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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 *

http://www.alislahmag.com
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االفتتاحية

ومستوياهم  طبائعهم  تنّوعت  ما  إذا  القّراء  مجيع  ُترضي  أن  اليسري  من  ليس 

الثقافّية والبلدان اليت يستوطنون، وهذا حال جمّلة اإلصالح وهي ختطو خطواتها 

تقييمها،  يف  القّراء  واختلف  فيها  الكّتاب  تنّوع  وقد   ، الثامنة  سنتها  يف  بثبات 

فمنهم من يرى أّن املواضيع املطروحة ال تساير األحداث وال تناقش املواضيع اليت 

استأثرت باهتمام الّناس فيما يرى آخرون أّن حمتوى اجملّلة كثري التنّوع ولو عاجل 

القائمون عليها يف كّل عدد موضوعا واحدا ومجعوا ما تّوفر من مقاالت تناقش 

ذلك املوضوع  وتقّدم اآلراء والتصّورات فيه لكان أفضل للمجّلة وللقّراء على حّد 

سواء.

اآلراء حمرتمة جّدا ومعقولة ومقبولة لكّن صبغة اجملّلة وفلسفتها وطريقة 

إعدادها جيعل من االستجابة هلذه املقرتحات أمرا صعبا  وذلك لألسباب التالية:

املتطّوعني  من  هم  مبساهماتهم  اجملّلة  ويؤثثون  املقاالت  يكتبون  الذين  إّن   -

الّصعب فرض موضوع ما عليهم للكتابة  وليسوا من احملرتفني وهذا جيعل من 

نشرها  مننع  وال  علينا  ترد  مساهمة  بكّل  نرّحب  اجملّلة  أسرة  يف  وحنن  فيه، 

بشرط أن تكون صياغتها مقبولة ومل يسبق نشرها يف موقع آخر أو يف جمّلة 

144
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أخرى حّتى وإن كانت تعّب عن رأي خمتلف آلراء القائمني على اجملّلة، فاملبدأ 

األساسي الذي نشأت عليه اجملّلة هو عدم »الصنصرة« مبعنى عدم حجب املقاالت 

اليت حتمل أفكارا ختتلف عن أفكار القائمني على اجملّلة .

نفس  لديهم  ليس  اجملّلة  يف  باستمرار  يكتبون  الذين  أّن  الثانية  املسألة 

الّتكوين وبالتالي يف االهتمامات،  االختصاص وخيتلف بعضهم عن بعض يف 

هلذا ترى كّل واحد منهم يكتب يف املوضوع الذي يراه مناسبا وهذا لعمري أمر 

جّيد باعتبار  أن هذا التنّوع إمّنا هو إثراء للّثقافة وتعدد لزوايا النظر.

ومشاغل  تونس  يف  حيدث  مبا  االهتمام  نسبة  ارتفاع  أّن  إىل  أشري  أن  بقي 

مواطنيها مقارنة ببقّية األقطار العربّية يعود أساسا إىل أن القائمني على اجملّلة 

التونسيني وبالتالي فهم يعّبون يف مقاالتهم عن مشاغلهم وواقع بالدهم  هم من 

بالرغم من أّنهم يسعون دائما إىل ربط ذلك مبا حيدث يف الوطن العربي ككل 

باعتبار أن املشروع الذي حيلمون به ويعملون على حتقيقه ال يؤمن بالتجزئة 

حنو  اخلطوات  أّول  هو  وتنميتها  البالد  صالح  أن  القائل  الرأي  يشاطرون  لكّنهم 

توحيد األّمة وإعادة إشعاعها. 

وال تفوتين الفرصة بصفيت رئيسا للتحرير ألقّدم جزيل الشكر إىل األخوة من 

يساهمون  ومازالوا  ساهموا  الذين  املغرب  من  وخاّصة  الشقيقة  العربّية  األقطار 

يف  هناك  إشعاعها  تنمية  على  جاهدين  ويعملون  اجملّلة  تأثيث  يف  باستمرار 

ربوع املغرب الشقيق فشكرا والف شكر للجميع.

ضمن  االلكرتونّية  الكتب  نشر  إعادة  بشرى  بزّف  االفتتاحّية  هذه  أختم 

سلسلة »كتب اإلصالح« وهي جتربة انطلقت من سنوات لكّنها تّوقفت طيلة 

الثالث  الكتاب  إصدار  بّوابة  عب  جديد  من  نعود  حنن  وها  الفارطة  السنة 

والعشرين، وهو كتاب من تأليف الدكتور املغربي مجيل محداوي الذي اختار 

له عنوان »احلوارية العقالنية بني يورغني هابرماس وطه عبد الرمحن«. 

مساندتكم  على  وشكرا  مجيعا  مبساهماتكم  ومرحبا  ممتعة  فقراءة 

املتواصلة للمجّلة سواء بالّنشر  أو اإلعالم أو القراءة. 
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الخط العربي

»بسم اهلل الرحمان الرحيم«

حكمة العدد
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حكمة العدد
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»ليو تولستوي«

»ليو تولستوي«

الجميع يفّكر في تغيير العالم،
ولكن ال أحد يفّكر 

في تغيير نفسه
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األولى

ة الجماهير ودورها في التموضع السياسي
ّ

سيكولوجي

)أ(

وأنت ترصد ما يحدث في عالمنا العربي، يمكنك أن تالحظ بدون عناء اتّساع الفجوة بين »النخبة« بشقّيها 
الّسياسي والثّقافي من جهة والجماهير العربيّة من جهة أخرى، وهي فجوة قديمة غير حديثة، حسبنا أّن حدوث 
ثورات الّربيع العربي قد فتح المجال لرتقها، بما أّن األنظمة اإلستبداديّة التي كانت حائال بين التقاء الجماهير 
بمثقفي األّمة قد زالت وذهبت من دون رجعة. لكّن ما حدث كان العكس تماما، إذ كشفت هذه الثّورات في أكثر 
من قطر عربّي أّن نظرة النّخبة وتّصورها بعيد كّل البعد عّما تطمح إليه الجماهير. فكان أن أصبح المثقّفون 

والّسياسيّون في واد وعاّمة النّاس في واد آخر. ولنا في الواقع التّونسي خير مثال.

ترجع أسباب هذه الفجوة عند البعض إلى ضيق رؤية الجماهير باعتبارها ال تنظر إلى المسائل إالّ من 
خالل البارومتر المعيشي، وبالتّالي فإّن غالء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة وغياب األمن تعني عند الجماهير 

أن النّخب المشرفة على تسيير البالد فاشلة وال أمل يرجى منها. 

فالجماهير عند هؤالء ال تأخذ بعين االعتبار الظروف المحيطة بالتّجارب الجديدة وال تُدخل في حساباتها 
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العراقيل التي تعترض هذه التجارب والمحاوالت المتواصلة ألعداء الثّورة والقوى األجنبيّة من أجل إجهاض 
الّسبب  أّن   - منهم  وأنا   - اآلخر  البعض  ويرى  والتخلّف.  التبعيّة  من  والتحّرر  األزمة  لتجاوز  محاولة  كّل 
الرئيسي يعود إلى طبيعة النّخبة التي فشلت في كسب ودّ الجماهير، ألنّها لم تفهم هذه »الجماهير« ولم تعِ 
احتياجاتها المعنويّة قبل الماديّة. وبقيت تعتقد أنّها »النّخبة« التي تفهم مقابل »الجماهير« التي ال تفهم وترى 
في نفسها قارب النّجاة للبالد والعباد باعتبارها القادرة على الفهم والتّحليل والتّخطيط، ولهذا فهي تعتقد أّن على 

الجماهير االلتحاق بها وإالّ فإّن هذه الجماهير ستبقى غارقة في تخلّفها ولن تقوم للبالد قائمة... 

هذه النّظرة النّرجسيّة التي تصبغ طبيعة عدد كبير من مثقفينا وسياسيينا سواء كانوا من اليسار أو من اليمين 
وجهلهم لـ »سيكولوجيّة الجماهير«.. ستزيد في تعميق التّنافر بين النّخب والشعوب وستكون لها نتائج وخيمة 

على المشاريع الوطنيّة التي يحلم به الجميع.

)ب(

وعوض أن يقوم ساستنا ومثقّفونا بنقد ذاتي ومراجعة لطريقة تعاملهم مع النّاس، نراهم يتشبّثون بمناهجهم 
إالّ  يزيدونهم  اختياراتهم وتبنّيها، فال  إلى  الجماهير  الّطرق واألساليب جّر  وطرق عملهم ويحاولون بشتّى 

نفورا.  

ففي الّساحة الثقافيّة، يهيمن عدد كبير من المثقّفين على مسالك العمل الثّقافي ويضعون البرامج التي ال 
في  الشعب،  أبناء  من  قليال  عددا  إالّ  تهّم  نخبويّة ال  ثقافة  بذلك  فيكّرسون  النّاس،  يفيد عموم  بما  لها  عالقة 
حين أّن في هذه الفترة بالذّات أي في فترة التحّول من المجتمع الذي يتحّكم فيه االستبداد إلى مجتمع الحّرية 
والكرامة، ومن مجتمع التّواكل إلى مجتمع العمل والبناء، هم مطالبون بنشر ثقافة جماهيريّة تهذّب الذّوق 
العام وتعالج هموم الجماهير عبر إبداعات ثقافيّة ومشاريع تجمع النّاس حولها، لترتقي بوعيها وترّسخ فيها 
اعتزازها بهويّتها وتبعث األمل فيها، فتدفعها نحو العمل والمشاركة سواء بتحّمل أعباء المرحلة أو بالمساهمة 
في تجاوزها. ولك أن ترى مواضيع النّدوات الثقافيّة والفكريّة التي ينّظمها هؤالء ومدى إقبال النّاس عليها، 
فستكتشف أّن جلّها، بالّرغم من التّغطية اإلعالميّة ودعم وزارة الثّقافة لها، ال يحضرها إالّ عدد قليل ال يتعدّى 

أصابع اليد الواحدة. 

أّما في الّساحة الّسياسيّة فحدّث وال حرج، فبالرغم من الّرسائل العديدة التي بعثتها الجماهير من خالل 
عزوفها عن المشاركة في االجتماعات الحزبيّة أوفي االنتخابات أو من خالل نتائج سبر اآلراء )بالرغم مّما 
الحاليّة برّمتها، حّكاما ومعارضة،  الّسياسيّة  الّطبقة  التي تصّب أغلبها في رفض  يدور حولها من تشكيك( 
والبحث عن بدائل لتزّكيها حتّى وإن كانت »شعبّوية« الّشعارات ومسترابة التّمويل)1( وعوض أن ينتبه إليها 

أن يقوم سياسّيونا وثقافّيونا بنقد ذاتي ومراجعة لطريقة    عوض 
تعاملهم مع الّناس، نراهم يتشّبثون مبناهجهم وطرق عملهم وحياولون 
بشّتى الّطرق واألساليب جّر اجلماهري إىل اختياراتهم وتبّنيها، فال 

يزيدونهم إاّل نفورا

األولىسيكولوجية الجماهير ودورها في التموضع السياسي  -م. فيصل العش
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الّساسة فيراجعوا طرق عملهم ونوعيّة تفاعلهم مع مطالب الجماهير، نراهم يسارعون إلى تحصين مواقعهم 
بسّن قوانين تمنع القوى الجديدة الّصاعدة التي زّكتها نتائج سبر اآلراء بتعلّة تحصين المسار الدّيمقراطي من 
جهة وتحديد عتبة انتخابيّة للدّخول إلى البرلمان من جهة أخرى بتعلّة تجميع األصوات وتجنّب التّشتت في 
المشهد الحزبي والّسياسي)2( . هكذا يسير السياسيّون في تونس في اتّجاه التحّكم في أصوات النّاخبين عبر 

تحديد من ينتخبون وبالتّالي فإنّهم ال يزيدون في عالقتهم بالجماهير إالّ بعدا.

ليس الهدف مّما ذكرناه الدّفاع عن حّق ما سّمي بالقوى الّصاعدة )3( في دخول المعترك الّسياسي والتّرشح 
على  المتواجدة  والّشخصيات  األحزاب  عن  كثيرا  تختلف  ال  قوى  فهي  والّرئاسيّة،  البرلمانيّة  لإلنتخابات 
الّساحة الّسياسيّة سواء كانت حاكمة أو معارضة. فال مالك قناة »نسمة« وجمعية »خليل تونس« أو مالكة 
»عيش تونسي« ومن يتحّرك معها أو »عبير موسي« وريثة نظام بن علي الفاسد بماكيناتهم الماليّة المشبوهة 
الجماهير  مطالب  عن  بتعاليها  الّسياسية  الحياة  دّمرت  التي  المعارضة  أو  الحاكمة  األحزاب  وال  الجبّارة، 
وانتظاراتها، تملك الّشرعية في الدّفاع عن الّشعب والتحّول الدّيمقراطي العليل، فالثاّلثي الّصاعد في سبر 
آراء نوايا التّصويت استعمل قّوة المال والعطايا والّشعارات الفضفاضة ليجمع النّاس حوله، لكّن األحزاب 
األخرى )حاكمة أو معارضة( ال تقّل عن منافسيها شعبويّة وبعضها بصدد استغالل موقعه في الّسلطة ليوّطن 

وجوده ويضمن موقعه في الّساحة السياسيّة.

الفرق الوحيد بين هؤالء وهؤالء هو تدنّى مستوى فهم »سيكولوجيّة الجماهير« لدى البعض وارتفاع نسبته 
لدى اآلخرين، مّما جعلهم قادرين على استغاللها في مشاريعهم الّسياسيّة للوصول إلى الحكم. وإالّ فكيف نفّسر 
أّن نفس الجماهير التي خرجت في أواخر سنة 2010 متحدّية جبروت بن علي وقمعه وبطشه لتنجز ثورة 
لم تكن في الحسبان، نراها تتوّجه اليوم نحو انتخاب من يمّجد الدكتاتور ويتباكى على أطالل أيامه؟ وكيف 
التي كانت ترفع شعار »خبز، حّرية، كرامة وطنيّة« و»خبر وماء، بن علي ال«  الجماهير  نفّسر أن هذه 
تتّجه الختيار من يشترى كرامتها ببعض الّصدقات والعطايا والّشعارات الفضفاضة ويستغّل أعماله الخيريّة 

للوصول إلى سدّة الحكم؟ 

  )ج(

من الخصائص المهّمة في سيكولوجيّة الجماهير حسب لوبون)4( تالشي شخصيّة الفرد الّتي تميّزه حينما 
يكون جزءا من الجمهور، فال ذكاؤه سينفعه وال علمه سيمّكنه من اتّخاذ قرارات منطقيّة سليمة. فالفرد حينما 
يصبح جزءا من جمهور ما، فهو يتحّمس ألفكار بسيطة نتيجة التّحريض والعدوى للعواطف واألفكار، وقد 
يفعل أمورا ال يمكن أن يفعلها إن كان وحيدا، كالتّحطيم والقتل، وكالتّضحية في سبيل الهدف دون خوف من 
الموت. لهذا ال نستغرب تحّول الجماهير من الدّفاع عن شيء إلى رفضه ومعاداته إذا ما أُحِسن استغالل هذه 

حينما يصبح الفرد جزءا من مجهور ما، فهو يتحّمس ألفكار بسيطة 
نتيجة الّتحريض والعدوى للعواطف واألفكار، وقد يفعل أمورا ال ميكن 

أن يفعلها إن كان وحيدا.

سيكولوجية الجماهير ودورها في التموضع السياسي  -م. فيصل العشاألولى
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الخاّصية المميّزة لهذه الجماهير. يقول لوبون في كتابه »سيكولوجيّة الجماهير«:» الشيء متعّمد أو مدروس 
لدى الجماهير. فهي تستطيع أن تعيش كل أنواع العواطف وتنتقل من النقيض إلى النقيض بسرعة البرق وذلك 

تحت تأثير المحرض السائد في اللّحظة التي تعيشها« )5( 

لقد نجحت »القوى الصاعدة« في كسب ودّ الجماهير واستمالتها ليس نتيجة لبرامجها االقتصاديّة واالجتماعيّة 
أو نتيجة ألفكارها المتميّزة وإنّما ألنّها اعتمدت أساليب تتماشى مع »سيكولوجيّة الجماهير«. وال نعتقد أّن 
هذا التمّشي كان بمحض الّصدفة، بل ال نشّك لحظة واحدة في أّن هذه القوى مسنودة بمختّصين في علم النّفس 
االجتماعي يوّجهونها ويقدّمون لها الدّعم، مرتكزين في خّطتهم التواصليّة على المداخل األساسيّة الستقطاب 

الجماهير. 

فالجماهير - حسب علم النفس اإلجتماعي- ليست كالفرد يبحث عن الحقيقة باألدلّة والبراهين، بل هي كتلة 
تبحث عن البساطة لتسير حسبها نحو الهدف الّذي تتوق إليه، الذي هو في الحقيقة غير صادر عن الجماهير 
وإنّما نتاج ذكاء شخص أو مجموعة عرفت كيف تحّرك تلك الجماهير، فزرعت ذلك الهدف في عقولها. يقول 
لوبون:»لكي نقنع الجماهير ينبغي أّوال أن نفهم العواطف الجيّاشة في صدورها، وأن نتظاهر بأنّنا نشاطرها 
إيّاها، ثّم نحاول بعدئذ أن نغيّرها عن طريق إثارة بعض الّصور المحّرضة بواسطة الّربط غير المنطقي أو 

البدائي بين األشياء« )6( . 

والجمهور ال يمكن إقناعه بأيّة إيديولوجيا، أو فكرة، باالعتماد على الوسائل العقليّة. ومن األفضل مخاطبته 
بواسطة  إالّ  التّفكير  عن  عاجزة  الجماهير  كانت  »ولّما  لوبون:  يقول  والّشعارات.  واإليحاء  الّصور  بلغة 
الّصور، فإنّه ال يمكن جذبها والتّأثير عليها إالّ عن طريق الّصور. ووحدها هذه األخيرة ترعبها أو تجذبها 

وتصبح باعثا للعمل والممارسة«)7( 

 لقد أجادت »القوى الصاعدة« مخاطبة النّاس بالطريقة التي يحبّذونها، فتّم استغالل الّصورة على أحسن 
العديدة  الفيديوهات  في  أو  تونسي«  بها جمعيّة »عيش  تميّزت  التي  اإلشهاريّة  الومضات  في  وجه خاّصة 

والمتكررة لما سّمي بـ »خليل تونس« ... 

للتفكير  القابليّة  التي تتجلّى لدى الجماهير االنتخابيّة هي بشكل خاّص ضعف  وألّن »الصفات األساسيّة 
العقالني وانعدام الّروح النقديّة، والنّزق وسرعة الغضب، والّسذاجة وسرعة التّصديق، والتبسيطيّة«)8( فإنّه 
الهيبة  إبراز  إلى  باإلضافة  والعدوى،  والتّكرار  التّوكيد  أساليب  اعتماد  الجماهيرعبر  لتوجيه  استغاللها  يتّم 
الّشخصيّة للّزعيم سواء كانت طبيعيّة أو مختلَقَة. ومثال على ذلك، فقد تّم إبراز هيبة شخصيّة »عبير موسي«  
عبر المظاهر المصاحبة لظهورها كزعيمة، من بينها تعّمدها الدّخول إلى المحافل وهي راكبة لحصان أو 

فوق »الّسجادة الحمراء«.   

الشيء متعّمد أو مدروس لدى اجلماهري. فهي تستطيع أن تعيش كل 
أنواع العواطف وتنتقل من النقيض إىل النقيض بسرعة الربق وذلك 

حتت تأثري احملرض السائد يف الّلحظة اليت تعيشها.

األولى سيكولوجية الجماهير ودورها في التموضع السياسي  -م. فيصل العش
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  )د(

من المؤّكد أن نخبنا ليست كلّها فاسدة وأن فيها من الّسياسيين والمثقّفين والمفّكرين من يعمل جاهدا على 
بناء وطن يطيب فيه العيش وعلى تحقيق تطلّعات الجماهير في التّنمية واألمن واالستقرار. والّسياسي الكيّس 
الذي يرغب في مساعدة هذا الوطن على تخّطي أزماته والخروج من عنق الّزجاجة يجب أن يقتنع أّوال أن 
الجماهير، بطريقة  نفسية هذه  أولى دراسة  يتطلّب منه في مرحلة  بالجماهير وهذا  بالتحامه  نجاحه مرتبط 
علميّة من دون إستعالء ومعرفة ما الّذي يحّركها وما الّذي يؤثّر فيها؟ ما الّذي دفعها للثّورة في مرحلة ما وما 
الّذي دفعها للّسكوت والخنوع؟ ومن ثّمة تحديد نقاط القّوة ونقاط الّضعف في نفسية هذه الجماهير وأخذها بعين 

االعتبار في وضع البرامج وتنفيذها وتحديد األولويّات وتصنيفها. 

وفي انتظار تحّول الجماهير من كتل بشريّة يحّركها الوهم اإليديولوجي والّشعور الدّيني واالنتماء الّسياسي 
في بعض دول  كما هو حاصل  اجتماعي  راية عقد  لحقوقهم وواجباتهم تحت  أفراد مدركين  إلى مجموعة 
أوروبا،)وهذا لن يحصل إالّ عبر تراكمات كثيرة ومتعدّدة تتطلّب وقتا طويال ومجهودا كبيرا( فإنّها ستبقى 
خاضعة لتأثيرات من يتحّكم في أدوات ومؤثّرات تجييشها ومن يتوّجه إلى عاطفتها وليس إلى عقلها. ففي 
الحالة الجماهيريّة تنخفض الّطاقة على التّفكير، وتنعدم الّرغبة في استيعاب الحجج العقليّة، وتطغى الخصائص 

ها سرعة االنفعال والتأثّر والتّعصب. التي تصدر عن الالّوعي أهّمّ

وال يعني هذا أّن الحراك الجماهيري حتّى وإن تحّكم فيه الالّوعي هو حراك سلبي نحو الفوضى، فثّمة ثنائية 
متناقضة تتحّكم في الوعي الجماهير هي ثنائيّة الهدم والبناء. فإذا تحّركت الجماهير فإنّها تتحرك إّما للهدم 
)الثورة / التمّرد / المواجهة مع األمن/ حرق وتدمير المؤّسسات..( أو للبناء ) حمالت تضامنيّة فيما بينهم / 
مظاهرات التّأييد .... (. يقول لوبون » إن االنفعاالت التّحريضيّة المختلفة التي تخضع لها الجماهير يمكنها 
أن تكون كريمة أو مجرمة، بطوليّة أو جبانة وذلك بحسب نوعيّة هذه المحّرضات. ولكنّها سوف تكون دائما 
قويّة ومهيمنة على نفوس الجماهير إلى درجة أن غريزة حّب البقاء نفسها تزول أمامها ) بمعنى أنّها مستعدّة 
للموت من أجلها(«)9(. ولهذا » فإنّه يمكن لهذا الجمهور أن يسير نحو األفضل أو نحو األسوأ. وكل شيء يعتمد 
على الطريقة التي يتّم تحريضه أو تحريكه بها«)10(. فمن يريد التّأثير في الجماهير وتحريكها نحو األفضل 
بعيدا عن الهدم والنّكوص إلى الوراء، فعليه أن يكون قريبا منها، يتقن فّن استخدام الكلمات والّشعارات التي 
يفهمها النّاس ويكون لها أثر في نفوسهم، وأن يعتمد على قوانين الذّاكرة والخيال والّشعارات الحماسيّة بدل 

قوانين العقل والبرهان، فهذه موّجهة لألفراد، وإقناع الجماهير غير إقناع األفراد ولكّل مقام مقال.

»إّن الجماهير إذ تحّرض بذكاء تصبح قادرة على البطولة والتّفاني من أجل قضيّة نبيلة.وهي أكثر قدرة 
على ذلك بكثير من اإلنسان المعزول.« )11(

سيكولوجية الجماهير ودورها في التموضع السياسي  -م. فيصل العشاألولى

من يريد الّتأثري يف اجلماهري وحتريكها بعيدا عن اهلدم والّنكوص 
الكلمات  استخدام  فّن  يتقن  منها،  قريبا  يكون  أن  فعليه  الوراء،  إىل 

والّشعارات اليت يفهمها الّناس ويكون هلا أثر يف نفوسهم
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إنها إذن معركة بين دعاة البناء ودعاة الهدم ومن يكسب في صفّه الجماهير يِسْر بها نحو هدفه. فهل سيقدر 
دعاة البناء على كسب معركة الجماهير فيتم تحريكها في اتجاه البناء والتّشييد؟ أم ستنتصر قوى الردّة والهدم 

فتملك قلوب الجماهير وتتحّكم في مسار تيّار تحّركها، فال نجنى غير الدّمار والخراب؟ 
 اهلوامش

)1( أظهرت نتائج سبر اآلراء خالل الفترة األخيرة أّن األحزاب السياسيّة فقدت بريقها وأّن نيّة التصويت 
لدى الناخبين التونسيين تتّجه إلى أنماط جديدة من السياسيين كنبيل القروي صاحب قناة نسمة وحزبه الذي لم 
يتّم بعثه بعد والسيدة ألفة التراس رامبورغ بعدما عرفت عبر األعمال الخيرية والرياضية لمؤسسة رامبورغ 

وحركتها »عيش تونسي« التي ال تعرف بالتدقيق مصادر تمويلها.

)2( تعديل القانون االنتخابي التونسي الذي صادق عليه النواب التونسيون بغالبية 128 صوتا مقابل 30 
وامتناع 14 عن التصويت يوم الثالثاء 18 جوان الفارط والذي يتّم بموجبه منع الترشح لالنتخابات التشريعية 
الـ12 شهرا التي تسبق  أنّه يشيد بالديكتاتورية أو تبيّن استفادته خالل  لكّل شخص تبيّن للهيئة )االنتخابية( 
االنتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم األحزاب السياسية«، 
أو »تبيّن قيامه أو استفادته من اإلشهار السياسي« )عدم وجود أموال أجنبية أو تبرعات من شركات، أو 

توزيع مساعدات أو إعالنات سياسية(.  

)3( سنستعمل هذا المصطلح في هذا المقالنا ونقصد به القوى الّصاعدة في عمليات سبر اآلراء حول نوايا 
التّصويت في االنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة القادمة في تونس وهي في تقديرنا معقولة ومقبولة بالّرغم من 
حملة التّشكيك الّصادرة عن عدد كبير من القوى السياسيّة التي تتّهم القائمين عليها بالتاّلعب وتوجيه الّرأي 

العام. 

وشمال  وآسيا  أوروبا  في  عمل  فرنسي،  اجتماع  وعالم  طبيب   )1931–1841( لوبون   غوستاف   )4(
أفريقيا، كتب في علم اآلثار وعلم االنثروبولوجيا، وعني بالحضارة الّشرقية. من أشهر آثاره كتاب »روح 
االجتماع« وكتاب »سيكولوجيّة الجماهير« الذي صدر سنة 1895 حاول فيه أن يؤسس لعلم نفس الجماهير 

أو ما يطلق عليه علم النفس الجماعي. 

)5( غوستاف لوبون، سيكولوجية الجماهير، دار الساقي ط.1 - 1991 ، ترجمة هاشم صالح، ص 64 

)6( غوستاف لوبون، المصدر السابق، ص 124 

)7( غوستاف لوبون، المصدر السابق، ص 76

)8( غوستاف لوبون ، المصدر السابق، ص 173
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فواصل

المطالب العالية )3(

)الفاصلة الرابعة( 

نلج عالم النّاسخ والمنسوخ انطالقا من تعريفْين األّول البن جرير الّطبري الّذي  يقول:» إّن النّاسخ الّذي ال 
شّك فيه من األمر هو ما كان نافيا كّل معاني خالفه الّذي كان  قبله، فأّما ما كان غير ناف جميعه، فال سبيل 
إلى العلم بأنّه ناسخ إالّ بخبر من هللا عز  وجّل، أو من رسوله صلّى هللا عليه وسلّم «)1(   . والثّاني للجرجاني في 
تعريفاته وهو ينّص على  أّن النّسخ هو اإلزالة والنّقل والّرفع، وفـي الّشرع هو أن يرد دليل شرعّي متراخيا 
عن دليل شرعّي  مقتضيا خالف حكمه وهو تبديل بالنّظر إلى علمنا وبيان لمدّة الحكم بالنّظر إلى علم هللا.)2( 
  ومن خالل هذين التّعريفين يمكننا الخلوص إلـى إبداء المالحظة التّالية: إّن تعريف الّطبري  لمفهوم النّسخ 
يحيل على نتيجتين: األولى هي أّن حكم النّاسخ يعارض حكم المنسوخ ويناقضه  تمام المناقضة، ومن ثّمة ينفي 
حضور الواحد منهما إمكانيّة وجود اآلخر فال يجتمعان البتّة.  والنّتيجة الثّانية تتجلّى في أّن الفيصل في تعيين 
هذه المسألة هو الخبر الوارد عن صاحب  الّشرع وال أكثر من ذلك، وهذا العنصر قاسم مشترك يجمع بين 
تعريف الّطبري وتعريف  الجرجاني الّذي ينهض هو اآلخر على اعتماد الدّليل الّشرعي المنقول عن الّرسول، 
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فالنّسخ  حينئذ هو ثمرة طبيعيّة للمرويّات حيث األرضيّة المالئمة النتعاش األخبار واآلثار. 

النّسخ لها ثالثة أقسام وهي: ما نُسخت تالوة  وحكما، والثّاني  القرآنيّة بحسب ظاهرة  وإذا كانت اآليات 
ما نُسخت حكما دون تالوة، والثّالث ما نسخت تالوة دون حكم )3( ، فإّن هذه  التّفريعات ال نحفل بها كثيرا 
طالما كانت تفريعات أصوليّة نرتئي أنّها تندّ عن حدود هذه  الدّراسة الّتي حْسبها أن ترصد اآليات النّواسخ 
وأن تستبين اآليات المنسوخات، كما ال نقف  طويال عند داللة النّسخ اللّغويّة واالصطالحيّة ألّن العودة إليها 
متيّسرة)4(، وإنّما يهّمنا في هذا  الفرع من فروع العلوم القرآنيّة ما يخدم اإلشكاليّة الّتي نحن منها بسبيل وهي 
اآليات  تحديد  في  يتّفقان  هما  هل  العقلي،  بالنّظر  والتّفسير  بالمأثور  التّفسير  بين  خّط  التّباين  مالمح  تحديد 
النّاسخة  والمنسوخة وفي عددها؟ أم يختلفان؟ وما الخلفيّة الفكريّة الكامنة وراء ذلك؟ وما هي النّتائج  المترتّبة 
النّاسخ  مقولة  أّي درجة يصّح  اعتماد  وإلى  التّفسير؟  معالم  ذاك وال سيّما في تصميم  أو  االختيار  عن هذا 

والمنسوخ مدخال سليما للّظفر بتفسير يقترب من مراد هللا الجاري في  الخطاب القرآني؟

لقد نبعت قيمة معرفة هذا العلم من كونه يعصم المفّسر والفقيه والقاضي من الوقوع في  الخلط والتّنـاقض 
باعتبار أّن هذه الّظاهرة النّّصية تحيل على التّضارب بين بعض اآليات تبعا  الختالف األزمنة واألمكنة الّتي 
نزلت فيها، ومن ثّمة بين األحكام الواردة فيها وهذا ما يستوجب  اإللمام بترتيب اآليات القرآنيّة حسب تاريخ 
نزولها ألنّه هو الفيصل في إدراك الّسابق من  الالّحق. ومّما يندرج في هذا الّسياق من الحوادث الدّالة عن هذه 
القيمة ما روي عن علّي بن  أبي طالب في قوله لقاٍض:» أتعرف النّاسخ من المنسوخ؟ قال: ال، قال: هلكَت 
وأهلكت«)5(  .  ومعنى ذلك أّن جهل القاضي بهذا األمر قد يوقعه في الحكم بشيء عفا وانتفى بموجب النّسخ 
 الّذي طال اآلية المتضّمنة له نظرا لمبدإ التّدّرج في التّشريع، فيخلط الحالل بالحرام من حيث  ال يدري. وعبر 
هذه المرويّات وشبهها ترّسب في األذهان أّن أوكد المعارف توفّرا في المفّسر  هي معرفة النّاسخ والمنسوخ 

وكأّن هذه الّظاهرة ثابتة المعالم مستقّرة. 

ولمعالجة هذه القضيّة من خالل التّفسيرْين يمكن االنطالق من اآليتْين اللّتْين تنبع  منهما هذه القضيّة وهما 
ُل قَالُوا إِنََّما أَنَت ُمْفتٍَر بَْل أَْكثَُرُهْم اَل  ُ أَْعلَُم بَِما يُنَِزّ َكاَن  آيٍَة َوللاَّ األولى مّكيّة ونّصها كاآلتي:» َوإِذَا بَدَّْلنَا آيَةً مَّ

ْنَها أَْو ِمثِْلَها« )7(.  يَْعلَُموَن« )6(. والثّانية مدنيّة ونّصها: » َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْيٍر ِمّ
)الفاصلة اخلامسة( 

وبالنظر إلى قضية النّسخ، يمكن الوقوف على إشكال حقيقي يتمثّل في أّن نسخ الحكم  الّسابق بالحكم الالّحق 
يكون من هللا أساسا وحّول العلماء إسناد هذا العمل إلى الّرسول كذلك،  والّسؤال المطروح هو: ما بال حركة 
النسخ تواصلت بعد انقضاء الوحي ووفاة الّرسول  الكريم؟ وما الذي خّول للفقهاء هذا األمر؟ ومن أعطاهم 

فواصلالمطالب العالية )3( - د. ناجي الحجالوي

حتديد  يف  العقلي  بالّنظر  والّتفسري  باملأثور  يّتفق  الّتفسري  هل 
اخللفّية  وما  خيتلفان؟  أم  عددها؟  ويف  الّناسخة  واملنسوخة  اآليات 
الفكرّية الكامنة وراء ذلك؟ وما هي الّنتائج  املرتّتبة عن هذا االختيار 

أو ذاك وال سّيما يف تصميم معامل الّتفسري؟
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القدرة على نسخ األحكام حتّى تزايد  عدد اآليات النّاسخات واآليات المنسوخات حتّى صار العدد كالتالي : 
الّسدوسي 36 وأبو علي  الجبائي 14 والّطبري 33 وابن خزيمة الفارسي 246 وابن سالمة 237 وابن حزم 

198  وابن الجوزي 249 والحلّي 208 والسيوطي 14.

