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  .. النظام واستمّر.. سقط الحاكم     

، وثورة لقد سمیت الثورة بثورة الكرامة ، وثورة الحریة 
وقد كان ذلك تعبیرا ..  ، وثورة الشباب  ھمشینقراء والمالف
كانت حیث .. أھدافھا ھا وادقا عن ھویة الثورة وآداتص

ذر من الظروف التي عاشتھا تونس منذ مطلع الثمانینات  تن
 لذلك عرفت البالد.. حدوث التغییر المنشود الى أخرى ب فترة

س النظام في عدة انتفاضات رأھزات قویة كادت أن تعصف ب
وصوال  .. 2008و  1984و 1980و 1978 سنةشعبیة 

سیدي بوزید انتفاضة الفالحین ب التي شھدت 2010الى سنة 
بنقردان في شھر أوت ، ثم خالل شھر ماي ، وانتفاضة 

دیسمبر ولم تتوقف اال  17ة عارمة انطلقت في انتھت بثور
  .. 2011جانفي  14بفرار الطاغیة في 

الشباب الذین اضطھدھم بن جموع  ھذه الثورة وقود  كان وقد
، بھم بالكامل عن الواقع ـیـیـشھم وحاول تغعلي وھّم

االنشغال بالشأن  وصرف اھتمامھم كلیا عن  یھمـب وعـیـیـبتغ
سیاسة ممنھجة تستھدف وعي االنسان  العام ، من خالل

حتى الخروج من  الشباب وشخصیتھ منذ الطفولة وسّن
وھي فـترة حساسة ومھمة في تشكل شخصیة الجامعة ، 
التعلیم ب تبدأ،التي كل الوسائل  توظیف ع خاللھایقاالنسان ، 
  ، والالفن والریاضة والترفیھ و االعالم ،الدعایة ووالثقافة و
  .. االبتزاز وسائل الترغیب والترھیب وبتنتھي اال 

ورغم تلك المحاوالت الجاھلة فان االجیال التي حملت الوعي 
رة الى أخرى ، ـتـبھا النضالیة من فـ، وراكمت االحتقان باسالی

دھا بن علي نفسھ حین وجدت االرضیة المناسبة التي مّھ قد
نھك الطبقة الوسطى ، قضى نھائیا على الطبقة الفقیرة وأ

فكانت تلك .. وحاصر الجمیع في أرزاقھم وسلبھم حریاتھم 
.. القطرة التي أفاضت الكأس دیسمبر بمثابة  17الحادثة یوم 

بدورھم وحّولوھا الى حدث تاریخي المثقفون  والتي التقطھا
وسیع رقعة على ت واملعحینما أصروا على التصعید ، و

السیطرة من دائرة  االنتفاضة لتشمل بقیة الجھات حتى تخرج
فعال كان النجاح حلیف المناضلین بفضل و..  الحصارو

 بین الجھات ، لضخ دماء جدیدة في الحراك الثوري تنقالتھم
عند ذلك أدرك رأس ..نھائیا من امكانیات االجھاضحتى أفلت 

 لیحصل.. ودخل بدوره في التصعید النظام خطورة الموقف 
الفعل العفوي  انوقد ك .. في الفعل والشعاراترجا جدیدا ـمنع

  .. لم یكن كافیا السقاط  النظام  ھلكن، الحاكم  كافیا السقاط

  العـدد
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  ) .سنیة بن تومیة (   !! ...أكرھك یا ألم  !! ولكنني أتألم و أتكلموأتكلم وال أتألم .. أتألم وال أتكلم  *

  .الجبال  طول البال یھدم*  

  َیا ُتْوُنَس اْلَخْضراِء أْلُف َتِحیٍَّة* 
  إلى َشْعٍب َتَمرََّد ِإْذ َسَعىِمنِّْي 

  سََّرِت اْلُقُیْوُد َوَرْفَرَفتَحتَّى َتَك
  ایاُت َعْھٍد بالكراَمِة َشْعَشعَرا
  ) .محمود السید الدغیم (   

