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منّر هذه األيام  بفرتة عصيبة ال يعلم نهايتها 
غدا  فقد   ، وتعاىل  سبحانه   اهلل   إاّل  ومنتهاها 
البطش والقتل والتناحر واغتصاب احلقوق  ميزة 
واضحة حلالنا . وارتّد عدد كبري من الناس على 
أدبارهم لينغمسوا يف الظلمات ومل يعد ملنظومة 
اليت مّيزت حضارتنا حضور. فنحن  القيم واملبادئ 
كما يذكر املستشار لطفي الدهواثي يف مقاله 
حّتى  سوءا  أمرها  ي��زداد  أّمة  القادم«  »رمضان 
لكأّنها مل تعد تبالي لوال قّلة من الّناس تكابد 
العناء يف سبيل استنهاضها من جديد وال تكاد 
الغوص  إىل  يدفع  وخميف  حمرّي  وضع  إنه  تفلح. 
يف االسباب والبحث عن حلول لتخّطي هذه احلالة 
املظلم  النفق  يضيئ  لعّله  نور  من  قبس  والتماس 

الذي احندرت فيه الشعوب العربية االسالمّية .
الكاتبة  شغلت  احلرجة  الوضعّية  ه��ذه 
يف  تبحث  مقاهلا  يف  فانربت  ساسي  بن  يسرى 
يعوزنا  ما  »أهّم  أّن  فرتى  احللول  وتقرتح  األسباب 
هو  االرت���دادات  هذه  جّل  نرتد  وجيعلنا  اليوم 
معضالتنا  كربى  وأّن  »إقرأ«  شعار  عن  االبتعاد 
وإعمال  الفكر  عن  بل  »الّتدين«  عن  ال  ارتدادنا 
العقل وهما صميم الّدين« لذلك ترى أن »البدايات 
عامل  يف  الفرد  ..فاّتزان  وتفّكر«  وتدّبر  اقرأ  هي 
أقّل مساته اجلنون موكول يف جزء هام منه إىل 

أدبيات الرّتبية وطرائق الّتعليم.
عن  بعيدا  حيلق  مل  العش  فيصل  املهندس 
األمل«  فسحة  »لوال  مقاله  يف  وحاول  املوضوع 

القيم  منظومة  انهيار  أسباب  أغوار  يف  يغوص  أن 
املصري  يف  التفكري  عن  الكّلي  واالن��ص��راف 
باجملتمع  للنهوض  بدائل  عن  والبحث  املشرتك 
وشخصنة  املفرطة  األنانّية  يف  االنغماس  مقابل 
حتقيق  إىل  والسعي  واالهتمامات  املشاغل 
املاّدية حّتى وإن كانت  الّذاتية خاصة  الرفاهة 
األخالقّية  »األزمة  أن  ويرى  الغري.  حساب  على 
والقيمّية والثقافّية اخلانقة اليت تعيشها األّمة هي 
عن  االنسان  أبعدت  االستحمار  من  عقود  نتيجة 
التماس الطريق الصحيح حنو االنعتاق احلقيقي 
واحلّرية وممارسة انسانيته اليت اجتباها اهلل له«. 
اإلسالمّية  العربية  اجملتمعات  على  نفذت  حيث 
عملّيات »استحمار« مكّثفة ومتنوعة هي اليوم 
أشّد وأنكى . ويرى الكاتب أن »املستحِمرين« 
ثالث  م��س��ارات  عرب  الوقت  نفس  يف  يعملون 
سياسية ودينّية وثقافية على تدمري هذا اجملتمع 
يف  يتحكمون  متناوهلم  يف  ليصبح   وترويضه 
واملاّدي  التكنولوجي  تفوقهم  مستغّلني  مصريه، 
وجزء  اإلع��الم  وسائل  خمتلف  على  وهيمنتهم 
البأس به من النخب. ولوال »فسحة األمل« هليمن 
املستحمرون على الشعوب العربية االسالمّية إىل 
أن يرث اهلل األرض ومن عليها. تلك الفسحة اليت 
الرسالي يف حربه مع املستحِمرين  الفكر  تدفع 
إىل عدم االستسالم  برغم اختالف موازين القوى، 
ثقافة  يرفض  طالئعي  جيل  بناء  على  والعمل 
االستحمار، له إرادة مستقلة يستطيع من خالهلا 

بناء مستقبله ومستقبل وطنه.
شعرّية  وقصائد  أخرى  مقاالت  العدد  ويف 
الفكر  دعم  يف  تصّب  كاريكاتورّية  ورسوم 

الرسالي ومقاومة خمططات املستحِمرين ...
 قراءة ممتعة.....

التحرير



87اإلصالح4
04

مجّلة

االستعمار  من  عقود  نتيجة  خانقة  وثقافّية  وقيمّية  أخالقّية  أزمة  نعيش  إننا 
واالستبداد واالستحمارأبعدتنا عن التماس الطريق الصحيح حنو االنعتاق احلقيقي 

واحلّرية وممارسة انسانيتنا اليت اجتباها اهلل لنا.

ما تراه اليوم وأنت تتعامل مع الناس من حولك بداية من أبنائك وزوجتك ومرورا 
كل  من  بك  يحيطون  الذين  الناس  عاّمة  إلى  ووصوال  وأصحابك  وأصدقائك  بجيرانك 
جانب من انصراف كلّي عن التفكير في المصير المشترك والبحث عن بدائل للنهوض 
واالهتمامات  المشاغل  المفرطة وشخصنة  األنانيّة  في  االنغماس  مقابل  ككّل  بالمجتمع 
الغير،  المادّية حتّى وإن كانت على حساب  الذّاتية خاصة  الرفاهة  إلى تحقيق  والسعي 
قدرة هذا  المجتمعي وتشّك في  التفّكك  إلى هذا  أدّت  التي  األسباب  تتساءل عن  يجعلك 
وتحقيق  والتّخلّف  الفقر  زجاجة  عنق  من  والخروج  والتّطور  النهوض  على  المجتمع 

الّرقي واالزدهار بل وحتّى العيش في كنف األمن واألمان من دون تناحر وال اقتتال. 
لقد غدا التّناحر والتقاتل واغتصاب الحقوق ورفض الواجب الجماعي سمة واضحة 
فلم يعد مجتمعنا متماسكا ومتّحدا تحكمه منظومة قيم وتقاليد معيّنة  المجتمع.  لمكونات 
ولم يعد لدى الفرد إيمان بواجب التّضحية وال شعور بالمسؤولية نحو المجتمع بل أصبح 
هّمه الوحيد كيفية تلبية رغباته الفرديّة واستغالل كّل االمكانيات والفرص لتحقيق المتعة 

والمكاسب الذّاتية ال غير. 
إننا نعيش أزمة أخالقيّة وقيميّة وثقافيّة خانقة نتيجة عقود من االستعمار واالستبداد 
والحّرية  الحقيقي  االنعتاق  نحو  الصحيح  الطريق  التماس  عن  أبعدتنا  واالستحمار)1( 

وممارسة انسانيتنا التي اجتباها هللا لنا. 
ومتنوعة  مكثّفة  »استحمار«  عمليّات  اإلسالميّة  العربية  المجتمعات  على  نفذت  لقد 
األّمة  خصوم  اآلخر  والبعض  انتهازيّة  ونخب  مستبدون  حكام  عليها  أشرف  بعضها 
وأعداؤها من صهاينة ومستكبيرن دوليين ولربّما قام هؤالء باستحمار الحكام وبعضا من 

النخب ليتولوا االشراف على تنفيذ مخططاتهم االستحماريّة. 
الغفلة  نحو  ودفعهم  الناس  تجهيل  الممنهجة هو  العمليات  هذه  الرئيسي من  والهدف 
والرضوخ واالستسالم، واالشتغال بصغائر األمور والجزئيات فيصرفون أنظارهم عن 
بالتالي استعبادهم وقيادتهم دون أدنى مقاومة أو اعتراض.  مشاغلهم األساسيّة ويسهل 
مباشر.  مباشر وغير  استحمار  ؛  نوعان  : »االستحمار  الشهيد شريعتي  الدكتور  يقول 
المباشر منه عبارة عن تحريك األذهان إلى الجهل والغفلة، أو سوق األذهان إلى الضالل. 
أما غير المباشر منه فهو عبارة عن إلهاء األذهان بالحقوق الجزئية البسيطة الالفورية 

لتنشغل عن المطالبة أو التفكير بالحقوق األساسية والحياتية الكبيرة والفورية« )2(.

فيصل العش
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واجهات اإلستحمار

لقد نبّهت الثّورات العربيّة األعداء 
أّن عمليّات  إلى  والخارج  الدّاخل  من 
تؤت  لم  حصلت  التي  االستحمار 
الّشعوب  هذه  في  وأّن  بالكامل  أكلها 
ولذلك  الّسقوط  بعد  تنهض  يجعلها  ما 
أساليبهم  لتطوير  مجهوداتهم  تكثّفت 
عندهم  مجال  فال  االستحماريّـــــة، 
بحقوقها  تطالب  أو  تفّكر  لشعوب 
بكرامة.  والعيش  الحّرية  في  وتأمل 
ولهذا كان التركيز كبيرا على تدمير ما تبقّى لهذه الشعوب من قيم ومبادئ معتمدين في 
ذلك على وسائل اإلعالم بجميع أنواعها وعلى تغيير مناهج التعليم والتربية وعلى إبراز 
نمط ثقافي معيّن يساعد على تلهية الناس عن مشاغلها الحقيقية وتحويل اهتماماتهم نحو 
جزئيّات ال فائدة ترجى من الخوض فيها وهو ما نلمسه بوضوح في اآلونة األخيرة ببالدنا 

على سبيل المثال.
أّن  لديهم  تأّكد  فقد  الدّينيّة،  الواجهة  أّولها  عمل »المستحِمرون« على واجهات ثالث، 
محاربته  إلى  فاتّجهت  االسالميّة  العربيّة  الّشعوب  همم  استنهاض  في  فعاال  دورا  للدّين 
بصفة غير مباشرة عبر التّركيز على المظاهر دون الجوهر ودعم الّشعوذة والقراءة الدّينيّة 
الجامدة التي تعّطل العقل وتمنع التّجديد وتعتمد الخرافة وتقديس الماضي البعيد وتأجيج 
االختالفات المذهبيّة، كما عمدت إلى تشويه أحد ركائز هذا الدّين وهو الجهاد إلعالء كلمة 
هللا فصنعت بتواطئ بعض األنظمة العربيّة جماعات إرهابيّة مسلّحة ترفع شعار الجهاد 
لكنّها في الواقع توّجه أسلحتها إلى صدور المسلمين لقتلهم وترهيبهم وتنشر الدّمار حيثما 
حلّت، ثم تقوم وسائل اإلعالم بدورها في تصوير كّل ما هو إسالمي على أنّه إرهابي فال 
تفّرق بين »حماس« و»داعش« وال بين »المعتدلين« و»المتشدّدين«. إنّهم يريدون تكريس 

فكرة مفادها أّن الدّين لم يعد أفيوَن الّشعوب فحسب بل سبب شقائها ودمارها. 
العربية  الشعوب  تبني  أن  عندهم  مجال  فال  السياسية  الواجهة  هي  الثّانية  الواجهة   
األنظمة سيكون  مثل هذه  الحقيقيّة ألّن  الدّيمقراطية  قائمة على  أنظمة سياسيّة  االسالميّة 
اإلنقالب  بمساعدة  إّما  ذلك  منع  على  فعملت  تخشاه،  ما  وهو  الواعي  المواطن  عمادها 
على اختيار الّشعوب أو بإدخال البالد في صراعات مسلّحة أو بتخريب الّساحة الّسياسية 

وربطها بالمال الفاسد وفرض ديمقراطيّة مغشوشة ال تفضي لحكم عماده الّشعب.
وهي  الفكريّة  الثّقافيّة  الواجهة  هي  »المستحِمرون«  عليها  يعمل  التي  الثّالثة  الواجهة 
األهّم  لما لها من عالقة مباشرة باإلنسان ووعيه وقيمه وسلوكه. لهذا رّكز هؤالء على 
»أّول  النّبيه وألّن  اإلنسان  والتفّكر يصنع  بالقراءة  ألّن  والتفّكر  القراءة  النّاس عن  تلهية 

الواجهة الّثالث���ة 
عليها  يعمل  اليت 
»املستحِم���رون« 
الواجه�������ة  هي 
الّثقافّي������������ة 
الفكرّي���������ة 
وهي األه����������ّم  
عالقة  من  هلا  ملا 
باإلنسان  مباشرة 
ووعيه وقيم�����ه 
وسلوك���ه. هلذا 
على  هؤالء  رّكز 
عن  الّناس  تلهية 
والتفّكر  القراءة 
بالق�������راءة  ألّن 
يصنع  والتفّكر 

اإلنسان الّنبيه

الّداخل  من  األعداء  العربّية  الّثورات  نّبهت  لقد 
حصلت  اليت  االستحمار  عملّيات  أّن  إىل  واخلارج 
مل تؤت أكلها بالكامل وأّن يف هذه الّشعوب ما 

جيعلها تنهض بعد الّسقوط.

,,

,,
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األساسي  اهلدف  إّن 
لإلستحم����������ار 
العق���ل  تدمري  هو 
سالح  ن�����رى  هلذا 
يقوم  اإلستحم���ار 
أساسا على حماربة 
العقالنّي����ة ونشر 
ثقافة اخلراف������ة 
وامليوعة وتلبي����ة 
م�����ن دون  الغرائز 
قيد وال ش�������رط. 
القض�����������اء  إّنه 
إنساني�������ة  على 
وحتويله  اإلنسان 
إىل كائن حيواني 
فيه  ُيتحك�������م 
املصلح����ة  حسب 

واحلاجة.

»املستحِمرين«  بني  خمتّلة  القوى  موازين  غدت  لقد 
ليس  وجدت  وإن  األخرية  فهذه  الرسالّية«  و»القوى 
وليس  واضحة  وفكرّية  ثقافّية  وبدائل  خطط  لديها 

بامكانها اقناع الّناس وإخراجهم من واقع االستحمار

شرط من شروط القابليّة لالستحمار عند الّشعوب هو العزوف عن القراءة، قراِءة الواقع 
وقراِءة ما استؤمنت عليه من الكتاب. ولذلك كان التّفريط في فعل القراءة وفي حفظ ما 
استؤمنت عليه األّمة من الكتاب إيذانا بدخول مرحلة االستحمار«)3(. يقول القرآن الكريم: 

ُملوا الَّتَْوراَةُ ثَّم لَْم يَِْحُملَوهاَ َكَمثِل اِْلَحمِار يَِْحُمل أََْسفاًرا«.)4(  »ََمثُل الَِّذيَُن ِحّ
يقوم  اإلستحمار  سالح  نرى  لهذا  العقل  تدمير  هو  لإلستحمار  األساسي  الهدف  إّن 
دون  من  الغرائز  وتلبية  والميوعة  الخرافة  ثقافة  ونشر  العقالنيّة  محاربة  على  أساسا 
فيه  يُتحكم  كائن حيواني  إلى  اإلنسان وتحويله  إنسانية  القضاء على  إنّه  قيد وال شرط. 
حسب المصلحة والحاجة فيصنعون منه مجموعات ال تعرف غير الهرولة وراء المتعة 
وممارسة الرذيلة ونشر الفساد بين الناس ومجموعات ال تفهم لغة العقل بل تفهم لغة القتل 

وحمل السالح .
وثقافية  ودينيّة  سياسية  ثالث  مسارات  عبر  الوقت  نفس  في  »المستحِمرون«  يعمل 
مستغلّين تفوقهم التكنولوجي والمادّي وهيمنتهم على مختلف وسائل اإلعالم وجزء البأس 
به من نخب المجتمع العربي األسالمي على تدمير هذا المجتمع وترويضه ليصبح  في 

متناولهم يتحكمون في مصيره. إنه إستعباد جديد بشكل مختلف.
أمام  والصمود  نفسه  حماية  على  يقدر  لن  ومبادئ  وقيم  مرجعيّة  بدون  مجتمعا  إن 
حمالت إعادة صياغته على قياس المستكبيرن المحلين والدوليين وإّن إنسانا بال هويّة وال 
عقل ال يمكن أن يكون نبيها فاهما لواقعه فاعال فيه وهو أقرب إلى الحمار يسّخره األعداء 
بناء  على  تراهن  ال  التي  والمؤسسات  والمنظمات  الحكومات  فإّن  لهذا  شاؤوا،  كيفما 
اإلنسان واالستثمار فيه وتتسابق على تقديم أفضل الخدمات التعليمية والبرامج التأهيلية 
إيمانا منها أّن اإلنسان هو الثّروة الحقيقيّة لتحقيق أّي نهضة ألّي بلد هي في الحقيقة أداة 
من أدوات اإلستحمار وهي سواء بوعي أو بدونه أخطر بكثير على المجتمع والوطن من 

القوى األجنبية االستعمارية.
لوال فسحة األمل ...

