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جديدة  جتربة  خبوض  األعّزاء  قراءنا  وعدنا 
بصفة  اإلصللالح«  »كتاب  إصللدار  يف  تتمّثل 
ونقّدم  بوعدنا  نفي  حنن  وها  شهر  كّل  دورية 
املذّررة:  املؤسسات  »دولة  إنتاجنا  باكورة  هلم 
أستاذ  ملؤلفه  احلداثي«  اإلحباط  جينيلوجيا 
الفلسفة باملعاهد الثانوية نعمان العش. وميكن  
للجميع حتميله بصفة مستقّلة عن اجملّلة عرب 

الرابط اخلاص به.

مع  املتعاونني  كافة  ندعو  املناسبة  وبهذه 
هذا  تأثيث  يف  املساهمة  إىل  »اإلصللالح«  جمّلة 
ينتجونها  اليت  القّيمة  بالّدراسات  اجلديد  اإلنتاج 
اهلل  حبول  وسنحاول  والعلوم  املعارف  خمتلف  يف 
من  نوع  على  خيتصر  ال  حّتى  إنتاجنا  تنويع 

املعارف بعينه.

الّشاغل  الّشغل  هو  ومقاومته  اإلرهللاب  وألّن 
خّصص  فقد  خبارجها  أو  ببالدنا  سواء  للجميع 
لطفي  واملستشار  العش  فيصل  املهندس  من  كل 
املوضوع  هذا  يف  للحديث  مقاليهما  الدهواثي 

ومعاجلته  كل من زاويته.

املسّلحة  اجلماعات  على  اإلرهاب  يقتصر  وال 

خصائص  من  خاصّية  هو  با  بالّدين  املتسرّتة 
الصهاينة الذين افتكوا األرض وعاثوا فيها فسادا 
حّتى  األصليني  تبّقى من سّكانها  وحاصروا من 
أن أفراحهم وأعيادهم ال خترج عن هذه اخلاصّية  
الفلسطيين  الدكتور   مقال  يوّضحه  ما  وهو 

مصطفى يوسف اللداوي .

يوسف  الباحث  بنا  التحق  الشقيق  املغرب  من 
ويدّشن  اجملّلة  أركللان  معنا  ليؤثث  املتوّكل 
مساهمته مبقاله حول صحيفة املدينة »وثيقة 
السالم.. أمنوذج لدستور الدولة يف جمتمع متعدد 
الثقافات واألديان« فمرحبا به ضمن أسرة حترير 

»اإلصالح«.

وباإلضافة إىل أركان اجملّلة  القارة وأركان 
األدباء  يساهم  رضاكم،  تنال  أن  نرجو  جديدة 
الدكتور  مشاركة  عرب  العدد  هذا  يف  بنصيب 
فاحل احلجّية من العراق حول »خصائص مجالية 
املبّجل  لشعارنا  رائعة  وقصيدة  النثر«  قصيدة 

دائما البحري العرفاوي بعنوان »الواشي«. 

التحرير
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العديد من األحداث اليت يعلمها القاصي والّداني كعملية سليمان وتفجري الغريبة 
جبربة وأحداث قفصة كافية للتأكيد على أن آفة اإلرهاب قدمية وأن حدوثها 

يف تونس مل يكن مقرتنا بالثورة وما جاء بعدها.

ما كنت ألكتب في موضوع اإلرهاب ومخاطره وكيفية مقاومته، فقد سال حوله 
الحبر الكثير وكتبت مقاالت وصنّفت كتب ودراسات، لوال أّن طريقة معالجة هذا 
الموضوع من طرف العديد من وسائل اإلعالم عندنا وبعض الّسياسيين مّمن هم 
في الحكم وخارجه استفزتني ودفعتني دفعا للحديث في الموضوع والردّ على بعض 
المغالطات التي من شأنها أن تعقّد المشهد وال تساعد على معالجة واقعنا من هذا 
الدّاء بشكل علمي وبطريقة صحيحة. وسأكتفي في هذه الورقة بذكر مغالطتين اثنتين 
ومعالجتهما بالحّجة والبرهان داعيا الجميع إلى االبتعاد عن المعالجات المغلوطة 
آلفة اإلرهاب ومنبّها الجميع من االنزالقات الخطيرة التي قد تؤدّي إليها مثل هذه 

المغالطات. 
اإلرهاب دخيل علينا

المغالطة األولى تكّررت في أكثر من مناسبة وحاول البعض أن يكّرسها في ذهن 
نتيجة تساهل  التونسي وهي أن ظاهرة اإلرهاب دخيلة على بالدنا وهي  المتلقي 
من تسلّم السلطة بعد الثورة وخاصة حركة النهضة مع جماعات المتشددين دينيّا 
حيث سمحت لهم بالتواجد ثّم بالعمل العلني إلى أن حدث المحضور. والحقيقة أن 
اإلرهاب ليس وليد اللحظة أو نتيجة ما حدث في البلد بعد 14 جانفي 2011 كما 
يدّعي البعض، فقد سبق وأن بلغ تخوم العاصمة في 2007 ) حادثة سليمان التي 
دامت أكثر من شهر كامل( وسبق أن ضرب في قلب جزيرة األحالم سنة 2002 ) 
حادثة تفجير البيعة اليهوديّة بـ »الغريبة« من جزيرة جربة بواسطة عمليّة انتحاريّة 
خططت لها مجموعة لها عالقة بتنظيم القاعدة ونفّذها أحد أفرادها من التونسيين 
ألمان و6 تونسيين وسائح  6 سيّاح  14 شخصا منهم  وقد أسفر الهجوم عن مقتل 
فرنسي وجرح ما يزيد عن 30 شخصا(، ومن قبل كان له موعد ذات أحد من شهر 
جانفي 1980 بقفصة حيث قامت مجموعة مسلّحة قدمت من ليبيا بشن هجوم مسلح 
على المدينة مستخدمة أنواعا مختلفة من األسلحة وحاولت السيطرة عليها والقضاء 
بها  علم  قد  أمثلة  هي  األحداث  وهذه  أنواعها.  بمختلف  األمنية  المؤسسات  على 
القاصي والدّاني نرى أنها كافية لدحر المغالطة المذكورة والتأكيد أن آفة اإلرهاب 

قديمة وأن حدوثها في تونس لم يكن مقترنا بالثورة وما جاء بعدها.

فيصل العش

((
))

(
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املساجد مصدر تفريخ اإلرهاب

المغالطة الثانية تتمثّل في اعتبار 
المساجد مصدر تفريخ االرهابين 
هنا  األصوات  تعالت  وبالتالي 
وهناك داعية الدولة لبسط سلطتها 
خالل  من  العبادة  أماكن  على 
وزارة الشؤون الدينيّة التي أعلنت 
مؤخرا على لسان المشرف عليها 
سبيل  على  ستمنع  الدولة  بأن 
المثال في خطوة أولى اإلعتكاف 
في المساجد )1( وستتحكم من هنا 
فصاعدا في عملية تسيير دور العبادة ومراقبة األنشطة فيها في خطوة يعتقد من دعا 
إليها أنّها ستحدّ من اإلرهاب أو ستقضي عليه. غير أن الحقيقة مغايرة تماما، فأغلب 
االرهابيين الذين تواجدوا في البالد ونفذوا عمليات إرهابية خطيرة  أو تّم استقطابهم 
من طرف شبكات التعبئة باسم الجهاد في سوريا والعراق هم من الشباب الذي لم 
يتجاوز عمره الثالثين سنة أي أّن جميعهم تربّى في فترة حكم بن علي التي تميّزت 
بغلق المساجد والتحكم فيها وبّث األعين في أرجائها ومعاقبة رّوادها ومنع الدروس 
والتدارس في جنباتها تحت شعار »استئصال التطرف« ونشر العقالنية والتسامح 
واالعتدال والتفتح على الحضارات اإلنسانية. وهذا المعطى العمري يجعلنا نتساءل 
عن دور سياسة بن علي تجاه التديّن في بروز األفكار الدينيّة المتشدّدة التي ساهمت 

بشكل كبير في ظهور االرهاب.
فيها كل أشكال  المساجد ومنع  المنابع، فأغلق  اتّبع بن علي سياسة تجفيف  لقد 
التعليم الدّيني ) الدروس والمحاضرات والحوارات ....( وغيّر المناهج التعليميّة 
وشّجع على نشر ثقافة الميوعة واالغتراب في محاولة منه للحدّ من ظاهرة التديّن 
الفراغ  قصد  عن  بذلك  فعّمق  يقّض مضجعه،  كان  سياسي  على خصم  والقضاء 
الدّيني والروحي الضارب في عمق المجتمع التونسي منذ العهد البورقيبي، فدفع 
بذلك نفر من الشباب المتعّطش لدينه إلى البحث عن هويّته وما يثلج صدره ويحقق له 
توازنه الروحي خارج المساجد من خالل ما تقدّمه القنوات الفضائيّة ومواقع الشبكة 
التديّن  العنكبوتيّة. وألنه كان يشعر بالقهر والكبت ويرى بأّم عينيه كيف يحارب 
صباحا ومساءا وفي كّل حين، فإّن هذا الشباب كان مهيئا لتبنّي األفكار المتطّرفة 
والمسلمين  اإلسالم  ترفع شعار نصرة  كانت  التي  الجماعات  براثن  في  والّسقوط 
بهذه  التحقوا  الذين  التونسيين  عدد  إلى  سريعة  وبنظرة  »الطواغيت«.  ومحاربة 

العمللللري  املعطى 
اخلاص باإلرهابيني 
نفلللللللللذوا  الذين 
هجومات يف تونس 
التحقوا  الذين  أو 
باجلماعللللللللللات 
بالعلللراق  املسّلحة 
جيعلنا  والشللللللام 
دور  عن  نتسللاءل 
عللللي  بن  سياسلة 
التدّيللللن  جتللللاه 
واملتدينني  يف بروز 
الدينّية  األفكار 
اليت  املتشللللللللّددة 
بشكللل  ساهمت 
كبري يف ظهللللور 
االرهاب وانتشلللاره 

يف بالدنا.

على  سلطتها  لبسط  الدولة  داعية  وهناك  هنا  األصوات  تعالت 
أماكن العبادة من خالل وزارة الشؤون الدينّية اليت أعلنت مؤخرا 
يف  املثال  سبيل  على  ستمنع  الدولة  بأن  عليها  املشرف  لسان  على 
خطوة أوىل اإلعتكاف يف املساجد وستتحكم من هنا فصاعدا 

يف عملية تسيري دور العبادة ومراقبة األنشطة فيها.

,,

,,
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دور  للمسجلللللللد 
حتقيق  يف  أساسي 
األملللللللن الروحي 
وهللللللللللو  لألفراد 
يف خدمة اجملتمع 
املسلم مللللن خالل 
الرتبوية  مهّمتلللله 
على  احلفللاظ  يف 
وأخالقه  قيمللللله 
إحلللدى  وهلللللللو 
لتحقيق  الدعائللم 
االجتماعي  األمن 
مللللللللللللة  و مقا و
الفنت  أنواع  كل 
الوحدة  وتعميلللق 

ونبذ الفرقة .

عوض غلق املساجد بتعّلة أن اإلرهابيني هم من رّوادها، علينا حتويلها إىل فضاءات 
للحوار ومقارعة األفكار املختلفة بقوة احلّجة ال حبجة القوة من جهة وتشريك 

روادها يف حتّمل مسؤولية إدارتها وعبئ احلفاظ على سالمتها من جهة أخرى.

