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بهذا العدد من »اإلصالح« نكون قد أغلقنا سنتين ودخلنا السنة الثالثة من عمر المجلّة، وبهذه المناسبة ال يسعنا إال أن 
نشكر كل الذين قّدموا لنا التشجيع وساهموا معنا في تأثيث األعداد السابقة )52 عددا ( كما نتقّدم بجزيل الشكر إلى كل قرائنا 
األعزاء الذين يزيد عددهم يوما بعد يوم وهو ما يزيدنا حماسا وإصرارا للمضي قدما في الطريق الذي رسمناه لهذه الدورية 

عددها األول . فكل عام وقراء المجلّة وكتّابها بخير.
لقد ذكرنا منذ البداية أن مجلّة »اإلصالح« هي محاولة إلكترونية للتأسيس لدوريات فكرية سياسيّة ذات منحى إصالحي .. 
نريد من خاللها المشاركة في بلورة فكرة وسطيّة  تتفاعل مع محيطها وتقترح عليه الحلول لمختلف مشاكله الفكرية والسياسية 
واالجتماعية. وهو ما سعينا إليه طيلة سنتين كاملتين بمساعدة ثلّة من األصدقاء واألخوة الذين حملوا نفس الطموح فلبّوا النداء 
وساهموا كّل في ميدانه في تأثيث أركان المجلّة. ال يمكن أن نّدعي النجاح في مسعانا لكنّنا واثقون أننّا سنصل ذات يوم ونحقق 

الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا.  
لم تكن »اإلصالح« في يوم من األيام لسان حزب أو مجموعة إيديولوجية بعينها بالرغم من أن مؤسسها ومديرها قيادي 
في حزب سياسي، بل كانت طيلة السنتين الماضيتين حاضنة لألفكـار والرؤى  التي تناضـــل من أجل بناء دولة فلسفتها 
خدمة المواطــن، ومجتمع يبنى علــى التعــاون والتــآزر والعيــش المشتــرك في كنف الحريّـة والمســاواة. فلقد أردناها 
منبرا للتحليل واقتراح البديل من دون تشنّج إيديولوجي وال تعّصب لفئــة دون أخرى وهو خطّ لن نحيد عنه وسنحافظ عليه 

وندّعمه مادامت »اإلصالح« تصدر.
تساءل عدد كبير من القراء لماذا ال تتحّول المجلّة إلى ورقية وتغادر العالم اإلفتراضي؟. فمن الّسهل قراءة مجلّة ورقية 
على تصفّح أخرى إلكترونية وهذا صحيح إلى حّد ما ، لكنّنا نرى، نظرا لما يشهده عالم التكنولوجيات من تطور منقطع النظير 
وما يوفره هذا العالم من امكانيات و تسهيالت ال يوفرها العالم »الورقي«، أن المستقبل سيكون حتما للدوريّات اإللكترونيّة. 
التكنولوجيا الحديثة أو رفضه  ومن يجد اليوم صعوبة ما في قراءة مقاالت المجلّة اإللكترونية نتيجة عدم تأقلمه مع عالم 
الالشعوري لما هو بديل عن الموجود، سيغيّر موقفه حتما في القريب العاجل ألن األدوات المتوفرة من حواسيب محمولة 
و»أي باد« و شبكات تواصل إجتماعي وواب وبرمجيات متطورة سهلة اإلستعمال، ستمّكنه من ولوج العالم اإلفتراضي 

بسهولة إذا ما توفرت لديه اإلرادة. 
القراءة  يعرف  ال  من  ليس  األمّي  بأن  يؤمنون  الذين  والكهول  التكنولوجيا  بتالبيب  الماسك  الشباب  على  نراهن  وألننا 
والكتابة بل األمّي هو من ال يعرف كيف يستخدم الحاسوب ويستفيد من جميع االمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة، 

ألننا نراهن على هؤالء وهؤالء فإننا سنواصل تحقيق حلمنا »االلكتروني« وسنعمل على تدعيمه.
نعاهد قراءنا على مزيد بذل الجهد من أجل توفير المضمون الجيّد والمفيد وندعو كل من يطمح إلى المساهمة في تنفيذ 
مشروع يؤّدي إلى اإلصالح ويؤمن بقيم المواطنة والحرية والعدالة، أن يساندنا بالقراءة أو بالكتابة، آملين أن نواصل معا ما 
بدأه المصلحون، دون تقديس لهم أو اجتـرار ألفكارهم من أجل تحقيق أحالمهم وأحالمنا وأحالم هذه األّمة في التنمية الشاملة 

واالزدهار حتّى تحتّل الموقع الذي يليق بها بين األمم.
نتمنى لقراء مجلّة اإلصالح نزهة ممتعة بين مقاالت العدد الثالث والخمسين الذي يصدر في ثوب جديد وننتظر تفاعلهم 

ونقدهم حتّى نواصل تحقيق ما رسمناه من أهداف.
	 املهندس فيصل العش 	 	 	 	 	 	 		 

faycalelleuch@gmail.com     	 	                                                                                     

أن يكرهك النّاس لصراحتك
خير لك من أن يحبّوك لنفاقك...

الشهيد د. علي شريعتي
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على  المعمورة  أرجاء  كل  في  المسلمين  أغلب  يتّفق 
الّرسول  على  أنزل  ما  أثمن  هو  مقّدس  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  تقّدمت  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 ضّد 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 

به  يتسلّحون  المسلمين  ملجأ  دوما  الكتاب  هذا  كان 

الظاّلم  هيمنة  تحت  الّسقوط  من  لهم  ومانعا  أعدائهم  ضد 
والمستكبرين. ففي أول بداية اإلسالم كان لهذا القرآن الذي 
نزل على مراحل منّجما على قلب النبي الكريم، وقعا إيجابيا 
المؤمنين  قلوب  تصفية  في  كثيرا  فساهم  تقبّله.  من  على 
األوائل وتنقية صدورهم من العادات الجاهلية. ولقد تعامل 
التعاليم  فكانت   : بيداغوجية  جّد  بطريقة  هؤالء  مع  القرآن 
المرحلة  مع  متناسبة  وإنما  إسقاط  أي  دون  تتنزل  القرآنية 
أسباب  بحسب  تتنزل  اآليات  كانت  التاريخي.  والظرف 
نزولها، تخاطب الّذهن البشري ضمن إمكاناته وقدرات الفهم 
لديه، أي أّن كتاب القرآن كان كتابا مفهوما لديهم في الدرجة 
يتطلب  عديدة  جوانب  في  كان  األشياء  وبطبيعة  األولى. 
مزيد  على  سطوره  بين  الباحث  للمتعّمق  إضافية  شروحا 
من الفهم واإليضاح. وكان الرسول الكريم يقوم بهذا الدور 
الّصحابة  من  متميّز  لجيل  والمربّي  المعلّم  فكان  بامتياز. 
األبرار. هؤالء الّرجال اللّذين كانوا بكل صدق ودون مبالغة 
للفهم  كبير  جّد  شغف  ولهم  للعلم  متلهّفين  متميزين  تالميذا 
فهم  الوحيد  هّمهم  يكن  لم  األخيار  هؤالء  الّسليم.  والتطبيق 

القرآن وإنما أيضا العمل به.
النبوية وفرتة اخلالفة  التفسري بعد الفرتة  2.ظهور علوم 

أخرى  مرحلة  األولى  التاريخية  الحقبة  هذه  تال  ثم     
في  الكبيرة  الفتوحات  بفضل  المسلمون  فيها  ساد  متطّورة 
إليها. فظهرت علوم  انتقلوا  التي  األمصار والبلدان الجديدة 
جديدة أنجبها علماء األمة وفيها علم تميّز واتخذ له صرحا 
كبيرا وهو علم تفسير القرآن. في الحقيقة لم يظهر هذا العلم 
وعلم  والتعديل  الجرح  أو  الحديث  كعلم  العلوم  من  وغيره 
علوم  من  وغيره  والمنسوخ  الناسخ  وعلم  النزول  أسباب 
هذه  أغلب  ظهرت  النبويّة.  الفترة  في  الّدين  وأصول  الفقه 
العلوم بعد انتقال النّبي إلى الرفيق األعلى. فلم يكن للمسلمين 
حاجة إلى مثل هذه العلوم والّرسول الكريم بين ظهرانيهم- 
إذ كان وجوده بينهم يغني عن كل هذه العلوم – فكان يتلو 
عليهم اآليات وهي تتنّزل تباعا – وكان يشرح لهم خفاياها 
– وكان حديثه الشّريف ينبعث منه إليهم مباشرة دون وسيط 
ونموذجا  يعيشونه  حيّا  واقعا  النبي  كان سلوك  إذ   – يفّسره 

يف العمق

»لــم يكــن الهـــــمّ الوحيـــد 
لصحابة رســـــول اهلل فهــم 
القرآن وإنما أيضا العمل به«.

»كانت التعاليم القرآنية تتنزل دون أي إسقاط وإنما متناسبة مع املرحلة والظرف التاريخي. 
وقدرات  إمكاناته  ضمن  البشري  الّذهن  تخاطب  نزولها،  أسباب  بحسب  تتنزل  اآليات  كانت 

الفهم لديه، أي أّن كتاب القرآن كان كتابا مفهوما لديهم يف الدرجة األوىل«.

د. اسعد املاجري
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يف العمق

»احتاج املسلمون منذ إرساء حضارتهم بعد انتصاراتهم العسكريّة والسلميّة وبعد انفتاحهم 
على شعوب وحضارات أخرى إىل تأسيس علوم جديدة دينية ودنيوية – فبعد غياب النموذج 
وجب صياغة املنهج – فبعد غياب الرسول الكريم وجب تـأسيس مناهج لتفسري القرآن وتفسري 

الحديث – ووجب بناء أصول الدّين والفقه بالدّين«.

الحضور  وكان  سلوكياتهم –  منه  يستشفّون  المعالم  واضح 
النبوي غنيّا بالتعبير والسير. وكانت شخصية النّبي المستقيم 
الفهم  منه  يستنبطون  للّصحابة  مثال  أكبر  الّصراط  على 
والعبر. فهل يمكن للتالميذ أن يرسبوا في مدرسة نموذجية 
يتكاسلوا  أن  لهؤالء  يمكن  وهل   ،) ص   ( محمد  كمدرسة 
والذكاء  والبديهة  الذهن  حاضر  وأستاذهم  يفشلوا  أن  أو 
واالستقامة والتواضع والجذب والفهم والمودة. يتعامل معهم 
بحسب حضورهم الذهني وال يسقط عليهم العلم وإنما يأخذ 
بأيديهم إلى العلم تدريجيّا ويحترم فيهم بساطتهم وفي أحيان 
عنجهيتهم محاوال تنميتها والبناء على أسسها.                                                                                       
 ثّم إنه كان دوما يصفّيهم وينقّيهم من المفاهيم والسلوكيات 
اإلنسانية  والسلوكيات  المفاهيم  مكانها  ليضع  المغلوطة 
الجديدة، تلك التي تنتمي إلى منطق العقل والواجب وتريح 
النفس البشريّة من االزدواجيّة والخلط – وتزرع فيهم بذورا 
جديدة نافعة للبشر والحيوان والشجر.                                                                               
إذن احتاج المسلمون منذ إرساء حضارتهم بعد انتصاراتهم 
العسكريّة والسلميّة وبعد انفتاحهم على شعوب وحضارات 
أخرى إلى تأسيس علوم جديدة دينية ودنيوية – فبعد غياب 

النموذج وجب صياغة المنهج – فبعد غياب الرسول الكريم 
 – الحديث  وتفسير  القرآن  لتفسير  مناهج  تـأسيس  وجب 
ووجب بناء أصول الّدين والفقه بالّدين. هذه المناهج العلمية 
التي اجتهد المسلمون في صياغتها ضمن الحقبة والمرحلة 
)القرآن  المصادر  لحفظ  كانت ضرورية  الجديدة  التاريخية 
والحديث الشريف( من سوء الفهم أو من الصراعات حولها.
السياسيّة  الصراعات  أن  كان  أحد  أي  على  يخفى  ال  اٍذ 
والطائفية ضمن األمة اإلسالمية مرّشحة ألن تنتقل في شكل 
القرآني.  النّص  مع  التعامل  في  مختلفة  ونظريات  مفاهيم 
الناس  فالنّص يحتاج إلى فهم والفهم غير منعزل عن واقع 
كانت  إذن  ااٍلجتماعية.  وتناقضاتهم  السياسية  وتشكيالتهم 
هذه المرحلة مفصلية في تاريخ الحضارة اإلسالمية: شّمر 
فيها العلماء المسلمون والمجتهدون عن ساعد الجد من أجل 
اإلسراع بوضع أسس للتعامل مع النص من قرآن وحديث 
نبوي. فوضعت مناهج وأصول ومبادئ تفّسر كيفية التعامل 
مع النص القرآني ومع الحديث الشريف. وتواترت بعد ذلك 
التفاسير تتناول ذلك الكتاب الكنز وذلك الحديث الّسامي. ولقد 
التنوع  التفاسير بعضها عن بعض ضمن متطلبات  اختلفت 
التي  والمبادئ  األصول  عن  والشذوذ  الحياد  دون  الفكري 
اجتمع حولها أغلب المسلمين. فكان ااٍلختالف ثراء وتنوعا 
ولم يكن االختالف تضاربا أو صراعا. وكان الجو الفكري 
حقل  في  العاملين  كل  بين  المتبادل  بااٍلحترام  يتميز  السائد 
التفسير يأخذون عن بعضهم ويذكرون بعضهم البعض بكل 

خير. ويرجع بعضهم إلى ذكر البعض اآلخر كمراجع. 
3. فرتات الركود احلضاري

في  أخرى  فترات  الشهيرة  التاريخية  الفترة  هذه  عقبت 
التاريخ اإلسالمي ركد فيها الفكر وجمد فيها التفسير. فلم نعد 
أنه في معنى  المتجّدد )إذ  الكريم  للقرآن  تفاسير جديدة  نجد 
لم  أي  بكرا  القرآن  يبعث  للرسول )ص(  من معاني حديث 
وإنما مجرد  أراده هللا(  كما  كنهه  فهم  إلى  اإلنسان  يتوّصل 
تجديد  أي  فيها  وليس  قديمة  تفاسير  إنتاج  تعيد  تفسير  كتب 
يذكر. يعزى هذا بطبيعة الحال إلى الركود العام الذي ساد 
األمة اإلسالمية ككل في المجاالت كلها, وال يمكن استثناء 

علوم الدين من هذا الجو العام. 
العلوم  في  الطاّلئعي  دورهم  عن  المسلمون  استقال  فإذا 
من  وغيرها  تجريبية  وعلوم  وكيمياء  فيزياء  من  الدنيوية 
علوم الطب والفلك تعطّلت لغة الكالم عندهم بطبيعة الحال 

»النّـص يحتـــــاج إىل فهـــم 
والفهـــــم غري منعـــــزل عن 
واقع الناس وتشكيـالتهم 
السياسيـــــة وتناقضاتهم 

االجتماعيــــة«.
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السيرة  تفاسير  إلى  القرآن  تفسير  أيضا من  الّدين  في علوم 
والحديث والفلسفة وعلوم الفقه وغيرها من العلوم المتّصلة. 
وعن  والعلمي  الفكري  اإلنتاج  عن  المسلمون  استقال  قلت 
الطائفية  الجانبية  البحث واإلثراء وانهمكوا في الصراعات 
المذهبية والسياسية وااٍلجتماعية. وغابت عنهم تلكم الروح 
األولى : روح التحفز وااٍلنجاز- روح التطلع إلى األسمى – 
روح المودة مع الخالق- روح التواضع العلمي والسمّو إلى 
الفعل والريادية – روح الجوهر التي تسمو إلى الحقائق واٍلى 
فيه وليست  الكون وفي دور اإلنسان  الفهم والتدبر في هذا 
روح الشكل التي تذوب في المادة وفي الحياة اآلنية فترّكز 
الجواهر  عن  وتغفل  والثّروات  والملّذات  الشهوات  على 

والماسات...
4.مالمح لرؤية جديدة للقرآن

هذا المقال هو محاولة جديدة لتحديد مالمح رؤية للنّص 
القرآني تتجاوز المعوقات التي حالت دون بروز فهم وتفسير 
منهج  أسس  إلى وضع  فيه  نطمح   – الكريم  للقرآن  مطابق 
التي  القديمة  األطر  عن  بعيدا  النّص  مع  التعامل  في  جديد 

وجد فيها النّص القرآني سجينا لمناهج في الفهم عقيمة ألنها 
إّما تسجنه ضمن ميكانيكا الحروف والمنهج اللّغوي عموما 
الذي يجد نفسه يستهلك أدبيات »لسان العرب اٍلبن منظور« 
األحيان  من  كثير  في  يصطدم  عقالني  لمنطق  سجينا  وإّما 
انتصار  حتمية  أنّها  على  الجنّة  فيفّسر  الغيب  حقائق  مع 
حسن  كتابات  )انظر  للّشر  هزيمة  أنّها  على  والنّار  الخير 
حنفي( محاوال إفراغ مضامين الغيب من صحتها وإعطائها 
مضمونا شكليا- وإما سجينا لمنطق روحاني يبالغ في الغياب 
عن واقع المسلمين من أجل الدفاع عن الالهوت وعن عالم 

الغيب مهمال النّاسوت وعالم الشهادة.
إلى  وبتوفيقه  هللا  من  بإذن  نسعى  المقال،  هذا  في  نحن 
عن  ااٍلبتعاد  أجل  من  المناهج  هذه  مجمل  بين  المصالحة 
النّص. هدفنا األساسي في  التعامل مع  األحادية كمنهج في 
بدورها  ااٍلضطالع  إلى  اإلسالمية  األمة  دفع  هو  هذا  كل 

الطالئعي والتقدم نحو آفاق جديدة للرقي وااٍلزدهار.
القرآن البعد األنطولوجي لدراسة  البعد التكويين إىل  5.من 

إن الهدف األساسي من هذا المقال ليس البحث واإللمام 
بمسألة كون و تكوين القرآن ككتاب أي كيف انتقل تدريجيا 
من حالة الوحي الذي ينزل تنزيال على الرسول الكريم إلى 
حالة المصحف العثماني الذي هو عليه اآلن :  أي كيف كانت 
صيرورة تحّوله من كالم الوحي الذي تلقاه الّرسول الكريم 
من األمين على الوحي المالك جبريل وقراءته على حفاظ 
النهاية في شكل  ثم جمعه في  الوحي من الصحابة األبرار 
مصحف على الرسم العثماني الذي بأيدينا اليوم. إنما الهدف 
من مقالنا هذا هو محاولة لفت نظر للباحثين لكي يكملوا ما 
)في  الجابري  العربي واالسالمي محمد عابد  المفكر  ابتدأه 
كتابه مدخل إلى القرآن الكريم والذي أورد فيه دراسة معمقة 
القرآن  في  والتكوين  الكون  أسئلة  عن  هللا  رحمه  ومكتملة 
محاوال اإلجابة عليها من داخل الفضاء الحضاري والثقافي 
العربي اإلسالمي( إلى بحث ذو بعد انطولوجي  أي محاولة 
تكريسها  القرآن  حاول  التي  والمفاهيم  المعاني  في  التعّمق 
هذه  تصنيف  ومحاولة  أوال  بها  اإللمام  خالل  من  وذلك 
المفاهيم ضمن مجاميع تتفق فيما بينها في الشكل الخطابي 
بعد  فيما  له جدوى عملية  التصنيف  كما في مضمونه. هذا 
ترمينولوجية  آليات  لنا  ويقدم  القرآن  فهم  في  يساعدنا  إذ 
تليق  دراسة  لدراسته   )Outils Terminologiques(
بالقرآن وبالعصر أيضا : هذا العصر الذي نعيش فيه ثورة 

»حاول محمد عابد الجابـــري 
اإلجابة عن أسئلة الكـــــــون 
والتكوين يف القرآن من داخل 
الفضاء الحضـــاري والثقــايف 

العربي اإلسالمي«.

