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» مئذنة اجلامع الكبري - صفاقس « 
ترتفع مئذنة اجلامع الكبري مبدينة صفاقس 
15 مرتا وتقع يف زاويته الشمالية الغربية، وهي 
مرّبعة،  قاعدة  على  املنحوت  باحلجر  مبنية 
تذّكر  ومنور،  متعاقبني  برجني  من  ومؤلفة 
القريوان،  يف  الكبري  اجلامع  مبئذنة  يراها  من 
من  املؤّلفة  واجهاتها  صنعة  بدقة  عنها  وتتميز 
باخلط  بديعة  نقيشة  تعلوه  األقراص  من  صف 

من  مشكلة  زهريات  شكل  على  منحوتة  بأحجار  وتنتهي  املورق،  الكويف 
مخسة فصوص. وقد مكنت بعض االستبارات األثرية من التأكد من أّن املئذنة 
العهد  يف  منحوت  بناء  غطاء  غلفها  قد  األغلبية،  للفرتة  ترجع  واليت  األصلّية، 

الفاطمي - الزيري. 

الوسط  حيتّل  اذ  العتيقة،  العربية  املدينة  مركز  يف  الكبري  اجلامع  يقع 
متاما، ومنذ تشييده، كانت حتيط به أهّم األنهج واألسواق يف املدينة، وال تزال 

إىل اليوم حتافظ على قيمتها االقتصادّية. 

ميالدية   849 سنة  صفاقس  مدينة  سور  بناء  مع  بالّتزامن  اجلامع  بناء  بدأ 
باستعمال الّطني والّطوب، ويف سنة 859م، جدد بالكلس والّطني، أثناء حكم 

أبي إبراهيم أمحد بن األغلب.

ويرسم املسجد شكال مستطيال غري منتظم وتتميز واجهته الشرقية بتناسق 
لوحات جبهاتها بعقود  حيطت 

ُ
أ اليت  واألبواب  للنوافذ  تناوٍب  املؤلفة من  زخرفتها 

مشاك  بينها  أدخلت  عقد،  كل  ظهر  تزين  متعاقبة  أقواس  ثالثة  من  مكونة 
تتخذ شكل حمراب.وتعود هذه الزخارف إىل الفرتة  الزيرية الفاطمية. وأدخلت 
عام  املنصور  الفتوح  أبي  الّصنهاجي  األمري  عهد  يف  اجلامع  على  الّتحسينات  أّول 
988 م. ببناء القّبة اّليت تعتلي الباب الّرئيسّي والقّبة اّليت تقابلها باجلهة اجلنوبّية، 

وجددت أغلب أجزاء املسجد، ورفع طول املئذنة لتبلغ 25 مرتا.

اذ  تأسيسه.  منذ  فرتة  بأحلك  الفرنسّي  االحتالل  خالل  الكبري  اجلامع  مّر 
1881م  سقطت أّول قنبلة أطلقها األسطول احلربّي الفرنسّي على صفاقس سنة 
ثكنة  إىل  الفرنسّيون  اجلنود  طرف  من  حتويله  مّت  ثم  اجلامع.  مئذنة  على 
يبيتون فيها ويغسلون فيها ثيابهم، واستعملوا صحن اجلامع كاسطبل يربطون 

فيه خيوهلم.

خمتلف  يف  كربى  إصالحات  اجلامع  على  طرأت  تونس،  استقالل  وبعد 
الّشرقّية لتحميه من  الّدّكة اّليت كانت مقامة جبهته  أقسامه، كما مّت هدم 

تسّرب مياه األمطار، إذ مل يعد لوجودها لزوم مع تواجد شبكة تصريف املياه
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للمشاركة  يف تأثيث اجملّلة 

لالتصال باجملّلة 

ملختلف  حلوال  ويقرتح  محيطه  مع  يتفاعل  وسطيّا   فكرا  بلورة  اإلصالح  مجّلة  تهدف 
ورؤى   ألفكـار  حاضنة  تكون  أن  وتسعى  واالجتماعية.  والسياسية  الفكرية  مشاكله 
تناضل من أجل بناء دولة فلسفتها خدمة املواطن، ومجتمع مبني عىل التعاون والتآزر 
دون  من  البديل  واقرتاح  للتحليل  منرب  هي  واملساواة.  الحريّة  كنف  يف  املشرتك  والعيش 
بدأه  ما  عليها مواصلة  القائمون  يحلم  أخرى.  دون  لفئة  تعّصب  وال  إيديولوجي  تشنّج 
املصلحون، دون تقديس لهم أو اجرتار ألفكارهم، منطلقون من الواقع  الذي يعيشون 
فيه، متمسكون بهويتهم العربية االسالميــة ومنفتحون عىل العرص وعىل كل فكــرة 

أو مرشوع يؤّدي إىل اإلصالح .

* النرش باملجّلة تطوعي وبدون مقابل و يتحّمل الكاتب مسؤولية أفكاره وكتاباته
* للمجلة كامل الصالحيّة يف نرش أو رفض املشاركات.

* ال تقبل املشاركات التي تدعو إىل العنف أو التمييز عىل أساس الجنس أو العرق أو الّدين 
أو تتضّمن شتما  أو معلومات من دون ذكر املصدر. 

* توزع املجّلة مجانا عرب الربيد االلكرتوني ومواقع التواصل االجتماعي
faycalelleuch@gmail.com ،رئيس التحرير : فيصل العش *

* ر.د.م.د : 2902 - 2382.
alislah.mag@gmail.com : الربيد االلكرتوني للمجّلة *

www.alislahmag.com : موقع الواب *
alislah.mag : صفحة الفايس بوك *

تصدر عن منتدى الفارابي للدراسات والبدائل 
ر.د.م.د : 2902 - 2382.

العدد 106 - ماي 2016

إن أريد إاّل اإلصالح ما استطعت



العدد 106 - السنة 45

 n n n n n n n n n n n » د.نبيل غربال«

n20

n12

تقرؤون

الثقافة اليت نريد

الثوابت الفيزيائية 
والتقدير اإلهلي )2-2(

أي مستقبل للهندسة املالية؟

 n n n n n n n n n n n » م. فيصل العش«

 n n n n n n n n n n n » جنم الدين غربال«



5 شعبان 1437 - ماي 2016

 n n n n  n n n » أ.د.فوزي أمحد عبد السالم«

 n n n n n n n n n n n » د.نبيل غربال«

 n n n n n n n n n n n » لطفي الدهواثي«

n38

n52

n66

الثوابت الفيزيائية 
والتقدير اإلهلي )2-2(

تاريخ البالهة

الرهان األول:
املسألة االجتماعية



العدد 106 - السنة 65

 n n n n n n n n n n n » إمساعيل بوسروال«

تقرؤون 
أيضا...

n18

n28

n26

n30

جتديد الفكر الديين

العرب والسياسة ...تأهيل غرف القيادة.

يف أسباب األزمة: أصل األزمة 
الساسية و االجتماعية  الراهنة

اإلصالح الرتبوي و أوهام املخطط 
االسرتاتيجي القطاعي الرتبوي

 n n n n n n n n »حممد الصاحل ضاوي«

 n n n n n n n n »بشري ذياب«

 n n n n n n n n n n n » أ.نوفل سعّيد«



7 شعبان 1437 - ماي 2016

n61

n58

n56

n50

n36

ْب ستُكوُن ناًرا يف ِدياِر أِبي هلهَ

اخلطاب القومي العربي 
بني التسامح وعقد املاضي

عن التواضع

مواعظ قيمات يف مواضع نريات

مل تنفلت ناعورة اهلواء

n n n n n n n n n n » سامل املساهلي«

 n n n n n n n n  » د. مصطفى يوسف اللدواي«

 n n n n n n n n n n n » حممد املعاجل«

 n n n n n n n n n n n » احلبيب بلقاسم«

 n n n n n n n n n n n » م. رفيق الشاهد«



العدد 106 - السنة 85

االفتتاحية 

األوىل

الثقافة اليت نريد

التدوينة 

جتديد الفكر الديين...

اقتصادنا

أي مستقبل للهندسة املالية؟

وجهة نظر

يف أسباب األزمة 

أصل األزمة الساسية و االجتماعية  الراهنة

يف الصميم

العرب والسياسة ...تأهيل غرف القيادة.

الكلمة احلرة

اإلصالح الرتبوي و أوهام املخطط االسرتاتيجي

 القطاعي الرتبوي 2016ـ 2020

حتى ال ننسى

1945 داعش الفرنسية يف اجلزائر 8 ماي 

متتمات

مل تنفلت ناعورة اهلواء 

نبش يف التاريخ

تاريخ البالهة 

التحرير 

م.فيصل العش

حممد الصاحل ضاوي

جنم الدين غربال

أ. نوفل سعّيد 

بشري ذياب

إمساعيل بوسروال

التحرير 

م. رفيق الشاهد 

أ.د.فوزي أمحد عبد السالم

10

12

18

20

26

28

30

35

36

38

المحتويات



9 شعبان 1437 - ماي 2016

كلمات

رجال ونصف

كاريكاتري

....

أزاهري

مواعظ قيمات يف مواضع نريات

القرآن والسماء

الثوابت الفيزيائية والتقدير اإلهلي )2-2(

غمزة

عن التواضع 

فلسطني بوصلتنا

اخلطاب القومي العربي  بني التسامح وعقد املاضي 

ترنيمات

ْب  ستُكوُن ناًرا يف ِدياِر أِبي هلهَ

حديقة الشعراء

حلب

شخصيات

عبدالعزيز الثعاليب

قبل الوداع

الرهان األول:املسألة االجتماعية

ألف حتّية

نون النسوة يف املقاومة الفلسطينية

أغاني احلياة

حتت السيطرة

إىل اللقاء

ال توصي يتيم على نواح

آدم شعبان

التحرير 

احلبيب بلقاسم 

د. نبيل غربال

حممد املعاجل

د.مصطفى يوسف اللداوي

سامل املساهلي

البحري العرفاوي

حممد العشي

لطفي الدهواثي 

التحرير

لطفي بوشناق و عبد اهلل مريش

عمريات

48

49

50

52

56

58

61

62

64

66

69

70

71



العدد 106 - السنة 105

نظّنه  ال  و  طرّيا  يزال  ال  حلب  وجرح  اإلصالح  جمّلة  من   106 العدد  يصدر 
يندمل بسرعة مادامت أشالء أطفال سوريا ونسائها مل حتّرك يف العرب نعرة وال 
يف العامل شعرة ومل نسمع ملنظمات األمم املتحدة وال جلمعّيات حقوق اإلنسان 

العاملّية ركزا. 

يواصل اجملرم قتل شعبه بدم بارد رامجا إّياهم برباميل متفّجرة ال تبقي وال 
تذر  مبساندة مطلقة من الروس وصمت أمريكي وأوروبي خمز كشف عورة 
احلضارة الغربية وأعلن انتهاء صلوحّية القيم »السامية« اليت بّشرت بها حداثتها.

كاليمن  العربّية  الدول  من  العديد  ويف  باخلصوص  سوريا  يف  حيدث  ما 
عن  بوضوح   يعرّب   - فيه  قذر  دور  من  العاملّية  الشّر  لقوى  وما   - وليبيا  والعراق 
أزمة تعيشها اإلنسانية وانهيار لثقافة العوملة اليت بّشر بها األمريكان ومن لّف 
العربّية اإلسالمّية ومدى  األّمة  اليت تعيشها  األزمة  لّفهم كما يعرّب عن عمق 
االحنطاط الذي أصبحت عليه . أزمة تدعونا إىل البحث عن بديل ثقايف شامل 
يف  واحلوار  احلرب  مواجهة  يف  الّسالم  راية   ويرفع  كرامته  لإلنسان  يعيد 
مواجهة الصراع.  ولكن كيف السبيل إىل طرح بديل ثقايف للعامل يقطع مع 
اإلفساد والفساد وحنن جزء من املشكل وشركاء يف اإلفساد والفساد مادامت 

املعركة اليت وقودها أطفالنا ونساؤنا وشبابنا تدور على أرضنا؟  

إّن مهّمتنا هو أن  يقول رجاء غارودي رمحه اهلل يف كتابه وعود اإلسالم » 
ملنولوج  حّدا  نضع  لكي  والغرب  الشرق  حضارات  بني  جديد  من  احلوار  نعقد 
الغرب االنتحاري«. صحيح أن الغرب )فلسفة وسياسة( يقود العامل إىل نهايته 
أن  األجدر  من  أليس  ولكن  للسيطرة،  وعشقه  وجربوته  كربيائه  نتيجة 
لنا أن نعقد حوارا  الغربّية ؟ من أين  نهتم بأزمتنا قبل االهتمام بأزمة احلضارة 
بني الشرق والغرب وحنن نتخّبط يف عامل من االحنطاط والتخّلف؟ وأي خطاب 
ثقافتنا  يف  عميقا  إصالحا  بعد  ننجز  وحنن مل  وهناك  هنا  له  نرّوج  أن  ميكن 
منها  لتتحّرر  تراثها  يف  املظلمة  اجلوانب  ويفّكك  التخّلف  عوامل  عنها  يزيل 
وتتجاوز خمّلفاتها؟. أمل حين الوقت بعد لننظر يف املرآة لعّلنا نكتشف  »إعوجاج 

رقابنا« قبل أن نتحدث عن إعوجاج رقاب اآلخرين؟

االفتتاحية



حكمة 
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رأينا في المقال السابق أن تغيير واقع اإلنحطاط الذي 
الّصعوبة  غاية  في  أمر  اإلسالميّة  العربيّة  األّمة  تعيشه 
والتّعقيد وأّن الخروج من نفق التّخلّف ال يمكن أن يحصل 
المجتمعات  هذه  ثقافة  في  كبير  تغيير  إحداث  عبر  إالّ 
وقد  نهوضها.  لعمليّة  المكبّلة  العوامل  من  تتحّرر  حتّى 
استقرأنا محطات من التاريخ لتأكيد الّرابط اإللزامي بين 

»اإلصالح الثّقافي« وإمكانيّة التّقدّم والّرقّي.

ورأينا كيف أّن االستعداد لعمليّة »اإلصالح الثّقافي« 
الدّقيق  والتّفكيك  للتّحليل  عناصرها  إخضاع  عبر  يمّر 

األولى

الثقافة التي نريد

لطبيعتها وواقعها حتّى نستنتج المتاح للفعل فيها ومن ثّم 
وضع التّصّورات الممكنة والمرجّوة لمشروع »اإلصالح 
مقبولة  مخرجاته  واقعيّا  مشروعا  يكون  حتّى  الثقافي« 
باردة،  أكاديميّة  ورشات  نتاج  وليس  لإلنجاز  وقابلة 

عاجزة عن التّواصل مع مطامح األّمة وهمومها.

وأول عناصر عمليّة »اإلصالح الثّقافي« هو تحديد 
ثقافة  سؤال:»أي  عن  باإلجابة  المرجّوة  الثّقافة  ماهيّة 
التفصيل في هذا  إليه ببعض  نريد؟« وهو ما سنتطرق 

المقال. 

فيصل العش
»رئيس التحرير«

faycalelleuch@gmail.com
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ما  كل  وإبداع  ومستقبله  وقيمه  لحياته  جديدة  مدلوالت 
يتفوق به على ذاته«)4(  

خصوصيته  عن  تعبّر  التي  ثقافته  مجتمع  فلكل 
وهويّته، وهي حسب مالك بن نبي نتاج تفاعل اإلنسان 
األشخاص  عالم  وهي  به  المحيطة  األربعة  العوالم  مع 
وعالم  التّقاليد...(  )الدّين،  األفكار  وعالم  )المجتمع( 
األشياء )الّصناعة( وعالم العناصر والظواهر الطبيعيّة 
صفات  وجوهها  إحدى  في  هي  والمناخ(.  )الجغرافيا 
خلقيّة وقيٌم اجتماعية تؤثر في الفرد منذ والدته وتصبح 
ال شعورياً العالقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في 

الوسط الذي ولد فيه«)5(  

التي  العوالم  مع  اإلنسان  تفاعل  نتاج  هي  إذا  الثّقافة 
ذاتها  في  تحمل  والتي  األفكار(  عالم  )خاّصة  به  تحيط 
بدورها  الثّقافة  فإّن  وبالتالي  سلبيّا  وآخر  إيجابيّا  جانبا 
في  باستمرار  تتجدّد  إذ  متحّولة،  ديناميكيّة  طبيعة  ذات 
بروز  نحو  اتّجهت  فإذا  واإليجابي.  الّسلبي  االتجاهين 

ملاذا اإلصالح الثقايف؟

الثّقافي«  »اإلصالح  مصطلح  استعمال  ارتأينا  ولقد 
لما  الثّقافي«  أو »التّغيير  الثّقافية«  عوضا عن »الثّورة 
أشمل  فهو  البقيّة،  استيعاب  إمكانية  من  المصطلح  لهذا 
وأعّم. فاإلصالح لغة هو نقيض اإلفساد، والصالح ضد 
الفساد)1(، أما اصطالحا فقد ورد »اإلصالح« بعدّة معاٍن 
تصّب جلّها في معنى »التبدّل واالنتقال نحو األحسن« 
وذلك عبر مقاومة الفساد ودحره، سواء بمعنى »الثّورة« 
أي »التّغيير الجذري« أو بمعنى التّقويم الذي يعبّر عن 
موقف يتجاوز كّل من موقفي الّرفض المطلق والقبول 
المطلق إلى موقف نقدّي قائم على أخذ وقبول الّصواب 

وردّ ورفض الخطإ.

وجود  مفهوَم  يستنبط  »اإلصالح«  مصطلح  وألّن 
والعوج،  العيوب  وإزالة  العالج  يستدعي  وخلل  فساد 
إِْصالَِحَها«)2(،  فِي األَْرِض بَْعدَ  تُْفِسدُواْ  فإّن شعار »َوالَ 
يجعل  اْستََطْعُت«)3(  َما  اإِلْصالََح  إِالَّ  أُِريدُ  »إِْن  ومفهوم 

مهّمة اإلصالح مطلوبة باستمرار ودائمة في الزمن.

 مفهوم الثقافة 

الذي  الّسطحي  بمفهومها  الثّقافة  عن  هنا  نتحدّث  لن 
يتلّخص في مجموع ما ينتجه اإلنسان/ المجتمع من فنون 
وموسيقى وآداب، فتلك تعبيرات الثّقافة ومنتجاتها. وإنّما 
المميزة  الّسمات  »مجموع  هي  بما  الثّقافة  عن  نتحدث 
ووجدانيّة،  وفنّية  وفكريّة  وروحيّة  مادّية  من  لألّمة 
األخالقيّة  وااللتزامات  والقيم  المعارف  جميع  وتشمل 
المستقّرة فيها، وطرائق التّفكير واإلبداع الجمالي والفنّي 
والمعرفي والتّقني، وسبل الّسلوك والتّصرف والتّعبير، 
وطراز الحياة، كما تشمل تطلّعات اإلنسان للمثل العليا 
ومحاوالته إعادة النّظر في منجزاته، والبحث الدّائم عن 

الثقافة هي مجموع الّسمات 
المميــزة لألّمة مـــــن ماّدية 
وروحّيـــة وفكرّيــــة وفّنية 
ووجدانّيــــة، وتشمل جميع 
المعارف والقيـم وااللتزامات 
األخالقّية المستقـــّرة فيها، 
واإلبداع  الّتفكير  وطرائق 
والمعرفي  والفّني  الجمالي 
الّسلوك  وسبل  والّتقني، 

والّتصرف والّتعبير.

األولى
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مشكلة الثقافة

تعرضها  في  االسالميّة  العربية  الثقافة  مشكلة  تكمن 
إلى توجيه خاطئ من الدّاخل على مدى قرون من الزمن 
الفكريّة  والقوى  الحاكمة  الّسياسية  القوى  بعض  نفذتها 
واالجتماعية الموالية لها، ويتمثل هذا التّوجيه في إبراز 
الجوانب الّسلبية وتشجيع األفكار التي تؤّسس لالستكانة 
لسلوك  الرئيسيّة  الميزة  لتصبح  وإبرازها  والخمول 
المجتمع وبالتالي ثقافته، مّما تسبّب في خلق هّوة - كبرت 
بمرور الزمن - بين األفكار البناءة والوسط االجتماعي 
فأصبحت بال فاعليّة وال تأثير. كما تعّرضت هذه الثّقافة 
اإلستعمار  من  مدروسة  هجومات  إلى  عقود  طيلة 
المباشر ثم غير المباشر عبر غزو ثقافي ممنهج لطمس 

خصائصها المميّزة ونقاط قّوتها.

بـ  وذلك  المسار  تصحيح  في  يكمن  المشكلة  ومفتاح 
»وضع برنامج لتوجيه الثّقافة توجيها يتّفق وسمّو الغاية 
التي ننشدها كعرب ومسلمين. وال يتأتّى ذلك إالّ إذا قمنا 
واالجتماعي  الخلقي  وإطارنا  وتقاليدنا  عاداتنا  بتصفية 
مّما فيه من عوامل قتّالة ورمم ال فائدة منها حتّى يصفو 

الجّو للعوامل الحيّة والدّاعية إلى الحياة« )6( 

ولن تتأتّى هذه التصفية إالّ بفكر جديد قادر على فصل 
الثقافة العربية اإلسالميّة عن رواسب الماضي المرتبط 
التي  األساسيّة  خصائصها  وإبراز  واالستكانة  بالتّخلف 
تميّزها وتجعلها مختلفة ومنفردة عن غيرها من الثّقافات 
لتصبح ثقافة قادرة على مواجهة األخطار التي تتهدّدها 

والتحدّيات التي تواجهها.  

الثقافة اليت نريد

لتوجيه  الثّقافي »وضع برنامج  إذًا يتطلب اإلصالح 
كعرب  ننشدها  التي  الغاية  وسمّو  يتّفق  توجيها  الثقافة 
ومسلمين«. ولكي نضع مثل هذا البرنامج علينا أوال أن 

الوجه السلبي وارتفعت أسهم األفكار التي تؤثّر بوصفها 
المجتمع  إخفاق  إلى  يؤدّي  ذلك  فإّن  مرض،  عوامل 
مستحيال.  أو  صعبا  االجتماعي  النمو  بذلك  ويصبح 
الجوانب  حساب  على  المضيئة  الجوانب  بروز  وبقدر 
السلبية، بقدر ما تكون الثّقافة قّوة فاعلة من قوى البناء 
الذي  الجسر  الثّقافة هي  فإّن  آخر،  وبتعبير  الحضاري. 
المسلك  أيضا  وهي  والتّمدّن  الّرقي  إلى  المجتمع  يعبره 
التّخلف واالنحطاط. وبالتالي يمكن أن  إلى  الذي يؤدّي 
تتحّول ثقافةُ »القوة والبأس« وما تنتجه من نظام وانسجام 
بما  والبؤس«  »الضعف  ثقافة  إلى  المجتمع  في  وتناغم 
تسببه من فوضى وصراع وتصادم داخل نفس الكيان، 
فيكون مآله التخلّف عن ركب الحضارة االنسانيّة. ولنا 
التي  فالثّقافة  مثال.  خير  اإلسالميّة  العربيّة  الثّقافة  في 
 - نفسها  لقرون عديدة هي  العالم  قادت  أنتجت حضارة 
من حيث الجوهر والعناصر األساسيّة - الثّقافة الّسائدة 
في المجتمعات العربيّة المتخلّفة التي نعيش فيها اليوم، 

فأين تكمن المشكلة وما هو مفتاحها؟

اإلسالمية  العربية  الّثقافة 
قادت  حضارة  أنتجت  التي 
هي  عديدة  لقرون  العالم 
الجوهر  حيث  من   - نفسها 
والعناصر األساسّية - الّثقافة 
المجتمعات  في  الّسائدة 
العربّية المتخّلفة التي نعيش 
تكمن  فأين  اليوم،  فيها 
المشكلة وما هو مفتاحها؟

األولى
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الثاني أّن فكرة اإلنغالق أصبحت مستحيلة عمليّا   *
يعد  فلم  والتّواصل،  االتصال  تكنولوجيّات  تطّور  بحكم 
باإلمكان غلق الحدود في وجه أي فكرة أو تعبير ثقافي 
عبرت  عالميّة،  ظاهرة  نعيش  إنّنا  اآلخر.  عن  صادر 
بيوتنا، ويملك أصحابها  فيها  بما  المواقع  كّل  واخترقت 
من القّوة والتّنظيم والتّخطيط والوسائل اإلستراتيجيّة، ما 

يجعل االنزواء والتّقوقع أمراً عقيماً مآله الفشل الذّريع.

في  والتّنوع  التّعدّد  مبدأ  عن  تدافع  ثقافة  نريدها   -
اآلخر  للّرأي  قبول  من  عنه  يولد  وما  الواحد  المجتمع 
التي نادى بها اإلسالم كالحريّة  القيم الحضاريّة  ويبرز 
هذا  أصول  من  أصل  التي هي  اإلنسان  وقدسيّة حرمة 

الدّين وأهّم مقاصده. 

- نريدها ثقافة ذات منحى إنساني تتخطَّى به المجال 
المحلّي أو اإلقليمي، إلى اآلفاق العالمية، تجذّر قيم الخير 
والعدل والتآخي والتّسامح والتّحابب .... وهي قيم إنسانيّة 
راقية توفر الّسالم والّسلم للجميع وتحقّق الرقّي والتقدّم 

والّرفاه.

نحدد الهدف والغاية: أي ثقافة نريد؟

 - نريدها »ثقافة« ذات مرتكزات تستند إليها ومبادئ 
تقوم عليها، فال تكون ثقافة منبتّة الجذور، ال هويّة لها 

تُعرف بها، وال خصائص لديها تميّزها. 

شاملة،  ورؤية  مفتوح  أفق  ذات  »ثقافة«  نريدها   -
مع  والتّفاعل  للتّعامل  أصولها  في  كامٌن  استعدادٌ  لها 
المتفتّحة  الثّقافات األخرى وتشارك المشاركة اإليجابيّة 
قادرة  ثقافة  اإلنسانيّة.  الحضارة  تقدّم  في  وعطاًء  أخذاً 
تحّوالته عربياً  ومواكبة  العصر  تيّارات  استيعاب  على 

وعالمياً في التّحديث واإلنتاج. 

لقد كانت الثّقافة العربية دوما - في عصور ازدهارها  
بصدد  اآلن  وألنّها  العالميّة،  الثّقافات  على  منفتحة   -
البحث عن طريق ترسم به لألّمة نهضتها الجديدة، فهي 
على  االنفتاح  إلى  مضى  وقت  أي  من  أكثر  حاجة  في 
مستغلّة  وتستفيد،  لتفيد  األخرى  الحضارات  مختلف 
إلى  اإلنساني  الحضاري  لتقديم وجهها  المتاحة  الفرص 
التّفاعل  بغية  واقعيّة صادقة  العالم في صورة صحيحة 

اإليجابي مع مختلف الثّقافات األخرى. 

