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 يسّرنا يف بداية العدد األول من السنة الرابعة 
أن نتقّدم جبزيل الشكر لكّل من ساهم معنا يف 
تأثيث أعداد السنوات الثالث اليت مّرت على ميالد 
عددا(   78( االلكرتونيـــة  ــالح«  »اإلص جمّلة 
ومن  تونس  من  األوفياء  قراءنا  وحنّيي  ونشكر 
الوجود  شرعّية  نفقد  دونهم  من  الذين  خارجها 
ملواصلة  الكافية  والقّوة  الّدافع  نستمّد  ومنهم 
مواعيدها  يف  ونشرها  اجملّلة  ــاز  وإجن املشوار 
احملّددة. فال خري يف جمّلة ال قّراء هلا.وكل عام 

وقراء اجملّلة وكّتابها خبري. 

بعض  ُنــدخــل  أن  الــعــدد  ــذا  ه يف  حاولنا 
املقاالت  بتجّنب  اجملّلة  مضمون  على  التعديالت 
قد  ذلك  ألن  أجزاء  إىل  تقسيمها  وعدم  الطويلة 
اإلفادة  حيقق  وال  نفسه  املقال  مبضمون  يضّر 

املرجّوة للقارئ الكريم.

الطويلة  باملقاالت  املغرمني  حنرم  ال  ولكي 
والّدراسات العميقة، سواء كانوا قراًءا أو كّتابا، 
بداية  جديدة  شهّرية  جتربة  خوض  قّررنا  فقد 
هدّية  يف  تتمّثل   )80 )العدد  القادم  العدد  من 
»كتّيب  عنوان  حتت  مستقّلة  الكرتونّية 

الكرتوني  منشور  عن  عبارة  وهــو  ــالح«  اإلص
مقـــاال  ويتضّمن  اجملّلة  مع  ارساله  يتّم  مستقّل 

أو دراسة ألحد الكّتاب املتعاونني معنا.

رضاهم  ونيل  »اإلصالح«  جمّلة  قراء  ولتمتيع 
إخراج  يف  وتقدميها  شكلها  تغيري  على  عملنا 
خمتلف  وهي سّنة كّرسناها عند صدور العدد 
حافظنـــا  أننـــا  غري  سنـــة،  كـــّل  من  األول 
على اعتمـاد األلوان الثالثـــة املميـــزة للمجّلـــة 
عرب  بالتداول  والربتقالي  واألخضر  األزرق  وهي 
اهلل  شاء  إن  ستصـدر  اليت  أعداداجملّلة  خمتلف 
وهي ألوان  مقصودة وذات دالالت معّينة: فاألزرق 
البعد  إىل  واألخضر  املتوسطي  البعد  إىل  يرمز 
العربي اإلسالمي  والربتقالي إىل احلّرية والدفاع 

السلمي عن حقوق اإلنسان وكرامته. 

ممتعـــة  نزهـــة  األفاضـــل  لقرائنا  نتمنى 
ونقدهم  تفاعلهم  وننتظر  ”اإلصالح“  مقاالت  بني 
رمسناه  ما  حتقيق  أجل  من  املسرية  نواصل  حّتى 
ثالث  قبل  األول  العدد  صــدور  منذ  أهــداف  من 

سنوات.

التحرير
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من بني األهداف اليت يريد الكيان الصهيوني الوصول إليها من خالل تشجيعه هو 
وحلفائه على إقامة دويالت طائفّية ذات لبوس ديين االعرتاف به كدولة دينّية 

لليهود وبالتالي طرد ما تبّقى من الفلسطينيني املسلمني..

التي تمسح أخطاء األّمة وتخلّفها في  المؤامرة  المدافعين على نظريّة  لسنا من 
العدو الخارجي والحركة الصهيونيّة العالميّة، فنحن نقّر أنّنا جزء من األزمة وتخلّفنا 
عن رتل الدول المتقدّمة وغيابنا عن ساحة الفعل العالمي نتحّمل مسؤوليتها كاملة 
ونولّي الدور الذي تلعبه المعطيات والعناصر الداخلية األهّمية الكبرى والرئيسيّة 
في الحالة التي عليها الوطن الممتد من البحر إلى البحر. لكنّنا مقابل ذلك ال نبخس 
دور العوامل الخارجيّة ونرى أّن هناك العديد من المؤشرات التي تدّل على دور 
واالستكبار  الظلم  قوى  ومباركة  بمشاركة  العالميّة  الصهيونيّة  تلعبه  وقذر  خفي 
والنهب العالمي من أمثال الواليات المتحدة االمريكيّة وفرنسا وبريطانيا وغيرها 
وليبيا  واليمن  والعراق  بالشام  وخاّصة  العربيّة  بالمنطقة  األيام  هذه  يحدث  ما  في 

وذلك لالستفادة من نتائجه وحماية مصالح إسرائيل وبقائها في المنطقة. 
الصهيونيّة وقوى  الضوء على بعض مكاسب  تسليط  الورقة  سنحاول في هذه 
االستكبار العالمي نتيجة لألوضاع المزرية التي أصبحت عليها المنطقة ونستعرض 
بالتحليل بعض الفوائد التي تعمل على جنيها تلك القوى من خالل الدور الذي تلعبه 
في تأزيم الوضع وفرض واقع جديد مختلف يخدمها وال يخدم شعوب المنطقة، لعلّنا 
نساهم في توضيح الصورة لدى القارئ الكريم ونقدّم له تفسيرا نرجو أن يكون مقنعا 

لما آلت إليه األوضاع في الدول العربيّة االسالميّة من العراق إلى ليبيا.
التمهيد لالعرتاف بإسرائيل كدولة  دينّية لليهود

يتّجه العالم العربي إلى مزيد من التقسيم والتجزئة نتيجة عوامل داخليّة منها ما 
هو ثقافي ومنها ما هو سياسي تراكمت مع الزمن وفعلت فعلها في أذهان الناس 
فأتاحت للعدّو الخارجي وخاّصة إسرائيل الفرصة الستثمارها أحسن استثمار من 
خالل اإلسراع بإنهاء مهام ما يسّمى بالدّولة الوطنيّة التي قامت بعد انتهاء االستعمار 
المباشر وتعويضها بمجموعات وعصابات ذات نزعة طائفيّة تتقاتل من أجل إنشاء 
دويالت ذات لبوس ديني من أمثال الدولة اإلسالمية في العراق والشام والحوثيين 

في اليمن. 
ولعّل من بين أهّم األهداف التي يريد الكيان الصهيوني الوصول إليها من خالل 
به  االعتراف  ديني  لبوس  ذات  طائفيّة  دويالت  إقامة  على  وحلفائه  هو  تشجيعه 

فيصل العش
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كدولة دينيّة لليهود وبالتالي إجبار 
الفلسطينيين العرب المسلمين على 
تحقيق  استحال  أن  بعد  المغادرة 
اإلرهاب  خالل  من  الهدف  هذا 
الصهيوني والتّنكيل المستمر بهم.
الصهيونيّة  الحركة  سعت  لقد 
منذ مدّة أن تقنع حلفاءها بضرورة 
دينيّة  كدولة  بإسرائيل  االعتراف 
يحقق  لم  مسعاها  لكّن  لليهود 
للحرج  المرسومة نظرا  األهداف 
الحليفة  الدول  تعيشه  كانت  الذي 
الدول والتي  تلك  التي قامت عليها  للمبادئ  لما يتضمنه هذا االعتراف من نقض 
تتبّجح بها لدى القاصي والداني والمتمثّلة  أساسا في نبذ الدولة الدينيّة وتبنّي مبادئ 
وتعتبره  به  تعتّز  كنموذج  العلمانيّة  المدنيّة  والدولة  االنسان  وحقوق  الديمقراطيّة 

رمزا لحضارتها وسبب تميّزها عن باقي الحضارات. 
ووجود دويالت ذات لبوس ديني في المنطقة التي يوجد فيها الكيان الصهيوني 
قد يرفع الحرج عن حلفائه ويتّخذونه حّجة للّسماح للّصهاينة بتهويد كيانهم وبالتالي 

االعتراف بإسرائيل كدولة دينيّة يهوديّة. 
جمازر اإلرهاب لنسيان جمازر غّزة

صّب الزيت على النّار أسلوب قذر تعتمده إسرائيل وحلفاؤها إلشعال المنطقة 
والّرفع من نسبة الدّمار والخراب فيها وذلك عبر توفير األسلحة المتطّورة والمدّمرة 
وتسهيل وصولها إلى مختلف الفرقاء والجماعات المقاتلة هنا وهناك  قصد تحقيق 
على  اعالميّا  ذلك  وتسويق  العربيّة  بالمدن  والخراب  الدّمار  من  ممكن  قدر  أكبر 
مستوى عالمي ليرى العالم بشاعة ما تفعله الجماعات المسلّحة من تخريب ألوطانها 
وما تحققه من دمار شامل لقرى ومدن بأكملها ونسف لدور العبادة وتهديم البيوت 
على رؤوس أصحابها من المدنيين العّزل. ومن خالل هذا التسويق اإلعالمي الكبير 
يسعى الصهاينة إلى اقناع العالم بأن ما فعلته اسرائيل في غّزة ال يرتقي في البشاعة 
إلى ما يفعله المسلمون في أنفسهم وأّن الخطر الحقيقي في المنطقة ليس إسرائيل 
ألنّها ال تشّكل تهديدا بقدر ما يشّكله المسلمون على أنفسهم وعلى بعضهم البعض 
العرب  والبشريّة لصراعات  المادّية  الخسائر  بأّن حصيلة  العالم  أذن  في  وتهمس 
المسلمين فيما بينهم تفوق بشكل كبير وواضح تلك التي تمّخضت عنها المواجهات 

العسكرية مع اسرائيل منذ عقود. 

يسّوق الصهاينة ما 
اجلماعات  تفعلــه 
قتل   من  املسّلحــة 
ألوطانها  وختريب 
وما حتققه من دمار 
ومدن  لقرى  شامل 
بأكملهــا اعالمّيا 
بأّن  العالـــم  لتقنع 
اخلسائـر  حصيلة 
والبشرّية  املاّديــة 
العرب  لصراعــات 
املسلمني فيما بينهم 
بشكــــل  تفوق 
وواضــح  كبيـــر 
متّخضت  اليت  تلك 
املواجهات  عنهـــــا 
مع  العسكريـــة 
اسرائيل منذ عقود

يسعى الصهاينة إىل اقناع العامل بأن ما فعلته اسرائيل يف غّزة ال 
يرتقي يف البشاعة إىل ما يفعله املسلمون يف أنفسهم وأّن اخلطر 
احلقيقي يف املنطقة ليس إسرائيل ألّنها ال تشّكل تهديدا بقدر ما 

يشّكله املسلمون على أنفسهم وعلى بعضهم البعض 

,,

,,
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الكيــــــان  يّروج 
الّصهيونــــــــــــي 
ما  أن  يدّعمه  ومن 
ختريب  من  حدث 
للرتاث اإلنساني يف 
العراق إّنــا حصل 
ديين  منطلـــق  من 
باعتبار  وعقائدي 
أن داعش تّدعي أنها 
تقتــــدي بالرسول 
مجيع  حّطم  الذي 
الألصنــام مبّكة. 
بهذا  والصهاينــــة 
أن  السعي يريدون 
الغضب  يستثمروا 
لتحميل  العاملــــي 
املسلمني مسؤولية 

هذه اجلرمية .

