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في  1971ر سنة ـبـمـسبت 3رفي ـطـتاسست دولة ق
یمنة ـت و الھـیـتـفـوالتزئة ـسیاسة التج اق ـیـس

فرنسا تجاه یا وـبریطان تبعتھاي اـماریة التـعـاالست
من نھج ذلك ال رـیّ ـتغ  ، ثم ربيـن العـالوط

الذي ع مار المقـنّ ـاالستعالى المباشر  مارـاالستع
للحفاض  ینـن العمالء و التابعـیـیـتع تمد علىـیع

         .5.ص . التفاصيل   ..على مصالحھم 

   : كلمة القدس  
  ..  2التحریر

، لیست عالمة الحدى الحافالت الصفراء القاصدة حي  2التحریر 
ملحمة شباب الثورة في مصر الذین  انھا.. التحریر بالعاصمة 

العشرین من ینایر سنة ریر في الخامس ورشوا میدان التحــتـاف
.. بال رجعة یوما حتى رحل حسني مبارك  18، على مدى  2011

رق ـالذي سرسي ـیل مـن على ترحـمیمصمّ  ودون الیومـھا ھم یعو
  .. ن أھدافھا ـمن الشعـب ثورتھ وانحرف بھا ع

كما قال " من أجل استكمال الثورة " انھ یوم تاریخي تشھده مصر
ن ـالوفاء للشھداء الذیـیح ونھ یوم التصحا.. باحي حمدیـن ص

تلك .. موا أرواحھم فداء للحریة والكرامة والعدالة االجتماعـیة قدّ 
بھا حكم االخوان ، عـندما تفـّرغـوا لمصالحھم ـاالھداف التي غـی
روا الھداف الثورة التي كان ـفي تونس حیث تنكتماما كما فعـلوا 

التشغـیل استحقاق یا عصابة السراق ، وانكبوا  :أول شعار لھا 
ـویضات لھم رصد التعن االنصار في مفاصل الدولة وـیـیـعلى تع

  .. شغـیل ـن لھم االولویة في التـسن القوانین التي تضمو
م  ـتھـتھازیـن انـك عـشلـوان بما ال یدع مجاال لـر االخـلقد عـب

ب ـأصبح رئیسھم یخطزبیة عـندما ـوانتصارھم لمصالحھم الح
 اتھ النصاره من دون عامة الشعـب ، استكماال بینھم و یوجھ خطاب

لمانیین ، ـزورا وبھتانا الى اسالمیین وع تقسیم المجتمعول فصل
الى جانب اثارة الفـتـن  ..وفي بعض االحیان الى كفار و مؤمنین 

..  یة بین المسلمین و المسیحیین و بین السنة و الشیعة الطائف
  ،  لي مؤّسساتـھاـرة عــطـالدولة والسیأخونة  وا الىـكما سارع

لدستور الذي أصدره ب الرافض  لـالحتجاجات الشع تصدواو
  .. بأمر من المرشد  رئیسھم

ـب العاجلة في كل مطالب الشعلن تجاھل االخوان المسلمیولعـل  
الفقیرة في أحیاء ض بالفئات المھمشة والنھویل وـالتشغو التنمیة

ریاف الشاسعة المنسیة منذ عقود االوالمدن االخرى ورة ـالقاھ
لتي خلصتھم من قھـر یزالون یحلمون بایام ثورة یولیو االذین ال
الفالحین  تصرت للعمال وـندما انـین عـیـالراسمالن وـییـاالقطاع

كما أدار االخوان .. یل في مجلس الشعـب ـحق التمث تھمـومنح
ـرھم الى تل أبیب محمال یـمة ، وبعـثوا بسفھم لقضایا االورظھ

 ثم.. فاء كما عـبر عـنھا مرسي بخط یده والبرسائل الود و
انخرطوا وربیة ـیة العـالرجعء القوى االستعماریة واصطفوا ورا

رقیة طائفیة وعـ وتقسیمھا على اسس، ت االمة ـیـتـبة تفـفي لع
          ...      الصھاینة ـلھا تخوض صراعات ال یلتفتون بعدھا الى جعت

  ن التحریر ؟ ادیھذا للخروج الى میكل أفال یكفي 

  ددـالع
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  . مھما أبدعـت فلن یظھـر شیئ .. النقاش مع الجھالء كالرسم على الماء  *

  ) .اینشتاین ( . أحّس أحد أنھ لم یخطئ أبدا في حیاتھ فھذا یعني أنھ لم یجرب أي جدید في حیاتھ  اذا *

