
                                                                        

 

    

  

  

              

  

       

                  

                                                              

  

  
           

             
  
 

  
       

                                         
                                              

                                                                                      
                                                    

  
  

  ) ..4(الدیمقراطیة ونظام الحكم 
سھل ومتاح ن الحدیث النظري عن الدیمقراطیة أ 

ویستطیع أي انسان من أي خلفیة فكریة ان .. للجمیع 
یطلق العـنان لتصّوراتھ لیقول أو لیرّدد ما قیل من قبل 
عن الدیمقراطیة ، وھو السبیل الذي اتبعتھ  كل األنظمة 

... ) الملكیة  والرئاسیة و البرلمانیة (باختالف أنواعھا 
لحریات في حشو دساتیرھا بكل ما ھو متداول حول ا

وحقوق االنسان والعدل والمساواة ، في حین لم یر 
  .. منھا الناس شیئا على أرض الواقع 

كما في أي مكان آخر  -ولعل في الوطن العربي الیوم 
حاجة ماسة للفعل الدیمقراطي أكثر  -متخلف دیمقراطیا 

من القول ونحن نعـرف أن أعتى الدیكتاتوریات كانت 
ر في العالم في عصرھا ، تحكم في ظل أرقى الدساتی

وفي عصر الثورة الفرنسیة بالذات التي انحرفت عن 
مسارھا الثوري بعد أن غیرت الدساتیر المستلھمة من 

وبعد ان .. كبار فالسفة الدیمقراطیة في عصر التنویر 
حتى صار .. اصدرت القوانین العالمیة لحقوق االنسان 
ي العالم في ھذا االمر مالوفا ومتوقعا لمصیر الثورات ف

اذ .. كما ھو الحال في تونس و مصر .. بدایة الطریق 
فـیھما تم صنع الحدث ، والیھما  اتجھت األنظار 
لمراقبة تطّور األحداث التي ستصنع ربیع الدیمقراطیة 

 !! ..العربیة بعد عصور الظالم الطویلة 
افاق العالم على   2010ففي السابع عشر من دیسمبر 

أمام ) رحمھ اهللا ( البوعزیزي نفسھ  خبر أحراق الشاب
وانطالق االنتفاضة التي .. مقر الوالیة في سیدي بوزید 

لم تھدأ ولم تنحصر حتى سقط الحاكم الدیكتاتور في 
  ..تونس 

وھكذا كان أحد أھم أھداف الثورة ھو قیام الدیمقراطیة 
وقد تجسد ذلك فعال في العدید من الشعارات التي .. 

 14جھات والمسیرات الشعبیة قبل رفعت خالل الموا
یسقط حزب الدستور ، یسقط جالد : " جانفي ومنھا 

و قد استمرت ھذه الشعارات تتھاطل و تتكیف " الشعب 
تظھر من فترة الى اخرى ف  مع مراحل العمل الثوري ،

شعارات جدیدة بنفس المظامین تقریبا ومنھا  ذلك 
االول  الشعار الموجھ لحكومة محمد الغنوشي الوزیر

في نظام بن علي الذي توّلى مھام رئاسة حكومة الثورة 
  ..الخ " یا شعب ثور ثور على بقایا الدیكتاتور :  " 

وبالفعل لم تھدأ ثورة الشعب حین ذاك  بل زادت 
                                                          االحتجاجات جماھیریة وتنظیما فیما عرف باعتصامات 

                                                 في ساحة الحكومة بالعاصمة ،  2والقصبة  1القصبة   
  2یتبع ص                                                           



                                                                                                                                                                        

   

 
  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

تساندھا في ذلك كل الجھات بالمسیرات 
واالعتصامات على غرار اعتصام مدینة صفاقس 

حتى سقوط حكومة الغنـوشي في  في نفس الفترة
  .. 2011فیفري  27

أكتوبر  23ابات خوھكذا تتالت االحداث حتى انت
بكل ما رافقھا من .. وصعود حكومة الترویكا 

ھزات واضطرابات حتى المصادقة على الدستور 
  .. 2014جانفي  26في 

فماذا اضاف دستور الثورة للدستور القدیم  ؟ وھل 
ھناك أي اثر في الواقع للعملیة السیاسیة التي 

  أكتوبر ، والتي شارك فیھا ما یناھز  23وقعت في 

 

وعشرون حزیا سیاسیا كأبر شكل دیمقراطي المائة 
  ؟ ..شھدتھ تونس منذ نشاة الدولة الى اآلن 

ان ھذا السؤال سمعنا االجابة عنھ حینما ذھب 
ممثلوا المجلس التأسیسي إلى والیة سیدي بوزید 
مھد الثورة في تونس لشرح الدستور حینما تصّدى 

وعندما .. لھم شبابھا الغاضب  وطـردوھم خائبین 
الباحث ( سئل أحد قادة الحراك الشعـبي في الجھة 

بب ، أجاب عن الس) االجتماعي االمین البوعزیزي 
بأن ھذا الدستور ال یمثل الشعـب وال یعـبـر عن 

لذلك ال یھّمھ أن .. طموحاتھ وھمومھ ومشاكلھ 
    .. یعـرف مافـیھ 

 



  
 

  

  
  

                              

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                  
    

  
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                       

حش وال فقر فال یبقى فیھا غنى فا الحدود القصوى بقدر االمكان ،ب بین اذا أردت أن تضفي على الدولة ثباتا قّر 
ان أحدھما یؤّدي الى . ان بالمصلحة العامة فھذان الوضعان اللذان ال ینفصالن عن بعضھما البعض مضّر. مدقع 

