
                                                          

 

  

    

            

    
  
  

          
  
    

      
 
  
  
 
 

      

 

 

 !! ..العائدة البورقیبیة  حقیقة 

: بادئ ذي بدء ال بد أن نؤكد على أن بورقیبة كان منسیا بالفعل طوال فترة التسعینات عندما كان محاصرا في مدینتھ االم 
 بل كان.. تونس ومجاھدا أكبر في رئیسا سابقا أو زعیما  با سجینا ولیسیبیھ ، وكان تقربین أھلھ ومقرّ مدینة المنستیر ، 
من  فال یسمح لھ بالتواصل ، لك السن وھو في تروضة علیھ المفة التامة العزل قة والعطف ، بسببوضعھ یثیر الشف
مقابلة مع من أي بالفعل حرم ، وكان یُ  مع اصدقائھ ، ورفاقھ الذین عاش بینھم وقتا طویال زمن الحكم قریب او من بعید

ض الى ثر من ذلك ان بورقیبة قد تعرّ كاألبل ..  د بتصفیقھم ونفاقھمالذین تعوّ  ، والدستوریینالعالمیین السیاسیین وا
ا یعد لھ حضورا سوى في مناسبة أو مناسبتین ھملم طوال تلك الفترة  ، و، فلم یعد یذكر الرسمیة المحو من الذاكرة 

كثیرا مثل عید النصر وعید المیالد وعید الجالء  التي كان یذكر فیھا  المناسبات عیدي االستقالل والشھداء ، وحتى بقیة 
تم محو صوره ، وحضوره المكثف في  ثم.. وقع تھمیشھا او الغاؤھا تماما من رزنامة المناسبات واالعیاد الوطنیة  ، قد

منھا  لة تماثیلھ ورمزیتھ  التي لم یبقكما تم ازاالكتب المدرسیة والبرامج  التعلیمیة لمادتي التاریخ والتربیة الوطنییة ، 
والشخصیات سوى اسماء الشوارع التي ال تمیزه في الواقع باي میزة خاصة وبعضھا یحمل اسماء العواصم و الزعماء 

 رة مرتبطا بنجملم یعد تاریخ تونس طوال تلك الفتوھكذا .. في بعض المدن الخ  تالعادیة ، وحتى اسماء الزھور والنباتا
، واطلقوا علیھ ساندوه ،  فقبل البورقیبیون ھذا األمر ، و كل شئ الذي غیرد الصاع، بل بزعیمھا الجدید  الزعیم اآلفل

  .. اسما مناسبا ھو صانع التغییر 

  ؟؟ ..لماذا یعود بورقیبة اذن في ھذا الوقت 

في  یحتاجھا المجتمعوال ھي مسألة استنھاض جدیدة .. ال بد أن نؤكد ھنا ایضا أن المسألة لیست وفاء لبورقیبة 
  ..   عاما 23المیتة منذ  یة البورقیب

خانقة طوال فترة الحكم  البورقیبي ، لم تعرف خاللھا االستقرار والتنمیة الحقیقیة وال  فتونس قد شھدت أزمات عدیدة
ومصادرة الحریات واألزمات االقتصادیة ـ أن  كمات الجائرةاالمح بعدمستغربا ـ یكن المساواة والمشاركة السیاسیة ، فلم 

، ولم یكن مستغربا ایضا ان تشھد تغییرا ما  84و 80و  78و 62في التي حدثت  االنتفاضات السلمیة والمسلحة  تشھد
لبورقیبیة قد ماتت ا، لیؤكد أن  1987دث فعال بانقالب ابیض سنة وھو ما ح.. سواء من خارج الحكم أو من داخلھ 

والمرة الثانیة .. ب التغییر الشعبي ، فاستغلھ االنتھازیون تھا وفشلھا الى مطلاالمرة األولى حین قادتھا أزم ..مرتین 
كثیرا عنھا الیوم  فلم یلتفت أحد الى الوراء من الذین یتحدثون،  2000سنة حینما دفنھا أصحابھا قبل أن یموت بورقیبة 

   ) 2یتبع ص... (      !! ..



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                               : بعد ھذا ال بد من طرح االسئلة التالیة 
رامجھا التلفزیة حیزا ھاما من ب جند االعالمیون ، فتأخذ القنواتیُ ؟؟ ولماذا ..البورقیبیة " الندائیون  " تحضرسلماذا ی

  ؟؟ .. ثره مآو.. ورقیبة وتاریخھ ، وانجازاتھ للحدیث عن ب

شوارع الرئیسیة في المدن ، فتنصب تماثیل بورقیبة من جدید عمال الملیارات لتغییر مالمح الاألولماذا یصرف رجال 
مر على بورقیبة وحده یقتصر األ اذا؟؟ واذا كانت الدولة جادة في استحضار تاریخ تونس وأمجادھا كما یقولون لم..
، یستحقون علیھا نصیبا موا ارواحھم شھداء في سبیل االستقالل ، وفي سبیل الحریة قدّ ؟؟ أال یوجد زعماء آخرون ..

                                                                                                                                           ؟؟.. من التكریم 
لماذا ال تقام التماثیل لعلي بنعذاھم والدغباجي وفرحات حشاد ومصباح الجربوع  وصالح بن یوسف والكثیر الكثیر من 

ھؤالء ف ؟؟..؟؟ ھل الوطنیة درجات ..االبطال المجاھدین الذین ماتوا في سبیل الوطن وتركوا الحكم لبورقیبة ومن معھ 
یتعرضوا لما تعرض لھ بورقیبة من سخت شعبي واضح في تلك األحداث الدامیة التي عاشتھا تونس في على االقل لم 

                                               !! ..العدید من المناسبات والتي ذھب فیھا العدید من الضحایا االموات منھم واالحیاء 
تحضرون ماضي بورقیبة ، سھؤالء یف.. على وجھ الخصوص مستقبل ، بل تتعلق بال بالماضي  المسألة ال تتعلق 

  ..وجھة محّددة  وتوجیھھتونس  مستقبل  للتحكم في

لكن ، ھ عن السلطة تف أو تثمین لتضحیات بورقیبة  لكان االمر مطروحا منذ تنحیمن أجل انصاف أو اعتراھذا  لو كانف
فكل ، باستلھام قیم یحتاجھا المجتمع لكانت مطلوبة منذ عقدین قبل وفاتھ  تعلق ولو كان االمر ی ..ھذا لم یحدث 

