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فاز رجب طّيب أردوغان يف االنتخابات الربملانية 
هزميته  أعلن  كّله  العامل  لكّن  الرتكية 
وهّللت وكرّبت وسائل اإلعالم الغربّية والعربية  
خلسارة حزبه . إّنه احلقد األعمى الذي يتحكم 
هكذا  اإلس��الم��ي.  املشروع  معادي  أذه��ان  يف 
»قبل  املعتاد  ركنه  يف  الدهواثي  لطفي  كتب 
اليت  والغباء  االستعالء  صور  من  واستغرب  الوداع« 
العداء  مستنقعات  يف  غارقة  خنب  تصرف  متّيز 
أعداء  مع  وحتالفها  لإلسالميني  االيديولوجي 
لزم  إن  نفسه  الشيطان  ومع  واملستكربين  األّمة 
إسالمي  نفس  فيه  مشروع  بكل  لإلطاحة  األمر 
ويتساءل »إن كان لإلسالميني احلّق يف امتالك 
مشروع والّدفاع عنه أم يظّل األمر جمّرد طفرة أو 

فلتة يف غفلة من الّزمن آن لنهايتها أن حتني؟«. 
املهندس فيصل العش عاجل املوضوع من زاوية 
البحث يف أسباب عدم جناح العدالة والتنمية  يف 
حتقيق األغلبية وقّدم السيناريوهات املستقبلية 
املمكنة مؤّكدا أن تقّلص نسبة متثيلّية حزب 
أردوغان يف الربملان لن تكون الكارثة بالنسبة 
هلذا احلزب وأن األمر قد يسري حنو إجراء انتخابات 
سابقة ألوانها رّبا تتأخر بعض الوقت لكّنها لن 
مقاله   واختتم  احلزب.  هذا  صاحل  يف  إاّل  تكون 
بالقول : »من يدري ... لعّل االحندار النسيب حلزب 
و»أوغلو«  »أردوغان«  سيجعل  والّتنمية  العدالة 
وصحبهم يراجعون بعضا من متّشيهم ويقتنعون 

»كمال  وف��اة  إلع��الن  بعد  حين  مل  الوقت  أّن 
والقوى  العلمانيني  جعبة  يف  فمازال  أتاتورك« 
ملقاومة  وطرق  وسائل  معهم  املتحالفة  الّدولية 

طموحات »العثمانيني اجلدد««.
ويف خضّم األزمة اليت تعيشها تونس يف جمال 
الرتبية  جمال  يف  اخلبري  علينا  يقرتح  التعليم 
الدكتور حسن اجلمين مقاال حول إصالح التعليم 
من  التعليم  إصالح  هل  باستنكار  فيه  يتساءل 
مشموالت الوزارة وهي سلطة تنفيذية ال عالقة 
مشموالت  من  األمر  هذا  أن  ويرى  بالتشريع؟  هلا 
استفتاء  يتّم  أن  ويقرتح  للرتبية  األعلى  اجمللس 
الشعب  »استفتاء  أّن  ذلك  املوضوع  حول  الشعب 
الرتبية  مثل  أساسي  شأن  حول  فئاته  بختلف 
والقرارات  التشريعات  لكّل  مشروعية  يعطي 

املتعلقة به«.
يف  حت��ّدث  نصري  السميع  عبد  الكاتب 
القيم وغياب ثقافة الرمحة يف  مقاله  عن أزمة 
القتل  فوضى  انتشار  يف  تسبب  مّما  جمتمعاتنا 
توجيه  إع��ادة  إىل  ودع��ا  والتشّفي  والتعذيب 
ثقافة  نشر  على  يساعد  اجت��اه  يف  البوصلة 
التسامح والرمحة قبل فوات األوان حتى ال تنهار 
جمتمعات  يف  واألخالقية  الروحية  القيم  هذه 
من املفروض أن تكون قدوة للعامل أمجع يف هذا 

اجملال.
وال ميكن أن خنتم قبل اإلشارة إىل الكتاب 
الثالث من سلسلة »كتاب اإلصالح« الذي يصدر 
للّسرب  خّصص  وال��ذي  العدد  هذا  مع  بالتوازي 
من  التونسّية  اإلسالمية  احلركة  أغ��وار  يف 
»اجلماعة« إىل »النهضة« وهو من تأليف مجاعي 

يستحّق التحميل والقراءة.
 قراءة ممتعة.....

التحرير
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يعمل حزب العدالة والّتنمية ضمن اسرتاتيجّية واضحة املعامل تقوم على إحداث 
إىل  تهدف  كربى  واجتماعّية  وقضائّية  سياسّية  وإصالحات  عميقة  تغيريات 
السياسي  كيانها  يرتكز  دولة  يف  املتمّثل  األتاتوركي  اإلرث  مع  الّنهائي  القطع 

على »القومية« وليس على »اهلوّية«.

اتّجهت األنظار يوم األحد 7 جوان 2015 إلى تركيا أين أجريت انتخابات برلمانيّة 
نوعيّة  ونقلة  البالد  تاريخ  في  فاصلة  بأنّها  والخارجيّة  الدّاخلية  األطراف  كل  أجمعت 
المتعدّدة  للّرهانات  نظرا  واإلقليميّة،  الدّاخلية  الّسياسية  الحياة  استراتيجيّة على مستوى 
والمتناقضة التي دخلت بها مختلف القوى الّسياسية التّركية المعركة االنتخابيّة وأهّمها 
حزب العدالة والتّنمية الذي فاز في ستّة انتخابات متعاقبة وهيمن على الحكم طيلة 13 
بتشكيل حكومة  مّرة  كّل  في  له  البرلمان سمحت  داخل  مريحة  أغلبيّة  عبر  كاملة  سنة 
منفردة بعيدا عن الحكومات االئتالفيّة التي عانت منها تركيا إبان سيطرة العسكر وقبل 

وصول »أردوغان« وجماعته إلى سدّة الحكم.
20 حزبا  وتوزيعها على  بأصواتهم،  لإلدالء  ناخب  مليون   47 أكثر من  توّجه  وقد 
و165 مرشحا مستقال. وأسفرت النّتائج النّهائيّة عن فوز بطعم الخسارة لحزب العدالة 
والتّنمية مقارنة بما كان يطمح إليه كنتيجة تسمح له بتغيير دستور البالد وتحويل نظام 
دون  الدّستور  لتعديل  مقعدا   367 تحتاج  كانت  التي  )الخطوة  رئاسي  نظام  إلى  الحكم 

استفتاء، و330 مقعدا لتعديل الدّستور باستفتاء (.
لم يحصل حزب العدالة والتّنمية إالّ على 258 مقعدا فقط )40.86 %(، فيما حصل 
حزب الّشعب الجمهوري على 132 مقعدا )24.96 %( وحزب الحركة القوميّة على 
80 مقعدا )16.29 %(، في حين كانت المفاجأة ارتفاع أسهم حزب الّشعوب الدّيمقراطي 
الكردي الذي تحّصل على 13.12 % من األصوات أهلّته للفوز بـ 80 مقعدا من مقاعد 

البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا.
فما هي دالالت هذه النّتائج وما هي أسباب تراجع حزب العدالة والتّنمية وهل هي بداية 
نهاية حلم »أردوغان« بالقطع النّهائي مع تركة »كمال أتاتورك«؟ وأي الّسيناريوهات 

المستقبليّة الممكنة للحياة الّسياسية في تركيا؟
علّي وعلى أعدائي

إّن المتتبّع بعمق للواقع الّسياسي التّركي يالحظ أّن حزب العدالة والتّنمية يعمل ضمن 
استراتيجيّة واضحة المعالم تقوم على إحداث تغييرات عميقة وإصالحات سياسيّة وقضائيّة 
واجتماعيّة كبرى تهدف إلى القطع النّهائي مع اإلرث األتاتوركي المتمثّل في دولة يرتكز 
كيانها الّسياسي على »القومية« وليس على »الهويّة« في مجتمع متعدّد األعراق وهو ما  
أدّى إلى استنزاف الدّولة داخليا على جبهات متعدّدة أهّمها الجبهة الكرديّة. وألّن الدّولة 

فيصل العش
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المركزيّة القويّة تتطلّب وجود مؤّسسة 
وتصنع  االستقـــرار  تحفظ  دستوريّة 
القرار، وبعد تحجيم دور المؤّسســــة 
العسكريّة التي كانت تقوم بهذا الدّور، 
فإّن حزب العدالة والتّنمية يسعى إلى 
ما  وهو  الّرئاسة  بمؤّسسة  تعويضها 
يعني تغيير النّظام الّسياسي إلى نظام 
ويجنّب  االستقرار  يضمن  رئاسي 
البالد هشاشة النظام البرلماني خاّصة 
في غياب أحزاب قويّة ذات جماهيريّة 

واسعة.
ولقد دفع هذا التّوجه بقيّة القوى في البالد إلى خوض معركة شرسة مع حزب العدالة، 
وسعت بشتّى الّطرق إلى منعه من تحقيق النّتائج التي يطمح إليها في االنتخابات. فلم تبحث 
جميع األحزاب على الفوز باالنتخابات ألنّها تعرف حجمها الحقيقي، بل بحثت عن سبل 
تحجيم قّوة حزب العدالة والتّنمية ولهذا عملت بالمثل القائل »علي وعلى أعدائي« فدخل 
الجميع في تحالف غير مباشر لخدمة حزب الّشعوب الديمقراطي الكردي رغم اختالف 
المشاريع بينهم كلّيا ودفعه نحو تجاوز عتبة  10 % ليتمّكن من دخول البرلمان والحصول 
على مقاعد كانت ستذهب إلى العدالة والتّنمية نتيجة طبيعة النّظام االنتخابي التّركي. وهكذا 
تّم استخدام األكراد من خالل حزب الشعوب كأداة لسحب عدد من المقاعد من حزب العدالة 

والتّنمية ليس أكثر..
أسباب تراجع حزب العدالة والّتنمية

من بين أسباب تراجع نتائج الرئيس »رجب طيب أردوغان« نذكر:
* حملة اإلشاعات والتّلفيق الّشرسة التي قامت بها المعارضة بمساندة وسائل اإلعالم 
والقوى األجنبيّة لتخويف النّاخب التّركي من نوايا حزب العدالة والتّنمية، فقد رّكزت هذه 
الحملة على أّن الّرئيس التّركى انحرف عن المسار الدّيمقراطى منذ فترة طويلة، وحّجم 
دور المعارضة الّسياسية وعّزز سلطاته وهو يطمح عبر كسبه لالنتخابات البرلمانيّة إلى 

تعديل الدّستور لتعزيز سلطته فى منصب الّرئاسة.
 وأطنبت قوى المعارضة وووسائل اإلعالم المساندة لها في وصف ما قام به »أردوغان« 
خالل الفترة الماضية من سعي إلسكات المعارضة الّسياسية وفرض للّرقابة على مواقع 
الديكتاتوري  الفكر  كتعبيرات خطيرة عن  فخم  رئاسّي  وبناء قصر  االجتماعى  التّواصل 

الذي يعّشش في ذهنه وعن طموحاته الّشخصية المبالغ فيها. 
* المصاعب المفتعلة التي واجهتها الحكومة التّركية منذ العام 2013 والتي كبّدت البالد 
خسائر بشريّة ومادّية كبيرة، كان وراءها أطراف معارضة وبعض القوى اإلستخباراتيّة 
الغربيّة والعربية وميليشياتهاالدّاخلية، والتي أثّرت في االستقرار األمني واالقتصادي للبالد 

تبح�����������ث  مل 
األح���زاب  مجيع 
على الف����������وز 
ألّنه�ا  باالنتخابات 
حجمه����ا  تعرف 
 ، حلقيق���������ي ا
عن  حبث�����ت  بل 
قّوة  حتجيم  سبل 
العدال�����ة  حزب 
وهل���ذا  والتنمية 
دخل اجلمي������ع 
غري  حتال���ف  يف 
خلدم����ة  مباشر 
الّشع����وب  حزب 
الدميقراط������ي 
ومّت  الك�����ردي 
استخدام األكراد 
من خ�����������الل 
كأداة  حزب  هذا 
من  عدد  لسحب 
حزب  من  املقاعد 

العدالة والتنمية

من بني أسباب تراجع نتائج حزب العدالة والتنمية 
الصراع اخلفي تارة واملعلن تارة أخرى بينه وبني 
الرتكية«  »خدمة  حركة  السابق  حليفه 

للداعية الرتكي فتح اهلل كوِلن.
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الدور الكبري الذي 
تركي�����ا  لعبته 
اقليمّيا خ�������الل 
األخرية  الفت�����رة 
مساندتها  يف  سواء 
لسك��ان  املطلقة 
مع  وتصادمها  غّزة 
الساب�����ق  حليفها 
الصهيوني  الكيان 
دعمه��������ا   يف  أو 
جلماعات املعارضة 
سوريا  يف  املسّلحة 
ورفضه���ا االعرتاف 
الّسيس�ي  بشرعية 
مصر  حكم  يف 
مل يرق للعديد من 
اإلقليمي���ة  القوى 
فعملت  والّدولية، 
الزائفة  األخبار  بّث 
القالل������ق  وخلق 
استق��رار  وزعزعة 
قص�������د  تركيا 
لدى  خماوف  خلق 

الناخب الرتكي

والّتنمية  العدالة  حلزب  ظهورهم  أداروا  حيث  األكراد«  »اإلسالميني  موقف  تغرّي 
اهلوية  تقدميهم  أهّمها  أسباب  لعّدة  الدميقراطي  الشعوب  حزب  حنو  واجّتهوا 
الكردية على سواها من االعتبارات )كانت االنتخابات »تصويتًا للهوية« بامتياز(.

