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أن یدخل ألي أمة  االسالم دین عالمي ، لذلك یمكن
داهللا عبدا اعب یشاء منعلى وجھ األرض ، لیصبح من 

.. نواھي ھذا الدین حینما یلتزم بأوامر ومسلما 
دائرة  ھـذا المعـنى السھـل والبسیط یمثلفاالسـالم ب

مل جمیع المسلمین في العالم ، تشانتماء واسعة 
كجماعة لھا ..  ما یسّمى باالمة االسالمیة  فتكّون

تھا الدینیة بكل ما فیھا من روابط بعضھا خصوصی
روحي وبعضھا مادي بحكم االلتقاء على تنفیذ شعائر 

غیر أن مثل ھذا االنتماء ال ینفي اختالف .. االسالم 
ز ـالمسلمین الذین ینتمون الى مجتمعات مختلفة تمی

المسلمین بخصوصیات ال یمكن لالنتماء الدیني أن 
ة لغ ھم تمیزوھي خصوصیات قومیة ، یھا ـیلغ
 المعالجة ومشاكل أیضا تتطلب تاریخا وحضارة و
  .. د الحلول المناسبة لكل مجتمع لفة الیجاـمختال

تلك الخصوصیات التي تتمیز بھا المجتمعات  تؤّدي 
ارة الحضوالتاریخ القومي والى فرز اللغة القومیة 

تي الأیضا القومیة والمشاكل القومیة والحلول القومیة 
حتى وان كانت القومي  تطویر ذلك المجتمعتساھم في 

                                                 ......................................مسلمة أمما جمیعا 
 وفي اطار تداخل دوائر االنتماء ، نحن أوال مسلمون

 التي یفرض علیھا یةاالسالمننتمي باسالمنا الى األمة 
 االیمان بالرساالت السابقة  شرطا مندینھا ان یكون 

  شـروط االسـالم ، وبالتـالي فـان تـاریـخ االدیـان بكــل

منذ آدم عـتبـر جزءا ال یتجزأ من تاریخـنا مضامینھ ی
  ..نوح و ابراھیم حتى اآلن و

تجمعـنا ھویتنا ، ونحن ثانیا مجتمع عربي واحد 
الواحد ، فـنـنـتـمي الى االمة العـربیة وتاریخنا العربي 

القبائل التي وبالتالي فان تاریخ كل الشعوب و العـربیة
.. من تاریخـنا  زأـعاشت قبلنا تمثل جزءا ال یتج

كذلك الشئ بالنسبة ، وـنا ارترعونیة حضفالحضارة الفـ
ـبل االسالم العـربیة قارات والحضارة القرطاجیة لحضل

وبھذا .. نا ـحضارات یة ـاالمازیغو البابلیة  والحضارات
ء یستوعب كل المكّونات ي وعاالقوم یكون المجتمع

على وجوده والتي یمثل بعضھا دعامة السابقة 
ال یكتمل وجوده اال  حالیة ، حیث اساسیة في بنیتھ ال

من األمة بھا ، وھذا أیضا ینفي ما یقال على أن جزءا 
بیة أو ـو مذھ، سواء كانت دینیة ألیة داخلھا ـیمثل أق

فھؤالء  )االمازیغ ( ربر ـما یقال عن البكیة ـعرق
 زءا ال یتجزأ من النسیج القومي ـج جمیعا یمثـلون

 ..تمل اال باجتماع تلك المكّونات ـالذي أصبح  ال یك
عدم وجود قمیات ھو نھا ولعل ما ینفي صفة األقـلیة عـ

الیھا أي یمكن ان تنظّم لة في آن واحد ـمستقمجاورة 
بتاریخھا القبلي  جماعة من تلك الجماعت التي تحتّج

كن ان یستمر الذي یمو.. السابق على الوجود القومي 
ریة الى ـالق ءكما یستمر انتمافي ظل المجتمع القومي 

 .. المدینة دون تعارض او تـناقض بـیـنھما 
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مرارا من فتحھ او  ، وحذرت زوجھا فورففوق أحد الغیر صندوق كانت تحتفظ بھ الزوجة ، ا تكن بینھما أسرارلم 

 الزوجةالزمت الى ان  ، محتواه، وألن الزوج كان یحترم رغبات زوجتھ فإنھ لم یأبھ بأمر الصندوقسؤالھا عن 
ھ وتوّج أخذه من مكانھ فر الزوج ذلك الصندوق ، ـعندھا تذك..  وقال الطبیب ان أیامھا باتت معدودة فراش المرض

ح ـتـفاآلن  بإمكانك .. بأس  ال :قائلة  وجھھابتسمت في ولّما رأتھ ..  بھ الى السریر حیث ترقد زوجتھ المریضة
    … الصندوق

