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من  فقط  أيام  أربعة  بعد  العدد  هذا  يصدر 
اآلالف  وعودة  اجلديدة  الدراسية  السنة  افتتاح 
من أبنائنا األعّزاء إىل مقاعد الدرس وإىل معّلميهم 
واساتذتهم الذين مازالوا يبحثون عن ارضّية اتفاق 
الوزارة حتقق هلم مطالبهم وتوّفر هلم الظروف  مع 
واملشاركة  كمرّبني  مبهامهم  للقيام  املالئمة 
الفّعالة يف إصالح املنظومة الرتبوّية اليت اهرتأت 
عميق  جذري  إصالح  إىل  حاجة  يف  وأصبحت 

وليس إىل عمليات جتميل ال فائدة ترجى منها. 

يف  ح��اّدة  أزم��ة  بوجود  يقّر  إمج��اع  »هناك 
اإلصالح«  ضرورة  إىل  ويدعو  الرتبوية  املنظومة 
مشرتك  مسار  إىل  يفض  مل  اإلمجاع  هذا  لكّن 
القوى  كل  على  منفتح  اجلميع،  فيه  يساهم 
فيصل  املهندس  يذكر  كما  البالد  يف  احلّية 
خاطئ  مسار  التعليم،  »إصالح  مقاله  يف  العش 
على  طفت  البداية  فمنذ  الطريق«.  يف  ومطّبات 
حاّدة  جتاذبات  األطراف  من  العديد  بني  الّسطح 
وظهرت للعيان مطّبات كربى من شأنها أن تساهم 
تطرق  وقد  لإلصالح«  حماولة  أّي��ة  إفشال  يف 
واالصطفاف  االرجتال  وهي  منها  ثالث  إىل  املقال 

االيديولوجي وغياب السند املاّدي . 

ومجيع  العراقيل  هذه  جتاوز  املمكن  ومن 
التنمية  لعجلة  واملعّطلة  العالقة  املشاكل 

واحلوار  بالتعايش  اجلميع  آمن   ما  إذا  البالد  يف 
البشرية  التنمية  خبرية  تقول  كما  هو  الذي 
»التعايش...زمن  مقاهلا  يف  اجلبالوي  فضيلة 
قيمًة،  االجتماعية  املهارات  االختالف«،»أعلى 
وقادة  واملفّكرين،  والعلماء،  األنبياء،  عمل  وهو 
أساس  وهو  واملرّبني....  األعمال،  ورجال  الّسياسة، 
النجاح. واألّمة الّراقية هي اليت تشّجع على انتهاج 
احلوار سبيال حلّل مشاكلها وكّلما أهملت هذه 
واآلفات  األم��راض  بشّتى  مهّددة  أصبحت  املهارة 
آفيت  اجملتمعات  تقاوم  وباحلوار  االجتماعيّة«. 
يكون  ال  اإلستبداد  »أّن   مبا  والظلم  االستبداد 
الكاتب  مقال  يف  جاء  كما  بالّظلم«  إال  مرفوقا 
لإلرهاب،  الراعي  الرباعي   « عوينة  بو  يسري 
الّظلم...الّنار  ما  أدراك  وما  الظلم«  الثاني:  الراعي 
اليت تلتهم اجملتمعات فتأكل أخضرها ويابسها...
سوى  جيين  لن  الّظلم  ي��زرع  ال��ذي  احلاكم  إّن 
بالّظلم سيكون  اليت ترضى  الثورات واجملتمعات 
مصريها حتى نوجز وخنتصر كمصري العرب...

ضياع وذّل وهوان.

وألّن إبليس عدّو التعايش واحلوار  مادام شغله 
فقد  البشر  بين  بني  والتفرقة  الفتنة  بث  الشاغل 
حتت  مبقال  املاجري  لسعد  الدكتور  خّصه 
عنوان : »حفريات يف ابليس« نّبه من خالله إىل  
الّنفس البشرّية األّمارة بالّسوء وهي كما يذكر 
وعن  تأثريه  يف  إبليس  عن  أهّمية  يقّل  »ال  عدّو 

الشيطان يف ترنيمه« .

شعرّية   وقصائد  أخرى  مقاالت  العدد  ويف 
ورسوم كاريكاتورية نرجو أن تنال رضا القراء 

األعّزاء ...

التحرير
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عزم  أعلن  الفرنسي،  المستعمر  من  الحكم  مقاليد  بورقيبة  الحبيب  الزعيم  تسلّم  بعد 
األساسي  والّرهان  األكبر  التحدّي  باعتباره  التعليميّة  المنظومة  إصالح  على  حكومته 
التّعليم  تنفيذ مشروع إلصالح  النّظام الجمهوري)1( وانطلق في  الدولة وتدعيم  بناء  في 
استمّر نحو عشر سنوات وعرف اختصارا بإصالح المسعدي نسبة إلى األستاذ محمود 
المسعدي كاتب الدولة للتربية آنذاك، لكنّه في الحقيقة كان مشروعا أجنبيّا أعدّه الفرنسي 
السياق  بعين االعتبار  يأخذ  المجتمع وقيمه ولم  ينبع من طبيعة  لم   )2( »جان دوبياس« 
االجتماعي والثقافي الذي تنّزل فيه ولذلك ولدت المنظومة التّربويّة في تونس عرجاء، 
وانخفاض  التّمدرس  نسبة  كارتفاع  أصحابها  التي رسمها  األهداف  بعض  حقّقت  لكنّها 
نسبة األميّة وتخريج جيل كفل تَْونََسة المؤّسسات واإلدارات والمنشآت العموميّة. وبعد 
االنقالب على بورقيبة في نوفمبر 1987، شهدت هذه المنظومة عمليات تدمير ممنهج 
على مدى 23 سنة كاملة تحت مسّميات اإلصالح التّربوي الذي لم يكن في حقيقة األمر 
سوى توظيفا لتصفية حسابات سياسيّة وأيديولوجيّة ومحاولة لتركيع الّشعب واستحماره. 
حّق  في  جرائمه  وفضحت  علي  بن  نظام  سْوءة  عن  التّونسيّة  الثّورة  كشفت  ولقد 
التربويّة،  منظومتها  واهترأت  مفزع  حدّ  إلى  مستواها  تراجع  التي  التّونسية  المدرسة 
ظاهرة  وتفاقمت  مناخها  وتعّكر  البالد  في  التربوية  المؤسسات  جّل  في  الفساد  فانتشر 
االنحطاط القيمي فيها، مّما تسبّب في تراجع مكانة المربّي االجتماعيّة وتفّشي مظاهر 
العنف والالّمباالة داخلها. كما تالعب الدّكتاتور وعصابته، بأجيال من التّونسيّين سواء 
على مستوى التّكوين أو على مستوى تحقيق أحالم المتخّرجين منهم في الحصول على 

شغل شريف يتماشى مع الّشهائد العلميّة التي تحصلوا عليها.
ولم توّل الحكومات المؤقتة بعد الثورة مسألة »إصالح التعليم« األهميّة التي تستحق 
لها  االنتقاليّة  المرحلة  أّن  بتعلّة  األساسيّة  أولويّاتها  من  األيام  من  يوم  في  تجعلها  ولم 
أولويّاتها وال تتيح مراجعة جذريّة وإصالحات عميقة للمنظومة التّربويّة مّما زاد الوضع 
التعليمي سوءا وعّمق أزمته. وحتّى المحاوالت المحتشمة التي قام بها آخر وزير مؤقت 

للتّربية األستاذ » فتحي الجّراي« فقد تّم وأدها بمجّرد خروجه من مكتبه بالوزارة. 
الوزير الجديد الذي ُكلّف في حكومة الصيد بملف التعليم والتّربية رفع شعار اإلصالح 
واعتبر أّن أوضاع التعليم ال تسّر وأّن التّركة ثقيلة في مجال البنية التّحتية والتّجهيزات 
والموارد البشريّة، وأّن المشاكل جّمة في مستوى التّكوين والتّقييم وفي مسالك التّوجيه 
وفي مخرجات التّربية والتّعليم على وجه العموم، وهو ما يستدعي وضع خّطة شاملة 

فيصل العش

))
((

حّق  يف  جرائمه  وفضحت  علي  بن  نظام  سْوءة  عن  الّتونسّية  الّثورة  كشفت  لقد 
الرتبوّية،  اليت تراجع مستواها إىل حّد مفزع واهرتأت منظومتها  الّتونسية  املدرسة 
فانتشر الفساد يف جّل املؤسسات الرتبوية يف البالد وتعّكر مناخها وتفاقمت ظاهرة 

االحنطاط القيمي فيها.
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دعى  ولهذا  فسد)3(.  ما  إلصالح 
إلى حوار وطني من أجل إصالح 
قيادة  تحت  التّربوية  المنظومة 
لجنة وطنيّة ضّمت وزارة التّربية 
للشغل  التونسي  العام  واالتحاد 
والمنظمات،  الجمعيات  وبعض 
إلصالح  اإلعداد  مهّمتها 
المنظومة وتيسير مراحل إنجازه 
وتوفير المجال لألطراف المعنية 
ومشاريعها  تصّوراتها  لتقديم 
ومقترحاتها. فهل سينجح من بيده 
مقاليد األمور هذه المّرة في وضع االستراتيجيّة المالئمة التي تفضي إلى تحقيق الهدف 
المنشود وهو إرساء منظومة تربويّة قادرة على بناء المواطن التّونسي المتشبّع بقيم العمل 
واإلتقان واالبتكار والتّضامن، المسؤول عن نهضة بالده وتقدّمها؟ أّم أّن النتيجة ستكون 

كسابقاتها مخيبة لآلمال، تعّمق الجرح وتعصف بما تبقّى من مكتسبات على قلّتها؟

مسار خاطئ

ضرورة  إلى  ويدعو  التربوية  المنظومة  في  حادّة  أزمة  بوجود  يقّر  إجماع  هناك 
اإلصالح، لكّن هذا اإلجماع لم يفض إلى مسار مشترك يساهم فيه الجميع، منفتح على 
كل القوى الحيّة في البالد وقادر على استيعاب كل من يعبّر عن استعداده للمشاركة في 
هذه العملية االصالحيّة. فمنذ البداية طفت على الّسطح بين العديد من األطراف تجاذبات 
حادّة وظهرت للعيان مطبّات كبرى من شأنها أن تساهم في إفشال أيّة محاولة لإلصالح، 

سنكتفي في هذا المقال بالتّطرق إلى ثالث منها:

التسّرع واإلرجتال

ما يميّز الخطوة التي قامت بها وزارة التّربية المتمثّلة في الحوار الوطني من أجل 
الحوار  لهذا  خّصصت  التي  فالمدّة  واالرتجال.  التسّرع  التربويّة،  المنظومة  إصالح 
قصيرة جدّا )شهران فقط( وهي فترة ال تكفي حتّى لجمع األطراف التي لها عالقة بهذا 
الملف. فهل يعقل أن يُنجز حوار يخّص التّربية والتّعليم في شهرين؟ وهل الهدف منه 
هو إصدار كتاب مهما كان لونه؟)4( كتاب شّكك الكثير في كونه خالصة للحوار الوطني 
ألنّه في تقديرهم جاهز من قبل وسيقع تقديمه ال غير وسيكون ال محالة على مقاس وزير 
التربية الحالي حامال في طيّاته خلفيات أيديولوجية واضحة)5(. ويتساءل البعض اآلخر 

عن أيّة عالقة تربط هذا الكتاب بنظيره المغربي الذي يحمل نفس اإلسم؟ )6( 

االصطفاف االيديولوجي وإقصاء اخلصوم

النقطة الثّانية الّسلبية التي ميّزت الحوار الوطني إلصالح المنظومة التّربوية هي عدم 

,,

,,

))
5

((
منذ البداية طفت على الّسطح بني العديد من األطراف 
جتاذبات حاّدة وظهرت للعيان مطّبات كربى من شأنها 

أن تساهم يف إفشال أّية حماولة لإلصالح.

هناك إمجاع يقّر 
بوجود أزمة حاّدة 
يف املنظوم�������ة 
ويدع�و  الرتبوية 
إىل ض���������رورة 
اإلص�الح، لك��ّن 
مل  اإلمجاع  هذا 
مس��ار  إىل  يفض 
يساه��م  مشرتك 
اجلمي������ع،  فيه 
منفتح على كل 
احلّي������ة  القوى 
يف الب����الد وقادر 
استيع����اب  على 
كل م�����ن يعرّب 
استع����داده  عن 
للمشارك�������ة 
العملية  هذه  يف 

االصالحّية.
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االنفتاح الواسع على مختلف األطراف التي عبّرت عن رغبتها في المشاركة في الحوار 
العديد من  استبعاد  تّم  فقد  التعليميّة،  المنظومة  تقديم مقترحات جدّية إلصالح  من أجل 
الجمعيات التّربويّة والمنظمات التي لها عالقة بموضوع التّربية والتّعليم )7( وقد شّكلت 
وزارة التربية هيئة إلدارة الحوار الوطني في مختلف مراحله يرى البعض أنّها »لجنة 
العديد من  إيديولوجي معروف )8( وهذا ما جعل  انتماء  بلون واحد« تفوح منها رائحة 
األطراف تطعن في هذا الحوار باعتباره لم يشمل مختلف التّيارات الفكريّة في البالد)9(.

غياب السند املاّدي

يفترض أن يفضي الحوار الوطني إلى وضع خطط عمليّة واضحة لتطبيق التصورات 
والتّجهيزات  المدرسيّة  الفضاءات  مثل  جوانبها  جميع  في  التربويّة  للمنظومة  الجديدة 
التّعليميّة والتّنظيمات اإلداريّة وطرق التّصّرف في الموارد البشريّة والماليّة، كما يشمل 
البرامج في مضامينها ووسائلها وطرق تنفيذها وتقييمها، وكيفية الّرفع من منزلة اإلطار 

التّربوي المادّية والمعنويّة. 
متطلّباته  تلبية  على  قادرة  معتبرة  ميزانيّة  تخصيص  يفترض  هذا  مثل  إصالحا  إن 
وهو ما يعني بالنّسبة للمجموعة الوطنيّة تضحيات جسام وتأجيِل بعض المطالب وتغيير 
األولويّات من أجل االستثمار في األجيال القادمة. لكن المؤشرات ال توحي بأّن أصحاب 
القرار يتّجهون نحو تخصيص االعتمادات المطلوبة أو حتّى الرفع من ميزانيّة وزارة 

التربية التي ال تتجاوز 13 % من الميزانية العاّمة للدولة )10(  

اخلامتة

إن إصالح المنظومة التّربويّة يجب أن يكون إصالحا جذريًّا شامال ال يعتمد الترقيع 
وال التخصيص، ولن يتحقّق هذا اإلصالح إالّ عبر قراٍر تشاركيٍ يكون نتاج حواٍر وطنيٍّ 
عميق يجمع مختلف األطراف المتداخلة والمؤثرة في المنظومة التّربويّة من دون إقصاء 
)الخبراء والمربّين والمشرفين البيداغوجييّن واإلداريّين والعملة وأولياء التاّلميذ والتاّلميذ 
موضوعيّة  سليمة  قراءة  من  وينطلق  المدني...(  المجتمع  مؤسسات  ومختلف  أنفسهم، 
للمنظومة الحاليّة تحدّد نقاط قّوتها ونقاط ضعفها وترتكز على مناهج علميّة في البحث 
الّسياسي  اإليديولوجّي والتّوظيف  الّشحن  بعيدا عن أجواء  والتّدقيق من دون عنتريّات 
اليوم  التربية كما هو الحال عندنا  الحزبّي. هذا الحوار الوطني ال تشرف عليه وزارة 
وإنّما »مجلس أعلى للتربية« يتمتع باالستقاللية اإلدارية والمالية عن الّسلطة التنفيذيّة، 
يقع تركيزه ضمن المؤسسات الدستورية ويكون هو المصدر الوطني الرئيسي لمقترحات 
اإلصالح والتطوير التربوي)11(. إّن إنشاء هذا المجلس لن يحّل مشكلة المنظومة التربوية 
في البالد لكّن من شأنه أن ينير بداية الطريق نحو إصالح حقيقي للتربية والتعليم، تتجّسد 
المعرفة وحبَّ  نتائجه في منظومة تربويّة متكاملة ومتوازنة تغرس في التونسي إرادةَ 
العمل واإلبداع وتؤّصل في وجدانه الوعَي بالمثل العليا لإلنسانيّة والمواطنة وتجّل رجل 
التعليم والتربية وتبّوءه المكانة التي يستحق. أّما عدا ذلك فالنتائج معلومة ولن نحصل إالّ 

على بعض العمليات التجميليّة والتّرقيعيّة التي ال تسمن وال تغني من جوع. 

,,

,,

))
((

إن إصالح املنظومة 
أن  جي��ب  الرّتبوّية 
إصالح���ا  يكون 
شام�������ال  ا  جذريًّ
الرتقيع  يعتمد  ال 
التخصي����ص،  وال 
هذا  يتحّق���ق  ولن 
عرب  إاّل  اإلص����الح 
تشارك�����ٍي  قراٍر 
حواٍر  نتاج  يكون 
جيمع  عميق  وطيٍنّ 
األطراف  خمتل���ف 
واملؤث�رة  املتداخلة 
يف املنظوم���������ة 
الرّتبوّي�������������ة 

من دون إقصاء.