الى وملھم ،  تحتاج الىھي ف ..لھم منھا روح الماضي ، تست ةالشعوب تحتاج الى رموز ، وشخصیات تاریخیة مھمّ 
بل على  ..لم یحدث  لكن ھذا أیضا ..وكل ھذا مھم في حیاة الشعوب .. الوطنیة یختزل بعض القیم في الذاكرة قدوة 

بورقیبة الذي تعرض الى التھمیش والتحقیر في حیاتھ وھو محاصر في االقامة الجبریة ، قد  فانمن ذلك ، العكس 
فبورقیبة لم یكن ابدا ذلك .. وھو النسیان والشطب من الذاكرة الشعبیة  ، قسوة ومرارةتعرض ایضا الى ما ھو اشد 

ل ما یذكر بھ الزعماء ، ولم یكن حاضرا في االحتجاجات ، والمسیرات واالنتفاضات الرمز الذي یذكر في المناسبات بمث
قم لھ الندوات سمھ أحزابا سیاسیة او جمعیات ، ولم تُ وبورقیبة لم تنشأ با.. أي زعیم في وطنھ وأمتھ بمثل ما یذكر بھ 

ولم یتم تكریمھ رسمیا بأي نوع من أنواع االعتراف  .. لتناقش افكاره وبرامجھ ومشاریعھثقافیة الفضاءات داخل ال
لقاب وامتیازات وقیمة رمزیة فكل ما كان لھ من أ ..شئ من ھذا على االطالق سواء في حیاتھ او بعد مماتھ ، لم یقع 

مل الرئیسیة في المدن كانت تحولم یشھد االضافة طوال تلك الفترة ، وحتى الشوارع .. كان ینقص وال یزید حتى مات 
الى اذا كانت الدعوة ؟؟ ف.. اآلن  ؟؟ ولماذا نعود الیھا.. اذن یقصدون فأي بورقیبیة ..  اسمھ حینما كان في السلطة

لماذ ال نرى توجھا  ؟؟ ..جھا صادقا على االرض یالمس جوانب ایجابیة من تجربتھ لماذ ال نرى توصادقة ،  لبورقیبیةا
 بالى جان السبعینات أواخررف بھما بورقیبة حتى ین عُ سبفھما أھم مك؟؟ .. التعلیمالى مجانیة  وأالى مجانیة الصحة 

                                                                                                             ..مدنیة الدولة وبعض المكاسب للمرأة 
بل ھو أكثر تعقیدا وأكثر عمقا وأھمیة من ذلك والمنابر الحواریة ،  م في وسائل االعالان االمر لیس كما یصّور للناس 

العلماني ھم یستحضرون البورقیبیة  في شكلھا الھالمي األسطوري لتوجیھ الراي العام الى النھج البورقیبي  ..
االنفصامي في عالقتھ بالھویة ، اللیبرالي في قیمھ الفردیة ، والراسمالي في عالقاتھ االقتصادیة ، والتغریبي الذي 

لضرب المشاریع األخرى  اذن  یستحضرون  البورقیبیةھم  ..في رؤیتھ الحضاریة یؤمن بان باریس اقرب من القاھرة 
ستحضر تُ  ھي اذن بورقیبیة مفخخة.. االسالمي تونس بمحیطھا العربي أي مشروع حضاري یربط وفي المقدمة منھا 

دون وضع الید على   أي وطنیةولكن .. اء العروبة القصتسعى  فقط  وھي ، الفارغة من اي مضمون الوطنیة لتضخیم 
للمؤسسات من وأي وطنیة دون تطھیر ؟ .. واقتالعھ من جذوره ن النفیر حتى استئصال ذلك الداء دون اعالالفساد ، و

   ؟؟..ودون  محاربة  المافیا والعصابات وقنوات التھریب  ..والمحسوبیة  السلبیة والتواكل 

وفرضھا في  حابھا عن آلیات الستمرارھایبحث لھا اصالتي زعزعتھا الثورة ، لقیم جملة من  التثبیت  ھي عودة فاشلة 
  .. الحضاریة الشخصیة  وانفصام.. واقتصاد السوق التغریب ، والتبعیة ، قیم : المجتمع 

  



  
   

 

 

  

  

  

  

  

  

  
                                                                              

  
  ) .عبد الرحمان الكواكبي (  .من أقبح أنواع االستبتداد ، استبداد الجھل على العلم ، واستبداد النفس على العقل  *

  ) . فروید  د مونسیغ( .  ن نجد السعادةنحن نسعى ألن نتجنب األلم أكثر من سعیینا أل *

  ) .حكمة ( . عزة النفس تشعرنا دائما باالكتفاء رغم الحاجة  *

***  
ّى ، وظل الموت    یھتف بي أنا المعن

   ! یا ذا الشرید بأرض العرب ما العجب ؟

  خرائط اآله من بغداد تھصرني 

  حتى الرباط ، وقید القید یلتھب 

  ال اللیل یرحل ، ال الراكب اعتبرتھ رؤى 

  وال السراة اھتدوا لما ھوت شھب 

  یاساحل الروح لم تقفز شواطئنا 

  وذي مراكبنا أزرى بھا الصحب 

 )عبد الجلیل عّواسي ( 
                                                                                                                                           



        
  

                                        
  
  

  

    

  

    

  

  

  

    

 

 

    

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

    

تعتبر األرض الفلسطینیة الركیزة األولى إلنجاح المشروع 
الصھیوني كما أشارت األدبیات الصھیونیة وخاصة الصادرة 

م 1897عن المؤتمر الصھیوني األول في بال بسویسرا عام 
، ومنذ نشوئھ دأب الكیان العنصري الصھیوني على 
ممارسة سیاسة تھوید األرض العربیة واقتالع الفلسطینیین 
 من أرضھم التي انغرسوا فیھا منذ أن وجدت األرض العربیة

،  ، وذلك عبر ارتكاب المجازر المرّوعة بحق الفلسطینیین
لم تكتف سلطات االحتالل الصھیوني بمصادرة أراضي و

