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 ….…؟ دـوبع .. نـداء الوطـرحم اهللا شھ    
من دعاة الحریات ید ومحمد البراھمى ـرى بلعـشك لم یكن

فیض من الحقوق والحریات دون اساس  :فة ـّـالسیاسیة المجف
كما فعلوا فى الدستور  ..قتصادى یضمن تحققھا فى الواقع ا

 ............................................................ ... الجدید
جى مدرسة النضال ید والحاج البراھمى كانا من خریـرى بلعـشك

، النضال السیاسى غایة فى ذاتھ ال یكون حیث  .. االجتماعى
تھم عصابات ـمن سحقلریمة زاع حق الحیاة الكـتـوانما اداة الن

   .. مع الخارج المتحالفةالمحلي  س المالأر
مقاومة من أشكال الكانا رحمھما اهللا یمارسان السیاسة كشكل لقد 

التجویع  مقاومة، ر والتھمیش الممنھج ـیـقـمقاومة التف :
 مقاومة، زیادة االسعار ورخص االنسان  مقاومة،  والتطویع

یع ـوالترك التسلط  مقاومة،  زة العاصمة واتالف وطن الداخلـمرك
الكذب على مقاومة  .. ر واالذاللـوكل اشكال القھ والتكمیم

 ، رین وتخدیرھم بكلمات یتم انتقائھا على قیاس الجوعىـالمفق
  . .. طوال الحقبة السابقة والوكالءمنافقون ال یفعلكان كما 
 مالذو ألیست أیام للذكرى فحسب ، جویلیة  25و فیفرى 6 ان

ھي اثبات مادي باھض بقدر ما ،  لماضىالى انفسى للھروب 
 رـبـتـیع الدائر بین من الصراع االجتماعي الثمن على حصیلة 

الحقوق  كلل  شرط  قراطیة االقتصادیمدو یةـالعدالة االجتماع
 ،ب بالسیاسة كّسـتو للـیدع منوبین .. والحریات السیاسیة 

على ھب المال العام بالمزایدة عالیا لن ال منھا سلمـیجعویسعى ل
   .. الشھداءوالحریات والثورة والحقوق 

الموجودة حالیا قوى الثورة  :مناسبة لفرز القوى ھي فیفرى  6 
االنتھازیة التي أخذت الثورة رویدا رویدا  قوىخارج المشھد ، وال
 لفضح المخططات  ضاأی مناسبة ھيلذلك ف .. الى حضن أعدائھا

 حكومةھى " یة ـقـالتواف" حكومة ھذه الالعالن عالیا ان وا
 ..واالصالحیة االحزاب االنتھازیة  المفروضة علىالرضا الدولى 

 ةعماداللمیة الدوائر المالیة العا وھي الحكومة التي تحضى بدعم
 مال  بذات البوصلةالجدیدة  حكومةال نھاا.. سابقا لنظام المخلوع 

نھب : وبذات األھداف القدیمة واستمرار لھا  دیسمبر 17قبل 
ن ـیـلـطمعالل مطالب ـواستغالل الشعـب ، وتجاھثروات الوطن 

  .. ن الذین قامت الثورة من أجلھم ـیـشوالمھّم
 سمال الدوليرأـال ومة التحالف بینـانھا حكشدید صار ـتـباخ

 ............................ من ینبح من تحت الموائدرجعـیة وـالو
  

  العـدد
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  ) .مارك توین (  .یتحّدثون خلفك ، ألنھم بالفعل خلفك  *

   ) .ألبرت أنشتاین (  ..رور  ـرفة ، زاد الغـكلما نقصت المع *

  ..یسرقون رغیفك * 

 ! ..رة ـثم یعطونك منھ كس

  ..ثم یأمرونك أن تشكرھم على كرمھم 

   ! ..یا لوقاحتھم 

   ) .غسان كنفاني ( 
  

  

  

اذا استطعت : فأجابھ جحا   !! .بامكاني أن أضعك في ابریق : في صورة انسان وقال لھ في منامھ ظھر جني لجحا 
   ! ..فافعل 

هللا أنھ  الحمد: وف ثم قال ـف من شّدة الخـرتجمذعورا ، یجحا فأفاق   !! ..  خـرج لھ ابریقا فیھ بغـلواذا بالجني ُی
 !..ال ـكان یحسبني بغ



