
                                                                        

  

    

  

  

                

  

  
  

    

  

  

  

                                                  
                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

دولة العصابات بقیام  1948ماي  15ارتبط مفھوم النكبة منذ 
حیث كان ذلك الیوم ، وذلك العام من .. الصھیونیة في فلسطین 

 ..أسوء األیام والسنوات التي عاشھا العـرب في تاریخھم الحدیث 
طن وھ أغلب أقطار الشھدت االنتداب الذياالستعمار وفحتى مفھوم 

كان ال یخلو من وجرائم  وإذاللھیمنة بما فیھ من ربي ـالع
الحمایة أو  تحت  ابحكم أنھ حق الشعوب في أوطانھااالعتراف ب

بعد  1919مؤتمر الصلح في باریس سنة قد جاء في ف.. االنتداب 
نھایة الحرب العالمیة األولى توضیحا لمفھوم االنتداب الذي یتم 

ال عھد  الناشئة التيون الدولة ؤش بإدارةدولة كبرى بھ قیام ـبموج
رة طویلة إلحدى ـلفت ةضعاخ بعد أن كانتلھا بالحكم 

حتى تساعدھا ـف، ثمانیة ـیة كالدولة العـاإلمبراطوریات المتداع
 .......................... ونھا بنفسھاؤعلى إدارة شتصبح قادرة 

االحتالل الذي قام في فلسطین بصدور قرار التقسیم سنة أما 
رب التاریخي في فلسطین ـفقد كان یتضمن سلبا لحق الع 1947

-باطال  -ذلك الحق  وإعطاء،  أرضھبھا على ـشع سیادةب
لھم یم ـتقالعالم ل أنحاءتى القادمة من شالصھیونیة للعصابات 

                                                        ...................... !! .. إسرائیلاسم  - زورا  -  اختاروا لھا دولة
فصولھا منذ ذلك  والواقع فان مثل ھذه المأساة لم تكن لتستمّر

ي بقیت ف والھوان التـاآلن لوال الفرقة ، وحالة الضع إلىالتاریخ 
ترة الصمود وحتى ف ..طوال العقود الماضیة  األمةعلیھا 

 23ثورة  ربي مع طلوع فجرـالتي عاشھا المواطن الع والشموخ 
مجھود قومي  إلى - لتستمر  -حتاج ت تكان 1952یولیو 

مشروع  إلفشال وإمكانیات قومیة تتجاوز ما قدمتھ مصر ،
المال  ورأسالدول الكبرى ،  ة العالمیة الذي یتلقى دعمالصھیونی
لمشروع القومي الذي نادت الخذالن لالتنّكر و غیر أن.. العالمي 

التصنیع الوحدة وور التحّر اتت شعارـحینما رفع - بھ ثورة یولیو 
دعما  األمریقة ـفي حق كانمن طرف جھات عربیة ،   -والمقاومة 

رقة ـفعدوان وبكل ما فیھ من الصھیوني للمشروع االستعماري 
نجحت تلك الدوائر فعال في تحقیقھا  ،تن وتخریب حضاري ـوف

لمتحالفة معھم من والقوى امن أمراء الخلیج على ید العمالء 
بكل الوسائل ، وتجار النفط ، الذین عملوا  االقطاعالبورجوازیة و

من  خرج منھااشتّد عودھا ، ثم حتى الحركات الدینیة  ترویضل
 األمةبمصیر  صاروا جمیعا یتالعبون، و تمّرد على أولیاء النعمة

، عنوانھا احتالل ،  وتـناحر، النكبات مزید من  إلىھا ونقودوی ،
 !!  ...رارو رخاء  لألعداء  ـوأمن واستق.. ودماء بین االشقاء 



  

  

  

  

      
    

  

     

  

  

  

 

   ) .علي بن أبي طالب  ( .من جاد بالموجود الكریم  *

  ) .مثل عربي ( . لكل شّدة مّدة   *

  نعود غدًا إلیك مع الحصاد *

  .. ومع السنونو والربیع

  ومع الرفاق العائدین من المنافى والسجون

 راتـّبـومع الضحى والق
 

  ) . عبد الوھاب البیاتي(    

  

