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ةمقدم

احلمد هللا رب العاملني و الصالة والسالم على أشرف املرسلني، أما بعد:

ميثل املقال إحدى

بنشر األفكار يف تغيري األوضاعيف العامل على مر العصور. فكان له الدور الرائداإلصالحيف سلم عرج هذا الفن 

سهم يف ، وأاملقهورة ب يقاظ وعي الشعوإحيث حاول،و األيديولوجيات املختلفة خاصة يف القرن العشرين 

،  فتخلص اإلنسان املتصدع وتبىن أسلوب احلوار وسيلة للتعامل احلضاري.ولقد كان التواصل الثقايف بني األمم

العامل العريب آنذاك يف قلب املعركة اإليديولوجية ألنه كان حتت وطأة االحتالل األورويب ، فربز فيه مفكرون 

إصالحيون مبختلف التوجهات فحاولوا كلٌّ حسب منطلقاته وأهدافه اإلسهام يف حترير العقول قبل األوطان.

االحتاللوملا كانت اجلزائر جزء من هذا العامل الذي عاىن من ويالت 

صميم هويته عقيدة وتارخيا ولغة بوسائل الرتهيب والرتغيب،وأساليب القمع والتنكيل،كان لزاما أن يربز من يأخذ 

فظهرت كوكبة من رجال الفكر اإلصالحي،ينجدها.بيدها و

من املقال الصحفي الوسيلة املثلى اليت جيعلوايكن هلم بد وهم جيتهدون يف سبيل حتقيق هدفهم النبيل،إال أن 

بأهم األسباب اليت شغلت أذهان املثقفني يف اجلزائر والوطن العريب. 

ولئن تغري واقع الصحافة الوطنية بعد االستقالل لتغري الظروف فإن مسامهة كتاب املقال اجلزائريني يف 

تنوير جمتمعهم والدفع به حنو الرقي الفكري والسمو العقلي مل تتوقف،وهي املسامهات اليت تنبئ بعلو كعب الكثري 

الفكري و العلمي  وعلى رأسهم نذكر الشيخ املفكر "حممد اهلادي احلسين" الذي نذر حياته خلدمة دينه 



ووطنه،وال يزال عاكفًا إىل اآلن على تربية هذا اجليل بفضل ما يكتبه أسبوعيًا من مقاالت، وهو الرجل الذي 

وقد وقع اختيارنا على هذا املوضوع - مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني-يفتخر بانتسابه إىل تلك اجلمعية العظيمة

ألنه يهتم باألدب اجلزائري أوًال، وبوجه خاص،أدب أول

وثانيًا ألنه يتصل برتاث الشيخ حممد اهلادي احلسين من خالل مقاالته اليت تعد أهم .بفضل رصيدهم املعريف 

آثاره، وتكمن أمهية املوضوع يف أنه حماولة إلبراز مدى فاعلية األسلوب اجلمايل الفين يف اإلقناع وإيصال الفكرة 

.                  مد اهلاديعند حم

من وحي :كتاب "مد ناصرحم"ومن الدراسات اليت سبق وأن تطرقت إىل مقاالت احلسين،تقدمي األستاذ 

فن املقال عند الشيخ حممد اهلادي احلسين وجهوده يف توظيف النص القرآين ،و مد اهلادي احلسينالبصائر حمل

.                                                                        سمري زياينوالشعري ل

فإذا كان املقال الصحفي يعرب عن آراء الكتاب يف األحداث اليومية والقضايا اليت تشغل الرأي العام 

ة أو تصوراً احمللي أو الدويل وشرحها وتفسريها والتعليق عليها، كما ميكن لصاحب املقال أن يطرح فكرة جديد

؟وما هي القضايا اليت "الشيخ حممد اهلادي احلسين" فما وظيفة املقال الصحفي ؟ وما هي خصائصه عند.مبتكراً 

.             تناوهلا احلسين يف مقاالته ؟وما الذي مييز أسلوب اهلادي احلسين يف كتاباته ؟

أدبية املقال يف اجلزائر بعد االستقالل  : باملعنون _ من أجل اإلجابة عن هذه األسئلة قسمنا عملنا هذا 

إىل فصلني، بدأنا مها مبدخل أدرجنا فيه ترمجة للشيخ األستاذ حممد اهلادي - ) مقاالت حممد اهلادي احلسين (

أما الفصل األول ،فقد حتدثنا فيه عن نشأة املقال يف األدب اجلزائري احلديث،يندرج حتته . احلسين وأهم أعماله

وثانيهما كان للمقال الصحفي يف اجلزائر يضم . وهلما يتحدث عن املقال يف األدب العريب وأنواعهأ: مبحثني 

أما الفصل الثاين فقد خصصناه خلصائص املقال عند حممد اهلادي احلسين جزأناه إىل . أنواع املقال وخصائصه

حي والرتبوي واالجتماعي والسياسي البعد اإلصال: األول أبعاد املقال عند حممد اهلادي احلسين، ومنها: مبحثني



االلتزام : أما املبحث الثاين فتعرفنا فيه عن اخلصائص الفنية ملقاالت احلسين مركزتني على السمات البارزة وهي...

.                                                                                 مث األساليب التعبرييةواالستشهاد

وبعد هذا العرض ختمنا عملنا هذا بإعطاء فكرة واضحة عن مميزات أسلوب حممد اهلادي من خالل 

حبيث استوجبتنا طبيعة الدراسة " من وحي البصائر"و كتابه  " أشعة الشروق"إطالعنا  على العديد من مقاالته يف 

وكذا املنهج .ضوع يف وصف املقال والتأريخ لهالوصفي التارخيي نظرًا ملالءمته لطبيعة املو : االعتماد على املنهجني

.          الفين يف الكشف عن الظواهر الفنية يف مقاالت حممد اهلادي احلسين

تطور النثر اجلزائري احلديث  للدكتور عبد اهللا :إلجناز هذا العمل مبصادر ومراجع ،منها–وقد استعنا 

صحف العربية وقد وجدنا يف كتاب من وحي الاملقالة الصحفية اجلزائرية ، و :و كتابا األستاذ حممد ناصرالركييب

حممد ناصر دلنا على فكر احلسين :البصائر حملمد اهلادي احلسين خري معني ،ذلك ألن مقدم الكتاب و هو

.                                                         اجتاهاتهو 

يكاد وإذا كان من العادة أن يذكر الباحثون الصعوبات اليت تعرتض طريقهم أثناء عملية البحث، فإنه ال

ولعل أبرز .وإمنا متعة البحث تكمن يف حماولة حتدي هذه الصعوبات وجتاوزها.خيلو حبث من متاعب و مصاعب

واجهتنا تتمثل يف قلة الدراسات السابقة هلذا املوضوع وبعض الكتب اليت مل يكن من السهل الصعوبات اليت

.احلصول عليها

أمحد :ومع ذالك وبفضل من اهللا تعاىل جتاوزنا هته الصعوبات اليت أعاننا على تذليلها أستاذنا املشرف 

أدبية املقال يف :وسوم بنا يف هذا البحث املراجع ملا قدمه لنا من نصائح و توجيهات وقراءة وتصحيح منذ بدايت

.                                      الشكر والتقديرفله منا جزيل ).مد اهلادي احلسينحممقاالت (اجلزائر بعد االستقالل

.03/2017/ 29:أدرا ريف

.بن بوهين غانية /مباركة أعربان





ترجمة محمد الهادي الحسني الجزائري

:هحياتـــــــــــــ-1

م يف بين 1947سبتمرب 5ولد بتاريخ ) املدعو حممد الصاحل(احلسين حممد اهلادي بن عبد الوهاب 

ّمث مبدرسة احلياة التابعة جلمعية " قـَْلَصَدا"ياجيس دائرة مجيلة والية جيجل، تلقى تعليمه االبتدائي يف مدرسة حي 

، ّمث بثانوية عبان )حي بلوزداد(نوية ابن خلدون وتابع التعليم املتوسط بثا. العلماء املسلمني اجلزائريني جبيجل

)1(.مبدينة اجلزائر) حي احلراش(رمضان 

م، أكمل دراسته الثانوية بالكويت، حيث حتصل على شهادة 1965حتّصل على شهادة األهلية سنة «

م، إثر 1972التاريخ وبعدها التحق جبامعة اجلزائر ليتخرج بقسم «،)2(»م1969سنة ) البكالوريا(الثانوية العامة 

إمتامه الدراسة، كّلف بالدراسات يف الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ّمث أصبح رئيسا ملصلحة الكتاب العريب مبديرية 

بعدها انتدب إىل مسجد باريس .النشر للشركة الوطنية، ّمث عني رئيس قسم الرتاث باملؤسسة الوطنية للكتاب

الثقافة ملدة مخس سنوات، وبعد سنتني عاد ألرض الوطن بسبب عدم ألجل الدعوة واإلشراف على مصلحة 

م عّني نائب مدير مكلفا 1991حّىت 1989ومن سنة . رضاه عن طريقة تسيري املسجد بالعاصمة الفرنسية

عهد بعد ذلك التحق بامل. بالرتاث يف وزارة الشؤون الدينية، ّمث مدير للثقافة اإلسالمية وامللتقيات يف الوزارة نفسها

كما . الوطين العايل ألصول الدين كأستاذ فدّرس السرية النبوية الشريفة، وتاريخ اجلزائر، وحاضر العامل اإلسالمي

اليت كان يصدرها املعهد العايل ألصول الدين، وهو عضو مؤسس " املوافقات"شغل منصب رئيس حترير جملة 

اجلزائر ومتيجة، تصدير عبد احلميد حاجيات، دار احلضارة، حممد الشريف سيدي موسى، أعالم مدينة -سعود كوايت-1
.105:، ص)س.د(،)ط.د(، )ب.د(

م6/6/1985)مجع وتعليق(حممد ناصر بوحجام -2
.186:ص



مكتبها الوطين، مكّلف بالثقافة واإلعالم، كما ساهم يف إعادة

جريدة البصائر، اليت خطت األقدار يف صحيفيت أن أكون أحد الذين «: يقول عنها.)1(»نشر جريدة البصائر

بعثها اهللا على أيديهم، وأحيانا مبجهودهم وهي تسرتوح روح البصائر يف سلسلتها الثانية، وتقتبس من نورها، 

ك ألّنين ارتويت من معني البصائر العذب الزالل وغذيت من عسلها املصفى؛ أعين مقاالت إمام البالغة وذل

)  2(.»وفارسها يف هذا العصر، اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي

يعكف الشيخ حممد اهلادي احلسين اليوم على التدريس يف كلية العلوم اإلسالمية باجلزائر، باإلضافة إىل 

إلسالمية، وذلك بإلقاء الدروس يف املساجد واجلامعات واملراكز الثقافية، والتلفزة واإلذاعة حول الفكر دعوته ا

.اإلسالمي وتاريخ اجلزائر

:أعمالــــــــــــه-2

أّما آثاره الفكرية والعلمية، فعلى الرغم من مناصبه اإلدارية والتعليمية، فإّن األستاذ حممد اهلادي وّجه 

:لدراسة تاريخ اجلزائر ومتابعة الدراسات الغربية عن اإلسالم، وقد صنف كتبا منهاجهوده 

.، كتاب مجع فيه مقاالته اليت نشرها يف جريدة البصائر السلسلة الرابعة)2004اجلزائر " (من وحي البصائر"- 

.ق، أيضا مجع فيه مقاالته اليت نشرها يف جريدة الشرو )2005اجلزائر " (أشعة الشروق"- 

".االحتالل الفرنسي للجزائر من خالل نصوص معاصرة"وكتاب - 

".جنوم ورجوم" - 

.106: سعود كوايت، أعالم مدينة اجلزائر ومتيجة، ص-1

.11:م، ص2010، طبعة 2004د حممد صاحل ناصر، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، .حممد اهلادي احلسين، من وحي البصائر، تقدمي أ-2

".دروس يف السرية النبوية"- 



".دروس يف اإلستشراق"- 

".حّطم اهلالل الصليب عن جهاد ضد فرنسا"- 

.)1()مقاالت عن شخصيات" (رجال وأعمال"- 

".اإلمام حممد بن علي السنوسي وحركته"- 

مخسة أجزاء رفقة الدكتور أمحد طالب " آثار حممد البشري اإلبراهيمي"كما ساهم وشارك يف مجع 

هذا ناهيك عن مسامهاته اجلاّدة مبقاالته . إلبراهيمي، وكذلك املشاركة يف مجع آثار اإلمام ابن باديس وتصحيحهاا

سجل : العصر، اجلزائر، الشروق العريب، الشروق اليومي، وله أيضا مؤلف: الراقية يف صحف وجرائد خمتلفة منها

. م1935-ھ1354زها العام نادي الرتقي باجلزائر مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني املنعقد مبرك

موسوعة العلماء واألدباء اجلزائريني، إعداد جمموعة من األساتذة، إشراف رابح خدوسي، مراجعة إبراهيم صحراوي وآخرون، -1
.712: م، ص2014، طبعة )ب.د(د حممد األمني بلغيث، منشورات احلضارة، .تقدمي أ



المبحث األول: المقـال أنواعه وخصائصه

تعريف المقـال لغة واصطالحا
عناصر المقـال وأنواعه
خصائص المقـال

المبحث الثاني: المقـال الصحفي في الجزائر

نشأة المقـال الصحفي في الجزائر
خصائص المقـالة الصحفية في الجزائر



المقال أنواعه وخصائصه:المبحث األّول

تعريف المقال لغة واصطالحا:المطلب األّول

:لغة-1

رجال الفكر اإلصالحي الذين تأثروا بالثقافة العربية، وبرتاثها العريق وبنهضتها احلديثة يف شّىت امليادين الثقافية 

.يف نفسهاليت خيتلجها فهي جمال للتعبري عن العواطف واألحاسيس واألفكار. واألدبية والفكرية

هو لفظ ينطق به القدمية؛ مصدر قال، والقول، والكالماملقال واملقالة والقول، كما جاء يف املعاجم:واملقالة لغة«

.اللسان تاما أو ناقصا

:يقول احلطيئة خماطبا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب. قال يقوُل قوالً وقيًال، ومقالة: ويف لسان العرب

َحتَنَّْن عليَّ َهَداَك املِلي         ُك فِإنَّ لُكلِّ مَقاٍم َمَقاال

)1(».خلري والشر، والقال والقيل يف الشرِّ خاصةوقيل القول يف ا

)2(»قوالً وقاالً وقيالً وقولة ومقالة ومقاالً «: ويقول

وما يلفظ من قول إال لديه:"الكالم وذلك يف قوله تعاىل: دالة على" القول"ويف القرآن الكرمي وردت لفظة 

م،1999-ھ1419، 2طلبنان، -بريوت، دار إحياء الرتاث العريب مؤسسة التاريخ العريب، 11جابن منظور، لسان العرب،-1
.351-350:ص

.763: ، ص)م-و-ق(، مادة )ط.د(بطرس البستاين، حميط احمليط، -2

)1(".رقيب عتيد



)2(»قال يقول قوًال وقيالً وقولًة ومقاًال ومقالة«: واملقال

.يف القرآن الكرمي، كّلما جاءت مبعىن الكالمولفظ قال، وقالوا وقالت كثري 

املقال وكاتبه، والتعريف اللغوي للمقال يضع أيدينا على نقاط القوة واخلطورة والدور الكبري واملؤثر لفن 

: قال قوال ومقاال ومقالة«يف القاموس الوسيط الذي جاء فيه" قال"وهذا ما يبّينه لنا استعراض ما جاء عن مادة 

: تكّلم، أي 

: َخاطبُه، وقال عنه: وقال له. مسعا وطاعة: وقالت له العينان: ويستعمل القول جمازا للداللة على احلال، مثل. قالة

)3(.»اخلصومة بني الّناسِ إيقاع: والقال. ادعى عليه: اجتهد وأقوَلهُ : أخرب، وقال فيه

نستشف من هذه املعاين كّلها أّن القول هو الكالم والرأي واملذهب وهو اللفظ املنطوق باللسان سواء  

. كان يف اخلري أو يف الشرّ 

)4(.»واملقال حبث قصري يف العلم أو األدب أو السياسة أو االجتماع ينشر يف صحيفة أو جملة«

.18سورة ق، اآلية -1

. 189:، ص)ق، و، ل(م،مادة 1988-ھ2-1408

.797:م، ص1985-ھ1405، 3جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، ط-3

.797: املصدر نفسه، ص-4



:اـــــــالحـاصط-2

مقالة، وهي حبث موجز يتناول بالعرض والتحليل مقال، «: فقد جاء يف املعجم األديب«أّما اصطالحا 

)1(.»قضية من القضايا، أو جانبا منها

أحد فنون النثر احلديث، وهو قالب أو شكل فين يستخدمه الكاتب يف عرض فكرة ما أو «واملقال هو

اقعه وجمتمعه، وما موضوع معني بطريقة مرتابطة وأسلوب متميز ميتع القارئ وحيقق له فوائد فكرية وثقافية ويربطه بو 

وهو عبارة عن حبث يف سطور أو .)2(»...مير به من أحداث يومية، بل ويربطه كذلك باألحداث العاملية 

ويتميز هذا املقال بالرتكيز على املعىن، وبوضوح . 