  ) .تولستوي ( . الجمیع یفكر في تغییر العالم ، ولكن ال أحد یفكر في تغـییـر نفسھ  *

 نظره التاریخ على ألقى لو آه* 

 سره یدرك أن لحاو لو آه

 ریاح الجماھیر أن لرأى

 ریش الظلم وعروش

 دموي لفص لك وأللفى

 بفقره دومًا بنتھى

 الحاكم یسقط

  ! یشـیع والشعب

 ) .أحمد مطر ( 

  1  2  3  4  5  6  7  
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                

  :افقي 
  .مرض خطیر  –ونس مدینة ساحلیة في ت ) 1
  .آداة لقیس حرارة الجسم  –حرف  ) 2
    .الكف عن االكل و الشرب في رمضان  –حرف  ) 3
  .متشابھان  –مجاالت المعرفة  ) 4
  .لحاكم ایران سابقا لقب  –رفة ـفعل یقوم بھ الحجاج یوم ع ) 5
  ) .منصوبة ( للشرب  –متشابھان  )6
  .حرف  –للكتابة  –حرف  ) 7

  :عمودي 
  .عاصمة االردن  –متشابھان  )1
  .مكان للجوء  –حرف )  2
  .حرف  –ثلثي ورد  –قاتل  ) 3
   )مقلوبة ( للجزم  –) مقلوبة ( مكان خاص للعالج  )4
   .مھم جدا  –ثلثي روح  ) 5
 .مدینة عراقیة تاریخیة  )6 
  .نوع من االسلحة  –ثلثي لتر  ) 7



 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ² ( 311 )  ; ² ( 113 )  :داد التالیة و الحظ عجائب االرقام احسب األع  *

  

 !! معلمنا فقد عقلھ یا أبي:  االبن

  كیف تقول ذلك یا بني ؟: األب 

  !! ) 5=   4+ 1( ، والیوم یقول بان )  5=  3+  2( باالمس یؤكد أن : االبن 

  
، وأحد الستة  ، وأحد الثمانیة الذین سبقوا إلى اإلسالم بالجنة أحد العشرة الذین بشرھم الرسول  ھو د هللاـبیـطلحة بن ع

  . الذین اختارھم عمر بن الخطاب لیكون منھم خلیفة المسلمین
ًا في صومع ..قبل البعثة  الشام في تجارة لھوكان طلحة قد سافر إلى أرض  :  تھ یقولـوبینما ھو في السوق سمع راھب

؟  ھل ظھر أحمد: فقال الراھب.  نعم أنا:  ، وقال لھ ب إلیھ طلحةـ؟ فذھ یھم أحد من أھل الحرمـسلوا أھل ھذا الموسم أف
..                                                                                                                       ، ومخرجھ من الحرم ھو آخر األنبیاء:  قال الراھب... ؟  من أحمد:  قال طلحة

كان من ف ...، ثم أسلم  ، وأخبره بقصة الراھبمباشرة  إلى أبي بكر ، فذھب ةعلم بأمر النبوّ إلى مكة طلحة رجع و لما 
   .. رـ، وأحد الخمسة الذین أسلموا على ید أبي بك السابقین إلى اإلسالم



 

  .أشد من المحال 

 .توفیق زیاد 
  ! یا أخوتي 

  ھذا التراب ترابنا
 

  رغم اللیالي
 

  أرویتھ بدمي ودمعي
 

  طول أیامي الخوالي
 

   ، ورضعت من ثدي الجبال الشمّ 
 

  والقمم العوالي
 

  ، عزمي وأقدامي
 
  ، واحتمالي وصبري للشدائد
 

  من ماء قلبي. . زیتُھ 
 

  ذزب الآللي. . زیتُھ 
 

  ومن األماني المسكراتِ 
 

  عبیر زھر البرتقال
 

  ! یا أخوتي 

  األرض تھتفْ 
 

  وبالرجال.. بالنساء 
 

  . . ھیا نلبي 

  بـشع  إننا

   !!أشد من المحال 

  



  

    .. الى التوریث.. االنقالب  من: طرالسلطة في ق ⊳⊳

بریطانیا و فرنسا تجاه  تبعتھالسیاسة االستعماریة التي افي سیاق ا 1971تاسست دولة قطرفي الثالث من سبتمبر سنة 
ّــتغ یمنة ، ثمـت و الھـیـتـفـوالتزئة ـباعتماد سیاسة التج ، ربيـالوطن الع الى المباشر  من االستعمار نھجذلك الرـی

الى أن جاءت الوالیات المتحدة .. للحفاض على مصالحھم  نـیـتعیین العمالء و التابع الذي یعتمد علىع االستعمار المقـنّ 
لیج ـوفي ھذا السیاق العام شھدت دول الخ.. ین و التقسیم و الھیمنة ـفي منتصف القرن العشرین لتواصل سیاسة التدج

تھج ـنـیان كانت تـر من االحـیـثـفي كبل  و ،القومیة تبار للمصالح ـبة التاحالفات مع تلك االنظمة دون اعـمنھا قطر لعو
راطھا في ـر على تلك المصالح بانخـقود الماضیة ، وھي تشھد اآلن قمة التآمـدیة لھا كما حدث طوال العاسیاسات مع