النهضة  تحقيق  في  األمل  أّن  نستنتج  الواقع  أرض  على  النتائج  إلى  نظرنا  ما  إذا 
فالوضع حرج وليس هناك  كبيرا،  يعد  االستكبارلم  براثن قوى  والتحّرر من  المنشودة 
بوادر استفاقة ال على مستوى النخبة وال على مستوى الشعوب. لقد غدت موازين القوى 
مختلّة بين »المستحِمرين« و»القوى الرساليّة« )5( فهذه األخيرة وإن وجدت ليس لديها 
واقع  من  وإخراجهم  النّاس  اقناع  بامكانها  وليس  واضحة  وفكريّة  ثقافيّة  وبدائل  خطط 
االستحمار وما األصوات التي نسمعها هنا وهناك سوى صرخات في واد غير ذي زرع  
ال يسمع صداها غير أصحابها ... لكّن التاريخ يعلّمنا أن »النفس الّرسالي« ال يموت وأنه 
ا َما  بَدُ فَيَْذَهُب ُجفَاء َوأَمَّ ا الزَّ منتصر ال محالة على »المستحِمرين« وإن طال األمد »فَأَمَّ
يَنفَُع النَّاَس فَيَْمُكُث فِي األَْرِض«)6( ذلك حكم هللا ال ريب فيه »َونُِريدُ أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن 

ةً َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثِيَن« )7(  اْستُْضِعفُوا فِي األَْرِض َونَْجعَلَُهْم أَئِمَّ
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وأنتجنا  متحّررا  رسالّيا  فكرا  تبّنينا  إذا  إاّل  ننجح  لن 
اإلنسان ومواجهة  الرفع من مستوى  قادرة على  ثقافة 
واالستبداد  االستحمار  عن  النامجة  املشاكل  كل 

وطغيان األنظم���ة وتسلط القوى اخلارجّي���ة.

علينا أن ال نستسلم 
اخت�����الف  برغ��م 
الق������وى،  موازين 
بالعم������ل  وعلينا 
باألسب����اب  واألخذ 
بالتفكري  وذل���ك 
واجلاد  العمي������ق 
اخلط�������ط  ووضع 
ببناء  الكفيل�����ة 
طالئع�������ي  جيل 
ثقاف��������ة  يرفض 
إرادة  له  االستحمار، 
يستطيع  مستقلة 
بناء  خالهل������ا  من 
مستقبله ومستقبل 

وطنه.

,,

,,
((

((

علينا أن ال نستسلم برغم اختالف 
موازين القوى، وعلينا بالعمل واألخذ 
باألسباب وذلك بالتفكير العميق والجاد 
جيل  ببناء  الكفيلة  الخطط  ووضع 
له  االستحمار،  ثقافة  يرفض  طالئعي 
إرادة مستقلة يستطيع من خاللها بناء 
مستقبله ومستقبل وطنه. وال يمكن أن 
رساليّا  فكرا  تبنّينا  إذا  إالّ  ذلك  يحدث 
على  قادرة  ثقافة  وأنتجنا  متحّررا 
ومواجهة  اإلنسان  مستوى  من  الرفع 
االستحمار  عن  الناجمة  المشاكل  كل 
واالستبداد وطغيان األنظمـــة وتسلط القوى الخارجيّـــة. يقول جمال الدّين األفغاني:»إن 
األزمة تلد الهّمة وال يتّسع األمر إالّ إذا ضاق وال يظهر نور الفجر إالّ بعد الّظالم الحالك«

اهلوامش

كتابه  في  شريعتي  علي  الدكتور  الشهيد  المفكر  أطلقه  مصطلح  »االستحمار«   )1(
وحرف  وشعوره  ونباهته  اإلنسان  ذهن  »تزييف  بأنّه:  وعرفه  واالستحمار«،  »النباهة 
44( وهو  النباهة اإلنسانيّة والنّباهة االجتماعيّة فردا كان أو جماعة« )ص.  مساره عن 

بالتالي »تسخير لإلنسان كماُ يسَّخر الحمار« )ص. 43). 
)2( النباهة واالستحمار، د.علي شريعتي الصفحة 69 - الدار العالمية للطباعة والنشر 

والتوزيع - بيروت - لبنان -الطبعة األولى 1984
)3( انظروا إلى نسب االستبداد والقابلية لالستحمار: المغرب ، الحسن الرويجل ، موقع 

مجانين
http://www.maganin.com/content.asp?contentId=19255 

)4( سورة الجمعة اآلية 5
)5( نقصد بالقوى الّرسالية كّل صوت يناضل من أجل تحقيق إنسانيّة اإلنسان ومساعدته 
على القيام برسالته التي خلق من أجلها وهي تعمير األرض وتحقيق صفات هللا فيها من 

عدل وسالم ورحمة.
)6( سورة الرعد  اآلية 17

)7( سورة القصص اآلية 5.
-----

- مدير اجملّلة
faycalelleuch@gmail.com
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الفكر  عن  بل  »الّتدين«  عن  ال  ارتدادنا  العربي  العامل  يف  معضالتنا  كربى  إّن 
وإعمال العقل وال أقول ارتدادنا عن الّدين ألّن الّدين صميمه فكر ومنطق وبيان وال 

ينفصد أحدهما عن اآلخر وإمّنا خيشى اهلل من عباده العلماء

من منّا ليس يدرك - وإن اختلفت درجات اإلدراك وتفاوتت- أّن اإلنسانيّة اليوم تحيا 
باتت  تحيا  أحلك مساراتها وأودى محطاتها وأوعر منعرجاتها وإن كانت مفردة  لعلّها 
غريبة هجينة عليلة وأسافين البطش في كل نقطة من البسيطة وبضع تجرف األرواح 
كالطوفان الهائل ال تفرقة بينها سوى في الزمان والتوقيت ..و»لعلّها« أيضا ألن تاريخ 
البشرية سافر بالفظائع والبشائع بما يغني عن كل ذكر وسرد ولربّما كان في الّصفحة 
التّالية ماهو أشنع وأهول وليس هذا القول منّا لمجرد التّنسيب العاقل ولكن لم يخُل زمان 
تتباين وتتباين  لعلّها األدوات والطرائق هي من  من بعض ما نرى ونشهد ونعيش بل 
الطبيعة  في  التّحكم  لمناهج  امتالكه  في  االنسان شوطا  أحرز  فكلّما  النّتائج  إذّاك  لزاما 
وما يتضّمنه ذلك من كشوفات علميّة تترجم إلى تقنيات عالية كلّما كان حجم المكاسب 
أكبر ولكن  كان أيضا حجم الخسائر أكبر بكثير ولطالما عانت البشريّة من هذه المفارقة 

القاتلة...
إّن ما يؤّرق حقّا ليست هذه الوحشيّة الّضارية والجاثمة على صدر إنسانيّة تختنق جورا 
وظلما وجرما تغيّر على الكّل ال تستثني أحدا ولكن المؤّرق حقّا هو ُخطانا المحتشمة جدّا 
نقثم فيها ونتباطأ ونلوذ بالهروب أحيانا إلى أن يحين حيننا بهذه اآللة ربما ..خطانا ألن 
نتجاسر أكثر ونستقدم أصواتنا أصوات الحّق أعلى وأشهر في وجه الّضاللة والدّناسة 

والخبل المستشري، فإّن لصاحب الحّق مقاال كما يقول الحديث .. 
أن  إالّ  علينا صيباته  وتكاثفت  مداخله  علينا  تشابكت  مستعر  أمام طغيان  يسعنا  وال 
إليها فيما ينجدنا من األيادي األفّاكة والعقول األفاقة..العقول  البدايات ونهرع  نستمسك 
أّم البدايات. لسنا نستنبط وال نخترع شيئا ولكن نستحّث أنفسنا  التي ال تعقل وتلك هي 

ونستحثكم..
البدايات هي اقرأ .. البدايات اقرأ وتدبّر وتفّكر..وهو أهّم ما يعوزنا اليوم ويجعلنا نرتد 
العالم  أّن كبرى معضالتنا في  جّل هذه االرتدادات والزال هناك ولألسف من ال يعي 
العربي ارتدادنا ال عن »التّدين« بل عن الفكر وإعمال العقل وال أقول ارتدادنا عن الدّين 
ألّن الدّين صميمه فكر ومنطق وبيان وال ينفصد أحدهما عن اآلخر وإنّما يخشى هللا من 
عباده العلماء.. الزال ال يعي أن إجهاضاتنا المتكّررة وانزالقاتنا المتواترة عن األنساق 
الّسليمة هي أولى انعكاسات اختالل التنشئة  الفرديّة في مجتمعاتنا ..تنشئة قاصرة وعليلة 
في أكثر من بعد وأعدّ من جانب..الزال ال يدرك أّن هذا الجنين في أحشاء أّمه مسؤول 

يسرى بن ساسي

((
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بقدر ما عن أفعاله ومسؤولة عنه 
أيضا أسرة ومجتمع ودولة..وقد 
لحديثي  معنى  هناك  يكون  ال 
يستصغر  مّمن  البعض  وفق 
بعد  ذات  مؤسسة  أّي  دور 
فيافي  اليوم في  تربوي وتنشئي 
على  بظاللها  أرخت  »عولمة« 
هاته  أّن  يتناسى  ولكن  الجميع 
التّربية وتلك التّنشئة هي وحدها 
الّظالل  بأن تجعل هذه  المخولة 
واالستزادة  المعرفة  من  وارفا 

الفكريّة أو أن تجعلها حجبا على أنوار االستدالل بدالئل العقول والمنطق..
إن أوكد ما قد نستصرخه اآلن ليس مزيدا من التّعبئة األمنيّة وإنّما هو ثورة جادّة في 
مناهج التّربية ومراجع التّعليم لكي نحصن جيال لعلّه آت في مخاض أعسر ممن سبقه 
وإفراغ  فكري واضطرابات كبرى  تشويش  والمراهقون من  اليوم  األطفال  يشهده  وما 
ممنهج ألدوات التفكير والعقل لن يؤول بهم إلى األفضل فيما نرى.. وإن كنت أصبحت 
أيضا أحبّذ أن أتجنّب مفردة »ثورة« ال لشائبة تعلوها ولكن لما عانته هذه األخيرة من 
انحرافات كبيرة وانشقاقات عن الّسياق واستخدامات عشوائية أو تملقية بيد أنّي لم أجد 

ما يؤدّي المراد سواها..
إّن اتّزان الفرد في عالم أقّل سماته الجنون موكول في جزء هام منه إلى أدبيات التّربية 
وطرائق التّعليم ويظّل الجزء اآلخر مسؤوليّة الفرد وتكليفه في هذه الحياة وتلك هي تأشيرة 
تمايزنا واختالفنا عن بعضنا البعض.. وإن شاء لنا فصلنا هذه الّسمات إلى فصلين  سمات 
فرديّة وسمات مجتمعيّة وما مدلول الظواهر المرضيّة المتكّررة والمرتفعة منسوبها في 

رقعة ما سوى جملة من االخالالت النفسيّة المرتبطة أساسا بالتّنشئة...
من  وليس  نتساءل  أن  ولي  لك  مجتمعاتنا؟  في  والتّربية  التنشئة  عليه  تقوم  الذي  ما 
المشقّة أن تمثل بين أيدينا حقائق اإلجابات..إنّها قائمة على ما ال يصّح بها عماد البنيان 
وعتيد األساس ..على التّلقين أوال والتّرهيب ثانيا ..دون خلو مدلجات سقيمة أخرى ولكن 
لعّل التلقين والتّرهيب أكثر سموم التّربية نفاذا وعالقية وأدهاها خطرا وأنزلها مصيبة 
على الفرد في مجتمعات تدّعي أنّها تنشد تقدّما وتروم تملمال إلى األمام عن مرتبتها بين 

شعوب العالم وأممه..
تلك الثّنائيات المتآكلة في سياق عصر يفتي فيه من ال يعلم أكثر مّمن يعلم كيف لها 
أن تصمد أمام هذا الدّفق الكبير من اإلمدادات المعلوماتية والينابيع المرقمنة والمشارب 
المتعدّدة وكلها تأتيك على بساط أهفى من الّريح وأمضى من خطف البصر ..أالزال لها 
في سياقنا مكان ..أالزالت تصمد وتناكف وتحاجج وتصد التيارات الجارفة ..ثنائية الجنة 

9

فيه  يفيت  عصر  سياق  يف  املتآكلة  الّثنائيات  تلك 
من ال يعلم أكثر مّمن يعلم، كيف هلا أن تصمد 
املعلوماتية  اإلمدادات  من  الكبري  الّدفق  هذا  أمام 
تأتيك  وكلها  املتعّددة  واملشارب  املرقمنة  والينابيع 
على بساط أهفى من الّريح وأمضى من خطف البصر

((

((

إن أوك��د ما ق���د 
اآلن  نستصرخ����ه 
من  مزي�����دا  ليس 
األمنّي����ة  الّتعبئة 
وإمّنا هو ثورة جاّدة 
الرّتبية  مناهج  يف 
الّتعلي���م  ومراجع 
حنص������ن  لكي 
آت  لعّل������ه  جيال 
يف خماض أعس���ر 
وما  سبق�����ه  ممن 
األطف����ال  يشهده 
اليوم واملراهقون من 
تشويش فك���ري 
واضطرابات كربى 
ممنه������ج  وإفراغ 
التفكي��ر  ألدوات 
ي���ؤول  لن  والعقل 
األفض����ل  إىل  بهم 

فيما نرى.

,,
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تنمي��������ة  إن 
وح������ّب  الشغ�ف 
والسؤال  املعرف����ة 
سلس����ة  بأساليب 
مبتكرة به����ا من 
الطرافة واحليل���ة 
يستسيغ�������ه  ما 
الطفل وال ينف�����ر 
منه خاص�����ة يف 
عصر»االيفونات« 
و»االيب�������ادات« 
من  م�����ا  وك���ل 
آت  البح����ار  خلف 
حنشد  أن  له  أوىل 
طاقاتن������ا وحنفز 

له جمهوداتنا،

سنواته  يف  بالّطفل  يلزم  كما  حنفل  ال  كّنا  إذا 
واإلبداع  التفكري  ملكات  فيه  لنستحّث  األوىل 
كما ينبغي بل لنلجمها أحيانا فإّننا لسنا نكتفي 
إال ب� »إرهابه« فكريا وترويع   خياله بالقصص عن 
الغول واجلان واخلرافات بدل خترّي ما قد يطلق عنان 

خميلته إىل السماء.

