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مجّلة

» أوطاننا ختّرب وأرزاقنا تسرق وأعمارنا تضيع وشبابنا 
هكذا  الّسواد«  شديدة  مظلمة  أصبحت  والّدنيا  يفنى 
»حركة  مقاله  بوعوينة  يسري  الشاب  الكاتب  بدأ 
الغاضبني متواصلة« وهي كلمات صرحية ومعرّبة عّما 
العربي  من إحباط وياس نتيجة  الشباب  يشعر به أغلب 

الوضع املزري الذي أصبحت عليه األّمة . 
العوني  عبدالنيب  الكاتب  يعيشه  اإلحساس  نفس 
الذي تساءل يف مقاله عن كيفّية الطفو  على اجلراحات 
والتسلطية،  السلطوية  والنزعات  والنزوات  والصراعات 
ليتّم العبور  إىل وضع أفضل  تفجر فيه ينابيع العّز واحلرية 
واملنتهكة  واملنهكون  املتعبون  ينجز  فيقول:»كيف 
والعجز  اهلزمية  بوادر  يشاهدون  وهم  عبورهم،  حقوقهم 
يف النخبة املثّقلة بالصراع واجلراح، واليت ما فتئت تفسد 
تبدهلم  بأن  الوطنّية  واألعياد  واألفراح  الشعبية  األعراس 
والشذوذ  والدهاليز  والغزوات  النزوات  أفالم  عنها  عوضا 

وتفرعاته؟«
عن   السؤال  لطرح  العش  فيصل  املهندس  دفع  وضع 
حضارتهم  وبناء  النهوض  يف  وفشلهم  العرب  عجز  أسباب 
التغريب  تياري  فينتقد يف مقاله  الزمن،  طيلة قرون من 
واألسلمة بشّدة يف تصورهما ألسباب التخلف واالحنطاط 
ويرى أن الصراع بينهما طيلة عقود قد عّقد الوضع وقّلص 
حّركت  العربّية  الثورات  أن  ويرى  النهوض.  امكانية 
هذه  أّن  »غري  األّم��ة.  صحوة  وحققت  الراكدة  املياه 
الّصحوة اليت هي أول خطوة يف طريق الّنهضة احلضارّية 
حنو  للّسري  ويدفعها  يأّطرها  من  جتد  مل  الّشاملة، 
اخلطوات املوالية لتحقيق بناء حضارّي يقطع مع الّتخلف 
والّتأخر  واالجتماعي  االقتصادي  والضعف  الّثقايف 
العاملي«  االستكبار  لقوى  الّسياسية  والّتبعية  العلمي 

اليت  االجتماعية  الّسياسية  الثورة  كانت  ويضيف:»وإذا 
وخلقت  األّمة  صحوة  حقّقت  قد  العربي  الّربيع  أولدت 
والّتقدم،  الّرقي  أجل  من  لالستثمار  فرصة  شعوبها  لدى 
فإّن الّثورة الّثقافّية من شأنها أن متّكننا من استغالل هذه 
الفرصة وحتدث االرتقاء من طور الّصحوة إىل طور البناء 

احلضاري«
تكون  لن  ولكّنها  معّقدة  عملّية  الثقافّية  والثورة 
خالله.  من  ثورة  بل  الّدين  على  ثورة  األحوال  من  حبال 
وهلذا يبدأ اإلعداد للّثورة الّثقافية بتحديد مفهوم الّدين 
والفصل بني ما هو وحي مقّدس وما هو تراث بشرّي، فصل 

يف املنزلة وفصل يف كيفّية الّتعامل معه«.
إن قراءة موضوعّية للرتاث بعيدا عن االيديولوجّيات 
املغلقة أصبحت مسألة مأّكدة وضرورية ألن الرتاث جزء 
القفز عليه وهو تراث مليئ  األّمة وال ميكن  من كيان 
األستاذ  يقول  هذا  ويف  املضيئة  والعالمات  باإلجيابيات 
انتقال  وآليات  اخلطاب  بن  »عمر  مقاله  يف  ذياب   بشري 
توّجهاتها  كانت  أّيا  الفكرّية  الّنخب  :»على  السلطة« 
امسه  بشيء  منها  املريضة  تلك  حتى  اإليديولوجّية 
الّتاريخ  قراءة  يعيدوا  أن  منه  الّسياسي  وخاّصة  اإلسالم 
اجلهل  غبار  عليه  لينفضوا  وموضوعّية  علمّية  بطريقة 
منذ  واملسلمني  العرب  حّكام  محلت  اليت  والّنرجسية 
كرامة  على  الّدوس  على   اليوم  وحّتى  الكربى  الفتنة 
الّدين  لباس  إستبدادهم  وإلباس  الّسلطة  أجل  من  الّناس 

الذي هو منهم براء«. 
عن  احلديث  مقاله  يف  خرّي  العّشي  حممد  األستاذ 
إحدى طرق ابراز اجلانب املضيء من الرتاث وهي األشرطة 
الوثائقّية القادرة على الوصول إىل كّل البيوت والتوّجه 
تقديم  ميكن  مثال  خالهلا  من  واليت  العقول  كّل  إىل 
مناذج لشخصيات ممّيزة يف تاريخ األّمة، ألن »العودة إىل 
واحلديث  القديم  تارخينا  يف  املمّيزة  الشخصّيات  مناذج 
من شأنه أن يساعد اجملتمع وخاّصة فئة الشباب منه على 
املطلوبة  الوجهة  حتديد  وعلى  الّتيه  دائرة  من  اخلروج 
لالستجابة لتحّديات املستقبل. وال يكون ذلك بتكرار 
جتارب السابقني مهما عال شأنهم ألّن لكّل جتربة سياقها 
يف  محاسهم  منهم  نستلهم  بأن  ولكن  اخلاص  التارخيي 
بثوابت  ومتّسكهم  واخلري  والعدل  احلّق  بقيم  التمّسك 
وسعيهم  الوطين  القرار  وباستقاللّية  الوطنّية  الشخصّية 
نستلهم  كما  اجملتمع،  أوضاع  وتطوير  لإلصالح  الدؤوب 

من أخطائهم يف االجتهاد والتقدير«
... قراءة ممتعة 	 	 	 	

التحرير
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عندما تشاهد التناحر المستمّر في مختلف أرجاء الوطن العربي وقوافل المهاجرين 
الذين تركوا ديارهم وأرزاقهم هروبا من الجحيم وبحثا عن مكان آمن يعيشون فيه)1(. 
وتقف أمام مستوى الهمجيّة والفوضى التي تسيطر على جزء كبير من هذا الوطن، وعندما 
تتابع ما تعيشه البلدان العربية »الناجية من الفوضى« من أزمات اقتصادية واجتماعية 
الّسياسيون ويفتخرون به.  حادّة تكاد تعصف بشبه االستقرار والتوافق الذي يتشدّق به 
مقابل  القانون  واحترام  العمل  ويغيب حّب  المجتمع  مفاصل  ينخر  الفساد  ترى  وعندما 
ارتفاع أسهم النفاق والتملّق والّرشوة والمحسوبيّة في أذهان وممارسات النّاس باختالف 
مستوياتهم االجتماعيّة والثقافيّة، يُوخز خاطرك سؤال محورّي سبق وأن طرحه أجدادنا 
من المصلحين والمفكرين والّسياسيين وهو : لماذا نعيش فى بحر من التّخلف والّرجعية، 
فى الوقت الذي يعيش غيرنا فى ُمستويات مميّزة من التّقدم التّقني والعلمي ؟! لماذا تأّخرنا 
وتقدّم غيرنا؟. ولماذا نفشل في كل محاوالت اإلصالح والتقدّم؟ هل هو مرتبط بعرقنا أم 

بثقافتنا أم بديننا؟ أم باعتماد مناهج إصالح مسقطة ال تتماشى مع واقعنا وثقافتنا؟.
السؤال ال يتعلّق بمقارنتنا، نحن العرب، بأوروبّا وأمريكا فتلك مقارنة ربّما هي جزء 
من مأساتنا، ولكنه يتعلّق بمقارنة وضعنا بأوضاع أقوام آخرين كانوا في الماضي القريب 
متخلّفين مثلنا، يعانون الفقر والفوضى والفساد ولكنّهم استطاعوا أن ينهضوا من كبوتهم 
ويقاوموا عجز إمكانياتهم فأصبحوا من الدّول المتقدّمة المزدهرة ومن القوى الفاعلة في 

العالم ولنا في دول أمريكا الالّتينيّة ونمور آسيا كماليزيا وسنغفورة خير مثال.
لقد جّرب العرب كّل أنواع األنظمة، حزبيّة وعسكريّة وعلمانيّة ودينيّة وغيرها، فلم 
تقدر على إيجاد البلسم لما يعيشونه من مصائب وباليا ومحن، بل أّن الوضع كان يزداد 
ُسوءاً  بعد كّل عمليّة تغيير. فهل ُكتب على أّمتنا أن تبقى تعاني المصائب والباليا وتعيش 
الفقر والتخلّف؟ أّم أّن هناك ما يعّطل نهوضها ويمنع ازدهارها والتحاقها بركب األمم 

المتقدّمة؟
يذهب البعض من نخبنا إلى اتّهام ديننا كمعيق أساسي لتطورنا وتقدّمنا إذ فشلنا في 
كبح سيطرته وتدّخله في أمور حياتنا وفي تحجيم سلطة رجال الدّين كما فعل الغرب مع 
الكنيسة، حيث تحّرر العلم والفكر األوروبيّان من هيمنتها فراحا يتقدّمان بكّل قوة دون 
حواجز وعقبات وانتهى األمر إلى تحقيق الحداثة وبناء حضارة متطورة مشدودة إلى 
إالّ  يكون  الحياة حسب هؤالء، ال  في  فالتّقدم  والعملية.  الفكرية  اإلنسان ومنتجاته  قيمة 
بخلع رداء الدّين كما فعلت أوروبا، وااللتحاق بركب الحداثة، فكلَّ َمن يُؤِمن أو يُّصر 
على أّن هذا الدّيَن قادٌر على بناِء حضارةٍ َعظيمٍة ُمْستقلٍة، هو َحتما إنساٌن ُمتخلٌف يعيُش 
خارَج إطاِر الَزمان ولهذا نراهم يعملون بكّل جهدهم من أجل القطع النهائي مع الدّين 

فيصل العش

) ))
((

أنواع األنظمة، حزبّية وعسكرّية وعلمانّية ودينّية وغريها،  العرب كّل  جّرب 
الوضع  أّن  بل  وحمن،  وباليا  مصائب  من  يعيشونه  ملا  البلسم  إجياد  على  تقدر  فلم 

كان يزداد سوءا بعد كّل عملّية تغيري.
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اإلسالمي باعتباره قّوة شدّ إلى الوراء 
حضوره  تقليص  الدّنيا  الحالة  في  أو 
في الحياة العاّمة ليبقى شأنا شخصيّا ال 
أوالمسجد. وتندرج  البيت  يتعدّى عتبة 
الماركسية  التيارات  كّل  هؤالء  ضمن 
التي  النخب  من  وجزء  واليسارية 
نشأت وترعرعت في أحضان الغرب 
بفكره  وآمنت  وتشبّعت  األوروبي 

وثقافته واتخذته قدوة ومثاال. 
وفي المقابل نجد التّيارات اإلسالميّة بمختلف أطيافها تعتبر أّن التخلّي عن اإلسالم 
لتخلّفنا ونزول أسهمنا بين األمم. والحّل عند هؤالء  الرئيسّي  السبب  للحياة هو  كمنهج 
الكفيل  الحّل وهو  فهو  يستحقّها  التي  المكانة  وإعطائه  الدّين  هذا  إعالء شأن  في  يكمن 
بضمان عمليّة اإلقالع إذا فهمناه كما فهمه األّولون واعتبرناه مرجعا أساسيا لكل تشريع، 

فال يصلح آخر هذه األّمة إالّ بما صلح به أّولها. 
الماضي  القرن  خالل  أشدّه  على  الّصراع  كان  الهويّة  واتجاه  التّغريب  اتجاه  وبين 
القصيرة  والتّجربة  العربي  الّربيع  ثورات  بعد  خاّصة  آخر  بعد  عاما  يحتدم  يزال  وال 
في  زاد  مّما  المسلّحة،  والجماعات  المتشدّدة  التّنظيمات  وبروز  الحكم  في  لإلسالميين 
تعقيد الوضع وقلّص من امكانية نهوض األّمة. والخطير في األمر أّن الصراع المذكور 
انحصر نظريّا بين النّخب بعيدا عن واقع المجتمع لكّن تأثيراته الميدانيّة كانت كارثيّة 

شملت كل مفاصل المجتمع لتزيد في محنته وتعّمق أزماته ومعاناته.
الفكر املنبت

ليس هناك نتيجة غير الفشل أليّة محاولة تهدف لتغيير واقعٍ بإسقاط نموذج مستورٍد 
للحياة من واقعٍ مختلٍف سواء كان االختالف زمانيّا أو مكانيّا. لهذا فشلت محاوالت اتجاه 
التغريب طيلة عقود ولم تنجح في زحزحة الوضع بل زادته تعفّنا وتخلّفا، ذلك أنّها عمدت 
إلى فرض التّحديث بالقفز فوق خصوصيّة المجتمع الدّينيّة وثقافته النفسيّة واالجتماعيّة 
متمثّلة في الهويّة العربيّة اإلسالميّة من دون محاولة التّفاعل معها أونقدها من الدّاخل، 
فكانت فكرا منبتّا وجد نفسه في صدام وصراع مع المجتمع. وقد ساهمت الّرؤية العلمانيّة 
المستوردة في ترسيخ الديكتاتورية وخدمة مصالح طبقات معينة على حساب المصلحة 

الوطنيّة، فكانت عمال تخريبيّا أكثر منه محاولة بناء وإصالح.
ليسقطها  قديمة  تاريخيّة  تجربة  استحضار  حاول  الذي  الهويّة  تيار  مع  كذلك حصل 
وعوض  والتكلّس.  االنحطاط  من  قرون  التّجربة  تلك  عن  تفصله  مختلف  واقع  على 
البحث عن علل الخراب الذي تعيشه األّمة وعن نقد الذّات ومراجعتها، وفهم تفاعلها مع 
روح العصر وأفكاره وقيمه، رفع هذا التيّار شعارات عاّمة مثل: »اإلسالم هو الحّل« 
و»الخالفة اإلسالميّة« و»القرآن دستورنا« إلخ ... فكان الفشل حليفه ولم ينجح إآلّ في 
إحياء بعض مظاهر التديّن أو الصدّ النّسبي لمخّططات التّيار التّغريبي المعادي للهويّة. 

,,

,,
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واقع  لتغيري  تهدف  حماولة  ألي  الفشل  غري  نتيجة  هناك  ليس 
كان  سواء  خمتلف  واقع  من  للحياة  مستورد  منوذج  بإسقاط 
التغريب  االختالف زمانّيا أو مكانّيا. هلذا فشلت حماوالت اجتاه 

طيلة عقود ومل تنجح يف زحزحة الوضع بل زادته تعفنا وختّلفا

اجت�������اه  بني 
واجت��اه  التغريب 
اهلوي��������������ة 
كان الص������راع 
على أشّده خ��الل 
القرن املاض��ي وال 
عاما  حيتدم  يزال 
بعد آخر خاّص��ة 
الربيع  ثورات  بعد 
العربي والتجرب�ة 
ة  لقص�ي����������ر ا
ميي�������ن  سال لإل
يف احلك��������م 
التنظيمات  وبروز 
املتش�����������ّددة 
واجلماع��������ات 
املسّلح�����������ة، 
مما زاد يف تعقيد 
من  وقّلص  الوضع 
نهوض  امكانية 

األّمة.
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أّما محاوالت اإلصالح العميقة والمؤثرة فلم يجد لها طريقا وضّل يحوم حول حماها ألّن 
مواقفه منها كانت تحدّدها مرجعيّة ماضويّة تقليديّة. ولعّل هذا الفشل هو الذي حدا ببعض 
هذه الجماعات إلى التّخلّي تدريجيّا عن أطروحاتها وشعاراتها التي كانت ترفعها لتتحّول 
إلى حزب ليبيرالي ال يختلف عن غيره سوى في التّسمية وفي المخزون النّضالي الذي 
يستثمره كلّما دعت الحاجة إلى ذلك والبعض اآلخر إلى الغلّو ومعادات المجتمع وتبنّي 
منها  في محاولة  أينما حلّت  الموت  تزرع  إرهابيّة  إلى جماعات  متطّرفة حّولته  أفكار 
اليوم من عنف وإرهاب انتشر  بالقّوة. وما نعيشه  الّشريعة  لفرض »الخالفة« وتطبيق 
كالّسرطان في جسم األّمة إالّ صورة مجّسدة لنتاج هذه الجماعات الدينيّة التي ساهمت في 

تنميتها قوى دوليّة وأغلب األنظمة العربيّة خدمة لمصالحها.
من الركود إىل الصحوة

رغم قتامة المشهد العربي اإلسالمي وما تعانيه األّمة من مآسي وضعف، فإّن المتّطلع 
على تاريخ الحضارات والّشعوب يرى أّن الفجر آت ألنّه يدرك بمعارفه أّن نهوض األمم 
تسبقه فترات طويلة من التّخلف والمعاناة وأّن انهيار الحضارات وصعودها هو رهين 
وحركة  ومشاريع  أفكار  إلى  الّصحوة  تلك  تُترجم  التي  القوى  وتوفّر  الّشعوب  صحوة 
تحدث تغييرا في مجاالت الحياة المختلفة. وما حدث في األّمة العربيّة اإلسالميّة خالل 
الّسنوات األخيرة، خاّصة مع اندالع الثّورات العربيّة، يؤّكد أّن فترة الّركود واالستكانة 
والالّمباالة التي عاشتها الّشعوب العربيّة قد ولّت بال رجعة وأّن الّصحوة )2( قد حدثت 
بال ريب، برغم كيد الخصوم ومن واالهم من قوى الردّة والفساد. غير أّن هذه الّصحوة 
التي هي أول خطوة في طريق النّهضة الحضاريّة الّشاملة، لم تجد من يأّطرها ويدفعها 
للّسير نحو الخطوات الموالية لتحقيق بناء حضارّي يقطع مع التّخلف الثّقافي والضعف 
العالمي.  االستكبار  لقوى  الّسياسية  والتّبعية  العلمي  والتّأخر  واالجتماعي  االقتصادي 

فكيف يحدث االرتقاء من طور الّصحوة إلى طور البناء الحضاري؟
كيف نرتقي؟

الثّقافة والمدنيّة هما المكّونان الّرئيسيان لكّل بناء حضاري، فالثّقافة هي المكّون النّظري 
عن  يميّزها  الذي  الخاص  طابعها  ويعطيها  الذّاتية  هويّتها  يشّكل  الذي  وهو  للحضارة 
سائر الحضارات األخرى. وتشمل الثقافة الجانب الّروحي والفكري والمعنوي لإلنسان. 
أما المدنيّة فهي المكّون المادّي العملي للحضارة الذي يشمل مجاالت اإلنتاج وأدواتها 
ومنتجاتها التي يحتاج إليها اإلنسان في معاشه ومختلف أنشطته وأعماله وهو بدوره نتاج 
للمكّون األول أي الثقافة في تفاعلها مع البيئة. فالثقافة بما هي صانعة لإلنسان تشّكل روح 
الحضارة وعقلها وقلبها ووجدانها ولهذا فالبناء الحضاري ال يستقيم من دون ثقافة صلبة 
متميّزة تخلق إنسانا متوازنا متحّركا وتقطع الطريق أمام كّل ما من شأنه أن يكبّله ويدفعه 

إلى الجمود والتّواكل.
وإذا كانت الثورة الّسياسية االجتماعية التي أولدت الّربيع العربي قد حققّت صحوة األّمة 
الثّقافيّة من  الثّورة  فإّن  الّرقي والتّقدم،  وخلقت لدى شعوبها فرصة لالستثمار من أجل 
شأنها أن تمّكننا من استغالل هذه الفرصة وتحدث االرتقاء من طور الّصحوة إلى طور 

البناء الحضاري. ولكن كيف الّسبيل إلى ثورة ثقافيّة وما هي خصائصها؟

,,

,,
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ما ح����������دث 
العربّي��ة  األّمة  يف 
اإلسالمّي�����������ة 
خالل الّسن������وات 
األخرية، خاّص����ة 
الّثورات  اندالع  مع 
العربّية، يؤّك���د 
أّن فرتة الّرك����ود 
واالستكان�������ة 
والاّلمب������االة اليت 
عاشتها الّشع����وب 
العربّية قد ول���ّ�ت 
وأّن  رجع������ة  بال 
الّصحوة قد حدثت 
بال ريب، برغ������م 
اخلص�����وم  كيد 
ومن واالهم من قوى 

الرّدة والفساد.

وخلقت  األّمة  صحوة  حقّقت  قد  العربي  الّربيع  أولدت  اليت  الّسياسية  الثورة  كانت  إذا 
لدينا فرصة لالستثمار من أجل الّرقي والّتقدم، فإّن الثورة الثقافّية من شأنها أن متّكننا 

من استغالل هذه الفرصة وحتدث االرتقاء من طور الّصحوة إىل طور البناء احلضاري.
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ثورة بالّدين وليست ضّده

 الثّورة الثقافيّة ليست باألمر الهيّن، هي 
عمليّة معقّدة تتطلّب وقتا طويال وجهدا 
يشارك فيه الجميع من أكادميين ومثقّفين 
دين  ورجال  وأيّمة  عضويّين  ومثقفين 
وإعالمييّن وتهدف إلى إنشاء عالم جديد 
من األفكار والّسلوك يمّهد لبقية مظاهر 
والتّقني، وهي  المادّي  والتّطور  الّرقي 
بل  تكون مستوردة  أن  يمكن  حركة ال 
اإلنسان  فيها  يعبر  الدّاخل،  من  نابعة 
عن عمق ذاته فتغيّر النّفس والعقل والسلوك، قبل أن تصل إلى المادّة. يقول هللا تعالى : 

َ ال يُغَيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِّروا َما بِأَْنفُِسِهْم«)3( »إِنَّ اللَّ
البيولوجي  التّركيب  في   »catalyseur« محفّز أساسي  كمرّكب  يدخل  الدّين  وألّن 
للحضارة على رأي مالك بن نبي استنادا إلى أفكار »كيسر لنج« وعلى معطيات التّاريخ 
ولكن  الدّين  على  ثورة  األحوال  من  بحال  تكون  لن  الثقافيّة  الثّورة  فإّن  عاّمة)4(  بصفة 
ثورة من خالله. ولهذا يبدأ اإلعداد للثّورة الثّقافية بتحديد مفهوم الدّين والفصل بين ما 
هو وحي مقدّس وما هو تراث بشرّي، فصل في المنزلة وفصل في كيفيّة التّعامل معه. 
وهذا يحتاج حفرا معرفيّا عميقا يُزيل عن الدّين ما علق به من أفهام خاطئة وقصور في 
أساسها،  المسلم على  ليصنع  التي جاء  الّسامية  معانيه  ويُبرز  الواقع  في  الوحي  تنزيل 
كقيم العمل واإلخالص والعدل والعلم والمساواة والحرية وصيانة كرامة البشر والرحمة 
والبّر والتعايش والتسامح ومقاومة التّناحر والتواكل واالستكانة. كما يحتاج غوصا في 
عالم التّراث الفكري الغزير ليحيي جوانبه المضيئة لالستفادة منها وتطويعها في سبيل 
بناء وعي يدفع إلى الحركة ويقاوم الجمود. وبذلك تَُردُّ للعقيدة اإلسالميّة فاعليّتها وقّوتها 

اإليجابيّة وتأثيرها في الفرد والمجتمع. 
هكذا يكون اإلعداد لثورة ثقافيّة تنبع من رحم األّمة وتحترم هويّتها، قادرة على إحداث 
ليبني  وانطلق  سلوكه  تغيّر  فكره  تغيّر  فإذا  العربي،  اإلنسان  فكر  في  المنتظر  التغيير 
حضارته على أسس صحيحة وتخطيط محكم بعزيمة وحزم. أّما مواصلة التضييق على 
مظاهر التديّن ومحاصرة المتدينين ومحاولة تدجين الدّين في فهم معيّن رسمي ال يجوز 
الخروج عنه من جهة ومواصلة اتّباع أسهل السبل باالرتماء في أحضان اآلخر وقبول 
األّمة  إنهيار  إلى مزيد من  إالّ  يؤدّي  لن  فذلك  أخرى،  أزماتنا من جهة  لحل  مقترحاته 

والتّناحر بين مكوناتها. ولن يكون بعد الّصحوة رقي أو حضارة. 
هوامش

د ما يقرب من أربعة ماليين آخرين. (1( في أقّل من خمس سنوات، قُتل أكثر من ربع مليون عربي؛ وُشّرِ
(2( الّصحوة هي أولى مراحل البعث الحضاري من أعراضها االيجابية اإلحساس بالذّات والهويّة ومن 
أعراضها الّسلبيّة عدم تمتّع أشكالها التّنفيذية االنطالقيّة بالّرشد الكامل، فهي في جزء منها تبدو فوضويّة غير 
منضبطة وهي مرحلة تعلّمت فيها األّمة عمق واقعها وعظمة فكرتها ولكنها ال تمتلك المناهج وخطط التّعامل 
مع إشكاليات الّزمان والمكان وال تمتلك ما تحتاجه من تعدّد الوسائل وطرق العمل وما يلزم ذلك من سعة الفكر 
والقدرة على االبتكار ) الدكتور جاسم سلطان - من الّصحوة إلى اليقظة، استراتيجيّة اإلدراك للحراك - مؤّسسة 

ام القرى للترجمة والتوزيع - ص 43 - الّطبعة الرابعة 2010) 
(3( سورة الرعد اآلية 11

(4( مالك بن نبي، شروط النّهضة ، ص. 61 - ترجمة عبد الصبور شاهين - دار الفكر 1986
----- 

- مدير اجملّلة.
faycalelleuch@gmail.com

,,

,,

للّثورة  اإلعداد  يبدأ 
بتحدي��د  الّثقافية 
الّدي���������ن  مفهوم 
والفصل بني ما ه��و 
وحي مقّدس وما هو 
فص�ل  بشرّي،  تراث 
يف املنزلة وفصل يف 
الّتعام���ل  كيفّية 
معه. وهذا حيت���اج 
حفرا معرفّيا عميقا 
الّدي����ن  عن  ُيزيل 
ما علق به من أفه�ام 
خاطئة وقص������ور 
يف تنزيل الوحي يف 
الواقع وُيربز معانيه 
السامي�����ة،كم�ا 
حيتاج غوص����ا يف 
الغزير  الرّتاث  عامل 
جوانب������ه  ليحيي 
لالستفادة  املضيئة 

منها.
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 بعد أكثر من أربعة عشر قرنا مازال املسلمون عموما والعرب خصوصا يراوحون 
عند معضلة انتقال الّسلطة، هذه العقدة الّتارخيّية اليت مل جتد إىل اليوم طريقها 

إىل احلّل وأصبحت منطقة ظّل ال يتبنّي فيها اخليط األبيض من اخليط األسود.