وصار األمر رهين التقدّم في الّزمن، فكلما  ابتعدنا عن زمن التّنزيل، زاد تعاظم النّسخ حتّى صار أّول 
اآلية ينسخ آخرها بمفعول االستثناء  أو الّشرط وصارت األحكام في مهّب التّغيير بموجب وغير موجب، مّما 
فتح األبواب أمام  رجال الّسياسة أن يوّظفوا اآليات كما شاؤوا وأرادوا واألمثلة على ذلك كثيرة في كتاب:   

»التذكرة الحمدونية« )8( لمن أراد العودة إليها.  

احملكم واملتشابه:

وليس أمر المحكم والمتشابه في كتب التّفسير بأحسن حاال من قضية النّسخ التي آلت  إلى ما آلت إليه في 
الّزمان وتغيّر األحوال،  الّشرائع بحسب  تقدّم  التي هي  الكبرى  النّسخ يكون بين اآليات  أّن عمل  غفلة عن 
َم  فالنصرانيّة نسخت شريعة موسى ولو جزئيّا »َوُمَصِدّقًا ِلَّما بَْيَن  يَدَيَّ ِمَن التَّْوَراةِ َوأِلُِحلَّ لَُكم بَْعَض الَِّذي ُحِرّ
هَ  َوأَِطيعُونِ    « )9(. وجاءت الّرسالة الخاتمة ونسخت النّصرانيّة ولم يبق  بُِّكْم فَاتَّقُوا اللَـّ ن رَّ َعلَْيُكْم     َوِجئْتُُكم بِآيٍَة ِمّ
من  الّرسالتين الّسابقتين على اإلسالم إالّ القيم والحكمة التي هي عماد التّوحيد وعمارة الكون  والقرآن يسميها 
اُكم بِِه  ِلُكْم َوصَّ َق بُِكْم َعن َسبِيِلِه ذَٰ َّبِعُوا السُّبَُل  فَتَفَرَّ ذَا ِصَراِطي ُمْستَِقيًما فَاتَّبِعُوهُۖ    َواَل تَت ـٰ بالّصراط المستقيم »َوأَنَّ َه
َّقــُــوَن« )10( . وقد جاء هذا القول  القرآني تعليقا على المحرمات التي هي جملة قيم ومبـــادئ من قبيل  لَعَلَُّكْم تَت
التوحيـــد وطاعة الوالديـــن  وعدم قتل النّفس ومجانبـــة قول الّزور والّظلم وأكل الّربا ومال اليتيم وتجنّب 

الفواحش. 

إّن قّضية المحكم والمتشابه دّوخت األلباب وحيرت العقول واختلف القائلون باإلجماع  إلى اتجاهات ثالثة: 
لَْت  ِمن لَّدُْن َحِكيٍم َخبِيٍر« )11( . والثاني يقول  األول يقول إّن القرآن كلّه محكم » ألر،    ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُهُ ثُمَّ فُِصّ
ثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُودُ الَِّذيَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم ثُمَّ  تََشابًِها مَّ َل أَْحَسَن  اْلَحِديِث ِكتَابًا مُّ هُ نَزَّ إّن القرآن كلّه متشابه » اللَـّ
هُ فََما لَهُ ِمْن َهاد« )12( .  ِه يَْهِدي بِِه َمن يََشاُء َوَمن يُْضِلِل اللَـّ ِلَك ُهدَى اللَـّ ِه ذَٰ تَِليُن ُجلُودُُهْم َوقُلُوبُُهْم  إِلَٰى ِذْكِر اللَـّ
والثالث يرى أّن القرآن يتكّون من محكم ومتشابه مستدال باآلية الكريمة » ُهَو الَِّذي  أَنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ 
َّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاَء اْلِفتْنَِة  ا الَِّذيَن فِي  قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَت ْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت ۖ   فَأَمَّ آيَاٌت مُّ
ْن ِعنِد َربِّنَا ۗ   َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ  اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمّ هُ ۗ   َوالرَّ َواْبتِغَاَء تَأِْويِلِه ۗ   َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إِالَّ  اللَـّ

أُولُو  اأْلَْلبَاِب« )13(. 

فواصل

واختلف  العقول  وحريت  األلباب  دّوخت  واملتشابه  احملكم  قّضية  إّن 
كّله  القرآن  إّن  يقول  األول  ثالثة:  اجتاهات  باإلمجاع  إىل  القائلون 
القرآن  أّن  يرى  والثالث  متشابه  كّله  القرآن  إّن  يقول  والثاني  حمكم، 

يتكّون من حمكم ومتشابه.

المطالب العالية )3( - د. ناجي الحجالوي
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والالّفت أّن المفّسرين  لم يعيروا انتباها للتّنكير الوارد في لفظة »آيات« بالّرغم من أّن البعض قد  انتبه 
إلى أّن بعض اآليات ال هي بالمحكمة وال هي  بالمتشابهة. وهو رأي صحيح ويسّمي القرآن هذا النّوع بتفصيل 
ِكن تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يَدَْيِه َوتَْفِصيَل اْلِكتَاِب اَل َرْيَب  ـٰ ِ َولَ ذَا  اْلقُْرآُن أَن يُْفتََرٰى ِمن دُوِن للاَّ ـٰ الكتاب » َوَما َكاَن َه

ِبّ اْلعَالَِميَن« )14(   فِيِه  ِمن رَّ

المتشابهات  تُحدّد كّل صنف على حدة،  اآليات  لم  بُرمتها  الدّينية  الثّقافيّة  المنظومة  أّن  الالّفت هو  ولكّن 
واآليات المحكمات وآيات تفصيل الكتاب، فضال عن كون هذا النّوع األخير  لم يُذكر ولو مّرة واحدة. وال 
عالقة لهذه التّسمية بالمفّصل، وظّل المحكم عند هذه الفرقة وعند هذا  المذهب متشابها عند تلك الفرقة أو ذلك 

المذهب. وينعكس األمر. 

والغريب هو الّرغبة المتزايدة  في الحفاظ على هذا الفهم التّراثي بدعوى القرب من زمن التّنزيل واالدّعاء 
أّن القُدامى يفهمون  أكثر من المتأّخرين في كّل المجاالت العلميّة، وقد قالها الغزالي صراحة في كتابه » فيصل 
 التّفرقة فيما بين اإلسالم والّزندقة« إذ ذكر أّن »سائر الّصحابة ال يصل أحد مّمن بعدهم إلى مرتبتهم،  ألّن أكثر 
العلوم التي نحن نبحث وندأب فيها اللّيل والنّهار حاصلة عندهم بأصل الِخلقة من  اللّغة والنّحو والتّصريف 
وأصول الفقه وما عندهم من العقول الّراجحة، وما أفاض هللا عليهم  من نور النبوءة العاصم من الخطإ في 

الفكر، يُغني عن المنطق وغيره من العلوم العقليّة« )15(.  

إّن هذا االعتبار ال يسمح بحال للمتأخرين من إعادة الفهم أو محاولة التّناول المختلف  للنّص الدّيني ومع 
ذلك وردت محاوالت تقطع مع الفهم التّقليدي، إذ تعتبر أّن اآليات المحكمات  هي آيات األحكام، فهي عمود 
الّرسالة وعددها قليل جدّا ال يتجاوز العشرين آية واآليات  المتشابهات هي آيات النّبوءة وكلّها إشارات علميّة 
إن تعلقت بعالم الّشهادة وإن بعالم الغْيب.  وأّما الجانب األعّم من الوحي فهو اآليات المفصالّت لما ورد من 

أحكام ويبدو أّن هذا الجانب  هو المجال الذي يجتهد فيه اإلنسان تفكيرا واستنباطا وتأويال.

وأّما الذين في عقولهم نقص وفي  تقديراتهم وهم، فيتبعون المتشابه دون المحكم، لماذا؟ والّسبب المؤدّي إلى 
ذلك واضح ألّن اآليات  المتشابهات تفتن العقول بما فيها من آيات وعالمات خارقة وجذّابة ألنّها تجّر األلباب 
إلى ما  أودع هللا في هذا الكون من قوانين قرنها بالّظواهر الّطبيعيّة ومن ثّم سمّي القرآن قرآنا ألنّه  جمع بين 
الّظاهرة الّطبيعيّة والقوانين المتحّكمة فيها : جبال سود وحمر وبيض وجبال من  سحب وأمطار ورياح من 
جهة وجاذبيّة وحرارة ورطوبة وقّوة وارتفاع وُعمق وبحار، كّل  ذلك ليبيّن للعقول أّن هذا العالم لم يُخلق باطال 
وال وهما وإنّما حقيقة موضوعيّة سيُسّميها  الوحي بالحّق، ومن هذا المنطلق يتّضح أّن القرآن المقروء يحتوي 

على مبادئ المعرفة األساسيّة  الالّزمة لمبشارة العيش في هذا الكوكب. 

فواصل

لقد ظّل املوروث الديين يتخّبط يف حبار من االختالف وعدم االتفاق 
واملتشابه  واملنسوخ وحول احملكم  الّناسخ  أسباب  الّنزول وحول  حْول 
واخلاّص والعام، ورغم ذلك ُيلجم كّل  مناقش وحماور باسم االمجاع، 

واحلال أّن هذا اإلمجاع  حيتاج بدوره إىل إمجاع.

المطالب العالية )3( - د. ناجي الحجالوي
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لقد ظّلّ الموروث الدّيني يتخبّط في بحار من االختالف وعدم االتفاق حْول أسباب  النّزول وحول النّاسخ 
يُلجــم كّل  مناقش ومحاور باسم اإلجماع  والمنسوخ وحول المحكم والمتشابه والخاّص والعام، ورغم ذلك 
»لقد اتفق العلماء« »وأجمعت األّمة«، والحــال أّن هذا اإلجماع  يحتاج بدوره إلى إجماع وفي سياق آخر 
نسمع قوال مخالفا يتمثّل في أن اختالف األّمة رحمــة،  فال يدري المرء أين يكمــن الّصواب في اإلجماع أم 

في االختالف؟ 

وعند هذا الحدّ يتّضح لدى  النّاظر أّن المراجعة ضروريّة لهذه العلوم الموروثة، إنّها علوم أنتجها العقل 
إزاء النّص المقدّس،  وهذه العلوم هي ثمرة االجتهاد وكّل علم هو رهين زمانه ومكانه. ولكّن المسلمين ارتفعوا 
 بآراء المجتهدين عن الّزمان والمكان وأبّدوها على الّرغم من وجود حديث مفاده أّن هللا يبعث  لهذه األّمة على 
رأس كّل مائة سنة من يُجدّد لها دينها، فتتّسع آفاق الّضبابية والتّناقض بين  الّرأي وضدّه ولعّل رأي نيتشه الذي 
أطلقه على المسيحيّة يصدق على حال المسلمين، إذ يقول: »إّن  االنجيل هو الذي ُصلب حتّى صار ما رواه 
تالميذ المسيح هو نقيض ما عاشه المسيح«، ولعّل  األمر ال يخلو من مبالغة إذا قيل إّن ما فهمه الفقهاء يكاد 

يكون نقيض النّص القرآني مناقضة  مباشرة . 

اهلوامش

)1( الّطبري، جامع البيان، مج 4، ص 2788. 

)2(  الجرجاني، التّعريفات، ص202. 

)3( الّسيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ج2، ص28 وما بعدها. 

)4( أُنجزت في هذا الموضوع كتب ودراسات عديدة، في القديم والحديث، عّرفت النّسخ لغة واصطالحا، 
نذكر منها على سبيل  المثال: »أبو عبيد القاسم بن سالم«، النّاسخ والمنسوخ في القرآن، ص5. والّسيوطي، 
اإلتقان، »النّوع الّسابع واألربعون«، ج2،  ص ص 27-35. والّزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج2، النّوع 
الّرابع والثاّلثون » في معرفة ناسخه من= =منسوخه«، ص  ص 28-44. وابن الجوزي، نواسخ القرآن، ص 
ص 15-17. وكمال الدّين العتائقي الحلّي، النّاسخ والمنسوخ، ص ص -5  8. وفي هذه الّرسالة تبيان لآليات 
المنسوخات والنّاسخات وتفصيل لها بحسب ترتيب المصحف. وأبو بكر محّمد بن موسى  الهمذاني، كتاب 
االعتبار في بيان النّاسخ والمنسوخ من اآلثار، ص ص 5-7. وعبد المتعال محّمد الجبري، النّسخ في  الّشريعة 
اإلسالميّة كما أفهـمه، ص4. وأبو جعفر النّّحاس، كتاب النّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ص 5. وابن 
خزيمة  الفارسي، النّاسخ والمنسوخ، ص 268. وأبو بكر بن العربي، النّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، 
ص 11. ونصر حامد أبو  زيد، مفهوم النّص دراسة في علوم القـرآن، الفصل الخامس »النّاسخ والمنسوخ«، 

فواصل

إّن املراجعة ضرورّية هلذه العلوم املوروثة، إّنها علوم أنتجها العقل إزاء 
رهني  هو  علم  وكّل  االجتهاد  مثرة  هي  العلوم  املقّدس،  وهذه  الّنص 

زمانه ومكانه.

المطالب العالية )3( - د. ناجي الحجالوي
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ص ص 117-138. ومقال النّسخ بالفرنسـيّة  ِلج. بيرتون  J. Burton  بدائرة المعارف اإلسالميّة، ط. جديدة، 
ج7، ص ص 1014-1011. 

القرآن، ص  في  والمنسوخ  النّاسخ  بن سالّم،  القاسم  عبيد  وأبو   .27 اإلتقان، ج2، ص  الّسيوطي،   )5(
أكاذيب  الخواص من  الّسيوطي في » تحذير  أورده  ما  نذكر منها  الحادثة في  صيغ أخرى  3. وردت هذه 
ف ويقُّص، فقال: ما  القّصاص«، ص241 أّن أبا البختري قال: دخل  علّي بن أبي طالب المسجد فإذا رجل يُخّوِ
هذا؟ فقالوا: رجل يذّكر النّاس. فقال: ليس برجل يذّكر النّاس  ولّكنه يقول: أنا فالن بن فالن فاعرفوني. فأرسل 

إليه فقال: أتعرف النّاسخ من المنسوخ؟ فقال: ال. قال: فاخرج من مسجدنا،  وال تذّكْر فيه. 

)6( سورة النحل، اآلية 108. 

)7( سورة البقرة ، اآلية 106. 

الحسن بن محمد بن علي بن حمدون )10 مجلّدات(، تحقيق إحسان  الحمدونية، محمد بن  التذكرة   )8(
عباس - بكر عباس، دار صادر للنشر، ط.1 - 1996

)9( سورة آل عمران، اآلية 3. 

)10( سورة األنعام، اآلية 153. 

)11( سورة هود، اآلية 1.

)12( سورة الزمر، اآلية 39. 

)13( سورة آل عمران، اآلية 7. 

)14( سورة يونس، اآلية 37.

)15( أبو حامد الغزالي، فيصل التّفرقة فيما بين اإلسالم والّزندقة، تحقيق سليمان دنيا، دار إحياء الكتب 
العربيّة، ط 1، 1961 ، ص 50 .

فواصل المطالب العالية )3( - د. ناجي الحجالوي
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في العمق

نظرات في أحاديثنا مع أوالدنا الشباب في البيوت

بني منو اجلسم واضمحالل التفكري

حين يكبر فيك كل شيء: الجسم والعمر والوظيفة والمكانة االجتماعيّة، وال يكبر فيك اإلنسان، فقد خسرت 
كّل شيء. وعندما  يكون جّل حديث األب مع ابنه بالعموميّات مثل أن يقول األب البنه: هل تعلم أّن الجزء 
أصغر من الكّل، يكون الحديث بال فائدة  تذكر، وربّما يسقط عقل األب من نظر ابنه، فالعموميّات هي رزق هللا 
للعقل عند نمّوه في محيطه اإلنساني دون مجهود يذكر  تقريبا، فاإلنسان الذي تربّى وسط الغابة بين الحيوانات 
فقط، ال أظن أنّه أدرك كّل العموميّات اإلنسانيّة   )راجع قصة حي بن يقظان()1(  . فمن خالل وجوده في المحيط 
اإلنساني، يدرك اإلنسان العموميّات بأقل جهد كأنّه تجّلٍ  لمبدأ »أقّل جهد، أقل فعل« في الّطبيعة  الذي صاغه 
الفيزيائي والرياضي الفرنسي »الجرانج«  )The least action principle (، فإدراك العموميات يحتاج 

إلى جهد أقل من الجهد الذي نبذله مثال في عمليّة التّنفس أثناء النوم. 

عند تحدّث األب مع ابنه بهذه العموميّات فكأنّه  يريه ما يراه بمجرد النّظر مبثوثا حوله في كّل مكان دون 
جهد منه، وربّما دون الحاجة إلى جهاز للرؤية أصال، ويسمعه ما  تسمعه أذناه تلقائيّا من كّل شيء حوله يهتف 
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به. البدّ أن ينفق األب من وقته وجهده لتحصيل شيء ال يحصل بمجرد النّظر ليحدّث  ابنه فيه، خصوصا إذا 
كان األب مّمن يستطيع ذلك، فنحن ال نعيش في مجتمع بدائي، فقد تطورت المجتمعات بشكل جذري، وكشف 
 اإلنسان اللّثام عن كثير من األسرار التي أودعها هللا في الّطبيعة وفي اإلنسان، وحصل من العلوم التي كانت 
بمثابة األساطير  في العهود الّسابقة، ومع ذلك فما  أوتينا من العلم إالّ قليال. وينبغي علينا نحن المسلمين أالّ 
نقّسم العلوم إلى علوم شرعيّة وأخرى غير شرعيّة، فهذه قسمة نكدة ضيّعت  علينا قرونا من عقول الّشباب 
األذكياء النّابهين، فكّل العلوم - وإن كانت مّما يسمونها علوما غير شرعيّة - نستطيع أن نحصل بها  رضاء 
هللا عّز وجّل، كما أّن كّل العلوم - وإن كانت مّما يسّمونها علوما شرعيّةً - تستطيع أن تجلب لصاحبها غضبه 

عّز وجّل، كمن حفظ القرآن رياء ليقال عنه أنّه من حفظة القرآن أوأنّه عالم من علماء المسلمين. 

البدّ من مساهمة فعالة في فهم وإنتاج المعرفة الحديثة وتدوير ذلك في البيت، وخصوصا مع الّشباب. البدّ 
أن نحدّث أبناءنا عن حركات رفض الّظلم واالستعباد في العالم، والّطرق الجديدة التي أبدعها العقل اإلنساني 
في مقاومة الّظالم،  ذاك ميراث المصلحين من البشر في رفض الّظلم والبغي، والبدّ أن نحدثهم عن الّرأسمالية 
المتوّحشة وعن كفاح الحركات العّمالية النتزاع حقوق العمال من الّرأسماليين الجشعين، ونحدّثهم أيضا  عّما 
يبدو نقيض ذلك وهو ليس بنقيض، عن كيفية مراكمة رؤوس األموال - دون اقتراض من البنك الدولي مثال 
الّصناعية  المجتمعات  عن  العمالقة،  للّصناعات  الالّزمة  المتوّحشة-  العالميّة  الّرأسمالية  بيوت  مال  من  أو 
وارتباطها الوثيق بعلم اجتماع العمران،  وهل الحركات العّمالية حقّا مصهرة لأليدلوجيّات أم ال. البدّ أن نحدث 
أبناءنا عن التقدّم الّرهيب، الذي يغزو كّل شيء فينا وحولنا،  وينبغي أالّ يكون حديث سرد للمسّميات وانبهارا 
فقط ألّن االقتصار على ذلك يعقبه االنهيار، بل ينبغي أن يكون حديثا دقيقا ينفذ إلى قلب  الفكرة وطرق تنفيذها 
على أرض الواقع، وأن البحث العلمي ليس ترفا بل هو أصيل في طريق النجاة. البدّ أن نحدثهم عن  الّرمزية 
في األدب وكيف يُقاوم بها الّطغيان. فهل نحن بصدد فعل ذلك؟ ال أعتقد، لهذا يسلك أبناؤنا طرقا بعيدة عنّا فقد 

ملّوا تكرار الكالم، وفي المقابل ترانا نستغرب فرارهم منّا ونقوم بدور الّشرطة للبحث عنهم كفاّرين. 

شرطة منزلية تبحث عن فلذات أكبادها

بعد هروب األبناء إلى عالم المجهول، والمجهول دائما يكون جديدا ومحبوبا وشيقا، ألنّهم –أي الّشباب- 
ملّوا من تكرار  اآلباء ألنفسهم، حينئذ يمثّل اآلباء دور الّشرطة للقبض على هؤالء المارقين. ولو تصّورت أنّي 
واحد من هؤالء  المارقين لكتبت: كيف أنتظر من نفسي إذا علمت أن هناك أربع كاميرات »عيون أبي وأمي« 
تراقب كّل حركة أقوم بها،  تالحقني حتّى في أحالمي، وربّما تّم تدجين كاميرات أخرى من عيون إخوتي 
على تفاصيل حياتي بالتّرغيب والتّرهيب، ولو جلس  أبي وأمي أمامي في البيت طوال الوقت، أو على األقل، 
لو علمت وجودهما في البيت وقت مذاكرة دروسي دائما، ما فتحت كتابا،  وما تعلّمت الّصدق، بل ربّما كنت 

  البّد أن حندث أبناءنا عن التقّدم الّرهيب، الذي يغزو كّل شيء فينا 
وحولنا،  وينبغي أاّل يكون حديث سرد للمسّميات وانبهارا فقط ألّن 

االقتصار على ذلك يعقبه االنهيار.

في العمقنظرات في أحاديثنا مع أوالدنا الشباب في البيوت  - أ.د. فوزي أحمد عبدالسالم
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أقرب إلى الكذب منّي إلى الّصدق، لكن وفي المقابل إذا غاب األب واألم من حياة أبنائهما تماما  تحت وطأة 
األمور المعيشية الحياتية لكان الفساد أشدّ، فوجب مراعاة الحضور والغياب في حياة األوالد، مثل حضور 
الّشمس  وغيابها في حياة الكائنات الحيّة. لكني ولإلنصاف كـ»شاّب« يجب أن أتأمل في حياة أبي وأمي والبدّ 
أن أعلم يقينا أنّه ال  يوجد في الدنيا كلّها - وربّما منذ أن خلق هللا األرض ومن عليها وإلى أن تزول - من يفرح 
بفرح أحد أكثر من الوالدين، حتّى ولو  كان الفرح بطريقة خاطئة. ولو خطر ببالي عشر معشار ذلك لوجب 
علّي مراجعة أحد األطبّاء النّفسانيين. فال يمكن لولد  أن يكافأ والديه إالّ أن يجدهما مملوكين فيعتقهما لحديث 
النّبي صلّى هللا عليه وسلّم »ال يَجزي ولدٌ والدًا، إالّ أن يجده مملوًكا فيشتريه  فيعتقه«)2(  ، لذلك يرجو كّل اآلباء 
واألّمهات رؤية أبنائهم سعداء، لكن كيفيّة الحصول على هذه الّسعادة يتغيّر بتغيّر مفهوم الّسعادة  لدى كّل منّا. 
فمنهم من يرى الّسعادة فقط في تحقيق الّرغبات المادّية ألوالده وهو يتعامل بذلك معهم كما يتعامل مع الجماد 
 أو مع اآللة، ومنهم من يتصّور أّن الّسعادة تتحقّق عند تلبية رغبات الّروح، وهذا مثل من حلق في الخيال 
فقط ويؤلمه جدّا حكاية الواقع،  ومنهم من جمع بين الّرغبات المادّية والروحيّة فخلط هذه بتلك وراعي بذلك 

إنسانيّة األبناء. 

بتثبيت  األب  يهتم  وحين  الكارثة.  تكون  فقط،  بالتّحصيل  الدّراسي  ابنه  مستقبل  مثال  األب  يربط  فحين 
ال  األيدولوجيّة  كارثيّة،  فالخيارات  أشدّ  األمر  يكون  األيدولوجيّة  خياراته  خالل  من  أبنائه  عند  المرجعيّة 
تتكّون إالّ بعد اكتمال آلة التّفكير المنطقي أي بعد بلوغ  العقل درجة الحّرية في خياراته. أّما فرض  الخيارات 
أنّهما  الوالدان  يظّن  وحين  درويش.  محمود  الفلسطيني  الشاعر  يقول  كما  البوليس  مهنة  فهذه  األيدولوجيّة 
قادران على فعل كّل  شيء تجاه أبنائهما تكون الكارثة أشدّ فداحة، فاألبناء ليسوا ذّرات جامدة والوالدان ليسا 
مجاالت مغناطيسيّة تجبر األوالد على السير في  الّطريق الذي يحدّده القانون الذي أودعه هللا في المغناطيسيّة. 
فلو تصّور المغناطيس أنّه يستطيع أن يسيّر كّل الجسيمات في فلكه،  الصطدم بمعارضة الجسيمات المتعادلة 
لم يوضع  من  الدّين«  المستمدّ  البشري »حتّى  القانون  فإّن  ليتبع،  الّطبيعي وضع  القانون  كهربيّا. وإن كان 
ليطبق حرفيّا وإنّما وضع ليراعي كروح حيّة نتسامح به في عدم اكتمال معرفتنا في المختلف فيه حتّى نضمن 

عدم استنساخ ظلم الّظالمين )حديثا استبداد الدّولة( داخل بيوتنا. 

خيارات مستقبل األوالد يف ظل االستبداد 

حين تكون النّظم الحاكمة في الدّولة مستبدّة وفاسدة، تصعب جدّا مهّمة تربية األوالد، ويختار اآلباء الذين 
يريدون أن  ينأوا بأوالدهم عن الفساد والمفسدين، واالستبداد والمستبدين، االستثمار في تعليم أوالدهم المهن 
القيمة االجتماعيّة واالستقرار المالي، وهذا يحّطم المهارات ويقتل اإلبداع  التي تضمن لهم قدرا معيّنا من 

»حتى  البشري  القانون  فإّن  ليتبع،  وضع  الّطبيعي  القانون  كان  إن 
املستمد من  الّدين« مل يوضع ليطبق حرفّيا وإّنا وضع لرياعي كروح 

حّية نتسامح به يف عدم اكتمال معرفتنا يف املختلف فيه.

نظرات في أحاديثنا مع أوالدنا الشباب في البيوت  - أ.د. فوزي أحمد عبدالسالمفي العمق
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ويدفن الملكات، ويجعل المجتمع يدور في فلك  من االختيارات التّقليدية التي كانت براقة في زمن سابق، حتّى 
تختفي الفروق الجوهريّة بين المهندس والمقاول، أو بين المهندس  والحرفي، أو بين الّطبيب والحالق، أو بين 

الكيميائي والعطار. 

بعض ذلك يحدث فعال، آلّن الدّولة المستبدّة الفاسدة قد رفعت يدها  عن مثل هذه الملفّات الهاّمة )الضمان 
االجتماعي، تقدير ساعة العمل، التأمين الصحي، التعليم الجيد، رعاية المسنين والمعاشات(  فيلجأ اآلباء لمثل 
هذه الخيارات التي غالبا ما تعبّرعن حالة الخوف والقلق من المستقبل غير المضمون. وربّما يرى  األبناء 
أّن هذه المهن وإن كانت اآلن معقولة القدر، قد تفقد قدرها نتيجة لجّو االستبداد،  وأّن هناك مهنا تحقّق ضمانا 
أسرع وأحسن واستمرارا أكبر من تلك التي يريد أن يفرضها اآلباء. فيرى الولد مثال أّن االلتحاق بركب من 
 يمتلكون الّسلطة أكثر ضمانا وأسرع تحقيقا لحاجاته وضروراته المستقبليّة، ذلك أنّه سيكون على األقل في 
مأمن من لدغاتهم بالدّخول معهم في  جحورهم، وسيكون دخوله ذاك »دخوال مع الفئات اآلمنة إلى يوم الدين«، 

على حدّ قول خالد صالح في بداية فيلم »فبراير األسود«)3( .  

غياب القوانني الفعالة

ال يعاقب اإلنسان نفسه غالبا إذا أجرم في حّق غيره، خصوصا إذا كان غيره هذا مّمن ال يستطيع أن يأخذ 
حقّه منه. من  ذلك مثال إذا غاب تفعيل القوانين في حقب الفساد واالستبداد، فال  قانون يردعك إذا أسأت تربية 
أوالدك صغارا، وال قانون يردع  األوالد إذا عقوا والديهم كبارا، ويصير الوالدان قضاة وجالدين في آن واحد. 
ويصير األوالد »فئران تجارب« لدى اآلباء واألمهات ينفّذون عليهم تجاربهم وما عليهم إالّ السمع والّطاعة، 
لهذا ال تجد من الوالدين إالّ التبرم والغيظ الّشديد عند تكرار أبنائهم لكلمات االستفسار عن األشياء واألفعال 
»لماذا، كيف، غير مقتنع، اقنعني .... إلى  آخره« ظنّا بأّن واجب الولد االقتناع بخيارات والديه، وخاّصة األب 
الذي ال يشّك في أنه مقنع في كّل األحوال وأنّه أكثر إدراكا من ولده، ربّما ألنّه يشعر نتيجة الفارق العمري 

بينه وبين ولده أّن إبنه مازال طفال ولم ينضج بعد حتّى وإن تقدّم كثيرا في السّن.

جزء من احلّل: تفعيل القوي العاطلة يف الّشباب

إّن أول خطوات بناء الذّات هي االعتماد على النّفس لهذا ال أدري لماذا ال ندفع بأوالدنا الذين صاروا شبابا 
في طريق بناء أنفسهم، فيتعّودون على االستقالل مادّيا ولو جزئيّا، باالعتماد على النفس في التكّسب من عمل 
نافع وجاد، ومن ثّم اإلنفاق على حاجياته وضروراته. وليس بالّضرورة أن نتركهم بال سند، بل نقف على 
مسافة لنراقب آداءهم، ونقدّم الدّعم في لحظات الّضعف، ونناقش في حالة الحيرة واالضطراب. أّما أن يبقى 

الولد مرتبطا مادّيا بوالديه،فذلك يمثل  عبئا مادّيا ومعنّويا ثقيال على األسرة. 

إّن أول خطوات بناء الّذات هي االعتماد على الّنفس هلذا ال أدري ملاذا ال 
ندفع بأوالدنا الذين صاروا شبابا يف طريق بناء أنفسهم، فيتعّودون 
على االستقالل ماّديا ولو جزئّيا، باالعتماد على النفس يف التكّسب.

في العمق نظرات في أحاديثنا مع أوالدنا الشباب في البيوت  - أ.د. فوزي أحمد عبدالسالم



مجّلة اإلصالح - العدد 144 - السنة 8 -  جويلية  2019 /ذو القعدة 261440

كما أّن التأهيل ألسواق  العمل الحديثة يتطلّب توفّر مهارات كثيرة، تزداد يوما بعد يوم، وتحتاج إلى وقت 
وجهد ومال، لهذا فإّن المطلوب هو ابتكار طريقة يُختصر بها الّزمن في التّعلّم، ليتخّرج الّشاب بين الثّامنة 
عشرة والعشرين وقد حصل القدر الكافي من العلوم والمهارات التي  تكفيه ألن يكون رياضيّا أو فيزيائيّا أو 

طبيبا أو مهندسا إلخ...،  فيكون صاحب االبتكار قد قدّم  خوارزميّة جبارة لتفعيل القوى العاطلة في الّشباب.

وفي انتظار تلك المقاربة، البدّ أن نعلم أّن الّشاب بعد البلوغ يمثل  مشروع إنسان بدأت تتجلّى فيه أرقى 
مظاهر اإلنسانيّة: العقل، التفكير، الحيرة، األلم غير المادي، العاطفة، فينبغي أن يكون للّشاب حصنا ذاتيّا 
يعصمه من االستجابة الفورية للتّغيرات دون نقد وتمييز، وإالّ صار ريشة في مهب الّريح، تحركه التّيارات 
ذات  اليمين وذات الّشمال دون معرفة لماذا تحّرك هنا أوهناك، وفي تلك الفترة من العمر يسعى الّشاب إلى 
االستقالل باختياراته الفكريّة التي قد تكون بعيدة نوعا ما عّما يراه الوالدان صوابا، لذلك تراهما يتدّخالن في 

أدّق التفاصيل في الوقت الذي  ينبغي أن يخرجا منها، أي خروجا جزئيا من حياة الولد. 

 ينبغي على الوالدين إدراك أّن كّل المنظومات الفكريّة بما تمتلك من قراءات  تأويليّة وتطويرها لطرق 
تلك  أن  شّك  وال  الفشل،  من  أخرى  وأزمنة  ومساحات  الفاعليّة،  من  وأزمنة  مساحات  لها  المشكالت  لحّل 
المساحات تختلف من زمن آلخر، فربّما تصبح القراءة التي كانت ذات بريق في زمن سابق عائقا في طريق 

حّل المشكالت، لذا وجب احترام طرق تفكير الّشباب فربّما تكون أفضل وأكثر فاعليّة في هذا الّزمن. 

املراجع

)1( قصة حي بن يقظان، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، رقم إيداع2012/15279، جمهورية مصر 
https://www.hindawi.org/books/90463596/     : العربية. متاحة مجانا  علي الرابط

العتق، باب فضل عتق  )2( حديث شريف من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه، أخرجه مسلم، كتاب 
الوالد، )1148/2(، برقم:   )1510(. 

)3(  فيلم »فبراير األسود«، صدر في    6   مارس   2013  ، تأليف وإخراج محمد أمين، بطولة خالد صالح، 
توزيع وإنتاج الشركة  العربية لإلنتاج والتوزيع السينمائي. 

نظرات في أحاديثنا مع أوالدنا الشباب في البيوت  - أ.د. فوزي أحمد عبدالسالمفي العمق
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تطبيع...كاريكاتير
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تأمالت

تاقت نفسي إلى خالصك

)من مزامير داود( 

تُطرح في أوساط المهتّمين بالقضايا الدّينية   تساؤالت بشأن   الدّور الوظيفي للمخزون الّروحي   لألديان في  
 بّث الّسكينة في مجتمعات تعاني من حاالت   الثّوران،   وذلك في ظرف   مشوب   باالرتباك واالضطراب.    فهل 
الذي  القلق والخوف والعنف  الّروحية،   اإلسهام في تخفيض  منسوب  التّجارب  التّصوف وسائر  بوسع نهج 
يجتاح عالمنا؟ صحيح أّن التّجارب الدّينية متنّوعة، ولكن  يبقى التطلّع الجوهري لمختلف أصنافها   متلّخصا 
في الّسعي لدحض القلق العميق الذي يكتنف  عالم اإلنسان، أو بحسب تعبيرة »هايدغر« لتخفيف   وطأة الوجود  

 الذي قُذف فيه وأُسلم للموت. 

