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اندالع  منذ  تونس  يف  لألحداث  متابعا  كان  من 
املطّبات  على  ومّطلعا  والكرامة  احلرية  ث��ورة 
والعراقيل اليت تعّرضت هلا احلكومات املتتالية منذ 
املتعّلقة  اجمل��االت  يف  األوىل،  الغنوشي  حكومة 
بالتنمية والتشغيل ومقاومة آفة الفقر والبطالة، مل 
يكن ليتفاجئ بالرّجة األخرية اليت أحدثها  الشباب 
املهّمش والعاطل عن العمل ومواطنوا اجلهات املهّمشة 
وضعهم  على  طرأ  يذكر  بتغيري  يشعروا  مل  الذين 
براثن  من  إنقاذهم  حنو  واضحا  متشّيا  يلمسوا  ومل 

الفقر والبطالة.

وكل املؤشرات توحي بأّن زلزاال كبريا قد يصيب 
البالد ويدخلها يف فوضى إن واصل أهل احلل والعقد 
تغافل املسألة االجتماعّية أو تأجيلها إىل وقت الحق.

وخصصت  باملوضوع  اهتّمت  »اإلص��الح«  جمّلة 
جزء هاّما من هذا العدد لعرض املسألة واقرتاح بعض 
املسار  »تصحيح   : عنوان  حتت  مقاله  ففي  احللول. 
لتجّنب الفوضى وختريب الّدار« طرح املهندس فيصل 
العش سؤاال عن مدى حضور املسألة االجتماعية يف 
امليداني ومدى  للفعل  أذهان اإلسالميني وجاهزيتهم 
يف  »املساهمة  أّن  ويرى  عبئها  حتّمل  على  قدرتهم 
الّرد على األسئلة املتعّلقة حبّل املسألة اإلجتماعّية 

توّليها«  لإلسالميني  ميكن  اليت  األدوار  أبرز  من  هي 
أّن يستفيدوا من خربتهم وقربهم من  ويقرتح عليهم 
»مجع  حنو  للضغط  الضعيفة  االجتماعّية  الفئات 
مشل خمتلف القوى من حكومة وأطراف سياسّية 
اجتماعي  توافق  خللق  واألع��راف  العمال  وإحتادي 
االج��راءات  من  متكاملة  سّلة  تبيّن  إىل  يفضي 
مبدأ  على  مبنّية  واملالية  واالقتصادية  االجتماعية 
اإلنتاج  وأطراف  الّدولة  على  يفرض  الذي  »احلقوق« 
مطالب  من  أدنى  حّد  لتلبية  بينها  ما  يف  الّتضامن 
الّتنازل  ميكن  ال  اليت  واحملرومة  املهّمشة  الفئات 

عنها«. 

صلب  يف  دخ��ل  غربال  الدين  جنم  الكاتب   
تفعيل  يف  تتمثل  للمسألة  حلوال  واقرتح  املوضوع 
جتارب  من  مستمّدة  متويلّية  وآليات  بأدوات  العمل 
تفي  واحلضاري  الّثقايف  خمزونها  ومن  الّشعوب 
بالغرض وتساهم يف رفع جُممل الّتحديات الّتنموية 
الزكاة  آلييت  تفعيل  و  للفقراء  بنك  إقامة  ومنها 

والوقف وخلق مؤسسات ذات طابع اجتماعي.

مقاله  يف  تطرق  فقد  اجلمين«  د.»حسن  أّم��ا   
زحزحة  مبقدورها  اليت  اهلاّمة  اجملاالت  إحدى  إىل 
احلالة االجتماعية يف البالد وهي السياحة البيئّية 
ياحة  بالسِّ املتعّلقة  اجلوانب  أبرز  تبيان  على  وعمل 
التعريف  البيئّية خاّصة من حيث  عاّمة والسياحة 
من  كّل  على  وفوائدها  وأهميتها  ومبكّوناتها  بها 
بالتنمية  وعالقتها  احمللّي  واجملتمع  والّسائح  الوطن 
فقد  ما  نوعا  وطويل  ثري  املقال  وألّن  املستدامة. 

ارتأينا نشره يف جزءين.

مبواضيع   تتعلق  أخ��رى  م��ق��االت  ال��ع��دد  ويف 
..وقصائد شعرّية  واركان  أهمّية  خمتلفة ال تقل 

قاّرة متجددة... 

فقراءة ممتعة

التحرير
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أبرز  من  هي  اإلجتماعّية  املسألة  حبّل  املتعّلقة  األسئلة  على  الّرد  يف  املساهمة  إّن 
النضالي  تارخيهم  من  ذلك  يف  مستفيدين  توّليها،  لإلسالميني  ميكن  اليت  األدوار 
شعبيا  حضورا  وامتالكهم  االجتماعي،  واحليف  االستبداد  مقارعة  يف  الطويل 

ومؤسساتيا كبريا.

أعادت االحتجاجات األخيرة الصادرة عن الشباب المهّمش والعاطل عن العمل التي 
المسألة  ونهب،  عنف  أعمال  ورافقتها  التونسية  والقرى  المدن  من  العديد  في  انتشرت 
اإلجتماعية إلى صدارة األحداث لتطرح على أذهاننا أسئلة عديدة تتعلّق بما تّم إنجازه 
قدرة  ومدى  بن علي  إسقاط  تلت  التي  الخمس  السنوات  المحرومة خالل  الفئات  لفائدة 
الحكومات  تنفيذها  على  دأبت  التي  األعمال  تصريف  سياسة  مع  القطع  على  الحكومة 
السابقة المتداولة على السلطة منذ 14 جانفي 2011. كما يختمرنا سؤال آخر عن مدى 
حضور المسألة االجتماعيّة في أذهان اإلسالميين وأطروحاتهم والدّور الذي يمكن أن 
يلعبوه، برغم هزالة تمثيليتهم في الحكومة، في ايجاد حلول جذرية لهذه المسألة بعيدا عن 

الشعارات البراقة والعناوين الفضفاضة التي ال تحّل المشكل بل تزيده تعقيدا.
ولعّل طرحنا لسؤال مدى حضور المسألة االجتماعية في أذهان اإلسالميين وجاهزيتهم 
للفعل الميداني ومدى قدرتهم على تحّمل عبئها  يندرج ضمن اعتبارنا لهم الجهة األكثر 
المسألة  تعقيدات  بنجاحهم في حّل  أّكدوا  الوطنيّة حيث  الّساحة  نضجا وقّوة وجدّية في 
التماس طريقها نحو  البالد إلى بّر األمان ومساعدتها على  أنّه بإمكانهم قيادة  الّسياسية 

التقدم واالزدهار ولو بعد حين.
أبرز  اإلجتماعيّة هي من  المسألة  بحّل  المتعلّقة  األسئلة  الّرد على  في  المساهمة  إّن 
األدوار التي يمكن لإلسالميين تولّيها، مستفيدين في ذلك من تاريخهم النضالي الطويل 
في مقارعة االستبداد والحيف االجتماعي، وامتالكهم حضورا شعبيا ومؤسساتيا كبيرا 
المتعددة  القراءات  الناتج عن  والفكري  الثقافي  إلى مخزونهم  األهم،  وهذا   ، باإلضافة 
لرسالة اإلسالم المتفقة بال اختالف على أنّها رسالة قوامها التوحيد والعدل وأّن هدفها 

الرئيسي هو تحقيق السعادة للبشر في الدنيا واآلخرة.
حّل املسألة االجتماعية 

حركة  دفع  إلى  تهدف  وميدانية  نظرية  بأعمال  القيام  يعني  االجتماعيّة  المسألة  حّل 
والفوارق  والبطالة  كالفقر  المجتمع  تقدّم  القضاء على معيقات  نحو  االجتماعي  التحول 
المادّية والمعنويّة بين مكوناته وتحقيق  االنسجام والتصالح والتكافل بين مختلف الشرائح 
وتحقيق  صفوفه  ورّص  انتاجه  تحسين  على  المجتمع  قدرات  يعزز  بما  االجتماعية 
التنمية الشاملة والمستدامة. وبعبارة أخرى تأسيس رؤية إصالح اجتماعي تعتمد قراءة 
موضوعيّة دقيقة للواقع االجتماعي وقادرة على تحقيق التوازنات االجتماعيّة عبر تقديم 
وصفة لعالج المشاكل اإلجتماعية المعيقة للتقدّم والمهدّدة للسلم والتماسك االجتماعي. لكّن 

فيصل العش
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المتتبع ألدبيات ما بعد الثورة لإلسالميين 
حركتهم  وبيانات  ومواقفهم  تونس  في 
الرئيسيّة)1( وبرامجها االنتخابية يالحظ 
تقصيرا في حضور المسألة االجتماعية 
وأن  الّسياسية  المسألة  بحضور  مقارنة 
هذا الحضور لم يتجاوز برامج وضعت 
إعداد  دون  من  االنتخابي  القياس  على 
آليات للتنفيذ أو رفع شعارات ال تختلف 
عن شعارات بقية األحزاب من أمثال : 
»بناء اقتصاد وطني قوي ومندمج يحقّق 
التكامل  التّوازن بين الجهات والفئات ويوفّر مجاالت تشغيلية واسعة ويسهم في تحقيق 

واإلندماج مغاربيا وعربيا وإسالميا واإلنفتاح عالميا«)2(.
فشل التجربة األوىل 

البالد  في  كبير  إجتماعي  تحّول  انجاز  في  فشلهم  على  اإلسالميين  محاسبة  يمكن  ال 
خالل فترة الحكم االنتقالي الذي تزّعموه، فقد كان االختيار بين األولويّات محدودا جدّا، 
فمسألة التأسيس وكتابة الدستور واالنتقال من الوضع المؤقت إلى الوضع الدّائم بمؤسسات 
تشريعيّة وتنفيذية منتخبة فرضت نفسها كأهّم األولويّات المطروحة باإلضافة إلى التوتر 
الكبير الذي ميّز فترة الحكم األولى خاّصة بعد ظهور االغتياالت السياسية واجتماع عدد 
كبير من القوى السياسية المناوئة للنهضة بمساندة بعض القوى النقابية لوضع حدّ لتجربة 

الترويكا. 
لقد وصل اإلسالميون إلى سدّة الحكم إثر ثورة ذات مطالب  اجتماعية باألساس لكنهم 
لقد  المطالب.  بكيفية تحقيق هذه  المتعلّق  السؤال  يفلحوا مع حلفائهم في اإلجابة على  لم 
خاّصة،   بصفة  النهضة  على  قاسية   2011 انتخابات  إثر  القصيرة  الحكم  تجربة  كانت 
بداية  هو  السلطة  توليها  أن  تتوقع  كانت  أن  بعد  الحكم  اكتشفت من خاللها صعوبة  فقد 
تبادر  ولم  الحارقة  الّسياسية  بالملفات  فانشغلت  البالد،  منها  تعاني  التي  المشكالت  حّل 
بالبحث عن صيغة يتشارك فيها الجميع لوضع خّطة لإلصالح اإلجتماعي واالقتصادي 
تعتمد منواال تنمويّا جديدا مخالفا لما كان عليه في عهد بن علي، وبدا واضحا عدم نضج 
ثقافة اإلسالميين وتصوراتهم للمسألة اإلجتماعيّة والتعقيدات التي تتحكم فيها وتوّجهها، 
فاضطروا إلى اعتماد أسلوب الترقيع وكان ذلك سببا رئيسيّا في خلق حالة من اإلحباط 
لدى طيف من المواطنين الذين ولّوا وجهتهم قبل المشروع المضاد بقيادة جبهة اإلنقاذ 

الوطنيّة والذي عبّر عنه آنذاك »اعتصام الرحيل« بباردو.
يف مفرتق الطرق

عموما  العربي  الوطن  وفي  خصوصا  تونس  في  والتطورات  األحداث  دفعت  لقد 
حركة النهضة إلى القيام بمراجعات على المستوى الفكري والسياسي خصوصا وقامت 

ألدبيات  املتتبع 
الث�������ورة  بعد  ما 
لإلسالميي���������ن 
يف تونس ومواقفهم 
حركتهم  وبيانات 
الرئيسّية وبراجمها 
االنتخابي�����������ة 
تقصريا  يالح���ظ 
املسأل�ة  حضور  يف 
االجتماعي��������ة 
حبض����ور  مقارنة 
السياسي��ة  املسألة 
احلضور  ه���ذا  وأن 
رفع  يتج�����اوز  مل 
ختتلف  ال  شعارات 
بقية  شعارات  عن 

األحزاب.

بدا واضحا خالل فرتة حكم الرتويكا عدم نضج ثقافة 
اإلسالميني وتصوراتهم للمسألة اإلجتماعّية والتعقيدات 
أسلوب  اعتماد  فيها وتوّجهها، فاضطروا إىل  اليت تتحكم 

الرتقيع .

,,

,,
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احلّل ف��ي توافق 
اجتماعي يفض��ي 
من جهة إل��ى تبيّن 
سّلة متكامل����ة 
االج�������راءات  من 
االجتماعي��������ة 
ي������ة  د قتصا ال ا و
واملالية مبنّية على 
مبدأ »احلق�����وق« 
الذي يف��رض على 
وأط�����راف  الّدولة 
اإلنتاج الّتضامن يف 
ما بينها لتلبية حّد 
مطالب  م��ن  أدنى 
الفئ�ات املهّمش����ة 
ال  اليت  واحملرومة 
الّتن�����ازل  ميكن 
تشمل  وه��ي  عنها 
متييز  دون  اجلميع 
داخل  هم  من  بني 
سوق العمل ومن هم 
مراعاة  مع  خارجه 

مبدأ املساواة

إصالح النظام الضرييب مثال هو إحدى نقاط التقاطع اليت ميكن البدء منها، فهو حيّقق 
جمموعة من األهداف؛ اقتصاديًا من خالل حتفيز املنتجني وكبح مجاح االقتصاد 
املوازي، واجتماعيًا عرب املساهمة يف تقليل الفوارق بني الفئات االجتماعية، وماليًا 

مبنح اخلزينة إيرادات إضافية.

بتجديد أدبياتها الّسياسية بما يتناسب مع األوضاع الجديدة)3(، مّما سّهل لها االنخراط 
السياسي حتّى أصبحت أحد أطرافه األساسية.  المجتمع  واالندماج بصورة طبيعيّة في 
وهي تقف اليوم في نفس الخندق مع عدّو األمس ضمن ائتالف سياسي حاكم استطاعت 
من خالله برغم هزالة تمثيليتها في الحكومة وما تبعها من مؤّسسات تنفيذيّة أن تقطع حبل 
المؤامرات االنقالبيّة ضدّها وتضمن حضورا في الّسلطة يّرد عنها على األقل غوائل 

الحرمان السياسي واالضطهاد واإلقصاء التي عانت منها طيلة عقود.
مكسب  الحقيقة  في  وهو  النهضة  لصالح  يصّب  وكأنه  يبدو  الذي  الكسب  هذا  لكّن 
وطنّي بما أنه جنّب البالد والعباد غائلة الحرب األهليّة، قد ينهار بدخول البالد معمعة 
االضطرابات وما يصاحبها من فوضى نتيجة تأزم الوضع االجتماعي واالقتصادي)4(، 
سلّم  رأس  على  ووضعها  االجتماعية  المسألة  لحّل  بسرعة  الجهود  توجيه  يتّم  لم  ما 

األولويّات. 
اتباع طريق معاضدة  بين  الّطرق، فهم مخيّرون  اليوم في مفترق  يقف اإلسالميون 
الحكومة في اختياراتها التي يبدو أنّها لن تحّل المشكل بما أنّها حافظت على نفس اآلليات 
التي كانت حكومات بن علي تعتمدها في معالجة الوضع االقتصادي واالجتماعي مع 
الوضع  تقود  وربما  بال  ذي  شيء  إلى  تفِضي  لن  التي  الترقيعيّة  االصالحات  بعض 
االجتماعي إلى المزيد من االحتقان، وبين اتباع طريق ثان وعر وأقل سهولة، يحسمون 
وبالتالي  المهّمشة  والفئات  والمحرومين  للفقراء  الّشامل  باالنحياز  موقفهم  خالله  من 

التّحول إلى صّف المعارضة حتّى ولو كان ذلك على حساب التّوافق الّسياسي.
أما الطريق الثالث، وهو األصعب لكنّه األفضل في كّل الحاالت، فيتمثّل في السعي 
إلى جمع شمل مختلف القوى من حكومة وأطراف سياسيّة وإتحادي العمال واألعراف 
لخلق توافق اجتماعي يفضي من جهة إلى تبنّي سلّة متكاملة من االجراءات االجتماعية 
واالقتصادية والمالية مبنيّة على مبدأ »الحقوق« الذي يفرض على الدّولة وأطراف اإلنتاج 
التّضامن في ما بينها لتلبية حدّ أدنى من مطالب الفئات المهّمشة والمحرومة التي ال يمكن 
التّنازل عنها وهي تشمل الجميع دون تمييز بين من هم داخل سوق العمل ومن هم خارجه 
مع مراعاة مبدأ المساواة. والشروع من جهة أخرى في عملية إصالح جذري انطالقا من 
النّقاط التي تتقاطع عندها المسارات االجتماعية واالقتصادية والمالية. فإصالح النظام 
البدء منها، فهو يحقّق مجموعة من  التي يمكن  التقاطع  الضريبي مثال هو إحدى نقاط 
األهداف؛ اقتصادياً من خالل تحفيز المنتجين وكبح جماح االقتصاد الموازي، واجتماعياً 
عبر المساهمة في تقليل الفوارق بين الفئات االجتماعية، ومالياً بمنح الخزينة إيرادات 
إضافية. وكذلك تضييق الخناق على التهريب، واعتماد سياسة ديوانية مرنة فذلك يزيد 
من القيمة المضافة للقطاعات المدعومة، ويعّزز العائدات الضريبية، ويحدّ من البطالة. 
ما  وهو  الصغرى  المشاريع  بقروض  الخاّص  المصرفي  النظام  دعم  نحو  االتجاه  مع 

سيساهم في تأمين آالف مواطن الشغل بكلفة منخفضة ويساعد على مكافحة الفقر. 
إالّ أّن نجاح هذا الخيار يتطلب عدم اعتماد مبدأ الدعم االنتقائي الذي يسيطر الّسياسيون 
الّشاملة،  الّرعاية  مبدأ  على  تقوم  رؤية  وتبنّي  قنواته،  على  العميقة  بالدولة  يسّمى  وما 
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فينتظم اإلنفاق حينها ضمن أطر مؤّسساتية مستقلّة نسبيّاً عن الّشبكات القديمة، ومبنيّة على 
قاعدة الحقوق، وهكذا يتّم الحدّ من تفّشي الزبونيّة السياسيّة والمحسوبية والفساد. 

المسار  تصحيح  اتجاه  في  فيضغطون  الدور،  هذا  تأدية  اإلسالميون  يستطيع  فهل 
وتغييرالخيارات االقتصادية واالجتماعية، خاّصة وأّن الرأي العام وخاصة الشباب جعل 
من المسألة االجتماعية اولويته المطلقة ووضعها خارج االصطفافات المعهودة)5(، وهو 
أنهم سيختارون  أّم  البحث عن رؤية جديدة تضمن أوسع إجماع حولها؟  ما يشّجع على 
تأجيل حسم األزمة االجتماعيّة التي يكتوي منها قواعدهم قبل غيرهم من أجل الحفاظ على 

التوافق السياسي الذي يضمن لهم حضورا وإن كان محتشما في السلطة؟
اخلامتة

لعّل ذلك  قانونهم األساسي  ديباجة  بما جاء في  النهضة  نذّكر إخواننا في  الختام  وفي 
يفيدهم في اختيار الطريق األسلم والمناسب في قادم األيام : »إن إدراكنا لحقيقة األوضاع 
االجتماعية واالقتصادية التي تعيشها بالدنا يجعلنا نلح على ضرورة تالزم الحّل السياسي 
تكن ذات  لم  ما  للدّيمقراطية في تصّورنا  إذ ال معنى  الحّل االجتماعي واالقتصادي  مع 
مضمون اجتماعي عماده تمكين جميع المواطنين من حقهم في الصحة والتعليم والشغل 
بما يحرر اإلنسان عامة من  قيمنا األصيلة  بيئة تضبطها  الكريم والحياة ضمن  والعيش 

عبودية الفاقة ومآسي الجهالة والمرض والرذيلة ...« )6(. 
كما نذّكرهم ومختلف األطراف الفاعلة في الساحة الوطنيّة أنّه في ظل غياب مشروع 
وطنّي يقطع مع منظومة الفساد والمحسوبية ويضع قطار العدالة االجتماعية على السّكة 
باقتراحه منواال تنمويا يأخذ بعين االعتبار امكانات البالد وقدراتها ويرسم أهدافا واضحة 
الغليان  فسيبقى  الجهات،  بين  للخيرات  عادل  وتوزيع  مستدامة  تنمية  تحقيق  إلى  تؤدّي 
ميزة الوضع االجتماعي وستنجّر عنه فوضى قد تجهز على ما تحقّق من مكتسبات على 

المستوى الّسياسي والتشريعي.
اهلوامش

(1( نقصد هنا النهضة باعتبارها أكبر الفصائل االسالميّة في البالد.
(2( من النظام األساسي لحزب حركة النهضة - الفصل السادس -االهداف

(3( لم تتم هذه المراجعات في تقديرنا بدفع من تطور مناهج التفكير واالجتهاد، بل تّمت 
بدفع من حركة التاريخ والوقائع.

(4( أكد محافظ البنك المركزي اتجاه االقتصاد التونسي نحو االنكماش التقني والتراجع 
الملموس في كل القطاعات االنتاجية مع نهاية 2015 وخالل سنة 2016.)تصريح بتاريخ 
نمو  نسبة  بالمائة وهي أضعف  بالمائة و1   0.5 بين  ما  نمو  ونسبة    )2015 نوفمبر   5
 .)2015 30 جويلية  بتاريخ  المالية  المستقلة )تصريح وزير  لالقتصاد في تاريخ تونس 

وارتفاع نسبة البطالة لدى المتحصلين على شهادات عليا إلى ما فوق 30 % .
(5( يظهر ذلك بوضوح في الشعارات المرفوعة في االحتجاجات األخيرة التي تتنصل 

من األحزاب وتجعل حق التشغيل فوق كل مزايدة.
(6( ديباجة القانون االساسي لحركة النهضة. 

----- 
- مدير اجملّلة

faycalelleuch@gmail.com

يف ظ�����ل غياب 
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على السّك�������ة 
منواال  باقرتاح����ه 
تنمويا يأخذ بعني 
امكانات  االعتبار 
الب������الد وقدراتها 
ويرسم أهداف�������ا 
تؤّدي  واضح������ة 
تنمية  حتقيق  إىل 
وتوزيع  مستدامة 
بني  للخريات  عادل 
فسيبقى  اجله��ات، 
ميزة  الغلي��������ان 
االجتماعي  الوضع 
عن���������ه  ستنجّر 
فوضى ق����د جتهز 
حتّقق  م�����ا  على 
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على  بسيط�������ة 
الّسياسي  املستوى 
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اإلنسانّية  احلياة  استمرار  هي  الكون  ُخلق  أساسها  على  اليت  اإلهلّية  احلكمة  إّن 
وإّن  والّنبات  واحليوان  البشر  يف  واألنثى«  »الّذكر  هما  عنصرْين  توّفر  يف  وتتمّثل 

عكس سّنة الكون يؤدي إىل تدمري احلياة اإلنسانّية.

)1( إعالم غري ملتزم بقضايا اجملتمع 

تابعت برامج وتحاليل في عدة برامج تلفزية وإذاعية كانت مادتها اإلعالمية الّرئيسية 
الحديث عن  وغاب  فيمن  وتنظيم  الجنسيّة وجمعية شمس  والمثليّة  اللّواط  الحديث عن 
العدل االجتماعي والحّق في التّنمية وواجب التّصدي للجريمة وكيفيّة النّهوض بالتّربية 
والتّعليم والبحث العلمي ...هذا الطيف من اإلعالم التونسي ال تحّركه قضايا المجتمع من 
خدمات رديئة وبيئة ملّوثة وأفق غائم أمام شباب يائس يُعاني الفقر والبطالة وتُضجره 
بفارس  فتاة  كّل  تحلم  حيث  العادي  الّزواج  هي  المجتمع  قضايا  والعنوسة...  العزوبيّة 
األحالم ويتمنّى كّل شاّب تكوين أسرة وانجاب أطفال، والسؤال الذي كان من المفروض 
طرحه هو كيف نساعد هذا الّشباب على إيجاد شغل وسكن وأجر ومتطلبات تكوين أسرة؟ 

)2(  مثقفون ب���� »الثقافة«

تابعت ثلّة من المثقّفين تحّصلوا على شهائد » بال مصداقيّة« يتحدّثون في الدّين والعلم 
واألخالق والقانون وهم يجهلون كّل شيء وال أظنهم يتعّمدون الجهل ... هم يسعون الى 
البشري  الكائن  الفساد واالنحالل متبنّين نظرية »معرفية« خاطئة تقول أّن أصل  نشر 
Le genre , the gender  وأّن تحديد  الجندر  »الخنثى«  ّ جنس محدّد وهي  بدون 
الجنس عمليّة تكيف اجتماعي وبالتّالي يمكن للّشخص أّن يختار جنسه الحقا ويمكنه أن 
يتحّول من ذكر إلى أنثى أو العكس ... وهي ليست نظريّة علميّة بيولوجيّة ولكنّها نظريّة 
»فلسفية« شأنها شأن نظرية النّشوء واالرتقاء لداروين ... ومن العجائب أنّها تُدّرس في 

بعض المدارس الغربيّة في مادّة » البيولوجيا« ) تمرير السّم في الدّسم(. 
)3( الزوجان هما  الذكر و االنثى وما عداه » فاحشة« و » فساد يف األرض«« 

إّن الحكمة اإللهيّة التي على أساسها ُخلق الكون هي استمرار الحياة اإلنسانيّة وتتمثّل 
في توفّر عنصرْين هما »الذّكر واألنثى« في البشر والحيوان والنّبات وإّن عكس سنّة 
الكون يؤدي إلى تدمير الحياة اإلنسانيّة. ومن قصص القرآن البليغة أّن هللا سبحانه وتعالى 
لم ينصح نوحا عليه الّسالم أن يضع في فلكه ذهبا وال فّضة بل طلب منه أن يضع من 
كل زوجْين اثنين لضمان استمرار الحياة »حتّى إِذَا َجاَء أَْمُرنَا َوفَاَر التَّنُّوُر قُْلنَا اْحِمْل فِيَها 
ِمن ُكّلٍ َزْوَجْيِن اثْنَْيِن َوأَْهلََك إِالَّ َمن َسبََق َعلَْيِه اْلقَْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمعَهُ إِالَّ قَِليــٌل« ) 

امساعيل بوسروال
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سورة هود - اآلية 40(. وهللا سبحانه وتعالى يقول »ومن كل زوجيـــن خلقنا اثنين لعلكم 
تذّكرون« ) سورة الذاريات - اآلية 49(.

ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل  وربط الزوجين بالمودّة »َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم ّمِ
يَتَفَكَُّروَن« )سورة الروم - اآلية 21(. كما  لِّقَْوٍم  ِلَك آَليَاٍت  ذَٰ إِنَّ فِي   ۚ َوَرْحَمةً  َودَّةً  بَْينَُكم مَّ
ربط الزوجْين بالبهجة حيث ورد في الذّكر الحكيم » َواأْلَْرَض َمدَْدنَاَها َوأَْلقَْينَا فِيَها َرَواِسَي 

َوأَنبَتْنَا فِيَها ِمن ُكّلِ َزْوجٍ بَِهيجٍ «  )سورة ق - اآلية 7 (. 
ن نَّْفٍس  حسم القرآن الكريم المسألة حيث قال » يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم ّمِ
َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكثِيًرا َونَِساًء« )سورة النساء - اآلية 1( ويحدّد 
الزوجْين بوضوح بيّن » وأنّه خلق الّزوجْين الذّكر واألُنثى« )سورة النجم -اآلية 45 ( ..

تحت  األخالقي  واالنحراف  الفاحشة  نشر  عن  يتحدثون  الذين  التونسيون  والمثقفون 
عناوين الحّريات الفرديّة هم أبعد ما يكونون عن الحداثة فهم يجدون سعادتهم في والئهم 
ألسوأ مظاهر التّدمير الذّاتي لالنسان في الحضارة الغربية ولو كانوا حداثيين الستوعبوا 
الدّراسات االجتماعية التي تبرز معاناة االنسان الغربي في ظّل التفّكك األسري واالنهيار 
لحّل  والتّقني  العلمي  المجال  في  الغرب  منجزات  من  المقابل  في  والستفادوا  األخالقي 
التّوادد  ظّل  في  والبنات  واألبناء  والزوجات  األزواج  حياة  وتطوير  مجتمعهم  مشاكل 

والتراحم وبّر الوالدين ورعاية االطفال رعاية تامة.  
)4( يف الدستور فرحوا باملساواة و »جهلوا« التكامل 

يعتبر الدستور التونسي الجديد 2014 ديمقراطيّا حداثيّا وهو في نفس الوقت أصيل 
ألنّه تبنّى القيم االنسانيّة والعربية واإلسالمية وقد أشار في الفصل7 إلى أّن »األسرة هي 

الخلية األساسية للمجتمع، وعلى الدّولة حمايتها«    
وعلي المشّرع عند تنزيله للقوانين المدنيّة الحقا أن يُضيف أّن األسرة تتكّون من امرأة 
ورجل ألّن الدستور أشار في التوطئة الى ما يلي: »وبناء على منزلة اإلنسان كائنا مكّرما، 
العربية واإلسالمية«، والكرامة االنسانية ال  الثقافي والحضاري لألّمة  وتوثيقا النتمائنا 
تتحقّق اال باحترام خاصيّات الفرد » امرآة« و»رجال« وبهما تتكون األسرة  » الخلية 

االساسية في المجتمع«. 
جميع  بين  والواجبات  الحقوق  في  المساواة   « إلى  الدستور  توطئة  أشارت  كما 
المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات« وتّم تنزيل جزء من هذا المبدإ في الفصل 
21: »المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون 
بين  الفرص  تكافؤ  الدولة  فيه » تضمن  الذي جاء   46 تمييز« }...{ والفصل  من غير 

الرجل والمرأة في تحّمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجاالت.«}...{ 
هو نّص دستوري تقدّمي وديمقراطي وجيّد من جميع النّواحي ... ولكن ... صاحبته 
حملة كاذبة على حركة النّهضة تدّعي أنها ترغب في أن يتضّمن الفصل أن المرأة مكّملة 

املثقف����������ون 
التونسي�����������ون 
يتحدث���ون  الذين 
الفاحشة  نشر  عن 
حن����������راف  واال
األخالقي حت�����ت 
عناوين احلّري���ات 
أب��عد  هم  الفردّية 
ما يكونون ع����ن 
ولو  احلداث��������ة. 
حداثيني  كان���وا 
ا  عب����������و ستو ال
الّدراس������������ات 
االجتماعي��������ة 
اليت تربز معان�����اة 
الغرب�����ي  االنسان 
والستفادوا ف������ي 
املقابل من منجزات 
الغرب يف اجمل����ال 
العلم�����ي والّتقين 
حل������ّل مشاكل 

جمتمعهم

2014 دميقراطّيا حداثّيا  التونسي اجلديد  الدستور  يعترب 
وهو يف نفس الوقت أصيل ألّنه تبّنى القيم االنسانّية والعربية 
واإلسالمية وقد أشار يف الفصل7 إىل أّن »األسرة هي اخللية 

األساسية للمجتمع، وعلى الّدولة محايتها« .
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الدول�����ة  على 
األسرة  حتمي  أن 
وفق الفصل 7 م���ن 
الدستور وعليها سّن 
تسري  اليت  القوانني 
يف هذا االجت������اه 
وإفساح اجمل�������ال 
احلقوقيي����ن  أمام 
املدافعي�������������ن 
عن متاس�����������ك 
التونسي���ة  األسرة 
أدوار  وتكام�����ل 
وتشجيع  عناصرها 
اجلمعي�����������ات 
العاملة  واملنظمات 

يف هذا االجتاه.

إن اإلعالم مدعو - إذاما أراد خدمة الوطن - إىل التخلي عن تسويق 
عرب  األسرة  كيان  وختريب  الذات  تدمري  على  العاملة  األفكار 
حتت  واالحنراف  املنكر  على  واحلّث  والفحشاء  الرذيلة  نشر 

عناوين » حداثية«

للّرجل وهذا مغاير تماما للمقترح المقدم الذي كان يتحدث عن » تكامل« أدوار المرأة 
والّرجل في نّص راق وسام للعالقة بين زوجين يبنيان أسرة وتتكامل أدوارهما من أجل 
إنساني  التّكامل مفهوم  أفراد األسرة وتحقيق سعادتهم بجهود مشتركة. ومفهوم  سالمة 
نبيل ال يمكن أن يرتقي اليه المجتمع االّ بعد تحقيق » المساواة« بين الجنسين والعدل بين 

الفئات والجهات. 
)5( التكامل درجة أرقى من املساواة و ال حتدث إاّل بعد حتقيق العدل واالنصاف  

«  )سورة البقرة  ورد في القرآن الكريم قول هللا تعالى »ُهنَّ ِلبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ
- اآلية 187(  وقوله :» َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِليَْسُكَن إِلَْيَها« )سورة األعراف - اآلية 18)

هنالك عالقة تالزميّة جسديّة وروحيّة وعاطفيّة وحّسية ومعنويّة بين الّزوجين كتالزم 
الذّكر  بين  التّكامل  أهمية  تُبرز  والمعنويّة  الحّسية  الّصورة  وهذه  لصاحبها.  المالبس 
واألنثى لتحقيق » االتحاد« والوحدة لخليّة متكّونة من عنصرين يكّمل أحدهما اآلخر ... 
الّرجل مكّمل للمرأة والمرأة مكّملة للرجل وحاجة أحدهما إلى اآلخر حاّجة مادّية ونفسية 

وروحية ال تكتمل سعادة الفرد في غياب » الّزوج اآلخر«
)6( مهمة تنتظر الدولة وأسندها اليها الدستور 

على الدولة أن تحمي األسرة وفق الفصل 7 من الدستور وعليها سّن القوانين التي 
األسرة  تماسك  عن  المدافعين  الحقوقيين  أمام  المجال  وإفساح  االتجاه  هذا  في  تسير 
التونسية وتكامل أدوار عناصرها وتشجيع الجمعيات والمنظمات العاملة في هذا االتجاه. 
فالمجتمع يُعاني من قضايا التفكك األسري حيث تحتل تونس المراتب األولى عالميا في 
قضايا الطالق كما تعاني من تفشي ظاهرة عقوق األبناء وإهمال الوالدين ولذا نحتاج إلى 
تربية المجتمع و األسرة على تكامل األدوار في البيت وفي الشارع وفي رعاية األطفال 

وفي التضحية المتبادلة من الزوجين لفائدة » سعادة األسرة آباء وأبناء وأجدادا«  
األسرة  أفراد  بين  الروابط  الزوجية ضعف  العالقات  الطالق وسوء  تفشي  بين  وقد 
للتضحية  استعداد األطراف  أي مشكلة طارئة وعدم  أمام  الروابط  تلك  الواحدة وتفكك 
المتبادلة والنزوع نحو المنحى الفردي األناني وغياب الشعور بالحاجة إلى التكامل الذي 
يبني سعادة تمتد في الزمن عبر األجيال من أبناء وأحفاد فالعالقة الزوجية هي رباط قوي 
وميثاق غليظ فقد قال تعالى : » َوقَْد أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى بَْعٍض َوأََخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليًظا« 

)سورة النساء ـ اآلية 21(.
أّما  اإلعالم فهو مدعو - إذاما أراد خدمة الوطن - إلى التخلي عن تسويق األفكار 
العاملة على تدمير الذات وتخريب كيان األسرة عبر نشر الرذيلة والفحشاء والحّث على 

المنكر واالنحراف تحت عناوين » حداثية«.
-----

- عضو اهليئة العلمية لشبكة الرتبية والتكوين والبحث العلمي ريفورس 
ismail_bsr2004@yahoo.fr
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على القيادات السياسية وحنن يف دولة فالحية أن تتبنى برناجما وطنيا لبناء منظومة 
وهو  سيادتنا  بنود  أول  حنقق  حتى  الرتبوية  املنظومة  إصالح  قبل  متطورة،  زراعية 

قوتنا اليومي.

بدأ الحديث في الدوائر الّسياسية والثقافة والتّربوية عن إصالح المنظومة التّربوية، 
وهي خطوة نثّمنها ونتمنّى أن تتّجه في االتّجاه الّصحيح وأن تأخذ بعدا وطنيّا بعيدا عن 
التّحكم اإليديولوجي الذي طبع المناهج التّعليمية القديمة، وأن يأخذ هذا اإلصالح في حدّه 
األدنى بالقيم اإلنسانية المشتركة التي يجب أن تتربّى عليها النّاشئة كي ال نعيد إنتاج نفس 

األخطاء.
صغيرة  لغابة  العالم  حّولت  التي  العولمة  وموجة  اإلعالميّة  الثّورة  ظّل  وفي  اليوم 
ال بقاء فيها إالّ لألقوى، ال يمكننا الحديث عن اإلصالح »الرعواني« الذي ال تضبطه 
الجانبيّة  المؤثّرات  بكّل  تحيط  حديثة  علميّة  لقواعد  طبقا  وطنيّة  سياسيّة  إستراتيجيات 
لثقافة العولمة، التي يتماهى معها الكثير من نخبنا الّسياسية والثقافية والعلمية، وقد بدى 
النّاشئة  تجذير  على  التّنصيص  أّن  أحدهم  إعتبر  حين  الدّستور  أثناء صياغة  جليّا  ذلك 
في هويّتها العربيّة واإلسالميّة وترسيخ اللّغة العربيّة في الدّستور أمر كارثي سيجعلنا 
متخلّفين معتبرا اليوم الذي تّمت فيه المصادقة على الفصل 38 من الدستور يوما أسودا 

في تاريخ تونس.
عملية اإلصالح التّربوي هي عملية معقّدة يتداخل فيها التّربوي بالثّقافي بالّسياسي، 
كما تتداخل فيها المؤثّرات الداخليّة بالخارجيّة، وال يمكن لدولة غير متماسكة إجتماعيّا 
تمّزقها الدّواوير النّقابية واإليديولوجيّة والمزايدات الّسياسية أن تصوغ برنامجا تربويّا 

وطنيّا ال يؤخذ فيه بالنّظر إالّ لمسلّمات النّقاوة الوطنيّة واإلنسانيّة والتاريخيّة.
فالنّظام التّربوي هو قرار سياسي والمنظومة الثّقافية أيضا هي قرار سياسي وبالتّالي 
فإنّهما يخضعان لما يخضع له القرار الّسياسي ويراعى في صياغتهما ما يجب أن يراعى 
في اتّخاذ القرار الّسياسي، فوحدة الجبهة الدّاخلية، وقّوة الجهاز العسكري وقّوة الجهاز 
األمني، هي من ثوابت حّرية القرار الّسياسي، أّما ونحن مازلنا مرتهنين لضواري غابة 
العولمة بدءا من  » البذور والمشاتل« ومازلنا نستورد جزءا من الخبز لموائد إفطارنا، 
ونعتمد في إقتصادنا الوطني على سياحة » الّشمس«، ال أظّن أنّه بإمكاننا اتّخاذ قرارات 
سياسيّة صارمة تتجاوز الخطوط الحمراء لقوانين ثقافة العولمة، وبالتّالي على القيادات 
الّسياسية وقبل إصالح المنظومة التّربوية ونحن في دولة فالحيّة أن تتبنّى برنامجا وطنيّا 
أّما  اليومي،  قوتنا  وهو  سيادتنا  بنود  أّول  نحقّق  حتّى  متطّورة،  زراعيّة  منظومة  لبناء 
سياحة الفقراء الذين يبيعون أمتعتهم على قارعة الّطريق فال أظّن أنّنا سنحقّق بسياحتهم 

طفرة إقتصاديّة تذكر ولو كانوا بالماليين .
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إصالح  عن  نتحدّث  أن  يمكن  ال 
إطار  في  إالّ  التّربوية  المنظومة 
تحدّد  لإلصالح  شاملة  إستراتيجيّة 
جميع  بين  العالقة  دقّة  بكّل  فيها 
فيها  بما  والتّنظيمات  القطاعات 
وعالقة  بالمعارضة  الّسلطة  عالقة 
التّنظيمات النّقابية بالّسلطة، فال يمكن 
إطار  في  إصالح  عن  نتحدّث  أن 
المعارضة  فيه  تتحّكم  الفوضى  من 

والتّنظيمات النّقابية برقاب النّاس.
ال  التّنظيمية  الفوضى  هذه  في 
يمكن للّسلطة الحاكمة أن تتّخذ قرارات سياسيّة يمكن أن تبنى عليها استراتيجيّات سياسيّة 
وإقتصاديّة وثقافيّة ذات جدوى، فالقرار الّسياسي كما يتأثّر من الدّاخل  بالوضع الّسياسي 
واإلقتصادي والمجتمعي والعسكري واألمني يتأثّر كذلك بالتّفاعل بين المجتمع الّسياسي 
ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة وكذلك بالوضع اإلقليمي والدّولي خاّصة  إذا كانت هذه 
المنّظمات مخترقة لفائدة طرف ما سيتأثّر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا القرار، 
خاّصة إذا كنّا نتحدّث عن منظومة تربويّة أو ثقافيّة ستؤّسس لنمط إجتماعي وسياسي 
للقارات تعنى بهذه القطاعات الحّساسة  وإقتصادي وطني، لذلك بعثت منّظمات عابرة 
كالتّربية والثّقافة والعلوم والّصحة وحقوق اإلنسان وغوث الالّجئين واألعمال الخيريّة 
لإلنسانيّة  الخير  وحّب  النّوايا  سبيل حسن  على  تبعث  لم  جلّها  في  فهي  كثير،  وغيرها 
فحسب وإن كان هذا جزء من مهامها، وما يحدث في األمم المتّحدة خير دليل على أّن هذه 
المنّظمات أحدثت لخدمة الكبار ورعاية مصالحهم وتثبيت ثقافتهم بما يمكن من إرتهان 
الّشعوب المتخلّفة لخياراتها الّسياسية واإلقتصادية، أو أن تجعل من خاللها دول العالم 
النّامي ساحة خلفيّة لها تمارس فيها تجاربها المخبريّة في هذه القطاعات ومنها تجربة 
المباشرة والجانبيّة والتي ستستمر أربعين  أثاره  اليوم من  الذي نعاني  التّعليم األساسي 

سنة أخرى.
كّل القرارات الّسياسية تتطلّب محّطات ترتيبيّة تهّيء لها، وتضمن لها حظوظ النّجاح، 
تسبقه  أن  المفترض  من  اإلصالح  منطق  صّح  إن  التّربوية  المنظومة  إصالح  وقرار 
أن  يمكن  فال  الثّقافة،  وقطاع  اإلعالم  قطاع  أهّمها إصالح  من  عديدة  ترتيبيّة  محّطات 
نتحدّث عن سياسة تربوية جديدة تعنى بالجانب القيمي واألخالقي للناشئة في هذا التسيب 
واإلنحطاط األخالقي والقيمي للمنظومة اإلعالميّة فما هو جدوى أن يلقن التّلميذ األخالق 
واإلنفالت  المجون  برامج  على  فيسهر  للبيت  يعود  ثم  المدرسة  في  والقيم  واإلحترام 
األخالقي وتبييض الّزطلة والمخدّرات وعرض المشاكل الجنسيّة والخيانة الّزوجية على 
التي  الّراقية  المواضيع  من  الّسينما  وإنتقال  الثّقافي  المجال  في  التّرهل  وأمام  الهواء، 
تتحدّث عن المشاكل المجتمعيّة إلى بيوت الدّعارة وحمام النّساء، وهبوط الموسيقى إلى 

اإلصالح  عملية 
الرتب���������������وي 
هي عملية معّقدة 
فيها  يتداخ�������ل 
بالثقاف���ي  الرتبوي 
كما  بالسياس��ي، 
فيها  تتداخ��������ل 
املؤث��رات الداخلية 
باخلارجي���������ة، 
لدولة  ميكن  وال 
غري متماسك����ة 
إجتماعي���ا متزقها 
النقابي��ة  الدواوير 
جية  لو يو يد إل ا و
واملزاي������������دات 
السياسية أن تصوغ 
برناجم������ا تربويا 
وطنيا ال يؤخذ فيه 
ملسلمات  إاّل  بالنظر 
الوطنية  النق����اوة 
ني����������ة  واإلنسا

والتارخيية.

ال ميكن أن نتحدث عن سياسة تربوية جديدة 
يف  للناشئة  واألخالقي  القيمي  باجلانب  تعنى 
والقيمي  األخالقي  واإلحنطاط  التسيب  هذا 

))للمنظومة اإلعالمية.
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مستوى حوماني وقبي قبي، واإلندثار الكلّي لدور الثّقافة والغياب التّام لكّل نشاط رياضي 
وثقافي وأدبي وعلمي للنّوادي المدرسيّة، فإّن المؤّسسة التّربوية لن تكون قادرة بمفردها 
على المحافظة على القيم الثّقافية واإلنسانيّة التي تلقنها للنّاشئة، فما يكتبه المربّي بالنّهار 

تمحوه غربان اللّيل النّاعقة. 
أحد النّخب اإلعالميّة وهو رئيس تحرير إلحدى الّصحف اليوميّة وفي معرض تعليقه 
عن اإلستشارة الوطنيّة تطّرق إلى أّن المهّمة الرئيسيّة للمدرسة هي تعليم التّلميذ القراءة 
والكتابة والحساب، يضيف الّصحفي الّشاب في نفس البرنامج أّن المدرسة تعلّمه أيضا 
كيف يفّكر، فيردّ الّصحفي المتمّرس، ال ...إذا علمته القراءة والكتابة والحساب سيتعلّم 
بنفسه كيف يفّكر، كالم يبدو أنّه يريد أن يفّرغ المؤّسسة التّربوية من قيمتها المضافة التي 
تحدّثنا عنها في مقال سابق وهي تعليم القيم واألخالق والمواطنة وحّب العمل والّسلوك 
الحضاري والتّعايش الّسلمي، وأمام ترّهل قطاعي اإلعالم والثّقافة وتغييب دور المسجد 
تربية  في  لألسرة  األساسي  الدّور  وغياب  مختلفة  عناوين  تحت  والتّثقيف  التّربية  في 
األطفال بحكم تطّور نمط العيش لألسرة وإستقالة الوالدين من دورهم التّربوي لفائدة دور 
الحضانة ورياض األطفال التي ليست أحسن حاال من المؤّسسة التربوية، فإنّنا نتساءل 
من سيقوم إذن على الجانب الّروحي للنّاشئة، لألسف فإّن مثل هذا الّرأي يتبنّاه الكثير من 
المنخرطين في عملية اإلصالح، والذين قد يكونوا لهم القول الفصل في مسألة إصالح 
التّعليم والذي تريد بعض الدّوائر اإلعالميّة والّسياسية والثّقافية أن يقتصر على الجانب 
التّقني من التّعليم أي إعادة المنظومة التّعليمية البورقيبيّة وهو الّسقف األقصى المنتظر 

في هذه العملية اإلصالحيّة.
يمكن أن نستنتج وبعد اإلنطالقة الفعليّة للحوار حول التّعليم أّن البداية وحتى نكون 
إيجابيين منقوصة، وال يتناسب فيها العنوان مع المحتوى الفعلي على أرض الواقع، فما 
هو وطني العنوان ال يمكن أن يختصر في ثالثة أطراف، وإذا بدأنا منذ اإلنطالقة األولى 
بالّشريك الحصري والمشارك الهامشي فإنّنا لن ننتظر مخرجات يمكن أن تكون وطنية 
فعال، فنفس المقدّمات ال تؤدّي في أغلب األحيان إالّ إلى نفس النّتائج خاّصة إذا علمنا أن 
من أشرفوا على اإلصالح الّسابق وساهموا في تنزيله هم أنفسهم من يدور حولهم فلك 

اإلصالح هذه المّرة.
نتمنّى في النّهاية أن يتعقّل المشرفون على هذه العمليّة اإلصالحيّة وأن يتيحوا الفرصة 
لجميع الكفاءات الوطنية القادرة على اإلضافة في ميدان التّربية والتّعليم بعيدا عن نرجسية 
الّشركاء الحصرييّن وبعيدا كذلك عن شعبويّة المشاركين الهامشييّن، كي تتّم هذه العملية 
المعقّدة في إطار من الهدوء والتّوافق اإليجابي كي نتمّكن في النّهاية من الخروج بالحدّ 
األدنى المطلوب لحفظ المؤّسسة التعليميّة بكّل مخرجاتها من التّردي القيمي واألخالقي 

والعلمي الذي تردت فيه.
-------

- أستاذ

bechir_dhieb@yahoo.fr

تره�������ل  أمام 
قطاعي اإلع�����الم 
وتغييب  والثقاف��ة 
دور املسج������د يف 
الرتبي��ة والتثقيف 
عناوي�������ن  حتت 
خمتلف����ة وغياب 
األساس������ي  الدور 
تربية  ف��ي  لألسرة 
حبكم  األطف���ال 
العيش  من�ط  تطور 
وإستقالة  لألس��رة 
الوالدين من دورهم 
لفائدة دور  الرتبوي 
ورياض  احلضان��ة 
فإننا  األطف��������ال 
سيقوم  من  نتساءل 
إذن عل����ى اجلانب 

الروحي للناشئة.

,,

جلميع  الفرصة  يتيحوا  وأن  اإلصالحية  العملية  على  املشرفون  يتعقل  أن  نرجو   
عن  بعيدا  والتعليم  الرتبية  ميدان  يف  اإلضافة  على  القادرة  الوطنية  الكفاءات 
نرجسية الشركاء احلصريني وبعيدا كذلك عن شعبوية املشاركني اهلامشيني، 

كي تتم هذه العملية املعقدة يف إطار من اهلدوء والتوافق اإلجيابي.
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نالت تونس جائزة نوبل للسالم لسنة 2015 لنجاحها في تأمين االنتقال الديمقراطي 
سؤال طرح  التشريف؟  هذا  تونس  استحقت  هل  جانفي.  من  الرابع عشر  ثورة  بعد 
المكتوبة  اإلعالم  وسائل  مختلف  عبر  العام  الرأي  على  باستمرار  يطرح  ومازال 
والمسموعة والمنابر التلفزية بين من مثلي معجب مفتخر وآخر غير مقتنع قد يكون 

له مبررات لموقفه. 
ال يهم إن اختلفنا، فاالختالف تنوع وإثراء وتالقح ونشوء ألفكار جديدة. ولئن بحثنا 
عن مجال تصدق فيه نظرية النشوء واالرتقاء للبريطاني »تشارلز روبرت داروين« 
إذا خضنا  أما  النظرية.  لهذه  نجاحا  المجاالت  أفضل  من  الفكري  التطور  يكون  فقد 
قانونها  »ميندال«  المجري  البيولوجيات  عالم  وضع  التي  الوراثة  علم  نظريات  في 
وتطورت بفضله تقنيات التزاوج والتهجين، يمكن بموجبه أن يحمل الفكر الُمنشأ عن 
الكاتب  أما  سبق.  لما  الهجينة  والخصال  الميزات  أفضل  باختالفهما  أصيلْين  فكرْين 
الشهير »جبرائيل قارسيا مركيز« فقد عبّر إثر تسلّمه نفس الجائزة لآلداب في سنة 
1982 عن خوفه من ثقل مسؤولية ذلك التشريف منشغال بمدى قدرته مستقبال على 
مواصلة الكتابة وتقديم أعمال بنفس مستوى أعماله السابقة التي استحقت ومنحته هذه 
في  تنجح  أن  قادة وشعبا  تونس  أتمنى على  كم  واالنشغال،  االهتمام  وبهذا  الجائزة؟ 

إثبات جدارتها بهذا االمتياز فتزيل الشكوك وتدحض المبررات.
الجائزة كبيرة وتونس أكبر منها ومن صاحبها السيد »نوبل« الذي سخر جزءا من 
ثروته – ميتا - جائزة ليكفّر عن سوء ما اكتشف وسوء ما خلّف. خلّف مواد متفجرة 

استخدمت للقتل والدمار. 
أخوالي  عند  داري  من  بالقرب  هنا  إنه  ببعيد،  ليس  والموت  حقيقة  اإلرهاب  نعم 
بسخاء صناعة االضطراب  يمّول  بالموت.  األمل  يبيع  العالم  هذا  وأعمامي. غريب 
والفتن التي ال تولّد إال العنف والترهيب حقيقة ال افترضا، ويؤجج الحروب في كل 
مكان لتزدهر تجارة الموت وتغدق على أهلها المال الحي وال يُنسى في السياق الموعد 
الحروب حتى  أْبعد هللا عنا  الصيرورة.  نوبل حلقة من حلقات  لمنح جوائز  السنوي 
تستحق تونس جائزتها وتنقذ هيئة »نوبل« من تهم النفاق والتآمر وتخفف عن باعث 

الجائزة اآلثام وتحقق ما كان يصبو إليه من وراء هذه الجائزة.
إلى هذا الحد، نجحت تونس واستحقت جائزتها برغم كل ما قيل وقد يقال عن سنة 
2015 التي كانت من أصعب السنوات عليها وعلى كامل البالد العربية.  فهل نجح 
»نوبل« ببعث هذه الجائزة في إصالح ما فسد؟ ال أظن ذلك وال أظن »نوبل« نفسه 
الجائزة في غلق  تنجح  لم  قبره طالما  يتقلب في  قبل موته. وسيضل  ذلك  يعتقد  كان 

مصانع الذخيرة واألسلحة الفتاكة.
ومصانع  والفتك  الكراهية  مصانع  جميع  أغلقت  لدولة  السالم  جائزة  تُسند  متى 
الموت؟ حينها فقط يرقد »نوبل« مطمئنا في قبره في السالم الذي لم يشبع منه. نعم 

سأحلم وسأواصل حلمي مع »نوبل« حتى مثله في قبري.
----

-  مهندس
chahed@meteo.tn

رفيق الشاهد
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ليس الفقراء هم الذين صنعوا الفقر ومن حّقهم أن جيدوا بنكا خاّصا بهم  نظرا ألّن 
البنوك التقليدية بالّشروط اليت تضعها ال ميكن إاّل أن تكون بنوكا لألغنياء 

كما ذهب إىل ذلك البنغالي »حممد يونس«.