ألف  25وتحت كل ذلك مبلغ ..  روفةـج المعین من القماش وإبر النسـیـوجد بداخلھ ُدمیتف أخذه بكل لھفة وفتحھ 
 : ھامسة أجابتألھا عن تلك األشیاء س  ولّما.. والر د

ني بأن أكتم غضبي ـتـونصح.. یم ـالعقني جدتـي ان سر الزواج الناجح یكمن في تفادي الجدل ـتـك أبلغـتـزوجـعندما ت
 : نا كاد الرجل ان یشرق بدموعھـھ .. رـاإلبتلك خدمة ـأقوم بصنع دمیة من القماش مستكلما غضبت منك ، فـ

 تھ في فراش الموتـن زوجن؟ ورغم حزنھ على كوـني لم تغضب مني طوال ستین سنة سوى مرتیـ؟ یع ُدمیتان فقط
عن  نا سر الدمیتین ولكن ماذاـرفـ، ع حسنا:  ثم سألھا… تین بالسعادة ألنھ فھم انھ لم یغضبھا سوى مّر فقد أحّس، 

   عشرین ألف دوالر؟ الخمسة و
  !! ... تھ من بیع الَدمـــــىـالمبلغ الذي جمع انھ: ـة زوجالأجابتھ ف 

                                                                                       

                                                                                                                                  
ه آوذات یوم ر .وال داعى للخوف من القطط  ارأن بانھ لیس فـیـنـاالمج أحدناع ـمن اقاألمراض العقلیة تمكن طبیب 

    !!..للقطط  ذلك فھم أاذھب و : المریض  أجابھف .را أنك لست فلم اقل لك اأ: ري فقال ـیج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 



  

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

یواصل الدكتور مازن الشریف في طرح مستویات 
  :یقول نظـیـر عند الجماعات التكفـیـریة ـالت
ھذه   :یةـاالستمرار في الزمن والعالقات التاریخ ـ 3

فالثقافة من أنواعھا وأبوابھا  "،  العالقات تخلق الثقافة
مادیا وغیر مادي، ثم ما یكتسبھ  الموروث االجتماعي

، ویكون  ز بھ من ثقافة عامة وخاصةـّیـالفرد وما یتم
، التي  مكّونا من تلك الثقافة وكالمھره وملبسھ ـمظھ

تتمایز بھا الشعوب والمجتمعات واألفراد ضمن الخاصیة 
ف ّرـننا التعـ، ومن خاللھا یمك والخصوصیة الثقافیة

وسي والّر  ناـرا ومأكال ومسكـعلى الھندوسي لغة ومظھ
،  ، أو الحلبي والدمشقي ربيـوالمغ أو الیمني  والیاباني

ب والدولة إلى ـاألمة والشع ضمن تقسیم یمضي من
رف شخصا من خالل ـ، حتى نع المدینة والعائلة والفرد

،  تھـیـره ومشـنبرة صوتھ واختیاراتھ الخاصة بمظھ
 یة والوطنیة والقومیةـنھا تخضع للخاصیة االجتماعـولك
، وكل ھذا  رةـقي باإلنسانیة العامة في خطوط كثیـتـلـ، لت

ف یضمن التواصل ـاقـثـالت . زـف والتمایـاقـثـیشكل الت
 ونةـنـیحافظ على الھویة والكیفالتمایز أما ،  ارفـوالتع

ب الھویة والكینونة في لغة ـحاولت العولمة تذویوقد   ..
، وكان رد الشعوب  واحدة ومنھج واحد ومنطق واحد

لھا ترجع إلى تراثھا ـیة بخطورة األمر ردا قویا جعـالواع
ندي على مالبسھ ـلـتـاالسكإصرار ك .. علیھ وتصّر
، أو الھندوسي على عمامتھ الخاصة في  زةـالممی

 .. بریطانیا
رد في ـل المجتمع والفـف یجعـاقـثـإن غلق أبواب الت

 والتالشي وھو یؤدي إلى الخراب سجن تواصلي تعارفي
، وحتى حین حاولت األنظمة األكثر تتطرفا وفاشیة فعل 

إلغاء التمایز ونسف  أما.  ذلك منیت بالفشل والدمار
وقع في االستالب ھو یینونة فـالكالھویة وتدمیر

واالستعمار الفكري والحضاري، وحین تذوب ھویة 
بلي یضمحل وھذا ما ـشعب أو قوم فإن وجودھم المستق

رة اضمحلت وذابت في شعوب ـشھدتھ شعوب كثی
 ... "رـوھویات أخرى بفعل أو بآخ

ف وخلق ـاقـثـالت مستوى التنظیر یقوم على غلق أبواب
ني أنھ عوضا عن رغبة الفرد في ـمما یع.  تمایز مختل

