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من  بلغت  قد  اإلصالح  جمّلة  تكون  العدد  بهذا 
اليت  األحداث  كل  فيها  عايشت  سنوات  أربع  العمر 
بالوطن حبلوها ومّرها وتفاعلت معها من موقع  مّرت 
املسؤولّية فقامت بتغطيتها ونشر املقاالت اليت تتحدث 
عنها وفتحت صفحاتها لكل من أراد الكتابة حول 
فرتات  ونتائجها.  أسبابها  معاجلة  أو  األح��داث  هذه 
على  عصيبة  فكانت  الوطن  بهذا  م��ّرت  عصيبة 
اجمللة والقائمني عليها، وحمّطات مجيلة عاشها أبناء 
اجملّلة  فصبغت  األمل  الّنفوس  يف  بعثت  الوطن  هذا 

حبالوتها وصنعت هلا أجنحة حلقت بها عاليا.

كانت  بل  واقعها  عن  منبّتة  اجملّلة  تكن  مل 
األفضل.  به حنو  الرقي  فيه وحماولة   للتأثري  وسيلة 
هويتها  عن  كشفت  األول  عددها  منذ  »اإلص��الح« 
حتريريا  خّطا  وحددت  ومبتغاها.  هدفها  وأعلنت 
املتعلق  املستنري  اإلصالحي  الفكر  نشر  ًبْوًصًلُته 
بدأت  والكبري.  الصغري  للوطن  وانتمائه  بهوّيته 
صغرية حجما ومضمونا وكربت شيئا فشيئا حّتى 
من  لنفسها  رمسته  ما  حّققت  فهل  الرشد.  سّن  بلغت 

أهداف وطموحات؟

القراء  اإلجابة عرّب عنها متّسك عدد البأس به من 
صدورها  بعد  مباشرة  عليها  واالط��الع  بتحميلها 

وعرّبت عنها أيضاٍ آراء  هؤالء ومقرتحاتهم

بل  تونسيني  كّلهم  ليسوا  وكّتابها  اجمللة  قراء 
وليبيا  املغرب  من  فمنهم  الكبري  الوطن  إىل  ينتمون 
جاليتنا  من  ومنهم  والسعودية  ومصر  واجلزائر 
العربية يف اخلارج سواء يف أوروبا أو أمريكا وحّتى 
نتجاوز  أن  دائما  حاولنا  ولذلك  اإلفريقّية  الدول  يف 
مبا  ونهتم  املواضيع  طرح  يف  القطرية  اإلمكان  قدر 

يشغل كل املسلمني والعرب أينما كانوا.

النشر االلكرتوني له إجيابياته وله سلبياته وهو 
طبيعة  ويف  الطريقة  يف  الورقي  النشر  عن  خيتلف 
حاولنا  وقد  لنا  بالنسبة  جديد  ميدان  وهو  احلرفاء، 
ما  ننجز  أن  الدعم  وغياب  عددنا  قّلة  من  بالرغم 
اليوم راضون عن مستوى هذه  ميكن إجنازه  وحنن 
اجلهد  مواصلة  على  العزم  ينفي  ال  رضاء  الدورية، 

ملزيد من االرتقاء حنو األفضل.

فيها  ستتحول  وال��يت  اخلامسة  السنة  خ��الل 
شهرّية،  إىل  شهرية  نصف  دوري��ة  من  »اإلص��الح« 
أكثر  ليكون  باحملتوى  أكثر  االعتناء  سنحاول 
لتطوير  اجلهد  من  جزء  وختصيص  وتنّوعا  عمقا 
موقع اجملّلة  االلكرتوني حّتى يكون يف مستوى 
املشرتكني  من  عدد  أكثر  استقطاب  على  ق��ادر 
على  االطالع  اإلصالح  وحميب  القراء  على  ويسّهل 

املقاالت كل حسب ميوالته .

كما سنستمر يف إصدار سلسلة كتب اإلصالح 
حّتى نساهم يف نشر الفكر والثقافة يف ربوع الوطن 
قادم  يف  نتوجه  ورمبا  املنتوج  تنويع  على  وسنعمل 
االيام أو األشهر إىل جيل األطفال احملرومني من منتوج 
االستحمار  من  وحيصنهم  وعيهم  من  ويرفع  يهّمهم 

ومن األفكار اهلدامة واخلطرية.

أع��داد   103 ال���  يف  وفقنا  قد  نكون  أن  نأمل 
من  األخري  العدد  هذا  يكون  أن  ونتمنى  السابقة 
مزيد  على  القراء  يشجع  مستوى  يف  الرابعة  السنة 
والنشر  والكتابة  بالقراءة  ودعمها  باجمللة  االرتباط 
الربيد  وعرب  االجتماعي  التواصل  صفحات  على 
االلكرتوني فهي يف حاجة إىل الدعم املعنوي أكثر  

من ذي قبل.
التحرير
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يعترب اإلرهاب الذي هو مسة هذا العصر نوعا من طرق حسم اخلالفات والّتعبري عن 
رفض اإلختالف والّتنوع. إّنه حالة تدّل على عمق األزمة اليت يعيشها جزء من شباب 
هذه األّمة يف تعامله مع حميطه ويف فهمه اخلاطئ للنّص املؤّسس حلضارة املسلمني

بلغ السيل الزبى ووصلت األمور إلى حدّ ال يطاق، فمن كان يتصّور أن يصبح الدّين 
الذي جاء رحمة للعالمين مقترنا بالقتل والذّبح واإلرهاب؟ مالذي يجعل المسلمين يقتلون 
الّشيعي  الّشيعي ويقتل  أخاه  السنّي  يقتل  لماذا  بأيديهم؟  بيوتهم  بعضهم بعضا ويخّربون 
أخاه السنّي؟ ويذبح بعضهم بعضا؟ مالذي يدفع بمجموعة من الّشباب إلى حمل الّسالح 
ومحاولة احتالل مدينة مكبّرين ومهللّين، يقتلون من يعترضهم من العسكريين واألمنيين 

والمدنيين الذين ربّما لم يمّر على إقامتهم لصالتهم إالّ دقائق معدودات؟ 
 ال شيء يفّسر ذلك سوى التّطرف وااليمان بأّن الفكر الذي يحملونه هو الحقيقة التي 
الشّك فيها وأّن فهمهم للدّين هو الفهم الوحيد الذي يجب أن يسود، وإن كان ذلك بقّوة 
المدفع والّرشاش تقليدا ألسالفهم »الخوارج« الذين اعتبروا كّل مخالف لهم من الكافرين 

والّسيف هو الفيصل بينهم وبينه.
يعتبر اإلرهاب الذي هو سمة هذا العصر نوعا من طرق حسم الخالفات والتّعبير عن 
رفض اإلختالف والتّنوع. إنّه حالة تدّل على عمق األزمة التي يعيشها جزء من شباب 

هذه األّمة في تعامله مع محيطه وفي فهمه الخاطئ للنّص المؤّسس لحضارة المسلمين.
الفكري فقط بل هناك عوامل وعناصر أخرى  بالعامل  ال يمكن أن نفّسر ما يحدث 
فالعامل  المسلمين.  العرب  إخواننا  وأرض  بأرضنا  الّسائد  العنف  هذا  لتخلق  تداخلت 
الخارجي بما يعني تدّخل قوى الهيمنة الدّولية على سبيل المثال حاضر بقّوة في توجيه 
هذا الصراع وتأجيجه باإلضافة إلى العوامل اإلقتصاديّة والّسياسية واالجتماعيّة ، لكّن 
العامل الفكري والثقافي الذي يتمثّل أساسا في رفض اإلختالف والتنوع يبقى المحّرك 
الرئيس للّصراع والموّجه له. ومن هذا المنطلق نرى أّن من واجب المفّكرين والمثقّفين 
لما سّميناه في مقال سابق  القضاء على اإلرهاب واإلعداد  المساهمة في  إذا ما أرادوا 
»الثورة الثقافية« أن يولوا أهّمية كبرى لتحليل هذا العامل وتفكيكه والبحث في جذوره 
وهذا يتطلب استنفار كّل الطاقات في مختلف االختصاصات وتضافر الجهود من أجل 

تعديل بوصلة تفكير المسلمين ورؤيتهم لمسألة اإلختالف والتنوع والعيش المشترك. 
االختالف ال يفسد للوّد قضّية 

»االختالف ال يفسد للودّ قضيّة« شعار نردّده كثيرا بألسنتنا لكنّنا نغّض عنه الّطرف 
في أفعالنا. ففي مجتمعاتنا يصبح االختالف في الّرأي قطيعة وتسفيها وتجريما سرعان 
ما يتحّول إلى تصفية جسديّة وتقاتل وصدام.. فلماذا يغيب هذا الّشعار بسرعة ويصبح 
الواجب سحق الجميع حتى ال يعلو فوق صوتنا صوت، ولماذا تحضر فكرة االنتصار 

فيصل العش

))
((

)
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الفكرية  حواراتنا  ساحات  في  والغلبة 
والّسياسية وتغيب فكرة التنوع والتّشارك 

والتّعايش ضمن مجتمع متعدّد؟ 
رفض  )بمعنى  الخالف  فكرة  تستمدّ 
واحتكار  وآراءنا  ألفكارنا  معارض  كل 
من  جذورها  اآلخر(  وإلغاء  الصواب 
موروثنا التاريخي حيث نمت وترعرعت 
الذي صبغ  التخلّف  نتيجة  األيام  بمرور 
مختلف  في  االسالميّة  العربية  بيئتنا 
المجاالت وازدادت ترّسخا نتيجة هيمنة 
األنظمة القبليّة في بعض الدول وبروز دكتاتوريات سياسيّة أو عسكرية فرضت نفسها 
على شعوب دول أخرى. وكلّما ارتفعت نسبة الجهل والتخلّف في المجتمعات إآلّ وتحّول 
اإلختالف إلى خالف والخالف إلى صراع والصراع إلى نفي لآلخر. فال غرابة أن نرى 
في زماننا هذا تقاتال وتناحرا وحسما لالختالفات بالّرشاش والدّبابة، فقد عّشش في عقولنا 
التخلّف وبلغت نسبة الجهل حدّا ال يستهان به، جهل بالدّين أّوال وجهل بفهم الواقع ثانيا 

وجهل بما ينتظرنا من مآٍس إذا ما واصلنا الطريق على هذا النحو ثالثا.
ثقافة اإلنغالق يف مواجهة ثقافة التنوع

نحن اليوم أمام تحدّ كبير يتمثّل في كيفيّة تأسيس مجتمعاتنا على أساس »ثقافة التنوع 
والتعدّد واالختالف« وإنقاذها من ثقافة »اإلنغالق« حتى ال نحكم عليها بالفناء وال نفّوت 
عليها فرصة التطور والنماء. ألّن االختالف والتنوع والتعدّد في الفكر والثقافة هو الدّافع 
ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض  األساسي للتّنافس والتّدافع واالستباق بين بني البشر »َولَْوال دَْفُع اللَّ
َ ذُو فَْضٍل َعلَى العَالَِميَن«)1( . ففي انعدام التعدّدية والتنوع داخل  لَفََسدَِت اأْلَْرُض َولَِكنَّ اللَّ
له  المؤّسسة  الجماعات  التّنافس بين أفراده وبين  التّدافع وحوافز  المجتمع تغيب دواعي 

فتنعدم الحركة وتضيع بذلك فرصة التطّور. 
الطبيعية  الحالة  وأن  واحد  نمط  على  يكون  أن  يجب  المجتمع  أن  يعتقدون  الذين  إن 
ثقافة واحدة وفكر واحد ودين واحد بل وفهم واحد  السوّي هي أن يكون على  للمجتمع 
للّصراع  للعصبيّة ومسلكا  التّنوع واالختالف سببا  يجعلون من مدلوالت  والذين  للدّين، 
والتناحر وحّجة إلقامة حدود وموانع تفصلهم عن غيرهم من أبناء جلدتهم هم مجرمون 
في حّق مجتمعاتهم ومخطئون في حّق دينهم ألنهم يريدون أن يغيروا سنّة من سنن هللا.ألّن 
»التنوع والتعدّد واالختالف« آيات من آيات هللا وسنن من سننه وهي قوانين خلق عليها 
الكون وما فيه من مخلوقات جمادا ونباتا وحيوانا وبشرا. يقول سبحانه وتعالى : »َوِمْن 
آيَاتِِه َخْلُق السََّمَواِت َواألَْرِض َواْختاِلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ِلّْلعَاِلِميَن«)2( .

هي إذا سنّة هللا في خلقه، خلقنا متنوعين ومختلفين لنتعارف ونتبادل المعارف والتجارب 
إذا تعلّق األمر  الدماء، فما بالك  لنتقاتل ونسفك  والمكتسبات ويشارك بعضنا البعض ال 

ال غرابة أن نرى يف 
تقاتال  هذا  زماننا 
وحسما  وتناح���را 
لالختالف���������ات 
بالّرشاش والّدباب�ة، 
عّش����������ش  فقد 
يف عقولنا التخّلف 
وبلغت نسب��������ة 
اجلهل ح�������ّدا ال 
يستهان به، جه��ل 
بالّدين أّوال وجه�ل 
ثاني���ا  الواقع  بفهم 
وجهل مبا ينتظرنا 
م�����ا  إذا  مآس  من 
الطري�����ق  واصلنا 
النح�����و  على هذا 

ثالثا.

تأسيس  كيفّية  يف  يتمّثل  كبري  حتّد  أمام  اليوم  حنن 
جمتمعاتنا على أساس »ثقافة التنوع والتعّدد واالختالف« 
عليها  حنكم  ال  حتى  »اإلنغالق«  ثقافة  من  وإنقاذها 

بالفناء وال نفّوت عليها فرصة التطور والنماء.

,,

,,

))

((
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تعاىل:  قوله  إّن 
َيَزاُل����������وَن  »َوال 
َتِلِفني« تأكيد  ُمْ
االختالف  أّن  على 
سنة كونّي��ة وأّن 
املسعى احلقيق���ي 
ه����ذا  استثمار  هو 
لصال��ح  االختالف 
البشرّية وحتقيقها 
خلالفتها على وجه 
األرض  عرب االجتاه 
»االئت����الف«  حنو 
مبا هو إقرار باآلخر 
املختلف والعم����ل 
حماورت������ه  على 
واالستف�ادة  وفهمه 
خصوصيات���ه  من 

ومميزاته.

إّن ما يريد املتشددون واإلرهابيون فرضه بلغة السالح والقتل وإصرارهم على نشر 
مالف  ببساطة  ألّنه  الّتحقيق  إىل  طريقه  جيد  لن  واإلنغالق«  »االستئصال  ثقافة 

لسنن اهلل والّتاريخ شاهد على ذلك.

بأبناء الشعب الواحد والمجتمع الواحد والدّين الواحد »يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر 
َ َعِليٌم َخبِيٌر«)3(  ِ أَتْقَاُكــْم إِنَّ اللَّ َوأُنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْندَ اللَّ
النَّاَس  لََجعََل  َربَُّك  َشاَء  »َولَْو  تعالى  لقوله  تطبيقاً  ومختلفين  متنوعين  الناس  يزال  وال 
ةً َواِحدَةً َوال يََزالُوَن ُمْختَِلِفيَن إِال َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهْم«)4(. إن انقسام اإلنسانية  أُمَّ
ولغويّة  ودينيّة  إلى مجموعات عرقيّة  ذاتها  المجتمعات  وانقسام  مختلفة  مجتمعات  إلى 
وثقافيّة متنّوعة هو الوضع الطبيعي للمجتمعات اإلنسانيّة وظاهرة أصيلة في تكوينها. 
نتيجة الختالف  والّسلوكية  والفكريّة  الثّقافية  رؤاهم  في  النّاس  يتباين  أن  الّطبيعي  فمن 
التي يكتسبونها من  ظروف عيشهم وبيئتهم وتعدّد مداركهم وتباين عقلياتهم ومعارفهم 

خالل تجاربهم وتفاعلهم مع الّزمان والمكان الذي يعيشون فيه.
وقوله تعالى: »َوال يََزالُوَن ُمْختَِلِفين« تأكيد على أّن االختالف سنة كونيّة وأّن المسعى 
الحقيقي هو استثمار هذا االختالف لصالح البشريّة وتحقيقها لخالفتها على وجه األرض  
محاورته  على  والعمل  المختلف  باآلخر  إقرار  هو  بما  »االئتالف«  نحو  االتجاه  عبر 

وفهمه واالستفادة من خصوصياته ومميزاته. 
لقد جاء القرآن الكريم ليؤّكد فكرة »اإلختالف والتنوع« وهو من خاللها يؤّكد وحدانيّة 
الخالق سبحانه وتعالى فكل شيء مختلف ومتنوع ومتغيّر إالّ هللا فهو واحد أحد، فرد 
صمد. ولو نظرنا إلى اآليات القرآنيّة التي تحدّثت عن االختالف بين الناس لوجدنا عددها 
يبلغ »خمسا وثالثين آية، منها اثنان وعشرون آية مكيّة وثالث عشرة آية مدنيّة«)5(  فثلثا 
المكيّة  اآليات  إذ عملت هذه  التّوحيد  إبّان ترسيخ عقيدة  المكّي  العهد  في  نزلت  اآليات 
المؤمنين وتأصيلها  لدى  فكرة »االختالف«  تجذير  امتداد ثالث عشرة سنة على  على 
ودعتهم إلى استبطان تلك الفكرة واإلقرار بها كشرط من شروط االجتماع البشري. أّما 
الثلث المتبقي فقد نزل بالمدينة للفت انتباه المؤمنين إلى أنّه آن األوان ليكّرسوا مفهوم 
في  اختالف  فيه  منفتحا  يكون مجتمعا  أن  أراده هللا  الذي  المدينة  في مجتمع  االختالف 

األلسنة واأللوان والعقائد واألفكار)6( 
 وإذا فهمنا وأدركنا أن االختالف سنة كونيّة وإرادة إلهية، فاّن من ينكر هذه الحقيقة 

يصادم إرادة هللا، ويريد أن يسيّر الكون حسب رغبته ال بحسب مشيئة هللا.
إّن ما يريد المتشددون واإلرهابيون فرضه بلغة الّسالح والقتل وإصرارهم على نشر 
ثقافة »االستئصال واإلنغالق« لن يجد طريقه إلى التّحقيق ألنّه ببساطة مخالف لسنن هللا 

والتّاريخ شاهد على ذلك.  
ويف أنفسهم أفال يبصرون؟

ال نهدف بهذا المقال توجيه سهام النّقد إلى تنظيم »داعش« وتبيان انحرافه وفضح 
جرائمه فقط فذلك من تحصيل الحاصل ولن يحقّق المقال إضافة نوعيّة للموضوع إذا ما 
اكتفى بذلك، وإنّما أردنا من خالله بذر فكرة تأصيل مفهوم اإلختالف والتنوع والتعدّد 
أّن الفكر »الدّاعشي« بما هو فكر استئصالي معبر عن »ثقافة االنغالق«  والتّنبيه إلى 
الفكرية قبل عاّمتنا ويكفي أن ننظر  موجود بنسب متفاوتة في نخبنا بمختلف مشاربها 
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بتمعّن في الّصراعات الّسياسيّة والثّقافيّة 
أّن  لنتأّكد  المجتمع  في  القائمة  والفكريّة 
أن  ويريد  الحقيقة  امتالك  يدّعي  الجميع 
يفرض رؤيته على الجميع بعد أن يأخذ 
والثّقة  الحوار  ثقافة  وأّن  الحكم  بناصية 
لها  نرى  منعدمة وال  والتّعاون  المتبادلة 

أثرا في الواقع المعاش. 
إّن تنامي خطاب اإلقصاء الذي تتبنّاه 
بعض األطراف وتسّوق له عبر مختلف 
ورفع  الميدان  على  أو  اإلعالم  وسائل 
الشعارات التي تحّرض على الّصدام ورفض اآلخر ونفيه عبر تخوينه أو ارتباطه بجهات 
أجنبية واتهامه بدعم االرهاب لدليل قاطع على تغلغل الفكر اإلقصائي في نفوس هؤالء. 

فمتى ينظرون إلى خطورة توجههم واستماتتهم في نفي الفكر المخالف لهم؟ 
 اخلامتة

إّن األزمة عميقة بقدر عمق تخلّفنا وأّن التحّرك لحلّها فرض عين على الجميع ولهذا 
من واجب اإلصالحيّين الّصادقين من مثقّفين وسياسيّين وعلماء وخبراء تكثيف جهودهم، 
كل حسب اختصاصه، للعمل على تصحيح جملة من المفاهيم المدّمرة المتغلغة في النّفوس 
عبر عمل فكري ثقافي يدافع عن مبدأ التّعدّد والتنوع وما يولد عنه من قبول للّرأي اآلخر 
ويبرز القيم الحضاريّة التي نادى بها اإلسالم كالحريّة وقدسيّة حرمة اإلنسان التي هي 

أصل من أصول هذا الدّين وأهّم مقاصده. 
إن من واجبنا اليوم العمل على تبيان جوهر اإلسالم، المّكون األساسي لهويتنا الّضائعة، 
الذي يقوم على تجذير قيم الخير والعدل والتآخي والتّسامح والتّحابب والتّفتح على اآلخر 
والتّعاون معه وحّب العمل وتقديس العلم ....وهي قيم إنسانيّة راقية توفر الّسالم والّسلم 
للجميع وتحقّق الّرفاه وتقضي على كل فكر متحّجر ال يفهم غير لغة الحرب والخراب مهما 

كان منبعه ومهما كانت دوافعه. 
 تلك هي إحدى أعمدة التّغيير الثقافي الذي نصبو إليه، تغيير يعدّل البوصلة ويصّحح 
مفاهمنا َويََضُع َعنّا إِْصَرنا َواأْلَْغاَلَل الَّتِي َكانَْت َعلَْينا ليعود قطار حضارتنا على السّكة 

وينطلق في االتجاه الصحيح.
اهلوامش

(1( سورة البقرة، اآلية 251
(2( سورة الروم، اآلية 22

(3( سورة الحجرات، اآلية 13
(4(  سورة هود، اآلية 118 

(5( محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ص240-239.
(6( من المؤشرات الدالّة على ذلك تغيير إسم دار الهجرة من يثرب إلى المدينة.

----- 
- مدير اجملّلة

faycalelleuch@gmail.com

إّن األزمة عميقة 
ختّلفنا  عمق  بقدر 
وأّن التح��ّرك حلّلها 
فرض عي�����ن على 
من  وهل�ذا  اجلميع 
واجب اإلصالحّيني 
من  الّصادقي�������ن 
وسياسّيني  مثّقفني 
وخرباء  وعلم�����اء 
تكثيف جهودهم، 
ك���������ل حسب 
اختصاصه، للعمل 
عل�������ى تصحيح 
املفاهيم  من  مجلة 
املدّمرة املتغلغة يف 
عمل  عرب  الّنفوس 
فك������ري ثقايف 
يدافع ع�����ن مبدأ 

الّتعّدد والتنوع.
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معاجلة  من  قّدمته  مبا  العربّية  البالد  يف  احلديثة  اإلصالحّية  املدرسة  متّيزت 
به  متّيزت  والذي  املغمور  اجلانب  لكن  واالجتماعي.  الّسياسي  فكرها  يف  جتّلت 

هذه املدرسة هو مبادرتها الّرائدة يف إصالح الفكر الّديين.

))
(()

ريادة الفكر اإلصالحي الدينية

تميّزت المدرسة اإلصالحيّة الحديثة في البالد العربيّة بما قدّمته من معالجة تجلّت في 
فكرها الّسياسي واالجتماعي وهي التي صيغت في سؤال:  لماذا تأّخر المسلمون وتقدّم 
رّكز  بينما  العموميّة«  »المنافع  أطروحة  الطهطاوي  قدّم  المعالجة  هذه  غيرهم؟ ضمن 
خير الدين على أطروحة » التنظيمات« وكانا في ذلك بمعيّة عموم اإلصالحيين يعملون 
على ضرورة الفصل نظريّا وعمليّا بين الثقافة الغربية ومبتكراتها التقنية من جهة وبين 

الّسياسات الغربية التوّسعية تجاه العالم اإلسالمي من جهة ثانية. 
لكن الجانب المغمور والذي تميّزت به هذه المدرسة هو مبادرتها الّرائدة في إصالح 
  ( الفكر الدّيني. أبرز من جّسد هذا التوّجه هو األستاذ اإلمام محمد عبده )1849 - 1905
الذي كان يرى أن اإلصالح ينبغي أن يعتني بالفكر الدّيني أساسا لذلك عّرفه بقوله : » هو 
تحرير الفكر من قيد التّقليد وفهم الدّين على طريقة سلف هذه األّمة قبل ظهور الخالف 
والّرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها األولى واعتباره ضمن موازين العقل البشري 
التي وضعها هللا لترد من شططه وتقلّل من خلطه وخبطه لتتّم كلمة هللا في حفظ نظام 
العالم اإلنساني«)2(. من ثّم فلم يشتغل محمد عبده باإلصالح الّسياسي واالجتماعي قدر 
اهتمامه بإصالح الفكر الدّيني ومؤّسساته التعليميّة ومنظومته القيميّة والتربويّة. لقد كان 
يعتبر أن بلوغ ندّية حضاريّة مع الغرب ومواجهة سياساته المعادية للمسلمين تقتضي 
فكره  لقضايا  تجديديّة  وقراءات  للتّراث  نقديّة  مراجعات  عبر  الذّات  بناء  إعادة  ابتداًء 

الدّيني ومناهجه التّعليمية.      
المنار وبين عموم اإلصالحيين  مثل هذا المشغل لم يكن قدرا مشتركا بين صاحب 
ناهيك أن أستاذه السيد جمال الدين األفغاني كان ال يخفي تبرّمه من التّمحض لهذا التوجه. 
لذلك كان يكاتب الّشيخ، بما يشبه التّقريع ليطالبه باالعتناء بالتّوجيه الّسياسي االجتماعي 

وما يلزم ذلك من إيقاظ الهمم، وإلهاب المشاعر قصد إزاحة أنظمة الحكم المستبدة )3(. 
مع ذلك فقد واصل الّشيخ في منهجه النّقدي مرّكزا بالخصوص اهتمامه على تفسير 

أ.د. امحيدة النيفر

»إن الرغبة يف »املنار« تقوى بقوة امليل إىل تغيري احلاضر مبا هو أصلح 
لآلجل وأعون على اخلالص من شر الغابر«. 