منها محاولة االنقالب )17 و25 كتوبر 2013(، وأحداث الّشغب بدعوى التّضامن مع 
أحداث بلدة كوباني )عين العرب( الّسورية ) 6 – 8 أكتوبر 2014( وتعثّر المصالحة 
الوطنية مع األكراد وأخيرا عمليّة احتجاز قاضي كرهينة يوم الثالثاء 31 مارس 2015 
التي نفّذتها مجموعة يسارية متشدّدة، التي انتهت بمقتل القاضي وناشطين كانا يحتجزانه.
* الّصراع الخفّي تارة والمعلن تارة أخرى بين حزب العدالة والتّنمية وحليفه الّسابق 
حركة »خدمة التّركية« للدّاعية التّركي »فتح هللا كوِلن« الذي يترأس شبكة ضخمة غير 
قارات.  في خمس  اإلعالم  والّشركات ووسائل  البحثيّة  والمراكز  المدارس  رسميّة من 
وهي حركة تحظى بسمعة حسنة في الواليات المتَّحدة األمريكيّة ولها مؤاخذات عديدة 
على سياسة »أردوغان« المتعلّقة بالمسألة الكرديّة والنّاقدة إلسرائيل. وتعود أسباب هذا 
الّصراع إلى محاولة الحركة توسيع نفوذها داخل أجهزة الدّولة وربّما أكثر بكثير مّما 
سمحت لها به الحكومة. أعضاء الحركة متغلّغلون في جميع المراكز الحّساسة في الدّولة 
بما فيها األمن والقضاء ويتّبعون سياسة تهدف في المقام األول إلى إضعاف الحكومة 
وزعزعة استقرارها من خالل الكشف عن قضايا الفساد في محيط أسر بعض وزراء 

حزب العدالة والتّنمية.
* تغيّر موقف »اإلسالميّين األكراد« وعائالت كرديّة كبيرة حيث أداروا ظهورهم 
لحزب العدالة والتّنمية واتّجهوا نحو حزب الّشعوب الدّيمقراطي لعدّة أسباب أهّمها تقديمهم 
للهويّة«  »تصويتاً  االنتخابات  هذه  )كانت  االعتبارات  من  سواها  على  الكرديّة  الهويّة 
بامتياز(، وعدم الّرضا عن قوائم مرّشحي العدالة والتّنمية في المناطق الكرديّة والغضب 
من بعض مواقف وتصريحات »أردوغان« وحملته األخيرة على زعيم حزب الّشعوب 
الدّيمقراطي صالح الدين دمرداش ووصفه بأنّه »صبي تافه« يشّكل مجرد واجهة لحزب 
العّمال الكردستاني المتمّرد. هذا التّغيير في موقف األكراد أثّر بصفة واضحة في تدنّي 
نتائج حزب العدالة والتّنمية مقارنة باإلنتخابات الّسابقة التي استطاع فيها كسب دعم جزء 
كبير من النّاخبين األكراد من جنوب شرق البالد، وهو ما يفّسر أيضا صعود أسهم حزب 

الّشعوب الكردي وحصوله على نتيجة لم يكن أكثر األكراد تفاؤالً يتوقّعها.
* الدّور الكبير الذي لعبته تركيا إقليميّا خالل الفترة األخيرة سواء في مساندتها المطلقة 
لجماعات  دعمها  في  أو  الّصهيوني  الكيان  الّسابق  حليفها  مع  وتصادمها  غّزة  لسّكان 
المعارضة المسلّحة في سوريا ورفضها االعتراف بشرعيّة الّسيسي في حكم مصر. هذا 
الدّور لم يرق للعديد من القوى اإلقليميّة والدّولية، فعملت على تشويه صورة زعيم الحزب 
خلق  قصد  تركيا  استقرار  وزعزعة  القالقل  وخلق  الزائفة  األخبار  وبّث  »أردوغان« 
مخاوف لدى النّاخب التّركي من استمرار انفراد حزب العدالة والتّنمية بالحكم. ويكفي 
أن نقوم بإطاللة سريعة على عناوين وسائل اإلعالم اإلسرائيليّة والمصريّة والّسورية 
لنالحظ مقدار الفرحة واالبتهاج نتيجة تقلّص حجم حزب العدالة انتخابيا. فقد قامت وسائل 
اإلعالم الصهيونيّة بتضخيم تراجع حزب الّرئيس »رجب طيب أردوغان« في االنتخابات 
وتصويره على أنّه سقوط مدّو وصدّرت الّصحف افتتاحياتها بعناوين شامتة بأردوغان 
وحزبه، عازية خسارته إلى عدائه للكيان وتصريحاته التّحريضيّة ضدّ إسرائيل. صحيفة 
واعتبرت  الّسلطان«،  يكون  لن  »أردوغان  العريض  بالعنوان  كتبت  اليوم«  »إسرائيل 
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ش�����ّك  هناك  ليس 
تقديرن����������ا  يف 
ذاهب���ة  تركيا  أّن 
انتخابات  إجراء  إىل 
بعد  سواء  مبّكرة 
القادمة  يوما   45 ال� 
)يف حالة فش������ل 
العدال�������ة  حزب 
يف تشكي���������ل 
حكومة ائتالفّية( 
ع�����������ام  بعد  أو 
على أقصى تقدي�ر 
ألّن أي حكوم����ة 
املشع�����ل  ستتسّلم 
يف  تك�������ون  لن 
تستطيع  اليت  القّوة 
دوالي���ب  تسيري  بها 

الّدولة.

,,

,,

سببا  اليهود  على  الالّسامية  هجماته 
في تراجع حزبه بشكل كبير. وذّكرت 
بمواقــــف أردوغان خـــالل العدوان 
األخير على قطاع غزة والتي قال فيها 
هتلر.  إجرام  فاقت  الكيان  بربرية  إّن 
أّما صحيفة »معاريف« التي اعتبرت 
بالدّيمقراطية  التركيــّـــــة  االنتخابات 
اإلطاحة  في  تنجح  لم  ألنّها  الفاشلة 
امتدحت  فقد  كامل،  بشكل  بأردوغان 
أوقفوا  إنّهم  وقالت  األتراك  النّاخبين 
أردوغان عند حدّه، ووقفوا سدّا منيعا 

أمام طموحاته العثمانيّة وسياساته اإلرهابيّة.
الّسناريوهات املمكنة 

ليس هناك شّك في تقديرنا أّن تركيا ذاهبة إلى إجراء انتخابات مبّكرة سواء بعد الـ 45 
بعد عام على  أو  ائتالفيّة(  تشكيل حكومة  في  العدالة  فشل حزب  حالة  )في  القادمة  يوما 
القّوة التي تستطيع بها تسيير  أقصى تقدير ألّن أي حكومة ستتسلّم المشعل لن تكون في 
دواليب الدّولة. وسيحاول »داود أوغلو« ومن معه تحميل المسؤوليّة ألحزاب المعارضة 
وإقناع النّاخبين بخطئهم حين قّرروا عدم منح األغلبيّة لحزب العدالة ليواصل مسيرته التي 

رسمها لتركيا. 
ويمكن أن يساهم العداء المشترك لحزب العدالة والتّنمية بين األحزاب الثاّلثة الخاسرة 
في االنتخابات في تشكيل »حلف الخاسرين« كما يقال إلقصاء العدالة والتّنمية، ليتحّول 
الحزب إلى المعارضة ألول مّرة في تاريخه. لكن يبدو أن مثل هذا التّحالف -إن حدث- 
الكبير  االختالف  بسبب  التّركية  الّسياسية  للحياة  استقراراً  يجلب  ولن  طويالً  يستمر  لن 
في التوّجهات الفكرية والمواقف من القضايا المصيريّة وستنتهي التجربة بفشل الحكومة 

وإجراء انتخابات سابقة ألوانها. 
يخطئ من يعتقد أن حزب العدالة يواجه تحدّيا حقيقيّا في تشكيل حكومة ائتالفية، خاّصة 
مع رفض األحزاب الممثّلة في البرلمان الدّخول في تحالف معه، لكن حسابات المرحلة 
الّرفض  هذا  عن  للتّراجع  الثاّلثة  المعارضة  أحزاب  أحد  تدفع  قد  الّسياسية  والمصالح 
وسيحاول كّل منها االستفادة من الوضع وقبول االئتالف بشروط مرتفع سقفها. لكّن »داود 
وهو  المستجدي  موقع  من  وليس  القّوة  موقع  من  األحزاب  هذه  أبواب  سيطرق  أوغلو« 
شاهر سالح األزمة االقتصاديّة التي بدأت بوادرها تلوح في األفق مباشرة بعد اإلعالن 
عن النتائج وسالح اللّجوء لالنتخابات المبّكرة الذي يمتلكه رئيس الدّولة »أردوغان« وفق 
الدّستور التركي والذي قد يضّر خاّصة بحزب الّشعوب الكردي الذي ال ضمان له لتكرار 

الفوز الذي حقّقه هذه المّرة في حالة إجراء انتخابات جديدة مبّكرة.
»أردوغان«  سيجعل  والتّنمية  العدالة  لحزب  النّسبي  االنحدار  لعّل   ... يدري  من 
و»أوغلو« وصحبهم يراجعون بعضا من تمّشيهم ويقتنعون أّن الوقت لم يحن بعد إلعالن 
وفاة »كمال أتاتورك«، فمازال في جعبة العلمانييّن والقوى الدّولية المتحالفة معهم وسائل 

وطرق لمقاومة طموحات »العثمانيين الجدد«.  
-----

- مدير اجملّلة
faycalelleuch@gmail.com
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مهمة   تقع   هل  احلوار.  هلذا  الوزارة  إطالق  ومشروعية  جدوى  حول  السؤال  يبقى 
الّتنفيذ  مسؤوليتها  وزارة  على  وأساسي  جوهري  جمتمعي  شأن  يف  إصالح  تشريع 
وليست الّتشريع أم تقع على مؤسسات وطنية دستورية خمتّصة كاجمللس األعلى 

للرّتبية؟ 

يجمع كّل التّونسيين على ضرورة إصالح المنظومة التّربوية. وهو إجماع عبّرت عنه 
في  اختالف  دون  المدني  المجتمع  وجمعيات  منظمات  عنه  عبّرت  كما  التّربية  وزارة 
وطني  حوار  إلى  بدعوة  التّربية  وزارة  وبادرت  المنظومة.  تدهور  مظاهر  توصيف 
في  عهد  ومجموعة  للّشغل  العام  االتّحاد  شّركت  فقد  إقصاء.  دون  المنظومة  إلصالح 
البداية ثّم اتجهت إلى كافّة أصناف المدّرسين وإطارات اإلشراف اإلداري والبيداغوجي 
إلى  المدني  المجتمع  جمعيات  واستدعت  الجهات  وبمختلف  عملهم  مستويات  بمختلف 

جلسات حوار بمقار الواليات. 

   فهل ميكن مؤاخذة الوزارة على إقصاء ؟

 ال أعتقد صواب ذلك المدخل لبيان أخطاء مبادرة وزارة التّربية. أقول ذلك رغم تأكيدي 
على وقوع الوزارة في أخطاء. ففيما أخطأت الوزارة؟

   يكمن الخطأ في المنهجيــة أو التمشـــي الـــذي اعتمدتـــه وزارة التربيــة خاصـــة 
وفي تجاهلها لوزارة التعليم العالــي كطرف آخر معنــــي بالّشأن التّربوي وهــــو موقف 
»احتكاري« تؤاخذ عليه. وعندما أتحــدّث عن منهجيّة ال أقصــد من ورائهــا اإلقصـــاء 
المجتمـــع. وكل من يتحدّث عن إقصاء فهو  لـم تقص جميــع مكّونـــات  الوزارة  ألّن 
مجاف للحقيقة وسيكون محّل سخريــــة من عموم الّشعـــب ألّن الـــوزارة حرصت على 
ما جاء  التّربية« مطبقة  الوطني حول  في »الحوار  المجتمــــع  تشريك جميع مكونات 
التّربويـــة« من أّن  الّرابعـــة من » الوثيقة المنهجيـّــة إلصالح المنظومـــة  بالّصفحة 
»إطالق الحوار الوطنـــي إلصالح المنظومــــة التّربويـــة باعتباره استراتيجيّة تضمن 
األجيال  كيان  نحت  في  فعليّين  شركاء  األطراف  جميع  تجعل  ناجعة  حقيقيّة  مشاركة 

القادمة«.
تقع   هل  الحـــوار.  لهذا  الوزارة  إطالق  ومشروعيــّـة  جدوى  حـــول  السؤال  يبقى     
وزارة  على  وأساســــي  جوهـــري  مجتمعـــي  شـــأن  في  إصالح  تشريع  مهّمــة  
مختّصـــة  دستورية  وطنية  مؤسسات  على  تقع  أم  التّشريع  وليست  التّنفيذ  مسؤوليتها 

كالمجلس األعلى للتّربية؟ 

د.حسن مجين
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   وزارة األستــــاذ الدكتــــور ناجي 
حكومـــــــة  إلى  تنتمــي  جلّــــول 
عن   انبثقت  تنفيذيّة  سلطة  لديها 
انتخابات أولى  بعد صياغة دستور 
حكومة  وهي  الثّانية.  الجمهوريّة 
للكثيــــر  تأسيس  فتــــرة  في  تأتــي 
من المؤّسسات الوطنيّة التي يكتمل 
بها البناء الدّيمقراطـــي للدّولة. ومن 
تلــــك المؤّسسات المجلس األعلـــى 
تأسيس  من  يتبعــــه  وما  للتّربيــــة 
هيئة عليا لتقييم المنظومة التربوية.

