
                                                                                                                             
                                                                                                                             

                                   
دیسمبر بقـیت خاللھا تونس تـتخـبط في  17ت أكثـر من ثالث سنوات على ثورة مّر

البطالة والفقـر وقـلـّـة الموارد وضعـف  :مشاكلھا المعـقـّـدة على جمیع االصعـدة 
كل مفاصل الدولة بالعجـز حتى االمكانـیات وكـثـرة الدیـون والفـساد الذي اصاب 

ورغم كل المحاوالت المتـتالیة لتوفـیـر الّدعم .. صارت مھـّددة في كل لحظة باالنھـیـار 
الالزم لالقتصاد المتداعي عن طریق االقـتـراض ، اال  ان الوضع االقتصادي قد ازداد 

                   .. سوءا ، وبات من یطمح الى ایجاد الحلول كمن یلھث وراء الّسـراب
الواقع االقـلـیـمي المقـیت الذي یحصر الفساد المستشري ، والحلول الفاشلة وانھ 

الناس في كل اقـلـیم ویحاصرھم ، فـیحرمھم من أمكانیات مھدورة ھي أمكانیات أمتھم 
وفي أي قـطر من   یھم في ظل األزمات التي تـنـذر باالنـفجار في أي لحظة ،ـبقـ، وُی

بسبب استحالة حل المشكالت المستـعصیة في ظل االمكانـیات العـربیة ، االقطار 
غـیـر أنھ ال بد من التأكید بأن مثـل ھذا الواقع الّردئ لم یكن بمثل ھذا .. المحـدودة 

 الوصف لو ال وجود االقـلـیمـیـیـن ، أعداء الوحدة والتقدم والنھوض في الوطن العربي
رالعـربیة ـیـما قدمتھ الجماھیجري على الساحة العـربیة یالحظ تبع لما ـوان المت .. 

من تضحیات خالل العقود األخیرة وصلت الى حد التضحیة بالنفس في سبیل الخالص 
الشعـبیة كما  ر المطلوب عن طریق الثوراتـ، حتى استطاعت فعال من احداث التغـیی

عل الثوري الى تحقیق وقد كان یمكن أن یتحّول ذلك الف ..حصل في تونس ومصر 
ر جذري لیس في الظروف المعـیشیة فحسب ، بل وفي الخریطة السیاسیة بزوال ـتغـیی

وھو ما لم یكن غائبا عن األنظمة .. الدول مع األنظمة لصالح المشروع الوحدوي 
قد لتي بادرت بالتصدي للحراك الثوري منذ أن أدركت أن صداه لیمیة المعـنیة ، اـاالق

بجمیع الوسائل لالنحـراف بالثورات عن  د في الخلیج العـربي ، فتدخلتأصبح یترّد
ة لـثتـممالمتحالفة معھا تاریخیا مسارھا الصحیح من خالل دعمھا للقوى االصالحیة 

في شئ عن االخوان المسلمین ، كحركة ترفع الشعارات الدینیة ، لكنھا ال تختـلف  في
ما فـیھ من دون السعي الى تغـییـر  واقعایرة المستركن الى  فھي ..  تلك األنظمة

 معادیة للمصلحة، ثم تتخذ مواقـف   ، وتمیل لمھادنة القوى المستغـلة ظالمةعالقات 
ورغم ان العالقة بین ..  بالدول االستعـماریةالمشبوھة عالقـتھا فضال عن  القومیة

العالقة بین الفشل الوحدة ال تـزال ضبابـیة في أذھان الجماھیر ، اال ان التقّدم و
ة في اال الھـزیمة الكاملال تـنقصھا ت الدینیة ، قد أصبحت أكثـر وضوحا ، والحركا

  ..   عموما رجعـیةیعصف بالـ  ریفـوم الى خـة المزعییمـلـلتحّول ربیع االقسوریا ، 

  

                                                                         

  

  

  

                

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

      
    

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ..ف ـنـر عـیـدا في غـف ، وشدیـر ضعـیـنا في غـكن لّی *

  ..كـن كالمطــر ، أیـن وقــع نـفــع  *

  ) المتـنـّبي (   سامـرادھا األجـت في مـبـعـبارا    تـوس كـفـّـكانت الن وإذا *

  

