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فيها  تتسبب  مصائبها  أّن  البشرية  مآسي  من 
الفقري  اجلميع،  تشمل  آثارها  ولكّن  قليلة  قّلة 
والكبري  والصغري  والقّوي  والضعيف  والغين 
والذكر واألنثى. فقد طغى فرعون وجّر جنوده 
قاد  حني  هتلر  فعل  وكذلك  اهلالك  إىل  معه 
الضحايا  ماليني  خّلفت  مدّمرة  حرب  إىل  شعبه 
قبله  ومن  حّلت.  أينما  والفقر  اجلوع  ونشرت 
يف  وأفسدوا  املسلمون  والسالطني  األمراء  طغى 
الشعوب  وأصبحت  أّمتهم  حضارة  فانهارت  األرض 
العربية االسالمّية لقمة سائغة لبقية األمم. إّنها 
سّنة من سنن اهلل يف كونه. يقول اهلل سبحانه 
وتعاىل »واتقوا فتنة ال تصينّب الذين ظلموا منك 

خاّصة«. سورة األنفال اآلية 25
طغى اإلنسان فأفسد يف األرض وعّمت املصائب 
من  حلقة جديدة  هو  اليوم  نعيشه  وما  واملآسي، 
الرمحان.  سنن  وحت��ّدي  الطغيان  هذا  حلقات 
إّنا هو نتيجة  املنتشر على نطاق واسع  فاإلرهاب 
للهيمنة  خّططت  البشر  من  قليلة  قّلة  لتصرفات 
فنشرت  فيه  والّتحكم  العامل  على  والّسيطرة 
الظلم واجلهل والطغيان يف كّل مكان فكانت 
آفة  إىل  وحتّول  اإلرهاب  وانتشر  قوّية  الفعل  رّدة 
فّتاكة عّمت أرجاء العامل. ومل تكن هذه القّلة 
من البشر )الدول العظمى املهيمنة( مسؤولة فقط 
على تفجري مصائب اإلرهاب البشري وانتشاره يف 

الشعوب  على  أشّد  وطأته  كانت  األرض،وال��ذي 
أيضا  مسؤولة  كانت  لكّنها  املسلمة،  العربية 
كوارث  عنها  اجنّرت  اليت  املناخّية  التغرّيات  عن 
طوفانية  وأمطار  وجفاف  أعاصري  من  عنيفة 
القتلى  آالف  خّلفت  ب��رد  وموجات  وعواصف 
وماليني املشّردين وقضت على عشرات اآلالف من 
الناس  حياة  وحّولت  واحليوانية  النباتية  األنواع 
إىل كوابيس خاّصة وأّن درجة عنفها يف ازدياد 
من  »املتطّرفني«  عنف  بكثري  فاق  وقد  مطرد، 
وصفها  حني  العش  فيصل  املهندس  وصدق  البشر 

يف مقاله ب� »إرهاب املناخ«.
بإنسانية  وال  باألخالق  تؤمن  ال  قليلة  قّلة 
العامل  على  تهيمن  الكون،  بسنن  وال  اإلنسان 
اهلل  يقول  حمتوم.  هالك  إىل  البشرية  وتدفع 
ا  َ َواْلَبْحرمِ بمِ  ّ

الرَبمِ الَفَساُد يفمِ  سبحانه وتعاىل » َظَهَر 
ُلوا  ي َعممِ الَّذمِ يَقُهم َبْعَض  اسمِ لمُِيذمِ ي النَّ َكَسَبْت َأْيدمِ

ُعوَن« - سورة الروم اآلية41 ُهْم َيْرجمِ َلَعلَّ
وال��ع��ذاب،  وامل��ص��ائ��ب  ال��ب��الء  ه��ي  والفتنة 
واجلماعة البشرية اليت تسمح لفريق منها بالظلم 
الظاملني؛  وجه  يف  تقف  وال  صوره  من  صورة  يف 
مجاعة  هي  املفسدين  أمام  الطريق  تقطع  وال 
املفسدين  الظاملني  جبريرة  تؤخذ  أن  تستحق 
أعيننا.  وأمام  ظهرانينا  بني  حاصال  نراه  ما  وهو 
فمن سيقدر على وقف النزيف ويأخذ على أيدى 

الّثّلة الظاملة؟ 
إّن البشرية يف حاجة ملّحة إىل قيادة جديدة 
يف  واالستبداد  الفساد  وحتارب  باإلنسان  تؤمن 

األرض، فهل تضطلع األّمة اإلسالمّية بهذا الدور؟ 
من  ج��زء  فهي  مريضة  لألسف  أّمتنا  تبدو 
املشكلة بل هي عالة على بقية األمم وال دواء هلا 
إآّل يف والدة جديدة وجتّدد يف الفكر والثقافة 
وإّنا يتجاوزه إىل  العقل فقط،  »ال يقتصر على 
تنري  اليت  اخلالدة  اإلسالمية  ال��ّروح  اكتشاف 
حممد  الكاتب  ذكر  كما  اليوم«  طريقنا  لنا 
الفكر  جتديد  حول  مقاله  يف  الضاوي  الصاحل 

اإلسالمي.
التحرير
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أّي رابط بين اإلرهاب والمناخ؟ وأي تشابه يمكن أن يحصل بين المؤتمرات الدولية 
حول المناخ وتلك التي تنّظم من أجل مكافحة اإلرهاب؟ هذه أسئلة وغيرها نسعى إلى 
العالمي من  المؤتمر  انعقاد  بمناسبة  المقال وذلك  المستطاع في هذا  بقدر  اإلجابة عنها 
أجل المناخ بباريس المتمثل في الدّورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية 
األمم المتّحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ، والدّورة الحادية عشرة الجتماع األطراف في 
بروتوكول كيوتو. »COP21« هو أكبر مؤتمر دولي حول المناخ انطلقت أشغاله يوم 
اإلثنين 30 نوفمبر 2015 بحضور 150 رئيس دولة وحكومة، على أمل التّوصل إلى 

اتّفاق تاريخي للحدّ من ظاهرة االحتباس الحراري.
قال وزير البيئة البيروفي الذي ترأس المؤتمر الدّولي الّسابق حول المناخ »مانويل 
بولغار فيدال« في افتتاح مؤتمرباريس : »إّن العالم يواجه تهديدين رهيبين، هما اإلرهاب 
المناخ ال يقّل خطرا عن  المناخي«. وقد كان محقّا في ما صّرح به، فإرهاب  والتغيّر 
لحضارة  عميقاً  تهديداً  يحمل  وكالهما  معولمة  كارثية  آثار  فلكليهما  »البشر«  إرهاب 
البشر ويزعزع استقراَر المجتمعات ويبّث الفزع في نفوس النّاس ويّخلف خسائر مادّية 
وبشرية كبيرة. وكالهما شديد الوطأة على المجتمعات الفقيرة والّضعيفة وسالٌح خطير 
اتجاه  تلّوح به لتضغط في  التي تتحكم فيها،  الدّولية  الغنيّة والمنّظمات  الدّول  تستخدمه 

تمرير أجندات سياسية واقتصادية تخدم مصالحها. 
وتمضى  خطورتهما  على  للتأكيد  والتحالفات  الدوليّة  المؤتمرات  تقام  أجلهما  ومن 
الفقيرة  الّشعوب  حساب  على  الكبرى  الدّول  لصالح  تكون  ما  عادة  التي  االتفاقيات 
والمستضعفة حتّى وإن كانت في ظاهرها تحمل مساعداٍت ودعما لهذه الشعوب ولكنّه 
دعم مسموم ومساعدات تخفي مطامع كثيرة ومصالح تفوق بكثير حجم هذه المساعدات.
ذلك  في  وساندتها  الكبرى  الدّول  أعلنتها  التي  البشري  اإلرهاب  على  فالحرب   
المنّظمات الدّولية وعلى رأسها األمم المتّحدة ال تتّم على أراضيها بل على أراضي الدّول 
الفقيرة ونتائجها معلومة: مزيد من الدّمار والقتل والتّخريب. ولكن فيَم تتمثّل الحرب على 
»إرهاب المناخ«؟ وكيف ستتّم وبأّي سالح؟ وما هي نتائجها اآلنية والمستقبليّة؟ وأّي دور 
تلعبه المنّظمات الدّولية وعلماء المناخ في ذلك؟ ولماذا يُتجنّب التّساؤل عن المسؤوليّة 

الجماعيّة للدول الكبرى وخاصة أمريكا والدول األوروبيّة عن كلتا الظاهرتين؟. 
ماذا نعين بإرهاب املناخ؟

المناخ محاوال  مع  تفاعل مستمر  في  األرض  نشأته على سطح  منذ  اإلنسان  يعيش 
التأقلم مع عوامله وحماية نفسه من مخاطرها والّسيطرة على آثارها عبر فهم قوانينها 

فيصل العش

))
((

معوملة  كارثية  آثار  فلكليهما  البشر«  »إرهاب  عن  خطرا  املناخ«  »إرهاب  يقّل  ال 
وكالهما حيمل تهديدًا عميقًا حلضارة البشر ويزعزع استقرار اجملتمعات ويبث 

الفزع يف نفوس الناس وخّيلف خسائر كبرية ماّدية وبشرية.
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بيّنت  وقد  أسرارها.  واكتشاف 
مناخ  لتاريخ  العلميّة  الدّراسات 
األرض أنّه في تغيّر مستمّر وأنّه 
البرودة  من  مختلفة  بفترات  مّر 
عصور  في  تجّسدت  والّسخانة 
جليديّة تخلّلتها فترات زمنيّة من 
التدفئة. كما بيّنت دراسة حرارة 
الغالف الجّوي القريب من سطح 
مستمّر  ارتفاع  في  أنّها  األرض 
الجليدي  العصر  غادرنا  أن  منذ 
 )2( االرتفاع  وأّن هذا  الصغير)1( 
أدّى إلى تغيّرات مناخيّة كبيرة أثّرت بشكل ملحوظ في مظاهر الحياة على وجه األرض 
وتسببت في ارتفاع نسبة تواتر وشدّة الكوارث الطبيعيّة كاألعاصير والجفاف واألمطار 
الطوفانية والعواصف وموجات البرد التي خلّفت آالف القتلى وماليين المشّردين وقضت 

على عشرات اآلالف من األنواع النباتية والحيوانية. 
لقد خلقت التّغيرات المناخيّة وما انجر عنها من كوارث عنيفة في المجتمعات البشريّة 
أجواًء من الخوف وحّولت حياة الناس إلى كوابيس خاّصة وأّن درجة عنفها في ازدياد 
مطرد، وقد فاق بكثير عنف »المتطّرفين« من بني جلدتنا ولهذا أطلقنا على هذه التغيّرات 

المناخيّة  في هذا المقال مصطلح »إرهاب المناخ«.
توافق يف األسباب

تتّفق ظاهرتا »إرهاب المناخ« و»إرهاب البشر« في وحدة المصدر فهما نتاج ألخطاء 
بشرية قامت بها قلّة قليلة هدفها السيطرة على العالم والتحّكم فيه. فـ »إرهاب البشر« 
الذي نعيشه اليوم ونكتوي بآثاره هو صنيعة »غربيّة« بامتياز وإن كان منفذوه من أقوام 

أخرى)3( ونكتفي بذكر دليلين إثنين:
المناسبة  الظروف  لها  تتهيأ  لم  لو  لتنشأ  المتطرفة  االرهابية  الجماعات  كانت  ما   *
والتي تمثّلت أساسا في الهيمنة األمريكية والغربية على العالم االسالمي ودعمها المطلق 
لالستبداد والقمع في هذه الربوع ومنع كل محاوالت »النّهضة« مع االنحيازالمفضوح 
إلى الكيان الصهيوني الغاصب. فغياب العدل العالمي ومحاصرة الفكر المعتدل المستنير 
من  تحّولت  التي  المتطّرفة  الجماعات  عنه  عبّرت  متشنّج  فعل  لردّ  أساسيّا  دافعا  كان 
الظالم  بين  تفّرق  لم  التي  اإلرهابية  العمليات  فكانت  التّنفيذ،  إلى مرحلة  الفكرة  مرحلة 

والمظلوم وبين المتّهم والبريء.
* الجميع يعلم أّن الواليات المتّحدة األمريكيّة وحلفاءها هم الذين أوجدوا »القاعدة« 
ودّعموها بالّسالح والعتاد )4( لمقاومة الغزو الّسوفياتي ألفغانستان ثّم تفّرخت عنها بقيّة 
المجموعات اإلرهابيّة أهّمها »داعش« التي يكتوي العالم اليوم بنيران أفعالها والتي هي 

أيضا صنيعة أمريكيّة باعتراف أولي األمر بالواليات المتحدة )5(

,,

,,

))
((

تّتفق ظاهرتي »إرهاب املناخ« و»إرهاب البشر« يف وحدة 
قليلة  قّلة  بها  قامت  بشرية  ألخطاء  نتاج  فهما  املصدر 

هدفها السيطرة على العامل والتحّكم فيه.

التغرّيات  أّثرت 
بشكل  املناخّية 
ملحوظ يف مظاهر 
احلياة عل�ى وجه 
األرض وتسبب���ت 
نسبة  ارتفاع  يف 
تواتر الك���وارث 
لطبيعّي����������ة  ا
كاألعاصي������ر 
واجلفاف واألمطار 
الطوفاني����������ة 
ص��������ف  ا لعو ا و
وموج���ات الب��رد 
آالف  خّلف��ت  اليت 
وماليني  القتل��ى 
وقضت  املشّردي�ن 
على عش�������رات 
م����������ن  اآلالف 
النباتي���ة  األنواع 

واحليوانية
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قبل  من   )6( األحفوريّة  للّطاقة  المفرط  لالستغالل  نتيجة  فهو  المناخ«  »إرهاب  أّما 
الدول الصناعيّة الذي انطلق مع الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، 
األمر الذي تسبّب في التزايد المستمر لنسبة تركيز الغازات الدفيئة )7( في الغالف الجّوي 
بلغت  ألف عام. وقد   800 منذ  أعلى مستوياته  بلغ  الذي  الكربون  أكسيد  ثاني  وخاّصة 
تلك النسبة حدّا تسبّب حسب عدد كبير من خبراء المناخ في االرتفاع الهام لمعدّل درجة 
حرارة الغالف الجّوي األمر الذي نتجت عنه التغيّرات المناخيّة ومن ثّم ما نعيشه من 
المتحدة  الواليات  بينها  من  الدول  من  عددا  أّن  إلى  األرقام  وتشير  مناخي«.  »إرهاب 
األمريكيـّة  ال تمثّل إالّ 13.5 % من سكان العالم، مسؤولة عن أكثر من ثلثي انبعاثات 

الغازات المتسبّبة في االنحباس الحراري وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون )8(. 
  املعاجلات املغلوطة

ترسانتها  على  باالعتماد  الكبرى  الدول  تُسرع  الخطر  نواقيس  تدّق  مّرة  كّل  في 
العالم  حشد  إلى  الدوليّة  والمنظمات  العلميّة  البحوث  مراكز  على  وهيمنتها  اإلعالميّة 
المؤتمرات  فتُقام  الظاهرتين والقضاء عليهما،  الحرب على هاتين  كلّه رافعة شعارات 
وتصدر القرارات والبيانات لكّن النتائج تمّر عادة بجانب المأمول فال يتحقّق القضاء على 
»إرهاب البشر« وال التخفيف من مخاطر »إرهاب المناخ« والّسبب فيما نراه يعود إلى :
عن  التّساؤل  يُتجنّب  حيث  خاطئ  تقييم  من  تنطلق  التي  نفسها  المعالجة  طبيعة   *
الكبرى وخاصة  للدّول  الجماعيّة  المسؤوليّة  الظاهرتين وعن  لهاتين  الحقيقيّة  األسباب 