الجماعات للقتال في مرحلة أولى مع القاعدة في افغانستان والبوسنة والعراق ثّم مع 
جيش النصرة وداعش بأرض الشام )2( يمكن أن نستنتج مدى خطورة التصّحر 

الدّيني وفشل سياسة تحجيم دور المسجد كمؤسسة اجتماعيّة وتعليميّة وثقافيّة. 
إن مثل هذه الممارسات إن صّح اعتمادها في مقاومة اإلرهاب لن تزيد إالّ في 
تأزيم الوضع الدّيني في البالد وستقدّم لإلرهابيين حّجة إضافيّة إلستقطاب المزيد 
العبادة  المساجد ودور  الدّولة على  في سيطرة  ليس  الحّل  فإّن  ولهذا  الّشباب.  من 
وتحجيم دورها بل في تشريك المجتمع ليتحّمل مسؤوليته كاملة في حماية أماكنه 
مبادئ  عن  والذود  الدفاع  في  بدورها  المؤسسة  هذه  لتقوم  المجال  وفتح  المقدّسة 
اإلسالم وقيمه النبيلة الّسمحاء وإبرازها ونشرها في مواجهة حمالت التشويه التي 

تتبناها التنظيمات اإلرهابية. 
للمسجد دور أساسي في تحقيق األمن الروحي لألفراد وهو في خدمة المجتمع 
المسلم من خالل مهّمته التربوية في الحفاظ على قيمه وأخالقه وهو احدى الدعائم 
الفرقة.  ونبذ  الوحدة  وتعميق  الفتن  أنواع  كل  ومقاومة  االجتماعي  األمن  لتحقيق 
ولهذا فإّن من األجدر أن توّجه الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الدّينيّة كّل طاقاتها 
بمساعدة الشخصيات الفكرية المؤثرة و شيوخ الدّين و أئمة المساجد و الُمربّين الذين 
والبرامج  الخطط  في وضع  اإلقناع  والقدرة على  واإلشعاع  بالمصداقية  يتمتعون 
والعنف  التكفير  خطاب  لمواجهة  ومقنع  متميّز  ديني  خطاب  تأسيس  اتجاه  في 
السياسي  نتيجة عقود من “اإلحتواء”  والبحث عن حلول لهشاشة وضعية األئمة 
الذي هّمش المضمون العقائدي لصالح المظاهر الخارجية للعبادة. وعوض غلقها 
بتعلّة أن اإلرهابيين هم من رّوادها، عليها تحويلها إلى فضاءات للحوار ومقارعة 
المصلّين وروادها  القوة من جهة وتشريك  الحّجة ال بحجة  بقوة  المختلفة  األفكار 
في تحّمل مسؤولية إدارتها وعبئ الحفاظ على سالمتها ومنع أي استغالل لها من 
قبل المتطرفين في تنفيذ مخططاتهم اإلجراميّة من جهة أخرى. ألم يحن الوقت بعد 

النتهاج سياسة جديدة مع التديّن و»دمقرطة« المسجد بوصفه مؤّسسة مجتمعيّة؟
اهلوامش

مارس   31 الثالثاء  ليوم  الصباح  جريدة  مع  الدينية  الشؤون  وزير  حوار   )1(
2015 ، في إجابته على سؤال طرحته الصحفية منية العرفاوي »هناك من استغّل 
المساجد في الفترة الماضية لالعتكاف واالعتزال بدعوى التزهد والقرب من هللا ؟« 

فكام جواب الوزير : »السبيل لالعتكاف في المساجد من اآلن وصاعدا«
القتال  المسلّحة في بؤر  الجماعات  الناشطين ضمن  التونسيين  يناهز عدد   )2(
في العراق وسوريا والمشاركين في أبشع مدّ للتكفير والقتل واإلجرام حسب بعض 

اإلحصائيات 3000 نفر.
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– يف صلته باألجانب الذين ال يدينون بدين  – صلى اهلل عليه و سلم  الّرسول  سّن 
االعرتاف  بأخالق  تتمّيز  قوانني   ، املختلفة  امللل  وأهل  واملسيحيني  كايهود  اإلسالم 

والّسماح والتجاوز والعفو. .

لئن كانت قيم التعايش وخلق التسامح تكسب صاحبها مفتاح قلوب الناس، و تضفي على 
المتسامح حلّة من القبول والهيبة والتقدير مثل كل القيم الخلقية األخرى، والسيما ذات 
البعد االجتماعي منها، فإّن أثر هذه القيم اإلنسانيّة وإشعاعها يتفاوت حسب مواقع النّاس 

من المسؤولية، وباختالف مكانتهم من المجتمع، وحجم دورهم اإلشعاعي فيه. 
بيد أنّها تدرك أوجه وتبلغ أشدّها وكمالها في رسل هللا وأنبيائه، بوصفهم الوساطة بين 
هللا وبين خلقه في نقل خطابه إليهم، ثم تتدّرج نزوال إلى من هم دونهم لتبلغ حدّها األدنى 

في اإلنسان العادي.
َعلَى  بَْعَضُهْم  ْلنَا  فَضَّ ُسُل  الرُّ تعالى:»تِْلَك  قال  الفضل سواء،  ليسوا في  أنفسهم،  والّرسل 
بَْعٍض«- سورة البقرة اآلية 253، فقيم التّعايش اإلنسانيّة في أولي العزم أقوى منها في 
غيرهم، لكّن محّمدا خاتمهم ذهب من هذا الخلق بأوفى حّظ وأوفر قسم، و بشهادة القرآن 

الكريم الذي قال فيه: »وإنّك لعلى ُخلٍُق َعِظيم« سورة القلم اآلية 4.
لها  المصطفى وعاء  ذات  التي جعل هللا  األخالقيّة  الثّروة  من  الّضخم  الّرصيد  هذا  إن 
ومستودعا الختزانها، مستمدّ كله من القرآن الكريم، تمثّله رسول هللا وترجمه إلى سلوك 

عملّي متحرك ملموس، كان أرقى نموذج لسيرة نبّي، و تسامح رسول.
لذلك كانت األخالق الّسمحة صفة لصيقة باإلسالم الذي جاء به رسول هللا، وصفة واقعية، 
تجّسدت في أّمته وحضارته وتاريخه، ولم يكن مجّرد مثاليّات استعصت على التطبيق. 

النبوي وتحلّيه  العهد  تبيّن مدى رقّي  التي  البشريّة  تاريخ  النّماذج في  أهّم  وسأورد هنا 
بمبادئ الوسطيّة واالعتدال وخلق التّعايش والتّسامح، وسأكتفي في هذه المقالة األولى 
بالنموذج األول الذي وّسمته بـ »وثيقة السالم.. أنموذج لدستور الدّولة في مجتمع متعدّد 

الثّقافات واألديان«، على أمل االنتهاء من النّموذج الثّاني والثّالث بحول هللا.
حينما يستقّر األمر بالدّولة التي تتعدّد انتماءات مواطنيها بتعدّد الثّقافات واألديان استقرارا 
اجتماعيّا وسياسيّا وثقافيّا، تبدأ المشاورات لوضع قوانين ومساطر تحدّد طبيعة العالقة 
بين الدّولة الحاكمة والمواطنين المحكومين، وكذلك طبيعة العالقة التي ينبغي أن تسود 
بين المواطنين أنفسهم باختالف ثقافاتهم وأعراقهم وأديانهم، ولقد كان الّسبق للمسلمين 
في وضع أّول دستور للدّولة يسبق زمنه بمآت بما انطوى عليه هذا الدستور من قوانين 

وأحكام شملت كل المواطنين مسلميهم ومسيحيهم وحتى اليهود وأهل الملل المختلفة.
ولقد سّن الرسول – صلى هللا عليه و سلم – في صلته باألجانب الذين ال يدينون بدين 
والتجاوز  والّسماح  االعتراف  بأخالق  تتميّز  قوانين  وهي  قوانين،  فيها  سّن  اإلسالم، 

يوسف املتوكل
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والعفو. 
إلى  هللا  رسول  النبي  جاء  فعندما 
توّطنوا،  يهودا  بها  وجد  المدينة 
ومشركين مستقّرين، فلم يتّجه فكره 
إلى رسم سياسة لإلبعاد أو المصادرة 
طيـــــب  قبل – عن  بل  والخصام، 
والوثنية،  اليهـــود  وجود   – خاطر 
وعرض على الفريقين أن يعاهدهم 
معاهدة النّد للنّد، على أّن لهم دينهم 

وله دينه.
التي  المبادئ  المعاهدة  هذه  تتضّمن 
قامت عليها أّول دولة في اإلسالم، وفيها من اإلنسانيّة والعدالة االجتماعيّة، والتّسامح 
الدّيني، والتّعاون على مصلحة المجتمع، وخدمة الدّولة ما يجدر بنا أن ننّوه به ونعرضه 

على أنظار العالم لكي يراه ويستفيد منه.
اتجاه  على  دليال  اليهود،  مع  أبرمها  التي  المعاهدة  من نصوص  فقرات  نقتطف  ونحن 

اإلسالم في هذا الشأن.
جاء في هذه المعاهدة ما يلي)1(:

أّن المسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم أمة واحدة.
وأّن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم، أو إثم، أو عدوان، أو فساد 

بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعا و لو كان ولد أحدهم.
وأنّه ال يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة، و آمن باهلل و اليوم اآلخر أن ينصر محدثا 
وال يؤويه، وأنّه من نصره أو آواه، فإّن عليه لعنة هللا وغضبه يوم القيامة، وال يؤخذ منه 

صرف وال عدل.
وأّن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

وأّن يهود بني عوف أمة من المؤمنين.
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.

وأّن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النّصر على من حارب من 
هذه الصحيفة.

وأّن بينهم النصر على من دهم يثرب.
وأّن من خرج آمن، ومن قعد بالمدينة آمن، إالّ من ظلم، وأثم...

ونورد هنا المبادئ العاّمة التي تضّمنتها هذه الوثيقة التاريخيّة الخالدة:
- وحدة األّمة المسلمة من غير تفرقة بينها.
- تساوي أبناء األّمة في الحقوق والكرامة.
- تكاثف األّمة دون الظلم واإلثم والعدوان.

- اشتراك األّمة في تقدير العالقات مع أعدائها ال يسالم مؤمن دون مؤمن.
- تأسيس المجتمع على أحسن النّظم وأهداها وأقومها.

- مكافحة الخارجين على الدّولة ونظامها العام، ووجوب االمتناع عن نصرتهم.
- حماية من أراد العيش مع المسلمين مسالما متعاونا، واالمتناع عن ظلمهم والبغي عليهم
- لغير المسلمين دينهم وأموالهم، ال يجبرون على دين المسلمين، وال تؤخذ منهم أموالهم

- على غير المسلمين أن يسهموا في نفقات الدّولة كما يسهم المسلمون.
- على غير المسلمين أن يتعاونوا معهم لدرء الخطر على كيان الدولة ضد كل عدوان

- وعليهم أن يشتركوا في نفقات القتال ما دامت الدولة في حالة حرب.
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هذه  تتضّملللللللن 
املبللللللادئ  املعاهدة 
عليها  قاملللت  اليت 
أّول دولللللللللللللللة 

وفيهلا  اإلسالم،  يف 
اإلنسانّيللللللللة  من 
للللللللللللللة  ا لعد ا و
 ، عّيلللللللة جتما ال ا
الّديين،  والّتساملللح 
ن  و لّتعلللللللللللللا ا و
مصلحللللللللة  على 
 ، جملتمللللللللللللللع ا
الّدوللللللة  وخدمة 
ننّوه  أن  بنا  جيدر  ما 
ونعرضلللللللللله  به 
على أنظار العالللللم 
لكي يللللللللللللراه 

ويستفيد منه.
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الصحيفة  هذه  إّن 
بدالالت  حافلللللة 
وراء  مبلللا  تتعلق 
الّتوجه  من  البنود 
وحلللللللللدة  حنو 
باجلماعة  الّشعور 
 ، نّيللللللللللة نسا إل ا
ومحيمّيلللللللللللة 
فيما  العالقللللللات 
بني أفرادهللللا على 
االنتملللاء  اختالف 

الديين والقبلي.
االختللللالف  وهذا 
حقيقللللة  هو  مبا 
وإنسانّية  كونية 
حيول  أن  ينبغي  ال 
استشعلللللللار  دون 
الّرحللللم  معنللللى 
معلللللللللللللة  اجلا

لبين اإلنسان.

ليس هناك يف »وثيقة املدينة« أدنى تفكري يف حماربة طائفة أو إكراه مستضعف، 
بل تكاثفت العبارات يف هذه املعاهدة على نصرة املظلوم، ومحاية اجلار، ورعاية 

احلقوق اخلاّصة والعاّمة.

- على الدّولة أن تنصر من يظلم منهم، كما تنصر كل مسلم يعتدى عليه.
- على المسلمين وغيرهم أن يمتنعوا عن حماية أعداء الدولة ومن يناصرهم.

- إذا كانت مصلحة األّمة في الّصلح، وجب على جميع أبنائها مسلمين وغير مسلمين أن 
يقبلوا بالصلح.

- حّرية التّنقل في داخل الدّولة وإلى خرجها مصونة بحماية الدولة.
- المجتمع يقوم على أساس التّعاون على البّر والتقوى ال على اإلثم والعدوان.

أن هذه المبادئ تحميها قوتان:
- قوة معنويّة، وهي: إيمان الّشعب باهلل مراقبته له رعاية هللا لمن بّر و وفى.
- وقوة مادية، وهي: رئاسة الدّولة التي يمثّلها محمد صلى هللا عليه وسلم)2(.