تعمل اسرائيل على استثمار ظاهرة »داعش« وأمثاهلا لتحسني عالقاتها مع دول اجلوار 
وخاّصة األردن ومصر وذلك عرب خلق جّو من اخلوف لدى أنظمة هذه الدول من تواجد 
التنظيمات اإلسالمّية املتطّرفة فيها وإبداء القلق من تهديد أمنها ووحدتهاواستقرارها

تدمري الثراث العاملي وتدمري املسجد األقصى

اهتّز الجميع للجريمة المروعة في حّق التراث اإلنساني وما شاهدوه من تخريب 
آثار نمرود اآلشورية في  بينها  بالعراق من طرف »داعش« من  تاريخيّة  لمعالم 
العراق التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميالد وآثار مدينة الحضر 
القديمة المسجلة على الئحة التراث العالمي والتي شيّدت قبل أكثر من ألفي عام في 
عهد الدولة الّسلوقية، كما شاهدوا بامتعاض شديد أيضا تدمير المساجد التاريخيّة 
في المدن السورية التي يعود تاريخ بعضها إلى بدايات الخالفة اإلسالميّة. ويرى 
البعض أّن ما حدث ليس معزوال عن الخّطة الجهنميّة الصهيونيّة التي هي بصدد 
يرّوج  يدّعمه  ومن  الّصهيوني  فالكيان  األقصى.  المسجد  بدمير  والمتعلقة  التنفيذ 
أن ما حدث من تخريب للتراث اإلنساني في العراق إنّما حصل من منطلق ديني 
وعقائدي باعتبار أن داعش تدّعي أنها تقتدي بالرسول صلى هللا عليه وسلّم الذي 
حّطم جميع الألصنام بمّكة والصهاينة بهذا السعي يريدون أن يستثمروا الغضب 
العالمي لتحميل »المسلمين« مسؤولية هذه الجريمة وبالتالي فإّن هؤالء المسلمين 
الذين لم يحّركوا ساكنا تجاه تدمير جزء من الذاكرة االنسانيّة لن يكون لهم الحق في 
البكاء والّصراخ إذا ما دّمر المسجد األقصى خاّصة إذا سّوق األمر إعالميّا بشكل 
كان بصدد  ثمينا  الصهيوني هدفا  الكيان  يحقق  لم يحصل عمدا وهكذا  أنه  يوحي 

البحث عن سبل لتحقيقه منذ عقود.
التخويف من داعش لفّك العزلة وربط الّصلة بدول اجلوار

من  ليست  اليهود  مع  الحرب  بأّن  اإلسالميّة  الدّولة  تنظيم  إعالن  من  بالّرغم 
الكافر  قتال  من  أولى  القريب  المرتّد  »قتال  الشهيرة:  قاعدته  على  بناء  أولوياته 
البعيد« ومنهجهم الذي يقّر بأّن »الرافضة أشدّ خطورة من اليهود وتحرير بغداد 
وبالد الشام أولى من تحرير فلسطين ألنّه ال أهّمية لتحرير فلسطين، ما لم تقم دولة 
الخالفة في محيط فلسطين«. وبالّرغم من عدم حدوث أي عمل منسوب إلى هذه 
الجماعات ضدّ الكيان الصهيوني، فإّن هذا األخير ما فتئ يلعب دور الضحيّة ويعلن 
لحلفائه قلقه وخوفه على أمن مواطنيه من أي تحالف منتظر بين  داعش من جهة 
وبعض التنظيمات اإلسالمية المسلّحة من أمثال  »أنصار بيت المقدس« الذي ينشط 

في سيناء خصوصا و»شورى المجاهدين« الذي أعلن عن نفسه من غّزة.
 ومن شأن هذا التباكي أن يوفّر للّصهاينة الغطاء المناسب النتهاكاتهم المستمرة 
للمواثيق الدولية وقانون حقوق اإلنسان في حّق الفلسطينيّين ويجلب لهم مزيدا من 

الدّعم المادّي والمعنوي من حلفائهم.
كما تعمل اسرائيل على استثمار ظاهرة »داعش« وأمثالها لتحسين عالقاتها مع 
دول الجوار وخاّصة األردن ومصر وذلك عبر خلق جّو من الخوف لدى أنظمة 

,,
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التنظيمات  تواجد  من  الدول  هذه 
وإبداء  فيها  المتطّرفة  اإلسالميّة 
التنظيمات  هذه  تهديد  من  القلق 
لوحدتها واستقرارها ) ذبح األقباط 
جنود  وذبح  ليبيا  في  المصريين 
الّطيار  وحرق  سيناء  في  مصريين 

األردني....( . 
ذلك  خالل  من  الّصهاينة  ويأمل 
بناء  أوروبيّة  أمريكيّة  وبمساعدة 
جسور تفاهم وتعاون وتنسيق أمني 
الطوق   أنظمة  مع  واستخباراتي 
بتعلّة محاربة اإلرهاب واستئصاله وهو مدخل سيكون جيّدا لفّك عزلتهم والتمهيد 
لمرحلة جديدة من التعايش ولما ال التفاهم االستراتيجي مع دول المنطقة مّما يسمح 
للكيان الصهيوني بمزيد من خنق فصائل المقاومة الفلسطينيّة التي ترفض االستسالم 

له والقبول بإمالءاته. 
اخلامتة

بني  كيان غاصب  من طرف  اإلرهاب  ظاهرة  تستغّل  أن  األقدار  من سخرية 
على االرهاب ويجني هذا الكيان بأيدي بعض العرب المسلمين مكاسب لم يستطع 
التنكيل  لمزيد من  الكافية  الحّرية  أكثر من ستين سنة. حيث سيجد  تحقيقها خالل 
بالفلسطينيين من دون أن تحصل صدمة لدى الرأي العام العالمي بما أّن ما تفعله 
»داعش« وأخواتها في أبناء جلدتها أشدّ فضاعة وإجراما. كما أنّه سيقوم بتدمير 
المسجد األقصى من دون شوشرة كبيرة مادام »المسلمون« أنفسهم قد قاموا بتدمير 
جزء من التراث العالمي وسيجد االعتراف بدولة اسرائيل اليهوديّة الطريق مفتوحا 
للتنفيذ بعد قيام كيانات دينيّة في المنطقة. باإلضافة إلى أّن هذا الكيان سيجد في دول 
الجوار أنظمة تمدّ يدها إليه للتعاون بتعلّة القضاء على غول »داعش« من دون أن 

يتنازل عن مواقفه وسياساته الرامية إلى اغتصاب كل أرض فلسطين وتهويدها. 
إنها مأساة جديدة للعرب والمسلمين ونصر آخر للصهاينة ومن واالهم لكنّه هذه 

المّرة بأيدي عربية تدّعي اإلسالم وترفع شعار دولة الخالفة اإلسالميّة ... 

يأمـل  الّصهاينـــة 
مبســــــاعــــــدة 
أمـــريكّيـــــــة 
بنـاء  أوروبّيـــــــة 
تفاهــم  جســـــور 
وتنسيق  وتعـــاون 
أمين واستخباراتــي 
أنظمـــــة  مــــــع 
الطــــوق  بتعّلـــة 
اإلرهــــاب  حماربة 
وهو  واستئصالــــه 
سيكون  مدخــل 
لفـــــــّك  جّيــــدا 
عزلتهـــم والتمهيد 
ملرحلــــة جديدة 
التعايـــــش  مـــن 
التفاهـــم  ال  وملــــا 
تيجـــــــي  االسرتا

مع دول املنطقة ..

,,

,,
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على  بين  غاصب  كيان  طرف  من  اإلرهاب  ظاهرة  تستغّل  أن  األقدار  سخرية  من 
االرهــاب وجيين هذا الكيــان بأيدي بعض العــرب املسلمني مــكاسب مل يستطع 

حتقيقها خالل أكثر من ستني سنة، 
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السعودية »دولة« )إذا صح أن نسميها كذلك( ال تغادر أجندتها األمريكية أبدا، 
األمريكية  األجندة  أن  التسطيحية،  القراءات  عن  بعيدا  ندرك،  أن  األهم  ولكن 

تشتغل بأكثر من طرف مبا فيها الطرف اإليراني...  

كلنا لدينا حساب طويل نريد تصفيته مع آل سعود و جملة األدوار التاريخية التي قاموا 
بها في المنطقة على كل األصعدة والتي اندرجت في قسمها األغلب منها ضد مصالح 
األمة و شعوبها. ولكن أن نرى ما يكتب اآلن حول السعودية من جهة و إيران من جهة 
أخرى بعد انطالق »عاصفة الحزم« )استعمل هذا المصطلح كما يتداول دون أن أتبناه(، 
فإّن ذلك يطرح أسئلة خطيرة حول مدى قدرة مثقفي النخبة »الثورية« في دولنا )ومنها 
تونس على وجه التدقيق( على إدراك تعقيدات الوضع وقراءة ما يجري بعيدا عن اآلليات 
االعتيادية التي تعتمد علّة منظور اثنيني إغريقي يرى الخير كله في جانب واحد والشر 

كله في الجانب اآلخر.
تتلهى به األدوات اإلعالمية  أكاد أجد كلمة فرق واحدة بين ما يكتبه هؤالء وما  ال 

لحزب هللا وإيران في محاولة لقلب الحقائق لما يجري في المنطقة.
 ليكن واضحا:

فعله  كان  عندما  هللا  لحزب  مشروطا  ال  داعما  طويلة  سنوات  طوال  كنت  لقد   .1
وخطابه يندرجان ضمن صيرورة وطنية تحررية، وليس ضمن مقاربة طائفية كما هو 
الحال اآلن، وهو ما كان يضعني في صراع دائم مع عديد األصدقاء والمقربين الذين 

كانوا يستغربون حجم هذا الدعم.
أبدا،  تغادر أجندتها األمريكية  )إذا صح أن نسميها كذلك( ال  السعودية »دولة«   .2
ولكن األهم أن ندرك، بعيدا عن القراءات التسطيحية، أن األجندة األمريكية تشتغل بأكثر 
السياسية  أذرعه  وجملة  اإليراني  الطرف  ...نعم  اإليراني  الطرف  فيها  بما  من طرف 
والعسكريـــة في المنطقــــة واألحداث الجاريـــة في لبنان وسوريـــا والعراق ال يمكن 
أن تؤول خالف ذلك، فأعيدوا للعقل مكانه وال تضحكوا علينا بمثل هذه التحليالت التي 
ال يعنيها من األمر سوى الدفاع عن »الحمل« اإليراني الوديع في مواجهة »المعتدي« 

أو »الكمبرادور« السعودي.
3.  المثقفون الحقيقيون لهم دور أكثر تعقيدا من مجرد االصطفاف السريع هكذا داخل 
أزمة شديدة التعقيد ... لقد سكتنا جميعا على همجية الحوثيين وهم يتقاسمون األدوار مع 
عصابات علي عبد هللا صالح من أجل إغراق اليمن في فتنة ال خالص منها والقضاء 

على آخر متعلقات الثورة اليمنية الرائعة برغم كل ما شابها من تعثرات.
أنّنا نتحمل جميعا وزر السكوت عما جرى ويجري في سوريا )العراق قّصة   كما 
أخرى لها خصوصياتها التي ال يتّسع لها ذا المقال( وكأنّنا قبلنا جميعا بأكبر مغالطة فكرية 

عماد العبدل
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)النظام  الجميع  عليها  اتفق  وسياسيّة 
إيران،  هللا،  حزب  المجرم،  االسدي 
داعش،  ضد  الدّولي  التّحالف  قوى 
في  يجري  ما  أن  ومؤدّاها  ...الخ( 
مجازر  على  مخز  من صمت  سوريا 
منها  البد  األسدي هي ضريبة  النظام 
الداعشي  اإلرهاب  ضد  معركتنا  في 
النظام  تحارب  ال  داعش  وأّن  )علما 
ظرفية  مناوشات  عدا  أصال  الّسوري 

ومحدودة بين »األخوة األعداء« (. 
الفتنة  أبواب  انفتحت  وعندما   .4
واهتممنا  الحريق  أشعل  نسينا من  المنطقة(،  اليمن )وربما عموم  في  على مصراعيها 
بمن يكتوي اآلن بلهبه )اللهم ال شماتة( لفرط جشعه في تحويل كل المنطقة إلى منطقة 
نفوذ إيراني في وقت تحولت فيه إيران بوضوح من »جمهورية إسالمية« تأّسست على 
خلفية ثورة عظيمة إلى دولة فارسية طائفية تخرب أكثر مما تبني وتستعمل مصالحها في 
المنطقة العربية اإلسالمية من أجل  تحسين شروط تفاوضها مع أمريكا في إطار صفقة 

تاريخية لن يكون الملف النووي سوى عنوانها الظاهر المخادع. 
5. من األكيد أن اتخاذ موقف مما يجري في اليمن ليس سهال لتعقيد المشهد الداخلي 
والخارجي المؤثر في اليمن، ولوجود تقاطعات صعبة في فهم الغاية مّما يجري اآلن بعد 
أن تعدّدت المواقف المتناقضة من الجميع )السعودية، اإلمارات، مصر، إيران، فضال 

عن التلبيسات المتعمدة للموقفين األمريكي واألوروبي(.
أجل  الدّاخلية من  الخطير في شؤونه  اإليراني  التدخل  اليمن من  الخوف على  فبين 
توسيع الحضور اإليراني في المنطقة في وقت تستعدّ فيه لصفقة نووية مع أمريكا، وهو 
تدّخل تّم باالستعانة بفلول المجرم علي عبد هللا صالح، وبين الرفض المبدئي للتدخالت 
العسكرية من أنظمة معادية للديمقراطية )قلبا وقالبا( ومندرجة منذ عقود ضمن السياسة 
األمريكية في المنطقة )السعودية، اإلمارات، مصر،األردن، الخ(، بين هذا وذاك يصعب 

اتخاذ موقف ...ولكن !!!
ال بدّ من التحلّي بالّشجاعة لقول كلمة ال لمن يسوقون نفس الصورة التي كانت لحزب 
تحريري  مشروع  ذات  إسالمية  جمهورية  تعد  لم  فإيران  خلت،  عقود  منذ  وإيران  هللا 
جروح  آثار  اإلسالميّة  العربيّة  المنطقة  مع  تصفّي  طائفية  فارسية  دولة  وإنما  عالمي 
تاريخية غائرة لم تندمل بعد، وحزب هللا لم يعد حركة مقاومة بل فرعا عسكريا لمشروع 
لم يجد سوى بشار األسد ليكون ملهمه و حامل لوائه !!! في هذه المفترقات الخطيرة 

تظهر الحكمة أو تغيب ...فال تبيعوا عقولكم بسهولة لمن ال يحترم ذكاءكم. 
---------

-  حمامي وناشط سياسي وحقوقي - جينيف سويسرا
abdelliimed@yahoo.fr

لــم  إيــــــــران 
مجهوريــــة  تعد 
ذات  إسالميـــــــة 
حتريــري  مشروع 
عاملي وإنـــا دولة 
طائفيـــة  فارسية 
املنطقة  تصّفي مع 
اإلسالمّية  العربّية 
جــــــروح  آثـــــار 
تارخيية غائـــــرة 
بعد،  تندمــــل  مل 
وحزب اهلل مل يعد 
مقاومة  حركــة 
بل فرعا عسكريا 
ملشـــــروع مل جيد 
سوى بشـــار األسد 
ليكــــون ملهمـه 

وحامل لوائه .