لعل ما شھدتھ قطر بالتحدید خالل فترات الحكم یعكس طبیعة التجاذبات و.. داء نیابة عن االعالعربیة العدوان على االمة 
و طبیعة التدخل الخارجي من ناحیة ثانیة و تأثیره على مجریات ..  الداخلیة من ناحیة بین جمیع مكونات العائلة الحاكمة

ك السیاسیین ایادي خارجیة تحرّ  ر من آثار تالعبـییـاالمور في المنطقة بصفة عامة ، اذ ال تخلو أي حركة أو تغ
                                                                                                   ..بل كل شیئ  ـق مصالحھاعلى رقعة شطرنج ظمانا لنفوذھا و ادقكالبی

ما یحدث اآلن في قطر ال یعـني على أي حال تطورا ونضجا في المسار الدیمقراطي الذي أدى الى انتقال  و الواقع ان
السلف  التوریث الدیمقراطي الذي یتخلى بموجبھالسلطة من اسلوب انقالب اآلبناء على اآلباء كما فعـل حمد البیھ ، الى 

فوق جناح ـیا على ما یبدو بتـتھـداخل العائلة الحاكمة منللخلف ، بقدر ما یعكس عمق االزمة والصراع بین الفرقاء 
برا من ناحیة أخرى عن استسالم االب االنقالبي المسكون بنرجسیة السلطة لقدره ـومع.. الشیخة موزة على اآلخرین 

االكثر ر عمالة وـبة الراعي االمریكي الذي یبحث دائما من بین العمالء ، عن االكثـوارضاء لرغ.. تفادیا للمعاملة بالمثل 
ن ـیـت اوراق السابقـرقـتـفاء بعد أن احـیذ سیاساتھ من خالل ضخ دماء جدیدة في سیاسة الحلـنفـو االقدر على ت ، والء

ر ــیّ ـغـتـحیث یتغـیر االشخاص و ال ت.. ر ـنا یكمن سر التغـییـو اصبحت تحركاتھم مكشوفة ومآمراتھم مفضوحة ، و ھ
                                                                                                                                                            .. السیاسات 

ین كما تبین لھ منذ سن مخطط ر وـر مدبّ ـبل ھو في الواقع ام ا ،مفاجئ ـني من ناحیة ثانیة بان ما حدث كانكما انھ ال یع
                                                                                                                                   ..الوقائع على االرض 

ك بعد أن تدرب و ذلالمناصب المخصصة لھ ،  ما تبینرة طویلة كـتـكان یتدرب على المسؤولیات منذ فمیر قطر الجدید فأ
                                                                           :ھو و.. أكبـر المختصین في بریطانیا تحت عنوان الدراسة أید على 

                                                                                         .یةـرئیس المجلس األعلى للبیئة والمحمیات الطبیع -
                                                                                                                         .یمـرئیس المجلس األعلى للتعل -
                                                                                     .لوماتـعلى لالتصاالت وتكنولوجیا المعرئیس المجلس األ -
                                                    . ر العمرانيـیئة األشغال العامة والھیئة العامة للتخطیط والتطویـرئیس مجلس إدارة ھ -
                                                                                                           .رئیس مجلس إدارة جھاز قطر لالستثمار -
                                                                                                                        .رئیس مجلس أمناء جامعة قطر -
                                                                                                               .رئیس اللجنة األولمبیة القطریة -
                                                                                                                      .نائب القائد العام للقوات المسلحة القطریة -
                                                                                                                   .نائب رئیس مجلس العائلة الحاكمة -
                                                                             .س األعلى للشؤون االقتصادیة واالستثمارنائب رئیس المجل -
                                                                                                          .نائب رئیس اللجنة العلیا للتنسیق والمتابعة -
                                                                                                                             .عضو اللجنة األولمبیة الدولیة -

    سح أحذیة ألسیاده االمریكان ؟ یھم ال یتجاوز دور طرطور عمیل أو ماـلكن ما فائدة المناصب اذا كان أكبر قائد ف
 ثم.. فھؤالء یولدون حكاما أمراء . واضح انھم من خالل توسیع شبكة المسؤولیات یدّربونھم و یھیّؤونم لمقالید الحكم 

 ..!!  لدیمقراطیةیتحدثون كثیرا عن ا

  !!یا للسخریة  



  
  

  مشكالت التنمیة
  .عصمت سیف الدولة .د

  
أن أجـزاء من أمتنا العـربیة مغـتصبة ، و ان االستعمار الظاھر و الخفي ، القدیم و الجدید  العربي ناـرف من واقعـنحن نع

و نحن نـعرف أننا امة مجزأة تقوم على كل جزء . یسیطر عسكریا و اقتصادیا على كثیر من امكانیاتنا المادیة و البشریة 
. بنا العربي ـر و المذلة على شعـرض الفقـلة تفـیة المستغـجعرف أن الرـو نع. منھا دولة من ابنائھا أو من الغاصبین 