أمريكا والدول األوروبيّة عن بروزهما وتضّخمهما.
* البحث عن الحلول التي تخدم الدّول الكبرى على حساب الدّول الفقيرة والنّامية التي 
ليس لديها القدرة على الوقوف في وجه قرارات الدّول العظمى فتكتفي بطلب المساعدة 
وتعمل على االستفادة من الّصناديق التي يتّم إنشاؤها إثر هذه المؤتمرات لتكون بمثابة  
ذّر الّرماد على العيون )الحصول على بعض األسلحة والمعدّات العسكريّة بالنسبة لملف 
»إرهاب البشر« والحصول على بعض األموال المرصودة لما يسّمى بالتّنمية النظيفة 

بالنسبة لملف »إرهاب المناخ«(.
* الهيمنة المتواصلة للدّول الكبرى على منظمة األمم المتحدة والمؤّسسات الّراجعة 
في حالة  الكبرى  القوى  المخالفة ألهواء  القرارات  تفعيل  تستطيع  التي ال  بالنظر  إليها 
صدورها. ويكفي أن نذكر بالقرارات األممية التي صدرت منذ عقود في ما يسّمى بملف 

القضية الفلسطينيّة والتي لم تجد طريقها إلى التنفيذ ولو جزئيّا( 
* ربط المبادرات والقرارات الصادرة بالتوازن الجيوسياسي العالمي والصراع القائم 
بين الدول الكبرى فتغيب مصالح الّشعوب والدّول الضعيفة من الحسابات مقابل مطالبتها 
بااللتزام بالقرارات والمساهمة في تنفيذها ) الحرب على اإلرهاب في سوريا / الحدّ من  

نسبة االنبعاثات الغازية(.
  اخلامتة

بالمناخ  الخاّصة  باريس  قّمة  وال  اإلرهاب  لمكافحة  العالميّة  القّمة  نتائج  تختلف  لن 
عن غيرها من القمم والمؤتمرات الّسابقة ولن يكون باستطاعة أحد فرض قرارات على 

,,

,,

))
((

يف ك����ّل مّرة 
نواقي�����س  ت���دّق 
اخلطر ُتسرع الدول 
الكربى إىل حشد 
رافعة  كّله  العامل 
احل�����رب  شعارات 
ظاهرت������ي  على 
إرهاب املناخ وإرهاب 
والقض������اء  البشر 
فتق������ام  عليهما، 
املؤمترات وتص���در 
القرارات لك������ّن 
النتائج عادة ما متّر 
املأم��ول فال  جبانب 
يتحقق القض�����اء 
على إرهاب البش��ر 
من  التخفي��ف  وال 
خماطر إرهاب املناخ

تنطلق معاجلة ظاهرتي إرهاب املناخ والبشر من تقييم خاطئ حيث ُيتجّنب الّتساؤل 
وجودهما  عن  اجلماعّية  املسؤولّية  وعن  الظاهرتني  هلاتني  احلقيقّية  األسباب  عن 

للدول الكربى وخاصة أمريكا والدول األوروبّية.
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الدّول الكبرى التي لن توافق على تنفيذ 
مصالحها  خدمت  إذا  إالّ  التّوصيات 
الّسياسية واالقتصاديّة أّما الدول الفقيرة 
هامش  على  ستبقى  فإنّها  والضعيفة 
الدّول  أخطاء  تبعات  تتحّمل  األمر 
المهيمنة  الدولية  والمنظمات  الكبرى 
من  غيرها  من  أكثر  وتعاني  عليها 
البشر«  و»إرهاب  المناخ«  »إرهاب 
للّضمير  حقيقيّة  صحوة  انتظار  في 
اإلنساني التي قد تأتي وقد ال تأتي قبل 

قيام الساعة.
اهلوامش

)1( العصر الجليدي الصغير )باإلنجليزية: Little Ice Age( هي الفترة الزمنيـة 
من بداية القرن الرابع عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر التي شهدت انخفاض مفاجئ 
في درجة حرارة األرض في نصف الكرة األرضية الشمالي. هذه الفترة كانت تسبقها 

فترة طويلة من درجات حرارة مرتفعة نسبيا تسمى الحقبة القروسطية الدافئة.
)2( تشير القياسات العلمية إلى ارتفاع الحرارة على سطح األرض بما بين 0.4 و0.8 

درجة مائويّة خالل الـ150 عاًما الماضية.
)3( التصق االرهاب في هذه الحقبة بالعرب والمسلمين وصارت هويّته »اسالميّة« 
لكن التاريخ يبين لنا أن اإلرهاب التصق في ما سبق بالعديد من القوميات وااليديولوجيات.
إن تغير المناخ، إن لم يتم كبح جماحه، يشكل تهديدًا خطيًرا على الصحة، وإمدادات 

الغذاء، والتنّوع البيولوجي، وسبل العيش في جميع أنحاء العالم
)4( كان الهدف من تأسيس »القاعدة« محاربة الشيوعييـــن في الحرب السوفياتيــة 
في أفغانستان، بدعم من الواليات المتحدة عبر برنامج لوكالة المخابرات المركزية سمي 

بـ »عملية اإلعصار« وبمساعدة المخابرات الباكستانية والسعوديّة . 
لصاحبته   )Hard Choices )باإلنجليزية:  الصعبة«  »الخيارات  كتاب  أنظر   )5(
وزيرة الخارجية األمريكية السابقة هيالري كلينتون، نشر في عام 2014، وتغطي فترة 

إداراتها لوزارة الخارجية األمريكية من عام 2009 حتى 2013.
)6( الطاقة األحفورية هي ذاك النوع من الطاقة المحصل عليه عن طريق استغالل 

الوقود األحفوري المستخرج من باطن األرض، وخاّصة الفحم الحجري والنفط .
)7( الغازات الدفيئة هي غازات توجد في الغالف الجوي تتميز بقدرتها على امتصاص 
االشعة التي تفقدها األرض )االشعة تحت الحمراء( فتقلل ضياع الحرارة من األرض 
إلى الفضاء، مما يساعد على تسخين جو األرض وبالتالي تساهم في ظاهرة االحتباس 

الحراري واالحترار العالمي.
»EDGAR: Trends in global CO2 emissions: 2014 report« : 8( المصدر(

-----
- مدير اجملّلة

faycalelleuch@gmail.com

,,

,,

نتائج  ختتلف  لن 
العاملّي�������ة  القّمة 
اإلره��اب  ملكافحة 
باريس  قّم�����ة  وال 
باملن������اخ  اخلاصة 
عن غريه�����ا م����ن 
واملؤمت����رات  القمم 
السابق����������ة ولن 
باستطاعة  يكون 
قرارات  فرض  أحد 
على الدول الكربى 
على  توافق  لن  اليت 
تنفيذ التوصي����ات 
إاّل إذا خدم���������ت 
السياسية  مصاحلها 

واالقتصادّية.
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حممد الصاحل الضاوي

كثيرا ما يردّد شعار: تجديد الفكر اإلسالمي وضرورته في هذه األيّام. وأحّب أن أبسط 
بعض المالحظات حول هذا الموضوع:

أوال: إّن تجديد الفكر اإلسالمي مهّمة معرفيّة وسلوكيّة وروحيّة، ال تقتصر على العقل 
فقط، وإنّما تتجاوزه إلى اكتشاف الّروح اإلسالمية الخالدة التي تنير لنا طريقنا اليوم، كما 
أنارت طريق أسالفنا الّصالحين. فكل اقتصار على الجانب العقلي فقط، كما فعلت حركات 
اإلسالم الّسياسي العربية، يؤدّي بنا إلى نكسة جديدة، تحبطنا وترجعنا قرونا إلى الوراء. 
اإلسالم عقل وروح في تناغم مستمر، وثمرة اإليمان والّسلوك الّرشيد. فال يمكن تجديد 
الفكر اإلسالمي بإدخال مناهج غربيّة وتلفيق بعض نظريّات العلوم اإلنسانية، واستعمال 

مصطلحات حديثة ومعقّدة..... هذا اعتداء على اإلسالم وليس تجديدا للّرؤية اإلسالمية.
ثانيا: ال يمكن عند الحديث عن التّجديد في الفكر اإلسالمي، االقتصار على الكالم النّظري 
فقط.... اإلسالم، خالفا لغيره من األديان والملل والنّحل، مجموع اعتقاد وقول وعمل، 
ومهما حاولنا إثبات غير ذلك في األبحاث والدّراسات، فإّن المجتمع ال ينظر إالّ بالنّظرة 
الخمريّة  الّسهرات  أجواء  في  باع  له  أو  سّكير  بأنّه  يتبّجح  من  فإّن  وعليه،  الّشاملة.... 
التّجديد،  رفض  في  سببا  عنصرا  سيكون  ألنّه  اإلسالمي،  للتّجديد  يصلح  ال  والمجون، 
أمام  الّصور  يتبدّى في أسوإ  المحافظين والمتشدّدين والّرجعيين، ألنّه  وسيحقّق رغبات 

جماهير الوطن.....
ثالثا: إّن مهمة التّجديد في اإلسالم هي أّوال: مهّمة رجاله المشتغلين بالخطابة واإلمامة 
تقع  وعليهم  والتّنوير....  التّجديد  أولو  هم  هؤالء  والفتوى....  والفقه  واإلرشاد  والدّعوة 
صورة  تكوين  مسؤوليّة  تقع  وعليهم  واإلرهاب...  والتّطرف  للّرجعية  التّصدي  مهّمة 
نورانيّة لإلسالم... وهم المسؤولون عن أحالم الّشباب المسلم وتطلّعاتهم.... أّما غيرهم من 
األطراف المتدّخلة في المشهد الدّيني، فال تحرم من اإلدالء بدلوها، إالّ أنّها ال قدرة لها 

على المساس بعمق الجماهير النّفسي والمعرفي في مختلف القرى والمدن...
الّرؤية والفكر أن ينجح ما لم يتصالح مع وسائل  للتّجديد اإلسالمي في  رابعا: ال يمكن 
الفيديوهات  من  دينه  يتلقّى  اليوم  الشباب  أّن  المتأّكد  من  بات  حيث  الحديثة،  التّواصل 
والقنوات الفضائيّة والتّجمعات الخطابيّة.... إّن حسن الفكرة يتطلّب حسن تسويقها وقياس 
مدى استجابة النّاس لها... وعليه فإنّه من المهّم االستعانة بأدوات اإلحصاء واالستبيانات 
ومختلف األدوات العلميّة من أجل قياس علمي، كّمي وكيفي، للخطاب الدّيني الجديد......

-----
- كاتب وصحفي تونسي مقيم يف اجلزائر

dhaoui66@gmail.com ))
((

على  تقتصر  ال  وروحّية،  وسلوكّية  معرفّية  مهّمة  اإلسالمي  الفكر  جتديد  إّن 
لنا  تنري  اليت  اخلالدة  اإلسالمية  الّروح  اكتشاف  إىل  تتجاوزه  وإّنا  فقط،  العقل 

طريقنا اليوم



9 اإلصالح 97
04

مجّلة



97اإلصالح10
04

مجّلة

البّد من إعادة الّنظر يف مناهل الرتبية النفسّية واملدنّية واالجتماعّية وكذلك 
مفهوم الّتضحية الذي طغى عليه مدلوله الّديين وأصبح عقائدّيا حبتا يف حني 
الّسلطة  ومتطلبات   القّوة  وامتالك  والّتقدم  لالرتقاء  عبور  ورقة  سياسّيا  رأيناه 

حّتى الّتسلط.

الناس في معنى الخير وظواهره  ال يتمنى المرء لهذه البالد إال الخير. وإن اختلف 
وكيفية تحقيقه –وإن كان أحيانا عبر الجوائح والمحن- فهم ال يختلفون حول معاني الشر 

الذي قد يلحقهم من وراء المصائب والنكبات.
للناس حدس يستشعر قرب حدوث الفاجعة ومدى الضيم الذي قد ينزل بهم والعناء 
الذي سيتكبدون. ولّما يصيب األّمة مكروه يقدّم العالج بتضميد الجراح وتسكين األوجاع 
رحمة بالّضحايا ثم بعد ذلك يستوجب وقائيّا تحديد األسباب وأخذ التّدابير الالّزمة لتفادي 
عودة الوجع. وبقدر ما تهّم معرفة من كان الّسبب تهّم معرفة الّسبب ذاته وليتكفّل التّاريخ 
وكتبته ببيان وتدقيق مجريات األحداث وتمحيص الحقيقة وتوثيق زالّتنا ونجاحاتنا وأّن 

يخبر األجيال القادمة بتفاصيلها فيمجد المصلح وينكل بالمفسد عبرة لمن يعتبر.
قد  الذي  أهّم. والّسؤال  المهّم مهّم واألهّم  الواقع.  أّوال من قراءة  الدّروس  نستخلص 
يطرح في ظّل مفهومّي الدولة والجمهورية، كيف يمكن قلب مفهوم التّضحية في سبيل 
الوطن حتى يرتقي المواطن - على النّمط اإلسرائيلي - من موقع الضحيّة لموقع المعتدي؟ 
كيف ال يحّق لي من أجل وطني أن أرفع دون تردد وال انكسار شعار »العاجز من لم 

يستبد« أو باألحرى »ال عاش من لم يستبد« ؟
وباعتبار الدّولة فوق كل اعتبار والدّولة أّوال، كيف ال أعدّل مواقفي وبعض أفكاري 
بعد أن أتيح لي اإلطالع والتعرف على أفكار جديدة وجيهة ومقنعة تصون الدّولة أرضا 
الدّولة  تثبيت  المبادئ من أجل  وشعبا؟ وأبعد من ذلك، أال يحّق لي أن أضحي ببعض 
في  االستعمار  الخيار منظرو  هذا  في  لقد ذهب  كّل حّر؟  إليها  يرنو  التي  والجمهوريّة 
تقدس  مبادئها  خالف  على  وتوسعت  بنيت  أنظمة  اليوم  إلى  ومازالت  وأمريكا  إفريقيا 
الهدف األسمى الذي أصبح لديهم عقيدة تتبعها طقوس. وهذا االعتقاد الذي تحول سلوكا 
فقدّموا  متطّرف  كل  إليه  فسارع  سلطة،  في  وطامح  طامع  كل  نتائجه  أغرت  وطقسا 

أخالقهم ومعتقداتهم قرابين وسّجلوا انتصارات وتوّسعا يرعب ويرهب. 
بإعادة  عميقا  ترسيخا  يتطلّب  أصبح  فقد  بالوطنيّة  الجماعي  الحّس  إلى  وبالرجوع 
النّظر في مناهل التربية النفسيّة والمدنيّة واالجتماعيّة وكذلك مفهوم التّضحية الذي طغى 
لالرتقاء  عبور  ورقة  سياسيّا  رأيناه  في حين  بحتا  عقائديّا  وأصبح  الدّيني  مدلوله  عليه 
والتّقدم وامتالك القّوة ومتطلبات  الّسلطة حتّى التّسلط. لقد فهم اإلسالميون المتطّرفون 

رفيق الشاهد
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بدون  الّسلطة  بلوغ  يمكن  ال  أنّه 
دفع الثّمن غاليا وهو التّخلي عن 

عقد العقيدة. 