 

 

                                                                                                                                             
تراقب  .. رًاـیـما كان صغك بین یدیھا ستحضنھ ، لم تكن تصدق أنھا بعد دقائق  مًا باللھفة والشوقـكان مساًء مطع

حتى ..  راقـھم من العھات وھن یحتضن أبناَءُھن العائدین لتّو، تراقب دموع األّم ینزلون من الطائرة مالجنود وھ
رت أصابعھا ، مّر ، كأنھا ترید أن تتأكد من نبضات قلبھ ، زرعت رأسھا في صدره یھاـاحتضنتھ بذراعجاء دورھا  ف

، ثم أخذت نفسًا عمیقًا وأخرجتھ ببط ء  جسده زق شیئًا منـأكد أن رصاصھم لم یمـتـعلى وجھھ ورأسھ ویدیھ لت
 ... طةـبـممزوج بالغ

زل ـرة طوال الطریق من مطار بوسطن إلى منـبدھشة وحی..  ظل صامتًاو..  رـیـه كطفل صغّرـیھ تجـأمسكت بذراع
  . العائلة

تھ كارولین وأنھا اآلن في ـصدیق، تحدثھ عن  ھ یتكلمـّـلـ، ع ات على مسمعھـكـ، وتلقي الّن ظلت تتمایل علیھ باألسئلة
 : د سوى عبارة واحدةنھ لم یرّدـ، لك انتظاره في المنزل تحضر عشاًء یلیق بقدومھ

 !! وا بنا إلى الجحیمـ، لماذا ألق لقد خدعونا  -
 .. ، لكنھ بدا شاردًا مذھوًال وأخذ في البكاء وكارولین..  ، أخاه تھـ، أخ في المنزل كان الكل في انتظاره

 . تھاوى على األرض ثم
 ... كل یوم لجلسات العالج النفسي بھ ـبدأت أمھ تصطح

 : لكنھ أخذ في الضحك فجأًة عندما قال لھ الطبیب..  والطبیب یتكلم ویتكلم.. ظل صامتًا... ند الطبیبـع
 . رحًا وقوة من جدیدـنبض فـود معافى تـ، ستع سنمحو كل شيء رأیتھ من دماغك  -

 : ینیھـوالدموع تسیل من ع د بسخریةأخذ یرّد
لى ـكـ، وھؤالء الث ثم قل لي .. ، مھما حاولت وحاولت محىـُـالحقیقة ھي التي تبقى في الذاكرة وال یمكن أن ت -

ل ـفـكـتـ، ھل ست لت واحدًا منھمـتـكلما ق.. ھم ـثـثـر رسم كارولین على بارودتي وعلى جـوالجرحى الذین كنت أحف
 !! بمحو صورتي من ذاكرتھم

 .  كـستھدأ أعصابو..  نـر كارولیـتذكَّ -
 .. أكرھھا..  إني أكرھھا  -
 . كـتـني أنھا صدیقـرتـبـأمك أخ ؟ .. لماذا  -
، أحیانًا أفرغ ذخیرة كاملة في  ر بمتعة تفریغ ذخیرتي في أجسادھمـ، أشع ، ألني كلما تذكرت كارولین أكرھھا  -

 دَّمـتق لوكـتـلھم قـتـ، إذا لم تق ، كان یصرخ بةـیـل تمامًا مثل قائد الكتـتـالقني على ـھي التي كانت تحث..  جسد واحد
 ! ون بال سالحـیـدي إنھم مدنـّیـس..  أصرخوتجدني  .....  دَّمـتق.. 
  ... ق النارـلـأط..  مـَھـفــأت...  ونـیـإنھم إرھاب -

  نھموؤوـُیو نـیـیـألنھم یحمون اإلرھاب ؟  أتدري لماذا،  ، حتى العائالت نین إرھابیی، كل المدنی قائدك على صواب -
 . ، ولذلك نحن نقوم بقصفھم في منازلھم