ا یجعل لھ مكانة ، مّم تمعھ بفعلھ اإلیجابيـز في مجـالتمّی
ضي ـتـریة تقـیـظـنـن، فإن البرمجة التـیـیـودورا اجتماع

، وھو مظھر ال  بالجماعة ربطھز بمظھر خاص یـأن یتمّی
لدور لنظري البناء ال، كما یتم  عالقة لھ بمجتمعھ

ر ـییـضمن منھج وغایات تھدف إلى تغ الدعوي والخیري
تھ ـافـوثق زهـتھ وتمایـویـذلك المجتمع كلیا ومحو ھ

 ویمكن دراسة ، نھـع ةبریفي بوتقة غ ذویبھـالخاصة وت

ما فعلتھ داعش في الرقة وحلب وفرضھا لنمط 
ري ـیـظـنـلفھم المخطط الت  مجتمعي خاص وشاذ

ل ـرة إلى أن الفعوتجدر اإلشا. . اتھـیقـبـوتط
نفس النھج ولكن بآلیات أخرى  جاالستعماري ینتھ

 .. لفةـتـونتائج مخ
یا ـافـمعھ زمانیا وثقـتـر مع مجـیـنظـیة التـصلة ضح

د ّدـمحنھ زمن ـزرع في ذھـ، وُی ورةـھي صلة مبت
مي ، وفي حالة ما نحن بصدده من ـیھـوت بشكل 

ة ترة النبّوـ، فإن ف یة الوھابیةـاإلرھاب ذي المرجع
ة ـیـزمنـال دةـقـ، أو الع رة المحوریةـتـاألولى ھي الف

ن ـیـنـفالح.  تھاـیقـالتي یتم العمل علیھا على غیر حق
ر ـیـبـن كـیـنـرة ھو حـتـك الفـلـلدى المسلم عامة لت

یلة ورسم ـ، ولكن رسمھا في المخ یعي وواجبـبـوط
ضمن المستوى  تھا مع الواقع یكونـعالق

ني باألساس أن تلك ـیع، یا ـمـرسما وھ ري ـیـنظـالت
یة التي یجب إرجاعھا ـرة النموذجـتـرة ھي الفـتـالف

حدث وكل محدثة بدعة ومحو كل ما كان بعدھا ألنھ ُم
یلغي عمل األمة وھو ما ..   وكل بدعة ضاللة

بھم ـھا وفقھاءھا ومذاھئتھادھا وعمل علماـواج
زخم الحضاري لألمة ـویلغي كل ال وفھمھم التطوري

  ... افي للدول المكونة لھاـوالتمایز الثق
تھد ـعالم أو مجیھ أوـرف ھؤالء بأي فقـتـال یع لھذاو

لون مباشرة من المنبع ـال أنھم ینھـأو مدرسة بل یق
اعلي ـ، ویكون المعطى الحضاري التف األول الصافي

ر في ـیـ، فال خ ق فھمھمـرّیا فاسدا وفـفـمعطى ك
الدستور والدیمقراطیة أو كل تطورات العصر 

   ... نھاـیـوتفاعالت األمم فیما ب
ري ومنحھ فاعلیة ـیـظـنـق البعد التـیـولمزید تعم

رسم ـأكثر، قامت مسلسالت ممولة تمویال كبیرا جدا ب
رة ضاربة عرض الحائط بكل المبادئ ـتـمالمح تلك الف

ره ـاإلسالم ونشتم تجسیم الصحابة لیس لخدمة ـیـف
كما فعل العقاد في فلم الرسالة الذي أدخل مئات 

، ولكن بغایة أخرى، ھي رسم صورة  اآلالف لإلسالم
تح رابط ـ، ثم ف وھمیة للحیاة الیومیة وللصحابة

ربط ـیـافي واالجتماعي لـقـزمن الثـرمزي یكسر كل ال
بأحد أبطال  –شكال ولھجة  –یادي من داعش ـبین ق

كون شكل ـنى آخر بأحد الصحابة فیـبمعالمسلسل أي 
صورة مثال الممثل المتقمص لشخصیة عمر 

.  یادي من داعشـیة یتم نسخھا في شكل قـنموذج
وكذا مشاھد الحیاة واألسواق تمت محاولة نسخھا 

  . ةـقّرـیا في حلب والـحرف



 

  

  

   
    

  
  
  

  
  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                         

 

  قاوْم
            یمنْةـللھفقد أفسدَت ألَف مخطٍط 

 قاوم
  ْةـنا كأروِع مئذنـیـیا شامًخا ف

حكوماِت                                    قاوْم 
 العمالِة ، والنخاسِة ،

 یِل التي بقیْت عصوًرا مزمنْةـواألباط
                                           قاوْم
  نْةـیـوالصھ ُھواَة األمركْة ،