إلى مواقع  النّكوص  إلى  الذّات  تدفع  ثقافة  ال نريدها 
خلفيّة لالحتماء بها، ثقافة منغلقة على ذاتها رافضة لكّل 
كّل حدب وصوب  علينا من  الوافدة  الثّقافات  مع  تالقح 
بتعلّة  التّحصين لمواجهة الغزو الثّقافي األجنبي. وذلك 

لسببين:

* األول أّن التّثاقف )التبادل أو االقتباس الثّقافي( هو 
من طبيعة االنسان الذي يبتغي التّطور »الحكمة ضالّة 
المؤمن، فحيث وجدها فهو أحّق بها«)7(، وهو سنّة هللا 
ونتبادل  لنتعارف  ومختلفين  متنوعين  خلقنا  خلقه،  في 
عليه  يطلق  ما  وهو  والمكتسبات  والتجارب  المعارف 
بتالقح الثقافات »يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنثَى 

َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا«)8(

ذات منحى  ثقافـــة  نريدها 
ى بــه المجال  إنساني تتخطَّ
المحلّـــــي أو اإلقليمـــــــي، 
إلى اآلفـــــاق العالمية، تجّذر 
والتآخي  والعدل  الخيــر  قيم 
والّتسامـــــــح والّتحابب .... 
وهي قيــــم إنسانّية راقية 
توفر الّسالم والّسلم للجميع 
وتحّقــــق الرقّي والتقـــــّدم 

والّرفاه.
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الفكري  تراثنا  االعتبار  بعين  تأخذ  ثقافة  نريدها   -
وتنتقد  المضيئة  جوانبه  وتبرز  تحيي  والغنّي،  الغزير 
وتفّكك جوانبه المظلمة لتتحّرر منها وتتجاوز مخلّفاتها. 
الفهم  مع  تقطع  للتّراث  جديدة  قراءة  على  تنبني  ثقافة 
»أي  الجابري  عابد  المرحوم  رأي  على  له  التّراثي 
التّحرر من الّرواسب التّراثية في عملية فهمنا للتّراث، 
الفقهي  النّحوي  القياس  الّرواسب  هذه  رأس  وعلى 
على  تقوم  التي  الالّعلميّة  اآلليّة  صورته  في  الكالمي 
ربط جزء بجزء ربطا ميكانيكيّا والتي تعمل بالتّالي على 
تفكيك الكّل وفصل أجزائه عن إطارها الّزماني المعرفي 

اإليديولوجي«)11( 

المطلوب إذا نظر وتمحيص في تراث أّمتنا يقودنا إلى 
التّمييز بين ما هو »تراث فاعل«)12( و»تراث خامل«)13( 

و»تراث قاتل« )14( 

وهذه النظرة ألقسام التراث، التتسم بالطابع الّسكونى 
وإنّما هى نظرةٌ حركية دينامية ، تعاود النّظر إلى التّراث 
النّظرة  صياغة  وشروط  الواقع  مقتضيات  ضوء  فى 
المستقبلية .. وقد تستجدُّ فى وعينا وواقعنا أموٌر تجعلنا 
ل من توزيع األقسام، فربّما طرأ على الواقع عنصٌر  نعدِّ
جديد، يجعل البحث فى جانٍب معين من التّراث - نكون 
قد اعتبرناه تراثاً خامالً- ضرورةً ملّحة وشرطاً إلحكام 

النظرة الواقعية والمستقبلية )15(.

- نريدها ثقافة تحّرر وانعتاق من التّبعية قادرة على 
القضاء على جميع آثار االستالب الثّقافي والغزو الفكري 
ثقافيّة  عولمٍة  في  جليّا  يظهر  الذي  والمستتر  الظاهر 
واِقتصادي  بنفوذ سياسي  وكامالً  محكماً  مدعومٍة دعماً 
الدّولية  الّساحة  في  األقوى  الّطرف  يمارسه  واعالمي 
فرض  في  »العولمة«  هذه  وتتمثّل  العصر.   هذا  في 
وإغراق  والثّقافي  والفكري  اللّغوي  االغتراب  مظاهر 
األصيلة  الثّقافية  للقيم  مناهضة  بمواد  العربي  المجتمع 

التّدافع  تََصاُرعٍ، ألّن  ثقافةُ  تَدَافُعٍ، ال  ثقافةُ  نريدها   -
ِ النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَفََسدَِت  سنةُ الحياة »َولَْوال دَْفُع للاَّ
بِبَْعٍض  بَْعَضُهْم  النَّاَس  هللاِ  دَْفُع  و»َولَْوال  اأْلَْرُض«)9( 
يُْذَكُر فِيَها اْسُم  َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجدُ  لَُهدِّ
لَقَِويٌّ َعِزيٌز   َ إِنَّ للاَّ َمْن يَْنُصُرهُ   ُ َولَيَْنُصَرنَّ للاَّ َكثِيراً   ِ للاَّ
َوآتَُوا  الصَّالةَ  أَقَاُموا  اأْلَْرِض  فِي  َمكَّنَّاُهْم  إِْن  الَِّذيَن   *
َعاقِبَةُ   ِ َوِلَّ اْلُمْنَكِر  َعِن  َونََهْوا  بِاْلَمْعُروِف  َوأََمُروا  َكاةَ  الزَّ
اأْلُُموِر«)10(، أما التّصارع، أو الّصراع، فهو مفهوٌم ال 
من  وهو  اإلنسانية  والفطرة  البشرية  الّطبيعة  عن  يعبّر 

المفاهيم المنبوذه في القرآن الكريم. 

- نريدها ثقافة اجتهاد وإبداع، تهدف إلى ترقية وجدان 
وتوظيف  مواهبه،  وصقل  روحه،  وتهذيب  اإلنسان، 
والعلم  العمل  تقدّس  ثقافة  والتّعمير.  البناء  في  طاقاته 
والتميّز  المبادرة  على  وتشّجع  والعقالء  العقل  وتجّل 
الجماعي،  والتّخطيط  واالبتكار  والمشاركة  واإلنجاز، 
وترّسخ في الفرد حّب الوطن والعمل من أجل اآلخرين .

 نريدها ثقافة اجتهاد وإبداع، 
تهدف إلى ترقيــــــة وجدان 
اإلنســـــان، وتهذيب روحه، 
وصقـــل مواهبه، وتوظيف 
طاقاته في البنــاء والّتعمير. 
ثقافة تقّدس العمــل والعلم 
وتجّل العقل والعقالء وتشّجع 
على المبادرة والتمّيز واإلنجاز، 
والمشاركـــــة واالبتكــــــار 

والّتخطيط الجماعي،

األولى
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أن  شأنه  من  الذى  التراث  من  الجانب  ذلك  وهو   )12(
د للفعل، فى حاضرنا ومستقبلنا .. فإذا كنا نعيش  يفعل، أو يمّهِ
التراث  فإن  فيه،  والمشاركة  لدخوله  ونتهيّأ  العلم،  عصر 
)الفاعل( فى هذه الحالة هوالتراث العلمى العربى )د. يوسف 
www. - زيدان - التُّراُث العَربىُّ من التثقيف إلى المثاقفة

)ziedan.com
)13( ونعنى به ذلك التراث الذى فقد أهميته مع مرور 
الزمن واختالف األحوال الحضارية، وإن كان له فى الماضى 
بالنسبة  )خامل(  اليوم  لكنه   .. اتساعه  إلى  أدى  شأٌن عظيم 
لمقتضيات العصر، ومثاله فى التراث العربى تلك التفاريع 
الكالمية )نسبةً إلى علم الكالم( الطويلة التى التنتهى، والتى 
طال فيها األخذُ والردُّ بين المتكلِّمين، حول مباحث كاإلمامة 

وعالقة الذات اإللهية بالصفات. )نفس المصدر(
)14( ونعنى به ذلك الجانب من التراث، الذى يؤدى إلى 
أذى بالغ ، بالتكوين الفكرى والعلمى -والحضارى بوجه عام 
التراث:  )القاتل( من  الجانب  ذلك  أمثلة  األمة. ومن  لهذه   -
التراثيات  النوع من  فنون السحر والشعوذة والتنجيم.. فهذا 
متاهة  فى  بها  واإللقاء  المعاصرة  العقلية  تخدير  شأنه  من 
الخرافة، ناهيك عن مباعدته لها عن الواقع والروح العلمية.

)نفس المصدر(
)15( نفس المصدر

والعمل على تزييف التّاريخ العربي واإلسالمي وتغيير 
وانتهاك  الثّقافية  بالممتلكات  والعبث  االجتماعي  البناء 

المقدّسات الدّينية ) العراق وفلسطين مثاال(. 

اخلامتة

نطمح  والتي  نريد  التي  الثّقافة  مالمح  بعض  هذه 
المنشود.  الثقافي«  »اإلصالح  مشروع  عبر  نحقّقها  أن 
دون  هذا اإلصالح  مثل  الحديث عن  يمكن  أنّه ال  غير 
المشروع  هذا  ستنفذ  التي  البشريّة  الموارد  في  التّفكير 
له  ستوكل  الذي  البشري  العنصر  طبيعة  عن  فنتساءل 
يكون   أن  يمكن  وهل  ميزاته  هي  وما  اإلصالح  مهّمة 
قادرين على  الحالية  الّساحة  يملؤون  الذين  »المثقفون« 
القيام بهذه المهّمة؟ أّم أنهم جزء من المشكل الثّقافي الذي 
إذًا  بهم  االرتقاء  إلى  الّسبيل  وكيف  األّمة؟  منه  تعاني 
أسئلة  الملقاة على عاتقهم؟  المسؤوليّة  ليكونوا في حجم 

سنتعرض إليها بالتفصيل في العدد القادم إن شاء هللا.

اهلوامش

لسان  مكرم،)ت711هـ(،  بن  محمد  منظور،  ابن   )1(
العرب، دار صادر، بيروت، 2 / 516 

)2( سورة األعراف - اآلية 85. 
)3( سورة هود - اآلية 88.

الّشاملة  الخّطة   - والثقافة  للتربية  العربية  المنظمة   )4(
للثّقافة العربيّة - تونس 1990 ص 43 .

)5( مالك بن نبي - مشكلة الثقافة - ترجمة عبد الصبور 
شاهين - دار الفكر - الطبعة الرابعة  1984 ص 71.

)6( المصدر نفسه ص 71
)7( رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة

)8( سورة الحجرات - اآلية 13.
)9( سورة البقرة - اآلية 251.

)10( سورة الحج - اآليتان 40 و41 .
)11( د.محمد عابد الجابري - نحن والتراث - ص 21 - 

المركز الثقافي العربي الطبعة 6 - 1993.

وانعتاق  تحّرر  ثقافة  نريدها 
على  قادرة  الّتبعية  من 
آثـــــار  جميـــع  على  القضاء 
والغـــــزو  الثقافي  االستالب 
والمستتر  الظاهر  الفكــــري 
عولمة  في  جلّيا  يظهر  الذي 
ثقافّيـــة مدعومـــة دعمــــًا 
محكمــًا وكامـــــــاًل، بنفوذ 
سياسي وِاقتصادي واعالمي 

يمارسه الغرب.

األولى
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لمجابهة  المجتمع،  لتنمية  اإلرهاب،  لمحاربة 
بد من  المجتمع....ال  أمراض  للقضاء على  البطالة، 
القطاعات....  كل  تمس  الستراتيجيات  التخطيط 

ومنها قطاع الدين.

كل المهتمين بالشأن الديني يتفقون على أن البالد 
األصالة  ثنائية  يحقق  ديني  فكر  إلى  بحاجة  وشعبها 
تقوم  الدينية  والشؤون  التربية  ووزارات  والحداثة. 
لكنّها  جديد،  ديني  فكر  ارساء  اتجاه  في  بمبادرات 
مبادرات وهميّة غير مرتكزة على أسس سليمة.  األمر 

التدوينة

تجديد الفكر الديني...

يتطلب شجاعة غير عادية... وقرارات ثورية...

ال يمكن المبادرة بإصالح ديني في التّربية والتّعليم 
إذا توفر لدينا رؤية واضحة للمسألة الدّينية بكّل  إالّ 

أبعادها...

المعهد  خالل  ومن  السلطة....  هرم  أعلى  على 
التونسي للدراسات االستراتيجية، أن يتم تكوين وحدة 
تفكير ديني مهمتها إعادة تحديد رؤية دينية لإلنسان 
التّاريخيّة  الهّوة  ردم  في  تساهم  والحياة....  والكون 

والنّفسية بين الماضي والحاضر....

محمد الصالح ضاوي
»باحث يف االسالميات والتصوف«

dhaoui66@gmail.com



19

االجتماعيّة،  العالقات  المرأة،  الجنسيّة،  المسألة 
العقل،  الحدود،  المواريث،  الدّيمقراطية،  الحّرية، 

الّروح....

مراحل:  بعدّة  يمّر  وجدّي  دائم  استراتيجي  عمل 
للخارطة  وجمع  التّراثية  الذّاكرة  في  وحفر  تنقيب 
الثّقافية بكّل مكوناتها المختلفة، تثمير وتنشيط وتفعيل 
إلى  النّتائج  وترجمة  االيجابيّة،  والمضامين  للّرؤى 
مقّررات تربويّة ونصوص تعليميّة وخطط إعالميّة 
واستراتيجيّات في كافّة المجال، مع متابعة ومراقبة 

للنّتائج، وتعديل لما يمكن تعديله...

الدّيني والعلوم  الّشأن  المفّكرين في  مجموعة من 
الدّينية، تتولّى في مرحلة أولى مراجعة العقيدة التي 
حياتهم.... طيلة  وتوّجههم  النّاس  قلوب  في  تترّسخ 

لالنخراط  عائق  من  العقيدة  هذه  تتحّول  يحيث 
الحضاريّة  المشاركة  على  محفّز  إلى  الحضاري 

العالميّة.....

قدوات  إحياء  تتولّى  المفّكرين  من  مجموعة 
لصورها  والتّسويق  لها  والتّرويج  إسالميّة،  عمليّة 
بالّطرق الحديثة.... بشكل نقترب من الواقع المعيش 

للمجتمع....

مجموعة من المفّكرين تعيد إنشاء الخارطة الدّينية 
وعقول  نفوس  في  والعقائد  والمعلومات  للمشاعر 

النّاشئة.... ضمن رؤية احتوائيّة غير إقصائية.....

تجربة  بعمق  يخوضون  المفّكرين  من  مجموعة 
التّفكير الجريء والجدّي والدّخول الى كّل المساحات 
كّل  عن  التّعبير  شأنها  من  التي  اإلسالميّة  الثّقافية 

المشاكل االجتماعيّة وايجاد الحلول لها.

تفكير يجنّبنا التّفكير الّظاهري النّمطي اإلقصائي، 
باحتالل  للّروح  ويسمح  الجاّف،  العقالني  والتّفكير 
موقعها الحضاري كمحفّز ومنّشط لحركة الحياة......

العالم،  ويجيب على أسئلة جوهريّة : هللا، اإلنسان، 
اإلرادة،  اإلنساني،  االقتدار  العمل،  والقدر،  القضاء 

لمحاربـــة اإلرهــــاب، لتنمية 
المجتمع، لمجابهــة البطالة، 
للقضــــاء علـــــى أمـــــراض 
المجتمع....ال بد من التخطيط 
الستراتيجيــــات تمــــّس كل 
القطاعات.... ومنهـــا قطاع 
بالشأن  المهتمين  الدين.كل 
الديني يتفقون على أن البالد 
فكر  إلى  بحاجــــة  وشعبها 
ديني يحقـــق ثنائية األصالة 

والحداثة.

التدوينة

19
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على  المعمورة  أرجاء  كل  في  المسلمين  أغلب  يتّفق 
الّرسول  على  أنزل  ما  أثمن  هو  مقدّس  ككتاب  القرآن  أن 
الكريم محمد )ص(. وأن هذا الكتاب يمكن اعتباره أهّم كنز 
الكتاب  هذا  بتعاليم  أخذت  إن  األّمة  فهذه  اإلسالميّة.  لألّمة 
وأحاط  الجهل  في  وقعت  تناسته  وإن  ونمت  تقدّمت  الكنز 
بها التخلّف من كل جانب. ثم إّن هذا الكتاب كان وال يزال 
مصدر استلهام لرجال هذه األمة اللذين ما انفكوا يجدون بين 
طيّاته تحفيزا على النهوض ضدّ االستعباد والقهر وتحريضا 
على الثورة في وجه الغاصبين. فكان هذا القرآن صّمام أمان 
لهذه األّمة ومالذا لها سواء في فترات الفتن والمحن أو غير 

بعيد ضد المستعمر.
النبوية  القرآن يف الفرتة  التعامل مع  1.طريقة 

بعد ما ال يقل عن 150 عاما من ظهور الهندسة 
التي  الُمتعاقبة  المالية  األزمات  وقع  وعلى  المالية 
ما إن لُمِلمت ِجراُح واحدة منها حتّى برزت أُخرى 
أشدّ منها فتكا وأعمق أثرا، انطالقا من أزمة الكساد 
الكبير سنة 1929 مرورا بأزمة النّمور اآلسيوية سنة 
1997 وصوال إلى أزمة 2008 وعلى وقع ما حذّر 
من وقوعه صندوق النقد الدولي قادم الّشهور، يحّق 
لنا أن نتساءل عن مستقبل الهندسة المالية خاّصة وأّن 
إليه  يتعرض  ما  بين  ما  تربط  الدّراسات  من  كثيرا 
النّظام المصرفي والمالي العالمي عموما وما بين هذا 

التََّخصُّص.  

نجم الدين غربال
»رئيس مركز الدراسات التنموية«

najmghorbel@gmail.com

أي مستقبل للهندسة المالية؟

ُوُضوًحا  أكثر  هذا  المعرفي  ُجْهدُنَا  يَُكوَن  وحتّى 
وأَيَسَر فَهًما خاّصة ونحن نتناول موضوَع تََخصُِّص 
للهندسة  بتعريف  نفتتحه  دعنا  تناُولَهُ،  ُمْعتَاٍد  َغْيَر 
المالية ومجاالتها والهدف المرجو منها نظريّا على 
األقل حتّى نقدر على التعاطي مع واقعها واستشراف 

ُمستقبلها.  

املالية؟ I. ما اهلندسة 

إبراهيم  سامي  الدكتور  تعريف  من  انطلقنا  إذا 
سويلم في كتابه »صناعة الهندسة المالية نظرات في 
المنهج« )مركز البحوث شركة الراجحي المصرفية 
لالستثمار اإلسالمي« الّصادر سنة 2000( والقائل 

إقتصادنا



21 شعبان 1437 - ماي 2016

– األساس األخالقي  II- 2

أمام اتساع الهّوة بين ما دعت إليه الهندسة المالية 
من ابتكار سواء على ُمستوى تصميم أدوات التّمويل 
الحلول  مستوى  على  أو  تطويرها  أو  وعملياته 
لمشكالته وما انتُظر منها من ازدهار وتقدّم  وبين ما 
نشأ عن التقليديّة منها من أزمات يُطرح تساؤل لماذا؟ 

نُحاول اإلجابة عليه.

حين نعلم أّن حجم اإلنتاج الحقيقي للّسلع والخدمات 
للعمليّات  الجملي  بالحجم  مقارنة   % 18 يتخطى  ال 
الماليّة عبر العالم، نقف عند حقيقة الحالة االقتصاديّة 
والماليّة لهذا العصر المتميّزة بالبون الّشاسع ما بين 
دائرة اإلنتاج ودائرة النّقد وهذه الحالة لما لها من آثار 
البشريّة  حياة  على  وبالتّالي  االقتصاد  على  وخيمة 

وُمستقبلها تفرض من جديد معرفة األسباب.

الهندسة  يُميز  ما  كأهم  االبتكار  من  انطلقنا  وإذا 
األسباب  تلك  معرفة  إلى  نصل  أن  يُمكن  المالية 

والتنفيذ  والتطوير  هي»التصميم  المالية  الهندسة  ان 
لحلول  والّصياغة  مبتكرة  مالية  وآليّات  ألدوات 
عند  الوقوف  لنا  يمكن  تمويليّة«  لمشاكل  إبداعيّة 

مجاالتها الثالث : 

 - أسهم   - )سندات  جديدة  مالية  أدوات  ابتكار   •
عقود مبادلة...(

• ابتكار عمليات مالية ُمستنبطة تَُخفَِّض من تكاليف 
المعامالت )التداول االلكتروني لألوراق المالية...(

للمشكالت  سابق  مثال  غير  حلول على  ابتكار   •
استراتيجيات  )ابتكار  الّشركات  تواجه  التي  المالية 
جديدة إلدارة مخاطر الُمبادرة االستثماريّة – ابتكار 
على  للتّغلب  المؤّسسات  هيكلة  إلعادة  جديدة  أنماط 

المشاكل القائمة ...(

الهندسة  خالل  من  تحقيقه  المرجو  الهدف  أما 
المالية فهو نظريّا على األقل تحسين االقتصاد الكلّي 
الحقيقي عبر تحسين أداء وحداته اإلنتاجيّة الجزئيّة 
ذا  المالي  النّظام  وجعل  االقتصاديّة(  )المؤّسسات 
كفاءة من خالل تخفيض تكاليف المعامالت وبالتّالي 
وانتشارا  وتبادلها  والخدمات  لع  الّسِ تجارة  تسهيَل 
لُمْنتََجاٍت مالية جديدة مما تَُساِعدُ األسواق المالية على 

أن تكون أكثر تكامال وكفاءة وأكثر سيولة...

التقليدية : املالية  II. اهلندسة 
 افتقاد لألُسس

العلمي - األساس   II- 1

انطالقا من أّن كل هندسة قائمة على قوانين علميّة 
كان من المفترض أن يكون قد تّم اكتشاف القوانين 
الحال  واقع  أّن  إالّ  التقليديّة  الماليّة  للهندسة  الناظمة 
عليها  تقوم  صحيحة  علميّة  قوانين  غياب  يُخبرنا 
هذه الهندسة رغم أنّها غنيّة بالتّقنيات واألدوات مّما 

يجعلها تفتقر ألساس علمي تركن إليه.

إقتصادنا



العدد 106 - السنة 225

فما حقيقة هذه المنتجات؟ أهي أدوات لنقل المخاطر 
ط( أم هي أدوات ُمجازفة )القائمة  )ما يُسمى بالتَّحّوِ
بالمشتقات  المقصود  وما  والُمقامرة(؟  الرهان  على 

أهو تبادل الملكيّة أم ُمجرد ُمخاطرة؟

الواقعية،  اإلحصائيّة  المعطيات  على  باالعتماد 
المجازفة  بغرض  المستخدمة  العقود  نسبة  فإّن 
من   % 97 بلغت  والُمقامرة(  الّرهان  على  )القائمة 
ْط  التََّّحّوِ أغراض  تتجاوز  لم  بينما  العقود  إجمالي 
المخاطــر(  وتجنيبها  والمؤّسسات  الشركات  )وقاية 
3 % مما يجعلنا نستنتج أّن المجازفة هي الغالبة على 
منظور  من  العالمية  االقتصادية  )األزمة  المشتقّات 

االقتصاد اإلسالمي - عبد الكريم أحمد قندوز(.

وتبعا لذلك فإّن المقصود بالمشتقّات في هذا التَّوجه 
التقليدي المتَُبَع ليس تبادل الملكيّة بل الُمخاطرة بعينها 
الهندسة  وأوقع  وقع  الذي  الكبير  االنحراف  وهنا 
المالية التقليدية في تعارض مع األخالق حين اعتمدت 
الّرهان والمقامرة على تقلّبات األسعار لتحقيق أعلى 
قدر ممكن من األرباح على حساب أهداف الهندسة 
المالية نفسها وعلى حساب منفعة المجتمع ككل بكل 
انتظرها  التي  التنموية  المقاصد  وعلى حساب  فئاته 

طويال.

)المضاربة  الموقف  سيّدة  الُمضاربة  باتت  لقد 
مخاطر  معايير  تطبيق  دون  الفائدة(  أسعار  على 
الّسوق..وتحّولت األسواق الماليّة إلى فضاء ُمزدحم 
الناس  أموال  فيه  تُؤكل  والمقامرات  بالمراهنات 
بدون وجه حّق ويروج للمعامالت فيه على أنّها علم 
بتصميمها  قام  مبتكرة  ماليّة  بأدوات  المخاطر  إدارة 
منهم  المالية  والهندسة  تقليديّون  ماليّون  ُمهندسون 

براء.

في  التقليديّة  بالفلسفة  المالي  االبتكار  تسبّب  كما 
زيادة الدّين إلمكانيّة الحصول على ما تريد في وقت 
بالتّوازنات  أخّل  مّما  تقريبا  مقابل  دون  قصير ومن 

االبتكار  الّن  ذلك  مسؤوليّة  االبتكار  نُحّمل  أن  دون 
في هذه الهندسة عمل محمود ما تحققت أهدافها في 
زيادة  وبالتّالي  واإلنتاجيّة  االقتصاديّة  الكفاءة  رفع 

الّرفاهيّة. 

الهندسة  أفرزتها  ابتكارات  وأي  تََحقََّق  الذي  فما 
المالية التقليدية على امتداد العقود الماضية؟

النمو  المراقبين والمحلّلين  ما هو معلوم لدى كل 
الماليّة  الهندسة  )ثمرة  المالية  للمشتقات  المطرد 
)ماليّة  أخرى  أّي أصول  نمّوها  فاق  الذي  التقليديّة( 
ترليون   500 حجمها  تجاوز  إذ  مادّية(  أو  كانت 
دوالر سنة 2008 وهي في ازدياد وهو ما يعني أنّها 
للنّشاط  خاضعة  وغير  مستقل  بشكل  تنمو  أصبحت 

الحقيقي المنتج.

هذا التضخم الهائل لحجم سوق المشتقّات يجعل أّي 
انهيار لهذا الّسوق سيكون له تهديد مباشر لالقتصاد 
وإنسانية  اجتماعية  تداعيّات  لَة  وبالُمَحصَّ بأكمله 

كارثية.

إقتصادنا
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المشاكل  حلول  وكذلك  اإلسالمي  التّمويل  وآليات 
المالية التي تعترض المؤّسسات االقتصاديّة والمالية 
وكذلك األسواق كما تهدي إلى هدف آخر ظلّت عنه 
الهندسة المالية لتمام مكارمها أال وهو بلغة العصر 
وتشغيل  وعلم  وصّحة  حريّة  من  التّنموية  المقاصد 

وغذاء.

لذلك يحترم التّمويل اإلسالمي قوانين الحفظ فهو 
يقوم على مبدأ تحريم الّربا بحكم ُمخالفة فكرة الّربا 
لهذا القانون الطبيعي الّصحيح الذي أقره العلم الحديث 
نظرا ألّن الّربا ال يَحفظ قيمة المال بل يزيدها دون أن 

يشترط منتجا إضافيّا. 

