
قراءات في سطور المدينة التونسية
بقلم محمد الناصر النفزاوي

عفوا لم أفهم

أو

قضية " إعجاز القرآن" وقضية البيضة والدجاجة في "سيدي" رمضان

  رأيت في التلفزيون مس�اء  الح�د الماض�ي  مش�اهد م�ن تظ�اهرة "ثقافي�ة ديني�ة"  نظمه�ا إس�لميون ف�ي قب�ة

 المنزه  ذكرتني  لشعوريا  بهذه الحشود الكرو0ية التي يعجز الملعب عن احتوائه�ا ف�ي   المق�ابلت الكرو0ي�ة

الحاشدة.

 ه��ذا الم��ر ل غب��ار علي��ه  اذ م��ن الط��بيعي أن يحش��د الخ��ذون بـ"الس��لم/ي��0ة" الحش��ود  م��ن أنص��ارهم

 ونص��يراتهم تأكي��دا  للوج��ود  تمام��ا مثلم��ا يفع��ل م��ن يتخ��ذون م��ن غي��ر مك��ة وض��واحيها  كعب��ة له��م :فه��ذه

 التظاهرات تتيح ،للشبان والشابات خاص�ة ال�ذين ت�أكلهم الحي�رة الفكري�ة  الديني�ة والجنس�ية وينغ�0ص التفكي�ر

في المستقبل الغامض  على الكثيرين منهم حياتهم أن يتنفسوا لفترة قصيرة بملء الرئة.

لقد قلت ليتنف0سوا وليتنف0سن فلنحتفظ بهذه الكلمة الهامة التي سأعود إليها بعد قليل.

 لقد عشت  شخصيا مثل هذه الحيرة  ومثل هذا الكبت  منذ الصبا أي كنت مبكرا في هذا المج��ال  اذ أن أب��ي

 النفزاوي الجنوبي كان مؤد0با (بالمعنى الحقيقي ل المجازي)حفظني الق�رآن ب"العص�ا" ثلث م�رات كامل�ة

 قبل أن أبلغ العاشرة من دون أن أفهم منه شي0ا  ولم يتبق من عباراته "المعجزة"  في ما أكتب غير بعض ما

يتسرب الى أسلوبي أحيانا من نفس ضاغط قاهر.

لنعد بعد هذا الستطراد الى ما سميته  بعملية"التنفس" و"التنفيس".

 . إن ه��ذا التنف��0س ، وأن��ا لس��ت بـ"ط��بيب للص��دور"، إم��ا أن يك��ون(ول أتح��دث ع��ن المرض��ى خلق��ة) تنف0س��ا

 "سليما" أو تنف0سا أق�ل س�لمة: ولق�د س�بق أن  ع�ددت نفس�ي م�ن  ض�من م�ن ل�م ير0ب�وا بس�بب الجه�ل والفق�ر،

على التنف0س السليم:

  فأنا لم أندم على أن  رب0يت تربية ديني0ة   ولكن لومي ينصب على الخل�ل البي�داغوجي ف�ي ه�ذه التربي�ة وه�و

 خلل رأيته في الدغمائ/يين من خصوم السلم/يين مثلما أراه في السلم/يين الذي افتتحت به�م  كلم�ي اذ

 جميعهم م�ن دون اس�تثناء س�لكوا م�ا س�لك أب�ي ف�ي :تعليم�ي بـ"العص�ا" م�ن دون مراع�اة لس�ني العقلي�ة عل�ى

 الرغم من أن القدماء  الفطنين من الجداد كانوا عندما يكتب�ون كتاب�ا ينش�ئونه عل�ى وج�وه ثلث�ة: وج�ه  لم�ن

يشكون نقصا في التعليم ووجه  لطبقة  وسطى ووجه  لمن  تجاوزها تعليما على القل.



