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            ............  

  ) 2.. ( األرض والھویة القومیة       

، نصرا مشتركا في العالقة بین الناس ـحینما دخلت األرض ع
التشتت القبلي  القائمة علىلت البشریة من المراحل البدائیة ـانتق

لكل أمة صار  حیث،  الى مرحلة التكوین القوميوالصراعات ، 
مجّرد مصدر   لم تعدالتي ، خاصة ال ھعلى أرض مستقـّرال ھابـشع
نصرا ـبل أصبحت ع.. ش كما كانت طوال الحقب السابقة ـیـللع

ن األرض ـناه أومع .. ومي ذاتھناصر الوجود القـا من عمھّم
یمة ـقیھا من ثروات ومقّدرات ، الى الـاصبحت قیمتھا تتعّدى ما ف

حیث و.. التي ال تقّدر بثمن  حضاریةالوـیة تاریخال ،نویة ـمعال
ان كانت تكون الحیاة ذاتھا ثمنا ألبسط قطعة منھا حتى ویمكن أن 
الھویة القومیة ھذا فان الوعي بول...الصحراء الخالیة  واقعة في
التي أصبحت  األولویات تحدید األھمیة فيشدید یصبح لألرض 

المفاھـیم تـلط بـوخاصة حینما تخرین ، ند الكثیـع غائبة تماما
ب لحقكل اترن أبدا باألرض في ـلم تق التيلھویة الدینیة المشّوھة ل

 رسوال یلةـبـففي البدایة كان لكل ق .. األدیان ھایالتي ظھرت ف
 غیر أن تلك القبائل لم تكن ألي منھاید ، ـبالتوحقومھ ینادي 

لترحال الذي ینتفي معھ على اا اّمتعـیش  خاصة ، بل كانت اارض
 االرض لـوالفتح الذي یجعلى الغـزوات عأو ..ق باألرض ـّـُلالتعـ

.. العسكریة  قوتھمتحت أقدام الفاتحین حسب لص ـقـأو تتتتمّدد 
لم یكن مقـّیدا باالرض ، بل كان عصر االسالم فان الدین  ا جاءولّم

الھویة الدینیة  فاذا كانتوعلیھ .. للناس كافة  ادینا عالمیا موجھ
ب ، فانھا ال تمثل ـبدیال عن الھویة القومیة للشع ال یمكن أن تكون

 ، طالما أننا ال نجدا شعـبا بأكملھمطلقا ھویة خاصة باألرض 
 ...... ............. ..حتى ولو كان دین االسالم یعـتـنق دینا واحدا 

ر من األھمیة في ضوعـیة على قدر كبیان ھذه المحّددات المو
في الواقع كیف نرى نحن ـف ..باألرض لقة ـاألولویات المتع تحدید 

م ضاعت بوصلتھالكثیرین الذین  ئة لدىـاألختیارات الخاطأن 
ال  ـتـالق جھوا الىـّاتف، ما اضطرب عندھم مفھوم الھویة حین
بءا ـعبذلك صاروا و ، فلسطینموقعھ الصحیح في عن  ایدـبع
  ..  دائھاـد أعـیـلیھا بـدوان عـوآداة للع، ال على أمتھم ـیـقـث



  

  

  

      
    

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  . ــّر مّســھ الّضــ  الحــّر حــّر و إن *

  .بــعــــوا ـأكـلــوا دھـــرا و ما ش *

                                                          ذابــحــا جـاھـلـیـا عــــدوا ضـمــت     مذابـحـا للیـھـود یـومـا نـنـس لــن *
                            الفـحــا  مستـطـیـرا لھـیـبـا عـانــت      لـنــا أرضـــا سالـبـا خطـیـرا  لـصـا

  سـارحـا المـآسـي بأھـوال  یمضـي      جرحھـا بـِةـالسلی )یاسیـن رـدی(  في

  

  

ّر من أمامھ ، ـبضربھ ، لكن الحمار ف  ل علیھ غاضبا ، رافعا عصاه وھّمـبـحمارا یأكل زرعھ ، فأقوجد أحد الفالحین 
حبھ غاضبا مستـفسرا ، فأجابھ صا ثم انھال علیھ ضربا حتى قدم ندھا مال إلیھ ـبحمار مربوط ، وع فلحق بھ حتى مّر