األستاذ اإلمام حممد عبده )1( 	 	 	 	 	
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صاح��ب  كان 
يق���ف  بذلك  املنار 
بوعي على مشارف 
مفصل�����ي  حتّول 
أّن  يف  أّوال  متمّثل 
منطل����ق اإلصالح 
يك����������ون من 
الّذات وأّن�ه يتحّدد 
ثانيا بإع����ادة بناء 
الّديني����ة  املعرفة 
ثالثا  يكون  وأّنه 
منهج  مبراجع����ة 
الّتعاط�ي مع الّنص 
القرآني وأّنه ختاما 
يقتض��ي مراجعة 
دقيق���ة للمفاهيم 
املفاتي���������������ح 
يف اخلطاب القرآني

الغرض اجلديد للتفسري يف تيار املنار هو التوّصل إىل االهتداء 
إصالح  يف  حمددة  القرآني  النّص  وظيفة  جيعل  مبا  بالقرآن 
اجملتمع وتغيري مضمونه ووجهته عرب مسالك ومنهج مصوص 

,,

,,

))
((

القرآن الكريم رافضا ما كان سائدا لدى 
عموم المفسرين من النّظر إلى التّفسير 
على أنّه)4(:»عبارة عن االّطالع على 
ما قاله بعض العلماء في كتب التّفسير 
على ما في كالمهم من اختالف يتنّزه 
عن القرآن القائل : »َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد 
ِ لََوَجدُوا فِيِه اْختِاَلفًا َكثِيًرا«)5(   َغْيِر اللَّ
يقف  بذلك  المنار  صاحب  كان 
مفصلي  تحّول  مشارف  على  بوعي 
اإلصالح  منطلق  أّن  في  أّوال  متمثّل 
ثانيا  يتحدّد  وأنّه  الذّات  من  يكون 
القرآني  النّص  مع  التّعاطي  منهج  بمراجعة  ثالثا  يكون  وأنّه  الدّينية  المعرفة  بناء  بإعادة 
وأنّه ختاما يقتضي مراجعة دقيقة للمفاهيم المفاتيح في الخطاب القرآني. ذلك كان جوهر 
المقاربة اإلصالحية الحديثة في مستوى فكرها الدّيني: إرساء بناء فكري مختلف عما ظلّت 
المدرسة التّراثية تعتمده باستمرار دون أن يعني ذلك تنّكرا للعدّة المعرفيّة التي اعتمدها 

القدماء ولبعض أساليبهم في شرح النّص المؤّسس.
النّص  المتعاملة مع  الّشيخ عبده في خصوص قراءته اإلصالحيّة  معنى هذا أّن عمل 
فإنّها  الموروثة  للمناهج  التّجاوز  تبلغ طور  لم  القرآني كان في حقيقته عتبة تدشينية وإن 
وضعت معلما أوال من معالم القراءات التّجديدية التي ستظهر طوال القرن المنصرم. في 
هذا يقول محمد عبده : »التكلّم في تفسير القرآن ليس باألمر الّسهل وربّما كان من أصعب 
األمور... وأهّم وجوه الّصعوبة أّن القرآن كالم سماوي تنّزل من حضرة الّربوبية التي ال 
يُكتنَه ُكنُهها على قلب أكمل األنبياء«. يضيف في فقرة أخرى:» إّن هللا تعالى ال يسألنا يوم 
القيامة عن أقوال النّاس وما فهموه وإنّما يسألنا عن كتابه الذي أنزله إلرشادنا وهدايتنا«)6( .

التي اعتبرها رائد اإلصالح  التّفسيرية  هكذا صيغت دعوة التحّرر من عبء المدونة 
الدّيني أخرجت الكثيرين عن المقصود من الكتاب اإللهي.

القرآن كتاب هداية

مواجهة لهذا االنحراف قام الشيخ عبده بتركيز مقولة: » القرآن كتاب هداية« )7( وهي 
التي كان صاغها أستاذه السيد جمال الدين في عبارة توجيهية عامة حين كان يقول إن: 
»القرآن وحده سبب الهداية والعمدة في الدعاية أّما ما تراكم عليه وتجّمع حوله من آراء 

الرجال واستنباطهم ونظريّاتهم فينبغي أن ال نعّول عليه« )8( .  
لكن ما ميز مقولة » القرآن كتاب هداية« فيما اهتم به محّمد عبده هو أنّها كانت افتتاحا 
لتوّجه منهجي جديد للعالقة بالنّص القرآني وبقضاياه ومفاهيمه. هو توّجه يحدّد للتفسير 
هدفا مغايرا لما استقر عليه المفسرون التقليديون، إنه:»ذهاب المفّسر إلى فهم المراد من 
القول وحكمة التشريع في العقائد واألحكام على وجه يجذب األرواح ويسوقها إلى العمل 
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ا  اهلداية عنصر أساس للّتغيري املنشود شريطة أن ال تعترب ُحظَوة وتفضيال إهليًّ
عشوائّيا خيتص ِبه َمن يشاء من عباِده دومنا سّنة ناِظم أو ناُموٍس حاِكم.

التوّصل  هو  المنار  تيار  في  للتفسير  الجديد  الغرض  الكالم«)9(.  في  المودعة  والهداية 
إلى االهتداء بالقرآن بما يجعل وظيفة النّص القرآني محددة في إصالح المجتمع وتغيير 

مضمونه و وجهته عبر مسالك و منهج مخصوص.  
الرؤية  مع  قطع  هو  األول،  المقام  في  هداية«،  كتاَب  القرآن   «  : مقولة  تركزه  ما 
المثالية التي تتصّور أن حقيقة القرآن تقع خارج التاريخ وبمعزل عن العالَم واإلنسان 
ذلك بما يشتمل عليه مفهوم »الهداية« من معاني اإلصالح والتغيير والكدح والتصويب. 
النّص  فهم  في  المفّسر  يعتمدها  أن  ينبغي  التي  المرجعية  الدائرة  من  توسع  مقولة  هي 
وفي تعاطيه مع مفاهيمه المفتاحيّة وفيما ترسيه تلك المفاهيم من حقول دالليّة متضافرة 

للتعاطي مع خطابه الجامع سعيا لفهم الحقيقة المودعة فيه.     
تواصال مع هذا التحّول المفصلّي الداعي إلى تجاوز المعرفة الدّينية الالتاريخية في 
القرآني ومنهجه تُطَرح جملة من األسئلة  التّفسير وسعيا للوقوف على قضايا الخطاب 
عن قضايا »التّغيير« في الخطاب القرآني باعتماد منهج تفسيري قادر على إدراك أفضل 

لــ»مقاصد الّشارع« التي ال تنفصل عن مشاغل اإلنسان وآفاقه وإمكاناته.
أول مستلزمات الوقوف على قضايا »التّغيير« نتوّصل إليه من خالل مفهوم »الهداية« 
ذاته الذي يمثّل عنصرا من عناصر الّركيزة الّصلبة التي تتحّرك عليها تلك القضايا في 
الخطاب القرآني. ما يشدّد ذلك الخطاب على تأكيده في هذا الشأن هو أّن  الهداية عنصر 
بِه  يختص  عشوائيّا  إلهيًّا  وتفضيال  ُحظَوة  تعتبر  ال  أن  شريطة  المنشود  للتّغيير  أساس 
في  القرآني  الخطاب  يفيده  ما  حاِكم.  ناُموٍس  أو  ناِظم  سنّة  دونما  عباِده  من  يشاء  َمن 
هذا الخصوص باعتباره ما يعنيه من فكر متجّسد في كامل مفاصل النّص)10(،  هو أّن 
الهداية ال يمكن أن تحصرها داللة التلقّي الضيّقة بقدر ما ينبغي أن تكون مطبوعة بحّس 
إنساني للتّواصل والفاعليّة. المهتدي، بناء على ذلك، هو الذي يسلك في سيره قاصدا هدفا 
واضحا متّخذا في ذلك سبيال بيّنةً لديه لها عالمات جليّة، بذلك سيتوفر للمهتدي عون على 

سلوك طريقه ليصل الى الهدف بسالم. 
مع هذه الداللة التّواصلية واإلراديّة للهداية التي تستدعي من اإلنسان الكدح والوعي 
 َ نقف على َمْعلَم أول من معالم »التّغيير« كما يرسيه القرآن الكريم وكما َجلَّتْه آية » إِنَّ اللَّ

ال يُغَيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِّروا َما بِأَنفُِسِهْم« )11(   
ُهْم ُسُبَلَنا« » َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ

عن هذا المعلم األول تحدّثت أكثر من آية من القرآن المجيد. ذلك ما نجده واضحا 
ِ َوإِن ُكنُت لَِمَن  طُت فِي َجنِب اللَّ في قوله تعالى: »أَن تَقُوَل نَْفٌس يَا َحْسَرتَى علَى َما فَرَّ
َ َهدَانِي لَُكنُت ِمَن اْلُمتَِّقيَن«)12(، وكذلك في قوله » َولَْو ِشئْنَا  السَّاِخِريَن. أَْو تَقُوَل لَْو أَنَّ اللَّ
آَلتَْينَا ُكلَّ نَْفٍس ُهدَاَها َولَِكْن َحقَّ اْلقَْوُل ِمنِّي أَلَْمَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن«)13(، 

ةُ اْلبَاِلغَةُ فَلَْو َشاء لََهدَاُكْم أَْجَمِعيَن«)14(.  وهي كذلك في قوله: » قُْل فَِللِّه اْلُحجَّ
من هذه األمثلة ومن غيرها الكثيرة )15( التي تتجاوز المئات الثالث في كامل النّص 
القرآني يتبيّن أّن »الهداية« مسلك من مسالك » التّغيير« القرآني وأنّها بذلك تقتضي تربية 
على اإلرادة واالختيار. ما يفيده النسق القرآني بهذا الخصوص هو أّن لهذا المسلك ثالثة 

ترك�������زه  ما 
مقول����ة : » القرآن 
هداي��ة«،  كتاَب 
يف املقام األول، ه��و 
قطع مع الرؤي�����ة 
تتصّور  اليت  املثالية 
أن حقيق��ة القرآن 
تقع خ�ارج التاريخ 
العامَل  عن  ومبعزل 
ذلك  واإلنس�������ان 
عليه  يشتمل  مبا 
»اهلداي��ة«  مفهوم 
من معاني اإلصالح 
والتغيري والك�دح 

والتصويب.
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طبيعته  تحدّد  كبرى  موجهات 
وسبيل فعله في مجال » التّغيير« 

وهي أن :
في  عامة  ظاهرة  الهداية   )1(
على  تقتصر  ال  فهي  الوجود، 
جانب من جوانب الحياة إذ النبات 
والحيوان وسائر الكائنات مشمولة 
بها تستلهم منها سّر وجودها ِوفَق 

هدى َغريزي تَكويني )16(  .
الظاهـــــــرة  هذه  تشمل   )2(
تراعي  لكن بخصوصية  اإلنسان 
مكانته في سلّم الكائنات والغاية المميزة من خلقه ووجوده بما يجعلهـــــا تكليفيّة تحقيقـــــا 

لمبدأ استخالفه وتجسيـــــــــدا لمعنى مسؤوليته  ومساءلته )17( . 
اإلنساني«  »التكافئ  مبدأ  يتولّــــد  والتكليفي  التكويني  الهدايــــة  مـــــن وجَهْي   )3(
الذي يساوي بين الناس واألمم الّسابقة والالّحقة في استحقاق هذه الهداية سعيا لتعين قيّم 

الحّرية والفاعليّة واإلبداع التي ال يتحقق إعمار األرض إال بها )18( .   
القرآني بما تقتضيه من حرص ومكابدة  نخلص من هذا أن »الهداية« في الخطاب 
المفضية  األولى  القضية  هي  والجماعي  الفردي  المستوى  على   )19( موصولة  إنسانية 
إلى »التغيير« وأنها تتضافر في ذلك مع أربعة مفاهيم رئيسية أخرى تحدد حقيقة هذا 
»التغيير« وإمكان تحققه والطرق الموصلة إلى ذلك واألولويات التي ينبغي أن تعتبر فيه. 

اإلنسان  املهتدي  يف موكب العاملََ   

كانت مقولة » القرآن كتاب هداية« عنوانا داالّ ومدخال لتوّجه جديد يفتح الباب على 
إنسان  إنسان جديد«،  الُمعلَن والدة »  تحّول مفصلي حامل لخطاب تغيير نوعي هدفه 
مستحق للهداية بما يعبر عنه من إرادة ويتوّصل إليه من وعي وفاعليّة. تلك هي القضيّة 

الثانية التي ال يتأتى »التغيير« القرآني إالّ بها. 
لمزيد تحديد هذه القضيّة يعرض لنا الخطاب القرآني الخصائص الكبرى لهذا »اإلنسان 

الجديد« فيقدّمه على أنّه: 
* كائٌن متميز في ُسـلّم الموجودات باإلرادة وبإمكان الوعي بمسؤوليته  في عالَم هو 

موضوع المعرفة وأحد مصادرها )20(  . 
* كاشٌف لذاته، يرتقي بها بصفتها مجاال أعمق من نفّسية الفرد العادّية معتمدا في ذلك 

على تجربة حيوية تنطلق من توقه إلى ذات الحّق العليا )21( . 
* باٍن لتجارب واقعيّة تتمثل مقاصد الخطاب القرآنّي بما يجعل إنسانيته في سيرورة 

مبدعة ومتفاعلة مع أعمق رغبات العالَم المحيط به. 

»اهلداي�������ة« 
يف اخلطاب القرآني 
مبا تقتضي����ه من 
حرص ومكاب��دة 
إنسانية موصول��ة 
على املست��������وى 
واجلماعي  الفردي 
هي القضي���������ة 
املفضي�����ة  األوىل 
وأنها  »التغيري«  إىل 
تتضافر ف����ي ذلك 
مفاهيم  أربعة  مع 
أخرى  رئيسي�����ة 
حتدد حقيق������ة 
»التغيري«  ه������ذا 
حتققه  وإمك��ان 
والط����رق املوصلة 
إىل ذلك واألولويات 
اليت ينبغ�������ي أن 

تعترب فيه.

,,

,,

متجدد  كائٌن  للتغيري  الفاعل  القرآني  اإلنسان 
باستمرار يف رؤيته لذاته وملن خيتلف معه وللكون 

الالمتناهي واملتغري هو اآلخر.

))
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خالل  من  ليس  نفسه  يفهم  تارخيّيا  كائنا  جتعله  لإلنسان  القرآنية  اهلوّية 
التأّمل العقلّي بل من خالل الّتجارب املتجّددة واملوضوعّية للحياة اليت يكتسبها 

ومن خالل الغائية الكربى اليت توجه تلك التجارب.

بعبارة واحدة: اإلنسان القرآني الفاعل للتغيير كائٌن متجدد باستمرار في رؤيته لذاته 
ولمن يختلف معه وللكون الالمتناهي والمتغير هو اآلخر . 

على هذا فإن » التغيير« في الخطاب القرآني يرتبط عضويّا بالخاّصية الداّلليّة لمفهوم 
الممتدّ  للعالَم  تلك من رؤية جديدة  تستدعيه خاّصيته  وما  الجديد« من جهة  اإلنسان   «

والمحيط به. 
مقتضى هذا التّرابط منهجيا هو تحّول » العالَم« في الخطاب القرآني إلى قضية ثالثة 
من قضايا التّغيير إذ أنّه يَْمثُل أمامنا في موكب متحّرك بما يشتمل عليه من طاقة إيجابيّة 

حافزة على الفعل وقابلة للتّغيير. 
تأكيدا لهذه الّرؤية الجديدة فإن القرآن الكريم يبدأ بنزع كل قداسة عن العالَم جاعال منه 
را بنواميس ال جنوح عنها ومنضبطة بأنساق تكوينيّة  بكافة مكوناته مجاال ممتدّا وُمَسخَّ
بيّنة)22(. إضافة إلى هذا فإّن اآليات القرآنية العديدة تؤّكد أّن الكون في زيادة مّطردة بما 
يدحض الرؤية القاّرة والثبوتيّة وبما يعّزز رؤيةً مغايرة تقوم على َخـْلٍق للعالَم ال يتوقف 

ومسيرة منفتحة ال تفتأ تنمو وتزيد )23( . 
أهم ما ينجّم عن هذين العنصرين أمران:

األول إمكانية إقامة عالئق موضوعيّة بين »اإلنسان الجديد« والعالَم المسّخر والمتّسع 
وهي العالئق التي تسمح بميالد معرفة جديدة في عالَم يصبح موضوعا للبحث ومجاال 

للفعل والتّغيير. 
لإلنسان  المتميّزة  المكانة  في ضوء  العالَم وصيرورته  غائية  تتّضح  ثانية  جهة  من 
للتغيير  والقابل  والمتحّرك  المنضبط  العالَم  نمّو  ضمن  أمامه  المنفتحة  واآلفاق  الجديد 

والحفّي به. 
من ثم جاز القول إّن »التّغيير« القرآني متعيّن في إحكام الّصلة بين الّسيادة االستخالفية 
لإلنسان و بين عالٍَم ال يحمل قداسة ذاتيّة لكنّه يظّل منضبطا ومتحّركا بصورة متواصلة 
في حراكه  الصغير  الِجْرم  فيه  يلتحم  الذي  الحافل  الموكب  هذا  من  الغاية  بذلك  راسما 

ضمن العالَم الشاسع )24( .  
ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَى َربَِّك َكْدحاً فَُماَلقِيِه« )25(  فندرك  في هذا نقرأ قوله تعالى » يَا أَيَُّها اإْلِ
أن طبيعة هذا الحراك في عالم الدّنيا إنّما هي توليديّة، عنها تتحقّق الّسيادة االستخالفيّة 
إنسانيته. على  التي يضحي بها اإلنسان الجديد مركز تفاعالت عالٍَم هو سبيله لتجسيد 
ذلك فالهويّة القرآنية لإلنسان تجعله كائنا تاريخيّا يفهم نفسه ليس من خالل التأّمل العقلّي 
الغائية  يكتسبها ومن خالل  التي  للحياة  والموضوعيّة  المتجدّدة  التّجارب  بل من خالل 
فيعي  نفسه  به  اإلنسان  يكتشف  الذي  الكدح  ذلك هو  التجارب.  تلك  توجه  التي  الكبرى 
أنه كون صغير أودعت فيه من القوى والطاقات ما يستطيع به التأثير أثناء رحلة العمر 
داخل العالَم الكبير بنظامه الموزون المؤثِّر فيه والمتأثر به. بذلك يكون مقصود العالَم، 
في الخطاب القرآني، هو بالدرجة األولى أنسنة اإلنسان وتحّرره ليلقى بهما »الحّق«، 

منتهى سعيه وغائية كدحه )26( .

ك���������ان  إذا 
»التغيري« الق��رآني 
متعّينا يف إحكام 
السيادة  بني  الصلة 
االستخالفي�������ة 
عامَلٍ  وبني  لإلنسان 
القداس����ة  منزوع 
مع كونه  متأث���را 
بالذات اإلنساني���ة 
ومؤثرا فيها ف�����إن 
القيمة الدالة على 
اإلنس�����ان  عالقة 
بالعامَل والتاري����خ 
يف اخلط����������اب 
القرآني حت�������دد 

يف »احلّرية«.
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اخلامتية بّوابة احلرية 

القرآني  »التغيير«  كان  إذا 
متعيّنا في إحكام الصلة بين السيادة 
عالٍَم  وبين  لإلنسان  االستخالفية 
القداسة مع كونه  متأثرا  منزوع 
بالذات اإلنسانية ومؤثرا فيها فإن 
اإلنسان  الدالة على عالقة  القيمة 
الخطاب  في  والتاريخ  بالعالَم 
القرآني تحدد في »الحّرية«. على 
اآلدمي  منزلة  تتأسس  القيمة  هذه 
إرادته  أن  ويتبيّن  الوجودية 
ووعيه و فعله ال يمكن أن تكون محدّدة سلفا بل هي في حالة تشكُّل مستمر. بذلك يؤّسس 
الخطاب القرآني في المستوى التّاريخي لإلنسان لحّرية اآلدمي باعتبارها قيمةً مركزيّة 

لمشروع استخالفه في األرض)27( .
له  يتصدّى  وما  اإلنسان  حّرية  بين  تقرن  التي  الكريمة  اآلية  في  المعنى  هذا  يتأكد 
ا قُِضَي اأْلَْمُر إِنَّ  من عوائق يجّسد الّشيطان جانبا منها  حين يقول: » َوقَاَل الشَّْيَطاُن لَمَّ
ن ُسْلَطاٍن إِالَّ أَن دََعْوتُُكْم  اْلَحّقِ َوَوَعدتُُّكْم فَأَْخلَْفتُُكْم َوَما َكاَن ِلَي َعلَْيُكم ّمِ َ َوَعدَُكْم َوْعدَ  اللَّ

فَاْستََجْبتُْم ِلي فاََل تَلُوُمونِي َولُوُموا أَنفَُسُكم« )28(.
السؤال الذي يطرح نفسه عند هذا الحدّ هو: أيُّ أساس ديني صاغه الخطاب القرآني 
تتويجا لقضايا »التّغيير« التي سبق أن عرضناها بحيث يكون مكّمال لنسقها التّجديدي 

بصورة جليّة تكشف بصورة كاملة عن منهجه؟ 
هذا ما يدفعنا لتناول قضيّة »ختم النّبوة« باعتبارها القضيّة الّرابعة من قضايا التّغيير 
كما يكشف عنها الخطاب القرآني. في ضوء ما سبق أن سقناه تكون قضيّة » الخاتمية« 
لتناول  القرآني  الخطاب  يقيمه  الذي  المركب  للبناء  المفهوميّة  للقاعدة  المكّمل  العنصر 
بما  ذاته وتفعّلها  تجدّد  اإلنسان بصورة  اهتداء  إلى  الدّعوة  أّن  ذلك  إشكالية »التغيير«. 
يُعـرف  أنّه  أو  الرؤية  لمجرد  العالَم  يبقى  ال  بحيث  بالعالَم  مميزة  وعالقة  رؤيةً  يكسبه 
الدّعوة  هذه  المستمر)29(،  بالعمل  ويُعاد  يُعرف  الذي  المجاَل  يصبح  بل  فقط  بالتصّور 
تستدعي تأسيسا دينيّا وفكريّا مميّزا. ما جاءت قضيّة »ختم النبوة« لترسيه ليس مجرد 
يعد  لم  الذي  الجديد  اإلنسان  لمشروع  التجسيد  بل هو  فقط،  نبّوة أخرى«  »نفي ظهور 
بحاجة إلى نبّوة جديدة بعد أن جاء محّمد صلّى هللا عليه وسلم مبّشرا باإلنسان الساعي 
إلي الحق والكمال، اإلنسان الواعي بمسؤوليته والصانع لذاته في عالَم مسّخر له معرفيا 

وموضوعيا. 
لذلك فالقول بأّن رسالة محمد صلى هللا عليه وسلم هي آخر الّرساالت الّسماوية)30( 
هو إبراٌز، من جهة أولى، الخيَط الناظم والقيمة المتّفق عليها بين جميع الّرساالت وهو 

ما جاءت قضّية 
النبوة«  »خت�������م 
لرتسيه ليس جمرد 
»نفي ظه����������ور 
فقط،  أخرى«  نبّوة 
بل هو التجسي����د 
ملشروع اإلنس�����ان 
اجلديد ال����ذي مل 
يعد حباج���ة إىل 
بعد  جديدة  نبّوة 
أن جاء حمّمد صّلى 
وسل�م  عليه  اهلل 
باإلنسان  مبّش����را 
الساع��ي إلي احلق 
والكمال، اإلنسان 
مبسؤوليته  الواعي 
يف  لذاته  والصانع 
له  مسّخر  عاَل�����م 
معرفيا وموضوعيا.

,,

,,

استحالة  النبّوة اخلامتة تنطوي على مبدإ  إذا كانت 
بقاء الوجود معتمدا إىل األبد على ِمقَود يقاد منه فإّن 
ذلك ميّكن مفهوم »استخالف اإلنسان يف األرض« من 

داللة واضحة يف مداها اإلنساني وبعدها القيمي.
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هو  اهلداية  كتاب  أن  اعتبار  إىل  تفضي  هداية«  كتاب  »القرآن  مقولة  إّن 
الّتغيري  هو  وحياته  تنزيله  من  املقصد  وأن  واحلّي«  ل  املنزَّ املتعالي  »كالم 

واإلصالح عرب االنضواء يف املنظومة احلضارية.

االرتباط بالمفارق وبالوحي تلك الطاقة الّشاملة والمطلقة التي ال تصمت ولكنّها ال تكّرر 
نفسها ألنّها التّعبير عن الحّي الّسميع البصير. من جهة ثانية، هو تصريُح الّرسالة الخاتمة 
بالمسكوت عنه في موكب األنبياء الّسابقين والمجّسد للسيرورة التّاريخيّة  التي تتمثّل طاقةَ 
الوحي وحضوره الموصول. من ثّم فإذا كانت النبّوة الخاتمة تنطوي على مبدإ استحالة 
بقاء الوجود معتمدا إلى األبد على ِمقَود يقاد منه فإّن ذلك يمّكن مفهوم »استخالف اإلنسان 
في األرض« من داللة واضحة في مداها اإلنساني وبعدها القيمي. هو نفي أن يكون نمو 
الّروحيّة  للّرياضة  إلغاء  أو  الديني  الشعور  محلَّ  العقل  إحالل  الحياة ومصيرها رهين 

وإثبات لرؤية جديدة ومجدّدة لإلنسان والعالَم.
قضية » الخاتميّة«، على هذا تناهض ما سيتّجه إليه الفكر الدّيني لعدّة قرون في حمأة 
الجدل العقدي والروح الدّفاعية عن اإلسالم  وما فرضه واقع سياسي وفكري مأزوم من 
عقليّة اإليحاء بامتالك نهائي للحقيقة واعتقاد أّن الخالص والنّجاة حكٌر على ملّة بعينها 
ال تتجاوزها لغيرها. ذلك التّوجه لم يكن ليفضي في النّهاية إالّ إلى إفراغ االستخالف من 
كّل حّس تاريخي ومن كّل فاعليّة تجديديّة يحفز عليها الوحي. قراءة قضيّة »ختم النبوة« 
وفق مقتضيات إشكالية »التّغيير« الذي رّكزه الخطاب القرآني يجعل » الخاتميّة« إسهاما 
في إذكاء قيمة الحّرية وعنصرا فاعال من عناصر ترسيخ التّكامل الذي أقامه الخطاب 
القرآني بين الّسيادة االستخالفية ومقتضيات االجتماع والتاريخ وما يتضّمنانه من معاني 

اإلرادة والحرية والحراك والتجديد. 
إضاءات منهجية

إيصالنا  هو  المنهجية  داللتها  في  السابقة  األربعة  التغييرية  القضايا  تمثّل  يفيده  ما 
للوقوف على خصوصية المنهج القرآني في التغيير. للتوصل إلى هذا نتساءل ما الذي 
يفضي إليه النظر عندما نتمثل آية: » َوالَِّذيَن َجاَهدُوا فِينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنَا« في ترابطها مع 
الهوية االستخالفية لإلنسان، في فرديته و مجتمعيته، ومع العالَم الُمسّخر بالسنن والمتسع 
في أبعاده باستمرار وعندما نعي ذلك ضمن مبدأ الخاتمية بما يعنيه من أن النبوة بلغت 

قّمة وعيها بإدراكها الحاجة إلى إلغاء النبّوة نفسها؟ 
عن هذا التّرابط المفاهيمي القرآني تتولّد ثالثة مبادئ منهجيّة هي: 

»كالم  هو  الهداية  كتاب  أن  اعتبار  إلى  تفضي  هداية«  كتاب  »القرآن  مقولة  أّن   -
عبر  واإلصالح  التّغيير  هو  وحياته  تنزيله  من  المقصد  وأن  والحّي«  ل  المنزَّ المتعالي 
االنضواء في المنظومة الحضارية. لذلك فـ»كتاب الهداية« ينبغي أن يُْقَرأ ويُفَعَّل على 
أساس خصوصيته ومراميه وباعتبار أّن التّغيير والتّطور في حياة البشر والمجتمعات 

اإلنسانية من الّسنن الكونية المستمرة. 
- أن نبّوة محمد عليه الّسالم إيذان بنهاية عصر وبداية عالَم، في تلك النّبوة استمراٌر 
للعالم القديم باعتبار مصدر الّرسالة و بداية لعالم حديث ولد معه العقل اإلنسانّي وظهرت 
الّشخصي بعد أن كانت األحكام  الفردي واالختيار  النّقد والتّمحيص والتّفكير  فيه ملَكة 

واالختيارات تعدّ من قبُل خارج إرادته ودون اعتبار ألساليب عمله.

