
      

  ) .9.. (أعدائھا 

وضع مستقر على مشروع واحد من تلك المشاریع 

أن خاصة و..  والعرقیة والطائفیة   واإلقلیمیة

، ھدفھا دة األطراف والغایات والوسائل ـ الى تدخالت متعّد

طن في الو ما یتعلق بانتشار ظاھرة االسالم السیاسي

في الداخل ، وأخرى خارجیة تعمل جمیعا على تھمیش 

القومیة في كل  التجارب التي عاشتھا بعض األنظمة

مع  التجزئة  في الحفاظ على تلتقي في أھدافھا 

                                                                               

 وعلى رأسھم العربیةطار جمیع األقفي لحركات الدینیة 

الدخول بتسھیالت  في اطار خطة مدروسة تبدأ

"  الرسكلة" عملیات  ثم تبدأ.. قل التن، واالقامة 

المستلزمات و د والجامعات ، مع التكفل بكل المصاریف

تنفیذ مشروع أقطارھم ، متحّمسین ل الى"  النجباء

فھناك من یتحّولون .. والمیداني بتوزیع األدوار والمھام واالمتیازات كذلك 

المطابع بات ودور النشر والمكتالمساجد ووھناك آخرون ینشطون على الساحة في 

الطائلة التي تغطي كل ھذه  الاألمولذلك ال بد من ضخ 

وطباعة و نشر  بین العواصم وإقامة في النزل ، وسیارات فخمة ،

 إطارفي  ة األخرىالدعوی ات، فضال عن النشاط

فترة السبعینات  وقد ظل ھذا النھج متواصال طوال 

ظھرت الفضائیات في بدایة التسعینات لیتم غزو الوطن العربي بالعشرات من الفضائیات الدعویة ومئات 

ولعل األمر لم ..  خالل تلك المرحلة السعودیة

یتوقف عند ھذا الحد ، اذ انتشرت ظاھرة االنترنات في نفس الفترة تقریبا ، حیث استطاعت تلك الجھات المحسوبة على 

ترنات باآلالف المؤلفة من المواقع التیارات الدینیة والدول المناصرة لھا ، أن تغزو الفضاءات االفتراضیة وشبكات االن

تعمل على نشر مفاھیم ، و، وتصدر الفتاوي الغریبة 

وحریة المرأة وحریة  اإلنسانحقوق ة ، بل وتجعل من مفاھیم الحریة و

وال شك أن االستبداد الذي عاشھ المواطن .. 

ونزعة الحكم الفردي واالقصاء الذي عرفتھ كل األقطار حتى التي 

وفي النھایة   ..ألنھ متمسك باإلسالم  ھفاستھد

                                                         

  

 

                                                     

  

أعدائھا الوحدة العربیة بین دعاتھا و    

وضع مستقر على مشروع واحد من تلك المشاریع  إلىان الوضع العربي لم ینتقل نھائیا  

واإلقلیمیةوالدینیة منھا القومیة :  المتصارعة على الدوام

ـ الى تدخالت متعّد ظل یخضع ـ منذ زمن طویلقائم بین تلك المشاریع 

  ..ھا صنع المستقبل العربي الذي یتالءم مع مصالح

ما یتعلق بانتشار ظاھرة االسالم السیاسي فھمولعلنا من ھذه الزاویة بالذات نقف على حقیقة ثابتة تقودنا الى 

في الداخل ، وأخرى خارجیة تعمل جمیعا على تھمیش تقف وراءھا أطراف عربیة التي ، 

التجارب التي عاشتھا بعض األنظمة، سواء من خالل تحمیلھا مسؤولیة فشل 

تلتقي في أھدافھا یة التي ـ، أو من خالل دعم الحركات الرجع

                                                                                .. ـ بیكو الى الیوم  الصھیونیة منذ سایكس

لحركات الدینیة السعودیة ل فلنتأمل على سبیل المثال ولو جزءا یسیرا مما قدمتھ

في اطار خطة مدروسة تبدأ " تسلیفھم" على احتوائھم و وھي تعمل منذ الخمسینات

االقامة ب ، مع تقدیم كل التسھیالت الخاصةفي اطار الشغل أو الدراسة 

د والجامعات ، مع التكفل بكل المصاریفة في المساجفي الداخل من خالل الحلقات الدعوی

النجباء" ، فیعود ھؤالء التالمیذ  اإلنتاجالضروریة ، حتى تصل العملیة الى طور 

والمیداني بتوزیع األدوار والمھام واالمتیازات كذلك فتأتي اذن مرحلة النشاط الفعلي 

وھناك آخرون ینشطون على الساحة في ، "علماء 

لذلك ال بد من ضخ .. ، وبین الناس في المعاھد والجامعات وعلى شبكات األنترنات 

بین العواصم وإقامة في النزل ، وسیارات فخمة ،صاریف تنقل األنشطة بكل ما فیھا من رواتب ومكافآت وم

، فضال عن النشاط اإلسالمباسم  الذي یتم ترویجھمراجع الخاصة بالفكر السلفي الوھابي ، 

وقد ظل ھذا النھج متواصال طوال .. في جمیع األقطار العربیة المنتشرة في العالم و

ظھرت الفضائیات في بدایة التسعینات لیتم غزو الوطن العربي بالعشرات من الفضائیات الدعویة ومئات 

السعودیةالسلفیة المدرسة  منجوا جمیعا الشیوخ المعروفین على الساحة ، والذین تخّر

یتوقف عند ھذا الحد ، اذ انتشرت ظاھرة االنترنات في نفس الفترة تقریبا ، حیث استطاعت تلك الجھات المحسوبة على 

التیارات الدینیة والدول المناصرة لھا ، أن تغزو الفضاءات االفتراضیة وشبكات االن

، وتصدر الفتاوي الغریبة  اإلسالميصة ومعینة في الفقھ ة التي ترّوج لمرجعیات خا

ة ، بل وتجعل من مفاھیم الحریة وتجعل منھ عدوا للقومیة واالشتراكی

.. امة منافیة لجوھر االسالم ھّد" علمانیة " االختالط مفاھیم 

ونزعة الحكم الفردي واالقصاء الذي عرفتھ كل األقطار حتى التي وتھمیش الدین ، ظل الحكومات الرجعیة ، 

ستھدتم االظھور بمظھر الضحیة الذي یحكمتھا األنظمة القومیة ، ساعد ھؤالء في 

  ..للحدیث بقیة  ..   أكثر بالغة من التحلیل

                                                      

 

           

       

            

    

  
                                                    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                              

 ، من الثابت في واقعنا الراھن

المتصارعة على الدوام، و المتناقضة.. المطروحة 

قائم بین تلك المشاریع الالصراع 

صنع المستقبل العربي الذي یتالءم مع مصالحجمیعا 

ولعلنا من ھذه الزاویة بالذات نقف على حقیقة ثابتة تقودنا الى 

، العربي خالل العقود األخیرة 

، سواء من خالل تحمیلھا مسؤولیة فشل الحركة القومیة وتشویھھا 

، أو من خالل دعم الحركات الرجع من سوریا ولیبیا و العراق 

الصھیونیة منذ سایكسأھداف االستعمار و

فلنتأمل على سبیل المثال ولو جزءا یسیرا مما قدمتھ

وھي تعمل منذ الخمسیناتالمسلمون  اإلخوان

في اطار الشغل أو الدراسة الى المملكة 

في الداخل من خالل الحلقات الدعوی وغسل الدماغ ،

الضروریة ، حتى تصل العملیة الى طور 

فتأتي اذن مرحلة النشاط الفعلي .. " التسلیف " 

علماء " و" شیوخ " و" دعاة " الى

، وبین الناس في المعاھد والجامعات وعلى شبكات األنترنات 

األنشطة بكل ما فیھا من رواتب ومكافآت وم

مراجع الخاصة بالفكر السلفي الوھابي ، لل

المنتشرة في العالم و لخیریةالجمعیات ا

ظھرت الفضائیات في بدایة التسعینات لیتم غزو الوطن العربي بالعشرات من الفضائیات الدعویة ومئات حتى ، الثمانینات و

الشیوخ المعروفین على الساحة ، والذین تخّر

یتوقف عند ھذا الحد ، اذ انتشرت ظاھرة االنترنات في نفس الفترة تقریبا ، حیث استطاعت تلك الجھات المحسوبة على 

التیارات الدینیة والدول المناصرة لھا ، أن تغزو الفضاءات االفتراضیة وشبكات االن

ة التي ترّوج لمرجعیات خاااللكترونی

تجعل منھ عدوا للقومیة واالشتراكی لإلسالممحددة 

االختالط مفاھیم قد واللباس والمعت

ظل الحكومات الرجعیة ، العربي في 

حكمتھا األنظمة القومیة ، ساعد ھؤالء في 

أكثر بالغة من التحلیلقد تكون األرقام 



   

كما ھي فعل بعض الصحابة رضي اهللا عنھم ، لالطالع على أحوال الناس 

في والمعامالت الخدمات مستوى رف على سیر األمور االداریة و

دون علم الجھة المقصودة ، ودون على أن یكون ذلك فجئیا حقا و

جمیع أما أن تتم تلك الزیارات بمرافقة عدسات التصویر ، وبحضور 

فھذا غیر معقول  ودون تغییر یذكر ،  مجرد الدعایة

 للرئیس المخلوع الذي ظلل بھ وبالنھج القدیم

  ..في ظل الخداع االعالمي المقیت الذي رافقھ كذبا ونفاقا دون حیاء 

 كنت في كربالء

 قال لي الشیخ أن الحسین

 ..  مات من أجل جرعة ماء

 : وتساءلت

 كیف السیوف استباحت بني األكرمین

 :   فأجاب الذي بصرتھ السماء

  ..  في كل عین: انھ الذھب المتأللئ 

 ) .أمل دنقل ( 

  
  .ما یأتي بسرعة یذھب بسرعة 

فعل بعض الصحابة رضي اهللا عنھم ، لالطالع على أحوال الناس رج المسؤول لتفقد الّرعیة مثلما 

رف على سیر األمور االداریة وـأو للتع.. ، بال تزییف أو اخفاء الي جانب من حیاتھم 

على أن یكون ذلك فجئیا حقا و.. االقتصادیة الھامة الخ 

أما أن تتم تلك الزیارات بمرافقة عدسات التصویر ، وبحضور .. ثم یتبعھ اصالح و تغییر 

مجرد الدعایةلفي وقت واحد ، لمكتوبة والمرئیة االمسموعة و

وبالنھج القدیموغیر مقبول ألنھ یذكرنا بتلك الزیارات المكوكیة بالطائرة الھلكبتر ، 

في ظل الخداع االعالمي المقیت الذي رافقھ كذبا ونفاقا دون حیاء وخدعھ طیلة عشریتین أو أكثر 

كیف السیوف استباحت بني األكرمین

فأجاب الذي بصرتھ السماء

انھ الذھب المتأللئ 

                    

  

  

  

  

  

  

 

      

  

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ما یأتي بسرعة یذھب بسرعة  *

  .الجھل موت األحیاء  *

رج المسؤول لتفقد الّرعیة مثلما معقول أن یخ

، بال تزییف أو اخفاء الي جانب من حیاتھم 

االقتصادیة الھامة الخ العمومیة والمؤسسات 

ثم یتبعھ اصالح و تغییر حضور وسائل االعالم 

المسموعة وعالم الوسائل ا

وغیر مقبول ألنھ یذكرنا بتلك الزیارات المكوكیة بالطائرة الھلكبتر ، 

وخدعھ طیلة عشریتین أو أكثر شعب ال



                                                                                                                       

    

    

    

    

    

    

    

                                            

المقدرة على الصمت ، أو الشجاعة على الكالم في موضوع شائك كلما 

تھّربنا من مواجھتھ یتم تحریفھ وتحویلھ إلى مصدر لصراعات عصبویة جاھلیة مدمرة تفتح األبواب للغزاة والطغاة 

ھنا سدًا ، وحائطًا مسدودّا كتیمًا ، بیننا ، وبین التطور من 

                                                             

ذلك أننا في زمن االنحطاط ھذا ، ال تكون القیمة ھنا لمضمن ما نقول ، ولیست لما نختار من أفكار ومواقف ، وال لما 

  ... لما نقرره ، وإنما ینحصر التقییم باألرومة البیولوجیة التي ال ید لنا فیھا

ففي زمن االنحطاط ھذا ، وقبل أن ُیذكر أسمك ، قبل أن تقول ، قبل أن تكتب ، قبل أن تتخذ موقفًا ، ما ، وبغض النظر 

فتھ ؟ ، ما ھو مذھبھ ؟ ، من أیة أثنیة من ھذا ؟ ، من أین ؟ ، ماھو دینھ ؟ ، ما ھي طائ

ھو ؟ ، ھل یحمل جینات ذلك القاتل الظالم الذي قتل قبل مئات ، أو حتى آالف السنین ؟ ، أم یحمل جینات القتیل 

المظلوم في ذلك الزمان الغابر ؟ ، ھل كان أجداد اجداده المفترضین مع داعس أم مع الغبراء ؟ ، مع الفرس أم مع 

                          

: لما تقول ، أوتكتب ، أوتختار الیوم ، وال یتعلق بالموقف الذي تتخذه ھذه األیام 

صبة التي من مع ، أو ضد ، وإنما أنت أسیر موقف مسبق منك ال ید لك فیھ ، فالتقییم یتم بناء على الموقف من الِع

                                           

صبتك وبالتالي فأنت مرفوض في الحاالت كلھا أیًا كان موقفك ، فإن توافق موقفك الحالي مع ماعلیھ الشائع عن ِع

فترضة ، فأنت مرتد صبتك المالمفترضة فأنت كافر مرفوض من العصبویات األخرى ، وإن خالفت ماھي علیھ ِع

إما : صبتك إلنك خالفتھا ، ومرفوض في الوقت ذاتھ من العصبویات المناقضة إلنك من وجھة نظرھم 

 . ! ...                              منافق مندس علیھم أو مدسوس ، وإما خائف ، باطني ، ناصبي ، انتھازي

، موالید النصف األول من القرن العشرین ، نعیش تناقضًا حادًا ، فقد 

ھات سیكولوجیة بالغة ضوضًا وتشّوعاصرنا مرحلتین تاریخیتین متناقضتین تمامًا ، انعكس تناقضھما على جیلنا ُر

:  

عماریة مكشوفة تمیزت كانت مرحلة تحرر وطني وقومي من استعمار مباشر ، ومن مخططات است

بین من انحدر إلى مستوى العمالة والخدمة لتلك المخططات ، وبین من حمل رایة المقاومة لھا ، 

وعملیة الفرز تلك شملت كل فئة وجماعة ، بل ، وكل بیت وأسرة بین المحیط والخلیج ، حیث الموقف من الحاضر 

واقع الموضوعي سلبًا أو إیجابًا ، ھو الفیصل ، وبما أن تیار التحرر 

والمقاومة والثورة كان طاغیًا ، فقد فرض مفاھیمھ وقیمھ النبیلة في المساواة والمواطنة واألنسنة من جھة ، وفي 

و إقلیمي ، من حزب یساري أو یمیني ، قومي أ

مع الشرق أو مع الغرب ، أو مع عدم االنحیاز ، مع الوحدة العربیة أو مع الدولة اإلقلیمیة الفعلیة ، 

باختصار شدید كان المجتمع العربي یتجھ صاعدًا باتجاه إعالء قیم المواطنة على ما عداھا ، وحتى نعّبر عن تلك 

نقول أن العصبویات اإلثنیة والطائفیة والمذھبیة واإلقلیمیة والقبلیة كانت قد اختفت تمامًا ، 

وإال لما كانت حالنا على ما ھي علیھ اآلن ، ولكن نقول أن مجتمعنا العربي كان في طریقھ للتخلص من أمراضھا في 

یًا للمواطنین بین المحیط والخلیج ، وبالتالي 

فإن القیم التي كانت سائدة في تلك المرحلة ھي قیم المواطنة والمساواة وكان الحدیث عن العصبویات اإلثنیة والدینیة 

لین والطائفیة ُیعتبر سلوكًا معیبًا متخلفًا مرفوضًا ، حتى الذین كانوا مصابین بلوثة عصبویات التخلف كانوا معزو

مرفوضین اجتماعیًا یضطرون لتغلیف مواقفھم العصبویة بإیدیولوجیات قكریة یساریة ، أو یمینیة وال یجرأون على 

الجھر بما كان یعتمل في نفوسھم من عصبویات طائفیة ، أو مذھبیة ، أو إثنیة ، إلن ذلك كان ُیعتبر مرضًا عضاًال 
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                                           .  صدق اهللا العظیم) 124(األنعام /  "  اهللا أعلم حیث یجعل رسالتھ

المقدرة على الصمت ، أو الشجاعة على الكالم في موضوع شائك كلما : أعترف بدایة أنني ترددت طویًال بین موقفین 

تھّربنا من مواجھتھ یتم تحریفھ وتحویلھ إلى مصدر لصراعات عصبویة جاھلیة مدمرة تفتح األبواب للغزاة والطغاة 

ھنا سدًا ، وحائطًا مسدودّا كتیمًا ، بیننا ، وبین التطور من للسیطرة على مقدراتنا ، وتوجیھھ ضدنا لینتصب قي وجو

                                                            

ذلك أننا في زمن االنحطاط ھذا ، ال تكون القیمة ھنا لمضمن ما نقول ، ولیست لما نختار من أفكار ومواقف ، وال لما 

لما نقرره ، وإنما ینحصر التقییم باألرومة البیولوجیة التي ال ید لنا فیھا

ففي زمن االنحطاط ھذا ، وقبل أن ُیذكر أسمك ، قبل أن تقول ، قبل أن تكتب ، قبل أن تتخذ موقفًا ، ما ، وبغض النظر 

من ھذا ؟ ، من أین ؟ ، ماھو دینھ ؟ ، ما ھي طائ : 

ھو ؟ ، ھل یحمل جینات ذلك القاتل الظالم الذي قتل قبل مئات ، أو حتى آالف السنین ؟ ، أم یحمل جینات القتیل 

المظلوم في ذلك الزمان الغابر ؟ ، ھل كان أجداد اجداده المفترضین مع داعس أم مع الغبراء ؟ ، مع الفرس أم مع 

                    

لما تقول ، أوتكتب ، أوتختار الیوم ، وال یتعلق بالموقف الذي تتخذه ھذه األیام : وبالتالي فأن الموقف منك الیتحدد 

مع ، أو ضد ، وإنما أنت أسیر موقف مسبق منك ال ید لك فیھ ، فالتقییم یتم بناء على الموقف من الِع

.                                         إلیھا بیولوجیًا شئت ھذا أم أبیت

وبالتالي فأنت مرفوض في الحاالت كلھا أیًا كان موقفك ، فإن توافق موقفك الحالي مع ماعلیھ الشائع عن ِع

المفترضة فأنت كافر مرفوض من العصبویات األخرى ، وإن خالفت ماھي علیھ ِع

صبتك إلنك خالفتھا ، ومرفوض في الوقت ذاتھ من العصبویات المناقضة إلنك من وجھة نظرھم 

منافق مندس علیھم أو مدسوس ، وإما خائف ، باطني ، ناصبي ، انتھازي

، موالید النصف األول من القرن العشرین ، نعیش تناقضًا حادًا ، فقد  ونحن أبناء الجیل الھرم في الوطن العربي

عاصرنا مرحلتین تاریخیتین متناقضتین تمامًا ، انعكس تناقضھما على جیلنا ُر

 :الخطورة 

كانت مرحلة تحرر وطني وقومي من استعمار مباشر ، ومن مخططات است

بین من انحدر إلى مستوى العمالة والخدمة لتلك المخططات ، وبین من حمل رایة المقاومة لھا ، 

وعملیة الفرز تلك شملت كل فئة وجماعة ، بل ، وكل بیت وأسرة بین المحیط والخلیج ، حیث الموقف من الحاضر 

واقع الموضوعي سلبًا أو إیجابًا ، ھو الفیصل ، وبما أن تیار التحرر والمستقبل ، ومن العناصر الفاعلة في ال

والمقاومة والثورة كان طاغیًا ، فقد فرض مفاھیمھ وقیمھ النبیلة في المساواة والمواطنة واألنسنة من جھة ، وفي 

یساري أو یمیني ، قومي أ: التقییم بناء على الموقف السیاسي والوطني الراھن للمواطن الفرد 

مع الشرق أو مع الغرب ، أو مع عدم االنحیاز ، مع الوحدة العربیة أو مع الدولة اإلقلیمیة الفعلیة ، 