   !! .. ر من الحمار الثاني ـثـل أكـطلیقا  لفعھذا الحمار  لوكان:  الفالح 

                                                                                                                                                     



 
  
  

 .. لقـر والقـنظرت إلى وجھ أمي حین خرجت من التحقیق األمني الجاف فأصابني الذع

ت ـھت قواي بعد أن وّجـاستجمع، بتسم ففشلت أحاولت أن  ،رارـھھا كان یمیل لالصفیونھا قانیة حمراء ووجـكانت ع
  .. ر ال تخافي ـیـأنا بخ: ق ـلت لھا بصوت واثـنظري إلى السماء وق

د الیوم بأي ـركي بعـاقسمي لي انك لن تشت ، زینـیق الحـبني بصوتھا الرقـني وتعاتلبھا وھي تضّمـق اتـقـرت بخفـشع
   .. ف األمرـلـتـنت شاب ألخـیة لو كـأنت بنت یا ران...  نشاط سیاسي

  ؟.. یست ھذه شھادة الجمیع ـني بملیون شاب ألـولك: تھا كعادتي ـقاطع

   .. نــولك -

  .. یل ـر مباشرة إلى ناصرة الجلـالسف رتھا انھ علّيـوذّك  ... ن والقدرـمؤمنة باهللا والوطأنا .. تھا ـقاطع

..  من تھدید واهللا یعلم ما واجھت، كل یق دون أـثت عشرون ساعة في التحقـد مكـنك بحاجة لراحة فقـولك ني ـتـقاطع
ت بیني ـیـّوتمن رةـسیارة األج ثم أخذت ....تھا ـعووّد نھا ـیـبـتھا من جـلـّبـوقیا أمي ، علیھم  ُتّدلقد تعّو،  ُتـْفضحك 

 ...  نـدي أمي والوطــن ألفـیـیـلبـن وقـین وجسدـیـیـني اهللا روحـبـن نفسي أن یھـوبی
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  ..الجیش العـربي السوري في أحدى القرى المحرّرة مع صورة تذكاریة 



  .. بغداد    

 فاروق جویدة 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 الحزینةأطفال بغداد 

 بـیرفعون اآلن رایات الغض
 بغداد في أیدي الجبابرة الكبار

 تصبــتغ  ..  تضیع منا
 والسیوف البیض  ..  روبةــأین الع

 ؟ بـســّـوالن ..   والمآثر ..   والخیل الضواري
 ؟ ربـان العــوأین كّھ .. أین الشعوب

 یان یبتھل الجمیعـبد الطغـفي مع
 ..  بـر العجـیـوال ترى غ

 بـالبعض منھم قد شج
 ربـزي ھـوالبعض في خ

 وھناك من خلع الثیاب
 ..  بـلكل جواد وھ

 في ساحة الشیطان
  الدوالر .... نقرأ 

 یسعى الناس أفواجًا
 بـنائم والذھـإلى مسرى الغ

  " ربـالع  "والناس تسأل عن بقایا أمة تدعى
 یش من المحیط إلى الخلیجـكانت تع

 مآثر أھلھا في الكون شيء من ولم یعد
 بـولكل مأساة سب
 ..  باعوا الخیول

 طبـُـوقایضوا الفرسان في سوق الخ
 طبـُـیا الخـولتح  ..  لیسقط التاریخـف

 أطفال بغداد الحزینة یصرخون
 ن الصغارـیأتي إلینا الموت في لب
 یرةـب الصغـیأتي إلینا الموت في اللع

 في األغاني  ..  في الحدائق
 بارـالغفي   ..  في المطاعم

 تتساقط الجدران فوق مواكب التاریخ
 جدار  ..  ال یبقى لنا منھا

 عار على زمن الحضارة أي عار
 من خلف آالف الحدود

 
  

  
  

 ..  ھـط الوجـیـصاروخ لق ّلـطُی
  رف لھ أبدًا مدارـلم یع

 :  ناـیـویصیح ف
  !! ؟.. أین أسلحة الدمار 

 ناـیـھل بعد موت الضحكة العذراء ف
  ؟ینا النھارـسوف یأت
 ن الشمسـیـع الطائرات تسّد