  

ثم كلف .. ذھب جحا لیبیع حماره في السوق وقد كان ذلك الحمار جائعا متعـبا ، فاشتراه منھ أحد التجار بثالثة دنانیر 
وبعد سویعات ، سمع جحا ذلك ..  رضھ للبیع في أحسن حالحتى یعـوتـنـظـیفا خادمھ بأن یعـتـني بھ مأكال وراحة 

          .. ، وكلما سمع من البائع قوال ومدحا تعّلق بھ أكثر  إلیھر یمدح حمارا أنیقا وھو یذكـر خصالھ ، فمال ـالتاج
                                       ........................... !!..، وقـفـل راجعا ، مھنئا زوجتھ بذا الكسب العظیم  بعشرین دیناراشتراه في النھایة و

التي سرعان ما تعـّرفت على الحمار، ھ ـتـریة من زوجـحینما وجد نفسھ محل سخ غیر أن مفاجأتھ كانت أعظم 
                                                                                                                 ..وأجبرتھ على العودة السترجاع النقود 



 
                                                          

 
وزوجھا یسرع الخطا أمامھا   ..وكانت تھرول .. وصلت ھدى إلى رصیف المحطة قبل أن یتحرك القطار بأربع دقائق 

 ..  ربات عن مكان فى الدرجة الثانیةـویبحث لھا من نوافذ الع
لم  .. مظلمةعربات فقد كانت ال .. رفة طریقھماـوھما الیستطیعان مع.. یة ـربات الخلفـربة من العـودخال فى جوف ع

   ..تكن ھناك إضاءة اطالقا فى الممرات
فقال عصام بسرعة ..  وكان ھناك رجل یجلس أمامھا فى الركن المقابل.. دة جالسة فى ركن وأخیرا عثر على سی

 ..  ھنا مع الست اجلسى:   لزوجت
د مالمح الرجل كما استطاعت أن تحّد.. وترتدى معطفا أسود .. سمراء .. ین من عمرھا ـوكانت سیدة فى األربع

ویبدو من جلستھ أنھ متوسط الطول ولم ..  لوجھ ذا شارب قصیر وكان طویل ا ،ن الناحیة األخرى الجالس أمامھا م
 ..  د صدرهـنـوكان یضع على رجلیھ بطانیة طواھا ع.. الخامسة والثالثین من عمره  ّدـیتع

لم .. ان أخیرا علیھا الضیق وتستقّركان فى كل اتجاه فى ھذا المكان یناه تتحّرـوع.. وكانت السیجارة التفارق فمھ 
 .. وجلست منكمشة، رھا قھا وغـطت الجـواھر التى فى صدـنـولذلك ضمت معطفھا على ع تكن ھدى مطمئنة ، 

ابیح التى كانت مضیئة فى ربة وانطفأت المصـعاد الظالم مرة أخرى إلى الع.. زة ـوبعد أن ترك القطار مدینة الجی
 ..نھما ـل وجھھ فى الظالم عال یحّو.. وكان الرجل صامتا .. البتسام وتبادلت السیدتان ا.. وخیم ظالم دامس  السقف

ز الضیق جعل حدیثھما قلیال ـالصمت ولكن وجود الرجل معھما فى مكان واحد وفى ھذا الحّیولیس من طبیعة المرأة 
 ..  رة المالصقة للبابـیـیة الصغـربة من خالل النافذة الزجاجـوكانت ھدى تنظر دائما إلى ممر الع .. دا ـّیـومق

 .. وذھب .. وأغلق وراءه الباب  ..ونظر فى التذاكر ثم خرقھا .. سارى الباب وفى یده مصباح بالبطاریة ـمـفتح الك
وبدا لھدى أن السیدة صائمة مثلھا فلما امتألت معدتھا .. وكانت السیدة الجالسة بجوارھا قد أغلقت عینیھا ونامت 

قة ـلـنھا كانت قـولك.. لھا ـنام مثـأن ت نت ھدى توّدوكا.. كمعظم الصائمین  .. بالطعام أحست بالحاجة إلى النوم
رھــا وھى ـوجواھ.. ھــا لت نفسھا كل حلّیـوأسفت ألنھا طاوعت زوجھا وحّم.. والخواطر السوداء تعصف برأسھا 

