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تصدر عن منتدى الفارابي للدراسات والبدائل 

ص.ب 353، سيدي عبّاس 3062 صفاقس، الجمهورية التونسية

ر.د.م.د : 2902 - 2382.

للمشاركة  يف تأثيث اجملّلة 

* النرش باملجّلة تطوعي وبدون مقابل و يتحّمل فيه الكاتب مسؤولية أفكاره ومواقفه.
* إلدارة املجّلة كامل الصالحيّة يف نرش أو رفض املشاركات.

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

ملختلف  حلوال  ويقرتح  محيطه  مع  يتفاعل  وسطّي  فكر  بلورة  اإلصالح  مجّلة  هدف 
ألفكـار  حاضنة  تكون  أن  املجّلة  وتسعى  واالجتماعيّة.  والّسياسيّة  الفكريّة  مشاكله 
ورؤى  تناضل من أجل بناء دولة فلسفتها خدمة املواطن، ومجتمع مبني عىل التّعاون 
والتآزر والعيش املشرتك يف كنف الحريّة واملساواة. هي منرب للتّحليل واقرتاح البديل من 
دون تشنّج إيديولوجّي وال تعّصب لفئة دون أخرى. يحلم القائمون عليها مواصلة ما بدأه 
املصلحون، دون تقديس لهم أو اجرتار ألفكارهم، منطلقون من الواقع  الذي يعيشون 
ـّـة ومنفتحون عىل العرص وعىل كّل فكــرة  فيه، متمّسكون بهويّتهم العربيّة االسالمي

أو مرشوع يؤّدي إىل اإلصالح.

لالتصال باجملّلة 

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

* مراجعة لغويّة : عيل عبيد - فيصل الرباعي.
* ر.د.م.د : 2902 - 2382.

alislah.mag@gmail.com : الربيد االلكرتوني للمجّلة *
www.alislahmag.com : موقع الواب *

alislah.mag : صفحة الفايس بوك *
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البالد  إنقاذ  باستطاعتهما  اللتان  السحريتان  الكلمتان  هما  والتوافق  احلوار 
من الدخول يف نفق مظلم ال تعرف نهايته، اجلميع يتبّنى هاتني الكلمتني على 
مستوى اخلطاب لكّنهما تذوبان بسرعة كامللح  وتغيبان يف املمارسة. اجلميع 
ضّد اإلقصاء، لكن اجلميع ميارس اإلقصاء، كّل بطريقته واهلدف واحد كما 
الشعب  باسم  يتحدث  الكّل  الثورة“.  أهداف  وحتقيق  تونس  :”خدمة  يّدعون 
ويعمل من أجل الشعب لكّن الشعب ال يشعر بذلك وال يرى على األرض عمال 
الفساد  لكّن  مقاومته،  شعار  الفساد ويرفع  على  ينقم  أجله. اجلميع  من  ينجز 
باق ويتمّدد... مصطلحات عديدة يستعملها اجلميع، لكن لكل واحد مدلول 
هناك  أم  الرفيع؟  النوع  من  أمام منافقني  حنن  هل   . اآلخر  مع  كّليا  يتناقض  قد 
أزمة مصطلحات ومفاهيم ؟ االحتمال األول صحيح، ألن جزءا البأس به من الذين 
موقع  حبثا عن  كاحلرباء  ويتلّونون  السياسي  النفاق  حيذقون  املشهد  حيتلون 
”الثورة“  مصطلحات  تبّن  يف  حرجا  جيدون  فال  احلياء،  عدم  شعارهم  متقّدم، 
و”الكرامة“ و”الدميقراطية“ و”احلوار“ وهم كانوا باألمس يف الصفوف األوىل من 
دعاة اإلقصاء، ممجدين لطغيان بن علي ومعتربينه رمز الدميقراطية والوطنية 
واألدلة على ذلك كثرية. واالحتمال الثاني صحيح أيضا ، فقد أفرغ الدكتاتور 
البائد وزبانيته من أشباه املفكرين واملثقفني واإلعالميني مجيع املصطلحات من 
مدلوالتها ورمزيتها احلقيقية.  فمصطلحات كـ ”التغيري“ و”العدالة“ و”الوطنية“ 
الّتونسي وأصبحت حتمل مدلوال مغايرا يعرّب عنه  فقدت معناها احلقيقي لدى 
نالحظ  للمصطلحات، وهلذا  الصحيحة  املعاني  وضاعت  منها.  املواطن  امشئزاز 
الكرامة  ثورة  على  سنوات  ثـماني  وبعد  واليوم،  استعماهلا.  يف  كبريا  خلطا 
شحن  يف  جّدا  كبرية  الوطنيني  واملفكرين  املثقفني  مهّمة  واحلرية، تصبح 
جبميع  مستعمليها  على  والضغط  وحقيقية  عميقة  مبدلوالت  املصطلحات 
الوسائل املتاحة لتجنب حتريفها وفضح كّل متالعب أّفـاك . إّنها مهّمة معّقدة 
احلزبية  حتّركهم مصاحلهم  سياسّيون  عليها  يسيطر  متحّركة  ساحة  يف 
الضّيقة ومثّقفون وإعالمّيون سقطوا يف لعبة الّصراع اإليديولوجي اليت أحبكت  
إّنها مهّمة  الشعب.  الثورة ومل خترج من رحم معاناة هذا  تنتجها  خيوطها قوى مل 

ثقافية وفكرية باألساس، صعبة ... لكنها ليست مستحيلة ... 

قراءة ممتعة...
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آفة الفساد والّتشخيص الخاطئ

يكاد يكون الفساد واإلفساد في عالمنا العربّي أسلوب حياة وثقافة وحالة ذهنيّة لدى طوائف عديدة من النّاس 
باختالف درجات وعيهم وموقعهم في المجتمع، فجميع القطاعات تقريبا قد أصابها هذا الدّاء واستفحل فيها 
إلى درجة اقتناع عدد كبير من المهتّمين بالشأن العربي باستحالة مقاومته والقضاء عليه، بل ذهب البعض إلى 
تبريره وتسويقه عبر شرعيّة غيَّرت من مفاهيمه أوعبر اإلفتاء )ليس بالمفهوم الدّيني طبعا( بضرورة التأقلم 

معه وبالتالي االنخراط فيه بطريقة ما. 

ولو انطلقنا من تونس بوصفها أيقونة الثورات العربيّة والبلد الذي يحاول بعض المصلحين فيه الخروج به 
من نفق التخلّف واألزمات والّسير به في طريق انتقال ديمقراطي يؤدّي إلى نظام يحقّق للّشعب سيادته ويضمن 
له العيش في سلم وأمان ويسير به نحو التّنمية المرجّوة والتقدّم المأمول. لو انطلقنا من هذا البلد لالحظنا أّن 
الفساد انتشر فيه انتشار النّار في الهشيم وتفّشى سرطانه في أعصاب الحياة المجتمعيّة وأصبح قّوة مزعزعة 
لالستقرار فيه، تُلقي بظاللها على كل المجاالت والمستويات االقتصاديّة واالجتماعيّة والسياسيّة. ففي الّسابق 
كان بن علّي ومجموعة محدودة من المقّربين منه ومن أركان حكمه يحتكرون عملية الفساد، وهذا لم يكن 
غريبا باعتبار أّن عدم مباالة النظام بمصالح الّشعب كانت سمته المميّزة. لكّن آفة الفساد تبدو اليوم منتشرةً 
أكثر مما كان عليه الحال في العهد السابق بالّرغم من العديد من المبادرات التي أطلقتها بعض الجمعيّات 

واالجراءات القانونيّة الكثيرة لمكافحة الفساد التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 إلى اليوم)1(. 

ولقد َكثُر الحديث حول الفساد واإلفساد في جميع المجاالت، وخّصصت له منابر عدّة واتخذ العديد من 
األطراف الّسياسيّة، سواء كانت في الحكم أو في المعارضة، من مقاومته شعارا لها وهدفا من أهدافها المعلنة 
األنسب  االستراتيجيّة  وما هي  اآلفة  هذه  تفّشي  أسباب  فما هي  تذكر..  ملموسة  نتائج  هناك  تكون  أن  دون 
لمقاومتها والقضاء عليها؟ هل يعود الّسبب في انتشارها إلى غياب الثقة في كيفيّة تطبيق القوانين أو إلى طبيعة 
وطرق المعالجة ذاتها الناتجة عن تشخيص خاطئ للظاهرة أو فهم سطحي لها؟ مثل ذلك كالطبيب إذا أخطأ 

في تشخيص المرض، فال أمل في العالج على يديه، وال خير في الدّواء الذي يصفه للمريض.

بنا  فاألحرى  للمفسدين،  المقابلة  الضفّة  على  هم  والمصلحون  واإلفساد  الفساد  عدّو  هو  اإلصالح  وألّن 
ونحن نرفع شعار اإلصالح من خالل هذه المجلّة، أن نفتح هذا الملف ونسلّط الّضوء عليه ونبحّث في أعماقه 
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سبق  التي  األسئلة  عن  شافية  ضافية  إجابة  نجد  لعلّنا 
طرحها والمتعلّقة بأسباب تفّشي ظاهرة الفساد والعجز 

المتواصل عن مقاومتها والتصدّى لها. 

 توضيح البّد منه

مرتبطة  الفساد  آفة  أّن  تونس  عن  الحديث  يعني  ال 
المجتمع  بطبيعة  تتعلّق  أسبابها  وأّن  الغير  البلد  بهذا 
التّونسي وإنّما اعتمدناه مثاال في بحثنا باعتبار انتمائنا 
إلى هذا البلد وإيماننا بأنّه - كما أضاء بنور ثورته طريق 
الحّرية والكرامة لبقيّة الّشعوب العربيّة - باستطاعته أن 
يكون قدوة في مقاومة الفساد ومعالجة آثاره المدّمرة إذا 
لذلك  المناسبة  االستراتيجيّات  ووضعت  النيّة  خلصت 

على أسس علميّة وموضوعيّة. 

هو  بل  اللّحظة  وليد  ليس  واإلفساد  الفساد  داء  إّن 
آفة  وهو  كلّها  البشريّة  تاريخ  وفي  تاريخنا  في  موغل 
مجتمعيّة عرفتها المجتمعات االنسانية منذ فجر التاريخ، 
ويعد الفساد ظاهرة عالميّة شديدة االنتشار، ذات جذور 
عميقة تأخذ أبعادا واسعة تتدّخل  فيها عوامل مختلفة يصعب التّمييز بينها، وهو مرض عضال تحمله  بنسب 
متفاوتة كّل الدول والمجتمعات القويّة والضعيفة، سواء كانت غنيّة أم فقيرة وسواء كان نظامها دكتاتوريّا أو 
ديمقراطيّا. وحسب العديد من المراقبين والباحثين فإّن الفساد سيكون »هو التحدّي األهم والوريث المتوقّع 
 لإلرهاب والذي ستجد الحكومات والمجتمعات نفسها في مواجهته، وفي حرب معه، ستكون  على األغلب 

أكثر شراسة وتكلفة من مكافحة اإلرهاب« )2(  

تبعث على  الدّولية عن معلومات  الّشفافية  الذي ٔاصدرته منظمة  الفساد«)3(  فقد كشف »مٔوّشر مدركات 
القلق، فعلى الّرغم من المساعي المعلن عنها لمحاربة الفساد في مختلف ٔانحاء العالم، فإّن جهود معظم الدّول 
تبقى متعثّرة. كما ٔاّن التّقدم الذي ٔاحرزته عدّة بلدان في هذا المجال خالل السنوات الّست الماضية كان خجواًل، 
ٕان لم يكن معدوًما. واألدهى من ذلك ٔاّن التّحليل المفّصل لنتائج المٔوّشر قد كشف ٔايضا ٔاّن معظم البلدان التي 
تتدنّى فيها مستويات حماية الّصحافة والمنظمات غير الحكومية هي التي تتصدّر ٔاعلى معدالت الفساد! وقد 
تصدّرت نيوزيالندا المؤّشر لهذه السنة بـ 89 نقطة، تلتها الدانمراك بـ 88 نقطة، بينما جاءت سوريا )14 
نقطة( ثّم جنوب الّسودان )12 نقطة( وأخيًرا الّصومال )9 نقاط( في ذيل التّرتيب. ومن الاّلفت أيضا في هذا 
التّقرير أّن نصف الدّول العشرة األخيرة في سلّم ترتيب المؤّشر هي دول عربيّة وهي ليبيا والّسودان واليمن 
 )57( فالسعوديّة   )29( قطر  تلتها  عربيًا  األولى  العربيّة)21(  اإلمارات  جاءت  وقد  والّصومال!  وسوريا 
فاألردن )59( فعمان )68( ثّم تونس في المرتبة 74 من جملة 180دولة. علما وأّن تونس قد تقدّمت بنقطة 
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واحدة مقارنة بمؤشر سنة 2016 وأربع نقاط كاملة مقارنة بسنة 2015. وهذا الترتيب - وإن كنّا ال نشّكك 
في نزاهة المنّظمة الدوليّة - يجعلنا نتساءل عن مفهوم الفساد الذي اعتمدته هذه المنظمة في تحديد مؤّشرها. 

 تعريفات حمدودة وتشخيص ناقص

تتّفق األدبيّات األكاديميّة والمنّظمات المعنيّة بمكافحة الفساد ومنها منظمة الّشفافية الدّولية على أّن الفساد 
يعني »إساءة استعمال الّسلطة الُموكلة لتحقيق مكاسب خاّصة«)4(   ويتبنّى القانون التونسي أيضا هذا التعريف 
من خالل المادّة الثانية من المرسوم عدد 10 لسنة 2011 حيث  يُحدّد الفساد بأنّه »سوء استخدام الّسلطة أو 
النّفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصيّة«)5( .وفي هذه الحالة يشمل الفساد كل جرائم الّرشوة بجميع 
أشكالها في القطاعين العام والخاّص، واالختالس والتّبذير والغّش، واالستيالء على األموال العموميّة، وسوء 

استخدام الّسلطة، وغسل األموال.

والمالحظ أّن هذه التّعريفات محدودة، ألنّها حصرت مفهوم الفساد في الجانب المادّي دون غيره )التّوّرط 
في تجاوزات ماليّة، والتّصرف في المال العام بطريقة غير قانونيّة(.  صحيح أّن الفساد في أوله، وفي أحد أهّم 
أبعاده، هو مالي باألساس واالهتمام بمقاومته أمر مفروغ منه لما يلحقه من ضرر بالبالد وثروتها وبميزانيّة 
بمهامها واإليفاء  القيام  قد تعجز على  الدّولة  أّن  بأكمله، وصحيح  المجتمع  ثّم على  الدّولة ومداخيلها، ومن 
بتعهداتها الدّاخلية والخارجيّة نتيجة هذا الفساد المالي، لكّن الفساد ليس مالياً فقط، فهناك مظاهر وأبعاد أخرى 

للفساد قد تكون أكثر خطورة.

تهميش املبدعني وعدم االستثمار يف العقول املنتجة للعلم والفكر 

وعدم  الّطاقات  إهدار  بأسره،  المجتمع  وعلى  الدّولة  على  خطير  تأثير  لها  التي  الفساد  مظاهر  بين  من 
الّشابة  بالّطاقات  العربيّة تزخر  البالد  أّن  يعلم  الجميع  للعلم والفكر واإلبداع.  المنتجة  العقول  االستثمار في 
المهندسيين والمختّصين في  الجامعات تشهد كّل سنة تخّرج عدد كبير من  المجاالت وأّن  كّل  المبدعة في 
مختلف المجاالت العلميّة واألدبيّة، لكّن المتميّزين من هؤالء ال يجدون التأطير الالّزم لالستفادة من طاقاتهم 
حسب اختصاصهم ويتّم تجاهلهم مّما يدفعهم دفعا إّما إلى قبول أبسط الوظائف لضمان لقمة العيش أو مغادرة 
البالد في اتجاه أوروبّا وأمريكا وكندا أين يجدون القبول الحسن واالهتمام المناسب، فيبدعون ويخترعون 
ويساهمون في مزيد من رقّي اآلخرين. أليس لدينا في هذه الحالة فساد ذو وجهين، األول إهدار للثّروة الماليّة 
إلى  االبتدائيّة  المرحلة  انطالقا من  فترة دراستهم  الماليين على هؤالء خالل  أنفقت عشرات  الدولة  أّن  بما 
غاية تخّرجهم ثّم قدّمتهم بدون مقابل إلى دول أخرى، والثاني إهدار للثّروة الّرمزيّة باعتبار أّن عدم االهتمام 
بهؤالء وعدم إحتضانهم والمراهنة عليهم في مشاريع التّنمية حرمان لبلدهم من الطاقات الالّزمة للخروج من 

خطري  تأثري  هلا  اليت  الفساد  مظاهر  بني  من 
الّطاقات  إهدار  بأسره،  املجتمع  وعلى  الّدولة  على 
والفكر  للعلم  املنتجة  العقول  االستثمار يف  وعدم 

واإلبداع
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نفق التخلّف والتّبعيّة، فعدم االستفادة الكاملة من المواهب والعقول والكفاءات الجامعيّة والمبدعين هو تفويت 
فرص تنمية فكرية وعلمية كبيرة على بلداننا.

يظهر هذا النوع من الفساد أيضا في تجميد عدد البأس به من الّطاقات المبدعة والكفاءات داخل أسوار 
المؤّسسات العموميّة وهو ما نطلق عليه في تونس »الوضع في الثاّلجة«. ويتمثّل هذا التّجميد في عدم تكليف 
هؤالء بأّي نشاط أو بحث إّما نتيجة عدم توافق القائمين على تلك المؤّسسات مع هذه الّطاقات أو خوفا من 
نتائج بحوثهم التي قد ال تخدم مصلحة الجهات النّافذة في المؤّسسة أو الوزارة التي ترجع إليها بالنّظر. وهذا 
أيضا فساد مالّي ومعرفّي في الوقت نفسه، إذ يتقاضى هؤالء أجورا دون القيام بأّي جهد أو تقديم مقابل من 
خبرتهم ومعارفهم لفائدة المؤّسسة، ومعرفّي ألّن المؤّسسات ومن ورائها الدّولة ال تستفيد إطالقا من خبرة 
هؤالء ومعارفهم وذكائهم في إدارة الملفّات الّصعبة التي تستعين الدّولة في بعض األحيان بخبراء دوليّين من 

الخارج لدراستها وتقديم الحلول.   

الرتبية والتعليم 

بمعنى  للبالد  التّربويّة  بالمنظومة  التالعب  بها  المفروض االهتمام  التي من  الخطيرة  الفساد  من مظاهر 
االرتجال في وضع البرامج الدّراسيّة ومحتوياتها واختيار القائمين على تنفيذها بطريقة غير مدروسة وهو ما 
يعني االستهتار بعقول أجيال كاملة من أبناء الوطن وهذا ما نلمسه اليوم في تونس وفي دول عربيّة أخرى. 
حيث يختلط الّسياسي بااليديولوجي في اختيار األطراف المسؤولة على قطاع التّربية والتّعليم، المكلّفة بوضع 
البرامج والخطط، ويغيب االهتمام الّضروري بالمعلّم واألستاذ بصفتهم مكلّفين ميدانيّا بالتربية والتعليم. أليس 

من الفساد تبنّي منظومة تربويّة تنتج أجياال من التاّلميذ محدودي المدارك والمعارف؟

.... ومظاهر أخرى

والفساد الثّقافي هو أحد مظاهر الفساد الهدّامة للمجتمعات، فالّسعي إلى تغيير ثقافة المجتمع وتبديلها بثقافة 
مستوردة ال تتماشى مع هويّته بل معادية لها، هو فساد تشترك فيه مؤسسات الدّولة والنّخب المعادية للهويّة. 
فأّما فساد مؤّسسات الدّولة فيتمثّل في الدّعم المالي واإلعالمي الذي تقدّمه لمشاريع بعينها من دون أن تتمتّع 
مشاريع أخرى بنفس الدّعم، وأّما فساد النّخب التي تعمل على مشاريع فنّية وثقافيّة معاديّة لهويّة الّشعب فيتمثّل 

في خلخلة التّوازن االجتماعي وضرب القيم األخالقيّة التي تحكمه، وهذا لعمري فساد ما بعده فساد. 

ومن مظاهر الفساد األخرى الفساد الدّيني وهو أيضا فساد تساهم فيه مؤّسسات الدّولة من جهة وجماعات 
انحرفت بالدّين عن غايته اإلصالحيّة النبيلة من جهة أخرى. فأّما فساد مؤّسسات الدّولة فتتمثّل في هيمنتها 
على المساجد وتقديمها خطابا ال فائدة ترجى منه، ال عالقة له بهموم النّاس ومشاغلهم األمر الذي يدفعهم 
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اهلّدامة  الفساد  مظاهر  أحد  هو  الّثقايف  الفساد 
املجتمع  ثقافة  تغيري  إىل  فالّسعي  للمجتمعات، 
وتبديلها بثقافة مستوردة ال تتماشى مع هوّيته بل 
معادية هلا، هو فساد تشرتك فيه مؤسسات الّدولة 

والّنخب املعادية للهوّية.
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إلى البحث عن مضمون ديني آخر، فيكونون صيدا سهال للجماعات الدّينيّة المتطّرفة التي يتمثّل فسادها في 
التّسويق لفكر بعيد عن جوهر اإلسالم يدعو إلى الموت أكثر من دعوته للحياة إلى درجة تحويله إلى عنوان 

لإلرهاب والدّمار.

وننهي هذا العرض المقتضب لمظاهر الفساد المتعدّدة بمظهر اليقلق الجميع بالرغم من خطورته ونتائجه 
المدّمرة وهو إضاعة الوقت، أو ما يسّمى عندنا بـ »قتل الوقت«، فالوقت المخّصص للعمل ال يقارن بالوقت 
المخّصص إلضاعة الوقت، وكأنّنا في لحظة استرخاء حضاري، والحال أّن المجتمعات العربيّة تعيش أسوأ 

لحظة تاريخيّة حضاريّة وفي أمّس الحاجة إلى جميع مكّوناتها لالستفادة من كّل دقيقة في العمل واالجتهاد.

اخلالصة

هذه بعض أمثلة من مظاهر الفساد الممكنة والتي تكون في بعض األحيان أخطر بكثير من الفساد المالي، 
ولهذا فمن المهّم جدّا أن تكون لدينا رؤية واسعة وعميقة لمفهوم الفساد وعدم االقتصار على المعنى المالي 
واالقتصادي  الّسياسي  الجانب  تمّس  التي  االختالالت  تشمل  ومعقّدة،  مركبة  ظاهرة  عموًما  فالفساد  فقط. 
واالجتماعي والقيمي )األخالقي(. وفي تقديري، فإّن النجاح في بلورة هذه الرؤية لمفهوم الفساد يجب أن يمّر 
عبر االنطالق من المبدأ األساسي الذي يعتبر أن اإلنسان في مجتمعاتنا هو الثروة الحقيقية، وأي ممارسات 
هاديا  القرآن جاء  بعينه. والّن  الفساد  والمعنويّة هي  المادّية  أو حرمانه من حقوقه  إلى هدر طاقاته  تنتهي 
لإلنسان ومساعدا له في سعيه للّظفر بالدّنيا واآلخرة، فاألولى أن ننطلق منه، نستنطق آياته ونلتمس منه معرفة 
مفهوم الفساد والمفسدين ومعرفة المنهج الّرباني في معالجة هذه اآلفة وكيف أرشد اإلنسان ليكون مصلحا 

َّبِْع َسبِيَل اْلُمْفِسِديَن« )6(  عدّوا للمفسدين »... َوأَْصِلْح َواَل تَت

هذا ما سنحاول الحديث عنه والتطرق إليه في مقال آخر إن شاء هللا.

  اهلوامش

)1(  منذ األيام األولى بعد سقوط بن علي اعتبرت معضلة الفساد من أهّم القضايا التي يتعيّن معالجتها 
خالل مرحلة مابعد الثورة. ففي 15 جانفي 2011، وبعد يوم واحد فقط من هروب بن علي، شّكلت الحكومة 
المؤقتة لجنة تقّصي الحقائق عن الفساد والّرشوة برئاسة عبد الفتاح عمر. ومنذ ذلك الحين، تّم استحداث العديد 

من اآلليات القضائية أو الرسمية.

» islamtoday.net « 2( ابراهيم غرابية »الفساد والتحدي القادم ال محالة« مقال متاح على موقع(

»www.almaany.com« معجم الغنّي - موقع

)3(  مٔوّشر مدركات الفساد لسنة 2017 صدر في فيفري 2018 وهو مؤشرأطلقته منّظمة الشفافيّة الدوليّة 
سنة 1995 ليصبح ٔاحد ٔاهم ٕاصداراتها ؤابرز المٔوّشرات العالميّة لتقييم انتشار الفساد في القطاع العام. 

)4( منظمة الشفافية الدولية – تقرير الفساد العالمي لعام 2007 . 

)5( المادّة الثانية من المرسوم عدد 10 لسنة 2011

)6( سورة األعراف -اآلية 142.
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قليل من الص

قليٌل من الّصرب يكِفي .. 

لينقشع الغيُم والغائمون 

قليٌل من احُلّب َكي .. 

يرُشَد التائهون .

وشيٌء من الّصمِت ..

من أجِل هذا الصباح اجلميل .. 

وزقزقة الطري فوق الغصون. 

سينكشف اللْغو يا سادتي .. 

يف مساء السكون .

فال حتفلوا بالعواء القبيح .. 

سينصرف الّليل .. 

ينتصُر الّصبُح والعاشقون
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القراءة الّسياسّية

النّوع الثّالث من أعطاب الثّقافة التّراثيّة هو الّرمزيّة البادية في رفع المصاحف  على أسنّة الّرماح وأطراف 
المعرفة  تحّول من مجال  القرآن  أّن  إلى  الحادثة  ترمز  إّن هذه  38هـجريّا.  الّسيوف في حادثة صفّين سنة 
الواردة في عبارة »اقرأ«  ]1[    إلى معنى القهر  الّظاهر في السيّف  ]2[. ومن ثّمة قرأ القرآن قراءة سياسيّة، وفُّسر 
اإلنسان مجَرد  أفكاره ومعانيه وصار  الكريم وُحجبت  الكتاب  قيم هذا  الّسلطان.  فضاعت  في ضوء هيمنة 
ساالت وسَخر الوجود. يقول  علي مبروك في  وسيلة  لتحقيق مآرب الحكَّام بعد أْن كان غاية من أجله نزلت الرَّ
هذا الَصدد »ولقد ترافق هذا التَحويل، بدوره، مع تحَوالت مسار الَسياسة  في اإلسالم، وبمعنى أنَه قد انطوى 
على التَحَول من القرآن الَذي كان مركزه وقطبه  اإلنسان، إلى القرآن الَذي استعمره واحتكره الّسلطان  «  ]3[.  

سول  يت  الشَّريعة التي جاء بها الرَّ    وفي هذا اإلطار استبدل اإلقناع بواسطة الحَجة بأدوات اإلكراه. ولقد سمَّ
الخاتم بالشَّريعة السَّمحاء ألنَّها تسمح للمختلفين في العقيدة  بالعيش الكريم وإْن كانوا يعيشون  في ظلّها. إاَلّ أنَّ 

القائمين على الشَّأن الدّيني الّسياسي  أبْوا إالّ أْن يقولوا إنَّ هناك آية تُسّمى بآية الّسيف. وهي ناسخة. 

إّن فهم القرآن وفق هذا المنظور ظّل رازحاً تحت رقابة الّسيف وعين الّسلطة. وأكثر  من ذلك أصبح القرآن 
أداةً يمكن أن يُكفّر بها المرء أو يُزندَق أو يُقتَل. كماُ قتل الجعد بن  درهم والجهم بن صفوان وُسفك دم جابر بن 
حيّان وُكفّر الفالسفة وقُتل المتصّوفة والعلماء  واألدباء. وكّل ذلك يتّم تحت الغطاء المعروف وهو الُمروق عن 
الدّين، واإلساءة إلى  القرآن. وانظر إلى نهاية ابن المقفّع حين نصح الّسلطان وكتب رسالة الّصحابة. لقد ُمّزقت 

ء
و
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التّفسيرّي من أعطاب  نظريّة ومعايب  المنهج  البحث إلى تشخيص أبرز ما يتخبّط  فيه  نسعى من خالل هذا 
منهجيّة كانت وراء ركود الفكر الّديني الحالي، باعتباره امتدادا للوعي  الَديني الموروث وباعتبار غياب ما يجعله 
بالتّرادف«  »القول  في  المتمثّل  العطب  إلى  األول  الجزء  في  تطّرقنا  أن  وبعد  المعاصر.  واقعنا  إلى  بصلة  يُمَت 
وتعّرضنا بالتحليل في الجزء الثاني إلى العطب المتمثّل في »تحكيم الشعر في القرآن«، نختتم بحثنا هذا بالحديث 
الثالث المتمثّل في »القراءة السياسيّة للقرآن وتفسيره في ضّو هيمنة السلطان« التي أضاعت قيم  عن العطب 
القرآن الكريم وحجبت أفكار معانيه وصار اإلنسان مجّرد وسيلة لتحقيق مآرب الحّكام بعد أن كان غاية الّرسالة. 
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ويُفرض  تُشوى  وكانت  عضو.  بعد  عضواً   أعضاؤه 
المنافاة  تمام  القهر  مناف  وهذا  مات.  حتّى  أكلها  عليه 
للحّريّة الدّينيّة والفكريّة الواردة في كتاب هللا الّصريح 
إذ »اَل إِْكَراهَ فِي  الِدّيِن« ]4[ . واإلكراه يتجلَى في المظاهر 

القانونيَة واإلداريَة واألمنيَة والَسياسيَة و العسكريَة. 