 واألحالم في دمنا انتحار
  ناـفبأي حق تھدمون بیوت

                             ..  ةـذنـر ألف مئـتدّم وبأي قانون
 ث سیل نارـفـنـوت

 دادـتمضي بنا األیام في بغ
  إلى جوع  ..  من جوع
 إلى ظمأ  ..  ومن ظمأ

 حصارأو   ..  ووجھ الكون جوع
 رــیا سید البیت الكبی

 في وجھك الكذاب
 خفي ألف وجھ مستعارـُـت

 ..  نحن البدایة في الروایة
 ثم یرتفع الستار

 ھذي المھازل لن تكون نھایة المشوار
 ھل صار تجویع الشعوب

  تخارـز وافـوسام ع
 ل الناس في الصلواتـتـھل صار ق

  ملھاة الكبار
 ل األبریاءـتـھل صار ق

 وانتصار  شعار مجد
 أم أن حق الناس في أیامكم

 وانكسار  .. وذل  .. بـنھ
 الموت یسكن كل شيء حولنا

 لدار ..  ویطارد األطفال من دار
  :  مازلت تسأل
 ؟؟... أین أسلحة الدمار

.....  



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                      

  

  

ربیة بین ـیة في األرض العـالنتیجة الثانیة ھي أن الصراع الذي تثیره مشكلة فلسطین لیس قائما حول النظم االجتماع
رون ـفمن حیث الوقائع التاریخیة كان كثی. تصبة ولمن تكون ـانما ھو قائم حول األرض المغ. التقدمیین ـیین والرجع
عن بینما كان المدافعون " االشتراكیین " فلسطین ، یزعمون أنھم من زو الصھیوني لـاد الغّوتاة الصھاینة وُرـمن ع

للمشكالت  "العلمي " ى ذلك الى وقوع أكثر الناس اّدعاء للفھم وأّد. أو رأسمالیین " یین ـاقطاع" ربیة ـاالرض الع
یون ـانحاز الشیوعترف االتحاد السوفیاتي باسرائیل فور اعالن قیامھا وـیقة مشكلة فلسطین ، فاعـفي خطأ فھم حق

اذ في . جدا "  العلمي " ولم  یلبث التاریخ طویال حتى كشف ذلك الخطأ . ربیة ـرب الى الصھیونیة ضد أمتھم العـالع
حلفاء أوفیاء لالمبریالیة األمریكیة ، " البوند الماركسي " مرحلة الحقة أصبح الصھاینة الذین كانوا یوما من أعضاء 

رت مواقف القوى من ـّیـوفي الحالتین تغ. دمیین واالشتراكیین ـربیة من التقـاألرض الع بینما أصبح المدافعون عن
خطأه األول ،  - بقدر  - یاتي ـوقد صّحح االتحاد السوف. یة ولكن المشكلة ظلت مستمّرة والصراع قائما ـالنظم االجتماع

برة ـبرة لیست بتصحیح المواقف ، انما العـولكن الع. رب مواقفھم تصحیحا كامال ـر من الماركسیین العـوصّحح كثی
ربیة ، واألرض ھي ـتصاب األرض العـومشكلة فلسطین مشكلة أثارھا اغ. بصحة فھم مشكلة فلسطین 

فھو عدوان رجعي بصرف معّوق لتقّدمھ ي ربـتصابھا من الشعب العـمصدراالمكانیات المادیة للتقدم االجتماعي ، فاغ
ون عن عقد المقارنات بین اسلوب االنتاج ـّواذا كان الصھاینة ال یكف. تصبون ـلمغالنظر عما یفعلھ بھا وفیھا ا

ربي فھم یحاولون اخفاء المشكلة االصلیة ـتصبة وبین اسلوب االنتاج الفردي في الوطن العـالجماعي في االرض المغ
م یضلل مثلھ أحد من قبل یوم ان وھو تضلیل ل. تصبة ـتحت ستار االدعاءات التقدمیة لیبّرروا بقاءھم في االرض المغ

