
                                                          

 

    

    

            

    
  

                                                         

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

  . )2..(العربیة بین دعاتھا وأعدائھا  الوحدة
الوحدوي في الوطن  ال شك أن القوى المناھضة للمشروع

ق مناخ عربي ، وخل إفشالھجھدا لتعمل على  تّدخر العربي  لم 
التي  لئ بالمتناقضات والمعّوقات مشحون بالخالفات ، م

والتكامل  حیل معھا تحقیق أي نوع من أنواع التعاونیست
العربي الذي یمكن أن یسبق عادة أي خطوة تمھیدیة نحو 

  .. التقارب والوحدة 

ت خالل الحقبة االستعماریة األخیرة فالدول العربیة التي ظھر
 قد أصبحت للوطن العربي بعد تفكك اإلمبراطوریة العثمانیة ،

الذین ورثوا تلك التركة بكل ما دّسھ فیھا لإلقلیمیین بالنسبة 
كیانات مستقلة ذات سیادة ووجود االستعمار من تشویھ ، 

وال .. قانوني معترف بھ وغیر قابل لإللغاء تحت أي ظرف 
بعض المراحل  تربطھا ببعضھا سوى عالقات الجوار أو

جزءا من  أصبحت أنبعد التاریخیة العابرة في حیاة شعوبھا 
الحضارة وحتى اللغة والدین والتاریخ و !!..الماضي الجامد 

واالستقرار والعیش المشترك الذي دام أربعة عشر قرنا 
كلھ  أصبح، فقد  والوحدة متواصلة من التفاعل واالنصھار

ال  التيعواطف الجیاشة تفیض أحیانا ببعض المجّرد ذكریات 
، بالقبالت حرارة اللقاء یترتب عنھا سوى التعبیر عن 

التفكیر في أما  ..المجامالت وواجب الضیافة الالئق باألشقاء و
ـ في نظر المستقبل والحدیث عن الوحدة في زمن التكتالت فھذا 

ـ موضوع  قدیم لم یعد یقبلھ الواقع العربي الملئ  االقلیمیین
وحتى الجامعة العربیة التي أنشئت .. بالصراعات والمتناقضات 

صیصا لضرب المشروع الوحدوي وحراسة التجزئة ، لم تعد خ
وھو ما ..  مات التي تعیشھا األمةفي ظل تلك االنقساذات فائدة 

خلیجیة ، وافریقیة ، و : یقتضي اقامة تكتالت إقلیمیة بدیلة 
تزید من التشتت و .. أوسطیة  ـ بحرـ متوسطیة  ، وشرق

العربیة فقط ،  الفرقة ، وتذھب بعیدا لیس عن موضوع الوحدة
   !! ..بل وحتى عن فكرة التضامن العربي في حده األدنى 

مسرحا وقد أصبح  .. الیوموھا ھو الواقع العربي كما نراه 
للصراعات العربیة ـ العربیة القائمة على خلفیات متعّددة دینیة 
ومذھبیة وعرقیة وطائفیة ، تحّركھا نفس القوى التي كانت 

منذ الخمسینات والستینات الى الیوم تقاوم المشروع الوحدوى 
  ؟؟..  كل ھذا فاین القوى الوحدویة من .. 

  ..   للحدیث بقیة 



                    

  

  
  

  

  

  

 

      

  

 

 

  

  

  

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

یس أن یفعل المرء ما یرید ، بل أن ال یفعل الحریة ل *
   .. ما ال یرید 

  ..الناس أتباع من غلب  *

  

  

   !! ..لقد أكلت القطة طعامنا بالكامل ، ثم ھربت : الزوجة 

 !!  ..ال تحزني ، سأحضر لك قطة خیر منھا  : الزوج 

 تقدموا
 تقدموا

 ال تفتحوا مدرسة
 التغلقوا سجنا
 والتعتذروا
 ال تحذروا
 التفھموا
 اولكم
 آخركم
 مؤمنكم
 كافركم

 ودائكم مستحكم
 فاسترسلوا واستبسلوا

 واندفعوا وارتفعوا
 واصطدموا وارتطموا

 الخر الشوق الذي ظل لكم
 واخر الحبل الذي ظل لكم

 شوق ولھ نھایة فكل
 وكل حبل ولھ نھایة
 وشمسنا بدایة البدایة

 ال تفھموا..  ال تسمعوا
 تقدموا

 كل سماء فوقكم جھنم
  وكل ارض تحتكم جھنم

 )سمیح القاسم ( 

   



                                                                                                                                        
                                                 

  

  

    

    

    

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

    

  

  

لقد صدر حكمین قضائیین متالیین داخل مصر ، االول 
اواخر شھر ینایر یقضي باعتبار كتائب القسام جماعة 
ارھابیة ، والثاني أواخر الشھر الماضي باعتبار حماس 

اثار ردود فعل كثیرة تنتقد ھذه  منظمة ارھابیة وھو ما
ف الدولة ردا على الحكم األحكام منھا ما كتبھ محمد سی

  : األّول ، جاء فیھ 

" كلبا عض رجال "ھناك قاعدة إعالمیة شھیرة تقول ان 
".  رجال عض كلبا "لیست خبرا، وانما الخبر ھو ان 

،  والخبر الیوم لیس ان كتائب القسام جماعة ارھابیة
، ولیس  محكمة مصریة ھى التى قضت بذلكوانما ان 

 . محكمة اسرائیلیة
فحین تقضى محكمة القاھرة لألمور المستعجلة فى  ) 1   

 بأن كتائب القسام ھى جماعة إرھابیة 2015ینایر  31
، فھى تسجل سابقة لم تحدث من قبل فى تاریخ المحاكم 
المصریة والعربیة منذ بدایة المشروع الصھیونى منذ ما 
یزید عن قرن من الزمان، حتى فى أشد لحظات التوتر 

فمحاكم . بین األنظمة المصریة وبین الفلسطینیین
  .السادات لم تفعلھا فى عز اتفاقیات كامب دیفید

كما أن صدور حكم قضائى مصرى بھذا الشكل فى  ) 2    
تماھى كامل مع مواقف وادعاءات وحمالت العدو 

لسطینى، یحمل إساءة الصھیونى ضد األخ والصدیق الف
  .بالغة لمصر كلھا ولیس لقضائھا فقط

وھو حكم متناقض مع تاریخ قضاء مجلس الدولة  ) 3     
المشرف فى قضایا الصراع العربى الصھیونى، الذى 
أصدر عدید من األحكام لصالح القضیة الفلسطینیة وضد 
اسرائیل وضد العالقات المصریة االسرائیلیة، مثل حكمھ 

