
                                                          

 

  

    

            

    
  

     

   

  

  
  

 

 
      

  

  

  

 

   

  

  
  

 !! .." سوق ودالل .." االنتخابات        
                                                                       

عمر الثورة ، وبعد االنتكاسة الحاصلة  بعد أربع سنوات من
 واتجاه القوى المحسوبة .. دة الوجوه الكالحة الى مواقعھا بعو

على طریقة بالمصلحة على الثورة الى المھادنة والمقایضة 
د على االخضر حتى ـّیـق" ،  و)  crédit" ( بالكریدي " البیع 

  ماذا بقي من الثورة ؟ : یحق لنا أن نتساءل  " .. یحضر 
وھو سؤال مشروع حینما نرى االنتخابات في عھد الثورة 

  .. تم معـنى الكلمة بأ " سوق ودالل " تتحول الى 
لو كانت المسألة خاصة بحركة النھضة وحدھا ، لقلنا أن لكن 

  لحالل في الكسب االشغل في السیاسة یتم على طریقة 
  ..  المرابحةالخاصة ب  المعامالت

وتحدید .. المھم االخالص في النیة .. ال  ولما حالل كسب 
، وھذه مسألة ھینة  یة التي تقوم علیھا المعاملةـقھالقاعدة الف
ضاعة الیس البائع والشاري معروفین  ، والب.. وواضحة 

  ؟ ..  دةواآلجال محّد معلومة وكیفیة التسدید
  .. بال 

  ..وشراء حالل و كسب حالل للجھتین فھو اذن بیع حالل 
  

نیھ كثیرا ـوي في الجھة الثانیة ال تعاالجبھلكن یبدو أن الشاري 
ل یكفي أن یكون  امالت ان كانت حالال او حراما ، بومة المعمنظ

في شكل  ن یكون كأ..  بطریقة غیر مباشرةلھ  التسدید بالنسبة
یقوم د البائع على الربح من اآلخرین حین خدمات تساع

حتى لین "  المنافس البائع أمام " قطع الطریق " ـ الجبھاوي ب
حینما  " رـتـالمست" الحلیف وھكذا یستفید .. " یقّید فلسة 

في السوق دون أن الرائجة الوحیدة  تصبح بضاعتھ ھي
                          !!  .. مباشرا جبھاویا  قاضى مقابالیت

   !..والحصیلة شئ عجیب ..  ومربحة مثمرةشیطانیة  أفكار
  

مع نداء ـ  بقدرة قادر ـ تتوافق  بیسارھا ویمینھا كل القوى 
ونیل رضاه الى درجة ب منھ التقّر ، بل وتتنافس علىتونس 

ك ـلـول لتـالقعلى " وج ـبـالبج" تجرأ یحینما ، مھینة حقا 
" ونا ـبـكم حد انتخـلـما قال" : التي تتظاھر بالحیاد األحزاب 

أن رصید   حینما نجد أكثر جدیة وھكذا تصبح المسألة   !!  ..
، لیثور سؤال أكثر وجاھة  اصفر  أصبحفي الواقع قد الثورة 

  ؟ ..لماذا قامت الثورة أصال : واستحقاقا 
  برأس ؟ رأسر ـیـیـتغالھل قامت من أجل 

رئیس  من حزب رئیس الدولة ، الى حزبسیطـرة ال بنقلأم  
   الحكومة ؟
یكفي أن تتحول تونس الى دولة دیمقراطیة : ن یقولوالحكماء 

  ..تكون فیھا المنافسة مفتوحة للجمیع 
   ؟...أین المنافسة یرحمكم اهللا . طیب 



  

  

  

  

  

  

  

    

 

 

                                                              
                                                       

 

 

      

  

 

 

  

  

 

  

 

                                                                                                                                               

 .ره ـر من ذكـثـأحب شئ أك من *
 .كـثـرة العـتاب تورث البغضاء  *

.              فسألھ عّما یقـلـقھ . ذھب أحد المجانین الى الطبیب 
  .. كلما ارقد یا دكتور ، أحلم بالقطط  تلعـب الكـرة  : فقال المجنون 

  . علیك بأن ال تنام  یومین . حسنا : فقال لھ الطبیب 

ال استطیع ، ألن الیوم موعد الدور . آسف : عارضھ قائال  عندھا
  ..النھائي  

  

 ! حتى بدم..  ال تصالح على الدم

 ولو قيل رأس برأسٍ!  ال تصالح

؟ أكلُّ الرؤوس سواء 

 !؟ أقلب الغريب كقلب أخيك

 !؟ أعيناه عينا أخيك

سيفها كان لك..  وهل تتساوى يد 

 ؟ لكـكَـبيد سيفها أثْ

 .. جئناك كي تحقن الدم : سيقولون

 الحكم ـيا أميرـ كن .  جئناك

 . ها نحن أبناء عم : سيقولون

 إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك:  قل لهم

 السيفَ في جبهة الصحراءواغرس 

 إلى أن يجيب العدم

 إنني كنت لك

 !.. وملك وأبا، وأخًا، فارسا،

 )أمل دنقل (  
 



                                                                                                                   

 
  

  
  

    

    

  ..جنازة البوعزي رحمھ اهللا                      ..    أمام مقر الوالیة   لمنضل خالد عواینیة یخطبا

    

  

  

  

  

 

  2010/  1/  12مدینة صفاقس یوم                                                                  

  

  ..الجماھیر تتحّدى القمع والرصاص 
  

  

  

  

  

  

  

  

    



                                                                                                                             
  ...14المناضل خالد الكریشي یوم                                               

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                          DEGAGE … 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .. اعتصامات القصبة   
   

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  ..شعارات الثورة أھم             

   ...یاعصابة السراق ... التشغیل استحقاق  

  ..یسقط جالد الشعب . .یسقط حزب الدستور

  ...الدیكتاتور على بقایا ... یاشعب ثور ثور 

  ...الشعب یرید اسقاط النظام 

    ...كرامة وطنیة ... حریة ... خبز 

    ...شعب تونس شعب حر ... ال أمریكا وال قطر 

  ...والعصابة ھي ھي  ... الدیكتاتور في السعودیة 

 ..على دربك لن نحید ... یا شھید یا شھید 

 

