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   ...ـبـردروس وع:  في ذكرى االستقالل
ال ُیلدغ " : قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم   

     " .المؤمن من جحر مّرتین 
رة ـتـطوال فالفرنسي مر ـلقد كان الصراع مع المستع

رنسا ، ـت من جانب فـّنـعـالتو  ناد ـسم بالعـّیت االستعمار
من رجال تونس والتضحـیة  مــصمیـتـر و الـوالصب

حملوا قضیتھم جیال وراء جیل ، حتى   الشرفاء الذین
لیست  مطلع الخمسینات ، فعـرفوا ان قضیة تونس

معـزولة عـن قضیة الجزائر والمغـرب لذلك ربط زعماء 
المغـرب العـربي بـیـن ھذه المسارات و انشأوا لھم 

ل ثورة مكتبا یمثلھم  في القاھـرة ، التي اصبحـت بفض
یولیو قـلعة متـقدمة للنضال العـربي و سندا معـنویا  23

ورغم قلة االمكانیات .. الصاعدة  و مادیا لتلك الثورات
نوا من تكوین مجموعات مقاتلة اال ان رجال تونس تمكـّ

بل ـركة جـمعمثل  خاضت العدید من المعارك المشھورة 
 في رباطةـبل عـركة جـومع 1953ماي في اشكل 
 1954نوفمبر  في بل برقوـركة جـومع 1954 جویلیة

الل ـقـو تسلـّم بمبدأ االست فرنسا على التفاوض برـــُـجلت
ر ـفي شھیع علیھا ـ، ثم التوق1954  الداخلي  سنة 

                                               ..  1955سنة جوان 
المناورة ن نتیجة ـاستقالل تونس لم یك انوالواقع ف

یبة مع فرنسا ، بل ـالسیاسیة التي كان یخوضھا بورق
ویة للمقاومة  في تونس و ـربات القـیجة الضـكان نت

موما ، اذ سرعان ما انطلقت الثورة ـالمغـرب العـربي ع
الى جانب المقاومة  ، 1954الجزائریة في غـرة نوفمبر 

الصاعدة في االریاف المغـربیة منذ العشرینات بقیادة 
..   1956عبد الكریم الخطابي  حتى االستقالل سنة 

ن ـولعل الخالف بین رجال المقاومة بقیادة صالح ب
یوسف و  جناح المساومة بقیادة بورقیبة منذ سنة 

ج ، اكبـردلیل على فضل الثوار في تغـییـر النتائ 1954
الحاصلة بعد اصرارھم على مواصلة الكفاح المسلح 

ـر موقـفھا و تقـبل صاغـرة الذي جعل فرنسا تغـّی
االستقالل باالمضاء على وثیقة االستقالل التام بدل 

الذي كان في نظر الثوار خیانة لدماء .. الداخلي 
 ذ و الحمایة وبقي تونس تحت النفوـُـی النھ الشھداء ،

كون بذلك ـبكل ما تعـنیھ من معاني ، لتالفرنسیة الرقابة 
جمیع المجاالت الحیویة  مباشر فيال قادرة على التدخل

رجیة القرارات و الخیارات السیاسیة و العالقات الخا و
 ة ضعاخبقى ھا التي تاكلھیوكل ما یھم تنظیم الدولة و

                       ..فضال عن خیانة االشقاء .. للنفوذ االستعماري 
ھكذا فھم ثوار تونس الحقیقیین مفھوم االستقالل 

الداخلي فرفضوه و طالبوا باالستقالل التام و الجالء 
لذلك التحقوا .. ـید او شرط ن ارض الوطن دون قـع

فـرضوا على جمیع االطراف القبول  بالجبال للمقاومة و
بتحقیق مطالبھم المشروعة ،  فـتغـیـر مضمون 

                                                            2البقیة ص     .. 1956بروتكول وثیقة االستقالل سنة 
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  اقوال مأثورة و ابیات مشھورة

  . مبالغة تقارب الكذبلا *

  .من االمواج أبدا بحر الحریة ال یخلو  *

  .ابن الحریة  الفن *

 . حتى یؤید قولھ بفعال   ***والمرء لیس بصادق في قولھ  *
 ) . أحمد شوقي( 

  1  2  3  4  5  6  7  
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                 

  :افقي 
  .احدى الصلوات الخمس  ) 1
   - علم الجینات  -حرف   ) 2
  .قام بالترویض  - عكس جھرا ) 3
   .حرف  –ُاوقف عـن الرضاعة )  4
   ) .نكرة ( تل النفس االقدام على قـ ) 5
  .عكس ناقص  -   )مقلوبة ( في الفم  )6
   .حرف نداء  –یؤم المسلمین للصالة  ) 7