 يرى البعض أّن اهليئة اليت شّكلتها وزارة الرتبية إلدارة احلوار الوطين 
انتماء  رائحة  منها  تفوح  واحد«  بلون  »جلنة  مراحله  خمتلف  يف 
يف  تطعن  األطراف  من  العديد  جعل  ما  وهذا  معروف  إيديولوجي 
هذا احلوار باعتباره مل يشمل خمتلف الّتيارات الفكرّية يف البالد. 
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اهلوامش

في  بورقيبة  الحبيب  خطاب  من   )1(
 1958-57 الدراسية  السنة  اختتام  حفل 
المدرسة  في   1958 جوان   25 بتاريخ 

الصادقيّة.
تاريخ  في  دراسات  كتاب  انظر   )2(
الفترة  في  التونسية  بالبالد  التعليم 
الزيدي-  علي  للدكتور  المعاصرة 
للدراسات  الفارابي  منتدى  منشورات 

والبدائل صفاقس 2014.
)3( حوار صحيفة الشروق التونسية مع ناجي جلول في عددها الصادر 17 أفريل 2015.
)4(  أعلن وزير التربية الحالي بأن هناك لجان صلب الوزارة ستعمل على صياغة الكتاب 
األبيض الذي سيصدر قريبا ليقدم رؤية إلصالح المنظومة التربوية - لدى إشرافه على الندوة 
العلمية حول اإلصالح التربوي التي نظمتها يوم االحد 30 أوت 2015، جمعية حلول ذكية 
للتخطيط التنموي والتوازن االجتماعي بمعتمدية السبالة تحت شعار » نحو مدرسة المواطنة 

مدرسة النجاح «
في  الديمقراطي،  بالتيار  القيادي  الشواشي،  غازي  قاله  ما  المثال  سبيل  على  انظر   )5(

تصريح لـ »آخر خبر أونالين بتاريخ 28 أفريل 2015) 
http://www.men.gov.ma/curricula/Lists/Pages/livreblanc.aspx )6(

)7( نذكر على سبيل المثال ال الحصر منتدى الفارابي للدراسات والبدائل الذي لديه ما يقدّم 
في هذا الملف الشائك وهو الذي بادر من قبل بتنظيم ندوة وطنيّة حول الموضوع تحت عنوان 
»الثورة و المسألة التربوية: إشكاليات وبدائل« وأصدر كتابين في الموضوع، واالئتالف المدني 
إلصالح المنظومة التربويّة الذي يضّم عددا البأس به من الجمعيات واإلطارات التربوية الكفأة
)8( يرأس اللجنة مدير البرامج في وزارة الطيب البكوش )حكومة الغنوشي األولى( وفي 
لحقوق  العربي  والمعهد  للشغل  التونسي  العام  االتحاد  وضّمت  حداد   عادل  الحالية  الوزارة 
اإلنسان والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان والنقابة الوطنية 
للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية 
وجمعية القضاة التونسيين والشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق اإلنسان، وهي منظمات تقودها 

شخصيات ال يشّك إثنان في الطبيعة اليسارية النتمائها االيديولوجي
)9( انظر على سبيل المثال ما صّرح به الوزير السابق فتحي الجراي خالل مشاركته في 
شان  التربوية  المنظومة  اصالح   « بعنوان  التربوية  المنظومة  اصالح  االقليمية حول  الندوة 
مجتمعي« يوم 17 ماي 2015 والتي نظمتها جمعية المربين باالشتراك مع مجموعة جمعيات 

http://www.jawharafm.net/ar/article/105//28934       من المجتمع المدني
)10( تّم تخصيص نسبة 0.14 % فقط من الميزانية التكميليّة لسنة 2015 لفائدة التربية 
أي ما يعادل 40 مليون دينار رصدت لصيانة وتجهيز المؤسسات التربوية في حين خصصت 
أي  والديوانة  والعسكرية  األمنية  للمؤسستين  دينار  مليون   306 بـ  قدّرت  إضافيّة  اعتمادات 
بزيادة تقدّر بـ %35 من الميزانيّة األصليّة لهتين المؤسستين وهذاالرقم يعطي فكرة واضحة 

http://www.finances.gov.tn .عن خيارات الحكومة وأولوياتها
الوطني  »المجلس  بعنوان  الجليدي  مصدّق  الدكتور  مقال  المثال  سبيل  على  أنظر   )11(
األعلى للتربية تصور وظيفي وهيكلي«، العدد 18 من مجلّة اإلصالح  بتاريخ 2012/11/30

-------
    - مدير اجملّلة

faycalelleuch@gmail.com

,,

,,

جملس  إنش�����اء  إّن 
للرتبي��������ة  أعلى 
مشكلة  حيّل  لن 
الرتبوية  املنظوم��ة 
من  لكّن  البالد  يف 
شأنه أن ينري بداية 
الطريق حنو إصالح 
للرتبية  حقيق����ي 
تتجّس��د  والتعليم، 
نتائجه يف منظومة 
تربوّية متكامل�ة 
ومتوازنة تغ�����رس 
إرادَة  التونس���ي  يف 
املعرفة وحبَّ العمل 

واإلبداع. 
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الشيطان كائن من اجلّن فسق عن أمر رّبه وليس كائنا من املالئكة، أي أّنه كائن 
ناري وليس كائنا نورانّيا، فهو خملوق من نار واملالئكة خلقوا من نور. والفرق كبري 

بني الّنار والّنور رغم ما هلذه العناصر من أصول مشرتكة كيميائّيا وفيزيائّيا

المسلم  تخاطب  والتي  »ابليس«  عن  تتحدّث  التي  الدّينية  الكتب  بعض  أطالع  وأنا 
البسيط  إلى ذهني  تبادر  الجوانب،  الذي يحيط به من كل  الخطر  إلى  المعاصر وتنبّهه 
هذا  الرجيم«.  »الّشيطان  على  القديم  اإلسالمي  الفكر  يسقطه  الذي  الكبير  الدّور  مدى 
الكائن الذي تتفاوت الكتابات القديمة، وبعضها جديد قديم، في تفسيره وبيان أخطاره فهو 

كائن ذو خصائص عديدة متعدّدة :
• إنّه عدّو لاٍلنسان وذلك نفهمه منذ الوهلة األولى عند قرائتنا لكتاب هللا. اٍذ أنّه حسب 
لحظة  لاٍلنسان عند  الّسجود  برفضه  في حضرته  تحدّى هللا  عنيد  كائن  ااٍللهي،  التّقديم 
خلقه. وأبى هذا الكائن العنيد اإلبليسي أن يحترم خلق هللا وبدعته بأن يسجد لهذا الكائن 
الجديد الوليد الذي بّشر به هللا. وبذلك سّطر منذ اللّحظات األولى للخلق ااٍلنساني عداوته 

لاٍلنسان وطغى في الحضرة الّربانية.
• نتيجة رفض »إبليس« الّسجود لما خلق هللا بيديه من طين وبما وضع من أسراره 
في الكائن اإلنساني، فإّن هللا قد أطرده من رحمته ولعنه بدون رجعة. وبذلك أصبح هذا 
الكائن العجيب »ابليس« لعينا أي مطرودا مغضوبا عليه. وغضب هللا في هذه الحادثة هو 
عبارة عن غضب أبدي. فال ترجى رحمته اٍلبليس من بعد ذلك مع أنّه الّرحمان الّرحيم 

وال يرجى عفوه وهو العفّو الغفور.
• أّن الشيطان كائن من الجّن فسق عن أمر ربّه وليس كائنا من المالئكة، أي أنّه كائن 
ناري وليس كائنا نورانيّا، فهو مخلوق من نار والمالئكة خلقوا من نور. والفرق كبير بين 
النّار والنّور رغم ما لهذه العناصر من أصول مشتركة كيميائيّا وفيزيائيّا. وبذلك يمكننا أن 
نفهم مدى دينامكيّته وحركته الغير محسوبة وااٍلندفاعيّة. فهو حركي ذو طاقة كبيرة. هذه 
الّطاقة الغير منّظمة والغير منسجمة جعلته يجدّف خارج األطر الّربانية للعبوديّة حتّى 
أنّه عصى هللا في حضرته. فليتخيّل أحد منّا أّن تلميذا مهما كان نجيبا في قسمه ودراسته 
وكان مفّضال من أستاذه، يتجاوز حدود اللّياقة وعالقة الّطاعة ألستاذه الكريم ويخرج عن 

األدب في حضرته. فماذا سيكون موقف األستاذ منه بحضور التالميذ اآلخرين؟ 
سيكون !!! الموقف صعبا ال محالة. والشيطان قد أقّل أدبه في حضرة هللا رّب األكوان.
• أّن هذا الشيطان غالى في قلّة أدبه في حضرة هللا وأّن هللا خاطبه مباشرة دون وسائط 

 د. لسعد املاجري

))
((
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يأتمر  فلم  آلدم،  بالّسجود  وأمره 
الّشطط  حدّ  إلى  ذهب  بل  بأمره 
بينما ناقش المالئكة الحالة بشيء 
فِيَها  »أَتَْجعَُل  فقالوا  النّسبية  من 
َماَء  الدِّ َويَْسِفُك  فِيَها  يُْفِسدُ  َمن 
ُس  َونُقَدِّ بَِحْمِدَك  نَُسبُِّح  َونَْحُن 

لََك«)1(.
الكبيـــــر  المالئكــــة  حاور 
 – هو  اٍالّ  اٍله  ال  المتعــــال، هللا 
شفّافا  حوارا   – مسموحا  حوارا 
فيه نوع من الخضوع والذلّة لّل، 
بالّسجود  أطاعوا  بأن  وانتهوا 
لإلنسان بعد ما بيّن لهم هللا أنّـــه يعلم ما ال يعلمون- كانت القيمــة المطلقة لعلم هللا تسود 
فوق القيمة النّسبية لعلمهم هم – فماذا يعلمون أمام علم العليم الحكيم – وماذا يفقهون أمام 

المدبّر الحكيم...
• اٍذن تجاوز المالئكة سريعا حيرتهم وانصهروا في الخّطية العاّمة للّطاعة التي جبلوا 
عليها. فهم عبارة عن مجموعة من األنساق »systèmes« النورانيّة األوتوماتيكية التي 
ال تعصى هللا وإنّما تعمل ضمن الّسياق العام الذي أراده هللا لها- ال تحيد قيد أنملة عن 

»لوغاريتمياتها-Algorithmes« التي جبلها هللا عليها.
• في كل هذا الّسياق ظهر إبليس ككائن فرداني متوثّب للعصيان األعمى. كان ابليس 
»لوغاريتم«  عن  نافرا  ووجها  الطائعة-  الكائنات  عن  التميّز  اٍلرادة  واضحا  مظهرا 

الخضوع واالنصياع للنّسق ااٍلالهي العام.
• كان يتّضح بما ال يدع مجاال للشّك أن إبليس له نفس وله هوى ال يحيد عنهما- فنواته 
تلبست عليه »Noyau Diable« وطغت عليه شقوته كما قال السيد علي ابن أبي طالب 
كّرم هللا وجهه. اٍّن إبليس أبى واستكبر : أبت ذاته واستكبرت صفاته، فأراد أن يعتّز بذاته 

خارج إرادة هللا فطغى وهذا درس لن ننساه...
• إذن انصهرت المالئكة في اإلرادة الربانيّة المبدعة التي تدبــّر وتقول للشـــيء كن 
فيكون، فطاعت وانسجمــت مع اإلرادة العليّـــة. وأراد إبليس حسب فردا نيتــه وعجبـــه 
ااٍللهية. فعصى وطرد  بعيـــدا عن مجمل األهداف  المتكبّرة  بذاته  فطغى وخرج ونأى 

بدون عودة.
»االيبيلوق«  مع  في شيء  يتناقض  ال  وهذا  أيضا  أرادت  ااٍلالهية  الحكمة  أّن  إال   •
الّرباني »Epilogue« أن يكون للّشيطان الّرجيم دور أساسي في كوننا اإلنساني هذا. 
الّرب وأصدر موقفه  الّسماء قال كلمته في حضرة  : ففي  وبالذّات في سمائنا وأرضنا 

املالئكة  حاور 
املتع����ال،  الكبري 
هو،  ٍااّل  ٍاله  ال  اهلل 
مسموح���ا،  حوارا 
فيه  شّفاف���ا  حوارا 
اخلضوع  من  نوع 
هلّل،  والذّل����������ة 
أطاعوا  بأن  وانتهوا 
لإلنسان  بالّسجود 
بعد ما بنّي هلم اهلل 
ال  م���ا  يعلم  أّن���ه 
يعلمون. كان���ت 
املطلق��ة  القيم��ة 
لعلم اهلل تسود فوق 
الّنسبي���ة  القيمة 

لعلمهم هم.

ككائن  إبليس  ظهر  الّسياق  هذا  كل  يف 
ابليس  كان  األعمى.  للعصيان  متوّثب  فرداني 
الكائنات  عن  التمّيز  اٍلرادة  واضحا  مظهرا 
اخلضوع  »لوغاريتم«  عن  نافرا  ووجها  الطائعة- 

واالنصياع للّنسق ااٍلالهي العام

,,

,,

))
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 إّن إبلي���������س 
املص������ادر  حسب 
من قرآن وسّنة عدّو 
لإلنس������ان، وهذه 
جديرة  النقط����ة 
والفهم  بالتمّع����ن 
الدقي���������������ق. 
ااٍلنس���������ان  أّيها 
تفه���م  أن  أردت  ٍاذا 
وجودك  حيثي��ات 
األرض����ي وأن متّر 
من ذلك إىل مواقف 
ٍاجرائية،  أكث���ر 
أّوال  تبدأ  أن  عليك 
ثم  ع����دّوك  بفهم 
فهم  ذل��ك  بعد  من 

نفسك

أّن إبليس ليس عدّوا هلل وإّنا عدّو لإلنسان. فالعدّو يؤخذ ضمن عالق���ة نّدي���ة 
فلنقلع  للنّد.  النّد  عالق���ة  باهلل  ٍابليس  عالق���ة  وليست  تناظرية  عالقة  فهي 
إبليس  الفهمي واألنطولوج���ي، اهلل خل��ق اإلنسان وخل���ق  نهائيا عن هذا اخلطأ 

واخلال���ق ليس كاملخلوق

وأصّر اٍصرارا عنيدا. ثم اٍنّه طلب من هللا بعد طرده أن يكون له حّظه في اإلنسان أي أن 
يكون له سلطان عليه في األرض – وأجابه هللا إلى مطلبه بأن :

* جعله من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم : أي أنّه طلب من هللا أن يؤّجل عقابه 
األبدي وأن ينظره إلى قيام الّساعة حتى يتسنّى له أن يلعب دوره السلبي في اإلحاطة 
باإلنسان من كّل جانب وأن ينجح في إغواء البشر ولكن استثنى هللا من العمليّة ااٍلغوائية 

المخلصين من عباده.
يأكل  ظهرانينا  بين  يعيش  فهو  نعمه  من  عليه  وأسبغ  القيامة  يوم  إلى  هللا  أنظره   *
ويشرب وينام، أي له نعمة الخلق والّرزق. عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه قال : 
سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول: » إذا دخل الرجل بيته فذكر هللا عز وجل عند 
دخوله ، وعند طعامه، قال الشيطان : ال مبيت لكم وال عشاء. وإذا دخل فلم يذكر هللا 
عند دخوله ، قال الشيطان : أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر هللا عند طعامه ، قال : أدركتم 

المبيت والعشاء« )2(
* أعطاه هللا إمكانية التزايد الديمغرافي إذ وعده بأن يكون له نفر على كّل نفس بشريّة 
تولد في أرضنا كي يتسنّى له لعب دوره ااٍلبليسي على أحسن وجه وليكون ااٍلمتحان 

األرضي امتحانا حقيقيّا لإلنسان جدير بأن يجتاز وليستحق اإلنسان فيما بعد الجزاء.   
ناعمين-  مستقّرين  فيها  كانا  التي  الجنّة  في  وحّواء  آدم  إغواء  إمكانية  أعطاه هللا   *
فنجح في مهّمته األولى بأن حبّب آلدم األكل من تلكم الّشجرة التي نهيا عنها – وألمح 
اٍليه بأنّها شجرة الخلود في الجنّة وأن هللا لم يرد له الخلود فيها. »ونسي آدم ولم نجد له 

عزما«)تعبير قرآني(. وهذا درس آخر لن ننساه أيضا. 
•  إّن إبليس حسب المصادر من قرآن وسنّة عدّو لإلنسان، وهذه النقطة جديرة بالتمعّن 
والفهم الدقيق – أيّها ااٍلنسان اٍذا أردت أن تفهم حيثيات وجودك األرضي وأن تمّر من 
ذلك إلى مواقف أكثر اٍجرائية، عليك أن تبدأ أّوال بفهم عدّوك ثم من بعد ذلك فهم نفسك.