ت على ظھري وأنا أداھم أحد ـفي مرة وقع.. تعرف ....  ، ما لنا وألرض لیست لنا لقد خدعوك مثلما خدعوني  -
 ... وقفت..  ني صدیقيـطـقـ، الت رهـظھرعب تمامًا كصرصار وقع على ـ، ولم أستطع القیام وقد مألني ال البیوت

بصق في وجھي أحدھم  ، نجدنيـلكن أحدًا منھم لم یست..  ، كان الرجال والنساء ینظرون إليَّ بھلع تيـیـبت بندقصّو
وأضرب قدمي .. بعیدا عـنھ  أخذت أبكيف أما أنا .. وھدأ  لع رصاصتيـتبا ... ه مقیدًا إلى خارج المنزلّرـوأنا أج

 .. ربـوال أملك أن أرمي بارودتي وأھ..  مع أنھ بال سالح..  إنھ یملك أن یبصق في وجھي..  باألرض
أتدري  .. رارھم الموتـتھم وقـفـز بسالحي وھم أقویاء بأنـیدي، أنا عاجـریتھم وقـ، وأبكي ح تھمّوـزي وقـأبكي عج

 ) ...الطبیب إلى الخلف حذرًا ارتّدف. .... ك توماس خطوات تجاھھوتحّر( ..  أیھا الطبیب
ندما نرید أن ندخل مدینة ـران المذعورة عـئـل لك كیف نحیا كالفـ، أرید أن أمثَّ ال تخف أیھا الطبیب أنا لست بمجنون

 ) .. رـسجائ ـلبةیون مذعورة نظر حولھ ثم رمى عـجثى على ركبتھ كفأٍر بع(   ..... من مدنھم
    .. ید الحیاةـن أن ال أحد من سكانھ على قـنطمئعندھا ..  زلـر المنـإنھا اآلن تفّج ... ةبلـنـل أیھا الطبیب أنھا قـتخّی 



      لط الدماء واألشالءـتـیھ باألرض فتخزل إال بعد أن نسّوـلم نكن نستطیع المرور من أمام من.. ثم نسیر وھكذا
                                                                .. تداري صوت أنفاسھم..  رفھمـتع .. إنھا أرضھم.. بالتراب 

ن باألسلحة وبالخوف ـیـج، تالحق رجالنا المدّج ناـنـلعـتاألرض كانت وقد  !!..  ني ـٍر یكویـلط روحي بجمـوتخت
سوى الموت أو لھم أرضًا لن تمنحھم ـتكویھم بجھ..  ر من حمقھمـتسخو رھم ـذع تفضح  و..  لھم بال مالمحـفتجع

ھا مل فأحّسـ، ال أدري لماذا كان یستھویني ھذا الع لھاـتـكثیرًا ما كنت أضع یدي على الجثث بعد قو ... الجنون
 .. ثة ستأكلھا الدیدانـكج.. باردة  ..  ، ویدي باردة نيـنة تلسعـساخ
                                                                                    . ... یضرب رأسھ بیدیھ و..  صرخبدأ یثم 

 ...  یا توماسال تذكرھم اآلن  .... كـسنمحو كل صورھم من ذاكرت..  اھدأ..  اھدأ -
 ...        لكن توماس أخذ یصرخ ویصرخ  -

 . نع بھا مریضھـتنھد الطبیب وضرب كفًا بكف كمن یبحث عن وسیلة أو حیلة یق
 .. ك أمرھمـیـنـ، ھؤالء حثالة ال یستحقون أن تمأل رأسك بھم یجب أن ال یع مما أنت فیھ أال ترید أن نتخلص  -
 .. انھا تالحقـني .. بني ھذه الصور ـتعـت.. صورھم التي تمأل رأسي قسرًا ينینـتع..  نیني أمرھمـقلت لك ال یع  -
.. یرـ، وتوماس ما زال على حالھ ال یتغ والصور ما زالت تالحق توماس..  استمرت جلسات العالج النفسي طویًال  

واضعًا رأسھ بین .. ، شاردًا ، صامتًا تذھب بھ أمھ ثالث مرات في األسبوع إلى الطبیب النفسي وتعود كما جاءت بھ
دخلھ مصحة للعالج النفسي ـُـرح الطبیب على أمھ أن تـتـاق..  اخرجوا من ھنا... صارخًا اخرجوا من ھنا.. یدیھ