   تلك المؤّسســــات هي وحدها المخّولـــة ، في هذه المرحلــــة من بنــــاء الدّيمقراطيـــــة 
في وطننا العزيز، إلطــــالق تمـــشي منهجـــي يفضــي إلى إصـــالح تربـــوي نابـــع 
من الّشعـــب بمختلف أطيافــــه. إصالح قد ينبنّي على استفتاء شعبـــي ليصــــّوت على 
خيارات متعدّدة  يشارك في صياغتهــــا خبراء فــــي التربيـــة بتكليف مـــــن المجلس 

األعلى للتربية.

   أال  جيب أن نضع احلصان يف مقدمة العربة ؟

  نرى وزارة التربية  تضع نفسهـــا ، وهي العربة التي ستحمل ما يختاره ويدفعه عموم 
باتحاد  مستعينـــة  وتبـــادر  تونس  في  التربيـــة  لمستقبل  المقّررين  مقدمة  في  الشعب، 
مجموعة  وكذلك  التّونسيـــة  العامة  الحياة  في  الفاعلة  مكانته  أحد  ينكر  ال  الذي  الشغل 
المنظومــــة ال  عهـــد. وهو وضع قد يفضي إلى تغييـــرات شكليّــــة أو عميقـــة في 
تخدم مصالح الّشعب أو هو ال يوافق عليها ألنها لم تأّسس على قراره. فالشأن التربوي 
أساسي في حياة المجتمع والقــــرار فيــه يعـــود أّوال وأخيـــرا له ليتجه به نحو أهداف 
ما  المقاصــــد وحسب  تلك  وفق  يختــــاره  نمائــــه على طريق  في  وتساهم  تخدمــــه 

يتوفر لديه من موارد.
الشعب  لتأسيس منظومة تربوية تخدم أهداف  القواعد  العربة وبوضع  بتعديل  فلنبدأ     
وتنبع من خياراته دون إضاعة الوقت في مهاترة لفظيـــة ال تؤسس لتحّول ناضج وفق 

قواعد الجودة أي وفق الدرجة العالية من النوعية والقيمة.

   مطلب دستوري تربوي هو إنشاء اجمللس األعلى للرتبية:

   فالمجلس األعلى للتربيــة هو هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية واالستقـــالل 
المالي واالداري مهمتهـــا إبداء الرأي فـــي السياســـات العمومية والقضايا الوطنيــــة 
التي تهّم التربية والتكويـــن والبحث العلمـــي كما تتولى تقييم أداء المنظومــة التربوية 

من  للكثي�ر  تأسيس  فرتة  يف  احلالية  احلكومة  تأتي 
املؤّسسات الوطنّية اليت يكتمل بها البناء الّدميقراطي للّدولة. 
من  يتبعه  وما  للرّتبية  األعلى  اجمللس  املؤّسسات  تلك  ومن 

تأسيس هيئة عليا لتقييم املنظومة الرتبوية
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الرتبية   وزارة  نرى 
تضع نفسه����ا ، يف 
املقّرري���ن  مقدمة 
الرتبي����ة  ملستقبل 
وتب���ادر  تونس  يف 
باحت���اد  مستعينة 
ال����������ذي  الشغل 
أح�����د  ينكر  ال 
الفاعل��ة  مكانته 
العام���ة  احلياة  يف 
وكذلك  الّتونسية 
جمموعة عهد. وهو 
وضع قد يفضي إىل 
شكلّي�ة  تغيريات 
يف  عميق������ة  أو 
خت��دم  ال  املنظومة 
الّشع������ب  مصاحل 
أو هو ال يوافق عليها 
على  تأّسس  مل  ألنها 

قراره
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األعل�����ى  اجمللس 
هيئة  هو  للرتبي��ة 
مستقلة  عمومية 
بالشخصية  تتمتع 
القانوني������������ة 
واالستق���الل املالي 
مهمته����ا  واالداري 
ال�����������رأي  إبداء 
السياس���ات  ف���ي 
العمومي������������ة 
ي������������ا  والقضا
الوطني��������������ة 
الرتبي����ة  تهّم  اليت 
ي���������ن  لتكو ا و
العلم����ي  والبحث 
كما تتوىل تقييم 
أداء املنظوم��������ة 
الرتبوي�������������ة 
والتكويني�������ة 
من حيث النتائ���ج 
واخليارات  والربامج 
وتعد تقري��������را 
سنوي�����������������ا 

يف الغرض. 

أّن استفتاء الشعب بختلف فئاته  حول شأن أساسي 
التشريعات  لكّل  مشروعية  يعطي  الرتبية  مثل 
واهليكلة  والتكوين  التجهيز  على  واملصاريف 
جيدون  والذين  احملتملني  املناوئني   ألسنة  ويلجم 
لتقديم وجهات  التحضري لالستفتاء  أثناء  فرصتهم  

نظرهم بكّل حرية  دون إقصاء

والتكوينيـــة من حيث النتائج والبرامج والخيارات وتعد تقريرا سنويا في الغرض . وهذه 
الهيئة بعد تقييـــم وتشخيص الواقع التربوي علميّا يحسن بها االستعانـــة بخبراء لتقديم 
مقترحاتهم حول الحلول الممكنة إلصالح مختلف جوانب المنظومة التّربويــة. فتوظب 
تلك المقترحات فــي خيارات كبــــرى تكون بنــــودا الستفتـــاء شعبــــي واســـع تشرف 

عليه هيئة مستقلّة.

استفتاء الشعب حول مستقبل منظومته الرتبوية:

  إذا كانت الدول الديمقراطية في الغرب تستفتي شعوبها في شؤون أقل أهمية من التربية 
مثل الترخيص في زواج المثليين في إيرلندا هذه السنة )ماي 2015( فلماذا ال يستفتى 

الشعب التونسي في مستقبل منظومته التربوية؟
  ذلك أّن استفتاء الشعب بمختلف فئاته  حول شأن أساسي مثل التربية يعطي مشروعية 
المناوئين   ألسنة  ويلجم  والهيكلة  والتكوين  التجهيز  على  والمصاريف  التشريعات  لكّل 
المحتملين والذين يجدون فرصتهم  أثناء التحضير لالستفتاء لتقديم وجهات نظرهم بكّل 

حرية  دون إقصاء.
   وقد ينطلق استفتاء الشعب من مجلس نوابه ، وخاصة اللجنة المكلّفة بالنظر في شؤون 
التربية والتكوين والبحث العلمي ، ألّن مجلس النواب ممثل للشعب وصلته بالحكومة بما 
فيها وزارة التربية. كما يمكن أن ينطلق من المجلس األعلى للتربية في حال أرسي على 

أرض الواقع كمؤسسة دستورية فاعلة.
   وللمجلـــس األعلــى للتربيـــة بعــد استفتـــاء الشعب تقديم نتائجـــه ومقترحاتـــه إلى 
إليهـــا  أفضت  التي  العمليـــات  سيـــر  من حيث  فيها  للنظر  الشعـــب  نواب  مجلــــس 
ومدى توافقهـــا مع التوجهـــات الكبرى للدولــــة وكيفيـــة تطبيقهـــا على أرض الواقـــع 
ولـــه أن يضع عندها قوانينا جديدة تنظم العمل التربوي تعّوض قانون 2002 وما تبعه 

من خطط.
   بهذا وحده تكتسب الدولة والحكومة قّوة سلطة القرار اإلصالحي التربوي وتعطيه سندا 

شعبيا مضمونا.
-----

- خبري يف علوم الرتبية   
jemnihassen@yahoo.fr
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بناسبة الذكرى 34 لإلعالن عن تأسيس حركة االجتاه اإلسالمي )النهضة حاليا( ، صدر على بركة اهلل 
النهضة،  : »من اجلماعة اإلسالمّية إىل حركة  الثالث ضمن سلسلة »كتاب اإلصالح« حتت عنوان  الكتاب 
تأثريها  هلا  كان  اليت  اإلسالمّية  الشخصّيات  من  جمموعة  تأليف  من  وأمل«  أمل  مسرية  تونس،  يف  اإلسالمّيون 
الدكتور امحيده  السادة  ثّم االجتاه االسالمي سابقا(، وهم  »الّنهضة« )اجلماعة االسالمّية  وبصمتها يف تاريخ 
النيفر  والشيخ اهلادي بريك وحممد القوماني و عبدالعزيز التميمي و حسن الطرابلسي و حممد الصاحل الضاوي 

و الشيخ لطفي العمدوني وقّدم الكتاب املهندس فيصل العش.
يشّكل التيار اإلسالمي أحد األطراف الرئيّسة املؤثرة يف الّساحة الوطنّية الّسياسية واالجتماعّية والّثقافية 
والفكرّية ملا له من امتداد شعيّب وحضور الفت ضمن الّنخبة الوطنّية ومساهمات يف العديد من احملّطات اهلاّمة 
يف تاريخ تونس. وهو  الّتيار الذي ال ميكن من دون مساهمته حتديد معامل مستقبل البالد بصفة خاّصة والعامل 

العربي االسالمي بصفة عاّمة بأكثر ما ميكن من اإلجيابّية والفاعلّية. 
ولقد مّر هذا التيار يف مسريته منذ تأسيسه إىل اليوم بتجارب عديدة ساهم بعضها يف تنمية أسهمه وارتفاعها 
بني الناس وبعضها اآلخر يف تعّرضه إىل احملن واملطاردات والّضغوطات بلغت يف فرتات عديدة من تارخيه حّدا ال 

يطاق. 
اإلسالمي  الّتيار  أصل  حول  الكريم  القارئ  ذهن  ختاجل  قد  اليت  األسئلة  على  جنيب  أن  الكتاب  هذا  حياول 
وكيف حتّول من حركة دينّية هدفها الّدعوة إىل اهلل وتعليم الّناس كيفية الّصالة إىل أكرب حزب معارض 

يف تونس. كما حاول أن يتطّرق إىل أهّم املراحل اليت مّر بها وكيف تعامل مع األزمات اليت كان طرفا فيها. 
ومل يقتصر احلديث يف هذا الكتاب عن حركة الّنهضة من زاوية جتربتها الّتنظيمّية والّسياسية، بل حاول 
والتجديد  باملدارس اإلسالمّية األخرى من جهة وصلته حبركة اإلصالح  البحث يف فكر احلركة وعالقته 
وتيار الّزيتونيني من جهة أخرى، ليجيب عن سؤال مركزي : »هل الّنهضة حركة دينّية أم حزب مدني؟ وهل 

هي نسخة فكرّية مطابقة لألصل من األخوان املسلمني أم هي خليط 
ومزيج نادر بني الرّتاث اإلصالحي الّتونسي مع إضافات مغاربّية والواف�د 
الفكري اإلصالحي املشرقي وما أرسته الّثقافة احلديثة من مناه���ج 

عقالنّية ونقدّية؟
ليس اهلدف من هذا الكت���اب سرد لذكري��ات مضت أو م�����دح 
حلركة الّنهضة وذكر خصاهلا وإضافاتها يف احلقل الّسياس�������ي 
والّثقاف���ي والفك��ري واالجتماع��ي أو نقده���ا من باب املنافس����ة 
واالختالف وإّنا اهلدف منه املساهمة البسيطة - بناسبة الذك��رى

 34 لإلعالن عن االجتاه اإلسالمي- يف إضاءة الّطريق حّتى ال خيطئ��ه 
الّسالكون وهو حماولة لقراءة املاضي واحلاضر الستشراف املستقب��ل 

الذي نأمل أن يكون مشرقا على اجلميع.
--------- 

املهندس فيصل العش
مدير سلسلة كتاب اإلصالح
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معظم  يف  ولكن  فقط  مصر  مجهورية  يف  ليس  والكبرية  اهلاّمة  املناصب  كّل 
الّدول العربّية...حكر على عائالت معّينة ومتنّفذة عمال باملثل الّشعيب الذي أمقته 

»ولد الوّز يطلع عّوام« ...

