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         !!  كان أعظم ما خفي: كلمة القدس  
                                                                    

ال شك ان الضحایا الذین سقطوا في االحداث االخیرة التي شھدتھا 
، لھم ابناء وزوجات أو اخوة وأھل  وأقارب مصر ھم ضحایا حقا 
    یتألم لھم كل مسلم ، كما .. یتألمون لفراقھم وأصدقاء بحبونھم و

وحدة شعـبھا وحرمة و كل وطني محب لمصرو.. وكل مؤمن 
  .. وكل انسان یشعـر باالنسانیة .. دمائھ 

تلك االحداث الدامیة وھم الضحایا  فيرحم هللا كل الذین سقطوا ف
ن على مصر یتمنون لو سقطوا شھداء في یرـویـالذین كان كل الغ

الصھیوني الذي یقف على الحدود مع العدو ساحات الوغى االخرى
       تال االخوة االعداء ، ویتمنى لھم مزیدا من الفرقة ـذذ بقـلـیت
شغال ـانخدم اال مصالحھ من خالل تال الذي ال یـتــاالقناحر وـالتو

       االمن كل بالصراعات الداخلیة الدمویة التي تحقق لھ ھؤالء 
  ..رار ـاالستقو
حقیقة  ال یكشف النقاب علىند دائرة الضحایا ـالوقوف عر ان ـیـغ

المشاعـر " ما یقـتصر ذلك على ابراز ما یجري في مصر ، بقدر 
تجاه ما یجري وھو ال یساعد في فھم "  العواطف" و " نسانیة اال

بل یقود فقط  الدانة الطرف الذي .. المشكل من قریب أو من بعـید 
  . ن ـیـھؤالء یسقطون من الطرف اوقع أكثر ضحایا حتى و ان كان

والواقع فان االزمة اذا تعمقـنا فیھا حتى من الناحیة االنسانیة  
حیث ان .. واالخالقیة ، سنجد ان ما حدث ھو فعال أخف االضرار 

كان و السیناریو الذي یجري تنفیذه من طرف االخوان في مصر، 
العالمي  یتم االعداد لھ من خارج مصر بواسطة التنظیمال یزال 

 على غیر ما تقتضیھ متطلبات المرحلة . لالخوان المسلمین 
یخدم ر ما دبق، المصلحة الوطنیة مستلزماتھا كما تقتضیھا و

وھو  ..العالمي و أھدافھ االستراتیجیة الغیر معلنة  مصالح التنظیم
بكثیر من التي وقعت الحقا لوقوع نتائج كارثیة اكبر سیؤّدي ما 

 حیث یعرف المختصون خلفیات مشروع.. االعتصامات خالل فض 
ل مصر باكملھا الى سیحوّ یخططون لھ ، وھوالذي التمكین الذي 

ساحة لفرض ارادتھم بكل الوسائل وأولھا تبریر العـنف ضد من 
  .. نین بالدین یخالفھم الراي متحصّ 

ولعل المتتبع لما وقع خالل سنة واحدة من حكم االخوان  في مصر 
أت بعض بسھولة مؤشرات المشروع الخطیر الذي بد ظیالح، 

مرسي على الرئیس  كان أھمھا اقدام ..فصولھ تظھرفي الواقع 
  اقالة النائب العام وتعویضھ بنائب جدید بصفة فردیة وحزبیة دون 

  ددـالع
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جعل منھ فرعونا جدیدا لمصر الدستوري الذي االعالن كما أقدم على اصدار .. الرجوع الي جھة قضائیة ذات صلة 
دون " مصلحة الوطن "لــ" الشخصیة " جمیع السلط  القضائیة والتنفیذیة والتشریعـیة وفق تقدیراتھ یتدخل في 

ام و ھو ما تسبب في تأجیج االحتجاجات الرافضة لتلك القرارات ودخول مرسي في صد.. مسائلة أو طعـن في قراراتھ 
ت بایقاف العمل في المحاكم و تصعـید الموقف حتى قضائیة وعلى رأسھا المحكمة الدستوریة التي ھددمع الھیئات ال

ولم یقف االمر عند ھذا الحد الن فصول المشروع لھا عدة تفرعات أھمھا .. الة النائب العام أجبرتھ على التراجع عن اق
لسیطــرة عـلیھا راق جمیع المؤسسات لى للحكم باختـاالول الذي شرعت فیھ الجماعة منذ االشھرمشروع أخونة الدولة 

                                                                                 ..تحت الفتة تطھیر المؤسسات الفوقیة  بالتعیینات
 الفات الدولیة في لعـبة التحط الجماعة ایقف االمر عند ھذا الحد ، بل ان خطورة الموقف بدأت تظھر من خالل انخر ولم

بانحیازھم الكامل الى صف القوى التي تستھدف وحدة سوریا و تعمل على اضعاف جیشھا الوطني و تفتیت نسیجھا 
 واطنین الصریحة وقد كان ذلك الموقف الذي اتخذه مرسي باعالن قطع العالقات مع سوریا ، ودعوة الم.. االجتماعي 

غیر مبررة على  الكأس حین صاحبت تلك الدعوات حمالت، بمثابة القطرة التي افاضت  للقتال الى جانب االرھابیین
تجاه الشیعة  رات التعصبـات و اثارة نعتأجیج الحمیّ كانت كلھا تعمل على .. االقلیات الدینیة في مصر و سوریا 