»ال يمكن لكنزنا التاريخي )القرآن الكريم( أن ينأى بنفسه عن الثورة املعلوماتية التي سادت فيها 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فالبدّ لنا من االستفادة من هذه اآلليات ومحاولة استخدامها 
ال  الذي  الكتاب  ذلك  القرآن  وهو  االستخدام  موضوع  خصوصية  مع مراعاة  علميا  استخداما 

ريب فيه«.
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»هذه األمة  وهي منقطعة عن تراثها الفكري والديني وعاجزة عن إنجاب فهم متقدم ملصادر 
قوتها إنما تدفع يف االتجاه املعاكس للتجديف الحقيقي فساد على عكس ذلك نوع من الفهم 
الديني الركيك الذي يكتفي بالشكل دون املضمون وبالنقل الحريف العقيم دون اإلملام العقلي 

العميق«.

معلوماتية سادت فيها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وال 
يمكن لكنزنا التاريخي أن ينأى بنفسه عنها والبد لنا إذا من 
االستفادة من هذه اآلليات ومحاولة استخدامها استخداما علميا 
مع مراعاة خصوصية موضوع االستخدام وهو القرآن ذلك 

الكتاب الذي ال ريب فيه.  
لكن وجب على الباحثين قبل التعّرض للبحث األنطولوجي 
أن يستخلصوا أّن البحثين التكويني واألنطولوجي متالزمان. 
وذلك ألنه للمرور إلى البحث في مضامين الوحي المفاهيمية 
توّجب أوال فهم صيرورة المصدر أي النّص ومساره التكويني 
األنطولوجي  البحث  أطر  في  بعد  فيما  االنطالق  أجل  من 
دونما أي ارتجال أو ترّدد. فالمصدر وقد حقّق في مساره أي 
في الشكل الذي اتخذه من مكوناته من سور وآيات وترتيب 
زمني ومناسبات نزول وتنّوعه من قرآن مكي إلى قرآن مدني 
ومن التسميات المتعددة التي مّر بها وطريقة جمعه وقراءته 
وانتقاله من مكة إلى المدينة في مساره التكويني يمكن فيما 
سوف  سليمة.  بطريقة  أنطولوجي  مسلك  في  االتجاه  بعد 
نستعرض إذا في مقاالت مستقبلية وبصورة مقتضبة لنتائج 
البحث التكويني معتمدين أساسا على العمل الفكري للمفكر 

تفاسير  من  التاريخية  مصادرنا  وعلى  الجابري  محمدعابد 
وكذلك  وغيرهم  والقرطبي  والزمخشري  كالطبري  للقرآن 
كدالئل  متعلقة  مواضيع  في  كتبوا  ممن  األولين  كتب  على 
والفلسفة  الكالم  أو  القرآن  علوم  أو  الدين  أصول  أو  النبوة 
كابن رشد أو ابن إسحاق والسيرة النبوية ...أو... معتمدين 
في ذلك على هللا فهو ولي التوفيق وعلى منهجنا في البحث 
واالستخالص من أجل االستفادة هدفنا األساسي ليس تقرير 
فتح  إلى  أساسا  ما نهدف  بقدر  أخذ مواقف محّددة  أو  نتائج 
مجاالت للبحث الحظنا أنها لم تأخذ حظها من المعاصرين 
فنحن أبدا ال ندعي التخصص في هذه الميادين العلمية المعقدة 
وال ندعي اإللمام بكل تفاصيل البحث التكويني وإنما هو فتح 
لمجال ودعوة إلى االنخراط في هذا المشروع نظرا إليماننا 
بأهميته لألمة اإلسالمية والعربية التي تقف اليوم بعد فترات 
استقاللها من االستعمار الغربي وبعد سيادة النظم الرسمية 
والتي لم تنجح في تنمية شعوبها وال في رسم مشروع تنموي 
عجزه  من  العربي  اإلنسان  تحرر  إنسانية  أبعاد  ذي  ضخم 
يبني  إنسان  إلى  الحضاري  الفعل  عن  واستقالته  وكسله 
حياته ومستقبله من خالل تناغم نشيط مع تراثه يستنبط منه 
الجديد ويستثمر منه آليات معاصرة لإلبحار في عصر شديد 
التعقيد. هذه األمة  وهي منقطعة عن تراثها الفكري والديني 
وعاجزة عن إنجاب فهم متقدم لمصادر قوتها إنما تدفع في 
االتجاه المعاكس للتجديف الحقيقي فساد على عكس ذلك نوع 
من الفهم الديني الركيك الذي يكتفي بالشكل دون المضمون 
وبالنقل الحرفي العقيم دون اإللمام العقلي العميق ودون فهم 
جلي للظاهرة القرآنية والتي تعتبر أهم ظاهرة حسب رأينا 
عاشتها أمتنا في مرحلة من مراحل تاريخها وأثرت ايجابيا 
ونهضت  فانتصرت  الحضاري  أدائها  مستوى  في  وسلبيا 
حينما استشرفت فهما ممارسيا وعقالنيا وروحيا ثم انتكست 
عندما تصارعت واتخذت فهما اٍقصائيا لآلخر وتقوقعت في 

فهم رسمي غير مقنع وغير مجد.
------

- أستاذ  جامعي يف ااٍلعالمية الصناعية
وتواصل ااٍلنسان واآللة 

mejrilassad@yahoo.fr

»للمرور إىل البحث يف مضامني 
الوحـــــــي املفاهيميـــة توجّب 
فهم صريورة املصــدر أي النّص 

ومساره التكويني«.
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عقدمت مؤخرا املؤمتر الوطين حلزبكم، ملاذا اآلن؟

والتنمية  اإلصالح  لحزب  األول  الوطني  المؤتمر  انعقد 
يومي 22 و23 مارس الماضي للخروج من الحالة التأسيسية، 
بعد حوالي ثالث سنوات، على غرار الوضع العام بالبالد. 

كان لنا معه موعد أول منذ سنتين في حوار مفتوح حول عّدة مسائل سياسية وفكرية صدر بالعددين األول والثاني من 
المجلّة. إنه األخ والصديق محمد القوماني رئيس حزب اإلصالح والتنمية وأحد الوجوه السياسية والفكرية التونسية التي 

تميّزت بحضورها ومواقفها قبل الثورة وبعدها.
ولقد ارتأينا أن نؤثث معه حوارا جديدا بمناسبة صدور العدد األول من السنة الثالثة من المجلّة وعلى إثر انعقاد مؤتمر 
الحزب الذي أّسسه منذ  ثالث سنوات خلت مع ثلّة من المناضالت والمناضلين حتّى نتعرف على نتائج هذا المؤتمر ونسلّط 
الضوء على مواقف حزبه من مختلف القضايا الوطنية والعربية ونقف مع قّراء »اإلصالح« على مدى التحوالت الذي 
طرأت في فكر هذا الرجل وآرائه  السياسية وقراءته لمستقبل ثورات الربيع العربي بصفة عاّمة والثورة التونسية بصفة 

خاّصة. 

فقد تحّصل حزبنا على تأشيرة العمل القانوني في 19 أفريل 
2011  واليوم يمكن القول أن منخرطيه استقّروا على أٍرضية 
فكرية وسياسية جامعة ومتطّورة على وثيقة التأسيس األولى 
التي تقدموا بها للحصول على التأشيرة. وهذا ما أقّره نحو 
200 مؤتمر من مختلف الواليات ممثّلين ألعضاء الحزب 
بصفتهم جميعا مؤّسسين، وذلك ضمن الالئحة العامة، إضافة 
الديمقراطي  المؤسساتي  للبناء  القانونية  األسس  لوضعهم 
للحزب والختيار قيادة له. كما أن عقد المؤتمر واجب قانوني 
من جهة واستعداد لالستحقاق االنتخابي المنتظر بعد أشهر 

من جهة ثانية. 
وإّن حزب اإلصالح والتنمية يتطلع بعــد عقـــد مؤتمره 
الوطني إلى أن يكون أحد التعبيرات الحزبيـــة الهامــــــــة 
في المشهد الوطني وأحد المساهمين بفعاليّة في إنجاح المسار 
الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة وبناء غد 
أفضل لتونس وللتونسيات وللتونسيين. وإنّه باختيار عبارة 
»منحازون للثورة..عاملون على اإلصالح« شعارا للمؤتمر، 
سيكون منحازا للشعب وللوطن وينفتح على مختلف  القوى 
السياسية التي تشاركه هذا االنحياز لعقد التحالفات السياسية 

الممكنة والضرورية لهزم المنظومة القديمة انتخابيا. 
ما هي إذن أهم نتائج مؤمتركم؟

أقّر المؤتمـــرون كمـــا أسلفـــت الئحة عامة للحـــزب 
وتمّشيه  العاّمة  وتوجهاتــــه  النظريّــــة  منطلقاتــــه  تبيّن 
وتموقـــع  الوطنــــي  للمشهد  قراءته  وتتضّمن  السياســــي 

لقاءات

»إنّنـا باختيــارنـــا  عبــــــارة 
»منحازون للثورة..عاملــــون 
على اإلصــــــالح« شعــــــارا 
للمؤتمر، سنكون منحازين 

للشعب وللوطن«.

»يتطلع حزب اإلصالح والتنمية، بعد عقد مؤتمره الوطني، إىل أن يكون أحد التعبريات الحزبية 
وتحقيق  الديمقراطي  املسار  إنجاح  يف  بفعاليّة  املساهمني  وأحد  الوطني  املشهد  يف  الهامة 

أهداف ثورة الحرية والكرامة وبناء غد أفضل لتونس وللتونسيات وللتونسيني«.
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»اإلصالح يف نظرنا هو الوجه اآلخر لسنّة التطور يف الحياة، وهو بهذا املعنى حركة دائبة 
نراه  الذي  واإلصالح  مرحلة،  كل  بحسب  ومجاالته  مضمونه  يتخذ  واإلصالح  ومتجددة، 
اليوم يمتد إىل مختلف املجاالت يف الرتبية والتعليم واألسرة واملؤسسات السياسية والثقافة 

السائدة «.

الحـــزب السياســــي داخله، كما تحّدد مقاييسه  في التحالفات 
السياسية واالنتخابية.

المؤسساتي  البناء  يضمن  داخليـــا  نظامـــا  أقّروا  كما 
لجنة  انتخاب  وتّم  داخله.  الديمقراطية  والعالقات  للحزب 
قـــــرار  سلطــــة  تكون  عضـــوا   51 من  تتكّون  مركزية 
بين المؤتمرين والتي اختـــارت األستاذ عبد السالم الشمانقي 
فوري  اجتمــــاع  في  أعضاؤها  تولّــــى  وقد  لها.  رئيسا 
الحاج  ابراهيم  للحزب والسيد  السيد محدثكم رئيسا  انتخاب 

حسن أمينا عاما له.
يكّونــــون  )17( عضوا  عشــــر  سبعـــــة  انتخبوا  كما 
السياســــــي. المكتب  العــــام  واألميــــن  الرئيــــس  مــــع 
وهم علــــى التوالــــي: فيصل العـــش، جـــــالل البــــدوي، 
بوعتور،  هشام  محمد  العوايطي،  الجوهري،العماري  علي 
هناء بن سعيد، إلهام الشنّوفي، نزار الرزقي، فؤاد التليلي، 
كمال العباســــي، مريم العامري، خالد الجاللي، فتحي بيّار، 
الجامعــــي،  محرز  سليمــــان،  رؤوف  الشابــــي،  بثينة 

أحمد العويطي.

هل توجز لقّراء جملة اإلصالح املسار التأسيسي حلزب اإلصالح 
والتنمية؟

حزب اإلصالح والتنمية »صغير« أو لنقل شاّب بالنظر 
إلى عمره القانوني، وبالنظر إلى المعّدل العمري لمنخرطيه 
وخاصة لحجم الشباب بين صفوفه، وكذلك بالنظر إلى أغلبية 
لكنه   الحزبية.  الحياة  في  مشاركتهم  تسبق  لم  مّمن  أعضائه 
أيضا حزب أصيل وراسخ في المشهد الوطني بالنظر إلى 
للعديد  الطويل  النضالي  المسار  السياسي، من خالل  عمره 

من قياداته المركزية والجهوية. 
األولى  نواته  في  والتنمية   تشّكل حزب اإلصالح  يعود 
مجّرد  كانت  التي   2009 لسنة  التشريعية   االنتخابات  إلى 
قائمات  في  آنذاك  تقدمنا  فقد  التيار.  ميالد  إلعالن  مناسبة 
مستقلة متعّددة في توزر وتونس وزغوان تحت تسمية واحدة 
اختبارا  الخطوة  تلك  وكانت  والتنمية«.  »اإلصالح  وهي 
السماح  تّم  وقد  القانوني.  لتنظّمنا  آنذاك  الحكم  تقبّل  لمدى 
لنا بالمشاركة، ولكن بحجب بياننا االنتخابي وبمنع معلّقات 
صور المترشحين  بتعالّت واهية ومخالفة للقانون، وبفرض 
رقابة أمنية لصيقة علينا. وقد فهمنا الجواب من خالل ذلك 

التعامل االستثنائي مع قائمات اإلصالح والتنمية.
لهم  والمساندون  القائمات  تلك  في  المشاركون  واصل 
اإلصالح  »تيــار  باســـم  السياســـي  المشهد  مع  تفاعالتهم 
والتنمية«. وبعد ثورة 17 ديسمبر/ 14 جانفي ارتفع منسوب 
حرية  وأصبحت  التونسيين  بين  السياسي  للعمل  االستعداد 
بينها  فيما  وتحاورت  المجموعة  فتوّسعت  ممكنة،  التنظّم 

لتشكيل حزب »اإلصالح والتنمية«.
لكن ماذا تقصدون باملنطلقات النظرية حلزبكم؟

حافظنا على تسمية »اإلصالح والتنمية«، رغم اإلرباك 
ألّن  الثورة،  بعد  وتشابهها  التسميات  زحمة  تسبّبه  الذي 
التسمية تختزل مشروعنا في اعتبار التنمية الشاملة والعادلة 
منهجا.   والمتدّرج  الجذري  اإلصالح  اختيار  وفي  غاية 
في  التطور  لسنّة  اآلخر  الوجه  هو  نظرنا  في  فاإلصالح 
الحياة، وهو بهذا المعنى حركة دائبة ومتجددة، واإلصالح 
يتخذ مضمونه ومجاالته بحسب كل مرحلة، واإلصالح الذي 
والتعليم  التربية  في  المجاالت  مختلف  إلى  يمتد  اليوم  نراه 
واألسرة والمؤسسات السياسية والثقافة السائدة ... من أجل 
تحقيق أهداف الثورة التونسية في الحرية والكرامة والنماء 

»التسمية تختـــزل مشروعــنا 
يف اعتبـــار التنميـــة الشاملـة 
والعادلـــة غايــــة ويف اختيــار 
اإلصـــالح الجـــذري واملتــدرّج 

منهجا«.
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والعدل والرفاه. 
الواقع  في  ايجابية  عناصر  على  يرتكز  اإلصالح  وألن 
ويراكم عليها ويلتمس األصلح »وأما ما ينفع الناس فيمكث 
في األرض« )قرآن كريم(، فإننا نتواصل مع إسهامات من 
سبقونا في مسيرة اإلصالح التونسي أمثال خير الدين باشا 
وعبد العزيز الثعالبي والطاهر الحداد وبشيرة مراد والطاهر 
بن عاشور وفرحات حشاد...، الذين وضعنا صور بعضهم 

على مطوية التعريف بحزبنا. 
 ومن هذا المنطلق نرفض في حزب اإلصالح والتنمية 
التصنيف النمطي القائم على أسس أيديولوجية ُمفّوتة ونرى 
أنفسنا خارج  التسميات »منتهية الصلوحيّة« التي ال تستوعب 
مشروعنا. فنحن نصدر عن خلفية عروبية إسالمية، تجديدية 
الثقافية  البيئة  من  االنطالق  أن  تعتبر  وتحّررية،  وتنويرية 
المحلية شرط أساسي إلنجاح محاوالت التحديث. كما تعتبر 
وتعتمد  واعتزاز،  وحدة  عنصري  واإلسالم  العربية  اللغة 
خطابا يغتني من قيم اإلسالم الخالدة وتعاليمه السمحة ومن 
ثقافة  على  باالنفتاح  المتجّددة  العظيم  القرآن  كلمات  معاني 
في  االنخراط  وفي  اإلنسان  بناء  في  ومناهجه،  العصر 

الحداثة من موقع اإلبداع ال اإلتباع، وفي مواجهة التحديات 
المطروحة. من أجل دعم مكتسبات المجتمع التونسي والعمل 
األجيال  التعبير عن طموحات  إلى  والتطلع  تطويرها  على 

الجديدة ومشاغلهم.
فإن  التغيير،  المعنى منهجا في  بهذا  وإذا كان اإلصالح 
التنمية تبقى الغاية وهي األولوية في هذه المرحلة. إذ يتطلع 
حزبنا إلى منوال جديد للتنمية يجعل اإلنسان محور التنمية 
وقدراتهم  األفراد  كفاءة  منسوب  بالرفع من  وذلك  وغايتها. 
اإلبداعية وسعادتهم في آن، وباعتماد سياسات تنموية عادلة 
وتحارب  التشغيل  لطلبات  وتستجيب  الثروة  تخلق  وشاملة 
الفقر وتحّسن مستوى عيش المواطنين. وتهدف إلى النهوض 
وضمان  بينها  التوازن  وتحقيق  الجهات،  مختلف  بأوضاع 

جميع حقوقها.
رأس  واستهداف  األعلى  من  بالبداية  التغيير  جّربنا  لقد 
السلطة والتعويل على قوة الدولة أكثر من االهتمام بتطوير 
عقود.  مدى  على  لآلمال  مخيبة  النتائج  وكانت  المجتمع، 
عميقة  مراجعة  إلى  والتنمية  اإلصالح  حزب  في  ونتطلع 
لمناهج التغيير التي دأبنا عليها ورّوجنا لها طويال، وللفكر 
السياسي الذي قادنا في السابق، من أجل إعطاء دور أكبر 
العمل  لقيم  االعتبار  وإعادة  وللتكوين،  السياسية  للثقافة 
االجتماعي  العمل  وتفعيل  العام  الصالح  وخدمة  الطوعي 
واستغالل  واالنتهازية  السياسية  الزبونية  مظاهر  ومقاومة 
النفوذ وغيرها من االنحرافات التي شّوهت العمل السياسي. 
األحزاب  أن هدف  البعض من  له  يُرّوج  ما  فليس صحيحا 
هو الحكم والكراسي. إذ نعّد األحزاب محاضن للتربية على 
المدينة  خدمة  على  والتدّرب  المواطنين  وتأطير  المواطنة 
محلية  جماعية  مقترحات  إلى  الفردية  االجتهادات  وتحويل 

أو جهوية أو وطنية. 
السياسيين  الفاعلين  بين  العالقات  تطوير  نعمل عل  كما 
وبناء الثقة بينهم باستبعاد التنافي واإلقصاء واإلكراه وإحالل 
التنافس السياسي بدل العداوة. وتطوير الوفاقات عبر حوار 
ويستبعد  عليه،  ويبني  المشترك  يستحضر  حقيقي  وطني 
النقض واستئصال الخصم  والبدائل الشمولية، ويضع اآلليات 
التدرج  ويتوخى  للمكتسبات.  ولحامية  للتطبيق  الضامنة 
تعقيدات  ويتفهّم  الممكن  في  ويبحث  والواقعية  والمرحلية 
الفرضيات  إغراءات   تحت  يقع  وال  وصعوباته،  الواقع 
ويتحرك  الديمقراطية  بجاذبية  ويعمل  القصوى.  الذهنية 

»نعدّ األحــزاب محاضــن للرتبية 
على املواطنـــة وتأطري املــواطنني 
والتـــدرّب على خدمـــة املدينة 
الفردية  االجتهـــادات  وتحويـــل 

إىل مقرتحات جماعية«.