ال يختلف عاقالن في أن الصعوبات االقتصادية والمالية التي تمر بها بالدنا تحول 
العمل  عن  العاطلين  من  أعدادا  تمتّص  أن  شأنها  من  إضافية  عمل  فُرص  توفير  دون 

والذين كانوا وراء ما تشهده البالد من احتجاجات.
 كما أّن هذه الحالة تتطلّب تعبئة جميع الموارد المالية وعدم االكتفاء بما يقدّمه الجهاز 

المالي التّقليدي في بلدنا المثقّل بإشكاليات الهشاشة وضعف الحوكمة وندرة الّسيولة.
وال يخفى على احد أّن حاجة اقتصادنا مستمّرة ومتزايدة إلى تدفّقات مالية إضافيّة في 
ظّل انخفاض معدل االدّخار المحلّي وكذلك حاجته وحاجة مجتمعنا ألدوات ماليّة مبتكرة 
يجعل  تفاوت  من  تسبّبه  وما  البطالة  ظاهرة  ومحاصرة  الفقر  وطأة  تخفيف  لمتطلّبات 

استقرار البلد هّشا وأهداف التّنمية في مهّب الّريح.
 ونحسب أّن في تجارب الّشعوب كما في مخزوننا الثّقافي والحضاري أدوات وآليات 
تراوح  تزال  ال  التي  التّنموية  التّحديات  ُمجمل  رفع  في  وتساهم  بالغرض  تفي  تمويليّة 

مكانها إن لم نقل بتفاقمها.
ومن هذه اآلليات نذكر ما يلي :

إقامة بنك للفقراء

انطالقا من القناعة القائلة بأّن الفقراء ليسوا هم الذين صنعوا الفقر وأنّهم في حاجة 
إلى بنك خاّص بهم نظرا ألّن البنوك التقليدية بالّشروط التي تضعها ال يمكن إالّ أن تكون 
بنوكا لألغنياء كما ذهب إلى ذلك البنغالي »محمد يونس« أستاذ االقتصاد والمتحّصل 
على جائزة نوبل للّسالم سنة 2006، فإنّه البدّ من إقامة بنك للفقراء تكون األولويّة لديه 
تمويل كّل من كان في حاجة إلى المال عبر قروض صغيرة موجهة أساسا لمن ليس له 

عمل أو أرض أو دخل.
خلق مؤسسات ذات طابع اجتماعي

ضمن مقاربته لمواجهة الفقر أطلق »محمد يونس« في الندوة التي نّظمها البنك اإلفريقي 
األخيرة  هذه  فيه  تكون  للمؤّسسات  جديدا  شكال  بتونس   2013 سنة   )BAD( للتنمية 
قادرة على حّل جـــزء مــن مشاكل الفقــــر يُطلق عليها صفــــة »األعمال االجتماعيّة« 

جنم الدين غربال

) ))
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 Social Business ou)
Entreprise Sociale ( وتكون 
المؤّسسات  هذه  أولويات  أولى 
الحال  لضعاف  حلول  إيجاد 
وليست مجّرد أداة ليحصلوا على 

مداخيل شخصيّة. 
ويُعتبر هذا النّوع من األعمال 
عن  ناتج  كسب  بدون  استثمارا 
يصدم  قد  مّما  األرباح  توزيع 
المستثمرين المرتقبين، إالّ أنّه قد 
فيه  وينخرط  عنه  يدافع  من  يجد 
بالفئات  اإلحاطة  يريدون  مّمن 
المعدمة. فعوضا عن تقديم هبات يمكن لهم أن يستثمروها في خلق مؤّسسات اجتماعية.

والبطالة  الفقر  مشاكل  لمواجهة  حالّ  يونس  لمحمد  بالنّسبة  المؤّسسات  هذه  وتعتبر 
البشريّة  والموارد  التكنولوجيّة  الوسائل  من  لها  وأّن  خاّصة  البشريّة  منها  تعاني  التي 

الضروريّة التي تمّكنها من تجاوزها.
لقد اعتبر »محمد يونس« أّن دوالرا واحدا له حياة واحدة حين يعطى لمتسّول بينما 
مثله حين يرصد لألعمال االجتماعية يمكن أن يستثمر مّرات ومّرات، فهو يعتبر أّن كل 

ما نواجه مشكلة اجتماعية نخلق لها مؤّسسة كحّل لهذه المشكلة.
إعادة  ويقع  أرباحا  االجتماعية«  »األعمال  مؤّسسات  تفرز  ناجحة  مؤّسسة  وككّل 
استثمارها في نفس هذا النّوع من األعمال وبالتّالي يمكن للمستثمر أن يسترجع مساهماته 

األصليّة.
مواجهة  وكذلك  والتّغذية  والّصحة  والتّكوين  التّعليم  فهي  األعمال  هذه  مجاالت  أّما 
اإلقصاء والحفاظ على حقوق اإلنسان وحماية البيئة والتّنمية المستدامة واالندماج والتّنمية 

االقتصادية.
فأينما تتدّخل المؤّسسات االجتماعية تظهر إرادتها في إحداث تغيير عميق في المجال 
الذي تتدّخل فيه، فنشاطها وكذلك هدفها يتمحور حول اإلنسان باعتباره رأس مال حقيقي 
ذا قدرات والمطلوب إعطاؤه اإلمكانية واألدوات التي بها يعبر عن تلك القدرات ويحمي 

وجوده ويحسن ظروف حياته ليقي نفسه واآلخرين الفقر ويطرد شبح الحرمان عنهم. 
التمويل بالقرض احلسن

لفترة  دين  فهو  الفوائد،  أنواع  من  نوع  أي  فيه  يكون  ال  قرض  هو  الحسن  القرض 
زمنيّة محدّدة على أن يردّ دون زيادة أو نقصان ويكون عادة لغايات إنسانيّة واجتماعية 

املؤسسات  ُتعترب 
الطاب�����������ع  ذات 
االجتماع����������ي 
ب������دون  استثمارا 
كسب نات���������ج 
األرب�اح  توزيع  عن 
يص������دم  قد  مّما 
ي���������ن  ملستثمر ا
املرتقبني، إاّل أّنه قد 
جيد من يدافع عنه 
مّمن  فيه  وينخرط 
يريدون اإلحاط��ة 
املعدم���ة.  بالفئات 
فعوضا عن تقدي�م 
هبات ميكن هل��م 
يستثمروه�����ا  أن 
مؤّسسات  خلق  يف 

اجتماعية.

تظهر  االجتماعية  املؤّسسات  تتدّخل  أينما 
الذي  اجملال  يف  عميق  تغيري  إحداث  يف  إرادتها 
يتمحور  هدفها  وكذلك  فنشاطها  فيه،  تتدّخل 
حول اإلنسان باعتباره رأس مال حقيقي ذا قدرات.

,,
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وبعيدا عن املغالطات اليت ُتشاع هنا وهناك ميّثل الوقف أحد هذه اآلليات ملعاجلة 
مشاكل اجتماعية ورفع حتديات تنموية وأي تعطيل هلذه اآللّية هو حرمان 

للفئات الفقرية من حّقهم يف الّصحة والّتعليم.

ويحّق للجهة الممّولة فرض رسوم رمزيّة مقابل مصاريف إداريّة تحّملتها في سبيل منح 
هذا القرض وال تمّت بصلة لقيمة ومدّة وهدف هذا القرض، كما ذهبت إلى ذلك الّشبكة 

الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر سنة 2003.
يلزم  ما  لشراء  فرصة  للمتعامل  اإلسالمي  التّمويل  آليات  من  النوع  هذا  ويعطى    

لمشروعه بحّرية وهو سهل التّطبيق.
 تفعيل آلييت الزكاة والوقف

تتصدّر الّصدقة وأساسا الّزكاة والوقف الوصفة اإلسالميّة التي بها يمكن احتواء آفة 
الفقر والتّخفيف من وطأة البطالة.

وقد تركت الصدقة تطّوعا لتمكين الجميع من المشاركة والمنافسة في عملية التّمويل 
بإحساس  إحساسه  ويلتصق  الفقر  في مواجهة  اإلنسان  ليساهم  اختياريّا  ولجعلها سلوكا 
المحرومين والمهّمشين والمقصيين وليعرف مدى كرمه ودرجة حّسه اإلنساني وكذلك 
وذلك  به  المتصدّق  المبلغ  كان  مهما  المال  من  ممكن  مبلغ  أكبر  توزيع  إعادة  إلمكانيّة 

اعتمادا على جذب أكبر عدد ممكن من المتصدّقين.
معلوم ودورّي  مالّي  لتوفير نصيب  التوبة(  60 سورة  )اآلية  الزكاة  بينما فرضت   
إلحداث التّوازن بين فئات المجتمع في المجال االقتصادي وللحيلولة دون تعميق التفاوت 
االجتماعي، كل ذلك حرصا على تجذير معاني الوحدة والتآخي بين أفراد المجتمع الواحد 

واجتناب عوامل الفرقة والضغينة بينهم.
بيئة  من  للّزكاة  متكاملة  منظومة  ووضع  للّصدقات  وطني  صندوق  إقامة  ويمكن 
تشريعيّة وتصّورات قيمية ومقاصدية وهيكلة ُمؤّسساتية مرنة وفاعلة ذات حرفيّة عالية 
ومهام دقيقة غرضها اإلسهام في بناء المجتمع  والمساهمة في توفير التّمويل الالزم لحّل 

المشكالت االجتماعية من فقر وبطالة. 
كما يمكن للدّولة التونسية أن تشّجع دفع الّزكاة على غرار الدّولة الماليزيّة من خالل 
خصم قيمة األموال التي تدفع للّزكاة من مجموع الّضرائب الّسنوية المترتّبة على األفراد 
على  الّزكاة  ستحقّقه  الذي  الكبير  للنّفع  نظرا  أموالهم  بزكاة  قاموا  الذين  والمؤّسسات 

المستوى االجتماعي وما له من انعكاسات ايجابيّة على االستقرار.
التي تُشاع هنا وهناك يمثّل الوقف أحد هذه اآلليات لمعالجة  وبعيدا عن المغالطات 
مشاكل اجتماعية ورفع تحديات تنموية وأي تعطيل لهذه اآلليّة هو حرمان للفئات الفقيرة 

من حقّهم في الّصحة والتّعليم ...
وقد استفادت دول مدنيّة عريقة من هذه اآللية وغيرها من آليات التّمويل اإلسالمي 

لمواجهة أزماتها المالية ومشاكلها االجتماعيّة تحت ُمسّميات مختلفة.
أنّه  تستحضر  وأن  والمحرومين  الفقراء  صف  في  تقف  أن  التونسية  الدّولة  وعلى 
إالّ  يسعها  ال  وبالتالي  للمجتمع  والمناعة  القّوة  سبل  تحقيق  المدنية  الدّولة  أهداف  من 

الزكاة  فرضت 
لتوفي�������ر نصيب 
ودورّي  معلوم  مالّي 
إلحداث الّتوازن بني 
فئات اجملتم���ع يف 
االقتص��ادي  اجملال 
وللحيلول�����ة دون 
التف����اوت  تعميق 
كل  االجتماعي، 
عل��ى  حرصا  ذلك 
معان������ي  جتذير 
الوحدة والتآخ���ي 
بني أفراد اجملتم���ع 
واجتن���اب  الواحد 
عوامل الفرق�������ة 

والضغينة بينهم
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تفرزها  التي  اآلليات  قبول 
ال  لكي  المجتمع  هويّة  مرتكزات 
الدّولة  أّن  باعتبار  شرعيّتها  تفقد 
من  شرعيتها  تستمدّ  المدنيّة 
المجتمع الذي يستأمنها على تنفيذ 

خياراته وتصوراته.  
 و قد ساهم الوقف في معالجة 
فترات  في  المختلفة  بأبعاده  الفقر 
ثم  التونسي  تاريخنا  من  متعاقبة 
تراجع إلى حدّ اإللغاء) كما تّم في 
يمكن  وما  البورقيبي(  العهد  في 
على  كذلك  اليوم  وقدرته  للنّاس  الخير  فعل  مجال  في  سابقا  هو حضوره  عليه  التأكيد 

المساهمة في مواجهة الفقر وذلك من خالل :
* تنمية مجال القيم )الحّرية – التّعاون – األخّوة - التّكافل...( من خالل إنشاء المساجد  

وتوسعتها ودور القرآن التي تعنى بتدبّر القرآن.
التعليمية   والمراكز  والمدارس  الجامعات  إنشاء  التّعليمي من خالل  المجال  تنمية   *
والمكتبات العلميّة وتزويدها بكّل ما من شأنه أن يخدم العلم والمعرفة وأهلهم ومساعدة 
المعمق  البحث  وكذلك  وتحصيله  طلبه  في  االستمرارية  على  يعينهم  فيما  العلم  طالّب 

ألمهات قضايا المجتمع.
* تنمية المجال الّصحي من خالل بناء المستشفيات )مستشفى عزيزة عثمانة بتونس 

مثال( والمراكز الّصحية.
بالفئات  العناية  تتولّى  التي  والمؤّسسات  الجمعيات  إنشاء  عبر  اجتماعيّة  تنمية   *
االجتماعية التي تفتقد لمن يعتني بها ) األيتام والمساكين والفقراء واألرامل والمطلقات  
الّزواج وكذلك  في  الّراغبين  أو  للّشغل  العارضين  والّشابات  الّشباب  وإعانة  والعجزة( 

ذوي االحتياجات الخاّصة.
فالوقف كما سبق ال يهدف إلى معالجة الفقر فقط بل يستهدف أسبابه أيضا من خالل 

إنشاء هياكل تسهر على حسن األداء خدمة لإلنسان ولسالمة المجتمع.
-------

-  رئيس مركز الدراسات التنموية
najmghorbel@gmail.com

الّدول�����ة  على 
تقف  أن  التونسية 
الفقراء  ص���ف  يف 
مي��������ن  و حملر ا و
وأن تستحض��ر أنّه 
الّدولة  أهداف  من 
حتقيق  املدني��ة 
سبل القّوة واملناعة 
للمجتم������������ع 
وبالتالي ال يسعه��ا 
إاّل قبول اآلليات اليت 
مرتكزات  تفرزها 
اجملتمع  هوّي�����ة 
تفقد  اّل  لكي 
شرعّيته���ا باعتبار 
أّن الّدول���ة املدنّية 
تستم���ّد شرعيتها 
من اجملتم���ع الذي 
على  يستأمنه�����ا 
تنفيذ خيارات�����ه 

وتصوراته.

,,

,,

إنشاء  عرب  االجتماعّية  التنمية  يف  الوقف  يساهم 
بالفئات  العناية  تتوىّل  اليت  واملؤّسسات  اجلمعيات 
االجتماعية اليت تفتقد ملن يعتين بها وإعانة الّشباب 
الّزواج  يف  الّراغبني  أو  للّشغل  العارضني  والّشابات 

وكذلك ذوي االحتياجات اخلاّصة.
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مقدمة:

  يبدو أنّه ما من صناعة في العالم القت من الّرواج مثلما القته صناعة السياحة خالل 
النصف الثاني من القرن الماضي، حيث بلغ اإلنفاق السياحي في العالم في عام 1998 
حوالي 445 مليار دوالر، وأصبحت بعض الدول السياحية في العالم مثل: اليابان والهند 
والواليات األمريكية المتحدة، وبعض الدول األوروبية، تحقق دخال كبيرا من السياحة. 

البحر  بلدان  بقيّة  مثل  مثله  السياحة  مجال  في  رائدا  يكون  ألن  بلدنا  لتطلّع  ونظرا 
ياحة عاّمة والسياحة  المتوّسط، سنعمل في هذه المقالة على بيان أبرز الجوانب المتعلّقة بالّسِ
البيئيّة خاّصة  من حيث التعريف بها وبمكّوناتها وأهميتها وتوضيح المقصود بالسائح 
البيئي ومسؤوليته. فما هي السياحة؟ وما هو موقعها من حياة اإلنسان في اإلسالم؟ وما 

عالقتها بالتنمية المستدامة؟
شجعت  التي  والفلسفيّة  الثقافية  الفكريّة  الخلفيَّات  جزءين  على  المقالة  في  سنتناول 
والمجتمع  والّسائح  الوطن  من  كّل  على  فوائدها  إلى  اإلشارة  مع  ياحة  الّسِ تطّور  على 
ياحيّة عاّمة والسياحة البيئية خاصة  المحلّي معا، ونستعرض اآلثار اإليجابية للصناعة الّسِ
التغيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية  بين  العالقة  إبراز  البيئة والمجتمع مع  على 
ياحة خصوصاً في المواقع التي تعدّ حّساسة لتلك التغيّرات. ونخصص الجزء األول  والّسِ

للحديث عن مفهوم الّسياحة وأهميتها وتنّوعها وموقعها من حياة اإلنسان في اإلسالم.
- تعريف السياحة  I-1

يَاحة: التنقل من بلد إلى بلد طلباً للتنزه أو االستطالع   ورد في المعجم الوسيط: »الّسِ
والكشف«. وهناك العديد من التعاريف، تناولت موضوع الّسياحة، بوصفه نشاطا، أو 

صناعة، منها تعريف الباحث هونزكيز)HUNZIKER(  كما  يلي:
مؤقتة  إقامة  وعلى  سفر،  على  تترتّب  التي  والظواهر  العالقات  مجموع  »السياحة 
لشخص خارج مكان إقامته االعتيادية، طالما أن هذه اإلقامة المؤقتة ال تتحّول إلى إقامة 

دائمة، وطالما لم ترتبط هذه اإلقامة بنشاط يدّر ربحا لهذا األجنبي«.

د.حسن مجين 

مؤقتة  إقامة  وعلى  سفر،  على  ترتّتب  اليت  والظواهر  العالقات  جمموع  السياحة 
لشخص خارج مكان إقامته االعتيادية، طاملا أن هذه اإلقامة املؤقتة ال تتحّول إىل 

إقامة دائمة، وطاملا مل ترتبط هذه اإلقامة بنشاط يدّر رحبا هلذا األجنيب.

)))
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الّسياحة  أّن  القارئ  يتبيّن  وبهذا 
لغة واصطالحا  تفيد ، في المحّصلة، 
أو  للعبادة  األرض  في  الذهاب  مطلق 

للتنزه أو االستطالع أو غير ذلك.
I-2- األهمية االجتماعية احلضارية 

للسياحة:

اجتماعي  منظور  من  السياحة، 
وحضاري،  هي حركة دينامية ترتبط 
بالجوانب الثقافية والحضارية لإلنسان 
الكائن  الحي االجتماعي ؛ بمعنى أنّها 

رسالة حضاريّة وجسر للتواصل بين الثقافات والمعارف اإلنسانية لألمم والشعوب.
للمواطن والّسائح األجنبي إلشباع  وعلى الّصعيد البيئي تعتبر الّسياحة عامالً جاذباً 
على  والتعرف  المختلفة  الطبيعية  األماكن  بزيارة  والمعرفة  الترفيه  حيث  من  رغباته 
تضاريسها وعلى نباتاتها والحياة الفطرية فيها،  باإلضافة إلى زيارة المجتمعات المحلّية 

للتّعرف على ثقافتها وتقاليدها.
I-3- األهمية االقتصادية للسياحة:

وفّر قطاع الّسياحة، عالميّا، خالل عام 2007، نحو 250 مليون موطن شغل، أي  
 12 العالمي، وذلك ما يعني توفير موطن شغل واحد من  التشغيل  8 % من  ما نسبته 
يتأتى من السياحة؛ استنادا إلى بيانات منّظمة الّسياحة العالميّة. كما سّجلت، خالل العام 
ذاته، عائدات بقيمة  800 مليار دوالر . ويعتبر حوض البحر األبيض المتوّسط الوجهة 
العالميّة األولى للّسياح، بحيث تشير التّوقعات إلى إمكانية استقبال نحو 400 مليون سائح 

في غضون 2020.
ومن فوائد الّسياحة على المستوى الوطني نذكر:

- زيادة دخل العمالت الّصعبة نتيجة الخدمات السياحية؛
- زيادة وتنمية الناتج القومي اإلجمالي للدّولة.

- مداخيل فردية لألسر واألفراد؛
التّجارية  العمليات  إلى  اللّجوء  إليه دون  المستهلك  يأتي  الّسياحة قطاع تصديري،   -

الدّولية؛
- تعمل الّسياحة على زيادة التنمية في مناطق الّظل التي لم تستغل سياحيّا، إذ تتّجه 
تتمتّع بخصائص طبيعيّة متميّزة وخصائص مناخية  التي  المناطق  تنمية  إلى   الّسياحة 

فريدة والتي غالبا ما تكون محرومة من  مرافق العمران.
- تنشط الّسياحة قطاع النقل.

- تعمل الّسياحة على زيادة اإلنتاج في جميع القطاعات االقتصادية الوطنية، 

من فوائد الّسياحة على املستوى الوطين زيادة وتنمية 
الناتج القومي اإلمجالي للّدولة وتنشيط قطاع النقل و 
توفري مواطن شغل و زيادة التنمية يف مناطق الّظل اليت 

مل تستغل سياحّيا...

))
((

السياح���ة، من 
اجتماع��ي  منظور 
وحض�����������اري،  
حرك��������ة  هي 
دينامية ترتب����ط 
الثقافية  باجلوانب 
واحلضاري���������ة 
لإلنسان الكائ���ن  
احلي االجتماعي ؛ 
مبعنى أّنها رسال��ة 
وجس��ر  حضارّية 
للتواص��������ل بني 
الثقاف��ات واملعارف 
لألمم  اإلنساني����ة 

والشعوب.
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وردت آي�������ات 
ة  ي������������د عد
مصح�������ف  يف 
الكري��م  القرآن 
املسلمي���ن  حتّث 
على  القي��������ام 
السياحة  بنشاط 
باملفهوم ال������ذي 
قدمناه مل�����ا فيه 
من  ف���رص للنظر 
الل��ّ�ه  خلق  يف 
الطبيع������ة  يف 
قدرت��������ه  ويف 
يف  تعال���������ى 
واإلب���داع   اخللق 
ومجال���ه والنظر 
يف ما ك�������ان 
من األمم السابقة 
واحلض�������ارات 
عرب  الّسابق�����ة 

الّتاريخ

ويقوم  وجّل  عّز  املوىل  به  يأمر  الذي  »الّسري«  على  يقوم  الّسياحي  الّنشاط  أّن   مبا 
أيضا على» جمموع العالقات والظواهر اليت ترتّتب على سفر«فهو نشاط تعّبدي ميّت 

عالقة العبد برّبه .

- تساهم الّسياحة في توفير مواطن شغل إذ تعد الّسياحة والسفر أكبر مصدرين للعمالة 
في العالم،  حسب تقارير المنظمة العالمية للّسياحة. 