مثیال لھا  رف مصرـفوضى لم تعفي المنابر  والمسیحیین من خالل ارتفاع فـتاوي التكفـیـر والتحریض علیھم من أعلى
قبیل  زال عالقة باالذھانل بھم و سحلھم و االعتداء على النساء منھم في مشاھد ال تـیـكـلت الى حد التنصو ،  بلـمن ق

.. وھي مشاریع استئصالیة اخطر بكثیر من التي مارسھا النظام السابق بكل مافیھ من تشدد و استبداد .. ینایر  30
نف ، مما یؤكد ان ما كان یخفیھ االخوان ضد المخالفین ـنزوعھم  الى التسلح ، و االنخراط في العخصوصا مع ظھور 

  .. لھ یوم فض االعتصام  ّرضواـتع مما أشد و أمرّ ھو 

 

  

  

                                                                         

          

                          

العفو                                  : صدر الحكم باالعدام على المجرم ، فوقع تعلیق ورقة على كتفھ كتب علیھا *                                   

           المجرم وضع نقطة في الجملة جعلتھم لكن . نھ مستحیل ُینقل الى السجن و ُیعدم ـع                                   

   فأین وضع النقطة ؟.  سراحھ یطلقون                                  

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

  :افقي 
  .دیسمبر  17حدث ھام یوم  –ثلثي كتب  ) 1
  .أخذ االمالك بعد الممات  –كأس  ) 2
   - ) مقلوبة ( مكان لنضاج الخبز  ) 3
  ) .مقلوبة ( حرارة شدیدة  ) 4
  .حرف  –خاتم االدیان  ) 5
  .أعطى دون مقابل   –حرف  –حرف  )6
  .مكان لتسجیل االھداف  –متشابھان  ) 7

  :عمودي 
  .انثى الحمار  –متشابھان  )1
  .آداة جزم  –بلد عربي من شمال افریقیا )  2
  .عاصمة المانیا )  3
  .متشابھان  –ثلثي فاس  -حرف )  4 
  ) .مقلوبة ( حمع رسم  –متشابھان  )5
  .مفید جد  –ثالثة حروف متشابھة  )6
  .حرف  –) مقلوبة ( صاحبة بحث  )7



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ) .عمر بن الخطاب ( . تعلموا العـربیة فانھا من دینكم    *

  .العزیمة ال مستحیل عند أھل  *

  .نھش االسنان و ال نھش اللسان  *

  .واترك الجھال أھل الفضول ***   صاحب من الناس  كبار العقـــول* 

  .واسكب على االرض دواء الجھول ***   من عاقل مّ واشرب نقیم الس                  

  ) .عمر الخیام ( 

  

  

ُـحضر  * ابنك ال یصلح للدراسة : و لما قدم الولي قال المدیر . والده طرد المدیر طفال غبیا من المدرسة وطلب منھ ان ی
فذھب الطفل یبحث في .. ثم قال للتلمیذ اذھب ایھا الطفل وابحث عن المدیر .. وانظر ماذا یحدث معھ .. النھ شدید الغباء 

عندھا نظر الولي البنھ ثم  الم أقل لك انھ غبي ؟: فضحك المدیر وقال لالب .. كل ناحیة ثم رجع قائال ماوجدتھ یا سیدي 
 ! ..ر ـجد المدیعـندما نود ـسنعو ، ھیا بنا اذن: قال 



  

  

  ؟..   ھل تسمحون لي

  .نزار قباني 

  

  

  

  
  

 ؟ ھل تسمحون لي
ـ، ویك یھا المفكرونـتال فـغفي بالد یُ  ّ  ر الكاتبـفـ

                 تمعات ترفض اآلخر، ـ، في مج وتحرق الكتب
 والحجر على وتفرض الصمت على االفواه

 االفكار،
 ..، كان البد ان استأذنكم ان تسمحوا لي ر اي سؤالـوتكفّ 

 فھل تسمحون لي
 وأال تملوا علي  ان اربي اطفالي كما ارید،

 اھواءكم واوامركم؟
 ؟ ھل تسمحون لي

 ان اعلم اطفالي ان الدین  اوال، ولیس
 للمشایخ والفقھاء والناس؟

 ؟ ھل تسمحون لي
 ان الدین ھو اخالق وأدب وتھذیب ان اعلم صغیرتي

وامانة وصدق، قبل ان اعلمھا بأي قدم تدخل الحمام 
 وبأي ید تأكل؟
 ؟ ھل تسمحون لي

 ان اعلم ابنتي ان هللا محبة، وانھا تستطیع ان
 تحاوره وتسألھ ما تشاء، بعیدا عن تعالیم أي أحد؟

 ھل تسمحون لي اال اذكر عذاب القبر الوالدي
 ا ھو الموت بعد؟الذین لم یعرفوا م

 ؟ ھل تسمحون لي
 ان اعلم ابنتي اصول الدین وادبھ واخالقھ، قبل

 ان افرض علیھا الحجاب؟
 ؟ ھل تسمحون لي

 ان اقول البني الشاب ان ایذاء الناس وتحقیرھم
 ، ھو ذنب كبیر عند هللا؟ لجنسیتھم ولونھم ودینھم

  

 ؟ ھل تسمحون لي
 واالھتمام بتعلیمھاان اقول البنتي ان مراجعة دروسھا 

انفع واھم عند هللا من حفظ آیات القرآن عن ظھر قلب 
 ؟ دون تدبر معانیھا
 ؟ ھل تسمحون لي

