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االمة العـربیة حقیقة و جسد حي ال ینكره اال جاھل بالتاریخ 
فمنذ ان وجد االنسان على وجھ .. البشري ، والسنن الكونیة 

البسیطة اقـتـضت حكمة هللا ، و مشیئتھ ان یكون انحداره من 
ین الناس فكانت العالقات الدمویة ھي الرابطة االولى ب.  االسرة

تكاثرھم نشأت العشیرة ثم القـبـیلة ، وبتـعـدد االفـراد و. 
رغم و  ..فاتسعـت الروابط الدمویة لتشمل جمیع تلك المكّونات 

رة ـان نشاة المجتمع االنساني كانت من أصل واحد ، اال أن الھج
و الترحال من أجل الحصول على القوت ، قّسمت البشریة الى 

االسـرة أّوال فكان ال بد للعصبیة ان تظھـر داخل .. قبائل متعـددة 
من االحساس باالنـتماء البدائي القبائل كـنوع ثم داخل العشائر و

یة كما ـوالعصب.. لى اآلن داخل كل التجّمعات ال یزال موجودا ا
 رـالتعـبیھي نوع من ب ، بل ـعصّ ـالتغـیرن عـّرفھا بن خلدو

ال تزال عامال یعي عـن الوالء للجماعة ، كانت واالنساني الطـب
ق االمن و الحمایة ، في مواجھة ـقـللوحـدة التي بھا یتح

الخطـرالخارجي ، حیث شھد المجـتـمع االنساني مراحل طویلة 
موارد ة على من الصراع و الغـزو ، یبدأ بالسیطـرة المادی

مثلة متالینـتھي بالسیطـرة المعـنویة و الماء ،الحـیاة مثل الكأل و
اون ـتعـھمت في احالل الكما أس  ..في العـبودیة واالذالل 

ر ـنافـنافس والتـالت یة الواحدة بدل ـبـمن بین افراد العصالتضاو
یر مذمومة ما لم تتحول الى تعّصب ـوھي عموما غ ..والصراع 

ّنا نتعـلم من تاریخ الشعوب ان تلك العص..  ّة بـو لعل ـیة و الحمی
لمجتمعات القبلیة حیث و التحالف بین ا لم تمنع من التعایش

 نظرتھا ، جھة االخطارز على مواـور بالخطر ثم بالعجـالشعغـیّر
ّد لدیھا جمیعا رغـبة في التعاون  دو مشترك ـلمواجھة ع وول

د فكان الخطر الخارجي عامال للتوحّ رارھا ، ـقـاستد امنھا ویھدّ 
یا الى مرحلة ـبین القبائل المستھدفة ، اسھم في انتقالھا تدریج

ب ـفي مرحلة اولى الى شع من خالل التحول.. ین القومي التكو
 بھا ـتص شعـم الى أمة یخر داخلھ تلك المكونات ، ثـنصھـت
 یتفاعل مع محیطھ لیضیفو ، ّر فوقھا ـو یستق معـینةرض با

سھم في یالقبلیة الخاصة ، حضارة قومیة جدیدة  الى حضارتھ
                       ..تكوینھا جمیع مكونات المجتمع القومي الجدید 

 ین مجـّرد عـبث أو صدفة ؟ـآالف السنفھل كان كل ماحدث طوال 
ل فعـلھا و تحكم حركة ـفعـنیة تن الكوـنـنلقد كانت السُّ .. ..أبدا 

 من ناكمـخلق إنا ": المجتمعات وفق ما جاء في القرآن الكریم 
 هللا ندـع رمكمـأك إن لتعارفوا وقبائل شعوبا ناكمـوجعل وأنثى ذكر
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  .أبو بكر الصدیق من سیرة العظماء 

فسمي ، قبل أن یراه أو یسألھ صلى هللا علیھ و سلم تصدیقھ لما یسمعھ عن رسول هللا ب نھ ،ـرضي هللا عاشتھر أبو بكر 
ان كان قد : " فأجابھم دون تردد .. أسري بھ الى بیت المقدس  ثة االسراء أن صاحبك یل لھ بعد حادـو قد ق.. بالصدیق 

                                                                                                                          " ..قال فھو صادق 
لم  دم الصحابة وندما صُ ـصلى هللا علیھ وسلم ع بعد موت الرسولا تردد وقد ُعـرف أبو بكر بمواقفھ الصلبة منھا م

أیھا الناس من كان : " رة ـف بقولتھ الشھیـتدخل أبو بكر لیحسم الموقـو منھم عمـر بن الخطاب ، ف، موتھ ب واقیصدّ 
وما محمد إال رسول قد خلت "  :اآلیةثم تال  " بد هللا فإن هللا حي ال یموتـ، ومن كان یع بد محمدا فإن محمدا قد ماتـیع