تصدیر الغاز السرائیل، وحكمھ األخیر بإلغاء فى قضیة 
بحق قوافل اإلغاثة  2009مولد أبو حصیرة، وحكمھ فى 

المصریة فى الذھاب الى رفح ومناصرة الشعب 
  .الفلسطینى فى مواجھة الحصار

وھو حكم متناقض أیضا مع الثوابت الوطنیة  )4
المصریة والعربیة، التى ال تزال تعتبر ان اسرائیل ھى 

الرئیس لمصر ولألمة العربیة، وترفض االعتراف  العدو
بمشروعیتھا، وترفض المعاھدات التى وقعتھا بعض 
األنظمة العربیة معھا فى كامب دیفید واسلو ووادى 

. وتصر على تحریر كامل التراب الفلسطینى.  عربة
وبأنھ واجب على كل الشعوب العربیة، وان المقاومة ھى 

فوف األمامیة لمواجھة رأس حربة، تقف وحدھا فى الص
آلة الحرب العسكریة االسرائیلیة للدفاع عنا األمة كلھا 

السبل  وأن دعمھا بكل.  ولیس عن فلسطین فقط

وان المالحم .  مكانیات ھو واجب على الجمیعواإل
البطولیة التى سطرتھا المقاومة على مر العقود ھى 

الشعوب العربیة، ودلیل على وسام شرف على صدر كل 
 .أننا أمة حیة لم تمت ولن تستسلم

وھو حكم معكوس، یصدر ضد أھلنا وإخوتنا فى  ) 5 
وكان األولى أن تصدر عشرات األحكام .  فلسطین

القضائیة المماثلة ضد مذابح إسرائیل وإرھابھا، ضد كل 
ھذه االعتداءات اإلجرامیة التى شنتھا على فلسطین 

السنوات الماضیة وآخرھا عدوان الجرف ولبنان فى 
شھید  2000الصامد، الذى أودى بحیاة أكثر من 

  .فلسطینى ربعھم من األطفال 
، حیث درج  وھو حكم متجاوز حدود االختصاص ) 6   

مجلس الدولة على الحكم بعدم االختصاص فى كل ما 
، وھو ما حدث بالفعل فى عدد  یتعلق بأعمال السیادة

تى طالبت بالغاء معاھدة السالم المصریة من الدعاوى ال
االسرائیلیة، والتى حكم برفضھا من حیث انھا من 
األعمال السیادیة التى لیس لمجلس الدولة حق التعقیب 

  .علیھا
وھو حكم متجاوز ایضا من حیث عدم توفر شرط  ) 7    

االستعجال فى نظر مثل ھذه الدعوى امام القضاء 
بالفعل منذ بضعة أیام أن قضت المستعجل، ولقد سبق 

محكمة القاھرة لالمور المستعجلة برفض دعوى مماثلة 
  .بسبب عدم االختصاص

اجواء سیاسیة  للحكم، صدوره فى  وال یشفع  ) 8   
واعالمیة محتقنة ومعبئة ضد الجریمة االرھابیة فى 
العریش، فالقضاء یجب أن ینأى بنفسھ عن أى مؤثرات 

  .سیاسیة أو اعالمیة
كما أن حمالت التشھیر االعالمیة الموجھة ضد كل  ) 9    

ما ھو فلسطینى، والتى لم تتوقف منذ أكثر من عام ھى 
حمالت مضللة، اذ انھا تتھم أطرافا فى غزة فى الضلوع 
فى األعمال اإلرھابیة فى سیناء مع تجاھل تام ألى 

رغم أنھ لم یثبت . إشارة ألى دور محتمل السرائیل فیھا
رط المقاومة الفلسطینیة فى أى منھا، ورغم أن أبدا تو

بوصلة المقاومة الفلسطینیة كانت الدوام فى مواجھة 
ورغم ان الحدود المصریة . العدو الصھیونى فقط

) اسرائیل(، بینما حدودنا مع  كم 14الغزاویة ال تتعدى 
ورغم أن األنفاق تم ھدمھا، ومعبر . كم 200تزید عن 

، بینما معبر  ام الفلسطینیینرفح مغلق معظم الوقت ام
منفذ طابا مفتوح لدخول مئات االسرائیلیین یومیا بدون 

  . تأشیرة
صحیح أنھ أصبح واضحا للجمیع اآلن، ان النظام  ) 10

المصرى الحالى بقیادة السید عبد الفتاح السیسى، قد 
قرر أن یبحث عن بوابة االعتراف االمریكى االوروبى 

وانھ فى سبیل ذلك انتھج  ئیل،والدولى، عبر بوابة اسرا
  ذاتھ على سلسلة من المواقف التى لم یجرؤ مبارك

 



  

  

  

  

  

    

  

  

  

   

    

   

   

  

  

    

  

    

    

  

  

تتسع مجاالت الحدیث عن مرض إلتھاب الكبد الفیروسي 
» أ«من سنة إلى أخرى حد الخلط بین أصنافھ الثالثة 

من جھة والخلط بین أسباب اإلصابة بھ » س«و» ب«و
. وبین سبل الوقایة منھ وبین أعراضھ من جھة أخرى

وتختلف  ورغم أن الوقایة من ھذا المرض ممكنة
اسالیبھا من صنف إلى آخر، إال أن إلتھاب الكبد 
الفیروسي أصبح من األوبئة التي تثیر مخاوف 
التونسیین العتبارات أھمھا إستھداف ھذا المرض 
ألطفالنا والذي قد یصل إلى حد الھالك على غرار ما 

سنوات أصیلة سیدي بوزید  6 لطفلة الـ   حدث مؤخرا
   . »أ«  الكبدي صنفبسبب إصابتھا باإللتھاب 

زحف ھذا المرض وخطورتھ بالنسبة ألطفالنا بات ان 
  . مدعاة للوقوف على أسباب إنتشاره وإمكانیة الحد منھ

  ! .. الوضع البیئي في قفص االّتھام

أكدت مدیرة الصحة األساسیة أن األطفال ھم أكثر 
الذي یتنقل » أ«عرضة لإلصابة باإللتھاب الكبدي صنف 

، مرجعة  العدوى بالمصافحة المباشرة والفمعن طریق 
عوامل إنتشار ھذا المرض إلى تأزم الظروف المعیشیة 

