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مستشار  »َعْنَوَن«  هكذا  نستفيق؟«  »متى 
الشؤون االجتماعّية لطفي الدهواثي مقالته اليت 
ليتساءل عن  الوداع«  املعتاد »قبل  بها ركنه  أّثث 
إمكانّية خروجنا - حنن أّمة العرب واملسلمني - 
أّننا يف كّل  املؤامرة واالنقياد وندرك  من ثنائّية 
ضحايا  نكون  أن  قبل  أنفسنا  ضحايا  األحوال 

اآلخرين.

املهندس  صرخة  أيضا  هي  نستفيق؟«  »متى 
فيصل العش اليت ينتشر صداها يف مقاله »األزمة 
االقتصادّية يف تونس وكرة الّثلج« حيث حاول 
الوضع   صعوبة  تبيان  املفزعة  األرقام  خالل  من 
الثورات  مهد   - تونس  يف  واالقتصادي  االجتماعي 
»ضحايا  هم  التونسيني  أّن  ليستنتج   - العربّية 
بدفع   - منهم  كبري  جزء  اختار  عندما  أنفسهم!« 
وخفض  اإلض���راب  س��الح   - األط���راف  بعض  من 
األوض��اع  بتحسني  للمطالبة  العمل  منسوب 
طبيعة  االعتبار  بعني  األخذ  دون  من  املعيشّية 
طرق  إىل  احلكومات  سارعت  وعندما  املرحلة، 
الّتداين اخلارجي كحّل للخروج من أزمتها  باب 
كان   اليت  االقتصادية  الّسياسة  يف  تغرّي  ومل 

يعتمدها املخلوع شيئا.

التونسيني  حالة  إىل  ت��ط��ّرق  »ع��م��ريات« 
بطريقته اخلاّصة فختم حواره الكاريكاتوري 
املشهور  التونسي  الشعيب  باملثل  صديقه  مع 

»العجوزة هاززها الواد وهي تقول العام صابة«

وحبكم  الطرابلسي«  »ف��راس  الباحث  أّم��ا 
البناء  زاوية  من  الوضع  إىل  نظر  فقد  اختصاصه 
الفعل  وأفق  »إمكانات  إىل  مقاله  يف  فتطرق 
الفنية«   الرتبية  جمال  من  إنطالقا  التنموي  
باعتبار أّن التعليم هو البّوابة اليت يوجل من خالهلا 
إىل مسار تنموي واضح وأّن الفنون هي يف مقّدمة 
بناء  خالهلا  من  متّكن  اليت  الرّتبوية  العناصر 
القائمة  الّتنمية  جانب  إىل  فاعل  تنموّي  جدار 
واقرتح  املختلفة،  اإلقتصادية  الّسياسات  على 
على  تقوم  الفنّية  للرتبية  اسرتاتيجّية  وضع 
املستنرية  اإلسالمّية  العربية  اهلوّية  تكريس 
بعناصر العوملة وآلياتها دون إيقاع الّذوق الفيّن يف 

بركة اإلغرتاب واإلستيالب. 

بني  تتوزع  متنوعة  أخرى  مقاالت  العدد  ويف 
العلم واألدب والتاريخ نتمّنى أن تنال رضى القراء 

األعّزاء وتشبع تعّطشهم إىل ما هو مفيد وبّناء.

التحرير
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االحتقان  وأدرك  باخلطر  ينذر  الذي  مداها  وبلغت  اإلقتصادّية  األزمة  اشتّدت 
مجيع  على  وتوّزعت  اإلضرابات  وتعّددت  مثيل  له  يسبق  مل  مستوى  اإلجتماعي 
واخنفض  العمومّية  املنشآت  بعض  تعطيل  ومّت  االعتصامات  وتنّوعت  القطاعات 

مستوى العمل عند الّتونسيني إىل أدنى مستوياته.

تنظيم  بعد  الّسياسي  المستوى  على  حقّقته  الذي  النّسبي  النّجاح  من  بالّرغم 
االنتخابات التّشريعيّة والّرئاسيّة وتحّول أعداء األمس إلى شركاء في الحكم نتيجة 
التّوافق الذي حصل بينهم والوصول إلى توليف حكومة نالت رضا نسبة كبيرة من 
نواب الّشعب، فإّن البالد التّونسيّة أصبحت تعيش هذه األيّام حالة غير عاديّة بالمّرة 
األزمة  اشتدّت  فقد  مصراعيه،  على  الفوضى  باب  وتفتح  الهّش  االستقرار  تهدّد 
اإلقتصاديّة وبلغت مداها الذي ينذر بالخطر وأدرك االحتقان اإلجتماعي مستوى لم 
يسبق له مثيل وتعدّدت اإلضرابات وتوّزعت على جميع القطاعات من دون قيد وال 
شرط وتنّوعت االعتصامات وتّم تعطيل بعض المنشآت العموميّة وانخفض مستوى 
العمل عند التّونسيين إلى أدنى مستوياته)1(. فهل حدث هذا التشنّج اإلجتماعي بصفة 
للحياة  األساسيّة  الّضرورات  وغياب  األفق  وانسداد  المشاكل  تراكم  نتيجة  عفويّة 
التّونسي  العام  االتّحاد  اعتمدها  فاشلة  نقابيّة  لسياسة  نتيجة حتميّة  أم هو  الكريمة، 
واستعراض  المشّطة  المطلبيّة  ارتكزت على  »الترويكا«  فترة حكم  للّشغل خالل 
القّوة والضغط من خالل سالح اإلضراب؟ وهل قدر هذه البالد أن تعيش األزمة 
تلو األزمة؟ وهل باستطاعة الحكومة الحالية تحقيق شيئ ما لوضع حدّ لهذا النزيف 
وخلق جّو من الثّقة واالستقرار يؤدّي إلى الخروج من عنق الّزجاجة واالنطالق 

في عملية التّنمية الحقيقيّة؟ 
أرقام تدق ناقوس اخلطر

على  الدّليل  فهي  والمؤشرات،  األرقام  على  نافذة  بفتح  المقال  هذا  في  لننطلق 
عمق األزمة وحدّتها وهي الكفيلة بالتمهيد لتجاوزها والتّغلب على الصعوبات التي 
تخلقها. ونبدأ بمؤّشر نسبة النّمو الذي يعتبر من المعايير األساسيّة  للحكم على صّحة 
اإلقتصاد أو علّته حيث نزل »للمّرة األولى منذ الثاّلثي األول لسنة 2012 تحت 
خالل  النّسبة  هذه  انخفاض  1,7%«)2(.وسيتواصل  حدود  في  ليستقر   %2 سقف 
بالكامل  توقف   ( المنجمي  الحوض  في  يحصل  لما  نتيجة  والثّالث  الثاني  الثاّلثي 
التّونسية  للّسياحة  المفزع  تابعه من مواد كيمياوية( والتّراجع  الفسفاط وما  النتاج 
والذي سيتجلى أكثر في الموسم الّسياحي الّصيفي...ويعتبر القطاع الّسياحي قطاعا 
للبالد، حيث يساهم بنسبة كبيرة في توفير  الّسياسة االقتصاديّة  استراتيجيّا ضمن 

فيصل العش

((
))

(
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لكنّه  والتشغيل)3(  الصعبة  العملة 
يسير نحو االنهيار نتيجة عدم القيام 
باصالحات هيكلية وجوهريّة في 
القطاع من جهة وهشاشة الوضع 

األمني بالبالد من جهة أخرى. 

وزارة  بيانات  كشفت  وقد 
المداخيل  تراجع  عن  الّسياحة 
األربعة  األشهر  خالل  الّسياحيّة 
بنسبة   2015 سنة  من  األولى 
13.4 % مقارنة بنفس الفترة من 

السنة الماضية.)4(
ومن األرقام المخيفة التي لها انعكاسات خطيرة على األمن اإلجتماعي:

* ارتفاع مؤّشر التّضّخم الذّي بلغ معداّلت عالية مسّجال نسبة 5.6 % خالل 
ارتفاع  من خالل  بسهولة  معاينته  يمكن  ما  وهو   2015 سنة  من  األولى  األشهر 

االسعار وغالء المعيشة .
* ارتفاع نسبة الفقر لتتجاوز 29.6 % من الّسكان مقابل 18.9 % سنة 2010 
)استنادا إلى معايير البنك الدولي التي تأخذ بعين االعتبار مستوى المعيشة ومنظومة 

مؤّشرات الفقر( وهي نسبة تزداد كلّما توّجهنا نحو المناطق الدّاخلية من البالد.
 من املسؤول؟

لقد تميّزت األشهر األولى من هذا العام بتعثر كبير على المستوى االقتصادي 
مليار  نصف  بنحو  تراجعت  خام  ناتج  من  الدولة  »مقدرات  أّن  علمنا  إذا  خاصة 
دينار تونسي في الثالثي األول من سنة 2015 فقط، إضافة إلى تراجع االستثمار 

الخارجي بنسبة 32 بالمائة عّما كان عليه سنة 2010 )5( 
 ويعتبر اإلرهاب والفساد اإلداري والّرشوة واالضطرابات اإلجتماعيّة المتواصلة 
)اإلضرابات واالعتصامات المتتالية( التي شملت جميع القطاعات سببا رئيسيّا في 
غياب نتائج إيجابية سواء في االنتاج الوطني أو في االستثمارات وبالتالي تدهور 

الحالة االقتصادية للبالد وصعوبة امكانية الخروج من األزمة)6(. 
تردي  االقتصادي  والخبير  األسبق  المالية  وزير  الديماسي  حسين  أرجع  وقد 
الوضع االقتصادي في تونس »إلى غياب إجراءات حكومية جريئة إلنقاذ القطاعات 
األربعة األكثر حيوية مثل استخراج المحروقات والمناجم ومشتقاته، وقطاع السياحة 

األشه������ر  متّيزت 
األوىل من هذا العام 
بتعثر الكبري على 
املستوى االقتصادي 
علمنا  إذا  خاصة 
أّن »مق���������درات 
نات����ج  من  الدولة 
تراجعت  خ�������ام 
مليار  نصف  بنحو 
تونس�������ي  دينار 
األول  الثالث���ي  يف 
 2015 سن�����ة  من 
فقط، إضاف����ة إىل 
االستثم��ار  تراجع 
اخلارجي بنسب���ة 
باملائ������������ة   32
عّما كان علي����ه 

سنة 2010 .

يعترب اإلرهاب والفساد اإلداري والّرشوة واالضطرابات 
واالعتصامات  )اإلضرابات  املتواصلة  اإلجتماعّية 
رئيسّيا  سببا  القطاعات  مجيع  مشلت  اليت  املتتالية( 
يف غياب نتائج إجيابية سواء يف االنتاج الوطين أو يف 

االستثمارات .

,,

,,

((

))
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املطلبّي������ة  غدت 
ثقافة راسخ��ة يف 
الّتونسيني  أذه���ان 
وسيلتهم  واإلضراب 
املثلى لتحقي������ق 
مطالبه�������������م، 
حّتى إذا سقط����ت 
»الرتويك�������ا« 
حكوم�ة  وجاءت 
الوطين«  »احل���وار 
بعده����������ا  ومن 
احلكوم����������ة 
احلالي�������������ة، 
»االّت�����اد«  عجز 
هذه  كب��ح  عن 
يعد  ومل  املطلبية 
وق�����ف  مبقدوره 
وضمان  اإلضراب�ات 
اجتماعّي��ة  هدنة 
احلكوم�����ة  مع 
بالعمل  هلا  تسمح 

وتسني الوضع .

يف غياب رؤية اسرتاتيجّية للحكم ومقاربة اقتصادية اجتماعّية،ونتيجة لتعّطل 
آلة اإلنتاج يف عدد من القطاعات احليّوية، سلكت احلكومات املتتالية بعد الثورة 

طريق املديونّية لتخفيف الضغط عليها وتغطية األزمة.

إلى جانب قطاع الصناعات التّحويلية مثل الكهرباء والميكانيك والمالبس واألحذية 
ومواد البناء«)7(.

من  الكبيرة  النّسبة  رضا  نال  الذي  الحزب  ورائها  ومن  الحكومة  تتحّمل  وإذ 
التّشريعيّة والّرئاسيّة نتيجة وعوده التي ال تحصى وال  المواطنين في االنتخابات 
لها  فإّن مؤّسسات أخرى  البالد،  تعيشه  الذي  المأزق  في  الكبرى  المسؤوليّة  تعد، 
تتحّمل هي  للشغل«  التونسي  العام  العاّمة على رأسها »االتحاد  الحياة  دورها في 
أيضا جزءا من المسؤوليّة باعتبارها حاضنة للتّحركات االجتماعيّة التي حصلت 

ومازالت تحصل. 
االحتجاجيّة  التّحركات  أغلب  للشغل«  التونسي  العام  »االتحاد  احتضن  فقد 
واإلضرابات العّمالية التي طالت المؤّسسات العمومية والخاّصة والتي حصلت في 
سنوات حكم »الترويكا« حيث تجاوز عددها  35 الف إضراب في أقل من سنتين 
ظروف  تحسين  بتعلّة  البتّة(  العالمي  اإلقتصاد  تاريخ  في  يسّجل  لم  قياسي  )رقم 
 - المطلبيّة  غدت  ولقد  بالمليارات.  تقدّر  خسائر  الدّولة  جّرائها  من  تكبّدت  العمل 
نتيجة ذلك - ثقافة راسخة في أذهان التّونسيين واإلضراب وسيلتهم المثلى لتحقيق 
ومن  الوطني«  »الحوار  حكومة  وجاءت  »الترويكا«  سقطت  إذا  حتّى  مطالبهم، 
بعدها الحكومة الحالية، عجز »االتّحاد« عن كبح هذه المطلبية ولم يعد بمقدوره 
وقف اإلضرابات وضمان هدنة اجتماعيّة مع الحكومة تسمح لها بالعمل وتحسين 
الوضع. ولئن تنّصل »االتحاد« من عدد من اإلضرابات التي اجتاحت البالد في 
اآلونة األخيرة وقّرر تجميد عضويّة عدد من النّقابيين المساهمين في اإلضرابات 

العشوائيّة، فإّن مسؤوليته تبقى كبيرة في ما آلت إليه الحالة االقتصاديّة في البالد.
كرة الثلج...

