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» صومعة جامع الزيتونة « 
الزيتونة  جلامع  املكونة  العناصر  أهم  أحد  هي 
لتعويض  1892م  العام  يف  بناؤها  مّت  وقد  املعمور، 
وحتتّل  مرت   43 طوهلا  يبلغ  القدمية،  املئذنة 
للفناء  الغربية  الشمالية  الزاوية  املربع  بشكلها 
الصومعة  زخرفة  تشبه  وزخارف  بنقوش  وتتميز 
من  مصنوعة  وهي  القصبة،  جامع  يف  املوحدية 

احلجر اجلريي على خلفية احلجر الرملي.

أقيمت  اليت  اجلوامع  ثاني  هو  الزيتونة  جامع 
يد  م(على   699( هـ   79 عام  تشييده  مّت  بالقريوان.  نافع  بن  عقبة  جامع  بعد  بإفريقية 
حّسان بن النعمان فاتح تونس وقرطاجنة  ثّم تكّفل عبيد اهلل بن احلبحاب وإىل هشام 
بن عبدامللك األموي على إفريقية سنة 116هـ )732 م( بإمتام  عمارة اجلامع والزيادة يف 

ضخامته. 

الداخلية   أبواب، وقاعته  5 مرت مربع، ولديه تسعة   000 يقع اجلامع على مساحة 
وبها  بقرطاج  األثري  املوقع  من  أساسا  آتية  عمود،   184 من  تتكون  للصالة  املخصصة 
الزيتونة جامع قرطبة وجامع عقبة،  الفاطمي. ويشبه جامع  للطراز  حماريب ترجع 
اجلامع  صحن  يدير  الذي  الرواق  العاشر.  القرن  من  برواق  احملاط  اخلماسي،  فنائه  مع 
من  أعمدة  على  ترتكز  األخرى  الثالثة  األروقة  بينما  قدمية،  أعمدة  على  يرتكز 
الرخام األبيض املستورد من إيطاليا يف منتصف القرن التاسع عشر. تتكون قبة الصحن 
والطابوق األمحر. ويف  املغرة  من حجر  الصالة، من زخارف  قاعة  يف مدخل  املوجودة 

منتصف الفناء أو الصحن، توجد مزولة مشسية، تساعد على حتديد أوقات الصالة.

اجلوامع  من  غريه  عن  اجلامع  ميتاز  زخارفه،  وروعة  معماره  مجالية  إىل  باإلضافة 
واملساجد بإفريقّية بدوره احلضاري والعلمي وبريادته يف العامل العربي واإلسالمي يف 
ميدان التعليم حيث اختذ منذ تأسيسه  مركزا للتدريس، حتى غدا مؤسسة جامعية 
من  الرحال  إليها  تشّد  وإجازاتها،  ومناهجها  وتقاليدها  وعاداتها  ونواميسها  قوانينها  هلا 
خمتلف أحناء املغرب العربي طلبا للعلم أو لالستزادة منه . كما كان جامع الزيتونة 
الوعي  وترسيخ  الوطنية  الزعامات  إعداد  خالل  من  والتحرير  للتحّرر  قاعدة  املعمور  
باهلوية العربية اإلسالمية فمنه خترج املؤرخ ابن خلدون وابن عرفة وسامل بوحاجب 
وحممد الطاهر بن عاشور صاحب تفسري التحرير والتنوير، وحممد اخلضر حسني شيخ 

جامع األزهر واملصلح الزعيم عبد العزيز الثعاليب وأبو القاسم الشابي والطاهر احلداد .

يقف جامع الزيتونة املعمور منذ أكثر من 1300 سنة شاهدا على جتذر هذا البلد 
وتعليم  علم  منارة  كونه  إىل  إضافة  احلنيف،  بدينهم  أهله  لتعلق  ورمزا  إسالمه  يف 
وحصن للغة العربّية والشريعة اإلسالمّية إىل جانب األزهر بالقاهرة والقرويني باملغرب 

واملسجد األموي بدمشق وذلك طيلة عقود طويلة من الزمن.



للمشاركة  يف تأثيث اجملّلة 

لالتصال باجملّلة 

ملختلف  حلوال  ويقرتح  محيطه  مع  يتفاعل  وسطّي   فكر  بلورة  اإلصالح  مجّلة  تهدف 
ورؤى   ألفكـار  حاضنة  تكون  أن  وتسعى  واالجتماعية.  والسياسية  الفكرية  مشاكله 
تناضل من أجل بناء دولة فلسفتها خدمة املواطن، ومجتمع مبني عىل التعاون والتآزر 
دون  من  البديل  واقرتاح  للتحليل  منرب  هي  واملساواة.  الحريّة  كنف  يف  املشرتك  والعيش 
بدأه  ما  عليها مواصلة  القائمون  يحلم  أخرى.  دون  لفئة  تعّصب  وال  إيديولوجي  تشنّج 
املصلحون، دون تقديس لهم أو اجرتار ألفكارهم، منطلقون من الواقع  الذي يعيشون 
فيه، متمسكون بهويتهم العربية االسالميــة ومنفتحون عىل العرص وعىل كل فكــرة 

أو مرشوع يؤّدي إىل اإلصالح .

* النرش باملجّلة تطوعي وبدون مقابل و يتحّمل الكاتب مسؤولية أفكاره وكتاباته
* للمجلة كامل الصالحيّة يف نرش أو رفض املشاركات.

* ال تقبل املشاركات التي تدعو إىل العنف أو التمييز عىل أساس الجنس أو العرق أو الّدين 
أو تتضّمن شتما  أو معلومات من دون ذكر املصدر. 

* توزع املجّلة مجانا عرب الربيد االلكرتوني ومواقع التواصل االجتماعي
faycalelleuch@gmail.com ،رئيس التحرير : فيصل العش *

* ر.د.م.د : 2902 - 2382.
alislah.mag@gmail.com : الربيد االلكرتوني للمجّلة *

www.alislahmag.com : موقع الواب *
alislah.mag : صفحة الفايس بوك *

تصدر عن منتدى الفارابي للدراسات والبدائل 
ر.د.م.د : 2902 - 2382.
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واملسلمني  العرب  مأساة  انتهاء  أمام  حاجزا  تقف  أساسية  عوامل  ثالثة 
وتعيق كّل حماوالت نهوضهم وتدفعهم دفعا إىل مزيد من التخّلف والتناحر 
واالنقسام،  العامل اخلارجي مبا له من وزن وتأثري من خالل النشاط املخابراتي 
للقوى الدولّية املعادية لالستفاقة العربّية ودعمها ألطراف الرّدة باملال والعتاد 
النعامة  سياسة  أوهلما  عنصرين  من  املتكون  الّداخلي  والعامل  والنصيحة 
اليت ينتهجها احلّكام ورجال السياسة مبا فيهم القوى اجلديدة الصاعدة بعد 
الثورات العربّية  وثانيهما - وهو األهّم - جتاهل املسألة الثقافية وعدم اعتبارها 
أولوّية األولويات. ولقد حذرنا مرارا وتكرارا - ومازلنا نفعل - من هذا التجاهل 

ورفعنا شعار »اإلصالح الثقايف أوال« لكن ال حياة ملن تنادي.

املثقفني،  أبواق  السياسيني أكثر عددا وأعلى صوتا من  أبواق  وإذا كانت 
وإذا كان »املثقف املصلح« عملة نادرة هذه األيام، وهو حماصر من كّل جانب  
فإّن ذلك لن يثنينا عن مواصلة رفع شعار »اإلصالح الثقايف أّوال« والعمل على 
حتقيقه على أرض الواقع. إصالح يهدف إىل تغيري عميق يف ثقافة  الشعوب 
العربّية، يرفع من منسوب األمل يف النهوض لديها ويزيد من إميانها بقدراتها 

وحّبها لالنعتاق واحلرية وطموحها الالحمدود يف العيش بكرامة. 

إصالحها  وأن  البلّية  سبب  وأنها  جاهلة  الشعوب  هذه  أن  يعتقد  من  إّن 
والنهوض بها ال يتّم إال عرب اإلمساك بزمام الّسلطة واالختصاص يف السياسة 
فليتبوأ مقعده ضمن اخلاسرين الفاشلني. لقد جّربت النخب منذ عقود التغيري 
انطالقا من األعلى واستهداف رأس السلطة والتعويل على قوة الدولة أكثر 
من االهتمام بتطوير اجملتمع وإصالح ثقافته، فكانت النتائج دكتاتوريات 

متنوعة وتبعّية مقيتة لقوى االستبداد العاملي. 

احلّل ليس يف الفوز بكراسي احلكم أو اقتسامها، فما الفائدة من حكم 
بيد  بل  بيدك  ليس  واملقود  السفينة  رّبان  تكون  أن  قيمة  وما  سلطة  بدون 
غريك يرسم لك الطريق ويفرض عليك إتباعه. احلّل يبدأ مبراجعة عميقة 
خالل  من  التغيري  ليحصل  اجملتمع  ثقافة  تثوير  على  والعمل  التغيري  ملنهج 
الناس. وال ميكن أن يتحّقق ذلك يف ظّل انعدام الثقة بني النخبة واجلماهري 

االفتتاحية
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ولكي نبين هذه الّثقة فإننا لسنا يف حاجة إىل سياسيني ومثقفني جييدون 
الثقافة  جيمعون  رجال  إىل  بل  الرّنانة  الشعارات  ورفع  واخلطابة  املناورة  فّن 
مطالبهم  ويتبنون  همومهم  يقامسونهم  الناس،  ضمن  يعيشون  بالسياسة، 
الطوعي  العمل  لقيم  االعتبار  ويعيدون  أنفسهم  على  ولو  باحلق  ويصدعون 
»املثقف  إىل  حاجة  يف  إّننا  العام.  الصاحل  أجل  من  مبصاحلهم  والتضحية 
أفكاره  حيّول  ونضاالته  وإبداعاته  أعماله  خالل  من  الذي  ذلك  املصلح« 
املنبثقة من معاناة اجملتمع ومضامني الواقع إىل برامج ومشاريع واقعّية بعيدا 

عن املخيال اإليديولوجي الذي حيكم جزًء كبريا من النخبة احلالية.

وألن اهليمنة الثقافية هي املدخل الرئيسي للهيمنة االقتصادّية والّسياسّية 
فإن هذا املثقف جيب أن يعي أن املعركة احلقيقية هي ثقافية باألساس وأن 
املساجد،  التعليم،  )مؤسسات  الثقافية  األجهزة  على  الصراع  يشمل  مدارها 
للدولة  السياسي  املهرجانات،اإلعالم،...اخل( وليس صراعا على اجلهاز  املسرح، 
ألنه عرب هذه األجهزة فقط ميكن إصالح ثقافة اجلماهري وتغيري ما بأنفسهم 
ستقطف  فقط  وعندها  التغيري  لطالئع  قوّي  وسند  ضاربة  قّوة  إىل  ليتحولوا 
الشعوب العربّية وهي واعية مثرات ثوراتها  وحيدث التغيري املنشود  »إن اهلل ال 

يغرّي ما بقوم حّتى يغرّيوا ما بأنفسهم« صدق اهلل العظيم.

ويف اخلتام ، جيب أن ال تنسينا املآسي واألحداث اليت نعيشها كل يوم يف 
ربوع بالدنا العربية حلول شهر رمضان املعّظم لسنة 1437 هـ. وبهذه املناسبة 
نتوّجه إىل مجيع قراء جملة »اإلصالح« وكل التونسيني والعرب واملسلمني 
بأحر التهاني وأطيب األمنيات راجني من اهلل العلي القدير أن يعيننا على صوم 
أيام هذا الشهر املبارك وعلى قيام لياليه يف الطاعة والتقرب إىل رّب العاملني ، 
آملني أن يساهم حلول هذا الشهر يف زحزحة حال األّمة حنو األفضل وأن يرفع 
التباغض  دوامة  عن  ويبعدهم  أبنائها  قلوب  يف  والتعاون  احملّبة  منسوب  من 

والتناحر وأن ينري طريقهم ويرشدهم إىل خمرج من نفق الظلم والظالم .

رئيس التحرير

االفتتاحية
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رمضان كريم
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 مقدمة

استفحال  مدى  على  سابقة  مقاالت  في  وقفنا  أن  بعد 
األزمة باألّمة العربية اإلسالميّة ورأينا كيف أّن الحراك 
مأساة  إلى  تحول  المرير حيث  واقعنا  قد عّرى  العربي 
ودمار شامل بدل أن يكون فرصة للنّهوض الحضاري، 
هذا  لتجاوز  الثقافي«  »اإلصالح  مشروع  أهميّة  وبيّنا 
الواقع المتأزم وتحقيق النهضة المنشودة، وبعد أن وّضحنا 
أو  »الثورة«  بدل  »اإلصالح«  مصطلح  تبنّينا  سبب 
»التغيير« انطلقنا في إخضاع العناصر األساسيّة لعمليّة  
والتّفكيك  للتّحليل  فيها  والفاعلة  الثّقافي«  »اإلصالح 

األولى

المثقف المصلح

المرجّوة  الثّقافة  ماهيّة  تحديد  وهو  بأولها  وبدأنا  الدّقيق 
هذا  نريد؟«، ونخصص  ثقافة  باإلجابة عن سؤال:»أي 
المقال للحديث عن طبيعة وميزات العنصر الثاني وهو 
»العنصر البشري« الموكولة له مهّمة اإلصالح لنتساءل 
عن ماهيته ووضعيّته في المجتمع والدور المناط بعهدته؟  

ف املصلح  املثقَّ

اإلنسان  تفاعل  نتاج  هي  الثقافة  أّن  من  انطلقنا  إذا 
والروحيّة  المادّية  الّسمات  مجموع  وهي  محيطه  مع 
كّل  فإّن  للمجتمع،  المميزة  والوجدانيّة  والفنّية  والفكريّة 
الجماهير من زاوية عالقتهم بالثّقافة، مثقّفون، فالجميع 

فيصل العش
»رئيس التحرير«

faycalelleuch@gmail.com
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»المثقفون« ال ينظرون إلى الثّقافة على أنها معرفة 
فقط وإنّما هي سلوك أيضا ولهذا فهم يسعون إلى تحويل 
فهم ال  اجتماعي.  إلى سلوك  إلى رأي والّرأي  المعرفة 
والمساواة  والعدالة  الحّرية  قيم  نشر  على  مثال  يعملون 
والعمل الّصالح فقط، بل يعملون على تحويلها إلى وعي 

وممارسة لدى الجماهير. 

المجتمع  في  ووضعيّته  »المثقف«  صورة  وتتحدّد   
من خالل مدى فعله فيه حتّى يصير ضميره. وال يصير 
وظيفته  مع  المعرفيّة  وظيفته  تكاملت  إذا  إالّ  ضميره 
ليتحّول  المعرفيّة  فرديته  من  تحّرره  عبر  االجتماعيّة 
إلى كائن اجتماعّي فاعل. وفي هذا يقول  د. محمد عابد 
الجابري رحمه هللا »يتحدّد وضع المثقف ال بنوع عالقته 
بفكره  بالعمل  عيشه  يكسب  لكونه  وال  والثقافة  بالفكر 
في  به  يقوم  الذي  بالدّور  وضعه  يتحدّد  بل  بيده  وليس 
على  أو  بمشروع  ومبّشر  ومعترض  كمشّرع  المجتمع 

األقل كصاحب رأي وقضيّة«)3( 

بها  ُصقلوا  فيه،  يعيشون  الذي  المجتمع  ثقافة  وليد 
وتشّكلت شخصياتهم في بوتقتها وهم يتمثّلونها ويتماهون 
في  متنوعة  وبطرق  متفاوتة  بنسب  عنها  ويعبّرون  بها 
وأعمالهم  تصرفاتهم  خالل  من  الحياة  مجاالت  مختلف 
وسلوكهم ومواقفهم وعالقاتهم مع العوالم المحيطة بهم. 
يقول غرامشي: »جميع الناس مثقفون )…( لكن وظيفة 
»المثقف« في المجتمع ال يقوم بها كّل النّاس« )1( ولهذا 
فإّن حديثنا عن العنصر البشري الذي ستوكل له مهّمة 
»اإلصالح الثقافي« لن يشمل المثقّف العادي وإنّما أولئك 
النّفر من النّاس المثقَفون والمثِقفون الذين يتميّزون عن 
غيرهم بما لديهم من قدرات في إنتاج الثقافة والفعل في 
عمليّة إبداعها. أولئك الذين بإمكانهم التّأثير في الجماهير 
وصياغة ضمير المجتمع عبر إصالح ثقافته أوتجديدها. 
المصلح«  »المثقّف  مصطلح  استعمال  اخترنا  ولهذا 

للتّعبير عن هؤالء.

وضعيّة  وأي  المصلح«؟  »المثقف  هذا  يكون  فمن 
يحتلّها في المجتمع؟ وما هي ميزاته وماهو الدور المنوط 

بعهدته؟ 

ف واجملتمع  املثقَّ

موجودة  فهي  الثّقافة،  يصنعون  ال  »المثقفون« 
كّل  عصب  ولكنّهم  المجتمعيّة  الحياة  تفاصيل  أدّق  في 
سائر  عن  به  يتميّزون  لما  تعديلها،  أو  لتغييرها  عمليّة 
أفراد المجتمع من قدرة على الفعل واالنتاج في المجال 
الثقافي وما يملكونه من أدوات تساعدهم على تغيير القيم 
للجماهير.  والثقافي  الفكري  النّسق  وتشكيل  والّسلوك 
فهم الذين يبثّون الوعي في عقول النّاس من أجل توحيد 
تطلعاتهم ويقومون بوضع خطط اإلصالح وتنفيذها عبر 
حتّى  الجماهير  مع  معيّن  وبيداغوجي  مدروس  تفاعل 
الّسكون إلى حالة الحركة ومن  الثّقافة من حالة  تتحّول 

حالة التخلّف إلى حالة التقدّم واالزدهار.

»المثقفـــون« ال يصنعــــون 
الّثقافــــة، فهي موجـــودة 
في أدّق تفاصيـــل الحيـــــاة 
عصب  ولكّنهم  المجتمعّية 
كــــّل عملّيــــة لتغييرهـــــا 
أو تعديلهــــا ســواء بالّسلب 
أو باإليجاب، لما يتمّيزون به 
عن سائر أفراد المجتمع من 
واالنتاج  الفعل  على  قدرة 

في المجال الثقافي.

األولى
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بذلك  يزيدون  ألنّهم  فيهم  خير  فال  حلوال،  لها  يقدمون 
الوضع تعقيدا بدل إصالحه.

بقية  يمتاز عن  هو شخص  المصلح«  »المثقف  إذن 
التحديات  وإدراك  التفكير  على  بقدرته  مجتمعه  أبناء 
التي تواجه محيطه االجتماعي من ناحية وهو من ناحية 
أخرى مشغول دائما بالبحث عن مخارج األزمات وتقديم 
الحلول الناجعة لتجاوزها وذلك نتيجة اجتماع المخزون 
للواقع  فهمه  مع  المتميّزة  شخصيته  في  الجيّد  المعرفي 

ومتطلباته.

املثقف املصلح صنفان

ثّم لن يكون دوره  المثقف المصلح ليس واحدا ومن 
فإنّنا  أيضا. ولهذا  تأثيره واحدا  واحدا ولن يكون مجال 
نقّسم » النخبة الثقافيّة« إلى قسمين تقسيما ال يقوم على 
األفضليّة بل حسب الدور في عمليّة »اإلصالح الثقافي«:

الخصوصي«  »المثقّف  ويشمل  األول  الصنف   -
اهتمامه  يكّرس  الذي  الباحث  أي  فوكو(  عبارة  )حسب 
للمشاغل العلميّة الدّقيقة والّرصينة في مختلف المجاالت 
للنّبش  الكبير  المعرفي  مخزونه  على  يعتمد  الذي  وهو 
في ماضي األّمة ومعرفة حاضرها ويستقرئ مستقبلها 
فيضع برنامجا لتوجيه الثقافة توجيها يتّفق وسمّو الغاية 
التي تنشدها األّمة ويرسم التّخطيط المناسب لتفعيل ذلك. 
والمفكرين  العلماء  كبار  الصنف مجموعة  هذا  يتضّمن 
والجامعيين واألكادميين الذين لهم دور إبداعي باألساس، 
يرنو إلى إصالح الوعي الجمالي، وطرق التفكير وترقية 

وجدان اإلنسان.

- الصنف الثاني ويشمل »العاملين في الحقول الثقافيّة« 
من مسرحيين وصحفيين وشعراء وسينمائيين وخطباء 
وأيّمة مساجد ومعلّمين وأساتذة. هؤالء يترجمون أفكار 
للجماهير  موّجهة  أعمال  في  وابداعاته  األول  الصنف 

طرح األسئلة وتقديم األجوبة

المثقف الذي يستطيع أن يساهم في اإلصالح الثقافي 
مع  ويتواصل  بالجماهير  يحتّك  الذي  المتواضع  هو 
إلى قلب الحركة االجتماعيّة ويفهم اآلليات  فينفذ  بيئته، 
التي تحّرك المجتمع وتتكون لديه رؤية واضحة المعالم 
للعالقات التي تسود ذلك المجتمع، فيعرف مكامن الخلل 
وموضع الدّاء كما يعرف احتياجات الجماهير وامكانيّاتها. 
تساؤالت  على  يجيب  أن  يستطيع  معارفه  وباستغالل 
الناس بلغة يفهمونها، ويعالج مشكالتهم، ويقترح الحلول 
مع  وامكانياتهم  احتياجاتهم  بين  توازن  التي  المناسبة 
ترتيبها حسب األولويّة حتّى ال تستهلك طاقات الجماهير 
في غير موضعها فتضيع هدرا. إنّه ببساطة يمتلك القدرة 
على طرح األسئلة ولكنّه أيضا يمتلك الكفاءة على تقديم 
الحدث  على  شاهدًا  يكون  أن  يرضى  وهو ال  األجوبة. 
بل فاعالً إيجابيا متمرسا في قضاياه وأحداثه. أّما أؤلئك 
الخاّصة  الذين يختّصون في طرح »اإلشكاليات« على 
والعاّمة ، سواء داخل أسوار الجامعات أو خارجها  وال 

شخص  المصلح«  »المثقف 
يمتاز عن اآلخرين بقدرته على 
التفكير وإدراك التحديات التي 
االجتماعي  محيطه  تواجه 
وهو في نفس الوقت دائم 
اإلنشغال بالبحث عن مخارج 
الحلول  وتقديم  األزمات 
وذلك  لتجاوزها  الناجعة 
المخزون  اجتماع  نتيجة 
مع  لديه  الجّيد  المعرفي 

فهمه للواقع ومتطلباته.

األولى
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والمثقف المصلح ليس بالضرورة في موقف عدائي 
دائم مع السلطة واألحزاب السياسية لكنّه ال يسمح لنفسه 
يقظة  حالة  في  يبقى  أن  ويجب  موائدهم  من  يقتات  أن 

فكرية دائمة تجاه مناوراتهم.

