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فيصل  املهندس  تطّرق  االفتتاحي  مقاله  يف 
حصل   الذي  الكبري  الّسليب  الّتحّول  إىل  العش 
إعجاب  حملّّ  كان  أن  بعد  الّتونسي  للمجتمع 
اخللل  أّن  ويرى  كّله  العامل  طرف  من  واكبار 
هلذا  احلاضنة  املؤّسسات  خمتلف  يف  كامن 
عليها  القائمني  استعداد  عن  ويتساءل  اجملتمع 
على  جديد  من  البناء  وإعادة  خياراتهم  ملراجعة 
اجملتمع  طموحات  من  نابعة  صحيحة  أسس 
يف  االستمرار  عن  عوضا  ومبشاركته  األهلي 
العمل ضمن مؤّسسات منّمقة األمساء والشعارات 

لكّنها فارغة املضمون والفائدة. 
ويعترب »املسجد«من بني املؤسسات األهلّية اليت 
اجملتمعات  بقّية  سائر  عن  املسلم  جمتمعنا  مّتيز 
وتأثري  فّعال  دور  هلا  يزال  وال  كان  مؤّسسة  وهو 
احلياة  جوانب  خمتلف  يف  اجملتمع  على  كبري 
لذلك  والّسياسية،  واالقتصادّية  االجتماعّية 
الّدولة  بني  وتنافس  صراع  موضوع  دوما  كانت 
وبني اجملتمع نفسه . وألّن املوضوع أثري يف الفرتة 
األخرية يف وسائل اإلعالم الوطنّية وأحدث ضّجة 
الشؤون  وزير  تصرحيات  بعد  خاّصة  كبرية 
نفوذها  لبسط  الّدولة  أجهزة  وسعي  الّدينّية 
وهيمنتها على املساجد، فقد كتب السيد اهلادي 
الّسياسة  معاجلة  خالله  من  حاول  مقاال  بريك 
الدينّية يف املساجد من حيث اإلمامة ومن حيث 

اخلطاب وعالقة ذلك باملواطن املستهلك من جهة 
جهة  من  املساجد  تأميم  على  امللهوفة  وبالدولة 

أخرى. 
هو  املساجد  لقضية  الرئيسي  ك  احملــرّ وألن 
فإّن  دينّيا،  طابعا  املّرة  هذه  أخذ  الذي  »اإلرهاب« 
مل  الذي  الفلسفة  أستاذ  زكري  لطفي  الصديق 
القائم  الكتابة  يف  أسلوبه  عن  كعادته  ْد  ِ حيحُ
على طرح السؤال والغوص يف اجلوانب املسكوت 
تنظيم  حول  مبقال  غياب  بعد  إلينا  يعود  عنها، 
الدولة اإلسالمّية  حيمل يف طّياته أسئلة عديدة 
للبحث عن إجابة حول أسرار هذا  القارئ  تستفّز 
ومتّدده  بروزه  وأسباب  حقيقته  وفهم  التنظيم 
يف  الّسياسي  ودوره  العربية  البالد  خارطة  على 

املنطقة.
وبعيدا عن هذا احملور خيوض الدكتور نبيل 
غربال بأسلوب مبّسط متوّخيا الدّقة العلمّية يف 
سرد األحداث، موضوع عالقة اإلنسان بالكون يف 
سلسلة من املقاالت يبدؤها باحلديث عن عالقة 
األرض.  وجه  على  نشأته  منذ  بالّسماء  االنسان 
إغبارية«  »خالد  الفلسطيين   الشاعر  ويتحفنا 
مع  األوىل«  »عالقته  عن  فيها  يتحدث  بقصيدة 
حبيبته  وحبيبة كل عربي ومسلم »فلسطني«. 
أّما »عمريات« فقد أصبح شغله الشاغل هذه األيام 
الّدخول يف موسوعة »غرينيس« مبقرتح تونسي 
حلما ودما يفوق مقرتح صنع أكرب علم وطين ... 

قراءة ممتعة.....
التحرير
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مالذي جيعل جمتمعا منهكا استقبل أثناء الثورة الليبية وبعدها أكثر من مليون 
لييّب وإفريقي ليطعمهم ويسقيهم ويأويهم على حساب قوته، ويعطي درسا للعامل 
كّله يف اإليثار والتضامن مع الالجئني، يتغرّي يف ظرف أربع سنوات فتخبو فيه روح 

التضامن والتآزر ليس فقط مع جريانه بل حّتى بني أبنائه؟

مع  ويقارنها  اليوم  التّونسي  المجتمع  عليها  أصبح  التي  الّصورة  يشاهد  الذي 
التّحّول  من  يستغرب  المجيدة،  ثورته  إبّان  المجتمع  هذا  بها  ظهر  التي  الّصورة 
الّسلبي الكبير الذي حصل لها. ومن حقّه أن يتساءل هل هذا هو المجتمع الذي ثار 
على أحد أكبر طغاة العرب وأشدّهم بطشا؟ مالذي يجعل مجتمعا التحمت مكّوناته 
كلّها )ماعدى الفاسدة منها( للمطالبة بإسقاط النّظام وبالحّرية والعيش الكريم والعدالة 
االجتماعيّة وكان لها ردّ فعل عفوّي تجاه حالة الفوضى التي صاحبت األيّام األولى 
و»عّطار  واألنهج  األحياء  عن  الدّفاع  على  تسهر  لجان  تكوين  في  تمثّل  للثّورة 
بوصلته  يغيّر  كهذا  مجتمعا  يجعل  مالذي  والّصغير؟  الكبير  فيها  الحومة« شارك 
بسرعة وينخرط في الالّمباالة والّسلبية، ال تفّكر مكوناته إالّ في مصالحها الذّاتية 
الضيّقة حتّى ولو كانت على حساب اآلخرين، فانخرطت في موجة ال سابقة لها في 
المطلبية المشّطة وهي تعلم أّن الدّولة ال حول لها وال قّوة. وارتفعت أسهم العطالة 
)وليس البطالة( لدى شريحة واسعة من الّشعب التونسي وقّل العمل وغاب اإلنتاج 
أجل  من  والكذب  والغّش  والّرشوة  االنتهازيّة  وعادت  الفساد  المقابل  في  وانتشر 

كسب سريع على حساب اآلخرين لتصبح أكثر حضورا منها في العهد البائد؟
اللّيبية وبعدها أكثر من مليون  الثّورة  أثناء  مالذي يجعل مجتمعا منهكا استقبل 
ليبّي وإفريقي ليُطعمهم ويسقيهم ويأويهم على حساب قوته، ويعطي درسا للعالم كلّه 
في اإليثار والتّضامن مع الالّجئين، يتغيّر في ظرف أربع سنوات فتخبو فيه روح 

التّضامن والتآزر ليس فقط مع جيرانه بل حتّى بين أبنائه؟
مالذي يجعل الشباب الذي تحدّى القنابل المسيلة للدّموع والّرصاص الحّي أثناء 
الثّورة وأثناء اعتصامي القصبة 1 و 2 ينسحب بسرعة من الّساحة وينخرط في 
الّسلبية والالّمباالة ويرفض المشاركة في االنتخابات ويعمد إلى االنتحار أو االلتحاق 

بالجماعات المسلّحة للقتال في الّشام أو يرمي بنفسه في البحر في اتّجاه أوروبا؟ 
أسئلة عديدة تفرض نفسها على كّل متابع للّشأن التّونسي قد يكمن الجواب عليها 
في الّصدمة الّسلبية التي حدثت للتّونسيين جّراء فشل الّطبقة الّسياسية التي تسلّمت 
الحكم مباشرة بعد الثّورة وإلى حدّ هذا اليوم في تحقيق أحالمهم في العدالة والكرامة 
الّسياسة االقتصاديّة فتحّكمت  الّسعيد. فال هي أحدثت تغييرا في  والتّنمية والعيش 
للعاطلين  والمهّربين وخلقت مواطن شغل  المحتكرين  األسعار وضيّقت على  في 

فيصل العش

))

))
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الّطبقة  بين  الفجوة  قلّصت  هي  وال 
الغنيّة التي قّل عددها وازداد مالها 
الفقيرة  والّطبقة  ممتلكاتها  وتنّوعت 
التي ازدادت فقرا وتوّسعت لتشمل 
والمعلّمين  والمهندسين  الموظفين 
الذين  البالد  إطارات  من  وغيرهم 
مسايرة  على  القدرة  لديهم  يعد  لم 
لألسعار  الّصاروخي  االرتفاع 

والغالء الفاحش للوازم الحياة.  
ولعّل الجـــواب يكمن في مـــــا 
من  العـــــادي  المواطـــن  يالحظه 
فوضى وانتشار للفساد في مختلف المرافق االقتصاديّة والّسياسيّة والّصحية والتّربويّة 

واألمنية واالعالميّة والقضائيّة.
ولعّل الجواب يكمن أيضا في طبيعة ما يسّمى باألحزاب الّسياسية وجمعيات المجتمع 
شملهم  وجمع  وتأطيرهم  المواطنين  باحتضان  تقوم  أن  المفروض  من  التي  المدني 
واإلجابة عن تساؤالتهم وخلق روح المبادرة فيهم، لكنّها فشلت فشال ذريعا فاكتفت 
الوعود  خطاب  بنفس  والتّحدث  االنتخابيّة  حمالتها  ضمن  باهتة  بأنشطة  األحزاب 
اإلنتخابات  نتائج  أُعلنت  إذا  حتّى  والّشاملة  العادلة  والتنمية  الثورة  أهداف  بتحقيق 
أُغلقت المكاتب والمقّرات ليكتفي بعض الّسياسيّين بالظهور في وسائل اإلعالم ناقدين 
بعضها   فاكتفى  المدني  بالمجتمع  يسّمى  ما  جمعيات  أّما  بفشلها.  ومتنبّئين  للحكومة 
بتقديم »الّصدقات« لبعض العائالت المحرومة وبتنظيم ندوات وملتقيات بالّشراكة مع 
منّظمات دوليّة في أفخر النّزل يؤثّثها »أهل العلياء« من خبراء ومثقفين وسياسيين 
إلى  يتحّولون  ثّم  والمهّمشين!!!  الفقراء  قضايا  حول  الّرأي  ويتبادلون  فيتحاورون 
مطعم النّزل فيأكلون ما لذّ وطاب حتّى تمتلئ بطونهم ثم يصدرون بيانا حول نتائج 

حوارهم ويتواعدون لتنظيم ندوات أخرى.
ليس العيب في التونسيّين فقد أثبتوا مرارا أن مخزونهم الثّقافي واالجتماعي غنّي 
نخبه  في  يكمن  تقديرنا  في  العيب  لكّن  الجميع،  وتقدير  احترام  لهم  يجلب  ما  وفيه 
بمختلف مشاربها الفكريّة وفي المؤّسسات الّسياسية والمدنيّة التي أنتجتها هذه النخب 

والتي لم تحقّق للمجتمع استقراره ولم تلّبِ رغباته ولم تساعده على تجاوز محنه.
ألم يحن الوقت بعد لوقف هذا النزيف فنراجع أنفسنا جميعا حتّى نعيد البناء من جديد 
على أسس صحيحة نابعة من طموحات المجتمع األهلي وبمشاركته فنلتحم بالنّاس 
بأنفسهم عوضا عن االستمرار  يديرونها  التي  المجتمعيّة  ونؤّسس معهم مؤّسساتهم 
في العمل ضمن مؤّسسات منّمقة األسماء والشعارات لكنّها فارغة المضمون والفائدة 

فراغ فؤاد أّم موسى. ... للحديث بقية...

يف  العيـــب  ليس 
لتونسييـــــــــن  ا
فقد أثبتوا مرارا أن 
الثقايف  خمزونهم 
واالجتماعــــــي 
ما  وفيـــــــه  غيّن 
احرتام  هلم  جيلب 
اجلميع،  وتقدير 
العيـــــب  لكّن 
تقديـــــرنا  يف 
يكمن يف خنبه 
مشاربها  مبختلف 
ويف املؤّسســـــات 
الّسياسيــــــــــة 
واملدنّيــــــــــــة 
هذه  أنتجتها  اليت 
النخـــــب واليت مل 
للمجتمع  حتّقـق 
ومل  استقــــــراره 
ومل  رغباته  تلبِّ 
على  تساعــــده 

جتاوز حمنه

من  نابعة  صحيحة  أسس  على  جديد  من  البناء  نعيد  أن  علينا 
طموحات اجملتمع األهلي ومبشاركته فنلتحم بالّناس ونؤّسس معهم 
مؤّسساتهم اجملتمعّية اليت يديرونها بأنفسهم عوضا عن االستمرار يف 

العمل ضمن مؤّسسات منّمقة األمساء لكّنها فارغة املضمون .

,,
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))

))



81اإلصالح6
04

مجّلة

إذ  مبكرا  تارخينا  يف  اجملتمع  وبني  الدولة  بني  الوطيس  حامية  املعركة  بدأت 
إختذت الّدولة األموية العقيدة اإلرجائية هلا دستورا حماولة متريره عرب اخلطاب 

الديين يف املسجد حبسبان املسجد يومها هو عصب اجملتمع املدني بتعبرينا املعاصر.