                                                   .)  144: آل عمران.. (" ل انقلبتم على أعقابكمـتـمن قبلھ الرسل أفإن مات أو ق
الكذاب الذي كان مسیلمة قد كان من بینھم  ، ون دفع الزكاة ـكذلك مواجھتھ للمرتدیـن الذین امتـنعـوا ع و من مواقفھ 

زو ـطلیحة األسدي الذي سانده بنو أسد وطيء وھدد المرتدون بغ یدعي النبوة والتف حولھ خلق كثیر، كما ادعى النبوة
وھو موقف عمر تالھم ـن دفع الزكاة ال یبرر قـأن امتناع الناس عیرى كان فریق من الصحابة  وقد  .. المدینة المنورة

 أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا: عالم نقاتل الناس وقد قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم " : بن الخطاب الذي قال 
إن الزكاة " :فقال أبو بكر "  أن ال إلھ ال هللا وأن محمدا رسول هللا فإذا قالوھا عصموا مني دماءھم وأموالھم إال بحقھا

ر ـفما ھو إال أن رأیت هللا قد شرح صدر أبي بك"  :قال عمر ".والزكاة  ق بین الصالةرّ ـن من فـلـحق المال وهللا ألقات
 .  "للقتال فعرفت انھ الحق

  ةفطر    

  !  ..ب خطأ ـكـرفھ أحد اذا ارتـتى ال یعـح :الثاني  * نعة على وجوھھم ؟ـاحون أقاتدري لماذا یضع الجرّ  :االول  *  



  قصیدة العدد

  دیستان

  .الشیخ امام / أحمد فؤاد نجم  
 سكار دیستانـیـیري جـفال

 كمان وـوالست بتاع
 وب من دیلـب الدیـیـحیج

 ّ                                                                                                                              ..ن ع كل جعاـویشب
 لم یا جدعانـیا سالم

 لمانـنتـع الناس الج
 واصل ھـنجـمـتـنـداحنا ح

 .. نانـیشة جـبقى العـوحت
 نوّ ـیلـزیون حـالتلیف

 نوّ ـكـیات تتـوالجمع
 نتموّ ـربیات حـوالع

 .. بارفان زینـبدل البن
 یمةـوحتحصل نھضة عظ

 یمةـلینا القـى عــبقـیـوح
 یماـفى المرسح او في الس

 .. نة الحیوانـیـنـج ياو ف
 زالبیة عـیشةى الـتبقـوح

 وال حوجة لسوریا ولیبیا
 یاـنعمل وحده ارابـوح

 .. مع لندن والفاتیكان
  حیاكلوا بطاطا  والفقرا

 وحیمشوا بكل االطة
 وبدال ما یسموا شالطة

 ... جان یسموا عیالھمـح
ّـو د و  بفضل صدیكيكـل

 دیستان الرومانتیكي
 یكو شریكيـوال حدش ف

                                                             .. والدكان فى المسكن                                                                
 .. سكار دیستانـیـري جـیـفال    

http://www.youtube.com/watch?v=tWto6Wlj1N4  
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  مقال العدد 
  

  ) .3( قـصة  العلمانیـة
 . عصمت سیف الدولة. د

 الصراع
   

في أوروبا المسیحیة حتى نھایة القرن الثامن عشر ھو ) الفصل بین الكنیسة والدولة " ( العلماني " إن تاریخ المبدأ 
وھو صراع لم یھدأ إال في الفترات التي سیطرت فیھا احدى المؤسستین على " والدولة " تاریخ الصراع بین الكنیسة 

یر ـع بالرغم من بقائھ على المستوى النظري كلمات ذات قدسیة غاألخرى ، أي فترات ھزیمة المبدأ ذاتھ في الواق
 . منكورة

یة ـفلقد بدأ نشاط الكنیسة التي اسسھا السید المسیح علیھ السالم على ایدي الرسل من تالمیذه في ظل سیادة دولة طاغ
ولما كان الفصل بین . ونیرون  لودیوسـھي االمبراطوریة الرومانیة ، یحكمھا أباطرة طغاة من امثال كلیجوال وك

الكنیسة والدولة یفرض على رجال الدین أن یتركوا ما لقیصر لقیصر فقد اتجھت تعالیمھم إلى احترام وطاعة السلطة 
. كذلك قال بولس ان من یقاوم السلطة یقاوم ارادة هللا ویستحق إدانة الكنیسة . الحاكمة حتى حینما یكون الحكم جائرا 

یر ـإن ھذا الموقف سیتغ" . ك ـتـیئـكن مشـلتـإلھي ف: " المبراطور سیزاریا لم یدافع عن نفسھ إال بقولھ وحینما سجنھ ا
ولقد كان المسیحیون على عھد . ر ـیـتغـن ألن موازین القوى ستـیدتھم ولكـرون عقـیـین سیغـال ألن المسیحی. یما بعد ـف