 ..  مسافرة وحدھا
 .. نھا إال قلیال ـینیھ عـل عالجالس فى مكانھ دون حركة والذى كان الیحّو.. وكانت نظرتھا دائما تحط على الرجل 

لكا زمام ـل الوقت وغاظھا أنھ كان ھادئا ممتاوكان صاحیا طو..  لجالس أمامھاجل اونظرت للمرة الخمسین إلى الّر
ثم رأتھ یدفع بیده . .ق فیھا نصف دقیقة كاملة وحّد ..ف أكثر وأكثر ـیب ترتجـلھا ھذا الھدوء العجـوقد جع.. أعصابھ 
 ..  كىـأن تب یھا مرة أخرى وكانت توّدـینـلقت عـثم أغ.. توح ـنظرت إلیھ سادرة وفمھا مفـف  ..عن صدره البطانیة 

زق بالسكاكین ثم تلقى تحت ـمـُرأتھا فى الصحف عن أجسام تـق التيرات رتھا حوادث القطاـرجع فى ذاكـوراحت تست
لقى ـُـثم ت.. نق فى الظالم ـخـُوعن نساء ت.. زقھا ھو القطار ـم الناس أن الذى مالعجالت خلسة فى ظالم اللیل لیتوّھ

ر فى الطریقة التى ستعالج ـتفّككل ذلك وھي رت تذّك.. وفى خالل دوامة أفكارھا .. فش ـفى داخل القطار كما یلقى الع
؟ انھا ..نقھ حقا ـناء ھذه اللحظة وھل تستطیع خـنقھ فى أثـثم تخ.. بأن یأخذ مجوھراتھا  بھا الموقف ھل تسمح لھ

 .. نجدتھاـكاب ویأتى لال بد أن یسمعھا أحد الّرف.. واألحسن من ھذا كلھ أن تصرخ  .. ذجةسا
 ..  لبھا عن الخفقان ثم عاد یخفقـوكف ق.. ر ـریقھا فى خالل ھذه الخواط وجّف

ووضعھا وأنزلھا .. ف یبة من فوق الّرـوتناول حق  اجلباب االبسجل رھر ظ.. وقبل أن یدخل القطار فى محطة المنیا 
 .. القطار الزجاجیة وظل فى مكانھ ینظر من نافذة ..  فى الممّر

رأتھ یحادث شابین آخرین كانا ینتظران على الرصیف ویلبسان المالبس .. ف ـوتوق.. ولما دخل القطار المحطة 
الشابین ینحنیان ورأت ھدى  .. ربةـدخل الشابان إلى جوف العف ..وكان یقف معھما رجل یلبس بدلة أنیقة .. البلدیة 
فى ھذه اللحظة و.. وسقطت البطانیة من فوق رجلیھ  ج ، ویحمالنھ إلى الخار.. ربة ـجل الجالس معھا فى الععلى الّر

 ..  وجھھا واحمّر.. نظرت ھدى إلى ساقیھ المتدلیتین دون حركة كشىء میت 
 رف حالتھـوآلمھا أنھا لم تع.. وقعھ أبدا ـتتره أو فھمت الشىء الذى لم تكن تقّد.. وعندما خرجوا بالرجل من القطار 

  ..  لة منھاـلیـولم تعاون عجزه عن الحركة بأیة مساعدة ق.. طول الوقت 
 



  
  
 
  

 ؟ األخیرة ونةاآل في السعودیة القطریة العالقات في التوتر خفایا ھي ما : سؤال
، خاصة  ربيـبیع العرة الّرـتوكأنھ قد خمد أثناء فاألمر بدا ف.. وقطر التوتر كان قائما منذ زمن بین السعودیة : جواب

بة الیمن التي تریدھا السعودیة ـبت لعـن أن قطر لع، وتبّی ر القذافيمعّم لسعودیةاعدو  اسقاطنت قطر من ـّدما تمكعن
بیع العربي أن یكون ، وإنما المشكلة نشأت بعدما تبین أن قطر ترید من الّر ناك مشكلةـوفي ھذه الحاالت لم یكن ھ

