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          : كلمة القدس  
                                                                 ة ؟ ـنـتـوراء الفیقف من          

 ان المتأمل لتصاعد وتیرة العنف في لبنان من خالل االعتداءات
تیال ثم التفجیرات التي ضربت بقوة في ـمحاوالت االغالمتكررة و

ر فیھا اسم ـأمام المساجد التي یذكفي طرابلس والضاحیة الجنوبیة 
ھدف الى ارباك الوضع االمني هللا ، انما یدرك أبعاد المخطط الذي ی

ون على مدى ـنانیـبلـال توى بھـیج الصراع الطائفي الذي اكـج، وتأ
زلق ـو لم یعد أحد قادرا على االیقاع بھم في مثل ھذا المن،  عقود 
م اال العدو الصھیوني أوال ر الذي یدرك الجمیع انھ ال یخدـالخطی

  .. وأخیرا 
كما ان المتأمل لتعاضم وتـیـرة التفجیرات الفضیعة في العراق یدرك 

الحال ان تلك االعمال و ، وحدة الھدف االسالیب مع مدى اتساق 
االبریاء كان أجدر بمن یقدم  التي أودت بحیاة المئات مناالجرامیة 

ریكي الذي بات في مأمن من ھھا الى االحتالل االمان یوجّ علیھا  
  ..ھؤالء 

ولعل االمر في الفترة االخیرة لم یقف عند لبنان والعراق بل اننا   
شاھدنا دائرة االعمال االجرامیة تتسع أكثر فأكثر من خالل 

نود ـالتفجیرات المتكررة في سوریا ، واالعتداءات الشنیعة على الج
مما یجعل .. س المصریین في سیناء ، وفي جبل الشعانبي بتون

تن ـالفاحداث الفوضى و: وضوح الشمس  امخطط االرھاب واضح
بالضرورة الى انھیار الدولة ، و انعدام االمن مما یسھل التي تؤدي 

على تلك المجموعات االرھابیة  ممارسة ھواتھا بالقتل و الترھیب 
وكل .. و التفجیر لفرض مخططاتھا و بسط سیطرتھا على المجتمع 

غیر أن المشكل ال .. المخطط أصبح معلولما للعام و الخاص ھذا 
بل یتعداه الى الحدیث عن االطراف .. یقف عند معـرفة تلك الخلفیة 

التي تدعم الحركات االرھابیة المنظمة التي ترید التسلل الى كل 
والواقع فان القوى التي تبدو ..  ر فیھ الفوضى  ـیـموقع آمن لتث

راق و في عدة ـین في لبنان و في العـیـرھابیة في دعمھا لالـمتخف
مواقع اخرى ھي نفسھا تلك القوى الظاھرة التي تحتضن مؤتمرات 

الصھیونیة أو لغربیة ودعم االرھابیین في سوریا سواء من القوى ا
یة لالرھاب وعلى راسھا قطر و المملكة ـمن الدول العربیة الراع

لزمن ، ان نجد النظام ولعل من مفارقات ا.. ربیة السعودیة ـالع
في سوریا  ن على دعم االرھابیین ـتیـالسعودي الذي عمل طوال سن

والذي یعمل اآلن على توسیع رقعتھ في لبنان اللھاء حززب هللا عن 
التدخل في الساحة السوریة ، نجده في نفس الوقت یتظاھر بدعم 

  !! ..التحوالت في مصر وھو ما یستحق الوقوف والتأمل بجدیة 

  ددـالع
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  .ربة ـغراقھم ـبعض الناس كاالوطان ، ف  * 

  ) .كاتب أمریكي / واین دایر ( . أعظم درجات الجھل أن ترفض أمرا ال تعرف عنھ شیئا  *

  ) .نیتشة (  .أحیانا ال یرغب الناس في سماع الحقیقة ، النھم ال یریدون أن تتحطم أوھامھم  *

                                                                                                                          و رغم األحزانِ ..  رغم الشكّ * 

                                                                                                                       لن أعدم إیماني

                                                                                                              .. في أّن الشمس ستشرقُ 

  ناشرًة ما تحمل  ناشرًة ألویة النصرِ 

  .. من شوٍق و أمانِ 

  ) .سمیح القاسم ( 

                                                          ن فيـیـمنقاره في وسطه والع= ب ـلبته ترى عجـق ما اسم طائر إذا *                        
               الذنب ؟                        

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

  :افقي 
  .تفاؤل  –غیث نافع  ) 1
  ) .مقلوبة ( االمر من حسب  –مھنة  ) 2
  .حرف  –وسیلة للوزن  ) 3
  .اصبح ذائبا  –احد الوالدین ) 4
  .نبتة تستعمل مع الشاي  –حرف  ) 5
  .حرف جر  –رسم جذاب وعمل فني مھم  )6
  .حرف  –من یتعاطى السحر  ) 7