قراءة قضّي�����ة 
النب�������وة«  »ختم 
مقتضي�����ات  وفق 
إشكالي�����������ة 
ال�����ذي  »الّتغيري« 
رّكزه اخلط�����اب 
جيع������ل  القرآني 
» اخلامتّية« إسهاما 
قيمة  إذكاء  يف 
وعنص���را  احلّرية 
فاعال من عناص���ر 
ترسيخ الّتكام��ل 
الذي أقامه اخلطاب 
القرآني بني الّسيادة 
االستخالفي�������ة 
ت  مقتضي���������ا و
والتاريخ  االجتماع 
وما يتضّمنان������ه 
م���ن معاني اإلرادة 
واحلرية واحل��راك 

والتجديد.
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- أن جماع ذلك بشارةٌ باإلنسان 
الّساعي إلى الكمال سعيا يجعله ال 
يخشى من التاريخ، مجاِل صنعه 
لذاته واتساع معرفته و تعلّمه من 
العالَم الخارجي وارتقائه برياضته 
عليه  محمد  لنبّوة  المتمثلة  الدّينية 
في  تعينت  التي  والّسالم  الّصالة 
»العروج« الذي استتبع حضورا 
الدّنيوي  الموضوعي  الواقع  في 

وضمن شروط التّاريخ.
هذه المبادئ بما تشتمل عليه من داللة معرفيّة وأدوات مفهوميّة قادرة على أن تتيح 
التقعيد للمنهج القرآني في »التغيير«. هو منهج رافض للحتميّة  والجبريّة العاّمة المتحّكمة 
في اإلنسان والتّاريخ ومقرٌّ بتطّور مفهوم الذّات القابلة ألن تصبح قّوة حّرة أمامها غايات 
ومطالب مختلفة وجديدة. مؤدّى هذا أّن المنهج القرآني ال يستقيم معه »التغيير« إالّ عندما 
يكون منهجه »غائيّا انتقائيّا« ألّن الحراك الدّائم والمتدّرج للعالَم واإلقرار في ذات الوقت 
بأّن التّاريخ وحركة الكون يوفّران موازين وتقديرات مختلفة للمور، مثل ذلك يؤدّي إلى 

أن تكون حركة الّزمان قابلة للتّغيير أي لتحقيق تلك الممكنات الجائزة . 
لهذا فـ»التغيير« ال مسّوغ له إن كان المنهج آليّا جبريّا ال مجال لحّرية اإلنسان فيه 
كما ال معنى للقدرة واإلرادة اإللهيّة ذاتها في مجرياته. ضرورة »التغيير« وموضوعيته 
تتعيّنان حين يكون المنهج المعتمد غائيا وانتقائيا ألّن ذلك يوفّر توازنا تركيبيّا بين حركة 
الكون في الّزمان من جهة وبين التّرابط بين مراحل الحياة من جهة ثانية مع التّغييرات 

المتاحة في التّقدير اإلنساني للشياء وللمواقف من جهة ثالثة. 
إلى جانب هذا فإّن ما يجعل منهج »التّغيير« كما وّضحته قضاياه األربع الّسابقة ذا 
سمة مميّزة هو أنّه، إضافة إلى سمتي الغائيّة واالنتقائيّة، منهج اشتمالي ال يقبل الحديّة 
التي ينتجها فكر القطع. هو منهج يعلن بوضوح عن نهاية الثّنائيات المتناقضة: التّعالي 
العالمية  الخصوصيّة ضدّ   / )والعكس(  الجماعة  الفرديّة ضد   / )والعكس(  القرب  ضد 
)والعكس(/ التراث ضدّ التّجديد )والعكس( لكونه يقّر بإمكان »التقاء« هذه النقائض من 
اشتماليّة هذا  إليه.  بالماضي واإلضافة  قدر من االحتفاظ  أجل تحقيق حاضر جديد مع 
المنهج في بنائيته التي تتمثّل ما حقّقه الخطاب القرآني حين انطلق من خصوصية األميين 
التي أوردتها سورة »الجمعة« )31( إلى العالميّة المنصوص عليها في سورة »الصف«)32( 
 )34( العبد  قريبا من  المنزه  المتعالي  يكون  االشتمالي  الطابع  بهذا   .)33( وسورة »الفتح« 

وبنفس هذا الطابع يصبح تغيير نفس الفرد هو المدخل إلى تغيير المجتمع )35(.  
باشتمالية منهج التغيير القرآني فإّن تأكد الحاجة إلى الوسائل المقويّة لإلرادة وتعزيز 
بالنّفس وتأسيس دعائم الحّرية والعدالة واإلبداع ال ينفي  الذّات والثّقة  مقتضيات تقدير 

ضرورة »التغيري« 
عيت�������ه  ضو مو و
تتعّين��������������ان 
حني يك��������ون 
املعتم�������د  املنهج 
غائيا وانتقائي������ا 
ألّن ذلك يوّفر توازنا 
تركيبّي������������ا 
حرك��������ة  بني 
الّزمان  يف  الكون 
وبني  جه������ة  من 
الرّتابط بني مراحل 
احلياة م�����ن جهة 
ثانية مع الّتغيريات 
يف  املتاح����������ة 
الّتقدير اإلنسان��ي 
وللمواق�ف  لألشياء 

من جهة ثالثة.

,,

,,

 منهج رافض للحتمّية  واجلربّية العاّمة املتحّكمة 
يف اإلنسان والّتاريخ ومقرٌّ بتطّور مفهوم الّذات القابلة 
ألن تصبح قّوة حّرة أمامها غايات ومطالب متلفة 

وجديدة.
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الفردي يبين  للّنزوع  أّن رفضه  للقرآن الكريم يف  التغيريي  املنهج  أهّم ما ميّيز 
منظومته الّتغيريية على أساس االهتمام بالفرد وتقوية الّذات لكونها تبقى 

القوة الفّعالة اليت حتول دون احنالل اجلماعة.

ضرورة احترام الحياة وتعزيز الكرامة اإلنسانية بشكل ال يهمل التحّوالت الكيفية التي 
يقتضيها تطور بنية المجتمع ومستلزمات الوعي الجديد وشروطه. 

التغيري و استمرارية األمة

نخلص من هذا كله أن مقولة » القرآن كتاب هداية« كانت في جوهرها ومآلها تأسيسا 
لمبدأ »التغيير« بداللة متميزة في واقعيتها وغائيتها وإنسانيتها. 

هو »تغيير« يبدأ برفض للخطاب الذي يلقي على اآلخرين تبعات الّضعف والهوان 
والتخلف مستعيضا عن ذلك بالوعي بأّن التّغيير القرآني يقوم على فهم لقول هللا  تعالى: 
َ اَل يُغَيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم« )36( في مناهضته للنّزوع إلى الفرديّة.  »إِنَّ اللَّ
متجاوز  جديد  وعي  إنشاء  على  حرصه  في  القرآني  الخطاب  فإّن  الوقت  ذات  في 
للثّنائيات ومتعاٍط مع الّظواهر وفق مبدأ الوحدة وقانون الّصيرورة ال يمكن أن يتخلّى عن 

أساس التّغيير الفردّي في فكره وواقعه وتصّوره والذي ال يمكن إالّ أن يكون متدّرجا. 
للنّزوع الفردي  التغييري للقرآن الكريم في أّن رفضه  لكن أهّم ما يميّز هذا المنهج 
القوة  تبقى  لكونها  الذّات  وتقوية  بالفرد  االهتمام  أساس  على  التّغييرية  منظومته  يبني 
التي تحول دون انحالل الجماعة. وذلك أخّص ما ينبغي أن يرّكز عند معالجة  الفعّالة 
إشكالية » التّغيير« بحيث يتعيّن تحقّق غائيتها باستجابتها المعرفية واالجتماعية لمتطلبات 

استمرارية األّمة وباستعادة هذه األخيرة مكانتها الحضارية وفاعليتها بين سائر األمم. 
اهلوامش

(1( المنار: الجزء العاشر المجلد 28 وكذلك ج 6 الجلد 29 
(2(  محمد  عمارة ، تجديد الفكر اإلسالمي عند محمد عبده ومدرسته ، القاهرة 1980.

(3(  يقول األفغاني لتلميذه الشيخ عبده في إحدى مراسالته: » كن فيلسوفا يرى العالم ألعوبة، وال تكن 
صبيا هلوعا« انظر محمد البهي : الفكر اإلسالمي الحديث وصلته بالغرب ص 121.

(4(  األعمال الكاملة الجزء الرابع ص 16.
(5( سورة النساء 4.../82.

(6( تفسير المنار ج 1 ص 18 و 24  .
(7(  م. س. 

(8(  محمد المخزومي، خاطرات جمال الدين األفغاني، ط. بيروت 1931، ص99.
(9(  انظر دراستنا عن اإلنسان والقرآن وجه لوجه ، دار الفكر دمشق 2000.

(10( المقصود بالخطاب معناه الحديث الذي يعني المقوَل الجامع الذي يحمل وجهة النظر المصاغة 
في تعبير استداللي باستعمال مفردات و تراكيب ومفاهيم إلثبات عالقات خاصة. هو بذلك نسيج أكثر 
ثراء باعتبار أن المعنى في الخطاب ليس متناظرا مع المفردات بل هو بناء قائم على مختلف مواد 

النص حين تفهم في تكاملها وبعد قراءة تركيبية فيها تقديم وتأخير و إبراز و إخفاء.  
(11( سورة الرعد 11/13.

(12( سورة الزمر  57/39.
(13( السجدة 32/ 13.

(14( سورة األنعام 6/ 149 و ارجع أيضا إلى سورة النحل 16/ 9. 
نَساَن  ْذُكوراً، إِنَّا َخلَْقنَا اإْلِ َن الدَّْهِر لَْم يَُكن َشْيئاً مَّ نَساِن ِحيٌن ّمِ (15( مثل قوله تعالى: »َهْل أَتَى َعلَى اإْلِ
ا َكفُوراً« سورة اإلنسان  ا َشاِكراً َوإِمَّ ِمن نُّْطفٍَة أَْمَشاجٍ نَّْبتَِليِه فََجعَْلنَاهُ َسِميعاً بَِصيراً، إِنَّا َهدَْينَاهُ السَّبِيَل إِمَّ

1/76-3 أو قوله:»أَلَْم نَْجعَل لَّهُ َعْينَْيِن َوِلَساناً َوَشفَتَْيِن َوَهدَْينَاهُ النَّْجدَْيِن« سورة البلد 90 / 10-9-8.

لي������ة  شتما با
التغيري  منه�������ج 
القرآني فإّن تأكد 
إىل  احلاج���������ة 
املقوّي����ة  الوسائل 
لإلرادة وتعزي������ز 
تقدي�ر  مقتضيات 
والّثق��������ة  الّذات 
بالّنفس وتأسي���س 
احلّري������ة  دعائم 
والعدالة واإلب��داع 
ض����رورة  ينفي  ال 
احلي������اة  احرتام 
الكرام�ة  وتعزيز 
بشكل  اإلنسانية 
التحّوالت  يهمل  ال 
لكيفي�����������ة  ا
اليت يقتضيها تطور 
اجملتم�������ع  بنية 
الوعي  ومستلزمات 

اجلديد وشروطه
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بُُّكَما يَا ُموَسى. قَاَل َربُّنَا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلقَهُ ثُمَّ َهدَى«  (16( انظر مثال قوله تعالى: » قَاَل فََمن رَّ
سورة طه 20/ -49 50 و قوله   و»الَِّذي قَدََّر فََهدَى« سورة  األعلى 87  /  3 .

(17( كقوله تعالى: »اْقَرأْ ِكتَابََك َكفَى بِنَْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيبًا« سورة اإلسراء 17 / 14.
(18(  لم تُستثن من الهداية أمة من األمم تعبيرا عن العدل الشامل و في ذلك يقول تعالى فيمن سبق 
قاً لَِّما بَْيَن يَدَْيِه َوأَنَزَل التَّْوَراةَ َواإِلنِجيَل. ِمن قَْبُل ُهدًى لِّلنَّاِس  َل َعلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ ُمَصدِّ من األمم:«نَزَّ
َوأَنَزَل اْلفُْرقَاَن« سورة آل عمران 3/-3 4، كما قال فيما سيأتي من الزمان » إِن تَتََولَّْوا يَْستَْبِدْل قَْوًما 
لَعَلَُّهْم  اْلِكتَاَب  ُموَسى  آتَْينَا  أيضا: »َولَقَْد  38. ويقول   /47 أَْمثَالَُكم« سورة محمد  يَُكونُوا  اَل  ثُمَّ  َغْيَرُكْم 

يَْهتَدُوَن« سورة المؤمنون 23/ 49.
لََمَع اْلُمْحِسنِيَن« سورة العنكبوت   َ (19( مثل قوله تعالى:«َوالَِّذيَن َجاَهدُوا فِينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ اللَّ
ا أَْجراً  ن لَّدُنّـَ تَْينَاُهم ّمِ 69/29، و قوله: »َولَْو أَنَُّهْم فَعَلُواْ َما يُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخْيراً لَُّهْم َوأََشدَّ تَثْبِيتاً. َوإِذاً آلَّ
ْستَِقيماً«سورة النساء 4/-66 68، و قوله: » إِنَّ الَِّذيَن اْرتَدُّوا َعلَى أَْدبَاِرِهم  َعِظيماً. َولََهدَْينَاُهْم ِصَراطاً مُّ

َل لَُهْم َوأَْملَى لَُهْم«سورة محمد 25/47. ن بَْعِد َما تَبَيََّن لَُهُم اْلُهدَى الشَّْيَطاُن َسوَّ ّمِ
(20( انظر مثال قوله تعالى: » َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمالئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخِليفَةً قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها 
ُس لََك قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما ال تَْعلَُمون« سورة البقرة  َماَء َونَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك َونُقَدِّ َمْن يُْفِسدُ فِيَها َويَْسِفُك الدِّ

  .30/2
القيامة  َمعَاِذيَرهُ  » سورة  أَْلقَى  َولَْو  بَِصيَرةٌ  نَْفِسِه  َعلَى  ْنَساُن  اأْلِ بَِل  تعالى: »  قوله  انظر مثال   )21)

.15-14/75
ِ يَْسُجدُ َمْن فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوِظاَللُُهْم بِاْلغُدُّوِ َواآْلَصاِل  (22(  في قوله تعالى« َولِلَّ

» سورة الرعد13/  15.
َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر« سورة فاطر1/35. (23( انظر مثال قوله تعالى » يَِزيدُ فِي اْلَخْلِق َما يََشاُء إِنَّ اللَّ

- »َواْلَخْيَل َواْلبِغَاَل َواْلَحِميَر ِلتَْرَكبُوَها َوِزينَةً َويَْخلُُق َما اَل تَْعلَُموَن«  سورة النحل8/16.  
- » يَْسأَلُهُ َمْن فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض ۚ ُكلَّ يَْوٍم ُهَو فِي َشأٍْن« سورة الرحمن 29/55.  

(24(  إشارة إلى قول الشاعر: 
أتـــزعــم أنــك جــرم صغـيــر     وفيــك انطوى العـالـــم األكـــبر  
وأنــت الكتــاب المبيـن الــــذي     بـأحـرفــه يظهــر الـــــمضمـــر  

(25( سورة االنشقاق 6/84.
(26( عبد الوهاب بوحديبة، اإلنسان في اإلسالم، دار الجنوب للنشر تونس 2007 ص 14.

(27( راجع قراءة محمد إقبال لقصة »نزول« آدم الواردة في القرآن الكريم حيث يرى أنها تعبّر عن 
أحد أبرز محددات إنسانية اإلنسان وهي الحرية التي انتقل من أجلها بذاتيته في نمّوها من حالة بدائية 
إلى مرحلة أكثر تطّورا، تجديد الفكر الديني ص 100 و101 وانظر دراستنا المذكورة عن »اإلنسان 

والزمان في منظومة محمد إقبال التجديدية«.
(28(  سورة إبراهيم  14 / 22.

(29(  تجديد الفكر الديني ص 226.
ُسوَل هللاِ َوَخاتََم النَّبِيِّيَن َوَكاَن هللاُ بُِكّلِ  َجاِلُكْم َولَِكن رَّ ن ّرِ دٌ أَبَا أََحٍد ّمِ (30( في قوله تعالى » َما َكاَن ُمَحمَّ
َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه ِليَُكوَن ِلْلعَالَِميَن  َشْيٍء َعِليًما« سورة  األحزاب 33 / 40، و قوله: » تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ

نَِذيًرا« سورة الفرقان 1/25.
يِهْم َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب  يِّيَن َرُسواًل ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزّكِ (31( في قوله تعالى»ُهَو الَِّذي بَعََث فِي اأْلُّمِ

َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضاَلٍل ُمبِيٍن« الجمعة 62/ 2.
يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرهَ  (32(  في قوله تعالى: »ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهدَى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

اْلُمْشِرُكوَن« سورة الصف 9/61.
 ِ يِن ُكلِِّه َوَكفَى بِاللَّ (33(  في قوله تعالى: »ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهدَى َوِديِن اْلَحّقِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

َشِهيدًا« سورة الفتح 28/48 .
(34(  كقوله تعالى: »َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي فَإِنِّي قَِريٌب أُِجيُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دََعاِن« سورة البقرة2/ 

 .186
ْسِلَمةً لََّك« سورة البقرة 128/2. ةً مُّ يَّتِنَا أُمَّ (35(  في قوله تعالى:»َربَّنَا َواْجعَْلنَا ُمْسِلَمْيِن لََك َوِمن ذُِرّ

(36(  سورة الرعد 13 /11.
----

- جامعي ورئيس رابطة تونس للثقافة والتعدد 
ennaifer.hmida@gmail.com

يبدأ  ال�»تغيري« 
للخط����اب  برفض 
يلق����������ي  الذي 
اآلخري������ن  على 
الّضع�����ف  تبعات 
واهلوان والتخل���ف 
مستعيض�����������ا 
بالوع���ي  ذلك  عن 
بأّن الّتغيري القرآني 
يقوم عل������ى فهم 
	تعاىل:  اهلل  لقول 
َما   ُ ُيَغريرِّ اَل   َ

اهللَّ »ِإنَّ 
وا  ُ ُيَغريرِّ ى  َحتَّ ِبَقْوٍم 
يف  ِبَأْنُفِسِهْم«  َما 
للّنزوع  مناهضته 

إىل الفردّية.
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َهِنيًئا مِلن َساَفروا يِف الَغماِم ..

ِبال َمْوِعٍد .. 

وال َنْظَرٍة للَوداِع ..

وال َمْوِقٍف للّشَجْن .

َصالٌة ألْرواِحِهم ..

ُتَرْفِرُف يِف الّنوِر َفوَق الّنُجوِم 

وَتْنَزُع َعْنها الَكَفْن ..

يا .. ُهناِلك حَتْ

َمَع احُلْلِم واألمِنياِت ..

وَخاِرَج َسْقِف الّزَمْن ..

ويِف األْرِض ُتْزِهُر آماهُلم ..

اًل .. ُكُروًما .. وَنْ

ُيَبّلُغهم .. كلَّ ِحنٍي ..

سالَم الوَطْن ..

ويِف كلرِّ ِحنٍي ..

ُتّغيّن الِبالُد .. َسَنْحيا ..

وَيْنَتِصُر الّطْفُل والِبْنُت واألْرَمَله ..

َفلْيَس يِتيًما .. ِسَوى 

َمْن خُيوُن الرّتاَب الِذي َصاَنُه ..

وَمْن ُيْنِكُر اجَلاَر والّداَر ..

َمْن يْسَتِقُل ُجُنوَن الِفَتْ ِ.

           -  شاعر وأديب تونسي

سامل املساهلي
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مجّلة

منذ أن قامت دولة »بين أمية« إىل أن سقطت دولة »العثمانيني« واملواطن العربي فاقد 
ملعنى احلياة، تعّد عليه الّسلطة أنفاسه. فقد معنى احلياة وبالّتالي حّبها وما يستتبعه 

من أمل وتفاؤل وحّب للّناس وتوق لبناء عالقات تزهر من خالهلا األحالم الوردّية.

هل نحن فعال بحاجة كي نجلس إلى ذواتنا ونسأل أنفسنا بعض األسئلة ونجيب عنها 
أنفسنا بأنفسنا في صمت ألنّنا، وأعني العرب عموما، نخجل من األسئلة المباشرة كما 
نخجل من األجوبة المباشرة، ألّن طبيعتنا الجينيّة العربيّة والبربريّة لها بعد عنف معنوي 
يميّزها عن بقية الذّوات الكونيّة، لذلك تجد أّن ألفاظ المجاملة عندنا معدومة وإن وجدت 

تجدها جافّة فاقدة للّروح.

 نحن العرب ال نحسن بناء جسور التّواصل، ألنّنا ال نفهم معنى الحياة، نحن توقف بنا 
قطار الحياة منذ الفتنة الكبرى، ومنذ أن أصبحت الدّولة تنسب للقبيلة فأصبح كل من هو 
خارج القبيلة يحّس أنّه واحد من قطيع القبيلة أو األسرة، فال معنى لحياته هو، فهو وما 

ملكت يمينه وحياته ومماته تحدّدها الدّولة القبيلة.

 منذ أن قامت دولة »بني أمية« إلى أن سقطت دولة »العثمانيين« والمواطن العربي 
فاقد لمعنى الحياة، تعدّ عليه الّسلطة أنفاسه. فقد معنى الحياة وبالتّالي حبّها وما يستتبعه 
من أمل وتفاؤل وحّب للنّاس وتوق لبناء عالقات تزهر من خاللها األحالم الورديّة، وفقد 
الثّقة بالدّولة وإستتباعاتها من تقديس العلم والنّشيد الوطني وحّب اإلنتماء، وصارت ثقافة 

الموت أقرب إليه من ثقافة الحياة.

 هذه أسباب سياسيّة، أّما األسباب الدّينية فهي على عالقة وثيقة أيضا بدولة القبيلة، 
فالفقهاء والعلماء والّشيوخ هم الذين أبّدوا هذا الوضع النّفسي القاتل لقرون بأسطول من 
الفتاوي تكسب سلطة القبيلة هالة من القدسيّة تصعق من يحاول اإلقتراب منها في الدّنيا 
الدّين،  يوم  الّصراط  عن  قدمه  وزلّة  ونكير  منكر  وسؤال  القبر  بعذاب  الّشيوخ  ويعدّه 
وتحّث الّرعايا في المقابل على التّسليم بالفقر والحاجة والخنوع، ظلمات وكوابيس نفسيّة 

صاحبت الّشخصية العربيّة منذ موقعة » الجمل« إلى موقعة »شارع  بورقيبة«.

ال يمكن أن نتحدث عن القانون واألخالق دون أن نمّر بهذه المحرقة النّفسية للّشخصية 
العربية، ودون أن نتعامل مع العالقة بين العربي عموما والقانون واألخالق على أساس 
أنّها عالقة مرضيّة يجب البحث عن دواء علمي سوسيولوجي إجتماعي فقهي ال عالقة 
له بما يدور حاليّا على الّساحة الثّقافية من أفالم ومسلسالت وبرامج تلفزيّة وإذاعيّة ترّوج 
للدّعارة ومزيد من اإلنحطاط األخالقي واإلبتذال للّشخصية العربيّة إمرأة كانت أو رجال.

التّقدم والّرقي الحضاري ال يمكن أن ينجز بالمال والنّفط والذّهب، ولو كانت كذلك 
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دول  في صدارة  الخليج  دول  لكانت 
الّرقي  كان  ولو  ورقيا،  تقدّما  العالم 
أن  يمكن  الحضاري  والّسلوك 
والمباني  الّضخمة  بالجّسور  يكتسب 
»دبي«  لكانت  والتّعمير  الّشاهقة 
العالم  مدن  أكثر  من  و»الّرياض« 
تكريسا لهذا الّسلوك، هناك بعد آخر 
للّمة،  الحضاري  البناء  في  مفقود 
الوجود،  من  الغاية  أو  المعنى  وهو 
كوني  إنساني  أساسيّان  رافدان  وله 
ووجودي ديني، اإلنساني يتّكرس في 
َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا  قوله تعالى » يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوباً 
الّراقية  أَتْقَاُكْم« )سورة الحجرات - اآلية 13(، فالعالقات اإلنسانيّة   ِ اللَّ ِعْندَ  أَْكَرَمُكْم  إِنَّ 
هي مقصد من مقاصد الوجود وبناء جسور التّواصل اإلنساني بين النّاس على إختالفاتهم 
أهّم من بناء الجسور والّطرقات الّسيارة واألبراج الّضخمة، والوجودي هو تحقيق الهدف 
الثّاني وهو العبادة  »َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواأِلْنَس إِالَّ ِليَْعبُدُوِن«)سورة الذاريات - اآلية 56(، 
ودون الدّخول في التّفاصيل من ينظر حال العرب والمسلمين اليوم يمكن أن يستنتج أّنا لم 
نحقّق من الّرافد األّول شيئا، أّما الّرافد الثّاني فمن أجله تسفك دماء المسلمين شرقا وغربا، 

كّل حزب بما لديهم فرحون.