إن استكثرت علّي خريك، 
فارفع عين شّرك

إعادة  ضروريّا  اليوم  أصبح 
من  التّضحية  مفهوم  في  النظر 
إلى  أدعو  وال  الوطن.  أجل 
بالمبادئ  وال  بعقائدنا  التّضحية 
والقيم على غرار ما تّم بإسرائيل 
النّظرية  على  اعتمادا  وبأوروبا 
التي مازالت صالحة  الماكييفيلية 
الّسياسي اعتمادها دون  القرار  وفاعلة رغم االنتقادات الالّذعة - وقد ال يالم أصحاب 
والمالئمة  البنّاءة  التّضحية  مفهوم  بيان  أريد  بل   ،- العام  الصالح  في  كان  إن  التّشهير 
للّشخصية اإلفريقيّة العربيّة اإلسالميّة والتي شّرفت هذه األّمة كلّما ذكرت على صفحات 
التّاريخ الحديث والقديم حاضرا ومستقبال. وعلى خالف ذلك رمى األمريكان بتاريخهم 

وادّعوا أنهم سيصنعون ويكتبون تاريخا يشرفهم وقد صدقوا قوال وفعال.
لقد ارتبط مفهوم التّضحية عندنا بمدى الصبر على األذى واالعتداءات ورفع شعارات 
أهمها »نموت نموت ويحيا الوطن« وهو لعمري أضعف اإليمان لعاجز ال حول له وال 
بقتلهم  أكثر  اإلسرائيليّون  يتباهى  األّمة  بعدد شهداء  العرب  يتباهى  ما  قدر  قوة. وعلى 
من  يفهم  وهذا  الوطن.  سبيل  في  تضحية  القتل  لمزيد  واستعدادهم  الفلسطينيين  هؤالء 
العربية في مقاومة االستعمار  الجانبين، لكل مناخ طقوسه، وال ينقص من عزم األّمة 

واحتالل األراضي وال ضاع حّق وراءه طالب.  
أما اليوم، صدق من قال »الرفاهة تبلّد العقل« فاقتصر مفهوم التضحية لدينا بالبالد 
العربية في القيام بشكل أو بآخر بأي عمل وإن كان في إطار عقد شغل. وأصبح الخلط 
يبق  ولم  تطّوعا.  يعتبر  العقوبة وما  إلى  به  المخّل  يتعّرض  ما هو واجب  بين  واضحا 
وتعّودهم  هياكلها وجنودها  تُِعدّ  التي  العسكريّة  المؤّسسة  داخل  إالّ  معنى  للتّضحية من 
على طقوس تقديس وتقبيل العلم المفدّى وترديد عبارات الوالء للوطن والشهادة من أجله 

تضحية بهدف دحر عدّو واقعي أو افتراضي ومحتمل وجب تحديده والكشف عنه.
المواطنين  أوالدها  من  الّضالين  على  العنف  استعمال  حّق  تملك  وحدها  الّسلطة  إّن 
أوالئك  البررة  أوالدها  أكبر على  تسلّط عنفا  أنّها  البالد. والمفارقة  أمن  يهدّدون  طالما 
الجنود في الخدمة على الميدان وجنود االحتياط على أهبة االستعداد لمواجهة العدو دون 
مواطنيها  أرواح  وتأمين  الوطن وحرمته  الدّفاع عن  إلى  الحاجة  اقتضت  وكلّما  تردّد. 
ونشر الطمأنينة، يمكنها أن تسلط عنفا أشدّ بدفعها لهؤالء الجنود على خّط النار لمواجهة 
أعداء غزاة من الخارج فما بالك بدفعهم لمواجهة إخوة ظلِّلوا فاختاروا الِعداء من الداخل. 
أن أضّحي بعزيز بدفعه للموت بالجبهة أو بقبول وضع المعتدي دون الّضحية أو أن 

أقتل في سبيل الوطن. أي معنى للتّضحية أختار؟. 
كلنا جندي في موقعه. وأطفالنا شباب ورجال المستقبل، هل قبّل أحدهم العلم تقديسا 

ورفع صوته عاليا »ال عاش من لم يستبد«؟.

,,
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ما  ق�������در  على 
يتباهى العرب بعدد 
شهداء األّمة يتباهى 
اإلسرائيلّي���������ون 
أكثر بقتله��������م 
الفلسطينيني  هؤالء 
واستعداده��م ملزيد 
القتل تضحي�������ة 
الوط����ن.  يف سبيل 
يفه�������م  وه�����ذا 
من اجلانبني، لكل 
طقوس�������ه،  مناخ 
عزم  من  ينقص  وال 
العربي��������ة  األّمة 
مقاوم�����������ة  يف 
واحتالل  االستعمار 
األراضي وال ض����اع 

حّق وراءه طالب.
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للتجربة  االسطوري  الصمود  الصهيوني  الكيان  أزعجت  اليت  األحداث  بني  من 
االنتقالية التونسية رغم تكالب العديد من الباحثني عن إفشاهلا وخاصة إسرائيل 

ومن واالها من األنظمة العربية وبعض االطراف الداخلية املعارضة ملآالت الثورة.

حتّى نستطيع الحديث عن عالقة الكيان الصهيوني بما يحدث في سوريا خاصة وبالمحيط 
اإلقليمي عامة، وعبثها باألمن القومي العربي والتركي وخاصة بدول الطوق وبمختلف 
دول الربيع العربي نذّكر بأهم المراحل التاريخية والميدانية والعملياتية للمقاومة العربية 

االسالمية:
- المرحلة االولى تمريغ أنف إسرائيل من طرف المقاومة االسالمية اللبنانية. 

- المرحلة الثانية إنتصار إستراتيجي للمقاومة الفلسطينية من خالل صمودها األسطوري 
توازن  معادلة  الى  ولبنان  المحتلة  األرض  في  واالسالمية  العربية  المقاومة  توّصل   -

الرعب مع الكيان الصهيوني .
- تفاجىء الكيان اإلسرائيلي وحليفته الواليات المتحدة األمريكية بالربيع العربي .

- قلب الموازين ودخول المنطقة في فوضى الّسالح.
- ضعف نظام »السيسي« الذي انقلب ضدّ الشرعية بمصر وعدم امكانية تعويل إسرائيل 
بؤرة  إلى  له واشتعال منطقة سيناء وتحّولها  الشعبي  الرفض  نتيجة  المستقبل  عليه في 

للمسلّحين المناهضين للنّظام العسكري. 
- إقتراب  »القاعدة« و»داعش« من حدود إسرائيل. 

- تنامي قوة تركيا ونجاح االسالم السياسي فيها والتزام الخارجية التّركية بمناصرة كل 
القضايا العربية العادلة وإنحياز قطر والسعودية  لدول الّربيع العربي. 

رفضه  عنه  عرف  الذي  السعودية  العربية  بالمملكة  الملك  سدّة  سلمان  الملك  تولي   -
لالنقالب العسكري بمصر وما لذلك من تأثير على حسابات إسرائيل بالمنطقة.

- خسارة أمريكيا لكل حلفاءها من حكام عرب طالتهم يد الثورات العربية. 
الباحثين عن  العديد من  تكالب  التونسية رغم  االنتقالية  للتجربة  الصمود االسطوري   -
الداخلية  االطراف  وبعض  العربية  األنظمة  من  واالها  ومن  إسرائيل  وخاصة  إفشالها 

المعارضة لمآالت الثورة التونسية.
- تنامي ظاهرة اإلعتراف بشرعيّة القضية الفلسطينيّة عالميا خاّصة بعد رفع علم دولة 

فلسطين على مبنى االمم المتحدة.
- إرهاصات تحرير الضفّة الغربية من سطوة »الّسلطة« وانطالق إنتفاضة القدس التي 
اتخذت منحى ثورة الّسكاكين مّما بعثر حسابات الكيان الصهيوني ومرغت وجهه في 
(التراب أمام العالم خاصة بعد نجاح المقاومة واالعالم العالمي من توثيق خيبة الجيش 

))
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حممد اهلميلي
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العالم  في  جيش  أقوى  االسرائيلي 
كالفئران  المذعور  مظهر  بظهوره 

أمام فتيات وفتيان المقاومة.
في  األخيرة  السكاكين  ثورة  تحقيق   -
لنجاحات  الغربية  والضفة  القدس 
ميدانية بسقوط أعداد كبيرة  من القتلى 
والجرحي أكثر مما أحدثته الصواريخ 
والبنادق حيث ثبت بالبرهان أنّـه يمكن 
جديدة  وسائل  بابداع  أسرائيل  إيذاء 
الوساءل  انعدمت  ما  إذا  للمقاومة 

الحربية المتوازنة .
االعالم  لواقع  النوعي  التطور   -
العربي بعد ميالد العديد من القنوات التي تبث داخل وخارج االرض المحتلة تحت مسمى 
»االعالم المقاوم« الـذي نجـح فـي تعرية الكيان الصهيوني ودحض أراجيفه وأكاذيبه 

وكشف عوراته للعالم على أنه أكبر جيش نازي وفاشي ووحشي.
للمقاومة، وجدت إسرائيل  الميداني  للفعل  التاريخية  نتيجة هذه االحداث والمحطات 
األسد  أسوار حكم  آخر  قرب سقوط  من  تأّكدها  وبعد  عليه،  تحسد  ال  في وضع  نفسها 
صاحب نظرية »السلم والالسلم« أو »الحرب والالّحرب« مع الكيان الصهيوني الذي 
دمر البالد وقتل أكثر من 350 ألف سوري وشّرد الماليين، كان على إسرائيل إّما أن 
المنطقة  ليدخل  بالوكالة  البحث عن حصان طروادة  أو  لتنقض »بشار«  الحرب  تدخل 
العون  طلـب  بضـرورة  األسد  بشار  إلى  اإليعاز  فتّم  السوري،  القمعي  للنظام  كمنقض 
والتدخل الروسي لينقظ نفسه من األزمة التي تردى فيها خاصة بعد تكوين حلف ضد 
االرهاب  تحت قيادة الواليات المتحدة األمريكية لدعم مقاتلي الثورة السورية ضدّ النظام 

والدواعش.
وبالرغم من أن روسيا كانت دوما تنآ بنفسها عن التدخل المباشر في المنطقة حيث لم 
تسع إلى إنقاذ القذافي أكبر حلفاءها في المنطقة وتركته يغادر حكمه ذليال ويفارق الحياة 
في أبشع صورة، فإنّها إبتلعت الُطعم هذه المّرة ودخلت وحل المنطقة العربية دون أن 
تدرس جيّدا نتائج ذلك وتقرأ لتحركها العسكري ألف حساب خاصة وهي تعلم جيّدا كيف 
هربت امريكا من مستنقع العراق تاركة بعض القوات الرمزية بعد تأمينها سياسيا. وما 
كان لروسيا أن  تقع في هذا الفّخ  لوال طبخ الخطة الجهنمية  لتوريطها في قاعة عمليات 
الدب  على  اإلجهاز  منها  الهدف  بالمنطقة  إقليمية  دول  من  مدّعمة  إسرائيلية  أمريكية 
دول  في  االوروبيين  وحلفاءهـا  أمريكا  لسياسات  ومقلقا  مشاكسا  أصبح  الذي  الروسي 

شرق أوروبا وفي كامل المناطق السخنة بالعالم .

بعد تأّكده���ا 
سقوط  ق���رب  من 
حك�م  أسوار  آخر 
األسد ال�����������ذي 
الب����الد وقتل  دمر 
 350 م�����ن  أكثر 
ألف سوري وش���ّرد 
املاليني،ك������ان 
على إسرائي���ل إّما 
أن تدخل احل���رب 
لتنقض »بش��ار« أو 
حصان  عن  البحث 
بالوكالة  طروادة 
ليدخل املنطق����ة 
للنظ�ام  كمنقض 

القمعي السوري

عن  بنفسها  تنآ  دوما  كانت  روسيا  أن  من  بالرغم 
التدخل املباشر يف املنطقة حيث مل تسع إىل إنقاذ 
وتركته  املنطقة  يف  حلفاءها  أكرب  القذايف 
أبشع  يف  احلياة  ويفارق  ذليال  حكمه  يغادر 
املّرة ودخلت وحل  الُطعم هذه  إبتلعت  فإّنها  صورة، 

املنطقة العربية دون أن تدرس جّيدا نتائج ذلك.
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ج�������اءت  لقد 
اسق�����اط  حادثة 
الرتك���ي  اجليش 
للطائرة الروسي���ة 
واضح��ة  كإشارة 
بأنها  لروسي���������ا 
غري مرّحب به������ا 
يف املنطق�����ة وأن 
سوريا  يف  وجودها 
ال  عظمى  كقوة 
بإنتهاك  هلا  يسمح 
جغرافي����ا  حرمة 
املعادي���ة  املنطقة 
إيديولوجي����ا  هلا 
وتارخيي�������������ا 
إستجالبه������ا  وأّن 
للمنطق�������ة هي 
مؤامرة صهيوني���ة 
سابه��ا  مل حتسب حمِ

ومآالتها جّيدا.

اليت ال تقدر  مّر مواصلة احلرب ودفع تكاليفها  اآلن بني خيارين أحالهما  روسيا 
السوريي�ن  للمقاتلي�ن  ليه  ُمرسمِ باملنطقة وكثرة  السالح  أمام وف�رة  عليها خاصة 
أذيال  وجّر  االنسحاب  خيار  أو  إرهابيني،  أو  ثّوارا  مقاومني  كانوا  سواء  واألجانب 

اخليبة دون حتقيق هدف إنقاض نظام األسد.

بالعمليّات العسكرية الجّوية موّجها ضرباته إلى كل  اآلن  الدّب الروسي اكتفى لحدّ 
من يحمل السالح ضد بشار من دون أن تفرق بين داعش وجيش النصرة والجيش الحـر 
والمقاومة الشعبية بخالف الواليات المتحدة االمريكية وحلفاءها الذين يعتبرون المقاومة 
ضد  يوجهونها  وال  بشار  لقوات  فقط  أسلحتهم  يوجهون  ألنهم  وحليفا  شريكا  المعتدلة 
الشعب األعزل. لكّن روسيا لم تستطيع حسم المعركة كما كانت تتوقع فهل ستقوم بتغيير 
سياستها العسكرية وتقّرر تحريك آلتها العسكرية البريّة رغم خطورة ذلك أم ستواصل 
شّن هجوماتها الجّوية وتكثيفها لعلّها تنجح على األقل في المحافظة على بقاء »النظام 

العلوي« في دمشق؟ 
التركي للطائرة الروسية كإشارة واضحة لروسيا  ولقد جاءت حادث اسقاط الجيش 
لها  يسمح  كقوة عظمى ال  في سوريا  وأن وجودها  المنطقة  في  بها  بأنها غير مرّحب 
بإنتهاك حرمة جغرافيا المنطقة المعادية لها إيديولوجيا وتاريخيا وأّن إستجالبها للمنطقة 
هي مؤامرة صهيونية لم تحسب ِحسابها ومآالتها جيّدا. إنها رسالة لعبت تركيا فيها دور 

ساعي البريد أّما مصدرها فهو أمريكا وحلفاؤها.  
في  واالقتصادية  السياسية  مصالحها  االستراتيجي  الخطأ  بهذا  اآلن  تضع  روسيا 
المنطقة رهن الخسارة ألنّها اآلن تفرض نفسها كمحتل جديد ألرض عربية تحت غطاء 
لكل  مشروع  داخلي  كهدف  نفسها  تضع  بهذا  وهي  السوري  النظام  من  بطلب  التّدخل 
مقاتلي سوريا وكهدف خارجي  لكل الباحثين عن مغامرات الجهاد ضدّ الغزاة ولعّل هذا 
هو ما سعت إليه إسرائيل وشركاؤها ليصنعوا من روسيا محتالّ جديدا فيتّم تخفيف الخناق 
عالميا على دولة الكيان الصهيوني عسكريّا وإعالميا حتّى تلملم جراحها التي أنهكتها بعد 