 ان اعلم ابني ان االقتداء بالرسول الكریم یبدأ
 ؟ ، قبل لحیتھ وقصر ثوبھ بنزاھتھ وامانتھ وصدقھ

 ؟ ھل تسمحون لي
 تھا المسیحیة لیستـان اقول البنتي ان صدیق

 واال تبكي خوفا علیھا من دخول النار؟ ، كافرة
 ؟ ھل تسمحون لي

ان اجاھر، ان هللا لم یوكل احدا في االرض بعد الرسول 
 .. الن یتحدث باسمھ

 للناس؟' صكوك الغفران 'ولم یخول احدا بمنح 
 ؟ ھل تسمحون لي

 ، وان ، ان هللا حرم قتل النفس البشریة ان اقول
                      ، قتل الناس جمیعار حق كأنما ـیـل نفسا بغـتـمن ق

 وانھ ال یحق لمسلم ان یروع
 ؟ مسلما

 ؟ ھل تسمحون لي
 ان اعلم اوالدي ان هللا اكبر واعدل وارحم من

                            ین؟ ـتمعـكل فقھاء االرض مج
 وان مقاییسھ تختلف عن مقاییس المتاجرین بالدین،

 وان
 ؟ حساباتھ أحن وارحم

  



  

  

 !! ..دي الطوفان ـأنا و من بع: في مصر  المسلمون االخوان    
    
د حرب ـبالضیاع بع احسّ ملك فرنسا لویس الخامي عشر قالھا حین لرة ـیـعبارة شھ" نا و من بعدي الطوفان أ" 

         قدان مستعمراتھا في القارة الھندیة ـقھقـر امكانیاتھا وفـالتي عّرض من خاللھا فرنسا للدیون وتالسنوات الست 
السیاسات الفاشلة و القرارات الخاطئة للحاكم المستبد الذي ال یسمع ھو تلك سبب و ال.. أضعـف جیوشھا االمریكیة ، وو

  ..اال نفسھ 

حیث  وبعده ، زلـالع قبل بصوت واحد الصیحات طلقونشعـروا بالفشل ، فراحوا یحینما ن الخوان المسلمواف كذلك تصرّ 
من خالل الدیني بین السیاسي وخلط الالى حد ذلك صل تحریض على كل من یخالفھم الرأي، و والتحشید و ال استمرّ 
ما دفعھ للوقوع في و ھو .. الخرافات التي تتحدث عن كرامات مرسي الذي أصبح في مرتبة الصحابة االجالء  تداول

أنا و من " بارة نابلیون ـنفس المضمون لعبا على رـینایر أو بعدھا ، مع 29التقدیرات الخاطئة سواء حین ظھر یوم 
كر بھا الذي خرج عن بـر من مصر و شعـر من فرنسا ، وال االخوان أكبـرغم ان نابلیون لم یكن أكبو..  "بعدي الطوفان 

ّـبن في .. عـتھم الحراق مصر انیة العمیاء دفنون ، و االنـالج اال ان. .وان ـأبیھ رافضا حكم االخ مئات  سقوط متسب
  .. الضحایا من االبریاء 

.. مواطن مصري لھ عائلة و أبناء و أقارب یتألمون لفراقھ ھو تول ـوسواء كان القاتل من االمن أو من االخوان فان المق
والتعصب االعمى اال ان الوالء الحزبي .. وقد كان أجدى أن یموتوا جمیعا في ساحات الوغى ضد العدو المتربص باالمة 

  ..رق الجمیع في الطوفان ـغـ، ف كان یحجب الرؤیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ! ..اللطخة السوداء 

جلست ترسم بكل جوارحھا ما تجـود بھ قـریحـتھا المشدودة في تلك الفترة الى ، ولوازم الرسم  البريءةأخذت الطفلة 
  .. استجابة لطلب المعلمة ، بانجاز رسم حر في المنزل .. لذلك اختارت رسم قطتھا الجمیلة .. الفطرة 

وحة رائعة ال تستطیع أن تفصل فیھا بین المحو والتلوین ، وجدت أمامھا لمكابدة بین الرسم وولما فـرغت بعد جھد و
وھي بالتأكید ال تستطیع أن تفرط فیھا  اال لمعـلمتھا ، .. الحقیقة والخیال ، فكان تعـلقھا بلوحتھا بقدر تعلقھا بقطتھا 

  ..التي كان یمثل تقدیم تلك اللوحة لھا ، قمة سعادتھا 

لطخة سوداء فجأة  تسقطاذ .. ن ما لم یكن في الحسبان كاو .. غیر ان الریاح  تجري أحیانا بما ال تشتھي السفن 
  ..رقت في البكاء والعویل ـوأغعلى المائدة ، انكبت البنیة ف !! ..نقاءه و بھاءه  تشوّ على الرسم  

مع بعض االضافات ینة جزءا من الرسم ـجاء أبوھا واقـتـرح علیھا أن تجعل تلك اللطخة اللع وفي الوقت المناسب  
  ..وفعال قد كانت الفكرة رائعة النھا أعادت للوحة بریقھا و جمالھا ..  والتعدیالت