نتيجة للوضعيّة الحرجة للماليّة العموميّة وتدنّي مستوى النّمو وتقلّص االستثمار 
وتعّطل آلة االنتاج في عدد من القطاعات الحيويّة فضال عن تفّشي البطالة وارتفاع 
وتيرة المطلبيّة لدى النّاس، وفي غياب رؤية استراتيجيّة للحكم ومقاربة اقتصاديّة 
اجتماعيّة، سلكت الحكومات المتتالية بعد الثّورة طريق المديونيّة لتخفيف الّضغط 
عليها وتغطية األزمة، حيث التجأت إلى التّداين الخارجي  بالّرغم من أّن هذا التداين 
فقد  الوطني.  قراره  واستقاللية  البلد  قدرات  على  مستقبليّة  خطيرة  انعكاسات  له 
ارتفعت المديونيّة الخارجيّة ،التي كانت تناهز 5 مليار دينار مطلع التسعينات الى 

26،5 مليار دينار، نسبة تقدر بـ 40 % من الناتج االجمالي الخام)8( 
الخارج ترصد  المقترضة من  أّن نسبة كبيرة من األموال  والخطير في األمر 
لتسديد أصل وخدمة الدّيون، والنسبة الباقية تخّصص لمصاريف االستهالك واإلنفاق 
العام وليس لخلق الثّروة واالستثمار. ويشير تقرير الهيئة الدوليّة الناشطة في مجال 

,,

,,
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وتفاقم  بتونس  االقتصاديّة  األوضاع  صعوبة  حول  الثالث«  العالم  ديون  »الغاء 
اإلعتمادات  أّن  الى   )2015 جانفي  شهر  )صادر خالل  التونسيّة  المديونيّة  أزمة 
بلغت  للدّولة  والدّاخليّة  الخارجيّة  المديونيّة  لتسديد   2015 بميزانيّة  المرصودة 
5.130 مليون دينار ) 2,3 مليار أورو( وهو ما يعادل مجمل ميزانيات الّصحة 
والّشؤون االجتماعيّة والتّشغيل والتّكوين المهني والتّنميّة والعناية بالمحيط والثّقافة 

والّشؤون االجتماعيّة والبحث العلمي والّسياحة)9(.
وعلى غرار كرة الثّلج، التي تتضّخم وتستجمع أثناء انحدارها، ستدخل تونس 
في دوامة التّداين الخارجي وستصبح في حاجة مستمّرة لمزيد التّداين ليس من أجل 
تحقيق تنمية وإنّما للحفاظ على قدرتها على تسديد الدّيون الّسابقة وهو ما سيزيد في 
تعقيد الحالة التونسيّة مّما يجعل العديد من التساؤالت تحوم في ذهن التونسيين خوفا 
من المصير الذي ستؤول اليه البالد في الفترة القادمة خاصة مع وجود قوى داخليّة 
وخارجيّة متربّصة ستعمل على تعميق األزمة وتدمير كل مقومات االستقرار في 
البالد.. فهل من وقفة تأّمل يشارك فيها الجميع من دون تشنّج ومزايدات، تُوضع 
تتوّسع  أن  قبل  الثقوب  سدّ  ويُبحث عن  األعين  للبالد نصب  العليا  المصلحة  فيها 

فيغرق المركب بمن فيه؟ 
اهلوامش

يقضيه  الذي  الوقت  معدل  أن  الفساد،  لمكافحة  التونسية  الجمعية  أعدّتها  دراسة  أّكدت   )1(
الموظف التونسي في العمل الفعلي ال يتجاوز الـ8 دقائق في اليوم، فيما لم تتجاوز أيام العمل 
105 أيّام من أصل 365 - وكشفت نفس الدراسة أيضا أّن نسبة غياب الموظفين داخل اإلدارة 
في  قانونية  الحاضرين بصفة  الموظفين  نسبة  أّن  إلى  بنحو %60، مشيرة  ارتفعت  التونسية 

مراكز عملهم والمتغيبين ذهنيا بلغت 80%. 
جريدة الضمير - الخميس 2 أفريل 2015

 )2( الحسابات القومية - الناتج المحلي اإلجمالي - الثالثي األول لسنة 2015 -  المعهد الوطني 
لإلحصاء 18 ماي 2015

)3( تعتبرالسياحة المصدر الثانّي الرئيسّي للبالد من العمالت األجنبيّة بعد الصناعات التصديريّة 
بقيمة بلغت 2،8 مليار دينار)سنة 2013( - 

)4( السياحة في أرقام -إنجازات القطاع السياحي لسنة 2015 - الموقع الرسمي لوزارة السياحة
)5( حوار مع جريدة الصباح في عددها الصادر السبت 23 ماي 2015

)6( قال رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ›كوناكت‹ طارق الشريف في حوار 
مع إذاعة موزاييك في برنامج ميدي شو اليوم األربعاء 6 ماي 2015 ، أّن 45 % من أسباب 

التعّطل تعود إلى عدم توفر األمن و%44.9 بسبب الرشوة. 
)7( حوار مع جريدة الصباح في عددها الصادر السبت 23 ماي 2015

)8( السيد جمال بالحاج ممثل وزارة المالية خالل اللقاء االعالمي الدوري الـ29 بمقر الوزارة 
األولى - البراس 23 ماي 2015

)9( المديونيّة خطر داهم على سيادة واستقــــالل تونس - أحمد بن مصطفــــى - موقع نواة - 
15 فيفري 2015.

اإلعتم������ادات  إّن 
مبيزانّية  املرصودة 
لتسدي�����د   2015
املديونّي������������ة 
اخلارجّي�����������ة 
والّداخلّي�����������ة 
يع������ادل  للّدولة 
ميزاني���ات  جممل 
الّصحة والّش���ؤون 
االجتماعّي��������ة 
لّتشغي�����������ل  ا و
والّتكوي����������ن 
والّتنمّي������ة  املهين 
والعناي��ة باحمليط 
والّشؤون  والّثقاف�ة 
االجتماعّي��������ة 
العلم����ي  والبحث 

والّسياحة.

,,

,,

هل من وقفة تأّمل يشارك فيها اجلميع من دون تشّنج 
نصب  للبالد  العليا  املصلحة  فيها  توضع  ومزايدات، 
األعني ويبحث عن سّد الثقوب قبل أن تتوّسع فيغرق 

املركب مبن فيه .
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))
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الّتعليم ومنهجّيته  العامل اإلسالمي أساسا يف نظام  التنمية يف  تكمن إشكالّية 
السنوات  يف  باستمرار  نواجهها  اليت  الكربى  امُلشكالت  إلحدى  وإّنها  أدائه  وطرق 

األخرية وتقتضي مّنا الكثري من النقاش والتفكري. 

متهيد

يقول هللا تعالى في كتابه العزيز:
 »َوُهَو الَِّذي َجعَلَُكْم َخاَلئَِف اأْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضُكْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت« )1(

وإذا كان التعليم باعتباره مفتاحا للخلق واإلعمار هو الوسيلة األساسية لهذا اإلستخالف، 
حتّى كانت القراءة أّول فعل ُطـلب إلى النبّي صلى هللا عليه وسلّم القيام به وكذلك أّمته 
من بعده، فإّن فعل القراءة في عالم الكلمات واألفكار مفتاح العلم والمعرفة، والقراءة في 
عالم الكون سبيل اإلعمار والتمدّن، والقراءتان سبيل التنمية والنمّو واإلرتقاء باإلنسان 

وصفاته وأدواته.
إّن غياب التعليم يؤدّي إلى انطفاء الفاعليّة في األّمة، وإذا لم يرتبط التعليم بأهداف 

وغايات وبمرجعيّة ُخلقيّة فإنّه يكون َكالًّ على صاحبه ال يوّجهه إلى خير.
التّعليم  نظام  في  أساسا  تكمن  اإلسالمي  العالم  في  التنمية  إشكاليّة  إّن  الحقيقة  ففي 
في  باستمرار  نواجهها  التي  الكبرى  الُمشكالت  إلحدى  وإنّها  أدائه  وطرق  ومنهجيّته 
السنوات األخيرة وتقتضي منّا الكثير من النقاش والتفكير. وحسبنا في هذه المداخلة ان 

نفتح النقاش فيها دون أن نغلقه.

)1( عالقة التعليم بالتنمية وتطّور األمم والشعوب

األمرين.  بين  واضحا  تالزما  هناك  أن  نجد  التنمية  التعليم وعن  نتحدّث عن  عندما 
فالتنمية هي رسالة اإلنسان في هذه األرض. يقول هللا تعالى: »َهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن األَْرِض 

ارا لألرض )3(. َواْستَْعَمَرُكْم فيها«)2( بمعنى انه جعلنا ُعمَّ
 ومهّمة تنمية األرض أو إعمارها هي من الواجبات التي فُرضت على المسلم من 
فروض الكفاية أي أنّه على المسلمين أن يعّمروا هذه األرض بما يتناسب مع دورهم في 

هذه الحياة كّل حسب توّجهاته ومجال اهتمامه. 
وهللا سبحانه تعالى إمتّن على قُريش بأن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهو 
ما يؤّكده علماء التّنمية في عصرنا الحالي بأّن أساس التّنمية هما ركيزتان وهي األمن 
وبيد  الّساعة  قامت  أنّه »إن  أّن رسول هللا ذكر في حديث مشهور  نجد  كما  والموارد. 

أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل« )4(.

فراس الطرابلسي

((
))
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غاية  إذًا  التّنمية  تُعَدُّ 
اإلنسان في هذا الوجود بعد 
وتعالى.  ُسبحانه  هللا  عبادة 
هو  التّنمية  إلى  والّطريق 
يُعتبر  الذي  التّعليم  بال شّك 
من  يولج  التي  البّوابة 
تنموي  مسار  إلى  خاللها 
التّعليم  خالل  فمن  واضح. 
اإلنسان  مهارات  تتكّون 
مثلما تتكّون آراؤه وأفكاره 

ونظرته للحياة.
ونحن نلحظ اليوم أنّه يتّم التّركيز بشكل كبير في الدول المتقدّمة على تكوين مهارات 
جانبين:  على  نرّكز  التّعليمي  منهجنا  وفي  اإلسالمي  ديننا  في  كذلك  بالتّعليم.  اإلنسان 
جانب المهارات أو المهن والّصناعات التي يتوالّها اإلنسان ونقرنها بالجانب اإليماني 
واألخالقي ألنّنا ال نستطيع أن ننتج إنسانا كاآللة لمجّرد فقط أن ينتج دون أن تكون له قيم 

تضبطه في هذا اإلنتاج.

     )2( الثقافة كمقّوم أساسي للتنمية

»من الحقائق الثابتة اليوم  أن الشعوب قطعت أشواطا كبرى في تصفية اإلستعمار 
سياسيا واقتصاديا، في حين أنّها ال تزال بعيدة عن تحقيق الهدف المنشود بالنّسبة لتصفية 
اإلستعمار الثّقافي. فالتّأثير الذي يتركه الكتاب والصوت والّصورة في نفوس المواطنين 
لهو تأثير عميق وبالتالي يتأتّى للمستعمر أن يعتدي علينا ثقافيّا بكيفيّة ال تقّل ضرارا عن 

اإلعتداء العسكري« )5(. 
وإذا ما كان األمر كذلك فإّن عملية اإلبداع الثّقافي تصبح مسألة ملّحة تبعدنا عن كل 
اجترار لثقافات اآلخر واستهالكها بما فيها من مزالق تؤثّر على المدى البعيد في مستوى 

تشكيل الهويّة والوعي الثقافي.
الثاني منه،  النّصف  العشرين وتحديدا في  القرن  الثّقافة خالل  الحقيقة »شهدت  ففي 
أصبحت  بحيث  الثقافي  لإلنتاج  الّصناعي  التحّول  حيثيات  أوجدتها  جديدة  أبعاد  تبلور 
الثقافة بمفاهيمها األنتروبولوجية واألخالقية والفلسفية ليست ذات قدرة على الحضور 
واإلستمرارية خارج أوعية متطّورة لإلنتاج والبّث والترويج«)6(. وفي صلب هذه األوعية 
من  وثقافيّة  معرفيّة  تراكمات  عن  تولّد  تنمويّا  فاعال  باعتبارها  التّربية  ننّزل  أن  يمكن 
المفترض أن تساهم في عمليّة التنمية اإلقتصاديّة من خالل استراتيجيات توضع للغرض، 
تتكامل مع متطلبات العصر الذي تطغى عليه التكنولوجيات الحديثة في مستويات عدّة 
الحاالت في عالم  منها اإلنتاج واإلبداع والتّرويج والمبادرة وغيرها وتسبح في أغلب 

من احلقائق الثابتة 
اليوم  أن الشع���وب 
قطع������ت أشواطا 
كربى يف تصفية 
اإلستعمار سياسي�ا 
واقتصادي���������ا، 
يف حني أّنها ال تزال 
تقيق  عن  بعيدة 
املنش������ود  اهلدف 
لتصفي�ة  بالّنسبة 
اإلستعمار الّثقايف. 
الذي  فالّتأثي������ر 
الكت�اب  يرتكه 
والّصورة  والص��وت 
يف نفوس املواطنني 
عمي���ق  تأثري  هلو 
يتأّت����ى  وبالتالي 
للمستعم����������ر 
علينا  يعتدي  أن 
ثقافّيا بكيفّي���ة 
ضرارا  تق�������ّل  ال 
عن اإلعت���������داء 

العسكري.