بعدوا عن أرضھم ُ ، بل عملت تباعاً على  الفلسطینیین الذین أ
مصادرة ما تبقى من األرض التي بقیت بحوزة من ظلوا في 

 .  أرضھم
 

 : خطة تھوید الجلیل
 

احتفظت منطقة الجلیل رغم كل المؤامرات الصھیونیة 
المكان الذي أمعن فیھ الصھاینة بأغلبیتھا العربیة مع أنھا 

في تطبیق سیاسة التھوید، فأعلنت السلطات الصھیونیة في 
: عن خطة لتھوید الجلیل تحت عنوان 1975أوائل عام 

، وھي الخطة التي تعد من أخطر "  تطویر الجلیل "مشروع 
ما خططت لھ حكومة الكیان الصھیوني ؛ إذ اشتمل على 

مما یتطلب مصادرة . جلیلتشیید ثمان مدن صناعیة في ال
ألف دونم من األراضي العربیة ذلك أن نظریة االستیطان  20

والتوسع توصي بأال ُتقام مظاھر التطویر فوق األراضي 
المطورة ، وإنما فوق األراضي البور والمھملة، وھي 

   . التسمیات التي ُتطلق على األراضي التي یملكھا العرب
ً من أھداف  وقد شّكلت عملیة تھوید الجلیل ـ وما تزال ـ ھدفا
، فقد حدد بن غوریون ھذا  الحركة الصھیونیة وھاجسھا

االستیطان نفسھ ھو الذي ُیقرر إذا كان  : " الھدف بقولھ
  . " علینا أن ُندافع عن الجلیل أم ال

 : یوم األرض

، 1976في یوم السبت الثالثین من شھر آذار من العام 
ً في  ظل أحكام حظر التجول وبعد ثمانیة وعشرین عاما

والتنقل، وإجراءات القمع واإلرھاب والتمییز العنصري 
واإلفقار وعملیات اغتصاب األراضي وھدم القرى والحرمان 

، ھّب الشعب الفلسطیني  من أي فرصة للتعبیر أو التنظیم
في جمیع المدن والقرى والتجمعات العربیة في األراضي 

ھیوني، واتخذت الھبة ضد االحتالل الص 1948المحتلة عام 
، أعملت  شكل إضراب شامل ومظاھرات شعبیة عارمة

 ً  ، حیث بالفلسطینیین خاللھا قوات االحتالل قتالً وإرھابا
  .....على المتظاھرین مما أدى إلى استشھاد ستةفتحت النار

  

الشھیدة خدیجة شواھنة والشھید رجا :  فلسطینیین ھم
خضر خالیلة من أھالي سخنین، والشھید والشھید  أبوریا

ابة والشھید محسن طھ من  خیر أحمد یاسین من قریة عرَّ
قریة كفركنا والشھید رأفت علي زھدي من قریة نور 

، ھذا إضافة لعشرات  شمس واسُتشھد في قریة الطیبة
الجرحى والمصابین، وبلغ عدد الذین اعتقلتھم قوات 

  . لسطینیيف 300االحتالل الصھیوني أكثر من 
ان السبب المباشر لھّبة یوم األرض ھو قیام السلطات ك

ألف دونم من أراضي عّرابة  21الصھیونیة بمصادرة نحو 
وسخنین ودیر حّنا وعرب السواعد وغیرھا لتخصیصھا 

،  للمستوطنات الصھیونیة في سیاق مخّطط تھوید الجلیل
ویشار ھنا إلى أن السلطات الصھیونیة قد صادرت خالل 

أكثر من ملیون دونم  1972ـ  1948األعوام ما بین عام 
، إضافة إلى  من أراضي القرى العربیة في الجلیل والمثلث

مالیین الدونمات األخرى من األراضي التي استولت علیھا 
السلطات الصھیونیة بعد سلسلة المجازر المرّوعة التي 
ارتكبھا جیش االحتالل وعملیات اإلبعاد القّسري التي 

  . 1948عام  ارسھا بحق الفلسطینیینم

فھّبة یوم األرض لم تكن ولیدة صدفة بل كانت ولیدة مجمل 
الوضع الذي یعانیھ الشعب الفلسطیني في فلسطین المحتلة 

  . منذ قیام الكیان الصھیوني

وقد شارك الشعب الفلسطیني في األراضي المحتلة عام 
م ، وأصبح یوم األرض مناسبة وطنیة وعربیة 1967

  ..والھویة القومیة للتعلق باألرض رمز الوجود 

  ) .شبكة فلسطین للحوار (                                  

  



  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

  

 ستبقى مرفوعة  ،ھذه شارة النصر 
 ..في وجوھكم حتى ننتصر 

علیكم أن تحاربونا ، وتحاربوا 
فلن .. بعدنا األجیال التي تأتي 

..تنعموا باألمن فوق ھذه األرض   

فلن أركع ولن .. سالحك لن یخیفني 
 ..سأبقى ھنا في ارضي  ..استسلم 

ك سالح ، دانت عن
 اقوى منك لكن أنا

 ..بایماني 



                                        

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كأّننا عشرون مستحیل
ّد،والرملة، والجلیل   في الل

  على صدوركم، باقون كالجدار.. ھنا
  ، وفي حلوقكم

  كقطعةالزجاج،كالَصّبار
  وفي عیونكم،
  .زوبعًة من نار

  على صدوركم، باقون كالجدار.. ھنا
  ننّظف الصحون في الحانات

  ونمأل الكؤوس للسادات
  ونمسُح البالط في المطابخ السوداء

ّ لقمة الصغار   حتى نسل
  من بین أنیابكم الزرقاء

  ھنا على صدوركم باقون، كالجدار
  ..نتحّدى.. نعرى.. نجوعُ 

  ُننشُد األشعار
  تونمأل الشوارع الغضاب بالمظاھرا

  ونمأل السجون كبریاء
ً .. ونصنع األطفال  ً ثائرا   وراء جیل..جیال

  كأّننا عشرون مستحیل
ّد، والرملة، والجلیل   ..في الل

  إّناھنا باقون
  ..فلتشربوا البحرا

ّ التین والزیتون   نحرُس ظل
  كالخمیر في العجین ، ونزرع األفكار

ُ الجلید في أعصابنا   برودة
  حمراوفي قلوبھم جھّنم 

  عطشنا نعصر الصخرا إذا
  ..!!وال نرحل..  ونأكل التراب إن جعنا

 ُ ُ  .. وبالدم الزكّي النبخل   ..ال نبخلْ ..  ال نبخل
  ..ومستقبلْ .. وحاضرٌ .. لنا ماٍض .. ھنا 