  

في  إلیھعلى السارق ذھب ف جحا ّرـعتولما .. تعـرضت ذات یوم للسرقة من طرف جاره .. كان لجحا شجرة تفاح 

، وھو یخاف ان یموت فخرج یوّدع أصدقاءه ثم أخبره بأن لدیھ شجرة تفاح تسببت لھ في التسّمم .. عا متوّج دكانھ 

وماذا ستفعل ؟ فأجابھ جحا بأنھ وجد : ثما ـلعـمتثم سألھ  شتد خوف ذلك الجار الذي أكل من التفاح حتى شبع اف !!  ..

   !!  عشرین جلدة في الیوم لمدة عشرین یوما یقوم أحد بضربھطویل ، ویتمثل في أن المدى العلى  یزیل السّم ادواء

  !!!..  اال أن عاد الى البیت طالبا من زوجتھ أن تواضب على ضربھ كما وصف لھ جحا فما كان من الجار



   
                                                          

 
 یرات الوشیكة الحدوثـرھا أمھا بالتغـ، ولكي تشع ، ذكریاتھا بال شك بدأت تتالشى كان عمر الطفلة أربع سنوات فقط

 .. ربات القطارـید إلى عـ، وأشارت لھا من بع ، اخذتھا إلى سیاج األسالك الشائكة
  .؟ ھذا القطار سیأخذنا الى الوطن ذلكأال یفرحك   -
  ؟ وماذا سیحدث عندئذ  -
 ؟ عندھا سنكون في وطننا  -

  :فسألت الطفلة
  ؟ ني ھذا ؟ ما ھو الوطنـما یع  -
  .نا نسكنـحیث ك  -
  ؟ وماذا یوجد ھناك  -
  .زال موجودةـرائسك ال تـر؟ ربما عـیـِك الصغــّبأما زلت تذكرین ُد  -
  ؟ ً ھل یوجد في الوطن حراس ایضا   : سألت الطفلة .. ماما  -
  .الیوجد.  كال  -

  :فسألت البنت
 ؟ ناكـروب من ھــا الھـنـنـإذن ھل سیمك  -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

لعب وقد . . روضـقالق ـالوطني في تونس باإلعالن عن تدف المنبثقة عن الحوار» الكفاءات  «تزاَمن توّلي حكومة 
تصادي واالجتماعي وتراجع التصنیف السیادي لتونس دورًا ھاّما في تصاعد الضغوط على ـالوضع االقتدھور 

یل اإلسالم ـني تحمـ، ما یع » أسلمة الفشل «یت من ـرویكا الحاكمة بقیادة حركة النھضة اإلسالمّیة التي خشـالت
،  ، بغض النظر عن كفاءة الحّكام من عدمھا لكن.  صاديـتـالسیاسي مسؤولیة سوء إدارة البالد وترّدي الوضع االق

ف على ـتماد المكّثـرك بینھا یكمن في االعـ، فإّن القاسم المشت بة منذ سقوط بن عليـیم أداء الحكومات المتعاقـیـوتق
ون التي راكمھا نظام بن علي ـرة نصف الدیـالث سنوات األخیـروض خالل الثـ، إلى درجة بلوغ حجم الق المدیونّیة
 ........... !  .. ني الخامـریبا نصف الناتج الوطـ، رافعة بذلك الدین الخارجي إلى ما یعادل تق دینـر من عقـخالل أكث

بیض المتوّسط في القرن الثامن عشر، وصعود التجارة البحرّیة األطلسّیة الّتي في البحر األلقد كان إلنھاء القرصنة 
، األثر الكبیر في فقدان اإلّیالة  تراجع الخطوط التجارّیة العابرة للصحراءسیطرت علیھا القوى االستعمارّیة مقابل 