وبالّروح  اإلسالمي  التّمويل  عقد  طرفي  إّن 
ألخيه  فيه  طرف  كل  يحّب  بأن  القاضية  اإلسالمية 
متناظرين  يكونان  لنفسه  يُحب  ما  الثاني  الّطرف 
وما  تناظريّة  من  المال  حفظ  يستلزمه  ما  فيتحقّق 

يقتضيه قانون الحفظ من تناظر عبر الّزمن. 

لذلك يمكن أن نخلص للقول أّن التمويل اإلسالمي 

وأحدث االضطرابات وغذّى األزمات.

ضوابط  تُوضع  حاصل  تدهور  كّل  مع  وتفاعال 
أكثر  عادة  تكون  المصرفي  للنّظام  الحقة  تشريعيّة 
صرامة كالذي حدث على إثر األزمة  التي عاشتها 
أقّره  الذي  والتّشريع   1997 سنة  اآلسيوية  النّمور 
الكونجرس األمريكي ومنع الجمع بين نشاط البنوك 
وبين  عالية  مخاطر  على  تنطوي  التي  االستثماريّة 
تهافت  مخاطر  تواجه  التي  التّجارية  البنوك  نشاط 
الكساد  إثر  على  أرصدتهم  سحب  على  المودعين 
أكثر  تشريعات  تُسّن  أن  قبل   1929 سنة  الكبير 
مرونة في نهاية التّسعينات منها الّسماح بالجمع بين 
النّشاطين مّما ساعد على االنفالت الحاصل منذ ذلك 

الحين.

قاعدتها  وبهشاشة  العلمي  للّركن  وبافتقارها 
فهم  يُمكن  االجتماعي  إحساسها  وضعف  األخالقية 
إخفاق الهندسة المالية التقليدية في تحسين االقتصاد 
الكلّي الحقيقي وجعل النظام المالي أكثر كفاءة وتتالي 
تقوم  ُمراجعات  ُمستقبلها رهين  يجعل  مّما  األزمات 
بها خاصة على مستوى الخلفيّة الفلسفيّة والمنطلقات 

الفكريّة والمضامين الثّقافيّة الموّجهة لها.

الهندسة  محدوديّة  تعكس  التي  النتائج  هذه  وأمام 
الماليّة التقليديّة وأمام ايجابيّة الهندسة الماليّة القائمة 
االقتصاديّة  الكفاءة  لتحسين  والهادفة  االبتكار  على 
والماليّة ال يسعنا إاّل أن نبحث على إتمام هذه المكارم.

املالية اإلسالمية : III. اهلندسة 
اِرِم اُم املهَكهَ هَ ا متهَ ُدههَ ْقصهَ  أساسها علمي ومهَ

شرعيّة  مقاصد  ضمن  اإلسالمي  التّمويل  ينتظم 
)ضوابط سابقة درءا لوقوع األزمات وليست الحقة 
لها كما هو حال التقليدي كما بينا سابقا( كحفظ الدّين 
وحفظ النّفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل 
أدوات  ابتكار  عمليات  إيقاع  تضبط  مقاصد  وهي 

إقتصادنا
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اإلسالمية  المالية  الهندسة  إسهام  يخص  فيما  أما 
التّنموية وخاّصة أهداف األلفية  المقاصد  في تحقيق 
الّسبع عشر لألمــم المتّحدة في ظل ّ تحدّيات تحقيقها 
في البالد النّاميــة بما فيها تونس وعلى رأسها تحدّي 
تعبئة الموارد الماليّــة، يمكن االعتماد على ما ذُكر 
الّرابع  الدولــي  صفاقس  ملتقــى  ُمخرجــات  من 
المالية  »الهندسة  عنوان  تحت  اإلسالميّة  للمالية 
واالستحقاقات  الّشرعية  الّضوابط  بين  اإلسالمية 
يومي  انعقد  الذي  التّنمويــــة«  والمقاصــد  الّربحية 

27 و28 أفريل 2016.

ماليّة  أداة  الّصكوك  ُمنتج  الملتقى  اعتبر  فقد   
ُمبتكرة لخدمة التّنمية نظرا لدورها في تعبئة الموارد 
بالمبادئ  التزام  ضمن  تكون  أن  على  الّضرورية 
الحيل  تجنّب  مع  وقواعده  الفقه  ألصول  الحاكمة 

وتركيب العقود والتّحايل على المحّرم.

تطوير  وبهدف  األجل  طويلة  تكون  أن  وعلى 
لتشجيع  الّصحيحة  الضمانات  وإيجاد  المشاريع 
تمويل  على  المشّجعة  البيئة  وتوفير  المشتركين 
المال  رأس  سوق  تطوير  مع  ذلك  كّل  المشاريع 

وتمكين المستثمرين من بيع هذه الّصكوك.

لنُقر  القانون  يقوم على هذا  فيما  يقوم  أنّه  بحكم  علم 
تباعا أن للهندسة المالية اإلسالمية أساس علمي.

المالية  الهندسة  أّن  القول  يمكن  السياق  هذا  وفي 
اإلسالمية هي علم ينسجم مع القوانين الطبيعيّة التي 
العلم وبالتّالي هي بصفتها اإلسالّمية تنتظم  اكتشفها 

ضمنها.

مالّية  أداة  الّصكوك  تعتبر 
الّتنمية  لخدمة  ُمبتكرة 
تعبئة  في  لدورها  نظرا 
أن  على  الّضرورية  الموارد 
تكون ضمن التزام بالمبادئ 
الفقه  ألصول  الحاكمة 
الحيل  تجّنب  مع  وقواعده 
والّتحايل  العقود  وتركيب 

على المحّرم.

إقتصادنا
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على  المعمورة  أرجاء  كل  في  المسلمين  أغلب  يتّفق 
الّرسول  على  أنزل  ما  أثمن  هو  مقدّس  ككتاب  القرآن  أن 
الكريم محمد )ص(. وأن هذا الكتاب يمكن اعتباره أهّم كنز 
الكتاب  هذا  بتعاليم  أخذت  إن  األّمة  فهذه  اإلسالميّة.  لألّمة 
وأحاط  الجهل  في  وقعت  تناسته  وإن  ونمت  تقدّمت  الكنز 
بها التخلّف من كل جانب. ثم إّن هذا الكتاب كان وال يزال 
مصدر استلهام لرجال هذه األمة اللذين ما انفكوا يجدون بين 
طيّاته تحفيزا على النهوض ضدّ االستعباد والقهر وتحريضا 
على الثورة في وجه الغاصبين. فكان هذا القرآن صّمام أمان 
لهذه األّمة ومالذا لها سواء في فترات الفتن والمحن أو غير 

بعيد ضد المستعمر.
النبوية  القرآن يف الفرتة  التعامل مع  1.طريقة 

نعيشها  التي  واالجتماعية  الساسية  األزمة  أصل 
اليوم في تونس تكمن في كون المجتمع لم يعد يقبل 
/ يستطيع أن يستثمر نفسه )يعيد انتاج نفسه( ضمن 

المنظومة القيمية القائمة. 

أسباب هذا العجز متعددة:

)1(

الحديثة  الدّولة  على  طويلة  عقود  طيلة  المراهنة 
بشكل كلّي  باعتبارها آداة ساهرة على قيادة المشروع 
الوطني وعلى تحقيق االندماج االجتماعي بما يعنيه 
القيمية  للمنظومات  النّطاق  واسع  تقليص  من  ذلك 

األهلية.

نوفل سعيّد
»حقوقي و كاتب عام 

رابطة تونس للثقافة والتعدد«
 naousai@yahoo.fr

في أسباب األزمة 
أصل األزمة الساسية و االجتماعية  الراهنة

)2(

مصدر هذه المراهنة هو تأسيس الشرعية الوطنية 
دويتش- لكارل  العبارة  األصول-  شرعية  على  ال 
)مسك الحاكم للسلطة بناء على أحكام سابقة الوضع 
والنضال  الكاريزما  شرعية  على  وإنّما  كالدستور( 

التحريري ) بورقيبة(.     

)3(

القيام  عن  الدّولة  عجز  تبين  الزمن  مرور  مع 
الى  أدّى  مّما  لنفسها  أسندتها  التي  باألدوارالقياديّة 
التي أضحت  الجماهير  لدى  الّرمزي  تآكل منسوبها 
تطالب بشرعيّة جديدة هي شرعيّة اإلنجاز بدال عن 

وجهة 
نظر
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للخير جدير بأن يسعى جميع المواطنين كّل بحسب 
موقعه الى تحقيقه. 

أليست العدوانية في أصلها  و مصدرها مؤّشرا على 
يعنيه   بما  الذّات  االجتماعي الحترام  األساس  غياب 
هذا من غياب للّشعور بضرورة مساهمة الجميع في 
مشروع اجتماعي مشترك يقوم على الّسعي الجماعي 
الالمباالة  أليست  األفراد؟.  لكل  الخيرالعميم  لتحقيق 
التي   – به  الضرر  بإلحاق  االكتراث  وعدم  باآلخر 
نشعر بها اليوم بشكل حادّ –دليال على هذا الغياب- 
المفكراأللماني  عبارة  بحسب   – اعتراف  غياب 
كشركاء  المواطنين  ببقية  هونيث-المواطن  اكسال 
جميعا  يسعون  باعتبارهم  باالحترام  جديرين  أكفاء 

لتحقيق الخير العام.

تآكل  مع  المطالبة  هذه   وتزامن  األصول  شرعية 
الّرأسمال  لصالح  للدّولة  القيادي  االقتصادي  الدور 
التوزيع  عن  بدال  بالّربح  أساسا  المنشغل  المحلّي 

العادل للثروة.  

)4(

انخراط الدّولة الحديثة في مشاريع تنمويّة ممالة 
من الخارج ) اإلصالح الهيكلي ( ال تخدم بالّضرورة 
إليه  أدى  ما  أدّى في جملــة  الوطنيــة  االحتياجــات 
بشكل  وساهم  واسعة  شعبيّة  قطاعات  تهميش  الى 
الّرمزي كأداة محقّقة  الدّولة  تآكل مخزون  فعّال في 
تعني  الدّولة  معه  أصبحت  بل  االجتماعي  لإلندماج 
لدى الكثيرين آلة كبيرة تنتج اإلقصاء )أنظر مثال فشل 
االجتماعي  الّصعود  تحقيق  في  التّربوية  المنظومة 

بعد أن كانت القاطرة التى تحقّق هذا الّصعود(.

الكثيرين عبئا  الدولة في عيون  بالتبعية أصبحت 
على نفسها وعلى المجتمع.   

)5(

بالموازاة مع الّشعور بالتهميش، أدى عجز الدّولة  
وضمور  اإلدماجي  ااٌلقتصادي  بدورها  قيمامها  في 
دور المنظومات القيميّة األهليّة عن القيام بهذا الدّور- 
في حدود نطاقها- نشأ شعورعميق  من نوع آخر لدى  
فقدانهم  في  يتمثّل  المواطنين  من  واسعة  قطاعات 
الّشعور يجد مصدره  الخاّصة. هذا  بقيمتهم  للّشعور 
»باألساس  رولز  األميركي  الفيلسوف  أسماه  ما  في 
االجتماعي الحترام الذات«) انظر منسوب العدوانيّة 
العالي الذي يشهده الّشارع التّونسي مثال( الذي يسمح 
للمواطن بالتشبّع بالّشعور بقيمته الخاّصة كجزء من 
كيان اجتماعي واسع يسعي الى تحقيق مفهوم مشترك 

في أسباب األزمة 
أصل األزمة الساسية و االجتماعية  الراهنة

وجهة نظر

تبيـــن  الزمـــن  مـــرور  مع 
عجز الّدولـــــة عن القيــــام 
باألدوار القيادّيــــــة التــــي 
أّدى  مّما  لنفسها  أسندتها 
الّرمزي  الى تآكل منسوبها 
التي أضحت  الجماهيــر  لدى 
تطالب بشرعّيــــة جديـــــدة 
هي شرعّية اإلنجـــــــاز بدال 

عن شرعية األصول.
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على  المعمورة  أرجاء  كل  في  المسلمين  أغلب  يتّفق 
الّرسول  على  أنزل  ما  أثمن  هو  مقدّس  ككتاب  القرآن  أن 
الكريم محمد )ص(. وأن هذا الكتاب يمكن اعتباره أهّم كنز 
الكتاب  هذا  بتعاليم  أخذت  إن  األّمة  فهذه  اإلسالميّة.  لألّمة 
وأحاط  الجهل  في  وقعت  تناسته  وإن  ونمت  تقدّمت  الكنز 
بها التخلّف من كل جانب. ثم إّن هذا الكتاب كان وال يزال 
مصدر استلهام لرجال هذه األمة اللذين ما انفكوا يجدون بين 
طيّاته تحفيزا على النهوض ضدّ االستعباد والقهر وتحريضا 
على الثورة في وجه الغاصبين. فكان هذا القرآن صّمام أمان 
لهذه األّمة ومالذا لها سواء في فترات الفتن والمحن أو غير 

بعيد ضد المستعمر.
النبوية  القرآن يف الفرتة  التعامل مع  1.طريقة 

التسلّط  وطأة  وتحت  العربية  الشعوب  تزال  ال 
تعريف  في  تشّوهات  من  تعاني  التاريخي  السياسي 
والمواطنين  والدّولة  الّسلطة  مصطلحات  مفاهيم 
المفاهيم  هذه  والواجبات...،  والحقوق  والّرعايا 
تترّسخ  الّسياسية واإلجتماعيّة والفكريّة ال يمكن أن 
أو  بمبادرات فرديّة  أو  العاّمة،  لدى  نفسها  تلقاء  من 
الّسياسية  النّخب  تكون  أن  يفترض  وإنّما  جمعياتيّة، 
والفكريّة والثقافيّة هي القاطرة ألّي حركة حضاريّة 
من  حضاريّا  ترتقي  ال  المجتمعات  ألّن  إجتماعيّة 
لذلك  نخبها،  بقيادة  رقيّها  يكون  وإنّما  أنفسها،  تلقاء 
النّخب  وهرسلة  بتدجين  حافال  العربي  التّاريخ  نجد 
بقداسة  المؤمنين  غير  من  والمبدعين  المفكرين  من 

الّسلطة.

بعد موقعة » شارع بورقيبة« هذا الفاعل التّاريخي 
أو  ربيعا عربيّا  أو  إنقالبا  أو  ثورة  تعريفه،  كان  أيّا 

العرب والسياسة ...تأهيل غرف القيادة.

خريفا إسرائيليّا، هو قبل كّل شيء زلزال في الوعي 
وأيّا  العالم من جديد  تشكيل خارطة  العربي، سيعيد 
وأسلحتها  وجيوشها  الغربيّة  المخابرات  قّوة  كانت 
الوحشيّة والناعمة لن تتحكم في مآالت هذا الّزلزال 
التي سيعاد من خاللها  الّطريقة  به  بقدر ما ستتحّكم 
الّربح  حسابات  عن  بعيدا  العربي  الوعي  تشكيل 
والخسارة بالمفهوم الغربي ألن الخلفية العربية التي 
تدار من خاللها الحرب في سوريا والعراق واليمن 
مختلفة تماما عن الخلفية العربية، فالهدف الذي تدار 
أو  اإلنسان  هو  للغرب  بالنّسبة  الحروب  أجله  من 
وكرامة  ومتعته  رفاهيته  وبالتّالي  الغربي  المواطن 
باإلنسان  المتعلّقة  وغيرها  المعايير  هذه  عيشه، 
الغربي هي التي ستحدّد مدى تحّمل الغرب وقدرته 
على خوض المعركة وعلى قدرة التّحكم بخيوطها، 
أّما بالنّسبة للهدف من المعارك العربيّة فإنّها الّسلطة، 
أّما عدد القتلى من البشر فهو تفصيل ال تجده إالّ في 
كتب التّاريخ وتجده أيضا رقما مبهما مثل » قتل فيها 
البداية  كتاب  في  مثال  كثير  إبن  يقول  كثير«،  خلق 

في 
الصميم

بشري ذياب
»أستاذ«

bechir_dhieb@yahoo.fr
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الّسلطة والتّحكم برقاب النّاس طوعا أو هم كارهون، 
سواء من اإلسالميين أو من اليساريين الذين ال يقل 
تاريخهم بشاعة عن اإلسالميين، فقد أثبت التّاريخ أّن 
الشعارات التي رفعوها في ثوراتهم تنّكروا لها بعد أن 
وصلوا للّسلطة وكانت إشتراكيّة في الفقر للمواطنين 
وسيارات فارهة وبذخا للحّكام إالّ أّن في بالدنا بدأت 

الّسيارات الفارهة وهم ال يزالون في المعارضة.

بمجاالتها  اإلنسانية  النّهضة  تحقيق  يمكن  ال 
... دون أن يكون  الفكريّة والعلميّة والثّقافية والفنيّة 
اإلنسان كقيمة ثابتة هو محورها األساسي في إنتاجها 
وفي مآالتها، وال يمكن لإلنسان أن يكون قادرا على 
اإلنتاج الحضاري دون أن يكون حرا طليقا محترما 
يتحقق  أن  يمكن  وال  وأهله...،  وماله  نفسه  في  آمنا 
هذا صدفة، بل يتطلب قيادة سياسية قادرة من خالل 
برامجها اإلستراتيجية على تحقيق هذه البنى التحتية 
الثقافية والفكرية واإلجتماعية في كوادرها وإطاراتها 
أوال ثّم في منتسبيها لتكون بعد ذلك قادرة على قيادة 
مرحلة أخرى من حياة الّشعب العربي تونسيّا كان أو 
بفكر جديد وثقافة جديدة متجّردة  أو مصريّا...  ليبيّا 

من الموروث المشّوه للحكم والّسلطة.

...« بين علي وعائشة،  الجمل  موقعة  والنّهاية عن 
البصرة  ألهل  فتارة  وتعطي،  تأخذ  الحرب  وجعلت 
وتارة ألهل الكوفة، وقتل خلق كثير وجم غفير، ولم 
تُر وقعةٌ أكثُر من قطع األيدي واألرجل فيها من هذه 
الوقعة، وفي موقع آخر يقول عن نفس هذه المعركة، 
وقد قدّمنا أن عدد القتلى نحٍو من عشرة آالف، وأما 
أن  فقط  أريد  كثرة...إنتهى«  يُحَصْون  فال  الجرحى 
هم  وجنودهما  المتحاربين  الجيشين  قادة  أن  أشير 
الّصحابة أي تخّرجوا من أرقى مدرسة لحقوق  من 
واإلشارة  محّمد،  مدرسة  التاريخ/  عرفها  اإلنسان 
الثّانية أن أسلحتهم كانت أسلحة مؤمنة سيوفا ورماحا 
وخناجر، فماذا لو توفّرت لهم أسلحة متطّورة كافرة 

أمريكيّة أو روسيّة ؟

 يومها كان أحد الجيشين على حّق واآلخر على 
باطل، ومن كان منهما على باطل ال يمكن أن يكون 
بل  المسلمين  مصلحة  أجل  من  الحرب  خاض  قد 
تلك  نفس  يواصلون  والقبيلة. ومن  الّسلطة  أجل  من 
يحّرك  فتنة  ألنّها  باطل  على  كالهما  اليوم  الحرب 
خيوطها شياطين اإلنس شرقا وغربا يستثمرون في 
دمائنا وأشالئنا ألنهم قرؤوا تاريخنا وخبروا مواقع 
الخلل في وعيينا وإدراكنا فزادوا على جروحنا ملح 

المذهبية والتكفير .   

عندما أقرأ عن موقعتي الجمل وصفين أحّس حقيقة 
التي  الوحشيّة  نستغرب  ال  فإنّنا  ولذلك  باإلكتئاب، 
نراها اليوم، ولكن ما نستغربه هو أّن من ينّظر لهذه 
يدّعي  من  هو  النّاس  بأرواح  اإلستهانة  في  البشاعة 
والحداثة  للدّيمقراطية  المحتكر  الوحيد  الّطرف  أنه 
والُمدافع الحصري عن حقوق اإلنسان، وفي الغرف 
من  ألفا  عشرين  سحق  من  مانعا  يرى  ال  المظلمة 
مواطنيه كي يزيح منافسه من الّسلطة ليتربّع هو على 
عرشها، لذلك قلت وال أزال أّن األحزاب الّسياسية قبل 
المجتمع، يجب أن تُخضع قادتها ومنتسبيها لمرحلة 
تأهيل نفسي طوعي، تسّميه مراجعة أو مصارحة أو 
مطارحة ال يهم، المهم هو أن تجلس األحزاب لتفتح 
أجل  من  بالدّماء  المثخن  الفكريّة  مرجعياتها  تاريخ 

في الصميم

الّنهضة  تحقيق  يمكن  ال 
اإلنسانية بمجاالتها الفكرّية 
والعلمّية والّثقافية والفنّية 
اإلنسان  يكون  أن  دون   ...
محورها  هو  ثابتة  كقيمة 
وفي  إنتاجها  في  األساسي 
لإلنسان  يمكن  وال  مآالتها 
اإلنتاج  على  قادرا  يكون  أن 

الحضاري دون أن يكون حرا
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إسم  عليها  أطلقت  وثيقة  التربية  وزارة  أصدرت 
 2016 التربوي  القطاعي  االستراتيجي  »المخطط 
مصيري  بعد  ذات  المسألة  ألّن  ونظرا   ،»2020 ـ 
الوطني  الواجب  أّن  رأيت  فإنّني  القادمة،  لألجيال 
في خدمة  أساهم  أن  رأيي عسى  إبداء  منّي  يقتضي 
األهداف العليا للبالد ... وهو رأي شخصي قائم على 

قراءة واعية ويبقى وجهة نظر نسبية . 
مالحظات حول الشكل 

1 ـ هل هو مخطط استراتيجي فعال ؟ 
يجب اإلقرار بأّن الوثيقة صادرة عن جهة رسميّة 
وهي وزارة التّربية وهو مخّطط قطاعي تربوي فعال 

... ولكن هل هو مخّطط استراتيجي ؟ 

 اإلصالح التربوي و أوهام المخطط
 االستراتيجي القطاعي التربوي 2016ـ 2020

المفّكر  إلى  »استراتيجيا«  مصالح  جذور  تعود 
العسكريين  القادة  أرشد  الذي  تزو«  »سان  الصيني 
في  التّخطيط  إلى  الحرب«  »فّن  كتابه   خالل  من 
الجذور  أّن  إالّ  النّصر.  كسب  أجل  من  المعركة 
العسكريّة لمصطلح »استراتيجي« لم تمنع استخدامه 
الّسياسة وفي  في  استالفه  فتّم  الّسلمية،  األنشطة  في 
االقتصاد وفي التّربية وفي الّرياضة. ويكفي أن أشير 
إلى تركيز المحلّلين في كرة القدم على استخدام عبارة 
»استراتيجية« لبيان خّطة الفريق وأسلوبه في اللعب. 
عن  بالحديث  مرتبطة  االستراتيجيّة  أّن  كما 
العسكريّة  الّشؤون  قاموس  من  ما« وهي  »مواجهة 
الدّموية   المعارك  صراع  لتعويض  مناسبة  ولكنّها 
بصراع »معارك سلميّة« تُستخدم فيها  فنون راقية. 

إسماعيل بوسروال
»عضو الهيئة العلمية لشبكة الرتبية والتكوين 

والبحث العلمي ـ ريفورس«
ismail_bsr2004@yahoo.fr

الكلمة
الحرّة
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أوال: لماذا عطف البرامج على األهداف والمبادئ؟ 
ولماذا الجمع في سلّة واحدة ؟ 

ثانيا: ما هكذا يكون التّرتيب بوضع المبادئ )بدل 
المداخل( ولماذا تسبق األهداف؟ 

ثالثا: ال مبّرر إلدماج ثّنائي المبادئ واألهداف مع 
البرامج.  

المبّرر  غير  الخلط  يتّم  أاّل  المفترض  من  رابعا: 
والمناهج  البرامج  ألّن  استراتيجي  مخطط  في 
أدوات تفصيليّة  للمنظومة التّربوية وهي محتويات 
وليست أهدافا والفرق شاسع بين الّصنفين)التّمشيات 

والمضامين(.
إن المشاريع واألدوات المقّررة لتحقيق األهداف 
التنفيذي« هي موجودة  في  الواردة في » المخطط 
المنظومة الحاليّة وهي غير فعّالة ولم تؤدّ إلى نتائج 
ايجابيّة وبالتّالي فإنّنا تجاه تشخيص سطحي وتحليل 

يعّوم القضايا الّشائكة وال يعالجها . 

تتطلب االستراتيجيا ما يلي : 
في  الفوز  ـ  معركة  في  )النصر  هدف  ضبط  1ـ 
مباراة رياضية ـ النّجاح في مشروع ـ تحقيق نتيجة 

مؤملة ـ تدمير هدف معادي(. 
أو  المعركة  لربح  المناسبة  الوسائل  تخيّر  ـ   2
أو  للهجوم  المناسب  الوقت  وتصيّد  الهدف  لتحقيق 

للدفاع . 

اخلطأ املنهجي الّرئيسي يف املخّطط االسرتاتيجي 

للمخّطط  االستراتيجيّة  األهداف  وردت  لقد 
والمبادئ  العاّمة  لألهداف  الحقة  بصفة  القطاعي 
يطرح سؤاال حول  وهذا  المتخّرج  والمهام ومالمح 
إدراج    تقتضي  الّسليمة  الرؤية  أّن  إذ  المنهجيّة، 
التّربوية  »الّسياسة  وفق  االستراتيجية  األهداف 
العامة« ال المبادئ العاّمة فحسب وهذا ما يجعل من 
المصطلحات المستخدمة متداخلة ومتضاربة أحيانا. 
يجعل   88 الصفحة  في  مختلفا  تدّرجا  نجد  ولكن 
لألهداف  سابقة  األولى  هي  اإلستراتيجية  األهداف 
خّطة  من  نابعة  تكون  األصل  في  هي  التي  العاّمة 
عاّمة  وليست قطاعيّة ... فبماذا يُفّسر هذا »التالعب« 

بالمنهجية؟
  مع التأكيد على أّن  الّسياسة التّربوية العاّمة تتناول 
والثّقافة  المستمر  والتّكوين  المهني  والتّكوين  التّعليم 
والمسنّين  والمرأة  والّطفولة  والّرياضة  والّشباب 
ومن  والّصناعة  والّسياحة  والفالحة  واالقتصاد 
المفترض أن تتّم صياغتها من »هيئة وطنية عليا« 
وليس عمال قطاعيّا محدودا تسّطره » اإلداراة العامة 
غرفة  في  التّربية  بوزارة  والتخطيط«  للدراسات 
مغلقة وفي جلسة شبه خاّصة ال تستدعي إليها إالّ من 
ترضى عنه. ولماذا وردت تحت عنوان واحد جامع 

لها وهو » سياق المخطط القطاعي« ؟ 
ـ األهداف والمبادئ والبرامج ص 64 

ـ األهداف االستراتيجية  ص 69

تتطلب االستراتيجيا ما يلي : 
في  )النصر  هدف  ضبط  1ـ 
مباراة  في  الفوز  ـ  معركة 
رياضيةـ  الّنجاح في مشروعـ  
تحقيق نتيجة مؤملة ـ تدمير 

هدف معادي(. 
المناسبة  الوسائل  تخّير  ـ   2
لتحقيق  أو  المعركة  لربح 
الوقت  وتصّيد  الهدف 
المناسب للهجوم أو للدفاع . 