  . یعھا ـریھا و اآلخر یبـأحدھما یشت. تباع ـرى الحریة ویما بینھما تشتـاة ، وفـوجود أعوان الطغاة ، واآلخر الى الطغ

  . جاك روسو  جان                                                                                                          

  
  ؟وره ـف ظھـیـالنور ك *

  
  ؟ ودـنا الوقـن دمـان لم یك

  
  ؟ یدھاـوالقدس كیف نع

  
 ؟ نودـن الجـن نحـان لم نك 

 

 ) .االمام علي بن أبي طالب (  . نيـر اال بما منع بھ غـیـقـماجاع ف *

                                                                                                                             
 .ك ـّبـمك من یحـّـلـمك من تحب ، والمواقف تعـّـلـمك الحب ، و التجارب تعـّـلـالحیاة تع *

  :فسألھ أبوه . .تلمیذ یراجع دروسھ دائما على سطح المنزل 

   تراجع على السطح ؟دائما لماذا أراك  

  ..انني أكمل دراسات علیا : أجابھ 



             

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كما ھو في سوریا، وكما كان في لبنان  –في العراق 
.  صراٌع مسّلح على السلطة -  خالل حقبة الحرب األھلیة

، مھما  دولي حتمًا / إقلیمي / محّليوھو صراع سیاسي 
حاول البعض تغلیفھ ببراقع طائفیة ومذھبیة أو صبغھ 

  .            بألوان أیدیولوجیة دینیة مختلفة
وھو .  ھو صراٌع محّلي تدعمھ وتوّظفھ قًوى خارجیة
، ومع  صراع ممزوج مع خطایا حكومات ومعارضات
خاطئة  تراث تاریخي من مفاھیم وممارسات إنقسامیة
، وھو  توّظفھا القوى المحّلیة والخارجیة المتصارعة

أیضًا صراع القوى الخارجیة الطامعة بالوصایة 
   .          والھیمنة على مواقع وثروات األرض العربیة

طبعًا، فإنَّ تدھور األوضاع السیاسیة واألمنیة في العراق 
، ھو محّصلة لسیاسة أمیركیة  ومنطقة المشرق العربي

ارست العدوان واالحتالل في العراق وھّدمت مؤسساتھ م
الوطنیة، وتجاھلت أو دعمت االحتالل والعدوان 
اإلسرائیلي، فكان من تداعیات ھذه السیاسة الفاشلة 
والظالمة ما نراه الیوم من مخاطر أمنیة وسیاسیة في 

 .               عموم المشرق العربي
الوحید المشترك  لكن لیس العامل األمیركي السلبي ھو

ففي ھذه األزمات جذور عمیقة . بین أزمات المنطقة
لسلبیات داخلیة تتحّمل مسؤولیتھا حكومات محلیة 
وأطراف عربیة وإقلیمیة عدیدة، بل إّن ھذه الجذور 

، الحافز  ، أكثر من مّرة السلبیة الداخلیة كانت ھي
 .                     للتدّخل األجنبي

ھي في حمل رایات فكریة وسیاسیة لھا  ، المشكلة أیضًا
، حیث النجاح في المواجھة مع  سمات طائفیة ومذھبیة

المحتل واألجنبي یرافقھ تعّثر في مواجھة األھداف 
، التي عملت وتعمل على  السیاسیة لتلك القوى الخارجیة

،  تمزیق الشعب الواحد وتفریقھ لتسّھل السیادة علیھ
إّن أساس الخلل  .. لحروٍب حتى لو تطّلب األمر إشعاًال

الراھن في األمَّة العربیة كّلھا ھو في فشل المفّكرین 
والسیاسیین وعلماء الدین بالحفاظ على الظاھرة 
الصحیة بالتعّدد الطائفي والمذھبي واإلثني في 

، حیث أصبحت األفكار والممارسات تصّب  مجتمعاتھم
اآلخر في بمعظمھا في أطر فئویة موّجھة كالسھام ضّد 

                 . ربوع الوطن الواحد
إّن التعّددیة كانت قائمة في البالد العربیة خالل القرن 

، لكّنھا لم تكن حاجزًا بین الشعوب وال مانعًا  الماضي
 دون خوٍض مشتَرك لمعارك التحّرر واالستقالل الوطني

 بطابع بل كانت مفخرَة معارك التحّرر آنذاك أّنھا تمّیزت، 
  

وطني عام صبغ القائمین بھا، فكانت فعًال مجّسدة 
                  " .   حركات تحّرر وطني"لتسمیة 

عربي ومع طروحات ، نتعایش مع إعالم  الیوم
فكریة وسیاسیة ال تخجل من توزیع العرب على 

، بحیث أصبحت الھوّیة  طوائف ومذاھب وأقلیات
الوطنیة الواحدة غایًة منشودة بعدما جرى التخّلي 

           . المخزي عن الھوّیة العربیة المشتركة
ھو انحطاط وانقسام حاصل اآلن بعدما استباحت 

، وبعض  )یة واإلقلیمیةالدول(القوى األجنبیة 
، استخدام السالح الطائفي  األطراف العربیة

والمذھبي واإلثني في حروبھا وصراعاتھا المتعّددة 
وقد .  األمكنة واألزمنة خالل العقود الثالثة الماضیة

ساھم في ترسیخ ھذا الواقع اإلنقسامي األھلي على 
، ھیمنة الحركات السیاسیة  المستوى الشعبي العربي

، وضعف الحركات السیاسیة  ت الشعارات الدینیةذا
 .           ذات الطابع الوطني أو العربي التوحیدي

إّن المنطقة العربیة تتآكل من الداخل بینما ھي تؤكل 
، وبال  والعرب اآلن بال قضیة واحدة.  من الخارج
فالشعب الذي ال تجمعھ قضیة وطنیة .  قیادة جامعة