، والواضح تماما أن ھذه الوسلیة  ب بھغـكان من الواضح أن السعودیة ال ترربیع االخوان المسلمین وھو أمر 
نھا أن تستخدم ـیمك ،ربي ـقائدة الربیع الع صارت قطر و بما أن .. ر النظام في السعودیةـییـمقصودة من القطریین لتغ

   . ر النظام في اإلمارات وفي الكویتـییـم في السعودیة ولتغییر النظاـالتیار االخواني لتغ
  ، األزمة وراء الرئیسیة األسباب یوضح لم والبحرین واإلمارات السعودیة أصدرتھ الذي السفراء سحب بیان : سؤال

  ؟ سوریاب عالقـتھا ھي فما
، وواضح أن قطر  الخلیجیة أیضا الشؤونفي الشؤون العربیة وقطر ترید تحجیم تدخل ودیة ـالسعأن واضح  : جواب

،  ّمـأكبر من الذي ت ارـییـودیة كانت ترید تغـالسع، لكن  مر نظام الحكـّیـأدركت ھذا األمر بدلیل أن األمیر السابق غ
  ...  تجاه سوریا والخلیج  ودة إلى السیاسة السابقةـبارة عن مناورة للعـر عـییـوكانت ترید أال یكون ھذا التغ

 في یةـالخارج السیاسة نـییـلتع األساسي المحور ھي الریاض أن فحواھا قطر إلى رسالة اأنھ الواضح من : سؤال
  ؟  واشنطن مع العالقات على نعكسی أن یمكن  القطري السعودي الخالف برأیكم ، المنطقة

ودیة ـال یمكن للنظام في السع،  كل طرف یتبارى إلرضاء واشنطن  ودیةـقطر والسعفي ألن  ، قد ذلكـتـال أع : جواب
،  ف األمریكيـتحت السقـلفة فیما بینھا فـإذا كانت مخت األنظمة، و أو في قطر أن یبقى قائما دون أن تحمیھ واشنطن

نا ـنا إن قضیـقطر تقول لألمریكیین أنھ من األفضل لمصالحكم ومصالح..  د أن كل طرف یسعى إلرضاء أمریكاـقـتـوأع
ن یجب ـیـیـول لألمریكـقـ، والسعودیة ت اومةـد للمقــرائیل ومؤّیـاسالم مع ـاھض للسـاألسد بوصفھ منعلى نظام بشار 

ت ـلفـتـإذًا ال یوجد لدى الوالیات المتحدة األمریكیة مشكلة إذا اخ .. كمـتـنا ولمصلحـتـفي لمصلحــیار السلـأن نضبط الت
  .................................... ھذا محتوموضى األمریكي كسب الود األمریكي والّر المھمودیة وقطر، ـالسع

  
               

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       



                                                       

                                                                   

  

 ..  رـیـطفل صغ
 راقـذاب عشقًا في الع

 كراسة بیضاء یحضنھا
 ر واألوراقـبعض الشع  ..  وبعض الفل

 روشـیھا قـحصالة ف
 دـدمع جام  ..  دـیـمن بقایا الع

 یھ في األحداقـیخف
 عن صورة األب الذي

 دــلم یع  ..   د غاب یوماــق
 اقـمـل الضوء في األعـوانساب مث

 رابـر مع التـیـیتعانق الطفل الصغ
 ناقـیطول بینھما الع
 رــزیــخیط من الدم الغ

 ل من فمھــیـیس
 راقـیذوب الصوت في دمھ الم

 ودــكل شيء في الوج  ..  و المالمحـبـتخ
 راقــف  :  یصیح في ألم

  :  والطفل یھمس في أسى

  يـمـرك في فـداد تمـاق یا بغـأشت

  ؟  يـى من دمــلـفط أغـنـمن قال إن ال

  يــألمـتـداد ال تـبغ

  انـتـبھـالمھما تعالت صیحة 

  يــمـزمن العـفي ال

  ر قادمـل فجـیـد صھـیـق البعـفھناك في األف

 رب أحالمـدو سـبـق یـفي األف
  يـیعانق أنجم

  كـیـنـیـمھما تواري الحلم عن ع

  يـلمـواح  ..  وميـق

  يـري في ماء دجلة أعظمـثـنـتـول

  ل یومًاـفالصبح سوف یط

  يـمـب مأتـفي مواك

  ون الموتـنـمن ج

  يــال تستسلم دادـبغ

  ؟.. يـي من دمـلـفط أغـنـمن قال إن ال



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                            

                             
  