ارزة ترسخ يف أذهان القرّاء، وقد تأثّر هذا الفن من الكتابة العرض، واالنتهاء يف معظم األحيان إىل حمصالت ب

)3(.»باألساليب األجنبية، ألّن فن الصحافة العربية كان يف منطلقه تقليدا أمينا للصحافة الغربية

قطعة نثرية حمدودة يف الطول واملوضوع تكتب بأسلوب خايل من الكلفة، «:

ل أن تكون تعبريا صادقا عن شخصية الكاتب، معاجلة لفكرة أو رأي بغية التوضيح وذلك بلغة جّيدة شرطها األوّ 

وقد حتتوي شيئا من اخليال والعاطفة بقصد اإلثارة وهي إىل ذلك ال ضابط لنهجها أو سياقها، وينبغي أن تكون 

طالوة 

.260: م، ص1984) يناير(،2م،ط1979، 1عبد النور جبور، املعجم األديب، دار العلم للماليني، بريوت لبنان،ط-1

.94: ،ص2010فوزي عيسى، دراسات يف األدب احلديث، دار املعرفة اجلامعية، طبع نشر توزيع -2

.260: ، املعجم األديب، صجبورعبد النور-3



)1(.»وبعد عن التكلف والصنعةورشاقة، وعفوية

»

)2(.»والفرح

فمن هذا وذاك نفهم أّن املقالة يف معناها املبّسط هي فن نثري يعرض فيه الكاتب قضية من القضايا، أو 

منّظمة وأسلوب ممّيز ومشوق وألفاظ سهلة يفهمها القارئ ال جيد فيها كلفة وال تعقيد، موضوعها فكرة ما بطريقة 

فللكاتب أن يعرض ، فحات وال يقتصر على موضوع معّني هادف وخمتصر ال يتجاوز يف أقصى حاالته بضع ص

ها من املوضوعات اليت فيه أي فكرة سواء أكان موضوعها دينيا أو اجتماعيا أو سياسي أو تارخيي أو نقدي وغري 

.تتصل مبجاالت احلياة املختلفة

.140:م،ص2013، 1لبنان،ط-مذاهبه،املؤسسة احلديثة للكتاب،طرابلس-أنواعه-أنطونيوس بطرس،األدب تعريفه.1

-ھ2،1431داود غطاشة الشوابكة، مصطفى حممد الفار، دراسات أدبية نقدية يف الفنون النثرية، دار الفكر، عمان، ط-2
.145: م، ص2010



هـــــعناصر المقال وأنواع:يـــالمطلب الثان

:عناصر المقال-1

املقال يف مفهومه العام جنده يرتكز على عنصر جوهري فيه أال وهو املوضوع وهو بدوره حيتوي ثالث 

.عناصر ويشتمل عليها

.اخلطة- األسلوب، ج- املادة، ب- أ: وهي

:المادة. أ

فمادة املقال هي الفكرة أو الرأي أو املوضوع الذي تقوم عليه املقامة فإذا ما أويت الكاتب أسلوبا مشّوقا، 

وال تتطلب . وثقافة واسعة، وجتارب حّية، ورشاقة يف الّسرد والتعبري، تركت املقالة صدى طيبا يف نفس القارئ

كاتب وبراعته وكتابة املقالة نوع من التعليق املقالة موضوعا ضخما أو غريبا، بل هي تعّول على قدرات ال

. الشخصي يقوم به الكاتب وهو يعاجل فكرة معّينة

)1(.والعاملني الداخلي واخلارجي... 

:األسلوب. ب

ده بدقة، فقد يكون بسيطا بليغا، أو مييل إىل شيء من التكّلف والصنعة، 

واليوم، يطلب القارئ أن نكتب املقالة بأسلوب فصيح سليم من . ولذلك تبعا لطبيعة الكاتب ولذوق العصر

م يف وإذا كان الكاتب ذا حجة قوية ومنطلق سلي. األخطاء، بعيد عن االبتذال ومتحرر من قيود البيان والبديع

.140: ، صمذاهبه-أنواعه- أنطوانيوس بطرس، األدب تعريفهينظر، -1



)1(.عرض فكرته، استحوذ ذهن القارئ وأمتعه

فصيح لفت ذهن القارئ ويكون ذلك بأسلوبفالبّد للكاتب أن خيتار موضوعا مشوقا جذابا حّىت ي

.وسليم مدعما حبجج قوية تؤثر يف القارئ

:الخطة. ج

أّما العنصر الثالث الذي تقوم عليه املقالة هو اخلطة يعرض فيها الكاتب فكرة ما، ويدافع عنها بإيراد 

حجج وبراهني تدعم وجهة نظره، وللوصول إىل الغاية املتوخاة منها، وهي بشكل عام، اإلمتاع والتشويق البّد من 

:أن تنقسم هذه اخلطة إىل ثالثة أقسام

فهي تعطي للقارئ قالة، لذا جيب على الكاتب أن يعرضها يف أسلوب شيق وممتع ،هي نواة امل:المقدمة-1

من قضية موضوع البحث، وقد يكون موقف فكرة عّما هو ُمْقِدٌم على قراءته، كما تبّني له رأي الكاتب

فقد تطول أو .الكاتب سلبيا، أو اجيابيا، أو حمايدا، فيكتفي بالعرض، ويرتك للقارئ حرية التفكري واختاذ موقف

)2(.تقصر وذلك يرجع إىل رؤية الكاتب

القسم األوسع واألهّم يف املقالة، حيث يتضمن األفكار والنقاش، صلب املوضوع وهو وهو :العرض-2

، ويشرتط فيه وحدة املوضوع ملساعدة قاطع حبيث يعاجل فكرة يف كل مقطعواحلجج، وقد يتوزع على جمموعة م

.رتكيز والفهم، كما يشرتط الرتابط والتالحمالقارئ أو السامع على ال

.141: املصدر السابق، ص-1

-دينوقراط(م، 2005، 1ينظر، عبد العاطي شليب، دراسات يف فنون األدب احلديث،املكتب اجلامعي احلديث،ط-2
.104:، ص)اإلسكندرية



فيجب )2(.اجلديد الذي خلص إليهوهي خالصة املعاجلة، تنتهي باستنتاج يؤكد فيه الكاتب على : الخاتمة-3

.)1(

-) مقدمة، عرض، خامتة(- فهذه األقسام الثالثة

.واألسلوباملادة : وجمموعة مع بعضها تشكل مقاال كامال يف شكله مبا فيه من العناصر-األقسام

.141:مذاهبه، ص-أنواعه- ينظر، أنطوانيوس بطرس، األدب تعريفه-1



اـــة وتطّورهـــأة المقالــنش-2

:نشأة المقالة-2.1

عند بعض الكّتاب القدماء فاستعمله ) املقالة(يرى أّن املقال يعود جبذوره إىل األدب القدمي، حيث تردد مصطلح 

وهي . إىل عشر مقاالت، وخّص لكل مقالة موضوع معني، حني قّسم كتابه "الفهرست"يف كتاب ابن الّنديم 

تقرتب بذلك من مفهوم املقال احلديث وإن كانت ختتلف من حيث الشكل، حيث متيل إىل الطول واإلسهاب ممّا 

.)1(

لتدوير شكل من أشكال املقال، كما جند أيضا ويظّن بعض الباحثني أّن الرسائل القدمية كرسالة الرتبيع وا

الكبري األدب "يف ابن المقفع ، وما كتبه "البيان والتبيني"و" البخالء"و" احملاسن واألضداد"يف الجاحظ ما كتبه 

ألّن القدماء اغرموا بالطول واالستطراد . كلها تعّد مقاالت تنقصها شروط املقال احلديث" واألدب الصغري

)2(.باللغةواالهتمام 

:المقال في العصر الحديث-2.2

مثرة لعوامل النهضة احلديثة كتأسيس اجلامعة املصرية - مبفهومه الفين-إذا كان للمقال جذور قدمية، فإنّه

وإرسال البعثات إىل أوروبا وبازدهار حركة الرتمجة ممّا ساهم يف االتصال باآلداب الغربية، كما كان لظهور 

ومل .العقاد، وطه حسين، ولطفي السيد: الصحف أثر كبري إذ

:يتطور فن املقال ويصل إىل ما هو عليه إالّ بعد أن مّر مبراحل، هي

.142:مذاهبه، ص-أنواعه- ينظر، أنطوانيوس بطرس، األدب تعريفه-1

.94: ص،)دون سنة(، 7ط،)ب.د(ينظر، شوقي ضيف، األدب العريب املعاصر يف مصر، دار املعارف، -2



يف تتمثل هذه املرحلة بكّتاب الصحف، يف مطلع القرن التاسع عشر، وكانت املقاالت تنشر :المرحلة األولى

الشدياق أحمد فارس ، و)1873-1801(ي رفاعة الطهطاوالصحف، ومن أشهر الكتاب آنذاك 

)1(.مرآة الشرق، ووادي النيلوالوقائع المصرية: ومن أشهر الصحف) 1805-1887(

مرحلة ظهور األحزاب واندالع الثورات يف العامل إذ هّبت رياحها على العامل العريب، فظهر  «:المرحلة الثانية-2

رشيقا وحرروا الكتابة من السجع هذا الفن وجعلوا األسلوبوعملوا على تطوير،كّتاب املقالة يف مصر ولبنان

.)1885- 1856(أديب اسحق ، و)1902- 1849(عبد الرحمن الكواكبي: والتصّنع ومن هؤالء

ومن . ظهرت فيها املدرسة احلديثة، فتناولت املقالة فيها شؤونا سياسية واجتماعية وتربوية:المرحلة الثالثة- 3

عّباس محمود ، و)1956- 1888(سين هيكل محمد ح، و)1949-1871(خليل مطران: رّوادها

)2(»)...1973- 1889(طه حسين ، و)1964- 1889(العقاد 

فتحدثت عن ويالت احلرب ومآسيها، ،بدأت هذه املرحلة مع بداية احلرب العاملية األوىل: المرحلة الرابعة-4

-1892(محّمد تيمورومن رّواد هذه املرحلة إىل جانب أعالم من املرحلة السابقة .

، واّتصف أسلوب املقالة حينها بالّدقة العلمية، واالهتمام )1973-1894(محمود تيمور ، و)1921

جبران اليت أصدرها 1924سنة " األحرار"

)3(...1933لجبران تويني" النهار"مثّ . خليل كشابباالشرتاك مع ) 1947- 1890(وينيت

.

-ھ1432قية، دار الكتاب احلديث، ينظر،صابر عبد الدامي وحسني علي حممد، فن املقالة دراسة نظرية ومناذج تطبي-1
.17:م، ص2011

.144: ، صمذاهبه-أنواعه-أنطوانيوس بطرس،األدب تعريفه-2

.32:، ص)ب.د(م، 2005، )ط.د(حمفوظ كحوال، األنيس يف املقالة األدبية، ينظر، -3



:الــــواع المقــأن-3

توّسعت موضوعات املقالة، ومل تبق أسرية األطر السياسية واالجتماعية، فنقلت تأمالت الكّتاب الّذاتية، 

وتفصيلنا هلذه األنواع . ونافست بعض الفنون األخرى كالفلسفة واالقتصاد والرياضة وغريها من الفنون املختلفة

:كاآليتيكون  

: يـــــــــال األدبـــــالمق3-1

بشؤون األدب وقضاياه ويدور حول األدب شعرا ونثرا، وتظهر فيه صورة الكاتب الشخصية يهتم «

)1(.»والوصف والسرية

إىل أّن فن املقال األديب يعّرب قبل كّل شيء عن جتربة معّينة مّست نفس األديب بعض الباحثنيويذهب 

ومن هنا قيل أّن املقال األديب قريب جدا من القصيدة الغنائية، ألّن كليهما . وأراد أن ينقل األثر إىل نفس قرّائه

.يغوص بالقارئ إىل أعماق نفس الكاتب أو الشاعر ويتغلغل يف ثنايا روحه

سم بآثار واملقال األديب يتّ . ال األديب تدخل يف اعتباره عواطف الفرد ووجدانه، فهو ميتاز بالذاتيةفاملق

سيطرة عليه، فبقدر ما حيتوي املقال األديب آثار الصنعة، ومن جودة التشبيه وحسن االستعارة الصنعة البادية فيه وال

.وابتكار الصورة بقدر ما يتميز صاحبه على غريه من األدباء

أّما من حيث األسلوب . ويهدف املقال األديب إىل أغراض مجالية ويتوخى درجة عالية من مجال التعبري

:هي)1(عّدة أنواعفيبحث فيه صاحبه عن اللفظ املتأنق الفخم واملقال األديب

.145: مذاهبه، ص- أنواعه- أنطوانيوس بطرس، األدب تعريفه- 1

،)ب.د(،األسس النظرية والتطبيقات العملية، دار الفجر للنشر والتوزيع-املقال الصحفيينظر، إمساعيل إبراهيم، فن -2
.28،29:ص،)سنة.د(



يعتقده ال كما ويتناول فيه الكاتب وصف ظاهرة معينة أو شيء كما يراه هو و:مقال وصفي أو عرضي«-1

. هو يف الواقع

وهو املقال الذي يلجأ إليه : المقال ألنزالي-2

.على مزاعم خصومه يف الرأي فيما يعتقد

هو الذي ينتقد فيه الكاتب وضعا أو شيئا معينا معربا عن وجهة نظره الشخصية اجتاه هذا : المقال النقدي-3

.الوضع

االت اليت تتناول خواطر الكاتب وتأمالته وهناك أيضا املقال القصصي واملقاالت على شكل رسائل، واملق

ّما مّر به من أحداث يف احلياة وميادينها املختلفة واملذكرات واالعرتافات اليومية، وهي اليت يعّرب فيها الكاتب ع

توفيق الحكيم و محمد مندور، وأحمد عبد : وّممن اشتهروا بكتابة املقال األديب. )1(»رأيه فيهموأشخاص و 

.مصطفى عبد اهللا، وعلي الراعيو،المعطي حجازي

وجّل يف فكره سواء فاملقال األديب جماله واسع جدا يبحر فيه الكاتب األديب ويغرف منه ما أثار انتباهه 