مشتركة لألّمة، یعیش  واحدة أو رؤیة مستقبلیة
وفي . أسیر صراعات الداخل التي تعّزز تدّخل الخارج

 .ظّل ھذا الواقع تتخّبط األفكار والتجارب واألوطان
 

قد یسیر بعض بلدان ھذه األمَّة نحو األسوأ واألعظم 
، وقد تتھّدد وحدة  من الصراعات واإلنقسامات

لیة ، وقد تستفید القوى األجنبیة الدو أوطان وكیانات
، وتداعیات  واإلقلیمیة من تصّدع العرب شعبیًا

، وانعدام تضامن  أوضاعھم سیاسیًا وأمنیًا
، لكنَّ ذلك سیؤّكد من جدید مخاطر النھج  حكوماتھم

الذي تسیر علیھ بلدان ھذه األمَّة على مستوى معظم 
وحركاتھا "  حكمائھا "حكوماتھا وشعوبھا و

الحكومات العربیة تعطي إنَّ الكثیر من ..   السیاسیة
، ال  األولویة اآلن الستمراریة الحاكم في الحكم

والكثیر من المعارضات .  الستمراریة الوطن نفسھ
العربیة تعطي األولویة اآلن للتغییر في الحكم بأي 

، ال التغییر السلمي في المجتمعات التي تتوارث  ثمٍن
، فیھا األجیال مفاھیم خاطئة عن الّنفس وعن اآلخر

وفي ظلِّ غیاٍب واضح لطروحات وطنیة عروبیة 
دیمقراطیة تجذب الشباب العربي وتحّول طاقاتھم إلى 

 ، تصون وحدة األوطان وال  قّوٍة تجمع وال تفّرق
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

                                                                 .   تمّزقھا
إّن طلب التدّخل األجنبي أصبح حالًال ومشروعًا في 

والتنبیھ . أكثر من بلٍد عربي لحّل مشاكل عربیة داخلیة
وإسرائیلي على إلى ما ھو حاصٌل من تآمٍر أجنبي 

أوطان العرب وثرواتھم ووحدة بلدانھم وشعوبھم 
من المحّرمات "  الثوار العرب "أصبح لدى بعض 

وحینما نسأل ویسأل غیرنا من یقود ھذا ! السیاسیة
؟ تكون اإلجابة ھو  الحراك الشعبي أو تلك الثورة

دون اسٍم أو عنواٍن أو "  الشعب "و"  الشارع"
، إلى أيِّ منقَلٍب نحن  إذن!. سيبرنامٍج فكريٍّ أو سیا

 منقلبون وكیف یتّم أخذ ھذه األوطان إلى مصیٍر مجھول
، وأرضھ ملیئٌة بألغام  ، منطلقھ غیر معروف

                   ؟ االنقسامات الطائفیة واإلثنیة
ألیس مؤسفًا استبدال الحلم العربي الذي راود منذ 

تكامٍل بین أوطان عقود شعوب األمَّة العربیة بإقامة 
العرب بالخوف اآلن من كابوس التقسیم الجاثم على 

 !               ؟ الصدور العربیة حالیًا
، أن یكّرر العرب خطیئة االعتماد  ألیس مؤسفًا أیضًا

على األجنبي لحّل مشاكلھم الداخلیة وأن تسود اآلن 
منطقتھم أفضل الفرص لتكریس الھیمنة األجنبیة 

، حیث ُیتوقَّع أال یكون بمقدور أحٍد أن  واإلسرائیلیة
ُیعارض دعوة إسرائیل لالعتراف بھا كدولٍة یھودیة، 

والدة دویالٍت على أساٍس دیني  في منطقٍة تشھد 
وحیث تھدف إسرائیل ألن تكون ھي الدولة ! ؟ وإثني

األقوى بل المھیمنة على كّل منطقة الدویالت الدینیة 
 .!                                      المنتظَرة

صحیٌح أّن الحكومات العربیة ھي المسؤولة أوًال 
، لكنَّ ذلك ال  وأخیرًا عّما وصلنا إلیھ اآلن من حال

یشفع لقوى المعارضة العربیة أن ال تقوم ھي أیضًا 
 بمسؤولیاتھا في الحفاظ على وحدة األوطان والشعوب

.  بذلك بل إّن ھذه القوى ھي الطرف األساس المعنيُّ ،
  ، ولعدم الجمع  فاألولوّیة اآلن ھي لبقاء وحدة األوطان

مع ممارسات )  إّما الحاكم أو الفوضى (بین شعار 
فأین .  ) إّما الدیمقراطیة أو التقسیم (معارضة تؤدي إلى 

، وِلَم ال یكون التركیز  في كّل ما یحدث"  الصبي أّم "
وسیاسیة اآلن على تحقیق إصالحاٍت جّدیة دستوریة 

ٍر شامل في المجتمعات ال في ـییـواقتصادیة ُتمّھد لتغ
فبناء المجتمعات  ؟ األنظمة والحكومات فحسب

"  المواطنة "الدیمقراطیة الحدیثة أساسھ بناء مفھوم 
ال االنفصال عمَّن ھم أبناء الوطن " اآلخر "والتعایش مع 

وھذا .  نفسھ لكن من طوائف أو مذاھب أو إثنیات أخرى
ییٍر ـالبناء الدیمقراطي السلیم یتطّلب أیضًا بناء حركات تغ

، حّتى ال  والقیادات رامج ـبـ، واضحة المعالم وال بیةـشع
تتوه األمَّة من جدید وحّتى ال تتكّرر فیھا مأساة بعض 