تثار مسألة المساجد من حين آلخر إثارات إعالمية عمياء أو أنها تريد لنا العمى. ويحاول 
هذا المقال أن يعالج السياسة الدينية في المساجد من حيث اإلمامة ومن حيث الخطاب 
وعالقة ذلك بالمواطن المستهلك من جهة وبالدولة الملهوفة على تأميم المساجد. للقضية 
أبعاد عميقة في الداللة وبعيدة في التاريخ إذ أن أس القضية برمتها هي العالقة بين الدولة 
أبدا بدرجات  التي ظلت متوترة  العالقة  المجتمع وهي  الدولة وبين  بين  أو  الدين  وبين 
سيّما  األّول  اإلسالمي  اإلجتماع  عليها  تأّسس  التي  القيم  إغتيلت  مذ  وكيفا  كّما  متفاوتة 
قيوميّة المجتمع على التّدين وتصريف شأنه إجتهادا وإفتاء وغير ذلك في حين تقوم الدّولة 
على تيسير المناخات المالئمة لتلك القيوميّة ولذلك التّصريف. ليست الدّولة سوى منقلب 
من منقلبات التّطور اإلنتظامي إلجتماع النّاس أي لعمرانهم بالتّعبير الخلدوني األروع. 
إذ هي القبيلة في حضارة الّريع العربيّة فلّما جاء اإلسالم سّماها مدينة كما هو مبثوث 
في كتابه، والتّسمية تعكس تشوف اإلسالم إلى غرس قيم التحّضر ومثل الترقي وإعادة 
إنتظام العمران البشري وفق قواعد جديدة أّسها التكافل وضمان الحّق في التنوع. بدأت 
الدّولة  إتخذت  إذ  تاريخنا مبكرا  المجتمع في  الدولة وبين  بين  الوطيس  المعركة حامية 
األموية العقيدة اإلرجائية لها دستورا محاولة تمريره عبر الخطاب الديني في المسجد 
بحسبان المسجد يومها أخصب رئة يتنفّس منها الّرأي الحّر، بل لك أن تقول أّن المسجد 
ذلك  على  األمويون  يحمل  المعاصر.  بتعبيرنا  المدني  المجتمع  هو عصب  كان  يومها 
الذي تعرضوا له من عشرات المحاوالت العسكرية اإلنقالبية من لدن الخوارج من جهة 
والشيعة من جهة أخرى. ومن هنا حقّا نشأت المعادلة الفكرية السياسية التي تغشانا نحن 
اليوم أي بعد خمسة عشر قرنا كاملة وقوامها أن اإلرهاب والدكتاتورية صنوان شقيقان 
أو توأمان لدودان ال بل إّن العالقة بينهما عالقة والد بمولود حتى إنّك لتحار حقّا من يلد 
من؟ هل أّن اإلرهاب هو الذي يلد الدّكتاتورية أم أّن الدكتاتورية هي التي تلد اإلرهاب. 

دعنا من ذلك اآلن على قيمته الفكريّة والتاريخيّة ولنعد إلى معالجة المسألة المثارة اليوم 
إعالميّا فيما جرى من مساجالت بين وزير الشؤون الدينية السيد عثمان بطيخ وبين ثلّة 

من األئمة. 
وقبل ذلك ال بدّ لنا من إستدعاء بعض الحقائق التي ننطلق منها وعلى رأسها قطعا ما مفاده 
أّن السلطان ـ الدولة ـ متشوفة أبدا إلى التّغول والهيمنة وإبتالع أي وجود أو قّوة يمكن 
أن تعيقها في تنفيذ سياستها. الذين يستثنون هؤالء من هذا أو أولئك ألّي سبب ديني أو 
ديمقراطي أو غيره إّما أنّهم واهمون أو أنّهم ماكرون. الذين يقومون بذلك يخلعون العصمة 

اهلادي بريك
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على الدولة ورجالها ومؤسساتها أي 
أنّهم يزاولون التشيع الّسياسي حتّى 
لو كانوا » سنة« أقحاحا. ولنبذ ذلك 
بفريضة  اإلسالمي  التشريع  جاء 
األمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 
بعض  عدّتها  التي  الفريضة  وهي 
الفرق اإلسالميّة القديمة ركنا سادسا 
من أركان اإلسالم. بل جاء التّشريع 
بقيوميّة  ذلك  نبذ  ألجل  اإلسالمي 
األّمة على شأنها فهي التي تستأجر 
الدولة  من تشاء لخدمتها من رجال 
وهي التي تعزل من تشاء منهم. الحقيقة األخرى مفادها أن المجتمع له أن ينشئ ما تسنى 
له من المؤسسات ومن كل فّن وضرب وحقل وتخّصص، وما ذلك سوى لتحصين نفسه 
ضد أي تغّول محتمل للدّولة التي تحتكر العنف دوما ومن قديم الّزمان وليس المسجد 
سوى مؤّسسة من تلك المؤّسسات حتّى لو تلبس دوره في الثقافة العربيّة بالدّين والتّدين 
تلبّسا سلبيّا. للدّولة أن تملك القّوات المسلّحة وقوات األمن لحفظ األمن وحرمات النّاس 
تملك  أن  ولها  القديم  التّراثي  بالتّعبير  يقال  كما  البيضة  ولحماية  وكراماتهم  وحقوقهم 
الدبلوماسيّة الخارجيّة وما عدا ذلك فليس لها الحق فيه حتى لو كان القضاء نفسه إذ لم يكن 
القضاء مهمة حكوميّة بل هو مهمة مجتمعية وذلك هو المعني اليوم بالقالة التي ال يكاد 
يصمت بها قلم وال حنجرة أي إستقالل القضاء. ليت شعري عّمن يستقل القضاء إذا لم 
يستقل عن الدولة إستقالال وظيفيّا يحرس المجتمع ويوسع من دوائر العدل فيه والمساواة 
والقسط. أنّى لرجل كبير من مثل سلطان العلماء العّز إبن عبد السالم أن يسوق أمامه 
مماليك مصر وهم حّكامها إلى سوق النّخاسة لبيعهم رقيقا إذا لم يكن يتمتّع القضاء يومها 
ـ والمجتمع كله بأسره من خلفه ـ بالّسلطان الكبير؟ حتّى الحضارة األروبية التي بلغت 
الذروة اليوم في إستقالل القضاء لم تصل إلى ما وصل إليه الفقه الدستوري عند العز إبن 

عبدالسالم.
لنقصر القول على تينك الحقيقتين بما يخدم الغرض من هذا المقال. ولنعد إلى الموضوع 

مرة أخرى.
املسجد بطاقمه وخطابه وأهله مؤسسة سياسية أوال يكون. 

قطعا  ومنها  اليوم  كثيرا  نستخدمها  التي  الكلمات  بعض  بين  جدا  رديء  تلبس  هناك 
دقيق  بإمتياز  سياسيّة  مؤّسسة  الحزب  أّن  بسبب  الّشنيع  الخلط  نشأ  والحزب.  الّسياسة 
أفعال  هي  بما  الّسياسة  فحسب.  الحزب  يزاولها  ال  الّسياسة  أن  عنّا  ولكن غاب  وكبير 
وأقوال وإنتظامات ترمي إلى الفعل في موازين القوى القائم يزاولها المجتمع نفسه من 
خالل مؤسساته المختلفة. الرأي العام الشعبي عندما يتجه إلى هنا أو إلى هناك هو عمل 
سياسي. المصارف والشركات التي تمسك الرساميل الضخمة تزاول الّسياسة. نشأ خلط 

أن اجملتمع له أن ينشئ ما تسنى له من املؤسسات ومن كل فّن 
وضرب وحقل وختّصص، وما ذلك سوى لتحصني نفسه ضد أي 

تغّول حمتمل للّدولة اليت حتتكر العنف دوما 
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الّسياســــــــــة  إن 
احلزب  يزاوهلــــا  ال 
الّسياســـة  فحسب. 
أفعــــــــال  هي  مبا 
وإنتظامــات  وأقوال 
ترمي إىل الفعـــــل 
القوى  موازيــن  يف 
يزاوهلا  القائـــــــم 
نفســـــــه  اجملتمع 
من خالل مؤسساته 
الـــــرأي  املختلفـة. 
الشعيب  العــــــــام 
عندمــــــا يتجـــه 
إلــى  أو  هنـــــا  إىل 
عمــــل  هو  هناك 
املصـــارف  سياسي. 
اليت  والشركــــات 
الرساميــــل  متسك 
تـــــزاول  الضخمة 

الّسياسة.
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ينعقـــــون  الذين 
بلســــــــان  اليوم 
املساجــــــد  مينع 
الّتسّيـــــــس  مـن 
والتسييس ومزاولة 
إّما  الّسياســــــــة 
وما  محقـــى  أنهم 
احلمقــــى  أكثر 
ينعقـــــون  الذين 
وإّما  يعون  ال  مبا 
أصحــــــــاب  أنهم 
فكرّية  مشاريع 
إستبدادّيـــــــة  أو 
تريــــــد  معروفة 
احلالــــــــة  إرباك 
تونس  يف  الّثورية 
تعويقهــــــــــا  أو 
أي تدجني املساجد 
لتظّل أوكـــــــارا 
التقليدي  للّتدين 
اخلرايف  األسطوري 
الذي ينتهي بنا إىل 
األموية  البدعة 

اإلرجائية 

أّن  عندما قال سبحانه:» وأن املساجد هلل فال تدعوا مع اهلل أحدا«. فإّن املقصود هو 
والعمارة  واخلالفة  للعبادة  يؤمونها  الذين  كل  بني  مشرتكة  مؤسسة  املسجد 

وإقامة العدل وطلب العلم وبثه وغري ذلك.

عجيب عندنا بين التسييس وبين التحزيب. عندما تتعرض البالد ـ أي بالد ـ إلى قضية 
تعتبر قضية وطنية كبرى ذات أولوية ـ إحتـــالل مثال أو هجوم أو إنفصـــال أو ثورة 
أو غير ذلك ـ ... أليس يكون مطلوبا من المساجد أن تتقدم العمل الواجب فعله يومها؟ 
عندما ينتفض الّشعب ضد حاكم جائر أليس من حقّه أن يوّظف المساجد؟ أال يسّمى ذلك 
سياسة؟ الذين ينعقون اليوم بلسان يمنع المساجد من التّسيّس والتسييس ومزاولة الّسياسة 
إّما أنهم حمقى وما أكثر الحمقى الذين ينعقون بما ال يعون وإّما أنهم أصحاب مشاريع 
فكريّة أو إستبداديّة معروفة تريد إرباك الحالة الثّورية في تونس أو تعويقها أي تدجين 
البدعة  إلى  بنا  ينتهي  الذي  الخرافي  األسطوري  التقليدي  للتّدين  أوكارا  لتظّل  المساجد 
إلهية والثائر ضدّها على مرمى  الّسياسي إرادة  األموية اإلرجائية ومفادها أن وضعنا 
حجر من الكفر أو الهرطقة أو الزندقة أو الفسق. هب أّن المساجد عندنا إنخرطت في 
لمقاومة  حملة  في  إنخرطت  أنها  هب   .. الصهيوني  الكيان  مع  التّطبيع  لمقاومة  حملة 
اإلعالم الّرسمي الفاسد عندنا .. في حملة ضدّ العولمة في بعدها اإلستهالكي مثال .. في 
حملة إلعادة اإلعتبار للتّعليم الّزيتوني إلى آخر ذلك مّما يمكن أن يكون .. هل نخرج من 
الورطة التي أوقعنا فيها أنفسنا لنقول أّن مثل تلك األعمال ليست أعماال سياسيّة أم نجّرم 
مثل ذلك لنحرم البالد من رساميل شعبية وقيمية كبيرة التأثير؟ أم نوافق المساجد فيما 

يتفق مع الحكومة ونوصد أبوابها فيما دون ذلك؟ 
املقصود هو مقاومة التحزيب ومرادفات التحزيب.

تحييد المساجد عن اإلهتمام بالشأن العام سواء كان سياسيا أو إقتصاديا أو إجتماعيا أو 
إداريا دستوريا أو خارجيا .. ذلك تحييد ال يفضي إالّ إلى تخريب المساجد أن تؤدي دورها 
الوطني المطلوب سيّما في بالد ال يتمتّع مجتمعها بمؤّسساته المدنيّة بكّل حّرية. أّما عندما 
يجب  شديد  بإمتياز  سياسي  عمل  أيضا  فذلك  للمساجد  التّحزيب  بمقاومة  األمر  يتعلّق 
علينا اإلنخراط فيه ومن داخل المساجد نفسها. عندما تتبنى المساجد حملة بل حمالت 
لمقاومة التحزيب فيها نكون قد خطونا في اإلتجاه الصحيح خطوات عمالقات. عندما قال 
سبحانه:» وأن المساجد هلل فال تدعوا مع هللا أحدا«. فإّن المقصود هو أّن المسجد مؤسسة 
مشتركة بين كل الذين يؤمونها للعبادة والخالفة والعمارة وإقامة العدل وطلب العلم وبثه 
وغير ذلك. فال يدّعى بإسم حزب ولو كان الحزب الحاكم الذي حاز على مائة بالمائة 
من أصوات النّاخبين الذين لم يتخلف منهم أحد بل حتى لو كان ذلك الحزب إسالميّا قّحا 
الّراشدة. ال يدعى له وال يدعى عليه. ولكن عندما يكون الخطاب  على منهاج الخالفة 
المسجدي كثير اإللحاح على قيم العدل والشورى والكرامة والتعاون والوحدة والتنوع 
فإنّه يكون خطابا سياسيّا مطلوبا ألّن المسجد مؤّسسة إجتماعية أهليّة مستقلة  والحّرية 
يستخدمها المجتمع أداة من أدوات التّحرير والتّحّرر من كل ضروب اإلستعباد الّسياسي 

واإلسترقاق بطريق الجهل واألمية والتفرق.
هناك حتزيبات أخرى أخطر علينا من التحزيب السياسي.