إّن عملية اإلبداع الّثقايف مسألة ملّحة تبعدنا 
عن كل اجرتار لثقافات اآلخر واستهالكها 
مبا فيها من مزالق تؤّثر على املدى البعيد يف 

مستوى تشكيل اهلوّية والوعي الثقايف.

,,

,,
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»آلة«  تنت���ج  ال 
الفنّي��ة  الرتبية 
املنظوم����ة  ضمن 
الرتبوي�������������ة 
يف  لي���������ة حلا ا
أسات��ذة  إاّل  الغالب 
حيث  من  عاجزين 
املادّية  اإلمكانات 
على التجُرؤ خلوض 
اإلستثم��ار  جتربة 
املساهم������ة  أو 
ف������ي الّتنمي����ة 
الفع���������ل  ودفع 
عموم���ا،  الّتنموي 
إىل  فيتحّول������ون 
جمّرد مستهلكني 
مي����ّررون  سلبيني 
املع�������ارف  بعض 
وتنطف�������ئ فيهم 
»الفّنان«  صف�����ة 

مبرور الوقت.

تبدأ عملية الّتحضري لإلنسان املبدع من خالل سياسة تعترب 
ضرورة أّن الفنون  وسيلة للّتنمية وتنويع أفق اإلنتاج الفكري 
املبدع القادر من جهة على اكتساح جمال الرّتويج واإلستثمار، 

ومن جهة أخرى على احملافظة على قيمته اإلبداعية.

افتراضي يتحتّم علينا التعامل معه إلى جانب العالقات المباشرة بين الفرد والفرد أو الفرد 
والمجموعة أو الفرد والمؤّسسة.

نبني من خاللها  أن  لنا  يمكن  التي  التّربوية  العناصر  مقدّمة  في  الفنون  تأتي  وربّما 
الوجهة  ذات  اإلقتصادية  الّسياسات  القائمة على  التّنمية  جانب  إلى  فاعال  تنمويّا  جدارا 

التّجارية أو الّسياحية أو الفالحيّة أو غيرها.

)3( الرتبية على الفنون  وإمكانات التنمية الثقافية  
يف البالد التونسية: بني الواقع واملأمول

تعتني المنظومة التّربوية التونسيّة في الّظاهر بمجال الفنون وتخّصص له خبراء في 
البرمجة الّرسمية وتنتقي ما يتماشى والخصوصيّة العربيّة اإلسالميّة وتنفتح على تجارب 
اآلخر وتستنير بها، غير أّن هذه العناية ال تجعل في حسبانها -كما يمكن استنتاجه بسهولة 
من الواقع المعاش- الفعل التّنموي انطالقا من الفنون إالّ بما يزيد في تكريس اإلستهالكية 

القاتلة وقلة اإلنتاجية.
إذ ال تنتج »آلة« التربية الفنيّة في الغالب إالّ فئة األساتذة )سواء في الفنون التشكيلية 
أو الموسيقية أو المسرحية( الذين هم عاجزون من حيث اإلمكانات الماديّة على التجُرؤ 
لخوض تجربة اإلستثمار أو المساهمة في التّنمية ودفع الفعل التّنموي عموما، فيتحّولون 
»الفنّان«  صفة  فيهم  وتنطفئ  المعارف  بعض  يمّررون  سلبيين  مستهلكين  مجّرد  إلى 
بمرور الوقت وقلة النشاط الثقافي خاّصة إذا توفّر المناخ الّسياسي الذي ال يشّجع مجال 
الفنون إالّ بما هي آليّة للّربح المادّي على حساب القيمة الفنّية للعمل وما من المفترض أن 
يدور حوله من معطيات تاريخيّة وأبعاد جماليّة تضفي عليه الّصدق الفني وتجعله أقرب 
إلى الوجدان العام من حدث فنّي عرضي ال يجلب األرباح الماديّة إالّ لتكريس االستهالك 

وليس التّنمية المستديمة القائمة على ضوابط واستراتيجيات تضمن لها التواصل.
)4( جدلية اإلبداع التنموي يف ثنائية الفن-التنمية

الفنون – أّن  تعتبر ضرورة  المبدع من خالل سياسة  التّحضير لإلنسان  تبدأ عملية 
اإلنتاج  أفق  وتنويع  للتّنمية  وسيلة  البشري-  العمران  كماليّات  من  خلدونيّا  باعتبارها 
الفكري المبدع القادر من جهة على اكتساح مجال التّرويج واإلستثمار، ومن جهة أخرى 

على المحافظة على قيمته اإلبداعية.
وعلى الرغم مّما في األمر من صعوبة كبرى نظرا لما بين اإلبداع ومحتّمات الفعل 
التّنموي من تضارب أحيانا قد يضرب عرض الحائط ما يراه المبدع إبداعا، فإّن األمر 

ممكن إذا تّم الحرص منذ البداية على:
- اإلعتماد اإلستراتيجي الواضح والصريح على الفنون كأحد رهانات التّنمية الثقافية 
األساسيّة وبالتالي إعادة النظر في طرق التّعامل مع مجاالت الموسيقى والمسرح والرسم 
تكون  بحيث  فيها،  التّقويمي  المنهج  وإلغاء  المدرسة،  قبل  ما  سّن  منذ  الطفل  حياة  في 

,,
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الف����ّن  مراجع  ألّن 
الظ���روف  تستقي 
ل��������ه،  املوّل���دة 
تنفتح  أن  غرو  فال 
املوسيقى كتعبري 
على  ( ن����ي ا جد و
سبيل املث��ال( على 
احلداث���ة  مفاتيح 
اإلجتماعي��������ة 
والّسياسي�ة وتنحو 
منحى اإلنس������ان 
يف طرحه ملعان���ي 
الوجود واملوج���ود 
واملنشود )...( املعّول 
يف ذلك عل��������ى 
العمل  فرضي����ات 
والقناع������������ة 
املستقب��������ل  يف 

واألمل يف التقّدم.

,,

,,

مجاال إختياريّا للمتعلّم يجد 
فيه فرصة لإلبداع والحريّة 
ورسما  ورقصا  غناء 

وتمثيال.
في  الباحثون  أّكد  فلقد 
أّن  مثال  الفنون  مجال 
الموسيقى »عنصر أساسي 
من أساسيّا التّربية إذ تنّمي 
لإلنسان  الذهنية  القابليّات 
الطفولة  مرحلة  منذ 
المبكرة، فالطفل الذي ينشأ 
رهافة  إلى  إضافة  والمعرفة  العلم  لتلقي  منفتحا  ذهنه  يكون  والموسيقى  للغناء  مستمعا 
الحّس والقدرة على تذّوق الجمال« )7(  وبالتالي إّن ما سيكتسبه الطفل من خصال ستكون 
والصناعات  العلم  بسهولة لضروب  المتقبّل  المتحّرر  الذّهني  تكوينه  مؤثّرة على  حتما 
بما يجعله قادرا على التفكير في خلق مشاريع قد تتّصل بمجال تحصيله العلمي أو حتى 
غيره وبالتّالي تكون الفنون بهذا المعنى قد ساهمت في الفعل التّنموي انطالقا من أرضيّة 

تربوية سليمة في مجال الفنون. 
بعث  في  قصوى  بجديّة  يفّكروا  أن  وخبرائها  التّونسية  الجامعة  على  يتوّجب  كما 
في  برمتها  استراتيجية  تترجم  المختلفة  الفنون  مجاالت  من  تنبثق  جديدة  اختصاصات 
التعامل مع الموادّ الفنية في حياة الطفل حتى تضمن األجيال المتعاقبة مرور الخطط التي 

تعدّها الدّولة لغرض التنمية إنطالقا من إيمانها بأهمية التكوين الفنّي في الموضوع.
- كذلك يعتبر اإلعتماد على مجال الفنون كوسيلة للتعريف بالذات إنطالقا من ترويج 
الثقافة المحليّة وإبراز جذورها التاريخيّة العميقة سبيال لدفع التّنمية خاصة في المجال 
الّسياحي، ويكون ذلك بتكثيف عروض موسيقيّة أو معارض في الفنون التشكيليّة بعيدا عن 
التّنميط الفلكلوري بفتح مجال المشاركة لعناصر تتميّز باحترافها في المجالين بإشراف 
لجان وطنيّة مختصة في العلوم الموسيقيّة واألنتروبولوجيا والمسرح والتّاريخ والّرقص 

وغيرها مّما يدخل في باب اإلنتاج الفني اإلبداعي. 
أن  غرو  فال  له،  المولّدة  الظروف  تستقي  الفّن  مراجع  »وألّن  أخرى  جهة  من   -
اإلجتماعية  الحداثة  مفاتيح  المثال()8( على  سبيل  كتعبير وجداني)على  الموسيقى  تنفتح 
 )...( الوجود والموجود والمنشود  لمعاني  والّسياسية وتنحو منحى اإلنسان في طرحه 
المعّول في ذلك على فرضيات العمل والقناعة في المستقبل واألمل في التقدّم«)9(. وهنا 
نطرح إشكالية الّصراع بين التنموي والمقّومات األساسية للفن باعتباره مشهدا ما من 
التراث التقليدي وكذلك اإلنتاج الحديث المتأثّر بالواقع الذي نشأ فيه. فهل من تعارض 

بين التنموي والتراث الفني؟

11

الطفل الذي ينشأ مستمعا للغناء واملوسيقى 
يكون ذهنه منفتحا لتلقي العلم واملعرفة 
إضافة إىل رهافة احلّس والقدرة على تذّوق 

اجلمال
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اسرتاتيجية  تقوم 
الرّتبية الفّنية على 
اهلوّية  تكريس 
اإلسالمّية  العربّية 
املستنرية بعناص��ر 
وآلياته�����ا  العوملة 
إيق�����������اع  دون 
يف  الفيّن  ال�����ّذوق 
اإلغرتاب  برك���ة 
واإلستي��الب  وذلك 
متنّوع  برنامج  عرب 
يضمن للمتعّل����م 
على  التع��������ّرف 
الفين  الرّتاث  أهمّية 
بعي��دا عن التنظري 
واإلسقاط خ����ارج 
التقوي������م  نطاق 

وبعد وضع. 

ال ميكن أن يكون  ميدان املوسيقى تنموّيا بالّدرجة األوىل 
إاّل إذا تشّبث أصحابه بالرّتاث أو استقوا عناصر موسيقاهم منه 
فال معنى أن حناكي املوسيقى الكالسيكّية أو موسيقى 
اجلاز أو اإليقاعات الّصاخبة الغربية حتى نضمن رواجا للعمل 

الفين مبا جيعله مساهما يف احلركة التنموية الثقافية

المأثور  على  كبير  بشكل  يعتمدان  عموما  والتّعليم  التّربية  أّن  نقول  الصدد  هذا  في 
األدبي والّشعري والعلمي والفنّي وال يمكن ألحدهم أن يتعلّم فرعا من فروع المعرفة 
دون الّرجوع إلى ما استفاد به األسبقون فيه أو غّضوا عنه النّظر لسبب أو آلخر. وإذا 
تعلّق األمر بمجال الفنون فإّن ميدان الموسيقى مثال يمكن الجزم في شأنه بأنّه ال يمكن أن 
يكون تنمويّا بالدّرجة األولى إالّ إذا تشبّث أصحابه بالتّراث أو استقوا عناصر موسيقاهم 
منه. فال معنى أن نحاكي الموسيقى الكالسيكيّة أو موسيقى الجاز أو اإليقاعات الّصاخبة 
الغربية حتى نضمن رواجا للعمل الفني بما يجعله مساهما في الحركة التنموية الثقافية، 
العربي  الموسيقي  والتّراث  المحليّة  اللّحنية  الخصوصيات  من  العمل  انطلق  إذا  وإنّما 

والتونسي فيمكن أن يضمن حب اّطالع اآلخر الذي يرانا مختلفين عنه. 
وبالتالي تنبثق من هنا استراتيجية التّربية الفنّية القائمة على تكريس الهويّة العربيّة 
اإلسالميّة المستنيرة بعناصر العولمة وآلياتها دون إيقاع الذّوق الفنّي في بركة اإلغتراب 
أهميّة  على  التعّرف  للمتعلّم  يضمن  متنّوع  ببرنامج  إالّ  ذلك  يكون  وال  واإلستيالب. 
التّراث الفني بعيدا عن التنظير واإلسقاط، أّوال خارج نطاق التّقويم وثانيا بوضع مخاطر 

وتأثيرات وسائل اإلتصال الحديثة في خّطة العمل اإلستراتيجي المراد تحقيقها.
   اهلوامش

)1(  القرآن الكريم، سورة األنعام/اآلية 165
)2(  القرآن الكريم، سورة هود/اآلية61

)3(  كما جاء في تفسير ابن كثير
)4(  رواه البخاري في األدب المفرد عن أنس بن مالك رضي هللا عنه، كما رواه اإلمام 

أحمد في مسنده
)5( اإلبراهيمي ) أحمد طالب(، »الثقافة كمقّوم أساسي للتنمية«، مجلة الثقافة، الجزائر، 

وزارة اإلعالم والثقافة، السنة السابعة، العدد37، فبراير-مارس1977، ص5.
)6( اإلمام)الحبيب(، اإلقتصاد الثقافي، الطبعة األولى، تونس، منشورات آية، 2005، 

ص30.
ما  لمرحلة  الطفولة  أغاني  ندوة  العراق«،  في  الطفل  )علي(، »غناسيقية  عبد هللا   )7(
قبل المدرسة، عمل جماعي- أوراق عمل، المملكة األردنية الهاشمية، المعهد الوطني 
 ،1998 الطفل،  ألغنية  الرابع  األردني  المهرجان  الحسين،  نور  مؤسسة  للموسيقى/ 

ص.62.
)8( ما ورد بين قوسين هو من إضافة صاحب المقال

)9( زين العابدين )محمد(، الموسيقى ومقاربات التنمية في تونس، مجلة الحياة الثقافية، 
تونس، العدد181، مارس 2007، ص13.