بني اخلوف على اليمن من تدخل إيران من أجل توسيع حضور ها  يف املنطقة والرفض 
منذ  ومندرجة  للدميقراطية  معادية  أنظمة  من  العسكرية  للتدخالت  املبدئي 

عقود ضمن السياسة األمريكية يف املنطقة يصعب اختاذ موقف ...ولكن !!! 

,,
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هّدمت  وال  شعوب  تراث  دّمرت  وال  مكتبات  حترق  مل  اإلسالمّية  العربّية  احلضارة 
والويالت  احلروب  من  الكثري  تارخيها  يف  يكن  وإن  جمّلدات  أتلفت  وال  متاحفا 

فغالبها مل يضمر مسبقا غلّوا على حضارة سبقتها أو تاريخ أّمة تلدتها. 

ألهمتني   قد  كانت  ..بل  فحســب  قّصة حضارة  لي  بالنسبة  كانت  ما  باردو  فسيفساء 
العالم  تأّملتها ألّول مّرة وجلــت بين زخارفهـــا وتالوينهـــا مقاال أسميته »ليت  حينما 
فيّئ..  على  فيّئها  شمائلها  آفـــاق  منفتحة  وحضــارات  شعوب  العالم  فسيفساء«..ليت 
ليت العالم شعوب وحضارات موصولة رحاب معارفها نيّئها بنيّئ.. ليت العالم شعوب 
وحضارات مفتولة سراط مناهجها بيّنها ببيّن.. ليت العالم شعــوب وحضارات راسية 
الكون  آية  االختالف  هذا  وأّن  بأنّها مختلفة  تقّر  ليتها  ّميز..  ميّزها حذو  مآثرها  جالئل 
الدّنيا..لكن كل هاته األمانــي عن حوار الحضــارت وتمازجها  وجدول الحياة وطرفة 
تبدو هي النّكتة وتلّوح هي المسخـــرة.. فأضداد الحضــارة وأعداء اإلنسانيّة ككّل مـــّرة 

وفي كّل كّرة يأبون ذلك... 
والمعابد  المتاحف  نفائس  قبل  من  شهدت  كما  الفسيفساء  هاته  تشهد  أن  إالّ  يأبون 
والمكتبات على غلّهم الدّفين وحقدهم الكمين تجاه الحضارة وهاته المّرة تجاه أرض ما 
استبطنت يوما كّل هذا العداء والموت لزائريها وقاطنيها  ..  هاته المّرة شاهدة فسيفساء  
باردو الخالدة على اعتالل أنفسهم وضمور ضمائرهم واختالل بواصلهم ... شاهدة أّن 
أطروحتهم وكّل ما به جادت قرائحهم وقحط أفكارهم هو بذر الدّمار والخراب في كّل 
شبر وكل مدار ..طمس كّل حضارة وكّل تاريخ .. تفتيتنا.. تشتيتنا.. تمزيقنا.. فال ذكر لنا 

وال ذاكرة .. 
الحضـــارة العربيّــة اإلسالميـّــة لم تحــرق مكتبـــات وال دّمـــرت تــراث شعـــوب 
الحروب  من  الكثير  تاريخها  في  يكــن  وإن  مجلّــدات  أتلفت  وال  متاحفا  هدّمت  وال 
والويالت فغالبها لم يضمر مسبقا غلّوا على حضارة سبقتها أو تاريخ أّمة تلدتها ولم تكن 
تتربّــص في األركان لنسف بدائع  خلّفتها أمم وروائع حاكتها الشعوب ...وقيّم  الدّليل  
هاته الفسيفساء وغيرها من أهرامات وحدائق تروي لنا حقبــات من التّاريــخ وتنطــق 

عن رقي فّن وإبداع ذوق..
نعم من هنا مّر البرابرة والّرومان وكانت بيزنطا وجاء الفينيق وعبر الوندال وفتح 
العرب وكانت األساطير وكانت القصص عن علّيسة وحنبعل ويوغرطة وكتبوا لنا شيق 
التّاريخ ودّون ابن خلدون بعضا من هذا التّاريخ ثّم صار جزءا من تاريخ أرض جادت 

بأصيل الحضارة فلم كّل هذا الغبن ..

يسرى بن ساسي
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لم  لربّمـــــــــا  نعــــم 
الفسيفســــاء  يترّصـــدوا 
هاتــه المـــّرة ولكـــــــن 
ترصـــــــــــدوا األرواح 
ولكـــــــّن المـراد أكـبـــر 
األفـــراد...  قتــل  مـــن 
ترهيــب  مــــن  أعظــــم 
النّـــــــــــــاس ..أهــــول 
مـــن القتــــل واإلجرام .. 
هو إماطتنـــا من التّاريخ 
ووئد هــــــذه الحضــارة 
لألبد وقبال كانت معركتنا 
بقاء  التي نخوضها معركة  المعارك  أعتى  يدركون هي  لمن ال  استرداد إشعاع واليوم 
ووجود وذود عن هويتنا  وذاتنا وصميم  كياننا الذي يضمحّل شيئا فشيئــا أمـــام فتـــن 
وحــروب في كّل رقعـــة من أرضنا .. وليس هؤالء هاته الفئة الّضالــة من الّشباب التي 
دفـــع معظمهـــا الجهـــل أو الفقر أو كالهما معا إلى خنادق اإلرهـــاب والتي يتحّمــل 
مجتمعنــا جــزءا كبيــرا من مسؤولية وقوعها في براثن العنف والمخدرات وليسوا أيضا 
جملة المرتزقة مّمن دينهم المال ولكن هم تّجار البشر والحروب والّسالح وبائعو الوهم 
وصانعو العولمة وداهنو الحرب بالّسالم نعرفهم جيّدا لكنّنا ال نعرفهم حقا.. وأبعد من 

تقريب الشعوب مرادهم وأنأى من محونا منالهم .. 
هنا بعد كل اللّغات التي عرفناها ونعرفها وسوف نعرفها ..هنا بعد كل الحضارات 
التي مّرت وبصمتها فينا تركت ..هنا لغة الّضاد ..هنا لغة القرآن ..إنّا جعلناه عربيّا ..هنا 
الحضارة العربيّة اإلسالميّة باقية على أن يطمزوها و يطمسوها لتغدو هباء منثورا في 
خضم الدّواعش والمعارك والفتن والحروب ..ستبقى لمن يشاء ولمن ال يشاء ألّن وإن 
ندروا وصاروا غرباء ..الزال فينا بعض من ضمائر حيّة وبعض من فكر يقاوم وشيئ 
من إبداع يصمد أمام قطاّع الحضارة وأعداء الشعوب ويوما ما ستحيا لغة القرآن بعد 

طول طول سبات..  
-------

-  كاتبة تونسية
docyosra@hotmail.fr

لرمّبا مل يرتّصدوا 
الفسيفســــــــــاء 
املـــــّرة  هاتـــــــه 
ولكــــن ترصدوا 
األرواح ولكــــــّن 
أكبــــر  املـــــراد 
األفـــراد  قتــل  من 
مــــن  ..أعظـــــم 
النــاس...  ترهيــب 
القتل  أهـــول مــن 
 ... واإلجــــــــــرام 
إماطتنـــــا  هـــــو 
من الّتاريـــخ ووئد 
هـــذه احلضــــارة 

لألبـــد .

باقية  اإلسالمّية  العربّية  احلضارة  هنا 
على أن يطمزوها و يطمسوها لتغدو هباء 
والفنت  واملعارك  الّدواعش  منثورا يف خضم 
واحلروب ..ستبقى ملن يشاء وملن ال يشاء ألّن 

وإن ندروا وصاروا غرباء 
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يوجد امجاع شبه كامل بني خمتلف فئات الّشعب الفلسطيين يف الّداخل واخلارج 
على وجوب إمتام املصاحلة، وإنهاء االنقسام، واملباشرة يف تشكيل مؤّسساٍت وطنية 

جامعة، تشارك فيها مجيع القوى والفصائل، وال يستثنى منها فريق.

تكاد ال تتوقف الحوارات الفلسطينيّة في الدّاخل والخارج حول المصالحة الوطنيّة، 
القضية  على  السلبية  واالنعكاسات  وحماس،  فتح  حركتي  بين  المستحكمة  واألزمة 
الفلسطينية جراء حالة االنقسام الحادّ على األرض وبين السكان، التي فرقت بين أبناء 
منهم  وجعلت  وشّوهت صورتهم،  جهودهم،  وشتّت  قضيتهم،  ومزقت  الواحد،  الشعب 
والّرائد،  القائد  وانتفاضتهم هي  ثورتهم  كانت  أن  بعد  يحتذى،  ال  ونموذجاً  سيئاً،  مثاالً 
يفتخرون  كانوا  الذين  قاطبةً،  العالم  شعوب  لدى  المثل  ومضرب  والنموذج،  والمثال 
باالنضمام إليها والعمل معها، وال يتردّدون في تقديم العون لهم، وإعالن مساندتهم في 

نضالهم المشروع.
ولعلّه يوجد اجماع شبه كامل بين مختلف فئات الّشعب الفلسطيني في الدّاخل والخارج 
إتمام المصالحة، وإنهاء االنقسام، والمباشرة في تشكيل مؤّسساٍت وطنية  على وجوب 
منها  يحرم  وال  فريق،  منها  يستثنى  وال  والفصائل،  القوى  جميع  فيها  تشارك  جامعة، 
طرٌف، عقاباً أو اقصاًء، إالّ إذا رغب فريٌق من تلقاء نفسه أالّ يشارك في الحكومة، وأالّ 
يكون جزءاً من مؤّسسات الّسلطة اإلدارية، وفق قناعاته الخاّصة، شرط أالّ يعرقل عمل 

الحكومة، وأاّل يكون سبباً في تعطيل عملها، أو تجميد نشاطها وشّل حركتها.
وفي سبيل تحقيق المصالحة وإنجاز الوفاق الوطني، عقدت مؤّسساٌت فلسطينية ودولية، 
والمنتديات  الملتقيات  عشرات  وأوروبيّة،  أفريقيّة  وسياسيّة  علميّة  مؤّسسات  برعاية 
والمؤتمرات، الفكرية والسياسيّة، شارك فيها كتاٌب وباحثون ومختصون، وممثلون عن 
القوى والفصائل الفلسطينيّة، ونقابيّون وإعالميّون، وناشطون دوليّون، وخبراء إقليميّون، 
وأصحاب تجارب دولية سابقة، مّمن مّرت بالدهم في هذه المنعطفات، وعانت شعوبهم 
طائلة، سّخرت  مبالغ  المؤتمرات  هذه  القائمون على  أنفق  وقد  األزمات،  هذه  مثل  من 
بأكملها لدعوة المشاركين واستضافتهم، وتحضير األوراق البحثيّة والمقترحات العملية 

