .فليكن اإليمان إذن هوكل غرض وكل عمل
وكل جزاء – .فأراني في باكر الشباب ،يعيدني والدي
في العطلة المدرسية الصيفية إلى المسيد لحفظ
بعض أثمان القرآن الكريم على فقهاء ذوي فظاظة
القلب ،فكنا ننفض من حولهم.
– اللهمّ إني أسألك بكل اسم هو لك ْ
أن توَفقها
وتجعل التوفيق رفيق درْبها ورحمتك أنيسة حياتها،
يا أهلل..
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سهيلة أضريف

جمل�س بوعيا�ش يف�ضح واقع قطاع ال�صحة

عيــد بــ�أي حــال عــدت يــا عيــد..
تعد المؤسسات النقابية عبارة عن
هيئات دستورية أنشأها المشرع للدفاع
عن حقوق العمال والتصدي للتجاوزات
التي يمارسها أرباب العمل ضدهم ،فالعمل
النقابي يقتضي اإللمام بالقوانين المنظمة
للشغل ،فضال عن اإلل��م��ام باالتفاقيات
الثنائية والعهود الدولية ،خاصة تلك التي
صادق عليها المغرب.
على إث���ره ،ت��ج��ري ف��ي ه��ذه األي��ام
استعدادات المؤسسات النقابية لالحتفال
بعيد العمال الذي يصادف فاتح ماي من
كل سنة ،هذا اليوم الذي يتم فيه تنظيم
تظاهرات عمالية ،وف��ق مسارات معينة
بتنسيق مع السلطات المحلية واإلقليمية،
بحيث يحمل المتظاهرون شعارات لها
ارتباط وثيق بالمؤسسة النقابية ،فضال
عن مجموعة من الشعارات النضالية األخرى
المرتبطة أساساً بالمطالب االجتماعية
ك��ال��زي��ادة ف��ي األج���ور وال��ح��ق ف��ي بعض
المكتسبات ،فضال عن التعسفات التي
يتعرض لها هؤالء.
ف��ي المغرب كما ف��ي باقي ال��دول،
تتواجد نقابات لها صيت واس���ع على
مستوى ال��ع��م��ال وه��ن��ا نخص بالذكر:
«االتحاد المغربي للشغل»« ،الكونفدرالية
الديمقراطية»« ،االتحاد العام للشغالين
بالمغرب» و«االت��ح��اد ال��ع��ام لمقاوالت
المغرب» و«االتحاد الوطني لطلبة المغرب»
و«االتحاد الوطني للشغل بالمغرب» .يتجلى
دور ه���ذه النقابات في تكريس الجهود
للدفاع عن الشغيلة في وجه (الباطرونا)
ومحاولة تحسين أوض��اع العمال ،فهي
تدافع عن مصالح األعضاء أمام أرباب العمل

والدولة.
وأكدت مصادر نقابية أن احتفاالت يوم
غد األحد ستكون حرارتها مرتفعة جدا ،إذ
أن أجندات هذه المؤسسات وكذا جداول
أعمالها يعُج بالنقط المرتبطة باألوضاع
االجتماعية المزرية ،خاصة بعد وباء كورونا،
كما أن غالبية النقابات سترفع مطلبين
رئيسيين أال وهما الزيادة في األجور ورفع
المعاشات.
لكن المالحظ أن الحكومة الحالية
وسابقتها ل��م يحركا ساكنا بخصوص
هذا الموضوع ،فضال عن كونهما جمّدا
الحوار مع هذه النقابات ،قصد ايجاد حلول
لمشاكل عالقة منذ زمن بعيد وهذا يصب
حتما بطريقة إيجابية لفائدة (الباطرونا)
المتعنتون لمصالحهم دون االك��ت��راث
لمصالح العمال.

وعليه فإن المؤسسات النقابية تطالب
وبإلحاح:
• استحضار أه��داف التنمية مع إحياء
ال��ح��وار االجتماعي م��ع أص��ح��اب العمل
والحكومة.
• اإلنخراط في البرامج الوطنية للعمل
الالئق لمنظمة العمل الدولية.
• المشاركة في التحالفات الوطنية
لمنظمات المجتمع المدني.
• العمل على تنفيذ أهداف نشر وزيادة
الوعي في صفوف العاملين.
• توفير ظروف الئقة للعمال.
• التوقف المطلق عن التعسفات التي
يتلقاها س��واء مندوبو العمال النزهاء أو
العمال.
• الحماية االجتماعية في حالة المرض
أو في حالة العجز.