-------
-  باحث يف العلوم الثقافية اختصاص موسيقى

firas.musicologue@gmail.com
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على  وأثرهما  عظيمة،  فرحتهما  سواء،  كالهما  األسرى،  وحرية  األوطان  حرية 
النفوس كبري، وكالهما ال يتحقق بغري الصرب والتضحية، والعطاء والبذل، فطوبى 

ألمٍة تسعى يف سبيل حرية أسراها، وال تتأخر يف الدفاع عنهم.

حناجرنا  تتوقف  ولن  النداء،  بسبب  أصواتنا  تبح  ولن  خوفاً،  ألسنتنا  تصمت  لن 
يتأخر  البذل، ولن  الشعب عن  يمل  السعي، ولن  المقاومة عن  تيأس  الهتاف، ولن  عن 
الفلسطينيون عن التضحية والفداء، حتى يأذن هللا بفجر الحّرية، ويتّم اإلفراج عن جميع 
األسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية، فهذا حلٌم دائٌم، وأمٌل باقي، وهدٌف سيتحقق، 
أسرانا من  الزنازين، ويخرج  أبواب  السجون، وتفتح  أسوار  تنهدم  حتى  قائماً  وسيبقى 
خلف األسالك الشائكة، ومن وراء القضبان السميكة، أعزةً أحراراً، كراماً أبطالنا، فهذا 
عهدنا لهم، وقسمنا من أجلهم، أن نبذل ما استطعنا من جهٍد لتحريرهم، وإكراه العدو على 

اإلفراج عنهم.
إنه ليس يوٌم واحدٌ يتيٌم في العام نذكر فيه األسرى، ونتعاطف معهم، ونشعر بآالمهم 
وأحزانهم، ونعيش معاناتهم وقسوة ظروفهم، ونخرج متظاهرين تضامناً معهم، انتصاراً 
لقضيتهم، ومساندةً لحقوقهم، ونطلق صرخةً في وجه جالديهم، الذين يظنون أن األسرى 

أيتاٌم ال أب لهم، وال من يهتم بشؤونهم، ويقلق على مصيرهم.
الدولي والمؤسسات  المجتمع  العام مخصٌص لهم، نخاطب فيه  في  أنه يوٌم واحدٌ  أو 
على  للضغط  الجهود  من  المزيد  لبذل  لدفعهم  والمدنية،  األممية  واإلنسانية،  الحقوقية 
أو تحسين ظروف  الحكومة اإلسرائيلية لإلفراج عن األسرى، وتمكينهم من حريتهم، 
أهليهم  وعلى  سجنهم،  في  عليهم  التضييق  أو  إليهم،  واإلساءة  تعذيبهم  ومنع  اعتقالهم، 

وأسرهم في حياتهم.
ننادي  نطويها،  ثم  نرفع صورهم  ننساهم،  ثم  نذكرهم  العام،  في  واحدٌ  يوٌم  ليس  إنه 
أن  ينبغي  بل  ساعة،  مسيرة  عناء  من  نرتاح  ثم  نتظاهر  وحدهم،  نتركهم  ثم  بحقوقهم 
نكرس العمر كله من أجلهم جميعاً، حتى ولو كان في األسر أسيٌر واحدٌ ال أكثر، فكيف 
واألسرى آالٌف من الرجال والنساء واألطفال، يقبعون في العديد من السجون والمعازل 
اإلسرائيلية، في ظروٍف قاهرة، يفتقرون إلى أبسط حقوقهم، ويعوزهم أقل احتياجاتهم، 
كبير،  يعانونه  فما  إنسانيتهم،  بآدميتهم، ويعيشوا  ليشعروا  الكثير في سجونهم  ويلزمهم 
وما يواجهونه صعب، وما يالقونه من عدوهم غريٌب وعجيٌب وخبيث، فالسجان عدٌو ال 

يرحم، وغاصٌب ال يعطي، وحاقدٌ ال يسمح، وموتوٌر ال ينسى.
إنه عمرنا كله، نمنحه ألسرانا كلهم، كي يعيشوا وينعموا بالحياة كغيرهم، فال نفرق 
بينهم وال نميز، فال فرق بين أسيٍر وآخر، فال عظيم بينهم وال محتقر، وال كبير وال صغير، 
وال مجهول وال مغمور، وال قائد وال عنصر، وال متعلم وال أمّيِ، بل إنهم جميعاً واحد، 
رجاٌل عظماء، وأسرى أبطال، ومقاومون أشاوس، يتساوون في الحقوق، ويتشابهون في 
الحال، فكلهم أسرى لدى العدو الصهيوني، وكلهم قد قدم وأعطى، وضّحى وبذل، وسبق 

د.مصطفى يوسف اللداوي 
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وال  وفئاٍت،  طبقاٍت  نجعلهم  فال  وقاوم، 
نصنفهم درجاٍت ومنازل، فقدرهم جميعاً 
واحد، وصغيرهم بيننا كبير، ومجهولهم 
عندنا معلوم، وغريبهم يأنس بيننا، ويجد 

فينا أهله وعزوته.
رؤوسهم  كاألعالم،  بيننا  سواٌء  إنهم 
ينتصبون  ممشوقة،  وقاماتهم  مرفوعة، 
أمامنا كالشم الرواس، ويبزوننا بمواقفهم 
ألوانهم،  تعددت  وإن  الراسية،  كالجبال 
في  بينهم  فرق  فال  مشاربهم،  واختلفت 
أو  التنظيم  في  لهم  تمييز  وال  االنتماء، 
والجهاد،  والشعبية  وحماس،  فتحٍ  أبناء  يعتقل  الذي  السجان،  بينهم  يميز  ال  إذ  الوالء، 
واحٍد،  عنبٍر  في  واجتمعوا  واتفقوا،  في سجونهم  توحدوا  وقد  والكتائب،  والديمقراطية 
والتقوا في فورةٍ واحدة، وربما يقيدون أحياناً بسالسل حديدية إلى بعضهم، متجاورين 
متقاربين، يمشون معاً، ويتوقفون معاً، فال نفسد وحدتهم، وال نخرب صفهم، وال نضعف 

باختالفاتنا كلمتهم.
األسرى في سجونهم، رغم عزلهم وبعدهم، ورغم معاناتهم وقيدهم، إال أنهم جميعاً 
أَُسِرهم، ويقلقون على أوالدهم، ويخافون على أمهاتهم، وقد يدّخرون من  يفكرون في 
مصروفهم ليعطوا أهلهم، ويساعدوا أسرهم، لعلمهم أنهم يعانون ويقاسون، وأنهم يفتقرون 

إلى كسرة الخبز ولقمة العيش الكريم.
فإن أحببنا أن نبر األسرى وأن نكرمهم، وأن نقف معهم ونساندهم، وأن نخفف عنهم 
ونسري عليهم، فعلينا أن نهتم بأسرهم، وأن نتذكر أطفالهم، وأال نشعرهم بالفقد والغياب، 
فنكون إلى جانبهم، نساندهم ونقف معهم، ونساعدهم ونوفر لهم ما يشاؤون ويحتاجون، 
وتخفيف  قلوبهم،  تطمين  في  جهداً  نأُل  فال  يسعدون،  وبه  يفرحون،  بهذا  األسرى  فإن 

العبء النفسي عنهم، برعاية أطفالهم وأسرهم، واالهتمام بهم وبحاجاتهم.
ليس أعظم فرحةً من الحرية، حرية األوطان وحرية األسرى، كالهما سواء، فرحتهما 
عظيمة، وأثرهما على النفوس كبير، وكالهما ال يتحقق بغير الصبر والتضحية، والعطاء 
والبذل، فطوبى ألمٍة تسعى في سبيل حرية أسراها، وتعمل على كرامتهم، وال تتأخر 
في الدفاع عنهم، وال تتردد في استنقاذهم، وال تدخر جهداً وال ماالً في سبيل تحريرهم، 
لتحريرهم، ولو  البذل واإلنفاق  كلها مسؤولة عن حريتهم، وأن عليها  األمة  أن  لعلمها 
أدت فداًء لهم كل ما تملك، وأعطت كل ما تدخر، فال شئ يكفر عن عجزها، وال يقبل هللا 
عذرها، وال يغفر لها ضعفها أو قلة حيلتها، وال يعذرها لقوة العدو أو شراسته، إنما عليها 
العمل بكل الوسائل والسبل الممكنة، لتحقيق هذه الغاية النبيلة، ونيل هذا الشرف العظيم.
هنيئاً لكل من سخر حياته من أجل قضية األسرى، وأعطاهم من عمره عمراً ليحيوا 
ويعيشوا، فال أعظم جهاداً من جهادهم، وال أكثر بركةً من عملهم، وال أجزل في ميزان 
حسناتهم من جهدهم، فال يستقل العاملون في مجال األسرى عملهم، وال يستخفوا بجهودهم، 
والنصر  قادمة،  فالحرية  نفوسهم،  الوهن  يسكنن  وال  قلوبهم،  إلى  اليأُس  يتسربن  وال 
قريب، وهللا سبحانه وتعالى معنا، لن يتخلى عنا، ولن يتركنا وحدنا، وسيأتي اليوم الذي 
نفك فيه أسر العاني، ونحقق حرية السجين، ونجرف بأيدينا السجون والمعتقالت، لتكون 
أثراً بعد عين، وعالمةً على اندحاٍر بعد نصر، وآيةً على القدرة بعد ضعف، ودليالً على 

الحرية بعد التحرير......
Jabalia.refugee.camp@gmail.com

,,

,,

األس���������������رى 
رغم  سجونهم،  يف 
وبعده����م،  عزهلم 
معاناته�����م  ورغم 
أنهم  إال  وقيدهم، 
يفكرون  مجيعًا 
َسِره����������م، 

ُ
أ يف 

على  ويقلق�����ون 
وخياف�ون  أوالدهم، 
أمهاته�������م،  على 
من  يّدخرون  وقد 
ليعط��وا  مصروفهم 
ويساع��دوا  أهلهم، 
أسرهم، لعلمهم أنهم 
ويقاسون،  يعانون 
يفتق�����رون  وأنهم 
اخلبز  كسرة  إىل 
العي������ش  ولقمة 

الكريم..
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إذا نظرنا إىل تاريخ اإلسالم جند أّنه تقّرر إعالن املبادئ اإلنسانّية العاّمة يف أّول دستور 
عليه  اهلل  رسول  وهو  الّدولة  رئيس  بها  وأذاع  املنورة،  املدينة  يف  اإلسالمّية  للّدولة 
الّصالة والّسالم يف خطبة حّجة الوداع، واليت سبقت إعالن األمم املّتحدة بأكثر من 

أربعة عشر قرنا من الّزمن. .

اإلنسان  أّن عهد  االجتماعيّة  والدّراسات  والقانونيّة،  الّسياسية  الكتابات  في  لقد شاع 
مالمح  رسمـــت  أو  اإلنسانيــــة،  حقوقـــه  بلـــورت  التي  والّشرائـــع  بالوثائـــق 
والمواطــــن-  اإلنســــان  حقــــوق  بإعـــالن  بــــدأ  قــــد  العاّمـــة،  اإلنسانيّة  المبادئ 
La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen  الذي ظهر عام 
1789م، ويؤّكد الغربيّون أنّهم استمدّوا تلك الحقوق من مبادئ الثّورة الفرنسيّة الكبرى 
التي أطاحت بالملكيّة واإلقطاع. فدخلت مضامينها ميثاق األمم المتحدة سنة 1934م، ثّم 
أفردت دوليّا بوثيقة خاّصة هي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي أقّرته األمم المتحدة 

في 10 ديسمبر/ دجنبر 1948م.
ذلك هو التّاريخ الّشائع لنشأة مواثيق حقوق اإلنسان التي ما فتئ العالم يدندن باسمها. 
لكن إذا نظرنا إلى تاريخ اإلسالم نجد أنّه تقّرر إعالن المبادئ اإلنسانيّة العاّمة في أّول 
الدّولة وهو رسول هللا  بها رئيس  وأذاع  المنورة،  المدينة  في  اإلسالميّة  للدّولة  دستور 
عليه الّصالة والّسالم في خطبة حّجة الوداع، والتي سبقت إعالن األمم المتّحدة بأكثر من 

أربعة عشر قرنا من الّزمن.
لذلك؛ ونحن بصدد التعريف بهذه المبادئ السمحة كما بيناه في شقه األول من المقالة 
األولى حول »وثيقة السالم«، ولكي نربط السابق بالالحق؛ تأتي هذه المقالة الثانية مبرزة 
الّسياسية  بالمعاهدات  شبيه  حدث  في  متكافل  متسامح  مجتمع  بناء  من  األساسي  الدّور 
الدّولية البارعة، التي أبدع فيها عليه الّصالة والسالم حلوال يسيرة وموفّقة، وكان يعقدها 
مع خصومه في إقرار الّسلم واألمن لتحقيق التّعايش؛ جاءت معاهدة »صلح الحديبية«، 
التي أبرم فيها صلحا تاريخيّا حلّت به الهدنة محّل الحرب التي ظلّت قائمة لستّة سنوات، 

وبذلك أّمنت الطمأنينة والحّرية للنّاس.
واتّصاالته  الدّولية  تحّكم عالقاته  قواعد  اإلسالمي  المجتمع  الحين عرف  ذلك  ومنذ 
باألمم والدّول األخرى، وهي مستوحاة أساًسا من الّشريعة اإلسالميّة بمختلف مصادرها 
ومواردها، أو من المعاهدات أو االتفاقات الدّولية التي ترتبط بها الدّولة اإلسالميّة مع 

غيرها من الدّول المجاورة، سواء كانت في حالة حرب أو سلم. 
أركانها  الدوليّة اإلسالميّة، وتوّطدت  والعالقات  الدّولي  القانون  دعائم  وقد تطورت 

وتنّوعت أغراضها ووسائلها، تبعًا لتطور األحوال الدّاخلية ومتغيّرات البيئة الدّولية.