نتائجه  وشناعة  االستبداد،  بشاعة  في  المتأّمل  إنَّ 
ينتبه إلى أنَّ الّسياسة حين احتكرت  الدّين وجعلته مسألة 
عت  ولمَّ والدَّولة.  الدّين  بين  التَّماهي  أحدثت  رسميَّة، 
التَّماهي  وهذا  سمي.  الرَّ دينها  بأْن  جعلته  صورتها 
ر  موظَّف توظيفا مرعبا ألنَّ المعارض الّسياسي  سيُصوَّ
أصدر  وقد  عنه.  ومرتدّ  الدّين  على  خارج  أنّه  على 
يُقتل  المرتدَّ  أنَّ  موكب  الّسياسة  في  السَّائرون  الفقهاء 
وهذا ُحكم ال يجد له مرتكزا في كتاب هللا القائل꞉   » يَا أَيَُّها 
ُ بِقَْوٍم  الَِّذيَن  آَمنُوا َمن يَْرتَدَّ ِمنُكْم َعن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي للاَّ
ةٍ َعلَى اْلَكافِِريَن  يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة  َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ
ِلَك فَْضُل  ِ َواَل يََخافُوَن  لَْوَمةَ اَلئٍِمۚ  ذَٰ يَُجاِهدُوَن فِي َسبِيِل للاَّ

ُ َواِسٌع َعِليٌم«  ]5[  .  ِ يُْؤتِيِه َمن يََشاُء ۚ َوللاَّ للاَّ

إّن األدلّة على النّزعة القهريّة في فهم كتاب هللا وفهمه فهما رومانيَّا وتوجيه معانيه  توجيها قيصريَّا أدلَّة 
كثيرة. ونقتصر في هذا المجال على ذكر البعض منها:  لقد عمد  الخليفة العبّاسّي المنصور إلى تتبّع المعارضة 
الّشيعيّة. فبعث إلى محّمد النّفس الّزكيّة  رسالة يفرض عليه قياس انتقال الِخالفة كمؤّسسة سياسيّة على الّشكل 
دا بن عبد هللا قد ترك بعده  سول محمَّ الذي تنتقل وفقه  التّركات. وذلك حسب آيات الفرائض، باعتبار أّن الرَّ
ه العبَّاس وابنته فاطمة. ولّما كان العبَّاس ذكرا وفاطمة أنثى فقد صار الذّكر يحجب  األنثى في الفقه الّسنّي.   عمَّ

وصار العكس في الفقه الّشيعّي  ]6[  . 

وهكذا يتجلّى أّن تفسير المعاني القرآنيّة ليس بمنأى عن األهواء الّسياسيّة. وقد أقحم العّم  في منظومة اإلرث 
وهو غير مذكور في اآليات الخاّصة بالفرائض، مّما يدّل على أن علم  الفرائض هو صناعة بشريّة صرفة. 

والفرق بين آيات الفرائض وعلم الفرائض واضح  لكّل ذي لّب. 

  إنَّ الوعي الدّيني، في حياتنا المعاصرة يُعاني انكماشا وغربة وهذه الحالة تعود إلى  عاملين إثنين. العامل 
األصوليّين  من  األّول  الجيل  التي  أنشأها  والثّقافيّة  والذّهنيّة  المعرفيّة  األرضيّة  بطبيعة  التّشبّث  هو  األّول 
التي كانت  بالوتيرة ذاتها  المذهبيّة بين األحفاد  الثّاني هو اشتداد  الّصراعات  والفقهاء والمفسرين. والعامل 
مطروحة بين األجداد. ومن  األمثلة الدّالة على العمى المذهبي. نذكر أّن الّطبرّي الملتصق بالمذهب الّرسمّي 
للدّولة  العبّاسيّة، وبتوّجهاتها يتحّرج من ذكر االسم الكامل لصاحب القراءة في الكوفة وهو عبد  هللا بن مسعود، 
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فيكتفي بذكر الّشطر األّول من االسم نظرا ألّن الكوفة معقل للّشيعة والّشيعة  تُعَدُّ من المعارضة والمعارضة 
مغضوب عليها سياسيّاً. وهذا الغضب الّسياسي يغلّف  بالغطاء المذهبي والعقدي  ]7[  . 

وما من شّك في أنَّ حصر اإلعجاز الكامن من كتاب هللا في المستوى البالغي إنَّما  يعود إلى التَّأثيرات 
السَّلبيَّة الَتي ألحقتها الّسياسة بالدّين. ولقد رفعت الدَّولة األمويَّة لواء  العروبة والعربيَّة. وأقحمت شرط العروبة 
والقرشيَّة في الخليفة. وهو تنكَّر صريح إلى  مبدإ مهّم من المبادئ اإلسالميَّة وهو أنَّ أكرم النَّاس عند هللا هو 
ۚ إِنَّ  ن ذََكٍر َوأُنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل  ِلتَعَاَرفُوا  إِنَّا َخلَْقنَاُكم ّمِ األكثر تقوى. يقوله تعالى: » يَا أَيَُّها النَّاُس 

َ َعِليٌم َخبِيٌر« ]8[  .  ِ أَتْقَاُكْم ۚ إِنَّ للاَّ أَْكَرَمُكْم ِعندَ للاَّ

ويبدو أنَّ االنتقال من االتّساع إلى الّضيق ومن الّرؤية الدّينيَّة المفتوحة إلى الّرؤية  الّسياسيَّة المنغلقة أمر 
من المتقدّم حتَّى على الدَّولة األمويّة، إْذ بدْت معالم  ذلك جليّة حتَّى في ظبط المقاييس المتعلّقة  ضارب في الزَّ
بكتابة المصحف. ففي الوقت الذي أراد فيه عمر  بن الخطاب أن يكتب المصحف اإلمام جمع لذلك نفرا من 
الصَّحابة و قال꞉ »إذا اختلفتم في  اللَغة فاكتبوها بلغة مضر، فإَن القرآن قد نزل على رجل من مضر«  ]9[ 
ا جاء عثمان  بن عفَان اختلف األمر معه إذ يُروى أنَّه قال꞉»إذا اختلفتم في عربيَّة من عربيَّة القرآن،     . ولمَّ
 فاكتبوها بلغة قريش، فإنَّ القرآن أنزل بلسانهم«    ]10[. وليس خافيا أنَّ كلَّ تحّول في الثَّقافة  يُخفي وراءه تحّوال 
في الّسياسة. وأثر الّسياسة يتجلَّى في كّل اختيار وفي كَل سلوك. وال  أدلَّ على ذلك من حصر كلَّ الصَّحابة 

المبشَّرين بالجنَّة في العنصر القرشي. ولو صحَّ  هذا األمر الحتجَّ األنصار وثاروا. 

والحاصل من كّل هذا هو أّن األذهان لم تُركَّز على أنَّ القرآن قد نحا إلى نحت أدوات جديدة  في إنتاج المعنى 
كي تتجدّد أساليب التّعامل معه، وال سيّما أنّنا نعيش في أرضيّة معرفيّة  جديدة. وفي زمن تجدّدت فيه اساليب 
الفهم و النّظر إلى العالم و قضاياه. وحصر معجزة  كتاب هللا في البالغة فقط، يعّرضه إلى سؤال كبير. هو أين 
اإلعجاز حينئذ بالنّسبة إلى الذين  ال يفهمون اللّسان العربّي وقضاياه؟ ويتولد عن هذا الّسؤال أمر آخر يتمثّل 
في احتمال أّن غير  العرب ال يشملهم اإلعجاز القرآنّي. وهم غير معنيين به. وطالما كان الخطاب القرآنّي 
موّجها  لجميع النّاس، فإّن الدّارس يتوّجب عليه النّظر في امكانيّات اإلعجاز في الّزمن الحاضر لعقل  حاضر. 
أّما اجترار مقوالت األجداد فإنّها ال تتقدّم بالوعي الدّيني قيد أنملة. وإنّما تجعلنا في  أحسن األحوال نراوح في 

ذات المكان الذي وقف فيه الّسلف قبل سقوط بغداد في القرن الّسابع  للهجرة، وقبل الحروب الصليبيّة.  

اخلامتة: 

ومعايب  أعطاب  نظريّة  من  التّفسيرّي  الدّرس  فيه  يتخبّط   ما  أبرز  تشخيص  إلى  المقالة  هذه  جنحت 

 طاملا كان اخلطاب القرآنّي موّجها  جلميع الّناس، فاّن 
الّدارس يتوّجب عليه الّنظر يف امكانّيات اإلعجاز يف 
الّزمن احلاضر لعقل  حاضر. أّما اجرتار مقوالت األجداد 

فإّنها ال تتقّدم بالوعي الّديين قيد أمنلة
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منهجيّة لعّل التّنبيه إليها يحيل على ضرورة التّسلّح بوعي منهجّي جديد  يجمع بين أجزاء الموضوع الواحد 
د يجعله يتدبّر موضوعا... وبهذه الطَّريقة يتَّضح  الموّزع على السَُّوِر حتّى يتيح للدّارس موضوع نظر  موحَّ
أنَّ المفّسر ما عاد باستطاعته أْن  يكون مفّسرا للكتاب كلّه نظرا إلى أّن هذا الكتاب جامع لمواضيع علميّة 
تفوق العدّ والحصر  وتتجاوز المجهود الفردّي في زمن تعدَّدت فيه ضروب االختصاص، وتشعَّبت مجاالت 
باختالف  الجمع وهم يستعينون على  تدبّره  لفظا في صيغة  العلم  الّراسخون في  لذلك جاء   العلم والمعرفة. 

اختصاصاتهم ومعارفهم. 

  إنَّ كلَّ فعل متعلّق بالتَّفسير ال بدَّ له من أن يتأثَّر، إْن قليال وإْن كثيرا، بالّسقف  المعرفّي الّسائد والحاّف بكّل 
قراءة. وهذا التَّأثّر يجعل الفعل التَّفسيرّي نمطا عابرا من  أنماط انتاج المعاني والدَّالالت في التَّاريخ . وهو 
دليل ارتباط بواقع ثقافي محدود، له من  األجوبة قدر ما  يُطرح عليه من األسئلة. أّما أن تؤبَّدَ قراءة واحدة لهذا 
النّّص، فهو أمر ال  يحتمله الوعي البشرّي المتحّول والدّائم في تغيّره. والمنافي في ذات الوقت لفلسفة الوحي 
من وقيمته في تغيير البُنى الثَّقافيَّة و الفكريَّة. ومن قبيل هذه   نفسه. وهو الذي يعّج باإلشارات العديدة إلى الزَّ
اإلشارات نذكر الفجر والّضحى واللَّيل والعصر. وقد أشار  بصريح العبارة إلى أنَّ بعض المعاني الواردة 
ۚ  َوَسْوَف  ْستَقَرٌّ ُكّلِ نَبَإٍ مُّ مانيَّة. قال تعالى: »  لِّ في بعض اآليات ال تتحقَق وال تستقرَّ إاَلّ  في كنف الصَّيرورة الزَّ

تَْعلَُموَن«  ]11[   

ومن هذا المنطلق، يلحظ الدّارس أنّه حين يقيم عالقة مع النّّص اإللهي المطلق، فإنّه  يقيمها من حيث هو 
الدّارس ال من حيث المعطى النّّصّي. فالنّّص صامت على حدّ عبارة  علّي بن أبي طالب ولّكنه ناطق بالّرجال. 
وهو القائل:»هذا القرآن إنّما هو خّط مستور بين الدّفّتين ال  ينطق بلسان وال بدّ له من ترجمان وإنّما ينطق عنه 
الّرجال«  ]12[. فالنّّص القرآنّي يمثّل كينونة خاّصة به  في ذاته، فهو موجود قد يفصح عن نفسه ضمن آيات 
مصداقيّة وال يفصح بصورة جليّة  عن جوانب منه في آيات مفهوميّة وهو المطلق في حدّ هذه الكينونة، ولكن 

فهمه بالنّسبة  إلى الذّهن البشرّي يظّل نسبيّا يتأثّر بالمعارف الّسائدة والمتغيّرة من وقت إلى آخر. 

اهلوامش: 

]1[  راجع سورة العلق 96، اآلية األولى

ن لفظة السَّيف، فإنَّ المفسَّرين والفقهاء  لها إلى آخرها ال تتضمَّ غم من أنَّ آيات المصحف من أوَّ ]2[  بالرَّ
وا اآلية 5 من سورة التّوبة 9  بآية السَّيف واعتبروها ناسخة  أقحموا هذه اللَّفظة في  الفضاء القرآني إذ سمَّ
لآلية 124 وهي مجموع اآليات التي تدعو  إلى العفو والسَّالم و السَّماحة وعلى رأس هذه اآليات »ال إكراه 
في الدَين« البقرة 2 اآلية 256 .أورد الّسيوطي أّن ابن العربي قال: »كّل  ما في القرآن من الّصفح عن الكفّار 
والتّولّي واإلعراض والكّف عنهم منسوخ بآية الّسيف نسخت مائة وأربع وعشرين آية « انظر الَسيوطي ، 

 االتقان في علوم القرآن ، ج2، النوع السابع و األربعون꞉ في ناسخه و منسوخه، ص31 

]3[ علي مبروك ،نصوص حول القرآن ꞉في الَسعي وراء القرآن الحَي، المركز الثَقافي العربي،  الدار 
البيضاء، المغرب، ط 1 ،سنة 2015، ص  ص 20-19 
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]4[  البقرة 2، اآلية 256 

]5[  المائدة 5، اآلية 54 

]6[ ردّ أبو جعفر المنصور على اعتراض محّمد النّفس الّزكيّة سياسيّا ودينيّا على الّسياسة العبّاسيّة بقوله: 
دٌ  ا َكاَن ُمَحمَّ » وأّما ما ذكرت من أنّك  ابن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، فإّن هللا جّل ثناؤه أبى ذلك فقال » مَّ
َعِليًما » )األحزاب33, اآلية 40(  بُِكِلّ َشْيٍء   ُ َوَخاتََم  النَّبِيِّينَ   َوَكاَن للاَّ  ِ ُسوَل للاَّ ِكن رَّ ـٰ َولَ َجاِلُكْم  ِرّ ن  ِمّ أََحٍد  أَبَا 
ولكنّكم بنو بنته وإنّها لقرابة قريبة غير أنّها امرأة ال تحوز الميراث  وال يجوز أن تؤمَّ. فكيف تورث اإلمامة 
من قبَلها وقد طلبها أبوك بكّل وجه فأخرجها تخاصم على ميراثها فلم يحصل لها شيء...«  ابن حمدون بن 
الحسن بن محمد بن علّي، التّذكرة الحمدونيّة، تحقيق إحسان عبّاس و بكر عبّاس، ج3، دار صادر، بيروت، 

ط1 ،  1966، ص 416 

]7[انظر الّطبري في تفسيره، مج 10، ص 8385. ولم يحدّد من هو المقصود بعبد هللا من جملة العبادلة: 
عبد هللا بن مسعود  أو ابن عبّاس أو عبد هللا بن ذكوان أو عبد هللا بن كثير، أّما ابن حيّان فقد حدّد أنّه عبد هللا بن 
مسعود. انظر البحر المحيط،  ج8، ص393. ويبدو أّن هذا االقتصاد في ذكر االسم الكامل ليس عمال مجانيّا 

وإنّما يُخفي موقف الّطبري من ابن مسعود. 

]8[ الحجرات  49، اآلية 13 

]9[ أبو داود السجستاني، كتاب المصاحف، مؤسسة قرطبة للنشر و التوزيع، القاهرة ، د.ت، ص 11 

 ]10[    نفس المصدر، ص 19 

]11[ سورة األنعام 6 ، اآلية 67 

ء
و

هد
ب

التَفكير البالغي والفعل التَفسيري: أعطاب الفهم وسيادة الوهم)3/3( - د.ناجي الحجالويبهدوء
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03 نوفمبر 1928

تركيا تبدأ باستخدام الحروف 

ة بداًل من العربية في 
َّ

تيني الالَّ

كتابة اللغة التركية.

هو انقالب لغوّي شهدته تركيا على يد كمال أتاتورك لتثبيت علمانّية الّدولة والقطع مع 
كّل رابط مع العهد اإلسالمي حيث مّت تبديل احلروف العربّية باحلروف الالتينّية. وقد تسّبب 
هذا التغيري يف إرباك للمثقفني والكّتاب األتراك الذين اضطّروا للعودة إىل مقاعد الّدراسة 

لتعّلم احلروف الالتينّية .

ال ننسى

حّتى

21
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ت
ما

كل

كلمات

أنا اّلذي قضيت أكثر من سبع وعشرين سنـــة نائمـــا على خمّدة حمشّوة باألفاعي دون 

أن أعلم...

الّسبب  أتوّقف يومــا ألسأل نفســي عن  ما يراه عامر ورفاقه، لكّنين مل  أرى كّل  كنت 

والفقري مبشيئته  الغيّن  األشياء، اهلل خيلق  أّن ذلك من طبائع  أتصّور  ... كنت  يف كّل ذلك 

وحدها، كما خيلق الّذكر واألنثى، والغيّب والّذكّي، واألبيض واألسود، وكما يولد بعض 

الّناس بعاهة خلقّية، حيدث كذلك أن يولد بعضهم بعاهة طبقّية أو اجتماعّية أو وجودّية، 

فيعيش فقريا أو مريضا أو جاهال، وال دخل للّدولة وال ذنب هلا يف كّل ذلك...

مل أكن أعرف الّشيء الكثري عّما يسّمونه »الّدولة«، مل تكن تعين لي شيئا حمّددا سوى 

أّنها غيمة بعيدة تدفعها الّريح فتمطر يف كّل مّرة حيثما أرادت هلا األقدار. العالقة الوحيدة 

اّليت كانت تربطين بها هي بطاقة الّتعريف القومية واألداءات اّليت أدفعها ونشرة أخبار الّثامنة.

حّتى األداءات والّضرائب، مل تكن لي مصدر إزعاج أو تساؤل. فلقد كنت أعتقد أّن الّدولة 

متلك اجملتمع والّناس، ومن صميم حّقها أن تستأثر مبا متلك، مثلما خلق اهلل الكون، خلقت 

الّدولة اجملتمع. ومثلما ال يسأل اهلل عّما يفعل، فإّن الّدولة أيضا ال تسأل عّما تفعل.

أبي كان يؤمن إميانا صوفّيا بأّن بورقيبة هو اّلذي جعلنا بشرا جديرين باحلياة. هو اّلذي 

حّررنا من غول االستعمار وفتح لنا املدرسة الوحيدة اّليت تبعد عن بيتنا ما يزيد عن مخسة 

 .1932 سنة  تأّسست  أّنها  الّرئيسّي  بابها  على  املعّلقة  الاّلفتة  يف  قرأت  أّنين  مع  كيلومرتات، 

لو كان الّزعيم يريد
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ت
ما

كل

لكّنين مل أكن أجرؤ أبدا على جمادلته يف أمور كانت بالّنسبة إليه عقيدة مستحكمة...

كثريا ما كان يرّدد بأّن بورقيبة هو اّلذي خّلصنا من القمل والرباغيث، مع أّن وباء القمل 

انتظر  ملاذا  أسأله:  أن  دائما  ببالي  الّثمانينات، وقد خطر  بداية  حّتى  قريتنا  يف  منتشرا  بقي 

اّليت  هي  أّمي  إّن  له:  أقول  أن  أريد  كنت  رؤوسنا؟  من  القمل  ينزع  كي  سنة  ثالثني  الّزعيم 

نزعت القمل من رؤوسنا... 

كتفّي،  عن  أنزعه  كأّنين  متاما،  رأسي  من  وأختّلص  ركبيّت،  على  أمامها  أقعي  كنت 

واسعـــا،  وبابا  عاليتني،  بنافذتني  مستطيال  بيتا  عليه  أرسم  يابس،  بعود  الرّتاب  أنبش  وأروح 

أو أرسم مشسا وجنوما، يف حني كانت هي تضغط على رأسي بغضب حنون، وهي ال تنفّك 

تقول بتشّف: » هاهي ... هيه ... لقد قتلتها... إّنها مثل بقرة مسينة... الّلعينة... لقد امتّصت 

دمك كّله...«

أحيانا كانت متسك الفاّلية العاجّية، وتنكس رأسي إىل األمام، وتروح تكشطه بصرب 

العمر...  لو يبقى رأسي على ركبتها حّتى ينقضي  وأناة، فتأخذني نشوة لذيذة... وأمتّنى 

وليأت القمل بعدها، وْليأت البعوض واجلراد والّضفادع، وليستوطن رأسي ومفاصلي وعظامي... 

كان يكفي أن أضع رأسي على ركبتيها، ألستشعر تلك الّسعادة اّليت يعيــش الكثريون 

ما يعيشون، ويرحلون، دون أن يذوقوا طعمها ويعرفوا سّرها...

بعد ذلك كانت تسّخن املاء، وحتضر القصعة الكبرية، وتروح تدلكين بأصابعها اخلشنة 

فأختّفف  األخضر،  بالّصابون  قليلة  وأحيانا  ْفِل،  بالطَّ شعري  تغسل  املتشّقق...  املتني  وكّفها 

بالّطوب،  مبنّية  كانت  بيوتنا  ألّن  يعود،  ما  سرعان  لكّنه  الّثقيل،  الّضيف  ذلك  من  ألّيام 

ومطلّية بالّطني ومسقوفة بالقّش...

تلك  من  حيّررنا  مل  فلماذا  القمل،  من  حيّررنا  أن  فعال  يريد  الّزعيم  كان  لو 

األكواخ املرتبة، ومل يلبسنا ومل يغّطنا مّبا يليق بالبشر...؟

 من رواية »الثقب األسود«

ت
ما

كل
كلماتلو كان الزّعيم يريد - عبداللطيف علوي
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لماذا يتم إكراه الناس 

علي النفور من العلوم اإلنسانية؟

شئ من الذكريات

كنت قد أحببت القراءة مبّكرا في طفولتي، وأذكر وأنا أخطو ناحية الّشباب وأنا بالّصف األول الثّانوي قد 
اخترت القسم األدبي  ألكّمل دراستي فيه، وكان لي صديقان حميمان يعلمان حبّي وولعي بالعلوم الّطبيعية 
وخصوصا الّرياضيات والفيزياء قدر حبّي  لألدب والعلوم اإلنسانيّة، وكنّا نتشاور في كّل شيء وقدّر لي أن 
أنتقل للدّراسة في القسم العلمي لينتهي بي المطاف كمتخّصص في  ديناميكا الفضاء. ولو رجع بي الّزمن إلى 
الوراء الخترت علم االجتماع الّسياسي كتخّصص دقيق ألكّمل حياتي فيه، واآلن وقد بدأت تتبلور أمام عيني 
فكرة جريئة وهي أنّه لما كان معظم الفكر االستعماري مبني على تعليم النّاس االنضباط، والّسير في طابور، 
 واالنتظار في طابور، والنّوم بطابور، حتّى أنّهم بنوا المصنع والوحدات العسكريّة والمدرسة والمستشفي 
بل والوحدات اإلداريّة  بتراتبيتها علي نسق الّسجن حتّى يتحقّق االنضباط من خالل إحكام عمليّة المراقبة 
والمعاقبة كما يقول فوكوه   ]1[ . هذا االنضباط وال  شّك مفيد جدّا وفي غاية األهّمية لكنّه ينبغي أن يضبط بوسيلة 
معرفيّة تحفظ على العقل كيانه وال تحّوله إلى العقل الخانع الذي يؤمن  بكّل مقوالت الّسلطة، والبدّ من حماية 
أدوات المقاومة والتّقويم للّسلطة حين اعوجاجها، وهي البدّ ستعّوج طالما كان الحاكم ليس  نبيّا، فإن لم يوجد 
من يقّومها ازداد االعوجاج. ومن أدوات الحماية والتّقويم تحصيل الوعي وإنتاج المعرفة، والتّكتل في وجه 
بفكرة  تنادي  النّخب في معظمها  المستبدّين. وبعد االستقالل في مجتمعات كثيرة، كانت  الّظلم  وعدم مديح 
التّحديث بناء على الفكرة  الغربيّة االستعماريّة وذلك بإحداث القطيعة بيننا وبين ثقافتنا اإلسالميّة العربيّة من 
خالل  التّخويف من قوى الّرجعية، وعدم  إرجاع عقارب الّساعة للوراء، لكن كل ذلك في الحقيقة كان يتستّر 
وراء مقوالت ثقافيّة تستند إلى سيادة ثقافة المنتصر وتقليد  المغلوب للغالب كما يقول بن خلدون   ]2[   وهو عين 
بنية التّسلط االستعماري ومن بعده سلطويّة النّظم الجديدة المستقلّة النّاشئة .   بناء  على هذه المقدمة تأّسست عندي 
خالصة أّن النّظم المستبدّة تحارب العلوم اإلنسانيّة ألنّها هي التي تبني الوعي، من خالل عدم فتح  المجال 
أمام خّريجيها، ولو فتح المجال فتكون الّرواتب متواضعة جدّا حتّى ينفر النّاس من هذه المجاالت بل ويسخر 
النّاس منها،  ويظّل من يعمل في الّطب والهندسة و الفيزياء والّرياضيات وشتّى العلوم الطبيعيّة هو المقدّم 

ق
م
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في
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في المجتمع، فالحقيقة أّن ما يتّم تعليمه  في هذه العلوم 
وإنّما  وبيئته،  مجتمعه  في  اإلنسان  بمكانة  وعيا  ليس 
مهنة يتكّسب منها قوت يومه طالما ظّل بعيدا عن هموم 
وطنه  وأّمته، والحقيقة أّن معظم من تخّصصوا في هذه 
المجاالت افتقروا جدّا إلى أهّمية العلوم اإلنسانيّة  بقدر 
نهضة  تبني  ال  لكن  تلك  العلوم،  في  التّقدم  أدهشهم  ما 
األّمة على أصحاب مهن وإنّما تبنى على نخبة نوعيّة 
يقدّرون  معنى  الثّقيلة  الفكريّة  األوزان  من  علماء  من 
نحو اإلصالح  يقودونه  المجتمع،  في  الوعي ويشعّونه 
في  كعالم  نيوتن  اشتهر  لقد  مقدّمته.  في  ويكونون 
أنّه كان  المشهور عنه  الّرياضيات والّطبيعة  لكن غير 
الهوتيّا مرموقا وكتب »ثالث رسائل في الالّهوت« بل 
ربّما اشتهر في عصره أكثر مّما اشتهر به  في الفلسفة 
»لم  بروستر:  دافيد  الطبيعيّة،   يقول  للعلوم  الّرياضيّة 
نيوتن كعالم رياضيات وفيلسوف  الّسير إسحق  يشتهر 
طبيعي، بل  اشتهر كالهوتي مرموق«   ]3[  . حتّى إّن ما 
أّسسه في العلوم الّطبيعية لم يكن أبجدياّت مهنة بقدر ما كان فلسفة للكون »إكتشاف لغة  جديدة للكون وهي 
العشرين من عمره منافحا  الحديث مات وهو في  الجبر  الّرياضيات«. وايفارست جالوا أحد مؤّسسي علم 
ومدافعا  عن شرف إمرأة في مبارزة مع الّشرطة و يعتقد البعض أّن الّشرطة الّسرية هي التي دبّرت موته في 

المبارزة .   حيث كان جمهوريّا  راديكاليّا خالل ملك   لويس فيليب .    