القيم االنسانّية قبل االيديولوجيا

وفي  مواقفه  اتّخاذ  في  المصلح«  »المثقف  يعتمد 
الصدع بها االلتزام بمعيار واحد للسلوك البشري والقيم 
»اليقينيّات«  تجاوز  يتطلب  ما  وهو  العليا  االنسانية 
و»الشعارات« التي يمليها عليه انتماءه االيديولوجي أو 
الديني أوالقومي أو الوطني أو العرقي. فإذا كان المثقف، 
على سبيل المثال انطالقا من التزامه بمبدإ حرية البشر، 
يدين بشدّة العمل العدوانّي الذي تقوم به دولة أجنبيّة تجاه 
أخرى انتهاكا لحريّتها، فإنه مطالب اتخاذ نفس الموقف 
انتهكت حّرية  إن هي  بالده  تجاه حكومة  الحدّة  وبنفس 
اآلخرين. لهذا نراه يدافع عن معارضيه كما يدافع عن 

مؤيديه إذا ما انتهكت كرامتهم أو سلبوا حّريتهم.  

بين  الربط  حلقة  إنّهم  تستصيغه.  وبأسلوب  تفهمها  بلغة 
المثقف الخصوصي وبقية مكونات المجتمع.

وميزات  الصنفين خصال  لهذين  يكون  أن  ويشترط 
لكي يشملهم مصطلح »المثقف المصلح« وهي خصال 
عديدة سنكتفي بالتطرق إلى بعضها نظرا لضيق المقام.

احلّرية واإلستقاللّية

يقوم  ال  الذي  الحّر  المثقف  هو  المصلح«  »المثقف 
بتنميق  يشتغل  وال  االيديولوجي  »الداعية«  بوظيفة 
التنظيمات  أو  لألحزاب  الّشعارات  وإخراج  وتزويق 
بل  المعارضة  في  أم  الّسلطة  في  كانت  السياسية سواء 
الهياكل  الذّاتي عن جميع  المحافظة على استقالله  عليه 
مجال  بحكم  بامتياز  سياسي  لكنّه  الّسياسية.  والدكاكين 
بهموم  الملتصق  وهو  سياسيّا  يكون  ال  وكيف  اهتمامه. 
وطنه، المهتّم بقضايا مجتمعه، المتبنّي لمطالب الجماهير 
والمدافع عنها. فمهّمته األساسية هي نقد األوضاع القائمة 
وتثويرها. وهو مطالب بتوظيف قدراته الثقافية وتجسيد 
ما يحمله من أفكار ورؤى في مشاريع لمواجهة التحدّيات 
والعدل  والتنمية  التقدّم  تحقيق  أمام  حائال  تقف  التي 
والكرامة االنسانيّة ونشر الخير والجمال وال يتحقق له 
ذلك إالّ إذا كان حّرا مستقالّ، لهذا نجده »يقف بالضرورة 
على الضفة المقابلة للّسلطة، يقف بسلمية وحيدًا بصدره 
العاري، يصرخ في وجهها بالحقائق التي ال تعجبها وال 
المضللة  دعاياتها  خلف  ينساق  الذي  جمهورها  تعجب 

حول األمن والوحدة والدين ومقاومة اإلرهاب«)4(.

إّن من أوكد واجبات »المثقف المصلح« قول الحق 
في وجه ممتهني السياسة الذين تقودهم أهدافهم الحزبية 
في  مفرطة  مثالية  »ليس  وهذا  السياسة  واكراهات 
واختيار  المتاحة  الخيارات  في  دقيق  تأّمل  إنّه  التفاؤل: 
أينما يمكن إعطاء  بذكاء  تمثيله  ثّم  الصالح، ومن  البدل 

النتيجة الفضلى وإحداث التغيير الصائب« )5(

»المثقف المصلح« هو المثقف 
بوظيفة  يقوم  ال  الذي  الحّر 
وال  االيديولوجي  »الداعية« 
وإخراج  بتنميق  يشتغل 
الّشعارات لألحزاب أو التنظيمات 
في  كانت  سواء  السياسية 
بل  المعارضة  أم في  الّسلطة 
عليه المحافظة على استقالله 
الهياكل  جميع  عن  الّذاتي 

والدكاكين الّسياسية

األولى
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االنتماء لألمة

لثقافة  مقاطعة  ليس  المنشود  الثقافي  اإلصالح  ألّن 
األّمة وهويتها وألن »تجديد الثقافة، أية ثقافة، ال يمكن 
الحداثة  وممارسة  بنائها  بإعادة  داخلها:  من  إال  يتّم  أن 
الفهم  من  وجوه  والتماس  وتاريخها،  معطياتها  في 
في  بالماضي  الحاضر  بربط  تسمح  لمسارها  والتأويل 
اتجاه المستقبل« )6(  فإّن من ميزات »المثقف المصلح« 
خالل  من  وهو  األّمة  لهذه  وانتمائه  بهويّته  اعتزازه 
هذا االعتزاز يعمل جاهدا على إحياء وإبراز الجوانب 
المضيئة في تراث أمته وتفكيك جوانبه المظلمة لتتحرر 

الثقافة منها وتتجاوز مخلفاتها.

إّن من مهام »المثقف المصلح« النظر والتمحيص في 
تراث األّمة ليميّز كما ذكرنا من قبل بين ما هو »تراث 
بتعبئة  ويقوم  قاتل«  و»تراث  خامل«  و»تراث  فاعل« 
المضيئة   بالجوانب  المرتبطة  الثقافية  العناصر  وتنشيط 
للهويّة والتي جّمدت قسرا أو نتيجة فهم تقليدي تجاوزته 
األحداث، سواء كانت هذه العناصر روحية أو فكرية أو 
تتماشى وروح  ثّم إعادة صياغتها صياغة  مادّية، ومن 

العصر.

يرفض المثقف المصلح تجديد الثقافة من الخارج عبر 
الثنائيّة  إلى  يؤدّي حتما  ذلك  توريد عناصر جديدة ألّن 
محمد  الدكتور  المرحوم  يقول  الثقافة.  في  واالنشطار 
الثّنائية واالنشطار  عابد الجابري في هذا المجال: »إّن 
اللذين يشكالن نقطة الضعف الخطيرة في واقعنا الثقافي 
التّخريبي-  تأثيره  االختراق  يمارس  منها  التي  الّراهن 
إنّما يعكسان وضعية ثقافة لم تتم بعد إعادة بنائها، ثقافة 
يتزامن فيها القديم والجديد، واألصيل والوافد، في غير ما 
تفاعل وال اندماج. وهذا راجع إلى أّن التجديد في ثقافتنا 
كان يراد له، منذ أزيد من قرن، أن يتّم من »الخارج«: 

بنشر الفكر الحديث على سطحها«)7(.

املثقف واإليديولوجيا

خلفيّة  دون  من  مثقّف  تصّور  الّسذاجة  من  ألّن 
ايديولوجيّة معيّنة، فإّن »المثقف المصلح« الملتزم بمعيار 
القيم االنسانيّة العليا هو الذي ال يكون عبدا اليديولوجيّته 
بل يقف مناضال ضدّ االستقطاب االيديولوجي ويرفض 

أن يكون أداة لتكريس االنقسام والتناحر في المجتمع.  

»المثقف المصلح« ال يحكمه التعصب االيديولوجي 
بل يمتاز بالمرونة تجاه مخالفيه ويؤمن بأسلوب النقاش 
النقد  يقبل  النزاعات.  لفض  سلمي  كسالح  والحوار 
اآلخرين.  تعّسفيا على  آراءه  يفرض  واالعتراض، وال 
إنّه يؤمن بأّن سفينة »اإلصالح الثقافي« قادرة على حمل 
األساسي  والمحّك  الكل  يحتضن  الفضاء  وأن  الجميع 
لنجاح أي طرف هو مدى خدمته للمجتمع وتقديم الحلول 
التعاون  وعبر  االتباع  وليس  اإلبداع  عبر  لمشاغله 
والتكامل وليس التنافر والتقاتل. أما العمل على القضاء 
على التنوع فإنّه يقود إلى النمط الواحد، الذي يتسبّب في 

»موت الثقافة والّسياسة« ومن ثم »موت الدّولة«.

يحكمه  ال  المصلح«  »المثقف 
التعصب االيديولوجي بل يمتاز 
بالمرونة تجاه مخالفيه ويؤمن 
بأسلـــوب النقــاش والحــــوار 
كسالح سلمي لفض النزاعات. 
يقبــــل النقــــد واالعتـــراض، 
وال يفــرض آراءه تعسفيا على 
اآلخرين. إّنه يؤمن بأّن سفينة 
»اإلصالح الثقافي« قادرة على 

حمل الجميع

األولى
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النقدي«  »المفكر  مصطلح  نيتشه  واستخدم  الصاعدة(، 
سعيد  وادوارد  العضوي«،  »المفكر  مصطلح  وغرامشي 
بين  ومن  الرسالة.  صاحب  الرسولي«  »المفكر  مصطلح 
المصطلحات نجد: »المثقف الملتزم«، و»المثقف النقدي«، 
و»المثقف  الطالئعي«،  و»المثقف  الّريادي«،  و»المثقف 

الناقد«،و»المثقف الوطني«،... الخ

)3( الجابري - المثقفون في الحضارة العربية االسالمية 
- مركز دراسات الوحدة العربية - ص24.

يهودي  مفكر  تشومسكي  نعوم  العريضي،  يحيى   )4(
يحمل الحقيقة في وجه القوة، السالب والموجب، األربعاء، 

26 أوت 2014:
http://salebmujeb.com/home/2014438/8/.html

)5(  ادوارد سعيد - صور المثقّف - ترجمة غّسان غصن 
-النهار للنشر، بيروت، 1996، ص 105، 106

)6( الجابري -العولمة والهوية الثقافية :عشر أطروحات
www.aljabriabed.net/n06_01jab_awlama.html

في  »المثقفون  كتابه  في  الجابري  به  قام  ما  ولعّل 
حتّى  المصلح  للمثقف  حافز  خير  العربية«  الحضارة 
فالجابري  األّمة.  هذه  تاريخ  في  تواجده  بامتداد  يشعر 
عمل من خالل هذا الكتاب على استنباط صورة المثقف 
»المثقف«  مفهوم  تأصيل  محاوال  العربي  التراث  من 
التراثية  األصلية  بيئته  إلى  بإحالته  العربية،  باللغة 
العربية التي يمكن من خاللها الوقوف على أهم مالمح 
هذا المفهوم وتعيناته في التراث العربي اإلسالمي ويعود 
الفضل للجابري في أنه قدم لنا تصورا واضحا للمفكر 
الملتزم في الحضارة العربية اإلسالمية وذكر لنا نماذج 
كلمة  يقول  الذي  الملتزم  الحر  للمثقف  عديدة  إسالميّة 
الحق ويشتغل في صّف  الجماهير متحدّيا في مناسبات 

عديدة ترهيب السلطة السياسية القائمة آنذاك.

توفّرها  المطلوب  والمعايير  الصفات  بعض  هذه 
الفرد ومن دونها ال يمكن أن نطلق صفة »المثقف  في 
المصلح« على أي كان مهما كانت درجة العلم والفكر 
التي يمتلكها . فهو في غير هذه الحالة إّما أن يكون مجّرد 
مخزن للمعلومات أو يكون في ممارسته عامال معرقال 

لإلصالح الثّقافي المنشود. 

فهل يوجد بين ظهرانينا في عالمنا العربي »مثقفون 
مصلحون«؟ اإلجابة ستكون بحول هللا في العدد القادم.

اهلوامش

عادل  ترجمة  السجن،  كراسات  أنطونيوغرامشي،   )1(
غنيم، دارالمستقبل العربي، 1994، ص 24، 25

المفكرون  استخدم  الثقافية«  »النخبة  عن  للتعبير   )2(
والماركسيّون  الّروس  فاستعمل  المصطلحات  من  عددا 
الروسي  الروائي  أن  إلى  )يشار  »األنتلجنسيا«  مصطلح 
أوائل  من  كان   Boborykin بوبوريكين  المغمور 
استخدمت  وقد   1860 عام  “األنتلجنسيا”  كلمة  مستخدمي 
الجديدة  الروسية  الثقافية  النُّخب  لوصف  الحقا  الكلمة  هذه 

إّن مـــن مهــــام »المثقـــف 
المصلح« النظر والتمحيــــص 
في تراث األّمة ليمّيــــــز بين 
»تراث فاعل« و»تراث  ما هو 
خامل« و»تراث قاتل« ويقوم 
بتعبئة وتنشيــــــط العناصر 
الثقافية المرتبطة بالجوانب 
المضيئـــة  للهوّيـــــة، سواء 
كانت هذه العناصر روحيـــة 

أو فكرية أو ماّدية.

األولى
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توطئة 

النّهضة  ركيزة  الوطني  الثقافي  المشروع  يعتبر 
الحضاريّة المنشودة التّي انطلق العمل على تحقيقها 
منذ نشأة الحركة اإلصالحية في القرن التّاسع عشر 
لمواجهة الغزو الثّقافي واالستالب الحضاري واعتماد 
الثقافة العربيّة اإلسالمية كأساس لتطوير المجتمع. ثّم 
الثّقافة  نشر  على  فعملت  االستعماريّة  الفترة  جاءت 
الغربيّة واعتمادها كنموذج لتطوير المجتمع العربي 
واإلسالمي وتأهيله لمواكبة الحضارة والحداثة. وفي 
انقسمت   ،1956 سنة  االستقالل  ومنذ  اإلطار  هذا 

النّخبة الثقافيّة في تونس إلى :
الغربيّة  الثّقافة  اعتماد  إلى  ليبرالي يسعى  تيّار   *

المشروع الثقافي الوطني

واللّغة الفرنسيّة كأساس لتطوير المجتمع باعتماد كّل 
األساليب المتاحة.

الحداثة  اعتماد  إلى  يدعو  ماركسّي  تيّار   *
االستعمار  لمواجهة  كأساس  الغربيّة  والحضارة 
الهويّة  على  المحافظة  وتيّارات  جهة  من  الغربي 

العربيّة اإلسالمية من جهة أخرى.
العربيّة  واللّغة  العربيّة  الوحدة  من  يتّخذ  تيّار   *
اإلسالميّة  العربيّة  والحضارة  المشترك  والتاريخ 
والقوى  والصهيونيّة  االستعمار  لمواجهة  كأساس 
الّرجعيّة والّظالميّة لتحقيق النّهضة العربيّة المنشودة.

ثّم جاءت الحركة اإلسالميّة بعد فشل التّيار الليبرالي 
المنشودة  النّهضة  تحقيق  في  العربيّة  الوحدة  وتيّار 

مختار العياري
»استاذية يف التاريخ واستاذية يف التوثيق«

ayari.mokhtar8@gmail.com

في 
الصميم



- نقص التّشريعات المنّظمة للقطاع الثقافي وعدم 
المجاالت  مختلف  تشهدها  التّي  للتّحّوالت  مواكبتها 

الثّقافيّة.
ثقافيّة(  )ثورة  وطني  ثقافي  مشروع  غياب   -
يعمل على تأطير الحراك الثوري ويسعى إلى تفعيل 

استحقاقاته.
مستوى  في  الثقافيّة  المؤّسسات  تأهيل  ضعف   -
مستوى  وفي  التجهيزات  مستوى  وفي  البناءات 

األنشطة الثّقافيّة.
األنشطة  لتمويل  المخّصصة  الميزانيّة  ضعف   -
الثّقافيّة في الجهات وانعدام التوزيع العادل لميزانيّة 

دعم األنشطة الثقافيّة بين مختلف الجهات.
األحزاب  برامج  في  الثقافي  المشروع  غياب   -

الّسياسيّة.
الّرهانات و اخليارات  -II

إّن انجاز المشروع الحضاري لتونس يتطلّب اليوم 
الثّورة  استحقاقات  لتفعيل  تسعى  ثقافيّة  ثورة  تحقيق 

لتدعو إلى التّمّسك بالخصوصيات الحضاريّة لتونس 
الحداثة  قيم  واعتماد  واإلسالمي  العربي  بعدها  في 
الثّورة  جاءت  أن  إلى  والمواطنة  والدّيمقراطيّة 
التّونسيّة )17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011( 
االجتماعيّة،  والعدالة  والكرامة  الحريّة  لقيم  لتؤّسس 
وتّوج هذا الحدث الوطني وما حقّقه من إشعاع على 
المستوى العربي والدّولي بإعداد نّص الدّستور كوثيقة 
منذ  انطلق  الذّي  اإلصالحي  الفكر  عن  تعبّر  ثقافيّة 
القرن التّاسع عشر مع التّأكيد على الهويّة الحضاريّة 
على  وانفتاحها  اإلسالمي  العربي  بعدها  في  لتونس 
القيم الكونيّة وال سيما حريّة الّرأي والتفكير واإلعالم 
والمواطنة  الدّيمقراطيّة  قيم  إلى  باإلضافة  والنّشر 

وحقوق اإلنسان.
وطني  ثقافي  مشروع  إعداد  اليوم  والمطروح 
على  ويرتكز  الدّستور  مبادئ  تفعيل  على  يعمل 
ثورة  وتفعيل  ومجتمعي  سياسي  إصالح  مشروع 
الممارسة  مستوى  وفي  األفكار  مستوى  في  ثقافيّة 
والّسلوك واعتماد فكر نقدّي يواجه تحدّيات العولمة 
بتملّك أدوات المعرفة واالستثمار في المجال الثقافي 
من أجل بناء المستقبل على أساس ثقافي فاعل يحقّق 

الّسيادة واالستقالل.
الّثقايف يف تونس الواقع   -I

فترة  في  سواء  االستقالل  دولة  اعتمدت  لقد   
بورقيبة أو في فترة بن علي سياسة التّحديث القسري 
واعتماد  المتقدّمة  الّشعوب  بركب  اللّحاق  بتعلّة 
من  الماديّة  اإلمكانيات  محدودة  ثقافيّة  مؤّسسات 
ومحدوديّة  التّشريعات  ونقص  وتجهيزات  فضاءات 
الموارد البشريّة باإلضافة إلى ميزانيّة ال تبلغ 1 % 
من ميزانيّة الدّولة مّما جعل الخيارات الثّقافيّة ال تفي 

بحاجيات البالد وال بتطلّعات المثقّفين والمبدعين.
و قد تميّزت أساسا بـ :

- الفقر الثّقافي في الجهات وغياب األنشطة الثّقافيّة 
في عديد الجهات و انتشار التصّحر الثّقافي.

المطروح اليوم إعداد مشروع 
ثقافــــي وطني يعمـــل على 
تفعيل مبادئ الّدستور ويرتكز 
على مشـروع إصالح سياسي 
ومجتمعي وتفعيـــــــل ثورة 
األفكار  مستوى  في  ثقافّية 
وفي مستــــوى الممارســــة 
والّسلوك واعتماد فكر نقدّي 

يواجه تحّديات العولمة

في الصميم
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االقتصاديّة والعدالة االجتماعيّة.
- ثقافة المستقبل والمعرفة والفكر العلمي والنّقدي 
الحضاري  البناء  وتحقيق  المجتمع  تطوير  أجل  من 

لتونس.
الّثقايف الوطين III- املشروع 

الرؤية  على  الوطني  الثّقافي  المشروع  يرتكز 
إلنجازه،  ومجاالت  ووسائل  آليات  وعلى  الثّقافيّة 
بصياغة  المعنيّة  والثّقافيّة  الفكريّة  النّخبة  تحديد  ثّم 
مبادئ  على  الجماهير  وتعبئة  وأبعاده  مالمحه 
إعالميّة  خّطة  صياغة  وأخيرا  المشروع  ومقّومات 

لتسويقه.
الّثقافّية • الّرؤية 

وتعتمد على صياغة تصّور ثقافي يقوم على وعي 
واعد  وأساس  مشترك  كإنجاز  الثّورة  بقيم  عميق 
لحداثة  تؤّسس  وإبداعيّة  ثقافيّـــة  لحداثـــــة  وركيزة 
سياسيــــّة ومجتمعيّة قــــادرة على تحقيق التّعايـــش 
النّخــب  بين  اإليجابــــي  الحـــوار  وإدارة  الّسلمي 
الفكريّــــة والثّقافيّة في تونس، ذلك أّن الثّقافـــة أداة 

التّواصل بين البشر.
- إجراء دراسات و بحوث نقديّة للثقافة اإلسالميّة 
قيم  وتكريس  المفاهيم  لتأصيل  اإلسالمي  وللفكر 
االستقالل  تحقيق  قصد  والعدل  والحريّة  الكرامة 
ومقاومة  الثّقافات  بين  اإليجابي  والتفاعل  والّسيادة 

الهيمنة واالستعمار والغزو الثّقافي.
الثقافيّة المرتكزة على  - فتح آفاق واعدة للحداثة 
الفنيّة وجماليّة  القيم  بين روحانيّة  التفاعل  و  التناغم 
لإلبداع  آفاق جديدة  إرساء  أجل  اإلسالميّة من  القيم 

والثّقافة.
الخطط  ورسم  والخيارات  التصّورات  - صياغة 
سيما  وال  الثّقافي  الحقل  في  الفاعلين  كّل  بمشاركة 

الّشباب والمبدعين والمثقّفين والمفّكرين.

وبناء المشروع الثقافي الوطني بمشاركة كّل الفاعلين 
في الحقل الثّقافي وال سيما الّشباب والمبدعين.

هي  إرسائها  على  العمل  ينبغي  التّي  والثّقافة 
االستبداد  مواجهة  في  الحريّة  تعتمد  جديدة  ثقافة 
في  الثقافي  والموروث  الحضاريّة  والخصوصيّة 

مواجهة التبعيّة واالستالب الحضاري.
وهي ثقافة حديثة وثوريّة تعتمد :

- بناء الوعي )اإلنسان الّشاهد على عصره(
- الفاعليّة )اإلنسان الفاعل في واقعه(

الثّقافات  مع  والتفاعل  )االنفتاح  الثّقافي  التنّوع   -
األخرى(

العربيّة  الثّقافة  يعتمد  مجتمعي  مشروع  بناء   -
تؤّسس  التّي  الكونيّة  القيم  ثقافة  ويكّرس  اإلسالميّة 
اإلنسان  وحقوق  والمواطنة  والديمقراطيّة  للحريّة 

والتنّوع الثّقافي وحّق االختالف.
الّرجل  مبدأ  يعتمد  تنموي  لمنوال  تؤّسس  ثقافة   -
االستقاللية  لتحقيق  وبالؤه  والّرجل  وحاجته 

تعتمـــد على صياغـــة تصّور 
ثقافي يقوم على وعي عميق 
مشترك  كإنجاز  الّثورة  بقيم 
وأساس واعد وركيزة لحداثة 
ثقافّيــة وإبداعّيــــة تؤّسس 
لحداثة سياسّيـــة ومجتمعّية 
قادرة على تحقيـــق الّتعايش 
الحـــــــوار  وإدارة  الّسلمــــي 
اإليجابي بين الّنخب الفكرّية 

والّثقافّية في تونس.