 اال أن الحقیقیة ،  تختلف عن الفورغم ان ذلك االقتراح قد غـّیر من مالمح قطتھا التي أرادت لھا أن تكون خالصة ، 
تستسلم لقدرھا ، قاالقدار یصنعھا  و ان علیھا ان ال. تعلمت البنیة أن ما ال یدرك كلھ ال یترك كلھ ـف.. للضرورة أحكام 

وقدیما سأل أحد الصحابة عمر .. أصحاب العـزم و االیمان الذین یضربون االقدار باالقدار فـیصنعون منھا المستحـیل 
ھل : بن الخطاب الذي أمر جنوده بان یغـیروا  وجھتھم بعد أن علموا بان في طریقھم یضرب الطاعون ، فقال السائل 

وأعطى بذلك " . اننا نھرب من قدر هللا الى قدر هللا : هللا یا امیر المؤمنین ؟ فأجاب رضي هللا عـنھ نھرب من قدر 
.. صورة رائعة عـن االنسان الذي امتال قلبھ باالیمان الحقیقي فعرف دوره في الحیاة في ظل ایمانھ بالقضاء و القدر

تحت تصرفھ دل ، أما تلك القوانین ذاتھا فھي التي ال تتب فھو یختار ما یشاء دون قیود في اطار االلتزام بسنن هللا
لیستفید منھا ویصنع بھا حیاتھ و مستقبلھ و أمنھ و استقراره ، وھو فھم یبدو أن االخلیفة عمر بن الخطاب متقدم بھ 

قون بین  یفرّ بقدر عدد السنین التي تفصلھ عن الكثیرین من الذین یعـیشون معـنا في القرن الواحد و العشرین ، وھم ال
  ..الجبر و االختیار 

   !! ..یخلق من الشبھ اربعـین 

و في كل حراك شعـبي السترجاع الثورة المغـدورة التي .. ذكرتـني ھذه القصة الطریفة بما یظھر في اعتصام الرحیل 
افنینا أعمارنا من أجل الظفـر بھا ، فحمدنا هللا الذي منحنا فرصة الحیاة لننعم ولو ببضعة أیام نتـنفس فیھا عطـر 

حتى خلنا في غمرة الفرح واالنتشاء بالنصر .. ح االستبداد الكریھة ھواءھا بعد ان عشنا العمر كلھ تخـنـقـنا روائ
انھا كانت .. فـتـبـّیـنا بعد حین .. المبـین ان ایام القھـر و العـبـودیة واستباحة كرامة االنسان قد ولت الى غـیـر رجعة 

  .. كذبة 

  ..الثورة كذبة 

  ..كذبة " یخافوا ربي " والحدیث عن اللذین 

  .. وري كذبة والیسار الث

   !! ..ا وبریقھ انقاءھ لوحات فـنیة رائعة في الشوارع تشّوھھا  لطخة سوداء فـتـزیل !! ..یا للصدفة 

للمساھمة  ھبت أكثر من مرة الى مدینتي القریبة ذعشت ذلك في الواقع ، حیث بل انني .. ولیس ھذا من وحي الخیال 
حتى وجدت نفسي ذات لیلة أصطنع الحكمة في وجھ ..  اللطخة اللعـینةدوره من تلك بي الذي ال یخلو بـفي الحراك الشع

وھو ھائج كالثور في میادین مصارعة الثیران ، یحاول أن یخلع باب .. من یصطنع الثوریة العرجاء من ھؤالء 



                              ثم انسحبت بعد أن.. فـتـراجعـت الى الوراء بعد أن أفلحت في التھدئة من روعھ  ..المعتمدیة 
  ؟ ..من جعل ھؤالء ثوار .. یا لسخریة االقدار : وأنا أتساءل وأرّدد .. بات الموقف ھزیال ، ثقیال ، مائعا 

   و بھامة االخوان ؟ألیس بالھة 

  ألم یدیروا ظھورھم الخوانھم الذین أنقذوھم وأخذوھم معھم عندما كانوا غارقین في الطوفان  ؟ .أجل 

وھم یریدون اآلن اغراقنا في .. فاسترجعوا عافیتھم ، واستجمعوا قواھم .. اجناھم من الطوفان االزرق فلماذا أخر 
  ؟..و كلھ ُخسران ..  ـیھ حمر الذي ال ربح فاألالطوفان 

  ؟..حصان  من قـبلوھي  ..لة ـتى صارت بغومن جعل ھؤالء یركبون الثورة حـ

   ایھما افضل ؟. لة أم حصان ـبغ 

   !! ..یا لسخریة االقدار  

   !! ..من جعل ھؤالء ثوارا 

 ألیس غباوة االخوان ، وانتھازیتھم ، وتعطشھم للسلطة ؟

  ..ھم الذین اشاعوا السلبیة كما كان یفعل بن علي باقصاء الجمیع حتى ال  یفكر للمستقبل غیره . بال 

   ..!! وجریمة كبیرة.. الغاء التفكیر كارثة حقیقیة 

الذي یتستغل الشرعـیة مباشرة .. أولھا  التفكیر الحزبي اآلحادي الضیق المقیت .. س على جمیع المستویات انھ االفال
وال یرى في الوطن اال .. وھو یرى نفسھ فوق الجمیع النھ شرعي .. لذلك یكون دائما متعالیا النھ شرعي .. لالقصاء 