الدولة  قوة  على  والتعويل  السلطة  رأس  واستهداف  األعلى  من  بالبداية  التغيري  جرّبنا  »لقد 
أكثر من االهتمام بتطوير املجتمع، وكانت النتائج مخيبة لآلمال على مدى عقود. ونتطلع يف 
حزب اإلصالح والتنمية إىل مراجعة عميقة ملناهج التغيري التي دأبنا عليها وروّجنا لها طويال«.
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»انطالقا من خلفيته العروبية اإلسالمية املستنرية ونزعته الحداثية التحرّرية، يتبنى حزبنا 
عن  التعبري  إىل  ويتطلع  شعبنا  من  املستضعفني  إىل  ينحاز  فهو  ديمقراطيا.  اجتماعيا  توجّها 
تحقيق  على  ويعمل  وأهدافها،  العربي  الربيع  ثورات  دوافع  ويستحضر  واملهمشني،  الكادحني 

شراكة مواطنيّة حقيقية يف الثروة والسلطة«.

بروح التجديد والتطوير وُمراكمة االيجابيات واالستفادة من 
األخطاء والمراهنة على المستقبل بتمكين الشباب وإعطائه 
األولوية في االهتمام والتكوين وتحمل المسؤولية في القيادة 

واتخاذ القرارات.
وما ذا عن توّجهات حزب اإلصالح والتنمية؟

انطالقا من خلفيته العروبية اإلسالمية المستنيرة ونزعته 
الحداثية التحّررية، يتبنى حزبنا توّجها اجتماعيا ديمقراطيا. 
التعبير  فهو ينحاز إلى المستضعفين من شعبنا ويتطلع إلى 
عن الكادحين والمهمشين، ويستحضر دوافع ثورات الربيع 
العربي وأهدافها، ويعمل على تحقيق شراكة مواطنيّة حقيقية 
والخيارات  الفاحش  الثراء  يناهض  والسلطة.  الثروة  في 
الليبرالية الظالمة، ويسعى إلى تحقيق الرفاه وضمان  العدالة 
تحّرر  واجتماعية  اقتصادية  منظومة   باعتماد  االجتماعية، 
المبادرة الفردية وتتحمل فيها الدولة مسؤولية دفع االستثمار 
في القطاعات اإلستراتيجية وضمان تكافؤ الفرص والتوزيع 
العادل لثمرات النماء على األفراد والجهات وتكريس واجب 
التضامن ورفض التهميش. وبتطوير ثقافة تنموية تُحل قيم 

وتفّعل  عالية  مرتبة  والتضامن  واالبتكار  واإلتقان  العمل 
الفساد، وترفع من منسوب كفاءة  الروح الوطنية وتحاصر 
متفتح  وطني  اقتصاد  وببناء  اإلبداعية.  وقدراتهم  األفراد 
االقتصادية  القطاعات  فيه  وتتعايش  المعرفة  على  يراهن 
المختلفة، ويستفيد من خصوصيات كل جهة في دعم تنميتها 
المستقلة. كما يستند حزبنا إلى مبدأ الحرية وأساس المواطنة 
وقيم الديمقراطية والجمهورية وحقوق اإلنسان ويعمل على 
تعزيز الوحدة الوطنية وضمان استقالل البالد ودعم مقّومات 

دولة مدنية متصالحة مع بيئتها الثقافية والحضارية.
الكلمات  في  المتقدمة  المعاني  هذه  جمع  حاولنا  وقد 
والمواطنة  الحرية  وهي  الحزب،  شعار  تكون  التي  الثالثة 
والعدالة. وجعلنا رمز الحزب )اللوقو( امرأة ورجال يشّكالن 
جذع شجرة التنمية، للتأكيد على  مبادئ المساواة والتكامل 

والتضامن في نظرتنا للعالقة بين الجنسين. 
انحيازه  تأكيد  على  والتنمية  اإلصالح  حزب  ويحرص 
التونسية  مشاغلنا  على  ينكب  وهو  والكرامة  الحرية  لثورة 
القطرية دون عزلها عن آفاقها المغاربية والعربية واإلسالمية 
المخصوصة، بعد أن فشل التناول القطري المقيت لها، وبعد 
لغة  العروبة  روابط  قّوة  العربي  الربيع  ثورات  ثبّتت  أن 
ثورات  جعل  إلى  يتطلّع  وهو  ومشاعر.   ومصالح  وثقافة 
الربيع العربي دعما وتواصال مع خط الممانعة والمقاومة، 
الذي يتخذ من تحرير فلسطين واستعادة مقدساتنا بوصلة له، 
وجدواه  صالبته  وأثبت  كرامتها  بعض  ألمتنا  أعاد  والذي 
وكانت  والتبعية،  والهيمنة  التقسيم  مخطّطات  مواجهة  في 
ثورات الربيع العربي إحدى ثماره.  كما يحرص حزبنا على 
الدولية  تثبيت خيار وطني مستقل، يُحسن قراءة المعطيات 
واإلقليمية ويحسن التعامل معها بواقعية، ويعمل على قطع 
الطريق على أي تدّخل أجنبي مهما كان في شؤوننا الداخلية.

كيف تنظرون يف حزب اإلصالح والتنمية إىل الظرفية 
السياسية احلالية بالبالد؟ 

فبعد  بتفاؤل حذر.  الوطنية  السياسية  الظرفية  إلى  ننظر 
لإلشراف  مستقلة  هيئة  وانتخاب  الدستور  على  المصادقة 
االنتخابات وتزكية حكومة غير متحّزبة وغير معنية  على 
بالترشح لالستحقاقات القادمة، يمكن القول أن البالد وضعت 
نّص  التي  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  فعليّا على سكة 
السنة  تتجاوز  ال  أن  على  االنتقالية  أحكامه  في  الدستور 

»جعلنا رمز الحزب امرأة ورجال 
يشّكالن جذع شجرة التنمية، 
املساواة  مبادئ  على   للتأكيد 
نظرتنا  يف  والتضامن  والتكامل 

للعالقة بني الجنسني«.
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أجواء  من  خرجنا  الخطوات  بهذه  وأننا   ،2014 الحالية 
األزمة السياسية الحاّدة التي خيمت على البالد منذ أكثر من 
ايجابيا  السياسية  النجاحات  تنعكس  أن  المأمول  ومن  سنة. 
بما جعل  واالقتصادية.  واالجتماعية  األمنية  األصعدة  على 
المراقبين ينظرون إلى  تجربتنا التونسية بإعجاب ويتطلعون 

إلى أن تكون مثاال يُحتذى.
الصعوبات  استمرار  يستبعد  ال  التفاؤل  هذا  أن  غير 
التهديد اإلرهابي قائما والحرب عليه  والمخاطر، إذ مازال 
الدولة ومؤسساتها  في وجه  السالح  يرفع  إرهاب  مستمّرة. 
كما يستهدف المواطنين. ويهدف إلى تحقيق غايات سياسية 
من  وإطارات  سياسيون  راح ضحيته زعماء  وقد  بالعنف، 
الجيش واألمن الوطنيين ومدنيون رحمهم هللا تعالى جميعا. 
ويستفيد  متشّدد  تكفيري  ديني  فكر  إلى  يستند  إرهاب  وهو 
من شبكات التهريب والجريمة المنظمة وتتداخل في توجيهه 
تسّجل  ثانية  جهة  ومن  ومعقّدة.  مشبوهة  سياسية  أجندات 
للثورة والمتربّصة بها خطوات متقّدمة في  القوى المضاّدة 
من  لصالحها،  األوضاع  قلب  ومحاولة  للمبادرة  استعادتها 

خالل عودة رموز النظام السابق إلى المشهد اإلعالمي، مّمن 
يتحملون المسؤولية السياسية في منظومة االستبداد والفساد 
التي قامت الثورة ضّدهم. ومن خالل استهداف واضح للثورة 
ورموزها وقيمها ومحاولة تبييض النظام المنهار. كما تتعاظم 
المخاطر االقتصادية، وسط أجواء اجتماعية عاد إليها التوتر 
واالحتقان، من خالل موجة من االضرابات واالضطرابات 
يُعّد  والذي  المرحلة  هذه  في  المنشود  االستقرار  تهّدد  التي 

شرطا إلنقاذ االقتصاد وتنظيم االنتخابات.
 إّن مجمل  هذه الصعوبات وغيرها عناصر تستدعي يقظة 
عالية و تستوجب حسن قراءة مسار المشهد الوطني بعد أكثر 
من ثالث سنوات من  الثورة، من أجل سالمة الرؤية وحسن 
االيجابية  والمساهمة  المرحلة  تحديات  مواجهة  في  التموقع 
في رفعها تحقيقا ألهداف الثورة واستجابة آلمال التونسيات 
والتونسيين في القطع مع منظومة الفساد واالستبداد والتبعية، 

وتحسين أوضاهم المعيشية وإنجاح المسار الديمقراطي. 
ألستم متفائلني بالتوافقات اليت انتهى إليها احلوار الوطين؟

مراحل  في  وخاصة  دوما  مطلوبة  التوافقات  كانت  إذا 
االنتقال الديمقراطي التي لم تقم فيها المؤسسات الجديدة ولم 
التنافس  قواعد  تحديد  يتم  ولم  االجتماعي  العقد  فيها  يتبلور 
التوافق  فإّن  ورضاها،  األطراف  جميع  بمشاركة  السياسي 
والتنافس  االنتخابية  الشرعية  عن  بديال  يكون  أن  يجب  ال 
الديمقراطي الذي يجعل الشعب فعال مصدرا للسلطة ورقيبا 
على الحاكمين من خالل الرجوع إليه دوريا عبر صناديق 
االقتراع وإعطاء كل مواطن صوتا مساويا ألي ناخب آخر، 
لمن  الثقة  منح  أو  معاقبة  أو  مكافأة  في  موقعه،  كان  مهما 

يتقدمون  للمسؤولية.  
ونحن إذ نُكبر جهود الرباعي وعلى رأسه االتحاد العام 
الحوار  في  المشاركة  األحزاب  وكذلك  للشغل  التونسي 
الوطني ونسّجل بارتياح التوافقات التي ساعدت مع عناصر 
التي  الحاّدة  السياسية  األزمة  أجواء  تجاوز  على  أخرى 
يمنع  ال  االيجابي  الموقف  هذا  فإن  بالدنا،  تجتازها  كانت 
كله  يكن  لم  الوطني  الحوار  باسم  ما حصل  أن  إلى  التنبيه 
ايجابيا. فهو استثناء ال نؤيّد سعي البعض إلى جعله قاعدة. 
بما  الناخبين،  بأساليب ال تحتكم إلرادة  السلطة  تغيير  تّم  إذ 
أضعف الديمقراطية الناشئة. كما تّمت االستفادة أو توظيف 
بما  الحاكمة  »الترويكا«  على  الضغط  في  خارجية  عوامل 

»تسجّل القوى املضادّة للثورة واملرتبّصة بها خطوات متقدّمة يف استعادتها للمبادرة ومحاولة 
قلب األوضاع لصالحها، من خالل عودة رموز النظام السابق إىل املشهد اإلعالمي، ممّن يتحملون 

املسؤولية السياسية يف منظومة االستبداد والفساد التي قامت الثورة ضدّهم«.

»إّن مــــا حصــــل باســم الحــــوار 
الوطنـــي لم يكــــن كله ايجابيا. 
فهــــو استثنــــاء ال نؤيّــــد سعي 

البعض إىل جعله قاعدة«.
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»نجح هذا الجيل يف الثورة على رموز االستبداد وإبعادهم من رأس الدولة، وحقق ما عجزت 
عنه أجيال سابقة، وكسّر قاعدة االستثناء العربي، لكنه فشل على ما يبدو إىل حدّ اآلن يف 

إسقاط النظام القديم وبناء ديمقراطية فعلية«.

الوطنية.  شؤوننا  في  األجنبية  التدخالت  تعاظم  على  ساعد 
األجندة  عن  والتغطية  األوراق  خلط  في  الحوار  ساهم  كما 
المتربصة  القوى  من  وراءه  والواقفين  لإلرهاب  السياسية 
بالثورة في الخارج والداخل، والذين استفادوا في المحّصلة 
القديمة  للمنظومة  المجال  وفسح  منتخبة  حكومة  ذهاب  من 
وتوفيراألجواء المناسبة لعودة رموزها إلى الساحة الوطنية.
استهداف  يكون  أن  المرحلة  هذه  مخاطر  أهم  من  ولعل 
في  غاية  عموما  واإلسالميين  تونس  في  »النهضة«  حكم 
مؤسسات  أعلى  في  وجودهم  رفض  يتّم  أن  أي  ذاته،  حّد 
المزاج  قبول  »عدم  بدعوى  »إسالميون«،  ألنهم  الدولة 
السائد«  المجتمعي  النمط  »تغيير  لمحاولتهم  أو  لهم«  العام 
أو »لخطورة مشروعهم« أو ألي سبب آخر. فذلك مناقض 
الحرة  االنتخابات  فيها  تكون  التي  الديمقراطية  لمقتضيات 
أساسا وحيدا لشرعية الحكم، وألن ذلك استمرار في سياسة 
تجلب  ولم  نفعا  تجد  لم  التي  عقود  منذ  اإلسالميين  إقصاء 
سوى المآسي، وألن ذلك وهو األهم سيشّجع نزعات العنف 
جهود ضخمة  بُذلت  التي  اإلسالمية  الحركات  في صفوف 
بعضها  إقناع  أجل  من  خارجها  ومن  داخلها  من  ومضنية 

بنهج المشاركة السياسية القانونية.
هل ترون »اإلسالميني« مستهدفني أم أن  ثورات »الربيع العربي« 

هي املستهدفة فعال؟

يبدو أن استهداف »حكم اإلسالميين« جزء من استهداف 
الثورة  في  الجيل  هذا  نجح  فقد  العربي.  الربيع  ثورات 
الدولة، وحقق ما  على رموز االستبداد وإبعادهم من رأس 
العربي،  قاعدة االستثناء  أجيال سابقة، وكّسر  عجزت عنه 
لكنه فشل على ما يبدو إلى حّد اآلن في إسقاط النظام القديم 
وبناء ديمقراطية فعلية. وذلك بتضافر عوامل داخلية تتعلق 
السياسية خاصة  النخب  ارتقاء  وعدم  المرحلة  تقدير  بسوء 
إلى مستوى متطلّبات الثورات التي أنجزها شعوب المنطقة. 

وكذلك بسبب عوامل موضوعية اقليمية ودولية. 
فقد كشف االنقالب الدموي في مصر أّن عوامل خارجية، 
إضافة إلى األسباب الداخلية المعلومة، ساهمت في إجهاض 
التنمية  شرط  باعتبارها  الديمقراطية،  في  العربي  الحلم 
مؤثرة  قديمة  عناصر  وأن  الحضارية،  والنهضة  الشاملة 
في الوضع العربي، ما زالت تفعل فعلها بقوة. وليس الدور  
المؤامراتي لبعض األنظمة العربية الذي تأكد في ما حصل 
تلكأ  الذي  المريب،  الدولي  والتواطؤ  بمصر،  انتكاسة  من 
في إدانة االنقالب وما تاله من مجازر في حق المصريين 

العّزل، سوى برهانا على ذلك.
كما أن ما تعّرضت له سائر ثورات الربيع العربي من 
محاوالت لإلجهاض على غرار ما حصل باليمن والبحرين، 
تحويل  بعد  بسوريا  للثورة  السلمي  للمسار  تحريف  من  أو 
وجهة انتفاضة شعبها من أجل الحرية واالنعتاق إلى عملية 
إمداد  منابع  ولتجفيف  السورية  للدولة  ُممنهجة  تخريب 
المقاومة في لبنان وفلسطين المحتلة، وخلق عداوة بين خط 
الممانعة والمقاومة من جهة وثورات الربيع العربي من جهة 
أخرى، بتخطيط  صهيوني وتوّرط قوى من خارج سوريا 
محاوالت  وكذلك  مشبوه.  ودولي  وإقليمي  عربي  وبتمويل 
االنتقال  لمسار  العناوين،  والمتعّددة  المختلفة  اإلرباك 

الديمقراطي في تونس وليبيا.
ما هي نظرتكم واقرتاحاتكم ملا تبقى من املرحلة االنتقالية؟

إّن الدستور الجديد الذي تم اعتماده في المجلس الوطني 
أهداف  ألحد  فعليا  تحقيقا  يعّد  عريضة  بأغلبية  التأسيسي 
الثورة. ونعّده في حزب اإلصالح والتنمية ضمانا واستجابة 

تم  الذي  »إّن الدستور الجديد 
الوطني  املجلس  يف  اعتماده 
عريضة  بأغلبية  التأسيسي 
يعدّ تحقيقا فعليا ألحد أهداف 

الثورة«.
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الكلمة احلّرة
لنسبة عالية من برنامجنـــا السياســـي المعلـــن في وثيقتنا 
التأسيسية وفي بياننا االنتخابي للترشــــح للمجلس الوطنـــي 
التأسيســــي. وهو  مكسب نوعـــي بمـــا تضمنـــه  خاصـــة 
من تثبيت ألهم الحقوق والحريـــات وتجريم للتعذيب ولتزوير 
االنتخابات وتأكيد مرجعية الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان 
وضمـــان  وتكاملها  الثـــالث  الّسلط  استقالليـــة  وتحقيق 
التـــداول السلمــــي علـــى الحكم عبر االنتخابات الحـــرة 
والتعددية ووضع آليـــات للتعديــــل والرقابـــة وعلى رأسها 
الالمركزية  تكريس  إلى  واالتجاه  الدستورية،  المحكمة 
واعتماد سلطة محلية وجهوية منتخبة. وهو بهذه التوجهات 
يعّد أيضا صّمام أمان ضّد مخاطر عودة منظومة االستبداد 