  
. الثورة التي ھي تغـیـیـر جذري في المجتمع تجّرنا الى السؤال عما ھو الجذري 

وھكذا كل ھذا یفتح . والجذري الذي ھو أساسي یحتاج الى معرفة ما ھو االساسي 
  .. الباب واسعا الدعاء الثوریة والتضلیل باسم الثورة 



                    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    

العربي الفلسطیني آالف مؤلفة من قوافل قدم الشعب 
الشھداء الذین سقطوا على ید المحتل الغاصب منذ 

وقد اعتمدت اسرئیل منذ قیامھا .. العشرینات الى اآلن 
على سیاسة االغتیاالت لتصفیة رموز المقاومة الباسلة 

                                               :نذكر منھم على سبیل الذكر 
كمال :  الشھداءاغتیال : في بیروت  1973/  4/   19ـ 

عدوان المسؤول عن االراضي المحتلة والشاعر كمال 
     .     ناصر الناطق الرسمي باسم المنظمة ویوسف النجار

ابو الحسن  قائد الشھید  اغتیال:  1979/  1/  22ـ 
قسم العملیات الخاصة في حركة فتح كبرى فصائل منظمة 

                                                       .           التحریر الفلسطینیة في بیروت بتفجیر سیارتھ
ماجد ابو شرار الشھید اغتیال : 1981/  10/  29ـ 

المسؤول االعالمي في منظمة التحریر الفلسطینیة في 
ـ                                .غرفتھ في احد فنادق روما

. اغتیال الشھید ناجي العلي في لندن  1987جویلیة  22
ابو جھاد قائد اغتیال الشھید :  1988/  4/   16ـ 

في  ملیةي عوھي ثان.. الجناح العسكري لحركة فتح 
حمام لمنظمة التحریر ب عامر الـلمقا قصف س بعدتون

 . شھیدا ین ـالذي اسفر عن سقوط سبعالشط 

 مع  في تونس اغتیال الشھید أبو ایاد :  1991/  1/  14
بأیادي فلسطینیة " أبو محمد " و" أبو الھول " القیادیین 

                                                    . عمیلة للموساد 
اغتیال زعیم حركة الجھاد االسالمي :  1995/ /  10/   26ـ 

                           .الشقاقي في مالطافتحي الشھید في فلسطین 
عیاش خبیر  اغتیال الشھید یحیا:  1996/  1/  5 ـ 

 .في قطاع غزة عبر تفخیخ ھاتفھ  المتفجرات في حركة حماس
مصطفى االمین  ابو علي  اغتیال الشھید :  2001/  8/  27ـ 

                         . لتحریر فلسطین  العام للجبھة الشعبیة 
اغتیال الشھید محمود ابو ھنود القایادي :  2001/  11/ 23ـ 

                                                  .في كتائب القسام 
 "طائرة ب ح شحادةصال اغتیال الشھید :  2002/  7/  22 ـ 

شخصا آخر في  17وقتل .  على مبنى فیھ في غزة "16ـ   اف
                                             . طفال 11الغارة بینھم 

اسماعیل ابو شنب احد  اغتیال الشھید : 2003/  8/  21ـ 
                  . ابرز قادة حماس العسكریین واحد مؤسسیھا 

             .ابراھیم المقادمة الشھید اغتیال :  2003/  3/  8 ـ
          . استشھاد الشیخ احمد یاسین  : 2004/  3/   22ـ 
    .تیال الشھید عبد العزیز الرنتیسياغ:  2004/  4/  17ـ  
 .دبي محمود المبحوح في شھیداغتیال ال:   2010/  1/ 19ـ  
  .استشھاد الوزیر زیاد ابو عین :  2014/  12/  10ـ 

 

  تعجبھم الكثیرون

  ... البضاعة

  ونوال یستطیع

 !!  ..شرائھا 



   

   

 

            

   
  

    

    

   
    

  
  

    
    

  

  

  

  

              

  

  

  

        

  

  

  

  

 

  

 سیدخُل عّما قلیٍل علینا 
 وُیلقي السالَم ،
  ..  ویجلسُ  مبتسمًا

 ، ثَم ُیْشِعُل سیجارًة
 ؛ أو ُینادي على نادِل اللیِل

 . لي بال ُسّكٍر قھوتي الغائمة َھْب
 یردُّ بإصبعِھ َشْعَر ُغّرتِھ 

 فھَي ُمھَمَلٌة 
 !  مثل سنبلِة الجدوِل الناعمة

  .. ُیطْمئُننا أّنھ سوف یزرُع ما خلعوا
 بل یغّطي المدى بغاباِت نظرتِھ ،

 أو یثوُب إلى رْشِدِه قائًال ؛
 سترى كیف أجعلھا جّنًة ، 

 الزماِن ،مثلما بدأت في كتاِب 
 !  ُمَعّلقًة عارمة

 ..  لن یتركوَك ُتَتمُِّم فكرتنا الحاكمة
 فلیقتلوني ، إذْن ، دون حّقي ، 

 . وال عْیش لألنفِس الراغمة
 ثّم یسأل عّما جرى في الدھالیز ،

 ، ُیصادُق ، ، ینفي ینصُت، یقطُع
 ، یضرُب كّفًا بكٍف

  ..  وتطفُح عیناُه
 ..  یكوي الذي قد یراُه

 .  ى على حالھا عائمةوتبق
 كان یجمُعنا مثلما تفعُل اُألّمھاُت
 .  بال موعٍد ، حوَل قّصتنا الغارمة
 ویدھشُھ أّننا في العزاِء الُمقیِم

 ؟  قائمة  ..   وأّن قیامَتُھ
                           سیضحُك مّنا ؛

 

 رِّـَفَھذي البدایُة للشجِر الُح
  .. حتى یظلَّ على َعْرِشِھ األبديِّ
 . ولیسَ  كما تھجُس الخاِتمة