يوسف املتوكل

((
))
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إلبراز  المقالة  هذه  صيغة  لذلك 
معاهدات  في  اإلنسانيّة  األبعاد 
الّرسول صلى هللا عليه وسلم لتكون 
دعوة هادفة إلى ترسيخ القيم والمبادئ 
اإلنسانيّة، وإرساء نظريّات التّسامح 
مختلف  بين  كريم  تعايش  أجل  من 
وقطع  المعاصر،  العالم  شعوب 
الصداميّة  النظريّات  على  الّطريق 
والّسالم  الوئام  إرباك  إلى  الّرامية 
العالمي، وإضرام نار الحروب بين 

بني البشر، وإعاقة المسيرة الكونيّة عن الّرقي اإلنساني.
لقد عقد رسول هللا عديد المعاهدات إليجاد حالة الّصداقة وحسن الجوار مع القبائل 
المجاورة للدّولة اإلسالميّة، كما عقدت معاهدات الّسالم وترك القتال مّما يعود بالنّفع على 

المسلمين بشكل خاص وعلى البشريّة عاّمة.
وسأورد هنا أهم األحداث التي كانت سببا إلبرام الّصلح الذي اصطلح عليه فيما بعد 
لمرحلة  بداية  الحرام  المسجد  في زيارة  المسلمين  تفكير  لقد جاء  الحديبية«.  بـ »صلح 
متميّزة في تاريخ دعوتهم، فقد عزموا على دخول مّكة وهم الذين طوردوا منها باألمس 
وحوربوا حيث استقّرت بهم النّوى، وظلّت حالت الحرب قائمة بينهم وبين قريش لم تسفر 

عن نتيجة حاسمة.
فالنّبي أراد بهذا النّسك المنشود إقرار حّق المسلمين في أداء عبادتهم، وإفهام المشركين 
الّصد عنه، فهو ميراث  القيام عليه ويمكنها  لقبيلة تحتكر  المسجد الحرام ليس ملكا  أّن 

الخليل إبراهيم، والحّج إليه واجب على كّل من بلغه أذان أبي األنبياء من قرون.
وعلى  الّسلم،  في  العميقة  الّرغبة  على  آية  فحسب  بالعمرة  وصحبه  النّبي  وإحرام 
الّرغبة في نسيان الخصومات الّسابقة، وتأسيس عالئق أهدأ وأروق. وبذلك القصد الّسمح 
المهذّب، استنفر رسول هللا جمهور المسلمين وأعراب البوادي، وآذنهم أنّه يريد العمرة 
وال يريد قتاال. لكّن فريقا من الّسفهاء حاول أن يشعل المعركة بين المسلمين وقريش، أّما 

المسلمين فقد لزموا الهدوء وملكوا أعصابهم.
عليه  رآه  فلّما  الّصلح،  لعقد  بن عمرو«  بعث سفيرها »سهيل  إلى  قريش  فأسرعت 
القوم الّصلح حين بعثوا هذا الّرجل«  الّصالة والسالم قال: »قد سهل لكم أمركم، أراد 

فجاء سهيل وتكلّم طويال، ثم اتّفقا على قواعد الّصلح وهي كاآلتي:
أّوال: الّرسول – صلى هللا عليه وسلّم – يرجع من عامه هذا، فال يدخل مّكة وإذا كان 
العام القادم دخلها المسلمون فأقاموا بها ثالثا، معهم سالح الّراكب، الّسيوف في القرب، 

وال تتعّرض قريش لهم بأّي نوع من أنواع التّعرض. 
ثانيا: وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين، يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن 

بعض.
ثالثا: من أحّب أن يدخل في عقد محّمد وعهده دخل فيه، ومن أحّب أن يدخل في عقد 

قريش وعهدهم دخل فيه.
رابعا: من أتى محّمدا من قريش من غير إذن وليّه ردّه عليهم، ومن جاء قريشا مّمن 

مع محّمد لم يرد عليهم.

املقالة  هذه  صيغة 
األبع��������اد  إلبراز 
اإلنسانّي������������ة 
معاه��������دات  يف 
اهلل  صلى  الّرسول 
عليه وسلم لتكون 
هادف���������ة  دعوة 
القي�م  ترسيخ  إىل 
اإلنسانّية،  واملبادئ 
نظرّي�����ات  وإرساء 
الّتسامح من أج���ل 
تعايش كريم بني 
شع�����وب  خمتلف 
املعاص��ر،  العال����م 
وقط����ع الّطري���ق 
النظرّي�����ات  على 
الّرامي�ة  الصدامّية 
إىل إرباك الوئ�����ام 
العامل����ي،  والّسالم 
احلروب  نار  وإضرام 
بني بين البش�������ر، 
املسرية  وإعاق�����ة 
الكونّي������������ة 
عن الّرقي اإلنساني.

,,

,,
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الّرس����ول  أثبت 
الكريم  فيما عقد 
أّنه  املعاهدات  من 
عامل الطرف اآلخر 
حسن���ة،  معاملة 
وكان من شأن����ه 
أن مل يستب��د،  ومل 
ميل الّشروط بدافع 
والغي���ظ  االنتق�ام 
بقّوته.  والغ����رور 
عاه��د  إذا  وكان 
عاهد  املغلوبني  مع 
فأقّره���م  كرميا، 
عقائده�����م  على 
وشعائره����������م، 
وأمر برعايته������م 
عل����ى  واحملافظة 
هلم  ووّف���ر  أمواهلم 

حرياتهم.

من ميزات الرسول صلى اهلل عليه وسّلم الّتسامح اليت ختلق بها مع أعدائه يف تنظيم 
سياساته اخلارجّية والّداخلية، فكانت نرباسا يستنري به أصحابه من بعده، فشّيدوا 

بها نظما وقوانني تسع العرب والعجم، باختالف أعراقهم وأجناسهم وأديانهم.

ومن أهم الوقائع التي حدثت في »صلح الحديبية« والتي تبيّن مدى تحلّي الّرسول – 
صلى هللا عليه و سلم – بالتّسامح اإليجابي الذي يرى فيه المستقبل للمسلمين وغيرهم، 
وإّن تنازل عن بعض حقوقه القريبة فسوف ينالها في المستقبل القريب عظيمة ومضاعفة.
جاء سفير قريش »سهيل بن عمرو« فقال: »هات أكتب بيننا و بينك كتاب«، فدعا 
النّبي الكاتب، فقال:»اكتب باسم هللا الّرحمن الّرحيم« فقال سهيل: »أّما الّرحمن فو هللا ما 

أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللّهم، كما كنت تكتب«. 
فقال المسلمون: »وهللا ال يكتبها إالّ باسم هللا الّرحمن الّرحيم«، فقال رسول هللا: »اكتب 
باسمك اللّهم«، ثم قال: »هذا ما قضى عليه محمد رسول هللا«، فقال سهيل: »وهللا لو كنّا 
نعلم أنّك رسول هللا ما صددناك عن البيت، وال قاتلناك، ولكن اكتب محّمد بن عبد هللا«، 
فقال النّبي: »وهللا إنّي لرسول هللا، وإن كذبتموني، أكتب محمد بن عبد هللا على أن تخلّوا 
بيننا وبين البيت فنطوف به«، فقال سهيل: »ال تتحدّث العرب أنّا أخذنا ضغنة، ولكن ذلك 
من العام المقبل« ثم قال: »على أالّ يأتيك منّا رجل وإن كان على دينك إالّ رددته إلينا«.

تلك كانت معاهدة صلح الحديبية، و ذلك كان خلق الّرسول الكريم الذي تميّز به عن 
أنّه عامل الطرف اآلخر معاملة  المعاهدات  أثبت فيما عقد من  غيره من الخلق، حيث 
الّشروط بدافع االنتقام والغيظ والغرور  حسنة، وكان من شأنه أن لم يستبد،  ولم يمل 
بقّوته. وكان إذا عاهد مع المغلوبين عاهد كريما، فأقّرهم على عقائدهم وشعائرهم، وأمر 

برعايتهم والمحافظة على أموالهم ووفّر لهم حرياتهم. 
إنها ميزة التّسامح التي تخلق بها مع أعدائه في تنظيم سياساته الخارجيّة والدّاخلية، 
فكانت نبراسا يستنير به أصحابه من بعده، فشيّدوا بها نظما وقوانين تسع العرب والعجم، 
وتعايشوا  المسلمين،  تسامح  رحابة  في  فعاشوا  وأديانهم،  وأجناسهم  أعراقهم  باختالف 
في أرض قيل عنها أنّها أرض التّناقضات في كل شيء، لكنّها صارت أرض التّعايش 

والسالم.
املراجع املعتمدة

)1(  فقه السيرة النبوية، منير محمد غضبان، 1419هجري، مطابع جامعة أم القرى، 
مكة المكرمة.

)2( السيرة النبوية دروس وعبر، د. مصطفى السباعي، الطبعة الثامنة، 1429هجري 
– 2008م. دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة.

الهند. طبعة  السلفية –  الجامعة  المبارك فوري،  الرحمن  المختوم، صفي  الرحيق   )3(
1429هجري - 2008م. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت- لبنان.

)4( ويكيبيديا الموسوعة الحرة: اإلعالن الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في 
26 غشت )أوت / أغسطس ( 1789.

-----
-  باحث مبركز دراسات الدكتوراه يف الفكر اإلسالمي ومقارنة األديان

فاس- اململكة املغربية
youssefacej@gmail.com
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العالية  األمواج  تالطم  بني  احلقيقة  تضيع  وزنه،  خف  ما  وتثري  الرياح  تعصف  ملا 
ر األجواء.  وملا يشتد الصخب يضيق األفق ويستبد أمر واقع ال خيلو من وجع  وتعكُّ
احلرب  جتار  الفتنة  نريان  وُيشعل  والتنكيل  بالتحريض  أبواق  حينها  من  فتصدح 
يذكون هليبها بكل غال ادخره األهالي من عرق اجلبني وسهر الليالي. فتغلق أسواق 
املعيشة لكسادها وتنتعش أسواقهم فيها تباع العفة والكرامة بالرخيص وينهب ما 
ال يثّمن من ثروات وال أحد يبالي طاملا صناعة البارود هناك يف ازدهار، فيعلو النحيب 
الذي  املوت  إال  واألسى  الوجع  يكتم  وال  سرا  املكبوت  النشيج  ويئن  جهرا  والعويل 

يصبح األمل املنقذ.

يف خضم هذه الفوضى يكثر حاملو املصادح واألبواق وينشطون حتى التوتر بني 
القوى اجلاذبة من كل اجتاه من بعيد وقريب، فرتاهم من فرط حركتهم اآلن نفسه 
يف أماكن عّدة وميكن رصدهم يف مساراتهم الشبيهة مبدار إلكرتون حيوم حول 
النواة دون الدنو منها. أين ذلك النيرتون الذي ال خيضع للقوى وال حتى يبالي باملغريات 
الجتذابه  حيل  من  اآلدميني  من  املفرتسون  حييكه  ما  عليه  تنطلي  وال  حوله  من 

فيتأّنى لعله يتناغم وموجات الصدق واحلكمة نبضها خافت ووقعها دائم. 

أيها الرجال –ال مبعنى الفحولة- يا ساسة هذا البلد برجاهلا ونسائها، ال يأخذنكم 
نبض  عن  السكينة  يف  واحبثوا  الغرابيب،  وزعق  للطبول  قرع  من  عال  مبا  االنبهار 
احلقيقة  توجد  فيها  أمهاتكم  أحضان  ودفء  الصافية  املياه  خرير  يف  احلكمة 

الدامغة صدقا ال صوت له. 

اليت  األشكال  رموز  أفك  أمامه  انتصبت  عمال  أنهيت  كلما  فنان،  ككل  كنت 
تطفو ثم ختتفي كفقاعات املطر على صفحة املاء. وكنت ال أجد عناء يف تديد 
العالقة بني املفردات اليت تشكلت وال أتراجع حتى يصبح املعنى واضحا للجمل الفنية 
اليت انبثقت بقصد صياغتها أو بدون قصد. فأوقع باحلروف األوىل من امسي راجيا أن 

تقرأ يوما على ما اتفق.