باختصار شدید كان المجتمع العربي یتجھ صاعدًا باتجاه إعالء قیم المواطنة على ما عداھا ، وحتى نعّبر عن تلك 

نقول أن العصبویات اإلثنیة والطائفیة والمذھبیة واإلقلیمیة والقبلیة كانت قد اختفت تمامًا ، 

وإال لما كانت حالنا على ما ھي علیھ اآلن ، ولكن نقول أن مجتمعنا العربي كان في طریقھ للتخلص من أمراضھا في 

یًا للمواطنین بین المحیط والخلیج ، وبالتالي تلك المرحلة ، وأن الھویة العربیة الحضاریة كانت ھي الحاضنة موضوع

فإن القیم التي كانت سائدة في تلك المرحلة ھي قیم المواطنة والمساواة وكان الحدیث عن العصبویات اإلثنیة والدینیة 

والطائفیة ُیعتبر سلوكًا معیبًا متخلفًا مرفوضًا ، حتى الذین كانوا مصابین بلوثة عصبویات التخلف كانوا معزو

مرفوضین اجتماعیًا یضطرون لتغلیف مواقفھم العصبویة بإیدیولوجیات قكریة یساریة ، أو یمینیة وال یجرأون على 

الجھر بما كان یعتمل في نفوسھم من عصبویات طائفیة ، أو مذھبیة ، أو إثنیة ، إلن ذلك كان ُیعتبر مرضًا عضاًال 

   ! ...یحتاج حامل فیروسھ إلى مصحات نفسیة

                                    
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

اهللا أعلم حیث یجعل رسالتھ  "

أعترف بدایة أنني ترددت طویًال بین موقفین 

تھّربنا من مواجھتھ یتم تحریفھ وتحویلھ إلى مصدر لصراعات عصبویة جاھلیة مدمرة تفتح األبواب للغزاة والطغاة 

للسیطرة على مقدراتنا ، وتوجیھھ ضدنا لینتصب قي وجو

 .                                                              !...جدید 

ذلك أننا في زمن االنحطاط ھذا ، ال تكون القیمة ھنا لمضمن ما نقول ، ولیست لما نختار من أفكار ومواقف ، وال لما 

لما نقرره ، وإنما ینحصر التقییم باألرومة البیولوجیة التي ال ید لنا فیھانحن علیھ ، وال 

ففي زمن االنحطاط ھذا ، وقبل أن ُیذكر أسمك ، قبل أن تقول ، قبل أن تكتب ، قبل أن تتخذ موقفًا ، ما ، وبغض النظر 

 :عن المضمون یثور السؤال

ھو ؟ ، ھل یحمل جینات ذلك القاتل الظالم الذي قتل قبل مئات ، أو حتى آالف السنین ؟ ، أم یحمل جینات القتیل 

المظلوم في ذلك الزمان الغابر ؟ ، ھل كان أجداد اجداده المفترضین مع داعس أم مع الغبراء ؟ ، مع الفرس أم مع 

.                    الروم ؟

وبالتالي فأن الموقف منك الیتحدد 

مع ، أو ضد ، وإنما أنت أسیر موقف مسبق منك ال ید لك فیھ ، فالتقییم یتم بناء على الموقف من الِع

إلیھا بیولوجیًا شئت ھذا أم أبیت المفترض أنك تنتمي

وبالتالي فأنت مرفوض في الحاالت كلھا أیًا كان موقفك ، فإن توافق موقفك الحالي مع ماعلیھ الشائع عن ِع

المفترضة فأنت كافر مرفوض من العصبویات األخرى ، وإن خالفت ماھي علیھ ِع

صبتك إلنك خالفتھا ، ومرفوض في الوقت ذاتھ من العصبویات المناقضة إلنك من وجھة نظرھم مرفوض من ِع

منافق مندس علیھم أو مدسوس ، وإما خائف ، باطني ، ناصبي ، انتھازي

ونحن أبناء الجیل الھرم في الوطن العربي

عاصرنا مرحلتین تاریخیتین متناقضتین تمامًا ، انعكس تناقضھما على جیلنا ُر

الخطورة 

كانت مرحلة تحرر وطني وقومي من استعمار مباشر ، ومن مخططات است :المرحلة األولى 

بین من انحدر إلى مستوى العمالة والخدمة لتلك المخططات ، وبین من حمل رایة المقاومة لھا ، : بفرز حقیقي 

وعملیة الفرز تلك شملت كل فئة وجماعة ، بل ، وكل بیت وأسرة بین المحیط والخلیج ، حیث الموقف من الحاضر 

والمستقبل ، ومن العناصر الفاعلة في ال

والمقاومة والثورة كان طاغیًا ، فقد فرض مفاھیمھ وقیمھ النبیلة في المساواة والمواطنة واألنسنة من جھة ، وفي 

التقییم بناء على الموقف السیاسي والوطني الراھن للمواطن الفرد 

مع الشرق أو مع الغرب ، أو مع عدم االنحیاز ، مع الوحدة العربیة أو مع الدولة اإلقلیمیة الفعلیة ،  ..كذا أو كذا 

باختصار شدید كان المجتمع العربي یتجھ صاعدًا باتجاه إعالء قیم المواطنة على ما عداھا ، وحتى نعّبر عن تلك 

نقول أن العصبویات اإلثنیة والطائفیة والمذھبیة واإلقلیمیة والقبلیة كانت قد اختفت تمامًا ، المرحلة بدقة ، فنحن ال 

وإال لما كانت حالنا على ما ھي علیھ اآلن ، ولكن نقول أن مجتمعنا العربي كان في طریقھ للتخلص من أمراضھا في 

تلك المرحلة ، وأن الھویة العربیة الحضاریة كانت ھي الحاضنة موضوع

فإن القیم التي كانت سائدة في تلك المرحلة ھي قیم المواطنة والمساواة وكان الحدیث عن العصبویات اإلثنیة والدینیة 

والطائفیة ُیعتبر سلوكًا معیبًا متخلفًا مرفوضًا ، حتى الذین كانوا مصابین بلوثة عصبویات التخلف كانوا معزو

مرفوضین اجتماعیًا یضطرون لتغلیف مواقفھم العصبویة بإیدیولوجیات قكریة یساریة ، أو یمینیة وال یجرأون على 

الجھر بما كان یعتمل في نفوسھم من عصبویات طائفیة ، أو مذھبیة ، أو إثنیة ، إلن ذلك كان ُیعتبر مرضًا عضاًال 

یحتاج حامل فیروسھ إلى مصحات نفسیة



    
بدأت مع انتكاسة مشروع التحرر والنھوض العربي منذ حوالي نصف قرن حیث انقلبت تلك القیم 

والمفاھیم رأسًا على عقب ، وما كان عیبًا ، ومعیبًا ، وتخلفًا ، ومرضیًا ، بات ھو السائد ، والواقعي ، والطبیعي ، 

والمساواة النبیلة والعروبة والتقدم قیم خشبیة ، غیر واقعیة ، وفي أحسن 

الظروف یقال عنھا قیم مثالیة ال أثر وال تأثیر لھا في الواقع ، وھكذا بدأت األورام العنصریة بالتضخم والتضخیم المفتعل 

وقوتھ یمكن تفجیرھا عند الحاجة ، بتفعیل عناصر عنصریة تستدعي ردود أفعال عنصریة ، فتحولت إلى ما یشبھ ألغام م

وھذا ما حصل حیث تم تفجیرھا ، بعد أن تورمت إلى حدودھا القصوى بفعل االستبداد المدید ، لمواجھة الربیع العربي ، 

   

موضوع ھذا البحث ، شھدت المرحلة األولى دعوات جادة للحوار 

اإلیجابي بین المذاھب وبین الطوائف وبین اإلثنیات ، فمع قیام دولة الجمھوریة العربیة المتحدة صدرت الدعوة إلى 

 ، وصدرت فتوى الشیخ محمود شلتوت بإضافة المذھب الجعفري كمذھب خامس في اإلسالم ،

وخصصت حكومة الجمھوریة العربیة المتحدة منحة إلبناء األقلیم الشمالي للدراسة في الجامع األزھر للتقریب بین 

لكن في المرحلة الثانیة المنوه عنھا ، مرحلة انتكاسة مشروع التحرر 

 ....! .   

وال بد من االعتراف ھنا ، أن المرحلة الثانیة ، مرحلة النكوص ، تلك التي ترافقت مع انحسار مشروع التحرر 

أن : والنھوض العربي لیست ُمنشئة لتلك العصبویات المرضیة ، وإنما كانت كاشفة لھا ، حیث تكشف في تلك المرحلة 

لم ... والمساواة والتقدم والحریة واالشتراكیة واللیبرالیة والقومیة واألممیة والدیموقراطیة 

تكن قد تجذرت موضوعیًا في الواقع ، وأن الخطاب العنیف ، والتمترس وراء اإلیدیولوجیات كان للتغطیة على 

كافة األقنعة اإلیدیولوجیة لصالح عصبویات دفینة ، ما أن بدأ مشروع التحرر والنھوض باالنحسار حتى تم خلع 

عصبویات إقلیمیة سلطویة أو إثنیة أو مذھبیة أو طائفیة ، واحتفل الطغاة والغزاة والصھاینة بھزیمة مشروع التحرر 

 :عندما خاطب بریجنسكي مناحم بیغن قائًال 

؟ ، وعن أي دین یبحثون ...، فعن أي دین یتحدث بریجنسكي 

 - . ؟ ، ھل ھو دین التوحید والرساالت السماویة ، أم دین الفتن واالقتتال الطائفي والمذھبي واألثني ؟

یقصدون دین جدنا إبراھیم الخلیل الذي حطم أصنام قومھ ، ونجاه اهللا 

ومن ثم إلى الشام وفلسطین ومصر ومكة 

                                                                   

م الظلم والقتل ، ، ال یبحثون عن دین جدنا موسى واأللواح األثنى عشر التي تحّر

، ال تحلف ...  ال یكن لك آلھة سواي ، ال تصنع لك تمثاال منحوتا وال صورة

، ال تقتل ، ال تسرق ، ال تشھد على غیرك شھادة زور ، ال تشتھ بیت 

                                     

، ال یتقیدون بتعالیم دین جدنا عیسى بن مریم الذي دعا للتطھر من رجس الطغاة 

ھنیئًا للمساكین في الروح ، ھنیئًا للمحزونین ، ألنھم ُیعّزون 

حق ، ألنھم ُیشبعون ، ھنیئًا للرحماء ، ألنھم 

ُیرحمون ، ھنیئُا للمضطھدین من أجل الحق ، ألن لھم ملكوت السماوات ، ال تظنوا أني جئت ألبطل الشریعة وتعالیم 

أخیھ  من غضب على: أما أنا فأقول لكم ... 

ومن قال لھ یا أحمق استوجب نار جھنم ، ال یقدر أحد أن یخدم سیدین ، ألنھ إما أن یبغض 

أحدھما ویحب اآلخر ، وإما أن یتبع أحدھما وینبذ اآلخر ، فأنتم ال تقدرون أن تخدموا اهللا والمال ، ال تدینوا لئال تدانوا ، 

یلون ُیكال لكم ، لماذا تنظر إلى القشة في عین أخیك ، وال تبالي بالخشبة في عینك ؟ ، 

سُیسلم  :أرید رحمة ال ذبیحة ، وما جئت ألدعو الصالحین ، بل الخاطئین ، ثم قال ، وھو العارف للمصیر الذي بنتظره 

ى أیدي الغرباء ، فیستھزئون بھ ویجلدونھ 

  ممثل القیصر المحتل" بیالطس"حیث بالفعل سلمھ الكھنة إلى الغریب 

  
بدأت مع انتكاسة مشروع التحرر والنھوض العربي منذ حوالي نصف قرن حیث انقلبت تلك القیم 

والمفاھیم رأسًا على عقب ، وما كان عیبًا ، ومعیبًا ، وتخلفًا ، ومرضیًا ، بات ھو السائد ، والواقعي ، والطبیعي ، 

والمساواة النبیلة والعروبة والتقدم قیم خشبیة ، غیر واقعیة ، وفي أحسن وباتت قیم المواطنة والتحرر والحریة 

الظروف یقال عنھا قیم مثالیة ال أثر وال تأثیر لھا في الواقع ، وھكذا بدأت األورام العنصریة بالتضخم والتضخیم المفتعل 

بتفعیل عناصر عنصریة تستدعي ردود أفعال عنصریة ، فتحولت إلى ما یشبھ ألغام م

وھذا ما حصل حیث تم تفجیرھا ، بعد أن تورمت إلى حدودھا القصوى بفعل االستبداد المدید ، لمواجھة الربیع العربي ، 

. والتخدیم على مخططات الطغاة والغزاة في حصار الحلم العربي وتصفیة آثاره

موضوع ھذا البحث ، شھدت المرحلة األولى دعوات جادة للحوار باختصار شدید ، ومن حیث المحصلة ، وبما یتعلق ب

اإلیجابي بین المذاھب وبین الطوائف وبین اإلثنیات ، فمع قیام دولة الجمھوریة العربیة المتحدة صدرت الدعوة إلى 

، وصدرت فتوى الشیخ محمود شلتوت بإضافة المذھب الجعفري كمذھب خامس في اإلسالم ،

وخصصت حكومة الجمھوریة العربیة المتحدة منحة إلبناء األقلیم الشمالي للدراسة في الجامع األزھر للتقریب بین 

لكن في المرحلة الثانیة المنوه عنھا ، مرحلة انتكاسة مشروع التحرر ... المذاھب وكذا حصل بین الطوائف المسیحیة 

. !....بال مسیحیة ، وھكذاالعربي عاد الحدیث عن مذاھب بال إسالم ، وطوائف 

وال بد من االعتراف ھنا ، أن المرحلة الثانیة ، مرحلة النكوص ، تلك التي ترافقت مع انحسار مشروع التحرر 

والنھوض العربي لیست ُمنشئة لتلك العصبویات المرضیة ، وإنما كانت كاشفة لھا ، حیث تكشف في تلك المرحلة 

والمساواة والتقدم والحریة واالشتراكیة واللیبرالیة والقومیة واألممیة والدیموقراطیة 

تكن قد تجذرت موضوعیًا في الواقع ، وأن الخطاب العنیف ، والتمترس وراء اإلیدیولوجیات كان للتغطیة على 

عصبویات دفینة ، ما أن بدأ مشروع التحرر والنھوض باالنحسار حتى تم خلع 

عصبویات إقلیمیة سلطویة أو إثنیة أو مذھبیة أو طائفیة ، واحتفل الطغاة والغزاة والصھاینة بھزیمة مشروع التحرر 

عندما خاطب بریجنسكي مناحم بیغن قائًال " كامب دیفد"العربي ، وكان أبلغ تعبیر عن ذلك في حفل توقیع صفقة 

، فعن أي دین یتحدث بریجنسكي " لقد بدأ خط الدین في المنطقة

؟ ، ھل ھو دین التوحید والرساالت السماویة ، أم دین الفتن واالقتتال الطائفي والمذھبي واألثني ؟

یقصدون دین جدنا إبراھیم الخلیل الذي حطم أصنام قومھ ، ونجاه اهللا وبكل تأكید ال  ، )بیغن وبریجنسكي 

 )العراق(من المحرقة التي أعدھا لھ النمرود ، وتجول في بالد بین النھرین 

                                .ةثورة في مواجھة ظلم وطغیان الطغا

، ال یبحثون عن دین جدنا موسى واأللواح األثنى عشر التي تحّر )بیغن وبریجنسكي 

ال یكن لك آلھة سواي ، ال تصنع لك تمثاال منحوتا وال صورة : (حیث خاطب الرب موسى في جبل سیناء 

، ال تقتل ، ال تسرق ، ال تشھد على غیرك شھادة زور ، ال تشتھ بیت  ...، أكرم أباك وأمك 

.                                      ) 20التوراة الخروج 

، ال یتقیدون بتعالیم دین جدنا عیسى بن مریم الذي دعا للتطھر من رجس الطغاة  )بیغن وبریجنسكي

ھنیئًا للمساكین في الروح ، ھنیئًا للمحزونین ، ألنھم ُیعّزون : ( الكھنة والتحرر من الغزاة الرومان حیث خاطب تالمذتھ 

حق ، ألنھم ُیشبعون ، ھنیئًا للرحماء ، ألنھم ، ھنیئًا للودعاء ، ألنھم یرثون األرض ، ھنیئًا للجیاع والعطاشى إلى ال

ُیرحمون ، ھنیئُا للمضطھدین من أجل الحق ، ألن لھم ملكوت السماوات ، ال تظنوا أني جئت ألبطل الشریعة وتعالیم 

... ال تقتل : ، سمعتم أنھ قیل آلبائكم  ... ما جئت ألبطل ، بل ألكمل

ومن قال لھ یا أحمق استوجب نار جھنم ، ال یقدر أحد أن یخدم سیدین ، ألنھ إما أن یبغض 

أحدھما ویحب اآلخر ، وإما أن یتبع أحدھما وینبذ اآلخر ، فأنتم ال تقدرون أن تخدموا اهللا والمال ، ال تدینوا لئال تدانوا ، 

یلون ُیكال لكم ، لماذا تنظر إلى القشة في عین أخیك ، وال تبالي بالخشبة في عینك ؟ ، فكما تدینون تدانون ، وبما تك

أرید رحمة ال ذبیحة ، وما جئت ألدعو الصالحین ، بل الخاطئین ، ثم قال ، وھو العارف للمصیر الذي بنتظره 

ى أیدي الغرباء ، فیستھزئون بھ ویجلدونھ فیحكمون علیھ بالموت ، ویسلمونھ إل ... ابن اإلنسان إلى رؤساء الكھنة

حیث بالفعل سلمھ الكھنة إلى الغریب  ،  /ولننتبھ ھنا إلى تعبیر الغرباء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بدأت مع انتكاسة مشروع التحرر والنھوض العربي منذ حوالي نصف قرن حیث انقلبت تلك القیم  :المرحلة الثانیة 

والمفاھیم رأسًا على عقب ، وما كان عیبًا ، ومعیبًا ، وتخلفًا ، ومرضیًا ، بات ھو السائد ، والواقعي ، والطبیعي ، 

وباتت قیم المواطنة والتحرر والحریة 

الظروف یقال عنھا قیم مثالیة ال أثر وال تأثیر لھا في الواقع ، وھكذا بدأت األورام العنصریة بالتضخم والتضخیم المفتعل 

بتفعیل عناصر عنصریة تستدعي ردود أفعال عنصریة ، فتحولت إلى ما یشبھ ألغام م

وھذا ما حصل حیث تم تفجیرھا ، بعد أن تورمت إلى حدودھا القصوى بفعل االستبداد المدید ، لمواجھة الربیع العربي ، 

والتخدیم على مخططات الطغاة والغزاة في حصار الحلم العربي وتصفیة آثاره

باختصار شدید ، ومن حیث المحصلة ، وبما یتعلق ب

اإلیجابي بین المذاھب وبین الطوائف وبین اإلثنیات ، فمع قیام دولة الجمھوریة العربیة المتحدة صدرت الدعوة إلى 

، وصدرت فتوى الشیخ محمود شلتوت بإضافة المذھب الجعفري كمذھب خامس في اإلسالم ،" إسالم بال مذاھب"

وخصصت حكومة الجمھوریة العربیة المتحدة منحة إلبناء األقلیم الشمالي للدراسة في الجامع األزھر للتقریب بین 

المذاھب وكذا حصل بین الطوائف المسیحیة 

العربي عاد الحدیث عن مذاھب بال إسالم ، وطوائف 

وال بد من االعتراف ھنا ، أن المرحلة الثانیة ، مرحلة النكوص ، تلك التي ترافقت مع انحسار مشروع التحرر 

والنھوض العربي لیست ُمنشئة لتلك العصبویات المرضیة ، وإنما كانت كاشفة لھا ، حیث تكشف في تلك المرحلة 

والمساواة والتقدم والحریة واالشتراكیة واللیبرالیة والقومیة واألممیة والدیموقراطیة  شعارات المواطنة والعدالة

تكن قد تجذرت موضوعیًا في الواقع ، وأن الخطاب العنیف ، والتمترس وراء اإلیدیولوجیات كان للتغطیة على 

عصبویات دفینة ، ما أن بدأ مشروع التحرر والنھوض باالنحسار حتى تم خلع 

عصبویات إقلیمیة سلطویة أو إثنیة أو مذھبیة أو طائفیة ، واحتفل الطغاة والغزاة والصھاینة بھزیمة مشروع التحرر 

العربي ، وكان أبلغ تعبیر عن ذلك في حفل توقیع صفقة 

لقد بدأ خط الدین في المنطقة... العربیة وداعًا للقومیة "

؟ ، ھل ھو دین التوحید والرساالت السماویة ، أم دین الفتن واالقتتال الطائفي والمذھبي واألثني ؟...لتعمیق خطھ 

بیغن وبریجنسكي  (إنھم ، أوًال ، 

من المحرقة التي أعدھا لھ النمرود ، وتجول في بالد بین النھرین 

ثورة في مواجھة ظلم وطغیان الطغالتحریض قومھ على ال

بیغن وبریجنسكي (وإنھم ، ثانیًا ، ـ 

حیث خاطب الرب موسى في جبل سیناء 

، أكرم أباك وأمك ... لرب إلھك باطالباسم ا

التوراة الخروج ...  غیرك

بیغن وبریجنسكي (وإنھم ، ثالثًا ،   -

الكھنة والتحرر من الغزاة الرومان حیث خاطب تالمذتھ 

، ھنیئًا للودعاء ، ألنھم یرثون األرض ، ھنیئًا للجیاع والعطاشى إلى ال

ُیرحمون ، ھنیئُا للمضطھدین من أجل الحق ، ألن لھم ملكوت السماوات ، ال تظنوا أني جئت ألبطل الشریعة وتعالیم 

ما جئت ألبطل ، بل ألكمل: األنبیاء 

ومن قال لھ یا أحمق استوجب نار جھنم ، ال یقدر أحد أن یخدم سیدین ، ألنھ إما أن یبغض ... استوجب حكم القاضي 

أحدھما ویحب اآلخر ، وإما أن یتبع أحدھما وینبذ اآلخر ، فأنتم ال تقدرون أن تخدموا اهللا والمال ، ال تدینوا لئال تدانوا ، 

فكما تدینون تدانون ، وبما تك

أرید رحمة ال ذبیحة ، وما جئت ألدعو الصالحین ، بل الخاطئین ، ثم قال ، وھو العارف للمصیر الذي بنتظره 

ابن اإلنسان إلى رؤساء الكھنة

ولننتبھ ھنا إلى تعبیر الغرباء /ویصلبونھ ، 

.....  