اإلنسان كرتس

ينتهي اإلغراق في دراسة العلوم الّطبيعيّة وحدها دون قيم مرجعيّة، وبدون دراسة العلوم اإلنسانيّة، إلى 
فقد االتجاه  اإلنساني، وبفعل القانون الّطبيعي الذي يكشف عن المجهول تبنّي أصحاب المذهب العلماني أّن 
كّل مجهول سيصبح معلوما بمرور  الّزمن، وعندها يصير القانون الّطبيعي هو الّسيد حتّى على اإلنسان الذي 
اكتشفه. تصبح القّصة الّصغيرة الجزئيّة جدّا »القانون«  حتّى داخل العلم الواحد التي كشفها سردية كبرى، 
وهنا تكمن المصيبة، فبعد أن ظهرت تجليات القوانين الّطبيعية في عالم المادّة   تبنّى أصحاب هذا المذهب مبدأ 
تطبيق القانون الّطبيعي على اإلنسان أيضا، منطلقين من إرادة هدم الّروح داخل اإلنسان، تلك  الّروح التي 
تجعل من اإلنسان إنسانا وحين خروجها منه يصير جثّة. يريدون إماتة المجهول ألّن »الخوف من المجهول« 
هو جوهر أساسي في الحضارة  الغربيّة الحديثة ومحاولة هدمه أو جعله نسبيّا يعرف بمرور الزمن، ال غيب 
فيها مطلق، فال شيء يوجد خارج  الّزمان والمكان الفيزيائييّن. وقد كنت ألمس وأنا أدرس العلوم الطبيعيّة 
الخوف الّشديد لدى علماء النّهضة األوروبيّة من أي شيء ال  يستطيعون قياسه، ال يستطيعون اإلمساك به في 

لماذا يتم إكراه الناس علي النفور من العلوم اإلنسانية - أ.د.فوزي أحمد عبدالسالم
ق
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معاملهم، وإن استطعت أن ألّخص منجزات الحضارة الغربيّة الحديثة بعبارة  موجزة جدّا »فهي حضارة إرادة 
قياس كّل شيء«، ترجمة كّل شيء إلى عدد، وهي بالفعل قاست أشياء كثيرة جدّا في عالم المادّة وهو  منجز 
جبّار بمقاييس الحضارات ومقارنتها ببعضها. والخوف من المجهول إحساس فطري بامتياز، فإن كان في 
عالم المادّة فالّسعي وراء  المجهول و كشفه شيء مرغوب فيه وإبداع رائع لتبنى حضارة، وإن كان في عالم 
الّروح حيث اللّطيفة الّربانية التي تجعل اإلنسان إنسانا  فليس إالّ الوحي الذي يبعث الطمأنينة بداخلك أّن ما 
تفعله من تضحية وكرم وشجاعة ... إلى آخره دون الحصول على شيء من الدّنيا ومن  النّاس، من فعلها لن 
يضيع سدى وأّن له قيمة مقاسة وبدقّة النهائيّة يعجز عنها البشر أصال، لكن بعد البعث من القبور. إّن تطبيق 
 القانون الّطبيعي علي المادّة يبني حضارة لكّن تطبيقه على اإلنسان يهدّم عقائد، هناك نوع من المجاهيل لن 
يعلم أصال، والوحي  هو الذي يأتيك بأنباء عن هذه المجاهيل بطريقة المجاز والمجاز فقط عن طريق مختلف 
تماما لتحصيل المعرفة العلميّة المكتسبة  والمقيسة. فليس الوحي كسبا علميّا. إذا تنتهي دراسة العلوم الطبيعية 
الكيميائيّة، فال فرق بين  العناصر  بالتّعامل مع اإلنسان كمرّكب معقّد  لمجموعة من  القيم  وحدها بعيدا عن 
اإلنسان وثاني أكسيد الكربون مثال كالهما »شيء« يخضع لقوانين وصيرورات  العلوم الطبيعية وإذا كنّا 
نستكشف الطبيعة بالتّجربة الّطبيعية بالتّكسير والتّفتيت والتّسخين والشدّ والّسحب والّطرق والّضغط، فلماذا 
 ال نستكشف اإلنسان بمثل هذه الوسائل؟ فالنازيّون مثال كانوا يجرون التّجارب على التّوائم دون رحمة وال 
هوادة وال  شفقة، يأخذون أحدهم )من أوالد الغجر ومن أوالد اليهود( ويحبسونه بعيدا عن توأمه اآلخر، ثم 
يقومون بتعذيب أحدهم حتّى الموت  ويرصدون ما يحدث لآلخر، يسجلون، يستنبطون ويحلّلون. وفي الحرب 
العراقية كان األمريكان يرمون القنابل الثّقيلة والعنقوديّة لتفتك بحّي  بكامله   من العراقيين، ثّم يحتفلون بذلك 
مردّدين »   like christmas «   ،   يتعاملون مع جماجم العراقيين كما يتعاملون  مع األلعاب النّارية التي يتلّهون 

بها في أعياد الميالد. 

سببّية االحتمال أم احتمالّية الّسبب

  تعدّ مصطلحات العلوم اإلنسانيّة ضمن دائرة المفاهيم النّسبية جدّا، وال يمكن ضمن مستوى تطّور العلم 
المعقّدة  بالّظواهر االجتماعيّة  بالنا  فما  اإلنسانيّة،  العلوم  بين متغيّرين في  تأكيد  صّحة عالقة سببيّة  الحالي 
والمرّكبة، وبالّرغم من محاوالت جادّة  في تفسير سلوك الجماهير سلوكا معتمدا علي نماذج مستوحاة من 
الفيزياء اإلحصائيّة إذ الفرد في المجتمع هو بمثابة الذّرة في الغاز  تحت الدّراسة، فإّن إدخال المعتقدات الفرديّة 
التفسير  تنبع من  الغيب وعصيّة على  الغالب  الّرياضية ألنّها في  النمذجة  يبدوعسيرا جدّا على  والجماعيّة 
والتّبرير، ولكن لّما كانت الفيزياء الكالسيكيّة تستطيع تحديد مسارات األشياء الماكروسكوبيّة بدقّة إالّ  أنّها 

كونه  حيث  من  باإلنسان  تهتّم  اإلنسانّية  العلوم 
إنسان على خالف من يتبّنى  املنهج املاّدي يف التعامل 
مع اإلنسان كشيء. لذلك فالعلوم اإلنسانّية تبين إنسانا 

واعيا أّما املنهج املاّدي فال إنسان به أصال.
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تفشل فشال ذريعا في التّنبؤ بمسارات األجسام الميكروسكوبيّة، بل تفقد كلمة المسار معناها أصال، فال يبدو 
أّن هنالك مفهوما  واضحا لكلمة مسار، ويبدو الفضاء كلّه محّمال بسحب مختلفة الكثافة من االحتمال. فلماذا ال 
تطبّق مثل هذه النماذج على العلوم  اإلنسانية ونكون معنيين حينئذ بسببيّة االحتمال النّاتج عن احتماليّة الّسبب؟ 
ولما ُسئل اينشتاين لماذا ال تكون الّسياسة مثل الفيزياء  في استنباط القوانين، ردّ قائال: ألّن الّسياسة أصعب من 
الفيزياء، ذلك ألّن أينشتين كان يرفض فكرة االحتمال كآداة تحليليّة  للظواهر الّطبيعية معلاّل أّن هللا ال يلعب 
النّرد. هللا فعال ال يلعب النّرد وهو يعلم كّل شيء على وجه اليقين، أّما نحن فمعرفتنا عن األشياء كلّها تقريبيّة. 
والغريبب أن تجد منّا من ينظر إلى العلوم الّطبيعية وكأنّها هي المخرج من الهاوية التي نحن  فيها، ويتناسى أّن 
العلوم الّطبيعية وحدها ساقت الغرب إلى مستنقع آسن من الّسيولة في كّل شيء حتّى في أخّص  خصوصيات 
العالقة الحميميّة. فينظر إلى خّريجي كلّيات الّطب مثال بعين تختلف عن خريجي الكلّيات األخرى ونسوا أنّها 
مهنة  مثل باقي المهن، وهي في أعين وأفئدة الكثيرين مهرب من الفقر، وذلك خالف للعين التي ترقب خّريجي 

التخّصصات اإلنسانيّة،  فهؤالء العاطلون المعّطلون الرجعيّون، فهل ذلك صحيح؟  

ملاذا ختاف األنظمة الديكتاتورية من العلوم اإلنسانية    

في إحدى البلدان العربيّة التي بها مدرسة متميّزة في علم االجتماع، أمر الّزعيم بإغالق معهد الّسوسيولوجيا 
ولم تفلح  تدخالت الّشخصيات الكبيرة بهذا البلد في إثناء الزعيم عن رأيه بحّجة أن هذا المعهد جامْع الُملحديْن 
شة  ُمهمَّ عريضة،  فئات  عن  الدّفاع  يتبنّى  المعهد  ذلك  كان  اليسارييّن.  تجّمعا  للمعارضين  كان  أنّه  والحّق 
وإّن  العالم«..  لتغيير  ُوجدت  المعرفة  »إّن  باسكون  قاله  بول  ما  ذلك  ومن  مجاليّا،  أو  واقتصاديّا  اجتماعيّا 
من  وبالّرغم  االجتماع«.  لدى  علماء  البحثي  الباعث  يحّرك  أن  يجب  والجماهير  الُمزارعين  عن  »الدّفاع 
امتالك الّزعيم ألدوات إعالميّة واسعة إالّ أنّه فّضل اعتقال الّرأي داخل حناجر هؤالء على  مناقشتهم حّجة 
بحّجة في ساحات اإلعالم ومنابر الّرأي. العلوم اإلنسانيّة تهتّم باإلنسان من حيث كونه إنسان على خالف من 
يتبنّى  المنهج المادّي في التعامل مع اإلنسان كشيء. لذلك فالعلوم اإلنسانيّة تبني إنسانا واعيا مستعدّا للتّضحية 
بجسده في سبيل مبادئة   كخبيب بن عدي، وجيوردانو برونو. أّما المنهج المادّي فال إنسان به أصال وإن وجدت 
ثّمة بقايا إنسان بمبادئ إنسانيّة، فهو  مستعدّ لبيعها في سوق النّخاسة لمن يدفع أكثر. ليس هذا تعميما لكنّه اتجاه 
جارف حتّى إّن »نيتشه« قالها بصراحة إذا كنّا قد  قضينا »بموت اإلله« إالّ أّن ظالله لم تزل على األرض 

وعليه فالبدّ من تطهير العالم من الميتافيزيقا ومن ظالل اإلله . 
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علة قرطاج، من حلم الدولة إلى دولة الحلم

ذاتها  الدّيمقراطي في تونس وهي  انقضت من عمر االنتقال  التي  المدّة  ثماني سنوات عجاف، تلك هي 
وصف للحالة التي  تعيش فيها الدّولة خاّصة في المجالين الّسياسي واالقتصادي مّما أدّى إلى النّكوص عن 
أهداف الثّورة التي اتخذت من دولة  الحلم )دولة ديمقراطيّة تكون الّسيادة فيها للقانون ويكون الحكم فيها ملكا 
للّشعب(  شعارا يوتوبيّا اتخذها الثّائر الّشاب أمام  واقع منتهى األحالم فيه تكون حلم الدّولة )أو لنقل سيّدة 

نفسها ال محميّة لدول أجنبيّة(  

الغريب في األمر، أّن تونس ال يحّق لها أن تكون فقيرة بأّي شكل من األشكال. فقرطاج التي كانت من قبل 
مطمورا لروما  تتميّز بمخزون غذائي، ثقافي، حضاري وسياحي في مختلف والياتها من الّشمال إلى الجنوب 
إضافة لموقعها االستراتيجي،  فهي تطّل على أوروبا وآسيا من خالل البحر وهي نقطة الوصل بين أوروبا 

والعمق اإلفريقي الغنّي بالثّروات والذي جعل دوال  آسيويّة مثل الّصين تفّكر جديا في استعماره اقتصاديا)1(  

كّل هذه العوامل تجعل من قرطاج منطقة جذب للمال في العالم العربي بأسره، لكّن علتها في حكامها الذين 
لم يستثمروا  البعد الّرمزي )التّاريخ والجغرافيا( في تطوير الدّولة  من الجوانب االقتصاديّة واالجتماعيّة على 
األقل.يكمن سوء حظ هذه الدّولة -  الصغيرة في إقليمها، الكبيرة في تراثها- في الّرؤساء الذين تعاقبوا عليها 

من زمن االستقالل إلى اليوم . ولتبيان علل قرطاج اليوم سياسيّا واقتصاديا نشير:   

)1( من الناحية السياسية:

  توجد هّوة أجيال يعسر سدّها بين المسنّين »المكبّشين« تكبيش العجائز والّشباب الذي لم ينتظم بعد ليكون 
قّوة سياسيّة  بديلة. ومن نراهم من الكهول المشاركين في الماراطون أغلبهم يتنافسون على المنازل )المناصب 
والّسلط( وال يتسابقون  في الخيرات )البرامج التي تصلح حال الدّولة(. والدّليل على ذلك أنّه وإلى اليوم رغم 

كثرة األحزاب لم يستطع أي حزب أن  يقدّم مشروعا متناسقا لعالج األوضاع يتجاوز تخريف العجائز. 

خبر اضمحالل حزب الحراك سياسيّا أمر متوقّع ؛ ذلك أّن اإلبقاء على صنم الّزعامة وعدم إعطاء الفرصة 
للّشباب   )كالحرب القائمة بين جناحّي النّداء( باإلضافة إلى تسارع نمو التّيار الدّيمقراطي الحامل لنفس الفكر 
الوسطي على األقل  من حيث األصل ) ورثة المؤتمر من أجل الجمهوريّة ( بالخصوص لدى فئة الّشباب 
بسبب خطابه الّراديكالي الثّوري واستحالة  وجود حزبين بنفس الفكر والخطاب في المشهد الّسياسي الحالي.  

كّل األحزاب التي تتمحور حول شخص وال تتمحور حول برنامج ورؤية وعمل جماعي مآلها التشقّق 
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الجدوى  حيث  من  من  المقبول  يعد  لم  واالضمحالل. 
مهما  ملهمين  ألشخاص  األحزاب  ترتهن  أن  السياسيّة 
كانت مواهبهم وشرعيّتهم، هذا عصر  التّسيير الجماعي 
والمؤّسسات الدّيمقراطيّة. ينطبق هذا على كّل األحزاب 
حتّى تلك التي تبدو متماسكة وقويّة وعصيّة عن  التفّكك، 
إعادة  يحاول  الّسياسية  القوى  كغيره من  اليوم  فالوسط 
بديال عمليّا  تمثل  تكوين جبهة وسطية  أجل  التّنّظم من 

 في اللّعبة الّسياسية. 

لو  الدّستوريين، حتّى  من  نظيفا  بقي  إّن فرصة من 
اضطّر بالواقعيّة الّسياسيّة إلى العمل مع نظام ابن علي، 
ومن لم يجرم  في حّق الّشعب ومستعدّ لمراجعة ما في 
كانت  لعلها  فيها  مبالغ  »أبوية«  من  بورقيبة  سياسة 
مناسبة للّظرف ليحافظ على  النّير من تراثه، أن يشرع 
في االتجاه إلى الّصلح بين فرعي الحركة الوطنيّة ولذلك 

ُشّرعت العدالة االنتقاليّة. 

المصالحة  تقديم  إلى  يفضي  االنتقالية  العدالة  ومبدأ 
على المحاسبة من أجل تحقيق هدفين: أّوال يلغي الخوف العام ويعزل  المجرمين، أّما ثانيا فهو يحول دونهم 
والتّخويف بمنطق المسؤوليّة الجماعيّة الذي يقتضيه تقديم المحاسبة على المصالحة،  فلو حاسب الّرسول قبل 
المصالحة لما وجدت دولة اإلسالم أصال ولبقيت الحرب األهليّة حتّى الباردة بال نهاية أّما الحديث  عن مبدأ 

» إذهبوا فأنتم الّطلقاء«)2( فهو ميتولوجي، يوتوبي، ال يرقى إلى منزلة بناء الدّول.  

  فمواصلة الفرع التأصيلي استوجبت الكثير من المراجعات. وال بأس من أن يقدم الفرع التحديثي على 
والمؤّسس  )الثعالبي(  الوطنية  للحركة  األول  المؤّسس  بين  الّصلح  سيتّم  حينها  أخالقية  وفكرية.  مراجعات 
بتحرير  التّام  تونس  استقالل  لعالج شروط  تعمالن معا  لتونس  قّوتان سياسيّتان  )بورقيبة(، ويصبح  الثّاني 
اإلنسان والوطن، وخالف ذلك فهو وهم  وحتّى كلمة »التّوافق« ال تصّح لكونها غير نابعة من منظومة كاملة 

بقدر أنّها نابعة من شخصين ›توافق الّشيخين« 

حين يأتيك من يدّعي أنّه يمثّل ثورة الّشعب ثّم يقف موقف القيم الكونيّة المطلقة، فأنت أمام عقليّة العجل الذّهبي 
وهي  الحرب على قيم الّشعب. وليس المشكل مع هذا الموقف -ألّن تعدّد المواقف من جوهر الدّيموقراطية- بل 
المشكل من يعارض قيم  شعبه يمكن أن يحكمه باالستبداد والفساد وال يمكن أن يحكمه بالدّيموقراطية واألنكى 
من ذلك أّن هؤالء هم النّخبة الفكريّة  والّسياسية التي كشفت الثورة عجزها وخروجها عن التّاريخ والتي ال 
تزال تبحث في قضايا التّأصيل والتّحديث بينما نجد شباب  اليوم يتحدثون عن قضايا معاصرة أعمق وأنفع من 

صراعات النّخبة التّافهة. 

وجهة نظر علة قرطاج، من حلم الدولة إلى دولة الحلم - محمد أمين هبيري
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)2( من الناحية االقتصادية:  

ال يمكن أن تحّل معضلة االقتصاد في تونس إالّ إذا توفّر في شخص المنقذ شرط الوطنيّة وعدم االكتراث 
ألّي شّق سياسي  في الحكم باألصل )أحزاب( أو الحكم بالّشكل )المنّظمات الشغيلة( أو المعارضة واإللتفات 
بين  التّنافسية  المقدرة  دعم  الموازية،  التّجارة  ولوبيّات  الفساد  محاربة  ؛  ومن  أهّمها  الحارقة  الملفّات  إلى 
المهنية  األصناف  جميع  مع  لتتالءم  الجبائيّة  الّسياسة  المستهلك،  تعديل  لدى  الّشرائية  والمقدرة  الّشركات 
للحدّ من خطر التّهرب الّضريبي، وخالف هذا فهي وعود زائفة  ال ترقى لمستوى اإلصالحات الضرورية 

والجذرية التي تنتظر من النّخب الّسياسية واالقتصادية. 

بلغ عجز الميزان التّجاري طيلة الثمانية أشهر األولى لـ 2018 بالتمام والكمال 14362.2 مليون دينار، 
متجاوزا بذلك  مخزون العملة الّصعبة وذلك قبل نهاية الّسنة بأربعة أشهر كاملة)3(. لست واثقا من أن 2019 
ستكون سنة التعافي  اإلقتصادي ال لشيء إالّ لكون حكومة الّشاهد ستكون إّما حكومة تصريف أعمال أو أنّه 

سيستقيل صارفا كّل جهده في  الحملة االنتخابية لرئاسيات 2019 تاركا لمن بعده وضعية اقتصادية صعبة. 

األيام  في  اإلرتفاع  بمزيد  وتوقعات  دوالر   80 الـ  تجاوز  )البرنت(  البترول  أّن سعر  فمعلوم  دوليّا،  أّما 
واألسابيع القادمة  خاصة بدخول العقوبات األمريكية على إيران حيّز التنفيذ بداية نوفمبر، تبعات ذلك ستكون 

صعبة على ميزانية الدولة و  الميزان التجاري الذي تشهد فيه الطاقة عجزا كبيرا.  

تونس في حاجة إلى إستراتيجية وطنية و تخطيط على المدى المتوسط والبعيد في قطاع الطاقة لتركيز 
حلول بديلة ودائمة   )كاإلعتماد على الطاقات المتجددة والحيوية مثل الشمس والرياح( حتى ال يبقى إقتصاد 

البلد في مهب رياح الصراعات  الجيوسياسية. 

عموما ، يمكن القول أّن تونس، على عكس الدّول العربيّة األخرى، تمتلك حظوظا وافرة لنجاح تجربة 
االنتقال الديمقراطي،  ولعّل دستور الجمهوريّة الثانية أحدث ثورة قانونيّة حين كّرس الالّمركزية وأسند لها 
بابا أطلق عليه »الّسلطة المحلّية«،  كما كّرس عديد الحقوق والحّريات التي يُغبط عليها الشعب التونسي ولكنّها 

تحتاج لتطبيق فعلي حتّى نصل إلى دولة الحلم. 

املراجع

 )1( نمت التجارة الثنائية بين الّصين وأفريقيا من 10.6 مليار دوالر عام 2000 إلى 160 مليار دوالر في عام 
2011 وبحسب تقرير للبنك الدولي  أصبحت الصين منذ عام 2009 الشريك االقتصادي األكبر واألهم لقارة أفريقيا؛ 
حيث ارتفع التبادل التجاري بينهما من 12 مليون دوالر عام 1955  إلى 166 مليار دوالر في عام 2005 وإلى 210 
مليار دوالر في عام 2013، وحسب خبراء يتوقعون أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية حاجز  الثالثمائة مليار دوالر 

نهاية العام 2015 وهو ما يزيد عن حجم التجارة بين أفريقيا واالتحاد األوروبي أو الواليات المتحدة األمريكية . 

 )2( حديث ضعيف، ليس له إسناد ثابت، وهذا مرسل أو معضل، مع جهالة المرسل  

 )3( موزاييك أف أم وعديد الوسائل اإلعالمية في تونس وخارج تونس 

علة قرطاج، من حلم الدولة إلى دولة الحلم - محمد أمين هبيريوجهة نظر
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بل عّلمني كيف أفّكر

هل هناك حرب عادلة؟

فقهنا السيـاسي  

   من الظهور إلى الضمور  

»الهادي بريك«

»د.جميل حمداوي «

»الهادي بريك«

13

14

15

اإلصالح

من كتب
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التباس الحديث

إّن من األمور التي يَْخبُِرَها الّطالب وهو يخوُض ُعبَاَب األحاديث النّبوية  ويَُصفِّي رواياتها ويُقَلُِّب طرقها 
وأسباب ورودها ، معانَي الحديِث ودالالتِِه  وما تدُل عليه وترمي إليه ، فإْن لم يكن له من الفقه والعلم والَملَكة 
ُم  به اختالف األحاديِث وتََشعُّبََها بل وحتّى ظاهر تعاُرضها في بعض األبواب  الفقهية، فإنَّ الطالَب ال  ما يُقَّوِ
شك َسيَِضلُّ به األمر ويَْصعُُب عليه الحاُل وتَْلتَبُِس  عليه معاني األحاديث باختالف رواياتها وطرق إيرادها، 

فإن لم يكن له من  الفقه نصيٌب فإنّه سيأتي بالعجائب . 

فكثيراً ما نجدُ بعض طلبة العلم -هداهم هللا- ال يملكون من آليات العلم شيئا  غير قراءةِ الحديِث، فيظنون أنّهم 
َملَُكوا مفاتيح اإلفتاء وإطالق األحكام،  فهاهي األدلّة يملكونها وال حاجة لهم بغيرها – كما يزعمون – فيطلقون 
 األحكام اعتمادا على ما بين أيديهم من األدلِّة والنّصوص، فَيَلُوُح لهم بعد  فترةٍ دليٌل آخُر يعارض أو ينسخ ما 
اعتمدوا عليه، فَيَقَعُوَن في تعارض  األحكام، فَيُلَبُِّسوَن على النّاس دينهم، وما فطنوا أّن إطالق األحكام يحتاج 
 لفقٍه وعلٍم وحكمٍة كما يحتاج لنٍصّ ودليٍل ، بل إنّه في بعض المّرات يحتاج  للفقه أكثَر من الدّليل ، وذلك لكثرة 
النّصوص في الباب الواحد وتعارضها،  فنحتاج فقهاً وعلماً وذكاًء يرفُع التّعارَض ويُِميُط ِلثَاَم الحرج، فخوفاً 
من أن  تكوَن النّصوص سبباً في التباِس األمر على الّطلبة البدّ من معرفِة الفقِه  كمعرفِة الدّليل وأكثر، وقد 
قال شيخ المحدثين ابن عيينة » الحديث َمَضلَّةٌ  إالّ للفقهاء «)1( والمقصود به الحيرةُ في التعّارض واالختالف 
والكثرة  والنسخ، ال الّضالل اإليماني، فالحديث هدايةُ ال ضالل وإنّما هو ضالل  منهجي وخير شارحٍ لذلك  
 ما أورده القاضي عياض في ترتيب المدارك عن  المحدث بن وهب قال » لوال أّن هللا أنقذني بمالك واللّيث 
لضللت« فقيل له   : كيف ذلك؟ قال » أكثرُت من الحديِث فحيَّرني فكنُت أعرض ذلك على  مالك واللّيث فيقوالن 
لي: خذ هذا ودع هذا«)2( ونفس ذلك ورد عن أبي  نعيم عند قوله: »كنت أعرض األحاديث على زفر بن الهديل 

فيقول لي: هذا  ناسٌخ وهذا منسوخ، هذا يؤخذُ به وهذا يرفض«)3( . 

وقد روي عن األعمش أنّه قال لإلمام أبي حنيفة »يا نعمان، ما تقول في كذا  وكذا؟« فقال النّعمان:»كذا 
وكذا« قال األعمش »من أين قلت ؟« فقال  النعمان »أنت حدّثتنا عن فالن بكذا« قال األعمش »أنتم يا معشر 
أطباء  الفقهاُء  أحمد  فقال:»كان  اإلمام  لسان  على  أيضا  ذلك  ورد  وقد  الّصيادلة«)4(  ونحن  الفقهاء  األطبّاء 

والمحدثون صيادلة فجاء محمد بن إدريس  الّشافعي طبيبا صيدالنيّا ما مقلت العيون مثله أبدا«)5( 

فليست العبرة بكثرة األحاديث ولكن العبرة بالفهم والفقه، فرّب محدث حامل  حديث لمن هو أفقه منه، أو 
كما قال سيد الخلق: » ُربَّ حامُل فقٍه إِلى من  هو أفقهُ منه«)6( ولن تعجب إن وجدت من يحفظ من الحديث 
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من  لَه  يَْعِرُض  لما  منها  االستنباط  المئات  ويعجز عن 
وقت  استحضارها  يعجز  عن  أو  والحاالت  النّوازل 
بن  محمد  بن  أحمد  عن  روي  وقد  والمذاكرة،  الّسؤال 
بن  يحيى  فيه  مجلس  على  امرأة  »وقامت  قال:   سهيل 
معين وأبو خيثمة  وخلف بن سالم في جماعة يتذاكرون 
الحديث فسمعتهم يقولون:قال رسول  هللا وسمعت رسول 
هللا صلّى هللا عليه وسلّم ورواه فالن وما حدث فالن، 
وكانت  الموتى؟  تغسل  عن  الحائض  المرأة  فسألتهم 
إلى  بعضهم  ينظر  وجعل  منهم  أحد  يجبها  فلم  غاسلة 
بالمقبل،  عليك  لها  فقيل  ثور،  أبو  الفقيه  فأقبل  بعض 
فالتفتت إليه  وقد دنا منها فسألته فقال: نعم تغسل الميّت 
أن  عائشة  عن  عن  القاسم  األحنف  بن  عثمان  لحديث 
إن حيضتك  »أما  لها:  قال  وسلّم  عليه  النبي صلّى هللا 
ليست في يدك«  ولقولها : »كنت أفرق رأس رسول هللا 
 صلّى هللا عليه وسلّم بالماء وأنا حائض« قال أبو ثور : 
 فإذا فرقت رأس الحّي بالماء فالميت أولى به، فقالوا : 

نعم رواه فالن  ونعرفه من طريق كذا وخاضوا في الّطرق والّرويات)7( . 

فشأن الفقِه عظيٌم إْذ هو من يرفع التباس الحديث عند التعارض  واالختالف  ولذلك من أراد هللا به خيرا 
فقهه في الدين ، وهؤالء األنبياء  وهم درجةٌ واحدةٌ في تلقي الوحي من هللا ولكنّهم درجات في الفهم ﴿ ففهمناها 
سليمان وكال  آتينا حكما وعلما ﴾)8( »والعلماء من بعدهم كذلك يتفاوتون في العلم والفهم ، وهذا ال ينقص من 

قدرهم وال يغض من فضلهم«)9(

فالفتوى أو إصدار الحكم في المسألة والنازلة يقوم على قاعدتين اثنتين : 

الدليل الصحيح  •

الفهم السليم    •

في  إشكال  وال  وحققت وضبطت  وقد  خدمت  وتحصى  تعد  أن  من  أكثر  الصحيحة  فاألحاديث   وال شك 
أمرها وجزى هللا خيرا  المعلمي وأحمد شاكر واأللباني وغيرهم عليهم رحمة هللا ، ولكن  الصعب في القاعدة 
الثانية في الفهم السليم الذي ال يزال بحاجة إلى  تعب وتحصيل وخدمة وضبط واجتهاد ، فالتعامل السليم مع 
 النصوص ال شك مهمة صعبة ال يحسنها كثير من الناس ، فيكون  من األنفع لهذه األمة في هذه اآلونة أن نهتم 
بما يخدم الفهم  السليم وينميه عند طلبة العلم ولو أن غالبه ملكة وتوفيق من هللا  لكن ال ينزع بنا العجز أن نترك 
هذا الباب لجمع الدليل وتقيده –  وقد خدمه من سبقنا بأحسن منا – على حساب فهمه والتعامل  الصحيح معه   

التّحصيل  ومراحل  أطوار  كل  والتّعليمية  في  الدّراسية  مناهجنا  في  به  نعمل  أن  علينا  وجب  أمر  وهذا 

تحت المجهر التباس الحديث - امحمد رحماني
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أن  أّما  التّعامل  معها،  الّصحيحة في  النّصوص وتدبّرها والّطريقة  التاّلميذ  والّطلبة فهم  نعلّم  والمعرفة، أن 
قد  أنّنا  معلمين، ظانّين  المدارس  وإلى  مدراء  وإلى  المراكز  أئمة  المساجد  إلى  بهم  نبعث  ثّم  إياها  نحفظهم 
أتينا بالمطلوب  وأنّنا قد قدّمنا لإلسالم خدمة قّل أن تقدّم، فهو محض سراب  وتلبيس من الملعـــون ال غيــر، 
فـ» االقتصار على حفظ بعض  نصوص العلوم الّشرعية أو ترتيل بعض الّسور القرآنيّة والّسعي  للمهارة في 
أحكام التّجويد ومخارج الحروف، دون تزويد األبناء  بالقدرة على التدبّر واالعتبار واالمتداد بالّرؤية القرآنيّة 
لصناعة  الحياة، فذلك يعكس عقليّة االهتمام بالوسيلة واالستغراق فيها مع  نسيان أو تناسي الهدف والمقصد)10( 

 وهذا بعينه هو مشكل الجامعات والمعاهد والمراكز حيث  أصبحت ترّكز على إخراج دفعات من الّطلبة 
الذين يحفظون وال  يفّكرون بل ال يعون ما يحفظون، فحصرت الغاية في حفظ  المطلوب وجعله هو المقصد 
الّسامي إلنشاء مراكز تطلب أمر بنائها  أمواال ضخمة، فصار الحفظ هو هاجس الّطلبة وتخّوفهم الكبير  في 
االمتحانات واإلشهادات فنزعوا إلى كّل وسيلة تمّكنهم من نسخ  المحفوظ على ورقة االمتحان ولو تطلّب ذلك 
فعل المحّرم  وانتهاك المشروع ، وبدل أن تخرج المدرسة طالبا مفّكرا أصبحت  تخرج إنسانا غّشاشا قد يزهق 
روحا ليحصل على درجة علميّة  يكذب بها على واقعه المرير، فصارت هذه الجامعات والمراكز  بمنهجها 
لما نرزخ  وطريقة عملها عقبة من عقبات إصالح الفكر اإلسالمي في  وقت كنّا ننتظر منها أن تكون حالّ 
فيه من المشاكل  العلميّة واألخالقيّة بعكس ما هي عند الغرب   » وسيلة كبرى لتوليد  الفكر الغربي وحمايته 
وتصحيحه وأداة لبناء النّسق الثّقافي الغربي  وتدعيمه ومختبر لدراسة وتحليل المشكالت االجتماعية وتقديم 

 الحلول لها، ومصانع للفكر والثّقافة وقنوات لتوصيلها إلى  األمة«)11(. 