بت أجیال منھم ضحایا السجون والتعذیب الوحشي ـالطغاة فذھ وة تحمیھم من بطش االباطرةـالرسل مجردین من أیة ق
أو " الفصل " ن ـفھم الدیني في الفصل بین الكنیسة والدولة ؛ ولكـلقد أعطوا ما لقیصر التزاما بموق. تل الجماعي ـوالق
زموه ـتـاالوائل قد الیون ـوإذا كان المسیح. ف نفاذه على إرادة طرف واحد ـین الیتوقـعالقة ذات طرف" االستقالل " 

واعطوا مالقیصر لقیصر فإن القیاصرة قد نقضوه فلم یعطوا ما   بل أبادوا كّل من استطاعوا أن یبیدوه من الدعاة 
یسة والدولة ولكن ـفانھزم المبدأ وأصبح الخیار الوحید المتاح للمسیحیین االوائل لیس بین الكن. للدین المؤمنین با 

. فاختاروا االیمان واستشھدوا في سبیلھ وشھد لھم التاریخ ، واشاد ببطوالتھم في مواجھة الموت . الیمان ر واـبین الكف
اننا نؤكد أن المسیحیین في ظل القیاصرة كانوا یموتون ألنھ كان : " وكان حقاً ما قالھ االب المسیحي لویجي تاباریللي

 . " واجبا دینیا علیھم أن یموتوا
رؤساء الكنیسة (  ت المسیحیة ھي دین االمبراطوریة في عصر البابواتـاقف بعد ذلك حین أصبحیرت الموـنقول تغ

. فصل الكنیسة عن الدولة ): العلماني ( على المبدأ  -على المستوى النظري  -یرت ولكن مع االبقاء ـتغ) . الكاثولیكیة 
یطرة وإن كان االتجاه العام لنّمو القوة في صالح وتبادلت المؤسستان ، من خالل الصراع بینھما ، موقع الصدارة والس

بل إلى فترات تاریخیة طویلة كان میزان القوة لصالح االباطرة في ـولقد أشرنا من ق. الكنیسة حتى القرن السادس عشر 
   ك والممالك وإلى فترات أخرى كان البابوات فیھا اصحاب الغلبة على الملو ،یھما ـاالمبراطوریة البیزنطیة والرومانیة كلت

 .  وانعكس ذلك الصراع على التیار الفكري الذي صاحبھ وغّذاه .
السلطة المدنیة : ن تحكمان العالم ـیـففي القرن الخامس بدأ البابا جیالسیوس األول بتذكیر االمبراطور بأن ثمة سلطت

. نى بالجانب الخالد من االنسان وھو الروح ـوالسلطة الدینیة ، وأن السلطة الدینیة تتحمل مسؤولیة أثقل ، إذ انھا تع
وبالتالي فان القانون االلھي أسمى . وما الحیاة الدنیا إال مرحلة اختیار وتحضیر للحیاة اآلخرة . والخلود مصیر االنسان 

ً لحقھا في السیطرة النظریة المعروفة باسم . من أي قرار أو أمر یصدره إنسان  الحق  نظریة" وأبدعت الكنیسة تفسیرا
ً ) . مذھب آباء الكنیسة ( أو" . االلھي  مؤداھا أن الحكم  وحده وأنھ یختار الدائھ في االرض من یشاء ، فیصبح حاكما

نا ـومن ھ" . االنتقاء " نى ـینھ على وجھ یجعلھ قریباً من معـوالممیز لھا أن االختیار یتم مباشرة لشخص بع. بأمر هللا 
لم تدخل ھذه الكلمة " المختار من هللا " ني في أصلھا ـلغات ذات االصل الالتیني إذ أنھا تعفي ال" سیادة " جاءت كلمة 

 .  لغة القانون إال في القرن السادس عشر
تھا في ـق بین مضمونھا الالھوتي ووظیفـبقري حاول أن یصوغھا على وجھ یوفـیض لھذه النظریة رجل عـوقد ق

ً فكریاً للباباذلك ھو الق. مساندة السلطة البابویة   .  دیس توما االكویني الذي كان مستشارا
یة المحیطة بكل شيء ، والنوع ـالنوع االول ، ھو االرادة االلھ: م توما االكویني مصدر السلطة الى ثالثة أنواع یقسّ 

طیب والخبیث ، یة في ضمائر البشر فیجعلھم یمیزون بین الـتھ االرادة االلھـالثاني ، ھو القانون الطبیعي الذي أودع
بالبناء على ھذا . وأخیرا ، النوع الوضعي أو البشري ، وھو تلك القواعد التي یضعھا الناس في المجاالت الخاصة 

أولھا ، الجوھر أو المبدأ ، وھو ارادة هللا وتؤدیھ الكنیسة : رق بین ثالثة أوجھ للسلطة ـود توما االكویني فیفـالتقویم یع
، وھذه یمیز بینھا ویختارھا الحكام ؛ والثالث ) ملكیة أو ارستقراطیة أو دیوقراطیة ( سلوب ؛ والثاني الشكل أو اال

