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» مئذنة  صاحب الطابع « 

تونس  مدينة  يف  بناؤه  مّت  مسجد  آخر  مئذنة  هي 
الوحيد  احلنفي  اجلامع  وهو  الفرنسي،  االحتالل  قبل 
وهو  مملوك.  وزير  بناه  بل  داي  أو  باي  يبنيه  مل  الذي 
الوزير يوسف صاحب الطابع فحمل امسه، و بدأ البناء 
مارس   4 يوم  صالة  أول  وأقيمت  1223هـ/1808م  سنة 

1814م  )1230هـ(. 

ضمن  يوجد  الذي  الضخم  اجلامع  هذا  ويشرف 
وميضاة  ومحام  وسوق  وسقاية  وقصر  وتربة  مدرستني  على  أيضا  يشتمل  مركب 
وفندق، على ساحة احللفاوين بقبابه املتعددة ومبئذنته املثمنة ذات الطابع العثماني 
اليت يبلغ ارتفاعها 25 مرتا و هي مبنية من احلرش و الكذال و بقيت بال فانوس إىل غاية 

سنة 1970.

ويف مّت يف بناء هذا املعلم  احرتام التصميم املعماري املستوحى من جامع محودة باشا 
أملرادي، بأروقته الثالث اليت تستبقها ساحات و اليت تؤطر بيت الصالة. و تغطي القاعة 
فبكل  احمللي،  للفن  الوحيدة  املرجعية  متثل  جّصية  نقائش  تزينها  طولية  أقبية 
خشب  البياض،  ساطعة  بأخاديد  أعمدة  الفخمة:  الرخامية  املساحات  تتناغم  ركن 
مطعم بالعاج واألصداف يغطيه رخام وردي، حمراب و منرب مزوقان برخام امحر و بين... 

أما الساحة اليت تضم رواقا مضاعفا و حمرابا، فهي تستعمل كفضاء للصالة صيفا. 

واحدة  كل  وكانت  أساكيب.  وسبعة  بالطات  تسع  من  الصالة  قاعة  تتكون 
الداخلي مزينة بثالث  وللجدار  القبلة  للبالط احملاذي جلدار  األساكيب األخرية  من 
قبب، واحدة يف الوسط وواحدة يف كل زاوية. ومتت تغطية البالطات بقبوات نصف 

اسطوانية تنتهي بقبوات متقاطعة.

تعكس زخرفة هذا اجلامع تأثريًا غربيًا أكثر وضوحًا من أي مصلى تونسي آخر. 
الرخامية األكثر وفرة من سواها، مباشرة من منطقة  الزخرفية  العناصر  فقد جلبت 
كرار يف إيطاليا. والعواميد حمززة وتعلوها تيجان مركبة، وهذا ناجم عن ترمجة 
واملنرب  احملراب  زخرفة  وامتزجت  الرتكية.  الفرتة  خالل  التونسي  لألمنوذج  إيطالية 
الثابت املصنوعة من املرمر املتعدد األلوان، يف الطيقان الشبه القوطية بالزخرفة الزهرية 
نة ببعض ملسات التذهيب. ويضم جممع صاحب الطابع، قرب املؤسس، ويتم الوصول  امُلزيَّ

إليهم عرب الواجهة الشمالية.

http://zaherkammoun.com    :الصورة مأخوذة من موقع



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 
ص.ب 353، سيدي عبّاس 3062 صفاقس، الجمهورية التونسية

ر.د.م.د : 2902 - 2382.
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110 من جمّلة اإلصالح واألّمة اإلسالمّية تتهّيأ الستقبال عيد اإلضحى  العدد  يصدر 
احلج  وهي  أال  الرئيسّية  الفرائض  إلحدى  املسلمني  ماليني  آداء  من  يصاحبه  وما  املبارك 
قراء  إىل  أتقّدم  أن  اجملّلة  حترير  هيئة  باسم  يسّرني  املناسبة  وبهذه  احلرام.  اهلل  لبيت 
»اإلصالح« األعّزاء يف الوطن العربي الكبري بكل التهاني واألماني راجيا من اهلل العلي 
القدير أن يّوفق اجلميع إىل ما فيه اخلري ويرشدنا إىل الصراط املستقيم، صراط الذين أنعم 
اهلل عليهم يف الدنيا فأعانهم على فعل اخلري وفتح نافذة أمل جديد للناس وأنعم عليهم يف 

اآلخرة جبّنة اخللد ونعيم ال يبلى. 

عيد جديد يقبل علينا وحنن بني قاتل ومقتول، ندّمر بأيدينا ماضينا وحاضرنا وما 
تبّقى لنا من بنى حتتّية مبعّية قوى دولّية ظاملة ال تعرف للرمحة طريقا، وكل العامل 
من حولنا غري آبه ألشالء أبنائنا وصرخات بناتنا ونسائنا. فكيف يهتّم ألمرنا وحنن نلعب 
دور اجلاني والضحّية. ينظر إلينا اآلخرون باستمرار، ولكن بعني الريبة ، يراقبوننا خوفا 
من تصدير ما حيدث عندنا إىل هناك حيث ينعمون حبريتهم هم وأطفاهلم ويعيشون يف 

أمن واستقرار  مع جريانهم وأقربائهم. 

والتلوث  والفاقة  الفقر  أغلبنا  يصارع  وفقري  غيّن  بني  وحنن  علينا  يقبل  جديد  عيد 
باألزمة  آبهني  غري  الفاخرة  واإلقامات  القصور  فارهني  أغنياؤنا  يشّيد  حني  يف  واألمراض 
االقتصادية اخلانقة اليت تعصف بالوطن وترمي بالكادحني يف أتون البطالة. تتكّدس 
األموال يف حساباتهم البنكية يف الّداخل واخلارج باستمرار وال يفّكرون إاّل يف كيفّية 

محاية مصاحلهم ولو كان ذلك على حساب اآلخرين أو عرب التآمر على الوطن.

  عيد جديد يقبل علينا وحنن ننظر إىل »ثوراتنا« تفقد بريقها وتستسلم ألعدائها بعد 
أن باعها بعض أشباه »الثوريني« يف سوق النخاسة وآثر البعض اآلخر  الصمت أو االنسحاب 
فلم حياول اجملازفة من جديد وحتّول بذلك »ربيعنا« إىل  من معركة أحّس خبسارتها 

»خريف « تتساقط فيه أوراق األمل والعمل  وتعصف فيه رياح االستبداد من جديد.

عيد جديد يقبل علينا والقدس قد بّح صوتها من الصراخ ولكن ال حياة ملن تنادي... 
فبنوصهيون يواصلون احلفر بعزم حتت املسجد األقصى حّتى يسقط بني أيديهم ركاما 
أبنائها  عن  ومينعون  والرّب  البحر  من  املصري  النظام  مبساندة  غّزة  وحياصرون  تاريخ  بال 

الغذاء والّدواء . 

سيأتي  العيد ثّم يروح كما األعياد الّسابقة وتبقى مشعة األمل تقاوم العواصف اليت 
تعمل على إطفائها، فرمّبا يأتي يوم سعيد هلذه األّمة تنتصر فيه على نفسها وعلى أعدائها 

وتكتب ملحمة جديدة تصنع بها تارخيا جديدا ... رمّبا...

االفتتاحية



حكمة 
العدد
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الحضاري  النّهوض  بمسألة  المهتّمين  عديد  يرى 
لألمة العربية اإلسالميّة بأّن حاّجة المثّقفين إلى التّحرر 
الذّاتي من القيود التي تعيقهم عن آداء دورهم اإليجابي 
أمراضهم  إلى عالج  الحاجة  وأّن  ازدادت  المجتمع  في 
لديهم  النفسي  التوازن  لخلق  ملّحة  ضرورة  أصبحت 
وتحقيق الفعالية المطلوبة. فمن دون القضاء على حالة 
االغتراب والمعالجة الذاتية من النرجسية واالنفصاميّة 
والفرديّة التي يعيشها المثقف العربي، فإّن الفشل سيكون 
عنوان كل المحاوالت التي تهدف إلى حّل أزمته وتأهيله 

ألخذ موقعه الطبيعي في عمليّة التّغيير.

للمثقف وعالجه من  الذّاتي  التّحرر  يكفي  ولكن هل 

األولى

الجماهير ... فاعل ومفعول بها

األمراض العديدة لوضع قطار األّمة على سّكة النهوض 
الحضاري؟

ليس ثّمة شّك في أّن عالج أمراض المثقّفين من شأنه 
أن يساعد على إيجاد مخرج لألزمات التي تعتصر واقعنا 
العربي االسالمي، لكّن ذلك لن يكفي لتحقيق اإلصالح 
الثقافي المنشود ومغادرة األّمة كهوف التخلّف، فليست 
طبائع المثقفين وأمراضهم هي الّسبب الرئيسي والوحيد 
من  عنه  نتج  وما  االسالميّة  العربيّة  الثّقافة  تأّزم  في 
تخلّف وتبعيّة وانحدار، بل هناك عناصر أخرى عديدة 
إجهاض  في  وفاعلة  العربي  واقعنا  في  بقّوة  حاضرة 
وإفشال تطلعات األّمة وهي سبب رئيسي في اإلخفاقات 

فيصل العش
»رئيس التحرير«

faycalelleuch@gmail.com
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أساسيّا في صنع هذا التغيير. وتعبّر الجماهير بتصّرفاتها 
الثقافة  وعاطفي عن  تلقائي  بشكل  بينها  فيما  وعالقاتها 
واقعها ومعرفة  دراسة  فإّن  ولهذا  المجتمع.  في  السائدة 
الطريق  التماس  على  يعين  أن  شأنه  من  خصائصها 

المناسب للتغيير.

للجماهير سواء كانت عربيّة أو غيرها وسواء كانت 
ميزات  زماننا  غير  زمن  في  أو  الحاضر  عصرنا  في 
تتغيّر حسب  ذاتيّة  لديها خصائص  عاّمة مشتركة، كما 

الّزمان والمكان.  

سيكولوجيا اجلماهري 

تحدّث المؤرخ الفرنسي وعالم االجتماع الشهير»غوستاف 
الجماهير«  »سيكولوجية  كتابه  في  بإطناب  لوبون«)1( 
هذه  أبرز  ومن  للجماهير.  المشتركة  الميزات  عن 
وغير  للتأّمل  كثيرا  ميّالة  »غير  الجماهير  أّن  الميزات 
مؤهلة للمحاكمة العقلية ولكنّها مؤهلة جدّا لالنخراط في 
للتلقّي  كبير  استعداد  فلديها  ولهذا  والعمل«)2(  الممارسة 

واالنكسارات العربيّة المتتالية. من بين هاته العناصر ما 
هو داخلّي يعيش وينمو في جسم األّمة ومرتبط بمكونات 
في  يحدث  بما  مرتبط  خارجي  هو  ما  ومنها  المجتمع 
التي  والمخّططات  المؤامرات  وحجم  حولنا  من  العالم 

توضع لعرقلة أي إصالح منشود.

أسس  يضع  أن  يحاول  وهو  المصلح«  »المثقف  إّن 
مشروعه اإلصالحي ويعمل على تحقيقه ال يتحّرك في 
فضاء مجّرد أو في ساحة يختارها هو ويحدّد عناصرها 
كما يشاء ليفعل فيها ما يفعله صاحب المخبر في مخبره، 
بل يتحّرك في واقع متغيّر ومجتمع معقّد وبين جماهير 
في  وتحمل  حولها  يدور  بما  تتأثر  ومختلفة  متنوعة 
المثقف  أّن  كما  واالستبداد.  التخلّف  من  قرونا  الوعيها 
الذي يفقه قوانين الّصراع والتّدافع في عالم البشر يدرك 
جيّدا أّن األعداء والخصوم الخارجيّين لن يرفعوا الّراية 
مسعاه  في  المساعدة  له  يقدّموا  ولن  في وجهه  البيضاء 
نحو اإلصالح الثّقافي بل سيكثفون جهودهم ويضاعفون 

مؤامراتهم لعرقلته وإفشاله بكل الطرق.

إلى  اهتماما  يعير  ال  ثقافي  مشروع  أي  فإّن  ولهذا 
فيه  سينفذ  الذي  للمحيط  والذّاتي  الموضوعي  الظرف 
في  ويستبطن  والالمعقوليّة  العبثيّة  إطار  في  يندرج 
وعليه  الوضع.  تأّزم  من  ومزيدا  ذريعا  فشال  حيثياته 
المثقف  فيه  سيتحّرك  الذي  الواقع  أغوار  سبر  فإّن 
الرئيسيّة  الضروريات  من  مكوناته  خصائص  ومعرفة 
والتّخلف  الّرداءة  مقاومة  استراتيجيات  توضع  أن  قبل 

ومخّططات »اإلصالح الثقافي«.

اجلماهري  ... فاعل ومفعول بها 

تعتبر الجماهير من أهّم العناصر الرئيسية في عمليّة 
التغيير/ الذي يقع عليه فعل  اإلصالح بصفتها العنصر 
اإلصالح من ناحية ومن ناحية أخرى بصفتها مشاركا 

إّن أي مشـــروع ثقافـــي 
ال يعير اهتمامــا إلى الظرف 
الموضوعي والّذاتي للمحيط 
الذي سينفـذ فيه يندرج في 
العبثّيـة والالمعقولّية  إطار 
ويستبطـــن في حيثياتـــه 
فشال ذريعا ومزيدا من تأّزم 

الوضع.

األولى
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واالستبداد؛  التّعصب  أيًضا  الجماهير  ومن صفات   
والعقائد  لألفكار  تعصبًا  أشدّ  تكون  ما  عادة  فإنّها  لذلك 
وأشدّ تطّرفًا ضدّها كذلك، فإذا ما أضيف لذلك التّعصب 
شعور الجمهور بقّوته، فإن استبداده برأيه يكون بحجم 

تعّصبه)6(.

شخصية  انطماس  األخرى  العاّمة  الخصائص  ومن 
الفرد وانخراطه في سيل الجماهير، والذي يترتب عنه 
معها.  يتماهى  حتى  ومنطقيته  الواعي  عقله  عن  تخليه 
المفرد  االنسان  من  مرتبة  أدنى  هو  الجمهور  »إّن 
وجهة  من  ولكن  والفكريّة،  العقلية  الناحية  يخص  فيما 
العواطف واألعمال التي تثيرها هذه العواطف فإنه يمكن 
لهذا الجمهور أن يسير نحو األفضل أو نحو األسوأ وكل 
شيء يعتمد على الطريقة التي يتّم تحريضه او تحريكه 

بها«)7(.

من صفاتها  فإّن  بالالّوعي  محكومة  الجماهير  وألن 
الموروثة،  العوامل  فيها  تتحّكم  والتي  المحافظة، 
تمّل  ما  فإنّها سرعان  وانتفاضاتها،  ثورانها  وحتى عند 
الموجات  تلك  تخلفهما  الذين  واالنفالت  الفوضى  من 
بغريزتها  أخرى  مّرة  وتميل  الثّورات،  أو  االحتجاجية 
إلى العبودية أو إلى من يقمعها بحجج كثيرة كاالستقرار 

وحماية البلد وغيرها. 

وهي  للجماهير،  المشتركة  العاّمة  الميزات  أهّم  هذه 
ميزات تنطبق على الجماهير العربيّة في الماضي وفي 
التي  الحالية  الذاتيّة  الخصائص  ما هي  ولكن  الحاضر. 
تميّز الجماهير العربيّة عن غيرها؟ وكيف تطبّعت بها؟ 

مجاهري أضاعت البوصلة 

لعّل المتأمل لواقعنا العربي يالحظ بيسر أن الجماهير 
العربية االسالميّة قد أضاعت البوصلة بشكل كامل وهي 
تعيش لحظة إحباط لم يسبق أن عاشتها من قبل ووضعا 

مزريا ميزته التخلّف واالنحطاط. 

التأثّر وسذاجة في تصديق أي شيء. »إّن  وسرعة في 
الجمهور يشرد باستمرار على حدود الالشعور ويتلّقى 
مليء  أنه  كما  واألوامر  االقتراحات  كّل  خاطر  بطيبة 
بالمشاعر الخاّصة بالكائنات غير القادرة على االحتكام 
ال  فهو  وبالتالي  نقديّة  روح  كل  من  ومحروم  للعقل 
منقطعة  تصديق  وسرعة  سذاجة  يبدي  أن  إال  يستطيع 
النظير...«)3( وهو ما يساعد على قبول كثير من األفكار 
ولو كانت غير منطقيّة، ولعل هذا ما يفسر حالة انتشار 

اإلشاعات واألكاذيب في مثل هذه األوساط. 

انفعالها  سرعة  النّفسية  الجماهير  خصائص  ومن 
الجماهير،  لدى  أو مدروس  متعّمد  ونزقها؛ »فال شيء 
فهي تستطيع أن تعيش كل أنواع العواطف، وتنتقل من 
تأثير  تحت  وذلك  البرق   بسرعة  النقيض  إلى  النقيض 
التي تعيشها«)4(. وظاهرة  اللحظة  السائد في  المحّرض 
التحريض تنتقل بالعدوى في أوساط الجمهور، وتستخدم 
فيها شعارات يجد الجمهور نفسه مندفعًا لها تلقائيًا ألنها 

تالمس رغباته)5(. 

متعّمــــــــــــد  شـــيء  ال 
أو مدروس لدى الجماهيــر، 
فهي تستطيــع أن تعيش 
كل أنواع العواطف، وتنتقل 
النقيض  إلى  النقيـــض  من 
بسرعـــة البـــــرق  وذلـــــك 
السائد  المحّرض  تأثير  تحت 

في اللحظـة التي تعيشها.

األولى
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لكن سرعان ما كان يخيب ظّن هذه الجماهير نتيجة عدم 
تحقيق نتائج لفائدتها فتنقلب على عقبيها ليسكنها اليأس 

وتمّزقها الخيبة)8(.

لقد خلقت نخب »الدولة الوطنيّة« واقعا مليئا بحاالت 
التخلف  منابع  واحتضان  قشوري  )تحديث  متناقضة 
واالنحطاط والتأخر( تتعايش تحت سقف واحد بقلق حادّ 
أحيان  في  وصريح  األحيان  بعض  في  مضمر  وتوتر 
اإلنسان  وتحّول  خطير.  اجتماعي  بتفكك  ينذر  أخرى 
قلّد بصفة  الذي  الغراب  إلى ما يشبه  العربي بفعل ذلك 
يتعثر  فصار  مشيته،  فأضاع  الحمامة  مشية  مشّوهة 
كلّما حاول المشي .. لكن الفرق بينهما أّن الغراب أراد 
فرض  فقد  العربي  اإلنسان  أّما  مشيته  يغيّر  أن  بإرادته 
العربيّة  الجماهير  على  فُرض  لقد  فرضا.  التغيير  عليه 
 - القديم  وتوازنها  تقاليدها  من  كبيرا  جزءا  تضيّع  أن 
وإن كان متخلّفا- ولكنّها لم تجد توازنا بديال عبر فرض 
متمّزقا  وضعا  تعيش  فأصبحت  عليها،  الغرب  مناهج 
زادته الخيارات االقتصادية الفاشلة تأّزما حيث فرضت 

فأغلبه  اليوم  وليد  ليس  الجماهير   هذه  تعانيه  وما   
اختمر خالل حقب عديدة متطاولة منذ أن فقدت حضارة 
األجنبية. غير  الحضارات  بريقها وهيمنت عليها  األّمة 
أّن ما حدث لها خالل فترة ما بعد االستعمار المباشر إلى 
لها وأفقدها  نهاية  متاهات ال  أدخلها في  الحاضر  يومنا 

تماما قيمتها وخصائصها فأضاعت البوصلة.

يسّمى  ما  أخذت  بالدنا  من  االستعمار  خرج  حين 
بالحكومات الوطنيّة تعدّ الخطط التنموية المختلفة بهدف 
إعمار البالد وسدّ فجوة التخلف القائمة بيننا وبين الغرب. 
بدونه أن  أو  يعتقدون بوعي  القائمين عليها كانوا  وألّن 
إلى  سعوا  الغرب  بوابة  عبر  إالّ  يتّم  ال  النّهضة  تحقيق 
كانت  التي  الذاتية  البنى  كّل  وتدمير  تجربته  استنساخ 
وقهرية  قسريّة  أساليب  ذلك  مستخدمين  تعترض على 
مهملين  العربي  الجسم  في  التحديث  أشكال  إشاعة  في 
فرض  قبل  الجماهير  توعية  وأهميّة  باإلنسان  العناية 
واقع  خلق  النتيجة  فكانت  بالقّوة.  والمخططات  البرامج 
شخصيّة  في  واضطراب  وتمّزق  والتردد  الحيرة  من 
ازدواجيّة  تعيش  الجماهير  فأصبحت  العربي،  اإلنسان 
مدّمرة بين ما تحمله من تقاليد وقيم التأخر والتخلف وبين 

مظاهر التحديث القسري التي فرضت عليها بالقّوة. 

إنّه من الحيف اإلدّعاء بأن نخب »الدولة الوطنيّة« لم 
تفعل شيئا تجاه الوطن فقد سعت للقضاء على العديد من 
الوقت  نفس  في  كانت  ولكنّها  بطريقتها  التخلف  أشكال 
ترعى بوعي أو بدون وعي المنابع والمصادر التي تتوالد 
منها قيم التأخر والتخلف. لقد انبهرت هذه النخب بنتائج 
تأخذ  أن  لتقليده من دون  الغربي فسعت  تطور االنسان 
بالقضاء  وأسرعت  وتقدّمه،  لتطوره  الحقيقية  باألسباب 
على القوى التقليدية دون االمساك الفعلي بالقوى الجديدة 

بشكل سليم وفاعل، فكانت نتائج ذلك وخيمة. 

لقد استطاعت هذه النخب في فترات متعددة أن تجلب 
مخططاتها  لتنفيذ  حولها  وتجمعها  إلى صفّها  الجماهير 

خلقت نخب »الدولة الوطنّية« 
واقعا مليئا بحاالت متناقضة 
واحتضان  قشــوري  )تحديــث 
واالنحطاط  التخلـــف  منابــع 
والتأخر( تتعايــش تحت سقف 
واحد بقلق حـــاّد وتوتر مضمر 
في بعــض األحيـــان وصريح 
في أحيـــان أخرى ينذر بتفكك 

اجتماعي خطير.

األولى
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الخوف الشديد من التغيير.
العالقات  على  والعنف  والتسلط  القهر  هيمنة   -
االجتماعية بدل التفاهم والتبادل المتكافئ، فغدا التّناحر 
الجماعي  الواجب  ورفض  الحقوق  واغتصاب  والتقاتل 

سمة واضحة لمكونات المجتمع.

الفضاء  ميزة  أصبح  الذي  والتّمزق  التيه  هذا 
التماس  عن  عاجزة  الّشعوب  جعل  العربي  االجتماعي 
الطريق الّصحيح نحو النّهوض والتّطور والخروج من 
عنق زجاجة الفقر والتّخلّف وفي نفس الوقت قاصرة عن 
الوافدين الجدد مّمن تدفع بهم األرحام  استيعاب ماليين 
في كّل سنة سواء على المستوى التّربوي أو االجتماعي، 

نتج عنه نوع من عدم التّواصل الثّقافي بين األجيال.

اجلماهري  ... سالح ذو حّدين 

قنبلة  إلى  تتحّول  البوصلة  الجماهير  تضيع  عندما 
موقوتة وتفّرخ ما نراه اليوم من تطّرف وعنف ودمار 
أدوات  يتحكم في  إلى كتل بشريّة يحّركها من  وتتحّول 
ومؤثرات تجييشها ومن يتوجه إلى عاطفتها وليس إلى 
الطاقة  تنخفض  العادية  الجماهيرية  الحالة  ففي  عقلها. 
على التفكير، وتنعدم الّرغبة في استيعاب الحجج العقلية، 
ها  أهّمّ الالّوعي  عن  تصدر  التي  الخصائص  وتطغى 
سرعة االنفعال والتّأثر والتّعصب فما بالك بجماهير قد 
والعمالة  الردّة  قوى  فيها  وتحّكمت  بوصلتها  أضاعت 
واالستبداد التي فقهت نقاط ضعفها وقّوتها وهي بصدد 
في  العربي  الحلم  ودفن  جديد  من  لترويضها  استغاللها 

التنمية والنهضة.

وال يعني هذا أن الحراك الجماهيري حتّى وان تحّكم 
فيه الالوعي هو حراك سلبي نحو الفوضى، فثّمة ثنائية 
متناقضة تتحكم في الوعي الجماهير هي الهدم والبناء. 
فإذا تحّركت الجماهير فإنها تتحرك إّما للهدم ) الثورة / 
التمّرد / المواجهة مع األمن/ حرق وتدمير المؤسسات..( 

طلب  سبيل  في  شاقّة  يوميّة  معاناة  الجماهير  هذه  على 
لقمة العيش وضرورات الحياة.

نخب  برامج  في  وهويّته  اإلنسان  إلهمال  ونتيجة 
ومتّحدا  متماسكا  المجتمع  يعد  لم  الوطنيّة«  »الدولة 
الجماهير  وأضاعت  معيّنة  وتقاليد  قيم  منظومة  تحكمه 
العربيّة بوصلتها وأصبحت تعيش أزمة أخالقيّة وقيميّة 
وثقافيّة خانقة وأصبحنا نعاين في نفسيتها وسلوكها ما ال 

يمكن أن يستقيم معه دين وال دنيا. ومن ذلك:
اهتمامات  وانحسار  العام  بالشأن  االكتراث  عدم   -
الجماهير في الضرورات فهي في حالة من الجري الدّائم 
للحصول على ما يسدّ الرمق، تكافح في سبيل البقاء ليس 
الفاتر لكل ما يحدث حولها  التلقي  يفّسر  أكثر. وهذا ما 
حيث ال شيء يهم ألّن عندها ما هو أهم وألنها تشعر بأن 

اهتمامها باألحداث غير ذي جدوى)9(.
وسحق  الحقوق  وضياع  الكرامة  بفقدان  الشعور   -

الذات واضمحاللها.
جانب  إلى  االقتحام  وسلوك  المبادرة  روح  غياب   -

لم يعــد المجتمــع العربــــي 
متماسكــــا ومّتحـــدا تحكمه 
منظومة قيــم وتقاليد معّينة 
فأضاعـــت الجماهيـــر العربّية 
بوصلتهـــا وأصبحـــت تعيش 
أزمة أخالقّية وقيمّية وثقافّية 
خانقـــــة وأصبحنــــا نعايـــن 
في نفسيتهــــا وسلوكهــــا 
ما ال يمكــن أن يستقيم معه 

دين وال دنيا.
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)2( غوستان لوبون، سيكولوجيّة الجماهير، ترجمة 
هاشم صالح - دار الساقي -ط.1 - ص. 45

)3( نفس المصدر - ص. 67
)4( نفس المصدر - ص. 64

)5( إننا بذلك يمكن أن نفهم تحوالت قطاع كبير من 
عامة الناس بعد ثورات الربيع العربي مع تيار أو آخر ثم 
ضدّه، بل وفي أحيان ضدّ الثورة ذاتها التي خرجوا من 

أجلها وذلك تحت عوائد التّحريض اليومي والممنهج.
)6( نالحظ ذلك في تصّرف الجماهير في االجتماعات 

العاّمة أو في المظاهرات العارمة. 
)7( غوستان لوبون، نفس المصدر - ص. 61

)8( انظر إلى خيبة العرب من التجربة القوميّة وخيبة 
فشل  اهّمها  للبورقيبية  العديدة  التجارب  من  التونسيين 

تجربة التعاضد.
في  المشاركين  نسبة  انخفاض  ذلك  على  الدليل   )9(

االنتخابات برغم إنجازها بعد الثورة.
)10( غوستان لوبون، نفس المصدر - ص. 75

مظاهرات   / بينهم  فيما  تضامنية  حمالت   ( للبناء  أو 
يقول  التحريض.  ومصدر  نوعيّة  حسب   )  .... التأييد 
التي تحّرض بذكاء تصبح قادرة  الجماهير  لوبون »إن 
على البطولة والتفاني من أجل قضيّة نبيلة«)10(. وعندما 
ننجح في غرس فكرة ما في روح الجماهير فإنها تكتسب 
قّوة ال تقاوم وينتج عنها سلسلة من االنعكاسات والنتائج 

االيجابيّة التي يمكن البناء عليها. 

أن  عليه  التغيير  على  الشعوب  بقدرات  يؤمن  فمن 
يربح معركة كسب الجماهير إلى صفّه وتحريكها نحو 
األفضل بعيدا عن الهدم والنكوص إلى الوراء وال يكون 
خصائصها  مستوعبا  منها،  قريبا  كان  إذا  إالّ  ذلك  له 
تفهمها  التي  والشعارات  الكلمات  استخدام  لفّن  ومتقنا 
والخيال  الذاكرة  قوانين  على  يعتمد  وأن  فيها،  وتؤثر 
فهذه  والبرهان  العقل  قوانين  بدل  الحماسية  والشعارات 
موّجهة لألفراد وإقناع الجماهير غير إقناع األفراد ولكل 

مقام مقال. 

اهلوامش

)1( غوستاف لوبون )7 ماي 1841 - 13 ديسمبر 
فرنسي،  وطبيب  اجتماع  وعالم  مؤرخ  هو   )1931
علم  في  كتب  أفريقيا،  وشمال  وآسيا  أوروبا  في  عمل 
اآلثار وعلم االنثروبولوجيا، وعني بالحضارة الشرقية. 
من  الجماهير   نفس  وعلم  المجتمعات  بدراسة  واهتّم 
كتاباته المشهورة »سر تقدم األمم« و»روح االجتماع«  
أي   1895 سنة  ألفه  الذي  الجماهير«  و»سيكولوجيا 
بعد ما يقارب المائة عام على قيام الثورة الفرنسية وما 
لها  استرداد  أيًضا من  انتكاسات، وما تالها  أعقبها من 
وتصديرها أو تأثر الدول األوروبية بها في القرن التاسع 
عشر، وعلى ضوء ذلك كتب لوبون كتابه ذائع الصيت 
ترويض  في  لهم  منهًجا  اتخذوه  النازيين  إن  قيل  الذي 

جماهيرهم.

مــــــن يريــــــد التأثيـــــــر 
في الجماهيــــر وتحريكهــا 
نحــو األفضــــل بعيــــــدا عن 
الهــدم والنكوص إلى الوراء 
فعليـه أن يكون قريبا منها، 
مستوعبا خصائصها ومتقنا 
لفّن استخـــــدام الكلمـــــات 
والشعـــــارات التي تفهمها 

وتؤثر فيهـــا.

األولى
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إن التفكير فيما نفعل هو محاولة للمعرفة الّشاملة 
عمليّة  باعتباره  والتفكير  بهـــا.  نقوم  التي  بالعمليّة 
ذهنيّة، في الفعـــل الذي يقوم به اإلنسان، هي حاجة 
ملّحة، وواجب لـــه أهداف تتطّور على مراحـــل... 
ومن  الّسائد  من  حماية  األولى  مرحلتهــا  في  فهي 
التّنميط وبالتالـــي فهي حمايــــة من التّقليـــد...وفي 
مرحلتها الثّانية هي تمكن واتّقان من حيث هي تحّكم 
في النّفس ضدّ الّسائــــد...وفي مرحلتهــــا الثّالثــــة 
هي إنتـــاج وإبـــداع، من حيــث هي استقالليّة كاملة 

وخروج عن المألوف...

لماذا نقرأ ؟

اإلنســان  حيــاة  في  أهّميــة  من  للقــراءة  ولمـــا 
دعـــوة  فهــذه  المجــاالت،  شتّــى  في  وحضـــور 
كافّة المولعين بها للتّفكير فيهــا ووضعهــا في إطار 
معرفّي يقفز بهـــا من الفوضى والالّوعي، إلى النّظام 
والوعي، حتّى تصبح قراءة مثمرة تنّمي قدرات الفرد 
والمجموعـة، وتفتح آفاقــا معرفيّــة وحياتيّـــة جديدة 

أمام القارئ.