ويف يوم وجدتين أتطلع بإعجاب إىل اللوحة اليت مل أر مثلها من قبل. مرآتي تعكس 
رى عليها. قرأت فيها ما يكّن يف نفسي من فرح وحزن ومن شقاوة 

ُ
ذاتي اليت أريد أن أ

واعتدال. وحملت جتاعيدي وقوسي من أثر السنني. هذه صورتي اليت أرنو أن يراها كل 
من أراد التعرف إلي. فيها قوتي ووهين انتصاراتي وانكساراتي.

علقت لوحيت على باب داري عسى يراني جاري على خالف ما تعود.  
---------

-  مهندس
chahed@meteo.tn

رفيق الشاهد
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إلى  الحاجة  وازدياد  ق.م.  الثانية  األلفية  بداية  في  أوروبا  في  البرنز  اكتشاف  أدى 
النحاس والقصدير لتذويبه، إلى تطّور شبكات تبادل وتواصل منتظمة بين أوروبّا واليونان 
ومصر والعراق. وفّر هذا المناخ الحضاري الجديد للممارسة الفلكيّة التي انتشرت عند 
النّخبة صاحبة الّسلطة الدّينية والّسياسية في العصر الحجري الحديث كما تشهد على ذلك 
البناءات الحجرية الضخمة، الظروف المالئمة لزيادة االهتمام بالفلك ولمزيد من اتقانه. 
وقد عثر في ألمانيا عام 1999 على أقدم خريطة سماوية معروفة إلى يومنا هذا مرسومة 
بالذّهب على قرص من البرنز قطره 30 سنتيمتر. يعود تاريخ هذا القرص الذي تمثل فيه 

بعض األجرام الّسماوية إلى 1600 ق.م.
تشهد آثار الفترة بين القرن 16 و 8 ق.م. أي ما يسمى بـ »عصر البرونز« على 
نموذج  وجود  وعلى  الّشهرية  القمرية  والدورة  للّشمس  السنوية  بالدّورة  جيّدة  معرفة 
روزنامة فلكية واسع االنتشار في أوروبا الغربية. لم تختلف المعارف الفلكيّة كثيرا بين 

العصر الحجري الحديث وعصر البرونز إالّ في استخداماتها.  
والمعروفة  تقريبا  ق.م.   25 سنة  إلى  ق.م.   800 سنة  من  الممتدة  الفترة  شهدت 
مطردا  ونموا  بالّشمس  المرتبطة  للّشعائر  تدريجيّا  تراجعا  بأوروبا  الحديد«  بـ»عصر 
الفلكي يتعقّد  النّشاط  الّسماء فيها موقعا متميّزا. كما بدا  لمنظومات عقائدية دينيّة تحتّل 

وأصبح االهتمام بالنّجوم أكبر من ذي قبل.
أساطري

أوحى شكل القبّة الّسماوية األزرق اللّون وحركة األجرام الّسماوية المنتظمة وتأللئها 
فقد  اإلنسانية.  للمجتمعات  عدّة  بتصورات  الطبيعيّة  الظواهر  من  بها  ارتبط  ما  و  ليال 
تصّور البابليّون أّن الكون يتألّف من مركز ثابت هو األرض. تنحني القبّة الزرقاء الّصلبة 
تبدو  أّما األرض  فهي  الّشمس والقمر والنّجوم.  القبّة  تلك  فوق األرض و تتحرك في 
على هيئة جبل، يحمله البحر ويحيط به. وقد اعتقدوا أّن الجبالن الموجودان في الّشرق 
والغرب جعال ليسندا الّسماء ويمنعاها من الّسقوط. أّما مملكة الموتى المظلمة الترابية، 

فتقع داخل األرض. 
أخرى  مّرة  ومثّلوها  النجوم.  تملؤها  بقرة  ببطن  السماء  مثّلوا  فقد  المصريون  أّما 
بامرأة منحنية نحو األرض ومسندة عليها بيديها ورجليها و هي نوت آلهة السماء و يقف 

شهدت الفرتة املمتدة من سنة 800 ق.م. إىل سنة 25 ق.م. تقريبا واملعروفة ب�»عصر 
احلديد« بأوروبا تراجعا تدرجيّيا للّشعائر املرتبطة بالّشمس ومنوا مطردا ملنظومات 

عقائدية دينّية تتّل الّسماء فيها موقعا متمّيزا...

د.نبيل غرابل

((
))
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تحتها على األرض رجل يمثل 
»جب« وهو اله األرض. كّل 
لم تكن سوى  التّصورات  تلك 
مجاهل  تظهره  لما  انعكاسا 
بالّضرورة  وكانت  السماء 
تعكس محدوديّة إدراك اإلنسان 
بحكم  الفلكيّة  الّظواهر  لحقيقة 
المستعملة  األداة  محدوديّة 
وهي العين المجّردة من ناحية        
الذي مازال  الّصغير  بالّطفل  الذي يمكن تشبيهه  ومحدوديّة المستوى المعرفي لإلنسان 
المتمحورة حول  أّن األساطير  المالحظة هنا  المعرفة. وتجب  يلتمس ويتحّسس طريق 
الّسماء كانت تلبي رغبة دفينة تميّز اإلنسان عن باقي الموجودات األرضية وهي اكتشاف 

القّوة التي وراء هذا الوجود والتي يعتقد اإلنسان كإنسان بوجودها.
ابتكار النماذج اهلندسية

تطور تعامل اإلنسان مع السماء ولم يتوقّف عند الجانب النّفعي المباشر والعقائدي 
متمثاّل في تحديد الروزنامات وتنظيم النّشاط اإلنساني من جهة وصناعة قصص خياليّة 
مسرحها الّسماء وأبطالها آلهة وأشباه آلهة وكائنات غريبة. لقد برزت الّرغبة في تفسير 
حركة األجرام الّسماوية بشكل جلّي عند اإلغريق. ابتكر اإلغريق نماذج هندسيّة بسيطة 

في البداية ثم ما لبثت أن تطّورت أكثر فأكثر. 
لقد بدأت محاولة تفسير الّسماء بعيدا عن الّسرد األسطوري أو الديني و تكوين تصور 
متكامل للوجود منذ القرن 7 ق.م. على األقل حيث ارتكزت المحاوالت على بعدين اثنين: 
النار  آو  الهواء  آو  الماء  لكل شيء مثل  أن يكون األصل  البحث عن مبدأ بسيط يمكن 
أّن  الوثائق  وتبين  الّسماوية.  لألجرام  بالنّسبة  وموقعها  األرض  لشكل  هندسي  وتصور 
فكرة األرض المسّطحة والكروية المعلّقة في الفضاء قد ظهرت في القرن الّسادس قبل 

الميالد عند اإلغريق وربما في حضارات أخرى.
يرى العديد من المتابعين لتطور العالقة بالّسماء أّن أهم ما يميّز النّشاط الفلكي عند 
اإلغريق وذلك منذ القرن الخامس قبل الميالد على األقل هو فكرة أو مفهوم النّموذج. 
بظاهرة طبيعيّة  المتعلّقة  المعطيات  إّن  الفريد.  المفهوم  هذا  باالعتماد على  يتقدّم  فالعلم 
ما يمكن أن تترجم بالعديد من التفسيرات في شكل نماذج متعددة. وتبقى تلك  النّماذج 
مستعملة إلى أن تتوفر معطيات جديدة تعجز عن تفسيرها مما يؤدي إلى تجاوزها بنماذج 

أخرى وهكذا.
 و يبدو أن من بنى أول نموذج فلكي-هندسي ذو مصداقية نوع ما هو »اودكس دو 
كنيد« في القرن الرابع قبل الميالد )Eudoxe de  Cnide 410ُ-347(. في هذا التمثل 

الّسماء  حول  املتمحورة  األساطري  إّن 
كانت تليب رغبة دفينة متّيز اإلنسان عن 
باقي املوجودات األرضية وهي اكتشاف 
يعتقد  واليت  الوجود  هذا  وراء  اليت  القّوة 

قرص البرنز الفلكي 1600 ق.ماإلنسان كإنسان بوجودها
 )ألمانيا(

((
))

,,

,,

حماولة  بدأت  لقد 
الّسم������اء  تفسري 
بعيدا عن الّس����رد 
أو  األسط��������وري 
الديين و تكوي��ن 
متكام���ل  تصور 
القرن  منذ  للوجود 
األقل  على  ق.م.   7
ارتك����زت  حيث 
احمل������������اوالت 
على بعدين اثنني: 
مب���دأ  عن  البحث 
ميك�����ن  بسيط 
األصل  يكون  أن 
مث���ل  شيء  لكل 
املاء آو اهلواء آو النار 
هندس����ي  وتصور 
األرض  لشك�����ل 
بالّنسبة  وموقعها 

لألجرام الّسماوية
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الهندسي للكون تحتل األرض ثابتة المركز وتحيط بها كرات تغلف بعضها البعض في 
شكل شبيه ببنية البصلة.

 مفاهيم فلكية جديدة

ساهم العديد في تعقيد هذا النموذج ليستطيع تفسير أكبر عدد ممكن من المشاهدات 
كبيرة(  دائرة  محيط  في  مركزها  )دائرة  التدوير«  »فلك  مصطلحا  أدخل  الفلكيّة. 
و»فلك«)مدار مركز فلك التدوير( في القرن 3 ق.م. و ذلك لوصف الحركة التراجعية 
التي تبديها بعض الكواكب. كما أدخل أيضا ولنفس الغاية وذلك في القرن 2 ق.م. مصطلح 

»منحرف المركز« وهو مركز الفلك الذي ال يتطابق مع موقع األرض.
في كل هذه العوالم االفتراضية )الهندسية( تتحّرك الكواكب بسرعات ثابتة في مداراة 
دائرية »أفالك التدوير« كل واحد منها يتحّرك مركزه على دائرة أكبر مركزها األرض 
»فلك«. ثم ولمزيد ضبط البناء الرياضياتي حتّى يعطي نتائج متطابقة مع األرصاد وقع 
تغيير المركز ولم يعد األرض بل نقطة أخرى سميت »منحرف المركز«. وال بد من 
تواصلت على  بل  تعد ممكنة هندسيّا  لم  للكون  أّن فرضية مركزيّة األرض  المالحظة 

المستوى الكيفي فقط. 
بيانات  البابلي الذي يحتوي على  للفلك  لقد استطاع اإلغريق بفضل اإلرث الّضخم 
جمعت لعديد القرون أن يحصلوا على نتائج هامة تتعلّق بأبعاد الكون وأحجام مكوناته. 
فـ»أريستارك دو ساموس« )Aristarque de Samos 310-230( أعطى في القـــرن 
3 ق. م. أول تقدير علمي للمسافة أرض-قمر وأرض-شمس. وقد استنتج من حساباته أّن 
الشمس يجب أن يكون أكبر من األرض تسعة عشر مّرة وأكبر من  القمر بسّت مرات. 
و قد أوحى له ذلك بأن األرض هي التي من المفروض أن تدور حول الّشمس وليس 

العكس. لكّن فكرته تلك لم تكن األذهان مهيأة لها بعد.
أرسطو و املنهج الغائي

لم يكن أرسطو)385 – 322 ق.م.( فلكيّا بل فيلسوفا مثله مثل أفالطون. كان مهتّما 
بالغايات التي وراء الظواهر الطبيعيّة ولم يكن لألسباب المنتجة لها أي قيمة عنده وال 
تلعب أي دور في فهمه لها. فكان ينطلق من غاية ويأمر الطبيعة بأن تقوم بالحركات 
الالّزمة لتصل إلى تلك الغاية. وبما أّن الحركة »الكاملة« -والطبيعيّة بالنسبة له- التي 
يتبعها أي جسم من تلقاء نفسه ال يمكن أن تكون إالّ دائرية ومنتظمة وبما أّن الّسماء هي 
مجال الكمال والنّظام فإّن مسارات األجرام الّسماوية هي دائريّة ومنتظمة بالّضرورة. 
وهذا ال يعني غياب التّصور اآلخر للكون الذي يعتقد أّن ال شيء يحدث عرضا بل لكّل 

شيء علّة وحتميّة وهو ما آمن به »دمقريط«.
تبنى أرسطو إذا تلك الفكرة التي عّطلت تقدّم العلم كما سنرى وقّسم العالم إلى عالمين، 
عالم »ما تحت القمر«: تمثل األرض في هذا النموذج عالما متغيرا ومتبداّل وفان وعالم 
»ما فوق القمر« وهو عالم الكواكب والنجوم، ويتميّز بكونه من مادّة مختلفة عن العناصر 
األربعة التي يتكّون منها العالم األرضي و تسّمى مادة »األثير«. ال تخضع هذه المادّة 

لقانون التغيّر والفناء بل هي ثابتة وأزلية.
الكون في نموذج أرسطو محدود ال يوجد وراءه شيء، ال مكان وال زمان .الكواكب 
فيه معلّقة على كرات من الكريستال وتدور حول األرض. أّما النّجوم فهي منشدّة إلى 
كرة خارجيّة.  لقد تبنّى أرسطو  النّماذج التي وضعها من جاء قبله وقدّمها في إطار نظرة 
شاملة متكاملة للّطبيعة بمكّوناتها وتفاعالتها. للكون مركز: هو مركز الكرة الخارجيّة.  
تتكّون مادّة الكون من 4 عناصر: التراب والهواء والماء والنار. في هذا النموذج هناك 

22

أعطى»أريستارك 
سام���������وس«  دو 
ق.م.   3 الق���رن  يف 
علمي  تقدير  أول 
ف�������������ة  للمسا
قم����������ر  - ض ر أ
وأرض-مش������س. 
استنت���������ج  وقد 
من حسابات��������ه 
أّن الشمس جيب أن 
من  أكرب  يكون 
األرض تسعة عشر 
من   وأكب���ر  مّرة 
مرات.  بسّت  القمر 
و قد أوحى له ذلك 
اليت  هي  األرض  بأن 
أن  املف�����روض  من 
تدور حول الّشمس 
وليس العك����س. 
فكرت�����ه  لكّن 
تك������ن  مل  تلك 
األذهان مهيأة هل���ا 

بعد.