  :عمودي 
  .مدینة في الجنوب  )1
  .حرارة شدیدة  –صاحب مھنة  ) 2
  .أحد االنبیاء علیھم السالم  –حرف  –حرف  ) 3
  ) .مقلوبة / معرفة ( ما یلقاه االشقیاء یوم القیامة )  4
   .حرف  –موجودة في الفم  )5
  .سلم البضاعة و قبض الثمن  –اصفر البیض  )6
  .ثمار صیفیة  –) مقلوبة ( نقود  )7



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في الرقاع ر مساحتھ ـسمي بخط الرقعة بسبب دوام كتابتھ وصغ , ھو خط عربي سھل وسریع في كتابتھ : خط الرقعة
ً  , یرة من الورقـالصغ   .. یجمع في كتابتھ بین القوة و الجمال معا

 

  

  

و ما : " فقال الطبیب  . "ر جدا ـنون خطیـلقد ھرب مج: " على الطبیب قائال بمستشفى المجانین أحد المرضى  دخل *
و كیف یكون : " قائال الطبیب  فاستغرب" .. زوز ـانھ أصلع و شعـره مھ" : فأجاب المریض بكل دقة " ھو شكلھ ؟ 

  ؟ ."نون ـل لك أنھ مجـألم أق" : فأجاب   "ذلك ؟ 



  

.                                                                                        الى مصر
  .معروف الرصافي 

  مّني إلى مصر ذات المجد والحسب
 منقضب تحیة ذات ود غیر                   

  تدلي بھ دجلة اللسناء عن ِمَقةٍ 
 بـر والخطـمنھا إلى النیل رّب الشع                   

ّت عرش دولتھاـإذا الع   روبة حل
 فمصر تاج لھا قد صیغ من ذھب                   

َمـرب في أرجائھا عَ ـكم قام للع   ل
 لم واألدبـتھفو ذؤابتھ بالع                   

  تھاـترك األسیاف دولـقامت بمع
 رك األقالم والكتبـتـبل معـمن ق                   

  تـلعـمن أفق فسطاطھا في الشرق قد ط
                                                                                   بـشمس إذا غاب قرص الشمس لم تغِ                    

  دكمـوا من مراقـبّ ـروبة ھُ ـبني الع
 َوبـنُ ـإلى متى نحن نشكو َصولة ال                   

  َرقـتَ ـنا شّر مفـرقـتـفقد لعمري اف
َـ رَّ منقَ ـلبنا شـوقد لعمري انق                     بـل

  أما تغارون یا أھل الِحفاظ على
 حّق لكم بید األعداء مغتصب                   

  أوائلكمال تكتفوا بافتخار في 
 فنشوة الخمر ال تغني عن العنب                   

َ نھضتھم   بل انھضوا للمعالي مثل
 بـواستعصموا باتحاد ُمحكم السب                   

  تـكانت أوائلكم في وحدة ترك
 بـأعداءھم قِدداً في قبضة الَرھَ                    

  سلوا بذلكم الیرموك وادَیھ
 فإنھ بسوى ما قلت لم ُیجب                   

  عن خالد بطل األبطال یخبرنا
ّ جـإذ ف                     ل والھربـتـیش العدى بالقـل

  والقادسیة عن سعد ِمحدثة
 ر الِجبتل رستم رّب العسـیق                   

  إذا علمنا بأن النصر طالعھم
 بـعجق من ـمن أفق وحدتھم لم یب                   

  اـنـتـافـما ضّر لو نحن وّحدنا ثق
 یم والكتبـلـقبل السیاسة بالتع                   

  راق لھاـما أرض مصر وال أرض الع
ّ ج                     ناحان من عطف ومن حدبـإال

  أقول والبرق یسري في مراقدھم
  . ربـرق أیقظ راقدا العـیا ساري الب                   



  

  ..وت ـمـاره ال تـكـل أفـمات مناض: ي ـلـي العـرى وفاة ناجـذك يـف
    

               المبدع ، ناجي العلي الفنان الشھید                                                                          

  .. رمز الفكرة الثوریة الصامتة                                                                                                            

  المقاوم لكل أشكال  ورمز النھج                                                                                                            

  ..واالستسالم للعدوالذل والھوان                                                                            
  في أوج  غدرا وھورحل عـنا   

  ، 1987یولیو  29عطائھ یوم    
   اوترك لنا ارادة ال تلین ، و أفكار                                                                            

                ..القضیة والواقع والحلم الجمیل ال تموت عن                                                                 

اللي بدو : "  القضیةر عن المصیر الذي ینتظـر كل من یحمل ھم ـبّ ـفع درك جسامة المعركة ،لقد كان ناجي العلي ی
ن عدم ـعر بكل جرأة ـبّ ـع لكنھ رغم ذلك ."  میت: رف حالوـبدو یع ، واللي بدو یرسم لفلسطین،  یكتب لفلسطین