) أقتلھ ، أقتلھ ، أصلبھ: ( صاحوا ف، ! ) 

، فأسلمھ إلیھم لیصلبوه ) ال ملك علینا إال القیصر 

، ولعل موقف الكھنة الذلیل ، ذاك ، یحاكي موقف الطغاة الذلیل في الوطن العربي ھذه 

  . ذن بقتل الشعب العربي ، وصلبھ

ال یؤمنون بدین جدنا محمد بن عبد اهللا الذي رفع رایة الحریة والتحرر من 

امھا ، ومن ثم توحید األمة طغاة الداخل ، ومن غزاة الخارج ، بالتحرر من العصبیات القبلیة ، وسطوتھا ، وأصن

العربیة لمواجھة الغزاة شرقًا وغربًا ، عبر تتابع الرساالت السماویة إلى اإلنسانیة من خالل ھذه األرض العربیة 

اهللا أعلم  ) :الطھور التي اختارھا اهللا سبحانھ وتعالى لتكون الحامل لرسالتھ حیث جاء في رسالتھ الختامیة للبشریة 

                                         

لقد حملت الرسالة السماویة األخیرة للبشریة باإلضافة إلى المضمون الذي یتضمن خالصة الخطاب اإللھي للبشریة 

خیاراتھ في قرار إلھي بأن ھذا الخطاب ھو الخطاب الختامي وھذا یعني أن اإلنسان مطالب أن یتحمل مسؤولیة مواقفھ و

شرع لكم : (الدنیا ، وأن ھناك میزان دقیق في اآلخرة للحسنات والسیئات ، فقد حملت الرسالة الختامیة تلك المعاني 

من الدین ما وصى بھ نوحًا والذي أوحینا إلیك وما وصینا بھ إبراھیم وموسى وعیسى ، أن أقیموا الدین وال تتفرقوا 

نا باهللا وما أنزل إلینا وما أنزل إلى إبراھیم واسماعیل واسحق ویعقوب واالسباط 

( ،  – 136البقرة  – ( وما أوتي موسى وعیسى وما أوتي النبیون من ربھم ال نفرق بین أحد منھم ونحن لھ مسلمون

 –) عوبًا وقبائل لتعارفواوجعلناكم ش(،  

قل یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك بھ شیئًا وال یتخذ بعضنا 

. من أھل الكتاب أمة قائمة یتلون آیات اهللا آناء اللیل وھم یسجدون 

 –) اهللا والیوم اآلخر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ویسارعون في الخیرات واولئك من الصالحین 

وال ) -5المائدة  –)الیوم أحل لكم الطیبات وطعام الذین أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لھم

 – 18العنكبوت  –) ما على الرسول إال البالغ المبین 

 21الغاشیة  –) لست علیھم بمسیطر  . 

سبیلھ ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن ، إن ربك ھو أعلم بمن ضل عن 

أفأنت تكره (  – 256البقرة  – (ال أكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي

 29الكھف  –) وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر

اإلنسان  –)إنا ھدیناه السبیل إما شاكرًا وإما كفورا

إنا أنزلنا التوراة فیھا ھدى ونور ، یحكم بھا النبیون الذین أسلموا 

یدیھ من التوراة وآتیناه اإلنجیل فیھ وقفینا ع لى آثارھم بعیسى بن مریم مصدقًا لما بین 

وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقًا لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمنًا علیھ فاحكم بینھم 

بما أنزل اهللا وال تتبع أھواءھم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجًا ولو شاء اهللا لجعلكم أمة واحدة 

 -  48المائدة  – ( ن لیبلوكم في مآءاتاكم فاستبقوا الخیرات إلى اهللا مرجعكم جمیعًا فینبئكم بما كنتم فیھ تختلفون

واعتصموا بحبل اهللا جمیعًا وال تفرقوا ، واذكروا نعمة 

كم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منھا ، كذلك 

ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ، وأولئك 

آل عمران  –) وأولئك لھم عذاب عظیم وال تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءھم البینات ، 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم أال تشركوا بھ شیئًا وبالوالدین إحسانا وال تقتلوا أوالدكم 

من إمالق ، نحن نرزقكم وأیاھم وال تقربوا الفواحش ما ظھر منھا وما بطن وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق 

وصاكم بھ لعلكم تتقون وال تقربوا مال الیتیم إال بالتي ھي أحسن حتى یبلغ أشده وأوفوا الكیل والمیزان بالقسط ، 

ال نكلف نفسًا إال وسعھا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعھد اهللا أوفوا ذلكم وصاكم بھ لعلكم تذكرون وأن ھذا 

 ) .153ـ  151األنعام  () لھ ذلكم وصاكم بھ لعلكم تتقون 

                 ھكذا نجد أن الرساالت السماویة جاءت في السیاق التاریخي لتطور الجماعة البشریة التي اختارھا اهللا

 لتلك الرسالة إال إذا تجاوزت  سبحانھ وتعالى لتكون الحامل لرسالتھ إلى اإلنسانیة ، وھي لن تكون حامًال صالحًا

! ) ھاھو ملككم : (الذي جلس على كرسي القضاء ، لیخاطب بیالطس الكھنة قائًال 

ال ملك علینا إال القیصر : ( أأصلب ملككم ؟ ، فأجاب رؤساء الكھنة 

، ولعل موقف الكھنة الذلیل ، ذاك ، یحاكي موقف الطغاة الذلیل في الوطن العربي ھذه  

ذن بقتل الشعب العربي ، وصلبھلون للغرباء من كل لون في أخذ اال

ال یؤمنون بدین جدنا محمد بن عبد اهللا الذي رفع رایة الحریة والتحرر من ’ ) بیغن وبریجنسكي

طغاة الداخل ، ومن غزاة الخارج ، بالتحرر من العصبیات القبلیة ، وسطوتھا ، وأصن

العربیة لمواجھة الغزاة شرقًا وغربًا ، عبر تتابع الرساالت السماویة إلى اإلنسانیة من خالل ھذه األرض العربیة 

الطھور التي اختارھا اهللا سبحانھ وتعالى لتكون الحامل لرسالتھ حیث جاء في رسالتھ الختامیة للبشریة 

 –                                        124 األنعام

لقد حملت الرسالة السماویة األخیرة للبشریة باإلضافة إلى المضمون الذي یتضمن خالصة الخطاب اإللھي للبشریة 

قرار إلھي بأن ھذا الخطاب ھو الخطاب الختامي وھذا یعني أن اإلنسان مطالب أن یتحمل مسؤولیة مواقفھ و

الدنیا ، وأن ھناك میزان دقیق في اآلخرة للحسنات والسیئات ، فقد حملت الرسالة الختامیة تلك المعاني 

من الدین ما وصى بھ نوحًا والذي أوحینا إلیك وما وصینا بھ إبراھیم وموسى وعیسى ، أن أقیموا الدین وال تتفرقوا 

نا باهللا وما أنزل إلینا وما أنزل إلى إبراھیم واسماعیل واسحق ویعقوب واالسباط قولوا آم

وما أوتي موسى وعیسى وما أوتي النبیون من ربھم ال نفرق بین أحد منھم ونحن لھ مسلمون

 – 118ھود  – (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال یزالون مختلفین

قل یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك بھ شیئًا وال یتخذ بعضنا 

من أھل الكتاب أمة قائمة یتلون آیات اهللا آناء اللیل وھم یسجدون ( ، –آل عمران  

اهللا والیوم اآلخر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ویسارعون في الخیرات واولئك من الصالحین 

الیوم أحل لكم الطیبات وطعام الذین أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لھم

ما على الرسول إال البالغ المبین ( ،  - 46العنكبوت  – ( تجادلوا أھل الكتاب إال بالتي ھي أحسن

 .فذكر إنما أنت مذكر(  – 80النساء  –) ومن تولى فما أرسلناك علیھم حفیظا 

ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن ، إن ربك ھو أعلم بمن ضل عن 

ال أكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي(  – 125النحل 

وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر(  – 99یونس  –

إنا ھدیناه السبیل إما شاكرًا وإما كفورا. لناه سمیعًا بصیراإنا خلقنا األنسان من نطفة أمشاج نبتلیھ فجع

إنا أنزلنا التوراة فیھا ھدى ونور ، یحكم بھا النبیون الذین أسلموا  ) – 21الطور  –) كل امرئ بما كسب رھین

وقفینا ع لى آثارھم بعیسى بن مریم مصدقًا لما بین ( 

وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق مصدقًا لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمنًا علیھ فاحكم بینھم  – 

بما أنزل اهللا وال تتبع أھواءھم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجًا ولو شاء اهللا لجعلكم أمة واحدة 

ن لیبلوكم في مآءاتاكم فاستبقوا الخیرات إلى اهللا مرجعكم جمیعًا فینبئكم بما كنتم فیھ تختلفون

واعتصموا بحبل اهللا جمیعًا وال تفرقوا ، واذكروا نعمة  ) – 143البقرة  – ( وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شھداء

كم فأصبحتم بنعمتھ إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منھا ، كذلك اهللا علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوب

ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ، وأولئك  . یبین اهللا لكم آیاتھ لعلكم تھتدون

وال تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءھم البینات ، 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم أال تشركوا بھ شیئًا وبالوالدین إحسانا وال تقتلوا أوالدكم 

من إمالق ، نحن نرزقكم وأیاھم وال تقربوا الفواحش ما ظھر منھا وما بطن وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق 

وصاكم بھ لعلكم تتقون وال تقربوا مال الیتیم إال بالتي ھي أحسن حتى یبلغ أشده وأوفوا الكیل والمیزان بالقسط ، 

ال نكلف نفسًا إال وسعھا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعھد اهللا أوفوا ذلكم وصاكم بھ لعلكم تذكرون وأن ھذا 

لھ ذلكم وصاكم بھ لعلكم تتقون فتفرق بكم عن سبی سراطي مستقیمًا فاتبعوه وال تتبعوا السبل

ھكذا نجد أن الرساالت السماویة جاءت في السیاق التاریخي لتطور الجماعة البشریة التي اختارھا اهللا

سبحانھ وتعالى لتكون الحامل لرسالتھ إلى اإلنسانیة ، وھي لن تكون حامًال صالحًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الذي جلس على كرسي القضاء ، لیخاطب بیالطس الكھنة قائًال 

أأصلب ملككم ؟ ، فأجاب رؤساء الكھنة : ، فقال لھم بیالطس 

 - لوقا ، مرقس ، متى –...) 

لون للغرباء من كل لون في أخذ االندما یتذلاألیام ع

بیغن وبریجنسكي(وإنھم ، رابعًا ،  -

طغاة الداخل ، ومن غزاة الخارج ، بالتحرر من العصبیات القبلیة ، وسطوتھا ، وأصن

العربیة لمواجھة الغزاة شرقًا وغربًا ، عبر تتابع الرساالت السماویة إلى اإلنسانیة من خالل ھذه األرض العربیة 

الطھور التي اختارھا اهللا سبحانھ وتعالى لتكون الحامل لرسالتھ حیث جاء في رسالتھ الختامیة للبشریة 

األنعام –)  حیث یجعل رسالتھ

لقد حملت الرسالة السماویة األخیرة للبشریة باإلضافة إلى المضمون الذي یتضمن خالصة الخطاب اإللھي للبشریة 

قرار إلھي بأن ھذا الخطاب ھو الخطاب الختامي وھذا یعني أن اإلنسان مطالب أن یتحمل مسؤولیة مواقفھ و

الدنیا ، وأن ھناك میزان دقیق في اآلخرة للحسنات والسیئات ، فقد حملت الرسالة الختامیة تلك المعاني 

من الدین ما وصى بھ نوحًا والذي أوحینا إلیك وما وصینا بھ إبراھیم وموسى وعیسى ، أن أقیموا الدین وال تتفرقوا 

قولوا آم( ،  – 13الشورى  –) فیھ 

وما أوتي موسى وعیسى وما أوتي النبیون من ربھم ال نفرق بین أحد منھم ونحن لھ مسلمون

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وال یزالون مختلفین

قل یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك بھ شیئًا وال یتخذ بعضنا ( ،  –الحجرات 

 –) بعضًا أربابا من دون اهللا 

اهللا والیوم اآلخر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ویسارعون في الخیرات واولئك من الصالحین یؤمنون ب

الیوم أحل لكم الطیبات وطعام الذین أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لھم) - 114-113أل عمران 

تجادلوا أھل الكتاب إال بالتي ھي أحسن

ومن تولى فما أرسلناك علیھم حفیظا )

ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي ھي أحسن ، إن ربك ھو أعلم بمن ضل عن (  – 22 –

النحل  –) وھو أعلم بالمھتدین 

–) الناس حتى یكونوا مؤمنین 

إنا خلقنا األنسان من نطفة أمشاج نبتلیھ فجع( –

كل امرئ بما كسب رھین(  - 2-3

(  – 44المائدة  –) للذین ھادوا

 ) 46المائدة  –) ھدى ونور 

بما أنزل اهللا وال تتبع أھواءھم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجًا ولو شاء اهللا لجعلكم أمة واحدة 

ن لیبلوكم في مآءاتاكم فاستبقوا الخیرات إلى اهللا مرجعكم جمیعًا فینبئكم بما كنتم فیھ تختلفونولك

وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شھداء(

اهللا علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوب

یبین اهللا لكم آیاتھ لعلكم تھتدون

وال تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءھم البینات ،  . ھم المفلحون

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم أال تشركوا بھ شیئًا وبالوالدین إحسانا وال تقتلوا أوالدكم )  - 105 – 104 – 103

من إمالق ، نحن نرزقكم وأیاھم وال تقربوا الفواحش ما ظھر منھا وما بطن وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق 

وصاكم بھ لعلكم تتقون وال تقربوا مال الیتیم إال بالتي ھي أحسن حتى یبلغ أشده وأوفوا الكیل والمیزان بالقسط ،  ذلكم

ال نكلف نفسًا إال وسعھا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعھد اهللا أوفوا ذلكم وصاكم بھ لعلكم تذكرون وأن ھذا 

سراطي مستقیمًا فاتبعوه وال تتبعوا السبل

ھكذا نجد أن الرساالت السماویة جاءت في السیاق التاریخي لتطور الجماعة البشریة التي اختارھا اهللا

سبحانھ وتعالى لتكون الحامل لرسالتھ إلى اإلنسانیة ، وھي لن تكون حامًال صالحًا



الصراعات العصبویة داخلھا وأقامت نموذجًا لمجتمع إنساني ینعم بالعدالة والمساواة والعدل وردع كل أشكال العدوان ، 

یتجھ إلى غائیة واحدة منھ ، وعلیھ ، لذلك نجد ھذا السیاق الصاعد المتكامل من التوراة إلى األنجیل إلى القرآن الذي 

وھي استكمال إنسانیة األنسان وتخلیصھ من نزعة التوحش ، والقتل ، واالعتداء ، والظلم ، واالستغالل ، والعمل على 

سیادة القیم النبیلة لیكون اإلنسان في أحسن تقویم ، ولھذا نجد ھذا القص التفصیلي للتطور التاریخي لھذه الجماعة 

اهللا سبحانھ وتعالى كحامل لرسائلھ إلى البشریة ، والتي تطورت من رسائل لجماعات قبلیة وأقوام 

صغیرة بعینھا ، إلى رسائل للجماعة العربیة حضرھا وبداوتھا ، ومن خاللھا إلى اإلنسانیة جمعاء ، وقد تم ترجمة ذلك 

فیھا أحد سند صحیفتھا الدستوریة المدنیة التي نصت على 

، أو أثم ، أو عدوان ، أو فساد ) طلب بدون حق

الصحیفة ،  وأن بینھم النصر على من حارب أھل ھذه

وأن یثرب حرام ... وإن بینھم النصح والنصیحة ، والبر دون األثم ، وأنھ لن یأثم امرؤ بحلیفھ ، وأن النصر للمظلوم 

وأن بینھم النصر  . وأن الجار كالنفس غیر مضاّر وال آثم وأنھ ال تجار حرمة إال بأذن أھلھا

... وأن البر دون األثم ، ال یكسب كاسب إال على نفسھ 

وأنھ من خرج آمن ومن قعد . وأن اهللا على أصدق ما في ھذه الصحیفة وأبره ، وأنھ ال یحول ھذا الكتاب دون ظالم وآثم 

  ....)   ینة إال من ظلم وأثم

ھو النموذج الذي یتوج تدرج الرساالت السماویة باتجاه التعبیر عن 

واإلثم أیًا كان مصدره ،  استكمال التكوین التاریخي لألمة العربیة ونالحظ ھنا ھذا التأكید والتكرار على رفض الظلم

جدیرة بأن تكون عاصمة لدولة العدالة والمساواة والحقوق والمواطنة التي ینطلق منھا الثوار لتحریر 

وطن األمة بین المحیط والخلیج من الغزاة ، وھو نموذج یؤسس لمراحل مستقبلیة أكثر تطورًا ، وباتجاه إنتاج آلیات 

أرض ھذا الكوكب لتكون جدیرة بأن تكون الحامل لرساالت السماء 

إلى البشریة جمعاء ، وما یتطلبھ ذلك من إنتاج نظام إنساني عادل طموح یتمیز عن أنظمة االمبراطوریات وفسادھا وعن 

مكان للطغاة فیھ ،  أعراف القبائل ومحدودیاتھا ، نظام یجّسد رساالت المحبة ومقاومة الظلم والعنصریة واالستغالل ال

وال مكان للغزاة في الھیمنة علیھ ، ویصلح أن یكون نموذجًا یحتذى على صعید العالم یحقق العدالة والمساواة ویصون 

كرامة اإلنسان وحریتھ فال یعتدي ، وال یرضخ للعدوان علیھ ، فیسموا اإلنسان بذلك على العالقات العصبویة والعنصریة 

یة ، فال یستعبد وال ُیستعبد ، ویفتح المجال للتطور باتجاه بناء مجتمع اإلنسان على أحسن تقویم ، 

لكن تلك التجربة الرائدة لم تستمر لألسف ، وإنما تم إحباطھا في مھدھا والنكوص عن مبادئھا النبیلة فضعف المركز 

لى ساحة لصراع العصبویات الداخلیة التي تم تغلیفھا 

بلبوس دیني ومذھبي وطائفي وأثني بعد أن تخلت ھذه األمة العربیة عن دورھا كحامل أمین لتلك الرساالت فعاد الغزاة 

ا اإلنساني إلینا ، لكنھم ھذه المرة بقناع الدین ذاتھ ، وتحت حراب الرساالت السماویة ذاتھا بعد أن فرغّوھا من جوھرھ