.مشهد أو قضية أو غريها من األحداث

.30:، صالسابقاملرجع -1



:يـــينال الدّ ــــالمق.2.3

«فهو

فيعّرب فيه عن رأيه فيما هو بصدده، بأسلوب يّتسم بالّتدفق الشاعري حنو القيم الدينية، واإلخالص ملا تدفع إليه، 

ستند إىل ذلك املنبع العظيم النّري املشرق، املستمد فهو ال ينطق يف توجهه من عبث أو غفلة أو استدرار، قدر ما ي

)1(.»منه توجهه

أّن تطور احلياة ممّا ميس حياة اإلنسان وصلته مبجتمعه وخالقه، ومن ّمث فهو ذا جذور بعيدة يف تراثنا العريب، غري

األزهر :"

ساعد على ذيوع املقال الديين وتسيطر عليه الروح الدينية، حيث ختاطب الوجدان املسلم " واإلخوان املسلمون

لى كاتب املقال الديين أن حيسن اختيار النصوص الّدالة من القرآن وتتلمس أسباب ضعف الكيان اإلسالمي، وع

واحلديث، حبيث يأيت االستشهاد يف موضعه الصحيح وبأسلوب مؤثر يرضي العقل مبنطقه ووسائل اإلقناع، حيث 

ثلة يدلل الكاتب على آرائه بآيات من القرآن الكرمي واألحاديث النبوية، وباملأثور من خطب اخللفاء، وكذلك أم

.من التاريخ اإلسالمي، واالتكاء على سلوك الشخصيات الرائدة اليت متثل مناذج عامة يف الوجود اإلسالمي

، الغزالي، حممد عّباس محمود العقاد، محمد عبدهومن رّواد كّتاب املقال الديين يف العصر احلديث 

، لعباس  محمود العقاد) ية اإلنسانيةالدميقراط(وغريهم ومن النماذج مقال ... أحمد زين ، ومصطفى محمودو

نستطيع بعد الفصول املتقدمة أن نقرر أّن شريعة اإلسالم كانت أسبق الشرائع إىل تقرير الدميقراطية:وهذا نصها

.27:صابر عبد الدامي وحسن علي حممد، فن املقالة دراسة نظرية ومناذج تطبيقية،ص-1

.29-28: ينظر، املرجع نفسه، ص-2



... الدميقراطية اليت يكسبها اإلنسانوهي 

:هي«وهذه األسس ) 1(.غريها

.املسؤولية الفردية.1

.وجوب الشورى على والّة األمور.2

.عموم احلقوق وتساويها بني الّناس.3

.والطبقاتالّتضامن بني الرعية على اختالف الطوائف . 4

)2(.»هذه األسس كلها أظهر ما تكون يف القرآن احلكيم، ويف األحاديث النبوية والتقاليد من عظماء اخللفاء

فاملسؤولية الفردية مقررة يف اإلسالم على حنو صريح، وبآيات متكررة حتيط بأنواع املسؤولية من مجيع 

)3(﴾صَوالَ َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى﴿:لقوله تعاىلالوجوه، فال حياسب إنسان بذنب إنسان ؛ وذلك استنادا 

يَأَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَنُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى﴿:أّما عموم احلقوق فالقرآن صريح يف وجوه، قال تعاىل

َقيُكْم ِإنَّ اَهللا َعِليٌم َخِبيرٌ َوَجَعْلَنُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اِهللا  )4(.﴾َأتـْ

نَـُهم﴿: )5(.﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

.28:ينظر،صابر عبد الدامي، فن املقالة دراسة نظرية ومناذج تطبيقية، ص.1

.29:املرجع نفسه، ص.2

.164األنعام، اآلية سورة .3

.13سورة احلجرات، اآلية .4

.38سورة الشورى، اآلية .5



.فالكاتب أخذ مصطلح الدميقراطية وبّينه يف اإلسالم من خالل تطبيقه العملي الذي يهتم باألمور األربعة املذكورة

: المقـــال الصحفـــــــي.3.3

وهو األداة الصحفية اليت تعرب بشكل مباشر عن «

)1(.»اليومية اجلارية ويف القضايا اليت تشغل الرأي العام احمللي أو الدويل

.عن أبعادها وداللتها املختلفة

ل يف بعض احلاالت يطرح فكرة جديدة أو تصورا مبتكرا أو رؤية خاصة ميكن أن كما أن كاتب املقا

تشكل قضية تشغل الرأي العام واخلاص إذا كانت ختص مصاحل القرّاء أو تثري اهتمامهم ألّي سبب من 

)2(.األسباب

معاجلة لقد كان للمقال الصحفي أكرب األثر يف معاجلة النقد األديب، كما كان له األثر العميق يف

احلرب العاملية الثانية، وامتاز بالرتكيز والّدقة العلمية وامليل إىل بث الثقافة العامة لرتبية أذواق الّناس وعقوهلم، ومل 

ذلك األثر وأرجعه محمد يونس نجم وقد ّخلص . الصحف تطويرا لفن املقال وبلورته

عنوا بفن املقالة وجعلوهالنشر خمتلف أنواع املقالة من ذاتية وموضوعية، وأخريا إىل خلق طبقة من الكّتاب الذين

.179: ص، )سنة.د(القاهرة، - فاروق أبو زيد، فن الكتابة الصحفية، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، دار الشروق، بريوت.1

.179: ينظر، املرجع نفسه، ص-2



عصرنا احلديث إىل حماربة الوسيلة األوىل لنقل أفكارهم وإذاعة آرائهم، ومرجع القضايا اليت عاجلتها املقالة يف 

االستبداد واالستعمار، وحترير املرأة، وإنصاف العامل، ونشر العلم، وبث روح اإلخاء واملساواة، وتوفري الضمانات 

)1(.االجتماعية وتنشيط الزراعة والصناعة، وتوحيد الكلمة، وحتطيم نري التقاليد وما إىل ذلك

إّن التحاق فن املقالة بالصحافة قد كا

ب لديه من الوقت واملهلة ما بالرتسل والوضوح والسرعة والرتكيز، أي اللغة املزركشة باحملسنات البديعية، فال الكات

)2(.ميكنه من هذا الرتصيع، وال القارئ يستطيع ذلك

فلغة املقال الصحفي ختتلف عن لغة املقال األديب واملقال العلمي، فإذا كانت لغة املقال األديب تقوم على 

ملصطلحات العلمية، فإّن لغة الصور البيانية واحملسنات اللفظية ولغة املقال العلمي تقوم على النظريات واألرقام وا

فبهذه اللغة البسيطة يقوم املقال الصحفي . املقال الصحفي تقوم على التبسيط والبعد عن التعقيد وهجر الغريب

:شأنه شأن أي فن صحفي آخر بالعديد من الوظائف أمهها

.العاماإلعالم، وذلك بتقدمي املعلومات واألفكار اجلديدة عن القضايا اليت تشغل الرأي .1

.يقوم بشرح وتفسري األخبار اليومية والتعليق عليها.2

)3(.الدعاية السياسية، ينشر سياسة األحزاب واحلكومات.3

-40:م، ص1961، 1لبنان، ط-ينظر، حنا الفاخوري، اجلامع يف تاريخ األدب العريب واألدب احلديث، دار اجليل، بريوت-1
49.

.188: ، ص)سنة.د(، 1دار النهضة، مصر، طينظر، حممد مندور، األدب وفنونه،.2

. 30:م، ص2014-ھ1435، 1بناء ولغة، دار املنهل اللبناين، بريوت، ط-ينظر،هاوزين عمر، املقالة الصحفية، اجتاهات-3



نستنتج من كل ما سبق أّن املقالة من حيث طريقة معاجلتها ووجهة كاتبها ثالثة أنواع خمتلفة من حيث األسلوب 

.واللغة

فاملقال األديب هو الذي يعرب عن عواطف كاتبه وجتربته الذاتية ومشاعره الوجدانية اجتاه موقف خاص أو 

موقف عام بلغة تقوم على الصور البيانية واحملسنات البديعية اللفظية، وأسلوب واضح ومجيل يؤثر يف القارئ، 

.متحررا من أهداف الصنعة والتكلف

مل لوصف احلقائق العلمية من خالل منهج علمي يقوم على املوضوعية واملقال العلمي هو أداة العا

.املطلقة

أّما املقال الصحفي فهو وسط بني االثنني، فيه شيء من ذاتية الكاتب األديب، وشيء من موضوعية 

مهما لذلك فلغة املقال الصحفي هي لغة احلياة العامة، أي لغة املواطن العادي، يفهمها مجيع القرّاء . العامل

.

.  كان له الفضل يف خلق لغة متتاز بالوضوح والرتكيز ونشر العلم



:يـــــــال السياســـــالمق. 4.3

هو املقال الذي يكتبه الكاتب بتصور موضوعي، بعيد عن الذاتية والشخصية والوجدانية، بل يتناول «

)1(.»أفكار سياسية أو وطنية أو دولية بأسلوب سهل بعيد عن الزخرفة

كما يؤّكد -ظهر هذا الّنوع من املقال يف الصحف العربية منذ وقت مبكر، وعلى وجه التحديد 

جمال الدين األفغاني ، وعبدهمحّمد، وعبد اهللا الّنديمقبيل الثورة العرابية، فاشتهر - الّدارسون

وازدهر املقال السياسي بعد . الثورة العرابيةالسياسية اليت تنّدد باالحتالل وتدعوا إىل الثورة، وكان من نتائجها قيام 

مبقاالته الوطنية يف صحيفة لطفي السّيد ومصطفى كامل هذه الثورة على يد كوكبة من املفكرين أمثال 

، التحليل )2(الفكرة، وُتستمد من أحداث الواقع السياسي: ويرتكز املقال السياسي على عّدة عناصر هي.اللواء

حتليل الفكرة أو القضية حتليال دقيقا، يستند إىل مربرات ومعطيات تؤكد إحاطة الكاتب ويعمد الكاتب فيه إىل 

.بقضيته من كافة أبعادها

: المقال االجتماعي.5.3

أحد رّواد املقال قاسم أمين ويعّد . )3(اإلدمان أو التطرف أو اهلجرة والتسرب 

االجتماعي، فقد اشتهر مبقاالته اليت تدعوا إىل اإلصالح االجتماعي وحترر املرأة من قيود اجلهل والتخلف، كما 

.196:، ص1983-1899اجلزائر عبد القادر خليفي، أمحد توفيق املدين ودوره يف احلياة السياسية والثقافية بتونس و -1

.95:ينظر، فوزي عيسى، دراسات يف األدب احلديث، ص-2

.40:ينظر، صابر عبد الدامي، فن املقالة دراسة نظرية ومناذج تطبيقية، ص-3



مصطفى لطفي المنفلوطي اشتهر 

ونقد بعض االجتماعيمبقاالته إىل حماربة بعض جوانب الفساد أحمد أمينوحماربة الفقر والبؤس، بينما اجته 

، "فكرة"يف عموده مصطفى أمين وّممن اشتهر باملقال االجتماعي يف ذلك الوقت . 

)1(".جمرد رأي"وصالح منتصر يف 

هذا الّنوع من املقال يتناول فيه الكاتب قضية اجتماعية معّينة، حيث يقوم مبعاجلتها بأسلوب يلفت انتباه 

.نويتبني ل.القارئ

: يـــــــال الفلسفـــالمق. 6.3

ظهر املقال الفلسفي كقالب نثري مستحدث يف منتصف القرن العشرين ومن أشهر كّتابه املعاصرين 

؛ وهو يطرح يف مقاالته املوضوعات اليت تتعلق بالفكر اإلنساين، وقضايا العقل، وميتاز زكي نجيب محمودالدكتور 

«:السهولة يف بعض األحيان كقولهجينح إىلأسلوبه بالعمق ولكّنه يسعى إىل توصيله للقارئ دون إيغال، وقد 

هم حيبون استعماهلا، ...أكثر الكلمات دورانا على األلسنهي من"فلسفة"ى حٍق حني أزعم أّن كلمة ين علبُ سَ حْ آ

فلسفيت يف احلياة، : ولكّنهم يكرهون متحيصها مضمونا ومعىن، فما أكثر ما تسمع يف أحاديثهم عبارات مثل

املقصود حبيث يفرقون يف حيددوا معناهافلسفة اللغة، فلسفة السياسة وغري ذلك أّما أن تسأهلم أن فلسفة التاريخ، 

هذه العبارات اليت أسلفناها بني احلياة وفلسفتها، والتاريخ وفلسفته، واللغة وفلسفتها، والسياسة وفلسفتها، وهكذا 

الزراية، إذ 

)2(.»مفهوممعىن هذه فلسفة يريدون بذلك أّنك بدأت ختاطبهم مبا ليس عندهم "يقولون لك عندئذ

.97: فوزي عيسى، دراسات يف األدب احلديث، ص-1

.258-257: الشروق، ص، نقال عن جتديد الفكر العريب، دار 100:فوزي عيسى، دراسات يف األدب احلديث، ص-2



يف يؤكد مدى اهتمامه بتحديد معاين األشياء والتعبري عنها بدقة، وعدم اإلسراف زكي نجيب محمودفالدكتور 

فهو بذلك يدعو إىل الّدقة يف استخدام املصطلحات يف أسلوب . استخدام األلفاظ دون وجود معىن حمدد هلا

.سهل وأفكاٍر واضحة دون اعتماد التصوير البياين

: اديــــــال االقتصـــــــــالمق.7.3

يهتم فيه الكاتب باحلديث عن املشكالت االقتصادية، وما يتصل باالقتصاد من قضايا كالتنمية 

يف ذلك مثل )1(واخلصخصة واالستثمارات وإىل جانب األعمدة الثابتة يف الصحف فهناك جماالت متخصصة

).األهرام االقتصادي(

:يـــــالريــاضالــــــالمق.8.3

وهو مقال يتحدث فيه كاتبه عن فنون الرياضة وصورها وأشكاهلا، وهذا الّنوع يتطلب خربة واسعة 

املختلفة، وهناك أعمدة ثابتة لكتاب النقد الريا

، إبراهيم حجازيوناِصف سليم ، وعبد المجيد نعمان: ومن أشهر كتاب املقال الرياضي. الرياضية املتخصصة

)2(.وغريهم كثري

ى نستنتج ممّا سبق أّن املقال يتنوّع حبسب تنوع املوضوع الذي يتناوله الكاتب، ومن خالل اطالعنا عل

.نوعني من املقال

.100:، صالسابقينظر، املرجع -1

.102:ينظر، املرجع نفسه، ص-2



:المقال الذاتي-1

القارئ وعّدته يف ذلك إىل األسلوب األديب الذي يشع تبدو شخصية الكاتب فيه جلية جذابة تستهوي

)1(.بالعاطفة ويثري االنفعال ويستند إىل ركائز قوية من الصور اخليالية والعبارات املوسيقية واأللفاظ القوية اجلزلة

: المقال الموضوعي-2

ئص هذا األسلوب فيه يبعد الكاتب عواطفه، مستعينا باألسلوب العلمي الذي ييسر له ذلك، ومن خصا

الدقة والوضوح والقصد، وال يتيح للكاتب يف هذا املقال أن جيعل شخصيته تطغى على املوضوع، كما أنّه ال يهتم 

)2(.فكل ما يعنيه يف ذلك توصيل املوضوع الذي يكتب فيه إىل القارئ بسهولة. بالصور اخليالية، وإيقاع العبارات

لذا . ذا خال من مجال العرض، ينقلب إىل حشد من املعلومات اجلافةوجيب التنبيه أّن املقال املوضوعي إ

.على كاتبه أن حيرص على حسن الصياغة وجودة األداء وسالمة اللغة

، 2014، القاهرة، 1املسرحية، دار الكتاب احلديث، ط-املقالة-ينظر، عبد الرمحن عبد احلميد علي، الفنون األدبية القصة-1
.94:ص