طبيعة  التّفسيرات  بشأن  من  جملة  صيغت  األديان،  علم  تحت  المنضوية  الدّينية  الدّراسات  أدبيّات  ففي 
التّجربة الدّينية وفحواها، هل هي فطريّة أم اجتماعيّة أم نفسيّة؟ بلغ فيها   األمر  حدّ اعتبار الدّين حالة باثولوجيّة 
)َمَرِضيّة(، لكن ما هو ثابت ومالزم في هذه الّرحلة الوجوديّة، إلتصاقها  بأطوار الكائن البشري، منذ أمد 
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بعيد، وهو ما أوحى   بنعت اإلنسان بالكائن المتديّن ) homo  religiosus (. لكّن التجربة الّروحيّة، في خضّم 
التّجارب الّطقوسية والتشريعيّة واالجتماعيّة، هي  ما يعنينا باألساس، بوصفها تجربة ذوقيّة تجلّى من خاللها 
الدّين،   فهل ثّمة حاجة فعليّة لذلك  الخيار في راهننا؟ إذ صحيح أن مجمل األديان، وحتّى التي ال ينطبق عليها 
مفهوم الدّين  المتكامل، قد شهدت في أحضانها منشأ ظاهرة التّسامي الّروحي بين صفوة من أتباعها،   مّمن 
 يذهبون إلى غور اإليمان،   يبتغون وجهه الكريم وال يقفون عند حدود المرئي الّطقوسي أو التّقعيد  العقدي، وقد 

ُرصد ذلك سواء لدى شامان سيبيريا أو   لدى نّساك الّصحارى، مرورا بتقاليد   دينية أخرى. 

موسيقى الّروح اجلامعة

حيث يسود في   أوساط تلك الّصفوة انسجام   مع الكون،   وتغمر حلقاتهم   أجواء سكينة  وفيض   محبّة، ما يشي 
عمق  وتباينت  المجتمعات.    ويتلّخص  المسافات  تناءت  وإن  روحه  وتوّهج  الّروحاني  قلب  نبضات  بوحدة 
التّجربة في حضور فاعل في الوجود، عماده المحبّة واإلجالل للكون  وما حواه، وليس حضورا سلبيا باهتا. إذ 
ثّمة انسجام لألنا مع الكون، يصحبه   رضا   الّسالك.  ولو تمعّنا األمر،   فمفردة ) mystique ( في اللّغات الغربيّة، 
التي عادة ما تترَجم إلى العربيّة   بالتّصوف،   هي معراج نحو العجيب ومرقى مؤدّاه إلى   الجليل، تطبع سالكه 
روح شفافة يضنيها  العشق،   لما يكابده من شجن من شروط عيشنا وضيق تصّوراتنا   مدفوعا في ذلك بالّشوق 

 والوله عبر تطوافه. 

في هذا الّسياق، تمثّل »موعظة الجبل« في التّراث اإلنجيلي مشروعا روحيّا خالصا، يتأّسس في  ضوئه 
التّرقي   الّروحي األكبر. فال يمكن الحديث عن قرب   هلل تعوزه   المحبّة. حيث تحدّد تطويبات  موعظة الجبل: 
طوبى  للّرحماء..  والعطاشى..  طوبى  للجياع  طوبى  للودعاء..  طوبى  للحزانى..  طوبى  للمساكين..  طوبى 
الجوهري  بها  المسيح،   المنطلَق  صدح  للمطرودين،   التي  طوبى  الّسالم..  لصناّع  طوبى  القلوب..  ألنقياء 
لتطهير الكائن. ولذلك منذ عهد اإلمبراطوريّة الّرومانيّة التي عايشها  النّاصري إلى الهوت التّحرر الحالي في 

أمريكا الالّتينية ثّمة محوريّة روحيّة لموعظة الجبل. 

من جانب آخر، تبدو صرخة المسيح وهو يُجّر إلى الصليب آسرة لعديد الّصوفيين   في التّراث  المسيحي: 
»إيلي إيلي ِلم شبقتني«، أي »إلهي إلهي ِلم تركتني«، وهي صيحة جزع وفزع تقرع  مسمعْي الّسالك الّرباني 
في خياره الّروحي وفي معراجه الّطهري. حيث يتحّول التّسامي إلى تجربة  يكابد فيها المرء الفزع األكبر، 
وهو عمق االختبار ِوفق »جون دي الكروا«. لكن تلك التّجربة  ترفقها حالة وْجد يعيشها الّصوفي، »نحن في 

 أن جممل األديان، وحّتى اليت ال ينطبق عليها مفهوم الّدين  املتكامل، 
قد شهدت يف أحضانها منشأ ظاهرة الّتسامي الّروحي بني صفوة من 
وال  الكريم  وجهه  اإلميان،   يبتغون  غور  إىل  أتباعها،   مّمن  يذهبون 

يقفون عند حدود املرئي الّطقوسي أو الّتقعيد  العقدي

تأمالتتاقت نفسي إلى خالصك - د.عزالدين عناية
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نعمة لو علمها الملوك لجالدونا عليها« كما لّخص  فحواها إبراهيم بن أدهم في قوله المأثور. إذ ثّمة كبَدٌ مرفوق 
بوْجد جارف يستحوذ على الّصوفي،    »ركعتان في العشق ال يصّح وضوءهما إالّ بالدم« كما قال الحسن بن 
منصور الحالّج. وهي  أوضاع كونيّة ارتوى أهلها من نبع واحد، حيث نجد »تريزا اآلفيلية« تصف تلك الحالة 
بقولها:    »الوْجد قضاٌء ال مردّ له، تُنتزع فيه الّروح من الثّرى بيِد هللا، كما تختِطف الكواسر طريدتها دون  أن 
تدري إلى أين المساق. وبالتّالي ال بدّ من رباطة جأش لمتابعة المسار، إذ غالبا ما حاولُت  دفع الوْجد، مقدّرةً 

أنّه وْهم، ولكنّي أجدُ نفسي صريعة كأنّي أغالب ماردا«. 

في هذا التّرقي الّروحي ميّز المفكر الكاثوليكي »روبرت شارل زاهنر« بين تصّوف طبيعي  منقوص، 
وتصّوف ما فوق طبيعي مكتَمل. حيث األول وإن الزمه تسامي الّروح التي تعانق  الحّرية واالنفتاح على 
المعرفة، فهو ينتهي إلى حدود الخلط بين ذات الكائن المحدودة وذات  األلوهيّة المطلقة؛ في حين الثاني فهو 
تصّوف يخرق حجب األسرار في عالقة المحبّة الواصلة بين  الباري وعبده، بما يشبه الّصحراء الّساكنة التي 

ال مكان فيها لالختالف، كما تجلّى األمر  للمعلم »إيكهارت«. 

حبثا عن الغنى األكب

من هذا الباب أغوى الزهد طائفة الّصوفيين، ليس إعراضا عن عرض الحياة الدنيا، وهو في  متناول أيدي 
كثيرين، بل احتجاجا على عالم يدنّسه الحيف ويستنزفه الجشع. القديس  الكاثوليكي »فرانسيس األسيزي«، 
سليل األثرياء، ترّكزت دعوته في مستهل تجربته الّروحية في الّزهد  بوصفه نمط حياة المسيح. سعى جاهدا 

في تقليد النّاصري والّسير على منواله أمال في اإلمساك  بروح المسيحيّة. 

ناداه  للّسقوط«،  بيتَي  المتداعي  يا فرانسيس ورّمم  له: »قم  أو أوحي  أو سمع،  توّهم »األسيزي«،  هكذا 
المسيح بتلك العبارات في كنيسة »سان داميــان«، فانقلبت حياته رأسا  على عقب وهجر حياة الفرسان مختارا 
أن يكون في كوكبة »فرسان الودعاء« ليفوز بالملكـــوت،  وهو ما دفعــه إلى هجران زينة الحياة والعيـــش 

في فاقة. 

ولعّل ما فاقم أزمة »فرانسيس« حينها عودته  الخائبة من بالد »الميرامولينو«)أمير المؤمنين( في المغرب، 
التي طلب فيها الّشهادة على أيدي    »المحّمديين« فلم يفز بمراده، فارتدّ عنفا وقمعا على هيكل جسده إلنهاكه. 
لكّن األسيزي، ِوفق  فرويد، ليس ضحيّة جنون بل ضحيّة وْهم، فاالعتقاد اآلسر في المسيح ليس مثبَتا وال 

مدعما  بل يستجيب ويتالزم مع رغبة باطنيّة، وال أحد منّا قادر على أن يعيش بدون أوهام. 

ضمن  يصنفون  األمر  النّفس  علماء  من  ثلّة  جعل  الّصوفي  بذات  المستحكم  اآلسر  الّشجن  ذلك  أّن  بَْيد 
الباثولوجيّات المرضيّة؛ ولكن التّصوف مرٌض جميٌل في عالم نحسبه معافى، وفي واقع  يطبعه خواء روحي 

  أغوى الزهد طائفة الّصوفيني، ليس إعراضا عن عرض احلياة الدنيا، 
وهو يف  متناول أيدي كثريين، بل احتجاجا على عامل يدّنسه احليف 

ويستنزفه اجلشع.
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ينفتح على هّوة غائرة ال يراها إالّ أصحاب األرواح الّشفافة مّمن يسعون بنور  الحّق. 

بالّرياضـــات  الّروحيّة،  الجسد  إنهاك  في هاجس  يغرق  ما  غالبا  تلك  الّصوفي خالل رحلته  أّن  والجلّي 
بدعوى التطّهر والتسامـــي، وهو باألساس احتجاج عميق على انحصار اإلنسان في  الّظاهـــر وغفلته عن 
جوانيتـــه وعلــوه. لذلك مثّل التّصوف من منظور سوسيولوجي زفرة احتجاج  للّروح في عالم مضطرب 
يبحث عن تماسكـــه. فأثناء تفاقم أزمــة اإلمبراطوريّــة الّرومانيّة انتشرت  ظواهر الّزهد والنّسك واالعتكاف. 
وفي الّشـــرق، مْهد التّصوف المسيحي، نشأت أكثر األشكال  غرابـــة في ترويـــض الجســد وكبح جماح 

النّفس. 

يروي لنا المؤرخ اإليطالي »جورج رافينياني« صفحات  جميلة عن ذلك الفوران في كتابه »الحياة اليومية 
في نهاية العالم القديم«. فقد كان »يعقوب  الّسوري« يقف تحت الثّلج المتساقط أيّاما حتّى يغمره؛ وكان أحد 
مجالسيه يقيم اللّيل حامال على  كاهله جذوع الّشجر. أّما »ماكاريوس اإلسكندري«، فكان يطلّق النّوم بقصد 
تعزيز قدرات التّزهد  لديه. وصادف أن لسعته بعوضة وهو قابع في صومعته، فسحقها بيده: لكنّه أدرك للتّو 

أنّه  مذنب، فأدان نفسه بالوقوف ساكناً عارياً في مستنقع، فريسة للبعوض. 

أّما القدّيس »سمعان  العمودي«، ففي بداية موسم الّصوم الكبير، عزل نفسه داخل صومعته بجدار ومعه 
عشرة أرغفة  خبز وإبريق ماء، وبعد أربعين يوماً، وجدوه على وشك الهالك، ولم يكن مّس طعامه طيلة 

 الوقت. كانت الغاية من تلك المعاناة تهدف إلى التّحكم بالعواطف. 

الرياضات الروحية فنون

كما يعود الفضل إلى الّشرق في نشوء مختلف أشكال التّرويض للجسد على غرار الرهبان »آكلو النباتات« 
سكناً،  األشجار  من  الذين  يتخذون  و»الشجريّون«  كاألنعام،  الّصحارى  في  يهيمون  الذين   ،) boskoi (
الخلوة  فقد اختار هؤالء  العمود.  اليونانية   ) stylos (، أي  العبارة  الذين تنحدر تسميتهم من  و»العموديون« 
فوق األعمدة على علّو شاهق طلبا للتّزهد.  كانت الممارسة قد نشأت في سوريا بمبادرة من القدّيس »سمعان 

الكبير«، الذي اعتلى عمودا قرب  أنطاكية عام 422م ومكث هناك حتى وافاه األجل عام 459م. 

وكما كان العهد بالكثير من  معاصريه، ُصعق يوماً بفقرة من اإلنجيل فقّرر االنعزال. بعد قضاء ثالثة أعوام 
في صومعة، تحّول  سمعان إلى تلّة قريبة )تدعى اليوم قلعة سمعان( فشيّد جداراً دائرياً تموضع بداخله مكبِّالً 
قدمه  بسلسلة طويلة مثبتة بحجارة ضخمة من طرفها اآلخر: هكذا حبس نفسه ليكّرس وقته للتّأمل،  وما فتئ 
أن خطر بباله يوما تسلّق عمود، فكانت هذه البداية العرضيّة لشكل من التّزهد صار  تقليدا يحتذيه كثيرون 
الّسبعين  قارب  العجوز  فالقدّيس  سمعان  البيزنطيّين.  الّرهبان  على  العموديّة  استحوذت  حتّى  بيزنطة،  في 

 مّثل الّتصوف من منظور سوسيولوجي زفرة احتجاج  للّروح يف عامل 
مضطرب يبحث عن متاسكه. فأثناء تفاقم أزمة اإلمرباطورّية الّرومانّية 

انتشرت  ظواهر الّزهد والّنسك واالعتكاف. 

تأمالتتاقت نفسي إلى خالصك - د.عزالدين عناية
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الذي عاش أربعة وثمانين عاماً، في  القدّيس  دانيال  العمود، وكذلك  عاماً، أمضى منها تسعة وثالثين على 
ثالثة وثالثين منها مسكنه العمود، والقدّيس سمعان  الشاب الذي وافته المنية عام 597م عن عمٍر يناهز الستة 

والسبعين عاماً، قضى منها ثمانية  وستين عاماً فوق أحد األعمدة. 

ولفرط وعورة ذلك الدّرب أحيطت حياة المتصّوفة بالخوارق والمعاجز شرقا وغربا، فبوذا الذي  يقتات 
بحبّة أرز يقابله الّروحاني المسيحي القانع ببرشام )خبز القدّاس(، وهو ما ال يسدّ رمق  حشرة. 

ولكن هذه الغرائبية في الّسلوك الّصوفي ووفرة الكرامات المذهلة إلى حدّ الّريبة، ينبغي أالّ  تحول دون البحث 
عن جوهر التّصوف وسط ركام العجائبي بوصفها ظواهر تتفّسر ضمن  أدوات األنثروبولوجيا والّسيكولوجيا. 
فالقديسة »تريزا اآلفيلية« المولودة سنة 1515م، عقب ثالثة  قرون من وفاتها ُوجد قلبها معافى، والّراهبة 

»مارت روبين«، المولودة 1906م، عاشت خمسين سنة  دون أن يغازل جفنها النّوم كما يروى. 

يلوح درُب الّروح الواصل بين شتّى التّجارب الدّينية األوفَر حظا في التّقريب بين مختلف  المؤمنين. وفي 
الغرب المعاصر تهفو قلوب كثيرة للتّصوف اإلسالمي، وللّروحانيات البوذيّة  والّطاوية والهندوسيّة، برغم 
االضطرابات الجاريـــة في فضاءات تلك التقاليد والمتشظية في العالم  رعبا وهوال. ما يعني أّن هناك وردا 
مورودا يطلبه الجميـــع وإن حجبته األضاليـــل وسدّته العراقيــل،  إنّه درب المحبّة والتطلّع إلى سنا وجهه 

الكريم.
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ُهَو ذا اإلنسان ... 

 يتهّجى اآلن املرآَة.. 

 يتفّرُس صورَتُه، 

 يستشعُر شوَقه للكلمات... 

 هذا اإلحساُس القاهُر باإلرهاق ُيدّوخه... 

 ترتاقُص يف عينيِه األلوان 

 ما عاد ميّيُز يف اللون القاني 

 ما بني اجلرح وبني الوردة 

 النبُض تراخى واندثر اإليقاع... 

 ال يفزعه شيٌء... 

 ال يدهشه شيٌء... 

 ال يضحك ال يبكي .. 

 وحياديٌّ جّدا... 

......  ......  ...... 

 يتساءل أحيانا .. 

 عن فجواٍت يف رؤيته 

 وهوّيتِه .. 

 والعامَل يصخُب بالفوضى.. 

 وميوج هليبا... 

...... ......  ......

 من كان ُيصّدق أّن اإلنَس... 

 ستأكل حلم اإلنِس.. 

 وُتلّطخ وجه التاريخ البشري ... 

 ونرى الشيطان بهيأته.. 

 يتفّقد أركان األرِض.. 

... ؟   بل حيكمها بالقهر الدميقراطيِّ

 من كان يصّدق أن الثعلَب... 

 يغدو ِمطواًعا ووديعًا ، 

 يأمر باحُلسنى .. 

 ويفّض عراكاِت الّدَيكه ...؟ 

 من ذا يتخّيُل 

 أّن الراعي سوَف يصرُي عدّو َرعّيتِه 

 فيمّد يدا للذئب ُيساملُه .. 

 وخياتُل فحَل اخلرفان ..؟ 

الغربة

ترنيمات

من قصيدة »الفتى الوّهاج«
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في الصميم

خالدة  عرفتها  تجربة  أعظم  صاحب  المرسلين،  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
اإلنسانية، الذي بعثه هللا تعالى بمسألتين أساسيتين وهما المنهج والمنظومة المجتمعية. فلقد أراد هللا تعالى من 
وراء  إرساله لخاتم النبيئين صلى هللا عليه وسلّم أن يبيّن لعباده منهجه القويم لكّل مجتمع يريد تبنّي دينه الحنيف 
ومنظومته المجتمعية  المتميّزة، وما المحن والشدائد والتدّرج في االنجازات إالّ نموذج إنساني برعاية ربّانية 
ودروس وعبر لمن يريد أن  يعتبر ويتعلّم، ولمن يريد النسج على منواله. وما بعثة رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلّم إالّ تجسيدا لمنهج هللا تعالى في ترسيخ دينه  القويم، اإلسالم. هذا أمر مهّم فهمه واالقتناع به والتمّكن 
منه وهي غاية جهاد رسولنا صلى هللا عليه وسلّم وكّل العناء والتعب  والعذاب والشدائد التي عاشها صلى هللا 
عليه وسلّم، حتى يكون هديه سبحانه مجّسدا ومخلّدا في تجربة إنسانية محضة برعاية  رّب العالمين، وأنّه لم 
يكن أبدا قوالب جاهزة ولن يصير قوالب جاهزة. يقول هللا تعالى: »ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهدَى َوِديِن  اْلَحّقِ 

يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكونَ    «)1(.  ِليُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

»الفرد والدولة وبناء النسيج المجتمعي«

محاولة في إعادة صياغة آليات 

ناته)2(
ّ

تشكل المجتمع المسلم وتحديد مهام مكو
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بِاْلُهدَى« ومنظومة   « مترابطتين،  بمنهجية  بمسألتين  تعالى رسوله صلّى هللا عليه وسلّم  أرسل هللا  فلقد 
يِن  « حتى تكون تلك المنظومة هي أعلى وأرقى وأتّم من أّي منظومة أخرى »  ِليُْظِهَرهُ َعلَى الدِّ »َوِديِن اْلَحّقِ
ُكلِِّه«، يرعاها ربّنا حتّى تتجّسد في المجتمع مهما كانت مقاومة المشركين » َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكونَ  «. وفيها  داللة 
بيّنة أّن الدّين الحّق يُظهره سبحانه على أيّة منظومة أخرى كلّما تبنّته جماعة وفق منهجيّة جّسدها رسول هللا 
صلّى هللا عليه  وسلّم كنموذج يُقتدى به. كما أن فيها دعوة للنّظر والبحث في هذا المنهج وأالّ نكتفي بالتعامل 
مع ظواهر معزولة بل هناك تناسق  وتكامل بين اآليات في ثناياها مناهج وآليات يجب استنباطها واستخراجها 

لتبنّيها. 

المنشودة. وللتذكير فقد خلص  المجتمعية  المنظومة  الفكرية في هذا االتجاه: استنباط  المحاولة  تأتي هذه 
لَواةَ  الصَّ )أَقَاُمواْ  حياة  منظومة  منظومتين،  األْْرِض(  فِى  كَّنَّاُهْم  مَّ إِْن  )الَِّذيَن  للمجتمع  المسلم  أّن  إلى  البحث 
بِاْلَمْعُروِف  َونََهْواْ َعِن اْلُمْنَكِر( موّجهتين نحو نمائه والرقي به إلى  َكواةَ( ومنظومة إدارة )َوأََمُرواْ  الزَّ َوآتَُواْ 
اأْلُُموِر(. غايتها بناء وترسيخ،  نسيج مجتمعي سليم، آمن ومتعارف،  َعاقِبَةُ   ِ أعلى الدرجات بين األمم )َوِلَّ
يشدّ بعضه بعضا كالبنيان المرصوص، تتسابق وتتسارع كّل مكوناته لنمائه والّرقي به  إلى أعلى الدّرجات 

وأرقاها بين األمم. 

َوأََمُروا  َكاةَ  الزَّ َوآَتَُوا  اَلةَ  الصَّ أَقَاُموا  اأْلَْرِض  فِي  َمكَّنَّاُهْم  إِْن  الَِّذيَن   « الحج  اآلية من سورة  هذه  وكلمات 
)2( تعنى بعد التّدقيق والتمحيص والتعّمق فيها أّن:  ِ َعاقِبَةُ اأْلُُمور«ِ  بِاْلَمْعُروِف َونََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِلَّ

• التمكين: 

هو اإلحاطة التاّمة بثبات وقّوة باألرض التي تتصّرف فيها الجماعة، فتكون كّل مدّخرات األرض ومجاالتها 
 وأمنها راجع للدّولة ال ينازعها فيه أحد. والتّمكين هو محّطة تأتي بعد االستخالف وقبل تأمين المجتمع من أي 

تخّوف  يحول دون عبادة هللا تعالى عبادة خالصة من أّي شرك.  

• إقام الصالة: 

منهج حياة ينظم به المسلم يومه وفق محّطات، التنظيم األمثل ألوقات عمله وأوقات راحته وعالقته  بأخيه 
المسلم وبمجموعته التي ينتمي إليها وبقائده )إمامه(، ويحدّد مكان االلتقاء وهو المسجد، الفضاء الجامع لكّل 
 المؤمنين بكّل أصنافهم وانتماءاتهم، حيث يتربّى المؤمن ويعتاد على االنضباط الجماعي واالنقياد الواعي 
للقيادة ويُنسج  عالقات اجتماعيّة تعينه على العيش بأمن وأمان وطمأنينة وتيّسر له المساهمة الفعّالة في تحسين 
سلوكه ووعيه  الجمعي ومردوديته وسلوك ومردودية ونماء المجموعة التي يعيش فيها في كّل مجاالت الحياة 
مّما يقلّل من تكلفتها. وهي  كذلك اآلليّة األولى لبناء النّسيج المجتمعي الّسليم والمعافى من العاهات واآلفات 

االجتماعيّة وهيكليته وتحصينه  لضمان ديمومته. 

َكواَة(  َلواَة َوآَتُوْا الزَّ  للمجتمع  املسلم منظومتان، منظومة حياة )َأَقاُموْا الصَّ
ومنظومة إدارة )َوَأَمُروْا ِباملَْعُروِف  َوَنَهْوْا َعِن املُْنَكِر( موّجهتان حنو نائه 

والرقي به إىل أعلى الدرجات واألرقى بني األمم.

في الصميم »الفرد والدولة وبناء النسيج المجتمعي« )2(   - م. محمد القسنطيني
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• إيتاء الزكاة:

هو المنهج المكّمل لمنهج إقام الصالة والمبني على أساس أّن الفرد هو المسؤول األّول عن وضعه وحاله 
 والدّافع لنمائه ونماء قدراته وممتلكاته ونماء مجتمعه مهما كان وضعه المالي أو المادي، وذلك باإلنفاق المالي 
اجتماعي  وتوازن  تنمية  من  األفضل  نحو  المجتمع  لدفع  إسهام  وكل  والنّصح  والفكري  والبدني  والمعرفي 
وتطّور. فالفرد مطالب بالعمل على توازن المجتمع ونمائه ودفعه نحو األفضل من خالل إسهامه بما زاد 
عن  حاجته من إمكانات مالية أو بدنيّة أو معرفيّة ايجابيّة، فيضعها على ذّمة قربى األرحام وقربى المكان 
والمجتمع ككّل  يستعملونها عند الحاجة؛ إضافة إلى ما تأخذ منه الدّولة بنسبة معلومة، محدّدة وثابتة من جهده 
ومن وفرته، فتنفقه  على مكامن الخلل والّضعف وعلى مستلزمات إدارة الّشأن العام من تشريع وحسن إدارة 

ومراقبة وزجر وإصالح، وكذلك  لمزيد تطوير وتيسير استطاعة أفرادها ورفاهيتهم.  

• األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

هو نموذج لإلدارة المثلى واألقل تكلفة، سواء أكان ذلك إلدارة المؤّسسات أو إلدارة  الّشأن العام، بقيادة 
مؤّسسة، »إدارة الّرقي« الّصورة المصغّرة للمجتمع التي تقوم بجهد فكري إلدراك الّشيء بتفّكر وتدبّر  ألثره 
اإليجابي أو الّسلبي )القبيح(، غاية أعمالها هو وضع برامج وخطط، وضبط التوّجهات، وإصدار قرارات 
وأوامر  ونواٍه بعد مشورة المعنيين بها في اتجاه الرقّي باألّمة إلى أعلى المراتب واألرقى بين األمم. منطلق 
أوامرها ونواهيها  ودعواتها إلى الخير هو واقع األّمة، مرجعيتها القرآن والسنّة أّوال ثّم المرجعيات العاّمة 
للمجتمع، ثّم ما توّصلت إليه  اإلنسانية واألمم الّسابقة والحاضرة، من خيرات وأمور حسنة ال تتعارض مع 

تعاليم ديننا الحنيف. منفتحة على باقي  األمم لتتقاسم معها ما توّصلت إليه من خيرات.  

• هلل عاقبة األمور:

هو موّجه ومحّرك مؤّسسة إدارة الّرقي حتّى تتّجه دعواتها إلى الخير وأوامرها ونواهيها إلى ما يعقب 
 الحاضر، وهو جهد ال ينتهي وال حدود له وحركة ال متناهية في الّزمن إلى أن يرث هللا األرض وما عليها. 
فهو الدّافع  ومحّرك الّرقي بالكل إلى أعلى الدّرجات، واإلطار العام الذي يتحّرك فيه الُكل، أفرادا ومؤّسسات 
ودولة، ما بين العمل على  مرضاة هللا في كّل عمل وحركة، واالهتمام بما سيأتي ومنتظر، بعد الحاضر، أي 
النّظر وإعطاء األولويّة للنتائج المرجوة  ألّي شأن على المدى البعيد واالبتعاد عن كل ما هو فوري وآني، 
والكدح إلى هللا عّز وجل بالدّفع إلى الكمال، وذلك  بالتّحسين المستمر والتّجديد والتّطوير واالكتشاف واالبداع 

بدون تعب وال كلل وال ملل إلى أن يرث هللا األرض ومن  عليها.

هذه المنظومة، منظومة آليات الّرقي لتحقيق أمن وطمأنينة ورغد عيش المجتمع، تبدأ من الفرد النّامي، 

املجتمع ونائه ودفعه إىل األفضل  الفرد مطالب بالعمل على توازن 
أو  أو بدنّية  من خالل إسهامه مبا زاد عن  حاجته من إمكانات مالية 
معرفّية، فيضعها على ذّمة قربى األرحام وقربى املكان واملجتمع ككل.

»الفرد والدولة وبناء النسيج المجتمعي« )2(   - م. محمد القسنطينيفي الصميم
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الذي يرعاه ويّربيه ويكّونه  البيت بأعلى مردوديّة وبأقّل التكاليف بفضل التّوزيع األمثل بين الّرجل والمرأة 
للمهام الموكولة إليهما إلدارة البيت، ويحضنه  المسجد القلب النابض للمجتمع الذي زّوده هللا تعالى برحى 
)استراتيجيّة( تأمين المجتمع من الخوف بأشكاله التي لن تتوقّف  قبل تأمين الجماعة من أّي خوف في إيمانها 
وطمأنينتها ورغد عيشها، والذي تُشرف عليه هيئة اإلرشاد، الحاضنة والّراعية لشؤون  الجماعة اليوميّة في 
والّضابطة ألفكار مشاريعهم،  واألمان ألفرادها  األمن  لمزيد من  والباحثة  والمنتبهة  المقنّنة،  المسائل غير 

 والُمَمثّلة لهم لدى أجهزة الدّولة، والملتزمة بتوّجهات وبأوامر إدارة الّرقي والقيادة المركزيّة. 

هذه الّركيزة األولى لنماء المجتمع، هذا الفرد الّزاكي النّامي، عليه مهما كان وضعه المادي واالجتماعي 
أن يؤدّي فريضة الّزكاة بمعني  إنفاق مّما رزقه هللا ومّما زاد على حاجته من قدرات واستطاعة مهما قلّت او 
كثرت وايصالها طواعية لمستحقّيها؛ مّما استوجب  عليه البحث والتعّرف، في المكان والّزمان بحكم أنّه فعل 
متواصل مدى الحياة، على من هو أحّق باإلنفاق ونوعيّة وحجم وكيفيّة  ايصال ذلك اإلنفاق. فأرشد هللا عّز 
وجّل إلى أيسر الّسبل ألداء هذه الفريضة بالتّركيز على الدّائرة التي يعيش فيها الفرد، قربى األرحام  وقربى 
المكان، األقرب واأليسر للتّعرف على حاجاتهم اآلنيّة وعلى المدى المتوّسط والبعيد. عندما يسلك المسلم هذا 
النّهج إليتاء  الّزكاة، فهو يكشف في نفس الوقت عن حدود امكاناته وقدراته، مّما يتيح للمحسنين اآلخرين 
التّعرف على مكامن ضعفه وحاجاته،  فيقوم من له القدرة باإلنفاق عليه ليسدّ شيئا من حاجاته؛ وهكذا يتّم بناء 
النّسيج المجتمعي ونسج خيوطه وتأسيس التّعاون  والتّكافل ونظام تدفّق المعلومات بين أفراد المجموعة وفق 

أسس دنيا بيّنة. 

هذا الفعل المتواصل في الّزمان وما يتطلب من رصد للتّغيرات والتّحوالت التي قد تطرأ على أحوال النّاس 
وإمكاناتهم وقدراتهم،  وجب على المجموعة أن تنّظم حياتها اليوميّة وأوقات ومكان االلتقاء لضمان استمرارية 
للمجموعة وفق  اليوميّة  الحياة  المسجد وتنظيم  بالّصالة في  تعالى  االلتزام  وفعّالية هذا اإلحسان. فجعل هللا 
والتّآزر  والتّعاون  للتّعارف  واألنسب  المكان  األفضل  هو  والمسجد  األمثل،  التّنظيم  هو  فيه  الّصالة  أوقات 

والتّكافل وااللتزام بالجماعة ولتبادل المعلومة وللتعّرف بأكثر عمق لخصوصيّات  مكّوناتها. 

وأوجد هذا النّهج، نهج »إقام الّصالة وايتاء الّزكاة«، اإلطار والبيئة األمثل واألنجع لتنظيم الحياة اليوميّة 
للنّاس وتثبيت  الوعي الجمعي والتّذكير به في كّل ركعة يؤدّيها المسلم، والحدّ من طغيان األنا وإضعافها، 
على  بها  ليُتكفل  وكمجموعة  كأشخاص  األفراد  واشكاليّات  مشاغل  وهموم  ولطرح  لالنتباه  اإلطار  وكذلك 
المستوى المحلّي، على مستوى قربى األرحام وقربى المكان، مّما  يزيد من فعّالية حلّها لسرعة كشفها قبل 
استفحالها أو تعقيدها وغالبا ما يكون مواردها من تطّوع أفراد المجموعة. فتصبح  الجماعة عالمة وعارفة 
بقدرات أفرادها وما زاد على حاجتهم من إمكانات عينيّة ومعرفيّة تستعملها عند الحاجة لحّل ما أشكل  على 

واألجنع  األمثل  والبيئة  اإلطار  الّزكاة«، هو  وايتاء  الّصالة  »إقام   نهج 
والّتذكري به  للّناس وتثبيت  الوعي اجلمعي  اليومّية  لتنظيم احلياة 

يف كّل ركعة يؤّديها املسلم، واحلّد من طغيان األنا وإضعافها.

في الصميم »الفرد والدولة وبناء النسيج المجتمعي« )2(   - م. محمد القسنطيني
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أفرادها، وتصير الحاملة لمشاغلهم والمسيّرة لشأنهم المحلّي في المسائل غير المقنّنة والمتحدّثة باسمهم لدى 
مؤّسسات  الدّولة والّضابطة ألفكار مشاريعهم فترفعها إلدارة الّرقي لتمّحصها وتدرس جدواها ومدى تطابقها 

وخيارات األّمة وتوّجهاتها. 

موارد  تلك المشاريع أمر يتقاسمه الكّل الجماعة صاحبة الفكرة، والدّولة التي تملك موارد قاّرة ومخّصصة 
لمثل هكذا مشاريع  والمشاريع التي تزيد من رقّي المجتمع، والمتأتية من منظومة ضريبيّة معلومة ومحدّدة 

تفّرق بشكل نهائي بين موارد التّسيير  وموارد التّنمية المستديمة. 

بحكم  بل هي مترابطة ومتداخلة مع عدّة وحدات  المجتمع،  باقي  ليست معزولة عن  التّنظيمية  والوحدة 
ترامي  عالقات القرابة والجيران واألصحاب خارج حدود منطقة الجماعة، فتتعارف وتتعاون التجّمعات فيما 
بينها بمثل تعاون وتعارف  أفراد الجماعة الواحدة، ليصبح كّل المجتمع نسيجا متكامال ووحدة متجانسة متآزرة 

كما وصفه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضا. 