الكلمة الحرّة
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المثال الثاني: التّشخيص الذي يفتقر إلى  الّصدق: 
ورد حديث في ص 21 عن الموارد البشريّة في 
المرحلة االبتدائيّة وتحدّث عن »الّضبابيّة واالرتجال« 
العلمي  المنهج  كان  في حين  المدّرسين،  انتداب  في 
يقتضي ايراد جداول احصائيّة بنزاهة وشفافيّة تُبين 
في طرق  والبحث  انتدابهم  تّم  الذين  المعلّمين  أعداد 
هذا االنتداب وأسباب عدم إخضاعهم الى أّي تكوين 
 ... تأهيال  تتطلّب  مهّمة  في  ـ  مباشرة  ـ  بهم  والزّج 
عبارات  خالل  من  والتّمويه  المغالطة  أسلوب  أما 
فضفاضة فذلك يدفع إلى االعتقاد بوجود »تستّر« عن 
وغياب  التّربوية  المنظومة  حق  في  ارتكبت  جرائم 

الضمانات لعدم تكرارها. 

املخطط  يف  والغايات  واألهداف  العامة  املبادئ 
االسرتاتيجي القطاعي الرتبوي 2016ـ 2020 

ورد ت في الصفحة 66 المبادئ العامة وعددها 
)8( وهي نفسها الواردة في القانون التّوجيهي 2002 
وال يوجد سوى مبدأ وحيد جديد وهو » حياد المؤسسة 
التربوية«. فما معنى »مخطط استراتيجي« له نفس 

المبادئ العامة الواردة سابقا؟ . 
أّما رسالة المدرسة ومهامها، فقد ورد في الّصفحة 
الواردة  المهام  نفس  وهي   12 بـ  عددها  وحدد   67
والمبثوثة في قانون  2002، فما المقصود من إعادة 

صياغة مهام المدرسة الواردة  في قوانين سابقة ؟ 
كما التوجد إضافة نوعيّة سوى المهمتين التاسعة 
)توفّر خدمات المرافقة األساسيّة :  صحيّة ـ  نفـسيّة  
ـ اجتماعيّة ـ ثقافيّة( والعاشرة )توفّر خدمات اإلسناد 
الضروريّة : نقلـ  مطاعمـ  مبيت( وقد كانت مثل هذه 
المهام سابقا مجّرد حبر على ورق من خالل مشاريع 
وإدماج  التّربوية  األولويّة  ذات  كالمدارس  تربويّة 
التّقييم  الى  ... لم تخضع  الثّقافي  المعوقين والتّنشيط 

والى التّشخيص ثم المساءلة لمنع تكرار الفساد.

أمثلة 

المثال األول :  الهدف األول  ص 82
»تحقيق مبدإ اإلنصاف وتكافؤ الفرص« )مالحظة: 
هذا مأخوذ من مشروع االتحاد العام التونسي للشغل( 
المدارس ذات األولويّة مشروع فاشل ألنّه مغشوش 
وبات  الثّوري«  »االشتراكي  محتواه  من  وأُفرغ 
التّشخيص  أّن  كما  له،  مصداقيّة  ال  مخادعا  عنوانا 
الوارد في ص 35 لهذه الخريطة ومميّزات المدارس  

والتّمييز االيجابي هو »مخالف للواقع«.
إّن المّطلع على ما ورد تحت هذا المحور يكتشف 
أن هناك إعادة صياغة لقانوني 1991 و2002 الغير 
سابقا  إقراره  تّم  ما  هو»استصالح«  الّسياق  أّن  أي 
التصرف«  »سوء  تولّى  من  مساءلة  دون  وتمريره 
الثّانية  دستورالجمهوريّة  يعني وضع  ما  سابقا وهو 
لم  شيئا  وكأّن  قوسين  بين  والكرامة  الحّرية  وثورة 

يكن.

»المـــدارس ذات األولوّيــــة« 
ــه  مشــــــروع فاشــــــل ألنـّ
مغشوش وُأفرغ من محتواه 
»االشتراكي الّثــــوري« وبات 
عنوانـــا مخادعا ال مصداقّية 
لــه  وهــــو»استصـــــــــالح« 
ما تّم إقراره سابقــــــا سنتي 
دون  وتمريره  و2002   1991
تولّــــــى »سوء  مساءلة من 

التصرف« سابقا.

الكلمة الحرّة
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أنّها  يالحظ  االستراتيجية  األهداف  في  المتأمل 
يوميّة  عاديّة  إجراءات  إلى  تشير  فحينا  تتداخل، 
إلى  تتطّرق  وأحيانا  المدرسي  للفشل  كالتّصدي 
موضوعات تتطلّب خّطة متكاملة مثل تطوير الحياة 
المدرسيّة وتطّل علينا مّرة أخرى بمقترح قديم جديد 

هو »إعادة هيكلة التّعليم الثّانوي واإلعدادي« 
المخّطط  وثيقة  من   80 الصفحة  في  ورد 
تعديل   « سيتّم  أنّه  التّربوي  القطاعي  االستراتيجي 
المدرسي  والتّعليم  للتّربية  التّوجيهي  القانون 
فإّن  وبالتالي  عنه«  المترتّبة  التّرتيبية  والنّصوص 
تربويّا  إصالحا  ليس  كإصالح  عنه  الحديث  يتّم  ما 
وال يرتقي الى أن يكون »إصالحا حقيقيّا« ينظر في 
أدوات »إيديولوجية«  بدائل، بل هو مجّرد استخدام 
صاغتها  التي  البائد  النّظام  خيارات  ترسيخ  لمزيد 
أفكار يساريّة متطّرفة ثبت فشل مآالتها ولكنّها اليوم 
إنّه  الذّريع بعوامل خارجة عن نطاقها.  تُفّسر فشلها 
ـ  تغييرات مضمونية«  يتعّمد »إدخال  خداع واضح 

المتخّرج  مالمح  تضّمنت  فقد   68 الصفحة  أما 
وهي نفس المالمح الواردة في قانون 1991 وقانون 
المتاعب في نسخ وتغيير  فلماذا كّل هذه   ...  2002

مواقع المصطلحات والمفاهيم ؟ 
 

المتأّمل في هذه المالمح ال يجد فيها روح الدّستور 
وال نصوصه وال الفصول 1 و 2 و39 بصفتها وحدة 
المالمح  عن  مختلفا  جديدا  إعدادا  تقتضي  منسجمة 

الواردة في المنظومة التّربوية الّسابقة

األهداف االسرتاتيجية متداخلة  

 

المتأمــــل فـــــي األهداف 
االستراتيجيـــــة يالحـــــــــظ 
تتداخــــــــــل،  أّنهــــــا 
إجراءات  إلى  تشيـــــر  فحينا 
عادّية يومّيــــــــة كالّتصدي 
وأحيانا  المدرسي  للفشل 
موضوعات  إلى  تتطـــــــّرق 
تتطّلب خّطة متكاملة مثل 

تطوير الحياة المدرسّية.

الكلمة الحرّة
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فإّن عمليّة تجاريّة واضحة جرت تحت  وبالتالي 
لجان في صيغة  أو  أفراد  تكليف  تّم خاللها  الّطاولة 
مدرسي  تأليف  إعالن عن  يوجد  ال  )مراكنة( حيث 
وال وجود لكراس شروط  وال توجد لجنة تقييم )يتم 
االعالن عنها أو اإلشارة إليها وتكون ذات مصداقية( 
وفق معايير معلومة تضمن تطابق مواصفات الكتاب 
والمضمونية  الفنية  الجودة  مواصفات  مع  المدرسي 
بما ذلك احترام فصول الدستور 1 و 2 و 6 و7 و16 

و39 .
إن أسلوب تسريب التّحويرات قطرة قطرة وبصفة 
التربوية  المنظومة  »تهافت«على  على  لدليل  سّرية 
مالئم  الوقت  أّن  تعتقد  إيديولوجية  أطراف  من 
لترسيخ القيم النّسبية والّسلبية، تحت عناوين حداثيّة 
يتصّورونه  الذي  المجتمع  على  وفرضها  زائفة، 
وبهتانا  زورا  أنفسهم  نّصبوا  لمن  ومستسلما  غافال 

»مصلحين تربوييّن«. 
الحرية  ثورة  بعد  التونسي  الشعب  تحّمل  لقد 
والكرامة وزر نفقات باهضة إلنشاء مؤسسات واعدة 
إنتاج دستور جديد ، نُباهي به ويُباهي بنا ، يقطع مع 
ان  الشعب  نواب  لمجلس  آن  أفما  واالستبداد  الفساد 

يضع حدّا لغطرسة االستئصاليين ؟ 

مشكوك في احترامها للدّستور ـ  لترسيخ التّوجهات 
الحزبيّة على حساب المنظومة التّربوية. 

استمعت إلى وزير التربية في تصريح تلفزي وهو 
مدرسية جديدة«ستكون جاهزة  كتب  يتحدّث عن » 
 2017/2016 القادمة  الدراسية  السنة  مفتتح  في 
المرحلة  من  والثّانية  األولى  للّسنتين  بالنّسبة  وذلك 
فقدت  أنّني  وظننت  نفسي  أُصدّق  فلم  االبتدائية... 
التركيز فأعدت االستماع أكثر من مّرة وتأّكدت أّن 
التّصريح صحيح وما علّي إالّ أن اُصدّق أو أشرب 

من ماء البحر. 
عن  الصادرة  الوثائق  تصفحت  اليقين  ولمزيد 
ما  في  الشافي  الجواب  عن  فعثرت  التّربية،  وزارة 
التربوي  القطاعي  االستراتيجي  المخطط  يُسّمى 
2016ـ2020 فوجدت في الصفحة 127 من النّسخة 

االلكترونية  ما يلي : 

إن أسلوب تسريب الّتحويرات 
سّرية  وبصفة  قطرة  قطرة 
أطراف  »تهافت«  على  لدليل 
على  معّينــــة  إيديولوجيـــة 
التربوية معتقدة  المنظومة 
لترسيخ  مالئـــــم  الوقت  أّن 
والّسلبية،  الّنسبيـة  القيـــم 
زائفة  حداثّية  عناوين  تحت 
الذي  المجتمع  وفرضها على 
يتصّورونه غافال ومستسلما.

الكلمة الحرّة



مجازر كبيرة في الجزائر 
راح ضحيتها حوالي 45000 قتيل

»داعش الفرنسية«

حتى 8 ماي 1945
ال ننسى
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الفارس  مستحضرا  الهواء  ناعورة  أتأمل  وقفت 
المهووس »دون كيشوت« بطل إحدى روائع األدب 
من  كّل  يقاتل  الحالم  الفارس  راح  عندما  العالمي، 
اعترضه وخالفه الّرأي وعارضه. ها هو تحت خوذة 
مميّزة كما صوره بعض المبدعين وقد ركب حصاناً 
هزيالً يصارع ناعورة الهواء متسلّحا برمح وسيف 
»دون  حارب  أسالفه.  له  خلّفه  مّما  بالقديم  ومدّرعا 
كيشوت« بسيفه ورمحه أشرعة ناعورة الهواء التي 
تعدّل  النّسائم  مع  انسيابها  وواصلت  به  تكترث  لم 
ألكثر  صفعة  أكبر  على  لتحصل  نحوها  واجهتها 

لم تنفلت ناعورة الهواء

أحيانا  متسارعة  المتردّدة،  حركتها  وفي  اندفاع. 
ممازحة  النّاعورة  تنس  لم  أخرى،  أحيانا  ومتخاذلة 
زائرها العنيد المتشدّد لعلّه بلغها من النّسائم المواتية 
مأساته وخباله، فقبل أن ينصرف ركلته على مؤخرته 
بتصرف  الواقعة  هذه  الّزمن  ونقش  منه،  ساخرة 
الكاتب االسباني »ميغيل دي سرفانتس« عبرة  عن 
تقرأ  ما  واختارت  القراءة  تعلمت  التي  لألجيال 

واستفادت مّما تقرأ.
ناعورتي هوائيّة في زمن الّطاقات المتجدّدة. فهي 
أقدم من الّطاقات القديمة وحديثة حداثة انزعاجنا من 

رفيق الشاهد
»مهندس«

chahed@meteo.tn تمتمات
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فيا خسارة التعب ويا خسارة الَحّب.
الّزمان  عفوا،  ال   ! الزمان  هذا  طّحاني  أكثر  ما 
يَطحن وال يُطحن. فأقول إذا ما أكثر في هذا الّزمان 
فهذا  ثانية،  مّرة  عفوا   ! كيشوت«  »دون  أمثال  من 
بدواليبها.  وال  بالّطواحين  ال  معرفة  يدّع  لم  األخير 
لشّر  دفعا  إالّ  الهواء  ناعورة  كانت معركته مع  وما 
يجهله في حين  لم يخض من ادعى الحكمة معركة 
الّطحين  قدر  اسم. وعلى  إلثبات شجاعة وتخليد  إالّ 
بال  »كثرة   : وأقول  إذا  فأصّحح  الّطاحونة.  تزدهر 

بركة وطواحين بال طحين«.
إلى صوابه،  الّرجوع  لدون كيشوت  أمكن  إذا ما 
اليوم بخطئه ويبعد عنه أشباح  فمتى يعترف طّحان 
الجهل التي تسّربت إليه من القراءات البغيضة التي 
يصارع  العتمة  في  بات  حتى  وعقَلته  عقله  أظلمت 
كتب  لقراءة  الوقت  يحين  ومتى  والخياالت.  الوهم 

أخرى تنير الّروح وتغذّي القلب وتقّوي الجناح.

من  النّاس  أصاب  الذي  والهوس  المناخيّة  التّغيرات 
ناعورتي  عنها.  تصدر  قد  التي  المتوقّعة  المخاطر 
على  جديد  من  لتتربّع  القديم  ألقها  عاد  الهوائية 
نصبت  وقد  البحر  سطح  وعلى  وبالّسهول  الّروابي 
للّرياح تلتقطها مواتية من حيث أتت. تجدّد  شراكها 
أشرعتها من زمن آلخر  ومازالت الّرياح نفسها تنفخ 
للّري  النّهر  ماء  وتضّخ  الكهرباء  لتولد  ألواحها  في 

واالرتواء ولطحن الحبوب.
وأتحدّث  وقفت عندها  التي  الهواء  ناعورة  ولكن 
عنها اليوم كانت تشغل طاحونة أصبحت تئن ويخشى 
عليها منذ سنين انفالت مغزلها الذي لم يتم تشحيمه 
منذ زمن طويل. ناعورة الهواء اليوم طاحونة القلوب 
نقيّة  ذهبيّة  قمح صفراء  حبّات  طيبة  والّطيبة  الحيّة 
المعدن من سنبلة مباركة حبلى بمائة حبّة. كان في 
ما مضى يديرها طّحان ماهر ال يدفع في الّرحى من 

قمح إالّ ما صفى صفوه ونقّي معدنه.  
الطواحين  تهّرأت  هكذا  الّصخر،  يذيب  الدوام   
وتعبت مغازلها واعوجت من فرط الصدمات. طّحان 
اليوم لم يتسلّح بما يلزم من حكمة رغم كّل ما قرأ من 
يصارع  نفسه  وجد  حوله.  من  نصائح  ورغم  علوم 
األوهام طفال يركض خلف ناعورة آلت إليه لعبة دون 
سواه، يزهو بها وحده إذا ما نفخ فيها الّريح ويصيبه 
ركضه  رغم  تدور  فال  ناعورته  تخذله  عندما  النكد 
الطويل والجراح التي أثخنت مرفقيه وركبتيه. أبت 
النّاعورة إالّ أن ال تلّف لفّة.  كيف تدور وقد انفلتت 
النّاعورة مّمن حوله  من محورها. ولم يلق صاحب 
شنّها  التي  معركته  في  كيشوت«  »دون  لقيه  ما  إالّ 
على األغنام ظنّا منه ينشر الحّق والعدل. وما خرج 

فارس لمعركة إالّ ليشيع القيم النّبيلة التي تشبع بها
لم يهتد الطّحان إلى الحقيقة ودارت ناعورة الهواء 
وارتفع أزيز دواليبها يصّم اآلذان، ولكن الَحّب الذي 
بلغ موضعه في الّرحي تسرب مشطورا دون  طحين. 

كيشوت  لدون  أمكن  ما  إذا 
فمتى  صوابه،  إلى  الّرجوع 
بخطئه  اليوم  طّحان  يعترف 
ويبعد عنه أشباح الجهل التي 
القراءات  من  إليه  تسّربت 
عقله  أظلمت  التي  البغيضة 
وعَقلته حتى بات في العتمة 
والخياالت.  الوهم  يصارع 
لقراءة  الوقت  يحين  ومتى 
كتب أخرى تنير الّروح وتغّذي 

القلب وتقّوي الجناح

تمتمات
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أتذّكر،أحلم،  أتحدث،  »تيران« و»صنافير«  عن 
أتألّم، أنزف، أعطيت مقالي عنوانا غريبا نسبيّا وهو 
»تاريخ البالهة« ألّن ذلك يؤّرخ لعصر إنتاج البالهة 
وسيادة التّفاهة وفشّو الغباء وتوزيع الجهل الذي يراد 
نتنازل إن  لنا أن ننزل بساحته بل نحياه بكليتنا بأن 
طوعا أو كرها عن جزء غال وعزيز من جغرافيا 
وتاريخ الوطن والتي هي أعّز من جغرافيا وتاريخ 
الجسد الفردي، فجغرافيا الوطن هي تفاصيل الجسد 
لألّمة،  الجمعيّة  الذّاكرة  تفاصيل  وتاريخه  الجمعي 
والتى كتبت مالحمه بدماء المخلصين وآهات الثكالى 
فيه  ويتصرف  اليتامي،  األطفال  وأنات  واألرامل 
العمالء كأنّه التركة التي ورثوها عن ذويهم. وكأّن 

نبش
في التاريخ

نبش
في التاريخ

تاريخ البالهة

بحثا  نقود  بحفنة  تستبدل  منازل  صارت  األوطان 
بنهاية  فيه  إقامتك  تنتهي  فندق  أو  أرحب  منزل  عن 
حجزك له. يا سادة من يبتاع منزال اليشتري تاريخ 
ساكنيه، لكن وفي نفس الوقت حين يتحّول البائع إلى 
مسكن آخر يظّل جزًء عظيما من تاريخه ال ينفك عن 
إحداثيات ذلك المسكن المبتاع من هذا الكون العظيم.
 نزل اإلنسان إلي األرض ولم يكن في يديه صّك 
بملكية أي بقعة منها، لكنه في الوقت نفسه كان يشعر 
بوجود ميثاق بداخله أّن هذه األرض كلّها سّخرت له 
وأنّه مالكها بالفعل، أنّه منها وهي منه. ولفض النّزاع 
يحمي  قانون  وجود  من  البدّ  كان  البشر  بني  بين 
إال  ثّمة  يكن  فلم  اإلنسان،  أخيه  بطش  من  اإلنسان 

أ.د.فوزي أحمد عبد السالم
» أستاذ ديناميكا الفضاء بجامعة القاهرة«

f.a.abdelsalam@gmail.com
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المصري  الجيش  عمليات  رئيس  سعيد  المنعم  عبد 
وبعد  كالم«  مفيش  مصريتان  »الجزيرتان  األسبق 
أربع وعشرين ساعة »الجزيرتان سعوديتان مفيش 
كالم« ... إلى آخر هذه األخبار التي تؤّسس لتاريخ 
أكد  كما  الّسبل  بكّل  مقاومتها  ينبغي  والتي  البالهة 
عظيم  من  لديه  »ما  ديوجين  يقول  دولوز]3[.  جيل 
لديه  كان  »من  فعنوانه  البالهة  أما عصر  يظهره« 
له  نحشد  وسوف  له  نصفّق  وسوف  فليظهره«  سفه 
من األدلّة ما يؤيّده. من ذلك الّسفه بيع األوطان في 
النّسيان  ووجوب  بل  الكالم  حظر  وإعالن  الّظالم 
وتحويل اإلنسان إلى ما هو أقّل من الكائنات األّولية 
تسمع  أن  عليك  يرسل،  وال  فقط  يستقبل  البسيطة 
فقط بل ولكائن واحد فقط. ولم يكن هذا الوطن إرث 
من خلفه -إن كنا ندري حقّا من خلفه- الوطن ليس 
ترابا وإن كان تراب، ففي هذا التراب ذّرات أجساد 
األجداد الذين رووه بالدّم، أنفاس كفاحهم، تطلّعاتهم 
إلى تحريره، آمالهم في ازدهاره، تأّمالتهم في قمره 
وسحابه، في صخوره ورماله، في بحره وشعابه حتى 

قانون اإلحياء، فاألرض لمن يحييها »من أحيا أرضا 
بوارا فهي له« ]1[ وليس اإلحياء هو الّزراعة فقط 
كما يتوّهم البعض بل هو عنوان عام لكّل مظهر من 
مظاهر الحياة، يبدأ تاريخ اإلحياء من بسط الّسيطرة 
بدماء  المتواصلة  الحماية  ثّم  ومن  بالّسيادة  الحقيقيّة 
المخلصين ومدّ العمران إليها بأيدي علمائها وعمالها 
وإقامة المجتمعات فيها لكي تبدأ فيها مظاهر الحياة.

التاريخي  تمثّلت في زعيمهم  اإلنسان  لكن بالهة 
األكبر »قابيل« حين أراد إلى جانب ملكيته لألرض 
كانت ستكون  والتي  )أخته  أيضا  اإلنسان  يتملّك  أن 
يناظر  خالقه.  رافضا شريعة  هابيل(  عروسا ألخيه 
ذلك في العصر الحديث تملّك اإلنسان ألخيه اإلنسان 
بسطوة المال تحت مسميات جديدة لكنّها تمثّل جوهر 
باألبله  بالكم  فما  البشر،  لبني  البشر  استعباد  جوهر 
األصغر وقد أراد أن يتملّك شعبه ويمنعهم من التّفكير 
وأالّ يتكلموا في الموضوعات التي يعلن هو فيها حظر 
الكالم وأالّ يسألوا غيره وليس في ذلك عجب فإّن كل 
ديكتاتور يستمدّ سطوته وبطشه من »فَاْستََخفَّ قَْوَمهُ 
فَأََطاُعوهُ إِنَُّهْم َكانُوا قَْوًما فَاِسِقيَن« )سورة الزخرف - 
اآلية 54(. قال ابن األعرابي المعنى فاستجهل قومه 
هناك  وكأّن  عقولهم،  وقلّة  أحالمهم  لخفّة  فأطاعوه 
ألنّهم  استخفّهم  العقل،  خفّة  وبين  الفسق  بين  عالقة 
كانوا فاسقين ]2[. ولكّن العجب في الذين يستمعون 
فإّن هذا كلّه هو  الحقيقة  إلى بالهته فيصدّقوه. وفي 
إفرازات  فأسوأ  الحداثة،  لعصر  الرئيسيّة  الّسمة 
عصر تكنولوجيا المعلومات واإلتصال الذي نعيشه، 
هو بّث ثقافة هّشة ومنّمطة وموّحدة تعلي قيم المنفعة 
والتّحليل  والنّقد  واإلبداع  التّأمل  قيم  وتميت  والّربح 
وتصرفات  سلوكيات  على  تنعكس  اإلنسان،  داخل 
األفراد وعالقاتهم. حتى صدق فريق منّا كنّا نظنّهم 
قائد  أسر  مثل  المطلقة  البالهة  ألخبار  العقالء  من 
األسطول الّسادس، ووجود كرة أرضيّة تحت رابعة، 
و»ادينا حّق الناس ليهم. مبناخدش أرض حد«... اللّواء 
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مــن أســـوأ إفــرازات عصــر 
تكنولوجيــــا المعلومــــات 
واإلتصال الــذي نعيشه، هو 
بّث ثقافة هّشــة ومنّمطة 
وموّحدة تعلي قيم المنفعة 
والّربــح وتميـت قيم الّتأمل 
واإلبـــداع والّنقـــد والّتحليل 
داخل اإلنسان، تنعكس على 
سلوكيات وتصرفات األفراد 

وعالقاتهم
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شئ قدير«، لقد كان هللا عّز وجل قادرا على أن يجعل 
مّكة هذه أنهارا من عسل ولبن غير آسن وشالاّلت 
ماء تجري هنا وهناك وطيور تصدح على األغصان 
الّظالل تظلّل حاضرة  في كّل مكان وحدائق وارفة 
فلماذا  العام.  طوال  معتدلة  وأجواء  الحرام  البيت 
تركها على هذه القساوة؟ واإلجابة التي كانت تتبادر 
إلى ذهني -وربّما كنت قد أبعدت الّشقة- أّن هللا يجّرد 
الّسياحة  للحّج من أجل  النّاس  أتى  له فربّما  التّوحيد 
ومع  التّوحيد.  لكنّه  بعضه  أو  كلّه  بذلك  واالستمتاع 
ذلك ظل أهل مكة يرتبطون بها وكذلك أهل كّل محلّة 
الخروج  بل وجعل هللا عز وجّل  بترابها.  يرتبطون 
والخروج  وإزهاقها  النّفس  لقتل  قرينا  الوطن  من 
من الحياة، »َولَْو أَنَّا َكتَْبنَا َعلَْيِهْم أَِن اْقتُلُوا أَنفَُسُكْم أَِو 
ْنُهْم ۖ َولَْو أَنَُّهْم  ا فَعَلُوهُ إِالَّ قَِليٌل ّمِ اْخُرُجوا ِمن ِديَاِرُكم مَّ
فَعَلُوا َما يُوَعُظوَن بِِه لََكاَن َخْيًرا لَُّهْم َوأََشدَّ تَثْبِيتًا )-66 
دون  قتل  )من  شهادة  دونه  الموت  وجعل  النساء(« 

أرضه فهو شهيد(. 
حماربة البالهة بسطور من التاريخ

أعود إلى صلب المقال وسأستعين باهلل عّز وجل 
مؤرخا  فلست  طياته،  في  التّاريخ  أثبته  بما  ثم  أوال 
سّري  بحبل  مرتبط  ومستقبلي  حاضري  كان  وإن 
إال  اللهم  قليل  كثير وال  فيه  لي  التّاريخ، وليس  بهذا 
الجمع من مصادر شتّى ومن ثّم التّرتيب والّصياغة 
فهو  بأناة وصبر  نقرأه  أن  الفقرات وآمل  في بعض 
استكشاف لمناطق مجهولة في تاريخنا الملغم والملغز 

في آن واحد.
في عام 1840م اجتمعت الدّول الكبرى واتّفقت   )1(
على وقف توّسع دولة »محمد علي باشا الكبير« في 
بحدودها  المصريّة  الدّولة  حدود  تحديد  وتّم  اإلقليم، 
الحاليّة، باإلضافة إلى جزء من الّسودان، وجزء من 
بالكامل  الحجاز  وإقليم  حاليًا(،  ليبيا  )في  برقة  إقليم 
حتّى جنوب شبه الجزيرة العربيّة، وبالد الّشام، حتّى 
شمال سوريا، بما في ذلك فلسطين واألردن ولبنان 

وإن لم يروه، يكفيهم في ذلك القصص. ووهللا لقد قال 
لي مشرفي على الدكتوراه وأنا في براغ –جمهورية 
فرددت  لبلدك  تذهب  وال  هنا  تقيم  أن  أتحّب  التشيك 
عليه فورا »إّن أقذر مكان في بالد المسلمين أفضل 
كثيرا عندي من اإلقامة هنا« وقد كانت جنّة أرضيّة 
أّن األسماك  الفور  تذّكرت على  لكنّي  بالفعل.  مادّية 
تستطيع أن تعيش في الماء القذر »ألنّه أوطانها وإن 
من  بحر  في  العيش  تستطيع  وال  األوطان«  تلّوثت 
أرقي العطور »ألنّه ببساطة ليس الوطن وإن تعّطر«  

وكما قال أمير مّكة الّشريف قتاده أبوعزيز،
بالدي وإن جارت علّي عزيزة      ..