 I-4-الّسياحة نشاط ديين حيّث عليه اإلسالم:

   وردت آيات عديدة في مصحف القرآن الكريم تحّث المسلمين على  القيام بنشاط 
الطبيعة وفي  الّل في  للنظر في خلق  لما فيه من  فرص  الذي قدمناه  بالمفهوم  الّسياحة 
قدرته تعالى في الخلق واإلبداع  وجماله والنظر في ما كان من األمم السابقة والحضارات 
الّسابقة عبر التّاريخ. جاء في سورة العنكبوت » قُْل ِسيُروا فِي األَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف بَدَأَ 
الَخْلق ثُمَّ الّل يُْنِشُئ النَْشأَةَ اآلِخَرةَ إِنَّ الّل َعلَى ُكّلِ َشْيء قَِدير« )اآلية 20(. وبما أّن  النّشاط 
الّسياحي يقوم على »الّسير« الذي يأمر به المولى عّز وجّل في اآلية المذكورة، ويقوم 
أيضا على» مجموع العالقات والظواهر التي تترتّب على سفر« فهو نشاط تعبّدي يمتّن 
عالقة العبد بربّه ويردّ بالتالي الناشز عن عبادة ربه إلى ربط عالقة أفضل معه نتيجة 
تبيّنه قدرة الّل. وجاء في  سورة الحج» أَفَلَْم يَِسيُروا فِي األَْرِض فَتَكون لَُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن 
دُور«)  بَِها أَْو آذَاٌن يَْسَمعُون بَِها فَإنّها الَ تَْعَمى األَْبَصار َولِكن تَْعَمى القُلُوب  التِي فِي الصُّ

اآلية 46(. 
فالسفر، حسب اآلية، له آثار نفسيّة  إيجابيّة على الذّهن والّضمير والّشخصية بصفة 
عاّمة ذلك أّن المعرفة، ومنها المعرفة بأسرار الخلق التي أودعها الّل على هذه األرض، 
اإلدراك  عمليات  على  تساعد  التي  الحواس  وكّل  والعقل  والبصر  الّسمع  على  تعتمد 
الذّهني. وجاء في سورة الّروم بالمصحف الّشريف » أَولَْم يَِسيُروا فِي األْرِض فَيَْنُظُروا 
َكْيف َكاَن َعاقِبَة الذَيَن ِمْن قَْبِلِهم، كانُوا أََشدّ ِمْنهم قُّوة، َوأثَاُروا األْرض َوَعَمُروَها أْكثَر َمّما 
َعَمُروَها«) اآلية 9( وفي ذلك عالقة واضحة للسفر، المكّون األساسي للنّشاط الّسياحي، 
الّسابقة وآثارها والمعرفة االجتماعية والتعّرف على أسباب  التّاريخيّة باألمم  بالمعرفة 
سورة  في  تعالى  وقال  وخرابها.  وعمرانها  وانحطاطها  ورقيّها  وانحاللها  األمم  تكّون 

بِيَن «) اآلية 11)  األنعام: »قُْل ِسيُرواْ فِي األَْرِض ثُمَّ انُظُرواْ َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ
َعاقِبَةُ  َكاَن  َكْيَف  فَانُظُروا  اأْلَْرِض  فِي  ِسيُروا  قُْل   « النمل:  في سورة  وقال سبحانه 
اْلُمْجِرِميَن « )اآلية 69( . وقد فّسرها القاسمي، رحمه هللا ، في كتابه » محاسن التأويل«  
بالقول : »هم السائرون الذاهبون في الدّيار ألجل الوقوف على اآلثار، توّصال للعظة 
السائحين  سبحانه  المولى  مّجد  وقد   .)  225/16  ( الفوائد.  من  ولغيرها  واالعتبار  بها 
السَّائُِحوَن  اْلَحاِمدُوَن  اْلعَابِدُوَن  التَّائِبُوَن  التوبة:»  سورة  في  تعالى  قوله  في  صراحة 
الّلِ  ِلُحدُوِد  َواْلَحافُِظوَن  اْلُمنَكِر  َعِن  َوالنَّاُهوَن  بِاْلَمْعُروِف  اآلِمُروَن  السَّاِجدوَن  اِكعُوَن  الرَّ

ِر اْلُمْؤِمنِيَن « )اآلية 112(. َوبَّشِ
، بل ضرورة،  أهمية وفائدة  تؤّكد  على  ، وغيرها كثير،   الكريمة  اآليات     هذه 
سورة  في  قوله  في  صريحا  جاء  الّل  من  أمر  فهو  المعاصر.  بمعناه  الّسياحي  النشاط 
َ ُمْخِزي  ِۙ  َوأَنَّ اللَّ التوبة »فَِسيُحوا فِي اأْلَْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َواْعلَُموا أَنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي اللَّ

اْلَكافِِريَن « )اآلية 9( وفق تفسير الطبري في الدعوات.
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 I-5-دعاة السلفية الرافضون 
للسياحة خطر على اإلسالم 

واملسلمني:

القرآنيّة  اآليات  تلك  تدحض 
والفوائد التي سبق  بيانها ما ذهب 
إليه كثير من دعاة الّسلفية المسلمين 
من رفض لهذا المعنى الذي قدّمناه 
يتداولونه  رفض  وهو  للّسياحة. 
وينشرونه في مجالسهم »الدينية« 
على  وتسجيالتهم  كتاباتهم  وفي 
أمر  وهو  وغيرها(.  والتويتر  بوك  )الفايس  االجتماعي  اإللكتروني  الفضاء  صفحات 
هم  بينما  وتكفيرهم  األجانب  الّسياح  رفض  إلى  الّشباب  ببعض  يؤدّي  ألنّه  جدّا  خطير 
يقومون، في األصل، بنشاط يحّث عليه اإلسالم منذ زمن نبّي الّل ورسوله إبراهيم الخليل 
عليه الّصالة والسالم حتى اآلن. فرفض الّسير في األرض والدّعوة إلى رفضه جوهره 
الفقهاء رأيهم على مفهوم سلبي  والتّكفير. ويؤّسس بعض  والعنف  حّث على اإلرهاب 
منتكس للّسياحة ورد في ما رواه ابن هانئ عن أحمد بن حنبل أنّه ُسئل: »عن الّرجل 
يسيح أحب إليك أو المقيم في األمصار؟ فقال : ما الّسياحة من اإلسالم في شيء ، وال 
من فعل النّبيين وال الّصالحين« ) تلبيس إبليس - 340 ( . ويذهبون إلى حدّ تحريم الّسفر 
إال إلى ثالثة مساجد بناء على حديث ضعيف اإلسناد رواه أبو هريرة عن النّبي صلّى 
َحاُل إِالَّ إِلَى ثاََلثَِة  هللا عليه وسلّم ورد في صحيحي مسلم والبخاري قال فيه : »اَل تَُشدُّ الّرِ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َوَمْسِجِد اأْلَْقَصى « .رواه  ُسوِل َصلَّى اللَّ َمَساِجدَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَمْسِجِد الرَّ

البخاري ) 1132 ( ومسلم ) 1397 ( .
   من ذلك نجد الّشيخ الفوزان يقول: »أّما الّسفر للّسياحة فإنّه ال يجوز؛ ألّن المسلم 
ليس بحاجة إلى ذلك، وال يعود عليه منه مصلحة تعادل أو ترجح على ما فيه من مضّرة 

وخطرعلى الدّين والعقيدة«. )المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان - 2 / سؤال رقم 221)
 ومن عجيب ما يقرأ في » فتاوى اللجنة الدائمة » ) 26 / 224 (  ما يتعارض مع 
نّص القرآن كما جاء في اآلية التي تدعو المسلمين الى زيارة  األماكن التي عاش فيها 
الكفار لرؤية آثار كفرهم فجاء في الفتوى :» أّما زيارة آثار األمم الّسابقة وأماكنهم : فإّن 
كانت أماكن عذاب، وقع فيها من الخسف أو المسخ أو اإلهالك لهم بسبب كفرهم باهلل 
اللجنة  للّسياحة واالستجمام«. سئل علماء  اتّخاذ هذه األماكن  سبحانه، فال يجوز حينئذ 
الدائمة :يوجد في مدينة ) البدع ( بمنطقة تبوك آثار قديمة ومساكن منحوتة في الجبال 
، ويذكر بعض الناس أن هذه مساكن قوم شعيب  عليه السالم  ، والسؤال : هل ثبت أن 
هذه هي مساكن قوم شعيب  عليه السالم  ، أم لم يثبت ذلك ؟ وما حكم زيارة تلك اآلثار 
. فأجابوا :  الفرجة واالطالع ، ولمن كان قصده االعتبار واالتعاظ ؟  لمن كان قصده 
اشتهر عند اإلخباريين أن منازل » َمْدين«الذين بعث فيهم نبي هللا شعيب عليه الصالة 

رف�����ض  هناك 
مبعن��ى  للسياحة 
والتجوال  السف����ر 
السلفيني  ل������دى 
يتداولون�����������ه 
جمالسه��������م  يف 
 » يني���������ة لد ا «
وينشرون�����������ه 
يف كتاباته�������م 
 . ته������م تسجيال و
وهو أمر خطري جّدا 
ببعض  يؤّدي  ألّنه 
رفض  إىل  الّشباب 
األجانب  الّسي����اح 
بينما  وتكفريهم 
يقوم��������ون،  هم 
بنشاط  األصل،  يف 
حيّث عليه اإلسالم 
اهلّل  نيّب  زم��ن  منذ 
إبراهيم  ورسول����ه 
اخللي��������ل عليه 
والسالم  الّص����الة 

حتى اآلن.

 إّن رفض الّسري يف األرض والّدعوة إىل رفضه والرتويج 
على  حّث  جوهره  للسياحة  منتكس  سليب  ملفهوم 

اإلرهاب والعنف والّتكفري.
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ما نراه من انتشار 
املوّج���ه  اإلرهاب 
ضّد الّسي���اح يف 
)حادثيت  تون���س 
وسوس����ة  باردو 
وتركيا   )2015
 )2016 )جانفي 
قد  تك��������ون 
صل������������ة  له 
مبثل  وثيق������ة 
الفت������اوى  هذه 
للّنص  املخالف���ة 
املصدر  القرآن���ي 
األول  للّديان�����ة 
اإلسالمي���������ة 
واليت استبطنه����ا 
العديد من شباب 
املغّرر  املسلمي���ن 

بهم.

والسالم هي في الجهة الّشمالية الغربية من جزيرة العرب، والتي تسمى اآلن : ) البدع 
( وما حولها، وهللا أعلم بحقيقة الحال، وإذا صّح ذلك : فإنه ال يجوز زيارة هذه األماكن 
لقصد الفرجة واالطالع ؛ ألّن النّبي صلى هللا عليه وسلم لّما مّر بالِحجر ، وهي منازل 
ثمود، قال : ) الَ تَْدخلُوا َمَساِكن الذيَن َظلموا أَْنفَسهم أَْن يُصيبَُكم َما أََصابَهم إِالَّ أَْن تُكونوا 
بَاِكيَن(، ثم قنع رأسه وأسرع الّسير حتى أجاز الوادي - رواه البخاري ) 3200 ( ومسلم 
( 2980( - . قال ابن القيم رحمه هللا  في أثناء ذكره للفوائد واألحكام المستنبطة من غزوة 
تبوك : ومنها : أّن من مرَّ بديار المغضوب عليهم والمعذبين ال ينبغي له أن يدخلها ، وال 
يقيم بها ، بل يسرع الّسير ، ويتقنع بثوبه حتّى يجاوزها، وال يدخل عليهم إالّ باكياً معتبراً، 
ومن هذا إسراع النّبي صلى هللا عليه وسلم الّسير في وادي محسر بين منى ومزدلفة ، 

فإنّه المكان الذي أهلك هللا فيه الفيل وأصحابه«)زاد المعاد 3 / 560 ( .
باردو  )حادثتي  تونس  في  الّسياح  ضدّ  الموّجه  اإلرهاب  انتشار  من  نراه  فما      
وسوسة 2015( وتركيا )12جانفي 2016( قد  تكون له صلة وثيقة بمثل هذه الفتاوى 
المخالفة للنّص القرآني المصدر األول  للدّيانة اإلسالمية والتي استبطنها العديد من شباب 

المسلمين المغّرر بهم.
  ويصل عبد الحليم توميات إلى حدّ تكفير من يفهم الّسياحة المذكورة في القرآن بالمعنى 
المعاصر الذي ذكرناه، لذلك كتب في موقع له على األنترنت )نبراس الحق( تحت عنوان 
يَْطِمسوا كثيراً من  المستدمرون على أن  القرآن والسنّة: »حَرص  الّسياحة في  مفهموم 
الكلمات اإلسالميّة، والمصطلحات الّشرعيّة، الّتي تنِسف ما هم عليه من إلحاد، وتهدم ما 
يبنونه من وسائل اإلفساد. فتراهم يأتون بكلمات ومصطلحات جديدة، أو يجّردون بعض 
أن  إّما  إلى معاني أخرى  المفيدة، ويصرفونها  الحقيقية  معانيها  الكلمات اإلسالمية من 
تكون بعيدة كّل البعد عن المعنى الّشرعّي، أو تناقضه. ومن الكلمات القرآنيّة الّشرعيّة 
تدّل  الّسياحة«، فصارت  الّزمان: كلمة »  الّتي ُطِمست معالمها، وضاعت معانيها هذا 
على خالف معناها، ويُجنَى منها نقيض مغزاها! وردت كلمة الّسياحة في مواضع من 
القرآن الكريم، وسنّة النبّي المصطفى الكريم صلّى هللا عليه وسلّم، وال تدّل في موضع 
من تلك المواضع على ما عِلق في أذهان النّاس اليوم، وإنّما كانت تعني طاعة هللا تعالى، 
إّما بالجهاد في سبيل هللا جّل وعال أو اإلكثار من ذكر هللا تعالى، إّما بالذّكر المطلق، أو 
بطلب العلم والثّبات على العبادة من صيام، وقيام، وهجرة إلى رّب األنام، ونحو ذلك.« 
فقط  الّسياحة  ويربط  األرض  في  الّسير  معنى  الّسياحة  إعطاء  يرفض  الكاتب  فهذا 
بمعنى الّصيام والجهاد وهذا ما يعدّ تحريضا يسيئ للمسلمين في دينهم ودنياهم. فيحرمهم 
من معرفة خلق الّل ومعرفة عاقبة الذين من قبلهم في ما له عالقة بعقيدتهم، ويحرمهم من 

منافع اقتصادية واجتماعية تتّصل بمعاشهم في الحياة الدنيا.
)يتبع( 	 	 	 	 	 	 	 	 	

----
- دكتور يف علوم الرتبية، متفقد عام للرتبية متقاعد

jemnihassen@yahoo.fr
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حنن قوم ال نعلم،
و اذا علمنا فال نعمل،
و اذا عملنا فال نتقن،

وإن أتقّنا فال نطلب الربكة ) إاّل ما ندر(،
و إن طلبناها استعجلنا،

وإن استعجلنا تسارعنا و تصارعنا،
و اذا تصارعنا ختالفنا 

و اذا ختالفنا يئسنا و قنطنا و حبثنا عن تعويض خساراتنا 
من ثنايا تأريخ قد مضى ألسالفنا أو من حشايا حبار لغتن���ا 

أو من قيعان مظلمة لنفسيات  تستمرئ اهلزمية.
و إن حدث أن غمرتنا أحاسيس نشوة، فهي ليست  إاّل عابرة    
و إن أطالت املكوث عندنا، فليست إاّل خمادعة لتعوي�ض 

ما فاتنا من أزمان النهوض،
و هذا يؤّشر على أّن  رحينا قد ضاعت، و رائحة انكساراتنا 

قد فاحت و أشرعتنا يف حبور احلضارات قد تاهت ...
و هي حالة الشعوب يف فرتات اهلمود و السكون و الغثيان، 

مل تنسجم بعد مع حال اليقظة واحلركة و االنتباه ...
وهي حال القليل بل أقّل القليل 

و أقّل قليل ماهم......
----

-  كاتب تونسي
ouni_a@yahoo.fr

عبد الـنيب العوين
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لتحقيق هدف إعادة التوازن لإلنسان، حيتاج األمر إىل تصحيح املفاهيم والتصورات 
حول العديد من القضايا اليت حدث فيها اختالل توازن تسّبب يف احنرافات سلوكية 

ودمار لإلنسان وبيئته.

 
لتحقيق هدف إعادة التوازن لإلنسان، يحتاج األمر إلى تصحيح المفاهيم والتصورات 
حول العديد من القضايا التي حدث فيها اختالل توازن تسبّب في انحرافات سلوكية ودمار 

لإلنسان وبيئته. 
)1( على املستوى العقائدي اإلمياني

وإحداث  والروحي،  المادي  الجانبين  بين  العالقة  هو  تصحيح  إلى  يحتاج  باب  أهم 
توازن بينهما.   

)1-1( عالقة اإلنسان بربه
أول الطريق في إصالح عالقة اإلنسان بربّه تكون  بتفنيد مقولة »أن هللا قد مات« 
التي بّشر بها فالسفة ما يسمى بعصر النهضة، وانتهت بتأليه اإلنسان لنفسه وللعلم، وما 
ترتّب عنه من تداعيات على مستوى عالقة اإلنسان بنفسه وبأخيه اإلنسان وبالكون. وأهم 
مدخل للقيام بعملية إصالح التصورات في هذا الباب يكون عن طريق اإلقناع بعدم وجود 

تعارض بين الدّين والعلم.
)1-2( العالقة بني العلم واإلميان

العلم  بين  العالقة  إلى  النظرة  تصحيح  هي  توقف  إلى  تحتاج  التي  القضايا  أهّم  من 
الدعوة  عن  يختلف  بتصّور   )Ethique( الُخلقية  بالمسألة  األمر  هذا  وربط  واإليمان، 
العلماني. ويمكن في هذا الصدد تقديم التصّور اإلسالمي ذي  بالمفهوم  إلى »أخالقية« 

د. حممد الغمقي 

))
((

إن مشاركة المسلمين في بناء المجتمعات األوروبية الغربية تعود إلى تاريخ بعيد، أهم معالمها 
العطاء الحضاري األندلسي. وتفاعلت هذه المشاركة منذ نهاية الخمسينات مع الحضور اإلسالمي 
إعادة  بالمساهمة في  المشاركة  إثراء  والمطلوب هو  أوروبا.  إلى توطين اإلسالم في  انتهى  الذي 
تصحيح  طريق  وذلك عن  العالم،  منظومته  تسود  الذي  الغرب  في  والروحي  المادي  بين  التوازن 
التصورات والمفاهيم، عالوة على المساهمة في تحويل اإلسالم إلى مطلب حضاري بعد ترتيب البيت 

الداخلي وإنشاء المؤسسات المتخصصة.
على  منفتح  رسالي  دعوي  اتجاه  في  كبيرة  جهوداً  اإلسالمية  العقول  من  الدور  هذا  ويتطلّب 
العالم  تهّم  التي  القضايا  في  وآرائهم  بأطروحاتهم  المشاركة  خالل  من  وذلك  الغربية،  المجتمعات 
ومصير المجتمعات الغربية التي يقيم فيها المسلمون، وتوضيح قدرة اإلسالم على معالجة قضايا 

العصر. 
نؤّجل  فيما  لإلنسان  التوازن  إعادة  في  المساهمة  كيفيّة  إلى  المقال  هذا  في  التطّرق  سنحاول 

الحديث في المجالين الثاني والثالث إلى العدد القادم .
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البعد اإلنساني للمعرفة والعلم، من خالل 
مقاربات إسالمية للعلوم اإلنسانية والعلوم 
الصحيحة، وتصحيح المسار الذي تسير 
فيه البشرية، وخاصة الغرب؛ في مجال 
سباق التسلّح، والتسيب الخلقي، وغياب 
التوازن  واختالل  الحياة،  في  الهدفية 
البيئي، وفرض نمط من السلوك والتفكير 

والتعامل باسم العولمة. 
)2( على املستوى االجتماعي

ينتظُر  االجتماعي؛  المستوى  وعلى 
المثقفين المسلمين دوٌر كبير فيما يتعلّق بموضوع األسرة، والتعامل بين مختلف األجيال، 
والعالقة بين الرجل والمرأة، وهو موضوع بالغ األهمية لما له من تأثير في بقاء المجتمع 
وسالمته. وليس خافياً على أحد ما وصلت إليه هذه العالقات من انسداد وتأّزم بسبب غياب 
المرجعية الدينية أو فتورها، وطغيان المادية والفردية، وأزمة القيم، إلى حدّ أن اإلنسان 
في الغرب لم يعد يشعر بالسعادة رغم ما يمتلك من أموال وثروات ووسائل ترفيهية وتقدّم 
ر ارتفاع نسبة الجريمة ولجوء عدد من الشباب في ريعان العمر  عمراني، األمر الذي يفّسِ
الواقع، أو إلى االنتحار لوضع حدّ  المخدرات والخمر هروباً من  إما إلى اإلدمان على 
لحياتهم التي لم يعد لها أي هدف، وهو ما يُعدّ خسارة كبرى لطاقات وموارد بشرية تمثّل 

عدّة الغد للمجتمعات الغربية. 
)2-1( إعادة األمل للنفوس

وانطالقاً من أّن الدين اإلسالمي رحمة للعالمين؛ فإّن الواجب الديني-اإلنساني يقتضي 
المساهمة، قدر المستطاع، في إرجاع الثقة واألمل إلى نفوس الناس وخاصة إلى الشريحة 
اليأس السائد من المستقبل، والذي يقود  أبناء المسلمين، في ظل  التي يتأثر بها  الشبابية 
الداعية وهو  المسلم  التي يجب أن تصاحب  الخلفية  أّن  إلى االنتحار، ذلك  أحيانا  المرء 
يرشد الناس إلى الخير؛ تُبنى على النظرة المشفقة على البشر وليس على رغبة في االنتقام 

والتشفّي. 
»إننا أمام مرحلة جديدة من الصعود اإلسالمي تبدو مالمحها األولى من خالل مفارقة 
غريبة وهي أّن فكرة المستقبل عند كل من العالم اإلسالمي والغربي من خالل المسار 
الشعبي  والقنوط  اليأس  عليها  يستولي  الغربية  الشعبية  فالمخيلة  مختلفة؛  العام  الشعبي 
وفقدان األمل من المستقبل، أما في العالم  اإلسالمي فنشاهد والدة هاجس جماعي فاعل 
ومؤثر، يحيط بالمخيلة اإلسالمية المعاصرة من التفاؤل واألمل بالمستقبل، لم يسبق له أن 
وجد بهذه الكفاءة والـتأثير، فهذه الحالة النفسية أو الدوافع الروحية الممتزجة بطاقة فكرية 
واقتصادية تخرج اإلنسان من عبثية اللحظة القصيرة، وتتجاوز الخطط التنموية لتكون 

عقائد تصنع طريقتها لبلوغ مآربها«.

انطالقًا م�������ن 
أّن الدين اإلسالمي 
للعاملني؛  رمح����ة 
فإّن الواجب الديين-
اإلنساني يقتض��ي 
املساهم�����������ة، 
املستط������اع،  قدر 
يف إرجاع الثق����ة 
واألمل إىل نف���وس 
إىل  وخاصة  الناس 
الشبابية  الشرحية 
أبناء  بها  يتأثر  اليت 
املسلمي��ن، يف ظل 
السائ��������د  اليأس 
املستقب�������ل،  من 
والذي يق����ود املرء 
أحيانا إىل االنتحار

تبدو  اإلسالمي  الصعود  من  جديدة  مرحلة  أمام  إننا 
مالحمها األوىل من خالل مفارقة غريبة وهي أّن فكرة 
املستقبل عند كل من العامل اإلسالمي والغربي من خالل 

املسار الشعيب العام خمتلفة  .

,,

,,
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الط���������رح  إّن 
اإلسالم������������ي 
الذي يؤم�����������ن 
احلي����اة  بقدسية 
املبني����ة  الزوجية 
على عنصري املوّدة 
والرمحة، وما يعين 
قيم  غرس  من  ذلك 
والتواص����ل  احلّب 
واالحرتام يف نفوس 
الصاعدة؛  األجيال 
ميكنه أن يعال�ج 
القيم فيم����ا  أزمة 
بالعالق���ة  يتعلق 
واملرأة،  الرجل  بني 
وتقديم حل������ول 
لقضايا اجملتم����ع 
أساس�����ًا  املرتبطة 
باملفهوم الشائ������ع 

اخلاطئ للحرية.

القصاص، عن  الذي شاب مفهوم  املساهمة يف معاجلة االحنراف  املسلمني  بإمكان 
اإلميانية  العقائدية  باملسألة  جوهره  يف  املرتبط  احلرية،  مبدأ  تصحيح  طريق 

واستشعار الرقابة الدائمة من القّوة املتصّرفة يف هذا الكون.

)2-2( املرأة اإلنسان

على  للتهجم  عادة  منه  ينفذون  الذي  نفسه  الباب  من  الدخول  يكون  النفسية؛  وبهذه 
اإلسالم، وهو موضوع المرأة، وذلك عبر شرح وتحليل وتفكيك وضع المرأة الغربية 
الذي ال تُحسد عليه، بهدف إجالء حقيقة الفّخ الذي نُصب لها بتخطيط محكم حتى تتحّول 
إلى بضاعة لإلغراء، وإعادة االعتبار للمرأة اإلنسان التي كّرمها هللا سبحانه وتعالى في 

جميع األحوال، وهي بنت وزوجة وأّم وعجوز. 
وإذا نجح المسلمون في توجيه الرأي العام الغربي نحو هذا الهدف األخير فحسب؛ 
يكونون قد قدموا خدمة حضارية عظيمة للبشرية وللفكرة اإلسالمية، ذلك أّن تصحيح 
كّل  المرأة نصف  تمثّل  معلوم،  هو  كما  ألنه  بأسره،  المجتمع  إنقاذ  يعني  المرأة  وضع 
التي  الكبرى  التحديات  من  المسألة  وهذه  يديها.  على  اآلخر  النصف  ويتربّى  مجتمع، 
تطرحها العولمة الثقافية ذات النمط الغربي )األوروبي-األمريكي( السائد؛ أمام العقول 

اإلسالمية. 
ويرتبط بموضوع المرأة قضية التفكك األسري الذي تعاني منه المجتمعات الغربية، 
وتقلّص قيمة قدسيّة الحياة الزوجية. وبدون شّك؛ فإّن الطرح اإلسالمي الذي يؤمن بقدسية 
قيم  من غرس  ذلك  يعني  وما  والرحمة،  المودّة  على عنصري  المبنية  الزوجية  الحياة 
القيم  أزمة  يعالج  أن  يمكنه  الصاعدة؛  األجيال  نفوس  في  واالحترام  والتواصل  الحّب 
فيما يتعلق بالعالقة بين الرجل والمرأة، وتقديم حلول لقضايا المجتمع المرتبطة أساساً 
المجتمعات  منهما  تعاني  معضلتين  في  ذلك  ويبرز  للحرية.  الخاطئ  الشائع  بالمفهوم 

الغربية والمجتمعات المقلّدة لنمط الحياة الغربية: 
)2-3( خماطر اجلرمية

حّرية  على  التعدّي  عدم  وبحجة  والعنف.  الجريمة  تزايد  ظاهرة  األولى:  المعضلة 
بإمكان هذا األخير  للمجرم؛ أصبح  النفسية وغيرها  القصوى  الظروف  الفرد ومراعاة 
الذي ينتظره ال يتجاوز السجن ولو  العقاب  أّن  التعدي على حقوق المجتمع، ألنه يعلم 
لفترة طويلة. فانتشرت ظاهرة المجرمين الذين اعتادوا على الجريمة، ألنّهم اعتادوا على 
السجن. بل إّن من المعضالت االجتماعية في الغرب اليوم؛ قضية االعتداء الجنسي على 
الفتيات واألطفال، المصحوب أحياناً بالقتل العمد الذي ال يمكن وضع حدّ له إال بالحزم. 
وقد ارتفعت أصوات عديدة تطالب بإعدام مرتكبي هذه الجرائم، والجدل قائم حول مفهوم 

القصاص وعالقته بحرية الفرد. 
والتصّور اإلسالمي واضح في هذه المسألة: )َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحيَوةٌ( )البقرة:179(، 
ّمْن  َوءاَمنَُهم  ُجوعٍ  ّمن  أَْطعََمُهم  )الَِّذى  وأمنه:  المجتمع  الستقرار  شرطاً  ذلك  واعتبار 
شاب  الذي  االنحراف  معالجة  في  المساهمة  بإمكانهم  والمسلمون  )قريش:4(.  خْوٍف( 
مفهوم القصاص، عن طريق تصحيح مبدأ الحرية، المرتبط في جوهره بالمسألة العقائدية 

اإليمانية واستشعار الرقابة الدائمة من القّوة المتصّرفة في هذا الكون. 