  :عمودي 
  . )مقـلوبة ( احد النواسخ  – ّأّدى القسم )1
  .)مقلوبة ( من كان في سفر   - حرف  ) 2
  .حرف   -ینتمي الى الوطن   ) 3
   .) بدون آخر / مقلوبة ( مكتوب  -رـفـثلثي غ )4
   ) .مقلوبة ( المصدر من احمّر  ) 5
  .والدتي  –) مقلوبة ( قفز  )6 
   ) .معّرفة / مقلوبة ( مكان یستقبل االطفال قبل سن الدراسة  ) 7

                 اثمانا  بالنسبة لعامة الشعـب الذي دفع وتاریخـیاتونس بقدر ما كان حدثا مھما ، غـیر ان استقالل 
الجھل و الحرمان و التنكیل ، فانھ  الشھداء ثمنا للحریة و رفعو قّدم آالف ر ـمـالجالء المستعباھضة من حیاة ابنائھ 

كما وجد آخـرون .. وقد وجدوا العقاب الجماعي والمحاكمات و االعدامات .. لم یكن بالنسبة للكثیرین بافضل حال 
یط في وا االستقالل بدماء ابنائھم ، التھمیش و الحیف االجتماعي ، في حین تعّرض الجمیع الى التفرـممن صنع

مارس عـلیھم وقد كان ذلك كلھ ُی ..ن االستبداد ـفضال ع..  االسالمیة ، وفرض التبعـیة على مجتمعھم ھویتھم العربیة
و مستقبلھم على حد السواء لتـُخطف منھم ثورتھم و تاریخھم ، باسم الشرعـیة التاریخیة و الشرعـیة النضالیة  زورا

واقعنا اكثر ب و اذا.. خالصنا بعد تلك الحقبة السوداء  فیھا نبسرقة ثورة خلنا اما بتـنا نخشى تكراره الیوم وھو.. 
، و نحن یھدمون ما بناه أجدادنا على مدى قرون  مسوءا ، و أمننا أكثر تھدیدا وشبابنا أكثرا عدوانا على عـروبتھ

..  نحسبھا شھامة وفداءـالوكالة ، فذ مخططات االعداء بـّال ، بل أكثر غـباء  حتى صرنا ننف.. یة ـأكثر خضوعا و تبع
  ؟..الحجر مّرتین من  وما مقدار االیمان في قلوبنا اذا كنا ُنلدغ.. فاین نحن من الثورات 



  قصیدة العدد

      !!رةـنتـك وانسحب یا عـف دموعـكـكف     
   .زارـفى الجـر المصري مصطـللشاع     

   
 َرةـــَمـعـْت ُمستـبلَة أصبَحـوُن عـیــفع            نترةـَك وانسِحْب یا عـف دموَعـِكـَكْف  
 رةــیِن الجوھـِد الثمـقـسقَطت مـن الِع            ْدـــقـِرھا یومًا، فــرُج بسمَة ثغــال ت 
 ذرةـواخِفْض َجَناَح الِخْزِي وارُج المع            لیصَفحوا.. َنـیــبِّْل سیوَف الغاصبـق 

 رةــرثـــنابِل ثـُر في عصِر القـــفالشع             ِرَك صامتًاـــــیاَت فخـلع أبـتـتبـــوْل
 رةــــــیطـوى والســَد الُھوّیَة والُقـقـف            ٌزــــیُف في وجِھ البنادِق عاجـوالس

 رةــــْل لھا ِمن قاِع صدِرَك مقبــواجع             لَّھاـَرَك القدیمَة كــــــــفاجمْع َمفاِخ
 رةــرغـْث لھا في القدِس قبَل الغـوابع            !فًاــتأسُّراِق ــبلَة في العـْث لعـوابع