 وأسأُل ؛
 كم مّرة سوف یأخذُك الناُي

  .. للسجِن والجرِح والغاِز
 في برزِخ حتى انتباھِة عینیَك

                                  الُظلمِة الّداھمة ؟
 ، وكم مّرة ستموُت ، لیعرَف َمن غاَب

 أّنَك قلُب التراِب 
 وناُر الصفیِح
 ودرُب المسیِح
 وأنَك ماٍض
 ..  ولن تستریح

 .  لتشعَل جمَرَتنا الفاحمة
 رِة األصدقاِء ـوَمن سُنمازُح في سھ
 ، َعْمدًا ، إذا التبَس الحرُف

 وال َمن ُیفارُق معنى الحكایِة
 .  لكنَّھ الُحزِن یغلُب أفراحَنا القاتمة

 وَمن سیجيُء ،
 وقمصاُنُھ غیمٌة ال تبالي ، 

 فیمطُر من ظمٍأ للسھوِل
 إذا َعزَّ َفْیُض السیوِل 

 وجفَّت ینابیعھا الھائمة ؟ 
 تجّلیَت یا صاحبي مثل زیتونِة الحقِل ،

 ا خّدھا للعروس ،أو مثل لیمونٍة طبعو
 وأكملَت زینتكَ ، الیوَم ، فاخُرْج علینا
 ، لنعرف أّن البالَد لھا عشُقھا المستحیُل

 .  وأّن ألعراسھا األْخذُة الحاسمة



      

    
                                                         

 

   

                                                                                                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الناصر ، ولثورة یولیو ، رؤیة متقدمة لإلسالم ، كان لعبد 
طبیعة ودورًا ، وأثبتت الدراسات والوثائق الناصریة ذلك 

ھذه الرؤیة فى الواقع ) الناصریة(، ولكن كیف ترجمت 
المصرى إبان الخمسینات والستینات ؟ ذلك ما تجیب علیھ 

 .السطور القادمة 
رى ، قبل یحدثنا التاریخ أن النظام السیاسى الناص *

مع ) 1965(والثانى ) 1954(وأثناء وبعد صدامھ األول 
إن جازت (االخوان المسلمین كانت لھ استراتیجیة دینیة 

فى التعامل مع المؤسسات الدینیة الكبرى ) العبارة
كاألزھر والكنیسة والطرق الصوفیة ، استراتیجیة تقوم 
 على االحتواء والتطویر ، وتوازى مع ھذه االستراتیجیة
قیام النظام بإلغاء بعض القوانین والھیئات من قبیل 

الخاص بإلغاء  1955لسنة  462إصداره للقانون رقم 
التقاضى امام المحاكم الشرعیة والمجالس الملیة القبطیة 

 1961لسنة  103، وقانون إعادة تنظیم األزھر رقم 
الذى تم  1955وأخیرًا قانون إلغاء الوقف األھلى عام 

ى استثمار االمكانات واألراضى غیر تبریره بدعو
المستغلة ، وتحویلھا إلى أعمال التنمیة وخاصة مشاریع 

  .اإلسكان والبنوك وغیرھا 
  :إنشاء مؤسسات جدیدة 

ومع تطور األوضاع السیاسیة واالجتماعیة ظھرت 
وظائف جدیدة ومھام جدیدة شعر النظام السیاسى أن 

على الوفاء بھا ، المؤسسات الدینیة القائمة غیر قادرة 
ومن ثم استلزم األمر إنشاء ھیئات مستحدثة للوفاء بھا ، 

المؤتمر اإلسالمى الذى أنشىء بعد / من أول ھذه الھیئات 
، واختیر أنور  1954لقاء عبد الناصر بالملك سعود عام 

السادات سكرتیرًا عامًا لھ ، وكان من نشاطھ توثیق 
واإلسالمیة وتأكید العالقات بین مصر والمنطقة العربیة 

البعد اإلسالمى فى سیاسة مصر الخارجیة وفى مواجھة 
سیاسة األحالف التى كانت قد بدأت فى الظھور بعد ذلك 

  .على شكل حلف بغداد 
ثم أنشىء المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة فى عام 

وامتد نشاطھ إلى جمیع أرجاء العالم اإلسالمى  1960
ف باإلسالم وإحیاء التراث والوطن العربى بھدف التعری

اإلسالمى وقد نشر المجلس موسوعة جمال عبد الناصر 
دراسات (للفقھ اإلسالمى وأصدر سلسلتین شھریًا األولى 

، كما أصدر أیضًا ) كتب إسالمیة(، والثانیة ) فى اإلسالم
باللغات العربیة ) منبر اإلسالم(مجلة شھریة باسم 

ولقد جمع المجلس  واإلنجلیزیة والفرنسیة واألسبانیة
القرآن جمعًا صوفیًا ، وأوفد بعثات الوعظ واإلرشاد 
وتعلیم اللغة العربیة وساھم فى إنشاء المراكز اإلسالمیة 

  .فى أماكن عدة من العالم 
 – 1960وحتى یولیو  1960وابتداء من یونیو عام 

فقط تم توزیع أربعة مالیین نسخة من المطبوعات على 
 رآن المرتلـوثمانیة آالف نسخة من القالعالم اإلسالمى 

 ....      