في الصميم
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تأهيل  قصد  الثّقافة  وزارة  ميزانيّة  مضاعفة   -
المؤّسسات الثّقافيّة ودعم األنشطة والبرامج وال سيما 
مختلف  مع  تفاعلي  إطار  في  المهّمشة  الجهات  في 
صياغة  في  وتشريكهم  الثّقافي  الحقل  في  العاملين 

المشاريع الثّقافيّة وآليات تمويها.
- تفعيل دور المجلس األعلى للثّقافة وجعله منتخبا 
من كّل القطاعات والجهات وجعله يشارك بفعاليّة في 

رسم التصّورات والخيارات الثّقافيّة.
الّثقافّية املعنّية  • النخبة الفكرّية و 

بصياغة مالمح املشروع و مضامينه

تطلّعات  يلبّي  وطني  ثقافي  مشروع  إعداد  إّن 
والعدالة  والكرامة  للحريّـة  التونســــي  المجتمـــــع 
والدّارسين  الباحثيـــن  تشريك  يتطلّب  االجتماعيّـة 
االجتماعيّة  والعلـوم  واألدب  الفكــر  مجاالت  في 
ثّم  والعلميّـــــــة  والحضاريّــــــــــة  واالقتصاديّـــة 
المختّصين في مجال تكنولوجيا المعلومات باإلضافة 
إلى المبدعيــــــن والفنّانيــــن وكّل الفاعلين في الحقل 

• اآلليات و الوسائل و جماالت املشروع 

حول  نقاش  وحلقات  حوار  فضاءات  إقامة   -
المشروع المجتمعي والقيم المعتمدة إلرسائه بمشاركة 

المفكّرين و الفاعلين في الحقل الثّقافي.
نقاش  حلقات  وإقامة  ودراسات  بحوث  إجراء   -
يحقّق  الذّي  التنموي  المنوال  حول  وحوارات 
االستقاللية االقتصاديّة والعدالة االجتماعيّة باعتبار أّن 
الثّقافة هي ركيزة التنمية تعمل على تسويق الخيارات 
التعبيرات  مختلف  عبر  واالجتماعية  االقتصاديّة 
الثّقافيّـة والّسعي إلى التعريف بها وتقييمهـا وإثرائها 

باعتبارها تؤّسس للمشروع الحضاري لتونس.
لجعل  الوزارات  مختلف  بين  شراكة  إيجاد   -
أفراد  مختلف  يساهم  وطنيّا  شأنا  الثقافي  المشروع 

المجتمع في تحقيقه.
- بناء إستراتيجية ثقافيّة تعتمد على الّشراكة بين 
وفي  المجاالت  كّل  في  الثقافيّين  والفاعلين  الدّولة 
مختلف الجهات من أجل إرساء مشروع ثقافي يؤّسس 
الخصوصيّة  على  ويحافظ  والمواطنة  الحريّة  لقيم 
الحضاريّة لتونس من أجل بناء اإلنسان الّشاهد على 
عصره والفاعل في واقعه ويستشرف المستقبل من 

أجل تطوير المجتمع وتحقيق طموحاته وآماله.
الثّقافيّة  للقطاعات  المنّظمة  التشريعات  سّن   -
لضمان  وتطويرها  الموجودة  النّصوص  وتحيين 
لمتطلّبات  مواكبة  وجعلها  الثّقافيّة  األنشطة  فاعليّة 

المشروع الثقافي الوطني.
الدّستور  في  بالثقافة  المتعلّقة  النصوص  تفعيل   -
قصد تطوير القطاع الثّقافي وتحقيق اشعاعه وجعله 

ركيزة البرامج التنمويّة لتونس.
- دعم المؤّسسات الثّقافيّة والجمعيّات الثّقافيّة ماديّا 
برامجها  إلنجاح  الالزمة  التمويالت  وتوفير  وأدبيّا 

وأنشطتها باعتبارها ركيزة المشروع الوطني.

ثقافي  مشروع  إعداد  إّن 
وطني يلّبي تطّلعات المجتمع 
والكرامة  للحرّية  التونسي 
يتطّلب  االجتماعّية  والعدالة 
والّدارسين  الباحثين  تشريك 
واألدب  الفكر  مجاالت  في 
االجتماعّية  والعلـوم 
والحضارّية  واالقتصادّية 
في  والمختّصين  والعلمّيـة 
مجال تكنولوجيا المعلومات.

في الصميم



العدد 107 - السنة 245

االجتماعي  التواصل  فضاءات  وفي  االلكترونيّة 
الثقافيّة  قصد التعريف بالمنتوج ومختلف التعبيرات 
السينما  وفي  والفكري  األدبي  اإلبداع  مجاالت  في 
العمل  ثّم  التّشكيليّة  والفنون  والموسيقى  والمسرح 

على تسويقها وتقييمها وتطويرها.
الّثقافّية • اعتماد خّطة لتمويل املشاريع 

اعتماد  تتطلّب  الثّقافيّة  والبرامج  المشاريع  إّن 
خّطة لتوفير التمويالت الالّزمة النجازها وتسويقها 
ومختلف  الثّقافة  وزارة  بين  التعاون  من  إطار  في 
الثقافي  الحقل  في  الفاعلين  ومختلف  الوزارات 
التنموي  للمشروع  يسّوق  الثقافي  المشروع  باعتبار 

واالقتصادي لتونس.
• مقرتحات و توصيات إلجناح املشروع

- ضمان حريّة التعبير واإلبداع.
مع  اإلسالميّة  العربيّة  الثّقافة  مبادئ  ترسيخ   -
االنفتاح والتفاعل مع الثقافات األخرى من أجل بلورة 

الكوني واإلنساني.
- تكريس قيم الحريّة والديمقراطيّة من خالل كّل 

تعبيرات اإلبداع الثّقافي واالبتكار.
- مراجعة القوانين الخاّصة باالستثمار في المجال 

الثّقافي.
مختلف  حول  نقاش  وحلقات  ندوات  تنظيم   -

القطاعات الثّقافيّة من مسرح وسينما وموسيقى.
العدالة  وتحقيق  الثّقافيّة  المهرجانات  مراجعة   -
في توزيعها بين مختلف الجهات وتوفير التمويالت 

الالّزمة إلنجاحها وتطويرها.
للمؤّسسات  األساسيّة  البنية  تطوير  العمل على   -
والمؤّسسات  الثّقافة  وزارة  بين  بالتعاون  الثّقافيّة 

االقتصاديّة ورجال األعمال.
- اعتماد مهرجان ثقافي سنوي للتعريف بمختلف 

الفعاليات الثقافيّة المنجزة في تونس.

الثّقافي وال سيمــــا الّشباب والمرأة ثّم رجال اإلعالم 
والسياسيّين من مختلف التيّارات الفكريّة باعتبارهم 
معنيين بالمشاركة في الخيارات الوطنيّة والعمل على 

تنفيذها وتحسين أدائها وتطويرها.
التأطري اجلماهريي • التعبئة و 

يتطلّب  الوطني  الثقافي  المشروع  نجاح  إّن 
وآليات  مضامينه  حول  الحوار  وإقامة  به  التعريف 
تنفيذها وسبل تطويره قصد إيجاد الطرق الكفيلة يتبنّى 
الثقافيّة  التعبيرات  وجعل  المعتمدة  والمفاهيم  القيم 
والفكر  واألدب  والموسيقى  والسينما  المسرح  في 
في  بها  والتعريف  لتسويقها  أداة  التشكيليّة  والفنون 
تونس والخارج من أجل تحقيق اإلشعاع الحضاري 

والثقافي المأمول تحقيقه.
• اخلّطة اإلعالمّية املعتمدة لتسويق املشروع

إّن ضمان إنجاز المشروع وتفعيله وتطويره رهين 
خّطة اتصاليّة لتسويقه في تونس والخارج في وسائل 
اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية وفي المواقع 

إّن نجاح المشــــروع الثقافي 
الوطني يتطلّـــــب التعريـــف 
حول  الحــــوار  وإقامــــة  به 
مضامينه وآليــــات تنفيذها 
وسبل تطويــــره قصد إيجاد 
القيم  يتبّنى  الكفيلة  الطرق 
وجعل  المعتمدة  والمفاهيم 
أداة  الثقافّيـــــة  التعبيـــرات 
لتسويقهـــــا والتعريـف بها 

في تونس والخارج .

في الصميم
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اإلجتياح الصهيوني للبنان
الفلسطينيون في بيروت

»حصار فصمود فجالء«

حتى 6 جوان 1982
ال ننسى
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مالزمــــا  الّسلطــات  بيــن  الفصــل  مبدأ  أصبح 
االستبـــداد  منــع  مبـــّررات  ومـــن  للدّيمقراطيـــة 
الّشرعيـــة  مـبــدأ  وضمــان  الحّريــة  وصيانـــة 
تقسيــم  مبـــدأ  على  المترتّبـــة  المزايــا  وتحقيـــق 
من  سالح  بمثابـــة  المبـــدأ  هـــذا  وغــدا  العمل، 
أسلحة الكفـــاح ضدّ الّسلطــة المطلقـــة وضدّ فكــرة 
تركيزها فــي يــد شخـــص واحد أو هيئـــة واحـــدة 

منعا الستبدادها وتعّسفها.

الحريات العامة في ميزان برلمانات 
دول العالم الثالث

    ومقتضى هذا المبدأ أن تتوّزع الّسلطة داخل 
التّشريع  تتولّى  أحدها  سلطات  ثالث  بين  الدّولة 
التّنفيذ والثّالثة الفصل في المنازعات، على  والثّانية 
أسندها  التي  الوظيفة  بمباشرة  سلطة  كّل  تستقّل  أن 
تباشر  أن  الّسلطات  من  ألّي  وليس  الدستور،  إليها 
يوجد  لم  ما  األخرى  الّسلطة  والية  في  يدخل  عمال 

نّص في الدّستور يقضي بخالف ذلك.

 وهذه الّسلطات الثاّلث إذ ينشئها الدّستور فإنّه هو 

يحي بديربهدوء
»أستاذ باحث يف القانون العام- الجزائر«

yahi2011 - 13@live.fr
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غربي  مجتمع  نظر  وجهة  »من  قائال:  ويضيف 
فكرة  أفراده  وضمير  ووجدان  عقل  في  استقّرت 
الدّستورية  مؤّسساته  له  وصارت  الدّيموقراطية، 
الّراسخة، فإّن كّل مؤّسسة من هذه المؤّسسات تعي 
أن  دستوريّا وال عمليّا  يمكنها ال  تماما، وال  دورها 

تخرج عليه.

المجتمعات حّرية ما  الدّستور في هذه  فإذا أطلق 
فإّن  الحّرية،  هذه  بتنظيم  التّشريعية  للّسلطة  وسلّمنا 
هذه الّسلطة ستنّظم الحّرية بما يكفلها ال بما يقيدها. 
وإذا احتاج األمر إلى تقييدها، فإّن الّسلطة التّشريعية 
لن تفعل ذلك إالّ عند الّضرورة القصوى وفي الحدود 

التي تقتضيها هذه الّضرورة.

لم  أخرى  مجتمعات  على  هذا  يصدّق  هل  لكن 
الّسلطة  زالت  وما  الدّيمقراطية،  بعد  فيها  تتغلغل 

التنفيذية فيها أقوى؟ 

أيضا الذي يحدّد لكّل منها اختصاصاتها ويبيّن األطر 
العاّمة لوالية كّل منها)1( .

في  يحدّد  من  هو  الدستوري  المؤّسس  كان  ولّما 
الدّولة قواعد االختصاص فإنّه بذلك قد جعل موضوع 
تنظيم الحقوق والحريات والمسائل المتعلّقة بها أولى 
حصرا)2(،   البرلمان  بها  يختّص  التي  المواضيع 
اإلرادة  عن  صادرا  باعتباره  البرلماني  فالتّشريع 
العاّمة وتحت رقابة الّرأي العام ال يميل إلى الّطغيان 
وقهر الحّريات ومصادرة الحقوق بأن يشكل حظرا 
العكس  على  بل  والحّريات،  الحقوق  لهذه  تهديدا  أو 
فإّن هذه األخيرة تجد في القانون ضمانة وحماية لها، 
إذ يعضدها وال يهدرها. ومثل هذا التعبير عن اإلرادة 
الحقوق  متطلّبات  تحقيق  على  األقدر  وحده  العاّمة 

والحّريات في إطار من النّظام)3( .

الحّر  التّقليدي  الفكر  في  كان  وإن  المشّرع  إّن 
لها،  ضمان  خير  القانون  وأّن  الحّريات،  يقهر  ال 
وأصبحت  القانون،  إلى  النّظرة  هذه  تغيّرت  فقد 
على  القانون  إلى  ينظر  أصبح  بحيث  واقعيّة  أكثر 
أكثر  البرلمان  داخل  القوى  عالقات  عن  تعبير  أنّه 
هذا  وفي   . العاّمة)4(  اإلرادة  عن  تعبيرا  كونه  من 
قوله عن  أحدهم: » وإذا كان ما سبق  يقول  الّسياق 
لإلرادة  تمثيلها  بها  صحيحا-ويَْقِصد  البرلمانات 
العاّمة- من النّاحية النّظريّة، فإنّه ليس صحيحا على 
إطالقه من النّاحية العمليّة. إّن هذا القول صحيح فقط 
العريقة  المتقدّمة  الدّول  في  البرلمانات  إلى  بالنّسبة 
إلى  تميل  ال  البرلمانات  هذه  إّن  الدّيموقراطية.  في 
التضييق على الحّريات، ألنّها إفراز حقيقي لإلرادة 
الّشعبية، لكن هل يصدّق هذا القول على البرلمانات 

في دول العالم الثالث؟«

بهدوء

في  كان  وإن  المشّرع  إّن 
الحّر ال يقهر  الّتقليدي  الفكر 
خير  القانون  وأّن  الحّريات، 
تغّيرت  فقد  لها،  ضمان 
القانون،  إلى  الّنظرة  هذه 
وأصبحت أكثر واقعّية بحيث 
أصبح ينظر إلى القانون على 
أّنه تعبير عن عالقات القوى 
داخل البرلمان أكثر من كونه 

تعبيرا عن اإلرادة العاّمة
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الحاجة يد الّسلطة التّنفيذية في البطش بالحريات«)5( . 

لذا فإّن القول بأنّه عندما يكون القانون أداة لتنظيم 
الحّرية يكون ذلك ضمانا للحّرية قول صحيح بالنّسبة 
لبعض الدول، خاطئ –والى حدّ كبير-بالنسبة لدول 

أخرى.

اهلوامش

)1( عبد العزيز سالمان، رقابة اإلغفال في القضاء 
المحكمة  عن  تصدر  الدستورية،  مجلة  الدستوري، 

الدستورية العليا في مصر، عدد15.

توزيع  ضوابط  عزاوي،  الرحمان  عبد   )2(
والتشريعية،  التنفيذية  السلطتين  بين  االختصاص 
الجزء االول، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 

الجزائر، 2009،ص.161 .

)3(  لزرق حبشي، اثر سلطة التشريع وضماناتها، 
القانون  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة 
العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 

بلقايد، تلمسان، 2013،ص. 90 .

)4( حيث أصبح التشريع يصطبغ بصبغة الحزب 
الغالب في البرلمان. غير أن هذا ال يثنينا عن القول 
بأن البرلمان يبقى صاحب االختصاص األصيل في 

تنظيم الحقوق والحريات.  

)5( فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري 
سجل  مطابع  العامة،  والحريات  الحقوق  حماية  في 
العرب، الجزء الثالث، 1998، ص.184 وما بعدها. 

بالقول: »إّن هذه  قبله  السؤال والذي  يجيب على 
النّص  احترام إطالق  توجب في زعمنا  المجتمعات 
الدّستوري للحّرية احتراما لهذه الحّرية. أّما إذا مّكنا 
الّسلطة التّشريعية في المجتمع من تنظيم هذه الحّرية، 
وكانت هذه الّسلطة تابعة للّسلطة التّنفيذية وهي غالبا 
هذه  لصالح  الحّرية  هذه  إهدار  فإّن  كذلك،  تكون  ما 
ذريعة  يتّخذ  التّنظيم  هذا  أّن  بل  وارد،  أمر  الّسلطة 
االنتقاص  األقل  على  أو  الحّرية  هذه  على  للقضاء 
منها، وفي اعتقادنا أنّه في دول العالم الثالث عموما 

يختلف األمر تماما. 

فالبرلمانات ليست إفرازا حقيقيا لإلرادة الّشعبية، 
بل إنّها عادة ما تكون إفرازا فعليّا للّسلطة التّنفيذية، 
لذا فإنّه ال يتوقّع أن تكون مهّمة هذه البرلمانات دائما 
هي التّوفيق بين الحّريات والّصالح العام المشترك. إّن 
الّسلطة التّشريعية في هذه الدول يمكن أن تكون وقت 

يكون  عندما  بأّنه  القول 
الحّرية  لتنظيم  أداة  القانون 
للحّرية  ضمانا  ذلك  يكون 
للّدول  بالّنسبة  صحيح  قول 
الّديموقراطية،  في  العريقة 
وهو خاطئ –والى حّد كبير-

خاّصة  أخرى  لدول  بالنسبة 
دول العالم الثالث التي تكون 
التشريعّية  السلطة  فيها 

إفرازا للّسلطة الّتنفيذية .

بهدوء
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كتاب 
اإلصالح
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على  المعمورة  أرجاء  كل  في  المسلمين  أغلب  يتّفق 
الّرسول  على  أنزل  ما  أثمن  هو  مقدّس  ككتاب  القرآن  أن 
الكريم محمد )ص(. وأن هذا الكتاب يمكن اعتباره أهّم كنز 
الكتاب  هذا  بتعاليم  أخذت  إن  األّمة  فهذه  اإلسالميّة.  لألّمة 
وأحاط  الجهل  في  وقعت  تناسته  وإن  ونمت  تقدّمت  الكنز 
بها التخلّف من كل جانب. ثم إّن هذا الكتاب كان وال يزال 
مصدر استلهام لرجال هذه األمة اللذين ما انفكوا يجدون بين 
طيّاته تحفيزا على النهوض ضدّ االستعباد والقهر وتحريضا 
على الثورة في وجه الغاصبين. فكان هذا القرآن صّمام أمان 
لهذه األّمة ومالذا لها سواء في فترات الفتن والمحن أو غير 

بعيد ضد المستعمر.
النبوية  القرآن يف الفرتة  التعامل مع  1.طريقة 

يُعتبر الكائن اإلنساني حسب دراسات فلسفية ُكالَّ معقد 
المادّي  منها  متعدّدة  أبعاد  بين  ترابطا  يعكس  التركيب 
الّروحي  النّفسي  ومنها  تجدّده  بحكم  واإلحيائي  الكوني 
والالّنهائي بحكم انفتاحه ومنها البُعد األنطولوجي الذي 
يمكنه من إدراك حقيقة ذاته من خالل إدراك منبع أفعاله 
والبُعد الدّيني الذي يمكنه من التّواصل مع واجد الوجود 

بما فيه.

وللكائن اإلنساني كذلك بُعد اجتماعّي باعتباره كائن 
وبُعد  اإلنساني  المجتمع  في  عالقات  ينسج  عالئقي 
تاريخي باعتباره كائن في صيرورة بطابع جدلي أساسا.

كما له بُعد قيمي يُدخله في عالم جديد بعيدا عما هو 

نجم الدين غربال
»رئيس مركز الدراسات التنموية«

najmghorbel@gmail.com

االهتمام بالثقافة اهتمام بالتنمية

لنفسه مهّمة وقيمة  ُمعط  يكون  أن  ما يجب  ليُحدّد  كائن 
ومشروعا عليه أن يُتّممه..  

ولإلنسان، أخيرا وليس آخرا، بُعد ثقافي ينسبه في آن 
ويكشف  التاريخي  والعالم  االجتماعي  العالم  إلى  واحد 
عّما في اإلنسان من طاقة خالّقة ومن ارتباط بمقاييس 
عن  بالتّالي  ويكشف  وتاريخيته  اجتماعيته  شروط  هي 

كون اإلنسان قدرة على الكينونة.

ولكن طالما لم يكن لإلنسان حضور اقتصادي ال يمكن 
االقتصادّي  نشاطه  ألّن  اجتماعّي  له حضور  يكون  أن 
اإلقصاء  من  يحميه  إنتاج...(   – إنفاق   – )استهالك 
االجتماعي  للعالم  االنتساب  يستدعي  لذلك  االجتماعي، 

االنتساب للعالم االقتصادي.

إقتصادنا
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لهذه المحركات أن تشتغل وبأقصى سرعة ممكنة ما لم 
وشجاعة  والمجتمعيّة  الّسياسية  اإلرادة  قّوة  هناك  يكن 
تشبّع  عبر  الفساد  منابع  وتجفيف  االقتصاديّة  المبادرة 
والحفظ  الّصدق  بقيم  واالقتصاديّين  الّسياسيين  الفاعلين 
مكونات  وكذلك  االقتصاد  قطاعات  وانتهاج  واألمانة 
المجتمع الّسياسي والمجتمع المدني والمنظمات المهنية 
نهج التّعاون والّشراكة ال ُسبُل التَّدابر والّصراع وُحّب 
إتقانه  على  وقدرتهم  للعمل  والّساعد  بالفكر  العاملين 

نظريّا وعمليّا.

فبالعمل وإتقانه تزيد الثّروة ويمكن التّحكم تبعا لذلك 
في مستويات التّضخم وبهما يُحقّق كّل فرد ذاته ويتمّكن 
في  يملك ويصبح حّرا  فيما  والتّصرف  التّملك  من حّق 
الّرخيص  للتّوظيف  حدّا  له  وتبعا  بذلك  فيضع  اختياره 
على  واإلقصاء  وللتّهميش  الّسياسي  المستوى  على 

المستويين االقتصادي واالجتماعي.. 

ومّما هو مسلم به في أدبيات التّنمية أّن تحقيق نسب 
غير  ولكن  ضروري  شرط  االقتصادي  للنّمو  مرتفعة 

من  يتطلّبه  وما  التاريخي  للعالم  االنتساب  أن  كما 
االنتساب  مع  يلتقي  )أنا(  اإلنسان  لصيرورة  زمن 
)نحن(  المجتمع  كذلك مسار  التّنموية ألنّها هي  للعمليّة 
وصيرورته ولكن مسار يريد تجاوز ما هو كائن إلى ما 

يجب أن يكون كواقع أفضل وصيرورة نحو الكرامة. 

لالنتماء  االقتصادي  االنتماء  الشتراط  ونظرا 
مع  التنموية  للعملية  االنتساب  واللتقاء  االجتماعي 
القيم  إلى  االنتساب  هذا  ومع حاجة  التاريخي  االنتساب 
والثقافة  القيم  بين  ما  العالقة  تناول  الطبيعي  من  نرى 
وبين االقتصاد والتنمية والنظر كيف أن االهتمام بالقيم 

والثقافة هو اهتمام باالقتصاد والتّنمية.

والتي  التّنمية  نحو  الّسير  خطوات  أولى  أّن  نحسب 
علينا سلوكها هي تخّطي األسر النّظري والمعرفي الذي 
أوقعنا عقولنا فيه حين سلّمنا بكّل ما هو وافد علينا من 
النّظريات الغربيّة والّشرقيّة دون استحضار أّن المنوال 
بالبيئة  كثيرا  ويتأثّر  المجتمع  هويّة  وليد  هو  التّنموي 

الثّقافية والقيميّة التي ضمنها يتفاعل ويكتمل.