,,

,,
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نحو  »األعلى«  اتجاهان: 
الخارجية  الكرة 
مركز  باتّجاه  و»األسفل« 
صلة  عنصر  لكّل  الكون. 
فالثّقيل  بموضعه.  طبيعية 
األرض- نحو  ينجذب 
يصعد  والخفيف  المركز 
هذه  تفّسر  األعلى.  نحو 
الفيزياء لماذا تقبع األرض 
بال حركة في المركز. فثقل 
الذي  هو  وكثافتها  األرض 

يحدّد موضعها وليس ألهمية خاصة بها. 
منوذج كلوديوس بطليموس )90-168 م(

وتعني  سينتاكسيس«  »ماتيمتيكا  سماه  كتابا  »بطليموس«  اإلغريقي  العالم  ألّف 
أقدم  الكتاب هو  هذا  أّن  يعتقد  باإلسكندرية.  م  وذلك عام 148  الّرياضياتية  األطروحة 
للعربية وسّماه  الكتاب  810 م(  الفلك. ترجم حنين بن إسحاق )ولد  كتاب معروف في 
»المجسطي«. وعندما أعيدت ترجمته إلى الالتينية وعديد اللغات األخرى حافظ على 
تسميته الجديدة. في هذا الكتاب اقترح نموذجا لوصف وتفسير حركة األجرام الّسماوية 
المريخ  تفسير حركة كوكبي  بحركاتها ومواقعها. حاول خاصة  للتنبؤ  وألواحا حسابيّة 
والزهرة اللّذان يبدوان متراجعان في بعض الفترات وكذلك التّسارع الّظاهري للّشمس 
وآليات  الميالد  قبل  والثاني  الثالث  القرنين  في  أنتجت  التي  المفاهيم  فباعتماد  والقمر. 
منتظمة  مرّكبة من حركات  بمجموعة  التراجعيّة  الحركة  تلك  تفسير  استطاع  حسابيّة، 
بكسوف  التّنبؤ  من  تمّكنه  ملحوظة  بدقة  »بطليموس«  نموذج  يعمل  األرض.  مركزها 
الّشمس وخسوف القمر. كما يظهر هذا المثال كيف يمكن لنموذج أن يعطي نتائج تصدّقها 
الوقائع من دون أن يعكس حقيقة الّظاهرة التي يتناولها. لكن ليس بمقدور هذا النّموذج 
الذي مركزه األرض أن يعطي المسافات بين األرض والكواكب وهو ما يعكس محدوديته. 
ورغم أن نموذج »بطليموس« عاش مئات الّسنين إاّل أنّه لم يسلم من انتقادات علماء 
الفلك في الحضارة اإلسالمية. لقد بينوا الكثير من أخطائه وتناقضاته وصاغوا بالمقابل 
نماذج أخرى بديلة كان لها األثر البالغ في »كوبرنيك« الذي يعتبره الغرب أب الثورة 

العلميّة الفلكية في أوروبا.
-----           

           -  دكتور  باجلامعة التونسية
ghorbel_nabil@yahoo.fr          

بطليم��وس  اقرتح 
كتاب����������ه  يف 
تيمتيك������ا  ما «
سينتاكسي���س« 
لوص����ف  منوذجا 
حرك��ة  وتفسري 
الّسماوي�ة  األجرام 
حسابّي��ة  وألواحا 
حبركاتها  للتنبؤ 
 . قعه���������ا ا مو و
خاص�������ة  حاول 
تفسري حرك����ة 
املري��خ  كوكيب 
الّل������ذان  والزهرة 
مرتاجعان  يبدوان 
الفرتات  بعض  يف 
وكذلك الّتس��ارع 
للّشم�س  الّظاهري 

والقمر .

يوجد  ال  حمدود  أرسطو  منوذج  يف  الكون 
.الكواكب  زمان  وال  مكان  ال  شيء،  وراءه 
الكريستال  من  كرات  على  معّلقة  فيه 
وتدور حول األرض. أّما الّنجوم فهي منشّدة إىل 

كرة خارجّية.
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ال نفعل ما نقول 

ونفعل ما ال نقول 

إننا قوم رغاء وهراء

وشعارات جوفاء 

كثريو الكالم والغوغاء

سيحاكمنا األبناء 

ونقف يف قفص االتهام أذالء

حال الشعوب العربية 

وئد يا سادتي الغرباء 

مساكني حنن الشعوب 

ُنأمتر ... وُنصدق 

باحلظ ... و املكتوب 

لن يتغري من حالنا شيء 

سنمشي خلف أسيادنا 

صفا... صفا 

وه�ذا هو املطلوب 

حتى أن »ال يغري اهلل ما بقوم 

حتى يغريوا ما بأنفسهم »

فهمناها باملقلوب .
-------

- شاعر تونسي
mokehtar@yahoo.fr

سُيوأد احللم يف املهد

سُيْهَزم وُيْقتْل

لن يرى نورا

لن ُينادى بامسه لألبد 

سيذكر التاريخ 

أّن احللم 

ُقتل يف بالد طارق...وأسد

ُوِضعْت احلدود 

ِهَرْت الشعوب  وقُُ

َنْت وُدجِّ

يف سراديب اجلهل 

وبنْيَ خماِلب حُمتل ُمستِبد 

َسَتْخجل األجيال

القادمة منا 

من ُجْرٍم ِارتكبناه

من َدم ُحْلٍم كبري 

سفكناه

من َماٍض جميد 

دنسناه

سيقول أبناء األحفاد عنا 

إننا قوم

خمتار الربين
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حّرييت يُد ُلطٍف وَسالم

أُمّدها َصفًحا وجناًة لكّل َغريق

حّرييت َعدٌل وشهادُة حّق

إنصاُف امَلظلوِم ولو للّظامِل ِحصٌن َعتيق

حّرييت ُحّب وحمّبة

طِفئ بها كلَّ حريق
ُ
أُرّشها كامَلطِر وأ

أزرُعها َسنابَل خرٍي

يف وَطين ويف كّل وطٍن شقيق

حّرييت هي ديين وَصالتي

أخالٌق ال َتدفع غريي مِلَا ال يطيق

حّرييت تلك ِهبُة رّبي  

تاٌج بكلِّ عبٍد عاقٍل يليق

قانوٌن طاهٌر ومن الَفوَضى نزيه

ن اّدعى علّي َشفقَة الّشفيق براٌء ِمّ

حّرييت أراها يف عينيَك يا ابَن وطين

خذ بيدي هّيا بنا َنفتُح الّطريق

أحالمي هي أحالُمَك يا ابن بَلدي 

قم ُنِزيُل بالعمِل أخطاَءنا وَما ال يليق

هّيا بنا حُنيي األرَض أرَض اخلري

هّيا بنا َنبين إعماًرا ُننجي به البلَد الغريق

هّيا بنا نرفع الَعلم شاخًما

وفاًء ملن مات َيرُسم حّريَتك بدِمه العِبيق

حّرييت حّريُتك حتًما ِهبُة رّبي

خرُي تاٍج بكلِّ عبٍد يليق

حّرييت فنَجاُن قهوة

جَتمعين أحيانا مع الّصديق

احِلواُر َجدٌّ وُمزاٌح بيننا

بّناٌء للغِد َغرُي قاطٍع للّطريق

حّرييت َقدُح َخٍر

دُر َيضيق ُيراوُدني عندما الصَّ

أمِحُل ِوْزري لوحِدي

ال َأظلم صاحًبا وال َرفيق

ُعصفوٌر أطري َقْدَر َجناِحي

ال أوازي الّنسوَر ِضمن الَفريق

صّياٌد َأحُبر حِبَذٍر

غيّب إن أتّدى البحَر العميق

ُحّرييت َعمٌل وإبداع

بالّتوّكل ال بالّتواكِل أنال الّرزَق الّرزيق

أحَذُر الغروَر مهما اعَتلى َمنَصيب

كم من َصلٍب أصبح كالرّتاب َسحيق

قّلما تعّلق األمُل بالوعود

فالوفاء ُيلِزم الّسّيَد ال الَعبد الّرقيق

وإن ُرزقُت جاًه وَهيبًة

أَما للّنجم الّساِطع حقُّ الربيق

حّرييت طّيُب الكالِم وِصدقه

إمساك عن اهَلذيان والّنهيق

حّرييت ِجلباُب ِعّفٍة وَحياء

أكَيُف الّلباِس باطُنه كظاهِره أنيق

أنيس عبدهللا مششيق
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ضيفنا في هذا الركن اعتبره المؤرخون واحداً من ثمانية أئمة لعلوم الفلك في القرون 
الوسطى وعدّه عالم الّرياضيات اإليطالي الّشهير » كاردانو« من بين إثني عشر عبقرياً 
ظهروا في العصور الوسطى. هو مفّكر عميق من الّطراز الّرفيع جمع بين الموسيقى 
والّطب والفلسفة والفلك والّرياضيات وله آراء عديدة في الحياة والدّين جلبت له التقدير 
من جهة والنقد الالذع من جهة أخرى. إنّه »أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح 
الكندي« المعروف عند الالتينيين باسم »Alkindus« الذي قال عنه المؤرخ ابن النديم 
في الفهرست: »يعقوب بن إسحاق الكندي فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم 
القديمة بأسرها، ويسمى فيلسوف العرب. ضمت كتبه مختلف العلوم كالمنطق والفلسفة 
والهندسة والحساب والفلك وغيرها، فهو متّصل بالفالسفة الطبيعيين لشهرته في مجال 

العلوم.
ولد بالكوفة من عائلة غنيّة حيث كان والده  أميراً على الكوفة، أتّم حفظ القرآن والكثير 
من األحاديث النّبوية الّشريفة وهو في الخامسة عشر من عمره.ثم ارتحل إلى البصرة 
فتعلّم علم الكالم وأتقن اللّغتين السريانيّة واليونانيّة وصار صاحب مدرسة في التّرجمة .
انتقل إلى بغداد، حيث حظي بعناية الخليفتين المأمون والمعتصم باهلل، فجعله المأمون 
مشرفًا على بيت الحكمة - وعهد إليه ترجمة النّصوص العلميّة والفلسفيّة اليونانيّة القديمة. 
ثّم عيّنه المعتصم مربّيًا ألبنائه، لكّن تسلّم المتوّكل القريب من األشاعرة كرسي الخالفة، 
جعل نجم الكندي يأفل حتى أنّه تعّرض للّضرب، وصودرت مؤلّفاته لفترة بعد أن جعله 
الخليفة في بداية عهده خّطاطه الخاص نظرا لجمال خّطه. وقد ذكر »هنري كوربين« - 
الباحث في الدراسات اإلسالمية - في كتابه »تاريخ الفلسفة اإلسالميّة« أن الكندي توفي 

في بغداد وحيدًا عام 259 هـ/873 م في عهد الخليفة المعتمد.
بعد وفاته، اندثر الكثير من أعمال الكندي الفلسفيّة، لسببين إثنين أولهما اجتياح المغول 
بغداد حيث عمدوا إلى إحراق كل الكتب والمؤلفات وثانيهما  أّن كتاباته لم تعد تلقى قبوالً 

بين أشهر الفالسفة الالحقين كالفارابي وابن سينا الذين عارضا بشدّة آراءه الفلسفية. 
كان الكندي غزير المادّة،خصب االنتاج في التّأليف، لم يترك ناحية من العلم إالّ وكتب 
فيها، فحين ترجم له ابن النديم أحصى مؤلفاته فإذا بها تبلغ نحو مائتين وثماني وثالثين 
والطب،  والهندسة،  والحساب،  والفلك،  الفلسفة،  منها  مختلفة  مواضيع  تناولت  رسالة، 
والفيزياء، والمنطق، و المدّ والجزر، وعلم المعادن، وأنواع الجواهر، وأنواع الحديد، 

الكثري  اندثر 
من أعمال الكندي 
لسببني  الفلسفّية، 
أوهلم��������ا  إثنني 
املغ������ول  اجتياح 
بغداد حيث عمدوا 
ك�ل  إحراق  إىل 
واملؤلفات  الكتب 
وثانيهم��������������ا  
أّن كتابات���������ه 
مل تعد تلقى قبواًل 
بني أشهر الفالسفة 
الالحقي������������ن 
ب���������ي  كالفارا
الذين  سين���ا  وابن 
آراءه  بشّدة  عارضا 

الفلسفية.