• إّن إبليس واإلنسان عدّوان لبعضهما البعض، أراد هللا جلّت قدرته وحكمته والمعاني 
التي أرادها أن تسود في هذه األرض أن تكون ضمن عالقة جدليّة وضمن ثنائية إبليس 

وااٍلنسان أي ثنائية الّشر والخير.
• أّن إبليس ليس عدّوا هلل وإنّما عدّو لإلنسان. فالعدّو يؤخذ ضمن عالقة ندّية فهي عالقة 
الفهمي  الخطأ  نهائيا عن هذا  فلنقلع  للندّ.  الندّ  اٍبليس باهلل عالقة  تناظرية وليست عالقة 
واألنطولوجي، هللا خلق اإلنسان وخلق إبليس والخالق ليس كالمخلوق، إنّما العالقة بين 
هللا و إبليس هي عالقة عصيان وتعّنت ولن يخرج إبليس أبدا عن انطولوجيا الكون برّمته 
وهللا واضع الكون وخالق الّزمان والمكان األنطولوجيّين وإبليس لن ولم يخرج عن هذا 

ااٍلطار وهو يعيش تحت رحمة هللا وضمن نعم هللا الكثيرة.
• العالقة األساسيّة أي االستراتيجيّة بين إبليس وااٍلنسان عالقة عدائيّة وعالقة كراهيّة 
أحابيله  في  إغراقه  بغية  اإلنسان  بهذا  اإلحاطة  يحيد عن  ولن  فلم  الّشيطان،  من جانب 
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والنّيل منه وحرمانه من الجنّة ومن الّسعادة – اإللقاء به بقّوة في بئر العذاب ااٍلالهي 
والشقاء األبدي مثله ومثل ما وعد به.  

• ولقد نجح إبليس نجاحات كبرى ضمن التّاريخ اإلنساني :
بَْعُضُكْم  »اْهبُِطوا  األرضي:  االمتحان  في  آدم وحّواء  إلقاء  في  نجاحاته  أّول  إٍّن   .1

ِلبَْعٍض َعدُوٌّ َولَُكْم فِي اأْلَرْ ِض ُمْستَقَرٌّ  َوَمتَاٌع إِلَٰى ِحيٍن«)3(
ا يَأْتِيَنَُّكْم ِمنِّي ُهدًى فََمِن اتَّبََع ُهدَاَي فاََل يَِضلُّ َواَل يَْشقَٰى«)4( »فَإِمَّ

»َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ َمِعيَشةً َضْنًكا َونَْحُشُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة أَْعَمٰى* قَاَل َرّبِ 
ِلَك اْليَْوَم تُْنَسٰى« )5( ِلَك أَتَتَْك آيَاتُنَا فَنَِسيتََهاۖ  َوَكذَٰ ِلَم َحَشْرتَنِي أَْعَمٰى َوقَْد ُكْنُت بَِصيًرا* قَاَل َكذَٰ
إذن جوهر ااٍلمتحان األرضي هو تلكم العالقة اإلستراتيجيّة العدائيّة بين الشيطان   .2
واإلنسان ولنا أن نفهم ذلك بحزم وجدّية. إذن كفانا من الحديث فيما للّشيطان علينا من 

سلطان فيمكن اعتباره كائنا ضدّيا عدائيا وكفى.
إالّ أّن المصادر القرآنية ذاتها تنبّهنا إلى شيء آخر ال يقّل أهّمية عن إبليس في   .3
اإلشكال  إن  بالّسوء.  األّمارة  البشريّة  النّفس  إنها  أال  ترنيمه  في  الشيطان  وعن  تأثيره 
الحقيقي الذي وجب أن ننتبه إليه هو المبالغة والّشطط في تضخيم الدّور ااٍلبليسي ونسيان 
الدّور النّفسي والبراسيكولوجي.  نعم إلبليس حّظ فينا هذا ال ينكره الفهم اإلسالمي المتقدّم 
والمعاصر وإنّما المبالغة في ذلك في الكتابات اإلسالميّة وإلقاء نفايات الّسلوك اإلنساني 
الفادحة.   الفكر اإلسالمي ومن األخطاء  إبليس وحده هو من إعاقات هذا  الّرديء على 

علينا إذن في فكرنا اإلسالمي المعاصر التركيز على هذه النقطة الهاّمة.
يجب علينا إذن في وقتنا الراهن رسم الحدود التأثيرية بين الفعل االبليسي والفعل   .4
الحقيقي  الفعل  إلى مجال  يعيد اإلنسان  أن  به  الحدود حرّي  الخام. فرسم هذه  اإلنساني 
وأن يستعيد ثقته في حّرية فعله والّسيطرة على الحقل اإلجرائي المناط بعهدته بعيدا عن 
اعترافا ضمنيا  الّرجيم. وإنما  بالّشيطان  أفعاله وأقواله وسلوكياته عموما  نتائج  إلصاق 
له حظا  اللذين جعلوا  بالنّسبة ألولئك  وذلك  فقط  المحاولة  إمكانية  له  اللعين  إبليس  بأن 
 (Une faiblesse / Vulnérabilité( في أنفسهم أي أولئك اللّذين فيهم ضعف معين
فالفيروس في ميدان المعلوماتية ال يمكنه مثال مهاجمة نظام معلوماتي محّصن ومحيّن 
ضدّه. ألّن إبليس ال يهاجم القالع المحّصنة وإنّما تلكم التي تشتكي من ضعف أو هشاشة 

معيّنة في األنفس والقلوب والعقول.  

اهلوامش

(1) سورة البقرة اآلية 30
(2) رواه مسلم في صحيحه عدد الحديث 5262.

(3) سورة األعراف اآلية 24
(4) سورة طه اآلية 123

(5) سورة طه اآلية 125-124
-------

أستاذ جامعي يف ااٍلعالمية الصناعية
وتواصل ااٍلنسان واآللة

mejrilassad@yahoo.fr

املص���ادر  تنّبهنا 
القرآني��������������ة 
آخ�������ر  شيء  إىل 
عن  أهّمية  يقّل  ال 
إبليس ف����ي تأثريه 
يف  الشيطان  وعن 
ترنيم������������ه أال 
إنها الّنفس البشرّية 
بالّسوء.  األم�����ّ�ارة 
إن اإلشك���������ال 
الذي  احلقيق������ي 
إليه  ننتبه  أن  وجب 
هو املبالغة والّشطط 
الّدور  تضخيم  يف 
ااٍلبليس���ي ونسيان 
الّدور الّنفس��������ي 
والرباسيكولوجي
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تلتهم  اليت  الّظلم...الّنار  ما  أدراك  وما  بالّظلم  إال  مرفوقا  يكون  ال  إذن  اإلستبداد 
الّظلم لن جيين سوى  اجملتمعات فتأكل أخضرها ويابسها...إّن احلاكم الذي يزرع 
وخنتصر  نوجز  حتى  مصريها  سيكون  بالّظلم  ترضى  اليت  واجملتمعات  الثورات 

كمصري العرب...ضياع وذّل وهوان.

َوالّظلُم من ِشيَِم النّفوِس فإن تجْد   ***   ذا ِعفّـــٍة فَِلِعلّــٍة ال يَْظِلــــــُم
»اإلستبداد« يكون مقترنا دائما بشقيقه التوأم »الظلم«.....في المخيال الّشعبي العربي 
واإلسالمي تحلم »الّرعيّة« التي ترزأ تحت وطأة الدكتاتوريّة بالمستبد العادل أي بجمع 
النقيضين...أن تقول »مستبد عادل« أشبه بالقول الخائن األمين وهما ضديدان ال يجتمعان 
... المثال األقرب لألذهان والذي يضرب دائما في غير موضعه هو عمر بن الخطاب 
تكن تعرف زمن عمر  لم  العرب  باإلستبداد وبالعدالة معا...إّن صحراء  الذي يصفونه 
كان  بأمره سواء  والملك حاكم  اإلنتخابية وال غيرها،  المجالس  الدّيمقراطية وال  معنى 
شيخ قبيلة أو أمير المؤمنين وبالتّالي فوصف عمر باإلستبداد هو ظلم له حتى وإن لطفت 
العبارة بالعادل ألنّه لم توجد هناك ديمقراطية أصال... على كّل موضوعنا ليس عمر بن 
العادل« في أذهان النّاس حتّى  الخطاب ولكنّها مجرد إشارة إلى تغلغل فكرة »المستبدّ 
صارت أشبه بحلم يرجون تحقيقه بدل الكفاح من أجل المواطن اآلمن في الوطن العادل...
إّن ذلك راجع حسب رأيي إلى رغبة النّاس في عدم تحّمل المسؤوليّة، فالمستبد هو من 
يتولّى شؤونهم وهم كالقطيع يساقون إلى حيث يرغب هو...أّما صفة العدل فهي ضمانهم 

حتى ال يطغى عليهم ويحّول حياتهم إلى جحيم فيتدحرجون من رعيّة إلى عبيد...
تلتهم  التي  الّظلم...النّار  ما  أدراك  وما  بالّظلم  إال  مرفوقا  يكون  ال  إذن  اإلستبداد 
سوى  يجني  لن  الّظلم  يزرع  الذي  الحاكم  ويابسها...إّن  أخضرها  فتأكل  المجتمعات 
الثورات والمجتمعات التي ترضى بالّظلم سيكون مصيرها حتى نوجز ونختصر كمصير 

العرب...ضياع وذّل وهوان...
السؤال المطروح اآلن ما عالقة الّظلم باإلرهاب؟

العالقة قد ال تكون مباشــرة، فليس كّل من يتعّرض للّظلم يصبح إرهابيّا وخارجـــا 
عن سلطة الدّولة والقانون، ولكّن الّظلم هو أحـــد األسباب المباشرة لصناعة جيل كامل 
من اإلرهابييــــن. ولنبدأ أوال من مظلمـــة القرن الكبرى »فلسطين« حيث أّن المظالـــم 
التي يتعّرض لها الّشعب الفلسطيني تمـــأل قلوب الّشباب حقدا وغيظـــا على الغـــرب 

وعلى إسرائيل خاصة.
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تنامي  أّن  أيضا  هنا  ولنتذّكر 
ترافقت  العالمي  اإلرهاب  ظاهرة 
والمشاهــد  العراق  إحتالل  مع 
القنوات  بثّتها  التي  البشعــة 
»أبو  سجن  عن  التلفزيونيــّة 
والتشريد  القتل  وعن  غريب« 
لها  تعّرض  التي  والمداهمات 
الّشعب العراقي ومن بعده الّشعب 
وما  اللّيبي  والّشعب  الّسوري 

الّشعب اليمني منهم ببعيد.
في  شريك  هي  المتحدة  األمم 
فعلى  العالمي،  اإلرهاب  صناعة 
مدى ستين عاما لم تقدم لفلسطين إالّ فتات المساعدات والمزيد من المخيّمات، كأنّها تريد 
البحث  فعوض  في سوريا،  اآلن  نجده  الشيء  الفلسطينيين كالجئين.نفس  تأبيد وضعية 
عن حّل لجذور المشكلة، نجد الغرب يبحث عن حّل لمسألة الالّجئين أي يتركون األصل 
مدّمرة  عالمية  نيران حرب  بعد  ولدت  التي  الدولية  المنظمة  هذه  إن  بالفرع.  ويهتمون 
الواليات  معظمها  التي خاضت  »الّصغيرة«  العالميّة  الحروب  مئات  إخماد  تستطع  لم 
المتحدة وتحّولت إلى شركة لكبار الموّظفين الدّبلوماسيين الذي يتقاضون رواتب ضخمة 

ومهمتهم الوحيدة إصدار بيان تنديد؟
النّظام الدّولي غابة كبيرة لسنا فيها سوى أقزاٍم تصطادنا الوحوش وال غرابة عندئذ 
أن يندفع الّشباب ليقاتلوا من يرونهم أعداء ظنا منهم أن المعركة تقتصر على األسلحة و 
الذخيرة و المتفجرات و إحتالل أجزاء من األراضي التي يرفع فوقها علم أسود و ليست 

معركة حضارية شاملة إما أن نكون فيها أو ال نكون.
المتّحدة  األمم  منظمة  من  انسحابنا  يعني  ال  ذلك  ولكن  بالّظلم  نرضى  أن  الّظلم  من 
تبدأ من  األولى  الخطوة  ولكن  للهجرة  األّول  القرن  في  لسنا  فنحن  وانعزالنا،  وتقوقعنا 
بناء  المشتركة...المهم  المغاربيّة  الّسوق  أو  المشتركة  العربيّة  الّسوق  من خالل  أنفسنا 
فارغة  إتحادات  أجل  نهلّل من  نبقى  أن  أّما  الوحدوي،  الّصرح  األولى في  اللّبنة  يكون 
كالمغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي وغيرهما، فأكيد أّن ذلك لن يقدّم بنا خطوة 
أحد... وسيواصل  يهابنا  فلن  مشتّتين  ومادمنا  مفرغة...  في حلقة  ندور  واحدة وسنبقى 
شبابنا قتل نفسه إّما باإلرتماء في المقبرة البيضاء المتوّسطية وهم يحاولون التّسلل إلى 
عن  الدفاع  ظاهرها  التي  الحروب  وقود  ليكونوا  القتال  ميادين  إلى  بالّسفر  أو  أوروبا 
اإلسالم وباطنها المصالح »الجيو إستراتيجية« والّصراع على مصادر المياه والّطاقة...
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قتل  شبابنا  وسيواصل  أحد...  يهابنا  فلن  مشّتتني  مادمنا 
وهم  املتوّسطية  البيضاء  املقربة  يف  باإلرمتاء  إّما  نفسه 
القتال  ميادين  إىل  بالّسفر  أو  أوروبا  إىل  الّتسلل  حياولون 
اإلسالم  عن  الدفاع  ظاهرها  اليت  احلروب  وقود  ليكونوا 
وباطنها املصاحل »اجليو إسرتاتيجية« والّصراع على مصادر 

املياه والّطاقة.

املتح�����دة  األمم 
شري������������ك  هي 
اإلرهاب  صناعة  يف 
مدى  فعلى  العاملي، 
تقدم  مل  عاما  ستني 
فتات  إاّل  لفلسطني 
واملزيد  املساع��دات 
املخّيم��������ات،  من 
تري���د  كأّنه������ا 
وضعي�������ة  تأبيد 
الفلسطينيي��������ن 
نفس  . جئي��ن كال
اآلن  جن���ده  الشيء 
يف سوري��ا، فعوض 
حّل  ع������ن  البحث 
املشكل��ة،  جلذور 
يبحث  الغرب  جند 
ح���������������ّل  عن 
أي  الاّلجئني  ملسألة 
األصل  يرتك����ون 

ويهتمون بالفرع.
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الّظلم ال ينحصر نطاقه في الّسياسة الدّوليّة... في داخل مجتمعنا هناك ظلم... في داخل 
أسرنا هناك ظلم... ظلم مسلّطة على المرأة المكبّلة بشتى القيود... في البيت كما في العمل 
ينظر لها دائما ككائن دوني ورغم هذه الدّونية فهي أصل المصائب والكوارث والمحن...
أخالقها  وانحدار  بفسادها  فالمرأة  أعاصير،  أو جاءت  بركان  تفّجر  أو  زلزال  وقع  إذا 
وتبّرجها وسفورها هي الّسبب وأنا دائما أعجب هنا أّن هللا ال يغضب من سلطان ينهب 

األموال ويسفك الدّماء ولكن يشتد غضبه بسبب إمرأة تعرض مفاتنها ...
الّظلم يشمل كل الفئات اإلجتماعيّة وإن كان عند المرأة أبين وأوضح...حتّى األطفال 
يسبقه  الخدّ  العيش ويمّر ودمع  لقمة  الّشوارع بحثا عن  مظلومون، فبعضهم يجول في 
ينقطعون  األطفال  األثرياء...بعض  ألبناء  األثرياء  يبنيها  التي  المالهي  فضاءات  أمام 
عن الدّراسة لضيق الحال وبعضهم لظروف عائلية كطالق وغيره، فيتلقّفهم االنحراف 
والتّطرف...ال توجد دولة عربيّة واحدة وضعت سياسة واضحة لتنشئة األطفال النشأة 
السليمة و تنمية مواهبهم....ال غرابة بعد ذلك أن نرى الدواعش يهتمون ويركزون على 
اإلرهاب  قادة  الغد  في  يكونوا  حتى  والقتل  الذبح  مهمة  بعضهم  إلى  ويوكلون  األطفال 

العالمي....
الظلم موجود أيضا في العمل حيث يمكن لشبابنا أن يراكم ألف شهادة وشهادة دون 
أن يحوز وظيفة واحدة...وإن حاز الوظيفة فسيجد في العمل ظلما أكبر ..حيث التّمييز 
بين األجراء وحيث المحاباة وحيث التزلّف بدل اإلنتاج واإلبداع...نحن ال نرى عّماال في 
الّصباح بصدد الذهاب إلى مقرات عملهم، بل أشباحا كئيبة تبحث عن ألف سبب وسبب 

لتغادر العمل قبل أن تصل إليه...
الظلم موجود في كل مكان و في كل شبر وال يمكن حصره فهذه مجّرد أمثلة بسيطة...
لكنّها موجعة ومؤلمة وهي تدفع الّشباب دفعا إلى التّطرف وإلى البحث عن تغيير هذه 
على  الحرب  يختار  وبعضهم  الغرب  إلى  الهرب  يختار  البائسة...بعضهم  الوضعية 
الدرجة  إلى  وصل  الذي  الّطموح  وانعدام  اآلفاق  انسداد  بسبب  مدفوعون  الغرب...هم 
صفر...ومعلوم أّن إنسانا بال طموح هو كجسد بال روح فال غرابة أن نرى حينئذ شبابنا 
يحمل الّسالح والمتفجرات بحثا عن الموت ال عن النّصر...هم ال يبحثون عن النّصر 
وإن كانوا يفعلون فقد أخطئوا الّطريق...هم فقط يستعجلون الموت والّرحيل.....فحياتهم 
كما يتخيلون هناك ستكون أفضل...هي القّشة التي يتعلق بها الغريق وكم من غرقى في 

بالدنا...هي هروب...هروب من بؤس الحياة.
------

- طالب مرحلة دكتوراة يف العلوم السياسية
yosri.bouaouina@gmail.com

,,

,,

موج���ود  الظلم 
يف كل مك���ان 
و يف ك�����ل شرب  
ميك���������ن  وال 
جمّرد  فهذه  حصره 
بسيط���ة... أمثلة 
موجع����ة  لكّنها 
ومؤملة وه����������ي 
دفعا  الّشباب  تدفع 
إىل الّتط���رف وإىل 
تغيري  عن  البحث 
الوضعي������ة  هذه 
بعضهم  . . . ئسة لبا ا
خيتار اهل���������رب 
إىل الغرب وبعضهم 
خيتار احل��������رب 

على الغرب...