  ناـِفكلُّ سیوفقاوم ؛ 
  للرقِص وقَت السلطَنْة
  قاوْم ألن خیوَلنا نفقْت

  نْةـِّفـوھبَّْت ریُحھا متع
  زمَتـَك إن ُھـقاوْم ألن

 ..  أو انتصرْت
  ْلـیني بطـلُّ في عـستظ
 وِبـَك أنَت آماُل الشعـقاوْم ألن

  وقد غفا فیھا األمْل
  قاوْم ألنَّا لم نقاِوْم

 ؟ ْلـما العم: نسأُل ُن ـَن عاًما نحـخمسی
 زرُع الورداِتـَن عاًما نـخمسی

  ْلـنحصُد في البص
 زٌَّة في الوجِھ ـنا عـقاوْم فما عادْت لدی

  ْلـأو حتى خج
  َك سوَف تصبُح قصًةـقاوْم ألن

  ْنـیـتحكي لكلِّ الطامح

  ْلـتِحـكـٍن َتـیـُل الذي في كلِّ عـأیُّھا الكح ای
 قاوْم

  اآلَن ألَف معادلْةَت ـألنَك قد صنع
  زلْةـزلـَل الـونزلَت مث

  ْةـَت المقصلـوِد اآلَن تحـیھـرأُس ال
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                            

                             
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كنا قد اكتشفنا أن الرأسمالیة و االستعمار توأمان ،    
فلعل الذین یریدون التحرر و الرأسمالیة معا أن 
یكتشفوا أنھم یسیرون على طریق مسدود ، وأن 

بحكم الواقع االجتماعي غایتھم غیر ممكنة موضوعیا 
نا من جدل االنسان ـأما نحن فقد عرف.  في ھذا العصر 

یق كل ما یریده ـال یتم بتحقأن التطّور االجتماعي : 
یقھ فعال مما یریدون ـیق ما یمكن تحقـالناس ، بل بتحق

وقّمة النجاح ھي . في مجتمع معـیـّن في وقت معـّیـن 
ویكون علینا أن نكشف ھذا . تحقیق كل الممكن 

الممكن موضوعیا في كل وقت ونحن نحاول أن 
رف الحلول الصحیحة لمشكالت الناس في واقعنا ـنع
وھكذا نعـرف أن الحل الوحید لمشكلة . جتماعي اال

االستعمار الرأسمالي كما ھو محدد موضوعـیا في 
الواقع االجتماعي في ھذه المرحلة التاریخـیة التي 
تمّر بھا أمتـنا العـربیة ، لیس مقصورا على قطع 

 -عالقات التبعـیة مع الرأسمالیة األجنبیة بل بالتقّدم 
                        .الرأسمالي عن غیر الطریق  -أیضا 

یدا عن الطریق ـیة ، وبعـبالقطع نتحّرر من التبع
  . یة نكون في مأمن من العودة الى التبعـالرأسمالي س

  ھذا ھو االستعمار ، فما ھي مشكلتھ في مجتمعنا ؟ 

ال یمكن ألي انسان في الوطن العربي أن یجیب على 
اذا واجھھ من  لسؤال الخطیر اجابة صحیحة اال ھذا ا

ذلك ألن على كل من یتصّدى لالجابة ، . موقف قومي 
وبدون أن . علیھ أن یعـرف أّوال ما ھو مجتمعھ 

رف ـیعـرف ما ھو مجتمعھ معرفة صحیحة لن یع
االمكانیات البشریة و المادیة المتاحة فیھ لصنع التقدم 

رف ما ھو ـ، ال یع رفھاـوعندما ال یع. االجتماعي 
ر باالستعمار الظاھر ، وما ھو مسخـّـ مسلوب منھا

رف وبالتالي ال یعـ. منھا لخدمة االستعمار الخفي 
رف ال ـفال یع. ره لفائدتھا ـّـأو تسّخالقوى التي تسلبھ 

بعـیدا عن . مشكلة االستعمار وال حلھا الصحیح 
الموقف القومي ، وخارج نطاق العالقات القومیة 

ربي رغبة في التحرر ـل أكثر الناس في الوطن العسیظ
وا ـیعـریة ، ألنھم لن یستطـرفون الطریق الى الحـال یع

 أبدا معـرفة الحقـیقة االجتماعـیة لمشكلة االستعـمار ما

یھ المشكلة ـثور فـالذي ت" تمع ـالمج" رفون ـداموا ال یع
تمون وجودا ـبت لھم أنھم ینـثـلت 1967وجاءت سنة . 
تمعھم ـربیة التي ھي مجـعدما ومصیرا الى االمة العو

