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قبل  »اإلصللالح«  جمّلة  من  العدد  هذا  يصدر 
عيد  وقدوم  رمضان  شهر  نهاية  من  فقط  أسبوع 
قرائنا  إىل  نتقّدم  املناسبة  وبهذه  املبارك  الفطر 
بأحّر  عاّمة   اإلسالمّية  واألمة  خاّصة  األعللّزاء 
العلي  اهلل  من  راجني  األمنيات  وأمجل  التهاني 
القدير أن يتقّبل صيام اجلميع وقيامهم  وجيعل 
هذا العيد باَب أمل حلياة أفضل للمسلمني بعيدا 
خمتلف  يف  انتشر  الذي  والتقاتل  التناحر  عن 

األمصار . 

أنباء  مساع  دون  األيام  من  يوم  مير  يكاد  »ال 
معظمها  فى  تتعّلق  أنباء  وهناك،  هنا  من  حمزنة 
يكون  أن  دون  من  وظلما  غيلة  قتلوا  بأناس 
يكون  أن  دون  ومن  بل  باملقتول،  عارفا  القاتل 
قتله«  إىل  يدعو  شيء  أّي  ارتكب  قد  املقتول 
حديثه  الدهواثي  لطفي  املستشار  بدأ  هكذا 
املسلمني  أرواح  اليت حتصد  العمياء  القتل  آلة  عن 
واليت حسب رأيه لن تتوقف عن االشتغال مادامت 
االهتمام  يف  يكمن  احلّل  أّن  تدرك  مل  الشعوب 
والعدل،  احلق  حنو  دفع  قوة  وجعله  باالنسان 
املشرتك«. واإلرهاب  والّسالم والعيش  دفع باحملّبة 
الذي خّصه املهندس فيصل العش مبقال هو أحد 

يف  استفحل  الذي  الّداء  وهو  اآللة  هذه  جتّليات 
يف  وضرب  احمليط  إىل  اخلليج  من  األمة  جسد 
رمضان احدى املنشآت السياحّية بسوسة وأصبح 
باألمان  البالد ومتنع االحساس  استقرار  تهّدد  آفة 
وتعّطل الدورة االقتصادية. املقال حماولة لوضع 
للعالج  طرق  واستكشاف  احلروف  على  الّنقاط 
حماوالت  عن  بعيدا  عليه  والقضاء  الّداء  هذا  من 
سياسية  حسابات  لتصفية  استثماره  البعض 

وايديولوجّية.

وبعيدا عن اإلرهاب والقتل  ينتقل بنا الدكتور 
نبيل غربال ضمن سلسلته »اإلنسان والسماء« إىل 
فرتة حامسة يف تاريخ علم الفلك مع مطلع القرن 
التقليدي  التصور  انهيار  السادس عشر عندما بدأ 
استشعرت  الفلكيني  من  ثلة  وبللروز  للكون 
الّدفاع  وضرورة  اجلديدة  االكتشافات  أهّمية 
من  بهم  احملدقة  احلقيقّية  األخطار  رغم  عنها 

جانب الكنيسة.

ويف العدد نقرأ اجلزء الثاني من مقالي اخلبري 
التونسي  التوكابري )ضمان توفري حاجات  رضا 
الللداودي  املولدي  وحممد  إسالمي(  منظور  من 
)حركة النهضة وفقه املناورة السّياسّية( كما 
اهلامشي  املهندس  البشرية  التنمية  ملدّرب  نقرأ 
عن   مقاال  التحرير  بأسرة  التحق  الذي  ابراهيم  بن 

أهمّية التنمية البشرّية  .

 قراءة ممتعة
التحرير
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ال خيتلف إثنان بأّن اإلرهاب داء استفحل بنسب متفاوتة يف جسم أّمتنا من احمليط 
إىل اخلليج ومنا بشكل ملفت وخطري فتنّوعت أشكاله وتعّددت مظاهره. إّنه داء 
خبيث لكّن معاجلته ممكنة حّتى وإن تطلبت أشهرا وأعواما وتضحيات جساما 

مادام لكّل داء عالج.

مّرة أخرى يضرب اإلرهاب األعمى تونس ويترك فينا جرحا عميقا من الّصعب أن 
يندمل، ومّرة أخرى تتعامل القوى النّافذة في المجتمع من سياسيّين وإعالميين ومثقّفين 
بسطحيّة تزيد في التّأكيد أّن أزمة تونس تكمن في نخبتها وأّن الوضع الذي غدونا فيه ليس 

إالّ نتاَج سوء تصّرفنا وعدم حسن تدبيرنا.
لم تمض على عمليّة سوسة سوى أيام معدودات حتّى تّم إعالن حالة الّطوارئ العّامة 
في البالد بعد أن تّم في وقت سابق اتّخاذ عدّة قرارات بغلق عدد من المساجد ومضايقة 
عدد من األيّمة ومنع بعضهم من ممارسة مهامهم كخطباء وتجميد نشاط مجموعة البأس 
اإلعداد  بصدد  هي  أخرى  قرارات  هناك  لعّل  يدري  ومن  الدينيّة.  الجمعيات  من  بها 
والتّخطيط. ولست هنا بصدد نقد هذه القرارات أو مساندتها، فاأليّام كفيلة بإبراز نتائجها 
وما سينجر عنها من تأثير على الحياة االقتصاديّة واالجتماعيّة والّسياسية. لكنّني أردت 
من خالل هذا المقال أن أضع النّقاط على بعض الحروف في مسألة القضاء على هذا الدّاء 
وكيفيّة عالج مجتمعنا منه لعّل أصحاب القرار يلتفتون إليها ويأخذونها بعين اإلعتبار 
عندما يضعون الخطط  لمقاومته، زاعما أّن تجاهلها قد يعقّد األمور ويصبح من العبث 

الحلم بامكانية القضاء على اإلرهاب أو دحره.
 ال يختلف إثنان بأّن اإلرهاب داء استفحل في جسم أّمتنا من المحيط إلى الخليج بنسب 
استفاد من  فتنّوعت أشكاله وتعدّدت مظاهره، حيث  متفاوتة ونما بشكل ملفت وخطير 
هشاشة الوضع األمني واالجتماعي وحالة االحتقان والغليان التي ميّزت الفترة االنتقالية 
التي مّرت بها البالد العربية. إنّه داء خبيث لكّن معالجته ممكنة حتّى وإن تطلبت أشهرا 

وأعواما وتضحيات جساما مادام لكّل داء عالج.
النقطة األوىل : يف التشخيص

لكّل داء عالج. والعالج ينطلق بمعاينة المريض والتّشخيص الدّقيق للمرض والكشف 
فإّن  اإلرهاب  وكذلك  تجلّياته.  وفهم  أسبابه  وتحليل  خصائصه  وتحديد  أعراضه  عن 
التّصدّي له والقضاء عليه يمّر عبر دراسة عميقة وهادئة ألسبابه والغوص في أعراضه 
بعيدا عن الّسطحيّة في الفهم وحمالت التّهييج والّشيطنة والتّجاذبات االيديولوجيّة العقيمة. 
إّن إدراك ماهية اإلرهاب ومحاولة تشخيص تجلياته ومعرفة أسبابه وما يدور حوله ليس 
باألمر اليسير فالتّشخيص الدّقيق لهذا الداء يجب أن يكون من مختلف الّزوايا السيكولوجيّة 
)التركيبة النفسية( والّسوسيولوجيّة )البيئة االجتماعية( واألكسيولوجيّة )منظومة القيم التي 

فيصل العش

((
))

(



5 اإلصالح 86
04

مجّلة

)تجارة  واالقتصاديّة  اليها(  يستند 
والجيوسياسية  والتهريب(  السالح 
)الوضع االقليمي وتداخل المصالح 
بتحاليل  اكتفينا  إذا  أّما  الدولية(. 
سطحيّة لبعض الصحافيّين وأشباه 
الهويّة  مع  المتخاصمين  المحلّلين 
بالعداوة  النخاع  حدّ  والمهووسين 
لكّل ما هو إسالمي فإّن التّشخيص 
لن يزيد األمر إالّ تعقيدا، فمثلنا في 
هذه الحالة  كمثل مريض استعان 
بطبيب رعوانــــي أو بمتطبّـــــب 

لتشخيص مرضه وعالجه فلم يزده ذلك إالّ سقما وآالما.
النقطة الثانية : يف العالج

لكّل داء عالج. والعالج يكون عبر أدوية بعضها لتسكين األلم أو تخفيفه أو عالج 
األعراض المزعجة المصاحبة للمرض مثل الحّمى )الحلول المرحليّة( والبعض اآلخر 
وحماية  المناعة  لتقوية  وأخرى  المدى(  متوسطة  )الحلول  الدّاء  جرثومة  على  للقضاء 
الجسد العليل حتّى ال يعود الدّاء لينهشه من جديد )الحلول طويلة المدى(. وكذلك اإلرهاب، 
العالج  في  يتمثل  األول  الوقت،  نفس  في  مسالك  ثالث  عبر  إالّ  تكون  ال  مقاومته  فإّن 
اآلني وهو ما تتكفل به الوحدات األمنية من متابعة للعناصر اإلرهابيّة والقضاء عليها 
أو مسكها والتحقيق معها، فال يعقل أن نترك المريض يعاني من اآلالم واألوجاع حتّى 
ننتهي من التّشخيص الدّقيق للمرض فال بدّ من أدوية مسّكنة ومعالجة األعراض األوليّة 
للدّاء، وكذلك اإلرهاب، فال يعقل أن ننتظر حتّى ينتهي المختّصون من دراسته وتحديد 
أسبابه ووضع اإلستراتيجيّات والخطط الكفيلة بوأده لنتحرك، فالبدّ إذا من التّصدّي اآلني 

لمظاهره وتجلّياته في أرض الواقع من محاوالت تخريب أو قتل أو فساد.
أّما المسلك الثاني فيتعلق بالحلول متوّسطة المدى ويشمل تطوير قدرات البلد األمنيّة 
القوانين  والمواطنين ووضع  المنشآت  لحماية  والتقنيات  األساليب  والعسكريّة وتحسين 
الّضرورية لحماية رجال األمن والعسكر وتسهيل مهامهم في مواجهة الجماعات اإلرهابيّة 
ومداهمتها في حصونها باإلضافة إلى التّكوين المستمر لإلطارات المكلفة بتفكيك الخاليا 
اإلرهابيّة ومقاومتها والتّنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة آخذين بعين اإلعتبار تقاطع 
االستفادة  والعمل على  االرهابية  الجماعات  مع  اإلقليمية  والقوى  الدول  مصالح بعض 

منها في تحقيق أهدافها االستراتيجيّة في الهيمنة وتركيع الشعوب التّواقة إلى التحّرر. 
وتطوير  اإلرهاب  منابع  تجفيف  في  ويتمثل  الوقائي  فهوالمسلك  الثّالث  المسلك  أما 

مناعة المجتمع ضدّ هذه اآلفة. 

العللللللالج  يتمثل 
قيلللللللام  يف  اآلني 
األمنيللة  الوحدات 
مبطاردة اإلرهابيني 
فال يعقللللللللل أن 
ننتظر حّتى ينتهي 
املختّصللللللللللللون 
هذه  دراسلللللة  من 
وحتديللد  اآلفلللة 
أسبابهللا ووضلللللع 
اإلسرتاتيجيللللّلات 
خلطلللللللللللللط  ا و
بوأدهللا  الكفيلة 
لنتحرك، فالبلللللّد 
الّتصلللللّدي  إذا من 
اآلني ملظاهرهللللللا 
وجتّلياتلها يف أرض 
الواقع من حماوالت 
قتلللل  أو  ختريللب 

أو فساد.

وحتسني  والعسكرّية  األمنّية  البلد  قدرات  تطوير 
األساليب والتقنيات حلماية املنشآت واملواطنني ووضع 
والعسكر  األمن  رجال  حلماية  الّضرورية  القوانني 
هو  اإلرهابّية  اجلماعات  مواجهة  يف  مهامهم  وتسهيل 

املسلك الثاني للقضاء على اإلرهاب واجتثاثه.
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علينا بالبحث اجلاد 
يف أسباب تدّنللللي 
اإلجتماعي  الوعي 
لدى  والفكللللري 
شعوبنا ممللّلا سّهل 
ايديولوجيات  منو 
فلللللللللللللة  متطر
العنلللللللف  تتبنى 
السلفللي  والفكر 
ي  لتكفيلللللللللر ا
بناء  كل  وترفض 
عصلري  إجتماعي 
وتعمل جاهلللللدة 
على إحياء منللللط 
قديللللم  جمتمعي 
أنه واجلللب  بتعّلة 

ديين مقّدس.

إطار  وخلق  بتشجيعه  بل  التدّين  منابع  بتجفيف  يتّم  ال  اإلرهاب  منابع  جتفيف  إّن 
للفكر  الواهية  احلجج  ودحض  اإلسالمّية  العقيدة  فهم  لتجديد  وثقايف  فكري 

املتطرف باحلّجة والربهان ال بالقمع والسّجان.