قال محفوظ صابر الجالد المصري برتبة وزير عدل في حكومة الدكتاتور عبد الفتاح 
السيسي أّن أبناء عّمال النّظافة ال يجب أن يكونوا يوما ما قضاة ألنّهم لم ينشئوا في البيئة 
المناسبة لذلك....وحدهم النبالء وأبناء الذوات واألثرياء يمكنهم ذلك على ما يبدو وإن لم 
يفّسر لنا الجالّد المذكور نظريّته القبيحة -قبح وجهه وسيرته وتاريخه ونظامه- في الّرقي 
والنّشوء القضائي فإنّه يمكننا أن نستشّف دون حاجة لكبير ذكاء أّن كلماته تلك الشبيهة 
برصاص الدّواعش وسكاكينهم جريمة في حّق الدّولة واألجيال ال يجب أن تمّر مرور 

الكرام.
الّسر...وهذا  في  البعض  به  يتهامس  بما  العلن  في  قال  الجالد  هذا  أّن  لنعترف  أوال 
العربيّة... الدّول  الكالم ال ينطبق فقط على جمهورية مصر ولكنّه يشمل تقريبا معظم 
الّشعبي  بالمثل  عمال  ومتنفّذة  معيّنة  عائالت  على  حكر  والكبيرة  الهامة  المناصب  كّل 
الذي أمقته »ولد الوّز يطلع عّوام«..أي أّن إبن الّرئيس يصبح رئيسا وإبن الوزير وزيرا 
وإبن المدير مديرا وإبن الفنان فنانا وإبن رجل األعمال »ولد« أعمال وهلّم جّرا ونسخا 

وتكرارا...أعود إلى هذا الجالّد الوزير الذي إرتكب جريمتين:
بالده  لتكون  بأعمال ومجهودات  تقوم  المواطنين  لفئة من  احتقاره  األولى:  الجريمة 
المسؤولون...هؤالء  يريده  ما  أكثر  وهذا  الّزائرين  أعين  في  فقط  وليس  دائما  نظيفة 
يتذّكرون الّزينة والطرقات وأعمال الّصيانة فقط حينما يزور المنطقة وزير أو مسؤول 
رفيع المستوى وال تتحدّث عن المسؤولين األجانب...هم يريدون صورة جميلة عبارة 
عن بطاقة بريديّة ينالون من ورائها شهادة استحسان من المسؤولين األرفع منهم درجة...
ظروف عيش المواطن هي آخر ما يفّكرون فيه وآخر من يسعى لتحسينه!! شوارعنا 
فيها حفر أكبر من المحيط األطلسي ومرتفعات أعلى من جبل الّشعانبي وأتربة وغبار 
ونباتات تكاد تموت عطشا تسبّح هللا في ملكوته وتدعو على هؤالء المسؤولين المهملين 
عّمال  يقوم  واألحياء  المناطق  عديد  في  يتكّرر  الذي  المشهد  هذا  والثّبور...في  بالويل 
النظافة بأدواتهم البسيطة برفع الفضالت وما يتركه النّاس وراءهم من أوساخ حيث ما 
مّروا...هم فقط ال يقومون بعملهم على أكمل وجه...فهم لو قاموا برفع الفضالت الحقيقيّة 
وليس األوساخ فقط لرموا عديد النّاس وأّولهم هذا الوزير الحقير في شاحنة النّظافة وألقوا 

بهم في مزابل التّاريخ...
التي ترى  العيون  بالمناسبة  الّشابة وهي  الّطموح عند األجيال  قتل  الثانية:  الجريمة 

يسري بوعوينة
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بها األوطان المستقبل وهذا 
الوزير قام بفقأ هذه العيون 
ستنظر  كيف  ندري  فال 
مستقبلهــــــا... إلى  مصر 
أّن  تونس  حظ  حسن  من 
آمنوا  معه  ومن  بورقيبة 
اجتماعية  كرافعة  بالتّعليم 
والوطن  النّــــــاس  تخرج 
النّور  إلى  الّظلمات  من 
ومن الفقر إلى المجد ونسبة 
بالدنا  في  العالية  التمدرس 
تصّور لنا بوضوح الّرغبة 
العلم  منابع  من  النهل  في 
والمعرفـــــــة والّرقـــــــي 
االجتماعي...ال أقول يدرس أطفالنا من أجل منصب ولكن أقول يتعلّمون من أجل اكتساب 
مؤّهالت وكفاءات تجعلهم جديرين بذلك المنصب ونافعين فيه...بأّي حق إذن يمنع هذا 
المجرم ولدا نبغ في العلوم القانونيّة واستحق أن يدخل معهد القضاء من أوسع أبوابه ال 
من تحت طاولة الّرشوة واألكتاف والجاه؟؟ بأي قانون وبأي منطق؟ إنّها جريمة قتل مع 
سابقيّة اإلصرار والترّصد...في تفسيرهم آلية »وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟« 
ينزع الّشيوخ فرحين مطمئنين إلى تعريف الوأد بكونه مواراة الفتاة تحت التّراب...فقط 
ال غير....الوأد حسب رأيي يتجاوز ذلك ليشمل الوأد االجتماعي مثلما قام به هذا الوزير 
من خالل وأد أحالم الّشباب الّطامح بطبعه على رأي الحكماء...إّن الّشباب عندي أشبه 
التحليق عاليا في سماء  نمنعها من  فقط  ليس  أنّنا  فأكيد  أجنحتها  نقطع  بالطيور وحينما 
النّجاح التي تسع كل مجتهد ومثابر بل إنّنا ندفعها ال محالة لتكون معاول هدم هذه األّمة 
التي تعاني من الخراب أصال من خالل إرتمائها في أحضان التّطرف والفساد...هناك 
أيضا الوأد اإلقتصادي من خالل جنوح رجال األعمال الكبار والشركات العمالقة إلى 
وأد كل شركة صغيرة أو مشروع واعد قد يهدّد بزعزعة عروش هذه الحيتان الكبيرة 
حتّى غدا الّسوق عبارة عن كعكعة يتقاسمها فالن وفلتان وللباقي الفتات المتساقط....الوأد 
ليس فقط مواراة األجساد التّراب....مواراة الطموح واألحالم هي أيضا وأد ال يقل وطأة 

عن الوأد الجسدي...
ما قام به هذا الوزير جريمة بال عقاب في حق شباب يعاقب بال جريمة...

-------

        -  طالب مرحلة ثالثة حقوق
yosri.bouaouina@gmail.com 

عندي  الّشباب  إّن 
بالطي������ور  أشبه 
وحينما نقط������ع 
فأكي�د  أجنحتها 
فق�����ط  ليس  أّننا 
من  ننعه�����������ا 
التحليق عالي��ا يف 
اليت  الّنج��اح  مساء 
جمتهد  كل  تسع 
ومثابر ب�������ل إّننا 
ندفعها ال حمال����ة 
مع����اول  لتكون 
هدم هذه األّمة اليت 
اخلراب  من  تعاني 
خ����الل  من  أصال 
إرمتائها يف أحضان 

الّتطرف والفساد..
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الرّتاب....بل  .الوأد ليس فقط مواراة األجساد 
ال  وأد  أيضا  هي  واألحالم  الطموح  مواراة  إّن 

يقّل وطأة عن الوأد اجلسدي
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أردّت أن أحوم في أجواء الفساد في مجتمعاتنا، بحثا عن نفق ينبعث منه نور من األمل، 
وأخترت أن أبدأ الحديث حول أثار غياب الّرحمة في الثّقافة الغالبة على مجتمعاتنا، بلمحة 
عن وضع ذوي االحتياجات الخاّصة في ثقافتنا، التي تحيلهم إلى مسخرة يلهو بها األطفال 
ذوي  فئة  من  شابّا  أّن  وأتذكر  األحوال.  أفضل  في  للّشفقة  مثار  إلى  وربّما  والّشباب، 
االحتياجات الخاّصة في بلد عربّي، أطلق عليه النّاس صفة القرد، وكان كلّما مّر بحّي 
طاردوه وأحالوا حياته إلى جحيم. في المقابل يضع بلد مثل النرويج على ذّمة شخص 
مماثل ميزانيّة هائلة ومنزال مستقالّ وطاقما كامال من المختّصين ومن المدّربين وأعوان 
الّصحة، مهّمتهم توفير العيش الكريم لهذا الّشخص، وتتّخذ من أجل حمايته وحماية ذوي 
االحتياجات الخاصة قوانين، تكفل حقوقهم. ويشترط أن يّطلع عليها الجميع، ولعّل من 
أهّمهما هو حّق المعني في تقرير ما يناسبه من أنشطة ومأكوالت. حتّى أوالئك الذين ال 
يتكلّمون وربّما ال يفهمون، توضع الخيارات أمامهم ليختاروا بأنفسهم ما يناسبهم. وهذا 
ما دفعني للمقارنة بين واقعين والتّساؤل عّما إذا كان في ثقافة التّخلف والبؤس رحمة، 
وهو ما يذّكرنا بحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم: » من ال يرحم ال يُرحم«. وهذه 
قاعدة تختزل واقع المسلمين الذي يسوده سواد القلوب ويشذّ فيه سلوك الّرحمة، وتقوم 
وأبقى«. وما من شّك  عذابا  أشدّ  أّينا  قاعدة »ولتعلمّن  المسلمين على  بين  المعاملة  فيه 
أّن المجزرة التي وقعت في رابعة في حّق أبرياء كانوا يعبّرون عن رأيهم بكل سلميّة 
من  بالمزيد  البعض  مطالبة  حدّ  إلى  الّرحمة،  من  القلوب  لخواء  ترجمان  هي  ومدنيّة، 
القتل، حتّى يرهب من خالفه الّرأي. وليت األمر توقّف عند هذا الحدّ، فقد كشفت الفتن 
البشر، في سلوكهم وما  لعالم  ينتمون  أقوام ال  الّشام، ومصر والعراق عن  في كّل من 
الكريم:  القرآن  في  ورد  لما  استنادا  اإلخوة،  حكم  في  هم  لمن  حقد  من  تكّن صدورهم 
تقوم  كيف  االجتماعي،  التّواصل  مواقع  عبر  العالم  شاهد  فقد  إخوة«.  المؤمنون  »إنّما 
مجموعة من الّشيعة في العراق بصلي مسلم سنّي على النّار وهو حّي، وسمعنا بعمليّات 
االغتصاب الواسعة التي تشرف عليها المليشيات الّشيعية في أبو غريب، ورأينا كيف 
يوضع الّسني في حفرة ويقبر حيّا ألنّه لم يشهد بألوهيّة بّشار األسد. واألعجب من ذلك 
أن يخرج محام في إحدى القنوات المصريّة ال ليطالب بقتل اإلخوان فحسب بل بحرق 
جثثهم نكاية فيهم وفي ذويهم، حتّى أّن مقدمة البرنامج نفسها ذهلت مّما يكنّه هذا الكائن 
من حقد لمن يختلف معهم في الرأي، هذا وهو محام، ومهّمته الدّفاع عن المتّهم وحقوقه 

األساسيّة مهما كان لونه أو دينه أو جنسه أو انتماؤه الفكري.

عبدالسميع النصري

لعامل  ينتمون  ال  أقوام  عن  والعراق  ومصر  الّشام،  من  كّل  يف  الفنت  كشفت  لقد 
البشر، يف سلوكهم وما تكّن صدورهم من حقد ملن هم يف حكم اإلخوة، استنادا 

ملا ورد يف القرآن الكريم: »إّنا املؤمنون إخوة«...
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هذه عينات ليست نشازا 
بقدر ما هي مؤّشر لظاهرة 
عليها  يغلب  أخالقا  تنبت 
الوحشيّة، والكراهيّة، وحّب 
كل  على  والثّورة  االنتقام 
فضيلة. تلك هي مخرجات 
االجتماعية،  الّطبقية  ثقافة 
في  النّشء  تعلمها  التي 
الفقر  عليها  يغلب  أحياء 
وفي  األخالق،  وغياب 
فيها  تربّت  أخرى  أحياء 
وحّب  الفساد  على  أجيال 
الدّين،  واستسفاه  السيطرة 
وفي أخرى وجد التّحريض 
الّطائفي في أجوائها الّسرية منشأ إلفساد ذات البين وتخريب المجتمعات. فنشأ من ذلك 
أقوام يرفض قائلهم أن يتولى ابن الفقير وظيفة في النيابة العامة، ألنّه لم يخلق لها، على 
ماّرة  هّرة  بقتل  التلذّذ  على  تتربّى  أجيال  وتنشأ  الّسابق.  المصري  العدل  وزير  مذهب 
في الّطريق العام، على حّب التّعذيب والتّقرب بقتل المسملين كما قال أستاذ في العقيدة، 
في إحدى القنوات المصريّة بأن قتل مرسي واإلخوان هو يوم من أيام هللا، باعتبارهم 
خوارج في نظره، علما وأّن في مثله يندرج قول رسول هللا في الخوارج، وهم الذّين كانوا 
يتقّربون هلل تعالى بقتل علي رضي هللا عنه. وتنشأ أجيال تحلم بأّن قتل سنّي يُدخل الجنّة، 

وأّن قتل شيعّي هو انتصار ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
إنّها عقلية تحتاج إلى تحليل نفسي حتى نفهم التّركيبة الذّهنية لهذه األنفس، والنّسق 
الذي سارت فيه حتى أُخرجت لعالم األحياء بهذه الجرأة على الجريمة، واستباحة الدّماء 

دون أن يحّرك ذلك فيها وازعا من ضمير أو إحساس. 
بينهمـــا  المــوت وليس  يدفع عون أمن أن يضــرب سجيـــن رأي حتّى  الذي  فما   
عداوة سابقة؟ وما الذي يجعل آخــــر يغتصب امرأة متزّوجـــة أمام زوجها في مجتمـــع 
يدّعي أن المرأة هي عنوان الّشرف؟ ما الذي يدفـــع عون أمن أو عون حراسة إلى أن 
يثقب عظم سجين تحت التّعذيب بآلة حفر؟ إنّها أنماط من الّسادية نشأت في مجتمعات 
بفرعونيتها  تفتخر  النمـــاذج  هذه  فيه  الذي عادت  الحدّ  إلى  الّرحمـــة  منابع  فيها  جفّت 
وأخرى بنمرودها وثالثة بابن علقمهـــا، وأنشأت كل أّمة من هؤالء تستحضـــر تاريخ 

جالديها. 