*** 
 كة فتبعتھ فرسخا ، رأت شخصا یمضغ علھل ھناك من ھو أطمع منك ؟ فقال نعم ، كلبة آل بني فالن : قیل ألشعب 

 !! ..ا یرمي لھا شیئ تظن أنھ

*** 
 

 



    

 
  .اهللا الحمد هللا والصالة والسالم على رسول 

اعتاد المسلمون منذ قرون على اإلحتفال بذكرى المولد النبوي الشریف بتالوة السیرة العطرة لمولده علیھ الصالة 
والحلوى ُحبًا في النبي صلى اهللا علیھ وسلم وشكرًا هللا تعالى على نعمة بروز والسالم وذكر اهللا وإطعام الطعام 

بدعة وفسق  ه م اإلجتماع لعمل المولد بل یعتبر، ولألسف ظھر في أیامنا من یحّر النبي صلى اهللا علیھ وسلم
 : ، لذلك نبین للناس حكم اإلحتفال بالمولد النبوي الشریف والأصل لھ في الدین

 
، وتلمیذه  ، منھم الحافظ أحمد بن حجر العسقالني استحسن ذلك العمل العلماء في مشارق األرض ومغاربھاقد ل

  . ، وكذلك الحافظ السیوطي وغیرھم الحافظ السخاوي
  

، ثم ال زال أھل اإلسالم من سائر األقطار  وذكر الحافظ السخاوي في فتاویھ أن عمل المولد حدث بعد القرون الثالثة
، ویظھر  نون بقراءة مولده الكریمـتـ، ویع مدن الكبار یعملون المولد ویتصدقون في لیالیھ بأنواع الصدقاتفي ال

 . علیھم من بركاتھ كل فضل عمیم
 

فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي  : " ، قال"حسن المقصد في عمل المولد"وللحافظ السیوطي رسالة سماھا 
؟ والجواب  ؟ وھل یثاب فاعلھ أو ال ؟ وھل ھو محمود أو مذموم من حیث الشرعفي شھر ربیع األول ما حكمھ 

، وروایة األخبار الواردة في  ، وقراءة ما تیسر من القرءان أن أصل عمل المولد الذي ھو اجتماع الناس:  عندي
ھ وینصرفون من غیر یأكلون مبدإ أمر النبي صلى اهللا علیھ وسلم وما وقع في مولده من اآلیات ثم یمد لھم سماط 

زیادة على ذلك ھو من البدع الحسنة التي یثاب علیھا صاحبھا لما فیھ من تعظیم قدر النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
  . وإظھار الفرح واالستبشار بمولده الشریف

  
  ما شملھ  أن االحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة فال وجھ إلنكاره، بل ھو جدیر بأن یسمى سنة حسنة ألنھ من جملة

  
  من سن في اإلسالم سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا بعده من غیر : " قول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

  
                                                             .عة االجمموقع اھل السنة و. /  " أن ینقص من أجورھم شىء

 

  . والسنة وإجماع األمة اإلسالمیة التي لم ولن تجتمع على ضاللة   األدلة من الكتابالمولد النبوي مشروع وعلیھ 
  : رضي اهللا عنھ هللا علیھ وسلم القائل عن ابن عمروصدق سیدنا محمد صلى ا

، فإن من شذ في  ، فاتبعوا السواد األعظم ، وإن ید اهللا مع الجماعة إن اهللا ال یجمع ھذه األمة على ضاللة أبدًا "
من طریق  ، وابن مندة ) 37/  3(، وأبو نعیم في الحلیة ) 200/  1 (، والحاكم  )2093(رواه الترمذي  "نارال

  . الضیاء عن ابن عمر والحدیث صحیح بمجموع طرقھ
كتبھم بما ینص على جواز اإلحتفال   والسواد األعظم من جل علماء المسلمین دونوا آرائھم الواضحة وطفحت