النقطة الثالثة : يف الوقاية

قلنا أّن المريض أثناء خضوعه للعالج وبعد استئصال المرض البدّ أن يبقى في محيط 
سليم تحت الّرعاية الّصحيّة المتواصلة وذلك باستعمال بعض األدوية التي من شأنها أن 
تقّوي مناعته حتى ال يجد المرض طريقا للعودة إليه نهائيّا وإالّ فإّن اإلنتكاسة إن حصلت 
ستكون كارثيّة وقاسمة للمريض. كذلك المجتمع الذي ابتلي بداء اإلرهاب، فال بدّ أن يتّم 
توفير كّل الظروف المالئمة ليكون عصيّا عن تغلغل اإلرهاب فيه مّرة أخرى بعد القضاء 
التي تهدف إلى استئصال اإلرهاب ومحاصرته وغلق  عليه. ويشمل ذلك كل األعمال 
المنافذ التي يمكن أن يتسلّل منها ليضرب من جديد والتي ال تدخل تحت طائلة العنف 

المشروع الذي هو من مهام المؤسستين العسكرية واألمنية:
* إن محاربة االرهاب ال يمكن أن تقتصر على استخدام القّوة، ألّن اإلرهاب الذي 
ابتُلينا به هو إرهاب جماعات دينيّة مأدلجة يتربّى أفرادها على حّب الموت ويعتبرون 
أنفسهم مشاريع شهادة وعليه فال معنى عندهم للتّهديد بالقتل والموت، فالموت هو أقرب 
قادرا على  تتطلّب سالحا آخر  المواجهة  أّن  يعني  يعتقدون، مّما  الجنّة كما  إلى  طريق 
يقع  ال  حتّى  الّشباب  تحصين  األقل  على  أو  المجموعات  لهذه  العقائديّة  األسس  تدمير 
فريسة لها، وال يتوفّر هذا الّسالح إالّ في نشر فكر ديني معاصر يجيب عن تساؤالت 
الّشباب ويفتح باب الحوار على مصراعيه لمناقشة أهم القضايا المرتبطة باإلسالم كدين 
اإلبداع  إلى  يؤدّي  فكري  لحراك  دافعا  ويكون  سبيل هللا  في  يعيش  كيف  االنسان  يعلّم 
الثقافي والعلمي وتقديس العمل واإلنتاج ونشر قيم التّسامح والخير بين البشر وال يمكن 
التديّن مهما كان نوعه  منابع  الدينيّة وتجفيف  الجمعيّات  بالتّضييق على  أن يحدث هذا 
وإنّما بفتح قنوات الحوار ودحض الحّجة بالحّجة وتسليط الضوء على األفكار المتطرفة 
وكشفها تحت أشعة حوار موضوعي يقوده علماء وأيّمة متشبعون بقيم اإلسالم الخالدة 
وبمبادئه وأصوله ومقاصده ، فالحوارات الهادئة هي الوصفة األنجع لفك طالسم ظاهرة 
اإلرهاب المتشعّبة وقد علّمتنا التجارب أّن محاوالت التّضييق على التديّن تؤدّي دوما 
الّشباب بضرورة  للجماعات اإلرهابيّة حججا إلقناع  نتائج عكسية وكارثية وتوفّر  إلى 

االلتحاق بها دفاعا عن الدّين. 
إّن تجفيف منابع اإلرهاب ال يتّم بتجفيف منابع التديّن بل بتشجيعه وخلق إطار فكري 
بالحّجة  المتطرف  للفكر  الواهية  الحجج  ودحض  اإلسالميّة  العقيدة  فهم  لتجديد  وثقافي 

والبرهان ال بالقمع والسّجان.
* علينا بالبحث الجاد في أسباب تدنّي الوعي اإلجتماعي والفكري لدى شعوبنا مّما 
بناء  التكفيري ترفض كل  السلفي  العنف والفكر  تتبنى  ايديولوجيات متطرفة  سّهل نمو 
أنه واجب ديني  بتعلّة  قديم  إجتماعي عصري وتعمل جاهدة على إحياء نمط مجتمعي 
الذي  الحديثة  الدّولة  مشروع  بأن  شعوبنا  قبل  أنفسنا  نصارح  أن  كنخبة  علينا  مقدّس. 
االرتقاء  إلى  يهدف  لم  يكن سوى مشروع مشوه  لم  المباشر  االستعمار  نهاية  بعد  جاء 
بالمجتمع وتحصينه من أشكال التّخلف الفكري والثقافي وإنّما جاء ليجّسد قطيعة مع ثقافة 
المجتمع ويكّرس تبعيّة إلى الغرب ففشل في أن يدخل عقل المجتمع وكانت النتيجة أنظمة 
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دكتاتورية  ووعي اجتماعي وفكري مشّوه منبّت تحّول مع مرور الوقت وبتوفر ظروف 
أخرى إلى أرضيّة خصبة لقبول الفكر المتطّرف الجامد.

* ترسيخ مبدأ الديمقراطيّة وحقوق اإلنسان بشكل حقيقي يحّس من خالله المواطن 
إحساسا  الوطن  عن  الدّفاع  يصبح  وبالتّالي  القرار  صاحب  وأنّه  الحكم  في  شريك  أنّه 
طبيعيّا يكمن داخل كّل مواطن مّما يخلق فيه مناعة ضدّ أيّة محاولة لالستقطاب تقوم بها 

الجماعات المتطّرفة اإلرهابيّة ويمنع نمّو أي تعاطف نفسي مع هذه المجموعات.  
الّشباب  من  كبيرة  مجموعات  على  يسيطر  الذي  والّظلم  بالغبن  الّشعور  معالجة   *
بين  الّسائد  االجتماعي  بالحيف  نتيجة وعيها  المهّمشة  الدّاخلية  المناطق  المتعلّم أصيلي 
في  فتسببت  الحكومات  انتهجتها  التي  االقتصاديّة  الّسياسات  نتيجة  والجهات  المناطق 
والفئات  الواسعة  االقتصاديّة  المصالح  ذوي  وبين  واألغنياء  الفقراء  بين  الفجوة  اتساع 
ألّن  اإلرهاب  منابع  نجفّف  أن  يمكن  ال  المعالجة  هذه  دون  فمن  المهّمشة.  االقتصاديّة 
الجماعات اإلرهابيّة ستجد حتما في هذا الّشباب الحانق من هو مستعدّ للتّضحية بحياته 
في سبيل تحقيق مكانة أو التّخلص من واقع الحياة. لهذا فإّن التّخطيط المحكم لسياسات 
الدّولة وتبنّي منوال تنموي يساوي بين الجهات بل يميّز بعض الجهات المحرومة في 
الجماعات  أمام  الطريق  لقطع  فاعلة  ألداة  العيش،  ظروف  وتحسين  والتّشغيل  التّنمية 
بها  بااللتحاق  وتقنعه  للّشباب  واالجتماعي  النفسي  الوضع  تستغل  ال  حتّى  اإلرهابيّة 
الحماية،  تقديم  )اإليواء،  اللوجستية  المساندة  توفير  األقل  على  أو  اإلرهاب  وممارسة 

توفير معطيات...( 
* تطوير المعالجة اإلعالميّة آلفة اإلرهاب، فما نشاهده اليوم على الّساحة اإلعالميّة 
في تونس أو في غيرها من الدّول العربيّة سواء على مستوى تغطية األحداث اإلرهابيّة 
أو على مستوى تحليلها ومناقشتها، ال يخدم إالّ اإلرهاب ويغذّيه كما يدّل على غياب رؤية 
الّسياسيـة والتّعليمية والثّقافية  تكامليّة لدور اإلعـــالم فى إطار استراتيجيّات المواجهة 
واألمنيّة لإلرهـــاب. وهو ما يحتّم علينا جميعـــا أن نقف لنقيّم المعالجة اإلعالميّة في 

جميع جوانبها حتّى تكون سالحا ضدّ هذه اآلفة وليس في خدمتها. 
اإلرهابيّة،  للعمليّات  اإلعالميّة  التّغطيات  بعض  تؤدّى  قد  اإلخبار،  مستوى  فعلى 
وتضارب المعلومات واألخبار والقصص حولها إلى بّث البلبلة والغموض وربما تؤدّي 
تقف  التي  الجماعة  أو  العمليّة  منفّذي  اإلجتماعيّة مع  الّشرائح  تعاطف بعض  إلى خلق 
ليقول ما يشاء من دون  للّسان  العنان  فإّن إطالق  التّحليل،  وراءها. وأّما على مستوى 
أو عبر  التّلفاز  والمحلّلين على شاشات  الّصحافيين  يفعل بعض  رقيب وال حسيب كما 
أمواج األثير حيث يستغلّون كّل حدث إرهابي ليكيلوا التّهم الجزاف إلى الشّق المتديّن من 
التّونسيين، بل تصل ببعضهم الوقاحة إلى وضع الدّين اإلسالمي نفسه في قفص االتّهام 
التّيار اإلسالمي بأكمله، رافضين مبدأ   ويتحّولون في أغلب الحاالت إلى دعاة لتصفية 
الفرز بين ما هو متطّرف ومعتدل ومعتبرين أّن الّسجون والمقابر الجماعيّة هى المكان 
يساعد   أال  يقال؟،  كما  بامتياز  نهج هؤالء »داعشى«  أليس  بهم جميعا.  الجدير  الوحيد 
العنف  تنامي ظواهر  إلى  ثّم  ومن  اإلرهابيّة،  الثّقافة  نشر  على  اإلعالم  من  النّوع  هذا 

واإلرهاب؟ 
نتائج  إلى  تؤدّي  قد  لكنّها  اإلرهاب  مقاومة  في  دورا حاسما  اإلعالميّة  للمعالجة  إّن 
عكسيّة إذا لم نبادر بإدراجها ضمن استراتيجيّة واضحة المعالم لمواجهة اإلرهاب تضمن 

حّرية التعبير لكنّها تحدّ من حّرية الكالم فشتّان بين »حرية الكالم« و»حّرية التعبير«.
----- 

- مدير اجملّلة
faycalelleuch@gmail.com

للمعاجللللللللة  إّن 
اإلعالمّيللللللة دورا 
حامسا يف مقاومة 
لكّنهللللا  اإلرهاب 
إلللللللى  تؤّدي  قد 
نتائج عكسية إذا 
بادراجها  نبادر  مل 
اسرتاتيجّية  ضمن 
املعامل  واضحلللللة 
اإلرهاب  ملواجهلللة 
حّريللللللة  تضمن 
لكّنهلللللا  التعبري 
حّريللللة  من  حتّد 
فشّتللللان  الكالم 
بني حرية الكالم 

وحّرية التعبري.
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االرتباك  وغلب  الّثوري  للحراك  معاد  عام  رأي  صنع  على  قادرا  الّنظام  إعالم  يعد  مل 
احلوار  وقناة  اجلزيرة  قناة  جّسدته  إعالمي  انفتاح  ظّل  يف  أدائه  على  واالرجتالّية 
اللندنّية خاّصة وكان »الفايسبوك« الّشكل األرقى لإلعالم البديل الّذي أذكى 

روح الّثورة وأكسبها بعدا شعبّيا خالصا بعيدا عن اخلطاب اإلعالمي الّرمسي. 

الثورة: فشل النخبة السياسّية يف االستجابة النتظارات احلراك الشعيب.

من  في ساحة   2010 ديسمبر   17 يوم  لنفسه  البوعزيزي  محمد  حادثة حرق  كانت 
أوقدت  التي  األولى  والّشرارة  الكأس  أفاضت  التي  القطرة  بوزيد  ساحات والية سيدي 
نيران الثّورة التي بدأت عفويّة مشدودة لهول المشهد ومحكومة بمشاعر إنسانيّة عّمقتها 
بعدا  اتّخذت  ما  ثّم سرعان  الداخليّة،  المناطق  سّكان  عليها  كان  التي  الحرمان  مظاهر 
والهيئات  المحامون  شارك  كما  والجهويّة،  المحليّة  االتحادات  أّطرته  وحقوقيّا  مطلبيّا 
ليال  األحياء  في  المواجهات  شكل  اتّخذ  الذي  الّشعبي  الحراك  هذا  تغذية  في  الحقوقيّة 
والمظاهرات المؤّطرة نقابيّا نهارا وضمن تنامي الحركة المطلبيّة تطّور الشعار وتحّول 
من شعار جهوي إلى شعار مطلبي أجملته عبارة » التشغيل استحقاق يا عصابة السّراق« 

ثّم شعار»شغل ..حريّة ..كرامة وطنيّة«.
بها  واجه  التي  العبارات  نفس  استعارة  وحاول  الثّوري  بالحراك  النظام  استخّف 
التحّركات االجتماعيّة في الحوض المنجمي أو في الجنوب وأطلقت الدّوائر اإلعالميّة 
بالّسلطة عبارات من قبيل » المخّربين« وحاولت تهميش األبعاد االجتماعيّة  المحيطة 
المنهج  نفس  وانتهجت  العليا  الّشهادات  أصحاب  في صفوف  البطالة  معداّلت  كارتفاع 
القضايا االجتماعيّة عبر تخوين كّل صوت معارض والتّركيز على  القديم في معالجة 

المنجزات االقتصاديّة للنّظام ) المعجزة االقتصاديّة ( .
لم يعد إعالم النّظام قادرا على صنع رأي عام معاد للحراك الثّوري وغلب االرتباك 
واالرتجاليّة على أدائه في ظّل انفتاح إعالمي جّسدته قناة الجزيرة وقناة الحوار اللندنيّة 
خاّصة وكان »الفايسبوك« الّشكل األرقى لإلعالم البديل الذّي أذكى روح الثّورة وأكسبها 
بعدا شعبيّا خالصا بعيدا عن الخطاب اإلعالمي الّرسمي وحّول كّل مدن تونس وقراها 
إلى فضاء ثوري حّي وقادر على ابتكار أشكال ثوريّة غير تقليديّة وغير منّظمة وبالتالي 

يصعب محاصرتها.
كاألحزاب  للّسلطة  المعارض  للعمل  المكشوفة  المكّونات  تحييد  النظام  حاول  لقد 
للشغل  التونسي  العام  اإلنسان واالتحاد  لحقوق  التونسيّة  آنذاك والرابطة  »المعارضة« 
مجّسدا في المركزيّة النقابيّة التي أحدث توازنا دقيقا بين تزكية النّظام وتحقيق كّم مقبول 

((
))
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االجتماعيّة  المطالب  من 
النقابيّة  المركزيّة  تكن  ولم 
الهياكل  دفع  على  قادرة 
والمحليّة  الجهويّة  النقابيّة 
ساهمت  حيث  الحياد  إلى 
األساسيّـــــــة  المكّونــــات 
تأطير  فــــي  والمحليّــــــة 
االحتجاجيّــــــة  التحّركات 
وساهمت  الجهات  داخل 
قطاعات كثيرة ومنها قطاع 
األساسي  بشقيه  التربية 
االحتجاجيّة  )الوقفات  ومنّظمة  فاعلة  نقابيّة  بأشكال  الحراك  هذا  تغذية  في  والثانوي 

وبيانات المساندة(.
اتّسعت جغرافيا الثورة وامتّدت شماال وجنوبا واتّجه النظام وجهة المعالجة األمنيّة 
العنيفة والقمعيّة وسقط الشهيد »محمد العماري« أّول الشهداء في مدينة منزل بوزيان 
اليوم كانت مسيرة شعبيّة يتقدّمها  من الية سيدي بوزيد يوم 2010/12/24 وفي نفس 
يدفع  سياسّي  مضمون  ذي  شعار  أّول  لترفع  القصرين  والية  وسط  تجوب  المحامون 
بالمسألة السياسيّة في قلب الحراك الثّوري وهو شعار » حّريّات...حريّات ال رئاسة مدى 

الحياة«.
في مدينة تالة والقصرين تجاوز الثّوار حواجز الخوف وأصبحت المواجهات الخبز 
اليومي لشباب هذه الجهات وتجاوز النّظام مخاوف المواجهة القاتلة وأدرك الّساسة من 
المواالة والمعارضة الحجم الحقيقي لما يحدث في تونس وحاول كّل منهما مغالبة الوقت 
في تشكيل رؤية سياسيّة تستثمر ما يحدث وتدفعه نحو مكاسب سياسيّة. فتحّركت بعض 
األحزاب المعارضة كالحزب الديمقراطي التقدّمي وحزب التّجديد في حين حاول الحزب 

الحاكم البحث عن مخارج سياسيّة ضمن رؤية مؤّطرة من حيث الحركة والهدف.
في مسارات الثورة ويوميّاتها كان اإلسالميّون جزءا من الفاعلين الثوريين ولم تكن 
النهضة مكّونا بارزا تنظيميّا. وكان الّشباب الغاضب الذي وحدّته هموم الوطن وخطايا 
النظام والذّي لم توّجهه أحزاب سياسيّة أو منّظمات وطنيّة هو الفاعل الحقيقي ...كانت 

الثورة التونسيّة نسيج وحدها ..
أشار خطاب ابن على ليلة 13 جانفي إلى معالم النّهاية لنظام سياسّي استبدادّي غذّته 
عصابات المال والفساد وأمدّه خطاب إعالمّي انتهازّي وحضور حزبّي باهت للمعارضة 
أمدّه باكسجين البقاء ..حاول اإلعالميّون المرتبطون بالنظام والسياسيّون المتعّلقون به 

الثورة  مسارات  يف 
تهلللللللللللا  مّيا يو و
اإلسالمّيلون  كان 
الفاعلني  من  جزءا 
الثورييلللللللللللللن 
النهضة  تكن  ومل 
بارزا  مكّونللللللللا 
تنظيمّيا. وكلللان 
الّشباب الغاضللللب 
الذي وحّدتلللللللله 
الوطللللللللن  هموم 
وخطايا النظلللللام 
توّجهللله  مل  والّذي 
سياسّيللللة  أحزاب 
أو منّظمللللللللللات 
الفاعل  هو  وطنّية 
احلقيقي ...كانت 
الثورة التونسّيللللة 

نسيج وحدها .