استفحلت ھذه األزمة طوال القرن التاسع .  التونسّیة لموارد مالّیة ھاّمة، وبالتالي في تراجع األسس المادّیة للحكم
، وارتفاع كلفة  ق الخارجّیةزو األسواـّیة إلى غـ، وسعي القوى األوروب یقـعشر، خصوصا بعد إلغاء تجارة الرق

في أزمة مالّیة »  البایات «، ما أّدى إلى دخول حكم  ّیة التي كان مصیرھا الفشلـاإلصالحات العسكرّیة والصناع
تھا على ـزتھا العسكرّیة واإلدارّیة بما یضمن إحكام سلطـ، لتطویر وتحدیث أجھ نـلتدایا دفعت بھم الى  خانقة

ّیة للقوى ـبائـمنح المزید من االمتیازات التجارّیة والجوفي المقابل  .. الرافضة للجبایةالدواخل وإخضاع القبائل 
صّرف في بفقدان الدولة حرّیة الت ، انتھت رغةـ، ما ساھم في مفاقمة العجز ودخول البالد في حلقة مف األوروبّیة

 .................فكان ھذا كافیا لفرض الحمایة ..   التونسّیةیة الدیون ـّیة لتصفـبـنـل القوى األجـّـمواردھا المالّیة وتدخ
، خصوصا أّن الطبقة الحاكمة الّتي  نتھ بخروجھـ، ولم ت مع االستعمار دخلت المدیونّیة في معادلة السلطة في تونس

في بناء دولة  أساسیاب االقتراض الخارجي دورا ـلعوقد . . أفرزھا االستقالل جعلت من السلطة مدخال للثروة
دخل الكثیر ف .. نفتاح االقتصاديلال التي أفرزت داخلھا قوى محلیة مرتبطة بالخارج ، تقودھا قوى عالمیة االستقالل 

تمدین في ذلك على عالقاتھم مع ـ، وأوكلت لھم مھّمة بناء القطاع الخاّص مع من كبار موّظفي الدولة عالم األعمال
                                                                       ............................................................ .. یّسرةـّیة الُمـوالقروض البنك یالتـز القرار وعلى التسھـمراك

االجتماعي ولمراكمة تصادّیة بل ھو وسیلة للترّقي ـراض لیس مجّرد تمویل مالي للحیاة االقـتـ، فإّن االق نىـبھذا المع
  ........................................................... . ز النفوذ السیاسيـّرب من دوائر الحكم ومراكـر التقـبـالثروة ع

 كما ..  ، ودون ضمانات منح القروض بالمحاباة صارأن حت نظام بن علي إلى درجة ن تـتصاد الدیـتطّور اقوقد 
نحت القروض لتمویل ـھكذا ُم. .. یخضع للسمسرة البنكّیة والسیاسّیة مقابل عموالت ضخمة ووالءات متجّددة

والعدید من »  باتام «، كما ھو شأن شركة بیع التجھیزات المنزلّیة  مشاریع خاسرة وإلطالة عمر شركات مفلسة
ت أموالھا في المضاربة في ـفـمشاریع وھمّیة ُوّظر من األحیان لتمویل ـ، وفي كثی زل في القطاع السیاحيــُالن

من مجمل القروض البنكّیة  % 24تي ال یمكن استرجاعھا روض الـیھا القـت فـ، إلى درجة بلغ البورصة والعقارات
قدرة البنوك على   بسببلیس  لكن ، % 13إلى  2011صل في العام ع ھذا الرقم لیتراجوقد  . 2003في العام 

، خصوصا إثر تصاعد ضغط المؤّسسات المالّیة الدولیة الّتي  بسبب فسخھا وإلغائھا ، بل  القروضاسترجاع ھذه 
ھب یدة من ھذا الّنـفـ، فإّن العائلة الحاكمة السابقة لم تكن وحدھا المست نىـبھذا المعو . . یةـطالبت بالمزید من الشفاف