 ... بھا ، لكي یتجاوز المرحلة التي یمّر نایة حثیثةـ، وع حالتھ بحاجة إلى متابعة مستمرة لي ألنـوالعق
ده وأثار ـ، لكن ما أسع لم یؤثر كالم الطبیب في توماس كثیرًا، فال فرق عنده أن یكون في المنزل أو في المصحة

                                                                                                                .! ةّحراق في ذات المصـنود العائدین معھ من العـوجود الكثیر من الج..  حبوره

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



   

  

  

  

رُ ـال تـُـسِقطوا الشامَ  یا أعـرابُ  ، واعتِبروا ھـذي جـَھنمُ  فـي بغـدادَ  تـَـســتِع  

رُ ـوالال عـبونَ  أتـَـوا وكاتـبُ  النـَـّـص ِّ خـلفَ  الـبابِ  مـُـستـَِت.. بةُ  ابـتدأت ـاللع  

تـُـلقي َمعاِطـفـَھا َوقــوُدھا الــنـفطُ  والـّدوالُر والبـَـشـَرُ  والحربُ  توشـكُ  أن   

؟ ماذا أقـولُ  ؟ وھل تـُـجدي مـُـعاتـََبتي  

صـُھیونَ  تأتـَـِمـرُ   وعـُـصبةُ  الـشَّر مــن   

 ماذا أقـولُ  ألعــرابٍ  تـُـَحرِّكـُھم

 كـف ُّ العـمالةِ  واألحـقاُد والـبـَطـَرُ 

 فـأي ُّ جامعةٍ  تـلكَ  الـتي خــَـنـََعت

 فــیھا التــَـّـآمـُـرُ  باألخالقِ  َیـعــتـَِمرُ 

 قــرنٌ  وجامـعةُ  األشـراِر في َصــمـَمٍ 

نـَـفـَروافاألرضُ  تـُنـھــبُ ، واألعـراُب مـا   

 والقـدسُ  تـُـذبحُ  ِمــثَل الطیرِ  راِعـفةً 

 فأطــرقٌ  القـومُ  ، ال ِحــسٌّ وال خـَـَبرُ 

قبَـّـلوا كــَـف َّ جـَـّزارٍ  ُیـقـَـتِـّـلنا كـم   

 وفـوقَ  أشـالئنا یا ویـَحھم سـَـِكروا

َصـغـُروا لعـُھـرِ  مـَن ھــل تـِلكَ  جـامعةٌ  أم ِتـلكَ  َمـزبلةٌ  َیسوُسھا في زمانِ  ا  

تــُـمـَثـِـّـلـُنا مـادامَ  تـَسـكنھا الثــیرانُ  والحـُــُمرُ  ھــذي الــزَّریـبـَةُ  ما عـادت   

 الیومَ  أنعـي ألھـلِ  الخـیِر جامعةً 

 عـَـّرابـُـھا الـدُّب ُّ واألفـّـاقُ  والــقـِّذرُ 

ُ حـیاءٍ  في ُوُجوھـِھـِم لـو ذّرةٌ  مـِــن   

.. ألشـعلوا النارَ  فـي اإلســطبَل وانتـحروا  



 

                              
  

یطرح ـنا ، فـروفـالذي تكمل بھ ظ معا ، فان المجتمع االنسانينا الخاصة مصدر المشكالت واالمكانیات ـروفـكما أن ظ
نا على ـویسھم على ھذا الوجھ في مقدرت.  نا امكانیات مضافةـنا مشكالت مضافة یقّدم ایضا الى امكانیاتـمشكالت مع

رفة ـل بھا المعـقـنتـتالتي ل في وسائل االتصال ، والسھولة الفائقة ـر المذھان التطّو. ر الى مزید من الحریة التطّو
لینا فصال اللغوي عن طریق التعـلیم والترجمة ، كل ھذا الذي حمل اـوالثقافة ، واالمكانیات المیّسرة للتغـلب على االن

تجارب االمم في تاریخھا ، بما ان كل . نا ـنصیبنا من مشكالت العالم ، حمل الینا خبرات العالم فوضعھا تحت تصّرف
راء ـثـودع بالغ الـمع االنساني مستـتـفالمج. ت في خدمة تطّورنا ـّمنھ من حلول ناجحة ومحاوالت فاشلة ، أصبحتتض