حروب فاشلة مع المقاومة الفلسطينيّة . 
روسيا اآلن بين خيارين أحالهما مّر مواصلة الحرب ودفع تكاليفها التي ال تقدر عليها 
ألن النظام السوري ال يستطيع تمويل تلك الحرب خاّصة أنها ستكون بالتأكيد طويلة وال 
يمكن فّضها في وقت قياسي خاصة أمام وفـرة السالح بالمنطقة وكثرة ُمرِسليه للمقاتليـن 
السورييـن واألجانب سواء كانوا مقاومين ثّوارا أو إرهابيين، أو خيار االنسحاب وجّر 
أذيال الخيبة دون تحقيق هدف إنقاض نظام األسد. وفي الحالتين ستكون روسيا متورطة 
للنخاع في حرب ال ناقة لها فيها وال جمل ستعود عليها بالوبال السياسي واالقتصادي 
بخسارة عالقاتها مع السعودية وتركيا وقطر وهي من أهم الدول المتعاملة إقتصاديا مع 

روسيا.
وتبقى دولة الكيان الصهيوني المستفيد األول مّما يحدث في سوريا وفي المنطقة عاّمة 

فال تحّولوا أنظاركم عنها.
----

- ناشط باجملتمع املدني - الكاف

hmilimohamed@live.fr
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يلمِ َتضّج الّروُح .. من قاٍل وقمِ
يلمِ .. وتهُفو للّسالممِ .. ولمِلجممِ

عَلى َقلقمِ املساَفةمِ واملراَيا

يُنوُء اخلطُو باخَلطبمِ اجلليلمِ
ما .. وطينمِ وشعيب قّلُب ساهمِ

ُ
أ

فُيسلُمين اجَلريُح .. إىل القتيلمِ
أما للموتمِ َدرٌب .. غرُي أرضي

ُيبيُد احُللَم .. من جيٍل جليلمِ
َسئمَنا نْزَفنا .. ُجرحا وُجرحا

يلمِ وأدمانا اهلجرُي .. بال َمقمِ
َمانا .. كالّسيولمِ على الثنايا دمِ

وى وْهممِ الّضليلمِ بال هَدٍف .. سمِ
ُتسائُلنا اجلنائُز .. كلَّ يوٍم

فُتعوزنا اإلحاطُة .. بالّدليلمِ
ونغُفو ثّم نصُحو .. كالسكارى

على نبأ الّدمارمِ امُلستطيلمِ
فأفٍّ .. للَجهالةمِ حنَي تْسطو

وأفٍّ .. للُمخاتلمِ والَعميلمِ
لْسطنُي اليت َتهدي الّسرايا فمِ

ها .. وَبوَصَلةمِ اخلليلمِ بلتمِ بقمِ
تهيبُب بنا : َهلّموا للمعالي ..

ُننا التناُزُع يف الّسبيلمِ فَيفتمِ
سالٌم للّشهيدمِ وقد تعاىَل ..

إىل أُفقمِ امَلدار امُلستحيلمِ
سالٌم للبالدمِ .. تظّل أقوى

من األوجاعمِ والّزمنمِ الثقيلمِ
                                                                        -  شاعر وأديب تونسي
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سامل املساهلي
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أشّد  من  منكر  االستبداد  أن  تقّرر   � الشرعية  والّسياسة   � اإلسالمي  املنهاج  يف 
املنكرات، ألّنه ال يقوم إاّل على أنقاض فريضة الّشوري � اليت هي املشاركة يف صنع 

القرار.

االستبداد: هو االنفراد بأيّة سلطة من الّسلطات ـ سياسيّة أو ماليّة أو إداريّة.. واالنفراد 
بنفسه عن شورى اآلخرين وعن اشتراكهم في  ـ أي االستبداد ـ يعني استغناء المستبدّ 

صناعة القرار.
ولقد جعل القرآن الكريم هذا االنفراد واالستغناء واالستبداد المقدمة التي تفضي إلي 
الطغيان، بل جعل ذلك سنّة وقانونا من القوانين والّسنن االجتماعية التي ال تبديل لها وال 

تحويل: »كالّ إن االنسان ليطغي أن رآه استغني«)1(
أشدّ  من  منكر  االستبداد  أن  تقّرر  ـ  الشرعية  والّسياسة  ـ  اإلسالمي  المنهاج  وفي 
المنكرات، ألنّه ال يقوم إالّ على أنقاض فريضة الّشوري ـ التي هي المشاركة في صنع 

القرار.
وألّن هذا االستبداد قد أصاب الدّولة اإلسالميّة لفترات طويلة من تاريخها، كانت األّمة 
وفي مقدمتها العلماء، قائمة على إنكار هذا المنكر وعاملة على تغييره ، باليد والثّورة 

حينا وباللّسان والقلم أحيانا وبالقلب والعصيان المدني والّرفض في كل األحايين.
الكريم من جعل األمر  القرآن  الشرعيّة على ما جاء في  الّسياسة  تأّسست هذه  ولقد 
بالمعروف والنّهي عن المنكر فريضة الفرائض التي تشمل كل ألوان العمل العام . أي 
أنّها فريضة اجتماعية واجبة على األّمةـ  أفرادا وجماعاتـ  يقع اإلثم على األمة كلّها عند 
التّخلف عن إقامتها، أي أنّها آكد وأهم من الفرائض العينيّة ـ الفردية ـ التي يقع إثم التّخلف 
َويَأُْمُروَن  اْلَخْيِر  إِلَى  يَْدُعوَن  ةٌ  أُمَّ نُكْم  ّمِ »َوْلتَُكن  المجموع:  وليس على  الفرد  عنها على 
النساء  علي  واجبة  وهي   )2( اْلُمْفِلُحوَن«  ُهُم  ئَِك  َوأُولَٰ  ۚ اْلُمنَكِر  َعِن  َويَْنَهْوَن  بِاْلَمْعُروِف 
والرجال:»َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍضۚ  يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن 

اَلةَ« )3(  اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصَّ
بل إّن خيرية األّمة اإلسالميّة هي خيريّة مشروطة، وفي مقدّمة شروط هذه الخيريّة 
تغيير المنكر.. كّل ألوان المنكر ـ ومقاومة االستبداد واالنفراد بالّسلطة والّسلطان: »ُكنتُْم 

ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِالّلِ« )4(  َخْيَر أُمَّ
وألّن الّسنة النّبوية هي البيان النّبوي للبالغ القرآني، فلقد امتألت أحاديث هذه الّسنة 
االستبداد  ومقاومة  المنكر  إنكار  فريضة  تزّكي  التي  والقيم  التّعاليم  من  بكنوز  النّبوية 
والمستبدّين وتغيير واقع الجور والفساد. ومن هذه األحاديثـ  التي يجب أن يعيها العلماء، 
وأن تذيعها المنابر، وأن توضع في مناهج التربية والتعليم، لتخريج أجيال حرة، تعي أّن 
دينها قد جاء لتحرير االنسان من االستعباد لكّل الطواغيت ـ فالتّوحيد الذي يفرد الذّات 

اإللهية بالعبادة إنّما يعني قمة التحرير لهذا اإلنسان..
كما يجب أن تعي هذه األجيال الجديدة ـ بفقه القرآن والّسنة ـ أّن هذا الدّين قد جاء 

))
((

د. حممد عمارة

)
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العبودية وقيود االستبداد..  ليحّطم سالسل 
جاء ليضع عن النّاس »ْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل 

الَّتِي َكانَْت َعلَْيِهْم« )5( 
ثروة  تمثّل  التي  األحاديث  هذه  ومن 
الجور  لنظم  والمقاومة  الحّرية  فلسفة  في 
هللا  صلي  ـ  هللا  رسول  قول  واالستبداد، 
عليه وسلم: » من رأي منكم منكرا فليغيره 
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع 

فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان« )6(.
وقوله : » خير الشهداء حمزة بن عبد 
المطلب، ثم رجل قام إلي إمام جائر فأمره ونهاه - في ذات هللا تعالي- فقتله - أي علي 

ذلك« )7( و » أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر« )8(
وفي فقه المقاومة للوالة الظلمة والسالطين المستبدين، وردت العديد من األحاديث 
من بينها: » إذا رأيتم الظالم فلم تأخذوا على يديه يوشك هللا أن يعمكم بعذاب من عنده«)9( 
يأخذون  أمته حواريون وأصحاب  له من  قبلي إال كان  أمة  بعثه هللا في  نبي  و»ما من 
بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما اليفعلون ويفعلون ما 
ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل« )10( و» سيكون من بعدي 
أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم علي ظلمهم فليس مني ولست منه، 
ولم يرد الحوض.. ومن نابذهم نجا، ومن اعتزلهم سلم أو كاد أن يسلم، ومن وقع منهم 

في دنياهم فهو منهم« )11(.
وفي فقه المقاطعة للحكام الظلمة والوالة المستبدين وممارسة العصيان المدني ضدّهم 
الذين  العلماء  ذلك، وخاصة على  تؤكد  التي  النّبوية  األحاديث  استبدادهم وردت  وضدّ 
يجب أن يحرصوا على االستقالل عن األمراء: »أبغض القراء ـ )أي العلماء( ـ إلى هللا 
تعالى الذين يزورون األمراء.. وخير األمراء الذين يأتون العلماء، وشّر العلماء الذين 
يأتون األمراء« )12(.. و»العلماء أمناء الّرسل على عباد هللا ما لم يخالطوا السلطان، فإن 
فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل، فاحذروهم واعتزلوهم« )13( وقوله :»إن هللا ليغضب إذا مدح 
الفاسق ومن أكرم فاسقا فقد أعلن على هدم اإلسالم. ومن دعا لظالم بالبقاء فقد أحّب أن 
يعصي هللا في أرضه« )14( و»ال تزال هذه األمة تحت يد هللا وكنفه ما لم تمالئ قراؤها 
ـ ) أي علماؤها( ـ أمراءها« )15(  وقوله: » إن هللا لعن علماء بني اسرائيل إذ خالطوا 

الظالمين في معاشهم« )16(.
نعم.. لقد جعل اإلسالم إنكار المنكر ـ وفي مقدمته االستبداد، الذي تشيع في ظالله 
كل ألوان المنكرات ـ فريضة علي الكافّة ـ أفرادا وجماعات ـ وأوجب إقامة الجماعات 

المنظمة إلنكار المنكر ألّن التنظم أفعل في إقامة هذه الفريضة االجتماعية..
لقد أشار إلى هذه القضية ـ في العصر الحديث ـ اإلمام محمد عبده وهو يفّسر معني 
إِلَى  يَْدُعوَن  ةٌ  أُمَّ نُكْم  ّمِ »َوْلتَُكن  وتعالي:  سبحانه  هللا  قول  في  المنظمة  بالجماعة  األّمة 
اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر« )17( فقال: »وإذا كان كل فرد من أفراد 

لقد جع��������ل 
اإلسالم إنك������ار 
وف�������ي   � املنكر 
مقدمته االستبداد، 
الذي تشي�����������ع 
يف ظالل�����ه كل 
املنك�����رات  ألوان 
علي  فريض������ة   �
الكاّفة � أف�����رادا 
ومجاعات � وأوجب 
اجلماع���ات  إقامة 
املنظمة إلنك����ار 
املنكر ألّن التنظ��م 
إقام�����ة  يف  أفعل 
الفريض�����ة  هذه 

االجتماعية.

,,

,,

))
((

مقاطعة  على  تؤكد  كثرية  نبوية  أحاديث  وردت 
العصيان  وممارسة  املستبدين  والوالة  الظلمة  احلكام 

املدني ضّدهم وضّد استبدادهم .



97اإلصالح18
04

مجّلة

,,

,,

اإلس���الم  جعل 
املنك�����ر  إنكار 
ليح�����ل  وتغيريه، 
املع������روف  حمّله 
ح،  ص����������ال إل ا و
يض������������ة  لفر ا
االجتماعي��������ة 
لك�����ل  الّشاملة 
فرائض العم�������ل 
العام حتى لكأّنها 
يض������������ة  لفر ا
يتوّق����������ف  اليت 
على إقامته����������ا 
شعب  كّل  إقامة 
وهكذا  اإلمي��ان.. 
الّشريع�����ة  قامت 
ملقاومة  اإلسالمية 
د  ا ستب�����������د ال ا
الذي هو املن�������اخ 
املناسب النتش�����ار 
املنك�ر يف كافة 

مناحي احلياة.

18

المسلمين مكلفا بإقامة هذه الفريضة.. فهم مكلفون ـ أيضا ـ بأن يختاروا أّمة منهم تقوم 
بهذا العمل ألجل أن تتقنه وتقدر على تنفيذه« )18(..

فإقامة هذه األمة الخاّصة فرض عين يجب على كل مكلّف أن يشترك فيه كل فرد مع 
اآلخرين وال مشقة في هذا علينا، فإنه يتيّسر ألهل كّل قرية أن يجتمعوا ويختاروا جماعة 
يصّح أن يطلق عليهم لفظ األّمة، ليتولّوا إقامة هذه الفريضة فيها، كما يجب ذلك في كل 
مجتمع إسالمي.. ذلك أن معني األّمة يدخل فيها معني االرتباط والوحدة التي تجعل أفراد 

هذه األّمة ـ الجماعة كأنهم شخص واحد.
وهكذا جعل اإلسالم إنكار المنكر وتغييره، ليحل محلّه المعروف واإلصالح، الفريضة 
على  يتوقّف  التي  الفريضة  لكأنّها  حتى  العام  العمل  فرائض  لكل  الّشاملة  االجتماعية 
إقامتها إقامة كّل شعب اإليمان.. وهكذا قامت الّشريعة اإلسالمية لمقاومة االستبداد الذي 

هو المناخ المناسب النتشار المنكر في كافة مناحي الحياة.
هوامش

(1(  سورة العلق - األية 6 و7.
(2(  سورة  آل عمران: األية 104.

(3(  سورة التوية - األية 71.
(4(  سورة  آل عمران: األية 110.
(5(  سورة  األعراف : األية 175.

(6(  صحيح مسلم، كتاب اإليمان)1-69)(49(، باب بيان كون النهي عن المنكر من 
اإليمان، وأن اإليمان يزيد وينقص، وأن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان

(7(  رواه عكرمة عن ابن عباس - أحكام القرآن ج1 ص 81.
(8(  ورد من حديث أبي سعيد الخدري ، وأبي أمامة ، وطارق بن شهاب ، وجابر 

بن عبد هللا ، والزهري مرسال
(9(  رواه أبو داود والترمزى

(10( صحيح مسلم)69-1)(50).
(11(  أخرجه النسائي والترمذي وصححه والحاكم من حديث كعب بن عجرة

(12( أخرجه ابن ماجه بالشطر األول نحوه من حديث أبي هريرة بسند ضعيف 
(13( أخرجه العقيلي في الضعفاء في ترجمة حفص األبري وقال حديثه غير محفوظ 
(14( فصل الخطاب في الزهد والرقائق واآلداب محمد نصر الدين عويضة )118/9)

(15( أخرجه أبو عمرو الداني في كتاب الفتن من رواية الحسن مرسال
(16( أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه

(17(  سورة  آل عمران: األية 104.
(18(  اإلمام محمد عبده )األعمال الكاملة( جـ 5, ص 54, 55 دراسة وتحقيــــق : 

د. محمد عمارة. القــاهـرة : دار الشــروق 1993م.
-----

- مفكر وكاتب مصري
صدر هذا املقال يف جريدة األهرام يوم 6 ديسمرب 2012
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تساهم البريوقراطية بنصيب وافر يف عرقلة الّنمو واالستثمار ألّن طبيعتها جمبولة 
على الّتطبيق الّصارم للقانون وعلى تضارب اإلختصاصات عوض تكاملها وكثرة 

الوثائق وكثرة املتدّخلني والشبابيك.