وسبعمائة ألف اسطوانة صالة فضًال عما تم توزیعھ داخل 
وتم تقسیم المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة إلى " البالد 

لجنة التعریف باإلسالم ، ولجنة إحیاء : عدة لجان ھى 
احیاء مصادر التراث اإلسالمى ولجنة الخبراء ثم لجنة 

وكتب السنة ، فاللجنة العلمیة للقرآن والسنة وأخیرًا لجنة 
  .تجدید مبادىء الشریعة اإلسالمیة 

من الناحیة السیاسیة استخدمت الدولة المجلس ألداء 
أن یكون بمثابة اللسان اإلسالمى باسم : أولھما : دورین 

الثورة فى الخارج والقیام بوظیفة اتصالیة وإعالمیة بین 
إضفاء التبریر : لثورة والبالد األخرى، وثانیھما ا

اإلسالمى على أنشطة الدولة داخلیًا ، لذلك كان المجلس 
یخضع بشكل مباشر لرئاسة الجمھوریة ، ولم یكن 
انتماؤه لوزارة األوقاف إال اسمًا ، ولعل فى تولى أحد 
الضباط األحرار وأحد أعضاء مجلس قیادة الثورة لرئاسة 

شیر إلى داللتھ السیاسیة الرسمیة ، كما المجلس ما ی
تتبدى األھمیة السیاسیة لھذا المجلس فى الكتب 
والمؤلفات اإلسالمیة والسیاسیة التى أصدرھا ، والتى 
عبرت عن الطبیعة الفكریة التى سیطرت على المجلس 
فى ھذه الفترة من فترات المد الثورى ، وھذا یدلل على 

ى للمجلس األعلى للشئون كیفیة استخدام النظام السیاس
  .اإلسالمیة كأداة سیاسیة تخدم أھدافھ التحدیثیة والثوریة 

التوجیھ السیاسى للمؤسسات القائمة ، فقامت الدولة ـ 
التى سیرد الحدیث  –بھذا الدور مع الطرق الصوفیة 

ومع البرامج الدینیة فى میادین الثقافة  –عنھا الحقا 
لتوجیھ الفكرى ألئمة وأجھزة اإلعالم وأیضًا إعادة ا

المساجد وخاصة فى خطب الجمعة من خالل وزارة 
األوقاف ، فبالنسبة للبرامج الدینیة فى میادین الثقافة 
وأجھزة اإلعالم فقد تمت على مستوى اإلذاعة الدینیة 
ومستوى المجالت والجرائد والنشرات ، ثم على مستوى 

ت الدولة المحاضرات واالجتماعات الدینیة الرسمیة ، فقام
بإنشاء محطة خاصة بالقرآن الكریم بدأت إرسالھا فى 

 64/1965، واستمر معدل ارسالھا من  31/3/1964
ساعة یومیًا ، كما أذیعت  14بمعدل  66/1967حتى 

برامج دینیة خاصة ، وشارك المسئولون فى األعیاد 
وصلوات الجمعة فى المناسبات الدینیة كعید الفطر وعید 

النبوى الكریم وفى االحتفاالت والمواكب  األضحى والمولد
  .الرسمیة 

وفى رأى البعض كان الھدف من وراء ھذا السلوك ھو 
إضفاء الشرعیة الدینیة على القیادة السیاسیة بمشاركتھا 
للجماھیر فى شعائرھا الدینیة ویدللون أیضًا على ھذا 
بنماذج عدیدة مثل إنشاء دور القرآن وعلى مستوى 

والنشرات ساھم النظام السیاسى فى خلق ما الدوریات 
یمكن تسمیتھ بالقطاع العام الثقافى حیث أنشىء عدید من 
دور النشر التى تولت نشر التراث اإلسالمى كالدار 

  القومیة للطباعة والنشر ، كما خصصت الصحف الیومیة
   



  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

صفحات خاصة للدین من كل أسبوع وھو التقلید الذى 
  .استمر بعد ذلك 

وعلى مستوى االجتماعات الدینیة الرسمیة قام مكتب 
الشئون الدینیة باالتحاد االشتراكى العربى بمھمة مماثلة ، 
وتمثلت فى اعداد البحوث المختلفة عن العالقة بین الدین 

النواحى االجتماعیة والسیاسیة واالشتراكیة من 
واالقتصادیة حتى یقتنع كل فرد بأن االشتراكیة ال تتنافى 
مع تعالیم اإلسالم ، وكذلك التصدى لمن یستخدمون الدین 

  .فى نقد التطورات الثوریة التى أحدثھا النظام الناصرى 
كان المكتب یعقد  –أیضًا  –وفى مجال التوظیف السیاسى 

مع علماء اإلسالم من مفتشى اجتماعات أسبوعیة 
المساجد وأئمتھا ورجال الوعظ واإلرشاد ومشایخ أروقة 
البحوث اإلسالمیة والمھتمین بالمسائل الدینیة من أساتذة 
الجامعات وغیرھم من العلماء والمثقفین ورجال الدین 
المسیحى وذلك لشرح المفاھیم االشتراكیة والتنمویة 

المكتب یعقد اجتماعات والرد على معارضیھا ، كما كان 
عامة بأكبر عدد ممكن من علماء المسلمین ورجال الدین 
المسیحى ، باإلضافة إلى عدة اتصاالت فردیة عن طریق 
زیارات لكبار رجال األزھر واألوقاف والبطریركیة 
القبطیة وبعض الجمعیات اإلسالمیة واتجھ المكتب إلى 

بین الدین تنظیم المحاضرات وتوزیع النشرات التى تربط 
وقضایا المجتمع بوجھ عام ، وكان یركز على المناسبات 

  .الدینیة الھامة لتنظیم ھذه المحاضرات 
أما بالنسبة للتوجیھ الفكرى ألئمة المساجد فیالحظ فى 
الفترة الناصریة زیادة اھتمام الدولة بإنشاء المساجد التى 
وصل عدد ما أنشىء منھا بعد قیام الثورة من خالل 

مسجد جدید ، وفى مجال  1500األوقاف إلى  وزارة
التوجیھ السیاسى لألئمة قامت الوزارة بإرسال نماذج من 
الخطب الدینیة إلى أئمة المساجد بھدف اإلشراف الفكرى 
على دور العبادة بحكم تأثیرھا المباشر على قطاعات 
  عریضة من المواطنین وكان یغلب على ھذه الخطب

......  