  

عن طرحھا  الدول لن تكف عن محاولة طرح مشكلة فلسطین كما تفھمھا على ضوء مصالحھا الخاصة ، ولن تكّف ان
نا أو التحالف ـیة ، من موقع التحالف معـفعن التدخل علنا أو خ لة ، ولن تكّفـكمشكلة سالم عالمي صادقة أو مخات

وعلینا أن نجد لحل مشكلتنا  ولیس لنا أن نتوقع غیر ھذا ،. مع الصھیونیة أو استغالل الطرفین معا لتحقیق ما ترید 
طرح  إلىلھ ، ولكن عندما ننزلق  إنكارال شك في ھذا وال . ھذه المؤثرات  لمالئم لتحقیق غایتـنا وسط كلاألسلوب ا

مشكلة ندفن  إنمابول طرحھا على أنھا مشكلة فیما بین الدول األخرى أو مشكلة السالم العالمي ، ـمشكلتنا أو ق
یف نحلھا ، ثم یكون أن ـرف كـتھا فال نعـیقـنا حقـیب عـنھا تغـندما ندفـوع. فلسطین تحت ركام الصراعات الدولیة 

تضیات السالم العالمي كما ـمق إلى، أو نحتكم الدول لتحكم كل منھا على ضوء مصالحھا الخاصة  إلىنقبل االحتكام 
دفع أرض فلسطین ثمنا من دمنا ، ال  إلىوینتھي األمر بنا . القادرین  یقدره القادرون على تدمیره أو الخائفون من

  .للسالم العالمي ، ولكن لتسویة جزء من حسابات المصالح القائمة بین الدول 

وعندما نعـرف أن مشكلة فلسطین لیست مشكلة دولیة بالمفھوم الذي ذكرناه ، وال ننسى أنھا مشكلة أرض عـربیة 
تصاب ـندما یزعمون أن مشكلة اغـره أدعیاء العلم بالقانون الدولي عـي یثیالذتصبة نفلت من شباك التضلیل ـمغ

یئة األمم ـوقبلھا عضوا في ھ إسرائیلرف المجتمع الدولي بدولة ـتـلت منذ أن اعـربیة في فلسطین قد ُحـاألرض الع
فقھ القانون الدولي مليء عن  إن. الدول المتجاورة  منذ ذلك الحین قد أصبحت مشكلة سالم بین وإنھا. المتحدة 

ني أن تلك الدول قد أصبحت ملتزمة ـیع.. ؟  بإسرائیلراف كثیر من الدول ـتـنیھ اعـفما الذي یع...  راف بالدولـتـاالع
  ..ة تصبـربیة المغـالع األرضعلى  إسرائیلیة قیام ـني شرعـوال یع. كدولة ما دامت قائمة  إسرائیلبأن تعامل 

یة االستیالء على ـر شرعـنكـالواردة في المواد األولى من میثاقھا ت األساسیةأما عن ھیئة األمم المتحدة فان مبادئھا 
یھا ، قبل أن تجف دماء المذابح في األرض ـعضوا ف إسرائیلالمتحدة  األممندما قبلت ھیئة ـوع. األرض بالقوة 

  .. تصبة ، لم یكن األعضاء یفعلون شیئا أقل من خیانة میثاقھا ـالمغ

ربیة مجتمعة ، أو شعب ـربیة ، أو الدول العـالدول الع إحدى بإسرائیلفیما لو اعـتـرفت لسطین ـمشكلة ف غـیـرـتـھل تو
  فلسطین نفسھ ممثال بدولة مصنوعة أو بدون دولة ؟ 

  . نا القومیة ـالمشكلة كما نفھمھا على ضوء نظریتلنا الى الجانب الداخلي من ـوھذا ینق

نصر األرض ـالسابقة ھو ع اإلنسانیةلألمة عن الجماعات  األساسينا من وحدة الوجود القومي أن الممیز ـفقد عرف
  : ن ـوالموقف القومي یتحدد من ناحیتی... الخاصة المشتركة 