14

((

حّتى األطفال مظلومون، فبعضهم جيول يف الّشوارع حبثا عن لقمة ))
يبنيها  اليت  املالهي  فضاءات  أمام  يسبقه  اخلّد  ودمع  وميّر  العيش 
الّدراسة  عن  ينقطعون  األطفال  ..بعض  األثرياء.  ألبناء  األثرياء 
لضيق احلال وبعضهم لظروف عائلية كطالق وغريه، فيتلّقفهم 

االحنراف والّتطرف.
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االختالف يف الرأي والفكر دليل ثراء وتنوع يف فهم القضايا املطروحة حيث يتيح 
لنا تنّوع يف وجهات الّنظر ويعترب األسلوب األمثل خللق بدائل خمتلفة للمشكل، 
ومناهج  حلول  عن  والبحث  جديدة  أفكار  اىل  الّتوصل  االختالف  لنا  يتيح  كما 

متعددة.

التعايش.... هذا المصطلح القديم الجديد الذي يتأّسس على االحترام المتبادل وقبول 
الغير كما هو وكما يريد أن يكون ونبذ الّصراعات الفكريّة وااليديولوجيّة وايجاد سبل 
للتّعاون وتبادل اآلراء واألفكار والخبرات مع الّسعي لبناء قيم مشتركة جامعة بين أفراد 
المجتمع الواحد واالجماع على رفض العنف والتّطرف مهما كان مأتاه واعتماد الحوار 
أّما وقد  كلغة وحيدة للوصول الى أرضيّة مشتركة تضمن الحقوق والحريات للجميع، 
المصالح وطغت رغبة كّل طرف في  الفروقات وتضاربت  التّباينات وتعدّدت  تفاقمت 
التميّز والتّفرد وحصد المكاسب على حساب اآلخر المختلف، أضحى من العسير الوصول 
الى  نقطة التقاء تجمع الفرقاء وتكون أرضيّة صلبة لمواجهة األخطار المحدقة بنا جميعا.

االختالف يف ظاهره تباعد و تنافر ... و يف باطنه تنّوع و تكامل

ةً َواِحدَةً َوالَ يََزالُوَن ُمْختَِلِفيَن إِالَّ َمْن َرِحَم  قال تعالى: »ولَْو َشاء َربَُّك لََجعََل النَّاَس أُمَّ
َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهْم« )سورة هود - اآلية 118)

لتفاوت  منه  بد  ال  ضروري  أمر  الناس  بين  االختالف  »وقوع  القيّم:  ابن  ويقول 
أغراضهم وأفهامهم وقوى إدراكهم لذلك فهو ظاهرة ال يمكن تحاشيها باعتبارها مظهراً 
من مظاهر اإلرادة التي وجدت في اإلنسان« )ابن القيم - الصواعق المرسلة - 519/2(.
االختالف في الرأي والفكر دليل ثراء وتنوع في فهم القضايا المطروحة حيث يتيح 
لنا تنّوع في وجهات النّظر ويعتبر األسلوب األمثل لخلق بدائل مختلفة للمشكل، كما يتيح 
لنا االختالف التّوصل الى أفكار جديدة والبحث عن حلول ومناهج متعددة. فاالختالف 
االيجابي قد يوحي بشيء من التّكامل والتّناغم، لكن االختالف بدأ ينتشر كثيرا في أوطاننا 
ويتفاقم ويتحّول الى خالف وبات يهدّد بالخروج على الّسيطرة ويهوي بمجتمعاتنا في 

أتون صراعات وهمية ال طائل من ورائها.

أسباب االختالف و عدم القدرة على التواصل السليم

- اختالف وتفاوت فهم البشر وإدراكهم.
- تباين أغراضهم ومقاصدهم ومصالحهم.

- تنّوع مواقفهم ومعتقداتهم.
- بعض الّصفات السلبيّة ) الكبر، الجمود، االنانية، الغرور، االنطوائية,...(.

- النّزعة الفرديّة إلثبات وجهة نظره وأنّه على حّق حتّى ولو بالمكابرة والعناد.

))
((

فضيلة اجلبالوي
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 التواصل السليم.... بداية التعايش

قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله 
وسلم: » المؤمن الذي يخالط النّاس ويصبر 
على أذاهم، خير من الذي ال يخالط النّاس 

وال يصبر على أذاهم«.
أن  يجب  النّاس،  تكسب  أن  أردت  اذا 
تفهمهم وتذكر أّن االنسان عاطفي أكثر منه 

منطقّي وهو مثلك تماما يرغب في أن:
- يعامــــلوه باحتـــرام

- يشعـــروه بأهميته
- يفهموا وجهــــة نظره

- يراعوا مصالحه ورغبــاته 
اخرج من حدود ذاتك، رغباتك ومصاحلك... جتد املداخل السهلة للعقول والقلوب

• االحترام والتقدير: اتّفق مع اآلخر على أنّه مهّم وسوف يتّفق معك في كل شئ.
• التّسامح والبحث عن عذر:  كيف تلوم النّاس على أخطاء يمكن أن تقع أنت فيها، 
نحن نرى أخطاءنا صغيرة ونجد لها أعذارا، أما أخطاء اآلخرين فهي كبيرة وال تغتفر... 

أجعل الخطأ يبدو بسيطا وجدّد الثّقة بالمخطئ. 
• افهم وجهة نظر الّطرف المقابل: كّل شخص يعتقد دائما أنّه على حّق وأّن آراءه 

منطقيّة ألّن االستخفاف بآراء اآلخرين يدفعهم الى المقاومة.
• ابحث عن العوامل المشتركة: دائما يوجد نقاط يتّفق عليها الجميع. انطلق منها وال 

ترّكز على نقاط االختالف وال تتحدث عن مصلحتك وتحدث عن المصلحة المشتركة.
َعْن النَّبِّيِ صلّى هللا عليه وسلم أَنَّهُ قَاَل: »اْلُمْؤِمُن آِلٌف َمأْلُوٌف، َوالَ َخْيَر فِيَمْن الَ يَأْلَُف 

َوالَ يُْؤلَُف، َوَخْيُر النَّاِس أَْنفَعُُهْم ِللنَّاِس« )رواه الطبراني في »األوسط« - 5787(. 
احلوار الناجح ... روح التواصل الفعال

الحوار  هو أعلى المهارات االجتماعية قيمةً، وهو عمل األنبياء، والعلماء، والمفّكرين، 
وقادة الّسياسة، ورجال األعمال، والمربّين.... وهو أساس لنجاح األب مع إبنه، والّزوج 
الحوار  انتهاج  على  تشّجع  التي  الّراقية هي  واألّمة  مع صديقه.  والّصديق  مع زوجه، 
سبيال لحّل مشاكلها وكلّما أهملت هذه المهارة أصبحت مهدّدة بشتّى األمراض واآلفات 
االجتماعيةّ ) التّسلط، الذّل، الكذب، المخادعة .. (. وكلّما ابتعد الفرد عن اكتساب القدرة 
على التّحاور برزت عنده األمراض والعقد النّفسيّة. وكلّما كان الحوار واقعي ومنطقي 

وصادق، كلما فتح باب من أبواب المحبّة.
النّفسي   التّكوين  الحديث عن  ذاته  الحديث عن »التّعايش« هو  أّن  نقول  الختام  وفي 
للتّفرد  ويسعى  المعادلة  بهذه  يعترف  ال  من  وكل  بطبعه  مدنّي  فاالنسان  للفرد،  الّسليم 
بالّرأي وعدم القبول بمنطق االختالف كعنوان للثّراء وخصوبة المجتمعات فهو على غير 

الفطرة الّسليمة وعليه مراجعة ذلك وتبين مكمن الخلل في داخله.
-----

- خبرية التنمية البشرية 
fadhilatounsi30@gmail.com

احل������وار  ه��و 
امله����ارات  أعل����ى 
االجتماعي��������ة 
قيمًة، وهو عم���ل 
والعلماء،  األنبي��اء، 
وقادة  واملفّكرين، 
الّسياسة، ورج���ال 
األعم���ال، واملرّبني. 
ابتعد  وكّلم������ا 
الفرد عن اكتساب 
على  الق���������درة 
الّتحاور برزت عنده 
األم����راض والعقد 
الّنفسّي��ة. وكّلما 
كان احلوار واقعي 
ومنطق��ي وصادق، 
كلما فتح باب من 

أبواب احملّبة.

,,

,,
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بالعلم  امسه  خيلد  واإلنسان  والّتعلم،  العلم  يف  والّشعوب  األمم  جناح  مفتاح  إّن 
الذي يرتكه  العلم  وفاته  املرء بعد  انقطاع عمل  أسباب عدم  واملعرفة، فمن أحد 
املرء لينتفع به من بعده، أليس بعد هذا الفضل من فضل؟ أليس بعد هذا اإلجالل 

واّلتقدير من إجالل؟.

وتتحقّق  األعمال  تستقيم  منه  واالزدياد  به  واألخذ  بحضوره  العقول  منارة  العلم 
تبني  المتعلمة  والّشعوب  الحضارة  معالم  كّل  بأيديها  تهدم  الجاهلة  الشعوب  النجاحات. 
وتشيد الحضارات وترفع قواعد وبيوت ال عماد لها. ليس غريبا أن يكون أول ما نزل 
من الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم » اقرأ .....«، نحن في األصل أّمة اقرأ، 

أّمة تجّل القراءة وتقدّر العلم وأهله ، فهل نحن اليوم  كذلك ؟ 
إّن العلم الذي سبق التّوحيد والعمل والعبادة يجعلنا ندرك جليّا قيمته وقيمة أهله، يقول 
ُ َواْستَْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِلْلُمْؤِمنِيَن  هَ إِالَّ اللَّ هللا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز » فَاْعلَْم أَنَّهُ اَل إِلَٰ

َواْلُمْؤِمنَاِت« )1( .
العلم يؤّسس لكل شيء وهو بداية الّطريق الذي يسلكه أي إنسان منذ والدته. هو نهر 
وبحر يستزيد منه اإلنسان وال يتوقّف عن ذلك أبدا ، ألم يقل الّرسول الكريم عليه الصالة 
والسالم دعاءا صار قرآنا يتلى » َوقُْل َرّبِ ِزْدنِي ِعْلًما« )2(. لقد كانت منّة هللا على عباده 

المؤمنين أن أرسل اليهم رسوال من أنفسهم ليعلّمهم الكتاب والحكمة. قال تعالى » 
يِهْم  َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ بَعََث فِيِهْم َرُسواًل ِمْن أَْنفُِسِهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِِه َويَُزّكِ  ُ لَقَْد َمنَّ اللَّ
َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضاَلٍل ُمبِيٍن )3(. فحكمة هللا اقتضت أن 
يكون المعلّم مبعوثا منّا يعيش هّم األّمة ومعاناتها وبذلك يكون أقدر على تعليم النّاس، 

فهو منهم والعلم إليهم . 
إّن مفتاح نجاح األمم والّشعوب في العلم والتّعلم، واإلنسان يخلد اسمه بالعلم والمعرفة، 
وفي حديث الّرسول األكرم عليه الّصالة والّسالم » إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من 
ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«)4(. فمن أحد أسباب عدم 
انقطاع عمل المرء بعد وفاته العلم الذي يتركه المرء لينتفع به من بعده، أليس بعد هذا 
إّن هللا أعلى من شأن  بعد هذا اإلجالل والّتقدير من إجالل؟.  أليس  الفضل من فضل؟ 
هَ  ُ أَنَّهُ اَل إِلَٰ العلماء وأنزلهم منزلة الّشهداء على الحّق وعلى عدله، يقول تعالى » َشِهدَ اللَّ
هَ إِالَّ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم« )5(. أيّة منزلة  إِالَّ ُهَو َواْلَماَلئَِكةُ َوأُولُو اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلِقْسِط ۚ اَل إِلَٰ
للعلماء ارقى وأجّل من هذه؟ لقد اقّر هللا تعالى بأّن أهل العلم يُرفعون درجات، حيث يقول 

ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم دََرَجاٍت ٌ«)6(.  في محكم تنزيله » يَْرفَعِ اللَّ
يرتفع أهل العلم بعلمهم ويسلكون مسالك المعرفة وبذلك يرتقون أعلى الدّرجات، وما 

))
((

حممود جاء ابهلل
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يزيدهم تكريما أنّهم ال يستوون مع الذين 
َهْل  قُْل  قال »  قال جّل من  يعلمون،  ال 
يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُموَنۗ  

إِنََّما يَتَذَكَُّر أُولُو اأْلَْلبَاِب« )7(.
الى  الحاجة  أشدّ  في  اليوم  األّمة  إّن 
صحوة جديدة يقودها العلماء وفي حاجة 
ماّسة الى العلم والتّعلم . فتأّخر أّمتنا اليوم 
إنّما سببه في تركنا للعلم والمعرفة، لقد 
تقدمت الشعوب من حولنا بعلمها وشقّت 
فنفذت  والمعرفة،  بالعلم  النّجاح  طريق 
به من أقطار الّسماوات واألرض، وعمروا الكون واكتشفوا وأنتجوا وأبدعوا ونحن ال 
زلنا نراوح أماكننا، نعّطل العلم وأهله ونعلي شأن التّافهين، نضيّق الخناق على العالم 
العامل وننّزل الجاهل أعلى المنازل. إّن العلم ال تتحقق نتائجه االّ اذا تبعه عمل وانجاز 
العلم ال نفع فيه اذا صودر ووقع كتمانه، فاهلل يطرد من رحمته كاتم العلم، يقول تعالى 
ئَِك  » نَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْلُهدَٰى ِمْن بَْعِد َما بَيَّنَّاهُ ِللنَّاِس فِي اْلِكتَاِبۙ  أُولَٰ
ِعنُوَن« )8(، بل إّن من بين ما يسأل عنه العبد يوم القيامة وقبل أن  ُ َويَْلعَنُُهُم الالَّ يَْلعَنُُهُم اللَّ
تزول قدمه كما قال الّرسول صلى هللا عليه وسلّم  » ...........وعن علمه ماذا عمل فيه«.
إّن األّمة عندما ال تقدّر قيمة العلم والمعرفة مع إدراكها أنّها ستحاسب أمام هللا يوم 
القيامة عن العلم وماذا عملت به، ال تعذر بجهلها أبدا وال عزاء لها بين األمم، واألّمة 
به  فينتفع  األرض  في  يمكث  ما  لها  ليس  أّمة  بالتالي  الجاهلة زبد سيذهب جفاءا زهي 

الناس. 
أّمة » اقرأ« مع األسف ال تقرأ االّ النزر القليل وإن قرأت فقَل ما تفهم. نحن نحتاج 
اليوم الى تثوير العقول واتّخاذ سبيل العلم سبيال علّنا ندرك ما فات ونعيد أمجادا بنيناها 

بالعلم والمعرفة.