الموضوعات التقلیدیة مثل : نوعان من الموضوعات 
الطھارة ، والصالة واإلیمان ، والموضوعات السیاسیة 

التنمیة التى ذات الصلة بالمعارك السیاسیة وقضایا 
   .یواجھھا المجتمع 

واتجھت اإلدارة العامة للدعوة بوزارة األوقاف أیضًا إلى 
إصدار سلسلة دینیة باسم مكتبة اإلمام تتضمن نماذج من 
خطب الجمعة المذاعة ونشرات الدعوة الدینیة كما 
أصدرت الوزارة عدة نشرات عن العدالة والمساواة فى 

إلحراز النصر ، وقداسة اإلسالم وتعبئة جمیع القوى 
العمل فى اإلسالم وتأمین حقوق العاملین واإلسالم والعلم 
، كما قامت الوزارة بإصدار نشرات خاصة أخرى عن 
الثورة فى اإلسالم وعن الشورى ومن المالحظ زیادة 

 1958الموضوعات ذات الطبیعة الثوریة فى الفترة من 
نشرة ، وامتألت نشرات وزارة األوقاف و 1967حتى 

االشتراكى التى كانت تصدر عن أمانة الدعوة والفكر 
باالتحاد االشتراكى بھذا النمط من الموضوعات الدینیة ، 

والتوجیھات  غلبت على الخطب  1967د عام ولكن بع
الخاصة بھا سمة الروحانیة واالعتدال ووجود نوع من 
النقد الذاتى للمرحلة السابقة ، وغیرھا من المفاھیم 

  .التى تأثرت بأحداث الھزیمة العامة 
ویتضح من ھذا العرض للخصائص العامة التى میزت 
سیاسة الدولة تجاه المؤسسات الدینیة الرسمیة أن ھذه 
السیاسة تراوحت بین إلغاء بعض ھذه المؤسسات 
وتطویر البعض اآلخر ، ثم إنشاء مؤسسات جدیدة ، 

مع وأخیرًا توجیھ أدوات اإلعالم المختلفة بما یتمشى 
التوجھات الداخلیة والخارجیة للنظام ، وھى الصورة التى 

  :تتضح أكثر بتفصیل كل ما سبق فى المحاور التالیة 
قانون إلغاء التقاضى امام المحاكم الشرعیة  :األول 

  .والمجالس الملیة 
  1961لسنة  103قانون تطویر األزھر رقم  :الثانى 
 ..صوفیة عالقة النظام السیاسى بالطرق ال :الثالث 

ھذیكة شماتة في 
 !! ..النھضة ھھھھ 

اقطعوا علیھ الطریق 
فكرة ما ...  ھھھھ  

 !!  ..تخطرش على البال 



             
  

    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                             

  :  فّرـدولة المذھب والتط
الدقیق والحرج بآن " الدعوي/ الدیني  "ھذا الوضع  إن

   ،" المملكة العربیة السعودیة "في دولة المذھب الوھابي
، لكنھ  جعلھا منبعا لكل حركات الغلو والتكفیر المعاصرة

منبع منضبط بضابط ولي األمر، وما یریده وما یراه ولي 
                                                        .  األمر

فحین كان من مصلحتھ ومصلحة حلفائھ أن یعادي  **
اإلخوان  "جمال عبد الناصر وأن یحتضن حركة 

،  ، ویغذیھا بكل وسائط وضرورات الحركة"المسلمون
،  صارت الدعوة الوھابیة حاضنة لھذه الحركة ولفكرھا

رة لجمال عبد ـ، ومكف ومفكریھاولرجاالتھا وعلمائھا 
، وحین كانت  الناصر ودعوتھ ومشروعھ ومناصریھ

الدولة تمر بمرحلة تھادن مع جمال عبد الناصر كان األمر 
             . ینعكس مباشرة على جھود الدعوة وحركتھا

وحین رأت المملكة في أنور السادات، حلیف أمریكا  **
/ ھا وعند الدعوة السلفیة ، كان لھ عند واسرائیل حلیفا لھا

، ورعت ودعمت الصلح بینھ  لىـالوھابیة المكان المَع
، وأصبحت الحركة السلفیة داعما  وبین اإلخوان المسلمین

                                           .  رئیسا لھذه الحالة
، وكان ضروریا  وحین تفجرت الحرب في أفغانستان ** 

لحشد المقاتلین المسلمین من كل مكان رفع رایة الجھاد 
، وكان ھذا رأي "حرب المجاھدین"لھذه الحرب تحت اسم 

، ورأي المملكة، ُغذیت ھذه الحرب  الوالیات المتحدة
عقدیا إلى آخر مدى باعتبارھا حربا ضد الكفر والدول 

ونشطت الحركة الوھابیة    ، الكافرة، والنظم الكافرة
لمین في ھذا االتجاه بدون المتحالفة مع اإلخوان المس

       . حدود، واعتبرت الحرب األفغانیة رسالة مقدسة لھا
وحین انتفت الحاجة األمریكیة إلى ھذه الحرب بتحلل  **  

، وصار  ، وسقوط المعسكر الشیوعي االتحاد السوفیاتي
مطلوبا لملمة األوراق البشریة والعقدیة والمذھبیة من 

عملت الدولة السعودیة على  ، سھول افغانستان وجبالھا
                                               . تحقیق ذلك
، وبعد كل ذلك الحشد  ، عند ھذا المنعطف لكنھا ھنا

، والدم الغزیر الذي أریق في ھذا  والتأصیل الفكري للجھاد
، لم تستطع أن  ، فشلت الدولة في الوصول إلى ھدفھا البلد

ضابط "الدعویة والعقدیة الوھابیة بضابطھا تضبط الحركة 
، ألن التحالف الذي جرى على األرض في "ولي األمر

،  أفغانستان بین السلفیة وفكرة الجھاد أخرجھا عن الطوق
، خصوصا وأن  ، وفقھاؤھا ، ورموزھا وصار لھا أدواتھا

ر، ولم یكن من السھل نقض یـالحرب قامت على فكرة التكف
،  السوفییت كفرة/ إذا كان الروس ف ... ھذه الفكرة

، وإذا كان السوفییت قد استحلوا  فاألمریكان ھم أیضا كفرة
االمریكان ، فإن  فغانستان المسلمةألعدوانا وظلما 

                      . لعراق المسلملاستحلوا عدوانا وظلما 
 یة ـدة من رحم الحركة الوھابـدیـلقد ولدت الجھادیة الج

.... 