الجماھیر العربیة ، ھي ھي ذاتھا شعوب  ـربي ،ب العـالشع. نا بدون فائض ـبا ووطـوأن ھذا كلھ شامل االمة العربیة شع
لقومیة ھي ذاتھا المقسمة االمكانیات ا. لیمیة ـبین الدولة االق ھو ذاتھ المجزأو الوطن القومي ھو . یر االقالیم و جماھ

  . ب قومي مفرز كما ال توجد ارض قومیة خالصة ـفي ھذا الواقع ال یوجد شع... لیمیة ـالى امكانیات اق
رف منھ كل ـوبینما یركز الفكر القومي التقدمي تركیزا قویا على مشكالت االستعمار و التجزئة و االستغالل حتى نكاد نع

" الحریة و الوحدة و االشتراكیة " یرمز لھا الشعار المثلث تقریبا عن تلك المشكالت و حلولھا الصحیحة كما  شیئ
ینا ـحتھ أعرض القوى في الوطن العربي ، ال نكاد نعرف من الفكر القومي التقدمي شیئا معترفعھ و تتحرك من تالذي 

كأن . یھاـتغل ، حتى تتطور االمة العربیة بقدر ما ھو متاح فیجب أن یتحقق في الواقع العربي المستعمر المجزأ المس
  .! ب العربي ال یعاني في حیاتھ اال مشكالت االستعمار و التجزئة و االستغاللـالشع

  .یر واقعي ـیر صحیح و غـوھو غ
و لیست الحریة و  .ربي فعال ـب العـیدة التي یعانیھا الشعـو التجزئة و االستغالل ھي المشكالت الوحلیس االستعمار 

بل اننا نستطیع ان نقول ان كثیرین من أبناء . ربي حقا ـب العـالوحیدة التي یریدھا الشعالوحدة و االشتراكیة ھي الغایات 
ري ـالعحیاة ، من مخاطر الجوع و المرض ورد الحفاظ على الـرقھم مشكالت الحفاظ على الحیاة ، مجـاالمة العربیة تستغ

زئة و االستغالل ، وال ـجـالتت االستـعمار والـیھ الحدیث عن مشكـبلون فـقـدون في رؤوسھم مكانا یستـیجد فال رّ ـشـو الت
و كثیرون من ابناء االمة العربیة ، مالیین ، . یة ـراكـریة و الوحدة و االشتـكیر في الحـفـیجدون في أوقاتھم متسعا للت

الوحدة و و  ریة ـریدون الحـالل ، و یـغـزئة و االستـو التج مارـعـون مشكالت االستـرفـن ، یعـشرات المالییـع
الوحدة و و ریة ـاالشتراكیة ، ولكن مشكالت الحیاة الیومیة تستنفذ طاقاتھم فال یجدون فائضا منھا یبذلونھ في سبیل الح

ال في ــنقـقضي ایامھ متالبدوي الذي ی. ولون باشباع حاجاتھم المتجددة أبدا بما ھو متاح لھم ـانھم مشغ. االشتراكیة 
لد ـة في انتظار أن تـعـبیـمخاطر الطـري والعجوع ورة یبحث عن حل لمشكلة غذاء قطیعھ و یصبر على الـاالرض الوع

ین یبذر البذور و یصبر على الجوع و ـالفالح الذي یقضي أیامھ وسط الط. یحل مشكلة غذائھ و كسائھ ـالنعجة حمال ف
ثرھا ـوما ان تأتي بعد شقائھ الطویل حتى یستولي على أك.  تاتي الثمار ـأن تنمو البذور ف ري و المرض في انتظارـالع

العامل المجھد خالل ساعات العمل الطویل یحل مشكالت االنتاج . لو الضرائب المرابون و المالكون االرض و محصّ 
قد یتجاھل ثم یطلب ویرجو و یتوسل و. ـف وقر االنسانیة التي ال تتـیـتھا غـفي حركرضھ اآلالت ـبمعدل السرعة التي تف

الشباب ال . ر ـروش یحل بھا مشكالت اسرتھ التي تنتظـة لیحصل على قـیـفي ساعات عمل اضافمن اجل أن یزداد ارھاقا 
و راء كل ھؤالء مالیین من اآلباء و الشیوخ . ون دفع ثمن العلم ـیم النھم ال یستطیعـیتعلمون أو ینقطعون عن التعل

و بجوار . واالمھات العاجزات واالطفال الذین یموتون الن آباءھم ال یجدون ما یبذلونھ من أجل الحفاظ على حیاة ابنائھم 
و .. ماذا یعمل ؟ : ر العاطل المملة في محاولة حل مشكلة القادھؤالء مالیین من الشباب العربي یقضون ایامھم الطویلة 

تصبین ـلین و المستعمرین ، و المغـو مشایخ القبائل و المالكین المستغالعشائر فوق كل ھؤالء بضعة مالیین من رؤساء 
ید ـقـیص حیاتھ و تعـربي و سلبھ امكانیات تطوره و تنغـبنا العـید استغالل شعـو البیروقراطیین یكاد یكون دورھم الوح