اهلوامش

(1( سورة محمد - اآلية 19
(2( سورة طه  - اآلية 114

(3( سورة آل عمران - اآلية 164
(4( رواه أبو ُهريرة وأخرجه اإلمام مسلم

(5( سورة آل عمران - اآلية 18
(6( سورة المجادلة - اآلية 11

(7( سورة الزمر - اآلية 9
(8( سورة البقرة - اآلية 159

(9( رواه ابُن ِحبَّاَن والترمذيُّ في جاِمِعه
------

- مهندس وماستري يف التصرف
Jabmoda@gmail.com

أّمتنا  تأّخ��ر  إّن 
يف  سببه  إّنا  اليوم 
للعلم  تركن�������ا 
لقد  واملعرف�������ة، 
الشعوب  تقدم���ت 
بعلمها  حولنا  من 
طري�������ق  وشّقت 
بالعلم  الّنج�������اح 
فنف���ذت  واملعرفة، 
أقطار  م���������ن  به 
الّسم�اوات واألرض، 
الك����ون  وعمروا 
ا  كتشف���������و ا و
وأنتج����وا وأبدعوا 
نراوح  زلنا  ال  وحنن 
نعّطل  أماكنن���ا، 
ونعلي  وأهله  العلم 
الّتافهني،  ش�������أن 
على  اخلناق  نضّيق 
العامل العامل وننّزل 
اجلاهل أعلى املنازل
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وتراقب،  تتابع  حاضرٌة  فهي  العربية،  املنطقة  يف  جيري  عما  غائبة  ليست  إسرائيل 
وليست بريئة مما ينفذ فيها وخيطط، فهي إن مل تكن تنفذ جرائمها بيديها، فإنها 
ما تصبو  ما ترغب، وحتقيق  القيام مبا تريد، وتنفيذ  وزبائنها  توكل إىل عمالئها 

إليه وتأمل من تدمري لبالدنا، وخراب ألوطاننا، وشتات لشعوبنا.

بوقاحٍة وغير خجٍل، وسفالٍة وقلة أدٍب، يرتفع الصوت اإلسرائيلي انتصاراً لإلنسان 
لحياته،  وينتصرون  معـــه،  يقفون  وكأنهم  والمــــوت،  للقصف  المعرض  العربي 
ويؤيدون مطالبه، ويحزنهم ما أصابــــه وما لحق به، وال يرضيهـــم ما ينزل به من محٍن 
ومصائب، في الوقت الذي ال تتوقف طائراتهم عن اإلغارة، وصواريخهم عن القصف، 
وال تهـــدأ عملياتهم األمنيــــة اليوميــــة، وعمليات المداهمـــة واالعتقال، وكأنهــــم في 
وصادقون  وطيبون  وعـــدول،  كرمـــاء  الفلسطينـــي  المواطن  ومع  رحماء،  فلسطين 
ومخلصون، وال يظلمون وال يعتـــدون، وال يقتلـــون وال يغــــدرون، وكأنهم هم المثال 
مثلهم  يكونــــوا  وأن  يحذوا حذوهم،  أن  اآلخريــــن  األنسب، وعلى  والنظام  األفضل، 

ويتعلموا منهم.
تتابع وتراقب،  إسرائيل ليست غائبة عما يجري في المنطقة العربية، فهي حاضرةٌ 
وليست بريئة مما ينفذ فيها ويخطط، فهي إن لم تكن تنفذ جرائمها بيديها، فإنها توكل إلى 
عمالئها وزبائنها القيام بما تريد، وتنفيذ ما ترغب، وتحقيق ما تصبو إليه وتأمل، وما 
تدمير بالدنا، وخراب أوطاننا، وشتات شعوبنا، وتمزيق أمتنا، وضياع مستقبلنا إال أحالماً 
يهودية، وأمنياٍت صهيونية، عملوا من أجلها طويالً، ودفعوا في سبيلها كثيراً، وتآمروا 
مع الكون كله لتكون، إذ أن فيها بقاءهم، وفي تحقيقها أمنهم وسالمتهم، وعكسها خطٌر 
عليهم، وتهديدٌ لمصالحهم، وتعريٌض ألمن ومستقبل وجودهم، ولهذا فإنهم ال يغيبون عن 
الساحة، وال يتأخرون عن المساهمة، ويتدخلون حيث يرون لهم نفعاً، وينسحبون عندما 

يعتقدون أن انسحابهم خيٌر لهم وأفضل.
عجيبة،  وقاحةً  وإعالميين،  ومثقفين  وجيشاً،  حكومةً  اإلسرائيليين،  في  األمر  بلغ 
فيما  رأٌي  لهم  بات  إذ  العربية،  في شؤوننا  وصريحــاً  سافراً  وتدخالً  غريبة،  وصفاقةً 
يجري ويحدث، وكأنهم أشقاء وإخوان، وأصدقاٌء وجيــــران، ولهم الحق في أن يكون 
لهم دوٌر ورأي، ونصٌح ومشورةٌ، وهو ما بات يمارسه اإلسرائيليون جميعاً، العامـــة 
وفي  والمؤتمـــرات،  الندوات  وفي  اإلعالم،  وسائل  وعبر  الشارع  في  الخاصة،  قبل 
لهـــم  ليسوا مجرميــــن، ولم يسبق  الجرائد، وكأنهم  العامة وعلى صفحات  الحوارات 
أن قصفوا وقتلوا، واحتلوا وطردوا، وصادروا ودنسوا، وارتكبوا أشد الجرائم وأخطر 

))
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د.مصطفى يوسف اللداوي 
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االنتهاكات، فيبدون وكأنهم حكماء 
وعقالء، وإنسانيون وحضاريون، 
ويرفضون  العدل،  إلى  يدعون 
إزاء  بالصمت  يقبلون  وال  الظلم، 
قول  عن  بالسكوت  وال  الجريمة، 

الحق ألنه فضيلة.
حقوق  عن  يتحدثون  إنهم 
العربي  اإلنسان  وأن  اإلنسان، 
من  ومحروٌم  الكرامة،  مهدور 
مستباحه،  حياته  وأن  الحقوق، 
وممتلكاته منهوبة، ومقدساته غير 
للموت  يتعرض  وأنّه  مصانة، 
الّرخيص بال ثمن، ويقتل بالعشرات والمئات دون مساءلة وال محاسبة، وأنه يقصف بال 
التي تقتل بال تمييز، وتدمر بوحشيٍة،  رحمة، وتلقى فوق رؤوسه الحمم والمتفجرات، 
الذي يرونه  الوقت  التدخل في  العالم صمته وسكوته، ويحرضونه على  ويعيبون على 
مناسباً، ليكون للعالم دوٌر في حماية المواطن العربي، واالنتصار لكرامته، والحفاظ على 

حياته، وعدم السماح للقوى المتصارعة باالعتداء عليه وقتله.
بين  المشتركة  القواسم  وشطب  العربية،  الكيانات  أسماء  بتغيير  يطالبون  إنهم  بل 
سكانها، وإعادة تشكيلها من جديد، واالعتماد في التقسيم على معايير جديدة، تأخذ بعين 
االعتبار مصالحهم ومنافعهم، وتراعي أمنهم وسالمة كيانهم، وهذا ال يكون بزعمهم في 
ظل دولٍة عربيٍة واحدةٍ، تجمع بين حدودها كل األقليات واإلثنيات واألديان، ليكونوا جنباً 
إلى جنب مع األغلبية العربية السنية، إذ أن هذه الدولة برأيهم قد أثبتت فشلها، وتسببت 
في إلحاق أضراٍر فادحة بمكونات شعوبها، ولم تتمكن من الحفاظ على موروثات التاريخ 

العرقية واإلثنية.
لألسف فإن الكيان الصهيوني يشعر بغير قليٍل من الراحة والطمأنينة، وبالكثير من 
الثقة واالعتداد بالنفس، وال يبدو عليه الرعب وال الخوف، وال يسكنه القلق وهواجس 
الخطر الذي اعتاد أن يسيطـــر عليه على مدى العقود الستة التي مضت، التي صبغت 
حياته بالخوف والحيطة والحذر، وجعلته دائماً في أعلى درجات االستعداد والجاهزية، 
أمامه  من  الصعاب، وسقطت  وتحـــدى  التحديات،  تجـــاوز  قد  بأنه  يشعر  اآلن  ولكنه 
الجيوش التي كانت تخيفه، والقوى التي اعتادت أن تهدده، ولم يعد أمامه ما يعتقد بأنه 
ومستقبل  للخطر،  ومواطنيه  للشطب،  هويته  ويعرض  بقاءه،  ويستهدف  وجوده،  يهدد 

كيانه للزوال.

,,
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من  قليٍل  بغري  يشعر  الصهيوني  الكيان  فإن  لألسف 
واالعتداد  الثقة  من  وبالكثري  والطمأنينة،  الراحة 
بالنفس، وال يبدو عليه الرعب وال اخلوف، وال يسكنه 
عليه  يسيطر  أن  اعتاد  الذي  اخلطر  وهواجس  القلق 

على مدى العقود الستة اليت مضت.

الكي��ان  يشعر 
بالكثري  الصهيوني 
يف  الشمات����ة  من 
أنظمٍة هّددت أمنه، 
استقرار  واستهدفت 
وأشغلت  كيان���ه، 
ومؤسساته،  جيشه 
سنواٍت  وأربك���ت 
طويلًة خمّططات��ه 
ومشاريعه، عندم��ا 
املقاوم��������ة  رعت 
 ، حتضنته���������ا ا و
وزودتها بالس�����الح 
ومكنته�������������ا 
التدري����������ب  من 
ومنحتها  والتنظيم، 
ومق��راٍت،  مكاتب 
متسك�����������ت  و
باأله��������������داف 
لفلسطيني���������ة  ا

والثوابت العربية
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أال يدرك العرب أنهم خيدمون عّدوهم، وأّنهم ميّكنون 
وأنّ���ه  بالّنيابة،  الّدور  وأّنهم يؤّدون عنه  له يف األرض، 
ما  وأّن  خلدمته،  ويسخرهم  ملصاحل���ه،  يستخدمهم 
غري  أحدًا  خيدم  لن  العربي���ّ�ة  املنطقة  يف  جي����ري 
ما  كّل  من  املتضّرر  وأّن  وحلفائ���ه،  اإلسرائيليي����ن 

جيري هم شعوبن���ا وأوطانن���ا وخرياتن���ا.

هو ربما يشعر بالكثير من الشماتـــة في أنظمٍة هدّدت أمنه، واستهدفت استقرار كيانه، 
وألحقت الّضرر بمواطنيه وسكانـــه، وأشغلت جيشه ومؤسساته، وأربكت سنواٍت طويلةً 
مخّططاته ومشاريعـــــه، عندما رعت المقاومـــة واحتضنتها، وآوتهــــا واستضافتها، 
التّدريب والتّنظيـــم، ومنحتها مكاتب ومقّراٍت، وقواعد  بالّسالح ومّكنتها من  وزودتها 
الفلسطينيّة  باألهداف  وتمّسكت  شعاراتها،  وعّززت  مواقفهـــا  ودّعمت  ومعسكراٍت، 
الحقـــوق وتحرير األرض وطرد المحتل، األمر  العربيّة، وطالبت باستعادة  والثّوابت 
الذي مكَّن للمقاومـــة في المنطقة، وأرسى قواعدها عميقاً في األرض، وسّهل لها التّمدد 
والمشاركة،  الحضور  من  ومّكنها  عالياً،  ورفع صوتها  والتّأثير،  والتّوسع  واالنتشار، 

والتّمثيل وفرض الّرأي.
كبيرة  وحصةٌ  وأجــر،  نصيٌب  يحدث  مما  لهم  يكون  ألن  يتطلّعــون  اإلسرائيليون 
تليق بصمتهم، وتستحق حيادهم، فهم يدّعون أنّهم لم يتدّخلوا مع فريٍق ضــــدّ آخر، ولم 
لذا  عنهم،  نيابـــةً  ويقاتل  يمثّلهم،  فريـــٌق  األرض  على  لهم  يكن  ولم  طرفاً،  يناصروا 
فإنّهم ينتظرون أن تكون لهم من الكعكـــة العربيّة التي بات تقسيمهـــا لزامـــاً وواجباً 
بالمنطقة  أدرى  فهم  والتّوزيع،  بالتّقسيم  هم  يقوموا  أن  يتطلّعون  إنّهم  بل  كبيرة،  حّصةً 
سّكين  يحملون  الذين  هم  يكونون  ال  فلماذا  يخدمها،  وما  بشؤونها  وأعلم  ومصالحها، 

التّقسيم وقلم الحدود.
أال يدرك العرب أنهم يخدمون عدّوهم، وأنّهم يمّكنون له في األرض، وأنّهم يؤدّون 
عنه الدّور بالنّيابة، وأنـّــه يستخدمهم لمصالحـــه، ويسخرهم لخدمته، وأّن ما يجــــري 
في المنطقة العربيــــّة لن يخدم أحداً غير اإلسرائيلييــــن وحلفائـــه، وأّن المتضّرر من 
إلى حكمتنا  ولنعد  فلنفق ونستيقظ،  ما يجري هم شعوبنـــا وأوطاننـــا وخيراتنـــا،  كّل 
وعقلنا، ولنحِم أنفسنا ومستقبلنا، وأبناءنا وأجيالنــــا، وليتنازل لبعضنا لنحمــــَي ما بقي 
من إرثنا، وإال فال نحلم بعد اليـــوم بوطٍن واحٍد، وال بأمٍة عربيٍة موحدةٍ، وإن كانت ذات 

رسالٍة خالدة.
------

- كاتب فلسطيين 
moustafa.leddawi@gmail.com
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,,
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ن  ئيليو ا سر إل ا
يتطّلع������������ون 
ألن يك����������ون 
حيدث  مم�����ا  هلم 
وأج������ر،  نصيٌب 
وحص����ٌة كبرية 
تليق بصمته������م، 
فهم يّدع����ون أّنهم 
مل يتدّخل�����وا مع 
آخر،  ض����ّد  فريٍق 
ينتظرون  فإّنهم  لذا 
أن تك������ون هلم 
من الكعك�����ة 
بّي��������������ة  لعر ا
اليت بات تقسيمه���ا 
وواجب���ًا  لزام������ًا 
كبرية،  حّص����ًة 
بل إّنهم يتطّلع��ون 
هم  يقوم������وا  أن 
بالّتقسيم والّتوزيع
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الطيف الكهرمغنطيسي

يتكون الّضوء األبيض من مجموعة ألوان يمكن إبصارها في ظاهرة »قوس قزح«. 
التّرددات )أي  للّضوء، من تحديد مجال  التمّوجية  للّطبيعة  تمكن اإلنسان، بعد اكتشافه 
أطوال الموجات باعتبار أّن الموجة تعين بسرعتها وهي سرعة الّضوء في الفراغ وطول 
موجتها وتردّدها( لإلشعاعات الممثّلة لتلك األلوان. تبيّن الحقا أّن الّطيف المرئي )ألوان 
قوس قزح( ال يمثّل سوى جزء بسيط من مجموع اإلشعاعات الموجودة في الكون والتي 

يغيب أغلبها عن المشاهدة بالعين المجّردة.
موجة،  أنّه  على  الّشعاع  تصف  التي  »مكسوال«  معادالت  البداية،  في  تنبأت،  فقد 
بوجود طيف من اإلشعاعات، منها من له طول موجة أصغر من أصغر طول موجي 
تستطيع العين إبصاره وهو 380 نانو متر ) أي جزء من مليار جزء من متر( المتمثل في 
اللّون البنفسجي ومنها من طول موجته أكبر من أكبر طول موجّي للعين البشريّة القدرة 
على إبصاره وهو 740 نانو متر والمتمثل في اللّون األحمر.. وقد تّم فعال إثبات وجود 
أمواج ذات أطوال مختلفة تمتدّ من بضعة عشرات من األمتار وتسّمى أمواج الّراديو إلى 

جزء من ألف مليار جزء من المتر تسّمى أمواج »غاما«.
مكوناته  كّل  وتشترك  الكهرمغنطيسي  بالّطيف  الطبيعيّة  اإلشعاعات  طيف  يسّمى 
وبالتّالي  الموجي  بالّطول  إالّ  البعض  بعضها  تتميّز عن  الّسرعة وال  في  إشعاعاته  أي 
في  الكهرمغنطيسيّة  اإلشعاعات  تتوّزع  الواحدة.  الثّانية  في  الذّبذبات  بعدد  أي  بالتّردد 
الّطيف حسب تردّداتها من أشعّة الّراديو في إحدى طرفيه إلى أشعة غاما في الّطرف 
اآلخر مرورا بالتّوالي باإلشعاع تحت األحمر فالّضوء المرئي فاألشعة فوق البنفسجيّة ثّم 
األشعّة السينيّة. تمثل تلك اإلشعاعات والتي يمكن اعتبارها أضواء غير مرئية 96 بالمائة 

من مجموع اإلشعاعات الموجودة في الكون.