األساسیة وغیاب  وعدم توفر شروط الصحة الجسمانیة
 .. شبكة تصریف المیاه المستعملة

ت االرض مع اغالق المعبر ھاجھا، بھدم األنفاق تحانت 
فوق األرض إلحكام الحصار على غزة، وإزالة مدینة 
رفح من الوجود إلقامة المنطقة العازلة التى كانت 
تطلبھا اسرائیل منذ سنوات، ورفع درجات التنسیق 
االمنى معھا بشكل غیر مسبوق، والتصریحات 
المستمرة بأن السالم اصبح فى وجدان كل المصریین، 

الدفاع عن األمن المصرى االسرائیلى المشترك وبأھمیة 
 الخ ...والتصدى للعدو المشترك

كل ھذا صحیح، ولكن ال یجوز بأى حال من األحوال أن 
یتورط القضاء بصفتھ سلطة مستقلة، فى أى توجھات 

  . وسیاسات، للسلطة التنفیذیة
ولكن لألسف ھناك من یصر على تسییس القضاء 

فى ملف فلسطین، وانما المصرى وأحكامھ، لیس فقط 
 . فى عدید من الملفات والقضایا الداخلیة األخرى

وأخیرا ولیس آخرا یجب التأكید على أن تقییم حركات 
 التحریر والمقاومة ال یتم فى ساحات القضاء المصریة 

، وانما یتم فى  االقلیمیة أو المحاكم الجنائیة الدولیةأو 
وعى وضمائر الشعوب وفى ساحات المعارك والفداء 

  . واالستشھاد وسجون االحتالل وقبور الشھداء
  

وفى الختام أقول ألھلنا فى فلسطین، ال تحزنوا، فھذا 
الحكم ال یعبر عن الشعب المصرى، بل لقد وقع علینا 

ونصیحتى الیكم أن تتجاھلوه قدر . جمیعا كالصاعقة
اإلمكان، فلقد صدر من محكمة غیر مختصة، حكمھا غیر 
نھائى، وسیتم وتصحیحھ باذن اهللا فى درجات التقاضى 

 . األعلى
  

كل حمالت التحریض اإلعالمیة الموجھة، اال انھ ورغم 
لم یصدر اى اتھاما رسمیا ضد اى من فصائل المقاومة 

. الفلسطینیة من الجھات المعنیة بھذا الملف فى مصر
ولیس لنا أى مصلحة فى زیادة درجة التوتر القائمة اآلن 

  .. بین مصر وفلسطین، فصبرا جمیال
 

كما أوضحت أن مرض إلتھاب الكبد یضرب بالخصوص 
تفتقر لبعض المرافق الجھات الداخلیة واألریاف التي 

كما تعاني من إرتفاع نسب الفقر وھو ما .  األساسیة
 .یوفر المناخ المالئم للعدید من األمراض واألوبئة

 800و 600وبینت أن تونس تسجل سنویا مابین 
إصابة بمرض االلتھاب الكبدي وذلك حسب اإلحصائیات 

، مبینة أن الحاالت الحادة تستھدف  المعلن عنھا
  ... طفال بسبب ضعف جھاز المناعةخصوصا األ



  الفكر السیاسي االسالمى المعاصر بین التفسیر
                                    . )3(للدین والتفسیر الدیني للسیاسة  السیاسي 
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فإننا سنعرض فیما یلي ، تصور طبقا للتمییز السابق ، 
كل من التفسیر السیاسي للدین، والتفسیر الدیني 
للسیاسة ، لبعض مفاھیم ومصطلحات وقضایا الفكر 

  .                    السیاسي االسالمى المعاصر
 

  :قضیھ تطبیق التطبیق الشریعة االسالمیھ 

  : المنظور الجزئي 

في تصوره  یستند مذھب التفسیر السیاسي للدین ،
لقضیة تطبیق الشریعة االسالمیھ في المجتمعات 
المسلمة ، إلى افتراض مضمونھ أن تطبیق الشریعة 

 - أو جماعات  - االسالمیھ یتوقف على وصول جماعھ 
والمقصود بھ التطبیق الشامل ، الن  (معینھ إلى السلطة 

الشریعة مطبقھ على المستوى الخاص دون المستوى 
غیر أن ھذا  ،)  لمجتمعات المسلمةالعام ، في اغلب ا

االفتراض یترتب علیھ أن تطبیق الشریعة االسالمیھ ھو 
مسئولیھ جماعھ أو جماعات معینھ، وانھ مقصور على 

،  ) ھو المجال السیاسي(مجال معین من مجاالت الحیاة 
وبالتالي فان ھذا االفتراض یتناقض مع الداللة االصلیھ 

العبادات والمعامالت   تشمل، والتي  لمصطلح الشریعة
المعامالت الفردیة من أحوال شخصیة : بنوعیھا

...  ومعامالت الفرد من بیع وأجاره ورھن وكفالة
والمعامالت التي تنظم العالقة بین األفراد في الجماعة، 
وتشمل القواعد الكلیة التي تستند إلیھا النظم االقتصادیة 

و إال فالشریعة (السیاسیة القانونیة ،یقول ابن تیمیھ
،  جامعة لكل والیة وعمل فیھ صالح الدین والدنیا

والشریعة إنما ھي كتاب اهللا وسنة رسولھ، وما كان 
علیھ سلف األمة في العقائد واألحوال والعبادات 

)   واألعمال والسیاسات واألحكام والوالیات والعطیات
ووجھ التناقض بینھما ھو أن ھذه الداللة تفید أن ... 
یق الشریعة االسالمیھ مسئولیھ المجتمع المسلم تطب

من خالل قواعدھا ( كلھ،وانھ یشمل كافھ مناحي الحیاة 
  . ) الكلیة

    : المنظور الشامل

فیقوم ) السیاسة الشرعیة ( أما التفسیر الدیني للسیاسة
على اعتبار ان تطبیق الشریعة االسالمیھ في مجال 

یجب ) سیاسي مثالكالمجال ال (معین من مجاالت الحیاة 
أن ال یترتب علیھ إھمال أو إلغاء تطبیقھا في المجاالت 
األخرى ، وأن تقریر المسئولیة الخاصة لجماعھ أو 
جماعات معینھ ، یجب أن ال یترتب إلغاء المسئولیة 
 المشتركة للمجتمع المسلم كلھ عن اقامھ الدین وتطبیق 

العدید من  ، والتي أشارت إلیھا الشریعة االسالمیھ
 :                النصوص

 ُكلُُّكْم َراٍع َأال)( صلى اهللا علیھ وسلم  ( قال الرسول
َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ َفاْلَأِمیُر الَِّذي َعَلى النَّاِس َراٍع 
َوُھَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ َوالرَُّجُل َراٍع َعَلى َأْھِل َبْیِتِھ َوُھَو 
َمْسُئوٌل َعْنُھْم َواْلَمْرَأُة َراِعَیٌة َعَلى َبْیِت َبْعِلَھا َوَوَلِدِه َوِھَي 
َمْسُئوَلٌة َعْنُھْم َواْلَعْبُد َراٍع َعَلى َماِل َسیِِّدِه َوُھَو َمْسُئوٌل 