فاألمر المالحــظ لدى الكثير مــــن القــراء أنّهم 
القراءة،  بعمليّة  المتعلقة  الهاّمة  باألسئلة  يهتّمــوا  لم 

رشاد األشهبخواطر
»طالب«

crackerproduction14@gmail.com
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إلى  يتحول  لم  إن  )هذا  لغو  و  عابر  حديث  مجرد 
تحت  للتاّلقي  مكــــان  إلى  النّادي  فيتحّول  عراك(. 

شعار القراءة. 

وتبرز هنا أهّمية التّســـاؤل عن الهدف من القراءة 
في حمايـــة القـــارئ من الّسائــد ومن التّنميط، وفتح 
القارئ  فيكون  مثمــرة.  حقيقيـّــة  قراءة  نحو  اآلفاق 
بهذا السؤال فقط »لماذا أقرأ ؟« قد كون حماية لنفسه 
من القراءة السلبية، فقد فتح لنفسه بالقراءة اإليجابية 
الهادفة آفاقا جديدة نحو مرحلة ثانية تتمثّل في الّسؤال 
قيمة  فعله  وأكسب  ؟«،  أقرأ  »ماذا  هو  الذي  التالي 
حتّى لو كان الكتاب ليس ذا قيمة، فالقيمة المتحقّقة هنا 

تكمن في الفعل قبل أن تكمن في الكتاب...

فكثير  أقرأ؟«  الغائــب هــو »لماذا  األبرز  والسؤال 
من الناس ال يعرفــون لماذا يقـــرؤون، وال يبالـــون 
بمساءلــة أنفسهــم عــــن الهــدف التّفصيـــلي الذي 
جدا  مهم  بدقة  ذلك  تحديد  أن  مع  ألجلـــه،  يقرؤون 
لتحديـــد ما يالئم الهــــدف من أنواع الكتب و أنواع 

القـــراءة و مستوياتهــــا.

مواقع  على  األخيرة  الّسنوات  في  انتشرت  وقد 
التواصــل االجتماعــي مجموعــات شبابيــة تهتـــم 
بالقــراءة، وقد ذاع صيتها ويقدر عدد المنتسبين إليها 
باآلالف، ثم تحّولت في مرحلــة إلى نـــوادي تعنى 
بتقديم الكتب ونقاشها مثل )نادي ماذا تقرأ اليــوم ؟( 
بالطبــع  وهذه   ،)Bibliophiles Tunisien( أو 
عامة  لدى  الكتــاب  ثقافة  نشر  نحــو  جيدة  خطوة 
المجموعات سواء  بمتابعتي ألعضاء  لكن  النـــاس. 
النّوادي،  في  أو  االجتمـــاعي  التّواصل  مواقع  على 
وهذا  القراءة،  من  الهدف  غياب  معضلة  الحظت 
التّصرفات  من  بينهم  الّسائد  خالل  من  فهمه  يمكن 
والّصورة النّمطية التي يُراد رسمهـــا للقـــارئ، تلك 
إنسان  كأنّـــه  القارئ  لجعل  تسعى  التي  الصــورة 
قادم من كوكب آخر، فنرى شعارات ترفع من قبيل 
»أنا أقرأ إذا أنا مختلف«، »األنثى التي تقرأ فهي كذا 
وكذا«...حتى أصبحت القراءة »بريستيج« ومصدرا 
عن  بعيدا  شكليّا  طابعا  وأخذت  والمباهاة،  للمفاخرة 
مضمون حقيقي يعطـــي القراءة قيمتها الحقيقيــــة. 
والنقــاش  تمثيـــل،  مجرد  هنـــا  القـراءة  فتصبح 

خواطر

عن  الّتساؤل  أهّمية  تبرز 
الهدف من القراءة في حماية 
ومن  الّسائد  من  القارئ 
نحو  اآلفاق  وفتح  الّتنميط، 
قراءة حقيقية مثمرةفيكون 
القارئ قد كّون حماية لنفسه 
وفتح  الّسلبية،  القراءة  من 
لنفسه آفاقا جديدة نحو مرحلة 
ثانية تتمّثل في الّسؤال التالي 

الذي هو »ماذا أقرأ ؟«
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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 

لنفترض غطاًء اسمنتيّا ثقيال )له قّوة جاذبيّة مرتفعة( 
ُوضع على فوهة مغارة بها عدد محدّد من النّاس )مثل 
المطلوب  الغطاء  الكهف(. إلزاحة هذا  مغارة أصحاب 
الغطاء  قّوة  قيمة  قيمتها  في  تفوق  مضادّة  قّوة  توفير 
اإلسمنتي بمقياس عالم النّاسوت ) مقياس عالم الّشهادة 
قيمة  من  أكبر  الغطاء  هذا  قّوة  قيمة  وألّن  اإلنساني( 
قّوة كّل فرد داخل المغارة، فإّن كّل المحاوالت الفرديّة 
للّطاقة  إضاعة  وهي  الفشل،  مآلها  محالة  ال  سيكون 
الغطاء،  أسفل  الجميع  اتّحد  إذا  أّما  الّزمن،  مع  والقدرة 
وتواصوا  بالمعروف والخير على تجميع الّطاقات على 
قلب رجل واحد... وإذا كان مجموع قيم الّطاقات الفرديّة 

هل توّفرت شروط و ظروف التغيير؟

الغطاء )لحظة  بها إلزاحة  الدّفع  التي سيتّم  اللّحظة  في 
المرحلي  الهدف  وتحديد  وتوّكل  وانصهار  تجانس 
واألساسي( تساوي أو تزيد قيمة قّوة الغطاء، فسيحصل 
قيم  مجموع  كان  إن  عنهم...أّما  الغّمة  وإزاحة  الّرفع 
اإلعداد  عن  وُرْغًما  الّرفع  يتطلّبه  مّما  أقل  الطاقات 
باألسباب،  واألخذ  والتوّحد  والتآخي  واالستعداد  الجيّد 
أّما  يُرفع.  لن  والناسوت  الّشهادة  عالم  في  الغطاء  فإّن 
يأتي  عندها  والخلوص،  واإلخالص  التوّكل  حضر  إذا 
هللا  عند  من  الملكوت،  عالم  من  الغيب  عالم  من  المدد 
وهو الواحد األحد الذي يقدّر نسبة الّرفع واإلزاحة أم ال. 
أّما كيف ومتى يتّم، فهو ليس من باب علم اإلنسان بل 

عبد النبي العونيوجهة نظر
»أستاذ وباحث«
ouni_a@yahoo.fr
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المؤّسسات المراقبة..( وعالم الغيب هنا يبارك ويرعى 
اإليمان  يتداخل  األرضي  الزمن  )في  ويقضي  ويقدّر 
والوعي واالستمراريّة على اإلخالص واألخذ باألسباب 
األرضيّة بما فيها االنسانيّة دون نفي للتّدّخل الغيبي الذي 
يقدّره ويقضيه عاِلم الغيب والشهادة(..أّما الفرضيّة الثانيّة 
والمتمثّلة في كون مجموع قيم قّوات الّصيحات أصغر 
مّما يتطلّبه إزاحة بعبع الفساد واالستبداد والظلم الغشوم، 
وبالرغم من توفر عوامل التجانس والحضور واإلعداد، 
فإّن اإلخالص هنا هو المحدّد لرفع الغطاء واإلخالص ال 
يعلم قيمته في النّفوس إالّ عاِلُم الغيب والشهادة وبالتالي 
قدّره هللا  بتقدير وعون  الّرفع واإلزاحة فهي  فإن حدث 
إلعانة عباده بعد توفّر شروطها،أّما إن حدث العكس فإنّه 
ال محالة نتيجة وجود نقص أو إخالل ما في حالة ما أو 
وضع ما أو في توّحد ما، جعل من القوى غير متكافئة مّما 
يؤّجل الّرفع واإلزاحة حتى يوفّر عالم الناسوت شروط 
اإلعداد واالستعداد والتعبئة لإلستطاعة على الرفع...أّما 
إن توفّرت الّطاقات وهي كافية للّرفع وحدث اإلختالف 

الناسوت أن  الذي ال يستطيع علم  الخالص  من علم هللا 
يحيط به ) مثل ما حصل مع أصحاب الكهف(...إذا لرفع 
أي غطاء ال بدّ لعلم الناسوت الواعي والمؤمن أن يوفّر 
الّرفع  تتطلّبها حالة  التي  األسباب والّشروط والّظروف 
وإلى أقصى حدّ يستطيع إلى ذلك سبيال... ويبقى التّوفيق 
الشهادة في  قّصر عالم  إذا  ....أّما  والنجاح من عند هللا 
وتقنيّة ومعرفيّة  ماديّة وروحيّة  بأنواعها   ( العدّة  توفير 
التّجانس  عدم  فإّن  الّصدق  يتوفّر  ولم  نفسية..(  وذهنيّة 
والُخلفة وعدم القدرة على التّعبئة وتهيئة الّطاقات لإلنبثاق 
في اللّحظة المناسبة والمكان المناسب والرقّي المناسب، 
الغطاء  وسيبقى  الّرفع  قّوة  لقيمة  عكسيّا  فاعالً  سيكون 
إلى أجل ال يعلمه إالّ هللا ريثما تتوفّر شروط وظروف 
الرفع.. وستبقى كثافة وثقالة الغّمة تحجز الجميع )البّر 
بتلّمس مسارب  الفريد  والفاجر( وتمنع عنهم اإلحساس 

النّصر والتّغيير.

لنأخذ مثاال آخر...نفترض أّن فردا واحدا في فالة أو 
صعيد صاح بأعلى صوته إلسماع احتجاجه ضدّ الفساد 
قواه  لكّل  استجماع  وبعد  بلده  في  والظلم  واالستبداد 
)االدراكيّة والنفسيّة والصوتيّة ....مع حسن التوّكل( فهل 
أن  الّشهادة  أو عالم  الناسوت  يمّكنه ذلك وبمقياس عالم 
يزيح ويحلحل هذا الفساد من مكانه؟..ال أظّن ذلك...أّما 
إذا اجتمع أغلب الموضوعين تحت غطاء اإلستبداد في 
مكان وصعيد واحد ولو كانت في فالة واستجمعوا القوى 
وانصهرت اإلرادات وتجانست وصاحوا على قلب رجل 
الفساد؟... وإخافة  اإلستبداد  ازاحة  يمكن  واحد...فهل 
قّوات  قيم  مجموع  تكون  أن  األولى  فرضيتين:  هناك 
النتيجة  الفساد...  قّوة  قيمة  تساوي  أو  أكبر  الّصيحات 
االنسانيّة المشاهدة تؤدّي ال محالة النزياح غّمة الفساد 
الحريّة  بهواء  النّاس  تمدّ  التي  الفتحات  عن  واالستبداد 
ولو مؤقّتا )ليست دائمة وخصوصا وأّن اإلنسان مجبول 
على الغفلة والنّسيان لهذا تَُسنُّ القوانين الّصارمة وتبنى 

وجهة نظر

الرافضين  أغلب  اجتمع  إذا 
واحد  مكان  في  للفساد 
كان  وإذا  ضّده  لالحتجاج 
الّصيحات  قّوات  مجموع قيم 
قّوة  قيمة  تساوي  أو  أكبر 
االنسانّية  النتيجة  الفساد... 
محالة  ال  تؤّدي  المشاهدة 
النزياح غّمة الفساد واالستبداد 
الّناس  تمّد  التي  الفتحات  عن 

بهواء الحرّية ولو مؤّقتا.
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العام،  الّشأن  نفسها إلدارة  قدّمت  التي  الّصلبة  النواتات 
حال  من  المجتمع  نقلة  وَهمَّ  التّغيير  هّم  ذاتها  وحّملت 
الباطني  انشغالها  أّما  ضفّة،  إلى  ضفّة  ومن  حال  إلى 
والظاهري فتمحور عصبه حول االنتفاع بالمنافع الماديّة 
التي في نظرهم هي رافعة التّغيير... فعوض بذر المنافع 
ليكون عائدها مفيدا للوطن وللمجتمع وبصفة أقّل للحلقات 
التي تدور حولها والمرتبطة بها عضويّا )مثل األبناء أو 
والدائرين  المرتبطين  أو  األبناء..الخ(  أحفاد  أو  األحفاد 
بها معنويّا حسب درجات القرب في الزمن وفي الفكرة 
)مثل ما يشاهد كيمائيا عند الذّرة بين نواتها وسحاباتها 
 )Noyau et Nuage électronique االلكترونيّة: 
المنافع  هذه  حصاد  يكون  كي  ومازالت  بذلت  فهي 
را من نصيب النواتات األولى أو ريعه يعود أّوال  وُمبّكِ
األولى  الدّرجة  من  والمعنويّة  العضويّة  الحلقات  على 
وقطاعيّة  عائليّة وجهويّة وحزبيّة  منافع  بها)  المرتبطة 
ر على بروز  وهذا تّم حتى داخل األحزاب...( وهذا مؤّشِ
التآكل المعنوي والرمزي لعالم األفكار )وخاّصة الفكرة 
الجوهريّة( وُمؤِذن بخراب الخاليا واألنسجة واألعضاء 
واألجهزة )الرسميّة واألهليّة الجمعياتيّة( والمحمولة كلّها 
على أسنّة معاول الهدم المرفوعة بنواجذ هذه النّواتات..

وظهر هذا جليّا وواضحا من خالل معاينتي البسيطة 
بين  ما  أو   1990 قبل  بامتياز،  نسبيّة  وهي  واالنسانيّة 
في  الّسجن  فترة  أو طوال  سنة سجني  و1996   1990
المراقبة  مع   2000 وبعد  بتونس  الصغرى  الّسجون 
اإلداريّة إلى حدود 2011، ثّم ما بعد الثورة في مرحلة 
إعادة البناء الوطني إلى اآلن، تقريبا لدى أغلب الّشخوص 
)يمينا و يسارا ووسطا( الحاملة لهّم التغيير والّرافعة لراية 
االنتقال من مرحلة االستبداد إلى مرحلة االستقرار في 
ميادين الفعل والحّرية وفي مدى تجانس رؤاها وفي مدى 
إخالصها وخلوصها ومدى رقيّها الدّاخلي وترفّعها على 
كّل مدنّس يحّط و ينقص من قيمة أدائها في المجتمع في 

والنّزاع والُخْلفة، فإّن ريح التّنازع تذهب بالنّجاح وريح 
التربّص تذهب بالّطاقة وال يُستطاع تجميع قيم الّطاقات 
وعالم الغيب يترك لعالم الّشهادة مجاله للتّنازع في عالمه 
الغّمة  لرفع  وقتها  أهال  ليس  ألنّه  بنفسه  وتشتيت طاقته 
الذي سيكون حتما  النّاجح  النّموذج  وتأجيال آخر لميالد 

لجيل آخر غير ذلك الجيل...

والمشهد األخير هو ما أراه يحدث في أوطاننا التي 
وبناء  الحريّة  وإحالل  والفساد  االستبداد  إلزاحة  تسعى 
مؤّسسات مستدامة تعاين تطّور متطلّبات المجتمع. مثال 
في تونس استطاعت مجموع قيم األصوات التي تجّمعت 
رأسه  وتجعل  واالستبداد  الفساد  تفزع  أن  الّساحات  في 
وتفنّنها  وتنازعها  بخلفتها  لكن  مشهود،  يوم  في  يهرب 
وبعد  وأدها  عوض  القديمة  الّصراعات  استحضار  في 
علمها أذهبت ريح الثّورة وأهدت فجوات وفتحات عاد 
والكسل  الفوضى  مقاومة  عذّرية  متدثّرا  الفساد  منها 
عنوة  وأدخلته  الدّولة  وهيبة  واالضرابات  االجتماعي 
من جديد لمربّع الّسيادة... وباألخص أنّنا حايثنا وعايشنا 

وجهة نظر

إن توّفــرت الّطاقــــات وهي 
كافية للّرفع وحــــدث اإلختالف 
والّنزاع والُخْلفة، فإّن ريح الّتنازع 
تذهب بالّنجــاح وريــح الترّبص 
تذهــب بالّطاقــة وال ُيستطاع 
تجميــع قيــم الّطاقـات وعالم 
الغيــب يتــرك لعالــم الّشهادة 
عالمـــــه  في  للّتنــازع  مجالــه 
وتشتيـت طاقتــه بنفسه ألّنه 

ليس أهال وقتها لرفع الغّمة. 
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دولة  بعدالة  المؤمنين  على 
الحرّية العمــل أكثر والحفاظ 
على المكتسبـــات المتوّفرة 
ولو في حّدها األدنى واإلعداد 
الجّيـــد واالستعـــداد والعمـل 
حّتى تتوّفر شـروط وظروف 
أفضــــل كـي يعبـــر وطننــا 
بنـــا ومعنــا لضّفـــة الحرّيــة 

والمسؤولّية والعمـل الجاد.

المجال                  انتظار عقودا أخرى... مع ترك  لو تطلّب ذلك 
والفضاء والتربة الخصبة لمن سيولد من أصالبنا...

المنازعات  أبنائنا  تجنيب  علينا  ذلك  في  وللنجاح 
والخالفات وأن ال نورثّهم مسبّبات إخفاقاتنا األّوليّة، وأن 
نغرس في مهجهم التعلّق بالعمل والكدّ وفهم السنن والعلم 

وفق قاعدة اإلفراغ والمْلء..... 

َوتَْذَهَب  فَتَْفَشلُوا  تَنَاَزُعوا  َواَل  َوَرُسولَهُ   َ »َوأَِطيعُوا للاَّ
ابِِريَن«)األنفال:46( َ َمَع الصَّ ِريُحُكْم ۖ َواْصبُِروا ۚ إِنَّ للاَّ

َجاَءتُْهْم  َما  بَْعِد  ِمْن  أُوتُوهُ  الَِّذيَن  إِالَّ  فِيِه  اْختَلََف  »َوَما 
اْلبَيِّنَاُت بَْغياً بَْينَُهْم«)البقرة:213(

قُوا إِالَّ ِمن بَْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْينَُهْم.«  »َوَما تَفَرَّ
)الشورى: 14(

»َوَما اْختَلََف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إِالَّ ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهْم 
اْلِعْلُم بَْغياً بَْينَُهْم« )آل عمران: 9(

»َوآتَْينَاُهْم بَيِّنَاٍت ِمْن األَْمِر فََما اْختَلَفُوا إِالَّ ِمْن بَْعِد َما 
َجاَءُهْم اْلِعْلُم بَْغياً بَْينَُهْم« )الجاثية: 17(  .

القيادات والزعماء أو في المريدين أو في النّاس العاديين 
)بالنسبة  ورد  أخذ  المسألة  ففي  فرديّا  إليهم  نظرنا  فإن 
للقيم على المستوى الفردي ومنها نفسي األّمارة بالّسوء( 
منها  عديدة  نواحي  من  وتهذيب  تطوير  إعادة  وتتطلب 
المزيد من الرقي واإلخالص والخلوص مع تحسين قيم 
الّصبر واألناة واليقين والعمل الدؤوب والنافع واإللمام 
باألسباب وفهم و دراية بالواقع والّراهن وتقدير الحاجات 
يقال  فكما  الجماعي  المستوى  أّما على  الجيّد.  واالعداد 
»على عينك يا تاجر« فباستثناء بعض اللّحظات الفارقة 
والقصيرة وخاّصة من بداية 14 جانفي 2014 إلى حدود 
االنتخابات األولى سنة 2011 التي توفّرت فيها بعض 
الّشروط )لكن اعترتها بعض بوادر الخلفة والتّنازع مع 
بداية استحضار الواعز االيديولوجي والمصالح الفئويّة 
بكوننا  يؤّشر  المسار  بقيّة  فإّن  والحزبيّة..(  القطاعيّة 
القدرة على توفير شروط  مازلنا على تواصل مع عدم 
، عزيز  وظروف وأدبيات التّغيير من أجل بناء وطن حّرٍ
ودرب  وجهاته...  وقطاعاته  وفئاته  أبنائه  بين  وعادل 
الحريّة ما زال طويال وشاقا ... أّما الشخوص الموجودة 
اآلن فال أراها قادرة إالّ على توفير لبنة للبناء وخميرة 
ففيها الغّث والّسمين، والعصارات التي تقدّمها فيها دخن 
الذي يمّكن من البناء الّسليم وبالتالي  وليس صافيا للحدّ 
التّعويل على مجهودها وانتاجها  على ما أرى ال يمكن 
به... وعدت  ما  األقل  على  لتنجز  بها  اآلمال  ربط  وال 
ألنّها وببساطة فاقدة لرمزيّة القدوة الحسنة وفاقدة لروح 

العطاء من أجل الكّل....

أكثر  العمل  الحريّة  دولة  بعدالة  المؤمنين  وعلى   
والحفاظ على المكتسبات المتوفّرة ولو في حدّها األدنى 
شروط  تتوفّر  حتّى  والعمل  واالستعداد  الجيّد  واإلعداد 
وظروف أفضل كي يعبر وطننا بنا ومعنا لضفّة الحريّة 
والمسؤوليّة والعمل الجاد والتي ال تراجع وال محيد عنها 
لكّل األوطان التي تصنع حدثها وهامشها ومستقبلها حتى 

وجهة نظر
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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 

المناطق  وتنمية  المالي  اإلقصاء  مواجهة  تُعتبر 
في  واالجتماعي  االقتصادي  النسيج  وتقوية  الداخلية 
وسببه  الفقر  من  كّل  لمواجهة  الحقيقية  المداخل  تونس 
الّرئيسي، البطالة، وبالتّالي ُمحاصرة التّفاوت الذي يحول 

دون ترجمة النّمو الَمرجو تحقيقه إلى تنمية حقيقيّة.

التّمويل  من  ُمميّزا  صنفا  األصغر  التّمويل  ويُعتبر 
والحرمان  للفقر  مواجهتها  في  البشريّة  إليه  اهتدت 
ُمعتبرا  اقتصاديّا  قطاعا  يُصبح  أن  واستطاع  عموما، 
له  تُرصد  حديثة  وتنظيمات  مهنيّين  بفاعلين  ُمعّززا 
أموال عاّمة وخاّصة، وَمدعوما من دول ومنظمات غير 
حكوميّة، وَحضي مؤّخرا باهتمام عدد من المستثمرين 

والّشركاء الخواص.

نجم الدين غربال
»رئيس مركز الدراسات التنموية«

najmghorbel@gmail.com

مقتضيات مواجهة الفقر في تونس

وقد برز منذ أواسط القرن العشرين التّمويل التّقليدي 
أنّه وبعد تجربة عقود من  األصغر كآلية لقهر الفقر إالّ 
لديه  اآلليات  لتعقيدات  نظرا  محدوديته  ظهرت  الزمن 
ولمحدودية قُدرة مؤسساته على مواجهة الفقر أمام اتساع 

دائرته.

يُواجهها  التي  الُمتصاعدة  المالية  اإلشكاليات  ومن 
التّمويل التّقليدي األصغر تلك التي تتمحور حول قابليّة 
مواردها  محدوديّة  من  انطالقا  وذلك  للبقاء  مؤّسساته 
الذّاتية وضعف قدرتها على تغطية حاجاتها التّمويلية مّما 
طرح إشكاليّة اكتفائها المالي الذّاتي ومن ثّمة ضمانات 

استدامة تلك المؤّسسات.

إقتصادنا
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)1( نشر ثقافة اإلنسان

تتمحور حول  متميّزة  ثقافة  نشر  من خالل  ذلك  يتّم 
اإلنسان كقيمة مهما كان جنسه أو الجهة التي ينتمي إليها 
أو العائلة التي ينتسب إليها وما يعنيه ذلك من تخليص 
ثقافة  أثر  من  شعبنا  ألفراد  والذهني  النفسي  المخزون 
االستغالل  وكذلك  والبُخل  والشّح  والمحسوبيّة  األنانيّة 
لتنمية  وسيلة  وأفراد  فئات  منها  اتخذت  التي  والّطغيان 
مصالحها على حساب مصلحة كّل أفراد مجتمعنا وفئاته 
ويكون ذلك في تناغم مع النّهج اإلسالمي الذي عبّر عنه 
عنه  بقولهم  وسلّم  عليه  هللا  صلّى  محمد  النبي  صحابة 
»كان يفرغنا ثم يمألُنا« بقيم العطاء والعدل واإلحسان 

وبمحبّة كل مواطن لكّل مواطن آخر ما يُحب لنفسه.

)2( تطوير مناخ احلّرية

اتّجاه  في  نعيش،  الذي  الحّرية،  مناخ  تطوير  يكون 
تحرير القُدرات الفرديّة والجماعيّة التي يَعُج بها ُمجتمعنا 

ِلتُْصبَِح أدوات وأهداف تنمويّة في آن واحد.

وأمام عجز أداء التّمويل التّقليدي األصغر في المهّمة 
اإلسالمي  التّمويل  برز  أجلها،  من  ُوجد  التي  الّرئيسية 
األصغر والّزكاة والوقف كآليات لكبح ِجماح الفقر الذي 
أصبح يُشّكل أزمة أخالقيّة تاُلحق كّل الُمتصدّرين لخدمة 
الّشأن العام وكحاجة للّسلم العالمي واستقرار المجتمعات.

عدد  في  مهّمة  مكانة  اإلسالمي  التّمويل  تبّوأ  وقد   
حدود  تتجاوز  تمويليّة  قُدرات  من  له  لما  الدّول  من 
من  كثير  أمام  الماليّة  الخدمات  باب  ولفتحه  التّقليدي 
األَُسر والمؤّسسات الّصغرى المقصيّة من النّظام المالي 
التّقليدي نظرا للّشروط التي يفرضها هذا األخير وغير 

المتوفّرة لديهم.

موارد  من  األسر  تُمكن  اإلسالمي  التمويل  فخدمات 
من  نفسها  بها  تحمي  أصول  ومن  استهالكها  بها  ُن  تَؤّمِ
للمؤّسسات  تُوفّر  كما  والخارجيّة.  الدّاخلية  الّصدمات 
وخلق  نشاطها  وتنمية  الستمرارها  أدوات  الّصغرى 

مواطن شغل إضافية.

ويستوجب بقاء هذا التّمويل كوسيلة َواِزنَة لُمواجهة 
الفقر وأسبابه إنشاء بيئة حاملة لبذور النّجاح، ونرى أّن 
تونس في أمّس الحاجة إليها وعلى الجميع الُمساهمة في 
إنشاء هاته البيئة حتّى تُؤتي نشاطا اقتصاديا واجتماعيا 

كفيال بتوفير الكفاية للجميع.

عدم  من  التّونسي  الواقع  مستوى  على  يُسّجل  وما 
وجود ُمعطيات دقيقة على حجم اإلقصاء المالي بتونس 
هو في حدّ ذاته ُمعطى يعكس حقيقة الوضع وحجم الجهد 

الذي يجب القيام به.

التّمويل األصغر  بُطء نسق تطّور  كما ياُلحظ أيضا 
خصوصا،  اإلسالمي  التّمويل  أداء  ومحدوديّة  عموما 
مّما يتطلب ُجهدا ُمضاعفا إلنشاء بيئة تجعل هذا النّسق 
ذلك  أّن  ُمقنعا وجذّابا، ونحسب  األداء   ُمتسارعا وذلك 

يُمكن أن يتّم من خالل ما ال يقّل عن سبعة أفعال :

إقتصادنا

ُتعتبـــر مواجهــة اإلقصـــاء 
المالـــي وتنميــــة المناطــــق 
الداخليـــة وتقويــــــة النسيج 
في  واالجتماعي  االقتصادي 
الحقيقية  المداخل  تونس 
لمواجهة كّل من الفقر وسببه 
وبالّتالي  البطالة،  الّرئيسي، 
يحول  الذي  الّتفاوت  ُمحاصرة 
الَمرجو  الّنمو  ترجمة  دون 

تحقيقه إلى تنمية حقيقّية.
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نتوق إلى العدل كأساس للعمران والمواطنة كقاعدة للعيش 
العمل  وإتقان  والعلم  األخالق  طريق  ونسلك  المشترك 
كسبيل للتنمية ولتحقيق وحدة حقيقية لمجتمعنا تمّكنه من 

مواجهة التّحديات والمخاطر الدّاخلية والخارجيّة.

)3( إرساء منظومة للّتمويل األصغر امللتزم

للتّمويل  مؤّسسات  نظام  إرساء  عبر  ذلك  يكون 
األصغر ملتزم بخدمة أهداف اإلندماح المالي والمساهمة 
في المجهود التّنموي في مختلف الجهات و تقوية نسيج 
بشري  برصيد  مدّعما  نظاما  ويكون  الوطني  االقتصاد 
وتحكمه  تطويريّة  بشريّة  تنمية  باستمرار  فيه  تتحقّق 
منظومة قانونيّة وتشريعيّة تحمي حقوق جميع الفاعلين 

على قاعدة »كّل حسب بالءه وكّل حسب حاجته«.

)4( توفري املوارد البشرية املؤهلة

في  معينة  لوظائف  المؤهلة  البشريّة  الموارد  توفير 
في  علميّين  مفّكرين  وصناعة  األصغر  التّمويل  مجال 

المجال و ذلك عبر :

المصرفيّة  األعمال  بمبادئ  عارفة  أجيال  إعداد   *
الُمتوافقة مع مقاصد الّشريعة اإلسالميّة من حفظ للدّين 
كمخزون للقيم ولإلنسان، نفسا وعرضا وعقال، كمحور 
التمويل  بصيغ  وُمِلّمة  األعمال  قُوام  وللمال  اهتمام 
الخصوص  وجه  على  واألصغر  عموما  اإلسالمي 
من  وكذلك  التمويلية  تطبيقاتها  مختلف  من  وُمتمكنة 
معايير المحاسبة والمراجعة ألعمال المؤسسات المالية 
توفير  قادرة على  تكون  السوق و  لتتالءم مع متطلبات 

حاجاته.

* تنمية المالية اإلسالميّة كتصور وآليات في عقول 
ذلك  أحقّية  في  العلميّة  باألدلّة  االعتقاد  وتكريس  الّطلبة 
تكون  حتّى  المجال  في  اآلليّات  تلك  ونجاعة  التّصور 

ماليّة دائمة وُمصاحبة للعملية التّنموية.

إرث  من  كشعب  نتخلّص  أن  أجل  من  أنّنا  ونحسب 
للعُقول  ،الُمخّربيــن  الفســاد  وتوالــــد  األنــا  دكتاتوريّة 
واألوطان، والذي يعكســه فقـــر متزايد كّرس إقصــاء 
وتهميشا لمئات اآلالف من التّونسييـــن وكذلك تفـــاوت 
لدى  الّشعـــور  مرّكــب أضعف  واجتماعـــي  جهـــوي 
تجلّت  مشحونــــة  عداوة  وَغذّى  بالمواطنـــة  كثيريـــن 
خلّفه  وما  اليوم  نعيشـــه  الذي  الحادّ  االستقطاب  بواقع 
من تصدّعات في المجتمع، من أجل ذلك كان ال بدّ من 
التّاريخيـــة والتــي  حسن استثمار فرصة مناخ الحّرية 
ال تزال محفوفة بالمخاطر ومن عدم إضاعتها بأّي حال 

من األحوال.

الحاضر  أسر  التّخلص من  يتطلّب  ذلك  أّن  ونحسب 
دون أن نهمله للمتربّصين وتكون أعيننا في نفس الوقت 
نشرها  على  جميعا  نعمل  قيما  ُمحددّين  المستقبل  على 
كاألخوة بين أبناء الوطن الواحد وتقديس العمل وإعالء 
قيمة اإليثار ونبعث رسالة يكون مضمونها أنّنا كشعب 

إقتصادنا

أمام عجــز أداء الّتمويـــــل 
الّتقليدي األصغــر في المهّمة 
الّرئيسية التي ُوجد من أجلها، 
برز الّتمويل اإلسالمي األصغر 
والّزكـــاة والوقــــف كآليات 
لكبح ِجماح الفقر الذي أصبح 
ُتالحق  أخالقّية  أزمة  ُيشّكل 
كّل الُمتصّدرين لخدمة الّشأن 
العام وكحاجة للّسلم العالمي 

واستقرار المجتمعات.
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علينا بتطوير مناخ الحّريـــة، 
الذي نعيش، في اّتجــاه تحرير 
الُقدرات الفردّيــة والجماعّية 
التي َيُعج بها ُمجتمعنا لُِتْصِبَح 
أدوات وأهــداف تنموّية في 
آن واحد، ُمحدّدين قيما نعمل 
جميعا على نشرها كاألخوة 
بين أبنــاء الوطــن الواحـــــد 
وتقديس العمل وإعالء قيمة 

اإليثار.