)1( القيم طاقة ُمتجددة لالقتصاد والتنمية

وفي هذا السياق ونحن ننشط اقتصاديّا واجتماعيّا، ال 
اإلسالميّة  العربيّة  مجتمعنا  هويّة  أّن  استحضار  من  بدّ 
تتحقّق  حين  وأنّه  مجتمعنا  طاقات  من  طاقة  أهّم  هي 
المصالحة الحقيقيّة معها وذلك بتمثّل قيمها ال يمكن إاّل 
أن تلد منواال تنمويّا متوازنا يكبح جماح التّضخم للحفاظ 
على المقدرة الّشرائية للمواطنين ويمتّص فائض البطالة 
لتوفير المدخل الّرئيسي للكرامة لكّل عاطل عن العمل، 
الحفظ  وقيم  والكرم  والّشجاعة  القّوة  قيم  هي  القيم  هذه 
وقيم  واإلتقان  والعمل  العلم  وقيم  واألمانة  والّصدق 

التّعاون والّشراكة واإليثار وغيرها... لكن كيف ذلك؟

للنّمو  مرتفعة  نسبة  تحقيق  أّن  القول  نافلة  من 
االقتصاد  محّركات  تفعيل  عبر  إالّ  تتّم  لن  االقتصادي 
الثاّلث من استثمار وتصدير واستهالك ولكن ال يمكن 

إقتصادنا

الّثروة  تزيد  وإتقانه  بالعمل 
ويمكن الّتحكم تبعا لذلك في 
وبهما  الّتضخم  مستويات 
ُيحّقق كّل فرد ذاته ويتمّكن 
من حّق الّتملك والّتصرف فيما 
يملك ويصبح حّرا في اختياره 
للّتوظيف  حّدا  بذلك  فيضع 
المستوى  على  الّرخيص 
وللّتهميش  الّسياسي 
المستويين  على  واإلقصاء 

االقتصادي واالجتماعي.
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الثالث  للقطاع  والتضامنية  االجتماعية  وبالطبيعة 
والذي حان وقت تركيزه نضمن تجاوز هيكلة االقتصاد، 
المتجلية بالقطاع العام والقطاع الخاص، المكبَّلَة والمعيقة 

بالتالي للنمو والتنمية على حد سواء.

النشاط  طبيعة  نفس  من  مالية  موارد  توظيف  إن   
في  أنفسنا  نجد  لذلك  حتمي  أمر  التضامني  االجتماعي 
لُمواجهة  واألوقاف  الزكاة  من  كل  لموارد  ماسة  حاجة 
والتَّعليم  حة  الّصِ خدمات  ولجعل  والفقر  البطالة  مشكلة 
قدرات  من  لهم  تمكينا  والجهات  الفئات  مختلف  تصل 
اإلدماج واالندماج وتحصينا لجميع التونسيين من آفات 
الجهل والمرض واالنحراف والتوظيف سواء من طرف 

اإلرهابيين آو السياسويين المهووسين بالسلطة. 

قيمة  على  القائم  االجتماعي  القطاع  هذا  تركيز  إن 
التضامن من شأنه أن يستوعب آالفا من عارضي الشغل 
تجربة  بينها  من  عديدة  بتجارب  استأنسنا  إذا  خاصة 

االتحاد األوروبي.

االقتصادي  المجلس  تقرير  على  فباالعتماد 
واالجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية )إحالة ذاتية رقم 
2015/19( وعلى مستوى إسهام االقتصاد االجتماعي 
هذا  أن  دراسات  بينت  التشغيل  مشكلة  معالجة  في 
االقتصاد يُشغل في أوروبا ما ال يقل عن 14.5 مليون 
االتحاد  بلدان  سكان  من   %  6.5 حوالي  أي  شخص 
وفرنسا  بلجيكا  مثل  بعضها  وفي  النشيطين.  األوروبي 
وهولندا ساهم االقتصاد االجتماعي التضامني بأكثر من 

10 % من الناتج الداخلي الخام أي في زيادة الثروة.

من  النوع  هذا  مثل  أن  أخرى  دراسات  بينت  كما 
االقتصاد مّكن بعض البلدان من تجاوز بعض من آثار 
األزمة العقارية التي عاشها العالم سنة 2008 مما ساهم 

في التخفيف من األزمة المالية والنقدية.

التي  التفاوت،  بذرة  نستأصل  القطاع  هذا  وبتركيز   
حالت دون تحقق التنمية في دول وتكتالت رغم كسبها 

النمو  ذلك  يقع توظيف عائد  لم  ما  التنمية  لتحقيق  كاف 
بشكل عادل لكل حسب ما قدمه من عمل ولكل من أفراد 

المجتمع ولجميع جهات الوطن حسب حاجتهم.

للشغل  شبابنا  من  عريضة  فئات  حاجة  أن  ونحسب 
تلتقي مع حاجة بلدنا إلنتاج مزيد من الثروة حين نُكرس 
أن  واقعنا  في  وعمليا  إجرائيا  ذلك  ونُجسد  عقولنا  في 
العمل هو مصدر الثروة الرئيسي وأن اإلنفاق هو السبيل 
الوحيد لتحقيق الزيادة فيها ويستقر في نفوسنا أن اإلتقان 
هو الذي سيُمّكننا من كسب معركة المنافسة في الداخل 
على  حفاظا  الخارج  وفي  المحلية  للبضاعة  ترويجا 

أسواق تقليدية وكسبا ألسواق إضافية.

وبشجاعة المبادرة االقتصادية خاصة ممن لهم فائض 
مال، افردا كانوا أو مؤسسات، وباإليمان بقدرات الشباب 
صاحب الشهائد العليا، في ظل رغبته في النجاح حفاظا 
على الشغل الذي طال انتظاره وذاق آالم فقدانه، يُمكن 
على  ونُساعدهم  العمل  عن  العاطلين  آالف  نمتص  أن 

االندماج اقتصاديا وتبعا لذلك اجتماعيا وسياسيا.  

إقتصادنا

مّما هو مسلم به في أدبيات 
الّتنميــة أّن تحقيـــق نســـب 
مرتفعـــة للّنمـــو االقتصادي 
شــرط ضــروري ولكــن غيــر 
كــاف لتحقيق التنمية ما لم 
يقع توظيـف عائد ذلك النمو 
ما  حسب  لكل  عادل  بشكل 
من  ولكل  عمل  من  قدمه 
أفراد المجتمع ولجميع جهات 

الوطن حسب حاجتهم.
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مما  المجتمعات  من  عدد  في  الحضاري  للبناء  وحافزاً 
يدفعنا العتبار االهتمام بالتّنمية يمّر حتما عبر االهتمام 

بالثّقافة.

وقد وعت اليونسكو ذلك فوجهت نداًء إلى العالم في 
في  نهجه  مستوى  على  النظر  إلعادة   2009 أكتوبر 
الغد...  ألجيال  مستدام  مستقبل  ضمان  أراد  إذا  التنمية 
أّن  اليونسكو  بطبيعتها،اعتبرت  ديناميكيّة  ألنّها  ونظرا 

الثّقافة توفّر مختلف الفرص المناسبة لتحقيق التّنمية. 

ثم طرحت ُمبادرة عالمية تحت شعار »الثقافة جسر 
للتنمية« في نوفمبر 2011 بهدف تعزيز نهج االبتكارية 
واإلبداعية التي تعزز الثقافة كجسر للتنمية االجتماعية 

واالقتصادية والبشرية المستدامة. 

هوية  قيم  ضمن  ثقافة  ونبتكر  ذلك  نحن  نعي  فهل 
نتطلع  التي  التنمية  لنُحقق  اإلسالمية  العربية  مجتمعنا 

جميعا للعيش في كنفها؟ 

ونقتل  و104(   74 عدد  اإلصالح  النمو)اقرأ  معركة 
إذالل  دون  لنحول  المهد  في  والحرمان  الفقر  بالتالي 

اإلنسان وانحرافه ونمنع حينها استغالله واستالبه.

)2( دور الّثقافة احملوري يف الّتطورات احلديثة

والمادّية  الّروحية  المميّزات،  من  »مجموعة  الثّقافة 
ما«  لجماعة  أو  للمجتمع  العاطفيّة  والمالمح  والفكريّة، 
وفي بداية تداولها، حملت كلمة الثّقافة معنى اإلبداع في 
منحها  الذي  األمر  وتشجيرها  األرض  زراعة  مجال 

مضمونا اقتصاديّا وتبعا لذلك معنا تنمويّا. 

حديثا  الحاصلة  التطورات  في  الثقافة  أثر  وبرصد 
على المستويين االقتصادي والتنموي يمكن إدراك الدور 

المحوري لها من خالل األحداث التاريخية التالية:

• صعود الرأسمالية التي فسرها ماكس ويبر كظاهرة 
الدينية  الثقافة  اعتبر  حين  دينية  جذور  ذات  ثقافية 
البروتستنتية وما احتوته من ازدراء لسلوكيات التواكل 
وقيام  للهمم  استنهاض  من  إليه  دعت  وما  والخنوع 
تكوين  في  محدداً  عامالً  المحيط  العالم  تجاه  بالواجب 

العقلية الرأسمالية للفرد األوروبي وتوسعها العالمي.

• الطفرة الرأسمالية للمجتمع الياباني التي مكنته من 
تعود  العالمي  المستوى  الصناعية على  المنافسة  إدراك 
أسلوب  انتهاج  إلى  الداعية  الكونفسية  الدينية  للعوامل 
وما  القائمة  الّسلطة  مع  والمساعدة  والمرونة  الوالء 
أشاعته من ثقافة الّطاعة والتّأقلم والنصرة كان لها أثر 
حاسم في دفع أفراد المجتمع الياباني لتحقيق ما حققوه. 

التاريخي والمهم الذي عرفته بلدان شرق  التحول   •
آسيا في الثلث األخير للقرن الماضي والذي مكن بعضها 
األسري،  الترابط  قيم  وراءه  كانت  التنمية  تحقيق  من 
الوحدة  ثقافة  من  أشاعته  وما  والتعليم  العمل،  واحترام 

وبذل الجهد والمعرفة.

النقلة  في  هام  دور  للثقافة  أن  إقرار  يُمكن  لذلك 
أخرى  في  التنمية  وإحداث  الدول  من  لعدد  االقتصادية 

إقتصادنا

النقلة  دور هام في  للثقافة 
التنمية  وإحداث  االقتصادية 
وحافزًا للبناء الحضاري في عدد 
يدفعنا  مّما  المجتمعات  من 
العتبار االهتمام بالتنمية يمّر 
حتما عبر االهتمام بالّثقافة.

ونبتكر  ذلك  نحن  نعي  فهل 
هوية  قيم  ضمن  ثقافة 
اإلسالمية  العربية  مجتمعنا 
نتطلع  التي  التنمية  لُنحقق 

جميعا للعيش في كنفها؟ 
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متهيد

مّرت  العالقات الّسياسية ما بين الحاكم والمحكومين 
بعدّة  تجارب دستوريّة أثّرت في الّشكل النّهائي الذي 
بحيث  اليوم،  المعاصرة  الدّستورية  النّظم  به  تظهر 
الدّيمقراطيّات  مفهوم  برلين  جدار  سقوط  بعد  هيمن 
اللّيبراليّة على النّظرية العاّمة في صياغة الدّساتير، 
بين  الفصل  يقتضيه  الذي  النّسبي  التّوازن  أّن  غير 
الّسلطات يشهد جدليّة حادّة ما بين مقتضيات النّظرية 
اليوم،  الّسياسية  البنيوي والوظيفي لألنظمة  والواقع 

روان حسن كمال
»باحث يف الدكتوراه تخصص قانون«

kamel12274@hotmail.fr

الثابت والمتغير في سياسة التشريع
وانحصار دور السلطة التشريعية 
في النظم الدستورية المعاصرة

النتقاص صريح  التّشريعية  الّسلطة  تتعرض  بحيث 
من صالحياتها في المبادرة وإدارة سياسة التّشريع.

داخليّة  لعوامل  يعود  التّراجع  هذا  أّن  والشّك 
بين  المفترض  التّوازن  على  أثّرت  عدّة،  وخارجية 

الّسلطات السيّما بين التّنفيذية والتشريعية منها.  

احنصار دور الّسلطة الّتشريعية لصاحل 

الّسلطة الّتنفيذية

الّشأن  إدارة  بها  منوط  المعاصرة  الّسياسة  إن 

وجهة 
نظر
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العصر الحديث وهو تراجع الّسيادة الوطنيّة في ظّل 
رهانات العولمة ومفهوم النّظام الدّولي الجديد. 

خالصة 

ال شّك أّن النّظريّة الحديثة في الدّستور طرأت عليها 
مكّوناتها  توازن  في  بل وإضافات جعلت  تعديالت، 
من سلطات أمر جدّ نسبي يخضع لمقتضيات سياسيّة 
مرتبطة بالحياة المعاصرة، كما أّن التّغير في مفهوم 
عبر  الدّاخلي  لشأنها  الدّولة  إدارة  من  جعل  الّسيادة 
الّسياسات العاّمة التي تنتهجها السيّما سياسة التّشريع 
وعلى ضوء  لذلك  الدّولية،  بالعالقات  مرهونا  أمرا 
الّسلطة  انحصار  من  مناص  ال  فإنّه  ذكره  سبق  ما 
التّشريعيّة في تأدية دورها وإن كان ذلك على حساب 

التزاماتها الحزبيّة وعهدتها النّيابية.

العلميّة  المدخالت  حجم  في  تزايد  واقع  تحت  العام 
أكثر  التنفيذية  الّسلطة  تكون  بحيث  واإلحصائية 
إحاطة  ومرافقة لهذه المتطلبات، في حين تجد الّسلطة 
التّشريعية نفسها بوسائلها المحدودة واقتصارها على 
أجهزتها المركزيّة بعيدة عن الواقع العملي، مّما يعطي 

للّسلطة التّنفيذية أفضليّة في المبادرة التّشريعية.

ديمومة وانتشار  ما يمكن ربطه  إلى هذا  يضاف 
العمل الحكومي المرتبط بهيكل وبنية الدّولة، فال يجد 
ومربوطة  زمنيّا  محدودة  نيابيّة  بعهدة  مهدّدا  نفسه 
الذي يضمن  فالمرفق هو  بتغيّر دورّي لألشخاص، 
ينتهي بها المطاف  المتطلّبات وإدارتها حتّى  متابعة 

في مشاريع قوانين ولوائح.

قواعدها  يضبط  التي  الّسياسية  العمليّة  أّن  كما 
الدّستور تقتضي عموما أن تكون األغلبيّة هي التي 
في  توجه  أّي  فإّن  وعليه  التنفيذية،  الّسلطة  تصنع 
وإن  الّسلطتين  بين  بتوافق  يحدث  ما  غالبا  التّشريع 
للّسلطة  التّنفيذية  الّسلطة  تباعيّة  في  األصل  كان 
الثالث  العالم  دول  في  السيما  الواقع  فإّن  التّشريعية 
يوحي بالعكس، ذلك خصوصا مع التّسليم  أّن الّسلطة 
مراحل  وإدارة  األحزاب  اعتماد  بها  منوط  التّنفيذية 
العمليّة االنتخابيّة والتّحكم في مفرزاتها، وعليه تجد 
الّسلطة التّشريعية وكذا سياسة التّشريع أسرى إلدارة 

الّسلطة التّنفيذية .

الّسلطة  تواجد  أثر  إلى  أيضا  اإلشارة  تفوت  وال 
االتفاقيات  جميع  في  أساسّي  كمفاوض  التّنفيذية 
والمعاهدات الدّولية التي تبرمها الدّولة والتي غالبا ما 
تجبر الّسلطة التّشريعية على تحيين أو مالئمة القوانين 
في  مبدأ طرح  تكّرس  وبهذا  الدّاخلية على ضوئها، 

وجهة نظر

إّن الّتغير في مفهوم الّسيادة 
لشأنها  الّدولة  إدارة  من  جعل 
العاّمة  الّسياسات  الّداخلي عبر 
التي تنتهجها السّيما سياسة 
الّتشريع أمرا مرهونا بالعالقات 
مناص  ال  فإّنه  لذلك  الّدولية، 
من انحصار الّسلطة الّتشريعّية 
في تأدية دورها وإن كان ذلك 
على حساب التزاماتها الحزبّية 

وعهدتها الّنيابية
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إن ما يعرفه كل مسلم ويفهمه ويشعر به إزاء دينه، هو هذه الصلة الوثيقة باإلحساس 

َأسَلَم تعين أن  السالم، وكلمة  بالسالم واهلدوء والسكينة. إن كلمة اإلسالم مشتقة من 

اهلل  بذكر  أال   «  : تعاىل  قال  سليم.  بقلب  كليا  عليه  تقبل  وأن  تعاىل  هلل  شيء  كل  تهب 

تطمئن القلوب«. ذكر اهلل تعاىل يهدأ روع القلوب، وتفويض األمر إىل اهلل تعاىل، والتشوق 

إىل بلوغ مدارج القرب من اهلل لتحقيق السالم هو ما نأمله من كل أعماقنا، وهذا هو معنى 

ذا  يا  تباركت  السالم  ومنك  السالم  أنت  اللهم   « صالة:  كل  بعد  نردده  الذي  النبوي  الدعاء 

هذه  من  أوضح  معاني  هناك  هل  السالم«،  يعود  :وإليك  أخرى  رواية  ويف  واإلكرام،  اجلالل 

العبارات البالغة يف التناغم واالنسجام؟

كلمات

السالم في قلب اإلسالم

األستاذ الدكتور طارق رمضان
»أستاذ الدراسات اإلسالميّة املعاصرة«

»من كتاب أضواء على قضايا اإلسالم واملسلمني«
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كاريكاتير رمضان في سوريا
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حسب ما يرى الفقيه الفرنسي أّن األخذ بمبدأ الفصل 
الحقوق  إحترام  و  ممارسة  يضمن  الّسلطات  بين 
على  الّسلطات  توزيع  تّم  ما  إذا  الفرديّة،  والحّريات 
ثالث هيئات: تكون الّسلطة التّشريعية بيد الّشعب أو 
ممثّليه ، تكون الّسلطة التنفيذية بيد ملك قوّي، وتسند 

السلطة القضائية إلى هيئة مستقلّة .

و في كّل األحوال، فإّن مبدأ الفصل بين الّسلطات  
وجه  في  األفراد  وحريات  حقوق  حماية  يضمن 
تعّسف الّسلطة، وهو مقياس لمدى ديمقراطيّة النّظام 

واحترامه لمبادئ العدالة والمساواة في المجتمع. 

اصالح القوانين المؤطرة للعمل السياسي

عرفها  التي  األخيرة  والتّطورات  األحداث  ولعّل 
أنظمة  جعلت  خاّصة،  العربية  والدول  عاّمة  العالم 
التي   ، اللّيبرالية  الفلسفة  أساس  على  تقوم  الحكم 
ترتكز على فكرة إحترام الحقوق والحّريات األساسيّة 
الفرديّة والجماعية، والتي نادت بها مختلف المواثيق 
واإلعالنات الدّولية . األمر الذي دفع الدّول إلى إعادة 
صياغة تشريعاتها الدّاخلية بما يتماشى معها، و يأتي 

في مقدّمة هذه التّشريعات الدّستور)1(.

ونظرا إلدراك المؤّسس الدّستوري أهّمية مراجعة 
األنظمة الدّستورية لصيانة المنظومة القانونيّة داخل 

الكلمة
الحرّة

مرسلي محمد
»أستاذ باحث 

املركز الجامعي عني تموشنت - الجزائر«
mesparo82@yahoo.fr
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حزبيّة)5(.

العمليّة  إزاء  بالحياد  اإلدارة  تلتزم  أن  ويجب 
بين  سياسيّة  منافسة  عن  عبارة  ألنّها  اإلنتخابية 
ويقتصر  الّسلطة،  إلى  للوصول  تتسابق   أحزاب، 
اإلنتخابيّة  للعمليّة  المادّي  التّأطير  اإلدارة على  دور 
في شفافيّة تاّمة وتحت رقابة األحزاب والمترّشحين، 
في  طعن  حاالت  في  القضاء  وأمام  العام،  والرأي 
قرارات اإلدارة الّرامية إلى رفض ترّشح حزب أو 
فرد أو طلب مراجعة أو الفساد الكلّي أو الجزئي لنتائج 

اإلنتخابات أمام القضاء اإلداري أو الدّستوري)6( .

فنزاهة اإلنتخابات مسألة حيويّة، وإّن نظرية سيادة 
الّشعب تفترض إحترام إرادة النّاخبين فيما إختاروه 
التّصويت سّرا، ولكن فرز   يتّم  أن  من ممثّلين على 
األصوات يتّم بشكل علني يسمح للجمهور بالمراقبة، 
واألحزاب  المترشحين  ممثلي  من  كل  وبحضور 

وعامة النّاس .

إّن اإلنتخابات الحّرة هي الوسيلة الوحيدة إلختيار 

الّراشد  للحكم  وتحقيقا  للدّستور،  وحماية  الدولة 
اإلصالحات  بعملية  بالقيام  الغربيّة  الدّول  سارعت 
الدّستورية  والتي تقوم على أساس األنظمة الفردّية 
من تعدّدية حزبية وحرية التعبير وحرية الصحافة)2(   
الّشعب  ممثّلي  اختيار  وحّرية  القضاء)3(  واستقاللية 
في المجالس البرلمانيّة والمحلية)4(. أّما الدّولة النّامية 
فهي ال تراه طريقا كافيا لحّل مشاكلها خاّصة المتعلّقة 
بالتّنمية، ومحاربة البطالة والفقر، بما في ذلك الدّولة 
العربيّة واإلسالمية التي لها ماض حضاري عريق 

يزخز بقيم التّشاور والديمقراطية .

غير أّن تطبيق هذه المفاهيم يمكن أن تأخذ أبعادا 
مختلفة من دولة إلى أخرى، حسب ظروفها وطبيعة 
لكل  المدني  المجتمع  الّسياسية وخصوصيات  بنيتها 

دولة.

األنظمة  إصالح  عمليّة  فإّن  األساس،  هذا  وعلى 
ديمقراطية  إطار  في  تندرج  أن  ينبغي  الدّستورية 
الحياة الوطنيّة بشكل يربط الثّقة والتاّلحم بين الحّكام 
وشعوبها، ويساعد على دفع عجلة التّنمية من خالل 
بواسطة  العام  بالّرأي  يعرف  ما  أو  الّشعبية  الّرقابة 

المؤّسسات المنتخبة وطنيّا ومحلّيا .   

الّشعب  اختيار  بحّرية  المتعلّق  العام  المبدأ  يظّل 
لممثّليه وحياد اإلدارة مجّرد وحّق نظرّي غير مطبّق 
آليات  العادي  القانون  يتبّن  لم  العملي، ما  الواقع  في 

قانونيّة لتجسيد هذا المبدأ في الميدان .

ويتعلق األمر أيضا بقانون اإلنتخابات التي يجب 
وفقا  التّرشح  في  األفراد  حّرية  طيّاته  في  يحمل  أن 
أو  تعجيز  أّي  عن  بعيدة  وميسرة،  واضحة  لشروط 
أن  القانون  على  ويجب  مجموعة،  أو  لفئة  إقصاء 
يكّرس مبدأ المساواة في تولّي الوظائف عن طريق 
اإلنتخاب. فالمبدأ العام لكّل مواطن الحّق في أن يكون 
ناخبا أو منتخبا بصفة حّرة مستقلة، أو ضمن قائمة 

الكلمة الحرة

إّن عملّية إصـــــالح األنظمة 
الّدستورية ينبغي أن تنـــدرج 
في إطار ديمقراطية الحيــاة 
الوطنّيــــة بشكــــل يربـــط 
الّثقة والّتالحـــم بين الحّكام 
وشعوبهـــا، ويساعــــد على 
الّتنمية من خالل  دفع عجلة 
الّرقابة الّشعبيـــــة بواسطة 
المؤّسسـات المنتخبة وطنّيا 

ومحّليا .
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الّسياسية الحّق في إصدار نشّريات وجرائد في حدود 
قانون اإلعالم)10( وجعل حّل األحزاب  به  ما يسمح 
مصادرة  أو  وحجز  مقّراتها  وغلق  نشـاطها  ووقف 
أي مطبوع ال يتّم إالّ بحكم قضائي، شريطة أن تكون 
هذه األحزاب شرعيّة ومعتمدة وفقا للقانون وشريطة 
وأن  الدّولة،  في  العاّم  النظام  بإخالل  تتسبّب  ال  أن 
ال تخضع لتبعية مؤّسسات أجنبية، وأن ال تلجأ إلى 
العنف أو إلى الّطائفية الدّينية أو اللّغوية أو العرقيّة، 

وكذا عدم المساس بالثّوابت الوطنية ...الخ .