 أما منظ0مو التظاهرة فقد سلكوا مسلكا معاكس�ا  لمس�لك ه�ؤلء الج�داد الفطني�ن فاخت�اروا ،تمام�ا مثلم�ا  فع�ل

أبي في الزمن الخالي، موضوعا لمحاضرة ألقاها داعية مصري قضي0ة "الظاهرة القرآنية".

 لقد اختار هذا المحاضر موض�وعا أرى في�ه "إغراق�ا" للحاض�رين وه�م م�ن الش�باب الجدي�د ال�ذي عش�ت م�ا

  ولك��ن1946يعي��ش م��ن حي��رة ديني��ة  أص��دق م��ن "حي��رة الغزال��ي" المص��طنعة ، ف��ي قض��ية طرح��ت من��ذ 

  وخاصة قيام الدولة الصهيونية دفع�ت  الح�ائرين م�ن  العروبيي�ن والس�لميين ال�ى تجاوزه�ا1948أحداث 

 الى ما هو أكثر فعل وتأثيرا في  مصير العرب والمسلمين فظهر "البعث" تجاوزا للرسوزي وظهر مالك

 )بوصفه   صاحب اتجاه إسلمي  جديد ينزل" واقع1946بالنابي ، بعد أن طلق0 فترة "الظاهرة القرآنية " (

 تخل��ف" المس��لمين المنزل��ة الول���ى ف���ي التفكي���ر  أي بعب���ارة أخ���رى أن التفكي���ر عن��د  الق��وميين ال���ى س��نة

  كان�ا يتمح�وران ح�ول "عبقري�ة"اللغ�ة العربي�ة" عن�د الرس�وزي1948والتفكير السلمي  الى سنة 1948

 و"الظاهرة القرآنية" أو "إعج�از الق�رآن" عن�د مال�ك بالن�ابي أي م�ا ي�رادف " التغن�ي" عن�د اللم�ان "ب�روح

اللغة" زمن طفولة الدولة اللمانية قبل قرن من الزمان أي ما يرادف حصر القرآن في بعده البلغي. 

  ثم   ثورة الناصريين فيما بعد  "البلغيين" على الرتداد الى مواقع  خلفي�ة تق�ع1948ولقد أجبرت أحداث 

 أساسا في العربية السعودية التي ترفض القومية العربية  بعثية ك�انت أم ناص�رية وتفض�ل عليه�ا س�يد قط�ب

 وخلفاءه من الذين كانوا يرون "أن المسلم متقدم على بقية س�كان الرض لمج�رد  انتم�ائه ال�ى الس�لم" ه�و

 متق��دم عل��ى المريك��ان وال��روس والياب��انيين والنجلي��ز والفرنس��يين معج��ونين ف��ي "هريس��ة" واح��دة أم��ا

 السلمون من الوهابيين والبنغلدشيين والفغان أي كل الخذين بما كان يرى سيد قطب فهم "متحضرون".

 وأن��ت ل��و ح��دثت  طفل بمث��ل ه��ذا الح��ديث  فلس��وف يرت��د عن��ك  ول��و ف��ي س��ن مت��أخرة مثلم��ا ح��دث لراش��د

 الغنوشي بعد فترة "المحنة" أي بعد أن أتم0 حقيقة دورته على عكس العدد الكبير م�ن أتب�اعه ال�ذين م�ا زال�وا

     لق�د ك�ان عم��ر الغنوش��ي س��بع س��نوات1948-1946ال�ى الي��وم مش��دودين ال��ى الق��اطرة الس�لمية نس��خة 

 عندما تجاوز التياران العروبي والسلمي " الفنقلة البلغية" حول "الظاهرة القرآني�ة" ل�ذلك  س�ينتمي إل�ي

 الق��وميين لن��ه مع��ر0ب ح��تى النخ��اع  درس ف��ي المش��رق ال��ى أن أص��يبت الفك��رة القومي��ة ممث0ل��ة ف��ي  كارث��ة