. نشب الصراع المسلح بین الصین واالتحاد السوفیاتي حول بضعة أمیال مربعة من األرض على الحدود بین البلدین 
ظر تلك األرض سواء آلت الى الصین أو الى االتحاد ـولم یكن ھناك شك في أن االشتراكیة ھي نظام الحیاة الذي ینت

لي بین ـتال الفعـرفین یشك في ھذا ، انما كان الصراع المسلح الذي وصل الى حد القـحد من الطلم یكن أ. السوفیاتي 
التي باء األخطاء المضللة ـھذا واضحا یتضح لنا غكان وان . االشتراكیین من الجانبین دائرا حول لمن تكون االرض 

ة بیة مضللـوھي أخطاء غ. ربیة ـالرض العتطرح مشكلة فلسطین كما لو كانت صراعا حول ملكیة ادوات االنتاج في ا
الى آخر ھذه الكلمات .. یة و الكادحین و البرولیتاریا ـقدمیة و االشتراكـألنھ عندما ینسى بعض المتشّدقین بالت.. 

زل اسرة ـیش في منـربي ، وأن كل اسرة في اسرائیل تعـیحتل مكان عامل ع" اسرائیل " الكبیرة أن كل فالح في 
ویقّدمون .. االشتراكیین الكادحین من بین الغاصبین " دمیین ـالتق" شون على حلفاء من ـتـندما یفـثم ع ...ربیة ـع

فھل یقبلون ما .. تدیة ـتدى علیھا وینتصرون للصھیونیة المعـانما یخذلون امتھم المع.. األممیة بدیال عن القومیة 
   . بیة ؟ـاتھم أم ھي أخطاء غـقـلـتھي الیھ منطـنـت

ولیست  یست مشكلة ثائرة فیما بین الدول ،نى أنھا لـھي أن مشكلة فلسطین لیست مشكلة دولیة ، بمعتیجة الثالثة الن
تدخل في مشكلة ـواذا كانت الدول ت. ربیة من ناحیة و المجتمع الدولي من ناحیة أخرى ـمشكلة ثائرة ما بین األمة الع

صھیوني فان الذي یحّركھا ھي مصالحھا الخالصة ولو كان السالم فلسطین انتصارا للحق العربي أو دعما للعدوان ال
یم وزنا ـكھا ، كما نقمصالحھا التي تحّرلدول ومجتمعھا وواذا كنا نحن نقیم وزنا ل. العالمي ھو مصلحتھا الخاصة 

وال نستطیع حتى لو تمعھا ـزلین عن الدول ومجـذلك ألننا لسنا منع. نا ـللسالم العالمي فألن لنا في ھذا مصالح تحّرك
كل شئ مؤثر " ناه ـففي نطاق المجتمع الدولي نواجھ القانون الذي عرف. أردنا أن نعـزل أنفسنا عن الدول ومجتمعھا 

وال شك في أن مواقف الدول من مشكلة فلسطین تؤثر و تتأثر ، ایجابیا و سلبیا ، بأسلوب " . ر بھ ـره متأثـیـفي غ
تھا ـیقـر من حقـّیـین ال تغـره مشكلة فلسطـیـثـتمعھا الدولي في الصراع الذي تـلدول ومجر أن تدخل تلك اـیـغ.. حلھا 

  .تصبة ـن مغـیـربیة في فلسطـأن أرضنا الع: زمھا ـتـرفھا ونلـالتي نع



 ...... ان الحفاظ على. فلیكن السالم العالمي المثل الذي نضربھ ، ألن السالم العالمي غایة مشتركة بین البشر جمیعا 
یا بصرف ـرام الوجود الخاص لكل مجتمع كما ھو محّدد تاریخـیتحقق باحت -نا القومیة ـریتـطبقا لنظ -السالم العالمي 

 - دائما  - ني ـنف ال یعـنرید أن نقول أن استعمال الع. تضیھ الحفاظ على السالم العالمي ـالنظر عن االسلوب الذي یق
تستر على ـال نصّدق وال نفھم ادعاءات السالم التي تنا القومي ـنحن من موقفـف. ي أن ثّمـة خطرا یھّدد السالم العالم