التوجه اإلسالمي الذي يستظّل بظله.

إال  أرسلناك  »وما  اإلسالم  بجوهر  الوعي  تعميق   •
رحمة للعالمين«)1( وبالمنحى اإلنساني للمالية اإلسالميّة 
ولعقودها وكل أدواتها بما فيها المرابحة، مّما يدفع إلى 
إعادة التّفكير في مضمون الّربحية وفقا للّرؤية اإلسالميّة.

• تنويع مؤّسسات التّمويل اإلسالمي األصغر و تجاوز 
مؤّسستين  أو  مؤّسسة  وسيطرة  الّضعيفة  التّنافس  حالة 

على الّسوق.

اإلسالمية  الماليّة  الخدمات  تكاليف  على  الضغط   •
إسدائها  عند  واالجتماعي  اإلنساني  البعد  واستحضار 
فمن غير المعقول وال المقبول أن تكون تكلفة الخدمات 
المسداة من جهات تمويليّة ذات خلفيّة إسالميّة أعلى من 
تلك المقدّمة من طرف مؤّسسات تقليديّة والحال أّن إرادة 
بكم  هللا  »يريد  التيسير  إرادة  هي  كالمه  خالل  من  هللا 
اليسر وال يريد بكم العسر«)2( وإرادة التخفيف »يريد هللا 

أن يخفف عنكم و خلق اإلنسان ضعيفا«)3(.

اإلسالمي  االقتصاد  في  مختصين  باحثين  إعداد   *
االختصاص  هذا  لجاذبيّة  مواكبة  اإلسالميّة  والمالية 
واستباقا لما يمكن أن تشهده الّساحة من استحداث لمركز 
اقتصاديّة  منافع  من  لذلك  وما  اإلسالميّة  للماليّة  إقليمي 

وأخرى اجتماعيّة تشغيليّة. 

* المساهمة في تكوين بيئة مناسبة عبر إعداد أجيال 
وآلياته  اإلسالمي  االقتصاد  مجاالت  في  الّطلبة  من 
الجامعة  بين  تعاون  من  ذلك  يتطلّبه  وما  التّمويلية 
من  العديد  وبين  وبينها  جهة  من  المجتمع  ومؤّسسات 

المؤّسسات الجامعيّة في العالم.

المنشئات  في  بالقبول  يحضون  طلبة  إعداد   *  
وكذلك  ومغربيّا  وطنيّا  اإلسالميّة  والمالية  االقتصاديّة 
الدّورة  في  استيعابهم  نضمن  وبذلك  وعالميّا  إقليميّا 
االقتصاديّة داخليّا وخارجيّا دون أن يكونوا ُعرضة لنوع 

جديد من البطالة.

)5( القيام بإصالحات تنظيمية وإدارية

القيام بإصالحات تنظيمية وإدارية لمؤّسسات التّمويل 
منهج  واتباع  الّشفافية  سيادة  بهدف  القائمة  اإلسالمي 

الحوكمة وذلك  للحيلولة دون :

لنتجاوز مركزيّة  لدى جهة واحدة  الّسلطة  تجميع   *
القرار قطعا مع ضعف أداء اإلدارة.

* عدم التّوازن  بين مختلف آليات التّمويل األصغر 
وذلك لتجاوز هيمنة عقود  المرابحة عليها حفاظا على 

تنّوع المنتجات الماليّة وإثراء للمشهد التّنافسي المالي.

* إثقال كاهل ُحرفاء مؤّسسات التّمويل األصغر الذين 
يتحّملون أرباح الُمزود والوسيط المالي في آن واحد. 

)6( إجراءات ضرورية

• إعادة النّظر في الخلفيّة والدّوافع التي كانت وراء 
إنشاء مصرف الّزيتونة بما يُساعده على كسب مصداقية 

إقتصادنا
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المجمــوع )modèles de scoring( بالنسبة للمخاطر 
المرتبطة باألشخاص وكذلك وضع حدود حسب المقابل 
وحسب القطاع االقتصــــادي أو عبر احتــــرام قواعد 
 des règles prudentielles de( الحذرة  االحتياط 

)..provisionnement

* توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والخبرة 
الالّزمة بالطريقة التي بيّناها سابقا.

بنية  وإقامة  وعادل  مشّجع  تشريعي  إطار  إعداد   *
تحتيّة مالئمة.

)7( اعتماد مقاربة جديدة

توّخي مقاربة ُمندمجة قائمة على التعاون »وتعاونوا 
على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان«)4( 
والقطاع  والخاّص  العام  القطاعين  بين  والّشراكة 
االجتماعي التّضامني بعد تركيزه من ناحية وعلى التكوين 
والتأطير ومرافقة المنتفعين والمنتفعات من ناحية أخرى 
نظرا ألنها تساعد على بعث مشاريع اقتصادية صغرى 
االندماج  تحقيق  في  بذلك  وتُساهم  النائية  المناطق  في 
االقتصادي  واالستقاللية المالية للمنتفعين وفي انفتاحهم 
من  النزوح  ظاهرة  يقلّص  مما  الخارجي  المحيط  على 

المناطق الدّاخلية.

اهلوامش

)1(  سورة األنبياء - اآلية 107

)2(  سورة البقرة - اآلية 185

)3(  سورة النساء - اآلية 82

)4(  سورة المائدة - اآلية 20

• تجاوز حالة الهشاشة التي يعاني منها القطاع وذلك 
عبر إجراءات نذكر من بينها :

لدور  تفعيل  من  ذلك  يتطلبه  وما  الموارد  تقوية   *
الّشفافية  تدبر مصارفها وإتباع  الزكاة وهيكلتها وحسن 
بين  والعالقات  المعامالت  مستوى  على  والّشورى 

مختلف المتدّخلين والفاعلين في القطاع.

المخاطر  فأمام  المخاطر،  في  التّصرف  حسن   *
المعهودة وتلك المرتبطة بالبنوك اإلسالميّة مثل مخاطر 
التكرار »réputation« والمطابقة والتّباعد فيما يخّص 
المخاطر  أو  اإلسالمي  القضاء  وفقه  الّسياق  معرفة 
الماليّة الّصرفة كالّسيولة مثال، تمتلك البنوك اإلسالميّة 
وتستعمل أدوات تصّرف في مخاطر القروض مماثلــة 
لتلك المستخدمة في البنوك التّقليدية مثل استعمال نماذج 
 )modèles de notation interne (الترقيم الداخلي
ونمــــاذج  بالمؤسســات  المرتبطة  للمخاطــــر  بالنسبة 

إقتصادنا

توّخي مقاربة ُمندمجة قائمة 
على التعــاون »وتعاونوا على 
البر والتقوى وال تعاونوا على 
اإلثـم والعدوان« والّشراكـــة 
بيـــن القطاعيـــن العــــــــام 
والخاّص والقطاع االجتماعي 
الّتضامنـــي بعـــد تركيـــــزه 
مـــن ناحيــة وعلى التكوين 
والتأطير ومرافقة المنتفعين 
والمنتفعات من ناحية أخرى.
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كاريكاتير ارتفاع األسعار...
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وسلّم  عليه  الّرسول صلى هللا  النّاس زمن  أغلب 
يطلب  الّرسول  كان  فقط.  القرآن  بسماعهم  أسلموا 
منهم أن يستمعوا الى كالم هللا فقط، فإن أعجبهم دخلوا 
في الدّين الجديد، وإن أنكروه لم يدخلوا... لكن كلّهم 
تقريبا، من سمع القرآن، دخل في الدّين الجديد.... مع 
تأثير  لدينا  ليس  ولكن  القرآن،  نفس  لدينا  اليوم:  أنّه 

النّبي.... لماذا؟

الّرسول كان يصاحبه  المتلو من قبل  القرآن  ألّن 
الّسامع،  صدر  الى  الّرسول  صدر  من  يخرج  نور 
فيقلبه مسلما دون إرادة منه.... وهو مثل النّور الذي 

التدوينة

كيف كان يسلم الناس زمن النبي؟

قال عنه الغزالي: »نور قذفه هللا في قلبي....«
َوأَنَزْلنَآ  بُِّكْم  رَّ ن  ّمِ ٌن  بُْرَهٰ َجآَءُكم  قَْد  ٱلنَّاُس  ٓأَيَُّها  »يَٰ

بِينًا« النساء 174 إِلَْيُكْم نُوًرا مُّ

غياب النّور اليوم هو الذي يجعل كالمنا مجّرد لغو 
بال تأثير.... آالف الخطب والمحاضرات والمجالس 
يأتي  النّور  ألّن  الّسامعين....  على  تأثير  بال  الدّينية 
من هّمة المتكلّم، من باطنه، من سلوكه الذي يقتفي 
فيه الّرسول األكرم.... وهذا النّور يؤخذ وراثة عن 
فغياب  وتابعيهم....  الّصحابة  أخذه  كما  الّرسول 
والمؤيّدين  المحّمدي  للمقام  الوارثين  التّربية  شيوخ 

محمد الصالح الضاوي
»باحث يف االسالميات والتصوف«

dhaoui66@gmail.com
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وال  روح  بال  واليقين،  التّحقق  عن  بعيد  إسالمنا 
نور، ال يخرج من تجربتنا الباطنيّة، يهتّز أمام أصغر 
نتألّم  قوم  نحن  لذلك  الحياة....  في  وامتحان  ابتالء 

كثيرا....ولسنا سعداء....

اإلســــالم الحقيقـــي: هو تلك القــــّوة الّروحيــــة 
يتجلّى  ال  منها....  لنهضتنا  بدّ  ال  التي  والحضاريّة 
والباطن.... عن طريق  الّروح  مع  بالتّصالح  إالّ  لنا 
الدّنيا....  اآلداب واألخــالق والّرقائـــق والّزهد من 
بأن نجعلهــــا في أيدينــــا وتحت أرجلنــــا وليســـت 

في قلوبنا....

عندها: نسعد.... وال نتألّم....

بالنّور القرآني أدّى بنا إلى الّسباحة في بحر األوهام 
والخياالت التي ندّعي أنّها انتاجا عقليّا.....

أّما الخوارق، فكانت في أغلبها مؤيّدات للمؤمنين 
تتوّجه اليهم بالتّأييد والتّثبيت.... وقلّة قليلة من األعراب 
الذين آمنوا من طريق الخوارق والمعجزات.... وهي 
اليوم كرامات، موجـودة ومنتشرة بين النّاس،،،، بل 
يمكننا أن نقول أّن كّل شخص كافر يؤمن باهلل ويدخل 
يستطيع  ال  كرامات  فيها  حكاية  وله  إاّل  اإلسالم 

تفسيرها باألسباب الّظاهرة المعروفة....

اإليمان  أّن  يظنّون  الذين  أولئك  مـــع  المشكل 
مجّرد الئحة صادرة عن القـــوة العظمـــى مطلــوب 
فإّن بنود العقوبات سوف تطبّق  تنفيذهـــا فورا واالّ 
فورا.... هؤالء ال يعرفون أّن اإليمان منتوج سلوكي 
روحي،  ومعراج  مسيرة  ضمن  وظاهري،  باطني 
والنّور....  للكشف  تبعا  وينقص،  فيه  اإليمان  يزداد 
وكّل إيمان ال يثمر علما في التّوحيـد، ال يعول عليه..

الّروحي  الجانب  استبعدنا  لّما  وهرمنا  تعبنا  لقد 
والّشعوذة... حيث  البدع  بدعوى محاربة  لإلسالم... 
أنّا  منّا  ظنّا  واإلحسان،  اإليمان  أركان  على  أتينا 

خلّصنا اإلسالم من الّشوائب.... 

إالّ  وتأويل...  وشّك  ظّن  كلّه:  اليوم  إسالمنا  إّن 
ومشاهدة  وفتح  كشف  إسالمه  ربّي....فإّن  رحم  من 
جوهر  هو  الّروحي  التّواصل  قدم....  ورسوخ 

اإلسالم.... وهو جوهر الحياة ككل...

سلوكي  منتوج  اإليمان   

باطنــــــــي وظاهـــــــري، 

ضمن مسيــــرة ومعــــراج 

فيه  اإليمان  يزداد  روحي، 

وينقص، تبعـــا للكشــــف 

ــور.... وكّل إيمــــان ال  والنـّ

يثمر علمــــــا في الّتوحيـد، 

ال يعول عليه.

التدوينة
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مقدمة

باستقراء آي الوحي في مجال العالقة الّزوجية، بدا 
لنا أّن من أهّم مقاصد الّشريعة المرتبطة به المحافظة 
على الميثاق الّزوجي الغليظ من أّي إفساد أو تفريط. 
بأحكام  المؤّسسة  هذه  سبحانه  الّشارع  أحاط  وهكذا 
تتضّمن قيما عدّة تدور حول مقصد جامع وهو تحقيق 
الّسكن بين الّزوجين الذي ال يتحقّق إالّ بتحقيق حسن 
كما  عنه  تنتج  والذي  بينهما،  واإلحسان  المعاشرة 

تغذّيه المودّة والّرحمة بينهما. 

إّن المعاشرة بالمعروف تعدّ القيمة األّم والّركيزة 
الّزوجية؛ فمنها  التي يجب أن تدثّر العالقة  األساس 

تتناسل باقي القيم األخرى التي تعدّ خادمة مغذّية لها 
-كما سنرى الحقا-. 

وسلوكيّة  خلقيّة  قيمة  بالمعروف  المعاشرة  إّن 
ورسالة.  وجودا  الّزوجية  العالقة  استمرار  تضمن 
الدّالة على هذا  فاآليات  بقّوة؛  القرآن  أّكد عليها  وقد 
األساس المحوري في الحياة الّزوجية كثيرة ومتعدّدة 
المتعلّقة  اآليات  في  المعنى  هذا  ورود  تكّرر  بحيث 
بالنّكاح والّطالق في اثني عشر موضعا، أذكر منها 

على سبيل المثال ال الحصر اآليات التّالية:

َعلَْيِهــنَّ  الَِّذي  ِمثْــُل  َولَُهــنَّ   ﴿ تعالــى:  يقــول هللا   -
بِاْلَمْعُروِف ﴾)1(.

القيم الزوجية في القرآن الكريم

د.وفاء توفيقفي العمق
»دكتوراه يف مقاصد الشريعة - املغرب «

ouafae1997@yahoo.fr
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من إحسان معاشرة، وغير ذلك«)17( ، و»ما تعرفه 
العقول الّراجحة، المجّردة من االنحياز إلى األهواء 
أو العادات أو التّعاليم الضالّة، وذلك هو الحسن« )18(، 
كما أنّه »هو ما تعارفه األزواج من حسن المعاملة 

في المعاشرة وفي الفراق« )19( . 

بالمقابل، اجتهد باقي المفّسرين في تعداد مظاهر 
لزوجته.  الّزوج  من  المطلوب  المعروف  ومجاالت 
قال الهواري:» قوله: ﴿ َوَعاِشُروُهنَّ بِالَمْعُروِف ﴾ أي: 
اصحبوهن بالمعروف«)20(، وهو نفس ما نّص عليه 
صاحبوهن  قائال: »  أبي زمنين)21(، وزاد مّكي  ابن 
ابن  أما  والكالم...«)22(.  المبيت  في  بالمعروف 
المعروف  حدّ  في  األقوال  تعدّد  ذكره  فبعد  الفرس، 
»واآلية  قائال:  أضاف  القرآنيّة،  اآليات  في  الوارد 
المعاشرة  تقتضيه  مّما  العموم  تحمل على  أن  ينبغي 
بالمعروف من المهر والنّفقة والعدل في القسم وأن ال 
يعاتب وال يعاقب على غير ذنب ونحو ذلك« )23(  من 

مظاهر المعاشرة بالمعروف. 

تَْسِريٌح  أَْو  بَِمْعُروٍف  فَإْمَساٌك   ﴿ تعالى:  هللا  يقول   -
بِإِْحَساٍن ﴾)2( .

ُحوُهنَّ  - يقول هللا تعالى: ﴿ فَأَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسّرِ
يَْفعَْل  َوَمْن  ِلتَْعتَدُوا  تُْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا  َوالَ  بَِمْعُروٍف 

ذَِلَك فَقَْد َظلََم نَْفَسهُ ﴾)3( .

- يقول هللا تعالى: ﴿ َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف ﴾)4( .

- يقول هللا تعالى: ﴿ فَأَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوُهنَّ 
بَِمْعُروٍف ﴾)5( . 

معاني  مستلزمات  من  بالمعروف  المعاشرة  إّن 
الميثاق الغليظ الجامع بين الّزوجين والذي هو -في 
بيمين  مؤّكد  متين،  قوّي  محكم  عقد  الّشرع-  نظر 
وعهد، تأخذه الّزوجة من زوجها.وقد كاد يجمع على 
ذلك  أّكد  فقد  المفّسرين؛  من  غفير  جّم  المعنى  هذا 
وابن عطيّة   ،)7( )6(، ومّكي  أبي زمنين  ابن  كّل من 
)8(، وابـن العربـي )9(، وابن الفرس )10(، والقرطبي 

)11(، وابن جزي )12(، وأبو حيان )13(، والثّعالبي )14(، 

وأطفيش )15( وغيرهم كثير. 

العهد  بالمعروف  المعاشرة  فحوى  إذن  هو  فما 
عند  الّرجل  من  المرأة  تأخذه  الذي  باليمين  المؤّكد 

العزم على الّزواج، وعلى الّزوج االلتزام به؟ 

لهذا  يعط  لم  تعالى  هللا  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر 
المعروف تعريفا محدّدا، كما لم يفصل في مقوماته 
الّراجحة  العقول  إلى  ذلك  أوكل  بل  ومقتضياته، 
الّسائدة غير المناقضة  المسدّدة بالوحي، ولألعراف 
للتّعرف على  األكيدة  الحاجة  ثّم  الّشرع ومن  لروح 

أبرز مالمحه باعتباره مجمع باقي القيم األسريّة. 

لقد أبان ابن عاشور عن معنى العرف مؤّكدا أنّه 
ما وافق »مقتضى الفطرة«)16( الّسليمة، و»ما عرفه 
النّاس في معامالتهم من الحقوق التي قّررها اإلسالم 
اإلسالم...  أحكام  تنافي  ال  التي  العادات  قّررتها  أو 

إّن المعاشـــرة بالمعروف من 
مستلزمــــات معاني الميثاق 
الغليظ الجامـــع بين الّزوجين 
والذي هو -في نظــــر الّشرع- 
عقـــد محكــم قـــوّي متين، 
مؤّكد بيميـــن وعهد، تأخذه 
الّزوجة مـــن زوجها.وقد كاد 
يجمع على هـــذا المعنى جّم 

غفير من المفّسرين.

في العمق
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الخالفة الّراشدة –مع استثناءات في بعض المراحل 
والعهود–، حيث أمسى تعامل المسلمين مع الّزوجة 
خصوصا، عاريا من هذه القيمة، موصوما بوصمة 
ينفرون  المسلمين  غير  تجعل  األّمة  بمظهر  مشينة 
المسلمون  عليها  يؤاخذ  بل  عنها،  ويرغبون  منها 
ويوصفون على إثرها بالخشونة، والعنف، واالعتداء 

على المرأة وبخسها حقوقها، والحّط من كرامتها. 

عادة  كل  أّن  إلى  نخلص  سبق،  ما  على  تأسيسا 
الحسنة،  المعاملة  فّن  من  الّسليمة  الفطرة  تستحسنها 
مثل  من  الّزوجين  بين  التّعامل  في  مستحبّة  هي 
التّزين والتّطيب للّطرف اآلخر)26(. أيضا، من صور 
بأحّب  زوجه  الّزوج  مناداة  بالمعروف  المعاشرة 
التّعابير  أحسن  واختيار  وترخيمها،  إليه  األسماء 
كّل  وتفقد  الّزوجي،  لالستعمال  وأجملها  وألطفها 
ألجل  واالجتهاد  به،  اللّقاء  وحفاوة  طرف صاحبه، 
على  وتقديمه  صاحبه  طرف  كّل  وإيثار  إسعاده، 
اللّجوء  وعدم  بينهما،  والتّهادي  والمجاملة  نفسه، 
أو  اآلخر  كرامة  من  الحّط  أو  الّشتم  أو  السّب  إلى 
إن  بينهما  االعتذار  وحسن  واالستهزاء...  الّسخرية 
حصل ما يغضب أّي واحد منهما، أو تّم التّفريط في 
القيام بحقوق بعضهما... كّل ذلك أدب مستحّب بحكم 

المعروف، وذوق رفيع يحّث عليه الّشرع. 

في  محوريّة  قيمة  إذن  بالمعروف  المعاشرة 
العالقة الّزوجية، متى تحقّق معناها ومبناها في حياة 
مكلّلة  زوجيّة  لحياة  أمان  ذاك صّمام  كان  الّزوجين 
القيام  على  ألفرادها  وباعثة  واالستقرار،  باألمن 
اإلسالم  شّرع  وقد  األرض.  في  االستخالف  بمهّمة 
للّزوجين منظومة متكاملة من القيم تعدّ روافد مغذية 
ومن  بالمعروف«.  »المعاشرة  األّم:  للقيمة  وخادمة 

ذلك ما يلي:

وفي نفس الّسياق، تجدر اإلشارة إلى أّن المعروف 
أمر مطلوب بين الّزوجين معا، كّل من جهته، لقوله 
تعالى: ﴿ َولَُهنَّ ِمثُْل الِذي َعلَْيِهنَّ بِالَمْعُروِف... ﴾)24( .

اآليات  في  وجوبا  الوارد  »المعروف«  لفظ  إّن 
والّطرق  المناهج  أحسن  اختيار  يستوجب  الّسابقة، 
المرأة  بين  للمماثلة  تحقيقا  الّزوجية،  المعامالت  في 
وفي  إجماال  الحقوق  أنواع  في  بالمعروف  والّرجل 
يستلزم  ال  وذاك  تفصيال.  الّزوجية  المعاشرة  ثنايا 
ضرورة االرتباط بنموذج قاّر أو االقتصار على عادة 
معيّنة في التّعامل بين الّزوجين... فالمعروف يستلزم 
عمران  أو  عادة  أو  عرف  أّي  من  الحكمة  تحّري 
المظاهر-  -المتعدّد  الفطري  تحقيقا لإلشباع  بشري، 
بهجة  »لها  يكون  أن  لألّمة  وتمكينا  الّزوجين،  لدى 
منظر المجتمع في مرأى بقيّة األمم، حتّى تكون األّمة 
التّقرب  في  أو  فيها  االندماج  في  اإلسالميّة مرغوبا 
منها«)25( ، عكس ما هو حاصل في واقع المسلمين 
وزوال  النّبوي  العهد  انصرام  بعد  وأمسا  اليوم 

المعاشـــرة بالمعـــــــــروف 
إذن قيمـــــة محورّيــــة في 
العالقة الّزوجية، متى تحّقق 
معناهـــا ومبناها في حياة 
الّزوجيـــن كـــان ذاك صّمام 
أمــان لحيــــاة زوجّية مكّللة 
باألمن واالستقـــرار، وباعثة 
ألفرادها على القيام بمهّمة 

االستخالف في األرض.

في العمق
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رّغب اإلسالم في كّل ما يؤّدي 
العالقة  رابط  تمتين  إلى 
وأفعال  أقوال  من  الّزوجية 
ومواقف وسلوك؛ وألهّمية 
ما سبق، أوجب اإلسالم على 
لمن  هّدية  تقديم  الخاطب 
بها،  االقتران  في  يرغب 
أركان  ركنا من  ذلك  معتبرا 

الّزواج.

القيمة الّثانية: التنازل عن احلّق عفوا وفضال

إذا كان الّشرع الحكيم يمّهد للحياة الّزوجية بسلوك 
في  يرغب  لمن  الّرجل  تقديم  في  يتمثّل  واجب  راق 
الّزواج بها هديّة عربون المحبّة وصدق الّرغبة في 
المادّية  الّرعاية  الّزوج بتحقيق  االقتران، مع تكليف 
لزوجه، فإنّه بالمقابل يندب الّزوج المرأة إلى التّنازل 
المهر عن طيب نفس وخاطر منها،  عن بعض من 
فضال وتيسيرا وتقديرا. قال هللا تعالى: ﴿ ...فَإِن ِطْبَن 
ِريئًا ﴾)31(. لتبادل  ْنهُ نَْفًسا فَُكلُوهُ َهنِيئًا مَّ لَُكْم َعن َشْيٍء ّمِ
والمحبّة  المودّة  معاني  نفس  زوجها  الّزوج  بذلك 
والعطاء... وتبادر إلى التّخفيف عنه وتيسير تكاليف 
على  تنبني  راقية  معنويّة  قيم  وتلك  بينهما...  الحياة 
سلوك قيمي مادّي، ينأى بالحياة الّزوجية عن المادّيات 
المكدّرة لصفوها، وعن التّعسير المخّمد لشعلة المودّة 

بين الزوجين.

القيمة األوىل: الّتهادي 

تمتين رابط  إلى  يؤدّي  ما  كّل  في  رّغب اإلسالم 
العالقة الّزوجية من أقوال وأفعال ومواقف وسلوك؛ 
وألهّمية ما سبق، أوجب اإلسالم على الخاطب تقديم 
هدّية لمن يرغب في االقتران بها، معتبرا ذلك ركنا 
من أركان الّزواج. إّن تقديم الّرجل هديّة للمرأة التي 
يريد االرتباط بها ليس تضييقا وتعسيرا عليه أو إثقاال 
لكاهله، بل ذاك يعدّ في جوهر الّشرع عنوان محبّة 
وتقدير، وشعار رغبة صادقة من الّرجل في االرتباط 
التّعبير  يدّل على ما سبق،  التي يريد؛ ومّما  بالمرأة 
الوارد في اآلية الكريمة إذ نبّه هللا تبارك وتعالى إلى 
أّن تقديمه يجب أن يكون نحلة أي أن يعطى بنفس طيبة 
المولى  قال  والقرب.  الودّ  في  راغبة  محبّة  راضية 
أي   ،)27( نِْحلَةً﴾  َصدُقَاتِِهنَّ  النََّساء  َوآتُواْ   ﴿ سبحانه: 
لزوجاتهم«)28(،  إكراماً  األزواج  واجبة على  »هديّة 
»ولو  ماديّا،  عوضا  اعتباره  عن  بعيد  معنى  وهو 
المنافع،  بتجدّد  ومتجدّداً  جزيالً  عوُضها  لكان  جعل 

وامتداد أزمانها، شأن األعواض كلّها«)29( . 

بين  التي تربط  العظيمة  النّكاح  إن طبيعة رابطة 
أن  من  »أغلى  عالقة  منها  تجعل  والمرأة،  الّرجل 
كذلك  اعتُبر  لو  حيث  مالي«)30(،  عوض  لها  يكون 
لروعي فيه مقدار المنفعة ولوجب تجدّده متى تحقّق 
أّن المهر المبذول قد استغرقته المنافع التي اكتسبها 
أو  إيّاه  المرأة  إرجاع  ولوجب  زوجته،  من  الّرجل 
جزء منه لزوجها في حالة الّطالق خصوصا القريب 

العهد بالّزواج. 

المهر  شرع  أّن  إلى  نخلص  سبق،  ما  على  بناء 
قيمة زوجيّة بامتياز حيث هو ينسج خيوط الطمأنينة 

واالرتياح واالنشراح والّرضى بين الّزوجين. 

في العمق
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أحكاما  خرم  أو  خدش  أي  من  سالمتها  لضمان 
البيوت  حرمة  الّشرع  اعتبر  وهكذا  وتشريعات؛ 
أصحابها  واستئذان  باستئناس  إالّ  دخولها  يَُجوز  فلم 
ضمانا لحريتهم وراحتهم واستقرارهم في بيوتهم ومع 
األسرة  في  فرد  لكّل  اإلسالم  لقد ضمن  بل  أسرهم. 
حّق التّمتع بحريته الّشخصية في غرفته الخاّصة في 
حالة اختالئه بنفسه، كما كفل له إشباع خصوصياته 
الفطريّة في حال انجماعه مع زوجه، يتمتّع بكّل ما 
بفضل  التّرقب  هاجس  أو  التّوجس  كدر  دون  سبق 
البيت  أفراد  بين  الخاّص  االستئذان  أدب  تشريع 
في  واألمن  والّسكينة  الّسكن  لتحقّق  ضمانا  الواحد 
سرب المؤمن. قال المولى عز وجل: ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
آََمنُوا ِليَْستَأِْذْنُكُم الَِّذيَن َملََكْت أَْيَمانُُكْم َوالَِّذيَن لَْم يَْبلُغُوا 
اٍت ِمْن قَْبِل َصاَلةِ اْلفَْجِر َوِحيَن  اْلُحلَُم ِمْنُكْم ثاََلَث َمرَّ
اْلِعَشاِء  بَْعِد َصاَلةِ  َوِمْن  الظَِّهيَرةِ  ِمَن  ثِيَابَُكْم  تََضعُوَن 
ثاََلُث َعْوَراٍت لَُكْم لَْيَس َعلَْيُكْم َواَل َعلَْيِهْم ُجنَاٌح بَْعدَُهنَّ 
ُ لَُكُم  افُوَن َعلَْيُكْم بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض َكذَِلَك يُبَيُِّن للاَّ َطوَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم. َوإِذَا بَلََغ اأْلَْطفَاُل ِمنُكُم اْلُحلَُم  اآْلَيَاِت َوللاَّ

فَْليَْستَأِْذنُوا َكَما اْستَأْذََن الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم ... ﴾ )34(. 

إن استئناس أهل البيت في سكنهم وعدم إيحاشهم 
يتعدّى الغرباء ويطول حتّى األزواج مع زوجاتهم في 
النّبوية الشريفة تنبه إلى  الّسنة  حالة خاّصة، فهاهي 
أمر ذي بال قد يغفل عنه عموم المسلمين، وهو النّهي 
عن دخول الّزوج المسافر سفرا طويال على زوجته 
بإعالمها برجوعه من  لها  استئناس  ليال دون سابق 
الّسفر ووصوله إلى بلدته... عن سيدنا جابر بن عبد 
هللا رضي هللا عنه قال: »نهى نبي هللا صلى هللا عليه 
وسلم أن يطرق الّرجل أهله ليال يتخونهم أو يتلّمس 
عثراتهم«)35(. إّن نهي الّرسول صلى هللا عليه وسلم 
عن ذاك التّصرف يروم الحفاظ على أعراض النّساء 

القيمة الثالثة: االستئناس وجتنب املباغتة

جوهريّة  خلقيّة  قيمة  العفّة  اعتبار  في  جدال  ال 
في الدّين، وفضيلة أساسيّة في خلق الّرجل والمرأة 
ودعامة اجتماعيّة لدينهما، وركنا ركينا ينبني عليها 
أمن  على  بظاللها  ترخي  التّي  فهي  الّزوجية؛  بيت 
مبنيّا  اطمئنانا  بعض  إلى  بعضهم  وسكن  الّزوجين 
على الثّقة. ولعظم قيمة العفّة، وعد هللا تعالى العفائف 
من الّرجال والنّساء بالفالح وإرث جنّات الفردوس إذ 
قال تعالى: ﴿...والذين هم لفروجهم حافظون ﴾)32(، كما 
أثنى سبحانه على الحافظين فروجهم والحافظات في 
سياق متكامل من المزايا التي يتّصف بها المؤمنون 
فروجهم  الحافظين  على  للثناء  »فرشا  والمؤمنات، 
الذين  والذّاكرات  تعالى  هللا  والذّاكرين  والحافظات 

أعدّ لهم سبحانه مغفرة وأجرا عظيما«)33( . 