یبذلون جھودھم الخالقة في الصحاري و وفي مواجھتھم مالیین من الرجال و النساء العرب العاملین الجادین . مشكالتھ 
ال و المزارع و المصانع و المدارس و الجامعات و في كل مجاالت الخدمات ، ینتجون و یضیفون وینّمون و یبنون  الجب

  . الخ ...بقدر ما ھو متاح لھم من امكانیات وھو قلیل 
ب ـو ھذا ھو الشع. ربي ـب العـن الشعـل عـبیة مستقرـمي یسمى االمة العـاذ ال وجود لكائن وھ. ربیة ـنا العـتـھذه ھي أم

نا على بدوي یحل مشكلتھ في الصحراء أو فالح ـبنا سیقع اصبعـندما نشیر الیھ باصبع لنقول ھذا ھو شعـع. ربي ـالع
 عندئذ. الخ ...یحل مشكلتھ في االرض ، اوعامل یحل مشكلتھ في المصنع ، أو والد شیخ أو أم عاجزة أو طفل یحتضر 

ني في الواقع العربي اال وحدة ـنھا و تاكیدھا ال تعـالتي ال نمل الحدیث عنعرف معرفة الیقین أن وحدة المصیر القومي 
ربیة انما یتم و یطرد عن طریق حل المشكالت االجتماعیة التي ـو ان تطور االمة الع. مصیرنا و مصیر ھؤالء البشر 

و بقدر ما تحل مشكالت الناس فیھا . یھا ـالمجتمعات تتطور من خالل حل مشكالت الناس ف یعانیھا ھؤالء البشر اذ ان
  . یھا ال أبعد ـیة التي تحل مشكالت الناس فـو ال یتم التطور اال في المجاالت االجتماع. تتطور ال اكثر 

د مالیین المشكالت االجتماعیة التي امتداد الوطن العربي ، في مواقع العمل او في مواقع البطالة توجھنا و ھناك ،على 
فیھا یحاول العاملون . و ھي كلھا مشكالت تقدم و تنمیة . یثیرھا التناقض بین الواقع العربي و ما یریده الشعب العربي 



                              یّرة ـربي المتغـب العـوا حاجات الشعـیروا باالنتاج واقعھم لیشبعـمن ابناء االمة العربیة أن یغ
لیمیة و في ظل الوحدة ، في ظل االستغالل و ـفي ظل االستعمار و في ظل الحریة ، في ظل االق. المتنّوعة المتجددة أبدا 

ف محاولة ـربي عن محاولة حل مشكالتھ ، وال تتوقـ، ال تتوقف محاولة التطور ، وال یكف االنسان العفي ظل االشتراكیة 
. لیحقق ارادتھ . ییر واقعھ لیشبع حاجاتھ ـن طریق تغـن محاولة حل مشكالتھ عـلعربي عنسان االتطور ، وال یكف اال

ولین بحل مشكالت الحیاة ال ـرف ان كل ھؤالء العاملین الكادحین المشغـو نحن نع. لیتقدم . لیضیف . لیبني . لیتطور 
رفونھ وال یقصدونھ ـأو ال یع یقصدونھھذا و ـرفونربیة سواء كانوا یعـتقدم أمتھم العـلون شیئا سوى تطویر وبناء ویفع
مرات من أن المجتمعات تتطور من خالل حل مشكالت نا وما ینبغي أن نؤكده مرة وــرفینا ما عـنا نحن قد وعـھذا اذا ك. 

و ال .  یھا ، وبقدر ما تحل مشكالت الناس فیھا تتطور ال اكثرـو ال تتطور اال من خالل حل مشكالت الناس ف. الناس فـیھا 
  . یھا ال ابعد ـالناس فیة التي تحل مشكالت ـالت االجتماعیتم التطور اال في المجا

  ما ھي تلك المشكالت و ما ھي حلولھا الصحیحة ؟ 
. مواقع العمل أو في مواقع البطالة ب العربي في ـیش الشعـھناك على امتداد الوطن العربي ، حیث یعـنا واالجابة ، ھ

وع من واحد الى واحدة ، ومن جماعة الى جماعة ، و من موقع الى موقع ، و ـنـتـمضامینھا و ت مشكالت تختلف وھي
. ب العربي حیث یكون ـوالتستطیع أیة نظریة انسانیة أن تحدد مقدما مشكالت التنمیة كما یعانیھا الشع. من یوم الى یوم 

وربما الن االنسان الذي ھو وحدة من المادة . تھ نظریا ھي أنھا  ذات مضامین مادیة وثقافیة ـان اقصى ما یمكن معرف
یة و این مصادر انتاجھا و كیف ـقافـأما ماھي تلك المضامین المادیة والث. والذكاء ال یحتاج الى مضامین من نوع ثالث 