، و قال  " )َعْنُھ َأَلا َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتِھ
َمَثُل اْلَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اللَِّھ  ) (وسلم ھصلى اهللا علی(

َفَأَصاَب , َواْلَواِقِع ِفیَھا؛ َكَمَثِل َقْوٍم اْسَتَھُموا َعَلى َسِفیَنٍة
َفَكاَن الَِّذیَن ِفي َأْسَفِلَھا , َوَبْعُضُھْم َأْسَفَلَھا  ,َبْعُضُھْم َأْعَلاَھا

َلْو َأنَّا :  َفَقاُلوا, ْن َفْوَقُھْمِإَذا اْسَتَقْوا ِمن اْلَماِء َمرُّوا َعَلى َم
َفِإْن َیْتُرُكوُھْم  ,َخَرْقَنا ِفي َنِصیِبَنا َخْرًقا َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا

َوِإْن َأَخُذوا َعَلى َأْیِدیِھْم َنَجْوا ,  َوَما َأَراُدوا َھَلُكوا َجِمیًعا
  .)  رواه البخاري ) (َجِمیًعا َوَنَجْوا

  :   "اإلسالم ھو الحل" شعار

" اإلسالم ھو الحل" یشیر كثیر من الباحثین إلى أن شعار
ظھر في حقبة الثمانینیات من القرن الماضي ، عندما 
تحالفت جماعھ اإلخوان المسلمین بمصر مع حزبي 

إذا . العمل و األحرار للترشح في االنتخابات البرلمانیة 
اللفظ حادث في  من ناحیة" اإلسالم ھو الحل "شعار 

  أو أقوال  تاریخ االمھ ، ولم یرد في القران أو ألسنھ
، أما من ناحیة   السلف الصالح، أو علماء أھل السنة
، وھنا نمیز بین  الداللة فان لھذا الشعار دالالت متعددة

  :داللتین لھ

  ) :  األصول ( الداللة األولى

للدین، وھى الداللة التي تعبر عن التفسیر السیاسي 
في  -اعتبار أن المقصود باإلسالم في الشعار  وتقوم على

أصول  - " االمامھ " حال استخدامھ في مجال السیاسة 
الدین، التي مصدرھا النصوص الیقینیة الورود القطعیة 
الداللة،والتي ال یباح مخالفتھا،وھى داللھ تتناقض مع 
مذھب أھل السنة في أن االمامھ ھي فروع من فروع 

  .  ین ولیس أصل من أصولھ كما سبق ذكرهالد

  :  ) الفروع ( الداللة الثانیة

یمكن أن تعبر عن التفسیر الدیني   وھى الداللة التي
، و تقوم على اعتبار أنھ  ) السیاسة الشرعیة(للسیاسة 

في  -ھذا الشعار  ینبغي أن یكون المقصود باإلسالم في
  فروع  " ةاالمام "  حال استخدامھ فى مجال السیاسة

.. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

وتفسیر النصوص الظنیة والتي مصدرھا االجتھاد فى فھم 
، والتي یباح فیھا االختالف، وھى داللھ  الورود والداللة

في أن االمامھ فرع من فروع   تتسق مع مذھب أھل السنة
غیر أن .   الدین ولیس أصل من أصولھ كما سبق ذكره
فتح باب " الصیغة األصح للشعار من ناحیة اللفظ ھي

وكافھ  "المامھا" في مجال السیاسة " االجتھاد ھو الحل
. المجاالت التي تقع في دائرة فروع الدین المتغیرة

ولیس  –ویتضمن االجتھاد اتخاذ تراث االمھ نقطھ بدایھ 
، وتفعیل مقدره المسلمین على حل المشاكل  - نقطھ نھایة 

التي یطرحھا واقعھم المتغیر، باالضافھ إلى االستفادة من 
أصول الدین إسھامات االمم األخرى بشرط اتساقھا مع 

  .  وواقع المجتمعات المسلمة

  : مفھوم الحزب الدیني 

  : لمفھوم الحزب دالالت متعددة، وھنا نمیز بین داللتین لھ

  : الداللة األولى 

وھى الداللة التي تعبر عن التفسیر السیاسي للدین، وتقوم 
أن مفھوم الحزب الدیني یتصل بأصول الدین،   على اعتبار

ما قررتھ النصوص ، من النھى عن  ،وھو ما یتناقض مع
االختالف ،على مستوى أصول الدین ، التى مصدرھا 

 یقول تعالى: النصوص الیقینیة الورود القطعیة الداللة 
ِمَن الَِّذیَن َفرَُّقوا ِدیَنُھْم َوَكاُنوا ~ اْلُمْشِرِكیَن  َوال َتُكوُنوا ِمَن(

 : آل عمران) ( َنِشَیعًا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْیِھْم َفِرُحو
ِإنَّ الَِّذیَن َفرَُّقوْا ِدیَنُھْم  ( ، ویقول تعالى) 104(اآلیة 

 ... ] 159 :  األنعام ) [ َوَكاُنوْا ِشَیعًا لَّْسَت ِمْنُھْم ِفي َشْيٍء
و قد ربط علماء أھل السنة بین االختالف على مستوى 

والبدعة مقرونة  ( أصول الدین و البدعھ، یقول ابن تیمیة 
أھل : فیقال , كما أن السنة مقرونة بالجماعة , بالفرقة 

 )أھل البدعة والفرقة : كما یقال , السنة والجماعة 
  . )   1/42اإلستقامة(

  : لداللة الثانیة ا

وھى الداللة التي تعبر عن التفسیر الدیني للسیاسة 
  ، وتقوم على اعتبار أن مفھوم)السیاسة الشرعیة(

ب الدیني یتصل بفروع الدین ولیس بأصولھ، وھى الحز
تتسق مع ما قرره العلماء من أباحھ االختالف فى فروع 

ال إنكار على من اجتھد فیما یسوغ ( الدین، یقول ابن مفلح
  .]  1/186اآلداب الشرعیة )[منھ خالف في الفروع

  :  "اسالمى " مصطلح 

في  من ناحیة اللفظ لم یرد لفظ اسالمى أو إسالمیین
أو أقوال السلف الصالح، إنما ورد لفظ    القران أو السنة

ُھَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل : ( مسلم ومسلمین، قال اهللا تعالى
  َسمَّاُكْم ِإْبَراِھیَم ُھَو َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة َأِبیُكْم

.....  