إّن هذه الوثيقة تنطق برغبة المسلمين في التعاون الخالص مع يهود المدينة لنشر الّسكينة 
أيّا كان دينهم. وقد نّصت –  الفتن  العادين ومدبري  أيدي  في ربوعها، والّضرب على 

بوضوح – على أّن حرية التّدين مكفولة.
فليس هناك أدنى تفكير في محاربة طائفة أو إكراه مستضعف، بل تكاثفت العبارات في 

هذه المعاهدة على نصرة المظلوم، وحماية الجار، ورعاية الحقوق الخاصة والعامة. 
وتأتي اللحظة التاريخية للّصحيفة أو ) وثيقة المدينة ( في سياق متماسك، يبلغ حدّ النسق 
أو االتّساق الكامل، وهي من اللّحظات المؤّسسة للعالقة مع اآلخر المختلف دينيا وثقافيا، 
والتي يمكن اطراد القياس عليها كلّما أتيح لبني اإلنسان أن يقيموا بينهم عالقات سويّة، 

ال قسر فيها وال اعتناف وال استالب. 
الّشعور  التّوجه نحو وحدة  البنود من  بما وراء  تتعلق  إّن هذه الصحيفة حافلة بدالالت 
الديني  االنتماء  اختالف  أفرادها على  بين  فيما  العالقات  اإلنسانيّة، وحميميّة  بالجماعة 

والقبلي.
ينبغي أن يحول دون استشعار معنى  وهذا االختالف بما هو حقيقة كونية وإنسانيّة ال 
الّرحم الجامعة لبني اإلنسان، ولعّل مقاربة من الصحيفة وأخواتها من المعاهدات تظهر 
لنا مدى اعتراف اإلسالم بالتّعدّدية الملّية في األرض، وعلى أّن ذلك شرط موضوعي 

للتّعارف الذي يتجاوز معرفة اآلخر إلى احترام خصوصياته وثقافته.
العالقة  نّظم  الذي  األول«  »للدستور  الحّي  األنموذج  هذا  من  لنا  يتراءى  ما  وخالصة 
بين مختلف األطياف، أّن مقاصد الّشرع من ذلك هو تحقيق االستقرار االجتماعي الذي 

يتجلّى في تأمين سبل التّعايش بين النّاس مهما اختلفت أديانهم. 
املراجع املعتمدة

)1(  فقه السيرة، لمحمد الغزالي، ط2000م، مطابع دار الشروق- القاهرة.
)2( السيرة النبويـــة دروس وعبـــر، الدكتور مصطفى السباعــــي، ط/ 2،  1426هـ 

دار الوراق الرياض.
-----

-  باحث مبركز دراسات الدكتوراه يف الفكر اإلسالمي ومقارنة األديان
فاس- اململكة املغربية

youssefacej@gmail.com
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 جماهد كل من خط بالقلم لينري العقول وجماهد كل من أعمل املعول وجماهد 

يف  ويلّم هّمو  النهار  طول  العرق  أنهار  يف  »يغرق   - إمام  الشيخ  لسان  على   - من  كل 
املساء ويرقد عليه«، جماهد كل من كابد وصارع فغالب اجلهل والفقر وجماهد 

كل من صنع املهندس والطبيب.

إىل والدي احلبيب الذي افتقدته يف الظروف العصيبة. رحم اهلل زمانا ومن عايشه من 
املصلحني واألبطال واجملاهدين. نعم جماهد كل من خط بالقلم لينري العقول وجماهد 
كل من أعمل املعول وجماهد كل من - على لسان الشيخ إمام - »يغرق يف أنهار العرق 
النهار ويلّم هّمو يف املساء ويرقد عليه«، جماهد كل من كابد وصارع فغالب  طول 

اجلهل والفقر وجماهد كل من صنع املهندس والطبيب.
كلما تعودني الذكرى، تتواىل خباطري معرض صور عالقة ال ميحوها الدهر هلؤالء 
األبطال اخلارجني عن كل املقاييس. كيف أقاس مبن ال خيضع ملقياس؟ أين أنا، عفوا! 
يف لغيت العربية - أفصح وأكثر اللغات ثراء- مل أجد صيغة تصغري لألنا، فأقول إذن أين 
أنا هذا القزم من ذاك األب العمالق؟ أال يكفيه فخرا ذلك الذي تعلقت هّمته بأن ينهل 
ابنه من العلوم بالقدر الذي حيقق آماله ويدعم ذاته باعتبار فضل الذين يعلمون على 
الذين ال يعلمون، والذي أبى إال أن يعيش أبنه أكثر منه رفاها. ولكنين شاهد على 

فشلي وخسارتي يف ما جنح فيه وفاز والدي. 
نعم لقد أطعمين من آالمه وألبسين لباس التقوى ومأل عقلي علما ونورا. وملا اشتد عودي 
شّد أزري، واليوم ال أنسى فضله وإن تأخرت عن اإلفصاح عنه حتى انقلب علي أوالدي 
الذين ال  الزغب ودعوا أوالدنا بالتخلي والرباءة من اآلباء  املنابر ذوو  يف زمن اعتلى فيه 
يؤدون الصالة وعدم جواز الطاعة هلم ولألمهات السافرات. متنيت لو أطال اهلل عمرك 
ألصاحبك يف كل ما تبغي حتى يقضي اهلل أمرا كان مفعوال. قم أيها املعلم فاليوم 
يرفرف الَعَلم بني أعالم الغربة ويئن النشيد الوطين بني زعق الغربان السود. قم لتلقن 
هؤالء نبذات من الوطنية، أنت الذي كنت دائما توصيين إن مل يكن باإلمكان اإلقالع 

عن التدخني فلتكن السيجارة تونسية. 
ا توفر هلم  كنت دائما أطلب من زوجيت مزيد القراءة لنتمكن من مواكبة أطفالنا ملمِ
جيلي  من  صديق  لسان  على  أخالقهم  تفسد  مل  جليلنا.  توفر  ما  تفوق  إمكانات  من 
ولكين ومن مثلي عجزنا عن مرافقتهم وساروا يف الطرق الوعرة وحدهم دون دليل وال 

رقيب.
إذا خاب التلميذ فالّلوم على املعلم وإن فسد العنب يف غذقه فالداء يف الدالية. 

---------
-  مهندس

chahed@meteo.tn

رفيق الشاهد
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املعاناة واألمل دومًا كانت تصاحب عيد الفصح اليهودي، فهي طقوٌس قدمية، ودماٌء 
فأفراحهم كانت قدميًا تعين األحزان  اليهود،  أعياد  أن بدأت  أن تسيل منذ  اعتادت 

لغريهم، وآماهلم كانت آالمًا لغريهم.

»عيد  العبرية  باللغة  اليهود  يسميه  الذي  اليهودي،  الفصح  عيد  الفلسطينيون  يكره 
البيسح«، وهو يصادف مثل هذه األيام من كل عاٍم من نهايات شهر أبريل، بما يوافقها 
في التقويم العبري القديم، ففي الوقت الذي يفرح فيه اليهود، ويتبادلون التهاني، ويأكلون 
فطيرتهم المعجونة بالدّم، ويحتسون الخمر، ويجتمعون ويرقصون ويلعبون، ويعقدون 
ويفرضون  بالموت،  الفلسطينيين  على  يحكمون  فإنهم  االحتفاالت،  ويحيون  الحلقات، 
التجوال،  عليهم حظر  ويفرضون  والمعابر،  البوابات  عليهم  ويغلقون  الحصار،  عليهم 
ويمنعونهم من الّسفر واالنتقال، فال يسمحون لهم بالدّخول أو المغادرة، ولو كانوا طالّباً 
أو مرضى، أو مسنين وذوي حاجة، بل يخضعونهم بموجب قراراٍت عسكرية صادرة 
عن قادة المناطق إلغالقاٍت قد تدوم ألياٍم طويلة، تتعطل فيها الحياة، وتتجّمد فيها مصالح 

النّاس، في انتظار جالء الفصح، وانتهاء االحتفاالت.
المعاناة واأللم دوماً كانت تصاحب عيد الفصح اليهودي، فهي طقوٌس قديمة، ودماٌء 
اعتادت أن تسيل منذ أن بدأت أعياد اليهود، فأفراحهم كانت قديماً تعني األحزان لغيرهم، 
وآمالهم كانت آالماً لغيرهم، وقد كان جيرانهم المسيحيون فيما مضى يخشون عيد الفصح، 
وال يتمنون حلوله، ويخافون مما قد يحدث فيه، وما قد تصاحبه من أحداٍث أليمة، تدمي 

القلوب، وتعمي العيون.
لم  برئ،  طاهٍر  مسيحيٍ  طفٍل  اصطياد  على  عيٍد  كل  في  يحرصون  اليهود  كان  إذ 
يعرف طعم الخمر، ولم يتلوث دمه بنجس، فيأخذونه إلى المذبح في هيكلهم، ويوخزونه 
دم  فيه  يتجمع  كبيراً،  طستاً  تحته  ويضعون  إبري،  برميٍل  في  يدخلونه  أو  بسكاكينهم، 
الطفل المسيحي المسفوح، ثم يأخذون ما تجمع من دٍم، ويمزجونه بعجينة كعكتهم، التي 
يوزعونها على أكبر عدٍد منهم، لتنالهم البركة، ويحل عليهم الرضا، ويخرج من بينهم 
الشّر، ويذهب عنهم الّسوء، ثم يشربون أربعة كؤوٍس من نبيذ العنب، ويغني أطفالهم، 
وترقص فتياتهم، إيذاناً بحلول بركة الّرب، الذي يدخل عليهم ليشاركهم شرب الخمر، 

ويحيط شمل العائلة ببركته.
يعتبر اليهود عيد الفصح من أهم أعيادهم، ومن أعظم أيامهم، فهو اليوم الذي بدأوا فيه 
رحلة العودة إلى األرض الموعودة، وفيه تخلّصوا من بطش فرعون، وجبروت حكام 
مصر، ولذا فإنهم يعتبرونه يوم التأسيس لمملكة بني صهيون، ففيه غادروا مربّعات الظلم 
القديمة، وودّعوا حواري االستعباد الفرعونية، وغادروا األرض التي باعدت بينهم وبين 

د.مصطفى يوسف اللداوي 
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أحالمهم، فهو يوم الحرية لليهود عبر 
هوية،  أعطاهم  الذي  اليوم  التاريخ، 
مكانة،  لهم  وجعل  مستقبالً،  ومنحهم 
وحقّق لهم فيه أعظم غاية، فقد أعادهم 
ووحد  والعسل،  اللبن  أرض  إلى 
على  وأنزل  شتاتهم،  وجمع  كلمتهم، 
نبيهم توراتهم، وجعل لهم كتاباً مقدساً، 
بين  شأنهم  ورفع  األمم،  عن  فميزهم 
العيد  بهذا  اهتمامهم  يجعل  ما  الخلق، 

كبيراً، وحرصهم على إحيائه شديداً.
الدّموي،  ماضيهم  ينسوا  لم  اليهود 
دمه،  ليستخلصوا  مسيحي  طفٍل  عن  يبحثون  قديماً  كانوا  فإن  المنحرفة،  طقوسهم  وال 
ويصنعون به فطيرةً يفرح بها أطفالهم، ويأكلها صغارهم وكبارهم، فإنهم اليوم يقتلون 
بارد،  بدٍم  يقتلونه  وبنت،  ولٍد  ورجل، وكل  ويستهدفون كل صبيٍ  فلسطيني،  كل طفٍل 
ويدهسونه  األرض،  على  يسحلونه  أو  بالصواريخ،  يقصفونه  أو  النار،  عليه  يطلقون 
بالسيارات، ويبقرون بطنه بالسكاكين، ويرضخون رأسه بالحجارة، ويكسرون أطرافه 

بالعصي الغليظة، ويهشمون رأسه بأعقاب البنادق.
يتنافس المستوطنون في وسائل قتل الطفل الفلسطيني، وفي أشكال تعذيبه، فال شئ قد 
تغير على اليهود، وال شئ من عاداتهم قد تبدل، جبلتهم القديمة واحدة، وحقدهم الذي كان 
مريراً قد تأصل وازداد، وتعمق واشتد، وقد كانوا يمارسون الظلم وحدهم، دون مساعدةٍ 
من أحد، فاليوم يعينهم علينا غيرهم، ويقدمون لهم وسائل القمع، وآليات القتل، ومناهج 

التعذيب.
في عيد الفصح اليهودي ينعم اليهود في وطننا برغد العيش، ويستمتعون بنعم أرضنا 
وخيرات بالدنا، ويسرقون منا تاريخنا وبقايا ماضينا، ويجوسون خراباً وتدنيساً لمقدساتنا، 
ويستخرجون من القبور رفاتنا، ويجرفون مقابرنا، ويطرحون جانباً عظام قادتنا، ورفاة 
أسالفنا، ويزرعون مكانهم نبتاً دخيالً، وفسيالً غريباً، ال ينمو في أرضنا، وال يعيش في 
تربة بالدنا، ولكنهم يدعون أنه األصل، وأنه من نتاج تراب هذه األرض، وأنه لهم دون 

غيرهم، ال ينافسهم فيه وعليه أحد.
في عيد الفصح اليهودي تغلق مساجدنا، ويمنع المسلمون 
من الصالة فيها، إذ يقدم اليهود على إغالق الحرم اإلبراهيمي 
إليه  الدخول  من  المسلمين  ويمنعون  الخليل،  مدينة  في 
والصالة فيه، ويغلقون نوافذ السكان الفلسطينيين المطلة على 

ينسلللللوا  مل  اليهود 
ماضيهم الّدموي، وال 
املنحرفة،  طقوسهم 
قدميلللًا  كانوا  فإن 
يبحثلللللون علللللن 
مسيحللللي  طفلللٍل 
دملله،  ليستخلصوا 
ويصنعون به فطريًة 
أطفاهلم،  بها  يفرح 
صغارهلم  ويأكلها 
فإنهللللم  وكبارهم، 
كل  يقتلون  اليوم 
فلسطيين،  طفلللللٍل 
ويستهللللللدفللللون 
ورجل،  صيٍب  كل 
وبنت،  ولٍد  وكل 
بارد،  بدٍم  يقتلونه 
عليلللللله  يطلقون 
يقصفونه  أو  النار، 

بالصواريخ.