بالمولد النبوي الشریف وھذا ما جمعناه بعد أن طفح الجھل من بعض أدعیاء العلم في ھذا الزمان فكرسوا وقتھم 
بل زاد بعض  ..اجازه بالمبتدع والفاسق  اووجھدھم لمحاربة جل علماء األمة اإلسالمیة فرموا كل من احتفل 

  . الجھال ان ھذا من أبواب الشرك والعیاذ باهللا

إلمام وا  ابن حجر العسقالنيھا مثل اإلمام السیوطي وسالمیة وجل علمائاله حسنًا جمھور اإلمة اآاجازه ور وممن
فظ شمس الدین بن ناصر الدین الحاو إمام القراء الحافظ شمس الدین ابن الجزريالنووي واإلمام ابن كثیر و

ظ المجتھد االمام مال علي قاري الحافظ ابن حجر الھیثمي والحافو ..السخاوي   حافظالو الحافظ العراقيو الدمشقي
                                                                                           ..الكثیر    وغیرھم الحافظ ابن الدبیعو

وكأن ھؤالء ھم السلف والخلف فعبدوا  ابن باز وابن عثیمین وااللباني رضون كالم شیوخھمـعَی المعرضینى وتر
والعراقي وابو شامة والجزري  نتبع ابن حجر والنوويفھل .. الھم فوق أي قول مشایخھم وقدسوھم ورفعوا أقو

وجمھورھم اباحوا اإلحتفال  ن جلھموفالعلماء المعاصر ...؟؟ یرھم ام نتبع االلباني وابن باز وابن عثیمینوغ



   فھل یعقل أن نترك إجماع األمة  . د ولم یشذ غیر فرقة شتت شمل األمة ورمت علمائھا بالشرك والبدعلبالمو
                                                                                                            ؟؟ ونأخذ بأقوال من شذ

، إذا كان بنو البشر فرحون بمجیئھ لھذا  295ص " مائدة الفكر اإلسالمي"یقول اإلمام متولي الشعراوي في كتابھ 
وكل النباتات فرحة لمولده وكل الحیوانات فرحة لمولده وكل الجن  ، وكذلك المخلوقات الجامدة فرحة لمولده العالم

                                                                              ؟)  ، فلماذا تمنعونا من الفرح بمولده فرحة لمولده

الباعث على إنكار البدع (في كتابھ وھو شیخ اإلمام الحافظ النووي  )ھـ   665ـ  599(أبو شامة  مام وقال اال
اهللا   موافق لمولده صلىفعل كل عام في الیوم الدع في زماننا ما ُیـُـحسن ما ابتأومن  ( : ما نصھ) 23ص والحوادث

 ) .. وسلم ر بمحبتھ صلى اهللا علیھـشعذلك ُم   فإن ،، وإظھار الزینة والسرور روفـوالمع  وسلم من الصدقات علیھ 
 ، إنھ أمان في ذلك العام(  : الشریف النبوي في المولدھـ   597المتوّفى سنة  الحافظ ابن الجوزياإلمام  وقال

قال اإلمام العالمة صدر الدین موھوب كما  . 27 ص  1المواھب اللدنیة  ج ) .  یة والمرامـوبشرى عاجلة بنیل البغ
، وأما إذا  كره البدع إال إذا راغمت السنةـُوال ت،  ھذه بدعة ال بأس بھا( :ھـ  665 - 559بن عمر الجزري الشافعي 

االستماع إلى  ( : في كتابھ مدارج السالكینویقول بن القـّیـم ) .  ، ویثاب اإلنسان بحسب قصده لم تراغمھا فال تكره
قلوب صوت حسن في احتفاالت المولد النبوي أو أیة مناسبة دینیة أخرى في تاریخنا لھو مما یدخل الطمأنینة إلى ال

مدارج / ) إلى قلبھ ویسقیھ مزیدًا من العین المحمدیة -صلى اهللا علیھ وسلم  - ویعطي السامع نورًا من النبي 
فتعظیم المولد واتخاذه موسمًا قد یفعلھ بعض (  : 134.  ص 23وفي فتاوى ابن تیمیة الجزء  . 498السالكین ص 