ة ـّیـلـیـبقة رجال األعمال والبورجوازّیة الطفـزاء واسعة من طـ، بل مارستھ أج راضـتـر االقـبـالمنّظم للمال العام ع
ت ـبـّیدا قائمة المئة عائلة التي نھـر التونسّیون جـوفي ھذا اإلطار، یتذّك.  یالق المضاربین والمقامرینـّونة من فـالمك
راق الدولة في ـإغ یتم حّتىَرضّیا ـلیس األمر إذًا ع.  2003، والتي كان أصدرھا البنك المركزي التونسي في  البلد

اذ .. لب ممارسة السلطةـھو في قبل ،  باتـوالھ بمنطق الوالءات تعمل تھازیة ـانر شبكات ـبـ، ثّم توزیعھا ع الدیون
، مع البلد  یبةـ، ومن قبلھ بورق لطالما تعامل نظام بن عليو .. تصاد خارج السیاسة بل ھو في صمیمھاـلیس االق

ھم نق والـیھم الطمع والتمّلـون فــُیذّك،  نـیـباع والطامعـونھا على األنصار واألتـكة یوّزعـعـّدراتھ وكأنھ كـومق
ولیس غـریبا أن یتواصل نھج بن  .. تاتـُــودون علیھ بالفـّیة الشعب الذي یجـوون بھم على بقـقـ، ویست نائميـالغ

ون ــیم الّدــوقع تأمیلقد .. النھائیة في المحّصلة و ..علي وسیاساتھ بعد الثورة ما دام نظامھ قائم الى اآلن 
                                                                                                                              .. رواتــثـوخصخصة ال



 

  
  
  
  

 یٌد جدیْدـالمسجُد األقصى شھ
 ْقـیـتـالحساِب العیفُھ إلى ـُنض

 ْقـریـولیسِت الناُر، ولیَس الح
  ْقـریـنادیٍل تضيُء الطـسوى ق

*** 
 اْتـابـمن قصِب الغ

 اْتـابـمن قصِب الغ..  نِّ لكْمـرُج كالجـنخ
 ِد الباصاْتـ، من مقاع ریِدـمن ُرزِم الب

  ،  ِب الدخاِنـلـمن ُع
  ِ،  نـزیـمن صفائِح البن

 من شواھِد األمواْت
  ِر، ـیـباشـمن الط

 ِر البناْتـ، من ضفائ من األلواِح
  ، باِنـلـمن خشِب الصُّ

 یِة الصالةـ، من أغط وِرـیِة البّخـومن أوع 
 ْمـكـیـِف نأتـمن ورِق المصح

  …  وِر واآلیاْتـمن السط
 باْتـنـ، وفي ال ، وفي الماِء ریِحـوَن في الـوثـنحُن مبثـف

 .. واألصواْتونوَن باأللواِن ـجـونحُن مع
 .. واـتـلـفــُلن ت..  واـتـلـفــُلن ت

 ْھـیـیِھ بندقـٍت فـیـلُّ بـفك
 .. راْتــِل إلى الفـیـِة النـمن ضّف

*** 
   .. ناـریحوا معـلن تست
 ندناـیٍل عـتـكلُّ ق

   … اْتیموُت آالفًا من المّر
*** 

 …واـبھـتـإن.. واـبھـتـإن
 ْرـأعمدُة النوِر لھا أظاف

 ْرــشـوٌن عـیـِك عـیـوللشباب
  … ٍرـظاركم في كلِّ وجٍھ عابـتـوالموُت في ان

 ْرـأو خص..  ٍةـتـأو لف
 ..  رأٍةـكلِّ ام  في مشِط..  مـوٌء لكـبـالموُت مخ

 .. ْرـــوخصلٍة من شع
*** 

 روْرـال یأخْذكم الغ..  َلـیـیا آَل إسرائ
 ..دوْرـ، ال بدَّ أن ت ْتـفـــّعقارُب الساعاِت إن توق