المواطن  بين  عدائيّة  عالقة  ولّد  العرب  عند  والّسلطة  الدّولة  مفهوم  في  الشذوذ  هذا 
هي  أصبحت  بل  الدّولة  أركان  من  ركنا  تعد  لم  الّسلطة  ألّن  والدّولة  والّسلطة  العربي 
من  على  حكرا  الجميع  بين  تقتسم  أن  يفترض  التي  العاّمة  المنافع  وأصبحت  الدّولة 
في  أصبحت  العموميّة  األمالك  كّل  فإّن  وبالتّالي  منها،  والمتمعّشون  الّسلطة  يمارسون 
الوعي المواطن ملكا للّسلطة ال للدّولة وبالتّالي فإّن التّفريط فيها باإلتالف أو التّراخي أو 
التّمارض أو غيره من الّسلوكات العنيفة تجاه المرافق العاّمة للدّولة أصبحت نوعا من 
التّنفيس عن حالة اإلحتقان النّفسي التي يعيشها المواطن تجاه الّسلطة وما نراه من عبث 
والتّقاعس  بالحدائق،  والمقاعد  واألشجار  األزهار  وتكسير  العموميّة  الحافالت  بمقاعد 
إاّل  العموميّة  المؤّسسات  داخل  العنيف  والمزاج  والمستشفيات  اإلدارات  في  العمل  في 
نماذج من هذا الّسلوك المرضي في العالقة بين المواطن والدّولة وبالتالي بين المواطن 

والمواطن بالنتيجة..
------
- أستاذ

bechir_dhieb@yahoo.fr

وّلد الش������ذوذ 
يف مفه���وم الّدولة 
والّسلط�������������ة 
عالقة  العرب  عند 
ئّي��������������ة  ا عد
العربي  املواطن  بني 
والّدولة  والّسلطة 
الّسلط���������ة  ألّن 
مل تعد ركن�������ا 
الّدولة  أركان  من 
بل أصبح�����ت هي 
وأصبحت  الّدول���ة 
املناف��������ع العاّمة 
اليت يفت�����رض أن 
تقتسم بني اجلميع 
حك����را على من 
الّسلطة  ميارس��ون 

واملتمّعشون منها.

 وّلد الشذوذ يف مفهوم الّدولة والّسلطة عند العرب عالقة 
عدائّية بني املواطن العربي والّسلطة والّدولة ألّن الّسلطة 
الّدولة  الّدولة بل أصبحت هي  مل تعد ركنا من أركان 
وأصبحت املنافع العاّمة اليت يفرتض أن تقتسم بني اجلميع 

حكرا على من ميارسون الّسلطة واملتمّعشون منها.
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تقاتل  وملاذا  القرآن  الّناس حول نصوص  اختلف  فلماذا  االهية  إذا كانت األحكام 
البشر يف  دور  أهّمية  ذلك على  أال يدّل  بينهم؟  فيما  الفقهاء  اختلف  وملاذا  الّصحابة 

تطويع الّنصوص وفق سياقاتهم االجتماعية والّتارخيية؟.

التقديم

»اإلصالح الديني« أو االجتهاد بكيفية أعمق هو ما يحتاج اليه »العقل االسالمي« في 
التعامل مع النّصوص الدّينية السيما النّص المركزي أي القرآن الكريم، أن نسعى الى 

التأسيس الى أفق أرحب في عمليّة فهم النّص.                        
الشّك أّن موضوع التأويل يعدّ أهّم الموضوعات ذات الّصلة »باإلصالح الدّيني«.  إّن 
عملنا يترّكز هنا حول التّنظير لتأويل النّص القرآني. لقد كان هدفنا الحسم في كثير من 
العوائق، في دوائر عدّة منها العقدي والبالغي والفكري. فما هي أهم مالمح استراتيجية 

التّأويل. 
 - 1 -  القرآن حمور العملية التأويلية اين يكمن االشكال

»القرآن« الكتاب المحوري الذي ما فتأ يثير كثيرا من اإلشكاالت ويسيل كثيرا من 
الحبر، لقد كان محّط اهتمام كثير من العلوم وهو كتاب شديد الحساسيّة بالنّسبة للمسلمين 
وغير المسلمين . إّن السؤال الذي نطرحه اليوم ينبع من المفارقة التالية: »هل أن أحكام 
القرآن هي أحكام االهيّة أم هي أحكام بشريّة موصوفة اعتباريّا أنّها االهيّة«؟ إنّه سؤال 

جد خطير ومحفوف بالمخاطر سنحاول اإلجابة عليه. 
إّن القرآن كلمة هللا العليا، فهو ذو مصدر االهي وهو يشّكل لحظة تواصل بين األعلى 
واألسفل،  بين هللا والكون واالنسان.  إنّه يجّسم تلك الحركة العموديّة ويشكل الّرابط بين 
عالم الغيب وعالم الّشهادة، بين عالم المقدّس وعالم المدنّس.  إنّه لحظة حلول المتعالي 

في الكون أي في الدنيا .
   إّن القرآن كذلك عبارة عن»مصحف« على حدّ التّعبير األركوني انتقل من مرحلة 
المشافهة الى مرحلة التّدوين  وهو مكتوب باللّغة العربيّة، هذه اللّغة هي لغة بشريّة  وهي 
لغة األقوام العربية البدويّة الذين يسكنون على هامش الّصحراء، فهو كتاب معدّ أن يفهمه 

هؤالء النّاس بما عهدوه من محموالت األلفاظ وبمعاني عايشوها. 
إّن القرآن حتى هذه اللّحظة خليط بين االنساني واالالهي، لكن على أيةّ جهة سيحمل؟ 
إذا أخذنا أّن القرآن هو حكم هللا وهو ما يعني أّن آياته تحمل معاني توقيفيّة قبلية منتهية 
فما على البشر إالّ استهالك تلك المعاني بشكل تسليمي. غير أّن قبول هذه المصادرة يالقي 
النّاس حول نصوص  فلماذا اختلف  فإذا كانت األحكام االهية  كثيرا من االعتراضات. 
القرآن ولماذا تقاتل الّصحابة ولماذا اختلف الفقهاء فيما بينهم؟ أال يدّل ذلك على أهّمية 

دور البشر في تطويع النّصوص وفق سياقاتهم االجتماعية والتّاريخية؟ 
أهم  معرفة  خالل  من  به  سنقوم  ما  وهو  التّحليل  من  مزيد  الى  يحتاج  إذا   فاألمر 

عبد اجمليد بن براهيم 
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اإلشكال  هذا  فيها  يتحّرك  التي  الدّوائر 
ومن أهمها أصل اللّغة. 

 - 2 -  أصل الّلغة كإشكال تأويلي 

أصل اللّغة سؤال قديم متجدّد ُطرح في 
الّسياق  الّسابق ويُطرح اآلن السيّما في 
مناقشات   دارت  لقد  االسالمي.  العربي 
هاّمة في هذا االطار لم تتوقّف عند علم 
الكالم أو العقيدة بل دارت رحاها أيضا 
في البالغة والفقه ...إّن هذا الّسؤال كما 
عبّر عنه  األستاذ »عبد السالم المسدي«)1( هو سؤال تأويلي  بامتياز. لقد كان شكل الّسؤال 

هو التّالي هل أصل اللّغة توقيفي أم اصطالحي؟ 
االصطالحيّة  الّصفة  أمام  األبواب  غلق  الى  المسارعة  على  التّوقيف  أنصار  عمل 
أهل  وخاصة  هؤالء  استند  لقد  في حجاجهم.   كمرتكز  الدّينية  النّصوص  فوضعوا  للّغة 
الحديث)2( الى آية »َوَعلََّم آدََم اأْلَْسَماَء ُكلََّها«)3( وهذه الحّجة واهية وهّشة الفتقادها ألسس 
منطقيّة )كأنهم أرادوا غلق باب المحاججة(. إّن هؤالء يدافعون في الحقيقة على وجودهم 
ووظيفتهم التّقليدية وهي احتكار فهم النّص. هذا في النّهاية تصّور أهل التّوقيف ألصل 

اللّغة،  فماهي حيثيات الموقف االصطالحي؟ 
لقد كان الموقف االصطالحي أكثر صالبة وتنظيما إذ كان معّززا بجملة من الحجج 
الهاّمة حيث استند في معقوليته الى حجج تاريخيّة ولغويّة ومنطقيّة ...يقوم هذا التّصور 
على اعتبار أّن المجتمع هو الذي يشيّد اللّغة و أّن اللّغة ابنة شرعيّة للمجتمع فهذا األخير 

هو الذي يهب المعنى للّغة وبالتالي تتحول الى كينونة ديناميّة ألنها تتحّول في التّاريخ .
إّن هذه المعقوليّة هي التي ستدفع في نظرنا حقّا للتّأسيس لمعقولية تأويل النّصوص 

الدّينية والسيّما النّص القرآني. 
عكس  على  االصطالحي  الموقف  لصالح  األمر  المعتزلة  تحسم  أن  مأموال  كان  لقد 
جنّي«  »ابن  وتحديدا  والنحويين  الجرجاني«  القاهر  »عبد  وباألخص  البالغيين  موقف 
أن  المعتزلة  أرادت  لقد  والتأويل.   الدّفع باالصطالح  التّردد في  الذي توقف عند حدود 
تحسم األمر في ساحة النّظر للنّص القرآني وباألخص لحلحة المعنى أو معاني القرآن،  

بينما كان أهل التّوقيف يدافعون عن المعنى الظاهر والحرفي.     
إّن أصل اللّغة ال يشّكل في الحقيقة االّ مرحلة من مراحل االشتباك الواسع والدّائم  بين 

أنصار التّأويل وأنصار التّوقيف وتعدّ قضيّة الحقيقة والمجاز أحد مظاهر هذا اإلشكال 
 - 3 -  للحقيقة واجملاز معركة شكلها بالغي وقاعها ايديولوجي    

التاويل«  »قضية  على  البرهنة  جوانب  من  جانب  والحقيقة«  »المجاز  قضية  تشكل 
والتوقيف أو التفسير« فهي جزء من استراتجيّة المحاججة و البرهنة واالقناع. لقد دفع 
تيّار التّوقيف إلى طرح المشكل من زواية أخالقيّة معياريّة أساسها الكذب والحقيقة فكان 

الّصدق يعني الحقيقة والكذب يعني المجاز، فيستحيل هذا األخير الى كذب على هللا.

»هل أص��������ل 
الّلغة توقيف���ي أم 
اصطالحي«؟سؤال 
قديم متجّدد ُطرح 
وُيطرح  الّسابق  يف 
اآلن السّيم����������ا 
العربي  الّسياق  يف 
االسالم�����������ي. 
لقد دارت مناقشات  
هذا  ف�������ي  هاّمة 
تتوّقف  مل  االط���ار 
عند عل��م الكالم 
أو العقيدة بل دارت 
رحاها أيض���������ا 
يف البالغة والفقه

للّنص  الّنظر  ساحة  يف  األمر  حتسم  أن  املعتزلة  أرادت   
القرآني وباألخص حللحة املعنى أو معاني القرآن،  بينما 
كان أهل الّتوقيف يدافعون عن املعنى الظاهر واحلريف .
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املطل�������وب  إّن 
هو أن ال يك�����ون 
اجملاز جمّرد ف����رع 
ب����������ل  كذلك 
الّذات  قائم  شئ  هو 
احلقيق���ة.  يوازي 
هكذا نص����ل اىل 
التأسي���س  ضرورة 
فه�����م  يف  للمجاز 
الّنص،تأسي������س 
يعمل  أن  شأنه  من 
كس���������ر  على 
طاملا  الذي  اجلمود 

أصاب الّنص

خيدم  موقف  هو  باإلعجاب  واالكتفاء  لإلعجاز  خالص  لغوي  مفهوم  عن  الدفاع  إّن 
فقط الّسدنة اليت ترى يف كّل حبث مساسا بالقداسة وهو ما حال دون ظهور مشاريع 

هامة من شأنها أن تصلح أمر الّدين والّدنيا.

 دفع تيّار التّوقيف باالمور نحو أوهن األوضاع وسوف يعمل على تصعيد صراعه. 
لقد تجسد ذلك بالخصوص في موقف »ابن تيمية« الّرافض بحدّة للمجاز إذ قام بدراسة 
فللوجية )إن صح التعبير( لمصطلح المجاز وهي محاولة موسومة بالتّسرع حيث عاد 
الى تاريخ كلمة المجاز واستنتج أّن استعمال هذه الكلمة محدث في حين أّن الواقع يفنّد 
ذلك بوضوح فقد استعملت الكلمة بصفة مبّكرة من قبل »ابي عبيدة معمر المثنى« )ت211هـ( 
وكان له كتاب بعنوان »مجاز القرآن« ثم »أبي عثمان الجاحظ« )ت255هـ( واستعمل الكلمة 

كما هي اآلن في كتابه »البيان والتبيين«. 
إّن المجاز هو حقيقة من الحقائق األساسيّة ويعرف على أنّه معنى غير متطابق مع 
األقل  يتيح على  المفهوم-  التعريف –ويمكن تطوير  إّن هذا  به.  لكنّه على عالقة  اللّفظ 
االنعتاق من اللّغوي الى الميتالغوي ويشّكل بوابة لدخول عناصر أخرى في القبض على 
النّص  بين  العالقة  أزمة  ..وهذا منعرج هام في حّل  العرف والواقع  أهمها  المعنى من 

والواقع .
لقد شّكل المعتزلة في التّاريخ الماضي بداية نور حيث دافع هؤالء على التأويل وكان 
أبرز  أحد  )ت415هـ(  الجبار«  دافع »القاضي عبد  فقد  المستوى  إسهام نظرّي في هذا  لهم 
المعتزلة عن التأويل وقرنه بمستويين »العقل« و»قصود صاحب النّص« وكان يمكن 

لهذا االسهام أن يكون محّل ترحيب لكن نصيبه كان التنكيل والتهميش.
لقد شكلت هذه المحاوالت بداية عمل هام يتجاوز تلك التّفاسير القديمة التي امتهنت 
»رتابة المعنى« النّها قائمة على مناهج »محاكاة اللّفظ« أو االستناد للّرواية .)نشير هنا 

خاصة الى تفسير الطبري(.
إّن المطلوب هو أن ال يكون المجاز مجّرد فرع كذلك بل هو شئ قائم الذّات يوازي 
أن  النّص،تأسيس من شأنه  فهم  للمجاز في  التأسيس  الى ضرورة  الحقيقة. هكذا نصل 
القاعدة  يعمل على كسر الجمود الذي طالما أصاب النّص )باالضافة للمجاز وهو يعدّ 
العاّمة نضيف االستعارة والتّورية واالشتراك والعام والخاّص والمطلق(. لكن اإلشكال 

ال ينتهي عند هذا الحدّ فله ظالل أخرى أهمها موضوع اإلعجاز، فكيف ذلك؟ 
 - 3 -    االعجاز أي قراءة ممكنة؟ 

كيف يمكن أن ننظر لإلعجاز في إطار هذا اإلشكال التأويلي؟ سوف نعمل على نقد 
المنظور الّسائد ثم نبيّن رؤيتنا للموضوع.

لقد قام الطرح اإلعجازي على مفهوم البيان وهي نظريّة وّضحها بالخصوص »االمام 
النّص  على  تضفي  التي  »بالنظم«  المعروفة  ونظريته  القاهرالجرجاني«)ت471هـ(  عبد 
القرآني صفة التّعالي. وهذه األطروحة وغيرها جعلت من النّص القرآني نّصا ممتنعا 

عن البحث وزادت من حدّة العوائق االبستمولوجيّة لمعرفة كنهه وأغواره .
لقد قدمت المعتزلة »نظرية الّصرفة« ورغم أهّمية هذه النّظرية فإنّها غير كافية .

البصري«)ت436هـ(  الحسين  »أبي  المعتزلي  االمام  قدمها  التي  المباينة«  تعد»نظرية 
القرآن  تقديم  الى  البصري  فقد تحول اإلعجاز من خالل  نظرية هاّمة في هذا اإلطار. 

لرؤى وتصّورات مختلفة عّما هو موجود في ذلك العصر خاّصة على مستوى القيم.
مفّكر آخر هو أكثر جرأة من البصري ونقصد به »ابراهيم النظام« )ت221هـ( الذي اعتبر 
أّن لغة القرآن مقدور للبشر االتيان بمثلها. وهذا التصور يعدّ خلخلة للتّصور اإلعجازي 

,,

,,
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القديم الموسوم بالعاطفية .
إّن القرآن هو كالم هللا وهو الحافظ له، فكيف نخاف عليه من البحث العلمي الذي لم يزد 
المسلمين االّ استفادة . إّن الدفاع عن مفهوم لغوي خالص لإلعجاز واالكتفاء باإلعجاب هو 
موقف يخدم فقط الّسدنة التي ترى في كّل بحث مساسا بالقداسة وهو ما حال دون ظهور 

مشاريع هامة من شأنها أن تصلح أمر الدّين والدّنيا.
هذه لمحة سريعة لموضوع صعب نرجو أن نكون قد وّضحنا ما يخدم هذه الدّراسة 

لنمر فيما بعد لموضوع ال يقل أهمية وهو إشكال العقل والنقل .
 - 4 -   إشكالية العقل والنقل 

بدا هذا اإلشكال كالميّا ثم انتقل الى الفقه وقد اسهمت فيه بالخصوص المعتزلة ومن 
بعدها االشعرية واسهمت الماتريدية في الموضوع )4(

لنا من االنتصار لموقف، فإّن موقف االعتزال يشّكل موقفا نوعيّا حيث  اذا كان البدّ 
األهّمية  بنفس  يحظى  هنا  والعقل  االعتزال  ألهل  أوال«  العقل  »أّن  الى  الذهاب  يحسب 
فقط  الفهم  بدور  يقوم  المشّرع وال  بدور  يقوم  بل  تابع  ليس مجرد  بالنّص، وهو  مقارنة 
هنا  ها  فدورالعقل  ترديده.  الفقهاء  من  لكثير  يحلو  الذي  التكميلي  الّرتيب  الدور  ذلك  أو 
هامشي  مكان  في  العقل  وضع  على  عملت  فقد  األخرى  المواقف  أّما  وتاسيسّي.  خالق 
ووضع آليات أخرى تؤّكد على النّص كاإلجماع والقياس واألحاديث الضعيفة وحتّى تلك 
الموضوعة وقد أدّت هذه الوجهة في تقديرنا إلى مزيد من الجمود. وقد مثل هذا الموقف 
األشاعرة الذين أطبقوا على أنفاس المعتزلة وأضعفوا روح العقالنيّة في الحضارة العربية 
االسالميّة، فأورثوا الشخّصية العربيّة روح الّسلبية واالنهزاميّة وانتظر العقل هيمنة روح 

التّصوف حتّى يعلن وفاته. 
للعقل في  التأسيس  المحاولة االعتزالية من أجل  تلك  البناء على  اليوم  مع ذلك يمكن 
فهم النّص والوحي ألننا نرى أن ذلك هو السبيل الوحيد لبناء روح العقالنيّة في الدّين. 

والمقصود هو عالقة ندّية مبنيّة على التحالف بين العقل والنقل ال على التبعية. 
إّن النّظر الى ما انتجه العقل البشري بعيدا عن الوحي يجعلنا نؤمن بقدراته وبدوره. 
وقد حان الوقت بالنسبة للمسلمين أن ينصتوا جيّدا لصوت العقل ألن االكتفاء بالنّص وحده 

معناه اختيارهم  البقاء في حياة الّسكون والسلبية. 
خامتة

نؤسس  ولن  للنّص.  النّظر  مناهج  بناء  إعادة  الى ضرورة  للتّراث  القراءة  قادتنا  لقد 
إصالحا حقيقيّا اال عبر الدّفع نحو التأويل فهو السبيل الى بناء دينامية حقيقية بين النّص 

والتّاريخ أو الواقع .
اهلوامش 

)1( عبد السالم المسدي باحث في الجامعة التونسية له اهتمام باللغة وتاريخها 
)2( اهل الحديث تقدم هذه الفئة دائما النصوص للدفاع عن موقفها التوقيفي

)3( سورة البقرة اآلية 31
والمعتزلة  األشاعرة  بين  موقف وسطي  المنصور وهو صاحب  أبي  الماتريدي   )4(

ومشروعه يقوم على أسس فقهيّة متأثرة باالمام أبو حنيفة النعمان ت150ه
----

- باحث - قبلي تونس

imedfawzi14@yahoo.fr

اىل  الّنظ����ر  إّن 
ما انتجه العق�����ل 
البشري بعي�������دا 
جيعلنا  الوحي  عن 
نؤمن بقدرات�������ه 
وبدوره. وقد ح���ان 
الوقت بالنسب������ة 
للمسلم�ي���������ن 

أن ينصت���وا جّيدا 
ألن  العق��ل  لصوت 
بالّنص  االكتف��اء 
وحده معن���������اه 
اختيارهم  البق����اء 
يف حياة الّسكون 

والسلبية.

,,

,,

أبو عثمان اجلاحظ
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القانون الدستوري أن أركان الدولة ثالثة )1( اإلقليم  من المتفق عليه لدى منظري 
و)2( المجموعة البشرية- الشعب- و)3( السلطة. فالدولة اليمكن أن تقوم في أّي مكان 

من العالم من دون اجتماع هذه األركان الثاّلثة.
بالنّظر الى هذه األركان نفهم أّن الهجوم اإلرهابي األخير على »بن قردان« قد شّن 
األركان وهو  هذه  مهّم من  المقاييس، وبصفة غير مسبوقة، لضرب ركن  كل  بحسب 
اإلقليم اعتبارا الى أّن إرادة المهاجمين كانت تتّجه بوضوح الى اقتطاع جزء من إقليم 
الدّولة التّونسية وإخراجه منها بغاية إلحاقه بإقليم »دولة داعش« وإعالنه إمارة. ااّل أّن 
تردّ  أنّه حين  للّشك  يدع مجاال  بما ال  المهاجمين خائيين أوضح  الهجوم وردّ  فشل هذا 
الدّولة التّونسية الى آخر مربّعات كيانها– تمزيق إقليمها- فإنّها تنتفض وتثور وتستعصي 
على الغزاة مهما كانوا بعزم وثباة شعبها )الّركن الثّاني من أركان الدّولة( وقواته المسلّحة 

المسنودة شعبيّا. 
يمكن للدّولة التّونسية أن تهتّز في ركنها المتّصل بالّسلطة – و هذا ما شاهدناه منذ 
بقاع  من  بقعة  أّي  في  بطبيعته  لالهتزاز  والقابل  المتغيّر  الّركن  وهو   – 2011 جانفي 
العالم ولكن بالنّسبة لتونس فإنّه، في المحصلة، ال تأثير الهتزازه على استمراريّة الدّولة 
وبقائها ما دام هناك شعب يسهر على حماية إقليمه. فالّشعب في مجمله الى غاية اللّحظة 
ليس مستعدّا لمقايضة دولته وارتهانها مهما تعالى منسوب المطلبيّة االجتماعية، وهذا 

أمر مهّم يجدر التّنويه به . 
إّن الّشعب التّونسي المتجانس في مجمله عرقيّا وثقافيّا ليس مستعدّا للتّفريط في دولته 
باعتبارها فضاء اقليميّا مناسبا للعيش المشترك. إّن إرادة العيش المشترك على أرض 
تونس الزالت تحدو معظم التّونسيين بالّرغم من اليأس الذي قد ينتاب العديدين ويدفعهم، 

بمرارة، الى مغادرة الوطن الى أماكن غير معلومة. 
إّن إصرار التّونسيين على التّمسك بدولتهم ينبغي أن يفهم من قبل النّخبة الّسياسية على 
أنّه رسالة واضحة من الّشعب اليها بما مفاده أّن الّسلطة ال يمكن أن تكون إالّ مشروعا 
جماهيريّا ديمقراطيّا ووطنيّا يستهدف النّهوض بمصالح العباد وييسر لهم مسالك الحياة 
التّونسي على أرض بالده  بانتهاج سياسات تنمويّة وطنية طويلة األمد تزيد من غيرة 

وحرصه على حماية حرمته ويبعد عنه نهائيا والى األبد التّفكير في التّفريط فيه.
إّن التفاف التّونسيين حول دولتهم بما هي كيان مشترك أمر مهّم يجب أن ترعاه النّخبة 
الّسياسية وتفهم نهائيّا أبعاده بما معناه أّن الّسلطة ليست كراسي وصراع على المناصب 
بقدر ما هي سعي دؤوب للحفاظ على هذا الكيان المشترك في احترام حقيقي وخالص 
لمقتضيات العمل الّسياسي الدّيمقراطي بما يؤّمن بقاء الّشعب كمستأمن ثابت على الدّولة.

---------   

  -  حقوقي و كاتب عام رابطة تونس للثقافة و التعدد

 naousai@yahoo.fr

األستاذ نوفل سعّيد
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قياسا  واألَسلمة«  العَلمنة  بعد  »ما  رئيسيّا  عنوانا  النصوص  من  الباقة  لهذه  اخترنا 
على مقاربات »ما بعد الحداثة« في الفلسفة »الغربية«. فالغربيون أنجزوا حداثتهم التي 
كانت فتحا كبيرا لهم وللعالم في جميع المستويات، بينما نحن العرب طلبنا الحداثة فلم 
نحقّقها ووقعنا في تِيه ثنائية »العلمنة« و»األسلمة« التي حكمت تحّوالت الفكر والسياسة 
لعقود طويلة في بالدنا العربية، وخلّفت معارك لم نستفد منها مطلقا. وها أّن االستقطاب 
العربي  الربيع  بثورات  العصف  في  رئيسيا  دورا  يلعب  اإلسالمي،  العلماني  الثنائي 
ويفّوت على الشعوب العربية فرصة تاريخية استثنائية لدمقرطتها ولنهوضها. وال مناص 
تطلّعاتنا  لتحقيق  المرير  الماضي  واالستفادة من دروس  المبادرة  استعادة  من  اليوم  لنا 
بتجاوز  إالّ  والعالمية،  والرفاه  المستدامة  والتنمية  االجتماعية  والعدالة  الديمقراطية  في 
هذا االستقطاب، وخروج الفكر العربي من التِيه الذي أوقعته فيه ثنائيّات عديدة  كانت 

»العلمنة« و»األسلمة« أبرزها.
وهي  والحداثة«.  واإلسالم  الثورة  في  فرعيّا»مقاربات  عنوانا  الكتاب  لهذا  وجعلنا 
»مقاربات« شخصية، تعكس زاوية نظر معيّنة، تتواصل مع مقاربات أخرى استفادة أو 
نقدا أو تطويرا، دون أن تدّعي في ذلك »فتحا جديدا« وال »إعادة اكتشاف للقمر« كما 
القطع مع  إلى  لذلك عمدنا  التحدّث باسم مرجعية معيّنة.  الحقيقة وال  يُقال، وال امتالك 
عبارات وعناوين ألفناها على غرار »اإلسالم والمرأة« و»اإلسالم والحكم« و»موقف 

اإلسالم من كذا« ونحو ذلك.
وهي أّوال: مقاربات »في الثورة« التونسية أساسا وفي ثورات الربيع العربي عموما، 
التي منحت العرب فرصة تاريخية للقطع مع أنظمة االستبداد والفساد والتبعيّة، وفتحت  
العربي ودخول عصر  للخروج من االستثناء  آفاقا عريضة  اكتمال حلقاتها،  رغم عدم 
جديد من الديمقراطية والتنمية. غير أّن تلك الثورات سرعان ما توقّفت للسف مخلّفة 

حالة من اإلحباط  والعنف وأزمة ثقة بالنخب السياسية.