 رةـلیالي المقمـالِل، وفي الـَت الظـتح            اــھـــھ لـــُبـتـكــَت تـنـما كْب ــتــاك
 رة؟ــــفـل مقـــّناُت بابـْت جـل أصبَحـھ            ّلميــــــراِق تكـــلَة بالعـبــیا داَر ع
 َره؟ــــوثــس كــّدِنــریكا ُتـــالُب أمــوك            اُھُھـــباُح ِمیــبلَة ُتستــُر عــھـل َنْھ

 َرهــــــقـودًا ما أحـــــًال أســیـدًا ذلـبــع            ریسًةـِصرَت ف.. یداِءــیا فارَس الب
 َرهـسَكـرَت ُمعـَك اإلرھاَب ِصـبوا لـنس            فًاـــاِلـومخ.. فًاــِّلـمتخ.. رِّفًاــــطـمت
 َرةـــــِفـنـلُّھا مستـُرَك ـ كــٌر ـ َلعمــُحُم            مــذا دأُبھـھ.. َكـنـّلت عـٌس تخـْبـَع
 َرهــــظیَم وتأِسـیَش العـِزَم الجـــأن تھ           دَك قادرًاـَت وحـنـك..لیِةـي الجاھــف

 رةـنابُل ممطـوالق .. ُف موٌجــزحــفال            َرُهـــدَك قھــَع اآلَن وحــیـلن تستط
 َرةـــــرخِة ُمجبــَن صـدويِّ وبیـَن الـبی             ُھـیُلـَربيُّ ضاَع صھـَك الَعـصاُنـوح 

 !درةـقـمـَن الـَن أیـوُد؟ وأیـیَف الصمـك             ٍكــــــیَل یا ابنَة مالـّا سألِت الخـھل
 َرةــــــــشَھـَف ُمـذائـوالق .. باٍتـأھـمت              َع حوَلُھـیرى الَمدافھذا الحصاُن 

 ذََّرهــِع وحــیــطـِھ القـي وجـوَلصاَح ف             كىـلوكاَن یدري ما المحاورُة اشت
 رةـــــنطـدُّوا القـَِتھم، ومـمـیـتاَح خـمف            داَءھمـأسَلُموا أع..  بٍسـیا ویَح ع

 َرهـــــــبـیھم ِمنـــم ، وأقام فــــھـاِقـونف            مــــــاِقھـدوُّ ُمسلَّحًا، بشقــفأتى الع
 َرةـــَكـــــزائُم ُمنــوالھ.. رٌّـُش ُمـیــفالع            نوِعھمـــھم وُخـوِعـذاقوا َوَباَل رك

 َرهـــــَی..ّراــــھا شـّترْف في حقــَمن یق            َلھاـــزي أھـــِذي یُد األوطاِن تجـھ
 َرهــــــــَدھا كي نخسـَق شيٌء َبعـبـلم ی            یاُق وداُرھاـنـوال لُةـیـَبـت ُعـضاع
 رةــــفـبالمغ.. وا لُھـواْدع..  ِرِهــبـفي ق           رِب یرقُد ساكنًاـَر الُعـیـوا ضمـفَدع

 رةــــــبــِق دمعًا أو دمًا في المحـبـلم ُت           تيـوریش ن الكالِمـَز الكالُم عــَجـَع
  َرهـــُبــعـِلَت.. َدـیــَر البعــْسـُب الِجـرقَّـتـت           ھاــزاُل دموُعـــبلَة ال تـیوُن عـوع

  لــــغــــــــــز
 .. یھماـتى امرأة ابـھما وزوجّمـھما وأخى عأبى جّد:  عـنھما قالل ِئالھما ولما ُسـّـفى الطریق فقب طفلینرأى رجل   *  

 ھذا الرجل ؟ فمن یكون

  طـــرفة 
كیف نفّسر حدوث الزالزل ؟                                                                                                   : االستاذ * 
             .، و وقـتھا یحدث الزلزال ّوة ـس بقـتعطـف في الشتاء ان االرض تصاب ببرد شدید: التلمیذ * 



  كاریكاتور
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) عمر بن الخطاب ( سیرة العظماء   

  ر فإن ــُــثــیكـماء لـیھ بالـزجـتھا امـول البنـبن تقـسمع بائعة لـالمدینة لیال ف في) نھ ـرضي اهللا ع( عـمر بن الخطاب  مّر

  .ن اهللا یدريـكـل:  اةـتـقالت الفـ، ف ر ال یدريــمـع
 

  .زیزــبد العـمر بن عـع ادل ـالع لیفةـتھا الخـ، وكان من ذری مـتاة البنھ عاصـت وخطب الفـیـر البـمـرف عـفع