بلكبري :حزب «الوردة» مير من �أزمة داخلية
جرى األسبوع الماضي ،انتخاب أعضاء
مكتب المجلس الوطني لحزب االتحاد
االشتراكي للقوات الشعبية السياسي،
المناسبة التي انتهت بانتخاب الحبيب
المالكي رئيسا للمجلس الوطني للحزب
لوالية ثالثة.
وح��ول ه��ذا الموضوع ،ق��ال الكاتب
والمحلل السياسي ،عبد الصمد بلكبير أن
تأخر اختيار المكتب السياسي لحزب الوردة
يمكن اعتباره كمؤشر على وج��ود أزمة
داخلية للبيت االشتراكي.
وأضاف بلكبير في تصريح صحفي ،أن
الئحة «أعضاء المكتب السياسي الجديدة
هو منتوج ترضيات واضح أن فيه مساومات
بعيدة عن المقياس السياسي الذي يتخذ
من األهلية والكفاءة ،سواء السياسية أو
التنظيمية أو الفكرية ،معايير أساسية».
المحلل السياسي تأسف عن حال الحزب
«الذي افتقر ألعضاء مثل جسوس والجابري
واليازغي وخيرات ،الذين منهم من كان
رجل دولة بامتياز ومنهم من كان يتمتع

بشبكة اتصاالت واسعة وكأنه كوميسير
سياسي ،ومنهم من كان له باع في تاريخ
الشبيبة» ،بحسب تعبيره.
وسجل بلكبير أن «ال��ح��زب لم يعد
له حضور أو وزن في الساحة السياسية
منذ مدة ومع التشكيلة الجديدة للمكتب

السياسي أظهر أن االتحاد أصبح أقرب
إلى المواالة منه إلى المعارضة وأقرب إلى
الليبرالية منه إلى اليسارية».
وتابع قائال «ليس العيب انفتاح الحزب
على الليبرالية وشخصيات خارج الحزب إال أنه
من العيب أن يتم مسح ذاكرة الحزب وذاكرة
اليسار المغربي» ،مشيرا إلى أن الحزب وقع
فيه انقالب تنظيمي ،مما سيترتب عنه أيضا
انقالب سياسي وإيديولوجي.
ويرى بلكبير أن المكتب السياسي الذي
به «ما يقارب  50عضوا وتحديدا  48عضوا
كما هو الشأن حاليا في االتحاد االشتراكي
ال يعد مكتبا سياسيا ألن األخير هو أداة
تنفيذية تستوجب أن تكون ضئيلة العدد
وشبه متفرغة للعمل الحزبي»
وختم بلكبير تصريحه بالقول إن
«االت��ح��اد االش��ت��راك��ي ،ال��ذي ك��ان حزبا
عتيدا في المغرب فقد جماهيره وطبيعته
ال��ي��س��اري��ة ،داع��ي��ا إل��ى تأسيس حزب
يساري جديد يعيد االعتبار إلى اليسارية
بالمغرب».

أص���در المجلس ال��وط��ن��ي لحقوق
اإلنسان ،تقريرا حول «فعلية الحق في
الصحة في المغرب ،التحديات والرهانات
ومداخل التعزيز» ،إذ أظهر حجم المعاناة
التي يتخبط فيها القطاع الصحي ،بحيث
ال تتعدى الميزانية المرصودة للوزارة
الوصية  6إلى  7في المائة ،عوض 12
في المائة الموصى بها من طرف منظمة
الصحة العالمية ،الشيء الذي يساهم أكثر
في عدم «تطوير القطاع».
وأشار مجلس بوعياش إلى أن «النسبة
المرصودة للصحة في المغرب تبقى أقل
بكثير مما هو قائم في دول قريبة ،مثل
الجارة الجزائر التي تبلغ فيها  10.7في
المائة ،و 13.6في المائة في األردن ،كما
أن اإلنفاق الصحي بالمملكة يبقى أقل من
 6في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي،
وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ
 10في المائة.