يف  اليهود  ينعم  اليهودي  الفصح  عيد  يف 
بنعم  ويستمتعون  العيش،  برغد  وطننا 
أرضنا وخريات بالدنا، ويسرقون منا تارخينا 
وتدنيسًا  خرابًا  وجيوسون  ماضينا،  وبقايا 

ملقدساتنا...
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فيلللللللله  يوٌم  هذا 
بساديٍة  يفرحون 
مقيتللللللة، وخلٍق 
مريللض،  أعللللوٍج 
فرحهلللم  فثيللللاب 
سوداٌء، وطعامهللللم 
مصنوٌع من دمائنا، 
ومطبللللللللللللللوٌخ 
قهرنللللللا،  نار  على 
وهليب معاناتنللللا، 
هلم،  نفرح  فكيف 
التهنئللللللة  ونقدم 
هنيئًا  فال  إليهم، 
هلم بهذا اليوم. واهلل 
يعيلللللد  أن  نسأل 
تيههم، وأن جيلللدد 
ويشتلللت  هروبهم، 

مشلهم.

الحرم، ويمنعون المؤذن من رفع اآلذان، ويسوقون إلى باحة الحرم مئات األطفال من 
اليهود، ويعقدون لهم حفالت ختاٍن جماعية، ترافقها طقوس زواجٍ وعقود قراٍن لمئاٍت من 
الشبان اليهود، حيث يلتقي الشباب والبنات في حلقاٍت واسعة، يرقصون ويلهون ويتبتلون 
بطقوٍس دينيٍة، ويقفون على المقامات ويزورون القبور، ويؤدون التحية لألنبياء والرسل.
وتستمر فترة إغالق الحرم ألياٍم طويلة، قبل أن يؤذن للمسلمين بالدخول إليه والصالة 
فيه، ولم يعد تقتصر هذه اإلجراءات على الحرم اإلبراهيمي، بل امتدت لتشمل المسجد 
األقصى المبارك، الذي تحاول سلطات االحتالل اإلسرائيلي مساواته بالحرم اإلبراهيمي، 
وتكرار سياستها فيه، ما جعل باحاته وساحاته مزاراً لليهود، ومكاناً لصالتهم وعبادتهم، 

وساحةً لعقد قرانهم وإحياء احتفاالتهم.
ليس بوسعنا نحن الفلسطينيين أن نقدم التهنئة لليهود اإلسرائيليين بعيد فصحهم، وال 
أن نيسر لهم سبل احتفالهم، وال وسائل فرحهم، إذ كيف نقدم التهنئة للجالد الذي يحمل 
رقاب  بها  ويحز  السكين  يمسك  من  نهنئ  وكيف  وظهورنا،  جنوبنا  به  ويكوي  السوط 
أطفالنا ورجالنا، وكيف نشاركهم فرح هذه األيام وهم يضيقون علينا الحياة، ويسورون 
ويحيطون  جديدة،  بأسالٍك  الشائكة  األسالك  ويسيجون  بأسوار،  بنا  المحيطة  األسوار 

حياتنا بجدراٍن، والجدران بجدران.
سوداٌء،  فرحهم  فثياب  مريض،  أعوجٍ  وخلٍق  مقيتة،  بساديٍة  يفرحون  فيه  يوٌم  هذا 
وطعامهم مصنوٌع من دمائنا، ومطبوٌخ على نار قهرنا، ولهيب معاناتنا، فكيف نفرح لهم، 
ونقدم التهنئة إليهم، فال هنيئاً لهم بهذا اليوم، وهللا نسأل أن يعيد تيههم، وأن يجدد هروبهم، 
ويشتت شملهم، ويمزق جمعهم، ويبدد قوتهم، فال بارك هللا فيهم، وال أدام عليهم يومهم، 

َر باألفراح لياليهم.. وال َعمَّ
-----------

-  كاتب فلسطيين

Jabalia.refugee.camp@gmail.com

تغلق  اليهودي  الفصح  عيد  يف 
من  املسلمون  ومينع  مساجدنا، 
على  اليهود  يقدم  إذ  فيها،  الصالة 
مدينة  يف  اإلبراهيمي  احلرم  إغالق 
من  املسلمني  ومينعون  اخلليل، 
الدخول إليه والصالة فيه، ويغلقون 
نوافذ السكان الفلسطينيني املطلة 
رفع  من  املؤذن  ومينعون  احلرم،  على 

اآلذان..
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2004( طبيب، وسياسي فلسطيين، وأحد  أفريل   17 –  1947 )23 أكتوبر  الرنتيسي  العزيز  الدكتور عبد 
يف  وعضو  استشهاده،  قبل  غزة  قطاع  يف  احلركة  وقائد  )محاس(،  اإلسالمية  املقاومة  حركة  مؤسسي 
اهليئة اإلدارية يف اجملمع اإلسالمي واجلمعية الطبية العربية بقطاع غزة واهلالل األمحر الفلسطييًن. مجع 
بني الشخصية العسكرية والسياسية والدينية، متتع باهليبة وحظى باحرتام وحمبة أغلب شرائح الشعب 
الفلسطيين والعربي واإلسالمي، كما اتصف من قبل من عايشوه بصاحب شخصية قوية وعنيدة وجرأته 
حفظ  إمتام  من   1990 عام  يف  املعتقل  يف  متّكن  االحتالل.  سجون  يف  وجلالديه  الكيان  لقادة  وحتديه 
كتاب اهلل بينما كان يف زنزانة واحدة مع الشيخ اجملاهد أمحد ياسني، له عديد من املقاالت و القصائد 

الشعرية اليت تعرّب عن حّبه لفلسطني وشعبها وحلمه بتحرير القدس .
1978 حماضرًا يدرس يف العلوم وعلم الوراثة وعلم  عمل يف اجلامعة اإلسالمية يف غزة منذ افتتاحها عام 
الضرائب لسلطات االحتالل، أسس مع جمموعة من نشطاء  1983 بسبب رفضه دفع  الطفيليات، اعتقل عام 
احلركة اإلسالمية يف قطاع غزة تنظيم حركة املقاومة اإلسالمية محاس يف القطاع عام 1987 وكان 
أول من اعتقل من قادة احلركة بعد إشعال حركته االنتفاضة الفلسطينية األوىل يف التاسع من ديسمرب 
باسم  رمسي  كناطق  برز  حيث  لبنان،  جنوب  إىل   1992 عام  ديسمرب  يف  الحقًا  االحتالل  أبعده  ثم   ،1987

الصهاينة على  الزهور إلرغام  العودة مبنطقة مرج  رابطوا يف خميم  الذين  املبعدين 
إعادتهم، اعتقل فور عودته وأصدرت حمكمة صهيونية عسكرية حكمًا عليه 

بالسجن حيث ظل حمتجزًا حتى أواسط عام 1997.
السجون اإلسرائيلية سبع سنوات، كما  اليت قضاها يف  االعتقال  بلغ جمموع فرتات 
عن  معزواًل  مرات   4 فتح  حلركة  التابعة  الفلسطينية  السلطة  سجون  يف  اعتقل 

بقية املعتقلني.
الغدر  يد  لكن  ياسني  أمحد  القائد  الشيخ  استشهاد  بعد  حلماس  زعيما  اختري 
عّجلت باغتياله بعد شهر واحد، حيث قامت يف مساء 17 أفريل 2004 مروحية تابعة 
للجيش الصهيوني باستهدافه بصاروخ وهو يف سيارته فاستشهد متأثرا جبراحه على 

سرير املستشفى.
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لتسجل  خالهلا  ومن  احلياة  مفاصل  ضمن  تنمو  اليت  اجلميلة  الكلمة  هو  الشعر 
أعمق بواطنها يف حلم مجيل تسعد اليه النفس وتسمو اليه الروح حتى يف حالة 

شقائها.

لتسجل  الحياة ومن خاللها  تنمو ضمن مفاصل  التي  الجميلة  الكلمة  الشعر هو 
الروح حتى في حالة  اليه  النفس وتسمو  اليه  بواطنها في حلم جميل تسعد  أعمق 
واإلحساس  الفنية  الرؤية  معطيات  تحمل  مستلهمة  انسانيّة  معرفة  شقائها.فالّشعر 
النّابع من القلب وهذا اإلحساس هو المصدر الوحيد لمعرفة األشياء في العالم وقد 
يكون تعبيراً عن العالقات التي تخلفها اللّغة لو تركت لذاتها بين الحدّ العيني والتّجرد 
المادّي والمثالي وبين المجاالت المختلفة للحواس. أو بمعنى آخر الّشعر هو اإليحاء 
بصور مثالية تتصاعد إلى األعلى محلّقة بأجنحة شعريّة منبثقة من روحيّة الّشاعر 
وعاطفته المنبعثة من أعماقه وممتزجة بخوالجه المتدفقة منها المشحونة بها لتبحر 
في هذه القصائد عبر مسارات النّفس الشاعرة لتغدق عليها نبعا متدفّقا وفيضا غامرا 
وحدسا راقيا ليشكل معينا ال ينضب والهاما جميال كان قد اكتسب – فيما أراه - 
حالة فنّية وانسانيّة بما يحقّق توازنا شامال بين سعة هذه الحياة وما فيها من مفردات 

وتجارب وقدرات صاغتها بجمالية مفرطة ولفظة راقية . 
الشعر عندي يمثل جزءا من أصل الجمال، وعندما ينتج الشاعر الجمال في شعره 
يكون قد اكتسب حالة فنية وانسانية راقية من خالل نظرتها الحّساسة في سبر أغوار 
الحياة ومن  لتنمو في مفاصل  الجميلة  الكلمة  المرهفة من خالل  الّشاعرة  نفسيتها 
خاللها ولتسجل أعمق بواطنها وأعلى شواّفيها وتجمعها في بوتقة حلم جميل تسعد 
بأقوى  اليه األرواح واألفئدة عما يجيش في نزعات ممتزجة  اليه األنفس وتسمو 
المنبعثة  الكالمية  الموسيقى  في  يتمثل  الذي  والشعوري  الشعري  الجمال  عناصر 
اللغوية  الحروف  تزاوج  أو  تمازج  من خالل  بها  اإليتاء  في  الشاعر  امكانية  من 
الفذة  تبعا إلمكانية شاعرنا  نسقا موسيقيّا معيّنا  أو  نمطا  مع بعضها بحيث تعطي 
ومقدرته على الخلق واالبداع ألنّها طريق الّسمو بالّروح نحو مسارات عالية ذات 
نغمات تنبثق مشاعرها وعواطفها وامكانيتها التعبيرية والتي هي السبيل لإليحاء 

وللتعبير عما يعجز التعبير عنه االخرون. 
ربما  أو  النفسي  والتأثر  االنبعاث  من  حالة  في  يدخلنا  الّشعر  أن  المعلوم  ومن 
نقراه ونتأثر  الذي  النّص  تنتج عن جمالية  النفسي، وهذه حالة  الوجل  الى  يمزتج 

د. فاحل احلجّية

((
))
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وروعة  المشاعر،  شفافية  حيث  به 
في  المتولدة  والنغمية  األسلوب، 
أبدعها  التي  والتراكيب  األلفاظ 
األلفاظ  بين  حيّة  وأوجدها  الّشاعر 
حدسه  بقوة  اللّغوية  والتراكيب 
هذا  نوع  كان  مهما  وشاعريته 
الشعر: عمودي أو شعر تفعيلة وهذا 
حيث  أيضا  النثر  قصيدة  تحقّقه  ما 
أنّها اكتسبت مشروعية وقبوال لدى 
المتلقين في كل أنحاء العالم واتسعت 
منافذ وجوديتها وكثر من كتب فيها 
ونالحظ أغلب ما فيها ما نسميه قوتها التأثيرية في النّفس ) الّصدمة الشعرية ( حيث 
أنها إحدى أبرز المعايير في تلقّي قصيدة النثر، فهي ليست هذيانا وال افتعاال وال 