  كأّنناعشرون مستحیل
ّد   ..، والجلیل ، والرملة في الل

  یا جذرنا الحّي تشّبث
  واضربي في القاع یا أصول

ُ أن یراجع المضطھد الحساب   أفضل
                      الدوالب من قبل أن ینفتل

                                    ... لكل فعل رد فعل 
  ..اقرأوا ما جاء في الكتاب 
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 :  !!  أنفاق الحریة

ولعلھا أول مرة في التاریخ المعاصر یبتدع   -  20
فمع تشدید .. المحاصرون على الحدود فكرة اآلنفاق 

بدأت .. السلطات األلمانیة الشرقیة الحراسة حول السور 
محاوالت الھروب عبر حفر االنفاق التي تمر تحت السور 

من أبناء   وقد تمكنت مجموعة.. في أعماق األرض 
الشرقیة من حفر أطول نفق لألعداد ألضخم ھروب برلین 
 .. جماعي

عمق    ویقع على.. مترا  145طول ذلك النفق   وكان
وكان مدخلھ یبدأ من مرحاض عمومي یقع .. مترا  12

أما مخرجھ فكان في .. في فناء تحیط بھ عمارات كثیرة 
وقد تم " .. برناور " بدروم مخبز مھجور في شارع 

بز بمبلغ الف مارك في الشھر لھذا إستئجار ھذا المخ
 70كان إرتفاع النفق من الداخل ال یزید عن .. العرض 

وكانت المشكلة الرئیسیة ھي التخلص من .. سنتیمتر 
والتي كان یتم ارسالھا من .. الرمال الناتجة عن الحفر 

ثم یتم توزیعھ " تروللي " داخل النفق على عربة یدویة 
ثم تقوم محموعات أخرى  ..على عربات یدویة صغیرة 

   من المشاركین في الحفر بنثر الرمال في أماكن مختلفة
.. شابا وشابة  36وقد اشترك .. حتى ال یثیروا الشبھات 

ومع أنھم لم .. معظمھم من الطلبة في مھمة الحفر 
لكنھم كانوا یشعرون .. یكونوا من الھاربین عبر السور 

ائلتھم في الفرار بالسعادة ألنھم یساعدون اصدقائھم وع
                                    ..والوصول الى الحریة

شخصا  57تمكن .. ة اشھر من العمل الشاق توبعد س.
وكان بینھم رجل یعاني من .. من الھروب عبر النفق 

فاصیب بالبرودة الشدیدة وأزرق لون .. مرض القلب 
أما .. شفتیھ من جراء الزحف داخل النفق لمسافة طویلة 

اصغر الھاربین فقد كان طفل صغیر حملھ أحد الرجال 
 .. عبر النفق

لم یكن الھروب عبر األنفاق عملیة مأمونة تماما    -  21
فقد كان على من یقبل الھرب عبر األنفاق أن یتحمل .. 

فقد كان رجال شرطة برلین .. كل أنواع المخاطر 
سام أو الشرقیة ال یتورعون عن القاء قنابل الغاز ال

ولكن ھذا  ..  القنابل الیدیویة داخل النفق والناس داخلھ
خالل السنوات القلیلة من بناء    شاب 1500لم یمنع 

السور من مساعدة الراغبین في الھروب والفرار من 
وكان من بینھم أعداد كبیرة من النساء .. برلین الشرقیة 

 وكان بعضھم من الطلبة الذین.. یعملن كحامالت رسائل 
 ..   اصبحوا علماء أو أطباء أو رجال أعمال اثریاء

وربما لم یشھد التاریخ محاوالت ھروب كتلك التي حدثت 
فقد بلغ عدد , عبر سور برلین منذ إنشائھ وحتى ھدمھ 

األشخاص الذین تم القبض علیھم لمحاولتھم الھروب عبر 
   ..  ألف شخص 70السور الى برلین الغربیة حوالي 

وكان كل من یلقى القبض علیھ وھو یحاول الھرب یقدم 
وكان متوسط االحكام التي صدرت بحق .. للمحاكمة 

لكن .. شھرا في السجن  16ھؤالء الھاربین تصل الى 
ان الذین كانوا یقدمون المساعدة للھاربین كانت .. الغریب 

تصل احیانا الى السجن .. تصدر بحقھم أحكاما أكثر قسوة 
بل والى السجن مدى الحیاة في بعض ..    واتاربع سن
                                                  ..  األحیان

ورغم تحسن العالقات بین المانیا الشرقیة وألمانیا الغربیة 
إال أن اإلحصائیات تبین ان .. في بدایة حقبة الثمانینات 

غربیة بلغ الھاربین من برلین الشرقیة الى ألمانیا ال  عدد
ولم تقتصر محاوالت .. شخص في السنة  500حوالي 

فقد كان كثیر .. الھروب عبر السور الى ألمانیا الغربیة 
غالبا .. من األلمان یھربون الى دول أخرى 

رغم كل األموال التي .. تشیكوسلوفاكیا أو المجر او بولندا 
انفقتھا ألمانیا الشرقیة على تجھیزات حدودھا مع ھذه 

 ..  ولالد

 : إنھیار سور برلین

وریة المانیا الشرقیة وتوحید المانیا ھلم یكن انھیار جم
ممكنا دون التحوالت السیاسیة الجذریة في  1990عام 

االتحاد السوفیتي السابق والتي اخذت بوادرھا تظھر منذ 
فمن اجل انقاذ االمبراطوریة .  منتصف الثمانینیات

شرع میخائیل السوفیتیة من التفتت واإلنھیار 
، الرئیس السوفیتي الجدید وزعیم الحزب  غورباتشوف

الشیوعي الحاكم آنذاك باجراء اصالحات سیاسیة شاملة 
ومن اھم التغیرات االیدولوجیة في ھذه المرحلة . في البالد

ھو تخلي االتحاد السوفیتي عن موقع السید اآلمر والناھي 
بة وتعاون في حلف وارسو واتجاھھ نحو اقامة عالقات طی

 اقتصادي اقوى مع اعداء االمس في حلف شمال االطلسي
بھذه السیاسة یكون الزعیم الجدید للكرملین قد مھد  ...