2014 سقط أّول الشهداء يف  24 ديسمرب  يف يوم 
مدينة منزل بوزيان من الية سيدي بوزيد ورفع 
باملسألة  يدفع  سياسّي  مضمون  ذي  شعار  أّول 
 « شعار  وهو  الّثوري  احلراك  قلب  يف  السياسّية 
يف  احلياة«  مدى  رئاسة  ال  حّرّيات...حرّيات 
تقّدمها  القصرين  مدينة  وسط  جابت  مسرية 

احملامون.
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غياب  ساعد  لئن 
الّتنظيمي  البناء 
علللللللللى  للثّوار 
ّيللللة  ر ا ستمر ال ا
ّيللللللللة  لعفو ا و
الّثورة  مّيزت  اليت 
الّتونسّيلللة، فإّنه 
طرح بعد هللروب 
أشّد  علللللي  بن 
املشاكلللللل اليت 
سطح  على  طفت 
الّسياسللي  الواقع 
ومنها  تونس  يف 
العالقة  مسألللة 
الّدولللللللللة  بني 

والّثلللورة.

يف  الّسياسي  التحّول  حقيقة  فهم  من  املعارضة  الّسياسّية  املكّونات  تتمّكن  مل   

تونس واختلفت املقاربات وعرّبت عن تباين بلغ حّد التناقض يف فهم التحّوالت وإدراك 
املطالب الثورّية.

فتات  بعض  تحقيق  أجل  من  الدّم  واستثمار  الثّوري  الحراك  وأد  المثقّفة  النّخب  وأشباه 
متعلّقا بإصالحات سياسيّة جزئيّة وفتح  الخطاب  بعيد  الحديث  الّسياسة والحقوق وكان 
بعض من الهوامش المحّرمة في اإلعالم وحريّة التعبير والتّفكير. لقد فّكر كّل »رموز« 
المعارضة آنذاك داخل دائرة النّظام القائم ال خارجها وأّكدوا تلك المسافة الفاصلة بين 
عمر  في  الفارقة  اللّيلة  تلك  في  الضيّقة.  الّسياسيين  ورؤى  الثّائرة  الجماهير  طموحات 
النّظام  المعالم والمالمح فاصال مع  الغنوشي« واضح  الشيخ »راشد  تدّخل  الثّورة كان 
الّساحات  في  الثّورة  بشباب  العلني  االلتحام  إلى  للحركة  المنتمين  من  كثيرا  دفع  مّما 

والمظاهرات يوم 14 جانفي 2011.
لم تكن النّهضة الحزب الّسياسي المحظور إالّ مكّونا غير مرئّي من مكّونات الثّورة 
للمنّظمات  المنّظمة  واألطر  األحزاب  تجاوزت  تونسيّة  ثوريّة  حالة  من  جزءا  وكانت 
والهيئات وكانت مجموعة من المواقف التي تتعالى من رموزها في الخارج عبر المنابر 

اإلعالميّة العالميّة.
هروب بن علي ومسابقة ملء الفراغ

لم يكن تهاوي نظام بن علي بتلك الّسرعة متوقّعا وهو ما أّكد وجود عناصر خلل في 
بنية النّظام في حدّ ذاته ساعدت التحّرك الثوري على إسقاط مكّون أساسّي من مكّوناته 
والمباغت  الّسريع  التّهاوي  هذا  كشف  ولقد  المكّونات  بقيّة  يسقط  أن  دون  )الّرئيس( 
المساحات الفارغة في الحراك الثّوري وعّمق االرتباك واالرتجاليّة. ولئن ساعد غياب 
البناء التّنظيمي للثّوار على االستمراريّة والعفويّة التي ميّزت الثّورة التّونسيّة، فإنّه طرح 
بعد هروب بن علي أشدّ المشاكل التي طفت على سطح الواقع الّسياسي في تونس ومنها 
مسألة العالقة بين الدّولة والثّورة ولم تتمّكن المكّونات الّسياسيّة المعارضة من فهم حقيقة 
التحّول الّسياسي في تونس واختلفت المقاربات وعبّرت عن تباين بلغ حدّ التناقض في 
فهم التحّوالت وإدراك المطالب الثوريّة. كانت األحزاب السياسيّة المعارضة »رسميّا« 
مثل حزب التجديد والحزب الديمقراطي التقدّمي أكثر ميال للتحّرك في فضاء »الدولة 
القديمة« وهي المنتوج اإلداري واإلعالمي واألمني والقضائي لحزب  التجّمع ونظام بن 
علي وما أرساه من نظم للّسياسة والحكم وكانت رؤيتهم »إصالحيّة« ال رؤية ثوريّة وبدا 
الّصراع بين الّشباب الثّوري الحامل لمشروع الثّورة ثّم الدّولة وبقيّة العناصر المكّونة 
للمشهد الّسياسي كاألحزاب والمنّظمات والهيئات جليّا في القصبة 1 والقصبة 2 غير أّن 
الّشباب الثّوري لم يكن يملك التّجربة الّسياسيّة وال اإلمكانيّات التنظيميّة التي تمّكنه من 
فرض رؤاه في الواقع الّسياسي التّونسي الجديد ولذلك سارت حركة الثّورة في مسارات 
المهادنة وأّجلت حسم العالقة اإلشكاليّة بين دولة المنظومة القديمة التي ظلّت قائمة في 

شكلها اإلداري ورموزها السياسيّة ودولة »الثورة« المرتبكة والمتناقضة.
الديمقراطي   السياسي واالنتقال  الثورة واإلصالح  لتحقيق أهداف  العليا  الهيئة  كانت 
وجها  عاشور  بن  عياض  برئاسة   الثورة،  أثناء   2011 مارس   15 في  تأسست  التي 
وهي  الثــــورة  بعيد  التّونسي  الّسياسي  الواقع  أنتجها  التي  الّصعبة  المعادلة  وجوه  من 

,,

,,
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((



11 اإلصالح 86
04

مجّلة

أشكلللال  أشّد  إّن 
الّتحريللللللللللللف 
ييلللللللللللف  لّتز ا و
احلراك  طالت  اليت 
الّثللللللللللللللللوري 
املعارك  نقللللل  هو 
اإليديولوجّيللللة 
املعزولة عن مقامها 
عن  والغريبلللللللة 
سياقها إللللى الواقع 
اجلديللد  الّتونسي 
الّنظام  أفقده  الذي 
املهارة  القمعللللللي 
واملناعة  النقدّية 

الّسياسّية.

,,

,,

معادلة الثّورة والدّولـــــــــــة.
والعجيب في تلك المرحلــة هو 
بين مكّونات  التّناسب  مستوى 
متمثّلــة  التنفيذيّـــــــة  الّسلطة 
المبّزع«  »فؤاد  الّرئيـس  في 
ورئيســـي الــــوزراء »محمد 
الغنّوشي« فـــــــــي مرحلتين 
في  السبسي«  قائد  و»الباجي 
مرحلة ثالثة، فهؤالء عالمات 
القديمة  الدّولة  لبقاء  رمزيّة 
وقدرتها  نظامها  واستمراريّة 
التي عبّرت ولو جزئيّا  الهيئة  أّما  على حماية عناصرها اإلداريّة واألمنيّة والقضائيّة، 
عن مالمح المكّون الثّوري باعتباره قّوة تشريع وتسيير فإنّها جمعت نشازا من الفرقاء 
الذين استوعبهم فراغ الواقع الّسياسي ولم تجمعهم الّرؤية الثّوريّة وال الموقف الّسياسي 

الموّحد.
داخل الهيئة استفاد اليسار والقوميّون من القدرة التّنظيميّة التي رسّخها العمل النقابي 
استعاد  الهيئة كذلك،  افتقدها اآلخرون. وداخل  نظام بن علي في حين  والحقوقي زمن 
فرقاء الّسياسة والفكر معاركهم القديمة التي أّجلها النّظام عشرين عاما واطمأّن رموز 
الثّائرين وغذّوا معاركهم عبر خلق انحرافات وهوامش بعيدا عن  لغفلة  القديمة  الدّولة 
أسئلة الثّورة واستحقاقاتها. وكان للدّولة القديمة قدرة على التّحريف والتّزييف وصناعة 
المعارك الوهميّة التي انجّر إليها هواة الّسياسية ومغامروها وعلت شعارات غير التي 

ألّفها الثّوار في الّشوارع والّساحات ..
المعارك  نقل  هو  الثّوري  الحراك  طالت  التي  والتّزييف  التّحريف  أشكال  أشدّ  إّن 
اإليديولوجيّة المعزولة عن مقامها والغريبة عن سياقها إلى الواقع التّونسي الجديد الذي 
أفقده النّظام القمعي المهارة النقديّة والمناعة الّسياسيّة. لقد كان اختراق الجسم الثوري 
بأدوات ثوريّة مزيّفة ومنها معارك الحداثة والهويّة ومعارك الدّين والدولة ...هي معارك 
ممارسة  إلى  الّسياسي  الفعل  وحّولت  وعفويّتها  زخمها  الثّورة  أفقدت  ومضلّلة  واهمة 
اقتناص للخصوم وتجريح لهم. لقد أدرات الدولة القديمة معركة بقائها بقدرة عالية وسقط 

» الثوريّون الجدد« في المتاهة وأمضوا جهدهم الثورّي في دائرة مغلقة.
-----

- أستاذ تعليم ثانوي
sbibadaoudi@gmail.com

11

مل يكن الّشباب الّثوري ميلك الّتجربة الّسياسّية وال 
اإلمكانّيات التنظيمّية اليت متّكنه من فرض رؤاه 
حركة  سارت  ولذلك  اجلديد  الّسياسي  الواقع  يف 
العالقة  حسم  وأّجلت  املهادنة  مسارات  يف  الّثورة 
ظّلت  اليت  القدمية  املنظومة  دولة  بني  اإلشكالّية 
قائمة يف شكلها اإلداري ورموزها السياسّية ودولة 

»الثورة« املرتبكة واملتناقضة

((
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يقولون: » العقل السليم يف اجلسم السليم«.

مواطن العامَل د. حممد كشكار يقول: 

لو عكسوا ألصابوا، فالعقل السليم حيّبذ السكن يف األجسام العليلة حتى تشاركه 
هموم هذه احلياة السقيمة. و لكم عربة يف هؤالء العقول السليمة أصحاب األجسام 

العليلة: 

- غاندي النبئ، جسمه هزيل ألنه نباتي ال يأكل اللحم و مشتقاته. 

- شي قيفارا، مل مينعه مرض الربو من قيادة الثورة الكوبية صحبة فيدال كاسرتو. 

- طه حسني و املعري و الشيخ إمام و سيد مكاوي، مل يسلبهم فقدان البصر القدرة على 
اإلبداع، كل يف ميدانه. 

لقد  إله.  لتكريم  مماثل  بتكريم  حظي  األعمى،  الشاعر   ،)Homère( هومريوس   -
حيث  بالذات  هناك  ممكنة  بصرية  أكرب  ليكتسب  العامَل  هذا  أشياء  رؤية  خسر 

كل شيء ظالم بالنسبة إىل اآلخرين. )1(

- أوديب )Œdipe(، املصاب بالعمى، يعرف أشياء كثرية و يعرف سر الناس. )2(.

- اختارت الواليات املتحدة األمريكية رئيسا مشلوال، ثم رئيسا مصابا بالتهاب شديد 
يف عموده الفقري. )3(.

- عمر املختار،  الشيخ ذو السبعني حوال، مل يثنه الِكرب عن مقاومة االستعمار اإليطالي 
حتى االستشهاد. 

يف  العاملي  املنّظر   )Stephen W. Hawking( هاوكينق  ستيفن  األنقليزي  العامل   -
و اكتشافاته يف علوم  أعماله  الرباعي عن مواصلة  الفضاء، مل يقعده شلله  فيزياء 

النسبية العامة.

اهلوامش

)1( صفحة 86 من كتاب »املثقفون والدميقراطية«، تعريب الدكتور خليل أمحد 
 152  ،1977 الثانية  الطبعة  التوزيع،  و  النشر  و  للدراسات  اجلامعية  املؤسسة  خليل، 

صفحة.