فال یھمھ االبقاء ..   ل یكون فیھا وحده الفاعل النھ شرعي كما ال یرى في الوطن اال ساحة للفع.. نفسھ النھ شرعي 
واھداف .. وبذلك یغـیب عن وعـیھ و ادراكھ مفھوم الثورة .. على عـزلة الشعـب و سلبیتھ و تعطیل ملكاتھ و ابداعھ 

  ..وتتحول السلطة فعال الى مرض عضال یسمى  االستبداد .. الثورة 

  ؟ ..اال یستحقون االعتصامات 

 !! ..وقد كان اعتصام الرحیل لوحة فـنیة رائعة لوال تلك اللطخة السوداء المقیتة  .بال 

التي شوھت ذلك المشھد الرائع في جمیع المیادین حین اصبح صانعي خریف تونس الطویل یساھمون بكل  انھا البقعة
ء الشھداء الزكیة ، وھم وحین صار جالدوا االمس یلبسون جلباب الثورة  الموشح بدما.. وقاحة في صنع ربیعھا 

  ..وكفى المؤمنین القتال " كره النھضة : " یبغون شراءھا بأبخس االثمان 

  .. فخلط االوراق وسرقة الثورة بھذه الصورة جریمة نكراء .. بل أكثر من ذلك حقا   !! ..یا للمصیبة 

الكثیرین ممن ھانت علیھم ، فراحوا یستجلبون بل لعل .. ولم تكن النھضة وحدھا مدانة بسرقة الثورة ، أیھا السادة 
بعضھم استتابوا على أیدیھم في معبد الحقد على .. من الحرس القدیم حراسا ، و یصنعون من الجوقة القدیمة مطربین 

    !! وأكثرھم مندسین بین عامة المؤمنین.. النھضة وھم الحاقدون أصال على تونس 

ھكذا ..  وطن وحدك أصال ان تحتكر االیمان بالدرجات ، وانك ال تقدر ،  يینالدالیمان الوطني كما لالیمان لكن ل
 ..  تضلیال یقولون

   !! ..یاللكارثة 

 !! ..لقد اختلط الحابل بالنابل 

  .ر ـجد الترویكا الفاشلة ال تصلح حتى للنظالصورة اآلن ، ی نظر الىفمن ی



                           ثبت انھ طفولیا حقا ، النھ بات یلھو كاالطفال وھو یحاول عابثا  ومن ینظر الى الیمین سیجد یسارا أ
  .. السوداء اللعـینة تجمیل لوحات الثورة بتلك اللطخة 

  ..بطبیعة االشیاء  قد یكون جھال

  ..اال أن الجھل یكون احیانا اصل البالء 

فلة تالي ال یمكن أن تقود الى نفس النتیجة التي تحصلت علیھا الطوھي بال..  وحةلان ھذه اللطخة لیست من جنس الاذ 
ني منھا الیسار العابث في ھذه ـوال یج ..بحا ـاال ق، ال تزید اللوحة  بل ان محاوالت التجمیل التي نراھا في الواقع.. 

  ..فعـلون ووقـتھا سنقول عـبثا ی..  براءة  الحالة اال الطفولة بال

اال ان .. المادة تتفاعل و تتغـیـر وتتحول من حالة الى حالة وال تتطور ..  تنطبق على االنسان الن قوانین المادة ال
  .. االنسان یتطور بالجدل 

و ھذه لوحة بشریة تحكمھا قوانین تطور المجتمعات التي ال .. تلك لوحة تحكمھا قوانین االلوان المادیة المعروفة 
ون الیوم في وان من ثاروا علیھ باالمس سیكون.. لھم جالدا سیكون لھم منقذا  یمكن ان نوھم فـیھا الناس بان من كان

  ..صف الثورة 

ھم من المافیا القدیمة ، بعضھم  ملطخة ایدیھم بالدماء .. الن الكثیرین من ھؤالء الذین یكّونون اللطخة السوداء اآلن 
فوا واقعھ ب ، أو زیّ ـین ، او احتالوا على الشعتدوا على المظلومـ، وبعضھم مارسوا  نفوذھم على البسطاء ، أو اع

رضھ او على مالھ ، أو ـدوا على عـتـكوا منھ حقا أو فـرصة في الحیاة ، او سجـنوه ، أو اعـتـوضحكوا علیھ ، او اف
 ندماـره عـاستغـلوه ، أو استغـفـلوه ، او قـبضوا على روحة بالحیاة حتى صار یتكلم مع نفسھ ، أو جـرحوه في مشاع

  ..  ـريءبـرف المجرم منھم  من الـولم نع.. حاسبوا الى اآلن وھم طبعا  لم یُ ..  ر االنسانیة ـكانوا ال یعرفون المشاع

  ..لكن خلط االوراق لیس عدال وانصاف .. انھا لیست دعوات الى الحقد او الثار 

  فكیف نتجاوز اذن ؟ وما ھي االرضیة التي سنقف علیھا معھم ؟   

  كیف یلتقي السمسار مع الثائر ؟ اال تتحدثون عن الثورة ؟ أي صراع طبقي ھذا ؟ . ذن قولوا لنا ا

  ..بھة مفخخة ـالمجازفة بالدخول الى ج  - ولو في آخر لحظة  –مؤكد انھ لن یشعـر أحد بالندم  اآلن ممن  رفضوا 

الجماھیر وتطل برأسھا في الساحات لكن یسار سقط یمینا فاتحا ذراعـیھ لمافیا متوحشة متذیلة ، تزاحم !!   .. خسارة
  ..جذورھا في عواصم اخرى 