وتوزيعها، لتكون قاعدة الحوار وأساس النقاش.
لغاتهم  وتعدّد  وأفكارهم،  مشاربهم  اختالف  على  والمتحدّثون  الباحثون  يتبارى 
واستعراض  ومضاره،  مساوئه  وتعداد  وعيوبه،  االنقسام  مخازي  بيان  في  وأجناسهم، 
نتائجه الّسيئة على الّشعب والقضيّة، ويكاد يسمع الحضور من المتحدثين ما يغنيهم عن 
سؤال الفلسطينيين أنفسهم، الذين يعيشون في الوطن، ويعانون من االنقسام، ويتعرضون 
آلثاره المقيتة، إذ أن بحوثهم شاملة، ومحاضراتهم وافية، ومعلوماتهم طافية، واحصائياتهم 

د.مصطفى يوسف اللداوي 
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من  وعندهم  شافية،  وبياناتهم  دقيقة، 
والغريب،  الكثير  واألفكار  الرؤى 
الفلسطينيين  ينتشل  أن  شأنه  من  مّما 
أزمتهم،  من  ويخرجهم  من ضائقتهم، 

ويحقّق لهم حلمهم والمراد.
تحميل  في  الباحثون  يستفيض 
الفلسطينيّة  األطراف  على  المسؤوليّة 
القوى  على  اللّوم  وتوزيع  المختلفة، 
المهيمنة على الّشارع الفلسطيني، فال 
االتّهام،  أصابع  توجيه  في  يتردّدون 
وتحديد الجهات المسؤولة عن الخرق، 
والمتسبّبة في األزمة، والمعّطلة للحّل، وإن كانوا ال يتفقون على طرٍف مداٍن أكثر من 

اآلخر.
االنقسام  تعميق  وراء  بالوقوف  فتح  وحركة  الفلسطينية  السلطة  يتهم  بعضهم  أن  إذ 
للتوجيهات  ويخضعون  الدّولية،  للضغوط  يستجيبون  وأنهم  المصالحة،  وتعطيل 
اإلسرائيلية، التي تمانع المصالحة، وال ترغب في إتمامها، وترى أنها تضر بمصالحها، 
وتعّطل مشروعها، وأّن الّسلطة بالتزامها بالتنسيق األمني مع العدّو الصهيوني، وقيامها 
بعمليات اعتقال ومحاكمة لعناصر وكوادر ينتسبون إلى حركة حماس، فضالً عن عمليات 
التضييق والمالحقة والمصادرة التي تمارسها أجهزة أمن السلطة في المناطق الخاضعة 

لها في الضفة الغربية.
في حين يرى آخرون أن حركة حماس هي المسؤولة عن الحالة المتردية التي وصل 
المتكررة،  المصالحات  بنود  تنفيذ  اتفاق، وترفض  أي  تعرقل  وأنها  الفلسطينيون،  إليها 
سابقة،  لقاءاٍت  في  عليه  االتفاق  تّم  ما  وتنكث  القضايا،  ذات  لمناقشة  تعود  دوماً  وأنها 
وأنّها تعّطل عمل حكومة الوفاق، وال توفّر لها سبل النّجاح، وال تلتزم إزاءها بتنفيذ ما 
تّم االتّفاق عليه، وهي التي ترفض تمكين الحكومة من إدارة المعابر وخاّصة معبر رفح، 

الذي يستفيد منه سّكان قطاع غزة جميعاً، ويتضّررون كلّهم في حال إغالقه.
ويتّهم ممثلو القوى الفلسطينيّة وبعض المستقلين والباحثين حركتي فتح وحماس بأنهما 
يستأثران بالقرار، ويستحوذان على السلطة، وينفردان في النقاش، ويرفضان مشاركة 
اآلخرين في الحوار، ويتصرفان وكأنهما وحدهما وال شريك لهما، وأن الوطن ليس فيه 
سواهما، وال ينبغي لغيرهما أن يتدخل في التفكير أو المساعدة في تقديم الحلول                 

واقتراح المخارج المناسبة.
ولهذا فإنهما يتقاسمان األزمة، ويتطلعان إلى تقاسم الحّل، وتوزيع 

األطراف  كل  ويهمالن  فقط،  نفسيهما  على  المصالحة  مكاسب 
األخرى، ويرون أنها غير ذات قيمة، وال أثر لها في المجتمع، 

البعــــض  يتهــــم 
لسلطــــــــــــــة  ا
لفلسطينيــــــــة  ا
فتــــــح  وحركة 
وراء  بالوقــــــــوف 
تعميق االنقســــام 
وتعطيل املصاحلة، 
يستجيبون  وأنهم 
الّدولية،  للضغوط 
ن  خيضعــــــــــو و
للتوجيهــــــــــات 
اليت  اإلسرائيليـــة، 
متانــــع املصاحلة، 
ترغــــــــــــب  وال 
إمتامــــــــــها،  يف 
تضـــّر  أنها  وتــرى 
مبصاحلها، وتعّطل 

مشروعها...

يّتهم ممثلو القوى الفلسطينّية وبعض املستقلني والباحثني حركيت فتح ومحاس 
بأنهما يستأثران بالقرار، ويستحوذان على السلطة، وينفردان يف النقاش، ويرفضان 

مشاركة اآلخرين يف احلوار، ويتصرفان وكأنهما وحدهما وال شريك هلما...
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أن  البعــــض  يرى 
التحريــر  منظمة 
ليس  الفلسطينية 
اطــارًا مقّدســــــًا، 
وال مرجعـــًا إهليــًا 
االلتـــــزام  ينبغي 
به، والعمـــل حتت 
مظلته، فاملنظمــة 
فّرطـــــــت  برأيهم 
فقـــد  وتنازلــــت، 
اعرتفت بالكيــان 
الصهيوني، وسلمت 
له بأكثر من 78% 
فلسطني،  أرض  من 
طوعًا  له  وتنازلت 
واكتفت  عنهــــا، 
فلسطني  أرض  من 
مبا  التارخييــــــة 

نسبته %22 فقط،

اليت  األكيدة،  الوحيدة  القناعًة 
الفصائل،  مجيع  عليها  تتفق 
وجيمعون عليها رأيهم، ويرفعون بها 
خجٍل  دون  صوتهم،  بعالي  عقريتهم 
املصاحلة  أن  بالعيب،  إحساٍس  أو 
مستبعد،  والوفــــــاق  مستحيلة، 
ممنوع،  والتالقي  حمّرمة،  والوحدة 
واجبة،  والفرقة  دائم،  واالنقسام 
أن  الشعب  وعلى  قادم،  واالحرتاب 

يصرب وحيتمل، ويقبل ويرضى...

القوى  هذه  أن  حين  في  القرار،  في  لها  وزن  وال  الشعب،  في صفوف  لها  تمثيل  وال 
تؤكد فعاليتها، وتصّر على وجودها، وترى أّن المصالحة ال تستقيم بين االثنين دون أن 
يكون لها ومعها إطاٌر وطني جامع، يشمل الجميع وال يستثني أحداً، يحفظها ويحميها، 

ويحصنها أمام الخطوب والتحديات المحليّة والخارجيّة.
يبرئ  أن  فريٍق  كّل  ويحاول  إليهما،  الموّجهة  باالتّهامات  الحركتين  ممثلو  يقبل  ال 
نفسه ويتّهم اآلخر، ويسوق على ذلك أدلّة كثيرة، وبراهين متعدّدة، ويعود إلى الوراء 
التّحرير  الحوار، ويستعيد دور منظمة  االتفاقيات، وينبش صفحات  يفنّد  سنين طويلة، 
الفلسطينية، التي استطاعت أن تكون الوطن والعنوان، ويدعو من ليس عضواً فيها أن 

يلحق وينتسب، ألنّه سيكون فيها قوياً، وللّشعب والقضيّة نافعاً ومؤثراً.
بينما يرى فريٌق آخر أن منظمة التحرير الفلسطينية ليس اطاراً مقدّساً، وال مرجعاً 
فقد  وتنازلت،  فّرطت  برأيهم  فالمنظمة  مظلته،  تحت  والعمل  به،  االلتزام  ينبغي  إلهياً 
اعترفت بالكيان الصهيوني، وسلمت له بأكثر من %78 من أرض فلسطين، وتنازلت 
أنّها  كما  فقط،   22% نسبته  بما  التاريخية  فلسطين  واكتفت من أرض  عنها،  له طوعاً 
شطبت الميثاق الوطني، وأضفت الشرعيّة على الكثير من سياسات الّسلطة، كونها تشّكل 

المرجعيّة العليا للّشعب والّسلطة.
أفكاٌر كثيرة تُطرح، وكلماٌت عديدة تُلقى، واتهاماٌت خطيرة تُتبادل، ونقاشاٌت مستفيضة 
ال تتوقف، وأدلّةٌ وبراهين تقدم، وشواهدٌ وأحداٌث تعرض، وسجاٌل من الكالم ال ينتهي، 
وأياٍد ال تتوقف عن طلب الحديث والمداخلة، في جداٍل بيزنطيٍ ال يتوقف وال يصل إلى 
اتفاٍق أو قناعاٍت مشتركة، اللهم إال قناعةً واحدة أكيدة، يتفق عليها الجميع، ويجمعون 
بالعيب،  إحساٍس  أو  خجٍل  دون  صوتهم،  بعالي  عقيرتهم  بها  ويرفعون  رأيهم،  عليها 
أن المصالحة مستحيلة، والوفاق مستبعد، والوحدة محّرمة، والتالقي ممنوع، واالنقسام 
دائم، والفرقة واجبة، واالحتراب قادم، وعلى الشعب أن يصبر ويحتمل، ويقبل ويرضى، 
ومن ال يعجبه الحال فإنّه يستطيع أن يهاجر ويرحل، فإّن له في دول أوروبا أو في جوف 

البحار متسٌع ومكاٌن.
-----------

-  كاتب فلسطيين
moustafa.leddawi@gmail.com
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نفس القوى اليت تدّخلت لفسح اجملال أمام داعش لُتنشئ دولة خارج الّسياق، تدّخلت 
اململكة  به مطلقا دولة  أن ختلق وضعا متفّجرا ال تقبل  وأرادت  اليمين  املشهد  يف 
الّسعودية وهو إنشاء » دولة شيعية موالية إليران« على حدودها بل ويف خاصرتها.

كيف تهّيأت اليمن للّتدّخل العسكري األجنيب 

يُسّمى  الذي كان يوما  اليمن  الّسماء فوق  كان متوقعا أن تشتعل األرض وأن تسودّ 
»اليمن  السعيد«، فقد كنّا نالحظ بقلق بالغ تمدّدا ُمريحا وسهال للجماعات الحوثية المسلّحة 
وكأنها تقوم بنزهة رائقة من جبال صعدة شماال إلى العاصمة صنعاء إلى موانئ البحر 

األحمر …
أوجه الشبه بني احتالل احلوثيني لليمن واحتالل داعش للعراق األوسط 

 تمدّدُ المسلّحين الحوثيين لم يكن عاديا وال طبيعيا فهو يدّل على تدّخل أجنبي واضح 
لتعطيل أجهزة الدّولة وعدم القيام بمهام الدّفاع المستوجبة على الجيش اليمني النّظامي  
وقوات الحرس والّشرطة مّما يؤيّد فرضيّة »صناعة موقف معيّن« سواء بشراء الوالءات 

أو تعطيل أجهزة التّواصل بين التشكيالت المسلحة وقيادتها الوطنية.
لقد حدث نفس المشهد في العراق األوسط عندما هجمت قوات عسكريّة تابعة لداعش 
على المحافظات الّسنية في العراق األوسط  واحتلت مدنا كبرى كالموصل  ـ ثاني مدن 
العراقيون  النظاميون  الجنود  انسحب  لقد   ... قتال  بدون  ـ  بغداد  العاصمة   بعد  العراق 

وتركوا أسلحتهم بل مّكنوا داعش من احتالل القواعد العسكرية بمعدّاتها الثّقيلة. 
إن القوى األجنبية ـ قوى االستكبار العالمي ـ التي تدّخلت لفسح المجال أمام داعش 
لتُنشئ دولة خارج الّسياق فال هي إسالميّة وال هي مدنية بل متوّحشة في المناطق الّسنية 
في العراق يهدف إلى إشعال حرب طائفية بين مكّونات العراق من شيعة في الجنوب 
اليمني  المشهد  في  تدّخلت  األجنبية  القوى  نفس  الوسط.  في  وسنّة  الشمال  في  وأكراد 
وأرادت أن تخلق وضعا متفّجرا ال تقبل به مطلقا دولة المملكة العربية الّسعودية وهو 

إنشاء » دولة شيعية موالية إليران« على حدودها بل وفي خاصرتها .
هل كان باإلمكان تفادي احلرب على اليمن بعنوان » عاصفة احلزم«؟ 