 -مصدر سلطة الكنیسة  - ھكذا أراد توما االكویني أن یالئم بین الحق االلھي . الممارسة أو التنفیذ ، وھذه یؤدیھا البشر 
                          ر السلطةـأو جوھ یتھ ، ـلحق في الحكم وسند شرعوبین صور ممارسة السلطة وأشكال الحكم ، مع االحتفاظ بمصدر ا



                                       بعد توما االكویني یأتي جیل الروماني. ومبدئھا ، لالرادة االلھیة ، لتبقى الید العلیا للكنیسة 
ً لھ في جامعة باریس ، واستحق من بعده لقب  لیكون اكثر )  1316 - 1245" ( أكثر المفكرین عمقا " الذي كان تلمیذا

ممثل  - صراحة فینطلق من أن هللا موجود في كل شيء بما في ذلك عقل االنسان وحواسھ لینتھي إلى القول بأن للبابا 
 .  ء في األرضحق السلطة على كل واحد وكل شي -هللا في األرض 

یبدع أنصار الملوك " والدولة " على الجبھة األخرى من المیدان الفكري الذي یعكس ویغذي الصراع بین الكنیسة 
ر احتكار ـالتي تبقي على السماء مصدراً للسلطة ، ولكنھا تنك) او نظریة الملكیة المقدسة " ( العنایة االلھیة " نظریة 

ب نظریة العنایة االلھیة إلى أن إرادة هللا توجھ شؤون ـفتذھ. في األرض لتفسح مكاناً للملوك  البابا للقیام على إرادة هللا
فھو الیكسبھا بجھده   . یر مباشر إلى أن تصبح السلطة في ید واحد منھمـقولھم وإرادتھم على وجھ غـالناس وع

تھ في ـنایة هللا ھي التي وضعـایضا ، ولكن علقاھا من أحد من الناس ، وال من هللا ـوالیستحقھا ألمر خاص بھ ، والیت
رف ـمادام الملك ملكاً فلیس من حق أحد أن یحد من سلطتھ ألن ذلك سیكون تحدیا الرادة السماء حتى لو لم یع. موضعھ 

باري في كتابھ السلطة الملكیة والسلطة البابویة  وفي ھذا یقول جان دي. نایة السماء إلى ھذه النتیجة ـأحد كیف أدت ع
 یختار لكل منھما من ن متمیزین ومنفصلین ، قسم مادي وقسم روحي ، وإن هللاـان الحیاة تنقسم إلى قسمی)  1302( 

 . یتواله ، فاختار الكنیسة للحكم الدنیوي ، فالملك قد تلقى سلطتھ بدون وساطة من الكنیسة
 1536والسویسري جان كالفن عام  1520ر عام ـالح الدیني الذي بدأ دعوتھ االلماني مارتن لوثفلما جاءت مرحلة االص

ً على احتكار البابا السلطة الدینیة ووضع أحكامھا ، وانتصاراً لحریة الكنائس  . في االجتھاد " الوطنیة " كان تمردا
فت ـیة بقدر ما أضعـتیة جمیعا من القوة النسبـنـتستیة والبروـفي البالد الكاثولیك" الدولة " یا أن تكتسب ـوكان طبیع

لم یھدأ  أو لم ینتھ ،" والدولة " " الوطنیة "   یر أن الصراع بین الكنیسةـغ. ركة االصالح من السلطة البابویة نسبیا ـح
بالطاعة المطلقة ن ـلیـلقد كان مارتن لوثر وجان كالفن ، كالھما ، من أشد القائ. رة إحداھما على األخرى ـ، إال بسیط

یسة والدولة عالجاً ـولكن كل منھما عالج العالقة بین الكن. حتى ولو كانوا طغاة ) الملوك واألمراء ( للحكام المدنیین 
في ) تیة ـنـالبروتست( بھ ـوفي ظل سیادة مذھ" . للدولة " نیسة ـیة الكـأما مارتن لوثر فقد أثمرت دعوتھ تبع. لفاً ـتـمخ

لن نفسھ ، وھو ملك ، رأساً للكنیسة ـنیسة االنكلیزیة مع البابا ، وأن یعـنري الثامن أن یقطع عالقة الكـھ انكلترا استطاع
للكنیسة ، حتى قیل إنھ لم یحدث أن وصل أّي بابا في " الدولة" یة ـوأما جان كالفن فقد اثمرت دعوتھ تبع) . 1534( 

 .  دة الكنیسة كما فعل كالفنالقرون الوسطى ، النظریا والعملیا ، إلى تأكید سیا
في  -وھناك . وقد استمر ذلك الصراع وانتقل إلى أمریكا ، حیث دار ھناك بین كنائس المھاجرین وبین الدولة الناشئة 