التقرير الذي عرى واقع القطاع نبه إلى
«ضرورة مواجهة إشكاالت وكلفة المقاربة
االستشفائية الباهظة ،من خالل إيالء
أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة،
خاصة األم والطفل ،والصحة اإلنجابية
والجنسية واألشخاص في وضعية إعاقة
والمسنين ،والمهاجرين والالجئين،
والصحة النفسية والعقلية».
من جهته ،كشف ذات المصدر أرقاما
صادمة بخصوص األطر الصحية واألطباء،
حيث يشتغل بالمغرب  23أل��ف طبيب
ويحتاج إلى  32ألف طبيب إضافي ،حسب
المعايير الصحية لمنظمة الصحة العالمية،
كما أنه في حاجة كذلك إلى أزيد من 65
ألف مهني صحي ،ومن المتوقع أن تتزايد
هذه الحاجيات من األطر البشرية بشكل
متسارع في المستقبل بسبب مجموعة
من العوامل ،على رأسها تعميم التغطية
الصحية والنمو الديموغرافي للسكان.

الداخلية تنتف�ض يف وجه الهيئات
اجلمعوية املخالفة للقانون

قالت وزارة الداخلية أنها تحتفظ
بحقها ف��ي تحريك وتفعيل المساطر
القانونية والقضائية في حق الهيئات
الجمعوية المخالفة للقانون.
وكشف بالغ للوزارة أن «هناك بعض
التنظيمات الجمعوية التي تقوم بإصدار
بالغات حول أنشطتها أو مواقفها أو إعالن
قراراتها ،رغم عدم توفرها على الصفة
القانونية التي تخول لها ذلك».
وأش��ار ذات المصدر أن «الجمعيات
المعنية تشمل تلك التي ال تتالءم مع

المقتضيات القانونية ،أو التي لم يتم
تجديد أجهزتها المسيرة ،كما يقتضي
ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس
الجمعيات».
وأض��اف البالغ أن تحريك المساطر
القضائية في حق الجمعيات المخالفة
للقانون «يدخل في إطار محاربة تضليل
للرأي العام الوطني وال��دول��ي ،وضمان
عدم المساس بجوهر دولة الحق والقانون
القائم على المعادلة بين ممارسة الحقوق
وااللتزام بالواجبات».

خال�صات تقرير جلنة تق�صي احلقائق حول �صندوق التقاعد
قدمت لجنة تقصي الحقائق تقريرها
بخصوص «الصندوق المغربي للتقاعد»
لسنة  2017بعد معاناة القتها اللجنة
في القيام بتقصي الوضع الذي آل إليه
الصندوق ،من جراء عراقيل صادفتها اللجنة
في القيام بما ُك ِّلفت به سواء من الناحية
القانونية أو الواقعية ،إال أنها تمكنت في
األخير وبعد أبحاث دقيقة ومراسالت همت
مجموعة من المسؤولين من التوصل إلى
الدواعي التي كانت السبب الرئيس في
الوضع ال��ذي حصل للصندوق المغربي
والمتمثلة فيما يلي:
• االرتباك الذي أصاب الصندوق منذ
أن تم إنشاؤه بتاريخ  ،1956إذ تم تجميده

منذ ذلك الحين وإلى غاية سنة ،1996
هذه الفترة تعرض فيها إلى مجموعة من
التدخالت حيث كانت الدولة المسؤولة
المباشرة عن تسييره ،األمر الذي أفقده
استقالليته ،فضال عن كون الدولة وقعت
في خلط اعتبرته من خاللها أنه نابع من
وزارة المالية.
• اإلج��راءات الخارقة لقانون تسييره:
المعاشات العسكرية والمعاشات المدنية،
منح معاشات لمجموعة من المستفيدين
بدون سند قانوني ،اتخاد ق��رارات إدارية
وسياسية أثرت في مسار الصندوق ،محاولة
إيجاد حلول ترقيعية للعديد من المشاكل،
دون الوقوف على أصل المشكل ،الشيء

الذي ترتب عنه تفاقم الوضع أكثر فأكثر.
• عدم تبني الدولة إلصالح شمولي
ألنظمة التقاعد.