والنار والثواب والعقاب والممكن والالممكن والحالل والحرام والصحيح جدا والباطل 
غير  في  الجماعي  وموروثنا  ثقافتنا  عليها  تقوم  التي  التلقينية  الثنائيات  هي  ..هذه  جدا 

استنطاق كامل للعقل والحّجة والنقاش والحوار والجدال..
إن الطفل ال يلبث أن يفتح عينيه على هذا العالم المبهم حتى نفقأ فيه كل رغبة في 
السؤال واالكتشاف والمعاينة والبحث بل إنّنا نعيل صبرا ونستشيط غضبا إذا ما أهلكنا 
بأسئلة نعتقد جزاما أنّها مسائل محسومة بالنّسبة إلينا فيما لو كنا واثقين من ذلك وال نتأخر 
عن تقديم أجوبتنا الجاهزة كيما نبسطها لفهمه حد جعلها سخيفة هذا إن أحسنا صنعا وإالّ 
فإننا نأمر فينتهي ونزجر فيمتنع ونضرب فيرتدع وهذا ولكّل طفل وفق ما أوتي من عناد 
مقدار نصيبه حتّى يفلت منّا يوما زمام األمور فال يعود يجدي سوط العقاب وال صوت 
الجدال، وقد يفندني في هذا الكثير مّما يعتقدون أّن بعض صنيع األطفال وعبثهم مّما ال 
يخطر على بال شيطان ولكن في ذاك كبرى المبالغات وعلى كّل هاته الفئة من األطفال 
لن يجدي معها العنف والّزجر الالّمدروس إالّ إلى أمرين فإّما أن تزداد عنفا وعدائية أو 

أنها ستنطوي وتنكمش مختزنة تلك العقد التي ستنفجر يوما في وجه المجتمع.
ومّما أكدته الدّراسات الّسلوكية والنّفسية أيضا أّن بعضا من ردود األطفال وعنادهم  
أوان  األّم  نفسيّة عانت منها  يكون مردّها حتى اضطرابات  قد  فيها  المبالغ  وانفعاالتهم 
الحمل وفي أحيان أخرى مرتبطا حتّى بمدى الّرغبة في الحمل نفسه وعلى كل هذا في 
حدّ ذاته يحتاج إلى تمحيص كثيب وبحث معمق ال زال يتوالّه المختصون ولكنّنا نستطيع 
أن نخلص إلى مدى إهمالنا لتنشئة الّطفل خاّصة في سنواته العمريّة األولى دون أن يعني 
ذلك ارتهان النّتائج كليّا باألسباب ولذلك كان كّل فرد بحدّ ذاته متميّزا  تنطبع فيه التّربية 
أصيلة كانت أو هجينة بقدر خصائله الذّاتية الّصرفة ولنا في اإلخوة تربوا تحت سقف 

واحد خير دليل وأوجز برهان..
إن تنمية الشغف وحّب المعرفة والّسؤال بأساليب سلسة مبتكرة بها من الّطرافة والحيلة 
ينفر منه خاّصة في عصر»االيفونات« و»االيبادات« وكّل ما  الّطفل وال  ما يستسيغه 
البحار آت، أولى له أن نحشد طاقاتنا ونحفز له مجهوداتنا ولسنا نرى أكثر  من خلف 
فطنة من دول وددنا لو ضاهيناها تقدّما ونظاما الزالت التّربية سلّم اهتماماتها والزال 
النّشء بالنّسبة إليها هو أهّم استثمار للمستقبل وأثمن مشروع لمجهول األيّام، فهل نحن 
نستثمر؟؟؟؟ وفي دول نرى أنّك حينما ال تحترم شارة المرور فذاك شنيع ولكن حينما 

يشهد صنيعك ذاك طفل من أطفالهم فذلك جرم وأّي جرم ...
التّفكير  ملكات  فيه  لنستحّث  األولى  سنواته  في  بالّطفل  يلزم  كما  نحفل  ال  كنّا  وإذا 
بـ »إرهابه« فكريّا وترويع    واإلبداع كما ينبغي بل لنلجمها أحيانا، فإنّنا لسنا نكتفي إالّ 
خياله بالقصص عن الغول والجاّن والخرافات بدل تخيّر ما قد يطلق عنان مخيلته إلى 
بأخيلة أطفال  ارتشاحا  أقّل  اليوم  القصص  بأّن هاته  أيضا  ..وعلى كّل استدرك  الّسماء 
هذا الجيل ولكن ما هم أوفر حّظا ألّن من يربّي قد نشأ بحيث أنّه في غالب األحيان ليس 
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مؤّهال لتعزيز تربيتهم بالمحصنات الّضرورية والمناعة الالّزمة أمام مدّججات »األفكار 
و»التّيارات  المستنسخة«  »األنساق  وجحافل  المسترابة«  و»المعلومات  المريضة« 
والغير  المباشرة  الّصدامات  فهي  وإاّل  العاقبة  وبئس  تماما  يجاريهم  ..فإّما  المعطوبة« 
مباشرة وإذاك نجوز عن سيطرة داخليّة إلى سيطرة العوالم المرقمنة وال هذه تفلح وال 

تلك تفلح في تنشئة إنسان عاقل.
فرد  تنشئة  قبل  المرموقة  العلميّة  والمكانة  الّشهادات  بتحصيل  اليوم  لنحفى  إنّنا     
متناسق األفكار متّسق الّرؤى متصالح مع مجتمعه ال ناقم عليه وصالح لبالده ال وباال 
عليها ..وما تغني الّشهائد إذا كان الفرد منّا تعوزه ثقافة العيش وتنقصه آداب التّعايش .. 
والزالت مجتمعاتنا في هيستيريا رعناء  تمعن في الحّث على االستزادة والتشجيع على 
علوم ومعارف صحيحة أو تجربيّة كالّرياضيات والتقنية والفيزياء دون الحّث موازاة 
على المعارف الفكريّة واآلداب اإلنسانيّة كالفلسفة والتاريخ والتّرجمة وال يسعك إالّ أن 
تتفّرس في قيمة تلك وهذه في موازنات المواد لتفهم كل القّصة ولكي ال تستغرب كثيرا 
يستطيع  الدّراسة  في  المتدّرج  وليت  الّضحية..  يكون  أن  غيره  من  أقرب  ما  طالبا  أّن 
تحصيل هذه المعارف الّصحيحة بذكاء وفطنة وبحث ولكنّه فقط يلقن نظريات يلوكها 
ويحفظها ويعيد استذكارها على ورقة االمتحان عدا بعض االستثناءات فيما يقوم التّعليم 
االجتماعي على  والتّوازن  التّقدم  تحو  لشعوب خّطت خطوها  اليوم  كثيرة  مدارس  في 
مسألة أو معضلة يتطارحها طلبة العلم ويطالبون بإيجاد إجابات أو حلول ممكنة ومنطلق 
كل علم وبحث هو سؤال ال يستدل بغيره عن الجواب يفضي إلى التّعليم األجدى والبحث 
إالّ  يزيدنا  فلن  األدمغة  بها  تثخن  انتقاء  دونما  المعلومات  من  األطنان  هاته  أّما  األنجع 
كسال فكريّا أتعسنا وخموال في العقول أغرقنا.. كان ذلك نهج »سقراط« سؤال يناكف 
البحث  بأسئلة أخرى حقيقيّة فاسترسلوا في  إجاباتهم  أجابوا قوض  إذا  به تالمذته حتّى 
نحن  ونربّي  اإلجابات  بجاهز  الهناء  على  الحقيقة  التّماس  في  فضولهم  وعام  والسؤال 
ثقافة  من  ورثناه  ما  ونورثهم  والتّساؤل  الّشك  على  ال  المسلّمات  على  وطلبتنا  أطفالنا 

وعادات حميدها قليل وسيئها الغالب..  
إّن مادة كالتّفكير اإلسالمي التي كانت في مقّرراتنا الدّراسيــة لم يكن فيها من التّفكير 
منها  واالستفادة  البعــض  لدى  منها  الخـــالص  في  التّفكير  إالّ  سقيما  حتمــا  كان  وإن 
دون  الحفظ  على  يعتمد  مّمن  اآلخــر  البعض  لـــدى  أخــرى  كارثيّــة  نتائـــج  لتعديل 
سواه.. وقد جانب الّصواب من يعتقد أّن االنســـان في تعليمه العـــام يحتاج إلى معارف 
دون سواها فالعلـــوم مرتبط بعضهـــا ببعض ..إّن الّرياضيّـــات في حدّ ذاتها خاضعـــة 
أّوال للمنطــق والعقل وليــس أدّل على ذلك من كــون أكبر الّرياضيّيــن هم في الحقيقــة 
فالسفــة ولكن أّي قيمة للفلسفة في مناهجنا وفي موازانـــات المواد ولست تعاتب تلميذا 
يهمل مادّة يهملها منهج تعليمي بأكمله.. أّما إذا كنّا نعتقد أنّنا بقواعـــد الّرياضيّات وحدها 
ونظريّات الفيزياء وتطبيقات التّقنية وبتلك األساليب التّلقينيّـــة نعدّ مستقبال باهـــرا في 

11

اليوم  لنحفى  إّننا 
الّشه�ادات  بتحصيل 
العلمّي�ة  واملكانة 
قبل  املرموق��������ة 
متناسق  فرد  تنشئة 
مّتسق  األفك�����ار 
متصال�������ح  الّرؤى 
مع جمتمع����������ه 
ال ناقم عليه وصاحل 
لبالده ال وباال عليها 
..وما تغين الّشهائ���د 
إذا ك��ان الفرد مّنا 
تعوزه ثقافة العيش 
آداب  وتنقص�������ه 

الّتعايش.
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يف  كانت  اليت  اإلسالمي  كالّتفكري  مادة  إّن 
الّتفكري  من  فيها  يكن  مل  الّدراسية  مقّرراتنا 
وإن كان حتما سقيما إاّل الّتفكري يف اخلالص 
منها لدى البعض واالستفادة منها لتعديل نتائج 
البعض اآلخر مّمن يعتمد  كارثّية أخرى لدى 

على احلفظ دون سواه

((

((



87اإلصالح12
04

مجّلة

لنا  من�����اص  ال 
قومية  تربية  من 
متكام�ل  وتعليم 
قرائ��ح  فيه  تنفتح 
أبعادنا  على  األفراد 
اإلنسانّية املتمايزة 
واملختلف������������ة 
وعل����ى الّس����ؤال 
والربهان  والّتباحث 
واحلّج��������������ة 
للّنج�����اة  أطواق��ا 
الفكرة  وه��م  من 
والّرأي  الواح�����دة 
واحلقيقة  الواح�د 
املمتلك�����������ة 
املفضّي��������������ة 
صدام��������ات  إىل 

مدّمرة.

سوف نغرّي شيئا ما إىل األفضل حينما ترتقي 
وخمصصات  العلمي  البحث  خمّصصات 
الّثقافة إىل ما ننفقه على الّرياضة والتسلية 

والرتفيه أو نوازن بينها على األقل.

كافة مناحيه للفرد في مجتمعاتنا فنحن نجني عليه وعلى أنفسنا.. وكانت الفلسفة هاتـــه 
» اللّماذا«  التي تجعل االنسان شديــــد التعلّق بالمعرفة والعلم والفكـــر ما طال عمـــرا 
وإّن التّحصيــل العلمــي بالنّسبـــة إليـــه ليس مجّرد وظيفـــة وراتب وسيّـــارة ومنــــزل 
بل هو رحلة دؤوب يدّرب عليها نفســـه ويتدّرج في معراجها من المهد إلى اللّحـــد.. 
ليس للمتعلّـــم اليوم -قبل مرحلة تخّصصـــه- بال فلسفة وبال تفكير إسالمـــي وبال معرفة 
بالتّاريـــخ إالّ أن يكون كقارب شريد تتقاذفه األمواج وتطوح به من كل جانب إلى أن 

تبتلعــــه..
سوف نغيّر شيئا ما إلى األفضل ربّما إذا كففنا عن غّم الّسؤاالت ووأدها في مهدها 
وشّل روح المبادرة لدى األطفال وتدجين عقولهم ودفن عبقريّة البعض منهم بل والتحقير 
من شأن األفراد بداع الّسن والتّجربة ونرى شبابا لم يتجاوزوا الخامسة والعشرين على 
رأس أكبر المجموعات العلميّة واالقتصاديّة والثقافيّة في العالم يقودون من هم أصغر 
وأكبر سنّا دونما عقد ونرى فكرة كالفايس بوك لشاّب يتّم اعتمادها عالميّا وال تعوزنا 
يحتفي  من  فال  العالم  يتّوجها  بالدنا  إلى  الّشابات  المخترعات  إحدى  تعود  إذ  المواهب 

ويشجع.. 
سوف نغيّر شيئا ما إلى األفضل حينمـــا ترتقي مخّصصات البحث العلمي ومخصصات 
الثّقافة إلى ما ننفقه على الّرياضة والتسلية والترفيه أو نوازن بينها على األقل.. سوف 
نغير شيئا ما إلى األفضل حين ال يرين جّو من التّعصب والعنف المعنوي داخل أسرنا 
وفي معاهدنـــا وعلى مدارج كلياتنا وال منـــاص لنا في سبيل ذلك من تربيــــة قويمة 
والمختلفة  المتمايزة  اإلنسانيّـــة  أبعادنا  على  األفراد  قرائح  فيه  تنفتح  متكامـــل  وتعليم 
وعلى الّسؤال والتّباحث والبرهان والحّجة أطواقا للنّجاة من وهم الفكرة الواحدة والّرأي 

الواحد والحقيقة الممتلكة المفضيّــــة إلى صدامات مدّمــــرة..
سوف نغيّر شيئا ما إلى األفضل حينما ندرك أنّه من المهّم أن نجيد تقنيات كثيرة ولكن 
من األهّم أن نحسن التّعامل مع ذواتنا ومجتمعاتنا وبال فكر بال اّطالع ومطالعة بال فلسفة 
أو تفكير في ديننا ومعرفة ببعض تاريخنا وتاريخ المجتمعات األخرى لن يكون لنا هذا 
القدر من التواصل واالنفتاح على األخر هنا أو وراء هناك رغم أنّه بال منازع عصر 

االتّصاالت. 
------. 

- كاتبة تونسية
docyosra@hotmail.fr
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 سقطت النهضة  داخل اهليئة ككّل األحزاب املكّونة هلا يف فّخ االيدولوجيا ومل 
الّذاتي لصورة ممّوهة  الّتشكيل  العميقة وقدرتها على  الّدولة  تستوعب خماطر 

تتجاوز الّصورة األصل ولكّنها حتتفظ بسماتها األساسّية وعوامل بقائها. 

النهضة: إعادة اكتشاف الذات .