فنحن حاليّا في حاجة ماّسة إلى رؤية منهجيّة تصّحح لنا واقع  التّعامل مع النّصوص حفظا وفهما وتدبّرا 
حتّى يكون منهجنا  العلمي وسيلة من وسائل البناء ال معوال من معاول الهدم  . 

   اهلوامش 

)1(  الفتاوى الحديثية البن حجر الهيتمي ص 283 . الجامع البن أبي زيد القيرواني ص 118 . 

)2(  ترتيب المدارك )462/1 ( . 

)3(  سير أعالم النبالء ) 283/5( 

)4(  ثقات ابن حبان )467/8( . 

)5( تاريخ دمشق البن عساكر )334/51(  

)6( أخرجه الترمذي  في سننه 2658 . 

)7( رواه الخطيب في تاريخه ) 67/6 ( . 

)8(  سورة األنبياء اآلية 79   . 

)9( التفكير الفقهي في المعامالت المعاصرة لعبد هللا بن مرزوق القرشي ص 10   . 

)10(  إصالح الفكر اإلسالمي لطه جابر العلواني ص 34 . 

)11( إصالح الفكر اإلسالمي لطه جابر العلواني ص 154 . 

التباس الحديث - امحمد رحمانيتحت المجهر
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4 نوفمبر 1978

بداية أزمة الرهائن األمريكان

في إيران

السفارة  طاقم  من   66 إيراني  طالب   500 احتجز  حيث  األمريكان،  الرهائن  أزمة  بداية 
األمريكية يف طهران، وقد استمرت فرتة اإلحتجاز 444 يوًما وكانت مطالب الطلبة الّثائرين 

اسرتداد الشاه حممد رضا بهلوي الذي كان يعاجل يف مستشفى يف نيويورك.

ال ننسى

حّتى
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جدل فلسفي حول أسبقية العقل  

متهيد:

يعتبر سؤال نشأة الفلسفة كتفكير عقالني من األسئلة المقلقة فعال، فقد  كتب فولتير  Voltaire  في مقال عن 
العادات » Essai sur les Mœurs «: »  أريد أن أعرف ما هي المراحل التي مّر بها النّاس من حالة الوحشيّة 
إلى  حالة التحّضر«.    وهو هنا يبحث عن إجابة شافية للّسؤال العميق الذي  ينطرح بقّوة في أعماقه؛ متى الح 

أّول فجر للعقل؟

إّن هذا الهاجس أّرق العديد من المنشغلين بالفكر الفلسفي وغيرهم من  الباحثين والمختّصين في مجاالت 
علميّة مختلفة. متى وأين بدأ التّفكير  العقالني؟ هل بدأ بالفعل كما صّرح بذلك العديد من الباحثين في القرن 

السادس قبل  الميالد مع اليونان؟ أم أنّه بدأ قبل ذلك عند أمم شرقيّة؟

العقل حياور نفسه:

إن اإلجابة الّشافية عن هكذا تساؤل يصعب القبض عليها، ومن ثّم فقد  أخذ النّقاش مسارين مختلفين: 

المسار األول: يذهب إلى القول بأّن بداية التّفلسف البشري أصله  تراث أمم الّشرق، )مصر، الهند، الفرس، 
الصين(. ومن أبرز القائلين بهذا  الموقف نذكر:  

سارتــون  وجورج  )حياة  الفالسفـة(،  كتاب  »Diogéne de laerce«   صاحب  الاليرسي  ديوجين    
  »George sarton « )تاريخ العلم(، وشارل  فارنر  »Ch. Werner « )الفلسفة اليونانية والفكر في الشرق 
 » E. Bréhier « برييــه  وإميل  األولـــى(،  )الحضارات   » G. Lebon«  وغوستاف  لوبـــون القديـــم(، 
كتابه  في   » J.  Filiozat«  فيليـــوزا وج.  الشرق(،  في  )الفلسفة  أورسيل  ماسون  وبول  )تاريخ  الفلسفة(، 
)فالسفة الهند(، وزنكر »  Zenker « )تاريخ الفلسفة  الصينية(، وتوملين » Tomlin«   )كبار فالسفة الشرق(...

والقائمة تطول.  

وقد حاجج هذا الفريق من العقالء على طرحه بجملة من الحجج نشير  إلى بعض منها : 

الفلسفة ظاهرة إنسانيّة عرفتها كّل المجتمعات البشريّة، فاإلنسان  منذ أن وجد في هذا الكون وهو يفّكر    .1 
في قضاياه الوجوديّة والميتافيزيقيّة. 

ت
ال

ّ م
تأ

الت
ّ

تأم
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أمم المشرق كغيرها من األمم اهتمت بقضايا تعتبر    .2 
من صميم  النّظر الفلسفي وممارسة التّأمل الفكري من 
قبيل )المسائل الميتافيزيقيّة كالموت، والنفس، والخلود، 

واألخالق ... الخ( 

تقدّماً  وعرفت  عريقة  حضارة  الّشرق  حضارة    .3 
وازدهاراً واسعاً  في شتّى الميادين. 

أنفسهم:  اليونان  وفالسفة  مؤّرخي  وتقدير  ثناء    .4 
طاليس وفيثاغورس  وأفالطون وهيرودوت.  فقد جاء 
طماوس«:  »أيّها  »محاورة  في  أفالطون  لسان  على 

اإلغريق إنّما أنتم أطفال«.  

استنادا إلى قاعدة: ال شيء ينتج من العدم وبأّن    .5 
لكّل شيء بداية. 

التّفكير   / الفلسفة  أّن  على  يؤّكد  الثاني:  المسار 
العقالني ابتكار  يوناني. ومن أهّم من قال بهذا الموقف 
من  »أرسطو«،  وكثير  اليوناني  الفيلسوف  قديماً 
والمعاصر  الحديث  العصر  في  والمفكرين  الفالسفة 
رينان  »Renan«،  كوزان   ،  »Russell« نيتشه  »Nietzsche«  ، راسل   ،»Hegel « هيجل  أبرزهم:  
أبناء  من  بعض  بل  حتّى  وغيرهم،   ،»Barnes«  بارنس  ،»Saint-Hilaire« سنتهيلر   ،»V.Cousin«

الشرق كـ »عبد الرحمان بدوي«. 

  ومن أبرز الحجج التي يقدّمها هذا الموقف ما يلي: 

الفلسفة جهد نظري أو بحث نظري خالص.   .1 

الفلسفة تجاوز للخرافة واألسطورة أي القطع نهائيّا مع الخرافة  واألسطورة أو أّي شكل من أشكال    .2 
التّفكير غير العقالني.

الفلسفة ابتكار يوناني وهذا ما تدّل عليه لفظة الفلسفة نفسها،  فاللّفظة ذات أصل إغريقي ثّم نقلت بعد    .3 
ذلك الى كّل اللّغات وتّم تداولها بنفس  االشتقاق مثلما هو في اللّغة العربيّة. 

خــالصة:

من بين األسئلة التي تراودنا ونحن في حضرة حوار العقالء /  الحكماء، أال يمكن القول بأّن الجدل حول 
أسبقيّة العقل جدل عقيم؟  أال يكون  سؤال متى وأين ظهر التّفكير العقالني؟ سؤال ملغم  بكّل أنواع التأويالت 

 االيديولوجيّة المشبع بالنّزعة العرقيّة، اإلثنيّة والمذهبيّة والمفعم بالتّعصب  والّشوفينية  لطرح ثقافي معين؟  

الت
ّ

تأم جدل فلسفي حول أسبقية العقل - سعيد مسلماني
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إذن، فهل من سبيل إلى جواب موضوعي عن سؤال »متى الح أّول  فجر للعقل«؟

إنّنا نرى بأّن كالّ الموقفين فيهما من الغلّو ما يكفي، األّول يبني موقفه  على أحكام مطلقة، تنحو نحو التّفاخر 
واالعتزاز بالنّفس. بينما الثّاني غير  موضوعي في تصّوره وينطلق من أحكام إيديولوجيّة تنحو نحو الهيمنة 

 واإلذالل الثّقافي والمعرفي فيما بات يصطلح عليه عند النّقاد  بـ »التمركز  حول الذّات«.  

ومّما ال شّك فيه أّن االحتكاك الحضاري والتاّلقح الثّقافي أمر الزم  يِقّر  به الغرب قبل الّشرق، ومن ثّم فال 
داعي لالدّعاء بيونانيّة أو شرقيّة العقل،  فـ»ال الشرُق شرٌق تماماً وال الغرُب غرٌب تماماً.. ففي الَسفَر الُحّرِ بين 

 الثّقافات قد يجد الباحثون عن الجوهر البشرّي مقاعد كافيةً للجميع...« إذ ال  هويّة خالصة للمعرفة والثّقافة. 

  وقّصة الفلسفة ال تخرج عن هذا النّطاق، فهي قّصة اإلنسان التّواق إلى  الحّرية وإلى المعرفة والتّأمل في 
الكون، وعليه فإّن مشكالت الحياة هي نبع  الفلسفة ومحّك اختبارها. 

املراجع املعتمدة:

جديدي محمد، الفلسفة االغريقية، منشورات االختالف، ط 1 ، 2009.    - 

ديوان محمود درويش، األعمال الكاملة.     - 

الت
ّ
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كاريكاتير

العدد

صنع في أمريكا !!!
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مقدمة:

كثيرا ما سمعنا من عدّة جهات مناهضة للتّراث اإلسالمي -وخاّصة بعض المنابر اإلعالميّة المحسوبة على 
 التّيار الحداثي-العلماني، أو فئات أخرى مّمن يصطلح عليهم بالتّنويريّين أو العقالنييّن- أّن الدّين اإلسالمي 
 عموما ضدّ الحّريات الفرديّة المتعارف عليها اليوم في الثّقافة الغربيّة، واألمر يكون أكثر جالء عندما يناقش 

 موضوع المرأة وحقوقها، والدّعوة إلى المساواة الّشاملة بين الجنسين.  

في تصّور الكثير من دعاة التّغريب والحداثة، الخطاب الّشرعي اإلسالمي عموما ونصوص الّسنة النّبوية 
 تحديدا تكتسي طابعا ذكوريّا في خطابها، وتزدري المرأة وتجعلها تابعة للّرجل، ويكاد يكون حضور األنوثة 
المرأة  تتبّوؤه  الذي  الوضيع  الموقع  خاللها  من  يظهر  سياقات  في  إالّ  نادرا  أو  خافتا  الدّيني  في  الخطاب 
بصفتها باعثا  على الفتنة، والكائن الّضعيف الذي يجب التماس العذر له، والمخلوق من الدّرجة الثّانية بعد 
»ناقصة  وهي  كيف ال  المسؤوليات؛  وتحّمل  الحقوق  في  الّرجل  تساوي  ال  وهي  الذّكر،  الذي  هو  األصل 
عقل ودين«،  و»خلقت من ضلع  أعوج«، و»هي واحدة من ثالث يقطعن صالة الّرجل إلى جانب الحمار 
والكلب  األسود«...أضف إلى ذلك أّن الّشرع فّرق بينها وبين الّرجل في تشريعات معيّنة كالّشهادة والميراث 

والواليات  العاّمة والّطالق والتّعددّ...الخ

هذه المقالة تبحث في ماهيّة الخطاب الّشرعي الذي ُوِسم بنزعة ذكوريّة تحتقر المرأة وتقلّل من شأنها، في 
 مقابل جعل الّرجل محور ذلك الخطاب، حيث أّن النّصوص الّشرعيّة يغلب عليها طابع الذّكورة ولغة الجنس 
الجنّة  نعيم  عن  الحديث  والتّشريعات،  األحكام  الخطاب،  لغة  رئيسيّة:  ثالثة  مستويات  على  وذلك   المذّكر، 
 والثّواب. والهدف األساسي من النّقاش الذي سنفتحه هو بيان حقيقة الخطاب الّشرعي اإلسالمي الذي قيل 
 إنّه  متحيّز ضدّ المرأة، وال يعترف لها بكامل الحقوق والمساواة العادلة مع الّرجل وهو موضوع هذا المقال، 
ثّم في مقال ثان مناقشة الحجج التي  يستند إليها الكثير من الّطاعنين في الدّين اإلسالمي وتشريعاته؛ ذلك أنّه 
ال يخفى على أحد اليوم مدى  صعود المدّ النّسوي وحركات تحرير المرأة في العالم بأسره...كما أّن أصوات 
المنادين بإعادة النّظر في الموروث  الثّقافي اإلسالمي تعلو جميع المنابر والقنوات، سواء تعلّق األمر بالحديث 
عن مراجعة نظام اإلرث أو تعدّد  الّزوجات أوالحجاب، أو االعتراض على عدد من األحاديث النّبوية المرويّة 

»ذكورية الخطاب الشرعي بين الحقيقة والوهم« 

  ) الجزء األول( 
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في الّصحاح التي يفهم منها احتقار  المرأة أو الوصاية 
عليها وإخضاعها إلرادة الّرجل. 

أرى  الّشائك،  الموضوع  هذا  غمار  خوض  وقبل 
من الّصواب أن أبدأ بتقرير حقيقة موضوعيّة ال مجال 
 لغّض الطرف عنها دون التّفصيل فيها، وتكمن في واقع 
المرأة المسلمة على وجه الخصوص، وإن كان األمر 
 يتعلّق بوضعيّة المرأة في جّل المجتمعات البشريّة منذ 
عصور سحيقة. فال شّك أّن المرأة في مجتمعاتنا العربيّة 
وعوملت  واإلذالل،  للتّهميش  تعّرضت  قد   واإلسالميّة 
بأسوء معاملة في ميادين كثيرة، بل حرمت من أبسط 
التّعميم  باب  من  ليس  وهذا  وغيره،  كالتّعليم   الحقوق 

ولكنّه واقع موضوعي يشهد له الماضي والحاضر. 

تاريخنا  في  الكارثي  الوضع  هذا  كان  وبالطبع    
وحاضرنا نتيجة طبيعيّة لظروف معقّدة ومتداخلة ترجع 
في  مجملها إلى حالة التّخلف العام الذي نعيشه، ونفوذ 
واألجداد  اآلباء  عن  الموروثة  والتّقاليد  العادات  سلطة 
التي  بلورت صورة نمطيّة عن المرأة ومكانتها وأدوارها االجتماعيّة والّسياسيّة وما إلى ذلك. وربّما أيضا 
أوضاع  تكريس  في  سلبيّا  عامال  أحيانا  والفقهاء  العاّمة  قبل  من  الّشرعيّة  النّصوص  فهم  بعض  سوء  كان 
المرأة الدّونية. لكّن  األكيد بالنّسبة لنا هو أّن أي محاولة للّطعن في الّشريعة وثوابتها، أو العمل على تأويل 
نصوصها تأويالت  مغرضة، أو اقتباس مناهج حداثيّة في الفلسفة أو اللّسانيات وتطبيقها على النّص الّشرعي 
)الهيرمينوطيقا،  تاريخيّة النّص، موت المؤلّف، نسبيّة فهم الوحي، النّص المفتوح ...الخ( ال يمكن التّساهل 
معها إطالقا، وخاّصة  إذا كان دعاة هذا التّيار الحداثي ال يقّرون بالثّوابت والمسلّمات التي عليها اإلجماع منذ 
عهد الّصحابة. وكانت  أطروحاتهم صادرة عن جهل بالّشريعة ومسالك وطرق االستدالل على أحكامها وفهم 
خطابها التّشريعي.  فيكفي أن تالحظ تالعب العديد من هؤالء بالنّصوص الّشرعية فهما وتأويال بأوجه غريبة 
تخالف المعهود في  اللّغة والّشرع، كما يكفي أن تالحظ غياب الّضبط والحفظ الّسليم لديهم لنصوص الّشريعة 
الثّابتة في  الّصحيحة واألخبار  األحاديث  المنهج االستداللي وخاّصة في ردّ  وعدم االنضباط  على مستوى 

أّمهات كتب الفقه  والحديث. 

إّن اإلسالم بكّل تأكيد برئ من تهمة تحقير المرأة وإذاللها، ومن الخطأ أن ينعت خطابه العام والتّشريعي 
 بالنّزعة الذكورية المتحيّزة، وهذا ما سنعمل في األسطر القادمة على توضيحه ردّا على عدد من الّشبه الفكريّة 
 المعاصرة التي باتت تلقى رواجا بين المسلمين من الّشباب والنّساء الذين يتوقون إلى التّحّرر الّشامل، بل 

وتؤثّر  سلبا على اعتزازهم بهذا الدّين ويقينهم في مصادره الكبرى. 

في الصميم
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إّن الدّافع لمناقشة هذا الموضوع مجدّدا هو ركوب التّيار العلماني ودعاة الحداثة على موجة أو »موضة« 
في  مساعٍ  وهي  وتطّوراته،  العصر  على ضوء  مفتوحا-  يكون  أن  يجب  -الذي  الدّيني  النّص  قراءة   إعادة 
التي  الدّين من جوهره، وتقليص دوره في المجتمع »المدني«، باالستناد إلى األدوات   الحقيقة تروم تفريغ 
الدّيني ولو تطلّب األمر االعتماد على  النّص  الحديثة ومناهجها من أجل مقاربة  تتيحها  التّأويلية واأللسنيّة 
مرجعيّات  خارج النّص. إنّهم بكّل بساطة يتصّورون أّن معضلة المسلمين الكبرى تكمن في التّعاطي الّسطحي 
والّظاهري  مع نصوص الّشريعة وآليات فهم مدلوالتها. وكمثال على ما ذكرت أسوق الكالم الذي كتبه محمد 
أو  يغلقه  تأويل أن  أو  تفسير  المعاني، وال يمكن ألّي  أركون  وهذا نّصه: »القرآن نّص مفتوح على جميع 

يستنفده  بشكل نهائي وأرثوذكسي« )1(  . 

)1( دعوى »ذكورية اخلطاب الّشرعي اإلسالمي«: املنطلقات والّردود.

قبل التّفصيل في هذه الحيثيّة أعود مّرة أخرى إلى جزئيّة سبقت اإلشارة إليها في التّقديم الّسابق، وهي 
 الحديث عن واقع المرأة في المجتمعات اإلنسانيّة عموما وما تعّرضت له المرأة من ظلم وهضم للحقوق. 
وكيف  كان لذلك الوضع المؤسف بالغ األثر في بروز حركات تحرير المرأة والدّعوة إلى المساواة الّشاملة 

بين الجنسين  وخاّصة في العالم الغربي الحديث. 

لعّل تلك الحركة النسويّة التي يسّميها المفكر المصري عبد الوهاب المسيري بحركة التّمركز حول األنثى 
قد  تمّخضت في رحم مجتمع غربي كان يعيش ثورات على مستوى اإليديولوجيّات، وتناقضات على مستوى 
بين  المستمر  والّصدام  الّصراع  بحتميّة  محكوما  اإلنساني  الوجود  تعتبر  التي  األخالقيّة  القيم  والمرجعيّات 
الحضارات من  جانب، والّطبقات االجتماعيّة من جانب آخر، وبين سلطة الكهنوت والّسياسية والدّين والعلم 
...الخ.  ويتحدّث المسيري عن هذه الفكرة، أي فكرة الّصراع والّصدام، ويعتبر »حركة التمركز حول األنثى« 
العقل  توّجه  التي  الخلفيّات  عن  منفصال  ليس  وأنّه  والمرأة،  الّرجل  بين  الحتمي  الّصراع  من  أوجه  وجها 
الغربي. »فالخطاب  المتمركز حول األنثى هو خطاب تفكيكي يتصّور أّن الوجود قائم على صراع حتمي 
بين الّرجل والمرأة،  ألنّه البدّ من وضع نهاية للتّاريخ الذّكوري األبوّي، وهو خطاب يهدف إلى توليد القلق 
والّضيق والملل  وعدم الّطمأنينة في نفس المرأة عن طريق إعادة تعريفها، بحيث ال يمكن أن تحقّق هويتها إالّ 

خارج إطار  األسرة«  )2(    . 

الّشرعي  الخطاب  في  صداها  تجد  أن  يمكن  ال  والّصراع  الّصدام  على  القائمة  الجدليّة  الّرؤية  هذه  إّن 
 اإلسالمي، ألّن الحتميّة الحقيقيّة التي يوّجهنا إليها اإلسالم هي التّكامل بين الجنسين المعضد بالتّعاون المفضي 
 إلى أداء أمانة االستخالف وإقامة المجتمع المسلم والحياة الّرشيدة. وهذا ما تُنبِّئ به آيات كريمة كقوله تعالى: 

»اخلطاب  املتمركز حــــول األنثــى خطاب يهــدف 
الّطمأنينة يف  وامللل  وعدم  والّضيق  القلـق  إىل توليد 
إعادة تعريفها، حبيث ال ميكن  املرأة عن طريق  نفس 
أن حتّقق هويتها إاّل خارج إطار  األسرة« )عبدالوهاب املسريي(
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َودَّةً َوَرْحَمةً«)3( ، وقوله تعالى: »ُهنَّ  ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكم مَّ    »َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم ّمِ
ِليَْسُكَن  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَجعََل  َواِحدَةٍ  نَّْفٍس  ن  ّمِ َخلَقَُكم  الَِّذي  »ُهَو  قوله:  «)4(، وأيضا  لَُّهنَّ ِلبَاٌس  َوأَنتُْم  لَُّكْم  ِلبَاٌس 
إِلَْيَها« )5( .  بيد أن ثّمت سؤاال يطرح نفسه ونحن بصدد مناقشة قضيّة المرأة ومدى تكريم الخطاب الّشرعي 
لها،  يتعلّق بمدى صّحة الّطرح الذي ينادي به رّواد التحرير المطلق ودعاة المساواة الّشاملة بين الجنسين، 
وهو أ ليس هنالك طرح إلعادة االعتبار للمرأة ورفع الّظلم والحيف الذي وقع عليها إالّ بالدّعوة إلى المساواة 
 الّشاملة؟ ثم أليس من المنطقي أن تراعى الفروقات الطبيعيّة في التّكوين الجسماني والعقلي والنّفسي والعاطفي 
 بين الذّكور واإلناث؟ وأخيرا لماذا نحّمل الدّين دائما ذنب كوارثنا الثّقافية واالجتماعية التي صنعناها بأيدينا؟

دون تقديم أجوبة محدّدة عن التّساؤالت األخيرة أودّ فقط أن أذّكر القارئ بجملة من المبادئ التي يجب  عدم 
إغفالها، وخاّصة في باب حضور المرأة في الخطاب الّشرعي اإلسالمي: 

أ( إنّه ال تفاضل بين الذّكور واإلناث في ميزان هللا تعالى، وال في الكرامة اإلنسانيّة، أو الثّواب  والعقاب، 
أو حفظ الحقوق وصيانة الممتلكات والحّريات، وإن نطقت الّشريعة اإلسالميّة بنوع من  التّفاضل فهو تفاضل 
اعتباري نسبّي يرجع إلى أحوال وبنيات المجتمعات وتقدير المصالح فيها وحكم  العادات المتعارف عليها...
دون أن ننسى بالّطبع خصوصيّات كّل من الّرجل والمرأة، ألنّه في نهاية  المطاف لبس الذّكر كاألنثى »يَا أَيَُّها 

ِ أَتْقَاُكْم« )6( .  ن ذََكٍر َوأُنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعندَ للاَّ النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم ّمِ

ب( البدّ من استبعاد النّظرة المادّية الّصرفة في تقييم األعمال التي تقوم بها المرأة في المجتمع من تربية 
للبيت وأمومة...الخ، ألنّها في الحقيقة وظائف عميقة وكبيرة ال تقدر بثمن حتّى ولو  تعذّر   لألبناء ورعاية 
قياسها بالحساب المادّي والمردوديّة االقتصاديّة، وها هو المسيري مّرة أخرى يفّسر تجليّات  طغيان النّظرة 
المادّية عند حركة التّمركز حول األنثى قائال: »وهذا التّعريف يستبعد بطبيعة الحال  األمومة وتنشئة األطفال 
المنزليّة، فهذه األعمال ال يمكن حسابها بدقّة، وال  يمكن أن تنال عليها أجرا نقديا... وغيرها من األعمال 

وكان من تطّرف المادّية محاولة تقييم هذا العمل والمطالبة له  بأجر بدال من قيم العطاء واألمومة والّرعاية 
وجعله أكثر إنسانيّة، وهكذا تغلغلت المرجعيّة  المادّية وتراجعت المرجعيّة اإلنسانيّة، وتراجع البعد اإلنساني 
االجتماعي...أي أنّه تّم تفكيك  اإلنسان تماما وتحويله من اإلنسان المنفصل عن الّطبيعة إلى اإلنسان الطبيعي 
المادّي« )7(   ، فال  يصّح على اإلطالق تصّور أّن ما تقوم به األّم أو الّزوجة داخل البيت يقّل شأنا ورفعة عّما 
يقوم به  الّرجل من أعمال خارج البيت. ومن غير المعقول حقيقة أن نصفّق للفكرة التي تقول: »إّن على  المرأة 
أن تتخلّى عن األساطير والخرافات والعقائد التي تتّخذ شكل المقدّس والتي مّكنت الّرجل  األبيض من اضطهاد 
المرأة والّسيطرة عليها، إّن المرأة إذا أرادت أن يكون لها وجود حقيقي  كامرأة عليها أن تتخلّى عن األنوثة، 

تقييم  يف  الّصرفة  املاّدية  الّنظرة  استبعاد  من  البّد 
تربية  من  املجتمع  يف  املرأة  بها  تقوم  اليت  األعمال 
وأمومة...اخل، ألّنها يف احلقيقة  للبيت   لألبناء ورعاية 
وظائف عميقة وكبرية ال تقدر بثمن حّتى ولو  تعّذر 

قياسها باحلساب املاّدي واملردودّية االقتصادّية
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ألّن األنوثة مصدر ضعف المرأة، والّزواج أكبر قيد  للمرأة، كما يجب أن تتخلى عن فكرة األمومة« )8(  . ذلك 
ما قالته »سيمون دي بوفوار« رائدة  الحركة النّسوية في الغرب في النّصف األول من القرن العشرين، ومن 
باب األمانة أن نشير إلى أنّها  تتحدّث عن مجتمع غربي ورث التّعاليم الدّينية اليهوديّة والمسيحيّة لها موقف 

من المرأة ليس هنا مقام  الحديث عنه. 

قويّة  فعل  ردّة  هي  ذلك،  بعد  العربي  العالم  في  ثّم  الغرب  في  النّسوية  الحركة  أّن  بعمق  ندرك  إنّنا  ج(  
 وصرخة في وجه اضطهاد المرأة وقهرها، والبدّ من تفّهم هذا الوضع والتّعامل معه بمنطق الكلمة  واإلقناع 
والّرد الجميل. وخاّصة عندما نقرأ مثال أّن الّرومان كانوا يعتقدون أّن المرأة جسد بال روح،  وهي عندهم 
رجس يجب أن تكّرس حياتها للعبادة، وُكتِب أيضا أّن الّزرادشتية تعتبر المرأة سبب كّل  الّشرور وسبب لعنة 
اآللهة، وفي أيام حيضها ونفاسها تبعد عن البيت فال يقترب منها أحد )9(  . وفي  الهند القديمة ال اعتبار يذكر 
للمرأة، ويكفي مطالعة ما كتبه أبو الّريحان البيروني )10( في »تحقيق ما  للهند من مقولة« لفهم وضعيّة المرأة 
الوضيعة في المجتمع الهندوسي الذي يقسم أفراده إلى طبقات  متفاوتة ويجعل المرأة جزءا من متاع الّرجل 
وماله، وحياتها تنتهي مباشرة بوفاته، ألّن عليها إحراق  نفسها بعد إحراق جثمان زوجها إذا ما أرادت أن 

تتجنّب العار. 

أمام هذا الّسجل التّاريخي في ميراث المرأة الحقوقي واإلنساني لم يكن هناك مناص من تأجيج  مطالب 
التّحرير والمساواة الّشاملة، بل إّن الحركة النسويّة استثمرت ثورة األوربيّين على الكنيسة  وامتداد حركات نقد 
الدّين وبزوغ فجر العلمانيّة والدّولة المدنيّة. لكن ما يؤاخذ على هذا التّيار في  عالمنا العربي واإلسالمي هو 
خلطه الواضح بين النّماذج المختلفة، واألقيسة االنتقائيّة التي تنم عن  انحراف في فهم حقيقة الدّين اإلسالمي 

المغاير لليهوديّة والمسيحيّة في الكثير من الجوانب. 
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كثر الحديث عن عزوف الّشباب العربي عن المشاركة في الّشأن الّسياسي لعدّة عوامل أبرزها الّسقوط 
األخالقي للّسواد األعظم من  الّسياسيين فضال عن عدم تنفيذهم لوعودهم التي قطعوها على أنفسهم على امتداد 
الحمالت االنتخابيّة قبيل عملية التّصويت. كما أّن  أحالم هؤالء الّشباب اصطدمت بصخرة اليأس في ظّل واقع 

حتّم عليهم البحث عن حلول تقطع مع الماضي الّسحيق. 