ییر العسكریة والسیاسیة التي شھدھا العرب ـحركات التغ
 .          في القرن العشرین

أمٌم كثیرة خالل القرن الماضي إلى شيء من لقد تعّرضت 
، كقضایا سوء الحكم  األزمات التي تواجھ اآلن العرب

، وما ینتج عن ذلك من  وما فیھ من استبداد وفساد
مشاكل التخّلف االجتماعي واالقتصادي وغیاب للحّریات 
العاّمة، أو أیضًا ما واجھتھ بعض األمم من مشكلة 

، أو مسألة التجزئة  ل األجنبياالحتالل األجنبي والتدّخ
السیاسیة بین أوطان األّمة أو الحروب األھلیة في بعض 

لكن من الصعب أن نجد أّمًة معاصرة امتزجت  .. أرجائھا
، كما ھو حاصٌل اآلن  فیھا بآٍن واحد كّل ھذه التحّدیات

                             .   ربیةـعلى امتداد األرض الع
، وإلى تشّتت  یؤّدي إلى تیٍھ في األولویاتفخلیط األزمات 
، وإلى صراع اإلرادات المحلیة تبعًا  القوى والجھود

، أو بسبب طبیعة الخطر  للتحالفات اإلقلیمیة والدولیة
، الذي قد یكون ثانویًا لطرٍف من أرجاء األّمة  المباشر

، أھي صدفٌة  لكن.  بینما ھو الھّم الشاغل للطرف اآلخر
تتزامن كل تلك التحّدیات على األّمة العربیة سیاسیة أن 

مع ارتفاع التعبئة الطائفیة والمذھبیة واإلثنیة في غالبیة 
ففي غیاب المشاریع الوطنیة التوحیدیة !!  البالد العربیة

، تنزلق  یة العربیة الفاعلةـ، وفي غیاب المرجع الجاّدة
روب ربیة كّلھا اآلن إلى منحدر التقسیم والحـالمنطقة الع

 . األھلیة والسباحة لألسف في الفلك اإلسرائیلي
 

انھیار سیاسة تركیا الخارجیة، وفشلھا في سوریا 
ومن ثم في مصر والعراق وفي كل المنطقة، جعلھا 

الغایة تبرر ”تلجأ الى شعار مكیافیلي الشھیر 
مستعدة للتعاون مع الشیطان ، وأن تكون “الوسیلة

من أجل التعویض عن الفشل، بدًال من أن تعترف 
بالھزیمة وتعید النظر في سیاساتھا بما یحفظ ما تبقى 

   ریقـفبدت كأنھا حمالة حطب الح.  من ماء الوجھ

 . المشتعل في وطننا العربي خاصة في سوریا والعراق

ب ـالشع ط الذي وّر)  ر تركیاـكیسنج (فداوود أوغلو 
“  یجيـراتـالعمق االست ”ریاتھ عن ـالتركي بنظ

، لم یلفظ “ مشاكلر ـالصف “و“  العثمانیة الجدیدة“و
قط في خطاباتھ وتصریحاتھ أن تنظیم داعش قاطعي 

  . الرؤوس وآكلي األكباد ھو تنظیم إرھابي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

ر السلطات ـدوان على سوریا تدیـومنذ انطالق الع
السوري بعد ب النفط ـیة حملة واسعة لنھـركـتـال

سرقة معامل حلب بواسطة عصابات اإلرھاب في 
، وتحدثت أغلب التقاریر الصحفیة عن ما  سوریا

من األموال نتیجة عملیات “  داعش ”یھ ـنـتج
استخراج النفط التي تدیرھا في مناطق الرقة ودیر 

، حیث تنقل كمیات ضخمة من الخام السوري  الزور
ت إلى األراضي اـنـل الشاحـر قوافـبـروق عـالمس

أما في العراق فإن النفط المستخرج من  التركیة
، وقد تبدل  كردستان ینقل برًا منذ سنوات إلى تركیا

 األنبوب النفطي  ھذا الوضع جذریا بعد افتتاح
.  المتصل بمیناء جیھان التركي مطلع العام الحالي

وتشیر بعض التقاریر اإلخباریة إلى أن النفط 
 السوري والعراقي الذي تحصل علیھ شركة تركیة 

ار ـ، ویباع بأسع تخص أردوغان والمحسوبین علیھ
ر ـر العالمي المتداول وھو یوفـر من السعـیـثـأقل بك

ن ـیـبـركي على حساب الشعـأرباحًا فاحشة للجانب الت
  . راقيـالسوري والع

یة مع ـیم شراكة نفطـیا تقـمما تقدم ھو أن ترك األدھى
ب ّرـوتشحن ما یصلھا من الخام المھ“  إسرائیل ”

ر ـوالمنھوب لصالح الكیان الصھیوني بالبواخ
رة عن األسعار العالمیة الرائجة ـیـبـدة وكـیـوبفوارق أك

أیضًا، وھذا ما فضحتھ شحنة النفط األخیرة التي 
یھان وصدرت بحرا ـضخت من كركوك إلى میناء ج

وسط متـفـاوتة ل ـوأثارت ردود فع“ إسرائیل”إلى 
 ... قـبـربي مطـصمت ع

لم تكن االعتداءات الصھیونیة على القرى و المدن 
والبلدات والمخیمات الفلسطینیة واللبنانیة منذ عقود 

یاسة ممنھجة لتحقیق أھداف سطویلة اال تنفیذا ل
قریبة و أخرى استراتیجیة طویلة المدى تـتعلقـق 

وبتواجد .. بوجود الكیان الغاصب ومستقبلھ 
وفي ھذا السیاق .. المقاومة وبقائھا ومستقبلھا ایضا 