لم تكن عودة الّشيخ راشد الغنوشي إلى تونس يوم 30 جانفي 2011 مجّرد حدث عابر 
بل لقد كانت عودته عالمة فارقة في الثّورة التونسيّة وإحدى عالمات تحّولها وعنصرا 
من عناصر تكّونها التي يمتزج فيها الواقعي بالحالم وهي مساحة التّداخل العجيبة بين 
دائرة المحنة ودائرة التفاؤل. عودة الّشيخ راشد الغنوشي عودة لقطعة من التّاريخ التّونسي 
المعاصر التي أسقطها النّظام بكّل مكّوناته األساسيّة أو الخفيّة وحاول طمسها عبر قّوة 
الجالّد تحفظه األرض  الدّولة وما يطمسه  أقوى من  أحيانا  ..الفكرة  الدّولة ومؤّسساتها 

والذّاكرة..عاد الّشيخ راشد الغنوشي المحنة والفكرة ..ليختبر الّشيخ نفسه زمن الثّورة.
في سنين المحنة والغربة تغيّر اإلنسان واألوطان وتلّونت أفكار الحركة بألوان تربة 
آخرون  رجال  تونس  وفي  والقناعة.  الفكر  ثوابت  في  كثيرة  رياح  وعصفت  المهجر 

غيّرتهم سنون القمع ..فماذا لو أنكر األصل فرعه؟ ..وماذا لو أنكر الّشبيه شبهه ؟.
واإلصالح  الثّورة  أهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  مكّونات  من  مكّونا  الحركة  أصبحت 
الّسياسي واالنتقال الدّيمقراطي وجزءا من عناصرها اإلديولوجيّة وخصما من خصوم 
وانكشفت بعض  أكتوبر   18 هيئة  تراءت بعض مالمح  الهيئة  داخلها. وداخل  الّسياسة 
النهضة  سقطت  الهيئة  وداخل  الحريّة.  أوهام  تذهبه  االستبداد  يصنعه  أضاليلها...فما 
مخاطر  مكّوناتها  كبقيّة  تستوعب  ولم  االيدولوجيا  فّخ  في  لها  المكّونة  األحزاب  ككّل 
األصل  الّصورة  تتجاوز  ممّوهة  لصورة  الذّاتي  التّشكيل  على  وقدرتها  العميقة  الدّولة 
ولكنّها تحتفظ بسماتها األساسيّة وعوامل بقائها ..في معارك الهيئة تجليّات لرؤى الحكم 
والثّقافي  االجتماعي  والنّمط  االقتصاد  مسائل  في  المواقف  بين  وتناظرات  والّسياسة 
ومحاولة للتّحشيد االنتخابي ضمن سباق محموم نحو الّسلطة ولم تسأل كّل األحزاب وكل 
المنّظمات والهيئات المكّونة للهيئة عن المكّونات العميقة للّسلطة والحكم ومدى استجابتها 

للواقع الجديد وقابليّتها الستيعاب الفكر الثّوري والّرؤية الثّوريّة.
في الوقت الذي استعادت فيه األحزاب المعارك الفكريّة القديمة كانت الدّولة العميقة 
عبر  الّشعبي  الوعي  بناء  لتعيد  ومفاسدها  خطاياها  من  وتتّطهر  خطابها  طرائق  تجدّد 
المعاصر على مدى ثالث  التونسي  التاريخ  في  تمتدّ  الوراء وتجاوز مرحلة  إلى  القفز 

حممد املولدي الداودي
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وعشرين عاما فكان الباجي 
القايـــد السبســـي الّصورة 
الّصورة  من  المستوحــــاة 
النّمــــوذج للّزعيم )الحبيب 

بورقيبة(.
أّي محاولة  إّن إجهاض 
لتفكيك العناصــــر المكّونة 
للعمق الفاعــــــل في الدّولة 
األمني  كالجهــــاز  العميقة 
أو القضائــــــي أو اإلداري 
وبناء هياكل مماثلة للهياكل 
التنظيميّة التي ساهمت في نجاح الثّورة كالنّقابات أو المنّظمات أو حتى األحزاب  تعبّر 
عن  قدرة الدّولة العميقة على تحليل العناصر البنائيّة للحراك الثّوري من جهة كما تعبّر 
عن وعي الدّولة العميقة بعجز األحزاب المشّكلة حديثا على إنتاج بدائل للحكم والتسيير 
من جهة ثانية. تعدّدت النقابات األمنيّة وتشّكلت نقابة للقضاة وتّم دفع فرحات الراجحي 
لالستقالة واستعان الباجي قايد السبسي بالمخزون الحزبي واإلداري واألمني للمنظومة 
القديمة ووّجه كّل األحزاب نحو السباق االنتخابي وأمات كّل العالمات الرمزيّة المكّونة 
للذاكرة الثوريّة انطالقا من مفارقة )الفوضى وهيبة الدولة ( ولذلك دفعت كّل األحزاب 

للمشاركة في قتل النفس الثوري األخير في القصبة 3.
لم يمّكن تسارع األحداث وتطّور الواقع السياسي وتناقضاته حزب حركة النهضة من 
تلّمس األرضيّة االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة والسياسيّة للمجتمع التونسي ولم يمّكنه 
من اكتشاف التحّوالت التي أنتجت تلك اللحظة الثوريّة كما أّن تعدّد الروافد واختالف 

التجارب بين المؤسسين للحزب والمنتمين إليه لم ينل حّظا من االهتمام.
في حزب حركة النهضة مدارس سياسيّة ومواقف متباينة ورؤى مختلفة قد تبلغ حدّ 
المهجر  المنفى في  الديمقراطيّة في سنين  التجربة  الذين تشّربوا  فالقادة  التناقض أحيانا 
وكانوا  وظلمه  النظام  قمع  خبروا  الذين  الدّاخل  قادة  يدركه  لم  ما  السياسة  من  أدركوا 
األكثر تعبيرا عن معاناة الناس في ظّل االستبداد. وقادة الدّاخل هم الذين أداروا بعضا 
من التوافقات السياسيّة زمن االستبداد وشاركوا في الحراك الحقوقي والنقابي أو الطالّبي 
واكتسبوا في سنين المحنة قدرة على المناورة وفرض مساحات للحركة السياسيّة بعيدا 
عن المراقبة أو المتابعة واستفادوا من التجربة اليساريّة أو القوميّة عبر خلق فضاء مخفّي 
للعمل السياسي عبر تلوينات نقابيّة أو مداخل حقوقيّة ولقد أعاد اإلسالميّون عقد الّصلة 
بينهم وبين النّاس وصاروا جزءا من هموم النّاس ومعاناتهم كما عبّروا عن بدايات تشّكل 

لفعل الّرفض المضّمن في إطاره الّشعبي ال الّسياسي ) معركة الحجاب في تونس (.
ألغى التّسارع في وتيرة األحداث الّسياسيّة بعد الثّورة كشف التباينات وأخفى مناطق 
االختالف بين مكّونات الحركة وعناصرها التاريخيّة ولم يتح للمالحظين إدراك التحّوالت 

الوق�����ت  ف���ي 
الذي استع������ادت 
األح��������زاب  فيه 
الفكرّية  املعارك 
ك���انت  القدمية 
العميق���ة  الّدولة 
جتّدد طرائ��������ق 
خطابها وتتّطه����ر 
خطاياه�������ا  من 
ومفاسدها لتعي��د 
الّشعيب  الوعي  بناء 
عرب القفز إىل الوراء 
مرحل����ة  وجتاوز 
متتّد يف التاري���خ 
املعاص��ر  التونسي 
على م����دى ثالث 

وعشرين عاما.

مل ميّكن تسارع األحداث وتطّور الواقع السياسي وتناقضاته 
حركة النهضة من تلّمس األرضّية االجتماعّية واالقتصادّية 
من  ميّكنها  ومل  التونسي  للمجتمع  والسياسّية  والثقافّية 

اكتشاف التحّوالت اليت أنتجت تلك اللحظة الثورّية 
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 مل يكن اإلسالمّيون يف تونس مكّونا بنائّيا 
ماّدة بشرّية ختترب  الدولة بقدر ما كانوا  يف 
الّرقابة  على  قدرتها  الّدولة  مؤّسسات  فيها 

والتسّلط والقمع.

الفكريّة أو الحركيّة التي أصابت منهج الحركة ودفعتها إلى المراجعة وفق قراءة نقديّة 
للمسار ولذلك اختلف خطاب الحركة الجماهيري واختلفت صور حضورها لدى النّاس.

لم تكتسب النّهضة صورة واحدة في وجدان أنصارها والمنتمين إليها حديثا من الّشباب 
إنسانيّا  الّسجون والمنافي وتضامنا  أدبيّات  تفاعال وجدانيّا دفعته  البعض  بل كانت عند 
حكمته روح االعتراف بمدى الّظلم الذّي طال هؤالء النّاس وكانت كذلك انشدادا فكريّا 
لفكرة اإلسالم والشريعة والدّين وأحيت حركة النّهضة - وهي االمتداد الفكري لالتجاه 
اللحظات  إلى  العودة  أحالم  التونسي  الشعب  من  »متديّنة«  شريحة  لدى   - اإلسالمي 
صورة  اجتماعيّا  والمظلومين  المقهورين  لدى  وهي  اإلسالمي  التاريخ  من  المضيئة 
والتفاوت  والمحسوبيّة  واالرتشاء  الفساد  لصورة  بديال  تقوم  التي  السياسية«  »لتقوى 

الجهوي واالجتماعي.
المعاني  من  المتداخل  الكّم  هذا  كّل  كانت  بل  سياسي  حزب  مجّرد  النّهضة  تكن  لم 
واألحالم...كانت النهضة أفقا متفائال يسعى إلى تجاوز واقع مأزوم ومألوم..ولم يكن أحد 
ليدرك الحدود الفاصلة بين تلك العناصر المتآلفة ولم يكن أحد ليدرك الحدود الفاصلة بين 
أحالم الفعل وإمكاناته بل إّن كثيرا من قادة النّهضة وزعمائها أّجلوا البحث في المكّونات 
كّونت  التي  والمتناقضة  المتباينة  اللّوحة  عناصر  بين  المزج  وتعّمدوا  للحركة  البنائيّة 
جاذبيّة النّهضة ..إّن النزوع إلى الغموض وتعمية المشهد عنصر من عناصر اإلدهاش 

وخلق صورة فاتنة وجاذبة.

االنتخابات: حمنة االختيار وبلوى االختبار .

كان فوز حزب حركة النهضة في االنتخابات التشريعيّة ليوم 2011/10/23 مؤّكدا 
ألنّه الحزب األكثر تنظيما واألقدر على تعويض القدرة الهيكليّة للحزب المنحّل وأثبت 
الحزب عمقا شعبيّا ثاويا في المدائن والقرى واألحياء سرعان ما أظهرته االنتخابات، 
غير أّن الفوز في االنتخابات التشريعيّة بتلك النّسبة التي لم يتوقّعها كثير من محترفي 
الّسياسة في الدّاخل والخارج أعاد طرح أسئلة الحكم على حركة سياسيّة لم تتجاوز في 
تجربتها عتبات الّسجون والمنافي ولم تتحّمل في مسيرتها الّسياسيّة مسؤوليّة الحكم أو 
أصابت  التي  الكبرى  التّحّوالت  فهم  على  قدرتها  وظلّت  والمنّظمة  العلنيّة  المعارضة 
ومحاوره  الفعل  مراكز  مالمسة  عن  عاجزة  للدّولة  التنظيمي  والبناء  المجتمعي  البناء 
مادّة  كانوا  ما  بقدر  الدولة  في  بنائيّا  مكّونا  يكونوا  لم  تونس  في  فاإلسالميّون  األساسيّة 
نتائج  كانت  والقمع.  والتسلّط  الّرقابة  على  قدرتها  الدّولة  مؤّسسات  فيها  تختبر  بشريّة 
االنتخابات التشريعيّة في 2011 مشهدا »سيرياليّا« تمتزج فيه عناصر العبث التاريخي 

والغرائبيّة األسطوريّة التي تتجاوز منطق التّاريخ وتالزماته الشرطيّة .
أذهبت  الفوز  ونشوة  العقل  مالمح  من  كثيرا  أضاعت  بالنّصر  االحتفال  غمرة 
الّشعور بمحنة االختيار ولم يستوعب »المنتصرون« سؤال الحكم ولم يدركوا غضب 

»المهزومين«.
حاولت حركة النّهضة في حملتها االنتخابيّة سنة 2011 االستجابة ألفق انتظار أطياف 

كثري  أّج����ل 
من قادة الّنهض����ة 
البح���ث  وزعمائها 
املكّون�������ات  يف 
للحركة  البنائّية 
وتعّم�������������دوا 
عناص���ر  بني  املزج 
الّلوحة املتباين���ة 
واملتناقض����������ة 
اليت كّون����������ت 
الّنهض���ة  جاذبّية 
..إّن الن������زوع إىل 
وتعمي�ة  الغموض 
عنص�������ر  املشهد 
من عناصر اإلدهاش 
وخلق صورة فاتنة 

وجاذبة
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شعبيّة مختلفة في المنطلقات ومتباينة في المقاصد ولم تدرك النّهضة معالم النّشاز في 
مجموع ناخبيها الذين تجاوزوا المليون وثالثة مائة ألف ناخب .

انتخابيّا  برنامجا  التّشريعيّة  االنتخابات  في  المشاركة  األحزاب  ككّل  النّهضة  أعدّت 
...وحاولت  وثقافيّة  وسياسيّة  واقتصاديّة  اجتماعيّة  محاور  توّزعتها  نقطة   365 حوى 
االستفادة  حاولت  كما  الحكم  على  القادر  الّسياسي  الحزب  بمظهر  الّظهور  خالله  من 
من الّشعار الثّوري وتحويله إلى خطاب انتخابّي كالوفاء للثّائرين والّشهداء عبر تحقيق 
مطالبهم وشاع في المهرجانات االنتخابيّة لرؤساء قوائم النّهضة في الجهات الجمع بين 
ثوابت  من  ثابتا  والّرفاه  العدل  دولة  عن  الحديث  وأضحى  الثّروة  وفكرة  الثّورة  فكرة 

الدعاية الّسياسيّة يتلّقاها التونسّي في كّل مهرجان خطابّي لحزب حركة النّهضة.
لم تكن مسألة صياغة الدّستور الجديد جليّة في الخطاب الدّعائي للحركة في حملتها 
االنتخابيّة وتنامى الشعار التنموي واالجتماعي وسقطت النّهضة في طرح مسألة الدّستور 
ومناهج الحكم في المهاوي والفخاخ التي أحسنت صنعها وسائل إعالميّة مازلت أذرع 
الدولة العميقة الماليّة واإلعالميّة تصنع خطابها ومواقفها. اقتصر الموقف من الدّستور في 
الخطاب الدّعائي للحركة في الحملة االنتخابيّة على إشكاليّة الدّولة والهويّة إلى حدّ أغرى 
العبارة في عمقها  كانت  السادسة«.  الخالفة  باستعارة »عبارة  المؤّسسين  قادتها  بعض 
وأقحمتها  الحركة ومنهجها  فكر  كّونت  التي  األولى  للّرؤى  انجذابا  والوجداني  الفكري 
في دائرة الّرؤية األصوليّة لإلسالم باعتباره منهج حكم ونّص تشريع. لم تكن األطياف 
الفاصلة  الحدود  فهم  قادرة على  الّسياسي  االنتقال  المرحلة من تجربة  تلك  في  الشعبيّة 
ومظاهر التّمايز بين الحركة وبقيّة التمظهرات األخرى للفكرة اإلسالميّة وخاّصة التيّار 
التيّار  أنصار  من  كثيرا  إّن  بل  )الجهادي(.  والحركي  العلمي)الدّعوي(  بشقيّه  الّسلفي 
الّسلفي دعوا جمهور النّاخبين إلى انتخاب حركة النهضة ضمن خلق مساحة فاصلة بين 
مكّونات العائلة اإلسالميّة من ناحية والعائلة العلمانيّة من ناحية أخرى. فهل تعّمد قادة 
الحركة طمس الفوارق الجوهريّة الفاصلة بين الحركة وبقيّة مكّونات العائلة اإلسالميّة 
أم أّن تعدّد الّروافد واختالفها هو الذي أكسب الحركة هذا الغموض المنهجي في التعامل 

مع مسألة اإلسالم السياسي؟
أّكد كثير من زعماء حركة النّهضة وقادتها في خطابهم اإلعالمي على الهويّة التونسيّة 
للحركة وأّكدوا أن حركة النّهضة تونسيّة الهوى والمنشأ والّرؤية وحاولوا الوصل بينها 
وبين حركة اإلصالح وأعادوا بعض حلقات تكوينها الوطني والنّضالي إلى الشيخ عبد 
العزيز الثّعالبي وكان هاجس تجذير الحركة وتأصيلها في تربة تونسيّة بيّنا في كل الّردود 
بقيّة  أو  اإلخوان  النّهضة وحركة  بين  العالقة  ردّا على سؤال  الحركة  قادة  ألقاها  التي 

األحزاب والحركات المنتمية للعائلة اإلسالميّة العالميّة .
اإلسالمي  للفكر  عدّة  مكّونات  بين  واالختالف  والتّمايز  والتّداخل  التشابك  هذا  إّن 
إلى  سيتحّول  فيه  النّشاز  عناصر  تذويب  وحاولت  النّهضة  استوعبته  والذي  الّسياسي 
عنصر إشكالي في التّعريف والتّصنيف وسيبقى محورا للجدال الّسياسي حول الحركة 

في بعدها المفهومي والبنائّي .