إسالمي  فكري  لتيار  بوقا  يستخدم  أو  أو جهوي  فئوي  ذا خطاب  المسجد  يكون  عندما 
إلى  أو لمذهب أو لطريقة أو لمدرسة كالمية مثال أو غير ذلك فضال عن كونه يدعو 
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مثل  من  اإلسالمية  القيم  ينافي  ما 
أو  العنصريّة  التمييزات  أو  الفرقة 
المسجد  يكون  عندما  ذلك..  غير 
عن  خطرا  يقّل  ال  فإنّه  ذلك  بمثل 
التحزيب الّسياسي. إذ العلّة من منع 
التّحزيب الّسياسي ـ وليس التسييس 
أو التّسيس ـ هي العلّة نفسها من منع 
مثل تلك التحزيبات وهي : إستجماع 
التكافل والتعاون والتعارف  شروط 
والقبول مهما كانت التعدديات كبيرة 
نفسه  الدّيني  التّعدد  ومنها  ـ  وكثيرة 
في المجتمعات المتعدّدة دينيا وتونس ال تشذ ّعن ذلك كثيرا ـ لوأد دابر الفرقة واإلنقسام 
ألي سبب كان ولو كان السبب دينيا. وال مشروعية ألي دين ـ ولو كان اإلسالم نفسه ـ 
يفّرق النّاس وال يجمع شملهم. وحاشا اإلسالم أن يكون عامل تفريق إالّ أن يكون حملته 

وحملة خطابه أدعياء.
هما حمذوران إذن : التدجني والتحزيب.

التدجين تمارسه الدولة التي تعمل على تحويل المساجد أوكار جهل وأميّة وتدين أسطوري 
خرافي. والتحزيب تمارسه بعض التيارات السلفية المغشوشة في الغالب وليست وحدها 
في هذا اإلثم. إذ الدولة نفسها تزاول التحزيب السياسي وذلك عندما تستعيد األبواق التي 
كانت تستخدم المساجد في عهد المخلوع بن علي لتوسيع دائرة الفساد واإلفساد. وبين 
التدجين والتحزيب ـ بمعنييه السياسي والفئوي ـ هناك طريق ثالث إسمه : رسالة المسجد 
هي رسالة اإلسالم نفسها أي رسالة التحرير الجامع الذي ال يحرر الناس من عبادة القبور 
ليجعل منهم عبدة للطغاة. هي رسالة مدادها العلم والمعرفة وليس البهلوانيات التي نفق 
سوقها عند كثير من الخطباء. هي رسالة تجمع الناس كلهم على طريق واحد فمن أبى فله 

ذلك إال أن يبغي وحسابه على رب العالمين يوم الدّين. 
حترير املشكلة وحلها عند احلسن البصري.

كيف ذاك؟ هذا رجل من أجل التابعين ورعا كما يروى عنه. قيل لبعض األمراء الذين 
عاصرهم الرجل أنه ال يغشى أبوابكم؟ فأجاب بصدق قائال : »إحتجنا إلى دينه ولم يحتج 
المجتمع صريعا جاثيا  النكبة عندما خّر  نشأت  إنّما  يأتينا«.  نأتيه وال  لذلك  أموالنا  إلى 
في وجه الدّولة التي أّممت الحقل الّسياسي بالكلية تقريبا وفرضت سلطانها على أعرق 
وأكبر مؤّسسة أهليّة مدنيّة لتغدق على طاقمها ولنا في تراثنا » المجيد« عبارة »إقطع 
لسانه« أي بالمال. حاول أحدهم أن يعدل النصاب فقال لمعاوية وهو على عرشه وبين 
مإله : »السالم على األجير« فثار المأل محتجا ولكن أسعف معاوية دهاؤه ليتخلّص من 
علينا  إذن  الوطيس  حامية  معركة  هي  المعهود.  بذكائه  الجانبين  ومن  الحرج  الموقف 
ببغي  عليها  ينبسط  أن  الدولة  سلطان  من  ومؤسساته  المجتمع  لتحرير  خوضها  جميعا 
وظلم إذ لو خضع ثلث الخطباء فحسب لسياسة » إقطع لسانه« طوعا أو كرها ألضحت 
مساجدنا أضرحة يؤمن فيها المصلون وراء هذا الدعاء الذي نشأ يوما فينا حقيقة ال خياال:  

»ما شئت ال ما شاءت األقدار فاحكم فأنت الواحد القهار«.
-----

-  باحث تونسي مقيم يف أملانيا
brikhedi@yahoo.de
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يكون  عندمــــــا 
خطاب  ذا  املسجـــد 
جهــــــوي  أو  فئوي 
بوقـــا  يستخدم  أو 
فكــــري  لتيــــار 
ملذهـــب  أو  إسالمي 
لطريقـــــــــــة  أو 
أو ملدرسة كالمية 
ذلــــك  غري  أو  مثال 
كونه  عن  فضال 
ينايف  ما  إىل  يدعو 
اإلسالميــــة  القيم 
الفرقــــة  مثل  من 
التمييـــــــــزات  أو 
العنصرّيــــــــــــة 
عندما  ذلك..  غري  أو 
املسجـــــد  يكون 
مبثل ذلك فإّنـــــــه 
ال يقّل خطــــرا عن 

التحزيب الّسياسي

,,

,,
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إًن إعطاء املشهد اإلعالمي التونسي صـورة همجية وفاضحة كلها تعِري وسوقية 
تونس  من  جعل  ْحش،  والفحُ احليوانية  درجة  إىل  املزعوم   والّتحضر  احلداثة  بتعّلة 

بيـت خـراب إخالقـي وذوقي  ...

عندما نراقب المشهــد االعالمي برمته مرئيّا ومسموعا ومكتوبا ال نحـّس وال نخرج  
إالّ بخيبة أمل وإنطباع سلبي بطعم المرارة واالنكسار ألّن ما نستهلكه يوميّا من برامج 
ومنشورات ال يرقى إلى إشباع حاجتنا من المواد االعالميّة الهادفة لعـدم رضانا وإقتناعنا 

بما نسمع ونشاهد ونقرأ يوميّا إالّ ما رحم ربّي .
إّن أغلب المؤّسسات اإلعالميّة في تونس قد أصبحـت عبارة عـن أذرع هـدم وتخريـب 
للعقول ونسف لكّل ما يبني العمران البشري والـذّات اإلنسانيـّة مـن كـّل عقيـدة ومبادىء 
وما  تنامي ظاهرة هدم القيم اإلنسانية والتطاول على شعائر الدّين واإلخالق العاّمة إالّ 
شكال من أشكال الحرب ضدّ الهويّة و الدّين واألعـراف والبناء المجتمعي واإلنساني الذي 
أراده هللا لمجتمعنا العربي اإلسالمي، ولعًل خير دليل على ذلك ما ينسبه بعض المتمسلمون 
من ذوي العاهات النفسيّة من تهم ونقائص ومغالطات حول العديد من المساءل الفقهية 
والدينية وإعتبار الحقيقة في غير ما تعلمناه من شريعتنا وعقيدتنا إلى درجة نكران السنًة 
اإلسالمية  العربية  وحضارتها  األمة  كيان  بهدم  المتاجرون  إًن  الدين.  وأصول  النبوية 
من الذين لم يطرحوا من مواضيع  حياتنا االجتماعية والعقدية  إالّ مواضيع آسنة عــًف 
عنهــا اللسان والقلم و سكت عنها العالم والجاهل وغًضت عنها األعين الطرف مواضيع 
مواضيع  القنوات  مـن  العديـد  تناولت  وألَْن  مجتمعي  بناء  كل  وتهـدم  الحياء  من  تمس 
تحليـل وإباحة الّزنى واللّواط وأكل األحمرة واإلستهانة باستهالك  المخدرات والموبقات 
واستسهال انحرافات الجيل الحاضر والتي أخذت منعرجا يُهدّد  بنسف وهدم كّل كيانات 
األسرة والمؤّسسات التربويّة التي بقيت عاجزة  بمنظوماتها التربويّة الفاشلة والضعيفة 
والفاقدة  لكل مقومات البناء الذاتي للفـرد المسلم وما انحدار  مستوى التّعاطي االعالمي 
مع إنشغـاالت المجتمـع إالً قَِصـُر نظـر ورداءة ذوق للخّط التّحريري اإلعالمي وإسفافا 
وانحطاطا في مجتمع تربى أجداده و أباءه على الحياء وحرمة االنسان والجسد والـروح 
آداءهم  بتطور  تونس  في  الحال  أعالميو  يتبّجح  أن  الّزمان  مفارقات  ومن  واإلخالق. 
التعبير والرأي  ووسائلهم ورأيتهم وأهدافهم اإلعالمية مدًعين تمسكهم بمقومات حرية 
وميوعة  إنحطاطا  إالّ  اإلعالمي  المشهد  زادت  ما  التي  »الهايكا«  خارطة  حدود  في 
بسماحها  شعب  ومشاعر  هوية  تراعِ  لم  ومتغّربة  متوّحشة  إعالمية  لحّرية  بَِشْرَعنَتِها 
للمؤّسسات اإلعالمية بالخوض في المقدّس خوض الجاهلين واالستئصاليين.  إًن إعطاء 
المشهد اإلعالمي التونسي صـورة همجية وفاضحة كلها تعـِري وسوقية بتعلّة الحداثة 

حممد  اهلميلي

))

))
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إلى  المزعوم   والتّحضر 
والفُْحش،  الحيوانية  درجة 
بيـت  تونس  من  جعل 
وذوقي  إخالقـي  خـراب 
األفعال  بمساوىء  يذكرنا 
واألقوال الهمجية والسوقية 
تُخلــق  لم  تونس  وكأًن 
دعـارة  بيـت  لتكــون  إال 
وثقافيّة،  وإعالمية  سياسية 
إالّ  فيهـا  مبـاح  شـىء  كل 
والتخلق  والتّديـن  الّطهارة 
محّجر  الفضيلة  بإخالق 

وممنوع. 
نحن نعلم يقينا بأن كل تلك الموبقات والعقد النفسية واألمراض اإليديولوجية واإلجتماعية 
ليست جديدة  ألنها فًرخت في وطننا منذ نزع »بورقيبة« السفساري عن حرماتنا ومنذ 
تحرير الجنس بالجامعات من لون سياسي معين ومنذ أن ُضربت المنظومة التربوية في 
إستعمال  التديّن ومنع  منابع  اإلسالمية وتجفيف  العربية  الثقافة  كل  بتجريدها من  مقتل 
بالمدارس  التعليميّة   الكتب  في  والسنة  بالكتاب  الموجودة  الدينية  والمبادىء  الّرسائل 
الحيض  الدّين في خانة  بالمساجد وحوصر  الدّروس  والمعاهد والجامعات ومنذ منعت 
والنّفاس وترويض الدّين وتحجيمه في عقول النّاس حتى أصبح المشهد االعالمي إثر 

ذلك فوضى عارمة تحارب وتعادي كل مظاهر األصالة والتّدين واألخالق الحميدة .
نواتات  بروز  وهو  اليوم  التونسي  اإلعالم  في  منير  جانب  هنالك  ذلك  مقابل  وفي 
جديدة لمؤسسات إعالمية تنير  ظلمة وعتمة ليالينا الموحشة من فرط القذف اإلعالمي 
العام ويلبي  بالترويج لعهد إعالمي جديد يحترم الذوق  بإنقاذ المشهد كلّه  الهدّام و ذلك 
ما  فيها  هادفة   إعالميّة  مواد  بتقديم  ودينه  بهويته  والمرتبط  الملتزم  المستهلك  مطالب 
يستساغ ويُنتظر دون نفاق أو إنحطاط ودون تمييع لقضايا األمة والمجتمع ودون محابات 
ألطراف سياسيّة أو ماليّة نافذة، هذا هو اإلعالم المنشود بعد ثورة َحاَربَْت تكميم األفواه 

واإلرادات . 
-------

        -  ناشط باجملتمع املدني -الكاف
hmilimohamed@live.fr     

جانـــــــب  هنالك 
منري يف اإلعـــــالم 
اليــــــوم  التونسي 
نواتات  بروز  وهو 
ملؤسسات  جديدة 
تنري   إعالميـــــــة 
ظلمـــة وعتمـــة 
املوحشــــة  ليالينا 
القذف  فرط  من 
اهلــّدام  اإلعالمي 
و ذلك بإنقاذ املشهد 
بالرتويــــج  كّله 
إعالمــــــي  لعهد 
حيرتم  جديــــــد 
ويليب  العام  الذوق 
املستهلـــك  مطالب 
واملرتبط  امللتـــــزم 

بهويته ودينه..