الذي ضبط أو وظف " ولي األمر"أن تجاوزت عائق د ـبع
، والذي كان یمنع ویطلق ھذه  غلو الوھابیة قبل ذلك

      . الحركة وفقا لمقتضیات سیاسة الدولة واحتیاجاتھا
،  ظھرت القاعدة" ولي األمر"وبعد أن تم اسقاط عائق 

في  ، واألشكال المختلفة للجھادیین والسلفیة الجھادیة
      .. " دولة الخالفة االسالمیة "، وأخیرا  العراق

لم یسقط وإنما تم " ولي األمر "والحق أن عائق 
، "ولي األمر السعودي " استبدالھ بعد أن أسقطت مكانة 

ر واحدا من منظومة الحكام الخارجین عن ـبــُواعت
، أي أن حكمھ بات لدى ھؤالء كحكم غیره من  الشریعة

، واستبدل بمكانھ، قادة  لعربیة واالسالمیةقادة الدول ا
، أیا ما كانت  ، أو الخلیفة ، أو أمیرھا ھذه التنظیمات

وأعطى ھؤالء القادة ھذه المكانة وحقوق  .. التسمیات
، فصار لكل واحد منھم حقوق ولي األمر،  ھذه المكانة

، ویقیم  أي صار قادرا على أن یعطي اإلذن بالقتال
،  ، ویستولي على األموال انفاذ األحكام، ویقرر  القضاة

ویوزع األموال والعوائد ،  ویفرض الرسوم والضرائب
وما كان لھذا التحول أن ینجح لوال أنھ جاء    . الخ ...

في وقت تعاظم فیھ الظلم داخل البالد العربیة، وغیر 
، وظھر عور حكامھا بطریقة  العربیة التي تدین باإلسالم

، وبان أن ھؤالء جمیعھم إن ھم إال  ال تحتمل أي تأویل
، قتلٌة  َتَبٌع للخارج الكافر، فاسدون ومستبدون في الداخل

ال یتورعون عن فعل أي شيء لتوفیر   ، لشعوبھم
                                          .االستمرار ألنظمتھم

 وفي الوقت نفسھ ظھرت أمام ھذا التیار الجھادي إیران
لمحكوم علیھا في مذھبھم الوھابي األصیل ا" الشیعیة "

بالكفر، ظھرت وھي تقدم مشروعا للنھضة وللسیطرة بدأ 
، ویزحف من إقلیم إلى آخر، ویحقق  یطغى على المنطقة

، فیما كل الدول األخرى تقف  ، تلو المكاسب المكاسب
ل تحدیا ــّـإن وضع ایران مث .. عاجزة عن فعل شيء

یستدعي االستجابة   یة الناشئةكبیرا أمام الحركة الجھاد
زز من أحكامھا وانفصالھا عن الرحم الذي ـ، ویع لھ

إن حركة القاعدة التي ضربت في قلب  . ولدت منھ
، وكان لھا قبل ذلك وبعده تجلیات  الوالیات المتحدة

تنظیم الخالفة اإلسالمیة  /ودولة  ، وعملیات عدة
من منبع الوالدة ، خرجت  وتجلیاتھا السابقة على ھذه

، وھو  ، وما زالت تتغذى من ھذا المنبع فكري واحد
یتھا ـالفكر الوھابي رغم وقوف الدولة السعودیة ومرجع

ضد ھذه التنظیمات وما   "  الوھابیة "المذھبیة الرسمیة 
، وبسبب ھذه الحقیقة فإن المملكة والحركة  تقوم بھ

الوھابیة كانت وما زالت مصدر المدد الرئیسي لكل ھذه 
، وبسبب وحدة المصدر واألصل بات انتقال  لتنظیماتا

الوھابي من صف السلطة في المملكة إلى صف 
الجھادیین ال یستدعي إال حركة واحدة قد یوفرھا أي 
تطور طارئ أو تحول مفاجئ أو تأثر بحالة أو بیئة 

 . ینةـمع



                       

    
  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

یة حینما نوات منقضالذین سایروا األحداث خالل ثالث س
تلقوا المسؤولیة ، ولم یواجھوا التحدیات بما یجب ان 

الوضعیة الصعبة المشابھة یكون ، فوضعونا في مثل ھذه 
، یریدوننا اآلن أن نفعل  لما وقع في مصر منذ سنتین

مثلھم ، فنكون مسایرین ألحداث الیوم بدعوى المصلحة 
نیة ، فـنـرضى باالمر الواقع ، و نتفاعل ـ غصبا عنا الوط

 ود بموجب تلك المصلحة حسب ما جاءـ مع ما ھو موج
                                                          .. في تقدیرھم 
ماجاناش على المّضـاغة  ،  "  ان ھذا التقدیر وحتى اذا ك

         ..ونقبلو كل شئ .. ".. یلزم نغّصبو على رواحنا 
           ..ھكذا یقولون  !! ..أما خیر  وال  یجینا االرھاب 

البعـبع القدیم ـ  ھذا... حق یراد بھ باطل ... رھاب اال
                                                                 ... الجدید 

حتى واحد ماعاد یتكلم على .. یا سیدي كونو مطمانین  
ى الحدیث عن ھكذا أصبح یسّم"  ( الثورجیة " االسالیب 

بأن نسلمو الكل  والزمنا)  ورة بمنطق مخالف   الث
الخروج عن خیار الدیمقراطیة  ، ال یخدم في ھذه 

عن الفوضى  المرحلة  اال الدواعش الذین یبحثون
                                            ..لالنقضاض على الدولة 

لكن منطق اذا ما تصوتش للمرزوقي انت تصوت 
                                 !! ..ھذا فـیھ  نظر .. للبجبوج 

االنتخابات حتى  عالش ما نقاطعوش: ھاو البعض یقول  
ذاتھا تعبیر عن رفضنا تكون نسبة المشاركة في حد 