فان رصد التطورات على مستوى القدرة الذاتیة 
امتالكھا للقدرات الدفاعیة التي للمقاومة وتقدمھا في 

نھا من رد العدوان ، الى جانب تطویرھا لقدراتھا تمك
فحسب  للردلیس الھجومیة  لكي تصبح آداة مناسبة 

توازن أھداف أكثر اھمیة تتعلق بوفرض للردع ، بل 
تماما  المقاومة مثل حین یصبحو الرعب مع العد

یتلقى الضربات الموجعة ویتكبد الخسائر التي ال 
طنیھ باألمن ذي ما فتئ یعد مستویطیقھا وھو ال

وھذا ما حصل .. ارض فلسطین على  واالستقرار
حین اكتشفت  2012فعال خالل العدوان األخیر سنة 

اسرائیل أن أھدافھا المدنیة في اي مكان لیست في 
        .. مأمن وھو ما عّجل بانتھاء تلك الحرب 

بالنسبة للعدو  2012ولعل المقلق في حرب 
قدرات القتالیة تطور الالصھیوني ھو اكتشافھ ل

للمقاومة بجمیع فصائلھا ، التي جعلت كل االھداف 
وتحت  في العمق االسرائیلي في مرمى صواریخھا 

 لمؤلمة التي ال تھـدد المدنیین فحـسب ، بل ضرباتھا ا
 وتنعكس سلبیا على االقتصاد والسیاحة والھجـرة الى
  الخارج بدل الھجرة الى الداخل وھو ما یؤثـر تأثـیـرا 

افي الذي یخشاه العدو أمام رـعلى النمو الدیمغبالغا 
د سكان فلسطین سواء في الداخل د الھائل في عدالتزای

                                                               ... أو في الشتات
ان قلق العدو المتزاید تجاه المقاومة وابتكارھا 
المتواصل لوسائل جدیدة متنامیة في طرق تھریب 
السالح و تطویـره عن طریق خبرائھا العسكریین ھو ما 

لیس ولعلھ .. یجعل العدو یخطط باستمرار للعدوان 
تنشط فیھما المقاومة  ات التيصدفة أن تكون الساح

سواء في لبنان أو في فلسطین ، ھي التي تتعـرض 
و أربع سنوات بما كل ثالث أ  1982منذ سنة  للعدوان

                      ..فیھا فترتي االنتقاضة االولى و الثانیة 
لعدوان على غزة نھج اوفي ھذا السیاق فان المتتبع ل

ازر في من مج  حدثھمما یالى اآلن وبالرغم  2008منذ 
ن خالل كل عدوا صفوف المدنیین الذین یبلغ عددھم 

الى آالف الضحایا بین شھـداء وجـرحى ومعاقین 
من دمار وخراب في  ما یحدثالى جانب  ، ومشردین

 ..وشبكات المیاه والكھرباء المنازل والمنشآت العامة 
موجعة ربات سوف یجد ان العدو یتحمل في المقابل ض

على الھامة ملة من االھداف یق جـالمقاومة لتحقمن 
ضرب القدرات القتالیة للمقاومة واضعافھا ، : رأسھا 

ھدم األنفاق ومھاجمة المواقع التي تحزن فیھا األسلحة 
نزاف المجھود البشري في ست، تحطیم البنیة التحتیة ال

اعادة البناء والحاق الضرر المادي والمعـنوي الذي 
تاره الشعب على الخیار الذي اخأنھ سیؤثر یعـتقـد العدو 

 ..وھو خیار المقاومة : الى اآلن وبقي علیھ الفلسطیني 



   

 

  

  

   
    

  
  

    
  
  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                         

 زاویةـشى هللا یا الغ

 ربیةـیا وجع األمة الع

 ال انتو حماس

 و ال عباس

 ھي القضیة.. فلسطین

 .. زاویةـشى هللا یا الغ

 شى هللا و على دلعونا

 حكمونا والد الملعونة

 واآلخر خانم و باعونا

 للنخاس والصھیونیة

 .. زاویةـشى هللا یا الغ

 لوحدیكوشى هللا وانتوا 

 اهللا ینصركو ویھدیكو

 ویدمر دولة أعادیكو

 واألیام أھي رایحة وجایة

 .. زاویةـشى هللا یا الغ

 شى هللا وال عادش رجوع

 ویالخاین والجربوع

 األطفال ماتت م الجوع

 والعطشان مش القى المیھ

 .. شى هللا یا الغزاویة

 شى هللا على أحلى كالم

 ناس تصحى

 واألمة تنام

 قدامیعنى قفاك یصبح 

 ربىـیا الع

 ربیةـوتركب ع

 .. زاویةـشى هللا یا الغ
  



                                                                 

                                                         
 

   

                                                                                                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ربى ـوالناصریة كنظریة ثوریة طرحت فى الواقع الع
تمثل خالصا وكشریعة تحمل سمات العالم الثالث 

ودلیال فكریا لمناضلیھ یقود خطاه على   ھثوریا لشعوب
 . طریق الثورة الشاملة

رؤیتھا للواقع العربى ترى ربى فى ـأبعاد المشكل الع
الناصریة مشكلة جوھریة واحدة ذات أبعاد ومظاھر 
متعددة تملك فیما بینھا وحدة عضویة نابعة من كونھا 
مالمح ذات الواقع الموضوعى وتملك وحدة جدلیة 

ر بین ھذه األبعاد ـتتمثل فى عالقات التأثیر والتأث
بى والمظاھر ، والوحدة العضویة ألبعاد المشكل العر