لم يكن ممكنا تفادي »عاصفة الحزم« ألنّه تّمت تهيئة جميع الّظروف المواتية لها ... 
لقد وصلت األوضاع إلى الترحيب بالقصف الجّوي لليمن من قِبَل فئات من الشعب اليمني 
نظرا لبسط الحوثيين سيطرتهم على الشعب اليمني بقّوة الّسالح وبتواطؤ داخلي واضح 
والعناصر  العام  المؤتمر  وحزبه  عبد هللا صالح  علي  المخلوع  الرئيس  من  ومكشوف 

إمساعيل بوسروال
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بالوالء  تَدين  بقيت  التي  المسلّحة 
بتخطيط  وكذلك  الّسابق،  للنظام 
ال  صهيوني«  ـ  »صليبي  تآمري 
يخفى على كل ذي بصيرة  و يهدف 
المنطقة  ثروات  على  للّسيطرة 
العربية وذلك بإحداث فتن طائفية في 
»بني  سيادة  وإحكام  عربي  بلد  كّل 
الخليج  إلى  المحيط  من  صهيون« 
»تيودور  حلم  عند  الوقوف  وعدم 
إسرائيل  دولة  بإقامة  هرتزل« 

من»النيل إلى الفرات«.
لقد كان ممكنا أن ال تقع عاصفة الحزم لو انتهج  الحوثيون  نهجا ديمقراطيا يحتكم 
إلى العقل يعترف بحق االختالف وقبول اآلخر والتعايش الّسلمي وساروا بتواضع مع 
شركائهم الّسياسيين، لكنّهم مارسوا أسلوبا » ثوريا« في ظاهره و» طائفيا« و»انعزاليا« 
و»إقصائيا« في جوهره يتمثّل في االستحواذ على البالد اليمنية بّرا وبحرا وجّوا ... لهم 
وحدهم دون غيرهم  مع ما يعنيه من نشر المذهب الّشيعي وخدمة األهداف التوّسعية 

اإليرانية بدل التّعاون العربي واإلسالمي وما يعنيه من توازن .
هل تندرج عاصفة احلزم ضمن اإلطار العربي  ؟

ال يُمكن أن يُصدّق أّي عاقل أن عملية عاصفة الحزم » تطبيق لمعاهدة الدفاع المشترك« 
عربيا أو خليجيا لسبب بسيط هو أن هذه المعاهدات لم نرها تُطبّق في فلسطين وخاصة في 
الحرب على لبنان واحتالل عاصمتها بيروت من القوات الصهيونية الغازية سنة 1982، 
كما لم نر لها تطبيقا في القصف الجوي لقطاع غّزة، ولم نسمع بها في العربدة اإلسرائيلية 
عبر الّسنين.»ال أصدّق ما ال يكون حتّى يكون«....لماذا ال تتجه الطائرات العربية ـ إن 
كانت تطير وفق إرادة عربيةـ  نحو القدس لتحرير المسجد األقصى؟ ...لذا عاصفة الحزم 
ليست عربية وهي تخطيط صليبي صهيوني بوكالء محليين يكون ضحاياها  من العرب 

وخسائرها محصورة بين العرب وإيران ال غير .
تونس وعاصفة احلزم 

تُقدّم عاصفة الحزم دْرسْين هامين للشعب التونسي 
الدّرس األّول : أّن االستعمار المتمثّل في »قوى االستكبار العالمي« يستهدف المنطقة 
العربية وال يستثني بلدا وأّن » نظرية المؤامرة« حقيقة واقعة، وعلى التونسيين أن يعملوا 

على توحيد صفوفهم  فال أحد يُنقذ البالد غير أبنائها.
الدّرس الثّاني : ما يحدث في اليمن يمكن أن يحدث في ليبيا ـ ال قدّر الّل ـ من طيران 
نظام االنقالب العسكري في مصر وامتداده المتمثل في اللّواء المتقاعد  »المغامر« خليفة 

تُسهــم  إن  الحكمة  تقتضي  ولكن  موقف شخصي(...  عن  وتقييم  )وصف  حفتر 
ليبيا والعمل على تطبيع األوضاع اإلقليميــة   تونس في حّل سلمي لألوضاع في 

ألنّها ضمن » األمن القومي التونسي« دون أن تكون الحكومة التونسيّة منحازة 
إلى أّي طرف من أطراف النزاع في البلد الشقيق.

------
-  ناشط يف اجملتمع املدني

ismail_bsr2004@yahoo.fr

كــــان  لقـــد 
تقع  ال  أن  ممكنا 
لو  احلزم  عاصفة 
انتهــــج  احلوثيون  
دميقراطيا  نهجــــا 
حيتكـــــــــــــم 
يعرتف  العقل  إىل 
حبق االختـــــالف 
اآلخر  وقبــــــــول 
الّسلمي  والتعايش 
بتواضع  وســـــاروا 
شركائهــــــم  مع 
الّسياسيني لكّنهم 
أسلوبـــــا  مارسوا 
ظاهره  يف  »ثوريا« 
طائفيــــــــــا«  و» 
 » لــــــــيا ا نعز ا « و
و»إقصائـــــــــيا« 

يف جوهره.
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على  بالقضاء  رهني  بقاءها  أّن  االستعمارية  املرحلة  منذ  الفرنكفونية  آمنت  لقد 
الّثقافة الوطنّية للّشعوب املستعمرة، ومن أجل ذلك خاضت حروبا ثقافية وفكرية 

عديدة، وسّخرت مؤسساتها لرعاية مشروع الدعوة للعاّمية وتلهيج الّتدريس..

العالمي  باليوم  فلكها،  في  يدور  ومن  وأتباعها،  فرنسا  احتفت  الماضية،  األيام   في 
للفرنكفونية الذي تصّر فيه، منذ التوقيع على اتفاقية نيامي 1970، على تسويق نموذجها 
يختار  من  كل  الى  انضواء  وعالمة  صداقة  باعتباره:»عربون  واالجتماعي  الثقافي 
تعلّم الفرنسية لالنفتاح على العالم« بتعبير عبدو ضيوف، األمين العام الّسابق للمنظمة 
المؤّسسات  من  العديد  اختارت  مضيافة«  لغة  »الفرنسيّة  شعار:  فتحت  الفرنكفونية. 
الفرنسية برمجة لقاءات وأنشطة مخلدة للذكرى، وسارت على نهجها العديد من المنابر 
والمؤسسات الذيلية في العالم العربي. فهل تخلّت الفرنسيّة عن لبوسها الّصراعي لتغدو 
عنوان التّسامح والتّعدد والّضيافة؟ وأليس من األجدر الّصدح بأّن الفرنسية أصبحت عبئا 
على المغرب والدّول اإلفريقيّة وفصلتها عن مظان اإلبداع العلمي واألكاديمي؟ وما هي 

الكلفة االجتماعية والمادّية لالستمرار في فرنسة التّعليم والّشأن العام؟
لقد آمنت الفرنكفونية منذ المرحلة االستعمارية أّن بقاءها رهين بالقضاء على الثّقافة 
الوطنيّة للّشعوب المستعمرة، ومن أجل ذلك خاضت حروبا ثقافية وفكرية عديدة، وما 
المادية  اإلمكانات  كل  وتوظيف  لذلك  الثقافية  مؤسساتها  وتسخير  التلهيج  عن  دفاعها 
واللوجيستيكية لرعاية مشروع الدعوة للعاّمية إالّ دليال على محوريته في مسار الفرنكفونية. 
بأنه  الفرنسية، قلت  التلهيج عن  لذلك عندما سألني أحد الصحافيين عن منافحة عراب 
لم يكن صريحا أكثر من صراحته في هذا األمر، ألّن الّشعارات البّراقة التي يسوق بها 
دفاعه عن العاّمية وتلهيج التّدريس، ليس إالّ األكمة التي تخفي حقيقته، وهي االنتصار 
ظهرانينا،  بين  يقع  ما  صورة  في  نظّل  وحتّى  الّصراعية.  ولغتها  بقيمها  للفرانكفونيّة 
أنها متخصصة  نفسها على  تقدم  التي  للدّعوة »دومينيك كوبيه«  الحقيقيّة  الّزعيمة  نجد 
في شؤون المغرب العربي، وتستغل فضاءات المؤّسسات الفرنسيّة، مثل رواق المعهد 
بالمغرب  تقطن  جعلتها  التي  لألطروحة  للتّرويج  بالبيضاء،  الكتاب  بمعرض  الفرنسي 
الشريط  ذلك  يبيّن  كما  الّشبابية،  »نايضة«  بحركة  سمي  ما  أّسست  لذلك  عنها.  للدّفاع 
الوثائقي)2007( الذي يحمل نفس االسم والذي أشرفت عليه بمعية »فريدة بليزيد«. وقد 
عملت جميع فروع المعهد الفرنسي في المدن المغربيّة على ترويج هذا الشريط. كما ظّل 
النّقاش حول الدّارجة الزمة رئيسة في أروقة المؤّسسات ومعارض الكتاب الذي تشرف 
عليه الّسفارة الفرنسية مثل معرض طنجة، أو تشارك فيه مثل معرض الكتاب والنشر 
بالبيضاء. إذن فاألمر ليس مصادفة أن نجدهم يحاربون لهجاتهم في وطنهم عمال بما قاله 
الّراهب غريغوار: »بمحاربة اللّهجات المحليّة، ونشر اللّغة الفرنسيّة الفصيحة بين جميع 
العلم والمعرفة. فهل هذا هو مفهوم  اللّهجة في  المواطنين، ويبّشروننا في وطننا بدور 

للفرنسية المضيافة؟

د. فؤاد بوعلي
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تحتفي فرنسا بيوم لغتها وهي تخوض حروبا ضدّ اللّغات األخرى. ويكفينا المقارنة، 
ففي نفس األسبوع الذي ينّظم فيه المجلس الثقافي البريطاني في  لندن المؤتمر السنوي 
النّقاش في  المتّحدة يحتدم  المملكة  العربيّة وثقافتها في  اللغة  لتعزيز  تعليم وتعلّم  الثّامن 
الجمعية الوطنيّة الفرنسيّة حول ضرورة تعليم اللغة العربيّة وتدريسها ألبناء المهاجرين، 
ألن ذلك يؤدّي إلى بروز كيان عرقي مضاد، لذا سيعمد إلى مراجعة االتفاقية مع المغرب 
بوجدرة: »إّن  لغتهم. وكما صدح رشيد  لغتنا ويفرضون علينا  يحاربون   .1983 لسنة 
استعمال الفرنسيّة لعبة ساّمة«، مما يجعل وجودها يرهن المغرب ودول إفريقيا جميعا 
موقع  فالنّقاش حول  لذا  العلميّة.  الّسوق  سلّم  في  وتتراجع  إشعاعها  يوم  كل  تفقد  بثقافة 
الفرنسيّة غدا محتدما في جّل الدول اإلفريقيّة، حيث حذفت كلغة تدريس من التعليم في 
السينغال  مثل  أخرى  ودول  الوطنية،  بلغتها  األّولي  التعليم  جعل  اختارت  التي  رواندا 
والغابون ستلحق بها قريبا. وبمقارنة بسيطة نجد أّن الكتب المنشورة في الواليات المتحدة 
إالّ  تصدّر  ال  فرنسا  لكّن   ،206.000 المتحدة  المملكة  وفي  كتاب   300.000 حوالي 
63.000 في الّسنة، أي بمعدل يصل إلى خمس مّرات أقّل من الواليات المتحدة وثالث 
مّرات أقّل من انجلترا. وبمعنى آخر فإّن الّشخص الذي تلقّى تكوينه بالفرنسية ستكون 
اإلمكانات المتاحة أمامه علميّا أقّل ثمان مّرات من الذي تلقّى تكوينه باإلنجليزية. وإذا 
أضفنا إلى ذلك ) كما اشار إلى ذلك أحد األساتذة( أن 98 % من سكان العالم ال يتكلّمون 
الفرنسية، و4 % فقط من البحوث ينشرها فرنسيّون في المجاالت العلميّة الدولية، و 3 
الفرنسيين  الفرنسية و38 % من  يتكلمون  العالم  في  األنترنيت  فقط من مستخدمي   %
يتكلمون اإلنجليزية، وهذه النسبة أكبر من نسبة النّاطقين  بالفرنسية في الدول اإلفريقيّة 
الفرنكوفونيّة وفي مدارس التّجارة الفرنسيّة، 80 %  تلقن باإلنجليزية و30 % في كليات 
في  والتّقدم  والتّنمية  الحداثة  مفاهيم  تسعف  ال  بالفرنسيّة  التعلّق  أن  يعني  مما  الهندسة. 