تراص لفظي فقط . 
قصيدة النثر شكل أدبي جديد معاصر أوجدت مجالها الواسع في مجال الشعر، 
ويتّسع هذا المجال كلما تقدّمت وتطورت الحياة. فهي قد تحقق الدّهشة أو قل الّصدمة 
في التعبير المستجدّ المستحدث وهذا متوقّف على امكانية الّشاعر في التقاط رؤيته 
المثالية وصياغتها في بنية جديدة ، قوامها الّصور والّرموز الشعرية غير الموغلة 
التعبير  في  استخدامه  وكيفية  اللفظي  التركيب  من  المنبعث  والتوّهج  االبهام  في 
مصطلح  أن  نعرف  أن  المهم  ومن  اللغوي.  والبيان  االنتقاء  حيث  من  وجماليته 
استقرت  واضحا،  وتنظيرا  ثابتا،  ورسوخا  أدبيّا  شكال  اكتسب  قد  النثر(  )قصيدة 
معه الكثير من األطر الجمالية وهو األساس لقصيدة النثر المعاصرة والتي تظهر 
أبرز مالمحها في التّخلي عن الوزن والقافية، واإلبقاء على روح الّشعر المتمثلة 
في اإلحساس المتّقد، والصورة الخالبة، واللّفظ المنغّم لتستقي جماليتها منها. والتي 
كانت كمحاوالت تعود إلى أشكالية مصاحبة للمدرسة الّرومانسية للّشعر في مطلع 
البيت  بدل  الشعري  الّسطر  وحدة  على  باعتمادها  امتازت  وقد  العشرين،  القرن 
العمودي القديم )التقييدي( وكذلك على نغم األلفاظ، وجمال الصورة، وتألق العاطفة 
فنجد في قصيدة النثر نفس مفاهيم الشعر الرومانسي وآلياته وقد نعتبره في األغلب 
األب الشرعي لقصيدة النثر في األدب العربي المعاصر، ومن المهم كيفية قراءة 

قصيدة النثر في ضوء تجربة هذا النوع من الشعر. 
ويجدر بالذكر أن الّشعر المنثور، يخالف بكل شكل من األشكال ما يدونه البعض 
حيث  من  منها  قريبا  يكون  ربّما  لكنّه  بخاطرة  ليست  فهو  المكتوبة  الخواطر  من 
عالي  نّص  المنثور  فالشعر  ومفهوم  واضح  وهذا  األوضح  الكلمة  وانتقاء  التّعبير 
الّشاعرية وقد يدور حول رؤية جديدة أساسها الوجدان المتقد والنفس الحار والخاطر 

 اكتسب مصطلح 
النثلللللر(  )قصيدة 
أدبّيللللللللا  شكال 
ورسوخلللا ثابتلللا، 
واضحلللا،  وتنظريا 
معللللللله  استقرت 
األطر  من  الكثري 
وهو  اجلماليللللللة 
األساس لقصيلللدة 
النثر املعاصرة واليت 
تظهر أبرز مالحمها 
الّتخلللللللللللي  يف 
عن الوزن والقافية، 
روح  على  واإلبقاء 
الّشعر املتمثللة يف 
املّتقللد،  اإلحساس 
اخلالبة،  والصورة 
املنّغلللللللم  والّلفظ 
مجاليتها  لتستقي 

منها.

من أهم خصائص مجالية قصيدة النثر هو اإلجياز ونعين به الكثافة يف استخدام 
متقدا  اللفظ  يكون  حيث  اإلشراق  به  ونعين  والتوهج  وتركيبيا،  سياقيا  اللفظ 
متألقا يف سياقه ، كأنه مصباح يطفح نورا حتى إذا استبدلناه بغريه ينطفئ بعض 

بريقه أو يتالشى.
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))
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تؤلف قصيدة النثر 
الواقع  من  عناصر 
املنظور وفق الرؤية 
للّشاعر  الفكرية 
جديللدة  بعالقات 
الّنص  ألفللللاظ  بني 
 ، كيبلللللللله ا تر و
العالقلللللللات  هذه 
وحدة  على  مبنية 
الّنص وحلللللللللدة 
ذات  واحلللللللدة، 
مجاليات مبتكرة 
رؤية  على  تعتمد 
للواقع  الّشاعللللللر 
اخلارجللللي  املاّدي 

مبنظور جديد .

 - النثر  قصيدة  ل  شعراء   بعض  يّتخذ 
الّرمزية ذريعة يف اإليغال يف االبهام 
والغموض حبيث تنعكس سلبا على 
قراءتها  عن  عزوفه  اىل  وتؤّدي  املتلقي 
يف بعض األحيان حيث يفضل عليها 
من  فيها  ملا  الشعري  العمود  قصيدة 

موسيقى يف الوزن والقافية .

المشحون وما يحقق من جمالية عالية مستفيضة كالزهرة في الحديقة العامة فهي 
ملك للجميع وتنثر شذاها اليهم بالتّساوي. ومن أهم خصائص جمالية قصيدة النثر 
هو اإليجاز ونعني به الكثافة في استخدام اللفظ سياقيا وتركيبي، والتوهج ونعني به 
اإلشراق حيث يكون اللفظ متقدا متألقا في سياقه ، كأنه مصباح يطفح نورا حتى إذا 

استبدلناه بغيره ينطفئ بعض بريقه أو يتالشى.
وتكون في هذه القصيدة - وأعني قصيدة النّثر- متوّحدة في صياغتها بحيث يكون 
الّسطر الّشعري الذي يماثل ) البيت الشعري في القصيدة التقييدية ( وحدة متكاملة 
مع بقية سطور القصيدة فال سطر يقرأ بمفرده أي أن القصيدة تكون مترابطة متوّحدة 
شمولية ال تحدّد بزمن بحيث تكون تنسيقية متفاعلة مفتوحة أطرها، تخلّت في بنائها 
الجماليات :  العمودي لحساب جماليات جديدة، وأساس هذه  النغمية وااليقاع  عن 
تجنب االستطرادات واإليضاحات والشروح ، وهذا ما نجده في األشكال النثرية 

األخرى على أن تكون قّوة اللّفظ وإشراقه قوة جديدة وفاعلة فيها. 
للّشاعر  الفكرية  الرؤية  المنظور وفق  الواقع  من  تؤلف عناصر  النثر  فقصيدة 
النّص  العالقات مبنية على وحدة  النّص وتراكيبه، هذه  ألفاظ  بعالقات جديدة بين 
وحدة واحدة، ذات جماليات مبتكرة تعتمد على رؤية الّشاعر للواقع المادّي الخارجي 
بمنظور جديد، وامكاناته الّشعرية في سياقاتها نحو الجمالية واألفضلية بحيث تنعكس 
هذه الرؤية على العالقة اللفظية، وبنية التراكيب، وقوة التخييل، ووحدة الّرمز اال 
في  ذريعة   - النثر  القصيدة – قصيدة  هذه  اتخذها بعض شعراء  الّرمزية  هذه  أّن 
اإليغال في االبهام والغموض بحيث انعكست سلبا على المتلقي وأدّت الى عزوفه 
عن قراءتها في بعض األحيان حيث يفضل عليها قصيدة العمود الشعري لما فيها 
الموسيقية والتي  العربي  المتلقي  الى أذن  القريبة  من موسيقى في الوزن والقافية 

تعودتها أذنه وأحبتها نفسيته بحيث يبقى يفضلها على سواها في كل االحوال.
-------

- شاعر عراقي
العراق- دياىل - بلدروز
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ينّظم منتدى الفارابي للدراسات والبدائل بالتعاون مع بلدية صفاقس وجامعة صفاقس واملندوبية اجلهوّية 
للثقافة بداية من يوم  اجلمعة 23 أفريل 2015 بفندق احلّدادين بصفاقس الّدورة الّثانية مللتقى صفاقس للمعامل 

واألعالم، والذي سيتواصل إىل غاية يوم األحد 25 أفريل اجلاري.
ويهدف هذا امللتقى كما جاء يف إعالن املنتدى إىل الّتعريف بتاريخ املقاومة الوطنّية ومسار الّتحّرر مبختلف 

أشكاله وميادينه. وإحياء الّذاكرة الوطنّية انقاًذا للّتاريخ من كّل أشكال االهمال والّتزوير.
اقرتنت  اّليت  املعامل  حول  واملداخالت  احملاضرات  من  وعدد  متنوعة  أنشطة  عّدة  على  الدورة  برنامج  ويشتمل 
مًة ، مبا  بأحداث الّنضال الوطيّن ضّد االستعمار وضّد الّديكتاتورّية  واألعالم اّلذين كانت سريُتهم سريًة مقاومِ

جعلهم رموًزا للحّرية والكرامة.
املصنوعات  معرض  وافتتاح  األوىل  الدورة  يف  املشاركني  تكريم  إىل  للدورة  االفتتاحي  اليوم  وسيخصص 
»صفاقس  »فداوي«:  ثم  السالمي  الكايف  عبد  الصفاقسي  بالعلم  يعّرف  شريط  وعرض  الفّضة  من  الّتقليدّية 
قلعة نضال. قصص من تاريخ املقاومة بصفاقس« وخيتتم اليوم  باالحتفاء بصدور العدد األّول من اجملّلة احلولّية 

» معامل وأعالم« اّلذي يشتمل على أعمال الّدورة األوىل مللتقى صفاقس: املعامل واألعالم.
 : حول  مبداخلة  امللتقى  من  الثاني  اليوم  الزيدي  علي  الدكتور  التونسية  باجلامعة  التاريخ  أستاذ  ويفتتح 

»ملقاومة يف تاريخ تونس املعاصر« تليها جمموعة هاّمة من احملاضرات واملداخالت من بينها :
-  معامل مدينة صفاقس. األبراج منوذًجا. للباحثة باملعهد الوطين للرّتاث سهام القاّلل 

- جهاد البحلللر من الّشيخ علي الّنوري إىل احلركلللة الوطنّيللة.  لألستاذ الباحث يف الّتاريخ يونللللس يعيللللش 
- الّرياضللللة واملقاوملللللة. اجلمعّيات الّرياضّيللللة زمن االستعملللللار. لألستاذ جبامعة قابس كمال احلكيم 

- تونسّيلللو املقاومللللة الفلسطينّيلللللة لألستاذ جبامعللللة قابللللس وسلللللللام العرييب .
- الّدغبللللللاجللللي. الّسرية وأهللللللّم املعللللارك، 

للباحثة جبامعة صفاقس نادية اجلويين .
- ثورة عمر الفرياني على الّنورمان، ملتفّقد املدارس 

االبتدائية طه مصّدق كعنيش
والوطنّية  املْوؤود  الّتاريخ  خليفة.  بن  علي   -
متدة   / الّثانللللوي  الّتعليم  ملتفّقلللد  املغلللدورة، 

التاريخ علي السوّيح 
األحداث  تأريخ  يف  الّشعبّية  األغنية  دور   -
الوطنّية. اغتيال فرحات حّشاد منوذًجا، للباحثة 
فاطمة  صفاقس  جبامعة  املوسيقّية  العلوم  يف 

قميحة بن محيدة.
--------- 

-  فيصل العش
مهندس عضو اهليئة العلمّية للمنتدى
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انطالقًا من كون البحث عن الكونَّّي حاجة مشرتكة، فقد بدا يف بعض أحيانه 
سعي مللكّية مطّوقة وحصرّية، وألن يكون ذلك أداة للّسلطة واهليمنة، يتخّلق 

عنها احلروب واملوت. 