نا دون أن نحتاج الى بذل جھودنا الخاصة للبحث ـبأسلم الحلول لبعض مشكالتمن المشكالت والحلول ، وانھ لیمّدنا 
جھدھم ودمائھم  مّدنا بحصیلة من التجارب الفاشلة واألخطاء التي دفع اخوة لنا من بني االنسان ثمنھا منویـ. نھا ـع

ویحفظ لنا دماء كان من ا ، ـبثـن أن تذھب عـنحن بدون ثمن ، وبذلك یحفظ لنا جھودا كان من الممك ، لنأخذھا 
ق ـیة كیف تحقـلمنا من الثورة الصناعـلقد تع. نا كان من الممكن أن یضیع ـتا ثمیـلنا وق  الممكن أن تھدر ، ویحفظ

رة ـقى صناعة مصقولة ، وخبـلـن اذ نبدأ نتـنحـف. رتھم بدون ثمن ـالرخاء ، ولنا العلماء من أمم االرض جمیعا خب
وللعاملین  ع للشعوب عامة ،الل المرّوـوتعلمنا من تاریخ الراسمالیة كیف أدت الى االستغ.  ة ، وأخطاء قلیلةـیـنـف

ري ، الى ـالل الى استبداد سیاسي ، الى احـتـالل عسكـعلى أدوات االنتاج على وجھ خاص ، وكیف تطّور االستغ
ولكن آالم .. الل معا ـنتاج  واالستغرة االـنا الخاصة بوفـنا أن تمر تجربتـوقد كان ممك. ري وأخالقي ـریب فكـتخ

. ب ھذا المصیر ـّنـنا على تجـبادا ، كانت ثمنا لمقدرتـالال واستعـحیاتھم ، استغالمالیین من الذین خّربت الرأسمالیة 
ت ـف المؤقـالبطالة ، وكیف أن التوقوبا كیف یمكن القضاء على الجوع وراكي في اورـق االشتـیـلمنا من التطبـتعو

خطائھ أن الحریة ال لمنا من أـبالنسبة الى الجمیع ، كما تع ن بلوغ ھذا الرخاءـزا عـني عجـالرخاء الفردي ال یععن 
والمحافظة یھ أن یأمن مخاطر المرض والجوع والبطالة ، ألن الشبع المادي ـوأن االنسان ال یكف. اء تنفصل عن الغذ

ح الجامعات وبناء صروح  ـتـیم وفـالمعـرفة والثقافة ، وأن نشر التعلعلى وجود االنسان ، ھما أول طریق الحاجة الى 
وأن اطالق حریة الرأي ، ثم . قافي بذرة الحریة العقائدیة ـالثقافة ال یغـني االنسان عن حریة الرأي ، ألن الشبع الث

تجـربتـنا  ن أن تمّرـكان یمك وقد. فرض الحلول التطبـیـقـیة ال یـرضي االنسان ، ألن حریة الرأي مقدمة لحریة العمل 
ولكن آالم المالیین من المضطھدین كانت ثمنا لمقدرتنا على ر العمل والغذاء واھدار الحریة معا ، ـیـالخاصة بتوف

رة وفي كل ما یمس أمتنا أو یمس أشخاصنا ، یتألم أخوة في ـیـوفي كل مشكلة صغـیـرة وكب، تجنب ھذا المصیر 
تصل بحیاتنا العامة ـتحل مشكالت تـف. رفھم ـعمن تجربة األلم ، ویبدع أخوة ال نینا ھذا ـفـعة من األرض فیأماكن قصّی

 .أو حیاتنا الخاصة 
التي عـرفت واذا كنا نبذل من امكانیاتـنا ما نسھم بھ في حل مشكلة االستعمار في األمم األخرى ، فان كل األمم ، 

التحرر وتعوضنا عما بذلناه ونبذلھ أضعافا من تأییدھا المادي ركة ـنا في معـتقف معاالستعمار وذاقت آالمھ ، 
ركة تحرر الشعوب ـندما أصبحنا طرفا في معـفع. ركة ـنا بعض أعباء المعـقـوتحمل بھذا عن عات. والسیاسي واألدبي 