طيف االنبعاث

عند تسخين أّي عنصر كيميائي من العناصر الطبيعيّة )الهيدروجين مثال( فانّه يصدر 
طيفا من اإلشعاعات يميّزه عن بقية العناصر األخرى.  وإذا كان طيف الّضوء األبيض 

تتوّزع اإلشعاعات الكهرمغنطيسّية يف الّطيف حسب ترّدداتها من أشّعة الّراديو يف ))
إحدى طرفيه إىل أشعة غاما يف الّطرف اآلخر مرورا بالّتوالي باإلشعاع حتت األمحر 

فالّضوء املرئي فاألشعة فوق البنفسجّية ثّم األشّعة السينّية. 

د.نبيل غرابل
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من  متّصلة  سلسلة  يظهر 
اإلشعاعات فإّن طيف االنبعاث 
متقّطعة  مجموعة  إالّ  يظهر  ال 
من الخطوط الّضوئية المتوازية 
ذات التّرددات المحدّدة، أي ذات 
المواقع المحدّدة بالنّسبة لطرفي 
يعتبر  المرئي.   الّضوء  طيف 
ذلك  بصمة  االنبعاث  طيف 
لذلك  أو بطاقة تعريفه  العنصر 
عن  عنصر  أّي  معرفة  يمكن 
طريق قياس الّطيف الخاّص به.

 طيف االمتصاص

عند تمرير شعاع ضوء أبيض خالل عنصر ونقوم بتحليل الّضوء بعد مروره نحصل 
مواقع  تحتّل  )أي  محدّدة  تردّدات  عند  الّسوداء  الخطوط  من  محدّد  به عدد  على طيف 
محدّدة بالنّسبة لطرفي الطيف المرئي( ومميزة للعنصر. ومثل طيف االنبعاث فإّن لكّل 

عنصر طيف امتصاص يميّزه عن العناصر األخرى ويمكن اعتماده للتّعرف عليه. 

تأثري دوبلر

اكتشف كريستيان دوبلر)1803 – 1853( عام 1848 ظاهرة التغير الظاهري للتردّد 
أو الّطول الموجي لألمواج عندما ترصد من قبل مراقب متحّرك بالنّسبة للمصدر الموجي. 
أن  الّطريق ويصادف  في  التالية: عند وجودنا  بالتّجربة  القيام  يمكن  الّظاهرة  ولتقريب 
تمّر سيارة إسعاف علينا أن نرّكز على صوت صفّارتها لنالحظ أّن ذلك الّصوت يتغيّر 
الهواء  تنتشر بفضل جزيئات  لنا. والصوت هو موجة ميكانيكيّة  بالنّسبة  بتغيّر موقعها 
مثلما تنتشر األمواج على سطح الماء إثر سقوط حجر عليه ولها طول موجي محدّد عند 
مغادرتها المصدر. وقد فسر »دوبلر« تغير الّصوت باعتماد الّطبيعة التّموجية للّصوت. 
فعندما تقترب الّسيارة يصبح الّصوت حادّا ويعني ذلك فيزيائيّا أّن الموجة تضغط بفعل 
عند  أّما  الّسامع.  ألذن  حادّة  وتصبح  تردّداتها  وترتفع  طولها  فيقصر  االقتراب  حركة 
تأثير  تطبيق  أقّل حدّة. ويمكن  تردّدها وتصبح  فيزداد طول موجتها وينخفض  االبتعاد 

»دوبلر« على الّضوء باعتباره ظاهرة تموجيّة.
فلو أخذنا مثال عنصر الهيدروجين وحلّلنا طيف إصداره بعد تسخينه وهو في حالة 
تحّرك بالنّسبة آللة القيس، فسوف لن نجد تلك المجموعة المتقّطعة من الخطوط الّضوئية 
في مواقعها التي اعتدناها بل سنجدها قد تحّركت جميعها وبنفس المقدار، إّما لجهة اللون 
األحمر أو البنفسجي. وتفسر نتيجة التجربة بتأثر أطوال موجات اإلشعاعات الّصادرة 

,,

,,

(( 1848 عام   )1853 –  1803( دوبلر  كريستيان  اكتشف 
لألمواج  املوجي  الّطول  أو  للرتّدد  الّظاهري  التغرّي  ظاهرة 
للمصدر  بالّنسبة  متحّرك  مراقب  قبل  من  ترصد  عندما 

املوجي. 

تسخني  عن���د 
عنص������������ر  أّي 
من  كيميائ�����ي 
الطبيعّية  العناصر 
)اهليدروجني مثال( 
طيفا  يصدر  فاّنه 
اإلشعاع�����ات  من 
بقية  ع����ن  ميّيزه 
األخ���رى  العناصر 
طيف  يسّم�������ى 
ويعتب��ر  االنبعاث. 
بصمة  الطيف  هذا 
ذلك العنص���������ر 
تعريفه  بطاقة  أو 
لذلك حيث ميكن 
معرفة أّي عنص���ر 
عن طري���ق قياس 

الّطيف اخلاّص به.

كريستيان دوبلر
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عن الهيدروجين بالحركة. فعند اقتراب المصدر من آلة القيس تضغط األمواج فيقصر 
لها من حيث  المناسبة  المواقع  لتحتل  الّضوئية نحو األزرق  طولها وتتحرك خطوطها 
التردّد في مجال طيف الّضوء المرئي. أّما عند االبتعاد فترصد الخطوط الضوئية وقد 
غيّرت مواقعها متزحزحة نحو األحمر. صاغ »دوبلر« المعادالت الّرياضية التي تصف 
على  قادرين  أصبحنا  وبفضلها  الحركة(.  بفعل  للتردّد  الّظاهري  التّغير  )أي  الّظاهرة 
معرفة خصائص حركة جسم يصدر عنه إشعاع مثل سرعته والمسافة التي تفصله عنّا، 
وهل يقترب منّا أم يبتعد عنا وهو ما يمثل فتحا عظيما للعلم سيستثمره علماء الفلك خير 

استثمار.

 املادة و اإلشعاع

يخفي التّنوع الهائل لألجسام المادّيـــة التي تكّون البناء الكوني حقيقة جوهريّة تتمثّل 
في وجود مجموعـــة محدّدة من األحجار األساسيّة يسّمى كل واحد منها »ذّرة«. يوجد 
في الّطبيعة حوالـــي مائة »ذّرة« مستقــــرة. من الـــذّراة ذات الّشهرة والصيت نذكر 
مثال »ذرة الكربون« التي من دونها ليس هناك مادّة حيّة وال حياة و» ذرة الهيدروجين« 
التي تنتشر في الكون بنسبة عالية جـــدّا قياسا بالذّرات األخرى التي ال تمثّل إالّ نسبة 
بيئتنا األرضيّة مثل »األكسجين«  الحاســـم في  ضئيلة ال تكاد تذكـــر رغم حضورها 

و»الحديد«. 
أثبتت التّجارب التي أجريت في بداية القرن العشرين أّن الذّرة تتكّون من نواة ذات 
شحنة موجبة تدور حولها في مدارات جسيمات سالبة الّشحنة وأصغر منها بكثير تسّمى 
»الكترونــات«. تولّدت عن تلك النّتيجة معضلة لم يكن بالمقدور حلّها في إطار المفاهيم 
الفيزيائية التقليديّة الّسائـــدة. فااللكترونات عندما تدور في مداراتها ال بدّ أن تشّع الّطاقة 
ومــع الوقت ال بدّ من أن تقّل طاقتهـــا الحركيّة مّمــا يؤدّي بهــا إلى الّسقوط في النّواة 
وهو ما يتعارض مع الواقع. وقد ُوجد حّل لتلك المعضلة في نموذج العالم »بور« للذّرة.
يصّورها  الذي  للذّرة  بنموذجه   )1962 – 1885( بور«  دافيد  هنريك  »نيلس  اشتهر  
مثل  حولها  الكهارب  وتدور  الّشمس  مثل  المركز  النّواة  تحتّل  حيث  الّشمسي  كالنّظام 

الكواكب. 
في هذا النموذج والذي اقترح في البداية لذّرة الهيدروجين )نواة ذات جسيم موجب 
على مسافة  إالّ  تكون  أن  للكهارب  يمكن  يدور حولها( ال  يسمى »بروتون« و كهرب 
معيّنة من النّواة وفي حالة مستقّرة من الّطاقة أي ال تشّع وإنّه إذا غيّر كهرب موقعه فال 
يكون ذلك إالّ بالقفز من مدار إلى آخر إّما باالقتراب من البروتون و إطالق كميّة محدّدة 
)فوتون( من الّطاقة في شكل إشعاع أو باالبتعاد عن البروتون إذا توفّرت له طاقة من 

مصدر خارجي يثير الذّرة.
لذرة  البّث  وطيف  االمتصاص  طيف  تفسير  وقع  النموذج  تلك  على  وباالعتماد   

,,

,,

»دوبل���ر«  صاغ 
املعادالت الّرياضية 
الّظاهرة  تصف  اليت 
الّتغي�����������ر  )أي 
للرتّدد  الّظاه����ري 
بفعل احلرك��ة(. 
أصبحن��ا  وبفضلها 
عل����ى  قادري����ن 
خصائ��ص  معرفة 
جس�����م  حركة 
إشعاع  عنه  يصدر 
سرعت����ه  مث����ل 
واملساف��������������ة 
عّنا،  تفصل���ه  اليت 
أم  مّنا  يقرتب  وهل 
ما  وهو  عنا  يبتعد 
عظيما  فتحا  ميثل 
سيستثمره  للعل��م 
الفل��ك خري  علماء 

استثمار.

نيلس هنريك دافيد بور26

((

الّنواة )) إاّل على مسافة معّينة من  ال ميكن للكهارب أن تكون 
ويف حالة مستقّرة من الّطاقة وإذا غرّي كهرب موقعه فال يكون 
ذلك إاّل بالقفز من مدار إىل آخر إّما باالقرتاب من الربوتون و إطالق 
كمّية حمّددة )فوتون( من الّطاقة يف شكل إشعاع أو باالبتعاد 

عن الربوتون إذا توّفرت له طاقة من مصدر خارجي يثري الّذرة. 
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الهيدروجين وهو ما جعله يحظى بالقبول من طرف العلماء.
فطيف الذّرة المتقّطع )الخطي( يدّل بوضوح أن األشعّة التي تخرج من الذّرة أو التي 
تستهلكها لها قيم محدّدة مّما يعني أّن الّطاقة تلك تتمثل في إشعاعات ذات أطوال موجيّة 
محدّدة مّما يفّسر مواقع الخطوط في الّطيف الذري. ومن النتائج المهّمة التي توصل إليها 
العلماء من دراسة التفاعل بين المادة واألشعة هو تلك العالقة الحسابية التي تربط طاقة 
الّشعاع أي حرارته بطول موجته وهي عالقة هاّمة جدّا في مجال علم الفلك كما سيتبين 

الحقا.
و نختم هذا الجزء المخصص للضوء بالرسم البياني التالي و فيه أهم الخصائص التي 
تتميز بها اإلشعاعات الكهرمغنطيسية. في أسفل الّرسم محرار يحدّد درجة حرارة الجسم 
في  االهتزازات  الهرتز )عدد  بوحدة  منه  الّصادر  اإلشعاع  تردّد  مباشرة  المشّع وفوقه 
الثّانية(. ثم مثال لكّل مجال من مجاالت أطوال األمواج يبدأ من الذّرة ليصل إلى ناطحات 
الّسحاب مرورا باإلنسان والتي نجدها في الّطيف الكهرمغنطيسي. أّما في األعلى فنرى 
ما هي األمواج القادرة على اختراق الغالف الغازي لألرض والتي ال يمكنها الوصول 

إلينا.    

------
- أستاذ باجلامعة التونسية

ghorbel_nabil@yahoo.fr

,,

,,

الذّرة  طيف  يدّل 
)اخلطي(  املتقّطع 
األشّعة  أن  بوضوح 
الذّرة  من  خترج  اليت 
تستهلكها  اليت  أو 
مّما  حمّددة  قيم  هلا 
يعين أّن الّطاقة تلك 
تتمثل يف إشعاعات 
موجّية  أطوال  ذات 
يفّسر  مّما  حمّددة 
يف  اخلطوط  مواقع 

الّطيف الذري

((
من النتائج املهّمة اليت توصل إليها العلماء من دراسة ))

التفاعل بني املادة واألشعة هو تلك العالقة احلسابية 
موجته  بطول  حرارته  أي  الّشعاع  طاقة  تربط  اليت 
كما  الفلك  علم  جمال  يف  جّدا  هاّمة  عالقة  وهي 

سيتبني الحقا.
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اجلماعات  من  مهّم  عدد  ميالد  احلّر  الّشعر  ميالد  سبقت  اليت  األربعة  العقود  شهدت 
األدبّية اليت كان هاجسها األساسي تطوير الّشعر العربي انطالقا من املوروث من جهة 

وبانفتاح على املدارس األدبّية والفنّية اليت عرفها الغرب خصوصا.

مع أّن التأريخ لبداية التّحوالت في الّشعر العربي ينطلق مع بداية عصر النّهضة في 
أّن الّسائد في الدّراسات األدبيّة والنّقدية يقتصر على البداية من  القرن التّاسع عشر إالّ 
ميالد الّشعر الحّر على يد الّشاعرة العراقية »نازك المالئكة« في نهاية األربعينات. مع 
ايماننا بأّن ميالد هذا الّشعر مثّل نقلة نوعيّة في تاريخ الّشعر العربي إالّ أّن ذلك يجب أن 
ال يبخس مساهمة الّسابقين في تعبيدهم الّطريق لمثل هذه التّحوالت ونقصد بذلك خاّصة 
الجماعات الّشعرية التي نشأت في بداية القرن العشرين. الشّك أّن هذا التّحول كان نوعيّا 
وخصوصا على مستوى الّشكل لكّن ذلك لم يكن دون مقدّمات أو ارهاصات ساهمت في 
الوصول إليه ،ذلك أّن العقود األربعة التي سبقت ميالد الّشعر الحّر شهدت حركيّة شعرية 

كبيرة كان هدفها تحديث الّشعر العربي.
فقد شهدت هذه الفترة ميالد عدد مهّم من الجماعات األدبيّة التي كان هاجسها األساسي 
األدبيّة  المدارس  على  وبانفتاح  جهة  من  الموروث  من  انطالقا  العربي  الّشعر  تطوير 
والفنيّة التي عرفها الغرب خصوصا. فكانت جماعة االحياء التي تزعمها »أحمد شوقي« 
الرحمان  و»عبد  المازني«  و»ابراهيم  العقاد«  محمود  »عباس  مع  الديوان  مدرسة  ثم 
الّشمالية والتي عرف أصحابها بأدباء المهجر  القلميّة في أمريكا  الّرابطة  شكري«، ثم 
والتي من أعالمها »جبران خليل جبران« و»ميخائيل نعيمة« و»إيليا أبو ماضي«. ثم 
كانت خاتمة الجماعات الّشهيرة جماعة »أبولو« التي أسسها »أحمد زكي أبو شادي« 
تحديث  أجل  الجماعات هي حلقات متواصلة من  أّن هذه  دليل على  1932. وفي  سنة 
الشاعر  مطران«   »خليل  بعده  ثم  شوقي«  »أحمد  تسمية  هو  العربي  الّشعر  وتطوير 
البناني رؤساء شرف لهذه الجماعة. وقد كان من أبرز أعالمها: مؤسسها »أحمد زكي أبو 
شادي« والشعراء »علي محمود طه« و»أبو القاسم الشابي« و»إبراهيم ناجي« و»نازك 

المالئكة« وغيرهم من الشعراء من أغلب البلدان العربيّة.
إّن الدّارس الموضوعي لشعر تلك المرحلة من النّشاط من أجل تحديث الّشعر العربي 
الفنّي  المستويين  على  نوعية  اضافات  قدّم  بل  خاويا  يكن  لم  الحراك  ذلك  أن  سيدرك 
اضافات  وهي  العربي.  الّشعر  عرفها  التي  التّحوالت  من  جوانب  مثّلت  والمضموني 

توفيق الّشايب

))
((
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وجدناها في بدايات الّشعر الحّر 
الّشعر  في  اليوم  صداها  ونجد 
هذه  أهّم  هي  فما  المعاصر 

اإلضافات؟
لقد عرفت قصائد تلك المرحلة 
جماعة  شعراء  لدى  وخاّصة 
المضامين  في  تجديدا  »أبولو« 
من  الخروج  خالل  من  وذلك 
الّشعرية  األغراض  عباءة  تحت 
والهجاء(  )المدح  القديمة 
والتّأسيس لشعر يتناول مواضيع 
تحوال  ذلك  مثل  وقد  معاصرة. 
نوعيا بحكم المدة الزمنية التي طغت فيها هذه األغراض وحوصر فيها الشعر العربي 
المرحلة  تلك  تأثر شعراء  لقد  القصيدة.  بناء  المدح والهجاء وما يفرضه ذلك على  بين 
بالّطبيعة  تتعلّق  لمواضيع  األكبر  اهتمامها  تولّي  التي  الغربيّة  الرومنطيقية  بالمدرسة 
والمرأة والحّب وتُعالج بطرق غير معتادة في الّشعر العربي عمادها الـتّأمل الفكري من 
أجل معانقة عالم المطلق بعيدا عّما هو حّسي ومادي. هذا التحول في الكتابة الشعرية في 
جزء منه أيضا تفاعل مع التحوالت االجتماعية والفكرية التي شهدتها المنطقة العربية 