.95: ينظر، املرجع نفسه، ص-2



الـــائص المقـــــــخص:المطلــــب الثالـــــث

لقد عرفنا فيما سبق أّن املقال هو تعبري الكاتب عن قضية أو فكرة معّينة ألجل أن يقنع القارئ ويؤثره 

يتميز بصفات وحّىت يكون هذا املوضوع هادف إىل شيء معني بأسلوب سهل البّد أن . بالقضية اليت يتناوهلا

:خاصة هي

يرتكز املقال أساسا على فكرة أو قضية أو موضوع يريد الكاتب توصيلها للقارئ، ولكي «:وضوح الفكرة-1

يتحقق هذا اهلدف فينبغي أن متتاز هذه الفكرة بالوضوح وأن حيرص الكاتب على إبرازها ولفت انتباه القارئ إليها 

أفكار فينبغي أن يتحقق االنسجام بينها وأن تنتظم مجيعا يف إطار فكري دون إحلاح، فإذا كان املقال يطرح عّدة

.واحد، فالوحدة الفنية مسة أساسية يف املقال اجليد

املقال قالب نثري خيضع لبناء فين شأنه يف ذلك شأن األجناس األدبية األخرى، ومن أهم :الترابط المنطقي-2

البناء، وهو ما يتطلب وجود تالحم بني عناصر املقال وأجزائه مظاهر البناء الفين للمقال أن يكون متماسك

)1(».حبيث تتسلسل األفكار يف ترابط منطقي حمكم

للمقال شكل حمدود، واألصل فيه القصر واإلجياز والرتكيز وهذا ما يتحقق يف األعمدة الصحفية، : الشكل-3

ب أن خترج اإلطالة إىل احلدود اليت خترج املقال ومع ذلك فهناك املقاالت الطويلة كاملقال السياسي ولكن ال جي

.عن شكله وحجمه وتفقده هيئته

ال تقتصر الغاية من املقال على توصيل فكرة معينة وإّمنا تتجاوز ذلك إىل حتقيق املتعة :احترام عقلية القارئ-4

)2(.الفكرية من خالل ما يطرحه الكاتب من حيوية العرض ووسائل اجلذب والتشويق

.102: فوزي عيسى، دراسات يف األدب احلديث، ص-1

.103: املرجع نفسه، ص،ينظر -2



.والوضوح وترابط أجزاء الكالم وعدم االسرتسال يف الكالم مع احرتام حجم املقال

أسلوبه كاتب أّما عن اخلصائص األسلوبية للمقال فال ميكن وضع خصائص حمددة لألسلوب، فلكل  

وحسبك أن نقرأ للعقاد وطه «اخلاص به الذي مييزه عن غريه، وذلك أّن شخصية الكاتب تربز من خالل أسلوبه 

الرتابط املنطقي، كما يرتكز حسني لنقف على هذه احلقيقة، فللعقاد أسلوبه املميز الذي يقوم على دقة الفكرة و 

أّما أسلوب طه حسني فيمتاز . على التحليل واستخالص النتائج من املقدمات والنفاذ إىل لّب الفكرة دون تزويق

بالبسط والتكرار واإلحلاح على الفكرة إلقناع القارئ واالعتماد على السرد واإلطناب مما قد خيل بالبناء اهلندسي 

)1(.»مع االهتمام بالعاطفة والتصوير- ا يقالكم- أو املعماري للمقال 

:ومع ذلك مثة خصائص أسلوبية يتطلبها كل مقال أمهها

.)النحو والصرف والداللة(:الصحة اللغوية - 1

اإلجياز واإلطناب كذلك وتعين توافر العناصر البالغية لصحة األسلوب كاإلجياز يف موضع : الصحة البالغية- 2

)2(.ومناسبة األلفاظ للمعاين وتوظيف احملسنات البديعية والصور البيانية، وغريها من أساليب البالغة

فهو من أهم مسات األسلوب اجليد ويكون ذلك برتك األلفاظ الغريبة واملصطلحات الغامضة وعدم : الوضوح- 3

.

.شو والتكرار وهذا ما يضعف املقال ويؤدي إىل تفككهالبعد عن احل- 4

.104: فوزي عيسى، دراسات يف األدب احلديث، ص-1

.105:ينظر، املرجع نفسه، ص-2



فأسلوب املقال إذا سلمت لغته وبالغته وكانت ألفاظه واضحة بعيدة عن احلشو والتكرار كان أسلوبا مميزا مالئما  

.للمقال اجلّيد

ما سبق نستنتج أّن املقال حبث قصري، يعتمد فيه الكاتب على منهج معني، له مقدمة وعرض فمن كل 

.املادة واألسلوب واخلطة: وخامتة، كما أنّه يتكون من عناصر أساسية وهي

صر احلديث وهو مرتبط بظهور الصحافة، ومن عوامل ازدهاره اهتمام األدباء وانتشار الطباعة والصحافة الع

:فتطورت املقالة على يد هؤالء األدباء لكّنها مل تنضج بشكل جيد حّىت مّرت مبراحل عّدة. املتنوعة

.الطهطاويمرحلة الرواد وهي مرحلة قّلد فيها الكتاب أسلوب املقامة وميثلها رفاعة- 1

.مرحلة التخلص من الزخرف والسجع بشكل تدرجيي ومن روادها الكواكيب- 2

.مرحلة اإلبداع والنضج ومن روادها العقاد- 3

ولكل ... فقد تكون أدبية أو سياسية أو فلسفية . واملقالة أنواع خمتلفة حبسب اختالف وتنوع املوضوع

قصر ) مقدمة وعرض وخامتة(خصائص مشرتكة من حيث الشكل نوع خصائصه اليت متيزه عن غريه كما أّن هلا 

.احلجم، السهولة، الوضوح



المقال الصحفي في األدب الجزائري: المبحث الثاني

نشأة المقالة في األدب الجزائري الحديث: المطلب األول

احلديث، يف مصر 

فإن املقالة الصحفية باجلزائر مل ، )1(م، وهي بداية مبكرة1847احلكومية سنة " املبشر"اجلزائر قد بدأت بظهور 

ذلك أن الصحافة العربية يف اجلزائر يف . ؛ منتصف القرن التاسع عشرتظهر إّال بعد نصف قرن من بداية املبشر

القرن التاسع عشر كانت ختضع إلشراف اإلدارة الفرنسية أو ملستشرقني، مث هي مع هذا التأخر الواضح مل تكتمل 

الصحف ومل تتحدد معاملها الفنية إّال يف القرن العشرين، ويعود الفضل الكبري يف ظهور املقال الصحفي يف 

اجلزائرية إىل النماذج اليت اطّلع عليها بعض الكّتاب اجلزائريني يف الصحف املشرقية اليت عرفت طريقها إليهم منذ 

" العروى الوثقى"فإّن األقالم الرفيعة اليت كانت تدبج املقاالت الرائعة على أعمدة . أواخر القرن التاسع عشر

، قدمت لل"اللواء"، و"املؤيد"، و"املنار"و
)2(.

وإىل جانب ذلك دور احلركات السياسية واإلصالحية اليت كان هلا دور فّعال يف هذه اليقظة الفكرية ممّا 

شأ املقال أوال يف أحضان احلركة فقد ن. أسهمت يف ظهور املقال ملعاجلة تلك املشاكل السياسية واإلصالحية

.38:م، ص2003م، عامل املعرفة، اجلزائر،طبعة1954إىل1847ينظر، حممد ناصر، الصحف العربية اجلزائرية من -1

.132:م،ص1974، )ط.د(تونس، -تطور النثر اجلزائري احلديث، الدار العربية للكتاب، ليبياينظر،عبد اهللا الركييب، -2
)1(.



:فاملقال اإلصالحي اجته إىل ناحيتني اثنتني

.خماطبة العاطفة والتأثري يف الوجدان- 1

.التعبري عن ذاتية أو شخصية الكاتب- 2

.132:تطور النثر اجلزائري احلديث، صينظر، عبد اهللا الركييب،-1



أنواع المقال في الجزائر:المطلب الثاني

طمسها وبالتايل احلفاظ على مقومات الشخصية العربية اجلزائرية اليت سعى االستعمار العسكري والفكري إىل

إجياد جيل غريب عن اإلسالم وتعاليمه ، وال شك أن االنتصاب لرّد العدوان الفكري هو من أجّل األعمال 

وأكثرها مشقة وعنتا، ومن هنا سارع املصلحون إىل بعث اإلسالم يف النفوس والسلوك، بشحد الفعالية الروحية 

إّال بتنقية الفكر الديين من الشوائب والبدع والثقافة الدخيلة مع ولن يتم ذلك. للمسلم وبعثه يف األفكار واملفاهيم

.)1(ربطه مبا يستجيب ومتطلبات العصر احلديث

.

:المقال الديني-1

متمثال يف حماربة لقد بدأ اهتمام املقالة الصحفية اجلزائرية باإلصالح الديين قبل احلرب العاملية األوىل«

مجيع امليادين، فمن رجال اجلزائر األوائل الواقفني على قدم فهو اجلانب احلساس الذي يؤثر يف . )2(»األخرى

، )م1914-م1848()3(عبد القادر المجاويوساق من أجل إصالح هذا الدين وتنقيته من الشوائب نذكر 

نشر، مجعية العلماء ودورها يف احلركة الوطنية اجلزائرية، مؤسسة عامل األفكار للطباعة والمازن صالح املطبقاين ،ينظر، -1
.48:، ص)ط.د(م، 2011اجلزائر،

.75: حممد ناصر، الصحف العربية اجلزائرية، ص-2

، 1، ط2013،  )ب.د(،2عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، دار األحباث، ج-3
.96: ص



عبد الحليم بن ، )م1932- 1886()2(اجلزائريعمر بن قدور ، و)م1959-1884()1(راسموعمر 

، فقد استحوذ هذا املوضوع على أفكارهم أكثر من أي موضوع، فقد كانت )م1933- 1866(سماية

.فلسفتهم متأثرة باملذهب القائل بأن اإلصالح ينبغي أن يبدأ من الدين

.اإلصالح الديين يف محاس متوقد وجرأة عجيبة فقد كان خملصا أمينا بدعوة الشيخ حممد عبدهإىل

كما تؤكد لنا الدراسات السابقة أن أسلوب كتاباته عنيف جدا موجها كالمه يف غري مواربة أو خشية إىل 

س جياشة تتنزى أملا وتذوب ومن ذلك، له مقال يصدر فيه عن نف. )3(أولئك الذين حتلوا مبفاسد التمدن احلديث

منتقدا يف حتسر أخالق اجلزائريني، يف نغمة ال ختلوا من حرقا ويرسلها زفرات متصعدة على الوضع الديين يف اجلزائر

كيف يكون املسلم مسلما يف بلد خلت مساجده من الراكعني الساجدين، «: يقول فيه. التشاؤم واملبالغة

والسكرين ؟وامتألت شوارعه باللصوص والفجار 

»

كيف يكون املسلم مسلما يف بلد ظهرت فيه األثرة وحّب النفس، وعبادة املال واالنسالخ من الدين، والتظاهر «

بالفحشاء وتقليد الكافرين ؟

.418: املرجع السابق، ص-1

، )ب.د(م، 1980، 2نويهض، معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، مؤسسة نويهض، طعادل -2
.243:ص

.78-77: م، ص1954- 1847ينظر،حممد ناصر، الصحف العربية اجلزائرية من -4



ء العهد، وهو اخللق «

إذا فليقض على هذه األمة ... 

...«.)1(

:المقال االجتماعي-2

مل تكن حالة اجلزائريني االجتماعية تقل فظاعة أو سوءا عن حالتهم الدينية، فقد كانت هناك ضغوطات 

على 

ب إىل هذا اجلانب فالدافع الذي وقف وراء املصلح اجلزائري  وانتشار الفقر واألزمات االقتصادية، ممّا دفع الكتا

كان ينبع من إميان واعتقاد راسخ بأنّه ال ميكن القيام بأي عمل سياسي واجتماعي قبل حترير الضمائر من اجلمود 

.)2(واجلحود

ها أمهية  لقد عنيت املقالة الصحفية اجلزائرية مبوضوع اإلصالح االجتماعي عناية فائقة وأولته من نفس

.كربى

الصحفية تلك اليت تعين عناية خاصة باحلياة االجتماعية،  

أّن "تاريخ الصحافة العربية اجلزائرية"ويذهب الدكتور حممد ناصر يف كتابه . كاألخالق، واملرأة، والطفل، الشباب

ها، حرصت على موضوع األخالق كله، وآية ذلك هو اختاذ بعض املقالة الصحفية يف طليعة املعركة توعية، وتوجي

).م1914/ 06/ 14( 03: املرجع السابق، نقال عن اإلسالم واملسلمون، ذو الفقار، العدد-1

.140: ينظر، عبد اهللا الركييب، تطور النثر اجلزائري احلديث، ص-2

.)1("بدأ ذيعه، وشعارا تعمل من أجلهالصحف العربية اجلزائرية من الدعوة إىل األخالق الفاضلة م



)2(»مقاومة انطالق األخالق قبل كّل شيء«تقول أن خطتها 1913" الربيد اجلزائري" فجريدة 

أّما النخبة من شباب احلركة اإلصالحية فقد أفصحت عن مبدئها هذا يف افتتاحية العدد األّول من 

وحنسن ما كان من أخالق األمم حسننا، وموافقا حلالنا وتقاليدنا ونقبله، ونقبح ما كان منها «: قائلة" املنتقد"

«)3(.