" الفصل بین نشاط الكنیسة ونشاط : سیتضح بجالء أن الصراع لم یكن یدور حول المبدأ المسیحي العلماني  - أمریكا 
فقد كان المذھب . ین كل منھما یرید أن تسود األخرى متجاوزة بذلك حدودھا ـأطماع المؤسست ولكن بین" الدولة 

ً في انكلترا كما ذكرنا ، وكان من شأن ذلك أن یسیط وقد حدث في عھد . نیسة ـر الملوك على الكـالبروتستنتي سائدا
رھا ـتبـروضاً دینیة اعـرعایاھا البروتستنت ف رضت علىـأن ف -نیسة في انكلترا ـوھي رأس الك -الملكة الیزابیت األولى 

، فرضي من رضي ، وتمرد القادرون الذین نّصبوا من أنفسھم دعاة )  1558عام ( الجمیع بّدعاً الأساس لھا من الدین 
سة فصل الكنی: المبدأ " الدولة " روا في وجھ ـوأشھ) یورتان ـالب( رین ـرفوا باسم المتطھـلتطھیر الدین من البدع فع

ّي موق" . الدولة " ن ـع فلما أن ظنوا أنھم منتصرون . فھم حتى كاد یعقد لھم النصر ـوما زالوا یحّرضون الناس على تبن
یة للكنیسة فلما لم یفلح تدبیرھم ـووضعھا موضع التبع" الدولة" بدأھم والتدبیر لالستیالء علىم" تناسي " بدأوا في 

رة إلى أمریكا خالل القرن السابع عشر حیث ـا دفع بجموع منھم إلى الھجمم" األقوى " استحقوا اضطھاد الدولة 
وسیطرت " بالقوة " بھم ـوھناك كانوا قوة غالبة بالنسبة إلى السلطة المدنیة ففرضوا مذھ. استقروا في نیوانجلند 

 . لفانیانیستھم على كل سلطة في بلیموث وخلیج ماساشوستس وفي كل المستعمرات ماعدا رود ایلند وبنسـك
بدورھم  - الفاّرین " الكاثولیك " یحمل إلى أمریكا أفواجا كثیفة من المھاجرین  1840وظل األمر كذلك إلى أن جاء عام 

تیة من أن تشاركھم الكنیسة الكاثولیكیة ـنـفخاف رؤساء الكنیسة البروتست. من االضطھاد في القارة االوروبیة  -
ھذه المرة  - ون رایاتھ ـیرفع" والدولة " نیسة ـالدولة ، فعادوا إلى مبدأ الفصل بین الكامتیازاتھم وسلطاتھم في مواجھة 

تى أدخلوا مبدأ الفصل ـفي مواجھة المنافسین الجدد الكاثولیك تساندھم مجموعة من المفكرین مازالوا یعملون جمیعاح -
أن " الدولة " إنھ الفصل الذي یحرم على …ولكن أي فصل ؟ . في صلب الدستور األمریكي " والدولة " بین الكنیسة 

یق المبدأ على الوجھ ـفي القرن العشرین أخذت بیدھا زمام تطب" الدولة " فلما قویت شوكة . تدخل في شؤون الدین ـت
لیھ حرم القضاء ـوبناء ع. یسة أن تتدخل في شؤون الدولة ـالذي یتفق مع موازین القوة الجدیدة ، یحرم على الكن

قدون أن ھذا ـوما یزال الكاثولیك والبروتستنت جمیعا یعت. التعلیم الدیني في المدارس الخاصة والعامة معا االمریكي 
. ید للدین عامة لمصلحة تیارات الدینیة نامیة في الوالیات المتحدة األمریكیة ـالتأویل للنص الدستوري مقصود بھ الك
ً بھ حمایة الدین من الدولة ولیس حمایة الدولة من  -  نكما یقولو - ذلك ألن التعدیل الدستوري الرابع عشر  كان مقصودا

                                                                                                                              .  وھو صحیح. الدین 
اال " الدولة " لم یكن من الممكن أن ینتھي الصراع الذي ثار حول الحدود بین سلطة الكنیسة وسلطة   : النھـایـة  

                      في أي إال بتأكید المبدأ ذاتھ . من المقدرة على تجاوز المبدأ ذاتھ  - الكنیسة والدولة  -  نـیـبتجرید كل من السلطت



                       الطرف الثالث المتدخل بالعنف الثوري في مجرىرة الفرنسیة ،ھذا ما أنجزتھ الثومواجھة الطرفین و
 .  تاریخ الصراع

على مدى القرنین السابقین على الثورة یدور في واقع تاریخي " الدولة " اما عن الكنیسة فقد كان الصراع بینھا وبین 
كان رجال . من السلطة " لقیصر " وأصبحت فاعالً مؤثرا وشریكاً في ممارسة ما "  ما" تجاوزت فیھ الكنیسة حدود 

ھكذا اسمھ في " ( النموذجي " الدین قوة مستقلة وموازیة لقوة النبالء في برلمانات انكلترا إلى أن انعقد البرلمان 
 .  حیث أضیف إلى القوتین ممثلون عن البرجوازیة الصاعدة 1295عام ) التاریخ 