)2( نفس املصدر صفحة 86

)3( نفس املصدر صفحة 88

د.حممد كشكار
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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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لبقاء  ضروري  هو  ما  )أّوال(  يلي:  كما  تقسم  األساسّية  اإلنسان  إحتياجات  أصناف 
الوقاية:  مع  لإلنسان  طبيعّية  حياة  إلستمرار  ضروري  هو  ما  )ثانيا(  حّيا  اإلنسان 
)ثالثا( ما هو ضروري إلستمرار  املعدية،  األمراض  واملأوى واألمن ومنع  الغذاء  بتوفري 

احلياة وازدهارها

حقوق اإلنسان عند سلطان العلماء »العّز بن عبدالسالم« هي إنصاف المظلومين من 
الّظالمين، وتوفير الحقوق على المستحقّين العاجزين، وصرف الدّعاء عن رّب العالمين 
على ما ذكره عمر أمير المؤمنين، إذ قال في أّول خطبة خطبها: »أيّها النّاس إّن هللا قد 
كلّفني أن أصرف عنه الدّعاء؛ بإنصاف المظلومين وال يُحِوجهم أن يسألوا هللا، وكذلك 
أن يدفع حاجات النّاس وضروراتهم بحيث ال يحوجهم أن يطلبوا ذلك من رب العالمين«.
ومن  المسلمين،  غير  والمواطنين  المسلمين  حقوق  لمعظم  جامعة  فصيحة  الكلمة 
ذلك حفظ أموال األيتام والمجانين والعاجزين والغائبين ومنها التقاط األموال الضائعة 
ِدقُه وُجلُه،  ُكلُه  المعروف  الّضحايا والهدايا ومنها اصطناع  المهملين، ومنها  واألطفال 
األولياء،  على  النّساء  تزويج  حقوق  ومنها  المقترين،  وإبراء  المعسرين  إنظار  ومنها 
وحقوق كّل واحد من الّزوجين على صاحبه، ومنها القسم بين المتنازعين، ومنها الرأفة 
والّرحمة إالّ في استيفاء العقوبات المشروعات، ومنها اإلحسان إلى المعينات والمعينين 
بأن ال يُكِلفُوُهم ما ال يُِطيقون، وأن يطعمهم مّما يأكل ويلبسه مّما يلبس، وأن يكرم من 
األخت  بين  وال  وولدها،  الوالدة  بين  يفّرق  وال  والمعينين،  الخدم  من  اإلكرام  يستحّق 
وأختها، وعلى المستخدمين القيام بحقوق أعرافهم التي حّث الّشرع عليها وندب إليها، 
الّشتم والّظلم، ومنها  الكّف عن  القبائح، ومنها  الفضائح والكّف عن إظهار  ومنها ستر 
وفّك  العراة  ومنها كسوة  المقسمين،  وإبرار  الّصائمين  وتفطير  وتعديلهم  الّشهود  جرح 
العناة )الذين يعانون من األسر عند العدّو(، ومنها القرض والّضمان والحجر باإلفالس 
على المرضى فيما زاد على الثّلث، ومنها إعانة القضاة والوالة وأئّمة المسلمين على ما 
تولّوه من القيام بتحصيل الّرشاد ودفع الفساد وحفظ البالد وتجنيد األجناد ومنع المفسدين 

والمعاندين.
وقال أبو بكر رضي هللا عنه في أّول خطبة خطبها بمحضر من المهاجرين واألنصار: 
»أيها النّاس إن قويَكم عندنا لضعيف حتى نأخذ الحق منه، وإن ضعيفكم عندنا لقوّي حتّى 
نأخذ له الحّق« ومعنى صرف الدّعاء عن هللا أن ينصف المظلومين من الّظالمين وال 

يحوجهم أن يسألوا هللا ذلك. 
لبقاء  وأصناف إحتياجات اإلنسان األساسيّة تقسم كما يلي: )أّوال( ما هو ضروري 
اإلنسان حيّا )ثانيا( ما هو ضروري إلستمرار حياة طبيعيّة لإلنسان مع الوقاية: بتوفير 
الغذاء والمأوى واألمن ومنع األمراض المعدية، )ثالثا( ما هو ضروري إلستمرار الحياة 

رضا التوكابري 

(((

))
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الحماية  ذلك  ومن  وازدهارها، 
والّطعام،  الفتّاكة،  األمراض  من 
الحاجات  إشباع  وأخيرا  والتّعليم، 
والعاطفية  )الّروحية  المادّية  غير 
والمعنوية النفسية.. االنتماء،الكرامة 

والحريّة..(.
الموارد  تخصيص  يكفـــــي  وال 
بدّ  بل ال  األساسيّة،  الحاجات  لتلبية 
في  والتّدبير  التّصرف  حسن  من 
الوجهة  وإعطاءها  الموارد  هذه 
في  جمهورية  إّن  فمثال:  الّصحيح، 
إفريقيا  وأخرى في آسيا  قامتا بإنفاق متساو على الخدمات الّصحية، إالّ أّن  الدّولة آسياوية 
القطاعات  بين  الترابط  بأهمية  اليمانها  افريقية،  الدّولة  حققته  مّما  أفضل  نتائج  حقّقت 
المختلفة في مجال تقديم الحاجات األساسية عمليا وتحويل هذه األولوية إلى واقع ملموس. 
بل  الحديثة مثال،  المستشفيات  بناء  المهّم  ليس  الّصحية  الخدمات  تقديم  فمثال في مجال 
تكملة الّصحة األساسية بالّصحة الوقائية كغلي المياه قبل الّشرب. وإعطاء األولويّة في  

الّنفقات الى خدمة الفئات األشدّ حاجة. وبهذا تتحقّق أفضل النّتائج بأقّل النّفقات الماليّة.
تباينها في  الحاجات األساسيّة مع  توفير  الدّول في  أولى نجحت بعض  وفي مرحلة 
أنظمتها اإلقتصاديّة وذلك عن طريق دعم الّسلع الّضرورية، وتعميم خدمات التّعليم. ولكن 
تلك الّطريقة أنتجت ِعبئا على االقتصاد وميزانية الدّولة بعد أن تأّكد أّن األغنياء أصبحوا 
ميزانيات  حساب  على  األساسيّة  الحاجات  لتلبية  الدّعم  صناديق  من  المستفيدين  أكثر 
مستحقّيه  الى  مباشرة  الدّعم  تقديم  في  تتمثّل  جديدة  طريقة  وظهرت  والتّشغيل.  التّنمية 
شكل  بأّي  مصطنعة  غير  حقيقيّة  الّسوق  في  األسعار  جعل  مع  شهريّة  منح  شكل  في 
من األشكال. كما ذلك يتدعم بإنتهاج  سياسة إقتصادية كلّية من قبل الدّولة في مجاالت 
اإلنتاج والتّنظيم والدّخل من أجل تلبية الحاجات األساسيّة. ومن األسلم توجيه الموارد 
تنظيميّة  أجهزة  إطار  في  اإلنتاج  يتّم  أن  اإلمكان، على  قدر  األساسيّة  الحاجات  إلنتاج 
مختلفة مع إخضاعه الى نظام الّسوق العادل، مثل القطاع الخاّص الفردي والجماعي، 
العام.  والقطاع  والخاّص،  العام  بين  االتّشاركي  والقطاع  االجتماعي   االقتصاد  وقطاع 
مثل  األساسيّة،  الحاجات  سلع  إنتاج  مجال  في  بدلوها  تدلو  أن  القطاعات  لكّل  ويمكن 
الغذاء والّصحة. والقطاع العام يمكن أن يلعب دورا مهّما في مجال توفير البنية األساسية 
للخدمات الّصحية والتّعليم ويُؤّسس كل ما هو استراتيجي في المجاالت، وهو  ما نسميه 
بالحاجات العاّمة أو شبه العاّمة، ويمكن أن يتدّخل في قطاعات أخرى كثيرة، تؤثّر في 
عرض المواد األساسيّة. وال بدّ كذلك من األخذ في اإلعتبار كيفيّة الحصول على الدخول 
وتوزيعها في المجتمع، ألّن مستوى دخل األسرة هو الذي يحدّد مقدرتها الشرائية، وطلب 

15

ال يكفلللللي ختصيص املوارد لتلبية احلاجات 
األساسّية، بل ال بّد من حسن الّتصرف والّتدبري 

يف هذه املوارد وإعطاءها الوجهة الّصحيح

جنحت بعض الّدول 
يف توفري احلاجات 
مع  األساسّيلللللللة 
تباينها يف أنظمتها 
وذلك  اإلقتصادّية 
دعم  طريللللق  عن 
الّضرورية،  الّسلع 
وتعميم خدملللات 
التعليم. ولكللللن 
الطريقللللللة  تلك 
ِعبئلللللللللا  أنتجت 
االقتصللللللاد  على 
الدوللللة  وميزانية 
بعد ان تأكللللللد 
ان االغنياء اصبحوا 
اكثر املستفيدين 
من صناديق الدعم 
احلاجات  لتلبيلللة 
على  األساسيلللللة 
ميزانيللات  حساب 
التنمية والتشغيل
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,,

((
))



86اإلصالح16
04

مجّلة

التعاون بني الّدول اإلسالمية )الفقرية والغنية( واجب شرعي يساهم بدور فّعال يف 
تلبية هذه احلاجات عرب إستثمار دول الفائض يف مشروعات توّفر احلاجات األساسّية 

يف الدول الفقرية

هذه األسر الفعلي لهذه الّسلع والخدمات.
وهناك سؤال مهم يبرز في مجال توفير الحاجات األساسيّة، وهو: هل من تعارض 

بين توفير هذه الحاجات والنّمو اإلقتصادي في الدّول النّامية؟
إن حجم ميزانية الدّعم من سنة 2012  إلى 2015 في البالد التونسية  مثال مقارنة 
بميزانية التّنمية لنفس الّسنوات يؤّكد أّن أمواال طائلة كان من الممكن أن تمّول بها مشاريع  

ولكنها اقتطعت على حساب التّنمية عموما والتنمية االقتصادية خصوصا.
الحدّي  الميل  زيادة  بسبب  اإلستهالك  زيادة  للحاجات  الدّعم  توفير  من  ويُخشى 
لإلستهالك عند الفئات الفقيرة، وهذا يؤدّي إلى انخفاض اإلنفاق على اإلستثمار، ومن 
ثّم تقليل حجم النّاتج اإلجمالي للبلد. وقد يكون تبذير المواد المدّعمة أو تهريبها الى دول 
الفقراء وبالتالي  لها مضّرا بوضع  التي وّجهت  استعمالها في قطاعات غير  أو  أخرى 
عنوان  تحت  تبديدها  من  بدال  اإلستثمار  إلى  الموارد  هذه  توجيه  األفضل  من  يكون 
نتيجة  الفقراء  دخول  زيادة  إلى  البعيد  األمد  في  سيؤدّي  ذلك  ألّن  األساسيّة،  الحاجات 

لزيادة اإلستثمار، بدل زيادة مؤقتة في اإلستهالك. 
ومن شروط نجاح ذلك عدالة عالميّة تستنفر دول العالم خاّصة القويّة اقتصاديّا منها 
لمقابلة إحتياجات الدّول الفقيرة. والتعاون بين الدّول اإلسالمية )الفقيرة والغنية( واجب 
شرعي يساهم بدور فعّال في تلبية هذه الحاجات عبر إستثمار دول الفائض في مشروعات 

توفّر الحاجات األساسيّة في الدول الفقيرة.
طريقة الحتساب الدخل األدنى لتوفري احلاجات األساسية : مثال تونس 

ألسرة  ميدانيّة  تجريبيّة  بدراسة  إالّ  الفرد  لمعيشة  هو ضروري  مّما  التّحقق  يتّم  ال 
متوّسطة الحال. والعمليّة يتّم تحيينها دوريّا وكلّما دعت الحاجة وقياسها كما هو معمول 
به في مركز الدّراسات الكميّة االقتصاديّة واالجتماعيّة. ومن التقديرات الحاليّة عن حاجة 

أسرة متوّسطة في المثال التونسي أّن الدّخل الّشهري ال يقّل عن 560 دينارا تونسيّا.
ما  أو  األساسيّة،  الحاجات  تعريف  في  إضافات  والحقا  آنفا  المذكورة  اآلراء  تعتبر 
النّاس ال يتوقف واليوم  للفقر ولكن االجتهاد في أحوال  اليوم بتحديد حدّ مطلق  يعرف 
يمكن أن تضاف فكرة قابلة للتّطوير يُعتمد عليها  في  تجديد مقدار الدّخل األدنى الذي 
يكفل الحاجات الدّنيا وهي  في شكل تطبيقي على الحالة التونسيّة. وفي ذلك إعادة النّظر 
في مفهوم ومعيار تحديد عتبة الفقر عالميّا وذلك عبر اقتباس معيار وطني جديد يستند 

إلى الموروث الثّقافي والحضاري للبالد .
أدني  كحدّ  الفطر  زكاة  بمقدار  قياسا  األدنى  الدّخل  مقدار  ربط  الطريقة  هذه  وفي 
الحتساب سقف القوت اليومي للفرد، وقد اعتمدنا في حساباتنا مقدار زكاة الفطر لسنة  
1435 هـ الموافق  2014م والذي يساوي 1.400 دينارا، ويعتبر هذا المبلغ ثمن وجبة 

واحدة. 
قال هللا تعالى: }...إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم...{ 
)المائدة،89(، ففي المدّونة لإلمام »مالك بن أنس« قال: »وسألنا مالكا عن الكفارة أغداء 

وعشاء أم غداء بال عشاء وعشاء بال غداء؟ قال: بل غداء وعشاء«.

إعللللادة  نقرتح 
مفهلللوم  يف  الّنظر 
ومعيار حتديلللللد 
عاملّيا  الفقر  عتبة 
اقتباس  عرب  وذلك 
معيار وطين جديد 
املوروث  يستند إىل 
واحلضاري  الّثقايف 
 . للبلللللللللللللللالد 
الطريقة  هذه  ويف 
الّدخل  مقدار  ربط 
قياسللللللللا  األدنى 
زكللللللاة  مبقدار 
الفطر كحّد أدني 
سقلللف  الحتساب 
اليوملللللللي  القوت 

للفرد.
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ويكفي في إطعام المسكين إعطاؤه وجبة أو وجبتين أو مقدار زكاة الفطر، وإنّما تقدّم 
الّطعام على الكساء ألنّه أولى أولويّات الحاجات األساسيّة المادّية للبشر في أغلب أحوال 
األمم، ويكفي في الكسوة أدناها وهي قطعة، مثل ثوب تصّح فيه الّصالة قابل لالستعمال 
مدّة دون مصاريف تنظيف وإصالح، لذا يمكن إضافة الحاجة الدّنيا للكساء الّسنوي في 

عيدّي المسلمين أو في فصلّي العمل.
 تقدير حجم الوجبات اليومية الرئيسية وأساس تقدير ثمن الضرورات الغذائية الشهرية 

كالتالي:
* فطور الصباح  : )0.5  وجبة(
* وجبة الغداء: )1 وجبة كاملة(
* وجبة العشاء: )1 وجبة كاملة(

* مجموع   الوجبات  =   فطور الصباح + وجبة الغداء  + وجبة العشاء
                           =   0.5 وجبة + وجبة كاملة + وجبة كاملة 

مجموع   الوجبات في اليوم الواحد =  2.5  وجبة  في اليوم
معدل عدد أفراد العائلة التونسية = 5 أفراد

مقدار زكاة الفطر = ثمن وجبة واحدة = 1.400  دينار
المقدار المالي األول = حاجات الغذائية للعائلة أو األسرة:

مقدار زكاة الفطرx مجموع الوجبات في اليوم الواحد x عدد أفراد العائلة x عدد أيام 
الشهر = 1.400 + 2.5 + 5 + 30 = 525 دينارا. 

المقدار المالي األول للحاجات الغذائية للعائلة أو األسرة =525 دينار شهريا
المقدار المالي األدنى الغذائي = 525 دينار شهريا للعائلة 

ويتّم تقدير ثمن الّضرورات الملّحة األخرى ) الكساء السنوي..( على األساس إضافة 
ثمن مقدار تكلفة غذاء يوم لكّل فرد في كل شهر لكل فصل كرصيد لتلبية الحاجات الملّحة 

األخرى )كساء فصلين في السنة ... (:
مقدار تكلفة غذاء يوم)1.400( x عدد أفراد العائلة)5( x عدد فصول السنة المعتبرة )2(

1.400 + 5 + 2 = 35 دينارا 
المقدار المالي األدنى للّضرورات الملّحة األخرى للعائلة الواحدة يساوي 35 دينارا.