منذ عصر النهضة والتي تعمق فيها السؤال حول عالقة اإلنسان بنفسه وبمحيطه.
من اإلضافات األساسية أيضا هو دخول الخيال على خّط الكتابة الّشعرية. هذا الخيال 
الذي كاد أن يكون غائبا تمام الغياب في الّشعر العربي، وقد لّخصه »أبو القاسم الشابي« 
في كتابه »الخيال الشعري عند العرب« بقوله: »إن كل ما أنتجه الذهن العربي في مختلف 
عصوره ليس له من الخيال الّشعري حّظ وال نصيب«. لقد كان جّل الّشعر العربي قبل 
مرحلة النّهضة شعر محاكاة للّطبيعة والموجودات وذلك بالبناء على األساليب البالغيّة 
المألوفة كالتّشبيه واالستعارة. مع دخول الخيال بقوة إلى القصيدة الجديدة أصبح الشعر 
مألوفة.  أخرى غير  وبعالقات  آخر  بوجه  للقارئ  وتقديمه  العالم  بناء  إعادة  إلى  يطمح 
الكائنات ومحاورتها  الحياة على  التّشخيص وإضفاء  إلى  الشعراء  نالحظ ذلك في ميل 
والتّفاعل معها ككائن انساني. وهو ما جعل اللّغة الّشعرية لغة ايحائيّة ال تكتفي بالمجاز 
واالستعارة والتّقنيات واألساليب البالغيّة المألوفة، إنّما تعتمد أيضا على المعاني الثّواني 
والداّلالت الحافّة للكلمات وهو ما يجعل المجال أرحب أمام القارئ لفهم النّص وتأويله 

بناء على ثقافته ومعرفته. 
الشعر  في  البيت  المرحلة مع وحدة  تلك  القصيدة قطعت نصوص  بناء  على صعيد 
العربي القديم حيث كان البيت الشعري هو العمود الفقري للقصيدة والذي عادة ما يكون 

قصائد  عرف���ت 
شع�����������������راء 
»أبولو«  مجاع���ة 
ا  ي��������������د جتد
وذلك  املضامني  يف 
من خ���الل اخلروج 
عباءة  حت�����ت  من 
الّشعرية  األغراض 
القدمي��������������ة 
واهلج����اء(  )امل��دح 
والّتأسيس لشع����ر 
يتناول مواضي�����ع 
معاص�������������رة. 
وقد ج���������اء هذا 
والتح�ّول  التجديد 
الكتاب��������ة  يف 
تفاع���ل  الشعرية 
التح��������والت  مع 
االجتماعي��������ة 
ي��������ة  لفكر ا و
اليت شهدتها املنطقة 
العربية من�ذ عصر 

النهضة.

))
((

الشعر  أصبح  اجلديدة  القصيدة  إىل  بقوة  اخليال  دخول  مع 
آخر  بوجه  للقارئ  وتقدميه  العامل  بناء  إعادة  إىل  يطمح 
وبعالقات أخرى غري مألوفة. نالحظ ذلك يف ميل الشعراء إىل 
الّتشخيص وإضفاء احلياة على الكائنات وحماورتها والّتفاعل 

معها ككائن انساني

,,

,,

أحمد زكي أبو شادي
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تكت������ف  مل 
مجاع���ة  قصيدة 
به��������ذه  »أبولو« 
غرّيت  بل  املميزات 
صعيد  على  أيضا 
باعتماد  الّشكل 
املقطع������ي  البناء 
الّلوازم  واستعم��ال 
كما  الشّعري���ة. 
إىل  الّشعراء  مال 
الّطابع  ذات  البحور 
الّتوشيح�����������ي 
حب�����������ور  وهي 
ومتنح  صرامة  أقّل 
حرّية  الّشاع������ر 
أكرب على مستوى 

القافية.

مكتمال مبنى ومعنى، لتصبح القصيدة الجديدة وحدة عضوية تًقرأ كاملة وهو ما سماه 
وهي  البناء.  ووحدة  الموضوع  وحدة  خالل  من  وذلك  للقصيدة«  الحيّة  »بالبنية  النّقاد 
خصائص جديدة للنّص الّشعري ستتعّمق الحقا مع ميالد قصيدة التّفعيلة أين وقع التّخلي 

على البيت الّشعري لصالح الّسطر الشعري.
لم تكتف قصيدة جماعة »أبولو« بهذه المميزات بل غيّرت أيضا على صعيد الّشكل 
باعتماد البناء المقطعي واستعمال اللّوازم الشعّرية. كما مال الّشعراء إلى البحور ذات 
مستوى  على  أكبر  حريّة  الّشاعر  وتمنح  صرامة  أقّل  بحور  وهي  التّوشيحي  الّطابع 
القافية ، كما نالحظ في هذه القصائد استعمال الكلمات األجنبيّة ذات المرجعية التاريخيّة 
يد  على  وخاّصة  الحّر  الّشعر  ميالد  مع  أكثر  تدّعمت  التي  الميزة  وهي  واألسطوريّة 
الذي برز في استعمال األسطورة في أكثر من  السياب«  العراقي »بدر شاكر  الشاعر 

عمل شعري.
لم  العشرين  القرن  من  االربعينات  نهاية  في  الحر  الشعر  ميالد  أن  القول  خالصة 
يكن إال مرحلة من مراحل التحول في الشعر العربي المعاصر. وأن هذا الميالد لم يكن 
منقطعا عما سبقه من انجاز على مستوى الكتابة الشعرية ،بل إن المرحلة السابقة مثلت 
ارهاصات ناضجة سهلت ميالد الشعر الحر وما تاله من تحوالت. وكل ما تميزت به 
المعاصرة بنفس الروح ولكن بطعم  الكتابات الشعرية  المرحلة نجده في  نصوص تلك 
المرحلة التاريخية التي وجد فيها ألن كل إبداع هو ابن عصره وشاهد عليه. إن إعادة 
الشعري  المنجز  في ضوء  الحر  الشعر  ميالد  على  السابقة  المرحلة  أشعار  في  النظر 
المعاصر من شأنه أن يضئ أكثر االضافات التي قدمتها نصوص تلك المرحلة وخاصة 
شعراء جماعة أبولو ومنهم أبو القاسم الشابي وما كانت تحتويه من مقدمات أساسية لما 
نقرأه اليوم وهو أمر طبيعي ألن اإلبداع والمعرفة بصفة عامة تتطور بالتراكم والتواصل 

بين األجيال واألزمنة.
-------

        -  كاتب وشاعر  تونسي
tchebbi@yahoo.com

,,

,,
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يقولون: » اإلنسان أناني بطبعه و الفنان موهوب بطبعه و العربي عنيف بطبعه والمسلم 
إرهابي بطبعه والغربي متحّضر بطبعه واليهودي بخيل بطبعه والمسيحي متسامح بطبعه 

وغيرها من الصفات البشرية المنسوبة خطأ إلى الطبع أو الموروث.
الطبع  أن  يؤكد   )L`épigenèse( الحديث  العلم  بطبعه؟  يعني  ماذا  نقول:  ونحن 
46 صبغية  متفاوتة  بدرجة  تحدده  جميعا  البشر  بين  ومشترك  موروث  الجيني  البشري 
المكتسبات فهي  أما   )Gène( ثة 30 ألف موّرِ (Chromosome( تحتوي على حوالي 
التي تختلف من شخص إلى آخر والنتيجة فردٌ تنبثق )L`émergence( صفاته الذهنية 
-وليست البدنية- من تفاعل الموروث الجيني مع المكتسب البيئي والحضاري فسلوك الفرد 
إذن هو مائة بالمائة وراثي ومائة بالمائة مكتسب في نفس الوقت، تفرزه عالقات تفاعلية 
معقدة بين العاملين إلى درجة أننا ال نستطيع الفصل بينهما أو تحديد نسبة معينة لمشاركة 
كل عامل على حده. العلم الوراثي يتساءل بإنكار: هل ُكتبت هذه الصفات الذهنية برموز 
بالنفي،  العلمي  الجواب  سيكون  طبعا  والدتهم؟  قبل  البشر  جينات  على  الجينية  الشفرة 
إذا كان الغربي متحّضرا بطبعه فَمن يا تُرى يرمينا بالقنابل العنقودية المحّرمة دوليا و 
من يحرقنا بالفوسفور األبيض و بالنابالم؟ و إذا كان المسلم إرهابيا بطبعه فِمن أين أتانا 
األوسط  محمد  و  محفوظ  ونجيب  الباز  فاروق  و  زويل  أحمد  أمثال  المسلمون  العباقرة 
العياري؟ و إذا كان العربي عنيفا بطبعه فمن أين أتانا الفنانون العرب أمثال نزار قباني و 
محمود درويش و أم كلثوم و نجاة الصغيرة و فيروز و مارسيل؟ نحن نعرف أن رموز 
 Végétaux et animaux( الحية الكائنات  بين  تكّون موروثا مشتركا  الجينية  الشفرة 
dont l`homme( وليس بين البشر فقط، فلو أخذنا مثال الجينة البشرية المسؤولة عن 
صناعة هرمون األنسولين في الجسم و أدرجناها بيوتكنولوجيا في الحمض النووي لخلية 
أنسولين بمواصفات بشرية و ليست بكتيرية. وهنا أطرح  لََصنعت هذه األخيرة  بكتيريا 
السؤال اإلنكاري التالي: هل توجد جينات بشرية مسؤولة عن ظهور قدرات ذهنية كالذكاء 
و العنف والفن؟ إلى حد اآلن لم يثبت العلم وجود مثل هذه الجينات. مع العلم أن اإلنسان 
و القرد يشتركان في ما يقارب 99 في المائة من طبيعة و تركيب جينات الحمض النووي 
والفارق الواحد المتبقي من النسبة المئوية هو وحده الذي أنتج كل هذا الفرق في الذكاء 
بتفاعله مع المحيط نتيجة نقلة نوعية وقعت إثر خطأ كيميائي في الحمض النووي البشري 
للقرد أن يصبح بشرا حتى و لو علّمناه و دّربناه ألنه كقرد لم يرث مخا  لذلك ال يمكن 
بشريا )اكتسب تطوره البيولوجي وتعقده الفيزيولوجي عبر ماليين السنين(. و مع العلم 
أيضا أن عدد الجينات عند اإلنسان ال يتخطى الثالثين ألف و هي بهذا العدد القليل نسبيا 
عاجزة مثال عن التخطيط الكامل المسبق لمليون مليار من الوصالت العصبية بين الخاليا 

العصبية داخل المخ البشري.
-------

        -  مواطن العامل
mkochkar@gmail.com

د.حممد كشكار
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خطوي يف املدينة

 يكتب أجلي

ويعيد رسم معامل األوطان 

يف بلد الطغاة

ويعيد شدو أغنية ...

احلفاة والعراة

ويعيد نسج خرافة اإلنسان 

يف بلد العساكر ...

واجلنود

فأطلق رصاصك

أطلق ..

فإّني ال أخافك
-----

- أستاذ تعليم ثانوي
sbibadaoudi@gmail.com

أطلق رصاصك

زهرة الفردوس....

تنتظر دمي

فأطلق رصاصك..

أطلق...

فإّني ال أخافك

القلب نافذة اجلنان ..

وكذا فمي

والصدر من غضب ..

واجلسم من هلب

والّروح فيض األكرم

فأطلق رصاصك

إن مضى خطوي 

يف مسارات الكرامة ...

واخللود

أو ذوي عشقي

 يف مقامات التحّدي ...

والصمود

فأطلق رصاصك

فليس يقتلين الّردى ..

وال وجع السجون ...

والقيود

فأطلق رصاصك

حممد املولدي الداودي
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خالد اغبارية

تنامون وكأنَّ املأساَة

 ليسْت بعضًا من مأساِتكم

فاستيقظوا قبل أن تنسوا ذاَتكم

من يسمع نداء األقصى

من يسمع أنني اجلروح

من يسمع هدير الدماء

وضحكات عدوٍّ لدود

وأنتم يف زاوية الكون جتلسون

ترمقون األشالء بعيونكم

وببنت شفة ال حتركون

واألقصى تسيح الدموع على نور قبته

َق حنايا قليب وبكى بصوت شقَّ

هو اجملروح

واجلرُح ينزف دمعًا ودم

فأين ضماداتكم يا عرب

من جيفف الدمع يا مسلمني

ال تبِك يا أقصى

فأنا أحبك

وأعدك ..

سأبقى على عهدي أزورك

وأذكرك ..

وأصلي الفجر يف قبتك

غوا َفوَقه يا أمراء البرتول مترَّ

فما عدتمُّ إال يف ضالل

واْسكبوا نفطكم على أقدام خليالتكم

يف بارات باريس 

ومللموا أشياءكم 

من عند قانيات ابليس

قتلتم القدس واملسرى

وبعتوها بعد أن نفَقْت مروءُتكم

شهداء األقصى بعُتم رماَدهم

لعدوٍّ حراُبه أجهضْت أخواِتكم

هدمْت منازهلم

حرقْت مصاحفكم

ورايُتها ارتفعْت على أشالء إخوانكم

الذين ُصلبوا على أشجار ساحات األقصى

كما صلبوهم 

يف عكا .. ويف يافا ..

ويف حيفا ..

يف اللد والرملة

يف النقب وجليلكم

أليسوا هم من ساللتكم ؟

هذه القدس تغوص يف دمها

وأنتم صرعى بشهواتكم
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دالل المغربي )1958-1978( واحدة من البراعم الفلسطينيّة التي نبتت على أرض 
الشتات. ولدت عام 1958 في مخيم الالجئين صبرا القريب من بيروت من أم لبنانية وأب 
فلسطيني لجأ إلى لبنان في أعقاب النكبة عام 1948. تلقت دراستها االبتدائية في مدرسة 
يعبد ودرست اإلعدادية في مدرسة حيفا وكلتا المدرستين تابعة لـوكالة غوث الالجئين 

الفلسطينين في بيروت.
معسكرات  في  وشاركت  الدّراسة  مقاعد  على  وهي  الفدائية  بالحركة  دالل  التحقت 
ثّم تلقت العديد من الدّورات العسكرية وتدّربت  التّابعة لحركة فتح  األشبال والّزهرات 
على جميع أنواع األسلحة وحرب العصابات وعرفت بجرأتها وحماسها الثّوري والوطني 

ثم وشاركت عام 1973 في الدفاع عن المقاومة الفلسطينية المرابطة في بيروت. 
وفي شهر أفريل من نفس العام قامت وحدة إسرائيلية خاصة بتنفيذ جريمة اغتيال ثالث 
النجار« و»كمال عدوان« و»كمال  بيروت وهم »محمد يوسف  في  المقاومة  قادة  من 
ناصر«. فعمت أوساط الّشعب الفلسطيني والشارع العربي موجة غضب وحزن شديدين 
على هؤالء الشهداء،مما دفع الشهيد أبو جهاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في ذلك 
الوقت، إلى وضع خّطة لعملية فدائية ثأريّة هدفها األول: الوصول إلى مبنى البرلمان 
اإلسرائيلي في »تّل أبيب« إلشعار العدو بأّن الحق لن يموت، والثّاني: احتجاز عدد من 
الّصهاينة بهدف مطالبة حكومة العدّو باستبدالهم بعدد من المعتقلين الفدائيّين الفلسطينيين 

والعرب داخل سجون االحتالل الصهيوني.
»فتح« على  أبناء حركة  من  الّشباب  من  تدريب عدد  الخّطة  األمر إلنجاح  استلزم 
استخدام الّسالح لمدّة طويلة ، فكانت »دالل مغربي« الوحيدة بين الفتيات الالّتي تجاوزت 
كافّة الصعوبات بقّوة، األمر الذي حدا بالّشهيد »أبو جهاد« الختيارها قائدة للمجموعة 
التي أطلق عليها تسمية »مجموعة دير ياسين« ... وكانت مهّمة المجموعة القيام بعمليّة 
تتمثّل في إنزال على الّشاطئ الفلسطيني والّسيطرة على حافلة عسكريّة والتّوجه إلى »تل 
أبيب« لمهاجمة مبنى الكنيست. كانت العملية التي أطلق عليها تسمية »كمال عدوان« 

فدائية ومع ذلك تسابق الّشباب على االشتراك فيها.
كانت الشهور األولى من عام 1978 سيئة للغاية على المقاومة الفلسطينية، فقد فشلت 
ومذابح،   ضربات  عدّة  إلى  لبنان  في  مخيماتها  وتعّرضت  عسكريّة  عمليات  عدّة  في 
قلب  في  إسرائيل  نوعيّة وجريئة لضرب  بعمليّة  للقيام  ملّحة  هناك ضرورة  فأصبحت 

دالل  التحق���ت 
ك����������ة  حلر با
الفدائي�������������ة 
مقاعد  على  وهي 
الّدراسة وشاركت 
معسك����رات  يف 
األشبال والّزه���رات 
حلرك��ة  الّتابعة 
تلقت  ث�������ّم  فتح 
العديد من الّدورات 
العسكري��������ة 
ب��������������ت  وتدّر
أنواع  مجيع  على 
األسلح����ة وحرب 
العصاب��ات وعرفت 
جبرأته��ا ومحاسها 

الّثوري والوطين.