أن نكون أو ال : " قال متحدیا اذ خبزه الیومي ملحھ وطعامھ و تحملھ للمسؤولیة حتى اصبحت القضیةو ، تراجعھ
للصراع   شكال واحدا  رف االّ ـطوال حیاتھ صامدا مقاوما الیع وظل  ."  یةـالتحدي قائم والمسؤولیة تاریخ ، نكون

             "..  بـأن نصلب قاماتنا كالرماح وال نتع:  ھكذا أفھم الصراع: " ، ان نظل واقفین في وجھ االعداء ، حیث قال 
ورغم ادراكھ بان ..  ماسكا ببوصلتھ التي ال تخطئ االشارة الى حقیقة الصراع ناجي العلي طوال حیاتھ كان وقد 

بر عن ذلك الموقف بكل وضوح ـو ھو الذي ع حللالمقاومة طریقا لطویل اال أنھ لم یر غیر الثورة والمشوار 
                                      ."  إنھا بمسافة الثورة ، یدة وال بالقریبةـسطین لیست بالبعالطریق إلى فل: " عندما قال 

 ..وسیبقى رمز المقاومة العـربیة على مرالعصور .. النھ ترك نھجا وفكرا ال یموت . أجل . لم یمت ناجي العلي 
شخصیات  ..  الشھمالنحیف ربي ـالع، وذلك الرجل ربیة المقاومة ـتلك المرأة العفاطمة ، ، والثائر  نضلةـترك بیننا ح

 تستسلم ، رغم الموت و الدمار  الو تقاوم العدوان والعمیلة ، باالنظمة  رة تتحدث عن ھموم الوطن و تھزأـساخرمزیة 
                                                                                                    ض تحرّ االمل ، والیأس ، اال أنھا تحمل بذور و

                                                                                                                             ..المقاومة و الثورة على 

                                                                                        ف ناجي العـلي أحـد أبرز شخصیاتھرّ ـوقد ع
                                                                                                عمره  منظلة في العاشرة ـنـولد ح «: قائال 
                                                                                                  .. رهـرة من عمـدائما في العاش لـوسیظ
                                                                                 ود ــین یعـوح نـیـفلسط ك السن غادرـففي تل

                                                                                               سیكون بعد في العاشرة ظلة إلى فلسطینـنـح
                                                                                         یعة ال تنطبق ـفقوانین الطب،  ثم یبدأ في الكبر

                                                                                        ن ـدان الوطـقـھو ف كما ، ناءـثـلیھ ألنھ استـع
                                                                                                      : یف یدیھ فیقول ناجي العليـواما عن سبب تكت.  » ناءـثـاست
تیف الطفل ـنا كان تكـ، وھ ألن المنطقة كانت تشھد عملیة تطویع وتطبیع شاملة  1973حرب أكتوبر  دـتھ بعـفـكت «

                           . » عبّ ـ، فھو ثائر ولیس مط یة في المنطقةـریكداللة على رفضھ المشاركة في حلول التسویة األم
  .. ر ـالثائ المبدع  الفنان، لي ـناجي العالشھـید رحم هللا و



  

  ؟..وا ـــــلــشــلماذا ف
منذ وقت مبكر ، وفي مناخ ثوري كالذي مرت بھ تونس حیث منح الشعب الحریة للجمیع ، وحیث ال یستطیع اي طرف 

.. كان یفترض ان یكون التوافق سید الموقف في كل كبیرة و صغیرة حتى بعد االنتخابات .. ان یحتكر الثورة لنفسھ 
على حقیقـتھم منذ ما قبل االعالن عـن نتائج االنتخابات ، غیرأن القوى المتعطشة للسلطة واالنتھازیین الذین ظھروا 

بدؤوا في المحاصصة الحزبیة واقـتسام المناصب ودخلوا في لعـبة التجاذبات وتقسیم االدوار في الداخل ، ثم انتقـلوا 
الخارجـیة ، من قطر  ثم انتقـلوا بنا الى لعـبة القوى.. الى افـتكاك المواقع في الخارج ، داخل السفارات و القـنصلیات 

الى امریك الى اوروبا ، الذین تالعبوا بنا كما شاؤوا من خالل الوعود الكاذبة حول االستـثمارات الضخمة والودائع 
وبات حاضرنا رھن ما یطبخ من طبخات في الداخل .. الثمینة ، وبات مستقـبل تونس رھینة في ید ھؤالء وھؤالء 

وحـتى ‘ بل ان االحداث قد كشفت لھم بعد ذلك انھا طبخات بال طعم وال رائحة .. شیئا  والخارج  لم ینل منھا التونسیون
العھد البائد اثناء وضعھم للمیزانیة ، كانت أغـلبھا منتھـیة " فـریقوات " الحلول المعـلبة التي استخرجوھا من 

                                                          .. الصلوحـیة 
                                   .ثم المنطـلقات االصالحـیة . أولھا الوالء للحزب : لقد كانت تلك المرحلة تحمل بوادر أخطاء قاتـلة 