الطریق تدریجیا امام ارساء مبادئ واسس الدیمقراطیة في 
وكانت كل من ھنغاریا وبولندا سباقة . دول اوروبا الشرقیة

اخذت  1989مایو  /في اإلنفتاح على الغرب ، ففي أیار
ھنغاریا باحداث ثقب في الستار الحدیدي الذي فرضھ 

تشرین الثاني فتحت  /نوفمبر 11وفي  االتحاد السوفیتي
 ھنغاریا حدودھا بالكامل مع الغرب مما مكن عددا كبیرا

من الھرب  1989من االلمان الشرقیین في صیف عام 
 .  عبرھا واللجوء الى المانیا الغربیة
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. الجزء الغربي اصبحت امر ال یمكن التنازل عنھ مع 
وقد اضطرت ھذه التطورات ایریش ھونیكر االمین العام 

 18للحزب الحاكم ورئیس الدولة لتقدیم استقالتھ في 
تشرین األول، ممھدا الطریق امام تفتت الحزب / أكتوبر

وانحسار قدرتھ على ضبط االمور، اال ان خلیفتھ على 
كرینتس حاول ضبط االمور واعادة سدة الحكم ایغون 

ھیبة الحزب وسلطتھ وتأثیره، ولكنھ سرعان ما ایقن 
بانھ یجذف عكس التیار مما اضطر المكتب السیاسي 

تشرین / نوفمبر 8للحزب الى تقدیم استقالة جماعیة في 
  1989الثاني 

 : مظاھرات ال یبزغ الشھیرة .

وفي الوقت الذي زادت فیھ اعداد الھاربین من المانیا 
الشرقیة الى الغربیة نمت حركة معارضة منظمة داخل 

فألول مرة یخرج الناشطون في مجال . المانیا الشرقیة
ویعلنوا عن مطالبھم   حقوق االنسان الى الشارع

االصالحیة على المأل كما كان الحال في مظاھرات 
ینة الیبزغ التي خرجت تحت اإلثنین الشھیرة في مد

وقد أوضحت المظاھرات الضخمة ".نحن الشعب"شعار 
ضد النظام الشیوعي في الفترة التي كان یحتفل فیھا ھذا 
النظام بالذكرى األربعین لتأسیس المانیا الشرقیة رفض 
االلمان الشرقیین لھذا الحزب ولسیاساتھ وان الوحدة 

... 
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واھم األسس  : الفكریة للنزعة االنسانیھ الغربیة   األسس
الفكریة المشتركة بین المذاھب المتعددة للنزعة االنسانیھ الغربیة 

اإلنسان خیر بطبعھ ، واالعتقاد بقابلیھ االعتقاد بان : ھي 
اإلنسان للكمال وإمكانیة حدوث التقدم المستمر، تأكید الفردیة 

، التأكید على سبب الشرور  والدفاع عن حریة الفرد   اإلنسانیة
وإنما كان سببھا النظام  ، لیس الخطیئة كما تقرر الكنیسة

ض سلطة االنحیاز لحكم الفرد الخاص ورف . االجتماعي السیئ
القول بإمكانیة مجيء العصر السعید والفردوس  …الكنیسة 
وتحقیق ذلك  . یكون بالرخاء االقتصادي   وان ذلك . األرضي

   … یكون بتبدید الخرافات واألوھام ونشر التربیة العملیة

ومن العرض السابق یتضح لنا أن النزعة االنسانیھ   : تقویم
، ولكنھا تطرفت في  اإلنسانيالغربیة ھدفت إلى تأكید الوجود 

 ”ھذا التأكید ، فحولت ھذا الوجود من وجود محدود تكوینیا 
 ” ، إلى وجود مطلق “ بالوحي  ”وتكلیفیا “ بالسنن االلھیھ 
وبالتالي جعلت العالقة بینھ  ،   “ ل عن غیرهـقـقائم بذاتھ ومست

وبین الوجود االلھى عالقة تناقض وإلغاء ولیست عالقة تحدید 
 .  وتكامل

  : ة النزعة االنسانیھ االسالمی   :ثالثا

 ةمضمون النزعة االنسانی :ة تعریف النزعة االنسانیھ االسالمی
على مستوى أصولھ النصیة  -  ھو تأكید اإلسالم ةاالسالمی
 ، لقیمھ الوجود االنسانى ـوفروعھ االجتھادیة المتغیرة  الثابتة ،

كوجود محدود تكلیفیا  ، المتعددةوإثباتھ لھذا الوجود بأبعاده 
 ، التي تضبط حركھ الوجود ”الكلیة والنوعیة “ بالسنن االلھیھ 

 ”االنسانى ، و المسخر“ الشامل للوجود الطبیعي  ”الشھادى “ 
ھذا فإنھا تجعل العالقة بین الوجود  ، اتساقا مع “ المستخلف

وتكامل ،  االلھى والوجود االنسانى بأبعاده المتعددة عالقة تحدید
 كما في النزعة االنسانیھ الغربیة“ ولیست عالقة إلغاء وتناقض 

نیھ ـى أن الوجود االلھى یحدد الوجود االنسانى ، فیكملھ ویغأ “
وبناء على ھذا التعریف فان النزعھ االنسانیھ  . ولكن ال یلغیھ 

االسالمیھ لیست مذھب أو مجموعھ من المذاھب ، المتغیرة 
لمكان ، بل ھي خصصیھ ممیزه لإلسالم كدین بتغیر الزمان وا

إّن اإلنسانیة    (وكحضارة یقول الدكتور محمد راتب النابلسي 
ً في  إحدى خصائص اإلسالم الكبرى ً كبیرا ، إنھا تشغل حیزا

، وقد ربطت بعقائده  العملیة  یقاتھـطبت وفي  ،  منطلقاتھ النظریة
 ً ً محكما النزعة اإلنسانیة في () وشعائره ومنھجھ وآدابھ ربطا

 .)  15 - 10 - 1999/ خطبة إذاعیھ / اإلسالم 

وتستند النزعھ االنسانیھ   :  أسس النزعھ االنسانیھ االسالمیھ
 : االسالمیھ إلى ثالثة مفاھیم قرآنیة كلیة ھي

ومضمونھ إفراد الربوبیة وااللوھیھ  تعالى ،   : مفھوم التوحید 
 ومضمون توحید الربوبیة أن هللا تعالى ینفرد بكونھ الفاعل المطلق

..  