تصنع ثباتھ فیما تطرح وحدتھا الجدلیة اإلمكانیة 
وفى .  المستمرة للتجدد والتنامى وإضافة أبعاد جدیدة

ربى ـالحال الراھن فان األبعاد األساسیة للمشكل الع
تتمثل فى االستعمار والتسلط والتخلف واالستغالل 

  . لیمیةـزئة اإلقـالطبقى والتج

سیطرة التى فى جوھره ھو تلك ال  :واالستعمار
تتعرض لھا الشعوب من األجنبى بھدف استنزاف 

، وھذا  تھا وضرب وتشویھ وجودھا الحضارى ثروا
( الجوھر ثابت ال یتغیر رغم تعدد صور االستعمار 

السیطرة (وتنوع وسائلھ ) جدید - استیطانى -تقلیدى
الغزو الثقافى  -الھیئة التسلل االقتصادى - العسكریة
 -الحروب الصغیرة  -النفسیة الحروب  -والفكرى 

انقالبات الداخل التى تدیرھا األجھزة الخفیة للقوى 
واختالف ) المعاھدات والقواعد والتسھیالت -الكبرى 
األدوات المحلیة ممثلة فى  -أدوات االستعمار(أدواتھ 

وتولى الناصریة اھتماما خاصا فى .  )قوى الرجعیة
لعربى إطار فھم مشكلة االستعمار فى الواقع ا

اكثر ) إسرائیل(للصھیونیة بحكم ان الكیان الصھیونى 
صور االستعمار خطورة فى قلب األمة العربیة ، 

كیان استیطانى (والناصریة ترى فى إسرائیل 
فى ذات الوقت  )عدوانى توسعى -استعمارى عنصرى 

مما یجعل بقائھا مصدر خطر على األمة ، ومن ثم فان 
ان الصھیونى ھو صراع صراع األمة العربیة مع الكی

ره ذو ـوجود ال صراع حدود ، صراع تحررى فى جوھ
ربى ـوفى الواقع الع. أبعاد متعددة طبقیة وحضاریة

فإن االستعمار بصوره المتعددة قائم فاالستعمار 
التقلیدى تتوزع نماذجھ بین شمال الوطن وشرقھ 

والصور الجدیدة من االستعمار  ، وغربھ وجنوبھ
 ثقافیة والقواعد والتسھیالت نراھا االقتصادیة وال

 

 قائمة فى كل أقطار الوطن على اختالف الروایات
   . والدعاوى

یان من خالل تحالفھما ـواالستعمار والصھیونیة یسع
ربیة لفرض وتكریس واقع ـیة العـالثابت مع الرجع

بیة العاملة ـالتسلط الذى یسلب حریة الجماھیر الشع
بالسلطة السیاسیة واحتكارھم لصالح استئثار القلة 

عملیة صنع القرار فى المجتمع على حساب مصالح 
األغلبیة الواسعة من الشعب بأبعادھا عن المشاركة 

ر فى عملیة صنع ـیـیر عن التأثـالسیاسیة وغیاب الجماھ
 یلةـالقرار بفعل التسلط یحرم األمة من القوة الوحیدة الكف

یر ـیر ، فالجماھـماھبتجاوز مشكالت الواقع وھى قوة الج
رد ـیر ھى مجـیر الجماھـھى القوة الحقیقة والسلطة بغ

یقة ، والتسلط ھو طابع یدمغ ـر الحقـتسلط معاد لجوھ
بقدر ما یدمغ المستبدین الجدد من  ،یات العربیة ـالرجع

الحكام الذین یرفعون شعارات مزیفة لصالح الشعب 
واقع الممارسة ومن  -  تھمـیر بینما ھم فى حقیقـوالجماھ

یة ـیجى لحركة الرجعـاطى االستراتـیشكلون االحتی -
  .. ربیة فى مواجھة الزحف الثورىـالع

ربى ھو نتاج النھب االستعمارى ـوالتخلف فى الواقع الع
رضت لھ امتنا على ید غاصبین ـطویل المدى الذى تع
، والتخلف ظاھرة مركبة متعددة  تعددت ألوان أعالمھم

سیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة األبعاد السیا
للمجتمع العربى ولإلنسان الفرد كوحدة داخل المجتمع ، 

االجتماعى نفسھ فى واقع  -ویطرح التخلف االقتصادى 
االستغالل الطبقى الذى یتمثل فى استئثار قوى اجتماعیة 

یة ھى القلة المالكة بالنصیب األوفر من الثروة ـرجع
والمنتجة واستئثارھا بالسلطة یة ـالقومیة الطبیع

القوانین التى تحمیھا وتعمل  السیاسیة لتشرع من خاللھا
تثبیت استغاللھا وفرض قیمھا وأفكارھا على حساب على 

  ... عرق القوى الشعبیة العاملة وقیمھا وتقالیدھا

التجزئة  ..لتجزئة لتحكم طوق المشكل العربى وتجئ ا 
یال لنھب ـالتى صنعھا االستعمار تكریسا لھیمنتھ وتسھ

  ..موارد األمة 

التجزئة التى ھى واقع الحدود والكیانات السیاسیة  
رافیا ـنعة والتى تتصادم مع حقائق التاریخ والجغـالمصط

  ..فى المنطقة 

واإلقلیمیة ھى الوالء النفسى والفكرى والحركى لواقع  
ئات العربیة ـئثار الفـن الستمرار استالتجزئة وھى الضما

-الحاكمة بالسلطة والثروة التى حصلت علیھا من وراء 
 ...  نعةـالحدود المصط



  

  

    

  

 

 

   

 

   
 

 

 

 

  

  

     

 

 

 

 

                             
  