المكتب  حكم  أو  المكتب  سلطة  على  تعتمد  أنظمة  بأنّها  المتخلّفة  األنظمة  تتصف 
إذ  بالمكتب  ارتباطا  أكثر  الموّظف  يصبح  مباشرة  غير  وبطريقة   )bureaucracy)
خارج  اجتهاد  أي  عن  أو  الخارجي  العالم  عن  وينقطع  ونفوذه  قّوته  يستمدّ  خالله  من 
المكتب أو المسطرة اإلدارية ويصبح مرتبطا بل محافظا على شكل النّظام الذي وجده 
كّمية  العالقة ويحصلون على  بهذه  الموظفين يصبحون مكتفين  كّل  ويكاد  فيه،  وتربّى 
من إشباع رغباتهم من الّسيطرة والّزهو. فحديث بسيط خارج ما ألفه الموّظف يفضح 
ضعفه ومستواه في التّسيير والتّدبير وهذا ما يجعل المواطن في صراع دائم مع الموظف 
الذي ال يجيد سوى التّعامل مع العمليات التي ألفها أو العادية ويغدو حبيس عادات إداريّة 
وإجراءات محدّدة سلفا بحيث يولد التطبيق الّصارم لهذه القوانين الّروتين والجمود في 

التّنظيم وفي عقل الموظف.
تساهم البيروقراطية بنصيب وافر في عرقلة النّمو واالستثمار ألّن طبيعتها مجبولة 
وكثرة  تكاملها  عوض  اإلختصاصات  تضارب  وعلى  للقانون  الّصارم  التّطبيق  على 
الوثائق وكثرة المتدّخلين والشبابيك، كل هذا زيادة على سلوك الموّظفين ومزاجهم يجعل 
كل عملية إستثمار تتطلّب حيّزا من الّزمان يعتبر بنظر اإلقتصاديين والمواطنين هدرا 
للوقت وشططا في إستعمال الّسلطة ونكون أمام طبقة بيدها الحّل والعقد تتحّكم في مصير 

النّاس والدّولة ويصبح بذلك النّظام خاضعا لها بحكم طبيعة العمل .
يبدو أّن طبيعة سير العمل في اإلدارة يفرض على أّي دولة تريد ان يصبح لها مكان 
في الئحة الدّول المتقدمة وتريد أن تخفّف عن مواطنيها ضنك اإلدارة، أن تربط اإلدارة 
بالفضاء الخارجي وتستفيد عن طريق دمج الموّظفين في هذا الفضاء الذي يعرف نمّوا 
ومكافآت  محفّزات  وخلق  المستمر  التّكوين  عن طريق  اإلدماج  هذا  ويكون  متسارعا. 
مرتبطة ليس بالّرفع من اإلنتاج فقط بل بجودة المنتوج وتبادل الموّظفين بين اإلدارات 
في  ودمجه  الموظف  لدى  المبادرة  روح  وخلق  بالكفاءة  المسؤولية  وربط  والوظائف 

المحيط الخارجي . 
على الدولة أن تراقب نتائج كل إصالح ومتابعته وفق النظريّات العلميّة في التّسيير 
والتدبير وتراقب مدى فعالية ونجاعة هذه اإلصالحات حتى ال تصبح جامدة وتصبح لها 

نتائج سلبية عوض إيجابية.

عزيز بوطلحة
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)1( ربط املسؤولية باحملاسبة 
واملعاقبة.

المسؤولية  نربط  أن  علينا 
ُمتحمل  أّن  فبما  بالمحاسبة 
مكافأت  من  يستفيذ  المسؤولية 
أن  فعليه  بوظيفته  مرتبطة 
عن  النّاتجة  األخطاء  يتحّمل 
ممارسة وظيفته تلك سواء كانت 
األخطاء متعّمدة أو غير متعّمدة، 
تسليط  إلى  تؤدّي  والمحاسبة 
عقوبة سواء كانت سالبا للوظيفة 
طلبيعة  حسب  للمكافآت  أو 
الخطأ،.غير أّن أسلوب المعاقبة  له سلبيات جانبيّة، فهو كالّسيف فوق الّرقبة وهوغير 
فعال يجعل من الموّظف كالخروف ينتظر ساعة التّضحية به ويقتل فيه روح المبادرة . 

)2(  ربط املسؤولية باملراقبة والتحيسن
Planifier, faire, suivi)contrôler( et agir )ou améliorer(.

هذه النظرية تعالج تحسين األداء واإلنتاج عن طريق القيام بالتّخطيط لعمليّة ما أّوال 
ثّم تنفيذها وتحقيقها ثّم مراقبة هذا المخّطط أوالعملية ومتابعتها ودراستها، ومن ثّم  إدخال 

تعديالت على هذه العمليّة من أجل تحسينها.
ربط المسؤولية بالتّحسين أو التطّور من أجل عدم الوقوع في األخطاء أو إصالحها 

في البداية وبصفة آنية ولتحقيق غاية عدم تكرار تلك األخطاء.
كل موظف مسؤول هو معّرض للوقوع في مواقف جديدة وآنية  يكون لزاما عليه أن 
يتّخذ قرارا ال يعرف نتائجه مسبّقا، وكل ربط للمحاسبة بالعقاب هو خلق لدى الموظف 
عجزا و قصرا و نقتل فيه روح المبادرة لذلك وجب ربط المراقبة أو المتابعة بالتحسين 
عن طريق التّدخل اإلستعجالي إلصالح سبب الخلل  حتّى ال يقع في األخطاء ثانية بعيدا 
عن المعاقبة وقاعدة التّحسين تعني  كذلك مقارنة بين األهداف والنتائج المحصل عليها 

ومن ثّم أخذ القرارات المناسبة لتحقيق األهداف أو الوصول إليها  كما ُسطرت.

 )Amélioration continue(   -  التحسني املستمر  )3(

تجاوزت البلدان الغربية مرحلة  التّكوين المستمر ودخلت طور التّحسين المستمر، 
فكّل يوم تبادر اإلدارة إلى معالجة منظومتها وتراقب مدى نجاعة التّدابير المتّخدة وفعاليّة 
مستمرة  بصفة  الّضرورية  التّحسينات  وادخال  المطروحة  القضايا  معالجة  في  الحلول 
وتغيّر  تحّول  في  دائما  فاإلدارة  وبديناميكية،  متالصقة  بصفة  المتغيرات  تواكب  فهي 

تهدف نظري���ة 
املسؤولي����ة  »ربط 
باملراقب��������������ة 
والتحسي����������ن«  
إل���ى حتسني األداء 
طريق  عن  واإلنتاج 
بالّتخطيط  القي��ام 
لعملّية م���ا أّوال ثّم 
تنفيذها وحتقيقها 
هذا  مراقب������ة  ثّم 
أوالعملية  املخّطط 
ومتابعته������������ا 
ودراسته������������ا، 
ومن ثّم  إدخ�������ال 
تعدي������������الت 
العملّية  هذه  على 

من أجل حتسينها.

فوق  كالّسيف  فهو  جانبّية،  سلبيات  له  املعاقبة   أسلوب  أّن 
ينتظر  كاخلروف  املوّظف  من  جيعل  فعال  وهوغري  الّرقبة 

ساعة الّتضحية به ويقتل فيه روح املبادرة.
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ك�������ل  على 
إدارة ) أو نظ�������ام ( 
تريد أن تتأقل�����م 
احلادث  الوضع  مع 
والسريع واآلني،  أن 
منظومتها  تكون 
القانونّي������������ة 
واإلقتصادي�������ة 
واإلجتماعي�������ة 
والديني������������ة  
للّتعام������ل  قابلة 
مع اإلج��������راءات 
االستثنائّية بصفة 
ولديه������ا  عادية 
إكتسبتها  مناعة 
من خ�������������الل 
النظرّي���ة  املعرفة 

والتجريبية

لتحقيق أهدافه، يعتمد التحسني املستمر على جمموعة من االجراءات العالجية 
عدد  من  للحّد  جاهدة  تسعى  أن  االدارة  على  وجيب  والوقائية،  والتصحيحية 

اإلجراءات العالجية لصاحل اإلجراءات الوقائية

مرتبط بقضاء حاجيات ومتطلبات ورغبات وكماليات المواطن والوطن. 
على كل إدارة ) أو نظام ( تريد أن تتأقلم مع الوضع الحادث والسريع واآلني،  أن 
تكون منظومتها القانونيّة واإلقتصادية واإلجتماعية والدينية  قابلة للتّعامل مع اإلجراءات 
االستثنائيّة بصفة عادية ولديها مناعة إكتسبتها من خالل المعرفة النظريّة والتجريبية، 
التّشريعية أو االجراءات االدارية بطريقة سليمة والتطبيق الصحيح  النّصوص  فتنزيل 
لها يساهم في الّرفع من مردودية الموظف  ويجعل  للمساطر اإلدارية مرونة ونجاعة 

وفعالية في العمل ويُضيّق الهوة بين األهداف المرجّوة والمحقّقة.
يعتمد التحسين المستمر على مجموعة من التّدابير واالجراءات لتحقيق أهدافه وهي 

كالتالي : 
)*( إجراءات عالجية )action curative(: وهي أجراءات آنية تقوم بالمعالجة على 

أثر األعطاب » effet du dysfonctionnement« أو معالجة نتائج الخلل. 
الحقيقية  األسباب  بمعالجة  :تقوم   )action corrective( إجراءات تصحيحية   )*(

للمشكل أو الخلل لمنع حدوث ذلك مّرة أخرى. 
األسباب  على  يشتغل  الذي  العمل   :)action préventive( وقائية  إجراءات   )*(
المحتملة لحدوث عطل محتمل لمنع اإلصابة به. ويهدف هذا العمل إلى استباق خطر 

حدوث خلل. 
لصالح  العالجية  اإلجراءات  عدد  من  للحدّ  جاهدة  تسعى  أن  االدارة  على  ويجب 

اإلجراءات الوقائية..
ومن بين الدوافع أو األسباب التي تؤدّي عادة إلى القيام باجراءات التّحسين نذكر:

- استعراض األداء السنوي
- تقرير التدقيق الداخلي والخارجي

- استراتيجية جديدة لإلدارة
- اكتساب شراكة في المجموعة

- مشروع األعمال
- وصول الموظفين الجدد

- األفكار الصادرة من قبل الموظفين
ونحن نرى من خالل األمثلة أن أسباب التّحسين المستمر، داخلي أو خارجي.

والموظفين  للمواطنين  اليومية  الحياة  من  مواضيعه  تنشأ  الذي  المستمر  التحسين 
ويساهم في ردم الهوة بين المواطنين والوطن حتى يصبح الوطن للجميع وليس رهين 

فئة فقط من المجتمع . 
----

- باحث سياسي

b.aziz1900@gmail.com
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وسائل  عدم 
ُ
أ قد  الفلسطيين  الشعب  أن  يظن  عندما  اإلسرائيلي  االحتالل  خيطئ 

املقاومة والنضال، وأنه بات عاجزًا عن اجرتاح وسائل جديدة وطرقًا خمتلفة ليواجه 
صلفه، ويتحدى إجراءاته، ويتصدى لسياساته، وينتصر على التحديات اليت يضعها، 

والصعاب اليت يفرضها.

يخطئ االحتالل اإلسرائيلي عندما يظن أن الشعب الفلسطيني قد أُعدم وسائل المقاومة 
صلفه،  ليواجه  مختلفة  وطرقاً  جديدة  وسائل  اجتراح  عن  عاجزاً  بات  وأنه  والنضال، 
ويتحدى إجراءاته، ويتصدى لسياساته، وينتصر على التحديات التي يضعها، والصعاب 

التي يفرضها.
أو أنه يأس نتيجة االحتياطات األمنية اإلسرائيلية، واإلجراءات العقابية، ومحاوالت 
أمنياً  غيتواً  كيانه  من  جعلت  والتي  مناطقه،  في  العدو  يطبقها  التي  والعزل  التحصين 
االليكترونية  والبوابات  الشائكة،  واألسالك  والبوابات  بالجدران  محصناً  معزوالً، 
وكاميرات المراقبة وأجهزة التنصت والتسجيل والتصوير، وعمليات التفتيش والتدقيق 
التي يمارسها على المواطنين الفلسطينيين، والتي تبدو في أكثرها مذلة ومهينة، وقاسية 
الفلسطينية،  والبلدات  المدن  بين  ينصبها  التي  األمنية  الحواجز  أمام عشرات  وصعبة، 
الفلسطينيين في طوابير  وعلى مداخل وبوابات مدنه ومستوطناته، حيث يوقف أمامها 
كبيرة، ينتظرون الساعات الطويلة، قبل أن يسمح لبعضهم بالدخول، ويمنع كثيراً غيرهم 
من المرور، ولو كانوا مرضى أو نساًء، أو رجاالً وأطفاالً، بحجة االحتياطات األمنية، 

واإلجراءات االحترازية.
يعتقد الكيان الصهيوني أنه بإجراءاته هذه سيمنع الفلسطينيين من القيام بأي عملياٍت 
من  انتقاماً  أو  والخروقات،  االنتهاكات  على  رداً  أو  الحقوق،  الستعادة  ضده،  مقاومة 
لسياسات اإلغالق والمصادرة، واالجتياح واالعتداء،  أعمال القتل والمصادرة، وصداً 
وأنه بذلك سيكون حراً في تنفيذ سياساته، وسيمضي قدماً في قمع الفلسطينيين واالعتداء 
عليهم، وأنه سيكون واثقاً من أحداً لن يقَو على صده أو منعه، وأنه اتخذ من اإلجراءات 
للمقاومة  فلسطينية  أي محاولة  إحباط  ما من شأنه  االحترازية  االحتياطية، والخطوات 
أن  إذ  وقوعها،  قبل  عمليٍة  أي  إجهاض  على  قادرة  باتت  استعداداته  وأن  الهجوم،  أو 
أجهزته األمنية حاضرة وساهرة، ويقظة ومنتبهة، وتعمل ليالً ونهاراً، تستقصي وتجمع 
المعلومات، وتتجسس وتراقب وتتابع، وتتنبأ وتتوقع، مما سيجعل من الصعب على أي 

فلسطيني اختراق التحصينات، أو تجاوز العقبات.
األمنية  األجهزة  مع  والتنسيق  بالتعاون  اإلسرائيلية  األمنية  األجهزة  نجحت  فقد 
الفلسطينية في جمع السالح من أيدي الفلسطينيين، وجردتهم من أي سالحٍ غير شرعي 
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التي  أوسلو،  اتفاقية  إلى  استناداً 
الرسمية  السلطة  ألجهزة  تجيز 
األسلحة  واقتناء  حمل  فقط 
األنواع،  والمبينة  المسموحة 
والمميزات،  القدرات  والمعروفة 
في  الفلسطينيين  أيدي  في  يعد  فلم 
أسلحة  الغربية  والضفة  القدس 
أو  المقاومة  من  تمكنهم  نارية، 
القيام بأعماٍل عسكرية تهدد الكيان 
وتضر أمنه، وتلحق به خسائر في 

األرواح والممتلكات.
االحتالل  سلطات  أغلقت  كما 
تنقلهم،  وعقدت  إليها،  دخولهم  ومنعت  الفلسطينيين،  السكان  على  مناطقها  اإلسرائيلي 
وأصبح جميع حملة الهوية الخضراء، وهم سكان الضفة الغربية، ممنوعين من الدخول 
إلى مناطق الكيان الصهيوني، فالحواجز المنتشرة تمنعهم، واإلجراءات األمنية تحد من 
الموجودة بحوزة األجهزة األمنية تستطيع أن تكشف  أعدادهم، والتجهيزات والمعدات 
قليلة، ومن  نسبياً عن كثيٍر من األسلحة والممنوعات، والتصاريح المسموحة لبعضهم 
الصعب الحصول عليها، وقد يخضع بعضهم للمساومة واالبتزاز، خاصة ذوو الحاجات 

وأصحاب الضرورة الملحة.
كما قامت المخابرات اإلسرائيلية باعتقال المئات من المطلوبين والنشطاء والمشتبه 
بهم، من مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، ممن تظن أن لهم ميوالً للمقاومة، وعندهم 
ويتدربون  ويستعدون،  يخططون  وأنهم  عسكرية،  عملياٍت  تنفيذ  في  واضحة  رغباٌت 
ويتأهلون، ويتصلون ويتواصلون، وتصلهم مساعداٌت وأمواٌل، ولديهم مراجع وعندهم 
بتهٍم  ومحاكمتهم  آخرين  باعتقال  السلطة  أمن  أجهزة  قيام  ذلك  في  وساعدها  مهمات، 
مختلفة، األمر الذي أدى إلى نضوب في العناصر المقاومة، وانحسار في قدراتها الميدانية 

على األرض، وتراجع في أدائها العام.
قاسيةً  وانتقامية  عقابية  إجراءاٍت  وذويهم  المقاومين  بحق  اإلسرائيلي  العدو  نفذ  كما 
جداً، فهدم بيوتهم، ورحل أسرهم، وحكم على المنفذين بأحكاٍم بالسجن قاسية، وغّرم أسر 
والحاضنين،  المحرضين  وتتبع  جداً،  عاليةً  مالية  غراماٍت  الحجارة  وراشقي  األطفال 
والداعمين والممولين، وضيق عليهم، فأغلق مؤسساتهم، وصادر أموالهم، ومنعهم من 
ومراقبة  مالحقة  في  عنه  تنوب  أن  الفلسطينية  السلطة  على  وفرض  أعمالهم،  مزاولة 

المطلوبين والمشتبه بهم.