ل واحد لیتم االنتاج و كیف تصل المنتجات الى الحاجات ربي منھا و ما الذي یفعلھ كـب العـو كم یحتاج الشعیتم انتاجھا 
ضمن الحلول الصحیحة ـیة التي تتـمیة االجتماعـنـلیھا خطط التـلك اسئلة تجیب عـتـف. الخ ... تشبعھا و كیف یتكرر ـف

  .... نمیة ـلمشكالت الت
بتحقیقھا في الواقع العربي حتى یتطور نا اذا كنا نرید اذن ، أن نعرف الغایات التي نختارھا لالمة العربیة و نلزم أنفس

رف ما ھي مشكالتھ و لنكتشف حلولھا الصحیحة ـربي في مواقع العمل أو في مواقع البطالة ولنعـب العـعش مع الشعـلنـف
أن نعرف من : تلك ھي الغایة  التي تلزمنا بھا نظریتنا . ربي ـثم نحولھا الى خطط انتاج یومي ننفذھا في الواقع الع

لھا الصحیحة المحددة یة التي یثیرھا التناقض بین واقعھ و ان نكتشف حلوـب العربي نفسھ المشكالت الواقعـشعال
ن للتقدم في االمة ـیـیـن الحقیقـلة البنائیـالى قاف مّ ـظـبھذا نن. قع االجتماعي ذاتھ ثم نلزم أنفسنا بتحقیقھا موضوعیا بالوا

ج ، ـتـج ثم ننـتـج ثم ننـتـو بقدر ما نن. ربیة حقا ـقدم االمة العـتـ، ثم مزید من االنتاج ت اذ باالنتاج ثم االنتاج. العربیة 
االمم ، و ـمعات وطور من خاللھا المجتـتـان ھذي ھي عملیة البناء و االضافة التي ت. ربیة ـدم االمة العـنسھم حقا في تق

بل ـدھا ، وقـده ، قبل الوحدة وبعـبل التحرر وبعـجددة قو ھي قائمة و مت. ربیة ـنا العـمن خاللھا نطور واقع أمت
  .لم تتوقف منذ أن وجد االنسان على االرض ولن تتوقف أبدا . دھا ـیة و بعـاالشتراك

، او التجزئة ، أو االستغالل ، سنكتشف أن ثمة في الواقع عندما نحاول انجازھا في ظل االحتالل ، أو االستعمار  اولكن
ما یحول بین ارادتنا التطور وبین االمكانایات المادیة و البشریة . ارادتنا التقدم و بین التقدم بین العربي ما یحول 

بقدر ما وندئذ سیستمر التقدم من خالل حل مشكالت التنمیة بما ھو متاح للشعب العربي ، ـع. المتاحة في أمتنا العربیة 
ھو متاح ، وفي المجاالت المتاح فیھا ، و یثبت لنا الواقع ذاتھ أن حل مشكالت التنمیة بما ھو متاح في االمة العربیة 

  ...ولیس بما ھو متاح للشعب العربي فقط ، یقتضي حل مشكالت التخلف 
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ان الجدل الدائر حول العـروبة واالسالم قدیم قدم المشكل ، ) .. 7(روبة واالسالم ـن العـبعض الكالم ع

االسالم ة ورغم ما یثیره الجاھلون بالقومی..  وصالاالمقطعة  ،مجزأة  مستھدفة ، ربـمادامت امة الع وسوف لن ینتھ 

لم یفھموا الى حد اآلن  الن ھؤالء..  السواءالمسلمین على حد و نت وال تزال سببا في تأخر العرب من معارك جانبیة كا

.. لون حاملین لواءه الى یوم القیامة ـسیظو.. ـبل أن یصیروا أمة سالم الى العالم من قن نشروا االـرب ھم الذیـان الع

   ربــر للعــیـالخیھ ـذه االمة لما فـفي ھى االمر ــتھـروبة واالسالم ، النـول العـم حـیـقـن الجدل العـوا عـفـلھم لو كـولع

؟ ال شك ان كانت عـربیة أو اسالمیة الوحدة ة ویتحدث عن التجزئلبعد توحیدھا فمن ذا الذي  سیاتي مثال .. المسلمین و

قى العمل ـبـفي حین سی.. ر شك ـیـریة من غـر السخـیـالق ، وانھ سیثـى االطـلـر مفھوم عـیـریبا و غـانھ سیكون امرا غ

لینا رجال ـع"یطلع"  فعال في أیامنا ، أنریب ـالغاما .. اع طالما ان االسالم للناس كافة نقطمتواصال دون ا االسالمي

تبار انھا مستـندة على خلفیة قومیة ، ـالدعوة الى الوحدة العربیة باع ، مشككین فيوحدھم بخفایاه  "عارفـینال"دین ال