ا ، نتلقى محدودا بمقدرتنوفي نظیر ما نسھم بھ  ،  .ركة تحررنا ـمن االستعمار ، أصبحت تلك الشعوب طرفا في مع
   ....مساھمة غیر ذات حدود 

واذا كانت الظروف االقتصادیة العالمیة ، المتخلفة أو المتقدمة ، تفرض علینا عبء حسابھا في تخطي التخلف ، 
ر لنا ، ـا ، وتوفـنـقا لمنتجاتافانھا تقدم لنا من امكانیات التقدم ما یدفع بنا قدما على طریق االنتاج ، وتقدم لنا أسو

صناعات مقصورة  بالتكامل االقتصادي على المستوى العالمي ، جھودا وأمواال كان من الممكن أن تضیع في اقامة
  . أو توزیعا أو استھالكا  علینا انتاجا

نا الخاصة ، ـانھ قضیت. ركة السالم العالمي ، فان السالم العالمي یحفظ لنا وجودنا ذاتھ ـنا نسھم بقسط في معـواذا ك
وكل ما نبذلھ في . ره ـقضیة البشر جمیعا ، ألن وجودنا ومصیرنا مرتبطان بالمجتمع االنساني ومصیوان كان 

ود الینا مضاعفا مما تبذلھ األمم في المحافظة على وجودنا ضد أخطار الحروب ـالمحافظة على السالم العالمي ، یع
 . في عھد الذرة 

قد تعلمنا و... ) التجزئة واالستعمار والتخلف ( ربیة ـنا العـلظروف أمتبعض المعالم الرئیسیة  -فیما نرى  - تلك ھي 
المثل العلیا " أي " نا ـتـغای" ل ـبـ، وأن النقیض من المستقان الظروف ھي النقیض من الماضي من جدل االنسان 

عبنا جدل االنسان منھجا فما ھي غایتنا ؟ لو كنا قد استو. انھا الظروف التي نرید أن نحققھا . التي نتطلع الیھا " 
 -ان تلك . نرید أن نحقق ظروفنا خالیة من القیود . ان غایتنا الحریة : للتفكیر لكان ردنا األول في كل الظروف واحد 

في ھذا . غایة ثابتة للنشاط االنساني ، یتجھ الیھا تطوره ، ویسیر على دربھا تاریخھ ، أیا كانت ظروفھ  - كما عرفنا 
. الحریة ثم مزید من الحریة : س جمیعا ، ونسیر مع األمم جمیعا على درب واحد الى غایة واحدة نتساوى مع النا

غیر أننا لسنا أمة من الناس  ..ذلك مثلنا األعلى الشامل كأمة من بني االنسان ، وبھ تتسق غایتنا مع اتجاه التاریخ 
   ....مضمون الحریة التي نـرید وھذا یدفعـنا لنعـرف ......  ..فحسب ، بل نحن أمة عربیة ایضا 



  

                                                                                                                                    
تنكر وجود السلطة الدینیة وتنفي أن یكون من حق  -  باستثناء الشیعة -  ي فان كل مذاھبھ فیما یتعلق بالفكر االسالم

" ـي المدن" ف ـوقـف ھذا المـلـام وآراء ، وخـى ما تصدر من أحكـلـة عـیـدسیة االلھـاء القـئة اضفـیـرد أو ھـاي ف
یة قبل ـوالنقریة ـسھ من مصادره الجوھلّمـر یقف تراث االسالم الحقیقي أذا نحن ذھبنا نتـیـكـفي التف"  المتقّدم " و

ذلك أن . راني ومن حضارات الفرس والروم ـبـأن تطرأ علیھ وتضاف الیھ تلك التأثیرات التي دخلتھ من القصص الع
على ما تـُـقّدم من " العصمة " تضي اضفاء القداسة و ـیئة یقـد أو ھتسلیم بوجود السلطة الدینیة لفـرمقتضى ال

ترف بھا اال للرسول علیھ الصالة والسالم ، وبالذات ـالبشر جمیعا ، وال یععن یھا االسالم ـآراء ، وھذه العصمة ینف
من دعوتھ ، ألنھ في ھذا الجانب الدیني كان مبلغا عن السماء ومؤدیا لما " الدیني " وفقط فیما یتعلق بالجانب 