تبريره بل ينبغي البحث عن عوامل أخرى لشرعنته.
فبالّرغم من كل هذه المعطيات، وموازاة مع الجدل القائم في المجلس األعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمي حول لغة التّدريس، نجد اإلصرار من طرف النّخبة على تصوير 
االستغناء عن الفرنسيّة في التّعليم وتحجيم دورها وإعادتها إلى طبيعتها الوظيفيّة كلغة 
أجنبيّة تستعمل في مظانها كأنّه إعالن حرب لوهمين راسخين: قّوة اللّوبي الفرنكفوني 
الّسياسية  األوهام  تعبير واضح عن  معا  واألمران  فرنسا.  مع  االستراتيجيّة  والعالقات 
والثّقافية التي تروم ترسيخ حالة الهوان العربي واالستيالب الفكري وفرض الواقع بكل 
فوضويته. فالخيار الّشعبي الذي تجّسد دستوريا وغدا معه النقاش اللّغوي نقاشا عموميا 
ومدنيّا جعل اللّوبي الفرنكفوني يخرج كّل أسلحته إيذانا بنهايته المجتمعية. أّما العالقات 
مدبري   وقدرة  الوطن  سيادة  هو  الّراسخ  فأساسها  القديم/الجديد  المستعمر  مع  المتخيّلة 
الشأن العام على االستفادة من مواطن القوة الذاتية واالرتقاء بشراكاتهم الدولية المتعددة 

لصالح وطنهم. أما الوهم  فستذروه الرياح.
-----------

-  عامل لسانيات مغربي - رئيس االئتالف الوطين من أجل اللغة العربية
fouadbouali5@gmail.com

الّشعيب  اخليــــــار 
دستوريا  جتّسد  الذي 
النقـــاش  معــه  وغدا 
الّلغوي نقاشا عموميا 
الّلوبي  جعل  ومدنّيا 
خيرج  الفرنكفوني 
إيذانا  أسلحته  كّل 
اجملتمعية.  بنهايته 
املتخّيلة  العالقات  أّما 
القديم/ املستعمر  مع 
فأساسهـا  اجلديـــد 
سيــادة  هــو  الّراســخ 
وقـــــدرة  الوطــــــن 
مدبــــري  الشأن العام 
من  االستفادة  على 
الذاتية  القوة  مواطن 
بشراكاتهم  واالرتقاء 
املتعـــددة  الدوليـــة 

لصاحل وطنهم. 

غدا الّنقاش حول موقع الفرنسّية حمتدما يف جّل الدول 
اإلفريقّية، حيث حذفت كلغة تدريس من التعليم يف 
رواندا اليت اختارت جعل التعليم األّولي بلغتها الوطنية، 

ودول أخرى مثل السينغال والغابون ستلحق بها قريبا...
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حتوم حولنا أجسام غريبة تظّن نفسها كواكب جنوم 
وما هي إاّل شهب. وما أبعد املشتبه باملشّبه. فالّنجم يشّع 

ويضيء أّما الّشهاب أفوله قريب واخلوف منه رهيب.

ال مناص لألرض من تهديد النيازك اليت حتول حولنا وال خوف منها ما دامت يف مستقر 
هلا، ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار و كل يف فلك يسبحون. 
ونرى من حني آلخر شهبا قليل من الناس يدركون ماهيتها ومآهلا وما قد ينجّر عنها. 

ويركض خلفها آخرون ممن جيري وراء ندرة معدنها. 

من  األجرام  ومسارات  مواقع  وجرد  رصد  على  الفضائية  العلوم  يف  الباحثون  ينكّب 
النيازك  يف  قائمة  حتديد  أمكنهم  وقد  املمكنة.  احنرافاتها  ويتوّقعون  حولنا 
استباقية  خطة  وضع  يف  املتحدة  األمم  واخنرطت  اخلطورة.  درجة  حسب  احملتملة 
لتجّنب دخول أي جرم خبيث أجواء أرضنا احلبيبة. ويتّم التفكري جّديا يف كيفّية 
الّتعامل مع كل جرم خرج عن مساره العادي واملتعقل ومال وحاد عن االعتدال الذي 

يقيه الّتصادم.

بفعل  حرقا  نسفها  تعّودت  فاألرض  الصغرية،  األجرام  تلك  من  األرض  على  خُيشى  ال 
فضاءها الذي يقيها شّر الباليا. وتتّلقى البسيطة كل يوم عددا من األجسام الصغرية 
نتمّتع برؤيتها شهبا ترجم شياطني البعض ويقرأ آخرون يف أثرها طالعهم. رغم يقظة 
القّبة الفضائّية بكل مكوناتها وجزئّياتها إاّل أّن قدرتها تبقى حمدودة أمام األجرام 

الكبرية احلجم اليت إن اختل توازنها وحادت عن مسارها املتعقل حتصل الكارثة.

أبعد  وما  شهب.  إاّل  هي  وما  جنوم  كواكب  نفسها  تظّن  غريبة  أجسام  حولنا  حتوم 
رهيب.  منه  واخلوف  قريب  أفوله  الّشهاب  أّما  ويضيء  يشّع  فالّنجم  باملشّبه.  املشتبه 
النيازك اخلطرة على كّل متساكين األرض ال أحد يف  الذي تسّلطه هذه  والرتهيب 

مأمن من آثار اصطدامها. 

اليت حتوم حولنا ومعرفة جّيدا درجة خطورة  بعد توّفقهم يف حتديد كّل األجرام 
عليه  ظهرت  من  كل  نسف  بني  أمرهم  يتنازعون  القرار   أصحاب  مازال  منها،  كل 
ينأى  حتى  احنرافه  وتعديل  حماورته  أو  الكارثة  لتفادي  استباقا  اجلنون  عالمات 
عن سلطة اجلاذبّية وينأون به عن جاذبية الّسلطة. إىل أن يستقر القرار، ال نلك إال 
الرجاء أن ال تتدّخل أشباه كواكب كانت يف ما مضى واندثرت وانطفأت وظّلت يف 

الظّل فتؤّثر يف مسارات أجرام منسوبة لالعتدال ومصنفة بعيدة عن اإلرهاب.

ما دامت األرض والّسماء، ستشهد البسيطة وفرة من الّشهب وكّما من النيازك. 
---------

-  مهندس
chahed@meteo.tn

رفيق الشاهد
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َصرباُ َضمّدُت  ِجراَح  النفِسِ  يف َشَجٍن

ان ساَرت  الروُح  ُتزجي  الشوَق أميانــــا 

 - - -

هـــا  اذ  عـــاَد   للــروِح أحيـــــاٌء   ُيالِحقُُ

أو  يف   جمافاِتهــــا   للحــقِّ    َحريانــــا 

 - - -

لكّنُه  احلبُّ . َبعُض  الّصــــِد  ُيطفؤه  

بعٌض  من  الشوقِ  عاد اجلمُر نريانـــــا

 - - -

ساحْت  بفكـــرَي أحالٌم   فما  َوَجفْت 

ـُها فـــــي  ِشغـــاِف  القلِب   تْزدانا  أطيافُُُ

 - - -

َتفّتــــحََ  الــَورُد  فانساَبــْت  َشائُلــــُه  

ِعنَد  الُضحـــى   َوبنــوِر   احلقِّ  قد  بانا

 - - -

ثمَّ  استقيُت   مَجـــاَل الــروِحِ  أحسُبــُه

نــوَر   اهلــدى   أَلقــًا    ُيزجيــــِه   اّيانا  

 - - -

أهــواَك  يــا  َوطين   بالّنـــوِر   َتغُمُرنـي 

حنَي  احنسـرُت  فأنَت  الضــوُء  سيمانــا 

 - - -

أفديَك  ِصدقا   بكلِّ   النفِس   يا َوطين 

اْذ  كـلُّ  َمْن  فيـَك   ِمــن   انساِن  اخوانا 

 - - -

َزنـــــًا  أْحببَتهم َفَرحـــًا فــي   اهلل  أو   حََ

يف الدرِب  ان َغَرســوا  االشــواَك  ألوانــا    

ما ذا   أرى  فيـــــَك  يـــا ُحّبــًا  ُيزلزلين  

وأنَت  تغرُس  شوِقَ  الوجِد  نشوانـــــــا

 - - -

مــاذا  أُ جيُبــــَك   يا شوقـــــًا   ُينازُعين 

اذا  استفـــاَق   أليـــِك  القلـُب  َهيمانـــا

 - - -

وكــْم   أداوي   ِجــراحَ   الدهـــرِ  أنزُفهُا

اْن صارْت النفُس  ُتزجـي القلبََ َحّرانـــا 

 - - -

َتراقــُص  احُلَب  فـــي  َصــوٍت  ُيـــردُدُه 

يف زمَحــٍة  َصَدحــْت  للنفـسِ  أ حلانا 

 - - -

َتساَمــِت   النفــُس   واأل يـــاُم   زاِخــرٌة

ِعطــرًا   َستنُثــُرهــا   بالفـَجــِر   َرحيانا

 - - -

أحلــاُن  شوقٍِ  َلُتسقــي الروَح  َوحَدُتهـا 

عنَد  الَرجــا  َوِسعــْت   للقلِب  ُ َسعيا نـا 

د. فاحل احلجية

79اإلصالح22
04

مجّلة



23 اإلصالح 79
04

مجّلة

هــذا   العــراُق    بكــلِ   الــودِّ    حُنرُســــه

ّيانــــــا فــوَق  اجّلبـــال  وَ حتــَت   الّنخــلِ   سََََ

 - - -

ـــــٍع   ـَ ــــَك   يـــا َبغـــداُد   يف   َوَل أّنـــي   أحبُُـّ

ــــَع   ِمـــــن  َعييّن    ُنهرانــــا           ـْ فأنَهــــــُل   الدم

 - - -

مــاذا أقـــوُل؟! وفــــــي أنـــــــواٍر طلَعِتهــــا 

ذاَب   الفـــؤاُد  َوقــــد  ِزدنـــــــاُه  أْشجانــــــا

 - - -

هـــذي امَلتا عـــُب  َوحـــدي  َمــْن  ُيقارُعهـــا         

 حنـــَو  السمــــاِء  وحنــــو  االرِض   َسْعيانــــا       

 - - -

حّتـــى  استقامـــْت  بكــلِّ  القلِب  ساِكَنًة 

َوْحدي  َتنـــــوُء   بــــَي   االقــــداُر   أْحيانــــا 
-------

- شاعر عراقي
العراق- دياىل - بلدروز

واخلـَلُق   يف  العيـــِش   ألــواٌن   ملّونــٌة  

يف   نظـــَرٍة   مــن   َسنــاِء  اهلِل   حْتيانــا 

 - - -

َ  فـــي  االرِض  أْغرُســُه  آثــرُت  اال  احُلبَََّ

رِي  َترعانا فاسَتهـَوت  النفــُس   كَل  اخلََ

 - - -

آ ثـــــرت ُحّبــــُا و لالنســاِن أمَنُحـــُه

َ  َعن  قلٍب سيلقانــا  حــو  الَكراَهــةََ مَيْ

 - - -

مــا أطيــَب الــــودِّ واالنــــداُء ُتورُقـــُه  

ُتسـدي  َبهـــاءًا   ِبنــور احَلــقِّ   قد  بانـا 

 - - -

عاشْت  ُرخــاءًا  َمغانــي  احُلـبًِّ  ُتنِتُجه

أزهاُرهـا  َكُثرْت  فــي الَعـرضٍٍ  َتسمانا 

 - - -

ال . لسُت أدعــوَك  شيئــا فــي  َتفاِعلــِه  

ال  املـــاُل  مـــاٌل  َوال  باجّلـــاِه   َمسعانــا

 - - -

ـُبالي   بأ ّن   العيــَش   نلَمُســـــُه                            لْسنا  ن

يانـــا  و القلُب   شوقاً  بكِلِ   اخلرِي   حَيْ

 - - -

اْن عشُت  ُعمري َمـَع  األ ْحالِم  أذُكُرهـا

أو ُصـرُت  يف َمنَهـِل األ شجـاِن َحزنا نــا 

 - - - 

يف  القلِب   ودًٌٌّ -  ِلكِلِ    النـاِسِ  أمِحَلـه ُ         

ْشهــُد    اهلَل  مــا   يف  القلــِب -  أميا نا              
ُ
وأ
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على مّر تارخيه القديم البعيد والقريب كان هلذا البلد املطّل على اآلفاق على املاء 
من الشمال والّرمال من اجلنوب، املنبسط كانبساط راحة يدي عروس حمناة يف ليلة 

فرحها األوىل، يغّنى هلا وتعزف األحلان من أجل سؤددها..