خالل قراءتھم القاصرة و تصوراتھم العقـیمة اما مؤشرات ذالك فقد كانت تبدو واضحة اثر االنتخابات مباشرة ، من 
فبدأوا .. التي برھـنت أكثر فأكثر عن الوالء الحزبي ، والنكوص المبكر عن مواصلة المسار الثوري .. لقوانین اللعـبة 

ـیـب وقد كان تغـی.. ظـنا منھم بان االنتخابات قد حسمت المسألة .. منذ االیام االولى یتحدثون عن جماعة الصفر فاصل 
التوافق بسبب ھذا االعـتقاد سببا اضافیا في االنحراف بمضمون الصراع الذي لم یعد حول من مع الثورة و من ضدھا 

وكان .. وھو ما ترتب عـنھ تقسیم المجتمع على غـیر تلك االسس السلیمة التي تتماشى مع تحقیق اھداف الثورة .. 
مجتمع على اساس تلك الفكرة التي روج لھا االعالم كثیرا النھا تخدم وانقسام ال.. ذلك سببا مباشرا في خلط االوراق 

فكان ذلك فخا .. سلطة و معارضة :  فـئة واحدة تخـتـفي وراء كل تلك المنابر االعالمیة أدت الى ظھور ما یسمى 
                                ..منصوبا لدخول التجمعـییـن الى صف المعارضة من خالل المساھمة في افشال الحكومة باي شكل 

قـب االنتخابات أخطر شیئ على الثورة ومستقبلھا ، وعلى ـوقد كان االنجرار وراء ھذا النھج منذ االیام االولى ع
ولعل مرّد  ذلك ھو طبیعة الحكومة نفسھا التي ال یؤمن اعضاؤھا المنحدرین من .. الحكومة الغـبـیة و مستقبلھا أیضا 

جاءت من .. اذ ھم باالساس احزاب اصالحیة .. لذلك ھم ال یقیسون االمور بمقیاسھا .. الثورة أحزاب الترویكا ب
اي بعد ..  في دورات انتخابیةساحات بن على نفسھا ، بعد أن وقعـت معھ المیثاق الوطني ،  وشاركت بشكل متفاوت 

و حتى عندما كانت خارجة اللعـبة ، أو حتى .. ان حاولت جمیعا ان تلعـب معھ لعـبتھ الدیمقراطیة فـفشلت في مسعاھا 
عندما كان الكثیرون من منتسبي تلك االحزاب في المنافي أو في السجون ، لم تكن تفكر یوما في الثورة مثلما حققھا 

بل ان اقصى ما كانوا یتوقون الیھ ھو تغـییـر یطرأ على .. الثوریون ، وال نجد لھم كلمة واحدة تتحدث عن الثورة 
لذلك لم یكن لھم مساھمة مباشرة .. السلطة لُیحدث فجـوة ما ، یمكن أن یدخلوا من خاللھا الى اللعـب من جدید ھـرم 

في حیثیات الثورة ، ال من قریب وال من بعید ، سوى مسایرتھا مثل العدید من التونسیین الذین استبشروا بھا 
                               ..لوضع المتعـفـن في عھد النظام السابق ودعموھا امال في تغـییـر االوضاع بعد ان یئس الجمیع من ا

او من الحلـزون ان .. فال نطلب مثال من التمساح ان یطـیـر . ذلك فان الحكم على االشیاء ال بد ان یكون من جـنسھا 
یكون على رأس السلطة اثر ثورة  وھكذا في الواقع ، من كان طبعھ االصالح و الترقـیع ، ال ینفع أن.. یحمل االثـقـال 

ـنا یعاني منھا طالما أن القوى وھي في الواقع مسألة معـقـدة سیبقى مجتمع.. شعـبیة مطالبة بتحقیق المعجـزات 
الثوریة ال تزال عاجـزة عن جني ثمار الفعـل الذي تفعـلھ في الواقع والذي ھو متعـلق بدرجة أولى بوعي الناخبین 

.. !!                                                                                                                                       
ا نراھم یظھرون متوسلین ، أمام سذاجة المسؤولین الذین كـنّ  للشفقة في نفس الوقت امضحكا ومثیر وقد كان االمر

 -ُیجھدون أنفسھم القـناعھم بالكف عن االحتجاجات النھم  وھم.. لغاضبة أحیانا أخرى لجماھیر اأحیانا ، معاتـبیـن ا
ستثمرین ضاقت بھم الدنیا ولم وھو أمر مضحك النھم یعـتـقدون بان الم.. یتسببون في صد المستثمرین  -حسب رایھم 

 اي نوع من المقومات التي تشجع المستثمرین لھم اال تونس التي ال یوجد فـیھا أمن وال حكومة و ال دولة ، وال یبق
  وھو ایضا أمر مثیر للشفقة النھ یأكد محدودیة تفكیرھم وقصور مرجعـیاتھم التي تخفي عـنھم حقیقة .. على االستثمار 



  