,,

,,

))
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جنحت األجهزة األمنية اإلسرائيلية بالتنسيق مع 
األجهزة األمنية الفلسطينية يف مجع السالح من 
أوسلو،  اتفاقية  إىل  استنادًا  الفلسطينيني،  أيدي 
محل  فقط  الرمسية  السلطة  ألجهزة  جتيز  اليت 
أيدي  يف  يعد  فلم  املسموحة،  األسلحة  واقتناء 
الفلسطينيني يف القدس والضفة الغربية أسلحة 

نارية، متكنهم من املقاومة.

نفذ الع���������دو 
ئيل�����������ي  اإلسرا
املقاومني  حب�������ق 
وذويهم إج�����راءاٍت 
عقابية وانتقامي��ة 
قاسيًة ج����������دًا، 
فهدم بيوتهم، ورحل 
أسرهم، وحك�����م 
على املنفذي��������ن 
بالسج��ن  بأحكاٍم 
قاسية، وغّرم أس����ر 
وراشق����ي  األطفال 
غرام����اٍت  احلجارة 
جدًا،  عاليًة  مالية 
احملرضني  وتتبع 
والداعمي�����������ن 
وضيق عليه��������م، 
مؤسساتهم،  فأغلق 
وصادر أمواهل������م.
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ظن اإلسرائيليون أن إجراءاتهم قد نجحت، وأن سياستهم المعتمدة آتت ثمارها المرجوة، 
وأن المقاومة قد يأست فعالً، وأن رجالها قد أحبطوا، نتيجة اإلجراءات األمنية القاسية 
المتبعة، أو بسبب اإلخفاقات المتكررة، والفشل الذي منيت به مجموعاتهم العسكرية، ما 
جعل قادة أجهزة المخابرات اإلسرائيلية يعتقدون أن الضفة الغربية أصبحت منطقة آمنة، 
قيادتهم  إلى  تقاريرهم  مقاومة، ورفعوا  لمجموعاٍت  فيها  السالح، وال وجود  من  خالية 
السياسية ليطمئنوهم أن سكان الضفة الغربية باتوا تحت السيطرة، وأن عناصر الخطر 

وفتائل التفجير قد نزعت كلها.
وقضبان  والفأس  وبالمعول  والسكين،  والمدية  بالحجر  قاوموا  الذين  الفلسطينيون 
الصهاينة، واستطاعوا  أنفسهم وسط  بالمتفجرات، وفجروا  أجسادهم  ثم زنروا  الحديد، 
االشتباك  في  نجحوا  ثم  القنابل،  يلقوا  وأن  العبوات،  يزرعوا  وأن  كمائن،  يعملوا  أن 
أسر جنوٍد  وتمكنوا من  في صفوفهم خسائر عديدة،  وأوقعوا  اإلسرائيليين،  الجنود  مع 
وأجهزته  اإلسرائيلي  الجيش  وعجز  بهم،  واالبتعاد  إخفائهم  في  ونجحوا  ومستوطنين، 

األمنية عن اإلمساك بهم، أو تحريرهم من أيدي خاطفيهم.
اليوم يجترحون في انتفاضتهم الثالثة وسائل للمقاومة جديدة، وسبالً للغضب والثورة 
الشوارع،  من  فانفضوا  وأقلقتهم،  وأربكتهم  وأخافتهم،  اإلسرائيليين  أرعبت  مختلفة، 
وابتعدوا عن األرصفة والممرات، وتوقفوا عن التجمع والتجمهر، وامتنعوا عن الجلوس 
في المقاهي واالستراحات العامة، المطلة على الشوارع والطرقات السريعة، ولم يعودوا 
يستخدمون » األوتو ستوب«، فال يركبون سيارةً عابرة، وال يقبلون بمساعدةٍ تعرض 
حافلة  أو  سيارةٍ  كل  وأصبحت  بيوتهم،  إلى  منها  أو  عملهم،  أماكن  إلى  لتقلهم  عليهم، 
تسير بسرعٍة، مقبلةً أو مدبرة، وكل جرافٍة أو دراجة، وأي آليٍة متحركة أخرى، يقودها 

فلسطيني، عربي الوجه والسحنة، وكأنها تهم بدهسهم، وتنوي قتلهم وسحق أجسادهم.
أصبح كل فلسطيني في عيون اإلسرائيليين مشروع مقاوم، واحتمال استشهادي، فقد 
لالنقضاض بنفسه،  قنبلة، أو يبدي استعداداً  أو  أو مدية، أو يخفي مسدساً  يحمل سكيناً 

والعراك بجسده، واالشتباك بيديه، ثأراً وانتقاماً مما يرتكبه اإلسرائيليون بحقهم.
الفلسطينيون لن يعدموا وسيلةً للمقاومة، ولن يشكوا عجزاً عن المواجهة، ولن يتوقفوا 
عن التفكير واإلبداع، بل سيقاتلون بكل ما يملكون، وبما يقع تحت أيديهم ويتوفر لهم، 
ولن يدخروا عن المعركة شوكةً وال إبرة، وال سكيناً وال مدية، وال سيارةً وال عربة، 
وال دعاًء وال كلمة، وال حرفاً وال طلقة، وال صاروخاً وال قنبلة، وستمضي انتفاضتهم، 
وستتواصل مسيرتهم، وسيتحقق نصرهم، ولم يكون إال ما كتب هللا لهم، نصراً عزيزاً 

أو شهادةً كريمة.
------

- كاتب فلسطيين 
moustafa.leddawi@gmail.com

,,

,,

ن  لفلسطينيو ا
وسيلًة  يعدموا  لن 
للمقاوم�����������ة، 
ولن يشك��������وا 
عجزًا عن املواجهة، 
ولن يتوقف���������وا 
عن التفكي�������ر 
واإلب���������داع، بل 
بك��ل  سيقاتلون 
ما ميلك��������ون، 
يدخ��������روا  ولن 
املعرك�������ة  عن 
إبرة،  وال  شوكًة 
وال سكين�����ًا وال 
مدية، وال سي���ارًة 
دعاًء  وال  عربة،  وال 
وال كلم�����ة، وال 
طلق���ة،  وال  حرفًا 
وال صاروخ�����ًا وال 
وستمضي  قنبلة، 
 ، ضته��������م نتفا ا

وسيتحقق نصرهم
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الكون املرئي

أي  الكوزمولوجية  الرؤية  أفق  سنة ضوئية  مليار   42 بقرابة  المقدرة  المسافة  تمثل 
المسافة التي ال يمكن رؤية أي شيء وراءها أيا كان الموقع الذي نحن فيه. إنّها المسافة 
التي قطعها الّضوء منذ االنفجار العظيم أي وبمعنى آخر إنها مقدار تمدّد حجم الكون 
منذ االنفجار في أّي اتجاه نرصده.  لقد سبق وأن تناولنا الّضوء باعتباره األداة الوحيدة 
القادرة على مدّنا بالمعلومات الالّزمة عن ماضي الكون )انظر المقاالت 8 و9 و10) 
وبناء على ذلك فإّن كّل ما يمكن أن يصلنا ال يستطيع أن يأتينا بسرعة أكبر من سرعة 
الّضوء ويتطلب طبعا مدّة زمنية محدّدة. والمدّة األقصى التي تفصلنا عن بداية الكون هي 
التي سمحت للّضوء بأن يقطع 42 مليار سنة ضوئية. أّما الّضوء الذي تبثه مصادر أبعد، 
فلم يتوفّر له الوقت الكافي للوصول إلينا. من ذلك نستنتج أّن الكون المعروف أي المرئي 
هو ليس سوى منطقة محدودة من الكون تشمل المسافة التي قطعها الّضوء منذ حدوث 
االنفجار األعظم وله نصف قطر يقدر بـ 42 مليار سنة ضوئيّة . فهل يعني أن الكون 
يتوقّف عند ذلك الحدّ؟ وهل يمكن أن يكون سوى منطقة صغيرة من »كون« أكبر منه؟ 
إنّهما سؤاالن وأسئلة أخرى من نفس الّطبيعة يكاد يكون طرحها مناقضا لطبيعة الّسؤال 
ذاته إذ كيف يمكننا طرحها ولم تتبين بعد حقيقة كوننا المرئي؟ فالبداية  العلمي في حدّ 
المتمثّلة في نقطة ال أبعاد لها تتحدّى خيال اإلنسان، أي إنسان، بل ويعجز العقل اإلنساني 
اختراق  على  ورياضيات  طبعا،  طبيعية  وقانونية،  مفهومية  ترسانة  من  ابتدع  ما  بكل 
لغزها. إّن كل ما نملك من معادالت رياضية تمّكننا من رسم معالم التّاريخ الكوني وفهم 
تسلسل األحداث المعلّلة يصطدم بحاجز ال يمكن تجاوزه ورغم ذلك فإّن الّرغبة الجامحة 
في تجاوز العجز جعلت العديد من العلماء يفّكرون في فرضيّات وجود »أكوانا« أخرى. 

األكوان املتوازية

رأينا في المقال السابق أّن النسبية العاّمة ليست عامة بالشكل الذي يمّكنها من وصف 
الكون منذ النّقطة التي انبثق منها. فالكون في بواكيره ليس مجالها بل مجال نظريّة ميكانيكا 
الكم. وحتى ميكانيكا الكّم غير قادرة على وصف الكون إاّل بعدما أصبح حجمه وأصبحت 
 .(14 المقال  حرارته أصغر من مقدارين محدّدين هما بعد بالنك وطاقة بالنك )أنظر 
لقد كان الكون صغيرا جدّا لدرجة أّن حجمه كان أصغر بكثير من حجم الذّرة. وفي تلك 

إّن الكون املعروف أي املرئي هو ليس سوى منطقة حمدودة من الكون تشمل املسافة ))
42 مليار سنة  اليت قطعها الّضوء منذ حدوث االنفجار األعظم وله نصف قطر يقدر ب� 

ضوئّية.

د.نبيل غرابل
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األبعاد الغاية في الّصغر تدعي 
ميكانيكا الكم )انظر المقال 14) 
أن لها القول الفصل. ورغم أنّه 
قول  أيضا  فإنّه  الفصل  القول 
غاية في الّضبابية ويشمل فترة 
زمنية هي بدورها متأّخرة عن 
تقول  فماذا  الخلق.  »لحظة« 

قوانينها؟ 
كل  أّن  القوانين  تلك  تقول 
آنذاك  الفيزيائية  المقادير  قيم 
مثل كتلة اإللكترون والبروتون 
وكثافة  الثقالية  الجاذبية  وثابت 
الفترة كانت فترة الشواش  المادّة )الّطاقة( وغيرها كانت متقلبة وغير محدّدة وأّن تلك 
الحقيقية  الطبيعة  قيما اعتباطية حينها مّما يعني أن  تأخذ  المقادير يمكن أن  تلك  أّن  أي 
للعالم توجد خارج قدرتنا على إدراكها فضال عن رؤيتها مباشرة. فما عالقة ذلك العالم 
الفيزيائيّة كثير ويمكن أن  المقادير  بأّن عدد قيم  القول  إّن  المتوازية؟  المتقلّب باألكوان 
يكون النهائيا  وافتراض تحقّق جميع قيمها الممكنة يعني ظهور مجموعة كبيرة بما فيه 
الكفاية من األكوان لكي يكون من بينها ما تتوفر فيه شروط انبثاق الحياة وظهوراإلنسان. 
كما أّن لكل كون قوانينه المختلفة عن األخر مّما يجعل إمكانية التّواصل بينها مستحيلة. 
نظريّا ممكنا  وبالتاّلي  تفسيرا سليما إحصائيا  يقدّم  المتعدّدة  األكوان  اعتماد فرضية  إّن 
لتلك القيم االفتراضية التي تتميز بها العديد من المقادير الفيزيائيّة.  تستمد إذن نظريّة 
العوالم المتعدّدة شرعيتها من تصّور للعالم الطبيعي في المقياس ما دون الذّري توفره لها 
ميكانيكا الكم. إالّ أّن الحدّ الفاصل بين مجال الفيزياء ومجال ما وراء الطبيعة يتمثّل فيما 
إذا كانت النظريّة المتعلقة بتلك الظاهرة قابلة لالختبار تجريبيّا أم ال وفيما إذا كانت قادرة 
أيضا على القيام بتنبؤات يمكن التأّكد من صّحتها. و يبدو أن هذين المعيارين األساسيين 

للعلم التّجريبي يتحققان في النّظريات التي تتنبأ بوجود أكوان متعدّدة. 

الثوابت الفيزيائية

قلنا إّن ميكانيكا الكّم ال تسمح بأن تكون قيم المقادير الفيزيائية محدّدة في الظروف 
األولية للكون التي كانت تتميّز بطاقة وكثافة عالية جدّا. لكن وفي نفس الوقت ما كان 
يمكن لكوننا ليتطور ويصل إلى ما هو عليه اآلن لو لم يكن في حالة توّسع بمعدل معين. 
وهذا المعدل بدوره مرتبط بما تمّخض عن االنفجار من ذبذبات في كثافة المادّة كان من 
بينها المقدار المطلوب لكي يتّخذ الكون بنيته التي نعرفها. فلو كانت الذبذبات في كثافة 
المادّة أقّل نسبيّا لكان كوننا عقيما بال معالم. إّن وجودنا هنا لكي نتساءل عن السماء وما 

,,

,,

املقادير )) قيم  تكون  بأن  تسمح  ال  الكّم  ميكانيكا  إّن 
الفيزيائية حمّددة يف الظروف األولية للكون اليت كانت 
تتمّيز بطاقة وكثافة عالية جّدا. لكن ويف نفس الوقت 
عليه  هو  ما  إىل  ويصل  ليتطور  لكوننا  ميكن  كان  ما 

اآلن لو مل يكن يف حالة توّسع بعدل معني. 