» التاريخ في ظاهره ال يزيد عن اإلخبار، وفي باطنه نظر وتحقيق«، هكذا قال إبن 
خلدون، فهل مازال العرب والمسلمون عموما في مرحلة اإلخبار عند قرائتهم للتّاريخ، 
أم أنّهم نظروا وحقّقوا فلم يجدوا شيئا يستحّق الوقوف عنده فتركوه جانبا وآنصرفـوا؟ 
أم أّن العرب خصوصا تعّطلت عندهم ملكة التّفكير وأصبحوا تحّركهم الغرائز أكثر مّما 

يحركهم العقل؟.
 بعد أكثر من أربعة عشر قرنا مازال المسلمون عموما والعرب خصوصا يراوحون 
عند معضلة انتقال الّسلطة، هذه العقدة التّاريخيّة التي لم تجد إلى اليوم طريقها إلى الحّل 
وأصبحت منطقة ظّل ال يتبيّن فيها الخيط األبيض من الخيط األسود، وشبّه على الناس 
نقيض، فهل هناك فعال خّطا  والّسياسة على طرف  الدّين  والّسياسة، حتّى صار  الدّين 
فاصال بين الدّين والّسياسة؟ وما هو المقصود بالدّين حين نتحدّث عن هذا التّداخل الذي 

يراه البعض واجبا شرعيّا ويراه البعض اآلخر وقوعا في المحضور.
يزال  الكريم ال  بني ساعدة« والّرسول  بدأ من »سقيفة  الّسلطة  انتقال  الخالف على 
مسّجى، ثم استتّب األمر ألبي بكر بعد نقاش عسير مع األنصار الذين أرادوا تولية سعد 
بن عبادة، ثّم ترك أبو بكر وصيّة بتولية عمر بن الخطاب من بعده، وقد تّم األمر كذلك 
وتّمت مبايعة عمر، إالّ أّن الفاروق لم يوّل أحدا من بعده وقال » لن أتحّمل أمرهم حيّا 
وميّتا« وجعل األمر شورى بين ستّة نفر وهم عثمان وعلّي وطلحة والّزبير وسعد وعبد 
الّرحمان بن عوف، يقول إبن كثير » وأوصى )أي عمر( أن يصلّي بالناّس صهيب بن 
سنان الّرومي ثالثة أيام حتى تنقضي الّشورى، وأن يجتمع أهل الّشورى  ويوّكل بهم 
أناس حتى ينبرم األمر، ووّكل بهم خمسين رجال من المسلمين وجعل عليهم مستحثّا أبا 
طلحة األنصاري والمقداد بن األسود الكندي...«، إنتهى األمر إلى إستفتاء للنّاس على 
علّي وعثمان يجريه عبد الرحمان بن عوف يقول عنه إبن كثير » ثم نهض عبد الرحمان 
بن عوف رضي هللا عنه يستشير النّاس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس النّاس 
وأقيادهم جميعا وأشتاتا، مثنى وفرادى ومجتمعين، سّرا وجهرا، حتى خلص إلى النّساء 
المخدّرات في حجابهن، وحتّى سأل الولدان في المكاتب، وحتّى سأل من يِردُ من الركبان 

واألعراب إلى المدينة في مدّة ثالثة أيّام بلياليها...«.
لم يذكر عمر رضي هللا عنه في الّشورى )إبن عّمه( سعيد بن زيد بن عمرو وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنّة، خشية أن يراعى فيولّى لكونه إبن عمه، وقال ألهل الشورى 

) ))
((

بشري ذياب
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يحضركم عبد هللا - يعني إبنه-  وليس له من األمر شيء أي أنّه يحضر الّشورى ويشير 
بالنّصح وال يولى شيئا كما يروي إبن كثير.

ونحن نستعرض هذه األحداث التّاريخية يجب أن نتوقّف عندها مليّا لسببين، األول 
الّرشد  منها  إذا سحب  الخالفة  الّراشدة ألّن  أقول  الخالفة وال  دولة  في  أنّها حدثت  هو 
صارت إستبدادا  فال يوجد خالفة راشدة وأخرى غير راشدة مهما بلغت الثّانية من تطور 
كان  عندما  م   644 سنة  أي  هـ   24 سنة  وقعت  أنها  وتمدّد جغرافي،والثاني  إقتصادي 
الغرب الذي أصبح اليوم منارة الحّرية والدّيمقراطية وحقوق اإلنسان يعيش في ظلمات 

اإلستبداد الّسياسي واإلنحطاط الفكري واألخالقي.
أنا لست عالم إجتماع وال دارسا للتّاريخ وال محلاّل سياسيّا، أنا مواطن بسيط أريد أن 
أعلّق على بعض النّقاط الواردة في هذه الفترة المفصليّة في تاريخ الدّولة اإلسالميّة التي 
يجب أن نعيد دراستها من جديد، فعمر بن الخّطاب أعطى إشارات في أواخر أيّام حياته 
لو أحسنت النّخبة الّسياسية وقتها التقاطها لكنّا تجنّبنا أنهارا تسيل من دماء المسلمين إلى 

يومنا هذا من أجل إنتقال الّسلطة.
العقيدة  شأن  يفصل عن  أن  يجب  العام  الشأن  أّن  يبرز  أن  أراد  الخطاب  إبن  فعمر 
والعبادات، فأوصى أن يصلّي بالنّاس » صهيب« ثالثة أيام حتى تنقضي الّشورى، ولم 
يكلّف بذلك أحدا من المرّشحين للخالفة، وهو أّول تحييد للمسجد عن الدّعاية اإلنتخابية، 
يحتوي  الدّين  ألن  النخب،  بعض  يذهب  كما  والّسياسة  الدّين  بين  ال  نظري  في  فصل 
لكل  األساسيّة  المرجعيّة  الدين هو  بينهما ألّن  يفصل  أن  يمكن ألّي عاقل  الّسياسة وال 
للعقيدة من قدسيّة وتأثير  بما  بين ما هو عقائدي  العام، وإنّما هو فصل  الّشأن  تفاصيل 
على وجدان النّاس وهو في األصل عالقة بين اإلنسان وخالقه تتجلّى في سلوك اإلنسان 
وتواصله مع محيطه الخاص والعام، ولم تتدّخل الدّولة في تفاصيل هذه العالقة، فالّصالة 
الّشهادتين كل  بتجديد  الخليفة  يأمر  ولم  الحضور  لتسجيل  تتطلب سجالّ  لم  المسجد  في 
عام، ولم ترغم الدّولة النّاس على أداء فريضة الحّج للقادرين عليها مادّيا وجسديّا ولم 
تقم األجهزة األمنية للدّولة بزيارات فجئيّة لبيوت النّاس في رمضان لتتأّكد من صيامهم، 
ولكنّها أي الدّولة تدّخلت في أداء فريضة الّزكاة ألّن هذه الفريضة دعامة أساسيّة للّسلم 
اإلجتماعي وللتّوزيع العادل للثّروة، فهي وإن كانت عبادة يتقّرب بها إلى هللا إالّ أنّها أيضا 
تدخل في الّشأن العام، لذلك كان أبوبكر شديدا في تطبيقها حتى أنّه قال » وهللا لومنعوني 

عناقا كانوا يؤدونها لرسول هللا لقاتلتهم عليه«.
الثاني هو أن يبرز كذلك أّن من يصلح لشأن العقيدة قد ال يصلح بالّضرورة  األمر 
للقيادة الّسياسية، فالعابد المخلص قد ال يكون بالّضرورة سياسيّا ناجحا، فالّرسول الكريم 
إنّك رجل  أبا ذر  يا  له »  قال  توليته  الغفاري  ذّر  أبو  الجليل  الّصحابي  حين طلب منه 
ضعيف، وإنّها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة« ، وهنا يبرز الّرسول الكريم قيمة 

قّوة الّشخصية في القيادة الّسياسية.
األمر الثالث هو أن ال يذهب النّاس إلى أّن تقديم شخص بعينه من المتنافسين إلمامة 
النّاس في الّصالة هو إشارة لتفضيله على البقيّة وهو ما فهمه النّاس من تقديم الّرسول 

يصلح  م���ن  أّن 
قد  العقيدة  لشأن 
ال يصلح بالّضرورة 
الّسياسية،  للقيادة 
املخلص  فالعاب����د 
يك�������ون  قد ال 
بالّض��رورة سياسّيا 
فالّرسول  ناجح���ا، 
حني  الكري������م 
طلب منه الّصحابي 
ذّر  أبو  اجللي������ل 
توليته  الغف����اري 
قال ل�����ه » يا أبا ذر 
إّنك رج�ل ضعيف، 
أمان����������ة،  وإّنها 
القيامة  ي��وم  وإنها 
خزي وندام�����ة« ، 
الّرسول  وهن��ا يربز 
قيمة  الكري�����م 
يف  الّشخصية  قّوة 

القيادة الّسياسية.

أعطى عمر بن اخلّطاب إشارات يف أواخر أّيام حياته 
لو أحسنت الّنخبة الّسياسية وقتها التقاطها لكّنا 
جتّنبنا أنهارا تسيل من دماء املسلمني إىل يومنا هذا 

من أجل إنتقال الّسلطة.

,,

,,
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إبن  عم����ر  أراد 
اخلطاب أن يرس��ي 
نظاما جدي�������دا 
إلنتقال الّسلط���ة، 
فقام بتأسي��س أّول 
مستقل����ّ�ة  هيئة 
لإلنتخاب����������ات 
شورى  جمل���س  أو 
حي�������ّدد  مضّيق 
األجدر للقي�������ام 
رئاس��������ة  بشأن 
الّدولة، فق���������ام 
الّصحابي اجللي���ل 
إبن  الرمحان  عبد 
عوف بتطوير األمر 
إطاره  من  وأخرجه 
للهيئة  الّضي������ق 
ال  إستفتاءا  ليصبح 
وإمّنا هو  أقول عاّما 
كان  وإن  إستفتاء 

على نطاق ضيق.

تلك  حتى  اإليديولوجّية  توّجهاتها  كانت  أّيا  التونسّية  الفكرّية  الّنخب  على 
الّتاريخ  الّسياسي منه أن يعيدوا قراءة  املريضة منها بشيء امسه اإلسالم وخاّصة 
محلت  اليت  والّنرجسية  اجلهل  غبار  عليه  لينفضوا  وموضوعّية  علمّية  بطريقة 
حّكام العرب واملسلمني منذ الفتنة الكربى وحّتى اليوم على  الّدوس على كرامة 

الّناس من أجل الّسلطة وإلباس إستبدادهم لباس الّدين.

الكريم ألبي بكر في الّصالة، وهي ما نسّميها اليوم بتكافؤ الفرص، حتّى أّن الّصحابي 
الجليل ورئيس الهيئة المستقلّة األولى لإلنتخابات عبد الرحمان بن عوف، عندما أحضرت 
بن  الّرحمان  عبد  لهما  فقال  عليه،  يصلّي  أيّهما  إليها علي وعثمان  تبادر  جنازة عمر، 
عوف لستما في هذا من شيء إنّما هذا إلى صهيب الذي أمره عمر أن يصلّي بالنّاس كما 

ورد في تاريخ ابن كثير.
أراد عمر إبن الخطاب أن يرسي نظاما جديدا إلنتقال الّسلطة، فقام بتأسيس أّول هيئة 
مستقلّة لإلنتخابات أو مجلس شورى مضيّق يحدّد األجدر للقيام بشأن رئاسة الدّولة، فقام 
الّصحابي الجليل عبد الرحمان إبن عوف بتطوير األمر وأخرجه من إطاره الّضيق للهيئة 
ليصبح إستفتاءا ال أقول عاّما وإنّما هو إستفتاء وإن كان على نطاق ضيق، ولكنّه يبقى 
دائما بالّرجوع إلى ظرفه الّزماني طفرة كبيرة في إطار إرساء منظومة جديدة إلنتقال 
الّسلطة، ويعتبر اإلستفتاء اليوم آلية من آليات الدّيمقراطية المباشرة عرفتها دولة الخالفة 
أو  بالكفر  الرحمان  يتّهم عبد  الخطاب ودّعمها، ولم  إبن  أقّرها عمر  م،   644 منذ سنة 
الّزندقة ولم يتّهمه علي وال عثمان بذلك، بل أخذ عليهما العهد والميثاق لئن ولّى أحدهما 
ليعدلّن وإن ولّى عليه ليسمعّن وليطيعّن، ولو أّن من بعده بنوا سياسيّا على ما أّسسه عمر 
بن الخطاب لكان العرب هم أول من أّسسوا نظاما ديمقراطيّا مؤمنا، فمآالت األشياء في 
تطّورها التّاريخي قد تنسينا في تواضع بداياتها، ولو أن جوزاف نيكوالس كونيو أول 
من صنع سيارة تعمل بمحرك سنة 1769 م يعود اليوم لما صدّق أن سيارته المتواضعة 
على  البناء  نحسن  ال  كعرب  ولكنّنا  اليوم،  نعرفه  الذي  الّرهيب  الّشكل  بهذا  ستتطّور 
الموجود فما بالك بالبناء على الماضي، ويتجلّى ذلك في مخّططاتنا الوطنية التي تنسف 

مع كل مسؤول يغادر لنعيد البناء من جديد.
أمام هذه الحقائق التاريخية يمكن أن نسأل عن الخلفيّة التي يعتمدها بعض الحداثيّين 
إلتهام اإلسالم بالتخلّف واإلنحطاط من جهة ومن جهة أخرى عن الخلفيّة التي يعتمدها 

بعض الغالة والمتشدّدين من اإلسالميين ليحكموا على اإلنتخابات بالكفر.
اإليديولوجيّة  توّجهاتها  كانت  أيّا  التونسيّة  الفكريّة  النّخب  على  أنّه  أقول  النّهاية  في 
قراءة  يعيدوا  أن  منه  الّسياسي  وخاّصة  اإلسالم  اسمه  بشيء  منها  المريضة  تلك  حتى 
التي حملت  التّاريخ بطريقة علميّة وموضوعيّة لينفضوا عليه غبار الجهل والنّرجسية 
حّكام العرب والمسلمين منذ الفتنة الكبرى وحتّى اليوم على  الدّوس على كرامة النّاس 
من أجل الّسلطة وإلباس إستبدادهم لباس الدّين الذي هو منهم براء، وأن يتصالحوا مع 
تاريخهم وحضارتهم وقيمهم ألنّه الطريق الوحيد المحقّق للعزة والتّقدم والّرقي الثّقافي 

واإلقتصادي والتربوي.   
------
- أستاذ

bechir_dhieb@yahoo.fr
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ازرعي األرض ..

 هّللي لألماني

وانشري البشر يف الثرى والثواني 

وارفعي الصوت ،... 

يف الفضاء .. طليقا 

أّذِني : ها هنا نستعيد األغاني 

ها هنا حنضن الزياتني أنسا 

ونرّوي جذورها .. باملعاني 

أرضنا .. ِحصننا الّرفيُع ، وإنا 

يف هواها ُنبيُد عرش التواني 

لنراها بهّيًة ال ُتداَنى 

يف األعالي ، وقطَعًة من ِجناِن

يطلع الّصبح بني عينيك بشرا

دافئ النور مثقال باجملاني 

ازرعيها ، فأنت يف العزِم شعٌب

واثُق اخلطِو ظاهُر العنفوان 

أنِت أمسى من اللغاِت وإني 

أخجل اآلن من حروف البيان

يسطع الوعُد يف جبينك زهوا 

رائَع الّسمِت ثابًتا يف الّزماِن

أرضعينا الوفاء يا أمَّ حتى 

حنفظ الوّد صادقا يف اجَلناِن

           -  شاعر وأديب تونسي
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إزاحة  تّمت  الجميع،  انتظرها  التي  الوطني  تاريخنا  في  الفارقة  اللّحظة  تحقّقت 
الّرأس، رأس، نظام قمعي واستبدادي هجين، فاسد ومفِسد. نظام بأذرع أمنية متشعبطة 
وأجهزة  وإعالميّة،  عائليّة  وثرثارة،  قصديريّة  ذات سحنات  وأوجه حزبيّة  ومتشابكة، 

نخرتها المحسوبيّة والزبونيّة والّسمسرة والفساد المالي والقيمي.

اإلزاحة تّمت بطريقة بركانيّة وسريعة، بفوران شعبي سلمي وفطري )التحقت بها 
قبل إسدال الّستار جوقة األجهزة والقوى( لم يُشهد من قبل لها مثيال، من حيث التّجاوز 
واالنضباط  والتّجميع الّشعبي بالّرغم من افتقادها لمنّظرين أو قادة أو آباء إالّ من منتحلّي 

الّصفة من اليمين والوسط واليسار. 

لت بساعة بيولوجيّة  تّمت العمليّة القيصريّة بصفة تلقائيّة، عفوية ومتسارعة وكأنّها ُعدِّ
اجتماعية، وبأدنى رصيد من الدّم بالمقارنة مع مثيالتها في الّزمان والجغرافيا، ولوال 
بعض التّجاوزات المنّظمة والهادفة إلى إجهاض المسار التّراكمي الّشعبي لكانت بحّق 

أنصع ثورة بياضا.

كانت فتحة لكّوة في جدران منظومة قائمة، قاتمة ومعّطنة، وفاتحة ليس لها نظير، 
إنهار خاللها أنموذج الدّولة القمعيّة العربيّة التي يجوع فيها الكّل من أجل رفاهيّة زمرة 
حاكمة بأمرها، وتفتّت حائط االستبداد والفساد وبقيت صوره وشخوصه وأثاره أعماقه 

نعاني من ارتداداتها لحدّ اآلن.

تّم انخالع الّرأس في العراء والهروب إلى الخالء في صحراء الّربع الخالي، ووقع 
للتّراكمات  مراعاة  مع  المنطقة  في  استقرار  عن  بحثا  المستنسخ  النّموذج  عن  التّخلّي 

والتّفاعالت الدّاخلية، وإعادة مركز الثّقل والتّوازن لجسم الّشعب المقهور.

اُْستُجمعت القوى بفعل الحركة واالحتكاك وبالتّأثر والتأثير، وحصل االنسجام المؤقت 
بين التّطلعات والّطاقات الجمعيّة بطرق عفويّة نابعة من األعماق كعيون صافية، وتداعت 
له بقيّة من األطياف بالّسهر والحّمى، وككرة »البلياردو« تدحرج رأس النّظام الفاسد، 
ق أحد دوّي سقوطه الفجائي، تفاجأ هو نفسه من سقوطه الكاريكاتوري كسقوط  ولم يصدِّ

ذيل بعض الّسحالي بعد اللّمس.

استنشقت الّطاقة المخزونة والمكلومة نسمات العّز والحرية، تحّررت اإلرادة وخرج 
الّشعب من القمقم  يتنّسم حّريته على أنقاض الخراب الذي تركته منظومة الفساد، طاقة 

))
((

)
مّت اخنالع الّرأس يف العراء واهلروب إىل اخلالء يف صحراء الّربع اخلالي، ووقع الّتخّلي عن 
الّنموذج املستنسخ حبثا عن استقرار يف املنطقة مع مراعاة للرّتاكمات والّتفاعالت 

الّداخلية، وإعادة مركز الّثقل والّتوازن جلسم الّشعب املقهور.

عبد النيب العوني
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جمعيّة خام ومنفصلة تجّمعت في 
لحظة نادرة الحدوث، فّكت أغاللها 
بيديها المكبلتين وحّطمت محبسها 
واستجمعت قواها المعلنة والخفيّة 
شهداءها  وغّسلت  والمتجّمعة، 
بدمائها وعرقها، ولّما أن نضجت 
أسرع  قطافها،  وحان  الثّمار 
حّصادون، حفاة، عراة يحتفلون بها 
على المنابر المزركشة على عجل 
الحيارى  وتركوا  للّزينة،  يوم  في 
في عرسهم الّشعبي البهيج ينثرون 
بقايا دم على شهدائهم بماء مخلوط 

بالغاز المسيل للدّموع. 

ِمنسأته،  الفساد  الّرأس وحيدا عاريا حتّى سوءاته وخائبا، بعد أن أكلت دودة   سقط 
من  يخاف  كالجَرْب  ومتعهدي حفالته وأصبح  والسمسار  والقريب  الّصديق  منه  وتبّرأ 
شؤمه المارون والعابرون، وفي خضم المنازالت والتنازالت، كبرت األحالم واآلمال 
بتغذية من المنابر والورق، بوالدة رشيدة نيّرة ومفعمة بحيوية الوجود، وغابت األلوان 
والتكوينات واألطياف لفترة لم تطل، أصبح التّصنيف بعدها بالّرجوع إلى النّقاء الثّوري 

والماقبل والمابعد ثورجي.

كانت بحّق لحظة فارقة، تجمع فيها النّاجون من المحرقة، اإلخوة والّرفاق وحتّى من 
البقايا(...  أكبر  بعد دسترة  العهد )وفيما  أيامه مساهما في دسترة مرحلة  إلى آخر  كان 
حلم الجميع بعدها بعبور آمن هادئ ومتوازن، حالم وشاعري، إلى ضفّة صناعة الحياة 
والعجز،  الوهن  من  معافى  وطن  خوف،  ومن  جوع  من  فيه  يأمنون  وطن  وصناعة 
وطن ّحر عزيز وكريم، وصياغة نموذج أصيل لمجتمع مدني تعدّدي فاعل في محيطه، 
متأصل في أرضه وثقافته ومتطلّع ريادّي بعد أن تخلّص من األثقال والّسالسل التي كبّلت 
روحه وأجهضت والداته، وطن أسسه ثابتة ومناراته في الّسماء عالية ومرشدة للتّائهين 

والثّائرين والحيارى.

لكن متى...؟

متى يحصل العبور إلى هذه الّضفة المنشودة، بعد أن تحقّق االنجاز والوالدة القيصريّة 
األساسيّة  المبادئ  واالنقسام حول  المرّكب  والتشّظي  التاّلشي  تجاوز  يتّم  متى  األولى، 

والتنازع والفرقة والتفرقة حول األصول األوليّة للمجتمع؟

متى يُتوفّق في استجماع البقايا الّروحية  للقفزة الثّورية األولى، أين تماهت التّطلعات 
واألحالم واالنتظارات واإلنتصارات على الذّوات وانسجمت، وأين اختفت من الّساحات 
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الّضفة املنشودة، بعد أن حتّقق  العبور إىل هذه  متى حيصل 
الّتالشي  جتاوز  يتّم  متى  األوىل،  القيصرّية  والوالدة  االجناز 
والتشّظي املرّكب واالنقسام حول املبادئ األساسّية والتنازع 

والفرقة والتفرقة حول األصول األولّية للمجتمع.

كانت حبّق حلظة 
فيها  جتمع  فارقة، 
الّناج��������������ون 
احملرق���������ة،  من 
اإلخوة والّرف������اق 
كان  م���ن  وحّتى 
أيامه  آخ������ر  إىل 
دسرتة  يف  مساهما 
العه����د  مرحل���ة 
دسرتة  بعد  )وفيما 
أكرب البقاي����ا(... 
حلم اجلميع بعدها 
هادئ  آم���ن  بعبور 
حال������م  ومتوازن، 
وشاعري، إىل ضّفة 
صناعة احلي������اة 
وصناعة وط�������ن 
يأمنون في������ه من 
جوع وم���ن خوف، 
معاف���������ى  وطن 

من الوهن والعجز.
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اليافطات واألعالم والنزعات الفئويّة والحزبيّة وصراع الّطبقات وديكة االيديولوجيات 
الثقفوتيّة، ومتى يستطاع تنزيل التّوازن بعد تحقّق الّطفرة والقفزة الثوؤية األولى بشراكة 

جميع المضطهدين. 