مسألة  تكن  مل 
الّدست���ور  صياغة 
جلّي�����ة  اجلديد 
يف اخلط����������اب 
الّدعائي للحركة 
يف محلته����������ا 
وتنامى  االنتخابّية 
التنموي  الشع����ار 
واالجتماع��������ي 
الّنهض��ة  وسقطت 
مسأل����ة  طرح  يف 
ومناه��ج  الّدستور 
املهاوي  يف  احلكم 
والفخ��������������اخ 
اليت أحسنت صنعها 
إعالمّي����ة  وسائل 
الدولة  أذرع  مازلت 
املالّية  العميق����ة 
تصن�ع  واإلعالمّية 

خطابها ومواقفها.
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الّدستور اجلديد جلّية يف  مل تكن مسألة صياغة 
االنتخابّية  محلتها  يف  للحركة  الّدعائي  اخلطاب 
حيث أعّدت برناجما انتخابّيا حوى 365 نقطة توّزعتها 

))حماور اجتماعّية واقتصادّية وسياسّية وثقافّية
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بعد أن تعرضنا في الجزء األول من المقال إلى الواقع العملي وطرق توفير الحاجات 
النبوي  العهد  من  أمثلة  وذكرنا  اإلسالم  في صدر  اإلسالمي  النهج  دولة  في  األساسية 
وأخرى من عهد الخالفة الراشدة وقدمنا في الجزء الثاني استعراضا يؤّصل مسؤوليّة 
الدّولة في توفير الحاجات األساسيّة للمواطن ويقدّم مثاال عمليّا الحتساب الدّخل األدنى 
لتوفير الحاجات األساسيّة للعائلة التونسية ، نختم المقال بتقديم توجهات رئيسيّة نرى أنها 
تساهم في وضع نظام لتلبية الحاجات األساسيّة في دولنا تتماشى مع العصر الحديث الذي 

نعيش فيه:
التوّجه األول: إصالح سياسات توزيع الثروة

تصحيح  يلزمها  كما  التّوزيع،  بواقع  تهتّم  العصر-أن  هذا  -في  المسلمين  دول  على 
التّوزيع متى تبيّن أن الثّروة تترّكز على فئة قليلة. وذلك يتمّشى مع النّصوص القرآنية 
ومع ما قام به الّسلف الّصالح. ويصبح اتّخاذ اإلجراءات أكثر أهميّة، متى تبيّن-بالدّراسة 
العلمية-أّن هناك فئة ال تتمتّع بضرورات الحياة، في حين توجد فئة أخرى منعمة مترفة، 
الفئة  من  تأخذ  التي  شرعا،  المقبولة  الّسياسات  مختلف  إستعمال  من  بدّ  ال  ذلك  وعند 

المنعمة المترفة، وتردّ الى الفقراء ما يكفي حاجتهم ويمنع التّرف واإلسراف.

ثانيا: تلبية احلاجات األساسّية املتطورة بأقل التكاليف 
واجب مفروض على الّدولة

على  تعمل  أن  ويلزمها  الدّولة،  على  مفروض  واجب  األساسيّة  الحاجات  تلبية  إن 
تحسين أوضاع مواطنيها، وتيسير األمور المعيشيّة لهم كما ورد في خطبة عمر رضي 

هللا عنه  » وعلى أن أزيد أعطياتكم وأرزاقكم« .
وهي ال تسعى لذلك استجابة لضغوط شعبيّة أو امتصاص نقمة الّساخطين )كما الحال في 
الدّول الغربيّة  وال يزال في كثير منها( بل تقوم بهذا الواجب امتثاال ألمر هلل وأمر رسوله 
صلى هللا عليه وسلم. وإقتداء بما فعله الخلفاء الراشدون. فقد أعطت الدولة اإلسالمية-إبّان 
عظمتها-إعانة ثابتة لكّل مسلم، وأعطت الفقراء حقوقا ثابتة في أموال األغنياء، وفرضت 
الّزكاة  لتردّ على الفقراء وذوي الحاجات، وعد الّسكن، والعالج، وتسديد الدّيون بغير 
العلم  وأدوات  المنزل،  وأثاث  المواصالت،  وتأمين  البكر،  وتزويج  إسراف،  وال  سفه 

على دول املسلمني -يف هذا العصر-أن تهتّم بواقع الّتوزيع وتصححه كلما تبنّي أن 
احلياة،  بضرورات  تتمّتع  ال  فئة  هناك  أّن  ثبت  فإذا  قليلة.  فئة  على  ترتّكز  الّثروة 
يف حني توجد فئة أخرى منعمة مرتفة، يأخذ من الفئة املنعمة املرتفة، ويرّد اىل 

الفقراء ما يكفي حاجتهم ومينع الرّتف واإلسراف.

((

((

رضا التوكابري 
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أهله...حاجات  من  هو  لمن 
بما  هذه  قارنّا  فلو  أساسيّة، 
الّصناعية  الدّول  إليه  توّصلت 
ال  المفهوم  هذا  لوجودنا  اليوم 

شّك أكثر شموال.
وال ينبغي ترك هدف توفير 
لتعارضه  األساسيّة  الحاجات 
من  آخر  هدف  أي  مع  مثال 
اإلقتصاديّة... األهداف 
أو  اإلقتصادية  كالتنمية 
اللّهم  اإلقتصادي،  اإلستقرار 
سيضّر  ذلك  فعل  كان  إذا  إال 
أيضا بهدف توفير الحاجات األساسيّة، كأن يكون التّوسع في توفير الحاجات األساسيّة 
مؤدّيا إلى مزيد من التّضخم لعدم وجود الموارد الماليّة الكافية، مّما يضطّر الدّولة إلى 
أن تلجأ للتّمويل عن طريق اإلصدار النّقدي، وهذا ال شّك سيؤدي إلى اإلضرار بهدف 
تحقيق الحاجات األساسيّة. وال ينبغي التّضحية بهدف التنمية اإلقتصاديّة كليّا، ألّن ذلك 
سيضّر-في األمد البعيد-بهدف تحقيق الحاجات األساسيّة. إذن،ال بد من التنسيق بين هدف 
األهداف، بغرض تحقيق أقصى قدر من الحاجات األساسية بأقل التكاليف الممكنة، وبأقل 

تضحية ممكنة باألهداف األخرى.

ثالثا: توفري احلاجات األساسية بالتدرج حسب امكانيات الدولة

إن دول المسلمين - وهي تسعى لتحقيق الحاجات األساسيّة- ال ينبغي لها أن تتحّمل 
جهدا فوق طاقتها، بل يمكن أن تتدّرج في ذلك لتحقيق الحاجات األساسيّة حسب توافر 
الموارد الماليّة، فتأخذ بأضيق المذاهب في المرحلة األولى، بما يخرج الفقراء من حدّ 
الفقر والمسكنة أو حدّ الكفاف. وعند توافر الموارد الماليّة، يمكن أن تتوّسع الدّولة وتوفّر 
حدّ الكفاية. إذ أن دراسة الواقع الحالي لدولة المسلمين يسمح بتحديد الحاجات األساسيّة 

التي ينبغي أن تتوافر في الدّول الفقيرة، وتلك التي ينبغي توفيرها في األغنى.

رابعا: شفافية املعامالت يف األسواق وتوفري مناخ  تكاثر فرص العمل حّق وواجب

بالعمل. وعليها أن تسعى  القادرين  للقادرين وإلزام  العمل  الدولة توفير فرص  على 
لمنع اآلثار اإلحاللية )تعويضية( ألنظمة الّضمان اإلجتماعي. وال شّك في أن اإلسالم 
مستحقيها.  غير  الصدقة  يأخذ  أن  عن  ونهى  اليد،  عمل  من  واألكل  العمل،  على  حّث 
فالوازع الديني منوط بسلطة الدّولة وهي التي يقع عليها واجب صياغة النّظام على نحو 
يقلّل اآلثار اإلحالليّة )تعويضية(، واآلثار الضاّرة بترابط األسر)كما فعل الخليفة عمر 
بالفطام(  اإلسراع  في  تؤثر  الفطام  عند  األطفال  يعطيها  التي  اإلعانات  أن  رأى  حينما 

إن دول املسلمني 
- وه���ي تسع�����ى 
لتحقيق احلاج�ات 
األساسّي������������ة 
أن  هلا  ينبغي  ال   -
فوق  جهدا  تتحّمل 
طاقتها، بل ميكن 
ذلك  يف  تتدّرج  أن 
لتحقيق احلاج�ات 
حسب  األساسّي���ة 
املالّية،  املوارد  توافر 
بأضي������ق  فتأخذ 
املذاهب يف املرحلة 
األوىل، مبا خي���رج 
ح����ّد  من  الفقراء 
واملسكن��ة  الفقر 

أو حّد الكفاف.

,,

,,

لتعارضه  األساسّية  احلاجات  توفري  هدف  ترك  ينبغي  ال 
مثال مع أي هدف آخر من األهداف اإلقتصادّية...كالتنمية 
اإلقتصادية أو اإلستقرار اإلقتصادي، الّلهم إال إذا كان فعل 

))ذلك سيضّر أيضا بهدف توفري احلاجات األساسّية.

((
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أن  الدولة  على 
منع  عل���ى  تعمل 
يف  والّتمييز  الّظلم 
توّفر  وأن  اجملتمع، 
املتساوية  الف��رص 
ملن����ع  للمواطنني 
الفق������ر  إستمرار 
تشم���ل  أن  وجيب 
التقاع��د  معاشات 
املواطنني  مجي����ع 
متيي���زا  متّيز  وأاّل 
كبريا يف العمالة 
بني املوظفي��������ن 
والعّمال وينبغ���ي 
احلاج����ات  تأمني 
األساسّي������������ة 
لغري  القدر  بنفس 
أقاموا  م�ا  املسلمني 
اإلس���������الم  بدار 
ومل يناص��روا عدّو 

املسلمني.

والّضارة بالحوافز على كسب مزيد من الدّخل وعلى حفظ كرامة اإلنسان.
وعلى الدولة واجب اإلشراف على األسواق، والتأّكد من أّن الّسلع الّضرورية متوافرة 
فيها. وعليها مكافحة اإلحتكار، ومنع التّظالم بين العاملين وأصحاب العمل، وذلك بوضع 
نتيجة  أعمالهم  يفقدون  الذين  األفراد  حماية  من  أيضا  بدّ  وال  الالّزمة.  والنّظم  القوانين 
تغير التِقانة )التكنولوجيا( وذلك بإنشاء مراكز التّدريب ومع إعانات البطالة في األجل 
والتّعليم  الّصحة  )مثل  األساسيّة  العاّمة  الخدمات  الدّولة  توفّر  أن  من  بدّ  وال  القصير. 

واإلسكان( التي يكون لها آثار توزيعية كبيرة.

خامسا: حماربة الفقر دون متييز مع منع الظلم 

على الدولة أن تعمل على منع الّظلم والتّمييز في المجتمع، وأن توفّر الفرص المتساوية 
تشمل جميع  أن  فيجب  التّقاعد:  بمعاشات  يتعلق  وفيما  الفقر.  إستمرار  لمنع  للمواطنين 
تميّز تمييزا كبيرا في العمالة بين الموظفين والعّمال، إذ نجد في  مواطني الدّولة، وأالّ 
بعض البالد  أن العامل يعمل سنوات طويلة وال يخرج في نهاية خدمته إالّ بمعاش ضئيل 
جدا. وال بدّ من أن تنصر الدّولة الّضعيف كما ذكر عمر رضي هللا عنه »رب الّصريمة 
والغنيمة«* فهؤالء أحوج باإلعانة، وأيسر على الدّولة من أن تتحّمل نتائج التمييز: الفقر 
وإضطراب أمور الدّولة الّسياسية واإلجتماعية. وينبغي تأمين الحاجات األساسيّة بنفس 

القدر لغير المسلمين ما أقاموا بدار اإلسالم ولم يناصروا عدّو المسلمين.

سادسا: الالمركزية يف ضمان احلاجات األساسية

يمكن أن تجعل الدّولة تأمين الحاجات األساسيّة من مسؤولية الحكم المحلّي، كما هو 
الحال في الّزكاة التي تحصل وتصرف محليّا. وإذا لم تف اإليرادات المحليّة، فإّن الدّعم 
يأتي من الحكومة المركزيّة. ذلك أّن الحكومة المحليّة أقدر على معرفة الحاجات األساسيّة 
لمواطنيها، وأقدر على التّنسيق بين األسرة واألقارب، وهذا ال يقلل من شأن الّسياسات 
المشروعات  تأثير في مجال االستقرار االقتصادي، وتوجيه  لها  القوميّة األخرى،التي 

اإلنتاجية للمناطق األكثر فقرا، و توسيع حجم الناتج القومي بالنمو اإلقتصادي.

سابعا: التمييز اإلجابي لتحقيق التوازن االقتصادي بني اجلهات

كذلك يمكن أن تستعمل الدولة-في بعض األحيان-سياسة توفير الحاجات األساسيّة، 
نتائج إقتصاديّة، أو أهداف قوميّة أخرى، بحيث تعطى مساعدات أكبر لبعض  لتحقيق 
المناطق لتشجيع الهجرة إليها. فاكتظاظ المدن بالّسكان اليوم، وخلو الهجر )الّريف( من 
السكان.. وما ينتج عن ذلك من مشكالت اجتماعيّة واقتصاديّة، كزيادة معدالت الّجريمة، 
عكس  ذلك  يستدعي  ربّما  العاّمة.  الخدمات  إلى  الحاجة  وزيادة  األسر،  روابط  وتفّكك 

الّسياسة التي انتهجت من قبل في تفضيل أهل الحاضرة على البادية في العطاء.
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من  األساسّية  احلاجات  تأمني  الّدولة  جتعل  أن  ميكن 
الّزكاة  يف  احلال  هو  كما  احملّلي،  احلكم  مسؤولية 
اليت حتصل وتصرف حملّيا. وإذا مل تف اإليرادات احمللّية، 

فإّن الّدعم يأتي من احلكومة املركزّية.

((

((
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املالية  املوارد  توفري  سبل  ثامنا: 
لتغطية احلاجات االساسية

يقوم  نظام  إنشاء  أن  في  شك  ال 
بصورة  األساسيّة  الحاجات  بتوفير 
موارد  توفير  إلى  يحتاج  متكاملة، 
مالية ضخمــــة. والمورد المالــــي 
من الخـــراج، بجانب الّزكــــــاة هو 
بدفع  اإلسالم  في صدر  سمح  الذي 
ذي  لكّل  وإعانة  مسلم،  لكّل  عطاء 
حاجة، مسلما أو غير مسلم. ويمكن 
وبخاّصة  التّمويل،  في  وطرقها  اآلن  الّسائدة  اإلجتماعي  الّضمان  أنظمة  من  اإلستفادة 
لتأمين  للذين يحصلون على دخول عالية في فترة من حياتهم، فيمكن اإلستقطاع منهم 
ضمانات لمعايشهم عند بلوغهم سّن الّشيخوخة، إالّ أّن النّظام اإلسالمي يوفّر الحاجات 
األساسيّة للمحتاجين، سواء إستطاعوا المساهمة في مشروعات الّضمان أم لم يستطيعوا، 

ألّن ذلك واجب على الدولة والمجتمع.