ومضمونھ أن األشیاء والكائنات التي لھا درجھ   :مفھوم التسخیر
التسخیر تظھر صفات ربوبیة والوھیھ هللا تعالى ، على وجھ 

( وجوده المطلق یقول ابن القیم  اإلجبار ، فھي دائما آیات دالھ على
فالكون كما ھو محل الخلق واألمر مظھر األسماء والصفات فھو 

). بجمیعھ شواھد وأدلھ وآیات دعا هللا سبحانھ عباده إلى النظر فیھا
 : ویترتب على مفھوم التسخیر قاعدتان ھما

الموضوعیة : وتنقسم إلى قسمین ھما   :الموضوعیة  : أوال
، والموضوعیة )تتمثل في الوجود الموضوعي للكون (التكوینیة 
، وقسما  ) وتتمثل في الوحي كوضع الھي مطلق(التكلفیة 

الموضوعیة یترتب علیھما تقریر أن الوجود االنسانى غیر منفصل 
أو الوحي ومفاھیمھ وقیمھ وقواعده  عن العالم الطبیعي وقوانینھ ،

 . الكلیة  

الكلیة  ”مضمون السنن االلھیھ  وطبقا لھا فان  : السببیة:  ثانیا
التي تضبط حركھ الوجود الشھادى ، ھو تحقق  ”والنوعیة 

ویترتب على قاعدة  .. المسبب بتوافر السبب وتخلفھ بتخلف السبب
ممثلة في انضباط حركة الوجود ( السببیة تقریر أن الضرورة 
 للوجود ـ  ولیس إلغاء ـ  ھي شرط )  الشھادي بسنن إلھیة ال تتبدل

االنسانى ، أي أن تحقق الوجود اإلنساني یتوقف على معرفة 
 .والتزام حتمیة ھذه السنن اإللھیة

 ة لوھیوأومضمونھ إظھار اإلنسان لربوبیة  : مفھوم االستخالف
، على وجھ ي على المستوى الصفات هللا تعالى في األرض ،

كل  العبادة مضمونو..   یكون بالعبودیة والعبادة االختیار، وھو ما
العبادة اسم ( فعل الغایة المطلقة منھ هللا تعالى یقول اإلمام ابن تیمیھ 

جامع لكل ما یحبھ هللا ویرضاه من األقوال واألعمال الظاھرة 
طبقا لھذا التعریف  ـوالعبادة ، ) 38ص رسالة العبودیة ) ( والباطنة

ھي ضمان موضوعي مطلق لتحقیق البعد االیجابي للوجود  ـ
 ألن اتخاذ هللا تعالى غایة مطلقة ، ) على المستوى الذاتي( االنسانى

  ..  ”الروحي “للترقي یمد الذات بإمكانیات غیر محدودة  ،

  



   ھل كان صاحب أعمدة الحكمة السبعة
 ) .1( ؟ أمینا مع أصدقائھ العرب

 . القصبي محمد
  

 .. القومیة الصحوة أجواء مع العروبیة األحاسیس حیث الستینیات لعقد أنستولوجي حنین مابین المشاعر من شتات
 السینما دار في اإلعدادیة بالمدرسة الدراسة زمالء مع " العرب لورنس " فیلم أشاھد وأنا ةبالمرار والشعور
 صیف أمسیات إحدى في الذاكرة تخني لم إن ـ ذلك كان .. كیلومترات بضعة قریتي عن تبتعد التي الصغیرة بالمدینة
 .. الشریف عمر الكبیر ممثلنا بطولتھ في وشارك لین دیفید البریطاني المخرج أخرجھ الذي الفیلم وھو .. 1964
 أجل من یعمل بأنھ أوھمھم حین العرب أصدقاءه یخدع كان ھذا لورنس أن ندرك كنا .. كوین أنطوني العالمي والممثل
 البریطانیة المخابرات في سري عمیل حقیقتھ في وھو .. العثمانیة االمبراطوریة عن االستقالل في طموحاتھم تحقیق

 أمام الطریق الفساح بل .. استقاللھم أجل من لیس .. العثمانیینب الھزیمة إلحاق على العرب مساعدة بالفعل مھمتھ ..
 االطاحة عقب الروس البالشفة فضحھ الذي المخطط وھو ! العربي المشرق على فرنسیة ـ بریطانیة سیطرة

  ! بیكو ـ سایكس اتفاقیة عن النقاب كشفوا حین .. 1917 أكتوبر في السلطة على واستیالئھم بالقیاصرة
 أشاھد وأنا أیضا یتملكني كان .. العربیة األقطار غالبیة استقالل مع لالستعمار صاعین الصاع رددنا اأخیر وألننا
 یكن لم .. طویلة والقصة .. االستعماري الجاسوس لورنس في بالشماتة الشعور البعیدة األمسیة تلك في الفیلم

 من فصل سوى .. الحرب النتھاء التالیة والسنوات .. العربي المشرق في األولى العالمیة الحرب خالل ماحدث
 حملة في م 1096 عام أوروبا أوریان البابا جیش حین .. المیالدي عشر الحادي القرن أواخر منذ الممتدة المسرحیة

 األوربیون المؤرخون وحتى !.. العرب “ الكفار ” أیدي من القدس مدینة لتخلیص المشرق إلى طریقھا شقت ضخمة
 في ومسلم عربي ھو ما كل استباحوا حین .. السالم مدینة في الصلیبیون ارتكبھا التي المذابح اأبد یغفلوا لم ..