,,

,,

))

))

حنن نعلم يقينا بأن كل تلك املوبقات والعقد النفسية 
جديدة   ليست  واإلجتماعية  اإليديولوجية  واألمراض 
السفساري  »بورقيبة«  نزع  منذ  وطننا  يف  فًرخت  ألنها 
ربت املنظومة الرتبوية يف مقتل  عن حرماتنا ومنذ أن ضحُ

بتجريدها من كل الثقافة العربية اإلسالمية...
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الّتوازن بني الّدعاية الّسياسية املضاّدة  إّن الّسمة املمّيزة لآلداء اإلعالمي هو انعدام 
حقيقة  أّن  يعين  وهذا  له  الّداعمة  الّسياسية  والّدعاية  اإلسالمّية  الّدولة  لتنظيم 
الّصورتني، بل توجد يف نقاط  الّتنظيم ال توجد بكامل تفاصيلها يف إحدى  هذا 

الّتقاطع بينهما بعد إزالة كل عناصر الّتشويه والّتنميق فيهما

يشغل االهتمام اإلعالمي بتحركات تنظيم الدولة اإلسالمية وتمدّده على خارطة 
تعيد  التي  الحواريّة  المنابر  في  الّزمنية  المساحات  من  هاّما  حيزا  العربية  البالد 
بالحركات  التّشهير  تمارسه في  الذي كانت  التّهويلي  الخطاب  على مسامعنا نفس 
والجماعات اإلسالميّة بوصفها خطرا داهما يهدّد مدنيّة الدّولة وحقوق المواطنة. 
وهو الخطاب الذي كّف عن الحضور منذ اللّحظة التي انضمت فيها تلك الحركات 
إلى العائلة الّسياسية والتزمت بضوابط العمل العلني بديال عن العمل الّسري. لكن 
يبدو أّن هذا العرج اإلعالمي المزمن وجد في االهتمام بتنامي تنظيم الدّولة واتساع 
انتشاره ما يبرر استعادته بعد أن استوفى مهّمته مع الجماعات والحركات  رقعة 
والتّحريض  التّجييش  منابر  في  الحضور  إلى  الطريق  وجدت  التي  اإلسالميّة 

والمزايدة.
الّسياسية  الدّعاية  بين  التّوازن  انعدام  هو  اإلعالمي  لآلداء  المميّزة  الّسمة  إّن 
المضادّة لتنظيم الدّولة اإلسالميّة والدّعاية الّسياسية الدّاعمة له. لذلك ليس ثّمة من 
حرج في التّسليم بأّن الّصورة التي يحملها النّاس عن هذا التّنظيم ال تشذّ عن قائمة 
على  الغربي،  اإلعالم  ورائه  ومن  المحلّي  اإلعالم  درج  التي  المشّوهة  الّصور 
تصنيعها وتسويقها أو قائمة الّصور المنّمقة التي يصنعها هذا التّنظيم ويستعرضها 
بكامل  توجد  ال  التّنظيم  هذا  حقيقة  أّن  يعني  وهذا  المعادية.  الّصورة  مواجهة  في 
كل  إزالة  بعد  بينهما  التّقاطع  نقاط  في  توجد  بل  الّصورتين،  إحدى  في  تفاصيلها 
المسبقة أن  لذلك يحّق لفكر متحّرر من األحكام  التّشويه والتّنميق فيهما.  عناصر 
يسأل عّما إذا كان ظهور هذا التّنظيم سوء طالع يهدّد آخر أحالم البشريّة بالحريّة 
المعاصرة في  المجتمعات  بعد فشل  انتظرته  أمل طالما  أم هو  والعدالة والكرامة 

تحقيق الوعد العظيم )السعادة للجميع(؟
صحيح أن فهم حقيقة هذا التنظيم ال يتّم خارج سياق مشاريع الهيمنة االقتصاديّة 
والّسياسية والعسكرية التي تتنازع مناطق الثّروة ومعابرها وأسواق اقتنائها وإعادة 
التي  الخصوصيّة  العالمة  سياق  نفهمها خارج  أن  أيضا  يمكننا  ال  لكن  ترويجها، 
أو  التّاريخ  يتشّكل خارج  لم  التّنظيم  فهذا  الدّينية.  الخصوصية  بها  ونعني  تطبعها 
الدّينية  الفكريّة  الّساحة  على  ظهر  بل  الموضوعي،  الواقع  تحوالت  عن  بمعزل 

لطفي زكري

))

))



13 اإلصالح 81
04

مجّلة

من  بضرب  والعسكريّة  والّسياسية 
االحتجاجي  والّسلوك  الذّاتي  التولد 
حركات  في  انزياحا  يراه  ما  على 
اإلسالم الّسياسي عن األهداف التي 
تأّسست ألجلها وتحّولها إلى حركات 
المقوالت  نفس  تردّد  وأحزاب 
من  وتستمد  تناهضها  كانت  التي 
كانت  التي  المشروعيّة  مناهضتها 
سجنا  معارضتها  ثمن  ودفعت  لها 
يفّسر  ما  هذا  ولعّل  وتجويعا.  ونفيا 
لمقوالت  التنظيم  هذا  استعادة 
الحاكميّة هلل وتطبيق الّشريعة ومحاربة البدع... وهي عين المقوالت التي صاحبت 
نشأة الجماعات والحركات اإلسالميّة منذ ما يزيد عن نصف قرن. ولسنا بحاجة 
الجهادية  الحركات  بمختلف  التنظيم وعالقته  النظر في أصول هذا  استغراق  إلى 
التي سبقت ظهوره أو تزامنت معه. فما يعنينا في فهمه هو بالتحديد هو موقعه من 
الّصراعات الدّائرة في المنطقة والمستقبل الذي ينتظرنا في حالة نجاحه وفي حالة 

إخفاقه.
الفكري  الدّولة اإلسالمية هو اإلحياء  تنظيم  الحديث عن  المثير لالنتباه في  إن 
أو  التي تستعاد في استقبال آخر صورة  التّشهير والتّخويف  لمفردات  واإلعالمي 
عين  هو  التّنظيم  لهذا  االستئصالي  التوصيف  أليس  عنه.  يصدر  بيان  أو  شريط 
التّوصيف الذي شّرع من قبل الستئصال اإلسالميين؟ ألم يكن اإلسالميّون يردّدون 
أنصار وقادة  يردّدها  التي  التكفيريّة  المقوالت  نفس  الّرسمي  في مواجهة اإلسالم 
والحركات  األحزاب  تحّول  بين  تزامن  يوجد  أال  اليوم؟  اإلسالميّة  الدّولة  تنظيم 
الديمقراطية  اللّعبة  في  باالنخراط  وقبولها  االعتراف،  إلى  الحضر  اإلسالميّة من 
ووصول بعضها إلى سدّة الحكم، وبين ظهور اإلسالم الجهادي وتطّوره التنظيمي 
من اتحاد المجاهدين وطالبان والقاعدة وبوكو حرام وشباب المجاهدين إلى تنظيم 
الدولة اإلسالميّة؟ أليس هذا التنظيم هو البديل الوظيفي الّرافع لراية ال إله إال هللا 
بعد أن تخلّت عنها الجماعات والحركات واألحزاب اإلسالميّة ورضيت بما دونها 

من رايات قطريّة؟
الرأي عندنا هو أن تنظيم الدولة اإلسالمية نشأ بضرب من التولّد الذاتي والموقف 
وضد  نفسه  ضد  صراعه  في  الّسياسي  اإلسالمي  الجسم  داخل  من  االحتجاجي 
اإلسالم الّرسمي بوصفه إسالما مشوها أو مخففا إلى الحد األقصى. وكل المواقف 
مواقف  إنتاج  تعيد  النهاية  في  هي  والتاريخية  العقدية  الرابطة  لهذه  تتنكر  التي 
تنكرت سابقا لإلسالميين بوصفهم سلفيين وظالميين  التي  االستبدادية  الحكومات 

هو  عندنا  الرأي   
الدولة  تنظيم  أن 
نشأ  اإلسالميــــة 
التوّلد  من  بضرب 
واملوقف  الذاتــــي 
االحتجاجــــــــي 
اجلسم  داخل  من 
اإلسالمي الّسياسي 
يف صراعـــــــــــه 
نفســـــــــــه  ضد 
وضد اإلســــــــالم 
بوصفه  الّرمســـي 
مشوها  إسالمــــــا 
أو خمففا إىل احلد 

األقصى. 

إّن فهم حقيقة هذا تنظيم »داعش«ال يتّم خارج سياق مشاريع اهليمنة االقتصادّية 
والّسياسية والعسكرية اليت تتنازع مناطق الّثروة ومعابرها وأسواق اقتنائها وإعادة 
اليت  اخلصوصّية  العالمة  سياق  خارج  نفهمها  أن  أيضا  ميكننا  ال  لكن  تروجيها، 

((تطبعها ونعين بها اخلصوصية الّدينية.
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نّيــة  توجــــد  ال 
لوقــــف  حقيقية 
نزيف  دماء األبرياء 
فيه  وجدت  الذي 
االستثمار  أوساط 
مــــــــــــي  عال اإل
والسياســـــــــــي 
واالقتصـــــــــادي 
مادة  والعسكري 
المتحان  خصبة 
مـــدى صالبــة أو 
التوازنات  هشاشة 
اإلقليميــــــــــــة 
مناطق  أكثر  يف 
العامل حركيــــة 
وفكريــة  مادية 
توتـــــــرا  وأشّدها 

مذهبيا وعرقيا. .

عالية  وسائل  الدولة  تنظيم  يعتمد 
الدقة واسرتاتيجيات مربكة للجيوش 
االنتقام  بشاعة  أن  ويبدو  التقليدّية 
التهجري،  االسرتقاق،  احلرق،  )الذبح، 
تشكل   )... العرقي،  التطهري  الرتويع، 
هي األخرى وجه من وجوه هذا اإلرباك 
إليها  يعمد  اليت  احلربية  اخليارات  يف 

التنظيم .

ورجعيين وخمينيين وإرهابيين ووهابيين غرباء عن مجتمعاتهم وال مكان لهم في 
عن  نقول  وحين  والمنافي.  السجون  في  الطبيعي  مكانهم  بل  االجتماعي،  النسيج 
تنظيم الدّولة أنّه نشأ بضرب من التولد االحتجاجي الذاتي فإننا ال نفهم ذلك على أنه 
طفرة تاريخيّة غير مسبوقة، بل نرى فيه حلقة أخيرة في سلسلة ممتدة من ظواهر 
االحتجاج والتولد التي يرويها لنا المؤرخون لتحوالت الجسم العربي واإلسالمي. 
ويمكننا أن نعود بهذا التولد االحتجاجي الذاتي إلى أولى ظواهر االحتجاج إبان وفاة 
إليه  الّزكاة  دفع  الممتنعين عن  نعت  الذي  الصديق  بكر  أبي  ومبايعة  النبي )ص( 
بل  الّزكاة،  ينكروا فريضة  لم  المؤّرخين  أنّهم في رأي بعض  بالمرتدّين، والحال 
أنكروا وجوب دفعها إلى خليفة يفتقد للشرعيّة في نظرهم. ومنذ تلك الحادثة استمر 
مسلسل التولد االحتجاجي الذاتي على اإلسالم الّرسمي في عدة صور لعّل أهّمها 
افتراق المسلمين إلى سنة وشيعة وافتراق المذهبيتين إلى جماعات كل منها يدعي 
أنّه األقرب إلى اإلسالم األصلي. حتى إذا ما وصلنا إلى اللّحظة الّراهنة أخذ هذا 
التولّد االحتجاجي شكل التنظيم الجهادي المسلّح الذي يوجه نيرانه نحو كل الكيانات 
السياسية والمدنية التي يرى فيها عقبة أمام استكمال شروط قيام الدّولة اإلسالمية 
ال  لذلك  المباشرين.  وغير  المباشرين  المحتلين  من  المغتصبة  األراضي  وتطهير 
الحركات واألحزاب اإلسالميّة وبكل زعمائها  بكل  التنظيم  أن يحشر هذا  غرابة 
واألحزاب  الحركات  جانب  إلى  الكفر  وحتى  والنفاق  الخيانة  زاوية  في  وقادتها 

العلمانية واليسارية التي حق عليها القول من قبل.
أن الطريف في هذا التنظيم هو ما يبديه من خطورة ونضج في استخدام آخر 
تقنيات  من  أنتجته  ما  وأرقى  العلمي غربا وشرقا  البحث  مخابر  إليه  توصلت  ما 
بين  األدوار  تبادل  هو  المقابلة  الجهة  في  والطريف  والقتال.  اإلعالم  في  حربية 
ضحايا األمس وجالديهم أمام ظهور البديل الوظيفي الذي أخذ على عاتقه مسؤولية 
استئناف المسار الجهادي، لكن هذه المرة خارج مخابئ العمل السّري، وبغير تلك 
عالية  بوسائل  بل  والقطرية،  والجهوية  المحلية  واالستراتيجيات  البدائية  الوسائل 
)الذبح،  االنتقام  بشاعة  أن  ويبدو  التقليدية.  للجيوش  مربكة  واستراتيجيات  الدّقة 
الحرق، االسترقاق، التهجير، الترويع، التطهير العرقي، ...( تشكل هي األخرى 
الدولة.  تنظيم  إليها  يعمد  التي  الحربية  الخيارات  وجه من وجوه هذا اإلرباك في 
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لكن هل يعني هذا التولد االحتجاجي 
الذاتي أن مناطق العمليات الجهادية 
الدولة  تنظيم  )بتعبير  اإلرهابية  أو 
تقاومه(  التي  الحكومات  بتعبير  أو 
القوى  تأثير  ضدّ  محصنة  مناطق 
الدولية الفاعلة والمؤثّرة في صناعة 
لمقولة  والمبدعة  والّسلم  الحرب 