كنت أسأل فيما مضى من عقود أين تونس، أين هذا البلد المعطاء الذي سكبت على 
أرضه وترابه الدّماء، وأين سقيت أشجاره، زيتونه وقمحه ونخله بالدّموع والماء. قيل 
لي اسأل الحّرية عنه فهي تؤنسه وتؤّسس له المجال الخصب الذي فيه ينمو وعليه وعلى 

مفارقه يبني نماذجه ويتعلم.
على مّر تاريخه القديم البعيد والقريب كان لهذا البلد المطّل على اآلفاق على الماء من 
الشمال والّرمال من الجنوب، المنبسط كانبساط راحة يدي عروس محناة في ليلة فرحها 
األولى، يغنّى لها وتعزف األلحان من أجل سؤددها وتمنيا كحالة والدة جديدة لحياة جديدة 
ولمسار جديد في منظومة تمتزج فيها الذات واإلرادة والتطلع إلى االسمي تحكمه آليات 

الحرية الحقيقية التي توفر الفضاء المالئم للنمو والتفاعل والتدافع.
من جهة الغرب على مرمى البصر وعلى خطى عقبة يجد من يسنده  زمن الشدائد 
والموروث  اإلرث  في  وله  األطلس.  حدود  إلى  أقصى  ومغرب  جزائر  من  والرخاء 
المشترك من عقبة إلى ابن نصير إلى ابن زياد وإلى من على رؤاهم أسس األندلس. إلى 

األمير عبد القادر وإلى المكافح عبد الكريم الخطابي والمناضل حشاد .
من جهة الشرق يمتد الحلم على البحر األبيض كبياض أحالم الوطن في تداخل عجيب 
فيه األخذ والعطاء وفيه الهضم واالمتصاص فالريح الشرقي والهوى يأتي شرقيا ولما 
والكسكسى  والرمان  والرطب  الزيت  من  المشتق  يعطى صبغته وطعمه  منازلنا  ينزل 
حتى يتأقلم أكثر مع مناخ مغربي وإفريقي ومن ثم باستطاعته المرور إلى العمق في جبال 

اٲلوراس واألطلس.
وكل هوى مشرقي البدّ له من محطة عبور قيروانيّة كي ينبت في هذا المغرب في 
بجاية وقسنطينة وعنّابة وفاس ومّراكش وطنجة والّرباط. فهي منزلة وسطى ومنطقة 
تتلّقح  أين  المنفتح  المعرفي  الوافدة في فضائها  عبور كونيّة تستقبل األفكار والمشاريع 
وتشذب وتتخلّى آليا في أوعيتها الذهنية عن كل الّشوائب والّزوائد التي ال تجد مجالها 
في النّمو والنتاج. هي إذا مجال وفضاء حيوي تتمازج فيه الرؤى واألفكار وتنتج على 
تربتها وعلى أرضها فكرها الخاص ورؤاها الخاّصة التي تواصل طوافها في األراضي 
الرخوة كما الخصبة. من جهة الّشمال تتمدّد األرض داخل المياه على أشكال متعدّدة من 
جزر وجزائر وقنوات  فهي كامرأة حبلى تتمدد على الماء في صورة نادرة تمدّ يديها 

عبد النيب العوين
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على سطحه، تتواصل مع اآلخر في 
أبدّي  خشوع  وفي  وإباء  عّزة 
المبحرة  الكون  بترنيمات  يستمتع 
أو  الّشرق  من  البحر  موجات  مع 
يستقبل  عجيب،  تماس  في  الّشمال 
ينظر  وانشراح،  بانفتاح  إليه  اآلتي 
له.  يصلح  ما  منه  ويأخذ  عنده  فيما 
ومستسلما  منكمشا  البلد  هذا  نر  لم 
إالّ في حاالت االستبداد والظلم، ولم 
نره، ولم نعهده يفرز أكثر مما ينتج 
إالّ في حالة أن يكون الوصي عليه 
ظالم أو جاهل . ولم نر فيه عافية وتطلّعا للبناء والعمل على اإلنتاج وتصدير األفكار 
والمشاريع والمناهج إالّ زمن الحرية، زمن االنسجام بين إرادته وإرادة أبنائه وتطلعاتهم. 
زمن اإلضاءة واإلطاللة على الّشرق والّشمال والغرب زمن الوفاء بال أبطال والنساء 

والرجال.
ومن الجنوب تمتد على أطرافه الصحراء وتغمره الّرمال تدفع فيه الّطاقة وترّكز فيه 
العطاء حتّى يؤدّي دوره الّريادي في اإلشعاع وإنارة طرق المسافرين في الفضاء وعلى 

الماء.
يبغي  وطن  البسطاء.  أشعلها  التي  األحالم  وطن  والرؤى  المشاريع  بلد  هو  هذا 
حّرية وينشدها، حرية تمكنه من الفضاء المالئم كي ينمو دون تشوهات تلحق مراجعه 
ومشاريعه، وطن يؤّسس من بعد الثورة على الفساد والعمل والبناء كي يقدم نموذجه في 

زمن عز فيه الوفاء....
وبلد يستحق من فلذات أكباده أن يلبوا النّداء فاإلرادة إن لم تكن جماعيّة لن تقدم لنا 
الغذاء »الروحي والمادي والمعرفي« وإن ال قدر هللا تعّطلت لغة التّواصل بيننا فطرقنا 
المتعبين  حوله  ويعتصم  واألصدقاء  اإلخوة  فيه  يتنازع  الّشهيد  وعرس  عسيرة  تصبح 

واألوفياء.....    
-------

-  أستاذ وباحث تونسي يف احلضارة.
ouni_a@yahoo.fr

بلــــد  هو  هــذا 
والــــرؤى  املشاريع 
وطن األحــالم   اليت 
أشعلهــــا البسطاء. 
يبغــي  وطــــــــن 
حّريــة وينشدها، 
متكنه  حريــــة 
املالئم  الفضاء  من 
ينمــــــو  كـــي 
تشّوهـــــــات  دون 
مراجعـــــه  تلحق 
ومشــــــاريعـــه، 
يؤّســـــس  وطـــن 
الثـــــورة  بعد  من 
الفســـــــــاد  على 
والبنــاء  والعمــــل 
يقــــــّدم  كـــي 
زمن  يف  نوذجــه 

عّز فيه الوفاء ...

يف  املاء  على  تتمدد  حبلى  كامرأة  تونس   
صورة نادرة متّد يديها على سطحه، تتواصل 
أبدّي  خشوع  ويف  وإباء  عّزة  يف  اآلخر  مع 
يستمتع برتنيمات الكون املبحرة مع موجات 
عجيب،  متاس  يف  الّشمال  أو  الّشرق  من  البحر 
ينظر  وانشراح،  بانفتاح  إليه  اآلتي  يستقبل 

فيما عنده ويأخذ منه ما يصلح له

,,

,,
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الوليد«.ولد في مدينة »قرطبة«  هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ويُكنّى »أبا 
باألندلس سنة 520 هجري)1126 م( وتوفي في مدينة مراك سنة 595 هجري )1198 

م( في مدينة »مراكش« بالمغرب األقصى.
اشتهر بالقضاء حيث ولي قضاء قرطبة وفي الطب حيث كان طبيباً لبعض الخلفاء ثم 
في الفلسفة فاهتم بدراسة المنطق والبحث عن الحقيقة وذلك بدرس »أرسطو« وشرحه.

عاش عدّة عقود من عمره في كنف الخلفاء يزيِّن مجالسهم في حلقات العلم والفلسفة 
»يعقوب  الخليفة  زمن  نهاية  في  وأُبعد  حوكم  ثم  كبيراً  التسامح  جو  كان  عندما  والفقه 
المنصور« بدسائس الحاقدين وانصراف المنصور الى مشايخ الطرق الّصوفية. عفا عنه 

الخليفة بعد فترة ليست طويلة ولكن بعد أن كانت جميع كتبه عن الفلسفة قد اُحرقت.
تدور فلسفة ابن رشد على قِدَِم العالم وعلم هللا وعنايته والمعاد وحشر األجساد. فعنده 
القديم  هو  هللا  وأن  ويتغير،  العالم  يدوم  به  متجدد،  خلق  الخلق  وأن  مخلوق  العالم  أن 
كة لألفالك. وعنده  الحقيقي، فاعل الكل وموِجده، والحافظ له، وذلك بتوسط العقول المحّرِ
ه عن أن يكون علًما بالجزيئات الحادثة المتغيرة  أن هللا عقل ومعقول معًا، وأن علم هللا منزَّ
المعلولة أو علًما بالكلِّيات التي تُنتَزع من الجزئيات. فكال العلمين بالجزئيات والكليات 
د العالم ويحيط به. فيكفي أن يعلم هللا في ذاته الشيَء  حادث معلول؛ أما علم هللا فعلم يوّحِ

ليوجد ولتدوم عناية هللا به وحفُظه الوجود عليه.]1[
الشريعة  بين  اختالف  وال  والفلسفة  الدّين  بين  تعارض  وجود  بعدم  رشد  إبن  يقول 
وقضية  ديني  ظاهري  نّص  بين  ظاهرّي  فهو  تعارض  من  هناك  كان  وإذا  والحكمة 
عقليّة، ويرى بأن حلّه بالتأويل وفقا لقواعد وأساليب اللغة العربيّة. وقد عّرف إبن رشد 
الفلسفة في كتابه »فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال« بأنّها تعني 
المصنوعات التي يصنعها الصانع تدّل عليه، وكلّما عرفنا الموجودات معرفة أتّم تكون 
داللتها  وبيان  بها  والنظر  الموجودات  اعتبار  إلى  ندب  والشرع  أتّم.  بصانعها  معرفتنا 

بحّجة اآلية الكريمة »واعتبروا يا أولي األبصار«.   
أبدي.  أزلي  اإلنساني،  العقل  على  المعقوالت  يُفيض  الذي  الفعَّال،  العقل  أن  وعنده 
والعقل اإلنساني، بحكم اتصاله بالعقل الفعَّال وإفاضة هذا العقل عليه، أبدي هو اآلخر. 

رشد  إبن  يقول 
وجـــود  بعــــدم 
تعـــــــارض بيـن 
والفلسفـة  الّدين 
اختـــــــالف  وال 
بني الشريعــــــة 
واحلكمــــــــة 
وإذا كان هنـــاك 
من تعـــــــــارض 
فهـــــو ظاهــــرّي 
بني نّص ظاهــري 
وقضيــــــة  ديين 
عقلّية، ويـــــرى 
بأن حّله بالتأويل 
وفقـــــا لقواعــد 
اللغــــة  وأساليب 

العربّية. 

,,

,,

))
((

أزلي  اإلنساني،  العقل  على  املعقوالت  ُيفيض  الذي  ال،  الفعَّ العقل  أن  رشد  إبن  يرى 
عليه،  العقل  هذا  وإفاضة  ال  الفعَّ بالعقل  اّتصاله  حبكم  اإلنساني،  والعقل  أبدي. 

أبدي هو اآلخر. أما النفس فصورة اجلسم، تفارقه وتبقى بعده منفردة. .
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تفارقه  الجسم،  فصورة  النفس  أما 
وتبقى بعده منفردة. وأما الجسد الذي 
سيُبعَث، فهو ليس عين الجسد الذي 
كان لكّلِ إنسان في الحياة، وإنما هو 

جسد يشبهه، وأكثر كماالً منه.
ويرى ابن رشد أن يعمل اإلنسان 
يخص  فال  المجموع،  إسعاد  على 
تقوم  وأن  والبر،  بالخير  شخصه 
المرأة بخدمة المجتمع والدولة، كما 
يقوم الرجل. والمصلحة العامة، في 
من  األفعال  قيم  مقياس  هي  نظره، 
ا لذاته. والعمل الخلقي هو ما يصدر عن  حيث الخير والشر، وإن كان العمل خيًرا أو شرًّ
عقل وروية من اإلنسان. وليس الدّين عنده مذاهب نظرية، بل هو أحكام شرعيّة وغايات 
خلقيّة، بتحقيقها يؤدّي الدّين رسالته، في خضوع النّاس ألوامره وانتهائهم عن نواهيه]2[
وانطلق ابن رشد في آرائه األخالقية من مذهبَي أرسطو وأفالطون، فقال باالتفاق مع 
أفالطون بالفضائل األساسية األربع )الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة(، ولكنه اختلف 
الدولة )الحكماء والحراس  العفة والعدالة عامتان لكافة أجزاء  بتأكيده أن فضيلتي  عنه 
والصناع(. وهذه الفضائل كلها توجد من أجل السعادة النظرية، التي هي المعرفة العلمية 
الفلسفية، المقصورة على »الخاصة«. وقد قََصَر الخلود على عقل البشرية الجمعي الذي 
يغتني ويتطور من جيل إلى آخر. وقد كان لهذا القول األخير دوٌر كبير في تطور الفكر 
ر في أوروبا في العصرين الوسيط والحديث. وأكد ابن رشد على أن الفضيلة ال  المتحّرِ
تتّم إال في المجتمع، وشدَّد على دور التربية الخلقية، وأناط بالمرأة دوًرا حاسًما في رسم 
مالمح األجيال القادمة، فألحَّ على ضرورة إصالح دورها االجتماعي في إنجاب األطفال 
والخدمة المنزلية. وقد بسط ابن رشد أهم آرائه األخالقية من خالل شروحه على األخالق 

إلى نيقوماخوس ألرسطو وجوامع السياسة ألفالطون.]3[
التهافت  تهافت  كتبه:  وأهم  والفلسفة  وااللهيات  الفقه  في  عديدة  كتباً  رشد  إبن  ألّف 
وفصل المقال، الكشف عن مناهج األدلّة، القسم الرابع من وراء الطبيعة، بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد. وله عشرات المؤلّفات األخرى التي ترجمت إلى العدد من لغات العالم.