إّن القول بأّن قيم 
املقادير الفيزيائّية 
كثري وميك����ن 
بأعداد  تكون  أن 
النهائي��������������ة 
فإّن افرتاض حتّق�ق 
قيمه��������ا  مجيع 
املمكن�����ة يعين 
جمموع����ة  ظهور 
فيه  ب���ا  كبرية 
ي�����������ة  الكفا
األك��������وان  من 
لكي يك������ون 
من بينها م��ا تتوفر 
ش����������روط  فيه 
انبثاق احلي��������اة 

وظهور اإلنسان.
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الفيزيائية حدّدت بضبط يحبس  المقادير  فيها »مدين« إلى قيم عدديّة دقيقة جدّا لبعض 
األنفاس من اللّحظات األولى للكون. تسّمى تلك القيم »الثّوابت الفيزيائية«. توجد تلك القيم 
في القوانين الفيزيائيّة التي تتحّكم في بنية الكون وتطّوره. ومن أشهر تلك القوانين قانون 
القوانين  تلك  تطرح  لهايزنبرغ.  االرتياب  وقانون  نيوتن  اكتشفه  الذي  الثقاليّة  الجاذبيّة 
مشكلة فلسفيّة حقيقية وعويصة إذ كيف يمكن أن نفهم أّن الطبيعة تخضع لقوانين ومن 
أين جاءت تلك القوانين أصال؟. ولإلجابة عن الّسؤال الثّاني يجيب المؤمنون بأّن الخالق 
هو الذي أبدعها أّما الملحدون فيقولون انّه لو لم يكن هناك قوانين فإّن الكون كما نعرفه لم 
يكن ليوجد أي أنّه لم نكن هنا لنتساءل عنه. وبقطع النّظر عن تلك اإلجابات فإّن المؤّكد 
أّن تطور العلوم مؤّسس على مسلّمة وجود قوانين بسيطة وراء ما يبدو من تعقّد الظواهر 
تتّصف  أنّها  أي  والمكان  الزمان  في  تتغيّر  ال  القوانين  تلك  وأّن  الطبيعة  في  وكثرتها 
بالثّبوت.  وهنا نجد أنسفنا أمام معضلة أخرى. فالكون يتطّور ويتغير ولكّن القوانين التي 
تتحّكم فيه ال تتطور. فهل تلك القوانين ال تتغيّر إطالقا أم إنّها تتغير بصورة تدريجيّة 
ال ندركها؟ فإن كانت ال تتغّير إطالقا فكيف تحدّدت مع االنفجار العظيم؟ أما إن كانت 
متغيّرة فإّن إمكانية معرفة ما كان عليه الكون في البداية تصبح مستحيلة ألّن كل معارفنا 

اآلن مبنيّة على مسلّمة أن القوانين ثابتة.

أهم الثوابت الفيزيائية 

)1( كثافة المادّة في بداية الكون
تقول نظرية »االنفجار العظيم« وهي السائدة اآلن حول نشأة الكون أّن الكون كان 
في حالة حاّرة جدّا وشديدة الكثافة ومضغوطا في »حيّز« أصغر بكثير من حجم الذّرة 
كميّة  بضّخ  االنفجار مصحوبا  وكان  الكون  انبثاق  معلنة  الحالة  تلك  انفجرت  الواحدة. 
هو  ما  إلى  أن وصل  إلى  بالتّمدد  السحيق  الّزمن  ذلك  منذ  الكون  بدأ  الّطاقة.  من  فائقة 
من توسعه.  ثقاله جاذبة تحدّ  الكون قوة  المادة على مجموع مكونات  عليه اآلن. تسلّط 
فلو كانت  الكثافة األصلية  للمادّة كبيرة لتوقّف توسع الكون وتقلص حجمه وانهار على 
نفسه واختفى بسرعة )مليون سنة أو قرن أو ساعة( ال تستطيع معها الحياة بالظهور. أما 
لو كانت تلك الكثافة صغيرة فلن يصبح بمقدور قوى الجذب ألثقالي تجميع الهيدروجين 
وتكوين النجوم مّما يعني استحالة بروز الحياة. إّن الكثافة ضبطت بدقة تحبس األنفاس 
لنشأة  )الزمن(  المالئمة  الظروف  لتتوفّر  انفجارية عنيفة جدّا. دقة ضرورية  بيئة  وفي 

اإلنسان.
)2( الشحنة الكهربائية للبروتون و اإللكترون

لو كانت شحنتي البروتون واإللكترون المكونان لألنوية الذريّة مختلفة ولو بجزء من 
مائة ألف مليون جزء فلن تكون حينئذ الذّرات محايدة الّشحنة مّما يؤدي إلى تنافرها بفعل 

القوة الكهرمغنطيسية واستحالة ظهور الجزيئات وبالتالي األجسام المادية. 

,,

,,

هنا  وجودنا  إّن 
نتس������اءل  لكي 
عن السم�����������اء 
وما فيه���ا »مدين« 
إىل قيم عددّي����ة 
دقيقة جّدا لبعض 
املقادير الفيزيائية 
حّددت بضب������ط 
من  األنفاس  حيبس 
األوىل  الّلحظ����ات 
للكون. تسّم����ى 
تلك القيم »الّثوابت 
الفيزيائي��������ة«. 
القي��م  تلك  توجد 
يف القواني����������ن 
اليت  الفيزيائّي�����ة 
بنية  يف  تتحّكم 

الكون وتطّوره.

30
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وشديدة )) جّدا  حاّرة  حالة  يف  كان  الكون  أّن  العظيم«  »االنفجار  نظرية  تقول 
الكثافة ومضغوطا يف »حّيز« أصغر بكثري من حجم الّذرة الواحدة. انفجرت تلك 
احلالة معلنة انبثاق الكون وكان االنفجار مصحوبا بضّخ كمّية فائقة من الّطاقة. 

بدأ الكون منذ ذلك الّزمن السحيق بالّتمدد إىل أن وصل إىل ما هو عليه اآلن
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القــــــــــــــــــوة  )3( نسبة 
الجذب  لقوة  الكهرمغنطيسية 

ألثقالي.
الدّقيق  الّضبط  إلدراك 
الكهرمغنطيسية   القوة  لمقدار 
نتخيل  ألثقالي  الجذب  وقوة 
من  أكبر  الثقالية  جاذبيته  كونا 
مّما  10 أضعاف  بـ  ثقاله كوننا 
القّوة  من  أضعف  أنّها  يعني 
مّرة   1035 بـ  الكهرمغنطيسية 
و ليس 1036 مّرة. في مثل هذا 
صغيرة  النّجوم  ستكون  الكون 
جدّا ولن يتعدّى قطرها الـ 2 كم عوضا عن المليون وأربعة مائة ألف كم للّشمس ولن 
تعمر أكثر من سنة عوضا عن الـ 10 مليار سنة للشمس. في هذا الكون تصبح األجسام 
صغيرة واألحداث متسارعة. فالكواكب تصبح قريبة جدّا من الّشمس و تدور حول نفسها 
في ثانية. إّن اختالفا بسيطا في نسبة القّوتين كاف ليتغيّر الكون جذريّا مّما يعني استحالة 
ظهور الحياة. إّن ظهورنا رهن الختالف يقدر بجزء من مليار مليار مليار مليار جزء 

بين مقداري القوتين اللذان هما عليه اآلن. 

أخريا

األكثر  هم  الذين  »الملحدين«  نظر  وجهة  تقديم  المفيد  من  المقال  ننهي  أن  وقبل 
إصرارا على إثبات العوالم المتعدّدة باعتبار ذلك بديال عن الخلق كما يتوّهمون. فهؤالء 
الفيزيائية  الثوابت  مقادير  أّن ضبط  يرون  للكون  المرعوبون من فرضيّة وجود خالق 
بالدّقة التي أدّت إلى انبثاق كوننا كانت نتيجة لصدفة عمياء. ونقول نحن وبلغة متسائلة 
أنّنا فهمنا من موقف »الملحدين« أنّه بفضل الصدفة أو ربّما رغما عنها وجدنا وبفضلها 
نتعدى  ونشقى،  نسعد  ونحزن،  نفرح  واعية  كائنات  أصبحنا  أيضا  عنها  رغما  وربما 
ونظلم بعضنا البعض وال حسيب وال رقيب إالّ من طالته يد العدالة القصيرة جدّا والتي ال 
تطال إحصائيّا إال الّضعفاء مّما يعني أّن الصدفة كانت فعال عمياء بل جديرة حقّا بالكفر 
بها وبما أنتجت من ال معنى. وال ننسى أن نذّكر أبناء نوعنا من الملحدين أنّهم هم من 
خلق الصدفة فهي، أي الصدفة، فكرة في دماغهم وجدت بوجودهم ولم تكن البتة موجودة 

في أدمغة القردة العليا التي وجدت قبلهم.
------

- أستاذ باجلامعة التونسية
ghorbel_nabil@yahoo.fr

,,

,,

من )) هم  أّنهم  امللحدين  من  نوعنا  أبناء  نذّكر  أن  ننسى  ال 
خلق الصدفة فهي، أي الصدفة، فكرة يف دماغهم وجدت 
بوجودهم ومل تكن البتة موجودة يف أدمغة القردة العليا 

اليت وجدت قبلهم. 

املفي��������د  من 
تقديم وجه�������ة 
»امللحدي���ن«  نظر 
األكثر  هم  الذين 
إثبات  عل�ى  إصرارا 
املتع����ّددة  العوامل 
ذل���������ك  باعتبار 
بديال ع���ن اخللق 
كما يتوّهم���ون. 
املرعوب���ون  فهؤالء 
وجود  فرضّية  من 
خالق للك������ون 
ضب�����ط  أّن  يرون 
مقادير الثواب�����ت 
بالّدقة  الفيزيائية 
انبثاق  إىل  أّدت  اليت 
كانت  كونن�����ا 
نتيجة لصدف�����ة 

عمياء
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بدأ اخلريف يتوغل أكثر

والشتاء سيأتي باكرا

تنتعش أرواحنا

تهتز قلوبنا

تربو كما الرتاب

ُتنبت احلنني يف قلوبنا

وزّخات املطر 

ختتلط بدم الشهيد

تعانق روحه 

قبة الصخرة

وينبض قلبه يف األقصى

لِّق كطائر العنقاء وحُيَ

الشتاء ليس واحدا 

على هذه األرض

فالدم يف فلسطني 

كاليامسني 

رائحته وعشاقه

مبللني بعطر السماء

فلكل مدينة طقوسها

مساجدها وكنائسها

وليس كل مدينة

 تشبهك يا شهيد

وطرقاتها ال تشبه وجه امك

ورائحة كفيها املخضبة باحلناء

عالقة يف مساء انتظارك

ال تسمع إال صوت القنابل

لو كنُت قريبا

لسبقتك إىل مكان الشهادة

ورتبت أزهار اخلزامى ألجلك

لو كنُت قريبا 

لقبلتك قبلة على اجلبني

وملا مسحت لك

أن تبدأ صباحك

إال بتلبية أمنيتك

» أن تدخلين ربي اجلنة

هذا أقصى ما أمتنى«.
------

 -  شاعر - أم الفحم - فلسطني احملتّلة

sawt2005@gmail.com

خالد اغبارية
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و ملا التكب��������������������ر ؟     

 من أنت يا ه�����������������ذا ؟

لتصدر ل�������ي أوام��������رك 

و أنا املطيعة دائم���������������ًا

من حسن حظك أنن�����������ي

إنسانة مؤدب��������������������ة

رقيقة بنزل�������������������ك

وجدتين بسيط����������������ًة

َدلَِّل�����������������ْك؟ 
ُ
أما كفا أ

كفا غرورا وانته�������������ي

ماظّن جرحي يوصل���������ك 

واتقمِ اهلل ياهذا... وُق�����������م

َل��������������ك زمِ  عساُه خريًا جَيْ

ثم التواضُع وارتق��������������ي

َل�����������ْك باحللم كي جَيمَّ

فكلنا نفس املصي�������������ر 

إياك أن يفنى الضمي���������ر

باهلل إني أسأل������������������ك

فلن تفيدنا القص�������������ور 

و ال األموال والبن��������������ون

 والالتكرب و الغ������������رور  

فاهلل يعلُم ماج��������������رى

 وما يكون وما يصي���������ر

فأي شيء ُيْعل�َ������������������ُم 

������������������ُم  واهلل خرُي ُمَعلِّ

أين املروءة والضمي������������ر؟

واى شئ ُيْصَن��������������������ُع

منَك ُيقاُل ُوُيْسَم���������������ُع 

واهلل يشهد قولك�������������م 

وهو احلسيب هو احلك������م 

وهو الرقيُب والشهي�������������د

ويف الغيابمِ ويف احلض�������ور

َم ظالمِ����������������ٍم تذكر ُظلمِ

إذا أتى يوم النش���������������ور 

فدع هواَك وابتغ���������������ي

خري السالمةمِ والعم�����������ْل 

ودع أذاَك وانته������������������ي

ٍفاإلستقامة توصل�������������ك         

أما الغرور َفُيْهلمَِك�������������ْك

فيه الندامَة واألس�������������ف

تبقى اىل يوم القيامة تنتحب

بئس القراُر واملصي��������������ر

 أما إذا كان الُتق��������������ى

نعم احلياة وُملتق��������������ى 

ناُن ربي تنتظ���������������ر وجمِ

قد َخطَّ ربي يف السط��������ور

------- 
-  شاعر ة تونسية

aichakam88@gmail.com

عائشة كمون
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ميادين  في  أبدعوا  الذين  اإلسالمية  الحضارة  في  الموسوعيين  العلماء  أحد  هو 
وفيلسوفًا  كان رّحالةً  تاريخها وتطورها.  في  وأثّروا  والمعرفة  العلم  فروع  مختلفة من 
وفلكيًا وجغرافيًا وجيولوجيًا ورياضياتيًا وصيدليًا ومؤرًخا ومترجًما لثقافات الهند. إنّه 

»بطليموس« العرب أبي الريحان محمد بن احمد البيروني.
إقليم خوارزم في عام 362 هجري )973م(.  بلدة »بيرون« إحدي بلدات   ولد في 
ونشأ مثل أغلب أطفال المسلمين في عصره، فتعلّم مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ القرآن 
الكريم، ودرس شيء من الفقه والحديث، لكنّه تّميز عن غيره من األطفال بميله منذ وقت 
الفارسية  فأتقن  اللغات،  بتعلم  والفلك والجغرافيا، وشغفه  الرياضيات  إلى دراسة  مبكر 

والعربية، والسريانية، واليونانية.
درس »البيروني« الرياضيات على يد العالم منصور بن عراق، وعاصر ابن سينا، 
التي  والقالقل  االضطرابات  لكّن  النصراني.  عيسى  سهل  أبي  والفلكي  مسكويه  وابن 
نشبت في خوارزم اجبرته على الرحيل إلى الهند حيث مكث أربعين سنة، جاب خاللها 
البالد باحثا منقبا، وعكف على دراسة لغتها، واختلط مع علمائها، ووقف على ما عندهم 
من العلم والمعرفة، واطلع على كتبهم في العلوم والرياضيات، ودرس جغرافية الهند 

وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها المختلفة، ودّون ذلك كله في كتابه الكبير »تاريخ الهند«.
العلوم، ونقل في كتبه آراء  المؤلفات في مختلف  كتب »البيروني« عددًا كبيًرا من 
مناقشة  في  المؤلفات  فوضع  إليها،  وأضاف  وناقشها  القدماء،  والغرب  الشرق  علماء 
المسائل العلمية المختلفة. ففي مجال الفلك قام بتعيين الجهات األصلية وتحديد األوقات، 
ومعرفة فصول السنة، وفسر ظاهرتي الكسوف والخسوف ورصد حركة أوج الشمس، 
وجه  على  السنة  طول  بقياس  وقام  واألرض،  الشمس  بين  السنوية  المواقع  أبعد  وهو 
دقيق، ولم يكن يخالجه أدنى شك في كروية األرض، والحظ أن كل األشياء تنجذب نحو 
مركزها فقال بأّن »األجسام تسقط على األرض بسبب قوى الجذب المتمركزة فيها«، 
وقال إن الحقائق الفلكية يمكن تفسيرها إذا افترضنا أن األرض تدور حول محورها مرة 
المناقشات حول  الشمس مرة في كل عام. وقد دخل في كثير من  يوم، وحول  في كل 
دوران األرض وخاصة مع ابن سينا، كما اعترض على توقّعات أرسطو حول علم الفلك 
فهاجمه في إعتقاده بأّن األجرام السماوية ثابتة. كما تخترع »البيروني« بعض األدوات 

المستخدمة في علم الفلك وترك لنا رسالة قيّمة عن اإلسطرالب.