إضافة إلى  كّل هذا، فإّن آخر االحصائيّات تشير إلى أّن أكثر من 40 في المائة من الّشباب في تونس غير 
معني بالّشأن العام ال سيما وأنّه مّل  الوعود الّزائفة والّشعارات الّرنانة التي لم تترجم إلى برامج فعليّة بقدر ما 
اقتصرت على مجرد كسب ودّ شباب ومخاطبة قاعدة  انتخابيّة ال تلقي لها باال بعد الوصول الى سدّة الحكم. 
فالنّخبة الّسياسية نجحت في بيع الوهم وليس الحلم بالنّسبة للّشباب الذي علّق آماال كبيرة على الثّورة ولكن 

الّسباع والذّئاب المتربّصة به خذلته وقطفت الثّمار بمفردها. نخبتنا أناس يطاردون التّصويت بأّي  وسيلة.  

وفقا لدراسة حديثة قامت بها مؤّسسة »فريدريش ايبرت« حول الّشباب في الّشرق األوسط وشمال افريقيا 
بعنوان »في مواجهة  اإلحباط: لمحة عن التّقييم الذّاتي للّشباب التّونسي، أظهرت النّتائج أّن أكثر من ثلثي 

المستجوبين غير مهتّمين بالّسياسة في  حين أّن خمسهم ال يظهر سوى القليل من االهتمام. 

كما استقى المستجوبون لهذه الفئة من الّشباب التّونسي نبرة تشاؤميّة منقطعة  النّظير مقارنة بالوضع الذي 
كان قبل الثّورة. فقد لمسوا خيبة األمل التي تطبع حديث الّشباب الذي لم يستطع ترجمة أفكاره وُرؤاه  على 

األرض.  

و تعود هذه النّسب والمؤّشرات الّسلبيّة أساسا الى عدم ثقة الّشباب في الّسياسيين. اذ صّرح تسعة أعشار 
منهم أّن أغلب الفاعليــن  الّسياسييــن الّرسمييــن يتّسمون بالكذب والغرور فضال عن كونهم غير جديرين 
بالثّقة. من هنا، نتبين وجــود نوع من القطيعة الجليّــة  للعيان بين عيّنة محترمــة من الّشبـاب وبين الّسياسييــن 
بصفة عاّمــة. كما تنطوي هذه العالقة التّصادميّــة عن أزمة ثقة حادّة جّسدتها  نسب  التّصويت في االنتخابات 

البلديّة األخيرة. 
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تبدو منطقيّة وعاديّة ولكن  النّتائج في ظاهرها  هذه 
في باطنها تنطوي على العديد من الحقائق التي ينبغي 

للعاقل عدم تجاهلها. 

أّول  هذه الحقائق هو أّن معظم الّشباب يشعر بالغثيان 
من الّطبقة الّسياسية برّمتها. وهذا دليل على وجود خلل 
مستوى  الى  يرتق  لم  الّسياسي  الذي  بالمشهد  عميق 
انتظارات الّشباب وتطلّعاتهم بل بالعكس ساهم في تأزيم 
األوضاع العاّمــة والّرفــع من حالــة االحتقان  بالبــالد.

دليل  خير  االحتجاجيّة  الوقفات  نسبــة  ارتفــاع  ولعــّل 
على ذلك. 

عالوة على ذلك، فإّن هذا النّفور المبّرر الى حدّ ما 
بالنّظر الى  ما قدّمته النّخب الّسياسية من وعود لم تتحقّق، 
الحدود قد  أبعد  الى  أنّها كانت خياليّة  واألدهى واألمر 
يفضي الى ضياع معركة  الوعي التي تخوضها البالد 

منذ الثّورة.   

في نهاية المطاف، ينبغي التّفطن الى العالقة القائمة 
بين كل من الّشباب الحالم بمستقبل أفضل وبين الّسياسييّن المنشغلين في  حساباتهم الحزبيّة وصراعاتهم التي 
تتنافى مع مصلحة البالد والعباد. حيث من المرّجح أن تكون لهذه العالقة ارتدادات من شأنها  أن تعّطل مسار 
البناء الدّيمقراطي من خالل تفاقم العجز االقتصادي والذي قد يدفع بدوره الّشباب نحو االحتجاج والمطالبة 

 بتحسين األوضاع العاّمة مّما يزيد من تعميق األزمة.   

لذا، ال بدّ أن ندّق ناقوس الخطر في خضم هذه المؤّشرات التي ال تنذر بخير. فهذا النّفور ستكون له ال 
محالة تداعيّات سلبيّة على  الفرد والجماعات. على الّشباب أن يعي جيدا خطورة تنّصله من الّساحة الّسياسية 

بتعلّة عدم وجود أحزاب تدافع عن حقوقه و تتبنّى مواقفه.   

رأي للنقاش الشباب والسياسة - محمد المعالج
ش

قا
لن

 ل
ي

رأ
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)7(
السؤال: كيف كانت منهجيتك في العمل دكتور عماد؟

أكثر من منهج،  البحث استعملت  نظرا لطبيعة مضامين هذا 
لكنّها متكاملة فيما بينها،  مّما ساعدني على فهم مفهوم اإلصالح 
الكريم، ال سيّما وأّن أسلوبه في عرض  موضوعاته  القرآن  في 

ات اإلصالح في القرآن الكريم 
ّ

أولوي

وأثره في الّتغيير اآلجتماعي

نسعى من خالل هذاالركن إلى التعريف بالّطاقات الفكريّة األكاديميّة 
الساعية إلى اإلصالح كّل حسب اختصاصه ومجاالت بحثه، قد خصصنا 
العدد السابق فى جزئه االول  من الحوار الشيّق مع  هذا الركن فى 
الدكتور التونسي عماد الهميسي الذي تطّرقنا فيه عبر بعض االسئلة 
التي وجهناها للدكتور إلى أهّمية بحثه الذي اختار له عنوان »أولويّات 
والذي  اآلجتماعي«  التّغيير  في  وأثره  الكريم  القرآن  في  اإلصالح 
المعهد  من  اإلسالميّة  العلوم  في  الدكتوراه  شهادة  على  به  تحّصل 
العالي ألصول الّدين الراجع بالنظر إلى جامعة الزيتونة، وتحّدث إلينا 
الدكتور مشكورا عن اإلصالح في القرآن الكريم ومكانته  وعن أسباب 
الكريم كموضوع بحث  القرآن  في  أولويات اإلصالح  اختياره مسألة 
لنيل شهادة  الدكتوراه وماذا كان هدفه من وراء ذلك االختيار ثّم ختمنا 
المصادر  بحثه وعن  إشكالية  بالحديث عن  الحوار  األول من  الجزء 

والمراجع التي اعتمدها وتفاعل معها النجاز البحث 

الحوار  هذا  من  واألخير  الثاني  الجزء  تعالى  هللا  بإذن  ونواصل 
أطروحته  إنجاز  في  ضيفنا  اعتمدها  التي  المنهجية  حول  بالتساؤل 
والخطة التي اتبعتها لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة لنختم بالنتائج 

التي توّصل إليها البحث.

ت
وارا

ح
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مع الدكتور 

عماد الهميسي

مواليد   من  الهميسي  عماد  الدكتور 
1968/2/10 بمدينة طبرقة بأقصى الشمال 
التونسي، اجتاز بنجاح سنة 1988 امتحان 
بصفوف  ليلتحق  آداب  الباكالوريا  شهادة 
طاّلب المعهد العالى للشريعة ويتحّصل سنة 
للعلوم  في  االستاذية  شهادة  على   1992
اإلسالمية ثّم على شهادة الدراسات المعمقة 
العالى  المعهد  من  اإلسالمية  العلوم  فى 

ألصول الدين سنة 1994.

تعلّقت  المباركة،  التونسية  الثورة  وإثر   
هّمة ضيفنا بمواصلة دراساته العليا، فانطلق 
منجية  الدكتورة  األستاذة  اشراف  تحت 
السوايحي في إعداد اطروحة الدكتوراه فى 
»أولويّات  عنوان  تحت  االسالمية  العلوم 
اإلصالح في القرآن الكريم وأثره في التّغيير 
بمالحظة  سنة2018  لينالها  اآلجتماعي« 

مشرف جدا. 

من  العديد  في  عماد  الدكتور  شارك 
التظاهرات أهّمها ندوة علمية بالمعهد العالى 
فى  المرأة  حول  سنة2017  الدين  الصول 
االسالم. وهوعضو مشارك قار فى برنامج 
حوارات نقدية بإذاعة الكاف منذ سنة 2016
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عجيب، واألعجب منه دالالته الجديدة المتجدّدة الّتي تحتار فيها عقول المتدبّرين. 

أ( المنهج التّحليلي: 

تّم الّسير فيه ابتداء بجمع اآليات القرآنيّة المتعلّقة بموضوع اإلصالح لفظا ومعنى،  وبصفة أدّق اآليات 
القرآنيّة الّتي جاءت في مشتقّات مادّة صـ - لـ - ح وعددها مائة و ثمانون آية )180( وذلك من خالل االستعانة 
البحث عن مدلوالتها،  ثّم حاولت بعد ذلك  الباقي.   القرآن الكريم لمحّمد فؤاد  عبد  المفهرس أللفاظ  بالمعجم 
ومعانيها من خالل ما طرحته كتب التّفسير  القديمة منها، والحديثة مع الوقوف على الدّروس، والعبر الّتي 
فيها، وعلى الداّلالت ذات البعد  االجتماعي واإلنســاني، محلاّل في نفس الوقـــت سيــاقــاتها المختلفة الواردة 
فيهــا وترابطها  بموضوع أولويّات اإلصالح، وبيان العالقة بينهما بما يتناسب مع التّفسير الموضوعي، مع 

 االستئناس طبعا ببقيّة المراجع الّتي لها عالقة بالبحث. 

إنّه منهج الجمع المتأنّي والدّقيق للمصادر والمراجع ذات العالقة بموضوع أولويّات  اإلصالح، ثّم تحليلها 
تحليال شامال وترتيبها ودراستها بعمق ومقابلتها لغيرها والتّعليق  عليها للوصول إلى استنتاجات وأفكار جديدة. 

كما دّعمت تفسير اآليات القرآنيّة باألحاديث النّبويّة في أغلب الفصول و المباحث ليستفيد منها القارئ. 

المنهج الوصفي:   ب( 

و هو عبــارة عن مجموعة من التّعريفــات الّتي من شأنهــا تحديد حدود المصطلحــات  و األلفاظ، ومن ثّم 
االعتماد عليها في بناء التّصّور قبل إصدار الحكم عليها.  

المنهج االستنباطي:  ج( 

  منهج يقوم على التأّمل في أمور جزئيّة ثابتة الستنتاج أحكام منها، واستخراج مبادئ ووسائل وأساليب 
إصالحيّة. 

المنهج التأريخي الكرونولوجي:   د( 

آستعملته في تتبّع مسيرة الخطاب اإلصالحي القديم، والحديث، وأبرز حملته، على أنّي  راعيت عدّة أمور 
عند صياغة البحث وإخراجه، وتتمثّل في:  

-  كتابة اآليات القرآنيّة بالّرسم العثماني )رواية قالون( وضبط حروفها. 

-عزوها في الهامش إلى سورها، وأرقامها في القرآن الكريم.  

-عند االستشهاد باألحاديث النّبويّة عزوتها إلى مصادرها األصليّة، مع ذكر تخريجها من  الّصحيحين إن 
ثبت ذلك، وإالّ من الكتب الّستّة المشهورة. 

االستشهاد  بأقوالهم  خالل  من  ذكرهم  تّم  والّذين  البحث،  ثنايا  في  أسماؤهم  الواردة  لألعالم  التّرجمة   -
وآرائهم، إالّ من عّمت شهرته، وذاع صيته. 

- ذكر المعلومات كاملة عن المصدر، أو المرجع الّذي ذكر في الحاشية ألّول ورود له في  الهامش اسم 
المؤلّف، واسم الكتـــاب، وعدد الّطبعة، وسنتهــــا، ومكــانهــا، والجزء، و الّصفحة. 

نقلها  وعند  الهامش،  في  إلى مصدرها  وأشير  معقّفين  بين  أجعلها  فإنّي  بنّصها  العلميّة  المادّة  نقل  -عند 

ت
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ح
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بالمعنى، أو بالتّصّرف فيها فأنّي أشير إليها في الهامش بقول انظر، وعند التّصّرف  في نّصها بالحذف فإنّي 
أشير إلى المحذوف بوضع ثالث نقاط متتالية، وهكذا... 

- قمت بشرح األلفاظ الّتي تحتاج إلى شرح، أو بيان، وقد اعتمدت في شرحها على الكتب  المختّصة، وعلى 
المعاجم. 

الحرص  على  لها، مع  إثراء  أكثر من مصدر، ومرجع  إلى  المنقولة  العلميّة  المادّة  اجتهدت في عزو   -
جمعها من مصادرها األصليّة للمتقدّمين، دون الغفلة عّما كتبه المتأّخرون،  و المعاصرون في كّل ماله عالقة 

بموضوع البحث. 

- وضع خاتمة تبرز أهّم النّقاط المطروحة في البحث، وملّخص يشتمل أهّم النّتائج المتوّصل  إليها. 

النّبويّة واآلثار و األعالم والمصادر والمراجع  القرآنيّة واألحاديث  اآليات  - وضع فهرسة علميّة تشمل 
المعتمدة والموضوعات. 

)8(    

السؤال: أي خطة اتبعتها دكتور عماد لإلجابة عن اإلشكالية المطروحة؟

تحقيقــا لألهداف الّتي رسمتها واألسباب الّتي دعتني إلى اختيار الموضوع، وسعيا  منّي ألن يكون بحثي 
شامال، وملّما بجزئيات الموضوع، ومحاولة لإلجابة عن كّل اإلشكاليّات  المطروحة فيه، وانطالقا من المنهجيّة 

الّتي اتبعتها في كتابته فقد قّسمت بحثي على النّحو  التّالي: 

المدخل العاّم: تناولت فيه مسألة اإلصالح بين التّأصيل   •
الّشرعي، والواقع العملي. 

وأهميّته،  البحث،  موضوع  عرض  تّم  فيها  المقدّمة:   •
وأسباب اختياره، وتحديد اشكاليّته، و عناصرها، وفيها وقع ذكر 
الدّراسات الّسابقة، واألهداف الّتي سعيت إلى تحقيقها من وراء 
هذا  البحث انطالقا من منهجيّة اعتمدتها في هذا الغرض، دون 
أن أنسى الّصعوبات الّتي اعترضتني  أثناء البحث، والّتي سعيت 

إلى تجاوزها، وختاما خّطة البحث.  

أّما هيكلة البحث فهي تتكّون من بابين، وأربعة فصول، واثني 
عشر مبحثا. 

الباب األّول بعنوان: الّرؤية القرآنيّة لإلصالح.
الفصل األّول: حقيقة اإلصالح في القرآن الكريم. 

المبحث األّول: تعريف اإلصالح.
المبحث الثّاني: اإلصالح في المفهوم القرآني. 

المبحث الثّالث: أحكام متعلّقة باإلصالح في القرآن الكريم. 
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الفصل الثّاني: أولويّات اإلصالح في القرآن الكريم.
المبحث األّول: اإلصالح الفردي. 
المبحث الثّاني: اإلصالح الدّيني. 

المبحث الثّالث: اإلصالح االجتماعي. 
الباب الثّاني بعنوان: منهج القرآن الكريم في اإلصالح.

الفصل األّول: أساليب القرآن الكريم في اإلصالح.
المبحث األّول: أسلوب الحوار. 

المبحث الثّانـــي: أسلــوب األمــر بالمعـــروف والنّهـــي عن المنكر. 
المبحث الثّالث: أسلوب التّدّرج. 

الفصل الثّاني: نظرة القرآن الكريم للمصلحين، ودورهم في عمليّة اإلصالح.
المبحث األّول: مقّومــات نجــاح المصلــح فــي عمليّــة اإلصالح. 

المبحث الثّاني: اإلصالح في دعوات األنبياء والّرســل. 
المبحث الثّالث: اإلصالح مسؤوليّة جماعيّة. 

الخاتمة: اشتملت على أهّم ما توّصلت إليــه مــن نتائـج في عمليّة البحث. 
و باألعالم،  الّشعريّة،  وباألبيات  وباآلثار،  النّبويّة،  وباألحاديث  القرآنية،  باآليات  خاّصة  الفهارس: 

وبالمصادر، والمراجع العربيّة واألجنبيّة، وبالموضوعات. 

)9(
السؤال: أخيرا دكتور عماد هل لك أن تبرز لنا ما توصلت إليه من نتائج بعد إتمام هذا  البحث؟  

وألــّم أطرافه و أستخرج أصوله  أجّمع شوارده،  الموضوع  التّي قضيتها مع هذا  البحث  فترة  من خالل 
وفروعه، وأحّرر معانيه وأفكاره، وأرتّب فصوله ومباحثه، استخرجت  مجموعة من النّتائج الخاّصة والعاّمة 
التّي لها صلة مباشرة باإلشكاليّات المطروحة في مادّة  البحث، فأودعت الخاّصة منها كالّ في فصلها، وتركت  

العاّمة إلى الخاتمة، وذلك من خالل  النّقاط التّالية:  
- اإلصالح ليس كلمة عابرة أو حركة عشوائية أو منتجا يتم، وإنّما هو مسألة كبرى لها  أحكامها وقواعدها 
وشروطها ومقاصدها ووسائلها، بما يجعلها عمليّة ممنهجة ومنضبطة ومحكومة بقواعد وأسس مستّمدة من 

أصول القرآن الكريم. 
- اإلصالح سنّة من سنن للّا تعالى في الكون، وفي كّل شيء في الوجود. 

- ورد اإلصالح في القرآن الكريم من باب أّن لكّل داء دواء، فكان وقائيّا فيما يتعلّق باألسرة و مشاكلها،  قبل 
سقوط البنيان ودماره، كّل ذلك حتّى يبقى لألسرة قداستها وعظمتها في  نفوسنا، ولما قد يحصل من خالفات، 
ونزاعات بين المتباينين، تحقّيقا للوحدة، والتّماسك  االجتماعيين. كما كان عالجيّا لما قد يطرأ في حياة اإلنسان 
من فساد، سواء كانت منها المعنويّة أو  الماديّة حيث يطّهر النفوس مّما علق بها من أمراض مختلفة ويزكيّها 

ويصلح البيئة مّما لحق بها  من الّضرر والفساد. 
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- جاء اإلصالح مّرة نسبة إلى فعل البشر من باب تحّمل المسؤوليّة، واألمانة، وأداء الّرسالة  المنوطة به، 
كما ورد أيضا نسبة إلى للّا تشريفا وتكريما. ولعّل في ذلك إشارة إلى وجوب و اقتضاء اإلنسان محاكاة خالقة، 
وأن يكون له نصيب من صفاته سبحانه وتعالى  وهو ما  يعرف باإلصالح التّكويني الذّي خّص به للّا تعالى 

الّسماوات واألرض واإلنسان وبعثة  الّرسل عليهم السالم. 

- إذا شّرعنا اإلصالح نكون قد خطونا خطوة األلف ميل، وإذا تحدّثنا عن وجوبه فال نكون قد  قمنا بشيء 
سوى أنّنا أثقلنا كاهلنا بالمسؤوليّة الدّينيّة واإلنسانية، ألّن اإلصالح قبل كّل شيء  مخاطرة تحتاج لكثير من 
عصرنا  في  اإلصالح  دعاة  من  يفتقدهما  الكثير  أمران  وهما  واالستعداد.  التّضحية  من  ولكثير  المؤّهالت 
الحاضر، فليخرج مفكرونا ومصلحونا ومثقّفونا من  طاووسيتهم التّي يمنّون بها على اآلخرين، وعليه صار 

اإلصالح عمليّة قيصريّة بامتياز.  

- ال تكفي إرادة اإلصالح، وتضحيات المصلحين، بل البّد من مناخ لإلصالح، ألنّه في الحقيقة  عبارة عن 
مشروع يفترض أن يعي الواقع ليكون واقعيّا، وال يقع في أوهام النّخبة وأحالم الثّقافة.  بل أكثر من ذلك فيه 
يتمّكن المصلح من حسن تنزيل تعاليم النّبّوة، والتّعّرف على وسائل إحداث  التّفاعل بين األفكار واألشخاص، 
واألشياء، ومن ثّم تحريك آليات اإلصالح، وهذا ال يكون إالّ  بالفقه االجتماعي أي بالتّحقّق في القوانين الّتي 

تحكم االجتماع والعمران. 

- اإلصالح ثمرة لإليمان، والعمل الّصالح، وهو شرط في قبول توبة المذنب، كما أّن التّقوى، والعفو، والبّر 
كلّها مقّومات تسبق القيام به. 

الدّين و النّفس  بالكلّيات الخمس:  أبعادا مقاصديّة خاّصة ما يتعلّق منها  القرآن الكريم  - إّن لإلصالح في 
والعقل والنّسل والمال، هذه األخيرة الّتي تزيد من قيمته، وتدعو إلى تفعيله في الواقع  اإلنساني بصفة عاّمة، 

والعربي، واإلسالمي بصفة خاّصة. 

الّسالم،  يشّكل  عليهم  والّرسل  األنبياء،  خاّصة قصص  القرآني  القصص  في  إصالح  من  ورد  ما  إّن   -
الّزمان والمكان. كما يشّكل منجماً الغتراف  الثّقافة اإلصالحيّة  مختبرات بشريّة خالدة، مجّردة عن حدود 
االجتماعية، فاألنبياء عليهم الّسالم قادة األّمة اإلنسانيّة جمعاء في اإلصالح، و يبقى منهجهم المعلم، والمرجع 

الّذي ينبغي أن يعود إليه كّل من أراد امتطاء صهوة اإلصالح. 

- إّن غياب فقه األولويّات والقفز عليه في العمليّة اإلصالحيّة يوقع في التّخبّط كما يعّرض الجميع  إلى هدر 
الجهود وتناقضها والتّي قد تصل إلى حدّ ضياعها، وواقع المجتمعات العربيّة  اإلسالميّة خير شاهد على ذلك. 

- ما أصاب البشريّة من فساد في الحياة عموماً سببه االبتعاد عن منهج للّا تعالى القويم في  اإلصالح، 
وعدم تطبيقه في الواقع، وأّن مهّمة النّهوض بالمجتمع هي مهّمة تقع على عاتق كّل فرد  فيما كانت الحاّجة فيه 
إلى عمل فردي، ومهّمة جماعيّة فيما كان األمر فيه يحتاج إلى تضافر  جهود، وقوى المجتمع. فمن األخطاء 
الّشائعة إلقاء التّبعة على حاكم، أو هيئة أو مجموعة، بل البدّ  من تضافر الجهود، وكّل القوى، وتعاون كّل 
ًّ واحداً، وسدّاً منيعاً ضدّ كّل ما  الجهات لتحقيق األهداف المرجّوة، والبدّ من  تكاتف الجميع، ووقوفهم صفا
يخّل بالمجتمع، وينال من قيمه  النّبيلة، وأخالقه القويمة، وعاداته الجميلة. فهذه دعوة للجميع لحماية الّسفينة 
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الّسفيه يخرق جدارهـا، فيغرق، ونغرق معه، وليكن كّل منّا على  فيها  جميعاً، وأن ال نترك  نتشارك  التّي 
النّبوّي: » لتأمرّن  التّوجيه  أمام أعيننا  بالحوقلة، واالسترجاع، بل يجب أن نضع  قدر  المسؤوليّة فال نكتفي 

بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليوشك للّا أن يبعث عليكم عقابا منه«)رواه الترمذي(   . 

- اإلصالح، والدّعوة إليه ضمانة من ضمانات نزول الّرحمة بأهل األرض، ولعدم نزول العقوبة  بهم. 

- يساعد اإلصالح اإلنسان على أن يجد مفاهيمه اإلنسانيّة التّي تساعده على تطوير مجتمعه تطّوراً  شامالً 
حيث يسوده األمن و االستقرار والّسعادة. 

- اإلصالح هو الّطريق القويم الّذي يمّكن اإلنسان من سعادة الحياة، واألمل في العيش، وهو الّذي  يعطيه 
القّوة على مصارعة عقبات الدّهر. 

-اإلصالح من شأنه أن يسـاهم في بناء مجتمع متجــانس تسوده األخّوة،   والمحبّة، ويشيّده  التّكافل المتين. 

الدّنيا و األخّرة،  - األولويّات التّي جاء بها القرآن الكريم لتنظيم العالقات اإلنسانيّة اشتملت على خيري 
وعلى ما يحقّق الّسعادتين، وليس هناك شّك في أنّها عماد اإلصالح عموماً. 

- اإلصالح أقدر من أّي عمٍل وضعي مهما كانت قيمته على تحقيق تماسك المجتمع، وعلى  جعل المسلمين 
أكثر احتراما لاللتزامات االجتماعية المختلفة. 

- ما سنّه القرآن الكريم من أولويّات اإلصالح ال يتعارض مع أّي شريعة، وال مع أّي دعوة  بل  بالعكس 
هذا  في  ال  سيّما  ومكان  زمان  لكّل  وهو صالح  األرض،  في  والخير  الّسالم،  تحقيق  إرادة  في  معها  يتّفق 
العصر. فيا حبّذا لو اهتدت إليه اإلنسانيّة، ألنّه يمثّل حقيقة إطار يتّسع للبشر عاّمة، و  يكفل حقوقهم، بعيداً عن 

الّصراعات واالختالفات. 

وجملة القول فإّن هذا المنهج الّذي رسمه القرآن الكريم في اإلصالح يتميّز بسعيه إلى تحقيق  الّسعادة للبشر، 
فهو لم يصدر عن طبقة، وال فرد، بل صدر عن للّا تعالى، ولم يقم على  تجارب قاصرة، أو شعارات خالّبة 
بل قام على أولويّات ومبادئ وقيم صادقة تطابق حقائق  األشياء، وتتّفق مع سنن الحياة، وسيظّل هذا المنهج 

بعدالته، وإنسانيّته واتساع آفاقه أمل البشريّة  كلّها في تحقيق الّطمأنينة، واالستقرار. 

هذا ورغم ما بذلته من جهد وما صرفته من وقت، فإنّي أعترف بالعجز، والتّقصير. و حسبي أنّي عقدت 
العزم واستنفدت الوسع، وواصلت كالل اللّيل بالنّهار سعياً في خدمة كتاب  للّا تعالى العظيم، واالهتداء بسنّة 
بالدّعاة  واالقتداء  العاملين،  العلماء  في  ركاب  والّسير  الّصالحين،  المرسلين، وخير  سيّد  األمين  المصطفى 

الّصالحين. 

)10(
السؤال: كلمة الختام ؟  

أرجو أن أكون قد قدّمت شيئاً جديداً نافعاً، وأرجو أن يكون هذا البحث قد حقّق شيئا من األهداف  المطلوبة 
منه، وال أدّعي في عملي الكمال بل هو عمل بشري سمته النّقصان ومعّرض  للخطأ والّزلل في كّل فكرةٍ، وفي 
كّل عبارةٍ يخّطها كّل طالب علم ما زال يحتاج إلى كثير من  النّصح، والتّبّصر بعيوبه. ولعلمي أيضاً بأّن هذا 
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العمل ما هو إالّ بداية البداية وقد قيل » ما ال يدرك  كلّه ال يترك كلّه«، فإن أصبت بعض ما إليه قصدت، فذلك 
بفضل للّا وتوفيقه، وإن تكن  األخرى فلست أّول عاثر غير أنّني أتلّمس دليل الهداية، وأتحّراه، وإنّي رأيت أنّه 
ال يكتب  إنسان كتاباً إالّ قال في غده لو غيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن،   ولو قدّم هذا  لكان 

أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيالء النّقص على  جملة البشر. 

وفي األخير أودّ أن أشير إلى أنّه ينبغي على كّل واحٍد منّا أن يعتبر نفسه على ثغرة من ثغور  اإلصالح 
سواء في التّربية أو في العقيدة أو في االقتصاد أو في العالقات االجتماعية أو في أّي  مجال آخر ابتداء باألسرة 
مروراً بالمدرسة وصوالً إلى المجتمع والحياة، فرسالة اإلصالح قائمة  مع الجميع وبالجميع وللجميع. والفساد 
ال يستأذن الدّخول إلى األنفس أو البيوت أو  المجتمعات، يسرى فينا سريان الدّم في العروق، لهذا فإّن التّصدّي 
له يحتاج منّا ابتداء إلى  إرادة وعزم ثّم علم فعمل حتّى نحصد ثماره ونشهد آثاره من سعادةٍ في الدّنيا واآلخرة. 

و للّا أسأل أن أكون قد وفّقت في إثارة جانب من جوانب اإلصالح، هذا الموضوع الواسع، و الهاّم، والثّري، 
والّذي يبقى مجاله مفتوحاً للدّراسة والبحث. حيث أنّه ال ينحصر في القضايا  الّتي تناولتها في األطروحة، بل 
هو يشمل إلى جانب ذلك عديد القضايا، والجوانب األخرى الّتي من  شأنها أن تكون قبلة للدّارسين والباحثين، 
وأذكر على سبيل المثال ال الحصر البحث في  اإلصالح التربوي واإلصالح الّسيــاسي واإلصالح العسكري  

كما يجب التّنبيه إلى  ضرورة تأصيل عمليّة اإلصالح مقاصديّا، مّما يتوافق مع تطويره وتجديده. 