الحرب على اإلرهاب؟ 
يعي  لفكر  يمكن  ال  الواقع  في 
بين  والتناقضــــــات  التقاطعــــات 
المصالح، أن يزعم أن تنظيم الدّولة 
لم تغب  التي  االقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة  الحسابات  نشأ بمعزل عن منطق 
لحظة في تاريخ الّصراعات والحروب اإلقليميّة والعالميّة. فمن ينكر أن هذا التنظيم 
تتدفق عليه أسلحة معلومة التّصنيع من جهات داعمة معلومة وغير معلومة؟. وليس 
غريبا أن تكون الجهة التي تعلن الحرب عليه هي أكثر الجهات تمويال وإمدادا له 
بالعدّة والعتاد. بيد أن هذا ال يعني أن نظام التّحالفات والتّباينات بسيط وواضح للعيان. 
ذلك أن البيانات العسكريّة والخطابات الّسياسيّة تخفي أكثر مّما تفصح، وتغالط أكثر 
مّما توّجه. ولعّل ما يزيد الّصورة الميدانيّة غموضا والتباسا هو االستثمار اإلعالمي 
وتعديلها  الّصورة  تصنيع  من  غاية  بالعقول  والتاّلعب  التّضليل  من  يجعل  الذي 
الّرغبة  من  البشريّة  الجماعات  تشهدها  التي  التّاريخية  اللّحظة  مقتضيات  بحسب 
في استتباب األمن والّسلم أو الّرغبة في نشر الّرعب والحرب. لذلك ال نستغرب 
أن تستحيل استراتيجيات المواجهة الحربيّة إلى مسارات تفاوضيّة تستدرج تنظيم 
الدولة للدّخول في عملية سياسيّة تنتهي إلى تسويات شبيهة بتلك التي أنجزت في 
وجود  هذا  يعني  أن  دون  و...  ولبنان  والّسودان  والّصومال  وأفغانستان  الّشيشان 

تماثل تام أو تطابق كلي بين هذه التجارب. 
إن حساب المصالح هو في النهاية الدّافع األول واألخير إلى اإلسراع بالمصالحة 
الدّولة اإلسالميّة يبدو  أو تأجيلها بين القوى والتنظيمات المتصارعة. ومع تنظيم 
أن هذا الحساب ما يزال في بداياته األولى، وأن سيول الدّماء العربيّة واإلسالميّة 
ما تزال تتدفّق من شرايين األبرياء باسم الجهاد )في قاموس تنظيم الدولة( وباسم 
ال  أنّه  ذلك  والديمقراطي(.  االستبدادي  الحكم  نظم  قاموس  )في  اإلرهاب  مقاومة 
الذي وجدت فيه أوساط االستثمار اإلعالمي  النزيف  نيّة حقيقيّة لوقف هذا  توجد 
والّسياسي واالقتصادي والعسكري مادّة خصبة المتحان مدى صالبة أو هشاشة 
توتّرا  وأشدّها  وفكريّة  مادّية  حركيّة  العالم  مناطق  أكثر  في  اإلقليميّة  التّوازنات 

مذهبيّا وعرقيّا. 

الواقـــــــــع  يف   
لفكر  ميكن  ال 
التقاطعـــات  يعي 
والتناقضــــات بني 
أن يزعم  املصالــح، 
الدولة  تنظيم  أن 
عن  مبعــــزل  نشأ 
منطق احلسابـــات 
ية  د قتصـــــــا ال ا
سية  لسيـــــــــا ا و
اليت  والعسكريـة 
يف  حلظة  تغب  مل 
الصراعــات  تاريخ 
واحلـــــــــــــروب 
قليميـــــــــــة  إل ا

والعاملية. 

إن حساب املصاحل هو يف النهاية الدافع األول واألخري إىل اإلسراع باملصاحلة أو تأجيلها 
بني القوى والتنظيمات املتصارعة. ومع تنظيم الدولة اإلسالمية يبدو أن هذا احلساب 
ما يزال يف بداياته األوىل، وأن سيول الدماء العربية واإلسالمية ما تزال تتدفق من 

شرايني األبرياء.
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هلذا  ميكن  أفال 
يلعب  أن  التنظيم 
مستقبل  يف  دورا 
بني  املذهيب  الصراع 
والّشيعــــة  الّسنة 
الذي يزداد حـــّدة 
واّتساعـــا بوتيــرة 
مساويــــــة  تبدو 
سرعتهــــــــــا  يف 
لوترية متّدد تنظيم 
الدولة اإلسالمية؟. 
ذلــــــك  وقبــــــل 
أو بعده، هل يوجد 
للورقة  ما  حضور 
لفلسطينّيــــــــة  ا
يف حسابـــــــــات 
الّتنظيــــــــم  هذا 

واسرتاتيجياته؟

مبدعا  الغربي  االستعماري  العقل  يكن  أمل 
مصريها؟  تقرير  يف  الشعوب  حّق  لسياسات 
أليس هو ذات العقل الذي بشر باإلعالن العاملي 
بقيام  الوقت  نفس  يف  واعرتف  اإلنسان  حلقوق 
الكيان الصهيوني على قاعدة أرض بال شعب 
أن  بعد  اليوم  ميكننا  فهل  أرض؟  بال  لشعب 
يف  املبدع  اإلجرامي  العقل  هذا  قدرة  خربنا 
سلطة  من  نتحرر  أن  اللعبة  قواعد  تغيري 
وعن  أنفسنا  عن  وعينا  يف  يرمسها  اليت  الصور 

اآلخرين؟

يعلمنا التاريخ أن من يصنع الحرب هو وحده القادر على صناعة الّسلم، وأن 
ضحايا الحرب هم أنفسهم ضحايا الّسلم بما هو مواصلة للحرب بوسائل أخرى. ألم 
يكن العقل االستعماري الغربي مبدعا لسياسات حّق الشعوب في تقرير مصيرها؟ 
أليس هو ذات العقل الذي بّشر باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واعترف في نفس 
الوقت بقيام الكيان الصهيوني على قاعدة أرض بال شعب لشعب بال أرض؟ فهل 
يمكننا اليوم بعد أن خبرنا قدرة هذا العقل اإلجرامي المبدع في تغيير قواعد اللّعبة 
اآلخرين؟  أنفسنا وعن  يرسمها في وعينا عن  التي  الّصور  نتحّرر من سلطة  أن 
وهل علينا أن نتجنّد لمواجهة تنظيم الدّولة اإلسالمية بوصفه تنظيما إرهابيّا ونعمل 
على إيقاف تمدّده الواسع والّسريع أم علينا أن نخوض مغامرة االستثمار الجهادي 
لهذا التنظيم وفق المنطق البراغماتي الموجه للعقل الغربي عامة واألمريكي بصفة 
خاّصة؟ وإذا فقهنا منطق الحسابات وطرحنا على أنفسنا مهاما استراتيجيّة، أال يحّق 
لنا أن نفّكر في وجوه استثمار هذا التنظيم في استعادة الفعل التّاريخي والقطع مع 
الغياب في صناعة القرار الدّولي. أفال يمكن لهذا التّنظيم أن يلعب دورا في مستقبل 
الّصراع المذهبي بين الّسنة والّشيعة الذي يزداد حدّة واتّساعا بوتيرة تبدو مساوية 
يوجد  هل  بعده،  أو  ذلك  وقبل  اإلسالمية؟  الدّولة  تنظيم  تمدّد  لوتيرة  سرعتها  في 
حضور ما للورقة الفلسطينيّة في حسابات هذا التّنظيم واستراتيجياته على نحو ما 
أنّه سيحافظ على تحييد األرض  أم  أسامة بن الدن  القاعدة  به زعيم  كان يصّرح 
المحتلة في الخطاب والممارسة؟ وإذا سلمنا بإمكانية ترويض هذا التنظيم من قبل 
إفنائه بشتى أساليب اإلغراء أو اإلكراه فما هو  الدوليّة واإلقليميّة أو حتى  القوى 
الثّمن الّسياسي واالقتصادي والعسكري الذي سيدفع في المقابل؟ أال يبدو النّزوع 
إمكانيات  أمام  عائقا  األحكام  وإصدار  المواقف  حسم  في  التّنظيم  لهذا  المتطرف 
تسمح  وهل  ومشتقاتها؟  والقطع  والحرق  القتل  لغة  عن  بعيدا  رموزه  مع  الحوار 
بإمكانية حوار يكلّفها خسائر مالية غير مستعدّة  الّسالح  التي يتدفق منها  الجهات 

لتحّملها؟ 
-------

- أستاذ الفلسفة يف التعليم الثانوي
zekri.lotfi@planet.tn
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الثورة التونسية هلا وجهان، وجه أول شاحب مليء بالسلبية والدغمائية و األمل و احلزن 
و وجه ثاني متلؤه احليوية و التطلعات و االجنازات و الفاعلية... فإىل أي مدى استفاد 

التونسيون من الوجه الثاني وجتاوزوا سلبيات الوجه األول؟
أربع سنوات مضت على أساس  الزوالي« كما زعموا..  الثورة كما قالوا »ثورة  تو نس 
القطع مع االستبداد، ثورة أسست على مبدأ احلرية و الكرامة و التنمية فلم نر من 

هذه املبادئ سوى سرابها
و مل نهنئ بربيع تونس لتزيد األوضاع تأزما و لتسري يف طريق تائهة اخلطوات، لعل هذا 
يظهر حسب اإلحصائيات و األرقام و على هامش الذكر فإّن نسبة األمّية قد ارتفعت 
النقل  شركات  من  لكل  املستمرة  و  العشوائية  اإلضرابات  على  عالوة  مفزع،  حلّد 
القائمة  و  املقاهي  و  املطاعم  و  املناجم  عمال  و  األساتذة  و  املعلمني  و  احلضائر  وعمال 

تطول..
الفكري  الركود  هذا  ظل  ،يف  املزري  الوضع  هذا  ظل  يف  نتحدث  تنمية  أي  عن 

والفوضى.. إلي أين حنن ذاهبون...! ديون تّكبل البالد من كل جانب.
عن أي كرامة نتحدث!! إعالم يلمع صورة من يشاء ويهتف ملن يشاء و يتذمر مّمن 
يشاء.. إعالم ختطى اخلطوط احلمراء وعرب حاجز احلرية ليصل إىل مرحلة السخرية 

اليت مشلت السياسيني و رئيس اجلمهورية و الفنانني و املثقفني..
أيف هذا الوضع احلّساس نطرح مسائل تافهة تتعلق بتحليل أو حتريم شرب اخلمر !! 
أبهذا الفكر املتدّني نستطيع ّالرقي بالبالد! وأحداث العنف واإلرهاب تهّز عرش البالد 

وتزعزع استقرارها؟
هذا  من  سنستفيق  متى  املثقفني..!  و  األموال  رؤوس  أين  و  هذا  كل  من  الدولة  أين 

السبات العميق ! متى سرتتقي الثورة ملستوى تطلعاتنا!
و على الضفة املقابلة فإن الثورة أّسست لتحطيم قيود الظلم واالستبداد ، ثورة أطلقت 
اإلنساني  الوجود  معنى  وأعطت  الدميقراطية  حنو  طريقا  وفتحت  للحرية  العنان 
كما وّسعت الثورة دائرة املنافسة السياسية النزيهة و ألسبتنا صفة املواطنة الفعلية 
وأخرجتنا من الدغمائية و حمت صورة احلاكم املتسلط و رمست صورة الدميقراطية، 
اجملال  يف  وتشريكه  العطاء  و  لإلبداع  املتحمس  للشباب  العنان  الثورة  هذه  أطلقت 

السياسي والفين واالقتصادي ، لبناء غد أفضل لتونس جديدة.
البالد  السلبية واالجيابية، مما جعل  أربع سنوات، تعيش ترحّنا بني  هذه ثورتنا بعد 
تتخبط يف أزمات خانقة وتعرف العديد من املشاكل والتحدّيات، رمبا اخلروج منها 
لتونس  واحدة  »يد  وهو  به  يتمسكوا  أن  التونسيني  على  واحد  شعار  يف  خيتصر 

أفضل«.
---------

-  تلميذ
b.chalbi@yahoo.fr

بسام شليب
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اإلنسان  يسحر  أن  إاّل  ميكن  ال  آن  يف  واملتأّلقة  املتأللئة  بنجومها  الّسماء  منظر  إّن 
وميلك روحه ويؤّثر يف مشاعره ويستفّز ملكة تفكريه. إّنه  منظر مألن باألسرار 
واألحجية . إّنه املشهد الذي جعل اهتمام اإلنسان بالّسماء هاجسا ال يفارقه إىل اليوم..