واحلق أّن الصحافة اإلصالحية قد وفت بوعدها، فكانت حارسا أمينا ومربيا حاذقا، ورائدا صادقا ال 

فقد أدرك الكتاب . ل ال احلصرالنزاعات ولنا يف هذه االجتاهات حماربة النزاعات الفردية على سبيل املثا

القوية اليت تدفع باألمة حنو األمام، ومن ذلك أحلوا على التكتل واالحتاد، وكان تنديدهم بالنزاعات الفردية 

.به أقالمهم بكل جّدية وعناية فائقةموضوعا أساسيا اهتّمت

فقد عرفناه فيما سبق عمر راسمومن الكتاب اجلزائريني لفتا لنظر الباحث وهو الناقد االجتماعي 

مصلحا دينيا مؤمنا بأفكار حممد عبده، فإنّه هنا ثائر اجتماعي وناقد لألغنياء األنانيني الذين ليس هلم ذرة رمحة 

.على الفقراء والضعفاء

.206:حممد ناصر، الصحف العربية اجلزائرية، ص-1

).م1913/ 08/ 68(1:املرجع نفسه، نقال عن الربيد اجلزائري، ع-2

).م2/07/1925(1:حممد ناصر، الصحف العربية اجلزائرية، نقال عن املنتقد، ع-3



يشجب النزعة )1("عاطفة اإلحسان: "يعين يف مقالهعبد الحميد بن باديسجند اإلمام وكذلك

.اإلنسانية املستولية على نفوس بعض املوسرين فقبضت أيديهم عن العطاء يف سبيل املشاريع اخلريية

هو الشعور العام بعاطفة اإلحسان وإتباع ذلك الشعور بالعمل، ... إّمنا الشيء الذي يعوزنا ... «: يقول

هم من أثر النعمة السطحية أكثر من اعتمادهم على ألّن موسرين يف األكثر ما فتئوا يعتمدون على ما يعلو وجوه

. )2(»...املقدس 

وجند من املصلحني االجتماعيني . فهو يدعو إىل الشعور باإلحسان إىل الغري واألخذ بيد الفقري الضعيف

.وغريهموعبد الرحمن بن عمر، مبارك الميليأيضا، 

.241: ، ص1930، ماي06ما جيب لتدعيم هذه العاطفة، الشهاب، العدد األول، جملد ... عاطفة اإلحسان-1

.247: نفس املرجع، ص-2



:المقال السياسي-3

مهدت سياسة التعّسف االستعمارية سياسة هادفة مشلت خمتلف امليادين واملذاهب، فتدهورت األوضاع 

السياسية بصورة ملحوظة حبيث أّن هذا االستعمار بلغ ذروته يف التحكم والتمييز العنصري ويف رفض الشخصية 

فاختذوا املقال السياسي )1(والثقافة القومية، فكان رد اجلزائريني هو رفض السياسة الفرنسية االستعماريةاجلزائرية 

توجيها مميزا، توجيها يتحاشى اخلوض يف املواضيع السياسية ويستعمل ضروبا من التعريض والتلميح، وها هو 

اب اإلصالحي أن يبتعد عن السياسة كل ينشر مقاال جبريدة الشهاب يلّح فيه على الشبالطيب العقبيالشيخ 

) 2(»وتباعدوا كّل التباعد عن سياسة احلكومة، ومزامحة الغري حىت نسلم ويسلم حزبنا اإلصالحي... «االبتعاد، 

ال نكتب أبدا ... «: فيقول يف افتتاحها" اإلصالح"ويؤكد الشيخ رأيه وموقفه حيال السياسة حني يصدر جريدة 

ها قاموس احلكومة مبعاداة الدولة، والعمل على خالف مصلحتها ألنّنا لسنا من يقول يف السياسة اليت يفسر 

)3(.»... بوجوب إلقاء األجنيب يف البحر

وألننا جزائريون «: واالبتعاد عن السياسة يف نظر ابن باديس ال يعين إمهال الشؤون الوطنية والقومية، يقول

القومية يف أبنائها وترغيبهم يف العلم وعليها واجب اخلدمة والنفع يف نعمل للّم شعب األمة اجلزائرية وإحياء روح

)4(.»اإلنسانية

حنب من حيب وطننا وخيدمه ونبغض من يبغضه ونظلمه، «: ويؤكد الشيخ وطنيته وحبه للجزائر فيقول

نناوئ كل من فلهذا نبذل غاية اجلهد يف خدمة وطننا اجلزائري وحتبيب بنيه فيه، وخنلص لكل من خيلص له، و 

.140:ينظر، عبد اهللا الركييب، تطور النثر اجلزائري احلديث، ص-1

.1925/ 12/ 17، 6الشهاب، ع-2

.286: ، صم2007، وزارة الثقافة 1931إىل 1903حممد ناصر،-3

.م1925/ 07/ 02، 1الشهاب، ع-4



)1(.»ومن غري بنيهيناوئه من بنيه 

وإّمنا تعدى ذلك إىل الوطن العريب اإلسالمي، ويعد الصحفي عمر بن قدور اجلزائري من السباقني املهتمني فقد  

.حفي على الكتابة حوهلا حبرارة وإميان

يف كتابه الصحف العربية،لعّله مل يرفع القلم أّول أمره إّال انتصارا لدولة اإلسالم محمد ناصروكما يقول 

.تركيا، إذ كانت مقاالته األوىل تصدر النصيحة لإلمرباطورية العثمانية

من الكّتاب أقالمهم للخوض يف غمار الدفاع وإىل جانب تركيا جند قضية فلسطني اليت سخر هلا الكثري

.عن هته القضية

، فقد حريه نشاط الصهاينة )2()1956- 1899(محمد السعيد الزاهريفمن املهتمني اجلزائريني 

 :

هللا أول مسلم كتبت حبرية عن املسألة الصهيونية ومل أخن ديين وضمريي ألرضي على مجاعة إين واحلمد... «

ومل يسبقين يف ... كيف أخون ديين أمام هؤالء الذين تسببوا يف كل أضرارنا ... اللصوص وعار اإلنسانية، اليهود 

)3(.»هذه املسألة إالّ عمر راسم

.اليقظانأبو ، وتوفيق المدنيومن املهتمني كذلك 

.م1925/ 02، 1املصدر السابق، ع-1

.125: عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر، ص-2

).1927/ 07/ 24(، 2الصهيونية، ع" الراصد"حممد ناصر، الصحف العربية اجلزائرية، نقال عن جريدة الربق -3

كما ال ننسى اهتمام اجلزائريني مبجال التعليم الذي يعّد من أبرز املوضوعات احلساسة اليت هلا تأثري قوي 



 . :

... ... الم، كما قضيت سوادي عليها، إنين أعاهدكم على أنين أقضي بياضي على اللغة واإلس«

وإنين سأقصر حيايت على القرآن واإلسالم ولغة اإلسالم والقرآن هذا عهدي لكم وأطلب منكم شيئا واحدا وهو 

)1(.»أن متوتوا على اإلسالم والقرآن ولغة اإلسالم والقرآن

.346: صم،1939، 1-15



خصائص المقالة الصحفية: المطلب الثالث

م، فإّن املقالة الصحفية اجلزائرية بشكلها املعروف مل تظهر بواكري ها إّال مع بداية القرن 1947الفرنسية يف سنة 

. م1904م، واملصباح 1903العشرين على صفحات اجلرائد اليت شارك يف حتريرها بعض اجلزائريني مثل املغرب 

وطوال هذه الفرتة الزمنية اليت تزيد على نصف قرن مل تطالعنا سوى بعض احملاوالت الضعيفة لبعض الكتاب، 

، وغريها من اجلرائد اليت كان )1()م1886(احلكومية، ّمث صفحات املنتخب " املبشر"متناثرة على صفحات 

يشرف على أغلبها فرنسيون أو مستشرقون ولألساليب الضعيفة اليت تنهكها من كل جانب ال يسمح لنا أن نطلق 

.عليها اسم مقال صحفي إالّ من قبيل التجاوز

ويبدو من ذلك أن هناك موانع حالت دون ظهور مقاالت صحفية معتربة تتمّتع باملعاين السامية 

:واألساليب الرفيعة طوال هذه الفرتة يعود إىل بعض األسباب القاهرة ميكن إمجاهلا فيما يلي

:الضغط االستعماري-1

إلرهاب البوليسي، فنشأت عليلة م، فعندما فتحت عينها وجدت القضبان ، وا1894" احلق"اجلزائريني هي 

.اجلسم، سقيمة الفكر

وإذا كانت احلرية هي مناخ تطّور الصحافة وازدهارها، فإّن الصحافة العربية اجلزائرية يف هته الفرتة مل 

.

.115:، ص2جالصحف العربية اجلزائرية،،ينظر، حممد ناصر-1



:اإلدارة األجنبية-2

أكثر الصحف الصادرة يف هذه املرحلة، كانت بإشراف عناصر غري وطنية وكانت اجلرائد ملكا للحكومة 

.فأغلب موادها ممالة من الوالية العامة. م1902م، واألخبار يف نسختها العربية 1847الفرنسية كاملبشر 

لفقر تأثري مباشر على ضعف اإلنتاج الفكري لدى اجلزائريني، وختلف كان لسياسة اجلهل وا: الجهل والفقر-3

)1(.الصحافة نفسها، إذ اعتربوها من هلو احلديث

هذه الفرتة من الضغوطات االستعمارية اليت مهما تكن األسباب املؤثرة يف ضعف املقالة الصحفية يف 

حرمت الكّتاب من حرية التعبري، أو سياسة اجلهل والتفقري اليت قعدت باألفكار، وحالت دون إنشاء صحافة 

.فإنّنا سنحاول فيما يأيت أن نتعرف على اخلصائص األسلوبية لتلك احملاوالت. وطنية

I. 1903-1847(الخصائص األسلوبية للمقالة الصحفية ما بين(

كانت مقاالت هذه الفرتة ترمي إىل خدمة الوجود الفرنسي يف القطر اجلزائري أكثر ممّا كانت ترمي إىل 

. فكانت أساليبها ضعيفة جدا، وكان ذلك نتيجة األسباب املذكورة سابقا. إفادة الشعب اجلزائري

:فمن خصائص هذا األسلوب

لغة املقاالت ضعيفة ركيكة ممزوجة بالعامية، ّمث أن الكّتاب فكانت :ضعف المستوى اللغوي واألدبي-1

.اجلزائريني ما كان ميكن هلم يف هذا اجلّو إالّ أن يعربوا بأسلوب بسيط ليصل إىل الّناس

من اخلصائص اليت تلفت النظر يف مقاالت كّتاب هذه املرحلة نزعتهم الواضحة إىل:اإلكثار من االستشهاد- 2

.  117-116: صر، الصحف العربية اجلزائرية، صينظر، حممد نا-1



)1(.االستشهاد باللغة العربية يف مصادرها، كالقرآن الكرمي، واألحاديث النبوية، والشعر واحلكم

أّما املقاالت االجتماعية وهي قليلة تلك اليت كتب فيها سليمان الصيام وحممد السعيد علي الشريف 

.يصفان فيهما رحلتهما إىل باريس،

فكانت العناية باحملسنات البديعية اللفظية من اخلصائص اللفظية اهلامة اليت متّيز :االعتناء بالتزويق اللفظي-3

.الكتابة

كّل ما متّيزت به املقالة الصحفية يف هذه الفرتة من ضعف لغوي ، وتزويق لفظي مرّده إىل ما ورثه األدباء 

محمود بنمن عصر االحنطاط، ورغم ذلك ال ننكر وجود مقاالت كتبت بأسلوب ال بأس به، منها اليت كتبها 

.املرتمجني العسكرينيمبناسبة اقرتاب دورة االمتحان للدخول يف سلكالشيخ علي

II. م1920-1903(الخصائص األسلوبية للمقالة الصحفية ما بين(

مع بداية القرن العشرين بدأت احملاوالت األوىل لظهور املقالة الصحفية مكتوبة بأقالم بعض الشباب 

بلقاسم بن سعد الدين بن

. ، وغريهمعمر بن قدور، وعمر راسم، وعبد القادر المجاويوخّمار

:يعاجلها الكاتب، ويركز تفكريه عليها، واّتسمت خبصائص مميزة هلا عن مقاالت املرحلة األوىل

االجتماعية كاألخالق، وبعض العادات أغلب املقاالت اليت كانت تعاجل املشاكل:)2(غلبة الطّابع التقريري-1

والتقاليد، كانت تعرض على رأي الدين قبل كل شيء، وتبني موقف الشريعة اإلسالمية منها، ممّا كان يضفي 

.عليها أسلوبا تقريريا

.125: ينظر، املرجع السابق، ص-1

.139: ينظر، املرجع نفسه، ص-2



التأثر بالقرآن الكريم-2

ال يبدو تأثر الكّتاب بأسلوب املقامة العربية يف استعمال السجع فحسب، :وب المقامة العربيةالتأثر بأسل-3

بل تعّداه إىل استعارة خصائصها فبعض املقاالت اختذت طابع املقامة يف حمتواها الفين، فيتخذ الكاتب له راوية 

.حيدثه

تخلصون من تزاويق  األلوان البديعية بدأ الكّتاب ي:محاولة التخلص من المحسنات اللفظية والمعنوية-4

ويتحررون من قيود السجع، وهذا يعترب على كّل حال حماولة للتخّلص من سالسل عصر االحنطاط، إذ بدت 

.واضحة يف أساليب بعضهم مثل عمر بن قدور، وعمر راسم، واخلّمار، والكّتاب يتفاوتون يف ذلك قوة وضعفا

املقاالت يف هذه املرحلة بطابع الِقصر فجاءت بعض األحيان ال تتجاوز اّتسمت أغلب :النفس القصير-5

)1(.واملقاالت ذات احللقات املتعددة، كما هو الشأن مع عمر بن قدور يف أكثر مقاالته

لقد ختّلص الكّتاب من األخطاء الفاحشة اللغوية، كما أصبح املقال :وصحة األداء اللغويسالمة السبك -6

.يّتسم يف نسجه بالتسلسل 

.قيود املاضي

.76: م، ص2012-06املكتوبة يف اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ينظر، زهري إحدادن، الصحافة -1



III. م1931-1920(خصائص المقالة الصحفية (

لئن كانت املقالة الصحفية أثناء املرحلة األوىل ضعيفة جدا، وكانت يف املرحلة الثانية ترتاوح بني القوة والضعف، 

حتولت بفضل الشباب إىل مقاالت 1925

:باإلضافة إىل اخلصائص اليت متّيز . ناضجة فكرة وأسلوبا

:األسلوب االستقصائي-1

الطول املفرط، طول النفس يف العبارات، التكرار املعنوي، وذلك : متتاز بأسلوب استقصائي الشتماهلا على

.على استقصاء أطراف املوضوع من كّل جوانبهباإلحلاح على الفكرة واحلرص 

)1(.وذلك باختيارهم للفظ املنمق، والتعبري الفخم فجاءت العبارات مقيدة جدا:العناية باللفظ-2

وهذه اخلاصية نلحظها يف مقال حممد السعيد ألزاهري الذي كان يسخر من رجال الطرق :التفكه والسخر-3

)2(".الصراط"الصوفية يف بعض كتاباته اليت نشرها يف جريدة 

تأثير الثقافة على األسلوب-4

:غلبة الثقافة الدينية والثقافة االجتماعية والسياسية-5

قالة الصحفية يف مراحلها الزمنية، واملالحظ أن املقالة بدأت 

تتطّور من فرتة إىل أخرى حىت بلغت أوج رفيها وازدهارها، وهذا راجع إىل الظروف اليت عانت منها الصحافة 

تعليم 

. العريب هو الذي ساعد على تطورها

.154-145: ينظر، حممد ناصر، الصحف العربية اجلزائرية، ص-1

، جامعة وهران، ديوان املطبوعات اجلامعية، )م1954-1931(ينظر، عبد امللك مرتاض، فنون النثر األديب يف اجلزائر -2
.384: م، ص1983اجلزائر، 



أبعاد المقـال عند محمد الهادي الحسنيث األول: ــــــــــــــــالمبح

  اإلصالحيالبعد
  البعد السياسي
  البعد القومي

هــــــاالتــــــمقلالفنيةصــــــائـــــــخصالي: ــــــــــث الثانــــــالمبح

االلتزام
  االقتباس
األساليب التعبيرية



أبعاد المقال وخصائصه الفنية عند محمد الهادي الحسني: الفصل الثانـــــــــــــي

أبعاد المقال عند محمد الهادي الحسني: المبحث األول

يعّد املقال عند حممد اهلادي احلسين األداة التعبريية األوىل اليت تربطه بني الطليعة املثقفة والطبقة الشعبية، 

وهو ما جعله يقرر

فمن هذا املنطلق ومن خالل إّطالعنا على مقاالت احلسيين . 