كما أسأله تعالى الّسداد في الّسعي، وأن يتقبّله في الّصالحات الباقيات، وأن يجعله في ميزان  الحسنات.  
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همسة

صبرا جميال

قالت :كيف حالك يا ولـــــــدي

قاسي املــّر َ فـــــي بلــــــدي 
ُ
قلت :أ

قالت :صرْبا مجيـــال يا كبـِـدي 

ـِـي أْفديك وباجلســــــــد بُروحـ

قلت مداريا للقهـر والكمــــــــد

وجامعا بقايا الصرب واجلــلـــــد:

ـــــــِد ـَ أمَـّــاُه ما أمٌر يُكـون لألبـ

وسأظّل هنــا واثًبا كاألســـــــد

وإْن طــــال األســـر باألمــــــــــد

حَتى ياتينـــا العيــش بالرغــــد

وإْن ِمتُّ فــال تبــك إلــى حلــــدي

وقولي ما مات مــــات كاألســــد

السجن املدني بصفاقس سنة 2003
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قصة إبراهيم الخليل

 )الحلقة الخامسة واألخيرة(

خّلة تأسيس البيت احلرام

 والدعوة إىل عبادة ذي اجلالل واإلكرام

بهذه الخلّة الخامسة األخيرة نختتم عقد المجد التليد الذي أفيض على إبراهيم الكريم. زمن إبراهيم عليه 
الّسالم ضارب في أعماق التّاريخ،  إذ كان مبعثه فيما أخبرنا عنه بعد نوح أبي النّسل البشري الّطاهر النّقي 

المحمول في سفينة اإلنقاذ وبعد هود نبّي عاد وصالح نبّي  ثمود. 

الدّيانات الثاّلث الكبرى التي تزحم األرض على  النّبوة وشيخ الّرسل، إذ أّن  إبراهيم هو بال خالف جدّ 
مّر العصور أّي اإلسالم  والنّصرانية واليهوديّة تعود إليه عودا نسبيّا صحيحا وتفتخر باإلنتماء إليه، بل إّن 
ِكن  الّشرك العربي نفسه ينتسب إليه ويفتخر بذلك وذلك  لقوله سبحانه »َما َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِديًّا َواَل نَْصَرانِيًّا َولَٰ
ْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن«)1(. وذلك ردّا على دعاوى شرعيّة  إنتسابهم دينيّا إلى اإلبراهيميّة  َكاَن َحنِيفًا مُّ
الحنيفيّة. وهي دعاوى يتعلّق بها اليهود والنّصارى إلى اليوم ولن تزال إلى يوم القيامة وما ذلك سوى  ألّن 
اإلبراهيميّة ترّسخت شرعيتها الدّينية ضاربة في أعماق الّزمان ومتوّهجة من أعماق المكان الذي ضّم إليه 
في  التي ورد ذكرها  المباركة  الّشريف وهي األرض  والقدس  الحرام  البيت  أي  الدّينية  العظمى  المقدّسات 
القرآن الكريم مّرات وما يحيط بها ولذلك يسّميها  األدب اإلستشراقي الحديث : الشرق تمييزا لها عن الغرب 
الذي ظّل في دياجير الّظلمات العقليّة، فلما إستنجد بالنّصرانيّة رّجحت النّزوة  الّرومية بها فترّومت النّصرانية 

كما يقال اليوم أي غلبت عليها النّزعة الّرومية.

إبراهيم إمام الناس كّلهم أمجعني

ۖ  قَاَل إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاِس إَِماًما« )2(. وقد أخبرنا في موضع  ُهنَّ قال تعالى »َوإِِذ اْبتَلَٰى إِْبَراِهيَم َربُّهُ بَِكِلَماٍت فَأَتَمَّ
آخر أّن اإلمامة في الحياة تكون  بالتّقدم على خطي الّصبر واليقين. كذلك قاوم إبراهيم الخليل عليه الّسالم 
مغريات الحياة بالّصبر فما النت قناته وهو يهدّد من قومه  باإللقاء في النّار وهو فتى ال ذكر له فيهم كما صبر 
على عنت أبيه وهو يدعوه إلى الوثنيّة وصبر على تهديدات النّمرود وصبر على  وعثاءات الهجرة وأثقالها من 

القرآن

قصص
ن

قرآ
ص ال

ص
ق



57مجّلة اإلصالح - العدد 136 - السنة 7 - ربيع األول 1440 - نوفمبر 2018

فلسطين. وضمخ  إلى  الحجاز  إلى مصر ومن  العراق 
يحنذ  إذ  ينضب،  ال  بيقين  الحياة  معاسر  على  صبره 

 لضيفه عجال سمينا ربّما يكون وحيده في الحياة.

على  فريدا  وحيدا  يتربّع  أن  له  ربّه  أراد  عندما  أّما 
عرش الخلّة الّرحمانية فال ينازع  فإنّه أمره بذبح وحيده 
إسماعيل وقد بلغ معه الّسعي فلبّى. ومن يصبر على ذبح 
فلذة كبده بيده حقيق بأن يسّمى خليل الّرحمان وقمين بأن 

 يكون للنّاس كلّهم أجمعين إماما. 

اإلمامة  طلب  أنّه  الّسالم  عليه  الخليل  رحمة  ومن 
َعْهِدي  يَنَاُل  )اَل  وأجيب  يَّتِــي؟(.  ذُّرِ َوِمن  )قَاَل  لذريته 
ذّريتـــه  من  أّن  إلى  واضحة  إشارة  في  الظَّاِلِميَن(. 
يشرفون  ال  وضالّين  عليهم  المغضوب  من  ظالمين 
باإلمامة وأّن جريمة الّظلم تحجب  صاحبها عن اإلمامة. 
بل جعل العهد اإللهي هو الذي يفعل في هذه الّصياغة 
الفعليّة فهو ينال الّصالحين ولكّن ال ينال الّظالمين ولم 
 يجعل الّظالمين فاعلين بل مفعوال بهم وبذلك ينال الّسامع 

والتالي رونق هذا المبنى علّه يتذّوق عسيلة المعنى المقصود.

عبادة احلج مدارها الّسري 

يف إثر اخلليل عليه الّسالم

الذّبيح  مع  البيت  إبراهيم. هو من رفع  الخليل  مدارة على  الحّج  عبادة  إذ جعلت  حقّا  األنظار  يلفت  أمر 
رّممه  أو  رفعه  مؤّسسا وهو  كان  أم  األّول  المؤّسس  هو  كان  الكريم  وسواء  القرآن  في  جاء  كما  إسماعيل 
فاألمران سيّان. وحذو البيت مقامه الذي يصلّي فيه الحاّج والمعتمر  ركعتين وهو المأمور بتهيئة البيت لعّماره 
من حّجاج ومعتمرين وتطهيره من الّشرك والّصنمية. وهو الذي أمر بأن يؤذن أّول مّرة في  العالمين يدعوهم 
إلى التّوحيد فيأتون من أصقاع األرض وفجاجها العميقة ملبّين. وهو الذي دعا ربّه أن يجعل البيت آمنا حتى 
يأمن  العبّاد على أنفسهم وأموالهم وأهليهم وهي رسالة إلى النّاس جميعا أّن اإلسالم هو عنوان األمن واألمان 
والّسلم والّسالم ولذلك حّرم ثلث  الّزمان تحريما شرعيّا وهي حرمة األشهر األربعة المعروفة وهو ثلث العام 
أي ثلث الّزمن فيه يسود األمن ويهنأ اإلنسان بالّسالم  وعندما يسود األمن في ثلث الّزمان بتشريع إسالمي، 
فإّن النّاس يستلهمون من ذلك أّن الحياة كلّها ال بدّ أن تنتظم خلف الحرمة الّزمنية  التي تفضي إلى الحرمة 
اإلنسانيّة وكّل ذلك من وحي الّشريعة اإلبراهيميّة إذ لم يشّرع اإلسالم ذلك بل وجده فأقّره مشعرا النّاس أنّه 

 ليس دبّابة تجهز على كّل شيء بل رحمة تبقي الخير وتنشئ الفضل وتقّر الّطيب. 
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وهو الذي جاء بالحنيفيّة الّسمحة وهي الميالن عن  الّشرك والوثنيّة التي تستبدّ بالنّفوس في تلك األيام وميالن 
المسلمين اليوم أي حنيفيتهم هي عدم اإلتباع األعمى للحضارة الغربيّة  بعجرها وبجرها إنّما يكون الموقف 
منها موقف الندّية فيقتبس من خيرها ويترك شّرها وتلك هي فلسفة اإلسالم من خالل إقرار أشياء  كثيرة منها 
حرمة األشهر ومنها عدم قتل البرد أي الّسفراء والّرسل ومنها إستيراد الخاتم اإلداري ومنها إقتباس الخندق 
أسلوبا حربيا  وقائيا. ناهيك أن محمدا عليه الّصالة والّسالم وهو دعوة أبيه إبراهيم أمر بإتباع ملّة إبراهيم 
حنيفا وذلك هو الّصراط المستقيم الذي  يضمن لإلنسان خلوصا نفسيّا في الحياة لربّه الواحد سبحانه، واألنبياء 

هم ربّان ذلك الّصراط المستقيم والخليل أحد أكبر أولئك الربّان. 

 الحنيفية إذن ليست تمّردا بليدا بل تميّزا وإختيارا حّرا وإرادة يقترفها اإلنسان ويظّل العنوان األكبر مع 
النّاس في مختلفاتهم ) لكم دينكم  ولي دين (. إبراهيم هو الذي دعا إلى التّوحيد كما دعا إلى الّرزق الحسن 
التّوحيد  النّفسي وهو  قيام  الحياة يكون باألمن  البشرية أن  الذي علّم  الثّمرات (. هو  الّطيب ) وأرزقهم من 
الّصافي حتّى يخلص اإلنسان لمالكه األوحد خلوصا تاّما فال يحيا متذبذبا ال إلى هؤالء وال  إلى هؤالء وفيه 
شركاء متشاكسون كما يكون قيام الحياة باألمن الغذائي. ال بدّ من األمنين معا وال مناص من تالزم المسارين 
أي :  مسار التّحرير من وهدات الّشرك والّصنمية إلى مكارم التّوحيد الّصافي ومسار التّحرير من الفقر والفاقة 
والبطالة والحاجة إلى حسنات  الّرغد والوجد. يعلّمنا الخليل أّن األمن هو مفتاح التّحريرين : التّحرير من عبادة 

غير هللا والتّحرير من البطالة والمديونيّة التي بسببها  تحتّل اليوم دول وتنتهك شعوب وتداس  أعراض.

الّسعي كذلك عود إلى زوجه هاجر وولده إسماعيل، وفي شعيرة رمي الجمرات مثل ذلك  وفي شعيرة 
والخالصة هي أّن  مدار عبادة الحّج ـ التي هي الّركن الخامس الّركين لإلسالم ـ على دعوة النّاس أجمعين إلى 

التأّسي بإبراهيم وإتباع أثره وبذلك صّح أن  يكون للنّاس كلّهم أجمعين إماما.

إبراهيم من أولي األيدي واألبصار

قال سبحانه »َواْذُكْر ِعبَادَنَا إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوَب أُوِلي اأْلَْيِدي َواأْلَْبَصاِر«)3(. النّسل اإلبراهيمي نسل 
نبوّي رسالي، فهذا يوسف إبن  يعقوب ) إسرائيل ( إبن إسحاق إبن إبراهيم. ومعنى ذلك أّن البشريّة أصلها 
موّحد ال مشرك عدا أّن شياطين اإلنس والجن نجحت في  إجتيال كثير من النّاس عن الملّة اإلبراهيميّة الحنيفيّة 
الّسمحة. اإلنسان عابد في عالم الذّر وفي عالم النّبوة ومعه نبيه الذي ال يفارقه أّي  عقله أو وحيه الباطني الذي 

به يهتدي إن شاء اإلهتداء. وبذلك ال يدخل النّار إالّ شقّي مستكبر. 

مّما بّوأ الخليل مكانة الخلّة الّرحمانية أنّه  كان من أولي األيدي واألبصار. األيدي كناية عن القّوة المادّية 

يعّلمنا اخلليل ّأن األمن هو مفتاح الّتحريرين: 
الّتحريــر مــــن عبــادة غيـــر اهلل والّتحريــر 
مــن البطالـة واملديونّيــة اليت بسببهــا  حتتّل 

اليوم دول وتنتهك شعوب وتداس  أعراض.
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واألبصار كناية عن القوة المعنوية. قّوته المادّية أنّه لم يسلم جسمه  للمهلكات التي تفترس النّاس اليوم بدعوى 
أنشأ  أنّه  قوته  المادّية  لغو.  قعود وكثرة  تدخين ومخدّرات وخمر وكثرة  القلق من  الّسآمة ومقاومة  صرف 
أسرة ورزق منها الولد وأنّه هاجر من مكان آلخر وقد أثبتت البحوث أّن الّشعب المهاجر هو الّشعب الذي 
يبني لنفسه  في التّاريخ قصرا مشيدا به يذكر. الهجرة أّم النّهضة والثّورة، هجرة تطرد اإلكراه وتنبت التّحّرر 
و»المهاجر من هجر ما نهى هللا  عنه« )4( وهللا نهى عن إستمراء الّظلم والّرضى بالقمع، فكانت الثّورة هجرة 

على خطى الهجرات القديمة. 

أّما قّوته النّفسية المعنويّة التي  جعلته من أولي األبصار، فهو أنّه ينظر في الكون وملكوته قبل أن يلتحق 
بعقيدة ما، فليس هو إّمعية يجني ما يجني النّاس بل هو صاحب  موقف نظري. قّوته النّفسية أنّه كان كريما 
سخيّا كما مّر بنا. ال بدّ لإلمام أن يكون من أولي األيدي قّوة مادّية وماليّة وبدنيّة وعصبيّة  ومن أولي األبصار 
قّوة نفسيّة وعقليّة ومعنويّة. البصر عند القعيد ال يغني واليد الممتلئة عند األحمق ال تسمن. تلك هي فلسفة 

اإلسالم  عندما يتوّخى اإلزدواج الفكري والنّسق التّعدّدي والنّظام التّنوعي.

احلّج لتخليد املسار اإلبراهيمي العظيم

ذلك سبيال  إلى  إستطاع  إن  األقل  مّرة واحدة في حياته على  فإنّه مدعّو  دينا  باإلسالم  لمن رضي  أجل. 
إلى تقفّي األثر اإلبراهيمي  بالّصوت والّصورة، إذ يرحل إلى هناك فيعاين البيت الحرام الذي رفعه مع إبنه 
إسماعيل ويصلّي في مقامه ركعتين ويطوف بالبيت  قبل ذلك ويسعى تخليدا لمقاومة هاجر وحدبها على ولدها 
إسماعيل وأملها أّن هللا لن يضيّعها وأّن الّسعي منها مطلوب وأنّه ال معجزة  حتّى لألنبياء إالّ من بعد إستفراغ 
الجهد. ثم ليرحل إلى حيث دارت المعركة العظمى بين الخليل والّشيطان حول مذبح إسماعيل وكيف  كان 
اإلنتصار ساحقا لإلنسان على الّشيطان ومن كّل تلك الّشعائر يتعلّم الحاّج قيمة الّرمزية التي حقنت بها عبادة 
الحّج، فالّطواف حول  بيت واحد يمأل النّفس توحيدا وعبادة لرّب واحد والّسعي بين الجبلين يحقنه بقيمة الّسعي 
ال القعود ورمي الجمرات يشبعه بقيمة مقاومة  الّشيطان وكّل ذلك في رمزيّات تخاطب عقله وعندما تعتصم 
المادّيات بالّرمزيات تكتمل الّصورة ويستعين اإلنسان ببعد آخر يجعله  من أولي األيدي قّوة مادّية ومن أولي 
األبصار قّوة روحيّة. كل ذلك يندرج ضمن دربة عملية لإلنسان مّرة واحدة على األقل في حياته  ولكنّه يتكّرر 
الّصوم إمساكا عن مباحات  في األّمة كل عام مّرة واحدة فال تظّل الّصالة حركات في مكان واحد ويظّل 
ويظّل التّصدق  مغالبة للقحط الّروحي، بل يكّمل كل ذلك بعبادة تجمع النّظري مع العملي والنّفسي مع البدني 
والفكري مع المالي وتكون تكافليّة مشتركة  بين المسلمين اآلتين ملبّين من فجاج األرض على ظهر الّضوامر 
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اإلكراه  تطرد  والّثورة، هجرة  الّنهضة  أّم  اهلجرة 
وتنبت الّتحّرر و»املهاجر من هجر ما نهى اهلل  عنه« 
بالقمع،  والّرضى  الّظلم  إستمراء  عن  نهى  واهلل 
فكانت الّثورة هجرة على خطى اهلجرات القدمية

قصص القرآن قصة إبراهيم الخليل )5( - الهادي بريك



مجّلة اإلصالح - العدد 136 - السنة 7 - ربيع األول 1440 - نوفمبر 2018 60

ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى ۖ أَْن  أو رجاال وبذا تتحقّق عبادة اإلجتماع التي قال فيها سبحانه »...َوَما َوصَّ
قُوا فِيه...ِ«)5(. يَن َواَل تَتَفَرَّ أَقِيُموا الدِّ

تفّرق النّصارى في دينهم فهم اليوم ديانات ثالث كبرى يكفّر بها  بعضها بعضا حقّا ال تجّوزا ) كاطوليك 
وبروتستانت وأرتودوكس( وظّل اليهود أنفسهم متفّرقين في مسألة الدّولة، منهم من يرى أّن  ذلك محّرم وهم 
أقلّيات في أمريكا وفي فلسطين المحتلّة نفسها ومنهم من يتمّرد على ذلك وهو في النّهاية فرقة دينيّة. عدا 
اإلسالم ال  يتفّرق في الدّين. أّما فرقة الحياة ـ والّسياسة خاّصة ـ فليست ضربة الزب على المسلمين إنّما هي 
أهواء فرعونيّة وكأّن هللا يقول لنا :  جمعت لكم دينا ال يفّرقكم أبدا فهو عقلي بسيط محفوظ أّما حيال الحياة 
والّسياسة والحكم وتصريف المال، فإنّي أنزلت إليكم تعليمات  وأحكاما وكلّيات ومبادئ كفيلة بتوحيد صفّكم 
وأنتم بإرادتي متنّوعون ولكن أبتليكم هل تظلّون صفّا مرصوصا في الّسياسة وأنتم  مختلفون فيها أم تعبدون 
األهواء فتتفرقون. ذلك سعيكم أنتم. الدّين كفيل بإجتماعكم والّسياسة مظنّة تفّرق فهل تنجحون في اإلمتحان 
 لتردّوا مظان التّفرق إلى أصالب اإلجتماع؟ إبراهيم الخليل يدعونا إلى اإلجتماع صفّا واحدا ونحن مختلفون 
وتلك هي مادّة اإلمتحان  التي فشل فيها المسلمون منذ اإلنقالب األموّي حتّى اليوم. لعّل قيم الثّورة تغرس فينا 

خلق اإلجتماع ونحن مختلفون.

تلك هي منابت اخلّلة اإلبراهيمية اخلمسة

توحيد باشر شغاف اليقين وإخترقه بالنّظر في ملكوت الكون وليس تقليدا ببغاويّا قروديّا بليدا. ذكاء عقلي 
وقّاد ودهاء ذهني يتحيّل به  إليصاد أبواب الّشر وفتح أبواب الخير. فدائيّة عجيبة لم تعلّق بإنسي قبله وال 
بعده ولم يدع إنسي واحد في الحياة والوجود لذبح فلذة  كبده بيده ومن يرضى أن يلقى في النّار يسير عليه أن 
يعتنق تلك الفدائيّة التي ال تصدّق لوال أّن الوحي جاء بها إخبارا. كرم بّز حاتما  الّطائي وسخاء ال يخشى الفاقة 
وإقراء للّضيف عجيب ورحمة وحلم حتّى بأصحاب الجريمة الفطريّة أّي اللّواط . وتأسيس لملتقى  سنوي 

للنّاس يجدّدون فيه التّوحيد صوتا وصورة ويشيدون عرى اإلجتماع وهم مختلفون.

صاحب هذه الخلّة هو الذي نذكره في عقب  كّل صالة ) اللهم صّل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما  باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في 

العالمين إنك حميد مجيد (. آمين

اهلوامش

)1( سورة آل عمران - اآلية 67

)2( سورة البقرة - اآلية 124

)3( سورة ص - اآلية 45

)4( رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عمرو

)5( سورة الشورى - اآلية 13
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باختصار

شديد

اهلجرة  مكافحة  وسبل  فرنسا  يف  واملهاجرين  اهلجرة  ملف  ُيطرح  واألخرى  الفينة  بني 

الّسرية، ويستحضر احملّللون مقولة أديبها الشهري »فيكتور ايقو« صاحب روايــة البؤســاء 

La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde« »فرنسا ال تستطيع   «

حكوماتها  رؤساء  أحد  روكار«  »ميشال  أيضا  رّددها  وقد  العامل،  بؤساء  كّل  تستقبل  أن 

الّسابقني لتصبح بعد ذلك مفتتح كّل حديث عن اهلجرة واملهاجرين. يتلونها مثل تعاليم 

اإلجنيل دون أن يتوّقفوا عندها، وعليها تتأّسس كّل الّسياسات املتعّلقة بها. 

حتويل ذكي جلوهر املسألة حيث أّن املطلوب ليس أن تستقبلوا كّل بؤساء العامل ولكن 

املطلوب أن تتحّملوا مسؤولية املآسي اليت كنتم سببا فيها و ما أكثرها. تنهبون ثروات الّدول 

وتفقرونها وحتمون أنظمتها الّديكتاتورية وترعون شبكات الفساد فيها وتأتون بعد ذلك 

لتقولوا لنا فرنسا ال تستطيع استقبال كّل بؤساء العامل. 

طبعا ال مانع عندكم أن »تستقبلوا« كل ثروات العامل، فاحلدود هلا مفتوحة، أّما على 

البشر الذين يلقون بأنفسهم يف البحر هربا من املوت فتغلقونها. 

كم تضيع من حقوق بطرح األسئلة اخلاطئة وتقديم األجوبة املضللة...
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1. الثورة الفرنسية فتح لعصر جديد

عندما قامت الثورة الفرنسية سنة 1789 كان هيجل في عز شبابه إذ كان عمره تسع عشرة سنة وقد  فرح 
بها كثيرا واستبشر بها خيرا وخاصة بمبادئها الثالثة )الحرية، اإلخاء، المساواة(.  

ويروى أنه من شدة فرحه ذهب هو وصديقيه هولدرلين وشيلنج إلى مكان ما في حيّهم وزرعوا شجرة 
 سموها شجرة الحرية تيّمنا بالثورة الفرنسية التي كانت الحدث األكبر الذي هز أوروبا في ذلك العصر.  

وال يخفى علينا التأثير الكبير التي تتركه األخبار الجيدة التي كانت تصلهم من باريس والتي تبشر  بعصر 
جديد، من مثل اقتحام سجن الباستيل وتحرير مساجين الرأي وما تاله من إعالن حقوق اإلنسان  والمواطنة، 

ثم اعدام الملك وغيرها من األنباء.  

ولما وصل نابليون إلى »يينا« غازيا استبشر به »هيجل« واستقبله ولم ير فيه مستعمرا بل اعتبره المحّرر 
 والبطل الذي يبشر بعصر جديد.  وقد كتب عن هذا الحدث ما يلي:   »إنه في الحقيقة إلحساس رائع، أن يرى 
المرء مثل هذا الفرد، متمركزا هنا في بقعة بعينها، ممتطيا  حصانا بعينه، ومع هذا فهو منتشر ممتد عبر 

هيجل وفلسفة الثورة )3/3(

هيجل والثورة

البحث في فلسفة الثورة مهم ألن الثورة تؤسس قواعد جديدة لسلوكنا وتصرفاتنا وتمنحنا الفرصة لرؤية أفضل 
بالتالي  لنا  للحق )القانون( والقوة )السلطة( والجمال )اإلسطيتيقا أو الفّن( وهللا )الميتافيزيقا أو الدين(وتسمح 
بهدم نظم سياسية وقيمية وقانونية سائدة والتبشير بأخرى بديلة وجديدة تعيد تحديد سلوكنا بشكل مغاير عّما 
ألفناه. فالثورة بهذا المعنى عملية هدم وبناء، يتبعه تحليل وتفسير وقراءة وفهم، وهي عقلنة وتنوير جديد يشمل 
مجاالت الحياة كلها.  ويزداد البحث في فلسفة الثورة طرافة وأهمية عندما يتعلق األمر بهيجل، أبرز ممثلي الفلسفة 

المثالية، ألنه عادة ما يتهم بأنه محافظ وفيلسوف الدولة البروسية. 

لفّك لغز هذا اإلشكال الحقيقي والكشف عن خفاياه وأسراره، انطلقنا في الجزء األول من التعريف بحياة هذا 
الفيلسوف وأهم مؤلفاته باعتباره جزءا من هذا العمل سنصل معه إلى بعض النتائج واإلستخالصات ثّم تطّرقنا  
في الجزء الثاني إلى بعض العناصر الرئيسيّة في فلسفة هيجل وسنخصص هذا الجزء الثالث واألخير إلى الحديث 

عن هيقل والثورة.

دراسات

ت
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درا
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العالم، ومن هذه البقعة يحكمه.«  

فقط  الفرنسية  للثورة  اإليجابي  التأثير  يقتصر  ولم 
شمل  وإنما  الثالثة  والجبارة  الشابة  العقول  هذه  على 
كّل  مثقفي العصر آنذاك. فكانط مثال الذي كان في أوج 
أنه كان يخرج يوميا  لجولته  الروايات  شهرته، تحدثنا 
يضبط  كان  البعض  أن  حتى  الوقت  نفس  في  المسائية 
ساعته على خروج كانط. ورغم هذه الدقة  فإن الروايات 
تقول أيضا بأنه لم يخرج لجولته يوم سماعه بقيام الثورة 
الفرنسية ألنه ذهب لتتبع األخبار  القادمة من باريس ]1[  . 
وتمتلك الثورة الفرنسية أهميتها عند كانط ألنه رأى فيها 
»تحقيق حلم التقدم  التنويري في ذاته، وههنا ال فاصل 
قراءته  في   ]2[ فوكوا   يرى  كما  والثورة.«  التنوير  بين 

لكانط من خالل  كتابه عن األنوار. 

وقد كان األصدقاء الثالثة )هيجل، شيلنخ، وفيخته( 
من الجيل الذي يلي كانط وكان له عليهم تأثير كبير  كل 
واحد منهم بشكل معين. غير أن هيجل هو أكثر الثالثة 

الذين حرصوا على تجاوز كانط في كثير من  المقوالت. 

اإلقطاعية واإلستبداد  المسيحي  نهاية عصور  الفرنسية هي إعالن عن  الثورة  أن  الثالث  الفالسفة  رأى 
الفرنسية والثورة  الصناعية  الثورة  التي أحدثتها  اللحظة  السائدة. وكان هيجل أكثرهم وعيا بهذه  واألخالق 
القدسية  التساؤل ونزع عنها  الهالة  الميتافيزيقية موضع  التقاليد  الكبير وضع  التحول  في انجلترا واعتبرأن 
أصبحت  اإلنسان  حتى  على  سيطرتها  فرضت  اآللة  أّن  كما  الطبيعة  في  عن هللا  تبحث  الفلسفة  فأصبحت 
»التغيرات في الجنس البشري تتبع التغيرات في اآللة« كما يقول هيجل في فلسفة التاريخ.  ولم يعد بإمكان 
الفلسفة أن تنكر أو تتجاهل هذا األمر. ومن هنا وجب على الفلسفة أن تطرح السؤال  بشجاعة وتجيب عنه 

بحرية.  ]3[    

2. فلسفة هيجل هي التعبرية الفلسفية للثورة الفرنسية

إضافة إلى أن هيجل كان معجبا بروسو وخاصة كتابه »العقد اإلجتماعي« الذي انتشر بين مثقفي العصر 
 ومنهم صديقيه شلينج وهولدرلين، وقبلهم أيضا كانط. فإن بعض الروايات تحدثنا أن هؤالء اإلصدقاء  الثالثة، 
أثناء دراستهم في المعهد الديني بتبنغن  Tübingenا،)1788ـ1793( كانوا يقرأون العقد  اإلجتماعي بشكل 
سري أي تحت الغطاء ألنه كان يمنع تداوله في األوساط الدينية حينذاك. في هذه الفترة  حدثت الثورة الفرنسية 
وأعجب بها هيجل أشد اإلعجاب ومن هذا اإلعجاب بدأ كل شيء كما يقول  ريتر]4[ فهو يعتبر في أحد رسائله 
لصديقه شلينج أن الثورة »كرمز للعصر، يجب أن تكون الدليل على  أن القدسية المحيطة بالطواغيت وآلهة 

هيجل وفلسفة الثورة )3/3(  هيجل والثورة - د.حسن الطرابلسي
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األرض قد انتهت.« ثم يضيف بإن مهمة »الفلسفة اآلن أصبحت  تتمحور في الدفاع عن كرامة الشعوب، حتى 
ال تكتفي فقط بالمطالبة بحقوقها وإنما تفتكها«]5[ .    ورغم أن  هذا اإلعجاب قد تزعزع مع سنوات اإلرهاب 
وعدم اإلستقرار السياسي الذي تبع الثورة، فإن هيجل ظل  وفيا لروح الثورة الفرنسية ورأى ضرورة الثورة. 
ففي كتاب محاضرات في تاريخ الفلسفة الذي كتبه  هيجل على فترات زمنية مختلفة نجده في سنة 30/1829، 
أي في آخرحياته يتحدث على ضرورة  الثورة على المؤسسات القديمة. وأن ما تدمره الثورة قد سبق أن فقد 

مبررات وجوده الذاتية ]6[  .  