                      وأهلي وإن ضنّوا على كراُم 
ولم تكن مّكة بالبلدة التي يطمح أّي إنسان أن يعيش 
بها إن لم يكن بها البيت الحرام، فالجو والطبيعة في 
النّبي صلي هللا  قال  ذلك  ومع  القساوة  درجات  أشدّ 
أن  إلّي ولوال  إنّك ألحب بالد هللا  عليه وسلم »وهللا 
أهلك أخرجوني منك ما خرجت« وقد كنت في موسم 
الحج أتأّمل في مكة وأقول لنفسي »إن هللا على كّل 

الوطن ليس ترابـا وإن كــــان 
تراب، ففي هـــذا التراب ذّرات 
أجساد األجــــــداد الذين رووه 
بالّدم، أنفـــــاس كفاحهـــم، 
تطّلعاتهــــم إلى تحريـــــره، 
آمالهـــــم فــــي ازدهــــاره، 
تأّمالتهم في قمره وسحابه، 
في صخوره ورماله، في بحره 
وشعابه حتى وإن لم يــــروه، 

يكفيهم في ذلك القصص.
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البحرين  بين  الخّط  هذا  يربط  عاما،  عشر  بإحدى 
األحمر والمتوّسط من أبو تالت للزعفرانة. أثار ذلك 
كلّه حفيظة الدّول األوروبيّة مّما  دفعها لعقد مؤتمر 
1885 لتتقاسم إفريقيا وعدم تركها بالكليّة لبريطانيا. 
إفريقيا  في  بريطانيا  توّغل  ذاته ولتحجيم  الوقت  في 
الموالي بل  ألمانيا  تسبّب »بسمارك« رئيس وزراء 
أزمة ديون مع  العثمانية في  الدولة  والمسيطر على 
مصر والتي انتهت باحتالل مصر أي أّن الّرابح من 
العثمانية  الدّولة  فّكرت  بريطانيا.  كانت  األزمة  هذه 
العربي  الخليج  في  الدّافئة  للمياه  للوصول  ذلك  بعد 
دون الحاجة للمرور عبر قناة السويس »وهنا مربط 
الفرس«  فأنشأت الدّولة العثمانية أو باألحرى ألمانيا 
وأنشأت  للبصرة(  اسطنبول  )من  بغداد  حديد  سّكة 
للمدينة  اسطنبول  )من  الحجاز  حديد  سّكة  أيضا 
المنورة والهدف العقبة( - وكان الممول البنك األلماني  
موطأ  يجدون  لعلّهم  األلمان  المهندسين  والمنفّذين 
وهو  بالكنوز-  جدّا  الغنيّة  المنطقة  هذه  في  لهم  قدم 
الخّط الذي منع من إنشائه من قبل الجيش البريطاني 

الحالية، باإلضافة إلى قبرص، على النّحو الذي تبينه 
الخريطة التالية )الجزء الملون باللون األحمر(.

في 18 أبريل 1892 م أراد »عباس حلمي«   )2(
األعظم  الصدر  من  فرمان  استصدار  مصر  خديو 
يعترف بواليته على مصر فرفض الّسلطان العثماني 
لخليج  الّشرقي  الجزء  عن  مصر  تتنازل  حتى  ذلك 
العقبة والبحر األحمر، لتستقّر حدود مصر الّشرقية 
عند الّشاطئ الّشرقي للبحر األحمر وخليج العقبة )أي 
بحيرة  كان  قبالة مصر  بشاطئيه   األحمر  البحر  أّن 

مصرية خالصا لمصر حتى 18 أبريل  1892(.
االحتالل  حتّى  قائًما  الوضع  هذا  ظّل   )3(
مصر،  حدود  أصبحت  حيث  لمصر؛  البريطاني 
بحكم األمر الواقع، تشمل مصر والّسودان بالكامل، 
فقط بعد احتالل بريطانيا لكامل الّسودان، بعد حادثة 
»فاشودة« الشهيرةعام 1898م والتي انتهت بهزيمة 
األخيرة  بموجبها  وسيطرت  بريطانيا،  أمام  فرنسا 
على الّسودان. وبذلك فتحت بريطانيا الطريق للدرة 

التّاج البريطاني »المستعمرات الهندية«. 
مصر  حديد  سكك  أنشأت  بريطانيا  أّن  العجيب 
عام 1850 أي قبل احتاللها لمصر بأكثر من ثالثين 
العثمانية  الدّولة  نفوذها داخل  عام وذلك عن طريق 
آنذاك، وكأنّها كانت تمّهد خارطة األراضي المصريّة 
لذلك  فرنسا  تطمح  كانت  الذي  الوقت  في  لغزوها، 
وافتتحت قناة الّسويس عام 1869م. وأنشأت بريطانيا 
أول كابل بحري للتليغراف عام 1871  قبل الغزو 

أّن بريطانيا أنشأت  العجيب 
سكك حديد مصر عام 1850 
أي قبل احتاللها لمصر بأكثر 
عن  وذلك  عام  ثالثين  من 
الّدولة  داخل  نفوذها  طريق 
وكأّنها  آنذاك،  العثمانية 
كانت تمّهد خارطة األراضي 
المصرّية لغزوها، وافتتحت 

قناة الّسويس عام 1869م
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الّشمال كان قطاع غّزة ضمن األراضي المصريّة.
من  تخوفًا  شعبيّة ضمنيّة،  موافقة  وبموجب   )5(
المصريين من أن تستغّل بريطانيا الموقف الحتالل 
على  العثماني  الجيش  استولى  والحجاز،  فلسطين 
إلى  العقبة وطابا، وسط أزمة مع بريطانيا، أفضت 
أن يوافق الطرفان على تواجد قّوة مصرية في طابا، 
باعتبار أّن مصر في األساس جزء من الدّولة العثمانية، 
مصر  منحت  والتي  1840م،  اتفاقية  بموجب  حتّى 
ولكن  خاّصة،  سياسيّة  وضعية  ونسله  علي  ومحمد 
االتفاقية؛  هذه  العثمانية. وبموجب  الّسيادة  إطار  في 
فإن »تيران« و»صنافير« و»أم الرشراش«، دخلتا 
نطاق الّسيادة المصريّة، فيما تّم فصل العقبة والّساحل 

اآلسيوي لخليج العقبة عن الّسيادة المصريّة.
اتفاقية  وقبل  التّاريخية،  الفترة  تلك  في   )6(
أيّة  »سايكس – بيكو«، 1916م؛ فإنّه لم يكن هناك 
كيانات باسم: األردن، أو حتّى إمارة شرق األردن، 
ولم  الّسعودية.  العربية  المملكة  أو  الّسعودية،  أو 
يصدر أّي موقف عّما كان يُعرف وقتها بـ»إمارة جبل 
شمر«، أي تعقيب على األمر، باعتبار أّن حدودهم 

تقف عند الحدود الّشرقية إلقليم الحجاز.
التالية  الّسنوات  خالل  الوضع  هذا  واستمر   )7(
فيها  أعلنت  والتي  األولى  العالمية  بالحرب  مروًرا 
بريطانيا الحماية على مصر في بدايتها عام 1914م، 
مروًرا  1918م  عام  نهايتها  في  فلسطين  احتلّت  ثم 
قسَّمت  التي  1916م،  عام  »سايكس-بيكو«  باتفاقية 
المشرق العربي ومصر إلى مناطق نفوذ بين روسيا 
وفرنسا وبريطانيا، ولم تلبث روسيا أن تركت مجالها 

الحيوي فيها، بعد الثورة البلشفيّة عام 1917م.
مثل  جديدة  كيانات  ظهور  من  الّرغم  وعلى   )8(
حسين  الّشريف  ومساعي  األردن،  شرق  إمارة 
لتأسيس دولة عربيّة كبرى في نجد والحجاز، لم يكن 
هناك أي خالف بين مصر وبين ُحكَّام شبه الجزيرة 

مّما أثار أزمة حدوديّة بشأن حدود مصر واستدعى 
ترسيم حدود مصر الّشرقية مع الدّولة العثمانية في 

عام 1906م. عرفت بعد ذلك بأزمة »طابا«.
على  1906م،  عام  أكتوبر  من  الفاتح  وفي   )4(
إثر أزمة »طابا« أرادت الدّولة العثمانية سلخ العقبة 
)في األردن حاليًا( وأّم الّرشراش )إيالت حاليًا( رغم 
أنّهما ضمن األراضي المصريّة بموجب اتفاقيّة العام 
1840م. ومن ثّم تّم ترسيم حدود مصر البحريّة في 
االتفاقية  على  التّوقيع  وتّم  جديد،  من  المنطقة  تلك 
المعروفة باتفاقية عام 1906م، بين مصر )أو بمعنًى 
الحين ممثّلة  البريطاني في ذلك  أدّق دولة االحتالل 
عنها وقد كان الوفد كلّه من البريطانيين(، وبين الدّولة 
العثمانيّة )ووفدها كلّه كان من األلمان(، ومصر في 
إقليم  ولها  وقانونيًّا،  سياسيًّا  قائمة  دولة  الحين  ذلك 
معترف بسيادتها عليه دوليًّا، بعد أزمة طابا األولى؛ 
حيث تّم وضع خّط الحدود بين مصر وإقليم فلسطين 
الّرشراش  أم  وغرب  طابا،  شرق  الوقت،  ذلك  في 
التي تحولت إلى إيالت بعد نكبة العام 1948م، وفي 
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العام 1957م، حيث أدت أحداث العدوان الثاّلثي إلى 
فتح خليج العقبة أمام المالحة اإلسرائيليّة.

)13( تصنع الجزيرتَْين ثالث ممّرات مالحية من 
وإلى خليج العقبة، األول منها يقع بين ساحل سيناء 
سيناء،  ساحل  إلى  أقرب  ولكنّه  »تيران«،  وجزيرة 
وهو األصلح للمالحة ويبلغ عمقه 290 متًرا، ويسمى 
ساحل  بين  أيًضا  يقع  والثانى  »إنتربرايز«،  بممر 
سيناء وجزيرة »تيران«، ولكن أقرب إلى الجزيرة، 
متًرا،   73 عمقه  ويبلغ  »جرافتون«،  بممر  ويسمى 
تيران وصنافير،  بين جزيرتَْي  الثالث  يقع  حين  في 
ويبلغ عمقه 16 متًرا فقط، وهو غير صالح للمالحة 

باإلطالق.
)14( في عام 1954م، توجهت مصر إلى األمم 
وبما  1906م،  العام  باتفاقية  تتعلق  بوثائق  المتحدة 
يثبت وجود قوات مصرية في »تيران« و»صنافير« 

منذ الحرب العالمية الثانية.
)15( في عام 1955م نصبت مصر مدفعية ثقيلة 

العربية، على الجزيرتَْين.
)9( نصل إلى نقطة االفتراق، وهي عام 1926م، 
الحجاز ونجد  باسم »مملكة  كيان جديد  عندما ظهر 
وملحقاتها  نجد  سلطنة  قامت  أن  بعد  وملحقاتها«، 
مملكة  بضّم  سعود«،  آل  العزيز  »عبد  أسسها  التي 
الحجاز أو إقليم الحجاز؛ حيث تم تنصيبه ملًكا على 
الحجاز، في الحرم المكي، يوم 8 جانفي/ يناير من 
ى الدولة الجديدة، يوم 29  العام 1926م، ثم غير مسمَّ
جانفي/ يناير من العام 1927م، أعلن نفسه ملكاً على 
نجد أيًضا بدالً من لقب السلطان، بعد معاهدة »جدّة« 
بريطانيا  وبين  والحجاز وملحقاتها،  نجد  مملكة  بين 
بعبد  بريطانيا  فيها  واعترفت  1927م،  العام  في 
»مملكة  بـ  المسمى  الجديد  الكيان  على  ملًكا  العزيز 

الحجاز ونجد وملحقاتها«.
وقعت  1949م،  العام  من  فبراير  في   )10(
الحكومة المصرية اتفاقية »هدنة رودس«، مع الدولة 
اتفاقية  العبرية، وتضمن خط الهدنة، يتضمن حدود 

العام 1906م، عدا قطاع غزة.
)11( وفي عام 1950م، طالب الملك عبد العزيز 
آل سعود بالجزيرتَْين وكانتا تحت اإلدارة المصرية، 
لعدم  السعودية  تتحرك  ولم  رفضت،  مصر  ولكن 
لديها، لحماية الجزيرتَْين  آنذاك  وجود سالح بحرية 

خالل سنوات الحرب مع إسرائيل.
)12( وفي عام 1951م، أعلنت الحكومة المصرية 
أن الجزيرتَْىن »جزر مصريّة والبدّ من إخطار مصر 
قبل العبور منها«، وذلك ألنّها حظرت مرور الّسفن 
اإلسرائيلية فيها، ووضع الملك فاروق على جزيرة 
1953م  وفي  للصواريخ  مضادّة  مدفعية  »تيران« 
»باب  تجارية  سفينة  المصريّة  الّسلطات  احتجزت 
جاليم« للتفتيش فوجدت طاقمها عبارة عن كوماندوز 
اسرائيلي تابع لفرقة شايتد 13 اإلسرائيلية فاحتجزتهم 
مصر ألكثر من شهرين. وظّل هذا الوضع قائًما حتى 

طالب  1950م،  عام  في 
آل سعود  العزيز  الملك عبد 
تحت  وكانتا  بالجزيرَتْين 
ولكن  المصرية،  اإلدارة 
تتحرك  ولم  رفضت،  مصر 
وجود  لعدم  السعودية 
لديها،  آنذاك  بحرية  سالح 
خالل  الجزيرَتْين  لحماية 

سنوات الحرب مع إسرائيل
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تحتل  كانت  لسيناء؛  إسرائيل  احتالل  مرات  كّل 
الجزيرتَْين. ولم تعلن المملكة أّن لها أرضا محتلة.

انسحبت  1957م،  العام  من  مارس  وفي   )18(
إسرائيل »من سيناء وجزيرتَْي »تيران« و»صنافير« 
بعد االتفاق على وجود قوات حفظ سالم دولية فيها 
وخليج  تيران  مضيق  في  المالحة  حّرية  لضمان 
بمصريّة  ضمنًا  بذلك  المتّحدة  األمم  وأقّرت  العقبة، 
سعودية  مذكرة  على  ترد  لم  ولكنّها  الجزيرتَْين، 
مصر  ووقّعت  ذلك.  على  الّرياض  فيها  اعترضت 
على اتفاقيّة البحار، التي تلزم مصر بحّرية المالحة 

للّسفن اإلسرائيلية في خليج العقبة.
أكملت  1967م،  عام  النكسة  حرب  في   )19(
»تيران«  جزيرتَْي  باحتالل  سيناء  احتالل  إسرائيل 

و»صنافير«. 
)20( في عام 1982م، وبعد استعادة مصر لكامل 
تراب سيناء عدا طابا، أصدر وزير الداخلية في ذلك 
الحين، اللواء حسن أبو باشا، قراًرا برقم 422 لسنة 
جزيرة  في  مستديمة  شرطة  نقطة  بإنشاء  1982م 
»تيران« تتبع قسم شرطة »سانت كاترين« بمحافظة 
جنوب سيناء ويشمل اختصاصها جزيرتَْي »تيران« 
الرسمية  الجريدة  من  القرار  )نص  و»صنافير« 

»الوقائع المصرية« في الصورة(

وهي  محمد  رأس  من  بالقرب  نصراني  رأس  في 
ال  سفينة  أّي  لقصف  »تيران«  لمضيق  نقطة  أقرب 

تخضع لشروط التفتيش.
)16( في يناير 1956 م  توّصلت القيادة اإلسرائيلية 
إلى أنّه السبيل  لتأمين للمالحة في خليج العقبة من 
وإلي »إيالت« وربطها بالعالم إاّل باحتالل »تيران« 
بين  مشتركة  عمليّة  أّول  فنفّذت  الشيخ«.  و»شرم 
ضفتي  الحتالل  اإلسرائيلي  للجيش  الثاّلثة  الفروع 
»العفن«  يركون  بعملية  سّميت  »تيران«  مضيق 
الّساحل الشرقي لخليج  البّرية بحذاء  القوات  ونزلت 
بالقرب  الّسعودية حتى نزلت  العقبة وفي األراضي 
من »صنافير« و»تيران« واحتلّتهما واحتلت »شرم 
وال  مصر  تعلم  ولم  كاملة  أيّام  ثالثة  لمدّة  الشيخ« 

الّسعودية بذلك. 
1956م  سبتمبرعام  الثالثي  العدوان  في   )17(
لشبه  احتاللها  »ضمن  الجزيرتَْين  إسرائيل  احتلت 
في  إنّه  حيث  للغاية؛  مهّم  ملحظ  وهو   – سيناء« 

الثالثي  العدوان  في 
احتلت  1956م  سبتمبرعام 
»ضمن  الجزيرَتْين  إسرائيل 
احتاللها لشبه سيناء« – وهو 
حيث  للغاية؛  مهّم  ملحظ 
احتالل  مرات  كّل  في  إّنه 
كانت  لسيناء؛  إسرائيل 
تعلن  ولم  الجزيرَتْين.  تحتل 
المملكة أّن لها أرضا محتلة.

نبش في التاريخ



45 شعبان 1437 - ماي 2016

خطوط األساس المذكورة في المرسوم الملكي الذي 
صدر عن الملك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود في 
ذلك الوقت، في المناطق المقابلة للساحل المصري، 
في مياه البحر األحمر، شمال خط عرض 22 الذي 
يمثل الحدود الجنوبية لمصر، »ال يمس أو يغير في 
الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب 

السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدَْين«.
)26(أما مطالبة المملكة العربية السعودية فتستند 
على الحقيقة التاريخيّة التي أوردها  المقريزي؛ حيث 
تابعتان  أنهما  الجزيرتَْين  كالّ  ذكر  خططه  في  إنّه 
عليهما،  السيادة  أو  تبعيتهما  فإّن  وبالتالي؛  للحجاز، 
تكون لمن يتبعه اإلقليم، واإلقليم منذ العام 1926م، 
أن  قبل  وملحقاتها«،  والحجاز  نجد  »مملكة  يخص 
تصبح المملكة العربية الّسعودية، في العام 1932م. 
1906م، وضعت الجزيرتَْين في حيازة  اتفاقية  لكن 
القانون  قواعد  ووفق  حينه،  في  المصري  اإلقليم 
التاريخية،  الثّوابت  من  أقوى  االتفاقية  فإن  الدولي 

وبالتالي؛ فالجزيرتَْين مصريتَْين قانونًا.

المصري واإلسرائيلي عقب  الجانبان  )21( وقع 
حرب أكتوبر عام 1973، معاهدة »كامب ديفيد« عام 
1978، ووفقا للمعاهدة خضعت الجزيرتان لسيطرة 
قوات دوليّة متعدّدة الجنسيات »قوات رانجرز الجيش 
األمريكي مع تواجد طفيف للّشرطة المصرية«. وتّم 
وضع قّوة مراقبة للتّأكد من امتثال مصر وإسرائيل 
الّسالم والمتعلقة  اتفاقية  الواردة في  لألحكام األمنيّة 

بفتح خليج »تيران«.
“ج”  المنطقة  ضمن  الجزيرتان  وضعت   )22(
فيها  عسكري  تواجد  لمصر  يحّق  ال  التي  المدنيّة، 
على  سيادتها  تمارس  أنّها  ينفي  ال  ذلك  لكن  مطلقًا، 
التي  السعودية  الدولة  وبالتالي  الجزيرتين،  هاتين 
المعاهدة  نّص  على  تعترض  لم   ،1926 في  قامت 

الذي تضع الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
العام  1983م، تم إعالن الجزيرتَْين  )23( وفي 
الفاصل  للخّط  الجنوبي  الحدّ  محمد،  رأس  ومنطقة 
بين المنطقتَْين )ب( و)ج( في البروتوكول العسكري 
للدّولة  تابعة  طبيعيّة،  كمحميات  الّسالم،  التفاقية 

المصرية.
)24( في العام 1990م، صدر القرار الجمهوري 
األساس  خطوط  بشأن  1990م،  لسنة   )27( رقم 
الجزيرتَْين  لمصر، وضعت  البحريّة  الحدود  لتعيين 
في الحيازة المصريّة. ولذلك لم تعقب مصر مباشرةً 
على خريطة رسمية سعودية، صدرت في 1989م، 

تظِهر الجزيرتَْين ضمن األراضي الّسعودية
»تيران«  قصة  باختصار  هي  هذه   )25(
و»صنافير«، فما تال ذلك معروف في كّل األوساط، 
ففي العام 2010م، أصدرت المملكة مرسوًما لتحديد 
خطوط األساس البحريّة لها في البحر األحمر وخليج 
على  السيادة  تضمن  العربي،  الخليج  وفي  العقبة، 
بإصدار  القاهرة  قامت  ذلك  إثر  وعلى  الجزيرتَْين. 
أن  فيه  ذكرت  المتحدة،  األمم  لدى  وضعته  إعالن، 

كامب  معاهدة  وضعت 
ضمن  الجزيرتين  ديفيد 
المنطقة “ج” المدنّية، التي 
ال يحّق لمصر تواجد عسكري 
ال  ذلك  لكن  مطلًقا،  فيها 
ينفي أّنها تمارس سيادتها 
على هاتين الجزيرتين، ولم 
السعودية  الدولة  تعترض 

على نّص المعاهدة.
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األمريكية بقيمة 14 مليار دوالر بفائدة سنوية 1 % 
فقط، من أجل إنشاء قناة بن غوروين المالحيّة، والتى 
قناة  من  وأكبر  أعلى  بصفات  تتمتع  بأنّها  وصفت 
»إيالت«  ميناء  من  القناة  وتبدأ  المصريّة،  الّسويس 
على البحر األحمر إلى البحر المتوسط، وقالوا أيًضا 
العام  نهاية  فى  منها  االنتهاء  يرجح  التى  القناة  عن 
الحالى أو بداية العام المقبل )2017/2016( لتكون 
مع  األوسط  الشرق  فى  الّرئيسى  المالحى  المركز 
التأكيد أنّها تأخذ نفس مساحة قناة الّسويس المصرية 
ذات  ستكون  غوريون«  »بن  قناة  أن  الفارق  مع 
مسلك واحد أى أّن السفن التجارية تستطيع الدخول 
والخروج فى نفس اليوم ال أن تنتظر أياما كما يحدث 
فى قناة السويس، لكن هناك مشكلة كبيرة تعوق إتمام 
ذلك، وهى أّن المدخل الوحيد لخليج العقبة والصالح 
المصرية  تيران  جزيرة  بين  هو  البحريّة  للمالحة 
المصرية.  الشرقى لمحافظة جنوب سيناء  والّساحل 
المصرية وستصبح مصر  المياه اإلقليميّة  أى داخل 
اإلقليميّة  مياهها  داخل  ألنّه  الممر  فى  المتحّكم  هى 
ويمكن أن تغلقة أو تفرض أّي رسوم مالية عليه ألنّه 
الجزيرتين  عن  مصر  وبتنازل  حدودها.  داخل  يقع 
يصبح الممر المائى بين جنوب سيناء وتيران، مياًها 
فيه  التّحكم  كان  من  كائنا  أحد  ألّي  يحّق  ال  دولية 
يُعد  الجزيرتين  عن  التنازل  أّن  أي  كان.  شكل  بأّي 
تنازال عن أهم مورد أساسى للبالد فى الوقت الحالى 
أهميتها  بذلك  مصر  وستفقد  السويس،  قناة  وهو 
فالكيان  عالمى،  مائى  معبر  أهم  على  االستراتيجية 
التنازل.  ذلك  من  الرابحين  أكثر  هو  الصهيونى 
وخصوصا أّن إسرائيل ومباشرة بعد حرب 1967م 
لنقل  خط  بمدّ  قامت  أغسطس  أوت/  في  وبالتحديد 
البترول من »إيالت« لمدينة »حيفا« وكان مخططا 
أن تزداد سعته لنقل مليون برميل يوميا والذي كان 
األبيض  للبحر  األحمر  البحر  من  للنّقل  يستخدمه 
شركة بترول إيرانيّة في عهد الّشاه في حين رفضت 

المصرية  الحكومة  اعتراف  وبخصوص   )27(
مؤخرا بتبعية الجزيرتَْين للمملكة فهو يبقي اعتراف 
حكومة ال اعتراف شعب خاض الحروب ليحّرر وطنه 
من أيدي مغتصبيه. وإّن الذى عجل بتوقيع االتفاقية  
هذه األيام  هو طلب أمريكا إجالء وسحب قواتها من 
والخوف من  الكنديّة  القوات  انسحاب  بعد  »تيران« 
أّن تنظيم »داعش« آخذ فى تطوير سالحه وعدوانه 
تسيطر  ومصر  أمريكى  وجود  بدون  المنطقة  على 
وصنافير  وتيران  الشيخ  شرم   - العقبة  خليج  على 
فليس ألمريكا حجة فى التّدخل إالّ اذا كان  الموضوع 
دوليّا ومن هنا جاءت فكرة التّعجيل بجعل السعودية 
مسيطرة على الجزيرتين فيصبح األمر بالتّالى دوليا 
فى الخليج وهنا تجد أمريكا حّجة قويّة للتّدخل خاّصة 
والعريش  سيناء  شمال  الى  وصلت  »داعش«  وأّن 
نهائيّا على  القضاء  فتساعد مصر فى  والشيخ زويد 

كل بؤر اإلرهاب فى سيناء.
)28( نشرت  الصحف العبرية  في 2013، نّص 
البنوك  من  قرض  إجراء  االحتالل  حكومة  انهاء 

نبش في التاريخ
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اهلوامش
الخطاب رضي هللا عنه،  بن  للفاروق عمر  قول     ]1[
أرضا  أحيا  من  باب   ، المزارعة  كتاب  البخاري،  صحيح 

مواتا.
سورة  التفسيرالمطول،  النابلسي،  راتب  محمد   ]2[
 ،66-57 تفسيراآليات   :)9-7( الدرس   ،043 الزخرف، 

.1994
]3[ جيل دولوز: نيتشه والفلسفة، ترجمة أسامة الحاج، 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة األولى 1993، 

لبنان، ص137.