ِلَیُكوَن الرَُّسوُل َشِھیدًا َعَلْیُكْم اْلُمْسِلمیَن ِمْن َقْبُل َوِفي َھَذا 
 ، فمصطلح)78:الحج) (َوَتُكوُنوا ُشَھَداَء َعَلى النَّاِس

رغم أن موضوعھ ) توفیقي (ھو لفظ اصطالحي )  اسالمى(
، یقول )توقیفي (، ولیس مصطلح شرعي  ) اإلسالم (دیني 

" المسلم"  : وإذا كانت كلمتا( عبد الفتاح أفكوح . د
" اإلسالمي : " ، فإن لفظتي وصف إلھي" المسلمون"و
 :مقال بعنوان ) (وصف وضعي بشري  "  اإلسالمیون"و

وإذا كان بعض العلماء ) . مسلم أم إسالمي أم إسالموي
، فأنھم قد )إسالمیین(المسلمین قد استخدم مصطلح 

استخدموه بدالالت غیر دالالتھ المعاصرة ، من ھؤالء 
مقاالت ) والحسن االشعرى في كتابھ العلماء اإلمام أب

حیث عنى باإلسالمیین كل  ، )اإلسالمیین واختالف المصلین
الفرق التي تختلف   بما في ذلك -فرق وطوائف المسلمین 

مع أھل السنة والجماعة كالشیعة، والخوارج والمرجئة 
 ) الكالمیة(مع تركیزه على المذاھب أالعتقادیھ  ، والمعتزلة

وطوال التاریخ االسالمى ، فان .  الفرق المختلفة لھذه
، المسلم (لقرانیھ المصطلحات االمسلمین استخدموا 

في وصف كل من التزم بأصول الدین الثابتة من ) المسلمین
بأحد المذاھب   ، أما الجماعات التي تلتزم أفراد وجماعات

االسالمیھ،التي ھي محصلھ االجتھاد في فروع الدین 
ا إلى صاحب المذھب ، كالحنابلة المتغیرة،فقد نسبوھ

والمالكیة والشافعیة والحنفیة في الفقھ أو االشاعره 
والماتریدیھ و الطحاویھ في علم الكالم ، ولم یتم استخدام 
مصطلح اسالمى وإسالمیین بدالالتھ الحدیثة في المجتمعات 
المسلمة إال في العصور الحدیثة بعد ظھور االستعمار ، من 

ستخدام المصطلح الذي یقابلھ في اللغة ھذه الدالالت ا
في نھایة القرن السابع عشر  ( (islamist  االنجلیزیة

وبدایة القرن الثامن عشر في الموسوعة البریطانیة بمعنى 
المستشرق اى الباحث الغربي المتخصص في الدراسة 

في ) اسالمى(، كما استخدم مصطلح  المجتمعات االسالمیھ
التاسع عشر وأواخر القرن الثامن  المغرب في بدایة القرن

عشر ،في مخطوطات بمدینة تطوان وبشمال المغرب ، 
الوصف الیھود الذین أتوا من إسبانیا ثم أسلموا ،حتى یتم 

 " التفریق بین المسلم األصلي والذي اعتنق اإلسالم حدیثا
الحركة : أحمد الریسوني "( 172اإلھانة للمنجرة : انظر 

  الداللة  ناحیة  أما من .)   17، صاإلسالمیة المغربیة 
         : فإننا نمیز بین داللتین للمصطلح

  : الداللة األولى 

وھى الداللة التي تعبر عن التفسیر السیاسي للدین، وتقوم 
أن المصطلح ھو مصطلح شرعي توقیفي ،   على اعتبار

وھو ما یخالف حقیقة أن المصطلح رغم أن موضوعھ دیني 
  .مصطلح توقیفي كما سبق ذكره، إال انھ لیس 

 : الداللة الثانیة 

 وھى الداللة التي تعبر عن التفسیر الدیني للسیاسة
 ان المصطلح  ، وتقوم على اعتبار ) السیاسة الشرعیة(

  .  : ھو
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العمل على : ھذه الداللة ھو  ومضمون   .اصطالح بشرى
بمفاھیم وقیم وقواعد ، من االلتزام  تحقیق الممكن

،على المستوى العام، في مجال معین من مجاالت  اإلسالم
    : في المجتمعات المسلمة ، إذا ھذه الداللة الحیاة ،

ترفض القفز مما ھو كائن إلى ما ینبغي أن یكون  :أوال 
وتدعو إلى االنتقال مما ھو كائن إلى ما ھو ممكن إلى ما 

عدة التدرج التي اقرھا ینبغي أن یكون ،استنادا إلى قا
 .اإلسالم

بین المستوى الخاص، الذي قد ) وال تفصل(تمیز  :ثانیا 
یلتزم فیھ الفرد المسلم بمفاھیم وقیم وقواعد اإلسالم ، 
والمستوى العام الذي قد ال یلتزم فیھ المجتمع المسلم 
بمفاھیم وقیم وقواعد اإلسالم، وعدم االلتزام قد یكون 

عمار أو انظمھ تابعھ للغرب فكریا االست  مفروض بواسطة
  وقد یكون مطلوب...أو سیاسیا أو اقتصادیا أو عسكریا

.....  

  .بواسطة تیارات فكریھ تغریبیة

ترى انھ یستحیل أن یعمل فرد معین أو جماعھ   :ثالثا 
معینھ على تحقیق ھذا االلتزام بمفاھیم وقیم وقواعد 

فھو اسالمى أو " " في جمیع مجاالت الحیاة   اإلسالم،
بل ما ھو " ھم إسالمیین على وجھ العموم دون تخصیص

ممكن ھو تخصص كل فرد أو جماعھ في تحقیق ھذا 
جاالت الحیاة ، ھذا االلتزام في مجال معین من م

قال   التخصص ھو احد خصائص منھج التغییر االسالمى
َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َكافًَّة َفَلْوَلا َنَفَر ِمْن ُكلِّ (تعالى 

ِفْرَقٍة ِمْنُھْم َطاِئَفٌة ِلَیَتَفقَُّھوا ِفي الدِّیِن َوِلُیْنِذُروا َقْوَمُھْم ِإَذا 
  .) 122:التوبة)(ْم َلَعلَُّھْم َیْحَذُروَنَرَجُعوا ِإَلْیِھ