والفساد.
أن  على  االنتقالية  أحكامه  في  الدستور  نّص  وقد 
االنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة ال يجب أن »تتجاوز 
في كل الحاالت موفّى سنة 2014«، وذلك للخروج نهائيا 
أجل  ومن  بالدنا  تتحّمله  تعد  لم  الذي  االنتقالي  الوضع  من 
إرساء المؤسسات المستقرة التي نّص عليها الدستور. ونشّدد 
في حزب »اإلصالح والتنمية« على ضرورة التقيّد باآلجال 
ونحّذر من مغبة أّي خرق للدستور بمحاولة تأجيل النتخابات 
مهما كانت التعالّت. وندعو المجلس الوطني التأسيسي إلى 
التسريع في أعماله لمساعدة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
على تحديد موعد مضبوط  لهذا االستحقاق الذي تتوقف عليه 

مصير العملية السياسية برّمتها.
يضمن  انتخابي  قانون  إلى  خاّصة  بصفة  نتطلّع  ونحن 
يضمن شروط  كما  وشفافيتها،  وتعّدديتها  االنتخابات  حرية 
المنافسة المتكافئة ويحاصــــر المــــال السياســـي المشبوه 
والتوظيف اإلعالمــــي المخالـــف لقواعد الحملة االنتخابية، 
وندعو إلى تشديد العقوبـــات علــــى المخالفيــــن. كما نكّرر 
نظام  في  الجماعيــــة  الترّشحـــات  بين  المزج  إلى  دعوتنا 
القائمات وإفساح المجــــال للترّشحــــات الفرديـــة أيضــــا. 
منع  على  االنتخابي  القانون  في  التنصيص  ندعم  ونحن 
ترّشح رموز معيّنين مّمن يتحملـــون مسؤوليــــة سياسيـــة 
كبـــرى في ما حصل من تجاوزات في ظل النظام السابق 
الوطني  المجلس  يضبطها  لقائمة  طبقا  القادمة،  لالنتخابات 
التأسيسي، ونعّد ذلك حّدا أدنى رمزيا في الوفاء بحّق شهداء 
الثورة وجرحاها، في انتظار استكمال مسار العدالة االنتقالية 

تظل  والتي  االنتخابات،  بعد  إال  مفعول  لها  يكون  لن  التي 
نرى  كما  والمصالحة.  للمحاسبة  واألفضل  األصلي  الخيار 
لمقتضيات  طبقا  الرئاسية  عن  التشريعية  االنتخابات  تقديم 
المترّشح لرئاسة  الذي يشترط في  الدستور  74 من  الفصل 
الجمهورية تزكية مــــا من بينهــــا صيغة عدد من »أعضاء 
مجلس نواب الشعب« وهي التسميــــة الرسميــــة للمجلس 

التشريعي القادم.
وفي هذا السياق نحن في حزب اإلصالح والتنمية ندعم 
األولوية  إعطاء  في  الحكومة  من طرف  الُمعلنة  التوجهات 
المناسبة  واالجتماعية  واألمنية  السياسية  الظروف  لتأمين 
بما  الوطني،  الحوار  لمقتضيات  تنفيذا  االنتخابات  إلجراء 
في ذلك االلتزام باعتماد التعيينات  في الخطط ذات الصلة 
باالنتخابات على قاعدة الحياد الفعلي والكفاءة ونظافة اليد. 
واالستناد إلى القانون في متابعة ملف روابط حماية الثورة 
وتحييد المساجد. وتقديم الدعم الالزم للمؤسستين العسكرية 

واألمنية في مواجهة اإلرهاب والجريمة المنظمة.
األحزاب  بمحاورة  الحكومة  رئيس  مبادرة  نثّمن  كما 
السياسية  واعتزامه اعتماد صيغة تشاركية في إدارة ما تبقى 
إلى  المشاورات  إلى توسيع  المرحلة االنتقالية. وندعوه  من 
وإلى  الوطنية  الساحة  في  الفاعلة  السياسية  األحزاب  سائر 
السماح بفرض  المدني وعدم  المجتمع  الفاعلين في  مختلف 
أو فرض عالقة  المرحلة  الوصاية على  أية جهة حالة من 
مخصوصة بحكومة مستقلة عن الجميع وتطلب دعم الجميع 

لها في إنجاز تعهّداتها. 
مقتضيات فرض  بين  التالزم  نؤكد من جانبنا على  كما 
سلطة القانون على الجميع من جهة وعدم الحّد من ممارسة 
حقوق  واحترام  الدستور  ضمنها  التي  والحريات  الحقوق 
باسم  االنزياح  خطورة  إلى  وننبّه  ثانية.  جهة  من  اإلنسان 
غير  من  المستهدفين  دائرة  توسيع  إلى  اإلرهاب  محاربة 
األفراد  قناعات  على  التضييق  أو  التصنيف،  بهذا  المعنيين 
أو على ممارسة شعائرهم الدينيّة أو ممارسة سياسة األخذ 
منها  عانى  التي  القانون  مقتضيات  من  واالنفالت  بالشبهة 

شعبنا في العهد البائد.

 

»ننبّه إىل خطورة االنزياح باسم محاربة اإلرهاب إىل توسيع دائرة املستهدفني من غري املعنيني 
بهذا التصنيف، أو التضييق على قناعات األفراد أو على ممارسة شعائرهم الدينيّة أو ممارسة 
العهد  يف  شعبنا  منها  عانى  التي  القانون  مقتضيات  من  واالنفالت  بالشبهة  األخذ  سياسة 

البائد.«.
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أن  سلطته  يمارس  الذي  السّيد  ويكون  سيادته  يمارس  أن  أراد  إن  الشّعب  على  »وجب 
يتوحّد ويتسلح بالوعي وأن يكون بصر ببصرية وأن ال ينخدع وأن يعلم أن الشجاعة صرب ساعة 

لتحقيق أحالمه ورؤاه«.

الكلمة احلّرة
شكري السلطاني

 إتّسم تاريخ الّدولة ودور الّساسة ورجال الّدولة في صياغة 
واقع البالد والعباد مع ظروف موضوعيّة خدمت ذاك وذلك 
تعني  ما  مع  بذلك  واإلضرار  ذاك  ولمنفعة  ذاك  لحساب 
التحالفات سوى الحزبية أو اإلقليمية أو الدولية  من تحقيق 
الحالة وتثبيت المقام، وكان الشعب في خضم ذلك كله وقود 
وأدوات إستهالك  لما هو موجود بما هو موجود حتى يبلغ 
فرايري«  »باولو  يقول  كما  ضده  إلى  فينقلب  حّده  الشئ 
تؤدي  النقدي  الحّس  يقظة  »إن  المقهورين  تعليم  كتابه  في 
بالضرورة إلى إظهار الّرفض الجماعي الذي  هو أثر من 
العبد  المتحلّي على  آثار مجتمع القهر » فينتفض المهّمش 
فيها ظروف  بداية تستحكم  نهاية مع  المتجلّي وتكون  السيّد 
وآليات تغيير ترتبط بمستوى وقدرة ونضج الفاعل المستلب 
المنتفظ الذي يطمح للتّغيير وتحدد المالمح والصورة النهائية 
بتفاوت  ووظيفتها  الدولة  لبنية  والزمني  السياقي  للمسار 
وتعادل القوى بين مستويات سياديّة ومستويات عبوديّة ممن 
في  فسار  وتبّصر  وفهم  تيقّظ  ومّمن  واغتنم  وأستفاد  إنتهز 
درب األسياد الحاكمين وتخلى الشعب عن دوره في الّريادة 
وانحنى لقوته اليومي وعاداته المترّسخة فتبقى الّرحى تدور 
على حالها ويلتصق العاطفي بالماّدي واليومي فيفرز مسار 
الفرص  وبتفاوت  والمسحوقين  الكادحين  وطبقة  الشعب 

وإقتسام الغنائم يزيد إستالبه وغريته وقهره. 
سيادته  يمارس  أن  أراد  إن  الّشعب  على  وجب  لذلك 
ويكون الّسيد الذي يمارس سلطته أن يتوّحد ويتسلح بالوعي 
وأن يكون بصر ببصيرة وأن ال ينخدع وأن يعلم أن الشجاعة 
العمران  أساس  أحالمه ورؤاه »العدل  لتحقيق  صبر ساعة 
المبادئ  في  التجانس  معنى  وذلك  بينكم«  أمركم  والشورى 
والمسؤولية  واألمانة  والديمقراطي  الحّر  والغايات.المناخ 
وتحليل  جيّدة  لقراءة  نتيجة  والنّصر  اإلنجاز  رديف  كلها 
بين  وتوفيق  إبداعيّة  وإضافات  ضافي وشروط موضوعية 

حّق وحقيقة.
والتفاعل  والعقيدة  الفكر  بقيمة  والمسار  السلوك  يتحدد 

الوهم  ظلمات  دائما  يعيق  وما  المرحلة  بفهم  الواقع  بين 
وطموحات الموهوب. فلو تجّرد ذا بذالك، ألمكن التّجاوز. 
اإلنفعال  ظلمات  ومن  الفهم  نور  إلى  الوهم  ظلمات  فمن 
الورع ومن  نور  إلى  الطمع  الحكمة ومن ظلمات  نور  إلى 
ظلمات الظّلم إلى نور العــدل ومن ظلمـــات األنانيّــة إلى 
نور اإليثار  ومن ظلمات الباطل إلى نور الحق ومن ظلمات 
نور  إلى  الّذاتية  ظلمات  ومن  الواقعية  نور  إلى  المثاليّـــة 
النسبــي،  نـــور  إلى  المطلــق  ظلمات  ومن  الموضوعيّــة 
الحياة  تقوم  »إنما  النــور.  إلى  الظلمات  من  أخرجنــا  فالّل 
على الروح العملية التي تضع كل شيئ معنـــاه الصحيـــح 
الثابت والوهم ال تقوم عليه الحياة وال تصلح به.« كمـا أن 
الّسيد  ثقافــة  إلى  العبــد  ثقافة  من  النوعيــة  النقلـــة  هاتــه 
تنبني على معلمات ومؤشرات ودالالت التغيير والتحّول من 
إطار معرفــي ومعاني جديــدة وعمليــات ذهنيــة وشبكــات 
داللية لينبني ويتجلى مفهوم النقلة المنشودة إلى واقع الفعل 
الواقع والزمن  والتأثير والتحدي واإلستجابة، من إستهالك 
إلى مرحلة إنتاج الواقع والزمن بكل ثقة وحرية وإبداع إٍرادة 
اإلبحار  إذن صيغة  بحر  فالّدنيا  والتأثير،  والصياغة  الفعل 
من مفهومية حقة ومنظومة قيمية جليّــة وقاعــدة التجديف 
من سلوكيات حقيقيّة وتطبيقات جريئة واعية، فتتطابق إرادة 

الشعب مع إستجابة القدر.
المنشودة  الجديدة  للدولة  القويم  البناء  أّس  ارتسخ  إذا 
الحّرة  الدولة  وإسناد  لحماية  وإنتباه  يقظة  الحارس  وتيقظ 
الديمقراطية، تأّسس مجتمع المواطنة والقانون والديمقراطية  
أّس  العدل  يضيع.  له  ينهدم ومن ال حارس  له  أّس  ال  فمن 
والشورى حارس بهما فرحة الحياة وعزة ونمو األوطان.   

-------
-  استاذ أول علوم احلياة واألرض
chokrisoltani@gmail.com
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دفيٌن  صهيونٌي  حقٌد  يوجد  ال  أنه  نصدق  أال  يصعب 
وكبير على مخيم جنين، يختلف عن حقدهم على كل المدن 
والمخيمات الفلسطينية، إال أن حصة مخيم جنين منه أكبر، 
أشد،  وإهانته  إذالله  في  والرغبة  أكثر،  منه  الغيظ  وجرعة 
فكأن إسرائيل بقتلها شبابه، واعتقالها أبنائه، تنتقم من المخيم، 
وتثأر لماضيها منه، وتنتقم لجنودها من أبنائه، وتصب فيه 
في  أن  وترى  األجيال،  الماضي، وكره  السنين، وحقد  غّل 
استئصاله وشطبه نصراً لها، وهزيمةً للفلسطينيين، وضياعاً 
لحقوقهم، ويأساً من أي مستقبٍل لهم في أرضهم، وعلى تراب 

وطنهم. 
والخاتم،  الفيصل  أن معركة جنين هي  يعتقدون  وكأنهم 
وهي الفصل األخير والنهاية من ملهاة الصراع الفلسطيني 
ومحوه  وإزالته،  شطبه  إلى  يتطلعون  ولهذا  اإلسرائيلي، 

الفلسطينية، لئال يبقى بعده من ينتسب  وسكانه من األرض 
غيره  يحفز  أو  أجله،  من  يناضل  أو  فيه،  يسكن  أو  إليه، 
للثورة، ويشجع جيرانه على االنتفاضة، ويكون للفلسطينيين 
مثاالً، به يحتذون، وعلى خطواته يسيرون، ولئال يكون أبداً 
وال  للغضب،  بؤرةً  وال  للمقاتلين،  ملجأً  وال  للثوار،  موئالً 
ميداناً للتنافس والسباق، وال أرضاً للتالحم واللقاء، والوحدة 

واإلتفاق.
ليس غريباً أن يغضب اإلسرائيليون من مخيم جنين، وأن 
يتحدوا  وأن  قتاله،  على  أمرهم  يجمعوا  وأن  عليه،  يحقدوا 
لمواجهته، وأن يصبروا على حصاره، وأن يتحملوا المواقف 
من  ينتظرونه  فما  فيه،  لسياستهم  والرافضة  الناقدة  الدولية 
كسٍب أهم من النقد، وما يتوقعونه من النصر أعز عليهم من 
نصٍر  تسجيل  عن  عجزوا  قد  كانوا  وإن  الدولية،  المواقف 

حاسم، أو كسب كبير.
اإلسرائيليون ال ينسون أبداً أن جنين كانت بلد القسام، رمز 
ثورة الفلسطينيين، واسم كتائبهم المسلحة، وملهم مقاومتهم 
العنيدة، الذي خاض في أحراشها معارك قاسية وعنيفة ضد 
برأيه،  استمسك  وفيها  فلسطين،  على  اإلنجليزي  االنتداب 
وثبت على مواقفه، وواصل الجهاد والمقاومة، مرابطاً على 
أرض جنين ومع أهلها، حتى نال فيها شهادته، وحقق أمنيته، 

والتحق بمن سبقه من المجاهدين شهيداً في سبيل فلسطين.
العسكرية  القطاعات  نسيان  على  اإلسرائيليون  يقوى  ال 
العراقية، التي خاضت في حرب العام 1948 معارك قاسية 
وعنيفة ضد العصابات الصهيونية في مدينة جنين، وكبدتها 
اآلليات  من  الكثير  األرض  على  وتركت  فادحة،  خسائر 
اليهودية المعطوبة، في إشارٍة لشراسة المعركة التي خاضتها 

القوات العربية العراقية.
العام  في  كانت  التي  البطولية  جنين  مخيم  ملحمة  أما 
2002، فهي الحسرة األكبر، والندم األسوأ، والتأنيب الدائم 
اقتحامه  وحاول  المخيم،  شارون  حاصر  إذ  الكيان،  لجيش 
بالقوة، مستخدماً كل ما توفر لدى جيشه من أسلحة، ولكن 
بشراسة،  وقاتلت  المخيم،  داخل  ثبتت  الفلسطينية  المقاومة 

فلسطني بوصلتنا

»اإلسرائيليون ال ينسون أبــدًا 
أن جنني كانت بلد القســــــام، 
رمــــز ثـــورة الفلسطينييــــن، 
واسم كتائبهــــــم املسلحــــة، 

وملهم مقاومتهم العنيدة«.

»يعتقد الصهاينة أن معركة جنني هي الفيصل والخاتم، وهي الفصل األخري والنهاية من ملهاة 
الصــــراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ولهــــذا يتطلعـــون إىل شطبــه وإزالته، ومحوه وسكانه 
من األرض الفلسطينية، لئال يبقى بعده من ينتسب إليـه، أو يسكن فيـــه، أو يناضل من أجلـــه، 

أو يحفز غريه للثورة،«.

د.مصطفى يوسف اللداوي
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فلسطني بوصلتنا

المخيم  بات  حتى  كبيرة،  خسائر  اإلسرائيليين  وكبدت 
الفلسطيني  الرئيس  عليه  أطلق  وقد  المقاومة،  في  أسطورةً 
على  داللٍة  في  غراد«،  »جنين  اسم  عرفات  ياسر  الراحل 
المدن  صمود  في  مثالً  أصبحت  التي  غراد،  ستالين  مدينة 

وثباتها، وعدم سقوطها، رغم دّك أعتى الجيوش وأقواها.
قصف »أرئيل شارون« مخيم جنيــــن بمختلف أنــــواع 
موفاز«،  أركان جيشه »شاؤول  رئيس  واستخدم  األسلحة، 
وطائرات  الحربية،  الطائرات  بنفسه،  المعركة  قاد  الذي 
الذي  المخيم  ولكن  الضخمة،  الميركافا  ودبابات  األباتشي، 
وتصّدع  شوارعه،  وحفرت  بناياته،  وسقطت  بكامله،  دّمر 
وال  يلين،  وال  يخضع  ال  صامداً،  صلباً  بقي  فيه،  شٍئ  كل 
يضعف وال يستسلم، وال يهادن العدّو الصهيوني، رغم نفاذ 
الطعام، وانتهاء الذخيرة، ما زاد في حقد اإلسرائيليين عليه، 
ونقمتهم على رجاله وسكانه، ورغبتهم في تدميره ومسحه 

من الوجود.
»شاؤول  آنئذ  اإلسرائيلي  الجيش  أركان  رئيس  غضب 
األقوى واألكثر  يعّده  الذي  موفاز« مما لحق بجيش بالده، 
قدرة وفتكاً، فما كان ليتصور أن ينجح مخيٌم صغير في قهره، 
الجيش  صورة  في  ويظهره  عليه،  ويتهكم  به  يستهزأ  وأن 
المقاومين  أن  علمه  رغم  الجبان،  الخائف  المتردد  العاجز 
في المخيم قلة، وأن عتادهم بدأ ينفذ، وأن ذخيرتهم أصبحت 
قليلة، ومع ذلك بقي المقاومون فيه يقاتلون بما تصنعه أيديهم 

من ذخيرة، إلى أن شق الجيش اإلسرائيلي بجرافاته شوارع 
لتنكشف  وبيوته،  مساكنه  وهدم  بناياته،  وأسقط  المخيم، 

المقاومة، وال يكون لديها ما تختبئ فيه، أو تتحصن به.
وكشف  فضحهم،  ألنه  جنين  مخيم  اإلسرائيليون  يكره 
الدولي،  المجتمع  أمام  وعراهم  عورتهم،  وأبان  حقيقتهم، 
الجيش اإلسرائيلي  أن  الدولية،  التحقيق  لجنة  أكدت  أن  بعد 
استخدم في معركته ضد المسلحين في المخيم أسلحةً فتاكة، 
الجيش  حقيقة  كشف  الذي  األمر  دولياً،  محرمة  وأخرى 
»األكثر أخالقية« في العالم، وبين بأنه جيٌش فاسٌد قاتٌل، ال 
يتورع عن ارتكاب المجازر، والتمثيل بجثث القتلى، وقتل 
استخدامه  عن  فضالً  الجرحى،  على  واإلجهاز  األسرى، 
للمدنيين دروعاً بشرية، يتصدى بهم هجمات رجال المقاومة.
كما كشف مخيم جنين عن أخالقيات المجتمع اإلسرائيلي، 
القتل،  يحبون  جميعاً  فهم  ورجاالً،  ونساًء  وكباراً،  صغاراً 
يبالون  وال  الفلسطينيين،  إبادة  ويهوون  الدمار،  ويعشقون 
استبيانات  كشفت  فقد  على مصيرهم،  يقلقون  وال  بحياتهم، 
في  شارون  يؤيد  كان  اإلسرائيلي  المجتمع  أن  عشوائية، 
موقفه  عن  التراجع  حاول  فيما  جنين،  مخيم  على  حملته 
اإلسرائيلي  الجيش  الحقائق، وظهرت جرائم  كشفت  عندما 
في المخيم، التي أظهرت حجم الهولوكوست الحقيقي الذي 