وبالتالي فإّن جملة المقدار المالي األدنى للضرورات الرئيسية = 525 + 35 = 560 
دينارا شهريا للعائلة الواحدة.

اخلامتة

األساسيّة  الحاجات  توفير  في  الدّولة  مسؤوليّة  يؤّصل  الذي  االستعراض  هذا  بعد 
للعائلة  األساسيّة  الحاجات  لتوفير  األدنى  الدّخل  الحتساب  عمليّا  مثاال  ويقدّم  للمواطن 
التونسية ، سنعمل في الجزء الثّالث على رسم مالمح تصّور لمنوال تنموي جديد عادل 
ومعاصر إضافة إلى تقديم توجهات رئيسيّة نرى أنها تساهم في وضع نظام لتلبية الحاجات 

األساسيّة في دولنا في العصر الحديث.
-----

- خبري 
ri2kbri@gmail.com

على  الّطعام  تقّدم 
اآلية  يف  الكساء 
89 من سورة املائدة 
}...إطعام عشللللرة 
كيلللللللللللن  مسا
أوسللللللللللط  مللن 
تطعملللللللللون  ما 
هليكللللللللللللم  أ
كسوتهللللم...{  أو 
ألّن الطعام هو أوىل 
احلاجلات  أولوّيات 
املاّديللة  األساسّية 
للبشر يف أغللللللب 

أحوال األمم.
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يرى بعض الباحثني اإلسرائيليني أّن املنطقة العربية تشهد عملّية هندسة سياسّية 
حقيقّية وجاّدة وستظهر عّما قريب الّنتائج وستقوم احلدود والوقائع، وستنشأ دوٌل 

وحكوماٌت، وستعزل فيها طوائٌف وقومياٌت، برضى أهلها أو رغمًا عنهم.

الصهاينة  والمهتمين  الباحثين  من  كبيٌر  لفيٌف  ومعها  اإلسرائيلية  النخب  تنفك  ال 
اليهود، إضافةً إلى أعداٍد كبيرة من الخبراء والباحثين األمنيين والعسكريين، األمريكيين 
واألوروبيين وغيرهم، وجلهم من أصحاب المواقع الحّساسة والمناصب الّرفيعة الّسابقة، 
مّمن أدّوا أدواراً حقيقية، ونفّذوا مهّماٍت صعبة، وأشرفوا على ملفّاٍت حّساسٍة، واضطلعوا 
لسنواٍت طويلة بمهام حماية الكيان الّصهيوني، وضمان أمنه وسالمته، وقد أثبتوا خالل 
محّل  يجعلهم  الذي  األمر  عنه،  ودفاعهم  الّصهيوني  للكيان  إخالصهم  خدمتهم  سنوات 
ثقة اإلسرائيليّين، الذين يأنسون لرأيهم، ويؤمنون بحرصهم، ويأخذون بنصيحتهم، وال 
يشّكون أبداً في والئهم، ولهذا فهم يدعونهم دوماً للمشاركة في حلقات البحث والمؤتمرات 
التي تناقش مستقبل كيانهم، وتبحث في األخطار المستجدّة والمحيطة بهم، ويمنحونهم 

الفرصة الكافية للحديث والتعبير عن آرائهم.
الدّراسات  الجامعات ومراكز  الّصهيوني على مستوى  الكيان  األيام يشهد  وفي هذه 
والمؤّسسات األمنيّة والعسكريّة، ندواٍت وحلقاِت بحٍث تعقد على الدّوام وال تتوقّف، ويبدو 
المعلومات،  وتجمع  التّطورات،  تتابع  وهي  والخوف،  والقلق  واالهتمام،  الجدّية  عليها 
التي  والمقترحات،  بالحلول  وتوصي  والنّتائج،  بالتّوصيات  وتخرج  المعطيات،  وتحلّل 
أنّهم سيكونون  المحيطة، فهم ال يعتقدون  الكيان وسّكانه األخطار  أنّها قد تجنّب  يرون 
بمنأى عّما يحدث، وأّن النتائج لن تكون صادمة بالنّسبة لهم أو مفاجئة، خاصةً أنّهم ال 
المصادفة، بل يؤمنون بضرورة أن تكون كّل  أو  للمفاجئة  يتركوا شيئاً  أن  يستطيعون 

الخيارات مدروسة، وكّل االحتماالت معروفة.
لعل المتغيرات السريعة والكبيرة التي تشهدها المنطقة العربيّة، وخاّصةً في مصر 
وسوريا، هي التي تفتح شهيّة الباحثين اإلسرائيلييّن على المزيد من البحث، وتشّجعهم 
على التفكير الجديد والفعّال، للتّعرف على كيفية التّعامل مع المستجدّات الحادثة، والبحث 
والجارة،  القريبة  األخطار  وتجنّبهم  المرحلة،  تناسب  التي  والمناهج  الّسبل  أفضل  عن 
فهي  الكثيرة،  واالنقالبات  السريعة  التغيّرات  نتيجة  القلق  من  قليٍل  بغير  تشعر  ولعلّها 
تخشى مّما قد تفرضه األحداث الجارية، التي قد تجبرها على التّعاطي مع القوى الّصاعدة 

والمسيطرة، أو تجد نفسها في اشتباٍك معها، تجابهها وتقاتلها.
يرى بعض الباحثين اإلسرائيليين المنشغلين في هذه الورشات، أّن المنطقة العربية 
لغيرهم  ولكنّها  حلٌم  للبعض  بالنّسبة  وهي  وجادّة،  حقيقيّة  سياسيّة  هندسة  عمليّة  تشهد 
ألٌم، وقد شّكلت في الماضي أحالماً، بينما خلقت عند آخرين كوابيساً، ولكن عما قريب 
ستظهر النّتائج وستقوم الحدود والوقائع، وستنشأ دوٌل وحكوماٌت، وستعزل فيها طوائٌف 
المستقبل ال يحمل لهم حلوالً مرضيّة،  أّن  إذ  أهلها أو رغماً عنهم،  وقومياٌت، برضى 

د.مصطفى يوسف اللداوي 

((
))
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وال يعدهم بنهاياٍت سعيدة، واأليام تنقلهم من سيٍئ إلى أسوأ، وتكلّفهم في كِلّ يوٍم أكثر، 
األمر الذي سيجبرهم على القبول بحلوٍل يستخدم فيها المشرط، الذي يحّز الجلد ويجرح، 

ويتسبّب باأللم وينزف بسببه الدّم.
ولكنّهم يرون أن عمليّة رسم الخرائط وتصميم المواقع تتّم في المكاتب وفي أروقة 
الفنادق، حيث المكيفات الملطفة لألجواء، والكماليّات الميّسرة للعمل، بعيداً عن ضوضاء 
بتنفيذ  يلتزمون  الذين  فقط،  الوكالء  به  يقوم  الذي  الميداني،  العمل  وفوضى  الورش، 
للعاملين في الورش  العمل وفق الخرائط المرسومة، والخطط المعتمدة، حيث ال يحّق 
وعلى األرض أن يتدّخلوا في تعديل الّرسومات، أو إجراء تغيير على التّصاميم المرفقة، 
مهما بلغ عدد العاملين، ونشاط الفنييّن، ومهارة المهندسين، فهم ليسوا أكثر من عمال 
لخدمتهم  الّرب  سّخرهم  عبيدٌ  إنّهم  بل  أو شركٍة،  مقاوٍل  لدى  يعلمون  وأجراء  منفّذين، 

وتلبية حاجاتهم.
والتّصميم،  الّرسم  مكاتب  الحكومة عن  الفريق على ضرورة عدم غياب  هذا  يؤّكد 
هنا واجب،  الحضور  أّن  ويعتبرون  والعمل وفق تصوراتهم،  بمالحظاتهم،  األخذ  ليتّم 
والمساهمة ضروريّة، أّما الغياب فهو جريمة قد ترقى إلى مستوى الخيانة، أما الغياب 
ينفذون  عماٌل  يوجد  حيث  ومصلحة،  فهو ضرورة  األرض  على  المكلّفة  الورش  عن 
المهام بدقٍة وأمانة، ويجتهدون في استرضاء المقاولين، والحصول على إشادة المتعّهدين، 
وهؤالء يتعّرضون للخطر باإلنابة، ويضعون أنفسهم في مواقع المجازفة التي يجب على 
اإلسرائيليين أن يبتعدوا عنها، ويدعوا غيرهم يقوم بها بالوكالة عنهم، فهم يحسنون القيام 

بعملهم، ويؤدّون المهام الموكلة إليهم بصدٍق وأمانة.
لهذا ينصح هذا الفريق الحكومة اإلسرائيلية أن تغيب كلياً عن المواقع، وأال تكون فيها 
إال للمراقبة والمتابعة وجمع المعلومات، والتدقيق في البيانات والمعطيات، لتتمكن من 
رسم الخرائط المطلوبة وفق المعلومات الصحيحة، التي تلبي حاجتهم، وتحقق أهدافهم، 
أنهم يعلمون مسبقاً أن هذه الورش قذرة  وتجنبهم دفع أثماٍن هم في غنًى عنها، خاصةً 
وغير نظيفة، وأن أرضها سبخةٌ رخوة، يسهل الغوص فيها لكن يصعب الخروج منها، 
والوكالء فيها متشاكسون، وأكثرهم غير أمينين، وقد ينقلبون فجأة، ويغيرون اتجاهاتهم 

بغتةً.
في الوقت الذي يرى فيه هذا الفريق من الباحثين وجوب االبتعاد عن الميدان، وعدم 
يحتمل  ال  حقيقياً  وهدفاً  داهماً،  يكون خطراً  أن  إالّ  والمعارك،  الحروب  في  المشاركة 
االنتظار، وال يمكن استدراكه إن لم يتم استغالل الظرف الّراهن، واتّخاذ القرار المناسب 
إالّ  حقيقياً،  حلفائهم  عند  أو  ظاهراً،  غيرهم  عند  الهدف  يكن  لم  وإن  وحزٍم،  بسرعٍة 
هذه  بمثل  تسمح  اللّعبة  قواعد  أّن  يعتقدون  أنهم  علماً  يشّكل خطراً،  قد  لهم  بالنّسبة  أنّه 
إذ ال  المتجاوزين عليها،  تحاسب  والغارات، وال  الّضربات  التّمريرات، وتجيز بعض 

وقت للحساب، وال قدرة عند كل الفرقاء على منع التجاوز أو صدّه.   
في  تكمن  اإلقليمية،  العاصفة  من  للنجاة  طريقة  أفضل  أّن  موقفهم،  هؤالء  يلخص 
اعتماد استراتيجية سور دفاعيّة، مدعومة بقدرة معّززة على تسديد ضربات بعيدة المدى، 
التعاون  في  رغبةً  وتبدي  البقاء،  في  تنجح  التي  العربية  والدول  القوى  مع  والتّعاون 
الكيان  أّن مصالحها مع  تدرك  باتت  الّرسمية  العربيّة  القوى  أغلب  أن  والتنسيق، علماً 

أفضل، وأن مستقبلها في ظلّه أضمن، وأّن بقاءها إلى جانبه أكثر استقراراً وأماناً.
هكذا يفكرون ويخططون، وهكذا يعملون وينفّذون، فهل ننتبه ونصحو، ونلتفت إلى 
مصالح أّمتنا وأماني شعوبنا، فنقلب لهم ظهر المجن ونتفق، ونباغتهم ونتّحد، ونصدمهم 

وننعتق.

,,

,,

أّن  الصهاينة  يرى 
فضللللللللللللللللل  أ
للنجللللاة  طريقة 
العاصفلللللللة  من 
اإلقليميللللللللللة، 
تكمن يف اعتماد 
اسرتاتيجيلللللللللة 
سور دفاعّيللللللللة، 
بقلللدرة  مدعومة 
على  معلللللللللّززة 
ضربلللات  تسديد 
امللللللللدى،  بعيدة 
القوى  مع  والّتعاون 
والدول العربية اليت 
البقاء،  يف  تنجح 
يف  رغبًة  وتبدي 

التعاون والتنسيق.
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صورة الكون عند حدود العام 1543

سيطرت نظريّة »أرسطو« على البشرية طيلة ألفي سنة. ساد االعتقاد قبل 1543 
ميالدي بأّن األرض مركز الكون وأّن هناك سبعة أجرام تدور حولها في مدارات دائرية 
وبسرعات ثابتة ومحمولة بكور تحفظ توازنها وهي عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري، 
النّجوم على كرة أكبر منها  المجردة. تتوّزع  بالعين  زحل، الشمس والقمر وكلّها ترى 
جميعا وتحتويها وليس هناك بعدها شيء إالّ الخالء. مثّلت تلك األجرام الّسبعة بالنّسبة 
»أجساما  سّميت  وقد  الّسماء  ترصع  التي  النّجوم  مثل  مثلها  للّضوء  مصادر  لإلنسان 
البعض  لبعضها  بالنّسبة  مواقعها  تغيّر  ألنّها  اليونانيين  من طرف   Planètes جوالة« 
وبالنسبة للخلفيّة النّجومية التي تبدو فيها المسافات الظاهريّة ثابتة بين النجوم. أّما عند 
العرب فقد كان يطلق اسم كوكب على النّجوم كما تدّل على ذلك معاجم اللّغة. وقد كانوا 
يطلقون على أكثرها سطوعا مثل الّزهرة أو المشتري »كوكبا دّريا«. وفي القرآن الكريم 
الموحى به في بدايات القرن الّسابع الميالدي فهناك تمييز دقيق بين الّشمس والقمر إذ 
ُوصفت الّشمس بسراج ﴿َوَجعَْلنَا ِسَراًجا َوهَّاًجا﴾ )النبأ 13( أي جسما مشعّا بذاته باعتبار 
أّن الّسراج هو المصباح الّزاهر الذي يسرج باللّيل كما جاء في لسان العرب ووصف 
القمر نورا ﴿َوالقمر نورا ﴾  )يونس 5( أي جسما عاكسا للّضوء وهو إقرار باختالف 
إلى  بعد  قد وصل  الوضعي  العلم  يكن  لم  اختالف  وهو  منهما  كّل  في طبيعة  جوهرّي 
حقيقته في منتصف القرن الّسادس عشر فضال عن ما كان في اعتقاد النّاس عن الشمس 

والقمر زمن الوحي.  
وبداية من سنة 1543 وبإصدار كتاب كوبرنيك »حول دوران األجرام الّسماوية« 
الذي احتوى على فرضيّة مركزيّة الّشمس للكون - التي لم تكن لتتبلور نظريّا أي على 
صيغة معادالت حسابيّة لو لم تتوفّر لها األدوات الّرياضياتيّة التي أبدعها علماء الحضارة 
العربيّة اإلسالميّة - أضيفت األرض لمجموعة الكواكب واستبعدت الّشمس والقمر بعدما 
اقتنع العلماء بالنّموذج الكوبرنيكي للكون. ومنذ ذلك الوقت أخذت عائلة الكواكب تتبدّل 
نتيجة لالكتشافات المتجدّدة والمفهوم المتغيّر الذي تعنيه كلمة »كوكب« إلى سنة 2006  
وهي الّسنة التي تّم االتفاق فيها على تعريف جديد ومحدّد للكوكب إثر عملية  تصويت 
العائلة.  من  »بلوتو«  كوكب  إثره  على  استبعد  الفلكي،  الدّولي  االتّحاد  أعضاء  أجراها 

هناك متييز دقيق يف القرآن الكريم بني الّشمس والقمر إذ ُوصفت الّشمس بسراج أي 
جسما مشّعا بذاته ووصف القمر نورا  أي جسما عاكسا للّضوء وهو إقرار باختالف 
جوهرّي يف طبيعة كّل منهما وهو اختالف مل يكن العلم الوضعي قد وصل بعد 

إىل حقيقته يف منتصف القرن الّسادس عشر..