الّسياسية  األحزاب  على  األمر  يقتصر  وال 
اإلعالمي  النّظام  ليشمل  يتعدّاها  إنّما  واإلنتخابات، 
بما يجّسد المبادئ الدّستورية المتعلّقة بحريّة التّعبير، 
ال  حّرة)11(  صحافة  على  اإلعتماد  خالل  من  وذلك 
تخرج عن إطار القانون وعن ثوابت األّمة والمصلحة 

العليا للبالد .

دراسته  عند  الدّستوري  المؤّسس  على  ينبغي 
للّرقابة الدّستورية بمختلف أنواعها معالجة نصوص 
بضرورة  الّسلطة  أصحاب  تُشعر  وواضحة  دقيقة 
إحترام الدّستور كدرجة أولى، وتنبههم بأّن اختراقهم 
جزاءات  إلى  حتما  يؤدّي  األفراد  حّريات  لمجال 
لمواجهة  إستقاللية  بكّل  الدّستوري  المجلس  يوقّعها 

تلك النّصوص المخالفة للقانون .

للنّشاط  المؤّطرة  القوانين  بتعديل  إالّ  يتّم  ال  وهذا 
الّسياسي بما فيها القوانين المتعلّقة بالنظام اإلعالمي. 
وما يجّسده من تحقيق لمبدأ حّرية التعبير، في إطار 
األّمة  ثوابت  تقتضيه من محافظة على  وما  القانون 

والمصالح العليا للدّولة.

ويتعين أيضا مراجعة النصوص المتعلّقة باألحزاب 
المجتمع  نشاط  تؤّطر  والتي  والجمعيّات،  الّسياسية 
المجتمعات  في  رئيسيّة  أداة  أصبح  الذي  المدني، 
الدّيمقراطية،  المشاركة  محلّية  في  المعاصرة 

عن  يمارسها  الّسلطة،  مصدر  هو  فالّشعب  الحكام، 
طريق اإلستفتاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عن 
لنفسه)7(،  ويختارها  ينتخبها  التي  المؤّسسات  طريق 
سواء عن طريق نظام األغلبيّة أو النظام النّسبي)8(.    

وال يتصّور وجود نظام ديمقراطي حقيقي بدون 
وجود تعدّدية حزبية. هذا األمر دفع الكثير من الدّول 
خاّصة العربيّة منها إلى تبنّي إصالح سياسي في هذه 
الجزئيّة بإعتناق التّعددية الحزبيّة، مع مراعاة كّل بلد 

وخصوصياته)9( .

فينبغي  وعيوب،  مزايا  األحزاب  تعدّد  ولنظام 
من  والتقليص  الدّيمقراطية  لدعم  المزايا  تدعيم 
النقـائص والحدّ من آثارها الّسلبية وذلك عن طريق 
على  بالنّص  الّسياسية  األحزاب  قوانين  إصالح 
الحزب  داخل  الدّيمقراطي  التّسيير  تضمن  آليات 
الخالفات  لحّل  وسائل  ووضع  فيه،  الّسلطة  وتداول 
لحماية  قضائيّة  ضمانات  على  والنّص  الحزبية، 
األحزاب  ومنح  اإلدارة  تعّسف  من  الحزبي  النّشاط 

يتعين مراجعــــــة النصوص 
المتعّلقة باألحزاب الّسياسية 
والجمعّيـــات، والتي تؤّطــــر 
المدني،  المجتمــــــع  نشاط 
الذي أصبح أداة رئيسّيــــــــة 
في المجتمعات المعاصـــــرة 
في محّليــــة المشاركـــــــة 
عمـــــل  الّديمقراطية،مكّمال 
البرلمانــــــــات والهيئـــــات 

التمثيلية األخرى.

الكلمة الحرة
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اإلنتخابات  بنتائج  المتعلّقة  المنازعات   )6(
المجلس  إختصاص  من  والرئاسية  التّشريعية 
الدّستوري طبقا لنّص المادّة 166، 167 من القانون 
العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12يناير/ جانفي 
2012 المتعلّق بنظام اإلنتخابات ، الجريدة الّرسمية 

رقم 01 المؤرخة في 14 يناير/ جانفي 2012. 

)7( مسعود شيهوب ، مقاربة حول آليات اإلصالح 
الّسياسي في العالم العربي، ص 77.

)8(  لكل نظام مزايا وعيوب إالّ أّن عيوب النّظام 
األغلبية هو صورة الدّيكتاتورية الحزب الحاكم وأهم 
الحكومة  إستقرار  عدم  هو  النّسبي  النّظام  عيوب 

المنبثقة من التّحالفات. 

)9( بوضياف محمد، األحزاب السياسية ومنظمات 
المجدد، سطيف،  الجزائر، دار  المدني في  المجتمع 

2010، ص 52.

)10( قانون رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير/
الجريدة   ، اإلعالم  بقانون  المتعلق   2012 جانفي 

الّرسمية رقم 02 المؤرخة في 2012/01/15.

الرابعة،  السلطة  )11( يطلق على الصحافة إسم 
كسلطة مضافة إلى السلطات الثالث السابق ذكرها .

التمثيلية األخرى،  البرلمانات والهيئات  مكّمال عمل 
إستشارة  أساس  على  تقوم  التّمثيلية  فالدّيمقراطية 
الجمعيّات والخاليا الجوارية ، وغيرها من التّنظيمات 

المتّصلة بالنّشاط اإلجتماعي في الدّولة .

اهلوامش

آليات  حول  مقاربة  مسعود،  شيهوب   )1(
الفكر  مجلة  العربي،  العالم  في  السياسي  اإلصالح 

البرلماني،العدد 21، 2008 ، ص 63.

إلى  دولة  من  اإلعالم  حرية  مدى  تختلف   )2(
في  عليه  هو  ما  عن  تختلف  اإلعالم  فحرية  أخرى 

أمريكا .

أوروبا  في  أما  القضاة  ينتخب  أمريكا  في   )3(
يعينون .

)4( تختلف أنظمة اإلنتخابات من دولة إلى أخرى 
كلي  إنتخاب  باألغلبية،  إنتخابات  نسبية،  )إنتخابات 
أو  واحدة  تشريعية  غرفة  إنتخاب  وكذلك  جزئي  أو 

غرفتين . 

)5( سعيد بو الشعير ، القانون الدستوري و النظم 
السياسة المقارنة، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات 

الجامعية، الجزائر، 2010، ص 103. 

الكلمة الحرة
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اإلنسان  فإّن  بطبعه،  مدنيّا  كائنا  كونه  فضال عن 
حياتيّة  ضرورة  فالتّواصل  بامتياز.  تواصلّي  كائن 
بمتكلّم  إالّ  تستقيم  ال  اللّغة  أّن  باعتبار  عنها  ال غنى 
يخاطب آخر. كما أّن هذا التّواصل البشرّي من شأنه 
أن يعّزز عرى التّرابط والتماسك بين النّاس إضافة 
الى أهّمية التّخاطب بماهو ركيزة من ركائز الوجود 
المدني ولبنة أساسيّة من لبنات المجتمعات. فالحاجة 
الّسعي  من  أساسا  تنبع  اآلخر  مع  للتّخاطب  الملّحة 
الدؤوب القتسام األفكار وتبادل المعارف والخبرات 
مّما يجّرنا للحديث عن الوسائط الكفيلة بضمان عمليّة 

مرجعياتهم  كانت  مهما  البشر  بين  الفعّال  التّواصل 
ومشاربهم وثقافاتهم المتنوعة. 

من هنا يأتي دور التّرجمة التي تضطلع في المقام 
األّول بمهّمة تقريب الّرؤى وتكريس التّعددية من خالل 
الحضارات  بين  والتقارب  التّعارف  قنوات  تسهيل 
والثّقافات المختلفة. إذ أّن العديد من الّشعوب لم تكن 
يقوم  ثقافي  وسيط  وجود  لوال  البعض  بعضها  لتفهم 
الحواجز  وإزالة  العقبات  وتبديد  الّصعوبات  بتذليل 

التي تحول دون الوصول إلى أرضيّة مشتركة. 

والحوار  البنّاء  والتّعارف  اللّقاء  تعني  فالتّرجمة 

الترجمة همزة وصل بين ثقافات الشعوب

محمد املعالجغمزة
»باحث وكاتب مرتجم«

mohamedmaalej92@yahoo.com
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غمزة

أن  إلى  ذاتها  على  واإلنكفاء  اإلنغالق  رهينة  تظّل 
فعل  فبفضل  المطاف.  نهاية  في  وتتالشى  تضمحل 
المسافات  ردم  القدرة على  الّشعوب  تمتلك  التّرجمة 
البناء  المضي قدما في طريق  العقبات قصد  وتذليل 
واإلنعتاق من التّقليد األعمى والقوالب الجاهزة التي 
تزيد من جمود الفكر العربي. فلم يعد دور التّرجمة 
مقتصرا على تسهيل التّواصل كما هو الحال بالنّسبة 
ليشمل  تعدّاه  بل  التجارية،  والمبادالت  للمراسالت 
بين  من  باتت  فالتّرجمة  ذلك.  من  وأوسع  أهّم  ماهو 
البشريّة  القوى  تأهيل  عمليّة  في  الّرئيسية  األدوات 
واإلستثمار فضال عن  اإلدارة  وتدريبها على حسن 
الحديثة  النّظريات  إليه  توّصلت  ما  آخر  توظيف 
الحيويّة  والقطاعات  المعرفة  مجاالت  مختلف  في 
المساهمة في دفع عجلة التّنمية المستدامة من خالل 
العمل على نقل عصارة تجاربهم وثمرة خبراتهم في 

شتى الميادين.     

التّعاون  أبواب  تفتح  أنّها  اعتبار  على  الفاعل 
والتّضامن على مصراعيها عالوة عن إسهامها في 
اإلرتقاء بالمعارف من خصوصياتها المحلّية لتالمس 

أفقا كونيّا إنسانيّا صرفا.

لذا فإّن التّرجمة بهذا المعنى رديفة البذل والعطاء. 
كما أنّها بمثابة جسر العبور الذي يسّهل حركة الفكر 
والثقافة عبر تأمين أفضل الّطرق لحسن سير التّثاقف. 

من ناحية أخرى، يمكن اعتبار التّرجمة ضرورة 
التي  المعرفة  حقول  من  حقال  باعتبارها  معرفيّة 
تسهل اّطالع الّشعوب األخرى على ثقافات الّشعوب 
المغايرة من خالل تالقح األفكار وتفاعلها. فال تطّور 

أو تحديث بدون ترجمة.     

فالترجمة مخاض عسير وألم كبير يسبقان فعل   
الوالدة بكّل ما تعنيه العبارة من معنى. فإّما أن تنجح 
المولود  يولد  أن  وإّما  النّور  المولود  ويرى  الوالدة 
مشّوها بالّرغم من محاوالت اإلنقاذ. فبالرغم من أّن 
الكثير من النّاس يذهبون إلى أّن التّرجمة ال تعدو أن 
األصل  قيمته  في  يضاهي  ال  استنساخ  مجّرد  تكون 
المترجم على  قدرة  يعكس  وإبداعا  فنّا  تظّل  أنّها  إالّ 

العزف على أوتار المفردات والعبارات.

من هنا نتبين الدّور المحوري الذي تلعبه التّرجمة 
وقع  على  نعيش  وأننا  سيّما  ال  الّراهن  عصرنا  في 
طفرة معرفيّة وتكنولوجيّة ال تكترث بالمتخلّفين عن 
ركبها أو المتغافلين عن أهميتها في ظّل عالم تحكمه 
متنوعة  مجموعة  عن  تمّخضت  جديدة  معطيات 
على  بظاللها  ألقت  التي  والتحوالت  المتغيّرات  من 

المواطن البسيط. 

هذا  في  المؤثّرة  األدوات  إحدى  التّرجمة  تظّل 
الّشعوب  تبقى  فبدونها  أحيانا.  الغريب  الواقع 
كما  عنها،  المختلفة  الّشعوب  بعوالم  الجهل  حبيسة 

تفتح الّترجمة أبواب الّتعاون 
مصراعيها  على  والّتضامن 
في  إسهامها  عن  عالوة 
من  بالمعارف  اإلرتقاء 
خصوصياتها المحّلية لتالمس 
صرفا.  إنسانّيا  كونّيا  أفقا 
إّنها بمثابة جسر العبور الذي 
يسّهل حركة الفكر والثقافة 
الّطرق  أفضل  تأمين  عبر 

لحسن سير الّتثاقف.
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تختلف التعريفات في التربية اختالفا واسعا وجل 
ومفهوم  التربية  مفهوم  بين  تخلط  التعريفات  هذه 
وهو  الرّب  من  مشتق  اسم  لغةً  والتربية  التدريب. 
بر والُمربّيِ والقيِّم والُمنعم. وإذا  المالك والسيد والُمدِّ
حاولنا صك تعريف للتربية نقول بأنّها عملية إصالح 
الناشئة للقيام بالدور اإلنساني المختلف عن غيره علي 
أكمل وجه. وبهذا المعني قال الزمخشريُّ في التربية 
التعريفات  أما  المنزلة«]1[.  وعلو  »التهذيب  بأنها 
يستطيع  العمليات  من  مجموعة  فهي:  االصطالحية 
بها المجتمع أن ينقل معارفه وأهدافه المكتسبة ليحافظ 
على بقائه. ومنها تعريف هربرت هنان »التربية علم 
توقظ  وبأن  ذاته،  أجل  من  الفرد  تكوين  إلى  يهدف 

في التنمية
البشرية

بين التربية والتدريب

فيه ميوله الكثيرة« أما دوركايم فيذهب إلي الجانب 
االجتماعي للتربية »تكوين األفراد تكويناً اجتماعياً« 
بأن  مل  ستيوارت  جون  النفعي  الفيلسوف  ويرى 
التربية هي »التي تجعل من الفرد أداة سعادة لنفسه 
ولغيره«. أما جون ديوي  فيرى أنَّ التربية » تعني 
مجموعة العمليات التي يستطيع بها مجتمع أو زمرة 
المكتسبة  وأهدافهما  سلطاتهما  ينقال  أن  اجتماعية، 
المستمر.  ونموهما  الخاص  وجودها  تأمين  بغية 
فهي باختصار»تنظيم مستمر للخبرة«. بينما يعرف 
إستخراج  بها  يقصد  كمية  عملية  أنه  على  التدريب 
تنمية   ألجل  البشري  العنصر  من  المادي  الجانب 
قدرات الفرد وتنمية مهاراته وسلوكياته في استخدام 

أ.د.فوزي أحمد عبد السالم
» أستاذ ديناميكا الفضاء بجامعة القاهرة«

f.a.abdelsalam@gmail.com



وُح ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوتِيتُْم ِمَن اْلِعْلِم إِالَّ  وحِ قُِل الرُّ الرُّ
قَِليالً« ]3[ لكن بنفخها في الجسد تكسبه نواة إنسانيّة 
فقط.  واإلنسان  لإلنسان  المميّزة  والّصفات  اإلنسان 
الّطاقة  هي  الّروح-  نفخة  –أي  أنّها  البعض  يقول 
التي يبثّها هللا عز وجل في المخلوق فتكسب الجسد 
الحياة والحركة والدفء والتّجدد والنّمو. ومن وجهة 
كامل  بشكل  صحيحة  ليست  الّرؤية  هذا  أّن  نظري 
ألّن األحاديث النّبوية الّشريفة دلّت على نفخ الّروح 
في الجسد بعد مائة وعشرون يوما أي أربعة أشهر، 
وبعضهم يقول بعد أربعين يوما وإن كان قوال ضعيفا، 
ففي الحديث الّشريف قال النبي صلّى هللا عليه وسلّم: 
»إّن أحدكم يجمع في بطن أّمه أربعين يوماً ثّم يكون 
علقةً مثل ذلك، ثّم يكون مضغةً مثل ذلك، ثّم يبعث 
هللا ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله، 
ورزقه، وأجله، وشقيٌّ أم سعيد، ثّم يُنفُخ فيه الّروح 
فإّن الّرجل منكم ليعمل حتّى ما يكون بينه وبين الجنّة 
إاّل ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النّار، 
ويعمل حتّى ما يكون بينه وبين النّار إاّل ذراع فيسبق 

وتطوير التكنولوجيا الحديثة، مما يجعله قادراً على 
أداء مهامه على الوجه األفضل.

فيزياء التدريب وميتافيزياء الرتبية

له  التدريب  أن  نرى  التعريفات  هذه  مجمل  من   
الفيزيقي نستطيع قياسه  العالم  وجود موضوعي في 
تعلق  لها  التي  التربية  بخالف  موضوعية  بمعايير 
األبعاد  ذات  الماورائية  الداخلية  بالمساحة  رئيس 
الروح مع  تفاعل  تنتج من  الالنهائية لإلنسان والتي 
المكون المادي داخل لإلنسان. من هذه الزاوية أيضا 
إنتاج  أدواته من  التدريب مهما تطورت  يستطيع  ال 
على  المشتملة  الكبرى  التضحية  على  قادرين  أفراد 
سبيل  في  بحياته  إنسان  يضحي  كأن  الرضا،  تمام 
مبادئه أو حتى في سبيل آخر منفصل عنه، بينما تمتلك 
التربية أبعد من ذلك )والقصص المثبتة في التاريخ 
البشري أكثر من أن تحكى بدء من أبي األنبياء إبراهيم 
عليه السالم وقصة إلقائه في النار وهي قصة اتفقت 
بالتضحيات  مرورا  إثباتها  على  السماوية  األديان 
الكبرى في جيل الصحابة خباب بن األرت وخبيب بن 
عدي وبالل وآل ياسر والتاريخ المسيحي أيضا ملئ 
بالتأمل  ترسخت  التي  العقائد  سبيل  في  بالتضحيات 
وقصة الراهب الدومينيكي جيوردانو برونو مسجلة 
بالتفصيل في التاريخ الكنسي]2[ والذي أحرقته محاكم 
التفتيش حيّا حيث كان ينادي »أنا ال أستطيع أن أتنّكر 
لتصوري الجمالي إللهي، ال أستطيع أن أحيا تحت 
سماء وكون ال يعكسان تصوري هلل.« كيف أتصور 
الكون  هذا  الذي صنع  القدرة  نهائي  غير  الّرب  أّن 
بكّل بساطة على  ثّم نصلبه  الالنهائي والبديع، ومن 

الصليب؟(
الروح وإنسانية اإلنسان

عند هذا الحدّ ال بدّ من الكالم عن الّروح واإلنسانية 
لتعلّق ذلك بموضوع التّربية. الّروح تلك النّفخة المقدّسة 
التي ال ولن يعلم أحد كنهها، إالّ هللا، »َويَْسأَلونََك َعِن 

في التنمية البشرية

التدريب له وجود موضوعي 
في العالم الفيزيقي نستطيع 
موضوعية  بمعايير  قياسه 
بخالف التربية التي لها تعلق 
الداخلية  بالمساحة  رئيس 
األبعاد  ذات  الماورائية 
والتي  لإلنسان  الالنهائية 
مع  الروح  تفاعل  من  تنتج 
المكون المادي داخل لإلنسان
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إِلَْيُكْم   ُ فََردَّ للاَّ أَْمَواتًا  ُكْنتُْم  إِنَُّكْم  فَقَاَل:  الشَّْمُس  َطلَعَِت 
اْستَْيقََظ،  إِذَا  فَْليَُصلَِّها  َصالةٍ  َعْن  نَاَم  فََمْن  أَْرَواَحُكْم، 
حذيفة  وعن  ذََكَر«]8[،  إِذَا  فَْليَُصّلِ  َصالةً  نَِسَي  َوَمْن 
رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا 
ِ الَِّذى أَْحيَانَا بَْعدَ َما  استيقظ من النوم قال : »اْلَحْمدُ ِلَّ

أََماتَنَا َوإِلَْيِه النُُّشوُر«]9[ . 
البدن  من  الّروح  خروج  أّن  البعض  قال  وقد   
أنّه  إالّ  دليل،  يقدّم  أن  دون  جزئيّا  يكون  النّوم  أثناء 
موجودة  الحياة  تظّل  النّوم  في  الّروح  خروج  مع 
بل  القلب  نبض  واستمرار  والتّنفس  الحركة  بمفهوم 
الهامة  الّصفات  من  أخرى  فئة  تتالشى  لكن  والنّمو 
الكائنات وهي  من  دون غيره  لإلنسان  المميّزة  جدّا 
وكل  العزم  اإلرادة،  اإلدراك،  االختيار،  حّرية 
آخر  كائن  فيها  اإلنسان  مع  اليشترك  التي  الّصفات 
البدن  في  الّروح  وجود  أّن  أي  مكلّفا.  تجعله  والتي 
تؤّهله بعد مدّة من تفاعلها مع الجسد إلى ما يشبه تمام 
هذه الّصفات فيصبح بعد فترة من طفولته قادرا على 
التّمييز واالختيار واإلرادة والعزم والتّضحية وتولد 

فيه العقل الذي هو مناط التّكليف.