الحياة  في  العفّة  تحقق  على  اإلسالم  وقد حرص 
الّزوجية كما في الحياة العاّمة، وقد احتاط لها وشرع 

العّفة  اعتبار  في  جدال  ال 
في  جوهرّية  خلقّية  قيمة 
الّدين، وفضيلة أساسّية في 
ودعامة  والمرأة  الّرجل  خلق 
وركنا  لدينهما،  اجتماعّية 
بيت  عليها  ينبني  ركينا 
ترخي  الّتي  فهي  الّزوجية؛ 
الّزوجين  أمن  على  بظاللها 
بعض  إلى  بعضهم  وسكن 

اطمئنانا مبنّيا على الّثقة

في العمق
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إّن العــدل قيمـــة شرعّيــــة 
عاّمـــــــــــة مستحضـــــرة 
في كـــّل األحكام الّشرعية، 
األسرة بشكل  أحكام  وفي 
ملحــــوظ، رفعــــا للّظلــــم 
الذي كــان يمارســـه الّرجــل 
على المـــرأة فــي الجاهلّية 

بكّل أنواعــــه.

ينّص  الّزوجية،  الحياة  وأبعاد  جوانب  مختلف  في 
الزوجين،  بين  الّظلم  حصول  تحريم  على  اإلسالم 
حيث يعتبر ذلك قيمة عظمى على الّزوجين تحّريها 
في  وحكمه  هللا  شرع  بالتزام  وذلك  عالقتهما؛  في 
أّن  تعالى  هللا  يؤكد  ما  فكثيرا  العالقة.  هذه  مجال 
األحكام المقّررة لحقوق األزواج هي حدود ال يجـوز 
تجاوزها البتّة، ويذيلها بالتّحذير من مخالفة ما شرعه 
 ﴿ وتعالى:  سبحانه  قوله  ذلك  قبيل  ومن  بصددها، 
هللا  حدود  يتعدّ  ومن  تعتدوهــا.  فال  هللا.  حدود  تلك 
فأولئــك هم الظالـمــون ﴾ )42(. إّن وصف الّظلم ثابت 
العالقة  في  تعالى  هللا  حكم  تجاوز  من  كل  حّق  في 
الّظلم  حّرم  فاهلل سبحانه  مخالف.  إلى حكم  الّزوجية 
على نفسه وجعله محّرما بين عباده، فبالتزام شرعه 
والقيم المتضّمنة فيه يسود الوئام والّسكينة في عّش 

الّزوجية.

من أي خدش أو اتهام، ذلك أّن تعمد الّزوج الغائب 
على  يؤول  قد  ليال،  زوجته  مباغتة  سفر طويل  في 
ليال  التّحقق من ذلك  الّزوجة وإرادة  احتمال تخوين 
نيام  النّاس  الفواحش، حيث  اقتراف  مظنة  هو  الذي 
والّزوج غائب غيابا طويال... فمنع األزواج من ذلك 
أو  ريب  أو  شّك  أّي  من  نسائهم  ألعراض  صيانة 
استبطان تهمة دون دليل أو بيّنة... ناهيك عّما يحمله 
اإلعالم بالقدوم من الّسفر الطويل من تنبيه إلى حسن 

االستعداد لمالقاة اآلخر)36(.   

القيمة الرابعة: حتّري العدل وحتريم الّظلم 

كّل  في  عاّمة مستحضرة  قيمة شرعيّة  العدل  إّن 
األحكام الّشرعية، وفي أحكام األسرة بشكل ملحوظ، 
المرأة  على  الّرجل  يمارسه  كان  الذي  للّظلم  رفعا 
الّشريعة  نّصت  وهكذا  أنواعه.  بكّل  الجاهليّة  في 
الّرجال  عالقة  في  القيمة  هذه  حصول  على  الغّراء 
الحقائق:  مهّمات  في  للّرجل  المرأة  ومماثلة  بالنّساء 
الوحدة في أصل الخلق، والمماثلة في الجزاء المقابل 
َعلَْيِهنَّ  الَِّذي  ِمثُْل  َولَُهنَّ   ﴿ اآلية:  ولتكون  للعمل، 
بِاْلَمْعُروِف...«)37( متّوجة لتلك المماثلة؛ فاآلية الكريمة 
تقّرر أّن للّزوجات »من حقوق الّزوجية على الّرجال 
مثل ما للّرجال عليهن... )و( لهّن من حسن الّصحبة 
والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن 
واآلية  ألزواجهن...  عليهّن  أوجبه  فيما  الّطاعة  من 

تعّم جميع ذلك من حقوق الّزوجية« )38( .

لقد تضّمنت »اآلية العظيمة« )39( أّول إعالن مقّرر 
الحقوق«)40(،وضبطت  في  الّزوجين  »بين  للعدل 
للهضيمة«)41(   مدخل  معه  يبق  لم  »بوجه  حقوقهما 

بينهما، ومن ثّم حسن العشرة بينهما. 

 وبموازاة ما سبق من وجوب تحقّق العدل المطلوب 

في العمق
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ابن  »قال  بقوله:  القيسي  طالب  أبي  بن  مكي  لذلك 
عباس: خيراً كثيراً أي: يعطف عليها، ويرزق منها 

ولداً ويجعل هللا في ولدها خيراً كثيرا« )44( . 

ابن عباس رضي هللا عنهما  تأويل  مّكي  نقل  لقد 
زوجه  الّرجل  عشرة  مقاصد  من  أّن  القاضي 
بالمعروف، وحرصه على ذلك حتّى في حالة بغضه 
لها، وجود نسل له منها يباركه هللا تعالى ويجعل فيه 
الخير العميم، وتقر به عينه، وتخف به حدّة البغض 
عطية  ابن  إليه  أشار  الذي  المعنى  نفس  وهو  لديه. 
باعتباره األمر بحسن العشرة حتّى في حالة الكراهة 
به وسلوكه حتّى في حالة  االلتزام  الّرجل  أدبا على 
بغضه زوجه )45( . لنضيف نحن إلى ما سبقونا إليه 
وننبّه إلى التّربية القرآنيّة المتوازنة للمسلم والتّوجيه 
النّبوي البليغ الحكيم اللّذين يالمسان وجدان اإلنسان 
وخبايا نفسه؛ بتنبيهه وجوب وأهّمية استحضار جانب 
التّركيز  على  نحرص  بل  شّرا،  نراه  ما  إلى  الخير 
على جانب الخير في اإلنسان وباألخّص في الّزوج 
الجانب  ويستصغر  أعيننا  في  قدره  ليعظم  اآلخر، 
الّرسول  أليس  به.  ويتّصف  يحمله  الذي  الّسلبي 
صلى هللا عليه وسلم هو الموّجه لألزواج ومرشدهم 
تواجههم،  التي  الّصعاب  وتحدّي  ذواتهم  تنمية  إلى 
الّصالة  عليه  بقوله  التّشاؤمية  نظرتهم  ومعالجة 
والسالم: »ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق 
رضي منها آخر« )46( ؛ فاإلنسان ليس شّرا كلّه، وكّل 
إالّ  علينا  فما  محالة،  ال  نقائص  وفيه  إالّ  منّا  واحد 
نحسن تدبير عالقاتنا الّزوجية بالتّركيز على النّصف 
المملوء من الكأس، نثمنه، نعّظمه، نسعد به، فيسود 
العالقة الّزوجية الوئام، وتعّمها الّسكينة واالطمئنان. 
ولعّل هذا المنهج هو الذي تعتمده ما يسّمى بالتّنمية 

الذّاتية للفرد ليكون ناجحا في حياته وعالقاته.  

القيمة اخلامسة: 

تربية النفس على الرؤية اإلجيابية

تبقى  أن  يجب  قيمة  بالمعروف  المعاشرة  إن 
وفي  أحوالها،  جميع  في  الّزوجية  للحياة  مالزمة 
يؤّكد على  القرآني  النّص  فتئ  تقلباتها، وما  مختلف 
حتّى  تحقّقــه،  وجوب  على  ويحــّث  به  ويذكر  ذلك 
في حالة حصول كراهيّة الّزوج زوجته. قال عز من 
َكِرْهتُُموُهنَّ  فَإِن   ۚ بِاْلَمْعُروِف  َوَعاِشُروُهنَّ   ﴿ قائـل: 
ُ فِيِه َخْيًرا َكثِيًرا﴾)43(.  فَعََسٰى أَن تَْكَرُهوا َشْيئًا َويَْجعََل للاَّ
لنلحظ مدى محوريّة ومركزيّة هذا األساس القيمي في 
الحياة الّزوجية، حتّى في حالة اضطرابها، أليس هو 
الوفاء به في كّل األحوال؟  الّزوج  عهدا موثقا على 
ولّما كان ذلك قد يشّق على الّزوج المبغض زوجه، 
ساله هللا تعالى بما قد يعينه على االلتزام بعهد العشرة 
بالمعروف: فقد يثمر هذا الّسلوك ما به يزول النّفور، 
وتخبو الكراهيّة، من وفير الخير وجزيله، وقد مثل 

إن المعاشرة بالمعروف قيمة 
يجب أن تبقى مالزمة للحياة 
الّزوجية في جميع أحوالها، 
وما  تقلباتها،  وفي مختلف 
يؤّكد  القرآني  الّنص  فتئ 
على ذلك ويذكر به ويحــّث 
حّتى  تحّققــه،  وجوب  على 
كراهّية  حصول  حالة  في 

الّزوج زوجته

في العمق
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الترغيــــب في المبــادرة إلى 
الصلح قيمــــة جامعة للعديد 
من القيـــم، حيــث ال يتحّقق 
جوهـــره إاّل بامتثـــال أسباب 
حصولـــه بالتــزام العديد من 
الخصــال الحميــدة كاإلغضاء 
عــــن الهفـــوات ومقابلـــة 
مّما  بالّلين  والجفاء  الغلظــة 
تشّح بـــه الّنفس عـــادة في 

مواطن الخصومةوالّصراع

تشريعات تتضّمن في طياتها قيما تربويّة للّزوجين،  
إلى مجراها  الّزوجية  الحياة  من شأنها أن تعيد مياه 
الّطبيعي، ومن أمثلة ما سبق تشريع حكم اإليالء الذي 
واإلقرار  الفعل  مراجعة  على  التّربية  قيمة  يتضّمن 

بالخطإ والتّرغيب في اإلصالح.

سبحانه  الّشارع  ترغيب  من  القيمة  هذه  نستنتج 
ِمن  يُولُوَن  لَِّذيَن  لِّ  ﴿ تعالــى:  بقولــه  المولي  فيئة  في 
فَـإِنَّ للّاَ  فَآءوا  فَإِْن  أَْشُهــٍر  أَْربَعَــِة  ُص  تََربُـّ نَِّسآئِهــِْم 
ِحيٌم ﴾ )50( ؛ فقد تصدر عن أحد الّزوجين  َغفُـــوٌر رَّ
جهل  أو  غضب  عن  إّما  تصّرفات،  كليهما  عن  أو 
تفّضل  ثّم  ومن  لها،  تقدير  سوء  أو  األمور  بعواقب 
الّشارع الحكيم بإعطاء فرصة لتراجع المخطئ عن 
خطئه وإصالح ما أفسده، فتال في اإلبقاء على الميثاق 
قائما غليظا. وهكذا لم يعتبر الّشارع سبحانه اإليالء 
فسخا للّرابطة الّزوجية، بل أباح للمولين من زوجاتهم 
الحنث في يمين اإليالء مؤّكدا لهم أنّه »مغفور لهم؛ 

ألّن هللا غفور رحيم«)51(.

القيمة السادسة: الرتغيب يف املبادرة إىل الصلح

وهو قيمة جامعة للعديد من القيم، حيث ال يتحقّق 
جوهره إالّ بامتثال أسباب حصوله بالتزام العديد من 
الهفوات  عن  اإلغضاء  مثل  من  الحميدة  الخصال 
ومقابلة الغلظة والجفاء باللّين مّما تشّح به النّفس عادة 

في مواطن الخصومة والّصراع.

 إن اإلباحة المستفادة من جملة: ﴿ فاَلَ ُجنَاَْح ﴾ في 
أَْو  َخافَْت ِمن بَْعِلَها نُُشوزاً  قوله تعالى: ﴿ َوإِِن ٱْمَرأَةٌ 
ُصْلحاً  بَْينَُهَما  يُْصِلَحا  أَن  َعلَْيِهَمآ  ُجنَاَْح  فاَلَ  إِْعَراضاً 
تُْحِسنُواْ  َوإِن  ٱلشُّحَّ  َوأُْحِضَرِت ٱألْنفُُس  َخْيٌر  ْلُح  َوٱلصُّ
َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِيراً ﴾ )47( ، ال تذكر  َّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّ َوتَت
احتمال  عاشور  ابن  نبّه  وقد  المنع،  يظّن  حيث  إالّ 
كونها »مستعملة في التّحريض على الّصلح«)48( بين 

الّزوجين تحقيقا لحسن المعاشرة بينهما. 

أّن  لغوية على  بمؤّكدات  ابن عاشور  يستدل  كما 
موافق  هو  الّزوجين  بين  الّصلح  في  اآلية  ترغيب 
أّن  ذلك  به؛  وتقبل  إليه  تروم  التي  الّسليمة  للفطرة 
ْلُح  َوٱلصُّ  ﴿ قوله:  في  اإلضمار  مقام  في  »اإلظهار 
المشبهة  بالّصفة  أو  بالمصدر  عنه  واإلخبار  َخْير﴾، 

فإنّها تدّل على فعِل َسجية« )49( .

القيمة السابعة: الرتبية على مراجعة الفعل 

واإلقرار باخلطإ مع احلّث على اإلصالح

بين  جامعا  غليظا  ميثاقا  الّزواج  الّشارع  اعتبر 
على  يحرص  اإلسالم  يلبث  وما  والّرجل،  المرأة 
متانة هذا الّرباط وبقائه قائما بشرط المعروف وعدم 
التّفريط فيه ما أمكن إلى ذلك سبيال. وحتّى إن بدر 
من أحد الّزوجين ما يهدّد كيان عالقتهما، أو حدثت 
بينهما،  الّزوجية  رباط  تماسك  تهدّد  حرجة  حاالت 
يتدّخل الّشرع الحكيم للّم الّشعث وجبر الكسر بفضل 

في العمق
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القيمة الثامنة: حتريم القول املنكر وتشريع 

إمكانية إصالح اخلطأ

الّزوجين تهّورا بقول بغيض منكر  يتلفّظ أحد  قد 
مقّوض لدعائم بنيان الّزوجية؛ وذلك من مثل ما قد 
يتلفّظ به الّزوج من ظهار ليؤّكد تحريم زوجه عليه 
يَُظاِهُروَن  الَِّذيَن   ﴿ وجل:  عز  هللا  قال  أّمه.  كحرمة 
ئِي  َهاتُُهْم إِالَّ الالَّ َهاتِِهْمۖ  إِْن أُمَّ ِمْنُكْم ِمْن نَِسائِِهْم َما ُهنَّ أُمَّ
َولَْدنَُهْم ۚ َوإِنَُّهْم لَيَقُولُوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلقَْوِل َوُزوًرا ۚ َوإِنَّ 
َ لَعَفُوٌّ َغفُوٌر ﴾)53( . فبالموازاة مع تحريم الّشرع هذا  للاَّ
القول الّشنيع وإبطال عادة الجاهليّة، حكم على كّل من 
يتلفّظ بهذا القول المنكر بالّكفارة، منحا أوال للمظاهر 
فرصة الّرجوع إلى زوجه وعدم التّفريط فيها، وثانيا 
تأديبا له عّما اقترفه، وثالثا تربية له على التّلفظ بما 
يصّح. وهذا ما أّكده ابن عاشور عندما نّص على »أن 
كفارة الّظهار شرعت إذا قصد المظاهر االستمرار 
التّحريم،  من  قصده  ما  تحلّة  زوجه،  معاشرة  على 
وتأديبا له على هذا القصد الفاسد والقول الّشنيع«)54( . 

القيمة التاسعة: 

اإلرشاد إىل الوعظ بالكلمة الطيبة املؤثرة

قد تحدث مشاكل بين الّزوجين، وإذا لم يهتم ولم 
يحسن الّزوجان حلّها قد تتطّور إلى حالة نشوز ونفور 
من  بسلسلة  الّشرع  يتدّخل  هنا  المرأة..  الّزوج  من 
الحلول العالجيّة؛ أول حلقة فيها عظة يقبل بها الّزوج 
الّرجل على زوجه. وقد مثل ابن العربي لبعض ما 
الّزوج من »التّذكير باهلل  يمكن أن تتضّمنه موعظة 
في الترغيب لما عنده من ثواب، والتخويف لما لديه 
من عقاب، إلى ما يتبع ذلك مّما يعرفها به من حسن 
الّصحبة،  بذمام  والوفاء  العشرة،  إجمال  في  األدب 
والقيام بحقوق الّطاعة للّزوج، واالعتراف بالدّرجة 

في  اإلسراع  طلب  الّشارع  إمعان  يؤّكد  ما  إّن 
مراجعة الفعل إلصالح العالقة الّزوجية، أّن »مجيء 
جعل  التربّص  أّن  لبيان   ﴾ يؤلون  للّذين   ﴿ في  الالّم 
معنى  منه  ويعلم  لألَْجل...  فالالّم  عليهم،  توسعة 
فللمولي  بواجب،  التّربص  ليس  أي  فيه،  التّخيير 
لتكون   . األربعة«)52(  األشهر  من  أقّل  في  يفىء  أَن 
الداّلالت المستخلصة من حكم التّربص في هذه اآلية 
تضّم إشارة واضحة إلى ندب الّشارع اإلسراع بالفيئة 

إبقاء على الّزواج قائما.

إّن حكم اإليالء يعدّ فرصة للمولي لمراجعة تصّرفه 
واإلسراع إلى إصالحه، وهو توسعة شرعيّة للّزوج 
ومنّة إلهية عليه؛ فالخطأ وارد، وقد يحصل للمولي 
التراجع  ويأمل  زوجه،  من  اإليالء  عزمه  على  ندم 
أربعة  أقصاها  لمدّة  التّربص  رخصة  فلوال  عنه... 
أشهر ألجل مراجعة العزم، النهار بنيان الّزواج جراء 
تصّرف طائش. لنعتبر نحن اإليالء تربية للنّفس على 

مراجعة التّصرفات وإصالح الخطإ وجبر الكسر.

الحكيـــــم  الّشــرع  يتدّخــل 
الكسر  الّشعث وجبــــــر  للّم 
الّزوجين  أحد  كّلما بدر مـــن 
ما يهّدد كيـــــان عالقتهما، 
وذلك بتشريعـــــات تتضّمن 
في طياتهــــــا قيما تربوّية 
للّزوجين، من شأنها أن تعيد 
الّزوجيــة  الحيـــاة  ميـــــاه 

إلى مجراها الّطبيعي
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الموعظة بلسم للّروح وشفاء 
مجمع  هي  حيـــث  للقلــوب 
العديد من القيم؛ هي لمسة 
حنــو ورفق تنزل بردا وسالما 
على الّنفس الثّائرة المتمّردة 
فتنطفئ نــار جذوتها وجمرة 
غيظهــا فيخمـــد غليانهـــا، 
وَتُسل دفائن حقدها، لتتراجع 
عن غّيها وعصيانها، فتصبح 

لينة هينة، صافحة معتذرة.

وجوب  أوجه  وبينت  فصلت  التي  الّشريفة  النبوية 
المعاشرة بالمعروف، من لين القول ولطف الجانب 
إمكانية  الخلق...وتشريع  ودماثة  العشرة  وجميل 

التراجع عنه.
القيمة العاشرة: حتريم اإلضرار

إن رفع الضرر عن النّاس عموما وعن المرأة في 
العالقة الّزوجية مقصد قيمّي جاءت الّشريعة لتحقيقه 
األسريّة  العالقات  لتكون  أحكامها  من  العديد  عبر 
قائمة على العدل واإلنصاف، ومؤّسسة على الحّرية 
التّعاون والتّكامل. وتأسيسا  واالحترام، ومبنية على 
الّسالفة  اآلية  في  الوارد  المعروف  مقومات  على 
يمنع   ،﴾ بالمعروف  الذي عليهن  مثل  ولهن  الذّكر:﴿ 
شرعا حصول الّضرر أو اإلضرار بأحد الّزوجين، 
حيث للنّساء »حقوق على الّرجال ﴿ مثل الذي عليهن 
بالمعروف ﴾ من غير ضرر وال ضرار. وال تفريط 
قال  المقصد،  نفس  وباستحضار  إفراط«)56(.  وال 

التي له عليها« )55( . 

الّزوجية  العالقة  بأسس  تذكير  الموعظة  مادّة  إن 
وبالقيم المؤّطرة لها، وتدور بين التّرغيب والتّرهيب، 
وتشمل كّل ما من شأنه أن يرقّق القلوب ويلطف أجواء 
التّشنج ويذكر بالعواقب ويحذر منها...فالوعظ يرجى 
منه أن يمّس كيان المرأة النّاشز برّمته: القلب والعقل 
المرأة  على  التّأثير  يمكنه  ما  كل  إّن  والوجدان... 
والتّخفيف من حدّة تمّردها وعصيانها لزوجها يعتبر 
بمفاتيح  أدرى  وكّل زوج  المرحلة.  هذه  في  مطلوبا 
تخفيف  تطييب خاطرها وطرق  وكيفية  قلب زوجه 
حدّة غضبها ووسيلة إصالح ما فسد... وعليه تحّري 
ضرورة  مع  ذلك،  استعمال  لحسن  البالغة  الحكمة 
االنتباه إلى أهمية اختيار الوقت المناسب الذي يلمس 
مع  للتجاوب  واستعدادها  زوجه  إصغاء  حسن  فيه 

خطابه ومحاوالت صلحه...

هي  حيث  للقلوب  وشفاء  للّروح  بلسم  الموعظة 
تنزل  لمسة حنو ورفق  القيم؛ هي  من  العديد  مجمع 
بردا وسالما على النّفس الثاّئرة المتمّردة فتنطفئ نار 
دفائن  فيخمد غليانها، وتَُسل  جذوتها وجمرة غيظها 
لينة  فتصبح  وعصيانها،  غيّها  عن  لتتراجع  حقدها، 

هينة، صافحة معتذرة، طائعة ممتثلة.

إّن الوعظ جلسة حوار وتصافي وتواصل وتصارح 
من  عليه  تعرفنا  ما  الجلسة  ضابط  الّزوجين،  بين 
معاني الوعظ والموعظة، والمرجع والَحَكم فيها كالم 
هللا والسنة الّصحيحة لرسوله عليه الصالة والسالم... 
غاية الجلسة تطييب القلوب وتهدئة النّفوس ومالمسة 
الوجدان ولّم الشمل... بما يجتهد فيه الّزوج من طيب 

الكالم وأرق العبارات وبليغ التّذكير.

القيم  كّل  تمثّل  يجتهد في  النّاشز وهو  على زوج 
التي من شأنها رفع نشوز زوجه، بالتزام  التوجيهات 
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فَإِن  بِاْلَمْعُروِف  َوَعاِشُروُهنَّ  بَيِّنٍَة  مُّ بِفَاِحَشٍة  يَّاتِيَن  أَن 
فِيِه  للّاُ  َويَْجعََل  َشْيئًا  تَْكَرُهواْ  أَن  فَعََسى  َكِرْهتُُموُهنَّ 
والقيم  الّسامية  المعاني  تلك  كّل   .)59(  ﴾ َكثِيًرا  َخْيًرا 
القول الكريم هلل تعالى؛ حيث نهى  الفاضلة تضّمنها 
ال  ما  المرأة  الّزوج  فعل  حالة  في  إالّ  العضل  عن 
يقبل شرعا وال يُتحّمل عرفا، وهللا ال يحمل نفسا إاّل 
وسعها، وإالّ فالحّث اإللهي على اجتهاد وتكّرم الّزوج 
بحسن عشرة زوجه عدال وإحسانا؛ فحسن »المعاشرة 
جامع لنفي اإلضرار واإلكراه، وزائد بمعاني إحسان 
في  الفاضلة  القيم  من  لمزيد  وغرسا  الّصحبة«)60(. 
نفسية الّزوج المبغض زوجه، يلفت المولى عز وجل 
انتباهه إلى ما قد يكون عليه من سوء تقدير لزوجه 
وزواجه؛ فقد يكون ما هو كاره له محّط بركة ومنبع 

خير وفير. 

*الضرر المعنوي والمادي: بتخلّي الّرجل الّزوج 
ومهّمة  وظيفة  فالقوامة  القوامة؛  مستلزمات  عن 
الّرجل تجاه المرأة؛ فالّرجل قوام على المرأة يستلزم 
منه أن يكون قائما بتكاليفه رعاية وحماية لها وحفظا 
على  قّوامون  الّرجال  تعالى:﴿  هللا  قال  عليه.  لحقّها 
النّساء...﴾)61( ؛ فهذه اآلية »أصل تشريعي كلّي تتفرع 
قيام  ولعل  بعده«)62(.  اآليات  في  التي  األحكام  عنه 
قيم  للعديد من  القوامة هو جامع  الّرجل بمستلزمات 
الّرعاية والعناية واالهتمام بشؤونها والقيام بمختلف 
حمايتها...  في  جهده  قصارى  وبذله  مصالحها 
بالمقابل، يعد تخلّي الّرجل الّزوج عن وظيفة القوامة 

إضرارا بالمرأة وتضييعا لحقوقها. 

من  األزواج  تحذير  ذلك  ومن  البدني:  *الضرر 
من  إّن  ضربا.  أو  هجرا  أزواجهم  على  االعتداء 
أن  المرأة،  الّزوج  بلظاه  تكتوي  قد  الذي  الّضرر 
يتصيّد الّرجل فرصة خطإ عابر لزوجه، أو أن يفتعل 

أطفيش: »ولهّن عليهم مثل الذى لهم عليهن بالمعروف 
شرعا، يعاشروهن ويعاشرنهم بحسن العشرة وترك 

الّضرار« )57( .

أنواع  جميع  لرفع  الغّراء  الّشريعة  جاءت  لقد 
ومن  زوجه،  على  الّزوج  يمارسه  قد  الذي  الّضرر 

أنواع وأشكال ذلك:

الّزوج  إمساك  صوره  ومن  النّفسي:  *الّضرر 
زوجه اعتداء وظلما ال رغبة وحبّا، أو هجرها دون 
تحريمه  على  نّصت  ما  وهو  لذلك،  شرعي  مسوغ 
اآلية الكريمة: ﴿ َواَل تُْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا ِلتَْعتَدُوا َوَمْن 
ُ﴾ )58( ؛ حيث النّهي والمنع  يَْفعَْل ذَِلَك فَقَْد َظلََم نَْفَسه 
من إمساك الّرجل زوجه بقصد اإلضرار بها نفسيّا، 
أو ابتزازها مادّيا بإكراهها على الفداء والخلع. إّن ما 
تهذيبا  اإلسالم  سبق وغراره وضاعة سلوك حرمه 
وتعالى:  سبحانه  هللا  قال  عنـه.  لــه  وتنزيها  للّزوج 
النَِّساء  تَِرثُواْ  أَن  لَُكُم  يَِحلُّ  الَ  آَمنُواْ  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا   ﴿
َكْرًها َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَْذَهبُواْ بِبَْعِض َما آتَْيتُُموُهنَّ إِالَّ 

الّناس  الضــرر عن  رفـــع  إن 
المـــــــرأة  وعـــن  عمومـــا 
مقصد  الّزوجية  العالقة  في 
قيمـــّي جـــاءت الّشريعــــة 
من  العديد  عبـــر  لتحقيقــه 
أحكامها لتكـــون العالقات 
األسرّية قائمــــة على العدل 
واإلنصاف، ومؤّسســة على 
الحّرية واالحتــــرام، ومبنية 

على الّتعاون والتكامل.

في العمق
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القرطبي، تحقيق:  القرآن لمحمد  الجامع ألحكام    )11(
هشام سمير البخاري،دار عالم الكتب -الرياض- المملكة 

العربية السعودية، طبعة: 1423هـ/ 2003م: 103/5
الكلبي  جزي  بن  لمحمد  التنزيل  لعلوم  التسهيل    )12(
سالم  محمد  آياته  وخرج  وصححه  ضبطه  الغرناطي، 
الهاشم،دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان، ط1: 1415هـ/ 

1995م: 181/1
)13( البحر المحيط ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي 
بن يوسف بن حيان األندلسي، دراسة وتحقيق وتعليق: 
محمد  علي  -الشيخ  الموجود  عبد  أحمد  عادل  الشيخ 
معوض، شارك في تحقيقه: الدكتور زكريا عبد المجيد 
النوقي -الدكتور أحمد النجولي، دار الكتب العلمية، ط1: 

1413هـ/1993م: 216/3
)14(  الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن 
الطالبي،  عمار  الدكتور  تحقيق:  الثعالبي،  مخلوف  بن 
1406هـ:  ط2:  -الجزائر،  للكتاب  الوطنية  المؤسسة 

428/1
)15(  تيسير التفسير لمحمد بن يوسف اطفيش، تحقيق 
المطبعة  طالي،  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ  وإخراج: 

الشرقية، ط1: 1425هـ/ 2004م: 178/3 
)16(  التحرير والتنوير: 399/2 
)17(  التحرير والتنوير: 407/2
)18(  التحرير والتنوير: 400/2

)19(  التحرير والتنوير: 308/28
)20(  تفسير كتاب هللا العزيز: 361/1 

)21(  تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين:764/1
)22(  الهداية إلى بلوغ النهاية: 166/2

)23(  أحكام القرآن البن الفرس: 112/2
)24(  البقرة/226

بن  الطاهر  لمحمد  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد    )25(
النفائس  دار  الميساوي،  الطاهر  محمد  تحقيق  عاشور، 
 ، 1421هـ/2001م  ط2:  –األردن،  والتوزيع  للنشر 

ص: 307.
)26(  ينظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: 123/3

)27( النساء/اآلية4
)28(  التحرير والتنوير: 22/4
)29(  التحرير والتنوير: 22/4
)30(  التحرير والتنوير: 22/4

وشتما  سبّا  عليها  لينهال  نشوزها  إلى  يؤدّي  ما  هو 
وضربا... فكّل ذاك يعتبره الّشرع بغيا يحّرمه الحّق 

تعالى.

كان ما سبق أّمهات القيم التي استقرأناها من آي 
القرآن الحكيم، أنّها تعتبر بمثابة روافد تصّب في نهر 
الّزوجية  العالقة  بالمعروف تسقي وتغذّي  المعاشرة 
واالستقرار،  واألنس  بالتّساكن  التّنعم  لقطبيها  فتثمر 
سفينة  تمكن  ورحمة  مودّة  عليهما  يفيض  الذي 
أمواج  المسير بل مغالبة كل  زواجهما من مواصلة 

مشاكل الحياة العاتية المتالطمة.  