متى تُتجاوز خيارات الوأد واالنقالبات واالغتياالت وانتفاضات العيّارين )فترة بني 
العبّاس( وخياالت وخيارات المجازر المجاورة والمنافي والسجون واالختناق الجماعي؟..

متى تعود نوارس ثوابتنا الوسطيّة المتوازنة إلينا التي شّكلت معالم شخصيتنا الفرديّة             
)ليس مشروع  المشروع  إلى ضفّة  التّاريخي  العبور  ينجز  متى  والجمعيّة؟  والجماعية 
»الموازي« في كّل حال( وصناعة الوجود، ومتى نقدّم نموذجا خاليا من تلّوث الّصور 

جراء إخالالتنا المابعدية واختالفاتنا الهامشيّة وصراعاتنا الصبيانيّة ونزاعاتنا الفئوية.

نعبر  بنا،  وترضى  بها  نرضى  تفّرق،  وال  تجمع  مشتركة  عامة  أهدافا  نضع  متى 
برفقتها جسر البناء ونسهم كونيّا في تقديم مرسومة شرقيّة وبسمة ياسمينيّة للعالم بعد أن 

أخذتهم رعشة ودهشة وهج الثورة؟

متى نعبر إلى الّضفة األخرى بأقّل األضرار حتى ال نبكي وطنا نضيّعه كما لم يفعل 
الرجال؟

كيف نعرب...؟

كيف نعبر وقد حملنا في جرابنا وذاكرتنا تجاربنا الفاشلة الماضية، كيف ننجو ونبرأ 
من أمراضنا وصرعاتنا القديمة »قدم األيديولوجيات العقيمة« المرّكبة والعادمة. كيف 
نراجع زوايا رؤانا العاتمة ومواطئ أقدام أفكارنا الصدئة. وكيف نستأصل الّزوائد الدودية 

اإليديولوجية العقيمة التي لم تزدنا إالّ تشتّتا وثرثرة وهذيانا؟

كيف ننجو من النّيران الّصديقة وشهب الفشل المملوكي التي تالحقنا في أسفارنا والتي 
والسجون   والعذابات  والفساد  المنازعات  وحل  في  وجماعات  فرادى  للّسقوط  تراودنا 

والمنافي؟

كيف نجتمع ونلتّف على كلمة جامعة وسواء بيننا، وكل منّا يجذب طرف الوطن إلى 
حزيبه، وكيف يا رّب نتيقّن ونعتقد أّن شعبا استطاع، بتوفيق منك، من أن يفتح الكّوة العليا 

لداموس الفساد ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو أسمى؟

الذي تستمرئه وتمارسه سّرا وعلنا ال  الديكة  تتيقّن نخبتنا، أّن صراع  يا رّب  كيف 
ينتج وال يبني، بل تزكم روحنا صور إفرازاته الكريهة وهو على المدى المتوسط والبعيد 
المزمن  الظمأ والعطش  إالّ  ينشئ  التّجانس والوحدة واالنسجام وال  خنجر في خاصرة 

الذي يستهوي التّطرف واالغتراب واالستبداد؟

كيف يُنجز االستحقاق، ما بعد التّحرر، في االستقرار والوفاء بالعهد،) إّن العهد عنه 
لمسؤولون( والعمل لتحقيق متطلّبات الطفل والصبي والكهل وابن الشهيد..؟
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سّرا  ومتارسه  تستمرئه  الذي  الديكة  صراع  أّن  خنبتنا،  تتيّقن  رّب  يا  كيف 
وعلنا ال ينتج وال يبين، بل تزكم روحنا صور إفرازاته الكريهة وهو على املدى 

املتوسط والبعيد خنجر يف خاصرة الّتجانس والوحدة واالنسجام.

نوارس  تعود  متى 
الوسطّي���ة  ثوابتنا 
املتوازنة إلين��������ا 
معامل  شّكلت  اليت 
شخصيتنا الفردّية             
عي���������ة  جلما ا و
واجلمعّي���������ة؟ 
متى ينج��ز العبور 
الّتارخيي إىل ضّفة 
)ليس  املش�������روع 
مش���روع »املوازي« 
يف ك������ّل حال( 
وصناع��ة الوجود، 
نق������ّدم  ومت����ى 
منوذج����ا خالي���ا 
الّصور  تلّوث  من 
إخالالتن�����ا  جراء 
املابعدي������������ة 
واختالفاتن���������ا 
اهلامشّي������������ة 
وصراعاتن����������ا 
الصبيانّي�����������ة 

ونزاعاتنا الفئوية.



1717 اإلصالح
مجّلة 103

04

كيف يحلو العيش ونحن نمسي 
واللّعان  الّشتائم  على  ونصبح 
الوطن  تاريخ  دورنا،  في  ونتقاسم 
بالصراخ  ونتلّهى  وثرواته، 
والكلمة  الفاصلة  على  والعويل 
تناحر  من  ونتغذّى  والعُجز، 
العميقة  الدولة  وأخطبوط  الفئتين، 
في غفلة منّا أعاد التمركز والتموقع 
وتوزيع األدوار فيما بين أجنحته، 
بالدواليب والزواريب  الخبير  فهو 
المغلقة وحتى  والممرات  واألزقّة 
بينما  الصحي،  الصرف  مجاري 
أغلب الطوائف الثورية تتطّهر وتتزّي ببّزة األيتيكيت التلفزي وهي توّزع على أتباعها 

صكوك المغفرة والثورجيّة الهائمة كشخوص »الخبز الحافي«؟

كيف نطفو على جراحاتنا وصراعاتنا ونزواتنا ونزعاتنا السلطوية والتسلطية، وكل 
منّا يسهر على تنمية مستبدّ شرقي فقير في مناطق الوعيه ووعيه؟.

بوادر  يشاهدون  هم  عبورهم،  حقوقهم  والمنتهكة  والمنهكون  المتعبون  ينجز  كيف 
تفسد األعراس  فتئت  ما  بالصراع والجراح، والتي  المثقّلة  النخبة  الهزيمة والعجز في 
والغزوات  النزوات  أفالم  عنها  تبدلهم عوضا  بأن  الوطنيّة  واألعياد  واألفراح  الشعبية 

والدهاليز والشذوذ و تفرعاته؟

وعبر أّي محطة سيتّم العبور والعود إلى الذوات النقية لتفجير ينابيع العّز والحرية 
وتجيمع الطاقة التي يستحقها أحلى وطن كي تُكّون مفاخر اللحظات اإلنسانية ؟.

 وكيف ندوم في الوطن ويدوم  الوطن وأكنافه فينا، وهو في عّزٍ وريادة؟.
----

- استاد و باحث 

ouni_a@yahoo.fr
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الّتوافق����ات  إن 
ال  املشبوه���������ة 
حتّقق  أن  تستطيع 
ال  فالّسالم  سالما. 
بتوافق  إال  يتحّقق 
اجملموعات  تصل 
املتنازع�������������ة 
إىل  خالل�����ه  من 
حتقي��ق مكاسب 
ميكنها  حقيقية 
أمام  بها  تعت��ّز  أن 
وكذلك  أعضائه�ا 
غريه����������ا  أمام 
اجملموع�����ات  من 

أو األحزاب.
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لعّل  عديدة  ألسباب  األخرية  الّسنوات  يف  يكرب  الوثائقي  بالّشريط  االهتمام  بدأ 
من أهّمها تطّور وعي اجلمهور وتنّوع اهتماماته وأذواقه ومنها تطّور فنّيات الّشريط 

الوثائقي نفسه.

يف أهمّية األشرطة الوثائقّية

 les films de fiction اتجهت الّسينما بقّوة منذ نشأتها األولى إلى أشرطة التخييل
تلك  كانت  سواء  متخيّلة،  قّصة  على  المعتمدة  األشرطة  وهي  الّروائيّة(  األشرطة  )أو 
القّصة كوميديّة أو تراجيديّة أو بوليسيّة أو من نوع الخيال العلمي... وقد وجد هذا النوع 
من األعمال إقباال كبيرا من قبل جمهور المشاهدين منذ نشأته في أواخر القرن 19 إلى 
أيّامنا الحاليّة، غير أّن نجاح األشرطة الروائيّة المتخيّلة لم يمنع بعض السينمائيّين منذ 
األشرطة  وهي  السينمائيّة  األعمال  من  آخر  نوع  تجريب  من  العشرين  القرن  بدايات 
الوثائقيّة التي تسعى إلى كشف الحقيقة ال إلى إثارة الخيال. وعقدها مع المشاهد ال يتمثّل 
في إبعاده عن الواقع اليومي وإمتاعه بالتّحليق في عالم المتخيّل، بل في دفعه إلى التعّرف 
على تخوم الواقع التي ال يعرفها أو يعرفها بشكل سطحي، فيصبح فعل المعرفة سبيال 

إلى متعة المشاهدة.
النوعين و ليس أمرا  لتأطير كال  التفريق بين الروائي والوثائقي هو محاولة  و هذا 
حديّا حاسما، ألّن التخييل ال يمنع التوثيق والتوثيق ال يمنع التخييل. ومن هنا فإّن القسمين 
الكبيرين للسينما يلبّيان حاجتين ملّحتين لدى المتلقّي وهما حاجته إلى مزيد فهم الواقع 
عن طريق األشرطة الوثائقيّة وحاجته إلى التخفّف من ضغط الواقع عن طريق األشرطة 

التخييليّة.
لعّل  عديدة  األخيرة ألسباب  الّسنوات  في  يكبر  الوثائقي  بالّشريط  االهتمام  بدأ  قد  و 
الّشريط  فنيّات  اهتماماته وأذواقه ومنها تطّور  الجمهور وتنّوع  أهّمها تطّور وعي  من 
الوثائقي نفسه، بحيث صار يعتمد أكثر على التقنيات الحديثة في التصوير والعرض كما 
صار في الغالب يطعّم المادّة الوثائقيّة الخام بجرعة من الخيال الروائي أو من التلقائيّة في 
التعامل مع المادّة المرئيّة، مّكنته من شدّ المتفّرج وتحقيق قدر أعلى من نسب المشاهدة 

لم تكن متاحة له من قبل. 
ومن الشواهد على نجاح األعمال الوثائقيّة تمّكنها من اقتحام قاعات العرض السينمائي 
السينمائي  نجاح  المثال  سبيل  على  ونذكر  محترمة.  إقبال  لنسب  تحقيقها  و  التجاريّة 
»فهرنهيت  شريطيه  خالل  من  عالية  إيرادات  تحقيق  في  مور«  »مايكل  األمريكي 
 (2007( و»سيكو«  العراق  في  بوش  سياسة  من  فيه  سخر  الذي   )2004(  »09/11

حممد العشي

((
((
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التأمين  نظام  عن  فيه  تحدّث  الذي 
الصّحي فــــي أمريكا. وفي تونس 
الوثائقيّة  التّجارب  بعض  نجحت 
من  محترمة  نسبة  استقطــاب  في 
غرار  على  القاعــــــــات  جمهور 
شريط »كحلوشة«)2006( لنجيب 
»الشالّط«  وشريط  بالقاضي 
لكوثر  الّروائي  الوثائقي   )2014)

بن هنيّة.

شريط الثعاليب منوذجا 

العزيز  المناضل عبد  الشيخ  كتابة سيناريو وإعداد شريط وثائقي عن  كان لي شرف 
 -07-  03 يوم  الوثائقيّة  الجزيرة  قناة  على  مّرة  ألّول  بثّه  وتّم  تونس،  في  أنجز  الثعالبي 
2015 . وقبل الحديث عن حيثيّات الّشريط أودّ اإلجابة عن سؤال مهّم وهو: ما الفرق بين 
التّوثيق المكتوب والتوثيق المرئي؟ وإذا كان الموضوع المختار قد تناولته دراسات عديدة 

بالبحث والتّمحيص، فما الذي يضيفه أن نحّوله إلى شريط مرئي؟
بداية نقول إّن التوثيق بكّل أشكاله وأسناده supports عمليّة مهّمة وال يغني أحدها عن 

اآلخر، غير أّن تلك األسناد تتمايز من عدّة نواح، لعّل أبرزها:
- اختالف السندين )المكتوب والمرئي( من حيث الجمهور المستهدف. فإذا كان المكتوب 
يتوّجه إلى نخبة ضيّقة نسبيّا من الدارسين المهتّمين بالموضوع، فإّن المرئي يتوّجه إلى 

الجمهور العريض بكّل فئاته وبكّل درجاته التعليميّة ومكتسباته الثقافيّة.
الفكرة  على  يرّكز  المكتوب  كان  فإذا  المعالجة،  طريقة  حيث  من  السندين  اختالف   -
المجّردة ويعّول على مخيّلة المتلقّي )القارئ( فإّن المرئي يرّكز على الصورة المحسوسة 

ويوّجه مخيّلة المشاهد ويكيّفها انطالقا من المادّة المعروضة.
- اختالف السندين في األدوات المستعملة، فالمكتوب يستند باألساس إلى اللغة المكتوبة 
والموسيقى  التصوير  إلى  فيستند  المرئي  الشريط  أّما  األدب،  خانة  من  قريبا  يجعله  مّما 

والتجسيم التمثيلي مّما يجعله مصنّفا في خانة الفنون.
- يضاف إلى ما ذكرنا أّن الدراسة المكتوبة تعبّر عادة عن رأي واحد في الموضوع 
المطروق هو رأي المؤلّف في حين يسمح الشريط الوثائقي بتعدّد الرؤى ألنّه ال يعتمد على 
مصدر واحد للمعلومة وال على رؤية واحدة في التحليل. وذلك ما يجعله يسلّط األضواء 

على الموضوع من زوايا متعدّدة تسمح برؤية أشمل للمسألة الواحدة.
- ومن نقاط االختالف أّن البحث المكتوب قد يطول ليشمل مئات الصفحات مّما يتطلّب 
ساعات طويلة من القراءة والتركيز أّما الشريط المرئي فهو في العادة محكوم بزمن محدّد 
واجتناب  بالتكثيف  مطالبا  يجعله  مّما  الغالب(  في  الواحدة  الساعة  يتجاوز  )ال  للعرض 

نسبّيا  ضّيقة  خنبة  إىل  يتوّجه  املكتوب  كان  إذا 
إىل  يتوّجه  املرئي  فإّن  باملوضوع،  املهتّمني  الدارسني  من 
اجلمهور العريض بكّل فئاته وبكّل درجاته التعليمّية 

ومكتسباته الثقافّية.

,,

,,

الدراس�����ة  تعرّب 
عادة  املكتوب�����ة 
عن رأي واح��������د 
يف املوضوع املطروق 
هو رأي املؤّل���������ف 
يف حني يسم������ح 
الشريط الوثائق���ي 
الرؤى ألّنه ال  بتعّدد 
يعتمد على مصدر 
واحد للمعلومة وال 
واح��دة  رؤية  على 
يف التحلي����������ل. 
جيعل����ه  ما  وذلك 
يسّلط األض�������واء 
املوض��������وع  على 
من زوايا متع����ّددة 
تسمح برؤية أمشل 

للمسألة الواحدة.

((
((
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المسائل المعقّدة التي يتداولها المختّصون، وال يستفيد منها عاّمة المشاهدين.
لألعمال  منافسا  نفسها  تعدّ  ال  المرئيّة  الوثائقيّة  األعمال  أّن  أخيرا  القول  ويمكن    
المكتوبة بل هي امتداد لها ومحاولة لتوسيع دائرة المهتّمين بقضاياها عن طريق السند 

السمعي البصري القادر على الوصول إلى كّل البيوت والتوّجه إلى كّل العقول.
  والسؤال الثاني الذي يطرح نفسه هو : لماذا تّم االختيار على شخصيّة »عبد العزيز 

الثّعالبي« دون غيرها من الشخصيّات؟
 يمكن القول أّوال إّن اختيار الثّعالبي يأتي في إطار أعّم وهو حاجة المجتمع التونسي 
حاليّا إلى إعادة االعتبار لعشرات الشخصيّات العظيمة التي لعبت دورا بارزا في تطوير 
فكره وأدبه وفي كفاحه من أجل التحّرر واالنعتاق من هيمنة األجنبي سياسيّا واقتصاديّا و 
فكريّا. ونخّص من بين شرائح المجتمع المختلفة فئة الّشباب المتّسمة باالندفاع والحماس 
والسعي إلى التّغيير... ولكن التّغيير في أّي اتجاه؟ هل هو في اتّجاه بناء الّشخصيّة الوطنيّة 
القيم اإلنسانيّة والمتطلّعة للعمل واإلنجاز وتجاوز  الّراسخة في هويّتها والمنفتحة على 
رواسب االستبداد الّسياسي والحيف االجتماعي والتخلّف الفكري أم هو اتجاه االرتماء 
في أحضان الحراك الجهادي بأفقه الّسلفي العدمي أم هو اتجاه الذوبان في مشاريع ثقافيّة 

حداثيّة لكنّها ال تستجيب لخصوصيّات مجتمعنا وتطلّعاته؟
   إّن العودة إلى نماذج الشخصيّات المميّزة في تاريخنا القديم والحديث من شأنه أن 
يساعد المجتمع وخاّصة فئة الشباب منه على الخروج من دائرة التّيه وعلى تحديد الوجهة 
مهما  السابقين  تجارب  بتكرار  ذلك  يكون  وال  المستقبل.  لتحدّيات  لالستجابة  المطلوبة 
عال شأنهم ألّن لكّل تجربة سياقها التاريخي الخاص ولكن بأن نستلهم منهم حماسهم في 
التمّسك بقيم الحّق والعدل والخير وتمّسكهم بثوابت الشخصيّة الوطنيّة وباستقالليّة القرار 
الوطني وسعيهم الدؤوب لإلصالح وتطوير أوضاع المجتمع، كما نستلهم من أخطائهم 
تونس  تاريخ  في  أثر  لها  كان  التي  الشخصيّات  تلك  أبرز  ومن  والتقدير.  االجتهاد  في 
الحديث خير الدين التونسي وبيرم الخامس ومحمد السنوسي وسالم بو حاجب والبشير 
صفر والخضر بن حسين وعلي باش حانبه وعبد العزيز الثعالبي والطاهر الحدّاد وأبو 

القاسم الشابي والقائمة تطول...
  ويمكن القول إّن الثعالبي هو أكثر شخصيّة  تعّرضت للّظلم من بين الشخصيّات التي 
ذكرت، ألّن خالفه مع الحبيب بورقيبة في آخر الثاّلثينات من القرن الماضي حكم عليه 
بالنّسيان وحكم على أنصاره ومحبّيه والعارفين لقدره بالّسكوت، إلى أن تعاقبت األجيال 
ودخل بورقيبة نفسه إلى دائرة التاريخ، عندها فقط بدأ إحياء تراث الثعالبي، وبدأت الكتب 
أعمال  مجملها  في  وهي  للوجود.  تبرز  والنضالي  الفكري  بدوره  المهتّمة  والدراسات 
مكتوبة وليست سمعيّة بصريّة مّما أّكد الحاجة إلى إيالء شخصيّته ما تستحقّه من اهتمام 
و إلى إعادة االعتبار لدوره التاريخي الحقيقي من خالل شهادات المختّصين ومن خالل 
الوثائق البصريّة المتاحة ليدرك كّل المتابعين في تونس وخارجها الحجم الحقيقي للرجل 

والدور الذي لعبه محليّا وإقليميّا ودوليّا في نصرة قضايا التحّرر واإلصالح. 

,,

,,

إّن الع���������ودة 
إىل من������������اذج 
الشخصّيات املمّيزة 
القديم  يف تارخينا 
شأنه  من  واحلديث 
أن يساعد اجملتمع 
فئة  وخاّص��������ة 
من���������ه  الشباب 
على اخل���������روج 
الّتي������ه  من دائرة 
حتدي������د  وعلى 
املطلوب���ة  الوجهة 
لالستجاب����������ة 
لتحّدي������������ات 

املستقبل.

20

((
أّن األعمال الوثائقّية املرئّية ال تعّد نفسها منافسا لألعمال املكتوبة بل هي امتداد ))

هلا وحماولة لتوسيع دائرة املهتّمني بقضاياها عن طريق السند السمعي البصري القادر 
على الوصول إىل كّل البيوت والتوّجه إىل كّل العقول.
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الصعوبة  متّثلت 
األساسّي������������ة 
على  االطالع  بعد 
واستيعابها  الوثائق 
وإعادة تنظيمها يف 
طريق���ة التصّرف 
استجاب�������ة  فيها 
ملقتضيات العم���ل 
السينمائ��ي،  الفين 
فاملتفّرج يف شريط 
لي��������س  وثائقي 
مستعّدا لق�����راءة 
املطّول����ة  املقاالت 
على  واالط������الع 
الكت�����ب  فحوى 
على  املص��������وّرة 
الع�����رض،  شاشة 
وإمّنا يقب����ل على 
املرئي  الّشري�����ط 
على  للحص������ول 
بأيسر  املعلوم����ة 
الّسب����ل وأوضحها 
وبشك��ل حيافظ 
الفّن  جالّية  على 

وملسة اإلبداع.

((

يف حيثّيات الشريط ) االختيارات 
الفنّية و صعوبات اإلجناز(

  من المؤسف حقّا أّن الشريط أنجز 
مقّربين  كانوا  الذين  كّل  توفّي  أن  بعد 
المرحلة األخيرة من  الثعالبي في  من 
أكتوبر   1 في  الثعالبي  )توفي  حياته 
بن  أحمد  الدكتور  وخاّصة   )1944
ظالّ  اللّذان  شلبي  والحبيب  ميالد 
أوفياء له إلى آخر لحظات حياته. ومن 
المؤسف أيضا أن ضاع الجزء األكبر 
من مذّكراته التي أمالها وهو على فراش المرض، مّما حجب الكثير من تفاصيل تجربته.