ت  ج�ب����������ر أ
ت  ب�������ا ا ضطر ال ا
ق������������ل  لقال ا و
يف  نشب�������ت  اليت 
البريون���ي  خوارزم 
على الرحي���ل إىل 
مكث  أين  اهلند 
أربعني سنة كتب 
كبرًيا  عدًدا  فيها 
يف  املؤلفات  من 
العلوم،  خمتلف 
كتبه  يف  ونقل 
الشرق  علماء  آراء 
القدم���اء،  والغرب 
وأض����اف  وناقشها 
فوض���������ع  إليها، 
لف��������������ات  ملؤ ا
يف مناقشة املسائل 

العلمية املختلفة

احلضارة  يف  املوسوعيني  العلماء  أحد  هو  البريوني  امحد  بن  حممد  الرحيان  أبو 
يف  وأّثروا  واملعرفة  العلم  فروع  من  خمتلفة  ميادين  يف  أبدعوا  الذين  اإلسالمية 
تارخيها وتطورها. كان رّحالًة وفيلسوًفا وفلكًيا وجغرافًيا وجيولوجًيا ورياضياتًيا 

وصيدلًيا ومؤرًخا ومرتمًجا لثقافات اهلند. 

))
((
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في  أيضاً  »البيروني«  وأبدع 
سرعة  عن  فتحدّث  الفيزياء  مجال 
سرعة،  تقارنها  ال  التي  الضوء 
بكثير،  الصوت  سرعة  تفوق  وأنها 
وقام بالعديد من التجارب الفيزيائية 
»الديناميكا«  علمي  في  وشارك 
كثافة  عن  فتحدث  و»اإلستاتيكا«، 
مثل  فيها  الحرارة  وتأثير  المعادن 
والنحاس  والماء  والفضة  الذهب 
وقام  والبرنز.  والزئبق  والحديد 
عن  وتطبيقية  نظرية  بدراسات 
بسريان  المتعلقة  الظواهر  بعض  وتفسير  السوائل  هذه  توازن  وعلى  السوائل،  ضغط 

الموائع، وظاهرة المدّ والجزر.
الرياضيات مثل وصفه لصورة واضحة  للبيروني إضافات كبيرة في علوم  وكانت 
في تثليث الزوايا في حساب المثلثات والدائرة، وبحث بحثًا مستفيًضا في خطوط الطول 
والعرض، وله إسهامات في علوم األرض حيث وضع نظرية لحساب محيط األرض وقد 

ُسّمي »أبو الجوديسيا« وهي فرع من الرياضيات. 
رغم اهتمامه بالعلوم التطبيقية، إال أن »البيروني« أسهم في األدب أيًضا؛ فكتب شرح 
ديوان أبي تمام، ومختار األشعار واآلثار. وبرع في التاريخ، فكان كل من قرأ مؤلفاته في 
التاريخ يشهد له بالبراعة لما له من دقة في الوصف وسعة في الثقافة وانفتاح على األمم 
التي زارها. كما كان صاحب مؤلَّفات عديدة في الفلسفة، مثل: كتاب المقاالت واآلراء 
والديانات، ومفتاح علم الهند وغيرها. واشتهر أيضا بكتاباته عن الصيدلة وعن ماهيات 

األدوية وأسمائها التي جمعها في كتابه »الصيدلة في الطب«.
ال يؤرخ مؤرخ ألبي الريحان إال ويقر له بالعظمة في العلم، بل ويصل بعض مؤرخي 
العلوم من الغربيين من بينهم »جورج سارتن«، المؤرخ العلمي الشهير، صاحب كتاب 

تاريخ العلم إلى أنّه من أعظم العلماء في كل العصور واألزمان.
ولمكانته العلميّة وبحوثه الّرائدة أنشأت جمهورية أوزبكستان جامعة بإسمه وأقيم له 
في المتحف الجيولوجي بجامعة موسكو تمثال يخلّد ذكراه، باعتباره أحد عمالقة علماء 
أطلقت  إسالميًّا،  عالًما   )18( بين  من  واختير  العصور  مّر  العالم على  في  الجيولوجيا 

أسماؤهم على بعض معالم سطح القمرلما له من اسهامات في علم الفلك والفضاء.
ظل البيروني حتى آخر حياته شغوفًا بالعلم مقبال عليه، متفانيًا في طلبه حتّى غادر 
الحياة في رجب سنة 440 هجري) 1048 ميالدي( عن عمر يناهز 75 عاما ، ودفن في 

بمدينة غزنة )كابول( بأفغانستان. 

أبدع »البريوني« 
الفيزياء  جمال  يف 
ع���������ن  فتحّدث 
اليت  الض��وء  سرعة 
سرعة،  تقارنها  ال 
بالعدي�������د  وقام 
التج���������ارب  من 
الفيزيائي����������ة 
علم��ي  يف  وشارك 
 » ميك���ا ينا لد ا «
و»اإلستاتيك���ا«، 
ث  فتح��������������د
عن كثافة املعادن 
احل������رارة  وتأثري 
بدراسات  وقام  فيها 
وتطبيقية  نظرية 

عن ضغط السوائل

))
((

ال يؤرخ مؤرخ ألبي الرحيان إال ويقر له بالعظمة يف العلم، بل 
»جورج  بينهم  من  الغربيني  من  العلوم  مؤرخي  بعض  ويصل 
سارتن«، املؤرخ العلمي الشهري، صاحب كتاب تاريخ العلم إىل 

أّنه من أعظم العلماء يف كل العصور واألزمان.
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املدى  فى  تهديدا  األكثر  يظّل  سوف  والعباد  البالد  على  اإلرهاب  خطر  أن  شّك  ال 
القريب على األقل ولكن بعض اإلرهاب فيما يذهب علماء االجتماع وغريهم منشأه 
املعاناة اليت يكابدها اللذين مل تعطهم الّدولة وال اجملتمع ما هو حّقهم الطبيعي يف 

الّتنمية واملساواة.

بدأ الشتاء... 
والشتاء عند الكثيرين محبوب وقد ورد في الحديث الّشريف أّن الّشتاء جنّة المؤمن 

نهاره قصير فيصومه وليله طويل فيقومه. 
والشتاء ينعش البدن نهارا ويدفئ الفراش ليال ويذهب فيه النّاس مذاهب شتّى فى األكل 
واللّباس واالجتماع، فهم يعودون الى بيوتهم سراعا ليعدّوا طعاما دافئا وما تيّسر لهم من 

لوازم الّسهر والّسمر.

)1(

ليس الّشتاء واحدا عند الجميع فهو عند الفقراء غيره عند األغنياء وكلّما حّل فصل منه 
كان أدعى للمعاناة وتوّجس منه ذوو الحاجة خيفة. وال يزال الكثير من النّاس يمقتون هذا 

الفصل وال يرّحبون بمقدمه ألنّه يزيدهم شدّة على شدّتهم ويحملهم ما ال يطيقون. 
وما حل هذا الفصل إالّ وبدأ معه الحديث القديم الجديد عن موجات البرد والزمهرير 
والثلوج التّي ستحّل ببعض المناطق وما سيصاحبها من انقطاع للّطرق وشّح أو انعدام 
لوسائل التّدفئة وعسر في تدبير المؤونة وغير ذلك مّما يجلبه هذا الفصل معه من قسوة 
على النّاس اللّذين لم يجدوا حّظا من أسباب العيش الكريم وسعة الّرزق فهم في غّم من 

ساعة حلوله حتّى مغادرته على أمل أن ال يعود إالّ ومعه ما يعينهم عليه.

)2(

تذّكرنا حديث الّشتاء وقد حّل وسط احتكار الفضاءات كلّها العام منها واالفتراضي 
والعباد  البالد  على  اإلرهاب  أن خطر  شّك  وال  و»اإلرهاب«،  »داعش«  للحديث عن 
سوف يظّل األكثر تهديدا فى المدى القريب على األقل ولكن بعض اإلرهاب فيما يذهب 
علماء االجتماع وغيرهم منشأه المعاناة التي يكابدها اللذين لم تعطهم الدّولة وال المجتمع 

ما هو حقّهم الطبيعي في التّنمية والمساواة.
المجتمع  ليعرف  الوطن وكانت فرصة حقيقيّة  الكثير من عيوب هذا  الثّورة  كشفت 
مقدار ما أحدثته دولة االستقالل من حيف فى توزيع التّنمية بين المناطق، حين مّكنت 
من  أخرى  وحرمت  االقتصاد  دورة  فى  والمساهمة  النّهوض  من  غيرها  دون  مناطق 

لطفي الدهواثي

))
((
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فرصة حقيقيّة في التّنمية واالستثمار حتّى غدت مناطق يفّر منها سّكانها ويهاجرون إلى 
الّساحل مع ما فى ذلك من مشاكل على المستويين االقتصادي واالجتماعي لمكان الهجرة 

أو مكان االستقرار على حدّ الّسواء.
ولقد أعطت الثّورة فرصة حقيقيّة إلحداث مراجعات جوهريّة لخياراتنا جميعا، فهل 

تمّكنا من هذه الفرصة أم أنّنا بصدد إضاعتها على نحو ما ضيّعنا غيرها من الفرص؟

)3(

ورد في الدّستور الحديث للجمهورية التّونسية ما يدعو صراحة إلى اعتماد »التّمييز 
االيجابي« تجاه المناطق التي ُحرمت في العهود الّسابقة من أّي تنمية حقيقية. وقد دأبت 
التّأكيد على ضرورة  البالد وكل نخبها باختالف مرجعياتهم على  الحيّة فى  القوى  كّل 
العناية بالمناطق المحرومة عناية خاّصة حتى تتمّكن من النّهوض واللّحاق بغيرها. ولقد 
كان هذا الحديث يقترن في الغالب بحديث عن حقوق االنسان بالكلّية وبالتفصيل. ومع 
والتّعليم  والسفر  الالّئق  والّسكن  والعمل  الكرامة  فى  الحّق  عن  الحديث  يكثر  التّفصيل 
تعيش على  كانت وما زالت  فئة  تعرفها  لم  التى  الحقوق  والتنمية وغيرها من  والثقافة 

هامش المجتمع لم تعرها الدّولة ما كان من حقّها من اهتمام.
لم يقتصر األمر على الدّستور والنّخب واألحزاب بل امتدّ ليشمل جميع النّاس تقريبا إذ 
أنّك ال تجد تونسيين ربّما يختلفان على ضرورة تمتيع الجميع بالحّق فى التّنمية والثّروة 
والكرامة. ولعل هذا اإلجماع الحاصل فى مجتمع ما بعد الثّورة هو الذى جعل التونسيين 
من عامة الناس يتداعون الى نجدة المناطق المنكوبة شتاء بالفيضانات أو بالثلوج على 

نحو لم يسبق له مثيل.   

)4(

شتاء يمضي وآخر يعود ...
على  الّشفقة  ملؤه  حديثا  كان  أعوام  من  سبقه  وما  الماضي  العام  فى  الّشتاء  حديث 
ضرورة  عن  آخر  حديث  الّشفقة  ومع  عليهم،  بالء  كان  الّشتاء  حّل  إذا  اللذين  هؤالء 
الحرمان  نهائيّا من  التخلّص  الجميع فى  المناطق وعن حّق  بين جميع  التوازن  إحداث 
وشضف العيش. والشّك عندي في كون التّونسيين سيتداعون معظمهم أو بعضهم إلى 
نجدة المناطق التى سيكون شتاؤها قاسيا عليها، وال شك أيضا في عودة الحديث ذاته عن 

الحقوق ليمأل اآلذان والفضاءات .
صور المعاناة ذاتها سوف تعود للظهور والحلول ذاتها ستجري على ألسنة الفقهاء 
والّساسة والخبراء، فهل سنقول غير آبهين »إلى شتاء آخر« أم سنحمل األمر هذه المّرة 

على محمل الجدّ متسلّحين بما ورد فى دستور البالد؟

ال جتد تونسيني 
على  خيتلفان  رّبا 
متتيع  ض�������رورة 
باحل������ّق  اجلميع 
فى الّتنمية والّثروة 
والكرام���������ة. 
اإلمجاع  هذا  ولعل 
احلاص��������������ل 
بعد  ما  جمتمع  فى 
الّثورة ه������و الذى 
التونسيني  جع���ل 
من عام�����ة الناس 
يتداعون اىل جندة 
املناط��ق املنكوبة 
بالفيضانات  شت��اء 
على  بالثل����وج  أو 
له  يسبق  مل  حنو 

مثيل.

,,

,,
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ولقد أعطت الّثورة فرصة حقيقّية إلحداث مراجعات 
هذه  من  متّكنا  فهل  مجيعا،  خلياراتنا  جوهرّية 
ضيعنا  ما  حنو  على  إضاعتها  بصدد  أّننا  أم  الفرصة 

غريها من الفرص؟
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ظلم الطفل وبدرسته 

اعتقل ليه.. اعتقل ليه…

قتل الرضيع والكفيف 

أدمع عينيه.. أدمع عينيه…

حرام علي���ه 

حرام عليه ... حرام عليه

- - - -

حرم األم من قرت عينه 

أبكاها عليه.. أبكاها عليه…

أم الشهيد تبكي تنوح 

مّيا تنادي.. مّيا تنادي…

وأنا الشهيد حلمي 

مّيا بشهادة.. بشهادة…

زفيين مّيا ....

هلهلي مّيا ...

وزاغردي.. زاغردي…

حرام علي���ه 

حرام عليه ... حرام عليه

مالوا بشار يقتل شعبه 

عشان كرسيه..

عش�ان كرسي�ه…

هجر شعبه عن الوطن 

وسكن فيه.. 

وسكن فيه…

ليه يدمر ليه يبد 

شعبه ويكويه.. 

شعبه يكويه…

جرح اإلخوة وجرح الوطن 

مني يشفيه.. 

ربي يشفيه…

حرام علي���ه 

حرام عليه ... حرام عليه

- - - -

حرم الطفل من السعادة 

قتل والديه.. 

قتل والديه…

أعدم أطفال األمة 

وطفله بيديه.. 

طفله بيديه…

لسماع األغنية على العنوان التالي:

كلمات  األغنية:

https://www.youtube.com/watch?v=oLAUgUl9eZk

 الصقر الحموي

جمموعة أحرار الشام
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