لیس  جاھلة.. في أن واحد وفاشلة بیة ـوغ و ھي لعمري دعوى جاھلة ..میة ثم یطرحون بدیال لھا الدعوة للوحدة االسال

النھا تدعوا لوحدة المسلمین ، بل النھا تتجاھل العوامل الموضوعـیة التي تساعد أو تعـیق الوحدة ، و ال تعطي اھتماما 

رب باعتبار أنھم ـوحدة الع اذ أننا حتى لو سلمنا بفكرة الوحدة االسالمیة فاننا ال یجب ان نرفض فكرة.. لالولویات 

و .. مسلمین من ناحیة ، ثم ان عوامل توحیدھم قائمة باعتبار العوامل النفسیة و اللغویة و الحضاریة من ناحیة ثانیة 

یق تقدم العرب الذین یمكن أن ـتع ي نھایة المطاف دعوةفھي غـبیة  الن مناھضة الدعوة الى الوحدة القومیة ھي 

ثم انھا دعوة فاشلة .. االرض و مغاربھا  مشارقخدمة كبیرة لالسالم كدین في  - كأمة مسلمة موحدةبتقدمھم  -یحققوا 

ھا لیست قائمة على اسس موضوعـیة ، بل مبنیة على ردود فعل انفعالیة تجاه الفكـر القومي وھم ال یلتفتون الى الن

بل حین ضمت أمما مختلفة و ـولت روسیا تجاھلھ من قوقد حا.. ـبثا  تباطا أوعـواقع لم ینشأ اعالوجود القومي ك حقیقة

ـاریخ نعھ التـما صت ، الن ـم كل المحاوالت  التي بذلـومي رغـلح في الغاء وجودھا القـیدھا قصرا ، فلم تفـمدت لتوحـع

                                                                                                                             ..اساس واقعي ن أي ـیدة كل البعد عـالعاطفیة البع باتـالرغر باالمنیات أو ـیـیة لن یتغـقوانین التطور والسنن االلھو

وھو أن مواقفھم  ندون في رفضھم على اساس یسلمون بھ ـیقیمون دعوتھم و یستاغلبھم  واو لعل كل رجال الدین 

یة من او فروعھ بد باعتبارما عرفوه في اصول الدین... تھدون في مسائل الدنیا ـندة على فھمھم للدین حتى وھم یجـستم

الفقھ فروع العلوم الدینیة  كعلوم القرآن والسیرة النبویة ، مرورا بسیرة الصحابة ، الى علم اللغة  وصوال الى آخر 

وھم من عرف .. ضعیفھ و ما بینھما كثیرصحیحھ و الحدیث  حفظ  القرآن وم من بل ھ.. والحدیث و اسباب النزول الخ

                  ...الخ ین ، واستوعبوا القیاس و االجماع  ـاالسانید و الطبقات و رجالھا ،  كما عرفوا ما قالھ التابعون و تابعو التابع

                                                                                               ؟  العلماء المجتھدینالشیوخ وھؤالء ماذا ینقص أین المشكل اذن ، وف

ھم ال یعرفون من تلك لالفتاء في كل كبیرة و صغیرة والفضائیات ر العدید من الشیوخ للمنابر والمشكل اوال ھو تصدّ 

مكتفین  دخلوا الجامعة و لم یعرفوا تنوع المصادر و تعدد اآلراء و االختالفالمجاالت اال القلیل الن الكثیر منھم لم ی

ما ینقص ما أ..   لھا أي حضور للعـقء و السمع و الطاعة التي ینتفي فـیبحضور حلقات التلقین القائمة على الوال

بون علوم الدین وال ـلّ ـاذ ھم في الغالب یغ ... لوم الدنیاعین علوم الدین وھو الموازنة بفعال العارفین منھم بالدین 

 ولویة ، فیضللون الناس  ـر موضوعـیـر صائبة ، وغـیـلبھا غـؤھم الدنویة في اغافتاتي آر، لوم الدنیا ـیھتمون بع

                                                      . یست متروكة للصدفة او لحسن النیة ئل المصیریة لباجتھاداتھم الخاطئة  ، لكن الماسبحسن نیة 



اال ما قالھ  ر الفكر القومي ، ال یعرفون منھـبرھان علمي ، واذا ذك نكروھا ، دونـفھم اذا ذكرت القومیة  انكروھا واست

 ونرفـثم ان اغلبھم او جمیعھم الیع..  ج  من خالل التجاذبات السیاسیة والصراعات على السلطة ما یروّ االربیون او 

ھم و... االخیرة  قودـخالل العبل الثورة العلمیة التي شھدھا الفكر القومي جوھریة ، و المفاھیم العمیقة ، االضافات ال

خلطون بین وضع اذ تجدھم ی .. ھمتخبطھم ور خلطـ،  ظھ خاصة االسالمرجعوا المسالة الى حكم الدین  وأ ایضا  اذا

انساني نشأ منذ آالف السنین في وضع ال حصر لھا بمن یعیش معھم ، متداخلة  االنسان االجتماعي حیث تربطھ عالقات