يدف���ع  الذي  فما   
عون أمن أن يضرب 
سجني رأي حّت���ى 
بينهما  وليس  املوت 
وما  سابقة؟  عداوة 
عون  يدف���ع  الذي 
أمن أو عون حراسة 
يثق�������ب  أن  إىل 
حتت  سجني  عظم 
بآل���ة  الّتعذي���ب 
إّنها أن���اط  حفر؟ 
نشأت  الّسادية  من 
جمتمع������ات  يف 
مناب���ع  فيها  جّفت 
الّرمح���������ة إىل 
احلّد ال���ذي عادت 
النماذج  هذه  فيه 
تفتخر بفرعونيتها 

وأخرى بنمرودها.
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,,

نفهم  حتى  نفسي  حتليل  إىل  حتتاج  عقلية  إّنها 
الذي  والّنسق  األنفس،  هلذه  الّذهنية  الرّتكيبة 
خرجت لعامل األحياء بهذه اجلرأة 

ُ
سارت فيه حتى أ

حيّرك  أن  دون  الّدماء  واستباحة  اجلرمية،  على 
ذلك فيها وازعا من ضمري أو إحساس
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تنت���������زع  حني 
الّرمح��������������ة 
من قلوبنا وتكّشر 
فين������ا  الوحشّية 
ويصبح  أنيابها  عن 
بأسنا بيننا شديدا، 
املفيت  ويتح������ّول 
حشو  يف  ذئب  إىل 
خروف، ال يرق����ب 
وال  إاّل  املؤمنني  يف 
يبق����ى  هل  ذّمة، 
معنى؟.  لإلخوة 
وحني يهان العلماء 
الّسف����اء  ويكرم 
الّراقص��ات  وتقّدم 
املبدع��ون  ويؤّخر 
للعل��م  يبقى  فهل 

دور يف البناء؟

هل لهذا من تفسير غير أننّا نعيش عصرا تعاضمت فيه الغربة عن القيم، وتعّطلت 
فيه العقول عن القيام بوظيفة التّمييز بين الخير والشّر. وقد اّطلعت على كتاب بعنوان: 
عن  سميث  وكريس  كوك  ريتشارد  األمريكيّان  الكاتبان  فيه  تحدّث  الغرب«،  »انتحار 
المواطن  لدى  فيها  الثّقة  الغربيّة، وفقدان  بالقيم  اإليمان  التي تقف وراء تراجع  الدّوافع 
الغربي نفسه، مما سيؤدّي إلى انتحار محتوم. وهذه القيم هي المسيحيّة، والتّفاؤل، والعلم، 
والنّمو االقتصادي، والليبراليّة والفرديّة. ولكّل حضارة مرجعيّات ومرتكزات قّوة، إذا 

تعرضت النتكاسات داخليّة فإّن ذلك أذان بانهيارها. 
وقد تشكلت مجتمعاتنا نحن المسلمين على قيم ثابته هي: اإلسالم، والرحمة، والعلم، 
والتكافل وحب الخير للناس، واإليجابية، والعدل، واألخالق والعمل والمسؤولية. وفي 
غياب هذه القيم تنهار المجتمعات وتسودها الفوضى. فاإلسالم هو الجامع لكّل هذه القيم 
وهو الجامع لهذه األّمة، لكن حين تعصف بنا الفتن هل يبقى لوحدتنا منزع، وحين تنتزع 
بيننا شديدا، ويتحّول  بأسنا  أنيابها ويصبح  فينا عن  الوحشيّة  قلوبنا وتكّشر  الّرحمة من 
المفتي إلى ذئب في حشو خروف، ال يرقب في المؤمنين إالّ وال ذّمة، هل يبقى لإلخوة 
معنى؟. مع أّن رسالة اإلسالم كلّها رحمة لقوله تعالى: »َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْحَمةً ِلْلعَالَِميَن« 

)األنبياء:107). 
وحين يهان العلماء ويكرم الّسفاء وتقدّم الّراقصات ويؤّخر المبدعون فهل يبقى للعلم 
الكريم، هي: »إقرأ«. وحين  القرآن  أّول كلمة نزلت في  أّن  البناء؟، في حين  دور في 
إيذان  ذلك  فإّن  عباده،  وعلى  هللا  على  الجرأة  واستسهال  والعدوان  اإلثم  على  نتعاون 
بخراب البالد، وهذا ما يجري بالّضبط في مصر، والّشام، وليبيا، والعراق، واليمن وإلى 
حدّ ما في تونس، حيث لم يعد يلتقي النّاس حول قيم التّعاون على البّر والتّقوى، بقدر 
ما تجمعهم الفئوية والمصالح بمختلف أشكالها والتحّزب المذهبي واإليديولوجي، بينما 
تشترى ذمم الفئام بغرض من الدنيا يسير. في ظّل هذه المقدّمات تطغى السلبيّة واإلحباط 
على النفوس، ولن يعد يرى النّاس إالّ ما يدعو إلى التّشاؤم، وهكذا تعود هذه القيم غريبة 

كما بدأت قبل أن تتّطور لتخرج للنّاس أّمة عظيمة. 
غياب اإليجابيّة ال يعني الّشيء القليل، بقدر ما هو مسلك من مسالك االستسالم، بل 
هو االستسالم بعينه لتيار الفساد واإلفساد، مع ما قد يترتّب على ذلك من وهن على جميع 
المستويات، وتبديد للمقدرات وإحالة الذّل إلى ثقافة وقتل الفضيلة في المجتمع، »حتى 
يقال إن في بلد فالن رجال أمينا« )متفق عليه(. وليس هذا ضربا من الخيال أو مجّرد نثر 
نصطنعه، لكنّه الحقيقة التي تبدو للوهلة األولى فيها شيء من التّهويل، وحين نقف على 
أثرها في بعض المجتمعات المسلمة ندرك أنّنا نعيش بلوى حقيقيّة، السيّما على مستوى 
المعامالت، إلى درجة أن يداخلك الشّك أّن في هذا البلد أو ذاك أمين أو عدالة. وعلى 
هذا المنوال تصبح األخالق عبئا في المجتمع ونتحول كلّنا حينئذ إلى ميكافيليين أحببنا أم 
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هو  ما  بقدر  القليل،  الّشيء  يعين  ال  اإلجيابّية  غياب 
بعينه  االستسالم  هو  بل  االستسالم،  مسالك  من  مسلك 
لتيار الفساد واإلفساد، مع ما قد يرتّتب على ذلك من وهن 
على مجيع املستويات، وتبديد للمقدرات وإحالة الذّل 

إىل ثقافة وقتل الفضيلة يف اجملتمع...
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كرهنا، حتّى ولو لم نكن كذلك، فإنّنا 
نجد أنفسنا مضطّرين حين تغتصب 
حقوقنا ونصطدم بأقوام يثخن أحدهم 
له عن  يبحث  ثم  المسلمين  في  قتال 
والوجاهة.  الجاه  مفتي  لدى  فتوى 
بالضرورة  يعني  اإليجابية  وغياب 
للمجتمع  السوداوية  النظرة  تبني 
اإلّمعة  مسلك  وهذا  لها.  واإلضعان 
الذين ساهموا في انهيار هذه األّمة، 
دفاعا  تتمعّر وجوههم  قوم ال  ألنّهم 

عن خلق أو حّق.
قد يبدو المشهد معقدا إلى حدّ يبعث على الحيرة، بسبب تشابك األمراض االجتماعيّة 
فيه، لكن القرآن يختزل لنا الّطريق ليقّر أّن ما أصابنا هو من كسب أيدينا: »َظَهَر الفََسادُ 
يَْرِجعُوَن  «    لَعَلَُّهْم  َعِملُوا  الَِّذي  بَْعَض  ِليُِذيقَُهم  النَّاِس  أَْيِدي  َكَسبَْت  بَِما  َواْلبَْحِر  البَِرّ  فِي 
َ ال يُغَيُِّر َما بِقَْوٍم  )الروم :41( ، وأّن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: »إِنَّ اللَّ
ُعْسٍر  بَْعدَ   ُ اللَّ »َسيَْجعَُل  يسرا:  اليسر  مع  وأّن  )الرعد:11(،  بِأَنفُِسِهْم«  َما  يُغَيُِّروا  َحتَّى 
يُْسًرا«)الطالق:7( . ثالث حقائق تشّخص الدّاء وتصف الدّواء وهي قليلة في عباراتها 
كبيرة في معانيها. ونعود لنؤّكد أن غياب الّرحمة في مجتمعاتنا هو مدعاة لغياب الطمأنينة 
والخوف على المجتمع. وما ينبغي لنا نحن المسلمين إالّ أن نكون رحماء. وحتى ال تنهار 
هذه القيمة الروحية واألخالقية، علينا أن نعيد توجيه البوصلة في اتجاه يساعد على نشر 
ثقافة التسامح والرحمة، وأن نغذي التربية االجتماعية بقسط من معاني الرحمة. سيحتاج 
التغيير إلى وقت وإلى أجيال، لكن أن نبدأ اآلن ولو بالقليل خير من: »دعها تسير«. فإّن 
الكلّيات  االجتماعيّة وضرب  األخالق  إنهاك  شأنها  من  عظيمة،  مفسدة  الّرحمة  غياب 
الخمس، وهي حفظ الدّين، والنّفس، والعقل، والنّسل والمال، وليس بعد ذلك إال الفتن التي 

ال تبقي والتذر.
-------

        -  كاتب تونسي - النرويج
abdessan59@gmail.com

الروحية  القيمة  هذه  تنهار  ال  حتى 
توجيه  نعيد  أن  علينا  واألخالقية، 
نشر  على  يساعد  اجتاه  يف  البوصلة 
نغذي  وأن  والرمحة،  التسامح  ثقافة 
الرتبية االجتماعية بقسط من معاني 
الرمحة. سيحتاج التغيري إىل وقت وإىل 
بالقليل  اآلن ولو  نبدأ  أن  أجيال، لكن 

خري من: »دعها تسري« .
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املشه���د  يبدو  قد 
إىل  معق�����������دا 
يبع�����������ث  حّد 
على احلرية، بسبب 
األم����راض  تشابك 
فيه،  االجتماعّية 
الق��������رآن  لكن 
الّطريق  لنا  خيتزل 
ليقّر أّن ما أصابن���ا 
كس�����ب  من  هو 
ال  اهلل  وأّن  أيدينا، 
يغري ما بقوم حتى 
يغريوا ما بأنفسهم، 
اليسر يسرا  وأّن مع 
حقائ�������ق  ثالث 
تشّخص ال��������ّداء 
وهي  الّدواء  وتصف 
عباراتها  يف  قليلة 
كبرية يف معانيها
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بها من قبلهم  اليت جاء  املعارف  7 ميالدي جبمع  القرن  العرب وبداية من  مل يكتف 
وإثرائها  املعارف  تلك  تعميق  يف  ساهموا  بل  وغريهم،  واهلنود  والفرس  اإلغريق  من 

والتأسيس احلقيقي للمنهج العلمي الذي ميارس اآلن على املستوى العاملي..

الدّرس االفتتاحي  بدأ بها األستاذ في  التي  المقدّمة  تلك  أهم ما طبع في ذاكرتي من 
لمادّة الجيوفيزياء عام 1983 بجامعة باريس 6 وذلك في إطار التّحضير لنيل شهادة في 
الدّراسات المعّمقة لمادّة الجيوفيزياء هو قفزه مباشرة من الحضارة اليونانية إلى القرن 
الخامس عشر وهو يقدّم بسطة عن تاريخ العلوم دون أن يشير إلى ما قدّمته الحضارة 
اإلسالميّة طيلة وجودها والذي استمر لمئات الّسنين. و قد فوجئت حقيقة من ذلك الموقف 
الذي بدا لي غير علمي وال موضوعي في عاصمة من المفترض أن تكون عالميّة للعلم 
والبحث العلمي. ففي فرنسا مثال كانت الفكرة الّسائدة إلى منتصف القرن العشرين تقول 
أّن كّل ما فعله العرب انحصر في نقل ما أنتجه اليونانيون إلى اللّغة العربيّة واالكتفاء 
بالمحافظة عليه. و لم تقع اإلشارة إلى الفلك العربي إالّ عام 1997 عندما أصدر الكاتب 
Jean –Pierre Verdet  مؤلّفا في سلسلة Que Sais-Je  عنوانه »تاريخ الفلك القديم 
العربيّة  الحضارة  إسعاف  عمليّة  بدأت  الجدد  المؤّرخين  وبفضل  ولكن  والكالسيكي«. 
لم يكتفوا بجمع  7 ميالدي  القرن  أّن العرب وبداية من  اإلسالميّة حيث اكتشف هؤالء 
المعارف التي جاء بها من قبلهم من اإلغريق والفرس والهنود وغيرهم، بل ساهموا في 
تعميق تلك المعارف وإثرائها والتأسيس الحقيقي للمنهج العلمي الذي يمارس اآلن على 
الدّيني في اإلسالم (  الفكر  إقبال« في كتابه )تجديد  لقد قال »محمد  العالمي.  المستوى 
ما يلي » لقد كانت أوروبا بطيئة نوعا ما في إدراك األصل اإلسالمي لمنهجها العلمي، 
وأخيرا جاء االعتراف بهذه الحقيقة. يقول »بريفولت « )Briffault( في كتابه »بناء 
اإلنسانية« )Making of Humanity( :  »إّن روجر بيكون درس اللّغة العربيّة والعلم 
األندلس.  في  العرب  معلّميه  خلفاء  على  أكسفورد  مدرسة  في  العربيّة  والعلوم  العربي 
وليس لروجر بيكون وال لسميه الذي جاء بعده الحّق في أن ينسب إليهما الفضل في ابتكار 
المنهج التجريبي. فلم يكن روجر بيكون إال رسوال من رسل العلم والمنهج اإلسالميين 
العربيّة  للّغة  تعلم معاصريه  بأّن  التّصريح  قّط من  يمّل  لم  المسيحية، وهو  أوروبا  إلى 
وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحّق. والمناقشات التي دارت حول واضعي 
المنهج التّجريبي هي طرف من التّحريف الهائل ألصول الحضارة األوروبية. و قد كان 
منهج العرب التّجريبي في عصر بيكون قد انتشر انتشارا واسعا، و انكب الناس، في 

لهف، على تحصيله في ربوعنا« )1).
 