ربیة ثمنا لتلك االدعاءات الكاذبة ، ال ـونرفض تماما أن ندفع أیة ذّرة من األرض الع. االنتقاص من وجودنا القومي 
ھ الكف عن االعتداء واحترام الوجود الخاص ألننا ال نرید السالم العالمي ، ولكن ألننا ال نفھم السالم العالمي اال أن

      ... لكل المجتمعات البشریة 

 

  

                                                                                                      
  ..أیـام ال تـُـنــســى 

ین ـبیة في شوارع العاصمة رافعـبخروج الجماھیر الشع تتمّیز:  1938افریل  9ذكرى الشھداء في تونس یوم * 
سقط في ھذا الیوم .. انشاء برلمان تونسي وتكوین حكومة وطنیة لمستعمر والالفتات و الشعارات مطالبین برحیل ا
 ..بقیام الكفاح المسلح  اجدید ارجـمنع ایذانا بدخول المقاومة  العدید من الشھداء والجرحى ، وكان 

وقد سقط خالل ..  ول ـل سوءا عن یوم دخول المغـوھو یوم ال یق ، 2003افریل  9في : احتالل بغداد ذكرى * 
  .. مالیین الجئ لدول الجوار   4 ـل عن ملیون شھید ، كما تشّرد حواليالعدوان على العراق ما ال یق

ة فشلت بسبب عدم تلقي المساندة الذین حاولوا القیام بانتفاضة مسلح 1980أفریل  9ذكرى اعدام ثوار قفصة في * 
دورا ھاما في اخمادھا ، وقد صدرت  االحكام في ذلك الیوم باعدام  لى جانب التدخل الفرنسي الذي لعبمن الداخل ا

                                                                                             .. المشاركین  في االنتفاضة الثوار عدد كبیر من 
یین بسبب رفض استسالمھم ووتسلیم ـصدور االحكام ضد الیوسف 1956افریل  20كما شھد التاریخ قبل ذلك في 

 .. 1955بورقیبة سنة راف باالستقالل الداخلي الذي قبل بھ ـتـاسلحتھم واالع

ترویع السكان في فلسطین ل ، التي قامت بھا العصابات الصھیونیة 1948أفریل  9ذكرى مجزرة دیر یاسین في * 
شھیدا أغلبھم من  360وھي المجزرة البشعة التي سقط خاللھا ما ال یقل عن .. على الھجرة  ھماجباررب وـالع

 ..االطفال والنساء والشیوخ 

، تونس العاصمة من طرف الموساد الصھیوني ـر اقامتھ في بمق 1987افریل  16ذكرى استشھاد أبو جھاد یوم * 
 .. 1987حیث وقعت تصفیتھ بسبب دوره الرئیسي في اندالع االنتفاضة االولى سنة 

في جنوب لبنان ضد القوات  1985افریل  9ذكرى العملیة االستشھادیة للشھیدة البطلة سناء محیدلي یوم * 
    ..وجریح  لـتیـأكثر من خمسین بین قفیھا الصھیونیة التي سقط 

  

                                                                                                                                             
نا توارثھا ـبـیعة شعـبـنا ، فھي صورة من طـنایة بمقّومات شخصیتـزء من العـبیة جـنون الشعـتمام بالفـان االھ" 

بل أن ھذه  ...نا یات وألحاـنـقت على لسانھ حكما وأمثاال ، وأغـلـت في أعماقھ ، وانطـزمن ، حتى رسبـال على مّر
ـبل ینبغي قـز شخصیتھ ، والذین یبنون للمستـب ، فأضفت علیھ طابعا خاصا یمّیـنون أخذت طریقھا الى انتاج الشعـالف

  .. "طّور ـتمد التـند البناء ویعـیھا یستـلـناصر ، فعـلوا ھذه المقّومات والعـال یتجاھعلیھم أ

  



  :افریل  9في ذكرى      

 !!  ..ال بد من حكومة وطنیة ...  1938نفس المطلب منذ              
والتقوا جمیعا ..  النساء ي شوارع تونس ، خرج الرجال ، وبیة فـرجت المسیرات الشعـ، خ 1938افریل  9یوم 