، ان ھو اال وحي فھو في ھذا الجانب ما كان ینطق عن الھوى .. توحي الیھ ، ولم یكن مجتھدا وال مبدعا فیھ 
أما الجانب الدنوي الذي .. یوحى ، وما على الرسول في ھذا الجانب الدیني اال البالغ كما یقول القرآن الكریم 

تعّرض لھ الرسول علیھ الصالة والسالم في سبیل تبلیغ رسالتھ االساسیة ومھمتھ الدینیة ، فلقد كان فیھ بشرا 
صریح ، ومن ثم فلقد كانت اجتھاداتھ وآراؤه في ھذا الجانب موضوعا ني الـیاب النص القرآند غـتھدا ، عـمج

للشورى ، أي البحث واألخذ و العطاء ، والقبول والرفض ، واالضافة و التعدیل ، ألن العصمة غیر قائمة لھ في ھذا 
ماكان من أمر  : "، قال صلى اهللا علیھ وسلم ومصداقا لھذا التمییز .. ر ـیـالجانب من جوانب الممارسة و التفك

خذوا بھ ، انما أنا بشر اذا أمرتكم بشیئ من دینكم ف: " ، وقال " دینكم فالّي وما كان من أمر دنیاكم فأنتم أعلم بھ 
    ) .صحیح مسلم " . ( انتم أعلم بأمر دنیاكم : " ، وقال " ي فانما أنا بشر واذا أمرتكم بشیئ من رأ

الصحابة ، أن موت الرسول علیھ الصالة والسالم وانتقالھ الى الرفیق لقد أدرك المسلمون األوائل وخاصة كبار 
ني ، ختام دور النبّوة ، وانتھاء مرحلة النقل المتجدد من السماء ، فلیس لبشر بعد ذلك ـني ضمن ما یعـاالعلى یع

انقطع سلطانھ فبموت الرسول .. حق الحدیث باسم الخالق أو القدسیة التي تضفیھا على الرسول صلتھ بالسماء 
  .. تھ لھذا السلطان ـالدیني، ولم یعد لبشر الحق في أن یدعي وراث

ي عن اي وینف" المدني " الموقف الفكري الذي یطبع كل السلطات في المجتمع بالطابع وامعانا في التأكید على ھذا 
ي كـّون ة والتـشـریعـیة التكل المواقـف السیاسیة واالقـتـصادی وھو ما كانت علیھ " ..الدیني " منھا الطابع 

   ...السیاسة واالقتصاد واالجتماع مجموعھا تـراث المسلمین في 

  

  

  

لقد كنا دائما نرفض المصالحة مع . لقد وقعـنا ضحیة وھم خطیر قادتـنا الیھ ثقة متـزایدة بالـنـفس وبالغـیـر 
تصّورنا أنھ مھما كان من خالف بیننا و بین  لقد  .نا في خطأ المصالحة مع الـرجعـیةاالستعمار ، ولكـنـنا وقعـ

العناصر الرجعـیة ، فانھم أبناء نفس الوطن وشركاء نفس المصیر ، ولكن التجربة أثبتـت لنا خطأ ما كـنا نتوّھمھ ، 
أثبتت التجربة أن الرجعـیة وھي من ركائز االستعمار، ال تتوّرع عن االرتكاز علیھ بدورھا لتسلب النضال الشعـبي 

اثبتت التجربة أن الرجعـیة على استعداد للتحالف مع االستعمار ذاتھ لتستعـید مراكزھا الممتازة . اثھ االجتماعي تر
التي تتمّكـن بھا من مباشرة استغـاللھا حتى ولو أدى ذلك الى أن تمّكـن لھ من التحكم في مقدرات الشعوب التي 

وكـنـا . ھ الى أرضنا في حیـن أننا لم نغـّیـر طریقة مواجھتـنا لھ ولقد غـیر االستعمار طریقة تسلل. تـنـتـمي الیھا 
وما نزال نقاوم أحالفھ العسكریة وقواعده بینما كان ھو یتوارى وراء الرجعـیة وفي قصورھا العالیة المشّیـدة من 

 ..استغـالل الجماھـیـر 

  

  



      