يعّد الكندي مؤّسس الفلسفة العربية اإلسالمّية، وقد تأثر إىل حد كبري بفكر 
الفلسفّية  املدارس  ببعض أفكار  تأثر  وإن كان قد  األفالطونّية،  املدرسة  فالسفة 

األخرى، ويبدو ذلك أكثر وضوًحا يف آرائه حول ما وراء الطبيعة وطبيعة اهلل.
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والّسيوف.
الفلسفة  مؤّسس  الكندي  يعدّ 
إلى  تأثر  وقد  اإلسالميّة،  العربية 
المدرسة  فالسفة  بفكر  كبير  حد 
األفالطونيّة، وإن كان قد تأثر ببعض 
األخرى،  الفلسفيّة  المدارس  أفكار 
آرائه  في  أكثر وضوًحا  ذلك  ويبدو 

حول ما وراء الطبيعة وطبيعة هللا.
اعتقد الكندي أّن هدف اهتمامات 
الطبيعة من دراسة طبيعة  ما وراء 
األساسيّة  الظواهر  وتفسير  الوجود 
في الّطبيعة ومستويات الوجود وأنواع الكيانات الموجودة في العالم والعالقة بينها، هو 
معرفة هللا. ورأى أّن هللا وحده »الواحد« وحدانية مطلقة، ال تعدّدية فيها، وبالتّالي أنكر 
وصف هللا بأي وصف يمكن أن يوصف به غيره، وأّن كل شيء يوصف بأنّه »واحد«، 
هو في الواقع »واحد« و»متعدّد« في ذات الوقت. فعلى سبيل المثال، الجسم واحد، لكنه 
المطلقة هلل،  الوحدانيّة  إفراده  إلى  المختلفة. إضافة  العديد من األجزاء  أيًضا من  يتألّف 
وصف الكندي هللا بـ »الخالق«، وقد خالف في تصوره الفالسفة األفالطونيين المحدثين 
المسلمين الالّحقين حول كون هللا المسبّب لألسباب، فهو يرى أّن هللا المسبّب لألسباب 
ألّن كل األسباب تحدث بإرادته. كان ذلك التّصور أمًرا مهًما في مراحل تطّور الفلسفة 

اإلسالميّة، حيث قّربت بين تصورات الفلسفة األرسطية ومفهوم هللا عند المسلمين.
تحدّث الكندي عن النّبوة والفلسفة واعتبرهما طريقان مختلفان للوصول إلى الحقيقة، 
وقد فّرق بينهما في أربعة أوجه. أوالً، في الوقت الذي يتوّجب على الشخص أن يخضع 
لفترة طويلة من التّدريب والدّراسة ليصبح فيلسوفا، فإّن النبوة يسبغها هللا على أحد البشر. 
ثانيًا، أن الفيلسوف يصل إلى الحقيقة بتفكيره وبصعوبة بالغة، بينما النّبي يهديه هللا إلى 
الحقيقة. ثالثا، فهم النّبي للحقيقة أوضح وأشمل من فهم الفيلسوف. رابعا، قدرة النّبي على 

شرح الحقيقة للنّاس العاديين، أفضل من قدرة الفيلسوف. 
ويعتبر الكندي أول من من أدخل الموسيقى إلى الثقافة العربية، فأصبحت من ضمن 
مناهج الدّراسة العلميّة، وجزءا من الفلسفة الرياضيّة وهو أّول من وضع قواعد للموسيقى 
في العالم العربي واإلسالمي. وهو الذي أضاف الوتر الخامس إلى العود، ووضع سلًما 

موسيقيًا ما زال يستخدم في الموسيقى العربية من أثنتي عشرة نغمة.
وتحدث الكندي في رسائله عن التأثير النفسي للموسيقى وصنّف األلحان حسب تأثيرها 
في النفس، وبيّن أّن للنغمات واألوتارواإليقاعات تأثيرا بالغا في الجسم حيث تساعـــد 

على الهضم، وتبعث في الكيموسات التلطيف والتنظيف وتشفي العليل والمريض.

الكن�����دي  يرى 
وح�������ده  اهلل  أّن 
 » ح���������د ا لو ا «
وحدانية مطلق�ة، 
فيه���ا،  تعّددية  ال 
أنك�����ر  وبالّتالي 
بأي  الل�����ه  وصف 
ميك������ن  وصف 
أن يوصف ب��������ه 
غريه، وأّن ك�����ل 
يوص��������ف  شيء 
»واح�������د«،  بأّنه 
هو يف الواق���������ع 
»واحد« و»متعّدد« 

يف ذات الوقت.

ووضع  املوسيقى  أدخل  من  من  أول  الكندي  يعترب 
أضاف  الذي  وهو  واإلسالمي.  العربي  العامل  يف  قواعدها 
العود، ووضع سلًما موسيقًيا من أثنيت  الوتر اخلامس إىل 

عشرة نغمة ما زال يستخدم يف املوسيقى العربية.
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أعداؤنا  لنا  حييكه  ّما  أكثر  واالحندار  الّتخلف  أسباب  من  حنن  ننتجه  ما  إّن 
وأّنه لوال قابليتنا حنن لالستبداد وتسليمنا العنان بسهولة لكل من يقودنا بدون 
تفكري يف املآالت ملا توّرطنا كّل هذه الورطة حتى ضاق علينا اخلناق ومل نعد جند 

خمرجا ملا حنن فيه.

)1(

يذهب الكثير من المحلّلين والّسياسيين إلى نظريّة المؤامرة في تفسير ما يحدث في 
الوطن العربي من مآسي ونزاعات وحروب تتوالد بال توقّف، وهم في ذلك محقّون بال 
شّك إذ أّن التّآمر على شعوبنا العربيّة واالسالميّة قد بدأ منذ زمن بعيد أي إلى ما قبل 
العرب والمسلمون من  التاريخ ال تخلوا من أخبار ما عاناه  الّصليبية. وكتب  الحروب 
آثار نزاعاتهم المتكّررة في سبيل الدّفاع عن أوطانهم وأعراضهم وحتي عن وجودهم، 
وقد شهدت حقبة االستعمار فضاعات مازال بعض األحياء يذكرونها بألم، وأبلغ مثال 
على هذه  المآسي الكبرى ما حدث ويحدث في فلسطين حيث تآمر الغرب والّشرق على 
شعب أعزل ليقتلعه من أرضه ويهدّده في وجوده ويتسبّب له في مأساة هي بال شّك مأساة 
القرن. ولكن هل تكفي نظريّة المؤامرة لتفسير ما حدث وما يحدث لنا خاّصة مع ازدياد 

األوضاع سوءا بين حين وحين؟
)2(

»نعيب زماننا والعيب فينا« وهذا قول مشهور في الدّفع بمسؤوليتنا نحن في ما نعانيه 
من مآسي وهو ما يذهب إليه الّرافضون لنظريّة المؤامرة أو المقلّلون من شأنها وحّجتهم 
في ذلك أّن ما ننتجه نحن من أسباب التّخلف واالنحدار أكثر مّما يحيكه لنا أعداؤنا وأنّه 
لوال قابليتنا نحن لالستبداد وتسليمنا العنان بسهولة لكل من يقودنا بدون تفكير في المآالت 
نحن  لما  مخرجا  نجد  نعد  ولم  الخناق  علينا  ضاق  حتى  الورطة  هذه  كّل  توّرطنا  لما 
فيه. ألسنا نحن من كنّا نقول »هللا ينصر من صبح« وكأّن الذي أصبح حاكما لم يصبح 
موكال بمصائرنا؟ ألسنا نحن من انقسمنا بين مؤيّد لثقافة االستعمار ومنافح عنها وبين 
للغة  الغلبة  ثم كانت  بالمستعمر  إلى ملحقين  نتحّول  لمواجهتها حتى ال  لها وداع  مقاوم 
االستعمار وثقافته وقيمه؟ وهل غلبت تلك الثّقافة من نفسها أم اتّخذناها نحن من أنفسنا 

اقتداء واهتداء؟
باالستعمار  ابتليت  ولّما  المباشر،  الغزو  حمالت  كّل  القدم  منذ  شعوبنا  قاومت  لقد 
أبلت في مقاومته بالء عظيما ودفعت في سبيل ذلك عددا من الّشهداء بلغ المليون في 
بلد مثل الجزائر، ولكّن هذه الّشعوب لم تستطع الحفاظ على جذوة المقاومة المتّقدة وما 
لبثت أن أسلمت عنانها ألنظمة حكمتها بالحديد والنّار حتّى كادت تنجح في ما أخفق فيه 

لطفي الدهواثي

((
))
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االستعمار من إذالل لهذه الّشعوب وتحويلها الى حقول تجارب جّربت عليها كل أشكال 
العسف والظلم واإللحاق الحضاري والفكري من دون أن تستطيع هذه الّشعوب الخروج 
من براثن التّخلف، فهي من أزمة إلى أزمة أخرى أشدّ وانتهى الحال ببعضها إلى حرب 
أهليّة ودمار منقطع النّظير، فمن أين أتتنا كّل هذه االستكانة ومن أين جئنا بكل هذا الغباء 

الذي يجعلنا ال نتردّد في هدم البيت على من فيه؟
)3(

من يطرح نظريّة المؤامرة ال يعدم الحجج في بيان حجم التّآمر الواقع على أّمتنا من 
النّهر إلى النهر - كما يقال - مع تفاوت نسب التّآمر. ومن هؤالء من يذهب حدّ التأكيد 
بأّن القادم مما تخبئه لنا األيّام أسوء مّما مّر علينا ويستدلّون على ذلك بنظريتي الفوضي 
الخالّقة والفوضي الهدّامة وكالهما سوف تؤدّيان بنا إلى حروب مدّمرة وتفتيت عارم 
تعقبه دويالت طائفية ومذهبية وعرقيّة ال أمل لها في العيش دون وصاية تاّمة من الغرب 
األوروبّي المتآمر. ومن هؤالء من يرى الحروب القادمة على أرضنا حروبا ال مناص 
بين  وثالثة  واليسار  اليمين  بين  والّسنة وأخرى  الّشيعة  بين  مفّر من حرب  إذ ال  منها  
أنظمة مستبّدة  بين  الحروب  والعرب وغيرها من  األكراد  وبين  والمسلمين  المسيحيّين 
وشعوب بلغ بها الّسيل الّزبي. وسوف تكون كّل هذه الحروب آية في خراب العمران 
وداللة علي حجم المؤامرة الغربيّة علينا من حيث كوننا لن نكون أكثر من بيادق يحّركها 

هو جهال منّا قاتلين ومقتولين.
)4(

كان منتهى أملنا أن ندحر االستعمار وأن نبني دولة وطنيّة تتيح لنا جميعا فرصة في 
العيش الكريم، وألنّنا لم ندرك المبتغى بفعل تسلّط االستبداد علينا وضعفنا الحضاري، 
فإّن علينا االعتراف بمدى عجزنا نحن عجزا لم يدع ناحية من نواحي حياتنا إالّ أصابها، 
هكذا يقول أصحاب الّرأي القائل بمسؤوليتنا نحن عن تخلّفنا وانحدارنا المستمر. نحن 
لم نفلح في بناء إنسان قادر على صنع نموذج حضاري فاعل من جميع الوجوه، فنحن 
المسؤولون بسكوتنا وال مباالتنا وانتقادنا عن نمّو شجرة االستبداد ورعايتها حتى وصل 
بنا األمر إلى ما يشبه عبادة األفراد واتّخاذهم آلهة من دون هللا. ونحن لم نفلح في بناء 
نموذجنا الثّقافي الذي يمكن أن يكون أداة فعّالة فى صنع إنسان مقاوم وقادر على البناء ال 
إنسان متواكل غرائزّي ال يكترث بما وراء األكّمة من داّسين ومندّسين أو إنسان ملحق 
حضاريّا بأعدائنا ال يتوانى في حرق الوطن ظنّا منه أّن الحياة في ما حيي به أسياده وإن 

ادّعى االستقاللية والحياد.
)5(  

هل نخرج يوما من ثنائيّة المؤامرة واالنقياد وندرك أنّنا في كّل األحوال ضحايا أنفسنا 
قبل أن نكون ضحايا اآلخرين وأّن الحروب التي تأكل األخضر واليابس وتلتهم أوطاننا 
لن تتّخذ غيرنا أجنادا ولن يكون موتاها إال من أبناء أوطاننا وهي لن تطال غيرنا بالتّدمير 

فهل نستفيق؟.
------. 

- مستشار يف اخلدمة اإلجتماعّية
 lotfidahwathi2@gmail.com

هل خنرج يوم�����ا 
املؤامرة  ثنائّية  من 
وندرك  واالنقي���اد 
ك��������ّل  يف  أّننا 
ضحاي����ا  األحوال 
قب����ل  أنفسن�����ا 
ضحايا  نكون  أن 
وأّن  اآلخري��������ن 
احلروب اليت تأكل 
والياب���س  األخضر 
لن  أوطانن�ا  وتلتهم 
تّتخذ غرينا أجنادا 
ولن يكون موتاها 
أبناء أوطاننا  إال من 
ل�������ن تطال  وهي 
غرينا بالّتدمري فهل 

نستفيق؟

,,

,,
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حتى القدس تشعشع نور 

ببحرا  مركب جناة

حياة... 

لتعيشوا  فيها

بيكفيها صوت اآلهات..

وحممد ُدرة بيكفيها

 - - - - -

مني ؟

مني بيتحمل عزاب .. 

عتاب 

نظرة عينيها ؟ 

مني ؟

مني رح يفتحال الباب 

تالشمس تشرق عليها 

من أول ما شفت النور،

عم فّتش عليها

 أنا بقطع كرماهلا حبور، 

وإغفى عإيديها  

هّي حلمي واخلالص. 

يا ناس... 

ضّووهلا مشعة 

إن بكيوا أطفال احلرب، 

بتحوهلا الدمعة دمعة 

 - - - - -

مني ؟

مني بيتحمل عزاب .. 

عتاب 

نظرة عينيها ؟ 

مني ؟

مني رح يفتحال الباب 

تالشمس تشرق عليها 

 - - - - -

مابدها غري نقطة ماي

حتى تزهر أرض البور

بيكّفي تفتح كفها شوي

لسماع األغنية على العنوان التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=XB5NEawsUMc

أمحد قعبور
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