باقي الشركات العالمية استخدامه خوفا من االضرار 
بحجم مصالحها في الوطن العربي، وكانت إسرائيل 
-حسب وثائق الخارجية األمريكية- تعلن أّن الغرض 
من أنبوب النقل ليس المكسب التجاري ولكن التّقليل 
من أهمية مصر علي الّساحة الدولية من وجود قناة 
السويس، حيث تكمن مشكلة »تيران« و»صنافير«. 
المشترك  الّساحل  بطول  الحدود  ترسيم  تّم   )29(
كيلومتر  ألف  حوالي  البالغ  والّسعودية  مصر  بين 
)والحدث الجلل الذي يتحدّث عنه النّاس حوالي من 
خمسة لعشرة كيلومترات فقط الواقع فيه الجزيرتين( 
وربّما كان في بقية الترسيم أشياء أكثر خطورة من 
عام  في  المثال  سبيل  على  الجزيرتين.  موضوع 
للغاز  حقل  اكتشاف  عن  الّسعودية  أعلنت  م   2012
»شعور«  حقل  أسمته  األحمر  البحر  في  الطبيعي 
المياه  في  يقع  فالحقل  المعلنة  اإلحداثيات  وحسب 
ولكن  الّسعودية  الوجه  مدينة  من  بالقرب  الّسعودية 
أن  وجدت  البحر  قاع  خرائط  وبفحص  بمراجعة 
قليلة  كيلومترات  بعد  تّمت على  تنقيب  أعمال  هناك 
جدّا من جزيرة »شدوان« المصرية نظيرة »تيران« 
الحدود  عن  تماما  بعيدة  وهي  الّسويس  خليج  على 
الّسعودية، وأّن شركة »إكسون موبيل« )أكبر شركة 
الّشركة  هذه  واقتصاد  الغاز،  للتنقيب عن  العالم  في 
تقريبا(  العربي  الوطن  اقتصاد  من  يقترب  وحدها 
هي التي ستتولّى التنقيب واستخراج الغاز من البحر 

األحمر. 
)30( نختم بنقطة هاّمة جدّا أثارها بعض خبراء 
التّرسيم البحري تخّص التشكيك في خطوط األساس 
ساحل  عن  وانفصالها  سيناء  جزيرة  شبه  لترسيم 
محافظة البحر األحمر والّصحراء الّشرقية وأنّهما تّم 
تعيينهما عند نقطتي مدّ وليس عند نقطتي جزر وأنّهما 
ال يتالمسان وال يوجد عندهما فنارات وبالتّالي فخليج 

الّسويس خليج دولي. )إنظر الخريطة الموالية(.

بطول  الحدود  ترسيم  تّم   
مصر  بين  المشترك  الّساحل 
والّسعودية البالغ حوالي ألف 
الذي  الجلل  )والحدث  كيلومتر 
يتحّدث عنه الّناس حوالي من 
كيلومترات  لعشرة  خمسة 
الجزيرتين(  فيه  الواقع  فقط 
ورّبما كان في بقية الترسيم 
من  خطورة  أكثر  أشياء 

موضوع الجزيرتين.

نبش في التاريخ
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بدون  أحيانا  أو  الفقر  يف  الطفل  يولد  حني 
عائلة، حني يطلق صرخاته األوىل اليت ال جتد 
صدى يف اجملتمع . حني ينطلق من حلمه األول 
وهو العيش بسعادة و براحة ، بال تعب و بال فقر 
و أن يرى نفسه من خري أبناء بالده . و لكن قد 

تكون هذه األحالم هي أوهام فحسب .

مثرية  صور  التلفاز  شاشة  على  أشاهد  وأنا 
للغاية جملموعة من أطفال ريف بالدي العزيزة 
يصلون  حتى  طويلة  مسافات  يقطعون  هم  و 
إىل مدارسهم النائية وما أشّد إصرارهم على طلب 
تذكرت   . الوطن  سبيل  يف  والّتضحية  العلم 
أبي، فأعدت  أبياتا شعرية كنت حفظتها عن 

صياغتها وقلت:

كلمات

رجال و نصف ...

»رأيتهم ...

ليتين ما كنت أراهم .

ميشون... و قد أثقل اإلمالق ممشاهم .

أثوابهم رثة ...و الرجل حافية

و الدمع تذرفه يف اخلد أعينهم« .

نفسي،  قرارة  يف  يتحرك  بشيء  شعرت  لقد 
هؤالء  حنو  العميق  اإلحساس  هو  الشعور  هذا 

األطفال باأللفة و احملبة و برباط روحي متني .

هذا قولي لكم ؛ قلوبنا معكم ، فتونس هي 
اليت مجعتنا و هي اليت توّحدنا. فيا أطفال بالدي 
أنظروا إىل األمام و تفاءلوا مبستقبل مشرف . فال 

حتزنوا و أنتم كنوز بالدي...

فأنتم رجال و نصف ...

آدم شعبان
»تلميذ«
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على  المعمورة  أرجاء  كل  في  المسلمين  أغلب  يتّفق 
الّرسول  على  أنزل  ما  أثمن  هو  مقدّس  ككتاب  القرآن  أن 
الكريم محمد )ص(. وأن هذا الكتاب يمكن اعتباره أهّم كنز 
الكتاب  هذا  بتعاليم  أخذت  إن  األّمة  فهذه  اإلسالميّة.  لألّمة 
وأحاط  الجهل  في  وقعت  تناسته  وإن  ونمت  تقدّمت  الكنز 
بها التخلّف من كل جانب. ثم إّن هذا الكتاب كان وال يزال 
مصدر استلهام لرجال هذه األمة اللذين ما انفكوا يجدون بين 
طيّاته تحفيزا على النهوض ضدّ االستعباد والقهر وتحريضا 
على الثورة في وجه الغاصبين. فكان هذا القرآن صّمام أمان 
لهذه األّمة ومالذا لها سواء في فترات الفتن والمحن أو غير 

بعيد ضد المستعمر.
النبوية  القرآن يف الفرتة  التعامل مع  1.طريقة 

)1( َمْن لَْم يَْنتَِفْع بِعَْينِِه لَْم يَْنتَِفْع بِأُذُنِِه.

وبَْيَن  بَْينَهُ  وِستٌْر   ،ِ للاَّ وبَْيَن  بَْينَهُ  ِستٌْر  لْلعَْبِد   )2(
 ُ ِ، َهتََك للاَّ تَْر الَِّذي بَْينَهُ وبَْيَن للاَّ النَّاِس، فََمْن َهتََك الّسِ

تَْر الَِّذي بَْينَهُ وبَْيَن النَّاِس. الّسِ

َساِكنُهُ،  ُهَو  وبَْيٌت  ُماَلقِيِه،  ُهَو  َربٌّ  لْلعَْبِد   )3(
فَيَْنبَِغي أْن يَْستَْرِضَي َربَّهُ قَْبَل ِلقَائِِه، ويَْعُمَر بَْيتَهُ قَْبَل 

اِْنتِقَاِلِه إِلَْيِه.

الَوْقِت أَشدُّ ِمَن الَمْوِت، أِلنَّ إَِضاَعةَ  )4( إَِضاَعةُ 

 ّّ                                         ّ  موَاعُظ َقيماتٌ في موَاضعَ نيراتٍ

ِ والدَّاِر اآلِخَرةِ، والَمْوُت يَْقَطعَُك  الَوْقِت تَْقَطعَُك َعِن للاَّ
َعِن الدُّْنيَا وأْهِلَها.

َغمَّ  تَُساِوي  اَل  آِخِرَها  إِلَى  ِلَها  أوَّ ِمْن  الدُّْنيَا   )5(
َساَعٍة، فََكْيَف بِغَّمِ العُُمِر؟

وَمْكُروهُ  َغدًا،  الَمْكُروهَ  يُْعِقُب  اليَْوِم  َمْحبُوُب   )6(
اليَْوِم يُْعِقُب الَمْحبُوَب َغدًا.

ُكلَّ  نَْفَسَك  تَْشغََل  أْن  الدُّْنيَا  فِي  ْبحِ  الّرِ أْعَظُم   )7(
َوْقٍت بَِما ُهَو أْولَى بَِها، وأْنفَُع لََها فِي َمعَاِدَها.

الحبيب بلقاسم
»عاشق الضاد«

habib.belgecem.fattouma@gmail.com أزاهيرُ
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ُ لْلَجنَِّة لَْم تََزْل َهدَايَاَها تَأتِيِه ِمَن  )17( َمْن َخلَقَهُ للاَّ
ِمَن  تَأتِيِه  َهدَايَاَها  تََزْل  لَْم  لِلنَّاِر  َخلَقَهُ  وَمْن  الَمَكاِرِه، 

الشََّهَواِت.

َجانِِب  ِمْن  الَجنَِّة  فِي  الُخلُودَ  آدَُم  َطلََب  ا  لَمَّ  )18(
يُوُسُف  َطلََب  ا  ولَمَّ ِمْنَها،  بِالُخُروجِ  ُعوقَِب  الشََّجَرةِ، 
ْؤيَا، لَبَِث فِيِه  ْجِن ِمْن ِجَهِة َصاِحِب الرُّ الُخُروَج ِمَن الّسِ

بِْضَع ِسنِيَن.

اخلامتة

»َهِذِه َطائِفَةٌ ِمْن ِعَظاٍت وِحَكٍم قَيَِّماٍت، َمْبثُوثَةٌ فِي 
أْسفَاِر اِْبِن قَيِِّم الَجْوِزيَِّة، َراقَتْنِي وَشاقَتْنِي، َوِدْدتَُها َما 
لََها،  وإِْرَشادَُكْم  بَِها،  إِتَْحافَُكْم  ُمْشتَِهيًا  فَِشئُْت  َردَْدتَُها، 
ِمْنَها  يَادَةِ  الّزِ إِلَى  وتَْوٌق  َشْوٌق  الفَُؤاِد  فِي  َزاَل  وَما 
إِلَْيَها، وَعَساُكْم فِي الَحْلقَِة القَاِدَمِة تَْزدَادُوَن  يَاَرةِ  والّزِ

بَِها ُسُروًرا، إِنََّها ِطبُّ القُلُوِب، ِمْمَحاةٌ لْلُكُروِب«.

فِيَها  بَِما  الَجنَّةَ  بَاَع  َمْن  َعاقِاًل  يَُكوُن  َكْيَف   )8(
بَِشْهَوةِ َساَعٍة ؟.

)9( يَْخُرُج العَاِرُف ِمَن الدُّْنيَا ولَْم يَْقِض َوَطَرهُ ِمْن 
َشْيئَْيِن : بَُكاُؤهُ َعلَى نَْفِسِه، وثَنَاُؤهُ َعلَى َربِِّه.

وَهَرْبَت  ِمْنهُ  اِْستَْوَحْشَت  ِخْفتَهُ  إِذَا  الَمْخلُوُق   )10(
بُّ تَعَالَى إِذَا ِخْفتَهُ أنِْسَت بِِه وقَُرْبَت إِلَْيِه. ِمْنهُ، والرَّ

ُسْبَحانَهُ   ُ للاَّ ذَمَّ  لََما  َعَمٍل  بِاَل  الِعْلُم  نَفََع  لَْو   )11(
أْحبَاَر أْهِل الِكتَاِب، ولَْو نَفََع الِعْلُم بِاَل إِْخاَلٍص لََما ذَمَّ 

الُمنَافِِقيَن.

فِْكَرةً،  تَْفعَْل َصاَرْت  لَْم  فَإِْن  الَخْطَرةَ،  دَافِعِ   )12(
الِفْكَرةَ، فَإِْن لَْم تَْفعَْل َصاَرْت َشْهَوةً، فََحاِرْبَها،  فَدَافِعِ 
تُدَافِْعَها  لَْم  فَإِْن  ةً،  وِهمَّ َعِزيَمةً  َصاَرْت  تَْفعَْل  لَْم  فَإِْن 
َعادَةً،  َصاَر  ِه  بِِضدِّ تَتَدَاَرْكهُ  لَْم  فَإِْن  فِْعاًل،  َصاَرْت 

فَيَْصعُُب َعلَْيَك ااِلْنتِقَاُل َعْنَها.

القَْلِب  َحِميَّةُ  إِْحدَاَها  َمَراتَِب:  ثاََلُث  التَّْقَوى   )13(
َحِميَّتَُها  الثَّانِيَةُ:  َماِت،  والُمَحرَّ اآلثَاِم  َعِن  والَجَواِرحِ 
وَما  الفُُضوِل  َعِن  الَحِميَّةُ  الثَّاِلثَةُ:  الَمْكُروَهاِت،  َعِن 
تُِفيدُهُ  والثَّانِيَةُ  َحيَاتَهُ،  العَْبدَ  تُْعِطي  فَاألُولَى  يَْعنِي،  اَل 
تَهُ، والثَّاِلثَةُ تُْكِسبُهُ ُسُروَرهُ وفََرَحهُ وبَْهَجتَهُ. تَهُ وقُوَّ ِصحَّ

)14( ُغُموُض الَحّقِ ِحيَن تَذُبُّ َعْنهُ  يُقَلُِّل نَاِصَر 

الَخْصِم الُمِحّقِ

)15( تَِضلُّ َعِن الدَّقِيِق فُُهوُم قَْوٍم

فَتَْقِضــي لْلُمِجّلِ َعلَـــى الُمـِدّقِ    

ِ أْبلُُغ َما أْسعَى وأْدِرُكهُ  )16( بِالَّ
ـاِس اَل بِـــي واَل بَِشِفيــــعٍ ِلــي ِمَن النَـّ   

إِذَا أيِْسُت وَكادَ اليَأُس يَْقَطعُنِـــي  
َجا ُمْسِرًعا ِمْن َجانِِب اليَــأِس َجــاَء الرَّ   

ِإْحَداَها   التَّْقَوى َثاَلُث َمَراِتَب: 
َعِن  والَجَواِرحِ  الَقْلِب  َحِميَُّة 
الثَّاِنَيُة:  َماِت،  والُمَحرَّ اآلَثاِم 
الَمْكُروَهاِت،  َعِن  َحِميَُّتَها 
الُفُضوِل  َعِن  الَحِميَُّة  الثَّالَِثُة: 
وَما اَل َيْعِني، َفاأُلوَلى ُتْعِطي 
ُتِفيُدُه  والثَّاِنَيُة  َحَياَتُه،  الَعْبَد 
والثَّالَِثُة  َتُه،  وُقوَّ ِصحََّتُه 
وَفَرَحُه  ُسُروَرُه  ُتْكِسُبُه 

وَبْهَجَتُه

  ّ                                         ّّ 

أزاهيرُ
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على  المعمورة  أرجاء  كل  في  المسلمين  أغلب  يتّفق 
الّرسول  على  أنزل  ما  أثمن  هو  مقدّس  ككتاب  القرآن  أن 
الكريم محمد )ص(. وأن هذا الكتاب يمكن اعتباره أهّم كنز 
الكتاب  هذا  بتعاليم  أخذت  إن  األّمة  فهذه  اإلسالميّة.  لألّمة 
وأحاط  الجهل  في  وقعت  تناسته  وإن  ونمت  تقدّمت  الكنز 
بها التخلّف من كل جانب. ثم إّن هذا الكتاب كان وال يزال 
مصدر استلهام لرجال هذه األمة اللذين ما انفكوا يجدون بين 
طيّاته تحفيزا على النهوض ضدّ االستعباد والقهر وتحريضا 
على الثورة في وجه الغاصبين. فكان هذا القرآن صّمام أمان 
لهذه األّمة ومالذا لها سواء في فترات الفتن والمحن أو غير 

بعيد ضد المستعمر.
النبوية  القرآن يف الفرتة  التعامل مع  1.طريقة 

ماذا لو؟ 	

رأينا أن نظريّة »االنفجار العظيم« وهي الّسائدة 
اآلن حول نشأة الكون تقول بأّن هذا األخير كان لحظة 
»حيز«  في  ومضغوطا  جدّا  حاّرة  حالة  في  الخلق 
أصغر بكثير من حجم الذرة الواحدة. »انفجرت« تلك 
االنفجار مصحوبا  وكان  الكون  انبثاق  معلنة  الحالة 
بضّخ كّمية فائقة من الّطاقة في الكون الذي كان ذا 
الّزمن  ذلك  منذ  الكون  بدأ  الصغر.  في  غاية  حجم 

الّسحيق بالتّمدد إلى أن وصل إلى ما هو عليه اآلن.

كثافة املادة يف بداية الكون

للكون إذا، عند الخلق، حجم صغير جدا و يحتوي 
مظلمة(،  مادة  عادية،  )مادة  الطاقة  من  هائلة  كمية 

د.نبيل غربال
»أستاذ بكلية العلوم صفاقس«

ghorbel_nabil@yahoo.fr

الثوابت الفيزيائية والتقدير اإللهي )2-2(

ومع الزمن برد الكون وتوّزعت تلك الّطاقة في شكل 
شبكة من الخيوط الكونيّة الّرقيقة قياسا إلى أبعاد الكون 
الخياليّة. تتشّكل مادّة تلك الخيوط من المادّة المظلمة 
أساسا ومن عناقيد المجّرات. تظهر تلك الخيوط نسيجا 
على  مطرد  انتظام  في  وتمتدّ  شديد  بإحكام  محبوكا 
مسافات هائلة. يشكل ذلك النسيج المحبوك بدقّة فائقة 
البناء الكوني.  يميل ذلك البناء الّسماوي إلى االنهيار 
على ذاته والّرجوع إلي »حالته« األولى بفعل قوى 
الجذب ألثقالي التي أودعها الخالق في المادّة-الّطاقة 
والتي تعمل على تجميعها وتكديسها في نقطة ال أبعاد 
لم يحصل ذلك  الكون  امتداد عمر  لها. ولكن وعلى 
االنهيار وذلك بفضل طاقة التّمدّد التي تعتبر خاّصية 
أساسيّة لكوننا باعتبار تزامنها مع انبثاق الكون من 

القرآن 
والسماء
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القرآن والسماء

التّطور الذي أعقب تلك اللّحظة تحّكمت في وتيرته 
تحبس  بدقّة  مقدارها مضبوط  كان  التي  الكثافة  تلك 
المالئمة  الظروف  لتتوفّر  ضروريّة  دقة  األنفاس. 
العلميّة  الحقائق  هذه  تحيلنا  اإلنسان.  لنشأة  )الّزمن( 
وما تسعفنا به اللّغة العربيّة من معاني على اآلية 8 
من سورة الّرعد التي يقول فيها تعالى »َوُكلُّ َشْيٍء 
كل  العلمي  بالتعريف  وهو  فالكون،  بِِمْقدَاٍر«.  ِعْندَهُ 
الخلق  لحظة  منذ  كثافته  بتحديد  أبدعه هللا  قد  شيء، 
أي  بالنقصان  وال  بالّزيادة  ال  تتعدّاه  ال  واحد  بقدر 
حقيقة  بين  االلتقاء  وهذا  القرآني.  بالتعبير  بمقدار 
علميّة )مقدار كثافة الكون( وآية قرآنيّة )وكل شيء 
عنده بمقدار( في تقرير ظاهرة مادّية يجعل من اآلية 
تحدث  أن  يمكن  خاّصية  وهي  اآلن  وكأنّها صيغت 
ما  بشرّي  إنتاج  نّص من  في  مّرتين  أو  مّرة  صدفة 
ولكن أن تحدث عشرات المّرات في القرآن الكريم، 
سنكتبها  التي  المقاالت  سلسلة  في  الحقا  سنبين  كما 

إلى  أدّى  الذي  الّسبب  أصال  هي  تكن  لم  إن  العدم 
ظهوره. جعل ذلك التمدّد الفضاء الشبه خالي للكون 

أكثر فأكثر رحابة وأدّى إلى توسعه بوتيرة محدّدة. 

إّن تاريخ الكون هو تاريخ لتوازن دقيق جدّا بين 
عظيم  بانسحاق  تدميره  إلى  تميل  التي  الثّقالة  قوى 
توسعه  التي  التمدّد  وقوى  الفناء  إلى  به  والعودة 
باستمرار. تمثل الطاقة التي يتمدّد بها الفضاء اآللية 
الكوني. وتجدر  البناء  التي بفضلها يرتفع  الفيزيائية 
اإلشارة هنا وربّما التّأكيد أيضا بأّن الّسماء بناء حقا. 
فالبناء لغة هو إقامة الّشيء بضّم بعضه إلى بعض. 
المجّرات  األساسيّة  لبناته  بناء  رأينا  كما  والّسماء 
مرفوعة بآلية التمدّد ومضمومة إلى بعضها البعض 

باسمنت خاّص يسمى المادّة الّسوداء. 

 فلو كانت الكثافة األصليّة للمادة-الطاقة، أي نسبة 
إلى حجمه،  المادة-الطاقة  من  الكون  محتوى  مقدار 
وانهار  حجمه  وتقلّص  الكون  توّسع  لتوقّف  كبيرة 
على نفسه واختفى بسرعة، إذ تبيّن النّماذج الحسابيّة 
مليون سنة  يتعدّى  أن ال  يمكن  كان  الكون  أّن عمر 
أو قرن أو ساعة وهو عمر صغير جدّا لكي تستطيع 
صغيرة  الكثافة  تلك  كانت  لو  أّما  الظهور.  الحياة 
تجميع  ألثقالي  الجذب  قوى  بمقدور  يصبح  فلن 
الهيدروجين وتكوين النّجوم مّما يعني استحالة بروز 
الكربون  عنصر  على  تتأّسس  فالحياة  أيضا.  الحياة 
األّولية  الظروف  في  يتولّد  لم  العنصر  وهذا  أساسا 
لخلق الكون إذ لم تكن الحرارة كافية لذلك بل تطلب 
النّجوم  تنشأ  حتّى  الّسنين  من  الماليين  مئات  األمر 
بينها  من  والتي  الثّقيلة  العناصر  باطنها  في  وتتولّد 
مليار   13.8 اإلنسان  ظهور  تطلّب  لقد  الكربون. 
أّن  باعتبار  الخلق  سنة وهي مدّة تحدّدت منذ لحظة 

تاريخ  هو  الكون  تاريخ  إّن 
قوى  بين  جّدا  دقيق  لتوازن 
الّثقالة التي تميل إلى تدميره 
والعودة  عظيم  بانسحاق 
التمّدد  الفناء وقوى  إلى  به 
باستمرار.  توسعه  التي 
يتمّدد  التي  الطاقة  تمثل 
بها الفضاء اآللية الفيزيائية 
البناء  يرتفع  بفضلها  التي 

الكوني
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الشيء هو  قدر  أّن  مثال  اللّغة  مقاييس  في  نجد  فإنّنا 
كنهه  أي  الكون  قدر  إذا  أليس  وغايته  وكنهه  مبلغه 
وغايته ومبلغه هو أن يتطّور على امتداد 13.8 مليار 
سنة لكي نكون هنا وإّن ذلك لم يكن ممكنا لو لم يكن 
بالدّقة  ضبطا  قد  التمدّد  طاقة  ومقدار  الكثافة  مقدار 

الّضرورية وذلك منذ اللحظة األولى؟    

يمثّل مقدار الكثافة الكونيّة ثابتا من جملة حوالي 
عشرين ثابتا فيزيائيّا تتحدّد بها خصائص عالمنا وال 
المقادير والتي  تلك  الثّوابت  تمتلك  لماذا  أحد يعرف 
ونعني  اإلنسان.  لظهور  المطلوبة  بالدّقة  ضبطت 
بالدّقة أنّه لو تغيّر ولو بقدر صغير جدّا مقدار أحدها، 
فسيؤدّي إلى اختفاء العالم أو تغير معالمه جوهريّا. 
إّن القوانين الفيزيائيّة التي تتحّكم في الكون مرتبطة 
بتلك المقادير الثّابتة والدقيقة إلى حدّ الكمال مّما هيّأ 
التّعّرف  ولمزيد  الحياة.  لظهور  المالئمة  الّظروف 
مثل  منها  البعض  نذكر  الفيزيائيّة  الثّوابت  على 
الّشحنة الكهربائيّة للبروتون واإللكترون ونسبة القّوة 

الكهرمغنطيسيّة لقّوة الجذب ألثّقالي.

الشحنة الكهربائية للربوتون و اإللكرتون

مختلفة  واإللكترون  البروتون  شحنتي  كانت  لو 
تكون  فلن  جزء،  مليون  ألف  مائة  من  بجزء  ولو 
حينئذ الذّرة محايدة الّشحنة )عدد االلكترونات مساو 
إلى  يؤدّي  مّما  الذّرة(  نواة  في  البروتونات  لعدد 
تنافرها بفعل القّوة الكهرمغنطيسية واستحالة ظهور 

الجزيئّات وبالتالي األجسام المادّية. 

نسبة القوة الكهرمغنطيسية
لقوة اجلذب ألثقالي.

لكي ندرك أهمية الدّقة التي ضبط بها مقدار القّوة 
كونا  نتخيّل  ألثقالي  الجذب  وقّوة  الكهرمغنطيسية  

عن القرآن والّسماء، فإّن ذلك ال يمكن إالّ أن يدفعنا 
إلى تدبّر األمر. 

التي  الّطاقة  عن  باستقالل  الكون  كثافة  تتحدّد  لم 
يتمدّد بها والتي اعتبرناها األداة التي رفع بها البناء 
فيما  العلماء  يتكلّم عنها  التي  الدّقة  إّن  بل  الّسماوي. 
التمدّد.  بطاقة  جوهريّة  بعالقة  الكثافة  بمقدار  يتعلّق 
إلى  أدّى  الذي  بالّشكل  يتطّور  أن  للكون  يكن  فلم 
لمقدار  دقيق  يكن هناك ضبط  لم  لو  اإلنسان  ظهور 
الكثافة ومقدار طاقة التّوسع. وهنا ال ننسى أّن اآلية 8 
بِِمْقدَاٍر« متّصلة  من سورة الرعد »َوُكلُّ َشْيٍء ِعْندَهُ 
باآلية 2 من نفس الّسورة »للاَُّ الَِّذي َرفََع السََّماَواِت 
إلى ذلك بن عاشور  أشار  تََرْونََها«، كما  َعَمٍد  بِغَْيِر 
في تفسيره التحرير والتنوير، أي أّن الّسياق القرآني 
لآليتين يسمح باعتبارهما يتكلّمان على نفس الّظاهرة 
وهي ظاهرة تحديد كثافة الكون منذ لحظة خلقه مع 

طاقة تمدّده التي بفضلها رفع البناء الكوني . 