  

  

  
، السیما حول شعار حق األمم في تقریر مصیرھا، وحول  یدور الجدل أحیانا حول موقف ماركس من المسألة القومیة

أن وسبب ذلك ..   ز نفسھ یقول كثیرا ما أخطأنا أنا وماركس في تحلیالتناـوإنجل ..رة ـیـمواقفھ من حقوق األمم الصغ
اتخذه ماركس یار ـمعھم كان أفقد  ..  ماركس وإنجلز أخضعا ھذا الحق ، وربطاه بالتطور والتقدم االجتماعي العام

"  ربـن تقف ھذه األمم في الصراع الذي یدور بین الغر، ھو مع مللحكم على األمم المتطلعة لالستقالل والتحّر
، ھذا من جانب ، ومن جانب آخر .. ، وعلى ھذا األساس كان یتم فرز األمم"  المضاد للثورة" ، والشرق " الثوري

، كان ماركس وإنجلز یتجاوزان النظرة ) من منظور ماركسي ( یذ حكم التاریخ ـنفـعندما كان األمر یتعلق بت
فقد ـت - بالنسبة لھما  -الت العاطفیة ـر والتأّمـھذه المشاعألن األخالقیة في التعاطف مع الشعوب المضطھدة ، 

عبودیة العصر القدیم لما كانت لوال " : ز یقول ـفقد وجدنا إنجل..  ندھماـقیمتھا في الصیرورة التاریخیة الصاعدة ع
حیث تضطھد طبقة ، بودي الطبقي ـإلى المجتمع العمثال ة البدائیة ـیأي إن االنتقال من المشاع .."  ھناك اشتراكیة

ھو مع العـبد الضحیة ، نا ـض النظر عن تعاطفـبغو،  باد إنسان ألخیھ اإلنسانـر استعـر آخـبیـ، أو بتع طبقة أخرى
وبعدھا من المشاعیة البدائیة الى االقطاع :  یة االقتصادیةـیالت االجتماعـب التشكـدھا لتعاقالطریق ومّھن ـّـالذي دش

  ....الراسمالیة الى االشتراكیة من 
، إال أنھما رأیا في االحتالل القاسي  ر التضامن مع األمم المضطھدةـیا مشاعـخفز لم ُیـأن ماركس وإنجل ورغم

فاألمم  .. مرض التقّدـبغ ، وتھحمودا رغم قسارا ومیا أمرا مبّرـرة صناعالرأسمالیة المتطّووالوحشي من قبل الدول 
    !!.. لھاـبـالمتخلفة ترى في الدول الرأسمالیة المتطورة صورة مستق

 ،نسبي ر ـنویـتنظام وحضارة وصناعة وما یتمیز بھ من أن البرجوازي الحدیث بران ـبـتـیع زـكان ماركس وإنجل
الل فرنسا را إلى احتـلھذا نظ !! ..ینتمي إلیھ  ذيري الـربـالب ھمجتمعفي  ید اإلقطاعي قاطع الطرقأفضل من الّس

را عن سرورھما ـّبـولھذا السبب أیضا ع !!..) من التخلف الجزائر ج خرااسیؤدي الى  فھو(  للجزائر بھذا المنظار،
ك من مصلحة تطور ـوصایة الوالیات المتحدة على المكسیبار أن ـتـ، باعك ـیـمن استیالء أمریكا على المكس

ریة ـیـتدم زدوجةـیحمل رسالة م د ـنـرا للھـتـاحتالل إنجل را أنـبـتـأیضا اعولنفس األسباب  .. ك العامـالمكسی
في ) متقّدم ( ربي ـ، وخلق األسس المادیة لنظام اجتماعي غ ر النظام االجتماعي اآلسیوي القدیمـتدمی ،وتجدیدیة 

كما كانت مواقفھما سلبیة الى أبعد الحدود من عدید القضایا التحرریة لالمم الصغرى التي كانت تشّوش  !!  ..   آسیا
على الصراع الطبقي من منظور ماركسي صرف ، ولذلك عارض ماركس أیصا استقالل بولندة وایرلندة وغیرھما ، 

 .. لكنھ تراجع عن ذلك الحقا 
  

  
  
  

  
  
  

  
 

 
  