منذ أن وجد آدم عليه الّسالم على وجه األرض لم يكن لعيونه ولعيون أبناءه من بعده 
أن ال ترى أو أن تخطأ العديد من الظواهر الفلكيّة مثل : 

* المسار اليومي للّشمس وللقمر في القبّة الّسماوية،
* التغيّر اليومي لموقع شروق الّشمس وغروبها بين نقطتين قصويين وهما االنقالب 

الصيفي واالنقالب الشتوي وما يحدث بينها من تغيّر تدريجي لطول اللّيل والنهار،
* األطوار التي يمّر بها شكل القمر من البدر إلى المحاق مرورا بأهلّة متغيّرة األحجام،
* الخسوف القمري والكسوف الّشمسي أي احتجابهما في األوقات التي من المفترض 

أنّهما يكونان موجودتين،
* شروق النّجوم وغروبها مع تغيّر مواقعها التّدريجي في القبّة الّسماوية،

* األحداث الفلكيّة المفاجئة والمخيفة مثل سقوط النّيازك والّشهب،
*الدّوران الّظاهري لكّل األجرام الّسماوية حول األرض.

لم تكن في ذلك الّزمن البعيد إنارة ولم يكن الغالف الجوي ملّوثا ولم يكن هناك معمار، 
المتأللئة والمتألّقة  الّسماء بنجومها  لم يكن هناك ما يمنع جدودنا األوائل من رؤية  أي 
في آن. لقد كانت النّجوم تتجلّى لهم مباشرة بعد غروب الّشمس في منظر مهيب وخالّب 
ُحِرم منه في الماضي والحاضر مليارات البشر المكدّسين في المدن عبر األرض. منظر 
ال يمكن إالّ أن يسحر اإلنسان ويملك روحه ويؤثّر في مشاعره ويستفّز ملكة تفكيره. إنّه  
منظر مألن باألسرار واألحجية . إنّه المشهد الذي جعل اهتمام اإلنسان بالّسماء هاجسا 

ال يفارقه إلى اليوم. 

متى ظهر آدم عليه الّسالم؟

الّشواهد  القبور  50000 سنة. تمثّل  إلى  اآلن  المكتشفة لحدّ  القبور  أقدم  يعود تاريخ 
ذلك  إلى  تعود  التي  الدّفن  أماكن  في  ُوجد  بامتياز.  اآلدميّة  الموتى  دفن  لعمليّة  المادّية 
الماضي البعيد مواد غذائيّة مع الميّت وبعض الحاجيّات األخرى مثل الّسالح. اعتبرت 
بعد  الحياة  في  الدّفن  بعمليّة  يقومون  الذين  اعتقاد  ماديّة على  أدلّة  فيها  وما  القبور  تلك 
الموت وهو ما يؤّشر على أّن ظهور آدم يعود على األقل إلى تاريخ أقدم القبور التي يمكن 

د. نبيل غرابل
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اإلنسان  تفّرد  باعتبار  العثور عليها 
التّجريد  المخلوقات بملكة  عن باقي 
وارتباط تلك الملكة باألنشطة الذهنية 
المميّزة للوعي والتفكير في إمكانيّة 

البعث بعد الموت.
هذه  الفقرة  عنوان  في  استعملت 
اإلنسان  كلمة  وليس  »آدم«  كلمة 
رغم ورودها في القرآن بمعنى أبناء 
المنحى حتى  آدم. و قد نحوت ذلك 
أّن كلمة  باعتبار  التباس  أتجنّب كل 
المصطلحات  في  استعملت  إنسان 
ومتغيرة.  متحّركة  لكنّها  محدّدة  ذات مضامين  العلميّة مصطلحات  فالتسميات  العلمية. 
فهناك مثال مصطلح اإلنسان المنتصب واإلنسان الحاذق  وإنسان »النياندارتال« وغيرها 
من التسميات التي تفترض جملة من الخصائص التشريحيّة والمورفولوجيّة يتّفق عليها 

المختّصون ويعتمدونها لتحديد مضمون المصطلح. 
ولذلك يمكن تحديد ظهور »آدم« باعتماد تاريخ أقدم القبور التي يمكن العثور عليها 
باعتبار أّن أول عمليّة دفن كانت متزامنة مع ظهور آدم كما يخبرنا القرآن بذلك. فقابيل، 
وهو أحد أبناء آدم، تعلّم من الغراب كيف يواري سوءة أخيه ويدفنه بعدما سّولت له نفسه 

قتله. 

بدايات اهتمام أبناء آدم بالّسماء 

في  والمتمثّل  الفلكي  اإلنسان  نشاط  أّن  يعتقد  بالّسماء؟  اإلنسان  اهتمام  بدأ  متى  لكن 
اهتمامه لما يجري في األعلى يعود إلى فترة ما قبل التّاريخ أي تلك الحقبة الزمنيّة التي 
يعود، حسب  قد  بالّسماء  اإلنسان  اهتمام  أّن  العلماء  يرى  إذ  للكتابة  أثر  أّي  فيها  ينعدم 
مرحلة  في  الكهوف  يسكن  كان  عندما  سنة  ألف  ثالثين  من  أكثر  إلى  الدراسات،  آخر 
الّصيد والتقاط الثّمار خالل ما يسّمى بالعصر الحجري القديم األعلى الممتد بين 8000 
الميالد. وينتمي هذا العصر إلى حقبة زمنيّة أطول بكثير تمتدّ من    و35000 سنة قبل 
4000 إلى 1800000 سنة خلت سّميت »العصر الحجري« نظرا الستعمال األدوات 
قبلها ال تختلف عنها تشريحيا  للكائنات اآلدمية وأخرى  الحياتية  الحجرية في األنشطة 

والتي سبق ذكر بعض من أسمائها.
تتعلق االكتشافات المرتبطة بالنّشاط الفلكي المفترض بما اصطلح علماء األنتروبولوجيا 
على تسميته بـ »إنسان كرو- مانيون«. ينتمي هذا اإلنسان إلى الفصيلة التي تعرف باسم 
»سكان الكهوف«. تشهد آثارهم التي وجدت في الكهوف والمتمثلة في رسوم حيوانات 
على درجة الوعي والتجريد التي وصلوا إليها. وتظهر رسوم الحيوانات األسطوريّة على 

يعتقد أّن نشاط اإلنسان الفلكي واملتمّثل 
يعود  األعلى  يف  جيري  ملا  اهتمامه  يف 
احلقبة  تلك  أي  الّتاريخ  قبل  ما  فرتة  إىل 

الزمنّية اليت ينعدم فيها أّي أثر للكتابة .
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حتديــــد  ميكن 
»آدم«  ظهــــــــــور 
تاريـــــخ  باعتماد 
القبـــــــــور  أقدم 
العثور  ميكن  اليت 
باعتبـــــــار  عليها 
دفن  عملّية  أول  أّن 
متزامنـــة  كانت 
كما  آدم  ظهور  مع 
القرآن  خيربنـــــــا 
بذلك. فقابيل، وهو 
أحد أبناء آدم، تعّلم 
كيف  الغراب  من 
أخيه  سوءة  يواري 
ويدفنــــــه بعدما 
نفسه  لـــــه  سّولت 

قتله.
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كـــان  عندمـــــا 
اإلنسان ميــــــارس 
ويقطــــف  الّصيد 
ويلتقطهــا،  الّثمار 
توّفــر  عدم  الحظ 
امتــداد  على  ذلك 
وأدرك  الّسنـــــــة 
بني  تزامن  حدوث 
وفرة الّصيد والّثمار 
وظهور  جهــــة  من 
اجملموعــات  بعض 
مــــن  الّنجوميـــة 
كما  أخرى.  جهة 
ارتفــاع  أن  الحظ 
الّسماء  يف  الّشمس 
شروقهـــــا  وموقع 
فرتات  يف  وغروبها 
ليســـــــت  الوفرة 
الفرتات  يف  كما 

األخرى. 

كان جنم »الشعرى اليمانية« يشرق مباشرة 
قبل  الفراعنة   عهد  يف  الشمس  طلوع  قبل 
هذا  يتزامن  كان  قد  و  سنة.   5000 حوالي 
هذه  وتتكّرر  الّنيل.  نهر  فيضان  مع  الّشروق 
تقريبايؤمونها  سنة   1150 كل  الظاهرة 
العدل  وإقامة  والعمارة  واخلالفة  للعبادة 

وطلب العلم وبثه وغري ذلك.

جدران الكهف الذي اكتشف سنة 1868 في مغارة بهذا االسم أي »كرو-مانيان«  في 
منطقة »دوردوني« في فرنسا الجنوبية بعض التجّمعات النّجومية.

 اختلف المختصون في  تأويل تلك الّرسوم للتّجمعات النّجومية المعروفة في الّسماء. 
فمنهم من يرى فيها مجرد استعارة رمزيّة لتتابع الفصول واستمرار الحياة باعتبار أّن 
ظهور كوكبة الثّور تكون في سماء فصل الّشتاء. ومنهم من ينفي هذا البعد الّرمزي في 
الفن الحجري ويذهب إلى اعتبار تلك الّرسوم دليال على بدايات اهتمام اإلنسان بالّسماء 
خاصة وأن الكهف، مثله مثل العديد من الكهوف األخرى، لنفس الحقبة الزمنية، يفتح 

نحو موقع الّشمس في االنقالب الّصيفي مّما يضعف فرضيّة الصدفة التّجاه الكهف. 
نشأة التنجيم

التنجيم هو النظر في مطالع النجوم – مواقعها في األفق ومواقيت شروقها - ومواقع 
الكواكب في القبّة الّسماوية لحظة الميالد. يدّعي المنّجمون أّن هدفهم من ذالك هو التّنبؤ 
بمصائر ومستقبل األحداث المتعلّقة باإلنسان واألرض. يقوم التّنجيم إذا على االعتقاد في 
تأثير األجرام الّسماوية على الفرد والجماعة. الزال العديد من النّاس يعتقدون في ذلك 
إلى يومنا هذا. بل وتنشط الّظاهرة خاّصة عند حلول كّل سنة ميالدية جديدة حيث يُبتّز 
فيها عدد كبير من النّاس وتُصرف أموال طائلة ينتهي بها المطاف إلى جيوب وأرصدة 
المتاجرين بآالم النّاس وأمالهم أين تتكدّس وتستقر نظرا لجهل الضحايا بحقيقة التّنجيم 
الواهية وتعلّق هؤالء الّضعفاء بأّي أمل. ال أهدف المواصلة في دحض االعتقاد الفاسد 
في تأثير األجرام الّسماوية بل سأتناول فقط الّسياق التّاريخي الذي نشأ فيه التّنجيم باعتبار 

صلته المباشرة والعضوية بعالقة اإلنسان بالّسماء كما تقدّم.
ذلك  توفّر  عدم  ويلتقطها، الحظ  الثّمار  ويقطف  الّصيد  يمارس  اإلنسان  كان  عندما 
على امتداد الّسنة وأدرك حدوث تزامن بين وفرة الّصيد والثّمار من جهة وظهور بعض 
المجموعات النّجومية من جهة أخرى. كما الحظ أن ارتفاع الّشمس في الّسماء وموقع 

شروقها وغروبها في فترات الوفرة ليست كما في الفترات األخرى.
والجفاف  واألمطار  كالعواصف  المناخيّة  الّظواهر  بين  تزامن  وجود  أيضا  وأدرك 
والصواعق والرياح من جهة ومواقع الشمس والقمر والكواكب والتكتالت النّجومية من 

جهة أخرى.  
 يمثّل نجم »الشعرى اليمانية« نموذجا ساطعا لتلك العالقة الوطيدة التي تأّصلت بين 
اإلنسان والسماء. كان نجم »الشعرى اليمانية« يشرق مباشرة قبل طلوع الشمس في عهد 
الفراعنة  قبل حوالي 5000 سنة. و قد كان يتزامن هذا الّشروق مع فيضان نهر النّيل. 
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تأثري  من  الفلكّية  للّظواهر  ما  حبكم 
نفسي وماّدي مباشر على اإلنسان من ناحية 
الذي أصبح  وما الحظه من تزامن سواء ذلك 
حمضة،  مصادفة  كان  ما  أو  مفّسرا  اآلن 
اعتقد يف ألوهّية الّنجوم ومنحها قوى خارقة 
فخاف منها وعبدها طمعا يف بركاتها واتقاء 

لغضبها ورجاء مرضاتها.