وبالعودة إلى المعنى المعجمي األصلي لكلمة قدر 

التـــي يتكلّــــم  الّدقــة  إّن 
عنها العلمــاء فيمــا يتعّلق 
بمقدار الكثافــــــة بعالقة 
جوهرّيـــة بطاقـــة التمّدد. 
فلم يكن للكون أن يتطّور 
بالّشكل الذي أّدى إلى ظهور 
اإلنسان لو لــم يكن هناك 
ضبط دقيق لمقدار الكثافة 

ومقدار طاقة الّتوسع.

القرآن والسماء
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أي  بِِمْقدَاٍر«  ِعْندَهُ  َشْيٍء  »َوُكلُّ  الخالق  لنا  قال 
لنا  تدّعمه  ما  وهو  عنه  يقصر  وال  يتجاوزه  ال  بحدّ 
الثّوابت الفيزيائيّة. و لكن من يريد نسبة وجوده إلى 
الثوابت  لقيم  الدقيق  التقدير  في  يرى  ال  و  الصدفة 
الفيزيائية و جمال الكون و نظامه البديع و  تناغمه 
إال حادثا عرضيا انبثق من مرجل من العبث فهؤالء 
موجودون كما يخبرنا الخالق نفسه سبحانه »ما قدروا 
هللا حق قدره« )اآلية 67 من سورة الزمر 39(  أي 
في »الصحاح  كما جاء  تعظيمه  ما عظموا هللا حق 
في اللغة«. و تلك قصة ادم و أبناءه إلى يومنا هذا.
فمنهم من يعظم الخالق و منهم من حتى لو يتجلى له 
هللا سبحانه فال يؤمن به و لنا في زعيمهم إبليس خير 

مثال على ذلك..

جاذبيته الثقّالية أكبر من ثقالة كوننا بـ 10 أضعاف 
مّما يعني أنّها أضعف من القّوة الك.م. بـ 1035 مرة 
وليس 1036 مّرة. في مثل هذا الكون ستكون النّجوم 
عوضا  كيلومترين  قطرها  يتعدّى  ولن  جدّا  صغيرة 
للّشمس ولن تعمر  المليون وأربع مائة ألف كم  عن 
للّشمس.  سنة  مليار   10 عن  عوضا  سنة  من  أكثر 
واألحداث  صغيرة  األجسام  تصبح  الكون  هذا  في 
الّشمس  من  جدّا  قريبة  تصبح  فالكواكب  متسارعة. 
و تدور حول نفسها في ثانية. إّن اختالف بسيط في 
نسبة القّوتين ويتغير الكون جذريّا مّما يعني استحالة 
ظهور الحياة. إّن ظهورنا مرهون في اختالف يقدّر 
بجزء من مليار مليار مليار مليار جزء بين مقداري 

القوتين الذين هما عليه اآلن. 

ونختم بالقول أّن العلم يكتشف القوانين وال يفّسرها. 
ويقول أّن تلك القوانين يمكن أن تتغيّر في كّل لحظة 
إذ ليس هناك من سبب منطقي لكي تبقى على ما هي 
القدرة  أّن  ببساطة  يعني  وهذا  األبد.  إلى  اآلن  عليه 
لغاية  الفيزيائيّة  الثّوابت  مقادير  حدّدت  التي  اإللهيّة 
بسيط جدّا  تغيير  إحداث  قادرة على  اإلنسان  ظهور 

جدّا في إحداها ليحدث انقالبا كونيّا في كّل لحظة.

التقدير اإلهلي 

رأينا كيف توصل العلم الحديث إلى أّن الكون لم 
يكن في الحالة التي هو عليها اآلن إالّ بفضل الثّوابت 
إّن  البداية.  منذ  مقاديرها  ضبطت  التي  الفيزيائيّة 
خلق  وهي  الغاية  تقتضيها  بدقّة  المقادير  تلك  تحديد 
اإلنسان في حيّز فضائّي أصغر مليارات المّرات من 
تخيّلها،  يمكن  ال  حرارة  حالة  وفي  »دبّوس«  رأس 
مطلق  خالق  إلى  تردّد  أّي  وبدون  نسبته  يمكن  فعل 

قادر على ذلك.

من يريد نسبة وجوده إلى 
الّصدفة وال يرى في الّتقدير 
الّدقيــق لقيـــــم الثوابــــت 
الفيزيائّية وجمــــال الكون 
ونظامه البديع و تناغمه إاّل 
حادثا عرضّيا في مرجل من 
العبــث، فهؤالء موجودون 
كمــــا يخبرنا الخالق نفسه 
سبحانــه »ما قدروا اهلل حق 

قدره«

القرآن والسماء
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شخّصيا أمقت الغرور وأنبذ التّكبر والعجب وكّل 
أشكال االستعراض المجاني التي ينتهجها الكثير من 
النّاس في هذا الزمان. فالغرور في تقديري ينّم عن 
وجود خلل في شخصيّة المغتّر بذاته والمعتدّ بها الى 
الوهمي  والتفّوق  باالستعالء  المقيت  الّشعور  درجة 
على اآلخرين. كما أّن الغرور دليل قطعّي على حالة 
مرضيّة تشكو عديد التّناقضات والّصراعات الدّاخليّة 
والخارجيّة مّما يجعلها تميل الى الّظهور بثوب المبّجل 

والمتميّز بعدّة خصال فريدة من نوعها. وهذا يساهم 
بدوره في تعزيز شعور الفرد بالنّرجسيّة والغرور. 
ما  غالبا  المغرور  الّشخص  فأّن  هذا،  على  عالوة 

يعاني من مرّكب نقص ودونيّة مقارنة باألخرين.

فبمجرد أن يلقي المرء نظرة خاطفة الى من يفوقه 
مالحظة  في  يبدأ  حتى  الحياة  في  خبرة  أو  معرفة 
المقارنات  هذه  تسهم  كما  بينهما.  الفاصلة  الفروق 

العقيمة في تعميق الّشعور بالنقص. 

عن التواضع

محمد املعالجغمزة
»باحث وكاتب«

mohamedmaalej92@yahoo.com



57 شعبان 1437 - ماي 2016

غمزة

بالخيبة  البعض  يعّزز شعور  أن  المبدعين من شأنه 
إضافة الى ترسيخه مشاعر الدّونية والسلبيّة.

في  مفصليّا  دورا  التّواضع  يلعب  المقابل،  في 
شعور الفرد بالتّوازن والطمأنينة فضال عن تعزيزه 
في  والّرغبة  الفرقة  ونبذ  والتّسامح  التّصالح  لقيم 

التّشفي أو االنتقام.  

النّفس  التّواضع دليل على غنى  فإّن  المقابل،  في 
وعالمة على سعة األفق ورقّي المتواضع.

يقول أحد الحكماء: »الخير كلّه في بيت ومفتاحه 
التّواضع والشّر كله في بيت ومفتاحه التّكبر«. من هنا 
تستشّف قيمة ومكانة التّواضع في حياة االنسان إضافة 
الى أثره الكبير في توطيد عرى األخوة والمحبّة بين 

النّاس على اختالف مشاربهم ومرجعياتهم.

بخصلة  التّحلي  فإّن  البعض،  يعتقده  لما  وخالفا 
ما  بقدر  والهوان  للّضعف  مرادفا  ليس  التّواضع 
أّن  كما  االنسانيّة.  والكرامة  العّزة  بتحقيق  كفيل  هو 
الحّق  والتّنازل عن  االستكانة  به  يقصد  التّواضع ال 

على اعتبار أّن االفراط في التّواضع يجلب المذلّة.

االستقامة  مرتبة  يبلغ  أن  االنسان  أراد  ما  فإذا 
عّز  مع هللا  تواضعه  بين  يجمع  أن  بدّ  فال  المنشودة 
وجّل والتّواضع مع خلقه حتّى يسهل عمليّة التّواصل 
والتّعاون مع اآلخر من خالل قبوله بكّل اختالفاته. 
َعلَى  يَْمُشوَن  الَِّذيَن  ْحَمِن  الرَّ »َوِعبَادُ   : تعالى  يقول 

األَْرِض َهْونًا ...« )سورة الفرقان األية 63(

الّصادقة  بالمجهودات  االعتراف  عدم  أّن  كما 
من  به  يستهان  ال  لعدد  القيّمة  المساهمات  وجحود 

الغــــــرور دليـــل قطعــــــّي 
على حالـــة مرضّيـــــة تشكو 
عديد الّتناقضــات والّصراعات 
الّداخلّيــــة والخارجّيـــة مّمـــا 
يجعلها تميل الى الّظهـــــور 
بثوب المبّجل والمتمّيـز بعّدة 
خصال فريدة من نوعها.وفي 
المقابل، فإّن الّتواضــــع دليل 
على غنى الّنفس وعالمة على 
سعة األفق ورقّي المتواضع.
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على  المعمورة  أرجاء  كل  في  المسلمين  أغلب  يتّفق 
الّرسول  على  أنزل  ما  أثمن  هو  مقدّس  ككتاب  القرآن  أن 
الكريم محمد )ص(. وأن هذا الكتاب يمكن اعتباره أهّم كنز 
الكتاب  هذا  بتعاليم  أخذت  إن  األّمة  فهذه  اإلسالميّة.  لألّمة 
وأحاط  الجهل  في  وقعت  تناسته  وإن  ونمت  تقدّمت  الكنز 
بها التخلّف من كل جانب. ثم إّن هذا الكتاب كان وال يزال 
مصدر استلهام لرجال هذه األمة اللذين ما انفكوا يجدون بين 
طيّاته تحفيزا على النهوض ضدّ االستعباد والقهر وتحريضا 
على الثورة في وجه الغاصبين. فكان هذا القرآن صّمام أمان 
لهذه األّمة ومالذا لها سواء في فترات الفتن والمحن أو غير 

بعيد ضد المستعمر.
النبوية  القرآن يف الفرتة  التعامل مع  1.طريقة 

إنه شٌي يشبه المستحيل في عالمنا العربي، فهو حالةٌ 
الغريبة،  والدورية  االنتظام  من  معهودة  غير  نادرةٌ 
لم تعتد عليها المؤسسات العربية الشعبية والرسمية، 
اجتماعاتها  وتلتئم  مؤسساتها  تنعقد  تكاد  ال  التي 
وتتجمد،  وتتأخر  وتتأجل،  تتعطل  إذ  بسهولة، 
وتتكلس على أشخاصها ويحتكرها المهيمنون عليها، 
على  أتباُعهم،  بعدهم  من  ويقودها  أبناؤهم  ويرثها 
أنظمتها  تُكيف  إذ  السياسة،  ذات  ووفق  النهج  نفس 
الداخلية، وتسوى لوائحها التنظيمية ليبقى عليها ذات 
الزمن،  من  طويالً  ردحاً  الرموز  ونفس  األشخاص 
المسار  بانحرافهم عن  أو  أو خرفهم،  بموتهم  ينتهي 

فلسطين 
بوصلتنا

د.مصطفى يوسف اللداوي
»كاتب فلسطيني«

tabaria.gaza@gmail.com

الخطاب القومي العربي 
بين التسامح وعقد الماضي

وتغييرهم لالتجاه وتبديلهم للوالء، طمعاً في مناصب 
أو حرصاً على جاٍه ومكاسب.

اجتماعه  عقد  الذي  العربي  القومي  المؤتمر  لكن 
التأسيسي األول في تونس عام 1990، يعود به الزمان 
ليعقد دورته السابعة والعشرين في مدينة الحمامات 
التونسية، منتظماً في مواعيده، ومحافظاً على زمان 
انعقاده، إذ تنعقد اجتماعاته دورياً في مثل هذا الوقت 
كل عاٍم، وتتسع له عواصم عربية عديدة، فإن تعذر 
انعقاده في عاصمة، فتحت له أخرى أبوابها، ورحبت 
وأحسنت  ومناقشاته،  ألفكاره  فضاؤها  واتسع  به 
ضيافة أعضائه، فكان انعقادٌ وإن تكرر في بيروت 
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السابعة  دورته  في  للمؤتمر  األخيرة  الجلسات 
العشرين حملت أفكاراً منفرة وأخرى مخيفة، وأطلقت 
عقالها  منفلتة من  متطرفة ومتزمتة،  لكلماٍت  العنان 
جمع  تمزق  مفاهيم  وأبرزت  سياقها،  عن  وخارجة 
األمة وتهدد نسيجها العام، إذ ألقيت كلماٌت متشنجةٌ 
بين  وتباعد  جمعها،  من  بدالً  األمة  شق  إلى  تقود 
شعوبها بدالً من التقريب بينهم، وتعدم فرص اللقاء 
للتالقي،  فرصاً  تخلق  أن  من  بدالً  الحوار  وترفض 
وتصنع قواسم مشتركة للتفاهم، وعلى الرغم من أنها 
فيها  تمادوا  أن أصحابها  إال  الجميع  تكن ترضي  لم 
وكرروها، وتنادى غيرهم إلى المنصة وأكد أفكارهم 

وأيد دعواهم.
العربية،  األمة  من  أساٌس  جزٌء  اإلسالميون 
ودورهم  طويل،  فيها  تاريخهم  فيها،  رئيٌس  ومكوٌن 
في مسيرتها كبير، ولهم إنجازاٌت عديدة وإن كانت 
عليهم مالحظاٌت كثيرة، مما ال يغفل دورهم وال ينكر 
وجودهم، إال أن بعض المؤتمرين أنكروا وطنيتهم، 
وشككوا في قوميتهم، ودعو إلى وصفهم بالرجعيين 

والقاهرة، وتونس وبغداد، والمنامة والدار البيضاء، 
وصنعاء والجزائر، وما زالت كرته تدور، وعجلته 
فوق  بنجاحٍ  ويقفز  الصعاب  يتجاوز  وهو  تسير، 
التحديات، ويسير بحذٍر بين ألغاٍم مزروعة وأخرى 
مقصودة، وما زال يبحث عن عواصم عربية تستقبله 
من جديد وال تعترض عليه، وترحب بكل أعضائه 
وال تمنع أحداً منهم من الدخول إليها، ليبقى المؤتمر 

حراً سيداً مستقالً.
غالبية أعضاء المؤتمر القومي العربي يحرصون 
على المشاركة في دوراته، واالستجابة إلى دعواته، 
ويحزن من منع، ويعتذر من عجز، ويرسل مساهمته 
وعلى  يأتون،  حاسبهم  على  أنهم  علماً  غاب،  من 
نفقتهم يحضرون ويقيمون، وببعض مالهم ولو كان 
أقلية،  أغنياءهم  أن  رغم  يساهمون،  يسيراً  نزيراً 
وأثرياءهم قلة، ولكنهم أغنياء وفقراء يساهمون فيه 

ليبقى، ويؤدون االشتراك ليستمر. 
لكن هذه المميزات الجميلة التي تمتع بها المؤتمر 
القومي العربي عبر تاريخه الذي تجاوز الربع قرٍن 
بسنتين أخريين، ال تستطيع أن تخفي عيوبه ومثالبه، 
إبرازها،  األعضاء  يحسن  التي  ومشاكله،  ومساوئه 
ويتقن المنتسبون إليه إظهارها، ويتفننون جميعاً في 
وينعقد  شكالً  ينتظم  فهو  إخراجها،  وحسن  تزينها 
ملتقًى، ولكنه يظهر على منصة النقاش وقاعة الحوار 
اختالفاٍت كثيرةٍ وتناقضاٍت عميقة، قد تتعارض مع 
التي  العربية  الفكرية  والمنطلقات  القومية  المفاهيم 
القومية  الوحدوية  الروح  تعكس  وال  عليها،  نشأ 
على  والحرص  الخوف  لمعاني  وتتنكب  الجامعة، 
األمة وأبنائها، ولكنها تبقى دوماً ضمن دائرة التباين 
الطبيعي في اآلراء والتكامل في األفكار وصوالً إلى 
األفضل وتحقيقاً لألصلح، حيث يسود الحوارات في 
الغالب هدوٌء وقبوٌل، فال مناكفاٍت حادةً وال صراخاً 

وصخباً غير حضاري.

ال تستطيع المميزات الجميلة 
المؤتمر  بهـــا  تمتـــــع  التي 
القومي العربي عبــــر تاريخه 
أن تخفي عيوبـــــه ومثالبه، 
التي تظهــر في قاعة الحوار 
في شكل اختالفــــاٍت كثيرٍة 
عميقــــــــــــة،  وتناقضـــاٍت 
المفاهيم  مع  تتعـــارض  قد 
القوميـــــة والمنطلقـــــــات 

الفكرية العربية.

فلسطين بوصلتنا
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ال  الظلم  هذا  أن  علماً  رجالها،  عليها  ليعلق  نصبت 
يبرر لهم أو لغيرهم العنف، وهذه السجون ال تجوز 

دعوات االنتقام ومساعي الثأر.
المواقف  في  نزاهة  وال  اعتدال  ال  أنه  الحقيقة 
لدى  والجرح  النقد  في  عدٍل  ميزان  وال  والرؤى، 
التصريح  إلى  ودعا  واعتدى،  هاجم  ممن  الكثير 
واإلعالن، ورفض التلميح والتعميم، إذ أرادوا تسمية 
بينما رفضوا  باسمها،  بعينها وتحديد حكوماٍت  دوٍل 
بالدهم،  سياسات  على  والتعقيب  حكوماتهم،  إدانة 
رغم أن الجميع مداٌن ومتهم، وعليه مالحظات وله 
بينهم  عدل  وال  طهر  ال  إذ  ومساهمات،  مشاركاٌت 
عند  ارتهان  وال  رجعية  وال  تآمر  ال  كما  مطلق، 
غيرهم مطلٌق، والشعوب أسبق في األوطان وأكثر 
وإليها  المجد،  ووريثة  الحق  صاحبة  وهي  أصالة، 
ينتسب الفضل وعلى يديها عبر التاريخ ينعقد الخير، 
والزعماء،  القادة  وتقدم  المواقف  تصنع  التي  وهي 
وتكتب بتضحياتها صفحات تاريخ العرب الناصعة.

الذي  العربي  القومي  المؤتمر  أعضاء  يخطئ 
في  عضٍو  مائتا  منهم  المشاركين  عدد  يتجاوز  ال 
دورته الحالية، وإن كان عددهم عبر دوراته السبعة 
عندما  عضو،  األلف  يفوق  مضت  التي  والعشرين 
يعتقدون أنهم وحدهم يمثلون ضمير األمة ويعبرون 
وأن  عنها،  نيابةً  ويتحدثون  باسمها  وينطقون  عنها، 
مكبرات  وعبر  القاعات  جدران  داخل  يقولونه  ما 
األهل،  ورجيع  الشعب  صدى  هو  إنما  الصوت، 
وتطلعاتها، وأحالمها  األمة  أماني  تمثل  وتوصياتهم 
أنه  يرون  ما  يصفون  عندما  ويخطئون  وخياالتها، 
شعوبها،  وقرار  األمة  خيار  وأنه  والصواب،  الحق 
وأن من يحيد عنها يخرج عن األمة ويتناقض معها، 
األمة  من  يريدون  وكأنهم  الحق  برؤاهم  فيحتكرون 
وأن  بعقولهم،  تحكم  وأن  بمنظارهم،  تنظر  أن  كلها 
وكوة  الرشاد،  سبيل  وحده  هو  إذ  يرون،  ما  ترى 

الفرج وبصيص األمل.

آلت  عما  المسؤولية  وتحميلهم  بالمتآمرين،  ونعتهم 
إليه األمة من فوضى واضطراب، وتقاتٍل واحتراب، 
واختالٍط في السالح وتعدد في هوية حملته، وكأنهم هم 
وحدهم السبب فيما لحق باألمة من مصائب ونكبات، 
وغيرهم مما حدث مبرأٌ، وعن الخطأ مقدس، وعن 

العيوب والنقائص منزهٌ.
لم يميّز المؤتمرون بين حركٍة إسالميٍة وأخرى، 
أكثرهم، وانطلق كثيٌر منهم  أغلبهم وأجمل  بل عمم 
من ماضي في نفوسهم حبيٍس، وتاريخٍ في ذاكرتهم ال 
ينسى، حفرته األحداث، وعمقته الخالفات، وأبقته في 
العقل والقلب عالمةً بارزةً الصراعاُت والمواجهاُت، 
التي  األم هي  اإلسالمية  الحركة  أن  أكثرهم  فاعتبر 
الحركات وتشكلت،  انشقت  فرخت وأنجبت، وعنها 
واتهموا فكرها بالضيق المحصور، إذ تكون وتشكل 
في السجون وخلف القضبان، فكان قاصراً في رؤيته، 
التأسيس  في  ساعد  الذي  األمر  منهجه،  في  ومنتقماً 
للعنف والترويج له، متجاهلين الظلم الذي تعرضت 
وقع  الذي  والجور  المعتدلة،  اإلسالمية  الحركة  له 
التي  والمشانق  لها،  فتحت  التي  والسجون  عليها، 

يخطــئ أعضـــــاء المؤتمـــر 
القومي العربي الذي ال يتجاوز 
عدد المشاركين منهم مائتا 
عضـــــٍو في دورتـــه الحالية، 
عندمـــــا يعتقــــدون أنهــم 
وحدهم يمثلـون ضمير األمة 
ويعبرون عنهـــا، وينطقــون 
باسمها ويتحدثــون نيابــــًة 
عنهـا، وهــو صـــدى الشعب 

ورجيع األهل.

فلسطين بوصلتنا
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ترنيمات
سالم املساهلي

»شاعر وأديب تونسي«
salemsehli@yahoo.fr

رْب .. هدمُت يا عهَ اعهَ سوُس كمهَ ذي البهَ ههَ

ى .. وضهَ املهَوُت واألْحقاُد والفهَ

ْب .. بال أدنهَى سبهَ

مالهَِة  رْي اخِليانهَِة والعهَ غهَ

واجُلُنوِن احُلّر يِف ..

ْب ..  واِرِج والّنخهَ ِ اخلهَ ِسريهَ

ّراٍت .. ّراٍت ومهَ سُنجّرُب الّتخريبهَ مهَ

ُة .. ى اخُلرافهَ ى مثلما تْفنهَ ونْفنهَ

ْب .. جهَ يِف التثاؤِب .. والعهَ

وسيكُتُب الّتاِريُخ أّنا ..

يا .. ْ ةهَ احملهَ ِئمنا ُكلفهَ قد سهَ

ْب .. ومل نهَُصن الّنبّوةهَ والقصاِئد والّنسهَ

يْء .. يُموُت ِفينا ُكّل شهَ سهَ

ْي ُيولهَدهَ املهَْوُعوُد .. كهَ

ِة .. جيعهَ ِحِم الفهَ ِمن رهَ

ْب .. ضهَ ِة والغهَ جيعهَ والوهَ

ُكوُن ناًرا .. تهَ سهَ

ى اليأُجوِج واملأجوج يِف مِحهَ

ْب  ُكوُن ناًرا يِف ِدياِر أِبي هلهَ تهَ سهَ

ستُكوُن نارًا في دِياِر أِبي َلهبْ
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حديقة 
الشعراء

مثلهَ بْرد

مثلهَ أعراض الشلْل

وُيبارُك بركهَ الّدماء وينتشي إْذ يعتدْل

فوق الظُهور.... وفوق أعناق اإلبـــْل !

إبٌل عجاٌف !
يكاُد النفُط يْبتلُع الرتابهَ

يكاُد الّصرُب يرحُل باملدينة و«امُلثـُـْل«

عرٌب..... ُيقاُل !

تقوُل غزُة : ياعرْب !

ويُد العراق يكاُد يقطُعها العرْب !

عرُب احلصار.... كأنهْم بْل ُهْم حطْب !

عرٌب رجاٌل........ ترّجلوا حّد التعْب !

وتنافسوا يف سّد أنفاس املعاني والكتْب

عرٌب ..... ُيقاُل !

تدافُعوا ... كي يْدفُعوا 

مْل يدفعوا عن مائهم أْو مترهم أْو عن كذْب

مل يدفُعوا الريحهَ اليت تلوي ُجلودهَ ظهورهْم

ومتوُر فيهْم.... كالقصْب 

عرٌب إذْن

وهُلْم لساٌن يف البالغة واألدْب

وهُلْم فنوٌن يف املدائح والغزْل:

ُهبٌل / ُهبْل

ُهبٌل تقوُل ... ونْسمُع

ال شيء بعد اآلن صار يهمين

من بعدما ُخربْت حلْب

ُه ال رْمزهَ بعد اليوم سوفهَ أِجلُّ

من بعدما انكشف الكذْب

يا أيها العرُب الذين خربتهْم

يا أيها السفهاُء يا زيفهَ العرْب

كل احلروب اليت ُتاُض بأرضكم

أنتْم لظاها واخلشْب

يا أيها الشجعان والفرساُن يا...

كم قد قتلُتْم منُكُم

باسم العروبة والشهامِة واألدْب؟

عرٌب/ عرْب

صنٌم لكّل قبيلة

ولكّل عْبد يف عشائرنا ُهبْل

ُهبٌل من اللحم الطرّي ومن عظام

ومنْ  ُعقد ومن حقد وجهل والعلْل

ُهبٌل وخيطُب يف اجلموع يقوٌل قوال مْل ُيقْل

وحيّل باأللوان يف الغرف ويف النفس احلزينة 

ُدون حْل

ُهبٌل يناُم على احلرير وميتطي النسمات

يْرقُد يف جفون الساهرين ..... بال ملْل

ُهبٌل ويسري يف املفاصل 

ى مثلهَ مُحّ

بحري العرفاوي
»شاعر تونسي«

facebook.com/bahri.arfaoui.3

حلبْ
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ُهبٌل جنوُع....وتشبُع

ُهبٌل نهّج..... وترتُع

ُهبٌل فداكهَ الّروُح وهي ذلولٌة

وفداكهَ يا ُهبُل البنوُن والبناُت والّدوْل

نفنى وتبقى يا ُهبْل

أنت اهلوّيُة واحلضارة واحلداثُة واألمْل

أنت امُلخّلُص وامُلدّرُس والشفاعُة يا بطْل

نفنى إذْن

تفنى الّدوْل

يفنى الرتاُب والشباُب والعقائُد واملعارُف وامللْل 

يفنى الذي ال يلهُج

يفنى الذي ال ميدُح

يفنى الذي ينتاُبُه شكٌّ حبقكهَ يا ُهبْل

عرٌب.... ُيقاُل

ويسخرون من العرْب !

وُيسّرحون ضباعهم يف كّل شرب معتشْب!

وُيساومون على دماء »يوسف« من غري خوف أو خجْل !

: احذْر أخّوتُهْم ... فُهْم من غري أْب! يا يوُسفهَ

اْحذْر وسيًطا غادًرا واحذْر طعاًما يف الُعلْب!

احذْر نداًء ناعًما ... ال تْستجْب... ال تْستجْب

ُهْم يقتلونكهَ ثّم يأتونهَ إليكهَ يف طوابري اجلنائز واملآمت والُقبْل!