هذا الحراك ليس بالعشوائي أو بحسب اجتهاد كّل جماعة، بل هو مشدود إلى قاطرة األّمة، إدارة الّرقي، 
ومتّجهّ نحو غاية األّمة،  وسائر سيرا حثيثا نحو تحقيق أهدافها االستراتيجية، ترعاه وتتابع فعّاليته »إدارة 
الّرصد واإلنذار المبّكر« التي تبيّن ضرورة ايجادها  من قوله تعالى في سورة التوبة » َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن 
لَعَلَُّهْم  إِلَْيِهْم  َرَجعُوا  إِذَا  َوِليُْنِذُروا  قَْوَمُهْم  يِن  الدِّ فِي  ِليَتَفَقَُّهوا  َطائِفَةٌ  ِمْنُهْم  فِْرقٍَة  ُكّلِ  ِمْن  نَفََر  فَلَْواَل  َكافَّةً  ِليَْنِفُروا 
يَْحذَُروَن«)3( والتي عليها االستيعاب والفهم بعمق والتفّطن إلى خبايا وجزئيات  المنظومة انطالقا مّما تجمعه 
من فرق التنفيذ الستنباط واستخراج األحكام التطبيقية التي لها عالقة بالمنظومة التي تدير شؤون  المجتمع 
المسلم، فتنذر المعنيين بها أمال أن يتّعظوا من تلك األحكام فيحذروا عواقبها ويحّسنوا من تأّهبهم فيزيدوا من 

فعّالية  أدائهم. غايتها تحسين وزيادة فعّالية المنظومة المجتمعية ككّل. 

لتحقيق هذا كلّه، جعل هللا تعالى أسسا ونموذجا تنظيميا متميّزا لبناء ذلك النّسيج المجتمعي اآلمن، والسليم 
والمتعارف والمتراص  كالبنيان المرصوص، الذي تتسابق وتتسارع كّل مكوناته لنمائه والّرقي به إلى أعلى 
الدّرجات واألرقى بين األمم. ركيزة هذا النموذج  الّرباني هي نفس ركيزة هذا البّث وهذا االنتشار المتزايد 
باّطراد للبشريّة بعد أن خلق هللا تعالى النّفس األولى وخلق منها زوجها،  وهي صلة الّرحم التي تربط بين 

اإلنسانية جمعاء والتي، وفي نفس الوقت، فيها تأكيد من العلي الحكيم على إنسانية هذا الدّين  الحنيف. 

الّرحم وما تنتجه من أفراد ومعامالت وترابط وتواصل، أسسا وهي في نفس  لذلك جعل سبحانه لصلة 
الوقت حقوقا وحدودا في  إطار هيكلة محدّدة للمجتمع وتوزيع وظيفي بين الّرجل والمرأة ليقوما بما هو منوط 

في الصميم

وترابط  ومعامالت  أفراد  من  تنتجه  وما  الّرحم  لصلة  سبحانه  جعل 
وتواصل، أسسا وهي يف نفس الوقت حقوقا وحدودا يف  إطار هيكلة 
حمّددة للمجتمع وتوزيع وظيفي بني الّرجل واملرأة ليقوما مبا هو منوط 

بعهدتهما لتحقيق األمن والطمأنينة ورغد العيش
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بعهدتهما لتحقيق هذه األهداف النّبيلة  الّراقية من أمن وطمأنينة ورغد عيش، ليتبيّن من خالل هذه األسس 
أّن الفرد هو مؤّسسة وعالقاته مع أقربائه هي عالقة تبادل  منافع بالقّوة أو باإلرادة، وما تقسيم الميراث إالّ 
تجسيد لثمرة تلك المنافع وتأكيد لحاجة كّل جنس للمال في الزمن المنظور اعتبارا  للتوزيع الوظيفي بين المرأة 

والرجل حيث الرجل هو المسؤول األّول على تزويد البيت بالمال. 

وتوطيد  معا على ربط  وهما مسؤوالن  للنّشء،  الّراقي  انتاج  النّوع  األولى على  المسؤولة  والمرأة هي 
التّواصل بين البيت، النّواة الصغرى للمجتمع، ومحيطه. انخراط المرأة في  هذه المهّمة الثالثة للبيت ال هي 
بمنّة من الّرجل وال باختيارها بل هو أمر من هللا. لذلك جعل سبحانه قواعد ثابتة وصارمة لحماية  وتيسير 
وتسهيل تواصل المرأة بالّرجل داخل وخارج البيت، بدون شبهات أو الوقوع والّسقوط في الفاحشة والّرذيلة، 
وتقديرا  للمساواة بين الّرجل والمرأة وحّق كّل منهما في حّرية الحركة والتّواصل بينهما حتّى ولو كانا غرباء 
معززة  نسيجه،  ونقاوة  تركيبته  ومرجعية  المجتمع  مرآة  اإلسالم  في  المجتمعي.  فالمرأة  بالّسلم  يخالّ  لم  ما 
مكّرمة حقوقها مصانة، تتساوى مع الرجل في الحقوق  وتختلف معه في الوظيفة المجتمعية، كّل حسب قدراته 

التي تميّزه عن اآلخر، ليتكفاّل معا بكل المهام الحياتية  واألساسية لبناء المجتمع المنشود.   

هذا التكفّل بمشاغل الفرد والجماعة على المستوى المحلّي يسمح للدّولة أن تنصرف إلى إدارة الّشأن العام بـ 
»األمر بالمعروف  والنهي عن المنكر« وإلى اإلدارة الحسنة والعادلة لمشاريع الجماعات المحليّة والمساهمة 
في تمويلها، والتّشريع والمراقبة  والعمل والتّفكير المستقبلي واالستشرافي والعمل على إزالة المعّوقات التي 

تحول دون استطاعة أفرادها المادّيين والمعنويين. 

كل  هذه المهام تبقى متناسبة وفي حدود ما يتوفّر لديها من مستخرجات األرض وخمس ما غنمه أفرادها 
المادّيين والمعنويين، والفيء  واألنفال، وقد تّم اعادة تعريفها باستعمال المصطلحات الحديثة، ومّما جمعته 
من الصدقة المفروضة )الّزكاة بمفهومها الشائع(  وما تكفّل به أفرادها لتمويله ضمن آلية الخراج والتّكافل 
واإليثار، فيحصل النّماء والّرفاه واألمن واألمان لكّل من انخرط في هذه  المنظومة المجتمعيّة، وذلك بفضل 
الحراك الدّاخلي، الذاتي الدّفع والمتعدّد المنابع. من هذا المنظور ال حاجة للدّولة لفرض أّي  ضريبة أكثر مّما 
شّرعه هللا، فالكّل يعلم قيمة النّاتج العام وما على األفراد إالّ المزيد من الجهد والبذل واإليثار كلّما أرادوا المزيد 

من  التّقدم والّرفاهية والخدمات العاّمة. 

اهلوامش

 )1( سورة التوبة - اآلية 33

 )2(   سورة الحج - اآلية 41

  )3(  سورة التوبة - اآلية 122

في الصميم »الفرد والدولة وبناء النسيج المجتمعي« )2(   - م. محمد القسنطيني
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تمتمات

حنين

اهتّز القلب وهفهف. إنّه رجع صدى انتظرته على بابي من زمن بعيد. ُطِرق  الباب أخيرا، وجاء من رافقني 
خياله في وحدتي، فلم أْشُك من صمت وال من  ملل. خاطبته ظالّ على جدار في غرفتي، انبثق من زاوية النّافذة 
كلّما أطفأت  األنوار وتمدّدت في فراشي. فأسهد معه، وال أعرف كيف نمت لّما أستفيق، وال  أجد بالبيت إالّ 

قطتي تغتسل وتتمّطى، تنتظر مشاركتي فطور الّصباح.  

الّطارق  هذا  نحو  لهفتي  دفعتني  احتضنت غريبا.  أكون  احتسب عسى  ولم  انتظر  لم  الباب،  فتحت  لما    
مغمضة عيناي، أتحّسس رائحة وجدتها كما لم  تهجرتني ولم أهجرها. وبقيت إلى عنقه وبين يديه تربتان على 
ظهري. لم أنطق  بكلمة! وكم كبحت منذ أمد بعيد جموح رغبتي في الكالم، فلماذا افتقدها  اليوم؟ نعم ضاعت 
منّي الكلمة ولم أبال. لقد نسيت وهرب منّي كّل شيء.  ولماذا الكالم أصال، إن لم يدغدغ حّسا ولم يمأل وعاًء؟ 
ولماذا الكلمة إن لم تكن  شعلة المصباح في البيت المظلم؟ لم أنطق. ال يهم، طالما هو كذلك لم تصدر  منه كلمة. 
ولكنّني في حضنه الدّافئ، وجدت كّل الحكايا والمعاني التي لم  تحملها من قبل كلمات. وتذّوقت َطْعما لكّل 
شيء لم يكن له طعم. اكتّظ الفضاء،  وفاض منه ما لم يحتمل. استشعرُت منه ألحانا، اعتدتها تهدهدني وشوشة 
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 للنّوم في مهدي. جاءتني هذه المّرة ممزوجة بخليط من خلجات شوق وحزن  عميقين تنساب في مرارة تذوقتها 
في حينها نشازا، شوش عذوبة الحنان  وصفاء الحب القديمين.  

احلقيقة كاملة تبر االستبداد

المفقود من  النّصف  الفطن  توقع  قد يستطيع  الغائب عند خصمك وعدوك.  بنصفها  إالّ  الحقيقة  تكتمل  ال 
الحقيقة الذي ال أحد يريد كشفه، ألنّه يشكّل روح  الحقيقة بل سوأتها التي ال تبقى عارية واستوجب حجبها 

وراء الكذب والتّزوير  والتّزييف. 

الحقيقة في كمالها تجعلك أمام خيار واحد، »أن تحّب ألخيك ما تحبّه  لنفسك«. ولكن، من أخوك هذا ليتغيّر 
سلوكك في التّعامل معه أو مع غيره؟ لعّل  للحقيقة وجها آخر مخفيّا خلف أحجية ال يحّل طالسمها إالّ حكيم 

أدرك الحقيقة  في كمالها الكامل، فلم يستغرب أمرا غريبا ولم يستعظم منكرا عظيما. 

أيّها الحكيم، هل تفترض الحكمة أن نخضع لقانون الغلبة لألقوى الذي ال مفّر  منه لفرض العدل والمساواة 
والقيم الّسمحة التي يرنو إليها كّل مستضعف؟ أيها  الحكيم، متى وكيف يمكن فرض الّطمأنينة وأن يَُحّب للنّاس 

ما يَُحّب للنّفس دون  تسلّط؟  

أيّها الحكيم، لم تجّرأت واستقويت على قوّي حتى استضعفته؟، ألم يكن اإلكراه  أسلوب المستبدّ، نظامك 
العادل؟

مصيدة

في  الثقة  التوانسة  قال:»فقد  ترامب  أن  األخير  سام«  العم  ابن  »سام  الّسيناتور  عن  السي.آن.آن  حدّثت 
أحد  يعرف  ال  طائلة  بأموال  البحار  وراء  من  إالّ  القادمين  خيار  أمامهم  يعد  ولم  والجدد.  القدم  الّسياسيين 
مصدرها. أنا جئتكم اليوم  أستحلفكم باهلل أن تنتخبوني أنا، ألنني أحسنهم وأكثرهم ماال وعددا. وال أعد  الّشعب 

إالّ بما وعدت األمريكييّن من شغل وكرامة. ستنسون شيئا اسمه  تونسي. فما رأيكم؟«

بسرعة وكما كان متوقّعا، نطق نتانياهو من بين ألف فقال: »ألم تر كيف فعل ربك  بعاد، إرم ذات العماد 
التي لم يخلق مثلها في البالد؟ ألم تر كيف فعل ربك بليبيا  وسوريا واليمن والعراق وتونس والجزائر؟.. 

أعدكم، أيها التّونسيون أن أحميكم مثلما أحِمي اليهود بالقدس. ثقوا فّي وفي  صدقي، وانتخبوني أجعل من 
بين أيديكم سدّا من خلفكم سدّا وأنسيكم من  أبادوا قومهم جهال وعدوانا. وأنسيكم القبلة التي تولّون. 

لم أفهم أيّهما أختار، فكالهما يغري ويدفع. فقد أُصبِح أمريكيّا من أصل تونسي  أو ربما تونسيّا أقيم في 
فلسطين. ال، عفوا!! لم يقل نتانياهو هكذا. بل قال:    »إسرائيليا في تونس«. 

تمتماتال أدري كيف؟ وال متى؟ - م. رفيق الشاهد

    أّيها احلكيم، هل تفرتض احلكمة أن خنضع لقانون الغلبة لألقوى 
الذي ال مفّر  منه لفرض العدل واملساواة والقيم الّسمحة اليت يرنو إليها 
كّل مستضعف؟ أيها  احلكيم، متى وكيف ميكن فرض الّطمأنينة وأن 

ّب للّنفس دون  تسّلط؟  ّب للّناس ما حُيَ حُيَ
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نقاط على الحروف

ياسُة في اإلسالم
ّ

الس

ال شّك أّن العديد منّا، من الذين يُتابعون أخبار العالم اليوميّة، وأخبار الوطن اللّحظية - وأحسبهم هذه األيّاُم 
ُكثر، يسمعون في تلك األخبار، وفي التّحاليل التي تُرافِقُها والمداخالت المباشرة التي تتخلّلها، مصطلحاٌت 
تستحّق الّشرَح والتّفسير لتشابُِهها في األلفاظ التي تكّونها، من نحو اإلسالم الّسياسي، والّسياسة اإلسالمية، 
والّسياسة في اإلسالم، واإلسالم الّسياسوّي. وألّن األمر يستحّق الوقوَف عليه، ألهّمية أن يُدرَك كّل متابعٍ 
للّشأن العام المعنى الحقيقي لتلك التّركيبات اللّفظية في اصطالحها الُمعَجمي والداّللي، فقد رأيُت أن أتناول 
في هذا المقال مسألة هذه المصطلحات ببيان مسألة الّسياسة في اإلسالم، وهل هي الّسياسة في غير الفكر 

اإلسالمي؟

قالت  فقد  نْهٍر.  أو  بدون قهٍر  قادَ  معجًما، مصطلٌح مشتقٌّ من فعل »ساَس« »يسوُس«: بمعنى  فالّسياسةُ 
العرب: ساس القطيَع عند مغرب الّشمس إلى مربَِطه. بمعنى: قادَهُ إلى مربطه دون أن يكون قد تفلَّت جزٌء 
من ذلك القطيع، فاستوجب من الّسائِس نهُره أو قهُره بضربٍة أو بصيَحٍة أو بفعٍل نحوهما. ألّن القيادة بالقهر 

والنّهر تتحّول إلى تطويعٍ، و في مرتبة أشدَّ إلى ترويٍض.
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والّسياسة دالالً، حسب المشهور من القول، هي قيادةُ مجموعٍة من البشر يبدأ عددُها من الواحد و ال ينتهي، 
دون اعتبار الهدف وصنفه. فسياسةُ الّشعب هي قيادتُه في ثالثة أمور معاش: حياته اليوميّة ومتطلّباتها من 
غذاء وطمأنينة وأمٍن، وما ينشأ عنها من مصالح متشابكٍة بين النّاس، وتحديد أهدافه، وتحديد سبل تحقيق تلك 

األهداف.

رين والمدارس الفكريّة التي تناولت مسألة سياسة الّشعوب،  وقد تعدّدت تعاريف هذا المصطلح، لتعدُِّد الُمفّكِ
خاّصة في القرن العشرين، القرن الذي اتّسَم بظهور تطبيقات للنّظريات الّسياسيّة المختلفة، إالّ أنّها لم تَِحْد 
على أّن الكلمة لها في أغلب المعاني التي تدّل عليها فكرة قيادة شعٍب أو مجموعة بشريّة. وأنّها تشترك في 
أنّها تضع مبدأ المصلحة، ومدى تحقيقها، مقياسا للحكم على أّي تصّرف سياسي يأتيه الّسياسي وينفّذه. ولذلك 
فنحن ال نسمع عن الّسياسة المسيحيّة أو الّسياسة اليهوديّة أو الّسياسة البوذيّة أو الّسياسة الهندوسيّة... ألّن 
سياسة تلك األمم ال تخضع إلى ضوابط دينيّة تخّص دينها دون غيرها، فتطبع بدورها سياستها دون غيرها. 
فالذي يحكم األمر في تلك األمُم، هو تحقيق أكبر حّصة من المصلحة سواٌء أكانت المصلحة للّشعب، أو لدينه، 
أو لرزقه، أو ألّيِ شيٍء يُنَسب إليه. وبالتالي فإن الفكر الّسـياسّي والتطبيق اإلجرائي لذلك الفكر السياسّي في 
تلكُم الشعوب عبر التّاريخ إلى يومنا هذا، لم ينَح مقاربةً دينيةً مستوحاة من شرائع دينها المعروف فيها، وذلك، 

إّما لقصور تعاليم الدّين عن تناول الّسياسة في أحكامها، أو لعلويّة مبدأ المصلحة على مبدأ التديّن.

مشاربها  بكل  المسيحيّةَ  أّن  حيث  شعوبِها،  سياسة  و  المسيحيّة  الدّيانة  َمثََل  أضرب  الفكرة  هذه  وألبيَِّن 
ونَه »الّرّب«، وفي نفس الوقت فإّن  ُئ الّظلَم وتعتبرهُ ُجرًما في حّق العباد، وفي حّق هللا الذي يُسمُّ ومذاهبها تَُخّطِ
الّشعوب المسيحيّة قد أتت في التّاريخ الحديث والمعاصِر أبشَع صنوَف الّظلِم على البشِر، وأقصد االستعمار 

وموجة احتالل الّشعوب واغتصاب خيراتها وقتل مقاوميها.

أو »الّسياسة  الّسياسي«  أو »اإلسالم  بـ »الّسياسة في اإلسالم«  بما يسّمى  المقابل نسمع كثيرا  لكنّنا في 
اإلسالمية« فهل لذلك من تفسيٍر؟

اإلسالم  بين  بأن  المعاصرة،  الّسياسية  والمدارس  المفّكريَن  جّل  اعتراف  أّن  أعتبر  أنا  بدء،  ذي  بادئ 
والسياسة عالقة، هو اعتراٌف صريٌح بأّن الّسياسة في اإلسالم لها تعريٌف وتطبيٌق وأهداٌف، وممارسة تختلف 
عن تلك التي يشترك فيها كّل البشر باختالف مشاربهم العقديِّة. بقطع النّظر عن اتفاقهم أو اختالفهم مع جوهر 
الفكرة نفسها، وهي أّن الّسياسةَ لها وجـهُ تطبيق خاّص في اإلسالم. وهذا في حدّ ذاته ميزة تلحُق بتلك العالقة 
بين السياسة واإلسالم، بقطع النظر عن ماهية تلك العالقة. وميزة تلحق كذلك باإلسالم كديٍن، ألنّه شمل في 

تعاليمه الّسياسةَ.

 أّن اعرتاف جّل املفّكريَن واملدارس الّسياسية املعاصرة، بأن بني اإلسالم 
هلا  اإلسالم  يف  الّسياسة  بأّن  صريٌح  اعرتاٌف  هو  عالقة،  والسياسة 
يشرتك  اليت  تلك  عن  ختتلف  وممارسة  وأهداٌف،  وتطبيٌق  تعريٌف 

فيها كّل البشر باختالف مشاربهم العقدّية

نقاط على الحروف السياسُة في اإلسالم - فتحي الزغل
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البيئة  في غير  والمترعرعِة  المولودةِ  النظريات،  لتلك  العمليّة  والممارسات  الّسياسيّة  النظريّات  فبعكس 
اإلسالميّة والخاّصة بسياسة الّشعوب وقيادتها، فإّن النّظريّةَ أو ألقُل المقاربة اإلسالميّة في المجال الّسياسي، 
لها أسقٌف وخطوٌط حمراء ال تتجاوزها، تختلف جوهرا عن مبدأ المصلحة الذي يُعتبر – ولوحده فقط - مقياس 

نجاح الممارسة الّسياسيّة في تلك النّظريات والممارسات كما أسلفُت.

فالّسياسة في اإلسالم، هي مجاٌل من مجاالت حياة المسلم، يأتيه أنّى شاء، وعليه – بذلك - أن يُعمل فكَره 
في  عبادة هللا  مبدأ  ليُحقّق  كذلك،  فيه  وتجارب غيره  تجاربه  يبنى على  و  فيه،  قدراته  ر  ويُطّوِ ليَُطّوَرهُ  فيه 
طلب الّرزق، وفي حماية النّسل، وفي حماية دار اإلسالم. وتلك مصالح مرسلة معروفة في علم المقاصد في 
اإلسالم. ألّن كّل نشاط البشر في هذا الدّين له غاية واحدة هي نفسها الغاية من خلق اإلنسان كما أقّر بذلك هللا 
نَس إِالَّ ِليَْعبُدُوِن«)1( .وتحت  نفسه، وهي عبادته حيث يقوُل جّل وعال في القرآن الكريم: »َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
هذه الغاية أو هذا المقصد، تنصاع كّل تلك األنشطة دون استثناء وبالتالي انصياع الممارسة الّسياسية بدورها 

لضوابط شرعيّة دينيّة لتحقيق مبدإ عبادة هللا من خاللها.

وحيث ال تكون عبادة الخالق بإتيان نواهيه وعصيان أوامره، بل بطاعته طاعةً عمياء لكّل ما أقّر ونهى. 
فيكون إتيان الّسياسة وممارستها محكوما بمجمل تلك األوامر والنواهي دون استثناء بعضها تحت أي ظرف. 
وهي عين الحدود أو الخطوط الحمراء التي ذكرتُها في الفقرة الّسابقة. حتى إذا استوعبت الممارسة الّسياسية 
في اإلسالم تلك الحدود وهي الحالل والحرام، فإّن مجاَل فكِرها ومدى تحقيقها للمصلحة، سيتطور ويتغيُّر 
منها صفة  مثاًل سينزع  في حراٍم  بالّسقوط  تجاوَزها  محالة، ألّن  يتجاوزها ال  الحدود ال  تلك  داخل  ويتقدُّم 

اإلسالمية، ولو دّرت مصلحة لكّل الشعب المسلم.

وهذا لعمري جوهر اختالف الّسياسة اإلسالميّة عن غيرها من الّسياسات. ففي الّسياسة غير اإلسالميّة 
تأخذ كّل فكرة وكّل ممارسة وكّل هدف وكّل تطبيق، صفة المشروعِ، ما حقََّق مصلحةً ولو كانت بسيطةً. بينما 
في الّسياسة اإلسالميّة، ال تكتسب أيُّ فكرةٍ أو ممارسٍة أو هدٍف أو تطبيق للمشروعيّة إذا خالطت الحراَم ولو 

حقَّق مصلحةً كبيرةً.

لدولة  خيراتها  النتزاع  مسلمٍة،  أو  مسلمة  احتالل شعوب غير  يكون  أكثر-  وألُفَّسر   - المبدإ  هذا  وعلى 
المركز المسلمة، حراٌم ، بمعنى تصّرٌف غير إسالمّيٍ يستوجب غضب هللا، لما فيه من ظلٍم، رغم أنه قد يدُرُّ 
على الدّولة اإلسالميّة مداخيل وتنمية اقتصاديةً. بل وأكثر من ذلك، فإّن كّل ما نتج عن أّي ظلم من مصلحة 
اقتصاديٍّة في التّشريع اإلسالمّيِ يأخذ حكم أصل الفعل وهو الحرام، والذي يُعدُّ االنتفاع به حراما أيضا. وهذا 
يُِحيلُني إلى ذكر مبدإٍ هاّمٍ في المقاربة اإلسالمية لالقتصاد، أو ما يُسّمى كذلك بــ »االقتصاد اإلسالمي« على 

السياسُة في اإلسالم - فتحي الزغل نقاط على الحروف

حتت غاية ومقصد عبادة اهلل، تنصاع كّل تلك األنشطة دون استثناء 
أيُّ  تكتسب  دينّية.فال  شرعّية  لضوابط  الّسياسية  املمارسة  فيها  مبا 
فكرٍة أو ممارسٍة أو هدٍف أو تطبيق للمشروعّية إذا خالطت احلراَم ولو 

حّقَق مصلحًة كبرية.
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النظريّة   ... لكم مستقبال ملّخصا لمؤلفي »االقتصاد اإلسالمي  شاكلة »الّسياسة اإلسالميّة«، والذي سأوِردُ 
والممارسة« والذي تناولُت فيه مسألة تداخل الّسياسي واالقتصادي في اتّباع الحدود الشرعيّة عند ممارسة 
الحياة. مبدأ يسّمى تواتر حكم الحالل في األصول الماليّة باختالفها منذ منشئها إلى استثمارها. ففي اإلسالم 

يحُرم االنتفاع بماٍل حراُم المنشأ أو الوالدة.

وعليه، ومّما سبق، فإنّني أخلُص إلى أّن لإلسالم سياسة خاّصة بتعاليمه غيُر متأّكدةِ الوجوِد في ما سواه 
البشُر، سياسة تأخذ صفة  أنتَجها  التي  الّسياسة  الدّينيّة أو اإليديولوجية، وأّن مع  أو  العقديّة  المنظومات  من 
الّسياسة كما في غير  لوحدها حدود ملعب  تُحدّد  المصلحة ال  البشِر. وأّن  البشر ربُّ  أنتَجها مع  اإلسالميّة 
ر الغايةُ الوسيلةَ كما عهدنا  دُها كذلك حدود الحالل والحرام. وأّن في اإلسالم ال تُبّرِ اإلسالم من مناهج، بل يُحدِّ
في النظريّات الميكيافيليّة األنانية. وأنّها ليست فّن الممكن في المطلق بل هي فنُّ الممكن المشروع فقط. وذاك 
هو عين الميزة في الّسياسة اإلسالميّة... إن هي إاّل أخالٌق قال عنها رسول اإلسالم »محمد« صلى هللا عليه 

َم َمكارَم األخالِق«)2(. وسلّم: »إنَّما بُِعثُت أِلُتَّمِ

فذاك الدّين، وتلَك النّظريّةُ، فهل لي أن أسأل؟ هل مارس المسلمون مقاربة أو تعاليم دينهم في سياساتهم 
عبر التاريخ؟

اهلوامش

 )1( سورة الذاريات - اآلية 56

 )2(   رواه أحمد عن أبي هريرة

نقاط على الحروف السياسُة في اإلسالم - فتحي الزغل
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)1(
التي  األطروحة  عنوان  هو  عربي«  ابن  عند  العقل  »نقد 
تقّدمتم بها لنيل شهادة الّدكتوراه، فما  الذي حملكم على اختيار 
هذا الموضوع؟ وأّي عالقة بين النّقد الفلسفّي الحديث ـ وتحديدا 
الكانطّي  منه ـ واآلفاق الّصوفيّة البن عربي؟ وهل نحن بحاجة 

إلى التّفكير مع ابن عربي أو ضّده أم إلى  كليهما؟

 لو تأّملنا الخّزان النّقدّي والتّأويلّي للفلسفة راهنا أللفينا انصرافا 
الفتا للدّارسين والمتفلسفين إلى  متون الفلسفة الغربيّة وإعراضهم 

مع الدكتور 

مصطفى العليمي

حوارات

 مصطفى العليمي، أستاذ أّول مميّز، يزاول 
الثّانويّة التّونسيّة،  تدريس الفلسفة بالمعاهد 
عليم  بمنطقة  جويلية1972   24 من  مواليد 
حصل  قفصة،  والية  الّسند  معتمديّة  من 
على  ثّم   ،1992 سنة  الباكالوريا  آداب  على 
األستاذيّة في الفلسفة من كلّية اآلداب والعلوم 
مشوار  بدأ  بصفاقس  سنة1996،  اإلنسانيّة 
سنة  منذ  الثّانويّة  بالمعاهد  الفلسفة  تدريس 
1998، شارك في بعض  منتديات الباكالوريا 
بالمعاهد الثّانويّة، واستأنف التّحصيل العلمي 
وحصل  شهادة  الماجستير  دروس  باقتفاء 
بمالحظة   2012 مارس   28 بتاريخ  عليها 
باللّسان  بحث  خالل  إنجاز  من  جّدا  حسن 

الفرنسي بعنوان: 

 L’histoire de la genèse et du«
 développement de la théorie
                        critique chez  Horkheimer«. 
 ليواصل بعد ذلك بحثا في نفس المجال النّقدّي 
ولكن ضمن  إحداثيّة جديدة عاد فيها إلى تراث 
الملّة من خالل رسالة الّدكتوراه التي اتّخذت 
موضوعا لها: »نقد العقل عند ابن عربي«، 
والتي نال بها شهادة الّدكتوراه في إختصاص 
الفلسفة من كليّة  العلوم اإلنسانيّة واإلجتماعيّة 
 2019 مارس   14 بتاريخ  بتونس  أفريل   9

بمالحظة مشّرف جّدا. 

ويقترح  محيطه  مع  يتفاعل  وسطّي  فكر  بلورة  هو  هدفها  ألّن 
حلوال لمختلف مشاكله الفكريّة والّسياسيّة واالجتماعيّة. فقد سعت 
والرؤى  األفكـار  لكل  تكون حاضنة  أن  نشأتها  منذ  اإلصالح  مجلّة 
التي غايتها إصالح المجتمع والرقي به ومحاولة إخراجه من نفق 
حّر  قلم  بكل  التعريف  إلى  سعت  كما  والتبعيّة  واالنحطاط  التخلّف 
كّل  وعلى  العصر  على  منفتح  االسالميّة،  العربيّة  بهويته  متمّسك 

فكرة أو مشروع يهدف إلى اإلصالح.

الّساعية إلى اإلصالح موجودة  الفكريّة األكادميّة  الّطاقات  وألّن 
أنّها غير  إالّ  كّل االختصاصات والمجاالت  الحاضر في  في عصرنا 
الفاسدة  اإلعالم  ماكينة  طبيعة  بحكم  منسيّة  تكون  وتكاد  معروفة 
فإّن  بإنتاجهم،  التعريف  في  فائدة  ترى  وال  بهؤالء  تعترف  ال  التي 
على  األضواء  تسليط  على  المستطاع  قدر  ستعمل  اإلصالح  مّجلة 
»حوارات«  ركن  يأتي  اإلطار  هذا  وفي  ومشاريعهم.  هؤالء  أفكار 
الذي سيخصص للتحاور مع هذه الّطاقات حول إنتاجها الفكري وما 

تطرحه في مجال اإلصالح.
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عن الفلسفة العربيّة اإلسالميّة تحت وطأة حّجة كسولة تفترض ما  قبليّا أّن النّقد يعدّ مهّمة عسيرة على فكرنا، 
وأنّها خاصيّة مميّزة لتطبيقات المعقوليّة الغربيّة في إشارة  صريحة إلى المشروع النّقدّي الذي تبلور مع كانط. 
وإذا كان معلوما أّن هكذا نقد ظّل غير مكتمل  من نواحي شتّى حاولت الحقا مدرسة فرانكفورت النّقديّة جبر 
أضرارها ضمن فضاء ما بعد حداثّي  رسم معالمه هوركهايمر وآدورنو وبنيامين إلى حدود هابرماس، فإّن 
الهواجس التي رافقت عصري  الحداثة وما بعده بقيت تدور حول كيفيّة تجاوز أزمة العقل، وقول الحقيقة 
الفلسفيّة بطرق أخرى  وبأدوات تعبير مختلفة سعيا إلى فهم ما يحدث اآلن واتخاذ الموقف النّقدّي المناسب 
تجاه المشهد  المريع والمرعب الذي صار عليه العالم اليوم ومن ثّمة التفكير في سبيل للحدّ من اإلنهيارات 

 الدراماتيكيّة والمتسارعة لكّل ما هو إنسانّي. 

وإذا كنّا كإنسانيّة عربيّة إسالميّة معنيّون رأسا بإيجاد ضرب من الوضع الذي نشارك فيه  غيرنا عبء 
المأساة األنطلوجيّة الّراهنة والتّفكير جدّيا في منوال فكرّي يستوعب ما يحدث ويفّك  ألغازه حتّى نقّرر مصيرنا 
بأنفسنا كان لزاما علينا النّبش في مستودعاتنا الفكريّة بغية استعادة ما  بروحيّتنا المبّكرة لنستفيد منها ضمن هذا 
الّسياق اإليطيقّي المحرج فكان متن ابن عربي خير منقذ  لإلنسان الذي أشكل عليه اإلنسان. ههنا كان الّرسم 
اإلشكالّي ألطروحتنا ومن خالله تأتي تفاصيل  مقاربتنا التي سمحت بصياغة فرضيّة عملنا على نحو حّمال 
لمفارقات جّمة ليس أقلّها الوقوف على  فكرة التّمّرد النّاعم لدى ابن عربي على جميع األنساق الّرسميّة وعلى 
المأسسة التي جّمدت المعتقد  وضيّقت عليه داخل إستستيكيّة متعّصبة بهدف استبدالها بمعقوليّة موازية رأس 
اإلشكال فيها كيف  تتحّول الحقيقة من خاصيّة مميّزة للعقل إلى خاصيّة مميّزة للقلب؟ والالّفت أّن ابن عربي 
يستولي  على ثروة نقديّة استطاع بمقتضاها أن يحظى بعظمة الفالسفة وإن كان ليس منهم، كيف ال وهو  القادم 

فإّن  ليس من خارجها.  لكنّه  الفلسفة  من مشهد غريب عن 
أركانه ضمن  حكيمنا  تكتمل  عنه  يعلن  الذي  النّقدي  األفق 

بنى دائريّة ميّزت جّل مؤلّفاته. 

بالنّقد  توّسلت  عربي  ابن  نقديّة  إلى  اإلصغاء   ولحسن 
الكانطّي في شتّى تجلّياته بصفته مدخال  ضروريّا للوقوف 
على معالم المشروع النّقدي الذي يعلن عنه حكيمنا الّروحّي، 
وكم كانت العالمات  وّضاءة للعثور على خطوط تماّس أو 
النّقدين  قل على تقاطعات وأشكال قصوى من القرابة بين 
 سواء من جهة اآلفاق التي يفتحانها أو من جهة الّرهانات 
والعملّي،  بين  النّظرّي  التّأليف  مثل  كليهما  من  المرتقبة 
والموقف من ملكة الخيال في استنباط الحقيقة، فضال عن 
الدّيكتاتوريّة  نقائض  العقل ومراجعة سلطته  الوقوف على 
أو  رشد(  وابن  )أرسطو  المّشائيّة  سواء  إيّاها  منحته  التي 

 العقالنيّة الّصارمة )ديكارت، سبينوزا وليبنيتز(. 