 ناـفـیـصاَب األرِض ال ُیخـتـإنَّ اغ
 سوْرـنـِة الـنحـُط عن أجـریُش قد یسقـفال

 ناـفـیـویُل ال یخـُش الطـوالعط
 وْرـِن الصخــقى دائمًا في باطـبـفالماُء ی

 وْرـزموا الشعـإال أنكم لم تھ..  وَشـیـُم الجـزمتـھ
                                                                                                            .. ذوْرــِت الجــّلـوظ..  تم األشجاَر من رؤوسھاـقطع



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                            

                             
    

حملة تشھیر عمیاء أو نزج بأنفسنا معھ في  استعماریا ونثیر ضده " منطقـتـنا " لماذا نسّمي كل من لھ مصلحة  في 
  ) ..ھكذا یقولون (  ..معارك حمقاء ، فال نفعل اال أن ننعــزل فـنـُھــزم ؟ 

كما  -نعـرفھ  . ما ھو االستعمار وما ھي المشكالت التي یثیرھا في أمتنا العـربیة وما ھو حلھا   -أّوال  - فـلـنـعـرف 
على ھدي نظریتنا نحن ال على ھدي ما یصوغھ المستعمرون من افكار ونظریات تخدم  - ینبغـي أن نفعـل دائما 

  .. غایتھم ولو لم یرّوجوھا بأنفسھم 

  . و لنا من موقفنا القومي واضحا وبسیطا ان كل شئ یبد

ا مصدر امكانیات ـھما مًع. ینة ـن وأرض معـینیـیا من بشر معـد تاریخفنحن أمة ذات وجود اجتماعي خاص محّد
  ...نا ـمشكالت الناس في أمت لكننا ال نتطّور اال بقدر ما نحّل. م علینا ان نتطّور ـّتـوُح. ال أكثر وال اقل . نا ـتطّور أمت

ولنا فیھ غایات مشتركة .. ونحن جزء من العالم الذي نعیش فیھ یؤثر فینا ویتأثر بنا حتما سواء أردنا ھذا أم لم نرده 
التي تحاول أن تتقدم اجتماعیا من وان أمتنا النامیة .. مع غیرنا في كل ما یسھم في التقدم االجتماعي للبشر جمیعا 

الى االستفادة من الخبرة العلمیة المتاحة في  -من ناحیة  - أشد الحاجة من المجتمعات لفي  موقع متخلف عن كثیر
أن تدخر كل قواھا البشریة والمادیة لحل مشكالت  إلى - أخرىمن ناحیة  -، وفي أشد الحاجة ـتناالمجتمعات التي سبق

وسیلة للحصول علیھا أو على أي منھا ھو التعاون وتبادل المصالح مع المجتمعات األخرى في  وأفضلالتنمیة فیھا ، 
. بدون مقابل  إضافةبمقابل ، والثاني  إضافةاألول . ولكن التبادل غیر االستیالء .. من األمن والسالم والصداقة  إطار

ال .. كون سلبا لمقدرة المجتمع على التطّور االجتماعي أو غایتھ ال بد من أن ی أسلوبھكان مبرره أو  أًیاھذا االستیالء 
ر من ذلك بة على تخلف المجتمع ، بل تتجاوزه الى استیفاء قدر آخر من طاقتھ في سبیل التحّرتتوقف آثاره المخّر

حتمیا قوة ، ألي سبب ، دون التطّور االجتماعي ، یصبح الصراع االجتماعي  أیةوقد عرفنا أنھ عندما تحول .. العائق 
  .. وتكون غایتھ تصفیة القوة المضادة للتطّور لیستأنف التطّور االجتماعي مسیرتھ بدون صراع .. 