ُهبٌل / ُهبْل ... ُهبٌل / ُهبْل

ويفاوضون على دمْك

وعلى انتصاركهَ واندحار عدّوكهَ ... يتفاوضون هَ!

ويطلعون من دمْك!

ُهْم من دمائكهَ يكربون كما القراُد ... 

ُحونهَ يف جراح حّية... مل تندمْل ْسرهَ ويهَ

ّدوا بااّل يكتمْل كهَ ..وهَ ُهْم يرقبون ُحلمهَ

وُهُم ُهبْل ... وهُلْم ُهبْل

مثلهَ بْرد

مثلهَ أعراض الشلْل

وُيبارُك بركهَ الّدماء وينتشي إْذ يعتدْل

فوق الظُهور.... وفوق أعناق اإلبـــْل !

إبٌل عجاٌف !
يكاُد النفُط يْبتلُع الرتابهَ

يكاُد الّصرُب يرحُل باملدينة و«امُلثـُـْل«

عرٌب..... ُيقاُل !

تقوُل غزُة : ياعرْب !

ويُد العراق يكاُد يقطُعها العرْب !

عرُب احلصار.... كأنهْم بْل ُهْم حطْب !

عرٌب رجاٌل........ ترّجلوا حّد التعْب !

وتنافسوا يف سّد أنفاس املعاني والكتْب

عرٌب ..... ُيقاُل !

تدافُعوا ... كي يْدفُعوا 

مْل يدفعوا عن مائهم أْو مترهم أْو عن كذْب

مل يدفُعوا الريحهَ اليت تلوي ُجلودهَ ظهورهْم

ومتوُر فيهْم.... كالقصْب 

عرٌب إذْن

وهُلْم لساٌن يف البالغة واألدْب

وهُلْم فنوٌن يف املدائح والغزْل:

ُهبٌل / ُهبْل

ُهبٌل تقوُل ... ونْسمُع

حديقة 
الشعراء
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شخصيات

لقد كان لشخصيّة عبد العزيز الثعالبي )1944-1876( 
الفكري  والمجدّد  الديني  والمصلح  السياسي  المناضل 
التاريخ  في  األثر  أبرز  النابه،  البارع والصحفي  والخطيب 
االمتداد اإلسالمي  العربي وفي  التونسي  والقومي  المحلي 
العشرينات  عقدْي  خالل  الّصين  تخوم  إلى  المغرب  من 
الشخصيّة  هذه  أّن  غير  الماضي.  القرن  من  والثالثينات 
أهملت في الفترة البورقيبيّة في تونس ألّن بورقيبة لم يكن 
يسمح أن يشاطره أحد في الزعامة. و لم يتجدّد االهتمام بها 
إالّ في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي حيث بدأت 
خطوات  تدريجيّا  وبدأت  الناس  عليها  ويّطلع  تُطبع  كتاباته 
يستحقّها.  التي  المكانة  وإيالئه  الزعيم  لهذا  االعتبار  إعادة 

ومن مآثره:            
على املستوى احمللي

- كان من المؤّسسين األوائل لفّن الصحافة في تونس، فقد 
أّسس بمفرده جريدة »سبيل الّرشاد« األسبوعيّة سنة 1895 
وهو في سّن التاسعة عشر، دعا فيها إلى التجديد والتطّور 
 1909 سنة  وترأس  واإلسالم.  العروبة  ثوابت  إطار  في 
جريدة »التونسي« الناطقة باسم أّول حركة سياسيّة مناهضة 
حركة  وهي  الحديث  تونس  تاريخ  في  االستعمار  لسياسة 
الشباب التونسي. وساند من خالل تلك الصحيفة كّل مطالب 
الّشعب وكّل تحّركاته الميدانيّة في إطار مقاومة المستعمر. 
فيها  أدان  اإلسالمي«  »االتحاد  جريدة   1911 سنة  وأّسس 
منذ سنة  المقاومة وأشرف  إلى  لليبيا ودعا  اإليطالي  الغزو 
1921 على مجلّة الفجر الناطقة باسم الحزب الوطني الناشئ 
»الحزب الحّر الدستوري التونسي« وكتب بانتظام في جريدة 

»اإلرادة« بعد عودته النهائيّة إلى تونس )1944-1937(.
في  الديني  واإلصالح  الفكري  التجديد  دعاة  أحد  مثّل   -
تونس امتدادا ألفكار الوزير المصلح »خير الدين التونسي« 
وتفاعال مع مدرسة اإلصالح المشرقيّة التي تزّعمها »جمال 
إلى  ذلك  عّرضه  وقد  عبده«.  و»محمد  األفغاني«  الدين 

عبد العزيز الثعالبي: 
الزعيم المنسي

هجمات المتزّمتين وأصحاب الطرق الصوفيّة المتواطئين مع 
سلطة االستعمار الفرنسي مّما أدّى به إلى المحاكمة والسجن 
سنة 1904. وقد عبّر عن أفكاره التجديديّة بعد ذلك في كتاب 
صدر له في ترجمة فرنسيّة سنة 1905 وهو بعنوان: »روح 
إلى  الدعوة  التجديديّة  مواقفه  القرآن«. وشملت  في  التحّرر 
تعليم المرأة وتمكينها من حريّة التنقّل والمشاركة في تنمية 
الصوفيّة  الطرق  بدع  بعض  من  العقيدة  وتحرير  المجتمع 

والدعوة إلى حريّة الفكر والتسامح بين األديان...
في  المنعقد  فرساي  مؤتمر  في  التونسي  الشعب  مثّل   -
مطالبه  وقدّم   )1919( األولى  العالميّة  الحرب  بعد  باريس 
بعد أن ضّمنها كتابا بعنوان » تونس الشهيدة، مطالبها«فكان 
شبيها بالزعيم الوطني المصري »سعد زغلول«. وقد ُسجن 
بتهمة  كتابه  رواج  إثر  الفرنسي  االحتالل  سلطة  قبل  من 
التآمر على أمن الدّولة الفرنسيّة في جويلية )يوليو( 1920 

وأطلق سراحه بعد ضغط شعبي في ماي )مايو( 1921.
امتداد  ذي  منّظم  تونسي  سياسي  حزب  أّول  ترأّس   -
جماهيري في كامل تراب البالد التونسيّة وله برنامج سياسي 
التونسيّين في دستور  واضح في تسع نقاط تضّمنت حقوق 
إجباري...  وتعليم  الحكومة  يحاسب  برلمان  و  الّسلط  ينّظم 
وهو »الحزب الحّر الدستوري التونسي« الذي تأّسس سنة 
1920 وظّل الثعالبي يتولّى إدارته مباشرة إلى أن دُفع إلى 

مغادرة تونس سنة 1923.
توحيد  إلى   1937 سنة  تونس  إلى  عودته  عند  سعى   -

الصّف الوطني الذي عرف انقساما حادّا في فترة غيابه.
على املستوى العربي و اإلسالمي

سافر الثعالبي مّرات عديدة خارج تونس)1902-1896( 
)1912-1914( )1923-1937( وكان في كّل سفرة يربط 
مثل  اإلصالحيين  الزعماء  من  عدد  مع  وطيدة  عالقات 
الكواكبي ورشيد رضا وأمين الحسيني وغيرهم. وإذا كان في 
النّشيط والوطني  رحالته األولى قد ُعرف بصفة الصحفي 



شخصيات
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ما طبع من مؤلفات الثعاليب: )ينب 1984 و 1999(  

- تونس الشهيدة
- روح التحّرر في القرآن

- محاضرات في تاريخ المذاهب واألديان
- خلفيّات المؤتمر اإلسالمي بالقدس

- محاضرات في التفكير اإلسالمي والفلسفة
في  نبويّة  )سيرة  وسلّم  عليه  هللا  صلى  محمد  معجز   -

جزأين(
- سقوط الدولة األمويّة

- الرحلة اليمنيّة
- تاريخ المذاهب واألديان

- مسألة المنبوذين في الهند
- تاريخ شمال إفريقيا

-----
- حممد العّشي: أستاذ وكاتب تونسي

med.echi15@gmail.com

في  الّشرق  إلى  توّجه  قد  األخيرة  رحلته  في  فإنّه  الغيور، 
الوطنيّة  الحركة  ورمز  المناضل  الّسياسي  الّزعيم  صورة 
مآثره  أهّم  ولعّل  حّل.  حيثما  التّرحاب  يجد  فكان  التونسيّة، 
العراق  بين  أغلبها  )قّضى  بالشرق  المطّولة  إقامته  خالل 

ومصر( :
-السعي عام 1924 إلى توحيد اليمن وإلى تحرير جزئها 
الجنوبي من هيمنة االحتالل االنجليزي. والتدّخل بين اإلمام 
»يحيى حميد الدين« حاكم اليمن الشمالي والملك »عبد العزيز 
آل سعود« لتجنّب اندالع الحرب بينهما بسبب خالفات على 

الحدود. وقد تمّكن فعال من تحقيق التهدئة بين الطرفين.
-  المشاركة الفاعلة في إنجاز المؤتمر اإلسالمي بالقدس 
سنة 1931. حيث كان الثعالبي من أكثر المتنبّهين إلى الخطر 
المقاالت  من  العديد  وكتب  بفلسطين  المتربّص  الصهيوني 
في ذلك االتجاه. وكان من أشدّ المتحّمسين إلى تكوين جبهة 
بعد  قويت  التي  الصهيونيّة  للجبهة  مضادّة  عالميّة  إسالميّة 
وعد بلفور. لذلك شارك مع مفتي القدس الشيخ أمين الحسيني 
في ترتيبات المؤتمر، واختير عضوا في لجنته التنفيذيّة التي 
تضّم 25 عضوا وفي مكتبه الدائم الذي يضّم سبعة أعضاء. 
وكان من الفاعلين في أشغال المؤتمر وفي إعداد القرارات 

والتوصيات التي تمّخضت عنه.
- توجيه أنظار العالم اإلسالمي وخاّصة األزهر الشريف 
إلى ضرورة االهتمام بالمسلمين في شبه القاّرة الهنديّة ودعم 
وحدتهم وجهودهم من أجل االستقالل عن بريطانيا والكشف 
للهند  التاريخي  الهندوس بما في ذلك الزعيم  عن مناورات 
»غاندي« الذي التقاه الثعالبي سنة 1925 وحاوره لمدّة سّت 
ساعات. كما نبّه إلى وضع طبقة المنبوذين وبيّن إمكانيّات 

تحّولهم إلى اإلسالم والعوائق التي تحول دون ذلك.
- يعتبر الثعالبي من أوائل الذين دعوا إلى الوحدة العربيّة 
ومّهدوا السبيل إلى تكوين جامعة الدول العربيّة. وله في ذلك 
المعنى مقاالت عديدة ال سيّما في مجلّة »الرابطة العربيّة«.

مّما قيل يف الثعاليب

- األستاذ محمد زكي باشا:»األستاذ الثعالبي أّمة جامعة، 
فلقد كنت من أشدّ النّاس إعجابا بذكائه الباهر وفصاحة لسانه 
وسعة اطالعه وغزارة علمه وفرط حميّته اإلسالميّة ... كّل 
ذلك في تواضع وأدب وحياء وبُعد عن اإلدّعاء والكبر...« 

-عبد الحميد بن باديس:»عبدالعزيز الثعالبي..هكذا أذكره، 
ذاٍت  على  َعلًَما  يَْبق  لم  اإلسم  هذا  فإّن  أوصفة.  لقب  دون 
مشّخصة، تحتاج إلى صفاتها وألقابها، بل صار في أذهان 
الناس َعلًَما على الرجولة والبطولة والزعامة، وعلى التفكير 
والعروبة،...  والشرق  اإلسالم  وعلى  والتضحية،  والعمل 

فإذا قُلَت محمد عبد العزيز الثعالبي قلَت هذا كلّه«.

سياسي  مناضل  الثعالبي 
فكري  ومجّدد  ديني  ومصلح 
وخطيب بارع وصحفي نابه، أّثر 
في التاريخ التونسي  والعربي 
من  اإلسالمي  االمتداد  وفي 
المغرب إلى تخوم الّصين خالل 
والثالثينات  العشرينات  عقدْي 
أّن  غير  الماضي.  القرن  من 
في  أهملت  الشخصّية  هذه 
يتجّدد  ولم  البورقيبّية.  الفترة 
النصف  في  إاّل  بها  االهتمام 
القرن  ثمانينات  من  الثاني 

الماضي.
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على  المعمورة  أرجاء  كل  في  المسلمين  أغلب  يتّفق 
الّرسول  على  أنزل  ما  أثمن  هو  مقدّس  ككتاب  القرآن  أن 
الكريم محمد )ص(. وأن هذا الكتاب يمكن اعتباره أهّم كنز 
الكتاب  هذا  بتعاليم  أخذت  إن  األّمة  فهذه  اإلسالميّة.  لألّمة 
وأحاط  الجهل  في  وقعت  تناسته  وإن  ونمت  تقدّمت  الكنز 
بها التخلّف من كل جانب. ثم إّن هذا الكتاب كان وال يزال 
مصدر استلهام لرجال هذه األمة اللذين ما انفكوا يجدون بين 
طيّاته تحفيزا على النهوض ضدّ االستعباد والقهر وتحريضا 
على الثورة في وجه الغاصبين. فكان هذا القرآن صّمام أمان 
لهذه األّمة ومالذا لها سواء في فترات الفتن والمحن أو غير 

بعيد ضد المستعمر.
النبوية  القرآن يف الفرتة  التعامل مع  1.طريقة 

ذات طابع  وكثيرة  كبيرة  الثورة شعارات  رفعت 
اجتماعي كردّ فعل طبيعي على شعور غالبيّة الّشعب 
التّونسي بالغبن والتّهميش طوال العقدين المنصرمين 
على األقل، وكان المأمول أن تتحّول هذه الّشعارات 
في  الفعلي  والبدأ  إنقاذه  يمكن  ما  إلنقاذ  برامج  الى 
مقاومة كل الظواهر االجتماعية المخيفة التي نجمت 

عن عقود االستبداد.

)2(

لم تفقد الثورة جذوتها فهي تخبو حينا وتعاود التعبير 
عن نفسها حينا آخر حسب مقتضيات الواقع الجديد 
النظر  وبغض  واالجتماعية.  السياسية  تعقيداته  بكل 
االجتماعي  الحراك  مع  االيديولوجي  التعاطي  عن 

لطفي الدهواثيقبل الوداع
»مستشار الشؤون االجتماعية«

lotfidahwathi2@gmail.com

الرهان األول:المسألة االجتماعية

الجزم  يمكنه  ال  التّحليل  على  قدرة  النّاس  أشدّ  فإّن 
بمآالت هذا الحراك سلبا وايجابا وال بمدى تأثيره في 

الواقعين الّسياسي واالجتماعي .

بين  تظهر  التي  االجتماعية  التّحركات  كل  إّن 
حين وآخر ليست سوى تعبيرا عن حالة من الّسخط 
ما  جّراء  النّاس  صدور  في  تعتمل  التي  واالحتقان 
يعانونه من جهة وجراء اليأس من التّغيير الذي أصبح 
أمال بعد الثّورة المباركة، غير أّن هذه االحتجاجات   
الواقع  في  فارق ملموس  إحداث  العشوائيّة اليمكنها 
البدائل  غياب  أهّمها  من  لعّل  األسباب  من  لجملة 
المطروحة وخضوعها لحسابات الّسياسة واألحزاب 

وااليديولوجيات المتصارعة.
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التصديق بعد سنوات من ترويج الكذب عن المعجزة 
االقتصادية الكبرى التي حقّقها النّظام السابق ولكنّنا 
نستطيع اآلن أن نرصد ظواهرا مخيفة سوف يكون 
لها بالغ األثر على حياتنا كشعب وعلى الدّولة كأداة 
المجتمع  لتنظيم  لضبط األوضاع وإصالحها وكأداة 
وتنميته الّشاملة. إّن الفقر المتفشي في ربوع البالد من 
شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها والتفاوت 
الجهوي بين مدينة وأخرى وبين منطقة ومنطقة  كّل 
هذا لم يعد خافيا على أحد وما زالنا نكتشف كّل يوم 
بؤرا للفقر والحرمان وأناسا على الهامش ال يكادون 
يجدون القوت ويعيشون في ظروف مزرية ال تتيح 

لهم حتى الكفاف.

ليس الفقر وحده ما بات يخيفنا بل ظواهر أخرى 
كظواهر  والحلول  المقاربة  في  وأصعب  حدّة  أكثر 
البطالة، واالنحراف، و التّسرب المدرسي، والجنوح 
الّزواج  عن  والعزوف  أنواعها،  بكّل  والجريمة 
والعنوسة، وتعاطي المخدّرات والكلفرة، واالنتحار، 

)3(

أنّهم قادرون على كسب معركة  الكثيرون  يتوّهم 
إذا هم  الّسياسية، أو  اللّعبة  إدارة  إذا أحسنوا  التّغيير 
استطاعوا ترسيخ قدم الدّيموقراطية بغض النّظر عن 
مسائل مهّمة كمسألة الثّقافة أو مسألة الدّين أو المسألة 
يوقعون  ما  حجم  يدركون  ال  وهؤالء  االجتماعية. 
أنفسهم فيه من أخطاء سوف تصيبهم في مقتل على 
إذا كانوا  الّسواء،إالّ  البعيد والقريب على حدّ  المدى 
يتوّهمون أّن عودة القّوة للدّولة كفيلة وحدها بضبط 
المجتمع على اإليقاع الذي تريد، وهذا ال ينبئ بثورة 
بكارثة  ينبئ  وإنّما  الثورة األولى  جديدة على غرار 
الوسائل  اليأس من  كلّه جّراء  الوطن  سوف تصيب 

الّسلمية في التّغيير .

هذه  في  الحسم  تأجيل  أّن  آخرون  يتّوهم  وقد 
فسحة  يتيح  بعضها سوف  أو  كلّها  الحيويّة  المسائل 
المستقبل  في  عليها  البناء  يمكن  والتوافق  للتّعايش 
المطلوب  التّغيير  إلحداث  األوضاع  استقرار  بعد 
تدريجيّا دون الدّخول في صراع مدّمر ودون إحداث 
أّي هّزات كبرى قد تزيد األوضاع تعقيدا، غير أّن 
قد يصبح من  تردّيا  الواقع  تزيد  األوهام سوف  هذه 

الّصعب إصالحه وقد تعفّنت األوضاع.

)4(

ال أحد ينكر مثال أّن سنوات االستبداد والقمع خلّفت 
واقعا اجتماعيّا صعبا ال تخطئه العين المجّردة فضال 
المعطيات  يملك  الذي  والعارف  الباحث  عين  عن 
االحصائية وأدوات التّحليل والمرجعيّة الفكريّة التي 
المتردّي  االجتماعي  الواقع  مقاربة  في  ينطلق  منها 
المرجعيّة  هذه  انتماء  عن  النّظر  بغّض  للمجتمع 

لليسارأو لليمين. 

إّن هذا الواقع االجتماعي بدا لبعضنا غريبا وصعب 

 إّن الفقر المتفشي في ربوع 
الجهوي  البالد والتفـــــاوت 
وأخرى كّل هذا  بين مدينة 
وما  أحد  على  خافيا  يعد  لم 
بؤرا  يوم  زالنا نكتشف كّل 
للفقر والحرمان وأناسا على 
الهامش ال يكادون يجدون 
القــــوت ويعيشـــــون في 
لهم  تتيح  ال  مزرية  ظروف 

حتى الكفاف.
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في  وإنّما  للمجتمع  الحقيقيّة  القيم  مع  متوائمة  ليست 
الحاكمة  الّسلطة  طرف  من  عليه  فرضت  معظمها 
المجتمع  عن  وتتعالى  التّحديث  تدّعي  كانت  التي 
دام  ما  األصيلة  قيمه  تخريب  في  ترى غظاظة  وال 
قسرا  وإلحاقه  عليه  الّسيطرة  في  أهدافها  يحقّق  ذلك 
منبتا،  المجتمع  غدا  حتى  للغرب  القيمية  بالمنظومة 
مفّككا،خائر القوى، مسلوب اإلرادة ينقاد إلى التفّكك 

من دون مقاومة.

)6(

حقيقيّة  معالجة  االجتماعيّة  الّظواهر  معالجة  إن 
تقي المجتمع من التّفكك والصدمات وتعيد له اللّحمة 
والفاعليّة ال يمكن أن تتّم في مناخ يسعى فيه الجميع 
المسؤوليّة إن في  الدّولة وتحميلها كّل  لالتّكال على 
التّشخيص وإن في المعالجة. وإنّه لمن الحيف أن تظّل 
قبله،  وما  االستقالل  منذ  نفسها  هي  للدّولة  مقاربتنا 
والتّنمية  الوصاية  ودولة  واإلشراف،  الّرعاية  دولة 
، هي من يخّطط وهي من يقارب و يشّخص وهي 
من يضع الحلول ويوّجه، وهي من يتحّمل المسؤولية 
تسبّب  من  هي  كونها  من  الّرغم  على  المعالجة  في 
في تنامي كّل الظواهر االجتماعيّة الّسيئة بسياساتها 
فرضتها  التي  القيم  وبمنظومة  الحكم  في  ومنهجها 

على المجتمع.

إّن الثّورة تعني التّغيير وال تعني االتّكال والّرعونة 
وهي كذلك فرصة سانحة إلعادة إنتاج القيم والوعي 
ضمن مناخ جديد ومن ثّم فعلى الفاعلين جميعا داخل 
المحدق  الخطر  ودرء  التّغيير  وزر  يقع  المجتمع 
بالمجتمع من خالل المساهمة الفاعلة في القضاء على 
يلغي  ال  وهذا  تهدّده  التي  االجتماعيّة  الظواهر  كّل 
دور الدّولة ولكنّه يجعل  لدورها حدودا ويضعها أمام 

مسؤولياتها.

والعنف اللّفظي، والطالق وانحسار دور األسرة في 
الّظواهر  من  وغيرها  السليمة،  االجتماعية  التنشئة 

التي باتت تهدّد المجتمع بالتّفكك واالنحالل .

)5(

إّن هذه الظواهر االجتماعية المخيفة ليست ظواهر 
اقتصادية عابرة  أو  نتيجة لظرفيّة سياسيّة  أو  مؤقتة 
ولكنها ظواهر تتفاقم باضطراد سنة بعد أخرى وكلّما 
الّصعب  من  وبات  وانتشارا  تعقيدا  ازدادت  تفاقمت 

إيجاد الحلول المناسبة لها. 

القيمية  المنظومة  أّن  تعقيدا  األمر  يزيد  ما  ولعل 
السائدة ليس في مقدورها المساعدة على مقربة هذه 
لها فهي  المناسبة  الحلول  الظواهر وتفكيكها وإيجاد 
وسياسية  فكريّة  تيارات  بين  تنازع  محّل  منظومة 
واجتهادية متنازعة كّل يدعي امتالك الحقيقة والكّل 
فيها يدافع عن نمط متخيّل للمجتمع والحياة يدافع عنه 
من  بشراسة  ال  الحقيقة  امتالك  يدعي  من  بشراسة 
القيمية  المنظومة  .وهذه  والكمال  الحّق  نحو  يسعى 

إّن هذه الظواهر االجتماعية 
ظواهر  ليســــت  المخيفــة 
مؤقتة أو نتيجــــة لظرفّية 
سياسّية أو اقتصادية عابرة 
تتفاقم  ظواهـــــر  ولكنها 
باضطراد سنـــــة بعد أخرى 
وكّلما تفاقمـــــــت ازدادت 
وبات  وانتشــــارا  تعقيــــدا 
من الّصعـــــب إيجاد الحلول 

المناسبة لها.

قبل الوداع
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لسماع األغنية على العنوان التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=6u0o6OOjvA8

كلمات األغنية: الشاعر العربي مازن الشريف

أنى نظرت رأيت نار احملرقة
ماذا يقول احلرف يف خط املدى ... 

وطن تدىل من حبال املشنقة
إن مر عصفور يغين مغرما ... 

كسروا جناحيه أماتوا الزقزقة
هل حنن شعب واحد مهما بدا ... 

فينا اختالف يف األمور املسبقة
قد فككونا كالطوائف وانربى ... 

كل يشد الكل حتى خينقه
فانظر شتاتا يف شتات كيف ال ... 

إذ كل شيء صار حتت املطرقة
أجمادنا يف الدهر صارت نكتة ... 

من خجل لألرض ترنو مطرقة
آه بين اليوم كم من طعنة ... 

يف الصدر تأتي من أخ ما أمحقه
لكننا والليل جيري خلفنا ... 

والفجر حث اخلطو حتى يسبقه
مازال فينا موطن كي حنتمي ... 

باحلب إن احلب مثل الزنبقة
وغدا ترى األوطان ضوء ساطعا ... 
وبرغم حقد الليل مشسا مشرقة

إن أغلقوا دربا فأيقن أننا ... 
كم قد عربنا من دروب مغلقة

يا والدي أيـقنت، منك املعذرة ...
 إني سأسقي احللم دمع احملربة

جرحي عميق غري أني مؤمن ... 
وغدا يكون اجلرح حتت السيطرة

يا أبـــــــي يا أبـــــــي يا أبــــــــــي
يا أبـــــي حزن ببوح احلنجرة ... 

وجع بهذا الصدر يغمد خنجره
هي حرية مثل اهلزمية مرة ... 
ما للعروبة كاحلطام مبعثرة

أنى نظرت رأيت موتا صارخا ... 
لكأمنا وطن العروبة مقربة

يف القدس ما يف القدس أو يف غزة ... 
قد عاث صهيون وأرسل عسكره
بغداد أو يف الشام جرح واحد ... 

من فخخ الوطن اجلميل وفجره
والشعب بني الرعب أضحى دمعة ... 

مذ أظهر االرهاب فينا مظهره
والدين دين اهلل إال أنه ...

مل يرض شيخ اإلفك حتى زوره
والكاذبون العابثون أوغروا ...

صدر الغيب بالشعب حتى كفره
إعالم بعض العرب أضحى فتنة... 

أصوات بعض العرب أمست ثرثرة
وترى الذي قد باع غدرا ضاحكا ... 

ويراه أمرا داعيا للمفخرة
هل ثورة األحرار، دمر موطنا؟ ... 

شتان بني من يبنيه أو من دمره
يف كل شرب من ثرانا لوعة ... 

يف كل ركن من مدانا جمزرة
يف مطمع للغرب صرنا لقمة ... 

يف نظرة للغرب صرنا مسخرة
قل يا أبي هل ضاع حقا حلمنا ... 

ما عاد فينا خالد أو عنرته
وهل للعروبة مل تعد إال أسى ... 

يف قلب من عشق الثرى ما أكربه
يا ولدي هذا املدى ما أضيقه ... 

الفنان التونسي لطفي بوشناق 
والفنان السوري عبد اهلل مريش

تحت السيطرة...

عميرات
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