  الدین و الحیاة

ّرون عـكس ما یعـلنون للناس ابتغاء نیل رضاھم و ـالمنافقون في لغة القرآن الكریم ھم الذین یسـ ..ون ـقـالمناف
قال ابن قد و.. ون تحقـیـق مآرب اخرى ال یعـلمھا منھم ھؤالء الناس ـثـقـتھم من خالل ما یظھـرونھ لھم ، بینما ھم یبغ

ان مطلق الكذب في االخبار عـن "  :و یقول الدكتور عصمت سیف الدولة  . "لشـرالنفاق إظھار الخیر وإسرار ا":كثیر
اذا " : لذلك قال فـیھم اهللا عـّز و جّل  " .. النفس لیس نفاقا و لكنھ یصبح نفاقا حین یـُـقصد بھ خداع الناس و تضلیلھم 

ون في و المنافق " .  جاءك المنافقون قالوا نشھد انك لرسول اهللا واهللا یعلم انك لرسولھ واهللا یشھد ان المنافقین لكاذبون
و ھم  ـمون ،كما یزع "الكفار "الجیوش لنصرة سوریا و تطھیرھا من یشـیـتظاھـرون بتجعصرنا ھذه االیام ھم الذین ی

ل اول ارض على ـمثوما تمـبالد الشام عوسوریا راق وـالع اذ ان. یكذبون على اهللا و رسولھ و یخفون مخططات االعداء 
كما اّسسوا .. ا ذلك التاریخ في دین اهللا افواج ذفدخل اھلھا منیھا االسالم ، ـنشروا ف ، والمسلمون وجھ االرض فـتحھا 

التي انطلق منھا اھل الشام لنشر .. عاصمتھا دمشق و كانت فـیھا اول دولة اسالمیة مركزھا خارج الجزیرة العـربیة 
 ھم من ظّل یدافع عـنو..  حدود الصین شرقاو رباـغاربھا حتى وصلوا حدود فرنسا غموة في مشارق االرض وـالدع

ان اكبر المعارك التي خاضھا المسلمون دفاعا عن االسالم كانت على أراضیھم و كانوا  طوال حیاتھم اذدیار المسلمین 
  .. ھم جنودھا البواسل و ما على الجھلة اال قراءة التاریخ 



 مقال العدد 

  . ورـــأول دسـت                                   

  .عصمت سیف الدولة .د                            
  

 
بین المؤمنین  -صلى اهللا علیھ وسلم  -ھذا كتاب من محمد النبي . بسم اهللا الرحمن الرحیم : " تقول الصحیفة 

 ومن تبعھم ، فلحق بھم ، فجاھد معھم ، انھم أمة واحدة من) اسم المدینة في الجاھلیة ( والمسلمین من قریش ویثرب 
وھم یفدون ) یشتركون في المسؤولیة ( یتعاقلون بینھم ) أمرھم ( المھاجرون من قریش على ربعتھم . دون الناس 

وبنو عوف على ربعتھم ، یتعاقلون معاقلھم األولى ، وكل طائفة . بالمعروف والقسط بین المؤمنین ) أسیرھم ( عانیھم 
مثل ھذا بالنسبة إلى بني ساعدة ، وبني جشم ، وبني النجار ،  وذكر( تفدي عانیھا بالمعروف والقسط بین المؤمنین 

بینھم ) مثقًال بالدین ( وإن المؤمنین الیتركون مفرجًا ": ثم قال) وبني عمرو بن عوف ، وبني النبیت ، وبني األوس 
وأن المؤمنین  ،) من أسلم على یدیھ ( والیحالف مؤمن مولى مؤمن دونھ . أن یعطوه بالمعروف في فداء أو عقل 

. ، أو أثم ، أو عدوان ، أو فساد بین المؤمنین ) طلب بدون حق ( المتقین على من بغى منھم ، أو ابتغى دسیعة ظلم 
وال یقتل مؤمن في كافر ، والینصر كافر على مؤمن ، وأن ذمة اهللا . وإن أیدیھم علیھ جمیعًا ولو كان ولد أحدھم 