الثّعالبي سواء في شكل  كتابات  متمثّلة في  ثريّة  مادّة  يمنع من وجود  لم  ذلك  كّل    
كتب أو في شكل مقاالت صحفيّة، والشهادات المكتوبة لبعض من عاصروه مثل عمر 
بن قفصيّة وأحمد بن ميالد، ووثائق األرشيف الوطني والمكتبة الوطنيّة ومركز التوثيق 
الوطني والمعهد األعلى لتاريخ الحركة الوطنيّة ومركز التميمي للدراسات، يضاف إلى 
ذلك ما صدر من كتب و دراسات حول الثعالبي بداية من تسعينات القرن الماضي. ومثّل 
كّل ذلك المادّة األصليّة الخام التي خّولت لنا فهم شخصيّة الثعالبي وإعادة بناء مراحل 

حياته ومتابعة التطّورات في فكره وفي فعله النضالي.
  وتمثّلت الصعوبة األساسيّة بعد االطالع على الوثائق واستيعابها وإعادة تنظيمها 
في طريقة التصّرف فيها استجابة لمقتضيات العمل الفني السينمائي، فالمتفّرج في شريط 
المصّورة  الكتب  فحوى  على  واالطالع  المطّولة  المقاالت  لقراءة  مستعدّا  ليس  وثائقي 
بأيسر  المعلومة  على  للحصول  المرئي  الّشريط  على  يقبل  وإنّما  العرض،  شاشة  على 
الّسبل وأوضحها وبشكل يحافظ على جماليّة الفّن ولمسة اإلبداع. وقد وقع التغلّب على 
التي نوجزها  الفنيّة  المخرج انطالقا من بعض االختيارات  بالتّعاون مع  هذه الصعوبة 

فيما يلي:
عن  الباحث  في شخصيّة  ممثاّل  الّشريط  أجزاء  مختلف  بين  ناظم  خيط  إيجاد  أّوال: 
شتات  ليجّمع  أخرى  إلى  آخر ومن شخصيّة  إلى  مكان  من  يتنقّل  الذي  الثعالبي  تاريخ 
المعلومات المتعلّقة بمراحل حياته وشخصيّته وخصائص فكره... ومن وظائف إدراج 
هذه الشخصيّة التقليص من رتابة اإلدالء بمعلومات متتالية، وتقريب التوثيق من التّخييل 

لضمان متابعة المشاهد وتفاعله مع المادّة المعروضة.
ثانيا: وفي نفس الّسياق الّسابق من معاضدة التّوثيق بالتّخييل وقع تجسيم بعض المشاهد 
بطريقة تمثيليّة مثل تجسيم الثعالبي وهو طفل يتعلّم القرآن الكريم ثّم وهو شاب يتردّد 

,,

,,

من املؤسف حّقا أّن الشريط أجنز بعد أن تويّف كّل الذين ))
كانوا مقّربني من الثعاليب يف املرحلة األخرية من حياته. 
مذّكراته  من  األكرب  اجلزء  ضاع  أن  أيضا  املؤسف  ومن 
اليت أمالها وهو على فراش املرض، مّما حجب الكثري من 

تفاصيل جتربته.
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على جامع الزيتونة والخلدونيّة ثّم وهو كهل يكتب المقاالت ويقابل شخصيّات عصره... 
العمل وأن تجعله  الفني اإلبداعي في  الجانب  الممثّلة أن تعّزز  المشاهد  تلك  ومن شأن 

أقرب إلى استساغة المتلقّي.
الحركة  تاريخ  وفي  الثعالبي  حياة  في  المختّصين  من  بزمرة  االستعانة  وقع  ثالثا: 
الوطنيّة مثل الدكاترة محمد مسعود إدريس وأحمد خالد وفتحي القاسمي وأحمد الطويلي 
والمؤّرخة قمر بن دانة والباحث الشاذلي البخاري... وكّل هؤالء استطاعوا بفضل حسن 
اطالعهم على الموضوع أن يلّخصوا للمشاهد ما يتطلّب منه الساعات لقراءته واستيعابه. 
وقد مثّلت تدّخالتهم أفضل تعليق على الوثائق المرئيّة مّما لم يحتج معه إلى تعليق إضافي 

خارجي.
رابعا: وقع البحث عن بقايا عائلة الثعالبي من حفدة أخيه ألّن ابنه الوحيد حميد الدين 
مات ولم يخلّف عقبا. وفي ذلك تأكيد لواقعيّة العمل وتأكيد على تواصل التاريخ وعدم 
الرجل  الثعالبي ونضاالته تشهد على قيمة  أّن كتب  انقطاع األثر بموت صاحبه، فكما 
وعلى أثره في التاريخ فإّن بقايا عائلته تشهد على تواصل الحياة وعلى ضرورة الوفاء 
بالفكر  مدّه  وفي  التونسي  المدني  المجتمع  بناء  في  أسهمت  التي  العظيمة  للشخصيّات 
التنويري وباألدوات النضاليّة المساعدة على مواجهة التحدّيات وبناء الشخصيّة الوطنيّة 

المرجّوة. 
  وتبقى مسألة مهّمة وهي مدى التزام الشريط بالموضوعيّة في تقديم الشخصيّة دون 
إّن  القول  يمكن  الصدد  هذا  وفي  مسبق،  إيديولوجي  توجيه  ودون  تقزيم،  وال  تضخيم 
الموضوعيّة المطلقة في األعمال الفنيّة أمر غير وارد وغير مطلوب ألّن اختيار حجم 
اللقطة أمر غير بريء واختيار اإلضاءة كذلك فضال عن اختيار المتدّخلين وانتقاء الجمل 
والصور المصاحبة... فالعمل الفنّي يعبّر بالضرورة عن اختيار وعن موقف يكون غالبا 

واعيا وقد يصدر جزء منه عن الوعي المبدع.
  وكما أشرنا سابقا فإّن الشريط يهدف إلى إعادة االعتبار لشخصيّة الثعالبي وإلى رفع 
مظلمة الالمباالة واإلهمال التي لحقت شخصه دون وجه حّق، غير أّن إعادة االعتبار 
ال تعني تزييف التاريخ وال تعني أن ننسب للّشخص بطوالت وهميّة، وهذا ما حرصنا 
على تحقيقه من خالل التحّري في المعلومة ومراعاة الدقّة في سرد الحقائق وفي دعمها 
بالوثائق حتى نكون أقرب ما يكون لألمانة التاريخيّة و لوصف الّشخصيّة بما هي له أهل. 

ونرجو أن نكون قد وفّقنا في ذلك.  

مالحظة 

الشريط معروض على موقع اليوتيوب ويمكن مشاهدته أو تحميله عبرالرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=jm3ztTgP2bI

-----
- أستاذ وكاتب تونسي

med.echi15@gmail.com

,,

,,

املوضوعّية  إّن 
املطلق���������������ة 
الفنّية  األعمال  يف 
وغري  وارد  غري  أمر 
مطلوب ألّن اختيار 
أم�ر  اللقطة  حجم 
واختي�ار  بريء  غري 
اإلضاءة كذل����ك 
فضال عن اختي���ار 
املتدّخلني وانتق��اء 
اجلمل والص������ور 
 . . . حب��������ة ملصا ا
يعرّب  الفيّن  فالعمل 
عن  بالض�������رورة 
اختيار وعن موقف 
يكون غالبا واعيا 
وقد يص����در جزء 
منه عن الوع������ي 

املبدع.
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((
الالمباالة )) مظلمة  رفع  وإىل  الثعاليب  لشخصّية  االعتبار  إعادة  إىل  الشريط  يهدف 

تزييف  تعين  ال  االعتبار  إعادة  أّن  غري  حّق،  وجه  دون  شخصه  حلقت  اليت  واإلهمال 
التاريخ وال تعين أن ننسب للّشخص بطوالت وهمّية.
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سؤال يخطر ببالي دائما وربّما قد يخطر ببال الكثير منكم: »لماذا أقوالنا ال 
تتطابق مع أفعالنا؟ ولماذا نقول ما ال نفعل؟ وهل نحن فعال نطبّق ما نعلمه وما 
نتعلمه كل يوم؟ فاذا كنا أهل الخير والجود والكرم واالحسان ومكارم األخالق 

والفضائل، فلماذا ال نرى هذا على أرض الواقع؟«.
ألكن متفائال قليال، فالخير موجود دائما حتّى لو بدى لنا قليال غير أنّه يبقى 
موجودا رغم قلّته ولكنّني أتحدّث عّما نراه في الغالب في أنفسنا من التناقضات 
أحيانا ومّما قد يحصل أمامنا في المحيط القريب أو البعيد منّا وهو ما يطلقون 
عليه »السكيزوفرينيا«، فنحن من ننادي بكّل القيم الجميلة والنّبيلة ولكن لألسف 
ال نراها مغروسة بكثرة فينا وفي مجتمعنا وهذا ما أنتج جيال متناقضا ومتهافتا ال 
يعرف نفسه،بل ال يريد حتّى أن يعرفها في بعض األحيان. جيل يرفض اكتشاف 
التربية سواء  قدراته لينهض بنفسه وبأمته، وهذا في تقديرنا ناتج عن سوء 
في المحيط العائلي أو الدراسي أو المجتمعي. فنحن نعيش غياب تجسيد القيم 
على أرض الواقع من قبل القدوات والمرجعيّات التي نعيش معها ونتأثر بها منذ 

صغرنا.
خذ على سبيل المثال القيادات الّسياسيّة التي تظهر في وسائل اإلعالم وتنادي 
بأعلى صوتها بشعاراتها الّرنانة، فينادون بالحّرية والكرامة والعدالة ويدافعون 
عن هذه الشعارات عندما تكون لصالحهم ثّم تراهم ينقلبون ضدّها عندما تكون 
لصالح خصومهم الّسياسيين. وعندما يمسكون بالّسلطة تراهم يديرون ظهورهم 
من  وحتى  تحقيقها.  أجل  من  الشعب  انتخبهم  التي  الوعود  وعن  مبادئهم  عن 
ينادون بتطبيق القانون نراهم ال يطبّقونه على أنفسهم وعلى من يحيطون بهم، 

فكيف لهم بأن يطبقوه في مجتمعهم.
 إن من أسباب فقدان ثقة الشباب في السياسيين تناقضهم مع ما يقولون، فهو 
يشاهدهم يتهافتون بشعارتهم وال يرى شيئا على أرض الواقع ويسمع جعجعة 
أو كما يسّميه  التّناقض  بكثير، فهذا  وال يرى طحينا. والمشكل أعمق من ذلك 
البعض »النفاق االجتماعي« شمل المجتمع وبدأ ينخره، فالمجتمع الذي يدّعي 
الطهر والعفّة غارق في الخبث والفساد ودليل ذلك ما نراه عبر وسائل اإلعالم 

في البرامج االجتماعية التي تنشر غسيل العائالت وتهتك األعراض.
 الحل حسب رأينا بسيط رغم ما يبدو من ضخامة المشكل، فاإلصالح يبدأ 
من الفرد والتغيير يكون من القاعدة الى القّمة، فإذا صلح الفرد صلح المجتمع 
وإذا قام كّل منّا بمراجعة نفسه ومحاولة إصالحها ومن بعدها محاولة إصالح 

محيطه، سنبدأ نرى نتيجة لذلك التحسن في مجتمعنا بإذن هللا.

------

khadhri.chamsedine@gmail.com

مشس الدين خضري
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ُمعيقات النمو االقتصادي يف بلدنا ُمتعددة وُمتنوعة منها استمرار تعثر اإلصالحات 
اهليكلية وضعف ثقافة العمل وتدهور قيمته لدى فئات عريضة من أبناء جُمتمعنا 

واضطراب حالة الّسلم االجتماعي.

وصلنا في حديثنا عن الواقع االقتصادي ببلدنا وآفاقه في حلقته األولى في العدد الّسابق 
إلى االستنتاجات التالية :

-  القتصادنا قُدرة على ُسرعة التعافي. 
- اإلرادة السياسية القوية مطلوبة لرفع تحدي النمو االقتصادي.

- الحيلولة دون كل ما من شأنه أن يُعطل آلة اإلنتاج.
- تقديرات صندوق النقد الدولي ُمشجعة على االستثمار سواء الداخلي منه أو الُمباشر 
على  وكذلك  األوروبية  المنطقة  اتّجاه  في  خاّصة  والتصدير  أخّص  بصفة  الخارجي 
االستهالك مّما سيجعل اقتصادنا يتعافي ويسترجع نشاطه باعتبار أّن كّل من االستثمار 

والتصدير واالستهالك هي ُمحركات االقتصاد. 
ولكن هل من عوائق حقيقية قد تحول دون تحقيق نسب نمو مرتفعة في قادم السنين؟

ُمعيقات النمو االقتصادي
ُمعيقات النمو االقتصادي في بلدنا ُمتعددة وُمتنوعة منها استمرار تعثر اإلصالحات 
ُمجتمعنا  أبناء  من  عريضة  فئات  لدى  قيمته  وتدهور  العمل  ثقافة  وضعف  الهيكلية 
والتشريعي  والمالي  اإلداري  منها  أخرى  االجتماعي ومعيقات  الّسلم  واضطراب حالة 

واألمني وغيرها، نقف عندها تباعا.
• إدارة الملف االقتصادية )البيروقراطية - الّشفافية – ضعف الحوكمة والفساد( 

 (ELKAMETRIE FEV 2016( فقد جاء في سبر اآلراء الذي قامت به سيغما
أن 65 % من التونسيين المستجوبين غير راضين عن إدارة الملف االقتصادي. وكشف 
الشفافية  منظمة  عن  العالم« صادر  في   2015 لسنة  الفساد  تقدير  »مؤشر  عن  تقرير 
الدولية غير الحكومية أّن تونس قد خسرت نُقطتين ُمقارنة بسنة 2014 وأصبحت ُرتبتها 
76 من مجموع 167 بلدا شملهم التقرير بنتيجة 100/38 (0 : نتيجة تُسند للبلد الذي 

يُعتبر الفساد فيه ُمنتشر جدا و 100 : نتيجة تُسند للبلد قليل الفساد(.
وقد خسرت تونس 25 نُقطة في الترتيب العالمي في موضوع الفساد طيلة الخمس 

سنوات األخيرة إذ أنّها انتقلت من 100/63 سنة 2010 إلى 100/38 سنة 2015.
من  كّل  على  ُمتقدّمة  اإلفريقي  المستوى  على   13 المرتبة  تحتل  تونس  كانت  وإن 
الجزائر والمغرب ومصر الذين يحتلّون جميعا نفس الترتيب الثامن والثمانين)88( وليبيا 
في الرتبة 161، إالّ أّن هذا ال يعفيها من ضرورة العمل من أجل تجفيف منابع الفساد 

))
((

جنم الدين غربال
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كانت  إن  قويّة  سياسية  وبإرادة 
النقد  صندوق  لتوقعات  تُريد 
مستوى  على  الُمشجعة  الدّولي 
النمو االقتصادي أن ترى النّور.
• ضعف الحرية االقتصادية

السنوي  التقرير  وضع  فقد 
»وول  نشرية  أصدرته  الذي 
ستريت« عن الحرية االقتصادية 
من   114 المرتبة  في  تونس 
مجموع 178 بلدا شملتهم القائمة 

بنتيجة 57.6 / 100  
• محدودية الموارد المالية

  إن االعتماد على المديونية في تمويل العمليّة اإلنتاجيّة  ُمقاربة ُموغلة في الظرفية 
واالستسهال لكن تكلفتها الُمستقبلية عالية على األجيال القادمة والحال أّن نسبة المديونية 
ما فتئت ترتفع إلى أن بلغت 53 % سنة 2015، فعوضا عن أن نُضحي من أجل مستقبل 

أفضل ألبنائنا تجدنا نُفّضل حاضرنا على حساب مستقبل أبنائنا! 
يمكن  التي  الّضخمة  الموارد  من  االستفادة  وعدم  الذاتية  الموارد  محدوديّة  وتعتبر 
تنّوع  وغياب  وغيرها  والّصكوك  والوقف  الزكاة  عبر  يُوفّرها  أن  اإلسالمي  للتّمويل 

التّمويل األجنبي من معيقات تحقيق النّمو االقتصادي.
• هشاشة البيئة التشريعية )التشريعات القديمة – البُطئ في الُمصادقة على قوانين 

ومجالّت جديدة(
النمو  نسب  من  تحدّ  أن  جديدة  قوانين  على  المصادقة  في  اإلسراع  عدم  شأن  فمن 
المركزي  البنك  استقاللية  وقانون  البنكي  والقانون  االستثمار  مجلة  خاصة  االقتصادي 

والقانون المتعلق بإفالس الشركات.
• مناخ األعمال )هشاشة االستقرار – ضعف الحوافز – ضعف البني التحتية...(

لعل ما تُلّوح به قوى دوليّة من ضربة محتملة للشقيقة ليبيا قد يزيد من عدم االستقرار 
بالمنطقة ككل، مّما يجعل المسؤولين الّسياسيين أمام اختبار حقيقي في إدارة الدبلوماسية 

الخارجيّة بما يحمي اقتصادنا من دفع فاتورة غير مسؤول عنها.
• التجارة الُموازية

تُشكل التجارة الموازية التي تعتبر خارج الضبط المحاسبي 50 % من اإلنتاج الداخلي 
الخام وهي بذلك تمثل تهديدا حقيقيا قد يقضي على آلة اإلنتاج الوطنية. 

• محدودية االقتصاد الرقمي
استنتاج

ُمشجعة تقديرات صندوق النقد الدولي في ما يخّص مستقبل النّمو االقتصادي ببلدنا إاّل 
أّن ما ينتظرنا تعجز الّسماوات واألرض على حمله ولكن قدرنا أن نحمله ونُصبح بلدا 
صاعدا ولكن ال ينبغي أن يكون ذلك هدفنا بل وسيلتنا الحتواء الفقر والبطالة حتى تتحقّق 

كرامة كل تونسي وتتحقّق بذلك الُمواطنة الحقيقية للجميع في أرضنا الّطيبة.
-------

-  رئيس مركز الدراسات التنموية
najmghorbel@gmail.com

تعترب حمدودّية 
الذاتي�������ة  املوارد 
وعدم االستف����ادة 
من املوارد الّضخمة 
اليت ميك����������ن 
اإلسالمي  للّتمويل 
أن ُيوّفرها عب������ر 
والوق����ف  الزكاة 
والّصك���������وك 
وغريها وغي������اب 
الّتموي������ل  تنّوع 
األجنب��������������ي 
من معيق����������ات 
حتقيق الّنم��������و 

االقتصادي.
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حّرية  ليس  و  الّشجاعة  هي  الوحيدة  الضوء  ونقطة  جّدا  سوداوّية  الّصورة  تبدو 
الّتعبري ألّن حرية الّتعبري ال حتتاج إىل ثورة ولكن إىل شجاعة ليصدح كّل فرد 

مبا جييش يف داخله.

على هللا  والمتوكل  باهلل  بالواثق  ينادون  قديما  الخلفاء  كان  الظرفاء:  أحد  يوما  سئل 
نعوذ  أننا  باهلل«.....والحقيقة  »العياذ  فأجاب  زماننا؟  خليفة  نسمي  فماذا  باهلل  والمعتصم 
باهلل ال من ولّي أمرنا فقط بل من زماننا كلّه...صحيح أنّنا نعيب زماننا والعيب فينا أّوال 
ولكن هذا الّزمان أيضا كان  قاسيا و شحيحا معنا ولم يترك لنا أي شيء تقريبا... أوطاننا 
شديدة  مظلمة  أصبحت  والدّنيا  يفنى  وشبابنا  تضيع  وأعمارنا  تسرق  وأرزاقنا  تخّرب 
الّسواد حتّى صّح فينا قول اإلمام الغزالي » لقد عّم الداء ومرض األطباء وأشرف الخلق 

على الهالك«.

 إلى حدّ اآلن تبدو الّصورة سوداويّة جدّا والحل األمثل عند البعض لن يكون سوى 
اإلسراع إلى اإلنتحار قتال أو شنقا أو رميا من شاهق... هذا الّسواد ال يجب في المقابل 
أن يحجب عنا نقطة ضوء خافتة لكنّها مهّمة جدّا ال تخفى عن األعين، لكنّنا نرفض أن 
التّعبير  ليس حّرية  الّشجاعة و  الوحيدة هذه هي حسب رأيي  الضوء  نقطة  نبصرها... 
ألّن حرية التّعبير ال تحتاج إلى ثورة ولكن إلى شجاعة ليصدح كّل فرد بما يجيش في 
داخله... إّن الخوف الذي تفننت في زرعه الدّيكتاتورية لم يجد بعد طريقة لغزو القلوب 
في  المهدّد  البسيط  المواطن  لها  يتعّرض  التي  اإلعالميّة  الهرسلة  جديد رغم حجم  من 
سالمته )باإلرهاب( وأمنه الغذائي )بالغالء واإلحتكار( واإلقتصادي )بتراجع اإلستثمار 
وإفالس عديد الشركات( وحتى »أمنه الدّيني« )من قبيل عزل بعض األيّمة ولي عودة 

إلى بدعة  األمن الديني هذه  في مناسبة أخرى(..

رغم كل هذا التخويف والتّهديد المبطن أحيانا والمباشر أحيانا أخرى، اندلعت خالل 
شهر جانفي إحتجاجات شبابيّة )على األقل في بدايتها( لتكّسر حاجز الّصمت الّرهيب 
بلد وليس  الغاضب نحن هنا...نعيش في  الّشباب  البطالة......قال  حول ملف حارق هو 
في مقبرة..عاطلون ولكن ليس أمواتا بعد...هذه اإلحتجاجات شوّهها اإلعالم الموّجه عن 
طريق الدّينار بالتّركيز على الفوضى والّسرقات التي رافقتها، ورغم أّن هذه اإلحتجاجات 

كانت محدودة زمانا ومكانا لكنّها حققت الكثير...

الحكومة التي تبّجحت ببرنامج الّصفر إنتداب في الوظيفة العموميّة عادت وأعلنت 
عن برامج إنتدابات جديدة وعن آالف الخطط الّشاغرة ...األحزاب التي تغّط في سبات 

))
((

يسري بوعوينة



27 اإلصالح
مجّلة 103

04

التخوي���ف  رغم 
والّتهديد املبط�����ن 
واملباش�������ر  أحيانا 
أحيانا أخ��������رى، 
اندلعت خالل شه��ر 
إحتجاجات  جانفي 
شبابّية )عل���������ى 
األقل يف بدايته���ا( 
حاج�����ز  لتكّسر 
الّصمت الّرهي������ب 
حول ملف ح����ارق 
هو البطال�������ة......

قال الّشباب الغاضب 
حنن هن����ا...نعيش 
يف بل���د ولي������س 
مقربة..عاطلون  يف 
أمواتا  ليس  ولكن 

بعد.

تعيش  والتي  الكهف  أهل 
الهيئات  على  داخليّة  حروبا 
التنفيذية  التّأسيسية والمكاتب 
وأن  واد  في  أنّها  أدركت 
الّشباب في واد ويا ليتها تفهم 
الّشباب  عزوف  سبب  اآلن 
المباشر  الّسياسي  العمل  عن 
أصابع  توجيه  عن  فتكّف 
أعادت  إليه...لقد  اإلتّهامات 
ترتيب  اإلحتجاجات  هذه 
ليدرك  تونس  في  األولويّات 
حّل  األفواه  لجم  أّن  الجميع 
قصير األمد وأن إلهاء الرأي العام بجمعية شمس وركلة جزاء لم يمنحها الحكم في مباراة 

كرة قدم أو كالم الدّكتور الطالبي في الخمور ليست إال خّطة فاشلة أيضا.

النقطة الثانية وبها أختم حدثت يوم 17 ديسمبر 2015 ومّرت مرور الكرام.....في 
ذلك اليوم من كّل عام تنزل الدّولة ضيفة على مدينة سيدي بوزيد لإلحتفاء بالثّورة أو 
ما يسّمى بالثّورة أو ما تبقى منها...في عهد التّرويكا وقع اإلعتداء على الّرؤساء الثالث 
فكان هذا درسا قاسيا لمن أتى بعدهم فأحجم الرؤساء الثاّلثة الجدد عن الذّهاب إلى مدينة 
تعّج بالغاضبين...نعم إنّه خوف الحاكم من المحكوم وليس خوف المحكوم من الحاكم وأنا 
وإن كنت ضدّ اإلعتداء على رموز الدّولة إالّ أنّني سعيد أّن الحاكم المطلق اإلاله الجبار 
الذي تذّل له الّرقاب لم يعد له مكان في تونس...رئيس الجمهورية إختار إستقبال سيدي 
بوزيد في قصر قرطاج بدل الذهاب إلى هناك فأستقبل فخامته في مكتبه نواب مجلس 
الشعب عن سيدي بوزيد.....رئيس الحكومة ذهب في زيارة إلى والية القيروان وكأن 
هذه الزيارة ال تحتمل التأخير أو التأجيل...أما مجلس الّشعب )الذي انتخبه الّشعب والذي 
من المفروض أن يكون نبض الّشعب( فقد كلّف النائبة الثّانية لرئيس المجلس بالذهاب إلى 
سيدي بوزيد عوضا عن رئيس المجلس ونائبه األول...إمرأة يبدو أنّها تملك من الّشجاعة 
أكثر مما يملكه الّرجالن...على كّل كلّهم أوجدوا أعذارا ليفّروا من مدينة سيدي بوزيد 
ويغيبوا أو باألصّح يغيّبوا قسرا خوفا من الجماهير الغاضبة.. إّن حركة الغاضبين باقية 
الّرمال  شيء....فحتى  في  يفيدهم  لن  الّرمال  في  لرؤوسهم  مسؤولينا  وتتمدّد....وإخفاء 

يمكن أن تكون متحركة.
------

- طالب مرحلة دكتوراة يف العلوم السياسية
yosri.bouaouina@gmail.com
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إّن حركة الغاضبني باقية وتتمّدد....وإخفاء 
يفيدهم  لن  الّرمال  يف  لرؤوسهم  مسؤولينا 
تكون  أن  ميكن  الّرمال  شيء....فحتى  يف 

متحركة
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مجّلة

كت���اب  صدر 
احلقيقة  »سياسة 
يف فلسف�����������ة 
الفاراب�������������ي: 
يق��������ا  فيز مليتا ا
واملوسيق�����������ا« 
الفلسف���ة  ألستاذ 
مع�����������ة  جلا با
لّتونسّي������������ة  ا
د. سامل العي���ّ�ادي. 
كت���اب  رابع  وهو 
بعد »املوسيق�����ى 
ف���������ي  ومنزلتها 
الفاراب��ي«  فلسفة 
»وآخ�رون  ورواية 
مّنا ومنهم«وكتاب 
فلسف������ّي  »بيان 
ألجل خنب بديلة 

يف الّث�ورة«.

للنّشر )صفاقس-  الدّين  مكتبة عالء  دار  2016 عن  فيفيري  موفّى شهر  في  صدر 
الجمهوريّة التّونسيّة( كتاب »سياسة الحقيقة في فلسفة الفارابي : الميتافيزيقا والموسيقا« 

ألستاذ الفلسفة بالجامعة التّونسيّة الدكتور سالم العيّادي.

وسالم العيّادي من مواليد مدينة صفاقس ، فيلسوف يتحدث بموسيقى وموسيقار يلّحن 
فلسفة. شديد الغرام بالفارابي لكنّه ال يحلم بالمدينة الفاضلة بل يريد أن يكون فاعال في 
الفارابي  التغيير لهذا أّسس مع بعض أصدقائه »منتدى  الواقع. يقدّم أفكاره ويدفع نحو 
للدراسات والبدائل« ويشغل مهّمة رئاسة الهيئة المديرة للمنتدى وعضويّة هيئته العلميّة. 
متحّصل على شهادة الدراسات المعّمـقة في الفلسفة بمالحظة حسن جــدّا )2001(  وعلى 
شهادة الدكتوراه في الفلسفة بمالحظة مشّرف جـــدّا)2008( على إثر تقديم بحث تحت 
عنوان »فلسفة الموسيقى عند الفارابي«. دّرس في التعليم الثانوي لمدّة 10 سنوات ثم 
باشـر التدريس بقسم الفلسفة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس برتبة أستاذ مساعد  

منذ سنة  2009. 