• تواطؤ الحكومات المتعاقبة إلخفاء
حقيقة الديون المترتبة على الدولة لفائدة
الصندوق.

• ع��دم احتساب الفوائد المترتبة
عن التأخير الحاصل بخصوص الديون
المترتبة على الدولة.
• غياب الحياد المالي المتعلق بالنسبة
للمستفيدين م��ن القيام بالمغادرة
الطوعية
• ضعف الغالف المالي المرصود له.
وقد جاء في توصيات التقرير ما يلي:
• أداء الدولة ما بذمتها من ديون
لفائدة الصندوق ،مع احتساب الفوائد
بخصوص المبالغ المدفوعة لفائدة
العسكريين.
• تفعيل اإلصالح الشمولي بدال من
اإلصالح المقياسي.
• تطوير مبدأ الحكامة للصندوق.

الرياضي
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إعداد  :ياسر بن هالل

االحتاد الأمريكي يحدد ثمن تذاكر مباراته �أمام الأ�سود
كشف االتحاد األمريكي لكرة القدم ،عن أثمنة
التذاكر الخاصة بمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره
األمريكي ،التي ستقام شهر يونيو القادم بمدينة
سنسيناتي.
وحدد االتحاد األمريكي أثمنة التذاكر في 3000
دره��م للدرجة العادية ،و 18000دره��م للتذاكر في
الدرجات العليا ،على أن تقام المواجهة الساعة الثانية
عشر بعد منتصف الليل بالتوقيت المغربي.
ومن المرتقب ان تحضر لهذه المواجهة جماهير
مغربية غفيرة ،خاصة التي تقطن في أمريكا وكندا
لمساندة األسود في محكها الودي ،الذي يسبق مونديال
قطر .2022
تجدر اإلشارة إلى أن آخر لقاء جمع المنتخبين كان
سنة  ،2006وانتهى لصالح األسود بهدف نظيف ،سجله
العب الوداد السابق محمد مديحي.

�أجاك�س طنجة يحقق حلم
ال�صعود للق�سم الوطني
الأول هواة

حول �إ�صابة �شاب ريا�ضي بال�سالح الأبي�ض ودخوله يف �أزمة نف�سية..

�أين تدخل ال�سلطات املحلية لإيقاف هذا املنكر؟
يمرشاب بظروف نفسية أثرت عليه كثيرا وأدخلته
في عزلة ،أصبح معها اليريد التحدث إلى أي كان ،خاصة
إلى وسائل اإلعالم ،حسب مصدرمقرب .وهذا الشاب
المسمى محمد الشنتوف هوحارس مرمى شبان فريق
اتحاد طنجة لكرة القدم الذي كان تعرض في وقت
سابق لطعنة بواسطة السالح األبيض على مستوى
العضلة الخلفية لساقه اليمنى بأحد مالعب القرب
بمنطقة بئرالشفا ،عندما حاول التدخل لتفرقة شابين،
أثناء تشاجرهما ،فباغته أحدهما وهو من معارفه،
بالطعنة المعلومة ،مما أدى إلى سقوط الشاب الشنتوف
أرضا ،مضرجا في دمائه ،حيث تم نقله لتلقي العالج
وبعدها خضع لعملية جراحية بإحدى المصحات بطنجة
ولم تكلل بالنجاح مائة بالمائة ،األمر الذي زاد من حجم
أزمة الضحية ،ألنه حارس موهوب ويعشق رياضة كرة
القدم ،إذ كان ينتظره مستقبل واعد ،بشهادة مدربه
وزمالئه ومعارفه ،بل ألن الضحية كان يعلق كل آماله
وأحالمه من أجل إنجاح وضمان مستقبله..
وللمزيد من التفاصيل حول هذه الجريمة وبصوت
يسكنه الحزن واألسى ،صرحت والدة الضحية السيدة
فاطنة الشنتوف في حديثها إلى جريدة الشمال« :قمنا
بجميع اإلجراءات لدى الدائرة األمنية  4في بداية األمر،
ثم بدأنا نتردد على «كوميسارية» العوامة لمتابعة
الملف وتفاصيله الطارئة .وعلى الرغم من أن لدينا ستة
شهود ،أدلوا بشهاداتهم ،ضمنهم يوجد أحد اعترف له
الجاني شخصيا بأنه طعن ابني ،إال أن األمورلم تمش
على مايرام .