وأنھ من تبعنا من یھود فإن لھ النصر . المؤمنین بعضھم موالي بعض دون الناس واحدة ، یجیر علیھم أدناھم ، وأن 
وأن سلم المؤمنین واحدة ، الیسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبیل . واألسوة غیر مظلومین وال متناصرین علیھم 

مؤمنین یبيء بعضھم على وأن كل غازیة غزت معنا یعقب بعضھا بعضًا ، وان ال. اهللا ، إال على سواء وعدل بینھم 
وان المتقین على أحسن ھدى ) . یعني أن دماءھم متكافئة ویثأر بعضھم لبعض ( بعض بما نال دماءھم في سبیل اهللا 

) قتل بدون ذنب ( وانھ من اعتبط . وأقومھ ، وأنھ الیجیر مشرك ماًال لقریش ، والنفسًا ، والیحول دونھ على مؤمن 
قود بھ ، إال أن یرضى ولي المقتول وان المؤمنین علیھ كافة ، والیحل لھم إال قیام علیھ ،  مؤمنًا قتًال عن بینة فإنھ

وأنھ الیحل لمؤمن أقر بما في ھذه الصحیفة ، وآمن باهللا والیوم اآلخر ، أن ینصر محدثًا والیؤویھ ، وانھ من نصره أو 
، وانكم مھما اختلفتم ) فدیة ( والعدل ) توبة ( ف آواه ، فإن علیھ لعنة اهللا وغضبھ یوم القیامة ، والیؤخذ منھ صر

  . " فیھ من شيء فإن مرَده إلى اهللا وإلى محمد
للیھود دینھم ، . وان یھود بني عوف أمة مع المؤمنین . الیھود یتفقون مع المؤمنین ماداموا محاربین  وأن  "

وان لیھود بني النجار . إال نفسھ وأھل بیتھ ) یھلك ( وللمسلمین دینھم موالیھم وأنفسھم إال من ظلم أو أثم فإنھ الیوتغ 
وذكر مثل ھذا بالنسبة الى یھود بني الحارث ، وبني ساعدة ، وبني جشم ، وبني األوس ، ( مثل ما لیھود بني عوف 
لي وان بطانة یھود كأنفسھم ، وان البر دون االثم ، وان موا. وان جفنة بطن من ثعلبة ) وبني ثعلبة ، وبني جفنة 

وأنھ الینحجز على ثأر جرح ، وأنھ من فتك فبنفسھ ، إال من . ثعلبة كأنفسھم ، وأنھ الیخرج منھم أحد إال بإذن محمد 
   . ) شاھد على صدقھ( ظلم ، وان اهللا على أبر ھذا 

بینھم وأن على الیھود نفقتھم وعلى المسلمین نفقتھم ، وأن بینھم النصر على من حارب اھل ھذه الصحیفة ، وان  
وأن یثرب حرام جوفھا ألھل ... وانھ لن یأثم امرؤ بحلیفھ ، وان النصر للمظلوم . النصح والنصیحة ، والبر دون االثم 

وأنھ ماكان بین أھل ھذه . وان الجار كالنفس غیر مضَار وال آثم وانھ التجار حرمة إال بإذن أھلھا . ھذه الصحیفة 
فإن مرَده إلى اهللا عز وجَل ، وإلى محمد صلى اهللا علیھ وسلم ، وان اهللا  الصحیفة من حدث أو اشتجار یخاف فساده

وإذا . على اتقى مافي ھذه الصحیفة وأَبره ، وانھ التجار قریش والمن نصرھا ، وان بینھم النصر على من دھم یثرب 
لك فإنھ لھم على المؤمنین دعوا إلى صلح یصالحونھ ویلبسونھ فإنھم یصالحونھ ویلبسونھ ، واتھم إذا دعوا إلى مثل ذ

وان لیھود األوس موالیھم وأنفسھم مثل ما . إال من حارب في الدین ، على كل أناس حصتھم من جانبھم الذي قبلھم 
  . وان البر دون االثم ، الیكسب كاسب اال على نفسھ. ألھل ھذه الصحیفة مع الَبر الحسن من أھل ھذه الصحیفة 

وانھ من خرج آمن ومن . ھذه الصحیفة وأبَره ، وانھ الیحول ھذا الكتاب دون ظالم وآثم وان اهللا على أصدق مافي   "
   . " وان اهللا جار لمن بَر واَتقى ، ومحمد صلى اهللا علیھ وسلم. قعد آمن بالمدینة اال من ظلم او اثم 