ان المستثمرین االجانب ال یعـنیھم من قریب أو من بعـید مشاكل تونس ، و أن رأس المال جبان بطبعھ ، و ان صاحب 
راس المال ال یھمھ اال الربح ، لذلك فھو ال یمكن ان یغامر برأس مالھ في ظروف مثل التي تمر بھا تونس بعدد الثورة 

لذلك ال یجب التعویل علیھم أكثر من الالزم ، فال نبیغي لسلطة حاكمة على اثر ثورة شعـبیة ، أن تبیع االوھام .. 
                                                                                  ..   للشعـب الذي سیكتشف ولو بعد حین زیف ما تقول

غـیر انھ في الواقع لیس . ورغم ان مضامین العمل الثوري قد تبدو غیر مفھومة ، بحیث یمكن الي طرف ان یدعـیھ 
متمثلة في تلبیة حاجیات الناس في الن تلك المضامین قد أصبحت محددة موضوعیا  بطبیعة المرحلة ، ال. كذلك 

ق و ھو ما أصبح معروفا بتحقی..  دیسمبر 17منذ  المجتمع كما عبروا عنھا تلقائیا بالشعارات التي رفعوھا جمیعا 
تلك المطالب االجتماعیة الملحة ، في ظل وحدة المجتمع والمحافظة على تماسكھ و  المتمثلة في.. أداف الثورة 

                                                                                                                                  ..استقاللھ  
و ھي بالتالي تكـون محل . تأمین مسار الثورة ندما تصل الى السلطة تجد نفسھا مطالبة بعـ ك فان الحركات الثوریةلذل

                                     ..ھ في الواقع من انجازات تعـّبـر بھا عن التزامھا بتحقیق تلك االھداف اختبار بما تعمل على تحقیق
الحقیقیة  تعمل منذ البدایة على وضع الضمانت الالزمة النجاح الثوریة  وبناء على ھذا الوعي واالدراك ، فان القوى

فـتعـمل  أوال .. قاطبة وال تتوقف عند قدراتھا الذاتیة وحدھا وطن ویل على قدرات الشعـب والـبالتع المسار الثوري
ـكون مھمتھا االولى االنحیاز وتـ.. الخلل طوال فترات االستبداد  على اعادة ترمیم العالقات االجتماعـیة التي اصابھا

لتي ستـنحاز وقـتـھا ا.. المھّمشین ، ومحاصرة الفساد الذي راحت ضحیتھ أغلب فئات الشعب للضعفاء والمقھورین و
تاجھ السلطة فیتحقق اول مطلب تح.. تكون سندا لھا وآداة في نفس الوقت  لمقاومة الفاسدین للثورة و انحیازا كلیا

                                                                                  ..بالتفاف الشعب حولھا االستقرار الحاكمة وھو االمن و
ان الثوریین یفعـلون ذلك تلقائیا ، النھم یؤمنون بطبیعـتھم بان ھناك أھداف سامیة قامت من اجلھا الثورة ال بد ان 

 تتحقق باالوامر أو باصدار المراسیم ، بل وھي ال.. یضعوا لھا المستلزمات ، ویزیحوا من طریقھا العـقـبات لتتحقق 
لذلك فان الحركات الثوریة التي تؤمن بتواصل العمل الثوري ال تـتوقف عـند  ما  تـنجززه من .. بالمشاركة الواسعة  

انتصارات مرحلیة ، بل انھا تبحث دوما وتعمل على تحقیق اھدافھا من خالل توسیع دائرة المشاركة الشعـبیة التي 
في  رّ ـوھي تستم.. في نظرھا راسمالھا البشري في المجتمع الذي ال یمكن ان یتطور اال اذا تطور كل الناس فیھ  تمثل

ھكذا ھي تؤمن دائما بان العمل الثوري ھو مسیرة و.. ـود الى المكاشفة والتصحیح نھا تعـتى وھي تخطأ لكـالفعل ح
تي ال بد لھا لكي تـنجح  ان ُیسھم فیھا كل من یرید المشاركة طویلة من االنجازات والتغـییـر المتواصل والمھام ال

فال تتردد في منحھ الثقة من خالل المساھمة .. الن غایتھا وقتھا ھي النھوض باالنسان نفسھ .. للنھوض بالمجتمع 
ف أنھ صاحب وھو بذلك سیشعـر ان تلك الثورة ملكھ ، وسیعـمل وحده على حمایتھا تلقائیا بعد أن یكتش.. في البناء 

                                                                                               ..  الولى واالخیرة في استمرارھاالمصلحة ا
كما أن القوى الثوریة التي تتخذ االنسان منطلقا وغایة ، تعلم مسبقا بانھ كیان مادي و روحي تمتـزج فیھ الحاجیات 

لذلك فھي تسعى دون تردد  لتـلبـیتھا جمیعا من خالل فسح المجال للتفاعل بین االنسان .. الوجدانیة  - ادیة بالرحیة الم
و تراثھ الحضاري وقیمھ الدینیة واالنسانیة ، التي ستعـید بالضرورة للمجتمع تماسكھ وتوازنھ ، كشروط الزمة لنمّوه 