  .! بھ  الذوا  الذین المسلمین أالف وذبحوا األقصى المسجد اقتحموا أنھم بل .. المدینة
 بعمیل وشھرتھ اسمھ ارتبط الذي أوتول بیتر األیرلندي الفنان موت أثارھا التي المؤلمة الذكریات إلى وعودة

 لورانس ” الشھیر الفیلم في شخصیتھ جسد حین لورانس إدوارد توماس اإلنجلیزي الضابط البریطانیة المخابرات
  .. ” العرب
 بریطانیا خاصة للحلفاء قویا تھدیدا التحالف ھذا ومثل .. ألمانیا مع تركیا تحالفت الثانیة العالمیة الحرب فخالل

 توجیھ ضرورة على الثالث الدول مصالح والتقت .. األوسط الشرق منطقة في صةخا القیصریة وروسیا وفرنسا
 السطح على وبدا .. األتراك ضد الثورة إشعال على العرب حث خالل من العربي المشرق في لألتراك قویة ضربة
 أذاقتھم التي العثمانیة اإلمبراطوریة عن االستقالل إلى یسعون الذین العرب طموحات مع الثالث القوى مصالح التقاء
 اإلنجلیز وخاصة الحلفاء كان .. التركیة اللغة فرض خالل من ھویتھم طمس ومحاولة والقھر والفقر التخلف مرار

 البیت إلى الخالفة تعود ألن األوان آن أنھ على مكة شریف علي بن حسین الشریف مع محادثاتھم خالل یعزفون
  .! عثمان آل بیت من الخالفة لةدو بقیادة أولى ھم فالعرب .. العربي

 من العدید تبودلت حیث .. مكماھون ـ حسین بمراسالت مكة وشریف اإلنجلیز بین تمت التي المراسالت عرفت وقد
 مابین مصر في لبریطانیا األعلى الممثل سیر لقب حامل مكماھون وھنري )مكة شریف( علي بن حسین بین الرسائل

 األوسط الشرق في العربیة لألراضي السیاسي المستقبل حول یدور الرسائل عموضو وكان .. 1916و 1915 عامي
 العرب شارك إذا مستقلة عربیة دولة كاملة العربیة بآسیا بریطانیا باعتراف علي بن حسین مكماھون وعد حیث ..

 العرب النخبویین من عدیدة شرائح لدى القومیة النزعة وألن ..خالل تم ما وھذا .. العثمانیة ضدالدولة الحرب في
 رأى فقد ..العثمانیة لالمبراطوریة التبعیة بسبب وجور قھر من بالعرب لحق ما بسبب الفترة تلك في متأججة كانت

 بدعم ثورتھم فأشعلوا … للعرب الفوري باالستقالل عھد أنھا على رسائلھ في مكماھون وعود العرب القومیون
  .. لورنس إدوارد توماس اإلنجلیزي الضابط من وتوجیھ
 حركة لقادة دافعا الشام في العرب القومیین ضد السفاح باشا جمال العثماني الضابط ارتكبھا التي المجازر وكانت

 شرارة وانطلقت .. مكة شریف استجاب وقد .. الثورة إلعالن حسین الشریف على الضغوط لممارسة العرب استقالل
 وحرر .. التركیة الحامیة واندحرت یونیو 13 یوم جدة في ركالمعا اندلعت حیث .. 1916 یونیو 10 في الثورة
 أن إلى ..العرب الثوار أیدي في األحمر البحر على والثغور المدن سقوط وتوالى .. 1916  یولیو 9 في مكة العرب
 اوانضمو العثماني الجیش عن العرب الضباط من الكثیر وانشق .. 1917 یولیو في أیدیھم في العقبة میبناء سقط

 وفي .وحمص وصور وصیدا وطرابلس وحماة وحلب بیروت لیحرر الشام ربوع في انطلق الذي العربي للجیش
  . بیروت سرایا على العلم ورفع ، بیروت في األولى العربیة الحكومة تألیف تم أكتوبر
 الحربي المجھود وساعدت ، األردن شرق في مناطق ومن الحجاز، من التركیة القوات طرد من الثورة تمكنت

   .. الكبرى العربیة الدولة تأسیس .. الجمیل الحلم العرب وعاش .. العربي المشرق في وسیاسیا عسكریا البریطاني



  
 ـ فرنسا  ـ بریطانیا ” الثالثي للتحالف األول الھدف كان فإذا .. الخفاء في لھم یخطط بما درایة على یكونوا ولم

 الدولة تقویض لیصبح ماتطور سرعان الھدف ھذا أن إال .. ألمانیا حلفاء لألتراك موجعة ضربة توجیھ “ روسیا
 تفصیلیة اتفاقیة إلى ترجم الذي الھدف ھذا لكن ..الثالث الدول على العربي المشرق في المیراث وتوزیع .. العثمانیة

 ھي 1916 مایو في وقعت لتيوا .. بیكو ـ سایكس ومعاھدة .. بھ علم للعرب یكن لم بیكو سایكس باتفاقیة عرفت
 سنة مارس خالل القیصریة وروسیا وفرنسا بریطانیا بین عقدت التى بطرسبرح لمعاھدة التنفیذي الخاص الجزء

 الوالیات روسیا تمنح بحیث التركیة العثمانیة االمبراطوریة أمالك بتقسیم فیھا الثالث الدول وقضت .. م 1916
 االماكن تدویل مع التركیة االمبراطوریة في العربیة الوالیات وفرنسا بریطانیا نحتم كما والشرقیة الشمالیة التركیة

 كل من الحجاج وحمایة إلیھا للوصول الالزمة السبل سائر وتسھیل الیھا الحج حریة وتأمین فلسطین في المقدسة
 الیھود منح والذي ، م1917 نوفمبر من الثاني في بالفعل صدر والذي بلفور وعد إلعالن تمھیدا ھذا وكان .. اعتداء

 رسالتھ في الناصر عبد جمال الراحل المصري الرئیس عنھ عبر ما وھو .. فلسطین في لھم قومي وطن إقامة حق
  . ) .. یتبع (   .!! الیستحق لمن حقا الیملك من منح لقد : بقولھ ″ 1960  عام كیندي جون األمیركي للرئیس

  
    ..ذكرى یوم األرض العربیة ... آذار ـ مارس   30                      30

  ..ھنا باقون   
    .. ولیرحل العابرون                                                    

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                                          
                                                                                             



   :في ذكرى رحیل الدكتور عصمت سیف الدولة                    
  : طارق البشرىاالستاذ      

           
  

      
                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  : قال الدكتور عصمت سیف الدولة " ھل السالم سیحل مشاكل األمة : " سؤال  في رّده عن