د.نبيل غرابل

((
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فالكوكــــب حسب التّعريـــف 
الجديــــد جرم سمـــاوي يدور 
حول نجــــم له كتلـــة كافيــــة 
ويكون  مستديرا  شكله  ليكون 
أخرى  أجسام  من  تخلّص  قد 

كانت في جواره.
مازالت المسيرة التّاريخية 
لتعريف الكوكـــــب متواصلة 
وهــــــو مـــا يتطلب الحــــذر 
التّعامـــل مع المصطلحات العلمية. وتجدر اإلشارة إلى أنّه وقع اكتشاف  والحيطة في 
كوكبي »أورانوس« و»نبتون« في سنتي 1781 و1846 على التّوالي بعدما فتحت نافذة 
جديدة على الّسماء بفضل المقارب التي دخلت مسرح الفعل العلمي بداية من القرن الّسابع 

عشر.
تصّور الّنظام الكوني عند »كوبرنيكوس« 

لنموذج »كوبرنيك«  دعم  ثورة معرفية ومن  األرصاد من  ما ستحدثه  تناول  وقبل 
تجدر اإلشارة إلى أّن هذا النّموذج لم يكن يمثّل عند العديد من الفلكيين سوى حيلة حسابيّة 
تمّكن من حساب مواقع األجرام الّسماوية بدقّة أكبر مّما كانت تعطيه الحسابات في إطار 
نموذج »بطليموس« ولكنّه يفتقر لدليل صلب على مصداقيته الطبيعية. ومن بين هؤالء 
نذكر »تيخو براهاي« )1546 – 1601( الذي لم يكن أيضا مقتنعا بالدّقة التي تقدّمها 
الجداول الفلكيّة المستعملة آنذاك واعتبر أّن تطور علم الفلك ال يمكن أن يحدث إالّ عبر 
المزيد من األرصاد الدّقيقة. مّكن حرص »براهاي« على األرصاد من مشاهدة ظهور 
نجم جديد وذلك سنة 1572 وهو في الحقيقة نجم كان موجودا من قبل لكنّه انفجر بعدما 
تمّكن  جديد.  وكأنه  يبدو  جعلته  الّطاقة  من  هائلة  كميّة  وحّرر  تطّوره  مراحل  آخر  بلغ 
»النجم  عنوانه   1573 سنة  صدر  كتاب  في  مّرة  ألول  وذلك  البرهنة  من  »براهاي« 
الجديد« من أّن هذا النّجم ال يوجد في عالم ما تحت القمر بل في عالم النّجوم الثّابتة وهو 
ما يعتبر ضربة لنظريّة »أرسطو« باعتبار أّن عالم ما فوق القمر ليس فيه ال فناء وال 
والدة بل كّل ما فيه أزلّي. شاءت األقدار أن تتنّوع الّظواهر الفلكيّة في تلك الفترة لترّج 
من جديد فيزياء »أرسطو«. وّمرة أخرى تمكن »براهاي« وآخرون من مشاهدة سلسلة 
من المذنّبات وذلك بداية من سنة 1577 وقد بيّنوا أنّها أجرام أبعد من القمر بعدما كان 

االعتقاد الّسائد بأنّها ظواهر تحدث في الغالف الجوي.
كيف يمكن فهم هذه الّظواهر باعتماد نموذج الكرات المتداخلة والموّحدة المركز في 
حين أّن أفالك المذنّبات تتقاطع معها؟ وما هو البديل عن الكرات لتفسير حركة األجرام 
في  ونظريته  »نيوتن«  انتظار  يجب  تسقط؟   أن  دون  أفالكها  في  وبقائها  الّسماء  في 

الجاذبية الثقالية للحصول على اإلجابة.

من  الربهنة  من  براهي«  »تيخو  متّكن 
عامل  يف  يوجد  اكتشفه  الذي  الّنجم   أّن 
الّنجوم الّثابتة وهو ما يعترب ضربة لنظرّية 
»أرسطو« باعتبار أّن عامل ما فوق القمر ليس 

تيخو براهميفيه ال فناء وال والدة بل كّل ما فيه أزلّي

((
))
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مل يكللللن منوذج 
»كوبرنيك« ميّثل 
من  العديلللد  عند 
سلللوى  الفلكيني 
حسابّيللللة  حيلة 
متّكن من حساب 
األجلللللللرام  مواقع 
بدّقلللة  الّسماوية 
أكرب مّما كانللت 
احلسابات  تعطيه 
منلللللوذج  إطار  يف 
»بطليمللللللللوس« 
يفتقللللر  ولكّنه 
صلب  لدليلللللللللل 
على مصداقيتلللله 

الطبيعية.
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مقراب  جاليالي البصري )1609( م.

صنع »جاليالي جاليليو« الذي كان فيزيائيا وليس فلكيّا  )1564 – 1642( منظارا 
بوضع عدستين في طرفي أنبوب من الّرصاص ووّجهه إلى الّسماء سنة 1609 م. أّسست 
هذه األداة البصريّة لعهد جديد ساهمت فيه بشكل ناجع في استكشاف ومعرفة ما كان يبدو 
للعين المجّردة حقيقة طيلة آالف الّسنين. ومبدأ العدسة بسيط، إنّها جسم شفّاف ذو شكل 
محدّد يستخدم لتجميع األشعّة الّضوئية الّصادرة من مصدر خافت لم يكن بوسع العين أن 
تشاهده فيصبح بواسطتها مشاهدا. إنّها امتداد للعين كوسيلة اتّصال مع العالم الخارجي. 
فالعين رغم أّن لها بدورها عدسة تمّكنها من رؤية األشياء بعد تجميع الّضوء الصادر 
عنها في الّشبكية الموجودة في خلفيتها إالّ أّن قدرتها محدودة جدّا قياسا بقدرات العدسات 

الّصناعية التي استحدثت.
بدأت بعض حقائق »عالم ما فوق القمر« إذا تتجلّى بفضل األداة الثوريّة بعد أن سبقتها 
مشاهدات وحسابات »براهي« وبدأت الّصورة القديمة للكون تنهار. أصدر »جاليالي« 
سنة 1610 كتابا صغيرا عنوانه » Messager céleste« عدّد فيه اكتشافاته . فالقمر 
ليس كرة ذات سطح أملس كما كان يبدو للعين المجّردة بل مغّطى بالتّضاريس التي تشبه 
التّضاريس األرضيّة من جبال ومنخفضات وفوهات. أّما كوكب المشتري فهو »نظام 
كوكبي« صغير اكتشف »جاليالي«  أربع من أقماره عام 1610 وهي  جانيماد، أوربا، 
أيّو وكاليستو كما بدا الّزهرة من خالل عدسة المنظار كوكبا ذي أطوار مثله مثل القمر 

الذي يغيّر أطواره كل ليلة من بدر إلى محاق مرورا باألهلّة ذات األحجام المتغيّرة.
 وبالنسبة لدرب التّبانة، ذلك الّشريط األبيض الذي يظهر كالّضباب الممتد عبر القبّة 
الّسماوية وكان يعتقد أنّه ناتج عن تبّخر للغالف الجوي، فقد اتّضح جزء من حقيقته إذ 
بدا عالما مكّونا من آالف النّجوم والغيوم مختلفة األلوان والّسطوع. لم تعد الّشمس كما 
يقول »كوبرنيك« جرما مركزيّا الكّل يدور حوله، فالمشتري يمثّل بدوره مركزا ألجرام 
أخرى. ولم يعد عالم ما فوق القمر عالم الكمال. وقد دعم »جاليالي« اكتشافاته بنشر مقال 

جديد سنة 1613 ذكر فيه أّن سطح الّشمس يظهر بقعا لم يكن ممكنا رصدها من قبل.  
الصدام املروع بني الكنيسة و العلم

 توالت أرصاد »جاليالي« التي صبّت كلّها في خانة توحيد عالم ما تحت القمر وما 
فوقه بعدما كانا عالمين مستقلين بالكامل عن بعضهما. لم تكن نتائج المشاهدات الفلكية 
مرّحبا بها من طرف حّراس العقيدة المسيحيّة خاّصة وإنّها صعبة اإلنكار نظرا إلمكانية 
التّأكد منها لمن يريد ذلك. فكيف يمكن قبول عدم مركزيّة األرض بالنّسبة للكون وقد بنيت 
عليها عقيدة أفضليّة اإلنسان ومركزيته في الكون؟ كتب »جاليالي« في ديسمبر 1613 
رسالة للكنيسة يبيّن فيها أّن مركزيّة الّشمس ليس مناقضا لتأويل صحيح للكتاب المقدّس. 
لم يقنع »جاليالي« واستدعي لتحذيره لكي يتراجع عن ما قاله بل أكثر من ذلك طلبوا 

22

مل تكن نتائلللللج 
ت  ا هللللللللللد ملشا ا
مرّحبا  الفلكيللة 
بها من طرف حّراس 
املسيحّية  العقيدة 
وإّنهللللللللا  خاّصة 
اإلنكلللار  صعبة 
إلمكانيلللة  نظرا 
الّتأكد منهللللا ملن 
يريد ذلك. فكيف 
قبول  ميكلللللللن 
مركزّيللللة  عدم 
األرض بالّنسبلللللة 
بنيت  وقد  للكون 
عليها عقيللللللللدة 
أفضلّية اإلنسللللان 
ومركزيتلللللللله 

يف الكون.

,,

,,

حوله،  يدور  الكّل  مركزّيا  جرما  »كوبرنيك«  يقول  كما  الّشمس  تعد  مل 
فاملشرتي ميّثل بدوره مركزا ألجرام أخرى. ومل يعد عامل ما فوق القمر عامل الكمال. 
وقد دعم »جاليالي« اكتشافاته بنشر مقال جديد سنة 1613 ذكر فيه أّن سطح 

الّشمس يظهر بقعا مل يكن ممكنا رصدها من قبل.

((
))
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أفكاره  يدرس  ال  أن  منه 
وأن ال ينشرها ال كتابيّا وال 
شفويّا. أصبح كّل من يعلن 
التّشكيك   حتّى  شأنه  من  ما 
التي  القديمة  الّصورة  في 
بنت الكنيسة بعض عقائدها 
على أساسها يكون عرضة 
لمحاكـــم التّفتيش ومهـــدّدا 
بعقوبات تصل إلى اإلعدام 
لجوردانو  وقع  كما  حرقا 
برونو )1548 – 1600(. 
لقد اعتنق »برنو« بعدما انتقل إلى الفلسفة وقد كان راهبا مسيحيا، نظرية »كوبرنيك« 
يكتف  ولم  المقدّسة.  الحقائق  وتناقض  ومهرطقة  كافرة  ألنّها  الدّين  رجال  حّرمها  التي 
بذلك بل تجاوز ما قاله »كوبرنيك« بافتراض وجود مجموعات شمسيّة أخرى في الكون 
وكواكب حولها مأهولة بكائنات عاقلة. دافع »برونو« عن تصّوراته من خالل محاضرات 
كان يلقيها مّما تسبّب له في مصاعب بدأت بمالحقته ثم قطع لسانه وأخيرا قتله حرقا. 
ومثل هذا الحدث الوحشي ال يمكن أن يمر بدون أثر خاّصة عند الفئات المتعلّمة والتي 
بدأت تستشعر أهّمية االكتشافات الجديدة وضرورة الدّفاع عنها رغم األخطار الحقيقية 

المحدقة بهم. 
إّن الحقيقة حقيقة وال ينفع تغليف ما دونها بهالة القداسة حتّى ترقى إلى ذلك المقام. 
الجديرة بجعلها من  القداسة  الكون وأضافت عليها  المسيحيّة عن  تبنتها  التي  فالّصورة 
اليقينيات المطلقة لم تعد لتصمد أمام نتائج األرصاد الفلكية رغم التّشكيك الذي صاحب 
بدايات استعمال المنظار في ما تظهره عدساته من ناحية ورغم التّحذير الذي كتب في 
مقدمة كتاب »كوبرنيكوس« وبدون علم منه والذي يؤّكد فيه ناشر الكتاب على الطابع 
فقط  القدرة  أي  الظواهر«  »إنقاذ  إلى  فقط  والهادف  للكون  الجديد  للنّموذج  االفتراضي 
على الوصف بدون أن يكون صورة حقيقيّة للواقع. ومثلما فتحت العدسة البصريّة آفاق 
الفضاء فإّن الّرياضيات الزالت كما كانت تمارس فعلها التّنويري وتدفع العقل نحو آفاق 
أرحب وأوسع وهو ما ستقوم به معادالت »نيوتن« الرياضياتية في مجال ما لم تفقه له 

البشرية كنها وهو جاذبية األرض. 
-----           

           -  دكتور  باجلامعة التونسية
ghorbel_nabil@yahoo.fr          

عن  »برونو«  دافع 
تصّوراته من خالل 
كان  حماضرات 
تسّبب  مّما  يلقيها 
مصاعب  يف  له 
مبالحقته  بدأت 
لسانه  قطع  ثم 
وأخريا قتله حرقا. 
احلدث  هذا  ومثل 
الوحشي ال ميكن 
أثر  بدون  مير  أن 
خاّصة عند الفئات 
املتعّلمة واليت بدأت 
أهّمية  تستشعر 
ت  فا كتشا ال ا
وضرورة  اجلديدة 
رغم  عنها  الّدفاع 
األخطار احلقيقية 

احملدقة بهم. 

عن  املسيحّية  تبنتها  اليت  الّصورة  تعد  مل 
اجلديرة  القداسة  عليها  وأضافت  الكون 
أمام  لتصمد  املطلقة  اليقينيات  من  جبعلها 
نتائج األرصاد الفلكية رغم الّتشكيك الذي 

صاحب بدايات استعمال املنظار

,,

,,

((
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أْنِزُف احلزَن عليها

ُرها َفَيأُخُذني  وأَتَذكَّ

احلننُي إليها..