له عدّة كتابات ومنشورات من بينها كتاب »الموسيقى ومنزلتها في فلسفة الفارابي« 
(2001( ورواية »وآخـرون منّا ومنهم«)2003( وكتاب »بيان فلسفّي ألجل نخب بديلة 
في الثّـورة« وهو كتاب مشترك مع األستاذ الباحث زهير المدنيني. كما نشر له مقاالت 
الّصوفيّة-  للموسيقى  الحضاريّة   – الوجوديّة  الداّللة  »في  مقال  بينها  من  عدّة  وبحوث 
الطرائقيّة والهويّة والتّواصل في الهويّة« )2002( و»العقل )النطق( وهيئاته في نظريّة 
عند  الموسيقّي  اإلنشاء  مبدأ  بوصفه  المتعالي  الخيال  و»في  الفارابي«  عند  الموسيقى 
الفارابي« )2010(. ترِجمت بعُض مقاالته إلى األلمانيّة. وله مشاركات علميّة في عدّة 

ملتقيات دولية.  

يقع كتــاب »سياســة الحقيقــة فــــي فلسفة الفارابــــي : الميتافيزيقـــا والموسيقـــا« 
في 278 صفحة. وينقسم إلى أربع مقاالت تتفّرع إلى فنوٍن وفصوٍل.

وقد تناول المؤلّف في هذا الكتاب مجمل المسائل المتعلّقة بالفلسفة الّسياسيّة وفلسفة 
الموسيقى عند الفارابي من منظور العالقة القائمة بين الميتافيزيقا والموسيقا وعلى أرضيّة 

28

((

((
بالفلسفة  املتعّلقة  املسائل  جممل  الكتاب  هذا  يف  املؤّلف  تناول 
العالقة  منظور  من  الفارابي  عند  املوسيقى  وفلسفة  الّسياسّية 
اّليت  اإلشكالّية  أرضّية  وعلى  واملوسيقا  امليتافيزيقا  بني  القائمة 
ا  وإبستيمولوجيًّ أنطولوجّيا  فيها  الّنظر  يصّرف  الفارابي  يفتأ  مل 

ا، أال وهي إشكالّية احلقيقة. ا وجاليًّ وسيكولوجيًّ

,,

,,

))
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الفارابي  يفتأ  لم  الّتي  اإلشكاليّة 
أنطولوجيّا  فيها  النّظر  يصّرف 
وسيكولوجيًّا  وإبستيمولوجيًّا 
الحقيقة  إشكاليّة  وهي  أال  وجماليًّا، 
أفق  في  الفارابي  صاغها  الّتي 
التّشريع النّظرّي والعملّي لحضوٍر 
ممكٍن للعقل داخل المدينة من حيث 

هو أساٌس ومعياٌر.

هذا الحضور ال يكون مشروًعا 
ميتافيزيقّي  تشكيٍل  دون  فارابيًّا 
المدينة.  وعمارة  العقل  لمعماريّة 
ضرورةً  التّشكيُل  هذا  ويقتضي 
لصالح  الجوهريّة  الحقيقة  إنسحاَب 
كّلِ ضروب التّناسب. وقد تبيّن أنَّ 
تجاوز  على  القادرة  هي  الموسيقا 
وهي  للميتافيزيقا،  التّناسبّي  الّطابع 
نمٍط  تشكيل  على  بالتّالي  القادرة 
من الوجود ال يمكن االستيالء عليه 
نمُط  أال وهو  سياسيًّا وال تطويعه، 
المواطن »القيّم  نهائيًّا منزلة  يتجاوز  الّذي  باستيهاٍل«  بالحقيقة« و«الحريّة  »االستهتار 

بالنّاموس«.

في  الموسيقا  وجود  أمكن  فإذا   « الموسيقا:  متحدثا عن  العيادي  سالم  الدكتور  يقول 
بوصفها مقاومة جذرية  إالّ  توجد  ديكتاتوري فهي ال  أو في مجتمع  ديمقراطي  مجتمع 
للسياسي : أي بوصفها إشارة لحقيقة )ضدّ الريبيّة - العدميّة( ليست هي مطلقا من نظام 
طبيعانّي )ضدّ طبيعانيّة التغالب (. والموسيقا في المدينة الفاضلة خروج عن السياسي 
سياسي  غير  مجال  في  الجوهرانّي  استعادة  ألجل  التناسبية  لمعقوليته  جذري  وتعطيل 
بالمّرة . فهي حالة االستهتار بالحقيقة التي ال تتيّسر إالّ لمن كان حّرا باستيهاٍل. فالخروج 
عن المدينة ممكن موسيقيّا حتّى وغن كان خروجا إلى الالّ - مكان أي إلى اليوطوبيا ...

تستعيد  والموسيقا  التناسبّي  لفائدة  الجوهرانّي  انساحب  اقتضت  الحقيقة  فسياسة 
الجوهراني على نحو طريف  هو : االّ تكون الحّرية ذريعة إلبطال الحقيقة من ناحيـــة 
)كما  الحرب  في  للوجود  الجوهريّة  الحقيقة  تحسم  وأالّ  الديمقراطيّة(  في  يحدث  كما   (
يحدث في الديكتاتورية( وإنّما في اللّعب )حدوث الفنون(. فالفنون ال هي حدث حّر وال 

هي حدث تغلّبّي.«

,,

,,

إن حضوٍر العقل 
املدين���ة  داخل 
من حيث هو أساٌس 
يكون  ال  ومعي�اٌر 
ا  فارابيًّ مشروًع�����ا 
تشكي������ٍل  دون 
ميتافيزيق��������ّي 
ملعمارّية العق����ل 
املدين���ة.  وعمارة 
ه������ذا  ويقتضي 
ضرورًة  الّتشكيُل 
احلقيقة  إنسحاَب 
لصاحل  اجلوهرّية 
ض��������روب  كلِّ 

الّتناسب.

املوسيقا يف املدينة الفاضلة خروج عن السياسي 
ألجل  التناسبية  ملعقوليته  جذري  وتعطيل 
باملّرة  استعادة اجلوهرانّي يف جمال غري سياسي 
. فهي حالة االستهتار باحلقيقة اليت ال تتيّسر إاّل 

ملن كان حّرا باستيهاٍل.

))

((
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خمطئ من يتصّور أّن القضّية قضّية لغات أجنبّية أو جدلّية االنفتاح واالنغالق، بل 
القضّية تتعّلق بصراع على وجود الوطن من عدمه يف ظّل العجز الّرمسي البنّي يف 

الّدفاع عن االختيارات اهلوياتية الوطنّية.

عندما ثار »الطاهر بنجلون« ضد موجة التلهيج معتبرا أن العربية الفصحى تربط 
المغرب بعمقه العربي وداعيا إلى االهتمام بتعليمها مع فتح الباب أمام اإلنجليزية، كان 
يعي جيدا أن المغرب يعيش اآلن استعادة كاملة لزمن االستعمار بكل مقوماته السياسية 
واالنصياع  االستيالب  من  فترة   56 بعد  ما  مغرب  يشهد  لم  إذ  واللغوية.  واالقتصادية 
والمبايعة التّامة للّسيد الفرنسي ما يشهده اآلن، ألسباب عديدة منها ترّهل جدار الممانعة 
الدّولة وغياب الّرؤية االستراتيجيّة لوجود الوطن واألّمة التي كانت حاضرة على  في 

الدّوام عند سادة القرار الّسياسي. 
الوزاري  المجلس  عقب  الّساحة  إلى  المغربي  التّعليم  فرنسة  حول  النقاش  عاد  إذ   
المنعقد بالعيون والذي تحدّث عن استعمال اللّغات األجنبيّة في التّدريس والموازنة بين 
االنفتاح والمحافظة على الهوية الوطنيّة. وككل البالغات الصادرة تستغل في التأويالت 
اإليديولوجية والحزبية التي ترى فيه انتصارا لجهة على أخرى. لكن البالغ / الموقف 
يطرح العديد من األسئلة: هل هو انتصار لفيلق الفرنسة الذي خرج منتشيا ومتخفيا وراء 
المؤسسة الملكية والذي دفع العديد من المنابر اإلعالمية إلى الحديث عن نهاية التعريب 
نفس صفحة  في  التدريس  بلغة  المتعلق  القرار  يصدر  أن  مصادفة  وهل  المغرب؟  في 
الحديث عن تغيير مناهج التربية الدينية؟ ولم أسندت عملية تغيير مناهج التربية الدينية 
لوزيرين لم يخرجا من رحم اإلرادة الشعبية واالستشارة الديمقراطية؟ وهل فعال انتهى 

النقاش كما يزعم ويحلم وزير التعليم؟
 قد يسارع القارئ للحدث لتأويله على أنّه صراع سياسي حزبي بحموالت ثقافيّة، وقد 
يرى البعض فيه عودة للتّحكم الذي اختار التّدثر بكواليس تدبير الّشأن العام لإلجهاز على 
ما تبقى من االنتماء العربي اإلسالمي للمغرب،  لكن الّرؤية الّصائبة تحتاج إلى قراءة 
شاملة للقرار الوزاري في سياقاته المتعدّدة ومعرفة جوهر االنقالب الذي نعيشه على 
الهويّة الوطنيّة. فمخطئ من يتصّور أّن القضيّة قضيّة لغات أجنبيّة )مصطلح يعوم به 
النقاش من أجل الفرنسيّة( أو جدليّة االنفتاح واالنغالق، بل القضيّة تتعلّق بصراع على 
وجود الوطن من عدمه في ظّل العجز الّرسمي البيّن في الدّفاع عن االختيارات الهوياتية 

الوطنيّة:
بعضها  جمع  التي  الفرنسي،  االستعماري  التاريخ  من  نصوص  إلى  نحتاج  ال  قد   -
الدكتور »عبد العلي الودغيري« في كتاباته، لتتبع مسار الهجوم على العربية وما تحيل 
عليه من قيم، بل يكفينا متابعة التقارير الّصادرة عن المنظمة الفرنكفونيّة. ففي تقريرها 
عن حال اللّغة الفرنسيّة لسنة 2014 تتحدّث عن أيام الّزهو التي ستعيشها في المغرب 

))
((

د.فؤاد بوعلي
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الفرنسيّة  اللّغة  أّن  اعتبار  على  العربي، 
من  عدد  لتدريس  كمادة  اعتمادها  سيتم 
المرحلة  في  وخصوصا  العلميّة،  المواد 
الجامعيّة. وفي نفس الوثيقة نجد أّن منطقة 
أكثر من  التي تجمع  العربي هي  المغرب 
في  المنخرطين  عدد  من  المائة  في   44
المعهد الفرنسي فيما النّسبة األخرى تبقى 
موزعة بين مختلف المعاهد الفرنسيّة عبر 
العالم. وبالطبع فاألمر ليس توصيفيا بقدر 
ما هو استشرافي لسياسة انطلقت منذ زمن 
في  للتّعليم  وزيران  الطبيعي  ومنتجها  المنتج.  استخالص  مرحلة  واآلن وصلت  طويل 
المغرب والجزائر حدّدت لهما وظيفة إنهاء الوجود العربي بالمدرسة الوطنيّة. ففي مقابل 
االهتمام الّشرقي واإلفريقي والعالمي بلغة الّضاد، وفي مقابل إصدار العديد من الدول 
العربية لقوانين تحميها)األردن، السعودية، قطر، اإلمارات...( يتفنّن المسؤولون عندنا 

في تحجيمها بغية القضاء النهائي على االنتماء العربي للمغرب. 
التّعديل  كان  وإذا  قانونيّا.  الفرنسيّة  لتوطين  تحضر  الفرنكفونيّة  والنّخبة  مدّة  قبل   -
الدستوري لم يسعفها لفورة الّشارع المغربي حينئذ ومساره االحتجاجي، فإنّها انتظرت 
ساعة الهدوء النّسبي لتنطلق في فرضها خاّصة مع النّقاش الدّائر حول  مجلس اللّغات 
الذي أريد له من خالل اللّجنة المصنوعة على المقاس أن يكون معبدا لإليليزيه، تفرض 

فيه الفرنسيّة باسم اللّغات األجنبيّة، وبقية الفصول هي هامش على المتن.
- عندما دافع بعض الفضالء عن إزالة صفة »العربي« من »المغرب« في النّص 
الدّستوري ونافحوا عنها في المحافل اإلقليميّة، كنا نعي حينها أّن المقصود ليس المكّون 
األمازيغي للثّقافة الوطنيّة ولكنّه مسار نحو إخراج الوطن من فضائه اإلقليمي نحو فضاء 
هجوما  المغرب  يعش  فلم  اآلن.  يحدث  ما  وهذا  وثقافيّا.  وسياسيّا  اقتصاديّا  فرنكفوني 
فرنكفونيا في تاريخه الحديث وانقالبا جذريا عن كل قيم ومبادئ الحركة الوطنية مثلما 
يعيشه اآلن. لدرجة أن تتحول الفضاءات والندوات الجامعية إلى فضاءات ناطقة بلغة 
»موليير«، ويحتاج أعضاء مؤّسسة دستوريّة لمناقشة قضايا تهّم المغاربة لمترجم يترجم 
لهم لغتهم الوطنيّة، ويأتي وزير الخارجية ليلقي كلمته أمام محفل رسمي ليس فيه غير 
المغاربة بلغة المستعمر، ويأتي من يفاضل بين موسى بن نصير وليوطي ويعتبر العربيّة 
لغة استعمار.... هل هناك انقالب أكبر من هذا. إنّه اإلصرار على جعل المغرب ملحقة 
بمنطق  وليس  المحميّة  بمنطق  الوطن  تعريف  وتعيد  بأوامر»اإلليزيه«،  تأتمر  فرنسيّة 
الّسيادة. وإذا كان وزير التّعليم يتحدّث منتشيا أّن النقاش قد انتهى اآلن، فلنطمئنه بأّن هذه 
هي البداية. ألّن المغاربة لن يقبلوا، مهما فُِرض عليهم، بانقالب على قيمهم التي استشهد 

أبناؤهم من أجلها. ولكّل انقالب نهاية، ونهايته عودة الّشرعية.
-----------

-  عامل لسانيات مغربي - رئيس االئتالف الوطين من أجل اللغة العربية
fouadbouali5@gmail.com

داف������ع  عندما 
الفض������الء  بعض 
عن إزالة صف������ة 
»العرب������������ي« 
يف  »املغ����رب«  من 
الّنص الّدست����وري 
ونافحوا عنه����ا يف 
اإلقليمّية،  احملافل 
كنا نعي حينه����ا 
املقص�����������ود  أّن 
املكّون  لي�������س 
للّثقافة  األمازيغي 
الوطنّية ولكّن���ه 
مسار حنو إخ���راج 
الوطن من فضائ���ه 
حن������و  اإلقليمي 
فرنكفوني  فضاء 
وسياسّيا  اقتصادّيا 

وثقافّيا.
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مل يعش املغرب هجوما فرنكفونيا يف تارخيه احلديث وانقالبا جذريا 
عن كل قيم ومبادئ احلركة الوطنية مثلما يعيشه اآلن. لدرجة أن 
تتحول الفضاءات والندوات اجلامعية إىل فضاءات ناطقة بلغة »موليري« 
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أرضهم  يف  والعيش  احلياة  يف  وحبقهم  صامدون،  خميمهم  يف  »قلنديا«  فلسطينيو 
متمسكون، قريبًا من القدس، حراسًا هلا، ومدافعني عنها، على بواباتها كاألسود 
يرابطون  األقصى  مسجدها  ويف  وينتظرون،  يرتقبون  مداخلها  وعلى  يرتبصون، 

ويصلون.

مراكز  من  وقريٌب  السكان،  قليل  قدراته،  في  ومحدودٌ  مساحته،  في  صغيٌر  مخيٌم 
محاصٌر  يتموضع،  مداخلها  أحد  وعلى  يتربع،  شماالً  القدس  تخوم  وعلى  االحتالل، 
سكانه،  على  يضيق  تفتيشه،  ونقاط  حواجزه  االحتالل  ينصب  مداخله  وعلى  ومسور، 
ويعقد الحياة على أهله، يفتشهم إذا دخلوا، ويحقق معهم إذا خرجوا، ويطلق النار عليهم 
وتجمعوا،  احتشدوا  أو  واعتصموا،  تظاهروا  إذا  مخيمهم  في  ويداهمهم  تجمهروا،  إذا 
ويقتحم بجنوده بيوتهم ومساكنهم، يدمر منها ما شاء، ويعتقل من أبناء المخيم من يريد، 

وفي اقتحاماته المتكررة يقتل ويجرح، ويفسد ويخرب، ويهدم ويدمر.
شمال  في  بموقعهم  وأنهم  االحتالل،  حلق  في  أنهم شوكةٌ  قلنديا  مخيم  سكان  يعرف 
مدينة القدس، وبسكانه الصامدين فيه، والمرابطين بين جنباته، يقلقون العدو ويربكون 
حساباته، ويفشلون مخططاته ويقوضون أحالمه، فهم رغم الضيق والشدة، والحرمان 
والحصار، والمعاملة القاسية والسياسة األمنية والعسكرية الشديدة، إال أنهم في مخيمهم 
صامدون، وبحقهم في الحياة والعيش في أرضهم متمسكون، قريباً من القدس، حراساً لها، 
ومدافعين عنها، على بواباتها كاألسود يتربصون، وعلى مداخلها يترقبون وينتظرون، 

وفي مسجدها األقصى يرابطون ويصلون.
والعدو الذي يستشعر خطرهم ال يأُل جهداً في طردهم، وال يقصر في ترحليهم، وال 
قنبلةً سكانية، ومتفجرة ديمغرافية  تيئييسهم وإخضاعهم، فهو يراهم  يمل من محاوالته 
لتزايدها  التصدي  وأبعادها، وال  نتائجها  تحمل  الوقوف في وجهها، وال  يقوى على  ال 
وتكاثرها، فهي األقوى حضوراً، واألبقى وجوداً، والمستقبل يحمل ألصحابها المزيد من 

التكريس وفرص البقاء.
الذي  اليوم  يأتي  أن  ويتمنى  ويرعبه،  ويخيفه  ويزعجه،  االحتالل  يقلق  المخيم  هذا 
القدس، فهم في  بالقرب من  بجغرافيته على األرض، وال بسكانه  ال يعود فيه موجوداً 
مخيمهم يتزايدون ويتكاثرون، ويتعلمون ويتثقفون، ويرث أطفالهم من آبائهم حب الوطن 
وعقيدة التمسك فيه، ويتقنون جميعاً فيه فن الدفاع عنه، واالستبسال في الذود عنه، فكثر 
لذلك شهداؤه، وازدادت تضحياته، وتفاقمت خسائره، وتعددت أشكال معاقبته وجوانب 
محاسبته، ورغم ذلك بقي مقداماً يقدم الشهداء، وينافس في األسرى والمعتقلين، ويباري 
في المواجهة والتحدي، مبيناً أن صغر المساحة ال تحول دون عظم المواجهة، وقلة عدد 
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د.مصطفى يوسف اللداوي 
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سلطات االحتالل 
تريد  اإلسرائيل����ي 
املخيمات  جتتاح  أن 
الفلسطيني�����ة وال 
تلق مقاومة، وتريد 
فسادًا  فيها  تعيث  أن 
وخرابًا وال جت�د من 
اعرتاض��ًا،  املواطنني 
منه�������م  ترض  وال 
انتفاض���ة،  أو  ثورًة 
تقت��ل  أن  تريد  بل 
وتعتق�����ل  وجترح 
وتدمر البي�������وت، 
وتسحق السي��ارات، 
وحترق احمل�����الت، 
دون أن يك������ون 
السك���������ان  من 
ردة فعٍل غاضب���ٍة، 
منه�����م  حماولة  أو 
أنفسهم،  عن  للدفاع 
الغاشم  العدوان  ورد 

عنهم

ملحمة  من  تقلل  ال  السكان 
المواجهة،  وقوة  المعركة 
الصادقة،  اإلرادة  هي  بل 
والعقيدة  الراسخ،  واإليمان 
في الوطن التي ال تتزعزع، 
والحق فيه الذي ال يتزحزح.

االحتالل  سلطات 
تجتاح  أن  تريد  اإلسرائيلي 
المخيمات الفلسطينية وال تلق 
مقاومة، وتريد أن تعيث فيها 
من  تجد  وال  وخراباً  فساداً 
وال  اعتراضاً،  المواطنين 
ترض منهم ثورةً أو انتفاضة، بل تريد أن تقتل وتجرح وتعتقل وتدمر البيوت، وتسحق 
السيارات، وتحرق المحالت، دون أن يكون من السكان ردة فعٍل غاضبٍة، أو محاولة 

منهم للدفاع عن أنفسهم، ورد العدوان الغاشم عنهم.
هكذا أرادوا في مخيم قلنديا، إذ تسلل إليه جنديان وفي نيتهما ارتكاب جريمة، أو تنفيذ 
لهما  تصدوا  الذين  بالمرصاد،  لهما  المخيم  سكان  أن  وجدا  ولكنهما  قذرة،  أمنيٍة  مهمة 
أنهما لن  يقيناً  أو االختباء، وقد علما  الفرار  وحرقوا عربتهما، فهربا واختفيا، وحاوال 
يخرجا من بين البتي هذا المخيم األبي سالمين، ما لم تهب لنجدتهما قواُت االحتالل، التي 
جاءت بسرعٍة وعلى عجل، كثيرة العدد، مدججة السالح، ومعززةً بالطيران المروحي 
واآلليات السريعة، واقتحمت المخيم وكأنها في معركة، وأطلقت النار بكثافٍة على السكان، 
فأصابت العديد بجراح وقتلت شاباً جلداً من بينهم، وهو الشهيد »إياد سجدية«، الطالب 

بكلية اإلعالم في جامعة القدس.
لكنهم وقد ظنوا أن المخيم أرضه رخوة، وطريقه سهلة، والدخول إليه ميسراً، قد منوا 
بالفرار  يلوذوا  بأنها خطرة، قبل أن  بعدٍد من جنودهم جرحى، وصفت جراح بعضهم 
بجيشهم الذي ناهز عدده األلف جندي، بعد أن أعلنوا عن وصول أحد الجنود إلى ثكنته، 
واستنقاذ اآلخر الذي كان مختبئاً في مقبرة المخيم، وقد نقال كالهما إلى المستشفى لتلقي 

العالج جراء الصدمة والرعب الذي تعرضا له أثناء وجودهما في المخيم.
أربعة ساعاٍت،  استمرت زهاء  فقد  لم تكن سهلة وال ميسرة،  المخيم  اقتحام  معركة 
الجنود وحداٌت خاصة  إلى مئات  باإلضافة  فيها  الليل، وشارك  وامتدت حتى منتصف 
واستخدمت  منخفضة،  ارتفاعاٍت  على  حلقت  عسكرية  وطوافاٌت  ومحمولة،  راجلة 
كشافاتها الباهرة القوية، وأطلقت في سماء المخيم قنابل مضيئة، في الوقت الذي قطعت 
فيه الكهرباء عن كل المخيم، الذي دخلته العربات العسكرية بصورةٍ وحشية، إذ تعمدت 
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وطريقه  رخوة،  أرضه  املخيم  أن  الصهاينة  ظّن 
من  بعدٍد  منوا  قد  ميسرًا،  إليه  والدخول  سهلة، 
بأنها  بعضهم  جراح  وصفت  جرحى،  جنودهم 
خطرة، قبل أن يلوذوا بالفرار جبيشهم الذي ناهز 

عدده األلف جندي.
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أن تدوس السيارات، وأن تقوض العرائش، وتحطم البسطات، وتخرب كل ما يعترض 
طريقها، بينما أغلقت كافة بوابات المخيم، وتمركزت على مداخله جرافاٌت كبيرة، وكانت 
على أهبة الدخول إليه، وقد أشرف على العملية العسكرية كبار ضباط قيادة أركان جيش 

االحتالل اإلسرائيلي.
لم يكن هذا االقتحام العسكري اإلسرائيلي األول لمخيم قلنديا خالل االنتفاضة الفلسطينية 
الثالثة، بل سبقه اقتحامان آخران، أستشهد خاللهما عددٌ من شبان المخيم، وعرف بعضهم 
وحدثت  آخرون،  عشراٌت  وأعتقل  وأصيب  الثالثة،  الشمس  وشهداء  الفجر،  بشهداء 
خالل هذه المداهمات اشتباكاٌت دامية بين جنود االحتالل والمقاومين الفلسطينيين، الذين 
استخدموا خالل تصديهم لقوات االحتالل األسلحة النارية، وشاركت فيها عناصٌر مسلحة 
من األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، باإلضافة إلى بعض منتسبي األجهزة األمنية 

الفلسطينية.
مخيم قلنديا كما كل المخيمات الفلسطينية يغلي كالمرجل، ويثور كما البركان، غضباً 
عارماً، وعصياناً شامالً، ويرفض أن يهان وشعبه، وأن يذل وأهله، وأن يستباح وبيوته، 
العدوان، وهو  بالهوان، وال يسكت على  وهو ال يقبل أن يقيم على الضيم وال يرضى 
ويلبي  نداءاتها،  إلى  ويستجيب  آهاتها،  يسمع  جوارها،  وفي  القدس  جنب  إلى  الساكن 
دعواتها، ويهب لنجدتها، ويرابط أبناؤه في مسجدها، فهو مخيٌم يسكنه الثوار، ويعيش 
فيه األبطال، ويحمل همومه الرجال والنساء، يقول للعدو اإلسرائيلي أن زمن االنتصار 

علينا قد ولى، وأن استباحته لدمائنا قد أصبحت عليه عصية وله مكلفة.