  ..وھا قد صار كل الیسار كما كان بعضھ .. ار الیسار كما قال فھا قد ص.. الیسار سرارصدق مظفـر النواب الخبیر  بأ 

 ..التي جّمدت كل شیئ ثة من العصور الجلیدیة ـرة المنبعـنھا االرواح الشریـطباخا لبقایا سلطة میتة تسك یسار صار
  .. ل اآلن أمال في الحیاة ـفكیف ستمث

مثقوبة ، ویرمم بقایا أكواخ مھجورة ، عسى أن  ةینفخ في قربالنھ بات   !! ..جدا " متعـبة " حالتھ یسار حقا ھذا ال
 !! ..ال یصلح  شیئیصنع  شیئا یصلح ، من 

  ھل یمكن أن یلتقي الیسار مع الیمین ؟ ف.. من كان یسمى یسارا صار اآلن یمینا   !! لةیا للمھز

وال ھم .. و ال أخالق .. بال مبادئ  .. زي و یسار انتھازي ایضا ااال اذا أصبحوا جمیعا انتھازیین ، یمین انتھ. كال 
                                                                                                                                .. یحزنون 

ـتھم وقد جمع ..الوسیلة الغایة تبّرر: نحن اآلن أمام حقیقة واحدة ، ومبدأ واحد سائد بین ھؤالء و ھؤالء  ھكذا و
 ..        أما الثورة فحكمھا مؤجل الى أن یستـفـیق الثوریون الحقـیقـیـون .. مصلحة الوطن  ـتھماكثر مما جمعمصالحھم 

   )القدس (                                                                                                                              



                               ///    

    
 ـمستحی. نھ ـالعفو ع ُ    .ل ـتـن و یقـنقل الى السجل ی

  

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                           
  ..في ذكرى اغتیال صالح بن یوسف 

الكثیرون عن الصراع الیوسفي البورقیبي والتعذیب الذي تعرض لھ الیوسفیون ، ثم حادثة اغتیال الزعیم صالح یتحدث 
                                  .ه داعدامھم قبل ذلك وبعانیا ، ولكن الحدیث قلیل عن اغتیال الیوسفیین وبألم 1961أوت  12بن یوسف في 
اوالئك المجاھدین نوان تفاصیل محاكمة صالح بن یوسف جانب من معانات ـالحباشي بعلمحمد علي في ھذه الوثیقة 

للجان  «انضموا إلى الزعیم صالح بن یوسف والطاھره األسود لیكّونوا مجموعات مسلحة مضادة  «الذین  الیوسفیین
  .» الرعایة

ائر من جبال خمیر شماال إلى جبال وكانت ھذه المجموعات تتحرك بالخصوص على كامل المنطقة الحدودیة مع الجز 
                                         :قفصة جنوبا وجبال مطماطة ومدنین وتطاوین في الجنوب الشرقي ومن أبرز عناصرھا القیادیة

المسلحة ٭ الطیب الزالق وكان عامال بالسكة الحدیدیة عمل بالجیش الفرنسي، شارك في المرحلة األولى من المقاومة 
 8وصار من أبرز القیادیین فیھا في جھة عین دراھم وجندوبة ثم عاود المقاومة في الصف الیوسفي، وسلم نفسھ یوم 

                             . ھ حكم اإلعدام رغم عدید الوساطاتباالعدام شنقا ونّفذ فی 1956وحكم علیھ في جویلیة  1956مارس 
شارك في الثورة األولى مع مصباح الجربوع ومصطفى المرزوقي  1922وز سنة من موالي د: ٭ الھادي قدورة

                              .باالعدام ونفذ فیھ 1957ومحمد قرفة وانخرط من جدید في المقاومة في الصف الیوسفي، حكم علیھ سنة 
والتحم بالثورة الجزائریة ضمن  1954أصیل نفطة، رفض تسلیم السالح في دیسمبر :  ٭ الطاھر بن األخضر الغریبي
                                                            . ، تمكن من الفرار إلى لیبیا وحكم علیھ غیابیا باالعدام مجموعة الطالب العربي

لم نفسھ مع وواصل المقاومة في الصف الیوسفي س 1954٭ مصباح النیفر شارك في المقاومة المسلحة قبل دیسمبر 
                                                                                                               .1956مجموعتھ في جانفي 
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بتطاوین، استشھد في » جیش التحریر الوطني«برز في المقاومة الیوسفیة كقائد لـ: ٭ الناصر بن مسعود الوصیف

                                                                                    .1956رة جوان ـالفرنسي یوم غمعركة ضد الجیش 
سبتمبر  29أحد قیادیي المقاومة المسلحة بالجنوب الغربي حكم علیھ باالعدام ونفذ فیھ یوم : ٭ عبد ّهللا البوعمراني

1956.                                                                                                                                            
باألشغال الشاقة  1956أحد قیادیي المقاومة في صف الیوسفیة بجھة زرمدین حكم علیھ في أوت : ٭ عبد ّهللا زھیر

                                  . مدى الحیاة
٭ عمار بّني اصیل القطار بوالیة قفصة شارك في المقاومة المسلحة في الجنوب الغربي في مرحلتي ما قبل االستقالل 