یة مكونة من ممثلي ثالث ـكانت الجمع -  1614یة الوطنیة الفرنسیة التي توقفت جلستھا عام ـكانوا كذلك في الجمعو
ومنفصلة في مكان االجتماع . مستقلة الرأي لكل منھا صوت . رجال الدین والنبالء والعامة : طوائف مستقلة ومنفصلة 

بینما كان رجال الدین في فرنسا كلھم الیتجاوزون  300الكنیسة  كان ممثلو. مندوب  300ومتساویة العدد لكل منھا . 
أیضاً ، بینما كان عدد من یمثلونھم نحو  300) أو الطائفة الثالثة كما كانوا یسمونھا ( ، وكان ممثلو العامة  160000

عام  600ة فأصبحوا ولقد زید ممثلوا العام. وكان الفرق بین عدد القواعد یعكس الفرق بین قوة القمم . ملیونا  26
.  1789ینایر / یة إلى االنعقاد بناء على طلب الملك لویس السادس عشر في كانون الثاني ـقبل أن تدعى الجمع 1788

فأصر ممثلو العامة على ضرورة االنعقاد في مكان واحد ، وأن یكون لكل مندوب صوت وتكون القرارت بأغلبیة 
یة تأسیسیة أخذت على ـة األولى التي تحولت بھا الجمعیة الوطنیة إلى جمعوكانت تلك ھي إرھاصة الثور. الحاضرین 

 . یت أصال لمناقشتھاـعاتقھا وضع دستور لفرنسا باالضافة إلى عالج األزمة االقتصادیة التي دع
ریة مدخالً وكان حل األزمة الدستو. وقد كان البحث عن حل لألزمة االقتصادیة مدخالً مناسباً إلى حل األزمة الدستوریة 

لقیصر  لیبقى ما" والدولة"  لمصلحة مبدأ الفصل بین الكنیسةمناسباً لحسم الصراع التاریخي بین الكنیسة والدولة 
 .  لقیصر وما  

. كان الوزیر الفرنسي الشھیر نیكر قد جّرب كل األسالیب لتفادي إفالس فرنسا ، بما فیھا القروض ذات الفوائد الباھظة 
یحّل أو . یة لألزمة لم یكن قد بقي إالّ حل واحد وكان ذلك الحل یضرب عصفورین بحجر صائب ـدرت الجمعفلما أن تص

من ناحیة " الدولة "في شؤون  یخفف األزمة االقتصادیة من ناحیة ، ویجرد الكنیسة من قوتھا التي مكنتھا من التدخل
" . لكنیسة داخل الدولة ولیست الدولة داخل الكنیسة ا: " یة في اتخاذه تحت شعار رفعتھ ـفلم تتردد الجمع. أخرى 

وتتولى " . تؤول كل ممتلكات الكنیسة إلى األمة " مرسوما بأن  1789نوفمبر / تشرین الثاني  2وھكذا أصدرت یوم 
تقوم بھ ، كما تنتقل إلى الدولة كل أنواع النشاط غیر الدیني الذي كانت الكنیسة . خزانة الدولة دفع مرتبات لرجال الدین 

رف في تاریخ فرنسا ـیة ما عـأصدرت الجمع 1790یولیو / تموز  12وفي . ومؤسساتھ ، مثل المدارس والمستشفیات 
كان أھم ماجاء في . تلك التسمیة التي تفصح عن مصدر القوة التي أصدرتھ " . الدستور المدني لرجال الدین " باسم 

ّي المناصب الدینیة  1789نوفمبر / تشرین الثاني  2مرسوم  ذلك الدستور ، باالضافة إلى تأكید مبادىء أن یكون تول
باالنتخاب ، كما ھو الحال بالنسبة إلى القضاة ، ثم تحریم النشاط السیاسي على الكنیسة ؛ وأخیرا أن على رجال الدین أن 

والواقع أنھم كانوا قد طالبوا بأن . ات ولقد أید صغار رجال الدین الفقراء تلك االجراء. یقسموا یمین الوالء لھذا الدستور 
/ آب  4في (  1789نوفمبر / تشرین الثاني  2بل أن یصدر مرسوم ـیتحولوا إلى موظفین ذوي رواتب ثابتة حتى ق

اما كبار رجال الدین ، اال قلة من بینھم ، فقد ترددوا في القسم إلى أن یفتي البابا في شأن الدستور ) .  1789اغسطس 
  .  توى البابا بیوس السادس متأخرةـوقد جاءت ف. یھما والقسم كل