ِ . نعم أیضا أن االستسالم سیفاقم مشكالت األمة  . السالم سیحل مشاكل االمة ، نعم  لھ من وما یدعوننا الیھ ، وما قب
 ِ والوطن . ء من الوطن العربي التي ھي جز، لھ منا ھو استسالم ، ألنھ تفریط وتنازل عن األرض العربیة فلسطین قب

العربي ملكیة تاریخیة مشتركة لألمة العربیة وأجیالھا المتعاقبة ، فال یملك اي جیل عربي التفریط فیھا ، وبشكل 
ولو تم " اینة صھاینة أو غیر صھ" خاص ال یملك سكانھا الفلسطینیون التنازل عنھا ، أو عن جزء منھا للغیر 

ك لن یؤدي اال الى مزید من القتل والقتال والحروب یشنھا القومیون السترداد فلسطین ولو ان ذل ..التنازل باالجماع 
  " ..ن معا دماء القومییعلى مائة عام كما فعلوا مع الصلیبیین وسیكون الصھاینة ھم المسؤولون عن اھدار دمائھم و

  .  1/1/1905بتاریخ " فلسطین الثورة " مجلة  حوار أجرتھ                                                          

 ) .1(  .عصمت سیف الدولة .لدى د  الجامعة الوطنیة والجامعة المدنیة
ھذه ب  وظنى انھ ما من وطنى ، عربي ناشط. عصمت سیف الدولة لھ دین لدینا كبیر، لدى كل من عرفھ ومن قرأ لھ / د

                                                                                        .الصفة إال وفى رقبتھ للدكتور عصمت منھ 
وقد . یمثل فى ظنى أھم استجابة فكریة مصریة ، وأقوى استجابة من أرض النیل ، لدعوة العروبة ھو فى كلمة مختصرة ، 

وأبرأ ذمة الفكر الناشئ فى مصر من دین علیھ للجامعة العربیة   .غذى ھذه الفكریة بماء حیاة جدیرة أن تصدر من مصر 
  قطره ، ممن یدینون بفكرة العروبة ویسعون إلي وقد كان قویا وسخیا وعطاء ، فأوفى الدین عن غیره من بنى. العامة 

                                                                                                            .تحقیق وحدتھا السیاسیة 
ان عصمت سیف الدولة ھو المفكر إلي العروبة ، ك  في إطار النقلة الكبرى التى انتقلت بھا مصر لسیاسة الوعى واإلدراك

ـ وقد كان من سعة   ویجزل لھ العطاء  ، فقد كانت العروبة قضیة حیاتھ ـ یرحمھ هللا الذى قدمتھ مصر لیعكس ھذه النقلة
االطالع وعمق المعارف وسخاء العطاء الفكري مما جعلھ یضع بصمة خاصة جدا على ھذا الفكر السیاسي علیھ ، مما جعل 

                                                                     .أن یبقى وأن یولد من المعاني ما یبقى نفعھ فكره جدیرا ب
وعصمت جعل العروبة قضیة حیاتھ ، وعایشھا بكل تضاریسھا وعقدھا ومشاكلھا جمیعا ، وما أكثر ھذه العقد والمشاكل ، 

وھو آل على نفسھ أن یخدم ھذه القضیة " . یا الھى ما أكثر المشاكل " م ثم كتب حتى أنھ فى واحدة من كتاباتھ ، أوقف القل
                                                    .من أعم تكوین فلسفى مجرد لھا ، حتى أخص تشكل عینى ملموس لحركتھا 

. وبین التطبیق بحركتھ الواقعیة    تھا المجردة، وجمع بین الفلسفة بتحلیقا  كان مستقل الفكر وقادر على الھضم والتمثل
وتطبیقي دائما   ذات حس علمى وكان یتكلم على طول ما بین ھذین الحالین وعرضھما ، وكانت كتاباتھ النظریة المجردة

                                 .كانت دائما ذات عمق نظرى وخلفیة فلسفیة   كما أن تعلیقاتھ التطبیقیة، وتصدیاتھ للواقع ،
وجمع بین دراسة القانون وممارسة قضایاه وتطبیقاتھ وبین دراسة الفكر السیاسى وممارسة حركتھا وبین دراسة علوم 

التى تجعلھ دائما وھو یتعامل مع النظریات المختلفة   االجتماع وتجارب األمم ، وأورثتھ الممارسة القانونیة المدربة، الرؤیة
" النظر " مضادات التطبیقیة ألى من مفاھیمھا فى السیاق المرئي والملموس ، وھو أیضا یستخدم ال  ، ال تغیب عنھ بتاتا

ومع ضخامة ھذه السجیة ،    .وكان فى سجایاه الشخصیة اعتداد بالنفس وذا شموخ وأنفھ . لترجیح المضادات الملموسة 
فى الدفاع عن ضعیف . ستخدم اعتداده وشموخھ وأنفتھ ، ألنھ كان دائما ما كان ی" الكبر " فھى لم تكن تصل عنده أبدا الى 

وقد كان عاتیا ولكنھ لم یكن . مظلوم ذى حق ، والدفاع عن موقف سیاسى واجتماعي یراه ویراه الناس معھ موقفا نبیال 
                                                        .كما یقول الشاعر المتنبى فى مدیح نفسھ "  إال على من عتا"   یعتد

وأنا لم أعرف أحدا أراد . والصورة المقابلة لذلك ، أنھ كان یذوب حنوا على من یصادقھم ویؤاخیھم ، وكذلك على الضعفاء 
  أن یكتب مذكراتھ الشخصیة عن آخر عمره ، وأصدر فیھا كتابین صدر ثانیھما بعد انتقالھ الى رحمة هللا ، ولم أعرف أحدا

یشیر الى نفسھ ، إنما یكتب عن قریتھ وعن أبیھ وعن أھل قریتھ ، بشعور غامر من المحبة والود ینسى  بكتب مذكراتھ فال
ه ، وكان یتجاذبنى الشعور أفیھ نفسھ وذاتھ ، وقد قرأتھا عقب وفاتھ ، وكنت استصحب الشعور بأنھ حى یحكى وأنا أقر

ألنھ كان عمال رائعا لشخصیة یندر أن تعرف . نھایة الكتاب  بالشغف الى متابعة القراءة والشعور بالدھشة من االقتراب الى
  .مثیال لھا ، ولعالم یفكر بنبل أغنى قومھ وال یزال یغنیھم 