، وبین االسالم كدین أنشأ عالقات جدیدة ذات أبعاد دینیة ر على ما ھو علیھ ـثم لم یستقجود أي دین بل ان یأتي الى الوقـ

فكان االسالم اضافة ولیس الغاء ..  ر ال یقتصر علیھم وحدھم ـتصر على المسلمین و بعضھا اآلخـواجتماعـیة بعضھا یق

یع ما ھو موجود ، و لیس ر جمـیـوضعا ثوریا جدیدا بكل المقاییس فغ اضافة النھ احدث..  أو انتقاص مما كان موجودا

كما بل جعلھا تتطور ، لم یلغ البنى االجتماعیة السابقة القائمة على العالقات االسریة و العشائریة و القبلیة الغاءا النھ 

ندما نضجت ـوأكثر ارتقاء تحولت ع من خالل االنتقال بنفس المكونات الى مراحل أكثر نمودفعا الى ذلك لوكان قد دفعھا 

                                                                                                                                     ... الى مجتمع قومي  اظروفھ

في مطلع القرن التاسع عشر عـندما بدأت   اال في الواقع العربيالقومیون الذین لم یظھـروا  فھل ھذا الوضع صنعھ

الذین حملوا لواء  الفاتحون المسلمون موجات الغزو االستعماري االروبي بالتوازي مع موجات التتریك ، أم صنعھ

دوا شعوبا وقبائل لم تكن لتتوحد تلقائیا وتتحول الى أمة الذین وحّ تلك التضحیات لنشر الدین الحق ، و دواـبّ ـاالسالم و تك

                                                                                                 واحدة لو لم یكن ذلك الجھد الخارق للمسلمین االوائل  ؟

ب ـیج وحدة العربیة ،مھم ، لھ عالقة بمصیر الناس مثل ال –مجرد  راي   - احد علماء الدین ان یدلي براي عندما  یرید 

تى وان كان ـ، ح" وع ـمتب"علیھ ان یدرك قبل ان یقول رایھ ان ھذا الراي  لیس  كاي راي  ،  بل ھو راي مسموع  و 

متھ او جلبابھ ، لیكلمھم یتھ ، و عماـند عامة الناس ان یقف امامھم بلحـرة  ،  النھ یكفي عـمن رجل دین ، غیر ذي شھ

ء ، الطیبین ، في اذھان عامة الناس البسطاالى قدسیة للراي لدین  لقدسیة   ینتقل الموقف منحتى الشیخ فالن ،  باسم

   .) 5/ البینة  (﴾بدوا هللا مخلصین لھ الدین حنفاءـما امروا اال لیعو ﴿: قال تعالى  ..الحنفاء المتمسكین بدینھم المخلصین 

ومندوب ، الى حرام ، و مباح ، ومكروه ،  یجتھد في مسائل تھم كل جوانب الدین  من  حالل  ،  و فاذا اراد العالم ان

ید ا كالمیراث ، و البیع ، و الشراء ، والمعامالت ، جمیعا ،  وصوال الى  كل ما یخطر على بال المسلم ـقـاكثر المسائل تع

و الواقعة في دائرة منھا أالمحسومة  ..ن كتاب هللا و سنة نبیھ ھا متـروفة او الممكن معرفـمن االحكام و الشرائع ، المع

                                                                    ..ن ـلوم الدیـلیھ ان یتسلح بعـع.. االجتھاد ،  واالختالف ،  والخالف 

لق ـتعت،  ةمصیری یعضامو فيتھا ایضا ، وخاصة ـباسلحان یتسلح  یجبف ،تھد في امور الدنیا  ـاراد ان یج كذلك فانھ اذا

ني االلمام بالتاریخ  ، و الفلسفة  ، و االقتصاد ، و ـما یعوھو ..بلھا ، و مستقبل اجیالھا ـبمصیر امة باكملھا ، و مستق

...                                                                                       لوم الحدیثة و مناھجھا ـروع العـعلم الجتماع  وكل ف

لیھم حینھا قول هللا ـ، اال ینطبق ع رجال الدینیا ھي مسالة الیقدر علیھا  اما اذا كانت مسالة االلمام بعلوم الدین و الدن

في  ر ھم العلماء الحقیقیونـاذ ان في مسائل الدنیا یصبح اھل الذك.   ﴾ لمونـنتم ال  تعـل الذكـر ان كـفاسألوا اھ ﴿: تعالى 

یرھم كثیر في ـتصاد ، و غـلماء االقـ، و الفالسفة ، و عو القانون علماء االجتماع ھذه المجاالت ، وھم المؤرخون و

یقول رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم في مثل ھذه  كما یكانتھا ـوقالقول  أفال یحق ..جمیع مجاالت العلوم الدنویة 

  .وهللا أعلم   ..؟" أنتم أعلم بأمور دنیاكم " : مور اال