منجي سلیم وال..  س مسیرة ضخمة من ساحة الحلفاوینعلي البلھوان قادما على رأ: ضلین لة من المناـیتقدمھم ث
ل ـیـدین الشعارات المنادیة برحمرّد.. ات ـتـالفین الـرافع..  رة ثانیةـس مسیعلى رأ" م ـنـرحبة الغ " من قادما 

من التداول السلمي على ـن الشعب ر عن السیادة الوطنیة ویمّكـّبـطالبة باقامة برلمان تونسي یعر ، والمـالمستعم
ولقد انقضى ذلك الیوم بعد أن سقط فیھ العشرات من  ...نیة ـ، منادین بصوت واحد ال بد من حكومة وطالسلطة 

حیث كانت أحداث .. ثم توالت المحطات النضالیة في كامل تراب تونس من شمالھا الى جنوبھا .. الشھداء و الجرحى 
بعد  1956الحصول على االستقالل التام سنة لتتواصل حتى  1952تیل الثورة سنة ـلت فـشعافریل الشرارة التي ا 9

حقیقي ، ني ـمن أجل استقالل وط.. م خاللھا أبناء تونس آالف الشھداء قّد ، التضحیاترة طویلة من الكفاح وـمسی
الذین رفضوا تسلیم السالح  الـثـواریة حساباتھا مع ـبتصف قد جاءت حكومة االستقالل لتبدأ و.. ..یة ـنـوطوحكومة 

ألن االستقالل الداخلي .. ـدا ما یطلبون یـفھم یعـرفون ج.. ل الحصول على االستقالل التام حینما طــُــلب منھم ذلك قب
ـلة ، فأصّروا على مواصلة الكفاح حتى الحصول على استقالل لقیام حكومة وطنیة مستق ال یكفي وحده في نظرھم 

حینما قال بونابارت ل نابلیون ـكما فع -  الرجل الذي اختـزل الوطن بأكملھ في شخصھغیر ان  .... منقوصـر یـغ
فأعّد لھم .. نھم  ـلوط ھذا ، المتمثل في اخالصھم أخذ الجمیع بذنبھم قد  -" الدولة ھي أنا : " رة ـیـقولتھ الشھ

ز ـصابھ العجرش مدى الحیاة حتى أـعلى العوحده ع ترّبلیالرأي ،  یة جمیع من خالفھـالمحاكم والمشانق ، وقام بتصف
قى ذلك ـبـلی ..بعـیدا عن الوطن والحكم  الدولة ، أخذ بھ  1987سنة بانقالب ابیض  لب علیھ وزیره األولـالتام ، فانق

.. في تحقـیـقھ د ـبع التي تقودھا لم تفلح یةـواالحزاب االصالححكومات ال غـیـر أن.. د الثورة ـالى ما بع المطلب قائما
تحفظ  لھم قرارھم  .."یة ـنـال بد من حكومة وط"  : كما رّدد آباؤھم وأجدادھم من قبل  ونرّددأحرار تونس ی لـظلی

  ..ماعـیة ـتـالكرامة والعدالة االجالوطني ، وتضمن لھم الحریة و

  ؟...من ھم اصدقاء تونس بعد الثورة                        
یدة عن منطق الثورات الشعـبیة التي عـندما تحدث ـریبة ، وبعـغ، یجدھا ان المتأمل في عالقات تونس بعد الثورة 

مة الشعـبیة ـالنق ما یكفي لكي تعّمبمعـناه ان المجتمع في الداخل قد بلغ درجة من الفساد والظلم والقھر االجتماعي 
                                  .....................  ـر دیسمب 17بل ـما حدث فعال في تونس ق وھو.. قان اللذان یؤّدیات الى الثورة ـواالحت

یعة مع ـلقطمن خالل تكریس ابعد الثورة ، كس على الواقع ـرض أن ینعـتـفـُیالثوري  وعلیھ فان ھذا المنطق
لتكون على عالقات تونس بالخارج أیضا تـرض أن ینعـكـس ذلك ـفـكما ُی الفاسدة في الداخل ،االستبدادیة المنظومة 

ل مثال ان تكون أول الزیارات التي یقوم بھا رئیس ـفال یعق .. ھدافھا وأ من الثورة ساس مواقف الدولعلى ا قائمة
ولة التي ل كذك ان تكون الدـوال یعق !!  ..وھي السعودیة  ، لدولة التي تحتضن الرئیس المخلوع، باتجاه االحكومة 