من يدّعي ملكية الكونّي؟ نالحظ أنَّ هذا السؤال يكمن ضمن حدود الّرغبة في اليقين 
التي يسعى دائما إليها الّضمير الفردي والجماعي. أثناء دراسته الدقيقة لـ »أصل التفاوت 
بين الناس« ومن ثّم قّوة العالقات، تخيّل جان جاك روسو )1712 – 1778( حدثاً فردياً 
مثل النقطة التي بدأت منها فكرة الملكيّة، فكتب: »أول إنسان أحاط قطعة أرض بسياج 
وفّكر وقال هذه األرض لي، ووجد أناساً سذّجاً آمنوا بذلك وسلّموا له به، هذا اإلنسان 
هو أّول مؤسس للمجتمع المدني.« ثم أضاف: »كم من الجرائم واالغتياالت، وكم من 
الّرعب والمحن كان ألّي إنسان أن ينقذ البشريّة منها لو خلع ذلك الّسياج وغّطى تلك 
الحفرة وصرخ في النّاس خذوا حذركم، وال تسمعوا لهذا الدّجال المدّعي، فأنتم هالكون 
في  ألحد.«  ملكاً  ليست  نفسها  األرض  وأّن  جميعاً،  لنا  األرض  بأّن  للحظة  نسيتم  إذا 
هذا القول يعبّر روسو عن مفاهيم »المشاركة« التي تنّص عليها الروحانيات األفريقيّة 
كارل  من  كٌل  الحقاً  إليها  تطّرق  التي  للملكيّة  انتقاده  إلى  إضافةً  األميركيّة،  والهنديّة 
ماركس )1818 – 1883(، وفريدريك انجلز )1820 – 1895(، واالشتراكية العلميّة.
هو  المبّرر  التّخصيص غير  الّسلطة من خالل  االستيالء على  أن  هو  هنا  نقوله  ما 
بالنّسبة للممتلكات العاّمة تماماً مثلما هو االحتكار الكونّي بالنّسبة للقيم. وقد ادّعى أنطوان 
دو سانت- أكزوبري )1900 – 1944( بتفاؤل كبير أن »االعتقاد بما هو كونّي يمّجد 
ثروات معينة ويربط فيما بينها.« ومع هذا فإّن احتفاالً كهذا يمكن أن يكون لسوء الحّظ 
مصدراً للخلط بين »عقيدة الكونّي« و»عقيدة الذّات«. ال يتردّد البعض في إدّعاء ملكيتهم 

للقيم الكونيّة فيعلنون بقّوة وغطرسة أحياناً قائلين: »هذا لي ولشعبي.«
انطالقاً من كون البحث عن الكونَّّي حاجة مشتركة، فقد بدا في بعض أحيانه سعي 
لملكيّة مطّوقة وحصريّة، وألن يكون ذلك أداة للّسلطة والهيمنة، يتخلّق عنها الحروب 
القسري،  الدّيني  والتحّول  العدواني،  التوّسعي  والجهاد  الصليبيّة،  فالحروب  والموت. 
والبعثات التبشيريَّة، واالستعمار وغيرها الكثير من »المحن« و»األهوال« كلّها أمثلة 
على ذلك. على المرء إذن أن يّصر بكل عزم على أن ما هو كونّي يكمن ببساطة في 

معنى: الثمار لنا جميعاً، لكن األرض نفسها ليست ملكاً ألحد.
القيم  من  هرميّة  تأسيس  ثم  احتكاره  وادعاء  الكونّي  لتخصيص  طرق  عدة  هناك 
والحضارات والثقافات. وأحياناً تشمل العملية إمالءات ألفكار محدّدة من الحقائق الكونيّة 
على اآلخرين، بطريقة أو بأخرى، »لمصلحتهم«، طبعاً. في مملكة الكونّي يتألف أكثر 
المواقف طبيعية، رغم أنّه ليس أقلّها خطراً، من تقليص احتماالت وجود آراء شخصيّة: 

أ.د. طارق رمضان
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هي  بها  أؤمن  التي  فالحقيقة 
بها  يؤمن  أن  يجب  التي  الحقيقة 
من  تنبع  التي  والحقائق  الجميع، 
أولى،  باب  من  الحقيقة هي  هذه 
يكون  الحالة  هذه  في  كونيّة. 
األعلى،  من  فُرض  قد  النظام 
كالم  بثقة  اإلنسان  يتقبّل  مثلما 
كل  المطلق.  المعبود  أو  هللا 
تُواجه  والروحانيات  األديان 
في  يكون  الذي  الخداع،  بخطر 
العادة ادعاء النّظر إلى جبل القيم 
بذلك  الكونيّة من فوق، متجاهالً 
التي  المتعدّدة،  األطراف  وجود 
تشّكل جوهره، أال وهي منظوره 

البشري.
أما بالنسبة للكونّي المبني على الملكات العقلية المشتركة، فإن الظاهرة تختلف تماماً 
لكنها مع ذلك تواجه أخطار منطق التملك ذاتها. بالتقدم في اتجاه الخير العام، يقّر المرء 
بوجود آراء ووجهات نظر متعددة، كما يقّر بالحاجة إلى المسلّمات، والشكوك، حتى إلى 
المفارقات المتناقضة للمنطق التحليلي. ويمكن للمرء أن يوّطد مبادئ الثابت والمتحرك، 
كما فعل سقراط )حوالي. 469 – 399 ق.م( أو أرسطو )384 – 22 ق.م(؛ أو أن يضع 
إطاراً ونظاماً هرمياً للحقائق بحثاً عن الحقيقة األولى، مثلما فعل أبو يوسف يعقوب بن 
اسحاق الكندي )حوالي. 801 – 873( ومن بعده أبو علي الحسين بن عبد هللا بن سينا 
)980 – 1037(؛ أو أن يحدّد منهجاً عقالنياً صارماً الستقراء الثوابت كما فعل ديكارت؛ 
أو أن يبدأ بمالحظة الحقائق المعقولة التي افترضها التجريبي بيركلي )1685 – 1753( 
وهيوم )1711 – 1776(. يمكن للمرء في الحقيقة أن ينطلق من هذه الدراسات الفلسفية 
عليه  يقع  عما  النظر  وبصرف  الحقيقة؛  نظم  من  العديد  يبني  وأن  الكثيرة  والمسلّمات 
االختيار فإّن التعددية المنفذة تشير إلى نسبيتها. لذا وحين يبدأ المرء بتسلّق جبل الحقيقة 

فعليه أن يعترف أن هذا الجبل ال يُظهر للعين إال جانباً واحداً من جوانبه.
يبقى هناك خطر التفكير في أنه رغم وجود عدّة جوانب للجبل، إالّ أّن طريقاً واحداً هو 
الذي يؤدّي إلى القّمة – وهو الطريق الذي نسير عليه »نحن«. ألّن تقبّل تعدديّة فرضيات 
الحقيقة نظرياً ال يعني حجب خطر اعتقاد المرء أن اليقين والحقيقة محصوران به وحده، 
عند التطبيق العملي؛ كما ال يعني إصدار حكم نهائي وأتوماتيكي على األشخاص الذين 
يسيرون على نهج مختلف. إنهم ضحايا »االستبعاد« حسب ما جاء في تصنيف فئات 
البشر للودفيغ أندرياس فيورباخ )1804 – 1872(، أو هم عقول استعمرتها »المعتقدات 
سارتــــر  بــــول  جان  أسماهم  كما  جبناء«  »أوغاد  أو  »حقيرون«  أنهم  أو  السيئة«، 

تعددّيلللة  تقّبللل 
فرضيلات احلقيقة 
يعين  ال  نظريلللللًا 
خطللللر  حجلللب 
أن  امللللرء  اعتقللاد 
واحلقيقة  اليقيلن 
ن  ا ر حمصللللللللللو
بللللله وحلللللللده، 
التطبيلللق  عنللللد 
كما  العمللللللي؛ 
ال يعين إصلللللللدار 
نهائلللي  حكللللم 
تيكي  ملللللا تو أ و
عللللللى األشخاص 
يسيلرون  الذيلللن 

على نهج خمتلف .

حني يبدأ املرء بتسّلق جبل احلقيقة فعليه 
أن يعرتف أن هذا اجلبل ال ُيظهر للعني إال 

جانبًا واحدًا من جوانبه

,,

,,
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الّثلللللللللللورة  بعد 
الفرنسية اليت ُيقال 
عصر  وليدة  بأنها 
املنطق، مّرت عبادة 
بالكثري  العقللللل 
الفتلللللرات  ملللللن 
واجنرف  العصيبة. 
العقالنيني  بعللض 
أو املشككيلللن، 
فوضللللللى  ناقلني 
وشّكهم  انفتاحهم 
لآلخرين،  بذاتهم 
نفس  حيّركهللللم 
احلصري:  اإلغراء 
يف  ميانعون  ال  فهم 
احلقيقللللة  وجود 
الكونّية، لكنهم 
ينكرون تعددية 

هذه احلقيقة .

بعض العقول املتدّينة كانت مدركة متامًا خلطر االستيالء 
على ما هو كونّي وإدعاء احتكاره، فبدأ أصحابها يرّكزون 
لإلكراه،  القاطع  الّرفض  وعلى  واإلصغاء  الّتنوع  قيمة  على 

واحرتام تعددّية األديان والّطرائق واآلراء.

)1905 – 1980(. إن البنى العقالنية ليست معفاة من ادعاءات اللياقة بالحقيقة والكونيّة. 
المنطقي  من  يصبح  الجميع،  مع  مشتركة  منطقيّة  بملكات  مسلّحون  بأنّنا  اقتناعنا  عند 
التفكير، نتيجة لذلك، بأّن القيم التي نكتشفها أو نفّصلها ستكون بشكل طبيعي هي ما يفكر 

به الجميع.
وبالتالي فإّن فرضيّة كونيّة المنطق قد فرضت نفسها منطقياً على كل الكائنات العاقلة. 
وإن لم يكن الواقع هكذا فعلى المرء أن يحسب الوقت واالرتقاء التاريخي الذين يجب 
 –  1798( كونت«  »أوغست  عناه  ما  هذا  كامل.  تطور  إلى  الوصول  قبل  اختبارهما 
1857( في نظريته حين ذكر المراحل الثالث للتطور اإلنساني )الالهوت، الميتافيزيقيا، 
والفلسفة الوضعية(. بالنسبة له هناك طريق واحد مطلق لكشف الحقيقة، ال عدّة طرق، 
طّوره  ما  المضمار.  هذا  في  غيرها  من  أكثر  ببساطة  الحضارات  بعض  تقدّمت  وقد 
»كونت«، بوضعه الفلسفة الوضعيّة كمرحلة نهائيّة مطلقة، عبّر عنه في الّسياسة إعالن 
المرتقب  االنتصار  مع   ،1989 التاريخ«عام  »نهاية  أسماه  لما  فوكوياما«  »فرانسيس 
نهاية  إّن  الباردة.  الحرب  بعد  الليبرالية،  للدّيموقراطية  أو  العلماني،  الرأسمالي  للغرب 
التّاريخ ال عالقة لها بالتّنّوع إذن، بل باالرتقاء: وعلى نفس طريق التّقدم البشري، نرى 
إلى  الوصول  على  قادرون  فهم  وبالتالي  اآلخر  البعض  من  تقدماً  أكثر  هم  البعض  أن 
الطريق الكونّي قبل غيرهم. ال يمكن للمرء أن يلوم دعاة هذا المنهج باالستيالء على أي 
شيء، أو اتهامهم بالحيازة غير المشروعة للملكيّة، أو بالتّقدم الحتكار ما هو كونّي. وهم 
يعترفون بنظريّة »روسو« إّن ثمار األرض هي للجميع بينما األرض ذاتها ليست ملكاً 

ألحد. لكن يبدو أن هناك طريقاً واحداً يؤدّي إلى القمة، ويبدو أنّهم أول الواصلين.
أصحاب  أو  و/  المؤمنون  أو  المتديّنة  العقول  أصحاب  يُعتبر  إذ  رأي،  مسألة  إنّها 
وإدعاء  كونّي  هو  ما  على  االستيالء  إلغراء  عرضة  األكثر  غالباً  الّراسخة  القناعات 
احتكاره. هذا ليس بخطأ: فحين يؤمن المرء باهلل أو بطريق الحق واالكتفاء، فإنّه يصبح 
ميّاالً وبقوة للتّحدث عن، أو باسم، هللا الذي يؤمن به، أو باسم الحقيقة الّروحية التي يخلص 
لها. وما تاريخ األديان والحضارات كلها التي قادها هؤالء سوى برهان كاف على مسألة 
االستيالء والتخصيص هذه؛ إّن تاريخ الحروب الدّينية مليء بمثل هذه االدّعاءات. لكن 
من الناحية األخرى فقد ُسمع عن العديد من المواقف المعاكسة: فبعض العقول المتديّنة 
فبدأ  االستبدادي،  التّحقيقي  الخطر  لهذا  تماماً  مدركة  كانت  الّروحية  التعاليم  بعض  أو 
أصحابها يرّكزون على قيمة التّنوع واإلصغاء وعلى الّرفض القاطع لإلكراه، واحترام 
العقالنيين  ببعض  الحال  انتهى  فقد  العكس  وعلى  واآلراء.  والّطرائق  األديان  تعدديّة 
المتيقنين، والمشّككين، والملحدين أو من ذوي الفكر اإللحادي، الذين يُعرفون بأصحاب 
العقول المنفتحة، انتهى بهم الحال للتّفكير بأن فكرة انفتاحهم نفسها تعطي مكانتهم وقيمهم 
المنطق،  وليدة عصر  بأنها  يُقال  التي  الفرنسية  الثّورة  بعد  الطبيعي.  التفوق  من  نوعاً 
مّرت عبادة العقل بالكثير من الفترات العصيبة. وانجرف بعض العقالنيين أو المشككين، 
ناقلين فوضى انفتاحهم وشّكهم بذاتهم لآلخرين، يحّركهم نفس اإلغراء الحصري: فهم ال 
يمانعون في وجود الحقيقة الكونيّة، لكنهم ينكرون تعددية هذه الحقيقة. هذه هي المفارقة 
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اخلصائلللللص  إن 
للذهللللللن  املميزة 
العقائللللللللللللدي 
إىل  ينظر  أنه  هي 
زاويلللة  من  األمور 
حصرّية، ثابتللللة 
وقد  ومطلقلللللللة 
نفسه  بني  خيلط 
ويبدأ   – اهلل  وبني 
فوق،  من  باحلكم 
األبديلللللللة  باسم 
كمللللللا  متامًا   –
نفسه  يعترب  قد 
الللللللرأي  صاحب 
املطلق. الكونّيللة 
األعلى،  مثله  هي 
هللو  التفرد  لكن 
حلبته – حقيقتله 
هي وحدهللللللللللا 
احلقيقة، ومنطقه 
فقط،  الصحيح  هو 
كه  شكلللللللو و
وحدهلللللللللللللللا 

هي املوثوقة.