عود إلي الرتبية

التّربية هي حركات تغيير جذري تنتج في أعماق 
الذّات  تفاعل  نتيجة  مستقّل  وبشكل  فرد  لكّل  الذّات 
مع شريط العرض الّسينمائي لكّل ما يحدث في دنياه 
على  الّشريط  هذا  على  جدّا  الهاّمة  األشياء  وبعض 
و»المثل«  »القدوة«  هي  الحصر  ال  المثال  سبيل 
و»اآلراء« و»المناقشات« »الحوار«  في جو يخلو 
هذه   من  العنف.  وأدوات  القهر  شروط  من  تماما 
تصّوره  بنفسه  اإلنسان  يبني  جدّا  المعقّدة  العمليّة 
والقبيح،  للحسن  والّرذيلة،  للفضيلة  والشّر،  للخير 
اإلنسان،  داخل  اإلنسانيّة  تميّز  التي  الّصفات  لكّل 
وتكسبه المفارقة التامة عن غيره من المخلوقات، إذ 
ال يمكن أبدا تنمية هذه الّصفات داخل اإلنسان بقّوة 

كان  وقد   ]4[ الجنّة«  أهل  بعمل  فيعمل  الكتاب  عليه 
ينقسم وينمو ويتحّرك. لكن  المدّة كائنا حيّا  قبل هذه 
إذا قلنا إّن الّروح تكسب الجسد الحّي التي نفخت فيه 
مثل  فقط  ولإلنسان  لإلنسان  المميّزة  الّصفات  أنوية 
أيضا   ... العزم،  حّرية االختيار، اإلدراك، اإلرادة، 
في النوم تخرج الّروح من البدن، فقد جاءت األدلّة 
الّصريحة من الكتاب والّسنة الّصحيحة تدّل على أّن 
الّروح تقبض عند النّوم، وأّن النّوم صورة من صور 
ُ يَتََوفَّى  الوفاة، ومن هذه األدلّة  قول هللا عز وجل » للاَّ
اأْلَْنفَُس ِحيَن َمْوتَِها َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِي َمنَاِمَها فَيُْمِسُك 
أََجٍل  إِلَى  اأْلُْخَرى  َويُْرِسُل  اْلَمْوَت  َعلَْيَها  قََضى  الَّتِي 
يَتَفَكَُّروَن«]5[، وقوله  ِلقَْوٍم  آَليَاٍت  ذَِلَك  فِي  إِنَّ  ى  ُمَسمًّ
َما َجَرْحتُْم  َويَْعلَُم  بِاللَّْيِل  يَتََوفَّاُكْم  الَِّذي  سبحانه »َوُهَو 
ِحيَن  قتادة رضي هللا عنه  أبي  بِالنََّهاِر«]6[، وحديث 
نَاُموا َعِن الصَّالَةِ قَاَل النَّبِي صلى هللا عليه وسلم »إِنَّ 
َ قَبََض أَْرَواَحُكْم ِحيَن َشاَء، َوَردََّها ِحيَن َشاَء«]7[،  للاَّ
وعن أبي جحيفة رضي هللا عنه قال: »َكاَن َرُسوُل 
ِ صلى هللا عليه وسلم فِي َسفَِرِه الَِّذي نَاُموا فِيِه َحتَّى  للاَّ

تغيير  حركات  هي  الّتربية 
الّذات  أعماق  تنتج في  جذري 
مستقّل  وبشكل  فرد  لكّل 
نتيجة تفاعل الّذات مع شريط 
ما  لكّل  الّسينمائي  العرض 
هذه   من  دنياه.  في  يحدث 
يبني  جّدا  المعّقدة  العملّية 
اإلنسان بنفسه تصّوره للخير 
التي  الّصفات  ولكّل  والشّر، 
تمّيز اإلنسانّية داخل اإلنسان

في التنمية البشرية
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بالقرارات حتى لو كانت تلك القرارات قد أشبعت بحثا 
أرواحنا  - صّب  شّك  بالّ  - مخطؤون  نريد  ودرسا. 
في قوالب أبنائنا معلّلين ألنفسنا بأنّهم نشؤوا منّا. نعم 
الّروح  نفخة  لكن  منّا  نشأت  بأجسادهم  الحيّة  المادّة 
التي تحّول هذه المادّة الحيّة إلى إنسان أتتهم منفصلة 
عنّا، ال تمّت لنا بصلة، أتتهم هبة ربانيّة خالصة لهم 
في  أحد  أّي  عن  المختلفة  الحّرة،  ذواتهم  منها  تبني 
أي  بها  وتشّكل  والديهم،  كانوا  ولو  كلّه حتى  الكون 
فكيف  للطبيعة وماورائها،  الّروح تصوراتهم  بنفخة 
نأتي نحن ونرتكب جريمة عظمى بمحاولة صياغة 
نماذجنا  وعلى  أفكارنا  وعلى  مقاساتنا  على  أوالدنا 
وكأنّهم –أي أطفالنا- ذّرات مواد حديديّة، واألوامر 
والنّواهي والثّواب والعقاب مجال مغناطيسي مسلّط 
عليهم. هذه جريمة قتل نبّررها ونحن زاعمون إنتاج 
باب  من  ليس  كله  هذا  أّن  والحقيقة  أناس صالحين. 
التّربية في شئ بل هو أقرب إلى تدريب الحيوانات 

على إنتاج سلوكيّات منّمطة. 

تغيّر  ال  األخيرة  فهذه  التّدريب،  أو  القوانين  فرض 
القوانين  تنتزع  ربّما  بل  فقط،  الّظاهري  الّسلوك  إالّ 
إنسانيّة اإلنسان وتحّوله إلى آلة جامدة تحترم القوانين 
في الّظاهر للخوف من بطشها وسلطانها على الجسد 
انتهكه  ربّما  بل  الباطن،  في  إحيائها  في  للّرغبة  ال 
حتى النّخاع عند الخلوة. فإنسانية اإلنسان التي تهتم 
الالنهائية  الدّاخلية  المساحة  لهذه  تنتمي  التّربية  بها 
لها  تنتمي  والتي  بنفسه  خلواته  عند  تتجلى  التي 
والتّأمل  والحّب  والتّضحية  والّشغف  والتّقوي  النّية 
بالعزم األكيد  النّية  واإلدراك واإلرادة. ومجّرد عقد 
بالفعل  وقع  أنّه  في  بالغة  داللة  له  معيّن  فعل  على 
وتحقّق في عالم األبديّة الذي ال يمكن محوه إالّ بقبول 
العالم  في  وحصوله  وجل،  عّز  الخالق  عند  التّوبة 
الفيزيائي هو مجّرد ظهور يراه اآلخرون فقط مّمن 
ليس لهم القدرة على االطالع على المساحة الدّاخلية 
بيجوفيتش  عّزت  علي  قال  كما  ويصبح  لإلنسان. 
حدود  وفي  خيرا  يكون  أن  اإلنسان  أراد  ما  »خير 
جيولنكس  أرنولد  ويقول   ،]10[ للخير«  ووعيه  فهمه 
واإلرادة  اإلدراك  على  يعتمد  الحقيقي  وجودنا  »إن 

فقط« ]11[.

الرتبية ال تفرض بقرار

الّسنة »أحمد  بالذّهب إلمام أهل  أبدأ بكلمة تكتب 
بن حنبل« رحمه هللا حين سأله ابنه صالح عن سبب 
إطالة صالته باللّيل فقال له »وهللا يا بنّي إني ألطيل 
صالتي رجاء أن أحفظ فيك«. لكنّنا نرتكب جريمة 
فقط،  والنّواهي  باألوامر  أوالدنا  نربّي  حين  كبرى 
نزيد  ثّم  ومن  عرضه،  مجّرد  وليس  الّرأي  بفرض 
جريمتنا بشاعة باستخدام القّوة ضدّ من يخالف األمر 
والنّهي أو حتى مجّرد التّلويح بها. األوامر والنّواهي 
أطفالنا  وينمو  األطفال  داخل  اإلنسانية  تقتل  والقوة 
الموّجهة  القرارات  تنفّذ  جامدة  كآالت  أعيننا  أمام 
إليهم. مع العلم بأنّه ال يمكن تغيير القناعات الفرديّة 

نرتكـــب جريمــــة كبــــرى 
حين نرّبي أوالدنــــا باألوامر 
والّنواهي فقـــط، بفــــرض 
الّرأي وليس مجــــّرد عرضه، 
ومن ثّم نزيد جريمتنا بشاعة 
باستخــدام القـــّوة ضّد من 
يخالف األمر والّنهي أو حتى 
مجّرد الّتلويـــح بها. األوامر 
والّنواهي والقـــوة تقتــــل 

اإلنسانية داخل األطفال.

في التنمية البشرية
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التي بداخله وتفاعلها مع الجزء المادي فيه الستنبات 
الذّات البشريّة اإلنسانيّة المحتواة بين جوانحه تمكنه 

في النّهاية من حّرية االختيار. 
عن  عبارة  »أفراد«  إنتاج  تستطيع  بالتّدريب 
تروس جديدة في آلة االنتاج الّرهيبة ربّما تكون تلك 
كّل  في  وأكثر  صالبة  وأكثر  مهارة  أكثر  التّروس 
الصفات التي لها تعلّق رئيس بالّصفات المادّية فقط، 
إنتاج فرد واحد  التّدريب  في حين ال تستطيع طرق 
مخلص شريف حّر إلى آخر الّصفات التي لها تعلّق 
على ضرورة  التّأكيد  مع  اإلنسان.  داخل  باإلنسانيّة 
إذا  أّما  فصلهما.  إمكانيّة  وعدم  والتّدريب  التّربية 
سيطرت مناهج التّدريب وانعدمت مناهج التّربية فإنّنا 
أليفة طيّعة لألمر والنّهي  ننتج حيوانات  الحقيقة  في 
الحيوان  من  أقّل  المنتج  كان  وربّما  بشر  شكل  في 
فربّما كانوا جسيمات تتحّرك تحت تأثير مجال معين 
التّربية  مناهج  فسيطرت  الوضع  انعكس  وإذا  فقط. 
جيل  إنتاج  بصدد  فإنّنا  التّدريب  مناهج  وانعدمت 
عن  المنعزلين  والمفّكرين  والمتصّوفة  الّرهبان  من 
الدّنيا. نحن بحاجة إلى زيادة جرعات التّربية بكثير 
على حساب مناهج التّدريب في كّل مراحل الطفولة 
حيث  البلوغ  مرحلة  بدايات  إلى  وربّما  المختلفة 
المراهقة ومحاوالت إثبات الوجود الفردي المستقل، 
ال  لكن  الفرديّة.  الهويّة  الحفاظ على  أجل  من  وذلك 
يفهم أحد من هذا الكالم أنّي أغفل دور التّدريب، فهو 
وجرعته  ووقته  موقعه  له  لكن  بمكان،  األهّمية  من 
من  فالبدّ  لألطفال  حتى  فيه،  يتوّجب  الذي  المحدّدة 
تأهيلهم للتّعامل مع األدوات الحديثة للعصر من أجل 

استخدامها بطريقة مثلى ومن ثّم تطويرها.

شئ من الواقع

التّأمل  وأمعنّا  النّظر  واقعنا ودقّقنا  إلى  لو رجعنا 
ومّمن  واألّمهات  اآلباء  أكثر  دور  أّن  سنجد  فإنّنا 
الحارس  دور  يعدو  ال  »بالمّربين«  أنفسهم  يسّمون 
فضال على أّن يكون المدّرب للحيوانات في صورة 

فال تكون التّربية بمناهج التّدريب بل التّربية ال تكون 
والمناقشة  الهادفة  والمحاورة  الحيّة  بالقدوة  إالّ  أبدا 
إدراك  النّاشئ  يستطيع  كي  المستمّر  والتّأمل  البنّاءة 
العالقات بين األشياء المختلفة بعقله هو وقلبه هو ال 
بعقل غيره وقلب غيره، حتى ولو كان أحد والديه، 
النّفس بشكل منفرد.  بها  تبني  التي  المهّمة  فهذه هي 
ومن يحاول إنتاج سلوك واحد في الجماعة البشريّة 
فهو يرتكب جرما حين يتعامل مع اإلنسان تعامله مع 

القطيع ولذلك يجب منعه من ذلك بكّل سبيل.
المساحة  هي  والتّدريب  التّربية  بين  المساحة  إّن 
المحورين،  على  والموجبة  الّسالبة  الالنهايتين  بين 
صبّت  ولو  حتى  الطبيعة،  نهائيّة  ال  المساحة  هذه 
النّاس  لتدّجل على  التّدريب في قوالب خلقيّة  مناهج 
من  مجموعة  التّدريب  يبقي  تربية.  مناهج  بأنّها 
في  بطبيعته  للحيوان  باألساس  موّجهة  اإلجراءات 
خلوه من استنباط العالقات بين األشياء، بينما التّربية 
صور وحوارات حّرة وقدوات حيّة موّجهة لإلنسان 
للّروح  الالنهائية  األبعاد  استكشاف  في  تمثّل طريقة 

أبــــــــدا   الّتربيـة  تكـــون  ال 
والمحاورة  الحّية  بالقدوة  إاّل 
والمناقشـــــة  الهادفـــــــة 
ـاءة والّتأمـــــل المستمّر  البنـّ
الّناشـــــئ  يستطيـــع  كي 
إدراك العالقات بيــن األشياء 
وقلبه  هو  بعقله  المختلفة 
هو ال بعقل غيره وقلب غيره، 

حتى ولو كان أحد والديه

في التنمية البشرية
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]4[  رواه البخاري
]5[  سورة الزمر - اآلية 42
]6[  سورة األنعام - اآلية 60

]7[ رواه البخاري برقم )7474(
]8[ رواه أبو يعلى في المسند )192/2(، وصححه 

األلباني في  إرواء الغليل )293/1( 
]9[  رواه البخاري )6312(، وهو عند مسلم في 
صحيحه )2711( من حديث البراء رضي هللا عنه.

بين  »اإلسالم  عزت  علي   ، بيجوفيتش   ]10[
عدس،  يوسف  محمد  ترجمة  والغرب«  الشرق 
العلم  مؤسسة  وتوزيع  طباعة  بافاريا،  مؤسسة 

الحديث، بيروت، الطبعة األولي يناير 1994 م.
 Arnold جيولنكس«  »أرنولد  ذهب   ]11[
على  يشتمل  الحقيقي  وجودنا  أن  إلى   Geulinex
اإلدراك واإلرادة فقط، وهو ُمركب يجعلنا عاجزين 
عن القيام بأعمال أبعد من حدود وعينا، وتكاد تكون 
ملك  جميعا  ألنها  قدرتنا،  من  أبعد  األفعال،  جميع 

»للمشيئة اإللهية«

بشر ألنّهم أبعد ما يكون عن دور المّربي، فال يعرفون 
أصال تجسيد دور القدوة الحسنة أو إدارة نقاش بناء 
المتباينة الجادّة أو احتواء الّصغار  أوعرض اآلراء 
الثّقافة  من  حّصتهم  ألّن  دنياهم  في  معهم  بالدّخول 
وتكوين  البيوت  وإنشاء  الّزواج  وصار  منعدمة. 
األسرة كلّه فقط للّضرورة البيولوجيّة واألوالد الذين 
يأتون من عمليّة كهذه ال يعدون عن كونهم كائنات 
ومعظم  هم.  ما  وقليل  ربّك  رحم  ما  إالّ  فقط  حيّة 
تكّرس  صارت  كلها،  يكن  لم  إن  التعليمية  مناهجنا 
ذلك-  أهميّة  -مع  لإلنسان  المادّي  الجانب  لبناء  فقط 
)كيف يتعامل مع التّكنولوجيا الحديثة كيف يطّورها( 
وأهملت تماما وعن عمد بناء اإلنسانيّة داخل اإلنسان 
للبيت الذي طحنه األزمة االقتصاديّة. حتّى  وتركته 
فكرة  يستخلص  من  الجيل  ذلك  منتجات  من  رأينا 
انتصارات  من  أوجماعة  فرد  سواء  معتقده  صّحة 
انتخابات  ما  حزب  خاض  فإذا  العملي،  الواقع  في 
وشهد لها الجميع بالنّزاهة فال يدلّل هذا على صّحة 
مبادئ هذا الحزب. ألّن كليهما ينتميان إلى منطقتين 
مختلفتين إحداهما وهي عملية االنتصار -حتّى ولو 
من  البحت  المادي  الجانب  إلى  ينتمي  ساحقا-  كان 
المبادئ  بالتّدريب والثانية هي  ينّمي  اإلنسان والذي 
التربية  إلى  تنتمي  العقائد والتي بدورها  إلى  فتنتمي 
والتي ال يمكن الحكم عليها ببساطة واختزال الّصحة 

أو الخطأ  فيها.  

اهلوامش

]1[ الزمخشري، محمود بن عمر جار هللا ) ت 
دار  القاهرة،  البالغة،  أساس   ( 1134م  583هـ/ 

الكتب، ط1، 1341هـ/ 1922م،
]2[    ديورانت، ل وايريل ، قصة الحضارة، جزء 
أندراوس؛  فؤاد  ترجمة:  العقل؛  عصر  بداية    :29

مراجعة: علي أدهم )متاحة علي الرابط(
http://archive.org/download/Qsh-alhdarh/Qsh-alhdarh29.pdf

]3[  سورة اإلسراء - اآلية 85

التعليمية  مناهجنا  معظم 
صارت  كلها،  يكن  لم  إن 
الجانب  لبناء  فقط  تكّرس 
أهمّية  -مع  لإلنسان  الماّدي 
مع  يتعامل  )كيف  ذلك- 
كيف  الحديثة  الّتكنولوجيا 
تماما  وأهملت  يطّورها( 
وعن عمد بناء اإلنسانّية داخل 
الذي  للبيت  اإلنسان وتركته 

طحنه األزمة االقتصادّية.

في التنمية البشرية
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)1(
صهوة  على  أو  سباحة  أو  عدوا  المسافات  قطع 
جواد والجري خلف كرة كبيرة وصغيرة رجاال أو 
ركبانا لدفعها ركال أو بمضرب لتستقر في الهدف، 
وتسلق  بزانة  ووثب  مختلفة  بأدوات  طويل  وقفز 
عصرية  لبنايات  أو  كانت  جبلية  صخرية  جدران 
جديدة  رياضية  ألعاب  كلها  العتيقة،  المدن  وداخل 
في  ونجح  أتقنها  من  بعض  واشتهر  شاعت  وقديمة 

التميز في حذقها. 
منذ  أصبحت  متعددة  رياضات  من  بعض  هذه 
عهود ألعابا تدرب على منافسة خصوم في مباريات 
صارت شعبية وأصبحت توفر ألصحابها الكثير من 

رياضة رمضان

يأسف  الشبان  تغري  ما  قدر  والمال، وعلى  الشهرة 
لم  التي  التجارب  هذه  مثل  من عدم خوض  الكهول 
تستهويهم ولم تستدرجهم في زمانهم. الرياضة وإن 
اختلفت في نوعها والقواعد التي تنظمها فهي تلتقي في 
أهدافها المعلنة من شحذ الهمم وصقل الجسم والبدن 
وتخليصه مما علق به من تراكمات بفضل التمارين 
دون  ببالغه  ليس  هدف  لتحقيق  تؤهل صاحبها  التي 

اجتهاد ومثابرة.
تحّمل  على  النفس  تروض  رياضات  والرياضة 
المشاق وتحدي الصعاب وتعلي روح التنافس. غلبة 
النفس والتعالي على الوضاعة يكون باعتماد رياضة 
بدنية من جري وقفز وكذلك رياضات أخرى قد ال 

رفيق الشاهد
»مهندس«

chahed@meteo.tn تمتمات



)3(
عدّل  الخشب.  لنجارة  ورشة  في  كنت  يوم  في 
الحرفي آلته بإدارة مفاتيح يمنة ويسرة عدة دورات، 
وأدار أخرى بدقة محسوبة ثم شغل الرجل آلته فتعالى 
أزيز دواليبها وأمسك باللوح القديم الذي حملته إليه 
دواليب  بين  اللوح  مرر  وعندما  والتهذيب.  للصقل 
شكل  في  شظايا  الخشب  نجارة  منه  تناثرت  اآللة 
قشور. وأعاد الرجل تمرير اللوحة مرة أخرى على 
صفحتها الثانية بعد أن عدل مرة أخرى مفاتيح آلته 
لتضييق ما بين الدواليب فإذا بالقشور تتناثر من جديد. 
وأعاد العمل نفسه وفي كل مرة يتقلص حجم القشور 
المتناثرة حتى أصبحت غبارا رقيقا. وأمسكت باللوح 
أحسن  وما  ملمسها  ورقة  نقاوة صفحاته  في  متمعّنا 
تناسق األلياف التي شكلت رسوما بهيجة تسر الناظر. 
طلبت من الصانع أن ال يحجب هذه الطبيعة الصافية 
النقية إال برداء خفيف شفاف يحميها من قساوة األيام.
على  تمنيت  بآلته  اللوح  يصقل  الصانع  كان  لما 
كان  لو  الصائمين.  نفوس  في  نفسه  الفعل  رمضان 

شهر رمضان مثل هذه اآللة العجيبة لما قفل باب.  

أشياء  تروض  فهي  والسكينة  الجلوس  إال  تتطلب 
أخرى في اإلنسان غير الجسم وعضالته. واأللعاب 
منها  كثيرة  العقلية  الرياضة  هذه  مع  تتماشى  التي 
القديم كالشطرنج وألعاب الورق والدومينو وغيرها 
ومنها الحديث مثل تلك الرياضة البدنية االفتراضية 
الجوالة  الهواتف  أو  الكمبيوتر   أجهزة  احتلت  التي 
نفس  في  جامد  وجسمه  ويقفز  يجري  الشاب  فترى 
الشباب حتى  اهتمام  الرقمية  األلعاب  المكان. سلبت 
الصغير  فيها  ينصهر  عالمية  شبكات  أصبحت 
فإذا  فاته  ما  تدارك  مْن  الكهول  ِمن  وحتى  والكبير 
يحركها  افتراضي  فضاء  في  مع صورة  يتنافس  به 
ذكاء اصطناعي. إلى أين يحملنا العقل االفتراضي؟ 
األموال  أن  وهل  وهمية؟  أعمالنا  كل  أصبحت  فهل 
وما  افتراضية  أم  حقيقة  األعمال  هذه  من  المتداولة 
متى  األموال؟  هذه  بفضل  المنجزة  المشاريع  حال 

أستفيق واكتشف الحقيقة فإن األمر تشابه علي.

)2(
نستعد هذه األيام لخوض رياضة الروح وتدريبها 
على تحمل الجوع والعطش لعل النفوس تلين وتعطف 
على من يستحق من فقراء ومساكين. رياضة تدرب 
يسيء  ال  فالتعري  األنانية.  ثياب  نزع  على  النفس 
للنقاوة وال يفسدها لكنه يكشف السوء الذي يشوبها. 
فلم يخصف آدم عليه من ورق الجنة إال لما ظهرت 
سوءته. ولو كنت نقيا دون عيوب لخرجت مثل آدم 

عاريا.
له منذ أشهر فال نسمع من  شهر رمضان نستعد 
بيض وخزن  كذا من  بتوفير  اإلعالنات  أخبار غير 
نوفر كميات هائلة من  لحم وحليب وسوف  كذا من 
كل المواد المستهلكة. لعلنا نستعد لمواجهة حرب ال 
قدر هللا فنعد لها ما استطعنا من قوة وذخيرة ورباط 

الغنم.

لخوض  األيام  هذه  نستعد 
على  وتدريبها  الروح  رياضة 
والعطش  الجوع  تحمل 
وتعطف  تلين  النفوس  لعل 
فقراء  من  يستحق  من  على 
تدرب  رياضة  ومساكين. 
ثياب  نزع  على  النفس 
يسيء  ال  فالتعري  األنانية. 
لكنه  يفسدها  وال  للنقاوة 

يكشف السوء الذي يشوبها

تمتمات
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على  المعمورة  أرجاء  كل  في  المسلمين  أغلب  يتّفق 
الّرسول  على  أنزل  ما  أثمن  هو  مقدّس  ككتاب  القرآن  أن 
الكريم محمد )ص(. وأن هذا الكتاب يمكن اعتباره أهّم كنز 
الكتاب  هذا  بتعاليم  أخذت  إن  األّمة  فهذه  اإلسالميّة.  لألّمة 
وأحاط  الجهل  في  وقعت  تناسته  وإن  ونمت  تقدّمت  الكنز 
بها التخلّف من كل جانب. ثم إّن هذا الكتاب كان وال يزال 
مصدر استلهام لرجال هذه األمة اللذين ما انفكوا يجدون بين 
طيّاته تحفيزا على النهوض ضدّ االستعباد والقهر وتحريضا 
على الثورة في وجه الغاصبين. فكان هذا القرآن صّمام أمان 
لهذه األّمة ومالذا لها سواء في فترات الفتن والمحن أو غير 

بعيد ضد المستعمر.
النبوية  القرآن يف الفرتة  التعامل مع  1.طريقة 

نََجائُِب النََّجاةِ ُمَهيَّأةٌ لْلُمَراِد، وأْقدَاُم الَمْطُروِد َمْوثُوقَةٌ 
األْكَواِن  بَْيدَاِء  فِي  األْقدَاِر  َعَواِصُف  َهبَّْت  بِالقُيُوِد، 
يُح إِذَا أبُو  ا َرَكدَْت الّرِ فَتَقَلََّب الُوُجودُ ونََجَم الَخْيُر، فَلَمَّ
ُ َعلَْيِه وَسلََّم، َغِريٌق فِي  ُسوِل َصلَّى للاَّ َطاِلٍب، َعمُّ الرَّ
والَوِليدُ  السَّاَلَمِة،  َساِحِل  َعلَى  وَسْلَماُن  الَهاَلِك،  ِة  لُجَّ
ْبُن الُمِغيَرةِ يَْقدُُم قَْوَمهُ فِي التِّيِه، وُصَهْيٌب قَْد قَِدَم بِقَافِلَِة 
وِم، والنََّجاِشيُّ فِي أْرِض الَحبََشِة يَقُوُل: لَبَّْيَك اللَُّهمَّ  الرُّ
اَلةُ َخْيٌر ِمَن النَّْوِم، وأبُو َجْهٍل  لَبَّْيَك، وبِاَلٌل يُنَاِدي: الصَّ

فِي َرْقدَةِ الُمَخالَفَِة.