إنھا . المعامالت ولكنھا نظام للحیاة وھي لیست عقدًا في . إن ھذه الوثیقة لیست قرآنًا ولكنھا وضعت في ظل القرآن  
وإنا لنعرف من . ولعلھا أن تكون أول دستور وضعي عرفتھ البشریة . نى الحدیث لكلمة دستور ـبكل المع" دستور " 

 620( وقبلھا بقرنین أو أقل قلیًال ) قبل المیالد  450عام ( تاریخ القوانین الموضوعة االلواح االثنى عشر في روما 
كان قانون حمورابي ) قبل المیالد 2000( وضع دراكون قانونھ في أثینا ، وقبلھ بنحو خمسة عشر عامًا ) الد قبل المی



                      إذ كانت تنظم المعامالت. ، ولكنھا جمیعًا كانت بالمفھوم الحدیث للشرائع قوانین ولم تكن دساتیر 
یر المسلمین ـأنھا وثیقة نظام مجتمع من المسلمین ومن غ -أوًال  - حظ ثم نال. للحیاة " نظامًا " بین الناس ولم تكن 

بولھا واستمرار ـأن مصدر قوتھا الملزمة واستمرارھا ھو ق -ثانیًا  -و . على أسس الحیاة المشتركة بینھم جمیعًا 
 -و . ة واحدة ھي المدینة أنھا تنظم تلك الحیاة المشتركة في منطقة جغرافی - وثالثًا  - و . بولھا ممن تنظم حیاتھم ـق

     ثم فیما بین المؤمنین والیھود وتسمیھم معًا ، ثم فیما بین الیھود ،انھا تنظم المعامالت فیما بین المومنین  -رابعًا 
 -خامسًا  - و .  لزمھم بالدفاع عن المدینة بدون تفرقةــُـرقة ، ثم تـشركھم في المدینة بدون تفـُـتـف" أھل الصحیفة " 

قیم على المدینة حاكمًا ھو النبي صلى اهللا علیھ وسلم ارتضاه اھل الصحیفة لیرعى االلتزام بھا ـُـوأخیرًا فإنھا ت
  . ویفرض احكامھا ، بقوة أھل المدینة جمیعًا ، على من یخرج على دستورھا

ھناك تكَون ألول . ة من قبل إننا ھنا في مواجھة طور جدید من المجتمعات لم تعرفھ القبائل العربیة في وسط الجزیر
فیھ ، مع اختالف الدین ، في  ستتعدد فیھ عالقات االنتماء إلى الدین ولكن یتوحد النا" شعب " مرة في تلك البقاع 
فترقى العالقة الجدیدة بالناس " . وطن " عالقة انتماء إلى . عالقة انتماء إلى أرض مشتركة . عالقة انتماء جدیدة 

وھناك استقر الناس في وطنھم ، على أرضھم ، ولم . إلى مافوق الطور القبلي ) حیفة وأھل المدینة أھل الص( جمیعًا 
وھناك سیكون جزاء محاولة نقض العالقة الجدیدة بالوطن والعودة إلى . یعودوا إلى العالقات القبلیة مرة أخرى قَط 

جزاء . واستحقھ بنو قریظة . قینقاع وبنو النضیر ولقد استحق الجزاء بنو . العالقات القبلیة النفي من أرض الوطن 
  . " المدینة" خیانتھم جمیعًا في معارك الدفاع المشترك عن الوطن المشترك 

، وإما ) األعراب(فاما مؤمنون ینتمون إلىقبائل . وھناك سیتحدث القرآن عن المؤمنین ، الجملةً  ، بل حسب انتمائھم 
ماكان ألھل المدینة ومن حولھم من األعراب أن یتخلفوا عن رسول اهللا " . ( دینة أھل الم" مؤمنون ینتمون إلى شعب 

وھناك سیتحدث القرآن عن المنافقین ، الجملة ، بل حسب . }  120: التوبة { ) وال یرغبوا بأنفسھم عن نفسھ 
وممن " . ( أھل المدینة  "وإما منافقون ینتمون إلى شعب " األعراب " فاما منافقون ینتمون إلى قبائل . انتمائھم 

وأن تلك لثورة حضاریة المثیل . }  101: التوبة { ) حولكم من األعراب منافقون ومن أھل المدینة مردوا على النفاق 
لمجرد أنھا ارتقت طفرة  الولمجرد أنھا كانت سلمیة وھي ثوریة ،  لھا فیما سبقھا من حضارات وثورات ، ال