                                                                        .. ریب و التخریب و تطوره بعد ان عانى طویال من سیاسات التغ
بل أنھا قد تكّونت . ثم ان القوى الثوریة التحرریة تعلم ان المجتمعات بما فیھا من تنوع و اختالف ، لم تتكّون عبثا 

والروحـیة ، حتى بلغـت درجة مھمة من الوعي  خالل فترات طویلة من الصراع حول مضامین متعددة منھا المادیة
ول التعایش السلمي بین جمیع تلك المكّونات التي اصبحت مجتمعاتنا ال تساوي شیئا بدونھا جمیعا ـوالیقین بضرورة قـب

شتركة التي تدعم ـزون جھودھم بالضرورة على تلك القواسم الملذلك فان الثوریین عندما یكونون في السلطة یركّ .. 
یحاربون كل الدعـوات الرامیة الثارة الـنعـرات الطائفیة والمذھبیة والعـرقـیة التي تقود الى لذلك .. دة المجتمع وح

                                                                                                        ..  عھتصدّ و تفكك المجتمع 
یة فھي بمجرد وصولھا الى ھرم السلطة ، تركن لالسترخاء ، وتسكن االبراج العاجیة ، وتبدأ اما الحركات االصالح

ثم وبحكم طبیعـتھا تلك ، ال تھتدي للمھام الثوریة التي تستطیع أن تحل بھا جزءا .. تدریجا في العـزلة عن الجماھیر
وحیث ال تقدر اي .. لى تغییرھا تغییرا جذریا من المشاكل المطروحة ، النھا تؤمن فقط بمسایرة الظروف ، فال تعمل ع

  لذلك فھي ال تجد اال االلتجاء للخارج ، لطلب المعونات ، .. سلطة على حلھا في ظل العالقات القدیمة السائدة 



  

مجانا فـتـقـع في فخ التــبعـیة و الھیمنة ، بقـبول شروط الدول التي ال تعطي شیئا .. والقروض ، والبحث عن الصفقات 
حتى توقـف نھائیا ما یسمى بالمسار الثوري ولذلك فانھا سرعان ما تتحول الى سلطة .. ، وال تتوقف عـند حدود معـینة

.. بعد االنتخابات في تونس " الشرعیة " لتھ تلك السلطة ـوھذا تقریبا ما فع.. یة ال عالقة لھا بالثورة ـلیدیة رجعـتق
لذلك كانت .. وحكومة تتعامل مع السلطة من موقع الغـنیمة .. قـلـیة القبیلةالمتكونة من مجلس تأسیسي یعمل بعـ

                                            ..والزالت كل مشاریعھا مرتبطة اوال واخیرا بمصالحھا الضیقة ، الفردیة  والحزبیة 
ذا توقفت االمور كلیا عن تحقیق اھداف الثورة عندما نفھم الفرق بین المنطلق الثوري ، والمنطلق االصالحي نفھم لما

ولعل ما حدث داخل المجلس التاسیسي نفسھ من صراعات و مھازل مبكیة احیانا ، .. التي لم یتحقق منھا اي شیئ 
                                                                 ..خیر شاھد على الفشل وأسبابھ العمیقة والحقیقیة  

وعندما نفھم ایضا الواجبات المطلوبة ، والمھام المطروحة على أي سلطة  تأتي بعد الثورة ، سواء كانت منتخبة أو 
انھ ال شرعیة بمعـزل عن تلك االھداف فنفھم .. نفھم ما ھي الشرعیة الحقیقیة من وجھة نظر ثوریة  .. غـیـر منتخبة 
ثم نفھم لماذا تطالب القوى الثوریة السلطة الحاكمة بعدم التوقف عن تحقیق .. من خالل شعارات الثورة التي تحددت 
فـنفھم وقـتھا انھ ال .. ز والحریة و التشغـیل و الكرامة ـبـالخوھي : م ابناؤه ارواحھم فداء لھا ب الذي قدّ ـمطالب الشع

وبذلك نفھم سر الصدام .. لثورة ال یمكن ان یحققھا اال الثوریون مكان للقوى االصالحیة في واقع ثوري ، وأن أھداف ا
و القوى الثوریة خارجھا  وھي تنظر للعجز الذي  - أي سلطة  –الذي یقع بین القوى االصالحیة الموجودة في السلطة 

ة و االنحراف یة ، الى عملیة سطو على الثورـنجاد بالقوى الخارجـیتحول من خالل مساومة القوى المضادة ، واالست
             .. مویة ـنـر الوطن من الفساد ، وحل مشاكلھ التـیـاللیة القرار الوطني و تطھـقـیدا عن اھدافھا وأولھا استـبھا  بع
نفھم اننا لسنا في واقع یسوده السلم االجتماعي الذي یوفـر قدرا من العالقات العادلة والفرص المتكافئة ، كن ان كما یم