------

- كاتب فلسطيين 
moustafa.leddawi@gmail.com

,,
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خميم 
كما  قلنديا 
املخيمات  كل 
لفلسطينية  ا
كاملرجل،  يغلي 
كما  ويثور 
غضبًا  الربكان، 
وعصيانًا  عارمًا، 
أن  ويرفض  شاماًل، 
وأن  وشعبه،  يهان 
وأن  وأهله،  يذل 
وبيوته،  يستباح 
أن  يقبل  ال  وهو 
الضيم  على  يقيم 
وال يرضى باهلوان، 
على  يسكت  وال 

العدوان.

 الشهيد »إياد سجدية«
الطالب بكلية اإلعالم يف جامعة القدس
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دهاليز  من  السؤال  ذاك  يف  يبعث  أعماقي  من  هاتف  يهتف  سنة  مخسني  بعد 
النسيان ..»من حتب أكثر أمك أم أباك«؟ ..هذه املرة ليست أّم السعد هي السائلة ... 

وحلوى السؤال هذه املرة مصري بلد بأكمله.

عفوا أبي .... لقد اخترت أمي.

األيمن  حذائي  خفي  بين  أميز  صرت  بعدما  االولى  طفولتي  في  أذكر  الزلت 
واأليسر وأفرق بين طعم الملح وطعم السكر وأعدّ الى الخمسة دون خطإ.. أذكر أن 
جارتنا العجوز »أم السعد« كانت تسألني نفس السؤال - وكأنها ال تعرف اال هذا 
النوع من »البيداغوجيا« .. تسألني »من تحب أكثر أّمك أم أباك«؟، فأجيب دائما 
نفس االجابة وأنا أنفلت منها » كيف كيف«.. ألنها كانت تريد أن تسمع مني أن 
أنطق الكاف تاء فتضحك مني ..وتعطيني عصا من حلوى العيد المزينة التي تحتفظ 
بها على مدار الحول في صندوقها الخشبي ..فألتهمها وأضحك من ضحكتها ومن 
فمها األدرد ... ألتهم الحلوى وأمسح آثارها بكم يدي المتسربل حتى ال تتفطن الي 

أمي. دائما نفس السؤال ... نفس االجابة ...نفس الضحكة .. نفس الحلوى ... 

دهاليز  من  السؤال  ذاك  في  يبعث  أعماقي  من  هاتف  يهتف  سنة  خمسين  بعد 
النسيان ..»من تحب أكثر أمك أم أباك«؟ ..هذه المرة ليست أّم السعد هي السائلة ... 
وحلوى السؤال هذه المرة مصير بلد بأكمله ..وضحكته ليست عبثا .. واالجابة تئن 
بها الجبال وتَشرق بها البحور .. لكن ال مفر من الكالم ...أصرخ بال خجل : نعم .. 
لقد اخترت .. نعم اخترت أمي بال حلوى .. لقد اكتشفت أن أبي قد برد عشقه ألّمي 
كسّكة محراث جدّي ..لقد ارتمى في أحضان تّجار األرض والعرض .. لقد طلّقها 

وهو يجاهد في مناكحة مخنثي المدينة ...                       

صحيح يا أبي أنّك كنت مظلّتي زمن الَحّر وزمن القّر .. وما عصيت أوامرك 
يا  - معذرة  ثم   .. بالهتافات  الّشوارع  أيّالنار مشينا معا وحرثنا  يوما..وقبل جمعة 
أبي - أقول لك أفّا .. وأنهرك ألنّني اكتشفت أنّك بدأت تمارس البغاء الّسري وأحيانا 
لْم تلتفت وعلى مرمى  ِلَم  العلني ..وتغازل عشيقات من كّل األطياف واأللوان .. 
حجر فقط ... لترى أّمي تنزف دمعا ودما؟ لماذا أصبحت يا أبي تجّوعنا بال مبرر؟ 

أبي...أتذكر كيف كنّا أسرة مثاليّة لم تتحطم أركانها ... ؟ وهل تنسى كيف وقفت 

))
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بلقاسم اجلدي
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ولكنك   .. ثكلى  أرملة  تعيشني  قد  أّنك  صحيح 
كّل  من  عواصفهم   ّ تهب  قد   .. واقفة  ستعيشني 
االجّتاهات ولكّنك ستظّلني شاخمة تنتظرين عريسا 
يف رداء الفجر .. وتصغني اىل دعوات أّم السعد اليت تنهال 

عليك كزّخات املطر.

جنبا الى جنب مع أّمي في وجه 
دماء  ونزفت   .. ؟  مغتصبيها 
شوارع  أسفلت  على  رجاالتك 
مسارب  أديم  وعلى  مدنها 
إلينا أرجوك  ..عد  أبي  قراها.. 
.. نحن وأنت وأمي جبّتنا واحدة 
.. أرجوك ال تمّزقها ..حتى ال 
نُصلب كالحالّج .. نحن أبناؤك 
هذه  بطن  نحن  الّشرعيّون.. 
 .. الجبال  تلك  وأفخاذ  األرض 
وجناة  الغرب  زناة  من  دعك 

الشرق ...

أما أنت يا أّماه .. فامك أجل من أوصيك وأعلى .. قد تجوعين نعم .. ولكن لن 
وترائب  التاريخ  أصالب  أنت   .. والعرض  األرض  أنت  أبدا...  ثدييك  من  تأكلي 
الجغرافيا .. صحيح قد تعيشيــن بال بعل في زمن األحمرة ... فبعلك ترياق الّصبر 
الّرجال ولكن سيموتـــون  ... صحيح سيشتهيــك  التحدي  الوفاء واكسير  وكيمياء 
على ظمإ.. وأنت المطر الّزالل .. تأّكدي أّن أحالمهم ستشنق على أسوار مدائنك 

العتيقة ... 

أبي بقدرما أعشق حّشاد وعاشوروالبقيّة .. فإنّي أحذرك أن تفتح مصارع أبواب 
أّمي من الدّاخل ليدخل إليها زناة العالم .. عندها يا أبي - بال حياء شرقي .. وقسما 
بحلوى أم الّسعد - فإّن غالبى هذه األرض وفقاع الفقراء سيطلقون عليك رصاص 

الّرحمة .. ويرجمون الّزناة والجناة في أبار البلد المعطلة.

ولكنك   .. ثكلى  أرملة  تعيشين  قد  أنّك  .. صحيح  اليك  أهمس   .. أمي   .. أخيرا 
ّ عواصفهم من كّل االتّجاهات ولكنّك ستظلّين شامخة  ستعيشين واقفة .. قد تهب 
تنتظرين عريسا في رداء الفجر .. وتصغين الى دعوات أّم السعد التي تنهال عليك 

كزّخات المطر ...

------

- باحث و كاتب 

,,

,,

أبي بق�����������در 
ما أعشق حّش�����اد 
والبقي���ّ�ة  وعاشور 
.. فإّني أح���ذرك أن 
أبواب  مصارع  تفتح 
أّمي م������ن الّداخل 
ليدخل إليه����ا زناة 
العامل .. عنده���ا يا 
أبي - بال حياء شرقي 
.. وقسم�����ا حبلوى 
فإّن   - الّسع�������د  أم 
غالبى ه��ذه األرض 
الفقراء  وفق��������اع 
عليك  سيطلق����ون 
رصاص الّرمح���ة .. 
الّزناة  ويرج����ون 
واجلناة يف أبار البلد 

املعطلة
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أيّها الّشيخ الجليل، صاحب البرنس األخضر والعمامة المتواضعة أندلسية بل ال شرقية 
الكاردينال  قدمي  موقع  وريث  ويا  المدينة  نبض  البحر«  »باب  حارس  يا  غربية،  وال 
الصليب  ومرّكزا  إنجيلها  حامال  طويلة  لعقود  لها  حارسا  الكنيسة  رّكزته  »الفيجري« 
بشعابنا، هل حدّثتنا عن ما يحدث بجواريك يمينا وشماال وهل عّرفتنا بمن يشغّل الدمى 
األفق  متطلّعا  ناظريك  بعيد عن  غير  أمامك  المسرح  المتحركة على خشبة  والعرائس 

البعيد وراء البحر.
أيّها الّشيخ الجليل، أبمشيئتك اعتليت المنّصة وجعلت الخلق عند أقدامك تقرأ عليهم 
مقدّمتك في زمن ال يروم أصحابه الكتاب، أم انتقاما منك وعقابا لكّل عالم سّمرك أهلك 
تلتهب تحت أشعة الّشمس صيفا وينقر البرد أعضاءك شتاء. أال خلعت عنك ذلك البرنس 
الخشن الذي لم يعد يقيك حّر الّشمس وال بلل المطر وهل آويت إلى مثواك تحت لَْحد آمن 

لتهدأ وتهنأ.
كثيرون يحومون من حولك وال يدركون قدرك. غريب أنت بينهم.

مررت بك نهارا، فوجدتك منشغال بروائح الّشواء تتسّرب من كّل شوارع المدينة إلى 
طيّات برنسك البالي وتغمر لحيتك وتُدِمع عينيك، وفي صبر وبعناية تسّجل كّل ما يدور 
من حولك وأنت العارف أكثر من غيرك توثيق األحداث ونقل األخبار. فكم رجل سألت 
واستخبرت؟ وكم شاب استوقفت وحادثت وكم امرأة ولولت فشهدت نضالها وجرأتها 
يحتاج   كما  يحتاجها  بطاقة حضور  له  توقّع  لعلّك  راية  يحمل  حولك  حام  مراوغ  وكم 

لشهادة طبّية رخيصة أغلى من موقّعها وال أرخص ممن بّرر بها غيابه . 
ومررت بك ليال فوجدتك في يقظة تراجع في خشوع ما سّجلت بالنّهار وتصغي بكل 
انتباه إلى ما تحمله النّسائم من أسرار ما خلف الّستائر ووراء الجدران. فكم أنّات سمعت؟ 
وكم دموع مسحت؟ وكم سْكرى بالوا حذوك؟ وكم شارد بات عندك ؟ رأيتك على أشعّة 
فوانيس الّشارع الكبير تحصي خنافس اللّيل عددا وتستشعر مواسير المدينة لتعدّل على 

نبضها دقّات ساعة الّزمن الغابر. 
القلم  ويا حامل  كلمة وحركة  لكّل  مترّصدة  تنام واألذن  العين ساهرة ال  يا صاحب 

والقرطاس، لماذا أنت اليوم صامت؟ 

رفيق الشاهد

أّيها الّشيخ اجلليل، أمبشيئتك اعتليت املنّصة وجعلت اخللق عند أقدامك تقرأ عليهم 
مقّدمتك يف زمن ال يروم أصحابه الكتاب، أم انتقاما منك وعقابا لكّل عامل مّسرك 

أهلك تلتهب حتت أشعة الّشمس صيفا وينقر الربد أعضاءك شتاء.
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المتآمر  صمتك  من  الّشيخ  أيّها  احذر 
أنت الذي صرُت أخشى عليك من طمس 
وخلف  ناظريك  تحت  يجري  ما  حقيقة 
من  شهادات  تدّون  لم  أظنّك  ال  مسامعك. 
الحياة  فرحة  يستنكر  منقبض  بقلب  تململ 
عند من سواه. ال أظنّك لم تدّون من أشعل 
الفتيل وال من سكب الّزيت. وال أظنّك لم 
القنّاص  في  تدقّق  ولم  تحقّق  ولم  تسترشد 
قادها  من  وال  »ثورة«  كيف صارت  وال 
لم تتعّرف على  وال من خلفها. وال أظنّك 

أعداءها. قل لي وشوشة فال أحد يسمعنا، من هم حقيقةً االنقالبيين ؟.
ال تقل أنّك لم تر شيئا ولم تسمع شيئا ألنّه ال أحد يصدّق كالمك، أنت المؤّرخ العالّمة 
والمرجع وواضع األسس لعلم االجتماع. أنت المحقّق في التّفاصيل والقائل »التاريخ في 

ظاهره ال يزيد عن اإلخبار وفي باطنه نظر وتحقيق«.
احذر أيّها الّشيخ فال ينفعك صمتك ذو الدالالت والمعاني وإنك بين نارْين كالهما أشد 
سعيرا. وإني ألخشى عليك يا شيخي المبّجل من الكالم بقدر ما يقلقني صمتك. وال ينتظر 
أبله ومعتوه ولكنّهم سيحاسبونك على صمتك المنحاز لآلخر. فال تنسى  منك الكالم إالّ 
موقعك عن من ورثته وال تنسى الفارس الذي نّصبك وعلى جواده غادر الحلبة. وفي كّل 
األحوال، ليمّرّن عليك أحدهم في جلباب إبراهيم عليه الّسالم ويكيدّن صنمك بعد أن يولّوا 

نائمين ويجعلك جذاذا. أم تظّن كما أظنك الكبير الذي إليه لعلّهم يرجعون.
----

- مهندس

chahed@meteo.tn

مل  أّنك  تقل  ال 
تسمع  ومل  شيئا  تر 
أحد  ال  ألّنه  شيئا 
كالمك،  يص��ّدق 
العاّلمة  املؤّرخ  أنت 
وواضع  واملرج�����ع 
س����������������س  األ
لعلم االجتماع. أنت 
يف  واحملّقق  املنظر 
الّتفاصيل والقائ��ل 
»التاريخ يف ظاهره 
ال يزيد عن اإلخبار 
ويف باطنه نظ�����ر 

وحتقيق«
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في زمن ثقافة »السندويتش« والوجبات المعرفيّة السريعة التي تخلّى فيها الكثير عن 
بيداء  في  كنجمة  »وصال«  تضيء  المكتبات،  يزيّن  ديكور  مجّرد  صار  حتّى  الكتاب 
مظلمة عّز فيها النور.. »وصال« .. أّول إصدار أدبّي للّروائي الّشاب »سلمان زكري«.. 

»وصال« تأتي لتأّكد أّن الّشباب يكتب .. يبدع ..يقرأ..  يضيف للمشهد الثّقافي.. 
لقد اهتمت معظم اإلصدارات األدبيّة بعد الثّورة بأدب الّسجون، موثقة ألحداث سنوات 
الجمر، ناقلة نضاالت الماضي التي على أهميتها، لم يخضها الّشباب ولم يشارك فيها 
ولم يكن جزءا من صناعتها.. فاختارت »وصال« أن تداعب الجزء المنسي من ذاكرة 
الّشباب.. أن تحدّثهم عن المعارك التي خاضوها بحناجرهم وعزيمتهم.. إنّها توثق عبر 

سلسلة من األحداث لفترة ما بعد سقوط النظام.
»وصال« تنفث في معشر الشباب روحا من الثّورة التي حلموا بها ثم أغمض الواقع 
لها  أراد  هكذا  الحّرية..  وفوضى  والتحّرر  االنعتاق  ذكرى  تعيد  قصرا..  عنها  أعينهم 
الكاتب أن تكون.. إنّها تكشف وبهدوء عن الواقع الّسياسي لتونس اليوم.. ذاك الواقع الذي 
أصبحت تتحّكم فيه لوبيات الفساد التي غزت كّل المجاالت، من إعالم واقتصاد وسياسة، 
وتؤّكد أّن المتحّكم الحقيقي في المشهد هم بقايا النّظام العالقة في مفاصل الحكم خاّصة 
الداخلية، ثم تطوف مع األحداث بطيف من األمل لتقول أّن التّغيير ممكن وأّن للحلم بقيّة 
وهو ما يظهر من خالل ما يحضى به البطل »حمزة« من إشعاع عند كشفه للحقائق عبر 
تدويناتــه. لقد قدّمت »وصال« بصورة كاريكاتورية هزيمة سلطــة الحديـــد أم سلطة 

الكلمة.
إّن صدور هذه الّرواية دون أن تتعرض للمضايقات هو في حدّ ذاته رسالة أمل لكل 
شاّب حالم. فهي تقول.. مازال هناك متّسع للحلم وللحّرية .. ولئن كبّلت فينا الكثير من 

األماني، فاّن الكلمة لم تكبّل بعد.. ومازالت تتنفس..
وال ينسى الكاتب نصيب المرأة من الّرواية، فيقدمها أّما مجاهدة وحبيبة مثالية وشريكة 
اشتدّت ظلمة  مهما  الفضيلة  اختيار طريق  قادرة على  قويّة  امرأة  يقدّمها  النّضال،  في 
الرداءة من حولها.. وينقل لنا من خاللها أجمل ما يمكن أن يخالج شابّا محبّا من مشاعر 

و أحاسيس واضطرابات. ثّم يقدّم الطفولة كضحيّة لكّل ما تداخل من أحداث.

فداء القالل

الواقع  أغمض  ثم  بها  حلموا  اليت  الّثورة  من  روحا  الشباب  معشر  يف  تنفث  »وصال« 
أعينهم عنها قصرا.. تعيد ذكرى االنعتاق والتحّرر وفوضى احلّرية.. هكذا أراد هلا 

الكاتب أن تكون..
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كّل  ثمن  وحدها  تدفع  التي  الطفولة   
ولئن  واحتدام  صراعات  من  يحصل  ما 
وسعيدة..  متسامحة  النّهاية  في  صورها 
باأللم  يحتفظ  أن  يستطيع  ال  طفل  ككّل 
يشاركها  ال  القارئ  أّن  طويال..االّ  داخله 
ويستبطن  الوهميّة..  الّسعادة  تلك  تذّوق 
ألما مخزونا ينتظر لحظة ترجمته بصور 

مختلفة غير متوقعة.
بين  جمع   .. »وصال«  كانت  هكذا 
والنور،  الظلمة  والفرح،  األلم  متناقضات 
والشــر،  الخيــر  واالحبـــاط،  األمــل 
والكراهية،  الحّب  والتعقيد،  البساطة 
سلسلة  ذاك ضمن  وكل  والحياة...  الموت 
العقد  محكمة  الالّمتوقعة،  األحداث  من 

والحّل ...
وختاما نذكر أن وصال أكثر من مجّرد 
رواية.. إنّها دعوة مفتوحة لكّل شاّب ليسّل 
على  ويفجر  ويبدع  فينتج  غمده  من  قلمه 

األوراق حبرا يترجم به أفكاره.
----

- طالبة

fidaakallel@gmail.com

»وصال« .. جع 
بني متناقضات األمل 
والف�����رح، الظلمة 
والن����ور، األم�����ل 
حب����������اط،  واال
والش������ر،  اخلي��ر 
ط�������������ة  لبسا ا
والتعقيد، احل����ّب 
امل�وت  والكراهية، 
واحلياة... وك����ل 
سلسلة  ضمن  ذاك 
األح���������داث  من 
الاّلمتوقع��������ة، 
العق���د  حمكمة 

واحلّل.
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يف أيام »نيوتن« و»اليبنتز«، مؤسسي الّتفاضل والّتكامل، مل يكن الّتمييز واضحًا 
بني الّصفر، والكّمية املتناهية الّصغر، املقاربة جدًا اىل الّصفر. يف ما بعد ُحّل هذا 
اإلشكال بإدخال فكرة الّنهاية وتعّد فكرة الّنهاية من أعمق األفكار اليت دخلت 

الّرياضيات لينشأ عليها أساس علم الّتحليل الّرياضي.

ولدت الكميات الالنهائية يف امليكانيكا السماوية

كان كل شئ على ما يبدو متّسقا مع المنطق عندما كان التّعامل يتّم منذ أيّام اليونانيين 
مع الخطوط المستقيمة. لكّن اإلشكال حصل مع المسائل المتعلّقة بالحركة، أي مع دخول 
الفيزياء على الخّط. كيف تضبط مسار أو مدار كوكب ما، أو خط سير قذيفة؟ اإلشكال 
هنا أنّهما يقطعان مساراً منحنياً. وهنا نشأت فكرة التّفاضل والتّكامل، بعد استخدام نظام 
اإلحداثيّات الهندسي الذي جاء به »فيرما« ومعاصره »ديكارت« في آن معاً. الحقيقة 
أن المشكلة تتعلق في األساس بالّصفر. فليس أكثر إشكاالً في الّرياضيات من الّصفر، 
والالّنهاية. وفي حساب التّفاضل والتّكامل تجد نفسك أمام مشكلة القسمة على الّصفر، 
أو على كّمية مقاربة جداً الى الّصفر. وهناك فرق بين الحالتين، ألنّك ال تستطيع القسمة 
على الّصفر بينما تستطيع القسمة على كّمية مقاربة الى الّصفر.  كطريقة عمليّة معقّدة 
هي  الّصغر  المتناهية  الكميّات  نهاية  إّن  هنا  نقول  كأن  الّصفر.  علي  القسمة  لترويض 
الّصفر. فأصبح في وسع الّرياضي أن يقسم المقدار على الكّمية المتناهية الّصغر عندما 

تصبح نهايتها صفراً. وبذلك يتالفى مشكلة القسمة على الّصفر.
وفي أيام »نيوتن« و»اليبنتز«، مؤسسي التّفاضل والتّكامل، لم يكن التّمييز واضحاً 
هذا  ُحّل  بعد  ما  في  الّصفر.  الى  جداً  المقاربة  الّصغر،  المتناهية  والكّمية  الّصفر،  بين 
اإلشكال بإدخال فكرة النّهاية وتعدّ فكرة النّهاية من أعمق األفكار التي دخلت الّرياضيات 
»بيركلي«،  يهضمه  لم  الغموض  هذا  لكن  الّرياضي.  التّحليل  علم  أساس  عليها  لينشأ 
فألف كتابه »المحلل«]1[ في الهجوم على الرياضيين »الكفرة«، على حدّ قوله. ووضع 
عنواناً جانبياً لهذا الكتاب، هو: »مقال موّجه الى رياضي كافر«، من حيث أّن األشياء، 
والمبادئ، واالستدالالت في التّحليالت الحديثة يمكن إدراكها أو استنتاجها بوضوح أكثر 
من األسرار الدّينية ومسائل اإليمان. والّرياضي الكافر كان عالم الفلك »إدموند هالي«، 
مكتشف المذنّب الذي سّمي باسمه مذنّب »هالي«، والذي دفع تكاليف طبع كتاب »نيوتن« 
الشهير »Principia«. يقول بيركلي: »إذا رفعنا القناع يقصد الدّين ونظرنا تحته... فإنّنا 
سنكتشف مزيداً من الفراغ، والّظالم، والشّك، كاّل، إن لم أُك مجانباً الّصواب، إنّها حاالت 
مستحيلة ومتناقضة على نحو صارخ. إنّها ليست كميّات متناهية، وليست كّميات متناهية 

الّصغر، كما إنّها ليست ال شيء مع ذلك.
الفيزياء.  علم  في  الحركة،  دراسة  خالل  من  والتّكامل  التّفاضل  فكرة  نشأت  وقد 
هو  والمماس  الموضوع.  هذا  دراسة  في  الّزاوية  حجر  يعتبر  المماس  أّن  هنا  ولوحظ 

))
((

أ.د.فوزي أمحد عبد السالم 
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أّي  يمّس  الذي  المستقيم  الخّط 
وواحدة  واحدة  نقطة  في  منحني 
عشر  الّسابع  القرن  وفي  فقط. 
أوجد عدد من العلماء األوروبيين، 
توريتشيللي«،  »إيفانجلستا  مثل 
دي  و»بيير  ديكارت«،  و»رينيه 
أستاذ  بارو«  و»إسحاق  فيرما«، 
لدراسة  عدّة  وسائل  »نيوتن« 
المنحني.  المماس ألّي نقطة على 
فكان وال بدّ من االستعانة بالهندسة 
عن  التعبير  يتّم  وفيها  التّحليلية. 
الخطوط المستقيمة، والمنحنية، الخ، بواسطة المعادالت، وذلك من خالل استعمال نظام 
تحويل  يمكن  ذلك،  وبعكس  معادلة،  إلى  مثالً  المنحني  تحويل  يمكن  هنا  اإلحداثيّات. 