القویم ، ودسوا فیھا أعرافھم وقیمھم العنصریة لتغلیف أطماعھم االمبراطوریة واالستعماریة ، وحولوھا من دین 

                   .توحیدي إلى طوائف ومذاھب یعیدون بثھا لتشكیل عصبویات أكثر خطرًا من العصبویات القبلیة السابقة

رساالت السماء ، وتحولوا إلى امتداد لعنصریات غازیة تخترق النسیج االجتماعي 

  . العربي من االتجاھات كلھا ، باختصار شدید تحولوا من مبشرین ودعاة إلى متلقین لما یملى علیھم من الخارج

ألمة عاجزة عن حمل األمانة ، وھكذا تم االرتداد عن جوھر تلك الرساالت السماویة وعن غائیتھا النبیلة بعد أن باتت ا

وتخلت عنھا للغرباء یعبثون بھا ، فعادت إلیھا تحت حراب الغزاة من كل صوب تضیف إلى عوامل الفرقة واالنقسام 

                            

من الغزاة ، الغرباء األوروبیین " بیالطس

وھكذا على الجانب اآلخر .... واألمریكیین المعاصرین لیأمروا بقتلھم وصلبھم الستعادة مشھد عیسى بن مریم المأساوي

قامة المحارق لألحرار ، واستعادة عاد أولئك الطغاة یتزللون لخلفاء النمرود من الفرس والصفویین والتتار والمغول إل

 .  !...  وھكذا بالتبعیة لھذا وذاك یتم الثأر للقادسیة والیرموك في الوقت ذاتھ

                                    

  إن األرض (  :كانت تلبیة لدعوة البابا أربان الثاني الذي قال 

    
الصراعات العصبویة داخلھا وأقامت نموذجًا لمجتمع إنساني ینعم بالعدالة والمساواة والعدل وردع كل أشكال العدوان ، 

منھ ، وعلیھ ، لذلك نجد ھذا السیاق الصاعد المتكامل من التوراة إلى األنجیل إلى القرآن الذي 

وھي استكمال إنسانیة األنسان وتخلیصھ من نزعة التوحش ، والقتل ، واالعتداء ، والظلم ، واالستغالل ، والعمل على 

سیادة القیم النبیلة لیكون اإلنسان في أحسن تقویم ، ولھذا نجد ھذا القص التفصیلي للتطور التاریخي لھذه الجماعة 

اهللا سبحانھ وتعالى كحامل لرسائلھ إلى البشریة ، والتي تطورت من رسائل لجماعات قبلیة وأقوام 

صغیرة بعینھا ، إلى رسائل للجماعة العربیة حضرھا وبداوتھا ، ومن خاللھا إلى اإلنسانیة جمعاء ، وقد تم ترجمة ذلك 

فیھا أحد سند صحیفتھا الدستوریة المدنیة التي نصت على التي ال یظلم ، وال ُیظلم  "المدینة

طلب بدون حق)إن المؤمنین المتقین على من بغى منھم ، أو ابتغى دسیعة ظلم 

وأن بینھم النصر على من حارب أھل ھذه... وإن أیدیھم علیھ جمیعًا ولو كان ولد أحدھم 

وإن بینھم النصح والنصیحة ، والبر دون األثم ، وأنھ لن یأثم امرؤ بحلیفھ ، وأن النصر للمظلوم 

وأن الجار كالنفس غیر مضاّر وال آثم وأنھ ال تجار حرمة إال بأذن أھلھا

وأن البر دون األثم ، ال یكسب كاسب إال على نفسھ   ..ا إلى صلح یصالحونھ ویلبسونھوإذا دعو

وأن اهللا على أصدق ما في ھذه الصحیفة وأبره ، وأنھ ال یحول ھذا الكتاب دون ظالم وآثم 

ینة إال من ظلم وأثموأنھ من خرج آمن ومن قعد آمن بالمد. آمن بالمدینة إال من ظلم أو أثم 

ھو النموذج الذي یتوج تدرج الرساالت السماویة باتجاه التعبیر عن ) الصحیفة ( لقد كان نموذج دستور دولة المدینة 

استكمال التكوین التاریخي لألمة العربیة ونالحظ ھنا ھذا التأكید والتكرار على رفض الظلم

جدیرة بأن تكون عاصمة لدولة العدالة والمساواة والحقوق والمواطنة التي ینطلق منھا الثوار لتحریر 

وطن األمة بین المحیط والخلیج من الغزاة ، وھو نموذج یؤسس لمراحل مستقبلیة أكثر تطورًا ، وباتجاه إنتاج آلیات 

أرض ھذا الكوكب لتكون جدیرة بأن تكون الحامل لرساالت السماء  أكثر تقدمًا تضع ھذه األمة في موقعھا المركزي على

إلى البشریة جمعاء ، وما یتطلبھ ذلك من إنتاج نظام إنساني عادل طموح یتمیز عن أنظمة االمبراطوریات وفسادھا وعن 

أعراف القبائل ومحدودیاتھا ، نظام یجّسد رساالت المحبة ومقاومة الظلم والعنصریة واالستغالل ال

وال مكان للغزاة في الھیمنة علیھ ، ویصلح أن یكون نموذجًا یحتذى على صعید العالم یحقق العدالة والمساواة ویصون 

كرامة اإلنسان وحریتھ فال یعتدي ، وال یرضخ للعدوان علیھ ، فیسموا اإلنسان بذلك على العالقات العصبویة والعنصریة 

یة ، فال یستعبد وال ُیستعبد ، ویفتح المجال للتطور باتجاه بناء مجتمع اإلنسان على أحسن تقویم ، 

لكن تلك التجربة الرائدة لم تستمر لألسف ، وإنما تم إحباطھا في مھدھا والنكوص عن مبادئھا النبیلة فضعف المركز 

لى ساحة لصراع العصبویات الداخلیة التي تم تغلیفھا العربي من جدد ، وتشظى ، وعاد الوطن العربي من مركز إشعاع إ

بلبوس دیني ومذھبي وطائفي وأثني بعد أن تخلت ھذه األمة العربیة عن دورھا كحامل أمین لتلك الرساالت فعاد الغزاة 

إلینا ، لكنھم ھذه المرة بقناع الدین ذاتھ ، وتحت حراب الرساالت السماویة ذاتھا بعد أن فرغّوھا من جوھرھ

القویم ، ودسوا فیھا أعرافھم وقیمھم العنصریة لتغلیف أطماعھم االمبراطوریة واالستعماریة ، وحولوھا من دین 

توحیدي إلى طوائف ومذاھب یعیدون بثھا لتشكیل عصبویات أكثر خطرًا من العصبویات القبلیة السابقة

رساالت السماء ، وتحولوا إلى امتداد لعنصریات غازیة تخترق النسیج االجتماعي ھكذا تخلى العرب عن دورھم كحامل ل

العربي من االتجاھات كلھا ، باختصار شدید تحولوا من مبشرین ودعاة إلى متلقین لما یملى علیھم من الخارج

وھكذا تم االرتداد عن جوھر تلك الرساالت السماویة وعن غائیتھا النبیلة بعد أن باتت ا

وتخلت عنھا للغرباء یعبثون بھا ، فعادت إلیھا تحت حراب الغزاة من كل صوب تضیف إلى عوامل الفرقة واالنقسام 

.                          والتقاتل عوامل جدیدة أكثر خطورة تفتك بالنسیج الوطني لألمة العربیة

بیالطس"األحرار النبالء إلى الذین خلفوا وھكذا عاد الطغاة األقزام یدفعون 

واألمریكیین المعاصرین لیأمروا بقتلھم وصلبھم الستعادة مشھد عیسى بن مریم المأساوي

عاد أولئك الطغاة یتزللون لخلفاء النمرود من الفرس والصفویین والتتار والمغول إل

وھكذا بالتبعیة لھذا وذاك یتم الثأر للقادسیة والیرموك في الوقت ذاتھ... مشھد حفل إحراق جدنا أبراھیم الخلیل 

 :                                  وللتوضیح أكثر دعونا نشیر إلى المواقف التالیة

كانت تلبیة لدعوة البابا أربان الثاني الذي قال  : عرب ، وادعاء المسیحیةالحروب األوروبیة على ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

الصراعات العصبویة داخلھا وأقامت نموذجًا لمجتمع إنساني ینعم بالعدالة والمساواة والعدل وردع كل أشكال العدوان ، 

منھ ، وعلیھ ، لذلك نجد ھذا السیاق الصاعد المتكامل من التوراة إلى األنجیل إلى القرآن الذي 

وھي استكمال إنسانیة األنسان وتخلیصھ من نزعة التوحش ، والقتل ، واالعتداء ، والظلم ، واالستغالل ، والعمل على 

سیادة القیم النبیلة لیكون اإلنسان في أحسن تقویم ، ولھذا نجد ھذا القص التفصیلي للتطور التاریخي لھذه الجماعة 

اهللا سبحانھ وتعالى كحامل لرسائلھ إلى البشریة ، والتي تطورت من رسائل لجماعات قبلیة وأقوام العربیة التي اختارھا 

صغیرة بعینھا ، إلى رسائل للجماعة العربیة حضرھا وبداوتھا ، ومن خاللھا إلى اإلنسانیة جمعاء ، وقد تم ترجمة ذلك 

المدینة"في الدستور المدني لدولة 

إن المؤمنین المتقین على من بغى منھم ، أو ابتغى دسیعة ظلم : ( ... 

وإن أیدیھم علیھ جمیعًا ولو كان ولد أحدھم . بین المؤمنین 

وإن بینھم النصح والنصیحة ، والبر دون األثم ، وأنھ لن یأثم امرؤ بحلیفھ ، وأن النصر للمظلوم 

وأن الجار كالنفس غیر مضاّر وال آثم وأنھ ال تجار حرمة إال بأذن أھلھا . جوفھا ألھل ھذه الصحیفة

وإذا دعو. على من دھم یثرب 

وأن اهللا على أصدق ما في ھذه الصحیفة وأبره ، وأنھ ال یحول ھذا الكتاب دون ظالم وآثم 

آمن بالمدینة إال من ظلم أو أثم 

لقد كان نموذج دستور دولة المدینة 

استكمال التكوین التاریخي لألمة العربیة ونالحظ ھنا ھذا التأكید والتكرار على رفض الظلم

جدیرة بأن تكون عاصمة لدولة العدالة والمساواة والحقوق والمواطنة التي ینطلق منھا الثوار لتحریر "  المدینة" لتكون

وطن األمة بین المحیط والخلیج من الغزاة ، وھو نموذج یؤسس لمراحل مستقبلیة أكثر تطورًا ، وباتجاه إنتاج آلیات 

أكثر تقدمًا تضع ھذه األمة في موقعھا المركزي على

إلى البشریة جمعاء ، وما یتطلبھ ذلك من إنتاج نظام إنساني عادل طموح یتمیز عن أنظمة االمبراطوریات وفسادھا وعن 

أعراف القبائل ومحدودیاتھا ، نظام یجّسد رساالت المحبة ومقاومة الظلم والعنصریة واالستغالل ال

وال مكان للغزاة في الھیمنة علیھ ، ویصلح أن یكون نموذجًا یحتذى على صعید العالم یحقق العدالة والمساواة ویصون 

كرامة اإلنسان وحریتھ فال یعتدي ، وال یرضخ للعدوان علیھ ، فیسموا اإلنسان بذلك على العالقات العصبویة والعنصریة 

یة ، فال یستعبد وال ُیستعبد ، ویفتح المجال للتطور باتجاه بناء مجتمع اإلنسان على أحسن تقویم ، والشوفینیة واالستعالئ

لكن تلك التجربة الرائدة لم تستمر لألسف ، وإنما تم إحباطھا في مھدھا والنكوص عن مبادئھا النبیلة فضعف المركز 

العربي من جدد ، وتشظى ، وعاد الوطن العربي من مركز إشعاع إ

بلبوس دیني ومذھبي وطائفي وأثني بعد أن تخلت ھذه األمة العربیة عن دورھا كحامل أمین لتلك الرساالت فعاد الغزاة 

إلینا ، لكنھم ھذه المرة بقناع الدین ذاتھ ، وتحت حراب الرساالت السماویة ذاتھا بعد أن فرغّوھا من جوھرھ

القویم ، ودسوا فیھا أعرافھم وقیمھم العنصریة لتغلیف أطماعھم االمبراطوریة واالستعماریة ، وحولوھا من دین 

توحیدي إلى طوائف ومذاھب یعیدون بثھا لتشكیل عصبویات أكثر خطرًا من العصبویات القبلیة السابقة

ھكذا تخلى العرب عن دورھم كحامل ل 

العربي من االتجاھات كلھا ، باختصار شدید تحولوا من مبشرین ودعاة إلى متلقین لما یملى علیھم من الخارج

وھكذا تم االرتداد عن جوھر تلك الرساالت السماویة وعن غائیتھا النبیلة بعد أن باتت ا

وتخلت عنھا للغرباء یعبثون بھا ، فعادت إلیھا تحت حراب الغزاة من كل صوب تضیف إلى عوامل الفرقة واالنقسام 

والتقاتل عوامل جدیدة أكثر خطورة تفتك بالنسیج الوطني لألمة العربیة

وھكذا عاد الطغاة األقزام یدفعون 

واألمریكیین المعاصرین لیأمروا بقتلھم وصلبھم الستعادة مشھد عیسى بن مریم المأساوي

عاد أولئك الطغاة یتزللون لخلفاء النمرود من الفرس والصفویین والتتار والمغول إل

مشھد حفل إحراق جدنا أبراھیم الخلیل 

وللتوضیح أكثر دعونا نشیر إلى المواقف التالیة

الحروب األوروبیة على ال – 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

التي تقیمون علیھا ال تكاد تنتج ما یكفي غذاء الفالحین ، وھذا ھو السبب في اقتتالكم ، فانطلقوا إلى األماكن المقدسة ، 

، فھل یمكن أن یكون للمسیحیة شأن بھذا القول المرتبط  ( بین أیدیكم فاقتسموھاوھناك ستكون ممالك الشرق جمیعًا 

 .                                  ؟؟...بحل مشكلة اقتتال أمراء األقطاع في أوروبا 

الوطن كانت تلبیة لمخطط استعماري بإقامة مستعمرة في قلب : الحروب الصھیونیة على العرب ، وادعاء الیھودیة – 2

العربي تكون قاعدة الختراق النسیج الوطني العربي ومنع وحدتھ وھذا كان یحتاج تحشید الصھاینة الغزاة لتھجیرھم إلى 

اسرقوھم وھم الھون . اضربوھم وھم یضحكون : ( فلسطین معتمدین على بروتوكوالت حكماء صھیون الذین قالوا 

، فھل یمكن أن یكون للتوراة  ( تسللوا إلى قلوبھم ومزقوھا. ھدموھا ادخلوا بیوتھم وا. قیدوا أرجلھم وأنتم راكعون .

 .                                       ؟؟ ...والوصایا العشر شأن بھذا القول إال التناقض معھ 

كانت  :م الحروب الفارسیة ، الصفویة ، التتریة ، المغولیة ، السلجوقیة ، العثمانیة على العرب ، وادعاء اإلسال – 3

تلبیة لدعوات ثأریة من قبل امبراطوریات بادت ، وإمبراطوریات أرادت أن تخلفھا فارسیة وصفویة وتتریة ومغولیة 

وعثمانیة ارتكبت من الفظائع في الوطن العربي ما تقشعر لھ األبدان من التدمیر الذي أحدثھ ھوالكو إلى أھرامات 

تخریب والتآمر الصفوي والسلجوقي وانتھاء باالحتالل العثماني ، فھل یمكن أن الجماجم التي كان یقیمھا تیمورلنك إلى ال

 .                                   ؟؟...یكون لألسالم شأن بتلك الممارسات الوحشیة إال التناقض معھا 

متعاقبة في ھذه األمة ، ولم إن ھذا العدوان الثالثي األبعاد على األمة العربیة لم ینحصر في الجرائم التي طالت أجیال 

ینحصر في عملیات الھیمنة والقضم والنھب والفساد والتقسیم الجائر والتخریب المجتمعي ، وإنما امتد لیشمل التشویھ 

والدس على الرساالت السماویة ذاتھا الستثمار الفتن واالقتتال ، لیس بین تلك الرساالت ، وحسب ، وإنما الستثمار 

إبراھیم الخلیل ، وبین األسباط أنفسھم ، ثم بین حواریي السید المسیح ، ثم بین صحابة رسول اهللا وآلھ الفتن بین أوالد 

، ثم استدعاء تلك الصراعات العبثیة إلى الحاضر تقتتل في أتونھا األجیال العربیة جیًال بعد جیل وحتى ھذه اللحظة 

 . "خروج العرب من التاریخ: "ھ المصیریة من تارخنا حیث یحتفل الطغاة والغزاة بما یسمون

لكننا نقول ، وبكل ثقة أن ھذا الجیل العربي الرائع والشجاع الذي حلم بالربیع العربي ، سیعرف كیف یشق طریقھ إلیھ ، 

من أول طغاتھ ، إلى آخر الذین أخذوا إجازات من : رغم الصعاب ، والتآمر من الشرق والغرب ، ورغم عمالء الداخل 

وباتوا یفكرون بعقول العجم والشعوبیین ، وأنھا محنة وستمضي ، ونقول لغزاة الخارج واستطاالتھم الداخلیة عقولھم ، 

أن أجیاًال من الغزاة قبلكم احتفلوا بموت األمة العربیة ، وبخروج العرب من التاریخ ، لكن تبین لھم فیما بعد أنھم كانوا : 

 . واھمین

ذا الجیل العربي الرائع من الشباب أن یتصدى لحل المشكالت التي تواجھھ حًال جذریًا ، لكن ، وفي الوقت ذاتھ ، ال بد لھ

وأن یستفید من دروس التجارب السابقة ، فالتغطیة علیھا ، أو إنكار وجودھا لیس األداة المناسبة ، ومن أھم تلك 

ریخ الرساالت السماویة ، وتصویب المشكالت إعادة البحث المنھجي في تاریخنا العربي الذي ھو في الوقت ذاتھ تا

الموقف منھا ، وفیھا ، ووضع حد للتشوھات التي لحقت بھا ، وقراءة الصراعات بینھا ، وداخلھا في ظروفھا 

الموضوعیة ، وإذا كان أجدادنا قد اختلفوا في حل ھذه المشكلة بین النقل ، أو العقل ، فإننا نقول الیوم أننا بحاجة ماسة 

عًا ، أي إعمال العقل بالنقل ، لتقییم ما كان ، ولیس الستحضاره إلى الحاضر لالستغراق في صراعات للنقل والعقل م

  ...                           مضى علیھا الزمن

إن ھذه األمة العربیة التي اختارھا اهللا لتكون الحامل لرسالتھ إلى البشریة ، ھي الوحیدة القادرة بعد أن تستعید وجودھا 

وھي ... ركزي في ھذا العالم ، أن تنظف تلك الرسالة السماویة مما لحق بھا من تشویھ ، وما لحق برموزھا من ظلم الم

 ! ... الجدیرة بصیاغة مذھب عربي منھجي یعتمد جوھر تلك الرساالت السماویة ، والعالقة العضویة والتكاملیة بینھا

لما حصل ، ولماذا حصل ما حصل ، وأین كان الخطأ ؟ ، وأین لكن قبل ذلك ال بد من تقییم موضوعي وشفاف وشجاع 

كانت تكمن الخطایا ؟ ، ومن ثم ما ھي اآللیات المقترحة للخروج من المحنة ، اسئلة مفتوحة ومطروحة على كل من 

والتشنج  یعنیھم األمر في ھذه األمة المكلومة ، بشرط وحید ان یتم ذلك بجدیة وموضوعیة ومصداقیة بعیدًا عن المالعنة

والرفض والتكفیر وادعاء امتالك الحقیقة وتسخیف االخر وتكفیره والتخلي عن مبدأ الفرقة الناجیة واآلخر كل اآلخر في 

فھذا كلھ قد وضعنا في المأزق الخطیر الذي نحن فیھ الیوم ، وإذا كنا صادقین في الدعوة للخروج من المأزق ... النار 

 ...!                        ت التي أدت بنا إلى مأزقنا الراھن ، وطوبى لمن یبادر بما یجب علینا أن نھجر الوسائل واألدوا

 ..  "للحدیث صلة "و



   

    

مفاھیم عبد الناصر ومفتاحًا رئیسیًا من مفاتیح شخصیتھ 
فقد كان لھذا . ما یزال في حاجة إلى دراسة متخصصة 

الخطورة في حیاة عبد الناصر ومسیرة الجانب اثار بالغة 
یكفي أن نذكر الدور الذي لعبھ الجانب . یولیو 

الذاتي في موقف عبد الناصر من كثیر من أعضاء مجلس 
عبد " صدیقھ وزمیلھ " قیادة الثورة وبوجھ خاص من 

لقد أدخل عبد الناصر عنصرالوفاء في 
ل شیئا أقل من الحسابات عالقات كانت بطبیعتھا ال تحتم

ر أن ھذا یخرجنا عن یغ. لعاطفةالجامدة المجردة من ا
: " یقول . نطاق حدیثنا فلنرجع إلى میثاق ھیئة التحریر

قد ألینا على أنفسنا أن نجلي . نحن أعضاء ھیئة التحریر
الغاصب عن وادي النیل بال قیود أو شروط وأن نكفل 

خارجي ، وأن نقیم للسودان تقریر مصبره دون أي مؤثر 
في وطننا مجتمعًا قویًا أساسھ اإلیمان باهللا والوطن والثقة 
بالنفس ، وان نكفل الحقوق والحریات للمواطنین ، فینال 
كل مواطن حقھ في حیاة كریمة ، تقوم على المساواة في 
الحقوق وتكافؤ الفرص ، وتضافر قوى الشعب لتحقیق 

ب أعیننا وحدة رسالة االصالح الكبرى ، وأن نجعل نص
الوطن المقدسة، وتعبئتھ في تنفیذ برامج التعمیر 
واالنشاء، وأن نعمل مامن شأنھ قیام مصر برسالتھا 
العالمیة ، دولة قویة تحمل مشعل العدل والحریة ، و 
تسعى لخیر اإلنسان ، وتعاون الشعوب العربیة ، وترعى 

  . " المباديء القویمة التي نصت علیھا المواثیق الدولیة
وھو  1953كان ذلك ھو برنامج عبد الناصر والثورة عام 

أكثر وضوحًا بكثیر من مباديء الثورة الستة كما أنھ 
یتضمن كافة األحالم التي أراد لھا عبد الناصر أن تتحقق 
وحاول تحقیقھا حتى وفاتھ بعد أن علمتھ التجربة كیف 

 . یكملھا فكرًا وكیف یطور أسالیب تحقیقھا
یقول في . صدر بیان إنشاء ھیئة التحریر

أن أیسر ما یقال في تأیید ھیئة التحریر : " 
فھي . أنھا طریق للعمل مفتوح أمام المصریین أجمعین 

لیست حزبًا ینتفع بمزایا منفردة دون غیره ، ویتعصب 
وھي لیست جمعیة خاصة . أفراده لھذا الرأي دون ذاك 

و النھوض بھذه أو تلك من جوانب لإلصالح االجتماعي أ
وھي لیست نادیًا ریاضیًا یشجعھ ھواة . 