ِطُر الّسماُء وعندما مُتْ

أشُعُر بالُغْرَبِة

ِد أشُعُر بالرَبْ

وأحبُث عن َوَطٍن

ماِرُس فيِه ُطفوليت
ُ
أ

ُرها... َفَأَتَذكَّ

َفَيأُخُذني احلننُي إليها
-------

- شاعر فلسطيين
sawt2005@gmail.com

بالدي...

ما بنَي َنكَبٍة وَنكَسٍة

ُع اآلالم َتَتَجرَّ

َتَتَأرَجُح بنَي آٍه ومَتام

ِة اهتمام وما بنَي ِقصَّ

ويف َصميت عنها كالم

الم فيها ال َفرَق بني الّنوِر والظَّ
وال َفرَق إْن َفَتْحَت عْيَنْيَك أو َأْغَمْضتَّ

فالنتيَجُة واحدٌة يف عصِر اخليام

متامًا كما جَيَرُحَك أَحُدُهم

فال َفْرَق إن اعَتَذَر أم ال

ها آالم كرى كلُّ فالذِّ

وَيأُخذني احَلننُي إليها

ألّنها أغلى شيء

أمَجَل شيء

أرَوَع شيء

ألّنها كلُّ شيء

وعندما تشَتدُّ بي رياُح احُلْزِن

أحبُث فيها عن ُبقَعِة أرٍض حَتَتويين

ُس الَفَرَح فوقها أَتَنفَّ

خالد إغبارية
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ِانكَشَف احلجاب عنُكْم

وفاحْت أدراُن

ُكْم وُمؤامراِتُكْم َتَواُطؤِِ

لقد حان وقت َرِحيلكْم

فعودوا

إىل حيث كنتم

أيها الغارقون

يف أوحال اخليانة

عودوا إىل جحوركم

ستحاسبكم

دموع االطفال يوما

ستغرقون فيها

وتقضون يف األوحال

سيلعنكم الزمان...

واألوطان...

وحتى صديقكم الشيطان

َسَتْقِضي مضاجعكْم

أشالء الضحايا األبرياء

وعويُل الثكاىل

واجملازر والّدماء
-------

- شاعر تونسي
mokehtar@yahoo.fr

َمْن أنتم؟

ِمْن أْي زماٍن َأَتْيُتْم؟

ِمْن أي َرِحم ِانسلْخُتْم؟

َمْن َأنتم؟

أنتم لستم أنتم

أنتم َخاِرَج التاريخ

واجلغرافيا الّلتاِن

َتَناَسْتُكْم

لفظُكْم الزمان

وذاكرة األّمِة

اليّت ُخْنُتْم

أنتم

مساسرة السياسة

وعرائُس املْسَتْعِمر

وشْوكٍة غرَسها

أسياُدُكْم

يف خاصرة أّمِتُكم

َمْن أنتم؟

يا َمْن ِباْسِم الُشعوِب

ْقُتْم َوتناَطْحُتْم تشدَّ

وعلى قضيته وإْسالِمِه

تزايدمت وتغاضيُتْم

املختار الربين
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وقللت  أّي  من  أكثر  متأّكدة  باتت  احلاجة  بأّن  يصّرح  لبالدنا  اجلديد  الواقع  إّن 
مضى إىل اعتبار الّتنمية البشرّية رافدا أساسّيا لتنمية مستدامة وواعية يف بالد 
عاش فيها الفرد ومن ورائه اجملتمع تهميشا رهيبا أّدى إىل انكفاءه على ذاته وإىل 

شلل عام تقريبا يف املؤّسسات ناتج عن غياب الّثقة بني أبناء الوطن الواحد. 

لقد قيل في ما مضى »فاقد الشيء ال يعطيه«. فهل تتحقّق نهضة شاملة بمعزل عن 
المفيد واستغالل  الصالح  العمل  تتحفز ودربة على  تتحّرر وهمم  تُرسم وعقول  أهداف 
مجدي للوقت وطرق علمية في التخطيط و التنفيذ والتقييم والمراجعة؟. تلك هي مجاالت 
في  مركزا الهتمامها  اإلنسان  تضع  شاملة  تنمية  في  تبحث  التي  البشرية  التنمية  عمل 
كل مناحي الحياة بحيث تتحقق له السعادة المنشودة بناء على العلم والهدى وليس على 

الخرافة والزيف.
إّن الواقع الجديد لبالدنــا يصّرح بأّن الحاجة باتت متأّكــدة أكثر من أّي وقــت مضى 
فيها  عاش  بالد  في  وواعية  مستدامة  لتنمية  أساسيّا  رافدا  البشريّــة  التّنمية  اعتبار  إلى 
الفرد ومن ورائه المجتمع تهميشـــا رهيبــا أدّى إلى انكفـــاءه على ذاتـــه وإلى شلل عام 
تقريبـــا في المؤّسســـات ناتج عن غياب الثّقة بين أبناء الوطــن الواحــد. وهو سلوك 
أّسست له الدّكتاتوريات المتعاقبة ودخل على إثرهـــا المجتمع في نظرة دونيـّـة لذاتــه 
وفي عالقـــات تحكمها األنانيــّـــة والتّسلط  والّرغبــــة في رسم وتحقيق األهداف الدّنيــا 

دون األهداف الّسامية.
الناحية  من  البشري  التّوازن  على  الحفاظ  إلى  تسعى  تنمية  إذا  البشريّة  فالتّنمية 
البدنيّة )نسبة الّسكري في الدّم، ضغط الدّم، عدد دقّات القلب، نسب الفيتامين واألمالح 
المعدنيّة...( و من النّاحية النّفسيّة )التّوازن الّسلوكي( »ونفس وما سواها« باعتبار الحياة 
أَْنبَتَُكْم ِمَن اأْلَْرِض   ُ كالّ متجانسا أساسه أّن األرض التي خلق هللا منها اإلنسان، » َواللَّ
نَبَاتًا«)نوح - اآلية 17(،أنبت هللا فيها من كّل شيء موزون في تناسق بديع بين حاجات 
االنسان كالغذاء  مثال وأصل خلقه حيث أن أصل نشأته من التّراب وأّن رزقه من التّراب 
ُكّلِ  ِمْن  فِيَها  َوأَْنبَتْنَا  َرَواِسَي  فِيَها  َوأَْلقَْينَا  َمدَْدنَاَها  الّرزق موزون حتما »َواأْلَْرَض  وهذا 
َشْيٍء َمْوُزوٍن«)الحجر- اآلية 19( فكان أساس الخلق التّوازن في كّل شيء وأمر اإلنسان 
بالمحافظة على هذا الميزان بعدم اإلسراف فيه حيث أنّه باإلسراف تفسد حياة اإلنسان 
ومحيطه، »و الّسماء رفعها ووضع الميزان* أال تطغوا في الميزان« )الرحمان اآلية7 
واآلية 8( وانظر إذا شئت إلى الخلل الذي يدخله اإلنسان على البيئة شجرا ومدرا وبحرا 
وماء وهواء وتداعياته الّسلبية على كل مناحي حياة اإلنسان رزقا و صّحة ومتعة وقد قال 
سبحانه » َظَهَر الفََسادُ فِي البَِرّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس ِليُِذيقَُهم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا 

لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن  «   )الروم - اآلية 41( .

((
(

))

اهلامشي بن إبراهيم
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على  الفرد  أصبح  فاذا 
في  النّضج  من  درجة 

التّكوين كان:
من  له  بما  فاعال    )1(
طاقات وقدرات يتّم صقلها 
التّنشئة  وتنشئتها  وتدريبها 
اإلنسانية المؤثّرة في تغيير 
واالنطالق  الذّاتي   الواقع 
وال  انهزاميّة  غير  في 
المشقّة  رفع  إلى  انكسار 
المفاسد  ودرأ  الناس  على 
عن المجتمع كمفاسد التّسلط والقهر والظلم والفقر والجهل والتهميش والشعور بالدونية 

واالنكفاء على الذات والتّسليم بالواقع كقدر ال مناص منه وال محيد عنه. 
يكون  بل  وأتراحه  وأفراحه  المجتمع  قضايا  بنفسه عن  ينأى  ال  بحيث  متفاعال   )2(
حامال لقضاياه حالما بأحالمه متألّما آلالمه متفانيا في خدمته في غير مّن وال غّش وال 

خذالن. 
إنّها نظـــرة أساسهــا »أّن أحّب األعمــال إلى هللا بعد قول ال اله إال هللا سرور تدخله 
على مسلـــم« وعمقهــا »اللّهم اهد قومي فإنّهم ال يعلمـــون« ومنتهاهـــا »إِْن أُِريدُ إِالّ 

اإِلْصــالََح َما اْستََطْعــُت َوَما تَْوفِيِقـــَي إِالّ بِالّلِ َعلَْيـــِه تََوّكلـــُت َوإِلَيــِْه أُنِيُب«.
لذلك كان ال بدّ من حدّ أدنى من التّعليم والتّكوين والتّدريب في كّل ما له عالقة بحياة 
اإلنســـان لينشأ بشخصيّـــة متوازنة تنظر إلى الحياة نظرة الّشمــــول ال نظرة التّجزئــة 

أو االنفصام بين العناصر المكّونة لها.
فصّحــة بدنيّــة ونفسيــة جيّدة مع تعليــم كاف وتدريب على نواحي الحياة المختلفة 
األعظم  الهدف  إلى  عميقة  ونظرة  المستقبــل  واستشــراف  الواقع  تحليــل  على  وقدرة 
لوجود اإلنسان علــى البسيطـــة، كّل هذه العناصر تمثّل المجال الخصب الذي تبحث 
التّنميــة البشريّــة دون أّي إغفال لجوانب الحياة االقتصاديّة وطرق  وتعمل في إطاره 
بتحقيق  لـــه عالقة  ما  والعامـــة وكّل  الخاّصــة  االجتماعيـــة  والمسائل  الثّروة  توزيع 

المصلحة لإلنسان.
-----

- مهندس ماجستري و مدرب يف التنمية البشرية
hechmi.benbrahim@gmail.com

حلللللّد  من  بّد  ال   
الّتعليللم  من  أدنى 
والّتكويلللللللللن 
يللللللللللب  ر لّتد ا و
يف كّل ما للللللله 
حبيلللللللاة  عالقة 
لينشأ  اإلنسللللللان 
بشخصّيلللللللللللة 
نلللللللللللللة  ز ا متو
احليلللاة  إىل  تنظر 
الّشمللللللول  نظرة 
الّتجزئللة  نظرة  ال 
أو االنفصللللللللللام 
بني العناصلللللللللر 

املكّونة هلا.

صّحللة بدنّيللة ونفسيللة جّيدة مع تعليللم 
كاف وتدريب على نواحي احلياة املختلفة 
واستشللراف  الواقع  حتليللل  على  وقدرة 
املستقبللل ونظرة عميقة إىل اهلدف األعظم 
لوجود اإلنسان علللى البسيطلللة، كّل هذه 
تبحث  الذي  اخلصب  اجملال  متّثل  العناصر 

وتعمل يف إطاره الّتنميللة البشرّيللة.
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أوت   20 في  مصر  في  أسيوط  بمحافظة  الهمامية  قرية  في  الركن  هذا  ولد ضيف 
1923. انتقل إلى جامعة القاهرة بعد أن أكمل تعليمه األساسي في قريته ليكمل فيها تعليمه 
العليا في  الدراسات  1946 ثم على شهادة  الحقوق عام  الجامعي، ليحصل على إجازة 
االقتصاد السياسي عام 1951 وشهادة  الدراسات العليا في القانون العام عام 1952، ثم 
سافر إلى باريس أين حصل على شهادة الدراسات العليا ثم الدكتوراه في القانون عامي 
1955 و1957. إنّه الدكتور عصمت سيف الدولة منظر التيار القومي الناصري وواضع 
األسس الفكريّة النّظرية للقومية واالشتراكية العربيّة. هو رجل جمع بين  اإلبداع الفكري 

والفلسفي وبين الكفاح والنضال اليومي في مواجهة االستعمار واالستبداد.  
العربيّة  الفلسفة  تكوين  في  أسهموا  الذين  المفّكرين  طالئع  من  الدّولة  سيف  يعتبر 
المعاصرة خاّصة من خالل ابداعه لمنهج »جدل اإلنسان« الذي تضّمنه كتابه »أسس 
المجتمعات  الحرية وتطور  أفكارا عن  المؤلف  العربيّة«.وهو كتاب ضمنه  االشتراكيّة 
اإلنسانيّة وقوانين تطّورها واعتبر أّن اإلنسان محور وغاية للتّطور وأّن الباعث على 
من  التّحرر  في  من خالل رغبته  داخله  يقوم  الذي  الجدل  هو  وتطّوره  اإلنسان  حركة 
ظروفه وإشباع رغبات جديدة. وينفرد اإلنسان »بالجدل« قانونا نوعيّا »للتطور« وذلك 
ألّن »الجدل« قانون للتطور، واإلنسان وحده، والمجتمعات البشريّة وحدها تتطّور، أّما 
األشياء والظواهر الطبيعية األخرى فهي »تتحّول«، وهو بهذا المعنى يرفض فلسفتي  
»الجدلية المادية« لكارل ماركس التي تقصر التّطور على مسار المادّة وحدها والجدليّة 
المثالية لهيجل التي تقصر التّطور أو »الجدل« على مسار الفكر الخالص وحده. والدكتور 
يعطي معنا »للحرية اإلنسانية« مختلفا عن المعنى الذي يقول به الوجوديون، فهو يفهم 
الحرية على أساس »تحّرر من الحاجة« وليس »حرية الفعل اإلنساني« أي بقدر تحّرر 
اإلنسان من حاجاته ـ بإشباعها وليس بتجاهلها ـ بقدر ما يحقّق من حريته ويحدث التطور 

عندما يستخدم قدراته الجدلية.
لم يكن »عصمت سيف الدولة« مفكرا أو فيلسوفا معزوال عن الواقع والناس ومشاكل 
أّمته العربيّة، فقد كان مدافعا شرسا عن حرية اإلنسان ميدانيّا فوّظف موهبته القانونية 
لخدمة قضايا الحّرية حيث وقف مرافعا ومدافعا أمام المحاكم المصرية عن كل ضحايا 
االستبداد والظلم من كل االتجاهات الّسياسية فكان متطّوعا للمرافعة في قضايا الشيوعيين 
واألخوان المسلمون بالّرغم من خالفه العميق معهم. ودفع من أجل إيمانه بالحرية ثمنا 

والناس  الواقع  عن  معزوال  فيلسوفا  أو  مفكرا  الدولة«  سيف  »عصمت  يكن  مل 
ومشاكل أّمته العربّية، فقد كان مدافعا شرسا عن حرية اإلنسان ميدانّيا فوّظف 
القانونية خلدمة قضايا احلّرية حيث وقف مرافعا ومدافعا أمام احملاكم  موهبته 