یما تقول ـوصدقت القومیة ف. سواء أرادوا أم لم یریدوا 
روضة دائما على ـمفر القومي ـیـمن أن وحدة المص

  ... رھا ـیـوا من تأثـلتـون أن یفـیعـتطن فال یسـییـلیمـاالق

ر من یون في وھم التحّرـلیمـد سنین قضاھا االقـبعو
یوش االستعماریة وقد ـینھم الجـاالستعمار ، یرون بأع

نوا أنھم ـربیة ظـعادت تحتل أرضھم  قادمة من أرض ع
میون ، أو یجب ـلیـلم االقـوھكذا یتع.. نھا ـلون عـمستق

أرادوا أم  ـلموا من أقسى دروس الممارسة ، سواءأن یتع
ربیة حقا اال اذا تحرر ـتحرر دولة عـلم یریدوا ، لن ت

یع أحد أن ـرر لن یستطـالوطن العربي كلھ ، وعندما یتح
                            . یحافظ على حریتھ اال بدولة الوحدة 

ب ـجوان فـشـتـنا نكـنا عن الوحدة ، ولكـھ نا ال ندافعـان
ـمار عـستنا ان االـفاذا اكتشف. لة االستعمار ـمشك

لة ـمار مشكـأن مشكلة االستعیفان ، وـیة حلـلیمـاالقو
ا أن ـیة معـمـلیـر واالقل الذین یریدون التحّرـلعـقومیة ، ف

ریق مسدود ، وأن ـرون على طـیـوا أنھم یسـتشفـیك
ومي یا بحكم الواقع القـنة موضوعـر ممكـیـتھم غـغای

                                                     .یھ ـمون الـنتـتمع الذي یـللمج

ربیة ، ـنا ھو االمة العـرف أن مجتمعـا نعـأما نحن فان
وأن كل ما ھو . یة ـوأنھ أرضا وبشرا ، ذو حدود تاریخ

ّدمھ ـقـُیـسخـّـر لتب أن ـیھ من امكانیات یجـمتاح ف
االجتماعي ، وان االستعمار ھو سلب كل أو بعض ھذه 

یة لخدمة القوى ـتبعاالمكانیات أو تسخیرھا عن طریق ال
من ھذا الموقف القومي ننظر الى مشكلة .. المستعمرة 

نظر الیھا أو ناالستعمار ونفھمھا ونحلھا ثم نرفض أن 
  ..ي نفھمھا أو نحلھا اال من ھذا الموقف القوم

نحن اذن ال نبحث عن متاعب النضال ضد االستعمار 
یش فیھا ، ولكن ـتطّوعا خارج حدود الدول التي نع
یقة مشكلة ـرفة حقـببساطة ال نرید أن نفشل ال في مع

 . االستعمار وال في حلھا 

 



           

                                                                                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                                                                                                           
ربیة تحصد اآلن نتائج سیاسات بعض الحّكام الفاسدین في ظل اشتعال دور الطائفیین والمذھبیین ـاألمَّة الع

             . العاملین على تقطیع أوصال كّل بلٍد عربي لصالح مشاریع أجنبیة وصھیونیةوالمتطّرفین 
إّن الضعف الراھن في جسم األّمة العربیة ھو من ضعف قلبھا في مصر، ومن استمرار عقل ھذه األّمة محبوسًا في 

  . دقوالب فكریة جامدة یفرز بعضھا خطب الفتنة واالنقسام بدًال من التآلف والتوّح

  

  

                                                                                                                                     
وعلى امتداد أشھر  1982یونیو 6یوم  - خالل اجتیاحھ للبنان لم یكن ما قام بھ العدو الصھیوني من عمل وحشي 

بل كان لتحقیق أھداف مدروسة مسبقا تتعلق .. تعطش لدماء العـرب الفلسطینیین واللبنانیین مجرد  - متتالیة 
یق أمن اسرائیل بكل ما یعـنیھ ذلك من وسائل ، ودون االلتفات ـربي الصھیوني ومن ورائھ تحقـبمستقبل الصراع الع

                                                                                                                 ..وجوده اال تحقیق أھدافھ الذي ال یھّمھ  منذ الغاصب  ھذا الكیان یقولھ اآلخرون عما یفعلھ ما الى
قد كان لبنان الساحة الوحیدة التي یستطیع من خاللھا الفلسطینیون القیام بعملیات فدائیة أو حمل السالح داخل و

حزب على رأسھا حزب الكتائب العمیل السرائیل و - ا جعل العدید من األطراف اللبنانیةخارجھا مّمالمخیمات و 
..                                                                          ئصالھ ـاستربھ ور مع العدو لضنسیق المباشـیرفضون التواجد الفلسطیني ویعملون على الت  - االحرار 