  في عمودها الفقري فعاش فترة حي�رة حقيقي�ة ه�ذه الم�ر0ة ( أق�ول ه�ذه الم�ر0ة لن الرج�ل سياس�ي ب�أتم1967

 معنى الكلم�ة   وهن�ا أك�اد أن أبتس�م وأن�ا أرى "القل0ي�ل" أي الزو0ال�ي بالتركي�ة محم�د الط�البي يطل�ب مب�ارزته

 "قرآني��ا" وه��و ال��ذي ل��م يتج��اوز دائرة البح��ث ف��ي" الظ��اهرة القرآني��ة" ال��تي بلغ��ت مث��ل الط��البي م��ن العم��ر

 عتي0ا)ستنتهي به  في السبعينات الى  تبن0ي سلفية سي0د قط�ب تبن0ي�ا كلي�0ا عل�ى عك�س م�ا  أوردن�ا ل�ه ف�ي الموق�ع

  أن1975قبل أيام اذ  حدث (وأنا هنا أتحدث عم0ا كنت أعرفه عنه الى  حد0 امتحان التجاه السلمي ) سنة

   الذي شه0ر به كل من إدريس قيقة  والحبيب عاشور من المعه�د الفن�ي بالقص�رين1975نقلت بعد إضراب 

 الى المعهد الثانوي الوحيد في عين دراهم  نقلة عقاب  فتجم�ع هن�اك ع�دد م�ن المض�ربين  المع�اقبين وكله�م

بل استثناء  "يساريون" .



لقد كن0ا جميعا نتكفل بدروس الباكالوريا لقلة أساتذة المرحلة الثانية  قبل أكثر من ثلثة عقود.

 وقد قدم علينا آنذاك راشد الغنوشي  للقاء محاضرة حض0ر لها عدد من أساتذة التربية الدينية وكانت القاع��ة

 الكبيرة مكتظة  بمثل ما لم تكتظ به في ي�وم م�ن الي�ام وب�دأ ت محاض�رة الس�تاذ ل بم�ا ادع�ى  ف�ي ق�راءات

  ولك�ن بم�ا  يفي�د أن "س�ي0د قط�ب1967هذا الموقع من أخذ  باتجاه إس�لمي  اس�توحاه م�ن مال�ك بالن�ابي من�ذ 

 التكفيري م�ا  زال حي�0ا ي�رزق" أي ك�ان  يتح�د0ث بمنط�ق م�ا يس�مى الي�وم ف�ي ت�ونس بـ" ح�زب التحري�ر"أي

 منط��ق تكفي��ر اليس��اريين والطلب��ة "ال��ذين عن��دما ت��دخل مس��اكنهم فإنم��ا أن��ت ت��دخل إس��طبلت"(بكس��ر الط��اء

والباء): سكر وفسوق ومجون".

)خادما طي0عا لسياسة الحزب الدستوري موضوعي0ا على القل 1976كان التجاه السلمي في هذه الفترة (

 ت��وج0هت مباش��رة ال��ى المنص��0ة وص��رخت ف��ي الغنوش��ي:" م��ن بعث��ك لتق��ول م��ا تق��ول ؟" ث��م غ��ادرت القاع��ة

 وتبعني عدد ل يستهان به من تلميذ وتلميذات السنة النهائي�ة والغالبي�ة الس�احقة منه�م  أحي�اء الي�وم  اق��تربوا

 من سن الستين فأنا ل أحتاج بسبب هذه الحقيقة ال�ى أن "أقس�م" ب�اله القرض�اوي وم�ن يش�بهه مم�0ن اض�ر0وا

بالسلم أكثر مما أض0ر به سلمان رشدي.