                                                        ؟ .. للمترشحین 
أن مثل ھذه النتیجة تؤدي الى : الحكماء یقولون لكن 

والمرعبة في مثل ھذه  مخیفةعدم االستقرار والفوضى ال
، وأن تونس ال یناسبھا اال االستقرار السیاسي  المرحلة

ثم .. الصعـبة  تماعي الجتیاز ھذه الظروف ي واالجواالمن
یقولون أن االتفاق على فرضیات خارج السیاق الجاري 

                                               ..ھو أمر مستحـیل 
طیب ألیس حصر الناس في ثنائیة الحل ونقیضھ ھي 
ایضا مبنیة على فرضیات حزبیة منذ البدایة تحولت بقدرة 

                              ؟؟ ..واقع مّر نعـیشھ اآلن  قادر الى
       " .. الماكینات "  تلك مشیئة : یقول لك حكیم آخر 

كیف ھي لعـبة ماكینات عالش یحبو .. یا واهللا أحوال 
                        .. الشعب یمشي في العفس متاعھم 

؟ ..ضل موش الزم الناس الواعیة یصارحوه بالحقیقة أف
 افضل بكثیر مما نحن فیھ اآلن  ؟خیارات ما كانش أمامنا 

واآلن .. اللي صار صار : یجیك واحد ماكـیـنجي  یقولك  
باقي في الھم ما " من باب للمرزوقي ھو  ختیاركم ا

وأن المرزوقي على أي حال أفضل من  "تختار 

ما " التجمعـیین النھ انسان حقوقي  وانسان  مناضل و
        ..وھات من ھا الالوي  " .. دخـّـل حتى واحد للحبس 

معقول ، ومقنع والواقع أن ھذا الالوي یبدو فیھ  برشة كالم 
یاخي : " عند برشة ناس ، على خاطر ثمة شكون یقولك 

لكن ما یلزك على .. تو للمرزوقي محبة فیھ أحنا كیف نصّو
                                      .. " المر كان الي أمر منو 

نحن اآلن في : وساعات یجیك ماكـیـنجي آخر یقولك 
السبسي ،  إما.. المثل وضعـیة حرجة  یلزم نخطارو الحل ا

ووقـتھا یرجع التغول واالستبداد تحت قبضة الحزب الواحد  
          .. المروزقي للوقوف في وجھ العصابة  وإما.. 

                                            .. واهللا كالم صواب 
لكن ھذا الكل قائم على فرضیة أن المرزوقي صاحب 

اللصوص ، وعندو شكون یحمي مشروع مناقض لمشروع 
ظھـره ویاقف معاه كیف تشد بعضھا ، ویبدو الجماعة  

                                               ..!!  یكّوروا  بیھ
یاخي ماریتش شعبیة : یرد علیك الماكینجي بكل حماس 

                               !!  ..المرزوقي في الشارع 
            ؟..ملیون ومیتین صوت  ومالة كیفاش جاب 

ھي الي نات یالماك: تحاول تجاوبو بالمعقول وبالمنطق 
خدمت الخدمة الكل ، المّرة اللي فاتت كانوا یزاحموا في 

لكن .. بعضھم باش كل وحدة تدعم موقفھا التفاوضي 
       .. الجماعة اآلن متفاھمین  .. المرحلة ھذیكة وفات 
یا .. شنوة الماكینات : ویقولك   یتنرفز سي الماكینجي

اش البجبوج ما ھّو.. ولدي عالش نعقّدو فیھا وھي ساھلة 
ولو كان الناس الكل نحطو  .. أكثر شعبیة من المرزوقي 

                             .. الید في الید تو یجیب اكثر منھ 
حبیت نفھمو الحكایة یاخي یظھرلي زادت صعبت علیھ ، 

الشعب الیوم واقع تحت ... لالسف ھذا ھو الواقع  :تلو لق
                                            ..قبضة جماعة الماكینات 

ھا  .. ولخرة جدیدة .. زوز ماكینات ، وحدة قدیمة مصددة 
داھیة یخّدم في  كینات ھاذي كل واحدة وراھا شاف كبیرالما

 .راهامو والي  والناس لمصلحتو ولمصلحة جماعتو اللي قّد
                         ..وفعال صاحبي الماكینجي ما فھمنیش 

وه مؤامرة ، وقالي انتم جماعة األیدیولوجیا كل شئ ترّد
وھي الحكایة الكل مسھلة .. ھزان ونفضان وخداع و
ار ھكة وال ھكة یا تخت.. عندك كذا وكذا : وساھلة واضحة 

                                                  ..  وفات الحكایة .. 
 ،  ، وعلى نیتك انأ عارف الي انت صادق : قلتلو شوف 

              ..المسھلة راھي موش بسیطة كیما تتصور لكن 
ھاني .. اضع وقالي یا سیدي تراه فھمني الراجل بالحق تو

  ..في الحالة ھاذي  نعملو وفّسرلي كیفاش.. نسمع فیك 



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ة قبل كل شئ ، آنا ھاو باش نقولك حاج: تلو شوف لق
     .. وقبل االنتخابات ، وكان تحب من بعد نتحاسبو 
،  ویاتھذه االنتخابات نتائجھا محسومة بعد التس

 االبجبوج  بم وسترى كیف سیفوزوالحسابات الخاصة ، 
ما بو، من اصوات الجبھة من جھة للسبسي سیضاف 
  ..النھضة من جھة ثانیةمن اصوات للمرزوقي  سینقص

یھا ، تو الجبھة متفاھمین ف: قالي صاحبي الماكینجي  
                  النھضة ؟ أصوات  ولكن كیفاش نتأكدو من

وا أصوات المرزوقي نلقاوھم نشوف: قلتلو ساھل یاسر 
یكفي  ..نیش انھم صوتوا للسبسي ـوھذا ما یع..  نقصوا

                                            .. لوا الحیاد ـّـأنھم یفع
 ؟..ي على شكون تجد الحكایة برّب ..قالي تو ھذا حدیث 

واحد .. بة قلتلو شوف الناس لولین ما خالوھاش مسّی 
قالو ھذا الحصان .. قال لصاحبو الحصان ینقـز السدرة 