اهلوامش

)1( البقرة/228
)2( البقرة/229
)3( البقرة/231
)4(  النساء/19
)5(  الطالق/2

)6(  تفسير القرآن العزيز لمحمد بن أبي زمنين: تحقيق: 
مصطفى  بن  ومحمد  عكاشة  بن  حسين  هللا  عبد  أبو 
الكنز، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط1: 1423هـ/ 

2002م:356/1
القرآن  معاني  علم  في  النهاية  بلوغ  إلى  الهداية    )7(
وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه لمكي بن أبي 
طالب القيسي القيرواني: مجموعة رسائل جامعية، قامت 
بحوث  مجموعة  للطباعة  وتهيئتها  وتدقيقها  بمراجعتها 
اإلسالمية-  والدراسات  الشريعة  كلية  والسنة-  الكتاب 
البوشيخي،  الشاهد  أ.د  بإشراف  الشارقة،  جامعة 

ط1:1429هـ 2008م:764/1
بن  المجيد ألحمد  القرآن  تفسير  في  المديد  البحر    )8(
قرشي رسالن  عبد هللا  أحمد  تحقيق  عجيبة،  بن  محمد 
والدكتور حسن عباس زكي- القاهرة، طبعة: 1419هـ: 

484/1
)9( أحكام القرآن ألبي بكر محمد بن العربي، تحقيق: 
ط3:  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  محمد 

1424هـ/2003م: 473/1
)10(  التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور: 116/2

في العمق
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)37(  البقرة/ من اآلية 228
)38(  الجامع ألحكام القرآن: 124-123/3

)39(  التحرير والتنوير: 398/2
)40(  التحرير والتنوير: 398/2
)41(  التحرير والتنوير: 398/2

)42(  البقرة/227
)43(  النساء/19

)44(  الهداية إلى بلوغ النهاية: 166/2 
لعبد  العزيز  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر    )45(
الحق بن غالب بن عطية األندلسي، تحقيق عبد السالم 
بيروت،  لبنان-  العلمية،  الكتب  الشافي محمد، دار  عبد 

ط1: 413هـ/1993م: 28/2
هريرة  أبي  عن  مسلم  اإلمام  أخرجه  الحديث    )46(

رضي هللا عنه
)47(  النساء/127

)48(  التحرير والتنوير: 267/4
)49(  التحرير والتنوير: 268/4

)50(  البقرة/224
)51(  التحرير والتنوير: 366/2
)52(  التحرير والتنوير: 366/2

)53(  المجادلة،2
)54(  التحرير والتنوير: 17/28

)55(  أحكام القرآن البن العربي: 532/1
)56(  البحر المديد: 257/1
)57(  تيسير التفسير: 61/2

)58(  البقرة:231
)59(  النساء/19

)60(  التحرير والتنوير : 71/4.
)61(  النساء/34

)62(  التحرير والتنوير:402/2

)31( النساء/ اآلية4
)32(  المؤمنون، من اآلية4

ياسين، مطبوعات  السالم  لعبد  المؤمنات  تنوير    )33(
األفق-الدار البيضاء، ط1: 1996 : 76/2

)34(  النور،57-56
بنقل  المختصر  الصحيح  المسند  مسلم:  رواه    )35(
وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  إلى  العدل  عن  العدل 
لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ضبط وتوثيق: 
صدقي محمد جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر 
1421هـ/2000م،  طبعة:  لبنان،  بيروت-   - والتوزيع 
كتاب اإلمارة، باب: كراهة الطروق، وهو الدخول ليال، 
لمن ورد من سفر، الحديث رقم:184، ج13/ ص:61. 
صحيح  ينظر:  قريب،  بلفظ  نحوه  البخاري  روى  كما 
البخاري، كتاب النكاح، باب ال يطرق أهله ليال إذا أطال 
الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم، حديث رقم: 

172-173، ج7/ص: 77 
)36(  لإلمامين الصنعاني والقاضي عياض تعليق مهم 
على حديث سيدنا جابر، أرى من المفيد إدراجه ألهميته. 
في  واالستفاضة  الحديث  شرح  بعد  الصنعاني  يقول 
الوقوف على علة اإلرشاد النبوي: »َوفِي اْلَحِديِث اْلَحثُّ 
َما  َعلَى  َواْلَحثُّ  اأْلَْهِل،  َعْوَراِت  تَتَبُّعِ  َعْن  اْلبُْعِد  َعلَى 
ِض ِلَما  ْوَجْيِن َوَعدََم التَّعَرُّ يَْجِلُب التََّودُّدَ َوالتََّحابَّ بَْيَن الزَّ
يُوِجُب ُسوَء الظَّّنِ بِاأْلَْهِل، َوبِغَْيِرِهْم أَْولَى« سبل السالم 
لعبد  العسقالني(  حجر  ابن  )للحافظ  المرام  بلوغ  شرح 
وبدون  تاريخ،  بدون  الحديث،  دار  الصنعاني،  الرزاق 

طبعة: 206-205/2.
ويستنبط القاضي عياض من هذا اإلرشاد النبوي العديد من 
المقاصد حيث يقول: »وفيه حضه على مكارم األخالق، 
العجلة، واستجالب كل  والتأني وترك  العشرة،  وحسن 
أهله  يستغفل  وأال  الصحبة،  ودوام  األلفة،  يوجب  ما 
ويطرقهم، لئال يجد منهم رائحة وشعثا يكرهه، ويكون 
سبب زهده وبغضه فيهن، وإمهالهم هنا حتى يدخلوا ليال 
يسبق خبرهم إلى أزواجهم فيستعدوا له« شرح صحيح 
بفوائد  المعلم  »إكمال  المسمى  عياض  للقاضي  مسلم 
مسلم« ألبي الفضل عياض بن عياض اليحصبي، تحقيق 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،  يحيى إسماعيل، دار 
ط1: 1419هـ/1998م، كتاب الرضاع، باب استحباب 

نكاح البكر: 677/4 

5 سبتمبر 1994في العمق
الزعيم األفريقي نيلسون 

مانديال يصبح أول رئيس أفريقي 
لجمهورية جنوب أفريقيا.
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5 سبتمبر 1994
الزعيم األفريقي نيلسون 

مانديال يصبح أول رئيس أفريقي 
لجمهورية جنوب أفريقيا.

حتى 
ال ننسى

زنزانة مانديال

احتالل الجزائر
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مقدمة :

دمار  من  العالميتان  الحربان  خلّفته  لما  نتيجة 
منّظمة  إنشاء  على  الدّولي  المجتمع  عمل  وخراب، 
عالميّة قائمة على أساس تعاقدي، أوكل لمجلس األمن 
الدّوليين،  الّسلم واألمن  العمل على حفظ  فيها مهّمة 
ولتحقيق ذلك، أفرد ميثاق األمم المتّحدة لهذا األخير 
شأنه  من  ما  كّل  وتقدير  تكييف  في  واسعة  سلطة 
تهديد الّسلم الدّولي أو اإلخالل به، على أّن المتفّحص 
واألمن  الّسلم  لمفهوم  تحديد  أدنى  يجد  ال  للميثاق 
الدولي، على الّرغم من أّن هذين المبدأين يعدّان من 
بين المبادئ األساسيّة التي نّص الميثاق على ضرورة 
تحقيقها، ولعّل هذا ما كان أيضا في الحالة النّقيضة 

تطور مفهوم السلم و األمن الدولي 
في ظل أحكام ميثاق األمم المتحدة 

لهما، ونقصد بذلك حاالت تهديد الّسلم أو اإلخالل به، 
أو وقوع عمل عدوان. فهذه المصطلحات لم يتناولها 
الميثاق بالّشرح والتّفصيل، فاسحا المجال واسعا أمام 
مجلس األمن لتقدير كّل حالة من هذه الحاالت على 
ِحدَةٍ مع غياب معيار ملزم لمجلس األمن في تقدير 
ذلك، ولعّل تفسير ذلك يكمن في أّن واضعي الميثاق 
قد قصدوا وضع معيار مرن وفضفاض ال يقيّد من 
صالحيّة مجلس األمن في القيام بعملية التكييف جهة، 
وإتاحة وتمكين مجلس األمن من مسايرة التّطورات 
والتّهديدات الجديدة التي يكون الّسلم واألمن الدّولي 

عرضة لها من جهة ثانية .
وسنحاول في هذه الورقة البحثيّة دراسة التّغيرات 

صالح حاج امحمد 
باحث دكتوراه

salah.hmd47@gmail.com

صوفيان شعبان 
باحث دكتوراه - 

chabanesofiane35@gmail.com
جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان

بهدوء
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الوضع  هذا  إّن  والبيئي،  واالنساني  واالجتماعي 
يستدعي من جميع أعضاء األمم المتّحدة العمل على 
داخل نطاق األجهزة المختّصة إلعطاء األولويّة لحّل 

مثل هذه المشاكل«)2( .  
من جهته، دعا األمين العام الّسابق لألمم المتحدة 
»كوفي عنان« في خطابه أمام الجمعيّة العاّمة بتاريخ 
جديد  مفهوم  إعطاء  »ضرورة  إلى   1996/12/17
المسبّبة  بالعوامل  يرتبط  الدّوليين،  واألمن  للّسلم 
واالضطهاد،  االقتصادي،  االستقرار  كعدم  للنّزاع، 

واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان«.
بتنصيب  سنة2003  في  األخير-  هذا   – قام  كما 
الّراهنة،  الدّوليّة  التّغيرات  لمواجهة  الحكماء  لجنة 
التي  التّهديدات  تقويم  بشأن  تقريرها  قدّمت  والتي 
يمكن  كيف  والقول  الدّوليين،  واألمن  الّسلم  تهدّد 
لسياسات ومؤّسسات  األمم المتّحدة الحالية أن تسمح 
لها بمواجهتها واقتراح إجراءات خاّصة تعطي لهيئة 
في  الجماعي  األمن  لتفعيل  الوسائل  المتّحدة  األمم 

القرن الواحد والعشرين . 

والتّطورات التي شهدها مفهوم الّسلم واألمن الدّوليين 
ثّم  المتّحدة،  األمم  نشأة  من  سنة  سبعين  مدار  على 
استعراض حدود الّسلطة التّقديرية لمجلس األمن في 

عمليّة التّكييف.

املبحث األول : مفهوم الّسلم واألمن الّدولي 

يف ظّل أحكام ميثاق األمم املّتحدة

ال مندوحة في أّن مفهوم الّسلم واألمن الدّولي قد 
عرف تغييرات مهّمة خالل فترة 70 سنة التي تلت 
الّسلم  تهديد  كان  أن  فبعد   ، الدّولية  المنّظمة  إنشاء 
- على حاالت  أولى  مرحلة  في    – ينصّب  واألمن 
قيام الحروب أو التهديد بقيامها، فإّن ما يميّز مرحلة 
ما بعد النّظام العالمي الجديد بروز تحدّيات وتهديدات 
أخرى تجد مصدرها في عدم االستقرار االقتصادي 
واالجتماعي واإلنساني والبيئي، ولعّل هذا ما كشفته 
مستوى  على  األمن  مجلس  عقدها  التي  الجلسة 
رؤساء الدّول والحكومات بتاريخ 1992/1/31 أين 
تّم اإلعداد لمفكرة الّسالم، حيث عبّر العاهل المغربي 
عن اعتقاده بأّن حالة التّخلف تشّكل أكبر تهديد للعالم، 
يمكن  الّسلم  تهديد  أّن  بلجيكا  وزراء  رئيس  واعتبر 
حين  في  اإلنسان،  لحقوق  العاّمة  االنتهاكات  في 
تدفّق  أّن  الّرأس األخضر  رأى رئيس وزراء جزر 
المسلّحة  الدّاخلية  النّزاعات  اندالع  عقب  الالّجئين 

يشّكل أكبر تهديد للّسلم )1(.
هكذا يكون مجلس األمن باعتباره الضامن الرئيسي 
لحفظ السلم واألمن الدولي عمال بنص المادة )24( 
من ميثاق األمم المتحدة قد طور من مفهوم األوضاع 
المهدّدة للّسلم الدّولي، و لم يعد يحصرها في العدوان 
بالمفهوم الكالسيكي، وهو ما عبر عنه رئيس مجلس 
األمن في ذات االجتماع بقوله : » إن السلم واألمن ال 
ينبثقان فقط من غيبة الحروب والمنازعات المسلحة، 
فثّمة تهديدات أخرى للّسلم واألمن ذات طبيعة غير 
االقتصادي  االستقرار  في  مصدرها  تجد  عسكريّة، 

لم يعــد يقتصـــر مفهــوم 
الّدولييـــن  للّسلــم واألمــن 
على حاالت قيــام الحــــروب 
أو التهديــــد بقيامهــــــــا 
أيضا  يرتبـــط  أصبـــح  بـــل 
بالعوامل المسّببـــة للّنزاع، 
كعدم االستقرار االقتصادي، 
واالضطهــاد، واالنتهاكات 

الجسيمة لحقوق اإلنسان

بهدوء
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وحقوقها،  مسؤولياتها  تحّمل  في  بذلك  للقيام  الكامل 
ولكن في القرن 21 ليس هناك دولة تقدر على القيام 
استراتيجيّات  إيجاد  الّضروري  فمن  لوحدها،  بذلك 
جماعية. و مّما يدفع إليجاد نظام أمن جماعي جديد)3(:

ألنّها  الحدود،  تعرف  ال  الّراهنة  التّهديدات  أّن   -
مرتبطة ببعضها البعض، فتتطلّب عمال على مستوى 
مرتبطة  فالتّهديدات   « ووطني،  إقليمي  عالمي، 
بقّوة فيما بينها والتي تشّكل تهديدا ألحدنا فهو تهديد 

للجميع«.
التّحديات  مواجهة  عن  بمفردها  الدّولة  عجز   -

الّراهنة.
في  لمسؤوليتها  الدّولة  تحّمل  إمكانيّة  عدم   -
حماية مواطنيها وعدم إزعاج جيرانها، فقد ظهرت 
عن  خصوصا  عاجزة  الجماعي  األمن  مؤّسسات 
لحقوق  والممنهجة  الفاضحة  االنتهاكات  مواجهة 
تفرض  لم  مبدأ:  مسألة  تطرح  لذا  واإلبادة،  اإلنسان 
بعد فكرة أّن الدّولة والمجتمع الدّولي لهما مسؤوليّة 

حماية المدنيين ضدّ انتهاكات حقوق اإلنسان.

ب_ البحث عن إمجاع جديد حول األمن  :

ألّن ما كان يشغل واضعي الميثاق هو أمن الدّول، 
العسكري  بالمعنى  جماعي  أمن  نظام  تصّوروا  فقد 
دولة  على  عدوان  أي  أّن  من  ينطلق  الذي  التّقليدي 
عضو في المنتظم الدّولي يعني عدوانا ضدّها جميعا، 
هذه  في  جماعيّا  التّحرك  على  تعمل  فإنّها  بالتّالي 
أمن  قبل أن تكتسب فكرة  لكنّهم فهموا جيّدا  الحالة، 
األشخاص حقّا مذكورا، بأّن األمن غير منفصل عن 

التّنمية االقتصاديّة والحّرية.   
األمن  حول  جديد  إجماع  »إطالق  فإّن  وعليه، 
يختلف  حيث  دوليّا،  إجماعا  يلقى  الجماعي«ال 
واألمن  الّسلم  تغذّي  التي  األسباب  حول  الكثيرون 
الدّوليين، فالبعض ال يرى في التّهديدات التي نذكرها 
فإن  وهكذا  الدّولي،  واألمن  للّسلم  حقيقية  تهديدات 

)1(غموض مفهوم الّسلم واألمن الدولي 

يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة لسنة 2005

أنيط بلجنة الحكماء العمل على التّهديدات الّرئيسية 
التي تعترض الّسلم واألمن ودراسة سبل معالجتها، 
النّهائي  تقريرها   2004/12/02 في  قدّمت  حيث 
العام  لألمين  والتغيير،  التّحديات  التّهديدات،  بشأن 
لألمم المتّحدة في الدّورة التّاسعة والخمسين للجمعيّة 
مسؤولية  أمنا:  أكثر  »عالم  عنوان  تحت  العاّمة، 
الجميع« قدّمت فيه مجموعة من المقترحات، تنصّب 

أهّمها في :  

أ_ ضرورة تشكيل نظام أمن مجاعي جديد :

رأت لجنة الحكماء أّن التّحدي الّرئيسي لبداية القرن 
الجماعي،  لألمن  مفهوم جديد  إلى  التّوصل  هو   21
إلى  الوصول  أردنا  إذا  وأنّه  وتحكميّة،  توّسعا  أكثر 
إجماع جديد حول األمن، فإّن االنطالق يكون من أّن 
المتدّخل األّول أمام التّهديدات القديمة والجديدة تبقى 
الدّور  الميثاق  لها  يعطي  التي  الّسيادة،  ذات  الدّولة 

باألمم  الحكماء  لجنة  رأت 
المتحدة أّن الّتحدي الّرئيسي 
لبداية القرن 21 هو الّتوصل 
إلى »مفهــــوم جديد لألمن 
الجماعــــي«، أكثـــر توّسعا 
وتحكمّية. لكّن هذا التحّدي 
لم يلق إجماعا دولّيا، نتيجة 
االختالف حــــول األسبـــــاب 
التي تغّذي الّسلــــــم واألمن 

الّدوليين.
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األعضاء باإلمتناع عن اللّجوء إلى التّهديد باستعمال 
وتعتبر  الدّولية،  العالقات  في  استخدامها  أو  القوة، 
لمواجهة  كافية  المالئمة  الميثاق  إجراءات  أّن  كذلك 

لمجموع التّهديدات ضدّ السلم واألمن الدّوليين)6( .

املبحث الثاني : حدود الّسلطة الّتقديرية 
جمللس األمن يف عملية الّتكييف 

لقد أدرك واضعو الميثاق أنّه لتحقيق الّسلم واألمن 
بسلطات  األمن  لمجلس  االعتراف  ينبغي  الدّولي 
واسعة ومعتبرة، تتالءم مع طبيعة األوضاع الدّولية 
التّطورات  لمواجهة  الفرصة  له  وتتيح  المتغيّرة، 
والتّهديدات التي تشهدها العالقات الدّولية، ففي تعليقه 
اعتبر  الّسلم،  تهديد  لمفهوم  المرنة  الّصياغة  على 
األستاذ »سعيد الدقّاق« أّن الحكمة من وضع صياغة 
أن   « هو  به  واإلخالل  الّسلم  تهديد  لمفهوم  مرنة 
يصبح مجلس األمن متمتّعا بسلطة التّقدير لكي يقّرر 
في كّل حالة على حدة ووفقا للّظروف المحيطة بكل 
لبحث  أو يتصدّى هو  أو نزاع يعرض عليه  موقف 

لكنّه  رهيبا،  مرضا  الّسيدا  في مرض  يرى  البعض 
ليس مهدّدا للّسلم، والبعض اآلخر يظّن أّن اإلرهاب 
وأّن  جميعا،  يهدّدها  ال  لكنّه  الدّول،  بعض  يهدّد 
النّزاعات الدّاخلية المسلّحة في القاّرة اإلفريقيّة تعتبر 
تهديد األمن  لمرتبة  لكنّها ال ترقى  إنسانيّة،  كوارث 
مشكلة  وليست  تنمية  مشكلة  الفقر  واعتبار  الدّولي، 

أمن.
أّن  إلى  بوتفليقة«  العزيز  »عبد  السيد  أشار  لقد 
الممارسات المالية التّجارية الغامضة والجائرة غير 
النّزيهة المفروضة على بقيّة دول العالم،  باسم حّرية 
التّبادل وفعاليته، ال تحتمل أخذا وال ردّا ، لذا بات من 
المستعجل بالنّسبة للمجموعة الدّولية أن تقدّر خطورة 
واالستقرار  للسلم  تهديدا  باعتبارها  الممارسات  هذه 

في العالم )4( . 
النّهائية  الوثيقة  وضعت  فقد  ذلك،  جانب  إلى 
لمواجهة المتغيّرات الدّولية الّراهنة- بمناسبة الذكرى 
الّستين إلنشاء منّظمة األمم المتّحدة - وخلصت فيها 
لجنة الحكماء إلى أّن الّسلم واألمن، والتنمية، وحقوق 
اإلنسان، تشّكل العمود الذي يرتكز عليها نظام األمم 

المتّحدة، وتعدّ أساس األمن والّرفاهية الجماعيّة.
انشغالها  العاّمة عن  الجمعيّة  من جهتها، أعربت 
سيما  ال  الدّولية،  للجريمة  الّسيئة  باآلثار  العميق 
العالمي  والمشكل  البشري،  الكائن  ومعاملة  تهريب 
للمخدّرات والتّجارة الغير مشروعة لألسلحة الخفيفة 
حقوق  وممارسة  واألمن،  والسلم   ، التنمية  على 
      . اإلنسان، والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون)5(
إلزاميّة  على  بقوة  العاّمة  الجمعية  ذكرت  كما 
مشيرة  الّسلمية،  بالوسائل  منازعاتها  بتسوية  الدّول 
المبادئ  مع  النّزاعات  تتماشى  أن  ضرورة  إلى 
تبني  أهميّة  وتبيّن  الميثاق،  كّرسها  التي  واألهداف 
مقاربة مالئمة ونزيهة للوقاية من النّزاعات المسلّحة 
وتسوية النزاعات من خالل فرض التزام على الدول 

أّنه  الميثاق  واضعو  أدرك 
لتحقيق الّسلم واألمن الّدولي 
ينبغـي االعتـــراف لمجلـــس 
األمـــن بسلطــات واسعـــة 
ومعتبرة، تتالءم مع طبيعة 
األوضــــاع الّدولية المتغّيرة، 
وتتيح لـــه الفرصة لمواجهة 
الّتطــــورات والّتهديــــــدات 
التي تشهدهـــا العالقـــــات 

الّدولية.
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القانونيّة  الّرقابة  خارج  تعمل  دوليّة  كشرطة  دوره 
والقضائية، وعليه ، فإّن مجلس األمن حّر من كّل قيد 
أثناء قيامه بعمليّة التّكييف، وبالنّتيجة فإّن له أن يتخذ 
التّدابير العقابيّة ما يشاء متى اعتبر أّن في تلك  من 

الحالة تهديد للّسلم أو إخالل به )9(. 
يتنافى  أنّه  ذلك  نظر،  محّل  الرأي  هذا  أن  على 
األمن  تعتبر مجلس  التي  الميثاق  24 من  المادّة  مع 
نائبا عن الدّول في تبعات حفظ الّسلم واألمن الدّولي، 
وبالتّالي فليس للنّائب أن يتجاوز حدود نيابته، كما أّن 
مجلس األمن يتعيّن عليه أن يعمل وفق مبادئ ميثاق 
تجاوز  أي  فإّن  بالنّتيجة  ومقاصدها،  المتّحدة  األمم 
وتعدّيا على  افتئاتا  يعدّ  فإنّه  والمقاصد  المبادئ  لهذه 

الّشرعية الدّولية. 
أ_ القيود الواردة على السلطة التقديرية 

جمللس األمن :

إن سلطة مجلس األمن الالّمحدودة في تكييف كّل 
حالة  وقوع  أو  تهديده  أو  بالّسلم  المساس  شأنه  من 
اتباعه  يجري  عملي  ضابط  وجود  وعدم  عدوان، 
تأثّره  وكذا  وقائع،  من  عليه  يعرض  ما  تكييف  في 
ما تعكس مصالح  التي كثيرا  الّسياسية  باالعتبارات 
لمصلحة  مظهرا  تعدّ  مّما  أكثر  الفاعلين  أعضائه 
االعتقاد  إلى  الفقه  من  جانبا  دفع  الدّولي،  المجتمع 
بأّن الغرض من إصدار توصيات وقرارات كثيرا ما 
تكون بعيدة عن مقاصد هيئة األمم المتّحدة، وهذا ما 
يطرح إشكاليّة حدود الّسلطة التّقديرية لمجلس األمن 

في مجال التكييف ؟.
ب_ مدى تقييد ميثاق األمم املتحدة 
للسلطة التقديرية جمللس األمن   

سلطاته  أساسا  يستمدّ  ولكونه  األمن  مجلس  إن 
المنشئة  الوثيقة  باعتباره   - المتّحدة  األمم  ميثاق  من 
مجلس  فإّن  وسلطاته،  مهامه  يحدّد  من  وهو   - له 
األمن ولتتّسم قراراته بالّشرعية الدّولية ، ينبغي أن 
يمكن  ما  وهو  الميثاق،  نصوص  مع  قراراته  تتّفق 

يتضّمنه  ما  أو  الدّوليين،  واألمن  الّسلم  تهديده  مدى 
من إخالل لهما أو وجود وقائع تمثّل عدوانا، بالتّالي 
يستطيع أن يتّخذ ما يتناسب مع ذلك كله من إجراءات 

أو تدابير مالئمة«)7( 
من   39 المادّة  أّن  إلى  الفقه  من  جانب  ويذهب 
الميثاق »من أكثر المواد التي أثارت جدال واسعا حول 
تفسيرها وتحديد طبيعتها، بما تحمله من صالحيّات 
وسلطات خطيرة يتمتّع بها مجلس األمن في تصدّيه 
يملك  الدّولي،حيث  الّسلم واألمن  تمّس  التي  للقضايا 
وحده تحديد الحاالت التي يمكن من خاللها استعمال 
الفصل  في  عليها   المنصوص  الّردعية  التّدابير 
كان  إذا  ما  التّساؤل حول  يثير  أنّه  السابع«)8(. على 
يكون  فإنّه  التّكليف  بعمليّة  قيامه  وفي  األمن  مجلس 

حّرا من أّي قيد ؟. 
لقد اعتبر جانب من الفقه أّن هذه االستقالليّة في 
الّسلم،  تحقيق  أحقّية  األمن  لمجلس  تعطي  التّكييف 
القانون، ألّن  لكنّها ال تفرض عليه ضرورة احترام 
نشاطه سياسي قبل كل شيء ويظهر ذلك من خالل 

مفهــوم  في  الّتوســـع  إن 
الّسلــم واألمــن هو ما فسح 
المجــال أمــام بعــض الّدول 
الّدائمـــة الستخـــدام مجلس 
األمــن لشرعنــة قراراتهـــــا 
وتنفيذها، واتخـــاذ المجلس 
كــــأداة لتنفيـــذ سياستهــا 
الخارجية، ومعاقبة الدول بدل 
واألمن  الّسلم  على  الحفــاظ 

الدولي.
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)9( عميمر نعيمة، دمقرطة منظمة األمم المتحدة، المؤسسات 

الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2007 ، ص 55

)10( يوسف خولة محي الدين، العقوبات اإلقتصادية الدولية 

المتخذة من مجلس األمن وانعكاسات تطبيقها على حقوق اإلنسان، 

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2013، ص227. 

األمن  لمجلس  التقديرية  السلطة  حدود  خالد،  حساني   )11(

الدولي  القانون  في  الماجستير  لنيل شهاد  مقدمة  الدولي، مذكرة 

والعالقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2009، ص 

.57

 The Chartability Of بمصطلح  عنه  التعبير 
Resolution ، وهذا يعني أّن كل منظمة دوليّة تنشأ 
سيادة،  ذات  دول  بين  تبرم  جماعيّة  اتفاقيّة  بموجب 
لوجود  القانوني  األساس  تشّكل  االتّفاقية  هذه  فإّن 
المنّظمة الدّولية ككل، بل أنّه يعتبر يعد بمثابة دستور 

لها، وهذا حال منّظمة األمم المتحدة)10(.        
الذي   »Allain Pellet هذا ما يؤّكده األستاذ » 
يشير إلى أّن على مجلس األمن التزام عام باحترام 
يفرض  الذي  المتحدة،  األمم  اآلمرة وميثاق  القواعد 
التّصرف في ضوء حاالت واقعيّة، وهذه هي  عليه 

الحدود الوحيدة للّسلطة التّقديرية لمجلس األمن . 
الجنائية  بالمحكمة  االستئناف  غرفة  جهتها،  من 
الدّولية ليوغسالفيا – سابقا- نحت هذا المنحى، وذلك 
في قضية تادتش Dusko Tadic حينما أشارت إلى 
أّن » لمجلس األمن سلطة تقديريّة واسعة في تحديد 
وجود تهديد الّسلم أو اإلخالل به أو وقوع العدوان ، 
كما أّن هذه الّسلطة غير محدّدة ، لكن يجب أن تبقى 
في الحدود التي رسمها ميثاق األمم المتحدة)11(.      

اخلامتة :

فسح  ما  هو  واألمن  الّسلم  مفهوم  في  التّوسع  إن 
مجلس  الستخدام  الدّائمة  الدّول  بعض  أمام  المجال 
المجلس  واتخاذ  وتنفيذها،  قراراتها  لشرعنة  األمن 
بدل  الدول  ومعاقبة  الخارجية،  سياستها  لتنفيذ  كأداة 
الحفاظ على الّسلم واألمن الدولي، ولعل هذا ما دفع 
على  رقابة  بإقامة  للمناداة  والفقه  الدّول  من  جانبا 
الميثاق  وتعديل   جهة،  من  األمن  مجلس  قرارات 
الجماعة  طموحات  عن  تعبيرا  أكثر  ليغدو  األممي 

الدولية .

اهلوامش :

)1( بن سهلة ثاني بن علي، المساعدة اإلنسانية بين شرعية 

التدخل و التعارض مع سيادة الدولة، مجلة الشريعة والقانون ، 

يناير  المتحدة ، ع49،  العربية  اإلمارات  ، جامعة  القانون  كلية 

بهدوء
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قدمت السعادة كشعور ذاتي للفرد يعلو وينخفض 
بارتفاع وهبوط نسبة هرمون األندروفين حسب أهل 
التعريف عطش  هذا  يشفي  هل  ولكن  االختصاص. 
ظمآن قّضى حياته من سراب لسراب يحسبه في كل 
مرة سعادته المنشودة حتى إذا ما أتاها لم يجد شيئا، 
فأقنعته  َوْسَوَسة  أتته  جديدة  توصيفات  عندها  ووجد 
أن السعادة في الدنيا ما هي إال وهم وما السعادة إال 

في اآلخرة.

الدين  أن  في  األمل  أفقد  لم  ومازلت  أظن  كنت 
شفاء ودواء لكل العلل، وما البؤس إال شعور مخالف 
للسعادة التي عّرفها أبيقور أحسن تعريف بأنها ما يعود 
على اإلنسان بالنفع، فال يكون البؤس إذا إال افتقارا 

نحن والسعادة

للنفع بكل جوانبه. وقد لعبت األديان دورا اتفقت عليه 
السعادة  عن  البحث  وهو  عقائدها  باختالف  جميعها 
خارج إطار النفع الشخصي. وتطور هذا المفهوم إلى 
ما عرف لدى جميعها دون اختالف بالتزهد والتعالي 
األدنى  بالمستوى  والقناعة  الدنيا  الحياة  ملذات  عن 
للنفع الضروري إلسعاد اآلخرين. رسالة سالم بعثت 
بها هذه األديان وأخفق القائمون عليها مشايخ وكهنة 
القائمون على  وراهبون في تسويقها وعجز خاصة 
السماوية منها في استثمار هذه الرسالة االنسانية لما 

يعود على اإلنسان بالنفع وإسعاده سعادة أبيقور.

إما إذا ما تعلق األمر بالسعادة الجماعية أو سعادة 
بلد  تداولها وقياسها ومقارنتها من  الشعوب كما يقع 

رفيق الشاهد
»مهندس«

chahed@meteo.tn تمتمات



53 ذو الحّجة 1437 - سبتمبر 2016

يعيش  أن  في  والمتمثلة  إنسان  كل  إليها  يرنو  التي 
وخوف  كوابيس  ودون  وطمأنينة  رفاهة  في  لحظته 
السعادة  هذه  مثل  تتحقق  أن  يمكن  ال  المستقبل.  من 
دون تحمل الدولة مسؤولياتها كاملة وكذلك شركاءها 
من مؤسسات اقتصادية خاصة أو مكونات المجتمع 
الدولة.  مؤسسات  مع  لتتناغم  وأفراد  هياكل  المدني 
قدمه  الذي  الشامل  مفهومها  في  السعادة  تتجسم  هنا 
الواجب  نظرية  صاحب  كانط  إيمانويل  الفيلسوف 
السعادة في حال  إلى  أن اإلنسان يصل  والذي رأى 
أدى واجبه اإلنساني كما يراه بحرية من خالل التزامه 
بمبدئه وعيشه وفقا له. وبالتالي، فحسب كانط، إنسان 
أمكنه  ما  إذا  بالسعادة  يشعر  أن  يمكنه  مسئول  حر 
عيش الحياة وفقا لحريته، أي إذا ما توفرت له الحرية 
وهو  بمسؤولية  فيها  والتصرف  الدولة  واجب  وهي 

واجبه الفردي.