  

  

  

 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                         

، وبالتحدید في  بعد أربعة أشھر على قیام الثورة
صبیحة یوم صدور قانون حل األحزاب في ینایر سنة 

م حضر إلى مكتب جمال عبدالناصر وفد من 1953
االخوان المسلمین مكون من الصاغ اإلخواني صالح 

اآلن وبعد  : " وقاال لھ شادي والمحامي منیر الدولة
حل األحزاب لم یبق من مؤید للثورة إال جماعة 
اإلخوان ولھذا فانھم یجب أن یكونوا في وضع یلیق 

 ، فقال لھما جمال عبد" بدورھم وبحاجة الثورة لھم
، وإذا  نةـإن الثورة لیست في أزمة أو مح : " الناصر

قدون أن ھذا الظرف ھو ظرف ـتـكان اإلخوان یع
لكنھ ".. المطالب وفرض الشروط فأنھم مخطئون

حسنًا ما ھو المطلوب الستمرار : " سألھما بعد ذلك
 .  " للثورة  دكمـیـتأی

اننا نطالب بعرض كافة القوانین  : " فقاال لھ
والقرارات التي سیتخذھا مجلس قیادة الثورة قبل 

تھا من ناحیة ـصدورھا على مكتب اإلرشاد لمراجع
وھذا ھو ..  ع شرع اهللا والموافقة علیھامدى تطابقھا م

جمال  وكان رد ". سبیلنا لتأییدكم إذا أردتم التأیید
لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة  : "حازماً  

وانني ..  یسة أو ما شابھھاـال تقبل أي وصایة من الكن
 .. زمـزم وحـوبكل ع..  أكررھا الیوم مرة أخرى

فھما وأبلغا عبد الناصر ان ـنھما أصرا على موقـلك
مھمتھما في ھذا اللقاء لیست النقاش بل ابالغ مطالب 
االخوان فقط ونقل رد مجلس قیادة الثورة الى مكتب 

، ثم جددا التأكید على مطالب االخوان  االرشاد
 : المسلمین وھي

أالّ  یصدر أي قانون إالّ  بعد أن یتم عرضھ على :  أوًال
 المسلمین ویحصل على موافقتھمكتب اإلرشاد لإلخوان 

 أالّ  یصدر أي قرار إال بعد أن یقره مكتب اإلرشاد: ثانیًا
الناصر بكل حزم ھذین الشرطین  وقد رفض جمال عبد

ألن اإلخوان أرادوا من خاللھما وغیرھما من الشروط 
األخرى الحكم من خلف الستار وعدم تحمل تبعات 

 . الحكم الداخلیة والخارجیة
 الناصر من مطالب  الموقف الحازم لجمال عبدكان ھذا 

الثورة   اإلخوان المسلمین نقطة التحول في موقفھم من
، إذ دأب المرشد بعد ھذا التحول على  وحكومة الثورة

إعطاء تصریحات صحفیة مھاجمًا فیھا الثورة وحكومتھا 
، كما صدرت األوامر  في الصحافة الخارجیة والداخلیة

ھیئات اإلخوان بأن یظھروا دائمًا في والتعلیمات إلى 
المھرجانات والمناسبات التي یحضرھا وینظمھا رجال 

                                                                                   !! الثورة بمظھر الخصم المتحدي

الناصر المرشد العام لإلخوان  وبعد ذلك قابل جمال عبد
ن الھضیبي في منزلھ بمنشیة البكري في المسلمین حس

حي مصر الجدیدة شمال مدینة القاھرة على أساس أن 
" اإلخوان "و"  الثورة "یكون ھناك تعاون وتنسیق بین 

بعیدًا عن الوصایة الدینیة او السیاسیة، لكنھ فوجئ بأن 
الھضیبي تراجع عن الشروط السابقة وقدم بدًال عنھا 

البة مجلس قیادة الثورة مطالب جدیدة تتمثل في مط
بإصدار مراسیم بفرض الحجاب على النساء وإقفال دور 

الموسیقى والمسارح ومنع وتحریم األغاني و السینما
وتعمیم األناشید الدینیة واصدار مرسوم یلزم القائمین 
على حفالت وقاعات االفراح باستخدام أناشید مصحوبة 

نساء من ، ومنع ال فقط) الدفوف(بایقاعات الصاجات 
العمل وإزالة كافة التماثیل القدیمة والحدیثة من القاھرة 

كان رد عبد الناصر على ھذه  ..وكل أنحاء مصر
لن اسمح لھم بتحویلنا إلى شعب بدائي  : " المطالب

، ورفض جمیع  "ریقیا مرة أخرىـیعیش في أدغال أف
 اإلخوان المسلمون "ھذه المطالب الجدیدة التي تقدم بھا 

وتساءل أمام مرشدھم اإلمام حسن الھضیبي بصراحة " 
تم الملك فاروق خلیفة على ـلماذا بایع : " ووضوح
؟ ولماذا لم تطالبوه بھذه المطالب عندما كانت  المسلمین

؟ ولماذا كنتم تقولون  ھذه األشیاء مباحة بشكل مطلق
 !!؟ " إن األمر لولي األمر : "قبل قیام الثورة

 

 

 



                                        
  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                   

      

  

على صعید آخر، فإن عدالة قضایا المسلمین ال تكفي 
بل حتى الرأي (الغربي وحدھا الستقطاب الرأي العام 

، فال فصل بین الدعوة وبین الدعاة، )  العام اإلسالمي
         .                               بین الرسالة والرسول

وبین  -كدین وحضارة  -إن الخلط في الغرب بین اإلسالم 
ممارسات بعض الجماعات اإلسالمیة، یقابلھ أیضًا، عند 