أكثرمن هذا أن والد الجاني ،سبق له بطريقته
أن حصل على أوراق خاصة بإحدى المصحات ،تتعلق
بابني وساهم في أداء مصاريف سيارة اإلسعاف التي

نقلته من وإلى ،لكن في النهاية أنكرالحقيقة وتملص
من هذه الجريمة بالكذب والبهتان.فالجاني البالغ
من العمرحوالي  23سنة ،ادعى أنه يوم الحادث ،كان
تعرض في مكان آخرلعملية اعتراض سبيله من طرف
مجهولين ،حيث سلبوه بعض أمتعته ،من مبلغ مالي
وهاتف نقال وبطريقته استطاع الحصول على شهادة
طبية ،ليزكي بها «روايته».
وأضافت المتحدثة أن الجاني وإلى يومنا هذا يصول
ويجول ،بكل حرية ،ربما ألنه عومل بمعاملة مميزة جدا
وبالمناسبة ،فهو ال يحضرإلى المحكمة واليحضرإلى
الدوائراألمنية ،كما حدث صباح الثالثاء  26أبريل
الجاري ،حيث تغيب عن الجلسة بالمحكمة االبتدائية
بمنطقة امغوغة  ،بذريعة أنه سافرإلى مدينة الحسيمة،
لحضورجنازة خاله ،بينما هوبقي بطنجة ،إذ شوهد بحيه
في وقت متزامن جدا مع ترويج حكاية «الجنازة والسفر».
كما تأخرت والدته عن الحضورإلى الكوميسارية وقدال
تحضرمن أجل التزام بإحضاره وبالتالي القطع مع
مسلسل «هروبه» بينما يقاسي الضحية الشنتوف األلم
على مستوى ساقه ،بل يجد صعوبة في المشي ،محتاجا
إلى فترة عالج طويلة ،حسب طبيبه المعالج.
وتلتمس المشتكية من السلطات المحلية أخذ
قضية ابنها بعين االعتبار ،بإعادة فتح تحقيق نزيه
في الموضوع ،قصد إعطاء لكل ذي حق حقه ،إنصافا
للمظلوم وصونا للعدالة..
محمد إمغران

م�صادر تك�شف جلريدة «ال�شمال» حقيقة غياب العبني عن تداريب
احتاد طنجة لكرة ال�سلة

تأكد لجريدة «الشمال» ،من مصادر
متعددة ،عدم صحة األخبار التي راجت في
الفترة األخيرة ،عن كون العبين من فريق
اتحاد طنجة لكرة السلة مضربون عن
التداريب بسبب مستحقاتهم المادية.
وأكدت نفس المصادر أن الالعبان
ي��ت��درب��ان م��ع ال��ف��ري��ق بشكل ع��ادي،
ويطمحان لتقديم األفضل رفقة فارس
ال��ب��وغ��از ،خاصة وأن األزرق الطنجي
ينافس على ثنائية البطولة والكأس هذا
الموسم.

وت��س��اءل مصدر عبر جريدتنا عن
أس��ب��اب تأخر المجلس الجماعي في
صرف منح الدعم المخصصة للجمعيات
الرياضية ،نظرا لكون النادي يشرف
المدينة على مستوى كرة السلة أفضل
تشريف.
وك���ان ال��ف��ري��ق ق��د ف��از ف��ي أول��ى
مباريات البالي أوف ،على حساب الكوكب
المراكشي بميدانه بحصة  77مقابل ،74
في الثواني األخيرة من المواجهة.

نادي “هريكولي�س” ُي�شارك يف البطولة اجلهوية لكرة القدم ال�شاطئية

يواصل نادي “هيركوليس” للكرة الشاطئية،
استعداداته للمشاركة في البطولة الجهوية ،المرتقب
تنظيمها يومي  21و 22ماي المقبل.
وأعلنت إدارة النادي ،الذي جرى تأسيسه حديثا،
عن انطالق عملية انتقاء العناصر الكروية الراغبة في

خمت�رصات..