                         .. ) . - صلى اهللا علیھ وسلم -الناس ویكون لھم فیھ أجر عظیم لحسن قصدھم وتعظیمھم لرسول اهللا 
  .قع صالح الدین القوصي مو                                                                                              

     
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  
  
 

 في ھذا الیوم الّثاني عشر من ینایر
 حیث یمنع الّتجمھر ألكثر من ثالثة أشباح

 أوقفني العسكر في أحد شوارع تونس
 وقد كنت أسیر وحیدا
 لقد كانوا على حّق

 رـفإذ فّتشوا معطفي وجدوا أّنني متجمھ
 .. كنُتكان فيَّ الّطفل اّلذي 
 .. والّشبح اّلذي أنا

 .. ورجل حّر أرید أن أكونھ
 أوقفوني

 .. شوا معطفي ثانیةـّتـوعّن لھم أن ف
 لعّل عُدّوا جدیدا بھ یختبئ

 إلى ركنھا في الّدماغ" فعال" آوت 
 وكّتمت الّدمعة الخائفة

 وخّبـأ صنوي ھامتھ بالجریدة
 وفي الّركن انزوى الّطفل مّنَي

 الّراجفةوثّبت ُركبتھ 
 وجدوا أّنني ُمفرد

  .. أطلقوني
      
 

                                                      
    

ثم ظل ھذا المنھج .. منھج الشك منذ فیلسوفھا دیكارت  -في فكرھا الدیني  - ألفت ربیة قد ـواذا كانت الحضارة الغ.. 
فال بد أن نتأمل ونعي احتضان الدین االسالمي ، فضال عن الحضارة .. منبوذا ومحّرما في الھوت تلك الحضارة 

                            .. االسالمیة ، للشك المنھجي ، باعتباره الطریق المأمول لتحصیل الیقین الذي ھو االیمان 
واذ قال .. ( ان القرآن الكریم لم ینح بالالئمة على ابراھیم الخلیل علیھ السالم ، عندما شك ، فسأل طالبا لالطمئنان 

ابراھیم رب أرني كیف تحیي الموتى ، قال أولم تؤمن ؟ قال بلى ولكن لیطمئن قلبي ، قال فخذ أربعة من الطیر 
) . 260البقرة / اجعل على كل جبل منھن جزءا ثم ادعھن یأتینك سعیا ، واعلم أن اهللا عزیز حكیم فصرھن الیك ثم 

في وجود الذات االلھیة ، الى الحد الذي تعذبت فیھ  -بسبب الوسوسة  -والرسول لم ینھر الصحابة الذین شّكوا 
التصریح باأللفاظ المعبرة عن القضیة  ضمائرھم من القلق الفكري ، حتى نفذ ذھبوا الى النبي یسألونھ مستعظمین

یا رسول اهللا ، ان أحدنا یحّدث نفسھ بالشئ ما یجب "  - فیما رواه أبو ھریرة  -لقد قالوا للنبي .. ون التي فیھا یشّك
فكان جواب "  !! وأّنـا نجد في أنفسنا ما یتعاظم أحدنا أن یتكلم بھ.. أن یتكلم بھ وأن لھ ما على االرض من شئ 

ذلك : " فقال " . نعم : " قالوا " وقد وجدتموه ؟ : " اهللا رائد الحریة ، عن ھذا الشك الذي یعـتـریھم قال رسول 
    . )االسالم وحقوق االنسان ( محمد عمارة .د ./ )رواه مسلم وبن حنبل " ( صریح االیمان ، ذلك محض االیمان 



                             
  
  

  .عدوانا على وجودنا كأمة ، فعرفنا من أمره ما لم تعرفھ األمم األخرى عرفنا االستعمار 

بالنسبة الى األمم المقھورة سلبا المكانیاتھا المادیة و البشریة ، یسخرھا قسرا  -وال یزال  -فقد كان االستعمار 
أي یعوق تطورھم الى . لبناء الحیاة الحرة في الدول الغاصبة ، ویبقي للمقھورین مشكالت ظروفھم قائمة بدون حل 