ال تنفى صفھ اإلسالم عن المجتمعات المسلمة وال  :رابعا 
 . تكفرھا



     

                                         

 

              

 
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

  

  

             

              

 الدولة منذ بدایة ھذا القرن تعید تقاسیم الطبلھ 
  "أساس الملك –بین الناس  –الشورى "

  "أساس الملك –كما نص الدستور  –الشعب "
  ..ال أحٌد یرقص بالكلمات سوى الدولھ

  "القمع أساس الملك" 
  "شنق اإلنسان أساس الملك"
  "حكم البولیس أساس الملك"

  "الملكتجدید البیعة للحكام أساس "
 وضع الكلمات على الخازوق "

  "...أساس الملك
  ..والسلطة تعرض فتنتھا وحالھا في سوق الجملھ

  ...ال یوجد عرٌي أقبح من عري الدولھ
  ..طبلھ.. طبلھ

  ..وطٌن عربي تجمعھ من یوم والدتھ طبلھ
  ..وتفرق بین قبائلھ طبلھ

  ..وأھل الذكر، وقاضي البلدة
  ..لھیرتعشون على وقع الطب

 الطرب الرسمي یجيء كساعات الغفلھ 
  ..من كل مكان

 سعر البرمیل الواحد أغلى من سعر اإلنسان 
 الطرب الرسمي یعاد كأغنیة الشیطان 

 وعلینا أن نھتز إذا غنى السلطان 
  ..آه –أمام رجال الشرطة  –ونصیح 

  ..یا آه.. آٍه 
 فرٌح مفروٌض باإلكراه 
 موٌت مفروٌض باإلكراه 

  ..یا آه.. آٍه 
  .ھل صار غناء الحاكم قدسیًا ؟؟

 فرٌح مفروٌض باإلكراه 
 موٌت مفروٌض باإلكراه 

  ..یا آه.. آٍه 
 ھل صار غناء الحاكم قدسیًا 

 .كغناء اهللا ؟؟
 طرٌب مفروٌض باإلكراه 
 فرٌح مفروٌض باإلكراه 
 موٌت مفروٌض باإلكراه 

  ..یا آه.. آٍه 
 ھل صار غناء الحاكم قدسیًا 

 .ناء اهللا ؟؟كغ



                      
         

    

    
                                                         

 

   

                                                                                                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

،  إن تتّبع الخطوط العامة لتجربة التعریب في تونس
والنظر في المالبسات والظروف التي اكتنفتھا یفضي إلى 

ت جملة من االستنتاجات التي یمكن تلخیصھا في المالحظا
 :اآلتیة
تجربة التعریب في تونس تجربة مترّددة ال تكاد  ) -1

تقطع خطوات إیجابیة حاسمة حتى تواجھ صعوبات تعّقد 
مھمتھا وتحول دون تحقیقھا لمشروع التعریب بصفة 

 .كاملة
یمثل االنتماء العربي، والعربي اإلسالمي سندًا فكریًا  ) -2

االنتماء الوطني قد لعب طبیعیًا لتجربة التعریب، وإذا كان 
دورًا أساسیًا في خدمة قضیة التعریب في تونس فقد تّم 
ذلك على أساس الربط بین مفھوم التونسة ومفھوم 
التعریب على اعتبار أن العروبة بعد أساسي من أبعاد 
التونسة، غیر أن ھذا االتجاه لم یمنع البعض من تأكید 

یل االنتماء أبعاد أخرى محتملة لمفھوم التونسة من قب
المتوسطي واالنتماء اإلفریقي واعتبار تونس ملتقى 
للحضارات عبر العصور وما یقتضیھ بناء المعاصرة من 

 .) 16(تحول جذري نادى بھ بعض مناھضي التعریب
تجربة التعریب في تونس تجربة ثریة بما تستند إلیھ  ) -3

من أبعاد تاریخیة وفكریة وبما تضمنتھ من حوار استمر 
ل سنین متعددة واستطاع أن یساھم في بلورة أفكار خال

 .مھمة عن العالقة بین اللغة القومیة والثقافة الوطنیة
الحفاظ على الھویة العربیة واإلسالمیة للشعب  -ثانیًا

  :                التونسي
   :                          الحركة الزیتونیة/ -1 

م المساجد التي حظیت یعد جامع الزیتونة واحدًا من أھ
باالھتمام والتقدیر في تونس، أّدى على امتداد تاریخھ 
الطویل أدوارًا جلیلة، أشّعت منھ أنوار العلم والمعرفة 

، وأنجب من العلماء العظام، من تجاوز  مشرقًا ومغربًا
  .إشعاعھم حدود تونس إلى أعماق إفریقیا
س، كان جامع الزیتونة لفترة طویلة قلب حاضرة تون

..  وخرج منھ الكثیر من مصلحیھا وعلمائھا وقادتھا الكبار
.. فكان من أوائل الجامعات العظمى في تاریخ اإلنسانیة

ومنارة حفظت لغة الضاد في شمال إفریقیا، وأشعت بأنوار 
  .                          ) 17( اإلسالم قرونًا مدیدة

 :التأسیس
القیروان، أسس القائد سنة تقریبًا من بناء جامع  30بعد 

اإلسالمي الكبیر الفاتح لتونس حسان بن النعمان جامع 
الزیتونة، وكان مسجدًا بسیطًا، قبل أن یقوم عبید اهللا بن 

.  ھجریة بالزیادة في بنائھ وفخامتھ 116الحبحاب سنة 
وأعاد بعدھا إبراھیم بن أحمد بن محمد، ومن بعده أخوه 

ناء من أصلھ، وأكمل زخرفتھ زیادة اهللا الثاني، بتجدید الب
ھجریة، كما تشیر إلى ذلك الكتابة المنقوشة  250سنة 

 .بالخط الكوفي العریض على دائرة قبة المحراب
 ، التي احتفظت  یعد الزیتونة من المعالم اإلسالمیة القلیلة

 

بأسماء من أمر بالبناء ومن قام بھ، والذین أشرفوا على 
بأسماء عشرة وقد احتفظ .  اإلنجاز، أو ساھموا في الترمیم

منھم في  7من البّنائین والمھندسین المھرة، وقع ذكر 
وقع ذكرھم في كتب  3النقوش الثابتة في الجامع، و

ھذا المسجد، یسجل "التاریخ، حتى قال فیھ أحمد فكري 
تاریخھ بنفسھ، أو كتابھ في حجارتھ، وھو من ھذه الناحیة 

ذا علمنا وھذه لیست مبالغة خصوصًا إ.. أثر فرید في العالم
كتابة منقوشة على  30أنھ وقع إحصاء ما ال یقل عن 