  ..االستعمار ھو عملیة السلب ھذه  إن

. وھو عالقة ذات طرفین أحدھما السالب واآلخر المسلوب . ن ّیـالتطور االجتماعي في مجتمع مع إمكانیاتانھ سلب 
رت اسالیب المستعمرین ّیـفقد تغ. ومن المھم أن نكشف طبیعة االستعمار في مضمونھ حتى ال ننخدع في اسلوبھ 

  .. ناع ، ومن السیطرة بالقھر الظاھر الى السیطرة بالتحكم الخفي ـلت من البطش الى االقفتحّو

من مواد خام أو  إلیھویكتشفون أطرافھا بحثا عما یحتاجون  األرض أنحاءالمستعمرون یتجّولون في ففي البدء كان 
ھدفا جدیدا للمستعمرین  إیاباتامین سالمة النقل ذھابا و  وأصبح.. محملة بما یریدون  أساطیلھموتعود .. بضائع 

مراكز جدیدة على طول الطریق المؤدیة برا و بحرا  ألنفسھمفأقاموا . حتى تتصل حركة االستیالء بما وراء البحار 
. د ـنـالھ إلىرین في تأمین طریقھم ـمـبة المستعـضحیة رغ وقد ذھب اغلب الوطن العـربي. بون مصادر ما یسل إلى

مخافر لحراسة السفن ، الى حة لالستیالء على ثروات الشعوب واالستعمار من مراكز مسل رویدا رویدا تحول
 اإلمكانیاتوھنا تصبح . لتصبح في خدمة القوى المسیطرة و بشرا  أرضالى المجتمعات بأكملھا ، االستیالء ع

وكما تصبح .. لدول المسیطرة في ا اإلنتاجرة لخدمة ـالبشریة و المادیة المتاحة في خدمة المستعمرات ، مسّخ
باختصار ، تصبح المستعمرات بكل . .د مستھلكین لما یصنع سادتھم ّرـمصدرا للمواد الخام یصبح البشر مج األرض

 - من ناحیة  - ؤّدي ھذا ـفی.. رة ـرھا ھي ، ولكن لتطّور الدول المسیطمتاحة ، ال لتطّو إمكانیاتیھا ـیھا ومن فـما ف
رون ـوبعد ق. قلیال  إالال تتجاوزه  إمكانیاتھاحبس التطّور االجتماعي في المستعمرات عند الطور الذي فقدت فیھ   إلى

. ر كثیرا ـّیـدخلوھا لم تتغ أنھي في مرحلة التطّور التي كانت علیھا یوم  فإذارون تلك المجتمعات ـمـسیغادر المستع



        ...........رین ـمـمستعإلى مقاومة البحكم تحّدیھ لحتمیة قوانین التطّور االجتماعي  - من ناحیة أخرى  -ولكنھ یؤدي 
وللقھر تكلفة متـزایدة تبعا لنمو حركة . یسقط ولو بعد قرون  أن إلىبالقھر یستمر بالقھر و إالاالستعمار فال یقوم 
-كما یسمونھ  -  مرحلة االستعمار الظاھر لیظل االستعمار الخفي ، أو الجدید - منذ وقت قریب  - فـتـنـتھي . التحرر 

  .. قائما حتى اآلن في أكثر من مكان من األرض 

 أعالملقد اختفت من المستعمرات الجیوش المسلحة وُرفعت . بھة الكتشافھ والخفي خفي فال بد من جھة منت
واتسعت ھیئة األمم المتحدة لمقاعد كثیر من الدول التي كانت منذ وقت قریب . االستقالل في أكثر أنحاء األرض 

والنضال ضد المستعمرین ،  أعمىوأصبح الحدیث عن االستعمار تشھیرا ، فھل زالت دولة المستعمرین . مستعمرات 
معارك حمقاء ؟ مالذي تفعلھ اذن الجیوش التي انسحبت من المستعمرات لتبقى في ثكناتھا في بالدھا ؟ لماذا تقطع 
تلك الدول قدرا كبیرا ومتزایدا من دخلھا القومي لبناء ترسانات االرھاب المسلحة ؟ ولماذا ال یكفون عن التدخل في 

بشریة  إمكانیاتمشغولین بتطّور واقعھم االجتماعي بقدر ما ھو متاح في مجتمعاتھم من شؤون الناس لو كانوا حقا 
  وال اقل ؟  أكثرو مادیة ال 