قيادات من فتح يف  قتلة  للثأر من  أبو جهاد  اليت وضعها  األمر إلجناح اخلّطة  استلزم 
بريوت، تدريب عدد من الّشباب من أبناء احلركة على استخدام الّسالح ملّدة طويلة، 
فكانت »دالل مغربي« الوحيدة بني الفتيات الاّلتي جتاوزت كاّفة الصعوبات بقّوة، 

األمر الذي حدا بالّشهيد »أبو جهاد« الختيارها قائدة للمجموعة.

))
((
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»كمال  عمليّة  فكانت  عاصمتها، 
مارس   11 صبيحة  في  عدوان« 
دالل  استقلّت  حيث  العام،  نفس  من 
المقاومين  من   13 المغربي صحبة 
الفلسطينيين قاربين مطاطيين ونفّذت 
الشاطئ  على  ناجحة  إنزال  عمليّة 
اإلسرائليّون  يكتشفها  أن  دون  من 
الذين لم يخطر على بالهم أن تصل 
بإنزال  للقيام  بالفلسطينيين  الجرأة 

على الشاطئ على هذا النحو.
نجحت دالل وفرقتها في الوصول 
إلى الّشارع العام المتّجه نحو »تل أبيب« وقامت باالستيالء على حافلة إسرائيلية كانت 
متجهة إلى المدينة وتمت السيطرة على ركابها الثالثين من الجنود الذين اتخذتهم »دالل« 
رهائن واتجهت بالحافلة نحو قلب المدينة وقد رفعت على مقدّتها علم فلسطين وفي أثناء 
التي  الحافلة  إلى  ونقل ركابها  ثانية  حافلة  الّسيطرة على  المجموعة  استطاعت  المسير 

تقلّهم ليصل عدد الرهائن إلى 68 رهينة. 
كانت »دالل« تطلق خالل الرحلة النيران مع فرقتها على جميع السيارات العسكرية 
التي كانت تمّر بقربها موقّعة عشرات اإلصابات في صفوف جنود االحتالل نظرا ألّن 
الّسيارات العسكريّة لنقل الجنود من  الطريق الذي سارت فيه »دالل« كانت تستخدمه 
المستعمرات الصهيونية في الضواحي إلى العاصمة »تل أبيب«.وفي االثناء كانت دالل 
تخاطب رهائنها بصوت واثق من نفسه قائلة : »لتعلموا جميعا أّن أرض فلسطين عربيّة 

وستظل كذلك مهما علت أصواتكم وبنيانكم على أرضها«.
بعد ساعتين من انطالق العمليّة وبعد أن أصبحت »دالل« وفرقتها على مشارف »تل 
أبيب« كلفت الحكومة اإلسرائيلية فرقة خاّصة من الجيش يقودها »باراك« بالتصدي لـ 
»مجموعة دير ياسين« والسيطرة على الحافلة وقتل أواعتقال جميع أعضاء المجموعة. 
فقامت وحدات كبيرة من الدّبابات وطائرات الهليوكوبتر بمالحقة الحافلة إلى أن تّم إيقافه 
وتعطيله قرب مستعمرة »هرتسليا« وهناك اندلعت حرب حقيقية بين »دالل« والقوات 
اإلسرائيلية، حيث قامت قائدة المجموعة بتفجير الحافلة بما فيها من جنود فقتلوا جميعهم  
»دالل«  من  الذخيرة  فرغت  ولّما  المهاجمين  الجنود  من  العشرات  العمليّة  في  وسقط 

وفرقتها أمر »باراك« بحصد الجميع بالّرشاشات فاستشهد الجميع ما عدى إثنين.
تركت »دالل« وراءها وصية بخّط يدها تطلب فيها من المقاتلين حملة البنادق تجميد 
وتوجيه  االحتالل  سلطات  مع  الرئيسي  المتناقض  وتصعيد  الثانوية  المتناقضات  جميع 
البنادق إليها، وقد استشهدت فداًء لما أوصت به، فقدمت حياتها دفاعاً عن ثرى وطنها، 
أقامت  : »إن دالل  فيه  قال  مقاال  قباني عن دالل  نزار  الكبير  السوري  الشاعر  وكتب 
الجمهورية،  هذه  كم عمر  المهم  ليس  الفلسطيني،  العلم  الفلسطينية ورفعت  الجمهورية 
المهم أن العلم الفلسطيني ارتفع في عمق األرض المحتلة ، على طريق طوله )95( كم 

في الخط الرئيس في فلسطين«.
لقد استشهدت دالل المغربي من أجل فلسطين وانتقلت إلى جوار ربّها وقد أدّت مهّمتها 
أمام  الطريق  يضيئ  وفانوسا  فلسطين  تاريخ  في  خالدا  اسمها  وبقي  وجه  أحسن  على 

المقاومة الفلسطينيّة بجميع فصائلها.  

استشهدت  لقد 
املغرب���������ي  دالل 
فلسطني  أجل  من 
جوار  إىل  وانتقلت 
أّدت  رّبها وق��������د 
مهّمتها على أحسن 
وترك������ت  وجه 
شعبه���������ا  ألبناء 
تطل�������ب  وصّية 
االستم������رار  فيها 
حّتى  املقاومة  يف 
كل  حتري��������ر 
فلسطني. وبقي اسم 
دالل خالدا وفانوسا 
الطريق  يضي�����ئ 
املقاوم��������ة  أمام 
لفلسطينّي��������ة  ا

جبميع فصائلها .
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إّن مشاركة اجملتمع املدني يف عملّية اإلصالح تتيح للمشرفني عليها الوصول اىل 
أكرب قدر من الّتوافق اجملتمعي حول مضامني اإلصالح وأهدافه من جهة ومواجهة ما 
ميكن أن ينتج عن هذا اإلصالح من إخالالت بروح املسؤولّية الّنامجة عن اإلمجاع 

بدل الّدخول يف مواجهة الّرافضني ملخرجات هذا اإلصالح مّمن وقع استثناؤهم .

من يريد إصالح شيء ال بدّ له من سابق معرفة بالشيء المراد إصالحه، كأن يكون 
علي  اإلصالح  عملية  في  يعتمد  أن  أو  معارفه  في  شّك  ال  االختصاص  كامل  مختّصا 

صاحب خبرة، هذا مفهوم بالبداهة .
ومدار  القريب،  المدى  على  وسيتواصل  مدّة  منذ  دائر  سجال  خضم  في  اآلن  نحن 
ولقد  سابقة،  إصالح  محاوالت  بعد  آخر  إصالحا  التّربوية  المنظومة  إصالح  الّسجال 
أخذت وزارة التّربية على عاتقها القيام بهذه المهّمة الّصعبة وعلى نحو عاجل مستعينة 
في ذلك بالمعهد العربي لحقوق اإلنسان واالتحاد العام التونسي للّشغل، ومّما ال شّك فيه 
أّن هذا اإلصالح يجب أن يتّم على نحو عاجل بعد وصول أزمة التّعليم إلى ذروتها وتراكم 
المشاكل ووصول الوضع داخل مؤّسسات التّعليم خاّصة والمناخ التربوي بصورة عاّمة 
إلي حالة تنذر بالخطر وتدعو بإلحاح إلى الذّهاب بسرعة نحو خّطة إنقاذيّة قبل فوات 
األوان، غير أّن االستعجال ال يجب أن يحول بيننا وبين طرح العديد من األسئلة ذات 

العالقة بعمليّة اإلصالح هذه.
)2(

إّن مسألة االختصاص ال بدّ أن تطرح بداهة قبل التّصدي ألّي عمليّة إصالح، فهل 
وزارة التّربية وحدها من يملك اختصاص اإلصالح واإلشراف عليه أم إّن هناك أطرافا 
أخرى يمكن أن تتدّخل بحكم العالقة بالّشأن التّربوي أو من منطلق الحرص على هذا 
األجيال  تخريج  له  التّعليم موكول  وأّن  الجميع  يهّم  الّشأن  هذا  أّن  بحكم  أو حتي  الّشأن 

القادمة التي ستشرف على تسيير الدّولة في الّسنوات القادمة؟
في  المشاركة  له  يمكن  أطيافه ومشاربه وحساسياته  بجميع  المدني  المجتمع  أّن  هل 
هذا اإلصالح عبر هياكل واضحة تتولي إتاحة الفرصة لجميع المهتمين بالّشأن التّربوي 
والتّنسيق بينهم وتجميع مساهماتهم وصياغتها بشكل توافقّي يتيح لعمليّة اإلصالح أن تكون 
أقرب ما يمكن للّرأي العام الممثّل في قوى المجتمع المدني عاّمة، كما تتيح للمشرفين على 
عمليّة اإلصالح الوصول الى أكبر قدر من التّوافق المجتمعي حول مضامين اإلصالح 
المسؤوليّة  بروح  إخالالت  من  هذا اإلصالح  ينتج عن  أن  يمكن  ما  ومواجهة  وأهدافه 
النّاجمة عن اإلجماع بدل الدّخول في مواجهة الّرافضين لمخرجات هذا اإلصالح مّمن 
وقع استثناؤهم أو الحيف عليهم؟ وهل نحتاج لالستفادة من تجارب اآلخرين ومن عثرات 
الماضي لتصويب المعوج أم أنّنا سنواصل ذات النهج في إسقاط اإلصالحات التّربوية 

لطفي الدهواثي

))
((



37 اإلصالح 91
04

مجّلة

على المناهج والهياكل التّربوية إسقاطا؟ وهل يمكننا الحديث عن إصالح منظومة مهترئة 
بمثل ما أصلحناها سابقا وبذات العجلة في المقاربة وفي األهداف؟

)3(
تشكو مدارسنا ومعاهدنا عامة من اشكاالت عديدة ومتراكمة في بنيتها التّحتية ومن 
تفاوت ملحوظ بين الّريف والمدينة، وهي بنية منها ما يعود بعضه إلى االستعمار وإلى 
سنوات االستقالل األولى، ولعّل اهتراء هذه البنية أحد الداّلئل التي ال تقبل المزايدة على 

القيمة الحقيقيّة التي كان النّظام الّسابق يولّيها للتّعليم وأهله .
تحتاج الكثير من مدارسنا ومعاهدنا إلى تعّهد وإصالح بصورة عاجلة، كما تحتاج أن 
تدخل كلّها ضمن المعايير الدّولية المعتمدة في تحديد مواصفات المدرسة العصريّة من 
ناحيتي الجودة والرفاه اللّتان تتيحان للّطالب الدّراسة في ظروف طيّبة وأن يشعر بآدميتة 
وهذا أقّل ما يمكن أن نرجوه من دولة ما انفكت تدّعي احترامها لحقوق االنسان، فهل 
يعقل مثال أن تكون القاعات بال بلّور والّساحات بال ظالل؟ وكيف يمكن الّسماح مجدّدا 
بوجود مدارس ال تتوفّر فيها امكانية لقضاء الحاجة البشريّة بيسر ودون خطر التّعرض 

لألمراض؟
إّن معيار الجودة سوف يكون شديد األهميّة في تحديد ماهية أي إصالح وجدواه ومن 
الّريف  بين  البغيض  التّفاوت  هذا  ببقاء  تسمح مجدّدا  مبّررات  بأّي  للقبول  فال سبيل  ثّم 
والمدينة أو تسمح ببقاء االكتظاظ سمة غالبة على فصول مدارسنا، أو الدّفع بمبّررات 
واهية لاللتفاف على مجانية التّعليم وجعل الجودة حكرا على القادر مادّيا دون غيره من 
الفقراء وهم األغلبية من الّسكان المتشبّثين بالتّعليم أمال وحيدا في الخروج بواسطته من 

ربقة االستغالل والفقر.
)4(

اثنان في ضرورة اإلصالح ولكن يختلف الجميع في سبل هذا االصالح  ال يختلف 
الفكريّة  باألرضيّة  متعلّقا  األهّم  القائمين عليه، ويظّل االختالف  ووسائله وأهدافه وفي 

وااليديولوجية التي يتنزل ضمنها هذا اإلصالح .
إن األمر األهّم يتعلّق بالمرجعيّة الفكريّة لإلصالح، وهذه األهميّة ال تأتي من اختالف 
تأتينا من  وإنّما  األخرى  المجتمعات  منه  تخلو  أمر عادي ال  فهذا  المرجعيّات فحسب، 
إصرار البعض على جعل الّصراع الّسياسي واالديولوجي الفاقد لكّل معنى والمستهتر 
الّشأن  هذا  كان  سواء  الثّورة،  بعد  ما  المجتمع  شأن  تهّم  مقاربة  ألّي  أساسا  القيم  بكّل 
سياسيّا أو ثقافيّا أو تربويّا. وليس مهّما عند البعض على قلّتهم ما قد ينجم عن إقصاء فئة 
من المجتمع وإن تكن أكثر عددا وأصوب حّجة، أو تحميل أمر ما أكثر مّما يحتمل من 
التّلبيس والهرطقة التي هي أقرب إلى الّزبد الذي يذهب جفاء، إذ المهم عندهم فقط هو 
بلوغ أوهام أيديولوجيّة أو تحقيق غايات سياسيّة وال مشكلة في الوسائل وإن تعلّق األمر 

بأعظم شأن وهو الّشأن التّربوي.
إنّما يريدون تفجير  إن هؤالء المهوسين بأوهام الحداثة وهم أبعد ما يكونون عنها، 
المجتمع من داخله عبر اإليغال به أكثر في دهاليز الّصراع واالغتراب والعدميّة عوض 
تمكينه من اغتنام الفرصة التّاريخية التي أتاحتها له الثّورة للتصالح مع ذاته ومع الدّولة 

والحداثة والتّنمية التي تمنح فرصة اإلبداع والفعل للجميع.
------. 

- مستشار يف اخلدمة اإلجتماعّية
 lotfidahwathi2@gmail.com

إّن معيار اجلودة 
يك������ون  سوف 
شديد األهمّي�����ة 
ماهية  حتديد  يف 
وجدواه  إصالح  أي 
ثّم فال سبي��ل  ومن 
مرّبرات  بأّي  للقبول 
جمّددا  تسم������ح 
الّتفاوت  هذا  ببقاء 
لبغي��������������ض  ا
بني الّريف واملدينة 
ببقاء  تسم����ح  أو 
مسة  االكتظ��اظ 
فصول  على  غالبة 
مدارسن���ا، أو الّدفع 
واهي�����ة  مبرّبرات 
على  لاللتف������اف 
الّتعلي����م  جمانية 
وجعل اجل������ودة 
حكرا على القادر 
ماّدي�����ا دون غريه 
من الفق�����راء وهم 

األغلبية.
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و قبل ترعرع العشب

أبي من أسرة احملراث

ال من سادة جنب

وجدي كان فالحا

بال حسب و ال نسب

يعلمين مشوخ الشمس

 قبل قراءة الكتب

و بييت كوخ ناطور

من األعواد و القصب

فهل ترضيك منزليت

أنا إسم بال لقب

سجل... أنا عربي

و لون الشعر فحمي

و لون العني بين

و ميزاتي

على رأسي عقال فوق كوفية

و كفى صلبة كالصخر

ختمش من يالمسها

وأطيب ما أحب من الطعاِم

الزيَت والزعرت

و عنواني

أنا من قرية عزالء منسية

شوارعها بال أمساء

و كل رجاهلا 

يف احلقل و احملجر

حيبون الشيوعية

فهل تغضب

سجل...أنا عربي

سلبت كروم أجدادي

و أرضا كنت أفلحها

أنا و مجيع أوالدي

و مل ترتك لنا 

و لكل أحفاِد أحفادي

سوى هذي الصخور

فهل ستأخذها

حكومتكم 

كما قيال...إذن

سجل برأس الصفحة األوىل

أنا ال أكره الناس

و ال أسطو على أحد

و لكين إذا ما جعت

آكل حلم مغتصيب

حذار حذار من جوعي

و من غضيب

سجل ...أنا عربي

و رقم بطاقيت مخسون ألف

و أطفالي مثانية

و تاسعهم سيأتي بعد صيف

فهل تغضب

سجل ...أنا عربي

و أعمل مع رفاق الكدح يف حمجر

و أطفالي مثانية

أسل هلم رغيف اخلبز

و األثواب و الدفرت

من الصخر

و ال أتوسل الصدقات من بابك

و ال أصغر

أمام بالط أعتابك

فهل تغضب

سجل ...أنا عربي

أنا إسم بال لقب

صبور يف بالد كل ما فيها

يعيش بفورة الغضب

جذوري

قبل ميالد الزمان رست

و قبل تفتح احلقب

و قبل السرو و الزيتون

لسماع األغنية على العنوان التالي:
http://www.youtube.com/watch?v=5YK48hyRmR0

أمحد قعبور
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