الحجر أو الرخام، وأخرى على الجص والنحاس، أو 
 .                " مرسومة على الخشب

قرنًا قلب مدینة تونس النابض،  13ظل ھذا المعلم طیلة 
تحیط بھ األسواق، وتلتقي عنده المحاور الكبرى للمدینة 

حولھ شبكة من الطرقات، التي تخترق منطقة العتیقة، تمتد 
األسواق المسقوفة، وسط نسیج عمراني، لعلھ كان یمثل 

  .                   مدینة تونس عند نشأتھا
 :                      أدوار تاریخیة متعددة

قرنًا ظل جامع الزیتونة منارة للعلم  13على امتداد 
ل، من أنحاء كثیرة من والمعرفة، ومقصدًا تشد إلیھ الرحا

الوطن العربي وإفریقیا، وقد كان لتطور طرق التدریس 
ومناھجھ وشمولھ اللغة وكل أصناف العلوم الدینیة، دور 
مھم في ھذا اإلشعاع الكبیر، الذي جعل للزیتونة مكانة ال 
تضاھى، وقدرًا ال یرام، حتى قال فیھ السراج في الحلل 

أنھ غدا بین أقرانھ  ، غیر ال عیب فیھ (...السندسیة 
 ... ) واختص بأن یشرح لواردیھ الصدر .. بمرتبة الصدر

،  في البدایة كان الجامع مركزًا للحیاة السیاسیة والدینیة
، لكن ھذا الدور ما لبث  وفیھ تتم مناقشة العقود التجاریة

أن اضمحل تدریجیًا، لیفسح المجال أمام دور أكثر أھمیة، 
ي والعلمي، الذي اضطلع بھ الجامع تمّثل في الدور المعرف

وال یعلم بالتحدید تاریخ جعل جامع الزیتونة . عن جدارة
محًال للتعلیم، وال تاریخ تنظیم ھذا التعلیم على وجھ الدقة، 
وكل ما ھنالك ھي رؤى تقریبیة، ولكن على األغلب أن 
الدروس بدأت تعطى منذ القرن الثالث للھجرة، ولعل ذلك 

جم جامع عقبة بالقیروان، إثر الھجوم تزامن مع أفول ن
الذي تعرضت لھ المدینة، على ید قبائل ریاح وبني ھالل 

 .وبني سلیم
ثم أخذت العلوم في االنتظام شیئًا فشیئًا، إلى أن جاءت 

ھجریة، فأخذ التعلیم حظًا  603الدولة الحفصیة سنة 
كبیرًا، وبدأ یظھر التخصص في المواد الدراسیة، ثم 

غة النظامیة تطورھا تدریجًا إلى أن جاءت واصلت الصی
الدولة الحسینیة، فانتشرت المدارس كالسلیمانیة، وأصدر 
 .أبو العباس أحمد باشا باي، أمره الشھیر لتنظیم التعلیم

كانت ھذه خطوة ھامة على طریق اإلصالح، اعتبرھا فیما 
بعد خیر الدین باشا، غیر كافیة فقام بتكوین لجنة من كبار 

ء، لصیاغة قانون محكم النظام، لضبط إدارة الجامع، العلما
 ، التي یجب أن  ، مع ذكر للعلوم وأحوال المدرسین والطلبة

 



  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

                                                                   
  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 28وصدر ھذا القانون یوم .  ، والكتب المعتمدة تدرس
الموافق لـ ھجریة  1292ذي القعدة عام 

 .م26/12/1875
ابتدائیة، : مراحل 3أما التعلیم نفسھ فكان ینقسم إلى 

وتكون بالمكتب القرآني، ویتعلم فیھا الطالب القراءة 
والرسم المصحفي، كما یتم في ھذه المرحلة حفظ 
المتون مثل المرشد المعین، وألفیة ابن مالك، وبعد ختم 

ع األعظم، لیدخل القرآن، ینتقل التلمیذ للدراسة بالجام
 : بذلك المرحلة المتوسطة التي تنقسم إلى قسمین

:  ، ویدرس فیھ الطالب سنوات 3، یمتد على  األول  -
النحو والفقھ والمنطق، إضافة إلى مبادئ البیان 

 ...وغیرھا
سنوات، وأھم مواد ھذه المرحلة  4، یمتد على  الثاني  -

لحساب ، إلى جانب البالغة والصرف وا أصول الفقھ
  ..                      وغیرھا

، تتم دراسة مواد التفسیر والحدیث  في المرحلة العالیة
وأصول الفقھ والبالغة والنحو، إلى جانب اللغة واآلداب 
وعلم الكالم، وتسند إلى الناجحین في كل مرحلة شھادة، 
وھي األھلیة، والتحصیل، والعالیة، بعد أن كانت تسند 

 ."التطویع"واحدة تسمى شھادة ثانویة 
ھذا غیض من فیض عن صورة التعلیم الزیتوني، التي 
لم تكن ھي نفسھا عبر تاریخ ھذا الجامع، فقد عرف ھذا 
التعلیم محاوالت إصالح مستمرة، حتى إنھ یمكن اعتبار 
تاریخ التعلیم الزیتوني ھو تاریخ محاوالت إصالح ھذا 

 .التعلیم
 مد باشا باي، وأمره فبدأ من محاوالت أبي العباس أح

، مرورًا بخیر الدین التونسي، لم تتوقف  المشار إلیھ آنفًا
، أشرفت  ، وتشكلت للغرض لجان عدة محاوالت اإلصالح

تاریخ الزیتونة والبالد، علیھا عدة شخصیات ھامة في 
برئاسة الشیخ محمد العزیز بوعتور،  1898كلجنة عام 

، وإدخال مواد جدیدة  التي طالبت بإعادة تنظیم االمتحانات
 .           كالریاضات والتاریخ والجغرافیا

ولدعم جھود اإلصالح قام المفكر والمصلح الكبیر الشیخ 
اھا محاضرة محمد عبده بزیارتین لتونس، قدم في إحد

، اشتدت بعدھا المطالبة "العلم وطرق التعلم"بعنوان 
 .             ، وارتفع صوت الداعین لھ باإلصالح

ساھمت كل القطاعات الثقافیة والنخب الفكریة والصحف 
، حین 1945في دعم آراء المطالبین باإلصالح حتى سنة 

عینت الحكومة العالمة الشھیر الشیخ الطاھر بن عاشور 
لمعروف بأفكاره اإلصالحیة، وصاحب مشروع في ھذا ا