الریاضة دون غیرھم من الناس ، بل ھي مصر كلھا 
منظمة في ھیئة واسعة متشغبة الجوانب ، متعددة وجوه 
النشاط ، وأیًا كان المصري ، وأیما كانت نزعاتھ ومیولھ ، 

 یًال للعمل والخدمة واالنتاجفھو واحد في ھیئة التحریر سب

ان التطابق الواضح بین ھذا التعریف بھیئة التحریر وبین 
تعریف عبد الناصر لھا ال یدع مجاًال للشك في أن عبد 

وتلك . الناصر ھو صاحب فكرتھا ومنشئھا وكاتب وثائقھا 
عبد الناصر ومشكلة " ھي أھمیتھا بالنسبة إلى دراسة 

لقد كانت مشروعھ األول لحل  ".الدیموقراطیة في مصر
 .یتبع 

  

  

  

 الطائفیة أسبابھا وآثارھا ووسائل تجاوزھا

 1953ینایر  16بعد أسبوع واحد من حل األحزاب في 
 1953ینایر  23أعلنت الثورة قیام ھیئة التحریر یوم 
. لى قیام الثورة أثناء االحتفاالت بمرور ستة أشھر ع

ة التحریر وتاله نزول قادة الثورة 
طواف عبد الناصر بین  1953

 المحافظات والمراكز والقرى والكفور ومواقع العمل
یفتح فروع الھیئة الجدیدة ویخطب ویشرح ویناقش 
ویبشر معرفًا الناس بالھیئة وغایاتھا داعیًا الناس إلى 
االنضمام إلى أول مشروع لحل مشكلة الدیموقراطیة في 

 19في مدینة المنصورة یوم 
أن ھیئة التحریر لیست حزبًا سیاسیًا 
یجر المغانم على أصحابھ أو یستھدف شھوة الحكم 
والسلطان وإنما ھي أداة لتنظیم قوى الشعب وأعادة 

. الفرد  أساسھا، بناء مجتمعھ على أسس جدیدة صالحة 
فنحن نؤمن بأن أي نھضة ال یمكن أن تقوم اال إذا آمن 
وأن إعادة بناء ھذا الوطن لن تتم 
فلن نستطیع وحدنا أن نقیم 
وأن الفساد الذي عم جمیع مرافق البالد 

في طوال عشرات السنین فیحتم علینا أن نعمل كل 
واعلموا ان . اتجاھھ من اجل ازالتھ والقضاء علیھ

الطریق طویل وشاق فعلینا أن نتذرع بالصبر فاإلرادة 
التي ال تعرف الیأس ال یقف أمامھا أي عائق وسنصل 

وقد یكون من المفید أن نتعرف على بعض وثائق 
ن تلك الوثائق التي لم تحظ بمكا

الئق في ذاكرة أغلب المؤرخین ومؤلفي المذكرات ، 
،  بالرغم من أن ھیئة التحریر كانت ، منذ قیامھا

تتضمن جوھر رؤیة عبد الناصر لحل مشكلة 
الدیموقراطیة في مصر، وكانت ھي التجربة األولى 
ولم یكن االتحاد القومي ومن بعده 
ظمة الشباب االشتراكي ، 
و طلیعة االشتراكیین إال تعدیالت تقع في نطاق تصحیح 
التجربة األولى ولكنھا تحتفظ بجوھر رؤیة عبد الناصر 

وال شك أنھ مما . على میثاق 

على ذھن عبد " المیثاق 

الناصر منذ البدایة إلى أن أخر صیغة كاملة ألفكاره عام 

 فالمیثاق ، كما نعرف ،. 

ھو العھد ولكنھ یتضمن شیئًا أكثر من مجرد التعھد أو 

یتضمن الثقة واالئتمان المضمونین 

بحیث یكون النكوص عن الوفاء لیس مجرد تراجع بل 

على أي حال فإن العالقة الوثیقة بین 

 االلتزام السیاسي و االلتزام الخلقي تمثل جانبًا مثیرًا من 

مفاھیم عبد الناصر ومفتاحًا رئیسیًا من مفاتیح شخصیتھ 
ما یزال في حاجة إلى دراسة متخصصة 

الجانب اثار بالغة 
یولیو  23ثورة 

الذاتي في موقف عبد الناصر من كثیر من أعضاء مجلس 
قیادة الثورة وبوجھ خاص من 

لقد أدخل عبد الناصر عنصرالوفاء في . الحكیم عامر
عالقات كانت بطبیعتھا ال تحتم

الجامدة المجردة من ا
نطاق حدیثنا فلنرجع إلى میثاق ھیئة التحریر

نحن أعضاء ھیئة التحریر
الغاصب عن وادي النیل بال قیود أو شروط وأن نكفل 

للسودان تقریر مصبره دون أي مؤثر 
في وطننا مجتمعًا قویًا أساسھ اإلیمان باهللا والوطن والثقة 
بالنفس ، وان نكفل الحقوق والحریات للمواطنین ، فینال 
كل مواطن حقھ في حیاة كریمة ، تقوم على المساواة في 
الحقوق وتكافؤ الفرص ، وتضافر قوى الشعب لتحقیق 

رسالة االصالح الكبرى ، وأن نجعل نص
الوطن المقدسة، وتعبئتھ في تنفیذ برامج التعمیر 
واالنشاء، وأن نعمل مامن شأنھ قیام مصر برسالتھا 
العالمیة ، دولة قویة تحمل مشعل العدل والحریة ، و 
تسعى لخیر اإلنسان ، وتعاون الشعوب العربیة ، وترعى 

المباديء القویمة التي نصت علیھا المواثیق الدولیة
كان ذلك ھو برنامج عبد الناصر والثورة عام 

أكثر وضوحًا بكثیر من مباديء الثورة الستة كما أنھ 
یتضمن كافة األحالم التي أراد لھا عبد الناصر أن تتحقق 
وحاول تحقیقھا حتى وفاتھ بعد أن علمتھ التجربة كیف 

یكملھا فكرًا وكیف یطور أسالیب تحقیقھا
صدر بیان إنشاء ھیئة التحریر و مع المیثاق
: " بعض فقراتھ 

أنھا طریق للعمل مفتوح أمام المصریین أجمعین 
لیست حزبًا ینتفع بمزایا منفردة دون غیره ، ویتعصب 

أفراده لھذا الرأي دون ذاك 
لإلصالح االجتماعي أ

. الحیاة المصریة
الریاضة دون غیرھم من الناس ، بل ھي مصر كلھا 
منظمة في ھیئة واسعة متشغبة الجوانب ، متعددة وجوه 
النشاط ، وأیًا كان المصري ، وأیما كانت نزعاتھ ومیولھ ، 

فھو واحد في ھیئة التحریر سب
" .  

ان التطابق الواضح بین ھذا التعریف بھیئة التحریر وبین 
تعریف عبد الناصر لھا ال یدع مجاًال للشك في أن عبد 

الناصر ھو صاحب فكرتھا ومنشئھا وكاتب وثائقھا 
ھي أھمیتھا بالنسبة إلى دراسة 

الدیموقراطیة في مصر
یتبع ..   المشكلة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

     

  

  

  

  

  

 

  

  

الطائفیة أسبابھا وآثارھا ووسائل تجاوزھا        

بعد أسبوع واحد من حل األحزاب في 
أعلنت الثورة قیام ھیئة التحریر یوم 
أثناء االحتفاالت بمرور ستة أشھر ع

ة التحریر وتاله نزول قادة الثورة ئوصاحب انشاء ھی
1953وشھد عام . إلى الشعب 

المحافظات والمراكز والقرى والكفور ومواقع العمل
یفتح فروع الھیئة الجدیدة ویخطب ویشرح ویناقش ل

ویبشر معرفًا الناس بالھیئة وغایاتھا داعیًا الناس إلى 
االنضمام إلى أول مشروع لحل مشكلة الدیموقراطیة في 

  . مصر
في مدینة المنصورة یوم  قال عنھا في خطاب القاه

أن ھیئة التحریر لیست حزبًا سیاسیًا : ".. 1953أبریل 
یجر المغانم على أصحابھ أو یستھدف شھوة الحكم 
والسلطان وإنما ھي أداة لتنظیم قوى الشعب وأعادة 

بناء مجتمعھ على أسس جدیدة صالحة 
فنحن نؤمن بأن أي نھضة ال یمكن أن تقوم اال إذا آمن 

وأن إعادة بناء ھذا الوطن لن تتم . الفرد ببلده وقدرتھ 
فلن نستطیع وحدنا أن نقیم . إال إذا قام كل فرد بواجبھ 

وأن الفساد الذي عم جمیع مرافق البالد . ھذا البناء 
طوال عشرات السنین فیحتم علینا أن نعمل كل 

اتجاھھ من اجل ازالتھ والقضاء علیھ
الطریق طویل وشاق فعلینا أن نتذرع بالصبر فاإلرادة 
التي ال تعرف الیأس ال یقف أمامھا أي عائق وسنصل 

  ."باذن اهللا وسننتصر
وقد یكون من المفید أن نتعرف على بعض وثائق 

تلك الوثائق التي لم تحظ بمكا.  تأسیس ھیئة التحریر
الئق في ذاكرة أغلب المؤرخین ومؤلفي المذكرات ، 

بالرغم من أن ھیئة التحریر كانت ، منذ قیامھا
تتضمن جوھر رؤیة عبد الناصر لحل مشكلة 
الدیموقراطیة في مصر، وكانت ھي التجربة األولى 

ولم یكن االتحاد القومي ومن بعده .  لتجسید تلك الرؤیة
ظمة الشباب االشتراكي ، االتحاد االشتراكي العربي ومن

و طلیعة االشتراكیین إال تعدیالت تقع في نطاق تصحیح 
التجربة األولى ولكنھا تحتفظ بجوھر رؤیة عبد الناصر 

  ..للمشكلة وحلھا
  :  المیثاق األول

على میثاق " ھیئة التحریر " قامت 

المیثاق " یلفت االنتباه الحاح فكرة 

الناصر منذ البدایة إلى أن أخر صیغة كاملة ألفكاره عام 

. فأسماھا أیضًا المیثاق  1962

ھو العھد ولكنھ یتضمن شیئًا أكثر من مجرد التعھد أو 

یتضمن الثقة واالئتمان المضمونین . االلتزام اإلرادي 

بحیث یكون النكوص عن الوفاء لیس مجرد تراجع بل 

على أي حال فإن العالقة الوثیقة بین . و خیانة غدرًا 

االلتزام السیاسي و االلتزام الخلقي تمثل جانبًا مثیرًا من 



یكون المذھب الدیني المعین ان :  أوال: 
ان ال تدعو : ثانیا… مقصور على عشائر او قبائل معینھ

ھذه الجماعة غیرھا من األفراد والجماعات إلى االنتماء 
المذھب المعین او ال تحاول نشره بین الجماعات 
                                                

                                         : خصائص الطائفیة
         :  الطائفیة و نمط التفكیر والسلوك الجماعي

والطائفیة ھي احد انماط التفكیر والسلوك الجماعي، 
وھى بھذا تفارق الفكر االجتماعي االسالمى ، الذى 
یتجاوز الفردیة التي تؤكد وجود الفرد لتلغى المجتمع ، 

وتلغى    ة التي تؤكد على الجماعةكما یتجاوز الجماعی
توفق    الفردي، و یدعوا إلى فلسفھ اجتماعیھ

بین الفرد والجماعة ،فالمجتمع بالنسبة للفرد بمثابة الكل 
للجزء ال یلغیھ بل یحدده فیكملھ ویغنیھ، فمصدر الطائفیة 
إذا لیس اإلسالم كدین بل المجتمعات المسلمة التي 

فى مراحل تالیھ كمحصلھ .القبلیة انزلقت إلى الجماعیة 
لتخلف النمو االجتماعي لھذه المجتمعات، نتیجة لعوامل 

                   .       ذاتیھ وموضوعیھ متفاعلة
                                      :  الطائفیة والعنصریة

كما ان الطائفیة كعالقة انتماء إلى الطائفة بما ھي مذھب 
لى إلى عشیرة او قبیلة او شعب معینین، 
تقترن بالعنصریة التي ھي التقاء على إحدى الممیزات 

وحدة :  ، أو الموروثة عن الطور القبلي، مثل
العنصریة العرقیة كما عند  ( ، أو األصل

العنصریة (  ، أو التقالید ، أو اللغة ) الجماعات القبلیة
فھي ھنا تخالف ).الجماعات الشعوبیةاللغویة كما عند 

اإلسالم كدین انسانى عالمي،دعي إلى االجتھاد فى بل 
عندما    ،، ذلك انھ زمان ومكان ، ونھى عن العنصریة

المنطقة قد    ظھر اإلسالم كانت أغلب الجماعات في ھذه
أصبحت إما شعوبًا أو قبائل تتمیز بأصلھا الواحد وتسود 

معنى اعتقاد كل جماعة فیھا بالتالي العنصریة؛ ب
وعندما .  بامتیازھا على غیرھا احتجاجًا بأصلھا الواحد

َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا ”جاء اإلسالم بدین دعا إلى المساواة 
وعمل على . “َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا، إنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنِد اِهللا أنقاكم

على ذلك جملة األحادیث    نقض العنصریة كما یدل
، ثم ترك ھذه الجماعات تتفاعل  اردة في ذم العصبیة

تفاعًال حرًا مع األرض المشتركة وبالتالي صنع من تلك 
غیر أنھ نسبة لتخلف النمو االجتماعي  

؛ عادت العنصریة كمظھر مسلكي  للمجتمعات المسلمة
                                                   

  :  ثار السالبة للطائفیة
وإذا كان سبب نشؤ الطائفة كما ذكرنا محاولھ الناس 
البحث عن حل لمشاكلھم من خالل عالقات أضیق من 

أن تبرز كطور    التي حالت عوامل معینھ دون
 ،فان ھذه المحاولة )یمكن للناس من خاللھ حل مشاكلھم

                               
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(  الطائفة فى اللغة الجزء ، ورد فى لسان العرب
 ، )لسان العرب ( .جزء منھ

 الطائفة( جاء في المعجم الوسیط 
وإن طائفتان من “ ، وفي التنـزیل 

جماعة :  والطائفة . ” المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما
. یجمعھم مذھب أو رأي یمتازون بـھ 

إلى  ةوقد وردت االشار)  .
كما فى قولھ    الطائفة بالمعنى اللغوي فى القران الكریم

﴿ ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعال ِفي اَألْرِض َوَجَعَل َأْھَلَھا ِشَیًعا 
ُھْم َوَیْسَتْحِیي ِنَساَءُھْم َیْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُھْم ُیَذبُِّح َأْبَناَء

   وقولھ تعالى  ) 9:الحجرات 
َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْیَنُھَما َفِإْن 

يَء َبَغْت ِإْحَداُھَما َعَلى اْلُأْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِف
ِإَلى َأْمِر اللَِّھ َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْیَنُھَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا 

 الطائفة أما ،  ) 4 القصص
 او عشیرة على مقصور 

 انتماء عالقة فھي الطائفیة

      :  أسباب نشؤ الطائفیة فى المجتمعات المسلمة
عندما جاء اإلسالم كانت ھذه المنطقة عبارة عن شعوب 
 وقبائل متفرقة ﴿ وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ﴾
غیر أن األمة ال تلغي العشائر 

ھا كما یحد الكل الجزء ، بل تحّد
كما أن تاریخ األمة قد ..  فتضیف إلیھا وتكملھا وتغنیھا

كالجمود وقفل باب  (صادف عقبات في مسیرتھ 
وأخرى  ، )…االجتھاد وظھور البدع واالستبداد

؛  ) كاالستعمار والتبعیة(فرضتھا علیھا القوة المعادیة 
فتخلفت .  مما أدي إلى شلِّ مقدرتھا على تحقیق تقدُّمھا

ھذا التخلف دون أن تبرز األمة كطور 
ارتقت إلیھ القبائل والشعوب یمكن من خاللھ حل مشاكل 
، وھنا بدأ الناس في البحث عن حل 

،  كالعشائریة(مشاكلھم من خالل عالقات أخرى أضیق 
، ومن أشكال ھذا البحث العودة إلي 

ابطة اجتماعیة بدیلة المذاھب الدینیة محاولین اتخاذھا ر
؛ فالطائفة إذًا مذھب دیني  

عشیرة أو  (مقصور على جماعة أو جماعات معینة 
أما الطائفیة فھي عالقة انتماء 
                                         

لجماعة المعینة ھي تحدید ان ا
 ھذه الجماعة ،   طائفة إنما یتحقق من خالل تتبع تاریخ

وھل حدث فى تاریخھا الفكري تحول من مذھب إلى 
طائفة ، وبالتالي تحولت ھذه الجماعة إلى مذھب دیني 

وتكون ھذه    مقصور على عشائر وقبائل معینھ ،
ة  لت إلى طائفة إذا توافرت فیھا عد

:  شروط أھمھا
مقصور على عشائر او قبائل معینھ

ھذه الجماعة غیرھا من األفراد والجماعات إلى االنتماء 
المذھب المعین او ال تحاول نشره بین الجماعات    إلى

                                                 .األخرى 
خصائص الطائفیة

الطائفیة و نمط التفكیر والسلوك الجماعي
والطائفیة ھي احد انماط التفكیر والسلوك الجماعي، 
وھى بھذا تفارق الفكر االجتماعي االسالمى ، الذى 
یتجاوز الفردیة التي تؤكد وجود الفرد لتلغى المجتمع ، 

كما یتجاوز الجماعی
الفردي، و یدعوا إلى فلسفھ اجتماعیھ   الوجود

بین الفرد والجماعة ،فالمجتمع بالنسبة للفرد بمثابة الكل 
للجزء ال یلغیھ بل یحدده فیكملھ ویغنیھ، فمصدر الطائفیة 
إذا لیس اإلسالم كدین بل المجتمعات المسلمة التي 

انزلقت إلى الجماعیة 
لتخلف النمو االجتماعي لھذه المجتمعات، نتیجة لعوامل 

ذاتیھ وموضوعیھ متفاعلة
الطائفیة والعنصریة

كما ان الطائفیة كعالقة انتماء إلى الطائفة بما ھي مذھب 
لى إلى عشیرة او قبیلة او شعب معینین، دیني مقصور ع

تقترن بالعنصریة التي ھي التقاء على إحدى الممیزات 
، أو الموروثة عن الطور القبلي، مثل القبلیة
، أو األصل الجنس

الجماعات القبلیة
اللغویة كما عند 

اإلسالم كدین انسانى عالمي،دعي إلى االجتھاد فى بل 
زمان ومكان ، ونھى عن العنصریة

ظھر اإلسالم كانت أغلب الجماعات في ھذه
أصبحت إما شعوبًا أو قبائل تتمیز بأصلھا الواحد وتسود 

فیھا بالتالي العنصریة؛ ب
بامتیازھا على غیرھا احتجاجًا بأصلھا الواحد

جاء اإلسالم بدین دعا إلى المساواة 
َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا، إنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنِد اِهللا أنقاكم

نقض العنصریة كما یدل
اردة في ذم العصبیةالو

تفاعًال حرًا مع األرض المشتركة وبالتالي صنع من تلك 
 ، الجماعة أمـة

للمجتمعات المسلمة
                                                    . سلبي

ثار السالبة للطائفیةاآل
وإذا كان سبب نشؤ الطائفة كما ذكرنا محاولھ الناس   

البحث عن حل لمشاكلھم من خالل عالقات أضیق من 
التي حالت عوامل معینھ دون(االمھ 

یمكن للناس من خاللھ حل مشاكلھم
....  