  
  تعلیقصورة و  

  ـون ـن یحـتاجـیـرومـحـالمراء وــقـالف

  ون ــتاجـیح م ـلـكـنھ... طـف ـى العـال

  ھاء ـالن .. دل والمساواةـالعى ـرالـأكـث

  ي ـم التـوقھـومنحھم حق.. ھم  ـمعانات

  القائمة تسلبھا منھم العالقات الظالمة

 ...في مجتمعھم فـتجعـلھم تعساء 



  ع الغالفضومو

  1995من جوان  في السابع ..ملهم الثوار : الشيخ امام  ⊳ ⊳

                                               منذ السـتیـناتنیة فریدة ، بدأت ـظاھرة ف الذي مثل الشیخ امامرحل الفنان الكبیر 
                                                         ذانلبلقاء بـینھ و بین رفـیق دربھ و مؤلف أغانـیھ الشاعـر أحمد فؤاد نجم ، ال

                                                      استطاعا ان یكونا نبض الشارع المصري والعربي بشكل عام بسبب التصاقھما 
                                                                 حقـیـقیا لجمھور  ملھماقد كانت أغاني الشیخ امام و.. وم الناس و قضایاھم بھم

                                                      عریض من الرافضین ، وألجیال متعاقبة من الطالب و الشغالین و العاطلین ،
                                                           .. الذین ألھمتم كل معاني الرفض و الثورة ، زمن الردة و التبعـیة و االستسالم 

فان صورة عبد الناصر ظلت  67و رغم ان الثنائي امام و نجم قد اصطدما في بعض المحطات مع ثورة یولیو بعد نكسة 
  ..ـب عن غـرفة الشیخ امام حتى رحیلھ منتصف التسعینات الوحیدة التي لم تغ

زیمة عسكریة ـحدثت ھ..الحقيقة الغائبة من الهزيمة الى النصر ،:في ذكرى النكسة  ⊳⊳

ت شنتھ طائرات العدو الصھیوني على المطارات و الثكنات العسكریة ـبعد ھجوم مباغ 1967یونیو حزیران  5نكراء یوم 
ر االمة من المحیط ـیـاالمل المنشود  لدى جماھیمثل تالیة لجیش مصر الذي كان ـالقدرة القفي مصر حیث وقع تدمیر 

كما زاد االمـر سوءا عـندما حصلت نفس .. المشردین مواجھة العدو، والثأر للشھداء والمھجـرین والى الخلیج ، في 
و قد .. ة ھي سوریا و االردن و العراق النتـائج تقریبا على الجبھات االخرى لثالث جیوش عربیة دخلت في المواجھ

                                                         ...كانت الھزیمة العسكریة مدخال لفرض أمر واقع جدید تمثل في احتالل أراضي جدیدة الخ 
حصول تلك الخسائر ألربع دول عربیة مخـتـلفة في توجھاتھا و أنظمھا یعـتبـر أكبر دلیل على أن ماحدث   انو الواقع ف

یعـود باالساس الى تفوق العدو بالدرجة االولى بسبب ما یلقاه من دعم أمریكي و غـربي و من المنظمة الصھیونیة 
تلك الدول بالصراعات الداخلیة التي ساھمت في اضعاف العالمیة مما جعـل المعارك غـیر متكافـئة ، الى جانب انشغال 

نظرا لما كانت  خاصة في مصر مؤسسات الدولة و ھو جانب تـتحمل فیھ القوى المعارضة قدرا كبیرا من المسؤولیة
و تـنمیة و تصنیع عسكري و مدني و انجاز مشاریع ضخمة ال تقدر على انجازھا  و بناء حقیقي تشھده من  تغییر جذري

و في نفس الوقت  .. الدول الكبرى و تامیم شركات و بنوك أجنبیة و محلیة و نھضة واسعة في جمیع مجاالت الحیاة  اال
..                                                                            كانت تتعـّرض لمؤامرات خارجـیة و عدوان مستمر منذ قیام الثورة 

سباب موضوعـیة أیضا أولھا صراع مراكـز ى تلك المؤامرات بأنواعھا ، بل ألالھزیمة ال تعود فقط الان و رغم ذلك ف
 جمال عبد الناصر نفسھّمر منھا رھا من مؤسسات الدولة ، و التي تذالقوى الموجودة في المؤسسة العسكریة و غـی

دقا مع نفسھ ومع شعـبھ عـندما اتخذ قراره بالـتـنحي صابد الناصر ـعولقد كان .. الھزیمة  نھ لم یستطع تفكـیكھا قـبلـلك
 للمسؤولیة ، و ھتحمل معـربا بذلك عـن –ن اسباب الھزیمة ـو بقطع النظر ع –یة ـربـر دولة عـكرئیس الكبن منصبھ  ـع

ّرا عـن یونیو ، لیس في  10و  9العالم قد فوجئ بالمسیرات الملیونیة العارمة أیام  اال ان.. استعداده التام للمحاسبة  معـب
ـال عـن ـره فعبـوھو ما أج.. فھ ـن موقـتراجع عـبد الناصر بالـربیة مطالبة عـمصر وحدھا بل في جمیع العواصم الع