يف النفوس بكلماته املمتعة املرحة واملفيدة جدا يظهر لنا أنّه ذلك الرجل البارع، املثقف ثقافة عصرية، له قّوة التأثري

جليل مثلنا، غرضه فيها هو خدمة الشعب واألمة، حيث أنّه حتدث بلسانه يف اعتماده هذا الضرب من الكتابة يف 

«:قوله 

أفكار، ودفاعا عن قيم، وإحياء لشيم، وجداال عن دين، وإشادة برجال، وفضحا خلونة، وكشفا عن مؤامرة، 

واعتزازا بأمة كانت تناطح السحاب، وإن أصبحت اليوم يف الرتاب، وحثًا هل

األوىل، وافتخارا بوطن كان يرهب اإلمرباطوريات وإن صار اليوم ملعبا للغانيات، وحضا على رفض الذل، وعدم 

)1(»... االستكانة للمفسدين والكائدين، وقد التزمت فيما كتبت املوضوعية ما استطعت 

لقد أسهم حممد اهلادي يف صناعة الفرد اجلز 

.تعإالّ أنه عاجلها بأغلب األبعاد اإلصالحية والسياسية واالجتماعية والرتبوية بلغة قوية وأسلوب أنيق ورشيق ومم

.11: حممد اهلادي احلسين، من وحي البصائر، ص-1



:البعــد اإلصالحـــــــــي-1

أول ما نشأ املقال كان يدور يف فلك اإلصالح والسياسة والدفاع عن مصاحل الشعب، ويؤكد يف مضمونه 

، والشخصية الوطنية، وذلك بالدفاع عن اإلسالم، واللغة العربية- ميثل جوهر املعركة اإلصالحية- معىن أساسيا 

وهكذا يعود الفضل يف ميالد املقال إىل الصحافة اإلصالحية اليت احتضنت تلك املقاالت وإحاطتها بالرعاية 

فإذا كانت الصحافة هي السلطة الرابعة، ملا هلا من تأثري يف تكوين . واإلذاعة متحدية بطش االستعمار وضرباته

ة اإلصالحية يف اجلزائر هي السلطة األوىل ملا كان هلا من تأثري مباشر يف الشعوب، فإنّه ميكن القول بأّن الصحاف

.توجيه الشعب اجلزائري وتثقيفه وإعداده للمعركة الفاضلة

كان كّتاب املقال اإلصالحي يصدرون عن رؤية دينية إصالحية وينفعلون مبا يكتبون ويعربون عن "

هذا ما جنده عند احلسيين من هذه الرؤية اإلصالحية يف معظم )1(".

مقاالته اليت توحي لنا بكل صدق أنه صاحب اجتاه إصالحي، إذ أنه كان ملتزما بالقضايا الوطنية التزاما قويا، 

ر عاجل فيها ماله صلة بالشعب اجلزائري بأسلوب جيمع بني العناية بالصياغة وبني التعبري عن العاطفة والشعو 

.املتقد

: اإلصالح االجتماعي- 1-1

االحنالل : داللة واضحة على هذا املنحى يف كتاباته من مثلعصره، وحسبنا أن نشري إىل بعض العناوين اليت تدل 

يتحدث فيه عن انتخاب اجلزائر )2("مجال الشكل وقبح الفعل: "ففي مقاله... والتقتري، اخليانة، اخللقي والتبذير 

.133: ينظر، عبد اهللا الركييب، تطور النثر اجلزائري احلديث، ص-1

.98: حممد اهلادي احلسين، من وحي البصائر، ص-2

شكلها، وهو مجال يشرتك فيه حّىت احليوانات مبا فيهمللكة اجلمال املكشوفة اجلسد، فهو يرى أن مجاهلا يكمن يف 



، أّما مجال )1(﴾َوَلُكم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن تُرِيُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحون ﴿: اخليل والبغال واحلمري، مصداقا لقوله تعاىل

.الروح فقد امنحى حني كشفت عن ساقيها

".االستبداد"، "التعصب"، "درس يف احرتام قيم شعب"كما له مقاالت أخرى يف ذلك، 

:اإلصالح التربوي- 2-1

كما أن املقالة الصحفية اجلزائرية قد عنيت باملواضيع الرتبوية عناية فائقة وتلك العناية ما تركته بني أيدينا 

وحملمد اهلادي احلسين يد يف هذا االهتمام، هو ما كتبه عن اليوم العاملي . من مقاالت وإنتاج خصب من األفكار

م، حتدث فيه عن فضل 2000والذي سبق نشره يف جريدة البصائر عام " كاد المعلم أن يكون"لم مقال للمع

: رجال الرتبية والتعليم، ومهمة املعلم الشريفة اليت هي مهمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم موضحا ذلك يف قوله

عليه الصالة - خري اخللق كلهم إّن مهمة املعلم هي أنبل املهن وأشرفها وكيف ال تكون كذلك وهي مهمة «

)2(.»"إّمنا بعثت معلما: "القائل- والسالم

ّمث ينتقل لذكر ظروف املعلم املادية واملعنوية مقارنا بينه وبني أولئك اجلاهلني يف طريقة كسبهم لعيشهم، 

ال، أّما من الناحية فاملعلم يعش معيشة ضنكه، بينما اجلاهل يعيش حياة الرتف، رغم أنه مل يتعب يف جنيه هلذا امل

)3(.املعنوية فقد رفعت كفة اجلاهل السافل ونزلت كفة املعلم واحتقر واستهزئ به

فاملعلم يظّل من أبز العناصر اليت ترتكز عليها النهضة الرتبوية، كان من الطبيعي أن يلقى عناية خاصة 

.06سورة النحل، اآلية -1

.135: صحممد اهلادي احلسين، من وحي البصائر،-2

.135: ينظر، املصدر نفسه، ص-3



.كونه املعين األول بالسهر على غرس بذور الرتبية السليمة يف نفوس الناشئة

:البعد السياســــــــــــي-2

كان للمقالة السياسية تأثريا قويا يف نفوس اجلماهري والقرّاء وحتريك عواطفهم، واستطاع احلسين بقلمه 

ليه اهللا به، وخلقه الرفيع أن خياطب العقول والقلوب، واّتسمت مقاالته باجلرأة والشجاعة يف البديع الذي مّن ع

فهو يقدم الفكرة حمور املقال بأسلوب ال تعقيد فيه وال مناورة ويعرض موقفه مقبال بشخصيته " الطرح وقول احلق، 

وال يصرفنه أن تكون القضية داخلية أو دون التواء أو حتايل، ال يرهبه أن يكون املتحدث عنه صغريا أو كبريا،

رسالة مفتوحة إىل السّيد رئيس : "وداللة هذا الطرح مقاله.)1("خارجية، ألنّه يؤمن بأن احلق أحق أن يتبع

، كشف فيه عن جرائم فرنسا اليت ال تعد وال حتصى، فهم قتلوا وشردوا ودمروا )2("اجلمهورية الفرنسية جاك شرياك

تراث اجلزائر احلضاري، مث حتدث عن أكرب جرمية وهي حماولة فرنسا إخراجنا من ديننا وإدخالنا يف وخربوا، وسرقوا 

دينهم، ومنعنا من تعلم لغتنا وفرض لغتهم وإقالعنا من جنسنا العريب إلدماجنا يف جنسهم الالتيين، ويقول يف 

رق منحط غري قابل للرتبية، ومع ولسنا ندري سبب هذا التناقض يف سياستكم حنونا، فنحن يف رأيكم ع«:ذلك

.)3(»ذلك حترصون على اعتبارنا جزء منكم

أنا ال أطلب منكم تسديد القروض اليت اقرتضتموها وال األموال «: وقد خاطب الرئيس يف هذه الرسالة

لى ذلك، وإّمنا أطلب منكم االعرتاف الرمسي جبرائمكم يف اجلزائر واالعتذار الرمسي للشعب ع... اليت سرقتموها 

)4(.»وإعادة الرتاث احلضاري اجلزائري املسروق

.6: املصدر السابق، ص-1

.17: املصدر نفسه، ص-2

.20: املصدر نفسه، ص-3

.22: املصدر نفسه، ص-4



، "اللهّم ظلم الرتك وال عدل الفرنسيس : " كما أّن له مقاالت أخرى يف الكشف عن جرائم فرنسا منها

".كلب فرنسي" ، "يةاإلرهاب صناعة فرنس"

أظهر احلسين يف هذه املقاالت كرهه لالستعمار الفرنسي، وبغضه هلم وفضح دسائسه قدميا وحديثا 

.بأسلوب يستند إىل احلوادث ويستنطق بالوقائع ويعتمد الوثائق والشواهد

:البعـــد القومـــــــي-3

ومتفاعال معها مبقاالته اليت عاجل فيها قضايا عربية لقد اهتّم احلسين بقضايا األمة العربية متابعا ألحداثها

م، 2000الذي سبق نشره يف جريدة البصائر عام )1("ستعود فلسطني"عديدة،منها قضية فلسطني، يف مقاله 

حتدث فيه عن تاريخ الديار املقدسة اليت حّل فيها الصهاينة فأفسدوا فيها، لكن الفلسطينيون مل يستسلموا هلم 

وجاهدوا ما

فإّن رمحة اهللا قريب من احملسنني، فاحلسين يبدي يف مقاله هذا تفاؤال بعودة فلسطني إىل أهلها، وأن اليهود 

ف النبيل، ألن ما أخذ بالقوة ال سيعودون من حيث أتوا، لكن بتضحية الفلسطينيني ودماءهم، من أجل هذا اهلد

«:يسرتجع إّال بالقوة، يقول

وإنّنا نؤمن أن فلسطني لن تعود إىل . الغاصبني سيعودون من حيث أتوا، ألن وجودهم هناك نشاز يف املنطقة

لكنها ستعود بعد أن يبذل يف سبيلها الغايل من الرجال، ويراق على سهوهلا 

إّن كثريا من الّناس يرون يوم عودة فلسطني بعيدا ولكننا نراه قريبا ولن خيلف اهللا ... وجباهلا الكرمي من الدماء 

)2(.»وعده بنصر من ينصره

.15: حممد اهلادي احلسين، من وحي البصائر، ص-1

.16: ر نفسه، صاملصد-2



الخصائص الفنية لمقاالت محمد الهادي الحسني: الثانيالمبحث

متثل مقاالت اهلادي احلسين منوذج املقال الصحفي بأحلى صوره، فهو جيمع بني العناية بالصياغة وبني 

.التعبري عن العاطفة والشعور املتقد

- بالتنوع، فقد تناول قضايا خمتلفة) جمموعة من وحي البصائر وجمموعة أشعة الشروق( اّتسمت مقاالته 

إّن هذه املقاالت تتناول قضايا ثقافية وتارخيية، كتبت بعضها على «: مشريا هلا يف قوله- أشرنا إىل بعضها سابقا- 

تعقيبا على رأي، أو تنديدا بسلوك، أو عجل، وبعضها على مهل، تعليقا على حادث، أو ردا على فكرة، أو

)1(»...إشادة مبوقف، أو كشفا ملغالطة 

رسالة مفتوحة "، ونفس بعضها طويل جدا يتعدى مخس صفحات )2("ال تنتظروا الديمقراطية قريبا" صفحة 

أفضل"، ونفس بعضها بني الطول والقصر )3("السّيد رئيس الجمهورية الفرنسية جاك شيراكإلى

.والذي هو شهر رمضان)4("الشهور

لقد مثلت هذه املقاالت بكل أنواعها مدار كتابات احلسين، بل شخصيته وتفكريه، واجتاهاته، وهو ما 

:وأوهلا. مقاالته وميزته عن غريهيلزمنا أن نتحدث عن أهم وأكثر املميزات اليت طبعت 

.08: م، ص2012م، طبعة 2005، )ب.د(حممد اهلادي احلسين، أشعة الشروق، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، -1

.35: حممد اهلادي احلسين، من وحي البصائر، ص-2

.17:املصدر نفسه، ص-3

.99: حممد اهلادي احلسين، أشعة الشروق، ص-4



I-زامـــــــــتـاالل

:المعنى اللغوي لاللتزام- 1

ي بِّ رَ مْ كُ ا بِ ؤُ بَـ عْ ا يَـ مَ لْ قُ ﴿:االلتزام لفظة عربية فصيحة وقدمية،وقد وردت يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

.أي عذابا الزما لكم،)1(﴾اماً زَ لِ ونُ كُ يَ فَ وْ سَ فَ مْ تُ بْـ ذِ كَ دْ قَ فَـ مْ كُ اؤُ عَ دُ َال وْ لَ 

يلزم :، ورجل لزمة فالتزمه، لزم الشيء يلزمه والتزمه وألزمه أياه "):لزم(يف مادة "لسان العرب " يفوجاء 

.)2(، وااللتزام االعتناق" الشيء فال يفارقه، وهو يف اللغة املالزمة للشيء والدوام عليه

والتزامهالتزم الشيء لزمه من غري أن يفارقه، ):لزم(يف مادة "آباديقاموس  احمليط  للفريوز"كما جاء يف

)3(.اعتنقه ، والتزم العمل واملال  ،أوجبه على نفسه

.وجوب الشيء أو األمر على النفس مع إثباته وإدامته:من خالل هذه التعاريف اللغوية نستنتج أن االلتزام هو

:لاللتزاماالصطالحيالمعنى -2

النور، وهو كما يعرفه الدكتور عبديعد مصطلح االلتزام يف األدب احلديث من املصطلحات اجلديدة

إىل التعبري حزم األمر على الوقوف جبانب قضية سياسية أو اجتماعية أو فنية، واالنتقال من التأييد الداخلي:جبور

.)4(لتزامار حتقق الغاية من االاآلثينتجه األديب أو الفنان من آثار وتكون هذهخارجياً عن هذا املوقف بكل ما

.77: سورة الفرقان، اآلية-1

.542-541: ، ص12ابن منظور، لسان العرب، دار بريوت للطباعة والنشر، لبنان، مج -2

.177: م، ص1998، ط 4ججمد الدين حممد يعقوب الفريوز آبادي، القاموس احمليط، دار اجليل، بريوت، -3

.31: عبد النور جبور، املعجم األديب، ص-4



الشيخ احلسين حممد اهلادي أحداث جمتمعه وتفاعل معها، وهو حني يتناول قضية من القضايا عايش

.يصورها وسط ظروفها ويعرضها على حقيقتها ويفسر أبعادها

خدمة جمتمعه والنهوض بأّمته، كما عمل على ألزم احلسين نفسه بالدفاع عن شرف املسلمني وكرامتهم، و 

معاجلة القضايا السياسية واالجتماعية، فكانت مقاالته سجال حافال نقل لنا خمتلف األحداث التارخيية اليت وقعت 

أيام االحتالل، واليت مل نعرف منها إّال القليل من الكثري، لذلك تعترب هذه املقاالت من الوجهة التارخيية ذات 

يمة، فبجهده هذا يكون قد أدى واجبه مبا قّدر اهللا عليه من أمانة القلم، فقد محلها بشرف وأّداها بقّوة  قيمة عظ

لذلك حيث كّل من أنعم . كأنّه جندي يقاتل ال كاتب جيادل، وهو يدرك خطورة السالح الذي وهبه اهللا إيّاه

أن " أمانة القلم"على من وضع اهللا بني أصابعه «: يقول. أن حيملها بشرف وقوة- القلم -

ينشر احلقائق، ال خياف يف ذلك لومة الئم، وال بطشة ظامل، وال سطوة حاكم، وأن جيادل عن القيم النبيلة، وأن 

فمن مل يفعل ... حييي الفضائل، ومييت الرذائل، وأن يغرس مبادئ احلق، واخلري، واجلمال، وأن يكشف األباطيل 

فبالرغم ممّا قد يصيب حاملها من سوء على أيدي ... ان أمانة القلم، وسيأيت يوم يعض فيه على يده ذلك فقد خ

)1(.»الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون

لقد كان للحسين اهتمام بالغ بأمته وشعبه يف اجتاهاته وأفكاره، يعمل على إيقاظ الشعور اجلمعي فيهم، 

ويستمد جتربته من الواقع يصدر عن

القطب الذي تدور حوله هذه املقاالت ، بل " وكذا املشكالت احمليطة به، وأّوهلا مشكلة االستعمار الفرنسي فهي 

سائسه قدميا وحديثا، وتعرية املبدأ الذي منه تنطلق وإليه تعود، عّرب فيها عن كرهه لالستعمار الفرنسي وفضح د

.07: املصدر السابق، ص-1



فاالستعمار الفرنسي هو احملور الرئيس الذي تدور حوله سائر االحنرافات يف شّىت .)1("عمالئه داخال وخارجا

امليادين وتأثريها يف أفكار اجلزائريني، وكذا سياسة الدولة، فاهتمام الشيخ اهلادي احلسين جعله ينبه عن هذه