أن تقطع العالقات والروابط القبلیة في ) دستوره ( بیة ، إلى شعب قبل في صحیفتھ بمجتمعات قبلیة عریقة في العص
بني عوف ، وبني ساعدة ، وبني جشم ، وبني النجار ، وبني أوس ، فیصبح المؤمنون من تلك القبائل مع المؤمنین ، 

      .مالتھم على ماكانوا ویخضعون معھم لنظام معامالت واحد ، ویبقى الشطر الثاني منھم جمیعًا ، ینظمون معا
لعالقة االنتماء الشعبي إلى الوطن ، بل قطعت  لیست العالقات القبلیة ھي وحدھا التي قطعت لتفسح مكانًا حضاریًا

فوق ھذا وذاك ، وأكثر منھ داللة على . العالقات العشائریة ، واألسریة ، والزوجیة ، واألبوة ، والبنَوة ، واألخوة 
، إن تلك العالقات الجدیدة قد شملت العالقة الدینیة في الوطن كما شمل شعب المدینة المسلمین الطفرة الحضاریة 

ففي الوقت الذي كان . وغیر المسلمین ، بدون ان یعوق ذلك تجاوز العالقة الدینیة العالقة الوطنیة إلى الناس جمیعًا 
فة ، كان یبعث عبد اهللا بن حذافة السھمي الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یسوس شعب المدینة بما جاء في الصحی

لى كسرى امبراطور فارس ، وحاطب بن أبي بلتعة إلى القوقس عظیم القبط في مصر ، ودحیة الكلبي إلى ‘برسالة 
االسالم الذي . ھرقل امبراطور الروم ، وعمروبن امیة الضَمري إلى النجاشي ملك الحبشة یدعوھم جمیعًا إلى االسالم 

   . قبائل إلى شعب وتعایشت فیھ األدیان ، وسوى بین الناس على أساس ماأرتضوه من دستور في المدینةتطورت بھ ال

  حل الكلمات المتقاطعة
  

  

  

  

  حدیث شریف

                                                                                                         
  . " من كـذب عـلّي متعـّمـدا فـلیتـبـّوأ مقعـده من النار : " قال صلى اهللا عـلیھ و سلم 

  1  2  3  4  5  6  7  
    ب  ر  غ  م  ل  ا  1
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  ض  و  ر    ا  ر  س  3
  و    م  و  ط  ف  م  4
  ر  ا  ح  ت  ن  ا    5
  ل  م  ا  ك    س  ن  6
  ا  ي    م  ا  م   ا  7

  :غـــزلــّـحل ال

ھما ّمـھما و اخوه علذلك فان ابوه جّد. ھذا الرجل ابوھما     
    ..وھي طبعا أمھما یھما ـتھ ھي امرأة ابـزوجو

 



   تعلیق  صورة و
   ..  ید الذي یقبـّـل أیادي شعـبھـالوحالرئیس شافـیـز ھو الراحل
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  حمادي الجبالي یقـّبـل رأس الغـنـوشي       ویت              ـود                                  أمیر الكـآل سع             

  موضوع الغالف

   . أبطال تونس الحقـيـقـيـيـن :الفالقة  ⊳

                                                     ر ، و قد كانت ھذه التسمیة تشمل ـمـالفالقة ھم الثوار المتمردون على المستع
                                                                ..لى حد السواء ـرب عـر و المغـزائـبیا و الجـالمقاومة الباسلة في تونس و لی

                                                     الساسيمصباح الجربوع ، ونھم ـم :رون ـثیـالك ر منھم في تونسـو قد اشتھ
و                                       الطاھر لسود         و ،والطیب الزالق  ر الشرایطي ،ـلزھوباجي ـو محمد الدغ لسود

                                                         یبة ـتقدیر الموقف ابان الخالف بین بورقالبعض منھم في  اختالف الذین رغم
  ..ن االحرار و شھداء الوطن ـیـجمیعا المقاوم انھم یظـلوناال  یوسف ، وبن

  الفالقة                                                                                   

  

  

  

                                                                                                                
  ..ابطال المقاومة ـباجي مع الدغ                                              ..ود ــي و الساسي لســطـرایـر الشـزھــل
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