                                    

             

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 تعریف الطائفة والطائفیة
الطائفة فى اللغة الجزء ، ورد فى لسان العرب 

جزء منھ:  الطائفُة من الشيء
جاء في المعجم الوسیط  والجماعة والفرقة ،

، وفي التنـزیل  الجماعة والفرقة: 
المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما

یجمعھم مذھب أو رأي یمتازون بـھ من الناس 
. الجزء والقطعة  :والطائفة

الطائفة بالمعنى اللغوي فى القران الكریم
﴿ ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعال ِفي اَألْرِض َوَجَعَل َأْھَلَھا ِشَیًعا   تعالى

َیْسَتْضِعُف َطاِئَفًة ِمْنُھْم ُیَذبُِّح َأْبَناَء
الحجرات ( ِإنَُّھ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن ﴾

َوِإْن َطاِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْیَنُھَما َفِإْن ﴿
َبَغْت ِإْحَداُھَما َعَلى اْلُأْخَرى َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِف

ِإَلى َأْمِر اللَِّھ َفِإْن َفاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْیَنُھَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا 
القصص( ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن ﴾ 

 دیني مذھب فھي اصطالحا
الطائفیة أما. معینین شعب او قبیلة
 . معینھ طائفة إلى

أسباب نشؤ الطائفیة فى المجتمعات المسلمة
عندما جاء اإلسالم كانت ھذه المنطقة عبارة عن شعوب 
وقبائل متفرقة ﴿ وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ﴾

غیر أن األمة ال تلغي العشائر  ، فحوَّلھا إلى أمة
، بل تحّد والقبائل والشعوب

فتضیف إلیھا وتكملھا وتغنیھا
صادف عقبات في مسیرتھ 

االجتھاد وظھور البدع واالستبداد
فرضتھا علیھا القوة المعادیة 

مما أدي إلى شلِّ مقدرتھا على تحقیق تقدُّمھا
ھذا التخلف دون أن تبرز األمة كطور  ؛ أي حالُ  كأمة

ارتقت إلیھ القبائل والشعوب یمكن من خاللھ حل مشاكل 
، وھنا بدأ الناس في البحث عن حل  الناس المتجددة

مشاكلھم من خالل عالقات أخرى أضیق 
، ومن أشكال ھذا البحث العودة إلي  ) …القبلیة

المذاھب الدینیة محاولین اتخاذھا ر
 یحلون من خاللھا مشاكلھم

مقصور على جماعة أو جماعات معینة 
أما الطائفیة فھي عالقة انتماء .  “ قبیلة أو شعب معین

                                   .. إلى الطائفة
تحدید ان ا   بناءا على ما سبق فان

طائفة إنما یتحقق من خالل تتبع تاریخ
وھل حدث فى تاریخھا الفكري تحول من مذھب إلى 
طائفة ، وبالتالي تحولت ھذه الجماعة إلى مذھب دیني 

مقصور على عشائر وقبائل معینھ ،
لت إلى طائفة إذا توافرت فیھا عدالجماعة قد تحو

…..  



  

لم یدخل في حزبھم سواء كان على الحق أو الباطل من 

جامع الرسائل ] (اهللا تعالى ورسولھ التفرق الذي ذمھ
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                                : الطائفیة والدیموقراطیھ

 وعالقة الطائفیة بالدیموقراطیھ ھي عالقة ذات حدین ،

من الطائفیة ھو شرط    فمن ناحیة فان تحریر الناس

، ألنھا احد أشكال التبعیة االجتماعیة، التي 

من “  زعماء الطائفة“  تمكن مجموعھ من األفراد

أكراھا “ اه الناس وإكر فرض إرادتھم على غیرھم ،

ومن ناحیة أخرى  .  على ان یحبسوا آراءھم

   .فان الدیموقراطیھ ھي احد أسالیب تجاوز الطائفیة 

                                  :  وسائل تجاوز الطائفیة

بین الطائفة كمذھب دیني  -ال الفصل  –ھنا یجب التمییز 

معین ، والطائفیة مقصور على عشیرة او قبیلة او شعب 

فالطائفة نشأت نتیجة  ، كعالقة انتماء إلى طائفة معینھ

، الذى ھو احد أبعاد تخلف  لتخلف النمو االجتماعي

النمو الحضاري، للمجتمعات المسلمة كمحصلھ لعوامل 

 ، وبالتالي فان تجاوز الطائفة ذاتیھ موضوعیھ متفاعلة

لمي الس (، ال یمكن ان یتحقق إال من خالل العمل 

 ، على إلغاء تخلف النمو االجتماعي 

وتخلف النمو الحضاري ، بإلغاء العوامل الذاتیة 

والموضوعیة التي یحدث ھذا التخلف كمحصلھ لھا ، 

والمقصود بھذا التجاوز لیس إلغاء الطائفة باعتبارھا 

جزء من كل، بل إلغاء اعتبارھا كل قائم بذاتھ مستقل 

أما الطائفیة كعالقة انتماء إلى  . عن غیره ومتمیز عنھ

الطائفة فان تجاوزھا یتحقق من خالل نشر الوعي 

، مع مالحظھ ان الوعي اشمل من  االجتماعي والدیني

 ... ، فالتعلیم ھو شرط للوعي ولیس ھو الوعي

    

    

أیضا من خالل الطائفة ،ذلك انھ إذا 

اإلسالم كدین قد وضع قواعد مطلقة عن قیود 

، وبالتالي ال تخضع للتطور خالل الزمان 

وھي التي عبر عنھا علماء أصول 

االجتھاد في وضع ، وترك للمسلمین أمر 

ما دون ذلك من قواعد محدودة بالزمان والمكان؛ 

وبالتالي تخضع للتطور والتغیر خالل الزمان والمكان 

 ، ) وھي التي عبَّر عنھا علماء أصول الفقھ بالفروع

وھنا تكون المذاھب ھي اجتھاد في الدین خاضع للتطور 

انت والتغیر زمانًا ومكانًا،لذا تعددت المذاھب عندما ك

المجتمعات المسلمة متقدمة، وفانھ عندما توقفت ھذه 

المجتمعات عن التقدم تجمدت ھذه المذاھب علي 

مضامین كسبتھا في مراحل تاریخیة سابقة، وأصبحت 

قاصرة عن أن توفَي بحلول لمشاكل الحیاة في مرحلة 

ھذا فضال عن ان الطائفیة تفرز أنماط من التفكیر 

ي تفارق اإلسالم كدین كتقدیس 

ووھما یخالفان العدید من النصوص 

َوِإَذا ِقیَل َلُھُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل اللَُّھ َقاُلوْا َبْل 

َنتَِّبُع َما َأْلَفْیَنا َعَلْیِھ آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُھْم َال َیْعِقُلوَن 

َوِإَذا ”وقولھ تعالى  . )170

ِقیَل َلُھُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل اللَُّھ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َوَجْدَنا َعَلْیِھ 

 (“ آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن الشَّْیَطاُن َیْدُعوُھْم ِإَلى َعَذاِب السَِّعیِر

نھى عنھ علماء وكالتعصب المذھبي الذى 

یتخذون لھم   عن جماعة:  سئل اإلمام ابن تیمیة

 ، ویدعون إلى بعض األشیاء فقال

مجمعون على ما أمر اهللا بھ 

، فھم مؤمنون لھم ما  ورسولھ من غیر زیادة وال نقصان

 ل التعصبمث: ا ، وإن كانوا في ذلك ونقصو

   واإلعراض عمن  ، والباطل

لم یدخل في حزبھم سواء كان على الحق أو الباطل من 

التفرق الذي ذمھ

153: /والمسائل

الطائفیة والدیموقراطیھ

وعالقة الطائفیة بالدیموقراطیھ ھي عالقة ذات حدین ،

فمن ناحیة فان تحریر الناس

، ألنھا احد أشكال التبعیة االجتماعیة، التي  للدیموقراطیھ

تمكن مجموعھ من األفراد

فرض إرادتھم على غیرھم ،

على ان یحبسوا آراءھم“  معنویا

فان الدیموقراطیھ ھي احد أسالیب تجاوز الطائفیة 

وسائل تجاوز الطائفیة

ھنا یجب التمییز 

مقصور على عشیرة او قبیلة او شعب 

كعالقة انتماء إلى طائفة معینھ

لتخلف النمو االجتماعي

النمو الحضاري، للمجتمعات المسلمة كمحصلھ لعوامل 

ذاتیھ موضوعیھ متفاعلة

، ال یمكن ان یتحقق إال من خالل العمل 

 ) والتدریجي

وتخلف النمو الحضاري ، بإلغاء العوامل الذاتیة 

والموضوعیة التي یحدث ھذا التخلف كمحصلھ لھا ، 

والمقصود بھذا التجاوز لیس إلغاء الطائفة باعتبارھا 

جزء من كل، بل إلغاء اعتبارھا كل قائم بذاتھ مستقل 

عن غیره ومتمیز عنھ

الطائفة فان تجاوزھا یتحقق من خالل نشر الوعي 

االجتماعي والدیني

، فالتعلیم ھو شرط للوعي ولیس ھو الوعي التعلیم

ھیبة الدولة عند األنظمة 

قادرة الدولة 

 ...على الغالبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

أیضا من خالل الطائفة ،ذلك انھ إذا    لن تنجح

اإلسالم كدین قد وضع قواعد مطلقة عن قیود    كان

، وبالتالي ال تخضع للتطور خالل الزمان  الزمان والمكان

وھي التي عبر عنھا علماء أصول (أو التغیر في المكان 

، وترك للمسلمین أمر )الفقھ باألصول

ما دون ذلك من قواعد محدودة بالزمان والمكان؛ 

وبالتالي تخضع للتطور والتغیر خالل الزمان والمكان 

وھي التي عبَّر عنھا علماء أصول الفقھ بالفروع(

وھنا تكون المذاھب ھي اجتھاد في الدین خاضع للتطور 

والتغیر زمانًا ومكانًا،لذا تعددت المذاھب عندما ك

المجتمعات المسلمة متقدمة، وفانھ عندما توقفت ھذه 

المجتمعات عن التقدم تجمدت ھذه المذاھب علي 

مضامین كسبتھا في مراحل تاریخیة سابقة، وأصبحت 

قاصرة عن أن توفَي بحلول لمشاكل الحیاة في مرحلة 

ھذا فضال عن ان الطائفیة تفرز أنماط من التفكیر .الحقة

ي تفارق اإلسالم كدین كتقدیس والسلوك السلبي الت

ووھما یخالفان العدید من النصوص   ، الزعماء و التقلید

َوِإَذا ِقیَل َلُھُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل اللَُّھ َقاُلوْا َبْل ”     كقولھ تعالى

َنتَِّبُع َما َأْلَفْیَنا َعَلْیِھ آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُھْم َال َیْعِقُلوَن 

170: البقرة(“ َوَال َیْھَتُدوَنَشْیًئا 

ِقیَل َلُھُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل اللَُّھ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َوَجْدَنا َعَلْیِھ 

آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن الشَّْیَطاُن َیْدُعوُھْم ِإَلى َعَذاِب السَِّعیِر

وكالتعصب المذھبي الذى  ،)21لقمان

سئل اإلمام ابن تیمیة اإلسالم،

، ویدعون إلى بعض األشیاء فقال رأسًا، ویسمون حزبًا

مجمعون على ما أمر اهللا بھ  األحزاب التي أھلھا : [

ورسولھ من غیر زیادة وال نقصان

، وإن كانوا في ذلك ونقصو وعلیھم  لھم

والباطل لمن دخل في حزبھم بالحق

ھیبة الدولة عند األنظمة 

الدولة : الرجعـیة  

على الغالبة كان 



   

 ..وفي شھر آذار تأتي الظالل حریریة والغزاة بدون ظالل 

 وتأتي العصافیر غامضًة كاعتراف البنات

 .. العصافیر ظّل الحقول على القلب والكلمات

 أین حفیداتك الذاھباُت إلى حّبھن الجدید ؟

 

 .. 

  ...وفي شھر آذار یمشي التراب دمًا طازجًا في الظھیرة 

  ... خمس بناٍت یخّبئن حقًال من القمح تحت الضفیرة 

 :خمس رسائل 

 ..ویحلمن بالقدس بعد امتحان الربیع وطرد الغزاة 

  :رھا الّدموّیة وفي شھر آذار، في سنة االنتفاضة ، قالت لنا األرض أسرا

  ...  خمُس بناٍت على باب مدرسٍة ابتدائیة یقتحمن جنود المظّالت 

 ...  

 ..خمُس بناٍت على باب مدرسة إبتدائّیة ینكسرن مرایا مرایا 

... 

    

                                         

 

            

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         

وفي شھر آذار تأتي الظالل حریریة والغزاة بدون ظالل 

وتأتي العصافیر غامضًة كاعتراف البنات

 وواضحة كالحقول

العصافیر ظّل الحقول على القلب والكلمات

 !..خدیجة 

أین حفیداتك الذاھباُت إلى حّبھن الجدید ؟  

  ..ذھبن لیقطفن بعض الحجارة    

..  قالت خدیجة وھي تحّث الندى خلفھّن

وفي شھر آذار یمشي التراب دمًا طازجًا في الظھیرة 

خمس بناٍت یخّبئن حقًال من القمح تحت الضفیرة 

خمس رسائل یقرأن مطلع أنشودٍة على دوالي الخلیل، ویكتبن 

 تحیا بالدي

 من الصفر حّتى الجلیل

ویحلمن بالقدس بعد امتحان الربیع وطرد الغزاة 

 ال تغلقي الباب خلفك..! خدیجُة 

 ال تذھبي في السحاب

 ستمطر ھذا النھار

 ستمطُر ھذا النھار رصاصًا

 !..ستمطُر ھذا النھار

وفي شھر آذار، في سنة االنتفاضة ، قالت لنا األرض أسرا

خمُس بناٍت على باب مدرسٍة ابتدائیة یقتحمن جنود المظّالت 

أخضر ... یسطُع بیٌت من الشعر أخضر

خمُس بناٍت على باب مدرسة إبتدائّیة ینكسرن مرایا مرایا 

 ..البناُت مرایا البالد على القلب 

..في شھر آذار أحرقت األرض أزھارھا 

 

                                       

    

  

  

             

              

یقرأن مطلع أنشودٍة على دوالي الخلیل، ویكتبن 

وفي شھر آذار، في سنة االنتفاضة ، قالت لنا األرض أسرا

خمُس بناٍت على باب مدرسٍة ابتدائیة یقتحمن جنود المظّالت  



   

                                                    

بیت المقدس وعروبتھ، والّتصّدي لكّل مؤامرات الصھاینة 
لتھوید القدس، وانتخاب لجنة خاصة تطوف على جمیع 
الملوك واألمراء واألثریاء المسلمین لجمع التبرعات على 

حماة المسجد "  : الذین یتبرعون بمبالغ وافیة
 .، وتنقش أسماؤھم في لوحات تعلق في المسجد

ضربة قاصمة " - وفق الثعالبي -لقد شكل ھذا المؤتمر 
معّطًال لنشاطھا، ألّن أولى غایاتھ ، لظھر الصھیونّیة 

المحافظة لیس على بقاعھا المقدسة فحسب، بل وعلى كّل 
أراضیھا، وإنجاد الفلسطینیین بكّل المقّومات 
الالزمة لجھادھم ضّد كّل سطوة استعمارّیة، وسیكون كّل 
عضو من أعضاء المؤتمر لسان صدق في قومھ وبالده 

وبذلك تكتسب ..  ینذرھم باألخطار اّلتي تھدّد اإلسالم
القضّیة الفلسطینّیة صبغة إسالمّیة عالمّیة وتصیر 

 .  "ار في العالم اإلسالمي بأسرهفلسطین قبلة األنظ
كما دافع الثعالبي عن المؤتمر موضحًا أھدافھ وغایاتھ 
المطالب اّلتي ستعرض على المؤتمر وھي اّلتي 
دعي من أجلھا االنعقاد منھا حراسة جدار البراق وتثبیت 
أقدام العرب في فلسطین بواسطة تقریر مشروع شراء 

بّر والدفاع عن وقفّیة سّكة األرض ووقفھا على وجوه ال
حدید الحجاز وإنشاء جامعة المسجد األقصى وإحداث 

  "..     ثقافة إسالمیة عالمّیة
  :          شھادات عن نصرة تونس لفلسطین

یقول الشیخ الدكتور تیسیر رجب التمیمي، قاضي قضاة 
على : "فلسطین، رئیس المجلس األعلى للقضاء الشرعي

تونس تبدو كبلد صغیر؛ إال أنھا كانت الرُّغم من أن 
حاضرة وبقوة في كل األحداث المھمة التي مرت بھا 

؛ ولن ینسى الفلسطینیون أبدًا ما قدمتھ  
تونس من دعم للقضیة الفلسطینیة وللشعب الفلسطیني 

 .           من مؤازرة وتأیید
 ولن ینسى الفلسطینیون أبدًا الموقف األخوي العظیم
للشقیقة تونس یوم أن فتحت أبوابھا وذراعیھا لھم بكل 
المحبة والترحاب؛ فاستقبلت المناضلین الفلسطینیین بعد 

ولن ینسوا انحیاز  .. 1982العدوان على لبنان عام 
تونس ووقوفھا بشموخ وكبریاء، وفتح حدودھا وموانئھا 
الستقبال المجاھدین والثوار الفلسطینیین، ووقفت داعمة 
ومعنویًا للشعب الفلسطیني أثناء انتفاضة األقصى 
                
تعرض أبناء تونس مع إخوانھم الفلسطینیین لالعتداء 
على مقر منظمة التحریر الفلسطینیة في تونس عام 
، فامتزج الدم التونسي بالدم الفلسطیني مجسدًا 

ابقًا وحدة العقیدة والنضال، تمامًا كما امتزجا س
عندما تحّرك المجاھدون التونسیون سیرًا 

 .          على األقدام نحو فلسطین
 "ویؤكد المؤلف التونسي عبد اللطیف الحناشي في كتابھ 

  تطور الخطاب السیاسي في تونس إزاء القضیة

               
         

    

    

                                                         

                                                                         

                      
كبیٌر، وعلٌم من أعالم الشیخ عبد العزیز الثعالبي مجاھٌد 

، وداعیٌة من أبرز الدعاة إلى العروبة 
، وقف إلى جانب عدد من عمالقة عصره في وجھ 
االستعمار الغربي، المحتل الذي جاء لیشوه قیم العروبة 
، بھدف تخریب المجتمع العربي 
ن قیم، ونھب الثروات، وإفقار 
                
لست ھنا بصدد الحدیث عن شخصیة الثعالبي الشیخ الجلیل، 
، لكني أتوقف عند جیل من الرواد 
الذین ضحوا بكل شيء في سبیل الُمُثل التي دافعوا عنھا، 

الشعب ، وفي سبیل  وفي سبیل األرض التي احتلھا األجنبي
فكان   ..العربي المسلم الذي یستذلھ المستعمر ویضطھده