التي ندنا بالشرعـیة في المجتمعات التي شھدت االستقرار منذ قـرون كالمجتمعات االوروبیة ـالشرعـیة علنقارن 
ونفھم .. اصبحت تحكمھا مؤسساسات تتوفـر فیھا كل مقومات الحیاد والشفافیة واالستقاللیة عن السلطة الحاكمة 

ثم العمل ثانیا على اعادة التوازن داخل .. ستعجلة أوال یق المطالب المـلینا تحقـندھا اننا في مراحل انتقالیة تفرض عـع
المجتمع الذي ال یتحقق اال بترمیم العالقات السائدة و التي اصابھا ما اصابھا من الخلل ، لكي ننتقل وقـتھا للعـبة 

كافئة للجمیع والتي ال بد لكي نصل الیھا ان نبني لھا اسس متینة  تضمن قیام فرص مت.. التداول السلمي على السلطة 
                                                                                                                             .. للمشاركة فـیھا 

آلیات الفرز وما االنتخابات في ھذه المرحلة اال آلیة من .. باختصار ان الطریق الثوري ھو الطریق الوحید للشرعـیة 
  . )القدس (  ..التي ستـلفظ  حتما كل االصالحیین بعد ان یظھر عجزھم ، وفشلھم للناخبین 
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  ) . 1(  ..رى ـیة كبـثورة اجتماع: االسالم 
االسالم  و. االسالم اوضح ، وأعمق ما تكون ، كانت ثورة ) المسالة االجتماعیة ( االقتصاد وفي قضایا الثورة والمال و

لم یحدد لمستقبل المسلمین نظریة اجتماعیة عامة ، ولم یة العامة ، ـكدین و من خالل كتابھ الكریم و سنتھ التشریع
یشرع لمجتمعھم تشریعا اقتصادیا دائما بذاتھ ، النھ ، وھو خاتم الرساالت ، و المقرر ان  في كونھ سننا منھا سنة 

ّ ـر ، ما كان لھ ان یضع القیود المسبقة على المصالح المتجددة المتغـیـیـالتطّور ، و التحّول و التغ فوضع في .. رة ــی
       ندما تتعارض المصالح ـیار توزن بھ االمور عـلم یضع تشریعا ، ودعا الى معسالة االجتماعیة فلسفة للتشریع وللم
      یھ ـیة للواقع الذي ظھر فـالرغبات ، وقرر أطرا عامة حث على ان تتم الحركة في داخلھا ، ثم ضرب االمثلة التشریعو
عدلت ـیة وثم جاءت تجربة دولة الخالفة الراشدة فطورت بعض ھذه االمثلة التشریع.. نینا ـتوضیحا و تق، ) االسالم ( 

ند تقریر فلسفة التشریع المالي و حكمة الموقف ـ، فكان ان ثبت بالقطع ان االسالم ، كدین قد وقف عبعض ھذه القوانین 
                           ..النظریات االجتماعیة بالنصوص و القوالب و یكبل تجاربھمبلیة أو ان ـاالجتماعي دون ان یقید خطى المسلمین المستق

ل االنحیاز الى صف مجموع انھ قد انحاز ك: تنا ان نقول ـواذا شئنا ایجازا یكشف فلسفة االسالم االجتماعیة فان باستطاع
ر امر االختیار و الصیاغة لما ـیـالمتغقع المتطور وثم ترك للوا.. ائھا عامتھا ، وانتصر لمصالح العاملین من ابناالمة و

                                                                                    ...یحقق ھذه المقاصد من نظریات وقوالب و تشریعات 
فھو قد ظھر في مجتمع .. من فراغ ندما انحاز الى مجموع االمة ، في المسالة االجتماعیة ، لم یكن یبدا ـعواالسالم 

  وكانت القبیلة فیھ وحدة متحدة ، یملك مجموع ابنائھا ، متكافلین و على نحو جماعي ،  تغلب علیھ البداوة والبساطة ،
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                                                                             . بل وجمیع أدوات كسب عیشھا ، باستثناء اسلحة القتال .. كل مصادر ثروتھا 
و بعد ان كانت القبیلة كیانا اداریا و سیاسیا مستقال ، الى حد كبیر ، جاءت دولة العرب المسلمین لتجعل ھذه القبیلة لبنة 

م بملكیة مصادر الثروة االساسیة في المجتمع الى و كان ان انتقل االسال.. في بناء االمة االجتماعي و القومي الجدید 
                                                                                                                             .. مجموع االمة 

ن فاصبحـت الملكیة عامة في االمة البداوة قبل التوحید " دولة " لقد كانت الملكیة عامة في القبیلة ، عندما كانت ھي 
                                                                          ..بعد التوحـید القومي الذي شرعھ الدین و نھضت دولتھ القامتھ 