بعد  الفرنسية  الثورة  قد كتب عن  فنجده  آخر حياته  إلى  واإلنبهار مع هيجل  اإلعجاب  هذا  تواصل  وقد 
 أربعين سنة من قيامها  بأسلوب شاعري: »فقد كانت اشراقة رائعة للشمس، رحبت بها جميع العقول  المفكرة، 
واشاعت على الجميع االحساس بالبهجة والحبور وهزت حماسة الروح في العالم بقشعريرة  عميقة جعلتنا 

نشعر في تلك اللحظة بالذات بأننا توصلنا الى مصالحة حقيقية بين هللا والعالم .  « ]7[       

إن عالقة هيجل مع الثورة الفرنسية، كما يرى ريتر، ترتكز على اإلعجاب والحماس لما أدخلته الثورة 
 على التاريخ. ولما تبعها من تحديات في عدم وجود حلول لمشاكلها وعدم وصول إلى اإلستقرار، ثم  سيطرة 

اإلستبداد.  إنها بذلك طرحت، حسب هيجل، مشكل العصر. 

والمشكل األساسي الذي طرحته الثورة الفرنسية، في نظر هيجل، وفي نفس الوقت عجزت أن تجد له 
ثم  الدولة  عليها  تقوم  أساسية  فكرة  ليصبح  الحرية  مفهوم  أعلت  فالثورة  للحرية.  السياسي  هوالتحقيق   حال 
 ليتحول هذا المفهوم مع »ميثاق حقوق اإلنسان« إلى حق طبيعي. ولكن السنوات التي أعقبت الثورة  سيطر 
عليها اإلرهاب وفشلت الثورة في تحقيق السلم واألمن وبالتالي أخفقت في تحقيق الحرية على  أرض الواقع. 
وبهذا الفهم جعل هيجل من فكرة الحرية مبدأً مركزيًا ومادة أساسية لفلسفته. فالحرية عنده      هي أساس وجود 
Bei-sich-selbst-  اإلنسان، عندما يحقق إنسانيته، ويستطيع قيادة حياته اإلنسانية. ويطلق عليها مصطلح
sein  ألّن اإلنسان إذا كان مرتبطا بغيره فإنه ال يكون حّرا... وأّما أن أكون حّرا  فيعني أنّني مالك لنفسي ]8[ 

bei-mir-selbst-bin.    )Ph. G. XI, 44(  

ألمانيا فلقد  التاريخ« أن الثورة الفرنسية كان لها فضل على  وهو يرى في آخر صفحات كتاب »فلسفة 
 أدخلت إليها القوانين النابليونية المدونة القانونية وألغت اإلمتيازات اإلقطاعية ووسعت دائرة الحرية  وحقوق 

المواطنين. 

ولكنه اعتبر خطأ الثورة الفرنسية في أنها عادت الدين الذي يعتبره هيجل ذروة العقل ]9[.    ولذلك فإنه  يمكننا 
القول أن فلسفة هيجل هي التعبيرة الفلسفية عن الثورة الفرنسية

املشكل األساسي الذي طرحته الثورة الفرنسية، يف 
نظر هيجل، ويف نفس الوقت عجزت أن جتد له  حال 

هوالتحقيق السياسي للحرية.

هيجل وفلسفة الثورة )3/3(  هيجل والثورة - د.حسن الطرابلسي دراسات
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أ ـ جدل الثورة يف مقولة »كل ما هو واقعي معقول وكل ما هو معقول واقعي«

 „Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernüntig“  

ما هي حقيقة هذه العبارة عند هيجل؟

في تعليقه على هذه المقولة يشير الدكتور حسن حنفي، بعد تأكيده أن مفهوم التطور هو األصل في النسق 
 الهيجلي »كل شيء خاضع للتطور والتقدم على نحو جدلي، صراع بين األضداد. فالروح يتطور من  الحس 
إلى  المنطق  الموضوعي  المنطق  إلى  الذاتي  المنطق  المطلقة. والمنطق يتطور من  المعرفة  إلى  العقل  إلى 
الذاتي الموضوعي، منطق التصور. والقانون يتطور من القانون األخالقي إلى القانون المدني  إلى القانون 

السياسي« ]10[.  بعد ذلك يثير حنفي ثالثة أنواع من اإلشتباه]11[  في فكر هيجل. 

اإلشتباه األول: هل هيجل فيلسوف اإليمان أم فيلسوف اإللحاد؟ هل هو فيلسوف العقل أم فيلسوف النقل؟

اإلشتباه الثاني: هل هيجل فيلسوف الفكر أم فيلسوف الوجود، مثالي أو واقعي، ذاتي أم موضوعي،  عقالني 
ام وجودي؟

اإلشتباه الثالث: متعلق بالسياسة. هل هو يميني أم يساري، محافظ أم ليبرالي؟ رجعي أم تقدمي؟ ]12[ 

ويعتبر أنه يمكننا وجود هته المضادات في فكر هيجل ويخلص حنفي إلى القول بأن هذا »إشتباه أصيل  في 
فكر كل فيلسوف قادر على اختراق الحواجز والتصنيفات القائمة«  ]13[     

ولذلك فإن حنفي يعتبر أن »هيجل هو أرسطو العصر الحديث الذي جمع بين الطرفين، المنطق  والوجود، 
الروح والتاريخ، المثال والواقع، العقل والحس، هللا والدولة، الدين والفلسفة عن طريق  الصيرورة، فالطرفين 
يمثالن مرحلتين لصيرورة واحدة ضد ثنائيات اليونان، بين شيلنج وفيجته في  المثالية األلمانية، بين كانط 

وديكارت في الفلسفة الغربية، بين الشرق والغرب مثل جوته« ]14[   

وأما عند الدكتور أبو يعرب المرزوقي فإننا ال نجد طرحا لعملية اشتباه بل إنه يتحدث عن أننا مع هيجل 
 وشيلنج نجد »أفضل صياغة لوحدة الوجود المادية المثالية، والفلسفية الدينية التي هيمنت إلى حد اآلن  إيجابا أو 
سلبا على الفكر اإلنساني«]15[   ويعتبر أن هذه الوحدة مبثوثة في كتاب »ظاهريات الروح«  لهيجل ويشرح ذلك 
في أحد الهوامش بقوله أن هيجل: »يقدم للقضايا الفلسفية عامة نظِريِّها وعمِليِّها  وجماِليِّها ببعديها التنظيري 
والتطبيقي من منظار الوحدة بين اإلشكاليات الفلسفية بما هي دينية،  واإلشكاليات الدينية بما هي فلسفية، ومن 
ثم فهو صريح التوجه نحو تجاوز إشكالية ثنائية الفكر الستنتاج  فلسفة جامعة بين التجربتين الفلسفية ممارسة 
وتنظيرا، والدينية الصوفية ممارسة وتنظيرا جمعا لم يعد  يهتم بإشكالية التوحيد التي اعتبرت محسومة في 

مجع  الذي  احلديث  العصر  أرسطو  هو  هيجل 
والتاريخ،  الروح  املنطق  والوجود،  الطرفني،  بني 
الدين  والدولة،  اهلل  واحلس،  العقل  والواقع،  املثال 

والفلسفة عن طريق  الصريورة.

هيجل وفلسفة الثورة )3/3(  هيجل والثورة - د.حسن الطرابلسي
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تطور الفكر، أو في تجربة العقل، أو في ظهور الروح  ممارسة وتنظيرا حيث صارت الفروق بين ضروب 
الفكر مجرد مراحل في صعود العقل لشكله النهائي  عند هيجل« ]16[   

وبناء على هذا فإنه ينتفي مع قراءة أبو يعرب كل أثر لإلشتباه لنجد أن هيجل فتح بابا جديدا يوفق بين 
 الديني والفلسفي، بين السياسي والديني، ليتضح لنا مع هيجل، في كتابه »فلسفة التاريخ« مدى اإلرتباط  الكبير 
بين الفلسفة السياسية والفلسفة عموما، فهيجل ربط هنا بين المبدأ األساسي للثورة الفرنسية مع  المبدأ األساسي 
للعقل  للفلسفة القديمة. فأناكساجوراس الذي اعتبر أن العقل  nous  هو الذي يحكم العالم،  وأنه فقط أخيرا 
توصل اإلنسان إلى أن الفكر هو الروح الحقيقي الذي يدير العالم. إن عقل الثورة بالنسبة  لهيجل متطابق مع 
العقل الفلسفي، وأن كل ذلك تحقق في بعده السياسي مع الثورة الفرنسية. ولهذا فإن »ريتر« يعتبر أن فصل 
النظرية السياسية لهيجل عن فلسفة هيجل وأبعادها الميتافيزيقية يفقدها ألبعادها  الحقيقية فتتحلل وتفقد جذوتها 

من أساسها ]17[.     

ولو حاولنا أن ندفع هذا الفهم للنظرية السياسية للثورة عند هيجل إلى أقصاه. لوجدنا أن هيجل أكثر  الفالسفة 
راهنية في هذا المستوى. فالمفكر السياسي األمريكي فوكوياما]18[  رأى أن انهيار اإلتحاد  السوفياتي أدى إلى 
انتصار اللبرالية واقتصاد السوق، ولذلك خلص إلى أن التاريخ وصل نهايته بهذه  النتيجة كما انتهى التاريخ 
عند هيجل بوجود الدولة البروسية والحضارة المسيحية التي حققت الحرية  لكل الناس. فسقوط حائط برلين عند 
فوكوياما هو النقطة الفاصلة لإلعالن عن نهاية التاريخ. ولكن  النتائج التي وصل إليها تختلف عنها عند هيجل. 
ففي الوقت الذي بقي هيجل وفيا لمبادئ الثورة فإننا  بناء على قراءة فوكوياما نصل إلى أن الثورة أصبحت 
انفتاحا ألنه يقر باإليجابية والتناقض  المعنى، أكثر  التاريخ أكتمل. فتكون قراءة هيجل،  بهذا  مستحيلة ألن 
وبالتالي التعدد الذي يؤدي إلى الصيرورة في حين  أن مع فوكوياما ينغلق التاريخ بسيطرة الرأسمالية وهيمنتها 
على العالم. وفي هذا المستوى بالضبط نجد  فوكوياما يتناقض مع هيجل الذي بنى عليه أصال نظريته. فهيجل، 
كما رأينا في شرحه للديالكتيك  ولفلسفة التاريخ، يعتبر أن الثابت عنده هو التحول، فالفكرة ونقيضها يؤديان 

إلى الصيرورة التي تصبح  بتحققها نقيضا لما هو سائد وبالتالي تُحِدث صيرورة جديدة.  

إننا بهذا الفهم يمكننا أن نعتبر الماركسية التي سادت في القرن الماضي على أكثر من نصف المعمورة 
 تنتهي بسقوط حائط برلين، ال لينتهي التاريخ كما ذهب إلى ذلك فوكوياما، وإنما لتبدأ مرحلة جديدة  حرص 

الفكر السياسي اإلمريكي أن يجد لها نقيضا بعد القصور الذي رأيناه في نظرية فوكوياما. 

وفي خضم هذا الجدل الحائر كانت محاولة »ديك تشيني« أقرب إلى فك هذا اللغز. فديك تشيني، وهو 
وهذا  الرأسمالية.  أو  للبرالية  جديد  عدو  مع  جديدة  مرحلة  لتسويق  جديدا  اسما  اخترع  المحنك،   السايسي 

للديالكتيك  ولفلسفة  شرحه  يف  هيجل،  يعترب 
التاريخ، أن الثابت عنده هو التحول، فالفكرة ونقيضها 
يأديان إىل الصريورة اليت تصبح  بتحققها نقيضا ملا 

هو سائد وبالتايل حُتِدث صريورة جديدة
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 العدو الجديد أطلق عليه اسم »العدو البديل« الذي هو في نظره اإلسالم السياسي. واكتملت فصول  وأبواب 
هذه النظرية مع هانتنغتون بصراع الحضارات ليسقط العالم في حروب ونزاعات ال حدود لها  في العراق 
وافغانستان والشرق األوسط عموما وغيره من المناطق.. فسيطر العنف واإلرهاب والتطرف  على العالقات 

الدولية. 

وفي هذ الوضع تصبح الثورة ضرورية ألنها تحقق التوصيف الذي بدأنا به هذا المقال والذي شرحه  كتبه 
كانط بشكل أدق عند قراءته للثورة الفرنسية بقوله »مثل هذه الظاهرة ال يمكن أن تنسى، إذ هي  كشفت في 
الطبيعة اإلنسانية عن استعداد للعمل لما هو أفضل ألن هذا الحادث هو من العظمة ومن  اإلرتباط الوثيق 
بمصالح اإلنسانية ومن سعة التأثير في العالم بكل أجزائه، إلى حد أنه ينبغي أن تذّكر به  الشعوب في الظروف 
المناسبة، وعند المحاوالت الجديدة من هذا النوع«.  ولعلنا بهذا الفهم نخلص إلى القول بأن الربيع العربي الذي 

اندلع بثورة الحرية والكرامة في تونس يمثل  مرحلة جديدة تعتبر صيرورة للتناقضات السابقة.  

ولكننا ال نريد أن نغرق في التفاؤل فنعود إلى هيجل لنجد أن الشطر األّول من مقولته »كل ما هو معقول 
 واقعي« تؤكد على اإلمكانية الحتمية لتغيير الواقع، فيغدوا كل ما هو عقلي قابل للتحقق، ألن منطق  التاريخ 
والديالكتيك يؤكد ذلك. فالعقل هو التاريخ. وأما الشطر الثاني للمقولة الهيجلية »كل ما هو واقعي  معقول«    فهي 

النقيض للشطر األول وتؤكد على امكانيّة فهم الواقع، أو المجتمع والتعاطي معه بل  وتغييره.  

وبعبارة أخرى فإن مقولة هيجل أعاله تسمح بتحقق الثورة وبحتميّة تغيير الواقع، أو أنها تحقق شروط 
 النهضة، ألن هذا الواقع هو نتاج للعقل. وتمتلك الفلسفة بذلك موقعا أساسيا ألنها تمنحنا فرصة أفضل  لفهم 

األحداث وتحليلها. إنها، عند هيجل، تشبه بومة منيرفا التي ال تبدأ بالطيران إال بعد أن يرخي الليل  سدوله. 

ب ـ اإلسالم ـ ثورة الشرق  

ال يقتصر النظام الفلسفي الهيجلي على التفاعل مع الثورة الفرنسية ومبادئها فحسب بل إنه يتجاوزها  إلى 
الذي  أن اإلسالم،  يعتبر  فهو  الثورة عند حديثه عن اإلسالم]19[  .  يستعمل مصطلح  فنجده  حضارة اإلسالم 
التي »كسرت كل خصوصية وكل تبعية  المحمدية  Der Mohammedanismus، ثورة الشرق،   يسميه 
 مضيئة ومطهرة للفكر  Geist «  وهو الدين الذي أكد الوحدانية التي »جعلت من الواحد المجرد وحده  الشيء 
المطلق«. ويخلص من ذلك إلى أن اإلسالم تجاوز الخصوصية التي وجدت في اليهودية. ففي  اليهودية »لم 
يمض هللا تحالفه إال مع اليهود، ولم ينزل وحيه إال على هذا الشعب«.]20[   وأما في اإلسالم فإن   »عبادة الواحد 
هي الرابطة الوحيدة مع كل شيء. وفي هذا البعد وهذه القوة يزول كل حاجز وكل تمييز  قومي وصنفي«.]21[   

يعترب هيجل أن اإلسالم، الذي  يسميه احملمدية، هو 
اليت »كسرت كل خصوصية وكل تبعية  الشرق،  ثورة 
 مضيئة ومطهرة للفكر« وهو الدين الذي أكد الوحدانية 

اليت »جعلت من الواحد املجرد وحده  الشيء املطلق«.
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  ومن ثمة يبرز إعجابه بالفكر الصوفي، خاصة عند جالل الدين الرومي الذي يذكره في محاضراته عن 
 تاريخ الفلسفة، ويتحدث عن التوحد بين الروح اإلنسانية وهللا. كما يبدي إعجابه بسرعة انتشار اإلسالم  وأن 
كل من »يعتنق اإلسالم يصبح متمتعا بكل الحقوق التي لجميع المسلمين.« وغاية المسلمين كانت »في تقديم 
عن  كان  عبارة  الحماس  وهذا    Begeisterung  الحماس من  قدر  بأكبر  إليها  سعوا  وقد  المجردة،  العبادة 

تعصب  Fanatismus .   « ]22[  ولكن ما هو الفرق بين الحماسة والتعصب وكيف يمكن التمييز بينهما؟

وهنا يسعفنا كانط بتحديد هذه المفاهيم بالقول بأن »مفهوم الحماسة في السياسة يناظر مفهوم االحترام في 
 األخالق ، إنها شعور رائع وفرحة قصوى إزاء حدث ما، الحماسة حسب كانط تهب النفس دافعا حيويا  من 
أجل تجاوز التخيل البشري، في حين أن التعصب فيه يتوهم المرء أنه يرى شيئا ما فيما وراء حدود  المخيلة، 

في حين أنه ال يرى غير أوهامه، الحماسة إذن انفعال سياسي في حين أن التعصب انفعال  ديني« ]23[   

  كما أن هيجل نفسه يتدارك ليشرح معنى هذا التعصب فيقول »إال أن تعصب المسلمين كان قادرا على 
 كل شيء رفيع« ويفسر ذلك بأن مبدأ المسلمين كان »هو الدين والترهيب كما هو مبدأ روبسبيير في  الحرية 
والترهيب  La liberté et la terreur «، ويبدو أن هيجل كان حريصا أن يفهم بشكل سليم ألنه  اعتمد في 

نصه األصلي المفردتين الفرنسيتين ولم يترجمهما إلى األلمانية. 

دور  »بيان  إلى  اإلسالم  بسبق  االعتراف  إلى  المروزقي،  يعرب  أبو  يقول  كما  اضطر،  هيجل  أن  كما 
لم تفهم ذلك إال بفضل حركة اإلصالح بموقف فكري  التي  المسيحية  لتبرير تأخر  المدني وسعى   المجتمع 
 يغلب عليه تزييف المعاني ليحط من شأن الثورة اإلسالمية ويعلي من شأن اإلصالح البروتستانتي« تلك  هي 

الروحانية والمصالحة الروحانية التي بزغت ]24[ 

وبنفس السرعة الحربية أو العسكرية التي أسست ممالك كبيرة انتشرت كذلك العلوم عند العرب لتصل  أوج 
تألقها في عصر هارون الرشيد، فأضحى بالط الخليفة »يشع ليس خارجيا فحسب بلمعان األحجار  الكريمة 
واألواني، وإنما أيضا وخصوصا بفضل ازدهار الشعر وكل العلوم«. ولكنه يستدرك مرة أخرى  ليقول بأن 

الخلفاء األوائل كانوا »محتفظين ببساطة الصحراء ... معرضين عن فوارق الصنف والثقافة.« 

لم تعمر طويال و»سقطت بشكل متزامن مع تالشي إمراطورية  الكبرى  العرب  ويعتبر هيجل أن دولة 
 اإلفرنج، فأطيح بعروش من طرف عبيد وشعوب وغزاة جدد« فكان أن جاء السالجقة والمغول »حتى  جاء 

العثمانيون فتوفقوا أخيرا في فرض سيطرة متمكنة.«  

ويعتبر هيجل أن فضل العرب يتمثل فقط ]25[   في نقل المعارف وخصوصا منها الفلسفية إلى الغرب.  ويرى 
في الختام أن شعلة اإلسالم انطفأت ودخلت »في فتور الشرق وهدوئه«  

الثورة اهليجلية متفائلة ومنفتحة على  إن نظرية 
املستقبل وتتأسس على قراءة معمقة للثورة  الفرنسية 
وأن  للتاريخ.  أعلى  كهدف  احلرية  مبدأ  أهمية  وعلى 

الفلسفة عليها أن تنطلق من هناك لفهم  املستقبل.
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ورغم المواقف واإلشارات اإليجابية التي رأيناها أثناء هذا العرض إال أن مساحة الحديث عن اإلسالم 
 Vorlesung (   ضمن المؤلفات الهيجلية تبقى محدودة ومختصرة. ففي مؤلفه     محاضرات في تاريخ الفلسفة 
über die Philosophie der Geschichte ( الذي يحتوي على أكثر من 500 صفحة  لم يتحدث هيجل 

عن اإلسالم اال في بعض الصفحات وأما في بقية مؤلفاته فلم يتجاوز سوى بعض  الشذرات. 

خالصات عامة

للثورة  معمقة  قراءة  وتتأسس على  المستقبل  ومنفتحة على  متفائلة  الهيجلية  الثورة  نظرية  أن  إذن  رأينا 
 الفرنسية وعلى أهمية مبدأ الحرية كهدف أعلى للتاريخ. وأن الفلسفة عليها أن تنطلق من هناك لفهم  المستقبل. 
كما رأينا أن هيجل ليس صاحب فلسفة مثالية مفارقة للواقع بل هو مهتم بالحياة السياسية منذ  شبابه ففلسفته 
متسقة مع روح عصرها الذي كانت الثورة الفرنسية أهم حدث فيه وما تالها من الحروب  النابليونية وعودة 
الملكية وواقع ألمانيا المتخلف آنذاك. ولقد رأى هيجل في الثورة الفرنسية نقطة تحول  ليس فقط في تاريخ 
فرنسا فحسب وإنما في العالم. ولئن غير رأيه من نابليون بعد حروبه في أوروبا  وعدّل موقفه من الثورة 
الفرنسية عندما لم تتحقق أهدافها فإنه لم يتنكر لمبادئ الثورة ذاتها بل ظلت هذه  المباديء ملهمة له طيلة حياته 
وأشبعت فلسفته تفاؤال وأمال على النقيض من الفالسفة من بعده الذين  سيطر التشاؤم عليهم وعلى األخص 

منهم شوبنهاور. 

ورغم أنه غير موقفه تجاه الدولة البروسية في فترة شهرته وتدريسه في برلين إلى حد اتهامه بالفيلسوف 
 الرسمي لها فذلك ألنه رأى فيها تحقق الروح المطلقة حيث تتحقق الحرية للجميع وكان ذلك مرتبطا  بالسياق 

التاريخي العام الذي تعيشه ألمانيا من أجل إعادة بناء ذاتها بعد خسارتها الفادحة في الحروب  النابليونية. 

ورغم أن نقد كل من فيورباخ وكيركيكارد وخاصة ماركس كان قويا وعنيفا أحيانا وحكم على فلسفة  هيجل 
السياسية باإلنزواء في إطار التبرير للدولة البروسية، وبالتالي صنفت لفترة طويلة ضمن  الفلسفات المحافظة، 
بل الرجعية أحيانا، إال أن هيجل استطاع أن يفتك مكانته في التاريخ وفي الفلسفة  كواحد من أكبر الفالسفة التي 

تصل المواقف تجاهه حد التضارب والتناقض. 

اهلوامش

 ]1[   نود أن ننبه في هذا المستوى إلى ضرورة تنسيب هذه الروايات التي تحيط كانط بهالة من القدسية. نعم من 
الثابت أن كانط عقل جبار ومنظم  ومنظبط جدا في مواعيده. ولكن يجب أن نتوقف هنا ونعتمد أساسا على  إنتاجه 
فهذا أهم وهو كاف بنظرنا لمعرفة أهمية هذا الفيلسوف.      هذا مع  العلم أن كانط كتب سنة 1798 مقالة قصيرة ومهمة 

     „Was ist Revolition?“   أجاب فيها عن ماهية الثورة

 ]2[  قراءة فوكو لموقف كانط من الثورة الفرنسية، حسن بتغراصا، على الرابط التالي:  

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=300491&r=0 

 ]3[     يمكن العودة إلى: 

   Enzyklopädie )1817( §7, §8 )VI, 25(; Philosophie der Geschichte XI, 557; Geschichte 
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der Philosophie, XVII, 69 

]4[ Joachim Ritter: Hegel und die französische Revolution, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main 1965, p. 20 

  )Brief an Schelling, Br. 11 vom 16.02.1795(   16.02.1795  5[   رسالة إلى شيلنج بتاريخ[ 

]6[ Hegel, G. W. F.: Vorlesung über die Philosophie der Geschichte, Werke 12, 
Suhrkamp Taschenbuch- Wissenschaft, 11 Auflage 2015, S.517 

]7[ Es war dieses somit ein herrlicher Sonnenaufgang. Alle denkenden Wesen haben 
diese Epoche mitgefeiert.  Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht, ein 
Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschauert,  als sei es zur wirklichen Versöhnung 
des Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen.“ )Hegel, G. W. F.:  Vorlesung über 
die Philosophie der Geschichte, Werke 12, Suhrkamp Taschenbuch-Wissenschaft, 11 
Auflage   2015, S. 529( 

]8[ في تحديد مفهوم الحرية يتجاهل هيجل كل التطورات التي عرفها هذا المفهوم ويعود إلى المفهوم الكالسيكي 
Aristoteles; Met., I, 2; 982 b 25   .لها الذي عرف عند أرسطو  والذي نجده في كتاب الميتافيزيقا

]9[ في فلسفة التاريخ نجد تشابها كبيرا بين هيجل وابن خلدون. وهذا التشابه يمتد ليشمل كل المكونات الرئيسية 
الخاصة بهما في فهم التاريخ. 

]10[ الدكتور حسن حنفي، مقدمة في علم اإلستغراب، الدار الفنية ، القاهرة 1411 هـ/1991م، ص 341 

]11[ اإلشتباه »يعني،عند حنفي، توترا بين قطبين، كالهما صحيح، تناقضا بين طرفين، كالهما ضروري... 
لذلك ال يوجد في اإلشتباه صواب أو  خطأ، حق أو باطل، صحيح أو فاسد. فكال الطرفين، وكال القطبين صواب. 
إنما يكون الميل ألحد القطبين أكثر من األخر، واإلنحياز إلى أحد  الطرفين طبقا للتربية والمزاج وتقدير الموقف.« 
الدكتور حسن حنفي: اإلشتباه في فكر ابن رشد، مجلة عالم الفكر، المجلد السابع والعشرون، العدد  الرابع أبريل/

يونيو 1999 ص 119، 120 

]12[ المصدر السابق، ص 341،342 

]13[ نفس المصدر السابق، ص 342 

]14[ الدكتور حسن حنفي: اإلشتباه في فكر ابن رشد، مجلة عالم الفكر، المجلد السابع والعشرون، العدد الرابع 
أبريل/يونيو 1999 ص 121 
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تطوير تظاهرة »الص

عند تناول أّي ظاهرة إقتصاديّة نالحظ أنّها لم تنشأ مصادفة بل مقترنة بزمان ومكان محدّد،  وهذا نتاج 
للّظروف التّاريخيّة للمجتمع وسنن تطّوره حيث يرجع ذلك لعدّة عوامل إقتصاديّة،  إجتماعيّة، سياسيّة وإنسانيّة، 

هذه العوامل متداخلة ومتّصلة األطوار ونسق تفاعلها  يساهم في تطّور الّظاهرة اإلقتصاديّة . 

بل  مالئمة  للمجتمع  قوانين  وتطبيق  فقط صياغة  ليس  علينا  يحتّم  اإلقتصاديّة  الّظاهرة  في  التّطور  هذا 
ضرورة تطوير هذه القوانين ألنّها محدودة بينما الوقائع التي وضعت هذه  النّصوص لمواجهتها وتنظيمها في 

تغيّر وتطّور دائم . 

لذا من الحتمي أن نطّور النّصوص القانونيّة لمالءمة تطّور المجتمع ليستطيع القانون أن يلعب  دوره المناط 
بعهدته في تنظيم المجتمع منها النّشاط اإلقتصادي والتّجاري وهو ما أشار إليه  الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو: 

»إّن القانون يجب أن يكون مالئما لحاجة الّشعب الذي  ُصنع من أجله«. 

هذا الّسياق التّحليلي يحيلنا إلى ضرورة مراجعة أهّم ظاهرة إقتصاديّة وتجاريّة التي تعكس  مدى تطّور 
وفاعليّة العمل الّرقابي للمراقبة اإلقتصاديّة وهي ظاهرة التّخفيضات الموسميّة،  فنجاح موعدها الّسنوي سواء 
الّرقابي  التّجارية والعمل  الّسياسات  مقياَس نجاح وتتويج لمدى  فاعليّة  الّشتوي يعدّ  أو  الّصيفي  الموسم  في 
هذه  ذلك. وسنالحظ من خالل  إزاء  اإلقتصادييّن  وتطّوره وحماية  المتدّخلين  المجتمع  بواقع  ذلك  وإرتباط 
الدّارسة أّن نجاح هذا الّرهان  هو هدف تسعى إليه جميع البلدان التي شملتها الدّراسة حيث أّن هذه البلدان 
تعتبر نجاح  موسم التّخفيضات بمثابة دليل على نجاح سياساتها التّنظيمية في القطاع التّجاري  واإلقتصادي.   