3030

بثورات  العصف  يف  رئيسيا  دورا  اإلسالمي،  العلماني  الثنائي  االستقطاب  يلعب 
الربيع العربي ويفّوت على الشعوب العربية فرصة تارخيية استثنائية لدمقرطتها 

ولنهوضها.

))
((

العلمنة  بعد  »ما  بعنوان  كتابا  بتونس  للنشر  ورقة  دار  عن  مؤخرا  صدر 
القوماني.  للصديق حممد  الثورة واإلسالم واحلداثة«  واألسلمة. مقاربات يف 
وهو كتاب من احلجم املتوسط )15/23( وعدد صفحاته 225. وقد احتوى على 
تسعة فصول مع تقديم للدكتور امحيده النيفر ومقدمة وتوطئة للمؤلف. 
واحتفاء بهذا اإلصدار وتعميما للفائدة تنشر جملة اإلصالح توطئة الكتاب 

اليت تقدم حمتواه بقلم صاحبه.. 

التحرير 	 	 	 	 	 	 	

حممد القوماين
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وهي ثانيا: مقاربات 
ألنّها  اإلسالم«،  »في 
ذات  مواضيع  تتناول 
نّصا  باإلسالم،  صلة 
مقدّسا وتجربة تاريخية 
باعتبار  فكريّا،  وتراثا 
اإلسالم عنصرا أساسيا 
هويتنا  تشكيل  في 
العربية  التاريخية 
وباعتباره  اإلسالمية، 
قراءات  موضوع 
وتأويالت  مختلفة 
النّص  لذات  متعدّدة 
بأّن  راسخة  قناعتنا  وألّن  والمستقبل.  والحاضر  الماضي  في  ينقطع  ال  فكريّا  وجداال 
التوفّق إلى حّل تاريخي لمسألة  اإلسالم والحداثة في مجتمعاتنا العربية، ال يقل أهميّة عن 

التوفّق في رفع التحديات االقتصادية واالجتماعية.
في  الغربيّة  الحداثة  باعتبار  الحداثة«،  »في  أو  »حداثيّة«،  مقاربات  أخيرا:  وهي 
نظرنا، مكّونا أساسيّا من مكّونات هويتنا الجديدة. فهي مقاربات مسكونة بروح التجديد 
والتنوير، تستحضر قضايا عصرنا ومعجمه وخطابه ومناهجه في المعرفة وفي التحليل، 
وتصدر عن نظرة تاريخية، لم تكن حاضرة في تراثنا الفكري، وعن وعي تاريخّي كثيرا 

ما غاب في دراساتنا الحديثة.
باإلشكالية  الّصلة  ذات  الفكريةّ  مشاغلنا  بعض  تدور حول  جميعا   المقاربات  وهذه 
المركزية في الفكر العربي اإلسالمي الحديث والمعاصر، التي نحسب أنها شّكلت محور 
اهتمام النخب وأساس تباين المواقف والممارسة في المجتمع، لوقت طويل من محاوالتنا 
المتجدّدة في النهوض الحضاري، ونعني بها إشكالية »اإلسالم والحداثة« أو »التراث 
والحداثة«. وهي بهذا المعنى انخراط في الصراع الفكري والثقافي الذي يشّق مجتمعنا 

ومحاولة للتأثير اإليجابي في مساره.
والكتب  اآلثار  مخزون  وال  الحاضر  عن  المنفصل  الماضي  يعني  ال  هنا  والتراث 
بالمتاحف والرفوف، بل يعني ما بقي من ماضينا في  حاضرنا كمخزون نفسي وموّجه 
للسلوك، إنّه تراث حّي في األذهان ومؤثر في الواقع الحاضر، بما يجعل من المتعذّر 
تمحور  بامتياز،  إسالمي  عربي  تراث  المعنى  بهذا  وهو  معه.  القطيعة  أو  عليه  القفز 
التراث،  لهذا  اإليجابي  التجاوز  وإّن  بلغة عربيّة.  تاريخيا حول اإلسالم وُكتب  وتشّكل 
بتجديده، وليس بتكراره أو استبداله بتراث غيره.  فأن نجدّد تراثنا يعني أن  ال يتّم إالّ 
نمتلكه بمختلف أبوابه ومواضيعه، ونحقّقه في واقعه وسياقاته، ونبيّن بالتالي تاريخيّته، 
لنكشف عن حاجة واقعنا إلى اجتهاد جديد. ونفس المنهج مطلوب أن نسلكه  في التعاطي 
مع الحداثة والثقافة الغربية. باالنتقال من ذهنية الرفض والقطيعة، أو االستهالك السلبي 
والتبعيّة، إلى ذهنية االستيعاب والنقد والتجاوز، بالكشف عن محلية الثقافة الغربية وبيان 

31

ملسألة   تارخيي  حّل  إىل  التوّفق  بأّن  راسخة  قناعتنا 
اإلسالم واحلداثة يف جمتمعاتنا العربية، ال يقل أهمّية 
عن التوّفق يف رفع التحديات االقتصادية واالجتماعية.
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تراثنا  جنّدد  أن 
يعين أن منتلك�ه 
مبختلف أبواب�����ه 
 ، ضيع��������ه ا مو و
وحنّققه يف واقع�ه 
وسياقاته، ونبي��ّ�ن 
تارخيّيته،  بالتالي 
لنكش�����������ف 

عن حاج�����������ة 
واقعنا إل��ى اجتهاد 
جدي������د. ونفس 
املنه�������ج مطلوب 
نسلك���������ه   أن 
مع  التعاط����ي  يف 
والثقافة  احلداث�ة 
باالنتقال  الغربية. 
الرفض  ذهنية  من 
والقطيع�������ة، أو 
االسته��الك السليب 
والتبعّي�������ة، إىل 
االستيعاب  ذهنية 

والنقد والتجاوز.
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حرصنا على أن تكون عناوين فصول الكتاب مرّتبة 
الرئيسي من جهة،  للعنوان  ومتنّوعة مبا جيعلها وفّية 
ومبا جيعلها تغّطي كربى مواضيع إشكالية »اإلسالم 

واحلداثة« من جهة ثانية.

تاريخيتها وحدودها أيضا. والتجديد  بهذا المعنى يمّكننا من الحفر في ماضينا والقضاء 
النفسية والتاريخية، ومن تحقيق حداثتنا من موقع  على معّوقات حاضرنا في جذورها 

اإلبداع ال االتّباع. 
وقد حرصنا على أن تكون عناوين فصول الكتاب مرتّبة ومتنّوعة بما يجعلها وفيّة 
للعنوان الرئيسي من جهة، وبما يجعلها تغّطي كبرى مواضيع إشكالية »اإلسالم والحداثة« 
من جهة ثانية. فقدّمنا الّراهن على الماضي والمستقبل، وتناولنا  في الفصل األّول »سرديّة 
العلماني  االستقطاب  في جذور  لنحفر  المتعثّرة«  والمواطنة  المهدورة  الفُرص  الثورة: 
اإلسالمي ولنكشف عن مسؤوليته في إهدار فرص عديدة في تاريخنا الحديث والمعاصر 
ومسؤوليته خاّصة في إهدار ثورات الربيع العربي الجديدة وتسهيل مهّمة المتربّصين 

بها في الداخل والخارج.  
وسعيا إلى فتح آفاق وتقديم مقترحات عمليّة من أجل  مستقبل أفضل، شدّدنا على ضرورة  
تجاوز ثنائية »األسلمة« و»العلمنة« وغيرها من التصنيفات »منتهية الصلوحية« التي 
لم تعد تستوعب المرحلة. ودعونا إلى جعل تفعيل المواطنة المتعثّرة في ربوعنا، أولويّة 
وقاعدة  للدولة  االنتماء  أساس  المواطنة  تكون  حتّى  جامعة،  وعملية  نظرية  وأرضية 
التعامل في العالقة بين الحّكام والمحكومين، على غرار ما تحقّق للوروبيين وغيرهم، 

وحتّى تكون تلك األولوية عنوانا وجسرا لتأسيس ديمقراطية ما بعد العلمنة واألسلمة.
وإسهاما في بلورة خطاب مساعد على تجاوز سلفيّة خطاب »العَلمنة« و»األَسلمة« 
والخروج من حالة االستقطاب الحادّ، اجتهدنا في إثارة بعض مشكالتنا الفكرية التي رأينا 
أنّها ما زالت تشّكل محاور جدال وخالف وتجاذب خالل سنوات ما بعد الثورة، على غرار 
قضايا »العقل والوحي« و»الدّين والتديّن« و»اإلسالم والسياسة« و»القوانين الوضعيّة 
واألحكام الشرعية« و»الهوية والحداثة« ونحوها. وقد سلكنا في مقاربتها  منهجا مغايرا. 
فخّصصنا الفصل الثاني للقرآن باعتباره آخر صيغ الوحي اإللهي، والنّص المرجعّي 
عبر  الوحي  كان  فقد  عليه«.  للعقل ال وصيّا  هاد  »القرآن  مبرزين  لإلسالم،  األساسّي 
التاريخ مواكبــــــا لتطــــور وعـــي اإلنســـان، حتى اكتماله ونضجه واستقالله. وجاء 
القــرآن ُمعلــنا استقـــــالل العقــــل وتوقّف الوحــــي نهائيــــا. وألّن اإلنسان/ الخليفة  
في التصّور التوحيدي للوجود يظّل مشدودا إلى ُمستخِلفه وهو هللا تعالى، حتّى ال يؤله 
اإلنسان نفسه فيتنّكر ألصله  ويحاول عبثا تجاوز حدوده فيطغى، فإّن اعتماد العقل أساسا 
يظــــّل  إذ  الوحي،  انفصاله عن  يعني  يقينية ال  للمعرفة والتمييز وحجة  للتكليف وأداة 
القرآن إطارا نظريا عاما للعقل ينطلق منه أو يعود إليه، ليهتدي به دون أن يتخلّى عن 

دوره األساسي.
للوجود،  التوحيدي  التصّور  للوحي ولخصوصية  التاريخية  القراءة  وفي ضوء هذه 
دعونا إلى بناء وعي تاريخي من خالل دراسة تعاقب الرساالت وفلسفة الوحي، وإلى 
تجديد رؤيتنا للقرآن وللتعاطي معه، وإلى اعتماد خطاب يغتني من قيم اإلسالم الخالدة 
وتعاليمه السمحة ومن معاني كلمات القرآن العظيم المتجدّدة وينفتح على ثقافة العصر 

ومناهجه، في بناء اإلنسان وفي االنخراط في الحداثة من موقع اإلبداع ال اإلتباع.
وجعلنا عنوان الفصل الثالث »التوحيد أساس للتصّور وموّجه للسلوك«. إذ التوحيد 

إسهاما يف بل���ورة 
مساع�����د  خطاب 
على جتاوز سلفّية 
خطاب »الَعلمن�ة« 
و»اأَلسلم���������ة« 
حالة  من  واخلروج 
احل�اّد،  االستقطاب 
اجتهدنا يف إث���ارة 
مشكالتنا  بعض 
الفكري�����������ة 
أّنه��������ا  رأينا  اليت 
ما زالت تشّك����ل 
ج��������دال  حماور 
وجت���اذب  وخالف 
خالل سن��������وات 
ما بعد الثورة، على 
غرار قضايا »العقل 
والوح������������ي« 
و»الّدين والتدّين«.
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الدّين  الدّين،  وليس علم أصول  أّول أركان اإليمان وأّول قواعد اإلسالم وأهّم أصول 
التحيين  والتحديث، في إطار  الذي يجب أن يشمله  الفكري  القديم إالّ جزءا من تراثنا 
إعادة النظر في فهم العقيدة وكيفيّة تبويبها وتقديمها وربطها بتحدّيات الواقع. حتى تكون 
إلى تصورات تساعد  السلوك وحتّى تتحول  للتفكير وبواعث على  »العقائد« منطلقات 

على تحقيق أهداف األّمة.  
وسلّطنا النظر في الفصل الرابع على موضوع »المساواة بين النساء والرجال والحاجة 
إلى تطوير التشريعات ـ الطاهر الحدّاد رائدا ـ« والذي بيّنا فيه أّن هذا المصلح التونسي 
الطاهر الحدّاد صاحب قراءة جديدة لإلسالم وللتشريع اإلسالمي خصوصا،  من خالل 
فكرته في التمييز بين المقاصد الشرعية الثابتة واألحكام العارضة المتغيّرة، ومن خالل 
نقده للُمدّونة الفقهية في األحوال الشخصية والتي ليست معبّرة بالضرورة عن الشريعة، 
وبيانه أن تراث السلف ليس ملزما للخلف. وبذلك فتح الطاهر الحدّاد بابا لم يُغلـــــق. 
و جرأ على موضوع بات اليوم أكثر إلحاحا. وقدّم مقاربة ما أحوجنا إليها اليوم وسط 
سجاالت نزعات »العلمنة« و«األسلمة« التي تكّرس االنقسام واالستقطاب. وال تساعد 

على التقدّم بالحلول المناسبة لمشكالتنا الحقيقيــــة.
وفي الفصل الخامس تناولنا موضوع العالقة بين الدين والسياسة الذي تنقسم حوله 
النخب وال يتوقّف فيه الجدال. فعبّرنا عن مقاربة مخصوصة بعنوان »من الخالفة الراشدة 
إلى الجمهورية الديمقراطية«. شدّدنا فيها على أّن التمييز بين »الدين« و«الدولة« ال يعني 
ضرورة، بل ال يبّرر أصال، الفصل المستحيل بين الديني والدنيوي أو اإلسالم والسياسة. 
باعتبارها  اإلنسان،  أعمال  إلى  اإلسالمية  النظرة  خصوصيّة  إلى  التنبّه  المهّم  فمن 
في ذات الوقت دينية ودنيوية. وخلصنا إلى أّن ما يتطلّع إليه غالبية المسلمين اليوم من 
حقوق  واحترام  السلطات  بين  والفصل  والعدل  والمواطنة  الحرية  قوامه  سياسي  نظام 
اإلنسان والتداول على الحكم من خالل انتخابات دوريّة، هو الحكم الصالح/ الرشيد، الذي 
إبداعات عصرنا  من  تُعدّ  التي  المبادئ  الديمقراطي. وهذه  بالنظام  نصطلح عليه حديثا 
ومكاسبه، الغرابة  في أن يخلو منها تراثنا السياسي أو أن ال يقوم عليها نظام الخالفة في 
تجربتنا التاريخية، لكن المهّم أنّه ال توجد في نصوص اإلسالم التأسيسية أو في تعاليمه 
ومبادئه، ما يناقضها أو يمنع تحقّقها في ربوعنا، خاّصة إذا استحضرنا مرونة النصوص 

التأسيسية ذات الّصلة.
وقد ضربنا في الفصل السادس مثاال تاريخيا شاهدا على الترابط بين العقائد والمواقف 
وعلى العالقة التي ال تنفّك بين اإلسالم والسياسة. فبيّنّا أّن »األصول الخمسة للمعتزلة: 
صياغة دينية لمواقف سياسية«. وهذا ما دلّلنا عليه من خالل الكشف عن النشأة السياسية 
لفرقة المعتزلة وانخراط أعالمها في الصراعات السياسية التي واكبوها. وكذلك من خالل 
تحليل األصول العقائدية الخمسة للمعتزلة وبيان خلفياتها وأبعادها السياسية. فقد كانت 
المعتزلة  أعالم  منها  انطلق  وسياسيّة  فكريّة  وأرضية  للدين  أصوال  الخمسة،  األصول 

للمشاركة في الثورات ضد الحّكام الظلمة، واستشهدوا في سبيل ذلك. 
وألّن العبادة في اإلسالم تختزل األبعاد الروحية والعملية للعقيدة النظرية، كما تشّكل 
أحكام العبادات جانبا مهما من الفقه اإلسالمي التطبيقي، فقد خّصصنا الفصل السابع تحت 

تناولنا يف  الفصل 
اخلامس موض���وع 
الدين  بني  العالقة 
والسياس�����������ة 
الذي تنقس���������م 
النخ��������ب  حوله 
وال يتوّقف في�����ه 
اجلدال. فعرّبنا ع�ن 
مقاربة مصوصة 
بعن����وان »م������ن 
الراشدة  اخلالف���ة 
إىل اجلمهوري�����ة 
الدميقراطي����ة«. 
شّددنا فيه�����������ا 
على أّن التميي�����ز 
بني »الدي���������ن« 
يعين  ال  و«الدولة« 
ضرورة، بل ال يرّبر 
أصال، الفص�������ل 
املستحي�������ل بني 
أو  الديين والدنيوي 

اإلسالم والسياسة.
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للدين  أصوال  للمعتزلة،  اخلمسة  األصول  كانت 
أعالم  منها  انطلق  وسياسّية  فكرّية  وأرضية 
احلّكام  ضد  الثورات  يف  للمشاركة  املعتزلة 

الظلمة، واستشهدوا يف سبيل ذلك.
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عنوان »العبادة طريق إلى الكمال الذاتي واالجتماعي« لنبيّن أّن التوحيد كما أنّه أساس 
العملي  والتجسيم  اإلسالم  العبادة هي صورة  فإّن  الفقري،  اإلسالمية وعمودها  العقيدة 
لمعاني التوحيد. وهي  الُمحقّقة  للمقصد من خلق اإلنسان واستخالفه في األرض.  فهي 
في شموليتها ومرونتها ومقاصدها عبادة من أجل الحياة وليست مصادرة لها أو تضييقا 

عليها كما يذهب الظّن بالبعض.
وبقدر ما كانت الفصول السابقة محاولة في بلورة خطاب مختلف في تناول قضايا 
اإلسالم والحداثة، خارج سلفيّة خطاب  »العلمنة« و«األسلمة«، فإنّنا اعتمدنا ما ورد في 
تلك الفصول، خلفية لمناقشة خطاب حركة النهضة بتونس وتيّار الهوية عموما، من أجل 

فتح آفاق جديدة على هذا المستوى.
الثّامن »من جماعة سّريّة إلى  التونسي، وجعلنا الفصل  الواقع  القول في  فخّصصنا 
حزب في الحكم: حركة النهضة تتطّور سياسيّا وتتردّد فكريّا« مناسبة إلبراز خصوصيّة 
التيّار اإلسالمي في تونس وإسهامه في المشهد الوطني. وتتبّعنا تطّور المعجم السياسي 
لحركة النهضة ونقدنا رؤيتها الفكريّة ومنهجها األصولي. وخلصنا إلى التأكيد على أّن 
حركة النهضة التي تشّكل أحد أهّم األحزاب السياسية التونسية اليوم، والتي تتبنّى في 
خطابها الجديد كثيرا مّما كانت ترفضه من الخارجين عنها من »اإلسالميين التقدميين« 
وغيرهم،  تبدو بحاجة أكثر من أّي وقت مضى إلى وثيقة فكرية جديدة تعّوض وثيقة 
ثمانينات  منتصف  منذ  المعتمدة  النهضة«  لحركة  األصولي  والمنهج  الفكرية  »الرؤية 
القرن الماضي، حتّى يحصل االنتقال الواعي والمؤسساتي  للحركة من  »جماعة دينية« 
معارك ضمان حقوق  إلى  اإلسالم«  »الدفاع عن  معارك  ومن  سياسي«،  إلى »حزب 

اإلنسان وبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية العادلة والشاملة. 
متطلبات  إلى  الدفاع  مهام  من  الهوية:  »تيّار  بعنوان  جامع  تاسع   بفصل  وختمنا  
البناء ومن االجتهاد إلى التجديد«، وبيّنا فيه أّن من خاضوا معارك الدفاع عن الهويّة، 
هاّمة، خالل  نتائج   والمعاصر، وحققوا  الحديث  العربي  الفكر  في  مختلفة،  من روافد 
في  اليوم،   الجديدة  المعارك  خوض  على  القدرة   يملكــوا  أن  البدّ  الماضية،   العقود 
الثقافي  البناء  البنــــاء  الذي باتت تستوجبه  المجتمعات  العربية واإلسالمية. ونعني  
شاملـــــة   بشرية  تنمية  أجل  من  والمؤسساتي  والسياسي  واالقتصــــادي  واالجتماعي 
وتقدم  حضــــاري  ضد كــــل مظاهر التوقــــف والتخلّف، ومن أجـــل كسب رهانات 
يبدو  والبناء  الدفاع  مرحلتــــي  بين  فالفارق  الكامل.  والتحرر  والديمقراطية  الوحدة 
جوهريا،  وعليه فإّن تغييرات جوهرية ال بدّ أن تحدث في األولويات وفي المناهج أيضا. 
استئناف  إلى  الدعوة  أن ال جدوى من االستمرار في  فيه من جهة أخرى،  بيّنا  كما 
االجتهاد واعتماده، للقضاء على مخلفات االنحطاط  ولتحقيق النهضة  من جديد، ما دام 
مفهوم االجتهاد متّصال بالتشريع فقط، ويكّرس نظرة محلّية وقوميّة لإلسالم، ويطمس 
قديمة   أصولية  أرضية  الُمستحدثة، ضمن  القضايا  في  اإلفتاء  يخرج عن  ولم  عالميّتة، 
عنها،  نجيب  أن  يمكن  ال  اليوم،  الجدال  تثير  التي  المسائل  وأّن  تقليديّة.  تفكير  وآليات 
انطالقا من نظرتنا القديمة لالجتهاد، وال من مجّرد دفاعنا عن هويتنا، وإنّما من خالل 
فكر عربي إسالمي تجديدي في ُشعب المعرفة المختلفة، ال يعيد بناء العلوم القديمة، بل 

يبدع ويؤسس علوما جديدة ويرتقي إلى المساهمة العالميّة.
عسى هللا تعالى أن يوفّقنا إلى تقديم اإلضافة وبلوغ المقاصد. ومهما يكن في اجتهادنا 
من نقص أو اختزال ُمخّل أو إغفال لبعض الجوانب الهامة، فإنّنا نظّل بحاجة إلى مثل 

هذه المحاوالت في الحوار من خالل تدوين المواقف واألفكار.

أن  ال ميك����ن 
املسائل  عن  جنيب 
اجل���دال  تثري  اليت 
اليوم انطالق����ا من 
نظرتنا القدمي����ة 
لالجتهاد، وال م���ن 
دفاعن��������ا  جمّرد 
ع���ن هويتنا، وإمّنا 
فكر  خالل  م���ن 
إسالم�����ي  عرب�ي 
جتديدي يف ُشعب 
املختلف��ة،  املعرفة 
ال يعيد بناء العلوم 
القدمية، بل يبدع 
علوم�����ا  ويؤسس 
ويرتق��ي  جديدة 
املساهم�������ة  إىل 

العاملّية.
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اليت قد حتول دون حتقيق نسب منو مرتفعة يف قادم  العوائق احلقيقّية  من بني 
الّسنني، إدارة امللفات االقتصادية  كالبريوقراطية  والّشفافية وضعف احلوكمة 

ومقاومة الفساد وضعف احلّرية االقتصادية و حمدودّية املوارد املالّية.

من  كّل  على  منهجيّا  واعتمدنا  تونس  بلدنا  باقتصاد  سابقتين  حلقتين  في  اهتممنا 
التّقارير التي أعدّتها المنظمات الدّولية واإلحصائيات التي قامت بها الجهات الُمختّصة 
واستطالعات الّرأي ووقفنا بشكل فيه قدر كبير من الموضوعيّة عند الحالة االقتصاديّة 

لبلدنا واتّجاهها ُمستقبال.
اقتصادية  مؤّشرات  على  تباعا  الضوء  األولى  الحلقة  في  سلّطنا  فقد  مضمونا  أما 
وأخرى نقديّة ماليّة وجبائيّة واتّخذنا الّسنة التي اندلعت في آخر أيامها الثّورة التّونسية 
سنة مرجعا لنقف عند تطور األوضاع االقتصاديّة  طيلة الخمس سنوات األخيرة، فوصلنا 

إلى استنتاجات أهمها أن :
- القتصادنا قُدرة على ُسرعة التّعافي 

-  اإلرادة الّسياسية القويّة مطلوبة لرفع تحدّي النّمو االقتصادي
- الحيلولة دون كّل ما من شأنه أن يُعّطل آلة اإلنتاج أمر ال بد منه

- تقديرات صندوق النقد الدولي ُمشّجعة على االستثمار سواء الدّاخلي منه أو الُمباشر 
على  وكذلك  األوروبيّة  المنطقة  اتجاه  في  خاّصة  والتّصدير  أخّص  بصفة  الخارجي 
االستهالك مّما سيجعل اقتصادنا يتعافي ويسترجع نشاطه باعتبار أّن كّل من االستثمار 

والتّصدير واالستهالك هم ُمحرّكات االقتصاد. 
ثم عرضنا في حلقة ثانية عوائق حقيقيّة قد تحول دون تحقيق نسب نمو مرتفعة في 

قادم الّسنين منها :
- إدارة الملفات االقتصادية )البيروقراطية - الّشفافية – ضعف الحوكمة والفساد( 

- ضعف الحّرية االقتصادية
- محدوديّة الموارد الماليّة

قوانين  الُمصادقة على  البُطئ في  القديمة –  )التّشريعات  التّشريعية  البيئة  - هشاشة 
ومجالّت جديدة(

- مناخ األعمال )هشاشة االستقرار – ضعف الحوافز – ضعف البني التحتية...(
- التجارة الُموازية

- محدودية االقتصاد الّرقمي .....
وكما استنتجنا أن تقديرات صندوق النّقد الدولي في ما يخّص ُمستقبل النمو االقتصادي 
ببلدنا ُمشّجعة، فإّن قناعتنا راسخة بما ينتظرنا والذي نحن واعون بثقله وتعجز الّسماوات 
واألرض على حمله ولكن قدرنا أن نحمله ونُصبح بلدا صاعدا ولكن ال ينبغي أن يكون 
وتتحقّق  تونسي  كّل  كرامة  تتحقّق  حتى  والبطالة  الفقر  الحتواء  وسيلتنا  بل  هدفنا  ذلك 

جنم الدين غربال

)) ))
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للجميع  الحقيقية  الُمواطنة  بذلك 
في أرضنا الّطيبة.