د. نبيل غرابل
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أسباب اهتمام املسلمني بالفلك

الكتاب  الكريم  القرآن  يمثل 
اإلسالمية.  للحضارة  المؤسس 
من  الّطبيعة  قوى  القرآن  »جّرد 
عليها  أضفتها  التي  اإللهية  الّصبغة 
إقبال  قال  كما  األولى«  الثّقافات 
وقّرر أّن كّل شيء هالك إالّ وجهه 
مسّخرة  األرض  و  الّسماوات  وأّن 
خليفته  هو  اإلنسان  وأّن  لإلنسان 
تلك  ليعمرها. والنجاز  في األرض 
كّل  من  العقل  القرآن  حّرر  المهّمة 
األوهام وحّث اإلنسان للنّظر في األفاق وفي األنفس حتى يستطيع القيام بمهمة التّعمير 
التي ال يمكن أن تتّم إاّل بالمعرفة الّصحيحة وليس بالجهل في إطار من التّناغم مع الّطبيعة 
باعتبار أّن الكّل من خلق هللا. فال معنى للتّسخير إذا لم يستطع اإلنسان اكتشاف القوانين 
التي تتحّكم في الّظواهر سواء في األرض أو في الّسماوات والتي من المنطقي أن تكون 

واحدة وإالّ فال معنى للتّسخير وهللا ال يقول عبثا سبحانه.
 إّن اآليات القرآنيّــة الحاثّــة على التّأمل فــي الّسمــاوات واألرض وما فيها عديــدة 
قدرات  في   وتأّمال  وتعبّدا  إلى هللا  تقّربا  الّسماء  دراسة  المسلمــون  اعتبر  لذلك  جــدّا. 
المنهج  عليه  تأّسس  الذي  العقائدي  الدّافــع  ذلك  إلى  وإضافة  وحكمتها.  اإللهيّة  الذّات 
العلمي القائم على النّظر واالستقراء وطلب البرهان في التّعامل مع الّسماء واألرض )قُْل 
َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدقِيَن()2)، فقد كانت هنــاك حاجة ملّحة لتطوير جوانب عمليّة 
المتزايد  بالنّمو  تتّصل  أو بجوانب أخرى  الدّينية  بالّشعائر  القّيام  بمتطلبات  تتعلّق سواء 
في التّوسع الجغرافي للمسلمين. فمواقيت الّصالة وموسم الحـــج وشهر الّصيام وآجال 
الّزكاة كلّها تتطلّب معرفة دقيقــة بالوقــت والّزمن أي بحركة الّشمس والقمر وما تبديــه 
معرفة  من  تقتضيه  وما  الجغرافيّة  الّرقعة  اتّســاع  أّن  كما  الّسنة.  مدار  على  الّسمـــاء 
المسافات واتجاه القبلة ومواقع المـــدن كّل ذالك دفع المسلميـــن إلى تطوير معارفهــم 
الفلكيّة في اطار ما كان يسّمى بعلم الهيئـــة. فبالنّجـــوم كان االهتـــداء في التّرحال. ألم 
بَِهــا فِي ُظلَُماِت اْلبَـــّرِ َواْلبَْحـــِر  ِلتَْهتَـــدُواْ  يقل هللا تعالى »َوُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم النُُّجوَم 
ْلنَا اآليَاِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن « )3). أليست هذه اآلية دعــوة صريحــة للنّظر في النجوم  قَْد فَصَّ
بمعنى دراسة هيئتها لالستعانة بها في التّنقــل؟ فكيف يمكن ذلك إن لم يطّور المسلمــون 

معارفهم بالّسمـــاء؟ 

يف  الّتأمل  على  احلاّثة  القرآنّية  اآليات  إّن 
لذلك  جّدا.  عديدة  فيها  وما  واألرض  الّسماوات 
اعترب املسلمون دراسة الّسماء تقّربا إىل اهلل وتعّبدا 

وتأّمال يف  قدرات الّذات اإلهلّية وحكمتها

19

إضافة إىل الّداف���ع 
الذي  العقائ�����دي 
املنهج  عليه  تأّسس 
القائم على  العلمي 
واالستقراء  الّنظ���ر 
وطلب الربه�������ان 
الّتعام����������ل  يف 
الّسماء واألرض،  مع 
هناك  كانت  فقد 
ملّح�������ة  حاجة 
جوان�����ب  لتطوير 
عملّية تتعّلق سواء 
الّقي���ام  بتطلبات 
الّديني�ة  بالّشعائر 
أو جبوانب أخ����رى 
بالّنم�������و  تّتصل 
املتزاي�����������د يف 
اجلغرايف  الّتوسع 

للمسلمني.
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الّدواف�����ع  أّن  رغم 
لنش��������أة  األوىل 
الفلك��ي  الّنشاط 
عملّي�����ة  كانت 
أساس�����ا  مرتبطة 
دينّية  بتطلبات 
مواقيت  ضبط  أي 
ممارس����ة  وآجال 
أّنه  إاّل  الشعائ�����ر 
أخذ  م�����ا  سرعان 
منعرج���ا  الّنشاط 
حامسا باجت�������اه 
فل����ك  تطويرعلم 
يعتم������د  نظري 
نتائج  على  منهجيا 
الّرصد خالف��������ا 
بطليم����وس  ملنهج 
بالّتصورات  ويعنى 
للهيئة اليت ميكن 
عليها  يكون  أن 

الكون،

ميثل املؤلف )زيج السند هند( أول أثر فلكي عربي 
اخلوارزمي  موسى  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  كتبه 
–847م( وهو رياضي وعامل فلك وجغرايف.  )781م 
حسابات  حول  فصال   37 من  العمل  هذا  يتألف 

فلكية وحسابات تقويم

بداية ازدهار املراصد الفلكّية

عندما اعتلى المأمون منصب الخليفة من سنة 813م إلى سنة 833 م كانت الخالفة 
العبّاسية في أوجها. خّصص المأمون ميزانية ضخمة للتّرجمة نظرا لما يحتاجه برنامجه 
العلماء جغرافيا  في عهده  الّسابقة. طّور  للمعارف  كامل  استيعاب  الّطموح من  العلمي 
رياضياتيّة موضوعها النّجوم حركة ومواقع،  لتمكين الخليفة من قياس المساحات الكبيرة 
للخالفة ومعرفة المسافات بين مدنها وعواصمها وانجاز جداول دقيقة لمواقيت الّصالة 

وغيرها من الشعائر .  
أّسس المأمون مرصدان :األول في بغداد عام 827 والثاني في دمشق عام  828 م. 
يعتبر المرصدان باكورة عمل ضخم من بناء وتطوير المراصد الفلكية وما تحتويه من 
أجهزة وآالت تستخدم في عمليات الّرصد. ومن أهّمها مرصد »مراغة في إيران« الذي 
بدأ بناؤه عام 1259 حيث بلغت دقّة األرصاد فيه درجة لم تعادلها إالّ المشاهدات الفلكيّة 

التي أجريت باستعمال المنظار الفلكي.
ورغم أّن الدّوافع األولى لنشأة النّشاط الفلكي كانت عمليّة مرتبطة أساسا بمتطلبات 
دينيّة أي ضبط مواقيت وآجال ممارسة الشعائر إالّ أنّه سرعان ما أخذ النّشاط منعرجا 
لمنهج  خالفا  الّرصد  نتائج  على  منهجيا  يعتمد  نظري  فلك  تطويرعلم  باتجاه  حاسما 

بطليموس ويعنى بالتّصورات للهيئة التي يمكن أن يكون عليها الكون. 

أول مؤلف فلكي

يمثل المؤلف )زيج السند هند( أول أثر فلكي عربي كتبه أبو عبد هللا محمد بن موسى 
الخوارزمي )781م – 847م( وهو رياضي و عالم فلك و جغرافي. يتألف هذا العمل من 
37 فصال حول حسابات فلكية و حسابات تقويم. كما احتوى على جداول لحركات الّشمس 
والمشتري  والمريخ  والزهرة  المعروفة حينها وهي عطارد  الخمس  والكواكب  والقمر 
وزحل. ترك الخوارزمي العديد من المؤلفات األخرى » من أهّمها كتاب الجبر والمقابلة 
الذي يعد أهّم كتبه وقد ترجم الكتاب إلى اللّغة الالّتينية  في سنة 1135م  وقد دخلت على 
إثر ذلك كلمات مثل الجبر Algebra والّصفر Zero إلى اللّغات الالّتينية«. وقد والّه 
الخليفة المأمون بيت الحكمة وعهد إليه رسم خريطة لألرض التي أنجزت في إطار عمل 

جماعي تطلّب عشرات المتدّخلين. 

تعريب كتاب بطليموس » مامثاتيكا سينتاكسيس أي األطروحة الرياضية«

عرب كتاب بطليموس حوالي سنة 827 م المعروف أكثر اآلن بالمجسطي من طرف 
حنين بن إسحاق ألعبادي )810 – 173 م(. يتكون المؤلف من 13 جزءا أنجزوا سنة 
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واليت  االختبار  تعتمد  اليت  املقاربة  بدأت 
استعملها  بطليموس تتالشى تدرجييا بداية 
أكثر  مقاربة  حلساب  التاسع  القرن  من 
علمية معتمدة على أدوات رياضياتّية. لقد 
انطلقت فعال عملّية غري مسبوقة لكتابة 
ويعترب   الدقيقة  الرياضيات  بلغة  الّسماء 
نظري  أساس  أهم  الكروية  املثلثات  حساب 

لوصف الفلك الكروي

باإلسكندرية.  م   148
بنــــــــى بطليمــــوس 
نموذجا هندسيّا لتفسير 
الظاهريّــــة  الحركات 
لألجرام الّسماويــــــة. 
يعتمد النّمــــــــــــوذج 
على تصّورات أساسيّة 
ثالثــــــــــة : لألرض 
وللفضاء شكال كرويا، 
تستقّر األرض في مركز العالم وتتحّرك األجرام في دوائر وبسرعات ثابتة. وقد تصّور 
إنشاءات  باعتماد  تفّسر  أن  يمكن  الكواكب  لبعض  منتظمة  الغير  الحركة  أّن  بطليموس 
هندسيّة تبنى على أساس مدار كبير حول األرض ومدارات صغرى عديدة تخضع لها 

األجرام )4).

ترييض الفلك

بدأت المقاربة التي تعتمد االختبار والتي استعملها  بطليموس تتالشى تدريجيا بداية 
من القرن التاسع لحساب مقاربة أكثر علمية معتمدة على أدوات رياضياتيّة. لقد انطلقت 
فعال عمليّة غير مسبوقة لكتابة الّسماء بلغة الرياضيات الدقيقة ويعتبر  حساب المثلثات 

الكروية أهم أساس نظري لوصف الفلك الكروي.

اهلوامش

)1( محمد إقبال، تجديد الفكر الدّيني في اإلسالم ص136.
)2( سورة البقرة اآلية 111، سورة النمل اآلية 64.

)3( سورة األنعام اآلية 97.
)4( لمزيد من التوسع انظر مقالنا الصادر بالعدد 83 من مجلّة اإلصالح

-----
-  دكتور  باجلامعة التونسية

ghorbel_nabil@yahoo.fr
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املأم����������ون  أّسس 
:األول  مرص������دان 
 827 عام  بغداد  يف 
دمشق  يف  والثان��ي 
ع����ام  828 م. يعترب 
باك��ورة  املرصدان 
بناء  من  ضخم  عمل 
املراص�����د  وتطوير 
وما  الفلكي�������ة 
أجه�زة  من  حتتويه 
تستخ�����دم  وآالت 
الّرصد.  عمليات  يف 
مرصد  أهّمها  ومن 
إيران«  يف  »مراغة 
عام  بناؤه  بدأ  الذي 
بلغت  حيث   1259
فيه  األرصاد  دّقة 
تعادهلا  مل  درجة 
إاّل املشاه���������دات 
اليت  الفلكّي�������ة 
باستعمال  أجريت 

املنظار الفلكي
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والليُل ظالٌم .. وهموم

قلنا : أياُمنا حزينٌة ...وال تغيري

تعيسٌة ..... طعُمها مرير

ُر الكوِن..قال يسرية وُمَدبِّ

ولكلِّ وقٍت .. أمٌر وتدبري

َمنا حكمًة ... غالية وَعلَّ

أنَّ بعَد الُعسِر .. تيسري

َرْت نهاَرنا سطعْت مشُسنا ... نوَّ

جوُم ... أضاَءْت ليَلنا تألألِت النُّ

طوينا ما فات .... بدأنا

تبدلْت أياُمنا ... تأخُذنا أحالُمنا

شَكْونا مرارًا ... أسقاَمنا

اليوُم تنِبُض ... أجساُدنا

استبشرِت الوجوُه .. فِرْحنا

أضاَء الزماُن .. درَبنا

راجعني..راجعني

طائٌر على باِبنا ...

يطرُق ... ينادينا

بال ميعاٍد جذَبنا ... 

نا ... نقَلنا شدَّ

على باِبها ... ترَكنا

كلَّ حلظٍة حكاية...

كلَّ يوٍم قصة

كلَّ سنٍة رواية...

ودائما من غري نهاية

تتسابُق األمواُج ... َتْقِلُبين

حتمُلين الريُح... َتْنُقُلين

ني ُ ريِّ تتعاقُب األياُم ... حُتَ

مترُّ السنني ... ُتْنسيين

يف حبِر األحزان ... نسبح

اآلالُم شديدٌة..... 

نصرُخ ونصيح

قاَوْمنا ..... كانْت شديدة

ْسنا ... لياٍل طويلة رَّ مَتَ

ْدنا ... ليسْت جديدة َتَعوَّ

وكما نولُد ... نبتِدئ

ويومًا ما ... ننتهي

نهرُب .... جنري ...