االنخراط ،ضمن صفوف الفريق األول ،والشبان.
تجدر اإلشارة إلى أن عصبة جهة الشمال ،ستجري
يوم  6ماي الجاري ،قرعة المجموعات ،حيث دعت
رؤساء األندية إلى إتمام ملفاتهم القانونية ،قبل هذا
التاريخ.

كما يرتقب أن تشارك عدد من األندية
الرياضية في جهة الشمال ،الممارسة لكرة
القدم داخل القاعة ،وأيضا كرة القدم (،)11
على اعتبار التقارب بين الرياضتين وكرة القدم
الشاطئية.

تمكن فريق أجاكس طنجة ي��وم أمس
األرب��ع��اء ،من تحقيق حلم الصعود للقسم
الوطني األول الهواة ،ألول مرة في تاريخه،
بعد تعادله اإليجابي بهدف لمثله أمام النادي
الرياضي للفنيدق ،لحساب ال��دورة  29من
بطولة القسم الثاني هواة شطر الشمال.
وتحقق حلم الصعود بعد موسم طويل
وش��اق ،استأسدت فيه كتيبة اإلط��ار الوطني
حسن أجنوي منذ البداية ،بتشكيلة مكونة من
أبناء المدينة فقط ،بقيادة الحارس مخلص
الفياللي.
وخاض فريق أجاكس طنجة مباراة صعبة
للغاية أمام النادي الرياضي للفنيدق ،الذي
كان يمني النفس بتحقيق انتصار ينقذه من
الهبوط لألقسام الشرفية.
وق��د ق��دم فريقا اتحاد طنجة والمغرب
التطواني أرق��ى التهائي بهذا اإلنجاز الذي
سينضاف لإلنجازات الرياضية التي عرفتها
منطقة الشمال في السنوات األخيرة.
lll

املجل�س اجلماعي لطنجة
يدعم فار�س البوغاز مبنحة
مالية كبرية

ص���ادق���ت ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون الثقافية
واالجتماعية والرياضية والعالقة مع المجتمع
المدني ،الخميس الماضي ،على الئحة توزيع
المنح لصالح الجمعيات واألندية الرياضية
لحساب السنة المالية الحالية.
وذكر مصدر خاص لجريدة الشمال ،أن
نقطة وحيدة تمت المصادقة عليها من قبل
اللجنة ،المرتبطة بحصول فريق اتحاد طنجة
على منحة  300مليون ،في انتظار التحويالت
المالية األخ��رى للمصادقة على الجمعيات
واألندية األخرى.
وكان مصدر قبل عقد االجتماع قد ذكر
لنا بأنه سيتم توزيع  450مليون سنتيم على
الجمعيات ،و 150مليون سنتيم لألندية من
مختلف الرياضات.
lll

اجلامعة تف�صح عن موعد
ومكان �إقامة نهائي ك�أ�س
العر�ش بني املاط واجلي�ش

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة
القدم ،أول أمس الخميس ،عن إقامة المباراة
النهائية لكأس العرش لموسم ،2019/2020
يوم  14ماي الجاري بمدينة أكادير.
وسيجمع النهائي بين الزعيم العسكري
الجيش الملكي صاحب االحدى عشر لقبا آخر
كان سنة  ،2012والمغرب التطواني الطامح
لحصد اللقب ألول م��رة في تاريخه وال��ذي
يتزامن مع الذكرى المائوية لتأسيسه.
وسيكون المغرب التطواني الفريق رقم 25
الذي يخوض أول نهائي له في الكأس الفضية،
وأول ممثل لجهة الشمال في نهائي المسابقة.
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�أ�سامـة الزكاري