نُشّخص  الحلقة  هذه  وفي 
النّمو  آفة  باعتباره  التّفاوت 
الحقيقي  والعائق  االقتصادي 
وراء إخفاق الّصعود الذي يمّكن 
من النمو، فقد أحبطت هذه اآلفة 
ُمحاوالت تحقيق التّنمية في أكثر 
من بلد وفي أكثر من تكتل دولي 
الُمتكونة  »بريكس«  كمجموعة 
وروسيا  البرازيل  من  كل  من 
والهند والصين وجنوب افريقيا؟

آفة الّنمو االقتصادي

التفاوت  -  I

أّن   2011 ديسمبر  في  والتّنمية  للتّعاون  األوروبيّة  المنظمة  أعدّتها  دراسة  الحظت 
الدّول الّصاعدة ذات القدرة الكبيرة على جذب االستثمار والمستثمرين والدّول المنضوية 
في تلك المنّظمة تشترك في مواجهة التّفاوت إالّ أّن تصاعد التّفاوت مثّل مشكلة حقيقية 

في الدّول الصاعدة حال دون تخّطيها عتبة الّصعود لتُحقّق التّنمية المنشودة.
فهذه الدّول تعرف كما تعرف بلدنا تفاوتا أكبر مّما تعرفه الدّول المتقدّمة في الّرواتب 
الثّروة  توزيع  إعادة  على  وقُدرة  نجاعة  أقل  كنُظمنا  الجبائيّة  نُظمها  أّن  كما  واألجور 
العاّمة من  الخدمات  المجتمع، فضال عن تردّي  أفراد  قلّة من  أيدي  الُمرّكزة أصال في 
صّحة وتعليم ونقل وغيرها زد عليه الّضعف الُملفت لعملية التّغطية التي تقوم بها نُظم 

الحماية االجتماعيّة لديها كما هو الحال لدينا.
التاريخي ومنها الجهوي وكذلك  التفاوت ذو طبيعة ُمتعددة األبعاد منها  كما أّن هذا 

االجتماعي فما هي أهم مصادر التّفاوت الداخلية؟ .
التفاوت الداخلية -  أهم مصادر   II

بمكن حصر مصادر التّفاوت في الدّول الصاعدة والتي نكتفي بذكر ما نتقاسمه معها 
في ما يلي :

- محدودية النُظم الجبائية في إعادة توزيع الثروة.
- الشروخ الجهوية العميقة الواضحة للعيان ما بين الريف والحضر في أكثر من بلد.

مراحله  في  التعليم  من  فئات عريضة  تمكين  دون  تحول  التي  والعوائق  الثغرات   -
المتعدّدة.

- العوائق التي تعترض الباحثين عن شغل أو الراغبين في تطوير مساراتهم العلمية 
والتدريبية والمهنية.

- البطالة التي تُعتبر المصدر األخطر للتفاوت أكثر من قلّة ذات اليد نفسها.

آف�����ة  الّتفاوت 
االقتص���ادي  الّنمو 
احلقيق��ي  والعائق 
وراء إخفاق الّصعود 
من  ميّك���ن  الذي 
النمو، فقد أحبطت 
هذه اآلفة حُماوالت 
حتقيق الّتنمية يف 
ويف  بلد  من  أكثر 
تكتل  م�ن  أكثر 
كمجموعة  دولي 
 » يك��������س بر «
امُلتكونة من كل 
من الربازيل وروسيا 
والصني  واهلن������د 

وجنوب افريقيا؟

تعرف الدول الصاعدة كما تعرف بلدنا تفاوتا أكرب مّما 
أقّل  وجناعة  واألجور  الّرواتب  يف  املتقّدمة  الّدول  تعرفه 

يف ُنظمها اجلبائّية ويف قدرتها على إعادة توزيع الثروة.
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تحرم  أنّها  إالّ  شغل  مواطن  من  الكثيرين  مّكنت  وإن  والتي  الموازية  النشاطات   -
الّسلطات العمومية من موارد إضافيّة مّما حال دونها وتوفير الخدمات العاّمة المنتظرة. 
- التفاوت الكبير في األجور الناتج عن عوامل أهمها النشاطات الموازية واالنتماءات 

الجغرافية وانعدام تكافؤ الفرص.
- مشاكل الحوكمة في روسيا مثال وضعف الشفافية في المجالين االقتصادي والمالي 

خاصة في الصين وجمود اإلنتاجية في كل من روسيا والبرازيل.
الصين  في  الحال  هو  كما  واألرياف  المدن  عائالت  دُخول  بين  ما  الكبير  الفارق   -

والبرازيل.
- التفاوت االجتماعي ما بين األغنياء قليلي العدد والفقراء الكثيرين الظاهر في جميع 
عدد  من  قلّص  والذي  المبذول  الجهد  رغم  الصيني  المجتمع  في  وخاصة  المجتمعات 

الفقراء لديه.
- التفاوت البيئي المرتبط بنوعية المياه والهواء وكذلك التربة.

التفاوت - متطلبات التخفيف من   III

III-1 رفع حتديات عديدة منها:

• محاربة الفقر العاكس للتفاوت) كما يعكسه كل من منحى جيني ومنحى لورنس(
• تجفيف منابع الفساد المفسر للتفاوت.

• العالقات الموازية في المجال االقتصادي.
• التعليم حين يكون مصدرا لإلقصاء كما ذهب إلى ذلك »ستيغليست«.

• مخلفات التاريخ والسياسات الخاطئة السابقة
• التصورات الخاطئة والتعبيرات الثقافية الداعمة للتفاوت

• نوعية المياه والتربة والهواء غير الصالحة.
III-2 مقاربة متعددة األبعاد

وانعدامها  التنمية  بين  ما  الهوة  تجسير  في  الصعود  فشل  من  الحالة  هذه  لمواجهة 
والناتجة عن عدم ُمواجهة مشكلة التفاوت ال بد من تبني مقاربة متعددة األبعاد تقوم على 

اإلجراءات التالية :
• تحفيز أقوى على النشاطات غير الموازية

• نشر االستثمارات في مختلف الجهات وتجسيد مقولة »التمييز االيجابي«
• تركيز ُمقومات االقتصاد التضامني 

• توجيه سديد للمعونات االجتماعية 
• نشر التصورات والتعبيرات الثقافية الداعمة لعدم التفاوت

• نشر عوائد التعليم.
III-3 سياسات حكيمة تهدف إىل :

• تطوير مناخ األعمال
• تطوير البني التحتية

القيمية  وللمنظومة  العمومية  لإلدارة  إصالحات  ووضع  الصحة  ملف  معالجة   •
والتربوية والتعليمية 

• إدماج النشاطات الموازية في اإلطار الرسمي...
----

- رئيس مركز الدراسات التنموية
najmghorbel@gmail.com

يتطلب التخفيف 
التف����������اوت   من 
حتدي��������ات  رفع 
عديدة أهّمه�������ا 
حماربة الفق�������ر 
مناب����ع  وجتفيف 
الفساد وكب������ح 
االقتص����اد  مجاح 
ونش���������ر  املوازي 
التعليم ومقاوم���ة 
التصورات اخلاطئة 
والتعبي����������رات 
الداعم�ة  الثقافية 
للتفاوت وحتسي��ن 
نوعية املياه والرتبة 

واهلواء.
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حممد املعاجل

والتّسامح مع اآلخر مهما  الّصادقة والمودّة  المحبّة  قيم  الى تكريس  كم نحن بحاجة 
كانت اختالفاتنا. وهل من رابطة أقوى من الحّب الّصادق والّسالم ونبذ العنف والغلو؟ 

ا أَلَّْفَت بَْيَن  يقول هللا عز وجل في محكم تنزيله : »لَْو أَنفَْقَت َما فِي اأْلَْرِض َجِميعًا مَّ
َ أَلََّف بَْينَُهْم ۚ إِنَّهُ َعِزيٌز َحِكيٌم« )سورة األنفال - اآلية 63) ِكنَّ اللَّ قُلُوبِِهْم َولَٰ

إنّها هبة هللا على بني البشر، فالقلوب لم تكن لتتألّف وتتراحم فيما بينها لوال أن قذف 
هللا فيها الشفقة والمودّة مّما يجعلها تستبق الخيرات وتسارع الى ربط وشائج التواصل 

والتحابب. وأيّة رابطة يمكنها التأليف بين القلوب أقوى من سحر المودّة والمحبة؟ 
ال يكفي المال وحده لتأليف القلوب وجعلها تحّن وتعطف على بعضها البعض. كما 
من  بدّ  ال  اذ  النّاس،  بين  المنشودة  األلفة  تحقيق  على  قاصرة  تظّل  الحسنة  النّوايا  أن 
وجود الحّب الّصادق واالخالص المقترن بالعمل الخير حتى تزول الحواجز الفاصلة بين 
القلوب وتتالشى الفوارق. ومن بين مفاتيح العالقات االنسانية تعدّ الكلمة الصادقة جواز 
عبور لقلوب اآلخرين، فالكلمة الطيّبة التي تخرج من القلب تصل دون عناء الى القلب، 
هذا الى جانب المكانة التي تحتلها البسمة في حياة البشر مهما اختلفت دياناتهم ومشاربهم. 
فمجرد ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. من هنا يمكننا أن تستشّف أهمية البسمة في حياة 
كل منّا حيث أن مفعولها أقوى من الّسحر، إضافة الى منزلتها ودورها في تعزيز أواصر 

المحبّة وعرى األخوة االنسانيّة. 
هذا هو الحب الذي يصنع المعجزات ويطيل أمد العالقات التي بدأت تفقد بريقها قبل 

أن تحّل محلّها المشاحنات والصدامات.
أول من يحرص  ولّيت وجهك ستجده  أينما  بجانبك.  دائما  يحبك بصدق ستجده  من 
على مساعدتك. فالحّب يستدعي توفّر القدرة على كسر شوكة النفس النرجسيّة في بعض 
األحيان وذلك من خالل الجرأة على ترك اختالفاتنا جانبا وتكريس جزء من وقتنا لدعم 
ومساندة إخواننا وأحبائنا. وقد قال أحد الحكماء: »من يطلب صديقا بال عيوب، سيبقى ال 

محالة وحيدا بال أصدقاء«. 
غيرنا  نطالب  أن  قبل  االمكان  قدر  ذواتنا  من  نصلح  أن  على  اليوم  منذ  فلنحرص 
الهين على  ليس من  اذ  التّغيير.  الثابت هو  الوحيد  فالشيء  التّغيير.  الى سنّة  باالحتكام 
المرء أن يرضى بالتّغيير بحكم وعورة مقتضياته وصعوبة التكيف مع المرحلة التي تليه. 
و في المحصلة، يمكن القول بأّن اإلصالح ال يتّم بين عشيّة وضحاها وإنّما يتطلّب وقتا 
وثباتا وصبرا جميال من أجل االهتداء الى الطريق الصواب. وما دمنا نروم اإلصالح ما 

استطعنا، فاهلل سيرشدنا الى طريق الحق و ينير دروبنا فتتحقق سعادتنا.
----

- باحث و كاتب   
mohamedmaalej92@yahoo.com
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قردان  بن  بمدينة  اإلرهابية  العملية  بعد  بالدنا  بها  تمر  التي  العصيبة  األيام  في هذه 
الجنوبية والتي راح ضحيتها قرابة ثمانية عشر بين عسكريين وأمنيين ومدنيين والذي 
تكبّد فيه اإلرهاب الداعشي ضربة قاسية على أيدي جنودنا البواسل بعد قتل قرابة 42 
ارهابيا والقبض على 7 آخرين منهم وهذه حصيلة ثقيلة عليهم تعترينا مشاعر مختلطة 
الجيش  أثبت  أن  بعد  المستقبل  في  وأمل  البررة  على ضحايانا  ألم   : واألمل  األلم  من 

واألهالي أنّهم كانوا سدّا منيعا أمام البربرية والتوحش الداعشّي! 

نالحظ بعد ذلك موجة عبر الشبكات االجتماعية واإلعالم الرسمي والغير الرسمي 
فيها اعتزاز كبير بقوة الرد وبنجاح العملية العسكرية واألمنية. ونحن واٍن كنا نثّمن هذا 
أّن جيشنا يستحق أكثر من ذلك ألننا نعلم أن  فإننا ال ننساق في التصفيق رغم  النجاح 
اإلمكانيات المادية مازالت ال ترقى إلى المستوى المطلوب لمواجهة إرهاب أثبت أنّه ذو 
خلفية إقليمية ودولية وأن مقاومته تتطلّب ذكاء وحنكة وعقال وإرادة سياسية واستراتيجيا 
فعلية بقدر ما نؤّكد على ضرورة اإلسراع في اٍنجاز هذه اآلليات واالستراتيجيات الوطنية 

االستعجالية. وفي سياق هذا التفكير ال بد لنا من اإلشارة إلى النقاط التالية :

)1( االبتعاد عن التعامل العاطفي

فيه  تتأجج  الذي  العاطفي  التعامل  المعقّدة عن  الظاهرة  التعامل مع هذه  في  االبتعاد 
األحاسيس دون االنضباط الستراتيجيات واضحة المعالم تحدّد مجال التدخالت األمنية 
الديوانية والعسكرية. فبالرغم من أننا نتفّهم اندفاع المواطنين وحماسهم للذود عن وطنهم 
فال يمكن السماح بالتهّور ومطاردة مدّجج بالسالح من طرف أعزل فهو يعّرض نفسه 

للخطر المحقق ويعقّد العمليات العسكرية واألمنية على أصحاب المهّمة.

)2( االبتعاد عن التعامل أحليين

االبتعاد عن التعامل ألحيني والمؤقت مع الظاهرة اإلرهابية أي الوقوف عند ردّ الفعل. 
فنتحّرك عندما يظهرون ويبرزون إلى السطح وننسى إن اختفوا أو استعملوا التقية. علينا 
مباغتتهم وإرهابهم ومطاردتهم والتضييق عليهم واالستباق في التعامل معهم فاإلرهاب 
يدعو إرهابا أكبر. ال يمكن أن نواصل في الوقوع عند رد الفعل دون المرور إلى الفعل. 
فأنا ال أظن  فأكثر.  أكثر  متقدمة  إلى أخرى  وينفذون ويمّرون من حالة  فهم يخططون 
أنهم جاؤوا هذه المّرة كما يحلو لكثير من السياسيين أو األمنيين أو المحللين العسكريين 

د.لسعد املاجري

التعامل العاطفي الذي تتأجج فيه  علينا االبتعاد يف تصّدينا لظاهرة االرهاب عن 
التدخالت  جمال  حتّدد  املعامل  واضحة  السرتاتيجيات  االنضباط  دون  األحاسيس 

األمنية الديوانية والعسكرية.

)))
((
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إمارة  إقامة  قردان.  بن  في  إمارة  إلقامة 
الهيّن  باألمر  ليس  الوطن  من  جزء  في 
حتى  إرهابي  خمسون  عليه  يقدر  الذي 
أو  األسلحة  بأحدث  مدّججين  كانوا  واٍن 
كانوا مجانين. لنتساءل  اٍذا لماذا هم هنا ؟ 
كيف تسلّلوا؟ لماذا اختاروا هذه المنطقة 

بالذات ليتحّولوا من حالة إلى حالة ؟ 

كيف دخلوا ؟ 

تثبت لنا العناصر األولية أن معظمهم 
تونسيون ومن أهالي هذه المدينة يرتادون بيوتها وال يعلم الناس عن وضعيتهم اإلرهابية 
شيئا. صحيح أن معهم بعض الجنسيات األخرى ولكن دخولهم عبر الحدود الليبية سهل 

حتى من المعابر الرسمية بعد االستظهار بجوازات مزّورة. 

لكن كيف دخل السالح ؟

ووصل تلك المخازن التي وقع العثور عليها مؤخرا والمملوءة أسلحة تبيد مدينة! علينا 
التساؤل وتقييم أداء األجهزة الديوانية! ففيهم من هو غائب الضمير وال يحضره الموقف 
الوطني ومن هو غير مبال بما في الحاويات بل هّمه لهف األوراق النقدية! لنحترس يا 
أيتها األسالك الحاملة للسالح. نعم أكثركم رجال وطنيون لكن الغادر والتافه واألناني 

يعيش بيننا فاحترسوا قبل فوات األوان.

ملاذا اختاروا بن قردان ؟ 

هم في الحقيقة لم يختاروها هي فقط بل تستهويهم كل المدن الحدودية ليسهل االختراق 
والولوج والخروج. ال بد لهم من بوابة. فمثال في سوريا كانت درعا الحدودية مع األردن 
علميا.  يخططون  دائما  هم  وهكذا  لبنان  مع  الحدودية  كانت عرسال  كما  الرقة  وكانت 
يبحثون عن موطأ قدم بين الحدود يسهل عبره الدخول والتهريب ألن لوجستيك التهريب 
موجود فعال في بلداننا. فالمهّربون موجودون بيننا يهربون السلع واآلالت االلكترونية 
والمنزلية وغيرها وهاته اللوجستيا نفسها يقع تحويل وجهتها فتهرب السالح أيضا ألن 
ديدنها هو الربح المالي وال تفكر في العاقبة الوخيمة على الوطن. هم اختاروا بن قردان 
ألنها مدينة حدودية مع بلد يعيش أوضاعا متوترة وتغيب فيه سلطة الدولة وبالتالي يسهل 
مكثوا  أيضا  القصرين  مدينة  في  والتمدّد.  واالنتشار  والتحضير  والتدرب  التحرك  فيه 

سنوات في جبالها وأرهبوا سكانها.

ملاذا اختاروا هذا التوقيت؟

من األرجح أنهم يبحثون عن نفس بعد ضربة مصراطة وهروب الكثيرين منهم بعد 
الضربة الجوية األمريكية األخيرة والتي ال نفهم سياقها وماذا تخطط له إال إدخال المنطقة 
في دوامة. فهم قد يكونون وجدوا أنفسهم يضطرون إلى دخول التراب التونسي لالختفاء.

من األرجح أنهم يبحثون عن نفس بعد ضربة مصراطة 
اجلوية  الضربة  بعد  منهم  الكثريين  وهروب 
األمريكية األخرية واليت ال نفهم سياقها وماذا ختطط 

له إال إدخال املنطقة يف دوامة.

))
((

يبحث اإلرهابيون 
بني  قدم  موطأ  عن 
احلدود يسهل عربه 
والتهري�ب  الدخول 
لوجستي�ك  ألن 
التهري�ب موج���ود 
فعال ف����ي بلداننا. 
فاملهّرب�������������ون 
موج�����������ودون 
بيننا يهرب��������ون 
واآلالت  السل�������ع 
االلكرتوني�������ة 
وغريه���ا  واملنزلية 
اللوجستيا  وهاته 
نفسها يقع حتويل 
وجهتها فته������رب 
السالح أيض���ا ألن 
ديدنها ه����و الربح 

املالي

,,

,,
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السياسيني  على 
االستنك������اف 
ع����������ن  نهائيا 
الرتاش������ق  لغة 
وتبادل االتهام�ات 
والتخوي���������ن 
ت  لكلم�������ا فا
الوطن  تفرق  اليت 
حممودة  ليس��ت 
على  جيب  اآلن. 
العكس من ذلك 
الوحدة  تسود  أن 
وتعّم  الوطني����ة 
املنتدي�����ات  يف 
ش��������ات  لنقا وا
ي����������ة  لتلفز ا
واإلذاعي����ة لغة 
اجلم�����ع ال لغة 
التهييج والتفريق

ملاذا دخلوا ؟

القيام  بأدائهم من مجرد  لهم واالرتقاء  الجديدة  التكتيكات  أنهم دخلوا ضمن  األرجح 
حاضنة  لحصد  وذلك  قّوة  أكثر  جديدة  لتجربة  ولكن  والفرار  قصيرة  إرهابية  بعمليات 
شعبية وهذا تثبته بعض العناصر المعلوماتية التي تؤكد محاولتهم إقناع البعض وتطمين 
السيارات  بعض  استوقف   اإلرهابيين  بعض  لهم:  الخير  يريدون  بأنهم  اآلخر  البعض 
قائال سننقذكم من الديوانة الضاغطة عليكم. هم يعرفون المنطقة ومشاكلها هم يبحثون 
عن حاضنة شعبية أو يظنون أن الناس هناك وهي تحت طائل غياب التنمية سوف تهلل 
لمجيئهم. ثم من ناحية أخرى أرادوا وهذا مؤّكد جّس النّبض : نبض الّساسة ونبض األمن 
ونبض جاهزية الجيش لمعرفة  نوعية األسلحة المتداولة وطرق المكافحة والتدريبات 
لعمليات نوعيّة  للتحضير  النّبض  البلبلة وجس  المباغتة من أجل  المتطورة، هم أرادوا 

أخرى في القريب قد تأتينا أخبارها.

)3( االبتعاد عن الرتاشق الّسياسي

في هاته اللحظات بالذات على السياسيين االستنكاف نهائيا عن لغة التراشق وتبادل 
االتهامات والتخوين فالكلمات التي تفرق الوطن ليست محمودة اآلن. يجب على العكس 
من ذلك أن تسود الوحدة الوطنية وتعّم في المنتديات والنقاشات التلفزية واإلذاعية لغة 

الجمع ال لغة التهييج والتفريق. 

)4( تدعيم قدرات اجليش

البد من تعزيز قدرات الجيش بالعتاد الحديث والمتطور وإقحام الشباب العاطل عن 
العمل في الذود عن الوطن ضمن تخطيطات محكمة سريعة ومحاولة تكوينهم التكوين 
الالزم لجعلهم بسرعة ذوو مهارات مقبولة. فال فائدة من جلوسهم في المقاهي ينظرون 

إلى الزمن وهو يمّر دون أي مرد ودية.

)5( تأسيس إطار دراساتي اسرتاتيجي

بدراسة  يهتم  وطني  مؤسساتي  إطار  تونس  في  لنا  يكون  أن  اليوم  الضروري  من 
ظاهرة ااٍلرهاب دراسة معّمقة بعيدا عن كل تسييس تجتمع فيه إطارات تفكير وقامات 
وطنية ذات خبرة في المجال العسكري واألمني واالجتماعي واالقتصادي والحضاري 
الخفية  تكتشف جوانبها  المعقّدة  الظاهرة  بكل جوانب هذه  االهتمام  تبحث عن  والدولي 
اإلقليمية والدولية وتعّري خفاياها وأسبابها الثقافية والتنموية. بذلك وحده يمكننا تحصين 
وطننا في المستقبل وتأمين الجيل الجديد من االستقطاب والدفع بعجلة التنمية على أسس 
الوقوف  مجّردا  وليس  بلدنا  في  الظاهرة  هذه  ترعرع  أسباب  على  والقضاء  صحيحة 
لمداواتها والقضاء على  العميقة  إلى األسباب  الولوج  وإنما  والتبعات  النتائج  دائما عند 
 Capitalisation du savoirِ( السرطان. ال بد من تكوين نوع من الرأسمال المعرفي
faire et du savoir agir( على أساس التجارب السابقة في مقاومة اإلرهاب سواء 
التي وقعت في ربوع بلدنا أو في بلدان أخرى ألن التراكم يولّد المعرفة العميقة والفهم 
وكيف  كنهما  فهم  إلى  وقعت  إرهابية  وسيناريوهات  ومعارف  واقعية  أمثلة  من  فننتقل 
 Prévention du risque et Retour ( لنتقي منها تتحرك وماهو جوهر تكتيكاتها 

.(d’expérience
----

د. يف االعالمية الصناعية وهندسة املعارف
mejrilassad@gmail.com
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عبد النيب العوين

الثقافّية  و  املعرفّية  اجلهود  إنفاق  يف  يتفّننون  و  يسعون  قومي،  ألمر  عجبت 
أو  ساسة  أو  شيوخ  شكل  )يف  األشخاص  على  القداسة  إلسباغ  واإلتصالّية 
و نسب اخلطإ عندهم مرتفعة ألّنهم  بالّرغم من كونهم رجاال مثلنا  مفكرين 
خيوضون يف املياه السطحية والعميقة للمجتمع( أو األحزاب )يسارهم وميينهم 
والرؤى  واألفكار  أمامه(  جاثٌي  اقنوم  منهم  لكّل  وسطهم  ووسط  ووسطهم 
البشرّية، يف كّل اجملاالت، واملرتكزة يف جوهرها على مائدة اخلطأوالصواب... 
و الغريب يف األمر أّن لكّل منهم له مسوح نظري و سلوكي من مسحة القداسة 
مبالبس  إظهارها  من  بالرغم  وبدائية،  قدمية  مبرجعيات  اخليال  تستوطن  اليت 
حديثة تعود جبذورها للعصور القدمية كمن صنع صنمه من احللوى و عندما 
التوازن  جاع أكله، وإن حدث وفقد شخص ما مقّدسه فسيصعب عليه اجياد 
النفسي  املشاريع احملّنطة معبوده  حتى يصنع ولو بصفة عصابّية من فضالت 
أين يعيش لّذة االستمراء و السكونّية، والغريب أيضا أّن هذه الصناعة العربّية 
اىل  أغلبه  بل  وحاضر  قائم  للمقّدس  ومغري  مبهر  سلوك  اىل  تعود  ال  األصيلة 
خياالت سلوكات له سابقة و تارخيية ويف أحيان كثرية تعود اىل انطباعات 
وما  وأبناءها  وماهلا  روحها  تنفق  العبيد  من  قطعانا  ينتج  مّما  قبلية  وما  حوله 
ملكت ميينها ويسارها لتندثر القطعان مثل اخلرقة ويهنأ الزعيم بني غلمانه 
»بالروح  هالمية  تصعيدية  قاعدة  على  هيكله،  وسدنة  وعبيده  وجواريه 

بالدم نفديك يا زعيم«....