ـرب فضال الھوان واالنقسامات بین العبنان في ظروف یغلب علیھا الضعف وزو لـوقد اتخذت اسرائیل تلك الخطوة بغ
                                                                        ................................................................. لھ الى جانب اسرائیل ـوقوف الحلیف االمریكي بكل ثق عن

بت في اخراج المقاومة الى االقطار العـربیة ورغم ان تلك الحرب المدّمرة قد حصدت آالف االرواح من الشھداء وتسّب
الذین تحّركھم نزعاتھم الطائفـیة ضد  وسیطـرة اسرائیل على مساحات واسعة من الجنوب ، وتقویة شوكة العمالء

التي أخذت نسقا تصاعدیا المقاوة  اال أن ذلك لم یمنع من تكثیف عملیات..  الفلسطینیین والطوائف اللبنانیة األخرى
 ..من جدید ى االنسحاب ذلیال ، ال یقدر على تجاوز خط النار عل ر قواتھـأجباستنزف طاقات العدو ، فقي جنوب لبنان 

  ..بعد أن تحّول من جیش ال یقھر ، الى جیش مقھور 



    

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

یونیو من كل عام  5حین تأتي ذكرى النكسة في  
أن عبد للقول دائما ب یبدأ البعض في التذكیر بھا 

زیمة لبلده وكأن تاریخھ ـجلب الھھو الذي الناصر 
وأن قطار  ولیس شیئا أخر ، زیمة ،ـھو تلك الھ كلھ

ولم یغادرھا  یونیو ، 5 توقف فى محطةقد التاریخ 
أوضاع مصر بعد  اذن  فـلـنـتـأّمـل.. حتى األن 

  ...................................... ثم نحكم زیمةـالھ
تصاد المصرى ـتحمل االق 67یونیو  5اثر ھزیمة 

تكالیف إتمام بناء مشروع السد العالى العمالق ، ولم 
قبیل وفاة  1970یكتمل بناء ھذا السد إال سنة 

اختارتھ األمم  السد العالى و ...الرئیس عبد الناصر 
كأعظم مشروع ھندسى  2000دة عام المتح

 ھیعادل فى حجم حیث . نموى فى القرن العشرینـتو
  .................. ھرما من طراز ھرم خوفو 17ء بنا

 ، نكسة بناء مجمع مصانع األلمونیومكما تم بعد ال
ملیار  3 رب اوھو مشروع عمالق بلغت تكلفتھ ما یق

  .....................................................جنیھ 
سبة النمو وفى ظل النكسة حافظت مصر على ن

ك ـر البنـریـحسب تق% 7التى بلغت اإلقتصادى 
عن مصر الصادر فى » أ - 870«الدولى رقم 

بل أن ھذه   .. 1976ینایر  5واشنطن بتاریخ 
وبلغت  1970و  1969زادت فى عامى قد النسبة 

ز مثیلھا فى العالم ـھذه النسبة كان یع..  سنویا%  8
،  ربیةـ، وألمانیا الغ ناء الیابانـثـم باستّدـقـالمت

  ........................... یةـومجموعة الدول الشیوع
من الدول یطالیا وھى دولة صناعیة متقدمة وفمثال ا 

  درـتق ت نسبة نموـرى حققـیة الكبـالصناع
 .یة ـزمنـرة الـتـفقط فى نفس الف%  4.5ـ ب
أن یحقق  1969تصاد المصرى عام ـستطاع االقاو

ة فى ّرـر مـخآارى ألول و ـزانھ التجـدة لصالح میزیا
نیة بأسعار ـملیون ج 46.9 تاریخ مصر بفائض قدره

  ..زمان ـذلك ال

ش ـبء إعادة بناء الجیـتصاد المصرى عـل االقتحّم
، یة ـر وبدون مدیونیات خارجـالمصرى من الصف

تجات ـنـیع ُمـرض وتبـكانت المحالت المصریة تعو
 زةـأجھمصریة من مأكوالت ومالبس وأثاث و

ر أنھ ـبد الناصر یفخـوكان الرئیس ع،  یةائكھرب
 زة ـزل المحلة ویستخدم األجھـیرتدى بدل وقمصان غ

اة الرئیس ـل وفـبیـوق ، ) ایدیال(المصریة  الكھربائیة
ر ـیـت مصر بناء حائط الصواریخ الشھالناصر أتّم بدـع

  . بور ولیس تحریك الموقف ـوأتمت خطط الع

 بور الجیشـوع ، رـریـأصبح اندالع حرب التح قدو 
كان ر، وـیـال غ یة مسألة وقتـالمصرى للضفة الشرق

  رھا بزمن ال یتأخر عن أبریل الرئیس عبد الناصر یقّد
1971.    