المعادلة إلى منحني.وقد اصطدموا جميعهم بمسألة الكميّة المتناهية الّصغر. 
المسافة  قسمة  هو  واالنحدار  )الميل(.  االنحدار  دراسة  تأتي  المماس  دراسة  ومع 
العموديّة على المسافة األفقيّة. وبما أّن المماس يالمس المنحني في نقطة، فإّن كالً من 
المسافة العموديّة واألفقيّة ستصبح صفراً في هذه النقطة. وبذلك يصبح االنحدار مساوياً 
إلى صفر على صفر. إن قسمة صفر على صفر يمكن أن تساوي أي رقم من الكون. فهل 
هناك معنى النحدار أي مماس؟. إّن دراسة المماس، وحساب المساحة تحت أي منحني، 
أو حساب حجم برميل، دعت الّرياضيين إلى أن يتعاملوا مع الّصفر والالّنهاية. وهنا يبدو 

أن الّصفر والالّنهاية هما المفتاحان األساسيان لفهم الّطبيعة.
يمتّان  إنهما  الحال.  واقع  في  واحد  شيء  هما  المساحة  وحكاية  المماس  حكاية  إن 
الى عالم حساب التفاضل والتكامل بصلة، ذلك العلم الذي يُعتبر أهّم أداة لفهم الّطبيعة 
وتفسيرها. فإذا كان »التلسكوب« قد مّكن العلماء من اكتشاف األقمار والكواكب والنجوم 
التي لم تشاَهد من قبل، فإّن التّفاضل والتّكامل مّكن العلماء من إيجاد القوانين التي تتحّكم 
في حركة األجرام الّسماوية، والقوانين التي ستبين للعلماء كيف أّن تلك األقمار والنجوم 
تشّكلت أو نشأت. لقد كان حساب التّفاضل والتّكامل اللّغة الحقيقيّة للّطبيعة، ومع ذلك، 

فإّن نسيجه كان متداخالً مع األصفار والاّلنهايات التي كادت أن تقضي على هذا العلم.
بعد أن التحق »إسحاق نيوتن« في جامعة »كيمبردج« في الّستينات من القرن السابع 
يحصل  أن  وسعه  في  أصبح  المماس.  مسألة  لحّل  رياضيّة  طريقة  الى  توّصل  عشر، 
التّفاضل  على المماس ألّي نقطة على المنحني. فكانت هذه العمليّة نصف علم حساب 
والتّكامل، وُعرفت بالتّفاضل. أّما النّصف اآلخر فهو عكس التّفاضل، ويُدعى التّكامل، 
وذلك من خالل حّل مسائل مثل المساحات تحت المنحني، أو حجم البرميل. إّن أهمية 
التّفاضل والتّكامل ال تقدّر بثمن، ألّن الطبيعة ال تنطق بلغة المعادالت االعتياديّة. إنّها 
تنطق بلغة المعادالت التفاضليّة التي تقاس فيها التّغيرات منسوبة إلى بعضها. وحساب 
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شيء  هما  املساحة  وحكاية  املماس  حكاية  إن 
حساب  عامل  اىل  ميّتان  إنهما  احلال.  واقع  يف  واحد 
ُيعترب  الذي  العلم  ذلك  بصلة،  والتكامل  التفاضل 

أهّم أداة لفهم الّطبيعة وتفسريها.

إذا ك�����������ان 
قد  »التلسك��وب« 
من  العلماء  مّكن 
األقمار  اكتش���اف 
والك��������واكب 
الت���������ي  والنجوم 
م��������ن  تشاَهد  مل 
الّتفاض��ل  فإّن  قبل، 
والّتكام�����������ل 
العلم�������اء  مّكن 
القواني��ن  إجياد  من 
اليت تتحّك���������م 
حرك����������ة  يف 
الّسماوية،  األجرام 
والقوانني اليت ستبني 
أّن  كيف  للعلماء 
تلك األقمار والنجوم 

تشّكلت أو نشأت.
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التفاضل والتكامل هو األداة التي تُحل بواسطتها هذه المعادالت التّفاضلية.
الذّهن  الفهم ربّما ألّن  قد يستعصى على  الالّنهاية هو مفهوم نظري مجّرد  ومفهوم 
على  الكبر(  )في  الالّنهاية  تخيلنا  ولربما  والمحسوس  المعروف  مع  المقارنة  إلى  يلجأ 
أنّها شئ كبير جداً وهذا خطأ، فمهما كبر الشئ فإنّه يبقى قريباً إلى العدم بالمقارنة مع 
الالّنهاية، ففي الّرياضيات حاصل قسمة أي محدود على الالّمحدود )الالنهاية( هو صفر. 
من ذلك أّن سرعة الّضوء تبدو لنا هائلة وذلك بالمقارنة مع ما نعرف، وأظن أن سرعة 
الطاّئرة تبدو هائلة لمن ال يعرف غير سرعة اإلنسان والحيوان. عملياً فإّن كون سرعة 
الّضوء محدودة تعني أنّه يمكن أن نأمل الوصوَل إليها يوماً ما، تتطلب الّسرعة الالنهائية 

استطاعة النهائية ال يبدو أنّها في متناولنا.
في االتجاه المعاكس، مهما بدت الذّرة صغيرة، فإنّها كبيرة جداً إذا نظرنا إلى المسافة 
بالمقارنة  إلكتروناتها الّسطحية ونواتها، ولكن حتّى اإللكترون هو شئ ضخم جداً  بين 
مع الالّمتناهي في الّصغر وفي الّرياضيات حاصل قسمة المحدود على الالّمتناهي في 

الصغر )الصفر( هي الالّنهاية )في الكبر(.
مختلفة،  لقوانين  تخضع  أنّها  الالّخطيّة، حيث  األنظمة  أمثلة  أحد  تكون  قد  الالّنهاية 
كما اكتشفت الفيزياء الكّمية أّن الالّمتناهي في الّصغر يخضع لقوانين مختلفة عن قوانين 
الفيزياء العادية. من غرائب قوانين الالّنهاية خاّصة الثّبات، فحاصل جمع الّنهايتين أو 
الناتج  أّن  القول  يمكننا  وال  الالّنهاية  هو  ما  بعامل  الالّنهاية  أعّم ضرب  وبشكل  أكثر، 
أكبر من األصل، فهي الالّنهاية نفسها حتى لو ضربنا بالنهاية أو رفعناها إلى ما شئنا 
من القوى المتكّررة وحتّى لو كانت هذه بدورها ال متناهية فالنّتيجة نفسها وال يمكن أن 
نقول أنّها أكبر. بشكل أعم مقارنات الالنهايات ال معنى لها وحتّى إن تكلّمنا عن النهايات 
متعدّدة، بعدد قد يكون النهائي، فإنّها كلّها واحدة. الّطرح من الالّنهاية يؤدّي إلى نفس 
نهاية على النهاية هي »كّمية غير  التّقسيم: قسمة ال  المعضلة فتظهر في  أّما  النّتيجة، 

معيّنة« وهذا بمعنى أنّها إّما أن تكون غير موجودة أو أنها قد تحمل عدّة احتماالت.
اهلوامش

(1( بيركلي، جورج، المحلّل، مقال موّجه الى رياضي كافر، ) 1734). 

-----

- أستاذ ديناميكا الفضاء  بكلية العلوم - جامعة القاهرة

أستاذ الرياضيات التطبيقية  بكلية العلوم - جامعة طيبة - املدينة املنورة  
f.a.abdelsalam@gmail.com
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الاّلنهاية  مفهوم 
هو مفه����وم نظري 
جم�������������ّرد قد 
على  يستعص����ى 
ألّن  رمّب������ا  الفهم 
إىل  يلج����أ  الّذهن 
املقارنة مع املعروف 
واحملسوس ولرمب��ا 
الاّلنهاي���ة  ختيلنا 
على  الكرب(  )يف 
كبري  ش����ئ  أّنها 
خطأ،  وه���ذا  جدًا 
الشئ  كرب  فمهما 
قريبًا  يبقى  فإّنه 
باملقارنة  العدم  إىل 
ففي  الاّلنهاية،  مع 
حاصل  الّرياضيات 
حمدود  أي  قسمة 
الاّلحم����دود  على 
)الالنهاي����������ة( 

هو صفر.

44

((

مهما بدت الّذرة صغرية، فإّنها كبرية جدًا إذا ))
نظرنا إىل املسافة بني إلكرتوناتها الّسطحية 
ونواتها، ولكن حّتى اإللكرتون هو شئ ضخم 

جدًا باملقارنة مع الاّلمتناهي يف الّصغر.
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وِمَن  َرُسواًل،  يَُكوُن  َكادَ  الَِّذي  الُمعَلِِّم  ةَ  ُمِهمَّ أنَّ  وذَاِكَرتِي،  ِذْهنِي  فِي  ُمْستَِقرٌّ  ُهَو  ا  ِممَّ
ةُ نَْفُسَها الَّتِي َحِريٌّ بِاإِلْعاَلِمّيِ الِقيَاُم  األدَِب أْن نَِقَف لَهُ إِْجاَلاًل ونَُوفِّيَهُ التَّْبِجيَل، ِهَي الُمِهمَّ
الُمعَلَِّم  إِنَّ  األْبَطاِل،  األْجيَاِل، وتَثِْقيُف األْشبَاِل، وِصنَاَعةُ  تَْربِيَةُ  لََها، وْهَي  َعايَةُ  بَِها والّرِ
وأُْلِقيَْت  بِعُْهدَتِِه،  نِيَطْت  َعِظيَمٍة،  ِرَسالٍَة  َصاِحُب  فَاِضٌل،  ُمَرّبٍ  ُهَو  ُمعَلًِّما  يَُكوَن  أْن  قَْبَل 
َل َمْسُؤوِليَّتََها، والَكيُِّس السَِّعيدُ ُهَو َمْن دُِعَي فَلَبَّى، وُعِرَض َعلَْيِه األْمُر  َعلَى َكاِهِلِه، وُحّمِ
َعلَى الَوْجِه الَمْطلُوِب، وَحَمَل  بَِجاَلِميِدِه وَحذَافِيِرِه فََما نََكَس واَل نََكَص، بَْل أدَّى األَمانَةَ 
َسالَةَ وْهَو َعاِزٌم الَوفَاَء والفاََلَح، وُوفَِّق وَظِفَر، وُكلَّ الَجْهِد بَذََل، ِمْن أْجِل تَْربِيَِة ِجيٍل  الّرِ
َسِليٍم، َسِوّيٍ ُمْستَِقيٍم، ُمتََحّلٍ بِالُخلُِق الَكِريِم، ُمتََخّلٍ َعْن ُكّلِ فِْكٍر ذَِميٍم، ِجيٍل ُمْعتَِصٍم بَِربِِّه، 
بَاِرعٍ  ِلَضاِدِه،  ُمِحّبٍ  آَرابِِه،  فِي  ُمتَألٍِّق  بِآدَابِِه،  ُمتَعَلٍِّق  بَِهْديِِه،  ُمْهتٍَد  نَبِيِِّه،  بُِسنَِّة  ُمْستَْمِسٍك 
فِي َرْسِمَها، اَل تَُصدُّهُ َعْن َسَواِء السَّبِيِل نََزَغاُت الَهَوى ونََزَواُت النَّْفِس، ِجيٍل يَْزدَادُ فَْخًرا 
وبُُطواَلتَِها  العُْظَميَاِت،  وَماَلِحِمَها  َها،  وِعّزِ وَمْجِدَها،  وثَقَافَتَِها،  وتَُراثَِها،  تِِه،  أمَّ بِتَاِريخِ 
دٌ وُعَمُر وَعِليٌّ وَسْعدٌ وَخاِلدٌ والقَْعقَاُع وأبُو  ٍة فِيَها ُمَحمَّ ْن اَل يَْفتَِخُر بِأمَّ الُمْذِهاَلِت، وَعَجبًا ِممَّ
دٌ الفَاتُِح. الَكيُِّس السَِّعيدُ فِي الدَّاَرْيِن ُهَو  يِن وُمَحمَّ الدَّْردَاِء وأبُو دَُجانَةَ وُمْصعٌَب وَصاَلُح الدِّ
ةِ واإِلبَاِء، والسُّْؤدَِد والسَّدَاِد، والَخْيِر  ذَاَك الَِّذي َربَّى أْجيَااًل َعلَى الُهدَى والعَفَاِف، والِعزَّ
يَِم الَجِليلَِة، ِليَُكونُوا ِمْن بَْعدُ َمَصابِيَح الُهدَى وَمفَاتِيَح  والفاََلحِ، َربَّاُهْم َعلَى الِقيَِم النَّبِيلَِة والّشِ
ااًل فِي الَمعَاِهِد، ُعبَّادًا  فِي البِّرِ واإِلْحَساِن، ُعمَّ إِلَى الَخْيِر والفَِضيلَِة، ُسعَاةً  الُكَوى، دَُعاةً 
ةً، نُبُوٌغ ونَبَاَهةٌ،  ةً، ولْلَوَطِن َخاصَّ ِة َعامَّ فِي الَمَساِجِد، آثَاُرُهْم تَدُلُّ َعلَْيِهْم، واَل يَُكوُن لألُمَّ
ُمتَِّصلَةٌ  وَحلَقَاٌت  بِِدينَِها،  َمتِينَةٌ  ِصاَلٌت  لََها  تَُكْن  لَْم  َما  وتَألٌُّق،  ٌق  وتَفَوٌّ وَعْبقَِريَّةٌ،  وأْلَمِعيَّةٌ 
يَن  بِتَاِريِخَها، ولَْو َحقَّقَْت َهذَا الشَّْرَط لَنَالَْت الَهدََف، ولَبَلَغَْت الغَايَةَ، وأِلنََّها لَْم تَُحقِّْقهُ، والدِّ
َطْت فِيَها، فَإِنََّها اآلَن فِي أْسفَِل َسافِِليَن بَْعدَ أْن َكانَْت  أَضاَعتْهُ، والِقيََم أتْلَفَتَْها، والَمبَاِدَئ فَرَّ

فِي ِعلِّيِيَن، فِي َمقَاٍم َرفِيعٍ، وُمقَاٍم أِميٍن.

ي  ةً، ويَُؤدِّ َصدََق الشَّاِعُر ِعْندََما َجعََل الُمعَلَِّم َرُسواًل، أْو يََكادُ، إِْذ ُهَو يَْشغَُل ُخطَّةً َخاصَّ
ٍة، إِذَا أْخلََص فِيَها، وبَذََل فِيَها ُجْهدَهُ، وَعِمَل َما فِي ُوْسِعِه،  ةً َشاقَّةً، ويَُكلَُّف بَِوِظيفٍَة َهامَّ ُمِهمَّ
َسالَِة، َمَع بََصٍر  وأَجادََها وأتْقَنََها، وأْحَسَن أدَاَءَها، وْهَو ُمْدِرٌك ِعَظَم الَمْسُؤوِليَِّة، وِصْدَق الّرِ
وَوْعيٍ وِعْلٍم ويَِقيٍن بُِحْسِن العَاقِبَِة وَحِميِد األَثَِر، إِذَا َكاَن األْمُر َكذَِلَك فَقَْد َربَّى ِجياًل َطيَِّب 
ويَْبنِي  والِكيَاَن،  ةَ  الَوَطَن واألُمَّ يَْصنَُع  الَِّذي  ُهَو  الِجيُل  األْعَراِق، وَهذَا  َراِسَخ  األْخاَلِق، 
الَحَضاَرةَ والَمْجدَ والغَدَ السَِّعيدَ، واَل يُْمِكُن أْن يَُكوَن الُمعَلُِّم َكذَِلَك َحتَّى يَُكوَن القُْدَوةَ الُمثْلَى 
دَْعَواهُ،  ُسلُوُكهُ  ويَُطابَِق  قَْولَهُ،  فِْعلُهُ  يَُوافَِق  َحتَّى  بِِه،  الُمْحتَذَى  والِمثَاَل  الَحَسنَةَ  واألُْسَوةَ 

والنَّاُس َعلَى ِديِن ُملُوِكِهْم.

ي  ًة، وُيَؤدِّ ًة َخاصَّ َم َرُسواًل، أْو َيَكاُد، ِإْذ ُهَو َيْشَغُل ُخطَّ اِعُر ِعْنَدَما َجَعَل امُلَعلِّ َصَدَق الشَّ
ٍة، ِإَذا أْخَلَص ِفيَها، وَبَذَل ِفيَها ُجْهَدُه، وَعِمَل َما يِف  ُف ِبَوِظيَفٍة َهامَّ ًة، وُيَكلَّ ًة َشاقَّ ُمِهمَّ

. َساَلةِِِ ِة، وِصْدَق الرِّ ُوْسِعِه، وأَجاَدَها وأْتَقَنَها، وْهَو ُمْدِرٌك ِعَظَم امَلْسُؤوِليَّ

))
((

احَلبيب بْلَقاسْم
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أنَّ  ِلي  فَتَبَيَُّن  الَمْشَهدَ،  ْلُت  تَأمَّ لَقَْد 
البََراِمجِ  َط  ُمنَّشِ ٍة  وبَِخاصَّ  ، اإِلْعاَلِميَّ
وأْمُرهُ  دَْوُرهُ  ُمْختَِلٍف  َغْيُر  َعاِت،  والُمنَوَّ
َعِن الُمعَلِِّم، وتََكادُ ِرَسالَتُهُ الُمَكلَُّف بِتَأِْديَتَِها 
ِمْنهُ  َمْطلُوٌب  ُهَو  إِْذ  الُمعَلِِّم،  ِرَسالَةَ  تَُكوُن 
َحَسنَةً،  تَْربِيَةً  وتَْربِيَتُهُ  َصاِلحٍ  ِجيٍل  إِْعدَادُ 
َمعَاِرفِِه  وتَْنِميَةُ  َصِحيَحةً،  ثَقَافَةً  وتَثِْقيفُهُ 
نًا ِضدَّ ُكّلِ َوبَاٍء  فَاِعلَةً، تَْجعَلُهُ ُمَحصَّ تَْنِميَةً 
يُْمِكُن أْن يَْمَسَخ َشْخِصيَّتَهُ، ويُدَنَِّس ُرُجولَتَهُ، 
ويَُحدَّ  َمْنِزلَتِِه،  ِمْن  ويَُحطَّ  َحِقيقَتَهُ،  هَ  ويَُشّوِ
، فِي  ُط التَّْلفَِزيُّ ، َهذَا الُمنَّشِ َحِفيُّ ، َهذَا الصَّ ِمْن فِْعِلِه، َكاَن اَل بُدَّ أْن يَْغِرَس َهذَا اإِلْعاَلِميُّ
الَمبَاِدِئ،  الِقيَِم، وِصْدَق  ونُْبَل  األدَِب،  الُخلُِق، وِرْفعَةَ  ُحْسَن  وُمتَلَقِّيِه،  ُمَشاِهِديِه وَساِمِعيِه 
وإِْعدَادُهُ  َجيِّدًا،  تَْكِوينًا  الِجيِل  َهذَا  تَْكِويُن  َغايَتَُها  بَانِيٍَة،  َعاٍت  وُمنَوَّ َهاِدفٍَة،  بََراِمَج  بِإِْنتَاجِ 
ِل والنََّظِر  التَّأمُّ بَْعدَ  قَِويَّةً، َهَكذَا تَبَيََّن ِلي الَمْشَهدُ  َزِكيَّةً، وأثَاُرهُ  إِْعدَادًا َطيِّبًا، تَُكوُن ثَِماُرهُ 
سَّاَم  ةً أْخَرى، فَتَبَيََّن ِلي أنَّ الشَّاِعَر والَكاتَِب والقََصِصيَّ واألَثَِريَّ والرَّ ْلتُهُ َكرَّ الدَّقِيِق، بَْل تَأمَّ
والَخطَّاَط والُمغَنَِّي والُمَمثَِّل، إِلَى َجانِِب الَخِطيِب والفَِقيِه والَواِعِظ والعَاِلِم، أنَّ ُكلَّ َهُؤاَلِء 
ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس،  َسالَةُ ذَاتَُها، ولَو فَعَلُوا لََظْلنَا َخْيَر أمَّ ةُ نَْفُسَها، والّرِ تَْجَمعُُهْم بِالُمعَلِِّم الُمِهمَّ
بُِحْسِن األدَِب،  بِِعْلِمنَا، األْسِويَاَء  بِِدينِنَا، األْعِليَاَء  العَالَِم، األْقِويَاَء  الدُّْنيَا وقَادَةَ  ولَُكنَّا َسادَةَ 

يحِ. َغْيَر أنَّ ُكلَّ َهذَا ُحْلٌم فِي َمَهّبِ الّرِ

َجاَءْت الثَّْوَرةُ، وبََزَغْت َشْمُسَها، وَسَطَع فَْجُرَها، فَقَِوَي األَمُل فِي اِْستِعَادَةِ َمْجٍد تََخطَّفَهُ 
يَُسوُسوَن  ُحكَّاًما  ِليَُكونُوا  اإِلْساَلِميِّيَن  الشَّْعِب  بِِاْصِطفَاِء  ةً  قُوَّ وَزادَ  الَحاقِدُوَن،  اللُُّصوُص 
َعلَى  فَاَْنقَلَبُوا  الَحاُل،  َساَءُهْم  النَّاِس  ِمَن  فَِريقًا  إِنَّ  َحتَّى  ُشُجونَُهْم،  ويُعَاِلُجوَن  ُشُؤونَُهْم 
يُمْقَراِطيَِّة وآِليَاتَِها وقََوانِينَِها اْنِقاَلبَةً َعِجيبَةً فََضَحْت نََوايَاُهْم وَكَشفَْت َطَوايَاُهْم، وَراُحوا  الدِّ
يُِذيعُوَن األَراِجيَف ويُِشيعُوَن األَكاِذيَب، َرْغبَةً فِي إِْسَكاِت َصْوِت الشَّْعِب، وإِْسقَاِط ُحُكوَمِة 
الشَّْعِب، وَمَضْت األيَّاُم واألْعَواُم فَإِذَا األَمُل ُمْندَثٌِر اَل ُمْنتَثٌِر، ذََهَب َشذََر َمذََر، وإِذَا َحِليَمةُ 
ُر َعْن أْنيَابِِه ِمْن َجِديٍد، يُْنتُِج السَّفَاِسَف والسََّخائَِف،  تَعُودُ إِلَى َعادَتَِها القَِديَمِة، وإِذَا العََراُء يَُكّشِ

َراِت. دَاَءةَ والبَذَاَءةَ، واألْوبِئَةَ القَاتِاَلِت الُمدَّمِ والرَّ

ِطينَا التَّْقِليدُ، واإِلْبدَاُع ِعْندَُهْم قِْطعَةٌ َمْفقُودَةٌ، فَُكلُّ َما تََرْوَن ِمْن أْشَكاٍل وبََهاِرَج  آفَةُ ُمنَّشِ
ا  َّبِعُنَُّهْم َحْذَو القُذَّةِ بِالقُذَّةِ، وِممَّ ُمْستَْوَردٌ َمْسُروٌق ِمْن َخَزائِِن الغَْرِب، وَهَكذَا تَُكوُن التَّبَِعيَّةُ، لَتَت
َواِق الَمْنقُوِل فِيِه َهذَا البَْرنَاَمُج بَِطائِفٍَة ِمَن الُحُضوِر، ِمْن فِتْيٍَة وفَتَيَاٍت،  تََرْوَن اِْكتَِظاُظ الّرِ
وَهُؤاَلِء الُحُضوُر أْسَوأُ َما فِيِهْم أنَُّهْم ُصوَرةٌ ُمَصغََّرةٌ ِمْن َشْعبِنَا فِي َزَمِن الطَّاِغيَتَْيِن، فََمْهَما 
ِقيَن، َهَكذَا ُهْم ُجْمُهوُر البََراِمجِ  ِقيَن اَل ُمفَّسِ يَأِت الطَّاِغيَةُ ِمْن إِْجَراٍم وَجبَُروٍت، تَِجْدُهْم ُمَصفِّ
لَهُ  لََوقَفُوا  السَّْهَرةِ  َضْيَف  يَُكوُن  بُِصْهيُونِّيٍ  ُط  الُمنَّشِ َصاِحبُُهْم  يَأتِيِهْم  لَْو   ِ وَواللَّ التَّْلفَِزيَِّة، 
يَُصفِّقُوَن، ولَْو يَأتِيِهْم بَِراقَِصٍة َعاِريَِة السَّْوَءتَْيِن لََملَُؤوا القَاَعةَ َصِفيًرا وَصْيَحاٍت، وَزَغاِريدَ 

ولَْوَحاٍت، َجذاًَل وإِْعَجابًا، بَدََل أْن يَْرُجُموَها َرْجًما َكثِيًرا.