نعوُد ... أياٌم متضي

قالوا : النهاُر مشٌس ونور

والليُل قمٌر أنواٌر وجنوم 

طلَع النهاُر.... غيوم

خالد اغبارية
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فأنا بالّزاِد على املسري ..... 

ْيت تقوَّ

لُت لُت .... ومَحَ فتحمَّ

حتى ضاَق احلمُل بى ،،، 

وقال: منَك يِئست

مل يعلْم أنَّين .. 

بيداِن الفرساِن..

تعلَّمت

ْضُتها ..فرسًا ..فرسا.. روَّ

ت... َبها اْخرَتْ وَأجْنَ

ال عليَّ ختاْف ... 

ما باهلزميِة أرضى

على نفِسَك خاف ... 

صِر دائما أحظى بالنَّ

راجعني..راجعني

ال حلمًا

ال وهمًا

وال أماًل

يقينًا..

راجعني.....
-------

- شاعر فلسطيين
sawt2005@gmail.com

َعنا يف دنيا احملبني ... ودَّ

نهاُرها ندى ... ليُلها شجا

من مثِرها ... قطْفنا

من ماِئها ... ارتوينا

وطيوٌر تشدو تطِرُبنا ... 

ينا.... غنَّ

أياُم الغراِم ... ِعشنا

وآٍت من بعيٍد ... يراِقُبنا

ينا نِّ عائٌد باحلزِن ... مُيَ

لن نعوَد .. شرْبنا حتى تراقينا

على العهد نضي .. 

ينا لن نْضُعَف .. قد َتَقوَّ

ُحلُمنا ..... يسري

قلوُبنا .... تطري

طريُقنا .... ُينري

بنا على الصعاِب ... تغلَّ

دنا لقسوِة األياِم ... تعوَّ

ينا األهواُل ... حتدَّ

هاية كنا نقوُل ..... النِّ

أيَقّنا َأنَّها ..... بداية

ال وقَت للخوف..

قد مارسُت ِمْنه ... أصعَبه

ْبه واخلوُف على من مل .... جيرِّ

23 اإلصالح
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َقْد َجاعت ُبطون اخلبِز

يِف أّياِم َسْعِد َأْو َسِعيَدة

وغصون الَكرم 

نُي والّروح الَعِنيَدة ِفيَها التِّ

َهاُهَنا ُخْبُز احَلَياِة

َيْبَقى إذا َما امَلْوُت َمات

ِمْن ُكلِّ َماٍء يرتِوي

يِف ُكلِّ ِظلٍّ َيْسَتِوي

ي������ُح ْت َلُه الرِّ َغنَّ

ِباَل َصوٍت َفَجاَء الوقُت

ِإْنَساًن����������ا

َوِاْسَتَوى ُخْبًزا

ى لِلَحَياة َوَغنَّ

-------
- شاعر تونسي

hajlaoui.neji@gmail.com

من سّلة اخلبز الَبِعيدة

ِعيد يورق الكرم السَّ

يف كلِّ غصن يْسَتِوي الّظل

شهيدا أو شهي��دة

أيَّ إجنيٍل َتَلْوُت��ْم

احا جتدون اخلبَز فوَّ

َكأّياٍم جدي�َدة

َس أفريل  هل َرأيُتْم مَشْ

وحَت����ين 	 ُتغينِّ

بِدماء الّشه���َداء

يف كّل َباٍب زانها

داء الّصمُت وأعَياها النِّ

يا سّيد اأَلْرِز

َهْل مَسْعُتْم صوت

هذا اخلبِز

د.انجي احلجالوي
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منتظم  المثلثات بشكل علمي  المسلمين في وضع علم  لعلماء  األكبر  الفضل   يرجع 
مستقل عن علم الفلك، وال يخفى ما لهذا العلم من أثر في االختراع واالكتشاف، وفي 
أبو  هو  الركن  هذا  والصناعية. وضيف  والهندسية  الطبيعية  البحوث  من  كثير  تسهيل 
فصل  على  وعمل  العلم  هذا  في  برعوا  الذين  المسلمين  العلماء  أحد  البوزجاني  الوفاء 
علم حساب المثلثات عن علم الفلك بطريقة نظامية لم تؤثر أبدًا على تقدم علم الفلك، بل 

شجعت على استخدام الطريقة االستنتاجية في حّل المسائل الفلكيّة. 
ولد أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس البوزجاني الحاسب 
في بوزجان بين هراة ونسيابور من أرض خراسان سنة 328 هـ )940م( وتوفي في 

بغداد سنة 388 هـ )998م(.
تربّى أبو الوفاء في أسرة حاضنة للعلم حيث أخذ على عمه المعروف بأبي عمرو 
المغازلي، وعلى خاله المعروف بأبي عبد هللا محمد بن عنبسة، ما كان من علوم العدديّات 
بالّرياضيات  اشتغل  حيث  بغداد  إلى  انتقل  العمر  من  العشرين  بلغ  ولما  والحسابيات. 
واألرصاد وعلم الفلك وفاضت قريحته ولمع اسمه وظهر للنّاس إنتاجه في كتبه ورسائله 
ويُعَدُّ أحد األئمة المعدودين في الرياضيّات والفلك، وله فيهما مؤلَّفات قيِّمة، من أشهرها: 
األرثماطيقي،  إلى  والمدخل  للخوارزمي  والمقابلة  الجبر  وتفسير  الحساب،  في  منازل 
من  الدائرة  معرفة  وكتاب  الستيني،  بالجدول  العمل  وكتاب  األوتار،  استخراج  وكتاب 
الفلك، والكامل، والزيج الشامل، وكتاب المجسطي. وقام بتقديم شروح كثيرة لمؤلفات 
ديوفانتوس وبطليموس وإقليدس جامعًا بين المنهجين اليوناني والهندي. وقد قضى أبو 
الوفاء جزءا من وقته في دراسة مؤلفات الرياضي الكبير البتاني في علم حساب المثلثات، 
فعلَّق عليها وفسر الغامض منها. واّطلع على بحوث الخوارزمي وأضاف إليها إضافات 
المعادالت  بعض  بحل  وذلك  بالجبر،  الهندسة  يخص عالقة  فيما  سيما  وال  جدًّا،  هامة 
الجبرية المهمة هندسيًّا واستطاع أن يجد حلوالً جديدة للقطع المكافئ، فمّهد بذلك لظهور 

الهندسة وحساب التفاضل والتكامل.
فالخوارزمي واضع علم الجبر بكتابه )حساب الجبر والمقابلة(، قد كّرس جهوده في 
وضع المعادلة ذات الدرجة الثانية، وتبعه علماء مسلمون آخرون طّوروا علم الجبر حتى 
ظفروا بنتائج مرضية للغاية للمعادلة ذات الدرجة الثالثة، أما أبو الوفاء البوزجاني فكان 
طموًحا ولم يقف عند هذا الحد، بل واصل العمل الجاد وابتكر حالًّ للمعادلة ذات الدرجة 

الوف������اء  أبو  اّطلع 
البوزجان�����������ي 
حب���������وث  على 
وأضاف  اخلوارزمي 
هامة  إضافات  إليها 
ا، وال سيم������ا  جدًّ
عالقة  خيص  فيما 
باجلرب،  اهلندسة 
بعض  حبل  وذلك 
اجلربية  املعادالت 
املهمة هندسّي�����ً�ا 
جيد  أن  واستطاع 
جدي�����دة  حلواًل 
املكاف��ئ،  للقطع 
بذل����������ك  فمّهد 
اهلندس���ة  لظهور 
التفاضل  وحساب 

والتكامل.

على  وعمل  املثلثات  حساب  علم  يف  برعوا  الذين  املسلمني  العلماء  أحد  البوزجاني 
فصله عن علم الفلك بطريقة نظامية مل تؤثر أبًدا تقدم علم الفلك، بل شجعت على 

استخدام الطريقة االستنتاجية يف حّل املسائل الفلكّية.

,,

,,

((

((
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الرابعة. 
علم  في  الوفاء  أبي  مكانة  إن 
جليّة  واضحة  المثلثات  حساب 
وضع  فقد  المتخصصين،  لمعظم 
لحساب  سهلة  عصريّة  طريقة 
 ،)sin(الّزاوية الظّل وجيب  جداول 
تزال  ال  مثلثيّة  متطابقات  وابتكر 
تدرس في المدارس والجامعات في 

جميع أنحاء العالم. 
في  الفلك  علماء  أشهر  من  يعد  بل  الفلك،  علم  في  اكتشافات  أيًضا  الوفاء  وألبي 
عصره، وخاصة في المدرسة البغدادية ذات األعمال العلمية غير المسبوقة في الحضارة 
اإلسالمية، خاصة وأن أبا الوفاء قد استعان بأرصاد كثيرة ودقيقة بفضل مرصده ببغداد، 
والذي ساعد على إنشائه وعمله، ومما اكتشفه هذا العالم الجليل ـ على ما يذكر )غوستاف 
لوبون( في كتابه الضخم )حضارة العرب( تعيينه بالضبط لمبادرة االعتدالين ووضعه 
من التقاويم الهاّمة والدقيقة ألمكنة الكواكب السيّارة. ومما عرفه عالمنا الكبير االختالف 
القمري الثالث، فقد استوقف نظره ما في نظرية بطليموس من النقص في أمر القمر، 
فبحث في أسبابه، فرأى اختالفًا ثالثًا غير المعادلة المركزية واالختالف الدوري، يعرف 

اليوم باالختالف.
تمتع باحترام الطبقة الحاكمة في بغداد، وكان الوزير ابن سعدان من الّرواد المنتظمين 

لمجالسه التي ضّمت أيضا عددا من وجوه العلم مثل أبي حيان التوحيدي.
ومن المؤسف حقًّا أن علماء الرياضيات والفلك في بالد الغرب يحاولون تجاهل فضل 
عالمنا المسلم المشهور أبي الوفاء على علم حساب المثلثات وغيره من فروع الرياضيات 
والفلك، وقد انتحل كثير من علماء الغرب بعض اكتشافاته ونسبوها ألنفسهم مثل: )ريجيو 
مونتانوس( الذي نسب لنفسه معظم نظريات أبي الوفاء في علم حساب المثلثات، وكتبها 

.(De Trianglis( في كتابه المشهور عند الغرب بعنوان
لكن برغم هذا التجاهل فقد وقف له العديد من علماء العالم احتراما وإجالال إلسهاماته 
في  سارتون  جورج  البلجيكي  المؤرخ  وصفه  حيث  والفلك.  الرياضيات  في  المتميزة 
كتابه »تاريخ العلوم« بأنه أعظم علماء الحساب في اإلسالم. ورأى المستشرق الفرنسي 
المعروف البارون كارادي فو أن »الخدمات التي قدمها أبو الوفا لعلم المثلثات ال يمكن 

أن يجادل فيها، فبفضله أصبح هذا العلم أكثر بساطة ووضوحا«. 
وتخليدا لذكرى وفاة هذا العالم الكبير اطلق اسمه على فوهة بركانية بالقمر.

ا أن علماء الرياضيات والفلك يف بالد الغرب  من املؤسف حقًّ
حياولون جتاهل فضل عاملنا املسلم املشهور أبي الوفاء على 
والفلك،  الرياضيات  املثلثات وغريه من فروع  علم حساب 
اكتشافاته  بعض  الغرب  علماء  من  كثري  انتحل  وقد 

))ونسبوها ألنفسهم

((
إن مكان�����������ة 
علم  يف  الوفاء  أبي 
املثلث����ات  حساب 
واضحة جلّي������ة 
ملعظم املتخصصني، 
طريقة  وضع  فقد 
عصرّية سهل������ة 
ج����داول  حلساب 
الظّل وجي���������ب 
 ، )s i n ( ية و ا لّز ا
بتك�������������ر  ا و
مثلثّية  متطابقات 
ال تزال ت��������درس 
امل�����������دارس  يف 
يف  واجلامع�����ات 

مجيع أحناء العامل

,,

,,
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الّسيد »رجب طيب أردوغان« حتقيق نقلة نوعية فى حياة األتراك  استطاع حزب 
وفى مالءمة املشروع اإلسالمي مع دولة احلداثة احلقيقية و قيادة البالد وسط أمواج 

من الّتآمر والّتشكيك والّتعطيل لينقلها من الرتّدي إىل التطّور واالزدهار...