یخیا فان اشتراك الشعب العربي في الوطن العربي ھو مشاركة ربیة تكوینا تارـلما كانت األمة الع:  األولىالناحیة 
المحیط ، ولو كان  إلىمن الخلیج  ربي كلھ ،ـني أنھ لیس من حق الشعب العـوھذا یع. المتعاقبة  األجیالتاریخیة بین 

انھ بھذا . تصبة ـالمغ األرضبل الوجود الصھیوني على ـنازل عن ارض فلسطین أو یقـممثال في دولة الوحدة ، أن یت
ولو فعل لما كان ما یفعلھ حجة . ربیة القادمة ـیتصرف فیما ال یملكھ وحده ألنھ ملك مشترك بینھ وبین األجیال الع

  . ربي ـعلى األجیال القادمة من الشعب الع

بي جزء من الشعب العر أيربیة شركة بین الشعب العربي فلیس من حق ـالع األرضأنھ لما كانت : الناحیة الثانیة 
ربیة ـالع األرضعلى  اإلسرائیليبل الوجود ـنازل عن ارض فلسطین أو یقـب فلسطین نفسھ أن یتـولو كان شع

ولو فعل . ربیة ـالع األمةرك بینھ وبین باقي شعب ـملك مشت ألنھانھ بھذا یتصرف فیما ال یملكھ وحده . تصبة ـالمغ
  .. ربي ـب العـلما كان ما فعلھ حجة على الشع



     ............ أن دولة الوحدة ال تكتمل وجودا ما دامت أرض إذیة من الناحیة األولى ، ـواقع أكثران ھذه الناحیة الثانیة 
نھایتھا لنؤكد بأوضح ما  إلىروض ـأردنا أن ندفع بالف وإنما. ربي ـتصبة ولو شملت باقي الوطن العـفلسطین مغ

من الشعب ربي المتنازل ولو كان جیال كامال ـكان الجانب الع أیایة التنازل عن ارض فلسطین ـیمكن عدم شرع
أي جزء من الشعب  إن.. على ارض فلسطین  اإلسرائیليالعـربي تمثلھ وتـنوب عـنھ دولة واحدة تعـترف بالوجود 

فلسطین ممثال في دولة أو بدون دولة العربي ممثال في دولتھ أو الشعب العربي كلھ ممثال في دولة واحدة ، أو شعب 
 األرضنفسھ بالتعامل معھا كدولة ، ولكن مشكلة  إلزام، لن یفعل بھذا شیئا أكثر من  إسرائیلرف بدولة ـتـ، یع
ح خیانة ربي  یصّحـجیل قادم من الشعب الع أوتصبة ستبقى قائمة یحلھا حلھا الصحیح باقي الشعب العربي ، ـالمغ

ربیة ـالع األرضراف السابق على وجودھم ، ألنھم كشركاء في ـتـعألتطیع أحد أن یحتج علیھم باوال یس.. جیل سبقھ 
  ..یفعلھ شركاؤھم اآلخرون شركة تاریخیة ، غیر ُمـلـزمین بما فعلھ أو 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

لھا قصیدة على غـرار قصائدك تب ـیة أن تكـالمجالت األمریك إحدى إلیكھل طلبت : رج یـقالوا للشاعـر كارل ساند" 
أن  ُیـطلب منھا  امرأة حاملعن ھل سمعـتم : رج ـو األمریكـیة ؟ فأجاب ساندیـنة شیكاغیـالمشھورة عن الحیاة في مد

  .. "ده  ـون مولـكـرا وشعـره أحمر ؟ انھ شئ من صنع اهللا ، والقصیدة طـفل ال أحد یعـرف متى سیـتـلد طفال ذك



 

  

  

االنقسامات بین كانت الصراعات و -فـرقة الخوارج  وھو العام الذي شھد نشأة - ) م  657سنة ( ھـ  37قبل  سنة 
ند حدود الطابع السیاسي ، دون أن ـیة و قبلیة ، ووقفت عـالمسلمین ذات طابع سیاسي ، وقفت خلفھا عوامل اجتماع

  .. كدین  اإلسالمعقائد تضفي على مبادئھا وأھدافھا ثیابا أو طابعا أو صیغة دینیة نابعة من 