جتليد  و  تسفري  و  تقييم  أساسه  على  جيب  الذي  رأيي  حسب  األساسي  واملعيار 
أو اجلماعة(  الفرد   ( يقوله  باإلقتناع مبا  والتظاهر  املخاتلة  ...ليس  ما  ممارسات 
سابقا  به  قام  مبا  وال  األول(  )ذاك  الحقا  نفسياتنا  تتطلبه  ما  بكّل  سيقوم  بأنه 
)ذاك الثاني( بل ما هو قائم به و عليه حاليا وهذا، ليت شعري، ما جيب أن يكون 
فإّن  حمّمدا  يعبد  كان  »من  الصديق  قاهلا  اليت  هي  املنهجية  والقاعدة  )هذا() 
حممدا قد مات ومن كان يعبد اهلل فإّن اهلل حّي ال ميوت«.(..أما ما هو كائن 
يف قومنا اآلن فهو مزيج بني ذاك األول وذاك الثاني ويف منزلة بني املنزلتني ...و ملا 
جيب أن يكون فنحن أبعد... أل ننا رمبا حنن اآلن يف مراحل اهلمود والسكون 
واهلزائم اجلماعّية والتشظي والقلق النفسي ....وخري مثال املوقف من حزب اهلل 

ما بني مقاومة بين صهيون ومقاتلة وتقتيل السوريني حتى القتل صربا....
----

- استاد و باحث 

ouni_a@yahoo.fr
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 2016 11 فيفري  الثقالة والذي أعلن عنه يوم  المباشر ألمواج  يمثل حدث الكشف 
فاتحة عهد جديد لعلم الفلك بصفة عاّمة وعلم الكون بصفة خاّصة. وتعتبر أمواج الثّقالة 
التي تنبأت بها معادالت »اينشتين« في النّسبية العاّمة منذ العام 1915، أمواجا زلزاليّة 
حقيقيّة ترّج النّسيج الكوني رّجا سواء جزءا منه أو بأكمله كما ترّج الزالزل األرضيّة 
لنا  وقدّمت  األرض  أغوار  سبر  من  العنيفة  األرضيّة  الّزالزل  مّكنت  وكما  األرض. 
معلومات ال قبل ألّي أداة سبر أخرى من تقديمها، فإّن أمواج الجاذبية الثّقالية ستفتح نافذة 
جديدة على أعنف األحداث الفلكيّة وعلى المرحلة المبّكرة من تاريخ الكون عندما لم يكن 
باستطاعة الّضوء التّنقل بحّرية ومدّنا بأخبار ما حدث آنذاك. فما هي أمواج الثّقالة وماذا 
يمكن لها أن تضيف لنا من جديد عن الكون ويعجز عنه الّضوء؟ ولكن وقبل اإلجابة عن 
هذه األسئلة وأخرى بعالقة معها سنبدأ المقال بلمحة بسيطة عن الّزالزل األرضية ليتبيّن 
فيما بعد وجه الّشبه بين الّظاهرتين من حيث طبيعة الموجة من ناحية وقدرة كّل واحدة 
أّي األمواج الثّقالية واألمواج الزلزاليّة على إخبارنا على بنية الكون واألرض بالتّوالي 

من ناحية ثانية.
الزلزال

6000 درجة  إلى حوالي  في مركزه  الحرارة  إذ تصل درجة  األرض كوكب حار 
مائوية. وبما أّن الفضاء الكوني الذي يسبح فيه الكوكب بارد جدا حيث تقترب الحرارة 
فيه إلى الّصفر المطلق أي حوالي 270 درجة مائوية تحت الّصفر، فإّن قوانين الديناميكا 
الحرارية تعمل على تخليص األرض من حرارتها باتجاه الخارج مثل ما يحدث لكأس 
الحمل  آليّة  تتكفّل  برد.  أنّه  قليل  بعد  ونكتشف  الّطاولة  على  نتركه  عندما  ساخن  ماء 
الحراري بدفع الحرارة إلى الّسطح عبر تيارات من الّصخور الحاّرة وشبه السائلة والتي 
من أحد نتائجها خلق ضغط عال على الّصخور التي تكّون الغالف الخارجي للرض. 
تصمد الّصخور عشرات الّسنين في مواجهة الّضغط ولكن إلى حين. إذ وعند مستوى من 
الّضغط ال قبل لها تحّمله تتصدّع تلك الّصخور بعنف في حركة ال تدوم سوى أجزاء من 
الثّانية تتمثّل في انزالق طرفي الصدع في اتجاهين متعاكسين وهو المكان الذي يطلق 
عليه المختصون بؤرة الزلزال. تؤدّي تلك الحركة العنيفة جدّا إلى تحرير الّضغط إلى 
طاقة حراريّة و طاقة ميكانيكيّة. تنتشر الّطاقة الميكانيكيّة عبر المعادن الصخرية –والتي 
يمكن أن نعتبرها اللبنات األساسية لها- التي تنضغط وتتخلخل بشكل متناوب محدثة ما 

 2016 11 فيفري  الثقالة والذي أعلن عنه يوم  املباشر ألمواج  ميثل حدث الكشف 
فاحتة عهد جديد لعلم الفلك بصفة عاّمة وعلم الكون بصفة خاّصة علما وأّن 

معادالت »اينشتني« يف الّنسبية العاّمة قد تنبأت بها منذ العام 1915.
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اصطلح على تسميته موجة زلزالية. ولكي ندرك المعنى الفيزيائي للموجة نتصور أننا 
قابعون داخل الصخور وقد اتخذنا موقعا بين معدنين متتاليين فماذا سيحدث لنا عند مرور 
الموجة الزلزالية؟ سنشعر ببساطة أننا ننضغط دوريا وذلك باقتراب المعدنين وابتعادهما 
عن بعضهما البعض بشكل متناوب وخالل فترة زمنية قصيرة إلى أن تهدأ حركة المعادن 
التردّدية وترجع إلى حالتها األولى. تلك هي الموجة الّزلزالية ولكن ما أهمية ذلك عمليا؟

تمكن اإلنسان من ابتكار أدوات قادرة على التقاط تلك األمواج عند رجوعها إلى سطح 
األرض بعدما تكون قد قامت برحلة في أغوارها. وتمكن اإلنسان أيضا من استنطاقها 
بعدما فهم لغتها فأخبرته على ما كان مخفيا عنه منذ بدأ الموضوع يشغل عقله أي منذ 
آالف السنين. فقالت له مثال أّن الصخور داخل األرض مختلفة وأنها تتوّزع على شكل 
أغلفة متداخلة وأّن كثافتها وحرارتها ترتفع مع العمق. وأعلمته أّن تلك الصخور تخضع 
لحركية نشطة وأّن تلك الحركة تمثل أداة أساسيّة في تحديد تضاريس األرض مثل نشأة 
في  كانت ستبقى  والتي  الحقائق  ذلك من  إلى غير  وانغالقها  المحيطات  الجبال ووالدة 
علم الغيب لو لم تكن األمواج الزلزالية رغم طابعها المدّمر والذي يذهب بأرواح مئات 
اآلالف من البشر. فما عالقة ظاهرة الّزالزل األرضية بأمواج الثقالة؟ وما المنتظر منها؟

أمواج الثقالة

مليار  مليار  ألف  بـ13  الكوني  الزلزال  بؤرة  تفصلنا عن  التي  المسافة  العلماء  حدد 
كيلومتر. فماذا حدث بالضبط وكيف انتشر الخبر في السماء وبأّي شكل؟ تبيّن الحسابات 
التي أجراها المختّصون على اإلشارة التي التقطوها يوم 14 سبتمبر 2016 أّن اصطداما 
حدث  قبل مليار و ثالث مائة مليون سنة بين ثقبين أسودين كتلتهما تساوي على التوالي 
نجما  كان  سماوي  جرم  »جثة«  هو  األسود  والثقب   . الّشمس  كتلة  36 ضعف  و   29
ما  انضغط  ذاتي عنيف حيث  انفجار  اثر  وفاته  بعد حدث  ذاته  انهار على  عمالقا جدّا 
تبقّى من مادّته إلى ما النهاية في حيز فضائي صغيرا جدّا وانقطعت كل اتصاالته بالعالم 
الخارجي. فال الّضوء وال أي جسيم مادي قادر على مغادرته أو اإلفالت منه إذا اقترب 

من مجال جاذبيته. 
ولفهم ماهية أمواج الثّقالة التي تولّدت عن ذلك االصطدام والذي انتهى بالتحام الثقبين، 
يتطلّب األمر تحديد طبيعة الفضاء على المستوى الكوني إذ تبيّن كّل البيانات الفلكية عل 
أنّه فارغ وأّن الفراغ، أي انعدام كّل جسم مادي وفوتون ضوئي، يكاد يكون مطلقا. فكيف 
تنتشر األمواج في الفراغ؟ جاءت اإلجابة منذ بداية القرن العشرين وبالتحديد عندما نشر 
بظاهرة  تتعلّق   1915 سنة  رياضيّة  معادالت  في شكل  للكون  الجديد  تصّوره  اينشتين 

الجذب ألثقالي التي تتحّكم في البناء الّسماوي بأكمله. 
سّماه  نسيج خفي  من  يتكون  السماء  أّي  الكون  أّن  افتراض  على  التصور  هذا  يقوم 
أن  النّسيج يمكن  أّن ذلك  أيضا  المعادالت  تقول  الزمكان غير مادي ولكنه مّطاط. كما 
تسبح خالل  السماوية  األجرام  فإّن  وبالمقابل  الّسماوية  األجرام  كتل  تأثير  تحت  يتشّوه 
تلك التشوهات التي يمكن تشبيهها بالتّضاريس التي تعتري سطح األرض. لكن ما عالقة 
هذا  وماهو  الّسماوي  للفضاء  بنيوية  خاّصية  يمثّل  الذي  الخفّي  بالنسيج  ألثقالي  الجذب 

النسيج؟

األس���ود  الثقب 
هو »جثة« ج����رم 
مساوي ك�������ان 
جنما عمالقا ج�ّدا 
انهار على ذاته بعد 
حدث وفاته اث�����ر 
انفجار ذاتي عنيف 
انضغ���ط ما  حيث 
تبّقى من ماّدته إىل 
ما النهاية يف حيز 
صغي�����را  فضائي 
وانقطع�����ت  جّدا 
اتصاالت�����ه  كل 
بالعامل اخلارج��ي. 
وال  الّض�������وء  فال 
أي جسيم م����ادي 
مغادرته  على  قادر 
أو اإلفالت من������ه 
إذا اقرتب من جمال 

جاذبيته.

لفهم ماهية أمواج الّثقالة اليت توّلدت عن ذلك االصطدام والذي انتهى 
بالتحام الثقبني، يتطّلب األمر حتديد طبيعة الفضاء على املستوى 
الكوني إذ تبنّي كّل البيانات الفلكية عل أّنه فارغ وأّن الفراغ، 

أي انعدام كّل جسم مادي وفوتون ضوئي، يكاد يكون مطلقا
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قانون  على  يعتمد  للكون  تصورا جديدا  نيوتن  أنشأ 
اجلذب العام. يف هذا الكون تتحرك األجرام يف فضاء 
لتلك احلركة  أزلي وثابت من دون أن يكون  النهائي 

تأثري على ذلك الفضاء الالمبالي

لإلجابة عن السؤال سنستعين بمقارنة بين ما كان سائدا قبل وبعد 1915 فيما يتعلق 
بتصور العلماء لظاهرة الجذب ألثقالي وعالقتها بالفضاء الكوني. قبل القرن السابع عشر، 
كانت الّسماء واألرض عالمان مختلفان جوهريّا في تصّور اإلنسان. فاألرض عالم الفناء 
والتّغير أّما السماء فهي عالم الكمال والبقاء. في األرض قوانين التّغير والتبدّل والهالك 
تفعل فعلها في الماء والتّراب والهواء والنّار وفي الّسماء االنتظام والديمومة ومادة األثير 
التي ال يطالها قانون الفناء. األرض مركز الكون وهي ثابتة وفي الّسماء تتحرك األجرام 
الدّائرية هي أكثر الحركات كماال. تعود هذه الصورة  في مدارات دائريّة ألّن الحركة 
إلى أرسطو أي إلى القرن الرابع قبل الميالد. وفي القرن 2 ميالدي جّسد بطليموس هذا 
التّصور في نموذج للكون تحتل األرض مركزه و يحيط بها ثماني كرات شفافة تتحرك 
عليها كواكب عطارد والزهرة والمريخ وزحل والمشتري والشمس والقمر. أما النّجوم 

فكانت ثابتة على كرة خارجيّة وقد صمت النّموذج عّما يمكن أن يوجد خارجها.
 مع منظار غاليالي في بداية القرن 17 وانفتاح نافذة جديدة على الّسماء تعضد العين 
تدور  األجرام  كّل  للكون  مركزا  مثال  األرض  تعد  لم  تتهاوى.  الصورة  بدأت  البشرية 
حولها إذ تبين أن لكوكب المشتري أجراما تدور حوله أيضا ولم تعد الّسماء عالم الكمال 
كما كان سائدا ألسباب اعتقاديه فسطح القمر يظهر هو أيضا تضاريس مثله مثل سطح 
األرض. أما مع نيوتن وذلك في القرن 18 فتوّحدت الّسماء باألرض. فقد بين أن ظاهرة 
سقوط األجسام على األرض وحركة األجرام الّسماوية تخضع لنفس القانون. وليس هناك 
أي حاجة لوجود كرات سماوية لتفسير حركة الكواكب وبقائها معلقة في الفضاء ال تسقط. 
يقول قانون الجاذبيّة الذي صاغ عبارته الّرياضية نيوتن أن كل جسم يجذب أي جسم 
آخر بقوة تتناسب طردا مع جذاء كتل كل منها وعكسيّا مع مربع المسافة التي تفصل 
دور  تلعب  التي  الدّائرية  بحركتها  ببعض  بعضها  األجرام  التحام  عدم  ويفّسر  بينهما. 
القّوة الطاردة والمعاكسة لقوة الجذب ألثقالي. فاألرض والّشمس مثال يخضعان لقانون 
الجذب لكن سرعة دوران األرض حول الّشمس تحول دون التحامهما. بينت التنبؤات 
الحسابيّة التي أجريت باعتماد القانون لوصف حركة الكواكب وتحديد األحداث الفلكية 
القانون  توافقها مع عمليات األرصاد ودّعمت مصداقية  كالكسوف والخسوف وغيرها 
الحقا االنجازات التي وقعت في العديد من المجاالت كالهندسة المدنية والطيران وغيره.
تتحرك  الكون  هذا  في  العام.  الجذب  قانون  على  يعتمد  للكون  جديد  إذا تصور  نشأ 
األجرام في فضاء النهائي أزلي وثابت من دون أن يكون لتلك الحركة تأثير على ذلك 
الفضاء الالمبالي. فمثال لو تصّورنا ماذا يحدث اذا زالت الّشمس فجأة من الوجود حسب 
هذا النموذج فستكون اإلجابة أن زوال الّشمس المفاجئ سينعكس آنيا على األرض التي 
بين  آنيا  تنتقل  ألثقالي  الجذب  فقوة  الفضاء.  في  وتهيم  مدارها  من  وتخرج  ستضطرب 
الوجود  من  الّشمس  اختفاء  فان  ولذلك  بينها  المسافة  كانت  مهما  نيوتن  األجسام حسب 
يترجم فوريا عل مستوى األرض بانعدام للقوة التي كانت تربطها بالّشمس مما يحّررها 

ويدفع بها في الفضاء.
في العام 1905 أعلن اينشتين عن نظرية جديدة ال مكان فيها للّزمان المطلق وللمكان 
له فيها. فال شيء أسرع من  المطلق. كما أن مفهوم الحركة بسرعة النهائية ال مجال 

السابع  القرن  قبل 
كان�������ت  عشر، 
واألرض  الّسم�����اء 
عاملان متلف�����ان 
تصّور  يف  جوهرّيا 
فاألرض  اإلنس���ان. 
عامل الفن�اء والّتغري 
أّما السم������������اء 
الكمال  عامل  فهي 
األرض  ف�ي  والبقاء. 
الّتغي�������ر  قوانني 
واهل���الك  والتبّدل 
فعله���������ا  تفعل 
يف املاء والّت������راب 
واهلواء والّن���ار ويف 
الّسماء االنتظ�����ام 
والدميومة وم���ادة 
األثري اليت ال يطاهلا 

قانون الفناء.
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سرعة الضوء التي بدورها نهائية 
وال يمكن أن تتجاوز الـ300000 
وهو  الفراغ.  وفي  الثانية  في  كلم 
ما يتنافى مع االنتقال اآلني لقوى 
تفترضه  الذي  ألثقالي  الجذب 

قوانين نيوتن.
وهي  الجديدة  النظرية  ففي 
للفضاء  يمكن  الخاّصة  النسبيّة 
عند  والالّمبالي  والمحايد  الثابت 
نيوتن أن يتمدّد أو أن يتقلّص كما 
أّن الزمن الذي يسيل وفق وتيرة ثابتة في كون نيوتن يمكن بدوره أن يتباطأ أو يتسارع 
فكّل شيء نسبي إالّ سرعة الّضوء مطلقة. إالّ أن المشكلة في النّظرية الجديدة هي عدم 
ألثقالي في معادالتها وهو ما يحول دون وضع نموذج للكون  إدراجها لظاهرة الجذب 
من  ألثقالي  الجذب  قوى  تمثّله  ما  باعتبار  والمكان  للّزمان  الجديدة  المفاهيم  على  مبني 

حضور حاسم. 
أوجد  إذ  للكون  في تصّورنا  ثورة حقيقية  ما سيحدث  في  بعد عشرية  اينشتين  نجح 
نظرية جديدة تربط مكونات الكون – أي المادّة والّطاقة و الّزمان والمكان- مع بعضها 
لم  التي  الخاّصة  العاّمة في مقابل  النسبية  ألثقالي سّماها  للجذب  في إطار تصور جديد 
تتناول الثقالة في معادالتها الرياضية. أخبرت الرياضيات اإلنسان عام 1915،وذلك من 
خالل اينشتين، أّن الفضاء والزمان متّصالن ويكونان الزمكان وأّن المادّة والّطاقة لهما 
طبيعة واحدة من جهة وأّن المادّة-الّطاقة ال وجود لها خارج الّزمكان وأّن الّزمكان ال 
وجود له بدون المادّة-الّطاقة من جهة أخرى. بل أكثر من ذلك، فإّن المادّة-الّطاقة تؤثّر 

في الّزمكان.
وإلدراك الكيفية التي تؤثّر بها المادّة في الفضاء )وهنا نبسط األمر ونتكلم فقط عن 
المادّة عوضا عن المادّة-الطاقة وعن الفضاء عوضا عن الّزمكان( لنستدعي من جديد 
والمتعلقة  نيوتن  عند  ألثقالي  الجذب  ظاهرة  تناول  عند  ذكرناها  التي  الذهنية  التّجربة 
بعالقة األرض والشمس والفضاء ببعضها البعض. للفضاء في رياضيات النسبيّة العاّمة 

بنية شبكية خفيّة غير مادّية. 
لمحاكاة تلك البنية نتصّور شبكة بالستيكيّة وقد وضعنا عليها كرة ثقيلة.  تمثل الكرة 
الّشمس. إن وجود الكرة الثّقيلة سيؤدي إلى تشّوه في شكل الشبكة يتمثل في تكون منخفض 
تحتله كتلة الّشمس. لنضع اآلن كرة صغيرة تمثل األرض متحركة على الشبكة فالنتيجة 
ستكون تحرك الكرة ليس في خط مستقيم بل في مدار حول المنخفض الذي أحدثته الكرة 

الكبيرة. 
ذلك هو تفسير النسبية العامة لحركة األرض حول الّشمس. فكتلة الّشمس تشّوه الفضاء 
وتحدث منحنيات تجبر الكتل األصغر مثل األرض التحرك في مدار حولها وليس هناك 

اينشتني  جن��ح 
بعد عشري��������ة 
من البح������������ث 
سيح�����دث  ما  يف 
يف  حقيقية  ثورة 
للك���ون  تصّورنا 
إذ أوجد نظري����ة 
ترب������ط  جديدة 
الكون  مكونات 
– أي املاّدة والّطاقة 
و الّزمان واملك��ان- 
مع بعضها يف إطار 
جدي�������د  تصور 
ألثقال����ي  للجذب 
مّساها النسبي�����ة 
مقاب��ل  يف  العاّمة 
اخلاّصة اليت ل������م 
تتناول الثقال������ة 
يف معادالته��������ا 

الرياضية.

,,

,,

على  املاّدة  بدوره  جيرب  والفضاء  الفضاء  تشّوه  املاّدة  إّن 
بينهما.  للفصل  جمال  وال  حمّددة  مسارات  يف  احلركة 
لقد غريت املفاهيم اجلديدة تصّورنا للّسماء أي للكون.

))
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خترتق أمواج الّثقالة كل شيء وال مينع انتشارها أي شيء. 
لذلك ميكن أن تقّدم لنا معطيات على املاّدة الّسوداء ذات 
للبناء  مرئية  غري  أعمدة  متثل  واليت  اجملهولة  الطبيعة 

الكوني.

انحناء  مفهوم  المعنى دخل  بهذا  نيوتن.  كما في تصور  بالقمر  الّشمس  تربط  قّوة خفية 
الفضاء الحقل العلمي وبهذا المعنى أصبح هذا المفهوم أساسيا عند وصف تفاعل المادة 
التي تتحرك  الهائلة  السماوية والسرعات  والفضاء وخاصة على مستوى كتل األجرام 
بها. إّن المادّة تشّوه الفضاء والفضاء يجبر بدوره المادّة على الحركة في مسارات محدّدة 
وال مجال للفصل بينهما. لقد غيرت المفاهيم الجديدة تصّورنا للّسماء أي للكون. قبلها كان 
فضاء الكون مسرحا أزليّا تقع فيه أحداث كونية ال تؤثر فيه وال يؤثّر فيها. أّما اآلن وكما 
تقول النّسبية العاّمة فإّن الكون بناء ديناميكي تتأثر مكوناته األساسيّة أي المادّة والّطاقة 

والفضاء والّزمان ببعضها البعض.  
أنّنا  ولنتصور  البالستيكيّة  الّشبكة  إلى  لنعد  هذا؟  كّل  في  الثّقالة  أمواج  ظاهرة  فأين 
نرفع عنها فجأة الكرة الكبيرة فماذا سيحدث؟ إّن االهتزاز المفاجئ الذي ستحدثه عمليّة 
الّرفع سينتشر كموجة على سطح الّشبكة شبيهة بالموجة التي تنجم عن سقوط حجر على 
سطح الماء. ستنتشر الموجة بسرعة الّضوء وهذا إن حدث، أي لو زالت الّشمس فجأة 
من الوجود، فإن الفضاء سيرتّج وستصل أمواج الّزلزال الفضائي بعد ثمانية دقائق إلى 
األرض التي ستضطرب وتخرج عن مسارها. هكذا تنبّأت النّسبية العاّمة بأمواج الثقالة 
وهذا ما وقع التقاطه بعد سنوات طويلة من الجهود المضنية ساهم فيها مئات العلماء من 

العديد من الجنسيات وُرصدت لها أموال ضخمة.
 GW15.09.14 أمواج الثقالة

هكذا سميت أمواج الثقالة التي التقطت يوم 14 سبتمبر 2015 . لقد أتتنا تلك األمواج 
من جهة جنوب الكرة الّسماوية من موقع الحدث المتمثّل في انصهار ثقبين أسودين بعدما 
ذلك  أدّى  الثانية.  كيلومتر في   200000 البعض  بلغت سرعة دورانهما على بعضهما 
االنصهار العنيف جدّا إلى رّج الّسماء رّجا. يوجد موقع االنصهار أو بؤرة الّزلزال على 
بعد 1,3 مليار سنة ضوئيّة وقد قطعت األمواج التي ولدها ذلك االنصهار تلك المسافة 
أمواج  تحدث  كما  الكوني  النّسيج  في  وتمدّدات دورية  تقلّصات  الّضوء محدثة  بسرعة 

الّزلزال تقلّصات وتمدّدات في الصخور .
اآلفاق

إن مرور الموجة يجعل الفضاء يتمدّد و يتقلّص دوريّا بمقدار صغير جدّا. وما اكتشاف 
أمواج الثّقالة إالّ دليل على القدرة على قيس التقلّص في أطوال أصغر مائة مليون مّرة من 
حجم الذّرة. وهذه القدرة التّقنية مدعومة بجهاز مفاهيمي عن الفضاء وتفاعله بالمادّة تفتح 
نافذة جديدة على الكون. فأمواج الثّقالة تخترق كل شيء وال يمنع انتشارها أي شيء. لذلك 
يمكن أن تقدّم لنا معطيات على المادّة الّسوداء ذات الطبيعة المجهولة والتي تمثل أعمدة 
الغريبة  السوداء  الطاقة  لنا معلومات عن  تقدم  الكوني. كما يمكن أن  للبناء  غير مرئية 
التي بفضلها يتمدد النسيج الكوني وتتوسع السماء. وإضافة إلى قدرتها في االختراق فان 
أمواج الثقالة بمقدورها أن تخبرنا ماذا حدث في الفترة الممتدة على 380000 سنة بعد 
انبثاق الكون من »العدم« الن الضوء، وهو مصدر كل معلومتنا عن الكون، كان حينها 

سجينا ال يتحرك بحرية في حساء من الطاقة و الجسيمات. 

املوجة  م���رور  إن 
جيع���ل الفض����اء 
يتمّدد و يتقّل��ص 
مبقدار  دورّي�������ا 
ج���������ّدا.  صغري 
وما اكتش�������اف 
إاّل  الّثقال���ة  أمواج 
دليل عل���ى القدرة 
على قيس التقّلص 
يف أط����وال أصغر 
مائة مليون مّرة من 
وهذه  ال�ّذرة.  حجم 
الّتقنية  الق����درة 
جبهاز  مدعوم����ة 
عن  مفاهيم������ي 
الفضاء وتفاعل����ه 
نافذة  تفتح  باملاّدة 
جدي��������������دة 

على الكون.
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* ِلُكلرِّ َثْوٍب اَلِبٌس، وِلُكلرِّ ِعْلٍم َقاِبٌس.

سٌّ .
ُ
* ِلُكلرِّ ُتْرَبٍة َغْرٌس، وِلُكلرِّ ِبَناٍء أ

ى.  ُم وَيَتأسَّ ُم ِبَها امُلَعلرِّ * َيَتَوسَّ

��ى ِبالُكُتِب  َل�ْم ُتوِحْش�ُه َخْل��َوٌة، وَمْن َتَسلَّ ِبالِعْل�ِم  َد  * َمْن َتَفرَّ
مَلْ َتُفْتُه َسْلَوٌة .

َتِمي  حَيْ اَل  َكْيَف  اِتَها،  مَلَضرَّ األْطِعَمِة  ِمَن  َتِمي  حَيْ مِلَْن  َعِجْبُت   *
اِتَها ؟ ُنوِب مِلََعرَّ ِمَن الذُّ

ْن َأِبيَت َناِئًما وأْصِبَح َناِدًما، أَحبُّ ِإَليَّ ِمْن أْن أِبيَت َقاِئًما وأْصِبَح  * أَلَ
َناِعًما.

َساِء ُغْلَمٌة. َجاِل َغْفَلٌة، وللنرِّ اَحُة لِلررِّ * الرَّ

ُهْم.  َلَحاِء وَلْيَس ِمْنُهْم، وَيَتَدلَُّس يِف األْخَياِر وْهَو ِضدَّ * َيَتَبْهَرُج بالصُّ

ِرَقٌة.  * َتِبَعاٌت ُموِبَقٌة وَفَجَعاٌت حُمْ

وَها واَل َتْعُمُروَها.  ْنَيا َقْنَطَرٌة َفَاْعرُبُ * الدُّ

ٍع َشَتاٌت.  اِس أْشَتاٌت وِلُكلرِّ مَجْ * النَّ

* أيُّ َعْيٍش َيِطيُب وَلْيَس لْلَمْوِت َطِبيٌب. 

ُفوُس امُلَتَكاِلَبُة .  * َتْنَكفُّ األْيِدي امُلَتَغاِلَبُة، وَتْنَقِمُع النُّ

اُد ِإىَل امَلَعاِد الُعْدَواُن َعَلى الِعَباِد. * ِبْئَس الزَّ

* َلْيَس لْلَجاِئِر َجاٌرواَل َتْعُمُر َلُه َداٌر.

* األْمُن أْهَنُا َعْيٍش والَعْدُل أْقَوى َجْيٍش.