)1(

اكتست االنتخابات التركية األخيرة أهّمية بالغة وفرضت على الجميع انتظار نتائجها 
كّل حسب رغبته وتمنياته .اإلسالميّون المعتدلون كانوا في حاجة إلى انتصار جديد يّحققه 
حزب العدالة والتنمية للتّأكيد مّرة أخرى على جدّية المشروع اإلسالمي المعتدل والحداثي 
والتصاقه بمستقبل كّل شعوب المنطقة، ومعادوا المشروع اإلسالمي عاّمة والمشروع 
المشروع  انهيار  بدايات  إعالن  من  أدني  أو  قوسين  قاب  كانوا  الذين  خاّصة  التّركي 
وتالشيه باندحار حزب العدالة والتنمية وحصوله على نتائج هزيلة. وفي المحصلة فقد 
كان اهتمام الجميع شرقا وغربا بهذه االنتخابات باعثا على التّساؤل مّرة أخرى إن كان 
لإلسالميين الحّق في امتالك مشروع والدّفاع عنه أم يظّل األمر مجّرد طفرة أو فلتة في 

غفلة من الّزمن آن لنهايتها أن تحين؟
)2(

ال يختلف اثنان فى كون حزب الّسيد »رجب طيب أردوغان« استطاع تحقيق نقلة 
نوعية فى حياة األتراك وفى مالءمة المشروع اإلسالمي مع دولة الحداثة الحقيقية وأنّه 
استطاع قيادة تركيا وسط أمواج من التّآمر والتّشكيك والتّعطيل لينقل االقتصاد التّركي 
من التّردي إلى صدارة االقتصاديّات المحسوبة على العالم الثّالث حتّى استطاع أن يسدّد 
ديون تركيا و يحّولها إلى بلد دائن، هذا بخالف اإلنجازات والمشاريع الّضخمة التى ال 

تخطؤها عين الّزائر أو المراقب.
جاء الحزب االسالمي إلى الّسلطة محموال على آليّة الدّيمقراطيّة مشروطا باختيار 
أجهضها  أخرى  بتجارب  مسبوقا  المجئ  هذا  كان  وقد  يحكمه  لمن  التركي  الّشعب 
االنقالب  بعد  الّشعب  اختارهم  الذين  إعدام  حدّ  األمر  بهم  والعسكر ووصل  العلمانيّون 
عليهم والضحايا فى هذا الّصدد باآلالف)1). و قد كان الخوف والتّخويف محمولين على 
التّشكيك فى ديمقراطية اإلسالمييّن كما هو الحال دائما وكان التّساؤل الفّج هل سيحترم 
اإلسالميون آلية الديمقراطية واالختيار الّشعبي الحّر أم ستكون االنتخابات فرصة أولى 

وأخيرة لالنقضاض على الّسلطة واالستئثار بها أي ديمقراطية لمّرة واحدة وأخيرة.

لطفي الدهواثي

((

((
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في  الحزب  فاز 
التى  االنتخابات  كل 
العشريّة  في  جرت 
ينكص  ولم  األخيرة 
ظّل  بل  عقبيه  على 
الحّرية  شعار  يرفع 
رأي  ال  وأْن  للّشعب 
يعلوا فوق رأيه، ولم 
يخذله الّشعب التّركي 
العمل  فى  ساعده  بل 
واالنجاز والتغيير الّسلمي الّسليم وظّل هذا الّشعب يتوق دائما إلى األفضل مديرا ظهره 
لكّل المؤامرات و خاّصة تلك التى كانت ترفع شعار خطر حزب العدالة والتنمية على 

الديمقراطية والعلمانية والنموذج المجتمعي الذي أّسسه أتاتورك.
)3(

فاز حزب أردوغان و إن بنسبة أقّل قليال من المعتاد وظّل فى الّصدارة رغم تأكيدات 
الدّاخل  وأعداء  الحلفاء  من  مسبوقة  غير  حملة  بعد  إسقاطه  بضرورة  ومنظمات  دول 
للتّجربة  يتحّمسون  الذين  خاصة  هذا،  بعد  الّصعداء  اإلسالميون  تنفّس  ولقد  والخارج، 
التّركية ويتّخذون منها نموذجا لالحتذاء. ولم يكن هذا الحماس إالّ ردّ فعل طبيعي تجاه 
تجربة ناجحة استطاعت أن تؤّمن انتقاال سلميّا للّسلطة وحّرية في الّرأي والتعبير وتغييرا 
غير مسبوق فى حياة النّاس اجتماعيا وسياسيّا ونفسيّا واقتصاديّا، تغييرا نال كّل جوانب 
الحياة تحت عباءة اإلسالم فى دولة جرى اقتيادها إلى مربع العلمانية المتطّرفة فى عدائها 
للدّين والمتديّين حتى كادت تتحّول إلى نموذج، بل أّن البورقيبيّة مثال اتّخذتها نموذجا 

بالفعل وكاد بورقيبة أن يدّعى وراثة كمال أتاتورك.
ليس اإلسالميّون وحدهم من استبشر بهذا الفوز بل عاّمة النّاس الذين ينشدون استقرارا 
سياسيّا واجتماعيّا في كنف األمن والعدل والتنمية والحرية، ولئن كان بعض النّخبة يعتقد 
أن االيديولوجيا وحدها تمثّل المعيار األول في الحكم على حزب دون آخر، فقد أخطأ 
تاريخ  التّعالي عن  بمحاولة  أوحدا ومّرة  المعيار معيارا  باتخاذ هذا  مّرة  مّرتين  هؤالء 
واإلدراك  الفهم  عن  قاصرة  شعوب  بأنّها  وهما  واالعتقاد  وإرادتها  وعقيدتها  الّشعوب 
فهي مخدوعة تختار دون وعي ولذلك توهم هؤالء أّن الّشعب التّركي سوف يفيق من 
سباته وينتبه طول خداعه ويعود إلى رشده فيسقط اإلسالمييّن وحزبهم ليعود إلى حضنه 
الطبيعي من الالّئكية والعلمانية ووهم الحداثة غير عابئين بكّل ما أنجز على مدى أكثر 

من عشريّة من الّزمن. 
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يتوّهم بعضهم بأّن الّشعب الرّتكي سوف يفيق 
إىل  ويعود  خداعه  طول  وينتبه  سباته  من 
إىل  ليعود  وحزبهم  اإلسالمينّي  فيسقط  رشده 
والعلمانية  الاّلئكية  من  الطبيعي  حضنه 
ووهم احلداثة غري عابئني بكّل ما أجنز على 

مدى أكثر من عشرّية من الّزمن. 

((

((

تنّف����������س  لقد 
مي���������ون  اإلسال
ء  ا لّصع�������������د ا
عن  االع����الن  إثر 
االنتخاب���ات  نتائج 
خاص�ة  الرتكية، 
يتحّمسون  الذين 
الرّتكية  للّتجربة 
منه�����ا  ويّتخذون 
لالحتذاء.  نوذجا 
يك�����������ن  ومل 
هذا احلم��اس إاّل رّد 
جتاه  طبيعي  فعل 
ناجح�����ة  جتربة 
أن تؤّمن  استطاعت 
سلمي������ّ�ا  انتقاال 
للّسلطة وحّري���ة 
والتعبري  الّرأي  يف 
غري  وتغيي��������را 
حي��اة  فى  مسبوق 
اجتماعي����ا  الّناس 
ونفسّي���ا  وسياسّيا 

واقتصادّيا

,,

,,
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الّتأكي���������د  إّن 
املتواص�������������ل 
من خنبنا املتشّضية 
والغارق���������ة يف 
العداء  مستنقعات 
االيديولوج�����ي 
على وض������������ع 
اإلسالميني مجيعا 
اإلرهاب  سالل  يف 
عليه��م  والتآم�����ر 
ضّدهم  والتحال��ف 
نفسه  الّشيطان  مع 
أخرى  ص����ورة  إاّل 
االستعالء  صور  من 
واحلق�����د  والغباء 
سيتح������ّول  الذي 
تأك������ل  نار  إىل 

األخضر واليابس.

إذ نرى ما حيدث يف ليبيا ويف مصر وفى تونس وفى غريها فال 
نكاد نتبنّي اخليط األبيض من اخليط األسود فى مقوالت 
املشاركة  يف  واحلّق  بالدميقراطية  اإلميان  تّدعي  خنبة 
والّتعبري وجتاهر بعدائها املقيت لإلسالمّيني وتشحذ سيوف 
الّذبح يف كّل حني متناسية أّن ذلك سوف يؤّدي إىل ذبح 

األوطان بدل إحيائها 

)4(

قد يجد المرء وجاهة في خوف النّاس من نزوع »أردوغان« نحو الهيمنة أو التّشبث 
بالّسلطة أي التّحول الى دكتاتور وليس مهّما إن كان عدد هؤالء الخائفين قليال أو كثيرا 
الحزب وال رئيسه من  فال  الدّائم  للحذر  يكون ضرورة ومدعاة  قد  الخوف  هذا  إّن  بل 
المالئكة  ولكن هذا الخوف ال يمكن أن يكون مدعاة للتّآمر أو التّحالف مع أعداء التّجربة 
تذكر  ودكتاتورية  خطيرة  مغامرة  إلى  النّهاية  في  سيفضي  ما  وهو  إسقاطها  بنيّة  كلّها 
األتراك وغيرهم بالماضي القريب والبعيد حين كانوا في ظنك من العيش في أمرهم كلّه 

حياة وسياسة وثقافة .
حول  الّسلمي  التّنافس  بين  الفرق  يدرك  حتى  عبقريّا  يكون  أن  المراقب  يحتاج  ال 
البرامج وبين القول بوجوب إسقاط التّجربة ونعتها بأبشع النعوت، وما التّأكيد المتواصل 
من نخبنا المتشّضية والغارقة في مستنقعات العداء االيديولوجي على وضع اإلسالميين 
جميعا في سالل اإلرهاب والتآمر عليهم والتحالف ضدّهم مع الّشيطان نفسه إالّ صورة 
أخرى من صور االستعالء والغباء والحقد الذي سيتحّول إلى نار تأكل األخضر واليابس.

)5(

واستخالص  أسبابه  تحليل  ويمكن  طبيعي  أمر  وهذا  والتنمية  العدالة  حزب  تراجع 
نتائجه محليّا وإقليميّا ولكن غير الّطبيعي أن يكون هذا التّراجع مقدّمة لحرب ضروس ال 
هوادة فيها لهدم البيت على من فيه نكاية في ساكنيه الذين اختاروا إسالميين لقيادتهم. وإذ 
نرى ما يحدث في ليبيا وفي مصر وفى تونس وفى غيرها فال نكاد نتبيّن الخيط األبيض 
المشاركة  في  والحّق  بالديمقراطية  اإليمان  تدّعي  نخبة  مقوالت  فى  األسود  الخيط  من 
والتّعبير وتجاهر بعدائها المقيت لإلسالميّين وتشحذ سيوف الذّبح في كّل حين متناسية أّن 

ذلك سوف يؤدّي إلى ذبح األوطان بدل إحيائها .
)الهوامش(

)1( هذا ما فعله الجيش التركي سنة 1960عندما قام رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا 
باغلبية ساحقة »عدنان مندريس« باعادة األذان باللّغة العربية ثم قام بأداء فريضة الحّج سّرا 
بعد زيارة لمنطقة الخليج ..فحكمت محكمة عسكريّة تركية بإعدامه بتهمة السعي إلنشاء دولة 

دينية!!
------. 

- مستشار يف اخلدمة اإلجتماعّية
 lotfidahwathi2@gmail.com
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الكتاب األول - أفريل 2015
 العنوان : دولة املؤسسات املذررة

    املؤلف : نعمان العش
    عدد الصفحات : 39 ص.

ISBN: 978 - 9938 - 14 - 095 - 8
رابط التحميل

http://alislahmag.com/livre_1.pdf

الكتاب الثاني - ماي 2015
 العنوان: حنو تقويم تربوي جديد

 املؤلف : د. مجيل محداوي
عدد الصفحات : 80 ص.

ISBN: 978 - 9938 - 14 - 094 - 1
رابط التحميل

http://alislahmag.com/livre_2.pdf

الكتاب الثالث - جوان 2015
إىل  اإلسالمية  اجلماعة  من   : العنوان   

حركة النهضة
اإلسالمّيون يف تونس، مسرية أمل وأمل

 املؤلف : جمموعة من املؤلفني
    عدد الصفحات : 170 ص.

ISBN: 978 - 9938 - 14 - 104 - 7
رابط التحميل

http://alislahmag.com/livre_3.pdf
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صابرين وحبر ما يروينا

شايلني بدال العلة علل

  والبحر بيضحك ليه … ليه

وانا نازلة ادلع امال القلل

 - - - -

يف بالي ياما وعلى بالي

واللي بيعشق ما يبالي

ما يهمنيش من عزالي

يا حلوة لو مرسالي وصل

والبحر بيضحك ليه ليه

وانا نازلة ادلع امال القلل

- - -

بيين وبينك سور ورا سور

وانا ال مارد وال عصفور

يف إيدي عود قوال وجسور

وصبحت انا يف العشق مثل

والبحر بيضحك ليه

وانا نازله ادلع امال القلل

البحر بيضحك ليه

وانا نازله ادلع امال القلل

  البحر غضبان ما بيضحكش

أصل احلكاية ما تضحكش

البحر جرحه ما بيدبلش

وجرحنا وال عمره دبل

 - - - 

 مساكني بنضحك من البلوة

زي الديوك و الروح حلوة

سارقاها من السكني محوة

و لسة جوا القلب أمل

 - - -

قللنا فخارها إناوي

بتقول حكاوي و غناوي

يا قلة الذل أنا ناوي

ما شرب و لو يف املية عسل

والبحر بيضحك ليه … ليه

وانا نازلة ادلع امال القلل

 - - - - 

 ياما ملينا وملينا

لغرينا وعطشنا ساقينا

لسماع األغنية على العنوان التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=kO97k7rVL1g

الشيخ إمام
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صابرين وحبر ما يروينا

شايلني بدال العلة علل

  والبحر بيضحك ليه … ليه

وانا نازلة ادلع امال القلل

 - - - -

يف بالي ياما وعلى بالي

واللي بيعشق ما يبالي

ما يهمنيش من عزالي

يا حلوة لو مرسالي وصل

والبحر بيضحك ليه ليه

وانا نازلة ادلع امال القلل

- - -

بيين وبينك سور ورا سور

وانا ال مارد وال عصفور

يف إيدي عود قوال وجسور

وصبحت انا يف العشق مثل

والبحر بيضحك ليه

وانا نازله ادلع امال القلل

 سي عالء )*(...موش متاع برنامج عندي مانقلّك ... هذا عالء  “المجلّة”!!



التعريف باجملّلة

لإلشرتاك يف اجملّلة 

للمشاركة :

لالتصال بنا:

مجّلة

موعدنا يتجّدد
بإذن اهلل مع العدد

يوم 26 جوان 2015
1436 9 رمضان 
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