َكْيَف  لَهُ،  ِديَن  اَل  ِلَمْن  أَمانَةَ  واَل  اإِليَماِن،  ُشعَِب  ِمْن  ُشْعبَةٌ  الَحيَاَء  إِنَّ  َسيِّدَاتِي  َسادَتِي 
تَُصفِّقُوَن ِلعَاِريٍَة ؟

ةً أْخَرى. َهذَا َوَجٌع يَْحتَاُج لَْغًوا َكثِيًرا، َعَسانِي أُؤوُب إِلَْيِه َكرَّ
----

- عاشق الضاد

habib.belgecem.fattouma@gmail.com

ل�����ْ�ُت  َتأمَّ َلَقْد 
َفَتَبّي��َ�ُن  امَلْشَه����َد، 
 ، اإِلْعاَلم��ِ�يَّ أنَّ  ِلي 
ُمَنّش��ِ�َط  ٍة  اصَّ وِبَ
َع�اِت،  وامُلَنوَّ اِمِج  الرَبَ
َتِل���������ٍف  خُمْ َغرْيُ 
َدْوُرُه وأْم������������ُرُه 
ِم، وَتَك�اُد  َعِن امُلَعلِّ
����ُف  امُلَكلَّ ِرَساَلُتُه 
َتك��ُ�وُن  ِبَتْأِدَيِتَها 
��������ِم،  امُلَعلِّ ِرَساَلَة 
ِمْنُه  َمْطُل�وٌب  ُهَو  ِإْذ 
ِإْعَداُد ِجي��ٍل َصاحِلٍ 
وَتْرِبَيُتُه َتْرِبَي������ًة 
وَتْثِقيُف��ُه  َحَسَنًة، 
َصِحيَح���ًة،  َثَقاَفًة 
َمَعاِرِف����ِه  وَتْنِمَيُة 
َفاِعَل������ًة،  َتْنِمَيًة 
ًن������ا  صَّ َعُلُه حُمَ جَتْ
َوَباٍء  ُك�����لِّ  ِضدَّ 
َس��َخ  مَيْ أْن  ِكُن  مُيْ

َتُه. َشْخِصيَّ

,,

,,
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أن�ي�ُن ال�ش�اِم ُم�صَطِرٌخ َك�سي���ُر

وت�سأُلين ال�َعداَلُة ع�ن َم�ضاي������ا

داِد مَتوُت ُجوع������ًا َمضايا يف الشِّ

�ننُي ُه�ن�اَك َوي�����ٌل َم�ض�ايا وال�سِّ

َم�ض�ايا وال�َمجوُس ه�ناَك َش������رٌّ

قصرُيُع����ذري وخَيَلُع عن َيدي التَّ

ُت�ساِقُط َل���ذَعُة ال�تأنيِب َوجه���ي

َف�َتسَتِعُر ال�َقصاِئُد ف��ي ُعروق����ي

طريِن َع�ّي����ًا ُدخ�انًا ش�اِح�َب ال�شَّ

وَت�غ�لي أدُم�عي وَدمي وِحب�����ري

ف�كيَف َي�بوُح ي�ا َوَط�ين وَي�غف��و

ث�اُء ل�ُه ُش�ج������وٌن َم�ض�اي�ا وال��رِّ

وم��اذا ق�د أق�وُل ل�ه�ا وش�ع������ري

�م���اٌت َم�ض�اي�ا واحُل�روُف ُم�َكمَّ

م����اٌت َم�ض�اي�ا وال�ُع�ق�وُل ُم�َس�مَّ

�فوَلُة ف�ي َم�ضاي�ا َس�َك�تنا وال�طُّ

َم��ض�اي�ا وال�َمحاِكُم ج��اِئ���راٌت

َش�كا ال�ُمسَتضَعفوَن إليِه ُحزن��ًا

وَت�رَت�ِفُع ال�َم�ظامِلُ ف�ي َم�ضاي�����ا

س�أل�ُتَك ي��ا إل��َه ال�ّناِس َغ��وث�����ًا

�َق��ه�ا ال�ّشخي�����ُر ْذُن ال�ّن�اِس َغ�لَّ
ُ
وأ

كوى َجهي����ُر وس�وُء ال�ح�اِل ب�الشَّ

وَظ��ه�ُر ال��َح�قِّ َم�غ�دوٌر َف�ق�ي�����ُر

وَظ��رُف ال�ّناِس َع�ّباٌس َب�س���������وُر

َي��َع�ضُّ ِب�أم�ِره�م َع��قٌّ َع�ق������وُر

ف�كيَف ب�َسوَءٍة ُف�ِضَحت أس�ي�����ُر

وف�����ي ِرَئ��َت�يَّ ق�اِف�َي�ٌة َت��ث������وُر

ين ال����ُوجوُم ال�ُمسَتطي����ُر وَي�خُنقُُ

َغريَب ال�َوزِن ُت�ن�ِكُرُه ال�ُب�ح�����وُر

�ري���ُر وَت�ش�َتِعُل ال�َوس����اِئُد وال�سَّ

عي����ُر أس���ي�ٌف ب�ي�َن َج�ن�بيِه ال�سَّ

ُه ال�ُق�ب�������وُر
ُ َ
وق�ل�يب ال�َح�يُّ َت�م�أل

��ٌح َح�ِص�ٌر َك�سرُي أش��لُّ ُم�َك�سَّ

وف�ي َع�يين ِم����َن الَكِلِم الَكثي��ُر

وَق��وُل ال�َح�قِّ ل�يَس َل�ُه َن�صي�������ُر

�ب�����وُر �ُفها ال�َم�ج�اعُة وال�ثُّ َت�َخ�طَّ

وَرّبي ال��َع�دُل ع���اّلٌم َب�ص�ي��������ر

وَبثُّ ال�ق�لِب ُم�ضَطرٌّ َص�ب����������وُر

وَربُّ ال��ّن�اِس َج��ّب��اٌر َق��دي���������ُر

ف�ُج�رُح ال�ّشاِم ُم�لَتِهٌب َخ�طي�������ُر

***
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***

***

***

***
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***

***

***
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***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

أسامة سليم

------

- شاعر أردني
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فاِصيِل  احْلكاَيُة ُمثَخنٌة بالتَّ

وُح عارَيٌة ..  والرُّ

ُمْذ متى وأنا أْشَتِهي أن أعوَد إىل َجَسدي 

وأناَم على غصِن زيتونِة يف الَعَراِء .. 

َكُعْصُفورٍة زاِهَدْه

اِحِلنَي َكَما َرَحُلوا، ْيُت أْن أِصَف الرَّ ومتنَّ

غرَي أنَّ اْرِتَكاَب الَقصيدِة يف لْيِل غّزَة  

كاملوِت فيها....

عناٌق طويٌل ...

 وملٌح ثقيٌل ...

على شفٍة باردْه!

ا الرْبُق حْتَت األَظاِفرِ	 وأخرًيا مَنَ

َرُزها .. للعنِي خِمْ

وهلا ما حُتجُّ به الّطرُي إن َعِمَيْت: 

 َصْبوُة الّتيِه والّنجمُة الواِعدْه ..

وهَلا َما مِلِْثِلَك ِمْن َشَجِن اأَلْنِبياِء،

مُتوُت فقرًيا إىل َحّبٍة من تراِب

يِل  ّمٍة أْدَمنْت ُعَلَب اللَّ
ُ
يتيًما إىل أ

واخُلَطَب الَفاِسَدْه !

اِرخُيها َدُمُهْم ..  اًء مَشَ ى حنَي مْتِضي مَسَ َسرَتَ

ْمِنَياِت العِتيَقِة
ُ
وَعَراِئَس ِمْن َقَصِب األ

 راِحلًة يف َمَواِعيِدها

تتزّين لْلحرِب كلَّ صباٍح

اِمَدْه َلُع أْشاَلَءَها اهْلَ ْيِل خَتْ ويف اللَّ

هداُء ... ى ما َيَرى الشُّ َسرَتَ

عَلى خيمٍة لْلعزاِء، 

َفاَق  وَتْعِرُف أّن الرِّ

عَلى َموعٍد خلَف ظهِرَك ..

ُتْدني هُلم من َبَقايا احَلِننِي َعَناِقيَد،

ُهْم َخْلَف ظهرَك ... لكنَّ

ما عاَد َيْفِصُلُهْم َعْن ُخطوِط الِعَناِق ِسوى .......

َطْعنٍة واِحَدْه!

------

- شاعر  تونسي

aloui.abd11@gmail.com

عبد اللطيف علوي
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مجّلة

نشأ »الدغباجي« 
وس�����ط بدوي  يف 
فتمّرس مبصاع��ب 
احلياة. وتعّود على 
املك���اره  احتمال 
تقتضي��������ه  وما 
شظف  من  البداوة 
عيش وجتّل��������د 
واحتمال للمكاره 
صغره  منذ  وعرف 
وحقده  بكرهه 
املستعم������ر  على 
شأن  شأن������������ه 
من  الكثريي�����ن 
أبناء تونس، فرفض 
واخلضوع  اخلنوع 
للّسياس�������������ة 
االستعماري�������ة 

الفرنسية.

,,

,,

في صبيحة اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب 1342 الموافق لغّرة مارس 1924، 
اجتمع حشد من الرجال والنساء واألطفال في ساحة سوق البلدة ينتظرون قدوم البطل 
ليزفّوه شهيدا للوطن. اقتاده الجنود مكبّل اليدين واتجهوا به نحو المنّصة، خيّم السكون 
ليضعها  بعاصبة  سنة  األربعين  ذي  السجين  نحو  الفرنسي  الضابط  تقدّم  المكان،  على 
على عينيه لكنّه رفضها بشدّة متوّجها بكلمات ثابتة نحو زوجة أبيه التي كانت بمثابة أّمه 
قائال:»ال تخشي علي يا أمي، فإني ال أخاف رصاص األعداء، وال أجزع من الموت في 
سبيل عّزة وطني..هللا أكبر وهلل الحمد..«  كلمات نزلت كالصاعقة على آذان الجنود الذي 
اصطفّوا ليمطروا جسده بالّرصاص، لكنّها كانت بردا وسالما على الحاضرين، زغردت 
زوجة األب لمشهد انتقال البطل إلى الخالدين وهو يكبّر وهتفت عاليا، مباركة شجاعته 
والشرف الذي نالها منه. إنّه الشهيد »محمد الدغباجي« أحد زعماء المقاومة الباسلة التي 

أَقَضَّت مضجع االستعمار الفرنسي في تونس واإليطالي في ليبيا. 
كنية  فهي  الدغباجي  أما  يزيد،  بني  من  الخريجي  الزغباني  صالح  بن  محمد  هو 
خاصة به ال بأسرته. ولد الثائر التونسي الشهير وبطل الجنوب في العام 1302 هجريا 
والية  من  الحامة  بلدة  من  كم   30 مسافة  على  الواقع  الزيتون  بوادي  (1885ميالدي( 

قابس، بعد أربع سنوات من دخول االستعمار الفرنسي البالد التونسية. 
نشأ »الدغباجي« في وسط بدوي فتمّرس بمصاعب الحياة. وتعّود على احتمال المكاره 
وما تقتضيه البداوة من شظف عيش وتجلّد واحتمال للمكاره وعرف منذ صغره بكرهه 
وحقده على المستعمر شأنه شأن الكثيرين من أبناء تونس، فرفض الخنوع والخضوع 

للّسياسة االستعمارية الفرنسية.
ولّما بلغ سّن الثانية والعشرين تّم تجنيده، وذلك سنة 1907 فقضى بالجندية االستعمارية 
ثالث سنوات عاد إثرها الى موطنه حيث تزّوج ثّم أجبرته الحاجة والحرمان على العودة 
بعد ثالثة أعوام إلى ثكنات الجيش للعمل كمتطّوع. لم يكن الدغباجي مرتاح البال وهو يحمل 
بندقيته ليدافع عن العلم الفرنسي خاّصة مع وصول أنباء نضاالت الثوار الليبييّن ومواقفهم 
البطولية في وجه المستعمر اإليطالي. أنباء أثارت في الدغباجي الحميّة وأشعرته بالنخوة 
الفرار من  يفكر صحبة بعض من رفاقه في  بدأ  العّزة والكرامة.  فيه مشاعر  وأّججت 
الجندية، في الوقت الذي كانت فيه فرنسا مشغولة بالحرب العالمية األولى. فاستغّل تواجده 
ضمن الجيوش الفرنسية بمنطقة الذهيبة في تطاوين، قرب الحدود التونسية الليبيّة ليفّر 

الفرنسي  العلم  عن  ليدافع  بندقيته  حيمل  وهو  البال  مرتاح  الدغباجي  يكن  مل 
خاّصة مع وصول أنباء نضاالت الثوار الليبينّي ومواقفهم البطولية يف وجه املستعمر 
اإليطالي. أنباء أثارت يف الدغباجي احلمّية وأشعرته بالنخوة وأّججت فيه مشاعر 

العزة والكرامة.
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نحو ليبيا في سبتمبر 1915 صحبة 
بصفوف  ويلتحق  رفاقه  من  خمسة 
خليفة  الليبي  البطل  بقيادة  المقاومة 
إليه  قّربه  الذي  النالوتي  عسكر  بن 
وجعله أحد أعضاده لما رآى منه من 
بطولة وشجاعة وحسن تدبير عندما 
الحصون  مهاجمة  في  يشارك  كان 
معه  يقاتل  وبقي  بالحدود  الفرنسية 
االيطالي  االستعمار  ضد  وقائع  في 
حينا وضد االستعمار الفرنسي حينا 
الثورة  ودخلت   1919 سنة  الليبيين  والثّوار  ايطاليا  بين  الصلح  إبرام  إثر  وعلى  آخر. 
اللّيبية مرحلة الهدنة. قّرر الدغباجي العودة إلى موطنه بمنطقة بني زيد ليواصل كفاحه 
المستعمر وكبّده خسائر  أقلق  فذّ  لبطل  تاريخيّة  الفرنسي ويرسم ملحمة  المستعمر  ضد 

كبيرة ال تحصى وال تعدّ في األرواح والعتاد.
يحسب  ثورية،  بنظرية  مستهديا  أو  منظرا  وال  سياسيا  مخططا  الدغباجي  يكن  لم 
للمعارك كل حسابها. كان ثائرا ومثاال للفدائي الذائد عن العّزة والكرامة. خاض خالل 
الفترة ما بين  1919 و 1924 معارك عديدة في الجنوب التونسي أهمها معركة »خنقة 
»الجلبانية«،  وواقعة  صفاقس،  والية  من  »المغذية«  وواقعة  و»المحفورة«،  عيشة«، 

تحدّى فيها قّوة االستعمار وبطشه .
كان يعبّئ رفقاءه في الجهاد بروح المقاومة وحّب الوطن ببعده المغاربي ولعّل ما جاء 
في رسالته ألحد العمالء الذي اراد استدراجه وتسليمه للمستعمر لدليل قاطع على اإليمان 
القوي بالوطن الكبير الذي ال يعرف الحدود التي رسمها المستعمر الغاصب حيث جاء 
فيها:»أنتم تطلبون منّا الّرجوع إلى ديارنا لكن ألسنا في ديارنا؟ إنّه لم يطردنا منها أحد، 
فحركتنا تمتدّ من فاس إلى مصراتة وليس هناك أحد يستطيع إيقافنا.. ونقسم على أنّنا لو 

لم نكن ننتظر ساعة الخالص ألحرقنا كّل شيء، والسالم من كل جنود الجهاد«.
تمت محاكمة الدغباجي غيابيا في الثامن عشر من شعبان من عام 1339 هـ الموافق 
ليوم 1921/04/27 وقُضي بإعدامه مع جمع من رفاقه، الذين التحقوا بالتّراب اللّيبي، 

ولكّن الّطليان لم يتأّخروا في القبض عليهم وتسليمهم لسلطات االستعمار الفرنسي.
هذا هو محمد الدغباجي أحد أبرز المناضلين وشهيد الحركة الوطنية التونسية ابّان 
االستعمار الفرنسي جّسد وحدة المغرب العربي من خالل مقوامته للمستعمر في تونس 
الحرية  أجل  من  شهيدا  وطنه  ليغادر  أجله  وافاه  حتّى  للعدو  االستسالم  ورفض  وليبيا 
المستعمر  فيها  يقاوم  كان  كاملة  سنة   11 بلغت  التي  نضاله  سنوات  ورغم  واالنعتاق. 
بشراسة ال مثيل لها ورغم بطوالته، فقد  تعّمد النظام »البورقيبي« ومن بعد »النوفمبري« 
الضمير  لكّن  النضالي  تاريخه  وتشويه  الوطنية  الحركة  تاريخ  عن  البطل  هذا  تغييب 
الشعبي بقي يتذّكر الدغباجي ويتداول بطوالته مشافهة وعبر الّشعر الّشعبي وخاّصة من 
خالل أغنية »الخمسة اللّي لحقوا بالجّرة وملك الموت يراجي، لحقوا موال العركة المّرة 

المشهور الدغباجي«...
رحل اإلستعمار وبقي الدغباجي شامخا في ذاكرة التونسيين رمزا للشجاعة والفداء 
للمناضلين   واحتراما  بالجميل  وألمثاله  له  اعترافا  الوطن  ستبني  التي  لألجيال  وملهما 

والمجاهدين الذين لم يبخلوا بدماءهم من أجل تونس.

مل يك���������ن 
الدغباجي خمططا 
سياسيا وال منظ���را 
أو مستهدي����������ا 
ثوري���ة،  بنظرية 
للمع���ارك  حيسب 
حسابه������ا.  كل 
كان ثائرا ومث��اال 
الذائد عن  للفدائي 
والكرام��ة.  العّزة 
خاض خالل الفرتة 
م����ا بي�����ن 1919 
مع�����ارك   1924 و 
عديدة يف اجلنوب 
حتّدى  التونسي 
فيها قّوة االستعمار 

وبطشه.
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يدّل  مّما  واجلربوت  األمل  يف  غاية  بوقائع  وحديثها  قدميها  الّتاريخ  كتب  متتلئ 
على أّن تارخينا حنن العرب واملسلمون مع االستبداد والقهر تاريخ طويل.

تمتلئ كتب التّاريخ قديمها وحديثها بوقائع غاية في األلم والجبروت مّما يدّل على أّن 
فقد أورد صاحب  تاريخ طويل،  العرب والمسلمون مع االستبداد والقهر  تاريخنا نحن 
اإلتحاف مثال أن هشام بن عبد الملك كتب إلى موسى بن نصير يطلب منه تأخير دخوله 
إلى دمشق محّمال بالغنائم واألموال من إفريقيّة ألن الخليفة الجالس في حينه وهو الوليد 
بن عبد الملك  كان في أيّامه األخيرة وكان قصد هشام أن تتأّخر قافلة موسى بن نصير 
فال تدخل دمشق حتى يكون قد بُويع بالخالفة فينسب له شرف فتح افريقيّة ولكّن القادم 
على حاضرة الخالفة لم يأبه بكتاب هشام ودخلها والخليفة يحتضر فلّما آل الملك لهشام 
بن عبد الملك انتقم منه شّر انتقام فبدأ باتّهامه بالّسرقة وفرض عليه مقدارا من المال ال 
قبل له به ثم قتل أوالده األربعة وكان موسى قد تركهم واّلة على ما فتحه من بالد ولم 
يكتف بقتلهم بل جمع رؤوسهم في سلّة وأرسل الى أبيهم ليُريَه ما آل إليه أمر أبنائه فلم 
يلبث موسى بن نصير بعد ذلك أن مات كمدا وحسرة مع أنّه وطن ملك أفريقيّة واألندلس 
لبني أميّة حتّى أّن ابن أبي الّضياف علّق على هذه المظلمة بالقول أنّها سبّة ولعنة لهشام 

وآل بيته سوف تظّل تالحقهم الى يوم الدّين.

الملك صبيّا فكان  بني حفص ولّي  أّن أحد األمراء من  نفسه  وقد ورد في اإلتحاف 
البدّ من قائم على ملكه يرعاه حتّى يكبر األمير فيتولى األمر بنفسه وهكذا ظّل هذا القائم 
يرعى شؤون الدّولة والّسلطان فلّما آل األمر إليه بعد سنوات من ذلك قتله وذلك أّن هذا 
األمير أخذه العجب بملكه وما آل إليه سلطانه فقال في مجلسه مفاخرا وهللا لقد عّززنا 
فقال الذي رعاه حتّى صار سلطانا بنا وبأمثالنا، فأمر بقتله في الحين وذلك حال ملوك 

اإلطالق كما يقول ابن أبي الّضياف .

هتان واقعتان ليستا شيئا أمام ما هو أبشع منهما وأشدّ وطأة على النّفس من ذلك مثال 
حادثة مقتل صاحب المعالي يوسف صاحب الّطابع وقد قتل غيلة وكّسرت عظامه ثم ألقي 
فى بطحاء القصبة يحتضر حتّى رق له غالم من جند التّرك فأجهز عليه ولم يكن المغدور 
إالّ وزيرا من أكبر الوزراء عند البايات ولو شاء الملك لسعى إليه حين كان طوع يديه. 
أما حديث الباي »بوبالة« فهو حديث مشهور، فهذا كان يقتل ويظلم بشهوة القتل والظلم 
وال قبل ألحد بردّه عن ظلمه وكان ينتصب للحكم في شأن النّاس بنفسه فيحكم بالهوى 
حتى اشتهر بينهم بسيفه الذي يقتل به وكان يقول إذا لم يجد من يقتله جاعت البالة. ولعّل 
من أطرف ما قرأت في اإلتحاف أن صاحبه علّق على رأي للباي وكان في حينها صبيّا 

لطفي الدهواثي
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حدثا يمشي مع والده الذي كان كاتبا 
هّم  تعليقه  الباي  سمع  فلما  للبايات، 
الّشديد  والده  استعطاف  لوال  بقتله 
حتى أن الباي قال له يومها وهللا لوال 
حداثة سنّك وسبق والدك في خدمتنا 
الحين وما كان كل ذلك  لقتلناك في 

إالّ لرأي رآه. 

ال  ظاهره  في  التاريخ  كان  إذا 
نظر  باطنه  وفى  اإلخبار  عن  يزيد 
بتحقيق  نحن  سنقوم  فمتي  وتحقيق، 
هذا التاريخ الطويل  من االستبداد وملك اإلطالق الذي لم تجن منه شعوبنا إالّ المآسي 
من  سبيلها  في  كان  وما  الثّورة  رغم  نشتاق  ألسنا  األمم؟  بين  الهيبة  وضياع  والتّخلف 
تضحيات وشهداء إلى إعادة النّهج االستبدادي فى الحكم ؟ أال يكون ذلك بسبب استبطان 
القهر الذي ترّسب في ثقافة شعوبنا؟ بماذا نفّسر اجتياح اعتصامي رابعة والنّهضة في 
مصر وما نتج عنه من مأساة ال تليق أبدا بمجتمع حديث عهد بالثّورة على االستبداد؟ ألم 
يكن تنصيب »الّسيسي« حاكما على مصر نكوصا إلى تاريخ من الحكم المطلق ال لبس 
فيه؟ لماذا نريد أن نلّف من جديد حول رقابنا حبال طالما اختنقنا به؟ هل نحن حقّا شعوبا 

غير جديرة بالدّيمقراطية والحّرية والحكم الّرشيد؟

إّن الخيط الفاصل بين ما كنّا عليه قبل سنوات خمس وما نحن عليه اآلن خيٌط رفيٌع 
جدّا وليس للثّورة أي مهرب من تحقيق أهدافها في الحّرية والكرامة والعدالة االجتماعيّة 
عن  النّكوص  ثمن  يكون  ولن  الّسلطة  على  الّسلمي  والتداول  الدّيمقراطية  في  وخاصة 
تحقيق هذه األهداف إالّ عودة االستبداد بأقوى مّما كان عليه لنعود نحن من جديد إلى 
الحكم من جديد  آلة  المشاركة في تحديد مصيرنا ولتعود  جحورنا خائفين عازفين عن 
تمنح الّسلطان وحده حّق الكالم وتعطي لسيفه وسّجانه وحدهما حّق المشاركة في الحكم 
وحينها سوف تعود نخبة الموتورين أعداء شعوبهم من جديد لتلعق حذاء الحاكم طمعا 

في األمن والمكرمات.

------. 
- مستشار يف اخلدمة اإلجتماعّية

 lotfidahwathi2@gmail.com

إذا كان التاريخ 
يف ظاه������������ره 
ال يزيد ع����������ن 
باطنه  وفى  اإلخبار 
نظر وحتقي�������ق، 
فميت سنقوم حن��ن 
هذا  بتحقي�������ق 
الطوي����ل   التاريخ 
من االستبداد وملك 
الذي  اإلط�������الق 
مل جتن منه شعوبنا 
والّتخلف  املآسي  إاّل 
اهليب���ة  وضي���اع 

بني األم���م؟

,,

,,
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لن يكون مثن الّنكوص عن حتقيق هذه 
األهداف إاّل عودة االستبداد بأقوى مّما كان 
جحورنا  إىل  جديد  من  حنن  لنعود  عليه 
املشاركة يف حتديد  خائفني عازفني عن 
جديد  من  احلكم  آلة  ولتعود  مصرينا 

متنح الّسلطان وحده حّق الكالم
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لسماع األغنية على العنوان التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=W2VumjCHnIY

صربي مصباح

عمري ما نسيت .. 
أصلي الغزالن و الصحراء ، 

بسمة قّليل يف الغزرة ، 
ليعة لّيام و اجلمرة ...

عمري ما نسيت .. 
أصلي البارود و النغرة...
غري ملنامة يف احلفرة ...
زايد ملالمة يا مسرة... 

عمري ما نسيت ..
- - -

األرض أرضي...
 و تراب جدادي ، 

و املال مالي ...
و الزاد ماهو زادي 

و الوقت وقيت 
و البالد بالدي ، 

و األصل أصلي ...
و عباد ماهي عبادي ..

األرض أرضي...
 و تراب جدادي ، 

و املال مالي ...
و الزاد ماهو زادي 

و الوقت وقيت 
و البالد بالدي ، 

و األصل أصلي ...
و عباد ماهي عبادي ..

أصلي اخلّيالي و الوهرة ،
 ميزاني يعالي عالغدرة 
قصبت حلباب و النربة ...

عمري ما نسيت .. 
أصلي البندير و املهرة...

القلب الكاسح كي الصخرة ...
حلفة جلداد و الفخرة 

عمري ما نسيت ..
  - - -

أصلي جلبال و القمرة ،
عشقان الليل م الصغرة،

قمحي و زيتوني و التمرة 



55 اإلصالح
مجّلة 103

04



اإلصالح
التعريف باجملّلة

لإلشرتاك يف اجملّلة 

للمشاركة :

لالتصال بنا:

مجّلة

موعدنا يتجّدد
بإذن اهلل مع العدد

يوم  9  جادى اآلخرة 1437 
2016 19  مارس 
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