ارتكبه شارون في حق سكان المخيم.
سيبقى اإلسرائيليون يكرهون مخيم جنين، وكل المخيمات 
الفلسطينية، لكن هذا المخيم سيبقى يغيظهم أكثر، وسيشكل 
نتائج  ألن  ذلك  األيام،  ومضي  الزمان،  مر  على  عقدةً  لهم 
عمليات الجيش اإلسرائيلي جاءت معكوسة، فبدالً من تدمير 
المقاومة، وقتل رجالها، وتجفيف منابعها، ومصادرة سالحها، 
والتف  المخيم،  في  المقاومة  تعاظمت  فقد  عددها،  وتقليل 
المواطنون حولها، وشكلوا لها سياجاً وحاضنة، وتضاعف 
يشكلون خطراً  السالح، وأصبحوا  المقاتلين من حملة  عدد 
المصالح اإلسرائيلية، يهاجمون ويباغتون، ويقطعون  على 
الطريق ويفجرون، ويشتبكون ويقاتلون، وفي كل يوٍم يثبتون 
أن  يوماً،  اإلسرائيليون  ينسى  ولن  ثباتاً،  وأكثر  أقوى  أنهم 
مخيم جنين هو الذي أنجب أبا جندل ومحمود طوالبة، الذين 
أصبحا أسطورةً في المقاومة، وعلماً في القتال، وأساتذةً في 
وحد  خنجر،  نصل  دوماً  مخيمهم  ليكون  والصمود،  الثبات 

سيٍف، ال يبزهم أحد، وال يقوى على هزيمتهم عدو.
-----------

-  كاتب فلسطيين

moustafa.leddawi@gmail.com

»كانت ملحمة مخيــــــم جنني 
البطولية سنة 2002، الحسرة 
األكرب، والندم األسوأ،والتأنيب 

الدائم لجيش الكيان«.
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المنابر  تشهدها  التي  السياسية  التجاذبات  مع  بالتوازي 
اإلعالمية والمجالس العامة والخاصة، يسود الساحة الثقافية 
تعبير  فــي  التهم  تتبادالن  شريحتين  بين  فكري  استقطاب 
كلتاهمــــا.  منها  تعانــي  التي  المخاوف  حجم  عن  صريح 
دون  يحـــول  الذي  الضباب  تكثيف  في  نسترسل  ال  وحتى 
الفهم نقول صراحة أن األمر ال يتعلق بكائنــــات غريبـــة 
وحملت  منها  قدت  التي  بالكائنات  بل  األرض  كوكب  عن 
الحلول  من  أبدعــــوا  الذين  آدم  بنوا  إنهم  إليها.  النسب 
الثقافيـــة ما يحول دون خضوعهم للطبيعة وما يغذي روح 
كان  ولّما  الذات.  وإثبات  التمايز  في  رغبة  بينهم  التنافس 
التنوع الثقافي قدر اآلدميين المنتشرين في أرجاء المعمورة 
كان لزاما عليهم أن يجيدوا فّن العيش المشترك سواء كان 
األرض  كانت  طالما   - الكونية  المواطنة  أساس  على  ذلك 

وطنا للجميـــع- أو على أساس الضيافة الكونية - بحجة أن 
العالم بدأ بدون إنسان وسينتهي بدونه-، لكن المتأمل في واقع 
منشطرا  عالما  يواجه  تماما حين  هذا  يكتشف عكس  الحال 
على ذاته بين دعاة الحوار ودعاة الصدام. بين من يعتبرون 
الحرب أصال  يعتبرون  ومن  استثناء  والحرب  السلم أصال 
والسلم استثناء.  بين من يشيد بالتنوع والتعدد ومن يتخّوف 

من تكاثر الثقافات واختالفها. 
مجالسنا  في  البينثقافية  العالقات  في  التوتر  هذا  يختزل 
ومنابرنا في المواجهة بين مشروعين هما المشروع التحديثي 
والمشروع األصولي. وكالهما يرى في نظيره خطرا داهما 
أو مشروعا انتحاريا للذات. فالتحديثي يقول عن األصولي أنه 
منغلق ورجعي ومتخلف وعدو لإلنسانية أما األصولي فيقول 
ولتاريخه.  لهويته  وعدو  ومنبت  تغريبي  أنه  التحديثي  عن 
ويستحيل  نقيض  طرفي  على  المشروعان  يتراءى  بحيث 
على أحدهما أن يتحّمل وجود اآلخر أو يقيم وإياه عالقات 
حوار وتعايش سلمي. وهو ما يدعونا إلى التفكير في مدى 
وجود اختالف جوهري بين مشروعين إقصائيين ال يتركان 
فرصة للحوار بينهما. فهل تفرق األصالة عن الحداثة فعال؟ 
وهل االنغالق شر محض واالنفتاح خير محض؟ وهل تعنينا 
االتهامات أم حقيقة المضامين؟ أي هل يؤسس المشروعان 
الستراتيجيات اتباعية أم الستراتيجيات إبداعية؟ وإذا سلّمنا 
بعمق االختالف بين االتباع واإلبداع فهل لنا أن نحافظ على 
االبتداع  وبين  جهة  من  واالبتداع  االتباع  بين  التمييز  نفس 

واإلبداع من جهة ثانية؟
مساءلة  في  يكمن  الحقيقي  المشكل  أن  تقدم  مما  يبدو 
نزعتي االنغالق واالنفتاح الثاويتين وراء السجال األصولي 
الحداثي. فقد درج مثقفونا على تجريم النزوع إلى االنغالق 
ومدح النزوع إلى االنفتاح. وهو تقليد تشوبه عدة هنات لعّل 
أهمها عدم الوعي بالعالقة الجدلية بين الغلق والفتح. ذلك أنه 
ال يمكن الحديث منطقيا عن أحد الحدين بمعزل عن اآلخر، 
فالدعوة لالنغالق تفترض منطقيا الوجود في وضع االنفتاح 
في  الوجود  منطقيا  تفترض  االنفتاح  إلى  الدعوة  أن  مثلما 
المثقف منغلقا  أن يكون  المشكل في  فليس  وضع االنغالق. 

بهدوء

»يرتاءى املشـــــروع التحديثــــي 
واملشروع األصولــي على طريف 
نقيض ويستحيل على أحدهما 
أن يتحمّل وجود اآلخر أو يقيـم 
وإياه عالقات حــوار وتعايــــش 

سلمي«.

»ومّلا كان التنوع الثقايف قدر اآلدميني املنتشرين يف أرجاء املعمورة كان لزاما عليهم أن يجيدوا 
فنّ العيش املشرتك سواء كان ذلك على أساس املواطنة الكونية - طاملا كانت األرض وطنا 
للجميع- أو على أساس الضيافة الكونية - بحجة أن العالم بدأ بدون إنسان وسينتهي بدونه-«.

لطفي زكري
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بهدوء

»يبدو  من خالل التالزم الجدلي بني االنغالق واالنفتاح أن كل املواقف التي تقابل بني النزعتني هي 
يف الواقع مواقف قاصرة عن تمثل مخاطر املقابلة والفصل بينهما. فليس االنغالق شرّا محضا 
يف  والشر  تحكمهما  التي  الجدلية  بالعالقة  الوعي  يف  الخري  بل  محضا،  خريا  االنفتاح  وليس 

االحتكام إلحداهما دون األخرى«.

أو منفتحا وإنما المشكل الحقيقي هو في الدافع إلى االنغالق 
أو االنفتاح، هل هو دافع الحياة والمحافظة على البقاء أم هو 

دافع الموت والرغبة في االنتحار؟
قد يسعفنا عالم األحياء بما يساعدنا على فهم هذه المعادلة. 
فالكائن الحي ال ينغلق وال ينفتح إال بدافع الحفاظ على الحياة 
أو  االنفتاح  ليس  إليه  بالنسبة  فالمبدأ  البقاء.  في  والرغبة 
البقاء. ويبدو أن  االنغالق وإنما هو الحياة والمحافظة على 
المجتمعات البشرية ال تشذ عن هذه القاعدة فهي تراوح في 
تربية أفرادها بين القيم المغلقة وهي القيم االجتماعية والقيم 
المفتوحة وهي القيم اإلنسانية. فال يمكن الدمج في تربية الفرد 
كالفارق  هو  بينهما  الفارق  ألن  واإلنساني  االجتماعي  بين 
بين المغلق والمفتوح. بحيث ال يمكن لمجتمع  أن يعلّم أفراده 
من  تحذيرهم  يحرص على  أنه  والحال  الناس جميعا  محبّة 
األعداء والغرباء. لذلك يعمد إلى تلقينهم محبته الخاصة عبر 
الغريزة االجتماعية العفوية التي تؤّمن له االنغالق المناقض 
اإلنسانية.  محبة  دون  ويحول  اإلنساني  األفق  إلى  للتطلع 
وال يمكن ألي عضو اجتماعي أن يكون إنسانا إال بالتخلي 
إن  إنسانية.  بعضوية  واستبدالها  االجتماعية  عضويته  عن 

إضعاف  بالضرورة  يعني  اإلنسانية  القيم  على  االنفتاح 
النزوع االجتماعي المغلق وذلك بالتخفف من أعباء االنتماء 
إلى  الفرد  تشّد  التي  الروابط  صالبة  من  والتحرر  المحلي 

مؤّسسات المجتمع.
ويمكننا أن نميز في انغالق المجتمعات على نفسها بين 
وجهين أولهما االنغالق الماّدي ويكون بما تشيده من أسوار 
الحضرية  المجتمعات  شأن  وهو  أعضاءها  بها  تحصن 
وثانيهما االنغالق النفسي ويكون بما تغذيه من عصبية في 
وعي أعضائها أو ما ترسمه من وشم على أجسادهم فتحول 
القبلية  المجتمعات  شأن  وهو  القبيلة  مغادرة  وبين  بينهم 
والبدوية. وهو ما عناه بن خلدون بقوله: »إن العصبية في 
البيداء تلعب دور األسوار في المدن«. بيد أن هذه الصور 
ومنظما  تجعله مشروطا  بل  االنفتاح  تلغي  ال  االنغالق  من 
البقاء.  للحياة وحسن  الضامنة  الجماعية  الحاجات  يلبي  بما 
فتـــرى أبواب األسوار تفتح في مواعيدها للداخل والخارج 
بما تقتضيه شروط العمران والعيش المشترك. وال يختلف 
تتراخى  حيث  والبدوية  القبلية  المجتمعات  في  كثيرا  األمر 
الضيف  تجــــاوز  فإذا  الضيافة  آداب  تقتضيه  بما  العصبية 
حده ثارت ثائرة الحمية معلنة نقض االستضافــــة وداعيــــة 

إلى المواجهة.  
االنغالق  بين  الجدلي  التالزم  هذا  خالل  من  إذن  يبدو 
واالنفتاح أن كل المواقف التي تقابــــل بيــــن النزعتيـــــن 
المقابلة  مخاطر  تمثل  عن  قاصرة  مواقف  الواقع  في  هي 
والفصل بينهما. فليس االنغالق شّرا محضا وليس االنفتاح 
التي  الجدلية  بالعالقة  الوعي  في  الخير  بل  محضا،  خيرا 
فقد  األخرى.  دون  إلحداهما  االحتكام  في  والشر  تحكمهما 
تتفق بعض العقول حول مخاطر االنغالق وما يجلبه للذات 
من فقر مادي وروحي يحول دونها والقدرة على االستمرار 
في البقاء فضال عن االستمرار في اإلبداع الفكري والمادي، 
األمل  أنه  زاعمة  االنفتاح  وهو  البديل  تسويق  إلى  فتسارع 
تصور  وهو  ثقافيا.  تحتضر  ذات  كل  أمام  المتبقي  الوحيد 
االنفتاح  أن  متناسيا  نقيضه  تهافت  على  مشروعيته  يبني 
بدوره مغامرة أو باألحرى مجازفة قد تفضي إلى دمار ال 
يقل خطورة عن الّدمار الّذري. ذلك أن االطالع على ثقافة 
اتهام  المحلية في موضع  الثقافة  بها يضع  اآلخر واالنبهار 
الغالب«  بتقليد  قاعدة »المغلوب دوما مولع  ومحاكمة على 
بتعبير بن خلدون. وهذا يعني أن االنفتاح ليس متاحا لجميع 

»ال يمكن ملجتمع  أن يعّلــم 
أفــــــراده محبّة النـــــاس 
جميعا والحال أنه يحرص 
على تحذيرهم من األعداء 

والغرباء«.
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الثقافات بل يقتصر على تلك التي ما تزال في طور العطاء 
المادي أو الفكري الذي يؤهلها لتحمل صدمة المالقاة. بحيث 
تكون الثقافات الشرقية مثال قادرة على مالقاة الثقافة الغربية، 
طالما كانت روحانية الشرق بحاجة إلى مادية الغرب ومادية 
الفرنسيان  بين  كما  الشرق  روحانية  إلى  بحاجة  الغرب 

»غارودي« وبعده »ريكور«.
لكن إذا كان الخطر حاضرا في االنغالق بقدر حضوره 
تتأسس على  البينثقافية أن  للعالقات  في االنفتاح فهل يمكن 
نزعة نصفية تزاوج بين االنغالق واالنفتاح؟ وإذا كانت هذه 
المزاوجة حالّ ممكنا فكيف لنا أن نحّدد درجـــة االنغــــالق 
أو درجة االنفتاح؟ هل يوجد معيار يعطينا حق اإلقامة في 
منفتحين  أنفسنا  نرى  جميعا  ألسنا  النصفية؟  المنطقة  هذه 

ونرى اآلخرين منغلقين؟
ليس االنغالق حالّ ولكنه ليس مشكال أيضا، وبالمثل ليس 
االنفتاح مشكال ولكنه ليس حالّ أيضا. إن جوهر اإلشكال يكمن 
االتباع  هو  هل  االنفتاح،  ومضمون  االنغالق  في مضمون 
أم هو اإلبداع؟ ويبدو في حمأة هذا الّسجال بين األصوليين 
والحداثيين أنه ال يوجد اختالف حقيقي بين المشروعين ألن 

كليهما يسوق لتبعية ثقافية يتوهّم فيها التميز وإثبات الذات. 
تسويق  في  الزمان  إلى  تحتكم  األصولية  النزعة  كانت  فإذا 
تبعية ماضوية، فإن النزعة الحداثية تحتكم إلى المكـان في 
ال  اإلنسان  أن  النزعتان  وتتناسى  غربوية.  تبعية  تسويق 
يكون جديرا بشرف اإلنسانية إال إذا خط طريق كدحه إلى 
هللا عز وجل بنفسه وليس على أية قاعدة اتباعية. لذلك نرى 
أن تحرر األصوليين والحداثيين من سلطة العقل اإلتباعي ال 
يتحقق إال باإلمساك بشروط اإلبداع وبرسم الحدود الواصلة 
أو الفاصلة بين اإلتبــاع واإلبــــداع أو بين ما يبدو إتباعـــا 

أو إبداعا من وجوه االبتداع. 
إننا في الواقع ال نكون األحفاد الحقيقيين لكبار المبدعين 
فليس  وفنونهم.  ونظرياتهم  مناهجهم  بتقليد  اكتفينا  نحن  إن 
المبدع هو من يتبع المبدعيـــن وحسب وإنما هو من يحتل 
مقاما بينهـــم. إن طريق اإلبـــداع ال يسلكها هواة التكريـــر 
) Reproduction ( ألنهـــا طريـــق وعــرة ال يتحملهـــا 
إال المنتجون ) Producteurs (. وليس االبتداع إبداعا وإنما 
هــــو توهـــم اإلبــــداع في اإلتبـــاع. إن المبـــــدع ال يتبـــع 
وال يبتدع بل يجعل الالمرئي مرئيا والالمسمـــوع مسموعا. 
فنكتشــــف  والفــــؤاد  والبصـــر  السمــع  فينـــا  يفتـــح  إنه 
معه ما لم يكن معلوما لدينــــا من قبل. وحتى يكون المثقف 
مبدعا ليس عليه أن يحاكي المبدعيـــن من البشـــر بل عليه 
أن يحاكي اإلبداع اإللهــــي الذي يستلهم منـــه كل المبدعين 
يظهر  كما  األرض  في  المبدعون  يظهر  وال  منه.  نصيبهم 
فيها الفطر بعد المطر بل يقتــــرن ظهورهم بما يتهيأ له من 
ظروف تاريخية تتوفر فيها شروط اإلبــــداع وفي مقدمتها 
تعيق  التي  المشكــــالت  لحــّل  والجماعية  الفردية  الحاجة 
استمرار الحياة وتشوه صورة العالم في وعي اإلنســـــان. 
إن المبدعين صناع الحيل أو الحلول الذكية التي ال تأتي إال 
في آجالها. وليس اإلبداع هوية شعب أو أمة بعينها وإنما هي 
هوية اإلنسان الذي يريد أن يصير إنسانا ويبقى كذلك أمام 

كل المحن.
-----------

-  أستاذ فلسفة وناشط نقابي
zekri.lotfi@planet.tn

»حتى يكون املثقــــــف مبدعـــا 
ليس عليه أن يحاكي املبدعني 
من البشر بل عليه أن يحاكـي 
اإلبداع اإللهي الذي يستلهــــم 

منه كل املبدعني نصيبهم منه«.

بشروط  باإلمساك  إال  يتحقق  ال  اإلتباعي  العقل  سلطة  من  والحداثيني  األصوليني  تحرر  »إن 
اإلبداع وبرسم الحدود الواصلة أو الفاصلة بني اإلتباع واإلبداع أو بني ما يبدو إتباعا أو إبداعا 

من وجوه االبتداع«.

حّتى ال ننس القضية...
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حّتى ال ننس القضية...