«املغــرب واملجـــال املتو�سطــي»
ظلت البحيرة المتوسطية تشكل ضفافا مشرعة أمام مجمل التأثيرات
والتأثرات المتبادلة التي صنعت للمنطقة هويتها الحضارية المميزة .وظل البحر
األبيض المتوسط مركزا للعالم القديم .فعلى ضفافه ،ظهرت حضارات شتى مثل
الحضارة اإلغريقية والحضارة الرومانية والحضارة المصرية الفرعونية والحضارة
الفنيقية والحضارة القرطاجية ،وانبثقت من أقاصيه الديانات السماوية الثالث،
واحتضنت مجاالته إمبراطوريات كبرى كان لها دور مركزي في توجيه أحداث
العالم ،وانبثقت من مراكزه معالم اإلشعاع الحضاري والعلمي والثقافي الذي
صنع معالم نبوغ البشرية في مختلف مجاالت العلوم والفكر والفن واإلبداع.
وبموازاة هذه العناصر المشعة في تاريخ المجال المتوسطي ،عرفت المنطقة
حروبا وصراعات ومآس الزالت آثارها قائمة إلى يومنا هذا ،وهي حروب وصراعات
تندرج في سياق نزوعات التدافع الجيوستراتيجي بين القوى الكبرى التي أثرت
في المسار العام لتاريخ المنطقة ،انطالقا من دوافع الهيمنة والتوسع الخاضعة
لمنطق التدافع الحضاري بين األمم والدول والزعامات .لكل ذلك ،أصبح المجال
المتوسطي مرآ ًة للعالم القديم الذي انتظمت في إطاره
حياة اإلن��س��ان ،ومصالح ال��دول ،وسبل االرتقاء
الحضاري ،منذ ميالد البشرية وإل��ى حدود
نهاية القرن 16م ،تاريخ انفجار ظاهرة
االكتشافات الجغرافية في سياق تبلور
النظام المركنتيلي الذي اجتاح أوربا مع
مطلع العصر الحديث.
لم يكن غريبا أن يشتغل المؤرخون
بالبحث في أشكال التفاعل الحضاري بين
شعوب المجال المتوسطي وحضاراته ،بل
وفي بلورة تصنيفات حول الهوية الثقافية
لهذا المجال ،جسدتها الكثير من األطاريح
األكاديمية ح��ول ال��م��وض��وع ،وعلى رأسها
المشروع التأسيسي ألطروحة المؤرخ الفرنسي
فرنان بروديل حول البحر األبيض المتوسط ،وهو
الذي وجد صدى واسعا له لدى مجمل المشتغلين
برصد تحوالت «التاريخ الطويل المدى» الذي جعل
من المؤثرات الثقافية واللغوية والدينية والفنية
المعيشية ،أمورا سريعة االنتشار واالمتداد عبر كل
أصقاع بلدان البحر األبيض المتوسط.
وج��د المغرب نفسه في صلب ه��ذه التحوالت
«الطويلة المدى» ،فاعال ومؤثرا ومستقبال ومتأثرا.
فكانت له إسهامات مركزية في رسم معالم مجمل
التطورات السياسية والحضارية التي عرفتها الضفة الجنوبيـــــة للبحيرة
المتوسطية ،كما استقبلت مجاالته رياح التأثير مما فتح الباب أمام مجاالت إدماج
العناصر «الواردة» في إطار نظيمة «األصل» .فكانت النتيجة ،تبلور معالم هوية
متوسطية محلية تظل عنوانا لالنتماء الحضاري لعموم ساكنة المغرب ،وخاصة
بمنطقة الشمال.
في سياق االهتمام األكاديمي المغربي المنفتح على خصوبة التركيبة
المتوسطية لالنتماء المغربي ،يندرج صدور الكتاب الجماعي المعنون بـ
«المغرب والمجال المتوسطي :تاريخ مشترك وتفاعل مستمر» ،ضمن منشورات
الجمعية المغربية للبحث التاريخي ،سنة  ،2019بتنسيق لألستاذين بوجمعة
رويان وعبدالمالك ناصري ،في ما مجموعه  288من الصفحات ذات الحجم
الكبير .والكتاب ،في األصل ،تجميع ألعمال األيام الوطنية الرابعة والعشرين
للجمعية المذكورة ،والتي احتضنتها شعبة التاريخ بكلية اآلداب والعلوم