واليت هي سياسة الدولة، وغريها من " بنت الكذب واخليانة: "االحنرافات جاعال كل منها عنوانا ملقاله، مثال

. الصفات السيئة اليت ورّثها ذلك املستعمر احلقري

اء على الدين اإلسالمي الذي هو نور اهللا، وما رآه للشعب اجلزائري، ولّنهم مل يستطيعوا ولن يستطيعوا القض

إّن أعداء اإلسالم وخصومه منذ بزوغ فجره، وطلوع بدره، وسطوع نوره وإىل أن يرث اهللا هذه «: يقول. احلسين

، ومل يدخروا وسعا، وال يدخرونه، ولن يدخروه من أجل إطفاء نور اهللا مل يألوا جهدا، وال يألونه... األرض 

للوصول إىل ... ولن يتوعوا مستقبال عن استعمال مجيع الوسائل، وارتكاب أبشع اجلرائم ... والقضاء على دينه 

ْطِفُئوا نُوَر اهللاِ يُرِيُدوَن لِيُ ﴿: فهذا كالم مؤكد يف قوله تعاىل.)2(»ذلك اهلدف ال يرقبون يف ذلك إًال وال ذمة

)3(.﴾بَِأفْـَواِهِهْم َواهللاُ ُمِتٌم نُورَُه َوَلْو َكرَِه الَكاِفُرونَ 

.فهذا حتد من احلسين ألولئك الذين يريدون اإلساءة إىل اإلسالم، ويؤكد أّن ذلك أمر بعيد املنال

امللتقى األول حول : "مقالهومن التزاماته دفاعه عن اللغة العربية واحلرص على بقائها، ودليلنا يف ذلك

، فاملقال عبارة عن تقرير كتبه عن امللتقى، مبّينا فيه جهود مجعية العلماء )4("اللغة العربية والتحديات املستقبلية

ارجعي إىل «املسلمني اجلزائريني يف الدفاع عن اللغة العربية مذكرا مبا كتبه مبارك امليلي يف خماطبته األمة اجلزائرية 

لغته، فلن تسعدي إال به، ولن تسعدي به إالّ بإحكام لغته، وهيهات أن نوفق إىل الفالح بدون العربية  دينك و 

.07:حممد اهلادي احلسين، من وحي البصائر، ص-1
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، ومن حاول إصالح أمة إسالمية بغري واإلسالم

)1(.»لعرشها

احتّك احلسين مبشاكل شعبه، وعمل بكل ما أويت من علم وحب للوطن وشجاعة وإقدام على تغيري 

.القومي الذي يلم أبناء الوطن اجلزائري

أشار فيه إىل ما قدمه الشيخ "محي تراث الجزائر" فقد اهتم ألعمال أبناء الوطن حيث أنّه كتب مقال 

.احلاج اللمسي للجزائر، حني نشر تراثها وهذا عمل يزيد افتخارا واعتزازا باجلزائر

.واللغة العربية لسانا، واجلزائر وطنا

ته هذه اخلاصية وكان يبثها عرب مقاالته بأسلوب جزل، قوي يستند إىل احلوادث ويستنشق شبابا وشيبا، وقد الزم

الوقائع ويعتمد الشواهد، ومرد هذا األسلوب الراقي إىل ارتباطه الوثيق بالرتاث القدمي وتشبثه بالقرآن الكرمي والسنة 

.النبوية واالقتباس من هذه املبادئ

.24: املصدر السابق، ص-1



II -اســـــــاالقتب

:المعنى اللغوي لالقتباس -1

أفاده وقبس :وقبس العلم. أوقدها وطلبها،أخذها:قبس النار قبساً ):قبس(جاء يف املعجم الوسيط يف مادة 

)1(.أفاده فهو قابس:الرجل علماً أو نوراً 

نْ مِ سبِ تَ قْ ا نَـ ونَ رُ ظُ نْ اُ ﴿: وذكر لفظ االقتباس يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل. من أنواركجئت ألقبس:ويقال

)2(.﴾مكُ ِر و نُ 

.األخذ من الشيء واالستفادة منه:االقتباس يف اللغة يعين 

:المعنى االصطالحي لالقتباس-2

أثر قدمي، إما من حيث حتديث:" أما يف معناه االصطالحي فقد عرفه عبد النور جبور،االقتباس هو

)3(."إعادة عرضه بطريقة مشوقة ، وإما بتبسيط مفرداته وعباراته ليصبح مألوفاً لدى القراء

.واقتبس الشاعر أو الناثر، ضّمن كالمه من كالم غريه

فاالقتباس هو تضمني الكالم شيئاً من القرآن الكرمي أو احلديث النبوي أو كالم العرب من أمثال وحكم 

.هاوغري 

.710: م، ص1989، دار الدعوة، 1، ج)قبس:(إبراهيم مصطفى وآخرون، جممع اللغة العربية،املعجم الوسيط، مادة-1

.13: سورة احلديد، اآلية-2
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ن الكرمي لقد شاعت ظاهرة االقتباس يف مقاالت الشيخ احلسين، ويرجع ذلك إىل متسكه الشديد بالقرآ

والسنة النبوية، والرتاث األديب القدمي، حيث جند مقاالته تعج باالقتباسات، وما يالحظ عليه أنّه حيسن توظيف 

.

االقتباس، إن مل يكن يف اللفظ، فهو يف املعىن، وهذا ما فال شك أنّه يوجد له مقال ليس فيه شيء من 

أدهشنا وحنن نقرأ هته املقاالت، فاقتباسه ليس كما نعرف عند بعض الكتاب باالستشهاد باآليات القرآنية اقتباسا 

.وتضمينا بل أن روح الكتابة ممتزج بالقرآن تركيبا للجملة

أينما"فكثريا ما يّتخذ من آيات القرآن عنوانا للمقال ولنا يف مقاالته أمثلة حية على ما نذهب إليه،

يبني يف هذا املقال أن اإلنسان عندما يأيت أجله فإنه يؤخذ أينما كان، فعلى اإلنسان )1("تكونوا يدرككم الموت

.أن ال يغّرت مبا حقق من اجنازات علمية فهي ال متكنه من البقاء الدائم، وأن ال يطغى ظّنا من أنّه استغىن

كما جنده يستدل يف كالمه من القرآن، فهو عندما يتحدث مبادئ احلكم والسياسة أال وهو مبدأ 

نَـُهمْ ﴿: الشورى يستحضر قوله تعاىل : ، وحني يتحدث عن التبذير يستحضر قوله تعاىل)2(﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

)3(﴾يناطِ يَ الشَّ انَ وَ خْ وا إِ انُ كَ ينَ رِ ذِ بَ المُ نَّ ا إِ يرَ ذِ بْ تَـ رْ ذِ بَ تُـ َال وَ ﴿

اءَ مَ سْ األَ مَ آدَ مَ لَّ عَ وَ ﴿: وعندما يتحدث عن أمهية العلم يف حتقيق إنسانية اإلنسان يستحضر قوله تعاىل

.﴾ا هَ لَّ كُ 

.78، واآلية من سورة النساء 110: حممد اهلادي احلسين، من وحي البصائر، ص-1

.38سورة الشورى، اآلية -2

.26-25سورة اإلسراء، اآلية -3



«:وهو يصف قلوب بعض من الناس اليت تتمّيز بالقساوة فيقول

كاحلجارة أو أشّد قسوة، وأضاف بأن من احلجارة ملا يشقق فيخرج منه املاء، وإن منها ملا يتفجر منه 

) م2001نوفمرب 11فيضانات (

.قسوة الصخر األصم

ّمث يصف أولئك الذين ختشبت أحاسيسهم ومشاعرهم ف

: ويشري إىل أن القرآن أنبأ بأن هؤالء يسألون يف جهّنم لقوله تعاىل.)1(﴾هُ مَ عَ طْ اهللا أَ اءُ شَ يَ وْ لَ نْ مَ مُ عِ طْ نُ أَ ﴿قوله 

. )3(﴾ينَ كِ سْ المِ مُ عِ طْ نُ كُ نَ مْ لَ وَ ينَ لِ صَ المُ نَ مِ كُ نَ مْ وا لَ الُ قَ ﴿: ، فيجيبون)2(﴾َما َسلككم فِي َسَقرٍ ﴿

إن املرء ليتساءل أحيانا عن أناس كانت هلم : وكذلك جتد له كالم منظوم بألفاظ من القرآن الكرمي، كقوله

الشاذيل بوحيي نقطتان جادل : 

.عنهما بغري علم وال هدى وال كتاب منري

يورد قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم عند حديثه عن أولئك "صاحبة الخاتم"يف مقال آخر له بعنوان و 

الذين تنكروا جلريدة البصائر بعدما أخرجتهم من ظالم الظالل إىل نور اهلدى، ومن ظالم اجلهل إىل نور العلم، 

ما قاله الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف أال يعلم هؤالء البخالء «:ومن عجمة اللسان إىل فصاحة العربية يقول

أمثاهلم؟ إن كانوا ال يعلمون فليسمحوا لنا أن نعلمهم، وإن كانوا يعلمون فليأذنوا لنا أن نذكرهم، فقد أخرج اإلمام 

إّن السخّي قريب من اهللا قريب من الّناس، قريب من اجلنة، بعيد من «:الرتمذي عن أيب هريرة أّن رسول اهللا قال

.47سورة يس، اآلية -2

.42سورة املدثر، اآلية -3

.44-43سورة املدثر، اآلية -3



الّنار، وإّن البخيل بعيد من اهللا، بعيد من الّناس، بعيد من اجلنة، وجاهل سخّي أحب إىل اهللا من عامل 

)1(.»»خبيل

يوظف أبيات )2("لخارجيةاليد ا"ففي مقاله . ومن استشهاداته أيضا توظيفه لألبيات الشعرية يف مقاالته

شعرية للشيخ تقي الدين اهلاليل الذي مات غريبا عن وطنه، بسبب مطاردة فرنسا له، فقد صاغ مذهبه يف قصد 

:طويل من هذه األبيات اليت اختذها احلسين مذهبا يف كرهه لفرنسا بسبب جرائمها، يقول

فُأوِصي َأحِ أَُعاِدي ِفَرْنَسا َما َحييت فَإْن أَُمْت 

َوُحرِيِة األَقَواِم والَعْدِل والرشدِ ِفَرْنسا َمْنَبُع الِعْلِم َوالسَنا : َوقَاُلوا

)3(َويـُْلَعُن ِيف متَِيٍم َويـُْلَعُن ِيف َجنْدٍ َوقَاِئُل َهَذا الَقْوِل يـُْلَعُن ِيف الَسَما 

، يشيد فيه بشمائل الرسول وفضائله صلى )4("عظيموإنك لعلى خلق "ويستشهد يف مقال آخر بعنوان 

اهللا عليه وسلم ويوضح فيه أنه مهما يقل القائلون، ومهما يكتب الكاتبون يف اإلشادة بشمائله صلى اهللا عليه 

يف هذا الباب يستشهد . وسلم فلن يوفوه حقه من اإلكبار والتمجيد، ال عن تقصري منهم ولكن عن قصور فيهم

: ابر اهلواري األندلسيبقول حممد بن ج

فََأْجَعَل الُعْذَر واإلقرار ُخمَْتَتِميَلِكْن َوِإْن طَاَل َمْدِحي َال َأِيف أَبًَدا 

.418: حممد اهلادي احلسين، صاحبة اخلامت، من وحي البصائر، ص-1

.457: اليد اخلارجية، املصدر نفسه، ص-2

، مداخلة مقدمة يف اليوم الدراسي املوسوم التحصيل املعريف يف ظل الثورات موالي مقدم، فكر الشيخ حممد اهلادي احلسين-3
.03: .م، جامعة د2012العلمية يف أفريل 

.383: حممد اهلادي احلسين، وإنك لعلى خلق عظيم، أشعة الشروق، ص-4



ولعظمته صلى اهللا عليه وسلم يصعب اخلوض يف احلديث عن مشائله، حيث أن بعض أرباب الكالم من 

فاحلسين استشهد بقول . األدباء وصيارفة القول من اخلطباء أدركوا ذلك فألقوا معاذيرهم، وختلصوا من ذلك بلباقة

: حممد بن جابر األندلسي

ُلٌو ِبُكِل َفمٍ َوَما َحمَُل َفِمي َوالِشْعُر َحْيُث أََتى َمْدٌح ِمَن اِهللا َمتـْ

:كما استعرض قول لسان الدين بن اخلطيب

َوالَكْوُن َملْ تـُْفَتْح َلُه أَْغَالقُ يَا ُمْصطََفى ِمْن قَبل َنْشأِة آَدٍم 

قُ أَيـَُروُم ْخمُلوٌق ثـََناَءَك بـَْعَدَما  أَثـَْىن َعَلى َأْخَالِقَك اَخلالَّ

:الشعراءوكذلك قول أحد 

ُهَو َأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء َعَدَدالَْيَس حيِصي َفْضَله إالَّ الِذي 

يف مقال آخر يتحدث فيه عن )1("المجرب خير من المتعلم"كما جنده يوظف املثل الشعيب القائل 

.

اس عند الشيخ احلسين من الكثرة حبيث ال ميكننا اإلملام به مجيعا، وقد أشرنا سابقا أنّه وعموما فإّن االقتب

يكاد يطبع سائر مقاالته، ّمث إّن املقام هاهنا ليس حلصر تلك االقتباسات، وإّمنا حسبنا أن نؤكد أّن الظاهرة مل 

سن توظيفها مما يضفي على أسلوبه تثقل أسلوب احلسين ومل تفسده بالرغم من مالزمتها له، ذلك ألنّه كان حي

.القوي مزيدا من القوة والرصانة واجلمال

)م2001جوان 25-18البصائر .(283: حممد اهلادي احلسين، عذر أقبح من ذنب، من وحي البصائر، ص-1



III-األساليــب التعبيريــــة

:المعنى اللغوي لألسلوب-1

يقال للسطر من النخيل، و كل طريق . ابن منظور يف لسان العرباألسلوب يف اللغة العربية كما يقول

)1(.ممتد فهو أسلوب

: سلكت أسلوب فالن يف كذا: و يقال . ، األسلوب هو الطريق ) سلب(وجاء يف معجم الوسيط مادة 

فنون متنوعة،  :أخذنا يف أساليب من القول:يقال. واألسلوب، طريقة الكاتب يف كتابته ،وهو الفن. طريقته ومذهبه

)2(.و األسلوب مجع أساليب

.فاألسلوب يف معناه اللغوي هو الطريق واملذهب

:المعنى االصطالحي لألسلوب-2

املنوال الذي تنسج فيه الرتاكيب ،أو : "واألسلوب يف االصطالح كما يقول ابن خلدون يف مقدمته هو

)3(."الكالم أساليب ختتص فيه وتوجد فيه على أحناء خمتلفةفإن لكل فن من .....القالب الذي يفرغ فيه الكالم 

بأنه طريقة يستعملها الكاتب يف التعبري عن موقفه و اإلبانة عن "- األسلوب- ويعرفه جبور عبد النور

: فقد قال بيفون.شخصيته األدبية املتميزة عن سواها السيما يف اختيار املفردات، وصياغة العبارات، واإليقاع

.456: ، دار املعارف، القاهرة، ص)سلب(، مادة 3منظور، لسان العرب، جابن-1

.441:، ص)سلب(جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مادة -2

.474: ابن خلدون، املقدمة، دار العودة، بريوت، ص-3



اجلميع،عن الذي يعتربه ،حماوال يف عبارته متييز املضمون الذي هو يف زعمه ملك "األسلوب هو اإلنسان نفسه"