المقاومة الشعبیة في تونس في الخمسینات، : الصغیر یراجع كتاب عمیرة علیھ(،  1957حوكم سنة   . الداخلي وبعده
                                                                              ).حقیقتھ ومصیره: جیش التحریر الوطني التونسي: الفصل

ا في أكبر محاكمة أحكامھ 1957جانفي  24، أصدرت محكمة القضاء العلیا یوم 1956بعد محاكمات منفصلة سنة و
                                                                                : شملت الزعیم صالح بن یوسف وعددا من أنصاره

التآمر ضد أمن الدولة الداخلي بمحاولة قلب ھیئة الحكم «وجھت إلیھ تھمة ) في حالة فرار(٭ صالح ین یوسف 
دة لالعتداء على األشخاص والمكاسب بالسرقة والنھب والتخریب وتولى قیادتھا والتحریض وتكوین عصابات متمرّ 

                                           .»على القتل بالخطب والمناشیر والكتابة على الصحف ومسك السالح دون رخصة
ول في نشاطھ ومشاركتھ لھ في تنفیذ التآمر ضد أمن الدولة بمساعدة المتھم األ«) موقوف: ( ٭ علي الزلیطني
  . » برنامجھ االجرامي

التآمر ضد أمن الدولة بتكوین العصابات «وجھت إلیھما تھمة ) في حالة فرار(٭ محمد عبد الكافي وحسین التریكي 
سبة االرھابیة ومدھا بالسالح واالعانات المختلفة واالعتداء على األشخاص والمكاسب ومسك السالح بدون رخصة بالن

                                                                                                                       . لمحمد بعد الكافي
                                .»تكوین العصابات االرھابیة وقیادتھا ومدھا بالسالح ومسك السالح دون رخصة«) موقوف(٭ عبد الرحمان الشملي 

التآمر ضد أمن الدولة باالنضمام إلى عصابة « ):موقوفان(٭ عبد ّهللا بن حسن وحسن بن محمد بن سعید مورو 
                                                                                            . » متمردین وقیادتھا ومسك السالح دون رخصة

التآمر ضد «): موقوفون(الطیب غرسة وعبد العزیز العیاري  -حسن الحمادي  -الحطاب الذیب  -٭ سعید بوشریط 
                                                                                                 .»أمن الدولة باالنضمام الى عصابة متمردین

التآمر ضد أمن الدولة بمساعدة المتھم األول في القیام بعدة أعمال وتولى «): موقوف(نصرین محمود  ٭ عبد ّهللا بن
                                                                                        .»تھریبھ من تونس إلى بن قردان على متن سیارتھ

 -علي بن صالح الخنقي  -) موقوفون(بلقاسم الجمني  -سم بن محمد بن الحاج بلقا - ٭ عبد القادر بن صالح زروق 
التآمر ضد أمن الدولة باالنضمام الى «: «) في حالة سراح(خلیفة بن سالم قعلول  -عبد المجید بن العماري الشابي 

                                                                                                                          . » عصابة متمردین
أصدرت المحكمة برئاسة محمد فرحات وعضویة محمد الري والشاذلي قاللة وبلحسین جراد ومحمود زھیوة قد و

ومحمود عبد الكافي والطاھر عبد الكافي حكمھا غیابیا في حق صالح بن الحاج سلمیان بن یوسف ومحمد بن الحاج 
لكافي وحسین التریكي وأحمد بن علي العبیدي شھر الشرقاوي وموسى بن حسن بن موسى الرویسي وحضوریا عبد ا

بالنسبة لبقیة المتھمین وذلك بعقاب كل من صالح بن یوسف ومحمد عبد الكافي وحسین التریكي والمیزوني بن العلمي 
العزیزي والھادي بن محمد بن علي بن قدورة بن علي وأحمد بن علي العبیدي الشرقاوي والھادي بن بلقاسم بن ضو 

باالعدام، وبعقاب علي الزلیطني ورضا بن عمار باالشغال الشاقة مدة عشرین عاما وبعقاب عبد الرحمان الشملي 
وحسن بن محمد بن سعید مورو ومحمد الصالح بن الھادي بن صالح غرس وحسن بن محمد الحمدي ومصطفى بن 

، وبعقاب عبد ّهللا بن حسین بن الحاج أحمد ومحمد الباجي بن الطیب بن  أشغاال شاقةسلیمان حوریة بعشرة أعوام 
مسعود ومحمد الصالح بن مصطفى البراطلي البنزرتي وصالح الدین الزرني والطاھر بن المكي بن أحمد العربي 

د بن عبد الرزاق السبعي والبشیر بن الجیالني بن محمد وصالح بن ثامر البوخاري والطاھر بن المختار الغطاس ومحم
وبلقاسم بن خلیفة بن علي الحاجي بخمسة أعوام أشغاال شاقة، وبعقاب كل من سعید بن بوشریط بن مبارك والحطاب 

الذیب وحسن الحمادي والطیب غرسة وعبد العزیز العیاري وعبد ّهللا بن نصر بن محمود والناصر بن محرز فارح 
ود الدالي شھر الكحلة وعبد الحمید القاضي وحمادي الزواوي والمولدي ومحمد المنصف بن حسن بن خامسة ومحم

بن سعد وعبد الستار معاویة وعلي الشاوي ومحمد الدخالوي وعبد الرحمان تاج وعلي بن الحاج سعید یغالن والبشیر 
األشغال بن رحومة غربال وعمر بن یونس والطاھر المنصوري واالزھر بن عمر وعمار بني والحاج عیاد ربانة ب