فلسطين  استرجاع  أجل  من  تناضل  التي  واإلسالمية  العربية  القوى  ومختلف  الفلسطينيون  يحييه  يوم  هو  األرض«  »يوم 
وتحرير قدسها الشريف وذلك يوم 30 مارس )آذار( من كّل سنة. وهو إحياء لذكرى تعود أحداثها إلى مارس 1976 حين 
حدثت صدامات ومواجهات بين الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المحتلّة سنة 1948 والصهاينة أسفرت عن سقوط 
ستة شهداء وإصابة واعتقال المئات على إثر قيام سلطات الكيان الصهيوني بمصادرة آالف الهكتارات من األراضي ذات 

الملكيّة الخاّصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذو أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة .
ويعتبر يوم األرض حدثاً محورياً في الصراع على األرض وفي عالقة المواطنين العرب بالجسم السياسي اإلسرائيلي حيث 
كانت احتجاجات ذلك اليوم هي األولى التي نظّمها العرب داخل ما يسّمى بالخط األخضر منذ سنة 1948 رداً على سياسات 
مصادرة األراضي التي مارسها الكيان الصهيوني خاّصة وأنها تّمت بصفة جماعية وطنية فلسطينية من الجليل شماال إلى 
النقب جنوبا بالتزامن مع اإلضرابات التضامنية التي حصلت في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وفي معظم مخيمات الالجئين 

الفلسطينيين في لبنان.
والعرب  الخارج  في  أو  الّداخل  في  الفلسطينيون  خاللها  من  يؤّكد  سنويّة  مناسبة  األرض«  »يوم  أصبح  الحين  ذلك  ومنذ 
والمسلمون بصفة عاّمة أن األرض ليست فقط مصدر رزق بل أنها مصدر القوة وهي الوطن واألم والكرامة والحياة وأن 
اضطر  مؤقتة  أمكنة  وإنما  الالجئ،  للفلسطيني  اصلياً  موطنا  ليست  فيها   العيش  على  الفلسطينيّون  أجبر  التي  المخيمات 

الفلسطيني على أن يسكنها ويعيش فيه، في انتظار العودة إلى الوطن األصلي، إلى المدينة والقرية الفلسطينية.
واالستيطانية  التوسعية  سياساتها  في  تمعن  الصهيوني  الكيان  سلطات  تزال  ال  وقت  في  االرض  ليوم   73 الذكرى  وتأتي 
واالستيالء على االراضي الفلسطينية وسلبها عنوة وبناء المستوطنات بمباركة أمريكيّة وسكوت قوى دوليّة تّدعي الدفاع عن 

حقوق اإلنسان وتنظّر لتحقيق السالم على وجه األرض.!!!!
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املقّدمة

لغتها  تحكم  الّتي  وهي  ما،  لثقافة  األساسية  القواعد  إّن 
وتناسق  وقيمها  وتقنياتها  وتبادالتها  الحّسية  وصورها 
ممارستها، تحّدد منذ البداية لكّل إنسان، النّظم التّجريبية الّتي 
يلتزم بها ويوجد فيها، ومن جهة أخرى، فالنّظريات العلمية 

والتّأويالت الفلسفية تقوم ببيان:
•  أسباب وجود النّظام،

•  والقانون العاّم الّذي يخضع له،
•  والمبدأ الّذي يوّضح بدوره لماذا كان هذا النّظام دون 

غيره،
المتباعدتين، يطغى مجال  المنطقتين  أنّه، بين هاتين  إالّ 
غموضا  أكثر  يبدو  إنّه  األّولين،  عن  أهّمية  يقّل  ال  وسيط 

التّحليل.  على  منهما  استعصاء  أشّد  بالتّالي  فهو  وتداخال، 
تحّددها  الّتي  التّجريبية  بالنّظم  تدريجيا،  الثّقافة  تتنقّل  هكذا 
قواعدها األّولية، لتؤّسس مسافة أولى تفصلها عنها وتفقدها 
شفافيتها األساسية، وعلى قاعدة الوضعية تتكّون -في عمق 
هذا النّظام- النّظريات العاّمة لنظام األشياء والتّأويالت الّتي 

تستدعيها.
ونريد،  للتّحليل  إخضاعها  نريد  الّتي  هي  التّجربة  هذه 
بالتّبعيةّ، معرفة مصيرها في الحضارة الغربية الّتي أبرزت 
الّتي  النّظام هي  هذا  قواعد  وأّن  يحكمها  نظام  ثّمة  كان  أنّه 
وقيمتها  تسلسلها  اللّغة  ولعبارات  قوانينها  للتّبادالت  تمنح 
المميّزة. هذا التّحليل ال يعتمد تاريخ األفكار أو العلوم بل إنّه 
الّتي  األولى  األسباب  للتّنقيب عن  كبيرا  جهدا  تبذل  دراسة 
جعلت من هذه المعرفة أو تلكم النّظريات ممكنة ووفق أّي 
نظام تشّكل العلم وفي عمق أّي » ما قبلّي « تاريخّي وفي 
أّي إطار أليّة وضعيّة positivité ظهرت األفكار وتكّونت 
العقالنيات  وتكّونت  الفلسفات  في  العلوم  وانعكست  العلوم 

الّتي قد تنتكس أو تندثر فيما بعد.
مسارها  في  موصوفة  بمعارف  األمر  يتعلّق  ال  إذن، 
الغربي  العلم  بها  يعرف  موضوعية  نحو  تتّجه  التّاريخي 
الّذي  اإلبيستيمولوجي  الحقل  هو  إيضاحه  نريد  ما  حاليا. 
كّل  أو  العقالنية  قيمته  به  ترجع  خاّصية  كّل  خارج  تقّدمه 

.positivité األشكال الموضوعية الّتي تّدّعم وضعيته
شاطئه  منذ  اإلطالل،  نستبيح  عمقه  هذا  بحر  في  دعونا 
من  فهل  المسلمون:  العرب  نحن  عنّا،  التّساؤل  المتحّرك 
الممكن أن تنطبق فكرة موت اإلنسان على مجتمعاتنا العربية 

اإلسالمية؟
من المؤكد أّن هذه المقولة » موت اإلنسان « هي مقولة 
والتّكنولوجي  والعلمي  الّصناعي  بالتطّور  ومرتبطة  غربية 
عليها،  الّرأسمالية  تأثير  إلى  إضافة  الغربية،  الحضارة  في 
كّل ذلك جعل هذه المقولة أكثر صالحية لدى هذه المجتمعات 
يرى  كما  والّسيطرة  واألفكار  للقيم  مقنّن  بشكل  تعيش  التي 

ذلك هربرت ماركيوزHerbert Marcuse حيث يقول:

يف الفكر السياسي

»إّن مقولة » موت اإلنســــــان« 
هي مقولة غربية ومرتبطــــة 
بالتطوّر الصّناعي والعلمــــي 
والتّكنولوجي يف الحضـــارة 
الغربيــــــة، إضافــــة إىل تأثري 

الرّأسمالية عليها«.

»ال يتعّلق األمر بمعارف موصوفة يف مسارها التّاريخي تتّجه نحو موضوعية يعرف بها العلم 
الغربي حاليا. ما نريد إيضاحه هو الحقل اإلبيستيمولوجي اّلذي تقدّمه خارج كّل خاصّية 

ترجع به قيمته العقالنية أو كّل األشكال املوضوعية اّلتي تدّعّم وضعيته«.

نعمان العش
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هربرت  يقول  كما  السّيطرة،  الحديثة،  املجتمعات  لدى  خلقت،  قد  الدّيمقراطية  كانت  »إذا 
اّلتي  التّجربة  بعد  وخصوصا  سيطرة  اشدّ  مجتمعاتنا  لدى  املطلق،  الحكم  فإّن  ماركيوز، 

عاشتها مجتمعاتنا متمثّلة باألحزاب الشّمولية ودولة الحزب الواحد«.

» إّن الّديمقراطية تدعم الّسيطرة بشكل أقوى من الحكم 
الغريزي  والكبت  المداراة  الحّرية  تصير  وهكذا  المطلق، 

مصدرين دائمي التّجدد لإلنتاجية «)1(.
ال تزال مجتمعاتنا تحكمها بنى وانساق مختلفة جّدا عن 
بالمتقّدمة، حيث  الموصوفة  المجتمعات  الّتي توجد في  تلك 
سيادة » العشائري والطّائفي والّديني « إلى حّد كبير، ومن 
داخل نسق  اجتماعية-  -كفرد وكسلطة  فاإلنسان موجود  ثّم 
 existence العشيرة أو الطّائفة، أّما الوجود الجمعي لألفراد
الّذين  وجميع  الّزعامات  بقدرة  محكوم  فإنّه   ،collective
 ،charisme sociale معيّنة  اجتماعية  كاريزما  يملكون 
المجتمعات  لدى  خلقت،  قد  الّديمقراطية  كانت  إذا  ولكن، 
 Herbertماركيوز هربرت  يقول  كما  الّسيطرة،  الحديثة، 
Marcuse، فإّن الحكم المطلق، لدى مجتمعاتنا اشّد سيطرة 
متمثلّة  مجتمعاتنا  عاشتها  الّتي  التّجربة  بعد  وخصوصا 
الحزب  ودولة   partis totalitaires الّشمولية  باألحزاب 
الواحد État à parti unique، إذ يمثّل، أي الحكم المطلق، 
رمزا للخناق المستمّر والمعطّل أليّة إنتاجية معيّنة من شأنها 

أن تضفي التطّور والحراك االجتماعي.

 
الّسلطة: مؤّسسة تعّدد األجهزة

 Michel Foucault  » فوكو  ميشال   « دراسة  تنطلق 
مصدر  كان  الّذي  التّنوير  عصر  نتائج  من  األركيولوجية 
تشريع مبادئ حقوق اإلنسان واحترام جسده قاطعا مع أشكال 

التّعذيب الجسدي. يقول » ميشال فوكو «:
هذه الحاجة إلى المعاقبة بدون تعذيب ظهرت في بادئ 
األمر كصرخة قلب أو كصرخة الطّبيعة )...(. المسألة إذن 
هي : كيف كان هذا اإلنسان-الحّد موضوعا وهدفا لممارسة 
العقوبات التّقليدية وبأيّة كيفية أصبح المبّرر األخالقي األكبر 
للتّعذيب؟  اإلجماعي  الكره  هذا  ولماذا  اإلصالح؟  لحركة 
تكون  »عقوبات  على  الغنائي  اإللحاح  هذا  مثل  ولماذا 

إنسانية« ؟ )2(
صورة التّعذيب، قام فوكو بتصويرها عبر مثال» داميان«، 
في منظومة منهجية متميّزة، وهي التّشريح والتّفكيك، وهي 
الّسلطة،  النّمط من  هذا  أنتجت  الّتي  األفكار  بتاريخ  تعبأ  ال 
ظهورها  نواة  كان  الّذي  األصل  أو  المبدأ  عن  بالبحث  بل 
آنفا،  الّمقّدمة  بصيغتها  فوكو،  أركيولوجيا  وتعتبر  األّول. 
محاكمة تحليلية للخطاب )القوانين الجنائية واإلصالحية...( 

في عالقته بالمعرفة.
يعتمده  الّذي  األركيولوجي  المسار  هذا  لتفصيل  سنعود 
الخطاب  طبيعة  وعن  الّسلطة  طبيعة  عن  للكشف  فوكو 
المعرفي الّذي أنتجها وعن طبيعة عالقة هذا بذاك، فإنّنا نرى 
أن نعود إلى » حنّة أرنت « Hannah Arendt لما لها من 

تأثير على أطروحات فوكو األركيولوجية.
تقول » حنّة أرنت «:

لم  إلى درجة  تقنيّا  قد تطّورت  العنف  أدوات  أّن  فالحال 
تتناسب  سياسية  غاية  ثّمة  بأنّه  القول  معها  الممكن  من  يعد 
عن  تمايزه  في  العنف،  أّن  بما  التّدميرية)...(  قدرتها  مع 
الّسلطة أو القّوة أو القدرة، بحاجة دائما إلى أدوات، فإّن ثورة 
التّكنولوجيا، كثورة في صناعة األدوات، ارتدت أهّمية فائقة 
نفسه  العنف  فعل  جوهر  أّن  فالحال  العسكري،  المجال  في 
إنّما تسيّره مقولة » الغاية « و»الوسيلة « الّتي كانت ميزتها 
الّرئيسية، إن طبّقت على الّشؤون اإلنسانية، أّن » الغاية « 
محاطة بخطر أن تتجاوزها » الوسيلة « الّتي تبّررها والّتي 

ال يمكن الوصول إليها من دونها. )3(

»كيف كان هذا اإلنسان-الحدّ 
موضوعا وهدفــــــــا ملمارســـة 
العقوبــــات التّقليديـــة وبأيّة 
كيفيــة أصبـح املرّبر األخالقي 

األكرب لحركة اإلصالح؟«.
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ويعتمد نظام البرهنة عند »حنّة أرنت« على إنجاز ضرب 
أّن  تعتبر  فهي  والوسيلة،  الغاية  بين  المنهجي  التّنسيق  من 
الغاية مرتبطة تالزميا مع الوسيلة المعتمدة لتحقيقها، وهي 
بالغاية  »التّنبّؤ  إمكانية  هذه،  الّربط  عملية  سياق  في  تنفي، 
وسائل  عن  مستقّل  ككيان  بشرّي  عمل  أّي  من  المتوّخاة 
تحقيقه«. )4( البّد أّن الغايات ال تفوق أهّميتها أهّمية الوسائل 
طالما أقررنا بالتاّلزم بينهما ولذلك تكشف »حنّة أرنت« عن 
معاضدة لوسيلة تحقيق الغاية، في حال العجز عن الّسيطرة 
الّرقابية على النّتائج الّتي تتبّدى منفلتة من رقابة من يقومون 
بالعمل، وهو ما تعبّر عنه في قولها: فإّن العنف يحمل في 
ذاته عنصرا إضافيا تعّسفيا )5( وإذا كان العنف والتّعّسف 
مالزمين بدورهما للتاّلزم بين الوسيلة والغاية، فإّن مفهوم 
الّسلطة، الّتي تبدو في هذا المجال مخفيّة، مفهوم، ينبغي على 
الباحث في الفلسفة الّسياسية، أن يسوق له تحديدا مفهوميا، 

يكون بدوره، في عالقة مع مفهومي العنف والحّرية.
بفهمها  نكتفي  أن  الّسلطة،  نتناول  ونحن  ينبغي،  فهل 
يحدث،  الّذي  المعرفي  الّسياق  أّن  أم  واحدة؟  كمؤّسسة 
الغاية،  لتحقيق  كوسيلة  التّكنولوجي  التطّّور  مع  بالتّوازي 

وما  الّسلط؟  لتصبح مجموعة من  الّسلطة،  بنية  في  انقساما 
هو الهدف من ذلك ؟

ما  هما  والمخادعة  التّضليل  أّن  أرنت«  »حنّة  تعتقد 
 l’Etat unilatéraliste األحادية«  »الّدولة  بهما  تتّسم 
الحزب والّدولة.  للّسلطة وهما  الّتي تحتوي على مصدرين 
واحدة،  تبدو  الّتي  الّسلطة  إخفاء  منطلق  هو  المظهر  هذا 
وهكذا  مفهومها،  حول  الفلسفية  المساءلة  يشّرع  ما  وهو 
الّسؤال  في  المعروضة  للّصعوبة  التّحليل  لبذل  تنطلق  فهي 
أعاله، وفي سياق إنجاز هذا المنعرج الفلسفي إذ تقول: »إّن 
ليست  التّوتاليتارية  الّدولة  منها  تتشّكل  الّتي  األحادية  البنية 
للمراقب أمرا أكثر جالء من غيره، بل إّن العكس صحيح، 
أجمعوا  وعمق  بجّدية  المسألة  عالجوا  الّذين  كّل  أّن  ذلك 
على أّن مصدرين للّسلطة يتعايشان أو يتواجهان في الّدولة 
التّوتاليتارية اآلنفة، وهما الحزب والّدولة، في حين أّن العديد 
من المحلّلين شّددوا على الطّابع »عديم الّشكل« الّذي يتّخذه 
الحكم التّوتاليتاري.)...( كنّا قد أشرنا غالبا إلى أّن العالقات 
تنّم  كانت  إنّما  والحزب،  الّدولة  أي  الّسلطة،  بين مصدري 
الجهاز  يوصف  بحيث  واقعية،  وسلطة  ظاهرة  سلطة  عن 
الحكومي بعاّمة على أنّه الواجهة الّتي تتوارى خلفها الّسلطة 

الواقعيةّ الّتي يمارسها الحزب وتشّكل حماية لها. )6(
على أّن إطار ما عبّر عنه بازدواجية الّسلطة في الّدولة 
المرتقبة،  غير  بالنّتائج  اإلحاطة  غاية  على  بدوره  يقوم 
فاالزدواج في الّسلطة وانقسامها وتحقّق التّعايش بين سلطة 
واقعية وسلطة ظاهرة، كما بيّنّا ذلك آنفا، يخلق، والعبارة لحنّة 
كما  االضطراب  هذا  عن  تعبّر  وهي  االضطراب  أرندت، 
يلي: »إّن النّاطقين المعاصرين باسم الّدولة، الّذين يعرفون 
أّن قضيّتهم هي تقريبا قضيّة خاسرة، حتّى في الفترات القليلة 
الّتي يهيّئ فيها الّرأي العام مناخا مناسبا للمحافظة الجديدة، 
التّأكيد على الفصل بين االستبداد والّسلطة،  ال يغفلون عن 
وهنا ينبري الكاتب اللّيبرالي ليرى في ذلك اليقين األساسي 
لتقّدم في اتّجاه الحّرية الّتي لم تنقطع إالّ بصفة عرضية بأيدي 

قوى الظاّلم القادمة من الماضي. )7(
تشير »حنّة أرنت « إلى أّن االزدواج في األجهزة باعتباره 
ظاهرا لمسألة الحزب-الّدولة في األنظمة التّوتاليتارية، وهي 
أنظمة الحزب الواحد، هو تمظهر لظاهرة » تعّدد األجهزة«، 
وتختار هذه العبارة لتفّضلها على عبارة االزدواج، وتضيف 
األصلية  العالقة  إّن   ...« بقولها:  هذا  إلى   » أرنت  حنّة   «

»تعتقد »حنّة أرنت« أّن التّضليل 
واملخادعة هما ما تتّسم بهمــــــا 

»الدّولة األحاديــة« اّلتي تحتوي 
على مصدرين للسّلطـــــة وهما 

الحزب والدّولة. «.

»إذا كان العنف والتّعسّف مالزمني بدورهما للتّالزم بني الوسيلة والغاية، فإّن مفهوم السّلطة، 
اّلتي تبدو يف هذا املجال مخفيّة، مفهوم، ينبغي على الباحث يف الفلسفة السّياسية، أن يسوق 

له تحديدا مفهوميا، يكون بدوره، يف عالقة مع مفهومي العنف والحرّية.«.
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عناصر  بني  الهدف،  ذلك  لتحقيق  بتعاضد،  املواطن  تستهدف  واملخادعة  التّضليل  صفة  »أّن 
السّلطة ذات أجهزة املتعدّدة واألجهزة الفكرية اّلتي أنتجتها، ولئن أدركنا بأّن املواطن هدف 

للتّضليل، فإنّه كذلك يحقّ بيان أّن املستهدف الّثاني هو الحرّية«.