وتتكّرر هذه الظاهرة كل 1150 سنة 
تقريبا. أقام الفراعنة حفالت عمالقة 
للحدث  وتقديسا  وتعظيما  احتفاء 
في السنوات  2275 و 1317 قبل 

الميالد و139 بعد الميالد. 
االعتبار  بعين  أخذنا  إذا  أما    
الحضارات  تستغرقه  الذي  الزمن 
يحدث  أن  غرابة  فال  البشرية 
بعض  بين  تزامن  الصدفة  بمحض 
مثل  عادية  الغير  الفلكية  الظواهر 
نشاط  ازدياد  المذنبات،  ظهور  
النجوم  بعض  لمعان  ازدياد  الشمس،  كسوف  القمر،  خسوف  النيازك،  سقوط  الشهب، 
وأحداث إنسانيّة هامة وحاسمة مثل اعتالء ملك أو إمبراطور السلطة، قيام الحروب وما 
يصطحبها من انتصارات أو هزائم، انتشار األمراض واألوبئة، موت شخصيّة هاّمة،  

حدوث مجاعة وغير ذلك.
ونتيجة لكل ذلك ومع مرور الّزمن بدأ يستقّر في ال وعي بني آدم بعد ما وعوا وخبروا 
الّظاهرة أّن ما يحدث لهم في حياتهم ليس بمعزل عن الّسماء بل أصبحوا يعتقدون جازمين 
أّن الّسماء هي التي تقّرر تفاصيل عيشهم. أي أّن هناك قوى خارجيّة تحكم سيطرتها على 

الوجود اليومي للبشر. قوى فائقة غريبة وغير قابلة للتفسير. 
  لقد كانت طبيعة العالقات بين الظواهر الفلكيّة والمناخيّة مجهولة تماما عند اإلنسان 
في الماضي البعيد. لذلك، وبحكم ما لتلك الّظواهر من تأثير نفسي ومادّي مباشر عليه 
من ناحية وما الحظه من تزامن سواء ذلك الذي أصبح اآلن مفّسرا أو ما كان مصادفة 
محضة اعتقد في ألوهيّة النّجوم ومنحها قوى خارقة فخاف منها وعبدها طمعا في بركاتها 
في  اليمانية« رغبة  »الشعرى  مثال،  الفراعنة،  فعبد  لغضبها ورجاء مرضاتها.  واتقاء 
منفعته باعتبار أن خصوبة األرض مرتبطة بظهوره المتزامن مع فيضان النيل ورهبة 
منه لما يحدثه الفيضان من هالك ودمار. كما ألّهت الّشمس باعتبار أنّها مصدر الضوء 

والدفء أي الحياة. 
-----

-  دكتور  باجلامعة التونسية
ghorbel_nabil@yahoo.fr
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بدأ  الّزمن  مرور  مع 
وعي  ال  يف  يستقّر 
وعوا  ما  بعد  آدم  بين 
أّن  الّظاهرة  وخربوا 
يف  هلم  حيدث  ما 
حياتهم ليس مبعزل 
بل  الّسمــــــاء  عن 
يعتقدون  أصبحوا 
الّسماء  أّن  جازمني 
اليت تقـــــّرر  هــــي 
تفاصيل عيشهــــم. 
قوى  هناك  أّن  أي 
حتكــم  خارجّية 
تهــــــــــــــا  سيطر
على الوجود اليومي 
فائقة  قوى  للبشر. 
قابلة  وغري  غريبة 

للتفسري.

,,
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خيضع كل تدفق باعتباره حركة إىل قوى داخلية وخارجيــة شّكلها »ليوناردو« 
اخلارجيـة.  أشكاهلـا  يف  مضطربـة  مياه  لتيارات  مصاحبة  ودواوير  التواءات  يف 

ويربز الرسم اندفاع وسيالن املاء ككتلة متناسقة يف حركــة دائمة.

وتفسير  تفكيك  على  يُقبل  كيف  الفيزيائية  العلوم  في  خبير  لي  أطلعني صديق 
لوحة  بعرض  الدرس  فيبدأ  السائلة.  المواد  اندفاع  في  »االصطخاب«  ظاهرة 
الفنان »ليوناردو دافنتشي« المشهورة »توربُلنزا« ويبين للطلبة مدى حدس الفنّان 
وإحساسه بالقوى والعناصر الفيزيائيّة قبل أن يثبتها العلماء من ذوي االختصاص.

 فعال رسم »دافنتشي« لوحته هذه وأطلق تسميتها التي أصبحت معتمدة ضمن 
المصطلحات العلميّة كما وّضح وبيّن التفاعل بين مكونات الحركة المندفعة كعالم 

فيزيائي متمكن . 
شّكلها  وخارجيــة  داخلية  قوى  إلى  حركـــة  باعتباره  تدفـــق  كل  يخضع 
»ليوناردو« في التواءات ودواوير مصاحبة لتيارات مياه مضطربــة في أشكالهـــا 
حركــة  في  متناسقة  ككتلــــة  الماء  وسيــالن  اندفاع  الرسم  ويبرز  الخارجيـــة. 
دائمة، أما اللّوحة فقد تُقرأ تقدّما وجريانا للّزمن دون بداية وال نهاية، ولما ال للفكر 
ولألحاسيس، ولما ال لنهر الحياة للفرد أو للشعوب واألجنـــاس ؟ ففي كل الحـاالت 
تبقى طبيعة التطور والحركة ضبابيـــة مشوشة وصاخبـــة، كأن الرسم ينفجـــر 
من إطار اللوحة في أبعاد أخرى ليقول أن  كـــل األشياء تتقدم غير عابئة بالفوضى 

من حولها.
حق لدافنتشي أن يريح ريشته إجالال للعلم وأن يُعِمل القلم في كتابة هامشية تزاوج 

العلـم بالفـــن فتدفقت على غير عادة ما يقرأ على اللوحة رسمـا حكمةٌ وبالغةٌ.
يعود األستاذ إلى طلبته ليخوض بطبشورته في معادالت وبيانات رياضيّة ينشرها 
على الّسبورة حتى يضيق سطحها. ويطول الجدال لتوضيح عدّة مفردات ومفاهيم 
منها التّوتر ومستوياته، فيتولّى بيانها ثم يَخلـــص إلى إعالن قانون يكتبه ويجعله في 
إطار ثم يختم عرضه باإلشـــارة إلى خربشـــة الفنّان أسفل لوحتـــه »توربلنزا« والتي 
تتوافــــق وما تّــم عرضــــه ويفيد أن الدواوير الصغيرة الحجـــم كثيرة ومتعددة 
والدوامـــات  التيــــارات  بتأثير  إال  تنحاز  وال  تنســاق  ال  الكبيرة  األنماط  ولكـن 

م. رفيق الشاهد
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الضخمة دون األخرى وما صغـر 
وضعف مـن األنماط تعصف بها 
كان  مهما  والدوامات  التيارات 

حجمها.
وفي ختام الدّرس يعّرج األستاذ 
على قراءات نوعية أخرى للوحة 
السوسيولوجي  منها  »دافانتشي« 
واالجتماعي ويوضح كيف تناول 
ولو  االجتماع  علماء  من  عدد 
نظريات  محتشمة  مازالت  بصفة 
الظواهر  لتفسيـــر  االصطخـــاب 
النفسيــــــة واالجتماعيــــة وكيف 
ال تخضع وال تتأثــــر مســــارات 
ما  وكل  ودين  فكر  من  ثبت  ما 
أصبح عقيدة باالصطخاب المتولد 
عنها وال تخضع إال لغلبة ما فاقها 
والقوة  تارة  باللين  فساسها  عظمة 
معها  تنسجم  حتى  أخرى  تارة 

وسط الشظايا واألشالء المهترئة. 
تحيلني الحركة الدّائمة والمستقرة على لوحة توربلنزا إلى ما يجري من تجاذب 
وتوتّر يستهدف المسار االنتقالي بالبالد بما يشّل حركتها ويعيق نماءها، فيطمئن 
قلبي بالّرجوع إلى حركة الموجة دون التمّوجات واستخلص أن ال خوف على مسار 
البالد طالما تناغم مع مفاهيم الدولة والجمهورية وتظّل التيارات الجانبية صغيرة 
ال تغيّر شيئا فتتوتر من جديد فمنها ما يتحّول وينسجم في التيار العام فيزيد الحركة 
ديناميكية ومنها ما يبقى يدور حول نفسه. فإن غابت خصاله، تكفيه خصلة ثابتة أن 

يؤشر على دوام الرأي والرأي المخالف.
-------

- مهندس تونسي
chahed@meteo.tn

تنـــاول عــــدد من 
االجتمــــاع  علماء 
مازالت  بصفة  ولو 
نظريات  حمتشمة 
لتفسري  االصطخاب 
النفسية  الظواهـــر 
واالجتمـــــــاعية 
ختضــع  ال  وكيف 
مســـارات  تتأثر  وال 
فكــر  من  ثبت  ما 
وكــــــــل  وديـن 
عقيـــدة  أصبح  ما 
املتولد  باالصطخاب 
ختضع  وال  عنهـــــا 
فاقها  ما  لغلبـــة  إال 
فساسهــا  عظمــــة 
باللني تارة والقـــوة 
حتى  أخـــرى  تارة 
وسط  معها  تنسجم 
واألشالء  الشظايـــا 

املهرتئة.

أن الدواوير الصغرية احلجـــم كثرية ومتعددة 
ولكـــن األمناط الكبرية ال تنساق وال تنحاز 
الضخمـــة  التيــــارات والدوامــــات  بتأثري  إال 
دون األخـــرى ومــــا صغـــر وضعف مـــــــن 
التيــــــارات  بهــــــا  تعصف  األمنــــاط 

والدوامـــات مهما كان حجمها...
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وخنبئ صدورنا

كي ال يسرقوا الوشم اجلميل

وسنغازل أحلى عصافريها وأناشيدها .

ورحل الشتاء

ليكون مومسا جديدا

وتزهر براعم االنتصار .

يا زهرة الشتاء

يا ربيع القلوب املزهرة

يا حبيبيت فلسطني

يا حبيبة الصغري والكبري

ستمتد األسطورة

يف ربوع فلسطني

يف مشاهلا وجنوبها

شرقها وغربها .

فلسطني كما حنب أن تكون

دون قيود

وال حدود

فلسطني حبيبة كل الناس

وعروس هذا الفجر احلزين

يف شتائنا األخري
-------

- شاعر فلسطيين
sawt2005@gmail.com

على دفء كانت يف الشتاء

قبل الرحيل...

أزهر اللوز والرمان

 وغنت بيادر الزعرت 

شتاءنا األخري .

مشينا بني السهول واحلقول

وكانت الشمس

وكانت فلسطني

أنشودة اخللود

أسطورة ال متوت

غازلت اليامسني

وذكريات الطفولة .

عشنا يف وطن

مسلوب ومقتول ألف مرة .

رحل الشتاء

وكان الربيع

واحلديقة الصغرية

ستكرب لتنشد األزهار

حروف فلسطني

مرددة أحلى ترانيم

ستعودين يا قمري .

وننقش امسك على الفؤاد

خالد اغبارية
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تمر يوم 3 ماي 2015 الذكرى الخامسة لوفاة المفكر العربي »محمد عابد الجابري« 
الذي ولد سنة 1936 بالمغرب األقصى، حيث عمل كأستاذ للفلسفة بكلية اآلداب بالرباط.
حمل الجابري طيلة حياته العديد من المشاريع الفكريّة صاحبت صدورها جدال كبيرا 

ونقاشا لم ينته بعد، فكانت رباعيته نقد العقل العربي المتكونة أساسا من :
* تكوين العقل العربي سنة 1984.

* بنية العقل العربي سنة 1986.
* العقل السياسي العربي سنة 1988.
* العقل األخالقي العربي سنة2001 

أحدثت هّزة في األوساط الفكريّة العربيّة دفعت بالكاتب اللّبناني »جورج الطرابيشي« 
الى  باالضافة  العربي«  العقل  نقد  »نقد  سّماه  الجابري  على  فيه  يردّ  كتاب  وضع  الى 
أمين  الرحمان« و»محمود  لمفكرين عرب آخرين مثل »طه عبد  نقديّة كثيرة  قراءات 
لألستاذ  األخير  الكتاب  على  عالوة  التريكي«...هذا  و»فتحي  حرب«  و»علي  العالم« 
الّصادر سنة  الجابري«  في مشروع  قراءة  والتأويل،  »التحليل  المخلبي« حول  »علي 

2013 عن منشورات »كارم الشريف«.
بدأ »الجابري« مشاريعه الفكريّة بكتاب عن إبن خلدون وهو في األصل رسالة دكتوراه 
دولة تحت عنوان »العصبية والدّولة، معالم نظريّة خلدونيّة في التّاريخ اإلسالمي«. صدر 
سنة 1971 متسائال كيف نجعل فكر إبن خلدون معاصرا لنا وكيف أسهمت العصبيّة في 

نشأة الدول وسقوطها مرّكزا على المقدمة.
ثم واصل نبشه في التّراث العربي اإلسالمي من خالل رسم معالم لمنهجيّة جديدة في 

قراءته من خالل كتابه »نحن والتّراث« الصادر سنة 1978.
كما حاول الجابري مقاربة الخطاب العربي وتفكيك بناه عبر إصداره كتاب بعنوان 
»الخطاب العربي المعاصر« الصادر سنة 1981 وهو قراءة تحليليّة نقديّة إلشكاالت 
وخطابات  النهضوي  الخطاب  سيّما  وال  والمعاصر  الحديث  العربي  الفكر  وتناقضات 

التيارات الفكريّة العربية المعاصرة.
ثم واصل مشروعه النّقدي بنقد العقل العربي المنتج للمعرفة وسبب المشكلة في رأيه.
أثناء  تكّونت  معرفيّة  كمنظومة  للعقل  بتحليل  الّضخم  مشروعه  في  الجابري  إنبرى 
عصر التّدوين في القرن 2 هـجري وهي باألساس ثقافة العلماء والفقهاء واألدباء وإستثنى 

الجابري من تحليله النّص الديني والثّقافة الشعبية.

إن  »الصحوة«،  جمرد  وليس  »التجديد«  هو  اليوم  املسلمون  إليه  حيتاج  ما  أن  احلق   
التحديات اليت تواجه العامل العربي والعامل اإلسالمي تتطلب ليس فقط رد الفعل بل 
الفعل، والفعل يف العصر احلاضر هو أواًل وأخريًا فعل العقل… ألن العصر يقوم كل 

((شيء فيه على الفعل العقالني

))

كمال بوعوينة
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وفي تحليله لهذا العقل بيّن 
أنّه يرتكز على ثالث أنظمة :

البياني  المعرفي  النظام   *
ومصدره اللّغة العربية والنّص 

الدّيني.
المعرفي  النظام   *
التّصّوف  ومصدره  العرفاني 
المستقيل  والعقل  والالمعقول 
الثقافة  من  أساسا  النّابع 

الفارسيّة والدّيانات الشرقية.
* النظام المعرفي البرهاني ومصدره العلوم الفعليّة المترجمة عن العقل اليوناني.