----

اِد - عاِشُق الضَّ

habib.belgecem.fattouma@gmail.com

احلبيب بلقاسم
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كيف ال أتأزم وال أتألم؟ لم أعرف مّمن حولي من التّونسي حقّا؟ نعم أكلني الّشك ونال 
منّي حتّى وجدتني غريبا بين أهلي وأحبابي. كنت أظّن أّن تونس وطن بحدود جغرافيّة 
اتّحدت على  والعادات ومجتمعات  الثّقافة  من  واحد  إطار  يجمعه  ثقفته  كما  يضّم شعبا 

أرض واحدة شماال وجنوبا وشرقا وغربا. 
أفراده  بين  االجتماعي  بالعقد  التّونسي  الّشعب  بتفّرد  اإليمان  شديد  أؤمن  وكنت 
واالنسجام بين مكوناته المختلفة عقائديّا ويعود ذلك النفتاح البالد التّونسية شرقا وغربا 
على شعوب مختلفة امتزجت عبر ثالثة آالف سنة وتّوجت بثورة أقل ما يقال فيها »أكثر 

الثّورات سلما وأقّل الثّورات كلفة« وفي القلب غّصة لفقدان كل عزيز وغال.
ومن األمور المميّزة لهذا الّشعب شكل العالقات االجتماعيّة التي بُنيت على اختالف 
الجنس والعرق فأصبح بنيانا مرصوصا يشدّ بعضه بعضا. وكم ازداد اعتقادي رسوخا 
بصدح شعارات الثّورة وأهدافها التي تضّمنتها لوائح أحزاب اصطفّت فكريّا واجتماعيّا 
حتّى فهم الكّل أّن كثرتها ال ينبئ عن انقسام ولكن عن تموقع استراتيجي لحسم معركة 
االنتخابات أريد لها أن تكون ديمقراطية. ولكن لم أفهم أسلوب العقد االجتماعي الذي بان 
مغلوطا ومغشوشا بتفّكك حلقاته وإعادة تموقع أحزابه متذبذبة ال لهؤالء وال لهؤالء. وال 
يتوارى المثقّف وال الّسياسي وال الحقوقي لإلعالن عن الّشيء ونقيضه داسا إلذكاء نار 
الفتنه والبقاء على التماس ينتظر نهاية المقابلة للتّصفيق في كّل الحاالت. يا لها من متعة 
والبالد على شفى حفرة من النّار، ويا شوق االنتظار متى يتغلّب أحد طرفي النّزاع على 

اآلخر أو يضعف كالهما فينخفض عرش الّسلطة لمن ال يطالونه.
أعجبت بمفهوم الّشعب العضوي  وهو ترجمة للكلمة األلمانية »فولك« والتي نسبت 
أعضاؤه  يترابط  كذلك  تونس  شعب  أظّن  كنت  »فولكسفاقن«.  الشعبية  السيارة  إليها 
ترابط األجزاء في الكائن العضوي الواحد كما يرتبط بأرضه وتراثه. وأعجبت بالسينما 
األمريكية التي ال تخلّف مناسبة يرفرف فيها علم البالد أمام خشوع شباب األّمة إلبهار 
أن  األرض  أقطاب  الدرس من  علينا صدى  فيعود  باالنتماء.  والنخوة  باالعتزاز  العالم 

أسباب النجاح إيمان يتبعه عمل. 
أبدا على ضياع الوطن باعتباره مشتركا بين مكونات  اليوم خائف كما لم أخف  أنا 
الشعب أفرادا وجماعات وباعتباره مولد الهوية. أنا اليوم في شكوكي والشّك سّم مرير 
وقاتل على لسان ُعطْيل، في لباس الجندي وتحت أعباء سالحي وخوذتي على خّط النار، 
إليه وإلى العلم رمز الوطن. إذا ما ضاعت  عزيز علّي وطني وعدّوي كل من يسيء 
راية العلم بما يحمله من دالالت مشتركة نكون خسرنا المعركة والحرب وقد ال أحاسب 
نفسي على خسارة الوطن ال قدّر هللا بعد أن وضعت نفسي فدية له. أتفهم شعور الجندي 
المصري الباسل الذي تعرض للسر في حرب 67 بعد بالءه الحسن في معارك مشّرفة. 
كشف الحقا خالل حديث صحفي أن نتائج الحرب في ظروفها القاسية كانت أهون عليه 
من خسارته لنظارات شمسية كانت تقي عينيه فانتزعها منه رئيس الكتيبة التي أسرته 

واستحوذ عليها.
chahed@meteo.tn 	 	 	 	 	 	 	 	

رفيق الشاهد
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امرأة من قسطنطينة، لم تعرف شفتاها الزينة، لم تدخل حجرتها االحالم، لم تلعب ابدا 
كاالطفال، لم تغرم في عقد أو شال، لم تعرف كنساء فرنسا أقبية اللذة في »بيغال«... 
أجمل أغنية في المغرب، أجمل طفلة أتعبت الشمس ولم تتعب، يا ربي هل تحت الكوكب 
يوجد إنسان يرضى أن ياكل أن يشرب من لحم مجاهدة تصلب ... بهذه األبيات الشعرية 
وصف نزار قباني ضيفتنا في هذا الركن المجاهدة الجزائريّة »جميلة بوحيرد« إحدى 

أبرز شخصيات سياسية طبعت القرن العشرين.
ولدت جميلة بوحيرد في حي القصبة بالجزائر العاصمة عام 1935، في عائلة متوسطة 
الحال من أب جزائري وأم تونسية كانت تغرس حب الوطن بداخل أبنائها السبعة وفي 
قلب وعقل ابنتها الوحيدة جميلة وتذكرها دوماً بأنها جزائرية ولست فرنسية!. وقد تلقت 
تعليمها في مدرسة فرنسية، لكنها سرعان ما انضمت لحركة المقاومة السرية عن طريق 

شقيقها. وكانت آنذاك فتاة باهرة الجمال وجريئة للغاية.
عند اندالع الثورة الجزائرية عام 1954 انضمت إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية 
للنضال ضد االحتالل الفرنسي وكانت في العشرين من عمرها لتمارس حقها كأي إنسان 
العمل،  ثقافي يحد من قدرتها على  الحائط كل موروث  محب لوطنه، ضاربة بعرض 
ولتقول بإشارة واضحة لكل نساء العالم: »إننا أيضا نحسم المعركة في الميدان«.عملت 
القائد »سعدي ياسف«، ثم  الثورة كمسؤولة ارتباط مع  »جميلة« خالل أعوام انطالقة 
التحقت بصفوف الفدائيين وكانت أولى المتطوعات لزرع القنابل في طريق االستعمار 
موقوتة  قنبلة  فجرت  عندما  النضالية  قصتها  بدأت   1957 جانفي   26 ففي  الفرنسي، 
الجزائر  في  العسكرية  خدمتهم  يؤدون  الذين  الفرنسيون  الشبان  عليه  يتردّد  ملهى  في 
لبطوالتها أصبحت من أهم المطاردين ولسوء حّظها  وتتالت بعده االنفجارات، ونظراً 
سقطت في قبضة العدو، فقد في 9 أفريل 1957 اعتقلتها دورية لالحتالل بعد أن أصيبت 
برصاصة في كتفها األيسر وضبطت معها وثائق ورسائل ومبلغ كبير من المال، واتهمت 
بزرع الكثير من المتفجرات والعبوات الناسفة في العاصمة، مما أودى بحياة الكثير من 
الفرنسيين. بدأت »جميلة« رحلتها القاسية مع عمليات تعذيب يصعب تصورها استمرت 
سبعة عشر يوماً متواصلة، فضربت وأحرقت بالكهرباء في مكان الجرح المصابة به 
انقطاع الحيض وبعجز  إلى  التناسلي وأصيبت بنزيف شديد أدى  وفي نهديها والعضو 
عن رفع ذراعها اليسرى وأطلقت أثناء مراحل التحقيق معها مقولتها الشهيرة » أعرف 

ة  أ م��������������ر ا
قسطنطين���ة،  من 
شفتاه��ا  تعرف  مل 
الزينة، مل تدخ��ل 
حجرتها االح��الم، 
اب��������دا  تلعب  مل 
كاالطف��������ال، 
عقد  يف  تغ��رم  مل 
أو ش���ال، مل تعرف 
فرنسا  كنس�����اء 
الل�����ذة  أقبي�����ة 

يف »بيغال«...

انضمت مجيلة إىل جبهة التحرير الوطين اجلزائرية للنضال ضد االحتالل الفرنسي 
ضاربة  لوطنه،  حمب  إنسان  كأي  حقها  لتمارس  عمرها  من  العشرين  يف  وكانت 
بإشارة  ولتقول  العمل،  على  قدرتها  من  حيد  ثقايف  موروث  كل  احلائط  بعرض 

واضحة لكل نساء العامل: »إننا أيضا حنسم املعركة يف امليدان«
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باإلعدام  علي  تحكمون  سوف  أنكم 
تغتالون  بقتلي  إنكم  تنسوا  ال  لكن 
لن  ولكنكم  بلدكم  في  الحرية  تقاليد 
الجزائر من أن تصبح حرة  تمنعوا 
للمحاكمة  قدمت  ثّم  ذلك  مستقلة«. 
في 16 جويلية 1957، فحكم عليها 
باإلعدام. وبعد 3 سنوات من السجن 
تم ترحيلها إلى فرنسا وقضت هناك 

مدّة ثالث سنوات.
انطلقت التظاهرات الشعبية احتجاجاً على اعتقالها وتطورت قضيتها لتصبح قضية 
عربية وعالمية نتيجة حملة واسعة غطت العالم بزواياه األربع قام بها محاميها الفرنسي 
»جاك فيرجيس« وكان من نتائج الضغط الكبير الذي مارسه الرأي العام العالمي وبعض 
الزعماء العالميين من أمثال جمال عبد الناصر والرئيس الهندي نهرو، والزعيم السوفياتي 
فورو شيلوف أثر حاسم في إجبار الفرنسيين على تأجيل تنفيذ الحكم بإعدامها ثّم قامت 
السلطات الفرنسية بتخفيف حكم اإلعدام إلى السجن المؤبد وكانت جميلة تقول: »كنت 
أفضل الموت على حياة المعتقل، ليتهم أعدموني ألستريح من العذاب الذي أعانيه اآلن.« 
خرجت من السجن في العام 1962 وتزوجت محاميها »جاك فيرجيس« وشاركته 
في تأسيس مجلة تعنى بالثورات القومية االفريقية. وبعد االستقالل، تولت جميلة رئاسة 
اتحاد المرأة الجزائري وقدّمت مع صديقتها المناضلة »زهرة دريف« بمشروع قانون 
متطور للسرة، ونظمت تظاهرة نسوية لتحقيقه. كانت تلك التظاهرة األولى التي تحصل 

بعد االستقالل، لكنها فشلت في تغيير الموقف الرسمي.
وحدهم العظماء يعرفون معنى الصمت، لذلك انسحبت ببساطة وفي سكون تام كأي 
كائن جريح، هربت داخل مرايا النسيان واختارت الصمت الصادق، المخيف، الجبار، 
والجليل سنوات طويلة···هذا اإلحباط الذي أصابها دفعها إلى أن تصرح في العام 1987 

باسم المناضالت الجزائريات: »لقد تم نسيانهن قبل 25 عاماً«.
كثيرون يعتبرون أن جميلة بوحيرد هي أبرز المناضالت من أجل الحرية في القرن 
العشرين. لكن المعلومات المتوفرة عن هذه البطلة التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه 
للغاية.  كبير، وألسباب غامضة  إلى حدّ  قليلة  الماضي  القرن  في خمسينيات وستينيات 
وفي الواقع، يبدو وكأن ستاراً يلقى عمداً عليها وحولها في محاولة لطمس اسمها ودفعها 
إلى زوايا النسيان. المعلومات حول دورها – على الرغم من أهميته – في ثورة التحرير 

الجزائرية تتكون في معظمها من سطور قليلة متناثرة هنا وهناك. 
ثورة  لشهداء  قصة  مليون  من  واحدة  بوحيرد(،  )جميلة  الجزائرية  المناضلة  قصة 
الجزائر، وهي قصة ال تقل في بطولتها عما قدمه المليون شهيد، لكنها بما احتوته من 
على  مثال  وتصبح  الجزائر  كفاح  عن  لتعبر  الرمز  مستوى  الى  ترتفع  وصمود  مآس 

التضحية من أجل االستقالل.

ن  و كثي��������ر
يعتب�������������رون 
مجيل�����������ة  أن 
أبرز  ه���ي  بوحريد 
أجل  من  املناضالت 
احلرية ف��ي القرن 
العشري����ن. لكن 
املتوفرة  املعلوم��ات 
عن ه�����ذه البطلة 
اليت دخل�ت التاريخ 
أبوابه  أوس�����ع  من 
مخسيني����ات  يف 
الق���رن  وستينيات 
املاضي قليل��������ة 
إىل ح�����ّد كبري، 
غامض��ة  وألسباب 

للغاية.

53

»أنا ما زلت ثائرة ألن على املراة العربية أن حتمل يف يدها اليمنى 
فأسًا لتبين وأن تذرف دمعة يف عينها علها تهز رجال األمة«. 

)مجيلة بوحريد جريدة السفري 26 جانفي 2009(
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َحْر مدينيت وديعٌة، تناُم بالسَّ

و يف أحالمَها، تطلُّ أشواُق الربيْع

فتزهُر السماُء بالوروِد و املطْر

و أفسَد األحالَم أصواُت الذئاْب

تزيُد من ُعواِئَه���ا

و تقرُع األبواْب

أحداُقها حبمرِة الدماْء

أنياُبها تنزُّ بالدم��اْء
 - - -

من غابها حتّدَرْت

مل يرِو َقْرَمَها فرائُس الظباْء

من غابها حتّدرْت

ترّوُع األطفاَل يف بيوتهم

و ُتبِدي يف وجوِههم شراسَة الكالْب

من غابها حتّدَرْت

بلهثٍة و هْلفٍة

و عطشٍة غريبٍة

للوثِة الدماْء

 - - -

و يف مدينيت تناَدْت الذئاْب

لتخلَع األبواْب

لتقلَع الزهوَر و احلُبوْر

لتهدَم اآلثاَر و القُبوْر

لتطمَس النجوَم يف السماْء

لتنشَر السواْد

و ظلمَة السَحاْب
 - - -

و يف مدينيت تنادْت الذئاْب

لتحرَق الكّراَس و الكتاْب

لُتطفئ الشموْع

و حتجَب النوَر الوليَد

عن مسارِح الربوْع

الكلُّ يف مدينيت

يرّدُد النشيْد

و يشعُل الشموَع يف املساْء

يطارُد الذئاَب بالنوٍر الوليْد
 - - -

َزْيُت�وُننا و نُلنا و قمُحنا

يضجُّ صارًخا بلعنِة الذئاْب

و طفُلنا يف مهدِه ملّقٌح

من لوثِة الذئاْب
 - - -

حُقولنا بل صخُرنا و موُجنا

و رملنا و ملُحنا

مُتجُّ كّلها روائَح اخلراْب

قد رّددْت مجيُعها

ال نرتضي مدينًة

يؤّمها اللصوُص و الضباُع و الذئاْب
-----

- أستاذ وكاتب تونسي
med.echi15@gmail.com

حممد العشي
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اَل شيَء يا قليب جديٌر بالّنَدْم ..

مل يرُتكوا لي ُحّجًة تكفي وال سبًبا ألحزَن بعدهْم 

كلُّ اّلذين تراقصوا - قبل الّسقوِط - على بساِط الّروِح 

كانوا نزوًة ، 

ومضْت مبا حتتاُج من حرٍب وَدْم ..

اَل شيَء يا قليب جديٌر بالّنَدْم ..

األصدقاُء وإْن قليٌل ما َبُقوا ..

تركوا حقاِئَبُهم بال أمساِئِهْم وتفّرُقوا

مل نّتِفْق حول الكثري من الّتفاصيِل الّصغريِة،

َمن مُيدُّ يديِه قبل أخيِه ، من يبكي لغيبِتِه ، 

ومن ُيلقي الّتحّيَة أّواًل ..

 الّساعات من شَجِن احلديِث إذا التقيَنا ..
ُ
َمن ميأل

َمن يكابُر إن بكْينا ، 

من َيِعفُّ عن املالمِة حنَي ُيْظَلُم ، والعتاِب .. 

وكيَف يرحُم إْن َظَلْم ..

اَل شيَء يا قليب جديٌر بالّنَدْم ..

مَل عدَت تبحُث  يف البداهاِت امُلريبِة عن يقنٍي  : 

هل َتعبَت من الّسفْر ؟ 

هل عشَت ما يكِفي لتحمَل كلَّ أحزاِن البَشْر ؟

األربعوَن مضْت بال أثٍر ومل ُتْلِهْمَك منها حكمًة..

وكذلك العشرون زاَغْت كانِفاَلِت الّرْمِل بنَي أصابِعي 

كرماِد ِمْبَخرٍة على الّشّباِك  ..

يسكُنها الّضَجْر ..

مْل يبَق غرُي يٍد ُمبّللٍة بأوهاِم الّطفولِة و املطْر

عبد اللطيف علوي

- شاعر  تونسي
aloui.abd11@gmail.com
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إّن من ينظر يف املتغرّيات التى تشهدها اخلارطة العربّية منذ عقدين ال ميكن أن 
ختطئ عيناه حماوالت الّتقسيم والتفتيت التى حُتاك للعرب والتى مل تعد ترى فى 
»سايس بيكوا« سوى مرحلة وجب اآلن انهاؤها وتعويضها مبشاريع أكثر تفتيتا.

)1(
أرادت »داعش« أن تقيم إمارة اسالميّة في مدينة بنقردان على الحدود مع ليبيا ولكنّها 
خلّفت جثث أتباعها وأحزانا وشهداء وألما على طول البالد وعرضها ولم تزد عن كونها 

أفسدت وخّربت ولفت المدينة بالحزن الشديد.
)2(

أخذ المهاجمون المدينة على حين غّرة ولكنّهم انهزموا شّر هزيمة ،غير أّن العبرة 
ليست فى هزيمتهم الّسريعة فقط ولكن العبرة في ما خلّفته الحادثة األليمة من أسئلة أصبح 
من الضروري اإلجابة عليها، لماذا يقاتل هؤالء وطنهم ويقتلون أبناءه؟ لماذا يقتلون طفلة 
لم تبلغ الحلم بعد وال تمثّل خطرا على أحد ويتركون لوعة فى قلب أهلها ال تنطفئ؟ لماذا 
يرفعون لواء الدّين وهم ال يعرفون من الدّين شيئا ؟ وهل تسمح لهم أعمارهم أو يسمح لهم 
تحصيلهم العلمي بفهم الدّين أو اتخاذه حّجة على النّاس؟ لماذا ينقادون كالبلهاء إلى موت 
حتمي وكأنهم بال إرادة ؟ وهل يمكن إقامة إمارة فى أرض تحرسها الدّولة بمشروعها 
بمشروع   اآلن  هؤالء  يأتى  ولماذا  فيها؟  للغرباء  مكانا  مواطنوها  يرى  وال  وشرعيتها 

تدميري بعد ثورة ملؤها األمل؟
)3(

أن  يمكن  منذ عقدين ال  العربيّة  الخارطة  تشهدها  التى  المتغيّرات  في  ينظر  إّن من 
تخطئ عيناه محاوالت التّقسيم والتفتيت التى تُحاك للعرب والتى لم تعد ترى فى تقسيمات 
»سايس بيكوا« سوى مرحلة وجب اآلن انهاؤها وتعويضها بمشاريع أكثر تقسيما وتفتيتا، 
ولعّل »داعش« ال تعدو أن تكون وسيلة أخرى من وسائل تنفيذ هذه المخّططات والتى ال 

تستفيد منها أوطاننا شيئا ولعّل ما يحدث في سوريا وفي العراق خير مثال.
لم تظهر »داعش« من فراغ ولم تأت بمشروع يمكن أن يستهوي أّمة ظلّت منذ ما 
يقرب القرنين تبحث لها عن طريق تسلكه نحو التّحديث والرقي واستعادة مكانتها بين 
األمم. قرنان والمفكرون والعلماء والمناضلون والزعماء يصارعون من أجل استنهاض 
األوطان  ثروات  واسترجاع  االستبداد  من  ثم  االستعمار  من  وتحريرها  األّمة  عزيمة 
المنهوبة وإقامة دولة الحّرية والمواطنة. قرنان من المعاناة التى عاشتها فئات كثيرة من 
مختلف المشارب حتى انبلج فجر الحّرية أو كاد بعد الثّورات العربيّة المتعاقبة، وحين آمن 
النّاس بحقهم فى استرداد ما ضاع منهم، ظهر هؤالء المتطّرفون ليسدّوا األفق أمام األّمة 
بأسرها ويعطوا كّل المبّررات  لكي تعود الهجمة على األوطان من جديد ولكي تدخل 

لطفي الدهواثي
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األّمة فى دورة جديدة من الّظلمات 
والعمران  للقيم  دمار  مع  ولكن 

وحتّى للدّين نفسه.  
)4(

لم نعد إزاء ظاهرة دينيّة عابرة 
الفهم  عديمي  أناس  إزاء  وال 
ظاهرة  أمام  أصبحنا  وإنّما  فقط 
في  واألّمة  كيانه  فى  الوطن  تهدّد 
وجودها إذ لم يسبق لنا من قبل أن 
جلدتهم  بني  يقتلون  أناسا  عرفنا 
نفوس  فى  أوهام  أجل  من  ودينهم 
مريضة وخدمة ألعداء األّمة من دون مقابل، ولم يسبق لنا أن عرفنا هذا الصنف من 
النّاس الذي يتداعي إلى مقتله من دون أّي أفق، خالي الذّهن من أي مشروع بل ربما كان 

يعرف أنّه يخدم أعداء الوطن وال يبالي.
انفجر البلد كله صارخا فى وجه هؤالء العابثين اللذين يتّخذون من الدّماء المحّرمة 
األمثال  أروع  النّاس  بالحياة. وضرب  لها  قبل  للتّمكين ألفكار ال  وقانونا وسيلة  شرعا 
للداّللة على عميق حبّهم لهذا الوطن الذى لم يتمّكن منه االستعمار وال الغازون من قبله،  
بلد استعصت على غزاتها من قبل ولن تكون لقمة سائغة فى أيدى قلّة مهما كان الدّعم 
الذي تلقّته وتتلقاه. لقد قلنا من قبل أّن هؤالء غرباء عنا وعن ديننا وبأّن اللّذين يريدون 
أن يسلكوا طريقا آخر غير طريق الحّرية والديموقراطية والتنمية العادلة لن يستطيعوا 
التي استفاقت من غفوتها تدرك من خالل تجربتها  الّشعوب  االنتصار مهما فعلوا ألّن 
برداء آخر وأّن  تدثّروا  نموذجا من هؤالء وإن  إالّ  ليسوا  ثارت عليهم  أّن من  الطويلة 
معركتها من أجل الرخاء ليست بمنآى عن معركتها من أجل الحّرية واالبداع وأن هؤالء 
ال يمكن أن يزيدوا الّشعوب إال تفقيرا وهوانا وأنهم ال يملكون تجاه رغبتنا في التّحرر 
والرقي سوى الّسيف يضربون به أعناقنا أو الخراب الذي ال مجال فيه ألّي حياة انسانية 

بينها وبين الحضارة صلة واتصال. 
)5(

المعارك  بنقردان فقط ولكن فى كّل  الحتمي االنتصار ليس فى معركة  لقد كان من 
التى تخاض على امتداد الوطن. والخيار ليس بين النّصر والهزيمة وإنما هو بين النّصر 
والنّصر فنحن مجبرون على الحياة بمعناها الّسامي كما كانوا هم دائما مجبرون علي 
الموت دون معنى. معركتنا معركة وطن عاني من االستعمار وأذياله ومن المتآمرين 
التّسليم  بوسعه  يعد  ولم  الكرامة،  والظلم وهدر  والجور  االستبداد  كما عاني من  عليه، 
بالهزيمة ألّي كان بعد أن دخل مرحلة التّحرر والحرية. إنّنا إزاء معركة فاصلة وفارقة 
ولن يكون بوسعنا العودة إلى الوراء ألّن إشاعة الخراب و الفوضي سوف يكون مقدمة 
للكارثة ولن يكون نهاية لها وقد تعلّمنا من تجارب غيرنا أّن االنهيار سهل ولكن النّهوض 
وبائعي  بالمشعوذين  وال  العارفين  بأشباه  وال  بالعنتريات  تخاض  ال  والمعارك  صعب 
كانت  مهما  معافى  سليما  الكيان  على  وبالحفاظ  والشدّة  والحزم  بالحكمة  وإنّما  الدّجل 

التضحيات.
------

- مستشار يف اخلدمة اإلجتماعّية
 lotfidahwathi2@gmail.com

لنا  يسب����ق  مل 
من قب���ل أن عرفنا 
أناسا يقتل��������ون 
بين جلدتهم ودينهم 
من أج�������ل أوهام 
فى نفوس مريض�ة 
وخدم�����ة ألعداء 
دون  م������ن  األّمة 
مقابل، ول��م يسبق 
لنا أن عرفن����ا هذا 
الصنف م���ن الّناس 
الذي يتداع��ي إىل 
أّي  دون  من  مقتله 
أفق، خال��ي الّذهن 
بل  مشروع  أي  من 
رمبا ك��ان يعرف 
أّنه خي�����دم أعداء 

الوطن وال يبالي.

,,

,,
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نظارات وسيارات أودي وفراري

منوت نضّيع مليارات وحالنا مهزلة

يا الال ويا الال.. مرحبتني ويا هال

- - - -

باللي كان يوٍم كبري.. والزمن حّوله

وقسمونا األمريكان .. وفّرقوا بني اجلريان

ياريت اللي جرى ما كان .. 

وعيين علينا يا ولداه

وقولي وين الوحدة وين .. 

وكنا أخوة متفقني

وعيشيت وشفتينا يا عني .. 

كل واحد يف اجتاه

وهدا يقولك ثانك يو .. 

والثاني ميغسي بوكو

ونسينا احلمد هلل

مسابقات يف بريوت .. ناس تغين وناس متوت

ويش نقول إنا هلل!

سألوني عن إمسي .. قلتلهم ضايع مين

كل اللي اعرفه عين .. عربي وامسي عربي

سألوني.. عن بلدي .. قلتلهم غالي عندي

لكن وينك يا أرضي .. عربي وبلدي عربي

يا الال ويا الال.. مرحبتني ويا هال

 - - -

باللي كان يوٍم كبري.. والزمن حّوله

كان العرب علم وأدب .. فرسان وصقور

صار كل شي ماضي انتهى .. واياٍم تدور

شرقي االسم غربي الفعل .. وبينهم ُتهت أنا

واهلل يعني يا سامعني .. من حالنا

امتسخرنا على العادات وقلنا عادي

ِصرنا نسهر يف البارات ومايف مشكلة

يا الال ويا الال.. مرحبتني ويا هال

باللي كان يوٍم كبري.. والزمن حّوله

- - - -

من الصبح لني املَسا .. كل ساعة يف مول

كل همنا أحدث موضات .. وامجل عطور

من أغلى شي عطين شوي .. ومني مثلي يكون

وين ما بروح أفت أنا كل العيون

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

محزة منر

كلمات: حممود فاروق
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التعريف باجملّلة

لإلشرتاك يف اجملّلة 

للمشاركة :

لالتصال بنا:

اإلصالحمجّلة

موعدنا يتجّدد
بإذن اهلل مع العدد

 1437 1 رجب 
2016 8 أفريل 
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