بين الّسلطة الواقعية والّسلطة الظّاهرة تتكّرر أنّى كان، وإن 
بأشكال متبّدلة، على الّدوام )...( ذلك أّن المواطن المذكور 
لم يدرك األمور بوثوق، ولن يقال له البتّة وبصورة علنية، 
الّسلطات  كّل  من  أعلى  توضع  بأن  جديرة  هي  سلطة  أّي 
األخرى، لذا وجب عليه أن ينّمي نوعا من الحّس الّسادس 
لكي يدرك، في اللّحظة المناسبة، الّشخص أو المؤّسسة الّتي 

يجدر الخضوع لها أم الّشخص الواجب أن يستهزأ به. )8(
انطالقا من هذه العبارات، يحّق لنا أن نندفع مع تيّار هذا 
تستهدف  والمخادعة  التّضليل  صفة  أّن  إبراز  إلى  التّحليل 
المواطن بتعاضد، لتحقيق ذلك الهدف، بين عناصر الّسلطة 
أنتجتها، ولئن  الّتي  الفكرية  المتعّددة واألجهزة  ذات أجهزة 
أدركنا بأّن المواطن هدف للتّضليل، فإنّه كذلك يحّق بيان أّن 
المستهدف الثّاني هو الحّرية والحال أّن هذه القيمة هي الّسمة 

األساسية الّتي دافعت عنها الحداثة منذ ثورة األنوار.
فهل نحن ملزمون برؤية »هوبز« Hobbs الّذي يعتقد 

أّن  »المواثيق في غياب الّسيف ليست أكثر من كلمات«.
دفاعا عن الفصل بين الّسيادة والحّرية، ورّدا على موقف 

االستقالل  تعّرض  حالة  في  إالّ  تقّره  ال  الّذي  »هوبز«، 
الوطني إلى االنهيار وأنّه لن يكون قادرا على الظّهور طالما 
»حنّة  فإّن  الّدولة،  سيادة  عن  فصله  الممكن  من  يكون  لن 
فتقول:  األمريكية  المتّحدة  الواليات  بمثال  تستشهد  أرنت« 
قليلة  دول  بين  من  واحدة  األمريكية  المتّحدة  الواليات  »إّن 
العدد يبقى فيها التّمايز بين الّسيادة والحّرية ممكنا ولو على 
الّصعيد النّظري، طالما أنّه ليس ثّمة أّي خطر يحيق بأسس 

الجمهورية نفسها. )9(
الّدولية  العالقات  دارسي  بأّن   » أرنت  حنّة   « وتضيف 
ظلّوا إلى زمانها الّراهن يعتقدون أّن أّي قرار عسكرّي يكون 
على تناحر مع التّراث الثّقافي العميق ألّمة ما، سيكون قرارا 
غير راسخ بالتّأكيد، أو كما يقول » أنغلــــز «Engels »في 
كّل مكان تتناقض فيه بنية سلطة لبلد ما مع النّمّو االقتصادي 
لهذا البلد تكون الهزيمة من نصيب الّسلطة وأدوات العنف 
الّتي تلجأ إليها«.)10( قبل االستمرار في متابعة تطّور نسق 
في  مبالغة  وجود  أرى  فإنّي   » أرنت  حنّة   » لدى  الحجاج 
توثيق عرى العالقة بين النّتائج الّتي توّصلت إليها بامتياز، 
الكاتبة، في كتابيها » في العنف« On Violence و»أسس 
التّوتاليتارية«  Les Origines du Totalitarisme وبين 
قضيّة اليهود في ألمانيا، ولقد أشرت إلى امتيازها في إنجاز 
بنية فكرية شديدة الّدقّة في تسلسلها المنطقي، إالّ أنّي أراها 
وأرى  أخرى  أمما،  تصيب  أخرى  قضايا  عن  غافلة  بنية 
نجاعة يمكن أن تحقّقها هذه البنية لفهم حّد مؤّسسة الّسلطة 

ومقاربة عالقتها بمفهوم الحّرية.
تعتقد » حنّة أرنت « أّن نتيجة المستجّدات الّسابق إدراجها 
بين  القائمة  العالقة  باالنقالب في مستوى  تعبّر عنه  ما  هو 
الّسلطة والعنف وهو ما عبّرت عنه كما يلي: »لقد كان تكاثر 
األجهزة غاية في اإلفادة بالنّسبة لتنقيل الّسلطة تنقيال ثابتا، 
الّسلطة،  توتاليتارّي في  فكلّما طال مكوث نظام  ومع ذلك، 
تعاظم عدد األجهزة والمراكز الّتي يرتبط وجودها بالحركة، 
بصورة أخّص، طالما أّن أّي جهاز لن يلغى البتّة، رغم أّن 

النّفوذ النّاشئ عنه يكون ملغيّا. )11(
لكّن ذلك يعتبر نتيجة موثوقة تهيّأ إلنتاجها منظّرو الّسلطة 
واستمرارها.  حمايتها  مستلزمات  لها  وجهّوا  التّوتاليتارية 
غير أّن ما قّدمناه من عودة إلى تصّورات » حنّة أرنت « 
فوكو  ميشال   « ناقشها  كما  المسألة  لنا عرض  يقّدم  ما  هو 
 Généalogie du» المعرفة  جينيالوجيا   « صاحب   ،»

»يف كّل مكان تتناقض فيـــــه 
بنية سلطة لبلد ما مع النّمـوّ 
االقتصادي لهذا البلد تكــــون 
الهزيمة من نصيب السّلطــة 
وأدوات العنف اّلتي تلجأ إليها«.
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Savoir إذ يقول هذا األخير، في تقديمه للمنهج الّذي يعتمده 
لدراسة مفهومي المؤّسسة والّسلطة :

البحث عن المصدر ال يؤّسس، إنّه يربك ما ندركه ثابتا 
بعد هــذا؟  قد تصمــد  قناعــة  أيّة  نـــراه حــّدا.  ما  ويجّزئ 
ومندرج  الجسد  إلى  مشدود  المصدر  أّن  نقول  أّن  نستطيع 
في منظومته العصبية وفي مزاجه وجهازه الهضمي )...( 
أسالف  عن  موروثة  أمــور  وخوره  الجســـم  وضمـــن 
اقترفوا )...( قد نعثر فوق الجسد على آثار الحوادث الماضية 
والجينيالوجيا  مستديم،  لتفتّت  دائما  يخضع  حجم  إنّه   )...(
باعتبارها تحليال للمصدر تجـــد نفسهـــا في حـــال تالحـــم 
مع الجسد والتّاريخ، عليها أن تبيّن أّن الجسد ينقشه التّاريخ 

ويخّربه التّاريخ. )12(
اخلامتة

إّن التّقّدم العلمي والحضاري أضاف إلى الغرب رصيدا 
جديدا يضاف إلى ثورة الحداثة الّتي حقّقها وهو رغبة جامحة 
حضارات  على  أي  األخرى  المجتمعات  على  للّسيطرة 
مقّدرات  الّسيطرة على  في  الّرغبة  هذه  تنحصر  أخرى. ال 
لخاصيتها  إليها محو  بل يضاف  الّضعيفة،  المجتمعات  هذه 
أخالقية  وبنى  وعلوم  وفكر  لغة  من  تشمله  بما  الحضارية 
عادت  الّتي  الّشمولية  أّن  إالّ  وغيرها،  وسياسية  ودينية 
لتظهر في مجتمع الحداثة وما بعد الحداثة، يبدو أنّها شمولية 
الميتافيزيقا  وليست  الحداثة،  بعد  ما  وفلسفة  العلم  يصوغها 
بنى  من  يتجلّى  ما  هو  بالّشمولية  نقصده  وما  الالّهوت،  أو 
لصهر  منظّريها،  عبر  وذلك  تخطّط،  سياسية  لمؤّسسات 
األفراد والمجتمعات وكذلك المؤّسسات في كّل يفرض عليها 
فرضا أو يملي عليها نمط وجودها. هذا الكّل ليس أّمــــة أو 
عرقا أو دولـــــة، بل هو حضارة » الكوكــــا «، بعبـــــــارة 
عن   ،Samuel Huntington  » هنتنغتون  صمويل   «
طريق مؤّسسات دولية تمارس العنف بمختلف أنماطه المغلّفة 
بأنظمة الخادعة والتّميوه. إّن اجتهاد ميشال فوكووكذلك حنّة 
أرنت، متميّز باإلضافة إلى عبّر عنه ميشـــال فوكـــــو في 
» الكلمات واألشياء « Les mots et les choses بقوله: 
هناك انطباع سائد أنّه بمجّرد أن قام اإلنسان كتشكيل وضعي 
في حيّز المعرفة وكان أن تمّكن ثّمة فكر موضوعّي من أن 
يغطّي اإلنسان بأكمله، فلن يكون فوكو وغيره، رغم الّصفة 
النّقدية الّتي التزم بها لتطوير حضارته وتطويعها لالستزادة 
بالمثــل،  عليه  يستحّق جوابا  رقما جديدا  إالّ  الّسيطرة،  من 

دولوز«   جيل   « عبـــارة  نــــورد  أن  يمكـــن  هذا  وفي 
Gilles Deleuze: »أن نفّكر فهو أن نخلق«.
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»ال تنحصر رغبة الغرب يف السّيطرة على مقدّرات املجتمعات األخرى الضّعيفة، بل يضاف إليها 
محو لخاصيتها الحضارية بما تشمله من لغة وفكر وعلوم وبنى أخالقية ودينية وسياسية 

وغريها«.
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للذكرى

نحي هذه األيام الذكرى 76 ألحداث 9 أفريل 1938 التي كانت محطّة تاريخية حاسمة في مسيرة الكفاح ضّد االستعمار 
الفرنسي ومهّدت الطريق للحركة الوطنية لتكثيف نشاطها النضالي والضغط من أجل طرد اإلستعمار . إّن أحداث التاسع من 
افريل 1938 ليست ذكرى عابرة بل هي ملحمة بطوليّة خالدة تعّد واحدة من أبرز المالحم الوطنيّة التي كان بطلها الشعب 

التونسي بجميع فئاته ومختلف شرائحه.
سبقت أحداث التاسع من أفريل تنظيم مظاهرات جماهيريّة حاشدة في اليوم السابع شهدتها مختلف المناطق التونسية للمطالبة 
العاصمة عندما  بتونس  التحركات أوجهها  الثامن والتاسع شهدت هذه  اليومين  الّشعب، وفي  يمثّل صوت  ببرلمان تونسي 
خرجت مظاهرتان ضخمتان في نفس التوقيت، األولى من ساحة الحلفاوين بقيادة الشهيد علي البلهوان واألخرى من رحبة 
الغنم يقودها المناضل المنجي سليم للمناداة بحكومة وطنيّة وبرلمان تونسّي و شهد هذا الحراك خروج المرأة التونسية للتظاهر 
ألول مرة، حيث التقت الحشود أمام مبنى السفارة الفرنسية بوسط العاصمة في تحّد واضح لسياسة التضييق االستعمارية 
التعّسفية على أبناء الشعب التونسي. وقد تصّدى اإلستعمار الغاشم لهذه المظاهرات بعنف لم يسبق له مثيل فكانت النتيجة 

سقوط عشرات الشهداء والجرحى مع حملة اعتقاالت واسعة للقادة والمناضلين السياسيين.
يتم االحتفال بهذه الذكرى للتذكير بنضال الشعب التونسي وتكريما لشهدائه الذين ضّحوا بأنفسهم من أجل أن تعيش تونس 
حّرة، مستقلّة ذات سيــادة ومن أجل أن يمارس التونسيــون حقّهم في الحكم من خالل برلمان يختارونه عبر انتخابات حّرة 
ونزيهة وشفافة. وهي مناسبة من شأنها أن تعزز روح المواطنة وتكّرس لدى الناشئة فكرة االنتماء لهذا الوطن العزيز والدفاع 
عنه  وتوّحد الصفوف للوقوف في وجه قوى النكوص إلى الوراء التي ال تعترف لهذا الشعب بأحقيته في حكم نفسه بنفسه 
وتعمل جاهدة ليال نهارا لإللتفاف على إرادته وتدجينه بشعارات من بينها »توفير لقمة العيش الكريم« حتّى ولو كانت على 

حساب كرامته وحّريته.
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التعرف على الذات والوعي بها مهمة من اليسير العسير، 
وذلك يعود أساساً إلى هشاشة المعايير والمقاييس التي نتعرف 
منا  واحد  كل  أن  النفسي؛إذ  والصّد  من خاللها  أنفسنا  على 
يظل قادراً على القول بأنه أدرى بنفسه، وأعلم بعلله ونقاط 
ضعفه، وهذا صحيح إلى حد ما، لكن حين نعرف أن الواحد 
وعالقاته  إنجازاته  وأن  معزولة،  جزيرة  في  يعيش  ال  منا 
أن هناك  قبل اآلخرين، ونعرف  والنقد من  للتقييم  تتعرض 
معايير دقيقة للتّعرف على كفاءة الشخصية، وتلك المعايير 
قد ال تكون معروفة لدينا على نحو جيد، حين نعرف كل ذلك 
الشخصي.  والتبصر  الذاتي  الوعي  لتعقيدات  اكتشافنا  يبدأ 
وفي هذا يمكن أن نطرح السؤال التالي : »أين بداية رحلة 
التعرف على الذات، وما األدوات التي يمكن أن نستخدمها 

في ذلك؟«

ونقول في اإلجابة عن الّشق األول من السؤال ما يلي:
قدر  أكبر  على  الحصول  أن  ندرك  أن  المهم  من   )1(
القيام بأمر  مهماً على طريق  الذاتي يشكل شيئاً  الوعي  من 
أن  الواضح  ومن  النفس،  إصالح  طريق  وعلى  تعالى  هللا 
في  مدقع  فقر  من  يعاني  والطيش،  الجهل  عليه  يغلب  من 
القدرة على نقد الذات وبيان محاسنها وعيوبها، وحين تطلب 
أن  منك  يطلب  فإنه  نفسه،  يحّدثك عن  أن  األميين  أحد  من 
تتحدث عما تراه فيه، أو يتحدث بحديث ال يخلو من السطحيّة 

والتّحيّز والتّفاهة.
مستوى  من  المرء  لدى  ما  أن  القول  نستطيع  هل  إذاً 
على  بقدرته  يتحكم  الذي  هو  علمي  تحصيل  ومن  معرفي 
رؤية ذاته؟ هذا هو الظاهر، والقرآن الكريم يؤنّب في غير 
بأوضاعهم  والشعور  اإلحساس  فقدوا  الذين  أولئك  موضع 
لَهُْم  قِيَل  )َوإَِذا  سبحانه:  يقول  هذا  وفي  حولهم،  يدور  وبما 
ال تُْفِسُدوا فِي اأْلَْرِض قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن أاَل إِنَّهُْم هُُم 

اْلُمْفِسُدوَن َولَِكْن ال يَْشُعُروَن(. ]سورة البقرة:12-11[.
َ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن  ويقول سبحانه:)يَُخاِدُعوَن هللاَّ
إاِلَّ أَْنفَُسهُْم َوَما يَْشُعُروَن( ]سورة البقرة:19[، وقال: )َوالَِّذيَن 
ِ ال يَْخلُقُوَن َشْيئاً َوهُْم يُْخلَقُوَن أَْمَواٌت َغْيُر  يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ

أَْحيَاٍء َوَما يَْشُعُروَن أَيَّاَن يُْبَعثُوَن( ]سورة النحل:21-20[.
بسبب  بأنفسهم  النّاس  وعي  يتحّسن  أن  نتوقع  نحن 
الفضائيات  في  نراها  التي  الكثيرة  والنقاشات  الحوارات 

وبسبب تراجع نسبة األميّة في كثير من البلدان.
كثيراً  الذاتي  الوعي  من  المزيد  إلى  الّسعي  إّن   )2(
أكثر  أنفسنا  عن  نجهله  ما  بأن  االعتراف  منا  يتطلب  ما 
هذا  عن  يصرفنا  الذي  هو  والعجب  والغرور  نعرفه،  مما 
االعتراف، وحتى نتأكد أننا ال نعرف عن أنفسنا إالّ القليل، 
فليحاول كل واحد منا أن يتساءل عن نقاط القوة في شخصيته 
نقاط في  العثور على خمس  نقاط الضعف، وليحاول  وعن 
كل جانب، وسيجد أن ما سيقوله غير واضح وغير قطعي، 

ويقبل الكثير من الجدل واألخذ والرد.
أسلوب  اعتماد  إلى  حاجة  في  فإننا  هذا  على  بناء   )3(

جتلّيــات

»يؤنّب القـــــــرآن الكريــــــم 
يف غري موضع أولئك الذيـــــن 

فقدوا اإلحساس والشعـــور 
بأوضاعهم وبما يدور حولهم«.

»من املهم أن ندرك أن الحصول على أكرب قدر من الوعي الذاتي يشكل شيئًا مهمًا على طريق 
الجهل  عليه  يغلب  من  أن  الواضح  ومن  النفس،  إصالح  طريق  وعلى  تعاىل  اهلل  بأمر  القيام 

والطيش، يعاني من فقر مدقع يف القدرة على نقد الذات وبيان محاسنها وعيوبها«.

عادل دمّق
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جتلّيــات

»تشّكل املقارنة وسيلة أساسية يف فهم الوجود عامة وفهم الذات خاصة؛ إذ أن يف إمكان املرء 
أن يقارن أوضاعه وإنجازاته بأوضاع وإنجازات أشخاص آخرين يعيشون يف ظروف مشابهة 

لظروفه، ولديهم معطيات قريبة من املعطيات التي يف حوزته«.

التدرج في اكتشاف أنفسنا، وعلينا االستمرار في ذلك، وهذا 
يحتاج إلى أن ننّمي في داخل أنفسنا درجة عالية من النفور 
من الغموض والعماء، وأن نكافح بعناد من أجل رؤية أنفسنا 
في  ونقول  الصحيح.  النحو  على  حولنا  من  األشياء  ورؤية 
اإلجابة عن التساؤل حول األدوات التي يمكن استخدامها في 

الوعي الذاتي ما يلي:
أفكار ومشاعر  لديه من  ما  أن يصوغ  المرء  )1( على 
وجمل  تعبيرات  في  ومشاعر  ومالحظات  وانطباعات 
عند  إليها  الرجوع  بغية  وذلك  ومسلسلة،  ومنظمة  واضحة 
إرادة التفكير في الشأن الشخصي تماماً، كما تفعل مؤسسة 
أجل  من  العامة  أوضاعها  عن  تقريراً  تعد  حين  تجارية 
مناقشته في اجتماع من االجتماعات المهمة. وقد كان كثير 
من الشباب يسجلون ذكرياتهم في دفاتر صغيرة ليستمتعوا 
بقراءتها في يوم من األيام، ونحن نريد أكثر من ذلك وأنفع، 
نريد بياناً واضحاً عن انطباعاتنا وطموحاتنا وعن مشاعرنا 
دليالً  البيان  ذلك  من  لنجعل  اآلخرين،  وتجاه  أنفسنا  تجاه 
للعمل الشخصي، وهذا ليس بالعسير، ولكن علينا أن نعتقد 
أن البيان الذي سنصوغه هو بيان اجتهادي تّم الوصول إليه 

باستخدام أدوات قاصرة، ولهذا فهو قابل للتعديل والمراجعة 
والتطوير.