 أي إلىتعود  أنقادرة على  أصبحتقد  - فنیا  - ثكناتھا في بالدھا ألنھا  إلىالحق أن جیوش المستعمرین قد انسحبت 
، المستعمرون الیوم على االستعمار جدید یحافظ بھ ألسلوبلمجال فسح اـولت. في الوقت الذي ترید  األرضمكان في 

االقتصادي الذي  باإلكراهرضھا القّوة الباطشة ، تتحقق ـفـتـالمادي ف باإلكراهوھي كما تتحقق . واالستعمار تبعـیة 
  .. ي یراد لھا بدون بطش ظاھر إلى المواقع التیجذب ضحیتھ من أمعائھا 

                                                                                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                             
ربیة على ـ، إذ أن النظام الرأسمالى یناقض ویعادى الوحدة الع بةـربیة للوحدة خیانة مرّكـخیانة الرأسمالیة الع

  ..      ف أعدائھاـ، وھو حلی ق للوحدةّوـ، وھو مع زئةـفھو حارس التج: ثة مستویات ثال

                                                                                                                                                



  

  

 :فإذا قلنا  .القیمة المماثلة والمشابھة بین الشیئین في القدر و :المماثلة و العدالة ، و المراد بھا  نيـالمساواة تع 
 و لھ من یعادلھ في القیمة اإلنسانیة ،و ني أنھ یكافئھ في الرتبة ،ـإنما ذلك یع اإلنسان یتساوى مع أخیھ اإلنسان ،

                                                                       ....................................................................... علیھ من الواجبات مثل ما علیھو الحقوق مثل ما لھ ،
و من  ن و اإلجتماع ،أملتھ سنة التمّدو ل ،ـالعق و رضیھ ه الشرع ،ّرـأق المساواة مبدأ ھام في حیاة البشر ،ولذلك ، ف

 یمة ،ـقـكان ال بد من وضع قاعدة مست ز بین فرد و آخر للحصول على ھذه الحاجة أو تلك المنفعة ،ـأجل دفع التمّی
 .. الحقوق البشریة كلھا لضمان  ، فكانت المساواة أنسب قاعدة لھ ، روف متشابھةـتحفظ ھذا الحق للجمیع في ظ

لون ـاتـو یتق األنساب ،زون في األحساب وـو یتمّی النشأة ،د الناس یتفاضلون في الخلق ووجف جاء اإلسالم وقد 
 فحرص كل الحرص على تقریر المساواة بین الناس .. ناسین أنھم من أصل واحد و مصدر واحد العصبیة ،للحمیة و

و ال بین األبیض  األعجمي ،ربي وـو ال بین الع األنثى ،ر وـرق في ذلك بین الذكـو أنھ ال ف ، في القیمة البشریة
ه نّو و عن ھذا النوع من المساواة ، ..و آدم من تراب  آدم ،كلھم من ألن  ر ،ـیـني و الفقـو ال بین الغ ،األسود و

فضلناھم على ورزقناھم من الطیبات  منا بني آدم و حملناھم في البر والبحر وو لقد كر"  :القرآن الكریم فقال تعالى 
تأتي  ، حتى اإلنسانیةلھم في نفس المرتبة ـیجعـجمیعا فیشمل الناس نا ـم ھّرـوالتك.  " نا تفضیال ـكثیر ممن خلق

كما ال یسمح بتحكم  فاإلسالم ال یسمح بقیام نظام طبقي تسیطر فیھ طبقة على أخرى ،ولھذا ، .. أعمالھم فتمیـّزھم 
بب یدفع بل إنھ ألغى كل س نصر أو اللون أو الجاه على الفئات األخرى ،ـبالبیئة أو الععي لنفسھا االستعالء فئة تّد

یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة : " التحكم في اآلخرین فقد قال تعالى اإلنسان إلى االستعالء و
"  الناس سواسیة كأسنان المشط" :  وسلمقال صلى اهللا علیھ و ." وخلق منھا زوجھا وبث منھا رجاال كثیرا ونساء