,,

,,

التي قدمها هؤالء الذين يعتقدون أن هناك طريقة واحدة لالنفتاح.
إن الميل الحتكار الكون/ أو الطرائق الكونيّة دون اكتراث، ال يقتصر على الكونّي 
بحدّ ذاته، بل يتعلّق برغبة بعض العقول في ادّعاء تصّوره. وفي الحقيقة فإّن حالة الذّهن 
هي مكمن الّرأي، وفي الحاالت التي مال بها إدراك ما هو كونّي باتّجاه االحتكار، كان 
العقائدية ليست متدينة  الذكاء. إن األذهان  العقائدي كان يسيطر على  يبدو أن اإلغراء 
لألذهان  المميزة  الخصائص  إن  األكثر عقالنية.  تكون  بل ربما  مؤمنة؛  أذهاناً  وليست 
العقائدية هي أنها تنظر إلى األمور من زاوية حصريّة، ثابتة ومطلقة. لذا وبصرف النظر 
عن كون المرء متديناً أم ال، فقد يخلط الذهن العقائدي بين نفسه وبين هللا – ويبدأ بالحكم 
من فوق، باسم األبدية – تماماً كما قد يعتبر نفسه صاحب الرأي المطلق »تناقض في 
المصطلحات، كما يسميه هنري بيرغسون )1859 – 1941(« والمركز الفريد لما يُرى 
ولما يجب أن يُرى. الكونيّة هي مثله األعلى، لكن التفرد هو حلبته – حقيقته هي وحدها 

الحقيقة، ومنطقه هو الصحيح فقط، وشكوكه وحدها هي الموثوقة.
وعالوة على ذلك فإنه من الخطاً اعتبار الذهن العقائدي ذو رأي واحد أو وجهة نظر 
الخاصة  طريقته  وأن  فريدة،  هي  الخاصة  حقيقته  أن  فبقوله  العكس،  على  بل  واحدة. 
حصرية، وأن ما هو كونّي بالنسبة إليه هو الشيء الوحيد المناسب للجميع، فإنه يشترط 
في الوقت نفسه أن كل من ال يشارك في هذه الحقيقة أو تلك الطريقة أو ذاك الكونّي فإنه 
يعيش، وهذا أقل ما يُقال، في عالم من االغتراب المطلق، أو، وهذا أسوأ ما قد يُقال، 
مرتكب إلثم عظيم. يصبح هذا اإلطار المبّسط للذهن معقداً بشكل مفاجئ. والمحيّر، بعد 
كل هذا، أن نرى – في خضم الحداثة والعولمة – صعود حركات جماهيرية، مثقفة نوعاً 
ما، وعاطفية بشكٍل ما، لكنها عاجزة على نحو عجيب، عن إدراك تعقيد اآلراء، والطرائق 
والمسارات. ويبدو وكأن تواصل الجماهير بقدراتها الهائلة وضغوطها النفسيّة وتعقيداتها 
غير المنضبطة، وقدرتها على التأثير، نجح في تشكيل كائن بشري جديد مصغّر، بصرف 
النظر عّما إذا كان هذا الكائن شرقياً أم غربياً، شمالياً أم جنوبياً. إنّنا نشهد مولد العقل 
المزدوج – الذي يخلو وبشكل متزايد من األفكار والهيئات المعقدة، والذي يقتنع بسهولة 
بـ »الحقائق« التي تتكرر على أسماعه وتستعمره التصورات واالنطباعات – المبهمة 

بشأن ذاتها بقدر ما هي واضحة ونهائية بشأن اآلخرين.
اهلوامش:

 The Social Construct and Discourses, trans. G. D. H. Cole جان جاك روسو
.)London: Everyman, 1973(, 84

 Pilote de Guerre )Paris: Éditions Gallimard, 1942(, أنطوان دو سانت اكزوبري
.84

جان بول سارتر
.)l’Existentialisme est un humanisme )Paris: Editions de Minuit, 1941 

بالنسبة لسارتر فإن كلمة “salaud” تشير إلى األشخاص الذين يبحثون عن أعذار تجنبهم تحمل 
أو  “المجتمع”،  أو  “اآلخر”،  يلومون  فإنهم  للشجاعة  افتقارهم  وبسبب  اإلنسانية.  تجاه  المسؤولية 

“الظروف التاريخية” لتبرير تصرفاتهم وأحياناً يلومون غياب هذه األسباب.
فرانسيس فوكوياما،“The End of History?“ The National Interest 16 )1989(. وقد 
 The End of History and the Last Man )New توسعت المقالة الحقاً فأصبحت كتاباً بعنوان

.)York: Free Press, 1992
-------

-  مفكر إسالمي 
2014 14 أفريل  http://tariqramadan.com/ بتاريخ 
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ويؤّول نظراتَك

وإذا ابتسمَت يبتسْم

ميشي ُمكّبا ماردا

كالّريح تكشُف ما ُردْم

إن كان خلفك ماشيا

تلقاه قبلك يزدحْم

أْو كنَت قوال ناسيُا

فاْسأل جُيْبَك أْو ُيتْم

ويَوّد لْو أّن لُه 

علمََ الغيوب و احلكْم

لكنُه ال يعلُم

إاّل بظاهر ما ُيلْم

-------

- شاعر تونسي

ناَم العباُد.... ومل ينْم

إْن قيل منَت يقول مْل

كاجلان يسرتُق ، إذا

مَسَع ،تسّمَر كاألصْم

متتّد أذُنُه يف املدى

ويرى بعيدا كما يشْم

خرٌب ، بألف حتية

وجرميٌة من غري دْم

بُس ميشي قليال ، حَيْ

وُيعّدُل وقع القدْم

يتنفُس يف سّره

وُيرّدُد حرَب القلْم

لو أنك أْبَصْرَتُه

قلَت : أمنٌي حمرتْم

ال يكتُب إال مبا

مسع، ويشرُح إْن لزْم

وُيدقق يف صمتك

فالصمُت نص ُمكتتْم

البحري العرفاوي
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هو أحد أعالم الحضارة اإلسالميّة، وهو عبقري متميّز ترك بصمات واضحة على 
الحضارة اإلنسانية عامة، كان عالًما موسوعيًا متعدد المعارف والعلوم، وهو رائد مجدّد 
في كثير من العلوم والفنون. هو المؤسس األول لعلم االجتماع وعلم العمران، أخضع 
واضع  وهو  السكان  تزايد  نظرية  إلى  »مالتس«  وسبق  للقوانين  االجتماعية  الظواهر 
أسس علم التاريخ وأحد رواد فن الترجمة الذاتية، كما أنه أحد العلماء الراسخين في علم 
اللغة  بينها  من  أخرى  مجاالت  في  واختص  المعدودين،  المالكية  فقهاء  وأحد  الحديث، 
والتربية والفن والصناعة وترك وراءه نظرة موسوعية أثرت في رواد النهضة األولى 

أيما تأثير. 
قال عنه مؤلف موسوعة » قصة الحضارة« أرنولد توينبي: » ابتكر ابن خلدون وصاغ 
إليه الفكر البشري في مختلف العصور  للتاريخ هي بدون شك أعظم ما توصل  فلسفة 
المجتمعات  هيكل  بدراسة  يتعلق  »ففيما  غارودي:  روجيه  المفكر  عنه  وقال  واألمم«. 
وتطورها فإن أكثر الوجوه يمثل تقدما يتمثل في شخص ابن خلدون العالم والفنان ورجل 
منذ  العالمية  بعبقريته  عندنا  النهضة  عمالقة  يضارع  الذي  والفيلسوف  والفقية  الحرب 
القرن الرابع عشر« وقال عنه إيف الكوس »إن ابن خلدون كان مكتشفا ألخطر ظاهرة 

في عصرنا وهي ظاهرة التخلف وعالجها بأسلوبنا الحديث فكان زميال لنا ومعلما«
هو عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي ولد 
في تونس سنة 732 هـ )1332م( من أسرة أندلسية ذات أصول عربيّة نزحت إلى تونس 
الفقه  بتعليمه  الذي اهتم  تلقى تعليمه على يد والده  الهجري.  السابع  القرن  في منتصف 
واألدب العربي وحفظه للقرآن فأرسله ليتعلم أكثر منذ حداثته على يد كبار العلماء في 
تونس آنذاك. بعد أن فقد أباه ومعلميه نتيجة وباء الطاعون الذي اجتاح البالد سنة 749 
هـ ، غادر البالد ليعيش متعلّما ومعلّما وممارسا للسياسة بين مدن شمال إفريقيا واألندلس 
حيث رحل إلى بسكرة وبجاية وتلمسان ومراكش وفاس وغرناطة. لم يقنط ولم يكل أو 
يمّل ، فحين تضيق به األرض يرحل وكلّه أمل في أن يجد مكانا يعّمق فيه علمه وينشره 
حتّى استقر به المقام سنة 784 هـ في القاهرة حيث أكرمه سلطانها الظاهر برقوق، فعمل 
تناهز ربع قرن،  فترة  بها  المالكيين ، وظلَّ  القضاة  ثم قاضي  المالكي  للفقه  أستاذاً  بها 
تخللها زيارته لدمشق رحالته كسفير لعقد اتفاقات للتصالح بين الدول إلى حين وفاته سنة 

808هـ )1406م( عن عمر بلغ ستة وسبعين عاًما. 

املفكللللللر  قال 
غللللارودي  روجيه 
خلللللدون:  ابن  يف 
يتعللللق  »ففيمللا 
هيكل  بدراسلللة 
اجملتمعلللللللللللات 
فللإن  وتطورهللللللا 
الوجللوه  أكثلللر 
تقدملللللا  ميثلللل 
شخص  يف  يتمثل 
العامل  خلدون  ابن 
ورجلللل  والفنلللان 
والفقية  احلللللرب 
والفيلسلللوف الذي 
يضللللارع عمالقة 
عندنا  النهضللللللة 
العاملية  بعبقريته 
الرابع  القرن  منذ 

عشر«. 

عاجل ابن خلدون يف مقّدمته واقعات العمران البشري، اليت تشمل كل القواعد يف 
االجتاهات العامة اليت يسلكها أفراد اجملتمع يف تنظيم شؤونهم اجلماعية، وضبط 

العالقات وتنسيقها »الظواهر االجتماعية«.

(((
))
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السياسي  التاريخ  يعرف  لم 
ملئت  رجال  االسالمي  العربي 
مثل  واألحداث   بالمغامرات  حياته 
في  كثيرا  تقلّب  حيث  خلدون  ابن 
في  معهم  ودخل  الحكام  من  مواقفه 
دهائه  على  فيها  اعتمد  صراعات 
السجن  إلى  مسيرته  في  وتعّرض 
االحترام  لنفسه  جلب  لكنّه  واإلبعاد 
للعمل  حبّه  نتيجة  رحل  حيثما 
وعزيمته  وعبقريته الفذّة وطموحه 

وتواضع.
وتعد ترجمة حياة ابن خلدون من أكثر ترجمات شخصيات التاريخ اإلسالمي توثيقا 
بسبب المؤلف الذي وضعه ابن خلدون »رحلة ابن خلدون في المغرب والمشرق« ليؤرخ 
لحياته و تجاربه، روى فيه فصوال من حياته بجميع ما فيها من ايجابيات وسلبيات وذكر 
لم  لكنه  والرحالت،  والتأليف  السياسة  مجال  في  المهنية  حياته  تفاصيل  من  الكثير  فيه 

يضمنها كثيرا من تفاصيل حياته الشخصية والعائلية.
استقرائياً  منهجاً  معتمدا  والمسلمين،  العرب  لتاريخ  تحليلية  بدراسة  خلدون  ابن  قام 
استنتاجياً، وعرض محتويات األحداث التاريخية على معيار العقل حتى تسلم من الكذب 

والتزييف، فكان بذلك مجدداً في علم التاريخ. 
عدد المؤرخون البن خلدون عددا من المصنفات في التاريخ والحساب والمنطق غير 
أن من أشهر كتبه كتاب بعنوان: »العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر«، وهو يقع في سبعة مجلدات وأولها 
الكتاب وفيها يتحدث ابن خلدون ويؤصل  المقدمة، وهي عبارة عن مدخل موسع لهذا 
تميز  التي  والمؤثرات  البشر وطبائعهم  والفلك وأحوال  والعمران  الجغرافيا  في  آلرائه 
التي  البشري،  العمران  مقدّمته واقعات  ابن خلدون في  بعضهم عن اآلخر حيث عالج 
تشمل كل القواعد في االتجاهات العامة التي يسلكها أفراد المجتمع في تنظيم شؤونهم 

الجماعية، وضبط العالقات وتنسيقها »الظواهر االجتماعية«.
إن أهمية ابن خلدون ليس فقط من جهة التاريخ والعمران بل من جهة األخالق والسياسة 
ألن نظرته الواقعية مكنته من فهم طبيعة الملك وعالقة الروحي بالدنيوي وتفسير كيفية 

انتقال الدول من البداوة الى الحضارة ووضع قانون يحدد المراحل وأطوار 
صعود الدول وانحطاطها. وقد حذّر ابن خلدون  بأن الحضارة ال تدوم والـدور 
يعود على الجميع ونبه إلى أن المسألة األساسية ليست في البحث عن الشروط 

المساعدة على السؤدد بل عن الشروط المبعدة لالنحطاط والتخلف.
رحل ابن خلدون منذ قرون ولكنه يبقى شاهدا على عظمة الفكر اإلسالمي 
الفكر  إثراء  في  ودوره  التجديد  على  والقدرة  العلمية  والجدية  بالدقة  المتميز 

اإلنساني.