الشیخ عبد العزیز الثعالبي مجاھدًا فذًا یقاتل على أكثر من 
من أجل ھذه األمة وقضایاھا، 

فلم یكن لیحصر .. وقیمھا، وأرضھا، وثرواتھا، وكرامتھا
بل كان یحمل ،  ھمھ فیما یعانیھ وطنھ المستعمر فحسب

، ویسعى إلى تقدیم ما یستطیع من 
، وھذا ما نلمسھ في حیاتھ ورحالتھ 

  .         ومذكراتھ وكتاباتھ ومحاضراتھ
فقد وقف إلى جانب لیبیا في حربھا مع االستعمار اإلیطالي 
، ودعا إلى تقدیم العون العسكري والمادي 
وكان لھ حضوره في قضیة األقصى بشكل 
كبیر إذ حضر مؤتمر القدس، وصار المستشار األول للمفتي 
الحاج أمین الحسیني، ودعا الفلسطینیین عامة، والشباب 
، إلى اإلعداد واالستعداد والجھاد من أجل 
التحرر من ربقة االستعمار اإلنكلیزي، والتصدي للخطر 

فھذا .. القادم من أجل استعادة مجد األمة وعزتھا
إنھ بطل عربي  : " الشیخ عز الدین القسام یخبر عنھ قائًال
وھؤالء أھل  ..  " عظیم ، شارك معنا في الثورة المسلحة

ربط الثعالبي حركة التحرر الوطني في 
أقطار المغرب العربي بحركة التحرر الوطني في أقطار 

 : " ، فیقولون ویروي عنھ أھل القدس
، كفیل بالتصدي للمخططات  

، ونصحنا بأن ننشئ في القدس جامعة 
  .           "إسالمیة على غرار الجامع األزھر بمصر

ومن أھم الشھادات بحقھ شھادة رئیس المؤتمر اإلسالمي 
ال نغالي إذ : ".. بالقدس مفتي فلسطین الحاج أمین الحسیني

قلنا إّن حضرتھ أصبح بفضل علمھ الغزیر، وجھاده المنقطع 
النظیر، رجل المسلمین والعرب ال رجل تونس الخضراء 
وحدھا، وإّن لسیادتھ الفضل األكبر في القیام بمھّمة ھذا 

لھذه البقاع المؤتمر اإلسالمي العاّم، اّلذي نرجو منھ الخیر 
 . "عاّمة المشّرفة في ھذه البالد المقّدسة للمسلمین

وكان للثعالبي دور ھام في انعقاد المؤتمر اإلسالمي في 
 عن ، بالقدس دفاعًا1931دیسمبر 

بیت المقدس وعروبتھ، والّتصّدي لكّل مؤامرات الصھاینة 
لتھوید القدس، وانتخاب لجنة خاصة تطوف على جمیع 
الملوك واألمراء واألثریاء المسلمین لجمع التبرعات على 

الذین یتبرعون بمبالغ وافیةأن یسمى 
، وتنقش أسماؤھم في لوحات تعلق في المسجد"األقصى

لقد شكل ھذا المؤتمر  
لظھر الصھیونّیة 

المحافظة لیس على بقاعھا المقدسة فحسب، بل وعلى كّل 
أراضیھا، وإنجاد الفلسطینیین بكّل المقّومات شبر من 

الالزمة لجھادھم ضّد كّل سطوة استعمارّیة، وسیكون كّل 
عضو من أعضاء المؤتمر لسان صدق في قومھ وبالده 

ینذرھم باألخطار اّلتي تھدّد اإلسالم
القضّیة الفلسطینّیة صبغة إسالمّیة عالمّیة وتصیر 

فلسطین قبلة األنظ
كما دافع الثعالبي عن المؤتمر موضحًا أھدافھ وغایاتھ 

المطالب اّلتي ستعرض على المؤتمر وھي اّلتي : "بالقول
دعي من أجلھا االنعقاد منھا حراسة جدار البراق وتثبیت 
أقدام العرب في فلسطین بواسطة تقریر مشروع شراء 

األرض ووقفھا على وجوه ال
حدید الحجاز وإنشاء جامعة المسجد األقصى وإحداث 

ثقافة إسالمیة عالمّیة
شھادات عن نصرة تونس لفلسطین

یقول الشیخ الدكتور تیسیر رجب التمیمي، قاضي قضاة 
فلسطین، رئیس المجلس األعلى للقضاء الشرعي

الرُّغم من أن 
حاضرة وبقوة في كل األحداث المھمة التي مرت بھا 

 األمة العربیة
تونس من دعم للقضیة الفلسطینیة وللشعب الفلسطیني 

من مؤازرة وتأیید
ولن ینسى الفلسطینیون أبدًا الموقف األخوي العظیم
للشقیقة تونس یوم أن فتحت أبوابھا وذراعیھا لھم بكل 
المحبة والترحاب؛ فاستقبلت المناضلین الفلسطینیین بعد 

العدوان على لبنان عام 
تونس ووقوفھا بشموخ وكبریاء، وفتح حدودھا وموانئھا 
الستقبال المجاھدین والثوار الفلسطینیین، ووقفت داعمة 

ومعنویًا للشعب الفلسطیني أثناء انتفاضة األقصى  مادیًا
.               المباركة

تعرض أبناء تونس مع إخوانھم الفلسطینیین لالعتداء 
على مقر منظمة التحریر الفلسطینیة في تونس عام 

، فامتزج الدم التونسي بالدم الفلسطیني مجسدًا 1985
وحدة العقیدة والنضال، تمامًا كما امتزجا س

عندما تحّرك المجاھدون التونسیون سیرًا  1948عام
على األقدام نحو فلسطین

ویؤكد المؤلف التونسي عبد اللطیف الحناشي في كتابھ 
تطور الخطاب السیاسي في تونس إزاء القضیة

 

        

  

  

                                     

 

   

                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    : الثعالبي وفلسطین
الشیخ عبد العزیز الثعالبي مجاھٌد 

، وداعیٌة من أبرز الدعاة إلى العروبة  الوطنیة واإلصالح
، وقف إلى جانب عدد من عمالقة عصره في وجھ  واإلسالم

االستعمار الغربي، المحتل الذي جاء لیشوه قیم العروبة 
، بھدف تخریب المجتمع العربي  ، ویدمر األخالق واإلسالم

ن قیم، ونھب الثروات، وإفقار واإلسالمي، وإحالل قیم مكا
..                  الناس

لست ھنا بصدد الحدیث عن شخصیة الثعالبي الشیخ الجلیل، 
، لكني أتوقف عند جیل من الرواد  فھذا یحتاج إلى كتب

الذین ضحوا بكل شيء في سبیل الُمُثل التي دافعوا عنھا، 
وفي سبیل األرض التي احتلھا األجنبي

العربي المسلم الذي یستذلھ المستعمر ویضطھده
الشیخ عبد العزیز الثعالبي مجاھدًا فذًا یقاتل على أكثر من 

من أجل ھذه األمة وقضایاھا، .. ، وفي أكثر من میدان جبھة
وقیمھا، وأرضھا، وثرواتھا، وكرامتھا

ھمھ فیما یعانیھ وطنھ المستعمر فحسب
، ویسعى إلى تقدیم ما یستطیع من  ھموم األمة على عاتقھ

، وھذا ما نلمسھ في حیاتھ ورحالتھ  عون ومساعدة لھا
ومذكراتھ وكتاباتھ ومحاضراتھ

فقد وقف إلى جانب لیبیا في حربھا مع االستعمار اإلیطالي 
، ودعا إلى تقدیم العون العسكري والمادي 1911عام 

وكان لھ حضوره في قضیة األقصى بشكل . معنوي لھاوال
كبیر إذ حضر مؤتمر القدس، وصار المستشار األول للمفتي 
الحاج أمین الحسیني، ودعا الفلسطینیین عامة، والشباب 

، إلى اإلعداد واالستعداد والجھاد من أجل  منھم خاصة
التحرر من ربقة االستعمار اإلنكلیزي، والتصدي للخطر 

القادم من أجل استعادة مجد األمة وعزتھاالیھودي 
الشیخ عز الدین القسام یخبر عنھ قائًال
عظیم ، شارك معنا في الثورة المسلحة

ربط الثعالبي حركة التحرر الوطني في : " دمشق یقولون
أقطار المغرب العربي بحركة التحرر الوطني في أقطار 

ویروي عنھ أھل القدس .  "رق العربيالمش
 الثعالبي دلنا على طریق قویم

، ونصحنا بأن ننشئ في القدس جامعة  الصھیونیة وإفشالھا
إسالمیة على غرار الجامع األزھر بمصر

ومن أھم الشھادات بحقھ شھادة رئیس المؤتمر اإلسالمي 
بالقدس مفتي فلسطین الحاج أمین الحسیني

قلنا إّن حضرتھ أصبح بفضل علمھ الغزیر، وجھاده المنقطع 
النظیر، رجل المسلمین والعرب ال رجل تونس الخضراء 
وحدھا، وإّن لسیادتھ الفضل األكبر في القیام بمھّمة ھذا 

المؤتمر اإلسالمي العاّم، اّلذي نرجو منھ الخیر 
المشّرفة في ھذه البالد المقّدسة للمسلمین

وكان للثعالبي دور ھام في انعقاد المؤتمر اإلسالمي في 
دیسمبر / السابع من كانون األول

 



                                                                   

ھي المسؤولة عن نقلنا إلى الحدود وكانت الجامعة العربیة 

المصریة في مرسى مطروح تحدیدًا، وكانت ھذه الرحلة 

 .                 "في حیاتيرحلة العذاب التي لم أر مثلھا 

أخذونا  : " ویواصل المناضل مرزوق حدیث ذكریاتھ قائال

لكن .. وعرفنا مرارة الجوع والمعاناة .. في شاحنات إیطالیة

حرارة االستقبال التي استقبلنا بھا اللیبیون على طول 

الطریق من طرابلس إلى مرسى مطروح أنستنا رحلة العذاب 

                    

وبعد تقسیم المتطوعین الذین وصل عددھم إلى نحو ستة 

 ..تدریبھم تدریبًا عسكریًا بسیطًا آالف متطوع إلى فصائل تم

في الخامس عشر من " دولة إسرائیل"تم اإلعالن عن قیام 

، وإعالن وقف القتال، ومحاولة السلطات 

المصریة أیام الملك فاروق إعادتھم إلى لیبیا، األمر الذي 

حال دون وصولھم فلسطین عن طریق مصر، فتسلل قسم 

التي دربتھم  اجح في الوصول إلیھا عن طریق سوری

بحوا رسمیًا ضمن الفوج التاسع للجیش السوري، 

  .      والذي كان فوجًا خاصًا بالمغاربة

تدربنا جیدًا تحت إشراف ضّباط سوریین،  : "

وفلسطین كانت ھاجسنا، فكّنا نلّح على الذھاب إلیھا فقّرروا 

على الحدود اللبنانیة السوریة »  الخیام«

، وكّنا نشاھد من بعید مجموعة فوزي القاوقجي 

، وكان الجیش السوري متمركزًا في  المعروفة بجیش اإلنقاذ

وقّرر الجیش السوري التقدم نحو » الجش

فلسطین، فأخذونا إلى حراسة القریة للحمایة، وكنا نستمع 

إلى أصوات القنابل والدبابات، وقّرر قائدنا االندماج في 

"..  ركة ألن رصاص اإلسرائیلیین أصبح موجھا نحونا

كّنا نقاتل الدبابات اإلسرائیلیة والمدافع ببنادق 

، نجح اإلسرائیلیون في احتالل القریة واضطررنا إلى 

ما ال . االنسحاب ألن القوة العسكریة اإلسرائیلیة كانت مھولة

ولم نكن نملك یقّل عن عشرین مصفحة كانت في مواجھتنا، 

وقد أصبت .  إال البنادق الصغیرة في مواجھة مدافع الھاون

كلم وعدنا إلى الحدود اللبنانیة  15شخصیًا بشظیة، خسرنا 

وتقرر حل الفوج التاسع » بنت جبیل«وتمركزنا في قریة 

                    . "وإعادة تشكیلھ بتطعیمھ بجنود سوریین

من المتطوعین الكثیر   1948شارك في حرب عام

من التونسیین : " -وفق قول المناضل مرزوق 

الذین تطوعوا معي في حرب الدفاع عن فلسطین أذكر عددًا 

كبیرًا من األسماء منھم من استشھد، ومنھم من فارق الحیاة 

ذكر المؤلف ( فیما بعد، ومنھم من مازال على قید الحیاة

أسماء عشرات والجھات التي یرجعون الیھا مثل قابس وبن 

قردان و صفاقس وقرقـنة ومدنین والجرید و سوسة وقفصة 

:  وھم  وغیرھا ، كما ذكر اسماء ثالث شھداء من قابس 

    

  

  

أن القضیة الفلسطینیة ال " 

مشرقیین : بتزال تستحوذ على اھتمام الباحثین العر

             

ویشیر الحناشي إنھ رغم أن تونس من البالد العربیة 

نسبیًا عن خّط المواجھة المباشر مع إسرائیل، 

إال أّنھا كانت وما زالت تحمل القضیة الفلسطینّیة في 

وقد تعاطت معھا سیاسیًا، وتفاعلت معھا مجتمعیًا، 

من شظایاھا، وتحركت مرارًا لنصرة 

الفلسطینیین وكفاحھم من أجل استعادة الحقوق 

                                            

ویكشف المناضل حسن مرزوق أسرار المشاركة 

حین یتحدث عن ) 1948

: ولعالقتھ بفلسطین والنضال والكفاح والصمود، إذ یق

منذ سن الثامنة عشرة بدأت رحلتي مع الكفاح والنضال 

من أجل فلسطین أوًال، ثم استقالل تونس، وقد قضیت 

أربع سنوات في السجون الفرنسیة، ولم أغادر السجن إال 

 15بعد اتفاقیة االستقالل الداخلي، إذ كان محكوما علي بـ 

         . "سنة أشغاًال شاقة وعشرین سنة مراقبة إداریة

عندما سافرت إلى  1948

، أطلق الحاج أمین الحسیني آنذاك صرخة فزع 

إلى الضمیر العربي لتحریر فلسطین وقد كان مفتیًا 

لفلسطین، فشعرت بالحمیة والحماس للتطّوع، كان معي 

بعض الشبان من جھة قابس خاصة أخي المرحوم 

  عرف آنذاك أین تقع فلسطین

، وكان  اتفقنا بطریقة غیر مباشرة على التطوع

علینا أوًال أن نصل إلى بنقردان على الحدود التونسیة 

، وحددنا اللقاء في نقطة عشرة كلم قبل الوصول 

إلى بنقردان، وفي حقول الزیتون القریبة من بنقردان 

آنذاك التقینا وانتظرنا حلول الظالم كان عددنا حوالي 

العشرین، وكّنا قادمین من قابس وصفاقس وقفصة، 

وجرار ماء من سوق » السردینة

ًا لمرافقتنا في الصحراء وكان 

إما على الیمین : الوصول إلى لیبیا یمر عبر طریقین

بقطع الصحراء وھذا طریق قاتل، مات فیھ أناس كثیرون 

ونذكر منھم المرحومین من قابس الحسن األمین وجّلول 

األمین وإبراھیم القاللي وغیرھم، أو الطریق الثانیة قریبًا 

المكثفة للسلطات  لمراقبة

 .         

ویروي مرزوق تفاصیل حول وصولھ إلى طرابلس في 

لیبیا، والتسجیل في النادي السیاسي الذي كان یستقبل 

المتطوعین، من تونس العاصمة وصفاقس ومن المغرب 

 ، متطوعًا 450وصل عددنا حوالي 

وكانت الجامعة العربیة 

المصریة في مرسى مطروح تحدیدًا، وكانت ھذه الرحلة 

رحلة العذاب التي لم أر مثلھا 

ویواصل المناضل مرزوق حدیث ذكریاتھ قائال

في شاحنات إیطالیة

حرارة االستقبال التي استقبلنا بھا اللیبیون على طول 

الطریق من طرابلس إلى مرسى مطروح أنستنا رحلة العذاب 

.   " والمرارة

وبعد تقسیم المتطوعین الذین وصل عددھم إلى نحو ستة 

آالف متطوع إلى فصائل تم

تم اإلعالن عن قیام 

، وإعالن وقف القتال، ومحاولة السلطات 1948أیار 

المصریة أیام الملك فاروق إعادتھم إلى لیبیا، األمر الذي 

حال دون وصولھم فلسطین عن طریق مصر، فتسلل قسم 

جح في الوصول إلیھا عن طریق سوریمنھم ون

بحوا رسمیًا ضمن الفوج التاسع للجیش السوري، حتى أص

والذي كان فوجًا خاصًا بالمغاربة

: " یقول مرزوق

وفلسطین كانت ھاجسنا، فكّنا نلّح على الذھاب إلیھا فقّرروا 

«نقلنا إلى بلدة 

، وكّنا نشاھد من بعید مجموعة فوزي القاوقجي الفلسطینیة

المعروفة بجیش اإلنقاذ

الجش«قریة اسمھا 

فلسطین، فأخذونا إلى حراسة القریة للحمایة، وكنا نستمع 

إلى أصوات القنابل والدبابات، وقّرر قائدنا االندماج في 

ركة ألن رصاص اإلسرائیلیین أصبح موجھا نحوناالمع

كّنا نقاتل الدبابات اإلسرائیلیة والمدافع ببنادق   " :ویضیف

، نجح اإلسرائیلیون في احتالل القریة واضطررنا إلى  یدویة

االنسحاب ألن القوة العسكریة اإلسرائیلیة كانت مھولة

یقّل عن عشرین مصفحة كانت في مواجھتنا، 

إال البنادق الصغیرة في مواجھة مدافع الھاون

شخصیًا بشظیة، خسرنا 

وتمركزنا في قریة 

وإعادة تشكیلھ بتطعیمھ بجنود سوریین

شارك في حرب عام

وفق قول المناضل مرزوق  -التونسیین 

الذین تطوعوا معي في حرب الدفاع عن فلسطین أذكر عددًا 

كبیرًا من األسماء منھم من استشھد، ومنھم من فارق الحیاة 

فیما بعد، ومنھم من مازال على قید الحیاة

أسماء عشرات والجھات التي یرجعون الیھا مثل قابس وبن 

قردان و صفاقس وقرقـنة ومدنین والجرید و سوسة وقفصة 

وغیرھا ، كما ذكر اسماء ثالث شھداء من قابس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"  1955 -1920الفلسطینیة 

تزال تستحوذ على اھتمام الباحثین العر

 .               ومغاربة

ویشیر الحناشي إنھ رغم أن تونس من البالد العربیة 

نسبیًا عن خّط المواجھة المباشر مع إسرائیل، " البعیدة"

إال أّنھا كانت وما زالت تحمل القضیة الفلسطینّیة في 

وقد تعاطت معھا سیاسیًا، وتفاعلت معھا مجتمعیًا، . القلب

من شظایاھا، وتحركت مرارًا لنصرة ونالت نصیبھا 

الفلسطینیین وكفاحھم من أجل استعادة الحقوق 

                                              .المسلوبة

ویكشف المناضل حسن مرزوق أسرار المشاركة 

1948(التونسیة في حرب فلسطین 

عالقتھ بفلسطین والنضال والكفاح والصمود، إذ یق

منذ سن الثامنة عشرة بدأت رحلتي مع الكفاح والنضال "

من أجل فلسطین أوًال، ثم استقالل تونس، وقد قضیت 

أربع سنوات في السجون الفرنسیة، ولم أغادر السجن إال 

بعد اتفاقیة االستقالل الداخلي، إذ كان محكوما علي بـ 

سنة أشغاًال شاقة وعشرین سنة مراقبة إداریة

1948بدأت رحلتي سنة  : " ویضیف

، أطلق الحاج أمین الحسیني آنذاك صرخة فزع  فلسطین

إلى الضمیر العربي لتحریر فلسطین وقد كان مفتیًا 

لفلسطین، فشعرت بالحمیة والحماس للتطّوع، كان معي 

بعض الشبان من جھة قابس خاصة أخي المرحوم 

عرف آنذاك أین تقع فلسطینالمختار یحیى، ولم نكن ن

اتفقنا بطریقة غیر مباشرة على التطوع  " ..."