,,

,,
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)2-4( خماطر اإلباحية 

في  تتمثل  الثانية:  المعضلة 
والفوضى  اإلباحية  ظاهرة  انتشار 
العمل  نفسه  الوقت  وفي  الجنسية، 
على تطبيع المجتمعات الغربية مع 
الشذوذ والزواج بين الشواذ، حيث 
لم يكتف هؤالء بالمطالبة بحقوقهم 
المتزوجين  مثل  بهم  واالعتراف 
ينظمون  إنّهم  بل  العاديين؛ 
المظاهرات االحتجاجية على محاكمة الشواذ في البالد العربية – اإلسالمية، مثلما حصل 
في مصر. ويبدو من خالل العديد من المؤشرات؛ أّن التيار المحافظ السائد لدى الرأي العام 

الغربي مستاء من ظاهرة الشذوذ. 
ويمكن للمسلمين المقيمين في الغرب التحالف مع هذا التيار، بهدف غرس القيم التي 
تتفق والفطرة البشرية، واإلقناع أّن ظاهرة الشذوذ مرتبطة باالنحراف في فهم مبدأ الحرية 
وحدودها. ذلك أّن التعريف المتداول هو أّن حدود الحرية شعارها: »حريتك تقف عندما 
تبدأ حرية اآلخرين«. وهذا الشعار يتضّمن معنى مطاطياً قابالً للتأويل، كّل حسب هواه. 

وبناء عليه؛ ظهر في هذه المجتمعات من يدعو إلى اإلباحية باسم الحّرية، فيقول: »أنا 
الجنسية، وظهرت أمراض  الفوضى  فانتشرت  فيه كيف أشاء«.  بدني أتصّرف  حّر في 
جديدة مثل »السيدا« )بالفرنسية( / »األيدز« )باإلنجليزية(، األمر الذي يتطلّب تصحيحاً 
مفهومياً لمبدأ الحرية، وضبطاً للحقوق والواجبات والحدود، علماً بأّن القوانين الوضعية 
نفسها تعطي الحق للدولة أو السلطة التي تمثلها للتدّخل من أجل منع الفرد من التصّرف 

بالشكل الذي يكون خطراً على نفسه وعلى المجموعة. 
 )3( على املستوى الثقايف

الفنية  للناحية  كبيرة  أهمية  تعطي  الغربية  المجتمعات  فإّن  الثقافي؛  المستوى  وعلى 
المسرح والسينما والموسيقى واألدب،  بأساليب وفنون عدّة مثل  الجمالية والتعبير عنها 
وفي غياب وضوح الرؤية والمرجعية الفكرية المحدّدة؛ اتسمت بعض المحتويات المقدّمة 
العدوانية  أو  الحيوانية  الغرائز  إثارة  عبر  تقديمه  منهجية  وفي  الموضوع  في  بسطحية 
واستعمال وسائل  العنصرية، وكراهية »اآلخر«،  العرقية-  النعرات  مثل  اإلنسان،  لدى 
الصخب والتهريج للتعويض عن الخواء الروحي، وتفشت ظاهرة »النجومية« التي تتعلّق 

بها األجيال الصاعدة إلى حدّ التقديس، خاصة في مجالي الرياضة والموسيقى. 
والباب مفتوح أمام المسلمين لتقديم بدائل في المجال الفنّي، تساهم في االرتقاء بوعي 
اإلنسان، وترسيخ قيم الخير واالستقامة لدى الفرد والمجتمع. وليس بالضرورة أن تحمل 
التعبير عن الفكرة اإلسالمية والقيم اإلنسانية  البدائل الفتة إسالمية، واألهّم هو  كل هذه 

تعط������������ي 
اجملتمعات الغربية 
كبرية  أهمي�����ة 
الفنية  للناحي����ة 
اجلمالي�ة والتعبري 
بأساليب  عنه�������ا 
وفن����ون عّدة مثل 
املس����رح والسينما 
واألدب،  واملوسيقى 
وضوح  غياب  ويف 
واملرجعية  الرؤي�ة 
الفكري�����������ة 
اتسم���ت  احملّددة؛ 
احملتوي���ات  بعض 
بسطحية  املقّدمة 
يف املوض����������وع 
ويف منهجي��������ة 
تقدميه عرب إث��ارة 
احليوانية  الغرائز 
أو العدواني���������ة 

لدى اإلنسان

,,

,,

اجملال  يف  بدائل  لتقديم  املسلمني  أمام  مفتوح  الباب 
االرتقاء  يف  تساهم  الغربّية  اجملتمعات  لفائدة  الفيّن، 
بوعي اإلنسان، وترسيخ قيم اخلري واالستقامة لدى الفرد 

واجملتمع .
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بفضل ما ميلك 
من  املسلم������ون 
عريق،  فين  تراث 
خاصة يف اجملال 
كم���ا  املعماري 
تشهد عل��ى ذلك 
واخل�ط  األندلس، 
العربي ال�������ذي 
جيد اهتمام������ًا 
عامليًا؛ ميكن أن 
الكفاءات  ر  تطوِّ
ملسلم������������ة  ا
الفين  العط�������اء 
ذي  اإلسالم�����ي 
اإلنسان���ي  البعد 
العاملي، من خالل 
تيجي������ة  ا سرت ا
تق�����وم  واضحة 
على نظاف��������ة 
ونظاف���ة  الغاية 

الوسيلة

التي تتضّمنها، والخروج من النّظرة الضيقة التي تحصر المجال الفني الجمالي في دائرة 
الحرام والحالل. 

فقد بقي الخالف قائماً إلى يومنا بين المسلمين حول هذا الموضوع، واستغلت التيارات 
العلمانية الحاقدة على مشروع النهوض اإلسالمي هذا الفراغ، فقامت بتسريب سمومها 
إلى الشباب، ووجدت الدعم من جهات غربية حريصة على انتشار هذا الصنف من الفّن 

في صفوف أبناء المهاجرين، بل إّن صداها وصل إلى البالد اإلسالمية. 
الفنية اإلسالمية في حاجة إلى تطوير بترشيد فقهي تأصيلي،  وما تزال المحاوالت 
حتى تكون في مستوى تطلّعات األجيال الجديدة التي تهوى الفنون بجميع أشكالها )القصة، 

الرواية، السينما، المسرح، الموسيقى..(. 
وبفضل ما يملك المسلمون من تراث فني عريق، خاصة في المجال المعماري كما 
ر الكفاءات  تشهد على ذلك األندلس، والخط العربي الذي يجد اهتماماً عالمياً؛ يمكن أن تطّوِ
المسلمة العطاء الفني اإلسالمي ذي البعد اإلنساني العالمي، من خالل استراتيجية واضحة 

تقوم على نظافة الغاية ونظافة الوسيلة. 
)4( على املستوى السياسي

أما على المستوى السياسي؛ فإّن المالَحظ هو تنامي ظاهرة زهد نسبة من الرأي العام 
الغربي في الحياة السياسية. البعض يفّسر هذه الظاهرة بتراجع مصداقية السياسيين لدى 
والتنافس  والفضائح  بالفساد  نظرهم  في  السياسة  عالَم  ارتبط  أن  بعد  الغربية،  الشعوب 
على المناصب لتحقيق مصالح ذاتية. والبعض اآلخر فّسرها بعدم الشعور بوجود فوارق 
كبرى بين التيارات السياسية بمختلف اتجاهاتها ) يمين ويسار ومحافظ وليبرالي ..( في 
السياسات المطبقة على أرض الواقع. فمهما كان الفريق الذي سيصل إلى السلطة، فإنه 
مطالب بتحقيق الحاجيات الضرورية لشعبه. وهذه الضمانات المتوفرة في البالد الغربية 
من العوامل التي تزّهد الناخبين في الذهاب إلى صناديق االقتراع  واإلدالء بأصواتهم 
على  الديمقراطية  أزمة  عن  يتحدّث  المحللين  بعض  أن  حدّ  إلى  ذاك.  أو  الطرف  لهذا 

الطريقة الغربية.
في  النظام  هذا  تطبيق  في  والسلبيات  الثغرات  من  العديد  وجود  أثبت  الواقع  إّن  ثّم 
البيئة التي نشأ فيها، خاصة في المسائل المتعلّقة بالتمثيل النسبي واحترام حقوق اإلنسان 
واألقليات، واألخالقية السياسية والنظام الحزبي، األمر الذي يقود إلى التساؤل عن مدى 
لكل  المثالي  السياسي  النظام  تكون  أن  في  الغربية  الطريقة  الديمقراطية على  صالحية 
البشر. فقد تكون صالحة للمجتمعات الغربية؛ ولكنّها ليست بالضرورة صالحة لمجتمعات 
أخرى؛ ألنّها ثمرة تفاعالت وصراعات وفلسفات من رحم المجتمع الغربي بخصوصياته. 
وبناء عليه؛ فإّن الطرح اإلسالمي يقدّم تصّورات بإمكانها أن تُخرج الديمقراطية على 
الطريقة الغربية من السلبيات التي تتسبّب في إعاقة النشاط السياسي. فإّن عالقة الحاكم 
بالرعية يحكمها في اإلسالم مبدأ الشورى، وال تخضع ألية عالقة بالمعنى الثيوقراطي، 
اإلسالم.  يقّرها  ال  التي  التصورات  من  وغيرها  األرض،  في  هللا  ظل  الحاكم  أّن  أي 

,,

,,

)
الطريقة  على  الدميقراطية  خُترج  تصّورات  يقّدم  أن  اإلسالمي  الطرح  بامكان 
وتنامي ظاهرة زهد  السياسي  النشاط  إعاقة  اليت تتسّبب يف  السلبيات  الغربية من 

))نسبة من الرأي العام الغربي يف احلياة السياسية.
))
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يُرفع؛  شعاراً  ليست  والشورى 
أرض  على  للتطبيق  مبدأ  وإنما 
حق  من  يعنيه  بما  الواقع، 
االختالف في الرأي والمعارضة 
الجماعة  برأي  االلتزام  وواجب 
تُنتهك  أن  دون  األغلبية،  أو 
الذي  الشكل  أما  األقلية.  حقوق 
فيه نص  فليس  الشورى؛  به  تتم 
لالجتهاد  ومتروك  واضح، 

لترجيح ما يالئم كل عصر. 
إلى  الشورى  مبدأ  ويحتاج 
مزيد من التوضيح والتعميق والتأصيل ليكون مقبوالً من المجتمعات الغربية. وال يقتصر 
األمر على التوضيح ومحاولة الترشيد النظري، بل المطلوب أن تبرز كفاءات سياسية 
من رِحم الجاليات المسلمة تكون قدوة في المجال السياسي بما تقدّمه من عطاء مقرون 

باألخالق اإلسالمية.  
والمسلمون قادرون، من خالل مفكريهم وباحثيهم ومؤسساتهم؛ أن يدعموا ما يتماشى 
من القوانين الصادرة عن البرلمانات الغربية مع فلسفة اإلسالم في احترام كيان الفرد 
وحفظ المجتمع وبّث قيم الخير والعدل. ويُسّجل في حاالت عديدة مصادقة نواب برلمان 
هذا البلد الغربي أو ذاك على قانون مثل منع شرب الخمر عند السياقة، أو منع ضرب 
الخصوصيات  احترام  أو  العمل،  في  الجنسي  والتحّرش  أزواجهن،  طرف  من  النساء 
الثقافية لألقليات، وغيرها من القوانين واإلجراءات التي تخدم الفكرة اإلسالمية بصورة 

غير مباشرة، وتلتقي مع التصّور اإلسالمي للكون واإلنسان والحياة. 
الواقعية  بينها  من  والتي  وخصائصه،  الدين  هذا  طبيعة  التفاعل؛  هذا  ييّسر  ومما 

والشمولية واإلنسانية. 
والقوانين  اإلجراءات  لمنع  عنصر ضغط  المسلمون  يشكل  أن  يمكن  المقابل؛  وفي 
والتي  وأيديولوجية،  سياسية  قوى  ولموازين  لألهواء  خاضعة  تكون  عندما  الوضعية 

تستهدف القيم اإلنسانية، بالتعاون مع األطراف الجادّة الدينية والمثقفة.
ثّم إنّه يالحظ تزايد دور المجتمع المدني في المجتمعات الغربية من جمعيات ومنظمات 
ونقابات تهتّم بالشأن العام خارج المؤسسة السياسية الرسمية. والتراث السياسي اإلسالمي 

يزخر بهذا الدور نفسه فيما يسّمى بـ«المجتمع األهلي«. 
كما أّن العالقات الدولية تحتكم في التصّور اإلسالمي إلى مبادئ وقيم ثابتة في إطار 
احترام التعددّ الثقافي والسياسي، وتقارب الشعوب وتعارفها: )يأَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَُكم ّمن 
ِ أَتْقَاُكْم( )الحجرات:13(.  ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَُكْم ُشعُوباً َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُواْ إِنَّ أَْكَرَمُكْم َعندَ اللَّ

مب�����دأ  حيتاج 
مزيد  إل�ى  الشورى 
التوضي��������ح  من 
والتعمي������������ق 
صي�����������ل  لتأ ا و
مقب����واًل  ليكون 
من اجملتمع������ات 
وال  الغربي���������ة. 
على  األمر  يقتصر 
وحماولة  التوضيح 
الرتشيد النظ���ري، 
املطل����������وب  بل 
كف��اءات  تربز  أن 
سياسية م��ن رِحم 
املسلم��ة  اجلاليات 
يف  ق��دوة  تكون 
اجملال السياسي مبا 
عطاء  من  تقّدم��ه 
مقرون باألخ���الق 

اإلسالمية

ضغط  عنصر  املسلمون  يشكل  أن  ميكن 
عندما  الوضعية  والقوانني  اإلجراءات  ملنع 
سياسية  قوى  وملوازين  لألهواء  خاضعة  تكون 
اإلنسانية،  القيم  تستهدف  واليت  وأيديولوجية، 

بالتعاون مع األطراف اجلاّدة الدينية واملثقفة.

,,

,,

((

))
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على الكفاءات 
اإلسالمي���������ة 
يف  املتخصص���ة 
اجملال االقتصادي 
أن تربه����ن على 
التص������ّور  مسّو 
االقتص��������ادي 
الذي  اإلسالم،  يف 
يأمر بالقس�����ط 
والع�������������دل 
دون أن يك���ون 
على  ذل����������ك 
امللكية  حساب 
اعتمادًا  الفردية، 
عل������ى مب����دأ 
حس�����ب  »كل 
وبالئ�����ه  جهده 
وحاجت��������ه«، 
كي��������د  لتأ ا و
على قيمة العمل 
العبد  وكراهية 
البط�����ال، وعلى 

الروح التضامنية

)5( على املستوى االقتصادي

الناقدون الغربيون  إليه  أما على المستوى االقتصادي؛ فيمكن االنطالق مما توصل 
أنفسهم من نقد لألبعاد االقتصادية لكل من االشتراكية والليبرالية، والنتائج المترتّبة على 
انتشار  عليها  التركيز  تم  التي  السلبيات  بين  ومن  الواقع.  في  المبادئ  هذه  مثل  تطبيق 
العقلية االحتكارية الربحية الجشعة، التي تكون تارة سمة السلطة المركزية ومؤسساتها 
في االشتراكية، وأخرى سمة الشركات الرأسمالية الكبرى في األنظمة الليبرالية. ولعل 
مرض »جنون البقر« صورة من هذه الصور البشعة لهذه العقلية، حيث ثبت علمياً أّن 
السبب الرئيس لهذا المرض يعود إلى تقديم دقيق الحيوانات الميتة المطحون كطعام للبقر 

الذي يصاب فيما بعد بالجنون. 
ويكفي هذا المثال للداللة على أّن النجاح االقتصادي ال يتوقف على حسن التخطيط 
والتسيير واإلمكانات المادية والبشرية فحسب؛ وإنما هو مرهون أيضاً بالمنظومة الخلقية 

التي تُبنى عليها العملية االقتصادية. 
وعلى الكفاءات اإلسالمية المتخصصة في المجال االقتصادي أن تبرهن على سمّو 
على  ذلك  يكون  أن  دون  والعدل  بالقسط  يأمر  الذي  اإلسالم،  في  االقتصادي  التصّور 
حساب الملكية الفردية، اعتماداً على مبدأ »كل حسب جهده وبالئه وحاجته«، والتأكيد 
على قيمة العمل وكراهية العبد البطال، وعلى الروح التضامنية، من خالل اعتبار المال 
أمانة في أيدينا، للفقير والمحتاج حق فيها عن طريق الزكاة والصدقة، وهذا ما يقودنا إلى 

البعد االجتماعي المهم.
)6( دعم الوعي البيئي

بفضل ما يمتلك الباحثون ذوو االلتزام الديني من تصّورات وثقافة ذات طابع ديني؛ 
يمكنهم المساهمة بأقدار كبيرة في قضايا حيوية مثل الحفاظ على البيئة، وهذه قضية جدّ 
خطيرة، يدل على ذلك بروز أحزاب في البالد الغربية تسمى بالُخْضر، تزداد شعبيتها 
يوماً بعد يوم في ظّل األخطار التي أصبحت تحدق بحياة اإلنسان ومحيطه جّراء انتشار 

العقلية الربحية القائمة على االحتكار واألنانية. 
ويمكن للطرح اإلسالمي، إذا حًسُن تقديمه؛ أن يساهم في دعم الوعي البيئي المتزايد 
لدى الرأي العام الغربي، بما يساهم في كبح جشع المؤسسات متعددة الجنسيات واألطراف 
المحتكرة للثروات الطبيعية. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: )ظَهَر اْلفََسادُ 
فِي اْلبَّر َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أيدي النَّاِس( )الروم:41(، بما يتماشى وفلسفة اإلسالم لإلنسان 
والكون والطبيعة، والتناغم بين اإلنسان ومحيطه، بالنظر إلى وحدة الَخلق وتسخير الكون 

لإلنسان، ذي المهّمة االستخالفية في هذه األرض، التي عليه تعميرها وليس تخريبها. 
-----  

- أستاذ احلضارة باملعهد األوروبي للعلوم اإلنسانية بباريس 
gham_fr@yahoo.fr

,,

,,

ن تقدميه؛ أن يساهم يف دعم الوعي البيئي املتزايد  ميكن للطرح اإلسالمي، إذا حسًُ
املؤسسات متعددة اجلنسيات  الغربي، مبا يساهم يف كبح جشع  العام  الرأي  لدى 

))واألطراف احملتكرة للثروات الطبيعية.
))
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تنافس  حضارة  وبناء  النهضة  لتحقيق  باألخالق  مصحوبان  وعمل  علم  من  البّد  إذا 
احلضارات األخرى فالعلم والعمل لن يساويا شيئا من دون األخالق.

الواقع  أرض  على  تطبيقه  األهّم  ولكن  مهّم  هذا  عصرنا  في  األخالق  عن  الحديث 
والتساؤل المحيّر نوعا ما في هذا الموضوع هو لماذا رغم ازدياد نسبة التّدين تراجعت 
يكونا  أن  المفروض  من  أليس  شوارعنا؟  في  نالحظه  ما  هذا  أليس  األخالق؟  أمامها 

متالزمين ومترابطين وكلّما ازداد المرء تديّنا ازداد وتحسن خلقا؟ 
بمبادئ اإلسالم، وجد  التزاما  البلدان  ففي دراسة لجامعة »جورج واشنطن« ألكثر 
أّن المراتب األولى تحتلّها بلدان أوروبيّة مثل ايرليندا والدانمارك وغيرها، بينما البلدان 
تثير تساؤلكم أيضا   أليس في األمر غرابة  الترتيب!  اإلسالمية غير موجودة في أعلى 
وتجعلكم تتساءلون: لماذا هذا التناقض؟ لماذا ال يعكس إسالمنا وتديّيننا أخالقنا؟ أسئلة 
عديدة تفرض نفسها على الجميع وربّما أهمها ماذا نحتاج لمواجهة هذا التناقض؟ وماذا 
نحتاج لإلنطالق ولنهضة أمتنا من جديد؟ نحن نحتاج بكل بساطة لألخالق. نحتاج للعودة 

إلى أخالقنا اإلسالمية.
 ولهذا تراني أتطّرق في هذا المقال المختصر إلى أهمية األخالق وكيف تكون هذه 
األخالق من أسس النّهضة المنشودة لإلنطالق من جديد لقيادة العالم ليس سياسيا واقتصاديا 
أسرار  واإلقالع وهي سّر من  النهضة  مفتاح  بإختصار هي  فاألخالق  بأخالقنا،  وإنّما 
التّقدم وهي التي تفتح أبواب اإلبداع والتميّز في جميع المجاالت واإلختصاصات. لنضع 
األخالق في معادلة بسيطة لكنّها هاّمة تربطها بالنهضة وتتمثّل في: أخالق+علم+عمل= 

نهضة ثم لنتساءل إن كنّا نطبّق هذه المعادلة وماذا نحتاج لتحقيقها.
تنافس  وبناء حضارة  النهضة  لتحقيق  باألخالق  من علم وعمل مصحوبان  إذا البدّ 
الحضارات األخرى فالعلم والعمل لن يساويا شيئا من دون األخالق، تخيّل عالما متعلّما 
وصاحب علم غزير يأتيه الناس من كّل مكان ليتعلّموا عنه لكنّه يسيئ معاملتهم نتيجة 
سوء أخالقه وفي بعض األحيان يكتم بعض علمه بسبب سوء خلقه أفال ينفر الناس من 
حوله ويكرهونه ويكرهون حتّى علمه، فما بالك لو كان متديّنا. فماذا ينفع علمه وماذا 
سيضيف هذا المتدين لألّمة غير التسلّط والكالم البذئ؟ وكذلك يشمل هذا الموقف المعلم 
واألستاذ والطبيب وكل مسؤول أو صاحب قرار ال يتّسم بالخلق الحسن حتّى وإن كان 

فقيها أو مفتيا.
»وإنك لعلى خلق عظيم« صدق هللا العظيم هكذا خاطب هللا تعالى نبيّه وعّظم خلقه 

))
((

مشس الدين خضري
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األكرم  النّبي  قال  كما  الخلق  فالدّين 
إِليَّ  أَحبُِّكم  ِمن  »إِنَّ  أيضا  القائل  وهو 
القياَمة:  يوَم  مجلًسا  ِمنِّي  وأَقربُِكم 
من  العديد  وهناك  أخالقا«  أَحاِسنكم 
عظمة  عن  تتحدّث  التي  األحاديث 
من  واألخالق  وأهميتها.  األخالق 
اإليمان، وكيف ال،  فمن شعب اإليمان 
الظن  وحسن  الخلق  من  وهو  الحياء 
من الخلق واإليثار واإلبتسامة في وجه 
اآلخرين من حسن الخلق وبّر الوالدين 

والعمل الّصالح من الخلق. 
وإذا أردنا أن نعّرف األخالق فإننا سنقول أنها بكل بساطة حياتنا فهي كل شيء فيها 
القران وهو مرجعنا  خلقه  كان  السالم  عليه  فالرسول  الخلق،  بحسن  إال  تحلو  وهي ال 
مكارم  ألتّمم  بعثت  »إنّما  القائل:  هو  أليس  أّمتنا.  ونهضت  حياتنا  الستقامت  اتبعناه  لو 
حياتنا  تحّسن  أسس  من  هو  األخالق  على  وتركيزها  لمرجعيّتنا  فهمنا  إّن  األخالق«؟ 
وحالنا. لكن كيف نعود لهذه األخالق؟ فبعد فهمنا لمرجعيّتنا من أين نبدأ إلصالحها وكيف 

السبيل لغرس هذه القيم فينا؟ 
ال يمكن الحديث عن األخالق من دون ربطها باألسرة ودورها في التربية األخالقيّة 
والمواعظ  الطويلة  الدروس  طريق  عن  ليس  وهذا  الدين  في  الجميلة  المعاني  وإحياء 
الكثيرة التي يلقيها اآلباء واألمهات على مسامع أبنائهم كل يوم، فهذا كلّه مع أهميته غير 
كاف، فاألم أو األب الذي يعلّم إبنه حسن الخلق ويفعل عكسه هو بذلك ينتج جيال سيّئ 
الخلق. ومن القدوات والمرجعيّات أيضا نجد المعلمين، فلهم دور هام في بناء شخصيّة 
أنتم  المعلمون واألساتذة،  أيها  فإنتبهوا  الطفل فأخالقهم وتصرفاتهم تنعكس وتأثّرعليه، 
تحملون  فكرا وقيما ورسالة عظيمة فال تخونوا هذه الّرسالة، فأنتم من تنشؤون الجيل 
الدّين  لعلماء  فإّن  دور  للمعلمين  وكما  والتميّز.   للّريادة  مجتمعه  ليقود  وتربّونه  الجديد 
والدعاة دور كبير أيضا في تأطير الّشباب خاّصة في وقتنا الحالي وكما قال سيّدنا عمر 
بن الخطاب »كونوا دعاة هلل وأنتم صامتون، فقالوا له كيف ذلك، فقال لهم بأخالقكم« 

فلنكن جميعا دعاة بأخالقنا وحسن تعاملنا.
املرجع:

دراسة جامعة جورج واشنطن :
blog-post_12.html/04/http://circassiatimesarabic.blogspot.com/2015

------
- باحث 

khadhri.chamsedine@gmail.com

ميك�������ن  ال 
ي�������������ث  حلد ا
من  األخالق  عن 
باألسرة  ربطها  دون 
الرتبية  يف  ودورها 
وإحياء  األخالقّية 
اجلميلة  املعان���ي 
الدي�����ن وهذا  يف 
ليس ع�����ن طريق 
الدروس الطويل���ة 
الكثرية  واملواعظ 
اليت يلقيه�����������ا 
اآلباء واألمهات على 
أبنائهم  مسام������ع 
كل ي�����وم، فهذا 
كّله م��ع أهميته 
غري ك���اف، فاألم 
يعّلم  الذي  األب  أو 
إبنه حس��ن اخللق 
ويفعل عكس���ه 
هو بذل������ك ينتج 

جيال سّيئ اخللق.

هو  األخالق  على  وتركيزها  ملرجعّيتنا  فهمنا  إّن 
من أسس حتّسن حياتنا وحالنا. لكن كيف نعود 
نبدأ  أين  من  ملرجعّيتنا  فهمنا  فبعد  األخالق؟  هلذه 

إلصالحها وكيف السبيل لغرس هذه القيم فينا؟ 
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بل  الّدنيا  إليه يف  ربه  يستهلك هدّية  الذي مل  الكريم  النيب  بهذا  أّي كرم حييط 
ظّل حيتفظ بها بكرا ليوم تشخص فيه األبصار وليكون شفيعا ألمة يف ذلك اليوم 
خبأت  أّني  إال  مستجابة  دعوة  أوتي  وقد  إال  نيب  من  ما   «: الرسول  يقل  أمل  العظيم؟ 

دعوتي شفاعة ألميت يوم القيامة«. 

هناك خصوصيات تهم كل نبي وأخرى خاصة بالرسول محمد عليه السالم. 

1 ـ  هو خاتم األنبياء جميعا، فال نبي بعده وهذا شرف له وألّمته إذ تحال مهّمة النّبوة في 
وظائفها التّعليمية إلى العلماء الذين هم ورثة األنبياء. 