سلمان الفارسي

ا قََضى فِي الِقدَِم بَِسابِقَِة َسْلَماَن َعَرَج بِِه دَِليُل    لَمَّ
ِس، فَأْقبََل يُنَاِظُر أبَاهُ  التَّْوفِيِق َعْن َطِريِق آبَائِِه فِي التََّمجُّ
ِة لَْم يَُكْن لَهُ َجَواٌب  ا َعاَلهُ بِالُحجَّ ْرِك، فَلَمَّ فِي ِديِن الّشِ
يَْوِم  ِمْن  البَاِطِل  أْهُل  يَتَدَاَولُهُ  َجَواٌب  وَهذَا  القَْيدُ،  إِالَّ 
فُوهُ، وبِِه أَجاَب فِْرَعْوُن ُموَسى: لَئِْن اِتََّخْذَت إِاَلًها  َحرَّ
ا َعَرُضوهُ  َغْيِري، وبِِه أَجاَب الَجْهِميَّةُ  اإِلَماَم أْحَمدَ لَمَّ
يَاِط، وبِِه أَجاَب أْهُل البِدَعِ َشْيَخ اإِلْساَلِم ِحيَن  َعلَى الّسِ
بِِه  فَنََزَل  االثَِر،  َعلَى  نَْحُن  وَها  ْجَن،  الّسِ اِْستَْودَُعوهُ 
ِمنَّا  َسْلَماُن  َمْرتَبَةَ:  بِإِْكَراِمِه  فَنَاَل  ولَنَْبلَُونَُّكْم،  َضْيُف: 

الحبيب بلقاسم
»عاشق الضاد«

habib.belgecem.fattouma@gmail.com أزاهيرُ



ونَْحُن  َطاِلٍب  أبَا  تُِريدُ  أْنَت  دُ  ُمَحمَّ يَا  فََوافَقَهُ:  األْصِل 
َعْبدُ  قَاَل  اِْسِمِه  َعْن  ُسئَِل  إِذَا  أبُو َطاِلٍب  َسْلَماَن،  نُِريدُ 
َمنَاٍف، وإِذَا اِْنتََسَب اِْفتََخَر بِاآلبَاِء، وإِذَا ذُِكَرْت األْمَواُل 
 ،ِ َعْبدُ للاَّ قَاَل  اِْسِمِه  َعْن  ُسئَِل  إِذَا  اإِلبَِل، وَسْلَماُن  َعدَّ 
الفَْقُر،  قَاَل  َماِلِه  وَعْن  اإِلْساَلِم،  اِْبُن  قَاَل  نََسبِِه  وَعْن 
ْبُر،  الصَّ قَاَل  َكْسبِِه  الَمْسِجدُ، وَعْن  قَاَل  َحانُوتِِه  وَعْن 
وَعْن ِلبَاِسِه قَاَل التَّْقَوى والتََّواُضُع، وَعْن ِوَساِدِه قَاَل 
السََّهُر، وَعْن فَْخِرِه قَاَل َسْلَماُن ِمنَّا، وَعْن قَْصِدِه قَاَل 
يُِريدُوَن َوْجَههُ، وَعْن َسْيِرِه قَاَل إِلَى الَجنَِّة، وَعْن دَِليِلِه 

ِة. فِي الطَِّريِق قَاَل إَِماُم الَخْلِق وَهاِدي األئِمَّ

فََسَرَق  السَّفَِر،  نِيَِّة  َعلَى  َرْكبًا  أنَّ  فََسِمَع  البَْيِت،  أْهَل 
يَْرُجو  العَْزِم  َراِحلَةَ  فََرِكَب  قَْطَع،  واَل  أبِيِه  ِمْن  نَْفَسهُ 
ِليَقََع  البَْحِث  بَْحِر  فِي  فَغَاَص  السَّعَادَةِ،  َمْطلََب  إِْدَراَك 
ِء ُوقُوَف  ةِ الُوُجوِد، فََوقََف نَْفَسهُ َعلَى ِخْدَمِة األِدالَّ بِدُرَّ
بِِاْنِقَراِض دَْولَتِِهْم َسلَُّموا  ْهبَاُن  ا أَحسَّ الرُّ ِء، فَلَمَّ األِذالَّ
ةِ نَبِيِّنَا وقَالُوا: إِنَّ َزَمانَهُ قَْد  إِلَْيِه إِْعاَلَم األْعاَلِم َعلَى نُبُوَّ
، فََرَحَل َمَع ُرْفقٍَة لَْم يُْرفِقُوا بِِه:  أَظلَّ فَاَْحذَْر أْن تَِضلَّ
يَُهوِديٌّ  فَاْبتَاَعهُ  َمْعدُودَةٍ،  دََراِهَم  بَْخٍس  بِثََمٍن  وَشَرْوهُ 
قَهُ، ولَْم يَْعلَْم  ا َشوَّ تُوقِدُ َحرًّ ةَ  ا َرأى الَحرَّ بِالَمِدينَِة، فَلَمَّ
َساَعاِت  يَُكابِدُ  ُهَو  فَبَْينَا  النَّاِزِل،  بَِوْجِد  الَمْنِزِل  َربُّ 
ااِلْنتَِظاِر قَِدَم البَِشيُر بِقُدُوِم البَِشيِر، وَسْلَماُن فِي َرأِس 
نَْخلٍَة، وَكادَ القَلَُق يُْلِقيِه لَْواَل أنَّ الَحْزَم أْمَسَكهُ َكَما َجَرى 
يَْوَم: إِْن َكادَْت لَتُْبِدي بِِه  لَْواَل أْن َربَْطنَا َعلَى قَْلبَِها، 
َل النُُّزوَل ِلتَلَقِّي َرْكِب البَِشاَرةِ وِلَساُن َحاِلِه يَقُوُل: فَعَجَّ

بَا... »َخِليِليَّ ِمْن نَْجٍد قِفَا بِي َعلَى الرُّ

يَاِر نَِسيُم« فَقَْد َهبَّ ِمْن تِْلَك الدِّ    

ُشْغِلــَك.  إِلَى  اِْنَصِرْف  َماِلـــٌك:  َسيِّدُهُ  بِِه  فََصاَح 
فَقَاَل: َكْيَف اِْنِصَرافِي وِلي فِي دَاِرُكْم ُشْغُل.

ثُمَّ أَخذَ ِلَساُن َحاِلِه يَتََرنَُّم لَْو َسِمَع األْطُروَش:

ِ َما أنَا ِمْنُكَما... »َخِليِليَّ اَل َوللاَّ

إِذَا َعلٌَم ِمْن آِل لَْيلَى بَدَا ِليَــــــا«             

ْهبَاِن بِِكتَاِب  ُسوَل َعاَرَض نُْسَخةَ الرُّ ا لَِقَي الرَّ   فَلَمَّ

 َسْلَماُن ِإَذا ُسِئَل َعْن ِاْسِمِه َقاَل 
، وَعْن َنَسِبِه َقاَل ِاْبُن  َعْبُد اللهَِّ
اإِلْساَلِم، وَعْن َماِلِه َقاَل الَفْقُر، 
الَمْسِجُد،  َقاَل  َحاُنوِتِه  وَعْن 
ْبُر، وَعْن  وَعْن َكْسِبِه َقاَل الصهَّ
لَِباِسِه َقاَل التهَّْقَوى والتهََّواُضُع، 
َهُر. وَعْن  وَعْن ِوَساِدِه َقاَل السهَّ
وَعْن  ِمنهَّا،  َسْلَماُن  َقاَل  َفْخِرِه 
َوْجَهُه،  ُيِريُدوَن  َقاَل  َقْصِدِه 

وَعْن َسْيِرِه َقاَل ِإَلى الَجنهَِّة

أزاهيرُ

َخِليَفًة،  األْرِض  يِف  َجاِعٌل  ِإنِّي  آِلَدَم:  َقْوِلِه  َبنْيَ  َكْم 
وَقْوِلِه َلَك: ِاْذَهْب َفَمْن َتِبَعـــَك ِمْنُهْم، َما َجــَرى َعَلى آَدَم 

ُهَو امُلَراُد ِمْن ُوُجوِدِه َلْو مَلْ ُتْذِنُبوا.
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على  المعمورة  أرجاء  كل  في  المسلمين  أغلب  يتّفق 
الّرسول  على  أنزل  ما  أثمن  هو  مقدّس  ككتاب  القرآن  أن 
الكريم محمد )ص(. وأن هذا الكتاب يمكن اعتباره أهّم كنز 
الكتاب  هذا  بتعاليم  أخذت  إن  األّمة  فهذه  اإلسالميّة.  لألّمة 
وأحاط  الجهل  في  وقعت  تناسته  وإن  ونمت  تقدّمت  الكنز 
بها التخلّف من كل جانب. ثم إّن هذا الكتاب كان وال يزال 
مصدر استلهام لرجال هذه األمة اللذين ما انفكوا يجدون بين 
طيّاته تحفيزا على النهوض ضدّ االستعباد والقهر وتحريضا 
على الثورة في وجه الغاصبين. فكان هذا القرآن صّمام أمان 
لهذه األّمة ومالذا لها سواء في فترات الفتن والمحن أو غير 

بعيد ضد المستعمر.
النبوية  القرآن يف الفرتة  التعامل مع  1.طريقة 

بالقضيّة  العالمي  االهتمام  انحصار  ظّل  في 
الفلسطينيّة، وانشغالهم بغيرها عنها رغم أنّها القضيّة 
األّم واألساس لكّل الّصراعات في المنطقة، والّسبب 
االستقرار،  الفوضى واالضطراب وعدم  في  األّول 
العربيّة  والّشعوب  للحكومات  األهّم  والمحّرك 
بوجوبها  إيماناً  أو  تداعياتها،  من  خوفاً  واإلسالميّة 
على  الملقى  بالواجب  منهم  وإحساساً  وأهّميتها، 
المسؤوليّة عنها،  عاتقهم، وأنّهم يتحّملون جزءاً من 
وستبقى كذلك حتى يعود الحّق إلى أهله، والوطن إلى 
أصحابه، واألرض إلى مالكها األصليّين الّشرعييّن، 

فلسطين 
بوصلتنا

د.مصطفى يوسف اللداوي
»كاتب فلسطيني«

tabaria.gaza@gmail.com

مبادراتٌ عربيٌة عاجزٌة 
وأخرى دوليٌة حائرٌة

واإلرهاب  الّسالح  بقّوة  وطردوا  فيها  كانوا  الذين 
أرضهم  حٍق  بغير  واستوطن  غيرهم  وجاء  منها، 

وحّل فيها مكانهم.
والحروب  باالضطرابات  العالم  انشغال  ورغم 
ثورات  إثر  عموماً  العربيّة  المنطقة  تشهدها  التي 
الّربيع العربي، ومنها سوريا على وجه الخصوص، 
القضيّة  الحديث  تاريخها  مدى  على  احتضنت  التي 
تنظيماتها،  وساعدت  فصائلها  وآوت  الفلسطينيّة، 
وأيّدتهم بالّسياسة والّسالح، وفي الّسلم والحرب، كان 
لها فيها معهم أدواٌر الفتةٌ ومشاركاٌت ملموسةٌ، جعلت 
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فهم باتوا يتطلّعون في ظّل التردّي العربي المهول، 
وحالة التّشرذم والتّمسك واالنقسام، إلى ما هو أفضل 
وأحسن بالنّسبة لهم، فأعلنوا رفضهم لها، واستبعدوا 
أخرى  أفكاٍر  تبني  إلى  ودعو  فيها،  مشاركتهم 
سيطرتهم  إلى  نهايتها  في  تقود  جديدة،  ومبادراٍت 
وطردهم  عليها،  وسيادتهم  األرض،  على  الكاملة 
في  يشاركونهم  لئال  فلسطين،  سكان  لكّل  الّشامل 
األرض، وحتّى ال تكون لهم في الجوار معهم دولة، 
وتخيفهم  بقّوتها  وتهدّدهم  عيونهم.  أمام  وتكبر  تنمو 

بجيرانها وحلفائها ومستقبل أجيالها.
على  الّسلبي  اإلسرائيلي  بالّرد  الفرنسيون  علم 
رئيس  فأعلن  وساطتهم،  وبرفضهم  مبادرتهم، 
فشل،  قد  للّسالم  مشروعهم  أّن  مستدركاً  حكومتهم 
التي  »إسرائيل«  بعلم  مبادرتهم  طرحوا  أنّهم  رغم 
راعت  أنّها  رغم  بها،  قبولهم  وعدم  رفضها  أعلنت 
عما  وابتعدت  ثوابتهم،  مع  واتفقت  مصالحهم، 
الذي دعا فيه  الوقت  يستفزهم ويغضبهم، ولكنّه في 

حضورها  ومن  قّوة،  الفلسطينيين  مع  وجودها  من 
قضيّتها  ولكن  وفعٌل،  أثٌر  لهم  تأييدها  ومن  فعالية، 
جنباتها  بين  رحاها  الدّائرة  والحرب  شلّتها،  األليمة 
القضيّة  عن  الكبرى  العالم  وقوى  شغلتها  األربعة 
الفلسطينيّة، وجعلت منها ثانويّة غير هاّمة، ومؤّجلة 
يحّركونها  ألطرافها  تركتها  وربما  ملّحة،  غير 
أو  حٍل  عن  بحثاً  بأنفسهم،  بها  وينشغلون  وحدهم، 

سعياً نحو تسوية.
بمبادراٍت  والدّولية  العربيّة  الّسماء  عّجت  فقد 
كثيرة، ومشاريع تسوية مختلفٍة، قديمٍة وجديدةٍ، لكن 
والّضعف  العجز  كان  جميعاً  لها  المشترك  القاسم 
والتّردد والفتور، والجبن والخوف ومحاولة المساس 
البعيد، والتّظاهر الكاذب باالهتمام، واالدّعاء المخادع 
باالنشغال وبذل الجهد، لكّن العدو اإلسرائيلي أهملها 
وهّمشها، وأعرض صفحاً عنها ولم يولها اهتمامه، 
ولم يكلف نفسه عناء االهتمام بها أو دراستها والّرد 
يعلقوا  ولم  الفلسطينيون  بها  يؤمن  لم  كما  عليها، 
أحالمهم،  من  شٍئ  إلى  ترق  ال  فهي  آمالهم،  عليها 
وال تحقّق شيئاً من أهدافهم، وإن كانت قد شنفت آذان 
البعض وبشرتهم، فعكفوا على دراستها، وانتقدوا من 
متّهمين  واستنكرها،  رفضها  أو  وخالفها،  عارضها 

إيّاهم باالستعجال والعدميّة.
للّسالم  مبادرتهم  رئيسهم  باسم  الفرنسيّون  طرح 
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ووضعوا تصّوراتهم 
الحّل  أفكار  يناقش  دوليٍ  مؤتمٍر  عقد  إلى  ودعوا 
وقد  اإلغالق،  المحكمة  األزمة  من  الخروج  وسبل 
جاءت أفكارهم لصالح العدّو، ومتوافقه مع مشاريعه 
ومخّططاته، ومنسجمة مع أحالمه وتوقّعاته، ولكنّها 
فرفضوها  حكومتهم،  ترض  ولم  لقادتهم،  ترق  لم 
يجهضها  بديالً  عنها  وطرحوا  عليها،  واعترضوا 

ويفرغها من مضمونها.

العربّية  الّسماء  عّجت 
كثيرة،  بمبادراٍت  والّدولية 
مختلفٍة،  تسوية  ومشاريع 
قديمٍة وجديدٍة، لكن القاسم 
كان  جميعًا  لها  المشترك 
والّتردد  والّضعف  العجز 
والخوف  والجبن  والفتور، 
والّتظاهر الكاذب باالهتمام، 
باالنشغال  المخادع  واالّدعاء 

وبذل الجهد.

فلسطين بوصلتنا
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الكثير منها خيراً، واستبشروا بها فرحاً، إذ أن مصر 
وهم  واألقدر،  األقوى  واألقرب، وهي  الجارة   هي 
األكثر خبرة واألعمق تجربة، ولديها عالقاٌت قويّة 
مع الكيان الّصهيوني، الذي ترتبط معه باتفاقية سالم، 
وبشرت مبادرتهم بسالٍم دائٍم وأمٍن مستقٍر، ورخاٍء 
بعدهم، شرط  لألجيال من  واعٍد  للشعبين، ومستقبٍل 

أن تصّح النّوايا وتجدّ المساعي. 
الفور  على  المصريّة  المبادرة  على  العدو  ردّ 
من طرحها،  كيانهم  رئيس حكومة  فعقرها، وصفع 
وهو  لها،  وداعياً  للحرب  وزيراً  ليبرمان  عيّن  إذ 
يعرف أّن هذا الّرجل عنوان للحرب ال للّسالم، وأنّه 
يتطلّع إلى طرد الفلسطينيين ال إلى مفاوضتهم، وهو 
افتراض  وعلى  يفاوضه،  شريٍك  بوجوٍد  يعترف  ال 
وجوده فهو يدعو إلى قتله، كما يسعى لقتل كل فلسطين 
يقاوم الستعادة حقّه، أو يفاوض لتحرير وطنه، فضالً 
عن أنّه يرى في مصر وغيرها عدواً لكيانه، إذ سبق 
العالي وإغراق أرضها  تدمير سدّها  إلى  له أن دعا 

وسكانها بمياهه.
إنها مبادراٌت فاشلةٌ ال تقوى على التصدّي الفاعل، 
األزمة  لحقيقة  الّشجاع  والتّحدي  الكامل،  والّصمود 
أّن  رغم  العيون،  في  الّرماد  ذّر  هدفها  الفلسطينيّة، 
الجميع يعرف األسباب ويدرك العوامل ويحيط بكّل 
الظروف والمالبسات، ويرون بأّم عيونهم تداعيات 
األزمة الفلسطينيّة وآثارها على الفلسطينييّن والمنطقة 
الّشعب  على  الواقع  الّظلم  حجم  ويلمسون  عموماً، 
الفلسطيني نتيجة االحتالل من جهة، وهو أساس كل 
ونتيجة  وأزمة، وسبب كل مصيبٍة ورزيئٍة،  مشكلٍة 
أعيا  الذي  الدّاخلي،  الفلسطيني  واالحتراب  الخالف 
والعقالء  بالحكماء  ودفع  الكّل،  وأيأس  الجميع، 
والمخلصين والغيورين إلى القنوط ونفض أيديهم مما 
يجري، إيماناً منهم بالعجز، ويقينا لديهم بعدم رغبة 
ومخارج  حقيقيٍة  حلوٍل  إلى  التّوصل  في  األطراف 

وطنيٍة.

الدول العظمى للّسعي لعقد حواٍر منّظٍم بين الّطرفين، 
فقد أعلن أنّه صديٌق إلسرائيل، وسيقول لنتنياهو أنّه 

يريد الّسالم بين إسرائيل والفلسطينيين.
معاكسة،  مبادرتهم  جاءت  فقد  اإلسرائيليّون  أما 
حواٍر  إلى  الفلسطينيين  دعوا  إذ  مخالفة،  وأفكارهم 
على  لكن  طرفهم،  من  مسبقٍة  شروٍط  دون  مباشٍر 
أساٍس من التّصور الواضح، الذي يقود إلى ال عودة 
وال دولة، وإلى ال سيادة وال سالح، وإلى ال وطن 
وال استعادة أرض، وإلى ال سيطرة على الحدود وال 
سلطة على المعابر، وإلى ال حّرية في االقتصاد وال 
إلى تنسيٍق أمني  تجارة مع الجوار، لكنّه يقود حتماً 
طرٍف  من  لها  وتبادٍل  معلوماتي  وتعاوٍن  وتخابر، 
لصالحهم،  لألمن  ضبٌط  نتائجه  من  يكون  واحد، 
واعتقاٌل دواٌر يخدمهم، واستعداٌء للنّشطاء والفاعلين 
سراٌب  للفلسطينييّن  سيكون  المقابل  وفي  يطمئنهم، 

ووهٌم، وخياٌل وعقٌم، وزرٌع يحصدون منه الّريح.
فتأمل  المفاجئة،  المصريّة  المبادرة  جاءت  ثم 

حوارا  اإلسرائيلّيـــون  يريـــد 
مباشــــرا مع الفلسطينييــن 
دون شـــــــــروٍط مسبقـــٍة، 
لكن على أسـاٍس من الّتصور 
الواضـــــــح، الذي يقـــــــــود 
إلى ال عــــــــودة وال دولــــة، 
وإلى ال سيادة وال سـالح، وإلى 
ال وطن وال استعـــادة أرض، 
وإلى ال سيطـــرة على الحدود 

وال سلطة على المعابر،...

فلسطين بوصلتنا
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سالم املساهلي
»شاعر وأديب تونسي«

salemsehli@yahoo.fr

هل ُيوَعُظ األّفاُك باخِلطاْب ..؟
ى َموّدُة الِكالْب ..؟  َ

رجَتِ هل تَُ
من َذا َرأى فيما َرأى ... 

تعّفَف الّذَباْب ..؟!
فّر الذين َزّيُفوا ..

ذاَب اّلذيَن استأَسدوا ..
لكّنها أذياهُلم ..
ُتهدِهُد اخَلراْب ..

وتنَبُح الّنيّب والِكتاب ..
من ألِف عاٍم َضّيُعوا املَساْر ..

ومل يزْل نبّيهم ..
ُمسيلَمه الكّذاْب ..!!

من أْلِف عاٍم يوِقدوَن ناَرُهم ..
يِف ُفسَحِة احمِلراْب ..

ويْسأُلوَن بعَدَها ..
َمن يصَنُع اإلرهاْب ؟!!.

من يصنع اإلرهاب؟

ترنيمات
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حديقة 
الشعراء

فلق  الصبح  يقرقع  نوافذ  خمدعي...  

يشجو

و يف  سنايا   ينثر   َهسيُس  احللك...   

عبقا

 يِطْل  يف  حجرتي  ُزَمَر  خرير  هائج...  

يصبو

 و  لقاء  صدى   جشع   أولويات   املنايا...  

ربكا  

قتل  على  خدي  شفاه  وريقة  امتدت...  

تعنو

سكناُه  قليب  قناديل قلق و يف احلشايا... 

دقا

مصادرا بييت، حكري و ال  ِجلٌّ  لطابوني...  

يعفو  

هلف كنهر يتبع رائحة حبر  لوطن  منه  مهجٍر... 