لمسؤولین في حكومة استقباال لاألكثر الدولة ھي  ،یة من الفارین من أفراد العصابة وھي قطرـتحتضن البقیة المتبق
وقد وصل االمر في النھایة الى حد اھانة  !! ..وزیر الخارجیة وورئیس الحكومة الثورة وعلى رأسھم رئیس الدولة 

، وعدوة التقدم مریكا للجمھوریة ألمیر دولة قطر العمیلة أل اء بتسلیم أكبر وسامالثورة والشعب والشھد
االعتبار ، بجعلھ وساما وطنیا تستحقھ الشخصیات الوطنیة  إلیھرض ان یعود ـالذي ُیـفتوھو الشعار .. الدیمقراطیة و

 ... طویال اضالین الھا تاریخیكون والتي والعنصریة ضد الصھیونیة دانھا ضد االنظمة االستبدادیة أو المناضلة في بل
نوع  أيأمریكا ، مقابل عدم السعي لبناء ربیة وـحافظت تونس بعد الثورة على نفس العالقات مع الدول الغھذا وقد 

من العالقات مع الدول االخرى الفاعلة في المجتمع الدولي مثل روسیا والصین ودول آسیویة أخرى یمكن ان 
نت التجارب معھا أنھا ال تعطي شیئا دون شروط ـعلى تلك الدول التي بّینة ـمن المراھ أكثر منھا تونس د ـیـتستف

ھات في ونفس النھج ونفس التوّج، بل الثورة ـلیة التي كانت سائدة قـقـني استمرار نفس العـوھذا یع.. ذلة ـُم
نذ الثورة لسیاسة ل خضوع تونس في سیاستھا الخارجیة مـولع.. الرجعـیة والدول االستعماریة  نة على الدولـالمراھ

  ...رار الوطني بالكامل ـیاب استقاللیة القـغیة وـالتبعأكبر دلیل على  ، یمثل األحالف



  ..یات الحّرو القرآن       
فرض علیھ باسم ــُـر العقل البشري من تلك القیود التي كانت تالقرآن الكریم ھو الكتاب الذي نزل من السماء لیحّر

ّرافین ـالقساوسة والكھان ، والعسلطان األحبار والرھبان ، و: لیدیة ـبھا السلطات الدینیة التقدتھ ـّیـالدین ، والتي ق
المقدرة على  - ولو بالوھم أو الظن  - مین ، وكل من یتخذ صفة لالتصال بالسماء فیكسبھ ھذا االتصال ـالمنّجو

  ...الى ما ینفع والعكس  ضّریب ، وتحویل ما یـواسترضائھا وتصریف أمور الغ  !!  ..االتصال باآللھة 

على .. انھ أول وآخر كتاب سماوي یعمل على القضاء على الدولة الدینیة واحالل الدولة المدنیة الدیمقراطیة محلھا 
، فعمل على تحریر االنسان أن أمر القرآن مع الحریات لم یقف عند ھذا الحد ، وانما مضى الى ما ھو أبعد من ھذا 

نفق جانبا من األموال التي ــُـت یة ، ودعا الدولة الى أنـعلى التبععمل على القضاء و. ان أخیھ االنس من سیطرة
  ..بید ـھا في فك الرقاب وتحریر العل تحصل

فسیر ـھا على نفسھ بتتلك المخاوف التي كان یجّر -یة ـیعـر االنسان من المخاوف الطبفحّر ، دـومضى القرآن أبد فأبع
  .. یة والقواعد العلمیة ـید بالنوامیس الطبیعـریب أو من بعـال یتصل من ق را خاطئاـتفسی ـرالظواھ

النسان انسانیتھ یشة یحفظ  لـرآن في عملیات التحریر الى أن یدعو الدولة الى كفالة حد أدنى من المعـوانتھى الق
  .. یوان ـبة الحـوكرامتھ ، ویحول بینھ وبین االنحدار الى مرت