)I(جتارب املقارنة : 

التّجربة اإلنقليزيّة :     )1 

تعتبر المملكة المتّحدة من أّول الدّول التي تّم فيها تطبيق البيوعات بالتّخفيض منذ سنة   1871 من خالل 
التّظاهرة التّجارية التي يطلق عليها »يوم الّصناديق« أو ما يسّمى  باإلنقليزية » Boxing Day « وهو يوم 
عطلة رسميّة تحتفل به المملكة المتّحدة وكّل الدّول  النّاطقة باإلنقليزيّة ودول الكومنولث بإستثناء الواليات 
المتّحدة األمريكيّة وذلك في 26  ديسمبر من كّل عام حيث تقوم المحالّت التّجارية في هذا اليوم ببيع المخزون 

الفائض  بتخفيض كبير في األسعار. 
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 بمرور الوقت وترسخ هذا الّسلوك اإلستهالكي على 
بمكان  األهّمية  الّصناديق  من  يوم  أصبح  واسع  نطاق 
لترّسخ  ونظرا  أسابيع  لمدّة  يستمّر  أنّه  التّجزئة  لتجارة 
هذه الّظاهرة فإّن  القوانين المنّظمة للتّخفيضات بالمملكة 
مجعولة  بل  للتّجار  بالنّسبة  إجباريّة  ليست  المتّحدة 
 لإلستئناس بها   . وفترات التّخفيض الموسمي التي تشمل 
حسب  و شتاء  صيفا  التّاريخ  محدّدة  المحالّت  جميع 
جانب  من  قانوني،  بنّص  وليست  التّجارية  األعراف 
آخر للتّجار الحّرية  الكاملة في القيام بالتّخفيضات على 
منتوجاتهم حسب رغبتهم وحسب الفترة التي يريدونها 
لعمليّة  المرجعي  للّسعر  بالنّسبة  أّما  العام  مدار   على 
التّخفيض فهو يخّص أقّل ثمن للّستة أشهر  األخيرة ووقع 
تطبيقه لمدّة 28 يوم متتالية وهذا بطبيعة الحال منصوح 
التّشاريع  اإلنقليزيّة وليس إجباريّا حيث نجد  به حسب 
األقصى  الّسعر  يطبقون  التّجار  أغلبية  أّن  الواقع  في 

المعمول  به .       

حوصلة لبعض التّجارب األخرى :    )2 

الكلمة للخبراء تطوير تظاهرة »الصّولد« ) 2/1 (  -فوزي العبيدي
ء

را
خب

لل
ة 

م
كل

ال

البلد

فترات التّخفيض الموسمي محدّدة التّاريخ حسب األعراف التّجاريّة وليست بنصّ.*

ال يوجد قانون منظّم خاصّ بالتّخفيض في األسعار حيث تمّ إلغاءه منذ سنة 2001*

للتّجار الحرّية الكاملة في القيام بالتّخفيضات على منتوجاتهم حسب رغبتهم وحسب*
الفترة التي يريدونها

السّعر المرجعي : يجب أن يكون لفترة كافية ويختلف حسب المنتوجات وهذا حسب *
القانون األلماني.

فترات التّخفيض الموسمي محدّدة التّاريخ حسب األعراف التّجاريّة وليست بنصّ.*

ال يوجد قانون منظّم خاصّ بالتّخفيض في األسعار*

للتّجار الحرّية الكاملة في القيام بالتّخفيضات على منتوجاتهم حسب رغبتهم وحسب*
الفترة التي يريدونها

 المعلومات الخاصّة بالسّعر المرجعي قبل التّخفيض غير إجباريّة  بالنّسبة للتّجار *

الخصائص

هولندا

ألمانيا
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البلد

فترات التّخفيض الموسمي محدّدة التّاريخ حسب األعراف التّجاريّة وليست بنصّ.*

ال يوجد قانون منظّم خاصّ بالتّخفيض في األسعار*

للتّجار الحرّية الكاملة في القيام بالتّخفيضات على منتوجاتهم حسب رغبتهم وحسب*
الفترة التي يريدونها

السّعر المرجعي  : هو السّعر األدنى المطبّق في الثّالثين يوم األخيرة  *

فترات التّخفيض الموسمي محدّدة التّاريخ حسب األعراف التّجاريّة وليست بنصّ.*

ال يوجد قانون منظّم خاصّ بالتّخفيض في األسعار*

للتّجار الحرّية الكاملة في القيام بالتّخفيضات على منتوجاتهم حسب رغبتهم وحسب*
الفترة التي يريدونها

السّعر المرجعي : غير محدّد التعّريف .*

فترات التّخفيض الموسمي محدّدة التّاريخ حسب األعراف التّجاريّة وليست بنصّ.*

ال يوجد قانون منظّم خاصّ بالتّخفيض في األسعار*

للتّجار الحرّية الكاملة في القيام بالتّخفيضات على منتوجاتهم حسب رغبتهم وحسب*
الفترة التي يريدونها ولكن ال يمكن تجاوز الفترات اإلجمالية للتخفيضات الموسميّة

  ثالثة أشهر في السنة وال يمكن تجاوز فترة الشّهرين لفترة التّخفيض الواحدة.
السّعر المرجعي : غير محدّد التعّريف .*

فترات التخفيض الموسمي تختلف من جهة ألخرى حيث تترك الحرية لكل جهة *
لتحديد التاريخ الخاص بها .

ال يوجد قانون  منظّم خاصّ بالتّخفيض في األسعار*

للتّجار الحرّية الكاملة في القيام بالتّخفيضات على منتوجاتهم حسب رغبتهم وحسب*
الفترة التي يريدونها

السّعر المرجعي :*

     -  إسبانيا :  السّعر األدنى خالل 30 يوم األخيرة .

     -  إيطاليا : السّعر األصلي أو السّعر المطبّق قبل التّخفيض دون تحديد فترة.

بلجيكا

النمسا السويد

الخصائص

الدنمارك

إيطاليا – 
إسبانيا

الكلمة للخبراءالكلمة للخبراء

التّجربة الفرنسيّة :    )3 

       عند تناول التّجربة الفرنسيّة في التّعاطي مع أشكال التّخفيضات عموما وخاّصة  التّخفيضات الموسميّة 
نالحظ تأثّرا واضحا بالعقليّة والمنهجيّة الفرنسيّة التي تميل أكثر إلى  التّقنين وتأطير كافّة العمليّات اإلقتصاديّة 
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الكلمة للخبراءالكلمة للخبراء

التّجارب  األخرى خاّصة األنجلوسكسونيّة التي تميل إلى التّحرر من  بقوانين وأوامر ترتيبيّة، فمقارنة مع 
النّصوص القانونيّة واإلستئناس  بالعرف التّجاري إعتمادا على تطّور العقليّة لدى جميع المتدّخلين اإلقتصادييّن 
وخاّصة تجذّر  ظاهرة اإلستهالك بينما العقليّة الفرنسيّة في التّنظيم تميل إلى التّقيّد بالنّصوص القانونيّة ولكن 
 هذا لم يمنع المشّرع الفرنسي من القيام بالعديد من التّنقيحات القانونيّة لغاية تجاوز العراقيل  التي تعترض 
هذه التّظاهرات التّجارية ولم تكن هذه المراجعات إعتباطيّة بل مبنيّة على  دراسات علميّة شارك فيها جميع 
المتدّخلين اإلقتصادييّن الممثّلين للدّولة، المستهلكين  والمتدّخلين اإلقتصاديّين ومن هذه الدّراسات نذكر على 

التّوالي:  

 -  تقرير لجنة تحرير اإلقتصاد الفرنسي برئاسة جاك أتالي )  Jacques Attali (  ويعتبر األخير من مهندسي 
اإلصالحات الجذريّة التي شهدها اإلقتصاد الفرنسي في  العشريّة األخيرة ) سنة 2007(. 

 Christine  تقرير مجموعة عمل متكّونة من الخبراء حول آليّات التّخفيض في األسعار تّم إعدادها  للسيّدة  - 
  Lagarde  عندما كانت وزيرة اإلقتصاد، الّصناعة والتّشغيل   )سنة 2008(. 

 -  بحث مجرى من قبل مركز البحث لدراسة ومتابعة شروط الحياة يتعلّق بالتّخفيضات  اإلختيارية )سنة 
 .)2012

 -    بحث مجرى من قبل مركز البحث لدراسة ومتابعة شروط الحياة يتعلّق بتأثير التّجارة  اإللكترونيّة على 
التّخفيضات الدّورية والبيوعات التّنموية ) سنة 2011(. 

للمستهلك  قبل  المهنيّين  الممنوحة من  للتّخفيضات  المنّظمة  الفرنسيّة  القوانين  عند دراسة تطّور مختلف 
خاّصة التّخفيضات الدّورية، نالحظ عدّة إيجابيّات نسوق أبرزها : 

 -  ترسيخ الّظاهرة الدّورية للتّخفيضات الموسميّة بتحديد تواريخ محدّدة سواء للتّخفيضات  الّصيفية أو الّشتوية 
التّخفيضات  310-15  حيث تكّون لمدّة ستّة أسابيع  التّجارية بالفصل عدد  بالمجلة  بالتّنصيص عليها  وذلك 
الموسميّة لفصل الّشتاء بداية من يوم اإلربعاء  الثّاني لشهر جانفي من كّل سنة ويتّم تقديم هذا التّاريخ ليوم 

اإلربعاء األول من شهر  جانفي إذا تجاوز التّاريخ األول يوم 12 جانفي من كّل سنة . 

أّما التّخفيضات الموسميّة لفصل الّصيف فتكون محدّدة آلخر يوم إربعاء من شهر جوان  من كّل سنة ويتّم 
تقديمها إلى اإلربعاء قبل األخير في صورة تجاوز التّاريخ األول  لــ28 من نفس الّشهر. 

 -  بالنّسبة للبضاعة المعنيّة بالتّخفيضات الموسميّة تطرق المشّرع لذلك في الفصل 310-16 حيث يتوجب 
أن تكون فترة مسك المنتوجات المعنيّة لمدّة شهر فقط وذلك لصالح  المستهلك حيث يضمن حدّ أدنى من جودة 

يف  الّتخفيضات  جمال  يف  التونسّية  للّتجربة  كان 
األسعار بأنواعها تأّثر  واضح منذ بدايتها بالّتجربة 
الفرنسّية املبنّية على عقلّية الّتقنني ألغلب تفاصيل 
عملّيات  الّتخفيض يف األسعار مهما كان الّسبب والّدافع
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الكلمة للخبراء

المنتوجات وكذلك لصالح التّاجر حيث  يستطيع التّفويت في بضاعته لهذا الموسم ألنّه بحكم التّطور في نمط 
اإلستهالك سيصعب  عليه التّفويت فيها الموسم القادم .          

)II( تشخيص الّتجربة الّتونسّية :

 بصفة عاّمة التّجربة التونسيّة في مجال التّخفيضات في األسعار بأنواعها كان لها تأثّر  واضح منذ بدايتها 
بالتّجربة الفرنسيّة المبنيّة على عقليّة التّقنين ألغلب تفاصيل عمليّات  التّخفيض في األسعار مهما كان الّسبب 
التّونسي وإقتصاد ناشئ  المجتمع  له تبرير بحكم عدم تجذّر  ظاهرة اإلستهالك في  لعلّنا نجد  لذلك.  والدّافع 
كاإلقتصاد التّونسي يتطلّب تأطير  قانوني لهذه العمليّات التّجارية حتّى يتسنّى حماية جميع األطراف اإلقتصاديّة 
المتدّخلة لكن هذا  ال يمنع وجود خصائص وفوارق بين التّجربتين خاّصة على مستوى تطّور القوانين المنّظمة 

لهذا  المجال . 

مع  المجال  بالتّوازي  هذا  تجاه  الّرؤية  تطّور  فنالحظ عدم  التّونسية  التّجرية  واقع  لتشخيص  بالنّسبة   أّما 
تطّور أساليب التّسويق التّجاري مّما خلق عديد اإلشكاليّات وكذلك عدم نضج  وعي المستهلك والمهني تجاه 
للمواطن  اإلستهالكي  الّسلوك  في  التّخفيضات  الموسميّة  ظاهرة  ترسيخ  عدم  أخرى  جهة  من  الحدث،  هذا 
إلى عدم إعتماد موعد محدّد وثابت  لهذا  الموسم يرجع باألساس  المهنيّين  التّونسي وكذلك ضعف إستعداد 
للتّخفيضات الّصيفية والّشتوية  يرضي جميع األطراف المعنيّة مّما سبّب إرباكا خاّصة للمهني للتّحضير لهذه 
التّظاهرة التّجارية  وكذلك بالنّسبة للمستهلك حيث أّن تذبذب التّاريخ المحدّد كّل سنة يمنعه من برمجة ميزانيته 

 اإلستهالكيّة مسبّقا مّما يحدّ من تجذّر هذا الّسلوك اإلستهالكي لدى المواطن التّونسي . 

موسم  واضحة  على  بصورة  أثر  اإلستهالك  نمط  لتطور  المتسارع  النسق  أن  نالحظ  آخر  جانب   من 
التّخفيضات الّسنوية بشكله الحالي خاّصة فيما يتعلّق بنوعيّة وجودة المنتوج مّما  يمثّله من عائق يسبّب عزوفا 
الفترة اإلجباريّة  أّن  التّفويت في  منتوجاته لهذا الموسم بحكم  التّاجر على  إقبال المستهلكين وعدم قدرة  في 
لمسك المنتوجات المعنيّة أصبحت غير واقعيّة  حيث حدّدها الفصل الّسادس من القانون عدد40 لسنة 1998 
المؤّرخ في 02 جوان   1998 المتعلّق بطرق البيع واإلشهار التّجاري وذلك بأن تكون المدّة ال تقّل عن ثالثة 

 أشهر. 

المالبس  الجاهزة  قطاع  على  أساسا  الموسميّة  التّخفيضات  موسم  يرتكز  القطاعيّة  المشاركة  حيث   من 
وهو ما مثّل محدوديّة لهذه التّظاهرة، فالقطاعات األخرى شهدت مشاركة محتشمة  كقطاع األثاث، العطور، 
الّصحة البدنيّة، النّظارات بأنواعها وقطاعات أخرى مازالت لم  تستوعب موسم التّخفيضات الموسميّة ضمن 
تقاليدها التّجارية كقطاع المواد الكهرومنزليّة  بالمقارنة مع البلدان التي سبقتنا لهذه التّقاليد نالحظ أنّها تعتمد 
األخرى  القطاعات  لجميع  أيضا  امتدّت  ولكن  الجاهزة  المالبس  لقطاع  المشاركة  القطاعيّة  على  باألساس 

خاّصة  القطاعات التّصنيعيّة وكذلك الخدمات.

          )يتبع الجزء الثاني في العدد القادم (   
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خير من ألف تعليق صورة
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اليمن: الطفولة املغتصبة
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»األّمة التي تحسن أن تجهر بالحّق وتجترئ على الباطل تمتنع فيها أسباب الفساد« هذه إحدى األقوال 
كان  مصري،  ومفكر  وسياسي  وكاتب  أديب  هو  اإلصالح.  شخصيات  من  هذه  حلقتنا  لضيف  المأثورة 
موسوعة ثقافيّة رغم أنه لم يتجاوز المرحلة االبتدائية من التعليم الرسمي. اشتهر بسلسلة من المؤلفات عرفت 
أبرزهم  اإلسالمية،  األمة  أعالم  من  عدد  ومواقف  لحياة  تحليالً  راق  أدبي  بشكل  فيها  تناول  بالعبقريات، 
الرسول صلّى هللا عليه وسلّم واإلمام علي والصِدّيق أبو بكر وعمربن الخّطاب وخالد بن الوليد وغيرهم. كان 
أحد مؤسسي »مدرسة الديوان« التي سعت لتجديد الشعر العربي، وخاض معارك أدبية وفكرية مع خصومه، 
وسجن لمواقفه السياسية. إنّه عبّاس محمود العقّاد الذي تجاوزت كتبه المائة وترجم بعضها إلى لغات أجنبية.

ولد عبّاس محمود إبراهيم مصطفى العقاد يوم 28 جوان 1889 في مدينة أسوان جنوبي مصر ألسرة 
متدينة أصلها من دمياط. كان جده يعمل في صناعة الحرير بالمحلّة الكبرى فسّمي عقاداً، لكن والده كان 

موظفا بسيطا يشتغل كأمين للمخطوطات. 

حفظ القرآن الكريم بالُكتاب وحصل على االبتدائية سنة 1903م، وفي أثناء دراسته كان يتردد مع أبيه 
على مجلس الشيخ أحمد الجداوي، وهو من علماء األزهر الذين لزموا جمال الدين األفغاني، وكان مجلسه 
مجلس أدب وعلم، فأحب الفتى الّصغير القراءة واالطالع، فكان مما قرأه في هذه الفترة »الُمْستَْطَرف في كل 
فن مستظرف« لألبشيهي، و»قصص ألف ليلة وليلة«، وديوان البهاء زهير وغيرها، وصادف هذا هوى في 

نفسه، ما زاد إقباله على مطالعة الكتب العربية واإلفرنجية، وبدأ في نظم الشعر. 

ولم يكمل العقاد تعليمه بعد حصوله على الشهادة االبتدائية، بل عمل موظفًا في الحكومة منذ سنة 1904  
ثم عمل بمصنع للحرير بدمياط، وتداولته وظائف حكومية في مصلحة التلغراف والسكة الحديدية وديوان 
أن »الموظف  الدّولة أليمانه  ترك وظائف  ما  بالقاهرة وسرعان  استقر   1907 والده  توفي  ولما  األوقاف، 
رقيق القرن العشرين«، فمارس التّعليم بمدارس حّرة وولج في نفس الوقت عالم الصحافة فأصدر مع محمد 
كان  لّما  زغلول  سعد  الزعيم  يحاور  أول صحفي  وكان   ،1909-1907 »الدستور«  وجدي صحيفة  فريد 
وزيرا للمعارف 1907، وكتب لصحف »المؤيد« و»الفصول« و»األهالي« و»األهرام« و»أخبار اليوم«، 

و»البالغ« و»األساس«. 

اس محمود العّقاد 
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اختير -في العهد الملكي- عضوا بمجلس النواب ثم الشيوخ، وفي 1956 أصبح عضوا بالمجلس األعلى 
لرعاية الفنون واآلداب، كما نال عضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومجمعي بغداد ودمشق،

 اهتّم العقّاد بالّسياسة ومارسها من خالل مشاركته في الحركة الوطنية بعد ثورة 1919، وصار من ُكتَّابها 
الكبار مدافعًا عن حقوق الوطن في الحرية واالستقالل، وأصبح الكاتب األول لحزب الوفد، ودخل في معارك 
حامية مع منتقدي الزعيم »سعد زغلول« حول سياسته التفاوضيّة مع اإلنجليز بعد الثورة. واُْنتخب العقّاد 
عضوا بمجلس النّواب، وكانت له وقفة شجاعة في وجه الملك فؤاد كلّفته تسعة أشهر من الّسجن سنة 1930 
بتهمة العيب في الذات الملكية. فحين أراد الملك إسقاط عبارتين من الدستور، تنص إحداهما على أن األّمة 
مصدر الّسلطات، والثانية أّن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان، ارتفع صوت العقاد من تحت قبة البرلمان قائال: 

»إّن األّمة على استعداد ألن تسحق أكبر رأس في البالد يخون الدّستور وال يصونه«.

ظل العقاد منتميًا لحزب الوفد حتى اصطدم بسياسته تحت زعامة مصطفى النحاس باشا في سنة 1935 
فهاجمه وانتقده بشدة وقّرر االنسحاب من العمل السياسي والتفّرغ للتأليف. 

الشيوعية وعدّها مذهبًا هدَّاًما يقضي على جهود اإلنسانية في تاريخها  العقّاد في مؤلّفات عديدة  حارب 
القديم والحديث، وال سيما الجهود التي بذلها اإلنسان لالرتفاع بنفسه من اإلباحية الحيوانية إلى مرتبة المخلوق 
الذي يعرف حرية الفكر وحرية الضمير  كما حارب النّظم االستبداديّة، ومّجد الديمقراطية التي تكفل حّرية 
الفرد خاّصة في التفكير والتعبير. ومن بين هذه المؤلفات »الحكم المطلق في القرن العشرين«، و»هتلر في 
الميزان«، و»أفيون الشعوب«، و»فالسفة الحكم في العصر الحديث«، و»الشيوعية واإلسالم«، و»النازية 

واألديان«، و»ال شيوعية وال استعمار«.

استطاع العقّاد إتقان اللغة اإلنجليزية وألّم بالفرنسية واأللمانية، وهو ما أتاح له االطالع على الثقافة الغربية، 
ورغم اطالعه على الفكر الغربي، فإنّه ظّل معتنقا للفكر اإلسالمي، ومدافعا عن عقيدة اإلسالم وشريعته أمام 
خصومه، رافضا قصر اإلسالم على الجانب الروحي، فوازن بين اإلسالم وغيره وانتهى من الموازنة إلى 
فت عن مسارها الصحيح،  شمول حقائق اإلسالم وخلوص عبادته وشعائره من شوائب الملل الغابرة حين ُحِرّ
وهاجم في مؤلّفاته الذين يدعون أن اإلسالم يدعو إلى االنقياد والتسليم دون تفكير وتأمل، واعتبر أّن التفكير 

فريضة إسالمية.

مبارك،  الرافعي وطه حسين وزكي  مع مصطفى  أشهرها  كان  كثيرة  وسياسية  أدبية  مساجالت  خاض 
وأصدر مع المازني كتابا ينتقد أحمد شوقي.

ألّف العقّاد أكثر من مائة كتاب أّولها »الخالصة اليوميّة« سنة 1912 ، ونشر آالف المقاالت الّصحفيّة 
وأصدر تسعة دواوين خالل الفترة ما بين 1916-1950. من مؤلفاته: »الفلسفة القرآنيّة«، و»حقائق اإلسالم 
الّشاعرة«،  القرآن«، و»اللّغة  الحضارة األوروبيّة«، و»المرأة في  العرب في  وأباطيل خصومه«، و»أثر 

و»التّفكير فريضة إسالميّة« 1962، وسلسلة العبقريات. وقد ترجمت بعض كتبه إلى لغات أجنبية. 

لم يتزوج العقاد قط، وفارق الحياة يوم 12 مارس 1964 ودفن بأسوان.

ات اإلصالحعباس محمود العقاد - صاحب العبقريات الشهيرة
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سالم على التعــليم بعد معلــــــم

سالم على التدريس يف كل قرية

أليس من املعـــــــــــرة أن أقـــــوم

يقرر مـــا يقــــــــــــرر حني ذاك

نوّجـــه نصــــــــــــحنا للدارسني

ألسنا من حيــــــث على العلـــــوم

نضيع نهــــــــــــــجنا ونود أّنــــــا

تركتم ضربـــــــــنا أدبا وعلمـــا         

سالم على األيام واللحــــــــــظات

سالم على التعــــــليم يف اخللوات

وأطلب مفسدا بالصـــــــــــاحلات

يواري سوأة بالسيــــــــــــــــئات

فيقذف جهدنا يف املزبـــــــــــالت

وحنرص جاهدين على اللـــــغات؟

نلملم جرحنا بالعــــــــــــــربدات

مألمت عطليت بالراقصـــــــــــــــات

الشعراء

حديقة

أنا التعليم ء
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أعلمه الكـــــــــتابة كل حني

أعامله معاملــــة الــــــــــــرجال         

نظن املاء يســــقي كل غصـــــن

فال واهلل مـــــا يف العــــــــلم خري

فأين مبادئ الديــــن احلنـــــيف؟

لكم همم وللهمم انطـــــــــــــفاء

تشجعكم على األطــفال دهــــرا

يطالب بالكتاب وبالكـــــــتاب

فلو أن العـــــــــــلوم تعّد عــــــدا            

أليس من احلـــــماقة أن ينــــادى

فعفو اهلل نرجــــــــــو كـــل آن 

وبعد العلم أضرب كالـــــــــــزناة

وحـــــــــني الدرس أرمى باحلصاة

ويوصف عند فقده باملـــــــــــمات

إذا عطش املقرر كالنـــــــــــــبات

وما حق الرعــــــــــــية يا رعاتي؟

أم ان لكم جهود الناقـــــــــــضات؟

فيصبح ذهنه كاملــــــــــعصرات

فيمسي ظهره كالـــــــــشاحنات

لقررها أولوا الســـــــــــــبق اهلداة

على األســــــــماك فوق اليابسات؟

وفَضله يف احلــــــــياة ويف املمات
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ــــــْق  ـُ ـٍم فـِــــي األفـ ـْ أيُّ َغي

أيُّ َنهــــج ُمنَغلـــــــــــــْق 

ــــــــــْق  ــــــا بامللـَ ـَ أتَعُبونـ

بْئَس َعْيش يف العــــــــراك 

ــــــــا ـً ـا ُمَهانـ بْئَس َمْن حَييـَ

ـــــــــــــــاد  أيُّ َداء َذا الَفسـَ

ـــــاب  بـَ َكيَف َيْنُجو َذا الشَّ

ـــــــا  َيوا ِكَرامـً ُحْلُمهم حَيْ

» ِلكيف«  ـــــار َ َبعُضُهْم صـَ

ــــــا  ـً وعـ ـُــوا مُشُ إّنُهْم َكانـ

ا   ـــــــدًّ ــــوَن صـَ ـُ إنَُّهم َيْلقــ

َفــــــــْق  ـَـذر فـــي الشَّ أيُّ ن

نــــا َكامُلخَتنــــــــْق  ُكلُّ

ــــــــــــْق  ـــا بالَقلـَ ـَ ُبون َعذَّّ

ـــــــْق  َكالّضبـَــاع والَوشـَ

ْد ُبَصــــــــْق ــا قـَ  اَلحًسا مـَ

ــــــــْق  ــــــا واعَتلـَ َشدَّ فينـَ

ــــــــــرْق  َصاَر َيأًســـا حَيتـَ

ـــــــــرْق  كيف ُيلَقوا لْلغـَ

ــــــــرْق  ـَـْن خـَ ِمْثَل َثْوب مـ

ــــــــــــْق  ـَ ُيْرجَتى مْنها األل

ـــــــــــــــْم َزاَد األَرْق  ـُ هـ َهمُّ

الشعراء

حديقة

إن أردنا ننعتق 
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ـــــا  ــا َشْعــُب لَزامـً صـَـارَ يـَ

ــــــي  ـِ َصْه ألْصَحاب املَعالــ

أْو ألْحــزاٍب ُتنافـــــــــــــْق 

ــــــال  نـَــا َكالّطْوِد عـَ َصفُّ

يــــــِن ِفيـــــــِه  نـَا للدِّ َصفُّ

ــــــــــٌد  ـْ ـــا هلِلِ َعبـ ـَ ُكّلنـ

ـــــٍض  ـْ ـــــا أْزٌر لبع ـَ َبْعُضنــ

ــــــــــاة ِ ـَ ُن ُصّناُع احَليــ حَنْ

ـــــــــــي  ـّ إّنن َلســـُت أغنــ

ــــــا  َـّ ـــــاَن أنـ ـــُه اإلميـَ َـّ إنـ

ـــــَراَدى  ـُ ــــا فــ ـــا َلْسنـَ إنَّنـَ

واْذكـُُروه ِمــــْن َقريـــــٍب 

ـّن ِفيـــــــِه  ـــاَء الظَّ ِحنَي سـَ

ـــــــوٌم  ـَ ـَــال العزَّ قــ َلْن َينـ

ــــــــــّق  ـَ َرّص َصـفٍّ ال ُيشـ

ـــــــق ْ ـَ ـــْن مْنهـم َفسـ ـَ َأو ملــ

ـــُن فيهـْم َلـْم َنثـــــــــْق  ـْ حَن

ُلــــــــْق  ِضّد ُسوء فـِـــي اخلُُ

ُحْكُم َربِّي املْستَحـــــــــق ْ

ــــــــْق  ــــاَد َمْن َخلـَ ـَ ال ِعبــ

ـــــــــــُرْق  ـُ َلْن َنِتيَه يِف الطـّ

ــــُح املْنَغلــــــــْق  ـْ حَنُن َفتــ

َباهـــي فـــي الــــــــَوَرْق 
ُ
أْو أ

ــــــــا نْنَعتـــــــــْق  ـَ أَردن إن ْ

ـــــوه َحــــــْق  ـُ والذي نرجـ

واهـِـــــي إْن َنَطـــــــْق   َذا الدَّ

ــــــــْق  ـَ ــْرًذا يف َنفـ َماَت جـِ

ـــَدْق  ـَ  َخاَب فيهْم مـَـْن صـــ
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أغاني

الحياة

أنا نشمّية ... فلسطينّية 

و لثامي أحلى كوفّية

أخت إرجال و بنت إرجال 

نظرات الّنصر بعينيه... فلسطينّية

***               

أنا صربي و صمودي آية

يف كّل ثورة ِشْلت الّراية

أنا زيتونة إيْلها حكاية

عن وطن وشعب و حّرية

***               

 واهلل نشمّية ... فلسطينّية 

و لثامي أحلى كوفّية

أخت إرجال و بنت إرجال 

نظرات الّنصر بعينيه... فلسطينّية

***               

أنا سيت أحلى ختيارة

و تسلحنا باحلجارة

باعت  خامتها واإلسوارة

منها اشرتت البندقية...

***               

أنا نشمّية ... فلسطينّية 

و لثامي أحلى كوفّية

أخت إرجال و بنت إرجال 

نظرات الّنصر بعينيه... فلسطينّية

***               

أنا جنمة باضويلك ليلك

شد اهلّمة  وقّوي حيلك

يا خويا السرتجلك خيلك

واربط باحزامك شربّية

***               

أنا نشمّية ... فلسطينّية 

و لثامي أحلى كوفّية

أخت إرجال و بنت إرجال 

نظرات الّنصر بعينيه... فلسطينّية

ة
ّ

نشمي

لسماع األغنية على العنوان التالي:

َمْيس شلش

https://www.youtube.com/watch?v=-qsXBCEDNG0



عميرات

تونس الغد...!!!
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