2ـ  هو خيار من خيار من خيار فهو في معقد الّشرف ساللة وطينة. وهو سيد الناس وسيد 
أولي العزم األربعة )نوح وإبراهيم وموسى وعيسى(. وهو الوحيد المبعوث إلى الناس 

كافة والوحيد المبعوث إلى الثقلين من اإلنس والجن. 

3 ـ ال يأكل الصدقة ألّن صاحبها صاحب اليد السفلى وصاحب اليد السفلى ال يمكن أن 
يبلغ رسالته إلى النّاس بشهامة وكرامة ومروءة ولكنّه يقبل الهديّة والهديّة غير الّصدقة. 

4 ـ ما يتركه ال يورث بل يذهب إلى خزينة الدّولة أي إلى الضعفة والمحتاجين. هو عليه 
المقصد من عدم  لم يورث شيئا سوى درعا مرهونا عند يهودي. وربّما يكون  السالم 
وراثته أن يتعالى النّاس على بعضهم بعض لتكون كسروية وراثية بسبيل المال الذي يأتي 
التشاور والتوافق  السلطانية في اإلسالم وإيغاال في مبدئية  الوراثة  لدابر  بالجاه وقطعا 

حول الحاكم الجديد ال يورث النبي. 

5 ـ من أكبر مظاهر اليسر في دينه أن األرض جعلت له وألمته مسجدا وطهورا. 

وأحرى  أولى  باب  ومن  الّشهداء  حتى  بل  كلهم  األنبياء  أجسام  األرض  تأكل  وال  ـ   6
الصدّيقين وذلك إكراما لهذه الفئة المجاهدة المقاومة الكريمة من البشر. وال يعدّ ذلك في 

حّق بقية النّاس إهانة طبعا ولكنّه إكرام الكرماء. 

7 ـ مستجاب الدّعوة ككّل نبي لقوله » ما من نبي إال وقد أوتي دعوة مستجابة إال أنّي 
خبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم القيامة«. أّي كرم يحيط بهذا النبي الكريم الذي لم يستهلك 
هديّة ربه إليه في الدّنيا بل ظّل يحتفظ بها بكرا ليوم تشخص فيه األبصار وليكون شفيعا 

ألمة في ذلك اليوم العظيم؟. 

8 ـ صاحب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود يوم القيامة فهو في أعلى أعالي فراديس 
الجنان الكريمة. 
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على  السالم  عليه  جبريل  رأى  ـ   9
صورته الحقيقية مرتين على األقل. 

فيطعمه  الّصوم  في  يواصل  ـ   10
نفقه ذلك كيف يكون  ربّه ويسقيه وال 
الوصال  عن  نحن  ونهينا  به،  ونؤمن 
ألنّه تعذيب نفس لها علينا حّق اإلطعام 

واإلرواء. 

11 ـ أّول من تنشق عنه األرض يوم 
له  تفتح  من  وأول  له  إكراما  القيامة 

الجنّة إكراما له كذلك.

 12 ـ صاحب الكوثر ـ هل هو الحوض فحسب أم هو غير ذلك ـ وهو الكثير من كل 
شيء نعمة وفضال. 

13 ـ تنام عيناه وعينا كّل نبي وال ينام القلب منهم ولذلك تكون رؤياهم حقا.

14 ـ نبّي الفطرة وخاللها فهو صاحب دين الفطرة الذي يأمر بما تأمر به الفطرة وينهى 
عما تنهى عنه الفطرة أي الّسليقة اآلدمية األولى بال تقعر وال إلتواء. دين البساطة في 

قّوة واليسر في متانة. 

15 ـ رعى عليه الّسالم الغنم قبل البعثة وقال أنّه ما من نبي إالّ ورعى الغنم. هنا ال بد من 
إجتناء حكمة. األنبياء يعدهم ربّهم سبحانه قبل بعثتهم سيما إذا كانوا رسال. رّكز نظرك 
هنا على فّن القيادة والتّعامل مع مختلف األصناف وليس على المرعي نفسه. لو شغلت 
نفسك دوما بالبحث عن العالقة بين المشبه وبين المشبه به لما ظفرت بشيء. إنّما هي 
أمثال وتشبيهات يراد منها الحكمة والمقصد. ما العالقة بين إمرأة وبين قمر؟ ما من نبي 
إالّ ورعى الغنم ليتدّرب على فنون القيادة والتّعامل مع مختلف التّصرفات إذ يتعلّم الّصبر 
والحلم وما يتيحه له ذلك من فترات طويلة في التّدبر والتّأمل وغير ذلك. كما يتعلّم النّبي 

الكدّ والجدّ والمثابرة والمسؤولية وغير ذلك. 

16 ـ من خصوصياته كذلك عليه السالم أنه قال أنّه نصر بالّرعب مسيرة شهر. ال يعني 
قوة  أّن  معناه  بالّرعب  النصر  ولكّن  منه.  وينال  يهاجمه  بل  يهاجمه.  ال  عدوه  أّن  ذلك 
نفسيّة تغشاه عليه الّسالم لترهب عدوه وال ينصر بالّرعب إالّ من إمتأل فؤاده بالخوف 
من هللا سبحانه. هي القّوة الّروحية التي تجعل المرء مقداما ال يتأّخر من بعد حسن قراءة 

التوازنات. 

17 ـ ومن خصوصياته كذلك أنّه أُحلت له الغنائم ـ كما قال عليه السالم ـ ولم تحل لنبي 
من قبله. هي غنائم الحرب وأفياء القتال. أحلّت له ألنه صاحب دين جامع وهو مسؤول 

رعى علي�������ه 
قبل  الغنم  الّسالم 
ما  أّنه  وقال  البعثة 
ورع���ى  إاّل  نيب  من 
ليت�������دّرب  الغنم 
القيادة  فن�ون  على 
مع  والّتعام��������ل 
الّتصرفات  خمتلف 
الّصرب  يتعّل��م  إذ 
يتيحه  وما  واحللم 
فرتات  من  ذلك  له 
الّتدبر  يف  طويلة 
والّتأم���������������ل 
وغري ذل���ك. كما 
الكّد  الّنيب  يتعّلم 
واجل������ّد واملثابرة 
واملسؤولي����������ة 

وغري ذلك.

 نيّب الفطرة وخالهلا فهو صاحب دين الفطرة الذي 
عنه  تنهى  عما  وينهى  الفطرة  به  تأمر  مبا  يأمر 
وال  تقعر  بال  األوىل  اآلدمية  الّسليقة  أي  الفطرة 

إلتواء. دين البساطة يف قّوة واليسر يف متانة
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على تأسيس أمة لها كيان وتصرف أمرها سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وغير ذلك. مثل 
تلك األمة تحتاج إلى أموال من ناحية ومن ناحية أخرى فإنها تعامل أعداءها بالمثل وهو 
قانون دولي معروف فال يليق بأمة ـ هي خير أمة أخرجت للناس ـ أن يأخذ عدوها غنمها 
عند إنتصاره عليها ثم ال تعامله بالمثل. أخذ الغنائم وسيلة من وسائل إرهاب المعتدين. 

18 ـ ومن خصوصياته كذلك عليه السالم أنه أحل له ما لم يحل لغيره من النساء أي 
ـ سوى  السالم  ـ عليه  اإلنسان  يتزوج محمد  لم  إذ  تعددا. وفي ذلك حكم كبيرة وكثيرة 
زوجة واحدة ظل معها حتى ماتت وهي األم العظيمة خديجة عليها الرضوان. أما محمد 
النبي عليه السالم فهو يحتاج لدعوته أكثر من إمرأة فما من إمرأة تزوجها من بعد خديجة 
عليهن الرضوان جميعا إال ليكون لها في الدعوة محطة معروفة فقد تكون قنطرة عالقات 
ود وتعاون أو كف حرب على األقل بينه وبين قبيلة مشركة أو يهودية وقد تكون قنطرة 
مصاهرة ضرورية مع بعض أصحابه المقربين جدا من مثل الوزيرين أبي بكر وعمر 
سيما عائشة التي لوالها لما وصلنا منه زهاء ألفي حديث فهي أكبر محدثة عنه من بعد 
أبي هريرة سيما أنه تنفرد بالرواية الخاصة عنه أي فيما يتعلق بحياته الخاصة معه مما ال 
يتنسى إال لزوجة. وقد تكون زوجته مطلقة طاعنة في السن ليس لها من يؤويها وقد تكون 
قد إرتد عنها زوجها .. إلى آخر ذلك مما يجعل كل زيجاته محطات دعوية فيها التكافل 
وفيها اإلحتضان وفيها بناء المصالحات والموافقات السياسية وفيها الحاجة الدينية إلخ .. 

ألي حكمة مات كل ولده؟ 

مات  القبطية.  مارية  من  فهو  إبراهيم  إال  الرضوان  عليها  خديجة  من  كله  الولد  رزق 
الذكور كلهم في سن الحنث أو قبلها ولم يتزوج من بناته سوى فاطمة التي نكحت عليا 
وهي الوحيدة التي أنجبت له حفيدين حييا حتى تحمال مسؤوليات عائلية وسياسية وإدارية 
أي الحسن والحسين عليها الرضوان. أما اللتان تزوجهما ذو النورين عثمان )أم كلثوم 
ورقية( فلم يعش لهما الولد. فبالخالصة قضى سبحانه بموت ولده الذكر كله عدا السبطين 
من فاطمة. أظن أن الحكمة هي نفسها حكمة عدم إنتفاع قرابته بميراثه أي الحيلولة دون 
إنما  بالسلطان  النبي ليس له رسالة تورث  نشوء نزاع على من يرثه في الخالفة. هذا 
تورث رسالته بالشورى سياسيا وبالعلم إلبالغ الكتاب والميزان. جاء لبناء ناموس جديد 
على غير ما عهد عند الفرس والرومان. نجى هللا األمة أن تعبد نبيها من بعد موته كما 
فعل بعيسى عليه السالم ولكن وقعت مبكرا في اإلنقالب ضد قيمة الشورى التي جرت 

عليها الخالفة الراشدة وظلت فينا كسروية نورث كما يورث المتاع. 

كلمة اخلتام.

إنما يتعلق برسالته وبخلقه  النبي  الكتاب وفي السنة معا حول هذا  1 ـ كل ما ورد في 
وعندما  بشر.  ككل  بشر  الناحية  هذه  من  فهو  وجسمه  ببدنه  وال  بأسرته  وليس  العظيم 
أسرته  أو حول  لذلك وقبوعا حول جسمه  مناسبات ميالده هجرانا  لنجعل من  ننحرف 

فالذنب ذنبنا نحن. بل تلك هي البدعة البادعة. 

40

سبحان��ه  قضى 
من  الذكور  مبوت 
كلهم  النبلي  ولد 
من  السبطني  عدا 
أظ��������ن  فاطمة. 
أن احلكم��ة هي 
نفسها حكم����ة 
عدم إنتف����������اع 
أي  مبرياثه  قرابته 
احليلولة دون نشوء 
نزاع على من يرثه 
يف اخلالفة، ه���ذا 
النيب ليس له رسالة 
بالسلط����ان  تورث 
رسالته  تورث  إمنا 
سياسي���ا  بالشورى 
إلب������الغ  وبالعلم 
الكتاب واملي���زان. 
ناموس  لبن��اء  جاء 
جديد عل���ى غري 
ما عهد عند الفرس 

والرومان

,,

,,

جنى اهلل األمة أن تعبد نبيها من بعد موته كما فعل بعيسى عليه السالم ولكن 
الراشدة  اخلالفة  عليها  جرت  اليت  الشورى  قيمة  ضد  اإلنقالب  يف  مبكرا  وقعت 

وظلت فينا كسروية نورث كما يورث املتاع.

))
((



41 اإلصالح
مجّلة 101

04

2 ـ ستلفى من يعرضه بطال من أبطال 
لرسالة  مسف  تحدّ  في  األجسام  كمال 
اإلسالم وإلتجاه القرآن والسنة وستلفى 
من يتحدث عن أسرته وال يتحدث عنه 
هو وستلفى من ينسف كل ذلك ويلغيه.. 

3 ـ درست هذا النبي في القرآن الكريم 
فألفيت أن أركان هويته التي حفل بها 
الوحي الكريم رباعية األبعاد فهو بشر 
ال يختلف في البشرية عن أي بشر وهو 
نبي رسول مبلغ ال يكره أحدا على دين 
جبار  وال  مسيطر  وال  حفيظ  هو  وال 
وال وكيل عن الناس وتدينهم بل هو بشير ونذير. وهو صاحب رفعة وتكريم في وليجة لم 
يطأها ولن يطأها مخلوق حتى يوم القيامة. وهو صاحب رسالة عنوانها العلم والمعرفة 
والصف الواحد المرصوص على إختالفه وتنوعه وحسم اإلختالفات بالتشاور والتوافق 
وصون األمة وقيمها بالحديد لردع المحارب والمعتدي. ذلك هو المطلوب معرفته عن 

هذا النبي الكريم. 

4 ـ وال فائدة في الدخول مجددا حول مشروعية اإلحتفاء بميالده من عدمه. هذه قضية 
محسومة بسبب أن اإلحتفاء الذي يقع منا اليوم ـ إن وقع ـ هو إجتماع في مسجد أو في أي 
مكان وليس فيه منكرات وأن األمر دنيوي عادي ال ديني بل هو مناسبة لمزيد التعرف 
إلى هذا النبي الكريم عندما يعانق الناس القرآن الكريم مرة أخرى يستنطقونه حول محمد 

عليه السالم. 

أملي دوما هو أن الناس من غيرنا يجهلون محمدا عليه السالم ولو أحسنا تقديمه إليهم 
قالت  يعطيه كما  الشيء ال  فاقد  دينه. ولكن  الصحيحة ألحبوه ودخلوا  وبالسنة  بالقرآن 
العرب ونحن أهل الفقد هنا ومن جهل شيئا عاداه. هم يجهلونه ويسمعون عنا وال يسمعون 

منا فمن حقهم فعل ما تمليه عليه أهواؤهم. العيب فينا نحن وحسب. 

وهللا أعلم. 

-----
-  باحث تونسي 

عضو األمانة العامة للتجمع األروبي لألئمة واملرشدين
brikhedi@yahoo.de

م����������ا  كل 
ورد يف الكت����اب 
ويف السن�����ة معا 
النيب إمنا  حول هذا 
يتعلق برسالت�����ه 
وخبلقه العظي����م 
وال  بأسرت�ه  وليس 
ببدنه وجسمه فهو 
الناحية  هذه  من 
بشر كك�������ل 
بشر. وعندم��������ا 
ننحرف لنجع�����ل 
مناسب��������ات  من 
هج������رانا  ميالده 
لذلك وقبوع��������ا 
ح�ول جسم�������ه 
أو حول أسرت������ه 
حنن.  ذنبنا  فالذنب 
بل تلك هي البدعة 

البادعة.

,,

,,
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السالم  عليه  حممدا  جيهلون  غرينا  من  الناس 
وبالسنة  بالقرآن  إليهم  تقدميه  أحسنا  ولو 
الصحيحة ألحبوه ودخلوا دينه. ولكن فاقد 
الشيء ال يعطيه كما قالت العرب وحنن أهل 

الفقد هنا ومن جهل شيئا عاداه.
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َعِريًضا  ُجْمُهوًرا  وأْغَرْت  َعَجبًا،  َغْزًوا  التَّْلفَِزيَّةَ  قَنََواتِنَا  ااِلْجتَِماِعيَّةُ  البََراِمُج  َغَزْت 
وُشْغلَُهْم  اِخَب،  الصَّ وَمْوُضوَعُهْم  الشَّائَِع،  َحِديثَُهْم  بَْعدُ  ِمْن  وتَُكوُن  والُمَشاَهدَةِ،  بِالُمتَابَعَِة 
الشَّاِغَل، ُكلٌّ يَْحِمُل ِوْجَهةَ نََظٍر، ويََرى َرأْيًا ُمعَيَّنًا، ولَئِْن أْبدَى فَِريٌق إِْعَجابَهُ وتَْرَحابَهُ بِِمثِْل 
يَادَةِ ِمْنَها واإِلْقبَاِل َعلَْيَها وااِلْستِفَادَةِ ِمْنَها، َزاِعًما أنََّها تَْحِمُل  َهِذِه البََراِمجِ، وَرْغبَتَهُ فِي الّزِ
األْدِويَةَ والعَقَاقِيَر والَمَراِهَم ِلُجْملٍَة ِمَن األْدَواِء واألْسقَاِم الُمْستَْفِحلَِة فِي البَلَِد، الُمْستَْحِوذَةِ 
َعلَى النَّاِس، فِي َزَمٍن تَفَاقََمْت فِيِه أْمَراُض القُلُوِب وتَعَاَظَمْت، وتَنَاَسلَْت فِيِه أْوبِئَةُ النُّفُوِس 
ِلَما  واَْستِْنَكاًرا  واَْمتِعَاًضا،  يُْعَرُض  ا  ِممَّ اِْعتَِراًضا  يُْبِدي  آَخَر  فَِريقًا  ةَ  ثَمَّ فَإِنَّ  وتَعَاَسَرْت، 
يَُشاَهدُ واَْستِْغَرابًا، وُكلٌّ ُمَؤيَّدَةٌ فِْكَرتُهُ بُِحْزَمٍة ِمْن داََلئَِل وُحَججٍ وبََراِهيَن، وُجْملٍَة ِمْن نََماِذَج 

وبَيِّنَاٍت وأْمثِلٍَة.

ةً، ِمْن نََوائَِب أْخاَلقِيٍَّة، وَمَصائَِب ثَقَافِيٍَّة،  ةً، وفِي البَلَِد َخاصَّ ِة َعامَّ َصِحيٌح إِنَّ َما فِي األمَّ
وَكَواِرَث قِيَِميٍَّة، وَطَواِعيَن اِْجتَِماِعيٍَّة، وَسفَاِسَف وأْحقَاٍد، وَمفَاِسدَ وأْسقَاٍم، وَغَرائَِب وِعلٍَل، 
لَهُ  َمْن  َعلَى  يَْفِرُض  بَْل  التَّامَّ،  والَحذََر  العَامَّ،  النَِّفيَر  ويَْستَْوِجُب  يَْستَْدِعي  وَخلٍَل،  وَشدَائِدَ 
قُْدَرةٌ َعلَى اإِلْصاَلحِ والُمعَالََجِة واإِلَصابَِة، أْن يُْسِرَع إِلَى ذَِلَك، ويَْجُرَؤ َعلَْيِه، ويَْستَْفِرَغ 
َم وأْصلََح،  َسْعيَهُ، ويَْبذَُل ُجْهدَهُ، ويُْعِمَل َعْقلَهُ، فَإِذَا نََجَح وأْفلََح، وقَوَّ فِيِه ُوْسعَهُ، ويَْستَْنِفدَ 
َكاَن َسْعيُهُ َمْشُكوًرا، وَعَملُهُ َمْذُكوًرا، وفِْعلُهُ َمأُجوًرا، َعلَى األْعنَاِق يُْحَمُل، وفِي األْعَماِق 
نَْحَوهُ  ويَْنُح  َحْذَوهُ  يَْحذُ  وَمْن  الِفْكِر،  وثَاقُِب  النََّظِر،  العَمِل، وَصائُِب  َصاِلُح  فَذَاَك  يَْقُطُن، 
ويَْهتَِد بَِهْديِِه ويَتَأَسَّ بِِفْعِلِه، يَْرَق الدََّرَجاِت العُلَى، ويَْلَق التََّحيَّةَ والسَّاَلَم، والَهِديَّةَ والِوَساَم.

ةً َهِذِه َحالَُها، َكاَن َحتًْما َمْقِضيًّا َعلَى ُصلََحائَِها، ولَْم يَْخُل ِجيٌل ِمْنُهْم، أْن يَْعَجلُوا  إِنَّ أمَّ
بِالتَّأِليِف واإِلْصاَلحِ، وأْن يُْهَرُعوا إِلَى َمَواِطِن التَّْوفِيِق والِوفَاِق، َرْغبَةً فِي تَْقِويَِة اللُّْحَمِة 
بَْيَن اإِلْخَواِن، وتَْشِديِد ِحبَاِلِهْم، وتَْجِديِد ُعُهوِدِهْم، وذَِلَك ُمَساِعدٌ َعلَى بِنَاِء األْوَطاِن، وإِقَاَمِة 
َ، َهذَا واَل يَْخفَى َعلَى  الدَّْرَس، وْلنَتَِّق اللَّ الَمَراِم، أاَل فَْلنَعِ  العُْمَراِن، ونَْيِل الُمَراِد، وبُلُوغِ 
ُسلُوِكنَا  فِي  ينِّيِ،  الدِّ َواِزِعنَا  فِي  َعِقيدَتِنَا،  فِي  َضْعفَنَا  أنَّ  ُمْنِصٍف،  وُمْسِلٍم  َعاِدٍل،  َعاقٍل 
َها، وأْنَشأَ فِينَا  َق َجْمعَنَا، وَعقَّدَ َعاَلقَاتِنَا، وَعطََّل نُُموَّ األْخاَلقِّيِ، ُهَو الَِّذي َشتََّت َشْملَنَا، وفَرَّ
َهِذِه العُقَدَ واألْحقَادَ، وَزَرَع فِينَا بُذُوَر الِفتْنَِة والغُْربَِة، َحتَّى نَِشَطْت فِينَا األْوبِئَةُ والطََّواِعيُن، 

آِكلَةً َمَشاِعَرنَا وُمبِيدَةً أْشيَاَءنَا الَجِميلَةَ.

يَْمِلُك  بَِما  ُمتََسلًِّحا  ِة،  الُمِلمَّ ِلَهِذِه  يًا  ُمتََصدِّ ةَ،  الُمِهمَّ َهِذِه  ُمتََولِّيًا  َعَربِيًّا،  ًطا  ُمنَّشِ تََرى  أْن 
ِمْن ِخْبَرةٍ وِحْكَمٍة، وقُْدَرةٍ وُحْنَكٍة، أْن تََراهُ ذَاَت لَْيلٍَة بَاِذاًل ُكلَّ ُجْهِدِه، ِمْن أْجِل َرتِْق فَتٍْق، 

ٍة،  َثَقاِفيَّ وَمَصاِئَب  ٍة،  أْخاَلِقيَّ َنَواِئَب  ِمْن  ًة،  َخاصَّ الَبَلِد  ويِف  ًة،  َعامَّ ِة  األمَّ يِف  َما  ِإنَّ 
َيْسَتْدِعي  وَخَلٍل،  وَشَداِئَد  وِعَلٍل،  وَغَراِئَب  ٍة،  ِاْجِتَماِعيَّ وَطَواِعنَي  ٍة،  ِقَيِميَّ وَكَواِرَث 
اإِلْصاَلِح  َعَلى  ُقْدَرٌة  َلُه  َمْن  َعَلى  َيْفِرُض  َبْل   ، امَّ التَّ واحَلَذَر   ، الَعامَّ ِفرَي  النَّ وَيْسَتْوِجُب 

. ِة واإِلَصاَبِة، أْن ُيْسِرَع ِإىَل َذِلكََ وامُلَعاجَلَ

احَلبيب بْلَقاسْم
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 ، يَْنقَضَّ أْن  يُِريدُ  ِجدَاٍر  فِي  َصْدعٍ،  وأَلِْم 
َساَعٍة  ِمْن  أْكثََر  وَظلَّ   ، يَْنفَضُّ يََكادُ  وَجْمعٍ 
الُمتَبَاِغَضْيِن  بَْيَن  التَّأِليِف  إِلَى  يَْدُعو  وْهَو 
َحقََّق  َحتَّى  بَْينَُهَما،  والتَّْوفِيِق  الُمتَدَابَِرْيِن، 
فَعَادَ  بُْغيَتَهُ،  ونَاَل  َغايَتَهُ،  وبَلََغ  َرْغبَتَهُ، 
َصْفَحةٌ  ِلتَُكوَن  الِحبَاُل،  وُشدَّْت  الِوئَاُم، 
يَْرُسَمانَِها َمعًا، أْن تََراهُ فَاِعاًل ذَِلَك،  َجِديدَةٌ 
دَْمعَتَاِن،  ِمْنهُ  َجَرْت  وقَْد  لَْحَظتََها  تََراهُ  ثُمَّ 
تُْكبَِر  أْن  إِالَّ  تَْمِلُك  فاََل  وِرقَّةً،  وتَأثًُّرا  َجذاًَل 
هُ  فَهُ البَِديَع، وتَألُّقَهُ البَِديَع، وتَُحضَّ فِيِه تََصرُّ
ْلحِ والُحّبِ يَأتَِمُر،  َعلَى َمِزيٍد ِمْن فِْعِل الَخْيِر، وُحْسِن السَّْيِر، َعَسى َغافٌِل يَْنَزِجُر، بِأْمِر الصُّ
، وأنَّ  ا يَْعلَُم الَمْرَء أنَّ الَحْبَل بَْيَن الَولَِد وَواِلِدِه ُمْنقَِطٌع ُمْنبَتٌّ فَالقَْلُب يَْنفَِطُر والنَّْفُس تَْنَكِدُر، لَمَّ
، وأنَّ الِخَصاَم بَْيَن األَخَوْيِن ُمْستَِعٌر ُمْحتَدٌّ، وأنَّ الشَّرَّ بَْيَن  ْوَجْيِن ُمْنتَشٌر ُمْنبَثٌّ رَّ بَْيَن الزَّ الّسِ
األْصَحاِب ُمْستَِطيٌر ُمْشتَدٌّ، والَواقُِع يُْخبُِرنَا بِأنَّ َهِذِه الظََّواِهَر فِي اِْزِديَاٍد ُمطَِّرٍد، وبِأنَّ َهِذِه 
ُل نََماًء ُكلٌّ يَْنُشدُهُ ِمْن  ينَا بَِها وُربِّينَا َعلَْيَها، وتُعَّطِ هُ قِيًَما ُغذِّ الَمَظاِهَر فِي اِْنتَِشاٍر َكبِيٍر، تَُشّوِ