دیق بعد وفاة الرسول ، وال الذین أثاروا الصراع حول تصرفات ین اختلفوا على خالفة أبي بكر الصفلم یزعم الذ
وقفا على موقف فریق  أصبحكدین قد  اإلسالمعثمان بن عفان ، أن واحدا من الفرقاء قد خرج عن الدین ، أو أن 

الدین الواحد ، وأھل  أبناءاجتماعیا تسھم في تغذیتھ عوامل قبلیة ، ویقوم بین  أوكان خالفا سیاسیا .. دون فریق 
  .. بلة الواحدة ، دون أن یزعم طرف من أطرافھ أن لھ صبغة من الدین قال

صراعھ مع معاویة بن  وأثناءھـ ،  37طالب سنة  أبيأما الخوارج ، فلقد كان انشقاقھم على عھد خالفة علي بن 
الطبیعة التي أضفیت على الصراعات التي حفلت بھا حیاة العرب نصاره ، نقطة تحّول في الماھیة وأبي سفیان وأ

فھم لم یقفوا بخالفھم مع خصومھم عند الحدود السیاسیة ، بل أضفوا علیھ طابعا من الدین ، وذلك .. المسلمین 
وزادت الطامة   .. !! لسھم من قوسھوأن من عاداھم قد مرق من الدین مروق ا عندما زعموا أنھم ھم المؤمنون ،

ریبا ، تضفي على مبادئھا ـتق اإلسالمت البلیة عندما استعمل خصومھم نفس السالح ، فأصبحت سائر فرق وعّم
الجارفة حینا ،  الدینیةعقائده ، انسیاقا مع تیار العقیدة یة صبغة من الدین وـواالجتماع كریةفالسیاسیة وآرائھا ال

بالطابع الدیني عندما انتقل  اإلسالمیةفانطبعت خالفات الساحة ..  األحیانوتملقا للعامة واستجالبا لتأییدھا أغلب 
فرقة الخوارج ال زال یعاني  نشأةمع  وھذا الغلو واالنحراف الذي نشأ.. ساحة ما ھو دین  إلىالجمیع بما ھو سیاسي 

              ...جاھد ضده حتى اآلن منھ العقل العربي المسلم وی

    

  

                        

                                                                                                                                             

ن ویحّرمون ، ویملكون حق لألحبار والّرھـبان واتخاذھم لھم أربابا ، یحللو إتباعھملقد أنكر القرآن على الناس 
                                                                                                                               . ناعھ بما یقولون ـتـصوص واقعلى الّن تمادھمـبمقدار اع إالبل أقوال ھؤالء ـقاإلنسان على إال یكما حض . .التشریع 

منھ وإال كان  بنفسھ موقفھد أن یحّد اإلنسانومن حق ھذا  وخالقھ ، اإلنساند العالقة بین حّدالعبادات أمر شخصي تف
 ..الخالق جل وعال  إالمؤمن أو غـیـر مؤمن فھذا أمر ال یدرك حقـیقـتـھ  اإلنسانوكون  ..ضل سبـیـال أكاألنعام أو 

أما أمور  ...لنفسھ وبنفسھ  اإلنسانومن أجل ھذا ترك أمر المعـتـقـدات ، الى االجـتھادات الشخصیة التي یقوم بھا 
ترتبط بھ باعـتباره عضوا في  إنماوحده  باإلنسانالحیاة الدنیا وبخاصة الجماعـیة منھا كالسیاسة والحرب فال ترتبط 

أو شّرا خیرا كان  إنعـود على الجماعة كلھا ادا جماعـیا مادام العائد فـیھا یومن ھـنا كان االجتھاد فیھا اجتھ. جماعة 
                                                                                                ....................................................................................................................ضّرا أو نفعا ، 
وھو .. بعد ذلك  لرجال الدین إذنفال سلطة .. النبّوة  بإنھاءالقرآن الكریم أنھى تدخل السماء في شؤون األرض و

وھو الكتاب الذي نزل من . تقویة نفسھ عن طریق البحث والتحّري والكشوف العلمیة  إلىیدعو العقل البشري 
  .. ر العقل البشري من القیود واألغالل التي كبلتھ بھا السلطات الدینیة السماء لیحّر

  