أعماله  نفسه على  المرء من  يتلقاه  الذي  اللّوم  نوع   )2(
تلومه  مسلم  فهناك  وأوضاعه،  أحواله  إلى  بوضوح  يؤشر 
وهناك  الشديد،  بالتقصير  يشعر  وهو  يصلّي،  ألنه ال  نفسه 
من  وهناك  المسجد،  إلى  ذهابه  قلة  على  نفسه  تلومه  مسلم 
تلومه نفسه ألنه لم يدرك تكبيرة اإلحرام.. أيضاً هناك طالب 
ينجح  لم  ألنه  نفسه  يعنف  وطالب  ألنه رسب،  نفسه  يعنّف 
بتقدير ممتاز، وطالب يعنف نفسه ألنه لم ينل شهادة تقدير 
على  يتعرف  أن  المرء  إمكان  وفي  وهكذا..  العام  آخر  في 
الشخصي من خالل  تقدم على صعيده  مدى ما يحرزه من 
فحص حركة لوم نفسه له، فإن وجد أنها تتجه نحو التوبيخ 
على أشياء صغيرة ودقيقة فليحمد هللا تعالى، وإن وجد أنها 
تتجه نحو التوبيخ على التقصير في فرائض وواجبات ونحو 
الوقوع في كبائر وموبقات فليتوقف فوراً وليعمل على إنقاذ 

نفسه من غضب هللا ومقته.
الوجود  فهم  في  أساسية  وسيلة  المقارنة  تشّكل   )3(
عامة وفهم الذات خاصة؛ إذ أن في إمكان المرء أن يقارن 
آخرين  أشخاص  وإنجازات  بأوضاع  وإنجازاته  أوضاعه 
يعيشون في ظروف مشابهة لظروفه، ولديهم معطيات قريبة 
من المعطيات التي في حوزته: طالب من أسرة فقيرة يقارن 
نتائج اختباراته بطالب من أسرة فقيرة – مثالً- مع مالحظة 
مستوى الذكاء والخلفية الثقافية، وموظف في مؤسسة يقارن 
رؤسائه  ورضا  نجاحه  ومدى  الوظيفي  ووضعه  إنجازاته 

عنه.. بما لدى زميل له في ظروف مشابهة وهكذا..
إن زيادة الوعي الذاتي تتطلب أن نطور حساسيتنا تجاه 
الحمد  إلى  يدعو  عمل  من  فيه  ما  لنعرف  اليومي  سلوكنا 
والتوبة  المراجعة  يتطلب  عمل  من  فيه  وما  واالعتزاز، 
واإلصالح. االهتمام والمالحظة واليقظة الذهنية والشعورية 
أدوات مهمة في فهم أنفسنا وفهم العالم، وعلينا أن ننمي هذه 
درجة  أعلى  الحصول على  أجل  من  ونستخدمها  األدوات، 

من االستبصار الذاتي، وهللا ولي التوفيق.
-------

-  باحث يف التحليل النفسي النظري
aklnakll@gmail.com

»نوع الّلوم الذي يتلقــــــــاه 
املرء من نفسه على أعماله 
يؤشر بوضوح إىل أحوالــه 

وأوضاعه«.
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ويُقاُل بأنّهُ كان هنالك في الّزمِن الغابِْر ..

مخلوٌق يُْدعى اإلنساْن 

ويُقاُل بأنّه َمعجوٌن من طيٍن َحمٍئ وَعناصَر ُمْختَلِفَْه :

نَدٍم ، وَدٍم ، وُعصيّاٌت تَلِفَْه ..

ئبَِق ُمفرَغةٌ  أعالهُ – كما وَصفُوا – ُكرةٌ كالزِّ

تتوّسطُها العيناْن

ولهُ ما يشبِهُ ِسيَخ النّاِر إذا فتَح الفّكْيِن ، 

لهُ في األسفِل منهُ سالٌح يصلُُح الستشعاِر اللّّذِة ، 

أو للقتِل البارِد باسِم الّدولِة ، 

وقَت الحرِب ووقَت الّسلِم وأوقاَت الطُّْغياْن 

وتقول رواياٌت أخرى ..

ال يُْعرُف بالتّحديِد متى كان البَْدُء ؟ 

ا قد أمطَر في درب التّكويِن ،  لكّن سحابًا مَّ

دفِة ما قد كاْن .. فكاَن بمحض الصُّ

ذكٌر ساديُّ الّشهوِة ، بين عراِء التّيِه وأنثاهُ 

ويٌد في الَعْتمِة ترعاهُ 

وغويٌّ أَْمرُد يُدني من شفتيِه الكالِحتيِن..

رذاَذ الماِء وفاكهةَ العصياْن

ومضى زمٌن ...

ألِفَْتهُ األرُض وأرخْت بعَد جناِح الّذلِّ مناِكبَها ..

وسعى فيها ال يعرُف أين يُصاِدُف باَب الُخْلِد ،

وأين سيسقُطُ أو تتخطّفَهُ الغْرباْن ..

دفِة والقَدِر .. ال فرَق هنالَك بين الصُّ

تحتاُج فقْط أن تغسَل دربَك 

من وهِم خطيئتَِك الكبرى 

وترى في الّزهرِة قلبََك 

أو في التّوِت وفي العنِب البّرّي 

ّماْن .. وفي أعذاِق النّخِل وحبّاِت الرُّ

وتقوُل رواياٌت أخرى ..

لْم يَمِض زماٌن حتّى اعتفنَْت ِطينتُهُ ،

ُش  واستوطَن بيَن مفاِصلِها الّشوُك الُمتوحِّ

والنّمُل الُمستنَسُخ 

والّديداْن 

كانت في البْدِء مراودةُ األنثى وطقوُس الموعِد ، 

فانقَسَم الغرباُء إلى قطعاِن إناٍث ، 

مثَل الّريِح ُمسّخرٍة 

وفُحوٍل قاهرٍة 

وإلى ... ِخصياْن !

قابيُل ترفَّْق .. ال تستعجْل جْلَد أخيَك ، 

غًدا سيكوُن غطاَءَك فاخرج عنه قليالً 

كيف تضيُق األرُض – تماُم األرِض وما وِسعْت – 

بمجّرِد شخصْيِن اثنيِن ،

فيموُت األّوُل من قبلِة قاتِلِِه ،

ويموُت الثّاني تحت سياِط اللّعنِة أو حجِر النّسياْن ؟

وتقول رواياٌت أخرى ..

إّن الميزاَن انشقَّ وراَح – بال سبٍب – يتأرجُح 

منُذ بداياِت التّاريِخ على قرنَْي ثوٍر نِزٍق ..

فأضاَع الماُء الّصالُح مجراهُ 

ويُقاُل بأّن القحطَ أصاَب الّزْرَع ...

وأفنى الّضرَع ...

حديقة الشعراء
عبداللطيف علوي
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ومّر على ريشاِت القلِب فأيبسها ..

فمضى الُمتوّحُد يعجُن من صلصاِل الخوِف 

وضيِق الحيلِة آلهةً ...

ويُربّيها في شرفِة عقلِه ، أو في بيتِِه ،

يُطعمها الّصلواِت ويسقيها الّدعواِت ، 

ويؤمُن حينًا .. يكفُر حينًا ملَء الجوِع ، ويعبُدها في الّسرِّ 

ويقتُلُها بعَض األحياْن ..

لكنّه يرجع ثانيةً فيُوّسُدها عينيِه وقلبَهُ قبل الموِت 

ويرجوها الغفراْن ..

وتقوُل رواياٌت أخرى ..

في القرِن الحادي والعشريَن ...

أضاع الّذئُب غريزتَهُ الكبرى 

ما عاَد سبيلُهُ أن يبقى ..

ما عادْت أسلحةُ الحمقى ..

تكفيِه لكْي يتقاسَم كأَس الموِت مع األعداء مناصفةً ، 

ويعوَد إلى أطفالِه بعَد الحرِب بكيِس الغلِّة 

والحلوى وتصاويِر الّذكرى ..

وجرْت في النّهِر مياهٌ فاِسدةٌ ..

سّماها الّشاعُر حّريّْه

والحاكُم حربًا أهليَّْه ..

لو كانْت هذي الفاجرةُ الحّمالةُ تعرُف

كم شِربْت من دمِّ النّاس ِ ولم تَْسَكْر

لو أّن الّرحلةَ كانت أرحَم مّما كان قليالً 

أو أقَصْر ..

هل كان سيختلُف القرباْن ؟؟

هل كان الِهنديُّ األكبْر 

يترّجُل عن ظهِر التّاريِخ 

وينزُع فروةَ رأِس أخيِه الغائِب ؟

هل كان الّزنجيُّ يسافُر عبَر بحار الموِت  ؟

وهل كانْت ستبُوُر حقوُل القطِن األحمْر ؟

وشجيراُت الكاكاِو وأوراُق التّبِغ الملكيِّ 

وأسواُق الَكتّاْن ؟؟

أحزانُك ال تُْبكي أحًدا ..

يا هادَم ِجسِر اللّّذِة ، 

ال تُْبكي أحًدا ... هذي األحزاْن 

فَاشرْب يا » هيكُل«  نخَب ضمائِِرنًا ..

كْم ِعْشَت تبّشُرنا بثقافِة أحذيِة العسَكْر 

ونُعوِش اإلخواْن 

واليوَم يحقُّ لمثلَك أن يَْفَخْر ،

ويحقُّ لمثلك أن يحيا من دوِن صداٍع نِصفِيٍّ ، 

ويطيَر بعيًدا عن صخِب الموتى وحرافِيِش الحاراِت ،

بعيًدا عن وجِع الثّوراِت وأمجاِد الثّيراْن 

ويحّق لمثلَك أن يبكي طَربًا ويكّسَر آخَر أقالِمْه ..

ما القدُس وغّزةُ ؟ ما بيروُت وبغداُد ؟

ما الّشاُم وديُر الّزوِر ورابعةُ العدويّةُ والتّحريُر ؟

وتفويُض الّشيطاْن ؟ !!

أشياٌء ال تعني شيئا... 

في عرِف حقوِق اإلنساْن 

عن دولِة ما بعد اإلنساْن !!!

-------

-  شاعر تونسي
alouiabdellatif222@gmail.com
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اسم ريتا كان عيداً في فمي
جسم ريتا كان عرساً في دمي

وأنا ضعت بريتا ... سنتين
وهي نامت فوق زندي سنتين

وتعاهدنا على أجمل كأس ، واحترقنا
في نبيذ الشفتين

وولدنا مرتين
آه ... ريتا

أي شيء ردَّ عن عينيك عينيَّ
سوى إغفاءتين
وغيوم عسلية

!قبل هذي البندقية
كان يا ما كان

يا صمت العشيّة
قمري هاجر في الصبح بعيداً

في العيون العسلية
والمدينة

كنست كل المغنين، وريتا
بين ريتا وعيوني ... بندقية

بين ريتا وعيوني ... بندقية
والذي يعرف ريتا، ينحني

ويصلي
إلله في العيون العسلية

... وأنا قبَّلت ريتا
عندما كانت صغيرة

وأنا أذكر كيف التصقت
بي ، وغطت ساعدي أحلى ضفيرة

وأنا أذكر ريتا

مثلما يذكر عصفوٌر غديره
آه ... ريتا

بينما مليون عصفور وصورة
ومواعيد كثيرة

أطلقت ناراً عليها ... بندقية

لسماع األغنية على العنوان التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=yczsQbWyaao

شعر: حممود درويش  /  حلن: مارسيل خليفة

أغاني احلياة
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فّر العرب من سّكان األندلس بعد هزيمة ملوك الطّوائف 
تباعا وعجزهم عن حماية ملكهم ورعاياهم ولم يعد للجميع 
مكان في أرض سادوا عليها واستوطنوها ألكثر من سبعة 
تركوا  الّراحلين  أّن  منها  واألمّر  مّرة  هزيمة  كانت  عقود. 
أطفالهم وانتشروا في بقيّة بالد العرب دون أّي أمل في العودة 
أو في لقاء جديد. سقطت مدن غرناطة واشبيليّة وغيرها من 
حظائر العرب والمسلمين من دون أن تستطيع أّمة بأكملها 

إنقاذ مجدها وكانت تلك بداية السقوط. 
ليست األندلس أّول ما أضعناه بغباء حّكامنا واستبدادهم 
وتخلّف شعوب لم تعد بينها وبين الّسمو والتّحضر أواصر 
إذ  منها  شفاء  ال  هزيمة  كانت  هناك  هزيمتنا  ولكن  قربى 
يأتنا  ألم  محّررين.  فاتحين  دخلنا  أن  بعد  خرجنا صاغرين 
التّتار  يدخل  ألم  ؟  برّدها  قبل  لنا  يكن  لم  جحافل  في  التّتار 
بغداد ويستبيحوها ويقتلوا أهلها ويلقوا بكل كنوز الحكمة في 
الهّمج  التّتار  يستبح  ألم  بالّدم؟  الحبر  اختلط  نهر دجلة حتى 
مدننا وقرانا ونساءنا ؟ هل نستطيع أن ننسى سقوط القدس 
قرون  مجازر؟  من  ذلك  رافق  وما  الّصليبيين  بيد  الشريف 
طويلة مّرت ونحن نتجّرع هزيمة إثر أخرى لنتحّول من أّمة 
تهابها األمم إلى أّمة ذليلة تحقرها األمم وال تقيم لها وزنا، 
إذ لم يعد لنا باع في العلم أو العمران بل لم يعد بمقدورنا أن 
ننتج ما نأكله ودولة االستقالل تقودنا منذ حوالـــي القـــرن 

إلى أبشع الهزائم.
أن  وبدل  طويلة  عقود  منذ  انكلترا  عن  مصر  استقلت 
عصراألنوار  إلى  العربي  العالم  تقود  قاطرة  إلى  تتحول 
انقادت  ثم  نهائيا  وفصله  السودان  بخسارة  استقاللها  بدأت 
غّزة  من حضنها  لتخرج  الصهاينة  أمام  نكراء  هزيمة  إلى 
وسيناء وغيرهما مّما لم تسترّده إال باتّفاقية مذلّة حّولتها إلى 
دولة خانعة وعراب عند الصهاينة. أما الحديث عن الّرقي 
تهمة  إلى  تحويله  الجديد  العسكر  يتولّى  فسوف  والنهضة، 
القتل فى مصر اآلن وما  عقوبتها اإلعدام وليس أسهل من 
الذى  الشيطاني  المخطّط  الى  المعارضون  ينقاد  أن  أسوأ 
يسعي العسكر نحوه باإلمعان في القتل والتفنّن فيه، فيحملون 
السالح بغاية الّدفاع عن أنفسهم وحينها لن يعود بوسعنا أن 
نرى حجرا على حجر في تلك الربوع التى صّدت عنا فى 
زمن العّز زحف التّتار والمغول وقهرت الّصليبيين ودحرتهم 

عن أرضنا بعد أن جّرعتهم أبشع الهزائم .

العواصم  أقدم  بل  فقط  الشام  عروس  دمشق  تكن  لم 
فأين هي اآلن من  الملك اإلسالمي قرونا عديدة،  وحاضنة 
كل ذلك؟ إنّها سجن ألهلها، حرب على ريفها، مرتع للقتلة 
والمجرمين، ال تنفك عن ارسال الطائرات المحّملة بالقنابل 
والّشيوخ  األطفال  من  اإلرهابيّين  لقتل  المتفّجرة  والبراميل 
والنّساء. مدينة مستباحة لقلّة داخل قلّة ليس لها من هم سوى 
في  بأس  وال  حاكما  يرث  حاكما  بخيراته.  واإلنتفاع  الحكم 
نقتل  القلة، وال ضير ما دمنا  البلد كله من أجل هذه  تدمير 
أكثريّة أهل الوطن من أعدائه االرهابيين لنبقي على الصفوة 

من مخلصيه وإن يكونوا قلّة.
النهرين  بين  وما  كلها  الشام  وبالد  بغداد  وقبلها  دمشق 
ال تنتشر فيهما اال رائحة البارود والجثث المتعفّنة والمقابر 
من  أعداءها  بها  صنعه  ما  بنفسها  تصنع  مدن  الجماعية، 
قبل، لنتحول من خير أمة أخرجت للناس إلى أّمة تبحث عن 
المدن  بين هذه  أطفالها بشماتة وليس  بأيديها وتقتل  دمارها 
وبين بيروت إال أمد قصير، وهل نسينا بعد ما لحق بلبنان 
على مدى عقدين بما كسبت أيدى ساكنيه؟ من منّا نسي حصار 
المخيمات ومجازر صبرا وشاتيال و تّل الزعتر وغيرها ؟ 
من منّا استطاع أن ينسى دموع الثكالى ولهفة الباحثين دون 

جدوى عن أهلهم الذين فقدوا في الحرب الطويلة ؟
جنّة  كانت  أندلسا  حيلتهم  وقلّة  برعونتهم  أجدادنا  أضاع 
المروعة  بالمآسي  التّاريخ  كتب  حفلت  وكم  منها،  فخرجوا 
اآلن  نحن  وها  والبعيدون  القدامي  أجدادنا  منها  عاني  التي 
باإلستعمار  يكن  لم  إن  جديدة  وحواضر  مدن  ضياع  نشهد 
وكأننا  واليابس  األخضر  تحصد  التي  األهلية  فبالحروب 
نعد  لم  لكأنّنا  أو  نعيشها  التي  المأساة  إدراك  عن  عاجزون 
نملك أي شعور بالنّخوة . لقد تحّولنا في عقود قليلة من أّمة 
تنشد استرجاع األرض المسلوبة من الصهاينة الى أّمة تدمر 
بأيديها كل أسباب العّزة وتصنع بجهدها كل أسباب الهزيمة 
والمذلّة، أمة تقتل أطفالها وتشّرد نساءها وتغتال كل شئ فيها 
من أجل ال شئ سوى وهم تعيشه النّخب الحاقدة ومن رعاها 
تتوقف عجلة  أن  في  لدينا  أمل  الموتورين، وال  الحّكام  من 

القتل عن الدوران لتدور عجلة الحياة من جديد . 
--------------

- مستشار يف اخلدمة اإلجتماعّية
 lotfidahwathi2@gmail.com

قبل الوداع
لطفي الدهواثي



دورية  نصف شهرية توّزع مّجانا عبر البريد اإللكتروني. 

من  نريد   .. إصالحي  منحى  ذات  فكرية  سياسيّة  لدوريات  للتأسيس  »الكترونية«  محاولة  هي  اإلصالح  مجلّة 
الفكرية  الحلول لمختلف مشاكله  تتفاعل مع محيطها وتقترح عليه  المشاركة في بلورة فكرة وسطيّة   خاللها 
والسياسية واالجتماعية. نريدها حاضنة ألفكـار ورؤى  تناضـــل من أجل بناء دولة فلسفتها خدمة المواطــن، 
ومجتمع مبنــي علــى التعــاون والتــآزر والعيــش المشتــرك في كنف الحريّـة والمســاواة. نريدها منبرا للتحليل 
واقتراح البديل من دون تشنّج إيديولوجي  وال تعّصب لفئــة دون أخرى. نحلم أن نواصل مـــا بدأه المصلحـــون، 
دون تقديـــس لهم أو اجتـــرار ألفكارهم. ننطلق من الواقـــع  الذي نعيــش فيــه، متمسكين بهويتنا العربيـــة 

االسالميــــة ومنفتحيــن علــى العصـر وعلى كل فكرة أو مشروع يؤّدي إلى اإلصالح .

لإلشتراك في المجلّة 
الرجاء ممن يرغب في الحصول على نسخة منها إرسال عنوانه االلكتروني  على العنوان االلكتروني 

للمجلّة أو عنوان مديرها

للمشاركة في الكتابة
الشعــر    - المقال   ( الكتابة   القدرة على  أنفسهم  في  يرون   الذين  األخوة واألصدقاء  نرجو من   
-  القّصة .....( أو لرسم الكاريكاتور  ويريد ون المساهمة في المجلّة "مّجانا" أن يرسلوا إنتاجهم 

علـى نفـــس العنـــوان مع صورة رقمية لشخصه .
للمجلة كامل الصالحية في نشر أو رفض المشاركات.

ال تقبل المشاركات التي تدعو إلى العنف أو التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو فيهـا 
شتـم  أو معلومات من دون ذكر المصدر. 

يتحّمل الكاتب مسؤولية أفكاره وكتاباته.
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