وھى . ق على الخطة جرانیت یل وفاة الرئیس صّدـبـوق
رة ـیـل منھا فى ظھزء األّوـذ الجـّـفـُـبور التى نـخطة الع

  ................................... 1973ر ـتوبـأك 6یوم 
یة ـوھى الخطة الدفاع 200ق على الخطة كما صّد

رة فى المفصل الحرج بین ـبت لحدوث ثغالتى تحّس
  .......................یشین الثانى والثالث المصرى ـالج

د ثالثة ـصعدت روح الرئیس عبد الناصر إلى بارئھا بع
صاد ـتـمصر أقوى من اقتصاد ـأعوام من النكسة و اق

ة ـملـیة ، ولدى مصر فائض من العـنوبـكوریا الج
ن ملیون دوالر ـن والخمسیـیـتـبة تجاوز المائـالصع

  .....................................ك الدولى ـبشھادة البن
د ـوثمن القطاع العام الذى بناه المصریون فى عھ

الدولى بلغ ك ـرات البنـدیـقـبد الناصر بتـالرئیس ع
  .......................................ملیار دوالر  1400

یة فى العالم الثالث ـر قاعدة صناعـبـولدى مصر أك
بد ـحیث كان عدد المصانع التى أنشأت فى عھد ع

یلة ـمصنع منھا مصانع صناعات ثق 1200الناصر 
  .................................. ةـیـوتحویلیة وإستراتیج

   
بد ـفمصر فى لیلة وفاة الرئیس ع. كل ذلك بدون دیون 

الناصر كانت دیونھا حوالى ملیار دوالر ثمن أسلحة 
نھا ـنازل عـى ، وقد تـتـایـأشترتھا من االتحاد السوف

  . م سدادھاـد ولم یتـت فیما بعـیـیـالسوف
ألمریكى بل كان ولم تكن عملة مصر مرتبطة بالدوالر ا

نیھ المصرى یساوى ثالثة دوالرات ونصف ، ـالج
ك ـویساوى أربعة عشر ریال سعودى بأسعار البن

  ....................................... زى المصرىـالمرك
 4ب ثمنھ ـیھ الذھـنـبد الناصر والجـرئیس عـرحل ال

  ..............................................نیھ مصرى ـج
نكسة ومن نفس النظام ـد الـكل تلك االنجازات تمت بع

زیمة یونیو ـزیمة فى عھده ، لم تكن ھـت الھالذى تّم
د الناصر بل كانت ـبـبسبب فشل نظام حكم ع 1967

یا على نجاح عبد الناصر فى بناء نموذج ـعقابا أمریك
را جسیما ـتصادى واجتماعى ناجح شكل خطـثورى اق

ن ـونى فى الوطـیـاألمریكى والصھعلى المشروع 
 .. ىـربـالع
  



                                                   
  
  

  
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، لقد  اإلنسان لم یبق طویًالرف أن إسالم ـتـالبد أن نع 
ین ھجریة عندما حوَّل معاویة بن ـند سنة أربعـوقف ع

أبى سفیان الخالفة الراشدة إلى ملك عضوض حفـل بكل 
رن بحكم قیصــرى أو ـتـممارسات اإلرھاب التى تق

كسروى، وحدثت مع ھذه النقلة فى األسالیب والحكم 
إلى  -رب ـوھما صمیم الع -االنتقال من مكة والمدینة 

، ثم إلى بغداد  الشام التى حكمتھا بیزنطــة لقرون طویلة
، ولم یكن ھذا العھد  محل حكم الفرس التى كانت

، ومن ھذا التاریخ  تاهـلـبـقـتـاإلرھابى جدیًدا علیھما ف
                                        ..................... فاوتةـظھر إسالم السلطان بصور مت

ولما كان تأسیس دولة إسالمیة البد وأن یؤدى فى 
، فإن ھذا ھو ما حدث  النھایة الستغالل الدولة للدین

                                                                                                             .. ھجریة إذ تحولت الخالفة إلى ملك عضوض 40سنة 
ال یمكن أن نضائل من الوحشیة التى مارستھا الدولة ف

كانت التي خطبة زیاد البتراء  كما تبین،  األمویة
انج سعد  «مانیفستو إرھاب یرھب كل الناس حتى یقولوا

بة الحجاج التى قال ـ، وتماثلھا خط » یدـد ھلك سعفق
..  » ت وحان قطافھاـإنى أرى رؤوًسا قد أینع «یھا ـف

، وما مارسھ عبدالملك بن مروان ثم جاءت الدولة  الخ
                                                                                    .......................... العباسیة فكانت أسوأ من األمویة

وكان فساد ھذا الحكم ھو أكبر عامل أفسد المجتمع 
اإلسالمى وقضى علیھ بالتأخر والتخلف وحال دون 