تاسعا: توفري احلاجات األساسّية ليست مسؤولية الدولة فقط

وال بد من أن نشير إلى توفير الحاجات األساسيّة في اإلسالم، ال يقع عبؤه على الدّولة 
فقط، وهو واجب على األسرة واألقارب والمجتمع... بجانب الدّولة. وذلك في توجيهات 
فيها  التي ضعف  المالية  الدّولة  إلتزامات  الّشريفة وهو ما يجعل  النبوية  القرآن والّسنة 
مفهوم األسرة كما في الغرب. واألوامر األخالقية في المجتمع المسلم تدفع القادرين على 
اإلهتمام بمشروعات البّر واإلحسان في المجتمع، مثل: إنشاء المالجئ، والمستشفيات، 
التي تعمل في إطار ال ربوي دور  المختلفة. وللمصارف اإلسالميّة  البر  ومشروعات 
في هذا المجال، وذلك بتوفير التّمويل-على أساس المشاركة في الّربح-ألصحاب المهن 
لمساعدتهم، وللّراغبين في تنفيذ مشروعات أثبتت جدواها دون إشتراط القدرة الماليّة. 
وهذا ال يجعل التّمويل قاصرا على المقتدرين-كما هو الحال في المجتمعات الرأسمالية-

وإنما يعّمم في فئات المجتمع.

اخلامتة

وذلك  عمليّا،  منحا  تنحو  أن  يجب  المجال  هذا  في  المقبلة  الدّراسات  فإّن  وأخيرا... 
من  نفذته  ما  في  والنّظر  حدة،  على  المسلمين  دول  من  دولة  كل  عن  أبحاث  بإجراء 
برامج لتوفير الحاجات األساسيّة، ومدى اقترابها من التّصور اإلسالمي. ويمكن أن تكون 
القليلة والكثافة  الماليّة  الموارد  الدّول ذات  التجريبيّة في إطارين: إطار يشمل  الدّراسة 
الّسكنية الكبيرة، والدّول ذات الموارد المالية الكبيرة والكثافة القليلة، وإطار يفترض أن 
كل دولة سوف تعمل بمفردها ثم النظر في حالة قيام تعاون أوثق بين الدّول ذات النهج 
اإلسالمي لتأمين هذه الحاجات بما يخدم قضية توفير الحاجات األساسيّة لكل مسلم. مّما 
يحمي كرامته ويجعله أكثر قدرة على الدّفاع عن أرضه ومعتقداته وعلى نشر دعوة هللا 

في األرض.
-----

- خبري 
ri2kbri@gmail.com

أن  ف����ي  شك  ال 
يق���وم  نظام  إنشاء 
احلاج����ات  بتوفري 
األساسّية بص���ورة 
حيتاج  متكاملة، 
إىل توفري م�����وارد 
مالية ضخم������ة. 
واملورد املال����������ي 
جبانب  اخلراج،  من 
الذي  هو  الّزك���اة 
صدر  ف���ي  مسح 
عطاء  بدفع  اإلسالم 
لكّل مسل��������م، 
ذي  لك��ّل  وإعانة 
مسلم�����ا  حاجة، 

أو غري مسلم
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العلم،  معركة  عن  وجهتكم  حتويل  وقع  لقد  استفيقوا  أن  للّشباب  دعوتي 
معركة الّتنمية، معركة البناء اىل معارك أخرى وهمّية وصرمت كمن حيارب 

طواحني اهلواء...

عماد  الّشباب  الفاعلة،  القّوة  الّشباب  النّابض،  األّمة  قلب  الّشباب  مستهدف،  الّشباب 
المستقبل، كّل المخّططات تصّب اآلن في خانة واحدة وهي تدمير قدرات األّمة وتدمير 
أعمدة المجتمعات العربيّة اإلسالميّة. أرادوا لهذا الّشباب أن تتنازعه رياح التّطّرف فإّما 
تطّرف ديني يعمي البصيرة أو تطّرف سلوكي يرمي به في أتون المخدّرات والتيه. هناك 
إرادة قويّة في استهداف الّشباب في تحطيم هذه الّشريحة الهاّمة، يريدونهم إّما إرهابيّين 
حولنا  من  األوروبيّة  المجتمعات  شئ،  على  يقدرون  ال  مخنّثين  مائعين  أو  مطاردين 
سائرة الى اإلفالس حتما وأفرادها ترّهلوا وتقدّمت بهم الّسن وقّل عندهم اإلنجاب، فهي 
مجتمعات ال تتجدّد وسائرة نحو االندثار لذلك فهم يستهدفون شباب المسلمين. اإلرهاب 
صنيعتهم والميوعة بضاعتهم والمثليّة رواجهم وكلّها سموم على حدّ سواء تنخر قلب 

األّمة النابض. 
مع األسف شبابنا لم يدرك بعد طبيعة المعركة. المعركة اليوم نكون أو ال نكون. هم 
ينصبون الفخاخ في كّل مكان للّشباب، فمن لم تستهويه الميوعة قدّموا له فكرا دينيّا مشّوها 
ينبني على التّقتيل وزرع الدّمــار وأين يحدث هــذا، هذا ال يحدث االّ في ديار المسلميـن 
) تونس، ليبيا، مصر، سوريا، العراق، اليمن ....( وإسرائيل عدّو األّمة تغتصب األرض 
وتنتهك العرض وتدنّس أولى القبلتين وتحاصر شعبا بأكمله وتدير شعوب المنطقة خدمة 

لمصلحتها. 
دعوتي للّشباب أن استفيقوا لقد وقع تحويل وجهتكم عن معركة العلم، معركة التّنمية، 
معركة البناء الى معارك أخرى وهميّة وصرتم كمن يحارب طواحين الهواء. يا شباب 
أنتم عماد هاته األّمة، أنتم أمل شعوبكم، أنتم من سيزيح آثار الهزيمة والنّكسة، أنتم من 
سيجدّد األمل، أنتم من سيبدّد األلم، الكّل يترقّبكم فال تخيّبوا آمالنا واعلموا أّن إسالمنا هو 
ُسوِل إِذَا دََعاُكْم  ِ َوِللرَّ دعوة للحياة واإلعمار، يقول تعالى » يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اْستَِجيبُوا ِلَّ
ِلَما يُْحيِيُكْم«)األنفال-اآلية 24(. يا شباب األّمة وسندها فّوتوا الفرصة على أعداء  األّمة 
وأجمعوا قّوتكم واحزموا أمركم لبناء مجتمعات منتجة وفاعلة، يا شباب خذوا مواقعكم 
وبرهنوا للعالم أّن أّمة اإلسالم أّمة الفضائل والفرائض تبني وال تهدم تحيي وال تقتل ترحم 

وال تنقم. 
------

- مهندس وماستري يف التصرف
Jabmoda@gmail.com

حممود جاء ابهلل

((

((



23 اإلصالح 87
04

مجّلة



87اإلصالح24
04

مجّلة

بنّي »جاليالي« بالتجربة أّن األجسام الّثقيلة واخلفيفة تسقط على األرض بنفس 
الّتسارع يف غياب املقاومة اليت ميارسها اهلواء على حركتها. كما مّكنته الّتجارب 

العديدة اليت قام بها من حتديد العالقة الّصحيحة بني القّوة واحلركة.

عودة إىل »جاليالي«

تقتصر  الّسماء  ألسرار  حلول  عن  اإلنسان  بحث  في  »جاليالي«  مساهمة  تكن  لم 
على الجانب العملي، فرغم ما أحدث اختراعه للمقراب من فتح آلفاق رحبة في مجال 
العلمي الحديث إن  المنهج  أنّه يعتبر أحد أهم مؤّسسي  الّسحيق إالّ  سبر أغوار الفضاء 
لم يكن األهم. لم يكن »جاليالي« مقتنعا بفيزياء »أرسطو« عن الحركة فاشتغل عليها 
وكانت مقاربته تعتمد أساسا على التّجربة والمالحظة. كما يعود إليه الفضل في وضع 
أّول نظريّة فيزيائيّة لسقوط األجسام بما تسلطه األرض عليها من قوة جذب. كان تفسير 
»أرسطو« الّسائد لقوة الجذب التي تسلّطها األرض على األجسام يقدم في إطار تصّور 
لكون هرمي يتكّون من عالمين مختلفين، ففي عالم ما تحت القمر تمثّل ظاهرة الجذب 
ألثقالي خاصيّة لألجسام الثّقيلة التي تميل إلى التّحرك نحو »موقعها الّطبيعي« في مركز 
تتحرك  فإنّها  النّار،  مثل  الخفيفة  األجسام  أّما  الكون.  بدوره مركز  يمثّل  الذي  األرض 
الثّقيلة والخفيفة تسقط على  أّن األجسام  بالتجربة  بيّن »جاليالي«  طبيعيّا نحو األعلى. 
األرض بنفس التّسارع في غياب المقاومة التي يمارسها الهواء على حركتها. كما مّكنته 
التّجارب العديدة التي قام بها من تحديد العالقة الّصحيحة بين القّوة والحركة: فال يمكن 
تغيير حالة حركة جسم إالّ بتسليط قّوة عليه. ففي غياب أّي قوة يحافظ الجسم إّما على 
الثّبات أو على الحركة المنتظمة. بقيت هذه العالقة ذات طابع كيفي مع »جاليالي« إلى 

أن تمّكن »نيوتن« من صياغتها كميّا.

 قانون اجلذب العام لنيوتن)1642 – 1727(م

يعتبر »إسحاق نيوتن« أهّم رموز الثّورة العلميّة. لما له من مساهمات في العديد من 
المجاالت وخاّصة عن الحركة والجاذبيّة الثقالية، تلك القوة الغريبة التي حاول اإلنسان 
فهم كنهها والتّغلب عليها لكنّها فرضت أثرها عليه وجعلته سجين األرض ليس له أيّة 
حيلة لكي يبتعد عنها حتى يرتفع في الفضاء وكل من حاول ذلك كان مصيره السقوط 
والهالك. لقد ظّل »حّب« األرض للبشر والتي تعبّر عنه بالجذب ألثقالي »حبّا قاتال« لمن 
أراد أن يتحّرر منه باالبتعاد عنها نحو األعلى بالمفهوم الفيزيائي طبعا وليس المجازي. 
واصل »نيوتن« البحث  في طبيعة وخصائص تلك القوة اللّغز التي تسلّطها األرض 

د. نبيل غرابل
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وتمّكن  محيطها  في  جسم  أّي  على 
أظهر  للجاذبية  قانون  اكتشاف  من 
األرض  على  األجسام  حركة  أّن 
خاضعة  الّسماويّة  األجرام  وحركة 
لها مّما أضاف إسفينا جديدا دُّق في 
فصلت  التي  القديمة  النّظرية  نعش 
األرض عن الّسماء منذ »أرسطو« 
على األقل وقالت باختالف العالمين 
تحته.  وما  القمر  فوق  ما  عالم  أّي 
بأّن  تقول  جريئة  فرضية  لنيوتن 
مثل  األرض  على  »يسقط«  القمر 
أّي جسم آخر كالتّفاحة مثال ولكن بسبب سرعته األّولية فإنّه يحافظ على مسار منحن 
حول األرض وال يسقط. عّمم »نيوتن« الفرضيّة على كّل األجرام الّسماوية وتوّصل إلى 
القانون التالي : » كّل جسم في الكون يؤثّر بكتلته  بقّوة جذب على كتلة جسم آخر، ومقدار 
هذه القّوة يتناسب طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين وعكسياً مع مربّع المسافة بينهما«. 
وصف القانون بأنّه قانون الجذب العام )نشر عام 1687 في كتاب»األصول الّرياضية 
للفلسفة الّرياضية«( الفتراض أنّه صالح في كامل أرجاء الكون أو في العالمين بالمعنى 
األرسطي للعوالم. مّكن هذا القانون من فهم حركة القمر ووصفها بدقّة مثل ما مّكن من 
فهم وتفسير حركة سقوط األجسام على األرض وبيّن أّن القّوة التي تفّسر دوران القمر 
حول األرض هي نفسها التي تشدّ اإلنسان شدّا على سطحها. تمثّل قّوة الجذب ألثقالي 
أحد أربع قوى أساسيّة يفّسر بها الفيزيائيّون بنية الكون وتفاعل مكّوناته. لهذه القوة مدى 
النهائّي أّما شدّتها فترتبط بالكتلة التي تنتجها. يرمز الحرف g إلى التّسارع الذي تمنحه 
األرض لألجسام على الّسطح أو بالقرب منه. يقاس هذا التّسارع بوحدة  م\ث2  ولها قيمة 
تقريبية مقدارها 9.81  م\ث2. معنى هذه القيمة أنّه وعند إهمال تأثير االحتكاك بالهواء 

فأّن سرعة الّسقوط الحّر لجسم تزداد بمعدل 9.81 متر في الثّانية في كّل ثانية.

لغة الرياضيات تفرض نفسها

فرض قانون الجذب العام نفسه كوصف رياضياتي حسابي للجاذبيّة خاّصة بعدما مّكن 
من التّوصل إلى اشتقاق رياضي بحت لقوانين جوهانس كيبلر )1571 – 1630( التجريبيّة 
الثالثة التي تصف حركة الكواكب والتي اكتشفها بعد مدّة رصد طويلة  ومضنية مهتديا 
بها كل من »كوبرنيك« و»جاليالي« وباعتماد  قال  التي  الّشمس  الدوران حول  بفكرة 
البيانات الفلكيّة التي ورثها عن »تيكو براهاي«. تقول تلك القوانين التي صيغت اعتمادا 

على المشاهدة وبدون برهنة رياضياتية  أن  :
)1( مدار أي  كوكب شكله اهليلجي وتحتل الّشمس إحدى بؤرتيه.

)2( سرعــة دورانــه متغيّـــرة حيث تنخفض عند االبتعـــاد عـــن الشمــس وتزيــد

كوصف  نفسه  العام  اجلذب  قانون  فرض 
بعدما  خاّصة  للجاذبّية  حسابي  رياضياتي 
حبت  رياضي  اشتقاق  إىل  الّتوصل  من  مّكن 
 )1630–1571( كيبلر  جوهانس  لقوانني 

التجريبّية الثالثة .

25

واصل »نيوت��ن« 
البحث  يف طبيع��ة 
وخصائ�����ص تلك 
الّلغ����ز  الق�������وة 
األرض  تسّلطها  اليت 
على أّي جس��م يف 
ومتّك��ن  حميطها 
اكتش�������اف  من 
قانون للجاذبي�����ة 
أظهر أّن حرك���ة 
عل���ى  األجس����ام 
وحرك���ة  األرض 
الّسماوّي�ة  األجرام 
هل���������ا  خاضعة 
مّما أضاف إسفين��ا 
دّق  جدي����������دا 
يف نعش الّنظ��رية 
القدمية اليت فصلت 
الّسماء  عن  األرض 
»أرسط�������و«  منذ 
على األقل وقال���ت 
العاملني  باخت��الف 
أّي عامل م������ا فوق 

القمر وما حتته
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يعترب »إسحاق نيوتن« أهّم رموز الّثورة العلمّية. ملا له من مساهمات 
يف العديد من اجملاالت وخاّصة عن احلركة واجلاذبّية الثقالية
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»نيوت��ن«  تبنى 
للك����ون  تصّورا 
قان������ون  باعتماد 
الع�������ام.  اجلذب 
يعترب الك������ون 
يف منوذج »نيوتن« 
واسع��������ا  فض�اء 
حيتوي  النهائّي�����ا 
على كمّي��������ة 
املاّدة.  من  حمدودة 
على  املاّدة  تتجّمع 
الك��وني  املستوى 
أجرام  شك��ل  يف 
ك����������ة  متحر
حمّددة  مدارات  يف 
عن  تاّم  باستقالل 
»غري  الفض�������اء 
املبالي« وذل��������ك 
به  يسمح  ملا  وفقا 

قانون اجلذب العام

قادرة  املصادفة  بأّن  يعتقد  »نيوتن«  يكن  مل   
بنفس  تتحّرك  الكواكب  جعل  على  إطالقا 
الّطريقة يف مدارات مّتحدة املركز، بل اعتقد أّن 
العناية اإلهلّية هي اليت وراء ذلك االنتظام الّرائع يف 

الّنظام الكوكيب.