.حمصال لشخصية صاحبه

:)1("ويرى عبد النور جبور أن األسلوب من حيث الشكل وتبعا للتقاليد املتوارثة على أنواع، منه

.السهل ،الواضح ،الطبيعي- أ

.                       املزخرف ، الزاخر بالتشابيه واالستعارات واأللوان- ب

.البساطة والزخرفةاملعتدل الذي يرتاوح بني_ ج

وبني اجلمال األديب يف الصياغة، مجع احلسين بني املعاين واجلمال يف التعبري عن احلقائق واألفكار،

فسالسة األسلوب وجودته وترابط العبارات جيعل النص متماسكا، متناسقا، وتتجلى ذلك يف حسن التخلص 

القارئ بفجوة يف تسلسل اخلطاب، أو عدم االنسجام ممّا والرتفق يف االنتقال من فكرة إىل أخرى، حبيث ال يشعر

يكسبه تالمحا بني أجزاء الكالم، أو ما يسمى بالوحدة العضوية هلا أبعاد نفسية مهمة وقدرة وفعالية يف جمال 

.التأثري يف املتلقي

املوضوع الذي 

وعلى . يتناوله، فتختلف بذلك اللهجة اليت يستعملها، فتأرجح بني األسلوب احلاد وبني السخرية والنزعة التعليمية

يسخر من أولئك الذين حيرصون على )1("الرشاقة النفسية"ذكر أسلوب السخرية، فقد كان احلسين يف مقاله 

األشربة، كل ذلك الكتساب الرشاقة اجلسمية، وإذا لزم األمر رشاقة أجسامهم بانتقائهم أجود األطعمة وألذّ 

.20:عبد النور جبور، املعجم األديب، ص-1

.458: حممد اهلادي احلسين، الرشاقة النفسية، من وحي البصائر، ص-2



صارم، وجلئوا إىل األضيق من األلبسة، والعريض من األحزمة " رجيم"طبقوا على أنفسهم ما مساه اإلبراهيمي 

تنت برشاقتها أكثر رجال العامل شبانا وشيوخا    اليت ف"وهذا األسلوب ضرب مثال للممثلة الفرنسية برجييت باردوا 

مرة، 29345. وكهوال مبن فيهم اجلنرال ديغول العجوز

ولكنها مل تشعر يوما بسعادة حقيقية ومل تتمتع مرة واحدة برشاقة نفسية ولذلك حاولت االنتحار عدة مرات، 

)1(...".الب وهي اآلن تعيش مع الك

.فهذا األسلوب استعمله احلسين للكشف عن غباء فرنسا اليت تّدعي الذكاء احلاد

والطابع الذي يطبع أسلوب كتاباته هو ذلك املرح والرشاقة النفسية ودعابة األسلوب ممّا يكسب القارئ 

تعال أو تصنع، ويرسل متعة نفسية بنكتته اللطيفة أو لذاعته الساخرة فهو يطلق نفسه على سجيتها دون اف

.النصائح والعظات أحيانا دون تكلف أو تزمت

.وهذا سر من أسرار إقبال الناس على أحاديثه الشفوية والكتابية

إّن أهم ما مييز أسلوبه أنّه أسلوب عريب مبني متأثر بالقرآن الكرمي أوال وقبل كل شيء، حيث أّن ألفاظه 

من خيوط القرآن يف تراكيب مجله مع مراعاة الرتادف الصويت، والتوازن بني ممتزجة بالقرآن الكرمي فهو ينسج كالمه

اجلمل، والتزاما بسالمة التعبري حنوا وصرفا وبالغة، وال عجب يف ذلك فإّن احلسين كان مواظب على كتاب اهللا 

مي، معجب بأدبه وفكره، تالوة وتدبرا، ّمث ألنه من أخلص تالمذة أستاذ البيان العريب اإلمام حممد البشري اإلبراهي

.مداوم على قراءة كتاباته وآثاره، ال ينصرف عنه فرتة إالّ ليعود إليه غائصا متدبرا مغرتفا، مستلهما

.460: املصدر السابق، ص-1



ومن مث كان أثر أسلوب اإلبراهيمي يف أسلوب احلسين قويا جدا وظاهرا، وهذا ما وقفنا عليه يف كتاباته 

متيزت به من اجلرأة اليت طبعت مجيع مقاالته فهو يعمد إىل توعية الشعب اجلزائري وتبصريه ويف شخصيته ملا 

.حبقيقة اخلطر الّداهم الذي يهدد كيانه يف أسلوب مباشر صريح دون تلميح، وإظهار كراهيته لالستعمار الفرنسي

العريب، ممثال يف أحد أبر وهذا ال يعود إىل تقليد أو حماكاة بقدر ما يعود إىل إعجاب شديد بالبيان 

.رجاالته يف العصر احلديث، يف زمن إهرتأت فيه لغة الكتابة

فطغيان أسلوب اإلبراهيمي على كتاباته ، يعين كل روافد الثقافة اإلسالمية اليت تطبع هذا األسلوب 

.را، وغري ذلك





فرز بعض النتائج جنملها إن ما مضى من الدراسة يف هذا البحث حول أدبية املقال يف اجلزائر بعد االستقالل قد أ

:يفيما يل

املقال هو أحد الفنون النثرية احلديثة ،اليت ظهرت يف األدب اجلزائري ، و اليت عملت الصحافة الوطنية على -1

سلوب يؤثر يف السامع أو القارئ  يهدف رقيها وازدهارها ،  يعرب فيه الكاتب عن وجهة نظره يف موضوع معني، بأ

.                                                                         إىل اإلقناع  

لقد حظي املقال بإعجاب اجلماهري العاملية بصفة عامة، واجلماهري العربية اجلزائرية بصفة خاصة ، كيف -2

.                                                                                                    ال،وهو أحد األنواع الصحفية اليت هلا صلة بالوسائل اإلعالمية 

اليتاملقال الصحفي هو األداة الصحفية -3

.                                           ضايا اليت تشغل الرأي العام احمللي أو الدويلويف الق

4-

.                                                                                       الطليعة املثقفة والطبقة الشعبيةلنشر أفكارهم وآرائهم ،فكانت بذلك الصلة الوثيقة اليت ربطت بني

للمقال الصحفي وظائف هامة جداً،ذالك ألنه يقدم معلومات وأفكار جديدة عن األحداث اليومية والقضايا -5

العامة ،كما أنه يشرح ويفسر هذه األحداث واألخبار ويعلق عليها مبا يوضح أبعادها وجوانبها املختلفة، كذلك 

وكذا الدعاية السياسية بنشر احلكومات يسهم يف تثقيف الفرد عن طريق نشر املعارف اإلنسانية املختلفة ،

                              .

وللمقال الصحفي وظيفة اجنذابية جتعل القارئ يتابع أحداث الصحيفة وهي التسلية واإلمتاع ،وهو األمر الذي -6

.      حتققه املقاالت الرتفيهية أو الضاحكة 



أول ما ظهر املقال الصحفي يف اجلزائر كان يدور يف فلك اإلصالح والسياسة والدفاع عن مصاحل الشعب -7

.                                                          ه املقومات يف نفوس اجلزائرينيهذ

يعد األستاذ  حممد اهلادي احلسين كاتب مقال صحفي متميز وبارع،حبيث أن مقاالته يعرب حبق وصدق عن -8

اإلسالم دينًا  واللغة "شخصيته وتفكريه،واجتاهه، حيث حافظ بكتاباته عل ثوابته الدينية والوطنية اليت

" .                                                               العربية لساناً واجلزائر وطناً 

حممد اهلادي احلسين من الرجال القالئل يف اجلزائر الذين بقوا على العهد يف الكشف عن دسائس االستعمار -9

كتاباته اهلادفة اليت اعتمد فيها على األدلة والرباهني ،ظل وفيًا للوطن والقيم الفرنسي وحماربتها من خالل  

.                                                                                                 واألصدقاء والسلف ،مما يعكس شخصيته القوية اليت جعلته يكتب مقاالت صحفية متميزة

متأثر بالقرآن الكرمي،جعله حيافظ على اللغة العربية ويدافع عنها،كما اعتمد .أسلوبه أسلوب عريب مبني - 10

احلسين توظيف النص األديب يف مقاالته مما أضفى عليها مجاًال أدبيًا وفنياً،ناهيك عن متيزها باإلجياز،والبعد عن 

.  التفصيالت اململة مع أمناء الفكرة وحتديد اهلدف

.  وما توفيقنا إالّ باهللا فإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، وإن أصبنا فمن اهللا





مقال ستعود فلسطین1ملحق

٭ستعود فلسطين   

فلسطني مهوى أفئدة املسلمني، فهي تضم يف ثراها املصطفني األخيار من عباد اهللا، وهم أنبياؤه ورسله، 

عليهم السالم، وفيها املسجد األقصى، مسرى رسولنا حممد، صلى اهللا عليه وسلم، وثالث احلرمني الشريفني، 

وأوىل القبلتني.

طهرها من الوثنية واجلربوت البيزنطيني أعدل حاكم وعاه التاريخ، وهو الفاروق عمر بن اخلطاب.

وجاءها جحافل الصليبيني من فوقها ومن أسفل منها، فلم يهدأ للمسلمني بال، ومل يسرتح هلم ضمري 

حىت طردهم منها صالح الدين األيويب، رمحه اهللا.

-كذبا وزورا- نسبتهم إىل موسى عليه 

السالم وهو ميت، بعد أن كفروا به وآذوه وهو حي بينهم.

أقام اليهود يف فلسطني - منذ اثنتني ومخسني سنة- دولة مجعوا هلا الُشذاذ من كل فج بعيد، وقد 

ساعدهم على ذلك خيانة حّكام املسلمني، وتقاعس عاّمتهم، واالستكبار العاملي ممثال يف إجنلرتا وفرنسا، 

والواليات املتحدة األمريكية،واالحتاد السوفيايت.

كانت أقل بكثري من إمكانات املعتدين. 

.15حممد اهلادي احلسين، عيون البصائر، ص: -٭



مقال تقتیر .. وتبذیر2ملحق

٭ تقتير .. وتبذير   

علمنا - والعلم هللا- أن أحد وزرائنا سافر إىل مطلع الشمس يف دولة آسيوية، يف مهمة رمسية ، ومل 

يصحبه يف سفره صاحب.

احلقيقة هي أن معايل الوزير اقرتح على اجلهات املعنية أحد إطارات الوزارة ملرافقته، أو االلتحاق به، ولكن 

االقرتاح مل يقبل، وكانت حجة الرفض هي ضغط النفقات.

قبل ساعة العسر، ويف تارخينا أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه انتقل إىل بيت املقدس ليستلم مفاتيحها، ومل 

يكن معه إال شخص واحد ودابة واحدة، رغم أنه كان خليفة، وذلك ليعطي املثل لغريه يف عدم تبذير مال األمة.

السؤال "الربيء" الذي نطرحه هو: ملاذا ال حنرص على املال العام إال بالنسبة لقطاع معني ؟ يف حني 

تـَُفتَّح اخلزائن أمام قطاعات أخرى، وال أدل على ذلك من هذا اجليش العرمرم الذي توجه إىل سيدين باسرتاليا، 

(حيث أقيمت األلعاب األوملبية)، وإىل تلك اجليوش اليت ترافق بعض املسئولني...

 ." هناك مثل جزائري يقول: " قال الشاب لوالده: حْقُرونَا. فقال األب: 

.137حممد اهلادي احلسين، عيون البصائر، ص: -٭



٭اإلسالم قوة الغد العالمية   

خارج العامل اإلسالمي، وعمالؤهم يف داخله، الوضعية احلرجة، واحلالة يستغل أعداء اإلسالم وخصومه 

- شبه الكامل- السيئة اليت يوجد فيها املسلمون، فيشنون عليهم حربا نفسية شرسة، يساعدهم عليها امتالكهم 

عنه، لوسائل االتصال واإلعالم، وهم يستهدفون من وراء تلك احلرب القضاء على اإلسالم، وذلك برد املسلمني

بإيهامهم بأنه ال مطمع هلم يف معيشة كرمية، وال أمل هلم يف حياة سعيدة ماداموا متمسكني بعروة اإلسالم 

معتصمني حببله، متأسني برسوله الكرمي، مهتدين بكتابه القومي، وبأنه لن تقوم هلذا الدين قائمة، ولن ترفع له هامة، 

يُرِيُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر اهللاِ ﴿:ا وصدق اهللا، القائل يف كتابه اخلالدوكذبو . ولن تعلو له راية، ولن تتحقق هلم غاية

لقد أكدت هذه اآلية الكرمية حقيقتني اثنتني ال .]8/الصف[﴾بَِأفْـَواِهِهْم َواُهللا ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه الَكاِفُرونَ 

:يعقلهما إال العاملون، وال يستيقنهما إال املؤمنون

منذ بزوغ فجره، وطلوع بدره، وسطوع نوره، وإىل أن يرث اهللا -ن أعداء اإلسالم وخصومه إ: أوالهما

مل يألوا جهدا، وال يألونه، ولن يألوه، ومل يّدخروا وسعا، وال - هذه األرضني، وما لفظته األرحام من بنات وبنني

يتورعوا ماضيا، وال يتورعون حاضرا،

.اهلدف، ال يرقبون يف ذلك إّال وال ذمة

إّن اهللا أكد للمؤمنني وللكافرين، ليفرح أولئك ويستبشروا، وليغيظ هؤالء، أنه سيتم نوره،وسيعلي  :ثانيتهما

.يف ساعة ال جيليها لوقتها إال هو... كلمته، وسيظهر دينه 

.142: حممد اهلادي احلسين، عيون البصائر، ص- ٭

....



اإلسالم قوة الغد العالمية

هذا قول شاعر هائم يف : لو كان هذا القول من عندي لسخر مين الساخرون، وهزأ يب اهلازئون، وقالوا

.واد، وحديث سامر يف ناد؛ ولكنه عنوان كتاب ألحد خصومنا، ممن يفكرون ويقدرون

لقد عّدد باول مشيتز كاتب هذا الكتاب ما تتوافر عليه األمة اإلسالمية من عوامل القوة، وأسباب 

السيادة والقيادة والريادة؛من مساحة أرضية واسعة، وموقع جغرايف متحكم يف مفاصل العامل، وقوة بشرية كبرية، 

قد جند هذه العوامل والثروات عند غري املسلمني، : وثروة برتولية وغازية وفرية، ومعادن متنوعة كثرية، وأضاف قائال

، هذا اإلسالم "اإلسالم"ديهم ما ال يوجد عند سواهم، وهو ولكن املسلمني ميلكون ما ال ميلك غريهم، ويوجد ل

وقد ضرب الكاتب لذلك مثال . الذي يتميز وميتاز بقدرته على جتميع أتباعه، وحتريكهم يف اجتاه هدف واحد

بالشعب اجلزائري املسلم، الذي ال يستجيب االستجابة احلقيقية، وال يتحرك التحرك الواعي، إال إذا دعي باسم 

. ماإلسال

صيحة حتذير إىل الغربيني، ليأخذوا حذرهم من خطر ال يوجد إال يف - يف حقيقته- إّن هذا الكتاب 

خيال الكاتب، ومن شر مستطري ال يوجد إال يف فكره، فما اإلسالم إال الرمحة املهداة، واألمن الشامل، 

بُوا َجاَءُهْم َنْصُرنَا فـَُنجَِّي َمْن َحتَّ ﴿.واالطمئنان الكامل، واخلري العميم ى ِإَذا اْستَـْيَئَس الرُُّسُل َوظَنُّوا َأنـَُّهْم َقْد ُكذِّ

.]110/يوسف[﴾َوالَ يـَُردُّ بَْأُسَنا َعْن الَقْوِم الُمْجرِِمينَ َنَشاءُ 
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