إسالم  «لیصعد »  إسالم اإلنسان «تقدمھ وأنسى تمامًا 
                                                                   ................................................... » السلطان

، أنھا فتحت  ، أمویة أو عباسیة وال یشفع لھذه الخالفة
الفتوح ونشرت اإلسالم ألن ھذا كان ممكنًا بدونھا ولما 

حدیث (ر أو أدب أو تخصصات إسالمیة ـر من شعـازدھ
، ألن المھم ھو كرامة اإلنسان وخدمة  )تفسیر ــ فقھ ــ
، وقد انحط اإلنسان فى ھذه العھود حتى كاد  اإلنسان

، فضًال عن أن سوء الحكم أھدر ما وصل  یفقد إنسانیتھ
                                   ..................................... إلیھ المجتمع من تقدم

السریع الذى لم یسبق لھ مثیل فى إن زحف اإلسالم 
أدت إلى ضم المالیین التي سماحة اإلسالم بفضل  التاریخ

 وحة الذین أسلموا، وزاد عددھمـتـالمف من سكان الدول
، فضًال عما كانوا یتمتعون بھ من  ربـالع عن عدد

مھارات بحكم حضاراتھم السابقة واستطاعوا بسرعة أن 
                                                                                                                  حدیث أو لغة تفسیر أو یھیمنوا على العلوم الشرعیة من

، فإن  ، ومع أن ھؤالء أرادوا خدمة اإلسالم أو فقھ
،  ، ھندیة رومانیة ، فارسیة  تھم الحضاریةـوراث

  ، أثرت على طریقة معالجتھم للفنون اإلسالمیة بیزنطیة
كما كانوا  ، أدخلوا مفاھیم غریبة على الفكر اإلسالمىو

مستعدین للمھادنة مع الحكم العضوض الذى ألفوه قرونًا 
                                       ........................................................ سابقة

ود إلى أیام الرسول فإن ـإن حدیث الكید لإلسالم یع
»  القرآنَیلغوا فى  «الیھود ومشركى مكة أرادوا أن 

ُروا ال َتْسَمُعوا ـََوَقاَل الَِّذیَن َكف «،  ألنھ ھو أصل اإلسالم
، ولكن  ) 26 : فصلت (»  یِھـِْرآِن َواْلَغْوا فـِلَھَذا اْلُق

القرآن كان مصونًا فى صدور الرجال مثبتًا على كل ما 
 یصلح للكتابة فعجزوا عن أن یلغوا فیھ بطریقة مباشرة

دخل فیھ ما ـُه القرآن وتادیث تشّونعوا أحـ، ولكنھم اصط
ید أسباب ـعـُلیس فیھ وتخرج منھ آیات بحجة النسخ وت

، وقد حدث ھذا  » أسباب مضحكة مزریة «النزول إلى 
 ، ولكن لم یظھر إال عند تدوین السنة الكید أیام الرسول

بر من األحادیث التى یأخذ بھا المحدثون ـُ، وعندئذ اعت
وضعوا لھا سنًدا یرقى إلى عبداهللا ألن ھؤالء الكائدین 

بن عمر بن الخطاب أو عبد اهللا بن عمرو بن العاص أو 
، ولم یكن المسلمون ینظرون فى السند  السیدة عائشة

، وكانت  حتى فتنة عثمان فجازت علیھم ھذه األحادیث
األساس األكبر فى إفساد فھم القرآن وفى تلویث معانیھ 

اإلسالم فى الكید لھ وأحكامھ وعلیھا اعتمد أعداء 
والتندید بھ وعلیھا صدرت أحكام بعیدة كل البعد عن 

                                           ........................................ روح اإلسالم الحق
نتیجة لما دس على اإلسالم من كید لوث الُسنة وأفسد 

،  إلسالمى، ولسوء الحكم انحرف الفكر ا الكثیر منھا
وبوجھ خاص الفقھ اإلسالمى عن ممارسات وأفكار 
الفترة النبویة وخالفة أبى بكر وعمر، وخضع لضرورات 

،  العھد وبدأ مسیرة طویلة لم یكن فى حسابھا اإلنسان
سیر التى ، والحدیث والتف ولكن التخصصات فى الفقھ

فى القرن الخامس الھجرى  تمتضخمت وتعددت بحیث 
جتھاد وسجن الفكر اإلسالمى فیما جاءت إغالق باب اال

اجتراًرا بھ المذاھب األربعة وأصبحت الكتابات اإلسالمیة 
، وأطبق ھذا  وتكراًرا أو شرًحا لما جاء بھ أئمة المذاھب

دون أن  الفكر السلفى على الفكر اإلسالمى إطباقًا حال
  .. رهـیـر غـیرى شیئًا آخ