رة جمیعا باالدلة على ھذا االنحیاز ، زاخـر النبي و الخلفاء الراشدین والقرآن الكریم ن والسنة النبویة ، و تجربة عص
                                           .. الى مجموع االمة ، في المسألة االجتماعیة ، باعتبار فلسفة التشریع االجتماعي لالسالم 

ر ـتتحدد السبل و المقادیمل ـره للبشر جمیعا ، وبالعـفالمال في االسالم ھو مال هللا ، أودعھ في الطبیعة ، ورصده و سخ
ھو حق المجتمع ، ال حق  –كما قرر االسالم  –وحق هللا  وھو مال هللا ،.. ولھا ینالون من ھذا المال  ،  بونـالتي یصی

  .. لف فیھ عن هللا الناس والبشر و االنام أجمعون ـو ھو مال هللا ، والمستخ.. فـئة أو طبقة 

" و االرض وضعھا لالنام : ّ باطنھا و ما حملت على ظھرھا قد جعلھا هللا لالنام جمیعا ن في ــكـفاالرض جمیعا ، بما است
وانفقوا مما جعلكم : " ھم المستخلفون عن هللا في مالھ  –بدلیل ضمیر الجمع  –والمجموع  ) . 10/ الرحمان ( 

  .یتبع  ...) . 7/ الحدید " ( مستخلفون فیھ 

  

  

الدعاة وبعض القادة السیاسیین لحركة مثل حركة االخوان المسلمین سواء في  كرر الخرافات في خطابـندما تتـع
 افستخفالمدون لفـیعـ یتصورون انھم أكثر ذكاء من عامة الناس ،ـناه أن ھؤالء قوم مفلسون مصر أو في تونس مع

ّون الدین، وعـقـولھم ب لسان راشد بھ  على ذلك ما نطقولعل ابسط مثال .. السیاسیة  ـراضھملخدمة أغ یستغـل
ركة أخرى من ـ، في مصر بأنھ معما یجري وصف حینما  ینـالسامع العدید من المرات للتأثیرعلىنوشي في تونس ـالغ

في مصر ُحسمت المعارك : " قال في خطاب إنھ ف . زل الرئیس محمد ُمرسيـدوا عـأیّ الذین ، وانتقد  معارك اإلسالم
ر وھي معارك فاصلة في تاریخ ـاتـركة مع التـالصلیبیین ُحسمت في مصر، والمع، المعركة مع  الكبرى في التاریخ

                                                                                                          " . اإلسالم ُحسمت أیضاً في مصر
: یمت أمام المجلس التاسیسي ـلرد على االعتصامات التي أقلكما قال في كلمة بین انصاره في تونس الذین احتشدوا 

على یدي  مّكة حـتـوأن ھذا الحشد العظیم یذكرنا بحشد ف، نا التونسیة ـھذا الحشد العظیم یؤكد على سلمیة ثورت" أن 
                                                                   .."  تحا سلمیاـرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم الذي كان ف

نا ـ، وك ین عاماً في مسجد سیدي یوسفـنا منذ أربعـیف اجتمعـر كـأتذك": وشي في نفس السیاق قائال ـنـكما واصل الغ
                ..  "اإلسالم من غار حراءنا كما انطلق ـقـیرة انطلـ، من تلك النواة الصغ لبھم من طالب الثانویةـستة أنفار أغ

الواقع فان قادة االخوان المسلمین ذكروا العدید من الروایات عن الكرامات التي یتمتعون بھا والتي قد تصل بھم الى و
غـسل  والتي تعمل علىمرتبة االنبیاء على غـرار ما ذكروه  في میدان رابعة العدویة خالل المسیرات المؤیدة لمرسي 

ولیس غریبا والحالة ھذه أن یتسلل نمط التفكیر .. البسطاء من أتباعھم بواسطة شحن العاطفة الدینیة  األدمغة وتوجیھ
حكایة لقاء   -دون تفكیر  – رونـكأن یتداول المتجمھ.  الخرافي إلى الشعارات والھتافات التي تسود ذلك المكان

، حیث ادعى  النبي في أن یؤم مرسي المؤمنین في الصالة وھو من بینھمورغبة ) ص(زول بالنبي محمد ـالرئیس المع
وبعد .. انھ رآي  جبریل علیھ السالم ینزل من السماء ویصلي معھم في المسجد أحد الشیوخ وھو یخطب بین الناس 

ي المنام الرسول ف ىانھ را ثم  ادعى ...ه وأیدیمع الرئیس مرسي وجمیعا ي جبریل الشیخ بأن یقفوا نھایة الصالة وصّ 
هللا علیھ وسلم  ىالحضور الرسول صل فقدم وحان وقت الصالة مرسيصلي هللا علیھ وسلم في مجلس مع الرئیس 

                                                 ... المامھ الناس والصالة بھم مرسي محمد مذر وقدّ ـتـلیصلي بالناس ولكن الرسول اع

  ..یق ـأي تعل ال تستحق اتـافـخـسھذه نماذج مما یقولون لكـنھا في الواقع  