العقل  وحدّد  والّسلطة  الحكم  في  الثالث  المعرفيّة  النّظم  هذه  توظيف  تّم  كيف  مبينا 
بالمحدّدات الثالث التالية : العقيدة والقبيلة والغنيمة.

ويبدو أن الجابري لم يرد وضع حدّ إلشتغاله الفكري والبحثي، فقد إنكب على دراسة 
وإعادة قراءة الكتاب الذي تأّسست عليه الحضارة العربيّة اإلسالميّة لوعيه التّام بخطورة 
هذا المسلك وضرورة بلورة رؤية جديدة في التّعامل مع النّص التأسيسي أي »القرآن 
الكريم« الذي هو باألساس المكّون لعلوم عديدة أسهمت في بناء حضارة وثقافة، وعليه 
بنى مشروعه الكبير »مدخل إلى القرآن الكريم« بإصداره لكتابين حمل األول عنوان 
»التعريف بالقرآن« وحمل الثاني عنوان »فهم القرآن الحكيم«، وقد حاول الجابري تقديم 
تفسير جديد للقرآن بحسب ترتيب النّزول اعتمادا على منهجية جديدة تشرح آيات القرآن 
في إطار لحظتها الّزمنية. غير أّن الموت غيّب هذا الّرجل و لم يكمل مشروعه األخير.
باالضافة الى ذلك، فللجابري العديد من المؤلّفات تناولت مسائل متعدّدة مثل »العروبة 
واالسالم« و»األصالة والهوية« و»الدولة والدين« و»تطبيق الشريعة وحقوق االنسان«. 
و»العرب  والتعليم«  و»التعريب  الثقافة«  الحضارات«  و»مشكلة  و حوار  »التسامح 

قديما وحديثا« الخ.....
 كما كان له اهتمام كبير بابن رشد من خالل إعادة شرح آلعماله واالشراف على 

بحوث أكاديمية حوله .
تحصل محمد عابد الجابري على العديد من الجوائز العلمية الغربية والدولية.

 تكمن أهمية مشاريع الدكتور الجابري في كونها دعوة إلعادة النّظر في الموروث 
الفكري والعقائدي من أجل إعادة تأسيس التراث بقراءة جديدة وبأدوات تحليليّة جديدة 

كشرط البدّ منه للشروع في النهضة العربية.
--------

ناشط مجعياتي
bkamel@gcpv.com

أهميــــة  تكمن 
الدكتور  مشاريع 
حممــــد عابـــــد 
اجلابــــــــــــــري 
دعـوة  كونها  يف 
يف  الّنظـــر  إلعادة 
الفكــري  املوروث 
والعقائــــــــــدي 
إعـــــادة  أجل  من 
التـراث  تأسيـــــس 
جديــــدة  بقراءة 
حتليلّيــة  وبأدوات 
كشرط  جديـدة 
للشروع  منــه  البّد 
يف النهضة العربية 

عليه  تأّسست  الذي  الكتاب  قراءة  وإعادة  دراسة  على  إنكب 
املسلك  هذا  خبطورة  الّتام  لوعيه  اإلسالمّية  العربّية  احلضارة 
التأسيسي  الّنص  مع  الّتعامل  يف  جديدة  رؤية  بلورة  وضرورة 
لعلوم عديدة  املكّون  باألساس  الذي هو  الكريم«  »القرآن  أي 

أسهمت يف بناء حضارة وثقافة.
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,,

))

))



81اإلصالح28
04

مجّلة

عمودّيا  ال  أفقّيا  الّناس،  من  نابعا  يكون  أن  يف  املواطنني  شعب  حراك  ينجح  هل 
متاحا للجميع بغّض الّنظر عن انتماءاتهم الّطبقّية أو الّسياسية أو االيديولوجّية، 

خيارا فوق االيديولوجيا وفوق األحزاب؟

)1(

على  القائمين  كون  عن  النّظر  وبغض  المواطنين  شعب  حراك  عن  قبل  من  كتبت 
الضروري على  أرى من  فإنّني  يّطلعوا عليه،  لم  أم  كتبت  ما  اطلعوا على  قد  الحراك 
المؤمنين بالحراك وغير المؤمنين به تعميق النّقاش أكثر في ضوء خروج المبادرة  من 
سياق التفكير الي سياق الفعل بعد انعقاد أول اجتماع للحراك مؤّخرا. ولقد سبق لي التّأكيد 
على أّن فكرة الحراك قابلة للتّحقيق في المدى المنظور وفي المدى البعيد على حدّ الّسواء 
وفي هذا تأكيد على أنّها ليست فكرة هالميّة وهي أضغاث أحالم كما يرّوج البعض وأنّنا 
قد نكون بصدد التّأسيس لكيان جديد أكثر فاعلية من الكثير من الكيانات التي وجدت منذ 

زمن بعيد ولكنّها لم تستطع أن تؤّسس ألّي شئ.
)2(

قبل البدء في تقديم المالحظات التي نروم إبداءها في هذا المقال القصير نودّ أن نلفت 
االنتباه إلى كوننا طالبنا في المقال الّسابق بضرورة مراجعة التسمية والبحث عن إسم 
آخر ال تعتريه أيّة شبهة من شبهات التّمييز أو التّقسيم  أو فيه ما يوحي بأنّنا قد نصبح 
شعبين واحد من المواطنين وآخر من غيرهم ، ولئن بادر الكثير من القائمين على فكرة 
ال  والمسألة  قائما  سيظل  اللّبس  أّن  أعتقد  فإنّني  بالتّسمية،  المقصود  إلى شرح  الحراك 
تحتاج في الّراهن الى أّي لبس ولعلّنا نستطيع أن نكتفي بحراك المواطنين بدل استعمال 

كلمة الّشعب وما قد توحي به من شبهة استعالء.
أما المالحظة الثانية فتتعلّق بالمسار الذي يراد للحراك أن ينتهجه بحيث يكون حراكا 
أو  الّطبقيّة  انتماءاتهم  النّظر عن  بغّض  للجميع  متاحا  أفقيّا ال عموديّا  النّاس،  نابعا من 
األحزاب  وفوق  االيديولوجيا  فوق  خيارا  الخيار  يكون  حتى  االيديولوجيّة  أو  الّسياسية 
وهذا أمر بعيد المنال في المدى المنظور وقد ال يكون بإمكان النّاس انتظار هذا الحراك 
في ظّل واقع ضاغط بالّشكل الذي عليه واقع الحال اآلن ومن ثّم  وجب التّأكيد مّرة أخرى 
على أّن الحراك يجب أن يكون سياسيّا بامتيازحتى يتمّكن منخرطوه والمؤّسسون له من 

رؤية ضوء في آخر النّفق .

لطفي الدهواثي

))

))
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)3(

إن تقديم الحراك على أساس أنّه يمثل خيارا ثالثا بين اإلسالميين والمنظومة القديمة 
أمر يحتاج إلى إعادة التّقييم ألّن النّاس في معظمهم قد حسموا خيارهم  بصورة حاسمة 
أهّمها  لعّل  عدّة  العتبارات  خيارهم  صوابية  يرون  مازالوا  اإلسالميّين  مع  هم  فالذين 
مسألة الهوية واإلرث النضالي الممتد على عقود كان اإلسالميّون فيها يعانون األمّرين 
في سبيل التّصدي لنظام مستبد، ثم إّن تجربة الحكم الماضية لم تؤدِّ باإلسالميّين عاّمة 
وحركة النّهضة خاّصة الى االنحسار والتاّلشي بل خرج اإلسالميّون أكثر قّوة مّما كانوا 
هم أنفسهم يعتقدون، وليس هذا فحسب بل إّن األخطاء التي يرتكبها مناِوُؤوهم كّل حين 
سوف تزيدهم قّوة خاّصة إذا أخذنا بعين االعتبار أّن النّاس بدأوا يعيدون تقييم تجربة حكم 
الثاّلثية باتّجاه انصافها وهذا بحدّ ذاته أمر بالغ األهميّة لإلسالم الّسياسي عاّمة ولحركة 

النّهضة خاّصة إالّ أن ترتكب خطأ قاتال ال قدر هللا.
أّما الذين وقفوا مع المنظومة القديمة أو بعضها على األقل ممثّلة في نداء تونس فلن 
يكون  أمام أكثرهم إالّ خيار العودة عن هذا االختيار إذا تواصل األمر على حاله هذا 
من تنّكر تاّم للقاعدة االنتخابيّة واعتبارها كتلة من المؤيّدين الذين ال حول  لهم وال قّوة 
على قاعدة »نحن أدري بمصلحة البالد والعباد وأنتم ليس لكم إال الموافقة« ، هذا بغّض 
النّظر عن ما يعانيه النّداء من مشاكل في الهيكلة والتنظيم والخيارات فهو أشبه ما يكون 

بالّرياح المتصادمة .
)4(

إّن على الحراك أن ينتبه إلى خصوصيّة التجربة الحديثة بعيدا عن المناكفات مترفّعا 
المنصف  الّرئيس  ولعّل  تقلباته،  بكل  الواقع  فرضها  تجربة  فهي  األمور  سفاسف  عن 
بالتأكيد يعرف أّن فشل  إلماما بما حدث وقد كان رئيسا للبالد، وهو  المرزوقي األكثر 
الخيار الحالي مطلب للكثير من دوائر التّأثير  ومن ثّم فقد يكون من المجدي في الّظرف 
الحالي العمل بقّوة من أجل أن تكون تجربة الحكم الحالي محكومة بسقف الدّستور في 
كّل شؤونها بدأ بالّسلطة ووصوال إلى القرار وحينئذ فلن يجد الحراك نفسه أمام صراع 
طويل بين إرادة قديمة وأخرى جديدة وال هو رهن تحالفات مسقطة ال أمل لها في البقاء 
بشكلها الحالي وسوف يكون بمقدوره عقد تحالف ال مفر منه، وحينها أيضا سوف يكون 
بوسع »حراك المواطنين« أن يمّر إلى الخيارات الثقافية واألخالقية والدوليّة والوطنيّة 

وغيرها من الخيارات التي تبني دولة المواطن واالنسان. 
------. 

- مستشار يف اخلدمة اإلجتماعّية
 lotfidahwathi2@gmail.com
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لعّل الّرئيس املنصف املرزوقي األكثر إملاما 
وهو  للبالد،  رئيسا  كان  وقد  حدث  مبا 
احلالي  اخليار  فشل  أّن  يعرف  بالتأكيد 

مطلب للكثري من دوائر الّتأثري...

))

))

أهميــــة  تكمن 
الدكتور  مشاريع 
حممــــد عابـــــد 
اجلابــــــــــــــري 
دعـوة  كونها  يف 
يف  الّنظـــر  إلعادة 
الفكــري  املوروث 
والعقائــــــــــدي 
إعـــــادة  أجل  من 
التـراث  تأسيـــــس 
جديــــدة  بقراءة 
حتليلّيــة  وبأدوات 
كشرط  جديـدة 
للشروع  منــه  البّد 
يف النهضة العربية 

,,

,,
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وّسن خالله وهدى الشعابا

وكان بيانه للهدى سبال .. 

وكانت خيله للحق غابا

وعلمنا بناء اجملد حتى .. 

أخذنا ِأمرة األرض اغتصابا

وما نيل املطالب بالتمين .. 

ولكن تؤخذ الدنيا غالبا

وما استعصى على قوم منال .. 

إذا األقدام كان هلم ركابا

أبا الزهراء قد جاوزت قدري .. 

مبدحك بيد أن لي انتسابا

فما عرف البالغة ذو بيان ..

إذا مل يتخذك له كتابا

مدحت املالكني فزدت قدرا ..

وحني مدحتك اجتزت السحابا

سألت اهلل يف أبناء ديين .. 

فإن تكن الوسيلة لي أجابا

وما للمسلمني سواك حصن .. 

إذا ما الضر مسهمحُ ونابا

سلوا قليب غداة سال وتابا .. 

لعل على اجلمال له عتابا

ويسألحُ يف احلوادث ذو صواب ..

فهل ترك اجلمال له صوابا ؟

وكنت إذا سألت القلب يوما .. 

توىل الدمع عن قليب اجلوابا

ولي بني الضلوع دم وحلم .. 

هما الواهي الذي ثكل الشبابا

تسرب يف الدموع فقلت وىل .. 

وصفق فى الضلوع فقلت تابا

لقت قلوب من حديد ..  ولو خحُ

ملا محلت كما محل العذابا

وال ينبيك عن خلق الليالي .. 

كمن فقد األحبة والصحابا

فمن يغرت بالدنيا فإني .. 

لبست بها فأبليت الثيابا

جنيت بروضها وردا وشوكا .. 

وذقت بكأسها شهدا وصابا

فلم أر غري حكم اهلل حكما .. 

ومل أر دون باب اهلل بابا

وأن الرب خري يف حياِة .. 

وأبقى بعد صاحبه صوابا

نيب اخلري بينه سبيال ..

لسماع األغنية على العنوان التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=JPmD7XmDMME

أم كلثوم
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