و موش ـّما علیناش یمكن قال bon..  ( وھذه السدرة 
وعلى  )  ) ...ھھھھ... وقعدنا نضحكو ( .. ھذا الحصان 
دعم قول كیفاش النھضة تك  حق كیف تكل حال عند

عت التصویت انت تّب: لكن  لواش نبّعدو فیھا .. لنداء ا
) عت قالي تّب( ؟  ..الي صار على رئیس مجل النواب 

قالي ( ؟ .. عت التصویت على النایب االول والثاني وتّب
.. ولي موش كیف كیف ویق حب یقص علیا..  )ت عتّب

؟ ..تبعت التصویت على المیزانیة . .اصبر الساعة قلتلو 
                             .. ) قالي شویة موش برشة ( 

قاعدین  قلتلو المھم قاعد تالحظ أن النھضة والنداء
                                       ؟   یصوتوا لبعضھم وال ال
                                        ..؟..قالي وین تحب توصل 

المیاه وین : قلتلو شوف موش آنا وین نحب نوصل 
تو تلقى ، تبع المسرب من االول .. قاعدة تصب 

..  توصل لنفس المصب  الماكینات تخدم في خدمة 
یشوا في عصر ـنعیاخي ماشي في بالك أحنا 

 لكن الي قاعد.. الظاھـر  .؟؟ ھذا في.. الدیمقـراطیة 
واذا تفاھموا  .. الماكینات  یتحكم في المسارات ھي

بة ـاللع.. كل شئ یولي ممكن  )جمع شاف (  الشیفان
                             ..الكل تحكم فیھا المصالح 

حسابك وقالي على .. ي وجّد.. صاحبي كان ایجابي 
                             .. بة خالص ـالواحد یخرج من اللع

موش الزم تتشائم یاسر ، اذا كان باش : قلتلو شوف  
 ملة كیما تقول ، جماعة الماكینات متاعكمھا الع تعمل

                   ..أكثر من ھكة  عمایلراھم عملوا 
الحكایة الماكینجي صاحبي تفجع ، قالي شنوة زادة 

                                     ..خیانة عظمى  تھا ـرجع
                         !..را نّجمو نحكمو كان على الظاھأحنا م..  قلتلو ال ال ال

 ..وضرب معلمیة  تكتیك سیاسي ، ودھاء ،  المسھلة فیھاو
                           ..انت صرفت صرفت .. قالي كیفاش فھمنا  

قوه وما ــّـانت الساعة حاول تفھم عالش الجبالي نط: قلتلو 
ھا وثاني حاجة .. عادش ینجم یسكت ، ھذي حاجة 

راھم بعد الثورة كانوا   حكو علیھم ،اللصوص اللي ی
وكانوا ربما .. وكانوا خایفین من ظلھم .. داخلین جحورھم 

والنھضة والمرزوقي وبن ..  ین اكثر ملي شافوه ـمتوقع
ي باسي  وغیرھم ، ھم  اللي رجعوھم ، وھم اللـجعفر والع

العـزل السیاسي ،   وھم اسقطو علیھم قوانین المحاسبة و
الضیافة ، وفي باریس وفي اللي حاوروھم في قصر 

السفارات االجنبیة في تونس ، وھم اللي قدمولھم تأشیرات 
      ھذا شویة في رایك ؟.. مل الحزبي تسمح لھم بالنشاط والع

صاحبي حسیتو یعیش صراع ، لكنھ یرید أن یؤخر قرارات 
                                              ..الحسم الى یوم التصویت 

مجرم   روف ـمع ، البجبوج حال على كل: تلو شوف قل
ھذاكة عالش ما نحكوش علیھ و.. بة فعال ورئیس عصا

قولي یمكن ت ..لكن المرزوقي راھو موش ناقص  ..یاسر 
ضد  بن علي ، ضد السبسي ، حقوقي  ، احتجاجي ، وضد 

                                       ..ھذا الكل مقبول ..   سوریا
زن ، ـمت وإنسانعـیة ، وضد الرج ثوري ، لكن تقول أنو

وصاحب مبدأ واضح ، ورؤیة شاملة ونظرة ثاقبة للمستقبل 
، وقادر على تولي مسؤولیة الرئاسة ، وقیادة دولة  تعاني 

مخاطر جدیة ، وقادر على  دھامن مشاكل مزمنة ، وتتھّد
ر تقدیر المصلحة الوطنیة والمحافظة على استقاللیة القرا

العدالة حد األدنى من االستقرار واالمن والوطني وتحقیق ال
.. مشكوك فیھ الى ابعد الحدود كلھ فھذا .. االجتماعیة 

لن .. یكون السبسي رئیس وال المرزوقي .. یعني باختصار 
.. والمعارك راجعة .. العصابة رجعت .. یتغـیـر شئ 

معناھا باش تقاطع : صاحبي الماكینجي  ضحك وقالي 
                                                               ..  اتالنتخابا

،  المشكل أن العملة باش یعملوھا: لو آنا بیدي ضحكت وقلت
نتخبتو السبسي ، ا واقولمشینا ننتخبو یومن بعد  كان 

انتم دعمتوه بطریقة غیر مباشرة  واقولوكان ما مشیناش ی
في النھایة خدمة الماكینات تكشفھا تلك ، لـلكن كیف ما ق.. 

وآنا راھو المرة ھذي حسمت امري، ... حصیلة االصوات  
البیع والشراء ،  وعمري ما نشارك في لعبة  غلب علیھا

ننتخب عمیل أو رئیس  إما وفي النھایة  .. وتزییف االرادة
                                                                 !.. عصابة

: ر حبیت نكون دیمقراطي مع صاحبي وقلتلو یخلكن في األ
على كل حال  انشاء اهللا الفرضیات الي طرحناھا الكل تكون 

                                              ..غالطة ما عندیش مشكل 
 ..نا ـنصرفوا.. نا ـوھكاكا ضحك