عقبة في سبیل التطور  -وال یزال  -وبھذا كان االستعمار . ة الحریة ، فارضا علیھم التخلف ومع التخلف العبودی
م الوحدة القومیة في البالاد المحتلة ، وفي النضال التحرري من االستعمار تقّد. ر ال تزول اال بالتحّر، الى الحریة 

دة الثوار وح. د رض المعركة في مواجھة العدو الواحوحدة أ. وحدة الثورة : أمضى االسلحة لقھر المستعمرین 
ومع وحدة الثورة وحدة النصر . وحدة االستراتیجیا ووحدة التكتیك . وحدة الصف ووحدة الھدف . ووحدة القیادة 

كل امكانیات : لتخلف أسرع الطرق الى تجاوز ا - ایضا  -م الوحدة القومیة ثم بعد النصر تقّد. القریب ال ریب فیھ 
 - وھكذا كانت الوحدة القومیة حتى في البالد المستعمرة . لمجتمع كل عمل الجمیع ، في سبیل حریة االظروف ، و

  .  اآلداة الحسامة للتحرر والحریة معا  - وال تزال 

فعندما فرض علینا ارادتھ ، خیانة أو خدیعة أو قھرا ، . أما نحن العرب فقد عرفنا من االستعمار كل ھذا وأكثر منھ 
. فرنسا وایطالیا الى ما یبلغ الترف في انقلترا و والبشریة ، لتطویر الحیاةاغتصب امكانیات االمة العربیة ، المادیة 

ده مصالح الدول االستعماریة ، ولم یترك لنا فرصة التطور الى أبعد مما تحّد. امتص دماءنا لیزید صحة وقوة 
ئض انتاج مصانع وسوقا نستھلك فا. د مصدر للمواد الخام والعمل الرخیص قاسیا ، مجّرفأمضینا تاریخا طویال 

غیر أننا قد . وتساوینا في ھذا مع االمم المقھورة المستعمرة . ر الذي یفرضونھ ـونفایتھ ، بالسعالمستعمرین 
فأضاف الى  شربنا من االستعمار جرعة خاصة ، اذ ُحرمنا بالتجزئة المفروضة ، من المقدرة على الثورة الواحدة ،

ر االقالیم االخرى ، ثم یثور ربي ان یثور لیتحرر اقلیمھ ، ثم یثور لتتحّرـالع ر ، وأصبح علىقیود الحریة قیود التحّر
. لتتوحد األجزاء قبل أن تتوافر لھ االمكانیات الكاملة لیثور ضد الظروف المتخلفة ویبني مستقبل الحیاة في أمتھ 

دا عبء محاربة االستعمار یحمل كل منھا منفرزولة بعضھا عن بعض ، ـیتوزع المناضلون ضد االستعمار كتائب مع
وھكذا كان عبء االستعمار على الوطن العربي مضاعفا ، فبینما كان االستعمار یواجھ كل جزء منفردا . ككل 

ر بھا الشعوب ، كان كل جزء من الوطن العربي یحمل بامكانیاتھ وحده عبء ـّـبمجموعة امكانیات القھر التي یسخ
وكانت سببا في فشل وبذلك عوقت التجزئة تحرر االجزاء جمیعا ، وعوقت تحرر كل جزء على حدة ، . الصراع كلھ 

تیجة لھزیمة كانت ھزیمة الثوار في جزء من الوطن العربي سببا ، أو نعندما و. كثیر من ثورات التحرر العربیة 
    . الثوار في جزء آخر ، قدم التاریخ دلیال جدیدا على وحدة المصیر 

 1830فما ان احتلت فرنسا الجزائر سنة . لقد بدأت ثورات التحرر العربي في جمیع االقطار العربیة فور االحتالل 
نسا السلطان عبد الحفیظ على وفي ذات اللیلة التي أجبرت فیھا فر. 1832حتى قامت الثورة التحرریة االولى سنة 