  إن تفكير الستاذ راشد الغنوشي كان في هذه الفترة  شبيها بتفكير الشيخ الجزائري عباسي مدني   ول أحد

 يجه��ل م��ا  بلغت��ه الم��ور ف��ي العش��رية الس��وداء ف��ي الج��زائر عن��دما  ش��اع تقتي��ل  ل نت��بي0ن ال��ى الي��وم دور

السلميين القطبيين  ورجال المخابرات  ومجرمي الحق العام فيه. 

 ويدل ما حدث  في اليام القليلة الفارطة  في تونس على محاولة  لتكرار هذه التجربة في تونس  التي جه��ل

 عد من السياسيين فيها ليسوا بالضرورة م�ن ح�زب النهض�ة أن�ك إن فتح�ت "الق�ارورة" المش�هورة فان�ك ل�ن

تضمن أل  يخرج منها ألف عفريت وعفريت.

 ما أود أن أفيد به هنا هو أن راشد الغنوش�ي ص�ادق ف�ي مآخ�ذه عل�ى س�لفية" النق�اذ" ال�تي تص�رفت تص�ر0فا

 1969يفي�د أن بالن�ابي"ك�أنه ل�م يم�ر0 م�ن هن�ا"(يقص�د الج�زائر)  ولك�ن م�وقفه ه�ذا  ل يرق�ى مثلم�ا ق�ال ال�ى 

 عندما زار بالنابي في بيته لن سياسة التجاه السلمي في تونس "قب�ل المحن�ة"  إنم�ا ك�ان تص��رفا "س�ي0دي0ا

قطبيا" ل "مالكيا بنابي0ا".

 إن سببي هذا الستطراد هما أول الدلء بش�هادتي ف�ي موض�وع م�ا زال مح�ل أخ�ذ ورد.والن�اس يتط�ورون

 مثل ك�ل م�ا ف�ي الحي�اة  فالقص�د لي�س، إذن ، "محارب�ة" النهض�ة ال�تي أعلن�ت ع�ن "اتجاهه�ا البن�0ابي" القات�ل

 للتصور الـ"سيدي القطبي" بل العكس  هو الصحيح اذ أحب أن تتعقلن وتتمغرب وأن ترك�0ز عل�ى " ص�نعة

 الصانع" أي على عباد ال في همومهم العاجلة وثانيا التأكيد عل�ى أن النهض�ة لي�س يمكنه�ا أن تس�يطر عل�ي

 كل السديم السلمي اذ يوجد في هذه البلد أكثر من تيار إسلمي واحد.وليس من السهل غرس البن0ابي�ة ف�ي

أذهان كل هذه التيارات..ودليلي على ذلك ما تخي0ره الداعية المصري في قب0ة المنزه موضوعا لمحاضرته.

لقد أرهقتكم وأرهقت نفسي فكيف أختم ؟



  إنني ، عودة الى الموضوع الصلي، أجزم أن الغلبية من شباب وش�ابات الس�لميين ال�ذين اس�تمعوا ال�ى

 محاض��رة الس��تاذ المص��ري ح��ول "إعج��از الق��رن"ل��م  تفه��م  منه��ا ش��يئا ك��ثيرا.فح��تى الطلب��ة  المختص��ون

 يصابون بوجع في الرأس إن طرح�ت عليه�م قض�ية مث�ل ه�ذه ف�ي  كلي�ات الختص�اص ل ف�ي قب�ة المن�زه اذ

هي تتناول  قدم العالم أم حدوثه ومن ثم هل القرآن مخلوق أم محدث.؟

  أما خارج هذه القبة و في سيدي بوزيد على  سبيل المثال فان الغالبي�ة م�ن الن�اس يش�غلهم س��ؤال  م�ا  أبع�ده

 ع��ن قض��ية " م��ن الس��ابق وم��ن اللح��ق:البيض��ة أم الدجاج��ة؟" ويتعل��ق بثم��ن البيض��ة ف��ي ش��هر "س��يدي"

رمضان اذ أن هذا الشهر تحول هو بدوره الى" س0يد  سلطان دكتاتور"قاهر ل يرحم.
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