  الشاقة مدة خمسة أعوام مع التأجیل وبتخطئة الحاج عیاد ربانة بخمسة وعشرین ملیونا من الفرنكات وبعقاب العربي 



                                                                                                                                             
الرباعي بالسجن مدة عامین مع التأجیل وبعدم سماع الدعوى على كل من بوجمعة العلمي وأحمد بن عبد الرحمان بن 

علي وقعید بن علي بن أحمد وزوجتھ عائشة بنت یوسف بن محمد والصادق بن قعید بن علي وشقیقھ المولدي 
  .وشقیقتھما ریم وموسى بن حسن بن موسى الرویسي

   

  ..بلیة الى التوحید القومي من العصبیة الق
أفقھا المحدود ، وانطالقا بھ الى اطار د العصبیة القبلیة الضیق وثورة االسالم تحریرا لالنسان العـربي من قـیـكانت 

ھي الوحدة التي تنتھي عند حدود نسبھا فبعد أن كانت القبیلة .. القومیة ذات المحتوى االنساني والصبغة الحضاریة 
اللبنة االولى  –" بالصحیفة " الذي عرف  -روابط الوالء ، و تبعاتھ ، أصبحت ھذه القبیلة منذ دستور دولة المدینة 

التوحید في الدین ، : في الكیان القومي العربي الموحد ، والذي كان بمثابة الوجھ الثاني لعملة واحدة ، وجھتھا االولى 
فلم تعد القبیلة ھي نھایة المطاف ، اداریا و سیاسیا و اجتماعیا ، بل غدت الوحدة االولیة في الجماعة . ذات االلھ ل

                                                                                     ..القومیة العربیة التي وّحدتھا ثورة االسالم و دولتھ 
حات أھلھ التي حررت الشرق من البیزنطیین ومن االسرة الم الى أفق أبعد ، وخاصة بعد فتواالسبل لقد خطا 

ــتحت بالدھا ، باعتبار ذلك تحقیقا لقول قبائل العرب الى االندماج في الشعوب الت عندما دعا ارسیة ،الساسانیة الف ُ ي فــ
، ان أكرمكم و جعلناكم شعوبا و قبائل  لتعارفوا ، ر و انثى یا أیھا الناس انا خلقناكم من ذك: " هللا في قرآنھ الكریم 

كما جاءت سنة الرسول العملیة و القولیة لتضع لھذا التوحید القومي مضمونا . " عند هللا أتقاكم ، ان هللا علیم خبیر 
فلیس یخفى السر  ..رق وعصبیتھ كما ابتعد بھ عن القبلیة و عصبیتھا ـن العـانسانیا و حضاریا و فكریا یبتعد بھ ع

قادة مثل بالل الحبشي كرمز اللتحام الموالي و الرقیق ، الذي جعل تجربة دولة المدینة تبرز ضمن قادتھا وقیادتھا 
التي ربطتھم بالقبائل التي " الوالء " ذوي االصول االفریقیة السوداء في الجماعة القومیة العربیة ، عن طریق عالقة 

                      ." لحمة كلحمة النسب "  –كما قررت السنة النبویة  –و الوالء .. ررھم االسالم كانوا لھا عبیدا قبل ان یح
وكذلك كان الحال بالنسبة لقیادة صھیب الرومي و سلمان الفارسي ، ذلك ان ھؤالء القادة ، المنحدرین من أصول 

بر عن تلك ـمكانة عالیة في المجتمع الجدید تعكس و تعربوا بالحضارة و الوالء ، لھم ـعرقیة غیر عربیة ، والذین تع
                                  . رقیة و الجنسیة ـالجدیدة على اختالف اصولھا الع ابط التي ضمت ھذه الجماعة القومیةالرو

ا بالطریق التدریجي و انما كانوا رموزا العداد متنامیة أخذ االسالم یحررھ" مؤمنین أتقیاء " فھم لم یكونوا مجرد 
لمصادر االسترقاق ، والتوسع في االسباب التي تفك الحصر و التضییق : طریق .. الذي سلكھ لتصفیة نظام الرقیق 

: والرسول صلى هللا علیھ وسلم یبرز ھذه القیادات في تجربة الدولة القومیة عندما یقول . عن االرقاء قیود االسترقاق 
                                       " ..وبالل سابق الحبشة سابق الروم ، وسلمان سابق فارس ، انا سابق العرب ، وصھیب " 

ولقد جاءت السنة القولیة لتحدد و تؤكد ذلك المحتوى الحضاري ، الالعرقي ، لھذه الوحدة القومیة الجدیدة ، عندما 
سان ـلـي الـما ھـانالعـربـیة بأحدكم مـن أب أو أم ، و تلیس" أن : الم ـلیھ الصالة والسـرسول عـلى لسان الـررت عـق
                                                         " .. ربي ـبیة فھو عـلم العرـفمن تك –) نى الحضاري الواسع ـاللغة بالمع(  –

فاق العصبیة القبلیة الضیقة الى فكان ذلك انجازا كبیرا على درب تحریر االسالم لالنسان ، بثورتھ التي تجاوزت آ
                                                                                        ..ر ـیـنــالمسترحاب االفق القومي الواسع 

  .الثورة االسالم و  /  محمد عمارة.د                                                                                                    

  

  

  