     عند االقتراب منه.
)3( مكعّب معدل المسافة بين الّشمس والكوكب يتناسب طرديّاً مع مربع زمن دوران 

الكوكب حول الّشمس وعامل التّناسب ثابت بالنّسبة لكّل أفراد المجموعة الّشمسية.  
صيغ القانون األول والثّاني سنة 1609 أّما الثّالث فأنجز بعد عشر سنوات أي عام 
حول  الكواكب  دوران  سرعة  في  يتحّكم  مبرمج  بذكاء  الثّاني  القانون  يوحي   .1619
الّشمس. إّن عدم ارتفاع الّسرعة عند االقتراب من الّشمس يؤدّي إلى سقوطه عليها أّما إذا 
حافظ الكوكب على نفس الّسرعة عند االبتعاد عن الّشمس فإنّه سيفلت من قبضتها ويهيم 
في الفضاء. ظّل قانون الجذب العام أساس فهم وتفسير الميكانيكا الّسماوية منذ صياغته 
أواخر القرن الّسابع عشر إلى بداية القرن العشرين حيث شّككت فيه جزئيّا النسبيّة العاّمة 
الينشتين عام 1916. وما يجب أن نتذكره دائما أّن الجذب ألثقالي في تصور نيوتن هو 
قّوة تنتقل آنيّا بين األجسام )مستقلّة عن الّزمن مهما كانت المسافة بين األجسام المتفاعلة(  

في الفضاء وأّن هذا األخير ال يتفاعل معها. 

منوذج نيوتن للكون

نموذج  في  الكون  يعتبر  العام.  الجذب  قانون  باعتماد  للكون  »نيوتن« تصّورا  تبنى 
»نيوتن« فضاء واسعا النهائيّا يحتوي على كميّة محدودة من المادّة. تتجّمع المادّة على 
في  متحركة  وقمر(  أرض، شمس  كواكب،  )نجوم،  أجرام  شكل  في  الكوني  المستوى 
مدارات محدّدة باستقالل تاّم عن الفضاء »غير المبالي« وذلك وفقا لما يسمح به قانون 
نهائيّة في كون »نيوتن«؟ يرتكز  المادّة  لماذا يجب أن تكون كّمية  العام. لكن،  الجذب 
النّموذج على قانون الثّقالة العام. ومن نتائج القانون الحتميّة أنّه يؤدّي إلى تجاذب مكونات 
الكون بعضها لبعض. فلو كانت مادّة الكون غير محدودة لتوفّر الّزمن الكافي النهياره 
على ذاته أي لتجّمع كل مادّته في جسم واحد واختفائه. لذلك فإّن افتراض محدوديّة المادّة 
هو استجابة إلى ما يبدو عليه الكون من استقرار وثبات وعدم انهيار خاّصة وأنّه يعتبر 
أزليّا. وثانيا لماذا يجب أن يكون النهائيّا؟ اإلجابة تقدّم طبعا في إطار نظريّة الجذب العام: 
فلو كان للكون حدّا لكان له مركز تتحّرك باتّجاهه كّل الكتل المادّية التي ستتجمع في شكل 

جرم واحد وهو ما ال تؤيّده حالة الكون.

أبعاد قانون نيوتن الّدينية و الفلسفّية

جميع  دوران  بظاهرة  تتعلّق  التي  تلك  »نيوتن«  شغلت  التي  الفلكيّة  التّساؤالت  من 
الكواكب باتّجاه واحد، وفي مستوى واحد تقريبا، حول الشمس. لم يكن »نيوتن« يعتقد 
بأّن المصادفة قادرة إطالقا على جعل الكواكب تتحّرك بنفس الّطريقة في مدارات متّحدة 
المركز وهو ما عبّر عنه في مؤلّفه الذي صدر عام 1704 والمعنون »أوبتيكس«. بل 
اعتقد أّن العناية اإللهيّة هي التي وراء ذلك االنتظام الّرائع في النّظام الكوكبي. ولربّما 
به  واجه  الذي  العلمي  المنهج  أّن  مفاده  الفذّ  الفلكي  هذا  من  درسا  نستخلص  أن  يجب 

,,
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الّطبيعة لدراستها ورغم أنّه أوصله إلى 
نتائج تتعارض مع ما استقر في الوعيه 
ذلك  نزع  يستطع  لم  كنسيّة،  عقائد  من 
الوازع الدّيني واإليمان بالقدرة والعظمة 
الطبيعة  في  الّرائع  فاالنتظام  اإللهية. 
وحتى إن وقع تفسيره علميّا يبقى دائما 
مؤّشرا أساسيّا على حسن الّصنع وعلى 
عظمة الّصانع. فال تناقض وال تعارض 
بين ما تؤول إليه منهجيّة البحث العلمي 
بل  نتائج واالعتقاد في خالق مدبّر  من 
ضرورة  بالخالق  االعتقاد  يكون  يكاد 
على  معنى  إضفاء  مسألة  تقتضيها 
بالتواضع  تتعلّق  المسألة  إّن  الوجود. 
واإلقرار فقط. وسنرى في مقال الحق 
أّن ال بديل عن االعتقاد في مدبّر وراء 
نشأة الكون إالّ الفوضى، صحيح »الخالّقة«،  لكنّها عبثيّة وبدون معنى. وإالّ لماذا كان 
يجب أن يوجد الوعي؟ لماذا كان يجب أن أوجد أنا وأنت وهو ومن استشارنا حتّى نتحّمل 

عبء التّساؤل عن المعنى؟ وللحديث بقيّة.

»كانط« حياول تفسري أصل »العامل«

نشر ايمانويل كانط )1724--1804( عام 1755 كتابا عنوانه  التّاريخ العام للّطبيعة 
العالم  فيها أصل  أن يوضح  التي حاول  التّناوب  نظرية  فيه عن  دافع  الّسماء.  ونظريّة 
وشرح دوران وتناوب الكواكب. لكن ما هو العالم الذي حاول »كانط« وضعه في نموذج 
وتفسير نشأته؟ إنّه جزء من المجموعة الّشمسيّة طبعا أي ما كان معروفا من األجرام 
الّسماوية وقتها. انطلق »كانط« من فكرة أنّه إذا كانت الثّقالة بقانون الجذب العام قادرة 
على تقديم وصف رياضياتي لحالة المجموعة الّشمسية اآلن فيجب أن يكون باستطاعتها 
أيضا تفسير تاريخها وأصلها. انطلق كانط من تصّور كتلة ضخمة من الغاز وبتأثير من 
الّشمس  أن ظهرت  إلى  وتقلّص حجمها  ذاتها  الكتلة على  انهارت  ألثّقالي  الجذب  قوى 
في المركز والكواكب وأقمارها في األطراف. يعتبر هذا العمل ثورة حقيقيّة في تصّور 
اإلنسان للّسماء حيث تجد فكرة أزليّة الّطبيعة وألّول مّرة بديال عقليّا يناقضها. فالقول 
بأّن للّسماء أصل وتاريخ ينسف ما اعتقده اإلنسان منذ وجوده من أّن العالم أزلي وثابت 

ال يتغير. 
-----

-  دكتور  باجلامعة التونسية
ghorbel_nabil@yahoo.fr

27

العلمي  املنهج  إّن 
به  واج�������ه  الذي 
لدراستها  الّطبيعة 
ورغم أّنه أوصل�����ه 
تتعارض  نتائج  إىل 
مع ما استق������ر يف 
عقائ��د  من  الوعيه 
فإّن  كنسّي�������ة، 
»نيوتن« مل يستطع 
ال������وازع  ذلك  نزع 
واإلمي������ان  الّديين 
والعظم��ة  بالقدرة 

اإلهلية.
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ال ت����راُه العي����ون لك���ّن قلب����ًا
لو أراد ال���ِوصال يلقاُه أحل���������َى
لّذُة الكشِف للمع���اني حي�������اٌة
دوَن����ها العيُش ُيستفاُد مُم��������الَّ

 - - -
يا إل���ها عليه ك����ّل اّتكال�����ي
اجعل القلب باهل���دى يتحّل�������ى َ
حنن ال شيء دون عف�وك رّب����������ي
فارحم الّضعف يف عبادك فض�����الً 
واغفر الّسهَو يا ك�ريُم فإّن������������ا
قد غفلنا فُمدَّ َصفح��ك حب�������الً 
حنن بعنا الب����الد للوه��م عج����زا
وتبعن�����ا الغ����زاة خوف������ا وُذاّلً 
آف���ُة القه��ر حني ختن����ق نبض���ا
ال ي��رى يف احلياة للظل����م ح���اّلً 
غري أن�����ا ب���رغ���م ذل���ك ح����ّبٌ 
صادُق النبض يف ه��واك جتّل������َى
ونفوٌس تقاوم الصمَت جه�����������را
جتع��ل املوَت بالشهادة أغل����������َى
ُجد برمحٍة منك يا ك�ريُم ِل��روٍح
تطُلُب اخُلل��د يف جنانك وْص������اَل
وارَض عيّن إذا كتبَت لق�ائ���������ي
نَس حتَت حلِدَي أه������اَل

ُ
واجعل األ

-------
- شاعرتونسي

salemsehli@yahoo.fr

أيُّ ق���وٍل ..إذا الوج�������وُد خت���ّلىَ 
غ����ادر الّنبَض فج����أًة وتول����ّ�ى ؟
األمان���ي � وقد َعرفن����ا � ِظ�����الل
أّي كس����ٍب مل��ن تفّي����أ ِظ����اّلً ؟
ليس ذا ال��دمُع شافيا منِ ف��������راق
إمن�����ا حنُن بالُبك��ا نتسّل�������ىَ 
نقطع العم���َر بالت��آل���ف ، لك��ن
ي��وِجُع املوُت إن أص������اب وأبل���ىَ 

 - - -
خارت النفُس يف القض��اء وح���ارت
حكمة العقل ، يف امل��دى تتمّل�ى َ
ه���ا ُبعثنا إىل الوج�����ود أس����ارى
ك���ي نذوَق الفناَء فصال ففص���الً 
ال اختياٌر لن����ا وال حن���ن ن�����دري
من سُيدعى غ����دا إىل القرِب قْب���ال
يصَخب الن��اُس يف احلي���اِة ِصراعاً 
ثم مَيض����ون يف الَغيابِة ُك�����اّلً 
ثم ننس����ى مع الزم����ان رفاق�������ًا
آنس����ونا وأنفقوا العم����ر ب�����ذالً 
هل ُسًدى هذه امل�واكب متض������ي
أم ه��َو القْصُد ليس وهم���ا وه�زالً ؟
يشهد الفك���ُر والزم�اُن حب�������ّق
أّنُه اهلُل ُمبدُع الك�����وِن عق������ال ً
يف دروِب املك��ان يف كّل حل���ٍظ
يفصح اخلْل���ق أّن م���والُه أعل����َى

سامل املساهلي



29 اإلصالح
مجّلة 87

04

أنيس عبد هللا مششيق

مسع قوَل اهلل واّتبع باإلخالص أحسنه 

 كذلك اجتباه رّب امللكوِت 

وإليه ُينيب

- - - -

أربع على األكتاف حَنمله

والّدمع بصمت القبور نذرفه

نبكي وُعّمار القبور بِنعم اجلار حَتتفل

ُبشراهُم فاليوم عليهم حبيُب اهلل َيطل

نِسه ما بِقي للوحشِة مفتاح وال قفل
ُ
بأ

رمحة الّرمحان ...

َمطر بالغفران ُكاّل َيبل

- - - -

أربع على األكتاف حنمله

والّدمع بصمت القبور نذرفه

شيخ بلدي على األلواح يستوي

واألحّباء على مجر الفراق تكتوي

ما حنَسبك مّيتا بل حّي تبقى بيننا

جُتول كاألمس يف ربوع أسواقنا

بنور وجهك تضيء شوارَعنا

كالعريس متّر باجلباب أمام أبوابنا

حتّيتنا فيها أطيُب وأزكى سالم

ورّدك كما هَو  .. 

خرٌي من سالمنا

أربع على األكتاف ... حنمله

والّدمُع بصمت القبور ... نذرفه

شيخ بلدي على األلواح يستوي

واألحّباء على مجر الفراق تكتوي

ِفراق رهيب زلزل أركاَن ِديارنا

انهارت قوائُمنا بسكون وبال َدوي

قمُر املنابر إماُمنا فقيٌه أمني وقوي

ما عرفنا عنه َعيبا 

وما على نفسه ينطوي

أين َبعُد جملًسا كّنا 

فيه باإلحسان نلتقي

نطلب عنده العلَم ...

وباهُلدى نرتوي

      - - - -  

أربع على األكتاف حنمله

والّدمُع بصمِت القبور نذرفه

عبد مالئكّي اّتبَع سبيَل الّرشاد

عليه فضل اهلل وَمن غرُي اهلِل هاد

عدٌل حليم ما َعهدناه ظاملا للعباد

ُبشراه يسري اليوَم آمنا ليوم الّتناد

رشيد شيُخنا ما هّمه حرَث الّدنيا

يف اآلخرة ُيؤتيه الغيّن ِمن نصيب
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هو أول من ابتكر التأليف المعجمي، وهو مخترع علم النحو الذي لقّنه لتلميذه سيبويه، 
الذي وضع  وهو  النّظم  أصناف  فيها  جمع  التي  المعرفيّة  الموسيقى  علم  مخترع  وهو 
تالوة  بذلك  فسّهل  لها،  تشكيل واضح  قبله ال  من  كانت  وقد  العربيّة،  الحروف  تشكيل 

القرآن، حتى قيل إّن عصره لم يعرف أذكى منه، وأعلم وأعّف وأزهد.
هو أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي، عربي من األزد، ولد بعمان في سنة 
مائة للهجرة ونشأ نشأة إباضيّة ألنه ولد في بيئة إباضيّة وعاش في كنفها، ووفد البصرة 
صغيرا وهناك تعرف على علماء جدد مثل أبو عمرو بن العالء، وعيسى بن عمر الثقفي 
وغيرهم وغيّر موقفه.وفي هذا يقول إبراهيم بن إسحاق »كان الخليل يرى رأي اإلباضية 
حتى مّن هللا عليه بمجالسة أيوب بن تميمة السختياني البصري، تلميذ الحسن البصري«.
رغم علمه الغزير وعقليته الخالقة المبتكرة المتجاوزة حدود الّزمان والمكان، عرف 
صحبة  يختار  ال  النفس،  عفيف  وكان  العلم،  إلى  واإلنقطاع  والّصالح  بالزهد  الخليل 
الملوك، وكان شعث الرأس، شاحب اللّون، قشف الهيئة، متمّزق الثياب، متقّطع القدمين، 
مغمورا في النّاس ال يعرف، حتّى قال فيه اإلمام سفيان بن عيينة: »من أراد أن ينظر 
إلى رجل من ذهب ومسك فلينظر إلى الخليل«. كما عرف الخليل بالعقل والحلم والوقار 
وهو ما جعله يترفّع عن المناقشات المذهبيّة وهذا ما يرجح احترام كل أصحاب العقائد 
له ومحاولة نسبته إليها. وقد أثبت العسقالني في »تهذيب التهذيب« أن علماء اللّغة من 
أهل البصرة كلّهم أصحاب أهواء ما عدا أربعة »كانوا أصحاب سنّة، هم أبو عمرو بن 
العالء، والخليل بن أحمد، ويونس بن حبيب واألصمعي« وذكر ياقوت الحموي في معجم 