    ..ر ـریـالتحیل اــفي سبوأكثر منھ كل ذلك فعلھ القرآن 

كان بعض الناس قبل نزول القرآن یتخذون من دون اهللا آلھة یسیطرون بھا على مصائر : التحریر الدیني  ومنھ نجد
ّرف على ـئ ، علیھ أن یتعیئا ، فان تطلعت نفس أحدھم الى شالناس سیطرة تامة حتى صاروا ال یملكون ألنفسھم ش

ولعل المشكل أن االنسان  !!  ..باتھ ـا یغضبھا لكي تتحقق لھ رغیقوم بما یرضیھا ، وینصرف عّمرغبات اآللھة حتى 
رفة أنباء ـیب ومعـبات بنفسھ أو بعقلھ البشري ، انھ عقل قاصر عن ادراك الغـغّرف على تلك الّرـیع ان یتعـال یستط
لف باختالف ـوكانت وسائل رجال الدین تخت !  ..نة للوصول الى ذلك رجال الدین ـوكانت الوسائل الممك.. السماء 

                                        ............................یھا ـیة و ما الـنـكاألدیان السماویة و االدیان الوث. مون الیھا ـتـاألدیان التي یؤمنون بھا وین
التي ینقطع فیھا وحي السماء  ، یتعّود الناس على أن وفي الفترة .. ففي االدیان السماویة كان الوحي ھو الوسیلة 

یاء والمرسلین ، ولیس ـبـر اقوال االنـتھم الذین یملكون وحدھم حق تفسیر النصوص المقّدسة وحق تفسیـھناك ورث
                                     ..................................فا علیھم ـفي القیام بھذه العملیات التي كانت حكرا لھم أو وق  -أي حق  -یرھم حق  ـلغ

ون في وكان ھؤالء یلتمسون الع. ھم الوسیلة مین ین و المنّجـّرافـمن الع إلیھمنة ومن ـالكھ یة كانـنـوفي األدیان الوث
وكان .. وبالشیاطین تارة أخرى تھا القرآن بالجن تارة ـوھي أرواح نع. رھا ـتسخییة التي یزعمون ـاألرواح الخف

             .. نتھا الذین استطاعوا بذلك فرض سیطرتھم على العباد ـعلى االنسان اذا أخطأ أن یسترضي اآللھة عن طریق كھ
فربط  كل األعمال الصالحة .. یل ـل البشري من كل ھذه األوھام واألباطـر العقوقد حارب القرآن ذلك كلھ ، وحّر

میس والسنـن ساس االنضباط المحكم  للنواھذا الكون قائمة على أفي  اإللھیةام ، وجعـل المشیـئة بالصالح الع
قد ( ، ) سنة اهللا في الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة اهللا تبدیال (  :قال تعالى  ،)  سنة اهللا( والقواعـد العلمیة  

) ..                            یھدیكم سنن الذین من قبلكم  لیبین لكم ویرید اهللا(  :وقال  ،) رض روا في األـخلت من قبلكم سنن فسی
الدواب الصم البكم  ان شّر: ( تعالى  م أمور حیاتھم فقالـعلى الناس عدم استخدام مداركھم في تفّھالقرآن أنكر كما 

   .. ) كاألنعام بل ھم أضّل سبیال أم تحسب أن أكثرھم یسمعون أو یعقـلون ان ھم اال  : (، وقال ) لون ـالذین ال یعق
لیس من المعقول  كان ھذا الدور لصالح الدین ، اذ بونھ حتى ولوـدور یلع أّيوقد أنكر القرآن على رجال الكھنوت 

 أنت إن (، و)البالغ  إالعلیك  إن (: حال من األحوال أن القرآن الذي یوقف عمل الرسول عند االبالغ فیقول لھ  بأي
أنا  إنماقل (   !!  .. األنبیاء إلى، أن یعطي رجال الدین الكھنوت ما لم یسمح بمثلھ ) لیس علیك ھداھم ( و ،  )نذیر إال

                                                                                                                      ...........................) ..قل سبحان ربي ھل كنت اال بشرا رسوال ( ، ) الھ واحد  إلھكم إنما إلّيبشر مثلكم یوحى 
                                                                                                                                       

  .مشكالت حیاتنا المعاصرة القرآن و/ محمد أحمد خلف اهللا .د                                                           