نزحا

ُد  مشعل  ذاكرة...    أنهل ألطفالي  ضوءه  خيلِّ

تصحو  

د.خالد بنات
»شاعر فلسطيني«

kudus@drkhalidbanat.com

أفتقد وطني



على أطالِل  أرٍض  تتأرجح  ال  استسالما تشع... 

ندبا

و شظايا  أنياب  الوحش  منفلت  عريَّ  اجلسد... 

ترسو

و يف  عميق ذكريات الدم  ال  تزاوج  حلمام... 

كرما

أنا مهاجر  فيك إغرتابي سكناي غيماتك... 

تغفو

على لساني أغانيك عذبة  و  من  نبع  تارخيك... 

أملا

و على حواجز  مدائنك كثف قتل  أطفال فأرادوها... 

تصفو

ورثة جبارين يعلمون  القادة احلجُّ للحق ال  للشعراء... 

تبعا

   جيل صناديد بسكني يتسلل على  صهوة شهادة... 

غفلو

كريح ال يرى صداه  ميأل  األرض  فيدمدم  الغاصب...

رعبا

فمن سيشرب البحر  امليت آجال...؟

من صاحه الزيت أم  صاحب  احلق... 

يعلو؟

حديقة 
الشعراء
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شخصيات

يعتبر أحد أبرز مفكري األمة العربية اإلسالمية في 
العصر الحديث وأحد أكبر المراجع العربية والدولية 
والدراسات  الدولية  والعالقات  السياسية  القضايا  في 
المستقبلية. ارتقى إلى العالمـية وأصبح مفكرا كونيا 
األمريكيين  المفكرين  أشهر  اعتراف  بعد  إنسانيا 
المعاصرين »صامويل هنتغتون« بأنه قد سبقه إلى 
الحضارية«وهو مصطلح  »الحرب  مفهوم  اكتشاف 
من المصطلحات الفكرية التي غدت حاضرة بكثافة 
والسياسة  االجتماع  علماء  وبحوث  كتـابات  في 

والعالقات الدولية منذ تسعينات القرن الماضي. 
نموذجا  كان  فقد  اختصاصه،  في  كعبه  ومع علو 
بمواقفه  المجتمع  في  المنخرط  العضوي  للمثقف 
واإلقصاء  للعنف  المناهضة  القضايا  تبنّى  وآرائه. 
والتكبّر واستعباد الناس ودافع عنها واشتهر بدفاعه 
الشعوب  وقضايا  اإلنسانية  القيم  عن  المستميت 
المقهورة وحرياتها، إلى جانب مناهضته للصهيونية 
أسماه  ما  لمحاربة  كتاباته  وسّخر  للتطبيع،  ورفضه 
المغربي »المهدي  العالم  إنّه  الجشعة«.  بـ »العولمة 
منجرة« الذي غادرنا في اليوم الثالث عشر من مثل 
هذا الشهر من سنة 2014م عن سّن يناهز 81 عاما  

بعد معاناة طويلة مع المرض.
أسرة  في  بالرباط  1933م  سنة  »المهدي«  ولد 
بالسعديين ونشأ في بيت )اليوم مقر  ترتبط أصولها 
لحزب االستقالل( ووسط عائلي تطبعه القيم المسلمة 
الرجاالت  إذ كان محيطه من  والدعوة اإلصالحية، 

المهدي منجرة : 
سيرة مفكر استثنائي

الوطنية والدعوة اإلصالحية مثل الفقية محمد بلعربي 
في  الطفل  فاحتك  لوالده  صديقا  كان  الذي  العلوي 
سنواته األولى بعالم الوطنية، ورافق والده إلى دار 
التي  االجتماعات  تجرى  كانت  حيث  المريني  جده 

يقيمها العلماء.
التي  والثانوية  االبتدائيّة  دراسته  أنهى  أن  بعد 
الفرنسيين  المسؤولين  مع  المصادمات  من  تخل  لم 
بسبب معاداته االستعمار، سافر إلى الواليات التحدة 
البيولوجيا  في  الجامعية  دراسته  ليتلقى  األمريكيّة 
ميوالته  أن  غير  كورنيل«.   « بجامعة  والكيمياء 
السياسية واالجتماعية دفعته إلى المزاوجة بين دراسته 
العلمية من جهة، والعلوم االجتماعية والسياسية من 
على  وحصل  السياسية  العلوم  فدرس  ثانية،  جهة 
اإلجازة فيها وفتحت إقامته بأمريكا عينيه على العمل 
انشغاله  كان  المنطلق  هذا  ومن  والقومي.  الوطني 
بمكتب الجزائر والمغرب باألمم المتحدة، كما تحمل 
على  حصوله  وبعد  العرب.  الطالب  رابطة  رئاسة 
اإلجازة في البيولوجية والعلوم السياسية، تابع دراسته 
العليا بإنجلترا وحصل هناك على الدكتوراه في العلوم 

االقتصادية والعالقات الدولية بجامعة لندن.
المنجرة من األساتذة المغاربة األوائل الذين قاموا 
بتدريس العلوم االقتصادية والّسياسية بجامعة محمد 
مناصب  عدّة  وتقلد   1958 سنة  بالرباط  الخامس 
مستشارا  تعيينه  منها  المغرب  وخارج  داخل  مهّمة 
ألول بعثة مغربية لدى األمم المتحدة وتولّيه منصب 
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شخصيات

الشعوب العربية تعيش هوانا وظلما يتجاوز مستوى 
االستغالل إلى مستوى اإلذالل. وألن االنسان بطبعه 
سيثور  بأنه  تنبأ  فقد  فيه،  واالستمرار  بالذل  يقبل  ال 
سماها  التي  الخليج،  بحرب  تنبأ  ومثلما  محالة.  ال 
المنجرة«  تنبأ »المهدي  األولى،  الحضارية  الحرب 
بالربيع العربي والثورات العربية منذ العام 2006، 
في كتابه »االنتفاضة في زمن الذلقراطية«، معتبرا 
مقدمة  إال  هي  ما  الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة  أن 
النتفاضات عربية عامة وعارمة، سوف تعّم جميع 
الديمقراطية، باعتبارها نظاما  الدّول ما لم تلجأ إلى 

إنسانيا كونيا ال محيد عنه. 
مثل  جديدة  فكرية  مفاهيم  »المهدي«  ابتكر  لقد 
وفضح  و»الميغــا-امبريالية«  الجديد«  »االستعمار 
الجديدة«  »النيولبرالية-االمبريالية  جشع  كتاباته  في 
المتوّحشة ودافع عن حّق الشعوب في التنمية المستقلة 
العدالة  على  يقوم  منشود  دولي  نظام  عن  وكتب 
والمجتمعات.  الشعـوب  لكل  والكرامة  واإلنصاف 
 .. اإلنسان  »بناء  ألّن  اإلنسان  بناء  على  يقوم  نظام 

يأتي قبل بناء كل شيء«.

في  وساهم  المغربية  والتلفزة  لالذاعة  عام  مدير 
إحداث الفيدرالية الدولية للدراسات المستقبلية وأسس 
أول  أّسس  كما  اإلنسان.  لحقوق  المغربية  المنظمة 
العالمية  الفدرالية  المستقبليات وترأس  لعلم  أكاديمية 
شغل  ثم   )1981-1976( المستقبلية  للدراسات 
الدولية  الجمعية  وترأس  التنفيذية،  لجنتها  عضوية 
الجمعية  عضوية  وشغل  )فوتوريبل(،  للمستقبليات 
للجمعية  التنفيذي  والمجلس  للمستقبليات،  المغربية 
العالمية للتنمية )1985-1988(، وأكاديمية المملكة 
والعلوم،  للفنون  العالمية  واألكاديمية  المغربية، 
واألكاديمية األفريقية للعلوم، واألكاديمية األوروبية 
للعلوم والفنون واآلداب، والجمعية العالمية للمستقبل، 
ومنتدى  المعماريين،  للمهندسين  العالمي  واالتحاد 
بين  الصداقة  جمعية  رئيس  ونائب  الثالث،  العالم 

المغرب واليابان.
اصداراً   80 من  أكثر  المنجرة«  »المهدي  ألف 
كلها بحوث اكاديمية ومؤلفات في العلوم واالقتصاد 
المقاالت  من  يحصى  ال  عددا  كتب  كما  والسياسة 
والسوسيولوجيا  االقتصادية  العلوم  في  والدراسات 
دول  من  عدد  في  وحاضر  التنمية  قضايا  ومختلف 
العالم خصوصا في اليابان والواليات المتحدة وساهم 

في إقرار مناهج التعليم لعدد من الدول األوربية.
اشتهر الراحل بمقاالته وكتبه الرصينة التي نظرت 
المستقبلية  والقراءات  الطروحات  من  لمجموعة 
العربي  العالم  في  واالجتماعية  السياسية  لآلفاق 
بسقوط  تنبؤوا  الذين  القالئل  من  وكان  اإلسالمي، 
بعض األنظمة العربية، وبقيام انتفاضات شعبية في 
بلدان العالم العربي قبل عقدين من الزمن من حدوث 
المتحدة«  األمم  »نظام  مؤلفاته  ومن  العربي  الربيع 
الحضارية  و»الحرب  اللحد«  إلى  المهد  و»من 

األولى« و»اإلهانة في عهد الميغا امبريالية«. 
مقولة  من  أطروحته  في  المنجرة  المهدي  ينطلق 
»الضغط يولد االنفجار«، وألنه كان على يقين من أن 

لمجموعة  نّظر في ما كتبه 
من القــراءات المستقبليــــة 
لآلفاق السياسية واالجتماعية 
اإلسالمي،  العربي  العالم  في 
وكان من القالئل الذين تنبؤوا 
بسقــوط بعض األنظمـــــة 
العربية، وبقيــــام انتفاضات 
العالــــم  بلدان  شعبيـــة في 
العربي قبل عقدين من الزمن 

من حدوث الربيع العربي.
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على  المعمورة  أرجاء  كل  في  المسلمين  أغلب  يتّفق 
الّرسول  على  أنزل  ما  أثمن  هو  مقدّس  ككتاب  القرآن  أن 
الكريم محمد )ص(. وأن هذا الكتاب يمكن اعتباره أهّم كنز 
الكتاب  هذا  بتعاليم  أخذت  إن  األّمة  فهذه  اإلسالميّة.  لألّمة 
وأحاط  الجهل  في  وقعت  تناسته  وإن  ونمت  تقدّمت  الكنز 
بها التخلّف من كل جانب. ثم إّن هذا الكتاب كان وال يزال 
مصدر استلهام لرجال هذه األمة اللذين ما انفكوا يجدون بين 
طيّاته تحفيزا على النهوض ضدّ االستعباد والقهر وتحريضا 
على الثورة في وجه الغاصبين. فكان هذا القرآن صّمام أمان 
لهذه األّمة ومالذا لها سواء في فترات الفتن والمحن أو غير 

بعيد ضد المستعمر.
النبوية  القرآن يف الفرتة  التعامل مع  1.طريقة 

)1(

أحدثت الثورة رّجة في بنيان الدّولة ولكنّها لم تحدث 
الدّولة ال تكون إالّ  أّن  رّجة في ماهيتها وما زلنا نعتقد 
رعويّة ترعي الجميع وال بديل عن تدّخلها المباشر في 
حياة مواطنيها وعيشهم. كأّن الثّورة إنّما قامت من أجل 
إعادة انتاجها وألّن هذا المسار خاطئ بالجملة والتّفصيل 
فقد تمادى الّضغط على دولة ضعيفة محدودة اإلمكانيات 
وتتالت االضرابات والمطالب بشكل منقطع النّظير حتى 
االستجابة  عن  عجزها  بسبب  تنهار  أن  الدّولة  كادت 
للمطالب التي تتوالد بعضها من بعض قطاعا بعد قطاع..

)2(

كانت الدّولة ال تعير اهتماما لحاجيّات مواطنيها قدر 
اهتمامها بحاجتها هي إلى البقاء أو حاجة المتنفذين فيها 

لطفي الدهواثيقبل الوداع
»مستشار الشؤون االجتماعية«

lotfidahwathi2@gmail.com

القضاء على الفقر

بأّن  القول  لنا  سبق  ولقد  وامتيازاتهم،  سلطانهم  إلدامة 
الذي يجعل  مقدار الحيف كان وما زال كبيرا إلى الحدّ 
منه خطرا يهدّد الدّولة في كيانها والمجتمع في نسيجه، 
في  نشأت  التي  الّسيئة  الّظواهر  بيّنا مدى خطورة  ولقد 
بفئة  تتّصل  المجتمع وتمدّدت حتى أصبحت متشعّبة ال 

دون أخرى أو جهة ما دون سائر أرجاء الوطن.

االجتماعيّة  المسألة  أسبقيّة  عن  قبل  من  نتحدّث  لم 
عن غيرها من المسائل اعتباطا وإنّما إدراكا منّا ألهّمية 
مواجهة الظواهر االجتماعيّة مواجهة فعّالة ال تحدّ فقط 
من آثارها وإنّما تتبرها تتبيرا على اعتبار أّن الّظاهرة 
المجتمع  ينشؤها  وإنّما  نفسها  من  تنشأ  ال  االجتماعية 
شاء أم أبى وأّن مواجهة الظواهر االجتماعية يزيد من 
فاعلية المجتمع ويعيد توزيع األدوار فيه صعودا بالفئات 

المهّمشة من درك التّهميش إلى أعلى درجات الفاعليّة.
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قبل الوداع

تولّدت عن الثّورة أو عن تجربة الحكم التي أعقبتها كما 
يدّعي أشباه الخبراء، وإنّما الفقر ظاهرة اجتماعيّة نشأت 
عن منوال تنموّي مفروض ال يستجيب لتطلّعات النّاس 
وعن دولة مستبدّة جعلت من تفقير النّاس أحد أدواتها في 

الّسيطرة على المجتمع. 

ال يخلوا مجتمع ما من الفقراء ووجود نسبة منهم في 
كّل مجتمع يعتبر ضروريّا لعدّة اعتبارات لعّل أبرزها 
عجز البعض عن توفير مورد للّرزق وحاجة المجتمع 
للعّمال الهامشيّين الذين ال يحصلون من عملهم على عائد 
مجز رغم أهّمية ما ينجزونه من أعمال ومنها انحسار 
الحرفيّة  كاألعمال  مردودها  وضعف  المهن  بعض 
التّقليدية. ولكن ضرورة وجودهم ال تعني أن ندع هؤالء 
مواطنين  باعتبارهم  إليهم  ننظر  أن  علينا  وإنّما  لقدرهم 
فئات  ببقيّة  وإلحاقهم  رعايتهم  واجب  الجميع  على  يقع 

المجتمع.

)3(

االقتصاديّة  بالتّنمية  يتّصل  ما  في  الدّولة  دور  إّن 
المدى  في  نستطيع  ال  ونحن  محورّي،  دور  للمجتمع 
مستواه  إلى  الدّور  هذا  تقليص  عن  نتحدّث  أن  القريب 
في  نزال  ما  ألنّنا  وذلك  اللّوجستي  الدّور  وهو  األدنى 
مرحلة تنمويّة دنيا لم يرتق فيها المجتمع إلى درجة أخذ 
زمام المبادرة ولم تتوفّر لنا بعد كّل اآلليّات التي تسمح 
للفئات االجتماعيّة أن تستقّل عن الدّولة أو حتى أن تترك 

لها سلطة اإلشراف على اإلنجاز وتوفير الدّعم  فقط.

الجانب  علي  للدّولة  المحورّي  الدّور  يقتصر  ال 
الجانب  ومنها  الجوانب  بكّل  يتّصل  بل  االقتصادي 
االجتماعي، فللدّولة دور أساسّي في التّنمية االجتماعيّة 
بكّل ما تقتضيه من سياسيّة و بنى تحتيّة وكوادر بشريّة 
مّما  ذلك  وغير  علمية  ومقاربات  ومهارات  وتدريب 
فللدّولة  وكذلك  والمؤّسساتي،  الهيكلي  بالجانب  يتّصل 
توزيع  وفي  والمتابعة  الّرصد  في  محورّي  دور  أيضا 
التّنمية توزيعا جغرافيّا مدروسا بشكل يتيح للمجتمع أن 

ينمو في كلّيته دون تفاوت أو حيف.
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لو كان الفقر رجال لقتلته بحدّ الّسيف، قد كاد الفقر أن 
يكون كفرا، هذان مثالن من أمثلة كثيرة تضرب للفقر 
تبيانا لمدى خطورته على حياة النّاس. وال شّك أّن نسبة 
التي  المؤّشرات  من  مؤشرا  تعدّ  مجتمع  أّي  في  الفقر 

تعتمد في قياس مدى تقدّمه .

حتى  مخيفة  معداّلت  إلى  تونس  في  النّسبة  وصلت 
الّسكان  الفقراء هم ربع  أّن  تحدّثت بعض األوساط عن 
البطالة  وتفاقم  التنمية  انحسار  بعد  بالتّفاقم  ينذر  والعدد 
وتدهور القدرة الشرائيّة و بلوغ األسعار مستوى قياسيّا 
ظاهرة  ليس  والفقر  النّاس.  إمكانيّات  بموجبه  تآكلت 

ما  في  الّدولة  دور  إّن 
االقتصادّية  بالّتنمية  يّتصل 
محورّي،  دور  للمجتمع 
في  نستطيع  ال  ونحن 
نتحّدث  أن  القريب  المدى 
إلى  الّدور  هذا  تقليص  عن 
الّدور  وهو  األدنى  مستواه 
ما  ألّننا  وذلك  الّلوجستي 
نزال في مرحلة تنموّية دنيا 
لم يرتق فيها المجتمع إلى 

درجة أخذ زمام المبادرة.
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بظاهرة  المخيفة  االجتماعيّة  الظواهر  عديد  ترتبط 
الفقر،غيرأّن بعض المختّصين يذهب إلى رفض تحميل 
سابق  الفقر  أّن  باعتبار  االجتماعيّة  اآلفات  وزر  الفقر 
لهذه الّظواهر وباعتبار أّن مجتمع اآلباء واألجداد كان 

فقيرا ولكنّه كان في منآى عن كّل االنحرافات.

ولئن كنّا مّمن يعتقد أّن الفقر ال يتحّمل وزر الظواهر 
دفع  عامل  يشّكل  أنّه  نعتقد  أنّنا  إالّ  الّسيئة  االجتماعيّة 
ومساعدة في نشأة الظواهر المهدّدة للمجتمع والدولة وأن 
الغباء  األدني، ومن  الفقيرة بيئة حاضنة في الحدّ  البيئة 

المبالغة في تنزيهها عن كّل انحراف.

إّن الّظواهر االجتماعيّة ظواهر متداخلة ومعقّدة ولعّل 
الفقر يكون أشملها وأكثرها تعقيدا وأشدّها خطرا، وإذا 
كنّا نريد إعادة االعتبار لإلنسان وإتاحة الفرصة له في 
الديموقراطية،  المصير في كنف  تحديد  المشاركة وفي 
فانّنا لن نستطيع أن نفعل ذلك في مجتمع يشّكل الفقراء 
فيه نسبة مرتفعة من الّسكان قد تبلغ الثّلث أو النّصف إن 
تواصل األمر على ما هو عليه من تفقير ممنهج للّسكان 

ومن حيف تنموّي مقيت.

وعلى  شاملة،  تكون  أن  يجب  الفقر  مقاومة  إّن 
الدولة والنّخب إعادة النّظر في أولويّات المجتمع حتى 
يحضي موضوع الفقر بأولويّة في البحث والمقاربة 
والتّصور والحّل. وعلى المجتمع أن يخرج من قوقعة 
فئة  إزاء  العنصريّة  بوتقة  الدّولة ومن  االتّكال على 
ليست بالقليلة من سّكانه وأن يدفع كّل أفراده باتّجاه 
المساهمة الفعّالة في القضاء على الفقر كّل من موقعه 

و بحسب ما يستطيعه من جهد.

 المسألة االجتماعيّة أوال وفي القلب منها القضاء 
على الفقر.
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إّن مقاومة الفقر في أّي مجتمع ال تتّم برصد بعض 
المعوزين  على  الدّولة وصرفها  ميزانيّة  من  المليارات 
وما  فعله  على  الّسابق  النّظام  دأب  كما  منح  شكل  في 
الثّورة رغم سعيها  بعد  ما  سارت على نهجه حكومات 
وتوزيع  المرصودة من جهة  االعتمادات  إلى مضاعفة 
المساعدات بطرق ليس فيها هدر لكرامة المنتفعين بها 

من جهة أخرى.

كيف نقاوم الفقر؟ وماذا تعني مقاومة الفقر من دالالت؟ 
وما مدى جدوى الّطرق التقليديّة في الحدّ من الفقر؟ وهل 
يكفي رصد القليل من المال لمحاصرة آفة ما إذا كانت 
نجحت  لماذا  تزايد مطرد؟   في  وتفاقمها  نموها  أسباب 
مجتمعات أخرى في القضاء على هذه الظاهرة وإدماج 
ظاهرة  أمام  نحن  وهل  المجتمع؟  نسيج  ضمن  الفقراء 
اجتماعيّة مستعصية عن الحلول بسبب امتدادها وتشعّبها 
أم نحن إزاء حلول هّشة تزيد من تعميق الّظواهر بدل 

إيجاد الحلول النّاجعة لها؟

االعتبار  إعادة  نريد  كّنا  إذا 
الفرصة  وإتاحة  لإلنسان 
وفي  المشاركة  في  له 
كنف  في  المصير  تحديد 
لن  فاّننا  الديموقراطية، 
نستطيع أن نفعل ذلك في 
الفقراء فيه  مجتمع يشّكل 
نسبة مرتفعة من الّسكان 

قد تبلغ الّثلث أو الّنصف.

قبل الوداع
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ال ننسى

انزال الجنود الفرنسيين
على شاطئ سيدي فرج

الوالي العثماني على الجزائر، حسين 
داي، يصفع القنصل الفرنسي بيار دوفال 

بمروحته أثناء حوار متشنج. 
إنها »حادثة المروحة« التي اتخذتها 

فرنسا ذريعة الحتالل الجزائر

احتالل الجزائر

حصار أيالة الجزائر
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أغاني 
الحياة

لسماع األغنية على العنوان التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=Kj7Zj62rSA0

كلمات األغنية: الشاعر العربي حممود درويش

إله أصري
إذا ما ملست قرارة قلبك ...

أّمي ... أّمي...أّمي
- - -

ضعيين، إذا مارجعت
وقودًا بتنور نارك .. 

يا أّمي...
وحبل غسيل ...

على سطح دارك...
ألّني فقدت الوقوف

بدون صالة ...
صالة نهارك

- - -
هرمت، ...

فرّدي جنوم الطفولة،
حتى أشارك ...

صغار العصافري...
درب الّرجوع .. لعش انتظارك

أّمي ... أّمي...أّمي

أحن إىل خبز أمي
وقهوة أمي ..
وملسة أمي ..

وتكرُب يف الطفولة
يومًا على صدر يوم

وأعشق عمري ألني ...
إذا مت،

أخجل من دمع أمي!
- - -

خذيين، أّمي...
إذا عّدت يومًا...

وشاحًا هلدُبك
وغّطي عظامي ...

 بعشب ...
تعّمد من طهر كعبك ... 

وشّدي وثاقي .. 
خبصلة شعر

خبيط يلوح ...
يف ذيل ثوبك ..

- - -
عساني أصري إلًه

مارسيل خليفة

أحنّ إلى خبز أمي...

عميرات
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