األدباء أن الخليل كان يحج سنة ويغزو سنة.
قال تلميذه النضر بن شميل: أقام الخليل في خّص من أخصاص البصرة ال يقدر على 
فلسين، وأصحابه يكسبون بعلمه األموال. وكان يشّجع على العلم وعدم التّقيد بأستاذ واحد 

فهو يقول: »ال يعلم اإلنسان خطأ معلّمه حتى يجالس غيره«.
وقال أيضا: »أكمل ما يكون اإلنسان عقال وذهنا إذا بلغ أربعين سنة، وهي الّسن التي 
بعث هللا تعالى فيها محّمدا صلى هللا عليه وسلم، ثم يتغيّر وينقص إذا بلغ ثالثا وستّين 
سنة، وهي الّسن التي قبض فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأصفى ما يكون ذهن 

اإلنسان في وقت السحر«.
اسين، فسمع طرقات مطرقة على َطست من نحاس، فلمعت في  َمرَّ الخليل بسوق النخَّ

الغزير  علمه  رغم 
اخلالقة  وعقليته 
املبتكرة املتجاوزة 
الّزم�������ان  حدود 
واملك�����ان، عرف 
بالزه�����د  اخلليل 
والّصالح واإلنقطاع 
وكان  العلم،  إىل 
النف�����س،  عفيف 
صحب���ة  خيتار  ال 
وك������ان  امللوك، 
ال��������رأس،  شعث 
الّل�������ون،  شاحب 
اهليئ������ة،  قشف 
الثي�����اب،  متمّزق 
القدمني،  متقّط��ع 
الّن��اس  يف  مغمورا 
حّتى  يع����رف،  ال 
قال فيه اإلم�������ام 
عيينة:  بن  سفيان 
ينظر  أن  أراد  »من 
ذهب  من  رجل  إىل 
إىل  فلينظر  ومسك 

اخلليل«

أول من ابتكر التأليف املعجمي، وهو خمرتع علم النحو الذي لّقنه لتلميذه سيبويه، 
وضع  الذي  وهو  الّنظم  أصناف  فيها  مجع  اليت  املعرفّية  املوسيقى  علم  خمرتع  وهو 

تشكيل احلروف العربّية، فسّهل بذلك تالوة القرآن.
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-ميزان  العَُروض  ِعلم  فكرة  ذهنه 
الذي  الشعر-  موسيقى  أو  الشعر 
فنون  من  غيره  عن  الشعر  به  َميز 
فضل  بذلك  للخليل  فكان  الكالم، 
على العرب، إذ ضبط أوزان الشعر 
االختالل  من  وحفظه  العربي، 
العلم  هذا  اخترع  وقد  والضياع، 
وحصر فيه أوزان الشعر في خمسة 
اهتم  بالوزن  اهتم  عشر بحًرا وكما 
بضبط أحوال القافية -وهي الحرف 
األخير في بيت الشعر، والتي يلتزم 
مضبوطين  كاملين  الجليلين  العلمين  هذين  للناس  فأخرج  القصيدة-  طوال  الشاعر  بها 

مجهزين بالمصطلحات.
لغة  والطبع  السليقة  تقوم على مجّرد  كانت  التي  العربية  اللغة  الخليل من  كما جعل 
علمية مضبوطة مقننة فكان »معجم العين« نقلة عظيمة نقلت التأليف المعجمي من طور 
السذاجة إلى طور النضج واإلكتمال وكتاب العين هو أول معجم في اللغة العربية رتّبه 
الخليل بادئا بحرف العين. فكانت حروف كتاب العين مرتبة على ما يخرج من الحلق 

واللهات وأولها العين.
وقد وصف ابن خلدون جهد الخليل بقوله: انتهت )علوم النحو( إلى الخليل بن أحمد 
العرب، فهذب  اللّسان من  إليها لذهاب ملكة  النّاس أحوج  الّرشيد وكان  أيام  الفراهيدي 

الصناعة، وكمل أبوابها« ثم يضيف »وأخذها عنه سيبويه«.
الخليل شاعر مقّل ويميّز شعره اإليجاز الذي ينأى بنفسه عن الحشو واإلطالة المخلة. 

ومن عبقريته أنه جمع في بيت واحد كل حروف الهجاء:
صف خلق خود كمثل الشمس إذ بزغْت*** يحظى الضجيع بها نجالء معطار

تلقى العلم على يديه العديد من العلماء الذين أصبح لهم شأن عظيم في اللغة العربية 
ومنهم سيبويه، والليث بن المظفر الكناني، واألصمعي، والكسائي، والنضر بن شميل، 

وهارون بن موسى النحوي، ووهب بن جرير، وعلي بن نصر الجهضمي. 
كان الخليل مشغوال بأمرين: العلم والعبادة. وكان يخرج ماشيا في شوارع البصرة، 
فال يلبث أن يجد نفسه في الصحراء دون أن يدري، ألنه يمشي في الطريق، وهو منهمك 
التأّمل والتدبر، كالذاهل، وفي مرة من المرات »دخل المسجد وهو معمل فكره...  في 

فصدمته سارية، وهو غافل عنها بذكره، فانقلب على ظهره، فكانت سبب موته«.
)ابن خلكان،ج2،ص 19/ السيوطي، المزهر، ج1 ص64(. توفي الخليــــــــــل 

بالبصرة سنة سبعين ومائة أو خمس وسبعين ومائة.

وكان  والعبادة.  العلم  بأمرين:  مشغوال  اخلليل  كان 
خيرج ماشيا يف شوارع البصرة، فال يلبث أن جيد نفسه 
يف الصحراء دون أن يدري، ألنه ميشي يف الطريق، وهو 

))منهمك يف التأّمل والتدبر، كالذاهل

((
من  اخلليل  جعل 
اليت  العربية  اللغة 
على  تقوم  كانت 
السليق�����ة  جمّرد 
والطبع لغ����������ة 
علمية مضبوط��ة 
فك������ان  مقننة 
»معج������م العني« 
نقلة عظيم�������ة 
التألي�������ف  نقلت 
طور  من  املعجمي 
طور  إىل  السذاجة 
النضج واإلكتمال 
العني  وكت�����اب 
يف  معجم  أول  هو 

اللغة العربية.

,,

,,
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قبل االستعمار كّنا متخّلفني ولوال ختّلفنا ملا جترأ علينا الذين كانوا دوننا وبعد 
االستقالل توّهمنا أّننا سوف نبين أوطانا راقية متقّدمة حيلو فيها العيش وتزداد مع 
الّزمن تقدما حتى ُصدمنا بأنظمة أذاقتنا من العذاب ألوانا ومل نفلح يف الّتخّلص منها 

إاّل بعد الّثورات املباركة.

)1(
يوم يعقب يوما وشهر يلي شهرا، هكذا ودعنا شهر رمضان المعظم واستقبلنا شهرا 
آخر من شهور الحياة الدّنيا ولكنّنا ال نزال نحمل طعم هذا الشهر الفضيل في حلوقنا ونكاد 
ال نغادره في عاداتنا وعباداتنا وفي أمنياتنا أيضا، ومهما فصلنا من القول في حّق هذا 
الّشهر الكريم فلن نستطيع أن نوفيه حقّه من التّعظيم فهو عند المسلمين قاطبة من أعظم 

الشهور.
وليس تعظيمنا للّشهر من باب التّقديس فقط ولكن من باب كونه يدخل على حياتنا حالة 
من التّجديد ال نراها في غيره من الشهور، حالة عجيبة من التّغيير في كّل مناحي الحياة 
وفي حجم العبادات وتواترها أيضا ولكنّنا لألسف لم ندرك بعد كأفراد وكأّمة أيضا مقدار 
ما يمكن أن يحدثه هذا الّشهر من قدرة على الدّفع بنا كأّمة وكشعوب نحو بلوغ أهدافنا 
فى الّرفعة والّرقي والتّقدم، غيرأنّنا ولألسف الّشديد نودّعه كما ودّعنا سابقيه من الّشهور 

ونحن من هزيمة إلى أخرى ومن أزمة إلى أزمة أشدّ ولم نعد خير أّمة أخرجت للنّاس.
)2(

الّصدق  ولكنّه  قولهم صدق  وفي  الكثيرون  يقول  سوف  جديد،  الكالم  هذا  في  ليس 
األكثر إيالما، فنحن أّمة يزداد أمرها سوءا حتّى لكأنّها لم تعد تبالي لوال قلّة من النّاس 

تكابد العناء في سبيل استنهاضها من جديد وال تكاد تفلح.
قبل االستعمار كنّا متخلّفين ولوال تخلّفنا لما تجرأ علينا الذين كانوا دوننا وبعد االستقالل 
تقدما  الّزمن  العيش وتزداد مع  فيها  يحلو  متقدّمة  أوطانا راقية  نبني  أنّنا سوف  توّهمنا 
حتى ُصدمنا بأنظمة أذاقتنا من العذاب ألوانا ولم نفلح في التّخلّص منها إالّ بعد الثّورات 
يهديهم  ما يرى وال  إالّ  النّاس ال يريهم  المباركة وبعضها ما يزال جاثما على صدور 

سبيل الّرشاد.
أما بعد الثورة فقد انكشفت لنا مواطن ما كان العقل يتخيّلها وبواطن من األمور ما كان 

لألرجح عقال واألعظم فطنة أن يتنبّأ بها. 
)3(

أّن  إالّ  كشعب  بيننا  المشترك  كثرة  رغم  وأنّنا  التّغيير  صعوبة  اكتشفنا  الثّورة  بعد 
الخالف طغى علينا، وهكذا بدأنا نتخلّي تدريجيّا عن كّل مطالبنا التي ناضلت من أجلها 

لطفي الدهواثي

((

((
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نخبنا الفكريّة والّسياسيّة، ووضعنا بأيدينا كّل العراقيل الممكنة ولم نأل جهدا كّل من موقعه 
إثر آخر، ومارسنا بدال من ذلك كّل ما في وسعنا من  الثّورة واحدا  في إسقاط أهداف 
طاقة لتوليد الخالف واالختالف وبدل التّصدي للبناء والعمل في وحدة كاملة بين النّخب 
تنمية وتشغيل وحرية  الثّورة من  أهداف  واستبدلنا  التّشّضي  متاهات  في  تُهنا  والّشعب 
والبحث  بالرأي  االستبداد  في  وأوغلنا  المنبتّة،  النّخب  أوهام  من  هي  بأخرى  وكرامة 
التّأسيسي واألحزاب وما أصطلح على تسميته  المجلس  كاد  الّشقاق حتى  عن مواضع 
بالمجتمع المدني يصبح أضحوكة أو مجموعات منعزلة ال هي من الّشعب وال الّشعب 
منها. لم نستطع رغم الّزخم الثّوري أن نؤّسس شيئا ذا قيمة يعتّز به النّاس ويتمسكون به 
سوى دستور لم نعد نرى له فاعليّة بعد ذهاب مؤّسسيه رغم المديح والبهجة اللّذين رافقا 

المصادقة عليه.
)4(

من عجزنا حكاما  لنا الحقا  انكشف  ما  في  النّخبة وحدها وال هي  في  النّكبة  ليست 
المعاني  توليد  عن  والعجز  القيم  غياب  في  النّكبة  بل  وجمعيات،  وأحزابا  ومحكوميين 
الّسامية التي تصنع شعوبا واعية بحاضرها حريصة على مستقبلها. وليست القضيّة في 
الّزمن أيضا فقد كنت أعتقد شخصيّا و- علي سبيل المثال- أّن حولين فقط من رمضان 
إلى آخر يليه بعد سنتين كافيين للقضاء نهائيّا على الفقر والحاجة والحرمان عبر العمل 
الجادّ كّل من موضعه في محاربة الفقر وتأهيل المناطق الفقيرة، عمال يكون جادّا يسعي 
له الجميع مستغلّين قيم الدّين الحنيف ودعواه الدّائمة للبّر وما يلّح عليه من إنفاق للعفو 
من المال عند األغنياء وما يفرضه علي أتباعه من الّزكاة والّصدقة وغيرها، وما في هذا 

الدّين العظيم من حرص على جعل اإلنسان أخ لإلنسان بغّض النّظر عن كل أختالف.
)5(

لنا أن نسأل بعد سنين أربع أو تزيد من عمر الثّورة إن كنّا قد فعلنا الّشيء الذي يجب 
فعله حقّا في تحقيق التاّلزم بين ما نريده كشعب من الثّورة وبين ما بذلناه من أجل تحقيق 
أهدافها كّل من موضعه. وهل تستقيم الدّيمقراطية والمشاركة والكرامة مع شعب نسبة 
كبيرة منه فقراء ومهمشون؟ وأي معني للدّين وطقوسه وللتّدين وحاجتنا إليه إذا لم يكن 

حافزا لنا للعمل جميعا من أجل تحقيق أهدافنا ومن أجل الوحدة.
تفتح الّصحف فال تجد إال ّحديثا عن »داعش« واإلرهاب وما يدبّر لنا، وتفتح التّلفاز 
فال ترى فيه إالّ الحرص على التّفاهة والخواء، وتتكلّم مع النّاس فال تسمع منهم إالّ نفورا 
من الّسياسة والّسياسيين واحتجاجا على الواقع الذي يزداد تردّيا، فهل نحن أمام فصل 
آخر من فصول المعاناة واالنهيار القيمي والمادّي أم  يمكننا التّفاؤل لعّل رمضان القادم 

يعود علينا بما لم يعد به رمضان الذي مضى .
------. 

- مستشار يف اخلدمة اإلجتماعّية
 lotfidahwathi2@gmail.com

الّنكبة  ليست 
وحدها  الّنخبة  يف 
وال ه�����ي ف���ي ما 
انكشف لنا الحقا 
من عجزنا حكاما 
ميي�����ن  حمكو و
وأحزابا ومجعيات، 
يف  الّنكب����ة  بل 
غياب القيم والعجز 
املعاني  توليد  عن 
الّسامية اليت تصنع 
شعوب����ا واعي����ة 
حباضرها حريصة 

على مستقبلها.

أن نؤّسس شيئا  الّثوري  الّزخم  مل نستطع رغم 
به  ويتمسكون  الّناس  به  يعتّز  قيمة  ذا 
سوى دستور مل نعد نرى له فاعلّية بعد ذهاب 
رافقا  الّلذان  والبهجة  املديح  رغم  مؤّسسيه 

املصادقة عليه
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انزل ع وادي عارام وسلم ع خوالي

طولكرم وارحيا فلسطينية

ام الفحم والطابور فلسطينية

مفيش احلى من القدس مهما لفينا

يا ربوع اهلوى نسم ع النابلسية

ومرق على تل شيحة واجملد الوية

من صفد للبيذان فلسطينية

طربيا وعسقالن فلسطينية

من صفد للبيذان فلسطينية

جبل النار وعسقالن فلسطينية

مفيش احلى من القدس مهما لفينا

على طريق القدس ياما مشينا

وان تعبت الرجلني منشي على ايدينا

ال جبل وال واد فلسطينية

بلد العز واالجماد فلسطينية

مفيش احلى من القدس مهما لفينا

على طريق القدس ياما مشينا

وان تعبت الرجلني منشي ع ايدينا

ال جبل وال واد

فلسطينية

بلد العز واالجماد

فلسطينية

مفيش احلى من القدس مهما لفينا

هاي القدس اهلاني شان

يف القلب مدقدق

من رام اهلل لبيسان

غزة واملفرق

من اجلليل لغزة ... فلسطينية

والكرامة والعزة... فلسطينية

مفيش احلى من القدس مهما لفينا

ليافا وعكا وحيفا ... والناصرة النا

اجلليل واجلوالن

حممد يتغنى

بيت حلم جلينني فلسطينية

الرملة واللد وسخنني فلسطينية

مفيش احلى من القدس مهما لفينا

لسماع األغنية على العنوان التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=n9HMvxfgJLw

حممد كبها
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