املصرية عن كل ضحايا االستبداد والظلم من كل االجتاهات الّسياسية 

((((
))

الدكتللور  يعطي 
الدولللللللللة  سيف 
معنا »للحريللللللة 
اإلنسانيللللللللللة« 
املعنى  عن  خمتلفا 
به  يقللللللول  الذي 
الوجوديللللللللون، 
احلرية  يفهم  فهو 
»حتّرر  أساس  على 
من احلاجة« وليس 
»حرية الفعللللللل 
أي بقدر  اإلنساني« 
من  اإلنسان  حتّرر 
حاجاته ل بإشباعها 
ل  بتجاهلها  وليس 
من  حيّقق  ما  بقدر 
حريتلللله وحيدث 
التطور عندملللللللا 
قدراته  يستخدم 

اجلدلية.
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باهظا حيث سجن في األيام األولى 
بتهمة  مّرة  أول  السادات  عهد  من 
باسمه  سمي  قومي«  »تنظيم  إنشاء 
مع   1981 عام  في  ثانية  مّرة  ثم 
السياسية  المعارضة  فصائل  كل 
المسلمين  ومن  واليسار  اليمين  من 

والمسيحيين.
لم يترك د. عصمت سيف الدولة، 
لم   ، فيه  يشارك  أن  دون  يمر  حدثاً 
فقد   ،1965 ، منذ عام  أحداً  يجامل 
أدرك أنه، واستناداً إلى »منهج جدل 
اإلنسان«، أّن األّمة تتعّرض لمخاطر جسيمة، فدعى الجماهير العربيّة وخاّصة الشباب 
منها إلى تأسيس الحركة العربيّة وأن تنتظم بتنظيم قومي بعيدا عن مصر وعن أجهزة 
نظامه كي ال تحّولهم الى أذرع استخبارية، فصاغ بياناً تأسيسياً لذلك حدّد فيه كيف يمكن 
أن يولد هذا التنظيم، من القاعدة، إلى القمة، وهو البيان الذي طاف الوطن العربي، في 
تلك األيام، وأطلق عليه الشباب العربي في ذلك الوقت أسم ) بيان طارق (. وعلى الرغم 
من أنه كان مدافعا شرسا على التجربة الناصرية إالّ أنه بعد هزيمة 1967 نجده تجنّد 
بقوة دون خشية أن األجهزة األمنية وحاشية  ليعلن  إليها،  أدّى  أسبابها وما  للبحث عن 

الّسلطة بنفاقهم وقهرهم وبيروقراطيتهم هم الّسبب في الهزيمة. 
من القضايا التي شغلت ذهن »عصمت سيف الدولة« العالقة بين العروبة واإلسالم 
وأصدر في هذا الشأن كتابه : »عن العروبة واإلسالم« عام )1986م( شرح فيه موقفه 
موضحا أن ال تناقض بين القومية كعالقة انتماء إلى أمة، واإلسالم كعالقة انتماء إلى 
دين، كما يقرر أن اإلسالم هو الهيكل الحضاري لألمة العربيّة، فضال عن تقريره وجوب 
أن يكون نظام دولة الوحدة هو النظام االسالمى.. وبناءا على ما سبق فان الدكتور سيف 
الدولة يعتبر الدعوة »العلمانية« في الوطن العربي دعوة نفاق وأنّها »ليست مع الدّين 
يهّم  كان  وما  )رأسمالي(..  ربوي  )ليبيرالي(  فردي  نظام  بّوابة  هي  بل  الدّين  ضدّ  أو 

العلمانيين هو استبعاد اإلسالم كنظام للحياة« )ص 245( 
الدولة »رأسماليون وطنيون ورأسمالية خائنة« دافع فيه عن  وكتب عصمت سيف 
القطاع العام محذرا من هجمة »الخصخصة«. وكتب »هذه المعاهدة« عن الصلح مع 
العدو الصهيوني الذي قاده السادات في أعمق دراسة قانونية وسياسيّة تناولت معاهدة  
كامب ديفيد. كما كتب »االعتراف المستحيل« يحذر فيه منظمة التحرير الفلسطينية من 
مخاطر االعتراف بعدوها الصهيوني ويدعو مناضليها وقياداتها إلى مواصلة المقاومة 

بعيدا عن النظام الرسمي العربي.
في 30 مارس 1996 غادر عصمت سيف الدولة هذه الحياة الدنيا بعد أن ترك تراثاً 
غنياً في المنهج، والنظرية، قد يساعد في هذا الوقت العصيب من تاريخ العالم العربي في 

استنباط الوسائل واألدوات الستئناف مسيرة النهوض والتنوير إلى الحرية.

على الرغم من أنه كان مدافعا شرسا على التجربة الناصرية 
وما  أسبابها  عن  للبحث  جتّند  جنده   1967 هزمية  بعد  أنه  إاّل 
أّدى إليها، ليعلن بقوة دون خشية أن األجهزة األمنية وحاشية 

الّسلطة بنفاقهم وقهرهم وبريوقراطيتهم هم الّسبب يف اهلزمية.

((

))

ر  كتللو لد ا ى ير
سيللللف  »عصمت 
الدولللللللللللللللة« 
بني  تناقلض  ال  أن 
ميلللللللللللللة  لقو ا
انتملللاء  كعالقة 
إىل أمللة، واإلسالم 
انتماء  كعالقلللة 
إىل دين، كملللللا 
يقرر أن اإلسللللالم 
اهليكللللللللل  هو 
لألمللللة  احلضاري 
العربّية، فضال عن 
أن  وجوب  تقريره 
دولة  نظام  يكون 
النظام  هو  الوحدة 

االسالمى.
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روحنا  استعدنا  قد  أّننا  الكثريون  ظّن  العربّية  املنطقة  يف  الّثورات  اندلعت  حني 
نلمس  نكاد  ال  أّننا  غري  األفضل  الغد  وعن  األمل  عن  تبحث  كشعوب  احلقيقّية 

شيئا من ذلك بعد أربع سنوات من الّثورة األوىل يف تونس.

)1(
ال يكاد يمر يوم من األيام دون سماع أنباء محزنة من هنا وهناك واألدهي أّن هذه األنباء 
تتعلّق فى معظمها بأناس قتلوا غيلة وظلما من دون أن يكون القاتل عارفا بالمقتول، بل 
ومن دون أن يكون المقتول قد ارتكب أّي شيء يدعو إلى قتله. ولسنا هنا بصدد الحديث 
عن حوادث متفّرقة أو رقعة صغيرة من األرض وإنّما نحن إزاء رقعة جغرافيّة هائلة 
وقتلي بالعشرات وبالمئات يوميّا مّما يجعل مجموع الذين قتلوا في العشريتين األخيرتين 
وما قبلهما يصل في منطقتنا العربيّة إلي مئات اآلالف في نزاعات تزداد حدّة وتوّسعا مع 
مرور الّزمن مّما يرّشح أعداد الّضحايا الى التّضعيف في وقت وجيز من دون أن يبدو 
أّي ضوء في آخر النّفق. فهل يا ترى يمكننا الحديث عن أمل في المدى القريب أو البعيد 

أم أّن آلة القتل األعمي سوف تواصل حصد مزيد من األرواح؟
)2(

ودينيّة  سياسيّة  لغايات  األمر  تصوير  يراد  كما  قريب  من  المفزع  القتل  هذا  ليس 
مشبوهة، بل إّن استفحال الموت قد بدأ فى منطقتنا منذ أوائل الثّمانينات حين أراد »صدام 
حسين« تحجيم الدّور اإليراني المحتمل ولعب دور الّشرطي فى الخليج، فتولّى توريط 
البلدين أّي العراق وإيران معا فى حرب ضروس كان من آثارها المدّمرة قتلى بالماليين 

من كال الّشعبين ومآسي أخرى ال حصر لها.
أعقب انتهاء هذه الحرب اجتياح القوات العراقيّة للكويت وما تال ذلك من قتل للكويتيين 
والعراقيين ثّم إلى عدوان أمريكي أطلسي على العراق مّما فتح البالد على عشريتين من 
ليظّل االنسان  بعد عام،  بعد آخر وعاما  آثارها تستفحل يوما  المعاناة والدّماء ما تزال 
العراقي يدفع من دمه وأمنه ضريبة الحمق والتّطرف وصراعات الكبار فال يصيبه من 

كل ذلك إالّ مزيد من القتل.
)3(

حين اندلعت الثّورات في المنطقة العربيّة ظّن الكثيرون أنّنا قد استعدنا روحنا الحقيقيّة 
كشعوب تبحث عن األمل وعن الغد األفضل غير أنّنا ال نكاد نلمس شيئا من ذلك بعد أربع 
سنوات من الثّورة األولى في تونس، ليس ألّن توق هذه الّشعوب إلى ما تاقت إليه كان 
مبالغة منها أو لكونها قد قعدت عن بلوغ أهدافها وإنّما ذلك نتيجة لما عرفته هذه الثورات 
من تآمر لم يرعو عن استعمال أبشع الطرق بما فيها القتل وال أدّل على ذلك من هذا 
اإلرهاب الذي ابتيلت به بالدنا أو تلك المجازر التي ارتكبت في حّق المصريّين العّزل  

لطفي الدهواثي
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أو ما يحدث في ليبيا واليمن ومشاهد الموت المروعة التي ال تنضب حتى في رمضان 
شهر التقوى الذي تصفّد فيه الشياطين ..

)4(
إّن توق الّشعوب للحّرية والحياة الكريمة لم ينقطع منذ جهادها العظيم ضدّ االستعمار 
بعد  حكمت  التى  األنظمة  إلجبار  وسعها  في  ما  شعوبنا  فعلت  وقد  هذا.  يومنا  وحتى 
االستقالل على تحسين ظروف الحياة على األقل، في أوطان يزداد فيها الظلم والحيف 
التي  الثّورات  فإّن  التآمر  مقوالت عن  من  يشاع  ما  كل  وبعيدا عن  الّسكان.  تزايد  مع 
اندلعت كلّها دون استثناء كانت ضرورة تاريخيّة وردّا شعبيّا حاسما على عقود من الّظلم 

والتّهميش والتّنكيل الذي وصل الى القتل في كثير من األحيان.
ال يختلف بلد عن آخر في رمزيّة الثورة وكونها ترجمان أشواق شعوبنا نحو الحّرية 
األمر  هذا  وألّن  أوطانها.  استعادة  في  رغبتها  وتعبيرا صادقا عن  والمساوات  والعدل 
قطعي في دالالته فقد جاءت الكارثة الكبرى من  تمييز النّظام الّسوري نفسه عن بقية 
النّظم المستبدّة بدعوى كونه نظام مقاومة ال تجوز الثّورة عليه، ومواالة نخب العار لهذا 

النّظام ولما يدّعيه زورا.
)5(

أبيدت  قرى  يأتيه،  منكر  أّي  عن  يتوانى  ال  الذي  المحموم  القتل  من  سنوات  أربع 
وأخرى هجرت وأناس باآلالف قتلوا في محاوالت النّظام استعادة القرى والبلدات التي 
أُخرج منها. ال تكاد تمّر ساعة حتى تأتي األنباء بأخبار عن قافلة جديدة من الموتى الذين 
تحصدهم آلة عمياء ال ترى لالنسان الّسوري أيّة قيمة وال تبقي له أّي أمل في الحياة. 
وطن ينهار بالكامل ويتحّول فيه القتل إلى فعل دائم واألنكى أنّه يفقد مع استمرار الحرب 
كّل الروابط االنسانية والحضاريّة ويتّجه نحو ضرب من التّطرف تغذيه قوى االستعمار 

ال يرى في البشر إالّ مشاريع ميّتين.
)6(

بشاعة  األشدّ  يكون هو  قد  فصال،  إالّ  المتواصل  القتل  ليست »داعش« في مسلسل 
واألكثر استعراضا وقد تكون استماتته في استعمال مقوالت الدّين أو التّشبه بالمتدينين 
في اللّباس والخطاب مقصودة في ذاتها لكي يلتبس األمر على النّاس، غير أّن ما ينكشف 
لنا يوما بعد آخر هو أّن حّظ هذا التّنظيم من الّسياسة يكاد يكون صفرا وهو ليس أكثر 
من عصابات قتل هدفها إطالة أمد شعوبنا مع المعاناة ومع التقتيل والموت الذي يحصد 

أرواح األبرياء من أبنائنا بغّض النظر عن العرق واللّون والدّين.
إال  يكون  ال  الحّل  أّن  تدرك  لم  أنّها  طالما  المعاناة  من  الكثير  شعوبنا  أمام  زال  ما 
في االهتمام باالنسان وجعله قوة دفع نحو الحق والعدل، دفع بالمحبّة والّسالم والعيش 

المشترك.
------. 

- مستشار يف اخلدمة اإلجتماعّية
 lotfidahwathi2@gmail.com

»داعللللش«  ليست 
مسلسلللللللللل  يف 
املتواصل  القتلللللل 
قد  فصلللللللال،  إاّل 
األشّد  هو  يكون 
واألكثر  بشاعة 
استعراضللللللا وقد 
استماتته  تكون 
استعمللللللللال  يف 
الّديللللللن  مقوالت 
أو الّتشبللللللللللللله 
باملتدينيلللللللللللن 
الّلبللللللللللللاس  يف 
مقصودة  واخلطاب 
يف ذاتهللللللا لكي 
األمللللللللر  يلتبس 

على الّناس.

,,

,,

ما زال أمام شعوبنا الكثري من املعاناة طاملا أّنها 
االهتمام  يف  إال  يكون  ال  احلّل  أّن  تدرك  مل 
باالنسان وجعله قوة دفع حنو احلق والعدل، 

دفع باحملّبة والّسالم والعيش املشرتك

((

))
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من كل النواحي

والليل شاف الردى 

عم يتعلم بيا

- - -

ميا موايلي اهلوا 

ميا مويليا

ضرب اخلناجر وال ...

حكم النذل فّيا

- - -

بارودة اجلبل 

أعلى من العالي

مفتح درب األمل 

واألمل برجالي

يا شعبنا يا بطل 

أفديك بعينيا

ميا موايلي اهلوا

ميا موايلي  اهلوا 

ميا مويليا

ضرب اخلناجر وال ...

حكم النذل فّيا

- - -

ومشيت حتت الشتا 

والشتا رواني

والصيف ملا أتى 

ولع من نرياني

بيضل 

عمري انفدى 

ندر للحرية

- - -

ميا موايلي اهلوا 

ميا مويليا

ضرب اخلناجر وال ...

حكم النذل فّيا

- - -

يا ليل صاح الندى 

يشهد على جراحي

وانسل جيش العدا 

لسماع األغنية على العنوان التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=rDQDXxb29Y0

مي نصر
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التعريف باجملّلة

لإلشرتاك يف اجملّلة 

للمشاركة :

لالتصال بنا:

اإلصالحمجّلة

موعدنا يتجّدد
بإذن اهلل مع العدد

يوم 24 جويلية 2015
1436 8  شوال 
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