خلللدون  ابن  أّرخ 
األنثربولوجيا  عامل 
السياسيللللللللللللة 
ألطوار صعود الدول 
وحّذر  واحنطاطهلا 
احلضللللللللارة  بأن 
واللللللدور  تدوم  ال 
علللى  يعلللللللللود 
ونّبلللللللله  اجلميع 
املسأللللللللة  أن  إىل 
ليست  األساسيلللة 
عن  البحللللللث  يف 
املساعدة  الشروط 
على السؤدد بلللللل 
الشلللللللللروط  عن 
لالحنطاط  املبعدة 

والتخلف،.

قام ابن خلدون بدراسة حتليلية لتاريخ العرب واملسلمني، 
حمتويات  وعرض  استنتاجيًا،  استقرائيًا  منهجًا  معتمدا 
من  تسلم  حتى  العقل  معيار  على  التارخيية  األحداث 

الكذب والتزييف، فكان بذلك جمددًا يف علم التاريخ

((
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,,



80اإلصالح28
04

مجّلة

من الّضروري فتح اجملال أمام اجلميع من كل االختصاصات حتى يساهموا بالقدر 
خطرا  باعتباره  األصعدة  خمتلف  على  ومواجهته  اإلرهاب  موضوع  تناول  يف  الاّلزم 

داهما يهّدد الوطن يف وجوده.

)1(

والمعركة  الحالية  المرحلة  هو شعار  هذا  المعركة«،  فوق صوت  يعلو  »ال صوت 
بالطبع هي معركة القضاء على اإلرهاب، وبغض النّظر عن المداد الذي سال ويسيل كّل 
يوم في ما يحبر من مقاالت هنا وهناك، فانّنا لم نستطع بعد أن نقارب موضوع اإلرهاب 
مقاربة عميقة وربما سنحتاج الى نواة أخرى وللكثير من الضحايا حتى نتّفق في النهاية 
على أّن الحّل ال يكمن في المواجهة األمنيّة فقط وال في فرض أجندات بعينها على النّاس 
وإنّما يكمن الحّل في مقاربة شاملة هدفها الوصول كما يفترض إلى تأسيس دولة وطنية 
البنّاءة في  المشاركة  للجميع فرص  وتتيح  المجاالت  باالنسان في شتى  ترتقي  جامعة، 

تقرير المصير.
)2(

اللّذين يكتبون وهم في سعة من أمرهم عن ضرورة تجفيف منابع اإلرهاب محاولين 
أو  شهيدا  لإلرهاب  يسقط ضحيّة  كمن  بالّطبع  ليسوا  الحقائق،  على  القفز  مّرة  كّل  في 
مساهمة  الّضروري  من  كان  وإن  والجرحى،  الّشهداء  هؤالء  كعوائل  هم  وال  جريحا 
في  الوطن  يهدّد  داهما  خطرا  باعتباره  اإلرهاب  موضوع  تناول  في  متعدّدة  أطراف 
الجميع من كل االختصاصات  أمام  المجال  إلحاحا من فتح  وجوده، فلن نجد أمرا أشدّ 
والتقليل من  اآلفة على مختلف األصعدة  الالّزم في مواجهة هذه  بالقدر  يساهموا  حتى 
خطرها على الوطن والمواطنين، ومن نافل القول حينئذ أّن األمر ال يجب أن يقتصر 
على الّسياسيين واإلعالميين واألمنيين وحدهم وإنّما يجب أن يتعدّاه إلى ذوي الرأي من 
المفكرين والجامعيين وأخصائي العلوم االنسانية ومجتهدي الدّين وعلمائه المشهود لهم 
باالعتدال والمعرفة، وهذا أمر ممكن التحقّق وسيكون له عظيم النّفع في القضاء على هذه 

الظاهرة الغريبة عن المجتمع وعن الدّين في آن واحد.
)3(

أشكاله،  بجميع  االنحراف  براثن  في  الوقوع  الناشئة من  لحماية  ملّحة  ثّمة ضرورة 
ولكن هذه الضرورة تصبح أكثر إلحاحا حين يتعلق األمر بحمايتها من الّسقوط فريسة 
من  بدّ  أمامه  فليس  هذا  مسعاه  في  جادّا  المجتمع  كان  وإذا  اإلرهابيّين،  من  الدّم  لتّجار 
مراجعة كل ما يتعلق بأساليب التنشئة االجتماعية السليمة من بواكير الّصبا وصوال الى 

لطفي الدهواثي

((
))
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الشباب .من هنا يبدو جليّا أّن تفاقم ظاهرة اإلرهاب لم يحدث صدفة وال كان نابعا فقط 
عن رغبة في التغيير أخطأت وسائلها وأهدافها، وإنّما هومحصلة لعوامل عدّة لعّل أهّمها 
ما يعانيه الّشباب من تهميش ثقافّي وسياسي ومن حرمان اجتماعي بسبب البطالة وانسداد 
األفق وهو أيضا محصلة لنمط تنموي ونموذج اجتماعي وافد من الّشرق ومن الغرب 
ال يتيح للنشء سوى استهالك ما تحمله رياح النموذجين فيزداد غربة كلّما أوغل في أّي 
منهما، فهو في كلتا الحالتين منبت ال حول له وال قوة، وهو في أحسن األحوال الهث 
وأدات  قّوة  متوّهم  وهو  لالقتداء  الغربي  النّموذج  في  والحضارة  المدنية  سراب  وراء 

تدمير في النّموذج الّشرقي. 
)4(

لن نستطيع التّوسع في الحديث عن موضوع بمثل هذه األهمية في حيز مقال قصير 
ولكن يكفي أن نذكر على سبيل المثال أّن عالقة التونسيين بالكتاب ما فتئت في انحدار 
متواصل وهذا ليس حالهم وحدهم بل هو حالة عاّمة في الوطن العربي كله، ولعلّنا نالحظ 
بسهولة قلّة الباحثين عن الكتاب في كل المعارض التي تقام في البالد، وقلّة المترددين 
على دور الثّقافة وعلى المكتبات العمومية، وال يتعلّق األمر فقط بعجز النّاس عاّمة عن 
شراء الكتاب لغالء ثمنه وإنّما يتعلّق بعزوف النّاس عاّمة والشباب خاّصة عن الكتاب 
وقراءته إذ أنّنا ال نجانب الّصواب إذا قلنا أّن الغالب األعم من الّشباب ال يستشعر الحاجة 
أثناء التحصيل  للقراءة وال يتذّوق شيئا من إبداع المبدعين وإنّما يكتفي بما يملى عليه 
مع  للتواصل  أي حافز  أو  األطالع  في  أي رغبة  تجد عنده  الدراسي علي هزالته وال 
ثقافقته أو مثقفيه وال مع ثقافات العالم وابداعاتها من الكتب في شتي المجاالت وقد قيل 

أمة اقرأ ال تقرأ.
)5(

وسائل  أهّم  من  وكوسيلة  المعرفة  روافد  من  كرافد  الكتاب  أهّمية  إلى  نشير  إذ  إنّنا 
التّواصل مع اإلبداع والمبدعيين، فإنّنا ال نغفل أهّمية الوسائل األخرى ولكنّنا نودّ التّأكيد 
فقط على مقدار ما نعانيه من تخلّف حضاري على صعيد اإلنتاج المعرفي واإلبداعي 
الواحدة  الّسنة  في  كلّه  العربي  العالم  إنتاج  يفوق  ما  تنتج  إسبانيا وحدها  أّن  الجاد حتى 
وأّن إنتاجنا من الكتب ال يزيد عن الواحد في المائة من اإلنتاج العالمي . ولعلّنا نالحظ 
مدى القصور المعرفي عند أبنائنا ومدى نفورهم من الكتاب وفساد الذّائقة األدبية والفنية 

عندهم .
أّن  على  خاّصة  المخلوع  حكم  فترة  وفي  الفارطة  الّسنوات  في  التركيز  جرى  وقد 
الدّين وقد  يتناول مسائل  الذي  الدّيني أي ذلك  بالكتاب  يتعلّق  الكتب  الغالب من  اإلنتاج 
تّم التّأكيد دائما على خطورة هذه الكتب ومنعها بالجملة أحيانا وهذا اإلدّعاء فضال عن 
تهافته ال يريد أن يرى األمر إالّ من زاوية المقاربة األمنيّة إذ أّن ما يبذل من جهد في 
بمكان  التّطور  األهميّة ومن  الدّينية هو من  المقوالت  المفاهيم وتطوير  مجال تصحيح 
الذّرائع فنمنع الجيّد بمثل ما نمنع الغّث ونفرض على  ولكنّنا نتناول األمر من باب سدّ 
النّاشئة فرضا أن تبحث بمفردها عّما يروي ضمأها وقد ال تجده إالّ في ما ال نريد لها أن 
تقع عليه فيكون الكتاب حينئذ محفزا على التّشدد بدل االنفتاح والوسطية وتلك لعمري 

أهّم مقدّمات الغلّو في الدّين.
------. 

- مستشار يف اخلدمة اإلجتماعّية
 lotfidahwathi2@gmail.com

عالقللللللللللللة  إّن 
التونسييلللللللللللن 
بالكتللللللللللللاب 
ما فتئت يف احندار 
متواصل وهذا ليس 
حاهلللم وحدهم بل 
عاّمة  حاللللة  هو 
العربللي  الوطن  يف 
لعّلنا  و ، كلللللللله
نالحللللظ بسهولة 
الباحثني  قّللللللللة 
الكتللللللللاب  عن 
املعللارض  يف كل 
اليت تقام يف البالد، 
املرتاديلللللن  وقّلة 
على دور الّثقافلللة 
املكتبلللات  وعلى 

العمومية.
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نا  لن نرتاجع عن ُحبِّ

للجبال 

اليت شربت روحه

فاكتست شجرًا 

جاريًا حنَو صيف احلقول.

صامدون هنا, 

)صامدون هنا(

 قرب هذا الدمار العظيم,

نا  ويف يدمِ

يلمُع الرعب, 

نا.  يف يدمِ

يف القلبمِ غصُن الوفاء النضري.

- - -

صامدون هنا

صامدون هنا …

 باجتاه اجلدار األخري

أمجل األمهات 

اليت انتظرت إبنها…

أمجل األمهات 

اليت انتظرتُه...

وعاْد…

عاَد مستشهدًا.

فبكْت دمعتني ووردة

فبكْت دمعتني ووردة

ومل تنزومِ يف ثياب احلداد

آه ... آه ... آآآآه

 - - -

مل َتنتهمِ احلرب

ُه عاَد ُه عاَد ... لكنَّ لكنَّ

ذابلٌة بندقيُتُه

ويداُه حمايدتان…

أمجل األمهات اليت… 

عينها ال تناْم

تظل تراقُب جنمًا 

حيوم على جثة يف الظالم…

لن نرتاجع عن دمه 

املتقّدم يف األرض

لسماع األغنية على العنوان التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=chKDln4Tu60

مارسيل خليفة
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التعريف باجملّلة

لإلشرتاك يف اجملّلة 

للمشاركة :

لالتصال بنا:

اإلصالحمجّلة

موعدنا يتجّدد
بإذن اهلل مع العدد

يوم 01  ماي 2015
1436 12 رجب 
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