دراسة : التعلیم العربي اإلسالمي"المجال ضمنھ كتابھ 
، فسعى إلى إنشاء عدة فروع "تاریخیة ورؤى إصالحیة

إلى  6للزیتونة داخل العاصمة وخارجھا، فقفز عددھا من 
، وأضاف تدریس المواد العلمیة 1947فرعًا سنة  25

اء تالمیذ المدرسة الخلدونیة، كما قام وعھد بذلك إلى قدم
بإرسال عدد من الطلبة إلى عدد من الجامعات في الشرق، 
على غرار ما نراه الیوم من بعثات تعلیمیة إلى الغرب، 
لتتواصل بعدھا المحاوالت، ویتكرر تكوین اللجان، إال أن 
. اإلصالح في كل مرة لم یكن لیرضي األطراف الداعیة إلیھ

ود إلى تالقي رغبة القوى االستعماریة في ولعل ذلك یع
تھمیش وضرب التعلیم الزیتوني، ورغبة قوى محافظة من 
داخل الجامع نفسھ، التي كانت ترفض أي تطویر وتخاف 

 .                             من كل إصالح
 



 في معنى العروبة وجیل جدید من القومیین  .
  . الملك المخالفي عبد 

 

 

        

    
  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

ھناك ظاھرة بارزة ال تخطئھا عین المتابع ان جیال جدیدا 
شابا من القومیین یتبلور في أقطار الوطن العربي یأتي 

بوابات الفعل والحركة والعمل المیداني والسیاسة كما  من
 .                یأتي بذات القدر من بوابات الفكر أیضًا

وقد یكون من الالفت ان ھذا الجیل بقدر ما یأتي من 
اعد ثابتة أقطار للحركة القومیة فیھا وجود تاریخي وقو

یأتي من أقطار لم یكن فیھا  فإنھ، وأطر حركة وتنظیم 
عاشت تجفیف فكري  أواریخ ووجود بذات القدر ت

 . وسیاسي للتیار القومي بمعناه المباشر ألسباب عدة
یمتد إذن وجود ھذا الجیل على الرقعة العربیة كلھا من 
المغرب حتى الخلیج ، بل قد تكون ظواھره األبرز 
والالفتة لالنتباه ھي تلك التي تتبلور في المغرب األقصى 

            ..  "  السعودیة "ي وخاصة وفي الخلیج العرب
عن المركز  2014بین یدي كتاب جدید صدر مؤخرًا  

في معنى العروبة مفاھیم : " الثقافي العربي بعنوان 
لمجموعة من الشباب القومي العربي رجال  " وتحدیات

وھم جمیعا في بواكیر الشباب  ، السعودیة    ونساء من
ویمثل الكتاب تعبیرا عن الجیل الجدید من القومیین ، 

، تأكید مفاھیم العروبة والقومیة وثوابتھا  إعادةأكان في 
أوفي طرح التحدیات المعاصرة ومواجھتھا بروح العصر 
وبرؤیة شابة مدركة للتحدیات وقادرة على التصدي 

ھذه التحدیات من لمسؤولیة اإلجابة على ما تطرحھ 
صفحة من القطع  320یقع الكتاب في ..  تساؤالت

شابا 13موضوعا اشترك في تألیفھ  13المتوسط ، ویظم 
كتب كال " السعودیة  "وشابة من الشباب القومي في 

منھم موضوع من مواضیع الكتاب الذي یتسم بالعمق 
     اصرة وتكتسب صفة األبحاث الموثقةوالمع

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

 ..               الفكریة ولیست المقاالت العابرةوالطروحات 
او قدم للكتاب الدكتور جورج قرم وھو باحث وكاتب قومي 

كما عرفھ الكتاب باحث عربي من لبنان وھو صاحب كتاب 
انفجار المشرق العربي من تأمیم قناة السویس الى غزو 

 . العراق
ھذه مجموعة من (( یقول قرم في تقدیمھ للكتاب ومؤلفیھ 

األبحاث القیمة وضعھا شباب سعودیون من اصحاب المنحى 
الطالع على القومي العربي والثقافة الواسعة الجامعة بین ا

أوضاع العالم والمتجذرة في الوقت نفسھ في بیئتھم العربیة 
دھا الجغرافي ومشاكلھا االقتصادیة والسیاسیة ، بكل تمّد

مة الرئیسیة المشتركة بین كل الباحثین ھي التي وھذه الّس
تمنح لألوراق التي تضمنتھا ھذه المجموعة قیمتھا 

لألبحاث یتمیز بالمواقف المعرفیة فھي تعبر عن إطار جامع 
المتزنة تجاه اھم قضایا االمة ، كما تظھر في كل بحث من 

  .                                           ))  األبحاث
ین الذین یشكالن جزاء تتوزع أبحاث الكتاب على المحور

من عنوان الكتاب محور المفاھیم وفیھ اعادة تأكید لمفاھیم 
من ، وتھ برؤیة بحثیة جدیدة معمقة الفكر القومي وثواب
التجزئة والوحدة : لحدود في ھجاء ا(( أبحاث ھذا المحور 

والمحور الثاني التحدیات وفیھ  ة ،لمحمد ربیع )) العربیة
خوض للتحدیات الجدیدة التي تواجھ الفكر القومي العربي 

 ومن أبحاثھ الھامة البحث الھام  برؤیة ملتزمة وعمیقة
الذي تناقش فیھ )) القومیة والنسویة (( نورة الدعیجي لـ

لفضاء القومي الذي تعید الباحثة تقدیمھ االباحثة بعمق 
 .             .. كبدیل موضوعي لمغالطة العولمة والقطریة

قة التي تقدمھا حات المعّمأھمیة الكتاب واألطرووتكمن 
یف كونھ یأتي من ساحة عربیة جرى فیھا تجففي  أبحاثھ 

الفكر القومي ومحاربتھ وساد فیھا فكر دیني مذھبي ھي 
التي دفعتني لتقدیمھ كنموذج للظاھرة الشبابیة لجیل جدید 

 .. من القومیین یستحقون التھنئة واإلشادة

قاد یحاول أن یسیطر علینا بالتفرقة ، وبث األح يالماض ياالستعمار فكان " 
 يأرضنا ویتحكم ف يبیحاول أن یتحكم ف يالماض يوالضغائن ، وكان االستعمار ف

یثـیـر فـیھ الكراھـیة بین أبناء كان  ينفس الوقت الل يفو ..یة ـبالدنا ببث الطائف
  .جمال عبد الناصر /  ..على ثـروات البالد  يالواحد ؛ كان یعمل على أن یستول الوطن