ةِ َوَطٍن، إِنَّ الِحْقدَ اَل يَْصنَُع الَمْجدَ. أْجِل ِعزَّ

َهذَا الَِّذي أْنَجَزهُ َهذَا، يُعَدُّ ُصْنعًا َعِظيًما، وإْنَجاًزا َجِلياًل، يَْستَِحقُّ ِمنَّا التَِّحيَّةَ واإِلْكبَاَر، 
والَهِديَّةَ واإِلْكَراَم، لَِكنَّ الَمْرَء النَّاِظَر إِلَْيِه، الُمْعَجَب بِِه، ِعْندََما يَِجدُهُ فِي َمْوِطٍن آَخَر، يُعَانُِق 
دَاَءةَ، ويَتَلَفَُّظ بُِمْفَردَاِت البَذَاَءةِ، ُمْفِسدًا أْذَواَق النَّاِس، وأْخاَلقَُهْم، وآدَابَُهْم، وأْلبَابَُهْم،  فِيِه الرَّ
وُكُؤوٌس  َعاِريَةٌ،  َعْوَراٌت  اإِلْسفَاِف،  َغايَِة  فِي  بََراِمَج  ِمْن  الشَّاَشاِت،  َعْبَر  لَُهْم  ُم  يُقَدِّ بَِما 
َجاِريَةٌ، وَكِلَماٌت نَابِيَةٌ اَل بَانِيَةٌ، وِعْندََما يَِجدُهُ فِي بَْرنَاَمجِه ااِلْجتَِماِعّيِ ذَاَك، يُْرِسُل إَِشاَراٍت 
قَبِيَحةً، ويُْصِدُر َمقَااَلٍت ُمْنَكَرةً، َغْيَر ُمَوقٍِّر اِْمَرأةً َعِفيفَةً َوَراَءهُ وأَماَمهُ، َحتَّي يَْحِسَب ذَاَك 
َكاَن  بِفَتَاةٍ وفَتًى  يَأتِي  َكثِيَرةٍ  أْحيَاٍن  تَْلفََزةٍ، وفِي  قُبَالَةَ  اَل  َمْقًهى  دَاِخَل  أنَّهُ  الُمَشاِهدُ  ائِي  الرَّ
ْلُح َخْيٌر، وتََراهُ ِمْن بَْعِد أْن بَلََغ  بَْينَُهَما بَْعدَ أْلفٍَة ِخاَلٌف، فَاَْستََطاَع أْن يُْصِلَح بَْينَُهَما، والصُّ
ُمَرادَهُ، داِعيًا الفَتَاةَ أْن تَْدنَُو ِمْن َصاِحبَِها وَخِطيبَِها، ثُمَّ يَْدُعوُهَما لْلِعنَاِق والقُباَُلِت، وَكأنَّ 
والفَتَيَاِت  الِفتْيَاِن  ِمَن  الُجْمُهوَر  تََرى  أْن  ُمِصيبٍَة  وأْعَظُم  إِْساَلٌم،  اَل  يَُهوِديَّةٌ  الدَّْولَِة  ِديَن 

ِقيَن. َصائِِحيَن ُمَصفِّ

اَل يُْمِكُن أْن يَُكوَن الُمْصِلُح فَاِسدًا واَل ُمْفِسدًا، والفَاِهُم يَْفَهُم.
----

- عاشق الضاد

habib.belgecem.fattouma@gmail.com

ًطا  ُمَنشِّ َتَرى  أْن 
َلْيَل����ٍة   َذاَت  ا،  َعَرِبيًّ
أْكَث�����������َر  َظلَّ 
َباِذاًل  َساَع�����ٍة  ِمْن 
ُكلَّ ُجْه����ِدِه،وْهَو 
أِليِف  َيْدُعو ِإَل��ى التَّ
امُلَتَباِغَضي����ْ�ِن  َبنْيَ 
امُلَتَداِبَرْي�����������ِن، 
ْوِفيِق َبْيَنُهم����َ�ا  والتَّ
َق َرْغَبَتُه،  ى َحقَّ َحتَّ
َغاَيَت������ُه،ُثمَّ  وَبَلَغ 
وَقْد  َظَتَه��ا  حَلْ َتَراُه 
َدْمَعَتاِن،  ِمْنُه  َجَرْت 
ًة،  وِرقَّ ًرا  وَتأثُّ َجَذاًل 
ِل������ُك ِإالَّ أْن  َفاَل مَتْ
َفُه  َتَصرُّ ِفيِه  ُتْكرِبَ 
الَبِدي������َع، وَتألَُّقُه 
ُه  ضَّ الَبِدي����َع، وحَتُ
َعَلى َمِزي�������ٍد ِمْن 
، وُحْسِن  اخَلرْيِ ِفْعِل 
، َعَس�ى َغاِفٌل  رْيِ السَّ
ْلِح  َيْنَزِجُر، ِبأْمِر الصُّ

ر. واحُلبِّ َيأمَتِ

,,
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نزار قباني قبل الموت، وفي مرضه األخير، كما نقلت ذلك جريدة الثورة السورية 
بتاريخ 1998/5/3م يقول:

(السكنى في الجنة..
 والسكنى في دمشق.. شيء واحد..

األولى تجري من تحتها األنهار..
والثانية تجري من تحتها القصائد واألشعار(.

ويبدو أن نزار قباني ال يرى إال من تحت، كما عودنا في قصائده.. وإن ارتفع، فإنه ال 
يتجاوز النهود والحلمات... وربه الذي يدين له بالعبودية والخضوع ما هو إال الشفتين.. 

وليس غير الشفتين.... كما قال في ديوانه: قصائد ص 135:
(قد كان ثغرك مرةً ربي، فأصبح خادمي..(.

 نزار غادرنا وهو ال يرى من فوقه، وال يرفع رأسه وال يرمي ببصره، ليشاهد القنابل 
من  تمر  التي  الجنة  دمشق...  أخوات  الشام...  مدن  على  تنهمر  والنيران،  والرصاص 
تنهمر عليها صنوف  الدنيا..  الشعر والقصائد.... ومن فوقها.. من سمائها  أنهار  تحتها 

العذاب... لتجعل من عيشها نكدا.. ومن حياتها موتا.. ومن نعيمها جحيما...
نزار.. لو قدر له أن يكون حيا ويعيش مأساة سورية... هل يغير مجرى نهر الجنة، 

من تحت دمشق؟؟؟ أم هل يسلب عاصمة الشام، صفتها السرمدية؟؟ 
كتابه  في  مكان...  كل  في  للحب...  وطنا  كانت  حين  ببيروت،  ذلك  قبل  تغنى  نزار 

)قصتي مع الشعر( يقول نزار قباني في ملحق الصور:
(قرري أنِت إلى أين ؟
فإن الحب في بـيروت 

مثل هللا في كل مكان !..(.
وحين فقدت بيروت سلمها وأمنها... تخلى عنها نزار وأضاعها وسط خريطة الجنة، 

ونسب ذلك إلى إلهه زورا وبهتانا.. فقال:
(هللا يفتش في خارطة الجنة عن لبنان)

ما أصبرك يا أيتها الشام األبية: تغتالين من األحياء واألموات... واألحرار والعبيد.... من 
فوق ومن تحت... هلل دّرك يا مدينة الصبر والشموخ.... يغتالونك ألف مرة ومّرة... وتأبى 
على الموت... تتقاذفك قصائد الشعراء وكلمات الخطباء والكتاب... وتباعين وتشترين في 
سوق الفتاوى والصكوك... يقسمون شعبك إلى نصفين: نصف في يده الحديد .. ونصف 
بقوة صبره المجيد... حتى أصبحنا نشك في شعرك... في عقيدتك... في إيمانك... حين 

ما أصربك يا أيتها الشام األبية: تغتالني من األحياء واألموات... واألحرار والعبيد....  
وكلمات  الشعراء  قصائد  تتقاذفك  املوت...  على  وتأبى  ومّرة...  مرة  ألف  يغتالونك 

اخلطباء والكتاب... وتباعني وتشرتين يف سوق الفتاوى والصكوك...

حممد الصاحل الضاوي

))
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تقول في ديوانك )ال غالب 
إال الحب( صفحـــــة 18:

أقول :
ال غالب إالّ الشعب

للمّرة المليون
ال غالب إالّ الشعب

فهو الذي يقدر األقدار
الواحد،  العليم،  وهو 

القهار...
نزار...  يا  كذبت 
دمشق  وصفت  حين 
وروجت  صفتها...  بغير 
حين  واألوهام...  األكاذيب 
من  تجري  جنة  اعتبرتها 
تحتها األنهار... أنهار القصائد والشعر... والحال أنها مدينة أرضية... تجري من تحتها 

أنهار الدماء واألشالء... بقضاء وقدر قاهرها وواحدها.... 
في  يذبح  العربي  الشرف  رأيت  حين  بيننا....  حيا  تزال  ال  وأنت  نزار...  يا  خنتها 
عمان... بأيدي عربية... يومها تصورت أن هللا قد ذبح.... وأن التاريخ رجع القهقرى، 

ولم تتعلم الدرس:
)حين رأيت هللا.. في عّمان مذبوحاً..

على أيدي رجال البادية
غطيت وجهي بيدي..
وصحت : يا تاريخ !

هذي كربالء الثانية..(
خنتنا حين بشرتنا بالحلم والريحان والبلسم والجنة والحور.. في زمن األسود والفهود 
والدينصورات... خنتنا حين أبيت الشهادة للشعب.. واستسلمت لجسد امرأة... فوت علينا 
اإليمان واليقين... وأنت تعلم علم اليقين أن الجاسوس يطل من الباب... من كل األبواب 

والثقوب...
ذهب الشاعر يوماً إلى هللا..

ليشكو له ما يعانيه من أجهزة القمع..
نظر هللا تحت كرسيه السماوي

وقال له: يا ولدي
هل أقفلت الباب جيداً ؟؟.

كيف ترنم ترنيمة الّرب في أرض غريبة؟؟؟ كيف تنثر قصيدة في أرض
جرداء؟؟ كيف تسيّر نهرا تحت أرض ظلماء... 

كذبت يا نزار... حني وصفت دمشق بغري صفتها...  حني 
القصائد  أنهار  األنهار...  حتتها  من  جتري  جنة  اعتربتها 
أنهار  حتتها  من  جتري  مدينة...  أنها  واحلال  والشعر... 

الدماء واألشالء... بقضاء وقدر قاهرها...

خنتنا حني بشرتنا 
والرحي���ان  باحللم 
واجلن����ة  والبلسم 
زم���ن  يف  واحلور.. 
والفه�����ود  األسود 
 . . . ت ا ر ينصو لد ا و
أبيت  حني  خنتنا 
للشعب..  الشهادة 
ستسلم���������ت  ا و
ام������رأة...  جلسد 
اإلميان  علينا  فوت 
واليقي������������ن... 
تعل�����������م  وأنت 
اليقي������ن  عل����م 
اجلاس�������وس  أن 
الباب...  من  يطل 
األبواب  كل  من 

والثقوب...

))
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خنتنا يا نزار حين تركتنا لألسد.. ليفترسنا.. بنهم... بشره... بحّب.... بكره... بجدّ... 
بهزل.... بيقين... بإيمان... بكلّه... بجلّه... بطّمه وطميمه.... خنتنا حين تركت لنا قصائد 

النهود والحلمات والشفاه... حين بحثت عن وطن خارج الوطن... 
)امنحيني وطناً في معطف الفرو الرمادي..

اصلبيني بين نهديك مسيحاً..
ديني بمياه الورد.. وعطر البيلسان( عّمِ

 آه منك يا نزار... عرفت الحق، وحدت عن طريقه... عرفت أّن:
)كل العبادات في شرقنا العربي أفلست

كل أصنام القش والتبن تساقطت 
 صارت البندقية ُخالصة المعبد 

وُخالصة كل العبادات(
الغواية والفتنة... وتجر وراءك  تتبع سبيل  لكنك ظللت في عنادك وهواك وغيك... 
جيال من العرب والمتعربة... ماذا تقول لهم اليوم؟؟؟ ما عذرك اليوم؟؟ وما حجتك؟؟ هال 
تنكرت لقصائدك الوردية الممتلئة شوكا؟؟؟ هال اعتذرت لشباب الثورة.. الذين انخرطوا 

في الجهاد... بعد أن كتبت:
أقرأُ آياٍت من القرآن فوق رأسه

مكتوبةً بأحرف كوفية
عن الجهاد في سبيل هللا

والرسول
والشريعة الحنيفة
أقول في سريرتي:

تبارك الجهاد في النحور، واألثداء
والمعاصم الطرية..

يا أيها الدمشقي الذي احترف الهوى والفتنة والغواية... والخيانة والكذب.... دمشق.. 
ومن حولها العرب واألعراب.... أصبحت وطنا بال نوافذ... هربت من تحتها القصائد 

واألشعار... جنة بال أنهار... وطن للكفار والفجار... استباحوها بالحديد والنار...
)وطن بدون نوافذ..

هربت شوارعه.. مآذنه.. كنائسه.. 
وفر هللا مذعوراً..

وفر جميع األنبياء(
وا أسفي على دمشق.. على حماة.. على إدلب.. على حمص... على القرى والديار... 
أصبحت فريسة لألسد.. الشديد الجبار... والثوار مستبسلون... ونزار يبحث عن وطن 

ثان:
)أريد البحث عن وطن..

جديد غير مسكون
ورب ال يطاردني

وأرض ال تعاديني(
 خنتنا... وخنتنا... وخنتنا... ال رحم هللا قصائد، كنت فيها الفارس المغوار... 

-------

        - باحث يف االسالميات والتصوف

dhaoui66@gmail.com        

الدمشقي  أيها  يا 
اهلوى  الذي احرتف 
والفتنة والغواية... 
واخليان�������������ة 
 . . . والك�������ذب.
دمشق.. ومن حوهلا 
العرب واألع�راب.... 
وطن������ا  أصبحت 
هربت  نوافذ...  بال 
القصائد  من حتتها 
واألشع�����������ار... 
جنة بال أنه�����ار... 
وطن للكف�������ار 
والفج������������ار... 
استباح���وه�������ا 

باحلديد والنار...

,,
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إشكالية اإلحلاد والعلوم الطبيعية

تمثل العلوم الطبيعية بمنهجيتها القائمة علي المالحظة، الفرضية، التجربة، اإلستنتاج 
إنجيال للملحدين المعاصرين، والفيزياء أهم آياته على اإلطالق، برغم ما في الكلمة من 
الشهير  الفيزياء  أجمل عبارة عالم  إنجيل؟، وما  لهم  يكون  فكيف  ملحدون  فهم  إشكال، 
فيرنر هيزنبرج، صاحب »مبدأ عدم اليقين، أحد أعمدة فيزياء الكم« »أول جرعة من 
كأس العلوم الطبيعية تحّولك إلى ملحد، لكنك ستجد هللا عند اكتمال الكأس« وبالّرغم أنّي 
لم أجد هذه العبارة في كتاب محدّد يعزي إلى »فيرنر هيزنبرج« لكني وجدّتها منشورة 
في مواقع أجنبية كثيرة تعني باقتباسات من كالم هيزنبرج  باإلضافة إلي وجوده في ]1[ 

ونص العبارة باإلنجليزية هو:  
“The first gulp from the glass of natural sciences will turn you into 

an atheist, but at the bottom of the glass God is waiting for you.”  
التفتيش الراهب الدومينيكي الذي  تبدأ القصة في عام 1600م عندما حرقت محاكم 
المسيح،  ]2[  حيًّا في روما ألجل اعتقاده في بشرية  الفاتيكان جيوردانو برونو  خلعه 
ومن أجل قوله بأّن هللا سيعفو عن الّشياطين في النّهاية، و لقوله بأّن الكون بال نهاية تنفخ 
فيه الحياة روح واحدة ، وأّن األرض التي نسكن فيها ليست مكاَن الحياة الوحيد، وكما 
يقول عدي الحربش في مدونته ]3[ بتصرف استمدّ جيوردانو برونو كّل هذه التصورات 
من نظراته التأّملية للنّجوم، كان يردّد وهو يرى ماليين النّجوم تتألُق في الّسماء: »لو 
أّن للجمال صورةً مطلقة لكانت هذه! ال بدّ أنَّ وجهَ هللا يطُل عليها، وال بدّ أن النوَر الذي 

تعكسهُ هو نوُره«. 
كان ينادي »أنا ال أستطيع أن أتنّكر لتصوري الجمالي إللهي، ال أستطيع أن أحيا تحت 
سماء و كون ال يعكسان تصوري هلل«. كيف أتصّور أّن الّرب غير نهائي القدرة الذي 
صنع هذا الكون الالّنهائي والبديع، ومن ثّم نصلبه بكل بساطة على الصليب؟. في هذه 
القّصة ال بدّ من تساؤل كيف أمكن لهذا الّرجل أن يصبر حتى النّفس األخير؟ كيف أمكن 
أن يجتاز مراحل التّعذيب المختلفة، الواحدةَ تلَو األخرى، دون أن تحدّثَه نفسه ولو لمرةٍ 
واحدة  بتلك الفضيحة الهائلة؛ حين يصرُخ بأعلى صوته: »أطلقوني، لم أعد أحتمل! وها 

ما أمجل عبارة عامل الفيزياء الشهري فرينر هيزنربج، صاحب »مبدأ عدم اليقني، أحد 
ملحد،  إىل  حتّولك  الطبيعية  العلوم  كأس  من  جرعة  »أول  الكم«  فيزياء  أعمدة 

لكنك ستجد اهلل عند اكتمال الكأس«.

))
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هو عقلي وقلبي اِْملَُؤوه بما شئتم من األفكار، لن أخالفكم بعد اليوم« يكاد يجزم المتأمل 
بأّن هناَك شيئاً ما يمأل كيانه! شيئاً ما يفصله عن العالم الخارجي، يتجاوز بشريته، ربّما 
التي يموت من أجِلها  الفكرةِ  بالغة الجمال والكمال والجالل، ربّما هي نفس  هَي فكرةٌ 

العظماء«. 
وجود  في صراع  الُحّر  العلمي  والعقل  المسيحي  الالّهوت  دخل  الحين  ذلك  ومنذ   
وعلى إثره اتّجه علماء الطبيعة والّرياضيات وفالسفتهما إلى مخاصمة الدّين من جهة 
ومن جهة أخرى إلى استقاللية الّطبيعة والكون عن عالم الميتافيزيقيا )الغيب( استقالال 
مطلقا ليصبح اإلنسان تائها وسط جزر منفصلة بين االضطهاد واإلنكار، االضطهاد الذي 
يمارسه رجال الدّين المسيحي حينها من جعل غير المقدّس مقدّسا مثل النّظرة األرسطية 
تولّدت عنه رؤية  الموقف  العلم. هذا  قبل رجال  ما هو مقدّس من  لكّل  للعالم واإلنكار 
العلم  بأّن  العهد تقضي  العلمية منذ ذلك  العلمانية« سادت في األوساط  »تأّسست عليها 
والدّين يسيران في مسارين متناقضين ال يلتقي أحدهما باآلخر، وقد تّم ترجمة  العبارة 
اآلتية »separating the church and the state« إلى عالمنا العربي واإلسالمي 
بشكل ال يخلو من نيّة سيئة  أظنّها علمنة اإلسالم من الدّاخل »فصل الدّين عن الدولة« 

لتعّم أّي دين يجب أن يفصل عن الدّولة، وتخّص ديننا اإلسالمي في المنطقة.
تعزي هذه المقولة التأسيسية للفيلسوف اإلنجليزي »جون لـوك«)1704-1632) ]4[ 
أيّة  يجد  الفعليّة، ال  الّسيادة  له  كانت  العلميّة  األوساط  في  تيار عقلي صرف  نشأ  بذلك 
ضرورة لوجود قّوة غيبيّة تتدّخل في نظام الكون أو خلق الحياة. وقد عبّرت عن هذه 
الّرؤية إجابة عالم الفلك والّرياضيات والفيزياء الملحد »بيير البالس« للقائد العسكري 
الميكافيللي »نابليون بونابرت« حين سأله عن سبب غياب ذكر هللا من كتابه الميكانيكا 
السماوية حيث قال البالس لنابليون: »يا سيدي إنني لم أجد لهذه الفرضيّة ضرورة لفهم 

نظام السماوات«  ]5[.
متالزمة استمرار تغيري الّنظرة يف للعلوم الطبيعية

مع نهاية القرن التّاسع عشر ظّن الفيزيائيّون أنّهم توّصلوا إلى اكتشاف معظم قوانين 
الطبيعة وأنّهم قادرون على تفسير ظواهرها من خالل قوانين الحركة وقانون الجذب 
العام، تلك القوانين التي صاغها »إسحاق نيوتن« في كتابه »مبادئ الفلسفة الطبيعية« 
»كارنو«،  اكتشفها  التي  الحرارية(  و)الديناميكا  الحراري  االنتقال  قوانين  خالل  ومن 
من خالل  وكذلك  وغيرهم،  و»بولتزمان«  و»كالزيوس«،  و»كلفن«،  و»هلمهولتز«، 
الفيزيائي  واحدة  نظرية  في  توحيدها  أبدع  التي  الكهرومغناطيسي  اإلشعاع  قوانين 
البريطاني »جيمس كالرك ماكسويل« بعد أن كان »فاراداي«، و»أمبير«، و»كولوم«، 

و»لنز«، و»هرتز« وغيرهم ـ قد اكتشفوا أصولها.
 بذلك بدت معضالت ظواهر الّطبيعة قابلة للفهم والتّفسير العقلي دون إشكال كبير، 
إالّ  الفيزيائيين  أمام  يتبّق  ولم  ذاتها.  متّسقة مع  وعلى أسس منطقيّة وحسابات رياضيّة 

منذ نهاية القرن 
عش�������ر  السادس 
الاّله������وت  دخل 
املسيحي والعق���ل 
احُلّر  العلم��������ي 
يف ص����راع وجود 
اجّته  إث���ره  وعلى 
علماء الطبيع�����ة 
والّرياضي��������ات 
وفالسفتهم���������ا 
إىل خماصم�������ة 
الّدين من جه�����ة 
ومن جهة أخ����رى 
استقاللي�����ة  إىل 
لّطبيع�������������ة  ا
والك��������ون عن 
امليتافيزيقيا  عامل 
استقالال  )الغيب( 

مطلقا.

نتيجة الصراع بني الكنيسة والعلم، أصبح  اإلنسان تائها وسط جزر 
رجال  ميارسه  الذي  االضطهاد  واإلنكار،  االضطهاد  بني  منفصلة 
الّنظرة  مثل  مقّدسا  املقّدس  غري  جعل  من  حينها  املسيحي  الّدين 
األرسطية للعامل واإلنكار لكّل ما هو مقّدس من قبل رجال العلم.
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انتقل العلم من الّتعامل مع اجملّسد عرب املعمل والّتجارب 
اليت  املثالّية  والّتجارب  اجملّرد  مع  الّتعامل  إىل  املشاهدة 
الّظواهر  فهم  فأصبح  الواقع،  يف  صياغتها  ميكن  ال 

الّطبيعية يقوم على ما ميكن تصّوره يف الّذهن

األثير،  إلى  بالنّسبة  كقياس سرعة األرض  الدّقيقة هنا وهناك  التّفاصيل  مالحقة بعض 
ذلك الوسط االفتراضي الغريب الخواص الذي فرضت وجوده متطلّبات انتقال الموجات 
الكهرومغناطيسية عبر الفراغ الكوني؛ فالموجة البدّ أن تنتقل خالل وسط يحملها، ولذلك 
البدّ من وجود األثير كوسط ناقل للموجة الكهرومغناطيسية. كما كانت هنالك معضلة 
نتائج  الحراري عمليًّا، واختالف  اإلشعاع  أخرى وهي ظاهرة شذوذ تصّرف  صغيرة 

التّجارب عن ما تقضي به النّظرية الكهرومغناطيسية.  
لكن المفاجأة جاءت مع بداية القرن العشرين، إذ لم تجد محاوالت الفيزيائيين نجاًحا 
لفهم تلك التفاصيل الدّقيقة حول قضية األثير، فالفيزياء التي يعرفونها غير قادرة على 
اإلشعاع  قوانين  لتوحيد  جهودهم  تنفع  ولم  مستغلقًا،  األمر  وبقي  ناجعة،  حلول  تقديم 
الحراري في صيغة واحدة، حتى جاء »ألبرت آينشتين« بنظرية جذرية تقوم على مفاهيم 
مستحدثة وتصورات جديدة للتّعامل مع المكان والّزمان والحركة والّطاقة، فكانت نظرية 
النّسبية الخاّصة التي كان من نتائجها أن أصبحت قضية األثير وقياس سرعة األرض 
بالنّسبة إليه شيئًا من التّاريخ العلمي البائد. إذ تبيّن أّن ال ضرورة لفرض وجود األثير. 
بل هناك ضرورة لفرض أن تكون سرعة الّضوء في الفراغ ثابتة ال تعتمد على الحالة 

الحركية للمشاهد. 
الحراري، فأصبحت  للتّعامل مع اإلشعاع  وكما جاء »ماكس بالنك« بتصّور جديد 
محدّدة  كمات  تسّمى  رزم  على شكل  وتمتّص  وتنقتل  تنبعث  التّصور  هذا  وفق  الّطاقة 
ومنفصلة، بدالً عن ما كان معتقدًا من أنّها تسري كتيار متصل. وسرعان ما وجدت هذه 
األفكار توظيفًا في عالم الذّرات والجزيئات، وأمكن عن طريقها فهم بنية العالم الذري، 
وبالتّالي تفسير خواص الّطيف اإلشعاعي المنبعث عند تسخين المواد، تلك الخواص التي 

لم تكن مفهومة تماًما في السابق.
من اجملسد إىل اجملرد

جاءت نظريتي النّسبية والكم بمفاهيم جديدة غريبة على العقل، غريبة على اإلحساس 
العام أو الّشائع، فمفهوم البُعد الّرابع واندماج الّزمان بالمكان في كيان رياضي وطبيعي 
واحد متّصل، ومفهوم األمواج المادّية ودالّة الموجة والتّعامل اإلجرائي مع المتغيّرات 
الفيزيائية ـ قد غيّر الّصورة العقليّة عن العالم. وهنا وعند هذه النّقطة التّاريخية بالذّات 
مع  التّعامل  إلى  المشاهدة  والتّجارب  المعمل  عبر  المجّسد  مع  التّعامل  من  العلم  انتقل 
الّظواهر  فهم  فأصبح  الواقع،  في  صياغتها  يمكن  ال  التي  المثاليّة  والتّجارب  المجّرد 
الّطبيعية يقوم على ما يمكن تصّوره في الذّهن عبر بنيات العوالم المجّردة التي تحكمها 
الّرياضيات بفروضها ونظرياتها الثّرية، والتي لها صيغ عقليّة قد ترهق التّصور الذّهني  
جدّا في فهمها، وأوضح مثال على ذلك تصّور األبعاد األكثر من ثالثة، بل تكتفي بالتّعبير 
الرمزي الذي يستخدم لغة اإلجراءات، والعوالم المتعدّدة األبعاد تعبّر عن نفسها بالّرموز 
والحروف الصغيرة والكبيرة والالّتينية واإلغريقية والمائلة والمعوجة لتصّور أحداث 