 مصطفى العليمي، أستاذ أّول مميّز، يزاول 
الثّانويّة التّونسيّة،  تدريس الفلسفة بالمعاهد 
عليم  بمنطقة  جويلية1972   24 من  مواليد 
حصل  قفصة،  والية  الّسند  معتمديّة  من 
على  ثّم   ،1992 سنة  الباكالوريا  آداب  على 
األستاذيّة في الفلسفة من كلّية اآلداب والعلوم 
مشوار  بدأ  بصفاقس  سنة1996،  اإلنسانيّة 
سنة  منذ  الثّانويّة  بالمعاهد  الفلسفة  تدريس 
1998، شارك في بعض  منتديات الباكالوريا 
بالمعاهد الثّانويّة، واستأنف التّحصيل العلمي 
وحصل  شهادة  الماجستير  دروس  باقتفاء 
بمالحظة   2012 مارس   28 بتاريخ  عليها 
باللّسان  بحث  خالل  إنجاز  من  جّدا  حسن 

الفرنسي بعنوان: 

 L’histoire de la genèse et du«
 développement de la théorie
                        critique chez  Horkheimer«. 
 ليواصل بعد ذلك بحثا في نفس المجال النّقدّي 
ولكن ضمن  إحداثيّة جديدة عاد فيها إلى تراث 
الملّة من خالل رسالة الّدكتوراه التي اتّخذت 
موضوعا لها: »نقد العقل عند ابن عربي«، 
والتي نال بها شهادة الّدكتوراه في إختصاص 
الفلسفة من كليّة  العلوم اإلنسانيّة واإلجتماعيّة 
 2019 مارس   14 بتاريخ  بتونس  أفريل   9

بمالحظة مشّرف جّدا. 

حواراتد.مصطفى العليمي :نقد العقل عند ابن عربي
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 مثل هذا المنجز الذي جّر ابن عربي إلى حلبة التّفلسف ينخرط ضمن أفق هو ليس مجّرد  ترف فكرّي أو 
انخراط ضمن موضة فكريّة محاكية لغيرها، بقدر ما هو تعبير عن إعادة اكتشاف ما  يزخر به تراث نفيس ال 
زلنا لم نحسن التّعامل معه بعد: فالذي يستفّزنا أكثر أّن ابن عربي قد صار  اآلن موضع اهتمام عالمّي مرعب، 
ويبدو أنّه منذ القرن الماضي بدأنا نتهيّأ للحوار معه، وأقدّر أنّنا  الزلنا لم نلحق به بعد، وأّن األوان قد حان 
الستعادة فكره سواء على جهة نقده أو التّفكير بالتّوازي  معه، أو بإعادة صهره ضمن أفق ما بعد ـ عولمي 

وتقديمه بلسما من قبل أحد األساة الذي يبدو أنّه  بمداواة الجراحات عليم. 
)2(

 2ـ ما هي الفرضيّات التي حرصتم على بلورتها وإثباتها أو تفنيدها من خالل  فصول هذا البحث؟

توجد فرضيّة مركزيّة يتبنّاها هذا البحث مفادها: كيف يمكن الدّفاع لدى ابن عربي على وجود  معقوليّة 
موازية للعقل أو مناقضة له أو متجاوزة لمفاعيله تعلن اإلنقالب بنيويّا على المعقوليّة  المّشائيّة الّسائدة التي 
أّسسها أرسطو ويمثّلها رمزيّا واعتباريّا ابن رشد الذي كان له لقاء تاريخّي  إستثنائّي مع ابن عربي. ويترتّب 

عن هذه الفرضيّة األصليّة فرضيّات تابعة منها: 

قراءة  تأويليّة  الفلسفة عن طريق ممارسة  داخل  الّروحّي  فكر حكيمنا  توطين  في مدى وجاهة  البحث  ـ 
تكشف أّن القلب قد صار ممثاّل وحيدا لجميع استراتيجيّات التّفكير التي كان يستحوذ عليها  العقل. 

ـ تحّول مبدأ الفهم من خاصيّة مميّزة للعقل إلى خاصيّة مميّزة للقلب. 

ـ اعتبار تقنيّات الذّوق والمشاهدة والكشف واإللهام بمثابة اإلحداثيّات الميتافيزيقيّة الجديدة المحدّدة  للمعرفة 
والمؤّمنة للدّروب المثلى التي تسمح باإلنخراط ضمن هذه المعقوليّة الموازية. 

ـ اإلعالن بنيويّا عن نهاية عصر العقل واستئناف عصر القلب بمنوال ربطه بصيغ الفهم الّراقية  المنفتحة 
على الّشعر وعلى الجمال والحّب والفّن. 

ـ اإلنتباه إلى أّن في تراث الملّة ما يشي بوجود نبوغ مبّكر أدرك أّن على الحقيقة الفلسفيّة أن تحكي  قّصتها 
من داخل سياقات مغايرة وبأدوات ما بعد فلسفيّة كالمجاز واإلستعارة والتّشبيه والقصديّة واإليحاء  واإلشارة... 

)3(
ما هي الخيارات المنهجيّة التي اعتمدتموها في بناء رسالتكم من أجل اإلجابة على مختلف  األسئلة التي 

استشكلتموها وبلورة الفرضيّات التي اشتغلتم عليها؟

يستوحي الخيار المنهجّي الذي تّم اعتماده في بناء الّرسالة معالمه من اللّقاء التّاريخّي الذي جمع ابن عربي 
بأبي الوليد )وهو لقاء منصوص عليه بالباب الخامس عشر من ورشته الكبرى »الفتوحات  المّكية«(، وتدقيقا 
ابن عربي ضمن  العقل  عند  نقد  استقام جهد  عليه  وبناء  والاّل،  النّعم  ببرزخ  إجابته عن سؤاله  أطوار  من 
إحداثيّتين: تخّص األولى طور ال بما هو طور نقدّي يعترض على العقل  بكامل سياقاته حيث يتولّى مراجعة 
مقوالت العقل النّظرّي الخاّصة بنظريّة الوجود والمعرفة  وتصنيف العلوم ونقد المنطق األرسطّي ونظريّة 
النّفس، إضافة إلى مراجعة مقوالت العقل العملي  التي تخّص األخالق والّسعادة والحّب اإللهي، ومراجعة 
مقوالت العقل النّحوّي والبالغّي الخاّصة  باللّغة ليعلن عن منقلب اإلشارة كبديل للعبارة. ثم يكتسب هذا النّقد 

د.مصطفى العليمي :نقد العقل عند ابن عربيحوارات
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مشكالت  ويحّل  التّأويل،  معاني  ليعيد  والكالمي  الفقهي  العقل  حين  يستهدف  أكبر  وخطورة  أعمق  طرافة 
توقّف عندها علماء الّرسوم  مثل: الذّات والّصفات، التّنزيه والتّشبيه، القضاء والقدر واإلرادة الحّرة...إنّه نقد 
جارف كشف عن  نقائض العقل وعزم على تصحيحها ضمن الّطور الثّاني من اإلجابة طور نعم بما هو طور 
التي تعّرف بمعقوليّته الجديدة بأفقها الّروحّي حيث العالقة المتجدّدة بين  البدائل  تأسيسّي  يقترح صفوة من 
 العقل واإليمان، وتأسيس علوم القلب التي تتّخذ من الذّوق عنوانها األبرز الكفيل بتأسيس الذّات  الّصوفيّة عن 
طريق منوال متعال يتشّكل داخل فضاء الوالية التي ال يمكن إدراك حقيقتها إالّ من  داخل عناصر تأسيسيّة 

إبداعيّة من صميم منطوق ابن عربي وهي: »حضرة الخيال«، »الحقيقة  المحّمديّة« و«اإلنسان الكامل«. 
)4(

اآلن وقد صرتم أحد المتخّصصين القالئل في مدّونة ابن عربي، ما الذي تستشرفونه من آفاق  بحثيّة في 
هذا الموضوع؟

اآلن وبعد أن تّم استدراج ابن عربي إلى ركح التّفلسف أفّكر جيّدا وجديّا في إنجاز عمل تأليفّي  يتناول 
أهّم المداخل الممكنة التي أقترحها على دارس ابن عربي حتّى يتيّسر التّفكير معه، وفهم  خفايا متنه، بمعنى 
التّأسيس لجملة من اإلحداثيّات هي عبارة عن أدوات بحثيّة ومفهوميّة تعّرفنا بهذا  الحكيم الذي أعضل متنه 
على كبار الباحثين، وهو المشروع الذي أجد نفسي منكبّا عليه اآلن،  يضاف إلى ذلك اإلستجابة إلى هاجس 
مثير يالزمني ويشدّني وهو الوقوف على حجم التّأثير الذي  مارسه شيوخ الّطائفة على ابن عربي فكانوا سببا 
في غزارة منسوب موسوعته وأخّص بالذّكر منهم  الغزالي، وهو مشروع يحتمل شيئا من التّأجيل قياسا إلى 

األّول. 
)5(

كلمة الختام؟

أّن  التّعّرف على  اليوم ضرورة ال فكاك عنها خصوصا حين ندرك  ابن عربي  إلى   لقد صار اإلصغاء 
أنفسنا أصبح يتّم عبر اآلخر مّما يفّسر هذا اإلهتمام المتعاظم بحكيم إلهّي بهذا العيار  من قبل الجماعات العلميّة 
العالميّة كالفرنسيّة وخاّصة األنقلوساكسونيّة التي تعود اآلن بكثافة  الستنطاق متنه واستخالص ما يزخر به 
الكفيل  بالعالم  الجديد  الّروحّي  الوعي  التّصّوف تمثّل  ضربا من  إلى  العودة  أّن  إلى ذلك  نفائس، أضف  من 
بمساعدة الغير على التّعّرف على خصوصيّات  المعتقد التي فشلت األساليب الدّعويّة المستحدثة من خالل 
ميلها أحيانا إلى التّعبيرات الهوجاء أو العنيفة في  كشف مقاصده وترغيب اآلخر فيه. فإّن اإلنخراط صلب هذه 
الموجة الفكريّة يكون بدافع التّعبير أّن  في مكامن تراثنا ما   يستجيب لروح ما بعد حداثيّة وحتّى ما بعد عولميّة 
في مقدورهــا أن تسعـــه بروح  كونيــّة ال مثيل لهــا عبّر عنها جالل الدّين الّرومّي بقوله: »أقبل وال يهّمنا من 

تكون«، وهي عبارات  نراها تكــّرر ما ورد في »ترجمان األشواق« البن عربي حين يصّرح: 

فمرعى لغزال ودير لرهبـــان لقد صار قلبي قابال صـورة      

وألواح توراة ومصحف قرآن وبيت ألوثان و كعبة طائف      

ركائبه فالحّب ديني وإيـمانـي         أدين بدين الحّب أنى توّجهت 

حوارات د.مصطفى العليمي :نقد العقل عند ابن عربي
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إثراء للنقاش

االجتهاد الفقهي والمعرفي

وقود التجديد الحضاري اإلسالمي

بني االجتهاد والتجديد

التّجديد لغة من الجدّ بفتح الجيم، وأصل معناه القطع حّسيا كان أو معنويّا، مثال األول: الثّوب  الجديد أي 
القريب العهد بقطع الحائك، ثّم جعل لكّل ما أحدث إنشاؤه، أي ما كان نقيض البالي  الخلق. 

ومثال الثّاني االجتهاد في األمر، وهو الجدّ بكسر الجيم، بقطع مراحله، واستنفاد أسبابه، بما  يؤدّي أحيانا 
إلى تحصيل مقام العظمة، وهي الجدّ بفتح الجيم، ففي حديث أنس »كان الّرجل منّا  إذا قرأ البقرة وآل عمران 

جدّ فينا« أي عظم في أعيننا.)1(

تفعيل ثمرات  االجتهاد  إذ حقيقته  اللّغوي،  المعنى  ينفك عن روح  والتّجديد في االصطالح اإلسالمي ال 
الفقهي والمعرفي في واقع األّمة، بما يؤدّي إلى قطع صلتها ببالي المفاهيم وخلق  المعتقدات، التي طال عليها 
أمد االنحطاط والتّقليد، ويحقّق لها عظمة االنفتاح على مستجدّات  العصر ونوازله، بحيث تستوعب إفرازاته، 

وتحّل إشكاالته مستمسكة بأصل الوحي. 
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وعليه، فالعالقة بين االجتهاد والتّجديد إنّما هي عالقة تأسيس وتأصيل، إذ متى غاب االجتهاد في  العلم 
والعمل، كان تجديد الحال والمآل في حكم العدم. وهي أيضا عالقة تجسيد وتشكيل، إذ متى  عطل المجتهد 
اجتهاده، بحيث لم يبرز أثره النّافع في النّاس، لم يكن مجدّدا على الحقيقة. وبهذا  االعتبار ناط سبحانه أمر 
تجديد التّدين في األّمة بمجتهديها العاملين، قال عليه الّسالم »إّن هللا  يبعث لهذه األّمة على رأس كّل مائة سنة 
من يجدّد لها دينها«)2( فبعث المجدّدين على رأس كّل  مائة عام، ناموس ربّاني عام، إلحياء أّمة اإلسالم بعد 
بلى اإليمان، بتلقّي نور القرآن، حتّى  تنخرط من جديد في صناعة التّاريخ من األساس، وتؤدّي واجب الّشهود 

الحضاري على النّاس. 

الّسالم،  وهو  عليه  هجرته  من  بدءا  األصل  في  يكون  أن  يحتمل  بحيث  مجمل،  المائة  رأس  إّن  وحيث 
إلى  وسلّم؛  واستنادا  عليه  هللا  صلّى  وفاته  سنة  من  أو  النّبوية،  البعثة  من  أو  العلماء،  جمهور  عليه  الذي 
تاريخ بوادر بعثة التّجديد في القرن الماضي، إذ عانت مخاض التّشكيل عقب  سقوط الخالفة العثمانيّة عام 
1343هـ/1924م، وما رافق ذلك من اجتياحات االحتالل لبالد  اإلسالم)3(؛ فقد يصدق الّزعم أّن بعثة التّجديد 
المقبلة، وباستصحاب ما يعرف واقع المسلمين من  هّزات، بعد الذي شرب-وما يزال- من شّر الويالت وخير 
الّصحوات، قد جاوزت مرحلة النّطفة  والعلقة والمضغة، وعسى أن تكسى عظامها من مختلف فئات شبيبتها 
علما وحلما، حتّى تصير  مع منتصف القرن الخامس عشر الهجري، وقد كتب هللا أجلها ورزقها وسعادتها، 
غير  وفي  الفقهيّات  في  العاملين  المجتهدين  من  كواكب  اآلخر،  الخلق  ذلك  دورتها،  عليها  المائة  ودارت 
 الفقهيّات، يحيون الموات بروح القرآن، ويبرؤون أكمه الغرب وأعمى الّشرق بنور القرآن،  تذكيرا وتبصيرا، 

بإذن هللا. 

بني االجتهاد الفقهي واالجتهاد املعريف

التّعريف  والمجال  مستوى  على  جار  اإلسالمي،  الحضاري  التّجديد  وقود  باعتبارهما  بينهما  التمايز  إذ 
والموجبات واألولويات. 

إّن االجتهاد الفقهي بما هو بذل الجهد من قبل الفقهاء المجتهدين، مستعينين بأهل الخبرة غالبا  في مختلف 
التخّصصات، من أجل تحصيل األحكام الفقهيّة من أدلتها الّشرعية استنباطا  وترجيحا وتنزيال؛ يكاد ينحصر 
مجاله في دائرتين واسعتين: دائرة المختلف فيه من ظنّيات  األدلّة المتعلّقة بأفعال المكلّفين، وما يتطلّب ذلك 
من تجديد االستنباط والتّرجيح، ثّم دائرة  القطعيّات بقصد تجديد تحقيق مناطاتها، أي تنزيلها بمحالها الالّئقة 
بها من جديد؛ بحيث يقطع  ذلك كلّه عن اآلثار الّسلبية التي علقت به عصر التّقليد، وخصوصا ما كان منها 

إثراء للنقاشالخوف من التعلم وعالقته بالفشل الدراسي - د. عمر بن سكا

الفقهي  مثرات  االجتهاد  تفعيل  اإلسالمي  االصطالح  يف  الّتجديد 
املفاهيم  ببايل  صلتها  قطع  إىل  يؤّدي  مبا  األّمة،  واقع  يف  واملعريف 
وخلق  املعتقدات، اليت طال عليها أمد االحنطاط والّتقليد وحيّقق هلا 

عظمة االنفتاح على مستجّدات  العصر ونوازله
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بفعل تأويل  الجاهلين، وتحريف الغالين، وانتحال المبطلين كما ورد في الحديث. 

ذلك أّن اختالف البيئات باتساع رقعة اإلسالم، فضال عن بروز نوازل جديدة بتغيّر أنماط العيش  وتعقّد 
عالقات المجتمع، ناهيك عن موجب تجديد تديّن األّمة وتحصين قيمها دفعا لتيار العولمة  الجارف؛ كل ذلك 
المفيدة في صناعة  المجتهد، وتفعيل مؤسسات  العلوم  تدريس  ابتداء إصالح مناهج  يفرض –فيما يفرض- 
بين  التّقريب  ثّم  األمة،  الّسلطة االجتماعيّة  والتّربويّة في  إيالئها حّق ممارسة  الحقّة مع  الجماعي  االجتهاد 

المذاهب الفقهيّة بتنمية المتّفق عليه واإلعذار في المختلف  فيه. 

وأما االجتهاد المعرفي بما هو استفراغ الوسع من قبل العلماء المتخّصصين في غير الفقهيّات،  تدبّرا آلي 
الخالق وتفّكرا في أحوال المخلوق، فإّن مجاله يتّسع اتساع ما في الكتابين المسطور  والمنظور من حقائق 
لدقّائق  إبرازا  والمجلو،  الكونين  المتلو  بين  التّوافق  مظاهر  استكشاف  على  أساسا  منصّب  وهو  الوجود، 

اإلعجاز اإللهي ودالئل النّبوة المحمديّة، إذ منزل القرآن هو خالق  األكوان جل وعال. 

ولعّل تحدّي التّخلف المعرفي الجاثم منذ زمن على عقل األّمة وقلبها، من أكبر موجبات هذا  االجتهاد، مما 
يستدعي بذل قصارى الجهد إلحياء دورها الّريادي في المجال العلمي، عسى أن  تتخلّص من إدمان االستهالك 
التّقني وغير التّقني، فتقتحم عقبة اإلنتاج اإلبداعي، وتوظف نتائج  البحث العلمي المعاصر التّوظيف اإليماني 

درءا الختالالت التّوازن البيئي. 

بيد أّن ذلك كلّه يقتضي –فيما يقتضي- ابتداء رفع العجز المادّي عن مؤّسسات البحث العلمي،  ومواكبة 
برامج التّعليم لما جدّ من نتائج العلم حقائق ونظريّات، ناهيك عن ضرورة توفير  الباءات لتنمية ذوي المواهب 

والكفاءات في مجالي البحث واإلبداع. 

وعسى أن  يصدق العزم من لدن أولي العزم من شبيبة األّمة، مثلما صدق من فحول علمائها  ومجتهديها 
لتغيير  ذلك  دعامة كبيرة  إذ في  أولوياتهما،  فتستعيب موجبات االجتهادين، وتحقّق  أحياء وأمواتا،  األفذاذ، 

العمران بتثوير القرآن، استلهاما لبصائره وبشائره، وتزكية بمكارمه  وفضائله. 

االجتهاد والتجديد بني الضوابط واخلصائص

إذ كّل من االجتهاد والتّجديد في اإلسالم منضبط بضوابط يفيض عن كّل منها ما يناسبه من  خصائص، 
ويمكن تلخيص أهم ذلك في اآلتي: 

)أ( الّضابط التّأصيلي: ويراد به إرجاع صور االجتهاد وعزائم التّجديد إلى أصول الّشرع أدلة  وقواعد، 
حتّى يندرج كّل منها تحت أصله الالّئق به. ويفيض عن هذا الّضابط خاّصية االرتكاز  على الوحي باعتباره 

الخوف من التعلم وعالقته بالفشل الدراسي - د. عمر بن سكا إثراء للنقاش

العلماء  قبل  من  الوسع  استفراغ  هو  مبا  املعريف  االجتهاد  جمال  إّن 
املتخّصصني يف غري الفقهّيات،  تدّبرا آلي اخلالق وتفّكرا يف أحوال 
حقائق  من  املسطور  واملنظور  الكتابني  يف  ما  اتساع  يّتسع  املخلوق، 

الوجود
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ِ ُهَو اْلُهدَٰى...«)3( ولذلك ال  يقدم، وال ينبغي أن يقدم عليه شيء  الهدى المنهاجي الخالص »..قُْل إِنَّ ُهدَى للاَّ
من مصادر المعرفة األخرى، إذ هو موافق للحقائق اليقينيّة،  مطابق لها سواء بطريق التّصديق، أو بطريق 
الهيمنة، ومن ثّم فأّي تعارض متوّهم مع ما جاء  به نّص الوحي، ينبغي أن تجري عليه قاعدة فضيلة األستاذ 

الدّكتور الّشاهد البوشيخي حفظه هللا »اتهام النفس قبل اتهام النّص«. 

  )ب( الضابط اإلبداعي: ويراد به االجتهاد في كشف سبل المعرفة المجدّدة لمظاهر االستخالف في  كنف 
صالح العمران، ويفيض عنه خاّصية األخذ باألسباب المودعة في الّسنن الكونيّة  واالجتماعيّة، إذ هي سنن 

ِ تَْحِوياًل« )5(.  ِ تَْبِدياًل ۖ َولَن تَِجدَ ِلُسنَِّت للاَّ يقينية ثابتة »فَلَن تَِجدَ ِلُسنَِّت للاَّ

ولعّل من نماذج هذا األخذ اإلبداعي رسم علماء المسلمين خرائطهم على أساس كرويّة األرض،  بعد تدبّر 
موارد هذه الحقيقة في القرآن تنصيصا وتلويحا، وذلك بعد أن ساد االعتقاد عند غيرهم  أنّها مسّطحة؛ ناهيك 
المقاصد وغير ذلك من  العالّمة ابن خلدون في فلسفة االجتماع والحضارات،  والّشاطبي في  عن مشروع 

مشاريع مجدّدي علماء اإلسالم المبنيّة أساسا على تدبّر  القرآن والتفّكر في أحوال العمران. 

)ج( الضابط اإلصالحي: ويراد به إثمار كّل من االجتهاد والتّجديد في اإلسالم ما فيه صالح  العقول وتزكية 
بين  والفالح  الّصالح  إذ هي سبيل  نشر  الخير،  إلى  الدّعوة  العوائد، ويفيض عنه خاّصية  النّفوس وتهذيب 
النّاس، على عكس التّفكير الّشيطاني نحو تفكير الوليد بن المغيرة في  ما يصرف به النّاس عن القرآن باتهامه 
رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم بالّسحر » إِنَّهُ فَكََّر َوقَدََّر فَقُتَِل َكْيَف قَدََّر، ثُمَّ قُتَِل َكْيَف قَدََّر، ثُمَّ نََظَر ، ثُمَّ َعبََس 

ذَا إِالَّ قَْوُل اْلبََشِر« )6(.  ذَا إِالَّ ِسْحٌر يُْؤثَُر، إِْن َهٰ َوبََسَر، ثُمَّ أَْدبََر َواْستَْكبََر، فَقَاَل إِْن َهٰ

اهلوامش

 )1( ينظر مختار الصحاح : جدد. 

 )2(  أخرجه أبو داود في كتاب المالحم باب ما يذكر في قرن المائة. 

  )3(  ينظر الفطرية للدكتور فريد األنصاري رحمه هللا ص -68 70. 

  )4( سورة البقرة - اآلية 120

  )5( سورة فاطر - اآلية 43

  )6( سورة المدّثر - من اآلية 18 إلى اآلية 25

إثراء للنقاشالخوف من التعلم وعالقته بالفشل الدراسي - د. عمر بن سكا

 أّي تعارض متوّهم مع ما جاء  به نّص الوحي، ينبغي أن جتري عليه 
قاعدة فضيلة األستاذ الّدكتور الّشاهد البوشيخي حفظه اهلل »اتهام 

الّنفس قبل اتهام الّنص«
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وجهة نظر

أولويات الشعب المغربي في الوقت الراهن

سؤال األولوليّة سؤال مشروع حقّا في ظّل التّحديات الّراهنة. فما هي أولوياتنا نحن  المغاربة؟ لو تأّملنا 
من  نجن  لم  األمد  نلحظ صراعا  وهميّا طويل  مدّة طويلة،  ومنذ  اليوم  المغرب  في  عندنا  الدّائرة  النّقاشات 
ورائه سوى التّقهقر الى الوراء ومزيدا من التّهميش والهشاشة  االجتماعيّة، وأقصد هنا الّصراع األيديولوجي 

والحسابات الّسياسية الّضيقة بين أطياف الّشعب  المغربي ) 1 (. 

فمن هو الخصم الحقيقي إذن للّشعب المغربي؟ كّل المغاربة يعيشون أوضاعا قاسية  ويعرفون حقاَ كيف 
تسلب حقوقهم وحرياتهم، ويعرفون أّن المشكل يكمن في الفساد  االقتصادي والّسياسي، وينسحب ذلك على 
كافة قطاعات الدّولة. يعني الفساد لغويا التّلف  والعطل والخلل، وفسد الّشيء فهو فاسد، وعّرفه البنك الدولي 
مجاالته  بتعدّد  أشكاله  وتتعدّد  الخاص)2(،  الكسب  تحقيق  أجل  من  المنصب  العام  استخدام  إساءة  أنّه  على 

ومستخدميه. 

من هنا نقول بأّن هناك عالقة وطيدة بين الفساد االقتصادي والفساد الّسياسي، فأينما  وجد أحدهما وجد 
األصوات  وشراء  العام  وهدر  المال  والمحسوبيّة  فالّرشوة  حرج  وال  حدّث  األمر  هذا  وعن  حتماً.  اآلخر 
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من أجل النّفوذ الّسياسي والتّهّرب الّضريبي والوساطة والنّصب  واالحتيال وغسيل األموال...الخ، كّل هذه 
األشكال متداخلة وهي عبارة عن شبكة فساد في  المجتمع. 

بناء عليه فالمجتمع المغربي في صلب النّقاش. فمن خالل المؤّشرات العالميّة حول  الفساد، فإّن المغرب تعدّ 
من الدّول المنهكة فساداَ، مّما أدى إلى خلق فجوات خطيرة في المجتمع ازداد  من خاللها الغنّي غنى والفقير 
فقرا. وال شّك أّن المستفيدين معروفون والّشعب  المغربي بكّل أطيافه يعرفهم واحدا واحدا، سواء كانوا من 

اليمين أو من اليسار، ألّن الفساد ملّة واحدة. 

وجهنا  أن  نولّي  ينبغي  التي  الحقيقيّة  الوجهة  هي  وما  النّضاليّة؟  المغربي  الّشعب  أولويات  إذن  هي  فما 
نحوها؟ هل نتصارع ونتطاحن من أجل فالن ألّن خّطه الفكري حداثي علماني ليبرالي  أو فلتان ألنّه يساري 

قومي أو عالّن ألنّه إسالمي..الخ؟

نحن المغاربة شعب واحد نتصارع من أجل ماذا؟ مع األيدولوجيّة مثال ؟ ربّما ذلك ما  يتوّهم أو يوهموننا 
أنّه كذلك. فلو دقّقنا النّظر في جميع األحزاب الّسياسية لوجدناها أعماما  وأخواال، وال أستثني أحداَ. فاليمين 
واليسار يتعايشان في المغرب منذ زمن بعيد وليس هناك  مشكلة، ففي األسرة الواحدة تجد اليميني واليساري 
وبالفطرة أحياناَ، وتجد األمازيغي والعربي  وبينهما حّب حقيقي )ظاهرة الّزواج مثال(. وتنظر هنا وهناك في 
األسر المغربيّة، فتجد المتديّن  وغير المتديّن والحداثي وغير الحداثي..، هي إذن اختيارات فرديّة، المغاربة 
ال يهتمون بها  كثيرا وال يدخلون في تفاصيلها ألنّهم مدركون أنّها ال تشّكل أولوياتهم وال ينزعجون من هذه 

 الثنائيات، بل تجد الفرد الواحد يعيش هذه الثنائيات )االزدواجية( دون خجل، وفي أنفسكم  فتأّملوا... 

المصلحة سواء فرديّة أو جماعيّة. تتصارع  األحزاب  المغرب يطبعها طابع  الّصراعات في  الكثير من 
في الظاهر، وفي الخفاء تتّفق على ما تبقّى من غنيمة الّشعب المقهور،  وتتصارع النقابات أيضا في الظاهر 
وفي الخفاء تتحالف مع قوى الهيمنة للقضاء على ما تبقى من  كرامة العاملين، والمثقفون فوق الكّل يشّرعون 
اليمين ويظهر في قوله وكتابته  الى  بانحيازه  يقتات  يفعلون،  فمنهم من  الّصراع ويقولون ما ال  ويؤّججون 
على أنّه حيزت له الحقيقة،  ومنهم من يقتات على اليسار وهذا األخير منه بريء براءة الذّئب من دم يوسف. 

والمسألة  األساس أّن الكّل »مطحون«. 

ينبغي التّوجه مباشرة نحو الدّاء، نحو الخطر بتعبير األستاذ منير حّجوجي)3(، فالخطر  الحقيقي هو الّرأسمالية 
وقوى االستكبار العالمي والمحلّي..ينبغي أن نتوّجه مباشرة نحو قوى التّحكم، التي ال  دين لها وال إيديولوجيّة 

ما عدا الّربح السريع على حساب الفقراء والمهمشين والّطبقة  الكادحة.. 

قضيتنا األساسيّة نحن المغاربة هي التّنمية الحقيقيّة التي ينبغي أن نطالب بها وندافع عنها بكّل ما  أوتينا من 
قوة..، هي العدالة االجتماعية في كّل شيء في الثّروة والّسياسة، في الحّرية، في  الهواء الذي بات ملوثا نتيجة 

اخلطر  احلقيقي هو الّرأمسالية وقوى االستكبار العاملي واحملّلي..ينبغي 
أن نتوّجه مباشرة حنو قوى الّتحكم، اليت ال  دين هلا وال إيديولوجّية 
ما عدا الّربح السريع على حساب الفقراء واملهمشني والّطبقة  الكادحة

وجهة نظرأولويات الشعب المغربي في الوقت الراهن - د . سعيد السلماني
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كوارث الفساد االقتصادي والّسياسي..،قضيّتنا التي يجب أن نتّحد من أجلها ونناضل تكمن في مقاومة الغالء، 
والفقر والهشاشة  االجتماعيّة، والمطالبة بقضاء نزيه ومستقل...، هذه قضيتنا جميعا يميناً ويساراً. 

ال بدّ أن نحدّد خصمنا بدقّة، فالّصراع االيدولوجي وْهٌم وإن  كان هناك أيديولوجيّة معينة يحملها األفراد، 
فهي خيارات فرديّة ترتقي يوما الى االجتماع في  شكل هيئات لكنّها ليست هي الخصم الحقيقي.  

التّحكم  مباشرة:  قوى  الهدف  نحو  والتّوجه  أّوال  الذّات  مع  المصالحة  من  بدّ  ال  وأقول:  أخلص  هنا  من 
واالستكبار المحلّي، وفرض سلطة األرضي سلطة القاع / الهامش /  األطراف على سلطة الفوق /األعلى، من 

أجل خلخلته وإجباره على التّراجع.  

ال بدّ من توجيه الجهود والّطاقات نحو الملفّات الحقيقيّة: الهشاشة االجتماعيّة، والجهل  والبطالة، والتّعليم 
الّشعب المغربي. المواطن يتضّرر حقّاَ ويحّس باإلهانة  التي تهّم  الملفّات الحقيقية  والّصحة...الخ. هذه هي 
عندما ال يجد مواصالت حقيقيّة أو هي دون المستوى المطلوب. ويحّس باإلهانة عندما يلج مرفق الّصحة 
فيجده يشكو كما يشكو  المريض. وعندما يقف في محطة  الوقود ويشتريه بثمن مرتفع يفوق قدرة دخله الفردي 
يكتوي ويرجع باكيا شاكيا هّمه  للخيال... وعندما يلج فضاًء عموميّا للتّربية والتّكوين فال يجد تكوينا وال تربية 
يحّس بالغبن، ويتحّول الغبن إلى إهانة عندما يقارن في بلده بين مؤّسسات تعليميّة خاّصة ذات خمس نجوم 

 وأخرى عموميّة يرتادها أبناء الفقراء والمستضعفين رائحة أوساخها تفوح من مكان بعيد...

فإذا  الّطهارة،  أجل  من  للوضوء  يدخل  نتناَ،  متّسخا  فيجده  العبادة  مكان  يدخل  عندما  المواطن  يتضّرر    
بالمكان غير طاهر، فيدخل قاعة الّصالة من أجل االطمئنان والّراحة، فإذا  به يجد نفسه مضطّرا ليراقب حذائه 
حتّى ال يُسرق، وينتظر من اإلمام قوال بليغا، فال يسمع منه، كباقي المثقّفين عندنا، إالّ قوال هزيال مفصوال 

عن واقعه. 

  يتضّرر المواطن عندما يذهب الى أحد مراكز األمن فال يجد إالّ الخوف والقهر والّظلم...الخ. هذه هي 
القضايا التي ينبغي أن يتّحد جميع أبناء الّشعب المغربي ويتضامنوا فيما بينهم ليصارعوا من أجلها. وال أظّن 

أّن األمر يختلف في بقيّة بالد المغرب العربي، وال في العالم العربي الكبير بأكمله. 

الّصراع األيديولوجي في هذه الّظروف ترف فكري ألنّه يتجلّى وينكشف فكريّا،  والفكر يناقش والحّجة 
بالحّجة ومن أوتي الحّجة فقد أوتي خيرا كثيرا.  