 یھاتجھ إلف،  السوداء یا ابن : الحبشيبالل ل قولیفاري ـوقد سمع النبي صلى اهللا علیھ وسلم ذات یوم أبا ذر الغ. 
 عمل صالح قوى أوـابن السوداء فضل إال بالت لیس البن البیضاء على ك جاھلیة ،ـیـانك امرؤ ف" : و قال لھ غاضبا 

 ................... تلكر اهللا لھ زلتھ ـفـو أقسم على بالل أن یطأه بحذائھ حتى یغ فوضع أبو ذر خده على األرض ، . "
عي الى رفع درجتھ بنفسھ بل تجعل لالنسان دورا في الّس بین الناس ، التفاضل ال تنفي  -رغم ذلك  - والمساواة  

یساوي  –جد على وجھ األرض یھ السالم وھو أول إنسان ُوـلع –آدم ومن ھذه الناحیة فان .. لیكون فاضال و مفّضال 
التكوین فیما ال یملكھ اإلنسان كالخلق و ريـالتفاضل ال یجألن .  یھ الروح في تلك القیمة اإلنسانیةـآخر إنسان ینفخ ف

فاإلیمان باهللا تعالى  رات ،ـترك المنككفعل الخیرات و تھ ،ـیما یملكھ و یندرج تحت قدرتھ و طاقـو إنما یقع ف ،
ھا على أحسن وجھ ئأداو كلھا أعمال یستطیع اإلنسان القیام بھا ،.. األمر بالمعـروف والنھي عن المنكر و عبادات وال

ناكم من ـیا أیھا الناس انا خلق " :قال اهللا تعالى  .یھا بحسب عمل كل واحد منھم و أدائھ لھا ـو لذلك صح التفاضل ف
أتى  اذالھذا فضل المسلم على الكافر  و " ..ند اهللا أتقاكم ـلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عـأنثى و جعذكر و

عملوا الصالحات كالمفسدین في األرض أم أم نجعل الذین آمنوا و"  :، قال تعالى  عمال الصالحة التي یریدھا اهللاباأل
ال یستوي "  :یجري أیضا بین المسلمین أنفسھم كما قال تعالى بل إن التفاضل في العمل " ین كالفجار ـنجعل المتق

كما امتد ھذا التفاضل  " .تح و قاتل أولئك أعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد و قاتلوا ـبل الفـمنكم من أنفق من ق
الرسل  تلك"  :قال تعالى  و أعلى درجة من بعض ، فكان بعضھم أولى من بعض ، أیضا إلى األنبیاء و الرسل ،

تھم ـفاضلھم لیس واردا على أصل خلقـتـف" .  رفع بعضھم درجاتم اهللا وـّـفضلنا بعضھم على بعض منھم من كل
ث ـعفمن ُب ھا ،لولكنھ وارد على األعمال الجلیلة التي قاموا بھا والرساالت السماویة التي تحّمو انتمائھم اإلنساني ،و

 ............................................................................. كافةث إلى الناس ـعإلى قومھ خاصة لیس كمن ُب
 عال ،للداللة على قدرة الخالق جل و ،  عنویـتاختالف تصنیف و الف موجود بین الناس واالمم فانھورغم أن االخت

و لھذا و ردت الحكمة من ھذا .. واستعالء عداء ق وّرـو لیس اختالف تف ف في مخلوقاتھ كیف یشاء ،الذي یتصّر
، آزر ـ، و الت آلفـالتاون وـبین الناس التع  لیتّم جد ي ُوأي أن االختالف الكون)  تعارفوال (في نفس اآلیة  االختالف ،

نسھ ـج بني و نفسھ  منفعة یق ـثم یعمل على تحق خالقھ ،بادة ربھ وـیسعى كل واحد منھم لعـف تھم ،ـیـلمصلحة إنسان
   ..  ، وعلم وعمل ب و قدرات إنمائیة و حضاریة ـم لھا أبناؤھا من مواھد بما یقّدـتسعاإلنسانیة وبذلك مو ـنـتـف، 

 