ج�����اءت نظرييت 
الّنسبية والك����م 
جدي��دة  مبفاهيم 
يب���������������ة  غر
على العقل، غريبة 
اإلحس����اس  على 
الّشائ����ع،  أو  العام 
الُبع������د  فمفهوم 
الّرابع واندم�������اج 
الّزمان باملك�����ان 
رياضي  كيان  يف 
واح�����د  وطبيعي 
مّتصل، ومفه�����وم 
املاّدي������ة  األمواج 
املوج��������ة  وداّلة 
اإلجرائي  والّتعامل 
مع املتغّي���������رات 
الفيزيائي����������ة 
الّص���ورة  � قد غرّي 
العقلّية عن العامل.
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الذّرية  وتحت  الذّرية  العوالم 
يمكن  ال  وما  رؤيته  يمكن  مّما 
رؤيته. يقول تعالى »فآَل أُْقِسُم بَِما 
تُْبِصُروَن«  ال  َوَما   * تُْبِصُروَن 
)الحاقة  39 ـ 38(. هنا يمكن أن 
نقول إّن الفيزياء دخلت في كنف 
الغير  بمفهوم  الغيب  مع  التّعامل 
مشاهد فقط، أي ما أسميه أنا الغيب 
النّسبي، أّما الغيب المطلق فما ال 
بشكل  ولو  أصال  لتصّوره  سبيل 
مجّرد فقط.  وبالتّالي صار المجّرد النّسبي الزًما لفهم المجّسد، وغدت النظريّات العلمية 
صوًرا عقلية لنمذجة الّطبيعة، وغابت الحقيقة بمفهومها التّقليدي، فأصبحنا نتحدث عن 
)النموذج األصح( بدالً من الحديث عن )النموذج الّصحيح الوحيد(، إالّ أّن ما يميّز هذا 
الغيب الفيزيائي عن الغيب الدّيني هو احتكام األول إلى التّجربة والقياس مّما ال نجد له 
مثيالً في حالة الغيب الدّيني. وبالتّالي يبقى التّصور الفيزيائي تصوًرا عقليًّا قابالً للفحص 
والتّحقق التجريبي مستقبال بل وقابالً للتّغير أيًضا. إالّ أنّه يبقي لكّل علم حتّى من العلوم 
الطبيعية مسلّماته والتي ال يمكن قياس صّحتها أو خطئها تجريبيّا في ظّل عصرسيادة هذه 
المسلّمات، إلى أن يظلنا عصر جديد يبرهن على صّحة هذه المسلّمات وتصبح مبرهنات 
أو يمكن التّحقق من صّحتها تجريبيّا، ولكني أكاد أجزم من مسيرة العلم أّن العلم الطبيعي 
في العصر الجديد سيكون له مسلّماته الجديدة، وبالتّالي نجد أنفسنا نتعامل مع غيب نسبي 
الطبيعي بخالف  العلم  تدفّق  استمرار  ما يضمن  آخر وهو  في  في زمن ويظهر  يغيب 

الغيب المطلق الديني. 
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الفيزياء  دخلت 
يف كنف الّتعامل 
مبفهوم  الغي�ب  مع 
الغري مشاهد فقط، 
أي ما أمسي���������ه 
الّنسيب،  الغي��ب  أنا 
املطلق  الغي���ب  أّما 
فما ال سبي���������ل 
أص�������ال  لتصّوره 
جمّرد  بشكل  ولو 
فقط.  وبالّتال������ي 
الّنسيب  اجملّرد  صار 
الزًما لفهم اجملّسد، 
وغدت النظرّي���ات 
ص������وًرا  العلمية 
عقلية لنمذج���ة 
الّطبيعة، وغاب���ت 
احلقيقة مبفهومها 
الّتقلي�����������دي، 
نتح��دث  فأصبحنا 
عن )النم��������وذج 
األص���������ح( بداًل 
عن  احلدي��ث  من 
الّصحيح  )النموذج 

الوحيد(.
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العالمة المفسر محمد الطَّاهر بن محمد بن محمد الطَّاهر بن عاشور ، ولد في تونس 
سنة )1296( هـ ، الموافق )1879( م، وهو من أسرة علمية عريقة تمتد أصولها إلى 
بالد األندلس. وقد استقرت هذه األسرة في تونس بعد حمالت التنصير ومحاكم التفتيش 
والتحق  الفرنسية،  اللغة  وتعلم  الكريم،  القرآن  حفظ  األندلس.  مسلمو  لها  تعرض  التي 
منقطع  نبوًغا  فأظهر  عشَر من عمره،  الـرابعةَ  في  1892م وهو  الزيتونة سنة  بجامع 
النظير، وثابر على تعليمه به حتى أحرز شهادة التطويع وهي أعلى شهادة علمية يمنحها 
جامع الزيتونة، وذلك في سنة 1899م وسّمي )عدالً مبرزا( ولم تمض إال سنوات قليلة 
حتى عين مدرًسا من الطبقة األولى بعد اجتياز اختبارها سنة 1903م كما اختير للتدريس 

في المدرسة الصادقية سنة 1900م.  
للُّغة  متقنا  واللغة واألدب، وكان  الشريعة  كعلم  فيها،  ونبغ  العلوم  برز في عدد من 
الفرنسية، وعضواَ مراَسالً في مجمع اللغة العربية في دمشق والقاهرة، تولى مناصب 
علمية وإدارية بارزة كالتدريس، والقضاء، واإلفتاء. سمي حاكما بالمجلس المختلط سنة 
 1932 سنة  وفي  اإلفتاء  رتبة  إلى  ارتقى   .1911 سنة  في  مالكيا  قاضيا  ثم  م   1909
اختير لمنصب شيخ اإلسالم المالكي، ولما حذفت النظارة العلمية أصبح أول شيخ لجامع 
الزيتونة واستقال من منصبه بسبب العراقيل التي ُوضعت أمام خططه إلصالح الزيتونة، 
المتحفّظين على خطواته اإلصالحية، ومن جانب زعماء  الزيتونيين  من جانب بعض 
»الحزب الحر الدستوري الجديد«. ليعود إلى منصبه سنة 1945 وظل به إلى ما بعد 
الالستقالل. في سنة 1956م، وبعد استقالل تونس أُسندت إليه رئاسةُ الجامعة الزيتونية، 
إلى أن أُحيل إلى التقاعد بسبب موقفه من الحملة التي شنّها الرئيس التونسي بورقيبة ضدّ 

فريضة الصيام.
واألفغاني  الطهطاوي  أفكار  على  اإلطالع  مبكر  وقت  منذ  عاشور  ابن  استطاع 
وقد  واإلسالمية،  العربية  الساحة  في  المصلحين  من  وغيرهم  عبده  ومحمد  والكواكبي 
تعزز إيمانه بالحاجة الى ذلك بما برز في بالده أيضا من دعوة الى التغيير بقيادة ابن 
أبى الضياف وخير الدين التونسي وغيرهما من المجددين إال انه وبقدر ما اشتد تعلقه 
برواد اإلصالح المسلمين فإن متابعته لما كان يحدث بالغرب لم تتوقف بفضل احتكاكه 

المتواصل بثقافته ورصده الدائم لمختلف إنجازاته.
لقد تشّكل الفكر اإلصالحّي للشيخ ابن عاشور في سياق الممارسة، حيث كانت تجربته 
في التدريس بكل من جامع الزيتونة  ممثال لتيار األصالة، والمدرسة الصادقيّة  ممثال لتيار 

كانت  حيث  املمارسة،  سياق  يف  عاشور  ابن  للشيخ  اإلصالحّي  الفكر  تشّكل 
واملدرسة  األصالة،  لتيار  ممثال  الزيتونة  جامع  من  بكل  التدريس  يف  جتربته 

الصادقّية  ممثال لتيار املعاصرة،احلاضنة األوىل لفكره اإلصالحّي. 

استط�������������اع 
ابن عاش������������ور 
منذ وق���ت مبكر 
على  اإلط�������الع 
الطهطاوي  أفك�ار 
ن�����������ي  فغا أل ا و
والكواكب������ي 
وحممد عب�������ده 
وغريه���������������م 
املصلحي�������ن  من 
يف الساحة العربية 
واإلسالمي��������ة، 
وقد تع����زز إميانه 
ذلك  اىل  باحلاج�ة 
مبا برز ف����ي بالده 
أيضا من دع������وة 
بقيادة  التغيري  اىل 
ابن أب�����ى الضياف 
الدي���������ن  وخري 
وغريهم�ا  التونسي 

من اجملددين
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لفكره  األولى  المعاصرة،الحاضنة 
في  هذه  آراءه  ودّون  اإلصالحّي، 
كتابه النفيس )أليس الصبح بقريب؟( 
والذي  1907م   سنة  ألّفه  الذي 
منهجه  معالم  عن  خالله  من  كشف 
التغيير  في  وأسلوبه  اإلصالح،  في 
إصالح  أن  واعتبر  األفضل،  نحو 
حال األمة ونهضتها، إنما تتّم بتغيير 
إال  ذلك  يكون  وال  ووعيِها،  فكرها 
من  وذلك  التعليم،  مناهج  بإصالح 
التاريخية  الحضارية  الرؤية  خالل 

الشاملة، التي تُدرك التحوالت العميقة التي يمر بها المجتمع اإلسالمي والعالمي«. 
الشيخ  تعرض  التجديدّي،  اإلصالحّي  منهجه  إلى  المستندة  الوطنيَّة  مواقفه  وبسبب 
مع  فيها  تصادم   ، م   1910 سنة  من  بداية  عقود  ثالثة  األولى  استمرت  قاسية  لمحنة 
االستعمار الفرنسي  نتيجة فتواه المعارضة لقانون التجنيس والثانية سنة 1961 م نتيجة 
بالعبارة  اإلذاعي  وتصريحه  في رمضان،  الفطر  تبيح  فتوى  استصدار  القاطع  رفضه 

الشهيرة  : »صدق هللا وكذب بورقيبة«.
كان الطاهر بن عاشور فقيها مجددا، يرفض ما يردده بعض أدعياء الفقه من أن باب 
االجتهاد قد أغلق في أعقاب القرن الخامس الهجري، وال سبيل لفتحه مرة ثانية، وكان 
يرى أن ارتهان المسلمين لهذه النظرة الجامدة المقلدة أصابهم بالتكاسل وعّطل إعمال 

العقل إليجاد الحلول لقضاياهم التي تجد في حياتهم.
وإذا كان علم أصول الفقه هو المنهج الضابط لعملية االجتهاد في فهم نصوص القرآن 
الكريم واستنباط األحكام منه فإن االختالل في هذا العلم هو السبب في تخلي العلماء عن 
االجتهاد. ورأى أن هذا االختالل يرجع إلى توسيع العلم بإدخال ما ال يحتاج إليه المجتهد، 
وأن قواعد األصول دونت بعد أن دون الفقه، لذلك كان هناك بعض التعارض بين القواعد 
والفروع في الفقه، كذلك الغفلة عن مقاصد الشريعة؛ إذ لم يدون منها إال القليل، وكان 
األولى أن تكون األصل األول لألصول ألن بها يرتفع خالف كبير. فكان أول من دعا إلى 
تجديد أصول الفقه، في هذا العصر الحديث، وذلك في مقدمة كتابه )مقاصد الشريعة(، 

الّذي قدّمه باعتباره أنموذجاً ألصول الفقه القطعيّة المستخلصة من أصول الفقه.
وقد أسهم ابن عاشور في تأصيل القيم العالمية الكبرى، على أساس نموذج معرفي 
وحدة  األمة  منها:اعتماد  التأصيل  بهدف  ومعرفية  منهجية  معالم  ووضع  تقليدي،  غير 
للنظرة  الحقوقية  الفقه، والصياغة  المقاصد علما مستقال عن أصول  التحليل، وتأسيس 

الفقهية بدال من الصياغة الواجباتية، ومراعاة الفطرة اإلنسانية.
وقد توفي االشيخ المصلح لطاهر بن عاشور في 13 رجب 1393 هـ الموافق لـ  12 

أوت 1973م عن عمر يناهز الـ )98( عاماً 

اإلصالحّي  منهجه  إىل  املستندة  ة  الوطنيَّ مواقفه  بسبب 
نتيجة  م   1961 سنة  قاسية  حملنة  الشيخ  تعرض  التجديدّي، 
رفضه القاطع استصدار فتوى تبيح الفطر يف رمضان، وتصرحيه 

اإلذاعي بالعبارة الشهرية  : »صدق اهلل وكذب بورقيبة«.
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الطاهر  ك���ان 
بن عاش����ور فقيها 
ما  يرفض  جمددا، 
يردده بعض أدعياء 
الفق���ه من أن باب 
أغلق  قد  االجتهاد 
يف أعق����اب القرن 
اخلام��س اهلجري، 
وال سبي���ل لفتحه 
مرة ثاني�ة، وكان 
يرى أن ارته�������ان 
املسلمي������ن هلذه 
اجلام����دة  النظرة 
املقلدة أصابه������م 
وعّطل  بالتكاسل 
العقل  إعم�������ال 
احللول  إلجي������اد 
لقضاياه������م اليت 

جتد يف حياتهم.
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مساء موبوءة بالغبار والنار

كرة تتدحرج من على تلة يف املنتصف

وشطرية تبكي عليها احلنايا

لتلك السكاكني اليت تنتظر غرزها

بيد من عصاة الزمان الرديء

قوافل تأتي

إىل مسرح يسرج شعلة للدمار...

آه ...عليك يا وطين ...

من انكسار الشموخ

يف زمحة األصوات

وفقاقيع الكالم

أخاف عليك يا وطين

أن تصبح أحالمنا سرابا

وتصبح أنت فضاء صامتا

يشتكي قهر األحبة...

ولغزا كبريا

بيد عصابات األهّلة

تتقاسم فيك شطائر األوهام

وتزرع يف قلبك احملموم

وردة تبكي

وصرخة مكتومة

ملغومة بالوجع

وتصبح خرقة ممزقة

على قارعة الزمن الرخيص

ويباع حلمك يف سوق النخاسة

ويصبح الشريف طريدا

ليس له سوى الصالة...

والنوم وحيدا

يف ليل موحش ...

وظلمة مقفرة

آه عليك يا وطين ...

من دمعة دم

من طلقة ...

تثقب َبّلوَنة الزمان اجلميل

ويصبح فيك اجلزار فرحا

حيمل السكني رهنا للحاشية

ويصبح فيك اهلواء غبارا

واملولود دون أب يذكر...

دون أم تلد

أحجية يرمسها الالعبون

كي يظل سقفهم ظالال

وسقفنا هاوية

أخاف عليك يا وطين

كما أخاف على أبيت

على أمي اليت مل تلدني

وعلى حفيدي العاري ...

من امل ال ينتهي
------

- شاعر فلسطيين
sawt2005@gmail.com

خالد اغبارية
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َأنا يوسٌف يا َأبي. 

ونين،  يا َأبي، إخوتي ال حيبُّ

ال يريدونين بينهم يا َأبي. 

َيعتُدون عليَّ ويرُمونين باحلصى والكالِم

يِريدونين َأن َأموت لكي ميدُحوني 

وهم َأوصُدوا باب بيتك دوني

وهم طردوني من احلقِل

ُموا عنيب يا َأبي  هم مسَّ

ُموا ُلعيب يا َأبي  وهم حطَّ

سيُم والعب شعِري  حني مرَّ النَّ

غاروا وثاُروا عليَّ وثاروا عليك، 

فماذا صنعُت هلم يا َأبي؟

 ، ْت على كتفيَّ الفراشات حطَّ

نابُل،  ومالت عليَّ السَّ
ْت على راحيتَّ رْيُ حطَّ والطَّ

فماذا فَعْلُت َأنا يا َأبي، 

وملاذا َأنا? 

يتين ُيوُسًفا،  َأنَت مسَّ

ئب;  هموا الذِّ ، واتَّ وُهُمو َأوقُعونَي يف اجُلبِّ

ئُب َأرحُم من إخوتي..  والذِّ

أبيت! هل جَنْيُت على َأحد عندما ُقْلُت إنِّي:

مس والقمَر، رأيُتُهم  رَأيُت َأحَد عشَر كوكًبا، والشَّ
لي ساجدين؟

------

- شاعر فلسطيين

حممود درويش
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احلديث عن الّشباب ما قبل الّثورة كان حديثا غاية يف الّتزوير وتشويه احلقائق 
ومل يتناول مسائل تهّم الّشباب فى العمق بل ظّل يدور حول منط اجملتمع الذي جيب 

أن نعّد جيل املستقبل للمساهمة فى بنائه.

قبل الثّورة كان الحديث عن الّشباب حديث نفاق وتزييف في عمومه، فقد كان المعتاد 
القول بأّن الّشباب بخير وأنّه يحظي بالعناية الموصولة من لدن صانع التّغيير على مدار 
به  حظي  بما  المتكّرر  التّذكير  على  النّظام  ورجال  اإلعالم  دأب  ولقد  واللّيالي.  األيّام 
الّشباب من مكانة فى سياسة الدّولة وبرامجها ولعّل أهّم ما كان يقال في حينه أّن الّشباب 
العالية  النّسبة  بدليل  تعلّما  األكثر  الّشباب  خاّصة  وأنّه  النّت  شباب  وأنّه  البالد  مفخرة 

لحاملي الّشهائد العليا اللذين تخّرجوا من الجامعة التّونسية ذات الباع والّسيط.
)2(

الحديث عن الّشباب ما قبل الثّورة كان حديثا غاية في التّزوير وتشويه الحقائق ولم 
يتناول مسائل تهّم الّشباب فى العمق بل ظّل يدور حول نمط المجتمع الذي يجب أن نعدّ 
جيل المستقبل للمساهمة فى بنائه أو هو حديث يدور عن ثقافة يجب أن تعطى للّشباب 
حتّى يتحلّى بالوطنيّة والّسماحة وحتى يستطيع مقاومة التّطرف والتعّصب بجميع أنواعه 
غير أّن هذا الحديث كان فى الغالب حديث فنتازيا ولوك كالم ممجوج ولم يكن مبنيّا على 
تصّورات علميّة موضوعيّة يدور في مجمله حول الهالة الكاذبة التى كان يراد إعطاؤها 

للّزعيم األوحد الذى كان يرعى الجميع وفى المقدمة منهم فئة الّشباب.
ال غرّو أّن الدّولة قامت بجهد ما من أجل توفير مقّرات رسميّة للّشباب سّميت دور 
شباب ودور ثقافة، وقد تولّت الدّولة تسمية وزارة باسم الّشباب هي أحيانا للّشباب والطفولة 
وأحيانا أخرى للّشباب والرياضة، كما أنّها ما انفّكت بين حين وآخر تحصي الّشباب عددا 

وتقيم ندوات واستشارات تتعلّق بالّشباب. 
وال غرو أيضا أّن هذا الجهد كان دائما محكوما بالّسياسة وفى فلك ما تتبناه الدّولة من 
تصّورات وبرامج لم تخرج أبدا عن دائرة الحزب والزعيم وال عن دائرة التّصور العام 
لدور الّشباب ككتلة بشريّة وكقّوة مندفعة يجب الّسيطرة عليها وكبح جماحها ولذلك ظّل 
الّشباب دائما محّل ريبة وخاّصة تلك الفئة التى استطاعت أن تبني تصّورات معارضة 
لتلك التى تتبنّاها الدّولة أو تلك التى جاهرت صراحة بانتمائها لغير الحزب الحاكم أو 
عملت على تغيير الوضع برمته غير متردّدة فى المطالبة بحقّها فى المشاركة والتعبير.

)3(
من  اعتقد  من  تحمل  كانت  التى  الموت  قوارب  مع  تظهر  األزمة  ارهاصات  بدأت 
الّشباب أن ال حّل إالّ فى الهجرة إلى أوروبا، كان القليل من الّشباب يصل إلى سواحل 
ايطاليا وأكثر المهاجرين يذهب طعاما ألسماك البحر أو يعود فى توابيت. ولقد كان إعالم 
النّظام يكتفى باالخبار عن أعداد الممسوكين أو أخبار الملفوظين من البحر وكانت أعداد 

لطفي الدهواثي

))
((
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المجازفين بالهجرة تزداد حتّى بلغت حدّا لم يعد من الممكن إخفاءه أو المرور عليه مّر 
اللّئام . أزمة رهيبة طالت أعدادا كبيرة من الّشباب وأبانت عن انسداد األفق أمام الباحث 

عن شغل وموطن قدم فى بلد لم يعد يدرك معنى لوجوده فيه.
فجأة بدأت كّل المقوالت تنهار تباعا ولم يعد الحديث عن العناية الموصولة والّرعاية 
الدّائمة يقنع أحدا وبدأت بوادر أزمة الدّولة مع شبابها تزداد حدّة، فلم تعد المشكلة مع 
شرذمة ظالّة تصداد فى الماء العكر وال مع فئة من ناكري الجميل وال هي مع من يريدون 
أخذ البلد نحو هّوة من التّطرف والتخلّف الحضاري وإنّما أصبحت أزمة مع أعداد هائلة 
من الّشباب فى مقتبل العمر فعل ما فى وسعه ليحصل على حدّ أدنى من المعرفة ولم يعد 
بوسعه االنتظار أو االنسياق وراء زعيم أو حزب أدركته شيخوخة الّسياسة و صار عبئا 

على الّشباب وعلى البلد على حدّ الّسواء.
)4(

بهتان  من  يسمعه  كان  ما  بكّل  أخيرا  وكفر  والحزب  الّزعيم  بوجه  الّشباب  انفجر 
النّظام  رأس  سحقت  األوضاع  فى  جذريّا  تغييرا  يحدث  أن  وجيز  وقت  فى  واستطاع 
وأعادت إلى سماء البالد سحبا من األسئلة تتعلّق فى معظمها بما أراده ويريده الّشباب 
من الثورة، وظّل هذا الّشباب الحارس الوفّي لثورته ولم تستطع كّل المؤامرات أن تنتزع 
الّسلطان والمماحكات  بقّوة  المؤّجل  التّعبير عن وجوده وال حقّه  الّطبيعي فى  منّه حقّه 

والتسويات فى أن يكون صانع النّتائج كما كان صانع المقدّمات.
مصيره  تقرير  فى  الفاعلة  والمشاركة  والشغل  والكرامة  للحريّة  طلبا  الّشباب  ثار 
ومصير البالد ولم يكن الشهداء في معظمهم إالّ شبابا، ولم يكن هذا الّشباب معاندا حين 
ارتآى شيوخ الّسياسة قيادة البلد وال كان من ذلك النّوع الذي يحسن الهدم وال يعرف البناء 
وإنّما كان دائم الوعي بخطورة األوضاع ومقدار ما حيك لثورته من مؤامرات ولكنّه لم 
يسلم مصيره ألحد وظّل يقضا يعيد تصحيح األوضاع كلّما ظّن البعض أّن الثّورة تكاد 

تذهب فى مهّب الّريح .
)5(

الّشعارين  هاذين  وغير  طبيعي  حّق  الّشغل  في  الحّق  وطنيّة،  كرامة  حّرية،  ثورة، 
شعارات كثيرة كلّما ظّن أنّها خفتت ارتفع صوت الهادرين بها من جديد، فهل يكفي ترديد 
الّشعارات فى مظاهرات صاخبة بين حين وحين؟ هل يستطيع الّشباب أن يمضي حقبا في 
تحقيق أهداف ثورته وهو يعيش فى معظمه على هامش الّسياسة والّسياسيين وأحزابهم؟ 
هل يستقيم ظّل الّشباب وعوده فى التّغيير أعوج؟ هل تستطيع أّي فئة مهما كان عددها أن 
تحدث تغييرا سلميّا لصالحها من دون أن تأخذ بيدها مبادرة الّسياسة وتخرج نهائيا من 
دائرة ردّ الفعل؟ هل يفيق الّشباب أخيرا ويأخذ أمر البلد على عاتقه فيصّوب اختيارات 
الثقافة والّسياسة واالجتماع أم يظّل وقودا لمعارك لن يكون فيها إالّ الّضحية؟ متى يفيق 
هذا الّشباب ليدرك أّن ما يدبّر له ليس الكرامة والّشغل وأنّه مهدّد بالتّطرف والمخدرات 
والتّجهيل وأّن أوان إفاقته قد حان بعد أن أدرك الجميع أنّنا نعيش حقّا أزمة قد ال ندرك 

خطورتها قبل فوات األوان؟
ليس أمام الّشباب من حّل سحري، وعليه أن يدخل غمار التّحدي من خالل المشاركة 
الفاعلة في تقرير مصيره، وليس أمام النّاس من خيار سوي العمل على تنمية البالد تنمية 

حقيقيّة بيد الّشباب القادر وحده على تغيير األوضاع والحفاظ على ثمار هذا التّغيير.
------.

- مستشار يف اخلدمة اإلجتماعّية
 lotfidahwathi2@gmail.com

هذا  يفيق  متى 
الّشب������اب ليدرك 
أّن ما يدّبر له ليس 
الكرام�ة والّشغل 
وأّنه مهّدد بالّتطرف 
واملخ�����������درات 
أوان  وأّن  والّتجهيل 
إفاقته قد حان بعد 
اجلمي���ع  أدرك  أن 
أّننا نعي�����ش حّقا 
أزمة ق���د ال ندرك 
خطورتها قبل فوات 

األوان؟

,,

,,
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وإذا أعطاك من مينعه 

ثم من يعطي إذا منعك

ال إله إال اهلل اهلل اهلل 

والصالة على موالي رسول اهلل

إمنا أنت له عبد فكن 

جاعال يف القرب منه ولعك

كلما نابك أمر ثق به 

واحرتز للغري تشكو وجعك

ال إله إال اهلل اهلل اهلل 

والصالة على موالي رسول اهلل

ال تؤمل من سواه أمال إمنا 

يسقيك من قد زرعك

كن مع اهلل ترى اهلل معك 

واترك الكل وحاذر طمعك

ال إله إال اهلل اهلل اهلل 

والصالة على موالي رسول اهلل

كن مع اهلل ترى اهلل معك

واترك الكل وحاذر طمعك

كن مع اهلل ترى اهلل معك 

واترك الكل وحاذر طمعك

ال إله إال اهلل اهلل اهلل 

والصالة على موالي رسول اهلل

كن مع اهلل ترى اهلل معك 

واترك الكل وحاذر طمعك

نورك اهلل به كن مشرقا 

واحذر األضداد تطفي مشعك

ال إله إال اهلل اهلل اهلل 

والصالة على موالي رسول اهلل

ثم ضع نفسك بالذل له 

قبل أن النفس تهرم تضعك

يف الورى إن شاء خصك دقته 

وإذا شاء عليهم رفعك

ال إله إال اهلل اهلل اهلل 

والصالة على موالي رسول اهلل

و إذا ضرك ال نافع من دونه 

والضر ال إذا نفعك

لسماع األغنية على العنوان التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=8JOXae9t5Lc

رشيد غالم

كلمات: حممود فاروق
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التعريف باجملّلة

لإلشرتاك يف اجملّلة 

للمشاركة :

لالتصال بنا:

اإلصالحمجّلة

موعدنا يتجّدد
بإذن اهلل مع العدد

يوم  10  مجادى األوىل 1437 
2016 19  فيفري 

102