عدم تمییز بین حكومات الدول ،  الكثیر من المسلمین
، إن العالم اإلسالمي كان  نعم.  الغربیة وبین شعوبھا

ضحیة سیاسات وممارسات الدول الغربیة مع دول العالم 
، حیث حفل  ، ومنھا الدول اإلسالمیة والعربیة الثالث

، بالسیطرة  ویحفل تاریخ الغرب مع ھذه الدول
    …                                    واالستغالل والھیمنة

نعم إن اإلرھاب مارستھ إسرائیل المدعومة من الغرب  
في )  المسلمین والمسیحیین( على الفلسطینیین والعرب 
 - في اإلعالم الغربي -، بینما  األراضي العربیة المحتلة

لكن في العقدین ...  یرتبط اإلرھاب باإلسالم والمسلمین
سوء نیة البعض فقط في الماضیین، لم تعد ھذه مشكلة 

، بل أیضًا معضلة سوء فكر وعمل بعض  الغرب
الجماعات الحاملة لشعارات إسالمیة والتي استباحت 

، وتقوم  أسلوب العملیات اإلرھابیة ضد المدنیین األبریاء
أیضًا اآلن بتحریض المسلمین على بعضھم البعض 
وبممارسة جرائم قتل لمن ھم في موقع دیني أو مذھبي 

، وتطرح مفاھیم فكریة ال تتوافق مع النصوص آخر
 . القرآنیة الكریمة أو السیرة النبویة الشریفة

فھل یتنّبھ العرب والمسلمون إلى أن لیس كل من رفع 
، یعني بالضرورة التزامھ بالمفاھیم  شعار اإلسالم

  ! ؟ القرآنیة اإلسالمیة
  

رب ما قامت بھ إسرائیل ودول ـوھل یتّذكر المسلمون والع
لجماعات ومنظمات عربیة غربیة من اختراقات 

  ؟  وإسالمیة
صّلى اهللا  - وھل یّتعظ المسلمون من حكمة رسول اهللا 

الذي أمر بھدم جامع ضرار الذي بناه  -علیھ وسّلم 
  ؟ الیھود في المدینة

وھل یربط العرب والمسلمون بین الحمالت الصھیونیة  
في الغرب عن اإلسالم واإلرھاب وبین ما یحدث من 
أعمال إرھاب باسم جماعات إسالمیة حتى داخل الدول 

  ؟  العربیة واإلسالمیة
 : فأین ھذه الجماعات من قول اهللا تعالى في كتابھ الكریم

ي األرض فكأنما ر نفٍس أو فساٍد فـیـتل نفسًا بغـمن ق"  -
 ل الناس جمیعًا ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعًاـتـق
 .                )  32اآلیة  / سورة المائدة( "
 .)  18 آ / سورة فاطر( "وال تزر وازرة وزر أخرى"  -
  وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شھداء على الناس"  -

  .               )  143اآلیة  /سورة البقرة ( " 
ھذه نماذج قلیلة من كثیٍر ورد في القرآن الكریم الذي 

في شھر )  بل حفظھ أحیانًا(  یكّرر المسلمون قراءتھ 
لكن الھّوة سحیقة أیضًا بین . رمضان المبارك من كّل عام

ثم بین من ...  ، وبین من یفقھون ما یقرأون من یقرأون
ربما  !.  فكرھم ، ما یفقھونھ في یسلكون في أعمالھم

»  لوبـكـف «ربیة إلى كلمة جدیدة ھي ـتاج اللغة العـتح
في كل أمور »  األسلوب « و»  الفكر «لتجمع دائمًا بین 

  !.  رـیـم بخـتـوكلُّ شھر رمضان وأن  . الدین والدنیا
 

، إسرائیل إستولت على أبار  السویسناة ـیش المصري ، تم إغالق قـة الجّوـمن ق%  80تم تدمیر  1967بعد ھزیمة 
بل الھزیمة ـرة قـیـالبترول فى سیناء وخلیج السویس ، السیاحة اللى كانت أصال نسبة إسھامھا فى الدخل القومى صغ

تم  1970- 1967نا بعد حقول الغاز الطبیعى ، ورغم كل ذلك وفى الفترة من ـزیمة ، لم نكن قد إكتشفـتوقفت بعد الھ
السد العالى ، تم إنشاء مجمع األلومنیوم ، تم بناء أعظم حائط صواریخ فى العالم وقتھا ، تم إعادة بناء استكمال بناء 

للمرة األولى واألخیرة فى تاریخ  االمیزانیة فائضالجیش من جدید ، تم الحفاظ على األسعار قبل الھزیمة ، حققت 
قانون اإلصالح " عبد الناصر "أصدر  ، ى، خاضت مصر حرب االستنزاف ضد العدو الصھیون 1969مصر عام 

  .راض من الخارجـتـفتح باب اإلق" عبد الناصر "، رفض  فدان 50 الزراعى الثالث اللى حدد الملكیة ب
،  بیةـیلغى الدعم أو حتى یقللھ أو یستغل الھزیمة للتخلى عن الطبقات الشع" جمال عبد الناصر"كل ده تم من غیر ما 

 .  نلیـلألغلبیة مش لألغنیاء والمستغ استقالل اإلرادة ، بفضل االنتماءكل ده تم بفضل 
مشي كده كان جمال مسك بعد أبوه بدون ـتـوعصابتھ ، لو الدنیا ھ"  جمال مبارك"مفیش تبریر إلستمرار سیاسات 

        .عمرو صابح                       . ینایر الفاشلة 25الخسائر المادیة والبشریة التى ترتبت على انتفاضة 
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