اهلوامش

الغربي  بقيّة دول المغرب  البسيط عن  المقال ينطبق بشيء من االختالف  )1(أحسب أن ما سأذكره في 
وحتّى بقيّة الدّول العربيّة.

)2(عدنان فرحان الجوارين، الفساد االقتصادي في الدول العربية للمدة 2014/2004، األسباب واآلثار 
والمعالجات، مجلة العلوم االقتصادية، عدد 41  مجلد 11، نيسان، 2016، ص، 37.  

)3( أنظر مثال مقاله : »الرأسمالية الجديدة : من القبض على األرزاق الى القبض على العقول« الحوار 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261886 المتمدّن

أولويات الشعب المغربي في الوقت الراهن - د . سعيد السلماني وجهة نظر
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بإشارات  واإلكتفاء  الكريم  القرآن  في  التعبد  أحكام  تفصيل  من  الحكمة  مرة حول  من  أكثر  في  تساءلت 
وتوجيهات عامة، في المجاالت األخرى، نكتشف عمقها بعد البحث. بلغة أخرى من أراد أن يتعبد، صالة 
وزكاة وصوما وحجا يجد كل التفاصيل في القرآن وفي ما توارثناه تواترا من السنة العملية لرسولنا الكريم. 
ما الحكمة يا ترى من هذا التفصيل؟ في تقديري وهللا أعلم، أراد سبحانه بذلك أن يرشدنا بأقوم السبل إلى 
ما يجب أن يهتم به العقل اإلسالمي. ال تجهدوا أنفسكم وتبحثوا فيما هو معلوم ولكن اجتهدوا في البحث عن 
نواميس المجهول وقوانينه. من طبيعة ومجتمعات ونفس وتاريخ ...ألن البحث في المعلوم ال يضيف شيئا 

سوى استشكال الواضح حتى يصبح مشكلة مصطنعة تبحث عن حل موهوم. 

فيما وراء  البحث  في  اإلسالمي  الفلسفي  العقل  فاشتغل  المعرفة  في  األساسي  القرآني  الموجه  هذا  غاب 
الطبيعة أي في البحث في الغامض غير المتاح واشتغل العقل الفقهي في البحث في الُمفّصل الواضح فاضطر 
إلى استشكاله. كان لتصنيف العلوم اإلغريقي دور كبير في ذلك وكان للسياسة دور أكبر في حشر الفقهاء في 
هذه الزاوية ولم يكتفوا بذلك بل زادوا الطين بلة حين أفرغوا العبادات والتسمية ليست بريئة، ألن المعامالت 
ال  الجسم  بأحوال  متعلقة  حّسية  أغلبها  في  الوضوء  نواقض  فجعلوا  التحررية،  من روحها  عبادات،  أيضا 
بأحوال النفس، فلم يعتبروا الغش والظلم والكذب والخيانة من نواقض الوضوء وال من مبطالت الصالة. بلغة 
أخرى عندما يؤذن المؤذن أول سؤال يتبادر لذهن المؤمن ، هل أطلق الريح أم ال؟ وال يسأل نفسه إن كان قد 
غّش أو كذب أو ظلم أحدا...وهكذا تدريجيا تحولت الصالة من ناهية عن الفحشاء والمنكر إلى مبيضة لهما. 

على المستوى المعرفي ظل األمر على حاله زمنا حتى افتتح أبو حامد الغزالي مسيرة التحرر من البراديغم 
اإلغريغي وتُّوجت هذه المسيرة بالمراجعات العميقة التي عرفها القرن الثامن، ابن تيمية في مستوى العقيدة 

والشاطبي في مستوى أصول الفقه وابن خلدون في حقول المعارف اإلنسانية.

جاءت هذه المراجعات في مرحلة لم يكن العقل اإلسالمي قادرا على استيعابها فزهد فيها قرونا حتى عادت 
إلينا مركبة مشوهة فلم تعرفنا ولم نعرفها.

األمل معقود على من اقتنعوا بضرورة أن يكون القرآن مصدرا للتفكير وتشكيل عقولنا ال طبعات مذهبة 
نزيّن بها مكتباتنا، أن ينتجوا معرفة قرآنية في أسسها وأسئلتها وغاياتها ولكن إنتاج المعرفة ليس أمنية نتغنّى 

بها فهي نتاج إلستراتيجية شاملة ال ترقى إليها إال النفوس من ذوات الهمم العالية.

في التفكير ومنهجيته

باختصار شديد
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اإلنسان والسماء

ِض )4/3(
ْ
دحو ٱأَلر

تخبر اآلية 30 من سورة النازعات، أّن هللا تعالى دحا األرض بعد أن بنى الّسماء برفع سمكها وتسويتها 
وبعد إغطاش ليلها  وإخراج ُضحاها وذلك في اآليات الثاّلث التي سبقتها. وتعتبر هذه اإلشارة الواضحة الى 
كون دحو األرض سبقته عمليّة بناء الّسماء  عنصرا أساسيّا لفهم عمليّة الدّحو ذاتها، وهو ما جعلنا نفّكر طويال 
في األمر ودفعنا الى التّسليم بفرضيّة عمل مفادها أّن الّسماء  المعنيّة بالموضوع هي الغالف الغازي المحيط 

باألرض. 

وعند عرض اآليات التي تضيف البناء والّسمك والتّسوية وإغطاش اللّيل  وإخراج النّهار الى الّسماء على 
المعارف العلميّة المتعلّقة بجّو األرض نشأة وتطّورا، تأكدنا من أّن تلك الفرضيّة محتملة جدّا إن لم  تكن هي 

الحقيقة فعال وذلك ما وّضحناه في المقالين الّسابقين. 

فما عالقة هذا الغالف الغازي بالدّحو إذا؟ ولكن وقبل دخول غمار  مواجهة الّسؤال ال بدّ من تحديد دقيق 
ال غموض فيه أو على األقل بأقّل درجة ممكنة من الغموض، للمعنى األصلي لكلمة الدّحو  حتّى نكون أقرب 

ل اآليات ما لم تقله.  ل اللّفظ ما ال يحتمل وال نُقَّوِ الى الموضوعيّة، فال نُحّمِ
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)1( الدحو لغة

الكلمة: دََحا يَْدُحو. الجذر: دحو. الوزن: فَعََل/يَْفعُلُ    )1(

. مزيد بحرف(، دََحْوُت، أَْدُحو، اُْدُح، المصدر: دَْحوٌ .   )2(  دََحا-]دحو[، )فعل: ثالثي. الزم ومتعدٍّ

نقتبس فيما يلي أهم ما ورد في المعاجم من االستعمال العربي للجذر دحو ومشتقاته: 

الِمْدحاة: َخَشبة يَْدَحى بَِها الصبِيُّ فَتَُمرُّ َعلَى َوْجِه األَرض اَل تأْتي َعلَى َشْيٍء إِالَّ اْجتََحفَتْه. )3(    -1
قال ابن سيده: وسيل ُجحاف، بالّضم، يذهب بكّل شيء ويَْجَحفُه أَي يَْقُشُره وقد اْجتََحفَه )4(  -2

والَمْطرة القاشرة: التي تَقِشر وجهَ األرض )5(.   -3

ومطر داح يدحى الحصى عن وجه األرض )6(.    -4

ودََحا الَمَطُر الَحَصى َعْن َوْجِه األَرض دَْحًوا: نََزعه )7(   -5

6- َوفِي َحِديِث اْبِن ُعَمَر: »دََحا السَّْيُل فِيِه بالبَْطحاِء أَي َرَمى وأَْلقَى« )7(. 

7- ويقال لالّعب بالجوز: أَْبِعِد الَمدى واْدُحهُ، أي اْرِمِه )8(. 

8- اْبُن األَعرابي: يُقَاُل ُهَو يَْدُحو بالَحَجِر بيَِده أَْي يَْرِمي بِِه َويَْدفَعُهُ )7(  

9- ويقال للفرس: َمرَّ يَْدحو دَْحًوا، وذلك إذا رمى بيديه رميًا ال يرفع ُسنبَُكه عن األرض كثيًرا )8(. »ومر 
الفرس  يدحو دحواً: إذا جر يده على وجه األرض فيدحوا ترابها« )9( 

10- دََحا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه باب خيبر بيده. )10(  

11- واألُْدِحيُّ سرب النعام وموضعه الذي يبيض ويفرخ فيه )1(. 

12- في مفردات الراغب: قال دحاها، أزالها من موضعها ومقرها )11( 

فأي معنى يؤدّيه لفظ »الدحو« على ضوء ما وجدنا في أّمهات المعاجم اللّغويّة؟

- الّدحو باملاء: تقشري سطح األرض وذهاب مبادة التقشري دفعا لبسط األرض ومتهيدها.

  رأينا في معجم العين أّن الخشبة التي يَْدَحى بها الّصبي ال تأتي على شيء إالّ اجتحفته. فماذا في االجتحاف 
معنى ومبنى؟ تفيد  الّصيغة الّصرفية »إفتعل« المبالغة أي أّن هناك مبالغة في الجحف وبما أّن اإلجتحاف هو 
»التّقشير والجحف أي شدّة الجرف« كما  نجد في معجم المعاني، فهذا يعني أن هناك مبالغة في تقشير سطح 

األرض وجرفه. ولنذهب بعيدا في استقصاء المعنى، نتساءل: ما  هو التّقشير وما هو الَجرف؟ 

التّقشير مشتّق من الجذر »قشر« وهو حسب ابن فارس أصل واحد يدّل على تنحية  الّشيء وإزالته من 

اليت تشري بأّن  املقال، من خالل تدّبر علمي لآليات  نهدف  يف هذا 
ت، إىل تبيني أّن تلك اآليات متّثل عنصرا من عناصر  اإلجابة  األرض ُمدَّ

عن الّسؤال املتعّلق بالّنظر يف الكيفّية اليت ُسطحت بها األرض

اإلنسان والسماءدحو األرض )4/3( - د . نبيل غربال
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ففي  للجرف  بالنسبة  أما  األرض «)12(.  تَقِشر وجهَ  التي  المطرة  أي  القاشرة  العرب »الَمْطرة  يقول  مكانه. 
 مقاييس اللّغة » َجَرْفُت الشيَء َجْرفاً، إذا ذهْبَت به كلِّه. والُجُرف المكان يأكله الّسيل وَسْيٌل ُجراٌف وُجحاٌف: 
يَْجُرُف كلَّ شيء  ويَْذَهُب به«. وينقل قاموس المعاني عن ابن سيده قوله:» وسيل ُجحاف، بالضّم، يذهب بكل 
شيء ويَْجَحفُه أَي يَْقُشُره وقد إْجتَحفَه« )13(.  ال يقتصر الدّحو على التّقشير والجرف فقط بل هناك أيضا الدّفع 
بالّشيء المقّشر، فالمطر الدّاحي هو الذي يدحى الحصى عن وجه  األرض أي يدفعه. وقد استنتج ابن فارس 
بالنّسبة للمادّة )د ح و( أّن »الدّال والحاء والواو أصٌل واحد يدلُّ على بَْسٍط وتمهيد« وهذا  ألّن الماء إذا قشر 
األرض وجرف مواد التّقشير ودفع بها ورماها بعيدا عن مكان ما، فقد بسط ومّهد ذلك المكان وسواه وسهله 
 للحركة. وما تسّمية العرب مبيض النّعامة األُْدحُي إالّ لذلك. فالبسط والتّمهيد الذي ذهب إليه ابن فارس ما هو 
إالّ نتيجة لعمليّة الدّحو  وليس فعل الدّحو نفسه وهذا في نظرنا جوهرّي في التّعامل مع األلفاظ ويمكننا من 

تفادي التّرادف. فالدّحو ليس البسط والتّمهيد كما  قال ابن فارس بل هو فعل يؤدّي الى البسط والتّمهيد. 

-  الّدحو بغري املاء

ورغم أّن الماء )الَمْطرة والّسيل والمطر والغيث( كما رأينا هو الفاعل األساسي في عملية الدّحو إالّ أّن 
الدّحو ال يقتصر عليه فقط.  فالفرس عندما ال يرفع ُسنبَُكه أي طرف حافره عن األرض كثيرا فهذا يعني أنّه 
يدفع بسنبكه كّل ما هو غير متماسك مع الّسطح أو  ضعيف التّماسك مثل الّصخور الّصغيرة لذلك فهو يَْدحو. 
وكذلك النعام الذي يزيل برجله من سطح األرض كّل ما يمنعه من أن  يكون منبسطا ومستويا وممّهدا حتّى 
يبيض فيه ويفرخ. وهذا إضافة الى أّن الدّحو يمكن أن يكون بواسطة جسم صلب كالمدحاة كما  سبق القول.  

-  الّدحو

إّن المعنى األساسي الذي يبرز للفظ الدّحو يقتضي النّزع والتّقشير واإلزالة والتّنحية واإلستئصال لكّل ما 
يمنع المكان من أن يكون  منبسطا ومستويا ومسّهال مع الدّفع والّرمي بعيدا، عن المكان المدحو، بكّل ما ينتج 
لنتوءات وتضاريس سطح األرض وأخذها  الماء.  إنّه استئصال  التي تسبّبها أساسا حركة  العمليّة  تلك  عن 
جميعا والذّهاب بها. إنّه فعل ينتج عنه تسوية وتسهيل لموضع ما من  سطح األرض. أّما المبالغة في الدّحو 
فال يمكن إالّ أن تجعل المكان المدحو أكثر فأكثر انبساطا واستواء. وبقدر ما تطول عمليّة  الدّحو زمنيّا بقدر 
ما يسوى المكان أكثر. وغنّي عن القول إّن الدّحو يؤدّي أيضا الى توسعة المكان حيث نجد في معجم تهذيب 
اللّغة  ما يلي: »وقال شمر أنشدتني أعرابية :   الحمد هلل الذي أََطاقَا *** بَنَى السَّماَء فَْوقَنَا ِطبَاقَا ثم دََحا األْرَض 
فَما أََضاقَا، قال شمر: وفَسََّرتْه  فقالت: دحا هللا األْرَض أْوَسعَها«)14(، وهذا بالّطبع ألّن الدّحو إذا طال زمن فعله 

فال يمكن االّ أن يوسع المكان الذي يدحوه. 

من أساليب البالغة ما يطلق عليه املجاز  املرسل واملتمّثل يف إطالق الكّل 
وإرادة اجلزء أو إطالق اجلزء وارادة الكّل.  لذلك فقد أطلق لفظ األرض 
الذي يعين عادة كّل األرض على القشرة  األرضّية اليت هي جزء من األرض

دحو األرض )4/3( - د . نبيل غربالاإلنسان والسماء
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وقبل أن ننهي هذه الفقرة المخّصصة للداّللة اللّغوية للمادّة )د ح و( ال بدّ من التّأكيد على أّن ماء المطر 
يبقى، كما يشير إلى ذلك  االستعمال، أهّم فاعل في عمليّة الدّحو ولنا فيما يلي دليل آخر على ذلك مقتبسا من 
معجم لسان العرب: » َواْلَمَطُر الدَّاِحي يَْدَحى  الَحَصى َعْن َوْجِه األَرض: يَْنِزُعه؛ قَاَل أَوس ْبُن َحَجر: يَْنِزُع 
إِنَّهُ  َوقَاَل:  ِلعُبَْيٍد  األَزهري  نََسبَهُ  َوَهذَا  اْلبَْيُت  أْو الِعٌب دَاِحي،  ُمْبتَِرٌك *** كأَنَّه فاِحٌص  الَحَصى أََجشُّ  جْلدَ 
يَِصُف َغْيثًا« )15(، لكن هذا ال ينفي أن يكون الّريح مثال داحيا قياسا على سنبك الفرس، فكالهما  يدفع بالحصى 
لجعل المكان أمهد من ذي قبل كما أّن كل عامل طبيعي يزيل تضاريس موضع ما من سطح األرض سواء 
 باستئصالها أو بمجرد دفعها والذّهاب بها بعيدا عن موضعها األصلي، فهو داح والموضع مدحّو وهذا مفتاح 

آية الدّحو. 

لقد سعينا الى ذكر كّل استعماالت العرب للدّحو ومشتقاته وما قيل في أصل المعنى الوضعي الّطبيعي له 
ألنّنا نعتقد دائما في هذه  المقاالت التي نتدبر فيها علميّا اآليات المتعلّقة باألرض بمعنى القشرة الخارجيّة، 
أّن هللا تعالى وبتأكيده على عربيّة القرآن ال بدّ  وأنّه سبحانه قد أورد األلفاظ بمعناها األصلي حتّى ال نتوه في 

التّأويل. 

وفي خاتمة هذه الفقرة المخّصصة للداّللة المعجميّة للدّحو ال بدّ من كلمة عن الّطحو والتي وردت في اآلية 
السادسة من سورة الّشمس  وهي » َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها« في سياق آيات تتناول في اعتقادنا نفس الّظواهر 
َوُضَحاَها  )1(  َواْلقََمِر  َوالشَّْمِس   « من  النّازعات وهي:  اآليات 27 و28 و29  اليها  أشارت  التي  الّطبيعية 
َها  )3(  َواللَّْيِل إِذَا يَْغَشاَها  )4(  َوالسََّماِء َوَما بَنَاَها )5(   «.  ففي معجم العين نجد  إِذَا تاََلَها  )2(  َوالنََّهاِر إِذَا َجالَّ
»الّطحو: شبه الدّحو، وهو البسط )وفيه لغتان طحا يطحو وطحى يطحى( والقوم يطحى بعضهم بعضا أي 
 يدفع«. وقد نقل أبو منصور األزهري في تهذيب اللّغة عن شمر قوله »)َواأْلَْرِض َوما َطحاها(   معناه وهللا 
أّن  أعلم، وَمْن دََحاها .    فأبدل الّطاء من الدّال«. إّن المشترك بين الدّحو والّطحو هو النّتيجة وهي البسط االّ 
الدّحو يتضّمن الّطحو فهو أوسع معنى.  فالدّحو هو نزع وذهاب بالّشيء المنزوع في حين أّن الّطحو هو الدّفع 
بما هو فوق الّسطح كما نجد في معجم الّرائد لجبران مسعود،  وذلك في تصّورنا دون الحاجة الى نزعه ألنّه 

موضوع عليه. 

)2( آية دحو األرض عند املفسرين: الّدحو هو البسط واملّد والّتمهيد

لن أتطرق الى اختالف المفّسرين أو أهل التّأويل، كما قال الطبري، في معنى قوله } بَْعدَ ذلَك { ألنّي أعتقد 
أن ذلك يعود أصال الى  عدم تحديد معنى الّسماء المقصود رغم االستنجاد بآيات أخرى ورد فيها لفظ الّسماء 
وهو أمر يتجاوز اآلفاق المعرفيّة للمفّسرين.  وكما قال الّطبري فإّن »المعروف من معنى »بَْعد« أنّه خالف 

يرجع اختالف املفّسرين، يف معنى قوله »َبْعَد ذلَك«اىل  عدم حتديد 
لفظ  فيها  ورد  أخرى  بآيات  االستنجاد  رغم  املقصود  الّسماء  معنى 

الّسماء وهو أمر يتجاوز اآلفاق املعرفّية للمفّسرين.

اإلنسان والسماء دحو األرض )4/3( - د . نبيل غربال
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معنى »قَْبل« وهو المعنى الذي سنتبناه.  

نعود إذا للدّحو إذ يقول في شأنه الّطبري أّن »الدّحو إنّما هو البسط في كالم العرب، والمدّ يقال منه: دحا 
يدحو دَْحواً، ودََحْيُت أَْدِحي  دَْحياً لغتان«. ومن المسائل التي تناولها الّرازي في تفسيره مفاتيح الغيب )16( ، 
مسالة الدّحو فقال: » وفي حديث علّي عليه  الّسالم   » اللّهم داحي المدحيات »  أي باسط األرضين الّسبع وهو 
المدحّوات أيضاً، وقيل: أصل الدّحو اإلزالة للّشيء من مكان إلى  مكان، ومنه يقال: إّن الّصبي يدحو بالكرة 
أي يقذفها على وجه األرض، وأدحى النّعامة موضعه الذي يكون فيه أي بسطته وأزالت  ما فيه من حصى، 
حتّى يتمّهد له، وهذا يدّل على أّن معنى الدّحو يرجع إلى اإلزالة والتّمهيد«. أّما القرطبي فيورد في معرض 
 تفسيره لآلية ما يلي: »والعرب تقول: دََحْوت الشيَء أدحوه دحواً: إذا بسطته« )17(. إّن جّل المفسرين القدامى 
قالوا بأّن الدّحو هو البسط  والتّمهيد والمدّ وقد استشهدنا بالبعض منهم فقط. كما أّن التّفاسير الحديثة ذهبت في 
نفس االتجاه مثل األلوسي في روح المعاني)18( )ر  م( وابن عاشور الذي نقتبس مما كتبه في التحرير ما يلي 
» والدَّْحو والدَّْحُي يقال دَحْوت ودحيت. واقتصر الجوهري على  الواوي وهو الجاري في كالم المفسرين هو 

ة، أي مبسوطة مسّواة« )19(.   البسط والمدّ بتسوية. والمعنى خلقها مدحوَّ

)3( عالقة الدحو بإخراج املاء واملرعى؟

إّن مسألة عدم إدخال العاطف على }أْخَرَج   { أثارت تساؤل الّزمخشري في الكّشاف حيث قال: »فإن قلت 
َها { بسطها ومهدها  ـٰ هال أدخل حرف  العطف على أخرج؟ قلت فيه وجهان، أحدهما أن يكون معنى } دََح
للّسكنى، ثم فّسر التمهيد بما ال بدّ منه في  تأتي سكناها، من تسوية أمر المأكل والمشرب وإمكان القرار عليها، 
والسكون بإخراج الماء والمرعى، وإرساء الجبال وإثباتها أوتادا  لها حتّى تستقر ويستقر عليها. والثاني أن 
يكون }وأَْخَرَج{ حاالً بإضمار »قد« كقوله   } أَْو جاءكم َحِصَرْت ُصدُوُرُهمْ {    )النساء 90(  وأراد بمرعاها 
ما يأكل الناس واألنعام. واستعير الرعي لإلنسان كما استعير الرتع في قوله }   نَرتُع َونَْلعَُب    {   )يوسف 12 ( 
وقرئ   »نرتع« من الرعي ولهذا قيل دّل للاَّ سبحانه بذكر الماء والمرعى على عاّمة ما يرتفق به ويتمتع مّما 
ِمُكْم { ألّن منفعة  ـٰ عاً لَُّكْم { فعل ذلك تمتيعاً لكم } َوألَْنعَ ـٰ يخرج من األرض حتّى  الملح، ألنّه من الماء } َمتَ
ذلك التّمهيد واصلة إليهم وإلى أنعامهم« )20(. لكن يذكر  أبو حيان في تفسيره أن األخفش قال: »أن الماضي 
يقع حاالً، وال يحتاج إلى إضمار قد، وهو الّصحيح. ففي كالم العرب وقع  ذلك كثيراً .  »   )21(  وينقل الطبري 
عن ابن زيد )ت 136 هـ ( ما يلي: »قال ابن زيد، في قوله: } دَحاها { قال: حرثها شقَّها وقال: } أْخَرَج 
 ِمْنها ماَءها َوَمْرعاها { ، وقرأ:   } ثُمَّ َشقَْقنا األْرَض َشقًّا  {  ... حتى بلغ       } َوفاِكَهةً وأبًّا {   ، وقال حين شقَّها 
ر فيها األنهار.  ْدعِ   {   وقوله: } أْخَرَج ِمْنها ماَءها { يقول: فجَّ أنبَت هذا منها، وقرأ:   } واألْرِض ذاِت الصَّ

كّل  وإزالة  واستئصال  وتقشري  تنحية  يتضّمن  األصلي  الّدحو  معنى  إّن 
كما  وممّهدا  وسهال،  ومستويا  منبسطا  األرض  أعلى  يكون  أن  مينع  ما 

يتضمن أيضا الّدفع والّذهاب مبا أزيل بعيدا عن موضع الّدحو

دحو األرض )4/3( - د . نبيل غربالاإلنسان والسماء
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}َوَمْرعاها{ يقول: أنبت نباتَها« )22(. ويلخص األلوسي  عدم إدخال العاطف على جملة } أْخَرَج    {   بقوله بأن 
اآلية هي:»بيان وتفسير لدحاها وتكملة له فإّن الّسكنى ال تتأتّى بمجرد البسط  والتّمهيد بل ال بدّ من تسوية أمر 
المعاش من المأكل والمشرب، أو حال من فاعله بإضمار قد أو بدونه، وكالّ الوجهين مقتٍض  لتجريد الجملة 
إّن دحاها  ابن جرير وابن كثير:  يلي:»وقول  ما  المفسرين  الشنقيطي عن بعض  العاطف«)23(. ويورد  عن 
فّسر بما  بعده ال يتعارض مع البسط والتمهيد، كما قال ابو حيان: إنه ذكر لوازم التسكن إلى المعيشة عليها 
من إخراج مائها ومرعاها الن  بهما قوام الحياة«)24( أي أّن هناك من يرى أّن دحي األرض يعني إخراج 
الماء والمرعى وشّق األنهار وإرساء الجبال باعتبار أنّها من  ضروريّات التّهيئة لالستعمار البشري. أما ابن 
عاشور فيقول: »وال يصّح جعل جملة }أخرج منها ماءها{ إلى آخرها بياناً  لجملة }دحاها{ الختالف معنى 
الفعلين« ويقول: »وجملة } أخرج منها ماءها ومرعاها { بدل اشتمال من جملة } دحاها { ألّن  المقصد من 
دحوها بمقتضى ما يكمل تيسير االنتفاع بها«)25(. وبناء على هذا الّرأي وبما أّن »بدل االشتمال هو ما كان 
من مشتمالت  المبدل منه وخصائصه ولوازمه«)26( فيعني هذا أّن البنية البالغيّة لآليات تدّل أّن اإلخراج هو 
من مشتمالت الدّحو  وخصائصه ولوازمه. وبما أّن من مشتمالت الدّحو وخصائصه ولوازمه الجوهريّة هو 

توفير الّظروف المالئمة لظهور اإلنسان  فكذلك إخراج الماء والمرعى. 

)4( خامتة 

أعلى األرض  يكون  أن  يمنع  ما  كّل  تنحية وتقشير واستئصال وإزالة  يتضّمن  الدّحو األصلي  إّن معنى 
منبسطا ومستويا وممّهدا  وسهال، كما يتضمن أيضا الدّفع والذّهاب بما أزيل بعيدا عن موضع الدّحو. ويمثّل 
الماء في كّل ذلك العامل األساسي. لذلك فإّن  البسط والتّمهيد والتّسوية ليست الدّحو كما ذهب جّل المفسرين 
بل نتيجة للدّحو بما هو فعل يغير ظهر األرض من حالة الى أخرى. إّن الدّحو بهذا المعنى هو اسم يمكن 
االصطالح على أنّه آليّة يتحّول بواسطتها موضعا ما من وعر الى سهل ومن ضيق بحكم  صعوبة التّحرك 
فيه الى سعة بما يوفّره من سهولة في التّنقل. إنّه بهذا المعنى آليّة من أليات أخرى، مثل المدّ كما بيّنا في مقال 
 سابق )27(، تفّسر الكيفيّة التي سطحت بها األرض أي الكيفيّة التي صار بها أعالها أو  جزءا منه فيه استواء. 
وباعتبار أّن الدّحو يوفّر الّظروف المالئمة لظهور اإلنسان كما اقتضت اإلرادة اإللهيّة وهو ما نعاينه اليوم 
 من قيام الحضارات في الّسواحل واألراضي المنبسطة، فال يمكن أن يكون إخراج الماء والمرعى إالّ من 
مشتمالت الدّحو ولوازمه  حسب ما تخبر به اآلية. فلنعرض ما آل إليه بحثنا اللّغوي من نتائج على ما توّصل 
من  واألخير  الّرابع  الجزء  وهو موضوع  عليها  وتواجد  اإلنسان  األرض  بسطح  بعالقة  الحديث  العلم  اليه 

المقال.   

اإلنسان والسماء

جّل  إليه  ذهب  كما  الّدحو  ليست  والّتسويــة  والّتمهيد  إّن  البسط 
فعل  هو  مبا  للّدحو  نتيجة  بل  واملعاصرين،  القدامى  من  املفسرين 

يغري ظهر األرض من حالة اىل أخرى

دحو األرض )4/3( - د . نبيل غربال
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املراجع

)1(   شمس العلوم- نشوان بن سعيد الحميري -توفي: 573هـ/1177م 

)2(   الغني-عبد الغني أبو العزم-صدر: 1421هـ/2001م

)3(   العين-الخليل بن أحمد الفراهيدي-توفي: 170هـ/940م

)4(   مقاليد العلوم-جالل الدين السيوطي-توفي: 911هـ/1505م

)5(   معجم مقاييس اللّغة -أحمد بن فارس ابن زكريا -توفي: 395هـ/1005م

)6(   العين-الخليل بن أحمد -م. سابق

)7(   لسان العرب -ابن منظور - ج14 - ص 251 وما بعدها

)8(   منتخب الصحاح-أبو نصر الجوهري-توفي: 393هـ/1003م

)9(   تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن/ الشنقيطي )ت 1393 هـ( 

)10(   األفعال المتداولة-محمد الحيدري-صدر: 1423هـ/2002م

)11(   أساس البالغة-أبو القاسم الزمخشري-توفي: 538هـ/1143م

)12( و)13(  معجم مقاييس اللّغة -أحمد بن فارس - م.سابق

)14( تهذيب اللّغة -  أبي منصور محمد إبن أحمد إبن األزهر )ت 370 هـ( 

)15( لسان العرب -ابن منظور - م. سابق

)16(  تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي )ت 606 هـ( 

)17(  تفسير الجامع ألحكام القرآن/ القرطبي )ت 671 هـ( 

)18(  تفسير روح المعاني/ االلوسي )ت 1270 هـ( م

)19(   تفسير التحرير والتنوير/ ابن عاشور )ت 1393 هـ( 

)20(   تفسير الكشاف/ الزمخشري )ت 538 هـ( 

)21(   تفسير البحر المحيط/ ابو حيان )ت 754 هـ( 

)22(  تفسير جامع البيان في تفسير القرآن/ الطبري )ت 310 هـ( 

)23(  تفسير روح المعاني/ االلوسي - م.سابق

)24(  تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن/ الشنقيطي - م.سابق

)25( تفسير التحرير والتنوير/ ابن عاشور - م. سابق

)26( معجم علوم العربية / د. محمد التونجي – صدر: 1424 ه/2003 م. دار الجيل. 

)27( مجلّة اإلصالح - العدد 141 - أفريل 2019
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حتى ال ننسى
جويلية

2006

ة - مجزرة قانا الثانية
ّ

من جرائم الصهيوني

اللبناني،  بالجنوب  قانا  بلدة  في  الصهيونيّون  الحرب  نفذها مجرمو  التي  الثانية  الصهيونيّة  الجريمة  هي 
فبعدما قصف الكيان في 1996 مركز قّوات »اليونيفيل« الذي لجأ إليه نحو 800 شخص من قرى جنوبيّة 
مختلفة تفادياً للقصف الّصهيوني، أيّام »عناقيد الغضب«، وقتلوا 106 مدنيين، عادوا في الثالثين من جويليّة/
يوليو 2006 لقصف مبنى قريب متكّون من ثالثة طوابق لجأ إليه مدنيّون نزحوا من قرى مجاورة تعّرضت 
للقصف باإلضافة إلى سكان المبنى، فكانت مجزرة قانا الثّانية، التي قدّر عدد ضحاياها بـ55 شخصاً، عدد 

كبير منهم من األطفال الّصغار، حيث انتشلت جثث 27 طفال.

تحت  بمأرب  يحتمون  الصهيانة  الجنود  من جرائم  الفاّرين  من  وهاشم وضيوفهما  عائلتا شلهوب  كانت 
األرض أسفل المبنى بعد أن منعوا من مغادرة البلدة نتيجة غلق جميع الطرق المؤدية إلى خارجها وكانوا 
نائمين عندما نُفذت الغارة الجوية باستخدام قنبلتين، تّم توجيه األولى بكّل دقّة في اتجاه المبنى في حدود الّساعة 

الواحدة من صباح ذلك اليوم، ثّم تلتها الثّانية بعد عشر دقائق.

يطلقها حزب هللا  كان  التي  الّصواريخ  منّصة الستخدام  كان  المبنى  أّن  الغاشم  الصهيوني  الكيان  ادّعى 
لكّن  الجريمة،  لبنان وحّملته مسؤوليّة  الّساخن« في  العسكريّة خالل عملية »الّصيف  اللّبناني على مواقعه 
»حزب هللا« والعديد من التقارير الصحفيّة الدوليّة أّكدت أّن المبنى لم يكن فيه مقاتلون من حزب هللا وأن جّل 

من قتلوا هم من النّساء واألطفال والّشيوخ.

واكتفى الحّكام العرب - كالعادة - بالتنديد واكتفت جوقة دول العالم بقيادة المايسترو األمم المتّحدة وجلس 
األمن بعزف لحن األسف والحزن عّما حدث داعين الصهاينة إلى ضبط النفس!!!!



مجّلة اإلصالح - العدد 144 - السنة 8 -  جويلية  2019 /ذو القعدة 661440

خواطر

العبقرية دليل وحدانية الله تعالى

اليوصف مخلوق بالعبقريّة غير اإلنسان؛ فهي منحة إلهيّة أكرم بها الخالق  مخلوقه الذي كّرمه وأسجد له 
مالئكة قدسه .فهي بعد قّوة اإليمان تعبيرعن أقوى  موضع في عالم الّروح التي هي نفخة العظيم في مخلوقه 

المصطفى .  

مجال  في  عبقرّي  يتجلّى  بها  التي  العبقريّة  أّن  هذا  آية  وتعالى؛  تبارك  الخالق  وحدانيّة  دليل  فالعبقريّة 
وميدان ما ال تتكّرر في غيره بتفاصيلها وسّرها، وإن  اتّحدا. أي أّن ما تجلّت به عبقرية عبقرّي ال يمكنك أن 
تجدها لدى غيره. فقد  يوهمك تواتر العباقرة في نشاط فكري أو علمي أو فنّي وغيرها أنّها عبقريّة؛  يكفيك 
إدراكها، فوصفها بأنّها عبقريّة، لكنّك عند التّحقق بمنطق الّسبر والتّأمل،  ستجدهم أنّهم اتحدوا في الّصفة، أّما 

الموصوف فله دمغته التي ال تشرك فيها  غيره . 