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اإلنسانية بتطوان .ولقد أوضحت الكلمة التقديمية اإلطار العام الذي تندرج فيه
سياقات هذا اإلصدار ،عندما قالت« :لقد أثبتت الكثير من الدراسات في العلوم
اإلنسانية واالجتماعية أن هناك صالت وثيقة بين المغرب ومجاله المتوسطي،
وكان هناك إجماع على أن التاريخ المشترك أسهم بدور كبير في توضيح معالم
هذه الصالت ،فكان المغرب في خضم ذلك مشاركا في الكثير من فصول هذا
االنفتاح الذي كان اختياريا تارة واضطراريا تارة أخرى .إن هذا الواقع الذي صاغه
التاريخ ويسرت الجغرافيا تبلوره ملك مشترك لكافة شعوب حوض البحر األبيض
المتوسط .ولمحاولة إلقاء المزيد من الضوء لتوضيح صورة المغرب في هذا
الفضاء ،ارتأت الجمعية المغربية للبحث التاريخي ...أن تسهم في استحضار هذا
الماضي المشترك ،الستشراف مستقبل تنكفئ فيه الصراعات السياسية لصالح
التعاون والتكامل بين شعوب هذا الفضاء المتوسطي ،في أفق وضع أسس متينة
لعالقات يطبعها التعايش والتساكن ،المفضيان إلى حد التداخل الخالق الذي
يرنو إلى تحقيق تنمية تخدم اإلنسان وتحمي المجال( »...ص.)6 .
تتوزع مضامين الكتاب بين محورين متكاملين،
احتوى أولهما المعنون بـ «أوجه التماثل والتفاعل
في المجال المتوسطي» ،على دراسة لمليكة
الزاهدي حول تاريخ المتوسط المشترك
بصيغة المؤنث من خالل نموذج شخصية
مارتي فرانسيشيني أو «لال الضاوية» زوجة
السلطان محمد بن عبد اهلل (،)1790 1757-
ودراس���ة ألن��س الفياللي ح��ول المشترك
الموسيقي بين المغرب والعالم المتوسطي
خالل العصر الوسيط ،ودراسة لمحمد دروا
حول عناصر التالقح الثقافي المتوسطي انطالقا
من متع «الكلمات المتقاطعة» .ومن جهته ،اهتم
محمد المنتفع بموضوع تماثل األطعمة الغذائية
وفنون الطبخ بين المغرب والمجال المتوسطي
خالل العصر الحديث .وتوقف عبد العزيز الطاهري
عند موضوع صورة اإلسالم والمغرب في ذاكرة
شمال المتوسط .وعاد محمد أبرهموش للنبش
في موضوع االستغاثة بالموتى في المغرب وأوربا
خالل فترات األزمات ،مركزا على نموذج تداعيات وباء
الطاعون األسود الشهير.
وف��ي القسم الثاني من الكتاب والمعنون بـ
«الفضاء المتوسطي عبر التاريخ» ،نجد دراسة لحميد
عرايشي للنبش في المقاربات واألطروحات واإلشكاليات
المنهجية الخاصة بذكر موريطانيا ،أو «المغرب القديم» ،في اإلسطوغرافيا
المعاصرة .واهتم خالد سرتي بالبحث في واقع جزر البليار باعتبارها نافذة للمغرب
المرابطي على المجال البحري المتوسطي .واهتم عبد الرحمن بشير بموضوع
الحضور المغاربي بجنوب فرنسا خالل العصر الوسيط .وعاد مصطفى غطيس
للبحث في قضايا السفر وظروف المالحة في البحر المتوسط من خالل كتابات
رحلية مغربية ،واهتمت زينب حمودة بتشريح مكونات الفضاء العام للمجال
الطنجي باعتباره أرضية لتالقح الثقافات المتوسطية .وختم امحمد بنعبود
مضامين الكتاب بدراسة ،باللغة اإلنجليزية ،ساهم –من خاللها -في تقديم رؤية
تركيبية لألبعاد الجيوستراتيجية لتطور تاريخ المجال المتوسطي.
وبهذه المواد الثرية ،استطاع الكتاب تقديم نتائج آخر االجتهادات األكاديمية
ذات الصلة باألبعاد الحضارية للمجال المتوسطي ،كانتماء وكهوية وكحضارة
وكثقافة ،وقبل كل ذلك ،كمصير مشترك بالنسبة ألجيال اليوم والغد.