علینا أوًال أن نصل إلى بنقردان على الحدود التونسیة 

، وحددنا اللقاء في نقطة عشرة كلم قبل الوصول  اللیبیة

إلى بنقردان، وفي حقول الزیتون القریبة من بنقردان 

آنذاك التقینا وانتظرنا حلول الظالم كان عددنا حوالي 

العشرین، وكّنا قادمین من قابس وصفاقس وقفصة، 

السردینة«اقتنینا بعض الخبز و

ًا لمرافقتنا في الصحراء وكان بنقردان وانتدبنا مرشد

الوصول إلى لیبیا یمر عبر طریقین

بقطع الصحراء وھذا طریق قاتل، مات فیھ أناس كثیرون 

ونذكر منھم المرحومین من قابس الحسن األمین وجّلول 

األمین وإبراھیم القاللي وغیرھم، أو الطریق الثانیة قریبًا 

لمراقبةامن البحر، وھذا فیھ خطر 

   "الفرنسیة لكنھ أسھل

ویروي مرزوق تفاصیل حول وصولھ إلى طرابلس في 

لیبیا، والتسجیل في النادي السیاسي الذي كان یستقبل 

المتطوعین، من تونس العاصمة وصفاقس ومن المغرب 

وصل عددنا حوالي  : " ، ویقول ولیبیا



أحنا ما یھمناش آش 

تقولوا ، لكن یھمنا آش 

 !! ..تعملوا 

الذي تحول اسمھ في عھد  (صیانة وحراسة حائط البراق 

كما عملوا على تنمیة )  االحتالل الصھیوني إلى حائط المبكى

، وحبسھا صدقات  مجاورةوقفھم واقتناء عقارات جدیدة 

العالم أبو مدین ، جاریة، ولعل من أشھر من قاموا بذلك 

شعیب تلمیذ الشیخ سیدي صالح حرازم الذي حبس مكانین 

، أحدھما قریة ال تزال موجودة إلى یومنا  

، واآلخر إیوان ویقع  ھذا واسمھا عین كارم بضواحي القدس

  .           شرقًا حائط البراق داخل المدینة العتیقة ویحده

وقد ظلت تلك األوقاف محفوظة محط احترام أھلھا واھتمام كل 

 1967من أنیط بھ حكم تلك البالد حتى اجتاحھا الصھاینة عام 

وأرادوا أن یعجلوا باالنتقام من تلك الجالیة التي لم تتوان یومًا 

، فما أن دخلوا القدس في  عن حمایة تلك المقدسات

حتى أقدموا في العاشر منھ على طرد أھالي حي 

 140، وكان بھ  ، ویسووه باألرض المغاربة لیھدموه بالكامل

وتحول منذ ذلك التاریخ إلى ساحة یدنسونھا 

بأقدامھم كل یوم تقابل حائط البراق الذي یّدعون قدسیتھ في 

                        

تاریخًا امتد ثمانیة " إسرائیل"خالل أیام معدودة أزالت 

قرون، شھدت على تعّلق أھلنا ومحبتھم لبیت المقدس الذي 

فقدر لھم . ھّبوا في یوم للدفاع عنھ ولنصرتھ ضد الصلیبیین

جمیلھم وحفظھ لھم واحتفى بھم إلى أن جاء الصھاینة 

 ال الذيالمحتلون فلم یتركوا من آثارھم سوى باب المغاربة 

لكنھم لن ینجحوا  ..یزالون یتحرشون بھ في محاولة للنیل منھ

 . في إزالة معالم عز تشھد على تاریخ ثمانیة قرون

   

   

   
أحیانا ننتقدوا أمریكا 

الساحة 

  ..شویة 

 ) .. الحسین األمین وجلول األمین وإبراھیم القاللي

                  

 لم یكن الدافع الوحید الذي أتى بأجدادنا المغاربة إلى

، أو مكانتھا الدینیة أو الحج إلیھا 

 استكماًال لحجھم إلى األراضي المقدسة في الحجاز فحسب

، بل كان دافعھم للتوجھ إلى بیت المقدس ھو الجھاد في 

سبیل اهللا والدفاع عن المدینة والذود عنھا خالل الحروب 

والتحقوا وقد تطوع الكثیرون من المغاربة، 

بجیوش نور الدین وأبلوا من البالء الحسن ما رفع 

مكانتھم وسما بھا، واستمروا على عھدھم في زمن صالح 

الدین األیوبي إلى أن اكتمل النصر وتم تحریر القدس من 

، أقرب مكان من  ، بعد تحریر المدینة

ركن الجنوبي ، وكان في ال

وعرفانًا منھ بدورھم ..  

وبالئھم الحسن في تحریر المدینة أوقف الملك األفضل ابن 

  1193صالح الدین األیوبي ھذه البقعة علیھم سنة 

، وھي ذات السنة التي أسلم فیھا صالح الدین 

قد األیوبي روحھ إلى بارئھا بعد أن اشتد مرضھ وكان 

سمي الحي    .مضى من السنین خمس على فتح المدینة

 "حي المغاربة"الذي تمركز فیھ المغاربة وأوقف علیھم بـ 

، وكان یضم بین جنباتھ إلى جانب المنازل، مرافق عدیدة 

لخدمة آھلیھ، ومدرسة بناھا لھم الملك األفضل سمیت 

  ، وقد عملوا مذ ذاك على 

صیانة وحراسة حائط البراق 

االحتالل الصھیوني إلى حائط المبكى

وقفھم واقتناء عقارات جدیدة 

جاریة، ولعل من أشھر من قاموا بذلك 

شعیب تلمیذ الشیخ سیدي صالح حرازم الذي حبس مكانین 

 كانا رھن تصرفھ

ھذا واسمھا عین كارم بضواحي القدس

داخل المدینة العتیقة ویحده

وقد ظلت تلك األوقاف محفوظة محط احترام أھلھا واھتمام كل 

من أنیط بھ حكم تلك البالد حتى اجتاحھا الصھاینة عام 

وأرادوا أن یعجلوا باالنتقام من تلك الجالیة التي لم تتوان یومًا 

عن حمایة تلك المقدسات

حتى أقدموا في العاشر منھ على طرد أھالي حي   5/6/1967

المغاربة لیھدموه بالكامل

وتحول منذ ذلك التاریخ إلى ساحة یدنسونھا .  منزًال سكنیًا

بأقدامھم كل یوم تقابل حائط البراق الذي یّدعون قدسیتھ في 

  .                         دیانتھم

خالل أیام معدودة أزالت  ھكذا،

قرون، شھدت على تعّلق أھلنا ومحبتھم لبیت المقدس الذي 

ھّبوا في یوم للدفاع عنھ ولنصرتھ ضد الصلیبیین

جمیلھم وحفظھ لھم واحتفى بھم إلى أن جاء الصھاینة 

المحتلون فلم یتركوا من آثارھم سوى باب المغاربة 

یزالون یتحرشون بھ في محاولة للنیل منھ

في إزالة معالم عز تشھد على تاریخ ثمانیة قرون

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

أحیانا ننتقدوا أمریكا 

الساحة على خاطر 

شویة نا سخونة عند

الحسین األمین وجلول األمین وإبراھیم القاللي

 :                  حي المغاربة في القدس

لم یكن الدافع الوحید الذي أتى بأجدادنا المغاربة إلى

، أو مكانتھا الدینیة أو الحج إلیھا  القدس مجاورة األقصى

استكماًال لحجھم إلى األراضي المقدسة في الحجاز فحسب

، بل كان دافعھم للتوجھ إلى بیت المقدس ھو الجھاد في 

سبیل اهللا والدفاع عن المدینة والذود عنھا خالل الحروب 

وقد تطوع الكثیرون من المغاربة،  ، الصلیبیة

بجیوش نور الدین وأبلوا من البالء الحسن ما رفع 

مكانتھم وسما بھا، واستمروا على عھدھم في زمن صالح 

الدین األیوبي إلى أن اكتمل النصر وتم تحریر القدس من 

 .الصلیبیین

، بعد تحریر المدینة اختار المغاربة

، وكان في ال المسجد األقصى لیستقروا فیھ

 الغربي لحائط الحرم الشریف

وبالئھم الحسن في تحریر المدینة أوقف الملك األفضل ابن 

صالح الدین األیوبي ھذه البقعة علیھم سنة 

، وھي ذات السنة التي أسلم فیھا صالح الدین  میالدیة

األیوبي روحھ إلى بارئھا بعد أن اشتد مرضھ وكان 

مضى من السنین خمس على فتح المدینة

الذي تمركز فیھ المغاربة وأوقف علیھم بـ 

، وكان یضم بین جنباتھ إلى جانب المنازل، مرافق عدیدة 

لخدمة آھلیھ، ومدرسة بناھا لھم الملك األفضل سمیت 

 نسبة إلیھ"  المدرسة األفضلیة"



 مخاطر فصل الوطن عن المواطنة

 

شعار كبیر وأمل عظیم یمأل القلوب بین أرجاء األمة العربیة ، وقد حاول االستعمار دائمًا 
أن و ،  األمة العربیةأن یفتت ، قوة العرب وتضامنھم 

واستطاع االستعمار لفترة من الزمن أن یحقق أھدافھ ویحقق أغراضھ ، ولكنھ لم 
                                                      
 .الزعیم الراحل جمال عبد الناصر                                                          

الوطن عن حّریة المواطن، ومن انعدام الممارسة 

ولم تستفد المنطقة أیضًا من دروس التجارب المّرة في المراھنة على الخارج لحلِّ 

واألھمُّ في كّل دروس تجارب العرب الماضیة، والتي ما زال تجاھُلھا قائمًا، ھو درس مخاطر 

األھلیة واالنقسامات الشعبیة على أسٍس طائفیة أو إثنیة، حیث تكون ھذه االنقسامات دعوًة مفتوحة للتدّخل 

                                               

وھاھي المجتمعات العربّیة أمام تحدٍّ خطیر یستھدف 

ھو امتحاٌن جّدي لفعل المواطنة في كّل بلٍد عربي، إذ ال یمكن أن یقوم وطٌن واحد على تعّددیة 

                                          

معظم البالد العربّیة مرّده ضعف مفھوم االنتماء للوطن، وسیادة االنتماءات 

أیضًا، إّن غیاب الفھم الّصحیح للّدین والفقھ المذھبي وللعالقة مع 

ل ما ھو إیجابي قائم على االختالف والّتعّدد إلى 

 .!عنٍف دموي ُیناقض جوھر الّرساالت الّسماوّیة، والحكمة أصًال من وجودھا على األرض

والخطر ھو على . إنَّ الخطر األكبر الذي یواجھ حالیًا العرب ھو انشغال الكثیر من شعوب المنطقة بصراعاتھا الداخلیة

وھذه األزمات ھي تعبیٌر عن تفاعالت . ا، ولیس حصرًا على األراضي التي تشتعل فیھا األزمات

ووقائع قائمة تعیشھا وتشھدھا األمَّة العربیة كّلھا، وھي نتاٌج طبیعي لتدّخل أجنبي یحدث دون إرادة عربیة مشتركة 

ي ظلِّ استمرار المشروع اإلسرائیلي الھادف 

 .الدینیة األخرى المتصارعة" الدویالت"إلى تقسیم البالد العربیة، لتكون الدولة الیھودیة األقوى ھي المھیمنة على 

فلو لم تستِبح جیوش دول عربیة سلطات أوطانھا أوًال ثمَّ حقوق دوٍل عربیٍة أخرى، ولو لم تستِبح حكومات عربیة 

 .ق مواطنیھا، ھل كانت األمَّة العربیة لتصل إلى ھذا الحدِّ من الضعف والعجز واالنقسام واالستباحة من الخارج؟

من االحتالل " حّریة الوطن"إّن أبرز التحّدیات التي تواجھ أي وطن أو أمَّة تتمحور حول مسألة الحّریة، سواء أكانت 

لكن رغم صّحة ھذا األمر من الناحیة العاّمة، فإنَّ أساس المشكلة في 

ولعّل ما حدث ویحدث في ". المواطنة"وعلى تعریف 

مكمن المشكلة ، ألمثلة حّیة على "المواطنین

                                           

أیضًا، نجد أنَّ حال الضعف العربي المتراكم في العصر الحدیث ھو بناء تدریجي، قام على انعدام التوافق أوًال على 

انتھاء حقبة السیطرة العثمانیة، ثّم على تجزئة 

"  مفھوم المواطنة"المستعمر األوروبي للمنطقة العربیة، وقیام أوطان ضُعف فیھا الوالء الوطني الواحد وانعدم فیھا 

ّیة في وساد في معظمھا أوضاع انقسامیة طائفّیة وقبلّیة، فامتزجت التجزئة بین البلدان العربیة مع االنقسامات الداخل

مخاطر فصل الوطن عن المواطنة 

   .ر صبحي غندو

 

 

      

    

    

    

  

شعار كبیر وأمل عظیم یمأل القلوب بین أرجاء األمة العربیة ، وقد حاول االستعمار دائمًا  ي
قوة العرب وتضامنھم  بكل وسیلة من الوسائل حینما شعـر أن أطماعھ تقف دونھا

واستطاع االستعمار لفترة من الزمن أن یحقق أھدافھ ویحقق أغراضھ ، ولكنھ لم ... على قوتھا بتفتیتھا 
        .. يالكبرى التى تنحصر فى قلب كل عربیستطع أن یقضى على القوة 

                                                           

الوطن عن حّریة المواطن، ومن انعدام الممارسة لم تستفد بعُد المنطقة العربیة من دروس مخاطر فصل حّریة 

ولم تستفد المنطقة أیضًا من دروس التجارب المّرة في المراھنة على الخارج لحلِّ . الصحیحة لمفھوم المواطنة

واألھمُّ في كّل دروس تجارب العرب الماضیة، والتي ما زال تجاھُلھا قائمًا، ھو درس مخاطر 

األھلیة واالنقسامات الشعبیة على أسٍس طائفیة أو إثنیة، حیث تكون ھذه االنقسامات دعوًة مفتوحة للتدّخل 

   .                                              األجنبي ولھدم الكیانات والمجتمعات العربیة

وھاھي المجتمعات العربّیة أمام تحدٍّ خطیر یستھدف . إّن الحروب األھلّیة ھي، في كلِّ زماٍن ومكان، طاحونة األوطان

ھو امتحاٌن جّدي لفعل المواطنة في كّل بلٍد عربي، إذ ال یمكن أن یقوم وطٌن واحد على تعّددیة 

                                         

معظم البالد العربّیة مرّده ضعف مفھوم االنتماء للوطن، وسیادة االنتماءات إّن غیاب الوالء الوطني الّصحیح في 

أیضًا، إّن غیاب الفھم الّصحیح للّدین والفقھ المذھبي وللعالقة مع . الفئوّیة القائمة على الّطائفّیة والقبلّیة والعشائرّیة

ل ما ھو إیجابي قائم على االختالف والّتعّدد إلى ، ھو البیئة المناسبة ألي صراع طائفي أو إثني، ُیحّو

عنٍف دموي ُیناقض جوھر الّرساالت الّسماوّیة، والحكمة أصًال من وجودھا على األرض

إنَّ الخطر األكبر الذي یواجھ حالیًا العرب ھو انشغال الكثیر من شعوب المنطقة بصراعاتھا الداخلیة

ا، ولیس حصرًا على األراضي التي تشتعل فیھا األزمات

ووقائع قائمة تعیشھا وتشھدھا األمَّة العربیة كّلھا، وھي نتاٌج طبیعي لتدّخل أجنبي یحدث دون إرادة عربیة مشتركة 

ي ظلِّ استمرار المشروع اإلسرائیلي الھادف في مواجھتھ، فیحصل االستفراد الدولي واألجنبي باألوطان العربیة، ف

إلى تقسیم البالد العربیة، لتكون الدولة الیھودیة األقوى ھي المھیمنة على 

فلو لم تستِبح جیوش دول عربیة سلطات أوطانھا أوًال ثمَّ حقوق دوٍل عربیٍة أخرى، ولو لم تستِبح حكومات عربیة 

ق مواطنیھا، ھل كانت األمَّة العربیة لتصل إلى ھذا الحدِّ من الضعف والعجز واالنقسام واالستباحة من الخارج؟

إّن أبرز التحّدیات التي تواجھ أي وطن أو أمَّة تتمحور حول مسألة الحّریة، سواء أكانت 

لكن رغم صّحة ھذا األمر من الناحیة العاّمة، فإنَّ أساس المشكلة في . من االستبداد الّداخلي

وعلى تعریف  "الوطن"الواقع العربي الراھن ھو غیاب االتفاق على مفھوم 

المواطنین"ومن انقساماٍت حاّدة بین " الوطن"عّدة دول عربیة من صراعاٍت على 

 .                                          السائدة اآلن في المجتمع العربي

أیضًا، نجد أنَّ حال الضعف العربي المتراكم في العصر الحدیث ھو بناء تدریجي، قام على انعدام التوافق أوًال على 

انتھاء حقبة السیطرة العثمانیة، ثّم على تجزئة بعد  -" الوطن"وھي ھنا مشكلة تعریف  –

المستعمر األوروبي للمنطقة العربیة، وقیام أوطان ضُعف فیھا الوالء الوطني الواحد وانعدم فیھا 

وساد في معظمھا أوضاع انقسامیة طائفّیة وقبلّیة، فامتزجت التجزئة بین البلدان العربیة مع االنقسامات الداخل

                  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

يإن القومیة العربیة ھ" 
بكل وسیلة من الوسائل حینما شعـر أن أطماعھ تقف دونھا

على قوتھا بتفتیتھا  يیقض
یستطع أن یقضى على القوة 

                              

لم تستفد بعُد المنطقة العربیة من دروس مخاطر فصل حّریة 

الصحیحة لمفھوم المواطنة

واألھمُّ في كّل دروس تجارب العرب الماضیة، والتي ما زال تجاھُلھا قائمًا، ھو درس مخاطر . مشاكل عربیة داخلیة

األھلیة واالنقسامات الشعبیة على أسٍس طائفیة أو إثنیة، حیث تكون ھذه االنقسامات دعوًة مفتوحة للتدّخل  الحروب

األجنبي ولھدم الكیانات والمجتمعات العربیة

إّن الحروب األھلّیة ھي، في كلِّ زماٍن ومكان، طاحونة األوطان

ھو امتحاٌن جّدي لفعل المواطنة في كّل بلٍد عربي، إذ ال یمكن أن یقوم وطٌن واحد على تعّددیة . كلَّ من فیھا وما فیھا

 .                                          "مفاھیم المواطنة"

إّن غیاب الوالء الوطني الّصحیح في 

الفئوّیة القائمة على الّطائفّیة والقبلّیة والعشائرّیة

، ھو البیئة المناسبة ألي صراع طائفي أو إثني، ُیحّو اآلخر أّیًا كان

عنٍف دموي ُیناقض جوھر الّرساالت الّسماوّیة، والحكمة أصًال من وجودھا على األرض

إنَّ الخطر األكبر الذي یواجھ حالیًا العرب ھو انشغال الكثیر من شعوب المنطقة بصراعاتھا الداخلیة

ا، ولیس حصرًا على األراضي التي تشتعل فیھا األزماتالمنطقة العربیة كّلھ

ووقائع قائمة تعیشھا وتشھدھا األمَّة العربیة كّلھا، وھي نتاٌج طبیعي لتدّخل أجنبي یحدث دون إرادة عربیة مشتركة 

في مواجھتھ، فیحصل االستفراد الدولي واألجنبي باألوطان العربیة، ف

إلى تقسیم البالد العربیة، لتكون الدولة الیھودیة األقوى ھي المھیمنة على 

فلو لم تستِبح جیوش دول عربیة سلطات أوطانھا أوًال ثمَّ حقوق دوٍل عربیٍة أخرى، ولو لم تستِبح حكومات عربیة 

ق مواطنیھا، ھل كانت األمَّة العربیة لتصل إلى ھذا الحدِّ من الضعف والعجز واالنقسام واالستباحة من الخارج؟حقو

إّن أبرز التحّدیات التي تواجھ أي وطن أو أمَّة تتمحور حول مسألة الحّریة، سواء أكانت 

من االستبداد الّداخلي" حّریة المواطن"أو 

الواقع العربي الراھن ھو غیاب االتفاق على مفھوم 

عّدة دول عربیة من صراعاٍت على 

السائدة اآلن في المجتمع العربي

أیضًا، نجد أنَّ حال الضعف العربي المتراكم في العصر الحدیث ھو بناء تدریجي، قام على انعدام التوافق أوًال على 

–"  األّمة العربیة "مفھوم 

المستعمر األوروبي للمنطقة العربیة، وقیام أوطان ضُعف فیھا الوالء الوطني الواحد وانعدم فیھا 

وساد في معظمھا أوضاع انقسامیة طائفّیة وقبلّیة، فامتزجت التجزئة بین البلدان العربیة مع االنقسامات الداخل

  ... األوطان


	             
	  
	    