فاألنبياء والّرسل صلّى هللا عليهم وسلّم صفوة البشر في الخصائص اإلنسانيّة  الّرفيعة ، منها الذّكاء الحادّ 
فيه عبقريّة ال تجدها  المولى  تعالى كّل واحد منهم ما تجلّت  بالعبقريّة، منح هللا  الذي ال تحّرج في وصفه 
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بالقّوة والوضوح والتّميّز كما  تجدها عنده؛ فلك أن تقول عن صبر أيّوب )عبقرية الّصبر(، وعن حلم إبراهيم 
  )عبقرية الحلم اإلبراهيمي (، وعن قّوة موسى وشدّة بأسه )عبقرية القّوة( وهكذا .  

أّما سيد المرسلين صلّى هللا عليه وسلّم، فقد جمع هللا له ما تفّرق من أعلى  األوصاف والخصال في غيره 
من األنبياء والّرسل؛ ولك أن تعبّر عن هذا  أيضا بـ )ُجماع العبقريات( . فأنت في عالم النّبوة واألنبياء تتملّى 

أرقى وأعظم  وأنقى ما منح هللا تعالى مصطفاه من الخالئق .  

ولك أن تتفّحص مكامن العبقريّة في كّل مجال، فستجد أّن كّل عبقري نسيج  وحده، ال يشاركه فيما بّز فيه 
غيره وفاق واشتهر، حتّى ليكاد أن يكون التّحدى  هو االهتداء للتّعبير الوّصاف الدّقيق لتلك الميزة في لغتك 

التي تكتب وتتكلّم .  

فمهما جهدت كي تعثر على النّسخة العبقريّة المطابقة لعبقريّة المتنبّي في شعرنا  العربي فلن تجدها . سيقول 
قائل : الّشعراء العباقرة في شعرنا العربي الباذخ  كثر، فنقول : ال إنكار لهذا، لكّن عبقرية المتنبّي تختلف عن 

عبقريّة المعّري،  وهذه تباينها عبقريّة أبي تمام وهكذا . 

وعبقريــة اإلمام البخــاري في توّخي الّصحيح من حديث رسول هللا صلّى هللا عليه  وسلّم نسيج متفــّرد 
من العبقريات، اليشركه في خصوصيّتها أحــد. وكذا الحال  في كبار المحدثيــن اإلمام مسلم وغيره رضي 

هللا عنهم .  

وعبقريّة اإلمام مالك في أئّمة المذاهب -مثال – تدعوك لتقّصى مكامن العظمة  والتفّرد في فقه ونظر هذا 
اإلمام كي تسلم لك مقولة تلميذه الّشافعي : ) إذا ذكر  العلماء، فمالك النّجم (، ثم تلوح لك عبقريّة استنباط 

وافتراض لدى اإلمام أبي  حنيفة النّعمان، تتحدّاك أن تعثر لها في اللّغة على الوسم المالئم المتفّرد .  

فكأّن المولى تبارك وتعالى أقام من العبقريّة وفرادة كّل عبقرّي عن سميّه دليال  من أدلّة وحدانيّته؛ فكلّما 
تأّمل المرء في عبقريّة عبقرّي أُودعت في كائن كريم  غير كامل، تّطلع للكمال المطلق فلم يجد له مستحقّا غير 

رّب العالمين سبحانه  وتعالى، ال إله إالّ رّب الّسموات واألرض ومن فيهن .  

خواطرالعبقرية دليل وحدانية اهلل تعالى - د.محمد مراح

العبقرّية وفرادة كّل عبقرّي عن مسّيه  املوىل تبارك وتعاىل من  أقام 
دليال  من أدّلة وحدانّيته؛ فكّلما تأّمل املرء يف عبقرّية عبقرّي ُأودعت 
يف كائن كريم  غري كامل، تّطلع للكمال املطلق فلم جيد له مستحّقا 

غري رّب العاملني سبحانه  وتعاىل.
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أسماء اهلل الحسنى

من هو الله؟

  ( بحث في أسمائه الحسنى )  

الحلقة الخامسة : القدير

إسم »القدير« من األسماء التي أحتلت المراتب األولى تواترا في الذّكر وهو ينتمي إلى مجموعة القوة 
والعظمة والعّزة وما إليها وهي المجموعة الثّالثة ذكرا بعد مجموعة العلم والّرحمة وبعد مجموعة الحكمة 

التي ال يعبّر عنها إالّ بإسم الحكيم. 

ورد إسم »القدير« زهاء 45 مّرة. أكثر وروده بهذه الّصيغة »وهو على كل شيء قدير«. ومثل كثير من 
األسماء ورد في األعّم األغلب بصيغة المبالغة ) فعيل ( ولكنّه ورد كذلك في مّرات قليالت بصيغ أخرى 
منها المجّرد من مثل صيغة ) القادر ( مفردا وجمعا ) القادرون ( كما ورد بصيغة مزيدة من فعل إقتدر وهي 
صيغة ) مفتعل ( أي مقتدر وكذلك مفردا وجمعا بقوله سبحانه ) مقتدرون (. وبذلك ال يندّ هذا اإلسم عن 
القاعدة الجامعة وهي أّن أكثر أسمائه سبحانه وردت بصيغة مبالغة. كما ورد هذا اإلسم على أكثر من صيغة 
سواء مجّردة أو مزيدة وعلى أكثر من صيغة مبالغة، كما يرد هذا اإلسم مع أسماء أخرى قليلة بصيغ اإلفراد 
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والجمع وبذلك يكون هللا سبحانه جامعا لصفة القدرة بكل أبعادها ومعانيها وصيغها فال يشاركه في قدرته أحد 
ويجري هذا حتّى مع األسماء والّصفات التي يمكن لإلنسان أن يتمثّلها ولكن حتّى مع إمكانية هذا التّمثل فإّن 
إسم هللا سبحانه وصفته ال يمكن أن تضاهى وذلك ليظّل هو اإلله المعبود بحّق متعاليا عن كّل خلقه مهما بلغوا 

من صفات القدرة وأسماء العظمة سبحانه وتعالى.

هذا الّلسان : ما أعذقه وأغدقه

لم يسحرني شيء في هذه الدّنيا كما فعل بي هذا اللّسان العظيم وخاّصة عندما يكون ثوبا قشيبا كاسيا لكالم 
هللا سبحانه، إذ يسكن المبنى اللّساني الغدق إلى المعنى القرآني العذق فتكون من ذا شجرة طيّبة فّواحة دّواحة 

ظليلة يفيئ إليها المكدود ويطمئن إليها المهدود. 

دعنا مع هذا الجذر الثاّلثي ) ق د ر (. يبدأ الجذر بحرف حلقي مفخم لتشي حلقيته بعمقه ولتوحي فخامته 
بعظمته وهذا هو معنى أّن اللّسان العربي لسان صوتّي باألّس األول وليس هو لسان مكتوب وال مقروء وذلك 
هو معنى أّن العرب األقحاح أرباب اللّسان وهم أّميون بالكامل، كانوا ينحتون الكلمة نحتا عجيبا يكون مبناها 
الّصوتي خادما لمعناها المراد، فلّما توفّرت أساليب الكتابة والّرسم والقراءة عدل النّاس عن المؤثّر الصوتي 
فكان ال بدّ من علوم نحو وصرف وتركيب وغير ذلك وبذلك تأّخر التّأثير الّصوتي الكفيل ببناء المعنى في 
ذهن الّسامع وأصبح التّعويل على القاعدة اللّغوية فحسب، وهذه مقدحة ال تفي المعني حقّه مهما نبغ المرء 
في تلك العلوم، إذ أّن هذه العلوم سماعيّة وما كان سماعا كان أوثق أثرا وأدعى وقعا لمن كان له قلب أو ألقى 
الّسمع وهو شهيد. يخبرنا هذا الجذر بداية إذن أنّه سينجز كلمة ثقيلة قويّة وبذلك نعلم منذ البداية أّن معناه ال 

بدّ أن يثوي في ذلك المربّع.

ما معنى : قدير

الفعل هو قدر. قدر: ترد بفتح عينها ) أي الدّال ( وترد بكسرها ولكن تظّل فاء الفعل والمها ) أي القاف 
والراء ( مفتوحتين دوما. كما يرد مزيدا كما هو حال إسم هللا هنا فهو المقتدر من فعل إقتدر. ورد هذا الجذر 
التّضييق. كما يرد مزيدا على وزن  في القرآن الكريم بالمعنيين معا : معنى القدرة أي اإلستطاعة ومعنى 
فَقَدََر  ا إِذَا َما اْبتاََلهُ  )فعّل( أي قدّر. يرد فعل قدر بمعنى التّضييق مفتوح العين في مثل قوله سبحانه » َوأَمَّ
َعلَْيِه ِرْزقَهُ« أي ضيّق عليه رزقه. كما يرد الفعل نفسه بالمعنى نفسه مكسور العين كما في قوله سبحانه »إِنَّ 
ْزَق ِلَمن يََشاُء َويَْقِدُر«. ولم ينسب إلى هللا سبحانه في القرآن الكريم فعل القدرة بهذا الفعل ولكن  َربََّك يَْبُسُط الّرِ
نسب إليه إسم الفاعل منه مفردا وجمعا كما مّر بنا آنفا. المعنيان يتكامالن ليس ألنّهما من جذر ثالثي واحد 
متماثل بالكلّية فحسب ولكن كذلك ألّن القدرة من مقتضياتها أن يكون صاحبها قادرا على التّقدير سواء بمعنى 

الّتقدير سواء  أن يكون صاحبها قادرا على  القدرة  من مقتضيات 
مبعنى التضييق أو مبعنى التقدير أي الضبط واحلساب ووضع كل 

شيء يف مكانه وميزانه.

أسماء اهلل الحسنىالقدير - الهادي بريك
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التّضييق أو بمعنى آخر ورد كثيرا في القرآن الكريم نفسه وهو معنى التّقدير أي الّضبط والحساب ووضع 
كّل شيء في مكانه وميزانه، حتّى إّن أهل الجنّة يشربون من كأس قدّروها تقديرا أي أّن ما فيها من محاليل 

مقدّرة منضبطة محسوبة، فال هي أكثر من الحاجة وال هي أقّل منها. 

هللا سبحانه قدير بكل تلك المعاني فهو القدير بمعنى القدرة واالستطاعة والعظمة والقّوة والعّزة وهو قدير 
بمعنى التّقدير أي ضبط كّل شيء ضبطا صحيحا مناسبا ال يتعدّاه، فال طغيان وال إخسار وهو قدير سبحانه 
بمعنى التّضييق على من شاء من عباده في الّرزق بمعناه الّشامل الواسع، إذ قال عليه الّسالم عن الحّب ويقصد 

خديجة : »رزقت حبها«

من مظاهر قدرة اهلل سبحانه

المظاهر ال تحصى، منها أنّه بدّل طبيعة النّار الحارقة عندما ألقي فيها خليله »إبراهيم عليه السالم« حتّى 
غدت بردا وسالما ثّم عادت إلى طبيعتها وسالف سيرتها، ومنها شقّه البحر ليكون كالّطود العظيم ) البحر 
األحمر ( ليكون معبدا ممّهدا لموسى وبني إسرائيل كأنّه طريق سيّار ال ترى فيه عوجا وال أمتا، ثم عاد 
في لمح البصر بل أقرب إلى سالف سيرته عندما غشيه فرعون ليغرقه به، ومنها إماتته صاحب الحمار في 
سورة البقرة بين قصتي إبراهيم عليه السالم مائة عام كاملة ثم بعثه بعدها ليجد أكله وشربه لم يتسنها كأنهما 
جهزا للتّو وليرى بأم عينيه كيف تنشز عظام حماره وكيف تكسى باللّحم والعصب والّشحم ليستوي في طرفة 
عين حمارا صالحا للّرحل، ومنها ما يمتأل به القرآن الكريم في قصصه وأمثاله ومّما ال تحتمله هذه المقالة 
الّصغيرة. كّل ذلك ألجل أن يغرس فينا أنّه سبحانه على كّل شيء قدير، وحتّى ال نستبعد الحياة بعد الموت 

فنؤمن بيوم القيامة والحساب ونعدّ لذلك عدّته الالّزمة.

ملاذا كان اهلل قديرا ؟

البدّ من عودة إلى تراتبية مجموعات أسمائه سبحانه إذ مّر بنا مّرات أنّه أخبرنا أنّه عليم أّوال وذلك حتّى 
يغرس فينا خلق الّرقابة، فإذا علمنا أنّه عليم بكّل شيء فإنّا أدعى إلى تقواه، وعندما نعصيه نعصيه ونحن 
واعون أنّه يرانا وهذا أقّل ذنبا من أن نعصيه ونحن نعتقد أنّه ال يرانا. فإذا إستقّر فينا ذلك أخبرنا بأنّه رحيم 
بنا صفة العلم بكّل شيء فنقنط. فإذا إستقر فينا  العلم والرحمة معا أخبرنا أنّه سبحانه  وذلك حتّى ال تستبدّ 
حكيم سواء بمعنى الحكمة أو بمعنى الحكم. فإذا إستقر فينا كّل ذلك أخبرنا سبحانه أنّه على كّل شيء قدير 
وذلك حتّى نقدّره حّق قدره فال نيأس من رحمته مهما طوحت بنا الذّنوب وال نأمن مكره مهما بدا لنا من مدّه 
لنا وإستدراجه الّظالمين وال نظّن أّن الملك للّظالمين بال نهاية مهما طولت بهم األعمار وجرت الّرياح بهم، 

اهلل قدير مبعنى القدرة واالستطاعة والعظمة والقّوة والعّزة وهو قدير 
مبعنى الّتقدير أي ضبط كّل شيء ضبطا صحيحا مناسبا ال يتعّداه، فال 
طغيان وال إخسار وهو قدير سبحانه مبعنى الّتضييق على من شاء من 

عباده يف الّرزق

القدير - الهادي بريك أسماء اهلل الحسنى
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وال نيأس من تبدّل الّزمان وتداول الدّول وال من وعده سبحانه وال نخاف من بطش باطش مهما عال وتجبر 
وتكبر. ذلك هو المقصد من إخباره لنا سبحانه أنّه على كّل شيء قدير وهو تعبير يلخص كّل شيء، فما من 

شيء إالّ وهو شيء وإذا كان كّل شيء هو شيء، فإّن هللا سبحانه على كّل شيء قدير. 

ومن مظاهر قدرته على كل شيء أن ما من شيء إال وهو يسبح بحمده تسبيحا ال نفقهه. بتلك التّراتبية : 
العلم بأنّه عليم، ثّم بأنّه رحيم، ثّم بأنّه حكيم، ثّم بأنّه على كل شيء قدير، تستقّر العقيدة وتستقيم صورة هللا في 
النّفوس ويطمئن العبد سواء أذنب أو أطاع، وسواء مّرت عليه عقود لم ير فيها العدل والحّرية أم مّرت عليه 

مثلها لم ير فيها الجور والقهر.

هل لإلنسان حّظ من القدرة؟

رأينا أّن من األسماء اإللهيّة من يختّص به هو سبحانه، فال يشاركه فيه أحد ) الّرحمان والمتكبّر مثالن ( 
وأّن أكثرها ما لإلنسان فيه حّظ. لإلنسان حّظ في إسم القدير ولكن قدرة اإلنسان مهما عظمت ال تساوي شيئا 
في ميزان قدرة من هو على كّل شيء قدير سبحانه. يقدر اإلنسان على أشياء كثيرة وذلك بفضل هللا سبحانه 
فهو يقدر على الكفر واإليمان والّطاعة والمعصية، إذ نسبت المشيئة إليه هنا من لدن خالقه سبحانه وأقدره هللا 
سبحانه لعمارة األرض وعبادته على أمور كبيرة ولكن آفة اإلنسان أنّه يغفل عن مصدر قدرته ومعين قوته 
فينسب ذلك لنفسه وهنا تحّل الكارثة إذ يعبد ذاته كما فعل كثير مّمن أوتوا علما ومعرفة، إذ اتبعوا ملّة قارون 
الذي قال في كبر وفخر ) إنما أوتيته على علم عندي (. ولذلك ال مانع من أن يتسّمى اإلنسان أنّه قادر أو مقتدر 
وإن كانت التّسمية بأنّه عبد القدير أو عبد القادر أو عبد المقتدر أولى. هللا يحّب القوّي كما ورد في الحديث 
والقدرة من القوة كالهما من جنس واحد ومجموعة واحدة ولكنّه يحب القادر المقتدر القدير القوّي المتواضع 

في حضرة جناب هللا سبحانه إذ هو وحده منبع القدرة ومصدر القوة.

مشكلة املسلمني : خلط بني القدرة وبني الّسبب

كثير من المسلمين يتركون العمل وخاّصة في مقاومة الّظلم والبغي والجور متحّصنين بأّن هللا على كل 
شيء قدير وأنّه أقدر على الّظالمين وهو إتجاه لئن كان وفيّا لجانب من جوانب العقيدة إذ يظّن العبد أّن هللا كما 
هو سبحانه على كّل شيء قدير، فإنّه إتجاه يهضم جانبا من تلك العقيدة نفسها، إذ أخبرنا هللا سبحانه أنّه حتّى 
وهو على كّل شيء قدير فإنّه وضع في الكون أسبابا وبّث سننا وأجرى أقدارا وأّن اإلنسان قدر من تلك األقدار 
وسنّة من تلك الّسنن وسببا من تلك األسباب، فال يتغيّر الوضع من سوء إلى حسن ومن إحتالل إلى إستقالل 
ومن إستعباد إلى تحّرر ومن فقر إلى غنى ومن عجز إلى قّوة ومن مرض إلى عافية إالّ بذلك الّسبب وجرى 
ذلك على األنبياء أنفسهم بل جرى ذلك حتّى في المعجزات إذ أمرت مريم البتول بأن تهّز إليها بجذع النّخلة 

بتلك الّتاتبية : العلم بأّنه عليم، ثّم بأّنه رحيم، ثّم بأّنه حكيم، 
ثّم بأّنه على كل شيء قدير، تستقّر العقيدة وتستقيم صورة اهلل يف 

الّنفوس ويطمئن العبد سواء أذنب أو أطاع.

أسماء اهلل الحسنىالقدير - الهادي بريك
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فال يسقط عليها الّرطب ييسر لها أسباب الوضع إالّ أخذا بذلك الّسبب وال جريرة لها هي في كّل شيء، وما 
أنبجست األرض إثنتي عشرة عينا لموسى عليه الّسالم إالّ بضربه بعصاه األرض، وما تسنّى لذي القرنين 

اإلحسان إلى من ال يكادون يفقهون قوال وغيرهم إالّ بإتباع الّسبب. 

كثير من المسلمين يخلطون بين األمر : هللا على كّل شيء قدير هي عقيدة معقودة وهو التّصور الّصحيح 
عن هللا سبحانه. وهو نفسه الذي أمر بالعمل والكسب وأّن قدرة اإلنسان ال تتأتّى إالّ بإعمال الّسبب وإتّباع الّسنة 
والنّاموس وإستخدام القانون، ولذلك دعا بني إسرائيل حتّى يتحّرروا من بغي فرعون بأن يكون ذلك منهم هم 

وليس معجزة »ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون«. 

ذلك الخلط مازال يعبث بعقيدة كثير من المسلمين، بل يتّخذونه مشجبا يعلّقون عليه قعودهم. وبمثل ذلك 
يتساءل المسلمون الكسالى القاعدون اليوم : كيف ال ينصر هللا األبرياء في سوريا واليمن وبورما وليبيا على 
الفّجار والّطغاة وهو على كّل شيء قدير؟ الّسؤال نفسه مغلوط. ذلك أّن هللا الذي هو على كّل شيء قدير أتاح 
لإلنسان في الدّنيا هامشا من الحّرية حتّى يكون أهال للعمارة والعبادة واإلبتالء، فإذا تدّخل هللا سبحانه بال جهد 

من اإلنسان فإّن قيمة اإلبتالء تغدو غير ذات قيمة.

بني اإلستطاعة والقدرة

لم تنسب إلى هللا اإلستطاعة من الفعل المزيد الثاّلثي ) إستطاع ـ مجرده طاع ( ولو مّرة واحدة في القرآن 
َل َعلَْينَا  الكريم إالّ على لسان حواريّي موسى في مشهد ملّوث بالدّمامة اإلسرائيليّة »َهْل يَْستَِطيُع َربَُّك أَن يُنَّزِ
َن السََّماِء« وذلك ألّن القدرة أعلى من اإلستطاعة وأشمل وأجمل ) نسبة إلى اإلجمال ال إلى الجمال(  َمائِدَةً ّمِ
وأعمق. »إستطاع« معناه أصبح الّشيء طوعه، والّطوع أدنى من القدرة، فقد يكون الّشيء طوعك ولكنّك 
ال تقدر عليه. ولذلك إختار هللا سبحانه لنفسه صفة القدرة وليس صفة اإلستطاعة التي قصرها على اإلنسان 
ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها ۚ«. فاهلل يقدر وهو على كّل شيء قدير وليس من األدب والتّوقير  بمعنى الوسع »اَل يَُكلُِّف للاَّ

أن نقول أنهّ يستطيع سبحانه.

إرتباط القدرة بالعلم والعفو وامللك

أكثر ورود إسم القدير بهذه الّصيغة كما أنف )على كّل شيء قدير( وهي أعّم صيغة إذ ما من شيء إالّ وهو 
شيء. وورد اإلسم مرتبطا بالعلم ) العليم القدير ( وذلك حتّى يخبرنا سبحانه أنّه يعلم ويقدر معا بخالف من 
يعلم وال يقدر، ومعلوم أّن قدرة الذي يعلم أكثر من قدرة الذي ال يعلم. كما ورد مرتبطا بالعفو ) عفو قدير( 
وذلك ليخبرنا أنّه مع قدرته على كّل شيء فهو سبحانه عفّو حليم، إذ أّن قدرته قدرة رحمة وحكمة وليست 

قدرة إنتقام وتشّف وتنكيل وهو مشهد يمأل الفؤاد أمال فيه ورجاء سبحانه. 

كما ورد إسمه المزيد ) مقتدر( مرتبطا بالملك إذ قال سبحانه )عند مليك مقتدر( إذ أّن ليس كّل من يملك 
يقدر أو يقتدر وليس كّل من يقدر أو يقتدر هو يملك عدا أّن هللا سبحانه جمع بين فضيلتي الملك ) فهو الملك 
والمالك والمليك ( واإلقتدار. هو مليك بصيغة المبالغة )فعيل( وهو مقتدر بصيغة المبالغة كذلك : مفتعل. كما 
ورد أنّه ) نعم القادرون( فهو قادر بصيغة الجمع تعظيما له سبحانه قدرة نعمة وفضل وحكمة وليس قدرة نقمة 

أو سوء حاشاه سبحانه.

القدير - الهادي بريك أسماء اهلل الحسنى
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حتى ال ننسى
جويلية

1962

عيد اإلستقالل الجزائري

عيد االستقالل الجزائري هو االحتفال بالذكرى السنوية الستقالل الجزائر بعد احتالل فرنسي دام أكثر من 
ثالثة عشر عقداً )132سنة(. وقد جاء هذا االستقالل بعد تضحيات جسام من الشعب الجزائري أثناء نضاله 
أكبر ثورة في  تعد  التي  الكبرى  التحريرية  الثورة  نهاية  إلى  اللّحظة األولى من االحتالل  استمّر منذ  الذي 
القرن العشرين، والتي استمّرت من عام 1954م إلى غاية إعالن االستقالل. وقد دفع الشعب الجزائري خالل 

سنوات كفاحه وجهاده أكثر من 10ماليين شهيد وماليين من المفقودين. 

 تّم توقيع مرسوم االستقالل يوم 3 جويلية 1962 لكّن جبهة التّحرير الوطنيّة اختارت أن يكون تاريخ 
إعالن االستقالل يوم 5 جويلية لمسح آثار هزيمة 5 جويلية 1830 بسيدي فرج. ففي نفس التاريخ من سنة 
1830م اضطر داي الجزائر »الدّاي حسين« إلى االستسالم واإلمضاء على معاهدة »دي بورمن« قائد قوات 
االحتالل في الجيش الفرنسي تقضي بتسليم مفاتيح مدينة الجزائر إلى فرنسا. مثّلت تلك المعاهدة نقطة انطالق 
الحتالل الجزائر بأكملها وفتحت الباب أمام حمالت عسكرية طويلة بهدف إخضاع الجزائر لسلطة الفرنسيين 

وما ترتّب عن ذلك من حركات المقاومة الّشعبية الجزائرية ضد فرنسا ضمن ما سّمي بملحمة الجزائر.

لم يكن استقالل الجزائر سهال، فقد انخرطت جبهة التحرير الوطنية الجزائريّة إثر الحرب العالميّة الثانيّة 
وبالتحديد سنة 1954م في حرب العصابات ضد القّوات الفرنسية، وكانت معظم حركات الهجوم هذه حول 
منطقة العاصمة، في المناطق الريفية على وجه التّحديد، وسميت هذه الحرب بـ »حرب الجزائر«. ورغم 
اإلجراءات القاسية التي اتبعتها قوى االحتالل تجاه الجزائريين فقد اضطرت إلى االنسحاب نتيجة ضراوة 

المواجهات وصمود الشعب الجزائري وفشل محاوالت اختراق صفوف المقاومة المسلّحة.
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األديب الصغير

  كيف تلد المهرة عجال؟

في زمن المماليك، وفي قرية مصرية على ضفّة النّيل، سكن فالح فقير في بيت ريفي صغير على أطراف 
ضيعة ألحد األثرياء بها قصر كبير.

أفراد أسرته على طاولتهم  إلى  لينضّم  المتواضع  بيته  إلى  الفالّح  القارس، عاد  الّشتاء  ليالي    وفي إحدى 
الّصغيرة، فيتبادلون أطراف الحديث وهم سعداء، فهذا يتحدّث عن يومه كيف قّضاه، وذاك  عّما جنى من ثمار 
رزقه للّا إيّاها، وآخر عن قسوة الجّو وكيف عانى ليصل إلى البيت سالما، ثّم ينتهي يومهم  بالخلود إلى النوم 
آمنين مطمئنّين. أّما في الجهة األخرى، فقد وصل الثّري إلى قصره بعربته الفاخرة، فنزل منها وأخذ يجول 

بعينه  في حديقة القصر، حتى وقعت على بيت الفالّح، فحدثته نفسه أن يضّم ذلك البيت إلى قصره الفاخر. 

 وفي الّصباح الباكر من اليوم التّالي، خرج الفالح بهندامه البسيط، واضعا فأسه على كتفه، متوّجها إلى 
وحال  حاله،  وسأله عن  فحيّاه  الثّري،  قابله  حتّى  وئيدة،  يخطو خطوات  الّرحيم،  مستعينا  بالّرحمن  عمله، 
أسرته، فما كانت إجابة الفالح سوى  الحمد هلل، فسأل الثّريُّ الفالَّح مراوغا بكالمه عن بيته الّصغير، وأن 
صّحته تحتاج إلى بيت أكبر، يوفّر راحة أكثر، واقترح عليه تغييره لكثرة أوالده، ولحاجتهم لبيت أكبر يضّمهم 
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جميعا، فبادر الفالّح بالّرد عليه قائال »الحمد هلل، هذا البيت يكفينا«. 

لم يزد هذا الردّ الثريَّ إالّ  غضبا وحيرة، فعاد إلي قصره وفي رأسه ألف سؤال وسؤال، كيف يجعل هذا 
 الفالح يتنازل له عن بيته؟ توّجه إلى مائدة الّطعام ليجد شتّى أنواع األطعمة الفاخرة ساكنة على طاولة الطعام 
كسكون اللّيل، فقطع هذا  الّسكون صوته األجش سائال إحدى خدمه عن أوالده وزوجته، فردّ عليه الخادم أّن 
زوجته مازالت نائمة وأّن إثنين من أوالده قد  خرجا من الّصباح الباكر، أّما الباقون فهم ال يرغبون في األكل. 
زفر الثّري بشدّه وغادر بيته وقد بدت على وجهه مالمح  الغضب حتّى وصل إلى مكتبه، فدخله وهو غير آبه 
بزمالئه فلم يبادلهم التحيّة والسالم، وتابع عمله وعالمات الغضب راسمة على وجهه لتجعله صارما مخيفا 
يتحاشى زمالؤه النّظر إليه أو محادثته. ومع إعالن صالة الّظهر خرج الثّرّي  من مكتبه ليحظى بوجبة إفطار 
أخرى عوضا عن تلك التي أغضبته، فسار في الحقول وهو ينقل طرفه حتّى رأى الفالّح وهو  مجتمع بأوالده 

وزوجته، يأكلون من خيرات األرض ويحتسون الّشاي في جو من البهجة واأللفة. 

كانت أيّام الثّرّي مليئة بكثرة المال والخدم والّراحة، لكنّه لم يكن سعيدا ألنّه لم يستطع ضّم بيت الفالح الفقير 
إلى ممتلكاته. وفي أحد األيام، عزم  الثرّي أمره بالذّهاب إلى الفالّح وعرض المال عليه، فتوّجه إلى مكان 
عمل الفالح موغال بين الحقول وجعل يجوس خاللها ويتأّمل خضرتها الباهرة حتّى وصل إلى الحقل الذي 
يُعمل به الفالّح فأسه، فناداه وطلب منه الحديث في أمر مهّم. ترك الفالح فأسه ورّحب بزائره أشدّ ترحيب 

وطلب منه بأدب أن يفترش معه  األرض، فجلس الثرّي وقد قدّم له الفالح كوبا من الّشاي.

تحدّث الثرّي إلى الفالح  عارضا عليه بيتا واسعا وماال كثيرا مقابل بيته فرفض الفالح ذلك بشدّة، وأبي 
أن يترك بيته الذي نشأ فيه وتربّي أبناؤه بين جنباته، فقد اختلط المكان بدمائهم ولحمهم وعظامهم، لدرجه أنّه 
يحفظ كّل زاوية منه وكّل مكان  فيه عن ظهر قلب. غضب الثري وغادر المكان متوعدا الفالح باالنتقام ألنّه 

رفض طلبا له، فلم يجرؤ أحد من قبل رفض طلب له أو أمر منه. 

 وفي المساء التّف أفراد أسرة الفالّح  كعادتهم حول طاولتهم يتسامرون فيما بينهم وقد اعترى الفالح القلق، 
فسأله أحد أبنائه  عّما به، فقّص عليهم الفالح ما حدث له مع الثرّي وكيف هدّده بقطع رزقه وتوّعده بالويل. 
هيمن القلق على جميع أفراد األسرة خوفا من بطش الثّري الذي ال يرحم، فلم يستطيع الفالّح وال أبناؤه النوم 

نوما هادئا ككّل ليلة وبقي الجميع يفّكرون حتى قطع صوت الدّيك 
إلى  قاموا وتوّجه كّل واحد منهم  أن  إالّ  تفكيرهم، فما كان منهم 

عمله متوّكلين على هللا. 

أبي الثرّي أن يخضع لرغبة الفالّح في عدم بيع بيته، ويتركه 
لسرقه  اللّصوص  له  يرسل  فتارة  كثيرا،  يضايقه  وظّل  وشأنه، 
محصول حقله، وتارة يرسل له من يذيقه الّضرب واإلهانه. وفي 
إحدى اللّيالي المقمرة، ظلّ الفالح يدعو ربّه أن ينّجيه من ظلم هذا 
المائدة، فبشره  أحد أوالده  التّف بأسرته حول  ثّم  الّرجل وقهره، 
بأّن بقرته قد ولدت أخيرا عجال يميل لونه للحمرة كحمره اللّهب 
في الّظالم الدّامس، فدعا الفالح أبناءه إلى كتم الخبر  حتّى ال يصل 

األديب الصغير  كيف تلد المهرة عجال؟ - جهاد فوزي أحمد عبد السالم
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إلى مسمع الثرّي فيسرقها. 

لم يبق ذلك السّر مخفيا لفترة طويلة، فبمجرد زلّة لسان أحد أبناء الفالّح، عرفت القرية الخبر،فبلغ مسمع 
الثري، وعلم أّن العجل الصغير جميل، ذو لون يميل إلى الحمرة. وقد صادف أّن للثرّي مهرة تمتلك نفس 

 اللّون. فأرسل من يأخذ العجل الّصغير من الفالح قهرا، مدّعيا أنّه ابن المهرة وأّن الفالح قد سرقه منه. 

لم يذق  الفالح طعم النّوم، بعد أن غار عليه الثّري وسلبه عجله الّصغير ولم تغفل عيناه، فأخذ يناجي ربّه 
ويدعوه أن يفّرج عنه كربه، ويجبر خاطره. وفي اليوم التّالي عزم الفالح مقاضاة الثرّي لدى قاضي إقليمه 
فقصده وقدّم شكوى في الغرض، فطلب منه القاضي االنتظار لمدّة أسبوع حتّى ينظر في شكواه، ويدّقق فيها، 
حتى يستطيع الحكم، وافق الفالح وذهب  لبيته داعيا هللا أن يظهر الحّق. لم تمّر سوى سويعات قليلة، حتّى 
وصل الخبر لمسمع الثّري فالحت على وجهه ابتسامة ساخرة، اتبعتها نظرة كبرياء، وخرجت من فمه كلمات 
كأنّها السّم قائــال: كيف يتجّرأ ذلك الفالح الحقير  ويقدم شكوى ضدّي، ألم  يسأل هذا العجوز الخرف عنّي 

جيّدا. 

أخذ الثّري طيلة مهلة األسبوع يقدّم للقاضي الّطعام بال حساب، ويهديه بال مقابل، ثّم فاجأ القاضي بطلبه 
للحكم في  القضيّة لصالحه مقابل ما يريد من المال. فما كان من القاضي سوى الموافقة. وفي اليوم الموعود، 
حضر الثّري والفالح أمام القاضي الذي فاجأ  الفالح بقوله: »حكمنا بالعجل للثري اعتمادا على لونه المماثل 

للمهرة وقوائمه وذيله أيضا«. 

  عاد الفالح إلى بيته، وقد اعتراه الحزن والّشعور بالّظلم، لكنّه لم يفقد األمل، فقّرر الذهاب إلي القاضي 
األعلى، وقّص عليه ما حدث، فدعاه القاضي إلى االنتظار حتّى يفحص قضيّته جيّدا. وبمجرد تقديم الّرشاوى 
 للقاضي من قبل الثرّي حكم له معتمدا بأّن العين كالعين والّشعر كالّشعر وعدد األرجل عند العجل نفسها عند 

المهرة.