الدولة محاربة الفساد وتطھـیـربدأ ب لذلك.. التراجع ، و العودة الى تحمل المسؤولیة بما یشبھ االستفتاء العام من الشعب 
...                                                                             جمیع المؤسسات الحّساسة  ولمخابرات جھاز ا منیة والمؤسسة العسكریة واالاعادة ھـیكلة ة ویـروقراطـمن البی

     ،  ، اال ان الحیاة قد دبت من جدید یـبةـلك االیام العصـن مرارة في ترغم ما حدث و ما أحس بھ المواطـن العربي مو
على  مواصلة  صّممتأقدمت القیادة السیاسیة على محاربة الفساد و محاسبة المذنبین ، ثم فوس عـندما ـعاد االمل للنو

، التي كانت شرارتھا  1967 جویلیة –یولیو  1معـركة راس العش یوم  فياالشتباك مع العدو منذ االسابیع االولى 
   ، للمعـركة القادمة  وقد شھدت تلك الفترة الحساسة تخطیطا محكما.. مدخال  لحرب االستنزاف التي استمّرت سنوات 

ن جمیع النفقات النھوض بالقطاع العام الذي أمّ التنمیة االقتصادیة و دؤوبا على جمیع المستویات وعلى رأسھاعمال و
ـر كلمن الحربیة و مّكـن   ّ وھي الحرب ..  1973اكتوبر  6تحقق فعال یوم الذي للنصر ضماناتال اعادة التسلیح ، ووف

یؤكد ان ثورة یولیو  وھذا..  1970بد الناصر المفاجئ سنة ـبسبب رحیل ع  1971التي تأجلت بعد ان كانت مقررة لسنة 
 ..ضون كما یرّوج المغـركس ـلیس العأنھت مسیرتھا بنصر تاریخي عظیم وقد 



  حل الكلمات المتقاطعة ///         حل اللعـبة                                    
   16و  1و  7: ناھا في دائرة ھي على التوالي ـاالعداد التي وضع * 

  . 24=  16+  1+  7: مجموعھا  *                                                   

  وھو العدد المتبقي  10=  24 – 34*                                                     

  .في الشبكة                                                 

  ...محاوالت  أخرى جّرب  *                        

 

 

                ر المتشابھةوّ الصّ 

                                                                                                                                                                      

  الدین و الحیاة                               

كما قرر      .. االنسان على ما عداه من مخلوقات ھذا الكون " تكریم : " ر االسالم لقد قرّ  ...االسالم و الكون 
    باتـیـناھم من الطـر و رزقـر و البحـبـّرمنا بني آدم و حملناھم في الـو لقد ك" : لوقات ـھذه المخعلى " یلھ ـضـتف" 
" ... التفضیل " و " التكریم " ند حدود ـو لكنھ لم یقف ع ) . 70االسراء " ( نا تفضیال ـر ممن خلقـلناھم على كثیفضّ و

         بدھا انما ھي ـبھا حتى عـیة التي طالما رھـیعـبـر الطـھذه الظواھیعة ، و أن ـفي الطب" سید " ان ھو بل قرر أن االنس
فھنا ثورة و انقالب جذري في العالقة بین  ! ...لھذا االنسان " رة ـمسخّ " كون ـ، بل انھا لم تُخلق اال لتلھ " ـرة مسخّ " 

بل لكل .. ربي و المسلم ـن الكون لالنسان العـصور الجدید الذي یقدمھ االسالم عـالتیعة یحدثھما ذلك ـبـاالنسان و الط
ُ ر من من سور القرآن الكریم تـوفي كثی.. .انسان  لھ ـرس في نفس االنسان و عقـنى و تغـتھ على تقریر ھذا المعألح آیــ
" ید ـالسّ " مكان  لھ الىـو ینق رھا ،ـواھـیة و ظـیعـبـودیة الطـبـودیة ، عـبـره من العرّ ـدید الذي یحـصور الجـتـھذا ال

كم ر لـوسخ" ..تھ ـیـیھ و انسانـیق الشروط الضروریة لرقـتحقو تھـرھا اال لخدمـظواھبیعة وـلقت ھذه الطـالذي ما خ
      " النھار ر لكم اللیل وـسخر لكم الشمس والقمر دائبین وـوسخ. لكم االنھار ر ـسخالبحر بأمره و  ري فيـلك لتجـالف
) .  14النحل " ( رجوا منھ حلیة تلبسونھا ـوتستخ البحـر لـتـأكـلوا منھ لحما طـریار ـوھو الذي سخ"  ) . 33ابراھیم ( 
الذي جعـل لكم االرض مھدا " ) . 65الحج ( " ألم تـر ان هللا سخـر لكم ما في االرض و الفلك تجري في البحر بأمره " 

  .االسالم و الثورة / محمد عمارة  .د/   ) ....  20لقمان . " (  دون ـو جعـل لكم فـیھا سبال لعلكم تھت
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