شعاري اليوم قد يراه البعض صادما يفتقد لالنسانية 

الحالة  هذه  في  المعتمدة  المقاييس  فترتكز  آلخر، 
تتعدى  بل  بالهرمون،  لها  عالقة  ال  مؤشرات  على 
ذلك لتشمل الرفاهة والطمأنينة واألمل، كلها شهدت 
تدهورا ملحوظا ببالدنا وبلدان أخرى عربية مجاورة 
تدنى أداء الدولة فيها نتيجة هشاشة ركائزها وانهيار 
أركانها. فإذا ما كانت الدولة مسئولة عن سعادة شعبها 
فما هي مسئولية هذا الشعب ليسعد الفرد وما هو دور 

الفرد ليسعد الجميع؟ 

في غياب الدولة تزدهر الفوضى تحت تأثير تنامي 
حب الذات الكائن فينا إلى حد اإلفراط فتنبت وتترعرع 
ثروة  األرض  أديم  من  لتمتص  وجمعيات  منظمات 
شعب فقدَ فرحته وتزايد ضيق أفقه. فحتى الجمعيات 
وقيم  وحقوقية  إنسانية  بدوافع  تشكلت  كانت  التي 
عقائدية لتدير أعماال تطوعية، سرعان ما تم إغراق 
األولى  مساراتها  عن  فانحرفت  بالمال  منها  العديد 
وتصبح  السياسي  بالشأن  أساسا  اهتمامها  ليصبح 
فاعلة فيه خدمة لعصابات وضعت يدها على خيرات 
كل  على  التحركات  تترصد  عيونها  وأرسلت  البالد 
المسالك طمعا في مزيد االنتفاع وخوفا من فقدان ما 

تم تحصيله. 

خارج  اجتماعية  مشاريع  لتمويل  المال  جمع  إن 
الريبة  إلى  يدعو  ولكنه  جيد  أمر  الربحي  اإلطار 
الدولة  على  عالية  كلفة  ذات  رقابة  آليات  ويتطلب 
الرأس  تتجاوز  قد  العام  المال  وبالتالي على حساب 
المال المتداول نفسه. فما على الدولة إال أن تتمركز 
مواطنيها  ثقة  وتكسب  األمور  بنواصي  وتأخذ 
من  االجتماعية  مؤسساتها  وكذلك  أموالها  ورؤوس 
رعاية الطفولة والعّجز وفاقدي السند وعليها تدعيم 
الصناديق االجتماعية وتأهيلها إلى أن تتحقق السعادة 

إّن جمـــع المــال لتمويـــــل 
اجتماعّيـــــة  مشاريـــــــــع 
خارج اإلطــــار الّربحــــي أمر 
الّريبة  إلى  يدعو  جيد ولكّنه 
ويتطّلب آليــــات رقابة ذات 
كلفة عاليـــــــة على الّدولة 
وبالّتالي على حســـاب المال 
العام قد تتجاوز الّرأس المال 

المتداول نفسه.

تمتمات
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زيادة وهذا أضعف األيمان بالقضية التي بين أيدينا. 
وقد  أفلح إن  صدقت عن حديث األعرابي. أما إذا ما 
الن قلبي وغلب عقلي فلن أمانع في بذل مزيد المال 
والجهد، ويحق لي حينها أن أطمع في مزيد األجر، 
ما  عن  سواها  دون  مسئولة  الدولة  تكون  أن  شرط 
يتوفر من موارد. هكذا تتقدم الشعوب ويحس أفرادها 

بالسعادة.

يتركه  ما  غالبا  مسكن  وراء  المرء  يلهث  لماذا 
غيره  على  يعيبه  ما  لنفسه  يسمح  لماذا  إتمامه؟  قبل 
بدءا بالتمّسح على خط تماس الشبهة في عدم احترام 
األولوية في الطابور أو بالتدخل لتشغيل أحد األبناء 
ثم تجده أقرب للمحظور وال يبالي طمعا في الحصول 
الجشع  به  يذهب  قد  ثم  لتمويل مشروع  على موارد 
في  ذلك  من  أبعد  وحتى  الجنحة  في  للتورط  بعيدا 

الجريمة؟ 

المرء بمستقبل  السعادة أن ال ينشغل  من بواعث 
إذا  إال   ذلك  يمكن  وال  ويؤّرق،  يرهق  ألنه  األبناء 
تزيل  ال  قوية  بها  أحلم  التي  تلك  الدولة  فعال  تبنّته 
الجمعيات، سرطان هذا الزمان بالجّرافات واآلليات 
الثقيلة بل بتركها في التسلل عارية السوءة ال يسترها 

تمدّن مزيّف وال تديّن زائف.

ويتعارض مع مقومات ديننا وقد يراه آخرون جريء 
باعتبار ما يتطلبه بلوغ الهدف من تضحيات. إن قلبي 
للسند وعلى  فاقد  يرأف على كل متسّول وعلى كل 
من يبيت مفترشا الرصيف ومتدثرا بالعرى، ولكنني 
سأطوي أسفي وحزني وأئِدُهما بصبر أيوب وسأدبّر 
جديدا  ومرشحا  للتسّول  جديدا  انحرافا  ألمنع  عقلي 
لفقدان الكرامة وأسهم في إنقاذ المجتمع من السقوط 
في الرذيلة. ال يتطلب ذلك مني إال ما يفرضه علي 
دون  كاملة  مستحقاتها  للدولة  أدفع  أن  أي  القانون 

أن  الّسعــادة  ظواهــــر  من 
ال ينشغل المـــــرء بمستقبل 
األبناء ألّنه يرهق ويؤّرق، وال 
يمكن ذلك إاّل إذا تبّنته فعال 
دولة قوية ال تزيل الجمعّيات، 
سرطان هذا الّزمان بالجّرافات 
واآلليات الّثقيلـــة بل بتركها 
في الّتسلــل عاريــــة الّسوءة 
ال يسترهــا تمــــّدن مزّيــــف 

وال تدّين زائف.

تمتمات
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 هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز 
التجارة العالمي في نيويورك ومبنى 

وزارة الدفاع في فيرجينيا

حتى 11 سبتمبر 2001
ال ننسى



العدد 110 - السنة 565

التقديم

األمم  حياة  في  االستبداد  لسيادة  الكارثية  اآلثار  من 
والّشعوب والحضارات تدميرها والقضاء على وجودها 
من  وال خالص  والكرامة.  العّزة  نحو  سيرها  وتعطيل 
والنّقمة  واإلشراك،  والمشاركة  بالّشورى  إالّ  اآلفة  هذه 
فالتّاريخ  والّطغيان،  واالستبداد  االستئثار  في  جميعها 
يحفل باألحداث والوقائع التي تبرهن على مخاطر هذه 

اآلفة القاتلة. 

في العودة إلى األصول : 
قراءة في كتاب  » طبائع االستبداد ومصارع االستعباد«

للمؤلف عبد الرحمان الكواكبي.

كما ينبّئنا التّاريخ عن أمم اعتمدت الّشورى والمشورة 
الحالة  ففي  المؤّسسات  بواسطة  الحكم  في  واإلشراك 
األولى يبرز »فرعون« وجنده وفي الحالة الثّانية ملكة 

سبأ »بلقيس« وقومها.)1(

يعد كتاب »الكواكبي« من أفضل ما يمكن أن تستنير 
به العقول والقلوب  في فهم االستبداد ومحاربته والنّجاة 
من عواقبه الكارثية )2( لذلك رأينا أنّه من المفيد الّرجوع 
إليه لنؤّكد أّن أسالفنا قد اجتهدوا في ايقاضنا من غفلتنا 

قراءة
د.صالح نائليفي كتاب

naili_salah2000@yahoo.com



57 ذو الحّجة 1437 - سبتمبر 2016

منها الدّفاع عن االستقالل ألنّه ما الفرق على أّمة مأسورة 
لزيد أن يأسرها عمر. وما مثلها إالّ الدّابة التي ال يرحمها 

راكب مطمئّن مالكا كان أم غاصبا.)3(

بدّ من طرح  التّشكيك، ال  بنتيجة خالية من  للخروج 
مجموعة من األسئلة: هل االستبداد حالة مرافقة لمراحل 
انحطاطنا المتّصلة طبعا بالفساد بالصدفة أم لعلّه المسبّب 
والمرّسخ والموّطد ؟ ومن جاء باآلخر، هل االستبداد ولد 
الفساد أم الفساد استدعى االستبداد؟ أليس الحّل للتّفقيس 
الّسرطاني للفساد مزيدا من االستبداد؟ ثم من أين سنأتي 
الّم يخرجوا  للفساد  ناشرين  بحكام غير مستبدّين وغير 
أّمة  نحن  هل  األّمة؟  هذه  رحم  من  سابقيهم  وكّل  كلّهم 
عبيد أم أّمة من ولدوا أحرارا واستعبدوا الحقا؟ أّي منهما 
العربة ومن هو الحصان؟  طبعا االستبداد مؤّسسة حيّة 
متحركة فهو الحصان واالنحطاط حالة أي حاوية لحالنا 

فهو العربة المركوبة.

عصارة  ووضعنا  تجاهلناهم   ولكنّنا  بعيد  زمن  منذ 
األمم  صفحات  في  نقلّب  ورحنا  الّرفوف  في  أفكارهم 
األخرى وكأنّنا لم ننتج معرفة وأّن الحقيقة يملكها اآلخر 

وما علينا إالّ اتباع خطواته أينما سارت بنا.

)1( احلاجة إىل إعادة قراءة مفهوم االستبداد

تساؤالت  من  النّخبة  خاطر  في  يجول  ما  ظّل  في 
مشروعة حول مدى أهّمية استبيان وشرح العالقة بين 
أحوالنا  ومجمل  مجتمعاتنا  وفساد  جهة  من  االستبداد 
المتمثل في التّدهور الّراهن ألحوال األّمة وشعوبها من 
باألهّمية  الّساحقة  األغلبيّة  اعتراف  ومع  مقابلة،  جهة 
أّن التّسليم بهذه األهّمية عند قسم  البالغة للموضوع. إالّ 
مماشاة  أو  اللّفظية  المجاملة  يتعدّى  ال  النّخبة  من  كبير 
هناك  بل  ال  المتعولمة  الكونية  واألجندة  العصر  لروح 
تملّل من تواتر طرحه لدرجة ترقيته منزلة شاغل الدّنيا 

أو العنوان األكثر أهميّة.

هذا التردّد بين األخذ بجدّية الموضوع فعال وقوال أم 
الرّف-مؤقتا- على خلفيّة تسارع األحداث  وضعه على 
بالمخاطر  مقترنة  بالّسخونة  واتسامها  المسبوق  غير 
إقليميّا كتوابع لهّزة عالميّة تزامنت مع تفّكك إمبراطوريّة 
وتغير في النّظام العالمي الّسابق الذي ساد لحوالي نصف 
التّكالب  لموجة  التّصدي  بأولويّات-  واالهتمام   – قرن 
من  المتبقّية  البقيّة  على  والمحافظة  الغربيّين  والتكبّر 

الثّوابت... واالستعداد لالنطالق نحو قرن جديد.

يقول الكواكبي:» إن المستبدّ يتّخذ الممّجدين سماسرة 
لتغرير األّمة باسم خدمة الدّين أو حّب الوطن أو تحصيل 
منافع عاّمة أو الدّفاع عن االستقالل والحقيقة في بطالن 
كّل هذه الدّواعي إلى ما هي إالّ تخيل وإيهام يقصد بها 
أنّه ال يستثنى  رجال الحكم تهييج األّمة وتضليلها حتى 
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بأهّمية  الّتسليم  أّن 
العالقة  وشرح  استبيان 
جهة  من  االستبداد  بين 
ومجمل  مجتمعاتنا  وفساد 
من  كبير  قسم  عند  أحوالنا 
المجاملة  يتعّدى  ال  الّنخبة 
لروح  مماشاة  أو  الّلفظية 
الكونية  واألجندة  العصر 

المتعولمة.
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واصطدام مع الموروث الدّيني والحضاري وإبحار في 
المجهول في لحظات حاسمة فلنؤجله ؟

لهذه  يتنّطع  األخر  ندع  أم  أنفسنا  بإصالح  أنبتدئ 
المهّمة متدّخال أو محتالّ ؟. أنصلح أنفسنا أم نطلب من 
حّكامنا أن يصلحونا؟ وهم أنفسهم من يصلحهم أم تراهم 
معصومين؟. وإذا كانت األولويّة إلصالح الفكر أنبتدئ 
نبدأ  أين  ومن  سياسي  إصالح  أم  أّوال  ديني  بإصالح 
وكيف؟ أنبتدئ بنقد هادئ للفكر الدّيني التّكفيري الّسائد 
والّسياسي اإلقصائي المخيّم الستيالد  فكر جديد مؤمن 
بالتّعددية ) أليست أرضنا أرض تمازج الحضارات منذ 
األزل كممّر ومعبر أو محّط لقوافل متاجرة أو مهاجرة 
الورود  بآالف  ربيع  كّل  تتفتّح  ومروجنا  محاربة  أو 
واألزاهير مختلفة األلوان ال بل أّن مشهد الّطبيعة يتغيّر 
بثبات وسبات  تمّسكنا  فلماذا  بالدنا(   ربيع  في  يوم  كّل 
الّشتاء الموحش أم بنزق وعنف انقالبي - ثوري -  لم 

يجلب لنا الخير في العقود األخيرة الخالية ؟.

الرحمان  »عبد  عليها  أجاب  والغد  اليوم  تساؤالت 
من  الخوف  دون  سنوات   وعشر  مائة  منذ  الكواكبي« 
األّمة  هّمة  بتثبيط  أو  والخيانة  العمالة  أو  بالكفر  اتّهامه 
وتغريبها موّجها اللّوم واالتّهام إلينا قبل أن يوّجهها إلى 

أسالفه بالتّقصير.

)2( مقدمة الكتاب:

يقول في مقدمة الكتاب إّن كالّ يذهب مذهبا في سبب 
أنّي قد تمّحص  الدّواء » وحيث  االنحطاط وفي ما هو 
عندي أّن أصل هذا الدّاء هو االستبداد الّسياسي ودواؤه 
الدّستورية. وقد استقر فكري على ذلك  بالّشورى  دفعه 
-كما أّن لكل نبإ مستقّر- بعد بحث ثالثين عاما... بحث 
أظنّه كاد يشمل كّل ما يخطر على البال من سبب يتوّهم 
الباحث عند النّظرة األولى أنّه ظفر بأصل الدّاء أو بأهّم 

هل الّرفع من شأن الحّرية الفرديّة ومقارعة االستبداد 
الثّقافي الحضاري أم بدعة  الدّيني أو  من أصول تراثنا 
غربيّة وتقليد للغرب؟ ولماذا اآلن تحديدا وحّرية األوطان 
مسلوبة أو مهدّدة أو مؤّجرة؟ فهل نهتّم بالواجهة والخلفيّة 
والتّزويق ونبعد عن دائرة االهتمام دّق المداميك ونصب 

األعمدة وربط العضاضات؟

هل االستبداد خصوصيّة إسالميّة أو عربيّة أو قطريّة 
-ال فرق-  بالّرغم من تالزمه الّطويل بتاريخنا ؟ ولكن 
عند  العهد  حديثي  والتّحديث  واإلصالح  الحّرية  أليست 
الغرب وبنات الّساعة األخيرة من يوم الحضارة اإلنسانيّة 
؟ عصر التّنوير ابتدأ بالبزوغ في القرن الخامس عشر. 
وصيانة  الّسلطات  وفصل  الّسلطة  وتداول  الحّرية  هل 
حّرية الفكر حكر على الغرب المتقدّم أم نتيجة الحتكاك 
الغرب مع فكر »ابن رشد« و»ابن خلدون« وخروجه 

من قمقم االستبداد الديني وجحر االستبداد السياسي ؟.

فكري  ترف  اإلشكال  هذا  غمار  في  الخوض  هل 

الّسلطة  وتداول  الحّرية  هل 
وصيانة  الّسلطات  وفصل 
حّرية الفكر حكر على الغرب 
الحتكاك  نتيجة  أم  المتقّدم 
رشد«  »ابن  فكر  مع  الغرب 
وخروجه  خلدون«  و»ابن 
الديني  االستبداد  قمقم  من 

وجحر االستبداد السياسي
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للحكومة  صفة  االستبداد 
المطلقة العنان فعال أو حكما 
شؤون  في  تتصّرف  التي 
خشية  بال  تشاء  كما  الّرعية 

حساب وال عقاب محّققين. 
هو  االستبداد  أنواع  وأشّد 
حكومة الفرد المطلق الوارث 
الحائز  للجيش  القائد  للعرش 

على سلطة دينّية.

القائد للجيش  هو حكومة الفرد المطلق الوارث للعرش 
الحائز على سلطة دينيّة. ولنا أن نقول كلّما قّل وصف 
من هذه األوصاف خّف االستبداد إلى أن ينتهي بالحكم 

المنتخب المؤقّت المسؤول فعال.

وأورد الكواكبي شذرات مّما تكلم به الحكماء ال سيّما  
المتأّخرون منهم في وصف االستبداد، ومن هذه الجمل: 
يتحّكم في شؤون النّاس بإرادته ال بإراداتهم  » المستبدّ 
ويحكم بهواه ال بتشريعهم ويعلم من نفسه أنّه الغاصب 
المعتدي، فيضع كعب رجله على أفواه الماليين من النّاس 
يسدّها عن النّطق بالحّق والتّداعي لمطالبته«. ومنها: » 
المستبدّ عدّو الحّق عدّو الحّرية وقاتلها والحق أبو البشر 
شيئا  يعلمون  نيام ال  أيتام  والعوام صبية  أمهم  والحّرية 
وإن  هبّوا  أيقظوهم  إن  الّراشدون  إخوتهم  هم  والعلماء 

دعوهم لبّوا وإالّ يتّصل نومهم بالموت.«)4(

يعرض  االستبداد«،  »ماهو  وفصل  المقدمة  بعد 
من  وكّل  االستبداد  بين  العالقة  كتابه  في  »الكواكبي« 

أصوله ولكن ال يلبث أن يكشف له التّدقيق أنّه لم يظفر 
بشيء  وأّن ذلك فرع األصل أو هو نتيجة ال وسيلة.

الدّين  في  التّهاون  هو  الدّاء  أصل  أن  مثال  فالقائل 
يتهاون  لماذا  نفسه  يسأل  يقف حائرا عندما  أن  يلبث  ال 
يقف  اآلراء  اختالف  الدّاء  أّن  والقائل  الدّين.  في  النّاس 
العلماء بصورة  بين  االختالف  تعليل سبب  مبهوتا عند 
أّشد وأقوى... وهكذا يجد نفسه في حلقة مفرغة ال مبدأ 
لها فيرجع إلى القول هذا ما يريده هللا بخلقه غير مكترث 

بمنازعة عقله و دينه له بأّن هللا حكيم عادل رحيم.

)3( تعريف االستبداد

يقول في هذا الفصل معّرفا االستبداد لغة، هو غرور 
المرء برأيه واألنفة عن قبول النّصيحة أو االستقالل في 
الّرأي والحقوق المشتركة. وفي اصطالح الّسياسيين هو 
تصّرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة وبال خوف 
تبعة. وقد تطرأ مزايدات على هذا المعنى االصطالحي 
فيستعملون في مقام كلمة استبداد كلمات استعباد وتسلّط 
وتحّكم وفي مقابلتها كلمات مساواة وحّس مشترك وسلطة 
جبّار طاغية  )مستبد(  مقام صفة  في  ويستعملون  عاّمة 
مستبدّة  حكومة  مقابلة  وفي  مطلق  وحاكم  بأمره  حاكم 
كلمات عادلة ومسؤولة ومقيّدة ودستورية. ويستعملون 
الّرعية )المستبدّ عليهم( كلمات أسرى  في مقام وصف 
أحرار  مقابلتها  وفي  ومستلبين  وبؤساء  ومستصغرين 

وأباة وأسياد وأعّزاء.

بالمترادفات  بالوصف  االستبداد  تعريف  أّما 
المطلقة  للحكومة  االستبداد صفة  أّن  فهو  والمتقابالت، 
العنان فعال أو حكما التي تتصّرف في شؤون الّرعية كما 

تشاء بال خشية حساب وال عقاب محقّقين. 

الشيطان  من  به  يتعوذ  الذي  االستبداد  أنواع  وأشدّ 
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لقبولها، أّما التي تحّل على إثر ثورة حمقاء قلّما تفيد شيئا 
وال  االستبداد  شجرة  بقطع  تكتفي  ما  غالبا  الثّورة  ألّن 
تقتلع جذورها فال تلبث أن تنبت وتنمو وتعود أقوى مّما 

كانت عليه)5(.

األّمة  حّس  تنبيه  أّوال  يجب  االستبداد  من  للتّخلص   
بآالم االستبداد ثّم حثّها على البحث في القواعد األساسيّة 
الّسياسية المناسبة لها بحيث يشغل ذلك أفكار كّل طبقاتها 
إّن  الحّرية.  نيل  على  الحقيقي  التلّهف  ظهور  ويحصل 
ووظيفة  هّم  يكون  أن  يجب  االستبداد  رفع  في  الّسعي 
من  مجموعة  »الكواكبي«  يعدّد  وسراتها.  األّمة  عقالء 
من  للتّخلص  تتحقّق  أن  يجب   ) مبحثا   25  ( المباحث 

االستبداد ومن بين هذه المباحث :

- ماهي األّمة أي الّشعب ؟ هل هي ركام مخلوقات 
واالنقياد  الّطاعة  متغلّب وظيفتهم  لملك  أو جمعيّة عبيد 
ولو كرها؟ أم هي جمع بينهم روابط دين أو جنس أو لغة 
لكّل  اختياريّة  ووطن وحقوق مشتركة وجامعة سياسيّة 

فرد حّق إشهار رأيه فيها ؟.

- ماهي الحكومة؟ هل هي سلطة امتالك فرد لجمع 
يتصّرف في رقابهم ويتمتّع بأعمالهم ويفعل بإرادته ما 
يشاء؟ أم هي وكالة تقام بإرادة األّمة ألجل إدارة شؤونها 

العموميّة المشتركة ؟.

آحاد  حقوق  هي  هل  العمومية؟  الحقوق  ماهي   -
هي  بالعكس  أم  مجازا؟  لألمم  تضاف  ولكنّها  الملوك 
حقوق جموع األمم وتضاف للملوك مجازا؟ ولهم عليها 
األمانة والنّظارة على مثل األراضي والمعادن واألنهر 
والعدل  العام  األمن  مثل  على  والحراسة  والّسواحل... 
والنّظام... إلى غير ذلك مّما يحّق لكّل فرد من األّمة أن 

يتمتّع به وأن يطمئن عليه.

الدّين، العلم، المجد، المال، األخالق، التّربية، والتّرقّي 
منه«.  والتخلص  »االستبداد  بباب  القيّم  كتابه  لينتهي 
االستبداد  أبواب  على  تركيزه  ويشدّد  المؤلّف  يسهب 
والدّين واالستبداد واألخالق ومجهوده القيّم في المبحثين 
النّادرة  والجرأة  العميق  اإلدراك  من  فائقة  درجة  على 
)حتى بين معاصرينا(. ومن الغيرة على مستقبل األّمة 
التي ال يجد لها مكانا تحت الّشمس إالّ بزوال االستبداد 

الّسياسي وتفرعاته.

وعالقته  االستبداد  أوجه  مختلف  في  بحث  أن  وبعد 
بجملة المتغيّرات يفرد المؤلّف بابا تحت عنوان »االستبداد 
والتخلص منه« ويعرض إلى بعض المحاوالت للتخلّص 
من االستبداد ويخلص إلى نتيجة أنّها قاصرة عن بلوغ 
بتوفّرها  التي  الّشروط  من  ويقدّم جملة  المنشود  الهدف 
هذه  من  نهائيا.  االستبداد  على  القضاء  يمكن  وتحقّقها 
الشروط الحّرية حيث يقول بأّن الحكماء قّرروا أّن الحّرية 
االستعداد  بعد  عليها  تحصل  التي  هي  األّمة  تنفع  التي 
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 للّتخلص من االستبداد يجب 
بآالم  األّمة  حّس  تنبيه  أّوال 
االستبـــداد ثّم حّثهــــا على 
البحث في القواعد األساسّية 
الّسياسيـــة المناسبــة لهــا 
بحيث يشغل ذلك أفكـار كّل 
طبقاتهـــا ويحصـــل ظهور 
التلّهــف الحقيقي على نيــل 

الحّرية.
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لكتـــــــــاب  قراءتنــــا  إّن   
»الكواكبي« تبقى محدودة 
وتحتاج إلى مزيد من الّتحليل 
والّتعمق في ما يطرحه من 
قضايــــا تشغل األّمة وتبّدد 
حيرتها أمام أسباب تخّلفها 
وتراجعهـــا في الوقت الذي 
تتسابق فيه األمم نحو أرقى 
درجات الّتحضر والفكر البّناء.

اهلوامش

االستبداد  طبائع  الكواكبي:  الرحمان  عبد   )1(
ومصارع االستعباد ،تحقيق وتقييم د.محمد عمارة، دار 

الشروق،ط2 القاهرة ص9.

المرجع السابق ص12.  )2(

الكواكبي  مرجع سابق ص  23،28.   )3(

نفس المصر ص 128.  )4(

نفس المصدر ص134.   )5(

نفس المصدر ص129.  )6(

للحكومة  هل   : الحقوق  في  التّساوي  مبحث   -
التّصرف في الحقوق العاّمة المادّية واألدبيّة كما تشاء، 
على  للجميع  محفوظة  الحقوق  تكون  أم  وحرمانا؟  بذال 

التّساوي والّشيوع ؟.

تمتلك  الحكومة  هل  الّشخصية:  الحقوق  مبحث   -
الّسيطرة على األعمال واألفكار أم أفراد األّمة أحرار في 
الفكر مطلقا وفي الفعل ما لم يخالف القانون االجتماعي؟.

الملكيّة  الحكومة : هل األصلح هي  - مبحث نوعيّة 
المطلقة من كّل زمام؟ أم الملكيّة المقيّدة؟ وماهي القيود؟ 
إلى  المؤقتة  أو  الحياة  مع  الدائمة  االنتخابية  الرئاسة  أم 
الغلبة؟  أو  العهد  أو  بالوراثة  الحاكميّة  تنال  أجل؟ وهل 
وجود  مع  أم  المصادفة؟  تكون  كما  ذلك  يكون  وهل 
يصير  وكيف  الّشرائط؟  تلك  وماهي  الكفاءة  شرائط 
تحقيق وجودها وكيف يراقب استمرارها وكيف تستمّر 

المراقبة عليها ؟؟.)6( 

اإلجابة عن هذه األسئلة والتّمعن في ما تطرحه من 
عمل شاق وجادّ على مستوى النّخب واألفراد هي وحدها 
الكفيلة باقتالع االستبداد من طبائع النّفوس وعقولها. إّن 
إلى  وتحتاج  محدودة  تبقى  »الكواكبي«  لكتاب  قراءتنا 
قضايا  من  يطرحه  ما  في  والتّعمق  التّحليل  من  مزيد 
تشغل األّمة وتبدّد حيرتها أمام أسباب تخلّفها وتراجعها 
درجات  أرقى  نحو  األمم  فيه  تتسابق  الذي  الوقت  في 

التّحضر والفكر البنّاء.
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القّوة أو يلوح  االنقالب هو تحرك عسكري يستخدم 
باستخدامها، يتدثّر بغطاء شعبي أو مستقّل عنه، يستهدف 
اإلطاحة بالنّظام الّسياسى القائم فى الدّولة ألغراض في 
الّسلطة. وقد  الّسيطرة على  القائمين عليه وأغلبها  نفس 
شرعيّة،  غير  أو  شرعيّة  عليها  المنقلب  الّسلطة  تكون 
األعراف  لكّن  عسكريّة،  أو  مدنيّة  ظالمة،  أو  عادلة 
استقّرت حديثا بأّن استخدام القّوة في فرض الّرأي شيء 
المجمع على سرطنتها لجسد  الحاالت  إاّل في  مستهجن 
مّر  وعلى  سبيل.  بكّل  استئصالها  ينبغي  حينئذ  الوطن، 
كانت  القطريّة،  أو  منها  اإلمبراطوريّة  الدّول  تاريخ 
الجيوش تلعب دورا أساسيّا ومحوريّا في مرحلة التّكوين 

في 
الصميم

االنقالبات سنة العسكر المؤكدة -  
تركيا كالكيت 2016 م  

في  الدّور  هذا  أساسيّة  يستمّر  أن  لزاما  أصبح  ثّم  ومن 
مرحلة االستقرار.

الجيوش  عمل  ومزاولة  تأسيس  تاريخ  راجعنا  وإذا 
سوف نجد أنّها كانت تعكس دائما بل وبصورة واضحة 
هذا  من  يستثنى  ال  حكموا،  من  »عقائد«  أفكار  جدّا 
بعد   - اإلسالميّة  اإلمبراطوريّات  أزعم  ما  على  المبدأ 
الخالفة الّراشدة - أو الّصليبية أو اليهوديّة أو العلمانيّة. 
بل إّن الجيش اليهودي للكيان اإلسرائيلي هو الذي أنتج 
معسكر.  كلّه  المجتمع  إسرائيل  في  فهناك  »الدّولة«، 
لقبول  مستعدّا  الجندي  يجعل  العقدي  المبدأ  هذا  على 
الدّول  وفى  عسكريًّا.  عليه  تربّى  ما  اتّجاه  في  أمر  أّي 

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

f.a.abdelsalam@gmail.com
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اجليش الرتكي منوذجا - اجلنرال مسيلمة

عام  نهائي  بشكل  العثمانيّة  اإلمبراطورية  انتهت 
الكيان  هذا  أّن جيش  العجيبة  المفارقات  ومن  م   1925
جيش  إلي  ظاهريّا  البصر  لمح  في  تحويله  تّم  الجبّار 
جيشا  كان  أن  بعد  بشكل صريح  العلمانيّة  حمى  يحمي 
لخالفة إسالميّة،  وإالّ فالتّرتيب لذلك كان يتّم من داخل 
قبل  سنة   200 من  أكثر  منذ  العثمانيّة  اإلمبراطوريّة 
سقوطها. حيث تّم زرع حركة االتّحاد والتّرقي من قبل 
الدّول االستعماريّة الّصليبية الكبرى في صفوف الجيش 
العثماني بين صفوف الّضباط لتثبت مدى أهّمية العسكر 
االتحاد  قادة  أطاح  أن  بعد  خاّصة  الّسياسية،  الحياة  في 
وهم من العسكر بالّسلطان عبد الحميد في أفريل/ نيسان 
1909م، وحيث وعى »يهود الدّونما« الذين لعبوا دورا 
في  ودورهم  العسكر  ألهّمية  االتّحاد  حركة  في  أساسيّا 
سّرية  عالقات  إلقامة  دائما  فسعوا  الّسياسية،  الحياة 
التّاريخ  مراحل  جميع  في  العسكر  قيادات  مع  وعلنيّة 

المستقّرة ذاتيّا التي تّم صياغة عقيدة عاّمة لشعبها، تجعل 
الجيش ينأى بنفسه ولو في الّشكل الّظاهر عن الّسياسة 
وصراعات الّسلطة التي هي باألساس صراعات عقديّة 
»ليست بالّضرورة دينيّة« وينوب بلعب الدّور الّسياسي 
المصالح  جماعات  عنها  بالوكالة  العسكريّة  للمؤّسسة 
في  صريح  بشكل  المبدأ  هذا  يعلن  المدّجنة.  والنّخب 
ومن  المادّية  العدّة  من  قوتها  المستمدّة  القويّة  الجيوش 

وقوف شعبها ورائها في خندق واحد. 

أّما في حال فقدان الجيش للعنصر الثّاني من القّوة ولو 
بشكل متوّهم يلجأ مصّمموا الّشعارات »أجهزة الشؤون 
المعنويّة« إلى الخداع في صياغة عقيدة الجيش للتّدجيل 
إعالن  يمكن  ال  التي  الدّول  بعض  وفي  شعوبها.  على 
عقيدة مصادمة لفريق كبير من الشعب - الذي يستشعر 
البلد  أنّه لو كان هناك خيار حّر على من يحكم  الجيش 
لفاز ذاك الفريق- يتّم اللّجوء إلى محاربة أفكاره بل ويتّم 
مجزرتّي  وليست  الهويّة  مستوى  على  حتى  اضطهاده 

رابعة والنّهضة ببعيد. 