بعد تلك  المحاكمة القاسية عزم الفالح الذّهاب لحاكم اإلقليم،الذي سخرفي الحال من الفالّح البسيط، وقضى 
بأن يأخذ الثّري العجل،  فال داعي للتّفكير في القضيّة، ما دام أحد أطرافها ثريّا، فمصلحة الحاكم في مصلحة 
الثّري فهو الذي يغدق عليه المال بمناسبة وبغير مناسبة وهو الذي يلّبي له رغباته وشهواته في كّل وقت 

وحين.

إلى  توّجه  منهمكا  بيته  وصل  إذا  حتّى  الّشديد،  واإلعياء  واأللم  الحزن  سوى  الفالَّح  الّظلم  هذا  يزد   لم 
مضجعه، وغاص في  سبات عميق، لم يستيقظ منه إالّ عند سماع آذان الفجر. توّضأ كعادته فأحسن الوضوء ثّم 
توجه إلى المسجد للّصالة ككّل يوم داعيا ربه. وفي طريق عودته فوجئ  برجلين قويّين يصدّان عليه الّطريق 
ويطرحانه أرضا فيبرحانه  ضربا ولطما حتّى فقد وعيه وأوشك على الهالك. استفاق الفالح من غيبوبته فإذا 
به يجد نفسه ملقى بأحد األراضي المهجورة بعيدا عن القرية وبجانبه جلست زوجته وأبناؤه يبكون والعبرات 
تسيل من عيونهم كما تسيل المياه في األنهار وهم في حالة رثّة فتساءل عن األمر، فقصت عليه زوجته ما 
حدث وكيف أغار جنود حاكم اإلقليم على بيته، وأخذوا ما به من نفائس وممتلكات  وصادروا بقرته وألحقوا 

بيته بممتلكات الثّري.

  كيف تلد المهرة عجال؟ - جهاد فوزي أحمد عبد السالماألديب الصغير
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 عاني الفالح للوصول إلى إحدى القرى بعدما اشتد عليه القحط والطوى، حتّى رآه أحد البسطاء، فأخذه 
وأسرته إلى بيته،  وقدّم لهم القرى، وما إن سمع قّصة الفالح، حتّى هّب واقفا وعلت على وجهه عالمات 
األسي والغضب، ثّم أشار عليه بالذّهاب إلى الملك فيشكو ظلم من ظلموه وأعلمه أنّه سيساعده ويرشده حتّى 
يصل إلى قصر الملك. ذهب الفالّح إلي قصر الملك وجعل يتوّسل الحّراس إلبالغ أمره إلى الملك، لكنّهم لم 

يأبهوا بحاله طيلة أسبوع كامل، حتى رأف عليه أحد الحّراس فرفع أمره  للملك فأمر الملك بإحضاره.  

   وقف الفالح أمام الملك، وقد أخذ اإلعياء واإلرهاق منه مأخذه، فأمر له الملك بالطعام وبمكان الئق يرتاح 
فيه حتّى إذا ذهب عنه اإلرهاق وتحّسنت صّحته، دعاه الملك ليروي قّصته ويقدّم شكواه. وقف الفالح بين يدي 
الملك فأثني على عدله وكرمه.  ثم بدأ  يقّص عليه ما حدث له بالتفصيل، لم يقاطعه الملك قّط، وسكت طويال 
حتّى ظّن الفالّح أنّه أغضب الملك، وأشغله، فخاف على مصيره، لكنّه فوجئ  بطلب الملك أن يعيد عليه قّصته 
وما حدث له مع قضاة قريته وحاكمها بعدما أعجب بأسلوبه الفطن، وسرده الّساخر. ثّم أمره الملك  باالنتظار 
لمدة يوم واحد حتّى يُحضر الثري وقاضي اإلقليم والقاضي األعلى وحاكم اإلقليم وقاضي القضاة، فامتثل 

الفالّح  ألمر الملك.  

الّسحب،  من  متفرقّة  قطع  سوى  يشوبها  ال  صافية،  والّسماء  مبهجا،  الجّو  كان  التّالي  اليوم  صباح  في 
وعزمت الّشمس على  إعطاء الدّفء والنّور للبلدة، فهذا الجو المبهج نادرا ما يحدث في فصل الّشتاء. جلس 
الفالح في ساحة القصر ينظر للخضرة التي تكسو حديقة  الملك، شاردا في جمالها، وهو يسبّح بحمد هلل، فقطع 

شروده صوت الحارس، وهو يخبره بأّن الملك يطلبه، فأومأ برأسه إيجابا. 

ذهب الفالح  إلى الملك ورأي الثرّي والقاضيين والحاكم يجلسون في صّف واحد، وكان الّظلم والشّر قد 
اجتمعا أمام عينيه، ورأى في الجهة  األخرى الملك وعلى وجهه عالمات الهدوء والوقار، وبجانبه رجل كبير 

في الّسن بنفس حالة الملك، فسأل عنه أحد الحّراس فأخبره بأنّه قاضي  القضاة. 

القاضيين  من  والمواعدة  الغضب  نظرات  يلق سوى  فلم  أخرى،  مرة  ما حدث  بسرد  الفالح  الملك  أمر 
الباطلة وأسلوبهم المراوغ، في حين صمت  الذين بادروا  بالدّفاع عن أنفسهم مستخدمين حججهم  والحاكم، 

الفالح احتراما للملك. أمر الملك قاضي  القضاة أن يبدي رأيه فيما يراه فـــي

شكوى الفالّح، فاعتذر أمام دهشة الجميع، فلّما سأله الملك عن السبب أخبره

بأنه حامل وهوفي شهره التّاسع وال يستطيع الحكم وال  حتّى إبداء الرأي قبل

أن يضع مولوده. 

ثار القضاة والثرّي والحاكم قائلين بأسلوب ساخر :

»كيف يحمل الّرجل ثّم يلد؟ كيف؟!« 

فردّ عليهم الملك بنفس أسلوبهم:

»وكيف تلد المهرة عجال أيتها العجول ؟!! «...

األديب الصغير  كيف تلد المهرة عجال؟ - جهاد فوزي أحمد عبد السالم
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حديقة الشعراء

هذا دٌم ...

حّدْد مكانَك يف الصراْع

ال ختتبئ بتساؤٍل

أو باختالفاِت ِطباْع

حْرٌب هَي

أسرْج ُخُيولك للنزاْع

إّما أٌخ ... ورفيٌق معركٍة

وإّما ....

ال ِحياَد وال انتظاَر وال ضياْع

الّدُم املسفوُح حّي شاهٌد

والعظُم تكسرُه الضباْع

مُدنٌ  ختّر على اجلراح حزينةً 

واألهُل يف ِعز ... جياْع

وُيقاومون النار  ... والريَح

واملوَج امُلكّسَر... والسباْع

.......

حّدْد مكانَك

ال مكان للفراْغ

ال قول أبلُغ من دم الشهداِء

من دمع الطفولِة

من عذابات الوداْع

حّدْد مكانَك ... اّتضْح

ال وقت للتجريِب

دي اخلداْع ال جُيْ

احلرُب قائمٌة بكل مساحٍة

والروُح ُتطحُن يف مشاريع اقتالْع

هذا دٌم ... حرٌب هي

حّدْد مكانك  ... ال مكان وال اتساْع

إما رفيُق ُمقاوم

أو ال  ... فأنَت ُمطّبٌع

سقط القناْع ./.

 مكانْك
ْ

د
ّ

حـد
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حديقة الشعراء

َكْم ُكنُت َأْعَمى ..! ! 

َوَأُقوُل مَلْ َأْخَسْر سوى ما ليَس لي ..

َوَأُقوُل: ُهْم ِمْثِلي ..

قٌة َأياديِهم بذاِت امْلِْشَعِل .. ُمعلَّ

َوَأُقوُل .. حنُن على الغريِب َكواِحٍد ..

َوِإِن اختلْفنا ذاَت يوٍم ..

حوَل َأفضاِل الّذئاِب على الكالِب 

َوحوَل طعِم احلنظِل ..! 

َوِإِن اختلْفنا داِئًما .. 

فُظ داِئًما  َسَنظلُّ حَنْ

ِل  َعْهَد احلبيِب اأَلوَّ

َوَأُقوُل: ليَس لنا طريٌق واحٌد ..

لكّننا قْد َنْلَتِقي ...! 

يف اْلَبْدِء، َأو يف امْلُنَتهى ... اَل شكَّ ... 

َأو يف امْلُنَتَصْف ..

وِإِن اعَتصْرَنا امْلِْلَح يِف َأْحداِقَنا 

ْبُع َجْف ..!  َوالنَّ

نا ... وَأُقوُل: ذاَك َعُدوُّ

َتِلْف ..!  حْتًما ُهنا َلْن َنْ

َأَومَلْ نكْن يوًما صغاًرا ...

نرَكُب اْلوادي مًعا .. ؟

َأَو مْل َنكْن ...؟

َفْرَخْي مَياٍم َذاِهَلنْيِ عِن الّرياِح ..

تِرفُّ إْن كلَّ اجلناُح َو مَلْ َيِرْف ...! 

َأَو مَلْ َيُكْن ..؟

َتْسِري َغراِئُزنا ِإىل ِخْدِر ابنِة اجْلرياِن، 

َنْهُفو حتَت ُشْرَفِتها احْلراِم ..

َو عندَما ختتاُر فارَسها اأَلمريُة نْنَحيِن ..

ِمْثَل الَفواِرِس يف َشَرْف ..! 

نا بيننا .. ؟ َفَمِن الَّذي زرَع اخْلناِجَر إْذ َكِبْ

وَمِن اّلذي َأْدَمى َأصاِبَعنا ...

ِييِّ  وَأْطَفَأ مجرَة الَوْرِد احْلَ

َغفا على خدِّ اأَلمريِة حني نامْت َو انَقَصْف ..! 

َتِلْف .. حتًما هنا لْن َنْ

ى ...  !
َ

م
ْ

 ُكنُت َأع
ْ

َكم
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شخصيات

أكددت الحملة الفرنسية على مصر وعجز المصريين على صدّ عدوانها كما تعّودوا من قبل، تفوق أوروبا 
العسكري والحضاري على العالم اإلسالمي وكانت الّصدمة التي جعلت المسلمين يدركون أّن زمان التّفوق 
اإلسالمي قد ولّى وأنّه البدّ من حركة إصالحيّة شاملة تأخذ بأسباب النّهضة والتّقدم وتبحث في أسباب تفّوق 

أوروبا وبالتّالي االستفادة من الحضارة الغربيّة من دون االرتماء في أحضانها.

في ضوء هذا الوضع الحرج لألّمة ولد الشاعر والمفّكر المصلح  محمود قبادو ليصبح في ما بعد أحد كبار 
علماء الّزيتونة المصلحين وأحد أبرز أصوات حركة النّهضة والتّجديد في تونس.

ولد محمود بن محمد قبادو شهر »أبوالثناء« سنة 1814م بتونس العاصمة، من أسرة أصيلة مدينة صفاقس. 
حفظ القرآن الكريم وتعلّم القراءة والكتابة ومبادئ اللّغة العربيّة في الكتّاب وتّميز على أقرانه بنبوغه ونباهته 

فضال عّما كان يتمتّع به من قدرة على التّعبير ليس لها مثيل نتيجة ولعه بعلوم البالغة.

وما أن أنهى تعلّمه األّولي وانتقل إلى المرحلة اإلبتدائية حتّى شذّ عن أترابه ونفر من التّعلّم متّجها إلى 
البحث في الّروحانيّات وعوالم الّرياضة النّفسية، فانشغل وهو في سّن المراهقة بقراءة كتب الّصوفيّة وخاّصة 
والخلوة  والّسياحة  المجاهدة  لنفسه طريق  فاتّخذ  التّجرد،  إلى  األمر  به  وانتهى  بها  فتأثّر  ابن عربي،  كتب 
وسلك مسالك »الدّراويش«. ولقد دفعه شغفه بالتّصوف وعدم عثوره في بالده على مدّرب مناسب قادر على 
بالّشيخ محمد ظافر  التحق  إلى مصراته حيث  إلى مغادرة تونس فجأة والتّحول  المعرفة  إلى سبيل  إرشاده 
المدني صاحب الّطريقة المدنيّة وهي أحد فروع الّطريقة الّشاذلية واعتكف بزاويته يتعلّم منه مبادئ الّطريقة 
ويشارك مريديه األعمال واألذكار والّرياضة.فُصقلت شخصيته وأصبحت متوازنة ثّم قفل راجعا إلى تونس 
سنة 1835 م ليستأنف دروسه معلّما ومتعلّما بجامع الّزيتونة المعمور، فتتلمذ على كبار علماء عصره كالشيخ 
وبعد ثالث  والفقهيّة.  األدبيّة  ثقافته  تعميق  اللذين ساعداه على  الّطاهر  بن  أحمد  والّشيخ  الثّالث  بيرم  محمد 
سنوات قّرر الشيخ الّسفر من جديد، فقصد عاصمة الخالفة العثمانيّة طلبا للمزيد من العلم وكان عمره آنذاك 
أربعة وعشرين عاما، فبقي فيها أربع سنوات بين متعلّم ومعلّم وناسخ ألهّم الكتب التي كان يطالعها بشغف 

كبير في المدارس والّزوايا التي كان يزورها.

محمود قبادو ... 

اد اإلصالح
ّ

ف إلى أحد رو
ّ

من متصو
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عاد إلى تونس سنة 1842م بعد أن التقى المصلح والمؤرخ الكبير الوزير »أحمد بن أبي الضياف« الذي 
أقنعه بالعودة، ونتيجة لموهبته البالغية ومعرفته المعّمقة في اللّغة العربية، انتدبه الوزير »خير الدّين باشا« 
للتدريس بالمدرسة الحربيّة التي أنشأها المشير »أحمد باي« بباردو، فكان أول تونسي يتولّى التّدريس في 

هذه األكاديميّة العسكرية.

أجنبيّة  لغات  عدّة  يجيد  كان  وألنّه  وآدابها.  العربيّة  اللّغة  تالميذه  بتعليم  قبادو«  »محمود  الشيخ  إختّص 
كالتّركيّة والفرنسيّة واإليطاليّة، فقام بترجمة الكتب المتخّصصة في الفنون العسكريّة والّرياضيات والعلوم 

إلى اللّغة العربيّة وحبّب إلى تالميذه التّرجمة باعتبارها وسيلة ال غنى عنها لمعرفة علوم الغرب المتقدّم.

 ظّل الّشيخ »محمود قبادو« مدّرسا في المدرسة الحربيّة بباردو حتّى سنة 1855م، ثم انتقل بعدها مدرًسا 
من الّطبقة األولى في جامع الزيتونة مختصا في علم البالغة والمنطق كما تطّوع إلى جانب عمله الّرسمي 
بتدريس التّفسير والنّحو والّصرف وغيرها من العلوم التي كان بارعا فيها. وتتلمذ على يديه كثيرون نبغ منهم 
من قامت على أيديهم النّهضة الفكريّة في تونس،أمثال الشيخ سالم بوحاجب والّشيخ محمد بيرم الخامس أحد 

دعاة اإلصالح.

القضاء  تولّيه منصب  بعد  الّزيتونة حتّى  إلقاء دروسه في جامع  قبادو« عن  الّشيخ »محمود  ينقطع  ولم 
بباردو سنة 1861م، ثم منصب اإلفتاء سنة 1868م.

قضى الّشيخ قبادو حياته في البحث والمعرفة، فاستوعب مختلف العلوم والمعارف الفلسفيّة والّرياضيّة 
والفلكيّة والّطبيعيّة واألدبيّة والدّينيّة والّسياسيّة استيعابا عجيبا، فألّف بينها وواءم بين مكوناتها. ويعتبر الّشيخ 
أحد أركان الحركة اإلصالحيّة التّنويريّة بتونس في القرن التّاسع عشر. وقد تميّزت شخصيّته الفكريّة والدينيّة 
بنزعتها إلى التّحديث وتحّمسها لمشروع خير الدين ومراهنتها على االنفتاح، مع تمّسكه وارتباطه بالثّقافة 

العربيّة اإلسالميّة وحرصه على إحياء الحضارة اإلسالميّة 
والنّهوض بها.

البالد اإلسالميّة واستعانته  وكان من خالل سياحته في 
بالمدرسة  كمدرس  وعمله  ثقافته  وعميق  معرفته  بواسع 
الحربيّة واتصاله باألساتذة األجانب، يحاول أن يجد جوابا 
ألسباب تخلّف المسلمين وازدهار حضارة الغرب ويبحث 
التّقدم  التّونسي في طريق  الّسبيل إلى الّسير بالمجتمع  عن 
الذي أصبحت تعيشه أوروبا . فأدرك أن ال سبيل إلى النّهضة 

إالّ بالتّجديد واألخذ عن الغرب علومه ومعارفه.

لذلك ترّكزت أفكاره اإلصالحيّة حول توجيه أبناء وطنه 
شطر العلم الذي من شأنه أن يغيّر الحال ويصلح المفاسد، 
وضعها  مقدّمة  في  األفكار  هذه  باسطا  بالدّولة،   وينهض 
فّن  في  الحربيّة  المدرسة  أساتذة  أحد  ألّفه  فرنسي  لكتاب 

شخصياتمحمود قبادو ...من متصوّف إلى أحد روّاد اإلصالح
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التّعبئة الحربيّة، قام أحد تالميذه بترجمته فقال: »إن العلوم الحكميّة والّرياضيّة التي أصبح علماء اإلسالم 
عنها بمعزل، هي مدار التّفوق الذي نالته أوروبا، وهذه العلوم كانت مزدهرة متقدّمة عند المسلمين وكانوا في 

الذّروة لما كانت هذه العلوم رائجة فيهم«.

ولتوفير مصادر العلم والمعرفة ونقل سّر النّهضة األوروبيّة، دعا إلى ترجمة كتب العلم إلى العربيّة. يقول 
رحمه للّا: »  إّن العالم اإلسالمي في حالة تأّخر وتدهور مع أّن اإلسالم كفيل بأن يكون المجتمع القائم على 
أصوله في حالة تخالف ما هو عليه اآلن، فينبغي أن يُعزى الّسبب في ذلك إلى أمر خارج عن جوهر الدّين 
كان موجودا عند المسلمين ففُقد وأّن المقارنة تُظهر أّن هذا األمر إنّما هو العلوم الحكميّة، فالمعرفة مطلوب 
دينّي لذاته وهذه العلوم كانت مزدهرة عند المسلمين. وكان المسلمون لّما كانت هذه العلوم رائجة فيهم سائرين 
متقدّمين ثّم أضيعت هذه العلوم وتأّخرت، فهان المسلمون وتأّخروا تبعا لذلك واقتبست أوروبا هذه العلوم على 
اإلسالم بنسبة ما هجر هو هذه العلوم وأخذت هي. فال سبيل حينئذ إلى أخذ اإلسالم بحّظه من الّسعادة والنّهضة 
إالّ باستعادة نهضة هذه العلوم التي أضاعها وال سبيل إلى ذلك إالّ باقتباسها عن األوروبيّين بالنقل والتعلّم«.

وقد تخّرج على يدي الشيخ قبادو من المدرسة الحربيّة ضبّاط كبار نذكر منهم الجنرال حسين والجنرال 
رستم؛ فالتقى هؤالء مع تالمذته من علماء الّزيتونة الذين سبق ذكرهم، على مبدإ اإلصالح العلمي والّسياسي 

واإلجتماعي بإشراف الوزيرالمصلح خيرالدين التّونسي رحمه للّا. 

 وكان يدعو من بيده الّسلطة إلى محاذاة الدّول األوروبيّة في نهضتها العلميّة والّصناعية واألخذ بأسباب 
التّقدم بنشر العلوم وتشجيع أبناء الوطن باألخذ بها. ويرى الشيخ »محمود قبادو« أّن بناء الدّولة القويّة التي 
تصمد في وجــــه الغزاة ال يكون بتطوير العلوم وإحياء التّراث العلمي لألّمة فقط، بل يجب أن يكون على 

أساس العدل وذلك في ظّل حكم دستورّي قاعدته الّشورى، وأساسه رعاية الحقوق العاّمة. 

ويعدّ الشيخ قبادو أحد أعالم الّشعر اإلسالمي في المغرب العربي ورائد نهضته خالل القرن التّاسع عشر 
وهو كما وصفه البعض »شاعر عصره غير مدافَع«، وكان شعره يمتاز بقّوة المبنى وصّحة اللّغة وجودة 
ل( . أما  العبارة و تميّزت قصائده من حيث الّشكل بالّطول حيث ال يجارى في التّاريخ الّشعري )بحساب الُجمَّ
من حيث المضمون فقد اتخذت األغراض التي عالجها في شعره منحى مختلفا عّما كان معروفا لدى الّشعراء 
العرب من قبله، فكانت قصائده ذات مضمون إصالحي تحمل في طيّاتها مواضيع تتعلّق بهموم الوطن وعلل 
المجتمعات وتدعو إلى نهضة األّمة ومقاومة التخلّف. وكانت قصائده وسيلته لتقديم أفكاره اإلصالحيّة في 

الميدان الّسياسي واالجتماعي والتّعليمي إلى جمهوره من الّطلبة وعامة النّاس. 

عاش الشيخ »محمود قبادو« حياته مكرما بين العاّمة والخاّصة حتّى آخر حياته التي كلّلها بتولّيه منصب 
المنصب ثالث  متوليًا هذا  العلوم األخرى، وظّل  إلى جانب  الّشرعيّة  العلوم  في  نبوغه  تأكيدًا على  اإلفتاء 
سنوات حتّى مرض، ولم يمهله المرض طويال فتوفّي سنة 1871 م قبل عشر سنوات من احتالل فرنسا تونس 

وفرض نظام الوصاية عليها.

محمود قبادو ...من متصوّف إلى أحد روّاد اإلصالح شخصيات
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... خير من ألف تعليقصورة...

...براءة الطفولة وألم الحرب
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قبل الوداع

عن الجماعة والرئيس

 )1(

الشهيد »محمد مرسي« وأسكنه فسيح جناته، عاش عزيزا ومات عزيزا وترك دنيانا  الّرئيس  رحم هللا 
الفانية غير آسف عليها بعد أن رفعه هللا إلى أعلى عليّين حتّى وافق مقامه قول الّشاعر العربي : 

لحقّا تلك إحدى المعجزات علو في الحياة وفي الممات       

مات الّرئيس وكل جماعته وأصحابه في محنة شديدة ليسيل بموته حبر كثير أساله أعداؤه ومناصروه. 
ولئن كان جّل ما كتب متعلّقا بالحدث نفسه تفسيرا وتحليال فإّن الّسؤال الذي ظّل حاضرا غائبا في كّل ما كتب، 

وبعد؟

)2(

لم يكن حدث استشهاد الّرئيس محمد مرسي حدثا فريدا من نوعه، فقد استشهد من قبله كثيرون من مختلف 
المشارب وبشتّى الّطرق، كما وأن محنة اإلخوان المسلمين ليست األولى وال هي المحنة الوحيدة التى عصفت 
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بأهل الّرأي على امتداد العالم بأسره وإن كانت محنتهم األشد .

لم يتوقّف الّصراع داخل المجتمعات بين قوى الهيمنة بمختلف األشكال وقوى التّحرر واالنعتاق من مختلف 
المشارب والحساسيّات، في زمن االستعمار كما في الّزمن الذي تاله، كانت قوافل الّشهداء تترى وكذلك قوافل 
المعتقلين والمساجين والمنكوبين في قّوتهم وأعمالهم تتوالى جيال بعد جيل، ذلك ألّن أوطاننا لم تضع منّا اآلن 

وإنّما يمتدّ ضياعها لقرون، وليس من الهيّن أن نستردّ ما أضعناه قرونا في بضعة عقود.

)3(

لقد لمست في  أغلب ما قرأت تعاطفا كبيرا مع الّرئيس الّشهيد لما لقيه من إهانة ال مبّرر لها و لما آل إليه 
من مصير ال يستحقّه، غير أنّني قرأت في اآلن نفسه سيال من التّعاليق الّشامتة كتبها من ال يرى فيه شهيدا 
أو من يدّعي أّن ما فعله اإلخوان المسلمون إبّان حكمهم يستّحق ذلك وأشدّ، أو كتبها من يكره اإلسالميّين 
بال استثناء كرها ال شفاء منه وأغلب هؤالء من مشارب ايديولوجيّة معروفة بكرهها العميق لإلخوان وغير 
لصاحب  عبيٍد  سوى  ليسوا  الّشامتين  من  يسير  غير  عددا  أّن  كما  اإلسالميّة.  الميوالت  ذوي  من  اإلخوان 

الّسلطان يدورون معه حيث يدور.

و لعل أهم ما يستتنتج مّما تقدّم أّن لحظة الموت بجاللها وما تواضع عليه النّاس من تقدير لها ليست كافية 
عند الكثيرين إلبداء قليل من التّواضع لعلّهم  يعيدون النّظر في ما سبق أن اعتنقوه من أفكار وما أطلقوه من 

أحكام بغاية تعديل البوصلة ولو قليال باتجاه التّسامح واالعتدال وقبول اآلخر.

)4(

محنة »اإلخوان المسلمين« في مصر محنة مرّكبة على نحو بالغ التّعقيد، واألشد تفاؤال من النّاس يعتقد 
أنّها سوف تطول أكثر مّما توقّعوا أو يتوقّعون، وهذه المحنة هي األشدّ عنفا وقّوة ووقعا على الجماعة التي 
عاشت لما يقرب الثّمانين عاما. أّما التّعقيد فيأتي من جهة أّن الجماعة كانت دعويّة تربويّة سياسيّة في اآلن 

نفسه وأنّها جماعة ممتدّة داخل نسيج المجتمع كما هو شأنها من حيث االنتشار بين األقطار والبلدان.

الّسّر  فى  بيراقراطيّا ضخمــا  وجهازا  تنظيما  تملك   كمــا  وتربويّــا  فكريّـــا  وإرثا  قيــادة  تملك  جماعة 
والعلن في تجربة طويلة تمتدّ لعقود كانت فيها هذه الجماعــة مثار جدل كبير منذ النّشــأة، فكرا وممارسة، 
وكلما تلقّت ضربـــة شديــدة كان لتلك الّضربة وقعها على التّفكير والممارسة، كثيرها أفاد الجماعة وكثير 

من ذلك ضيعته.

قبل الوداععن الجماعة والرئيس - لطفي الدهواثي

حمنة »اإلخوان املسلمني« يف مصر حمنة مرّكبة على حنو بالغ الّتعقيد، 
أو  توّقعوا  مّما  أكثر  أّنها سوف تطول  يعتقد  الّناس  من  تفاؤال  واألشد 
يتوّقعون، وهذه احملنة هي األشّد عنفا وقّوة ووقعا على اجلماعة اليت 

عاشت ملا يقرب الّثمانني عاما.
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قبل الوداع

)5(

عاشت جماعة »اإلخوان المسلمين« ما يقرب من ثمانية عقود في صراع مستمّر مع كّل األنظمة التي 
حكمت مصر و كذلك شأن فروعها أين ما وجدت، وسبب الّصراع كان دائما اتهامها بمحاولة الهيمنة على 
المجتمع والّسلطة وإن اختلفت المسّميات. ولم تعرف جماعة أخرى في ما أعرف صراعا بهذا الّطول، ما تكاد 
تخرج من فصل من فصوله حتّى تدخل فصال آخر، كّل ذلك والجماعة تزداد قّوة كلّما تجاوزت محنة وتنفض 
عن جلدها الكثير مّما بلي منه، كلّما تقدّمت في الزمن. تفّرعت عنها فروع قطّرية تحت نفس المسّمى أو 
بمسميات أخرى بعضها لم يعد له وجود حقيقّي مثل جماعة »جبهة اإلنقاذ« في الجزائر وبعضها انفصل عنها 
تنظيميّا وفكريّا مثل »حركة النّهضة« في تونس وبعضها انشق عنها ليأخذ طريق التّطرف والغلّو. كابدت 
الجماعة من أجل البقاء ولم يفل في عضدها ما تلقّته من ضربات على أيدي االستبداد الّسياسي وال ما رميت 
به من نعوت على أيدي المغالين من الجماعات اإلسالميّة المتطّرفة كجماعة التّكفير والهجرة أو القاعدة أو 

بعض الجماعات األخرى التي كانت ترى فيها مروقا عن الدّين وتخاذال في الدّفاع عن نصوصه وأحكامه.

عرفت الجماعة كما عرف غيرها ما سّمي بالمراجعــات، وكان لكّل مرحلة من المراحل الّزمنيّة نصيب 
من التّقييم وإعادة النّظر بعضهــا أخطــأ وبعضها أصاب، وال تخطئ عين المالحــظ أثر هذه المراجعــات 
في سلوك الجماعة وفكرها كما في سلوك الجماعات المتفّرعة عنها، بل وحتّى تلك المناوئة لها ولعّل أوضح 
دليل على ذلك قبولها بفكرة الحزب واالنتخابــات واقتناعهـــا بأنّها ليست إالّ جزءا من مجتمــع متفاعــل 
متنوع يعيــش فيه المسلم والمسيحــي والّشيوعي والالّديني والعلماني في إطار ما يتواضعون عليه من مفاهيم 

وقوانين.

)6(

في المدى القريب ال يبدو للجماعة مخرج من محنتها وسيظّل المعتقلون من أفرادها في السجون والمشّردون 
رهن التّشريد، وهناك من يرى أّن الجماعة رغم قّوتها في الّسابق قد انتهت وأنّها في طريق االضمحالل شأنها 
شأن »اإلسالم الّسياسي« كله. وقد يكون في هذا الّطرح وجاهة من جهة كون ما تلقّته وما تتلقّاه من ضربات 

يقصم ظهر أّي جماعة مهما بلغت من قّوة. 

الكثير من  وأن  ينبغي من حساب  كان  ما  والعسكر  الدّولة  لقّوة  تحسب  لم  الجماعة  أّن  القول  نافل  ومن 

لكّل  وكان  باملراجعات،  مّسي  ما  غريها  عرف  كما  اجلماعة  عرفت 
بعضها  الّنظر  وإعادة  الّتقييم  من  نصيب  الّزمنّية  املراحل  من  مرحلة 
أخطأ وبعضها أصاب، وال ختطئ عني املالحظ أثر هذه املراجعات يف 

سلوك اجلماعة وفكرها كما يف سلوك اجلماعات املتفّرعة عنها.

عن الجماعة والرئيس - لطفي الدهواثي
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الّشعارات والّرهانات قد خانتها سيّما في ما يتعلّق بالثّورة وقدرة المجتمع على حماية نفسه من دولة تغّولت 
عليه لعقود طويلة. 

إّن الذين كانوا يخافون على الدّيمقراطيّة من تغّول اإلخوان لم يبذلوا أّي جهد يذكر في حماية الدّيمقراطيّة 
من تعّسف غير اإلخوان، ولقد كان بمقدورهم الفصل بين الدّفع بالمجتمع إلى المجهول ووضع الدّولة تحت 
تصّرف أعداء الثّورة باألمس وبين بناء مؤّسسات قادرة على حماية الثّورة من اإلستبداد والتّخلف قبل حمايتها 
من اإلخوان وغيرهم، وهذا خطأ مشترك بين قوى الثّورة والجماعة التي ظنّت أّن الفوز في االنتخابات كفيل 

وحده بقطع طريق العودة أمام الدّولة العميقة.

)7(

كتب أحد كتاب اليسار متحّسرا » كنت أيام الرئيس مرسي أتظاهر أمام قصر االتحادية ثم أذهب ألكتب 
مقاال عن الرئيس و جماعته ال يبقي و ال يذر ثم ألتحق بأصداقي في خان الخليلي لنشرب الشاي و ندخن 
الشيشة كل ذلك و هاتفي ال يرن و زوجتي ال تتوجس خيفة علي أما اآلن فلم يعد بامكاني أن أتظاهر ال أمام 
االتحادية و ال في أي مكان و ال أن أكتب عن الرئيس و إذا ذهبت إلى خان الخليلي فإن هاتفي ال يتوقف عن 

الرنين لما يستبد بزوجتي من قلق«.

هذه شهادة عن الّرئيس الّشهيد وغيرها مّما قيل وكتب كثير، وإن يكن قد رحل شهيدا فإّن رحيله قد يفتح 
الباب نحو مراجعات قاسية يقوم بها اإلسالميّون عاّمة من أجل تجديد أفكارهم وممارساتهم وطرق مخاطبتهم 

لمجتمعاتهم لعل و عسي أال تذهب تضحية الرئيس مرسي هدرا .

قبل الوداع عن الجماعة والرئيس - لطفي الدهواثي عن الجماعة والرئيس - لطفي الدهواثي
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أنا مواطن وحاير 

أنتظر منكم جواب

منزلي يف كل شارع

يف كل ركن وكل باب

وأكتفي بصبي وصميت

وفروتي حفنة تراب

ما أخاف الفقر لكن

كل خويف من الضباب

ومن غياب الوعي عنكم

كم أخاف من الغياب

سادتي... 

وانتم حكمتم حكمكم 

حكم الصواب

وثورتي...

 كانت غنيمة

وافرة حلظرة جناب

مايهم وال أبالي 

الدنيا ديسها مبداسي

لكن خلولي بالدي

وكل ما قلتم على راسي

يا هناه اللي كان مثلي

ما يهمو من ومن

أنتم أصحاب الفخامة

والزعامة وأدري لن

لن أكون يف يوم منكم

يشهد اهلل والزمن

انا حلمي بّس كلمة

ان يظل عندي وطن

ال حروب وال خراب

ال مصايب ال حمن

خدو املناصب واملكاسب 

لكن خلولي الوطن

يا وطن وانتا حبييب

انت عزي وتاج راسي

انت يا فخر املواطن

واملناظل والسياسي

انت امجل وانت اغلى

وانت أعظم من الكراسي

أنا مواطن

أغاني الحياة

لسماع األغنية على العنوان التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=YFdHfrF_cFg
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القنابل الماشية السرائيل ... رؤوس العرب أولى بيها

عميرات
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يتجدد الموعد معكم إن شاء اهلل

www.alislahmag.com

alislah.mag@gmail.com

facebook.com/Alislahmag

twitter.com/alislah_mag

مع عدد جديد

في ذي الحجّة 1440 - أوت 2019
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