------
]1[ الموسوعة العربية الميسرة، القاهرة 1965.

]2[ راجع: الموسوعة العربية الميسرة والموسوعة الفلسفية المختصرة 
وتاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون لعمر فروخ، ص 681-658. 

]3[ معجم علم األخالق، بترجمة توفيق سلوم، دار التقدم، موسكو 1984.

رشد  ابن  يرى 
اإلنسان  يعمل  أن 
علــــى إسعـــــاد 
اجملمـــــــوع، فال 
شخصــــه  خيص 
باخلري والبــر، وأن 
تقوم املرأة خبدمة 
والدولة،  اجملتمع 
يقـــوم  كمـــــا 
واملصلحة  الرجل. 
نظره،  يف  العامة، 
هي مقيـــاس قيم 
األفعــال من حيث 
اخلري والشــر، وإن 
كان العمل خرًيا 

ا لذاته. أو شرًّ

,,

,,

د على دور الرتبية اخللقية،  الفضيلة ال تتّم إال يف اجملتمع، وشدَّ
القادمة،  األجيال  مالمح  رسم  يف  حامًسا  دوًرا  باملرأة  وأناط 
فأحلَّ على ضرورة إصالح دورها االجتماعي يف إجناب األطفال 

))واخلدمة املنزلية 
))
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وإّنا كانت نكبتها  األوطان يف حّكامها وأحزابها احلاكمة  مل تكن نكبة 
الكربى يف خنبتها اليت نشأت ضمن الفضاء العام الذي سيطر عليه احلاكم بأمره، 

فضاء كان فيه للّسياسة الرّتبوية والثقافية  قصب الّسبق يف الّصراع مع اجملتمع

)1(
نكبة العرب خصوصا والمسلمون عموما ال تنتهي فصولها إذ ال يكاد ينتهي فصل 
حتى يبدأ فصل آخر في تعاقب محيّر لذوي األلباب، فقد كان أجدادنا يعتقدون أّن تحّررهم 
من االستعمار كفيل وحده بخروجهم من التّخلف ولحاقهم بركب الّشعوب المتقدّمة غير 
أّن االستعمار رحل بعد سنوات من الكفاح والجهاد واأللم ومكابدة الفقر والحرمان ولم 

يخلف وراءه إالّ أنظمة كان بعضها أشدّ على النّاس من المستعمر.
اختفت من قاموس الّسياسة مفردات االستعمار والجهاد والمقاومة وحلّت محلّها مفردات 
البناء والقضاء على التّخلف واللّحاق بركب الحضارة وجاءت األحزاب والثّورات بفكرة 
بفضلهم  أصبحوا  وأنّهم  منهم  يكونون  سوف  حكامهم  أّن  الجميع  وظّن  الوطنيّة  الدّولة 
مالكين لثرواتهم وعقولهم وأوطانهم ولكن تعاقب الّسنين جعل الجميع يدرك أّن األمر لم 
يكن أكثر من وهم و أّن الدّولة الوطنيّة لم تفلح في تحقيق معظم شعاراتها وأنّما  انحسرت 
أمام  وليس  فيه  بمن  البلد  تطحن  طاحونة  إلى  لتتحّول  وااله  ومن  حاكمها  شخص  في 
النّاس إالّ القبول بالواقع وبمقاربة الحاكم بأمره مقاربة وحيدة يُدار بها شأن الوطن وشأن 

اإلنسان وإالّ فالعصى لمن عصى و الّسجون شاهدة على كل شيء.  
)2(

في  الكبرى  نكبتها  كانت  وإنّما  الحاكمة  األوطان في حّكامها وأحزابها  نكبة  تكن  لم 
نخبتها، فقد نشأت نخبها ضمن الفضاء العام الذي سيطر عليه الحاكم بأمره، فضاء كان 
فيه للّسياسة التّربوية والثقافية  قصب الّسبق في الّصراع مع المجتمع وقيمه وعبثا حاول 
يدلوا  وأن  والثقافة،  التّعليم  في  الحاكم  قبضة  من  يتحّرروا  أن  عقود  مدى  على  النّاس 
بدلوهم كّل من موقعه في صناعة اإلنسان القادر على تحقيق أهداف المشروع الوطني 

الذي يخرج المجتمع حقيقة من ظلمات التّخلف الحضاري إلى نور المعارف والّرقي .
بين  ما  تواطؤا  أّن  القول  نريد  وإنّما  االستعمار  صنيعة  كانت  النّخبة  أّن  ندّعي  ال 
المستعمر القديم والمستبد الجديد كان كفيال بتوليد نخبة منبتة عن مجتمعها، تدين لغته 
وتسم دينه بالّرجعية وتتّهم تاريخه كلّه باالستبداد والدّمويّة والعجز عن صناعة إنسان 
متحّضر. نخبة تصارع من داخله للقضاء على كل موروثه الحضاري و تدّعي زورا أنّها 
ترغب في تحريره من عوامل التّخلف الكامنة فيه، وكلّما ازدادت اصطداما به كلّما قوي 

تحالفها مع الحاكم المستبدّ حتى كادا يصبحان وجهين لعملة واحدة.

لطفي الدهواثي

)
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)3(
العالم  في  ليس  المتبادل،  التّأثير  فكرة  الحديثة صّحة  العربيّة  الثّورات  موجة  أثبتت 
فحسب بل في فضاءنا العربي خاّصة  إذ بدأت إرهاصات الثّورة تتعاقب بمجّرد نجاح 
الثّورة التونسيّة في أحداث تغيير درامي في و ضع البلد، وهكذا امتدّت الثّورة الى مصر 
وليبيا واليمن وسوريا، وكان مأموال أن تمتدّ إلى بلدان أخرى ال يختلف واقعها عن بلدان 
الثورات في شئ .غير أّن هذه الثّورات أثبتت أيضا حجم التّأثير المتبادل في حالة الجزر 
كما في حالة المدّ، وليس أدّل على ذلك مّما أعقب االنقالب على الثّورة في مصر من 
انتكاس في كل الثورات العربية وإن بطرق متفاوتة. ولعلّنا سوف نتأّكد أكثر مع تالحق 
األيّام أّن نكبة مجتمعاتنا في ثوراتها إن وئدت، لن تتّم من دون مساهمة النّخبة التي تربّت 
و ترعرعت في كنف االستعمار ومن ورثه من نظم االستبداد. وأنّنا سوف نكون إزاء 
حالة فريدة في التّاريخ الحديث حيث تتولى النّخبة الغارقة في الوهم حرق أوطانها أو 

المساعدة في ذلك نكاية في مجتمعاتها التي لم تسلمها طواعية عنان قيادها.
ولعلّنا نتذكر هنا أّن ما فعله العسكر في مصر لم يزد عن كونه قام بتجميع الّصف 
الثّوري من غير اإلسالميين مع المستفيدين من سقوط الثّورة  مضافا إليهم األحزاب التي 
لم تجد لها حّظا يذكر بعد الثّورة فلّما قضى مأربه وانفض الّسامر بدأ باالنقضاض على 

الجميع بشكل فضيع لم يسبق له مثيل.
)4(

مجتمعاتها  على  وسياسيّا  فكريّا  الهيمنة  تريد  نخبنا  بعض  كون  في  المشكلة  ليست 
بطرق غير ديمقراطية ألّن هذه النخبة تدرك أنّها لن تستطيع ذلك حتى لو عاد االستعمار 
من جديد ووضعها في هرم الّسلطة، وإنّما المشكلة في كون هذه النّخبة باتت تشّكل عامل 
تعطيل لقدرات المجتمع بدءا بمحاولتها استنساخ نماذج مشّوهة من تاريخنا أو من تاريخ 
غيرنا من جهة ومحاوالتها التي ال تنتهي في تحويل الّصراع  من صراع مع االستعمار 
وقواه القديمة والحديثة إلى صراع بيني داخل المجتمع الواحد بين من تراه هي جديرا 
قيمها  يخالف  ألنّه  بالحياة أصال  تراه غير جدير  من  وبين  قيمها هي  كنف  في  بالحياة 
بين  يحول  ألنّه  المواصفات  بكّل  إرهابا  يعدّ  ذاته  حدّ  في  وهذا  المجتمعي.  ومشروعها 
النّاس وحقّها في أوطانها ولعلّنا ال نجانب الحقيقة في شئ إذا قلنا أّن مقاومة اإلرهاب لن 
تجدي نفعا ما دمنا ال نبذل الجهد الالّزم في التقليل من خطر هذه الدّعوات إلى االستئصال 
واالنقسام وما دمنا لم ندرك حجم استفادة أعداء اليوم واألمس من كّل ما يهدّد أوطاننا 
ولنا في الّراحة التي يشعر بها الكيان الغاصب في فلسطين خير دليل اذ استطاع تحويل 

الّصراع من صراع معه الى تحالف معه وتلك نكبة النكبات.
------

- مستشار يف اخلدمة اإلجتماعّية
 lotfidahwathi2@gmail.com

املشكلة  ليست 
يف كــون بعــض 
تريـــــد  خنبنــــا 
فكرّيــا  اهليمنة 
وسياسّيـــــا علــى 
جمتمعاتهــا بطرق 
غري دميقراطيــــة 
النخبة  هــــذه  ألّن 
تــــدرك أّنهـــا لــن 
تستطيع ذلك حتى 
االستعمـار  عاد  لو 
من جديد ووضعها 
الّسلطة،  هرم  يف 
وإّنا املشكلة يف 
الّنخبة  هذه  كون 
تشّكـــل  باتـــت 
عامـــل تعطيــــل 

لقدرات اجملتمع.

إّن مقاومة اإلرهاب لن جتدي نفعا ما دمنا ال نبذل 
اجلهد الاّلزم يف التقليل من خطر الّدعوات إىل 
حجم  ندرك  مل  دمنا  وما  واالنقسام  االستئصال 
ما يهّدد  اليوم واألمس من كّل  أعداء  استفادة 

أوطاننا  

,,

,,

))
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اعيدى حبق االهلى اعيدى

نداِك على مسع كل الوجودى

اعيدى حبق االهلى اعيدى

نداك على مسع كل الوجودى

انا القدس من حر دمعى .. 

ونار عذابى

ميينا سأرجع للدهر زهو الشبابى

فا يا نار كونى .. 

على القدُس بردا .. 

وضيال .. وظال .. 

واندى ...

وكونى سالمَا

انا القدس ...

انا القدٌس ...

انا القدٌس...

انا القدُس انا انا القدُس

انا ميالد عيسى..

 ومسرى حممد

واقسم لو هادت االرض...

 لن اتهود ..

ال ال لن أتهّود 

 - - -

فيا ُقدسنا انشدينا .. 

ومن عجزنا انقذينا

فيا قدسنا انشدينا .. 

ومن عجزنا انقذينا

انا القدس...

 - - -

من عمق جرحى اغنى 

لكى يعلم االنس واجلن أّنى...

انا القدُس

برغم دمى ودموعى 

واحزانى القامتة

احّلن للكون 

انشودة الفرح القادمة

 

لسماع األغنية على العنوان التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=kBhPSEJCYy0

أصالة نصري
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التعريف باجملّلة

لإلشرتاك يف اجملّلة 

للمشاركة :

موعدنا يتجّددلالتصال بنا:
بإذن اهلل مع العدد

يوم 18 أفريل 2015
1436 29 مجادى اآلخرة 
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