وبعض هذه الّجيوش تكمن حقيقتها في كونها تأّسست 
حّولت  النّسق،  هذا  على  واستمّرت  داخليّة  أمن  كقوى 
سالحها للدّاخل التي من المفروض حراسته، وهو متأّهب 
للقتل الدّاخلي وليس لقتال العدّو الخارجي، عندما صار 
أعداء الدّاخل –الفرقاء الّسياسيون- أشبه بأعداء الخارج 
ال بل أخطر منهم في عقائد من بيدهم الّسلطة. وكما قال 
جمال حمدان وهو يشرح دور الجيش المصري »يمارس 
والحّل  الخارج  في  والغزاة  األعداء  مع  الّسياسي  الحّل 
الّطغيان  الدّاخل، فكانت دولة  الّشعب في  العسكري مع 
عاّمة، استسالميّة أمام الغزاة، بوليسيّة على الشعب«]1[. 
الجيش  بتوّسع  سنأخذ  األخير  تركيا  انقالب  وبمناسبة 
التّركي نموذجا للّصراع الّسياسي في أوضح صوره -  
الذي هو باألساس تدّخل عقائدي لحماية هيكل العلمانيّة.

في الصميم

إذا راجعنــا تاريــــخ تأسيس 
ومزاولة عمـل الجيوش سوف 
نجد أّنها كانت تعكس دائما 
بل وبصورة واضحة جّدا أفكار 
»عقائد« من حكموا، ال يستثنى 
من هـــذا المبـدأ على ما أزعم 
اإلمبراطورّيات اإلسالمّية - بعد 
الّراشدة - أو الّصليبية  الخالفة 

أو اليهودّية أو العلمانّية.
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إلى  )النّاتو(  وعواصم  واشنطن  ونظرت  الّسياسية، 
تركيا كحليف إستراتيجّي، ولم يتأّخروا في دعم الجيش 
التّركي حتّى أصبح أكبر جيش في المنطقة بعد أمريكا، 
كما أنّها دّعمت بشكل خاّص القادة العسكريّين األتراك 
المناسبات وفاءهم  العديد من  بدورهم وفي  أثبتوا  الذين 

لواشنطن سياسيّا أكثر من وفائهم ألنقرة. 

االنقالبات اخلمسة للعسكرية

العلمانية الرّتكية

من  مباشر  بشكل  األتاتوركي  التركي  الجيش  تدخل 
خالل خمسة انقالبات عسكريّة، لتغيير حكومات مدنيّة 
منتخبة ألسباب مختلفة في مقدّمتها الحفاظ على الهويّة 
دمويّا  كان  االنقالبات  هذه  بعض  للدّولة،  »العلمانيّة« 
والبعض اآلخر كان بالتّلويح بالقّوة فقط ولكنّها تشترك 
كلّها في حماية العلمانيّة األتاتوركيّة. في المقابل، كانت 
سياسياً  فشالً  تسّجل  وتيّارها  للعلمانيّة  المناهضة  القوى 
بين  التّوازن  الى  األخرى  هي  الفتقادها  اآلخر،  تلو 
معطيات التّاريخ ومتطلّبات الحاضر. وقد دأبت بعد كّل 
عقيدتها  تطوير  من  بدالً  الحزب  اسم  تغيير  على  فشل 
بـ  ممثّلة  المطّورة  بنسختها  ظهرت  أن  إلى  الّسياسية، 
»العدالة والتّنمية« الذي بات قادراً على توظيف خبرته 

في التّعامل مع مقتضيات الحداثة.

عندما  م  أيار1960  ماي/   27 في  إنقالب  أول  كان 
»عدنان  بحكومة  جورسيل«  »جمال  الجنرال  أطاح 
»أتاتورك«  عباءة  تحت  من  خرج  والذي  مندريس« 
اتّهامات  له  وّجهت  بعدما  العلمانيّة،  تشريعاته  متحدّيا 
بالعمل بحّرية، كانت الحكومات  الدّينية  للقوى  بالّسماح 
العلمانيّة الّسابقة قد منعتها تماما، ورغم أن »مندريس« 
لم يكن باألصل محسوبا على تيار اإلسالم الّسياسي فإّن 
مجّرد محاولته تخّطي شكل العلمانيّة الذي شّرعه أتاتورك 

التركي العثماني منه والجمهوري، ولتتّوج باسم الجنرال 
»أتاتورك« الذي خاض حرب االستقالل بشكل أساسي 
ضدّ بقايا الحكم العثماني وبشكل ظاهرّي فقط ضدّ قوات 
االحتالل الفرنسي والبريطاني واليوناني واإليطالي التي 
احتلت أرض األناضول بعد الحرب العالميّة األولى التي 
»أتاتورك«  وبرز  تركيا.  وحليفتها  ألمانيا  فيها  هزمت 
كجنرال قوّي ومنتصر مع رفاقه العسكر الذين صاغوا 
إطار الحياة الّسياسية للبالد وفق »االيديولوجيّة الكماليّة«.

)عام  أتاتورك  وفاة  بعد  الجيش  جنراالت  التزم  وقد 
1938م(  بنفس المبادئ، حيث كان لهم دور أساسي في 
»عصمت  حكم  فترة  خالل  الّسياسية  المعادالت  مجمل 
أينونو« الذي خلف أتاتورك في رئاسة الجمهوريّة حتّى 
العام 1950 م عندما انتقلت البالد إلى التّعدديّة الحزبيّة 
أنّهم  يعرفون  كانوا  الذين  الجيش  جنراالت  من  بإذن 

يملكون القّوة الكافية للتّدخل حين اللّزوم.

 وقد أسهم ذلك مبّكرا في دعم دور العسكر في الحياة 

التركــي  الجيــش  تدخــــل 
بشكـــل مباشــر مــن خـــالل 
خمسة انقالبـات عسكرّيــة، 
لتغييـــر حكومــات مدنّيــــة 
منتخبـة ألسبـــاب مختلفـــة 
في مقّدمتهــا الحفــاظ على 
الهوّيـة »العلمانّيــة« للّدولة، 
بعض هــذه االنقالبـات كان 
اآلخــــر كان  والبعض  دموّيا 
يكتفي بالّتلويح بالقّوة فقط

في الصميم
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االنتخابات التّركية، وكان االنقالب مدعوما من الواليات 
في  به  الّسماع  قبل  عنه  أعلنت  التي  األمريكية  المتحدة 
أنقرة. وحكم قائد االنقالب »كنعان أيفرين« البالد لمدّة 
دستورا  أن صاغ  بعد  للجمهوريّة  كرئيس  سبع سنوات 
تغيير  رغم  منه  يعانون  األتراك  مازال  وعجيبا  غريبا 
العديد من بنوده وموادّه باستثناء تلك التي تعترف لقادة 
جميع  فشل  وقد  األبد.  إلى  دستوريّة  بحصانة  االنقالب 
رؤساء الوزراء الذين حكموا تركيا بعد ذلك العام بمن 
فيهم الذين استهدفهم االنقالب العسكري المذكور ومنهم 
الدين  و»نجم  أجاويد«  و»بولنت  ديميريل«  »سليمان 
أربكان« من تغيير هذه المواد والمواد األخرى المناقضة 
للدّيمقراطية وهو ما يؤّكد »حالة الخوف النّفسي« التي 

يعاني منها الّسياسيون األتراك من جنراالت الجيش.

 أما االنقالب الّرابع فجرى في فيفري/ شباط 1997 
بعد  ما  »انقالب  بأنّه  ووصف  انقالبا»نظريّا«  وكان 
الحداثة« من قبل األميرال »سالم درفيسوجلو« ونّظمته 

كان كفيال بمحاكمته وإعدامه مع ثالثة من وزرائه بتهم 
غير جدّية مثل الّزنا وقتل طفله غير الّشرعي .. إلخ. ولم 
قريبا  كان  أنّه  رغم  »مندريس«  إلنقاذ  واشنطن  تتدّخل 
منها وقدّم لها وللغرب خدمات جليلة، حيث تحّولت تركيا 
في عهده إلى مخفر متقدّم وإستراتيجي للحلف األطلسي 

ضدّ معسكراالتحاد السوفياتي.

 ،1971 آذار  12 مارس/  الثّاني في  االنقالب  وجاء 
حيث قام رئيس هيئة األركان العاّمة التّركية، »ممدوح 
تاجماك« بتسليم رئيس الوزراء مذّكرة تصل لحدّ إنذار 
أخير من القّوات المسلّحة، وطالب فيها بتشكيل حكومة 
قويّة ذات مصداقيّة في إطار المبادئ الدّيمقراطية، تضع 
خالل  من  وتطبّق  آنذاك  السائد  الفوضوي  للوضع  حدًا 
وجهات نظر أتاتورك. وهذه المّرة بالذّات جاء االنقالب 
تشهد  البالد  كانت  حيث  األميركيّة،  الحسابات  لحماية 
لها  تصدّت  التي  اليساريّة  القوى  بين  دمويّة  صراعات 
الدّولة  من  بدعم  والقوميّة(  )اإلسالميّة  اليمينيّة  القوى 
يتحول  أن  تتخّوف  كانت  التي  واشنطن  من  المدعومة 
التيار اليساري إلى قّوة جدّية في الّشارع التركي، خاّصة 
بعد أن قام اليساريّون الذين تدّربوا في مخيمات المنظمات 
القواعد  استهدفت  بعمليّات مسلّحة  لبنان  في  الفلسطينيّة 
األميركيّة والعاملين فيها وقتلوا القنصل اإلسرائيلي في 

إسطنبول.

وحدث االنقالب الثالث في 12 سبتمبر/أيلول 1980م 
بقيادة الجنرال »كنعان ايفرين« مع مجموعة من الّضباط 
للجمهوريّة  األساسيّة  المبادئ  حماية  فكرة  على  نشؤوا 
اعتقادهم  في  وكان  أتاتورك،  وضعها  كما  التّركية 
واندحارها  العثمانيّة  اإلمبراطوريّة  تدهور  سبب  بأّن 
واإلسالميّة،  العربيّة  باألقطار  الرتباطها  كان  عسكرياً 
وكان تخّوفهم من الصعود الملحوظ للتّيار اإلسالمي في 

جميع االنقالبات العسكرّية 
الخمســــة التـــــي قـــــــام 
بهـــــا الجيـــــش التركـــي 
المدنّية  الحكومــــــات  ضّد 
المنتخبة كانــــت مدعومة 
بشّدة من الواليات المتحدة 
على  للحفـــاظ  االمريكّيـــة 
مصالحهــــــا الحيوّيـــة في 

المنطقة قبل كّل شيء.

في الصميم
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تحرق كّل إنجازاتها منذ عام 2002 م. إذ خرج الجيش 
بدبّاباته وطائراته وحاولوا خاللها إغالق جسرالبسفور 
مدينة  من  واآلسيوي  األوروبي  الّشطرين  يربط  الذي 
إسطنبول )شمال غرب البالد(، والّسيطرة على مديرية 
الّرسمية  اإلعالميّة  المؤّسسات  وبعض  فيها  األمن 
الجيش مشارك  قائل »ليس كّل  يقول  والخاّصة. وربما 
في االنقالب«. لكن من تابع األحداث سيرى أن تحّرك 
فيها  تتمركز  قاعدة  من  ودعمه  هذا  وبالحجم  هذا  مثل 
كانت على  وأنّها  المؤامرة  يوّضح حجم  أمريكيّة  قوات 
مستوى الجيش كلّه وأّن ما يقوله الّسياسيون األتراك هو 
من أجل عدم خلق حالة مواجهة والّسماح لبعض القادة 
بالتّراجع عن دعم التّحرك وهذا ما حدث بالفعل بعد فشل 
أعلنته  ما  الّرأي  يؤيّد هذا  اغتيال »أردوغان« ونجاته. 
وسائل اإلعالم األوروبيّة بأن ما حدث »تحّرك كبير« 
بأنّه  مّرة  من  أكثر  التّركية  الحكومة  إعالن  من  بالّرغم 

تحّرك صغير من قبل بعض الضباط المنشقّين. 

اجملهول الذي يعلمه اجلميع

والعجيب أّن جميع من يساند »أردغان« أو من يكرهه 
ولكن  األخير  االنقالب  وراء  أمريكا  أّن  على  مجمعون 
لكّل حججه التي يسوقها ليدّعم رأيه. وهناك رأي سائد 
يقول بأّن أمريكا خططت لالنقالب لصالح أردوغان حتّى 
كانت  إن  ولكن  الجيش  في  لتصفية خصومه  يجد حّجة 
أمريكا تخّطط لصالح »أردوغان« فلماذا تركت الجيش 
تعاونت  بينما  مسانديه،  وبكّل  بمرسي  يفتك  المصري 
يصنّفا  وأردوغان  مرسي  أن  والحال  أردوغان  مع 
أنّهما ينتميان لفكر اإلسالم الّسياسي؟. وماذا عن زيارة 
كيري لالفروف عشية اإلنقالب؟، فاألمريكي ال يجالس 
الّروسي إالّ للتّنسيق في أمر متّفق عليه مسبّقا، وماذا عن 
قول »ديفد هيرست« الّصحفي البريطاني: »من الالّفت 
قبل  أبوابها  إغالق  أعلنت  الفرنسيّة  القنصليّة  أن  أيًضا 

»باتي كاليسما جروبو« )جماعة دراسة الغرب(، وهي 
العسكر  فيه  اكتفى  حيث  الجيش،  داخل  سّرية  جماعة 
بإخراج الدّبابات إلى الّشوارع في أنقرة ليضطّر رئيس 
الوزراء »نجم الدين أربكان« إلى االستقالة، قبل أن يصل 
الجيش إلى مقّر رئاسة الحكومة. وكانت أبرز أسباب هذا 
االنقالب ما اتخذه »أربكان« خالل العام الذي تولّى فيه 
رئاسة الحكومة من إجراءات لم يخف فيها رغبته بتغيير 

معالم أساسيّة في النّظام العلماني التّركي.

استنساخ النعجة دوللي

تموز  جويلية/   15 في   فكان  الخامس  االنقالب  أّما 
2016  فكان األخطر على اإلطالق حيث أراد القطب 
األمريكي والنّادي المسيحي المغلق »االتحاد األوروبي« 
واإلقليميّة  العربيّة  الدّول  من  الممّولين  بعض  بمساهمة 
  ]2[ الموازي  والكيان  التركي  الجيش  وتنفيذ  اإلسالميّة 
استنساخ ما حدث في مصر مع الدّكتور»مرسي« لتفكيك 
الدّولة التّركيّة وإغراقها في »حرب أهليّة« طويلة المدى 

التحّرك العسكري الذي دعمته 
يوّضح  االمريكّية  القاعدة 
وأّنها كانت  المؤامرة  حجم 
كّله  الجيش  مستوى  على 
الّسياسيون  يقوله  ما  وأّن 
عدم  أجل  من  هو  األتراك 
خلق حالة مواجهة والّسماح 
عن  بالّتراجع  القادة  لبعض 
حدث  ما  وهذا  الّتحرك  دعم 

بالفعل.

في الصميم
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- استطاعت تركيا تسديد ديونها لصندوق النّقد الدولي 
32 مليار دوالر وصعدت تركيا  بلغت  بعد أن  بالكامل 
من المركز 111 عالميّا إلى 16 ودخلت نادي العشرين 

.»G20« الكبار ألقوى اقتصاد في العالم

للدولة  العامة  الموازنة  في  إنفاق  أعلى  سّجل   -
التركية، على »التعليم« ثم »الصّحة« ثم »االستثمار« 
حيث تّم بناء أكثر من 125 جامعة، 189 مدرسة، 510 
مستشفى، 169000 فصل دراسي وإنشاء 35000 قاعة 
مختبر لتكنولوجيا المعلومات في آخر 15 سنة. وأصبح 
لألتراك نظاما صحيا مميّزا حيث العالج مدّعم ومجاني 
بالكامل لكّل تركي تحت 18 سنة ويحوز رضا 74 % 

من الشعب.

دبّابات  تركيا  صنعت  التكنولوجيّة  النّاحية  من   -
صناعيّة  وأقمار  طيّار،  بدون  وطائرات  مصفّحة 
الّسيارات  صناعة  عن  ناهيك  المهام،  متعدّدة  عسكريّة 
الثّقافة  إحياء  ناحية  ومن  المترو.  وعربات  والقطارات 

االنقالب بيومين، فهل كانت القنصليّة تعلم شيئًا لم تعلمه 
الّرئيس أردوغان؟«. فهل  يعلمه  بينما  تركيا »الجيش« 
كان االنقالب أمريكيّا - روسيّا - فرنسيّا – أردوغانيّا ضدّ 
الجيش التّركي العظيم ربيب النّاتو والمدرسة العسكريّة 
األمريكيّة، والحامي والمدافع عن القيم العلمانيّة الكماليّة 
تخطط  أن  يعقل  هل  الغربيّة؟.  الثّقافة  من  المستمدّة 
أبناءها  وتترك  اإلسالمي]3[  التّوجه  مع صاحب  أمريكا 
وتفقد  »أردوغان«  كّماشة  في  الجيش  من  المخلصين 
تعلم  وهي  التركي  الجيش  مع  الهائلة  مصالحها  بذلك 
دور  تقليص  محاولة  هي  »أردوغان«  حرب  أّن  جيّدا 
المؤّسسة العسكريّة في الّسياسة أكثر وأكثر وتعظيم دور 
المؤّسسات المدنيّة وعلى رأسهما الّرئاسة والبرلمان؟.  

وبغض النظر عن الموقف من »أردوغان« واختياراته 
الّسياسية أو كيفيّة إدارته لبلده، فإّن كّل المؤشرات تدّل 
أنّه رجل قوّي ومتمّرس. فال شّك أّن من يمسك بالحكم 
ومن  الّشرق  من  التّقلبات  به  تعصف  بلد  في  لّسنوات 
جيش  وجود  في  اإلسالميّة  توّجهاته  يخفي  وال  الغرب 
ومختّص  بالبالد  العلمانيّة  هيكل  حمى  حامي  أنّه  يعلن 
في االنقالبات بمعدل إنقالب عسكري كّل عشر سنوات 
تقريبا، ال شّك أنّه رئيس قوّي عالوة على أنّه ناجح يؤيد 

ذلك ظهور المعطيات التالية في األدبيات االقتصاديّة: 

- انخفضت نسبه التّضخم من 55 % سنة  2002 إلى 
10 %  في عام 2016م وتحّول النمو االقتصادي خالل 
عشر سنوات من)9.5 - %( ليصبح ايجابيا بزيادة  18 
%  تقريبا. وارتفع دخل الفرد من 3.5 ألف دوالر سنويا 

إلى 10.5 ألف دوالر سنويا

135 مليار دوالر  إلى  التركية  -ارتفعت الصادرات 
بعد ما كانت سنة 2002 حوالي 32 مليار. وبعد أن كان 
في مستوى  2002 أصبح  12 % سنة  الميزانية  عجز 

»الصفر« سنة 2011.

الموقف  عن  النظر  بغض 
واختياراته  »أردوغان«  من 
إدارته  كيفّية  أو  الّسياسية 
المؤشرات  كّل  فإّن  لبلده، 
تدّل أّنه رجل قوّي ومتمّرس 
في  نجاحــه  إلى  باإلضافــة 
االرتقــاء بمستوى البالد في 
مختلـــف القطاعـات وخاّصة 
األرقام  وجميع  اإلقتصادّية 

تدّل على ذلك.

في الصميم
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في  العسكرية  الشؤون  في  وكاتب  باحث  جينكينز«، 
عام  تشيلي  في  حدث  بما  أشبه  كان  فاألمر  إسطنبول. 
تصرف  على  عالوة  م   1980 عام  أنقرة  أو  م   1973
وبالتالي  العسكريّة،  القيادة  تسلسل  خارج  اإلنقالبيين 
الّسلطة  مواقع  على  للّسيطرة  الكافية  للموارد  افتقروا 
الرئيسيّة. ولعّل صمود جهاز الشرطة والمخابرات في 
المواجهة المسلحة مع الجيش وتسريب  خطة االنقالب 
إلى  والتوجه  للنجاة  الفرصة  »أردوغان«  أعطت  التي 
اسطنبول لمواجهة ما يحدث واستخدام أردوغان ويلدريم 
وباقي المسؤولون األتراك تقنيات االتّصال الحديثة كانت 
عوامل رئيسيّة في فشل االنقالب. فكانت أولى عالمات 
االنقالبيين  ليتوعد  حياً  »أردوغان«  ظهور  هي  الفشل 
إلى  بالنّزول  النّاس  مطالباً  الحمقاء  أفعالهم  ثمن  بدفع 

الّشوارع. 

اهلوامش

وشجرة  الليكسس  سيارة  فريدمان-   توماس   ]1[
زيدان  ليلي  ترجمة   - العولمة  لفهم  محاولة   - الزيتون 
- مراجعة فايزة حكيم - الدار الدولية للنشر والتوزيع - 

القاهرة - مصر )1999(.

]2[ هو في حقيقة األمر دولة داخل الدّولة والمتغلغل 
التّعليمية  والمؤّسسات  والجيش  والقضاء  الّشرطة  في 

والمسمى قديما من بعض الدّعاة باإلسالم االجتماعي

الالّذعة  أردغان  وكلمة  دافوس  منتدى  راجعوا   ]3[
لرئيس وزراء الكيان الّصهيوني.

الدكتور  أيام  المصرية  القيادة  سلوك  بخالف   ]4[
»مرسي« حيث الطمأنينة شبه الكاملة من ناحية الجيش 
مع  المصري  للجيش  االقتصادية  العالقات  متناسين 
المعلومات راجع مذكرات  )لمزيد من  األجنبي  المحتل 
المصري  المكتب  لمصر-  رئيسا  كنت   - نجيب  محمد 

الحديث )1984(

الدّينية، أعادت الحكومات تدريس القرآن والّسنة وتعليم 
اللّغة العربيّة بعد تسعة عقود من الحكم العلماني. 

العسكر ومعادلة الوعي

إّن من يمتلك جزءا من الّسلطة المادّية يتّجه أوتوماتيكيّا 
باتجاه سرقة باقي أجزائها. لهذا سعى العسكر في تركيا  
إنسانه  وتاريخ  مكانه  بجغرافيّة  جاهال  الّشعب  يظّل  أن 
لكن  سلطته.  وممارسة  لتحصيل  النّافعة  العلوم  بكّل  بل 
عندما خرجت معادلة الوعي عن سيطرته عمل العسكر 
على تجريد الجموع المعارضة عند تحركها من أي قّوة 
مادّية تحميها حتى ولو كانت حجارة ألنه يعلم أّن الوعي 
وحده –وإن كان مهّما جدّا- غير كاف في حماية األنظمة 

المنتخبة من تحركات العسكر العكسيّة باتّجاه الّسلطة. 

الجيش  وتطلعات  بأهداف  واعيا  كان  أردوغان  لكّن 
التركي وأن االنقالب ممكن جدّا حدوثه بل وتكراره، لم 
يغره جلسات الودّ والّسمر مع العسكر، وال ضرب التّحية 
العسكريّة، وال الحديث الدّائم عن احترام الدّيمقراطية... 
المدنيين  إلى  الجيوش تنظر  بأّن غالبية  إلخ، فهو مقتنع 
بناء جدار  إلى  أردوغان  لهذا سعى  الخصومة]4[.  بعين 
صدّ كفيل بمساعدته عند الحاجة فقام بتكوين أجهزة داخل 
المؤّسسات األمنيّة والعسكريّة والمخابراتيّة تعي معني 
أن ينتخب الّشعب حاكمه لتقف هذه المؤّسسات المسلّحة 
خلف الّشعب تدّعم اختياره ويدّعمها الّشعب ضد الجنرال 
»مسيلمة«. ومن يقول إن »ميزانية التّعليم هي من أنقذ 
أردوغان وليست ميزانية التّسليح« في إشارة إلى وعي 
الّشعب التّركي الذي واجه االنقالب بسلميّة، فهو غافل 

عن أبعاد أخرى كان لها دور هاّم في فشل االنقالب.

فباإلضافة إلى يقظة أردوغان وجماعته، فقد ساهمت 
استخدام   تّم  حيث  فشله  في  لالنقالب  التخطيط  طبيعة 
»جاريث  قال  كما  للسبعينيات  يعود  تكتيكات  دليل 

في الصميم
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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 

العالم،  في  مغلقاً  غيتو  غزة  قطاع  مثل  ليس 
ويمنعون  المواطنون،  فيها  يحشر  ضيقةً  وزنزانةً 
تلك  وال  والسكن،  والعمل  والسفر،  االنتقال  من  فيه 
يحشر  كان  التي  الضيقة  والمعازل  البانتوستانات 
العنصرية  المحنة  إبان  أفريقيا،  جنوب  سكان  فيها 
البغيضة، وإن كانوا يعيشون في بيوٍت من الصفيح أو 
القش، إال أن جل العالم كان معهم ويؤيدهم، ويرفض 
السياسية العنصرية المستخدمة ضدهم، قبل أن تعود 
إليهم البالد، وتؤول إليهم الحكومة، وتصبح لهم دولة 

ديمقراطية يعيش فيها السود والبيض معاً.
أو تلك الغيتوات التي عاش فيها اليهود في أوروبا 

فلسطين 
بوصلتنا

د.مصطفى يوسف اللداوي
»كاتب فلسطيني«

tabaria.gaza@gmail.com

غيتو غزة صناعة إسرائيلية 
برعاية عربية ودولية

برغبتهم أو بعد فسادهم في األرض، وسوء عالقاتهم 
النعيم  على  وانقالبهم  األصليين،  البالد  سكان  مع 
كانوا  التي  واالمتيازات  فيه،  كانوا  الذي  والرخاء 
على  فانطووا  أوروبيين،  كمواطنين  بها  يتمتعون 
أنفسهم، وخططوا لمستقبلهم الذي كانوا يتطلعون إليه، 
وساعدهم على مشروعهم العنصري الغرب متداوالً 

الرعاية والتمكين، وضامناً لهم التأييد والمساندة.
التي  الصغيرة  غزة  قطاع  مساحة  أصبحت  فقد 
مغلقةً  منطقةً  مربعاً  متراً  كيلو   364 عن  تزيد  ال 
الجديد  اإلسرائيلي  المشروع  بعد  تكاد،  أو  تماماً 
وتحت  األرض  فوق  مزدوج،  خرسانيٍ  سوٍر  ببناء 
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جيش  فيه  يغلق  الذي  الوقت  في  منهم،  المطلوبين 
إلى  وصوالً  للقطاع  الشمالية  الحدود  كامل  العدوان 
الشائكة  واألسالك  األمني  السور  ويمتد  البحر، 
بعرض يصل إلى خمسمائة متر على كامل الحدود 
الشرقية لقطاع غزة، إال من بواباٍت ومعابر تجارية 
أمنيٍة  إجراءاٍت  ظل  في  كثيراً،  وتغلق  أحياناً  تفتح 

مشددة.
قاسيٍة  وبصورةٍ  كلياً  مغلٌق  القطاع  جنوب  بينما 
المصري،  واألمني  السياسي  بالقرار  ومؤلمٍة 
الحدودي  الشريط  المصرية  الحكومة  حولت  وقد 
المصري المحاذي للقطاع إلى مناطق غير مأهولة، 
األشجار، وسوت األرض  البيوت، وخلعت  فهدمت 
أو  سواتر  وال  تالل،  وال  مرتفعاٍت  فال  وجرفتها، 
موانع، ثم هدمت مئات األنفاق، وفتحت في بعضها 
قبل تفجيرها وهدمها الغاز الخانق، وتسببت إجراءاتها 
ثم  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  من  العشرات  مقتل  في 
حفرت خندقاً عميقاً يمتد من البحر إلى أربعة عشر 
كيلو متراً جنوب القطاع، الذي أغرقته بالمياه المالحة 

وبعمٍق  كيلومتراً،   60 عن  يزيد  بطول  األرض، 
لعشرات  وبارتفاعٍ  األرض،  تحت  وسميٍك  مسلحٍ 
األمتار من اإلسمنت المصمت السميك المسلح، الذي 
محكمة اإلغالق،  كله زنزانةً  يجعل من قطاع غزة 
سميكة الجدران، عالية األسوار، معزولةً عن العالم 
إليكترونية، ومجساٍت حرارية،  ببواباٍت  كله، مغلقة 
وخاليا كهروضوئية، ومزودةٌ بأخرى صوتية، فضالً 
عنها،  الغطاء  يكشف  لم  حديثٍة  أمنيٍة  تجهيزاٍت  عن 
وبقيت سّرية لتعطي النتائج المرجّوة منها، ولئالّ يتّم 
إبطال فعاليتها بتقنياٍت مضادة تعرف المقاومة كيف 

تكتشفها.
هذا  في  بالمساهمة  عدة  دوٌل  استعدت  وقد 
المتحدة  الواليات  ومنها  وتقنياً،  مالياً  المشروع 
الخفي  السور  بناء هذا  التي ستشارك في  األمريكية 
السماء،  في  عالياً  والمرتفع  األرض،  تحت  عميقاً 
له  وتجمع  له  تروج  الصهيونية  المؤسسات  وبدأت 
المساعدات والمساهمات، إليمانها أنه مشروٌع يخدم 

»شعب إسرائيل«.
أما الواقع الحالي لقطاع غزة البئيس قبل المباشرة 
قبل  من  محاصٌر  فهو  اللعين،  المشروع  هذا  في 
يستطيع  الذي ال  البحر،  من  الصهيوني غرباً  العدو 
الفلسطينيون التعمق فيه ألكثر من ثالثة أمياٍل بحريٍة، 
وأحياناً يتم االتفاق على زيادتها إلى ستٍة، في الوقت 
الذي تجوب فيه الزوارق الحربية اإلسرائيلية والعديد 
من القطع البحرية ساحل القطاع، فتطلق النار على 
القوارب والصيادين، فتقتل بعضهم وتعتقل آخرين، 
االقتراب من  أجنبيٍة من  أو سفٍن  قوارب  أي  وتمنع 
وتقديم  الحصار  خرق  بقصد  أو  خطئاً  الساحل، 

المساعدة إلى سكان قطاع غزة.
المذل  إيريز  حاجز  فيحكمه  القطاع  شمال  أما 
المهين، الذي يعمل كصماٍم محكم اإلغالق، إلدخال 
أقل عدٍد ممكٍن من الفلسطينيين، ولكن بعد فحصهم 
والتدقيق في هوياتهم، والتحقيق مع بعضهم واعتقال 

 أصبحت مساحة قطاع غزة 
مغلقًة  منطقًة  الصغيرة 
تمامًا أو تكاد، بعد المشروع 
سوٍر  ببناء  الجديد  اإلسرائيلي 
خرسانيٍ مزدوج، بطول يزيد 
وبعمٍق  كيلومترًا،   60 عن 
األرض  تحت  وسميٍك  مسلحٍ 
غزة  قطاع  من  يجعل  الذي 

كله زنزانًة محكمة اإلغالق

فلسطين بوصلتنا
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صحيح أن هذا المشروع األخير إسرائيلي الفكرة 
قد  األمريكية  المتحدة  الواليات  تكون  وقد  والمنشأ، 
الجدوى  مدى  ومعرفة  دراسته  في  الكيان  ساعدت 
األمنية  الشركات  ولعبت  منه،  المبتغاة  األمنية 
تحسين  في  دوراً  الخاصة  واألوروبية  األمريكية 
لكن  فيه،  الضمانة  مستوى  ورفع  األمنية  شروطه 
كما  له،  الوحيد  المتعهد  هو  ليس  اإلسرائيلي  العدو 
المتابع والمشرف  أو  له،  الراعي والممول  أنه ليس 
عليه، وإن شاركته دول، أو ساهمت فيه شخصياٌت 

وشركاٌت.
قراراً  ويتطلب  كبيٌر،  مخطٌط  المشروع  هذا  إن 
المادية، بل ألنه  الكلف  المالية أو  خطيراً، ال للجهة 
مشروع سياسي وأخالقي وإنساني قبل أن يكون أمنياً 
في  يشرع  وأن  عليه  يقدم  أن  للعدو  كان  وما  فقط، 
وإقليميٍة  دوليٍة  موافقاٍت  على  حصل  أنه  لوال  بنائه 
دوٌل  ومعها  األمريكية  اإلدارة  وافقت  فقد  صريحٍة، 
المشروع،  هذا  في  المباشرة  على  غربية  أوروبية 
بمعداته  يصل  قد  الذي  لتمويله  استعدادها  وأبدت 

وتجهيزاته إلى ملياري دوالر.
لكن اإلرادة اإلسرائيلية والموافقة الدولية والدعم 
األمريكي وغيره ال يكفي ألن يطلق العدو اإلسرائيلي 
حربه،  وزير  وشطحات  جنونه،  لجموح  العنان 
قطاع  فيسجنوا  أركانه،  وقادة  ضباطه  ومغامرات 
لوال  وجواً،  وبحراً  براً  الخناق  عليه  ويحكموا  غزة 
أن العدو ضمن الحكومات العربية، التي تكره العزة، 
وتركن  بالواقعية،  وتصفها  والتبعية  بالذل  وترضي 
وسالماً،  طمـأنينةً  وتظنها  واالستكانة  المهانة  إلى 
وربما  الفعل،  ردات  إلى  واطمأن  السالمة،  فأمن 
االستحسان  على  وحصل  الرضا  بعضهم  من  نال 
بعض  أن  إذ  واإلشادة،  والتقدير  والشكر  والتمويل، 
الصمود،  من  ومل  المقاومة،  من  قد ضجر  العرب 
وسأم من تعقيدات القضية، ويأس من أطرافها، وما 
أهلها  مساندة  أو  وتأييدها،  دعمها  في  يرغب  عاد 

وتثبيتهم، واالعتداد بصمودهم ومقاومتهم.