یة الفرنسیة ـتوقیع معاھدة احتالل مراكش ، قامت الثورة التحرریة االولى ، وحاصر الشعب العاصمة فدكتھا المدفع
وفي مصر بدأت . وعلى اثر احتالل تونس قامت الثورة بقیادة علي بن خلیفة . ، لتنقذ السفاح الماریشال لیودتي 

فلما . عرابي فور االنذار باالحتالل ، وقبل أن تطأ الجیوش االنجلیزیة أرض االسكندریة  ثورة التحرر بقیادة احمد
ق بأنھ قادم ـیـوأنذر المھدي الخدیوي توف. انھزمت الثورة االولى في مصر ثار العرب بقیادة المھدي في السودان 

وفور  .. 1885سل حملة الى مصر سنة لیفتھ ، فارزاة ، ولما مات قبل أن ینفذ وعده ، نفذه خـلتحریر مصر من الغ
، قامت الثورة التحرریة الثانیة في  1919االحتالل الذي فرضتھ الدول الغالبة في الحرب االستعماریة االولى سنة 

ثم لم تتوقف الثورات التحرریة أبدا .الخ ... 1920مصر والثورة التحرریة األولى في العراق وسوریا ولبنان سنة 
ن ولو بالھزیمة المؤلمة ، حتى تقوم ثورة في مكان آخر كلھا أمل ما ان تنتھي ثورة في مكا: على األرض العربیة 

برغم ھذا ، برغم البطوالت االسطوریة والتضحیات الخارقة ، لم یكن النصر حلیفا ألغلب تلك الثورات . في النصر 
                                                ..التجزئة طوال مائة عام أو أكثر ، ألنھا كانت متفرقة ، ألنھا كانت في اطار 



    ثم انھزم في الوقت الذي كانت)  1847 - 1832( قاد عبد القادر الجزائري ثورة الجزائر خمس عشرة سنة 
وفي تاریخ غیر بعید عن ھذا ، عبرت الكتائب العربیة من . فیھ الجیوش العربیة من مصر كافیة لردع فرنسا ذاتھا 

كانت )  1920 - 1919( وفي عامین اثنین . مكسیك ، مساعدة لنابلیون الثالث مصر میاه المحیط لتحارب في ال
الثورات التحرریة قائمة على قدم وساق في مراكش ، وفي تونس ، وفي لیبیا ، وفي مصر ، وفي العراق ، وفي 

    ...وانتھت جمیعا الى ھزیمة كاملة . سوریا ، وفي لبنان 

أضاعتھ التجزئة من أحقاب ثمینة ، وما أھدرتھ من دماء غالیة ، وأدرنا  ولما أن تعلمنا من ظروف الماضي ما
القومي ال أكثر ، تحررت أغلب أجزاء الوطن العربي " التضامن " على أساس  -بقدر  -صراعنا في سبیل التحرر 

 ...وان كنا لم نتعلم بالقدر الذي یكفي النتقالنا من التضامن القومي الى الوحدة القومیة .  رة أعوامفي اقل من عش
، سنظل أمة والى أن یتحرر الجنوب وتتحرر فلسطین . فال یزال الجنوب العربي محتال ، وال تزال فلسطین محتلة 

وسیظل االستعمار یستنزف دماءنا لیزید قوة  .واحدة كما صنعنا التاریخ ، ولكنا أمة مجزأة دوال كما أراد االستعمار 
، وستظل جھودنا موزعة بین الصراع ضد االستعمار ، والصراع ضد التجزئة ، فال یتوافر لنا الجھد الكافي لبناء 

                                                                                                                                                              ...الحیاة الحرة 
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، ولھ السیادة المطلقة على جمیع  ، وصاحب الحق في تقریر مصیره الشعب الفلسطیني ذو شخصیة مستقلة/   .2
 .        أراضیھ

 .          ركة تحریر فلسطینـ، في مع ربیةـالثورة الفلسطینیة طلیعة األمة الع /  .3

، في مواجھة الصھیونیة واالستعمار  زء من النضال المشترك لشعوب العالمـب الفلسطیني جـنضال الشع /  .4
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