الجوفية،  المياه  فأفسدت األرض، وأتلفت  والعادمة، 
وخنقت السكان ومنعت حركتهم.

قطاع غزة هذا الشريط الطولي الضيق بطوٍل ال 
يكاد يصل إلى 47 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب، 
وبعرٍض يتراوح بين 7-13 كيلومتراً، والمحصور 
بين البحر والعدو غرباً وشرقاً، وبين مصر والعدو 
جنوباً وشماالً، سيكون عما قريب بعد تنفيذ الشركات 
اإلسرائيلية للمشروع األمني اإلسرائيلي الذي سيبدأ 
كبريٍت  علبة  العام،  هذا  من  أكتوبر  في  فيه  العمل 
مغلقة، أو زنزانة ضيقةً محشورة بسكانها، وقد أعلن 
عن المباشرة في هذا المشروع العنصري وزير حرب 
مستوطنيه  بشر  الذي  ليبرمان«،  »أفيغودور  العدو 
باألمن والطمأنينة الكاملة في السنوات القليلة القادمة، 
وأكد لهم أنهم لن يسمعوا أصواتاً كدبيب النمل تحت 
بيوتهم، ولن يفاجئوا بمقاتلي كتائب القسام يقتحمون 
تذكر  قيمة  أي  تكون  ولن  وبيوتهم،  بلداتهم  عليهم 
إلى  التي تخطط لها ألن تصل  القسام  ألنفاق كتائب 

البلدات اإلسرائيلية.

مخطٌط  المشروع  هذا  إن 
خطيرًا،  قرارًا  ويتطلب  كبيٌر، 
الكلف  أو  المالية  للجهة  ال 
مشروع  ألنه  بل  المادية، 
وإنساني  وأخالقي  سياسي 
فقط،  أمنيًا  يكون  أن  قبل 
وما كان للعدو أن يقدم عليه 
وأن يشرع في بنائه لوال أنه 
دوليٍة  موافقاٍت  على  حصل 

وإقليميٍة صريحٍة.

فلسطين بوصلتنا
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سالم املساهلي
»شاعر وأديب تونسي«

salemsehli@yahoo.fr

أولِئك   .. الّزائد  والرّتف  الّرفاه  .. غري  البحُر شيئا  َيعيِن هلم  اّلذين ال  البحُر مشتاًقا ألولِئك  مازاَل 

الِذين يْغتِسُلون  أولِئك   .. املاِشية  وُفْسَحِة احلُقوِل وُقطعاِن  األرِض  ُتراِب  يِف  داِئًما  املنَغِمُسوَن 

بَعَرِقهم .. مكاِبدين شَظَف العيِش .. ولكّنهم ُسعداء. ال يْعِرُفون نشوَة أحضاِن البحِر وال ِظالَل 

الفّناِنني  ياِفطاُت  حتّركهم  ال   .. أولئك   .. امللّذات  وساِئر  واملشارب  واملطاعم  املسابح  وُمتع  الّنُزل 

واملهرجانات .. ألّنهم يِف ِغًنى َعنها بنساِئم أوّسو العاِطرة بأكاِليل اجلبل وعبرِي األرض، واحلاِفلة 

مبوِسيقى الّطبيعة .. ُحداًء وشدًوا وثغاء. لذِلك حيسدهم البحُر على ِكربياِئهم وعنفواِنهم .. 

أّيها  امُلرهف!  غري وجداِنهم  .. وموِسيَقى عذبة ال يدِرُكها  أيضا  واملنفّيني كربياء  وللفقراء 

ِحّبكم.
ُ
الطّيبون ِجّدا .. يا أبناء الرّتاِب وأحباَب األرض .. أ

 أبناء التراِب وأحبابَ األرض .. ُأحبكم

ترنيمات
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حديقة 
الشعراء

البحري العرفاوي
»شاعر وأديب تونسي«

bahri.arfaoui.3@facebook.com

البوصلهْ

الزعماِء

الشعراِء

مْل َيُعوُدوا أْهَل فكٍر أْو َقضايا

إمنا َصارْت مجيُع امُلْمِكناِت

 ُلعبًة أو َمْهَزلْه

واحُلُروُب

كاحَلِريق يف الثياِب

َحْيُثَما َولْيُت َوْجهي

مْل أَر غرَي اخلراِب

 واصطفــاِف الَقَتلْه

واخِلطاُب

مْل يعْد آًيا وِشْعًرا أو سؤاَل الفلسفاِت

ماِد إمنا قْد َصاَر َنفخا يف الرَّ

َصاَر قْذًفا أْو َوِعيًدا أْو َنهيَم الِفَيلْه

- - -

يا إهلي

اوَر أو مذاهْب إننا ِصْرنا َقَبائل أْو حَمَ

واْنشَغلنا عْن َعُدوٍّ َصاَر َيْسِري يف ِدَمانا

انا وانشغلنا عنُه َوْهَو َصاَر َيْسرُح يف مِحَ

ا يا إهلي كلَّ لصٍّ أو َعميٍل أْو َسفرٍي واحتَضنَّ

ْسوَياِت املائلْه ثمَّ ُخْضنا يف ِحواِر التَّ

يا إهلي

إننا يف أْرِض ُبوٍر أْو َبَواٍر

ْمَعتنِي قْد أَضْعنا الشَّ

َوَنِسينا 

َمْن نُكوُن؟

كْيَف ُكنا؟

كيف يلزم أن نكون؟

يَح تْرِحي األمنياِت وتركنا الرِّ

واعتدلنا كالكسيِح حْتَت ُرْعِب امِلْقَصَلْة

ُثمَّ ِصْرَنا يا إهلي

واَد أْو َعُموًدا ِمْن ُدَخاٍن ال نَرى إال السَّ

أْو ُدُروًبا ُمقفلْه

- - -

يا إهلي

ُكلُّ َشيٍء مل َيعْد شيئا مجيال

صاَر َفْوَضى

صار زْيًفا أْو َسراًبا 

َصاَر ُهو امُلشكلْه

فاُق والرِّ

َحاُب والصِّ

ومعالي اخلطباِء
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حديقة 
الشعراء

وليوِم الزلزلْه

- - -

يا إهلي

َرْغَم أنِّي قْد تعبُت

وأَرى يف القوم كلَّ امُلْعضلْه 

 إال أنَّ القلَب ينبُض بانتظاٍم

  َوْهَو قليب

باجتاه الُقْدِس ُهَو الَبْوَصلْه

- - -

يا إهلي

ي ْدُت َخْصمي َوَعُدوِّ إنين َحدَّ

ْدُت َصْحيب ورفاقي إنين َحدَّ

وأظلُّ ثابًتا أْصَطفُّ َوْحِدي 

لَّى األْصِدقاُء أْو أَضاُعوا الَبْوَصلْه لْو َتَ

كلُّ َحِرٍب غرِي َحْرِب الُقْدِس ...

فْوَضى

كلُّ َحْرب غري َحْرب الُقْدِس ...

َمكٌر

كل حرٍب غرِي حرب القدس ...

حرٌب باطلْة

اِه الُقْدِس  َ كلُّ َحْرٍب ال تداُر باجتِّ

حْرٌب...

قد أضاَع خائضوها البْوصلْة

الزعماِء

الشعراِء

مْل َيُعوُدوا أْهَل فكٍر أْو َقضايا

إمنا َصارْت مجيُع امُلْمِكناِت

 ُلعبًة أو َمْهَزلْه

واحُلُروُب

كاحَلِريق يف الثياِب

َحْيُثَما َولْيُت َوْجهي

مْل أَر غرَي اخلراِب

 واصطفــاِف الَقَتلْه

واخِلطاُب

مْل يعْد آًيا وِشْعًرا أو سؤاَل الفلسفاِت

ماِد إمنا قْد َصاَر َنفخا يف الرَّ

َصاَر قْذًفا أْو َوِعيًدا أْو َنهيَم الِفَيلْه

- - -

يا إهلي

اوَر أو مذاهْب إننا ِصْرنا َقَبائل أْو حَمَ

واْنشَغلنا عْن َعُدوٍّ َصاَر َيْسِري يف ِدَمانا

انا وانشغلنا عنُه َوْهَو َصاَر َيْسرُح يف مِحَ

ا يا إهلي كلَّ لصٍّ أو َعميٍل أْو َسفرٍي واحتَضنَّ

ْسوَياِت املائلْه ثمَّ ُخْضنا يف ِحواِر التَّ

واختلفنا

يُق أْوىَل أْم عليٌّ باخلالفْة؟ دِّ َأُهَو الصِّ

َوُنريُد الَيْوَم َفضَّ امَلْسألْه

واقتتلنا يف العراِق

واقتتلنا يف اليمْن 

وبُسوريا

من ُترى كنا نقاتْل؟

من ترى كنا نقاتُل يف العراِق

من ترى كنا نقاتُل يف اليمْن

وبسوريا؟

غرَي بعٍض

وُقرانا اآلهلْه

من ترى كان ميوت يف العراق وبسوريا 

واليمْن؟

غرُي شيٍخ

غرُي طفٍل

وعجوٍز أرملْة

يا إهلي

مْل َيُعْد َيعين َلَدْينا أيَّ َشْيٍء

»َساْيكْس بيكو««

»َوْعُد َبلفوْر«

»أرُض ميعاْد«

كلُّ ما َيعنينا أنا َنْسَتِعدُّ للقيامْة
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شخصيات

وأصبح  الثامن  القرن  فى  اإلسالم  شباب  جدّد 
الحديث..  العصر  فى  المجدّدين  الفقهاء  لكل  مرجعاً 
تتلمذ على كتابات العّز بن عبدالسالم واإلمام الغزالى 
الحفاظ  هو  الشريعة  غرض  إن  قال  مالك.  واإلمام 
والنّسل  والنّفس  الدّين  وهى  الخمسة  المقاصد  على 
تطبيق  هو  عليها  الحفاظ  أّن  وأّكد  والمال..  والعقل 
للّشريعة. إنّه عالم األندلس اإلمام أبو اسحاق إبراهيم 
الشهير  الغرناطى،  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن 

بالشاطبى، وكنيته التى عرف بها »أبوإسحاق«.
ونشأ  720هجرية  سنة  غرناطة،  مدينة  في  ولد 
وترعرع في مجالس العلم التي اشتهرت بها المدينة 
في القرن الثامن للهجرة. أقبل اإلمام الشاطبي -رحمه 
كان  فقد  أظفاره،  نعومة  منذ  العلم  طلب  على  هللا- 
بالعلم منذ صغره فحفظ القرآن وقواعد اللغة  شغوفاً 
العربيّة وفنونها ودرس الفقه وعلوم الحديث وتفسير 

القرآن. 
أحّس »الشاطبي« بوجود فصام بين تعاليم اإلسالم 
وممارستهم  المسلمين  واقع  وبين  ومبادئه  وقواعده 
ببيان  الفتق ورأب الصدع  الحياتية فعمل على رتق 
الشريعة  ومقاصد  اإلسالم  وغايات  األحكام  علل 
اعتبرت  التي  المقاصد«  »نظرية  فوضع  وأهدافها، 
اإلمام  نظرية  بعد  اإلسالمى  الفقه  نظريات  أهم  من 
اعتبره  ولذلك  الفقه،  أصول  تأسيس  فى  الشافعى 
البعض مجدّد المائة الثامنة، وباعث النهضة فى علم 

الفقه.

اإلمام الشاطبي : 
سيرة مفكر استثنائي

اإلسالمية  الشريعة  أن  على  النظريّة  هذه  وتقوم 
وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: الدين 
والنفس والنسل والمال والعقل. وهذه الكليات الخمس 
إليها  يرقى  التى ال  األمور  الخمسة من  المقاصد  أو 
األسمى  الشريعة  وهدف  للشاطبي  بالنسبة  الشك 
ومقصدها األنبل هو الحفاظ عليها وأى اجتهاد فقهى 

يخالف مبدأ الحفاظ على هذه الكليات باطل. 
كانت هذه النظريّة التي ارتبطت بالشاطبي واشتهر 
بها عبر العصور إضافة نوعية في علم أصول الفقه؛ 
إذ ارتقى به الشاطبي إلى استجالء مقاصد الشريعة 
اإلسالمية بعد أن كان التركيز فيه لمدّة طويلة على 
والعلل،  والمعاني  األلفاظ  ومباحث  اللُّغوية  المسائل 
جهة وضع  )من  ومقاصدها  الّشريعة  بأسرار  فاهتم 
ووضع  لإلفهام،  الشريعة  ووضع  ابتداًء،  الشريعة 
كما  لالمتثال(،  الشريعة  ووضع  للتكليف،  الشريعة 
أو  المقاصد،  معرفة  طرق  الستقراء  منهًجا  وضع 
استخالص  هو  واالستقراء  عنها،  الكشف  طرق 

القواعد من األحكام الجزئية. 
»مقاصد  كتابه  مقدّمة  في  عاشور  إبن  يقول 
مقاصد  في  الشاطبي  اإلمام  توسَّع  »وقد  الشريعة«: 
الشريعة بعد أن كانت مغمورة يشار إليها في مباحث 
العلة في القياس، أو كانت »خبايا في بعض مسائل 
المهجورة...  أبوابها  مغمور  في  أو  الفقه،  أصول 
إليها  يصل  وال  األصول،  كتب  أواخر  في  ترسب 

المؤلفون إال عن سآمة... فبقيت ضئيلة ومنسية«؛ 
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شخصيات

االعتصام، وكتاب الموافقات في أصول الفقه، وسماه 
)عنوان التعريف بأصول التكليف(، وله أيضاً كتاب 
في الفتاوى، عالج فيه مشاكل عصره، وله أيضاً شعر، 
وإن كان شعره محدوداً، وأيضاً من مؤلفاته )شرح 
رجز ابن مالك في النحو األلفية(، و)شرح جلي على 
الخالصة( في النحو في أربعة أسفار كبار، لم يؤلف 
البيوع  كتاب  فيه  شرح  المجالس،  كتاب  وله  مثله، 
من صحيح البخاري، وله كتاب اإلفادات واإلنشادات 

فهو محقق وموجود.
وحول كتاب الموافقات يقول الشيخ محمد الفاضل 
هرًما  التأليف  بهذا  الشاطبي  بنى  »لقد  عاشور:  بن 
منه  يُشِرف  أن  استطاع  اإلسالمية،  للثقافة  شامًخا 
الدين وعصمته،  خلود  لتحقيق  وطرٍق  مسالَك  على 

قلَّ َمن اهتدى إليه قبلَه 
من  الثامن  الثالثاء  يوم  »الشاطبي«  اإلمام  توفى 
قد  يكون  وبذلك  بغرناطة،  سنة790هـ  شعبان  شهر 
عاش أكثر من سبعين عاماً قضاها -رحمه هللا- في 
ونشر  العلم،  طلب  في  صابراً  مكافحاً  العلم  رحاب 

الحق.

سار الشاطبي في بحثه على نهج مرّكز من التفصيل 
والتدقيق والتجزئة، في بسط المقاصد وتحليلها وبيان 
وظنا.  قطعا  حجيتها  ودرجة  عنها،  الكشف  مسالك 
وقسم المصالح إلى ثالث درجات أعالها الضرورية 
ثم الحاجية ثم التحسينية، بحيث تعد التحسينية مكملة 
والحاجية مكملة  باإلبطال،  تعود عليها  للحاجية وال 
للضرورية وال تعود عليها باإلبطال، ألن المحافظة 

على األصل أولى من المحافظة على التكملة.
يقول الدكتور حسن حنفي في حديثه عن الشاطبي: 
إلى  وتحويلها  الوحي،  مقاصد  تنقية  ت  تَمَّ ما  »فإذا 
نظاًما  الوحي  يصبح  أن  أمكن  المكلف،  مقاصد 
تحقيق  وبالتالي  المكلَّف،  فعل  للعلم من خالل  مثاليًّا 
خالفة هللا في األرض من خالل المكلف، وعلى هذا 
النحو يكون علم أصول الفقه هو علم )التنزيل( الذي 
يستنبط األحكام الشرعية ويتجه من هللا إلى اإلنسان، 
وفي هذه الحالة يكون علم أصول الفقه هو العلم الذي 
يعطي للمسلمين ما يحتاجون إليه في عالَِمهم هذا وفي 

عصرهم هذا«؛ )حسن حنفي، دراسات إسالمية(.
حدد الشاطبي غاية العلم في مرضاة هللا عز وجل، 
وحجته  العلم.  طلب  في  األصل  هو  ذلك  أن  معتبرا 
أنزل  وبما  باهلل  اإليمان  يُعّزُز  العلم  أن  ذلك؛  في 
على أنبيائه ورسله عليهم الصالة والسالم. فمقاصد 
وحاجية  »ضرورية   - الشاطبي  بحسب   - الشريعة 
بحسبه  تخرج  فال  العلم،  أهداف  أما  وتحسينية«. 
التأكيد  مع  المفاسد«،  ودفع  المصالح  »جلب  عن 
اآلخرة؛  إلى  بالنظر  تُعرف  الدنيا  مصالح  أن  على 
تُخالطها  بل  محضة،  »غير  الدنيوية  المصالح  ألن 
المفاسد، والعكس بالعكس وهذا يبعث على اختالف 
اآلراء واالجتهادات، مما يدعو إلى ضرورة محاورة 
ع في الحكم عليه، ألن االجتهاد  الخصم وعدم التسرُّ

ال يقتضي االتفاق )ضرورة(«.
كتاب  أهّمها  ومؤلفات  كتب  عدّة  الشاطبي  ألّف 

كانت»نظرية المقاصد« التي 
واشتهر  بالشاطبي  ارتبطت 
بها عبر العصور إضافة نوعية 
في علم أصول الفقه؛ إذ ارتقى 
استجالء  إلى  الشاطبي  به 
اإلسالمية  الشريعة  مقاصد 
بعد أن كان التركيز فيه لمّدة 
طويلة على المسائل اللُّغوية 
والمعاني  األلفاظ  ومباحث 

والعلل
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اندالع  بعد  العالم  أصقاع  االستبشار  من  حالة  عّمت 
تونس ومصر،  ثورتي  وخاّصة  العربي  الّربيع  ثورات 
ولوحظت حالة من االرتياح فى أوساط المثقّفين والجماهير 
التّائقة للحّرية في غير مكان من العالم وعاد للنّاس األمل 
اليأس واإلحباط يمآلن  أن كان  بعد  الّسلمي  التّغيير  فى 
وجدانهم. ولقد كان اإلسالميّون والمنتمون فعال أو وجدانا 
المستبشرين والمستفيديين، والح  أكثر  للتّيار اإلسالمي 
في األفق للمّرة األولى أّن بإمكان النّاس استعادة أوطانهم 
والرفع من  تنميتها  وهدوء على  بجدّ  والعمل  وثرواتهم 

مستواها الحضاري.

لطفي الدهواثيقبل الوداع
»مستشار الشؤون االجتماعية«

lotfidahwathi2@gmail.com

معول الجماهير

)2(

اإلسالمييّن  استفادة  قدر  الثّورات  من  أحد  يستفد  لم 
منها، فقد أتاحت لهم للمّرة األولى فرصة العمل العلني 
مع الجماهير بعد أن رفعت عن كاهلهم ما كان يثقلها من 
أعباء المكابدة األليمة للقمع والتّشريد والذّل وكل الحمم 

التى كانت أنظمة القمع والتّسلط تصبّها على رؤوسهم.

هديّة  كانت  وإنّما  أحد  من  منّة  الحّرية  تلك  تكن  لم 
فى  غالية  هديّة  منها  ينتظرون  كانوا  للذين  الّشعوب 
حجم ماعانوه من مآس. وهي هديّة لم تكن لإلسالمييّن 
ولقد  أطيافها،  بكّل  عاّمة  للجماهير  كانت  وإنّما  خاّصة 
قد  المعاناة  أيّام  أّن  استثناء  دون  الجميع  ظّن  فى  ذهب 
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قبل الوداع

شعبيّا ال تشوبه شائبة ولم يأت من فراغ وإن كان اختيارا 
عاطفيا، ظنيّا، لم تقدر الجماهير مآالته الحقا،  لم يتسّن 
لها قطف ثماره إذ بدأ تخريب الحقل من أّول يوم، بل إّن 

البعض لم ينتظر حتى أفول شمس اليوم األول.

)4(

لم تكتمل تجربة االسالميّين فى الحكم وإنّما أجهضت 
العنف  فى  غاية  بعضها  كان  شتّى  وبطرق  بسرعة 
بطريقة  وبعضها  مصر  فى  الحال  هو  كما  والتشفّي 
ناعمة ال تقّل إيالما. ولن يكون بوسع أّي باحث أن يكون 
موضوعيّا متى ما أغفل متعّمدا أن يكون االسالميّون قد 
أفشلوا بسالحّي التّآمر واإلرباك ولم يكن فشلهم من صنع 

أيديهم فقط.

التّعميم بحيث  المقصود بمصطلح االسالميّين  وليس 
يشمل كّل مدّع انتساب للتّيار االسالمي وإنّما المقصود 
النّهضة فى  تيار اإلخوان فى مصر وحركة  تحديدا  به 

ولّت وأّن األوطان فى طريقها الستعادة مكانتها فى دورة 
البلدان وإنّما  بين  فيها أرقاما  حضاريّة جديدة لن تكون 
بالدا يُحسب لها حساب، ولعّل أكثر النّاس تشاؤما  كان 
يعتقد أنّنا سنواجه بعض المنغّصات ال غير كما هي آالم 
ولم  التّضحية.  لبعض  مضطّرين  نكون  وقد  المخاض، 
يتوقع أبدا أن نصل إلى ما وصلنا إليه من هوان . فلماذا 
وصلنا إلى هذه الحال؟ هل العلّة فى اإلسالمييّن الذين لم 
العلّة  أم  إليهم طيعة؟  يستطيعوا احتضان أوطان عادت 
أم  أّول منعطف؟  التى خانت ثورتها عند  الجماهير  فى 
نخرتها  وقد  المستبدّون  تركها  التى  األوطان  فى  العلّة 
األمراض حتّى باتت مستعصية على العالج؟ وهل حقّا 

كان اإلسالميّون أكثر المستفيدين من الثّورات؟.

)3(

مراكز  داخل  تصطّف  وهي  الجماهير  مشهد  كان 
االقتراع مشهدا غير مألوف عند شعوب لم تعرف من 
قبل معنى االنتخاب والمشاركة وإبداء الّرأي، ولم يكن 
االسالميّون أفضل من غيرهم في أطروحاتهم وإنّما كانوا 
فقط أكثر تنظيما وأقرب إلى وجدان الّشعوب، ولذلك كان 
الفوز حليفهم فى كّل االستحقاقات التى خاضتها الّشعوب 
المغرب  وفي  وفى مصر  تونس  فى  فازوا  الثّورة.  بعد 
وفي ليبيا، وكان ظنّهم أّن أبواب التّوفيق ستكون مشّرعة 
أمامهم كما قصور الحكم وقد وصل األمر ببعضهم حدّ 
الظّن أّن الحكم لن يخرج من أيديهم أبدا، ولكن هيهات.

لم يكن النّجاح حليفا لإلسالميّين حين استلموا الّسلطة 
فى البلدان التى ناضلوا من أجلها طويال ودفعوا في سبيل 
ذلك ثمنا غاليا. وبعيدا عن جحود النّخب المتغّربة التى ال 
ترى للدّين أّي دور في الحياة أو تلك التى تعتبره أفيوَن 
الّشعوب، ورغم ما لهذه النّخب من دور وتأثير، فقد كان 
االختيار على االسالميّين وحدهم أو مع غيرهم اختيارا 

لــم يكـــن الّنجــاح حليفا 
لإلسالمّييــن حيــن استلموا 
الّسلطـــة حيــث لم تكتمل 
تجربة االسالمّيين فى الحكم 
وإّنمــــا أجهضـت بسرعــة 
وبطرق شّتى كــان بعضها 
غاية فى العنــف والتشّفي 
كمـــا هــو الحــال فى مصر 
وبعضهـا بطريقة ناعمــــة 

ال تقّل إيالما.
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اختارتهم وقتا كافيا لصنع ما كانت تنتظره من معجزة 
الحريصين  من  الكثير  ذهب  ولقد  سريعا.  الفشل  فكان 
على التّجربة ومن غيرهم إلى تحميل اإلسالميّين وزر 
يكونوا  لم  كونهم  بالثّورات  حلّت  التى  والردّة  اإلخفاق 
مهيئين أصال للحكم، أو كون أطروحاتهم كانت مشبّعة 
كما  والحلول.  البرامج  من  تكاد  أو  خالية  بالعاطفة، 
إعالن موت اإلسالم  التّجربة حدّ  نقد  البعض في  ذهب 
الّسياسي أو احتضاره إلى حين ، بعد أن خذلته الجماهير 

وانصرفت عنه أو تكاد.

ليس الفشل في الّسياسة ما يدعو إلى القلق، فقد يكون 
هذا الفشل مقدورا عليه فى قادم التّجارب، بل إّن ما أعقب 
إسقاط اإلسالمييّن فى مصر مثال قد يكون أدعى لعودتهم 
من جديد، ولكن الذي يدعو حقيقة إلى الحيرة والقلق هو 
الفشل فى توسيع القاعدة الجماهريّة وفي تحقيق مصالحة 
ملموسة بين المثقّف اإلسالمي والجماهير العريضة حتّى 
يتسنّى له الخروج من بوتقة العلويّة والعزلة إلى األرض 

الّرحبة حيث عموم النّاس المسكونين بقلق المصير.

)6(

الكريم صلّى هللا عليه وسلم ال يخشى  الّرسول  كان 
اإلدراك  بقلّة  يتّهمهم  أو  النّاس  من  يفّر  وال  االختالف 
يصبحوا  أن  بعد  الحّق  مربّع  إلى  يأخذهم  كان  وإنّما 
التّغيير مؤمنين بأّن هللا ال يغير ما بقوم  مشبّعين بطاقة 

حتى يغيروا ما بأنفسهم. 

إّن الّشعوب ال تستكين للباطل ولكنّها ال تسلّم قيادها 
للقادرين على إقناعها بأنّهم سيقودونها إلى األفضل  إالّ 
وهو ما ال يتأتّى عبر المناكفات وال عبر المغامرة وإنّما 
يأتي من خالل خلق واقع جديد ال يكون فيه اإلسالميون 

غرباء عنه وعن النّاس وأطروحاتهم كذلك.

إدراكنا  مع  المغرب  فى  والتّنمية  العدالة  تونس وحزب 
تزال  ما  الملكيّة  كون  المغربيّة  التّجربة  لخصوصيّة 
تفعل.  ال  وقد  بعد  بها  تصطدم  ولم  التّجربة  هذه  ترعى 
نغفل  ال  فإنّنا  التّخصيص،  هذا  على  نؤّكد  اذ  ونحن 
والعلماء  المفّكرين  الّسياسي من  اإلسالم  لتيار  المنتمين 
وعموم النّاس اللّذين آمنوا بقيم اإلسالم ودورها فى نحت 
الّشريعة  مقاصد  أساس  على  جديدة  حضاريّة  تجربة 
. وال  والمكان  الّزمان  فى  اإلنسان  تجربة  وتفاعلها مع 
نغفل أيضا مقدار الخلط فى أذهان النّخب المترّصدة بين 
هوالء  وبين المدّعين لإلسالميّة واإلرهابيين والحاملين 
لمعاول الهدم من العمالء اللّذين لم يكونوا إسالميّين و لن 
يكونوا  جراء ما اقترفت أيديهم وما تقترفه من فضاعات 
أساءت للتّجربة الحقيقيّة وساهت فى إسقاطها عن عمد.

)5(

هرعت الجماهير إلى مراكز االقتراع كما لم تفعل من 
قبل واختارت من تشاء، ولكن هذه الجماهير لم تمهل من 

صّلى  الكريم  الّرسول  كان 
يخشى  ال  وسلم  عليه  اهلل 
الّناس  االختالف وال يفّر من 
اإلدراك  بقّلة  يّتهمهم  أو 
إلى  يأخذهم  كان  وإّنما 
يصبحوا  أن  بعد  الحّق  مرّبع 
الّتغيير  بطاقة  مشّبعين 
يغير  ال  اهلل  بأّن  مؤمنين 
ما  يغيروا  حتى  بقوم  ما 

بأنفسهم

قبل الوداع
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تهاني
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أغاني 
الحياة

لسماع األغنية على العنوان التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=MGbcjRkY4gU

حارق عقل خيمم  .. 

شارب مرار حمرم 

و الكيف اخضر مسمم  ... والع نار .. 

ناسي جبني مسطر ...

عليك بري مقدر ...

و املوت  فيه حيندر ... ليل نهار 

والي تكرّب فالن عليه ... 

قّلو الي رّبي موش ناسيه...

ما تاف باش جييك يوم ...

ميسح دموع بكاتك.. 

تعوض خذيعت معشوق 

بوليف جييب والدك

و الصاحب الي خان 

تشوف فيه نهار  

يقلك أمان أمان أمان  أمان أمان

أمان أمان أمان أمان ما مسعو كالمو

زادو مالو..... قلي اش نفع بنى أدم غري أفعالو

يا موالف الغدرة ....يا عاشق احلقرة .....

يا مصريك احلفرة....امان امان امان امان

أمان أمان أمان أمان ما مسعو كالمو

زادو مالو..... قلي آش نفع بنى أدم غري أفعالو

يا موالف الغدرة ...

يا عاشق احُلقرة .....

يا مصريك احلفرة..... كيف الناس

غين معايا ورّدد ....

عمرو الذهب ما يصّدد  .....

ربي الديون يسّدد...... 

ما تنساش

قليب الي جرحتو  مات معاك .... 

بيدي دفنتو  هنا حبذاك ... 

ما قدر  ينسى الي فات ... 

طريي الي كنت صباحو ..

ومشوس الصحراء كي قوات .. 

ضّلل عليك جبناحو ...

كيف صار الي صار ...

فرفط قداك و ما طار .. .

يغين و يقول أمان أمان أمان أمان أمان

امان امان امان  امان و الدنيا كالتو ... 

الي عاشو بن ادم تمام 

موت تاكل يف أياماتو 

مرتضى فتييت

ما سمعو كالمو

عميرات



الدم العربي ...عميرات
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موعدنا 
يتجدد 

مع العدد 111
أكتوبر 2016 
محّرم 1438
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